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رفانــكر وعــش

بعد شكر اهللا عّز وجّل ذا المّن والعطاء والثناء عليه 

أتوجه بجزيل الشكر إلى األستاذ المشرف 

"صبار نور الدين"الدكتور األستاذ 

على كرم توجيهاته ونصحه وحسن رعايته لكل تفاصيل 

.وحتى صار ثمرةهذا الموضوع منذ أن كان بذرة 

شكر خاص ألعضاء لجنة المناقشة الذين تحملوا عناء قراءة هذه 

الرسالة وتصويب أخطائها

عربون موّدة ومحّبة وعرفان إلى كل من ساعدني وأمد لي العون في جني 

.ثمرة هذا النجاح

وآزرني من قريب أو بعيد على تحويل هذا الطموح الكبير من عالم 

.الم الحقائق السعيدةاألحالم البعيدة إلى ع



داءــــإه

إلى روح والدي الطاهرة التي سمت إلى طهر السماء قبل أن تراني أسمو 

إلى هذا المقام الجميل 

-أسأل اهللا أن يسكنها فسيح جناته -

...إلى أفضل وأجمل مثال في التضحية والعطاء

إلى أمي الحبيبة 

.كان لها بالغ األثر في تحصيلي لهذا المستوى الرفيع التي

.إلى كل أخواتي وكل فرد في عائلتي الكبيرة

.إلى كل األصدقاء والزمالء واألحبة

أهدي ثمرة هذا الجهد المتواضع
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املنطلق اجلوهري هلذه الدراسة، فالتشكيل هو مركز الثقل الذي " التشكيل الفين"تعد فكرة 

تدور حوله مجيع األفالك األخرى يف حركة جادة لتدعيم وجوده املركزي وتفعيل أدوارها الوظيفية، 

األفالك سوى جمموعة الظواهر الفنية والقضايا اإلنسانية اليت تظل ترتاكب وتتواشج ضمن وما هذه 

تركيبة معقدة من التشكالت والشبكات العالئقية، -ǂǷȋ¦�ƨȇƢĔ�Ŀ-النسيج النصي العام، لتنتج 

 أو ما اصطلح على تسميته يف إطار الدراسات واألحباث النقدية املعاصرة باسم التجربة الشعرية

طة التصاحل استكمال معمارها النهائي دون االمتثال خل -بأي حال من األحوال -اليت يستحيل 

بني ما هو مجايل وما هو واقعي، وهو األمر الذي ساعد كثريا على حتقيق  يلالك النوعي والتماهي

  .شروط التوازن املنشود بني أطراف ومكونات املعادلة اإلبداعية

دون غريه من املوضوعات " تشكيل الفين يف القصيدة احلداثيةال"وجاء اختيارنا ملوضوع 

�ǲǷƢǰƬǳ¦�ǂǿƢǜǷ�ǺǷ�ǾǸȈǸǏ�Ŀ�ǾȈǴǟ�ÄȂǘǼȇ�ƢǷ�Ƥ Ʀǈƥ��ĺ®ȋ¦�ǲǬǠǳ¦�Ƣđ�ǂƻǄȇ�Ŗǳ¦�Ãǂƻȋ¦

والتفاعل اجلديل بني خمتلف اآلليات والتقنيات التشكيلية، ومجلة املضامني واألبعاد الداللية، وهو 

ƢǬǳ¦�ƶǼǷÂ��Ƣǿ¦ǂǟ�ǶǐǨǼƫ�ȏ�̈ƾƷ¦Â�ƨǴƬǯ�ƢĔƘǯÂ�ƢǼǷƢǷ¢�ÂƾƦƫ�ƨȇǂǠ°¥�التفاعل الذي جعل العملية الش

باعتباره طرفا أساسيا يف هذه العملية فرصة أكرب للكشف عن الوجه احلقيقي لفعاليات احلداثة 

�ǒ ƦǼȇÂ�ǂǐǠǳ¦�¦ǀǿ�² ƢǨǻƘƥ�ǆ ǨǼƬȇ�©Ƣƥ�Äǀǳ¦�ÄǂǠǌǳ¦�Ǟǫ¦Ȃǳ¦�µ °¢�ȄǴǟ�ƨȇƾȇƾƴƬǳ¦�Ƣē¦ǄƴǼǷÂ

  .بنبض إنسانه العصري

�ǆ"فدوى طوقان"يارنا لشعر الشاعرة الفلسطينية أما اخت ǷƢŬ¦�ƢĔ¦Ȃȇƾǳ�ƾȇƾƸƬǳƢƥÂ��" الليل

، فقد جاء مسايرة إلعجابنا الشديد بشخصية هذه الشاعرة وبطريقتها الكتابية، فهي "والفرسان

أن حتطم قيد أسرها بعد عمر طويل من  -بفضل اإلرادة والعزمية احلديدية -املرأة اليت استطاعت 
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يف أحشاء الذاتية املفرطة، وأن خترج بنفسها من قمقم اإلقامة اجلربية يف غرفة العزل  السبات

والتهميش السياسي، وهي املرأة اليت وجلت عامل االشرتاك يف معرتك احلياة االجتماعية والنضالية 

من أوسع أبوابه تاركة الطموح األنثوي خلف ظهر التجاهل والنسيان، وخارج خريطة االهتمام 

�ƪوا Ƹų�ƢËĔ¢�ƢǸǯ��ÀƢƦǈū- يف تدوين القضية الفلسطينية على صفحة األبد،  -وإىل أبعد حد

�¾ƢưǷÂ�ƨȇǂǠǋ�ƨǇ°ƾǷ�ǪŞ�ƢĔ¤��̈®ÂƾǠǷ�ƾƟƢǐǫ�Ǟǔƥ�Ŀ�ĺǂǠǳ¦�ǶŮ¦Â�ňƢǈǻȍ¦�Ǧ ǫȂŭ¦�¾¦ǄƬƻ¦�ĿÂ

  .منوذجي للوطنية احلقة

بالذات، تطفو على ويف هذه األثناء العامرة باالستفهام حول أسباب اختيار هذا املوضوع 

السطح مجلة من التساؤالت املشروعة اليت تظل تفرض نفسها كمفتتح يفتتح كل األبواب الباحثة 

فيما يتمثل جوهر التشكيل الفين؟ وما آليات جتسيده؟، :يف هذا املضمار الدراسي، ومنها ما يلي

الداخلي؟، وهل وما هي أبرز املكونات املسامهة يف هندسة هيكله اخلارجي وتصميم صميمه 

استطاعت القصيدة العربية يف ضوء املفاهيم والفلسفات املستحدثة أن تؤسس ملنطقها اخلاص 

وتتخطى حدود النماذج والثوابت التقليدية؟، وهل متكنت احلداثة مبا محلته من طموحات 

أي حد وتطلعات جديدة أن ختلق ذلك التصاحل النوعي بني الوعي اجلمايل والوعي الواقعي؟، وإىل 

جنحت يف ردم الفجوة القائمة بني هذين الوعيني؟،وهل استطاع القارئ املعاصر أن حيصل على 

رخصة االشرتاك يف املمارسات اإلبداعية أو أن يكون طرفا فاعال يف خضم العمليات اإلنتاجية 

  .بعد عهد طويل من اإلبعاد واإلقصاء؟

دراسية مت الولوج إىل فضائها وجاءت هندسة هذا البحث مقسمة إىل ثالثة فصول 

والدوران يف فلكها التحليلي عرب بوابة متهيدية ضرورية اضطلع على تسميتها يف إطار األحباث 

  .األكادميية باسم املدخل
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وقد واجهتنا أثناء املرور على عتباته األولية مجلة من املصطلحات املفتاحية نراها األصل 

 هذا املوضوع املنتقى بناءًا على العديد من األسباب واجلوهر يف تأسيس الرؤية الصحيحة إىل

الذي تطرقنا إىل مفهومه على حنو " احلداثة"مصطلح : الذاتية واملوضوعية، وهذه املصطلحات هي

من االختصار والرتكيز الشديد احرتازًا من الوقوع يف مزلق اإلطناب واإلطالة نظرًا لكونه من 

وقوف عند حدود التحديدات املضبوطة واالصطالحات املصطلحات اإلشكالية اليت تأىب ال

النهائية، كما تطرقنا إىل عالقتها املفرتضة جبملة من املفاهيم األخرى اليت استحبت فكرة االختالط 

مباهيتها والذوبان يف جسمها احلريف حتت شعار الرتادف الكلي، هذا فضال عن حماولتنا اجلادة 

ǂǨǳ¦�Ŀ�̈ǄǨǫ�ƢĔ¢Â��ƨȈǳȂȈǿ�¶ȂȈƻ�ǺǷ�«ȂǈǼǷ¦�¹ حلداثة فضاءإلبطال تلك الدعاوي القائلة بأن ا

الذي " األسلوب"واملصطلح الثاين هو . والعدمية وحركة يف اجتاه املستقبل املعادي لألصول الرتاثية

جعلناه مفتتحا للحديث عن الظاهرة األسلوبية باعتباره اجلذر األصلي الذي انبثقت منه أغلب 

وبيات املختلفة فيما بعد، فهو األسبق يف الوجود واألعم على املستوى واألسل الدراسات املمنهجة

الرأسي واألفقي، وقد ناقشناه من حيث املفهوم العام واملاهية األدبية، وكيف أنه استطاع مبا له من 

أما املصطلح الثالث واألخري فهو . سعة ومشولية أن يغزو جل التخصصات وأغلب احلقول الدراسية

ببعض املفاهيم املقرتحة من كبار النقاد والدارسني  -هي األخرى -اليت أحطناها " األسلوبية"

املعاصرين، باإلضافة إىل عرض أبرز املبادئ واألدوات اإلجرائية وأهم االجتاهات الناشطة يف 

ÄƾǬǼǳ¦�ƢĔ¦ƾȈǷ.

ويف هذه اللحظات العامرة بالتمهيدات يأيت الفصل األول ليعلن البداية الفعلية هلذه 

، وهو العنوان الذي انقسم بدوره إىل "التشكيل اللغوي"لدراسة، حامال بني كفيه عنوانه الرئيسي ا

ثالثة فروع تشكلت على هيئة مباحث يعمل كل منها على استكمال اآلخر وتأكيده، فكان 

توخياً -املبحث األول عنوانا يعلو أبرز التشكيالت الصوتية، وفيه ارتأينا دراسة األصوات اللغوية 

دراسة معزولة وسياقية، وذلك من حيث الصفات وأدوارها الوظيفية مجالياً وداللياً،  -للدقة العلمية



  .......................................................................:.....................................................مقدمة

ث

وكان املبحث الثاين رئيسا . على صفحة القصيدة الطوقانية -قلة وكثرة -ومن حيث احلضور 

اجلنا على لبعض البىن الصرفية والرتكيبية أو ما يسمى لدى البعض بالبنيات املورفوتركيبية، وقد ع

املستوى املورفولوجي كال من النظام الفعلي بانقساماته الزمنية، والنظام االشتقاقي بتفريعاته االمسية، 

لظاهرة احلذف وقضية التقدمي  -مع الكثري من احلذر -وتطرقنا على املستوى اآلخر الرتكييب 

الليل "ناوال يف ديواننا املدروس والتأخري، ومها من أكثر الظواهر تداوال يف ساحة التحليل اللغوي، وت

: أما املبحث الثالث فقد اختص بأهم احلقول املعجمية اليت اختزلناها يف حماور ثالث". والفرسان

األرض واهلوية، وحمور احلياة اليومية ويوميات الواقع املرتدي، وحمور الطبيعة ومكونات / حمور الوطن

  .البيئة الفلسطينية

مبباحثه الثالثة أيضا، وكانت االنطالقة فيه " التشكيل التصويري"مث يأيت الفصل الثاين 

سواًءا كان املفهوم تراثيا  -أوال -نظرية حمضة، حبيث حاولنا التعرف على مفهوم الصورة الشعرية 

يسكن يف بطون مصادرنا األم أم حداثيا من مبتكرات العصر الراهن، وكذلك على وظائفها 

ان الوضوح والتصرحيات املباشرة، وأطواراً أخرى بألوان الظالل والتلميحات املختلفة امللونة طوراً بألو 

  .التعرف على عالقتها اجلدلية بعنصر اخليال وفاعليته التوليدية -أيضا -الغائمة، كما حاولنا 

وبعد هذه االنطالقة النظرية اليت متثلت املبحث األول يأيت دور املبحث الثاين ليضطلع 

، وهذه األمناط "أمناط الصورة الشعرية وآليات تشكيلها"تطبيق حتت عنوان مبهمة التصنيف وال

الصورة املفردة اليت ال خترج يف تشكيلها عن تلك اآلليات التقليدية املعروفة كالتشبيه : هي

واالستعارة مثال، أو عن بعض اآلليات البسيطة املستحدثة كالتجسيد والتشخيص والرتاسل 

كبة وما يرافقها من تداعيات ذهنية، والصورة الكلية اليت تشمل كال النوعني ، والصورة املر ...احلسي

  .األولني
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ويأيت املبحث األخري يف هذا الفصل ناطقًا جبملة معتربة من الرموز الرتاثية والطبيعية اليت 

  .تظل ـ أبدا ـ يف حاجة إىل التموضع حتت جمهر التحليل واإلجالء

��ƨȈǴȈǴƸƬǳ¦�Ƣđ¦Ȃƥ¢�¼Ȑǣ¤Â�ƨǇ¦°ƾǳ¦�ǽǀǿ�¿ƢŤ¤�ƨǸȀǷ�ǾǬƫƢǟأما الفصل الثالث فقد محل على 

، وقد بدأ هذا الفصل نظريا حيث تناول قضية اإليقاع الشعري "التشكيل اإليقاعي"وعنوانه هو 

مفهوما وتطورًا من خالل العرض السردي ملختلف املراحل اليت مرت عليها موسيقى الشعر العريب 

ة أحيانا أخرى بدءًا مبرحلة التحديد الكالسيكي الصارم يف إطار خبطوات متسارعة أحيانًا ومتثاقل

القانون اخلليلي املضبوط، ومرورًا على أطوار التجديد الرومانسي والرمزي وما اتسمت به من 

استحياء شديد، وإن كنا ال ننكر دورها الفاعل يف حتفيز القصيدة العربية على جتريب مغامر 

ƨȇƾȈǴǬƬǳ¦�Ƣē ƢƦǟ�ǺǷ�«ÂǂŬ¦�ǶȈǘƸƬǳ¦�Â¢�Ä°Âǂǔǳ¦�ǲȇƾǠƬǳ¦�Ä¢ƾƦǷÂ�ƨƯ¦ƾū¦�ƨǴƷǂǷ�ń¤�ȏȂǏÂÂ��

  .اجلذري

، واملبحث الثالث "اإليقاع اخلارجي"ويف هذه األثناء الواصفة يأيت كل من املبحث الثاين 

ليستكمال ذلك اجلانب النظري عن طريق التوثيق التطبيقي، وقد تناولنا يف " اإليقاع الداخلي"

األشكال العروضية الوزنية والقافوية وأثرها يف تفعيل املستويني اإليقاعي  املبحث الثاين مجلة

إيقاع التكرار وإيقاع البياض : والداليل، وتناولنا يف املبحث الثالث منطني اثنني من اإليقاع الداخلي

ƨȈǠǸǈǳ¦Â�ƨȈƟǂŭ¦�śƬȈǼƦǳ¦�śƥ�œǈǼǳ¦�À±¦ȂƬǳ¦�ǺǷ�̧Ȃǻ�ǪȈǬŢ�» ƾđ.

ى أوتار اإليقاعات الداخلية واخلارجية تعلن الدراسة عن وعند االنتهاء من العزف عل

ختامها خبامتة حتوصل فيها أهم النتائج واملالحظات املتوصل إليها بعد مشوار طويل خضناه برفقة 

  .القصيدة الطوقانية والقضية الفلسطينية

تسلح وحىت تكون الدراسة جمدية وعلى درجة عالية من القيمة واألمهية ال بد للباحث أن ي

جبملة من املبادئ اإلجرائية، وأن خيتار املنهج النقدي األقدر على متثيل هذه الدراسة من كل 
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اجلوانب، وحنن ارتأينا أن خنتار املنهج األسلويب نظرا لطواعيته بني يدي االستخدام التحليلي، فهو 

ممكن من السمات املنهج املفتوح على أغلب األدوات اإلجرائية والقادر على استيعاب أكرب قدر 

واخلصائص الفنية، وقد اقتضت ضرورة البحث أن نستعني أيضا بالوصف التحليلي واإلحصاء، 

�ƨȈƥȂǴǇȋ¦� ǂ̈ǿƢǜǳ¦�ȄǴǟ�ǒ ƦǬǳ¦�» ƾđ�Ǯ ǳ̄Â��ƨȈǸȈǟƾƬǳ¦�©ƢƳƢƬǼƬǇȏ¦Â�©Ƣǻ°ƢǬŭ¦�ǒ ǠƦƥÂ

  .وإحاطتها مبا أمكن من اإلجالء والدقة العلمية

اصرة أنه من املستحيل أن نعثر على حبث علمي والشائع يف دائرة األحباث القدمية واملع

خيلو متام اخللو من بعض املشاكل والصعوبات خاصة إذا تعلق األمر مبوضوع معقد كموضوع 

ولعل من أبرز املصاعب اليت واجهتنا . ، وبقضية إنسانية كالقضية الفلسطينية"التشكيل الفين"

ني مجلة من املصطلحات واملفاهيم واعرتضت طريق دراستنا ذلك التداخل الشديد احلاصل ب

املستحدثة، وصعوبة احلصول على الكثري من املراجع املهمة بسبب ما تعانيه مكتباتنا اليوم من فقر 

وقصور فاق قدرة االحتمال، باإلضافة إىل عدم االستفادة من الرتبصات والتسهيالت اجلامعية اليت 

كرب من البحوث، وحظا أوفر لالختالط بأولئك عادة ما متنح الباحثني فرصة االطالع على كمية أ

  .األساتذة املقيمني خارج احلدود احمللية والوطنية

وكان اعتمادنا يف إجناز هذا البحث على كمية معتربة من املصادر الرتاثية ـ وإن كان يبدو 

عبد "لـ" أسرار البالغة"، و"ابن جين"لـ" اخلصائص"و" سيبويه"لـ " الكتاب"يف ظاهره حداثيا ـ كـ 

الشعر العريب "كتاب : ، وعلى قائمة طويلة من املراجع احلديثة عربية ومرتمجة مثل"القاهر اجلرجاين

التجربة الشعرية عند "، وكتاب "عز الدين إمساعيل"لـ" قضاياه وظواهره الفنية واملعنوية -املعاصر 

األصوات "وكذا " رموسيقى الشع"، و"عمر يوسف قادري"لـ " فدوى طوقان بني الشكل واملضمون

قراءة  -أثر الرتاث الشعيب يف تشكيل القصيدة العربية املعاصرة "، وكتاب "إبراهيم أنيس"لـ" اللغوية

وسواها  "... جون كوين"لـ " بناء لغة الشعر"، وكتاب "كاملي بلحاج"لـ " يف املكونات واألصول

ǌǼŭ¦�ª ƢŞȋ¦�ǺǷ�ƾȇƾǠǳ¦�ȄǴǟ�º�Ƣǔȇ¢�º�Ƣǻ®ƢǸƬǟ¦�ÀƢǯ�ƢǸǯ��Śưǯ�©ƢƸǨǐǳ¦Â�©ȏƢĐ¦�Ŀ�̈°Ȃ
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�ƨǳƢǇǂǳ¦�Ǯ Ǵƫ�ƨǏƢƻÂ�ƨȇǂǠǌǳ¦�©ƢǟȂǸĐ¦Â�ƨȈǠǷƢŪ¦�ǲƟƢǇǂǳ¦�ǺǷ�®ÂƾŰ�®ƾǟ�ń¤�ƨǧƢǓ¤��ƨȈǻÂŗǰǳȍ¦

اليت نشهد هلا بعظيم " بوزيد كحول"للباحث " البناء الفين يف شعر فدوى طوقان"املوسومة بـ 

  .موضوع دراستنا" فدوى طوقان"الفائدة علينا، وديوان 

صبار نور "األخري أتوجه جبزيل الشكر ومجيل التقدير ألستاذي املشرف الدكتور ويف 

على كرم توجيهاته وحسن رعايته ملوضوعي، وإىل مجيع أعضاء اللجنة املناقشة على " الدين

تشريفها أوال، وعلى تكرمها لتزكية هذا العمل املتواضع وتقوميه وتصويب أخطائه، كما أتقدم 

إىل كل من آزرين باحلب والوفاء على حتويل هذا الطموح الكبري من جمرد  -اأيض - بالشكر اخلالص

  .حلم يسكن البال واخليال إىل منجز فعلي على أرض الواقع واحلقيقة السعيدة

وأسأل اهللا دائم اخلري والعطاء بعد محده على توفيقي أن يتقبل هذا البحث الذي يظل 

.سن، وعسى اهللا أن ينفعين به يف الدنيا واآلخرةناقصا ويف حاجة إىل االستكمال بقبوله احل

الطالبة خيلون هجيرة 

  2019-01-12: سيدي بلعباس يوم
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  :الحداثة مفهوم -1

عرف الوسط النقدي يف عاملنا العريب عرب تارخيه املمتد العديد من املصطلحات الوافدة اليت 

لتلك التأطريات النهائية والتحديدات الدقيقة، وال ترتاح  -بأي شكل من األشكال -تكرتث ال 

بالعيش يف عامل األمان والطمأنينة بعيدًا عن املسالك الوعرة واملزالق الصعبة والتخبطات املتعبة، 

الذي تعددت مفاهيمه وتنوعت اجتاهاته حبسب تعدد " احلداثة"مصطلح :ومن هذه املصطلحات

شارب الثقافية وتنوع املصادر املعرفية اليت عادة ما ميتاح منها النقاد واملثقفون أغلب اآلراء امل

  .واألفكار

يف املعجمات العربية القدمية على غري هيئتها اللفظية الصرحية، " احلداثة"وقد وردت كلمة 

": العني"حب فجاءت على العديد من اهليئات اللغوية والصيغ االشتقاقية، حبيث يقال عند صا

يف السن واحلدث من : صار فالن أحدوثة أي كثّروا فيه األحاديث، وشاب حدث وشابة حدثة«

اجلديد من األشياء، ورجل : احلديث نفسه واحلديث: أحداث الدهر شبه النازلة، واألحدوثة

، ومن هنا فالكلمة مل خترج يف هذا املعجم األول 1»"اإلبداء: "كثري احلديث واحلدث: حدث

من تراثنا العريب عن معاين املبالغة والتكثري أو اإلبداء واإلجالء أو اجلدة يف األشياء وكل ما طرأ ض

  .على الدهر من حدث جديد

العريب متعلقًا يف معناه اللغوي باجلانب الديين، " اللسان"وجاء املصطلح عند صاحب 

:أوآوى حمدثا؛ اَحلَدثُ  من أحدث فيها: ويف حديث املدينة«): هـ 711ت " (ابن منظور"يقول 

املراد به قرب عهدهم ..حدثان.. األمر احلادث املنكر الذي ليس مبعتاد وال معروف يف السنة

ÂŚƥ��ƨȈǸǴǠǳ¦�Ƥ©�:،تح1اخلليل بن أمحد الفراهيدي، كتاب العني، ج-1 Ƭǰǳ¦�°¦®��ÄÂ¦ƾǼǿ�ƾȈĐ¦�ƾƦǟ)1، ط)لبنان ،

  .293 -292ص ص م، 2003هـ ـ 1424
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، أي اخلروج من عهد قدمي وحال سقيم والدخول 1»...بالكفر واخلروج منه، والدخول يف اإلسالم

  .معتاد ومألوف يف عهد آخر أكثر جدة وحيوية ووضع أفضل يتسم بالتخطي واهلروب من كل

�̈®Ƣŭ¦�Ŀ�ƶǴǘǐŭ¦�°ȂǔƷ�ȄǴǟ�ƨǴȈǏȋ¦�Ƣē®ƢȀǌƥ�ƪ ǳ®¢�Ŗǳ¦�ƨȇȂǤǴǳ¦�ňƢǠŭ¦�ǽǀǿ�ÃǂǻÂ

�¾ȂǳƾǷ�ǺǷ�Å¦Śưǯ�§ŗǬƫ�ƢĔ¢�°ȂǐǠǳ¦�¿ƾǫ¢�ǀǼǷ�ƨȈǸƴǠŭ¦"يف جماهلا االصطالحي، وذلك " احلداثة

�¬Âǂƥ�Å¦ƾƥ¢�ǒ ƥƢǼǳ¦�Ƥ ǴǬǳ¦Â��ƾȇƾƳ�ǲǯ�¿ƢǷ¢�ÅƢǸƟ¦®�¬ȂƬǨŭ¦�Ƥ ȈƷǂǳ¦�°ƾǐǳ¦�ƢĔȂǰǳ اإلبداع املتواصل

خلق مستمر ورؤية إشكالية وجتربة ال تكتمل، وهي «فهي : واالبتكار الذي ال يعرف النهاية

موقف نقدي من الذات واحلقيقة والفكر يتيح اخلروج على املراجع أو النماذج أو كسر األطر 

اليت حترق مجيع ��¤ƢǼǳ¦�ƢĔ°�2»والقوالب سعيا دومًا لبناء إمكانات جديدة للفكر والقول والعمل

املبادئ والدعوات القائلة بضرورة احملافظة والتقليد، والصوت الغاضب املشتعل ضد كل جامد 

ومتحجر، واملشروع الثوري الذي ال يقبل باألفكار املؤسسة يف زمن السلف، ويفضل االنتماء إىل 

  .دقةعصره والعيش بني أصحابه الشرعيني يف سبيل تأسيس أفكاره اخلاصة ورؤاه الصا

يف متاهة اخللط الساذج بني  -بني احلني واآلخر -وهناك من الدارسني من يضيع 

احلداثة احلركة التجديدية، والتجديد الذي يعّد شرطها األساسي وليس الوحيد، يدخل : مفهومي

فالتجديد «يف تكوينها اجلوهري دون أن يرادفها أو يطابقها يف املاهية اإلمجالية، 

"renouvellement" إصالح وحتسني، وجدد الشيء جعله جديدًا واجلديد ما خيتلف عما

سبقه بنسبة ما، وهو يقدم إضافة إبداعية، ولكنه ينطلق من صورة مألوفة، فهو إصالحي باجتاهه 

إىل األصل واالنطالق منه لتحسينه وتزيينه وإضافة نسبة جديدة إليه تتناسب والعصر الذي يعيش 

نسبة "، وهذا يعين أن التجديد إمنا يتوقف عند حدود 3»ورؤاه وثقافته فيه الشاعر، وتتفق وجتربته

.131، ص )حدث(ت، مادة .ط، د.، د)لبنان(، دار صادر، بريوت 2مجابن منظور، لسان العرب، -1

.246م، ص 2000، 2الذات املفكرة، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، طنقد  - علي حرب، املمنوع واملمتنع-2
.16م، ص 1991، 1، ط)سوريا(خليل املوسى، احلداثة يف حركة الشعر العريب املعاصر، مطبعة اجلمهورية، دمشق -3
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من التعديل واإلضافة وذلك حبسب ما يقتضيه العصر املعاش من جهة، وما تتطلبه الرؤية " ما

  .والثقافة الشاعرة من جهة ثانية

نه خيتلف يف وهذا مما حييلنا إىل القول مباشرة ـ ودون أي ارتباك ـ بنسبية التجديد، نظراً لكو 

املقدار واملنحى واهلدف من عصر إىل عصر ومن شاعر إىل آخر، بل إن نسبّيته تتجلى أحياناً 

يبدأ جمدداً وينتهي مقلداً أو العكس، وقد جيدد يف جانب دون آخر،  «لدى الشاعر الواحد الذي 

اضية من ، ولعل ما أعربت عنه العصور امل1»...كأن جيدد يف الوزن أو اللغة أو املوضوع أو

كالرومانسية والرمزية والسوريالية (تعديالت جزئية، وما جادت به االجتاهات واحلركات املختلفة 

.من إضافات حمدودة، يعترب من الشواهد الصرحية واألدلة الكافية على هذه املقولة....) والواقعية

 هذه احلالة أما إذا حتول التجديد عن معناه النسيب وختطى وضعه اجلزئي، فإنه يصبح يف

باعتبارها رؤية شاملة وموقف عام يستوعب مجيع النواحي واالجتاهات " modernité"حداثة 

والتجديد من مث حاجة ملحة ومرحلة متهيدية ال بّد منها . وال يتوقف عند األجزاء واحلدود املغلقة

ƳÂ�̧¦ƾƥ¤�ǲǯ�¿ƢǷ¢�ǾȈǟ¦ǂǐǷ�ȄǴǟ�ƶƬǨƬŭ¦�ƢđƢƥ�ǺǷ�«ȂǳȂǳ¦Â�ƨƯ¦ƾū¦�ƨƦƬǟ�¹ȂǴƦǳديد.  

�ǪǬƸƬƫ�ȏ�ƢĔ¤�Ǯ ǳǀǰǧ��ƾȇƾš �ÀÂ®�ǺǷ�ǪǬƸƬƫ�ȏ�ƨƯ¦ƾū¦�ƪ ǻƢǯ�¦̄¤�ǺǰǳÂ-  يف نفس

االرتباط باألصل، واألصل أسفل كل شيء، «واألصالة إمنا هي . من دون أصالة -الوقت

ويفهم ... واستأصلت هذه الشجرة ثبت أصلها، ورجل أصيل، له أصل، وهو ثابت الرأي عاقل

وهلما االرتباط باألصل والوفاء له والصدور عنه، وثانيهما ظهور أصل جديد أ: من هذا املعىن أمران

، أي "استأصلت هذه الشجرة"حيسن االرتباط به والوفاء له والصدور عنه، وجند ذلك يف عبارة 

أنه ذو رأي " رجل ثابت الرأي، عاقل"صارت راسخة يف الرتبة قادرة على العطاء، ويف عبارة 

ط، .، د)سوريا(دمشق د الكتاب العرب، فاتح عالق، مفهوم الشعر عند رواد الشعر العريب احلر، منشورات احتا-1

.31م، ص 2005
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ويفهم من ذلك كله أن احلداثة تنبثق أصال من رحم  1»حة متميزةورؤية، وهو شخصية واض

األصالة اليت تبدأ من اجلذور الراسخة يف تراب املاضي والرتاث العريق، وتنتهي بالتلويح اخلصب 

¦�ƨǯǂū¦�ȄǴǟ�ǞǸƬĐ¦Â�ÀƢǈǻȍ¦�Ŀ�ƨǸƟ¦ƾǳ¦�ƨǫƢǘǳ«املثمر اليانع يف مساء اجلدة والعطاء الكثري، فهي

الراكض خلف طموحه األصيل يف إجياد أكرب قدر ممكن من الرؤى  2»اه املستقبلوالتجاوز يف اجت

  .اجلديدة اليت ال تنفصل عن التاريخ البعيد وال تؤمن بفكرة العدمية

ولقد اختلف املفكرون والشعراء حول عالقة احلداثة بالرتاث، فمنهم متعقل يرى أن 

ميكننا أن نكون معاصرين وحداثيني إذا  «نه احلداثة هي امتداد للماضي وحركة داخل التاريخ، وأ

عن طريق العودة إليه وهضمه مث إعادة تشكيله تبعاً 3»كنا تراثيني وأن معاصرتنا يف جتديد تراثنا

�ƢĔ¢�ȄǴǟ�ƨƯ¦ƾū¦�ǶȀǨƬȇ�» ǂǘƬǷ�ǶȀǼǷÂ��ƨǼǿ¦ǂǳ¦�̈ƢȈū¦�©ƢƦǴǘƬŭ» التنكر بالزي الغريب، وباملعىن

، فيشكل حماكمته حتت ضوء التجين املباشر 4»مغاليقها أحد الذي ال يعين، وبالصورة اليت ال يفك

أمام املأل املفكر، فيضع الرتاث موضع اخلصم اللذوذ الذي ال بد من مواجهته واالنقضاض عليه 

يف حلبة اهلدم الشامل، ويضع اآلخر الغريب موضع الصديق احلميم الذي ال بد من معانقته 

هو  ان التفاخر الساذج بعقيدة الذوبان الكامل يف كل ماواعتناق مجيع مبادئه وأفكاره يف مهرج

أجنيب ودخيل على ثقافتنا العربية األصيلة، بل ويفرط يف االنقطاع عن جذوره وأصوله القدمية، 

�ǺǷÂ�ƨȈǳȂȈǿ�®¦ȂǷ�ǺǷ�ƨǟȂǼǐǷ�ƢĔƘǯÂ�ƨƯ¦ƾū¦�ǞǷ�ǲǷƢǠƬȈǧ» شعاع مستقبلي ال صلة له باليوم وال

.19خليل املوسى، احلداثة يف حركة الشعر العريب املعاصر، ص -1

.98م، ص 1985، 1، ط)لبنان(، الشعرية العربية، دار اآلداب، بريوت )أدونيس(علي أمحد سعيد  -2
.22خليل املوسى، احلداثة يف حركة الشعر العريب املعاصر، ص -3

م، 2006/هـ1426، 2وزيع، عمان، طربيع، يف تاريخ األدب العريب احلديث، دار الفكر للنشر والتحممد أمحد  -4

  .139ص
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، وال تتم إال يف إطار 1»معزولة عن احمليط واخلصائص والظروفعملية ) ¢ǂů�ƢĔƘǯ�Â®(باألمس، 

  ".اهلدم والبناء"الدعوة إىل األخذ مبقولة 

�ƨǷ¦ƾŮ¦�̈ǂǜǼǳ¦�ǽǀđ�ÀȂǬƥƢǈǳ¦�ǽǄų¢�ƢǷ�ń¤�ǂǜǼǳ¦Â��ª ¦ŗǳƢƥ�» ¦ŗǟȏ¦�¿ƾǟ�̈ǂǿƢǛ�ŐƬǠƫÂ

ل هدمي وال ظاهرة غري ثورية ألن الثوري يؤمن بتواصل األجيال، والثورة عنده فعل حب ال فع«

فعل عدمي، وألن الثورة حب كل شيء فاحلضارة العربية عند الثوري شأن مقدس ال جثة ميتة كما 

�̈ƢȈū¦�ǪȈǠȇ�ƢǷ�ǲǯÂ�§ ¦ǂŬ¦Â�¾Ȃƥǀǳ¦�ȏ¤�¿ƾē�Ȑǧ�¿ƾȀǴǳ�̈°Ȃưǳ¦�©ǂǘǓ¦�¦̄¤Â��ĺȂǠǌǳ¦�ƢȀǨǐȇ

¿ƾŮ¦�®ǂĐ�¿ƾē�ȏ�ȆǿÂ��°ȂǘƬǳ¦Â�ȂǸǼǳ¦Â«2 تفتقر للكثري الذي يدل على الشخصية السلبية اليت 

  .من الوعي الناضج والرؤية املستقيمة

واستنادًا إىل ما تقدم عرضه ميكننا القول بأن الشاعر األصيل ذو الشخصية اإلجيابية 

يفتح «والنظرة الواعية ليس الذي يدير وجهه للرتاث أو يغمض عينيه أمام السلف بل هو الذي 

ضافة إليهما، وليس االنقضاض عليهما، وهو الذي قلبه وعقله لتارخيه وثقافته وهو الذي يريد اإل

Ǿǳ�ÅƢǔǫƢǻ�ȏ�ĺǂǠǳ¦�ǂǠǌǳ¦�ƾĐ�Å¦°¦ǂǸƬǇ¦�ǾǈǨǻ�ŐƬǠȇ ... ومن مجلة شروط اإلضافة معرفة النقطة اليت

مث . 3»وصلت إليها التجارب الشعرية السابقة، وإال فهل جيدد الشاعر يف الفراغ ويف فضاء هيويل؟

األساس وإجراء استعجايل قد يؤدي باحلداثة إىل السقوط يف  إن هدم الرتاث مشروع فاشل يف

اهلاوية وهي ال تزال يف بدايات التأسيس والتكوين، وكم من أمة بلغت درجة متقدمة جدًا من 

�ȄǴǟ�¾ƢưǷ�Śƻ�ƨȈǻƢƥƢȈǳ¦�ƨǷȋ¦�Â��ƨƯÂ°Ȃŭ¦�Ƣē¦ƾǬƬǠǷÂ�ƨȈǨǴǈǳ¦�Ƣē¦®Ƣǟ�ǺǷ�ÅƢƠȈǋ�¿ƾē�À¢�ÀÂ®�ƨƯ¦ƾū¦

  .ذلك

.72م، ص 1984/هـ1404، 1، ط)لبنان(جهاد فاضل، قضايا الشعر احلديث، دار الشروق، بريوت -1

.47جهاد فاضل، قضايا الشعر احلديث، ص -2
.46املرجع نفسه، ص -3
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أن عالقة احلداثة بالرتاث عالقة تارخيية «إىل نتيجة توفيقية مفادها  ويف األخري خنلص

وجدلية، فاحلداثة تستمد مشروعيتها التارخيية واحلضارية من الرتاث، وإذا قطعت صلتها به ستصبح 

باإلضافة إىل  -وستظل ناقصة، وكذلك ال بد للحداثة 1»حداثة بال جذور أو خارج التاريخ

شرطًا مهماً  -هي األخرى -نفتاح على فعاليات املثاقفة الواعية اليت تعد من اال - احتواء الرتاث

  .من شروط االكتمال والتوازن

 :األسلوب مفهوم -2

يعترب مصطلح األسلوب من املصطلحات اليت الكتها معظم األفواه الناقدة، وتناولتها كل 

حات اليت مل تغادر أي حقل من لغوية كانت أم أدبية، بل ومن املصطل-تقريباً  -األقالم الباحثة 

  .حقول الفن اجلميل

يف معجمه اجلامع جلميع ما نطقت به األلسن " ابن منظور"فعلى املستوى اللغوي جند 

ويُقال للسطر من النخيل «: فيقول" َسَلبَ "العربية حياول إثبات حده بالعودة إىل أصل مادته 

أنتم يف : ، والوجه، واملذهب، ويقالالطريق: أسلوب، وكل طريق ممتد فهو أسلوب، واألسلوب

أخذ : يقال. أسلوب سوء، وجيمع على أساليب، واألسلوب الطريق تأخذ فيه، واألسلوب الفن

" األسلوب"، ومن خالل هذه املعاين نتبني أن كلمة 2»فالن يف أساليب من القول، أي أفانني منه

ƾƫ�ƢĔ¢�Ä¢��Ƥ¾�تدل على الطريق«إمنا  -حبسب ما جادت به القرحية اللغوية - ǿǀŭ¦Â�ǺǨǳ¦Â�ƨ

وليس هلذا اجلذر اللساين يف اللغة العربية . على طريقة تدمغ الشيء الذي ُتطلق عليه بسمة حمددة

مرقم (تشري إىل ) style(يف اللغة االجنليزية، فكلمة ) style(أية صلة باجلذر اللساين لكلمة 

.08م، ص 2003، 1يف شعرية قصيدة النثر، منشورات احتاد كتاب املغرب، املغرب، طعبد اهللا شريف،-1
.473، ص )َسَلبَ (، مادة 1ابن منظور، لسان العرب، مج-2



  في  ضبط المفـاهيم.............................................:.....................................................مدخل

8

جعلها تلتصق مبجايل الكتابة والكالم وال ، مما 1»وهي أداة الكتابة على ألواح الشمع) الشمع

يف اللغة العربية، فهي تفلت من قبضة جذرها األصلي " األسلوب"تنفصل عنهما، خبالف الكلمة 

�ǆ«وحتيد عنه  ȈǳÂ�ƢǷ� Ȇǋ�ƢȀǼǸǔƬȇ�ƨǼȈǠǷ�ƨǐȈǐƻ�Â¢�ƨǼȈǠǷ�ƨũ�ȄǴǟ�¾ƾƫ�ƢĔ¢�ǺǷ�Ƕǣǂǳ¦�ȄǴǟ-

والتمطط ضمن ثقافتنا  بسمة االتساعوهو األمر الذي يسمها » كتابة ما أو كالم ما  - ضرورة

  .العربية

وكثري " ابن منظور"وهناك من الدارسني من يقسم ذلك املعىن اللغوي العتيق الذي قال به 

قسم حسي ميثل الوضع األسبق للفظ، كسطر النخيل والطريق املمتد أو «: غريه إىل قسمني اثنني

عنوي هو اخلطوة الثانية يف الوضع اللغوي وقسم م. املسلوك، واألسلوب عليه خطة يسلكها السائر

حني تنتقل الكلمات من معانيها احلية إىل هذه املعاين األدبية، أو النفسية، وذلك هو الفن من 

��2�ń¤�ȆƟƢǼưǳ¦�ǶȈǈǬƬǳ¦�¦ǀđ�ÀȂǇ°¦ƾǳ¦�ƾǸǟ�ƾǫÂ»القول أو الوجه واملذهب يف بعض األحيان

سابق يف الوجود، وما هو خاص ومنفرد يف التفريق بني ما هو مادي وشائع بني عامة الناس، و 

.دائرة الفن واألدب، وإىل االقرتاب قليالً من مدلوله االصطالحي

املنوال «تعين " األسلوب"يف مقدمته الشهرية أن كلمة ) هـ808ت " (ابن خلدون"ويرى 

3ǼƯ¢�ǾǬǴǗ¢�Äǀǳ¦�Ǧ»الذي ينسج فيه الرتاكيب أو القالب الذي يفرغ فيه ȇǂǠƬǳ¦�¦ǀđ�ȂǿÂ�� اء

فاألسلوب . احلديث عن خصوصيات الفن األديب ليس ببعيد عن املعاين اللغوية والتعميمية السابقة

عنده هو املنوال الذي تصاغ عليه الرتاكيب املختلفة والوعاء الذي ُتسَكب فيه تلك الرتاكيب بعد 

، 1، ط)املغرب(دراسة يف أنشودة املطر للسياب، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء –حسن ناظم، البىن األسلوبية -1

.15م، ص 2002
، 8دراسة بالغية حتليلية ألصول األساليب األدبية، مكتبة النهضة املصرية، مصر، ط-أمحد الشايب، األسلوب-2

.46م، ص 1991/هـ1411
.397م، ص 2002، 1، ط)سوريا(عبد اهللا حممد درويش، دار البلخي، دمشق :، تح2ابن خلدون، املقدمة، ج-3
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طلق منها األديب االنتهاء من عملية انسج والصياغة، ومن مث فاألسلوب هو النقطة املركزية اليت ين

.ويعود إليها، فهو املبدأ و املنتهى

صارت «قد " األسلوب"واحلقيقة اليت تتطلب اإلثبات أيضا هي أن هذه الصورة اللفظية 

�ƲǿƢǼǷ�ǺǷ�ƲȀǼǷ�ȄǴǟ�Ƣđ�¦ȂǳƾȈǳ� ƢǸǴǠǳ¦�ƢȀǴǸǠƬǈȇ��ƨǨǴƬƼŭ¦�©ƢƠȈƦǳ¦�śƥ�ÅƢǯŗǌǷ�ÅƢǬƷ�¿Ƣȇȋ¦�ǽǀǿ

لفن األديب قصصًا أو جدًال أو تقريراً، ويف العنصر اللفظي البحث العلمي، ويستعملها األدباء يف ا

سهًال ومعقداً، ويف إيراد األفكار منطقية أو مضطربة، ويف طريقة التخييل مجيلة مالئمة أو مشوهة 

śƸǴƬǳ¦�¼ǂǗ�ȄǴǟ�ÅȐȈǳ®�ƢĔÂǀƼƬȇ�ÀȂȈǬȈǇȂŭ¦�Ǯ ǳǀǯÂ��ƨȈƥƢǻ ومثلهم الرسامون...وتأليف األنغام 

، ومن هنا فاألسلوب هو 1»ريقة تأليف األلوان ومراعاة التناسب بينهافهي عندهم دليل على ط

النظام الذي يقود سائر الفنون، واملنهج الذي مينهج مجيع العلوم، بل إنه أداة اإلنسان األصيلة يف 

.التعبري، ويف تعيني مالمح الشخصية ذاتياً واجتماعياً ومتييزها عن سواها

البالغة "تارخيية جعلته يرتبط أشد االرتباط مبصطلح  ظروفا" األسلوب"وقد عاش مصطلح 

la rhétorique" خاصة خالل العصور الوسطى وما قبلها، فدأب بالغيو هذه احلقبة الزمنية،

بسيط، «: إىل تصنيف مجلة األساليب عرب ما يعرف مببدأ الطبقية وتقسيمها إىل مستويات ثالث

الروماين فرجيل الذي عاش يف القرن األول  متوسط، وسامي، وطبقوا ذلك على أعمال الشاعر

املستوى األول ـ ) قصائد ريفية(قبل امليالد، حيث يناسب ديوانه الذي كتبه عن الفالحني 

القصائد (وديوانه األخالقي الذي حيث الرومانيني على التمسك بأرضهم الزراعية -البسيط

 - املستوى الثالث  l’Enéide نيادةوملحمته الشهرية اإل -املتوسط -املستوى الثاين ) الزراعية

جاءت اهلزة «، وبقي األسلوب حمافظًا على هذا احلال الطبقي والوضع املعياري إىل أن 2»السامي

.46-45، ص ص 2ابن خلدون، املقدمة، ج-1

مدخل نظري ودراسة تطبيقية، دار األمل للطباعة والنشر –عبد الرمحن بن زورة، أسلوبية اخلطاب الشعري املعاصر -2

.23م، ص 2014ط، .، د)اجلزائر(والتوزيع، تيزي وزو 



  في  ضبط المفـاهيم.............................................:.....................................................مدخل

10

 ,George Luis. Leclereجورج بوفون"القوية واحلامسة على يد املفكر الفرنسي 

Buffon" مقال يف األسلوب "من خالل عمله املشهورDiscours sur le style " والذي

األسلوب "ودعا إىل ضرورة استبداهلا بعبارة  1»"األسلوب هو الطبقة"أدان فيه الفكرة القائلة بأن 

، وذلك ألن اإلنسان إمنا 2»األسلوب هو اإلنسان نفسه« -إذا توخينا الدقة -أو " هو الرجل

  .يتخذ من األسلوب أداة وغاية يف نفس الوقت

األسلوب حدث ميكن مالحظته، إنه لساين ألن اللغة «وباالستناد إىل ما تقدم عرضه فإن 

أداة بيانه، وهو نفسي ألن األثر غاية حدوثه، وهو اجتماعي ألن اآلخر ضرورة وجوده، وإذا كان 

، إذ 3»األول ويتعلق باملرسل، والثاين يتعلق باملرسل إليه: هو كذلك فإنه يستلزم نوعني من النشاط

حىت تكتمل معادلته وتتحقق الغاية التواصلية ) املستقِبل +الباث (ال بد من هذين الطرفني 

  .واملقصد التأثريي

فماذا عن " األسلوب"إىل مصطلح  -يف نظرنا -ولكن إذا كانت هذه هي املعاين األقرب 

  يف إطار الدراسات واألحباث النقدية املعاصرة؟" األسلوبية"معىن 

  :مفهوم األسلوبية -3

حياته الطويلة العديد من املناهج التحليلية، ويف مرحلته احلديثة عرف النقد األديب خالل 

ألزمه فريق من النقاد إىل التوجه حنو ما يعرف بالتوجه السياقي الذي يعمد أنصاره إىل إقصاء البنية 

النصية والقيمة اللغوية متامًا من احلساب واالهتمام، لريكزوا أوًال وأخرياً على كل ما هو خارجي يف 

...¦ƨȈź°ƢƬǳ¦Â�ƨȈǈǨǼǳ¦Â�ƨȈǧƢǬưǳ¦Â�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�©ȏƢĐإطار 

ط، .د ،)مصر(لنشر والتوزيع، القاهرة أمحد درويش، دراسة األسلوب بني املعاصرة والرتاث، دار غريب للطباعة وا: ينظر -1

.18ت، ص .د

.14م، ص 1992/هـ1413، 2شكري حممد عياد، مدخل إىل علم األسلوب، مكتبة اجلرية العامة، ط-2
.36-35م، ص ص 2002، 1، ط)سوريا(منذر عياشي، األسلوبية وحتليل اخلطاب، مركز اإلمناء احلضاري، حلب -3
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وقد ظل النقد السياقي قائمًا وحمافظًا على هيمنته وقوته، يوجه مجيع األذواق والتطبيقات 

البنيوية، (العملية تبعاً ملقاييسه ومعداته ردحاً من الدهر إىل أن أطل النقد النسقي مبناهجه املختلفة 

، وهو النقد الذي اضطلع مبهمة العلو على كل ما هو خارجي، والسري ...)السيميائيةاألسلوبية، 

حنو اكتشاف آفاق جديدة تعطي األدب حقه الطبيعي واملشروع؛ وذلك ألن جممل التطبيقات 

أثبتت أن خيط التوازن قد يفلت من يد «والدراسات اليت متت حتت مظلة تلك األشكال السياقية 

أقرب إىل علم االجتماع منه إىل " املنهج االجتماعي"ذا به جيد نفسه وهو يطبق الناقد أحيانا فإ

أقرب إىل علم النفس منه إىل الدراسات األدبية اخلالصة، " املنهج النفسي"األدب، وجيد نفسه مع 

وكذلك الشأن مع بقية املناهج، وهذه الثغرة يف التطبيقـ واليت ال تسلب بالطبع هذه املناهج قيمها 

دفعت فريقًا آخر من الباحثني والنقاد إىل أنه ينبغي العودة بالنقد األديب إىل االهتمام  -خرىاأل

باعتبارها احلجر األساسي يف البناء والتشكيل النصي العام، وهو األمر الذي 1»بلغة العمل األديب

يد بعوامل النص أدى بالقراءة إىل التحول عن مسارها السائد املألوف لتعلن صراحة عن تعلقها اجلد

الداخلية بدًال من البقاء رهينة الدوران ضمن عوامل خارجية وغريبة عن مادة الدرس النقدي وغايته 

  ".النص األديب"األساسية 

من أكثر املناهج النسقية تناوًال وتداوًال يف ساحة " La stylistiqueاألسلوبية "وتعترب 

ŭ¦�ƢĔȂǰǳ�Å¦ǂǜǻ��ƨƯƾƸƬǈŭ¦�ƨȇƾǬǼǳ¦�ª ƢŞȋ¦ نهج املفتوح على أغلب األدوات اإلجرائية، وقد

عامل النقد املعاصر يف الفرتة املمتدة بني أواخر اخلمسينات وبداية ... اجتاحت واكتسحت«

التسعينات، حمملة بلقاح الفكر الغريب، حيث حلت األسلوبية ضيفة كرمية يف بيوت نقدنا العتيق 

ظهورها مواكبا لظهور الدراسات اللغوية احلديثة، أما ، وجاء2»يف بواكريه األوىل من مرحلة احلداثة

.14أمحد درويش، دراسة األسلوب بني املعاصرة والرتاث، ص -1

م، 2010، آذار 558، اجلزائر، ع بشري تاوريريت، األسلوبية يف الكتابات النقدية العربية املعاصرة، آفاق املعرفة-2

  .228ص
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�Ǧ Ǽǯ�Ŀ�ƪ ǬǬŢ�ƾǬǧ�ƢēƘǌǻ" اللسانياتlinguistique " احلضن األول لألسلوبية، «اليت تعد

وإذا توخينا مزيدًا من الوضوح والدقة، .1»وارتباط الثانية باألوىل ارتباط التلميذ بأستاذه

ي صدرت عنه أغلب املقاربات النسقية وليس األسلوبية فاللسانيات إمنا هي املصدر الرئيس الذ

  .وحسب

الوصول إىل وصف وتقييم «واألسلوبية حسب االتفاق النقدي الغالب عربيًا وغربياً، تعين 

-، أو هي 2»علمي حمدد جلماليات التعبري يف جمال الدراسات األدبية واللغوية على حنو خاص

« العلم الذي تتعني مالحمه و -"George Mounin جورج مونان"كما يرى الناقد الكبري 

�ƨȇŚƯƘƬǳ¦�ǾƬǨȈǛÂ�ń¤��Ä°ƢƦƻȍ¦�ǾǫƢȈǇ�Ǻǟ�§ ƢǘŬ¦�¾ȂƸƬȇ�Ƣđ�Ŗǳ¦�ƨȇȂǤǴǳ¦�ǎ ƟƢǐŬ¦�ƨǇ¦°ƾƥ�®ƾƸƬƫ

تعىن أساسًا بالكيان اللغوي لألثر األديب، فعملها يبدأ من «، وتبعًا لذلك فاألسلوبية 3»واجلمالية

هو املبحث اجلوهري واملركز الرئيسي الذي تدور " علم اللغة"فإن ومنتم . 4»لغة النص وينتهي إليها

حوله كافة الدراسات األسلوبية سواًء يف إطار املالحظات والتعليقات النظرية أو يف إطار 

  .االختبارات والتطبيقات العملية

علم يُعىن بدراسة أسلوب اآلثار األدبية «أن األسلوبية " Riffaterre ريفاتري"ويرى 

ة موضوعية تنطلق من اعتبار النص األديب بنية ألسنية، وأن األسلوبية تعىن بالنص يف ذاته، دراس

5�Ä¢ǂǳ¦�¦ǀđ�ȆǷǂȇ�ȂǿÂ»مبعزل عن كل ما يتجاوزه من اعتبارات تارخيية أو اجتماعية أو نفسية

قع والوا. املفيد إىل األخذ باجلوانب اللسانية معزولة متاما عن أي اعتبار أو فضاء دراسي آخر

.16مدخل نظري ودراسة تطبيقية، ص -عبد الرمحن بن زورة، أسلوبية اخلطاب الشعري املعاصر-1
.20أمحد درويش، دراسة األسلوب بني املعاصرة والرتاث، ص -2

.24، ص نفسهاملرجع  -3
ط، .، د)مصر(مكتبة اآلداب، القاهرة فتح اهللا أمحد سليمان، األسلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقية،-4

.36م، ص 2004/هـ1425
.35، ص املرجع نفسه -5
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لتشكيل الظواهر  -مبفردها- فاالعتبارات اللسانية ال تكفي «األسلويب املنفتح غري ذلك إطالقاً، 

األسلوبية، أو هي ليست وحدها األساس يف مكونات اخلطاب، إذ ال بد معها من االعتبارات 

�Ä®ƚȇ�ÅƢǠȈŦ�ǽǀđ�ǀƻȋ¦Â��ƨȈǈǨǼǳ¦Â��ƨȈǧƢǬưǳ¦Â��ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦-إىل حدوث تغريات -بالضرورة 

أسلوبية عند املرسل الواحد، كما قد يؤدي إىل تغريات أسلوبية عنده يف طريقة تعبريه عن الفكرة 

�Ƣů�ȄǴǟ�ǞǫȂǬƬǳ¦�¿ƾǟÂ�ƨȈǇ¦°ƾǳ¦�©ƢǐǐƼƬǳ¦Â�©ȏƢĐ¦�ǞȈŦ�ȄǴǟ�¬ƢƬǨǻȏ¦�ÀƜǧ�¦ǀŮÂ¾�1»الواحدة

مية من كل بعينه أو اختصاص وحيد من شأنه أن يدفع باألسلوبية إىل اقتحام عامل التجدد والدينا

  .اجلهات املمكنة

األسلوبية علم يدرس اللغة «وبعد الذي عرضناه خنلص إىل نتيجة أساسية مفادها أن 

.علم يدرس اخلطاب موزعًا على مبدأ هوية األجناس - أيضا - ضمن نظام اخلطاب، ولكنها 

ألهداف ولذا، فإن موضوع هذا العلم متعدد املستويات، خمتلف املشارب واالهتمامات، متنوع ا

وما دامت اللغة ليست حكرًا على ميدان إيصايل دون آخر، فإن موضوع علم . واالجتاهات

، وهكذا فاألسلوبية هي القلب 2»األسلوبية ليس حكراً ـ هو اآلخر ـ على ميدان تعبريي دون آخر

�² °ƾǳ¦Â�ǪȈǔȇ�ȏ�Äǀǳ¦� ƢǟȂǳ¦�ƢĔ¤��ƨȇŚƦǠƬǳ¦�¶ƢŶȋ¦�ƨǧƢǯÂ�Ǻȇ®ƢȈŭ¦�ǲǯ� ¦ȂƬƷȏ�ǞǈƬŭ¦ الذي ال

  .ينتهي

�ȆǔƬǬƫ�ƢĔƜǧ�ƨȈƥȂǴǇȋ¦�©ƢǇ¦°ƾǳ¦�ƨǠȈƦǗ�ƢǷ¢- الكالم ذا مستوى «أن يكون  - بالضرورة

وقضاء " االستهالك اليومي"فين معّني منذ البدء، وأن يكون متميزًا عن الكالم الذي يراد به 

¤�ƨȈǳÂȋ¦�Ƣē®ƢǷ�ń-طوعًا أو كرهاً -، ولذا كان لزامًا على األسلوبية أن تعود 3»الضروريات

يساعدها على التصنيف بني مستويات الكالم املختلفة، وهو دور قد يتشابه «حىت " األسلوب"

.37منذر عياشي، األسلوبية وحتليل اخلطاب، ص -1

.27املرجع نفسه، ص -2
.19األسلوب بني املعاصرة والرتاث، ص أمحد درويش، دراسة -3
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، لكن الفرق الرئيسي هو أن الدور "البالغة"مع الدور القدمي الذي كان يقوم به األسلوب مع 

" وصفي"عامًا مسبقاً، على حني أن الدور احلديث يقوم على أساس "معيارياً "ورًا القدمي كان د

واألسلوبيون أثناء هذه العمليات االنتقائية التصنيفية بني املستويات الكالمية . 1»خاص حمدد

ة يف اآلثار األدبي -قلة وكثرة - املتباينة، وكذلك أثناء تعيينهم ملختلف اخلصائص األسلوبية املتوفرة 

الطرق الكمية حلساب التكرار «إمنا يعتمدون يف ذلك كله، وتوخيا ملبدأ الدقة العلمية، على تلك 

النسيب للسمات األسلوبية، وكثريًا ما يستخدمون احلسابات اإللكرتونية لرسم جداول التكرار 

Ǯ ǳ̄�ǺǷ�Åȏƾƥ�ÀȂǴǸǠƬǈȇ�ÀÂǂƻ¡�½ƢǼǿÂ��Å¦ǄȈŲ�ÅƢƥȂǴǇ¢�Ǧ ǐƫ�ƢĔ¢�ƢȀǼǟ�¾ƢǬȇ�Ŗǳ¦�©ƢǸǈǴǳ  املفاهيم

التمييز بني العالقات اللفظية واجلملية يف اللغة، أو يستخدمون النحو التحويلي :اللغوية، مثل

Grammar transformation والتمييز الذي حيتويه بني البناء السطحي ،surface

structure والبناء العميقDeep structure«2 وإنه خالل هذه املراحل احلسابية ،

: مستويات ثالثة على األقل«غوية والتحويلية تتحدد مستويات الدرس األسلويب عرب والتحاليل الل

، وجاء هذا التعدد يف مستويات النظر 3»املستوى الداليل/ املستوى الرتكييب/ املستوى الصويت

وطرائق التحليل األسلويب تابعًا لتعدد التوجهات والقناعات الناقدة يف هذا املضمار الدراسي 

  .املمنهج

عرفت عجلة التعامل مع اخلطاب األديب ضمن املبحث األسلويب العديد من  وقد

:االجتاهات النقدية، لعل أمهها

.19أمحد درويش، دراسة األسلوب بني املعاصرة والرتاث، ص -1
، 1، ط)مصر(والبيان العريب، الدار املصرية اللبنانية، القاهرة ..حممد عبد املنعم خفاجي وآخرون، األسلوبية-2

.21م، ص 1992/هـ1412
.38مدخل نظري ودراسة تطبيقية، ص  –الشعري املعاصر عبد الرمحن بن زورة، أسلوبية اخلطاب -3
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أسلوبية التعبير  Stylistique de l’expression:  

الذي يرى بأن " Charles Ballyشارل بايل "ومؤسسها العامل اللغوي السويسري 

وحدها كما كان يقول البالغيون القدماء، " القيمة الثابتة"ال تكمن يف قوائم ... القيم األسلوبية«

وحدهم كما كانت تذهب النظريات السابقة، ولكن القيمة " لغة األقدمني"وال تكمن يف 

، وقد جاء هذا الرأي كنتيجة 1»"احملتوى العاطفي للغة: "األسلوبية احلقيقية تكمن فيما أمساه

الذي طاملا دعا إىل ضرورة " De Saussure دي سوسري"طبيعية لتأثره البالغ بأستاذه الشهري 

�Ǻǟ�ƢĔȂƯ°¦ȂƬȇ�®¦ǂǧȋ¦�À¢Â�ȆǟƢŦ�«ƢƬǻ«إبطال تلك النظريات التقليدية القائلة بأن اللغة ما هي إال 

وهي صورة ختتزن يف ذهن " الصورة املثالية للغة"اجلماعات، وأن الذي يتوارثونه على وجه الدقة هو 

تشكيل كلمات اللغة يف املواقف املختلفة متامًا مثلما يشكل النجار  الفرد وعلى ضوء منها يتم

، وهو األمر الذي أّدى إىل تقليص الدور الفردي 2»قطعة األثاث انطالقا من صورة مثالية يف رأسه

وإضعافه وتضييق دائرته على مستوى العطاء واإلنتاج اللغوي، بل وأجرب الفرد على العيش يف عامل 

دة لكل ما هو سابق وجاهز بعيدًا عن مالمح شخصيته املتميزة، أو قل، بعيدا عن احملاكاة اجلام

  .فضاء اإلبداع واالبتكار اخلاص

يتعامل مع هذه الفكرة الكالسيكية الرتيبة تعامل الثائر الرافض ويؤسس " سوسري"ولذا جند 

ه اخلاصة، وأّن اللغة الفرد يتحمل نصيباً أكرب يف خلق لغت«موقفه اللغوي على نقيضها، فيؤكد بأن 

ليست جمرد حماكاة لنموذج مجاعي قدمي، بقدر ما هي امتزاج بروح الفرد واتصال ونظام رموز فيه 

حتمل األفكار على حنو ينبغي االهتمام فيه بتبني نصيب الفرد بالقدر الذي نتبني فيه نصيب 

.31أمحد درويش، دراسة األسلوب بني املعاصرة والرتاث، ص -1
.31املرجع نفسه، ص -2
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 طريف املعادلة اللغوية ، وقد استطاع هذا املوقف العادل إحداث التوازن املنشود بني1»اجلماعة

.، فكالمها له دور فّعال ونشيط يف عملية التوليد املستمر)اجلماعة+ الفرد (

التلميذ معظم آرائه " شارل بايل"وانطالقا من هذه النظرة السوسريية احلديثة الناضجة بلور 

ساسية الشعورية العلم الذي يدرس وقائع احل«وأفكاره املدافعة عن أسلوبيته، واألسلوبية عنده هي 

هي أسلوبية " بايل"، وهذا يعين أن أسلوبية 2»من خالل اللغة، ووقائع اللغة عرب هذه احلساسية

.القيم التعبريية يف املقام األول، وهي تعىن بكل ما هو إحيائي ووجداين

�Ŀ�ǲưǸƬƫ�ƨȈǇƢǇ¢�¶ƢǬǻ�Ŀ�ƨȇŚƦǠƬǳ¦�ƨȈƥȂǴǇȋ¦�Ƣđ�ƪ ǐƬƻ¦�Ŗǳ¦�ǎ ƟƢǐŬ¦�±ǂƥ¢�ǎ ƼǴƬƫÂ

وبية التعبري هي اليت تُعىن أوال بدراسة العالقات الكائنة بني كل من الشكل والتفكري، أسل«أن 

�ǶƬȀȇ�Äǀǳ¦�Ʈ-قطعاً  -وهي ال خترج  ƸƦŭ¦�ƢĔȂǯ�Ǻǟ�ÅȐǔǧ�¦ǀǿ��ňƢǈǴǳ¦�ª ƾū¦Â�ƨǤǴǳ¦�¼Ƣǘǻ�Ǻǟ

م املنهج الوصفي القائ«أما منهجها التحليلي فهو . 3»بعلم الداللة أو بدراسة املعاين -أصالً -

 -بدوره -يعمل  4»على مجع العينات حول الظاهرة املدروسة وحتليلها وإخضاعها ملنهج إحصائي

�ń¤�¾ȂǏȂǳ¦�» ƾđ�ƨǬȈǫƾǳ¦�ƨȈǸǰǳ¦�©ƢƥƢǈū¦Â�¿Ƣǫ°ȋƢƥ�ƲǠȇ�ǖǇÂ�Ŀ�̈ǂǿƢǜǳ¦�Ǯ Ǵƫ�ǞǓÂ�ȄǴǟ

.نتائج علمية حمددة وُمرضية

 األسلوبية النفسيةStylistique psychologique:  

�ƨŪƢǠŠ�ǶƬē�Ŗǳ¦�ƨȈƥȂǴǇȋ¦�ȆǿÂ» مجيع العالقات املمكنة بني األمناط التعبريية املختلفة

ومؤلفيها، حبيث تدرس الزوايا اليت من خالهلا يتوجه كاتب ما حنو توجه ما من التوجهات املتاحة، 

من  - لنفسية كما تأيت األسلوبية ا. وينبغي هلذا الكاتب أن يلتزم بقدر ما أيضا من التميز والتفرد

.31، ص أمحد درويش، دراسة األسلوب بني املعاصرة والرتاث-1
.14حممد عبد املنعم خفاجي وآخرون، األسلوبية والبيان العريب، ص -2

.42منذر عياشي، األسلوبية وحتليل اخلطاب، ص -3
.32أمحد درويش، دراسة األسلوب بني املعاصرة والرتاث، ص -4
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. على إجالء أثر املنشئ يف لغته لتمزج بذلك بني ما هو سيكولوجي وما هو نفسي - جهة أخرى

 كروتشي"ومن أبرز الرواد الذين محلوا لواء هذا االجتاه األسلويب ولوحوا به يف مساء األسلوبيات 

Croce" كارل فوسلر"من خالل أسلوبيته الفردية، مث األملاين karlvosseler " بأسلوبيته

وقد أعلن . يف أسلوبيته األدبية" Leo Spitzer ليو سبيتزر"املثالية، باإلضافة إىل النمساوي 

سيغموند فرويد "هذا األخري يف جممل آرائه املطروحة عن تأثره الواضح بالعامل النفسي 

Sigmund Freud" فراح يكشف عن قناعته التامة بأن اللغة هي تعبري خالق عن ،

البشرية من متوجات " األنا"وذلك باعتبارها احلامل األصيل واألمثل لكل ما متوج به ، 1»الذات

  .شعورية والشعورية

النقد األسلويب ينبغي أن يكون نقدًا تعاطفيًا باملعىن العام هلذا «أن " سبيتزر"ويرى 

ن روح املصطلح، ألن العمل كل متكامل ومتالحم يوجب التقاطه فيكليته وجزئياته الداخلية، وأ

املؤلف هي احملور الشمسي الذي تدور حوله بقية كواكب العمل األديب وجنومه، وحىت تكون الرؤية 

واضحة وحمددة ال بد أن تكون االنطالقة األسلوبية من هذا احملور املركزي الذي يتيح لنا مشاهدة 

ى تلك مجيع التفصيالت، بل ويتيح لنا أحيانا العثور على مفتاح العملية كلها يف إحد

، ومن مث 2»التفصيالت، أما املنهج فإنه ينبع من اإلنتاج املستمر وليس من جمرد مبادئ، قبلية ثابتة

خبصوص اللغة " بايل"مث التلميذ " سوسري"يف منهجه يبدو موافقا ملا أطلقه األستاذ " سبيتزر"فإن 

النأي عن تلك القوائم اجلاهزة  وطبيعتها احلديثة اليت متيل امليل كله إىل اخللق املتواصل، وتنأى متام

.سلفاً أو تلك النماذج اجلماعية القدمية

.29مدخل نظري ودراسة تطبيقية، ص -عبد الرمحن بن زورة، أسلوبية اخلطاب الشعري املعاصر: ينظر -1
.38-37أمحد درويش، دراسة األسلوب بني املعاصرة والرتاث، ص ص : ينظر -2
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 األسلوبية البنيويةStylistique Structurelle:  

وقد عرفت األسلوبية البنيوية انتشارًا واسعًا بني األسلوبيات األخرى يف ساحة النقد 

الوصفية، وكذلك تعد أيضا امتداداً يف األسلوبية " بايل"تعد امتداداً متطوراً ملذهب «املعاصر، وهي 

وما يسمى langueالشهرية اليت قامت على التفرقة بني ما يسمى اللغة " دي سويسر"آلراء 

وقيمة هذه التفرقة تكمن يف التنبيه لوجود فرق بني دراسة األسلوب باعتباره . paroleالكالم 

ها إىل هدف معني، وبني دراسة طاقة كامنة يف اللغة بالقوة يستطيع املؤلف استخراجها لتوجيه

��1�ǺǷ�ǲǯ�śƥ�ƨǼƟƢǰǳ¦�©ƢǫÂǂǨǳ¦�ǲǸĐ�ÄŚǇȂǈǳ¦�ǲȈǴƸƬǳ¦�À¢�řǠȇ�¦ǀǿÂ»األسلوب الفعلي يف ذاته

�ǄȈȈǸƬǳ¦�ń¤�ƨȈǇ¦°ƾǳ¦�Ƕē®ƢǷ�ǂǿȂƳ�Ŀ�śȈƥȂǴǇȋƢƥ�Ǟǧ®�Äǀǳ¦�ȆǇƢǇȋ¦�Ǟǧ¦ƾǳ¦�ÀƢǯ�¿Ȑǰǳ¦Â�ƨǤǴǳ¦

جسيد الفعلي لتلك القوة الكامنة الصامتة بني األسلوب كقوة لغوية مكنونة، واألسلوب بوصفه الت

  .من خالل النص الذي يعمل مؤلفه على توجيهه وفقا ألهداف أدائية وتأثريية معينة

بني األمساء الالمعة يف قائمة الرواد " Michel Riffaterre ميشال ريفاتري"وُيصنَّف 

فبمجرد أن يكتمل خلق األدب شكل راٍق من أشكال التواصل، «هلذا االجتاه، وهو القائل بأن 

النص اإلبداعي فإنه يتحرر ليعلن استقالليته عن مرسله لتأسيس عالقة أخرى بني النص والقارئ 

: فيقرتح له تسمية«الطرف الرئيس يف معادلة التفاعل التواصلي، " ريفاتري"الذي يراه  2»املستقبل

دبية باملنشئ تنتهي عند ، وعلى هذا فإن عالقة الرسالة األarchilecteur«3القارئ العمدة 

اخللق (إمتام اخللق واإلنتاج لتبدأ عالقة أخرى جديدة ـ وهي األهم ـتهدف إىل استبدال املنشئ 

  ).اخللق املستمر(بالقارئ ) األويل

.33، ص ة األسلوب بني املعاصرة والرتاثأمحد درويش، دراس-1

.30مدخل نظري ودراسة تطبيقية، ص -عبد الرمحن بن زورة، أسلوبية اخلطاب الشعري املعاصر-2
.30املرجع نفسه، ص -3
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" األسلوب"ومن خالل ما تقدم عرضه من مفاهيم عربية وغربية حول كل من مصطلح 

ح األول أسبق يف الوجود من الناحية التارخيية، املصطل«نتبني جليًا أن " األسلوبية"ومصطلح 

، فقد ظهرت  1»وأوسع يف الداللة من الناحية املعنوية، أي أنه أعم على املستويني الرأسي واألفقي

يف بداية القرن " األسلوبية"خالل القرن اخلامس عشر، بينما ظهرت كلمة " األسلوب"كلمة 

يفصل بني الكلمتني نراه قد استغرق أربعة قرون كاملة  العشرين، وهذا يعين أن الفاصل الزمين الذي

حسب ما تقّر به املعاجم التارخيية وخاصة الفرنسية منها، أما من جهة الداللة فإن األسلوب هو 

القلب الواسع الذي حيتوي مجيع املعاين الشائعة العامة واألدبية اخلاصة، على عكس األسلوبية اليت 

دبية باستثناء بعض احملاوالت القليلة اليت نبهت إىل إمكانية التحول ال ختتص إال بالدراسات األ

Ƣǔȇ¢�ƨǴȈǸŪ¦�ÀȂǼǨǳ¦�¾Ƣů�ȂŴ�Ƣđ�ǲȈŭ¦Â�ȆǴǏȋ¦�ĺ®ȋ¦�ƢŮƢů�Ǻǟ�ƨȈƥȂǴǇȋƢƥ�» ¦ǂŴȏ¦Â.

ومما تقدم عرضه كذلك من اجتاهات وآراء أسلوبية متباينة، نستنتج بأن اللغة هي مبثابة 

النظري : استقامة مجيع األسلوبيات ويعزز نشاطها على الصعيدينالعمود الفقري الذي يضمن 

  .والعملي

.16أمحد درويش، دراسة األسلوب بني املعاصرة والرتاث، ص -1
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  التشكالت الصوتية: أوال

نظام من الرموز "�ƢĔأاملفاهيم املختلف يف أمرها، إذ هناك من يعرفها ب منتعترب اللغة 

ƢĔƘƥ�ǂƻ¡�ƢȀǧǂǠȇÂ��©¦°Ƣǋȍ¦Â ...1»أداة الفكر�Ǧ Ǘ¦ȂǠǳ¦�ǲǬǼǳ�ƨǴȈǇÂ�ƢĔƘƥ�Ʈ ǳƢƯ�ƢȀǧǂǠȇÂ��

�ƪ... واملشاعر ǈȈǳ��» ȐƬƻȏ¦Â�» Ƣǘŭ¦�ƨȇƢĔ�Ŀ�ȆǿÂ��ǾǴǯ�Ǯ ǳ̄�ǺǷ�Őǯ¢�ƨǤǴǳ¦�ǺǰǳÂ��¦ǀǰǿÂ

 جمموعة من األصوات حمدودة يف عددها، ومع ذلك تراها تفعل العجائب ، إن هي إالاإال أصوات«

�Ë¼°¢�Ǻǟ�ŐǠƫ��Ƣđ�śǴǷƢǠƬŭ¦�śƥ�ǲǏ¦ȂƬǳ¦�Ŀ يهم، تصور ألطف األحاسيس امللتعجة يف داملشاعر ل

�Ŀ�ǲưŻ�ǾǴǯ�ǶȈǜǠǳ¦�ǂǈǳ¦Â��§ǂǘƬǧ� ƢǼǣÂ��Ǌ ǿƾƬǧ�ƢǷȐǯ�̈ǂƴǼū¦�°ƢƫÂ¢�Ƣđ�Ƥ ǟȐƬƫ��Ƕǿ°ÂƾǏ

�ƢēȏƾƦƫÂ�ƢēȐǰǌƫ�Ŀ،، يف تعاقبها وتبادل أطوار خمارجها يف جهاز النطقانتظام هذه األصوات

األصوات هي املادة األولية «، وعلى هذا ميكننا القول يف ارتياح بأن 2»األوتار ذبذباتانطالقا من 

فما هو ،3»اليت تتألف منها اللغة، فهي أول ما يقدم العلماء على تناوهلا بالفحص والتحليل

غوي إن على املستوى املعجمي أو االصطالحي؟ وما هو التقسيم اجلذير الذي ميكن الصوت الل

  .أن ختضع له األصوات ضمن عملييت الفحص والتحليل يف إطار دراسة امللفوظية العربية؟

  :وتحديد تعريف  –الصوت اللغوي  )1

  :الصوت لغة -أ

ت فالن بفالن تصويتا أي دعاه وصات صوّ «: املتون اللغويةبني طيات قال عادة يُ 

يصوت صوتا فهو صائت، مبعىن صائح، وكل ضرب من األغنيات صوت من األصوات، ورجل 

ط، .، د)سوريا(منقور عبد اجلليل، علم الداللة أصوله ومباحثه يف الرتاث العريب، منشورات احتاد الكتاب العرب، دمشق 1

.52، ص 2001
عبد امللك مرتاض، قضايا الشعريات، متابعة وحتليل ألهم قضايا الشعر املعاصر، منشورات دار القدس العريب، وهران 2

.151-150م، ص ص 2009، 1، ط)اجلزائر(
.210-209م، ص ص 1978ط، .نايف خرما، أضواء على الدراسات اللغوية املعاصرة، عامل املعرفة، الكويت، د3
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لفالن  «: قال أيضا، ويُ 1»ت وذكر يف الناس حسنصائت حسن الصوت شديده ورجل صيّ 

ما له دخل يف دائرة الصوت على املستوى املعجمي كل يفقد  مث، ومن 2»صيت، إذا انتشر ذكره

وموقف  ،عالقة بالنداء والصراخ والغناء والذكر واالنتشار، فموقف النداء يكون مع التصويت

الصراخ يكون مع الصائت املصوت، وما الغناء إال جنس من األصوات وضرب مطرب شجي من 

Ǵǟ�ǺǷ�ƾƥȏ�Ǧ ǫ¦Ȃŭ¦�ǽǀǿ�ǞȈŦ�ĿÂ��ƢđǂǓ¢و �ȏ�ȂȀǧ�ƪ Ȉǐǳ¦�ǚǨǳ�ƢǷ¢��ƢēƾǋÂ�ƨȈƫȂǐǳ¦�̈ŐǼǳ¦

  .املنتشر بني الناسمسواالإال بالذكر احلسن  خيتص

" الفصاحة"دد اإلعراب عن أسرار صبوهو ) ه466ت ( "اخلفاجي"وجاء على لسان 

ت تصويتا فهو الشيء يصوت صوتا فهو صائت، وصوّ  تاصالصوت مصدر «أن  تنايف عربي

تعاىل يف ، حيث يقول اهللا 3»ت، وهو عام وال خيتص، يقال صوت اإلنسان وصوت احلمارمصوّ 

وليس الصوت ، 4﴾ِإنَّ أَْنَكَر اْألَْصَواِت َلَصْوُت احلَِْمِري  ﴿حمكم كتابه املنزه عن الزيف والتحريف،

تسم بالثبات والنمطية الغريزية، فإن التاريخ ياحليواين كالصوت البشري، فإذا كان النوع األول 

وهو ات واألجناس، يئا لألحداث والببسمة النمو والتطور املستمر تبع) البشري(يشهد للنوع الثاين 

  .النطق املصحوب بالوعي والتعقل ةيز مبن سائر األصوات الطبيعية األخرى تميز عي

نه مصدر كالضرب والقتل، وقد ورد مؤنثا على ضرب من الصوت مذكر أل«وكذلك فإن 

  : "رويشد بن كثري الطائي"التأويل، قال 

.5»وتُ الصَّ هِ ذِ ا هَ مَ دٍ سْ ي أُ نِ غ بَ لِّ بَـ هُ تَ يَّ طِ ي مَ جِ المزْ بُ اكِ ا الرَّ هَ يـُّ ا أَ يَ 

.421، ص 2الفراهدي، كتاب العني، ج اخلليل بن أمحد 1

.16م، ص 1982/ه1402، 1، ط)لبنان(ابن سنان اخلفاجي احلليب، سر الفصاحة، دار الكتب العلمية، بريوت 2
.15املصدر نفسه، ص 3

.19سورة لقمان، اآلية 4
.16ابن سنان اخلفاجي احلليب، سر الفصاحة، ص 5
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فقد جاء لفظ الصوت يف هذا الشاهد الشعري مؤنثا، وعلى خالف العادة الشائعة اليت 

من قبيح الضرورة، «تستوجب التذكري، وكان ذلك تلبية لغرض االستغاثة، ويعد هذا االستعمال 

وغري خمتص، فهو أيضا مذكر  اكونه عام  فالصوت باإلضافة إىل.1»ألنه خروج عن أصل إىل فرع

  .وال يقبل التأنيث

نتقل إىل الطرف اآلخر من أطراف التحديد نمن هذه احلقيقة اللغوية األخرية وانطالقا 

  .والتعريف بالصوت

  :الصوت اصطالحا -ب

Ƣđ�¾Ƣǫ�Ŗǳ¦�̈ŚȀǌǳ¦�©¦°ƢƦǠǳ¦�Ǯ Ǵƫ�ƾȇ®ŗƥ�¿ƢǬŭ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ȆǨƬǰǼǇ الباحث اللغوي الكبري

دوجة، وهذه العالمات ز لغوية معالمات  –يف عمومها  –الذي يرى أن األصوات " سوسريدي "

" تصور"بتمثيل ذهين أو " Le signifiantالدال "أال وهي " لصورة صوتية"احتاد "عبارة عن 

ألنه عبارة عن (ادي يندرج حتت النظام امل "الدال"أن  وعلى حني ."Signifiéاملدلول "وهو 

يندرج حتت النظام الذهين " املدلول"، جند أن )ت أو حركات وصور حمسوسةأصوات أو إمياءا

، وهذا 2»)ألنه يتحدد على مستوى احملتوى أو املضمون كفكرة أو معىن ال كشيء أو موضوع(

توقف عند حدود املستوى املادي تاللغوية يف إطار امللفوظية األدبية ال يعين أن دراسة األصوات 

  .هذه الدراسة لتصل إىل مستوى املعنوي املضمويناحلسي، وإمنا متتد 

الصوتية على مستوى عال من النضج العلمي ينبغي النظر إىل وحىت تكون الدراسات 

طقي الذي يشمل بدوره نكال من اجلانب ال -على األقل  -اللغوية نظرة تشمل  مسألة األصوات

.57، ص 2ابن منظور، لسان العرب، مج1
.44ت، ص .ط، د.، د)مصر(زكريا إبراهيم، مشكلة البنية أو أضواء على البنيوية، مكتبة مصر، الفجالة 2
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الطبيعة «، وكذلك اجلانب الذي يستوعب 1»ةالناحية الفينولوجية ووظائف أعضاء النطق املختلف«

،  2»الفيزيائية لألمواج الصوتية والصفات املميزة لكل نوع من تلك األمواج وقياسها واإلفادة منها

باستقبال الصوت، وميتد هذا اجلانب من «ذلك اجلانب املتعلق  ال أخري مكما ينبغي أن تش

لذبذبات اليت حتدثها يف أجزاء األذن اللحظة اليت تستقبل فيها طبقة األذن تلك األصوات وا

يهتم أول ما يهتم بالتأليف بني  الذي، 3»املختلفة إىل أن تنتقل عن طريق األعصاب إىل الدماغ

الناحية العضوية أو الفيسيولوجية والناحية النفسية أو املنطقة اليت يتحقق فيها احملتوى الذهين، ذلك 

ال الفصل بني ما هو حسي وما  وصلعلى ال ـيف جوهرها  ـأن الدراسة الصوتية احلديثة تتأسس 

  .هو داليل

حاسة السمع تبقى هي الوسيلة الطبيعية، أن واستنادا إىل ما تقدم عرضه نستطيع القول 

وليست ... وهي عماد كل منو عقلي وأساس كل ثقافة ذهنية... فهاماألصل يف الفهم واإل«و

اجة إليه، كما ينقصها كثري من ح االم، فيها من الرموز وير اللغاتالكتابة إال وسيلة ناقصة لتص

الرموز حىت ميكن أن يكون تصويرها للغة صحيحا دقيقا، مث هي مع هذا حديثة النشأة إذ قيست 

، وإنا لنالحظ تراجعا كبريا لقدر الكتابة ودورها يف عصرنا احلديث نظرا 4»بنشأة النطق اإلنساين

¦�ǲǯƢǌŭ¦� ƢĔ¤�ȄǴǟ�©ƾǟƢǇ�̈°ȂǘƬǷ�©ƢȈǼǬƫÂ�©ƢǻƢǰǷ¤�ǺǷ�ȆƳȂǳȂǼǰƬǳملا يزخر به هذا العصر 

التواصلية القدمية، وعملت على تقليص املسافات املتباعدة، وعلى حتقيق التفاهم بني املرتاسلني 

دومنا حاجة إىل احلرب واخلطوط والرموز الكتابية، ومن أشهر تلك التقنيات املستحدثة ما يعرف 

كي والالسلكي وبآالت التسجيل املختلفة، وهكذا مل تعد الكتابة مطلوبة بأجهزة االتصال السل

حلاح الذي عهدناه يف بداية عهدها، وإن كان هذا احلكم األخري ال يرمي أبدا إىل التقليل بنفس اإل

.209نايف خرما، أضواء على الدراسات اللغوية املعاصرة، ص 1
.209املرجع نفسه، ص 2

.210، ص نفسه 3
.16م، ص 1999ط، .إبراهيم أنيس، األصوات اللغوية، مكتبة األجنلو املصرية، مصر، د4
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ت به العصور دمن شأن الكتابة اليت كانت وال تزال القيد األصيل واحلارس األمني لكل ما جا

  .وحفظته الصدور

،"phoneme الفونيم"ولعل أصغر وحدة صوتية تصلح للتحليل والدراسة هي وحدة 

معىن جتريدي عام يقصد به النوع ال األفراد أو الصور : مصطلح صويت له معنيان«" ونيمالف"و

، 1»ومعىن خاص يطلق على الصوت اجلزئي، مع مراعاة صفاته النطقية والسمعية... اجلزئية

كسمة وعالمة حتمل إشارات سلبية وإجيابية طبيعتها صوتية فونولوجية تفصل يعمل  « هووبالتايل ف

والنظر إىل ، 2»يف فضاء التقارب ومتيز كل عنصر صويت عن غريه وجتعله خيتلف، باإلشارة عن نده

�ȆǬǘǼǳ¦�±ƢȀŪ¦�ÃȂƬǈǷ�ȄǴǟ�ƢȀƳǂű�ƨǇ¦°®�ń¤�ƢǻȂǟƾȇ�Ƣē¦̄�Ŀ�ÃǂǤǐǳ¦�ƨȈƫȂǐǳ¦�̈ƾƷȂǳ¦�ǽǀǿ

Ƿ¢��ƨǏƢŬ¦�ƢēƢǨǏÂ هيف موقعا النظر إليها�ƨȈǈǨǼǳ¦�ƢēƢȇȂƬŰ�ǽƢǼǰƬǇ¦�Ƥ ǴǘƬȈǧ�¼ƢȈǈǳ¦�ǺǷ�Ƣ

وخصائصها التأثريية، وعن طريق التأليف بني الذات والسياق يكتسب الصوت اللغوي شخصيته 

  .احلقيقية

، وقسم احلركات )Consonants(قسم األصوات الصامتة : وأصوات اللغة قسمان

)Vouels (ا بالصوائت أو األصوات الصائتة، وهو التقسيم األكثر أو ما يطلق عليها أحيان

  .شيوعا وانتشارا بني مجهور الدارسني

  :ور والصفاتحضاألصوات الصوامت ودراستها من حيث ال )2

ƢǼƯ¢�ª �«الصوت الصامت هو ذلك احلرف الساكن  ƾŹ�Äǀǳ¦�² ȂǸȀŭ¦�Â¢�°ȂȀĐ¦

أو كان ... سواء أكان االعرتاض كامالالنطق به اعرتاض أو عائق يف جمرى اهلواء يف الفم، 

.98ت، ص.ط، د.، د)مصر(مصطفى السعدين، املدخل اللغوي يف نقد الشعر ـ قراءة بنيوية، منشأة املعارف، اإلسكندرية 1
.56املرجع نفسه، ص 2
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حبس معها اهلواء احنباسا حمكما ني«، وهذا معناه أن األصوات الصوامت إما أن 1»االعرتاض جزئيا

فيحدث  هلصوت االنفجاري، أو يضيق جمرااعها ذلك بفال يسمح له باملرور حلظة من الزمن يش

االنفجار، (املصطلحات الصوتية ، وسيأيت شرح هذه 2»النفس نوعا من الصفري أو احلفيف

  .يف أوانه ضمن سياق هذا البحث )وغريها ...الصفري، احلفيف

" وقانـــــدوى طــــــف"رة ـــــللشاع -وع دراستناــــموض – "انــــالليل والفرس"وقد اشتمل ديوان 

جاء  ،صوتا صامتا) 12853(على ثالثة ومخسني ومثامنائة واثين عشر ألف  - الذات املناضلة-

  :ترتيبها حسب اجلدول اآليت

.151م، ص 2000ط، .، د)مصر(كمال بشر، علم األصوات، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة 1
.27-26إبراهيم أنيس، األصوات اللغوية، ص ص 2
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النسبة المئويةالتكرارالصوتالترتيب

 % 10.69  1601  الالم  01

  % 09.78  1464  اهلمزة  02

  % 05.91  885  الراء  03

  % 05.49  822  التاء  04

  % 05.39  808  امليم  05

  % 05.29  792  النون  06

  % 04.45  666  الواو  07

  % 04.19  628  الياء  08

  % 03.86  578  الباء  09

  % 03.63  544  اهلاء  10

  % 03.30  494  الدال  11

  % 02.79  419  احلاء  12

  % 02.63  394  الفاء  13

  % 02.54  381  العني  14

  % 02.16  324  القاف  15

  % 02.11  316  الكاف  16

  % 01.94  291  السني  17

  % 01.41  212  الصاد  18

  % 01.40  210  الطاء  19

  % 01.38  207  اجليم  20

  % 01.16  175  الشني  21

  % 0.84  126  الزاي  22

  % 0.82  124  الضاد  23

  % 0.67  101  الذال  24

  % 0.64  97  الغني  25

  % 0.62  94  اءاخل  26

  % 0.34  51  الظاء  27

  % 0.32  49  الثاء  28

%1285385.88المجموع
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ه جبملة من التعقيبات عزيز ولكي يكون اإلحصاء ذا جدوى وقيمة علمية البد من ت

علها على شكل عناصر فرعية، وترمي هذه الفروع املسماة جنواملالحظات الضرورية اليت ارتأينا أن 

ňƢǠǷ�ń¤�̈®ǂĐ¦�¿Ƣǫ°ȋ¦Â�©ƢƥƢǈū¦�Ǯ Ǵƫ�ǲȇȂŢ�ń¤�ƨȈǇƢǇȋ¦�ƨȈƫȂǐǳ¦�©ƢǨǐǳ¦�ǶǇƢƥ  وأفكار

  .طة سياسيا واجتماعياالواقع والظروف احملي إزاءتتصل مباشرة بإحساس الشاعرة وموقفها 

  :الجهر والهمس في أصوات الديوان -أ 

«�¦�Äǀǳ) ه180ت " (بويهيس"يرى  ǂū¦�Ȃǿ�°ȂȀĐ¦�©Ȃǐǳ¦�À¢» أشبع االعتماد يف

، والصوت 1»عتماد عليه وجيري الصوتموضعه، ومنع النفس أن جيري معه حىت ينقضي اال

وبالتأمل يف هذا الفهم ، 2»حرف أضعف االعتماد يف موضعه حىت جرى النفس«املهموس 

" ابن جين" :وصادق عليه العديد من اللغويني القدامى أمثال" سيبويه"اللغوي القدمي الذي أطلقه 

خنلص إىل نتيجة مفادها أن ظاهرة اجلهر ، اوغريمه ...)ه626ت " (السكاكي"و) ه392ت (

األمر الذي حيول دون مرور  ،بالصوت يف الفكر التقليدي حتدث نتيجة الضغط على خمرج احلرف

اهلواء وجريان النفس إىل أن تنتهي عملية الضغط الصويت وينقضي االعتماد املوضعي، أما ظاهرة 

�Ä®ƚȇ�ƢŲ�ȆƟ¦ȂŮ¦�ÃǂĐ¦�ȄǴǟ�ǖǤǔǳ¦�Ǧ -على النقيض من ذلك - اهلمس فهي ǠǓ�ƨƴȈƬǻ�ª ƾŢ

  .إىل خروج الصوت ضعيفا رهيفا

آلالت املخربية والوسائل التشرحيية بات من ر العلوم الفيسيولوجية وحضور اومع تطو 

�°ƢǗ¤�Ŀ�°ȂȀĐ¦�©ȂǐǳƢǧ��¬ȂǓȂǳ¦Â�ǪǸǠǳ¦�ǺǷ�Őǯ¢�°ƾǬƥ�ǞƬǸƬȇ�ǂƻ¡�¿ȂȀǨǷ�®ƢŸ¤�ǲȀǈǳ¦

يف حني أن الصوت  ،بة األوتار الصوتيةذبذصوت يعتمد على «الدراسات الصوتية احلديثة 

صوتان  -إذن–املهموس، ال يهرت معه الوتران الصوتيان وال يسمع هلما رنني حني النطق به، مها 

.434م، ص1988/ه1402، 3، ط)مصر(عبد السالم هارون، مكتبة اخلاجني، القاهرة :، تح4سيبويه، الكتاب، مج-1
.434املصدر نفسه، ص -2
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�ǚǫȂƫÂ�̈ .منها وأحدمها تالزمه احلركة واآلخر خل ƾǌƥ�À̄ȋ¦�̧ ǂǬƫ�°ȂȀĐ¦�©Ȃǐǳ¦�Ŀ�ƨǯǂū¦Â

وت املهموس يتصف الص إلثارة اجلمهورية، يف حنيااألعصاب بصخبها، بذلك يكون له بعد 

، وعلى هذا 1»اللغة يةبالرهافة واهلمس ومها صفتان تبعثان على التأمل والتقصي العميق جلوان

�ƢŶ¤�̈°ȂȀĐ¦�©¦ȂǏȋ¦�ÀƜǧ�² ƢǇȋ¦»ها من جانبنيتتعطي فاعلي :��̈ȂǬǳƢƥ�ǶǈƬȇ�°ȂȀĐ¦�©ȂǐǳƢǧ

ي أكثر والوضوح يف اإلمساع أكثر من األصوات املهموسة، هذا من جانب ومن جانب آخر فه

، أما األصوات2»املهموسة، وهذا جيعلها تتميز يف فاعليتها كما ونوعا شيوعا من األصوات

�Ŀ�ƨǼǷƢǰǳ¦�ƨȈǈǨǼǳ¦�©ƢǻȂǼǰŭ¦�ǺǷ�ƾȇƾǠǳ¦�ǲŧ�ȄǴǟ�Ƣē°ƾǫ�Ŀ�ƢȀƬȈƥ̄ƢƳÂ�ƢȀƬȈǴǟƢǧ�ǂȀǜƬǧ�ƨǈǷƢŮ¦

والالشعور خالل النفس الواحد املنساب بني عضالت االسرتخاء والتصويت اخلافت دون  الشعور

  .ألحبال الصوتية اليت تتوقف يف حالة اهلمس عن االرتعاش وإحداث الذبذباتلجهاد إأي 

اء واخلاء والكاف والسني والصاد اهلاء واحل«لغة العربية عشرة وهي وأصوات اهلمس يف ال

صفه، ومجعت أيضا سكت فحثه خ كثوالفاء، وجيمعها اللفظ ستشح الثاءوالتاء والشني و 

«�¦ȂȀĐ̈°3»شخص Âǂū¦�ȆȀǧ�» Âǂū¦�ǽǀǿ�¦ƾǟ�ƢǷÂ��.

لألصوات اجلهرية مقارنة  اظاهر  اوبالرجوع إىل اجلدول اإلحصائي السابق نالحظ تفوق

وبنسبة  صوتا )9537( ةȂȀĐ¦�©¦ȂǏȋ¦�¸ȂǸů�ǢǴƥ°�حبضور األصوات اهلامسة، حيث

 صوتا وبنسبة )3316( ، ويف املقابل فقد بلغ عدد األصوات املهموسة)63.72%(

)22.15%(.

.93قراءة بنيوية، ص -مصطفى السعدين، املدخل اللغوي يف نقد الشعر 1
سلسلة الدراسات (، جملة اجلامعة اإلسالمية دراسة تطبيقية-يل اللغوي وأثره يف بناء النص زيد خليل القرالة، التشك2

.218م، ص 2009، 1، ط17، مج)اإلنسانية
.30ابن سنان اخلفاجي احلليب، سر الفصاحة، ص 3
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  :وال بأس من ترتيب هذه األصوات وتلك مرتبة حسب اجلدولني اآلتيني

  :جدول إحصاء األصوات الجهيرة-1

  النسبة المئوية  التكرار  الصوت  الترتيب

%160110.69الالم01

%146409.78اهلمزة02

%88505.91الراء03

%80805.39امليم04

%79205.29النون05

%66604.45الواو06

%62804.19الياء07

%57803.86الباء08

%49403.30الدال09

%38102.54العني10

%32402.16القاف11

%21001.40الطاء12

%20701.38اجليم13

%12600.84الزاي14

%12400.82الضاد15

%10100.67الذال16

%9700.64الغني17

%5100.34الظاء18

  % 63.72  9537  18  المجموع



  اللغويالتشكيل  .........................................:.....................................................الفصل األول

31

  :جدول إحصاء األصوات الهامسة -2

  النسبة المئوية  التكرار  الصوت  الترتيب

%82205.49التاء01

%54403.63اهلاء02

%41902.79احلاء03

%39402.63الفاء04

%31602.11الكاف05

%29101.94السني06

%21201.41الصاد07

%17501.16الشني08

%9400.62اخلاء09

%4900.32الثاء10

¸ȂǸĐ¦10331622.15%

�ƾǠƥ�ȏ¤�ǪǬƸƬȇ�ȏ�°ȂȀĐ¦�©Ȃǐǳ¦�À¢�śƯƾƄ¦�śǇ°¦ƾǳ¦�Ƥ Ǵǣ¢�Ãǂȇ»اعه يف املخ بإش

 اجلهر يف حالةأيضا مبعىن أن الصوت  والتأثري السريع واألعصاب يف ضوء عملييت التأثر السريع

أو بطيئة، وهذا الرأي 1»يعرب عن انفعال سريع يف الغالب وينذر أن يعرب عن عاطفة معقدة

وراء االستعمال الكثيف للفونيمات اجلهرية ة نساعدنا على أن نتفهم اخللفيات الداللية الكام

  .التقليل من توظيف الفونيمات املهموسةو 

.67قراءة بنيوية، ص -مصطفى السعدين، املدخل اللغوي يف نقد الشعر1
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والتجوال يف " الليل والفرسان"فبمجرد الوقوف على عتبات العناوين احملمولة بني كفي 

أقاليم الديوان بني سطوره الشعرية العامرة سوادا وبياضا سنالمس بأنامل اإلحساس العريب 

الفردية واجلمعية، معاناة الشعور : بني طيات الذاتنية ينيور معاناة شاعرتنا املثاملتعاطف الغ

ائر اجلائر، ومعاناة الرفض لسياسة االستيطان والتكالب الغريب غبالغضب من العدو الصهيوين ال

ل واإلرهاب ضد شعبها، ة الفعلية واليومية لكل أشكال التنكينعلى أرضها، ومعاناة املعاي

ب خ¦ǏÂ�̈Ȃǫ�ǺǷ�Ǿƥ�ǶǈƬƫ�ƢŠ�̈°ȂȀĐوال غرو بعد هذا كله أن تكون األصوات  ،...ومعاناة

ووضوح وبعد تأثريي هي األقدر على محل ذلك العبء الثقيل احملمول على أكتاف أنوثة 

را إىل مجيع الضمائر تو انية املمتلئة قلقا وتقوعلى توصيل تلك األحاسيس والعواطف الطو  ،"فدوى"

  .دة احلية الساكنة يف أرجاء العامل الكبريئواألف

على مرتبة الصدارة مقارنة ببقية األصوات اجلهرية األخرى، " الالم"از صوت حوقد 

   مرة وبنسبة )1601(: األول اإلحصائيحيث بلغ ترديده يف ثنايا الديوان وكما يشهد اجلدول 

)10.69%(�©ȂǏ�ƾǠȇÂ��ƨȈǳƢŦȍ¦�ƨƦǈǼǳ¦Â�¿ƢǠǳ¦�̧ȂǸĐ¦�ǺǷ��"بعد تكوينه على مستوى " الالم

باعه يف املخ واألعصاب من أوضح األصوات الساكنة يف اإلمساع إضافة إىل اجلهاز النطقي وإش

اللني اليت سيأيت شرحها يف بأصوات إىل درجة تشبيه مجيع هذه األصوات " النون"و" الراء"صويت 

  .موعدها املناسب

وخبصوص القصيدة اليت كلفها الوعي والالوعي الشاعري مبهمة التصويت الكثيف 

مرة،  )223(فيها  ه، حيث بلغ تكرار "إىل الوجه الذي ضاع يف التيه"فهي قصيدة " الالم" صوتب

، متأل ،ال(ومن بني العناصر اللغوية اليت تكونت بنيتها الصوتية من هذا الفونيم النموذج نذكر 

، .)..النعال ،التجوال ،يهطل ،يأكلون ،اهلول ،احللو ،الليل، األحالم، اللظى ،تلتف ،حبال، قليب

جاء يف العديد من الرتاكيب " الالم"واملالحظ من خالل هذه البنيات الصوتية املختلفة أن صوت 

ات التعريف، وجاء يف بعض التكرار " ال"ليشكل بصحبتها " اهلمزة"اللفظية مسبوقا بصوت 
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ن حضوره الالفت منذ الوهلة األوىل، وكذلك فقد جاء يف مواضع علاحملدودة يف أول املفردات لي

 وأ أخرى كثرية يف أواسط الكلمات، كما ورد كصوت ختامي جلملة من العناصر اللغوية أمساء

يف مجيع هذه التكرارات واملواضع عرب عن االنفعال " الالم"، واملالحظ أيضا أن حرف أفعاال

  .السريع والنبض املتسارع يف قلب الشاعرة وإحساسها

قة من مساحة الديوان الكلية، ويعترب أما األصوات املهموسة فلم تشغل إال مساحة ضي

هذا احلضور الضيق ألصوات اهلمس أمرا طبيعيا جدا بالنظر إىل طبيعة املوقف الذي تبنته شاعرتنا 

سياسيا واجتماعيا وهي تدافع عن حقوق اإلنسان الفلسطيين املضطهد وسط ضجيج الرصاص 

ام املنازل، ولغة اهلمس باعتمادها طحوالقنابل، وعويل األمهات واألرامل، وصراخ األبرياء حتت 

فوت الصوت فهي تتناسب أكثر مع املواقف العاطفية والتأملية خعلى إسكات الذبذبات و 

�Ãǂƻȋ¦Â�̈ŗǨǳ¦�śƥ�¦°®Ƣǻ�ȏ¤�Ƣđ قرومانسية، وهي األفكار واملواقف اليت مل نلتواألفكار البطيئة ال

  .ملواضع القليلة اليت استوجبت املناجاةللذكريات اخلوايل أو خالل بعض ا" فدوى"أثناء مراجعة 

بتمتماته اهلامسة أن الرتبة األوىل والنسبة األعلى كانت حصائي الثاين ويشهد اجلدول اإل

مرة وبنسبة  )822(بلغ تكراره يف رحاب الديوان املدروس قد ف، "التاء"من نصيب صوت 

صوت أحسن متثيل على ال هذا أكثر القصائد اليت متثلت منو  .من النسبة اإلمجالية)05.49%(

، أيضا باعتبارها الفضاء الشعري الذي "إىل الوجه الذي ضاع يف التيه"مستوى اهليمنة قصيدة 

انقسمت فيه ذات الشاعرة بني اهلذيان والواقع، بني الذكريات واحلاضر، بني األنا واآلخر، 

العناصر اللغوية اليت تشكلت ناقضات يف بوتقة احلسرة واملعاناة، وجاءت تفانصهرت مجيع هذه امل

ǯ�ǆ ǷƢŮ¦�ǶȈǻȂǨǳ¦�¦ǀǿ�ǺǷ�ƨȈƫȂǐǳ¦�ƢēƢȈǼƥتتأوه ،تقحدّ ،التيه ،ذاكرة، متعتّ ،تلتف: (اآليت،

" التاء"، والظاهر على هذه الكلمات املشكلة ليس من صوت ...)ǄƬē،تستمر ،حيايت، الصامت

�ƢĔ¢�Ãǂƻȋ¦�ƨǇȂǸȀŭ¦�©¦ȂǏȋ¦�ǺǷÂ�ǲƥ�Ƥ ǈƸǧعن احلالة املأساوية اليت آلت  تعبري عربت أفضل

ة نتيجة احلنني إىل املاضي املمتلئ بالذكريات العاطفية اهلادئة، والتأمل خإليها شاعرتنا كذات مشرو 
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يف الواقع الراهن املكتظ بالفقد واحلرمان، وهذا يقودنا إىل إبطال الرأي القائل بضعف اهلمس، ألن 

، 1»جا من أعماق نفسه يف نغمات حارةالشاعر القوي هو الذي يهمس فتحس صوته خار «

  .ة الصادقة والتأمالت العميقة احلادقةوأفكار متوهجة بنور األحاسيس املتوقد

  :الشدة والرخاوة في أصوات الديوان -ب 

األصوات الشديدة هي األصوات اليت مينع النفس معها من املرور واجلريان، حبيث 

) فجأة(النطق، مث تنفتح هذه األعضاء فيندفع اهلواء اهلواء احنباسا كامال خلف أعضاء «ينحبس 

، األمر الذي دعا احملدثني من علماء األصوات إىل تسميتها باألصوات 2»حمدثا نوعا من االنفجار

  .Plosiveاالنفجارية 

الباء، الدال، الضاد، التاء، الطاء، الكاف، «: واألصوات االنفجارية يف اللغة العربية هي

وما يعانيه من التباس جعل الدارسني يف كثري من " يماجل"، إضافة إىل صوت 3»القاف، اهلمزة

األحيان مييزون بني اجليم القاهرية الشديدة واجليم الفصيحة وما تؤدي إليه من تعطيش يقلل من 

ƢēƾƷ.

فهي  ،Fricatives باالحتكاكيةأما األصوات الرخوة أو ما اصطلح على تسميتها 

أن يكون بيكتفي «، وال مينع اهلواء معها من اجلريان بل 4»س فيها النفساليت ال ينحب«األصوات 

�©Ȃǐǳ¦�«ǂƼŠ�ǽ°ÂǂǷ� ƢǼƯ¢�Ŀ�ǆ ǨǼǳ¦�À¢�ÃǂĐ¦�ǪȈǓ�ȄǴǟ�Ƥ ƫŗȇÂ�¦ƾƳ�ƢǬȈǓ�«ǂƼŭ¦�ƾǼǟ�ǽ¦ǂů

واألصوات الرخوة يف ... ÃǂĐ¦�ǪȈǓحيدث نوعا من الصفري أو احلفيف ختتلف نسبته تبعا لنسبة 

ēÂƢƻ°�ƨƦǈǻ�Ƥتربهن عليها التجارب االلغة العربية كما  ǈƷ�ƨƦƫǂǷ�Ȇǿ�ƨưȇƾūس ز ص ش ذ ث : ا

1¦�À¦ǄȈŭ¦�Ŀ��°ÂƾǼǷ�ƾǸŰ�̈ǂǿƢǬǳ¦��ǂǐǷ�ƨǔĔ�ƨǠƦǘǷ��ƾȇƾŪ)69ت، ص .، د3، ط)مصر.
.37م، ص 1999/ه1420، 1، ط)مصر(حازم علي كمال الدين، دراسة يف علم األصوات، مكتبة اآلداب، القاهرة 2
.38املرجع نفسه، ص 3
.49م، ص1998ط، .، د)سوريا(حسن عباس، خصائص احلروف العربية ومعانيها ـ دراسة، احتاد الكتاب العرب، دمشق 4
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، وبني هذا النمط الصويت االحتكاكي والنمط األول االنفجاري يوجد منط 1»ظ ف ه ح خ غ

، وتعرف أيضا باملتوسطة، والتوسط 2»أي األصوات املائعة liquielsمسوها «األصوات  منثالث 

، ودون أن يكون خاضعا لصفة 3»دون احتكاك أو احنباس من أي نوع مرور اهلواء يف جمراه«يعين 

  .االنغالق احملكم مث االنفتاح املفاجئ أو للمجرى الضيق املتفاوت من حيث النسب واملقاييس

) الرخوة(االحتكاكية واألصوات ) الشديدة(وميكننا رصد كل من األصوات االنفجارية 

  :اآليت اإلحصائيلى النحو مرتبة ع" الليل والفرسان"كما جاءت يف 

  :اء األصوات االنفجاريةصجدول إح

  النسبة المئوية  التكرار  الصوت  الترتيب

%146409.78اهلمزة01

%82205.49التاء02

%57803.86الباء03

%49403.30الدال04

%32402.16القاف05

%31602.11الكاف06

%21001.40الطاء07

%20701.38اجليم08

%12400.82الضاد09

  % 30.32  4539  09  المجموع

.25-24إبراهيم أنيس، األصوات اللغوية، ص ص1

.25املرجع نفسه، ص 2
.39حازم علي كمال الدين، دراسة يف علم األصوات، ص 3
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:اء األصوات االحتكاكيةصجدول إح

  النسبة المئوية  التكرار  الصوت  الترتيب

%54403.63اهلاء01

%41902.79احلاء02

%39402.63الفاء03

%29101.94السني04

%21201.41الصاد05

%17501.16الشني06

%12600.84الزاي07

%10100.67الذال08

%9700.64الغني09

%9400.62اءاخل10

%5100.34الظاء11

%4900.32الثاء12

  % 17.05  2553  12  المجموع

نالحظ من خالل اجلدولني السابقني أن تكرار األصوات الشديدة قد وصل إىل 

مرة  )2553(، يف حني بلغ تكرار األصوات الرخوة )%30.32(مرة حمققا النسبة  )4539(

، وهذه األرقام والنسب املسجلة تؤكد لنا حقيقة تفوق النوع االنفجاري على )%17.05(بنسبة 

حساسية  يف ، وتربير هذا التفوق احلاصل يكمن)%13.27(بفارق قدره نقيضه االحتكاكي 

الشاعرة جتاه األزمات املستجدة على أرض واقعها املهدوم من كل اجلهات، وما تستدعيه هذه 
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من سرعة االنفعال واملتابعة لكل ما حيدث على ساحة الوطن وعلى مستوى  -رورةض- احلساسية

ة وضع هذه املهمة اإلنسانية النبيلة احململ" فدوى"الرأيني العام واخلاص، ولذلك فقد قررت 

ĔȂǰǳ�¦ǂǜǻ�°ƢƴǨǻȏ¦�©¦ȂǏ¢�ǂȀǛ�ȄǴǟ�°Ƣǘƻȋ¦Â� ƢƦǟȋƢƥعلى حد 1»أصوات حامسة وسريعة« ا ،

¦�ǺǷ±�ń¤�Ƣđ�ǪǘǼǳ يفاألصوات الرخوة اليت حتتاج «بدال من  "إبراهيم أنيس"تعبري الدكتور 

مواقف احلزن واألمل كما تناسب حلظات الفقد والذكرى «سب أكثر ا، باعتبارها تن2»أطول

.، كحاالت شعورية يصعب تبليغها وتوصيلها دون تباطؤ وتثاقل يف التعبري والتفسري3»واحلنني

ولعل من بني املواضع الشعرية الكثرية اليت متثلت النوع االنفجاري ما جاء يف قصيدة 

  :"فدوى"، حيث تقول "أم مازن"على لسان " الفدائي واألرض"

  ي دِ لَ ا وَ يَ «

  يدِ بِ ا كَ يَ 

مْ وْ اليَـ ا ذَ هَ لِ جْ أَ نْ مِ 

كَ تُ دْ لَ وَ هِ لِ جْ أَ نْ مِ 

كَ تُ عْ ضَ رْ أَ هِ لِ جْ أَ نْ مِ 

كَ تُ حْ نَ مَ هِ لِ جْ أَ نْ مِ 

ضْ بْ النَ لُّ كُ ي وَ مِ دَ 

.118إبراهيم أنيس، األصوات اللغوية، ص 1
 .والصفحة نفسهااملرجع نفسه، 2

رشيد بدبدة، البنيات األسلوبية يف مرثية بلقيس لنزار قباين، رسالة ماجستري، كلية اآلداب واللغات، جامعة احلاج خلضر، 3

.37م، ص 2011/ه1432باتنة، 
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  هومَ مُ أُ هُ حَ نَ مْ تَ نْ أَ نُ كِ مْ ا يُ مَ لُّ كُ وَ 

  هيمَ رِ ًة كَ سَ رْ ا غَ ي، يَ دِ لَ ا وَ يَ 

  هيمَ رِ ا الكَ هَ ضِ رْ أَ نْ مِ تْ عَ لِ تُ اقْـ 

  ايَ كَ نْ مِ زُّ عَ ا أَ مَ ، فَ بْ هَ اذْ 

.1»ضْ رْ األَ الَّ إِ يَّ نَ بُـ 

مرة ) 50(فقد بلغ تكرار األصوات االنفجارية املختلفة يف هذا املقطع الشعري املختار 

�ȆǴǰǳ¦�̧ ȂǸĐ¦�ÃȂƬǈǷ�ȄǴǟ) 05مرات، الدال 07مرات، التاء 10مرة، الكاف  15اهلمزة

، بينما مل تتكرر األصوات االحتكاكية )مرات، والقاف مرة واحدة04مرات، الباء واجليم والضاد 

مرات، احلاء مرتني، والسني والزاي  10اهلاء (�Ƣǔȇ¢�ŅƢŦȍ¦�̧ȂǸĐ¦�ÃȂƬǈǷ�ȄǴǟ�̈ǂǷ )14(سوى 

فإن التربير الكامن  - كما يظهر-ا ، ولكن وإن كان الفارق املسجل بني النوعني كبري )واحدةمرة 

�ƢȀǸǜǠǷ�Ŀ�ǶǈƬƫ�ƢĔ¢�̧ ¦®Ȃǳ¦�Ǧ ǫ¦ȂǷ�Ǻǟ�» ÂǂǠŭ¦�Àȋ�Ǯ ǳ̄��Śǈȇ�ƪ ǧȐǳ¦�©ÂƢǨƬǳ¦�Ǯ ǳ̄� ¦°Â

من  زمنها، وهذا ما حدث بالضبط ضمن السياق الشعري السابق سواءً وبسرعة انقضاء  بالصعوبة

الفدائي املستعجل لبلوغ موعد الكفاح مع الرفاق أو من طرف األم بنبضها املتسارع  بناالطرف 

¢��ĿÂ�ƨǟȂƴǨŭ¦�¿ȋ¦�ǽǀǿ�ÀƢǈǳ�Ƣđ�Ǫǘǻ�ƨǸǴǯ�ǲǯ�Ŀ�ȄǴƴƬƬǧ�ƨƥȂǠǐǳ¦�ƢǷ .نتيجة الفراق والتوديع

�Ǧدكل عبارة جا Ǵƻ�¿ȂƬǰŭ¦�ǆ ǨǼǳ¦�śƥÂ��ǺǗȂǳ¦�Ƥ ƷÂ�ƾǳȂǳ¦�Ƥ Ʒ�śƥ�ƨǷȂǈǬŭ¦�ƢǿǂǟƢǌǷ�Ƣđ�©

عاطفة األمومة العظيمة واالنفجار املفاجئ يف وجه الكبد املنفطر بضرورة التضحية يف سبيل 

  .فلسطني األعز واألغلى

.509م، ص 1997ط، .، د)لبنان(فدوى طوقان، الديوان، دار العودة، بريوت 1
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به مشاعر ما نطقت ن املواطن الشعرية اليت متثلت مواقف احلزن والفقد واألسى وم

  ":فدوى"، حيث تقول "ذهب الذين حنبهم"ملتأملة ضمن قصيدة الشاعرة ا

مْ َال الظَّ شُ حْ وَ مْ هُ الَ راً غَ سْ نِ راً فَ سْ نِ «

  ينِ طَ ا وَ يَ آهٍ ... يالِ عَ األَ نَ وَّ مِ مُ السُ قَ رَ سَ 

مْ َال سَ ي الِ الغَ مِ الدَّ نَ مِ كِ يْ لَ عَ 

مْ هِ ائِ مَ دِ ودُ قُ عُ تْ طَ رَ فَ انْـ كَ لِ جْ أَ نْ مِ 

،ئٍ لِ َآل وزَ نُ ، كُ انٍ جَ رْ مُ اتِ بَّ حَ 

مْ هُ بـُّ حِ نُ ينَ الذِ بَ هَ ذَ 

،رْ ظُ ، انْ انِ زَ حْ ْألَ لِ تَ وْ  صَ َال 

  يانِ زَ احْ يَّ تَ فَ ى شَ لَ تاً عَ مْ صَ تْ قَ رَ اوْ 

  اهَ اهَ فَ شِ وفُ رُ الحُ تْ قَ بَـ طْ أَ وَ 

.1»مْ هُ لَ ثْـ ى مِ عَ رْ صَ اتُ مَ لِ الكَ طُ اقَ سَ تَ تَـ 

ال يعدم حضور األصوات االنفجارية بكثرة كما عهدناها فإن كان هذا املقبوس الشعري 

جيربنا على مساع أصوات احلفيف والصفري يف كل سطر  -يف نفس الوقت- فإنه " فدوى"يف شعر 

فوق ) كمال ناصر، كمال عدوان وحممد يوسف النجار(من سطوره الباكية على رحيل األبطال 

واالغتيال، ذلك الرحيل املفاجئ القاسي الذي أدمى القلوب الفلسطينية وأدمع  ردغمراكب ال

.560-559فدوى طوقان، الديوان، ص ص1
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ń¤�Ƣē®ƢǠǯ�̧°Ƣǈƫ�ƢǼƫǂǟƢǋ�ǲǠƳ��ƨȈƥǂǠǳ¦�ÀȂȈǠǳ¦  التعبري عن مدى ضخامة حجم هذه الفجيعة

امللمة عن طريق التوسل بعدد من األصوات االحتكاكية، وخاصة بتلك األصوات املسماة باألسلبة 

وائتالفا مقبوال مع  ،تعطي النص سالسة وخفة ونطقا رهيفا بعيدا عن الوعورة واجلفاف«اليت 

ية، فتبعث يف النفس شعورا بالليونة والرقة، ملا احملتوى الذي يركز على الناحية اإلنسانية والوجدان

ز .س(ة ي، وجاء توزيع األصوات األسل1»امس احلزينفيها من طالوة املوسيقى الشعرية، والنغم اهل

،األحزان ،صوت ،كنوز  ،سالم ،السمو ،سرق ،فنسرا ،نسرا: (على كلمات النص كما يلي) ص.

  ).صرعى ،تتساقط ،أحزاين ،صمتا

��ÄÂ®Â�°ƢƴǨǻ¦�ǺǷ�ƢĔƖǘǋ�Ǿƥ�ƾƬǌƫ�ƢŠ�ńÂȋ¦�ƨȈƫȂǐǳ¦�ƨǨǔǳ¦�ȄǴǟويعد املكوث 

فة الصوتية الثانية مبا تتسم به من ضواحتضان احلزن واألسى بني أيادي الفقد والذكرى على ال

نصاف تصف بصفة اإلنأن  ،بعد ذلك كله وقبل االنتقال إىل حديث آخر ،رخاوة فإنه من املفيد

هما، فقد بلغ جمموع تكرار األصوات املتوسطة بني الشدة يف حق ذلك اجلسر املتوسط بين

على اجلزء األكرب من  ذتستحو  اهل، مما جع)%48.49(حمققا النسبة  مرة )5761(: والرخاوة

املساحة اإلمجالية إذا ما قورنت حبضور كل من األصوات االنفجارية واالحتكاكية، وإن كانت هذه 

�» Âǂǜǳ¦Â�Ǧ ǫ¦Ȃŭ¦�ǖǇÂ�ƢēŚƷÂ�ƢǼƫǂǟƢǋ�ǾȈƫ�ȄǴǟ�¾ƾƫ�ƢĔƜǧ�ǂǷ¢�ȄǴǟ�¾ƾƫ�ƨǴƴǈŭ¦�ƨǼǸȈŮ¦

  .املتضاربة على أرضها املنحسرة املتحسرة

" الالم"سنلمح صوت  صامتةئي العام جلملة احلروف الحصاوبالعودة إىل اجلدول اإل

بنسبة و مرة  )1601(مسيطرا على احلظ األوفر بني األصوات املتوسطة األخرى بتكرار بلغ 

مث ، وهو الصوت الذي أحطناه بالتحليل والتفصيل يف موضع سابق ليس بالبعيد )10.69%(

، والراء كالالم فكالمها متوسط، )%05.91/ مرة  885(املتكرر " الراء"يليه مباشرة صوت 

، جملة جامعة دمشق،30بنية التكرار عند البيايت منوذجا، مج -وي، اإليقاع الداخلي يف القصيدة املعاصرةهدى الصحنا 1

.102م، ص 2014، 2+1سوريا، ع 
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الشعورية  "فدوى"تيف إخراج مكنونا -بشكل أو بآخر- وكالمها جمهور، وكالمها ساهم

  .واإلعالن بوحوالكتمان إىل حالة ال ثوالالشعورية من حالة الكب

الرتجيع، والرقة، والنضارة، والتكرار الذي يوحي «ومن اخلصائص املميزة هلذا الصوت هي 

" أنشودة الصريورة"�ºƥ�ƨǷȂǇȂŭ¦�ƢēƾȈǐǫ�¾Ȑƻ�ǺǷ" فدوى"، وهذا ما تؤكده 1»واحلركةبالتعاقب 

:، حيث تقول الشاعرة"الراء'اليت تعلن من العنوان عن ذلك احلضور الكثيف حلرف 

رِ مْ العُ اتِ وَ نَـ سَ نْ مِ رَ ثَـ كْ وا أَ رُ بُـ وا كَ رُ بُـ كَ «

ودْ بُ المعْ وَ دَ ابِ وا العَ ارُ صَ 

  "هانَ فَّ عَ ""انْ حَ مْ سَ "وا ارُ صَ 

"اهللاِ دُ بْ عَ "وا ارُ صَ  "دْ مَ حَّ مُ "

"دْ مَ حْ أَ "وا ارُ صَ  "ودْ مُ حْ مَ " "اينَ لِ "

ضِ رْ األَ اءَ شَ حْ أَ فٍ غَ ي شَ فِ مْ هُ تْـ قَّ لَ تَـ ينَ حِ 

ةَ ورَ طُ سْ وا األُ ارُ صَ ... وارُ بُـ كَ 

رَ سْ وا الجِ ارُ وا صَ رُ بُـ وا كَ رُ بُـ كَ 

  وارُ بُـ كَ  وارُ بُـ وا كَ رُ بُـ كَ 

.2»رْ عْ الشِ لِّ كُ نْ مِ رَ بَـ كْ وا أَ ارُ صَ 

.109بنية التكرار عند البيايت منوذجا، ص -هدى الصحناوي، اإليقاع الداخلي يف القصيدة املعاصرة1
.568فدوى طوقان، الديوان، ص 2
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�©ȂǏ�ǺǷ�ƢēƢȈǼƥ�ƨǴǰǌŭ¦�ƨȇȂǤǴǳ¦�ǂǏƢǼǠǳ¦�© ƢƳ"يف املقبوس الشعري مرتبة كما " الراء

،صاروا ،كربوا  ،األرض ،صاروا ،صاروا ،صاروا ،صاروا ،العمر ،أكثر ،كربوا  ، كربوا: (يلي

، وإنه ال )الشعر ،أكرب ،صاروا ،كربوا  ،كربوا  ،كربوا  ،اجلسر ،صاروا  ،كربوا  ،كربوا   ، األسطورة

خياجلنا أدىن شك يف كون هذه التكرارات املتالحقة سامهت بشكل الفت يف توجيه الوجدانات 

املتلقية حنو التعاطف مع أهم فئة من الفئات العمرية، أقصد فئة األطفال اليت أجربها الواقع 

فة الرجل الناضج الفلسطيين املهني على نسيان طفولتها وحجمها الصغري لتقف يف وجه احملنة وق

على تأكيد  -ثانية من جهة- متجاوزة بذلك سنوات اللعب واملرح الساذج الربيء، كما ساعدت

البعد التعاقيب االستمراري إن من ناحية العدو الصهيوين املتكالب الذي ال يتعب من ممارسة 

أو من ناحية الشعب الفلسطيين املناضل الذي مل ولن يسأم من  ،اإلرهاب ضد املستضعفني

  .بالنفس والنفيس يف سبيل األوطان التضحية

... صماتواإل ،واالستعالء واالخنفاض ،االنطباق واالنفتاح :ومن الصفات الصوتية أيضا

ƢǓ°¤�̈ÂƢƻǂǳ¦Â�ǖǇȂƬǳ¦Â�̈ƾǌǳ¦Â�ǆ �ز ولكننا تعمدنا جماو  ǸŮ¦Â�ǂȀŪ¦�©ƢǨǐƥ�śȈǨƬǰǷ�Ƣē لغاية

  .يستوجبها هذا البحث املمتلئ بالتشكيالت والعناصر الفنيةاالختصار اليت 

  :األصوات الصوائت وأثرها في التشكيل والتنويع )3

متثل األصوات الصوائت أو ما اصطلح املتقدمون من علماء اللغة على تسميتها حبروف 

�ƢĔ¢�Ǯ ويف األداءصعوبة ظاهرة يف الدرس النظري « Voelesاملد واللني  ǳ̄��Ƣǔȇ¢�ƢŮ�ȆǴǠǨǳ¦

�ƢĔ¤��̈ƾƷ¦Ȃǳ¦�ƨƠȈƦǳ¦�Ŀ�®¦ǂǧȋ¦�» ȐƬƻ¦Â�©ƢƠȈƦǳ¦�» ȐƬƻ¦Â�©ƢǤǴǳ¦�» ȐƬƻƢƥ�¦ŚƦǯ�ƢǧȐƬƻ¦�Ǧ ǴƬţ

، كما ختتلف يف استجابتها جلملة التغريات 1»ختتلف يف عددها وطبيعتها وخواصها املميزة هلا

وقات دون القدرة على حتديد أبعاد االختالفات والفر  هذه وقد حالت مجيع ،والتطورات احلاصلة

.419ل بشر، علم األصوات، ص كما 1
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يف -هذه األصوات وضبط طرائق أدائها ضبطا ال يسوده أي نوع من املشاكل اخلالفية، وأجربت 

صويت على وضع املعايري العامة والضرورية ابتغاء مرضاة الثقات من رجال الدرس ال - نفس الوقت

  .وحتقيقا لغاية التسهيل واخلروج من دائرة االلتباس وعدم االتفاق ،املتعلمني

به هذا العصر  دأما احملدثني فقد فصلوا يف هذه القضية باالعتماد على ما جا 

خاصة على الصعيد ) احلركات(التكنولوجي من آالت تسجيلية ساعدت على حتديد الصوائت 

  .النطقي األدائي

ت " (ابن جين"اليت أمساها  الفصحى هي تلك األحرفواألصوات الصائتة يف العربية 

: حيث يقول ،ملمطولةألحرف ابا "اخلصائص"من كتابه  "مطل احلروف"ضمن باب  )ه 392

، وهناك من يرى 1»والواو ،األلف، والياء:احلروف املمطولة هي احلروف الثالثة املصوتة، وهي«

يف احلساب، بأن الصوائت يف العربية ست، خذ مببدأي الطول والقصر من اللغويني، وذلك بعد األ

، كال من الفتحة والكسرة والضمة )احلركات الطوال(فأضاف إىل احلروف الثالثة السابقة 

" ابن جين"معتمدا يف هذا الرأي واألخذ واإلضافة على ما جاء يف تصريح ) احلركات القصار(

األلف والواو والياء، فكما أن هذه اض حلروف املد واللني وهي أن احلركات أبع ماعل«: القائل

احلروف ثالثة فكذلك احلركات ثالث وهي الفتحة والكسرة والضمة، وقد كان متقدمو النحاة 

رمحهم اهللا تعاىل يسمون الفتحة األلف الصغرية والكسرة الياء الصغرية والضمة الواو الصغرية، وقد  

 حييلنا إىل الشعور بذلك التماثل ، وهذا القول األخري2»كانوا يف ذلك على طريقة مستقيمة

الذي ال يعدو و ا همن جهة، وبذلك الفرق الضعيف بينالكامل احلاصل بني حروف املد وأبعاضها 

م، 2006، 1، ط)لبنان(حممد علي النجار، عامل الكتب، بريوت :، تح3أبو الفتح عثمان ابن جين، اخلصائص، ج1

 .124ص

حممد حسن إمساعيل وأمحد رشدي شحاتة عامر، دار الكتب :، تح1أبو الفتح عثمان ابن جين، سر صناعة اإلعراب، ج2

.33م، ص 2000/ه1421، 1، ط)لبنان(العلمية، بريوت 
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�ƨǘǳƢǤŭ¦�ǲƦǬƫ�ȏÂ�ƢưȇƾƷÂ�ƢŻƾǫ�Ƣđ�» ŗǠŭ¦�ƨǬȈǬū¦�ǺǰǳÂ��ƨȈǻƢƯ�ƨȀƳ�ǺǷ�ƨȈǸǰǳ¦�Ŀ�Ƣǫǂǧ�ÀȂǰȇ�À¢

املقاييس  تلك الثة فقط، بصرف النظر عنث - كما قررنا يف البداية-هي أن األصوات الصائتة 

  .القائمة على أساس الطول والقصر

�©¦ȂǏȋ¦�ǽǀđ�ǪǘǼǳ¦�ƾǼǟ�ǾǻƜǧ�¾ƢƷ�Ä¢�ȄǴǟÂ)املمتدة الطليقة ) األلف والواو والياء

جمراه يف احللق والفم يف ممر ليس فيه حوائل  ذخيتمث يندفع اهلواء من الرئتني مارا باحلنجرة، «

تعرتضه فتضيق جمراه كما حيدث مع األصوات الرخوة، أو حتبس النفس وال تسمح له باملرور كما 

، ولعل الصفة اجلامعة بني حروف املد الثالثة إضافة إىل اتساع 1»حيدث مع األصوات الشديدة

ال والوضوح السمعي، وإن كان هذا األخري  داء النطقي هي صفة اجلهر الدائماملخرج عند األ

وهو بصدد احلديث عن الصفات " الكتاب"يف " سيبويه"خيضع لقانون التساوي، فقد صرح 

وهو حرف اتسع ) اهلاوي(ومنها «: قائال ،"اهلاوي"باحلرف " األلف"الصوتية املختلفة ووصف 

تضم شفتيك يف الواو وترفع يف هلواء الصوت خمرجه أشد من اتساع خمرج الياء والواو، ألنك قد 

هو أوضح األصوات الصائتة يف  "األلف"، وهذا يعين أن صوت 2»الياء لسانك قبل احلنك

  .يف الرتبة األخرية" الواو"مث " الياء"اإلمساع، يليها صوت 

�ƢǼƫǂǟƢǌǳ�² Â°ƾŭ¦�À¦Ȃȇƾǳ¦�Ƣđ�Ǫǘǻ�ƢǸǯ�ƢȀƦȈƫǂƫ�ƢǼǼǰŻÂ"حسب اجلدول " فدوى طوقان

  :اإلحصائي اآليت

.26إبراهيم أنيس، األصوات اللغوية، ص 1
 .436 - 435ص  ، ص4سيبويه، الكتاب، مج2
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  :جدول إحصاء األصوات الصائتة

  النسبة المئوية  التكرار  الصوت  الترتيب

%127008.48األلف01

%55903.73الياء02

%28401.89الواو03

  % 14.11  2113  03  المجموع

من خالل هذا اجلدول اإلحصائي أن األصوات الصوائت الثالث قد حافظت على  ايبدو 

الرتتيب نفسه املعتمد بني علماء األصوات، ولكن هذه املرة ال يتم الرتتيب بناء على نسبة اتساع 

مرة حمققا  )1270(إىل " األلف"املخارج بل على نسبة احلضور واهليمنة، إذ وصل تكرار صوت 

، يف )% 03.73(مرة مشكال النسبة  )559("الياء"وبلغ تكرار صوت ،)% 08.48(النسبة 

، وهو األمر الذي منح )% 01.89(مرة أي بنسبة  )284(سوى  "الواو"حني مل يتكرر صوت

  .األلف مشروعية السيطرة على اجلزء األكرب من املساحة املخصصة هلذا النمط الصويت

أن معانيها خمبوءة  -وأشرنا بطريقة عفويةكما سبق -واملعلوم عن األصوات الصوامت 

�ƢŶƜǧ�ƪ Ɵ¦Ȃǐǳ¦�©¦ȂǏȋ¦�ƢǷ¢��ƨǏƢŬ¦�ƨȈƫȂǐǳ¦�ƢēƢǨǏÂ�ƨȈƟ¦®ȋ¦�ƢȀƬǠȈƦǗ�Ŀ�ƨǼǷƢǯÂ»تأخذ 

 فإن املعاين فيها تتحدد مث، ومن 1»استجابتها شكال مجاليا من خالل عالقات التشابك والرتاكب

  .سيأيت من مناذج شاهدة وحتليل توضيحيعن طريق السياق، وهذا ما سنحاول إدراكه فيما 

ت، .ط، د.، د)مصر(مصطفى السعدين، البنيات األسلوبية يف لغة الشعر العريب احلديث، منشأة املعارف، اإلسكندرية 1

 .20ص
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أحق شاهد وأصدقه على حضور صوت  -رغم القصر- "الطاعون"تعترب قصيدة 

  ":فدوى"املهيمن، حيث تقول " األلف"

  يتِ ينَ دِ ي مَ فِ ونُ اعُ ا الطَّ شَ فَ مَ وْ يَـ «

اءْ رَ عَ لْ لِ تُ جْ رَ خَ 

اءْ مَ ى السَّ لَ إِ رِ دْ الصَّ ةَ وحَ تُ فْ مَ 

:احْ يَ الرِّ بِ انِ زَ حْ األَ ةِ ارَ رَ قَـ نْ مِ فُ تِ هْ أَ 

احْ يَ ا رِ يَ ابَ حَ ا السَّ نَ وَ حْ ي نَ وقِ سُ ي وَ بِّ هُ 

ارْ طَ مْ ي األَ لِ زِ نْ أَ وَ 

  يتِ ينَ دِ ي مَ فِ اءَ وَ الهَ رُ هِّ طَ تُ 

ارْ جَ شْ األَ وَ الَ بَ الجِ وَ وتَ يُ البُـ لُ سِ تغْ وَ 

احْ يَ ا رِ يَ ابَ حَ ا السَّ نَ وَ حْ وقي نَ سُ ي وَ بِّ هُ 

!ارْ طَ مْ األَ لْ زِ نْ لتَـ وَ 

!ارْ طَ مْ األَ لْ زِ نْ لتَـ وَ 

.1»!ارْ طَ مْ األَ لْ زِ نْ لتَـ وَ 

 .484 – 483ص  فدوى طوقان، الديوان، ص1
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وجودها الفعلي يف كل سطر من  -امنامكما يظهر جليا أ-الصائتة" األلف"فقد أثبتت 

ŭ¦�ƢēȂǏ�ǺǷ�ƨǴǰǌŭ¦�ƨȇȂǤǴǳ¦�ǂǏƢǼǠǳ¦�© ƢƳÂ��ƨȇǂǠǌǳ¦�°Ȃǘǈǳ¦�ǽǀǿد على الشكل املتالحق مت

،رياح، يا ،السحاب ،حنونا ،الرياح ،انحز األ ،قرارة ،السماء ،إىل ،العراء ،الطاعون ـفشا: (اآليت

، وهي )األمطار، األمطار ،األمطار ، حنونا، السحاب، يا، رياح،األشجار ،اجلبال ، اهلواء،األمطار

الكلمات اليت أسعفت الشاعرة على تنفيذ رغبتها التحفيزية العامرة بالتوتر واالنفعال فوق أرض 

موقفها النضايل الداعي إىل إيقاظ الشعوب العربية من  -الوقت عينهيف -الواقع واحلقيقة، ودعمت 

األثر األبلغ يف إبالغ هذه األهداف اإلنسانية  "األلف"لصوت سبات التجاهل والالاكرتاث وكان 

  .الصاخبة وقوة وضوحه يف اإلمساع والضمائر أيضا هارتهالنبيلة، فهو األقدر على قرع اآلذان جب

على سبيل املثال ال - املمدودة" الياء"عرية الكثرية اليت استحضرت ومن بني القصائد الش

، تقول الشاعرة يف أول جزء منها وهي "رسالة إىل طفلني يف الضفة الشرقية"قصيدة  -احلصر

  ":كرمة"ختاطب الطفلة الفلسطينية 

يرُ طِ أَ وْ لَ  دُّ وَ ي أَ تِ مَ رْ ا كَ يَ «

يرُ طِ أَ وْ لَ قِ وْ الشَّ احِ نَ ى جَ لَ عَ 

يرْ سِ أَ دٌ يَّ قَ ي مُ تِ يرَ غِ ا صَ ي يَ قِ وْ تَـ نَّ كِ لَ 

ورُ بُ ي العُ تِ مَ رْ ا كَ ي يَ نِ زُ جِ عْ يُـ 

  انَ نَـ يْـ بَـ يقَ رِ الطَّ عُ طَ قْ يَـ رُ هْ النـَّ فَ 

ونْ طُ ابِ رَ ا يُـ نَ هُ مْ هُ وَ 

ونَ طُ ابِ رَ ا يُـ نَ هُ مْ هُ اءَ دَ وْ سَ ةٍ نَ عْ لَ كَ 
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ورَ سُ وا الجُ فُ سَ نَ دْ قَ 

  يتِ يرَ غِ ا صَ يَ كِ نْ ي مِ ونِ مُ رَ حَ وَ 

.1»ورَ بُ وا العُ مُ رَّ حَ وَ 

جاء يف معظم تكراراته منصهرا يف " الياء"نالحظ على هذا املقطع الشعري أن صوت 

، مما جعل )صغرييت، حرموين  ،كرميت  ،يعجزين، صغرييت ،توقي ،كرميت(املتكلمة  "األنا"قالب 

عن  الذات الشاعرة تطفو على السطح لتعرب عن مشاعر احلزن واألسى يف ظل اإلبعاد اجلربي

األحباب واألصحاب يف الضفة األخرى اليت بات الوصول إليها أمرا مستبعدا بل جمرد حلم من 

الطفلة الصغرية منوذجا مفردا من بني النماذج البشرية " كرمة"الطفولية الساذجة، فكانت  األحالم

Ǔ¢�śƥ�ƢĔƢǔƬƷ¦�ń¤�ƢǼƫǂǟƢǋ�ȂƦǐƫ�Ŗǳ¦Â�ƨǫȂǈǼŭ¦�°ȂǈŪ¦�Ǧ Ǵƻ�½ƢǼǿ�ƨǼǯƢǈǳ¦�̈Śưǰǳ¦ لع التوق

  .على أرض اخليال والذكرى وواحلنني ول

فإننا لن جند شاهدا شعريا يثبت حضوره وأثره التعبريي البارز أحسن " الواو"أما صوت 

  ":فدوى"، تقول "كيف تولد األغنية"من قصيدة 

  انَ اتِ يَ نِ غْ أُ ذُ خُ أْ نَ «

ورِ هُ المصْ بِ ذَّ معَ الُ كَ بِ لْ قَـ نْ مِ 

ورِ جُ يْ الدَّ وَ امِ تَ القَ ةِ رَ مْ غَ تَ حْ تَ وَ 

ورِ خُ البَ وَ ورِ النُّ ا بِ هَ نُـ جِ عْ نَـ 

ورِ ذُ النُّ وَ بِّ الحُ وَ 

 .493 – 492ص  فدوى طوقان، الديوان، ص1
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  ـ انِ وَّ الصَّ ةَ وَّ ا قُـ يهَ فِ خُ فُ نْـ نَـ 

ورِ خُ الصُّ وَ 

يِّ قِ النَّ  كَ بِ لْ قَ ا لِ هَ دُّ رُ نَـ مَّ ثُ 

لورِ لَّ البِ كَ بِ لْ قَـ 

.1»!ورَ بُ الصَّ حَ افِ ا المكَ نَ بَـ عْ ا شَ يَ 

�ń¤�» ƾē�ȏ�Śƻȋ¦�ÄǂǠǌǳ¦�Ǧ ǫȂŭ¦�¦ǀǿ�Ŀ�̈ǂǟƢǌǳƢǧمة، وال اهلمم والضمائر النائ ظإيقا

ها هنا ختاطب بلغة احلماس واليقني شعبها املكافح لكنوصف املشاعر املشتاقة اليائسة، و تروم 

له املعذبة املصهورة، وختاطب جوهره النقي البلوري لتخربه بأنه الصانع خالصبور، ختاطب دوا

الشفوية املمدودة مبا تتصف به  "الواو"فكانت  ،قيقي واألصيل ألغاين الفداء يف مواسم العطاءاحل

التكراري الرتجيعي كما  "الراء"قة وحلقها من صوت قمن ضيق نسيب، ومبا سبقها من صوامت مر 

هي ) الصبور ،البلور ،الصخور ،ذورنال ،البخور ،النور ،الدجيور ،املصهور( :تظهرها الكلمات

جالل األقدر على استيعاب هذه املهمة التعبريية، وعلى تبليغ هذه العبارات العامرة مبعاين اإل

  .واإلكبار

مبا تتسم به ) األلف والياء والواو(إن اعتماد الشاعرة على هذه األصوات الصائتة الثالث 

يف الفتحة من رحابة «ى ما إضافة إىل استنادها الظاهر عل األمساعمن اتساع يف النفس ووضوح يف 

ساعدها على قد .2»صلب يرس، ويف الكسرة من رنني حديدمدى، ويف الضمة من ضخامة ج

.549فدوى طوقان، الديوان، ص 1

م، 1996/ه1417، 1، ط)سوريا(مشق أمحد حممود خليل، يف النقد اجلمايل ـ رؤية يف الشعر اجلاهلي، دار الفكر، د2

 .291ص
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اجلهر باملكنونات النفسية وفضح املخبوءات السياسية واالجتماعية، وعلى فتح األبواب والنوافذ 

ملشاهدة السفاح الصهيوين املوصدة يف وجه احلقيقة أمام مجيع األعيان واألذهان العربية والغربية 

الفلسطيين املستضعف دون أن يأخذ  وهو ميارس دوره اإلرهايب على أكمل وجه يف حق الشعب

  .أي قسط من الراحة ودون أن يشبع من احتساء الدماء الشهيدة

بأنه يوجد صوتان  -ولو يف عجالة- أخرى البد من اإلشارة  لغوية هرواوقبل املرور إىل ظ

وقد اصطلح  ،الساكنتني" الياء"و" الواو"يتصفان باالختالف واخلصوصية ومها  يف اللغة العربية

، "الشبه اللينة"أو باحلروف " أشباه الصوائت"احملدثون من علماء األصوات على تسميتها بـ 

�ƨǴǏƢǨǳ¦�ƨǴƷǂŭ¦�ÀȐưŻ�ƢǸĔȂǰǳ»1»ها ميكن أن ينتقل الصوت الساكن إىل صوت لنيداليت عن ،

  .إىل موضع اللسان يف أثناء األداء الفعلي هلما على مستوى اجلهاز النطقيوذلك بعد النظر 

�ƢēƾȈǐǫ�Ŀ�̈ǂǟƢǌǳ¦�¾ȂǬƫ"مدينيت احلزينة:"  

ةَ انَ يَ الخِ وَ تَ ا الموْ نَ يْـ أَ رَ مَ وْ يَـ «

المدُّ عَ اجَ رَ تَـ 

اءْ مَ السَّ ذُ افِ وَ نَـ تْ قَ لِ غْ أُ وَ 

  هينَ ا المدِ هَ اسَ فَ نْـ أَ تْ كَ سَ مْ أَ وَ 

تْ مَ لَ سْ أَ مَ وْ ، يَـ جْ الموْ ارِ حَ دِ انْ مَ وْ يَـ 

  اهَ هَ جْ وَ اءِ يَ للضِّ انِ يعَ القِ ةُ اعَ شَ بَ 

اءْ جَ الرَّ دَ مَّ رَ تَـ 

.41إبراهيم أنيس، األصوات اللغوية، ص 1
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ءْ َال البَ ةِ صَّ غُ بِ تْ قَ نَـ تَـ اخْ وَ 

.1»هينَ زِ ي الحَ تِ ينَ دِ مَ 

اجلهرية «تطل علينا بإطاللتها " الواو"مبجرد مطالعة هذا املقبوس الشعري سنشاهد 

) 03(وهي الكلمة اليت تكررت ) يوم(منذ الوهلة األوىل عرب النافذة اللفظية ، 2»املتوسطة املرققة

مرات، لتوحي لنا الشاعرة من خالل هذا التكرار التأكيدي مبدى صعوبة املوقف الذي عايشه 

الشعب الفلسطيين وهو يعاين الدخول اليهودي إىل مدينته املقدسة، فقد بقي ذلك اليوم املشؤوم 

اآلثار الصهيونية فوق األراضي  منحاءباة الشعرية والشعبية، ولن ينمحي إال حمفورا يف الذاكر 

  .الفلسطينية الطيبة

) الليل(الساكن الشبيه بالصوت الصائت مكتفيا بكلمة " الياء"وجاء التمثيل لصوت 

، ومل تغادر أية قصيدة من قصائده بل )الليل والفرسان(اليت أعلنت عن وجودها من عنوان الديوان 

كل املساحات   لىررت يف القصيدة الواحدة أكثر من مرة، فألقت بظالهلا السوداء عتك

�Ǌ ƷȂǴǳ�ÄǄǷǂǳ¦�ǲȇƾƦǳ¦�Ƣǿ°ƢƦƬǟƢƥ�ƨȈƦǴǈǳ¦�ňƢǠŭ¦�ǲǯ�̈°ȂȀĐ¦�ƢȀǧÂǂƷ�©ƢȈǗ�śƥ�ƨǴǷƢƷ�©ƢƸǨǐǳ¦Â

  .الصهيوين الذي ال يعرف عن لغة اإلجياب شيئا

ببحثه واضطرابه، « وت اللغوية أساسية مفادها أن الصومما تقدم عرضه خنلص إىل نتيج

وارجتاجاته وتذبذباته، وخفوته وارتفاعه، واطمئنانه وارتعاشه وسعادته وشقاوته، وسروره وغضبه، 

، وهذا يعين أن 3»وهدوئه وانفعاله، هو الذي ميثل احلقيقة الكامنة يف النفس ويرتمجها بصدق

«�®°�ƢēƢƳاألصوات بطبيعتها  ȐƬƻ¦�ȄǴǟÂ��ƨƬƟƢǐǳ¦Â�ƨƬǷƢǐǳ¦ وبشكل -وكيفيات أدائها سامهت

.482-481فدوى طوقان، الديوان، ص ص1

.43حازم علي كمال الدين، دراسة يف علم األصوات، ص : ينظر 2
.162متابعة وحتليل ألهم قضايا الشعر املعاصر، ص -عبد امللك مرتاض، قضايا الشعريات3
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حتت عني  من منطقيت الوعي والالوعي ووضعهايف استخراج األسرار واملخبوءات النفسية  - واضح

اجلة بينها داخل البنية النصية خنظرا حلسن امل ـيف نفس الوقت  ـالشمس والوضوح، كما سامهت

  .واملتلقي على حد سواءانية على حتقيق الفاعلية اجلمالية املنشودة لدى الشاعرة قالطو 

ويف األخري يبقى أن نشري بأن الفصل بني الصامت والصائت يف سياق هذا البحث على 

�ƢǸĔƘƥ�ƾǯƚȇ�Äǀǳ¦�ȆǬǘǼǳ¦�Ǟǫ¦Ȃǳ¦�Ǯ ǳǀǳ�ǂǰǼƬǳ¦�řǠȇ�ȏ�ƨǇ¦°ƾǳ¦Â�ǲȈǴƸƬǳ¦�ÃȂƬǈǷ» متالزمان ال

صامت، نطقه بدون صائت، والصائت ال نتصور وجوده بدون ينفصالن، ألن الصامت ال ميكن

فالصامت عبارة عن جسم روحه احلركة، وإذا كنا ال نتصور حياة جلسم بال روح، فإننا كذلك ال 

، وإن كان اهتمام العرب منذ القدمي يف جممل الدراسات اللغوية 1»نتصور وجودا لروح بال جسم

هذا ال الصوتية منصبا على الصوامت باعتبارها اجلوهر أكثر من الصوائت باعتبارها عرضا فإن 

  .يغري شيئا من حقيقة التالزم الضروري بينهما

1�À¦ǂǿÂ��Ǟȇ±ȂƬǳ¦Â�ǂǌǼǴǳ�Ƥ ȇ®ȋ¦�°¦®��ƨȈƥǂǠǳ¦�°ƢƯȉ¦�ǺǷ�ƨȈƫȂǐǳ¦�Ʈ ƷƢƦŭ¦�Ŀ�ǲǸĐ¦��°¦°®�ȆǰǷ)م، 2006، 2، ط)اجلزائر

 .77ص
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  .البنيات الصرفية والتركيبية: ثانيا

 ـ ، والصوتƢĔƘƥ�ƨǤËǴǳ¦:»ǶȀǓ¦ǂǣ¢�Ǻǟ�¿Ȃǫ�ǲǯ�Ƣđ�ŐǠȇ�©¦ȂǏ¢«1"ابن جّين "قدميا عّرف 

هو أصغر وحدة لغوية، ولذلك فإن دراسته يف املبحث املتقدم معزوال أو  ـ كما سبق وأشرنا

متشكال يف بعض النماذج الشعرية ظلت دراسة ناقصة، ويعوزها الكثري حىت تصل إىل مرحلة 

�ƢËĔȋ��ĺȂǴǇȋ¦�ƲǔǼǳ¦» ّة، ومل تعرضها علينا كنثرت بني أيدينا أصوات اللغة ومقاطعها ذرات مفك

يغ تنتظمها، كاألبنية اليت يعرضها علينا ما يسميه األقدمون علم الصرف، ألفاظا مركبة ذوات ص

ومل تعرضها مجال مؤلفة وفق قوانني تبني صلة . Morphologyوما يسميه احملدثون املورفولوجيا 

، وحنن يف syntax«2بعضها ببعض مما يسميه األقدمون علم النحو، ويسميه احملدثون الغربيون 

ǯ¤�¿Âǂǻ�¾ƢĐ¦�¦ǀǿ��śǷ±ȐƬŭ¦�śǸǴǠǳ¦�Ǻȇǀǿ�ǺǷ�ǲǯ�Ʈ ƷƢƦǷ�Ŀ�µ ȂŬ¦�ǪȇǂǗ�Ǻǟ�ǽƢǻ¢ƾƥ�ƢǷ�¾ƢǸ

وإن كنا سنقتصر على أمهها وأكثرها تداوال حىت ال يتحول حبثنا إىل ُكتيٍِّب من كتب الصرف 

.ضّيق اخلناق على باقي املباحث واملناقشات املوالية اليت ال تقل أمهيةنوالنحو، ولكي ال 

  ):لمورفولوجيةا(البنيات الصرفية )1

علم يبحث املفرد من حيث «جاء يف معجم املصطلحات النحوية والصرفية أن الصرف 

ال خيتلف   نراه ، وهذا املفهوم املعجمي3»ه ووزنه وما طرأ على هيكله من نقصان أو زيادةئبنا

أنه يفهم الصرف على بل ال خيتلف أصال عما ورد يف االصطالح النحوي العام الذي  ،كثريا

»�ÀȂǰȇ�ƢŠÂ��̈ƾǟ�¾Ƣǰǋ¢Â�ǽȂƳÂ�ȄǴǟ��ƢēƢǻȂǴƫÂ�ƨȇȂǤǴǳ¦�̈ ƾƷȂǳ¦�ƨȈǼƥ¢�Ŀ�Ʈ ƸƦȇ�Äǀǳ¦�ǶǴǠǳ¦

ƨǳƢǏȋ¦�ǺǷ�Ƣē¦ȂǏȋوالصحة، واإلعالل، واإلدغام، واإلمالة، ومبا يعرض ،والزيادة، واحلذف�

.33، ص 1لفتح عثمان بن جين، اخلصائص، جأبو ا 1
.163م، ص 2000، 2، ط)سوريا(طليمات، يف علم اللغة، دار طالس للدراسات والرتمجة والنشر، دمشق  غازي خمطار 2

/ هـ1405، 1، ط)لبنان(حممد مسري جنيب اللبدي، معجم املصطلحات النحوية والصرفية، مؤسسة الرسالة، بريوت 3

.125م، ص 1985
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تاهة ��1Ƿ�Ŀ�ǞǬƫ�ƢǷ�ƢƦǳƢǣ�Ŗǳ¦�©¦ƾȇƾƸƬǳ¦�ƨȇƢĔ�ȆǨǧ»لتواليها من التغريات مما يفيد معان خمتلفة

«�ƨǸǴǰǳ¦�ƨȈǼƥ¢�¾¦ȂƷ¢�Ƣđ »عبارة عناخللط واالختالف يبقى  علم التصريف  ǂǠƫ�ƾǟ¦ȂǫÂ�¾ȂǏ¢:

، وما يلحقها من تبدالت 2»صيغها األصلية والعارضة، وما يالبسها من تغيري معنوي يف مدلوهلا

  .شكلية تفرضها السياقات واألحداث

�Ȇǿ�ȆǴȈǴƸƬǳ¦�¼ƢȈǈǳ¦�¦ǀǿ�Ƣđ�ǞǴǘǔȇ�Ŗǳ¦�ƨËǸȀŭ¦Âدراسة كل من األفعال واملشتقات:  

  :دراسة األفعال.أ 

خيتص الفعل من بني أقسام الكلم بالداللة على وقوع حدث ما يف زمان خمصوص خيالطه 

ما دّل على اقرتان «أن الفعل هو كل " شرح املفصل"فيقيده حبمولته الزمنية املثلثة، فقد جاء يف 

على مسايرة هذا الزمن  -صح هذا التعبري إن- ، واقرتان الفعل بالزمن أجربه 3»حدث بزمان

ابن  "ماض وحاضر ومستقبل، ويعلق :، واخلضوع لقسمته الثالثية4»مؤشر التعاقب األساسي«

ملا كانت األفعال مساوقة للزمن، والزمان من  «: هقولبعلى هذا املوضوع ) هـ643ت " (يعيش

مقومات األفعال توجد عند وجوده وتنعدم عند عدمه، انقسمت بأقسام الزمان، وملا كان الزمان 

فاملاضي ما . كانت األفعال كذلك ماٍض وحاضر ومستقبل...ماِض، وحاضر، ومستقبل: ثالثة

ن وجوده، واملستقبل ما مل يكن له وجود يف زمان بعد زما ُعدم بعد وجوده، فيقع اإلخبار عنه

قبل زمان وجوده، وأما احلاضر فهو الذي يصل إليه املستقبل بعد، بل يكون زمان اإلخبار عنه 

MORPHO/عبد القادر عبد اجلليل، علم ا لصرف الصويت1 – PHONOLOGYط، .، دار أزمنة، األردن، د

.37م، ص 1998
.13م، ص 1988/ هـ1408، 2، ط)لبنان(فخر الدين قباوة، تصريف األمساء واألفعال، مكتبة املعارف ، بريوت 2

.03ت، ص .ط، د.ية، مصر، داملنري  مشيخة األزهر، إدارة الطباعة:، تح7ابن يعيش، شرح املفصل، ج3
.89م، ص 1979، 1، ط)مصر(إلياس خوري، دراسات يف نقد الشعر، دار ابن رشد، القاهرة 4
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، هكذا فهم النحاة القدامى 1»ويسري منه املاضي، فيكون زمان اإلخبار عنه هو زمان وجوده

يا حىت العصر الراهن رغم مجيع ذلك االقرتان احلاصل، وهذا التقسيم الذي ظل مفعوله سار 

�ƨǼǷ±ȋ¦�ǽǀđ�Ǧطاحملاوالت التجديدية املتتالية اليت مل  ت ȇǂǠƬǳ¦� ƢǼƯ¢�ŚƦǠƬǳ¦Â�ƨǣƢȈǐǳ¦�ƨǬȇǂǗ�ÃȂǇ�ǲ

  .الثالث

وبعد التمهيد النظري والتعريف املوجز للفعل وأزمنته منر إىل عملية املقاربة اإلحصائية 

  :حسب اجلدول اآليت) األفعال(ويبها وتوزيعها واليت ميكن تب ،حلضور األفعال يف الديوان

  :جدول إحصاء األفعال

  فعل األمر  الفعل المضارع  الفعل الماضي

  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد

24936,03%41960,63%2303,32%

  691  المجموع

نستخلص من اجلدول السابق أن الفعل املضارع قد اكتسح ساحة اهليمنة حبضوره الواسع 

من النسبة اإلمجالية، ويليه يف الدرجة الثانية الفعل )%60,63(فعًال وبنسبة  )419(البالغ 

فعًال وبنسبة  )249(حيث بلغ عدد وروده  -بفارق كبري قد يصل إىل النصف-ي املاض

مرة  )23(داه الطليب املستقبلي سوى صما فعل األمر الذي مل يرتدد ، مث يليه)36,03%(

فقط، وانعدام املساواة بني الصيغ الفعلية أحالنا إىل دراسة كل صيغة على  )%03,32(وبنسبة 

.04، ص 7، جابن يعيش، شرح املفصل-1
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حدة لتبني اخللفيات الداللية واملعاين الكامنة وراء هذا االستخدام املتفاوت الواسع  أو املتوسط أو 

.هذه املرحلة التحليلية بالفعل املضارع باعتباره األول والسّباق يف الرتتيبالضيق، وسنبدأ 

وهو الفعل الذي يقضي بوقوع الواقعة يف الزمن احلاضر، واحلاضر هو :الفعل المضارع

أضيق احلقول الزمنية، ومعناه يف العربية اللحظة الفاصلة بني املاضي واملستقبل، والظرف الدال «

املرتبة األوىل من حيث احلضور  ـ كما أشرنا ـ، وقد احتل هذا الظرف الزمين  1»)اآلن(عليه هو 

واسعا أمام زخم " الليل والفرسان"، األمر الذي فتح باب )%60,63/ فعل 419(واهليمنة 

هائل من االستمرارية والتواصل والتجدد، استمرار اآلالم وتواصل النضال وجتدد اآلمال، وإنا لنرى 

سكب مجلة األفعال املضارعة الكثيفة يف العديد من القوالب الوزنية والصيغ ت" فدوى طوقان"

  :الصرفية نرصدها على النحو اآليت

 وقد تواترت هذه الصيغة يف الديوان بشكل بارز وملفت لالنتباه، ):يَفِعل-فـََعل(صيغة

، ومستولية بذلك على )%14,48(مرة مشكلة النسبة ) 100(حبيث بلغ تكرارها حنو 

جلية  ظهرتو حلظ األوفر واحلضور األكرب إذا ما قورنت ببقية الصيغ والبنيات الالحقة، ا

َسَيأِيت، لَِيهِدُموا، لَِيْسرُِقوا، لَِيْحرُِقوا، أَهِتف، َتغِسل، لَتنزِل، َحتِفر، أَْبِكي، : يف مثل األفعال

�ǆ ÊǴƳÈ¢��ƾÊǴÈŸ��» ÊǄǼÈƫ��ÄÊȂÈēوغريها كثري... َحيِمل. 

 وميكن )%12,01(مرة وبنسبة ) 83(تكررت بنية هذه الصيغة  ):يَفُعل-فـََعل(صيغة ،

أبُوس، َميُدُّ، يَعُدو، َميوُت،، لَيقتُلوا، يـَُقوُل،َيُدب: التمثيل هلا من خالل األفعال التالية

 .اخل...يَقطُرأُذوب، أقُفوا، أعُرب، َنطُرد، نبُسم، ننُفخ، َترنُو، يسُقط، 

 مرة حمققة النسبة ) 69(قد ترددت هذه البنية الصرفية حوايل و  ):يَفَعل-فـََعل(صيغة

، يَقَطع، ميأل، يَفَقأ:، ومن بني األفعال املضارعة املسكوبة يف قالبها  الوزين)09,98%(

.196طليمات، يف علم اللغة، ص  غازي خمطار 1
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َيسَحق، َيصَهل، َتزرَع، تَرَعف، َتفَتح، تَلَقف، َتعَبث، أفزَع، أرَفع، يطَفح، يَلَفح، َيدَفع،

...َخندَع ،  يَزَحف، َأْخَشى،َجيَفلق، تَلَهث،تَنعَ 

 مع هذه الصيغة يف العديد من قصائدها " فدوى"وقد تعانقت  ):يـَُفعِّل-فـَعَّل(صيغة

، ومن األفعال )%03,33(مرة؛ أي ما نسبته ) 23(املقاومة، حبيث بلغ عدد ترديدها 

تُعلِّق، ُحتدِّق، ُحيوِّم، هِّر، يُدنِّس، يُفجِّر، يُط: املضارعة اليت وافقت هذا امليزان الصريف نذكر

...يُغطِّييُدوِّي، تُردِّد،

 20(حوايل " الليل والفرسان"ونعثر هلذه الصبغة على خريطة  ):يَفتِعل-افتَعل(صيغة (

د،َمتت، يَرتِفع،َترمتَِي:، ومن هذه األمثلة)%02,89(مثاال مسجلة بذلك النسبة املئوية 

...تَلتِوي، َيكتِسح، يَقتِحم، َحتِرتق،فَحترتِ 

 فعًال؛ أي ما نسبته ) 14(وقد وصل عدد أفعاهلا إىل  ):َيستفِعل-استفَعل(صيغة

دي أستج ، يستطيعوا،)مرتني(تسرتِد : وهذه األفعال نرصدها كما يلي). 02,02%(

خالل ) مرات 05(وَتستِمر ) مرتني(يستمر  ، تستوطن،)مرة واحدة(ونستجدي ) مرتني(

�ǲǏ¦ȂƬǳ¦�ňƢǠǷ�Ǻǟ�Ǧ" إىل الوجه الذي ضاع يف التيه"قصيدة  Ȉưǰǳ¦�ǂƫ¦ȂƬǳ¦�¦ǀđ�ŐǠƬǳ

.واالستمرار رغم الشّر واألشرار

 الزماً، ويف األفعال العالجية «يكون وما يكون من هذه الصيغة  ):يَنفِعل-انفَعل(صيغة

)11(، وقد بلغ عدد أفعاهلا 1»، فيدّل على املطاوعةأي ذات أثر حسي ظاهر للعني

، تنهِمر )مرتني(، تنتهي تندِلع:، وهي على الرتتيب)%01,79(فعًال؛ أي ما نسبته 

 ).مرتني أيضا(تنكِمُش ، يَنداُح،)مرتني(، يَنتِظر )مرات 03(

.241-204عبد القادر عبد اجلليل، علم الصرف الصويت، ص ص 1
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 أما )%01,44(مرات وبنسبة ) 10(وبلغ تكرار هذه البنية  ):يَتفاَعل-َتفاَعل(صيغة ،

، تـََتَساَقط، تـََتَشاَكس، يـََتَساَوى:األفعال اليت عّربت عن هذا التكرار واحلضور فهي

 ).مرتني(يـَتَـَناَمى ، أَتـََهاَوى،ىتـََتالَقَ ، تـََتَصاَدى،تـََتَباَرزتـَتَـرَاَشق، 

 لقد وظفت الشاعرة بنية هذه الصيغة بني طيات قصائدها  ):يُفاِعل-فاَعل(صيغة

حسب ما أثبته اإلحصاء واالستقراء الدقيق، ) %01,30(مرات أي بنسبة  )09(

وتشتمل هذه الصيغة على داللة املطاوعة كما يف املدافعة واملناضلة واملمارسة واملناداة 

، أناِضل يُداِفع:واملباركة واملالقاة واملطاردة، وهي األمساء اليت متثلها األفعال املضارعة التالية

.ُيالقينا ويُطارِدهاِرس، تُنادي وأنادي، تُبارِكه،اميُ ،)مرتني(

 مرات وبنسبة ) 07(واستخدمت الشاعرة هذه البنية  ):يَتفعَّل-تفعَّل(صيغة

، يتلفَّت، تتأبَّط، تتَقمَّص، يتجمَّد، تتوتَّر: من خالل األفعال املضارعة) 01,01%(

.يتغىنَّ تتأوَّه،

 يَفَعل-َفِعل(صيغة:(¦�ƨǤȈǐǳ¦�ƢĔ¤ ليت مل تتكرر بنيتها سوى)مرات أي بنسبة ) 06

، َتشَربه،)مرتني(أعَشق :، واألفعال الدالة على هذا احلضور السداسي هي)00,87%(

.لن تفَهموا، يَلَعب،ال َحتَزين

 �²»اليت وهي الصيغة ):يَفُعل-فـَُعل(صيغة ƢǼǳ¦�ǞƟƢƦǗ�ȄǴǟ�ƨǳ¦ƾǳ¦�¾ƢǠǧȋƢƥ�ƢĔ±Â�ǎ Ƭź

كما تؤكد املتون النحوية والصرفية، وجاء استخدامها يف 1»الزماوأحواهلم، وال يكون إال 

من النسبة الكلية، أما األفعال اليت ) %00,72(مرات فقط أي بنسبة ) 05(الديوان 

«��®¦°��ǂǌǼǳ¦Â�ƨǟƢƦǘǴǳ�ǂǐǷ�ƨǔĔ: ينظر 1 ǂǐǳ¦Â�ȂƸǼǳ¦�ƾǟ¦Ȃǫ�ƨǇ¦°ƾǳ�ÅƢǠǷ��ǲȇƾǼǫ�®ȂǸŰ�ÀƢǸȈǴǇÂ�Ǧ ǇȂȇ�ǶǠǼŭ¦�ƾƦǟ�ƾŧ¢

.358م، ص 2008، 1والتوزيع، مصر، ط
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مرات على حنو ) 03(ويكُرب متكررا ، تكُربون،ال َتضُعفي: وافقت هذا البناء الوزين فهي

 :من التتابع الظاهر يف قول الشاعرة

سأَظلُّ أْحِفُر اْسَمَها َحتَّى أرَاهُ «

َيْكبـُرُ و َيْمَتدُّ في َوطَِني 

َوَيَظلُّ َيْكبـُرُ 

َوَيَظلُّ َيْكبـُرُ 

.1»َحتَّى يـَُغطِّي ُكلَّ ِشْبٍر ِفي ثـََراهْ 

أمام شاعرتنا فرصة التعبري عن حاهلا ) يكربُ (فقد أتاح هذا الرتديد املتالحق اجلميل للفعل 

باألمل املتلهف لرؤية احلرية رأي العني والقلب وهي تلقي بستائرها البيضاء الشعوري املفعم 

.على مجيع أرجاء الوطن الفلسطيين الذي طال به عهد السجن والعذاب

 مرات أيضا ) 05(وقد تكررت بنيتها يف رحب الديوان  ):يُفْعلل-َفعَلل(صيغة

الذي تربعت عليه  ، وهو األمر الذي جعلها ترتبع على نفس املستوى)00,72%(

، وجاءت مناذجها مرتبة على النحو )فـَُعل(املشتقة من الفعل الثالثي ) يَفُعل(الصيغة 

.ُخيلِخليُغمِغم، تُلمِلم،،ُتدمِدم،تُعرِبد: اآليت

 يف ) %00,14(ومل ترتدد هذه الصيغة سوى مرة واحدة  ):يَتفْعلل-َتفْعلل(صيغة

 ":فدوى"، إذ تقول "يتمركز"خالل الفعل  ومن ،"أنشودة الصريورة"ثنايا قصيدة 

»الَدوَّارِ «يـََتَمرَْكُز ِفي قـَْلِب «

.556فدوى طوقان، الديوان، ص 1
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1»!اَش األْحَجارِ بابَاِت الَجْهَمِة ُيْطِلُق َرشَّ َوَعَلى الدَّ 

وإنا لنرى هذا الفعل قد ساعد الشاعرة كثريا على حتقيق اإلحياء مبعاين القوة واملواجهة 

مرحلة الوقوف يف قلب اخلطر والويل وأمام املوت اليت وصلت بأطفال فلسطني إىل 

  .واهلول بالصدر املكشوف الذي ال خيشى االنضمام إىل قائمة الشهداء األجالء الطويلة

 00,14(مثاًال واحدًا فقط  -هي األخرى-  وجند هلذه البنية ):يَفَعلُّ -فَعلَّ ا(صيغة%(

 ":فدوى"، حيث تقول "ان والشجرةفالطو "ضمن نص 

َستَـُقوُم الشََّجَره«

واألْغَصانُ َستَـُقوُم الشََّجَرةُ 

2.»َستَـْنُمو في الشَّْمِس وَتْخَضرُّ وَ 

�ǲǠǨǴǳ��ƾȈƷȂǳ¦�¿¦ƾƼƬǇȏ¦�¦ǀđ�̈ǂǟƢǌǳ¦�ƪ ǳ®Â) ُّعلى معىن االنبعاث وعودة اخلضرة ) خيضر

قدرات واحلياة إىل األراضي الفلسطينية اليت أحاهلا املغتصب الصهيوين وما يتمتع به من 

ب يف رؤية فلسطني تاحلرق واهلدم والنسف إىل يباس يعمه احلزن واحلداد، إنه األمل املتو 

ƾȇƾƳ�ǺǷ�®®ƚǈǳ¦Â�ƾĐ¦Â�ƨȇǂū¦�ǲǠǌǷ�ǲǸŢ�ȆǿÂ� ƢǠŦ�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǷȋ¦Â.

فكانت من نصيب األفعال ) %01,59(أما النسبة املتبقية  :األفعال المبنية للمجهول

فعال، وهو ذات الرقم الذي ُسجِّل سابقا مع ) 11(عددها املبنية للمجهول اليت بلغ 

، ُتطرُق،سنُْبعثُ :، وجاء ذكر هذا النوع من األفعال على الشكل اآليت)يَنفِعل(الصيغة 

.تُنَزفُ َلى، ُتصلُب، جيلُد،تْـ يُـ ، يُولُد، أُدَفُن،)مرتني أيضا(وأُبَعُث ) مرتني(يُبَعث 

.568املصدر نفسه، ص -1
.489فدوى طوقان، الديوان، ص -2
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احلميم " فدوى"ام نستطيع التوكيد بان ارتباط ومن خالل ما تقدم من صيغ ونسب وأرق

يف فتح اخلطاب الطوقاين على زخم هائل من  -وبشكل جليّ - باللحظة اآلنية ساهم 

احليوية والفاعلية، فالفعل املضارع حيكم داللته الزمنية احلاضرة قادر على رسم الواقع 

على إقامة مبدأ التوازن  -مثمن -مفصال مبساوئه وحماسنه دون أي تشويه أو متويه، وقادر 

والواقع املعاش  ،األصيل بني كل من الواقع الشعري املكتوب على صفحات الشعر األدبية

وهي  ةيف يوميات البشر االعتيادية، بل وعلى خلق التفاعل املباشر بني كل من الشاعر 

ن مشاعر احلزن تصف احملنة الفلسطينية بعد املعاينة واملعايشة الفعلية، واملتلقي وما خياجله م

  .واألسى بعد مالمسته هلذا الوصف الواقعي الدقيق بأنامل التعاطف والتصديق

على توثيق  -من جهة أخرى- وكذلك فقد ساهم الفعل املضارع حبضوره الواسع 

األحداث وإثبات املشاهد، ووضع املرسل إليه يف منطقة القلب من القضية الفلسطينية، 

ƢǘƻȋƢƥ�ƞǴƬǸŭ¦�ǆ � وعلى التأسيس لنظرة مستقبلية Ƿȋ¦�¿ƾēÂ�ȆǓƢŭ¦�ǒ ǧǂƫ�ƨȈƸȈƸǐƫ

Ĕ¤��̈ƢǻƢǠŭ¦Â�©¦ȂǨŮ¦Âمًا حنو إىل الوراء، وتفضل املضي قد فاتتااللالنظرة اليت ال تقبل  ا

  .املستقبل املشرق املتحرر من كل القيود والضواغط االستعمارية

وهو الفعل الذي يدل على وقوع الواقعة يف زمن مضى فانقطع وجوده، :الفعل الماضي

 واللحظة احلاضرة، ويتم اإلخبار عنه بالعديد من ينالذي يسبق الظرف اآل هو الزمن والزمن املاضي

  :كما يلي" الليل والفرسان"الصيغ الصرفية اليت جاء توزيعها على خريطة 

 يَفُعل-فـََعل(صيغة:(Ŗǳ¦�ƨǤȈǐǳ¦�ƢĔ¤ اكتسحت حقل الفعل املاضي برتديدها الواسع  

، ومن )%36,03(من النسبة اإلمجالية ) %11,72(مرة أي ما نسبته ) 81(البالغ 

، َعَرب، قتلوا، صمَتت،َخرجت: كرهنا وهناك بني قصائد الديوان نذ  أمثلتها الفعلية املتناثرة

،سَقطت ، قصَّ  .وغريها كثري... كان  ، فاُتوها، َرَمسوا، غصَّ
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 وجاءت هذه الصيغة يف املرتبة الثانية على سلم الرتتيب التنازيل، ):يفِعل-فـََعل(صيغة

، َلفظَته: ومن أمثلتها ،)%07,81(مرة مشكلة النسبة املؤوية ) 54(حبيث بلغ تكرارها 

رَق، َحَبَس ، خَ َهتفوا، َمَضت، َهَوت، َنَسُفوا، َسَفُكوا، َشعَّ، تَاَه، بـََناَها، َجاَءتك،  أنَّ،

...َصارَ 

 مرة ) 18(وجاء االعتماد على هذا النمط من البىن الصرفية حوايل  ):يُفعِّل-فـَعَّل(صيغة

، َحوَّطته، عوَّدته،  َحرَُّموا:، واألفعال اليت وافقت هذا امليزان هي)%02,60(وبنسبة 

، عرَّشت، َمنَّته، ظلَّل ق، فتَّح، كطوَّ مه،هشَّ ، علَّقتها، َمرَّغ، َعتَّمت، )مرتني(كسَّح  ربَّ

على داللة  - إن مل يكن مجيعها- ، حدَّقت، وقد دلت معظم هذه األفعال)مرات 03(

 .املبالغة والتكثري

 بنسبة و مرة ) 15(وظفت شاعرتنا بنية هذه الصيغة  ):يَفتِعل-افتَـَعل(صيغة

ينيت مد(من النسبة الكلية املسجلة وذلك خالل العديد من قصائدها ) 02,17%(

، وجاءت األفعال اليت ...)احلزينة، الفدائي واألرض، محزه، جرمية قتل يف يوم ليس كاأليام

، )مرتني(امتدَّ ، اخَتنقت، اختَـَفت، اْغَتَصَب : مرتبة على النحو اآليت متثلت هذه البنية

.لتَئمواا ، امتّدَ، التحموا،)مرتني(ا ابَتداكتَشفت، احَرتَق، التَقينا، ارتـََفَعت، امَتطى،

 مما ) %02,17(مرة أيضا بنسبة ) 15(وهي الصيغة اليت تكررت  ):يُفِعل-أفَعل(صيغة

، واألفعال )افتَعل(جعلها ترتبع على نفس الرتبة والدرجة اليت تربعت عليها الصيغة السابقة 

Ȇǿ�ȆǟƢƥǂǳ¦�À±Ȃǳ¦�¦ǀđ�ƪ Ǭǘǻ�Ŗǳ¦�ƨȈǓƢŭ¦:َأْسَلَمْتُه، ، أْسَلمت، أَضاء، َأْطَبَق، أمَسَكت

.َأَحاُلواأَْلَقَمتُه، أَرَضعُتك، أََمتَّْت، أَْبَصرُت، َأوَرَقْت، َأْطبَـَقْت، أَلَقْت، أَرَبَد، َأْصَبَح ،

 وقد تواترت هذه الصيغة على لسان شاعرة النضال واملقاومة  ):ليَفعُ -فـَُعل(صيغة

ومن خالل " ةأنشودة الصريور "، وذلك طيلة قصيدة )%02,02(مرة وبنسبة ) 14(
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الذي ال يكاد يغادر سطرًا من سطورها الباكية على الطفولة )َكبـُُروا(الفعل الثالثي 

الفلسطينية املعذبة حتت عضالت االستعراض الصهيوين الغاشم الذي ال يفّرق بني صغري 

وكبري، بل وجيرب الصغري على أن يتقمص أدوار الكبار يف دروب اجلهاد ومواكب الفرسان 

 .لتتحول سنوات اللعب  والعفوية والرباءة إىل جمرد نسي منسي وحق مهضوم األشاوس

 08(بلغ عدد أفعال هذه الصيغة املصنفة يف الرتب األخرية  ):يَنفِعل-انَفَعل(صيغة (

،  اَحنَىن، انطََفأت:، وهذه األفعال الثمانية هي)%01,15(أفعال أي ما نسبته 

 ).مرتني أيضا(وانتَـَهى ،)مرتني(انَفرَطت، انَدَلق، انطََلق 

 من ) %00,57(وهي البنية اليت اكتفت بالرتديد الرباعي  ):يـَُفاِعلُ –فَاَعَل (صيغة

.نَاَدى، َعانـََقْت، َجاَوَز،َهاَجرَ : خالل األفعال

 مرات ) 07" (الليل والفرسان"وقد وردت هذه الصيغة يف رحاب  ):يَتفعَّل-َتفعَّل(صيغة

، َحتَطَّم، َختَلَّى، َترمَّد: وجاءت أفعاهلا مرتبة على الشكل التايل، )%01,01(وبنسبة 

ُهمْ َفتََّح، تـََعلََّقْت،تَـ تـََلوَّْت، .تـََلقَّتـْ

 وهي الصيغة اليت حيسن اختاذها عنوانا هلذا املقبوس الشعري  ):يُفعِلل-َفعَللَ (صيغة

 ":فدوى"، حيث تقول "جرمية قتل يف يوم ليس كاأليام"املقتطع من قصيدة 

َرَف واْمَتدَّ « َرَف َمْريُوُلها رَايًة ِفي ُصفوِف الَمَداِرِس، رَفـْ ورَفـْ

ْشَرئِبَّهَل في الضَِّفِة المُ ظَلّ 

َشَوارَِعَها الُمْغَضَبه

، َورَفْـَرَف َمْريُوُلَها في النَّواِفِذ ـوأْشَجارََها الُمثْـَقالتِ 

1.»الدَّكاِكينِ فـَْوَق ُسطُوِح الَمناِزِل فـَْوَق رُُفوِف 

.563فدوى طوقان، الديوان، ص -1
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���ƾȇ®ŗǳ¦�¦ǀđ�ȂǿÂ)%00,43(مرات أي ما نسبته ) 03(قد تكرر ) َرفرف(نرى الفعل 

الثالثي املتتابع اجلميل أضفى على اخلطاب الشعري مسحة مجالية ونغمة موسيقية سامهت 

 - من جهة أخرى- يف حتقيق املشاهدة الفعلية واالستجابة املباشرة لدى املتلقي، وساعدت

على استكناه األغوار واستكشاف ذلك اإلحساس املفجوع على خسارة الطفلة املغدورة 

اليت حتولت إىل مريول ملطخ بدماء الزكاوة يرفرف هنا وهناك يف األعايل شاخما " منتهى"

  .بني األمساء الشهيدة الالمعة

 رتني اثنتني ومل ترتدد هذه الصيغة على لسان شاعرتنا سوى م ):يَتفاَعل-َتفاَعلَ (صيغة

الذي يعّرب عن فكرة العودة -أّوالً –)تـَرَاَجع(، وذلك من خالل الفعل )00,28%(

ؤوم، ــاقلة املتحسرة إىل الوراء أمام التدفق الصهيوين املدعوم املشثباخلطوات الفلسطينية املت

الذي يدلنا على مهجية الطَّْرق الصهيوين الكريه على باب  - ثانيا- ) تـََعاَلتْ (ل ـــــــوالفع

ƾǳ¦�Ǧ¦°" محزة"الشيخ  ǈǻ�°¦ǂǫ�ǶƬȈǳ�ƨǠȇǂǈǳ¦�̈°®ƢǤŭ¦�ȄǴǟ�°ȂƦĐ¦.

 ة مرة واحدة فقط ري خوجاء ذكر هذه الصيغة السداسية األ ):َيستفِعل-استفَعل(صيغة

ا احلضور الوحيد ، ولعّل الفعل الذي أدىل بشهادته احلقة على هذ)%00,14(أي بنسبة 

  ":آهات أمام شباك التصاريح"�ƢēƾȈǐǫ�ǺǷ�̈ǂǟƢǌǳ¦�¾Ȃǫ�Ŀ)اْستْوَطن(هو الفعل 

َتْحَت ِجْلِدي"ِهندٍ "أْلفُ «

ُجوُع ِحْقِدي

الَ مْ فَاِغٌر فَاُه، ِسَوى أْكباِدهِ 

1.»ُيشِبُع الُجوَع الِذي اْستَـْوَطَن ِجْلِدي

.532-531طوقان، الديوان، ص ص فدوى 1
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املبالغة أثناء التعبري عن ذلك احلقد الرهيب فقد أفاد هذا الفعل يف هذا السياق داللة 

.فأحال فيه احلّب إىل جفاء، والدم إىل غسلني وقار" فدوى"املستثار الذي عشعش يف قلب 

وحبساب النسب السابقة املسجلة على مستوى الصيغ املعروضة سنحصل على النسبة 

�ƾȈǠǏ�ȄǴǟ��ƢĔƢǐǬǻ�¾ƢǸǯ¤Âتتويل األفعال املبنية للمجهول مهمة إمتامها ساليت و ) 35,31%(

أفعال ) 05(كما أظهر اإلحصاء، وذلك حبضورها البالغ ) %36,03(النسبة اإلمجالية احملققة 

.ُعمَِّرت، أُْعِطيُت، رُيَِّش، اقـْتُِلَعت،أُْغِلقت: وهي كما يلي ،)%00,72(أي بنسبة 

ضي الذي مل يبلغ وبعد الذي ذكرناه فإن الشاعرة حبكم هذا التوظيف املتوسط للفعل املا

مرحلة الكثافة وال درجة االخنفاض الشديد استطاعت أن تسافر بنا عرضًا وطوًال يف أجواء الزمن 

لذلك املاضي البعيد املعلق على أكتاف الذاكرة املرهقة  االعابر لتخربنا أن احلاضر ليس إال امتداد

  .برتاكم النكبات واألزمات

وهو الفعل . 1»ه حدوث شيء بعد زمن املتكلميُطلب ب«وهو الفعل الذي  :فعل األمر

من اآلن إىل «الذي يدل على وقوع الواقعة بعد الطلب هلا يف املستقبل الذي يلحق زمن التكلم 

وال حتديد وقيت مضبوط، وقد تبوأ األمر مقارنة بكل من املضارع واملاضي منزلة 2»األبد بال تفصيل

) %03,32(مرة أي ما نسبته )  23(الطلبية سوى دى صيغته صضعيفة جدا، حبيث مل يرتدد 

قصائد من قصائد الديوان ) 10(من النسبة اإلمجالية، كما أنه مل حيظى حبظ الذكر إال خالل 

قصيدة، وال بأس من ترسيخ هذا احلضور الضعيف على الصعيدين التكراري ) 18(البالغة 

  :واالنتمائي باالعتماد على اجلدول التدعيمي اآليت

.351أمحد عبد  املنعم يوسف وسليمان حممود قنديل، معاً لدراسة قواعد النحو والصرف، ص 1
.196طليمات، يف علم اللغة، ص  غازي خمطار2
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  العدد  األفعال  القصائد

05أَْنِزِيل -ُسوِقي-ُهيبِّ -ُسوِقي-ُهيبِّ الطاعون

01ُخُذوِين رسالة إىل طفلني يف الضفة الشرقية

01َأِجزْ إىل السيد املسيح يف عيده

03اْذَهبْ -اْذَهبْ -اْذَهبْ الفدائي واألرض

02َأِصيُخوا-ِقَفالن أبكي

02ُعوُدوا-اْرِجُعواآهات أمام شباك التصاريح

01اذُْكرِيِين إىل الوجه الذي ضاع يف التيه

05اْطَمئينِّ -اتْـرُُكوا-ُشدُّوا-اْنِسُفوا-اْصُمِديمحزة

02َخبـِّرْ -َخبـِّرْ مخس أغنيات للفدائيني

01اْنظُرْ ذهب الذين حنّبهم

فعالً ) 23(  قصائد) 10(  المجموع

خالل األفعال املذكورة يف اجلدول السابق هي أن فعل األمر ال واحلقيقة اليت تظهر من 

ي، ولكنه قد حييد عن هذا املنحى عينحو دائما منحى الطلب الذي غالبا ما يرتبط بالسياق الواق

االعتيادي إىل مسارات وسياقات مغايرة وعلى قدر أكرب وأعمق من الكثافة واإلحياء واحليوية،  

.ال بالدعاء واالبتهال، أو كتلك السياقات العامرة بطاقة األحالمكتلك السياقات املمتلئة مث
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وعلى أية حال فقد استطاعت شاعرتنا يف مجيع السياقات أن تصنع من فعل األمر ملمحاً 

بارزًا من مالمح التقدم حنو املستقبل املوعود، وأن حتدث من خالله الشراكة اإلجيابية بني كل من 

يت املشرق الذي مل يُنجز بعد، ولكنه ال بد أن يتحول إىل طور اإلجناز يف احلاضر املهني املنجز واآل

  .يوم من األيام بتعاضد السواعد واجلهود الفلسطينية العربية

والنتيجة اليت خنلص إليها من كل ما تقدم عرضه يف إطار النظام الفعلي هي أن الفعل 

ة احلداثية عمومًا والطوقانية خصوصًا نراه وهو يفعل فعلته الزمنية يف القصيد) ماٍض ومضارع وأمر(

آلة لتصوير شكل «قد ختلى عن مقاصده الكالسيكية وأدواره الوضعية املعهودة ليتحول من جمرد 

البناء إىل عنصر أساسي يف مواد  البناء وهندسته، هذا التحول النوعي للفعل يشحنه بكّم هائل 

اعلية اإلنتاجية لتوليد الداللة املتعددة، حيث يتحّول من الطاقة التعبريية، والقدرة التحويلية والف

، بل وإىل تربة خصبة وصاحلة النبثاق 1»النص إىل مسرح من السنابل يف كل سنبلة مئة حبة

  .العديد  من اإلحياءات الداللية املمكنة

  :دراسة المشتقات.ب 

لغة «ذكرت املصنفات القواعدية وما زالت تذكر يف غري مرة ومناسبة بأن اللغة العربية 

اشتقاقية ولود، وتوليد األلفاظ فيها ال يتم على حنو اعتباطي، وإمنا وفق صيغ أو قوالب حمددة، 

وأوزان تكاد تكون ثابتة ال يعروها شذوذ، فإن عراها كان شكليا بسبب ما يطرأ على األلفاظ من 

وهذا على عكس بعض اللغات األجنبية اليت . 2»عوارض صرفية كاإلعالل واإلبدال واإلدغام

تُعرف باللغات االلتصاقية كاإلجنليزية اليت ميكن تكوين املادة اللغوية فيها عن طريق إلصاق «

·�¦�ƢǨȈǼǐƫ�ƨȈƥǂǠǳ«واالشتقاق صفة صرفية . 3»لواحق يف أّول الكلمة أو يف آخرها ƢǨǳȋ¦�Ƥ ē

.144م، ص 1992، 1، ط)لبنان(قراءة يف شعر أدونيس، دار اآلداب، بريوت -أسيمة درويش، مسار التحوالت 1

.169-168طليمات، يف علم اللغة، ص ص  زي خمطارغا 2
.463أمحد عبد املنعم يوسف وسليمان حممود قنديل، معاً لدراسة قواعد النحو والصرف، ص 3
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، حبيث متنحها فرصة الولوج إىل فضاء جديد يكتظ 1»فيا خيتلف عن تصنيفها املعجميتصري

  .بالدالالت الطارئة واملساندة لتلك الدالالت املكتسبة يف إطار اجلذر األصلي

اسم  ،املصدر: واملشتقات حسب ما تقر به القرائح واملتون اللغوية مجلة وتفصيال هي

اسم  ، امسا الزمان واملكان،اسم التفضيل لغة، الصفة املشبهة،، اسم املفعول، صيغة املباالفاعل

  .اآللة

�°®Ƣǐŭ¦�ǺǷ�ǲǯ�ȄǴǟ�ǲǸƬǌƬǧ�ǪȈǔǳ¦�¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ƨǇ¦°ƾǴǳ�̈°ǂǬŭ¦�ƨȈǫƢǬƬǋȏ¦�ƨǸƟƢǬǳ¦�ƢǷ¢

الليل (؛ وذلك باعتبارها األكثر وضوحا وحضورًا يف ديوان لنيوأمساء الفاعلني وأمساء املفعو 

ن وجهها الالمع بني الوجوه الصرفية طيلة القصائد وعلى امتداد مجيع ، فهي تكشف ع)والفرسان

املساحات واملسافات الشعرية تقريبا، وميكننا التعليل حلضور هذه املشتقات اليت اختريت للتحليل 

  :على مستوى الرتكيب اللغوي والتشكيل الشعري باالستناد إىل اجلدول اإلحصائي اآليت

  :جدول إحصاء المشتقات

  اسم المفعول  اسم الفاعل  المصدر

  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد

19467,36%6422,22%3010,41%

  288  المجموع

.169، ص طليمات، يف علم اللغة غازي خمطار -1
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املصدر، اسم الفاعل، اسم : يبدو من اجلدول السابق املسجل أعاله أن املشتقات املقرتحة

يف خمتلف املؤلفات الصرفية املفعول قد حافظت حبضورها املتفاوت على نفس الرتتيب املعتمد 

النظرية، فجاء املصدر يف املرتبة األوىل قائما بالكثري من الوظائف األسلوبية، ومستحوذاً على اجلزء 

) 194(حبيث بلغ عدد املصادر ما يزيد عن  ،األهم من املساحة املخصصة للجنس االشتقاقي

الذي بلغ  - بفارق كبري - سم الفاعل، ويليه يف املرتبة الثانية ا)%67,36(مصدرًا أي ما نسبته 

مث يليهما يف املرتبة األخرية وليست اآلخرة اسم  ،)%22,22(مرة أي بنسبة ) 64(عدد ترديده 

من النسبة ) %10,41(مرة أي بنسبة ) 30(الذي مل يتكرر سوى  ،بفارق أكرب ،املفعول

  .اإلمجالية

هو  -إىل سبب اهليمنة البالغةباإلضافة -  بدأنا باملصدر وجعلناه األول ألنه :المصدر

أصل املشتقات مجيعًا عند البصريني والصرفيني عموماً، وذلك لكونه بسيطا، أي يدل على «

ال عالقة له بزمان أو مكان، وال «، فهو يقصي من حساباته أية عالقة ممكنة، إذ 1»احلدث فقط

Đ¦�ŘǠŭ¦�Ǯ ǳ̄�ÃȂǇ��ƨƠȈǿ�ȏÂ��®ƾǟ�ȏÂ��ƨȈǸǴǟ�ȏÂ��ŚǯǀƫÂ�Ʈ ȈǻƘƫوعلى هذا األساس فإن . رد

ويصاغ املصدر من . 2»داللة املصدر عرفية ذاتية ال صرفية، ألنه غري حمدد النوع، واملاهية، والكمية

الفعل الثالثي وغري الثالثي على زنة العديد من الصيغ الصرفية قياسية ومساعية، تتوزع عرب أرجاء 

  :الرتاتيب اآليتالديوان بنسب متفاوتة، وميكن رصدها على النحو 

م، 1999، 1، ط)لبنان(حجر عاصي، دار الفكر العريب، بريوت :أمحد احلمالوي، شذا العرف يف فن الصرف، تح: ينظر1

 .42ص 

م، ص 1998، دار أزمنة، د ط، MORPHO-PHONOLOGY/عبد القادر عبد اجلليل، علم الصرف الصويت2

266.
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 أو )فـََعل وَفِعل(الفعل املتعدي املوزون على «ويأيت اشتقاقها قياسا من  ):فـَْعل(صيغة ،

، وبلغ عدد األمثلة املدعمة هلذه الصيغة 1»)فـََعل(من الفعل األجوف الالزم املوزون على 

:، ومنها ما يلي)%20,48(مثاًال أي ما نسبته ) 59(املصدرية املهيمنة حوايل 

م، الَعْجز، َهْدم، اهلَْمس، الصَّْوت، َعزْ ، الرَّْفض، ثَّأّْر، الَكْدح،اَألْسر، الرَّْدم،لصَّْمتا

ْوت،
َ
 .وكثري سواها... الَفْيضامل

" املوت"أنه أثناء متابعة هذه الصيغة على مستوى احلضور شاهدنا كلمة : واجلذير بالذكر

�ÄǂǠǌǳ¦�Ǧمبنديل احلداد ) مرة 13(تلّوح هنا وهناك  ǫȂŭ¦�©®ƢǇ�ƾǫ�ƢĔƘƥ�ƢǻŐƼƬǳ�®Ȃǈŭ¦

مرات لتؤكد ذلك اجلو  )08" (الصمت"والشعوري يف أغلب القصائد تقريبا، تليها كلمة 

الكئيب املوحش الذي خيم على الوطن الفلسطيين املهدوم قلبا وقالبا، وبعدها جاءت  

،والتمرد حيناً مرات مبعىن الرفض  )06(اليت ارتبطت يف كل املرات " الصوت"كلمة 

  .وبدوي اآلالت احلربية املختلفة أحيانا أخرى

 الفعل الثالثي الالزم الدال على امتناع،  «من  - دائما -ويكون اشتقاقها  ):ِفَعال(صيغة

، وكذلك من الفعل الرباعي املوزون على )فـََعلَ (أو من الفعل األجوف الالزم املوزون على 

مصدراً أي ما ) 16(ر املسكوبة يف هذا القالب القياسي ، وبلغ عدد املصاد2»)فَاَعلَ (زنة 

، الِفَداء، الِقطَاف، ِكَفاح، ِحَصار،بَِناء:، ومن أمثلتها يف الديوان)%05,55(نسبته 

 .وغريها... ِعَناق

.496محد عبد املنعم يوسف وسليمان حممود قنديل، معاً لدراسة قواعد النحو والصرف، ص أ: ينظر -1
.497-496-495،  ص ص املرجع نفسه: ينظر -2
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 04,86(مرة وبنسبة ) 14(وقد تكررت هذه الصيغة املصدرية املرنة  ):فـََعل(صيغة%( ،

، 1»)َفِعل(الفعل الثالثي الالزم املوزون على  «وهي الصيغة اليت ال يكون اشتقاقها إال من 

...َشَغف، فـَرَح، الَغَضب، التَـَعب،الَعَمل: ومن مناذجها

) 07(الذي بلغ عدد ذكره " الَفرَح"¢�ǚǨǴƥ�ƨƠǴƬŲ�© ƢƳ�ƢĔ)فـََعل(واملالحظ على صيغة 

ليس الفرح اآلين املرسوم على قسمات احلاضر، بل ذلك مرات، ولكن الفرح املقصود هنا 

دة، وذلك الفرح اآلين املنقوش على ءو الفرح املنسي الدارس على صفحات الذكرى املو 

  .صدر األمنية املوعودة

 وجاءت )%04,16(أي ما نسبته  صدرام) 12(وبلغ عدد مصادرها ): ولفـُعُ (صيغة ،

، الُذُهول، )مرات 05متكررة (الُعُبور : يأيتمرتبة على خريطة الديوان املدروس كما 

وقد تأرجحت  ، ُخُشوع، السُُّمو،)متكررة مرتني أيضا(ت ُسُكو ،)متكررة مرتني(الُوُصول 

مجيع هذه املصادر بني كفيت احلزن الصامت يف حمراب اخلشوع، والوجع امللفوف يف ثنايا 

 .الذهول والنذور

 مصادر أي ما ) 05(وقد محلت هذه املادة اللغوية بني يدي القياس  ):فـََعالة(صيغة

،)مرات 03(، َرَحابَة َبَشاَعة: وهذه املصادر هي على الرتتيب ،)%01,73(نسبته 

.البَـرَاَءة

 على نفس ) %01,73(وقد حافظت هذه الصيغة حبضورها اخلماسي  ):افِتعال(صيغة

�ƨǬƥƢǈǳ¦�ƨǤȈǐǳ¦�Ƣē±ǂƷ¢�Ŗǳ¦�ƨƦƫǂǳ¦) والبنيات املصدرية املوافقة هلذا امليزان الصريف )َعاَلةفَـ ،

ومجيعها مشتق من الفعل الرباعي  بار، اكتِمال، الِتصاق،اصطِ ، اخِتناق،اخِتالج: هي

).اِفتَـَعل(املوزون على مقياس 

.496، ص معاً لدراسة قواعد النحو والصرفعبد املنعم يوسف وسليمان حممود قنديل، محد أ -1
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 هي األخرى -) انَفَعل(تكررت هذه الصيغة املشتقة من الفعل الرباعي  ):انِفَعال(صيغة- 

 03معادة (انِتظار ، االنِكسار،انِدَحار:، ومصادرها هي)%01,73(مرات ) 05(حنو 

 .الواقفة أمام شباك التصاريح واالستجذاء" اآلهات"ضمن قصيدة ) مرات

 مرات فقط أي ) 04(بالذكر  تناولت شاعرتنا هذه الصيغة املصدرية ):َتفِعيل(صيغة

الليل "، واملصادر اليت متثلت هذا الذكر الضعيف على مستوى )%01,38(بنسبة 

 ).املزدوج(والتَّعِذيب ) املزدوجة(التَّصارِيح : هي" والفرسان

 وذلك من  ،)%01,38(أيضا ) مرات 04(وجاء ترديد هذه الصيغة  ):إفَعال(صيغة

مشتقة من الفعل  -يف مجلتها-اإلميان، اإللغاز، وهي ، اإلصرار،اإليثار: خالل املصادر

 ).أفعل(الرباعي املوزون على 

 01,04(وهي الصيغة اليت اتصفت بالرتديد الثالثي أي ما نسبته  ):ِفَعالة(صيغة%(،

.اخلَِيانة،  ِقَياَمة،الِعبادة: واملصادر اليت عللت هلذا الرتديد املثلث هي

 ومل 1»الفعل الالزم الدال على حركة واضطراب«ويكون اشتقاقها من  ):فـََعالن(صيغة ،

، )%00,34(ترتدد هذه الصيغة احليوية على لسان شاعرتنا سوى مرة واحدة أي بنسبة 

 ":فدوى"الَغليان، تقول : وذلك من خالل املصدر الوحيد

َوَلْن يـَْرَتدَّ ِفيَنا الَمدُّ َواْلَغَلَيانُ «

.2»َوالَغَضبُ 

.495أمحد عبد املنعم يوسف وسليمان حممود قنديل، معاً لدراسة قواعد النحو والصرف، ص 1
.516فدوى طوقان، الديوان، ص 2
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عّرب عن تلك احلركة الثورية امللتهبة اليت اجتاحت األعماق الفلسطينية  ـ هنا ـفالغليان 

  .الغاضبة فأحالت الدم إىل بركان مشتعل يأىب اخلمود واالنطفاء

 وقد وردت هذه 1»الفعل الالزم الدال على صوت «ويكون اشتقاقها من  ):َفِعيل(صيغة ،

إىل "�ƢēƾȈǐǫ�ǺǷ�̈ǂǟƢǌǳ¦�¾Ȃǫ�¾Ȑƻ) %00,34(الصيغة الصائتة مرة واحدة أيضا 

 ":السيد املسيح يف عيده

ِمْن قـَْلِب الَوْيلِ «

يـَْرَتِفُع إلَْيَك أنِيُن الُقْدسِ 

َها َهِذي الَكْأسِ  2.»!رُْحَماَك أِجْز يَا َسيُِّد َعنـْ

ينبعث من قلب القدس املعذب بني أضلع الويل  - يف هذا املقبوس الشعري- فاألنني

  .واهلول الضاغطة

 وأثبتت هذه الصيغة 3»الفعل الالزم الدال على لون«ويأيت اشتقاقها من  ):فـُْعَلة(صيغة ،

ǀđ�ǚǨǴƬǳ¦� ƢƳÂ¦�الزُّرَقة،): %00,34(امللونة حضورها من خالل املصدر الوحيد 

«�¦Ǻǟ�ŚƦǠƬǳ" التيهإىل الوجه الذي ضاع يف "املصدر ضمن قصيدة  ƾđ  معىن االمتداد

 .واالتساع املمتلئ بصفاء السماء ونقاء البحار والبحريات

 واملصدر الذي اهتم بالتعليل والتمثيل هلذه الصيغة القياسية على مستوى  ):فـُُعولة(صيغة

.لُزوجة: احلضور الشعري والرتكيب اللغوي هو

.496، ص والصرفمعاً لدراسة قواعد النحو أمحد عبد املنعم يوسف وسليمان حممود قنديل، 1

.501فدوى طوقان، الديوان، ص 2
.496، ص املرجع السابق 3
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املرونة واملطاوعة كمية معتربة من املصادر بلغ أما الصيغ السماعية فقد محلت بني يدي 

من نسبة املشتقات ) %21,87(مصدرا مشكلة بذلك ما نسبته ) 63(عددها ما يزيد عن 

، الظُّْلم، اجلُرْح، اَحلَصاد، الذِّْكر،  ُحْزن:املختارة املقررة، ومن أمثلتها بني طيات املنت املدروس

إخل، وهي يف مجلتها تعكس تكيّفا ملحوظا مع ...َياعالضَّ ِخْزي، ِعْشق، تِيه، ِطيب، ُجوع،

متطلبات التجربة الشعرية يف كليتها إْن على املستوى الفين من حيث القدرة على التنويع يف 

االستخدام، أو على املستوى الداليل من حيث اإلمعان يف استيعاب أوسع املساحات الداللية 

  .املمكنة

الفعل املبين للمعلوم الالزم واملتعدي الدال على من اسم مشتق من «وهو : اسم الفاعل

الفاعل، وقد + احلدث : داللة مزدوجة القيمة«، وهذا يعين أن السم الفاعل 1»وقع منه الفعل

، األمر الذي جعله يستقر 2»يكتسب من خالل بنية الرتكيب وسياق احلدث الداللة على الزمن

  .يف دائرة الثبوت والدوام واالستمرارية -غالبا–

، ومن "فاعل"الثالثي على وزن «فيصاغ من : ويتوفر اسم الفاعل على ضربني من الصياغة

.3»غري الثالثي على زنة مضارعه، بإبدال حرف املضارعة ميمًا مضمومة، وكسر ما قبل اآلخر

، ومن )%16,31( أي ما نسبته مثاال) 47(وقد بلغ عدد األمثلة الناطقة باسم الصيغة األوىل 

،اآلِمرث، الضَّاِئع، اهلَاِوي، زَارِع،الَوارِ ، رَاِبض، َغاِمض، فَاِجع، َجاِمد،َعارِياً : هذه األمثلة نذكر

...العاِبد، يَاِئس، فَاِغر، قَاِتل، الصَّاِمت، راِكض،الَناِهي

مثاًال أي بنسبة ) 17(ا أما األمثلة املطابقة للصيغة االشتقاقية األخرى فقد بلغ عدده

...ُمغتِسال، ُمشتِعل، ُمنسِحق، ُمنتِفضاً، ُموِغل ،ُمنغِلق:، ومنها ما يلي)05,90%(

.465، ص معاً لدراسة قواعد النحو والصرفأمحد عبد املنعم يوسف وسليمان حممود قنديل، 1

  .286ص ، Morpho-phonology/عبد القادر عبد اجلليل، علم الصرف الصويت2
.46ف، ص أمحد احلمالوي، شذا العرف يف فن الصر 3
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الليل "وقد تقمصت مجيع هذه األمساء وغريها العديد من األدوار الرتاجيدية على مسرح 

بالغضب املشتعل على  ،املمتلئ بالصمت الفاجع اخلاشع، بالصوت الرافض املتمرد" والفرسان

أطراف األفق املسدود، بالقلب الصامد يف قلب الويل، بالقدم الثابتة على أرض اآلباء واألبناء، 

  ...باألمل الصاعد حنو الضوء اهلارب من القتام والدجيور

اسم مشتق من الفعل املضارع، املبين للمجهول، للداللة على «وهو اآلخر  :المفعول اسم

هو  -نراه أقرب إىل الدقة والوضوح-   ، ومبعىن آخر1»الفعل حدوثا ال ثبوتا من وقع عليه أثر

اسم يدل على وصف املفعول باحلدث على حنو التجدد، بيد أنه إذا ما قيس بالفعل فإنه يدل «

زمن غري الثالثي فهو  " مفعول"ويقاس من الثالثي على وزن على الدوام والثبوت كاسم الفاعل، 

.بعد إبدال حرف املضارعة ميماً مضمومة2»فتح ما قبل اآلخرولكنه بكاسم فاعله 

مرة أي ما نسبته ) 30(وقد بلغ استخدام صيغ اسم املفعول يف الديوان حوايل 

15(، وهي النسبة اليت انقسمت بالتساوي بني كل من الصيغة املشتقة من الثالثي )10,41%(

  ).%05,20/ مرة 15(الثالثي ، والصيغ املشتقة من الفعل فوق )%05,20/ مرة

،َمفُتوَحة: فإذا أتينا إىل الصيغة املشتقة من الثالثي وجدنا أمثلتها مرتبة يف الديوان كما يلي

نُذور
َ
 ، َحمُمول، َمقطُوع،َخمُذول،َمبُلول،ُدوَدةَمش،امل

َ
صُهور، َحمُمول، غامل

َ
، َمشُروخةُذور، امل

سُحوق
َ
بُهورة،امل

َ
عُبود،امل

َ
.امل

.294، ص Morpho-phonology/عبد القادر عبد اجلليل، علم الصرف الصويت-1

رية، دار نينوى، دمشق علي أمحد مهدي عمران، شعرية اللغة ـ مقاربة أسلوبية يف مدونة احلسني بن الضحاك الشع-2

.196م، ص 2010/ هـ1430ط، .، د)سوريا(
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،  ُحممَّل،ُخمضَّب:̄¦�ȆǴȇ�ƢǸǯ�ƨƦƫǂǷ�ƢĔƜǧ�ȆƯȐưǳ¦�Śǣ�ǺǷ�ƨǣƢǐŭ¦�ƨȈǼƥȋ¦�ń¤�ƢǼƠƳأما إ

قدَّس، ُملَتفُمقيَّد،
ُ
قدَّس، امل

ُ
ضرَّج، امل

ُ
عذَّب، امل

ُ
شوَّه، ُمشوَّهاً، امل

ُ
ستثَار، امل

ُ
بعَثر، ُمطيََّبه، امل

ُ
، امل

.ُحممَّلةُمشوَّهة،

احلاضرة يف الديوان مبا فيها املصادر وأمساء الفاعلني أن مجيع األمساء : واجلذير بالذكر

ثبات الرتدي واملذلة فوق  ،واملفعولني، سامهت إسهامًا ظاهرًا يف تأكيد مبدأ الثبات واجلمود

األراضي احملتلة، ومجود املوقف العريب املغشي عليه إزاء القضية الفلسطينية، وذلك على عكس 

وية جتسدت خصوصا يف ذلك الطموح الفلسطيين العنيد األفعال وما قامت به من أدوار حي

ƾȀƬĐ¦�ƾǿƢĐ¦�ȆƟ¦ƾǨǳ¦�ǲǸǠǳ¦�Ǯ ǳ̄�ĿÂ��®ƾƴƬŭ¦.

ومهما يكن من أمر فإن احلديث عن املصادر وأمساء الفاعلني واملفعولني يف سياق املشتقات 

الرغبة يف  من أصناف اشتقاقية أخرى متنوعة، ولكنه يعين" الليل والفرسان"ال يعين إطالقا فراغ 

الرتكيز واالختصار، واحلذر من االستغراق يف مغامرة االستكشاف واالستقراء اليت قد تؤدي بنا إىل 

الغرق بني شطآن الكثرة واحلرية دون القدرة على حتديد املوضوع والنتائج املرجوة ألن اخلوض يف 

¨ƾȈǠƥ�ǾƬȇƢĔ�ÀȂǰƫ�ƢǷ�̈®Ƣǟ�ƨǴȇȂǘǳ¦�©Ƣǫǂǘǳ¦.

  :البنيات التركيبية)2

 كان علم الصرف يهتم بدراسة اللغة على مستواها اإلفرادي االشتقاقي فإن علم النحو  إذا

يهتم بدراسة الرتاكيب واجلمل وما يعرض هلا من عوارض تقتضيها  ـ-كما أشرنا يف السابق-

ولعل أّول من اصطلح اجلملة مبعناها النحوي بني النحاة . األسباب واملقاصد التشكيلية الفنية

وإمنا كان الفاعل رفعاً،  «": املقتضب"حيث قال يف ) هـ285ت " (أبو العباس املربد"العرب هو 

�ƨǳǄǼŠ�ǲǠǨǳ¦Â�ǲǟƢǨǳƢǧ��ƤÈǗƢƼǸǴǳ�̈ƾƟƢǨǳ¦�Ƣđ�Ƥ šÂ�©Ȃǰǈǳ¦�ƢȀȈǴǟ�ǺǈŹ�ƨǴŦ�ǲǠǨǳ¦Â�Ȃǿ�Ǿǻȋ
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على  ، وهذا القول الرتاثي حييلنا1»القائم زيدٌ :قام زيٌد، فهو مبنزلة قولك: االبتداء واخلرب إذا قلت

  .حمتويات اجلملة النحوية وأمناطها الفعلية واالمسية

الوحدة األساسية لإلبالغ والتواصل بني أفراد »تعد اجلملة الفقار املركزي يف الكالم املفيد و

من عنصري اإلسناد، وتسمى اجلملة التوليدية، أو النووية،  - أساسا-اجلماعة اللغوية، وهي تتألف

لكن عملية اإلبالغ واالتصال تفرض على أعضاء اجلماعة اللغوية أن يضيفوا إىل عنصري اإلسناد 

عناصر جديدة، ألداء معان معينة، وقد حيذفون أحد عنصري اإلسناد، أو مها معا، وقد يقدمون 

الليل "وهذا ما سنحاول التعرف عليه يف ديوان . 2»التقدميما حقه التأخري، ويؤخرون ما حقه 

  .عن طريق املتابعة املتفحصة والتمثيل والتعليل" والفرسان

  :ظاهرة الحذف.أ 

احلذف أسلوب حنوي بالغي قدمي، وقد جلأ إليه الشاعر احلداثي لريتقي إىل مستوى من 

ات الشاعرة واآلخر املتلقي الذي األداء يغذي الفاعلية الشعرية، وينمي العالقة بني كل من الذ

.بات طرفاً أساسيا يف املعادلة اإلبداعية

من خالل إسقاط بعض العناصر اللغوية  ـ كما جاء يف العرف النحوي  ـ ويتحقق احلذف 

من السياق النصي واالكتفاء باإلحياء والتلميح بدال من اإلفصاح والتصريح الذي غالبا ما يضع 

وجند هذا الوصف  ،فيحرمها من متعة التحليق يف مساء الكثافة واجلاذبية اللغة حتت ضوء املباشرة

إنه باب دقيق «): هـ471ت " (عبد القاهر اجلرجاين"غري بعيد عما قاله الناقد والبالغي الكبري 

املسلك، لطيف املأخذ، عجيب األمر، شبيه بالسحر، فإنك ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر، 

حممد عبد اخلالق عظيمة، وزارة األوقاف للمجلس األعلى للشؤون :، تح1املقتضب، جأبو العباس حممد بن زيد املربد، 1

.146م، ص 1994/ هـ1415، 3، ط)مصر(، القاهرة )جلنة إحياء الرتاث اإلسالمي(اإلسالمية 

م، ص 2011/هـ1432، 1، األردن، طحممد بن حيي، السمات األسلوبية يف اخلطاب الشعري، عامل الكتب احلديث2

 .247 - 246ص
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أزيد لإلفادة، وجتدك أنطق ما تكون إذا مل تنطق، وأمت ما تكون بيانا إذا مل ن اإلفادة عوالصمت 

، وهو القول الذي يشهد صراحة هلذه الظاهرة القدمية احلديثة بالقيمة واألمهية على 1»تنب

  .التعبريي والداليل: املستويني

ري اإلحياء يث«واستنادًا إىل ما تقدم ذكره عن مفهوم احلذف ترتسخ غايته املزدوجة، فهو 

فلسفته الكامنة يف «، وهذا فضًال عن 2»ويقويه من ناحية وينشط خيال املتلقي من ناحية أخرى

خالفية احلضور والغياب والنطق والصمت، فاملباينة بني كال الطرفني تعمل على استدعاء الغائب 

 القدمي فإذا كان اهلدف من توظيف احلذف يف مثومن . 3»للحاضر كما يستدعي احلاضر الغائب

هو اإلجياز والتخفيف من ثقل العربية، فإن اهلدف من توظيفه يف شعر احلداثة خالف ذلك متاما، 

إىل سيالن الفكر  ا¦�Ȃǟƾƫ�ƢĔȋ��ƨȈǻƢǔȈǨǳ«إنه الرغبة اجلاحمة يف االرتواء من لغة اإلحياء والغموض 

ستكشاف االحتماالت إىل املغامرة ال ا، كما تدعو 4»املستمر الذي ال يعرف االستقرار واجلفاف

  .املتعددة

حذف املنادى تارة وأداة النداء تارة " الليل والفرسان"ومن أمثلة احلذف البارعة يف ديوان 

  :أخرى يف الرتكيب اللغوي التايل

أُمَّاُه َموِْكُب الَفَرحْ :-«

َلْم يَْأِت بـَْعدْ 

، 1، ط)سوريا(حممد رضوان الداية وفايز الداية، دار الفكر، دمشق :عبد القاهر اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، تح1

.170م، ص 2007/هـ1428

.55م، ص 2008/ هـ1429، 5، ط)مصر(علي عشري زايد، عن بناء القصيدة العربية احلديثة، مكتبة اآلداب، القاهرة 2
.139نيات األسلوبية يف لغة الشعر العريب احلديث، ص مصطفى السعدين، الب3

م، 2009، 1، ط)سوريا(نشر، دمشق رجاء أبو علي، األسطورة يف شعر أدونيس، دار التكوين للتأليف والرتمجة وال4
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َلِكنَُّه الَ بُدَّ أْن َيِجيءْ 

َيْحُدو ُخطَاُه الَمجدْ 

!يَا َوَلِدي:-

...يَا

-الَ َتْحَزِني إَذا َسَقْطُت قـَْبلَ :-

1.»َمْوِعِد الُوُصولْ 

فالشاعرة وهي حتاول رصد املوقف بتفاصيله واإلحاطة بأبعاده النفسية على حنو من العمق 

والدقة، كان لزاما عليها أن حتذف ما ميكن حذفه من الوحدات اللغوية حتقيقا لغرض الكثافة 

أماه موكب (وحذفت األداة من عبارة  ،...)يا/ يا ولدي(حذفت املنادى من عبارة ف واإلثارة،

ولعّل .، بل وذهبت يف آخر سطر من املقبوس إىل حذف املنادى واألداة معا)الفرح مل يأت بعد

:اهلدف من هذا احلذف املتتابع اجلميل حسب ما ميليه السياق الشعري أوال، والرصيد املعريف ثانيا

والوطن، وعدم القدرة على التصويت حبروف هو التأشري على حال األم املنشطرة بني حب الولد 

، طاملا الكبد حيرتق بنار احلسرة يف قدر األقدار واحلتميات، وهو أيضا اإلحياء بلهفة الولد "الكبد"

وقد ساهم احلذف يف مجيع . على املغادرة لبلوغ موعده مع الرفاق عند مشعل الفداء فاالستشهاد

ات احلوارية املتسارعة بالكثري من اإلمكانات الداللية احلاالت واالحتماالت يف إثراء هذه اللحظ

  .واجلمالية

�ƢēƾȈǐǫ�Ŀ" يافا"ومن أمثلة احلذف أيضا ما ورد على لسان شاعرتنا وهي تبكي مدينة 

  ":فدوى"، تقول "لن أبكي"

.506فدوى طوقان، الديوان، ص 1
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وََكاَن ُهَناَك َجْمُع الُبوِم واألْشَباحِ «

َغرِيُب الَوْجِه َواْلَيِد َواللَِّساِن وََكانَ 

ُيَحوُِّم ِفي َحَواِشيَها

َيُمدُّ أُصوَلُه ِفيَها

وََكاَن اآلِمَر النَّاِهي

1.»...وََكانَ ...وََكانَ 

باالعتماد على القليل من اإلمعان يف آخر سطر من هذه املقطوعة الشعرية سنشاهد 

وهي حتذف كال من اسم كان وخربها دفعة واحدة، فذكر االسم يف املقطع األول من " فدوى"

ذات املقطوعة دفعها إىل حذفه يف السطور املوالية توفريًا جلهود املعاودة والتكرار، أما اخلرب فقد مت 

حذفه نظراً الحتماالته املتعددة اليت من الصعب حصرها يف إطار احلدود والنهايات، وكيف ميكن 

ت احلربية، أن نصل إىل النهاية وحنن نواجه الوحش الصهيوين الذي ال يسأم من ابتكار اآلال

.وابتداع األساليب التدمريية يف حق األرض واإلنسان واحلياة عموماً 

ضربا من احلذف خمتلفا وهو حذف اجلملة، حيث تقول " اآلهات"وجاء يف قصيدة 

  :الشاعرة

آٍه إْنَسانِيَِّتي تـَْنِزُف، قـَْلِبي«

، َدِمي ُسمٌّ َونَارٌ  يـَْقطُُر اْلُمرَّ

.513فدوى طوقان، الديوان، ص 1
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1.»!)ِكالبٌ َعَرٌب، فـَْوَضى،  (

  :واجلملة احملذوفة كما ورد على لسان شاعرتنا يف السطور املذكورة أعاله هي

2.»اْرِجُعوا،َ ال تـَْقَربُوا الَحاِجَز، ُعوُدوا يَا ِكَالبْ «

عرب، فوضى،  (وهي اجلملة اليت تكّمل السطر األخري من املقبوس الشعري السابق 

حسرة . احلسرة واالستغراب: حمصورا بني عاطفيت ـ كما يبدوا ـ ، وقد جاء هذا احلذف ...)كالب

االستجداء املهني أمام شباك التصاريح يف سبيل املرور إىل أرض الوطن، واالستغراب من وقاحة 

اجلندي الصهيوين اليت بلغت حد التطاول، ومن املوقف العريب الصامت أمام الكم اهلائل من 

.وحسب بل ومتس الكرامة العربية عموماً التجرحيات اليت ال متس الكرامة الفلسطينية 

يكتظ بالكثري من النماذج املتعلقة حبذف وإلغاء الرابط " الليل والفرسان"وإنّا لنجد ديوان 

يتيح للكتابة أن تواصل تدفقها بطالقة وتلقائية دون «النحوي، واالكتفاء بالرابط النفسي الذي 

ربط بني اجلمل والكلمات أو الوحدات الإخضاعها للقواعد النحوية اليت تفرتض وجود أدوات  

  :قول الشاعرة ـ مثالً  ـ، ومن ذلك 3»اللغوية

...اِق َعْيناً لَْيَت لِْلبَـرَّ «

!آٍه يَا ُذلَّ اإلَسارِ 

َمَذاِقي قَاِتلٌ .َحْنَظالً ِصْرتُ 

.530، ص فدوى طوقان، الديوان1
 .والصفحة نفسها، املصدر نفسه 2

د عبد القادر عبو، فلسفة اجلمال يف قضايا الشعرية العربية املعاصرة ـ حبث يف آليات تلقي الشعر احلداثي، منشورات احتا3

.137م، ص 2007ط، .، د)سوريا(الكتاب العرب، دمشق 
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ُموِغٌل َحتَّى الَقَرارِ .ِحْقِدي رَِهيبٌ 

ْلِبي وَِكْبرِيٌت َوفـَوَّارَُة نَارِ  1.»َصْخَرٌة قـَ

ال يشكل أي تشويش على الثقافة السائدة، يعين أنه «وعليه فإذا كان الشاعر القدمي 

زة، وال يفجر ، أي أنه يستخدم اللغة الشعرية كسلعة جاه"الال لغة"يكتب بلغة هي نوع من 

فإن الشاعر احلداثي نقيض ذلك متاما، فهو يعمد .2»العالقات، ويبتكر لغته الشعرية اخلاصة

دائما إىل مراوغة السائد ومشاكسة اللغة وترويضها حسب ما متليه احلاجات الفنية والنفسية، إنه 

العصر املمتلئ  يتملص من كل ما هو مفروض مسبقا ليخلق لغته اجلديدة اليت تتكلم بأصوات هذا

  .بالتشويش والفوضى

ن أمثلة حول احلذف يظهر لنا جليا جلوء الشاعرة يف أغلب احلاالت إىل مومما تقدم ذكره 

أن هلذه الظاهرة " Beauzéeبوزي "ويرى . نظام التعويض عن احملذوف بظاهرة التنقيط

إىل التنفس، والثانية داللية األوىل بيولوجية تتمثل يف احلاجة : ارتباطا مبحددات ثالثة«املستحدثة 

تتمثل يف التمييز بني املعاين اجلزئية املكونة، والثالثة تركيبية حنوية تتمثل يف التفريق بني درجات 

:، وهلا أيضا ارتباطا بثالث أهداف3»ارتباط املركبات املوجودة داخل اخلطاب بكيفيات تعالقها

ة العليا، واهلدف النفسي وهو التسرت وعدم اهلدف السياسي وهو االحرتاز من اهليئات احلكومي

الظهور يف العراء الفاضح بكل ما يدور يف اخلاطر من أفكار ومشاعر، أما اهلدف الثالث فهو 

  .اهلدف الفين املتمثل يف إضفاء الكثافة والتأثري اجلمايل

.531فدوى طوقان، الديوان، ص 1

، 1، ط)لبنان(، دار العودة، بريوت 3حول ـ حبث يف اإلتباع واإلبداع عند العرب، جعلي أمحد سعيد أدونيس، الثابت واملت2

.282م، ص 1978

م، 2005، 1، ط)سوريا(الالذقية  ، دار احلوار للنشر والتوزيع،2مخيس الورتاين، اإليقاع يف الشعر العريب احلديث، ج3

 .311ص
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  :ظاهرة التقديم والتأخير .ب 

واتصل به عرب مراحله التطورية وهو أسلوب لغوي قدمي أيضا تعّرف عليه الشعر منذ نشأته 

املختلفة، وهو األمر الذي دفع النقاد القدامى والدارسني احملدثني إىل متابعته واستكشاف مجيع 

  . مقتضياته ومربراته التشكيلية واملعنوية على حد سواء

ويتحقق التقدمي والتأخري بالعدول عن األصول املعهودة يف ترتيب الوحدات اللغوية املكونة 

فاملسند إليه ما كان فاعًال، أو «. مسند ومسند إليه: جملة العربية اليت تتألف من ركنني أساسينيلل

أما املسند فما  . نائب فاعل، أو مبتدأ، أو ما حتول من مبتدأ إىل اسم لفعل أو حرف ناسخني

مها عمدة ، وعن طريق الرتكيب بني هذين الركنني و 1»كان فعال تاما أو خربا ملبتدأ أو خربا لناسخ

  . الكالم وجوهر الفائدة فيه يتحقق ما يعرف باإلسناد النحوي

كاملفاعيل، واحلال، والتمييز، والتوابع، ... ما عدا املسند واملسند إليه«أما الفضلة فهي 

وليس معىن الفضلة أنه ميكن االستغناء عنها فقد تكون عمدة واجبة الذكر؛ ألن املعىن متوقف 

ن اللغويو ، بل وهلا دور مهم يف إمتام الكالم وزيادة التحديد واإلفادة حسب ما قال به 2»عليها

.قدميا وحديثاً 

هو باب  «: رأي مجيل حول التقدمي والتأخري، يقول" عبد القاهر اجلرجاين"وللناقد الكبري 

وهو يفضي كثري الفوائد، جم احملاسن، واسع التصرف، بعيد الغاية، ال يزال يفرت لك عن بديعه، 

بك إىل لطيفه، وال تزال ترى شعرا يروقك مسمعه، ويلطف لديك موقعه، مث تنظر فتجد سبب أن 

وهو الرأي الذي . 3»راقك ولطف عندك أن قدم فيه شيء وحول اللفظ من مكان إىل مكان

.242حممد بن حيي، السمات األسلوبية يف اخلطاب الشعري، ص1

.14م، ص 2002، 1، ط)األردن(فاضل صاحل السامرائي، اجلملة العربية تأليفها وأقسامها، دار الفكر، عمان 2
.143عبد القاهر اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، ص 3
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لتشكيل يضعنا أمام القيمة اجلليلة هلذه الظاهرة األسلوبية إجرائيًا وقرائياً، فهي تعمل على إثراء ا

النصي بالعديد من األبعاد اجلمالية الفنية والداللية، وهلا القدرة البالغة على إحداث التأثري واللذة 

  .واملفاجأة لدى املتلقي

إىل العثور على  " الليل والفرسان"وقد أفضت املتابعة اجلادة حلضور هذه التقنية اللغوية يف 

  ":فدوى" اخلرب على املبتدأ، حيث تقول كمية معتربة من األمثلة والنماذج، ومنها تقدمي

َوِفي ُضُلوِعي الشَّْوُك والصَّبَّارُ «

1.»َوِفي َفِمي َمرارَُة الَيِقينِ 

تتعمد يف السطر األول إىل تقدمي " فدوى"بالنظر إىل هذين السطرين الشعريني سنشاهد 

�°ÂǂĐ¦Â�°ƢŪ¦�ǺǷ�ƨǻȂǰŭ¦�ƨȇŐŬ¦�ƨǴǸŪ¦)الشوك (التعريف " الـ"املعّرف بـ على املبتدأ ) يف ضلوعي

��ÂǂĐ¦Â�°ƢŪ¦�ǺǷ�ƨǻȂǰŭ¦�ƨȇŐŬ¦�ƨǴǸŪ¦�ŉƾǬƬƥ�ňƢưǳ¦�ǂǘǈǳ¦�ȄǴǟ�ǪƦǘǼȇ�Ǿƫ¦̄�ǂǷȋ¦Â°�)والّصبار

من وقد جاء هذا التقدمي والتأخري ). مرارة اليقني(املعرف باإلضافة  على املبتدأ )يف فمي(أيضا 

حسب ما جادت به به مجلة واملبتدأ ظاهرًا معرّفا ش باب اجلواز وليس الوجوب لكون اخلرب واقعاً 

  .القرحية النحوية وصادقت عليه مجيع املتون اللغوية

:تقدمي املفعول به على الفاعل، تقول الشاعرة:ومن األمثلة أيضاً 

2.»!!َواْغَتَصَب األْرَض التَّتَـرُ «

.496فدوى طوقان، الديوان، ص 1
.495، ص املصدر نفسه 2



  اللغويالتشكيل  .........................................:.....................................................الفصل األول

85

) الترت(الفاعل املغتصب يف ترتيب عناصر هذه اجلملة اللغوية إىل تأخري " فدوى"ذهبت 

أمرًا واجبًا بالنظر إىل أمهيتها ) األرض(وكان تقدمي  .)األرض(على من وقع عليه فعل االغتصاب 

  .على الصعيد الرمزي واحلقيقي باعتبارها من أولويات احلياة وركائز الوجود وإثبات اهلوية

ري مرة أمام تقدمي اجلار ويشيع يف الديوان ضرب آخر من التقدمي والتأخري، إذ ترانا ويف غ

ƾƷȂǳ¦�ȆǫƢƥ�ȄǴǟ�ŚƻƘƬǳ¦�ǾǬƷ�Äǀǳ¦�°ÂǂĐ¦Â�ȄǴǟ�º�Ǯ ǳ̄�ǺǷÂ��Ãǂƻȋ¦�ƨȇȂǤǴǳ¦�©¦ سبيل املثال ال

بعد أن اشتد الغيظ به وتعاظم " مازن أبو غزالة"قول الشاعرة وهي تصف حال الفدائي  ـ احلصر

  :حجم األمل لديه

نَـْيِن َوَهُج َجْمَرتـَيْ « 1.»نِ َوَشعَّ ِفي الَعيـْ

بوصفه الفاعل على شبه اجلملة  )الوهج(هذا الرتكيب اللغوي هو أن يتقدم فاألصل يف 

�°ÂǂĐ¦Â�°ƢŪ¦�ǺǷ�ƨǻȂǰƬŭ¦)الرتكيز على هتني العينني  ، ولكن الرغبة امللحة يف إبراز)يف العينني

شاعرتنا اللجوء إىل هذا الطراز البارع من التقدمي  القادحتني بشرارة العزم وحرارة اليقني ألزمت

  .والتأخري

وعلى أية حال فقد كشفت مجيع النماذج احلاضرة يف الديوان عن قدرة الشاعرة البالغة 

  .على التالعب باأللفاظ والرتاكيب حىت أضحى شعرها ضربا من التفنن اللغوي

.505، ص دوى طوقان، الديوانف 1
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  .المحاور المعجمية: اثالث

هي كون األشياء وكل األشياء إمنا ختضع يف  أال خيالطها أدىن شكنبغي من احلقائق اليت ي

�ƨǯǂū�ƢǠƦƫ�½ǂƸƬƫ�ƢĔ¤�̄¤��ƨȇ°Âǂǔǳ¦�©¦ŚǤƬǳ¦Â��ƨȈǸƬū¦�©¦°ȂǘƬǳ¦�ǺǷ�ƨǟȂǸĐ�ƢȀƬǻȂǼȈǯÂ�Ƣǿ®ȂƳÂ

على حد تعبري الشعراء الرواد وخاصة  ـاحلياة إما سلبا أو إجياباً، وكذلك األمر بالنسبة للغة، فهي 

كائن حّي حييا ويتطور، وقد يصاب بالفقر واملوت إذا مل جيد املناخ املناسب   »ـ"ئكةنازك املال"

للحياة والنمو، فثمة ألفاظ متوت وأخرى تولد وثالثة تكتسب حياة جديدة، وهذه هي سنة احلياة، 

، ومع ذلك فقد حاول البعض من هواة الركود واجلمود العمل على 1»وهذا هو منطق التطور

ل ما حيمله قلبها الكبري من ألفاظ وكلمات بني قضبان القاموس التقليدي الضّيق حبس اللغة بك

.احلديدي، وعلى سجنها يف قفص العجز والثبات واحملدودية

متّد األدباء والشعراء مبا حسن من «فقدميا اجتهد النقاد أّميا اجتهاد يف تأليف الكتب اليت 

ƥƢǯ�ƢēƢǟ¦ǂǷ�ȆǤƦǼȇ�Ŗǳ¦�©¦°ƢƦǠǳ¦Â�· ƢǨǳȋ¦ وكتاب )أدب الكتاب(يف ) هـ 276ت (ن قتيبة ،

لقدامة ابن جعفر ) جواهر األلفاظ(، وكتاب )هـ 244ت (البن السكيت ) اصطالح املنطق(

، وقالوا بأن لكل موضوع مفرداته املخصوصة، وعالقاته املرسومة، وأن أيّة حماولة 2»)هـ 237ت (

ابن رشيق ''ب عموما، ويف هذا السياق جند للخروج عنها تعين يف النهاية اخلروج عن أدبية األد

وللشعراء ألفاظ معروفة وأمثلة مألوفة ال ينبغي  «: يقول بصراحة تامة) هـ 412ت ('' القريواين

للشاعر أن يعدوها، وال أن يستعمل غريها، كما أّن الكّتاب اصطلحوا على ألفاظ بأعينها مسوها 

Ƣǿ¦ȂǇ�ƢǷ�ń¤�ƢĔÂ±ÂƢƴƬȇ�ȏ�ƨȈƥƢƬǰǳ¦«3 .ذا كانت اللغة يف أيدي القدماء جمرد حزم لفظية توزع وهك

  .على مجهور الشعراء والكتاب مبقدار وباقتصاد شديد

.207دراسة، ص -عند رواد الشعر العريب احلر فاتح عالق، مفهوم الشعر1
.210املرجع نفسه، ص 2
، 1، ط)لبنان(عفيف نايف حاطوم، دار صادر، بريوت :، تح1، ج)يف نقد الشعر ومتحيصه(ابن رشيق القريواين، العمدة 3

.107م، ص 2003/ هـ 1424
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وقد استمر اخلضوع لفكرة القاموس التقليدي احملدد سلفا، واالستسالم أمام حتمية خطر 

 فقدت التجوال والسياحة يف مناطق اخللق واإلبداع الفين األصيل ردحًا طويًال من الزمن، حىت

¤��Ŗǳ¦�ƢēȂǫÂ�ƢȀƟƢŹ «خسرت الشيء الكثري من و �ǲƥ��̈ƢȈūƢƥ�ƢȀƬǫȐǟÂ��Ƣē°Ƣǔǻو اللغة هيبتها 

ƢȀǘȈǼŢ�ȄǴǟ�ƪ ǴǸǟ�¾ƢȈƳƘƥ�°¦ƾǫȋ¦�ƢȀȈǴƬƦƫ�À¢�ǲƦǫ�Ƣđ�ǞƬǸƬƫ�ƪ ǻƢǯ«1 فحولت الشعر بذلك إىل ،

ومنهوك ال يقوى على جمرد صناعة وكومة من األلفاظ املكرورة البالية، والشاعر إىل جمرد طائر مقيد 

  .االنطالق يف مساء التجديد والبحث عن كل ما هو جديد

وكذلك فإن القول بفكرة القاموس الشعري يعين أن هناك اعتقادا بوجود كلمات شعرية يف 

�ƨǳÂƢŰ�ń¤�Ƕđ�ÃË®¢Â��Ǻȇ®ƾĐ¦� ¦ǂǠǌǳ¦�ƨǜȈǨƷ�°ƢƯ¢�Äǀǳ¦�ǂǷȋ¦��Ƣē¦̄�Ŀ�ƨȇǂǠǋ�Śǣ�Ãǂƻ¢Â��Ƣē¦̄

¦�Äǀǳ¦�Ȃǿ�ǂǠǌǳ¦�ƢŶ¤��¦ǂǠǋ�ǞǼǐƫ�ȏ�Ƣē¦̄�Ŀ�ƨǸǴǰǳ «االعتقاد؛ وذلك ألن  التخلص من هذا 

فهو يعطي هلذه الكلمات دالالت جديدة مل تكن . يصنع كلماته اخلاصة من خالل سياق خاص

�· ƢǨǳȋƢƥ�ƨǘƦƫǂǷ�ƨȈǴƦǫ�ƨǨǏ�ƪ ǈȈǳ�¦ǀđ�ƨȇǂǠǌǳ¦Â��ǎ Ǽǳ¦�ǺǷ�ƢĔƢǰǷ�Ŀ�ƨȇǂǠǋ�ƶƦǐƬǳ�ǲǏȋ¦�Ŀ�ƢŮ

ȈǫƢȈǇ�ƢŶ¤Â�Ƣē¦̄¨®Ƣǟ�¾ȂǬƫ�ƢŲ�ǂưǯ¢�¾ȂǬƫÂ�ǎ Ǽǳ¦�Ŀ�Ƣē¦̄�ȄǴǟ�ƨǸǴǰǳ¦�¦ȂǴǠƫ�̄¤�ƨ«2 وهذا الفهم ،

على جدته له جذوره الضاربة يف أعماق املاضي، فلو سرت يف طريق القدماء بني نقادنا األجّالء 

وهو حيمل مثله السائر ويقول ) هـ 630ت ('' ابن األثري''فإنك ستلتقي حتما بناقدنا الكبري 

ك أنه حيدث عنه من فوائد اوأما إذا صارت مركبة فإن لرتكيبها حكما آخر وذ «: رداتبشأن املف

؛ وهذا 3»التأليفات واالمتزاجات ما خييل للسامع أن هذه األلفاظ ليست تلك اليت كانت مفردة

�ƢȀƬǸȈǫ�Ƥ ǈƬǰƫ�ƢȀǼǰǳÂ��Ƣē¦ǀƥ�ƨǸȈǬǳ¦�ƨǷƾǠǼǷ�ȏÂ��Ƣē¦̄�Ŀ�ƨȇǂǠǋ�ƪ ǈȈǳ�©ƢǸǴǰǳ¦�À¢�řǠȇ

.09م، ص 1997ط، .، دار العودة، بريوت، د2نازك املالئكة، الديوان، مج: ينظر 1
.127م، ص 1983، 4، ط )لبنان(علي أمحد سعيد أدونيس، مقدمة للشعر العريب، دار العودة، بريوت 2

¢�ǞƦǘǴǳ�ǂǐǷ�ƨǔĔ�°¦®��ƨǻƢƦǗ�ÄÂƾƥÂ�ĿȂū¦�ƾŧ:ضياء الدين بن األثري، املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر، تح3

.209ت، ص .ط، د.، د)القاهرة(والنشر، الفجالة 
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ظة اتساقها يف البناء اللغوي، وانسجامها مع باقي املفردات داخل النسيج النصي وشعريتها حل

  .العام

ومن دواعي العزوف عن القاموس التقليدي أيضا، تلك التحوالت اهلائلة اليت عرفها الشعر 

�Ƣē¦®ǂǨŠ�ƪ ǳȂƸƬǧ��ŉƾǬǳ¦�Ƣǿ°ƢǈǷ�Ǻǟ�ƨȇǂǠǌǳ¦�ƨǤǴǳ¦�ƪ ǨǘǠǻ¦�ƾǬǧ��ÄŚƦǠƬǳ¦�ÃȂƬǈŭ¦�ȄǴǟ�ȆƯ¦ƾū¦

وصف العامل املادي اخلارجي إىل وصف عامل الشاعر الداخلي، وإىل التعبري عن «°¦�ǺǷ�Ƣēوعبا

، فكان لزاما على الشاعر املعاصر 1«شجنه النفسي باستخدام لغة تعبريية مكثفة لتلك املشاعر 

إنه املعجم الذي يتوىل . رًا على مواكبة التطورات احلاصلةأن يستخدم معجما شعريا جديدا قاد

مهميت جتسيد اإلحساس، ودفع املتلقي كي يتوحد معه يف مهومه الذاتية اليت هي جزء  «متياز با

، ويف هذه اللحظات املندفعة حنو التغري والتجديد يعلن 2«من مهوم اإلنسان يف معاناته الوجودية 

ة كيمياء الغاية، وانتهى معه عهد تكون فيه القصيدـ  لقد انتهى عهد الكلمة «: قائالً '' أدونيس''

وأقصد بالشعور هنا حالة كيانية يتوحد فيها االنفعال  -أصبحت القصيدة كيمياء شعورية-لفظية 

طة اللغة، وضع االقصيدة إذن، تركيب جديد ينعرض فيه، من زاوية القصيدة، وبوس. والفكر

ليس له موضوع حمدد خيوض فيه، وليس له ألفاظ حمددة ال »فالشعر حر طليق و. 3»اإلنسان

، وهذه هي 4»يتجاوزها، إنه يأخذ من كل املعارف والعلوم وخيوض يف كل قضايا احلياة والوجود

  .مسات الفن األصيل ومالمح اخللق املستمر الذي ال يعرتف باحلدود والنهايات

ǆ''فدوى طوقان''وإذا أتينا إىل شعر شاعرتنا الفلسطينية  ǷƢŬ¦�ƢĔ¦Ȃȇ®�ń¤�ƾȇƾƸƬǳƢƥÂ��

��Ȃǘǳ¦�śƥ�ƢēÂƢǨƫ�ȄǴǟ�À¦Ȃȇƾǳ¦�¦ǀǿ�ƾƟƢǐǫ�ƾǿƢǌǼǇ�ƢǼǻƜǧ¾�''الليل والفرسان'' - موضوع دراستنا-

.10م، ص 1985ط، .، داإلسكندريةرجاء عيد، لغة الشعرـ قراءة يف الشعر العريب احلديث، منشأة املعارف، 1
.10املرجع نفسه، ص 2

.126علي أمحد سعيد أدونيس، مقدمة للشعر العريب، ص 3
.211فاتح عالق، مفهوم الشعر عند رواد الشعر العريب احلديث، ص 4



  اللغويالتشكيل  .........................................:.....................................................الفصل األول

89

 -تبعا لنسبة اهليمنة واألمهية- والقصر تتضمن العديد من التشكالت املعجمية، واليت ميكن توزيعها

  :على احملاور الداللية اآلتية

  :محور الوطن)1

الليل ''من الضروري قبل احلديث عن املكانة اهلامة اليت حازها حمور الوطن على خريطة 

عن اخلوض يف هذا املوضوع '' فدوى''مناقشة األسباب والدوافع الكامنة وراء ابتعاد '' والفرسان

األثريي األصيل ضمن دواوينها الشعرية األوىل، واليت حتددها هي نفسها عن طريق الصوت املرتفع 

¾ȂǬƬǧ�Ƣē¦ǂǯǀǷ�ÃƾƷ¤�Ŀ�«ƢƴƬƷȏƢƥ :»   كيف وبأي حق أو منطق يطلب مين والدي نظم الشعر

السياسي وأنا حبيسة اجلدران، ال أحضر جمالس الرجال وال أمسع النقاشات اجلادة وال أشارك يف 

، ومن مث فإن فرض اإلقامة اجلربية على شاعرتنا بني جدران العزلة والوحدة 1»؟ معمعة احلياة

�ÀÂƚǋÂ�ǺǗȂǳ¦�ƢȇƢǔǫ�ǺǟÂ��Ǟǫ¦Ȃǳ¦�µوا °¢�Ǻǟ�Ƣē®¦°¤�Ƕǣ°�ƢǿǂǟƢǌǷÂ�ƢǿǂǠǌƥ�ÃƘǼƫ�ƢȀǴǠƳ�Ǌ ȈǸȀƬǳ

اجلماهري الفلسطينية املثخنة باجلراح، لتعيش يف عاملها املغلق دون القدرة على جس نبض الشارع 

  .والناس

سواء كان -  ويشكل االجتاه حنو الداخل املشروخ، واالستغراق يف موضوع احلب خاصة 

�ƢǼǘǟ¢��ƢēƾƳÂ��¿Ƣȇȋ¦�ǞǷ�ÄƾƷÂ(السمة األبرز لتلك الدواوين الشعرية األوىل  -حقيقة ممها أو 

فلسفة تغاير فلسفة اآلخرين، فبينما يقّر اجلميع بأن األمور خبواتيمها «، ولفدوى يف احلب )حبا

�ËÀƘƥ�ǺǷƚƫÂ�ƢēƢȇ¦ƾƦƥ�°ȂǷȋ¦�À¢�Ȇǿ�Ãǂƫ)بلة إذا مل ، فهي ترى أن الق)لكل شيء إذا ما مت نقصان

هذا، وإذا كان احلب عند الكثري من أصحاب .2»تتم هي األمجل، والكلمة اخلرساء هي األبلغ

، 2، ط)األردن(مسيح القاسم، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان :رحلة صعبة ـ سرية ذاتية، تحفدوى طوقان، رحلة جبلية 1

.132-131م، ص ص 1985

، )فلسطني(فتيحة إبراهيم صرصور، خصائص األسلوب يف شعر فدوى طوقان ـ دراسة وحتليل، ملتقى الصداقة الثقايف، غزة 2

.52م، ص 2005/هـ1426
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أهواء عابرة أو مشاعر زمنية، أو أجواء مادية وأشواق «العواطف الباردة واهلياكل اليابسة جمرد 

أبدي مع وعناق ... جسد جلسد، فإنه عند الشاعرة قلب دافئ مفعم بالعطاء، وحنان ال ينضب

 ـيف حمراب القداسة، بني أحضان العفة العذرية والرباءة الطفولية، وهو األمر الذي دفع بـ1»احلياة

: وهو واحد من أحبائها وأصدقائها إىل وصفها يف رسالته العاشرة إليها بقوله'' أنور املعداوي''

سبحات نقية، وهو ة ألنك عرفت احلب على حقيقته املثلى، وهو مناجاة بريئة، وهويسأنت قد«

، إنه االرتقاء بالروح والوجدان إىل 2»عاطفة مقدسة، وهو دعاء حتول يف قيثارة الشعر إىل غناء

  .عباب السماء والنقاء احلقيقي بعيدا عن االنفعاالت الوقتية العابرة واملاديات املبتذلة

واستغراقها باألماين أوج تألقها باحلب «ولكن شاعرتنا وهي يف غمرة تعلقها باحملبوب، ويف 

واألحالم وتفتح خياهلا على إيقاع خطوات اآلخر وهيامها بسحر الطبيعة، فإن الوطن املعذب 

، فيستيقظ الوجدان من سبات الذات احلاملة 3»سرعان ما يقفز إىل الذاكرة ليدق ناقوس اخلطر

  .على وقع الرصاص وضجيج الدقات الصهيونية اهلمجية على أبواب فلسطني

االبنة الشرعية لنابلس '' فدوى''م، تفّتحت األبواب املوصدة أمام 1948حلول عام فبعد 

العاصمة السياسية، وأتيحت هلا فرصة اخلروج إىل الشارع والوقوف يف قلب املأساة تستوعب مجيع 

عاينت اهلزمية عيانا وشاهدت قوات العدو تدخل املدينة وتبسط   «التفاصيل واألحداث، فقد 

«�ȐǷ�ȏÂ�ÃÂƘǷ�Ȑƥ�ÀȂǸȈȀȇ�ƢȀȈǼǗ¦ȂǷ�ǺǷ¯كفها األسود  Ȃǳȋ¦�©¢°Â�Ƣē¦°ƾǬǷ�ȄǴǟ ... وخربت

ǽÂƾǠƥ�Ã̄ ȋ¦�Ǧ ƻ¢�̧ ƢǬȇ¤�ǞȈǘƬǈȇ�śƷ�¿ÂǄȀŭ¦�Ƣđ�ǆ Ź�Ŗǳ¦�ƨȈǨŬ¦�̈ǀǴǳ¦�Ǯ Ǵƫ�̈ǂǋƢƦǷ�̈Őƻ...

ومارست مذلة الوقوع حتت العنف الصهيوين مثلما مارست نشوة ارتفاع معنويات العرب حني بزغ 

تجربة الشعرية عند فدوى طوقان بني الشكل واملضمون، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، بوزريعة عمر يوسف قادري، ال1

.180-176ت، ص ص .ط، د.، د)اجلزائر(
اململكة (صفحات جمهولة يف األدب العريب املعاصر، دار املريخ للنشر، الرياض -رجاء النقاش، بني املعداوي وفدوى طوقان2

.305م، ص 1990/هـ1410، 2، ط)السعوديةالعربية 
.215، ص املرجع السابق 3
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، فبعد ذلك كله كان لزاًما عليها أن تتحول بشعرها من 1»الفداء العريبونشط وتقوى عمل 

العزف على قيثارة احلب الناعمة ذات األنغام اهلامسة الرقيقة إىل الرقص يف ميدان املعركة واحتدام 

الصراع على وقع الرصاص والدبابات والقنابل دومنا خوف أو انسحاب، األمر الذي جعلها ترتبع 

  .ة الوطنعلى عرش شاعر 

مسدسات عامرة «'' Brice Parainبريس بارين ''فالكلمات على حد تعبري  

بقذائفها، فإذا تكلم الكاتب فإمنا يصوب قذائفه يف مكنته الصمت، ولكنه إذا اختار أن يصوب 

فيجب أن يكون له تصويب رجل يرى إىل أهداف، ال تصويب طفل على سبيل الصدفة مغمض 

، ويبدو أن شاعرتنا قد تعاملت مع هذه 2»ى السرور بسماع الدويالعينني ومن دون غرض سو 

النصيحة األجنبية بوعي كبري فأحالت الكلمات إىل سالح قوي يف وجه االنتداب الربيطاين 

واملشروع االستيطاين الصهيوين والغزو الثقايف األجنيب املتكالب على فلسطني األرض والشعب 

  .والثقافة العربية األصيلة

سنجد أنه " الليل والفرسان"تماد على املتابعة االستقرائية لدال الوطن يف رحاب وباالع

إحدى أهم «تشكل  -كما هو معلوم-واألرض . حيتل موقعا جماورا بل ومرادفا ملوقع دال األرض

األسس اليت تقوم عليها الدولة، وهلا يف وجدان الشعب الفلسطيين خصوصية متيزه عن غريه، فهو 

الشعب الوحيد الذي طرد من أرضه على مرأى ومسمع كل الشعوب على مدارسته عقود، وما 

زال حىت الساعة يعاين حتت ويالت احلرب، صامدًا يف وجه العدى ومضحيا بكل ما أويت من 

ت وخربات يف سبيل الوصول إىل احلرية واالنفكاك من القيد االستعماري الرهيب، ولذا وجدنا قدرا

وقد بلغ تكرار دال . 3»تعين الوطن، والوطن الكل تعين األرض "فدوى"األرض الرمز عند 

.82م، ص 1994/هـ1414، 1، ط)لبنان(غريد الشيخ، فدوى طوقان شعر والتزام، دار الكتب العلمية، بريوت 1
ت، .ط، د.، د)مصر(�ƨǳƢƴǨǳ¦��Ǟȇ±ȂƬǳ¦Â�ǂǌǼǳ¦Â�ƨǟƢƦǘǴǳ�ǂǐǷ�ƨǔĔ��¾Ȑǿ�ȆǸȈǼǣ�ƾǸŰ:جان بول سارتر، ما األدب؟، تر2

 .22ص 
.98فتيحة إبراهيم صرصور، خصائص األسلوب يف شعر فدوى طوقان ـ دراسة وحتليل، ص : ينظر 3
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مرات  )08(الكل /قصائد، يف حني بلغ تكرار دال الوطن )10(مرة خالل  )29(الرمز /األرض

) األرض(ئد من جمموع قصائد الديوان، وهو األمر الذي جعل الدال األول قصا )06(خالل 

يرتبع على عرش اهليمنة من حيث احلضور السياقي، وميكننا تأكيد وترسيخ هذه احلقيقة األخرية 

  :من خالل اجلدولني اآلتيني

  :01الجدول رقم 

  المعجم

  الدال
 المؤوية النسبةعدد تكرار الدال  عنوان القصيدة

  األرضدال 

%0102,70إىل صديق غريب

%0102,70الطوفان والشجرة

%0410,81الشرقيةرسالة إىل طفلني يف الضفة

%0718,91الفدائي واألرض

%0205,40لن أبكي

%0205,40إىل الوجه الذي ضاع يف التيه

%0410,81محزة

%0410,81مخس أغنيات للفدائيني

%0102,70حرية الشعب

%0308,10أنشودة الصريورة

%102978,37المجموع
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  :02الجدول رقم 

المعجم     

  الدال
  المؤوية النسبة  عدد تكرار الدال  عنوان القصيدة

  دال الوطن

%0102,70حي أبدا

%0102,70الفدائي واألرض

%0102,70لن أبكي

%0102,70للفدائينيمخس أغنيات 

%0308,10الشعبحرية 

%0102,70ذهب الذين حنبهم

 %21,62  08  06  المجموع

كما قلنا وسنظل  ـ '' فدوى''بالتأمل يف اجلدولني السابقني نتبني أكثر أن الوطن يف مفهوم 

والذوبان يف حضن هذه األرض اليت وصل اهتمام شاعرتنا '' األرض''هي بالدرجة األوىل  ـ نقول

�̈ ƾȈǐǬǳ�Ƣǻ¦ȂǼǟ�ƶȇǂǐǳ¦�ƢȀǜǨǴƥ�ƪ ǻƢǰǧ��śƫƾȈǐǬǳ�Ƣǻ¦ȂǼǟ�ƢȀǷ¦ƾƼƬǇ¦�ƨƳ°®�ń¤�Ƣđ'' الفدائي

كفاين ''وهي '' مخس أغنيات للفدائيني''، وبضمريها عنوانا لألغنية اخلامسة من قصيدة ''واألرض

، أما استخدامها داخل النصوص فإن الشاعرة تتلذذ بذكرها على العديد من ''ضنهاأظل حب
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أرض (ومعرّفة باإلضافة ،)األرض(األشكال واهليئات اللغوية، فجاءت معّرفة باأللف والالم 

ة الصارخة باسم مجيع ياجلماع) نا(، كما جاءت مقرونة بـ )األرض الطيبة(وموصوفة  ،)بالدي

املتكلمة اليت بات مصري الوطن والشعب يف نظرها '' فدوى''، وبياء )أرضنا( الشعب الفلسطيين

ȐƦǳ¦Â�ǺǗȂǳ¦� ƢđÂ��ƢǿǂǠǋ�ǺǷ�ƨȇÂ¦±�ǲǯ�Ŀ®�) أرضي(مصريا فرديا فكتبت بالسواد والبياض حروف 

���ƨȇ°Ȃǯǀǳ¦�©¦ǀǳ¦� ƢđÂ)أرضها(والبلد وفلسطني املسحوقة حىت الفرار حتت وطأة القيد واالستعمار 

  .املسلوبة بالقوة) أرضه(��¤ŗǇ¦Â�ƨȇǂū¦�¹ȂǴƥ�ǲȈƦǇ�Ŀ�ƾȈȀǋ�ǲǯÂ�ǲǓƢǼǷ�ǲǯ� Ƣǿ�ƢĔ®¦®�الغائبة

الرمز بكل ما حتتضنه من حقول وسنابل، ومن روايب  ـ الكل أو األرض ـويبدو أن الوطن 

جبل  «'' فدوى''وجداول، ومن نساء وشيوخ وأطفال وشعب مقاتل، قد اكتسبت حتت رعاية 

معىن آخر أكثر اتساعا ومشوال، وخرجت عن معطفها املعجمي القدمي 1»عيبالالنار وبنت جرزمي و 

الضيق بارتدائها للعديد من اللبوس واألدوار البشرية، فصارت احلبيبة واحلبيب الذي استوىل على 

نه كل الغراس مجيع أركان الوجدان، واملرأة الودود ذات الرحم اخلصب الولود الذي انبثقت م

.، كما صارت األم الرؤوم املعطاءة عنوان الدفء وينبوع احلنان الدافقالطيبةالفلسطينية 

فكانت املرة األوىل : األرض بوصفها حبيبة يف موضعني اثنني/وقد رددت الشاعرة الوطن

�ƢēƾȈǐǫ�ǺǸǓ''حيث تقول''إىل الوجه الذي ضاع يف التيه ،:

َفاِن ُيِطّالِن َعَلى « َنى، وطَيـْ –ُشْرَفُة الَمبـْ

  هلَْيِل الَمِدينَ 

َكاَن ِفي الرُّْكِن َحِقيَبه

.57فتيحة إبراهيم صرصور، خصائص األسلوب يف شعر فدوى طوقان ـ دراسة وحتليل، ص 1
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1.»َكارَاٌت ِمَن األْرِض الَحِبيَبهوثَِياٌب َوادِّ 

املهداة إىل '' جرمية قتل يف يوم ليس كاأليام''�ƢēƾȈǐǫ�°ȂǘǇ�śƥ قد وردتأما املرة الثانية ف

  :فتقول ،''منتهى احلورايت''روح الطالبة الشهيدة 

َها الرِياحُ ،َويـَْوَم الَحِبيَبةُ « في األْسِر َهبَّْت َعَليـْ

ُمَحَملًة بالُلَقاحِ 

َجَرْت ُمْنتَـَهى

تـَُعلُِّق أْقَماَر أْفراِحَها في السَّماِء الَكِبيَره

تَـَهى وتـُْعِلُن أنَّ الَمطاَف الَقِديَم انـْ

َتَدا 2.»وتـُْعِلُن أنَّ الَمطَاَف الَجِديَد ابـْ

الشعري األول سنشاهد مباشرة بالعني والقلب  فبمجرد قراءة السطر األخري من املقطع

�µ °ȋ¦�¾¦®�ǺǷ�ǲǯ�śƥ�ÀȂǰƫ�À¢�ǺǰŻ�Ŗǳ¦�©Ƣǫ°ƢǨŭ¦Â�ǲǏ¦ȂǨǳ¦Â�®Âƾū¦�ǞȈŦ�°ƢȈĔ¦Â�°ƢȀǐǻ¦

ولفظ احلبيبة، فكالمها بات مرادفا لآلخر وملتصقا به على حنو مؤثّر من العفوية والتلقائية، 

لنرى ذلك الرتادف وااللتصاق العفوي اجلميل قد فاألرض هي احلبيبة واحلبيبة هي األرض، وإنا 

من املقطع الشعري الثاين إىل مرحلة التطابق بعد أن أذابت الشاعرة حروف  ولوصل يف السطر األ

الوطن وأحالتها مدادًا سكبته على حروف احلبيبة يف بوتقة الذوبان والتماهي الكلي، فصارت 

  .مثل لكل معاين الوطن والوطنيةاحلبيبة بذبك هي التمثيل األفضل واحلامل األ

.538فدوى طوقان، الديوان، ص 1
.561، ص املصدر نفسه 2
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وكذلك ترديد الوطن بوصفها حبيبا جاءت يف موضعني اثنني، ويف كليهما جعلتنا الشاعرة 

نتأكد بأن قصة حبها العذري القدمية قد انتهت وحتولت حتت قتام الليل الكابوسي إىل جمرد كومة 

  .الوطن من الذكريات البالية، لتبدأ قصة حبها الفطري اجلديدة، إنه حب

�ƢēƾȈǐǫ�¾Âȋ¦�ǞǓȂŭ¦�ƪ ǴưŤ�Ŗǳ¦�ƾƟƢǐǬǳ¦�śƥ�ǺǷÂ"فدوى"حيث تقول  "حي أبدا":  

يَا َوطَِني الَحبيُب َال، َمْهَما َتُدرْ «

َعَلْيَك ِفي َمَتاَهِة الظُّْلمِ 

الَعَذاِب واألَلمْ طَاُحونَةَ 

َلْن َيْسَتِطيُعوا يَا َحِبيبَـَنا

نَـْيَك، َلنْ  1.»أْن يـَْفَقُأوا َعيـْ

فالشاعرة هنا ختاطب حبيبها اجلديد الوطن وكأنه إنسي ذا آذان صاغية، ختاطبه بلغة 

احلماس والتفاؤل رغم اجلرح واألسى، وحتاول الرفع من معنوياته الصامدة املكافحة رغم االحنسار 

واالنسحاق حتت طاحونة العذاب واألمل، فتخربه بأن الوحش الصهيوين، وهو العدو اللذوذ للبناء 

حلياة، وهو الصديق الودود للهدم واملوت، مهما حاول إغراق الوطن يف متاهة اهلول والويل، فإنه وا

).احليّ (قتل احلب واألمل الذي استوطن القلب الفلسطيين ) أبداً (لن يستطيع 

إىل الوجه ''أما بالنسبة للقصيدة اليت تولت مهمة التمثيل للموضع الثاين، فهي قصيدة 

:، تقول الشاعرة''التيهالذي ضاع يف 

.490فدوى الطوقان، الديوان، ص 1
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َعتََّمْت َذاِكَرُة الُحبِّ وَغاَمتْ «

ُصَوُر األْحالِم، والُحبُّ َشَبحٌ 

-َضاِئٌع يـَْقِصيِه لَْيُل التِّيِه َعنْ 

َعْيِني َوقــَلـِْبي

َنَحَر اللَّْيُل الَقَمرْ 

ِفيِقي َنَحَر اللَّْيُل الَقَمرْ يَا رَ 

قـَْلِبيأْنَت َلْو َحدَّْقَت، ِفي ِمْرآةِ 

َلْم َتِجْد ِفيَها َمَقرْ 

-ِلِسَوى الَوْجِه اّلِذي َهشََّمُه اللَّْيلُ 

يـَُغطِّي ُكلَّ قـَْلِبي

َوْجُهَها الُحْلِو الُمَشوَّهِ 

هِ  1.»آٍه َما أْغالُه ُحْلواً وُمَشوَّ

ويف هذه املرة نرى الشاعرة ختاطب حبيبها القدمي، وختربه بأن العدو الصهيوين قد أحال 

�À¢Â��¾ȂȀĐ¦�ǲƦǬƬǈŭ¦Â�§ ǀǠŭ¦�ǂǓƢū¦�ǾƳÂ�Ŀ�¾Ȃǿ̄Â�² ȂƦǟ�ń¤�ƨǰƷƢǔǳ¦�©ƢǸǈǬǳ¦�ǞȈŦ

الوقت مل يعد مناسبا لالنشغال بالرسائل الغرامية، والعيش يف دنيا اهلوى وباقات الورد واألحالم 

.534-533فدوى طوقان، الديوان، ص ص 1
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فاألفاعي احلاقدة باتت تعربد يف كل مكان، تفح السّم واللظى وتنشر املوت يف مجيع . ديةالور 

�ƢǿǂǟƢǌŠ�̈ǂǟƢǌǳ¦�©°ǂǬǧ��©ƢǸǴǜǳ¦Â�ǶǴǜǳ¦�ƨȇ®Â¢�Ŀ�¾ƢǸŪ¦Â�ŐŬ¦�ŃƢǠǷ�©ÂƢē�ƾǬǳ. الساحات

Ǆ̈Ǩǫ�°ƢǜƬǻ¦Â�ȆǓƢŭ¦�Ǆƴǟ�ȄǴǟ�Ƥ «املتأرجحة   ǔǤǳ¦�śƥ��¾ȂȀĐ¦�ǺǷ�» ȂŬ¦Â�Ƥ ƯȂƬŭ¦�ǲǷȋ¦�śƥ

تسليم مفاتيح القلب وعرش الوجدان حلبيبها  1»الغد، بني ظلمة األمس ومعجزة الفجر القادم

(األول واألخري، إنه الوطن احللو املشّوه األسري ).آٍه َما أْغالُه ُحْلواً وُمَشوَّهِ :

º�Ƥباإل ـاألرض /وقد تشخصت الوطن ȈƦū¦Â�ƨƦȈƦū¦�ƢĔȂǯ�ń¤�ƨǧƢǓ  يف هيئة امرأة ولود

املعربة عن كل يف واحد، «، ويف هذه القصيدة املؤثرة والقصة ''محزة''صيدة املوسومة بـ ضمن الق

  :''فدوى''، تقول 2»مبنطق متداخل جيمع بني األضداد

َهِذِه األْرُض اْمَرأةٌ «

-اِديِد وِفي األْرَحامِ خَ ِفي األ

ِسرُّ الِخْصِب َواِحدٌ 

ُة السِِّر الِّتي تـُْنِبُت َنْخالً  َوَسَناِبلْ -قـُوَّ

تـُْنِبُت الشَّْعَب الُمَقاِتلْ 

بِاْبِن َعمِّي-َداَرْت األيَاُم َلْم أْلَتِق ِفيَها

َر أنِّي ُكْنُت أْدِري َغيـْ

أنَّ َبْطَن األْرِض تـَْعُلو وَتِميدُ 

.215عمر يوسف قادري، التجربة الشعرية عند فدوى طوقان بني الشكل واملضمون، ص 1
.233املرجع نفسه، ص 2
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1.»ِبَمخاٍض وِبِميالٍد َجِديدٍ 

احلصاد  فاألرض الفلسطينية الطيبة وإن كانت اليوم تنكمش حبزن وسكوت حتت آالت

ǾËǴǯ�Ǯ ǳ̄�ǞǷ�ƢĔƜǧ��ƨȈǻȂȈȀǐǳ¦�ǶƟ¦ǂŪ¦Â�°ƾǤǳ¦�ǞƥƢǏ¢�śƥ�ǪǼƬţ�®ƢǰƫÂ��ƨȇŚǷƾƬǳ¦�ƨȈǌƷȂǳ¦ متتلك  ـ

��°Ƣǐū¦Â�°ƢǼǳ¦�ƨǌǟ°�ƪ Ţ�ƨǷÂƢǬŭ¦�ǲǏ¦ȂƬƥ�ǄƬē�¦ƾƥ¢�ǲǜƬǇ�ƨƦǐƻ�¦ƾȇ®Ƣƻ¢Â��©ȂŻ�ȏ�ƢȈƷ�ƢƦǴǫ

.وبطنا عامرة ببذور احلياة املستمرة وامليالد اجلديد

األرض دورا آخر أكثر مسواً وجالًال، يشمل /مجيعاً فقد تقمصت الوطنوفوق الذي ذكرناه 

األدوار السابقة وحيتويها، متثل يف دور األم العطوفة أمرية احلضن الدافئ واحلنان الدافق، وهذا ما 

�ƢēƾȈǐǫ�Ŀ�¾ȂǬƬǧ��À¦Ȃȇƾǳ¦�¦ǀǿ�ǺǷ�ǺǗ¦Ȃŭ¦�ǺǷ�ƾȇƾǠǳ¦�Ŀ�ƨǷƢƫ�ƨƷ¦ǂǐƥ�̈ǂǟƢǌǳ¦�ǾǼǟ�ƪ ǼǴǟ¢'' إىل

  :''ي ضاع يف التيهالوجه الذ

َتِحي َصْدَرِك يَا أْرَض الُجُدودِ ا« فـْ

َتِحي َصْدَر األُموَمةِ  ِافـْ

َواْحُضِنيَها فَالَقرابِيُن َغَواِلي

2.»الَقرابِيُن َغَواِلي

هم أبناء فلسطني الذين عايشوا اهلزائم وعاينوا اجلرائم على اختالف '' القرابني الغوايل''

أشكاهلا، فاعتنقوا عقيدة العزم والتحدي والشموخ بالرأس واجلبني أمام حلكة الليل الصهيوين، 

رة وقدموا أرواحهم الغالية قربانا ألجل خالص األرض األم األغلى، فراحت الشاعرة تصرخ من قرا

يا أرض اجلدود يا (األحزان، يف قلب الصمت والذهول األسيان، تنادي صدر األمومة العتيق 

.544-543-542فدوى طوقان، الديوان، ص ص 1
.535، ص املصدر نفسه 2
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�ƾǤǳ¦�Ŀ� ƢȈǔǳ¦�̈ȂǯÂ�¿ȂȈǳ¦� ¦ƾȀǋÂ�ǆ) صدر األمومة Ƿȋ¦�ÀƢǇǂǧ�ǶĔ¤�� ƢǼƥȋ¦�ÀƢǔƬƷȏ�ƶƬǨƬȇ�ÀƘƥ

. اآليت

هو الذي  ¦À¦ȂǼǠǳ¦�ƢŶ¤Â��ƢĔ¦ȂǼǟ�ǺǷ�ƾǳȂƫ�ȏ�̈ƾȈǐǬǳ «وإذا كان الراسخ يف األذهان أن 

، فإن هذا مينح العنوان صفة الكثافة والرتكيز، فهو خيتزل جممل ما حتتويه القصيدة من 1»يتولد منها

حتيلنا '' كفاين أظل حبضنها''أفكار ومعاين وإحياءات يف غضون بضعة حروف، ولذا جند قصيدة 

القول بأن أقصى أمنيات منذ العنوان وقبل التأمل يف سطورها املمتلئة بإحياءات النمو واحلياة إىل 

�¾ȂǬƫ��ƨƠǧ¦ƾǳ¦�ƨȈƥ¦ŗǳ¦�ƢĔƢǔƷ¢�śƥ�ÀƢƥÂǀǳ¦Â�µ °ȋƢƥ�¿ƢƸƬǳȏ¦�Ȇǿ��řȈǘǈǴǨǳ¦�ÀƢǈǻȍ¦''فدوى'':  

َكَفاِني أُموُت َعَلى أْرِضَها«

ْدَفُن ِفيَهاوأُ 

َوَتْحَت ثـََراَها أُذوُب وأفْـَنى

بـَْعُث ُعْشباً َعَلى أْرِضَهاوأُ 

بـَْعُث زَْهَرهوأُ 

ْتُه ِبالِديتـَْعَبُث  ِبَها َكفُّ ِطْفٍل َتمَّ

َكَفاِني أَظلُّ ِبُحْضِن ِبالِدي

ُتراباً 

َوُعْشباً 

، )املغرب(نظرية وتطبيق، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء  -شرحييةعبد اهللا الغذامي، اخلطيئة والتكفري من البنيوية إىل الت1

.234م، ص 2006، 6ط
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1.»َوزَْهَره

 ـ- للوهلة األوىل- فإنك ستشعر) أموت، أدفن، أذوب وأفىن: (عندما نقرأ كلمات مثل

بالفزع، ولكنه سرعان ما يتحول هذا الفزع إىل الفرح واالرتياح، بعد أن تستوعب بأن كل هذه 

املراحل املهّولة ستتم يف حضن األرض األم حىت وإن كان هذا اللقاء واالحتضان ال يتحقق إال عن 

، طريق املوت الذي ينظر إليه الشعب الفلسطيين على أنه حلظة من حلظات الوالدة واالنبعاث

فمعىن املوت عند اإلنسان الفلسطيين والعريب عموما خيتلف متاما عن معناه عند اإلنسان الغريب 

كنموذج للفهم الغريب   (Martin Heidegger)'' هيدجر''فإذا كان الفيلسوف الوجودي 

، فإن أبناء األرض احملتلة العربية يفهمون املوت وهم يف 2»الوعي باملوت نداء القلق «مقتنع بان 

  .أقصى درجات اليقظة والوعي على أنه نداء للحياة املتجددة

يف تعبريها عن مدى أمهية الوطن لدى الشعب الفلسطيين '' فدوى''اجتهت قد هذا، و 

فكان االجتاه األول حامال : ومناقشتها ملختلف القضايا القومية والسياسية، حنو اجتاهني اثنني

، أما االجتاه الثاين فشاهدناه حمموال على 3»انة واالستخذاءاالنكسار واهلزمية والغدر واخلي «ملعاين 

الصدر املكشوف لرصاص العدو واجلبهة املرفوعة بالغضب والنفور  «ظهر التحدي، ومتثل يف 

، إذ ال بد من 4»والبندقية املسددة املتخفية، والتصميم على اإليقاع بالعدو مهما كانت املخاطر

الوصول إىل درب النصر والتحرر من السالسل القسرية، ركوب األهوال والصعاب من أجل 

  .واالستمتاع جبمال الفجر وهو يبدد ستائر احللكة والظالم فتحيلها إشراقة وضياء

.553فدوى طوقان، الديوان، ص 1
.197عمر يوسف قادري، التجربة الشعرية عند فدوى طوقان بني الشكل واملضمون، ص 2

.82غريد الشيخ، فدوى طوقان شعر والتزام، ص 3
.85املرجع نفسه، ص 4
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«-ويبقى الشعر  Ƣǘŭ¦�ƨȇƢĔ�Ŀ - الّرد األديب األسرع »هو أفضل وسيلة للتعبري عن الوطن و

ال واالشتعال العاطفي، فهو أكثر تلقائية على األحداث والتحديات؛ ذلك أنه بطبيعته لغة االنفع

من أشكال التعبري األخرى، كالقصة والرواية واملسرحية، حيث حتتاج هذه األشكال من التعابري إىل 

�¿ȂǬȇ�ƢȈƥ®¢�ȐǸǟ�«ǂţ�À¢�ǲƦǫ�ÄǂǰǨǳ¦�°ƢǸƬƻȏ¦Â�ǲǷƘƬǳ¦�ǺǷ�Ç¾ƢƷ�ń¤�«ƢƬŢ�ƢĔ¢�ƢǸǯ��řǷǄǳ¦�ƾǠƦǳ¦

فالشعر قادر على التعامل مع احلدث يف حلظته بل وحىت قبل أن . بالدور الفعال لتغيري الواقع املر

ǂǋƢƦŭ¦�ǲǠǨǳ¦�®°�ȄǴǟ�̈°ƾǬǳ¦�ǾȇƾǳÂ�ª ƾū¦�©ƢȇƢĔ�ƶǔƬƫ«1 أن '' فدوى''، فبالشعر استطاعت

تتصدى للعدوان الصهيوين من مجيع اجلهات وبه أيضا متكنت من تعرية التخاذل العريب ووضع 

عيان واألذهان، ومن فضح اجلرائم االستعمارية املرتكبة يف اخليانة األخوية حتت الضوء وأمام األ

  .حق األرض واإلنسان

  :محور الحياة اليومية)2

ينظر إىل احلياة االجتماعية املكتظة بالشواغل  -ردحًا طويًال من الزمن-ظّل الشعر العريب 

�ËǲǛ�ƾǫÂ��¾ȐŪ¦Â�ƨđȋ¦�ǞƥƢǗ�ƢȀȈǴǟ�Ƥ ǴǤȇ�ƨȈǫȂǧ�̈ǂǜǻ�ǂǌƦǳ¦�ǺǷ� ƢǘǈƦǳ¦Â�ƨȈǷȂȈǳ¦ -تبعا لذلك -  

لغة أرستقراطية، فخمة، تتعاىل، يف الغالب، على الواقع وتطّل من عٍل على أشيائه  «يستخدم 

بامللمح اهلرويب، وإنا لنراه يصل  -يف مجلته-، خبالف الشعر الرومانطيقي الذي اّتسم 2»ومكنوناته

لغة مغايرة تستجيب هلذا  بالواقع إىل مرحلة االختناق بني أصابع القرف واالحتقار، فاختذ لنفسه

�À¦ƾƳÂ�Ŀ�ÀƢƥÂǀǳ¦Â�ƨǠȈƦǘǳ¦�¬Âǂƥ�«¦ǄƬǷȏ¦Â�ȆǠǫ¦Ȃǳ¦�ǲǬū¦�ǺǷ�§ ƢƸǈǻȏ¦�ƨǤǳ�ƢĔ¤��ƾȇƾŪ¦�ȄƸǼŭ¦

  .الذات احلاملة

.218عمر يوسف قادري، التجربة الشعرية عند فدوى طوقان بني الشكل واملضمون، ص 1
.13م، ص 2002، 1علي جعفر العالق، الداللة املرئية قراءات يف شعرية القصيدة احلديثة، دار الشروق، عمان، ط2
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أما الشعر احلداثي فقد جاوز اللغتني معاً، فهو ال يعلو على الواقع ولكنه يعلو على 

املفاهيم األرستقراطية وعلى الذات احلاملة الغارقة يف اخلياالت الومهية اليت ال تبين هذا الواقع وال 

بيعة بل كما أنّه ال ميتزج بروح الط. تصنع الشيء اإلجيايب على أي مستوى من مستوياته العملية

، ومن مث فإنه إذا  1»فالشعب مورد حياة ال ينضب، أما الطبيعة فحالة آنية زائلة«بروح الشعب، 

جمتمعية، ومقدسة، والشاعر -زمنية، فوق- الشاعر الكالسيكي يتطلع إىل لغة «كان 

اجتماعية، وسرية، فإن الشاعر احلديث، فيما يدخل يف  ـ الرومانطيقي يتعلق بلغة هروبية، ضد

حقل اهتماماته كّال من جوهر الوجود ومعناه، إمنا يستعيد املبحث الرامبوي عن لغة ضدية، وعن 

، املشحونة 2»، هي لغة االنتهاك)جتديفية(أو '' أرضية''احتجاج اجتماعي، وجودي، لغة 

  .تداولة يف شارع احلياة الشعبيةبالطاقات الرتابية واملمتلئة بالكلمات امل

فالشاعر احلداثي بإخالصه لالجتاهات الواقعية املعاصرة، وباعتباره فردًا جوهريا وحيويا يف 

الشعر ليس ظاهرة شاذة  «بات مقتنعا االقتناع كله بأن  -يبين ويعمل ويفعل وينفعل-جمتمعه 

ع عنهم فتتخذ ما حيلو هلا من لغة معزولة حتتكرها طبقة من الناس ترتفع على سائر الناس ومنقط

مهما يكن هلا نصيبها من  -وأن لغة الشعر-تامة االصطناع تامة االنبتار عن لغة البشر العاديني

مصدرها احلق هو اللغة الطبيعية احلية اليت  ـ اإلتقان واإلجادة، والتخري والتنظيم، وهو أمر ال ننكره

ǶēƢȈƷ�Ǟǫ¦Â�Ŀ�² ƢǼǳ¦�Ƣđ�ª ƾƸƬȇ«3 .إليوت. س.ت"ا أحل عليه الشاعر االجنليزي وهذا م 

t.seliot" يف قوله :» �ǲǠǨǳƢƥ�² ƢǼǳ¦�Ƣđ�ǪǘǼȇ�ƢǸǯ�ƨǏƢŬ¦�ǾƬǤǳ�ǺǷ�Ǿƫ®ƢǷ�ǀƼƬȇ�À¢�Ƥ Ÿ�ǂǟƢǌǳƢǧ

من حوله، فإذا كانت تشهد حتسنا استفاد من ذلك، وإذا كانت تعاين من تدهور كان عليه أن 

د الواحد لؤلؤة، مركز دراسات الوحدة عب: سلمى اخلضراء اجليوسي، االجتاهات واحلركات يف الشعر العريب احلديث، تر1

.614م، ص 2001، 1، ط)لبنان(العربية، بريوت 
دراسة حول اإلطار االجتماعي الثقايف لالجتاهات والبىن  -كمال خري بيك، حركية احلداثة يف الشعر العريب املعاصر 2

.130م، ص 1986/هـ1406، 2، ط)لبنان(األدبية، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت 
.43م، ص 1971، 2، ط)لبنان(حممد النويهي، قضية الشعر اجلديد، دار الفكر، بريوت 3
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ال يكتفي بسلطانه، إذ ال بد  -هو معلومكما -، فالقصر 1»خيرج منها أفضل ما ميكن إخراجه

من اخلدم والعبيد واجلواري واجلنود ليكتمل معناه، وكذلك األمر بالنسبة للشعر، فهو ال يتوقف 

خالق  نشاط عند حدود السادة والكلمات املفخمة بل يتجاوزها إىل آفاق أرحب وأمشل كونه

أو استثناءات، األمر الذي أتاح فعال حيتوي كل اللهجات ومجيع الطبقات، بدون أي مكابرة

املعاصر عن  قارئلشاعر احلداثة مساحة إضافية من احلرية التعبريية ، وفرصة أكرب لصدم توقعات ال

ƨȈǷȂȈǳ¦�̈ƢȈū¦�ŚƥƢǠƫÂ�Ƥ Ǡǌǳ¦�©¦®ǂǨŭ�°ƢƦƬǟȏ¦�®°Â�ƨȈǠȈƦǘǳ¦�ƢēƢȈǸǈŠ� ƢȈǋȋ¦�ƨȈǸǈƫ�ǪȇǂǗ.

 من املفردات العامية والعبارات الشعبية فنراها تستخدم الكثري'' فدوى طوقان''أما شاعرتنا 

الكسري اجلريح، وكان الدافع اجلوهري وراء '' الليل والفرسان''يف ثنايا شعرها املدون حتت جناح 

هذا االستخدام هو الرغبة اجلادة يف احلفاظ على شخصيتها القومية، ويف السمو باللهجة احمللية 

عموما، اليت مل يبخل عليها العدو اإلسرائيلي بإقامة مراسيم واالرتقاء بالثقافة الشعبية الفلسطينية 

الدفن فجاد بكل الطقوس اجلنائزية املمكنة يف حماولة كريهة منه إىل ردمها حتت ركام الطمس 

  .والنسيان

رسالة إىل طفلني يف ''ولعّل من أكثر النماذج الشعرية متثيًال هلذا املنحى العامي قصيدة 

  :''فدوى''ل تقو  ،''الضفة الشرقية

يَا َكَرْم يَا َغَزالَِتي«

اْلَعَسُل الّصاِفي الُمِضيُء ِفي الُعُيونْ 

يُوَحْشِني ْكِثيرْ 

م، 1991، 1، ط)سوريا(نشر، دمشق حممد جديد، دار كنعان للدراسات وال:إليوت، يف الشعر والشعراء، تر. س.ت 1

 .19ص



  اللغويالتشكيل  .........................................:.....................................................الفصل األول

105

-َواْلُخَصُل الشَّْقراُء ِمْثُل اْلَقْمِح، ِمْثلُ 

َمْوِسِم اْلَحَصاِد، ِفي ُحُقولَِنا

1.»وَحْشِني، ُتوَحْشِني ْكِثيرْ تُ 

احلنني إىل الوطن العتيق الغريق، وقوة االشتياق إىل فالشاعرة وهي يف أوج تعبريها عن عمق 

لتحمل ) توَحْشِين، تُوَحْشِين ْكِثريْ (و ) يُوَحْشِين ْكِثريْ : (أرض الكرم والكرام مل جتد أفضل من عباريت

هتني العبارتني على عنق العفوية والصدق أبعاد هذا اإلحساس الكبري الدافق حزنا نتيجة فرض 

أبناء فلسطني احملتلة يف أرض الشتات والضياع خلف الشريط ووسط  اإلقامة اجلربية على

هذه الذكريات اليت جعلت شاعرتنا مدفوعة للمرة الثانية إىل االرمتاء يف أحضان اللهجة . الذكريات

:احمللية، فنطقت بلسان شعبها املعذب البسيط بقوهلا

الّلْه يَا بِْيَسانْ «

َكاَنْت ِلي أْرٌض ُهَناْك،

2.»ٌة ُحُقوُل َقْمٍح تـَْرَتِمي َمدَّ الَبَصرِ بـََيارَ 

هذه العبارة املقتبسة من الوسط الشعيب أتاحت لنا فرصة اإلحساس بنَـَفس ) اهللا يا بيسان(

نبضها املتسارع نتيجة اللهفة ملعانقة األحبة على بالشاعرة املقطوع حتت وطأة احلسرة واآلهات، و 

�ȏ�Ŗǳ¦�ƨǨȀËǴǳ¦�ƢĔ¤��Ƥ ȈƦū¦�°ƾǏيتقنها إال املبعدون عن األوطان.  

.493فدوى طوقان، الديوان، ص 1
.494املصدر نفسه، ص 2



  اللغويالتشكيل  .........................................:.....................................................الفصل األول

106

استحضار املكان اجلديد من  «أّن  "Michel Butor ميشال بوتور"ويرى  ،هذا

، وكذلك فقد عمدت الشاعرة 1»الشعور يأيت نتيجة اإلحساس بالضجر من املكان الذي فيه املرء

�À¦ǄƷȋ¦�ǺǷ�Ǧ'' بيسان''إىل استحضار  ȈǨƼƬǳ¦�» ƾđ�Ãǂǯǀǳ¦Â�ǂǯǀǳ¦�ÃȂƬǈǷ�ȄǴǟ ت
ّ
اليت أمل

اهللا يا (األمر الذي جعل هذه العبارة الشعبية  ،بقلبها بسبب بعدها اجلربي عن الوطن واألحبة

  .تتحول إىل حامل خصب للعديد من املداليل النفسية واالجتماعية) بيسان

من الدارجة الفلسطينية اليت تعرب عن األرض املغروسة بأشجار  «فهي ) بيارة(أما 

تسافر بقلبها احملزون يف دنيا '' فدوى''ذه اللحظات املمتلئة أنينا وحنينا رأينا ، ويف ه2»الربتقال

:األحالم لتصنع من خيوط اخليال جسور الوصال، فتهتف يف وجه الطفولة بعباريت

َغرََّة الصَّباِح، ِفي ُوُجوِهُكمْ أبُوسُ «

3.»أْعُيَن اْلَعَسلْ أبُوُس 

ال بد  -وهو شعور غامض دائما بشكل خاص- نشعر بأننا عشنا زمنا  «فإذا أردنا أن 

، وعرب هذا األمل 4»لنا من معاودة وضع ذكرياتنا، شيمة األحداث الفعلية، يف وسط من األمل

النهر الفاصل بني الضفتني، وعاشت تلك اللحظات اجلميلة '' فدوى''وتلك الذكريات عربت 

.رح رغم أنف الواقع املهني الذي نسف اجلسور وحّرم العبوراملفعمة مبعاين احلياة واحلب والف

م، 1986، 3باريس، ط-فريد أنطونيوس، منشورات عويدات، بريوت:ميشال بوتور، حبوث يف الرواية اجلديدة، تر: ينظر 1

 .41ص

.55عمر يوسف قادري، التجربة الشعرية عند فدوى طوقان بني الشكل واملضمون، ص 2
.496فدوى طوقان، الديوان، ص 3

، 3، ط)لبنان(خليل، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بريوت خليل أمحد : باشالر، جدلية الزمن، تر غاستون 4

.47م، ص 1992
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�̈ƾȈǐǬǳ¦�ǽǀǿ�®ÂƾƷ�ƾǼǟ�ƨȈǷƢǠǳ¦�Ƣē¦°ƢƦǟÂ�Ƣē¦®ǂǨŠ�» ȂǫȂǳ¦�ƪ ƥ¢�̈ǂǟƢǌǳ¦�À¢�ÂƾƦȇÂ'' رسالة

، فراحت تستخدم مزيدا من امللفوظات والرتاكيب املتداولة على ''إىل طفلني يف الضفة الشرقية

فاستخدمت يف '' محزة''و'' الفدائي واألرض''ها يضمن قصيدتلسان الشعب يف خطاباته اليومية 

للتعبري عن انعدام جدوى الكلمة والقول حتت ظالل الليل ) ملح ال يورق أو يزهر(األوىل عبارة 

) يا ألف هال باملوت(االستعماري املوحش والعدوان الصهيوين املتوحش، واستخدمت أيضا عبارة 

ƢƦǠǳ¦�ǽǀǿ�ƪ°̈�حممِّلة إياها مهمة اإلدالء بشه ƷËǂǐǧ��ǲǓƢǼŭ¦�řȈǘǈǴǨǳ¦�Ƥ Ǡǌǳ¦�ǪƷ�Ŀ�Ƣē®Ƣ

على بساطتها بأنه الشعب الذي ال يهاب املوت بل إنه يستقبل املوت بالرتحيب والتهليل 

  .الصدر املكشوفبو 

�ƨȈǷȂȈǳ¦�ƨǗƢǈƦǳ¦Â�ƨȇ®ƢȈƬǟȏ¦�ǺǷ�̈ŚƦǯ�ƨǼƸǋ�ȄǴǟ�ƢȀƦǴǏ�Ŀ�ÄȂǘǼƫ�ƢĔƜǧ�ƨȈǻƢưǳ¦�̈ƾȈǐǬǳ¦�ƢǷ¢

املوقف الشعوري الثابت الذي يرينا محزة قبل النكبة  «جة األوىل يف ذلك اليت تتجسد بالدر 

وبعدها، ألن هذا الصمود مبين على رؤية واضحة تستند إىل معطيات الواقع الذي ال يقبل 

، كما تتأكد تلك البساطة من ناحية أخرى يف استناد هذه القصيدة 1»املغالطة والتمويه والتهويل

كقومي ''، ''بيد الكدح''، ''، طيبا يأكل خبزة''بلديت'': ألوفة من مثلعلى بعض التعابري امل

  :''فدوى''حيث تقول  ،وغريها... ''حواشي الدار''، ''يا ابنة عمي''، ''البسطاء الطيبني

َكاَن َحْمَزه«

َواِحداً ِمْن بـَْلَدِتي َكاآلَخرِينَ 

يَأُكُل ُخبَزهطَيِّباً 

اْلُبَسطَاِء الطَِّيِبينَ بَِيِد اْلَكْدِح َكَقْوِمي 

بوزيد كحول، البناء الفين يف شعر فدوى طوقان، رسالة ماجستري، معهد اآلداب والثقافة العربية، جامعة قسنطينة، 1

.170م، ص 1980/هـ1400
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َنا َذاَت يـَْومٍ  قَاَل ِلي ِحيَن اْلتَـَقيـْ

َوأنَا أْخِبُط ِفي تِيِه اْلَهزِيَمه

َنَة َعمِّي 1.»اْصُمِدي، الَ َتْضُعِفي يَا ابـْ

يف متناول اليد، ليست بعيدة  « -كما هو واضح- فقد جاءت هذه األبيات الشعرية

الغور ومل تأت من أفق بعيد أو خلد قصي، بل ال تكاد تنطوي على أخيلة إملاعية أو حتتوي على 

2�ǒ»إحياءات غضرية وال أية ظالل خفية ȀǼƫ�ƢĔȂǰǳ�Ǯ ǳ̄Â��- على السرد  -يف جوهرها

  .الشعبية'' محزة''القصصي والوصف الظاهري لشخصية 

كالسيكيون   - فيما كان الشعراء النيو «ميكننا القول بأنه '' محزة''ومبناسبة احلديث عن 

، ''هند''يواصلون يف قصائدهم الغزلية، استعارة أمساء النساء البدويات من األشعار القدمية، كـ

ة باخلصوصية ، وفيما كان الشعراء الرومانطيقيون يربمون يف ابتكار األمساء احلافل''عفراء''و'' ليلى''و

قد '' واقعيتهم اللغوية''فإن الشعراء احملدثني يف ... والتناغم، تطلق على احلبيبات أو املرأة بوجه عام

فتحوا أبواب شعرهم لألمساء الدارجة، ويف مجيع املوضوعات املمكنة، وهي قبل كل شيء األمساء 

لف املشاكل العاطفية أو الفكرية أو األكثر شيوعاً، واألكثر شعبية، وبالنتيجة األكثر مشوًال يف خمت

، ومع غريها من الشخوص ''محزة''مع شخصية '' فدوى''، وهذا ما صنعته 3»االجتماعية لألفراد

استشهد استشهادًا بطوليا بعد  «الذي '' مازن أبو غزالة''الشعبية األخرى، واملتمثلة يف الفدائي 

، 4»م1967سنة  -سبتمرب-ب أيلول معركة عنيدة استمرت ثالثة أيام، وكان ذلك إبان حر 

.542فدوى طوقان، الديوان، ص 1

.50التجربة الشعرية عند فدوى طوقان بني الشكل واملضمون، ص عمر يوسف قادري، 2
دراسة حول اإلطار االجتماعي الثقايف لالجتاهات والبىن  -كمال خري بيك، حركية احلداثة يف الشعر العريب املعاصر 3

.143األدبية، ص 
.502فدوى طوقان، الديوان، ص : ينظر 4
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الذي قاد الثورة الفلسطينية ضد '' عز الدين القّسام''واملتمثلة أيضا يف شخصية كل من الشيخ 

، وكان استشهاده بداية 15/11/35القوات االجنليزية احملتلة وسقط شهيدا يف ميدان املعركة يف 

عبد ''، وشخصية البطل 1»ع سنواتلثورة عارمة ضد االجنليز والصهاينة استمرت أكثر من أرب

قائد قوات اجلهاد املقدس يف فلسطني، والذي استشهد يف معركة القسطل جبوار '' القادر احلسيين

وقد استطاعت الشاعرة مبوجب . 2»م ضد القوات الصهيونية08/04/1948القدس الشريف يف 

واملتداولة على كل  ،هريي اليومياستخدامها هلذه األمساء الدارجة الرمزية املعروفة يف الوسط اجلما

  .لسان شعيب أن تضفي على شعرها طاقة إضافية من احلس الواقعي

استخدام املفردات ال يتم يف  «وعلى أية حال، فإن احلقيقة اليت ال تقبل املغالطة هي أن 

فنان الفنية املزدوجة، والشاعر ال/ضوء فصاحتها من عدمها وإمنا على وفق حاجة الشاعر االنفعالية

هو القادر على إعادة  خلق املفردة وحتويلها إىل طاقة شعرية إحيائية كبرية تنفتح على ثراء معنوي 

، فالشعر وإن كان يستمد بعض كلماته وأصدق تعابريه وبالنتيجة أغلب 3»وتصويري ال حدود له

خاصة،  كيميائية  -يف نفس الوقت- معطياته من الواقع شأنه يف ذلك شأن كّل الفنون، فإن له 

تنقل املعطيات من سوائها الواقعي إىل سوائها الشعري عرب حلظة  «وهذه الكيميائية هي اليت 

تتمتع بقدر عاٍل من اخلرق، وتنطوي على سرٍّ عميق ينفذ برحيق األزهار إىل دائرة العسل، 

، وهذا ما أجنزته شاعرتنا على مستوى شعرها، إذ ظلت بالرغم 4»وبعصري العنب إىل حانية اخلمر

.142دوى طوقان بني الشكل واملضمون، ص عمر يوسف قادري، التجربة الشعرية عند ف1
.142املرجع نفسه، ص 2

، )سوريا(مرحلة الرواد، منشورات احتاد الكتاب العرب، دمشق -حممد راضي جعفر، االغرتاب يف الشعر العراقي املعاصر 3

 .86ـ  85م، ص ص 1999ط، .د

م، 2005ط، .، د)سوريا(اد الكتاب العرب، دمشق كتابات، منشورات احت-عبد القادر احلصين، أوقفين الورق وقال يل 4

 .126ص 
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بعيدة عن الضحالة واالبتذال  - املشار إليها وغري املشار إليها-من مجيع تلك االستعماالت اليومية

  .واإلسفاف

  :الطبيعة محور)3

�ǺǷ�ÅƢȈǼǣ�Å¦°ƾǐǷ�ƨȇ®ȂƳÂ�ǂǿƢǜǷÂ�ƨȈǻȂǯ�ǂǏƢǼǟ�ǺǷ�ǾȈǴǟ�ǒ ȀǼȇ�ƢŠ�ȆǠȈƦǘǳ¦�¾ƢĐ¦�ŐƬǠȇ

اإلبداع واإلهلام الفين، ووسيلة مهمة من وسائل التأثري وإحداث التجاوب واالنفعال  مصادر

ا كانت الطبيعة على هذا القدر من األمهية واحليوية عمد الشاعر العريب منذ العصر 
ّ
املطلوب، ومل

 اجلاهلي وحىت يومنا هذا إىل الوقوف بني يديها الفتيتني يشاهد مجاهلا املمطر الباكي واملزهر

�ǲǷƘƬŭ¦�ǾǴǬǟÂ�Ǧ ǿǂŭ¦�ǾƦǴǬƥÂ�ƨǻƢǼǨǳ¦�ǾƷÂǂƥ�ǲƥ�ǾǇ¦ȂŞ�ǆ Ȉǳ�ƨȈƴǌǳ¦�Ƣē¦ȂǏȋ�ƪ ǐǼȇÂ��Ȇǿ¦Ǆǳ¦

ليحول تلك املشاهد واألصوات إىل كلمات موحية وقادرة على جتسيد موقفه اخلاص إزاء الواقع 

.واحلياة، وعلى فتح خطابه الشعري على زخم هائل من العمق والقوة والكثافة

سياق تصنيف ألفاظ احملور الطبيعي حبسب مستواها االنتمائي وحمتواها ونروم يف هذا ال

:الداليل، إذ ميكننا توزيعها تبعا للسجالت املعجمية التالية

وجاء استخدام . السماء، اهلواء، الرياح، اإلعصار، العاصفة:سجل العناصر الهوائيةأ ـ 

  :ميثلها اجلدول اآليت كما  الشاعرة هلذه الكتل اهلوائية متفاوتا
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:03الجدول رقم 

  النسبة المئوية  عدد التكرارات  الوحدات الداللية

%1508,37الرياح

%0703,91السماء

%0402,23اإلعصار

%0100,55اهلواء

%0100,55العاصفة

  %15,64  28  المجموع

الرياح على غريها /الريحنالحظ من خالل هذا اجلدول اإلحصائي املسّجل هيمنة وحدة 

وتتأرجح ). %08,37(مرة؛ أي بنسبة ) 15(من الوحدات اهلوائية األخرى، إذ بلغ تكرارها 

محولتها الداللية يف مجيع هذه التكرارات بني كفيت السلب واإلجياب، وعلى هذا فقد هّبت علينا 

ح واخلري، كما يف قول الريح يف إحدى املواضع الشعرية من اجلهات الغربية حمّملة ببذور الفر 

  :الشاعرة

َيه« ُهْم َمْن َكانُوا ِصبـْ ِمنـْ

َتْحَتِرُف الشَّْيطََنَة وتـَْلُهو بِاألْلَعاِب النَّارِيَه

ُتْطِلُق ِفي الرِّيِح الَغْربِيَّه
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1.»َزِحيَّهالقُ الَخْضرِ الُحْمرِ ِسْرَب الطََّيارَاِت الُزْرقِ 

األّول مقابلة الضد والنقيض من اجلهات األربع بينما هّبت علينا يف موضع آخر يقابل 

:حمّملة بنذور الشؤم واخلطر، كما يف قول الشاعرة

َكاَن َوْحُش الَغاِب َيْحُسو الَخْمَر، ِفي«

َحاِن الَجرِيَمه

َورِياُح الشُّْؤِم تـَْعِوي

2.»ِفي الِجهاِت األْرَبعِ 

سعادة احلقيقية امللونة جبميل ألوان فنرانا يف املقطع الشعري األول نقف وجها لوجه أمام ال

احلياة املرحة، أما يف املقطع الشعري الثاين فإننا نقف يف منطقة احلصار واالحنسار حيث ال مكان 

.للفرح الربيء، وال لألمل املشروع يف احتضان معاين احلياة الكرمية

مرات ) 07(كرها وتأيت وحدة السماء يف املرتبة الثانية بعد الريح مباشرة، حيث ترّدد ذ 

يف - ، وجاء ترديدها يف كل مرة نابضا بأمسى املعاين واملضامني، فالّسماء) %03,91(وبنسبة 

كانت الّسماء تطفح بالنجوم (ƢǤǳȋ¦Â�¾ȂȀĐ¦�̧®ȂƬǈǷÂ� ƢȈǔǳ¦Â�ǲǷȋ¦�ǞƦǼǷ�Ȇǿ±� -نظر شاعرتنا

��¤�ƢËĔ)مفتوحة الصدر إىل السماء(عطاء  ومصدر لكل، وهي وجهة احملزون والرجاء )واأللغاز

  :مسكن الرمحة للعابد

ِفي َخْيَمِة اللَّْيلِ «

.565فدوى طوقان، الديوان، ص 1
 .والصفحة نفسها، املصدر نفسه 2
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َوِفي رََحابَِة الَعَراءِ 

قَاَمْت ُتَصلِّي

1.»َورَفـََعْت إَلى السََّماِء َوْجَهَها

  :وعنوان االنطالق والتحرر للمستعبد

َجَرْت ُمْنتَـَهى«

السَّماِء الَكِبيَرهتـَُعلُِّق أْقَماَر أْفراِحَها في 

تَـَهىوتـُْعِلُن أنَّ المَ  طاَف الَقِديَم انـْ

َتَدا 2.»وتـُْعِلُن أنَّ الَمطَاَف الَجِديَد ابـْ

  :والصدر األرحب الحتضان روح الشهيد

، َنْظَرٌة َعَلى الَطرِيقِ طََلَق الُمَجْنَدُل الَمْسُحوقُ َوانْ «

  هئَوَنْظَرٌة َعَلى السََّماِء الرَّْحَبِة الُمِضي

َناهَوَغطَّ ِفي القَ 

ُمْغَتِسالً ُمَتمِّماً ُوُضوَءه

3.»!َوقَاَمْت الصََّاله

 .508 - 507ص ص  فدوى طوقان، الديوان،1
.561، ص املصدر نفسه 2
.558نفسه، ص 3
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إىل السماء، أما اإلعصار فقد حاز على املرتبة الثالثة من حيث '' فدوى''هكذا نظرت 

، )%02,23(مرات بنسبة ) 04('' الليل والفرسان''الرتتيب التنازيل، وبلغ ترديده يف رحاب 

ويف / يوم اإلعصار الشيطاين طغى وامتد(األوىل والثانية مبعىن الظلم واخلطر الصهيوين فجاء يف املرة 

، وجاء يف املرة الثالثة والرابعة مبعىن الغضب والرفض الفلسطيين، فتقول )دروب الليل واإلعصار

  :الشاعرة

الرَّْعُد َواإلْعَصاُر َواألْمطَاُر ِفي َوطَِنيوَ «

:تـَُردُِّدَها َمِعي

1.»!ُحرِّيَِتي!ُحرِّيَِتي!ِتيُحرِّيَ 

وكانت الرتبة األخرية من نصيب كّل من دال اهلواء ووحدة العاصفة، فشاهدنا اهلواء الذي 

وهو حيافظ على توبة املعهود يف ) تطّهر اهلواء يف مدينيت(يف عبارة ) %00,55(تكرر مرة واحدة 

جماله الطبيعي، أي باعتباره مصدرًا أساسيًا من مصادر التنفس واحلياة، أما العاصفة اليت بلغ 

) وهدير العاصفة يكشف اللغز(يف عبارة) %00,55(مرّة واحدة فقط  - هي األخرى-تكرارها 

يعة لتتقمص دور اإلحياء والرتميز، إذ وردت مبعىن الثورة والصوت الثوري فشاهدناها ختلع ثوب الطب

  .املشتعل خلف حدود الصمت وقتامة األوضاع الكارثية السائدة يف األرض احملتلة

الصخور، اجلبال، األحجار، الرّبوات، الرتاب، الشواطئ، :سجل العناصر الّترابيةب ـ 

:الرمال، وميثلها اجلدول اآليت

.555، ص فدوى طوقان، الديوان1
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:04الجدول رقم 

  النسبة المئوية  عدد التكرارات  الوحدات الداللية

%0905,02الصخور

%0502,79اجلبال

%0402,23األحجار

%0402,23الرّبوات

%0301,67الثرى/الرتاب

%0201,11الشواطئ

%0100,55الّرمال

  %15,64  28  المجموع

والنسب املسجلة يف اجلدول أعاله أن وحدة الّصخور نستخلص من استقرائنا هلذه األرقام 

أي  مرات) 09(قد سيطرت على خانة التفوق من حيث احلضور، إذ بلغ ترديدها 

محلت هذه الصخور بني سواعدها الرتابية العديد من املعاين قد ، و )%05,02(بنسبة

نق الوفاء لذرة احلليب واإلحياءات، فوردت يف بعض املواطن الشعرية مبعىن الواجب املشدود على ع

، ومبعىن العبثية والعذاب الطويل احملمول على ظهر السنني )أمحله كصخرة مشدودة بعنقي(والرتاب 

  :واألوجاع البكماء
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والسِّتُّوَن َعامْ َكاَنْت الَخْمَسةُ «

1.»َصمَّاَء َتْستَـْوِطُن َظْهَرهَصْخَرةً 

الفرسان اليت ال تعرف الرتاجع واالحنناء ومبعىن القوة والصالبة يف دروب التحدي ومواكب 

وكذلك وردت الصخور يف مواطن شعرية أخرى مبعىن القساوة اليت ). وها أنتم كصخر جبالنا قوة(

، وأخريا مبعىن )صخرة قليب(استوطنت القلب األنثوي فأحالت فيه الدم واحلب إىل يباس وجفاء 

اليت ال بد أن تصل يوماً إىل مصّب االنتصار على العوائق املوضوعة يف وجه السيول الثورية اجلارفة 

  .أعداء احلياة واألحياء لذا فلتنهمر هذه الصخور كما تشاء

قة أيضا إذا ما قورنت مع الوحدات الداللية وتعترب وحدة اجلبال من الوحدات الرتابية املتفوّ 

 على ضخامة ، فدلت يف املرة األوىل) %02,79( وبنسبة مرات) 05(األخرى، وبلغ تكرارها 

ت بشوارع املدينة الطيبة إثر اهلزمية ووقوع االحتالل الصهيوين 
ّ
الصمت  (حجم الفاجعة اليت أمل

كصخر جبالنا (، وحتّملت يف املرة الثانية مهمة اإلحياء مبعاين الشموخ والثبات )كاجلبال رابض

مكتفية جبماهلا الطبيعي  ، بينما قّررت يف باقي التكرارات االبتعاد عن زينة اإلحياء والظالل)قوة

:املعهود، ومنها قول الشاعرة

يـُْتِعبُِني الَحِنيُن يَا ُعَمرْ «

َلَوْجِهَك الَقَمرْ 

َهْل َذاِكٌر أيَّاَم ُكْنَت َتْطُلُع الَجَبلَ 

2.»َماَمًة ِمْن زَْهِر الَجَبلِ َتْحِمُل ِلي إضْ 

.544فدوى طوقان، الديوان، ص 1
.495، ص املصدر نفسه 2
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مأوى جلميل الذكريات من اجلبل يف هذين السطرين الشعريني '' فدوى''فقد اختذت 

.املنسّية بني طّيات الزمن الطفويل الربيء

غطت وحديت احلجارة والرّبوات فراغ كل من اخلانتني الثالثة والرابعة، وبلغ قد هذا، و 

فرأينا احلجارة حينا ترتادف  )%02,23(مرات؛ أي بنسبة ) 04(حضورمها يف ثنايا الديوان 

، وصادفناها حينا آخر تتعانق وتتعاهد مع الصخور )حجارة خزي وعار(ولفظيت اخلزي والعار 

تنهمر الصخور (لتصنع املوانع احلائلة دون استمرار الثورة الفدائية وبلوغ األهداف املرجّوة 

ر قصيدة من قصائد الديوان ، كما شاهدناها يف آخ)فلتنهمر كما تشاء هذه األحجار/ واألحجار

سالحا تشهره األيادي الفلسطينية الربيئة يف وجه الدبابات الصهيونية اجلهمة، '' أنشودة الصريورة''

  :حيث تقول الشاعرة

َيْجَتاُح َشَوارَِع َو َحَواِري«

َوارِ ''يـََتَمرَْكُز ِفي قـَْلِب  ''الدَّ

بَابَاِت الَجْهَمِة ُيْطِلُق  1»!َرشَّاَش األْحَجارِ َوَعَلى الدَّ

فاألحجار هي البندقية املعّتقة اليت ورثها األبناء عن اآلباء، وهي البوتقة اليت تنصهر فيها 

البساطة وقلة احليلة، الشجاعة والتحدي، القوة والشموخ، الثبات : مجيع املعاين الساميات

يه من مواد ترابية وأبعاد والقائمة تطول وتطول، أما وحدة الرّبوات وما تنهض عل... والصمود

�ȄǴǟ�©ǂǘȈǇ�ƢĔȂǯ'' الفدائي واألرض''جغرافية فيصح اختاذها عنوانا آلخر مقطع من قصيدة 

  .معظم سطوره وحاصرت برتديدها الرباعي حافاته األربع

.568-567فدوى طوقان، الديوان، ص ص 1
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يف املرتبة اخلامسة ) %01,67(بنسبة و مرات ) 03(الثرى املتكررة /وتأيت وحدة الرتاب

حسب الرتتيب التنازيل اجلدويل، واملعروف عن الرتاب أنه يشكل جوهر اخللق والوجود وموطن 

والشعب الفلسطيين بل وكل الشعوب  "فدوى"الفناء والذوبان ومبدأ االنبعاث والنشور، وهو عند 

ǾËǻ¤��ƨǷȋ¦�µ - مهما اختلفت الثقافات والديانات-األخرى  ȂĔ�² ƢǇ¢�ǲưŻ  األرض واهلوية يف

  .رحاب املاضي واحلاضر واملستقبل

إىل ''ضمن قصيدة ) %01,11(بنسبة و أما وحدة الشواطئ اليت تكررت مرتني فقط 

  :''فدوى''تقول كما '' صديق غريب

-َلُكْنُت ِإَلى َجْنِبَك اآلَن ِعْندَ «

ْرِسيَشَواِطِئ ُحبَِّك أُ 

1.»َسِفيَنَة ُعْمِري

  :تقول الشاعرة ،''إىل الوجه الذي ضاع يف التيه''وبني سطور قصيدة 

نَـْيِه َتْمَتدُّ « -َكاَنْت الزُّْرَقُة ِفي َعيـْ

ُبَحْيراٍت َحزِيَنه

َواَألَسى َيْطَفُح ِمْن ُشْطآِنَها ِمْلحاً 

2.»َوَماءْ 

.486فدوى طوقان، الديوان، ص 1
.539-538املصدر نفسه، ص ص 2
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فقد أشارت يف املقطع الشعري األول إىل بّر األمان والسكون واالستقرار، وأشارت يف 

.شعري اآلخر إىل العيون احلزينة املبتّلة بالعربات العامرة باحلسراتاملقبوس ال

وخنتم السجل الرتايب بذكر وحدة الرمال اليت مل ترتسم حروفها إال مرة واحدة 

املهداة إىل روح الشهيد '' حكاية ألطفالنا''أثناء التلفظ بأول سطر من قصيدة  )00,55%(

  :''فارس''

َوْجٌه َعَلى الرَِّمالِ «

1.»َوُعُنُق َتُحزُّ ِفيِه ُعْقَدُة الِحَبالِ 

  .وقد استوحت الشاعرة من هذا الذكر الوحيد داللة الشحوب وامنحاء القسمات السعيدة

النهر، األمطار، الطوفان، املاء، البحر، السواحل، السحاب، :سجل العناصر المائيةج ـ 

  :اآليتميثلها اجلدول و . املوج، الرذاذ، البحريات، اجلداول

.557، ص فدوى طوقان، الديوان1
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:05الجدول رقم 

  النسبة المئوية  كراراتعدد الت  الوحدات الداللية

%1005,58النهر

%0804,46األمطار

%0402,23الطوفان

%0301,67املاء

%0201,11البحر

%0201,11السواحل

%0201,11السحاب

%0100,55املوج

%0100,55الرذاذ

%0100,55البحريات

%0100,55اجلداول

  %19,55  35  المجموع
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نتبّني من خالل هذا اجلدول وهذه اإلحصاءات أن وحدة النهر قد جاءت على رأس 

، )%05,58(مرات وبنسبة ) 10(القائمة املائية من حيث احلضور واهليمنة، إذ بلغ تكرارها 

الطبيعي واخلروج عن معطف ويبدو أن النهر يف معظم هذه التكرارات أىب االنسالخ عن ماضيه 

�» ƢǨǔǳ¦�śƥ�ǲǏƢǨǳ¦�ƾƬǸŭ¦�ǞǇ¦Ȃǳ¦�ȆƟƢŭ¦�ÃǂĐ¦�ǽ°ƢƦƬǟƢƥ�Ä¢��² ƢǼǳ¦�ƨǷƢǟ�Ãƾǳ�» ȂǳƘŭ¦�ǾǳȂǳƾǷ

على املستوى الكلي، وبني األهل واألحباب واألصحاب على املستوى الفلسطيين، وهذا ما 

يف الضفة '' عمر''و'' كرمة''المسناه بأنامل اإلحساس على صفحات الّرسالة املهداة إىل الطفلني 

  :''فدوى''الشرقية، تقول 

يـُْعِجُزِني يَا َكْرَمِتي الُعُبورَ «

نَـَنا فَالنـَّْهُر يـَْقَطُع الطَّرِيَق بـَيـْ

َوُهْم ُهَنا يُراِبَطونْ 

َكَلْعَنٍة َسْوداِء ُهْم ُهَنا يـَُراِبطُونَ 

َقْد َنَسُفوا الُجُسورَ 

َوَحَرُموِني ِمْنِك يَا َصِغيَرِتي

1.»َوَحرَُّموا الُعُبورَ 

أما اللمسة اجلديدة اليت أضفتها الشاعرة على هذه الوحدة املبتّلة مبياه النهر العذبة فتظهر 

حيث '' مخس أغنيات للفدائيني''من قصيدة '' حني تنهمر األنباء السيئة''جلّية يف األغنية الثالثة 

  .احفة حنو مصب االنتصار على املبطلنيشاهدنا النهر خيلع ثوب الطبيعة ويرتدي زّي الثورة الز 

.493-492فدوى طوقان، الديوان، ص ص 1
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، وقد انطوت هذه )%04,46(بنسبة و مرات ) 08(وبعد النهر يأيت املطر الذي تكرر  

ي، البعد الثوري، البعد ري البعد التطهريي، البعد التبش: الوحدة املائية الثانية على أربعة أبعاد داللية

ويف مسرحها رأينا الشاعرة خترج '' مدينيت احلزينة''فكان البعد التطهريي عنوانا لقصيدة . التشاؤمي

�ļ°ƢƦǠƥ�¬Ƣȇǂǳ¦�ǾƳÂ�Ŀ�Ǧ Ƭē� ƢǸǈǳ¦�ń¤�°ƾǐǳ¦�ƨƷȂƬǨǷ� ¦ǂǠǴǳ)أنزيل األمطار، ولتنزل األمطار(

ي ضمن ري فتطهر اهلواء واألرض من أقدار األعداء وأدناس األقدام السوداء، وكان البعد التبش

�ƢēƾȈǐǫ''هديّة من هدايا الرّبيع والصّيب النافع إذ أضحى '' فة الشرقيةرسالة إىل طفلني يف الض

�ń¤�©¦Ȃŭ¦Â�ǆ ƥƢȈǳ¦�ƢȀȈǧ�¾ƢƷ¢Â�ƲȈđ�«Â±�Ëǲǯ�ǺǷ�ƢȀȈǧ�ƪ Ʀǻ¢�µ °ȋ¦�§ ¦ŗƥ�ǖǴƬƻ¦�¦̄¤�Äǀǳ¦

ملمحاً من مالمح الصوت الرافض '' حرية الشعب''اخلصوبة واحلياة، وكان البعد الثوري يف قصيدة 

، أما البعد التشاؤمي فقد  )حرييت، حرييت، حرييت(مرّدداً حروف النصر املشتعل على األفق املسدود 

فجاء ملفوفًا بني طيّات السواد واحلداد '' أنشودة الصريورة''كشف عن وجهه الرهيب يف قصيدة 

  :تقول الشاعرة ،حيث

َراَن ا« ْرَبدَّ َوْجُه ُحَزيـْ

زَخَّ الَمَطُر األْسَودُ 

1.»َهَوْت َوتـََعلََّقْت اللَّْعَنهَوُهَناَك َعَلى أْطَراِف األُفقِ 

مرات، )04(ومن املطر األسود إىل الطوفان األسود املسكون باحللكة، والذي تكرر 

يوم (يف ثنايا العنوان وعبارة '' الطوفان والشجرة''بني سطور كّل من قصيدة ) %02,23(وبنسبة 

، وكذلك يف قول )يقتحم الليل وطوفانه(يف عبارة '' أنشودة الصريورة''، وقصيدة )الطوفان األسود

  :الشاعرة

.566فدوى طوقان، الديوان، ص 1
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َلُعَها طُوفَاُن الُحْلَكهاألَ « ْرُض َتِميُد َتِميُد َوَتْسُقُط يـَبـْ

َها بالُخطَُواِت الُمْرتَِبَكه يـَْعبـُُر نـَْهُر الزََّمِن َعَليـْ

1.»يـَْزَحُف، يـَْرِجُع أْو يـََتَجمَّدُ 

صدى يرتدد له حامال يف كفه امللعونة وقد جاءنا الطوفان يف كال القصيدتني ومع كل 

إنه الوحش الصهيوين املهووس بزراعة . اهلمجية مجيع نذور الشؤم والشر ومعاين اهلول واخلطر

  .اجلثث يف القبور وصناعة املوت

من ) %01,67(مواضع شعرية؛ أي بنسبة  )03( أما املاء فقد نطقت الشاعرة بلفظه يف

، )مياه الليل(ليدل على الويالت واألزمات '' الليل''املوضع األول بدال النسبة اإلمجالية، فاقرتن يف 

ملحاً (فدّل داللة إشارية على دموع احلزن واحلسرات '' امللح''ومتوضع يف املوضع اآلخر جبنب 

فظل حمافظا على محولته االعتيادية الطبيعية '' نافورة''، وتعانق يف املوضع األخري مع لفظ )وماء

  ).نافورة ماء(صدراً أساسيا من مصادر اخلصب واحلياة باعتباره م

وجاء بعد وحدة املاء دور كّل من البحر والساحل والّسحاب لترتبع هذه الوحدات املائية 

ȂǸĐ¦�ǺǷ̧�)%01,11(الثالث على عرش الرتبة اخلامسة، إذ بلغ تكرارها مجيعا مرتني وبنسبة 

وهي ختاطب األحّبة '' فدوى''حر ترتدد تارة على لسان العام والنسبة اإلمجالية، فسمعنا حروف الب

العامرة باملغامرة، ) سندباد البحر(وحكايات  ودءاملو خلف الشريط وتدير وجه الطفولة حنو املاضي 

ومسعناها ترتدد تارة أخرى يف إحساس الشاعرة املصلوب وهي تسأل وتستفسر عن األسباب 

، أما الّساحل )حبار الظلمات(يب إىل حبر رهيب من واملسببات اليت أحالت موطنها الطيب احلب

، وعلى صفحة ''اهلمجية''مقرونًا بلفظ '' الطوفان والشجرة''فرأيناه يرتسم حبروفه على واجهة 

.566فدوى طوقان، الديوان، ص 1
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ملتحفًا سواد الليل والنار اجلهنمية، وكان يف كال املرتني دليال على '' الوجه الذي ضاع يف التيه''

''الّسحاب''الل التكالب الغريب، واالحتالل الصهيوين، وأما مدى ضخامة اهلول واخلطر حتت ظ

باعتباره مصدرا من مصادر الغيث والعطاء والتبشري '' الطاعون''فقد كشف عن نفسه يف قصيدة 

  .باخلري

ƨȈǳƢƬǳ¦�Ǟƥ°ȋ¦�©¦ƾƷȂǳ¦�ǽǂǯǀƥ�ǾƬȇƢĔ�Ǻǟ�ǲƴǈǳ¦�ǺǴǠȇÂ: ،املوج، اجلداول، البحريات، الرذاذ

، حبيث تكررت مرة واحدة فقط وبنسبة )الرتبة السادسة(ستوى الرتتييب اليت وردت على نفس امل

فكان املوج هو السفن اليت أقّلت املوت واخليانة والغّصة والبالء حنو أراضي املدينة )00,55%(

احلزينة، وكانت اجلداول هي املياه العذبة اليت دخلت يف شراكة محيمة مع دماء الشهداء النقّية 

مة العربية فتبقى باقية بقاء األمم والوجود رغم اإلعصار الشيطاين والطوفان األسود لرتوي شجرة األ

والسواحل اهلمجية، وكانت البحريات عيونا حزينة تطفح بكل ألوان األسى واليأس والسأم، وكان 

�ËŐǟ�Äǀǳ¦�¾ȂǴƦŭ¦�ȆƟƢŭ¦�ǲƴǈǳ¦�¦ǀǿ�ƨȇƢĔ�ƨǘǬǻ�ǲȈǸŪ¦�ǽƾȀǌŠ�̄ ¦̄ǂǳ¦�³ عن  -يف معظمه-  °

  .الشعب الفلسطيين املخذولمعاناة 

:ƨȈǳƢƬǳ¦�©ƢǟȂǸĐ¦�ń¤�ǂǔƻȋ¦�ǲƴǈǳ¦�¦ǀǿ�ǶȈǈǬƫ�ƢǼǼǰŻÂ:سجل العناصر النباتيةـ  د

الشجرة، الغاب، الثمار، النخيل، شجر املرجان، شجر التفاح، :المجموعة األولى

:الكرم، الفستق، شجر احلناء، وميثلها اجلدول اآليت
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:06الجدول رقم 

  النسبة المئوية  عدد التكرارات  الدالليةالوحدات 

%1005,58الشجرة

%0301,67الغاب

%0301,67الثمار

%0201,11النخيل

%0100,55الكرم

%0100,55شجر املرجان

%0100,55شجر التفاح

%0100,55شجر احلناء

%0100,55الفستق

  %12,84  23  المجموع

الزهور، الورود، األقاح، زهرة عباد الشمس، الشقائق احلمراء، الشقائق :المجموعة الثانية

:الزرقاء، وميثلها اجلدول اآليت
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:07الجدول رقم 

  النسبة المئوية  عدد التكرارات  الوحدات الداللية

%0703,91الزهور

%0301,67الورود

%0201,11الشقائق احلمراء

%0100,55الشقائق الزرقاء

%0100,55الشمسعباد 

%0100,55األقاح

  %08,37  15  المجموع

القمح، العشب، السنابل، الغالل، العلف، احلبق الربي، الشمر، قرن :المجموعة الثالثة

:الغزال، وميثلها اجلدول اآليت
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:08الجدول رقم 

  النسبة المئوية  عدد التكرارات  الوحدات الداللية

%0402,23القمح

%0201,11العشب

%0100,55السنابل

%0100,55الغالل

%0100,55العلف

%0100,55احلبق الربي

%0100,55الشمر

%0100,55قرن الغزال

  %06,70  12  المجموع
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ار، احلنظل، الزقوم، وميثلها اجلدول التايلالشوك، الصبّ :المجموعة الرابعة:

:09الجدول رقم 

  النسبة المئوية  عدد التكرارات  الوحدات الداللية

%0301,67الشوك

%0201,11الصبار

%0100,55احلنظل

%0100,55الزقوم

  %03,91  07  المجموع

بعد هذا التصنيف الواقف على قدمي اإلحصاء والرتتيب التنازيل، ميكننا القول بتفوق 

�Ŗǳ¦�ƨǟȂǸĐ¦�ȆǿÂ��©ƢǟȂǸĐ¦�ǂƟƢǇ�ȄǴǟ�ńÂȋ¦�ƨǟȂǸĐ¦ نطقت منذ الوهلة األوىل بوحدة

مرات وبنسبة ) 10(، والشاعرة باستخدامها هلذه الوحدة الداللية املتكررة ''الشجرة''

)05,58%(�ǺǷ�Ȑǯ�¾Ȑǜǳ¦Â� ƢŹȍ¦�À¦ȂǳƘƥ�ƢǼǷƢǷ¢�ǶǇǂƫ�À¢�ƪ ǟƢǘƬǇ¦��ȆǴǰǳ¦�̧ ȂǸĐ¦�ǺǷ

غصان وأوراق القومي واحمللي، وهلذا أضحت الشجرة مبا تنهض عليه من جذور وأ" الواقعني

خضراء، ومن جدع طود وأنواء هي األمة العربية الراسخة املتجّدرة يف أرض األصالة والتاريخ املمتد 

، الكرم، شجر املرجان، )%01,11/ مرتني(النخيل : عرب األجيال، أما األنواع الشجرية األخرى

شامخ الثابت هي اإلنسان الفلسطيين الف) %00,55/ مرة واحدة(شجر التفاح، شجر احلناء 

  :''فدوى''الصامد الواقف يف وجه اخلطوب والرياح اهلوجاء، ومن ذلك قول 
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ُموا بِالُكوِفيَّهئَ َكبـُُروا َمَع َشَجِر الَحَناِء َوِحيَن التَ «

َصاُروا زَْهَرَة َعبَّاِد الَشْمسِ 

َكبـُُروا أْكثـََر ِمْن َسنَـَواِت الُعْمرِ 

َماِق الصَّاِعِد َنْحَو الضَّْوءِ َصاُروا الشََّجَر الَضاِرَب ِفي األعْ 

1.»الَواِقِف ِفي الّريِح الَهْوَجاءِ -

مرات وبنسبة ) 03(واستطاعت الشاعرة أيضا أن تتحّول بدال الغاب الذي تكرر 

عن معناه الطبيعي وحمتواه التنفيسي الذي عهدناه يف الشعر الرومانطيقي ليصبح يف ) 01,67%(

إنه الغاب املوحش الذي إذا اكتفينا . للكثافة طوراً وللهول أطواراً أخرىضوء شعرها الثوري مسرحاً 

 إذا غامرنا وارمتينا بني سواعده ǺǰǳÂ��¾ȂȀĐ¦Â فات لن نلمح سوى الغموضمبشاهدته خلف املسا

والكثري من الشعراء املعاصرين، أما '' فدوى''القامتة فإننا سنعيش اخلطر احلقيقي، هكذا نظرت إليه 

�Å¦°ƾǐǷ�ƢȀǨǏȂƥ�Ä¢��®ƢƬǠŭ¦�Ǻǟ�«ǂţ�Ń�ƢĔƜǧ) %01,67(مرات ) 03(اليت تردد ذكرها الثمار 

من مصادر التحلية واالبتهاج، وكذلك األمر بالنسبة للفستق الذي مل يتكرر إال مرة واحدة 

عن كونه مثرة من  -هو اآلخر-فإنه مل خيرج '' أنشودة الصريورة''يف ثنايا قصيدة  )00,55%(

  .تصنع أجواء املتعة والتسلية الثمار اليت

�°ȂǿǄǳ¦�ƪ ǻƢǰǧ��ƨȇǂǿǄǳ¦�©ƢǫƢƦǳƢƥ�ǚƬǰƫ�ƢǿƢǻƾƳÂ�Ƥ Ȉƫŗǳ¦�Ŀ�ƨȈǻƢưǳ¦�ƨǟȂǸĐ¦�ń¤�ƢǼȈƫ¢�¦̄¤Â

�̈°ǂǰƬŭ¦Â�ƨǟȂǸĐ¦�ǽǀŮ�ƨȈǳÂƾŪ¦�ƨǸƟƢǬǳ¦�ƪ Ǉ¢ǂƫ�Ŗǳ¦)07 ( مرات)دليال من دالئل )%03,91 ،

، التوأم احلقيقي )%01,67(مرات ) 03(احلياة واالنبعاث، وكانت الورود اليت بلغ تكرارها 

، )%01,11(للدماء الشهيدة على األرض احملتلة، وكانت الشقائق احلمراء املتكررة مرتني 

.567فدوى طوقان، الديوان، ص 1
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، مؤشرًا من مؤشرات التميز واالختالف )%00,55(والشقائق الزرقاء املذكورة مرة واحدة فقط 

، )%00,55(ة واحدة أيضا احملمول على سواعد األحرار يف فلسطني، وكانت األقاح املرتددة مر 

املولود الشرعي الذي انبثق من أمل األرض وانشقاق الرتاب، أما زهرة عباد الشمس واليت مل نسمع 

فكانت التمثيل األفضل لوضع الطفولة وهي ) صاروا زهرة عباد الشمس(صداها يرتدد إال يف عبارة 

  .قلب النريان تدور مع الزمن فتكرب قبل األوان يف دروب اجلهاد باألحجار يف

�ƶǸǬǳ¦�̈ƾƷÂ�© Ȃ̄ƸƬǇ¦�ƾǫÂ��ƨȈƫƢƦǼǳ¦�¶ƢŶȋ¦�ǺǷ�ƾȇƾǠǳƢƥ�ƨǴǸŰ�ƨưǳƢưǳ¦�ƨǟȂǸĐ¦�© ƢƳÂ

مرات وبنسبة ) 04(على الرتبة األوىل والنسبة األعلى يف السلم الرتتييب، إذ بلغ تكرارها 

وقيمته الغذائية من النسبة اإلمجالية، وكان ذلك أمرا طبيعيا بالنظر إىل أمهية القمح )02,23%(

الضرورية للكائن البشري على مّر العصور واألجيال، ويليه يف الرتتيب دال العشب الذي توقفت 

مخس ''حبضور بلغ املرتني بني سطور األغنية اخلامسة من قصيدة ) %01,11(نسبته عند حدود 

مها من احملاصيل ، أما املراتب املتبقية فكانت من نصيب الغالل والسنابل و ''أغنيات للفدائيني

اإلنتاجية املهمة على املستوى الزراعي، ومن نصيب العلف الذي يعد من املواد الغذائية األساسية 

وقرن  ،للمواشي وكّل احليوانات املستأنسة، وكذلك احلبق الربي النبتة العطرية والشمر العشبة اجلبلية

من هذه الوحدات الداللية مرة واحدة  الغزال اخلضرياء البقولية، وجاء استخدام شاعرتنا لكل وحدة

ولعل من أكثر الشواهد الشعرية متثيًال هلذه . من النسبة الكلية) %00,55(فقط؛ أي بنسبة 

�ƢēƾȈǐǫ�Ŀ�̈ǂǟƢǌǳ¦�¾Ȃǫ�ƨȈǼǤǳ¦�ƨǟȂǸĐ¦''رسالة إىل طفلني يف الضفة الشرقية'':  

يـُْتِعبُِني الَحِنيُن يَا ُعَمرْ «

ِلَوْجِهَك الَقَمرْ 

اِكٌر أيَاَم ُكْنَت َتْطُلُع الَجَبلَ َهْل ذَ 

َتْحِمُل ِلي إْضَماَمًة ِمْن زَْهِر الَجَبلِ 
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قـَْرَن الَغَزاِل، َوالشََّقاِئَق الَحْمَراَء َوالزَّْرقَاءْ 

1.»والشََّمرْ يِّ رِ َوالَحَبَق البَ 

أرض : وهذه السطور الشعرية القليلة تكفينا للقول بسخاء وعطاء األرض الفلسطينية

.الكنوز النباتية املختلف أشكاهلا والعبق الفّواح واخلريات احلسان

ƨǠƥ¦ǂǳ¦�ƨǟȂǸĐ¦�°Â®�ļƘȇ�̧ǂǨƬŭ¦�̧ȂǼƬŭ¦�ļƢƦǼǳ¦�Ǧ ȈǼǐƬǳ¦�¦ǀǿ�¿ƢƬƻ�ĿÂ�  وجاء يف مقدمتها

ليدل على األمل الكبري الذي يعيشه الشعب ) %01,67(وبنسبة  تمرا) 03(الشوك متكررا 

)%01,11(، وجاء الصّبار يف اخلانة املوالية مرتّددا مرتني وبنسبة الفلسطيين حتت صليب احملنة 

:ليدل على القلب الساخن املطعون الصامد يف ليل الويل واهلول، حيث تقول الشاعرة

َلى الَمَكاِن َواِقِعي الَمِهينِ ثُمَّ يـَُردُِّني إ«

ارُ بَّ وِعي الَشْوُك َوالصَ َوِفي ُضلُ 

2.»الَيِقينِ َوِفي َفِمي َمَرارَُة 

«�¦�ŚƦǠƬǳ)%00,55(الزقوم بذكره املفرد واحلنظل حبضوره الوحيد وجاء يف األخري كال من  ƾđ

  .عن الوضع اجلهنمي املأساوي ومرارة احلياة فوق األرض وبني األهل بسبب احلرب والتنكيل

الطائر، احلصان، األفاعي، الكالب، الغزالة، النسر، :سجل العناصر الحيوانيةه ـ 

  :اجلدول اآليتا هبوم، الفيل، القط، اجلراد، وميثلالعصفور، الغربان، ال

.495فدوى طوقان، الديوان، ص 1
.496، ص املصدر نفسه 2
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  النسب المئوية  عدد التكرارات  الوحدات الداللية

%0804,46الطائر

%0502,79احلصان

%0301,67األفاعي

%0301,67الكالب

%0201,11الغزالة

%0201,11العصفور

%0201,11النسر

%0100,55احلمام

%0100,55الغربان

%0100,55البوم

%0100,55الفيل

%0100,55القط

%0100,55اجلراد

  %17,31  31  المجموع
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وميكننا تقسيم هذه األمناط احليوانية املختلفة املضمنة يف اجلدول السابق إىل مخسة فصائل 

  :هي

مرات، وبنسبة ) 08(ورئيس هذه الفصيلة هو الطائر الذي بلغ تكراره  :فصيلة الطيور

من النسبة اإلمجالية، وقد استوحت الشاعرة من استخدامها املتكرر هلذه )04,46%(

الوحدة الداللية احملورية معاين الرفعة واالنطالق والفداء واالستشهاد، فالطائر ما هو إال 

لألرض، والفدائي الفلسطيين القائم على قدم وساق اإلنسان الفلسطيين املالك الشرعي 

من أجل استعادة هذه األرض والعودة إىل التحليق يف مساء احلرية بعيدا عن األقفاص 

) %01,11/ مرتني(وبعد الطائر تأيت العصافري بتكرار بلغ . احلديدية والنار والبندقية

الساذج الصغري، حيث تقول لتنقلنا هذه الوحدة الداللية الربيئة إىل عامل الطفولة 

  :''فدوى''

ُهْم َمْن َكانُوا أْطَفاالً « ِمنـْ

َما َكبَـُروا بـَْعدُ 

1.»ُخ َعَصاِفيٍر َصِغيَرها أفـْرَ 

وإذا كانت العصافري هي الطفولة املسحوقة حتت عجالت املبادئ اإلنسانية الومهية 

،أشكال احلرب والتنكيل كلو  الصارخة مبقولة حقوق اإلنسان الكاذبة اليت باتت اليوم عنوانا يعل

، )%01,11(والظلم والتهويل، فإن النسور املتكررة أيضا مرتني وبنسبة ،واالستالب والتقتيل

:، هي الرجولة2»أقوى الطري، وأرفعها يف الطريان، وأحّدها بصراً، وأطوهلا عمراً  «واليت تعد من 

.564فدوى طوقان، الديوان، ص 1

أبو صهيب حممد بن سامح، دار ابن اجلوزي، :حممد بن سريين والنابلسي، تفسري األحالم وتعطري األنام يف تعبري املنام، تح2

.616م، ص 2012/ هـ1432، 1، ط)مصر(القاهرة 
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�ƾĐ¦�̧ ƢËǼǏ�°ƢƴǼǳ¦�Ǧ ǇȂȇ�ƾǸŰÂ�À¦Âƾǟ�¾ƢǸǯ��ǂǏƢǻ�¾ƢǸǯ والبطولة، أما احلمام الذي اكتفت

، فهو مرسال احملبني وموضوع التبشري )%03,22(شاعرتنا بذكره مرة واحدة فقط وبنسبة 

ولكننا وحنن نقرأ تلك الكلمات اجلميلة املمتلئة بالرباءة والبطولة واحملبة نلتقي فجأة جبمع . والسالم

��Ǯ ƬŮ¦Â�Ǯ Ǩǈǳ¦�̈Ƣǟ®�ƨǼȇƢȀǐǳ¦�ǶĔ¤��ÀƢƥǂǤǳ¦Â�¿ȂƦǳ¦ تقول'' فدوى''ويف هذا السياق جند:  

وََكاَن ُهَناَك َجْمُع الُبوِم واألْشَباحِ «

َغرِيُب الَوْجِه َوالَيِد واللَِّساِن وََكانَ 

ُيَحوُِّم، ِفي َحَواِشيَها

1.»َيُمدُّ أُصوَلُه ِفيَها

  :إلى أن تقول

َوَلْن نـَْرتَاَح، َلْن نـَْرتَاحَ «

َحَتى َنْطُرَد األْشَباحَ 

2.»َوالِغْربَاَن َوالظُْلَمه

) غريب الوجه واليد واللسان(نالحظ على املقطع الشعري األول اقرتان دال البوم بعبارة 

  :''املتنيب''املستوحاة من قول الشاعر العباسي 

3.»َغرِيُب الَوْجِد َوالَيِد َواللَِّسانِ َوَلِكنَّ الَفَتى الَعَرِبيُّ ِفيَها«

.513فدوى طوقان، الديوان، ص 1
.516املصدر نفسه، ص 2
.541م، ص 1983/ هـ1403ط، .أبو الطيب املتنيب، الديوان، دار بريوت للطباعة والنشر، بريوت، د3
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ى هذا التداخل النصي البارع حىت ختربنا أن أرضها قد صارت وقد اعتمدت شاعرتنا عل

§ ¦ŗǣȏ¦Â�°ƢǈŴȏ¦�ƨǬǘǼǷ�Ŀ�ǶȀǠǓÂÂ�śȈǟǂǌǳ¦�ƢđƢƸǏ¢�ǺǷ�ƢđȐƬǇ¦�ƾǠƥ� ƢƥǂǤǴǳ�ÅƢǰǴǷ.

مرات ) 05(وتبدأ هذه الفصيلة بوحدة احلصان املتكررة  :فصيلة الحيوانات األليفة

، ولقد شاهدنا احلصان يف مجيع املرات يعدو وراء النهر حنو مرفأة )%02,79(وبنسبة 

الشمس ليدل على االنتفاضة الثورية الراكضة خلف األهداف النبيلة يف سبيل الوصول إىل 

نتقل إىل وحدة الكالب املتكررة ندروب النصر على املغتصب الصهيوين، ومن احلصان 

ات املستجدية أمام شباك التصاريح، بني طيات اآله) %01,67(مرات بنسبة ) 03(

  :تقول الشاعرة

َويَُدوِّي َصْوُت ُجْنِديٍّ َهِجينٍ «

َلْطَمًة تـَْهِوي َعَلى َوْجِه الزَِّحامِ 

َعَرٌب، فـَْوَضى، ِكالبٌ (

)ِاْرِجُعوا، الَ تـَْقَربُوا الَحاِجَز، ُعوُدوا يَا ِكَالبُ 

-َوَيٌد َتْصِفُق ُشبَّاَك التََّصارِيحِ 

الدَّْرَب، ِفي َوْجِه الزَِّحامِ َتُسدُّ 

ْلِبي آٍه، إْنَسانِيَِّتي تـَْنِزُف، قـَ

، َدِمي ُسمٌّ َونَارٌ  يـَْقطُُر الُمرَّ

1.»...)َعَرٌب، فـَْوَضى، ِكَالبٌ (

.530فدوى طوقان، الديوان، ص 1
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وعلى هذا النحو املتتابع املتكرر ) كالب(وقد جاء استخدام الشاعرة هلذه الوحدة احليوانية 

Ǐ¢�ÀƘƥ�ƾȈǯƘƬǳ¦Â�ǾȈƦǼƬǳ¦�» ƾđ وات اإلهانات الصادرة عن األفواه اليهودية اهلجينة مل تكن موجهة

�Ŀ�©ƢƦǈǳ¦�ƪ،إىل الشعب الفلسطيين وحده ǴËǔǧ�Ŗǳ¦�ƨƥÂǂǠǳ¦�ǾƳÂ�ȄǴǟ�ÄȂē�ƨǸǘǳ�ƪ ǻƢǯ�ǲƥ

�ǖǬǳ¦�ļƘȇ�Śƻȋ¦�ĿÂ��Ƥ ȇǂǬǳ¦�ƾĐ¦�©¦Ȃǘƻ� ƢǨƬǫ¦Â�̈ƾƷȂǳ¦�¬Ȑǈƥ�ǲƫƢǬƫ�À¢�ȄǴǟ�ƾƥȋ¦� ƢǌƷ¢

'' أنشودة الصريورة''بني ثنايا األنشودة أقصد ) %00,55(الذي مل يرتدد ذكره سوى مرة واحدة 

  .وتسليةوهو من أكثر احليوانات ألفة 

وتضمنت هذه الفصيلة كال من وحدة الغزالة املتكررة مرتني : فصيلة الحيوانات البرية

القاطنة خلف النهر '' كرمة''بني السطور والكلمات املشتاقة إىل الطفلة ) 01,11%(

، وقد )يا غزاليت الصغرية(الصغرية، '' فدوى''يف الضفة األخرى، فهذه الطفلة هي غزالة 

¤�ǲȈǨǳ¦�¾¦®Â��Ƣē ¦ǂƥÂ�ƢȀǼǈƷ�ÃƾǷ�ń¤�ƢǼǴȈƸƬǳ�ƨǨǐǳ¦�ǽǀđ�ƢȀƟƢǟƾƬǇ¦�ńعمدت الشاعرة 

�ƢēƾȈǐǫ�Ŀ)%00,55(جاء يف املنزلة الثانية، إذ مل تنطق شاعرتنا بلفظه إال مرة واحدة 

  :حيث تقول'' حكاية ألطفالنا''

َوَجاَء َعاُم الِفيلِ «

ُمْمَتِطياً َمَساَفه

الَمْوِت َوالَحَياهتـَْقطَُعَها الُفُصوُل بـَْيَن 

تـَُفجُِّر الصَّْوَت الَعِظيَم بِالرُُّعوِد َوالبـُُروقِ 

َحاِمالً النُُّبوَءه

1.»ُمْجَتثّاً الُخَراَفه

.558فدوى طوقان، الديوان، ص 1
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احلبشي هدم الكعبة '' أبرهة األشرم''فاملعروف عن عام الفيل أنه العام الذي حاول فيه 

اليمنية، ويف هذا العام ولد النيب الكرمي الشريفة وحتويل األنظار واالهتمام والوفود حنو الكنيسة 

  .حامال معه النبوءة جمتثا اخلرافة وخمرجا األمة من الظلمات إىل النور) صّلى اهللا عليه وسلم(حممد 

فصيلة الزواحف:À¦ȂȈū¦�ƢĔȂǯ�ȆǟƢǧȋ¦�ƨǴȈǐǧ�ÃǂƷȋƢƥ�Â¢ الوحيد، وبلغ حضور  الزاحف

تقول الشاعرة وهي تصف حالة  ، حيث)%01,67(مرات ) 03(هذه الوحدة الداللية 

  :املأساوية'' محزة''

-الُجْنُد َحَواِشي الَدارْ َطوَّقَ «

َعى تـََلوَّتْ  َواألفـْ

َوأَتمَّْت بَِبراَعه

اِئَره 1.»اْكِتَماَل الدَّ

املقبوس الشعري ويف غريه هي العدو الصهيوين، وقد  هذا يف -كما هو واضح- فاألفعى 

احليوان البارد املتطاول العديد من املعاين املوحية كاهلالك استخرجت الشاعرة من جسم هذا 

تفح (، والتسمم )حتفر قرباً (، واملوت )تعريد يف كل درب(، وسرعة الزحف )األفاعي اهلوالك(

  )...السم

اجلراد(وحتتوي هذه الفصيلة األخرية على حشرة واحدة فقط وهي : فصيلة الحشرات (

  :يف قول الشاعرة) %00,55(اليت وردت حبضورها الوحيد أيضا 

َوُهَناَك َعَلى أْطَراِف األُفِق َهَوْت َوتـََعلََّقْت اللَّْعَنه«

.545-544فدوى طوقان، الديوان، ص ص 1
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1.»وَذاِت الِجْلدِ َقْحِط اْنَدَلَق ُسُيوالً ِمْن خُ ال ِحيَن َجَرادُ 

لتدل على كثرة العساكر واخلوذات الصهيونية الكريهة، وقد كانت هذه احلشرة هي النقطة 

  .السجل احليوايناليت ختمت هذا 

املعجم «وبعد الذي عرضناه من حماور وتصنيفات ميكننا املصادقة على الفكرة القائلة بأن 

؛ وذلك ألن املفردات املختلفة اليت يعمد الشعراء إىل اختيارها واستعماهلا يف 2»هو الشاعر نفسه

ǯ�ƨȈǈǨǻ�©ȏƢƷÂ�ƨȈǳƢǠǨǻ¦�©ƢȈǏȂǐƻ�®ȂƳÂ�ȄǴǟ�ƢǼǳƾƫ�ƢŶ¤�ƨȇǂǠǌǳ¦�ǶēƢȈǴǸǟ امنة وراء هذه

«-االستعماالت النوعية، فاملعجم الشعري  Ƣǘŭ¦�ƨȇƢĔ�Ŀ- هو حصيلة لتكوين هؤالء الشعراء إْن

  .على املستوى الثقايف أو النفسي

.566طوقان، الديوان، ص  فدوى 1
.72مرحلة الرواد، ص -حممد راضي جعفر، االغرتاب يف الشعر العراقي املعاصر 2
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  التشكيل التصويري: الفصل الثاني

  .مفاهيم الصورة الشعرية وتحوالتها الوظيفية في القصيدة الحداثية: أوال-

  .أنماط الصورة الشعرية وآليات تشكيلها: ثانيا-

.الّرمز الّشعري: ثالثا-
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  .تها الوظيفية في القصيدة الحداثيةالصورة الشعرية وتحوالمفاهيم : أوال

  :مفاهيم الصورة الشعرية )1

  :البالغيصورة الشعرية في موروثنا النقدي و ـ مفهوم الأ  

اعتربوها ورة الشعرية، فية الصّ لقض االهتمامبالغ  -حديثهمقدميهم و - أوىل النقاد والدارسون

ة التشكيل الفّين ال يف عمليّ بشكل فعّ ة اليت تسهم و األساسيّ ة بل ومن األعمدة من األحجار املهمّ 

ألبعاد املختلفة تسنده خالل جتسيده اوات الضرورية اليت تسعف الشاعر و هي من األدو  العام،

  .ةلرؤيته اخلاصّ 

 ا هي قدمية قدم الشعرهن، وإمنّ ة ليست من اخرتاع وصنيع العصر الراورة الشعريّ والصّ 

يتبدى ذلك الدواوين الشعرية التقليدية سد إلقاء نظرة سريعة على متون بعض بمجرّ ؛فوالشعراء

" اجلاحظ"Ȃǫ�Ƕǰū¦�¦ǀđ�ƨƷ¦ǂǏ�ƨǬǗƢǼǳ¦�ƨȇƾǬǼǳ¦�ƾǿ¦Ȃǌǳ¦�ǺǷ�ǲǠǳ¾�و ، ماثال وبوضوح أمام األعيان

ا الشعر صناعة وضرب من النسيج وجنس من إمنّ « ":احليوان" يف كتابه) هـ255ت(

املقاربة تقوم على «�ƢȀǇƢǇ¢�Ŀ�ƢĔ¢�ȄǷ¦ƾǬǳ¦�ƢǼƟ¦ǂǠǋ�Ãƾǳ�ƢȀƬǠȈƦǗ�ȄǴǟ�ǚƷȐŭ¦�Ǻǰǳو .1»التصوير

أيضا على الثنائية البالغية اليت حتتفظ باستقاللية تقوم واملناسبة بني العناصر واألشياء املكونة هلا، و 

   فات هذا يعين أن الصورة الفنية يف ظل الفلسو  ؛2»عنصري الصورة، فال يتداخالن إال ما نذر

�ƨǬȇǂǗ�Ŀ�ǒو  ،نت صورة حسية من الدرجة األوىلكاالرؤى الكالسيكية  و  ȀǼƫ�ƢĔȂǰǳ�Ǯ ǳ̄

، 2عبد السالم حممد هارون، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده، مصر، ط:، تح3اجلاحظ، احليوان، ج1

.132م، ص1965/هـ 1385

ط، .، د)سوريا(كتاب العرب، دمشق ال احتاددراسات مجالية يف احلداثة الشعرية، مطبعة ـ سعد الدين كليب، وعي احلداثة 2

.142م، ص1997
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اليت اصطلح جهابذة هي العالقات ى عالقات قريبة التناول واضحة وسريعة التمثل، و تشكيلها عل

."ƨđƢǌŭ¦�©ƢǫȐǟ"بـ  على تسميتهاوالبالغة النقد 

  ":العبدطرفة بن "األبيات للشاعر  فحني نقرأ هذه

ـدِ يَ الْ رِ اهِ ي ظَ فِ مِ ـــشْ وَ ي الْ اقِ بَ كَ وحُ لُ تَـ     ـــــــدـــــمَ هْ ثَـ ةِ قَ ـرْ بُ بِ لُ ـَال طْ أَ ـــةَ لَ وْ خَ لِ «

ـدِ ــــلَّ جَ تَ ى وَ ـــــــــسَ أَ ـكْ لِ هْ  تَـ َال ـونَ ـولُ قُ يَـ مْ ــــهُ يـَّ طِ ى مَ لَ ـي عَ بِ حْ ا صَ هَ بِ وفـاً قُ وُ 

دِ دَ نْ مِ فِ ــاصِ وَ ـالنَّ ـبِ نٍ ــــــــــــــــيفِ ا سَ ـيَ َال خَ ةً وَ دْ ـــــــــــغُ ــةِ يَّ كِ ـالِ المَ وجَ ــدُ حُ نَ ــأَ كَ 

  يدِ ـــتَ هْ يَـ وَ راً وْ ـــــــطَ حُ ـالَّ مَ الْ  اهَ بِ ـورُ جُ يَ ـنٍ ــــامِ يَ ابنِ يـنِ فِ سَ نْ مِ وْ أَ ـةُ يَّ لِ وْ دَ عَ 

1»ـــدِ اليَ بِ ـايـلُ فَ المُ بَ ــرْ التُّ ــمَ سَ ـا قَ مَ كَ   ــا          ــهَ بِ  اهَ مَ وُ يزْ حَ اءِ ــمَ الْ ابَ ـبَ حَ قُّ شُ يَ 

د، خولة، األطالل، الربقة، الوشم، الي(باملدركات احلسية ـ كبري   إىل حدّ ـ نا جندها حافلة فإنّ 

مة هذا الكم اهلائل مللعلى مجع و " العبد طرفة بن"ل الشاعر قد عوّ ، و ...)احلدوج، السفني، الرتب

ه هذا بسم التشابه مبا يتّ املدركات احلسية عن طريق التأليف بينها باستعمال عالقات العناصر و من 

ملعان رسوم ديار هنا نلمحه يعمد إىل تشبيه بروز و من و  ،النمط العالئقي من بساطة ومباشرة

طريقة و إىل تشبيه حركة راحلة احملبوبة اليد، و بربوز وملعان الوشم يف ظاهر كفِّ  "خولة" احملبوبة

 ح تارةريها املالّ فن العظام اليت جيعدمه حبركة السّ و  االعتدال عادة ما ترتاوح بني سياقة اإلبل اليت

»�Â�� ¦ƾƬǿ¦Â� ¦ȂƬǇ¦�ȄǴǟ ¦ȂƬǇȏ¦�ǺǼǇ�Ǻǟ�ƢȀǴȈǸȈǧ�Ƣđ�¾ƾǠȇ�̈°Ƣƫ«2 . البيت  يف أيضا نلمحهو

-92 -91صص م، 1983ط، .، د)لبنان(احلسني بن أمحد الزوزين، شرح املعلقات العشر، دار مكتبة احلياة، بريوت1

93.
.92املرجع نفسه، ص2
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بشق أمواجه و  ه شق السفن حلباب املاءذهب إىل تشبيياألخري من هذه املقطوعة الشعرية الرائعة 

  .املفايل للرتاب

ا بوجود عالقة التشابه بني د ذهب بعض البالغيني إىل أبعد من ذلك حني قالو قهذا و 

. املبالغةو  االدعاءرب صنيعهم هذا من قبيل يعتو  أطراف صورية ال تشابه بينها يف األصل،و عناصر 

:ثقله، يقولوهو يصف إحساسه مبدى  طول الليل و  "القيس امرئ" ـلفعندما نقرأ هذه األبيات 

لِ ــَـ كلْ كَ بِ اءَ َـ نا وَ ازً جَ ــــــــــــعْ أَ فَ دَ رْ أَ وَ هِ ـبِ لْ صُ ى بِ ـطَّ مَ ا تَ ـَّ ملَ هُ ـلَ تُ لْ قُ فَـ «

1»لِ ثَ مْ أَ بِ يكَ فِ احُ بَ صْ ا اْإلِ مَ وَ حٍ بْ صُ بِ اْنَجلِ الَ أَ يلُ وِ لطَ اَ لُ يْ للَّ ا اَ هَ يـُّ أَ الَ أَ 

" القيس امرؤ"فإننا جند البالغة العربية قد قررت بعد حتليلها هلذه الصورة األنيقة أن الشاعر 

بعد أن كّىن ) اجلمل(عمد إىل حذف املشبه به و  ،)الليل(فصرح باملشبه  قد شبه الليل باجلمل،

لكننا بعد و . ةاملكنيّ  االستعارةذلك على سبيل و ) األرداف، األعجاز، الكلكل(مه عنه ببعض لواز 

ت أي نوع من إمعان الذهن و تدقيق  النظر يف هذا التحليل التقليدي سندرك مباشرة أنه ليس متّ 

بل ليس يف الصورة مجل أو أي حيوان «اجلمل بني كل من الليل و ـ مهما كانت درجتهـ التشابه 

الثقيل الوطأة الذي هو إمنا ذلك احليوان الكابوسي الغريب و  مادي آخر من األساس،

ة الناجحة لتجسيد مدى صاحب اخليال اخلصب الوسيل" امرؤ القيس"الذي  رأى فيه و ،2»الليل

ة ورة الفنيّ ا زاد هذه الصّ ممّ و . احلزن العميقرآة العاكسة إلحساساته بالضيق والغم و املمعاناته، و 

ى قلبه احليوان الكابوسي اجلامث علة هو استناد هذا الشاعر إىل تصوير حركة ذلك البارعة مجاليّ 

م، 2004 /هـ 1425، 5، ط)لبنان( مصطفى عبد الشايف، دار الكتب العلمية، بريوت:القيس، الديوان، تح ئامر  1

  .118ص
.67، صن بناء القصيدة العربية احلديثةعلي عشري زايد، ع2
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°¦�ƢēƢȈƟǄƳ�ǖǈƥ¢�¦ƾǏو �ƢēȐȈǐǨƫ�¼®¢�Ƣعً ثقل متتبّـ و  تراخيمن امتداد و  عليه ما تنطوي بكلّ 

  ).أخريا النوء بالكلكلالتمطي بالصلب، إرداف األعجاز، و (

عليه ة القدمية مبا تعتمد البالغة العربيّ بكل اطمئنان أنّ هذا املقام جيوز لنا أن نقول و  يفو 

إىل   اهاالجتّ  دون. رصد التشابه اخلارجي بني املوضوعاتنظرة منطقية ووصفية تقوم على «ن م

قد  ،1»ة منعكسة يف جتربة الشاعر الداخليةاستنباط قوانينها اخلاصّ كشف عالقات جديدة و 

االختناق ىل إ�Â�ƨȇȂȈū¦�ƢēȏȂŧ�ǲǰƥ�ƨȇǂǠǌǳ¦�̈ȍ¦�ƢēƢǫƢǗ�Â��®ÂƾǈǷ�ǪȇǂǗ�ń¤�ƨȈƟƢŹور قادت الصّ 

حتت وطأة أنظمتها املصمتة اليت فرضت على إىل االنسحاق ضمن أطرها الضيقة واحملدودة، بل و 

الثنائيات، فال جيوز له اخلوض يف أقاليم رورة اخلضوع أمام مبدأ األطراف و الشاعر عموما ض

.نسجاماالرها ضمن بوثقة التوحد و صهتسمح له بإذابة تلك األطراف و  جديدة

:النقد الحديثفي م الصورة الشعرية ـ مفهو ب 

ـ حنو جمرد وأشرناكما سبق    الذي ينزع ـرب من التصوير الفّين على هذا الضّ  االعتماد ظلّ 

«�¦�ËǄǳ¦�ǺǷ�ȐȇȂǗ�ƢƷ®°�ƢǸƟƢǫ�ƨȈǧǂƻǄǳإلصاق خارجي و  ƢǏÂȋ¦�ǺǷ�ƨǟȂǸĐ�ȆǴǰǋ من إىل أن

 :من املستويني ول على كلّ التحليت قالت صراحة بضرورة التغيري و جاءت احلركة الرومانطيقية ا

ة اعتمدت فيه ورة الشعريّ حاولت أن تستخدم مفهوما جديدا للصّ « مثمن الفكري والتعبريي، و 

كون على فيها أن ت يَ وعِ ة اليت رُ ورة الشعريّ هذه الصّ أن تكون التجارب الذاتية هي مصدر على 

االستغراق يف  العريب الرومانسي إىلى هذا بالشعر وقد أدّ اإلحياء،درجة عالية من احليوية و 

بني اإلحساس مما باعد بني شعرائها و ... ياليةالتهوميات اخلو  اإلحياءاتجمموعات األلفاظ ذات 

 مشقكتاب العرب، دالدراسة نقدية، منشورات احتاد -1958يوسف الصائغ، الشعر احلر يف العراق منذ نشأته حىت عام 1

.235م، ص2006ط، .، د)سوريا(
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ة يَّ عِ احلركة الرومانسية مبَِ أنّ  هذا يعينو  ؛ǞǸƬĐ¦«1م صور مرتبطة بتجارب من احلياة و بضرورة استخدا

�ȄǴǟ�®ǂǸƬŭ¦�°Ƣǐǳ¦�Ä°Ȃưǳ¦�ƢēȂǏ ّأن تنقل « -ما إىل حدّ -لفية قد استطاعت النمذجة الس

الفلسفة الكالسيكية إىل أن تكون  ضافة الزائدة اليت كانت هلا يف ظلّ ة من وظيفة اإلورة الشعريّ الصّ 

رمزية ترتبط و لها قيما إحيائية هت إىل أن حتمّ اجتّ  كذلك  ،وظيفتها أساسية يف العمل الشعري

ما يعرف  ىعلالشديد الذي وصل إىل درجة املبالغة  تركيزهاولكن ،2»باالنفعال الشعري

مالمسة شريان الواقع االجتماعي الذاتية املفرطة قد حال دون القدرة على بالتهوميات اخليالية و 

  .حتسس نبضه املتسارعو 

بني جدران املفاهيم  حبيسة ا أبت أن تبقى�ËĔƜǧ�ƨȈƯ¦ƾū¦�ƨǯǂū¦�ǲǛ�Ŀ�ƨورة الشعريّ أما الصّ 

رفضت رفضا قاطعا أن تظل خاضعة أمام صنم التشابه ود، و مجسم به من صرامة و لتقليدية مبا تتّ ا

ناقد أن يعكف  جعلته بعد ذلك فرضا أساسيا البد أليّ ي صنعته يد البالغة الكالسيكية و الذ

  . ختلفةة املور الشعريّ لصّ ل تهعليه خالل دراس

بضرورة ويف هذه األثناء املمتلئة بالنمذجة والفروض السلفية كانت الصرخة احلداثية املدوية 

التقليدي املعتمد على عناصر ) ¦ƢĐ±(من نطاق «، واالنتقال بالصورة الشعرية يالتحول اجلذر 

صر، املمتزجة ناورة املتداخلة العل إىل نطاق الصّ مراعاة الرباط املنطقي، لتتحوّ �Â��ƨđƢǌŭ¦Â�ƨǻ°ƢǬŭا

«���Âوهي يف تعدِّ الدهشة،بعناصر الغرابة و  ȂǳƘŭ¦�ƢȀȇ�¶ȂǘŬ¦�ǺǷ�©¦ǀǴǧ�ǞǸš �ȆǬǘǼŭ¦�Ƣē±ÂƢů

هذا يعين أن و  ؛3»خلها جسد القصيدةتداها و ل يف تضامّ أنسوجات لغوية تشكّ تضمّ ، و املتداغمة

 تعد صورة مل يف الشعر استخدامهاطرائق ة اجلديدة يف طبيعتها وآليات تشكيلها و رة الشعريّ و الصّ 

¦�Â�ƨȈǼǨǳ¦�ƢēƢǷȂǬǷȈǟ¦ƾƥȍ¦�ƢēƢǫƢǗ�Â�ƨǟƢƦǘǴǳ�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǔȀǼǳ¦�°¦®��ƨ©ÂŚƥ��ǂǌǼǳ-السعيد الورقي، لغة الشعر العريب احلديث 1

.128م، ص1979، 1، ط)لبنان(

  .155ص�Â�ƨȈǼǨǳ¦�ƢēƢǷȂǬǷ��ƨȈǟ¦ƾƥȍ¦�ƢēƢǫƢǗ-السعيد الورقي، لغة الشعر العريب احلديث 2
.12قراءة يف الشعر العريب احلديث، ص-رجاء عيد، لغة الشعر3
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غدت صورة بل ،الكالسيكيالتناول كما عهدناها يف الشعر قريبة ل، و مألوفة سريعة الفهم والتمثّ 

�ǒو  ،صسهلة التملّ و متمردة  Ɵ¦ǂǨƥ�ǺǷƚƫ�ƾǠƫ�Ń�ƢĔȂǰǳ�Ǯ ǳ̄ بطقوسها الربيئة الساذجة،  األمس و

،تشبيهاأو تلتزم بضرورة التوقف عند حدود معينة سواء فيما يسمى استعارة «كذلك   دكما مل تع

�ÀÂƾƥ� ƢȈǋȌǳ�ȆƳ°ƢŬ¦�Ǟǫ¦Ȃǳ¦�ǞǷ�ǪƥƢǘƬǳ¦�ǪǘǼǷ�ƢȀǠǼǘǏ¦�®ÂƾƷ�ƢĔȋ��®Âƾū¦�ǽǀǿ�ƪ Ƿƾē�ƾǬǧ

ة إىل ه دفعها بقوّ وهذا كلّ ،1»مراعاة ملنطق الواقع الداخلي املمتد عرب حركة النفس وخياهلا اخلبئ

حبار يف أقاليم الدهشة والغرابة اليت تتجاوز املسالك املباشرة يف عامل كثيف، وإىل اإلاالنغماس 

حنو مسالك أكثر عمقا وتشابكا وحنو لغة اإلمياء  فصيلواللغة الغارقة يف متاهات الشرح والت

««واإلحياء اليت  ƾē إىل إذكاء احلواس وتنشيطها، وإثارة الذهن وإهلابه، وشحذ العواطف

ا اللغة اإلحيائية إمنّ وذلك ألنّ  ؛2»واألحاسيس لزعزعة عالقة املتلقي وموقفه من العامل املوضوعي

  . جتنح حنو اإلشارات اخلاطفة والتلميحات الساحرة

نا ال نعدم أن إذ أنّ ،داثي احملضالقول بضرورة التلميح وأمهيته يف الشعر املعاصر ليس باحلو 

�čȈǣȐƥ�Â¢�¦ƾǫƢǻ�ŉƾǬǳ¦�ƢǼƯÂ°ȂǷ�Ŀ�ƾų ّالذي "عبد القاهر اجلرجاين"كاء كـا واسع األفق ومتوقد الذ

قد اقرتب كثريا من ،فالبالغيةسبق أهل عصره يف طريقة تفكريه وفهمه ملختلف املسائل النقدية و 

اسخ يف غرائز الطباع والرّ  وكان املركوز يف »:املوقف احلداثي خبصوص قضية اإلحياء حني قال

ح به ويذكر باللفظ الذي هو له يف اللغة وعمد الداللة على معىن فرتك أن يصرّ يدَ رِ ه مىت أُ العقول أنّ 

دليال عليه، كان للكالم بذلك حسن ومزية ال يكونان إذا مل لَ عِ جُ به إليه، و ريَ شِ أُ إىل معىن آخر فَ 

ا االبتعاد عن التصرحيات والنقالت املباشرة إمنّ وكذلك فإنّ ،3»رحيايصنع ذلك، وذكر بلفظه ص

ه وشعوره، فيتيح له حيفز املتلقي ويدفعه إلعمال الذهن وإجالة الفكر، ويقوده إىل إرهاف حسّ «

.99، صقراءة يف الشعر العريب احلديث- رجاء عيد، لغة الشعر1
السياب ونازك والبيايت، دار الكتاب اجلديد املتحدة، بريوت-حممد علي كندي، الرمز والقناع يف الشعر العريب احلديث2

  .44 -43ص م، ص2003، 1، ط)لبنان(
.412عبد القاهر اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، ص3
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وهذا أمر طبيعي إذا ما نظرنا إىل تركيبة النفس  البشرية اليت جتد دائما ،1»متعة التجلية والكشف

  .ة اليت ترضاها و املذاق الذي تفضلهو الصعبة احلاليف األشياء 

ال  وفاعلية اخليال. نتاج لفاعلية اخليال«هي  ة يف صميم تشكيلهاورة الفنيّ وإذا كانت الصّ 

بني الظواهر، الكامنة  تعين نقل العامل أو نسخه، وإمنا تعين إعادة التشكيل، واكتشاف العالقات

فإن هذا يقودنا ـ بالضرورة ـ ،ال تنفصم عراها 2»املتباعدة يف وحدةواجلمع بني العناصر املتضادة أو 

�ËĔȋ�Ǯ ǳ̄Â��Ǟǫ¦Ȃǳ¦�Ƥ Ǵǫ�ǺǷ�ƨǟǄƬǼǷ�ƪ ǻƢǯ�À¤Â�ƢȀƬȈǠǫ¦Â�Ȑƥ�¾ȂǬǳ¦�ń¤ تركيبة وجدانية «يف األصل ا

يبدو لنا يف كثري من  مث ومن. تنتمي يف جوهرها إىل عامل الوجدان أكثر من انتمائها إىل عامل الواقع

ث يف صوره بالطبيعة وباألشياء الواقعة، وقد نطلق على هذا باألحيان أن الشاعر أو الفنان يع

غري أن احلقيقة أنه . ، فإذا احلقيقة الواقعة تبدو ناقصة أمامنا وقد تبدو مزيفة)التشويه(ة العبث لفظ

عامل الوجدان مطابقا لعامل الوقائع، ال تشويه هناك و ال تزييف، ألنه ليس من الضروري أن يكون

ومن أجل  ،3»للذايت واقعيته اخلاصةللموضوعي، بل الغالب أن يكون  اأو أن يكون الذايت تكرار 

ورة الفنية هي تركيبة وجدانية أكثر منها واقعية فلنتأمل هذه هذه احلقيقة اليت تقول بأن الصّ  تفهم

:، يقول فيها"أدونيس"ـل" فصل املواقف"األبيات املقتطعة من قصيدة 

  ؟لْ عَ فْ ا تَـ اذَ مَ .بٌ لَ حْ طَ اءُ مَ السَّ وَ ارٌ خَّ فَ نُ مَ الزَّ -«

.يِّ حَ الْ ءَ يْ الشَ وَ اءَ مَ الْ وَ دَ عْ الرَّ يرُ صِ أَ -

  ؟لِّ الظِ نَ ى مِ تَّ حَ اتُ افَ سَ مَ الْ غُ رَ فْ تَـ ينَ حِ وَ -

  .23صالسياب ونازك والبيايت، -حممد علي كندي، الرمز والقناع يف الشعر العريب احلديث1

م، 1992، 3دار البيضاء، طالجابر عصفور، الصورة الفنية يف الرتاث النقدي والبالغي عند العرب، املركز الثقايف العريب، 2

  . 310- 309ص  ص

ت،.ط، د.، د)لبنان(دار الثقافة، بريوت قضاياه وظواهره الفنية واملعنوية،ـ مساعيل، الشعر العريب املعاصر إعز الدين  3

  .127ص
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،عَ بَ رْ األَ اتَ هَ الجِ سُ بَ لْ تَـ نٍ يْ عَ ا بِ هَ ؤُ لَ مْ أَ -

.ةِ رَ اصِ خَ الْ وَ هِ جْ وَ الْ نَ مِ جُ رُ خْ تَ احاً بَ شْ ا أَ هَ ؤُ لَ مْ أَ 

.رِ جَ الشَّ ةِ رَ اكِ ذَ وَ مِ لُ حُ الْ بِ حُ شَ رْ تَـ وَ 

  ا؟يَ نْـ الدُّ يكَ اتِ وَ  تُـ َال ينَ حِ وَ -

مُ الَ عَ ا الْ مَ يهِ فِ جَ وِ دَ زْ يَـ لِ يَّ نَ يْـ عَ و بِ هُ لْ أَ -

.نْ يْ تَـ نَ ثْـ ا اءَ مَ ى السَّ رَ أَ 

نْ يْ تَـ نَ ثْـ ا ضَ رْ األَ 

  -ا نَ  أَ الَّ إِ 

1.»اً داحِ ى وَ قَ بْـ أَ 

ور اليت حتويها هذه األبيات هي صور وجدانية عاملها ما نالحظه هنا أن الصّ ل أوّ إنّ 

² ȂǈƄ¦�ȆǠǫ¦Ȃǳ¦�ƨǠȈƦǘǳ¦�ŃƢǟ�ǆ ȈǳÂ�®ǂĐ¦�ȆǴƻ¦ƾǳ¦�À¦ƾƳȂǳ¦�ŃƢǟ�Ȃǿ�ȆǬȈǬū¦�  هذا األخري اليت

يف ارتياح كبري نا إىل القول وهذا جيرّ . الذاتيةتعمل على تنسيقه وإعادة تشكيله تبعا خلصوصيتها 

نسخة مجالية وميتامجالية تستحضر «ا ¢�ËĔ¢�Ä ؛ة واقعية وال واقعية يف نفس الوقتورة الفنيّ الصّ بأنّ 

احلسية والشعورية لألجسام أو املعاين بصياغة جديدة متليها موهبة  :غة اإلبداع املتوترة اهليئتنيفيها ل

�ƨǬȈǬū¦Â�±ƢĐ»2،�ËĔȋ�Ǯفنية بني طرفني مها ا) تعادلية(الشاعر وجتربته وفق  ǳ̄Â تساعد املبدع يف «ا

إثر احتكاكات نت سرب أغوار نفسه وتتبع مشاعره الغامضة، وإحساساته اخلفية اليت تكوّ 

ط،.، د)لبنان(، كتاب التحوالت واهلجرة يف أقاليم الليل والنهار، دار اآلداب، بريوت )علي أمحد سعيد( أدونيس 1

  . 132ص م،1988

احلداثة وحتليل النص، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، ـ عبد اإلله الصائغ، اخلطاب الشعري احلداثوي والصورة الفنية 2

.148م، ص1999، 1ط
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جتارب ومدركات حسية تنتسب إىل العامل اخلارجي، فيتمكن املبدع ـ عن  وتفاعالت متعددة مع

كما عليه يف العامل اخلارجي، وال كما كانت ورة ـ من إعادة تشكيل تلك املدركات، ليسطريق الصّ 

قابعة يف الذهن، بل بطريقة تتداخل فيها املكونات الداخلية واخلارجية وتنصهر عناصرها يف بوثقة

إىل ـ ة اجلديدة قد جنحتورة الشعريّ وهذا يعين أن الصّ .1»اإلبداع، حبيث ال يعود الفصل بينها ممكنا

يف حمو ذلك اخلط الفاصل بني املستوى الواقعي بكل ما حيويه من عناصر طبيعية  ـ بعيد حدّ 

من إحساسات خفية ودفقات ومدركات حسية، وبني املستوى الداخلي بكل ما ينطوي عليه 

حماولة بذلك أن جتعل هذين املستويني يتداخالن ويلتئمان إىل درجة  ،شعورية نابضة باحلياة

ة املتحد األجزاء والعناصر، وأن ختلق لنفسها واقعها اخلاص املمتلئ الذوبان داخل جسد القصيد

ترتبع على عرش عظيم من  األمر الذي جعلها. وتناقضات احلياة الوجدانية املعاصرة بتعقيدات

  .والغموضالكثافة 

ة متلقي إغاظ«لغموض السليب الذي يهدف إىل والغموض الذي نقصده ليس ذلك ا

 ئعلى الفهم كما كان املتنيب يصنع، فيبيت مل يالطالسم اليت تعمالشعر بوضعه يف إطار من 

إمنا نقصد هنا و  ،2»جفونه ناعم البال ويرتك الناس ساهرين جيادلون وخيتصمون فيما قال من شعر

الفيضانية اليت تدعو إىل «ذلك الغموض اإلجيايب الشفيف الذي يعتمد يف جوهره على تلك اللغة 

ولعل من األسباب الدافعة إىل استعمال اللغة الغامضة دون لغة الوضوح  .3»سيالن الفكر املستمر

متاع القارئ وإطرابه عن طريق تلخيص إيهدف إىل «التقريرية هي كون الشاعر احلديث مل يعد 

�Ǿǧƾǿ�ƶƦǏ¢�ƢŶ¤Â��ƢȀǣƾǣƾƫÂ�ǾǇ¦ȂƷ�ƾǿƾē�ƨƥǂǘǷ�À¦±Â¢�Ŀ�Ǿȇƾȇ�śƥ�ƢȀǠǓÂÂ��Ǿǳ�Ǿƫ¦ǂǷƢǤǷ�ƲƟƢƬǻ

األول أن يهز قارئه ويقلقه، وأن يدعوه إىل رؤية الوجود من زاوية أخرى غري تلك اليت ألف أن يراه 

ة اليت تتضاعف منها باستمرار، وأن يقوده إىل مشاركته لذة االرتياد والكشف واملغامرة، هذه اللذ

.38السياب ونازك والبيايت، صـ -حممد علي كندي، الرمز والقناع يف الشعر العريب احلديث1

.188قضاياه وظواهره الفنية واملعنوية، ص - املعاصرمساعيل، الشعر العريب إعز الدين  2
.73رجاء أبو علي، األسطورة يف شعر أدونيس، ص3
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فإن القارئ اجلديد مل يعد نفس القارئ الذي  مثومن . 1»وتعمق مبقدار ما فيها من جهد ومعاناة

فبعدما كان يقف على اهلامش ينظر إىل . عهدناه يف الشعر الكالسيكي والكالسيكي املعاصر

طريقة جاهزة مسطحات القصيدة دون أعماقها، ويتلقى صورها املزخرفة بزخارف القدماء العتيقة ب

الداخل  وخالية من ألوان املتعة احلقيقية اليت تتخطى يف جوهرها مستوى احلواس البسيط لتمتد حنو

املمتلئ بالنبض والعاطفة، فقد أصبح يف شعرنا احلداثي يقف جنبا إىل جنب مع املبدع يشاركه 

القبض على أكرب  عملية اإلبداع والكشف عن خمتلف املعاين املختبئة خلف الستار حماوال بذلك

  . قدر ممكن من االحتماالت الداللية

جة من جهة، والرتكيز ه¦�ȂƬŭ¦�ƢēƢǟƢǠǋ¤Â�ƨȈƟƢŹȍ¦�©ƢǫƢǘǳ¦�ȄǴǟ�ǢǳƢƦǳ¦�®ƢǸƬǟȏوهكذا فإنّ 

قد  ،الشديد على اجلانب الالواقعي من جهة ثانية، والنزوع حنو الغموض الشفيف من جهة ثالثة

عن األحادية الداللية لتنتقل  ة خصوصا إىل العدولورة الشعريّ دفع بالقصيدة املعاصرة عموما والصّ 

.2»ني أو بكلمة أدق إىل معىن املعىنيالدالل بالتكثر والتشظي«النقد احلديث يف إىل ما يعرف 

ق وخلخلة قادرة على االخرتا«ة يف ضوء املفاهيم احلداثية أضحت ورة الشعريّ الصّ فإنّ  مثومن 

املدلول األحادي إىل أفاق وفضاءات تبعث على الدهشة وحتدث قلقا  املدى، واهلروب من حصار

هذا األخري الذي رفض البقاء على شاطئ األمان ƢǬǳ¦�©ƢǠǫȂƬǳ�ǂǸƬǈŭ¦�ƢȀŻƾē� ¦«3°¥وحرية جرّ 

ينظر إىل األفق البعيد كالطفل الساذج دون جتريب اإلحبار والغوص يف قلب احمليط الشعري العميق 

س أن نسوق هنا هذه أب وال .ره املخبوءة، واستكشاف كنوزه وآللئه الثمينةأسراالغائر الستكناه 

  :حيث يقول ،"حممود درويش"األبيات للشاعر الفلسطيين 

.16علي عشري زايد، عن بناء القصيدة العربية احلديثة، ص1
، جملة املوقف األديب، احتاد الكتاب العرب، منوذجانص يطري احلمام  -خالد حسني حسني، مجاليات الصورة الشعرية 2

.02م، ص1999، آذار335ع ، )سوريا(شق دم
.02املرجع نفسه، ص3
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  هدَ احِ وَ ي َشَفةٍ فِ انِ تَ وْ صَ يَ يبِ بِ حَ ا وَ نَ أَ «

1»هدَ ارِ الشَ هِ تِ مَ جْ نَ ي لِ يبِ بِ حَ وَ  .انَ ي أَ يبِ بِ حَ ا لِ نَ أَ 

ه من إطار مرجعي املختصرة نلمح الشاعر يعمل على نقل صور ففي هذه املقطوعة الشعرية 

إىل مستوى آخر يتجاوز احلدود املمكنة ويتخطى ) أنا، حبييب، الصوت، الشفة(د ومعروف حمدّ 

هذا  اجتاهباخليبة واحلرية ) صوتان يف شفة واحدة(له لعبارة املتلقي الذي يشعر بعد تأمّ  انتظارأفق 

  . وري اجلديدالواقع الالمألوف، وهذا اخللق الصّ 

على مبدأ الوصف �Ä°ǀŪ¦�ƢđȐǬǻ¦Â ة اجلديدة بكسرها لقانون القدماءوالصورة الشعري

بالوقوف عند حدود اخلارجي، وبتجاوزها ملتاهات الشرح والتوضيح والربهنات العقلية اليت تكتفي 

ماين ا وأجزائها املختلفة من دائرة التباعد والتناقض الزّ ��ǿǂǏƢǼǟ�ǲȇȂŢ�ȄǴǟ�̈ǀǨǳ¦�Ƣē°ƾǬƥÂاملنطق

ه قد استطاعت مبوجب ذلك كلّ ،واملكاين إىل دائرة التجمع والتآلف ضمن إطار عضوي متوحد

وتصطدم األشياء احلدود املكانية والزمانية، «أن تقرتب مبدلوهلا من مدلول احللم الذي تتحطم فيه 

ملصطرعة يف نفس الشاعر، عن اهلواجس واملطامح، عن التفكري بعضها ببعض معربة عن النزعات ا

تنسيق املنطقي للزمان، ال يعرتف بال« :"faessler فيسلر"فهو كما يقول . 2»الذي متليه الرغبة

نه من ملا تتضمّ 3»ورة الشعرية اخلصوبةوهذا يتيح للصّ . بالسببية  -نتيجة لذلك- وال يعرتف

جربة احلياتية بصورة دقيقة بعيدة عن التّ  اختزال« هائلة علىوقدرة حاالت التكثيف الشعورية 

، ويتيح أيضا للتجربة الشعرية يف كليتها درجة أعلى من الرتكيز والعمق 4»واالستطالة الرتهل

  .واجلمالية

.172، صم1994، 1، دار العودة، بريوت، ط2حممود درويش، الديوان، مج1
.108مساعيل، التفسري النفسي لألدب، صإعز الدين  2
.74املرجع نفسه، ص3
دراسات مجالية، ـ  1985إىل عام  1945ماجد قاروط، املعذب يف الشعر العريب احلديث يف سوريا ولبنان من عام 4

.374م، ص1999ط، .، د)سوريا(منشورات إحتاد الكتاب العرب، دمشق 
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«�Ȃǘş¶�ورة الشعريّ الصّ واستنادا إىل ما تقدم عرضه فإنّ  ǂƻǄŭ¦�ºƾȇƾŪ¦�ƢđȂưƥ�ǞƦǬƫ�ȆǿÂ�ƨ

عن كل سائد و مألوف وامللون بألوان الغموض الكثيفة حتت أضواء الوعي احلداثي مل تعد  االنزياح

، تضاف إضافة إضافة طارئة على الفكر«جمرد عنصر زخريف تابع ميكن االستغناء عنه، أو جمرد 

ورة ، بل أصبحت الصّ 1»خارجية، لتحمل ـ كساعي الربيد ـ غايات القائلني إىل أذهان السامعني

داخلة يف صميم النص الشعري، بطريقة بنائية حيوية، كما أصبحت الصورة هي الفكرة، «ية احلداث

عمل  هندسته لبنائه الشعري العام وهذا يعين أن الشاعر املعاصر خالل ؛2»انفصال بينهماوال 

تلك الفجوة بني الفكرة والصورة، اليت الحظها يف الشعر العريب الكالسيكي والتقليدي «ردم على 

ورة الفنية اليت أصبح هلا عنده وظيفة املعاصر، فراح يرى ما حوله و يفكر فيه، من خالل الصّ 

 االندماجǀđÂ��ƨǸȈǸū¦�ƨǫȐǠǳ¦�ǽǀđ�ƨǴƟƢǬǳ¦�ƨȇǂǠǌǳ¦�«¯ƢǸǼǳ¦�ǺǷ�ǲǠǳÂ¦�.3»مجالية معرفية مزدوجة

،"سفسعدي يو "التام بني الفكرة والصورة داخل جسد القصيدة اجلديدة هذه األبيات للشاعر 

  : واليت يقول فيها

هْ يَّ شِ عَ الْ بُّ هُ  تَـ ي َال تِ الّ احُ يَ الرِّ «

حْ ا بَ الصَّ بُّ هُ  تَـ ي َال تِ الّ احُ يَ الرِّ وَ 

:ونْ صُ غُ الْ ابَ تَ ي كِ نِ تْ لَ مَّ حَ 

4»ونْ كُ السُّ  يي فِ تِ حَ يْ ى صَ رَ أَ نْ أَ 

.353جابر عصفور، الصورة الفنية يف الرتاث النقدي والبالغي عند العرب، ص1
.37دراسات مجالية يف احلداثة الشعرية، ص-سعد الدين كليب، وعي احلداثة2

.40املرجع نفسه، ص3
  .104ص م،2014، 1، ط)لبنان( ، منشورات اجلمل، بريوت1سعدي يوسف، األعمال الشعرية ، ج4
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احلياة ميكن هلا أن تولد من رحم  الشعرية إىل القول أنّ فقد سعى الشاعر يف هذه املقطوعة 

سعدي "�Ƣđ�¾Ƣǫ�Ŗǳ¦�̈ǂǰǨǳ¦�ǽǀǿغري أنّ ،ا ينبثق من قلب اجلمود والركوداملوت، وأن املستقبل إمنّ 

صورية معرفية ممتلئة باإلحياءات، «مل تأت على هذا النحو من القصور والعجز بل جاءت " يوسف

�ƢŲ�� ƢȈǋȋ¦�ǞǷ�Ä±ƢĐ¦�ǲǷƢǠƬǳ¦�ȄǴǟ�ƨǳȂǸŰÂاألمر ،1»جعلها تشع يف اجتاهات تعبريية متعددة

جيعلنا من الصعوبة مبكان أن منتلك القدرة على التفريق بني ما هو فكري وما هو صوري أو  الذي

  . الفصل بينهما بأي حال من األحوال

ومما ينبغي اإلشارة إليه أيضا بعد كل ما سردناه من مسات البناء التصويري احلداثي 

ما متوج به من تعقيدات وتناقضات  من رحم احلضارة املعاصرة بكلّ  ـ أصالـ ثقة وخصائصه املنب

�ƢĔȂǰǳ�Ǯ،ة قد غدت يف شعرنا الراهن أكثر وظيفية وفاعليةورة الشعريّ هو أن الصّ ،وغموض ǳ̄Â

حبيث باتت  ،من النظرية األدبية عموماقد جنحت إىل حد كبري يف السيطرة على منطقة القلب 

فال ميكن تقريبا، لقصيدة ما . ومنبعا لغىن شعري كبري ،رهتّ مدهشا لثراء التعبري وتو مصدرا «متثل 

ورة دور يف إذكاء قوة األداء، والتصعيد االرتقاء إىل مستوى من احليوية الشعرية دون أن يكون للصّ 

الفاعل ي ودورها ورة سواء يف معناها اجلزئي أو الكلّ ولكن القول بأمهية الصّ .2»من كثافته وسحره

ري يو تصواإلجيايب يف حتقيق شعرية النص ومجاليته ال يعين إطالقا الذهاب إىل ذلك االستخدام ال

من االستخدام الفج و املفتعل، البعيد عن أصالة الفن وعن هذا اللون «غري الناضج باعتبار أن 

غراق الرؤية حتت ستار ا يتحمل يف أحيان كثرية مسؤولية إإمنّ ،ةالنمو الداخلي للتجربة الشعرية احليّ 

ورة يف ذاته، أو بغرابتها، جبمال الصّ  االفتتان«ومن هنا فإن . 3»كثيف من الضباب اخلانق

.41دراسات مجالية يف احلداثة الشعرية، ص-سعد الدين كليب، وعي احلداثة 1

م، 2003، 1دراسات نقدية، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، ط-علي جعفر العالق، يف حداثة النص الشعري 2

  . 124ص

§��ÂŚƥ©: ينظر 3 ƢƬǰǴǳ�ƨȈŭƢǠǳ¦�ƨǯǂǌǳ¦��ƢǿǂǿƢǜǷÂ�ƢĔƢȈƥ�ǂǏƢǠŭ¦�ĺǂǠǳ¦�ǂǠǌǳ¦�Ŀ�ƨƯ¦ƾū¦��®Ȃŧ�ƾƦǠǳ¦�ƾǸŰ)1، ط)لبنان ،

.177م، ص1996
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سها يف القصيدة وانسياق بعض شعرائنا وراء إغرائها وما يرتتب على هذا من تراكم الصور وتكدّ 

القصيدة العربية احلديثة، بل ة يف ورة الشعريّ أخطر العيوب اليت تعرتي الصّ ام،يعد عيبا من ظبدون ن

ه حييد دت يف عيب واحد، فهو باإلضافة إىل أنّ ه جمموعة من العيوب واألخطار اليت جتسّ إنّ 

التعبري واإلحياء ـ خيل بوحدة بالصورة الشعرية عن وظيفتها األساسية ـ باعتبارها أداة من أدوات 

وهو كذلك يعد سببا مباشرا من  ،1»القصيدة وترابط عناصرها ومنو اخلط الشعوري النفسي فيها

حجز القارئ بني قضبانه القاسية فال يستطيع ل على أسباب ذلك الغموض الكثيف الذي يعم

ومن مث ينعدم جسر التآلف والتعاطف بينه  ،من أسرها مهما حاول االنفكاكمنها أو اإلفالت 

  . وبني القصيدة 

ة يف ضوء املفاهيم والفلسفات احلداثية اليت ورة الشعريّ الصّ ميكننا القول بأنّ  هوعموما فإنّ 

غدت تركيبا «قلبت الطاولة على كل ما هو تقليدي جامد وموروث سائد ومألوف بارد قد 

معقدا، أو مسرحا للتناقضات يقوم على تراسل الدالالت واألشياء وانصهار العالقات البنيوية 

نب، وتنفتح على زخم معنوي وشعوري العضوية يف بوثقة التجربة الكلية، اليت تتمدد يف كل جا

يصعب فكها مبتكرة ) عالئقية(هي غابة كثيفة من الرموز، املشحونة بدالالت سياقية . غري متوقع

هذا املنطق الذي يصدر عن الذات كرؤية جتريدية وعن الواقع . والتواصل معها خارج منطقها

�ƪ يعين، 2»)مياء اللغةيك(اخليايل الذي جيمع ما ال جيتمع، ويقرن ما ال يقرتن وفق  ǘǬǇ¢�ƾǫ�ƢĔ¢

إىل االحنناء أمام   -يف جوهرها- والقوانني السلفية اليت تدعوا  املقاييس الكالسيكية كلّ   اعتبارهامن 

�ƨǏƢŬ¦�ƢȀǼȈǻ¦Ȃǫ� ƢǇ°¤�ń¤�ƨƻ°Ƣǐǳ¦�̈®ǂǸƬŭ¦�ƢēȂǟ®�¾Ȑƻ�ǺǷ�Ȇحسّ و كل ما هو ثابت وواضح 

ر بطاقات وإىل خلق واقعها اجلديد املتفجّ املستوحاة من خضم الظروف احلضارية املعاصرة،

  . وإشعاعات اليوم ال األمس

.99علي عشري زايد، عن بناء القصيدة العربية احلديثة، ص1
.258ت، ص.ط، د.، د)اجلزائر(معية، بن عكنونإبراهيم رماين، الغموض يف الشعر العريب احلديث، ديوان املطبوعات اجلا2
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  : رييصو تالخيال الشعري وفاعليته في تشكيل البناء ال)2

ورة الشعرية على املستويني الت الصّ أشرنا يف الصفحات السابقة أثناء احلديث عن حتوّ 

املفهومي والوظيفي يف ضوء التصورات والرؤى احلداثية إىل مصطلح اخليال، ولكن إشارتنا إليه  

الكثري من التفصيل  والدقة، إذ السياق مل يكن مناسبا إلحاطته ببعض يعوزها و عابرة كانت 

عن رابطة حية بني تعرب « شرح عالقته احلميمة بالصورة الفنية، تلك العالقة اليتو التحديدات 

خيال الشاعر يأخذ وضع فعل يتجلى  الفعل واالنفعال بالنسبة للشاعر وللمتلقي، وذلك أنّ 

ور أخذت الصّ  -حنن القراء-  النص ناور اليت حتمل وضع انفعال، ومىت تناولمتحققا يف سياق الصّ 

الصلة بينهما قد وصلت إىل درجة التضايف واحللولية  وهذا يعين أنّ  ؛1»للتجربة وضع منظم

التصورات التقليدية أو يف مبصطلح اخليال سواء يف رحاب  تْ يطَ حِ فما هي املفاهيم اليت أُ . والتطابق

قامت به هذه امللكة أثناء عملية التشكيل وما هو الدور الذي . ؟االجتاهات النقدية املعاصرة ظلّ 

  .عامة؟ري والبناء الفين يو تصال

وكدا اإلحلاح الفلسفي  ،يعترب وضوح الشعر التقليدي وخضوعه التام لالجتاه العقالين

نتاجا ملستويات دنيا يف نفس قائله، واستغالل ملستويات دنيا يف نفس «ديد على كون التخييل شال

ر اخليال من األسباب األساسية واملباشرة اليت دفعت النقاد والبالغيني القدامى إىل اعتبا2»متلقيه

وقد . ه ملكة فوضوية ال ختضع لسلطان العقلمن اجلنون، فوصفوه بأنّ  «ضربا من املغالطة ولونا 

ملثل هذه امللكة من شأنه أن يتيح واخللط، وأن إطالق العنان  تذهب بنا إىل حال من اهلذيان

فينتشر يف نفس للقوى اخلفية احلبيسة يف أعماق النفس اإلنسانية أن تعمل عملها يف غري ضابط 

.345م، ص1998، 1، ط)مصر( ، دار نوبال للطباعة، القاهرةووظائفهعاطف جودة نصر، اخليال مفهوماته 1

دراسة يف أصوهلا وتطورها، دار األندلس للطباعة والنشر ـ علي البطل، الصورة يف الشعر العريب حىت آخر القرن الثاين اهلجري 2

.17م، ص1983، 3، ط)لبنان( والتوزيع، بريوت
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املدرسة الكالسيكية بكل ما  وهذا يقودنا إىل القول بأنّ ،1»اإلنسان العاقل كل ما ينايف العقل

أية حماولة للخروج عن  األسالف بأنّ  صارمة قد أومهت الشعراءتتأسس عليه من مبادئ وقواعد 

Ƿ�ƨǷȂǯ�®ǂů�ń¤�ƨȇǂǠǌǳ¦�ǶĔȂƬǷ�¾��¶Ȑƻȋ¦Â�¶Ȑǣȋ¦�Ǻقانون التعقل وعن املبدأ املنطقي سيحوّ 

  .اجلنونى و بل وإىل مسرح غريب من الفوض

بالواقعية قد أحال  -يف جوهرها-  سمضع الشعر يف هذا النمط من اإلطارات اليت تتّ وو 

ة وخاضعة لضوابط املنطق الوصفي الذي يعمد لإىل عملية متعقّ  -ىهي األخر -  ليةالعملية التخيّ 

اجلزئية والكلية دون جتريب لذة املغامرة واإلحبار يف أعماق العوامل إىل حماكاة الواقع بكل تفاصيله 

وغ العقل وتشوش املنطق فتخرج منحرفة عن كل سائد اجلديدة املشحونة باالبتكارات اليت ترا

  .ن كل شرط معروفمومألوف، ومتحررة 

جند الناقد  ولعل من أبرز النقاد القدامى الذين سامهوا يف تزكية وتدعيم هذه الفكرة األخرية

وهو بصدد التمييز بني كل  من االختالق اإلمكاين واالختالق  )هـ684ت( "حازم القرطاجين"

عي اإلنسان أنه حمب ويذكر حمبوبا تيمه أن يدّ : وأعين باالختالق«: يقول ،واملستحيل االمتناعي

نه ومن أن يذكر ما ميكن أن يقع م: وعنيت باإلمكان. كذلكومنزال شجاه، من غري أن يكون  

ما ال يقع يف الوجود « :فهو االمتناعيأما  ،2»ويذكره غريه من أبناء جنسه، وغري ذلك مما يصفه

ما ال يصح «ا املستحيل فهو ، وأمّ 3»را يف الذهن، كرتكيب يد أسد على رجل مثالوإن كان متصوّ 

وبذلك  .4»ئما قاعدا يف حال واحدةوقوعه يف وجود، وال تصوره يف ذهن ككون اإلنسان قا

1406ط، .، د)لبنان(حممد زكي العشماوي، دراسات يف النقد األديب املعاصر، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بريوت1

  .246ـ -245ص ص. م1986/ه 

، 3حممد احلبيب بن اخلوجة، الدار العربية للكتاب، تونس، ط:حازم القرطاجين، منهاج البلغاء وسراج األدباء، تح2

.67م،ص2008

.67، صاملصدر نفسه 3
.67، ص نفسه 4
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ى احلدود لة خصوصا ال ميكن أن تتخطّ ر املتخيّ أن صياغة الشعر عموما، والصوّ  "حازم"دكّ ؤ ي

  .الواقعية أو احملتملة الوقوع

خيال وصفي يستعيد صورة العامل «هو  ـ يف جوهرهـ ومن هنا فإن اخليال الشعري التقليدي 

ك يبقى اخليال مألوفا، متعقال، مثلما هي دون  تغيري جدري أو ابتكار غريب أو بعث جديد ولذل

، ويظل حبيس الشروط املنطقية اليت 1»واضحا، ال يصدم املتلقي وال يولد الغرابة يف املنت الشعري

©ƢȈǳƢŦ�ǺǷ�Ǿƥ�«ȂŤ�ƢŠ�ƨǳȂȀĐ¦�ǶȈǳƢǫȋ¦�®ƢȈƫ°¦�ȂŴ�ǾǫȐǘǻƢƥ�ƶǸǈƫ�ȏ.

¦�ÀǂǬǳ¦�ƨȇ¦ƾƥÂ�ǂǌǟ�ǺǷƢưǳ¦�ÀǂǬǳ¦�ƨȇƢĔ�ǀǼǷ�°ȂǘƬƫÂ�ŚǤƬƫ�©¢ƾƥ�ƾǫ�¾ƢȈŬ¦�ń¤�̈ǂǜǼǳعلى أنّ 

عندما تضاعف االهتمام بالعنصر العاطفي خاصة ضمن إطار املذهب التاسع عشر، وذلك 

الفردية بكل ما تنطوي عليه  يف اإلعالء من شأن الذاتلت أبرز طموحاته قي الذي متثّ يالرومانط

األمر الذي أتاح هلذا  ،ارضة ومشاعر متناقضة، وإطالق العنان للعاطفةمتع من إحساسات

من حصار الرقابة العقلية ومن الضغط املتواصل الذي كانت متارسه  االنعتاقاملذهب اجلديد فرصة 

على انتشال قيمة  -من جهة ثانية- كما ساعده. االجتاهات املنطقية على مستوى األعمال الفنية

�ń¤�ƢȀǠǧŗǳ�ƨȇƾȈǴǬƬǳ¦�©ƢǨǈǴǨǳ¦�ǲǛ�Ŀ�ƢĔƢǔƷ¢�śƥ�ǞƦǬƫ�ƪ ǻƢǯ�Ŗǳ¦�ƢȈǻƾǳ¦�ƢēƢȇȂƬǈǷ�ǺǷ�¾ƢȈŬ¦

اخليال خيلق احلياة ويضيف إىل « درجة الذروة عندما آمن مجهور النقاد والشعراء الرومانسيني بأنّ 

ƢȀȈǸǼȇÂ�Ƣđ�ȂǯǄȇ�ƢǷ�ƨƥǂƴƬǳ¦�ƨǴȈǐƷ«2، ّإن مل تكن الوحيدة إلدراك هذا ية لوسيلة األوله اوبأن

يف فلسفته حني  "keats كيتس"وهذا ما ذهب إليه . احلقيقة، والسبيل األيسر للوصول إليها

�ƢĔ¢�ƢǸǯ�¾ƢǸŪ¦Â�ǆ«د بأنّ أكّ  ū¦Â�ǪǴŬ¦�ǪȇǂǗ�Ǻǟ�®ƢȈƫ°ȏ¦Â�Ǧ ǌǰǳ¦�ȄǴǟ�̈°®Ƣǫ�̈Ȃǫ�¾ƢȈŬ¦ قادرة

اخليال يف ضوء التحديدات الرومانسية مل يعد ضربا  ومن هنا فإنّ .3»على بلوغ احلقيقة القصوى

.248إبراهيم رماين، الغموض يف الشعر العريب احلديث، ص1
.23، صووظائفهعاطف جودة نصر،اخليال مفهوماته 2
م، 1994/ ه1414، 1، ط)مصر(د زكي العشماوي، قضايا النقد األديب بني القدمي واحلديث، دار الشروق، القاهرةحمم 3

  .62ص



  التشكيل التصويري.................................................................:......................الفصل الثاني

157

من اجلنون وال أداة لتفكيك العملية اإلبداعية وإحالتها إىل ركام من األخالط، بل أضحى امللكة 

«�¦ƨǟȂǼƬŭ¦�ǪƟƢǬū ارتيادالضرورية واألصيلة اليت تسعفنا على  ƢǌǰƬǇ¦Â�ǲȈǿƢĐ¦.

والتفصيل من بني جمموع النقاد والشعراء  قةوأبرز من حبث يف قضية اخليال بشيء من الدّ 

، )الكيمياء العقلية(طلح مص«الذي أطلق عليه  "wordsworth وردزورت"الرومانسيني جند 

ا عن عناصر بسيطة، أمّ رات انطباعية تنجم يرجع اخليال إىل تأثّ  أنه وميز بينه وبني الوهم من حيث

فإن  مثومن  1»وما يف املوقف من تنوعات مباغتةالت املرتاكمة الوهم فيئول إىل ما تثريه التخيّ 

خيلط بني كل من يف حمو معامل ومالمح املفهوم التقليدي الذي كان  كثريا  قد جنح" وردزورت"

اخليال والوهم هذا األخري الذي ينحصر هدفه األساسي يف إغراق الرؤية الشعرية يف فضاء كثيف 

على عكس اخليال املبدع الذي ينأى عن   ،ملفككةمن الشطحات والتهوميات والتخيالت اجلاحمة وا

  .ائفةهذه الفضاءات املصطنعة والزّ  وعن كلّ ينهذا التهويل اجلنو  كلّ 

ومانسيني الذين حاولوا فهم اب الرّ من الكتّ  -هو اآلخر- " schelling شيلينج"ويعترب 

من الطبيعة على أن يستطيع أن جيمع صوره «فهو يرى أنه ، اخليال وإحاطته بالتحديدات املناسبة

ا هو تنظيم هذه الصور، والتوفيق بني ما د مجع هلذه الصور، وإمنّ الدور الذي يقوم به ليس جمرّ 

أي أنّ  ؛2»فية وراء هذه املتناقضاتتخيكون فيها من متناقضات عن طريق رؤية الوحدة الباطنية امل

،ل احلريف ملا هو كائن يف الطبيعةد التجميع اآليل والتسجيال يقتصر على جمرّ " شيلينج"اخليال عند 

تفرقة واملتباعدة روح التوحد وااللتئام اليت على عناصر الوجود املبل يعمد إىل تنظيمه تنظيما خيلع 

  .عتعمل على ردم كل الفجوات، وعلى إتالف كل مالمح التفرق والتقطّ 

.296، صووظائفهعاطف جودة نصر،اخليال مفهوماته 1
.67حممد زكي العشماوي، قضايا النقد األديب بني القدمي واحلديث، ص2
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ت دفيما بعد من هذه األفكار اليت جا "coleridge كولريدج"الناقد البارع  اختذوقد 

Ƣđ  أثناء حماولته اجلادة إلدراك املعرفة" شيلينج"قرحية،�ǲǸĐ�ȆǨǈǴǨǳ¦�² ƢǇȋ¦رائه ومواقفهآ 

وخيال يل خيال أوّ : افع األساسي الذي دفعه إىل تقسيم خياله إىل قسمني متقابلنيالنقدية، والدّ 

  . ثانوي

وهذا  ،1»اإلدراك اإلنساين عامة لية اليت بواسطتها يتمّ األوّ ة القوّ «يل فهو ا اخليال األوّ أمّ 

جيعله أقرب إىل مناسبة املطالب العملية املتنوعة اليت متليها احلياة اليومية بكل ما تتصف به هذه 

  .واالعتياديةاحلياة من صفات البساطة 

بدية اليت تنطوي ر عمليات اخللق األيكرّ «ا اخليال الثانوي وهو اخليال اإلبداعي الذي وأمّ 

ƨȈƟƢĔȐǳ¦�ÀƢǈǻȍ¦�©ƢȈǻƢǰǷ¤�ƢȀȈǴǟ«2، ن اإلنسان من اإلدراك إّال متكّ «ة اليت القوّ  إنهف�±ÂƢƴƬƫ�ƢĔ¢�

ه حيتاج إىل جانب احلدس وإىل قدر من ل فيها الواقع إىل املثايل، كما أنّ هذا إىل عملية خلق يتحوّ 

املتناقضات والتوفيق بينها وإجياد الوحدة الكامنة خلف ة الواعية املنظمة اليت تسعى إىل إذابة راداإل

ل األشياء وحتليلها وصهرها لتخلقها من ة العليا القادرة على متثّ القوّ « أي أنه ؛3»اتضهذه املتناق

يل يف كونه يأيت دائما مصحوبا اخليال الثانوي إمنا يشرتك مع اخليال األوّ ومن هنا فإنّ ،4»جديد

ى حدود اإلدراك البسيطة لينتقل إىل اإلرادي، ولكنه يفرتق عنه عندما يتخطّ بعمليات الوعي 

  .وعمقا ساعااتّ مراحل أخرى جديدة أكثر 

.67، صبني القدمي واحلديثحممد زكي العشماوي، قضايا النقد األديب 1
.105م، ص1965ط، .مصطفى ناصف، مشكلة املعىن يف النقد احلديث، مكتبة الشباب، القاهرة، د2

  .68 -67صص حممد زكي العشماوي، قضايا النقد األديب بني القدمي واحلديث، 3
.55م، ص1991، 1،ط)األردن(د حممد صايل محدان، قضايا النقد األديب احلديث، دار األمل للنشر والتوزيع، إرب4
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ه ال يهتم إطالقا مبطالب يف أنّ  -من جهة ثانية-  يلويفرتق اخليال الثانوي عن اخليال األوّ 

لة اليت تأمّ احلياة امل«يهتم مبطالب  ،ولكنهما تنطوي عليه من تعميمات ومنافع احلياة اليومية بكلّ 

  .وتفرد وانزياحما ميوج به من سحر ومجال وأناقة  بكلّ 1»يرتدد صداها يف اإلبداع الفّين 

مزي الذي ميكن تلخيص طريقة ويف النصف الثاين من القرن التاسع عشر ظهر التيار الرّ 

�Ƣđ�Ǫǘǻ�Ŗǳ¦�ƨȇǂǿȂŪ¦�ƨǳȂǬŭ¦�Ǯ Ǵƫ�Ŀ�¾ƢȈŬ¦�ƶǴǘǐŭ�ǾǸȀǧ بودلري"لسان baudelaire"  واليت

ة الباعتة اخليال املبدع يستقطب حتطيم العامل املدرك وإعادة بنائه بضرب من اجلدّ «ل يف أنّ تتمثّ 

باختزال املتعدد واملتعارض يف أعظم القدرات اإلنسانية، اليت تقوم «ل فهو ميثّ ،2»على الدهشة

رؤية الرمزيني  ضح لنا بأنّ ومن هنا يتّ .3»وحدة باطنية كلية عرب تراسل صويف لعناصر الوجود

اليت جتعل  اإلسرتاتيجيةكالمها يذهب إىل اعتباره الوسيلة فله، " كولردج"للخيال موافقة متاما لرؤية 

ي عمليات اإلدراك البسيطة حة، وعلى ختطّ ان قادرا على جتاوز العروض الذهنية املسطّ الفنّ 

الواقع ة اليت تنتزع صورها املختلفة من رحم الطبيعة ومن قلب القوّ  -بالنسبة إليهما-ا ¤�ËĔ. واملباشرة

وإعادة  عملية التنظيم ƢǼƯ¢�ǲǨǤǳ¦�Ƣē مادّ  -بعد ذلك- خذ منهااء لتتّ مبا يتسم به من مادية صمّ 

التشكيل وحماولة التأليف بني ما فيها من عناصر متعارضة ومتناقضة حىت ختلق يف النهاية كلّ 

  .تكاملمظاهر الوحدة وال

��ǺȇȂēÂ�ƨȇ¦°±�ǺǷ�Ǿƥمما كان قد أملّ «ص العصر احلداثي فقد ختلّ ا اخليال الشعري يف ظلّ أمّ 

مكانته بوصفه أساسا البد منه إىل جانب  واحتلّ . ال لإلدراك وتعفنا يف اإلحساسعد حتلّ يومل 

رات اليت فرضتها ه استطاع بفعل الكثري من املؤثّ ، وذلك ألنّ 4»احلس والفهم إلمكان التجربة

  .300صحممد صايل محدان، قضايا النقد األديب احلديث، 1
.328املرجع نفسه، ص2

.248إبراهيم رماين، الغموض يف الشعر العريب احلديث، ص3
  .300ص حممد صايل محدان، قضايا النقد األديب احلديث، 4
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احلداثة أن يتجاوز تلك املرحلة الكالسيكية اليت قالت بضرورة خضوعه لسلطان العقل، وبشرط 

يتأسس على «االحنناء أمام النظام املنطقي الذي عادة ما حيكم العلوم الوضعية التجريبية باعتباره 

نسق العلل ونسق املعلوالت، الوسائل والغايات واملنافع العملية املباشرة والعالقة احلتمية بني 

غبة يف حتقيق اليقني برغم ما يف العلم من احتمال، واألخذ مببدأ العلل الكافية، والتشبث والرّ 

أن خيلق لنفسه منطقه  استطاع هأي أنّ  ؛1»من احلمل يسودها قانون اهلوية وعدم التناقضبضروب 

يعبأ مببدأ العلة الكافية، وال يهتم ه ال إنّ . يبدي صفحته على حنو خمتلف«الشعري اخلاص الذي 

ف سها تقوم على ضرب خمتلف من احلمل الذي ال يصنّ التناقض ألن اهلوية اليت يؤسّ  ممبقولة عد

.2»ل األشياء بواسطتها إىل نقائضها يف مرونة ورشاقةا يكون رؤية حدسية تتحوّ وال جياور، وإمنّ 

وء الفلسفات واملفاهيم اجلديدة مل تعد تعبأ مبا هو العملية التخيلية يف ض ومن هنا ميكننا القول بأنّ 

�ËǘŢÂ�¿ƾē�ƪ،ل أو واقعيمتعقّ  Ʒ¦ǂǧ ّلفية الواضحة واملألوفةالنواميس السّ م كل.  

�¦ǀđÂق، ال يستهدف أن يكون ما نشاط خّال « إىل اخليال الشعري تحولي االعتبار

يشكله من صور نسخا أو نقال لعامل الواقع ومعطياته، أو انعكاسا حرفيا ألنسقة متعارف عليها، 

ي إىل بقدر ما يستهدف أن يدفع املتلقّ أو نوعا من أنواع الفرار، أو التطهري الساذج لالنفعاالت، 

ة أو الطرافة، وإمنا د اجلدّ قيمتها من جمرّ ة، ال تستمدل يف واقعه، من خالل رؤية شعريّ إعادة التأمّ 

ȆǟȂǳ¦�ǪȈǸǠƫÂ�ƨȈǇƢǈū¦� ¦ǂƯ¤�ȄǴǟ�Ƣē°ƾǫ�ǺǷ«3،  وهذا أمر طبيعي بالنظر إىل الرتكيبة النفسية

املعاين احلرفية اليت فكالمها يرفض اجلاهز من  ،ان بوجه عامة لكل من الشاعر والفنّ والوجدانيّ 

د التسجيل التفصيلي ملا ينطوي عليه الواقع اخلارجي من معطيات حسية، وكالمها تكتفي مبجرّ 

الدهشة والعجب، ا مد لديهة األوىل، فتتولّ موضوع كما لو كانا ينظران إليه للمرّ إىل أيّ «ينظر 

.347، صدة نصر، اخليال مفهوماته ووظائفهعاطف جو  1

.348املرجع نفسه، ص2
.14جابر عصفور، الصورة الفنية يف الرتاث النقدي والبالغي عند العرب، ص3
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من . ةل مرّ ف على الشيء ألوّ وتثار لديهما من األحاسيس مثل ما يثار لدى الطفل الذي يتعرّ 

إن كل شيء يبدو . ريوجد أمام الفنان أو الشاعر شيء مألوف أو معاد أو مكرّ  أجل ذلك ال

ل اخليال تحو وهكذا ي. 1»ا كانت لهداللة خمتلفة عمّ  ذاأمام أعينهما جديدا، ويصبح عند تناوله 

فيف القصيدة من الشعري إىل وسيلة فنية تساعد املبدع على قتل الروتني االعتيادي، وعلى خت

  .الفوتوغرايف اخلارجيأعباء الوصف 

قد  2»لة، جوهرية يف العملية الفنيةقة، حموّ ة خّال كقوّ «اخليال  ضح لنا أنّ م عرضه يتّ ا تقدّ وممّ 

بلوغ آفاق فنية واسعة «ورة األدبية على وجه اخلصوص من ن اللغة الشعرية عموما والصّ مكّ 

ح على عوامل مجالية وجعل النص الشعري يتفتّ ،مة، سواء على مستوى الرؤية أو التشكيلومتقدّ 

وذلك  ؛3»عوامل زاخرة بالتعدد واإلحياء والغموض - تتح للشعر العريب من قبلمل-وداللية خصبة 

ǀđ¦� -من دون اخليال- طيع أن تنهض ة واحلياة فال ولن تستمهما بلغت من القوّ «ان ألن لغة الفنّ 

هذا العبء الذي يشمل خلجات النفوس اإلنسانية العبء الكبري الذي يرهقها به اإلنسان، 

ولكنّ 4»ما يف احلياة من فكر وعاطفة وشعور وأفكارها، وأحالم القلوب البشرية وآالمها، وكلّ 

خرفة والتزويق عند حدود الزّ  أهدافهذلك اخليال املصطنع الذي تتوقف  ليس - هنا- نقصده  الذي

ذلك  -ها هنا-ا نقصد وإمنّ ،5»باألوهام واحملاالتيشطح ويشط ويأيت «ائف، أو ذلك الذي الزّ 

والذي  ،6»والالوعي د بني القلب والعقل، بني الوعيم الذي يوحّ النشاط الذهين الفعال واملنظّ «

.75حممد زكي العشماوي، قضايا النقد األديب بني القدمي واحلديث، ص1
م، 1983، 2.، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت، ط1:عبد الواحد لؤلؤة، موسوعة املصطلح النقدي، مج2

  .234ص
.245الغموض يف الشعر العريب احلديث، صإبراهيم رماين،3

.22م، ص1998ط، .أبو القاسم الشايب، اخليال الشعري عند العرب، سراس للنشر، تونس، د4
.175م، ص2004، 9، ط)مصر(شوقي ضيف، يف النقد األديب، دار املعارف، القاهرة 5

 ربدأطبيق، دار جرير للنشر والتوزيع، دراسة يف النظرية والت - النقد الشعري عبد القادر الرباعي، الصورة الفنية يف: ينظر6

.80م، ص2009/ ه1430، 1، ط)األردن(
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�ȏ�ƢǸǰŰ�Ƣǘƥ°�ƢēƢƬǋ¢�śƥ�ǖƥǂȇÂ��ǾƫȏƢǠǨǻ¦Â�À¦ƾƳȂǳ¦�ǪƟƢǬƷ: جيمع بني طائفة من احلقائق«

اصطناع وزيف وترف  املبدع الذي يبتعد بنفسه عن كلّ أي ذلك اخليال ؛1»ينكره احلس وال العقل

  .ليدخل يف صميم التجربة اإلبداعية ويصري جوهرة أساسية من جواهرها الثمينة املنسجمة واملتآلفة

اخليال ليس اآللية الوحيدة، وال الوسيلة النهائية اليت تسهم يف ويبقى اآلن أن نشري إىل أنّ 

كالتشخيص والتجسيم، ،بل هناك آليات ووسائل أخرى ال تقل أمهية. وريعملية التشكيل الصّ 

  .يلتفصيل النظري والتحليل التطبيقوهذا ما سنتطرق إليه بشيء من ا. وغريها... والرتاسل احلسي

.175، ص النقد األديب، دار املعارفشوقي ضيف، يف1
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  .الصورة الشعرية وآليات تشكيلهاأنماط : يانثا

  ):البسيطة(الّصورة المفردة )1

ية وأكثرها وضوحا، وهي إن كانت تتضّمن تصوير أبسط األمناط ال من تعترب الّصورة املفردة

�ÈȂËǐǳ¦�¼ƢȈËǈǳ¦�ǲȈǠǨƫ�Ŀ�ƨƴǓƢǻ�ƨŷƢǈǷ�ǶȀǈƫ�ƢËĔ¢�Ëȏ¤��®ƾŰÂ�ȆƟǄƳ�ǂȇȂǐƫ�®Ëǂů ري الشامل، ويف

�ƪ«مل، إذ أّن هلا إحداث االّتساق والتكا ǈȈǳ�ƢȀËǼǰǳÂ��Ƣē¦̄�Ŀ�ƨǴǬƬǈŭ¦�ƨȈǈǨǼǳ¦Â�ƨȇȂǼǠŭ¦�ƢȀƬǳȏ®

وميكننا أن نشّبهها كعضو من أعضاء اجلسم . منعزلة انعزاال تاما أو منقطعة عن غريها من الصور

؛ وهذا 1»ولكّنه ميوت بانعزاله عن بقية أعضاء اجلسم،له استقالليته احملدودة وانفراده خبصائصه

بع هذه القيمة من نأّن قيمة الّصورة املفردة ال تتوقف عند حدود بساطتها وجزئيتها، وإمنا ت يعين

.نشاطها الوظيفي وتعالقها الداليل مع الّصور واملكّونات الفنّية األخرى داخل النسيج النّصي العام

، وتنهض الّصورة املفردة يف تشكيلها على العديد من األساليب التعبريية كالتشخيص

  .وغريها... والتجسيد، والتجريد، والتشبيه، والرتاسل احلّسي

وسيلة فنّية قدمية، عرفها شعرنا العريب، والشعر العاملي، منذ «والتشخيص منط تعبريي و  

�Ŀ�̈ƾǷƢŪ¦�ƨǠȈƦËǘǳ¦�ǂǿƢǜǷÂ��̈®ËǂĐ¦�ňƢǠŭ¦�ǎ. أقدم عصوره ȈƼǌƫ�² ƢǇ¢�ȄǴǟ�¿ȂǬƫ�ƨǴȈǇȂǳ¦�ǽǀǿÂ

عبد القاهر "ويبدو أّن الناقد البالغي الكبري .2»ك وتنبض باحلياةصورة كائنات حية حتس وتتحر 

قد اقرتب كثريا من إدراك هذه الطّبيعة اخلاّصة بتقنية التشخيص، وذلك حني حتدث يف  " اجلرجاين

¤�ÅƢËȈƷ�®ƢǸŪ¦�Ƣđ�Ãŗǳ�ǮËǻ«فقال  ،عن خمتلف الوظائف الفنية لالستعارة" أسرار البالغة"كتابه 

، ولعلنا لن نبالغ إذا 3»فصيحا، واألجسام اخلرس مبّينة، واملعاين اخلفّية بادية جلّيةناطقا، واألعجم 

.78عمر يوسف قادري، التجربة الشعرية عند فدوى طوقان بني الشكل واملضمون، ص1
.76علي عشري زايد، عن بناء القصيدة العربية احلديثة، ص2
، 1، ط)لبنان(عبد احلميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بريوت :عبد القاهر اجلرجاين، أسرار البالغة يف علم البيان، تح3

.40م، ص2001/هـ 1422
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، قلنا بأّن هذا الناقد البارع الّسابق ألهل عصره وأوانه، والذي طاملا اتسم برهافة حسه وسعة أفقه

مل يتوقف عند شواطئ حد التشخيص وحسب، بل إنّنا لنراه خيوض يف غمار مفهومات أخرى  أنه

، كذلك املفهوم الذي أطلقه حول كل من التجسيد والتجريد يف تتصف بقدر أكرب من اجلدة

�Ƣē¢°�ŕƷ�ƪ«: قوله ǸǈƳ�ƾǫ�ƢËĔƘǯ�ǲǬǠǳ¦�ƢȇƢƦƻ�ǺǷ�Ȇǿ�Ŗǳ¦�ƨǨȈǘǴǳ¦�ňƢǠŭ¦�Ǯ ƫ°¢�ƪ Ơǋ�À¤

؛ وذلك 1»العيون، وإن شئت لطفت األوصاف اجلسمانية حىت تعود روحانية ال تناهلا إّال الظّنون

تقدمي املعىن يف جسد شيئي أو نقل «تجسيد ـ يف إطار الّدراسات واألحباث املعاصرة ـ هو ألّن ال

، أّما التجريد فهو املعادلة الفنية اليت تتأّسس على 2»املعىن من نطاق املفاهيم إىل املادية احلسية

املاديات نفيض املعادلة التجسيدية الّسابقة، لكونه ينقل األجسام الّشيئية امللموسة من عامل 

¨®ËǂĐ¦�©ƢȇȂǼǠŭ¦�ŃƢǟ�ń¤�ƨǇȂǈƄ¦.

عالقة «فهو   -يف املبحث األّول من هذا الفصل باإلضافة إىل ما قلناه عنه- أّما التشبيه

.جتمع بني طرفني الحتادمها أو اشرتاكهما يف اهليئة أو املعىن أو الّصفة، على أساس احلس أو العقل

اّحتاد، تفيد الغريية ال العينية، ترتد إىل العامل اخلارجي أكثر من وتظل هذه العالقة مقارنة ال 

املنطقي بني الطرفني، أو العناصر " التناسب"يف التشبيه  ىراعويُ .ارتدادها إىل العامل الّداخلي

ƨƸǓ¦ÂÂ�̈ǄȇƢǸƬǷ�®Âƾū¦�ȄǬƦƫ�Ʈ ȈŞ��ƨđƢǌƬŭ¦«3،  على عكس االستعارة اليت تنمحي وتذوب

  .د املنطقية الواضحة بني األشياء أو الذواتحتت جناحها كل احلدو 

من اآلليات التشكيلية املهّمة واملساعدة على تكوين أبعاد  -هو اآلخر-والرتاسل احلّسي 

وصف مدركات كل حاسة من احلواس «الّصورة البسيطة يف شعرنا احلداثي، ويكون من خالل 

تصري املشمومات أنغاما، وتصبح بصفات مدركات احلاسة األخرى، فتعطي املسموعات ألوانا، و 

.40عبد القاهر اجلرجاين، أسرار البالغة يف علم البيان، ص1

  .209ص م،1999، 1املؤسسة العربية للدراسات والنشر، لبنان، طالرباعي، الصورة الفنية يف شعر أيب متام، عبد القادر 2
.254إبراهيم رماين، الغموض يف الشعر العريب احلديث، ص3
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�ƢȀǔǠƥ�ƢēƢǨǏ�ǲǬǻÂ�ƾƷ¦Â�ň¦ƾƳÂ�¾Ƣů�ǺǷ�Ʈ... املرئيات عاطرة ǠƦǼƫ�°ȂǘǠǳ¦Â�©¦ȂǏȋ¦Â�À¦Ȃǳȋ¦Â

، وعلى هذا األساس يصبح 1»النفسي كما هو أو قريب ممّا هو إىل بعض يساعد على نقل األثر

شاعرنا احلداثي على حتويل الوجود  الرتاسل أو التبادل احلّسي أحد التقنيات الناجحة اليت أسعفت

بالرغم من اختالف جماالته، وتعّدد وسائل إدراكه وفهمه إىل كتلة واحدة تنصهر يف نطاقها كل 

.الفوارق واحلواجز الطّبيعية بني ما هو حّسي وما هو وجداين

ورة أنّه ليس من الّضروري أن تكون مجيع هذه اآلليات حاضرة يف بناء الصّ : واجلذير بالذكر  

�ƢǸǯ��ǲǸǯȋ¦Â�ǲǔǧȋ¦�ȂƸǼǳ¦�ȄǴǟ�Ƣđ�¶ȂǼŭ¦�°ÂËƾǳ¦�ÄË®ƚƫÂ��ƢȀǼȇȂǰƫ�ÄȂƬǈȇ�ËŕƷ�̈ƾƷ¦Ȃǳ¦�̈®ǂǨŭ¦

ليس من احملّتم على الّشاعر أن يقتصر على إحدى هذه التقنيات، إذ قد يكتفي بإحداها، وقد 

جهة، وعلى يقنع بتوظيف بعضها أو يستحضرها مجيعا، فاألمر يبقى متوقفا على رغبة الّشاعر من 

  .الشامل من جهة ثانية تصويريمتطلبات الّسياق ال

، قصيدة "الليل والفرسان"ومن النماذج احلية والّصارخة باسم الّصورة املفردة يف ديوان 

إىل تصوير حال مدينتها البائس اليائس يوم االحتالل «، وفيها تعمد الّشاعرة "مدينيت احلزينة"

ام العديد من اآلليات والتقنيات التشكيلية البسيطة كالتجسيد الّصهيوين، وذلك عن طريق استخد

  ":فدوى"تقول . والتشخيص والتشبيه وحىت االستعارة

َنا الَمْوتَ  َواْلِخَيانَةَ يـَْوَم رَأَيـْ

تـََراَجَع اْلَمدُّ 

َماءْ السَّ وُأْغِلَقْت نـََواِفذُ 

َفاَسَها الَمِديَنه َوَأْمَسَكْت أَنـْ

  .395صم، 1987ط، .، د)لبنان(دار العودة، بريوت حممد غنيمي هالل، النقد األديب احلديث، 1
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الَمْوْج، يـَْوَم َأْسَلَمتْ يـَْوَم اْنِدَحاِر 

َبَشاَعُة الِقيَعاِن لِلضَِّياِء َوْجَهَها

تـََرمََّد الرََّجاءْ 

َواْختَـنَـَقْت ِبُغصَِّة الَبَالءْ 

َمِديَنِتي الَحزِيَنه

* **

َواْألََغاِنياْختَـَفْت اَألْطَفالُ 

، َال َصَدىَال ِظلٌّ 

َوالُحْزُن ِفي َمِديَنِتي َيُدبُّ َعارِياً 

ُمَخضََّب الُخَطى

َوالصَّْمُت ِفي َمِديَنِتي،

الصَّْمُت َكالِجَباِل رَاِبٌض،

-َكاللَّْيِل َغاِمٌض، الصَّْمُت فَاِجعٌ 

ُمَحمَّلٌ 

َوبِالَهزِيَمهِبَوْطَأِة الَمْوتِ 
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الَحزِيَنهَأوَّاْه يَا َمِديَنِتي الصَّاِمَتةُ 

َأَهَكَذا ِفي َمْوِسِم الِقطَافْ 

َوالثَِّماْر؟الِغَاللُ َتْحَتِرُق 

1»!الَمطَافْ َأوَّاْه يَا ِنَهايَةَ 

فقول الّشاعرة يف الّسطر األول من املقطع األول برؤيتها الواضحة لكل من املوت واخليانة 

حييلنا مباشرة إىل تصنيف هذه املقولة الغريبة ضمن خانة الّصور  )يوم رأينا املوت واخليانة(

بأّي ـ التجسيدية؛ وذلك ألّن املوت واخليانة مها من املعاين التجريدية واملفاهيم الوجدانية اليت ال تقبل

�ƨËȇ¢�ÀȂǻƢǬǳ�̧ ـ حال من األحوال ȂǔŬ¦�Â¢��̈®ËǂĐ¦�śǠǳ¦Â�ÄǂǐƦǳ¦�½¦°®ȍ¦�ǂȀů�ƪ Ţ�ǞǓȂǸƬǳ¦

احلواس اخلمس املعروفة، وهذا التجسيد البارع ساعد شاعرتنا على السفر بنا من عامل  حاسة من

الرؤية إىل عامل الرؤيا، وعلى اإلحياء بالوضع الكارثي الذي آلت إليه مدينة القدس جرّاء التآمر 

  .الغريب واخلذالن العريب

رية، تصوياالنسيابّية الوقد كانت هذه الّصورة األوىل مبثابة املفتاح الذي فتحت به أبواب

والكثافة،  يف منتهى الروعة استعاريةوالتدفقات الداللية املوحية، إذ تصادفنا بعدها مباشرة صورة 

�É¢�ŘƦǷ�ƢËĔƘǯÂ� ƢǸËǈǳ¦�ǲËȈƼƬǻ�ƢǼǴǠš �ƢǷƾǼǟ�ƢȀƬǟÂ°�ǂȀǜƫÂ ُّدت مجيع منافذه، غلقت كل نوافذه وس

املتباعدة بني طرفيها، األمر الذي يدفع بذهن أّما كثافتها فتتحدد من خالل تلك املسافة اجلمالية 

املتلقي ـ مهما كان بارعا ـ أثناء حماولته القبض على أوجه التشابه والتالقي، إىل االجنراف خلف 

تيار الدهشة والقلق وحّدة التوتر، وذلك أمر طبيعي بالنظر إىل طبيعة الّصورة احلداثية اليت تتشكل 

§��¤�ń¤�Ǻǯǂƫ�ȏ�ƢËĔتزعزع يقيننا وح«يف األصل لكي  ƢȈǤǳ¦�°¦ǂǇƘƥ�ƢǼƬǤǳ�ǶǬǴǻÂ��Ƣǻ°Ȃǔ ... عالقات

  .482 -481ص ان، صفدوى طوقان، الديو 1



  التشكيل التصويري.................................................................:......................الفصل الثاني

168

الوجود السائدة وإمنا تستنطق الصمت وتشعل القلق يف الروح ويف الرؤيا وتشّتت املتلقي يف أحناء 

ƨƥƢƬǰǳ¦�¾ƢǨƬƷ¦�Ŀ�ǎ ǫǂǳ¦�ń¤�ƨǤǴǳ¦�Ǟǧƾƫ�Ƣǔȇ¢�ƢËĔ¤��ƨǳȏƾǳ¦�©ƢǿƢƬǷ«1 ال ترتجم الشيء «، فهي

كلمات مألوفة، ولكنها على العكس من ذلك حتّول الّشيء املعتاد إىل أمر غريب الغريب إىل  

، وهو السياق الذي يضج خبيبة 2»عندما تقّدمه حتت ضوء جديد وتضعه يف سياق غري متوقع

  .الظنون والتوقعات املتلقية

ري، فنرى املدينة وهي تتشخص يف هيئة امرأة حزينة يو تصمث يتواصل االنسياب ال 

قت بغصة البالء، وتشاهد احلزن وهو يدّب عاريا يف أرجاء املدينة، ويتنّقل نأنفاسها واخت أمسكت

�ƢȀȈǧ�ǖǴƬź�ƨǘȈǈƥ�̈°Ȃǐƥ�ƢēƾȈǐǫ�̈ǂǟƢǌǳ¦�ȆȀǼƬǳ��ȄǘŬ¦�Ƥ ǔűÂ�ȐďȀǸƬǷ�ƢƠǗƢƦƬǷ�ƢȀǟ°¦Ȃǋ�śƥ

ه التشبيه باالستعارة، فنلمح الّصمت رابضا وثقيال ثقل اجلبال، رهيبا غامضا غموض الليل، إنّ 

.الصمت الذي ختتنق بني كّفيه كل الكلمات الّضاحكة والعبارات املرحة، إنّه صمت املوت واهلزمية

من أجنح وأحسن النماذج  -هي األخرى-"إىل الوجه الذي ضاع يف التيه"وتعترب قصيدة   

الشعرية يف الديوان خبصوص تشكيل الّصورة املفردة وتأليفها، فهي تتوفر على تركيبة رائعة 

  ":فدوى"جانسة من التشبيهات والتشخيصات واالستعارات تقول ومت

َوطَِني َكاَنَت تـَُغطِّيِه ِمَياُه اللَّْيِل، َكانَ «

ْلُبُه الصَّاِمُت ِفي لَْيِل الَهزِيَمةِ  قـَ

-َذاهالً َأْسَياْن، َكاَن الدَُّم ِفي

الُجْدرَاِن بَاقَاَت ُوُرودِ 

.03نص يطري احلمام منوذجا، ص- ت الصورة الشعريةياخالد حسني حسني، مجال1
  .57ص م، 1998/ه 1419، 1، ط)مصر(دار الشروق، القاهرة صالح فضل، نظرية البنائية يف النقد األديب،2
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:َأْهِذيُكْنتُ 

َتِحي َصْدَرِك يَا ا َأْرَض الُجُدودِ فـْ

َتِحي َصْدَر األُُموَمةِ ا فـْ

َواْحُضِنيَها فَالَقَرابِيُن َغَواِلي

1»الَقَرابِيُن َغَواِلي

فالوطن يف هذا املقطع الشعري نراه قد حاد عن طبيعته املكانية، وجاوز هيئته الّسكونية، 

لقد أصبح الوطن هنا فتشّخص يف صورة كائن بشري ينبض بروح احلياة وبقّوة اإلحساس الواعي، 

بني سطور الكتابة الشعرية الطوقانية كاإلنسان ميلك قلبا صامتا ذاهال وأسيان، أّما الدم فقد 

ƨȈǼǬƫ�ȄǴǟ�®ƢǸƬǟȏƢƥÂ��ƢēŐƻ�ń¤�®ƢǼƬǇȏƢƥ�ƢǼƫǂǟƢǋ�ǾƬǳƢƷ¢  التشبيه البليغ إىل باقات ورد ترتسم هنا

  .وهناك على جدران املدن والقرى

بنا الّشاعرة مرّة أخرى إىل آلية التشخيص، وذلك عندما تتوّجه ويف هذه األثناء تعود  

 ƢŹ¤Â�ƨǧƢưǯ�ƞǴƬǸŭ¦�ƢđƢǘşواحلنان  ءإىل أرض األجداد تطالبها بأن تفتح صدرها، صدر الدىف ا

واألمومة، لتحتضن القرابني الغوايل، وهي اللحظة اليت نلتقي فيها بآخر صورة جزئية من هذا 

��ǂǐƬƼŭ¦�ÄǂǠǌǳ¦�ǞǘǬŭ¦�¬¦Â°ȋ¦�Â�®ƢǈƳȋ¦�ȏ¤�Ȇǿ�ƢǷ�Ņ¦ȂǤǳ¦�śƥ¦ǂǬǳƢǧ��ƨȈŹǂǐƬǳ¦�̈°ƢǠƬǇȏ¦�ƢĔ¤

¨ƾǷƢŮ¦�ƨǿȂǌŭ¦�Ʈ ưŪ¦�ǺǷ�ƨǷȂǯ�ń¤�̈ƾǫƢū¦�ƨȈǻȂȈȀǐǳ¦�©ƢƥƢƥƾǳ¦�ƢēËŚǏ�Ŗǳ¦�ƨƠȇŐǳ¦�ƨȈǼȈǘǈǴǨǳ¦.

  :وهي تقول" فدوى"ويف جزء آخر من ذات القصيدة نصادف   

تٌ اَألَسى يـَْهِطُل، لَْيُل اْلُقْدِس َصمْ «

.535فدوى طوقان، الديوان، ص1
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َوِقَتامْ 

التِّْجَواْل، الَ ُتْطَرُق ِفي اَحَظُرو 

قـَْلِب اْلَمِديَنه

ُر دَ  قَّاِت النـَِّعاِل الدََّموِيَّهَغيـْ

1»َسِبيَّهَتْحتَـَها تـَْنَكِمُش اْلُقْدُس َكَعْذرَاءٍ 

��ƨǴȈǏ¢Â�ƨǇËƾǬǷ�ƨǼȇƾǷ�ƢĔȂǯ�ƪ )تنكمش القدس كعذراء سبيه(فالقدس يف عبارة    ǫ°Ƣǧ�ƾǫ

مل تعد حجارة «ينكمش ُذعراً وخوفًا من اجلّالد املغتصب، فهي وحتّولت إىل جسد أنثوي خجول

�ƢȀƬǳƢǏ¢Â�ƢēËǄǟ�ȄǴǟ�ƢǛƢǨƷ��Ǌ ǸǰǼȇÂ�ÄËȂǴƬȇ�¦ƾǈƳÂ��ǞǷƾƫ�ƢǼȈǟÂ��ǒ ƦǼȇ�ƢƦǴǫ�©ƾǣ�ǲƥ��ƢǓ°¢Â

 تنكمش يف حركة مقاومة، صونا لعّفتها وكرامتها اجلرحية، متاما كما تفعل العذراء السبية حني

تنكمش (، وهذا التشخيص البارع وقع يف منطقة الوسط بني صوريت االستعارة 2»وعذريتها

  .)كعذراء سبيه(، والتشبيه التمثيلي )القدس

هيمنة الّصورة التشخيصية وبعد الذي قلناه، فإّن املالحظ على أغلب قصائد الديوان، هو

زئية البسيطة األخرى، ولعّل الّدافع األساسي وراء هذا االستخدام الواسع على باقي الّصور اجل

حتريك الّصورة على املستوى «وشعراء احلداثة عموما يف  لتقنية التشخيص، هو رغبة شاعرتنا

، واخلروج بالقصيدة مبا تتوفر عليه من حروف 3»منتوجها النفسي يف نفس املتلقي الداليل، وتعميق

.538فدوى طوقان، الديوان، ص1
.204بوزيد كحول، البناء الفين يف شعر فدوى طوقان، ص2

، 1، ط)اسوري(دراسات حتليلية يف بنية القصيدة احلديثة، دار الينابيع، دمشق ـ عصام شرتح، فضاء املتخيل الشعري 3

.59م، ص2010
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ورؤى وخياالت من عامل اجلمود والركود والثبات إىل عامل الفاعلّية واحلركة  وكلمات وأحاسيس

  .واحلياة

:الّصورة المركبة)2

ي نتيجة الّصلة بني صورتني مفردتني أو أكثر، فالّصورة املركبة تصوير ويتشكل هذا النمط ال

معقدة أكرب من أن  جمموعة من الّصور البسيطة املتآلفة اليت تقدم داللة«-ǂǷȋ¦�ƨȇƢĔ�Ŀ- هي 

أو أسلوب تداعيات ... تستوعبها صورة بسيطة، ويستخدم يف تأليفها أسلوب حشد الّصور 

التقنيات السردية اليت ارتبطت بالرواية «واملعلوم أّن التداعي هو من .1»"تيار الوعي"املعاين

�ȆǘǠƫ�ƢËĔ¢�Ǯاجلديدة أكثر من سواها، ووجدت طريقا يسريا هلا يف بنية القصيدة املعاصرة،  ǳ̄

الشاعر حرية مطلقة يف التعبري عن األفكار والّصور واهلواجس اليت يف داخله على حنو يفتقد 

وتسهم ... الرتابط أو املنطق أو التسلسل، إذ تصاغ كما ترد إىل الذهن مقطّعة، مبعثرة، مبتورة 

ويف اإلبانة عن  النفسية والفكرية املصطرعة،2»هذه التقنية يف الكشف عن مكنونات الشاعر

إحداث األثر  على -من جهة ثالثة-مدى كفاءة املتلقي وإمكاناته التحليلية واالستنتاجية، وتعمل 

.خراج األنسجة الشعرية من دائرة االعتياد إىل دائرة التخّطي واالرتيادإاجلمايل املطلوب، وعلى 

، حيث "الفرسانالّليل و "ري مساحة كبرية من ديوان وقد شغل أسلوب احلشد الّصوَ 

" لن أبكي"تستخدمه يف العديد من قصائدها، وتعترب قصيدة " فدوى طوقان"نصادف الشاعرة 

�ƨǼȇƾŠ�Ƕđ�ƢȀƟƢǬǳ�ǂƯ¤�ƨǴƬƄ¦�ȆǓ¦°ȋ¦�¼Ȃǧ�ƨǷÂƢǬŭ¦� ¦ǂǠǋ�ń¤�°ƢƦǯ¤�ƨȇƾǿÂ�ƨƦŰ�ÀȂƥǂǠǯ�ƢȀƬǷËƾǫ�Ŗǳ¦

ƢǠƥȋ�̈®1968حيفا عام  ƾËǈĐ¦Â�ƨŹǂËǐǳ¦�ƨȇǂǠǌǳ¦�ƾǿ¦Ȃǌǳ¦�śƥ�ǺǷ��¿  هذا االستخدام على

:خريطة الديوان، وفيها تقول

.268إبراهيم رماين، الغموض يف الشعر العريب احلديث، ص1

 /هـ1433، 1، ط)األردن(أمحد زهري رحاحلة، القصيدة الطويلة يف الشعر العريب املعاصر، دار حامد للنشر والتوزيع، عمان 2

.194م، ص2012
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-َأِحبَّاِئي ِحَصاُن الشَّْعِب َجاَوزَ «

َوَة اْألَْمسِ  َكبـْ

ًضا َورَاَء النَـْهرِ هُر ُمْنَتفِ َوَهبَّ الش

-َأِصيُخوا، َها ِحَصاُن الشَّْعِب 

َيْصَهُل َواِثُق النـُّْهَمه

َواْلُعْتَمهَويـُْفِلُت ِمْن ِحَصاِر النَّْحسِ 

َعَلى الشَّْمسِ ِمْرفَأهَويـَْعُدو َنْحوَ 

ُمْلَتمَّهَوتِْلَك َمَواِكُب اْلُفْرَسانِ 

تـَُبارُِكُه َوتـَْفِديهِ 

َوِمْن َذوِب الَعِقيِق وِمنْ 

َتْسِقيهِ َدِم اْلُمْرَجانِ 

َوِمْن َأْشَالِئَها َعَلفاً 

تـُْعِطيهِ َوِفيَر الَفْيضِ 

-َعْدواً يَا:بِاْلِحَصاِن الُحرِّ َوتـَْهِتُف 

1ِحَصاَن الشَّْعْب 

  .516 - 515ص  فدوى طوقان، الديوان، ص1
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َرقُ فَأَْنَت الرَّْمزُ  َواْلبَـيـْ

َلقُ  َوَنْحُن َورَاَءَك اْلَفيـْ

-يَنا الَمدُّ َواْلَغَلَياُن َوَلْن يـَْرَتدَّ فِ 

َواْلَغَضبُ 

َوَلْن يـَْنَداَح ِفي اْلَمْيَدانِ 

ِجَباِهَنا التـَّْعبُ فـَْوقَ 

نـَْرتَاَح، َلْن نـَْرتَاحَ َوَلْن 

َحَتى َنْطُرَد اَألْشَباحَ 

1»لظُّْلَمهَواَواْلِغْربَانَ 

ففي هذه الّسطور الشعرية املتالحقة تقّدم لنا الّشاعرة جمموعة من الّصور املفردة املتعانقة 

انتصار إرادة : صورة مركبة متكاملة األبعاد قوامها -ǂǷȋ¦�ƨȇƢĔ�Ŀ-اليت تتآزر فيما بينها لتشكل 

م، 1967جوان / الشعب الفلسطيين على حصار النحس وحمنة األمس املتمثّلة يف هزمية حزيران

�ƾǈƳ�ǲƻ¦®�ƢĔƢǰǇƜƥ�ƪ ǷƢǬǧ��ÅƢǈÈǨÈºǻÂ�ƢƷÂ°�ƢŮ�ǲǠš �À¢�Ëȏ¤�ƢǼƫǂǟƢǋ�ƪ ƥ¢�Ŗǳ¦�̈®¦°ȍ¦�Ǯ Ǵƫ

لف أهداف احلصان العريب األصيل الذي هّب منتفضًا انتفاضة الشهم، ومندفعا اندفاعة النهر خ

  .احلصول على احلرية املغصوبة والكرامة املصلوبة حتت قوة النار واحلديد

  .516 - 515ص  فدوى طوقان، الديوان، ص1
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وهذه األهداف النبيلة مل ولن جنرب فرحة االستحمام حتت ضيائها إّال بسخاء البذل 

ية هذه االنطالقة بالكثري من ذ، ومن تغ)يصهل واثق النهمه(والعطاء، إذ البد من انطالقة الثورة 

�ǲǧ¦Ȃǫ�ƢËĔ¤�� Ȑǋȋ¦Â�ƢȇƢǜǌǳ¦�ǺǷ�ŚǧȂǳ¦�ǒالعقيق واملر  ȈǨǳƢƥÂ��§ ƢǈǼŭ¦�ƾȈȀǌǳ¦�¿®�ǾËǻ¤��§ ¦ǀŭ¦�ÀƢƳ

األجساد الفلسطينية الّصلبة احملصودة حتت قّوة الغارات وضخامة الدبابات، بل البد من وقوف 

�ÉƦǈǳ¦�ƢËĔƜǧ��ÀƢȈǴǤǳ¦Â�Ƥ ǔǤǳ¦�À¦ƾȈǷ�Ŀ�ÀƢǇǂǨǳ¦�Ƥ ǯ¦ȂǷ�śƥ�ǪǴȈǨǳ¦�ƨǨǫÂ�ƨȈƥǂǠǳ¦�ŚǿƢǸŪ¦ السديدة ل

.والوحيدة للتخلص من نعيق الغربان، وهم الّصهاينة اجلامثون على صدر األوطان

مبثابة اخليوط  -يف تالحقها وتالمحها- لّصور املفردة الّسابقة التحليل وقد كانت مجلة ا  

ري املركب املتكامل، وعلى إحداث يصو تصناعة نسيجها ال التشكيلية اليت أسعقت الشاعرة على

  .والفاعلية املقصودة من وراء هذا التشكيل النوعياجلاذبية 

حبضوره البارز يف العديد من قصائد الديوان  -هو اآلخر-أّما أسلوب التداعي فاتسم 

، وهذا العنوان "ذهب الذين حنبهم"املوسومة بـ  القصيدة، خاّصة ضمن )الليل والفرسان(املختار 

ا نطق به موروثنا الشعري القدمي على لسان الّشاعر حييلنا مباشرة غلى اسرتجاع الّشيء اليسري ممّ 

:يف إحدى قصائده، حيث يقول" عمرو بن معد يكرب الزبيدي"والفارس العريب األصيل 

1»وبَِقيُت ِمثَل السَّيِف فرَداَذَهَب الِذيَن ُأِحبـُُّهم«

حمّبة إىل كعربون " لن أبكي"وإذا كانت الشاعرة قد قّدمت القصيدة الّسابقة التحليل 

�ƨǼȇƾŠ�Ƕđ�ƢȀƟƢǬǳ�ǂƯ¤�ƨǴƬƄ¦�ȆǓ¦°ȋ¦�¼Ȃǧ�ƨǷÂƢǬŭ¦� ¦ǂǠǋ"حيفا"�ǽǀǿ�ƢēƾȈǐǫ�¿ËƾǬƫ�ƢËĔƜǧ��" ذهب

  -حممد يوسف النجار-  كمال عدوان: كهدية امتنان إىل أرواح القادة األبطال" الذين حنبهم

/ ه1405، 2، ط)سوريا(عربية، دمشق مع اللغة المطاع الطرابشي، شعر عمرو بن معد يكرب الزبيدي، مطبوعات جم1

.82م، ص1985
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 اإلسرائيليةارة كمال ناصر، الذين سقطوا يف ميدان الشرف جثثا هامدة مشّوهة حتت تأثري الغ

:م، تقول الشاعرة10/04/1973الغادرة يف بريوت يوم 

ِنْسراً فَِنْسراً َغاَلُهْم َوْحُش الظََّالمْ «

آٍه يَا َوطَِني..َسَرَق الُسُموَّ ِمَن اْألََعاِلي 

ِم اْلَغاِلي َسَالمْ َعَلْيكِ  ِمَن الدَّ

َفَرَطْت ُعُقوُد ِدَماِئِهمْ أَ ِمْن  ْجِلَك انـْ

َحبَّاِت ُمْرَجاٍن، ُكُنوَز َآلِلٍئ،

..َذَهَب الِذيَن ُنِحبـُُّهْم 

َال َصْوَت ِلْألَْحَزاِن، اْنظُْر،

اْورََقْت َصْمتاً َعَلى َشَفَتيَّ َأْحَزاِني

َوَأْطبَـَقْت اْلُحُروُف ِشَفاَهَها

تـََتَساَقُط اْلَكِلَماُت َصْرَعى ِمثْـَلُهْم،

َهًة، تـَُرى مَ  ُقوُل َلُهمْ أَ اَذا ُجثَثاً ُمَشوَّ

ْلِبي َتِسيُل ِدَماُؤُهْم؟ َوِمْن َعْيِني َوِمْن قـَ

1َذَهَب الِذيَن ُنِحبـُُهمْ 

  .560 -559صص فدوى طوقان، الديوان، 1
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رََحُلوا َوَما أَْلَقْت َمَراِسيَها َمَراِكبـُُهْم َوَال 

الرَّاِحِلينْ النَّاِئي ُعُيونَ َمَسَحْت ُحُدوَد اْلِمْرفَأ

َأوَّاْه يَا َوطَِني اْلَحزِينْ 

َناَذا َكمْ  َشرِْبَت وََكْم َشرِبـْ

ِت َكاَساَت اْلَعِصيِر اْلُمرِّ ِفي ِمْهَرَجانَاِت اْألََسى َواْلَموْ 

ْنَت اْرتـََوْيَت َوَال اْرتـََويـَْناأَال 

َقى ظَاِمِئينْ  ِإنَّا َسَنبـْ

َقى ِعْنَد اْليَـَنابِيِع اْلَحزِيَنِة َسْوَف نـَبـْ

ظَاِمِئينْ 

اْلَفْجِر الِذيَحَتى ِقَياَمِتِهْم َمَع 

1»َحَضُنوُه ُرْؤيَا َال َتُموُت َوَال َيُذوُب َلَها َحِنينْ 

فاملالحظ يف هذه القصيدة اعتمادها الواضح على أسلوب تداعيات املعاين والّصور عرب 

ومعاين القّوة والصمود، فالوحش تيار الوعي، إذ تتداعي أمام الشاعرة صور البطولة واالستشهاد،

الّصهيوين كان وما يزال ميارس لعبته الّدموية املألوفة يف حق املالكني الشرعيني لألرض واألوطان، 

ومل يسأم بعد من ارتداء وجه العتمة ومالمح الّسفاح الذي ال يشبع أبدًا من زهق األرواح وإراقة 

  .560 -559صص فدوى طوقان، الديوان، 1
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متاما على كل النسور الشاخمة يف ميدان القضية  الدماء، ويبدو أنّه لن يهدأ له بال حّىت يقضي

  .ةكل األمساء البارزة على خريطة املقاومة والنضال الشعبي  والفلسطينية، وميح

¦�ȂŴ�ƢĔƢȇǂƳ�ǲǏ¦ȂƬǇ�¾ƢȈƬǣȏ¦Â�°ƾǤǳ¦�¬ǂǈǷ�Ŀ�ƨǯȂǨǈŭ -هي األخرى-ودماء الشهداء 

الطاهرة وإن كانت بالنسبة للعدو مجيع الثرى الوطين الغايل لتسقي الّسطوح والقيعان، تلك الدماء 

�ƢËĔƜǧ��À¦ȂŮ¦Â�°ƢǤǐƬǇȏ¦�² ƢȈǬŠ�ƢȀǈȈǬȇ�ȂȀǧ��ƢŮ�ƨǸȈǫ�ȏ�ƨǈȈƻ°�ƨȈƥǂǟ� ƢǷ®�®ǂů�ňȂȈȀǐǳ¦

�°ƢƴƷȋ¦Â�±ȂǼǰǳ¦�ǲǯ�ǺǷ�ȄǴǣ¢�ƢËĔ¤�ǲƥ��ÀƢƳǂŭ¦Â�ƞǳȊǳ¦�ƨǸȈǫ�ȆǿƢǔƫ�ƢǠȈŦ�ƢǼǳÂ�ÃÂƾǨǳ�ƨƦǈǼǳƢƥ

  .الكرمية

وت ينحبس الّصوت يف احلنجرة، ويصل إىل ويف مثل هذه املشاهد املمتلئة بالدم وامل 

مرحلة االختناق والعجز عن التعبري والوفاء، ويصبح الصمت أبلغ من احلروف والكلمات اليت 

سقطت كاألبطال حثثا مشّوهة حتت غارة القهر واالعتداء، ولكن مهما اشتدت اخلطوب 

األمل يف بزوغ الفجر واألزمات، ومهما طال زمن األسى والشرب من كاسات املرارة، فإّن 

اليت يستحيل أن تقتل أو " الرؤيا"ح هنا وهناك، ويهتف باسم احلصول على النصر يبقى قائما يلو و 

.متوت حتت أّي ظرف من الظروف

وبتالحم هذه الّصور وتكاملها تتشكل الّصورة املركبة، ويتحقق التفاعل والتأثري اجلمايل؛ 

ē¦̄�Ŀ�ƨȇƢǣ�̈°ȂǏ�ǲǯ�ƪ«ألنّه  ǻƢǯ�Ȃǳ ا لتحّول العمل الشعري إىل ركام من الّصور املتتابعة اليت قد

ختلب للحواس ولكنها ال تتآزر يف النهاية على إحداث التأثري املعني الذي يهدف الشاعر إىل 

، فالرتكيب هو اخلطوة األساسية اليت تنقل الّصور املفردة من 1»إحداثه من وراء عمله الشعري

  .والوضوح إىل مرحلة التشابك والتكثيف والغموضمرحلة البساطة والتفصيل 

.88فدوى طوقان بني الشكل واملضمون، صعند  عمر يوسف قادري، التجربة الشعرية1
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:الّصورة الكلية)3

املتعاضد داخل  الرتاكيب إذا كانت الّصورة املركبة تتولد عن تعانق الّصور املفردة وتعالقها

يف حمّصلتها -ري العام، فإن الّصورة الكلية إّمنا تتألف منها مجيعا، فهي تنشأ يو تصالنسيج ال

وحدة «ر جمموع الّصور املفردة وتضاّمها، وترابط مجلة الّصور املركبة وانتظامها يف عن تآز  -النهائية

Ƣē¦̄�̈ƾȈǐǬǳ¦�Ȇǿ�ƨǴǷƢǋ�ƨȈǳȏ®�̈°ƚƥ�Ŀ�ǶƠƬǴȇ�Äǀǳ¦��̧ȂǼƬǳƢƥ�ƨȈǼǣ�ƨȇȂǔǟ«1 ممّا جعلها تصّنف ،

�ǲưŤ�ƢËĔ¢�̄¤��¬ȂǓȂǳ¦Â�ƨǗƢǈƦǳ¦�ǺǷ�ȏƾƥ�µ ȂǸǤǳ¦Â�ƾȈǬǠƬǳ¦�ƨǻƢƻ�ǺǸǓ» واحدة من أعقد مناذج

الّصورة الفنّية، نظرا ملا حتتاجه من قدرات إبداعية متنوعة ومستوى متقدم من الوعي الفين 

، وملا تقتضيه من طاقات شاعرية ناضجة وقادرة على ابتكار الوشائج وخلق الوحدة، 2»والرؤيوي

.وعلى ردم الفجوات وإصالح التصّدعات والرتهالت

تعد من أجنح  -إىل جانب ذلك- ƢËĔƜǧ��ƾȈǬǠƬǳ¦Âوفوق اّتسام الّصورة الكلية بالتداخل 

̈�¦�ƨȈǳƢǸŪيو تصاألمناط ال ǀǴǳ¦Â�̈°ƢƯȍ¦�ǂǿƢǜŭ�ȆǬȈǬū¦�ȆǴƴƬǳ¦�ƢËĔ¤�ǲƥ�ƨȈǴǟƢǧÂ�̈ ËȂǫ�Ƣǿǂưǯ¢Â�ƨȇǂ

يرى العامل يف وحدته القائمة على «بالنسبة للقصيدة اجلديدة، وللوعي احلداثي عموما الذي 

أن يتعامل مع الظواهر واألشياء بوصفها وحدات جزئية ذات  التناقض وتبادل التأثري، فال ميكنه 

والشامل، فالشيء إذا رأيناه 3»ميكنه إّال أن يراها يف إطارها الكّليكينونة مستقلة متمايزة، أي ال

مكتمال من حيث الّصفة واهليئة كان وقعه على احلواس واإلحساس أقوى وأظهر، أّما إذا رأيناه 

الوحدات، فإّن وقعه خيف ويتالشى، وقد يصل إىل درجة الغياب جمّزءا ومشتت العناصر و 

واالختفاء التام، وعلى هذا فإّن مشاهدة الّصورة الشعرية وهي يف مرحلة االكتمال النابض 

.268إبراهيم رماين، الغموض يف الشعر العريب احلديث، ص1
،1فنية الوسائل وداللية الوظائف يف القصيدة اجلديدة، دار جمدالوي، عمان، طـ حممد صابر عبيد، عضوية األداة الشعرية 2

  . 121-120ص ص م،2007 /هـ1428
.49دراسات مجالية يف احلداثة الشعرية، ص-سعد الدين كليب، وعي احلداثة3
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�Ä®¦ǂǧȍ¦�ƾËǈƴƬǳ¦�ƨǴƷǂǷ�Ŀ�¾¦Ǆƫ�ȏ�ȆǿÂ�ƢēƾǿƢǌǷ�ǺǷ�ǂƯ¡Â�ǲǔǧ¢�ȆǴǰǳ¦�¼ƢǈËƫȏ¦Â�¿ƢƴǈǻȏƢƥ

  .قصالبسيط أو التمظهر الرتكييب النا

اللّيل "�ƢĔ¦Ȃȇيف تشكيلها ملعمارية الّصورة الكلية ضمن د" فدوى طوقان"وتستند الشاعرة 

  :لوبني بنائيني مهاعلى أس" والفرسان

  :أـ البناء الدرامي

شعرا وجدانيا انفعاليا، إذ  -يف أساسه-  من املعلوم أّن الّشعر العريب الكالسيكي كان

تغلب عليه النربة الذاتية والتوقيعة الغنائية، وذلك تلبية حلاجات العصر القدمي، وتنفيذا ملطالب 

وضع الذات الفردية بكل مهومها وشواغلها وهواجسها  الوعي اجلمايل التقليدي الداعية إىل

هلذا فإّن التحّول الكبري الذي أصاب و . اإلبداعيةالشخصية يف منطقة احملور واجلوهر من العملية 

�ń¤�ƨȈǰȈǇȐǰǳ¦�Ƥ ǳƢǘŭ¦Â�©ƢƳƢū¦�Ǯ ǴƬƥ�ÃË®¢�ƾǫ�ȆƯ¦ƾū¦�ǂǐǠǳ¦� ȂǓ�Ŀ�ĺǂǠǳ¦�ǞǸƬĐ¦

االّتساع والتنوع واالختالف، ممّا أفقد الوعي الغنائي الّصرف مشروعيته اجلمالية، وجعله يتحّول «

، الذي تتجلى أبرز 1»الدرامي - ي الغنائير ما ميكن تسميته بالوعفظه-مبا يتالءم واملستجدات 

�ŚƦǠƬǳ¦�Ŀ�ƢēȏƢƷ¤�Â¢�ƨȇ®ǂǨǳ¦�©¦ǀǳ¦�±Âǂƥ�ǺǷ�Ǧ«طموحاته وأمسى أمنياته يف القدرة على  ȈǨƼƬǳ¦

وعلى هذا النحو، فإّن النص .الشعري، حبيث ال يبدو معادال موضوعيا لذاته يف عالقته بالعامل

، 2»إذ أنّه يعادهلا فنيا، وال مياثلها شخصيا. طابق وإياهاحلداثي يتقاطع وذات املبدع، غري أنه ال يت

تعدد (فقد استطاع الشاعر املعاصر بفضل الدرامية وما تنهض عليه من تكنيكات مسرحية 

االرتداد، احلوار الداخلي أو (، وروائية ...)األصوات، اجلوقة، الكورس، الوثائق التسجيلية 

أن خيرج خبطابه ...) املونتاج، السيناريو (، وسينمائية ...)املونولوج، احلوار اخلارجي أو الديالوج

.44يف احلداثة الشعرية، صدراسات مجالية ـ سعد الدين كليب، وعي احلداثة 1
.44املرجع نفسه، ص2
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الشعري من نطاق الّذات املقفلة، والّسكونية والنظرة الضيقة إىل نطاق أكثر رحابة ومشولية، وأن 

بداعية نكهة التالقي واالمتزاج الكلي بني األنا الناطقة بلسانه الشخصي، واآلخر يطعم عمليته اإل

  .الواقع املوضوعياملنفعل بنبض 

الفدائي "ولعّل من أكثر القصائد الّطوقانية جتسيدا هلذا النمط البنائي األسلويب قصيدة 

، وكيف أنّه واجه العدو "مازن أبو غزالة"اليت حتكي قّصة الفىت الفلسطيين الشجاع " واألرض

وذلك يف الثالثني  واملصري مواجهة الرجال، فاستشهد يف قلب املعركة والنضال استشهاد األبطال،

، بعد مقاومة "نابلس"مبحافظة " طوباس"، على جبال 1967 -سبتمرب  -من شهر أيلول

الفلسطينية النابضة حبب األرض " حركة فتح"صامدة وعنيدة استمرت ملدة ثالثة أيام متواصلة بني 

  .عتداء اجلبانواحلرية واإلنسان، وبني اآلالت الّصهيونية الفّتاكة الناطقة بصوت االغتصاب واال

وقد وجدت شاعرتنا يف مفكرة هذا البطل املغدور كلمات صادقة ومؤثّرة، كان قد كتبها يف 

يا أهلي، يا «:عنوان النكسة واهلزمية واألحزان، ومنها قوله" حزيران"اليوم اخلامس عشر من شهر 

 صفحة مغايرة ، ويف1»أرجو أال أكتب إّال رسالة نصر...شعيب، يا رب، ماذا أكتب وملن أكتب 

، ممّا دفعها إىل اإلميان بأّن 2»زغرد يا رصاص وأخرس يا قلم«: من ذات املفّكرة وجدت عبارة

االقتناع بأّن الوصول إىل موكب الفرح الكرامة واألحرار كان مقتنعا كل البار ألّم  االبن" مازن"

والكلمة، بل البد من حتويل الكلمة واالنتصار على قوى الشّر والّدمار لن يتحقق عرب طريق املداد 

إىل رصاصة غاضبة، البد من اندالع الثورة يف وجه الظّلم واالستعمار، ومن رحم هذا االقتناع 

  ":الفدائي واألرض"انبثقت قصيدة " فدوى طوقان"و" مازن"واإلميان املشرتك بني 

.503فدوى طوقان، الديوان، ص1
  .والصفحة نفسهااملصدر نفسه، 2



  التشكيل التصويري.................................................................:......................الفصل الثاني

181

)1(

َأْجِلُس َكْي َأْكُتَب، َماَذا َأْكُتُب؟«

َقْوْل؟َما َجْدَوى الْ 

...يَا َأْهِلي، يَا بـََلِدي، يَا َشْعِبي

!َما َأْحَقَر َأْن َأْجِلَس َكْي َأْكُتبَ 

ِفي َهَذا اْليَـْومْ 

  ؟ْل َأْحِمي َأْهِلي بِالَكِلَمههَ 

  ؟بـََلِدي بِاْلَكِلَمهأُْنِقذُ َهلْ 

اْلَكِلَماِت اْليَـْومْ ُكلُّ 

َال يُوِرُق َأْو يـُْزِهرْ ِمْلحٌ 

...اللَّْيْل ِفي َهَذا 

)2(

َوالضََّياعِ ِفي بـَْهَرِة الذُُّهولِ 

َحَنايَا قـَْلِبهِ َأَضاَء ِقْنِديٌل ِإَلِهيٌّ 
1
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نَـْيِن َوَهُج َجْمَرتـَْينْ َوَشعَّ ِفي ا ْلَعيـْ

َرهَوَأْطَبقَ  اْلُمَفكِّ

، َماِزنُ  ، الَفَتى الشَُّجاعْ َوَهبَّ

َيْحِمُل ِعْبَء ُحبِّهِ 

َأْرِضِه َوَشْعِبهِ وَُكلَّ َهمَّ 

!!اْلُمبَـْعثـََرهْشَتاِت اْلُمَنىوَُكلَّ أَ 

***

َماٍض أَنَا أُمَّاهُ :-

َماٍض َمَع الرِّفَاقِ 

ِلَمْوِعِدي

رَاٍض َعن اْلَمِصيرِ 

َأْحِمُلُه َكَصْخَرٍة َمْشُدوَدٍة بُِعُنِقي

َفِمْن ُهَنا ُمْنطََلِقي

لُّ َما َلَديَّ، ُكلُّ النَّْبضْ وَكُ 
1
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َواْلِعَباَدهَواْلُحبِّ َواِإليثَارِ 

ْبُذلُُه ِألَْجِلَها، ِلْألَْرضْ أَ 

َمْهرًا، َفَما َأَعزُّ ِمْنِك يَا

أَُماُه ِإالَّ اَألْرضْ 

!يَا َوَلِدي:-

!يَا َكِبِدي

أَُماُه َموِْكُب اْلَفَرحْ :-

َلْم يَْأِت بـَْعدْ 

َلِكنَُّه َالبُدَّ َأْن َيِجيءْ 

ُخطَاُه اْلَمْجدْ َيْحُدو 

!يَا َوَلِدي:-

.يَا  . ..

ْبَل :- -َال َتْحَزِني ِإَذا َسْقْطُت قـَ

1َمْوِعِد اْلُوُصولْ 
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َشِقيَّهَفَدْربـَُنا َطوِيَلةٌ 

َوُدوَن َمْوِعِد اْلُوُصوِل تـَْرَتِمي َعَلى اْلَمَدى

اْلَجَهنَِّميَّهَسَواِحُل اللَّْيلِ 

َماءْ َمَشاِعِل الدِّ نـَْعبـُُرَها َعَلى 

بـَْعَدنَا اْلَفَرحْ َلِكْن َيِجيءُ 

َالبُدَّ ِمْن َمِجيِئِه َهَذا اْلَفَرحْ 

َيَتَساَوى اَألْخُذ َواْلَعطَاءْ  فـَ

يَا َوَلِدي:-

!اْذَهبْ 

ُه ِبُسورََتْي قـُْرآنْ َوَحوَّطَْتُه أُمُّ 

!اْذَهبْ 

اْلُفْرقَانْ َوَعوََّذْتُه بِاْسِم اللَِّهوَ 

َسيُِّد اْلُفْرَسانْ َكاَن َماِزُن اْلَفَتى اَألِميرُ 

1َمْجَدَها وَِكْبرِيَاَءَها وََكانْ َكانَ 
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َعطَاَءَها اْلَكِبيُر ِلْألَْوطَانْ 

* * *

ِفي َخْيَمِة اللَّْيلِ 

َوِفي رََحابَِة اْلَعَراءْ 

قَاَمْت ُتَصلِّي

وْجَهَهاَورَفـََعْت ِإَلى السََّماءِ 

السََّماءْ وََكاَنْت 

َواْألَْلَغازْ َتْطَفُح بِالُنُجومِ 

. . . . . .

لِْلَحَياهيَا يـَْوَم َأْسَلْمُتهُ 

َعِجيَنًة َصِغيَرًة ُمطَيََّبه

َما ِفي َأْرِضَنا ِمْن ِطيبْ ِبُكلِّ 

أَْلَقَمْتُه َثْديـََها اْلَخِصيبْ يَا يـَْومَ 

َوَعانـََقْت َنْشَوتـََها
1
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ُوُجوِدَهاَواْكَتَشَفْت َمْعَنى 

ِفي َدرَِّة اْلَحِليبْ 

. . . . . .

. . . . . .

يَا َوَلِدي(

يَا َكِبِدي

َهَذا اْليَـْومْ ِمْن َأْجلِ 

ِمْن َأْجِلِه َوَلْدُتكَ 

ِمْن َأْجِلِه َأْرَضْعُتكَ 

ِمْن َأْجِلِه َمَنْحُتكَ 

َدِمي وَُكلَّ الَنَبضْ 

أُُموَمهوَُكلَّ َما يُْمِكُن َأْن َتْمَنَحهُ 

َكرِيَمهَوَلِدي، يَا َغْرَسًة يَا

1َعْت ِمْن َأْرِضَها اْلَكرِيَمهاقُتلِ 
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اْذَهْب، َفَما َأَعزُّ ِمْنَك يَا

الَّ اَألْرضْ إبُِنيَّ 

* * *

)3(

َورَاَء الرَّبـَْواتْ "طُوبَاسْ "

آَذاٌن تـَتَـَوتـَُّر ِفي اْلَكِلَماتْ 

َها النـَّْومْ  َوُعُيوٌن َهاَجَر ِمنـْ

الصَّْمتْ َورَاَء ُحُدودِ الرِّيحُ 

تـَْنَدِلُع، ُتَدْمِدُم ِفي الرَّبـَْواتْ 

الَضاِئعِ َخْلَف النـََّفسِ تـَْلَهثُ 

!تـَرُْكُض ِفي َداِئَرِة اْلَمْوتْ 

. . . . . .

!َهَال بِاْلَمْوتْ يَا أَْلفْ 

1َواْحتَـَرَق النَّْجُم اْلَهاِوي َوَمَرقْ 
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َر الرَّبـَْواتْ  َعبـْ

بـَْرقاً ُمْشَتِعَل الَصْوتْ 

َعَلى ــزَارِعاً اِإلْشَعاَع الَحيَّ 

الرَّبـَْواتْ 

!ِفي َأْرٍض َلْن يـَْقَهَرَها اْلَمْوتْ 

1».أََبداً َلْن يـَْقَهَرَها اْلَمْوتْ 

�ƨǴǷƢǌǳ¦�ƨȇ°ƢǸǠŭ¦�ƢȀƬǴǰȈǿ�Ŀ�¿ȂǬƫ�ƢËĔ¢�ƢǼǳ�ËśƦƫ�ƨǠƟ¦ǂǳ¦�ƨȇǂǠǌǳ¦�̈ƾȈǐǬǳ¦�ǽǀǿ�Ŀ�ǲǷƘƬǳƢƥÂ

على البناء الدرامي، وذلك العتمادها الواضح على العديد من األساليب الدرامية، كالسرد 

، )الداخلي واخلارجي(استخدام احلوار بنوعيه و القصصي، وتعدد األصوات والشخصيات، 

  ...د االسرتجاعي واالرتدا

تتقّمص شخصية البطل " فدوى طوقان"ففي املشهد األّول من القصيدة نرى الشاعرة 

عرب " مازن"صوتا وانفعاال، حبيث نلمحها تتحدث مع نفسها بلسان " مازن أبو غزالة"الفلسطيين 

بار أمام فبعد سنوات طويلة من االنتظار واالصط. والّصراع النفسي املتصاعد" املونولوج"تكنيك 

�ƨȇƾĐ¦�Śǣ�ƨËȈǇƢǸū¦�©ƢƥƢǘŬ¦�Ǯ ǴƬǳ�ȆËǴǰǳ¦�ǪȇƾǐƬǳ¦�ǺǷÂ��ƨǴǏ¦ȂƬŭ¦�©ƢƦǰǼǳ¦Â�ǲȈǰǼƬǳ¦�ƾǿƢǌǷ

اليت عادة ما كانت تصدر عن األنظمة واإلذاعات العربّية، كان طبيعيّا أن يتسّلل إىل قلب كّل من 

مقتنعا متام االقتناع  الشاعرة وبطلها إحساس رهيب من خيبة األمل وانعدام الثّقة، فكالمها بات

بأّن الكلمة مل ولن تقدر على فّك األزمات القومّية، وعلى حترير الشعوب واألوطان من وحش 

االستعمار وقبضته احلديديّة، إذ البد من حتويل تلك الكلمات والعبارات املختنقة بني الّسطور 
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واالستعباد الّالإنسانية، واخلطابات الشاحبة إىل رصاصة حاقدة على مظاهر االستبداد  الباهتة

وتلك األقوال القاصرة إىل أفعال ثوريّة ناضجة ومفعمة بروح التحدي واإلصرار، بل البّد من حتويل 

�Ŀ�²:ذلك احلرب املهدور إىل شالل من الّدماء الطّاهرة ƘƥȏÂ��ƨȈƸǔƬǳ¦Â� ƢǘǠǳ¦Â� ¦ƾǨǳ¦� ƢǷ®�ƢĔ¤

  ":املعتصم"يف مدحه للخليفة " أبو متام"عّباسي هذا الّسياق أن نستحضر شيئا ممّا قاله الّشاعر ال

بَـاًء ِمَن الُكـتـُِب « ِه الَحدُّ بيَن الِجـدِّ وَ ِفي حَ السَّْيُف أْصَدُق أنـْ اللَِّعـبِ ـدِّ

1»الرَّيبِ ُمُتوِنِهنَّ َجَالُء الَشكِّ وَ ِفي بِيُض الصََّفاِئِح ال ُسوُد الصَّحاِئفِ 

الثاين دورا مغايرا، وتتقّمص شخصية الرّاوي الذي يسرد وتلعب الّشاعرة يف املشهد 

الذي استطاع أن يقبس من قرارة " مازن"األحداث والتفاصيل، فتخربنا عن مدى صالبة الفىت 

�̈ǂǸǣ�ĿÂ��¾ȂǿËǀǳ¦Â�̈Śū¦�̈ǂđ�ȆǨǧ��¾£ƢǨƬǳ¦� ƢȈǓÂ�ǲǷȋ¦�°Ȃǻ�¿ȏȉ¦Â�ȄǇȋ¦�ÀƢǠȈǫ�ǺǷÂ��À¦ǄƷȋ¦

�Ǧ" مازن"بطل الشعور باليأس والضياع، هّب ال Ǵƻ�ǒ ǯǂȇÂ��ƾĐ¦�Ȅǘƻ�ÂƾŹ�ƢǔǨƬǼǷ�̧ Ƣƴǌǳ¦

األهداف الّسامية واألمنيات الغاليات رافضا االنكماش واالستسالم حتت وطأة الليل واحملنة، 

وحامال عبء حّبه وكّل هم أرضه وشعبه على عنق اإلحساس بالواجب واملسؤولّية جتاه الوطن اليت 

.متّثل بالنسبة إليه األم الثانية

ويف هذه الّلحظات املشحونة باحلماس والتوتّر تنقلنا الّشاعرة إىل أجواء جديدة وخمتلفة 

�ƢĔ¦ȂǼǟ��¦ǂËƫȂƫ�ǂưǯ¢Â"ويبدو لنا من "أم مازن"و " مازن"بني كل من " الديالوج - احلوار اخلارجي ،

فاختار لنفسه  خالل هذا احلوار املفعم بالعواطف امللتهبة أّن البطل مازن قد اختذ قراره الّنهائي،

األبّية الّسري يف درب الكفاح والتضحية، بالّرغم من معرفته املسبقة بوعورة هذه الدرب الّطويلة 

املستضعف املخذول من كل اجلبهات وعلى كل  الشقية، نظرا لعدم حتقق التكافؤ بني قوى شعبه

 /ه1414، 2، ط)لبنان( العريب، بريوتراجي األمسر، دار الكتاب :، تح1اخلطيب البرتيزي، شرح ديوان أيب متام، ج1

.32م، ص1994
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على كافة األصعدة املستويات، وقّوات االحتالل الّصهيوين املدعوم من كل اجلهات الغربية، و 

املادية واملعنوية، فمازن كان يدرك أّن الوصول إىل موسم األعراس واألفراح لن يكون إّال حبصاد 

املوت على صدر العدو خري من االحتضار حتت «القوافل من األجساد واألرواح، وكان يؤمن بأّن 

�Ŀ�Ƣē°Ƣǈƻ�ǺǷ�Śưǰƥ، وأّن خسارة النبض واحلياة يف ساحة الكرام والفرسان أفضل 1»قدميه

  .أحضان االختباء اجلبان

عاطفة األمومة الفطرية : عاطفتني اثنتني إىلفنراها تنشطر بعواطفها النبيلة " أم مازن"أّما 

، ...)يا !يا ولدي(احلسرة والعربات   تصل إىل حدِّ االختناق بني كفياليت) !يا كبدي!ولدي يا(

اليت دفعتها إىل االفتداء بفلذة كبدها، أمريها وسيد خالص لألرض واهلوية القومية وعاطفة اإل

).، فما أعّز منك يا بّين إّال األرضاذهب(قلبها، وتقدميه كقربان لألوطان 

ويف املشهد الثّالث تنتقل الّشاعرة إىل وصف حال األم ووضعها املأساوي بعد حلظات 

غبون وإحساسها املشطور إىل عامل العراء الفراق والوداع املؤملة، حيث تتوّجه األم احلنون بقلبها امل

واالنكفاء على الّذات لتستحم بسحر اخلواطر والذكريات، فنراها تستحضر ذلك اليوم الّسعيد 

اخلصيب، فتعّلم حب  تذيها، وألقمته فيه "مازن"الّضحوك الذي أجنبت فيه قرّة عينها وسّيد قلبها 

�ÀƢǰǧ��ƨȈǬȈǬū¦�ƢēȂǌǻ�ǾȈǧ�ƪإنّه.األهل واألرض مع كل ّدرة من درات احلليب ǬǻƢǟ�Äǀǳ¦�¿ȂȈǳ¦

�ƢēŚƻ¯Â��ƨŻǂǰǳ¦�ƢȀƬǇǂǣ�Ƥ ȈǗ�ǺǷ�ƨƦȈǘǳ¦�µ °ȋ¦�Ŀ�ƢǷ�ǲǰƥ�ƨƦËȈǘŭ¦�̈ŚǤËǐǳ¦�ƨǼȈƴǠǳ¦�À±ƢǷ

وقد جرى ذلك كله عرب تكنيك االرتداد االسرتجاعي الذي . الثمينة، وعطاءها الكبري لألوطان

من الّلحظة احلاضرة إىل بعض األحداث اليت قطع التسلسل الزمين لألحداث، والعودة «يعين 

.، وتكنيك احلوار الداخلي املسكون بالّصراع النفسي املتنامي2»وقعت يف املاضي

.105عمر يوسف قادري، التجربة الشعرية عند فدوى طوقان بني الشكل واملضمون، ص1
.209علي عشري زايد، عن بناء القصيدة العربية احلديثة، ص2
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معركة أيلول (أّما يف املشهد الرّابع فتدعونا الّشاعرة إل مشاهدة مالمح تلك املعركة الشرسة 

وراء الرّبوات وخلف حدود الّصمت، على أرض " طوباس"اليت اندلعت على جبال ) م1967

والدبابة والنار وقفة الّرتحيب  اإلعصارالصمود واإلصرار اليت تعّودت أن تقف وجها لوجه أمام 

�Ŗǳ¦�µ)يا ألف هال باملوت(وت بامل °ȋ¦�ƢËĔƜǧ��)وعند )أبدا لن يقهرها املوت !لن يقهرها املوت ،

هذه النقطة تتجّسد الّصورة الكلية اليت استغرقت يف هذه القصيدة ثالثة مقاطع وأربع مشاهد  

  .كاملة

ء على هذه األجوا - عموما –هو أن اعتماد القصيدة احلداثية : ومن اجلدير باملالحظة  

فخلصت من اإلفاضة الزائدة ... قادرة على إبراز تركيب املغزى «والتكنيكات الدرامية قد جعلها 

، وساعدها 1»يف املعىن ومتكنت من إحداث إيقاع إضايف يشبه الغناء املنطلق والتنوعات السمفونية

على حتقيق الرتابط والوحدة الفنية، إذ انتشلها من مأزق التشتت وعدم  - يف نفس الوقت-

  .االنتظام

  :ب ـ البناء المقطعي

وهو البناء الذي يعتمد على تقسيم القصيدة يف هيكلها العام إىل جمموعة من املقاطع   

املستقلة املرقمة اليت قد تبدو أمامنا للوهلة األوىل وعلى املستوى الشكلي بصورة الوحدات 

�ǲǜƫ��ÄǂǰǨǳ¦Â�ȆǈǨǼǳ¦�ƾȈǠËǐǳ¦�ȄǴǟÂ��ǂǷȋ¦�ƨȇƢĔ�Ŀ�ƢËĔ¢�Ëȏ¤��ǒ ǠƦǳ¦�ƢȀǔǠƥ�Ǻǟ�̈ ƾǟƢƦƬŭ¦Â

  .خاضعة ملبدأ التكامل وااللتحام العضوي

الليل "ومن أحسن القصائد الشعرية الناطقة باسم هذا األسلوب البنائي املرن ضمن ديوان   

  ":فدوى"تقول " فدائينيمخس أغنيات لل"الطوقاين، قصيدة " والفرسان

.39قراءة يف الشعر العريب احلديث، ص -رجاء عيد، لغة الشعر 1
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  :مخاض ـ1«

ُقُل اللَُّقاحَ  الرِّيُح تـَنـْ

-َوَأْرُضَنا تـَُهزَُّها ِفي اللَّْيِل 

ضْ َمخارَْعَشُة ال

ُد نـَْفَسهُ  َويـُْقِنُع اْلَجالَّ

-ِبِقَصِة اْلَعْجِز، ِبِقَصِة اْلُحطَاِم 

َواألَنـَْقاضْ 

***

دْ يَا َغَدنَا اْلَفِتيَّ َخبـِّْر  اْلَجالَّ

َكْيَف َتُكوُن رَْعَشُة اْلِميَالدْ 

َخبـِّْرُه َكْيَف يُوَلُد اَألقَاحْ 

َعُث الصََّباحْ  ِمْن أََلِم اَألْرِض، وََكْيَف يـُبـْ

َماِء ِفي الِجَراحْ  1ِمْن َوْرَدِة الدِّ

  .وما بعدها 547فدوى طوقان، الديوان، ص1
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  :كيف تولد األغنيةـ   2

َنااتِ نَْأُخُذ اْغِنيَ 

اْلَمْصُهورِ ْلِبَك اْلُمَعَذِب ِمْن قَـ 

ْمَرِة اْلِقَتاِم َوالدَّْيُجورِ َوَتْحَت غَ 

َوالَبُخورِ نـَْعِجنـَُها بِالنُّورِ 

َوالُنُذورِ َواْلُحبِّ 

َة الصَّوَّاِن  ُفُخ ِفيَها قـُوَّ -نـَنـْ

َوالصُُّخورِ 

-ثُمَّ نـَُردَُّها ِلَقْلِبَك الَنِقيِّ 

الِبلَّلْورِ قـَْلِبكَ 

!الصَُّبورَ ْعبَـَنا اْلُمَكاِفَح يَا شَ 

  :نباء السيئةحين تنهمر األـ  3

ِدُل الُدَخاَن ِفي اَألْغَوارِ الرِّيُح َتجْ 

1َواِإلْعَصارِ َوِفي ُدُروِب اللَّْيلِ 

  .وما بعدها 547فدوى طوقان، الديوان، ص1
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َهِمُر الصُُّخورُ  َواَألْحَجارُ تـَنـْ

َسْوَداَء بِالرََّمادِ 

َخانِ َسْوَداَء بِالدُ 

َهِمر ْلتَـنـْ َكَما َتَشاُء َهِذِه الصُُّخورُ فـَ

َهِمْر   َكَما َتَشاُء َهِذِه اَألْحَجارُ َوْلتَـنـْ

َمَصبِّهِ  إلىفَالنـَّْهُر َماٍض، رَاِكٌض 

-َوَخْلَف ُمْنَحَنى الدُُّروِب، ِفي 

رََحابَِة اْلَمَدى

يـَْنَتِظُر النـََّهارَ 

َأْجِلَنا يـَْنَتِظُر النـََّهارَ ِمنْ 

  :موتهعاشق ـ  4

ِة الصََّباحِ ْؤيَا َمَع اْبِتَسامَ َتْخِطُفِني الرُّ 

َأرَاُه طَاِئِري َيِطيرُ 

ْبَل اَألَوانِ  يـَْهُجُرِني قـَ
1
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-َيَديَّ ِفي يـُْفِلُت ِمنْ 

َدوَّاَمِة الرِّيَاحِ 

يـَْهِوييَُداِفُع الرِّيَاَح ثُمَّ 

ِمْن َمَشاِرِف اْلِكَفاحِ 

. . . . . .

. .. . . .

َهاَوتـَْفَتُح الصُُّخورُ  َساِعَديـْ

َحرِيرْ َجْدَوِليٌّ 

تـَْلَقُف طَاِئِري الِذي َيِطيرُ 

ْبَل اَألَوانِ  يـَْهُجُرِني قـَ

اْألَْوطَاُن، َتْسَتِردُّهُ  ابنهاَوَتْسَتِردُّ 

ِلَقْلِبَها اْلَحيِّ اْلَعِتيقِ 

***

1ُغُصونُهُ يَا َشَجَر اْلُمْرَجاِن َعرََّشْت 
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َعَلى َجَواِنِب الَطرِيقْ 

َمْوِتي ِفي َمَواِسِم اْلِفَداِء َواْلَعطَاءِ َأْعَشقُ 

َمْوِتي َتْحَت ِظلِِّك اْلُمَضرَِّج اْلَغرِيقْ َأْعَشقُ 

  :كفاني أظل بحضنهاـ   5

َعَلى َأْرِضَهاَكَفاِني َأُموتُ 

َوُأْدَفَن ِفيَها

َوَأفْـَنىَوَتْحَت ثـََراَها َأُذوُب 

َوأُبـَْعُث ُعْشباً َعَلى َأْرِضَها

َوأُبـَْعُث زَْهَره

ْتُه ِبَالِديتـَْعَبُث ِبَها َكفُّ ِطفْ  ٍل َنمَّ

َكَفاِني َأَظلُّ ِبُحْضِن ِبَالِدي

تـَُراباً 

َوُعْشباً 

1»َوزَْهَره
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إىل مخسة مقطوعات شعرية معنونة، تبدو كل  -كما هو واضح- تنقسم هذه القصيدة 

�Ȑǰǋ��Ãǂƻȋ¦�©ƢǟȂǘǬŭ¦�ƨȈǬƥ�Ǻǟ�ƢȀǴǐǨȇ�Äǀǳ¦�́ ƢŬ¦�ƢĔƢȈǯ�ƢŮÂ��Ƣē¦ǀƥ�ƨËǴǬƬǈǷ�ƢȀǼǷ�̈ƾƷ¦Â

ومضمونا، ولكن مبجّرد االبتعاد عن شاطئ القراءة األّولية الشكلية املسّطحة، واالنغماس يف 

) األغنيات(ول مباشرة برتابط تلك املقطوعات ساحل القراءة العميقة املتأنية الفاحصة، سنق

الشعرية وبتالمحها الشديد، وسنلمس بأنامل اإلمعان والتأّمل ذلك اخليط الشعوري املّتصل الذي 

«-يوّحد بني مفاصلها وتفاصيلها اجلزئية، لتتحول القصيدة Ƣǘŭ¦�ƨȇƢĔ�Ŀ-  إىل بؤرة غنية

  .بالتفاعل والتكامل

ترتسم أمامنا لوحة املخاض وامليالد اجلديد بكل ): خماض(وىل ففي املقطوعة الشعرية األ

أبعادها، ويف أرجاء هذه اللوحة الفنية الرائعة نشاهد الشاعرة ختلق من مظاهر الطّبيعة احلية املعادل 

فإذا كانت الريح تنقل اللقاح من نبتة إىل نبتة . املوضوعي ألحاسيسها ولقضيتها القومية واإلنسانية

التخصيب املومسية، فإن الثوار ينقلون احلماس والعزمية من قلب إىل قلب، ومن ضمري إىل يف عملية 

ضمري من أجل ختصيب املقاومة وإهلاب نار الثورة يف وجه اجلالد الصهيوين الذي أقنع نفسه 

ƢËǸȀǷ�¦ǂǷ¢�ƪ Ȉǈǻ�ňȂȈȀǏ�Ƣȇ�Ǯ ǼǰǳÂ��°¦ǂǓȋ¦�Ƕǯ¦ǂƫÂ�ƨŻǄŮ¦�ƾǠƥ�°ƢȈĔȏ¦Â�ǄƴǠǳ¦�ƨǳȂǬŠ�ƨȈǻƢǘȈǌǳ¦ ،

فإّنك الّصهيوين الّضعيف اجلبان، وإنّه الفلسطيين احلر الُقْح الذي ال يهاب املوت وال يرضى 

تولد من ) األقحوان(باخلسارة واملذلة واالحنناء أمام أعداء الكرامة والّسالم، وإذا كانت زهرة األقاح 

ǰǈŭ¦�řȈǘǈǴǨǳ¦�Ƥ Ǡǌǳ¦�ǂǜǻ�Ŀ�̈ƢȈū¦�̈ǀǳ�ÀƜǧ��Ƣđ¦ǂƫ�¼ƢǬǌǻƢƥ�µ °ȋ¦�Ń¢ ون باآلهات تنبثق من

رحم الويالت واملعاناة، وأخريا إذا كان الصباح يتبع دائما خطوات الليل املتثاقلة، فكذلك النصر 

  .واحلياة الكرمية يقتفيان خطى الفرسان واألبطال يف دروب الكفاح والفداء بالدماء

الّصورة الّسابقة نرى الّشاعرة تؤّكد ): كيف تولد األغنية(ويف املقطوعة الشعرية الثانية 

ňƢǣȋƢǧ��Ńȋ¦�Ƥ Ǵǫ�ǺǷ�ǲǷȋ¦�ª ƢǠƦǻ¦�̈ǂǰǨƥ�ǒ ƥƢǼǳ¦�ƢĔȂǸǔǷ�ǪǸǠƫÂ -هي  -كما هو معلوم

مبثابة البوق الذي نبّث من خالله فرحتنا ونشوتنا باحلياة، والشعب الفلسطيين املعذب املصهور 
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الواعدة بنور األمل حّىت األعماق إّمنا يصنع أغاين األفراح املستقبلية، ويعجن أحلان األعراس 

.ان،وبنذر األرواح فداءا لألوطانوالتفاؤل، وِبِطيِب التآلف والتكاثف، وحبب األرض واإلنس

تتحّول األغاين إىل دخان  جيدله ): حني تنهمر األنباء السيئة(ويف املقطوعة الشعرية الثالثة 

يف كل األحناء واألرجاء، الثوار يف األعماق واألغوار، وتتحّول األحلان إىل رصاص غاضب يزغرد 

ȐǬƬǇȏ¦�ȂŴ�ƨǨƷ¦Ǆǳ¦�ƢēŚǈǷ�ƨǴǫǂǟÂ�̈°Ȃưǳ¦�®ƢŨ¤�ń¤�§Â£ƾǳ¦�ȆǴȈƟ¦ǂǇȍ¦�ȆǠËǈǳ¦�ǺǷ�Ƕǣ¾�ر البف

�ƢËĔƜǧ��ƨǴǸƬƄ¦�ŚǣÂ�ƨǴǸƬƄ¦�ǄƳ¦Ȃū¦Â�ǪƟ¦ȂǠǳ¦�ǞǓÂ�ǪȇǂǗ�Ǻǟ�ȆǟƢǸƬƳȏ¦Â�ȆǇƢȈËǈǳ¦-ذلك   رغم

صّبه جارفا معه كل الّصخور ستستمر كما النهر املتدفق الذي يواصل جريانه حنو م - كله

  .ض سبيلهعرت واألحجار اليت ميكن أن ت

ختربنا الشاعرة، ليس عن مدى شجاعة ): عاشق موته(ويف املقطوعة الشعرية الرابعة 

الشعب الفلسطيين الذي اعتاد أن يرى يف اهلزمية بداية محاسية تشحذ اهلمم والعزائم كما يف 

لشعب املسحوق وإميانه الشديد بالغد الفيت املشرق بالرغم الّصورة األوىل، وليس عن تفاؤل هذا ا

من كل العذاب واالنصهار حتت قتامة احملنة واالستعمار كما يف الّصورة الثانية، وليس عن اشتعال 

الثورة يف دروب الليل واإلعصار بكل ما حتمله من معاين القّوة والصمود واالستمرار كما يف الّصورة 

إذ البد من التضحية . ربنا عن أسباب جناح الثورة، وسبل حتقيق النصر الكبريالثالثة، ولكّنها خت

بالنفس والنفيس، واإلقبال على صفوف الفدائيني إقبال العاشق للموت، فهاهو طائر الشاعرة 

الصغري، الفدائي الشاب يفلت من قبضة يدها، ويهجرها قبل األوان مندفعا يدافع الرياح، ويصارع 

شهيدا من مشارف الكفاح، فتحتضنه األرض األم برحابة صدر وبسواعدها األعداء، ويسقط

لتكون هذه األخرية و النقية أشجار املرجان احلمراء،  ئهاجلدولية احلريرية املفتوحة، لتصنع من دما

.شاهدا حيا على تلك التضحيات اجلسام يف مواسم الفداء والعطاء البّناء
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فإنّنا نسمع صوت الشاعرة ): كفاين أظل حبضنها(واألخرية أّما يف املقطوعة اخلامسة 

والذوبان بني حبيبات ثراها املطّيب بدماء  ممتزجا بصوت الفدائي عاشق املوت على أرض الوطن

الشهداء األبطال، حاملا كما الشاعرة بأن يبعث جسده البايل عشبا وزهرا تداعبه أنامل أجيال 

  .املستقبل

الحت يف البداية بعناوين االنفصال والتباعد  ناخلمس، وإ وهذه املقطوعات الشعرية

��ȆǈǨǼǳ¦Â�ÄǂǰǨǳ¦�ÃȂƬƄ¦Â�Ņȏƾǳ¦�ÀȂǸǔŭ¦�Ʈ ȈƷ�ǺǷ�ǶƸƬǴƫÂ�ƾƷȂƬƫ�º�ƨȇƢȀǼǳ¦�Ŀ�º�ƢĔƜǧ��ÄǂǿƢËǜǳ¦

تعّرب عن فكرة جوهرية قوامها انبعاث احلياة الكرمية من قلب اهلزمية واألزمة،  - يف جمموعها-  فهي

ق على الباطل ولو طال الزمن، ومن هنا تتشكل أمامنا مالمح الصورة الكلية ومشروعية انتصار احل

  . النابضة بروح التآلف والتكامل واالنتظام
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.الّرمز الّشعري: ثالثا

  :مفاهيم الرمز الشعري )1

نمطية هي بطبيعتها جتربة ال تعرتف بال -أشرناكما سبق و -التجربة الشعرية املعاصرة إن 

حنو الكشف  - يف جوهره-ص جينح اجلاهزية، فهي جتربة ذات أسلوب خابالقولبة و التقليدية وال 

ÀƢǷȋ¦�ƞǗƢǋ�Ŀ� ƢǬƦǳ¦�ǞǗƢǬǳ¦�ǒو  ǧǂǳ¦�ǒ ǧǂƫ�ƢËĔ¤��ƶËǼĐ¦�¾ƢȈŬ¦�ǪȇǂǗ�Ǻǟ�ǶƟ¦ƾǳ¦�ÀƢǘƦƬǇȏ¦

احملدد وتفّضل جتريب اإلحبار يف ساحل الدهشة و الغرابة، متجاوزة بذلك الّسطوح حنو األعماق، و 

.حمددحنو الال

�ǞǼǬȇ�ȏ�ȆƯ¦ƾū¦�ǂǟƢǌǳ¦�ƪ ǴǠƳ�̈ǂǏƢǠŭ¦�ƨȇǂǠǌǳ¦�ƨƥǂƴƬǳ¦�Ƣē±ƢƷ�Ŗǳ¦�ƨËǏƢŬ¦�ƨǠȈƦËǘǳ¦�ǽǀǿÂ

لتقوقع على البساطة و املباشرة بتلك اللغة العادية املعيارية ذات القوانني الثّابتة اليت تكتفي مبّجرد ا

اد املختلفة لى جتسيد األبعقادرة ععن لغة مغايرة و  التحدد، األمر الذي دفعه بقّوة إىل البحثو 

ّصل إىل لغة فكان أن تو . خواطرهعلى رفد جممل أحاسيسه وهواجسه وأفكاره و لرؤيته الّشاعرية، و 

األكثر شيوعا -فاهيم املفما هي املعاين و . هي لغة الّرمزهذه اللغة خيالية أكثر كثافة ومشولية، و 

  .؟االصطالحيالّلغوي و : ملستوينياليت حازها مصطلح الّرمز على ا-على الّساحة األدبّية

  :الرمز لغة. أ

يٌّ بِاللَِّساِن َكاْهلَْمِس الرَّْمُز َتْصوِيٌت َخفِ «": لسان العرب"يف معجمه " ابن منظور"يقول 

َا هُ وَ . ِإبَانٍَة ِبَصْوتٍ الشََّفَتِني ِبَكَالٍم َغْريِ َمْفُهوِم اللَّفِظ ِمْن َغْريِ َيُكوُن َحتْرِيكُ وَ  ِإَشاَرٌة بِالشََّفتَـْنيِ، َو ِإمنَّ

نَـْنيِ وَ الرَّْمُز ِإَشارَةٌ : قيلو  يف معناها " الّرمز"، وعليه فإن كلمة 1»َواْلَفمِ اْحلَاِجبَـْنيِ َوالشََّفتَـْنيِ َوِإميَاٌء بِاْلَعيـْ

زية يف ضوء املفاهيم احلداثية، الّلغوي العريب وإن كانت قد اشتملت على أهم ما انطوت عليه الّرم

.356، ص)زَ مَ رَ (: مادة، 05مج ابن منظور، لسان العرب، 1
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واإلبانة هذا أّوالً، ظاهرة الّرمز كوسيلة ألداء معىن معّني بطريقة ختتلف عن اإلفصاح«بذلك  أعينو 

بقيت حمصورة ضمن   -ع ذلكم- �ƢËĔƜǧ،1»وظاهرة الغموض اليت ترافق هذا األداء من جهة ثانية

ǾƬŞ�ƨȈǈƷ�ǂǿƢǜǷ�ǺǷ�ǾȈǴǟ�Ǆǰƫǂȇ�ƢǷÂ�ǪȈǔǳ¦�ȆƳȂǳȂȇǄȈǨǳ¦�¾ƢĐ¦�¼Ƣǘǻ.

إىل أقدم العصور واألزمنة، فقد كانت تعين  -يف أصلها- "Symbol رمز"وترجع كلمة   

، وهي 2»قطعة من خزف، أو من أي إناء ضيافة، داللة على االهتمام بالّضيف«يف اليونانية 

اجلمع " أي" ألقى يف الوقت نفسه"  الذي يعين Jeterensembelالفعل اليوناين «مشتّقة من 

نبالغ إذا قلنا بأّن هذا املعىن  ن، ولعّلنا ل3»"والّشيء املشار إليهيف حركة واحدة، بني اإلشارة 

األخري الذي حضيت به هذه الكلمة بني يدي اللغة اليونانية القدمية يعّد من أكثر املعاين قربا من 

.الّرمزية املعاصرة، والتصاقا مبفهومها احلديث

  :ب ـ الرمز اصطالحا

االضطراب والتضارب، وذلك لكونه يعد من بني لكثري من " الّرمز"تعّرض مصطلح 

، أو إحاطتها بتعريف واضح ةكلي  ةاملصطلحات الزئبقية واملتفلتة اليت يصعب القبض عليها قبض

وشامل، األمر الذي دفع جبمهور النقاد والدارسني إىل الّسقوط يف متاهة االختالف والتعارض، 

.الذي عال صوته فيه، وتبعا ملنهجه املعريففكل أدىل بدلوه يف حتديد ماهيته حبسب التخّصص 

الكلمات املنطوقة «أّن -وهو أقدم من تناول قضية الّرمز- " Aristote  أرسطو"يرى    

قد " أرسطو"؛ وهذا يعين أّن 4»رموز حلاالت النفس، والكلمات املكتوبة رموز للكلمات املنطوقة

ƢȀǈËǈŢ�ǺǰŻ�Ŗǳ¦Â�ÅƢȈƥƢƬǯ�̈ƾËǈĐ¦�ƨǸǴǰǳ¦�ǺǷ�ǲǠƳ�̈ƾǈËĐ¦�ƨǸǴǰǴǳ�¦ǄǷ°�śǠǳƢƥ�ƨȇ£Ëǂǳ¦�ǪȇǂǗ�Ǻǟ

.120العريب املعاصر، صحممد العبد محود، احلداثة يف الشعر1
.07م، ص1981، 1باريس، ط-هنري زغيب، منشورات عويدات، بريوت :هنري بيري، األدب الرمزي، تر2

  .والصفحة نفسهااملرجع نفسه، 3
.39حممد غنيمي هالل، النقد األديب احلديث، ص4
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قد جعل منها رمزا لكلِّ ما  - هي األخرى-صوتيًا باالعتماد على جهاز النطق، وهذه األخرية 

.يستسّر يف قيعان النفس من حاالت وجدانية وشعورية

وأّويل نتاج اخليال الّالشعوري، «يف مفهومه النفسي للّرمز إىل أنّه "Sfeudفرويد "ويذهب 

فإنّه ال جيد أّي سبب مينعه من القول " Jung يونغ"أّما تلميذه .1»يشبه صور الرتاث واألساطري

أفضل طريقة لإلفضاء مبا ال ميكن التعبري عنه، وهو معني ال ينضب لإلحياء، بل «بأّن الّرمز هو 

كثريا من معىن الّرمز   قد اقرتب" يونغ"، ويبدوا أّن هذا املعىن األخري الذي أطلقه 2»التناقض كذلك

ĺ®ȋ¦�¾ƢĐ¦�ǲƻ¦®.

أّما الّرمز األديب فقد اتّفقت كلمة معظم النقاد والدارسني على كونه قد كان موجودا منذ 

�Ƣđ�ȆǔƷ�Ŗǳ¦�ƨȈƷȐǘǏȏ¦�ƨȈǿƢŭ¦�ǆ Ǩǻ�Ƥ ǈƬǰȇ�Ń�Ǿǻ¢�Śǣ��ƨȈǰȈǇȐǰǳ¦�ƨǇ°ƾŭ¦�°ƢǗ¤�Ŀ�ŉƾǬǳ¦

اإلشارة،  حبدِّ  -يف معظمه- إذ كان معناه مرتبطا. رةيف ضوء التّصورات والفلسفات الّرمزية املعاص

بني حدود األنواع البالغية التقليدية املختلفة كالتشبيه  - من جهة ثانية- كما كان حمصورا

.واالستعارة والكناية خاّصة

وإن كان قد  - مثال– "العمدة"يف كتابه ) هـ456ت" (رشيق القريواين ابن"ناقد الكبري لفا

:أشار إىل الّشيء املهم من مفهومه احلديث وهو اخلفاء والغموض، وذلك عندما صرّح بقوله

، إّال أنّه اكتفى بإدراجه ضمن باب اإلشارة 3»وأصل الّرمز الكالم اخلفي الذي ال يكاد يفهم«

�ƢĔȂǯ�Ǻǟ�«ǂţ�ȏ�¿Ȑǰǳ¦�À¦Ȃǳ¢�ǞȈŦ�Ŀ�Ȇǿ�Ŗǳ¦»عرف جممال، معناه حملة دالّة، واختصار وتلويح ي

.39م، ص1978، 2، ط)مصر(القاهرةحممد فتوح أمحد، الرمز والرمزية يف الشعر املعاصر، دار املعارف، 1
.36املرجع نفسه، ص2

، 1ط عفيف نايف حاطوم، دار صادر، بريوت،: تح، 2ج  ،)يف نقد الشعر ومتحيصه(ابن رشيق القريواين، العمدة 3

.259م، ص2003/هـ 1424
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، التمثيل، اإلمياءالتعريض، : نوع من أنواعها الكثريةجاعال إيّاه جمّرد .1»بعيد عن ظاهر لفظه

  .إخل... التورية ،اللغز

خالل حديثه عن مدى أمهية التلميح " الّرمز"نطق بكلمة  فقد" عبد القاهر اجلرجاين"أّما 

¾ȂǬȇ�Ʈ ȈƷ��ƢēƢƦƯ¤Â�ƨǨËǐǳ¦�ǂǯ̄ � ƢǼƯ¢ :» أّن الّصفة إذا مل تأتك مصّرحا بذكرها، مكشوفا وكما

�Ǯ ƫƢƦƯ¤�Ǯ ǳǀǯ��ƢĔƢǰŭ�Ǧ ǘǳ¢Â��ƢĔƘǌǳ�ǶƼǧ¢�Ǯ ǳ̄�ÀƢǯÂ��ƢǿŚǤƥ�ƢȀȈǴǟ�ȏȂǳƾǷ�ǺǰǳÂ��ƢȀȀƳÂ�Ǻǟ

الّصفة للّشيء تثبيتا له إذا مل تلقه إىل الّسامع صرحيا وجئت إليه من جانب التعريض والكناية 

زية أو من احلسن والرونق ما ال يقل قليله، وال جيهل موضع والّرمز واإلشارة، كان له من الفضل وامل

أنّه قد نظر إىل موضوع الّرمز بنفس الطّريقة اليت نظر " اجلرجاين"، ويبدوا من كالم 2»الفضيلة فيه

�ÃƘǼƫ�Ŗǳ¦�ƨȈƷȂŭ¦�Ƥ ȈǳƢǇȋ¦�ǺǷ�§ȂǴǇ¢�ǾËǻ¢�ȄǴǟ�Ä¢��̈°Ƣǋȍ¦Â�ƨȇƢǼǰǳ¦Â�ǒ ȇǂǠƬǳ¦�ǺǷ�Ëǲǯ�ń¤�Ƣđ

كما أنّه مل يهتم بتحديد املاهيات، بل كان هدفه األّول .باألداء الّصريح واملباشرمتاما عّما يعرف 

.واألساسي هو تقرير ما ميكن أن ينتج عن استخدام هذا الّنوع من األساليب من أثر مجايل واضح

تناول موضوع الّرمز إثر بيانه ألنواع الكناية اليت  - هو اآلخر- )هـ626ت" (السّكاكي"و

سب ما تنطوي عليه من خفاء ولوازم،فمّما يستشف من كالمه أّن الكناية إذا كانت حّددها حب

:كان إطالق اسم الّرمز عليها مناسبا ألّن الّرمز هو...ذات مسافة قريبة، مع نوع من اخلفاء، «

هو إّال  ما" السكاكي"، وعلى هذا فإّن الّرمز عند 3»أن تشري إىل قريب منك على سبيل اخلفية

قليال أو  -ص من أقسام الكناية، وهو يتوفر على درجة معينة من اخلفاء جتعله يفرتق قسم خا

.التعريض، التلويح واإلشارة: عن بقية األقسام األخرى - كثريا

.255، ص2ج  ،)يف نقد الشعر ومتحيصه(ابن رشيق القريواين، العمدة 1

.304، دالئل اإلعجاز، صعبد القاهر اجلرجاين 2
.411م، ص1983/ هـ 1403، 1، ط)لبنان( نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، بريوت:السكاكي، مفتاح العلوم، تح3
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وهكذا فإّن مفهوم الّرمز إّمنا نشأ أّول األمر يف كنف الرتادف والتجاور مع حّد اإلشارة، 

̧�¦�ǺǷ�ȂƸǼǳ¦�¦ǀǿ�ȄǴǟ�ȆǬƥ�ƾǫÂ��ƨǨǴƬƼŭ¦�ƨȇ±ƢĐ وبني أحضان القوانني البالغية القدمية ¦Ȃǻȋ¦Â

من قيد تلك  االنفكاكالعجز والقصور فرتة طويلة من الزمن، دون أن ميتلك القدرة الكافية على 

القوانني والضوابط الكالسيكية الّصارمة اليت حرمته من إمكانية االنطالق يف مساء الكثافة والتحرر 

  .والتجدد

االّجتاهات الّرومانسية اهلاربة من ضغط النمطية الّسلفية التحكمية، ومن  ومبوجب إطاللة

استطاع الّرمز أن ،صوب عامل الّذات والرؤية الباطنية،سيطرة األنظمة الواقعية املتحّجرة

ƨǬȈǫƾǳ¦�ƢēƖËƦűÂ�ǆقصوره القدمي، -نوعا ما-ىــــــطّ ـــيتخ ǨǼǳ¦�©ƢǻȂǼǰǷ�ǺǷ�Śưǰǳ¦�ǲưǸƬȇ�À¢Â.

مل يصل مرحلة التطّور اجلذري والشامل إّال بعد إشراقة مشس املدرسة   -مع ذلك- ولكّنه 

.الّرمزية اليت تأّكدت معاملها وظهرت كمذهب واعي يف النصف األخري من القرن التاسع عشر

يف ضوء فلسفتها املتحّررة من الوسائل الفنية املهّمة اليت تعمل بشكل فّعال على  الرمز فقد أصبح

ر القصيدة الشعرية بكّم هائل من الطاقات اإلحيائية واإلشعاعات املتوهجة، وعلى ختصيب جوه

تزويد قلبها املرهف بدفقات احلياة النابضة بروح التجديد الّدائم والعطاء املستمر، بل وأصبح من 

املكونات األساسية والضرورية اليت تسهم إىل جانب املكونّات الفنية األخرى يف عملية بناء كلية 

  .النص الشعري

يف ضوء التصورات  التطّور اهلائل الذي حّققه مفهوم الرمزومن املهم أن نقر هنا بأن ذلك 

احلداثية العربية مل يكن قفزة يف فراغ ومل يتوّلد من عدم، بل كان نتيجة طبيعية لتأثّر شعرائنا البالغ 

وسيلة «أّن الّرمز ليس جمّرد اليت أرساها هذا املذهب الّرمزي اإلحيائي الذي يذهب إىل باملبادئ

الحتفائهم الشديد نظرا عميقة، و 1»لتفسري شيء حمّدد، وإّمنا هو وسيلة للتعبري عن حالة وجدانية

.136، صم1985، 6مج ،3صربي منصور، الرمزية يف الفن احلديث، جملة عامل الفكر، الكويت، ع1
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" René Valeri رينيه فالريي"و" Mallarmé ماالرميه"بآراء كل من  -جهة ثانية من-

الّسفلية الّدنيا للتعبري الفّين وذلك  األداة«اليت تتأّسس ـ يف جمملها ـ على كون التشبيه ما هو إّال 

وأيًّا ما كانت حالة ...ألنّه يعيد األشياء إىل أصلها بل يضع بينها احلد املنطقي واحلّسي املبذول 

�ƢȀȈǴǟ�ǾËƦǌƬȇ�ǾËǻ¤�ǲƥ�Ƣē¦̄�ƨǬȈǬū¦�ǲǸŹ�ȏ�ȂǿÂ�ƨȈƟǄŪ¦Â�µ ¦ŗǧȏ¦�ȄǴǟ�ƢǸƟƢǫ�Ëǲǜȇ�ǾËǻƜǧ�ǾȈƦǌƬǳ¦

�Ƣđ�ǶǿȂȇÂ ...ولئن ارتقت االست�ȆǠǫ¦Ȃǳ¦�¾Ȃǳƾŭ¦�ǆ ƦƬǬƫ�ƨȇƢǼǰǳ¦Â�ǾǼǷ�̈ ƾǳȂƬǷ�ƢËĔƜǧ�ǾȈǴǟ�̈°ƢǠ

، على عكس الّرمز الذي ال يقنع باملقارنات الّسطحية، وال يتوقف عند حدود 1»القاصر

ال خيمن وال يفرتض على احلقيقة بل إنّه يكتشف يف الظاهرة حقيقة «كما أنّه التقابالت اجلزئية،

�Ƣǿ¦Ȃǈǳ�ȆǸƬǼƫ�ȏ�Ƣē¦ǀƥ�ƨǸƟƢǫ وال تستمد منه يقينها، فالّرمز هو الذروة العليا اليت يدركها الشاعر

حني ينتفض من عقال احلواس واملقارنة والتشبيه، ويقدر له أن يعاين احلقائق األوىل بأم عينه 

ومن مت فإّن استخدام الّرمز ساعد الشاعر  املعاصر على االنتقال بنظرته الضيقة إىل ،2»الباطنية

  .قائق من عامل السطوح والوضوح إىل عامل األعماق والغموضاألشياء واحل

معىن ظاهري ومباشر، وآخر :والرمز األديب إّمنا ينطوي يف صلبه على معنيني متقابلني

أّما الّرمز فنعين «: حني صرح بقوله" إحسان عباس"وهذا ما أشار إليه الدكتور . باطين وغري مباشر

، ومؤدى هذا 3»الظاهري، مع اعتبار املعىن الظّاهري مقصودا أيضابه الداللة على ما وراء املعىن 

مير «اثية إمنا ين داخل جسد القصيدة الشعرية احلدالكالم أن الّرمز يف طريقة حتققه وتشكله الف

  :مبرحلتني تكادان تتواكبان زمنيا

ن م األصل باعتبار أّن عناصره مستمدة يف:مرحلة العطاء املباشر الذي يقدمه الرمز-1

.جزئيات الواقع، وأن ألفاظه وعالقاته اللغوية ألفاظ وعالقات ذات داللة سابقة

  .115ص م،1980ط، .، د)لبنان(قافة، بريوتإيليا احلاوي، الرمزية والسريالية يف الشعر الغريب والعريب، دار الث1

  .116ـ  115صص املرجع نفسه، 2
.238ت، ص.ط، د.، د)لبنان(إحسان عباس، فن الشعر، دار الثقافة، بريوت 3
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باعتبار أّن الّرمز ليس حماكاة للواقع اجلامد، بل :مرحلة تلقي اإلحياء الّرمزي واالستسالم له-2

هو استكناه له، وحتطيم لعالقات الطبيعة، ومن هنا كانت حركية الّرمز وحيويته 

ينطلق من الواقع ولكنه ال يتجمد عند حدود تفصيالته احلسية املائعة ، فهو 1»وإحياؤه

بل يعمل جاهدا على متزيق مجيع أمشاجه املادية ليعيد تركيبها وتشكيلها من جديد على 

هو تكثيف للواقع ال حتليل له،  . عرب حدس شعري ورؤية ذاتية«غريب ومدهش  حنو

كلي وإحياء خصب قادر على البث   جتريد. كشف عن املعىن الباطن واملغزى العميق

يتفاعل مع البنية الداخلية يف النص ومع ... املتواصل، والتفجري املستمر، والتأويل املتعدد 

، 2»البنية اخلارجية يف العامل، ليجعل منهما بنية واحدة غري قابلة للفصل أو االختصار

بتلك  رمزي العام مل تعد تُعىناجلمالية املعاصرة يف بنائها ال وعلى هذا األساس فإن التجربة

�Ä¢ƾƦǷ�ȄǴǟ�ƢđƢƦǳ�Ŀ�ǒ ȀǼƫ�Ŗǳ¦�ƨȇƾȈǴǬƬǳ¦�ǂ̈Ưǂưǳ¦�Ǯ ǴƬƥ�Â¢��ƨȈǧǂƻËǄǳ¦�©ƢƸȈǘǈƬǳ¦

كالّسراب املتلفع بأردية تشارف ما وراء األشياء حيث «التناسب والتناظر، وإّمنا غدت 

جلرح مبا تسقط كّل زخارف املاّدة اللغوية وال يتبقى إّال عصب التجربة يظّل ينزف كا

تتألأل وتشع يف كّل  -هي األخرى-  ، هذه األخرية اليت تظلّ 3»يسيل من دالالت

االجتاهات دون أن ختضع ألّي سلطان عقلي، أو تفصيل نثري، أو مبدأ منطقي فيما 

بأّي -عدا مبدأ التعايل على كّل التحديدات الّصارمة والرتمجات النهائية اليت يستحيل 

لك القدرة على اإلمساك مبا هو متموج  ومتناقض ومتشعب أن متت -حال من األحوال

 .داخل النفس اإلنسانية املعاصرة

  .42- 41صص  حممد فتوح أمحد، الرمز والرمزية يف الشعر املعاصر، 1

.274إبراهيم رماين، الغموض يف الشعر العريب احلديث، ص2
  .96ص ،ـ قراءة يف الشعر العريب احلديث رجاء عيد، لغة الشعر3
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:تجليات األنماط الّرمزية في شعر فدوى طوقان)2

:أـ الّرموز التراثية

عرفت القصيدة العربّية يف ظل املوقف النقدي احلداثي، وخالل إصرار اجلهود األدبية 

بنسيجها الشعري من طور الغنائية والذاتية املفرطة إىل طور الدرامّية املختلفة على االنتقال 

لعّل أّمهها هو الّصراع بني الرتاث واحلداثة الذي ،واملوضوعّية، مجلة من الّصراعات احلادة احلامية

فريق ساذج يؤثر االنقطاع عن األصول : تسبب يف انقسام مجهور النقاد والّدارسني إىل فريقني اثنني

احلداثة ال صلة هلا بالرتاث، وأّن الّشاعر احلداثي ينبغي أن يرفض كل «ب تارخيه متومها أّن فيشط

ما هو تراثي وينبذ ويتجاوز كل ما ينتمي إىل جتارب األسالف ويندمج يف حداثة العصر وحضارة 

، الرتاث العريب جثة بال روح، وأّن التاريخ العريب كابوس مر«، على أساس أّن 1»وآداب الغرب

، وفريق آخر ينكر التطور الطّبيعي احلاصل، 2»أبرز حلقاته جلد احلرية واضطهاد األحرار واملبدعني

.ويفرط يف إخالصه للمسار الّسلفي، فيخضع لقوانينه املصمتة خضوع العبد للمعبود

ولكّن املوقف الّنقدي الناضج والّصحيح هو ذلك املوقف املنصف الذي يقلب الطّاولة 

املتطرفة اليت تعمد إىل  اآلراءلى هذا الّصراع املزعوم بني احلداثة والرتاث، وعلى جل بعنف شديد ع

إقصاء أحد هذين الطرفني من معادلة الفاعلّية الّشعرية، حماوال خلق نوع من التوازن بينهما فريى 

وكل حداثة  ...العالقة بني األمس واليوم والغد، وبني الرتاث واملعاصرة واحلداثة عالقة جدلية «أّن 

©ȂŤ�Ľ�Ǧ ƴƬǧ�ƢĔƢǐǣ¢�ǲƥǀƫ�ƢǷ�ÀƢǟǂǇ�ƨȈǟƢǼǘǏ¦�°ÂǀŪ¦�Ǻǟ�ƨƦȇǂǣ«3. ومن هنا فإّن هذا

.09، صهللا شريف، يف شعرية قصيدة النثرعبد ا 1
.84جهاد فاضل، قضايا الشعر احلديث، ص2

م، 2003ط، .، د)سوريا(خليل املوسى، بنية القصيدة العربية املعاصرة املتكاملة، منشورات إحتاد الكتاب العرب، دمشق 3

  .16ص
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املوقف األخري ال يقبل حنر الرتاث والتضحية به يف سبيل إحياء حداثة الزّيف والوهم اليت تفتقد إىل 

.جذور األصالة اليت متدها بنسغ احلياة، ومتنحها معاين القوة احلقيقية والشموخ الدائم

املتوازنة عمل الّشاعر العريب املعاصر جاهدا على جتسيد هذه العالقة اجلدلية التفاعلية  وقد

بني كّل من الرتاث واحلداثة عن طريق توظيف كّم هائل من الّرموز واملعطيات الرتاثية داخل بنية 

  :ومن أبرز العوامل اليت جعلته مدفوعا إىل هذا النمط من التوظيف نذكر. خطابه الّشعري

اسية عاش الشعب العريب يف ظّل العصر احلديث ظروفا سي: العوامل السياسية واالجتماعية

ستارا من الّصمت الثّقيل «واجتماعية ضاغطة قهرت حريته وعطّلت إرادته، وفرضت عليه 

الفادح فكانت أية حماولة لتجاوزه تكلف صاحبها حياته أو يف أفضل الظروف تكّبده 

، فراح الشاعر احلداثي 1»ألوانا من النكال واألذى قد يهون إىل جوار بعضها املوت ذاته

كّتاب وفنانني ومفكرين يبحثون عن طريقة فنية تساعدهم على بث   بل كل املثقفني من

فلم  ،أفكارهم وآرائهم املضادة لطغيان السلطة الغامشة، وحتميهم من بطشها وال إنسانيتها

جيدوا طريقة أفضل من استدعاء املوروث سواء العريب أو اإلنساين مث اختاذه كأداة وقناع 

واملواقف الرّافضة للظلم والداعية حلياة الّسالم  اآلراءوكلمة غري مباشرة للتعبري عن تلك 

 .والتصاحل

 هو تأثري حركة «أوّهلما : وميكن حصر هذه العوامل يف عاملني اثنني :العوامل الثقافية

إحياء الرتاث، والدور الذي قام به رّواد هذه احلركة يف كشف كنوز الرتاث وجتليتها، وتوجيه 

أّما العامل ... األنظار إىل ما فيها من قيم فكرية وروحية وفنية صاحلة للبقاء واالستمرار 

لداعية إىل االرتباط الثاين من هذه العوامل الثقافية فهو تأثر شعرائنا املعاصرين باالجتاهات ا

ط، .، د)مصر(علي عشري زايد، استدعاء الشخصيات الرتاثية يف الشعر العريب املعاصر، دار الفكر العريب، القاهرة 1

.33م، ص1997/هـ 1417
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باملوروث يف اآلداب األوربية احلديثة، ولقد كان هذا العامل مكمال للعامل األول وداعما 

له، على الرغم ممّا قد يبدو بينهما من تعارض ظاهري، خصوصا يف نظر من يعتربون أن 

.1»افدةاالرتباط بالرتاث معناه التقوقع عليه، وإغالق الباب يف وجه أية تيارات ثقافية و 

ومن هنا نستطيع القول بأّن العودة إىل معني الرتاث واالغرتاف من ينبوعه البكر الّصايف قد 

مكّنت شاعرنا احلداثي من ترسيخ وجوده كفنان مبدع أوال، ومن فتح فضائه الشعري على 

زخم هائل من اجلماليات ثانيا، ومن جعل القصيدة العربية مسرحا للحوار والتداخل 

 .الثاالثقايف ث

العوامل الفنية :�Ƣē°ȂǴƥ�ǺǰŻÂ-يتمثل العامل األول يف : يف عاملني أساسيني -هي األخرى

رغبة الشاعر العريب املعاصر اجلاحمة والطموحة إىل إضفاء نوع من املوضوعية والدرامية على 

فقد ظل الشعر العريب ردحا طويال من الزمن مستسلما هليمنة النزعة . 2»عاطفته الغنائية

بالبساطة  - يف معظمها- لغنائية يف تعبريه عن خمتلف العواطف الذاتية اليت كانت تتسم ا

والوضوح إىل أن جاء العصر املعاصر وأصبحت تلك العواطف يف غاية التشابك والتعقيد، 

فكان من الضروري لشاعرنا أن يبحث عن وسائل جديدة وقادرة على استيعاب هذا النوع 

جلأ إىل توظيف بعض الشخصيات واملواقف واألحداث الرتاثية  من العواطف، فلجأ أول ما

.يف لّب شعره الذي أضحى بفعل ذلك دراميا بامتياز

يتوسل إىل إيصال األبعاد «ويكمن العامل اآلخر يف إحساس شاعر احلداثة بأنه حني     

معطيات هذا الرتاث، فإنه يتوسل إىل ذلك بأكثر  نالنفسية والشعورية لرؤيته الشعرية عرب جسور م

ي على هذا باإلضافة إىل أن استخدام الرموز الرتاثية يضف. الوسائل فّعالية وقدرة على التأثري والنفاد

كما أنه مينح الّرؤية الشعرية نوعا من الشمول والكلية، حيث ... العمل الشعري عراقة وأصالة

  .27- 25 -24صص استدعاء الشخصيات الرتاثية يف الشعر العريب املعاصر ، علي عشري زايد،1
  .21 - 20ص ص املرجع نفسه،2
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، وعلى هذا فإن 1»كان، ويتعانق يف إطارها املاضي مع احلاضرجيعلها تتخطى حدود الزمان وامل

مل يعد مقصورا على وظائفه االصطالحية من حيث هو ماّدة للمعرفة أو مصدر لالقتداء «الرتاث 

ضربا من الرؤية الفنية يقوم فيه احلس الرتاثي  - فوق ذلك-أو منبع للعظة واالعتبار، بل أصبح 

، كما يتجلى "مبا يكون"مبثابة نبوءة أو حدس   "كان ما" جلى فيهبديال عن الرصد التارخيي، ويت

ليس فقط  -على عكس الظن الشائع- ، والرتاث 2»"ملا كان"مبثابة تأويل إبداعي  "يكون ما"فيه 

ليس متحفا «جمموعة من التجارب والنماذج واخلربات املرتبطة مبا سلف من الزمن، كما أنه 

�ƢȀȈǳ¤�ǂǜǼǻÂ�Ƣđ�ǂƼǨǻ�°ƢǰǧȌǳ�̈ƾǿƢǌǸǴǳ�ƢǼǠǷ�ŃƢǠǳ¦�ȂǟƾǻÂ�°ƢȀƦǻ¦�Ŀ�ƢȀǷƢǷ¢�Ǧ ǬǻÂ��§ ƢƴǟƜƥ

، وجزء ال يتجزأ من ماضي 3»والسياحة الفكرية بل نظرية للعمل، وموجه للسلوك، وذخرية قومية

.األّمة األصيل، ومن تطوّرها وازدهارها املستقبليي

 "فدوى طوقان"أعمال  وميكننا توزيع مجلة الرموز الرتاثية اليت اتسمت حبضورها البارز يف    

:الّشعرية على النحو اآليت

:الّرمز األسطوري)1

وتنوعت لدى نقاد األدب ودارسيه، وكذلك ضمن " األسطورة"تعددت مفاهيم مصطلح     

وامليتيولوجية، ولكننا سنكتفي يف هذا السياق بذكر أكثر تلك إطار الّدراسات األنرتوبولوجية

�§ ¦ȂËǐǳ¦�ń¤�Ƣđǂǫ¢Â�ƨǫ®�ǶȈǿƢǨŭ¦�ǪȈǓ�ŅƢǰǋȍ¦�ƶǴǘǐŭ¦�¦ǀŮ�ǽƢǼǐËǐƻ�Äǀǳ¦�¾ƢĐ¦�À¢�°ƢƦƬǟƢƥ

إذ أننا جند . يتحّمل فكرة اخلوض يف خمتلف التحديدات اليت ُنِسَجْت حول جنباته الّسحرية وال

.121علي عشري زايد، عن بناء القصيدة العربية احلديثة، ص1

، ط.، د)مصر(األصول والتجليات، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة -حممد فتوح أمحد، احلداثة الشعرية 2

.88م، ص2007

، )لبنان( موقفنا من الرتاث القدمي، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بريوتـ حسن حنفي، الرتاث والتجديد 3

.13م، ص1992/هـ 1412، 4ط
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حلدث وقع يف ... خلق فكري إبداعي «�ƢĔȂǯ�Ǻǟ�«ǂţ�ȏ-ّصلة النهائيةاحمل يف-  داللة األسطورة

متعيّنني حيكي حضارة الشعوب وصراعها مع الوجود، ويلعب أدواره اآلهلة نسق زماين ومكاين ال 

وأنصاف اآلهلة، واألبطال من البشر، وبه بلور اإلنسان األول عالقته الّروحية بالعامل املاورائي 

الشكل «1�ƢĔ¢�ƢǸǯ��̈ ¦Őǳ¦Â�ƨǇ¦ƾǬǳ¦Â»للطّبيعة بلغة جمازية يغلب عليها طابع اخليال واخلرافة

 كارل يونغ"حسب - الذي يتكون ،2»لذي تتجلى فيه رواسب الّالشعور اجلماعيالرئيسي ا

Carl Jung"-  الصور األصلية، وهي أقدم األفكار اليت عاشت عليها اإلنسانية «من تلك

يتكّون  من الذكريات املنسّية واملكبوتة «،على عكس الالشعور الّشخصي الذي 3»وأكثرها عموما

¦ŗǳ¦Â��ƨŭƚŭ¦�°Ƣǰǧȋ¦Â�ÃȂƬǈǷ�ń¤�Ƣđ�ǲǐȇ�ƢȈǧƢǯ�ƢƳȂǔǻ�ƲǔǼƬŭ�Ŗǳ¦�ƨǐǫƢǼǳ¦�Â¢�ƨǸƟƢǤǳ¦�©Ƣǘƥ

ليست جمرد وهم من  -كما يراها البعض  -  لذلك كّله فإّن األسطورة ووفقا ،4»سطح الشعور

ولكّنها نوع من أنواع ، األوهام الصبيانية املريضة واملناقضة ملصداقية الوجهتني التارخيية والعلمّية

�ƾȇƾǠǴǳ�«¯Ƣǈǳ¦�ǶȀǨǳ¦�Ƥ.املعرفة الربيئة، ووسيلة من وسائل التفكري املقدس ȈǳƢǇ¢�ǺǷ�§ȂǴǇ¢�ƢËĔ¤

من املسائل املتعلقة بالوجود والطبيعة، وحّل من احللول املمكنة للكثري من التساؤالت احلائرة حول 

  . منشأ الكون ومصري اإلنسان

توأم «ارسني أن صلة الشعر باألسطورة قدمية قدم الزمان، فكالمها ويرى أغلب النقاد والدّ 

أسطوري انبثق من طفولة البشرية ومن أحالمها األوىل، وتطلعها الفيت املفعم بالدهشة واألسئلة 

سبب يف سقوطه حنو هاوية اخلواء ، ولذلك فإن ابتعاد ديوان العرب عن توأمه احلقيقي ت5»والرتقب

دار الزمان للنشر  ،دراسة يف شعر صالح عبد الصبور وعبد العزيز املقاحل-  علي قاسم غالب، درامية النص الشعري احلديث1

  .167ص م، 2009، 1، ط)سوريا(والتوزيع، دمشق 

.314حممد فتوح أمحد، الرمز والرمزية يف الشعر املعاصر، ص2
.117مصطفى ناصف، مشكلة املعىن يف النقد احلديث، ص3

.117املرجع نفسه، ص4
  .153ص قراءات يف شعرية القصيدة احلديثة،-علي جعفر العالق، الداللة املرئية 5
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«��ƢȈĔ¦�ĿÂ°و  ƢǨŪ¦ خسارته الشيء الكثري من اخلصوبة  يفد من أعمدته الفنية الصلبة، بل و العدي

.والفاعلّية والّلذة اجلمالية

وملا أحس الّشاعر املعاصر مبدى هول هذه األخطار اليت باتت حتاصر عامله األصيل من  

ما تتوفر استطاعت بفضل  عاد ليستعني باألسطورة اليت ،كل اجلهات مهددة إياه بالذبول واملوات

وسائل عذراء مل ميسسها االستعمال اليومي فيمحي عنها صفة القداسة «عليه من دالالت بدئية و

، وأن تسعف 2»قلب احلياة النابضة باحلرارة وبراءة البكارة«أن تعيد الشعر إىل  ،1»والّسحر

ربط بني املاضي واحلاضر، الربط بني أحالم العقل الباطن ونشاط العقل الظاهر، وال«الشاعر على 

والتوحيد بني التجربة الذاتية والتجربة اجلماعية، وينقد القصيدة من الغنائية احملض، ويفتح آفاقها 

-، كما استطاعت3»لقبول ألوان عميقة من القوى املتصارعة والتنويع يف أشكال الرتكيب والبناء

تؤّكد وضع «ها من قيم تنظيمية أن مبوجب ما ينهض عليه فضاؤ  -من ناحية ثانية أكثر عمومية

فإذا كانت احلياة يف ... اإلنسان االجتماعي من خالل وحدة التجربة أو الشعور اإلنساين املشرتك

�ǲǯ�ƪ ƥ¢°Â��ǾǠǓÂ�ÀƢǈǻȎǳ�©®ËƾƷÂ��ƪ ȈƬǌǳ¦�¦ǀǿ�ƪ ǸËǜǻ�ƾǫ�̈°ȂǘǇȋ¦�ÀƜǧ�ƢǘǴƬű�ƢƬȈƬǋ�Ƣē¦̄

فقد عاشت األسطورة يف زمن احلداثة،  وهكذا. 4»صدع كان بينه وبني نفسه، أو بينه وبني جمتمعه

بداعي وابتكاري يتحّدى اجلمود واالنغالق الفكري، وانفجار ثوري إكسالح «ويف عصر العلم 

حيقق للشعر ما حيلم به من رؤيا وحرية وعطاء واكتشاف مقّدس، ويضمن للشاعر يف نفس الوقت 

عرنا احلداثي كإنسان فنان رأى يف العامل ، ومن هنا ميكننا القول بأن شا5»مكانته النبويّة املتعالية

ـ قراءة يف املكونات واألصول، منشورات احتاد كاملي بلحاج، أثر الرتاث الشعيب يف تشكيل القصيدة العربية املعاصرة1

.35، صم2004ط، .، د)سوريا(الكتاب العرب، دمشق 

  .79صم، 1995، 1، ط)لبنان(دار اآلداب، بريوت صالح فضل، أساليب الشعرية املعاصرة، 2
  .129صم، 1978ط، .عامل املعرفة، الكويت، داجتاهات الشعر العريب املعاصر، إحسان عباس،3

.229قضاياه وظواهره الفنية واملعنوية، صـ مساعيل، الشعر العريب املعاصر إعز الدين  4
.113رجاء أبو علي، األسطورة يف شعر أدونيس، ص5
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األسطوري امللجأ الدافئ، واألم الرؤوم  ذات العطاء الدافق، واملعني الّصايف الثري بالظالل السحرية 

واإلشعاعات اإلحيائية القادرة على محاية شعره وشاعريته على حد سواء من خمالب املباشرة 

  .املبتذلة واللهجة اخلطابّية

ستخدام األسطورة ضمن سياق شعرنا احلداثي بني االستخدام اخلارجي ويتأرجح ا    

ففي االستخدام األول يتم توظيف األسطورة بطريقة آلية وعلى حنو زخريف . واالستخدام الداخلي

يفقدها طاقتها الرّامزة، إذ تصبح جمرد لصق ديكوري أو عنصر مقحم يضاف إىل التجربة الشعرية 

القدرة على النفاذ إىل أعماقها واالمتزاج بنبضها الباطين، والشاعر يف من اخلارج دون أن ميتلك 

هذا النوع من االستخدامات االستعراضية إمنا تنحصر وظيفته عند حدود التنميق املصطنع 

اإلعادة اجلافة للحدث األسطوري كما ورد يف جذره القدمي، وهذه العملية االستعارية ميكن أن «و

أما االستخدام الداخلي  .ǾƬȇǂǟƢǋ�ȄǴǟ�ȐȈǳ®�ƢĔȂǯ�ǺǷ�ǂưǯ¢�ƨȈǧƢǬƯ«1تـَُقَدم كدليل على سعة

توظيفها داخل بنية القصيدة مع ضرورة فنية تدفع إىل استخدامها، ويف هذه احلالة «فيذهب إىل 

قد يلجأ الّشاعر إىل تفتيت إطار األسطورة فيعيد صياغتها من جديد مبا يتفق وواقع جتربته 

�ƘƴǴȇ�ƾǫ�Â¢��ƨȇǂǠǌǳ¦ƢȀȈǧ�ȆǇƢǇȋ¦�Ǟǧ¦ƾǳƢƥ�ƢȈǨƬǰǷ�Ƣē¦ǂȇǂǬƫÂ�ƢȀǌǷ¦Ȃǿ�¬ǂǗÂ�ƢȀǐȈƼǴƫ�ń¤«2.

ǄƬǳȏ¦�ǲǯ�ƢǸđ�¿¦ǄƬǳȏ¦�ȆǤƦǼȇ�śȈǇƢǇ¢�śǗǂǋ�ȄǴǟ�Ǧ¦¿� مث ومن ǫȂƬǷ�Ä°ȂǘǇȋ¦�Ǧ ȈǛȂƬǳ¦�¬Ƣų�ÀƜǧ

حاجة القصيدة إليها حبيث ال تغدو استعراضا التساع الثقافة أو رصفا خارجيا «: ومها

والقدرة على متثلها بعمق وحتويلها إىل عنصر بنائي داخلي عضوي يذوب القدمي، " البديع" يشبه

لن نستطيع أن خنلق من «": حممد مندور"، وذلك ألنه كما يقول الدكتور 3»يف قلب التجربة

.109خليل املوسى، احلداثة يف حركة الشعر العريب املعاصر، ص: ينظر 1

.318حممد فتوح أمحد، الرمز والرمزية يف الشعر املعاصر، ص2
  .292 -291صص إبراهيم رماين، الغموض يف الشعر العريب احلديث، 3
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، وعضوا جوهريا من 1»أسطورة معروفة قيما فنية جديدة مامل نتمثلها حىت تصبح جزءا من أصالتنا

   .وحجرا أساسيا من أحجار البناء الشعري العام أعضاء اجلسم النّصي احلي،

جتد لنفسها أسلوبا  أنكغريها من الّشعراء احلداثيني ارتأت " فدوى طوقان"والشاعرة      

من جهة -ه، ويسعفها ساين ويؤكدخصبا وذكيا يسند وجودها الفين ويعززه، ويقوي وضعها اإلن

على انتشال نّصها الشعري املمتلئ بآماهلا الفردية وبأحالم شعبها الفلسطيين املسحوق حىت  -ثالثة

األعماق حتت وطأة االحتالل الصهيوين املتوحش من خطر الوقوع بني يدي الّلهجة اخلطابية اليت 

ȂǘǇȋ¦�ƪ̈° اإلبداععادة ما تصل بروح  ǻƢǰǧ�� ƢǼǨǳ¦�ƨȇ®Â¢�Ŀ�°ƢƯƾǻȏ¦Â�°ƢȈĔȏ¦�ƨǴƷǂǷ�ń¤  هي

األداة املرنة اليت ساعدت شاعرتنا على إجناز أبعاد تلك الّطموحات على مجيع املستويات الفنية 

والسّياسية واالجتماعية، إذ كانت كاحلارس األمني الذي حيرص كّل احلرص على محاية سطورها 

ّرب بطريقة وكالّلسان اخلفي الذي يع،ودواوينها الشعرية من السقوط يف مزالق املباشرة والتقرير

.سحرية عن رفضها القاطع لكّل من الواقعني السياسي واالجتماعي

من النماذج النصية اجلّيدة اليت جتسد مالمح "الذي ضاع يف التّيه إىل الوجه"وتعترب قصيدة     

التعامل الناضج مع الّرمز األسطوري، وذلك عرب عملييت التفكيك وإعادة البناء والرتكيب حبسب 

  :يف هذه القصيدة" فدوى"تجارب الشعورية والرؤيوية املعاصرة، تقول ما متليه ال

آٍه يَا ُحبِّي ِلَماَذا"«

َهَجَر اهللاُ ِبَالِدي؟ َوِلَماَذا

َحَبَس الُنوَر، َتَخلَّى َعْن ِبَالِدي

"!لِِبَحاِر الظُُّلُماِت ؟

  .19 - 18صص ، حممد مندور، يف امليزان اجلديد1
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َوَأَرى اْلَعاَلَم تِنِّيناً ُخُراِفيّاً 

َعَلى بَاِب ِبَالِدي 

يَا َحِبيِبي":نَاِديَوأُ 

َمْن يـَُفكُّ اللُّْغَز َمْن َيْكِشفُ 

1»"ِسرَّ اْلَكِلَماِت؟

فبعد أن أحال الوحش الّصهيوين سيد األقدام اهلمجية والّنعال الدموية مدينة القدس 

العذراء األبّية إىل مسرح كئيب يعّمه الّصمت والقتام والدخان واحلطام، وإىل مسكن رهيب تعمره 

األطياف واألشباح والغربان، وبعد أن أتلفت رياح الّشؤم كل معامل احلياة واجلمال، وأبادت حبار

الظلمات مجيع مظاهر احلب والّسالم، بعد ذلك كله كان لزاما على شاعرتنا أن تغرق بروحها 

�Ǻǟ�ȄǴţÂ��Ƣǿ®Ȑƥ�ǂƴǿ�ƾǫ�ƅ¦�ÀƘƥ�®ƢǬƬǟȏ¦�ƨƳ°®�Ƣđ�ǢǴƥ�Äǀǳ¦�ȄǇȋ¦Â�ÀǄū¦�ÀƢǠȈǫ�Ŀ�̈ǂËǈǰǼŭ¦

�ƨǴƷǂǷ�ń¤�Ƣđ�ǲǏÂÂ�ǲƥ��ƨŻǂŪ¦Â�ǂȀǬǳ¦�Äƾȇ�śƥ�°Ȃǟƾŭ¦�°ÂƾǤŭ¦�ƢȀƦǠǋعامل  وسط االنغماس

غريب من الرؤى والتخيالت، فرأيناها تتخيل العامل الغريب املتكالب على قومها وقضّيتها تنّينا 

ذلك البطل األسطوري " أوديب"وهنا نتذكر . خرافيا يقف على باب فلسطني حامال سره وشره

، 2»استطاع أن حيل لغز الوحش الذي يقف على أبواب طيبة، وخيلص أهلها من شروره«الذي 

كما أتقنه هذا   املنقذكن من سيحمل عبء القضية الفلسطينية؟، ومن سيتقن دور املخّلص ول

إنه الثورة اليت البد أن تعصف يف وجه الظّلم فتخلص الّشعب الفلسطيين من . البطل األسطوري؟

:ليل النار واحلصار، تقول فدوى

.539فدوى طوقان، الديوان، ص1

منشورات اهليئة العامة السورية للكتاب، دمشق شعر البيايت منوذجا،ـ أمحد طعمة حليب، التناص بني النظرية والتطبيق 2

  .95ص م،2007، 1، ط)سوريا(
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َوَورَاَء النـَّْهِر َغابَاُت الرَِّماِح السُّْمِر ــ

تـَْهتَـزُّ َوتـَْربُو«

َوَهِديُر اْلَعاِصَفه

َعاَلَم الِتنِّيَن ــْكِشُف اْللُّْغَز َويـُْعِطي اليَ 

ِسرَّ اْلَكِلَماتِ 

َوُهُبوٌب َوَدِويْ 

َوَلِهيٌب َوَشَررْ 

يـَْلَفُح السَّارِيَن ِفي الدَّْرِب اْلَعِصيْ 

زَُمرْ َواْألََضاِحي زَُمٌر ِإثـْرَ 

1»َأَخِويْ ِوي َوَمْوتٍ ِفي ِعَناٍق َواِحٍد تـَهْ 

:ونصادف اجلو األسطوري أيضا عندما تقول الّشاعرة يف ذات القصيدة

َعتََّمْت َذاِكَرُة اْلُحبِّ َوَغاَمتْ «

ُصَوُر اْألَْحَالِم، َواْلُحبُّ َشَبحٌ 

َضاِئٌع يـُْقِصيِه لَْيُل الِتيِه َعْن ــ

.َعْيِني َوقـَْلِبي

  .541 -540ص فدوى طوقان، الديوان، ص1
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َنَحَر اْللَّْيُل اْلَقَمرْ 

1»يَا رَِفيِقي َنَحَر اْللَّْيُل اْلَقَمرْ 

فمشاهدة الّليل ينحر القمر جتعلنا نعود بذاكرتنا اجلمعية إىل الوراء القدمي حيث تقيم 

فنتذكر كيف كانت عناصر الطبيعة تتجّسد أفرادا بشرية، تتصارع «الصور البدئّية واألسطورية، 

لصورة حتكي الصراع بني احلق والباطل، بني العدل وتتقاتل ويهزم الواحد منها اآلخر، أما هنا فا

، األمر الذي جعل القصيدة ترتبع على عرش عظيم من الكثافة 2»والظّلم، بني احلرية واالحتالل

  .حيائيةواحليوية واخلصوبة اإل

باستخدامها البارع هلذه العناصر والرموز " فدوى طوقان"والّالفت لالنتباه أن الشاعرة 

«�¤�ƨȇȂǷƾǳ¦�ǾƫƢǟ¦ǂǏ�ǺǷ�§ÂǂŮ¦�Â¢�ƢȀǠǫ¦Â�Ǻǟ�¸ƢǘǬǻȏ¦�ńاألسطورية  ƾē�Ǻǰƫ�Ń�ƨȈƷȂŭ¦

» ƾē�ƪ ǻƢǯ�ǲƥ��ƨǴǏ¦ȂƬŭ¦-حل كثري من «احتواء مهومه، واالقرتاب من  إىل -بالّدرجة األوىل

تسحقها عجالت القمع السياسي فتحوهلا إىل  ، حىت ال3»التعقيدات بروح شفافة ومرح طفويل

«�¤Ä®°Ȃǳ¦�ƢȀǸǴƷ�ǪȈǬŢ�ńنسي منسي، كما كانت ƾē -يف اخلالص من قيود  -ولو بطريقة فنية

احملنة االستعمارية، واالنفالت من حبال اجلالد الصهيوين القاسي، والعيش يف أرض احلرية والّسالم 

  .واالستقرار النفسي واالجتماعي

لم بلسان ال جيد سببا مينعه من القول بأن الشاعر الذي يتك" كارل يونغ"وإذا كان     

إمنا يتكلم بألف لسان،ويرفع الفكرة اليت يعّرب عنها «األساطري وما حتمله من خياالت وصور بدئية 

هو أبدي خالد، وجيعل ما يبدو أنه فوق مستوى الشيء الوقيت العابر، ويضعها يف مستوى ما

.534فدوى طوقان، الديوان، ص1

.206بوزيد كحول، البناء الفين يف شعر فدوى طوقان، ص 2
.310م، ص 2009ط، .، د)ستوكهومل(عبد الرزاق صاحل، األسطورة والشعر، دار الينابيع، السويد 3
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إبداعها فوق  ب ، فكذلك شاعرتنا استطاعت بفضل األسطورة االرتقاء1»تعبري فردي تعبريا مجاعيا

�ȆǟȂǳ¦Â�Ƣǻȋ¦�̈ǂƟ¦®�ǺǷ�ǲǬƬǼƫ�À¢�ƪ ǟƢǘƬǇ¦�Ƣǔȇ¢�ƢđÂ��ƨǧȂǌǰŭ¦�¬ȂǘËǈǳ¦Â�ƨȈǻȉ¦�©ƢȇȂƬǈŭ¦�ǲǯ

.الفردي احملدود إىل دائرة اآلخر والوعي اجلمعي الذي يتخّطى كل احلدود

:الّرمز الديني)2

عرف استخدام العناصر الرتاثية الدينية يف شعرنا احلداثي بعض التأخر إذا ما ُقورَِن 

باستخدام العناصر األسطورية، وقد كان ذلك أمرا طبيعيا ونتيجة متوقعة إذا ما نظرنا إىل 

»�ƨǇƾǬŭ¦�ǂǏƢǼǠǳ¦�ǽǀǿ�¾Ƣƻ®¤�ǺǷ�Ȇǫǂǌǳ¦�ǂǟƢǌǳ¦�Ƥ ȈēÂ��̈°ȂǘǇȋ¦�Ǧ ȈǛȂƫ�Ŀ�ƨȈƥǂǤǳ¦�©¦ŚƯƘƬǳ¦

ه، ولذلك جاءت الرموز املسيحية أوال، وال سّيما فكرة الصلب لَتناُسِبَها مع التجربة العربية يف شعر 

املعاصرة، إذ كثرت التضحيات هنا وهناك يف زمن االستعمار الغريب ويف بدايات االستقالل 

، وتتمثل أبرز األهداف 2»السياسي بعد أن ابّتِلي الوطن حبكومات بعيدة عن طموحات الشعب

نية الكامنة وراء استدعاء شعرائنا احملدثني هلذا اللون الّرتاثي املتميز يف تلك الرغبة اجلاحمة لإلقامة الف

�ǺǷ�̧Ȃǻ�ǪǴŬÂ��ŅȏËƾǳ¦�®ËƾǠƬǳ¦Â�µ ȂǸǤǳ¦Â�ƨǧƢưǰǳ¦�ŃƢǟ�ǖǇÂ�ƨȇ°ȂǠǌǳ¦�Ƕđ°ƢƴƬƥÂ�ƨȈǐǼǳ¦�ǶēƢƥƢƬǰƥ

Ƣ̈ǻƢǠǷ�śƥ�ƨȈǴȈưǸƬǳ¦�ƨđƢǌŭ¦�ǽȂƳÂ�ǺǷ�ǾƳÂ�Â¢�ƨȈǟȂǓȂŭ¦�ƨǳ®ƢǠŭ¦  اإلنسان القدمي وعذاباته ومأساة

  .وانكساراته اإلنسان املعاصر

مينح النصوص «أضف إىل ذلك كّله فإّن استغالل املوروث الديين باألسلوب املناسب إمنا 

الشعرية طاقة إحيائية من جهة، ويكسبها هالة تقديسية يف ذهن املتلقي من جهة ثانية؛ نظرا إىل 

، وِلما تتسم به من ارتباط وثيق بضمائر األمم 3»يف القدسية والتعظيمانطوائها على مداليل غاية 

ƢĔ¦ƾƳÂÂ.

  .217ص إحسان عباس، فن الشعر،1
.24دراسة، صـ خليل املوسى، بنية القصيدة العربية املعاصرة املتكاملة 2
دار الينابيع للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق عصام شرتح، جتليات احلداثة الشعرية بني مغامرة الكشف ودقة االستدالل ،3

  .289ص م،2010، 1، ط)سوريا(
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وتعترب شخصيات األنبياء من أكثر الرموز الرتاثية الدينية حضورا وتواترا ضمن قصائد     

فقد أحس الّشعراء من قدمي بأّن مثة روابط وثيقة تربط بني «شعراء احلداثة وال غرابة يف ذلك 

ة األنبياء، فكل من النيب والشاعر األصيل حيمل رسالة إىل أمته، والفارق بينهما أن جتربتهم وجترب

النيب رسالة مساوية، وكل منهما يتحمل العنت والعذاب يف سبيل رسالته، ويعيش غريبا يف  رسالة

ولذلك طاب للشعراء أن يشّبهوا فرتة...قومه حماَرباً منهم أو يف أحسن األحوال غري مفهوم منهم 

املعاناة اليت يعيشها الشاعر قبل ميالد قصيدة من قصائده بفرتة الغيبوبة اليت كانت تنتاب الرسول 

: مثل 1»أثناء الوحي، ولذلك أيضا دأب شعراؤنا املعاصرون على استعارة شخصيات الرسل

عليهم " عيسى"، و"موسى"،و"أيوب"، وشخصية "حممد صلى اهللا عليه وسلم"شخصية 

.وغريهم، ليعربوا من خالهلا عن بعض األبعاد املتعلقة مبواقفهم ورؤاهم املعاصرة... السالم

�ƢēƾȈǐǫ�Ŀ�ƢȀƸǸǴǻ�ƢǼËǻƜǧ -موضوع دراستنا- " فدوى طوقان"أّما شاعرة األرض احملتلة 

مرفوقة بقصتها كما " السيد املسيح عليه السالم"تستلهم شخصية " املسيح يف عيدهإىل السيد "

وردت يف كتب الديانة املسيحية وأناجيلها، تاركة لنا فرصة القبض على الداللة الّرمزية اليت كانت 

:تقصدها من وراء هذا االستلهام البارع، إذ تقول

َعَلى َدْرِب اْآلَالمْ الُقْدسُ «

-َتْحَت َصِليِب اْلِمْحَنِة ُتْجَلدُ 

َزفُ  َتْحَت َيِد اْلَجالَّدِ تـُنـْ

َغِلقٌ َواْلَعاَلُم قـَْلبٌ  ُمنـْ

ُدوَن اْلَمْأَساه

.77املعاصر، ص العريبية يف الشعر ثارت عشري زايد، استدعاء الشخصيات ال علي 1
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ُمْكَتِرُث اْلَجاِمُد يَا َسيِّدْ  َهَذا الالَّ

-اْنطََفَأْت ِفيِه َعْيُن الشَّْمِس َفَضلَّ 

َوتَاهْ 

  هِفي اْلِمْحَنِة َشْمعَ َلْم يـَْرَفعْ 

َلْم َيْذِرْف َحتَّى َدْمَعه

1»تـَْغِسُل ِفي اْلُقْدِس اْألَْحَزانَ 

�ƾȈǈǳ¦�ƨȈǐƼǋ�ń¤�ÄǂǠǌǳ¦�ƢđƢǘş�ǾƳËȂƬƫ�ȆǿÂ -كما يبدوا لنا واضحا-فالّشاعرة هنا 

القادرة على استغراق املسافتني القريبة " يا"عن طريق استغالهلا ألداة النداء " املسيح عليه الّسالم"

فنيا تـَُبثُّ من والبعيدة يف آن، مل تكن تقصد إىل أن تصنع من هذه الشخصية الّدينية املقّدسة بوقا

Ĕ¦ƾƳÂ�ƲǴƬź�ƢǷ�ǲǯ�ǾǳȐƻ�ǾƳÂ�ǂȇƾƫ�À¢�¾ÂƢŢ�ƪ ǻƢǯ�ǲƥ��ƨƦȀƬǴǷ�ǆ ȈǇƢƷ¢Â�¿ȏ¡�ǺǷ�̧ ȂƴǨŭ¦�Ƣ

عيسى "يسرتجع معها تلك القصة املؤملة اليت أجربت نيب اهللا لاملتلقي وانتباهه ناحية الزمان القدمي 

على أن يكون بطلها وضحيتها يف نفس الوقت، كما كانت حتاول أن ختربنا بأّن " عليه السالم

ة عادت لتتكرر اليوم بنفس البشاعة والقتامة على أرض فلسطني، وعلى أيدي هذه القصة املأساوي

.دعاة اجلُرم)الكرّامون= اليهود (ذات الفاعلني 

وإذا كانت إدعاءات الكيان الصهيوين الومهية بأحقيته الشرعية لألرض الفلسطينية بكل ما     

كومة من االفرتاءات واملربرات   تزخر به من ثروات مادية وأجماد حضارية، قائمة يف أساسها على

الدينية احملض، فإّن شاعرتنا بفضل ذكائها وفطنتها قررت مواجهة هذا العدو الغاصب بنفس 

الّسالح فذهبت إىل ضحظ وإبطال كل اّدعاءاته وأوهامه عن طريق استحضارها املباشر لبعض ما 

.500فدوى طوقان، الديوان، ص1
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ئك الكرامني قالوا فيما ولكن أول«": مرقص"يف إجنيل " املسيح عليه السالم"ورد على لسان 

.فأخذوه وقتلوه، وأخرجوه خارج الكرم.هذا هو الوارث، هلموا نقتله، فيكون لنا املرياث: بينهم

متخّدة من هذا االستحضار الناضج وسيلة ،1»فماذا يفعل صاحب الكرم؟ يأيت ويهلك الكرامني

ي فضل اجللوس على مقاعد للتأكيد ليس للجالد الّصهيوين فحسب، بل كذالك للعامل العريب الذ

املسرح الدموي ومشاهدة حلقات املسلسل الفلسطيين املأساوي دون أن ينفعل أو يتفاعل مع 

ǂǷȋ¦�ƨȇƢĔ�Ŀ�ǂǐƬǼŭ¦�Ȃǿ�Ǫū¦�Ƥ ƷƢǏ�ÀƘƥ��ǾǼȇ®Â�ǾǈǼƳ� ƢǼƥ¢.

بفضل استغالهلا الواعي " فدوى طوقان"واستنادا إىل ما تقّدم نستطيع القول بأن الشاعرة 

يف تغذية عمليتها الشعرية بالعديد من  -إىل حد بعيد-  ط الرتاثي األصيل، قد جنحتهلذا النم

.اإلمكانات اإلحيائية واملداليل الرمزية، وباحلظ الوفري من األبعاد الّروحية والقيم اإلنسانية

:الّرمز الّتاريخي)3

�Ǯ ǌǳ¦�ǺǷ�°ƾǫ�Ň®¢�ƢđȂǌȇ�ȏ¢�ȆǤƦǼȇ�Ŗǳ¦�ƨƼǇ¦ǂǳ¦�ǪƟƢǬū¦�ǺǷ- هي أن  -هّينامهما كان

التاّرخيية ليست جمرد ظواهر كونية عابرة، تنتهي بانتهاء وجودها األحداث الّتارخيية والشخصيات«

-على امتداد الّتاريخ-الواقعي، فإن هلا إىل جانب ذلك داللتها الشمولية الباقية، والقابلة للتجدد 

ملوروث الّتارخيي وخاصة ، ولذلك فقد انكّب شاعرنا احلداثي على ا2»يف صيغ وأشكال أخرى

العريب اإلسالمي يَنِفُض عنه غبار الّسنني والنسيان، ويتابع سطوره الّذهبية النابضة بروح العراقة 

واجلالل، حىت يستكشف كل ما طوته األزمان والقرون الغابرة من انتصارات بطولية وشخصيات 

القدمية، وهو مل يتوقف عند حدود  صرح األمم و احلضارات إنشاءعظيمة كان هلا األثر الفّعال يف 

املتابعة واالستكشاف احملض بل راح يستحضر تلك االنتصارات أو تلك الّشخصيات الّرمزية يف 

  .09-08 -07صص ، 12إجنيل مرقص، اإلصحاح 1
.120علي عشري زايد، استدعاء الشخصيات الرتاثية يف الشعر العريب املعاصر، ص2



  التشكيل التصويري.................................................................:......................الفصل الثاني

222

فضاء خطابه الّشعري املعاصر ليجعل منها سبيال أصيال من سبل استنهاض اهلمم والعزائم، 

�ƾȈĐ¦�ƢǼȈǓƢǷ�śƥ�ƨȈǬȈǬū¦�ƨǫ°ƢǨŭ¦�®ƢǠƥ¢�ƢŮȐƻ�ǺǷ�ǞǼǐȈǳÂ عنوان البطولة والشجعان وحاضرنا

  .اجلديد عنوان اهلزمية واخلذالن

قمته عندما تقف شاعرتنا سيدة اجلراح  "فدوى طوقان"ويبلغ االستدعاء التاّرخيي يف شعر 

واألحزان يف يوم من أيام القيظ الّطوال أمام شّباك التصاريح اإلسرائيلي يف الضفة الغربية احملتلة 

ة ورخصة للعبور إىل الضفة األخرى، فـَتـُْرَغُم بصحبة إحساسها الذي َمرََّغُه اجلالد تتأّوه وتنتظر فرص

إنسانية يف حق الكرامة الفلسطينية على مشاهدة تلك املمارسات الال الّصهيوين وسط الرَُّغامْ 

...)عرب، فوضى، كالب(ƢǷƢËēȏ¦�Ȅǈǫ©�والعربية على حد سواء، وعلى مساع أبشع اإلهانات وأ

كانت تنزل على وجهها احملرتق بوهج الظهرية كما اللطمة احلاقدة، األمر الذي جعلها تعود اليت  

�ƺȇ°ƢËƬǳ¦�Ʈ بقلبها املنفوخ من كثرة االنتظار ȈƷ�ƾȈǠƦǳ¦�ƢǼȈǓƢǷ�ń¤�ƨǨǬưŭ¦�Ƣēǂǯ¦ǀƥÂ��°ƢƦǘǏȏ¦Â

من ينبوعه ة العربية لتغرتف العريب األصيل، وحيث التجّلي احلقيقي ملظاهر الرجولة والعزة والنخو 

�ƨǠƟ¦ǂǳ¦�ƢēƾȈǐǫ�Ŀ�¾ȂǬƫ�Ʈ  الثري ȈƷ��̈ǂǏƢǠŭ¦�ƢȀƬȇ£°�®ƢǠƥ¢�ƾËǈŸÂ�¿ƾź�ƢǷ�ǲǯ" آهات أمام شباك

  ":التصاريح

آٍه، ِإْنْسانِْيِتي تـَْنِزُف، قـَْلِبي«

، َدِمي ُسٌم َونَارٌ  يـَْقطُُر اْلُمرَّ

!...)َعَرٌب، فـَْوَضى، ِكَالبٌ (

!آٍه، َواُمْعَتِصَماه

َر اْلَعِشيَرهأآٍه يَا ثَ 

...ُكُه اْليَـْوَم انِْتظَارٌ َما َأْملِ ُكلُّ 
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َما الِذي َقصَّ َجَناَح اْلَوْقِت،

1»؟ْن َكسََّح َأْقَداَم الَظِهيَرهمَ 

  :إلى أن تقول في المقطع األخير    

ًنا« ..لَْيَت لِْلبَـرَّاِق َعيـْ

!اِإلَسارِ آٍه يَا ُذلَّ 

قَاِتلٌ َحْنَظالً ِصْرُت، َمَذاِقي 

ُموِغٌل َحتَّى اْلَقَرارِ ِحْقِدي رَِهيٌب، 

ْلبِ  ي وَِكْبرِيٌت َوفـَوَّارَُة نَارِ َصْخَرٌة قـَ

َتْحَت ِجْلِدي"ِهْندٍ "أَْلفُ 

ُجوُع ِحْقِدي

،ِسَوى َأْكَباِدِهْم َال فَاِغٌر فَاهُ 

2»ِجْلِديُيْشِبُع اْلُجوَع الِذي اْستَـْوَطنَ 

املقطعني الشعريني أن الّشاعرة عمدت إىل استحضار ثالث  فاملالحظ من خالل هذين    

  :شخصيات تارخيية

  .531 -530ص فدوى طوقان، الديوان، ص1
  .532 - 531صص املصدر نفسه، 2
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اليت وقعت أسرية بني يدي «تتمثل أّول هذه الّشخصيات الثالث يف تلك املرأة اهلامشية 

، وقيل ر هذه املرأة العربّية من عموريةالّروم يف عهد اخلليفة العباسي املعتصم، وكان الرجل الذي أس

�Ǯ" وامعتصماه"على وجهها فصرخت أنه لطمها  Ǵŭ¦�ǂȇǂǇ�ȄǴǟ�ǆ ǳƢƳ�ȂǿÂ�ǶǐƬǠŭ¦�ƢđƢƳƘǧ

ǾƬǟƢǇ�ǺǷ�ǒ،"لبيك لبيك"والّسلطة  Ĕ�Ľ  وسار  فاستنفر العساكر" النفري النفري"وصاح يف قصره

ŕƷ�ƢǿǂǏƢƸǧ�ƨȇ°ȂǸǟ�ȂŴ�Ƣđوقد استحضرت . 1»سقطت، وحّرر املرأة الشريفة من أسرها الرومي

التعبري عن أن أمثال «املرأة من خالل صرختها الواثقة من اإلجابة قصد فدوى شخصية هذه 

املعتصم وجنوده األشاوس مفقود يف عصرنا، فيتحول الدال من داللته اإلجيابية إىل داللته السلبية، 

" وامعتصماه"فعبارة ... ويثري يف دهن املتلقي رسالة غنية باإلحياءات املعكوسة املتناقضة املتشابكة

ا تدل على عصر من القّوة وعزّة النفس والنخوة العربية، ناهيك عن الثقة املتبادلة بني املواطن إمنّ 

وال يقل استخدامها استخداما معكوسا ثراء، فهي تدل على عصر من الضعف ...والّسلطة

ا ، ومن هنا فقد كانت شاعرتن2«واجلنب والذلة واالّدعاء وانبثار حبل الثقة بني املواطن والسلطة 

ēمن وراء تبنيها هلذه الّصرخة التارخيية إىل استنهاض اهلمم والعزائم على صعيد األجهزة  دف

احلكومية العربية، وإىل إقامة املفارقة بني احلاكم األصيل الذي كان يقعد الدنيا ويقيمها من أجل 

وبني احلاكم املعاصر الذي أصبح كالّتمثال اجلامد ال يتحرك وال ينفعل وال يتأثر ،استغاثة واحدة

  :يوما" عمر أبو ريشة"رغم املاليني من صرخات األمل واالنكسار، فقد قال الّشاعر الكبري  

ـاِت اليـُتَّـــمِ ــــَـــ ِمـْلَء َأْفـَواِه اْلَبناْنطََلَقـتْ "َواُمْعَتِصَماهُ "ُربَّ «

!َلْم ُتَالِمـْس َنْخـَوَة اْلُمْعَتِصـمِ َمـــاَعُهْم َلِكنَّــــَهاـــَالَمَســْت َأسْ 

ـْدتِــهِ ـــــَكـــ!أُمَّتِـي !َيْحِمـُل طُْهَر الصَّنَـمِ َلْم َيُكنْ ْم َصـنَــٍم َمجَّ

ص ، م1987/ ه1407، 1، ط)بنان(العلمية، بريوت ، دار الكتب 6ابن األثري اجلزري، الكامل يف التاريخ، مج: ينظر1

  .41- 40ص
  .29 -28صص خليل املوسى، بنية القصيدة العربية املعاصرة املتكاملة، 2
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!ي َعُدوَّ اْلَغنَــمِ ـــــــــــِإْن َيُك الرَّاِعـْدَوانِهِ ـــــــــَال يُـَالُم الِذئْـُب ِفـي ُعـ

َلْوَالِك َلَما 1»!َكاَن ِفي اْلُحْكِم َعِبيُد الِدْرَهمِ فَاْحِبِسي الَشْكَوى فـَ

 ابناليت أسرها «" ليلى العفيفة"امللقبة بـ " ليلى بنت لكيز"وتتمثل الّشخصية الثانية يف 

ِلِكسَرى أحد ملوك العجم،وهي يف طريقها لِتـَُزفَّ إىل زوجها، وَلّما َضيََّق عليها العجم وضربوها 

"الربّاق بن روحان"لتقنع مبراد امللك وترضى بالّزواج منه جعلت تستصرخ مستنجدة بابن عّمها 

ƢȀǠǴǘǷ�Ŗǳ¦�̈°ȂȀǌŭ¦�ƢēƾȈǐǬƥ�ƢǿǂǟƢǋÂ�ƨǠȈƥ°�řƥ�² °Ƣǧ:

ماَ أُقَاِسي ِمْن َبَالٍء وَعناَ فـَتَـَرىَعْيناً لَْيَت لِلبَـرَّاقِ 

ا وصلت القصيدة إىل مسامع 
ّ
حشد الّرجال وسار حنو بالد فارس وأخذ يسعى "الربّاق"ومل

أيضا  ، وقد استخدمت الّشاعرة شخصية هذه املرأة2»وحياول حّىت انتزع ابنة عّمه من يد غاصبها

االستنفار واالنتصار على احملنة، حماولة بذلك استثارة النخوة من خالل صرختها املمتلئة بيقني 

ال حيّرك ساكنا وال يبدي أّي بالء حسن  -هو اآلخر-  العربّية على املستوى الشعيب الذي أضحى

  .يف سبيل إغاثة املظلومني من بين جلدته ودينه يف ظل هذا الواقع الراهن السوداوي القامت

آكلة الكبد اليت قسا قلبها وامتألت روحها " هند بنت عتبة"ي فه«أّما الّشخصية الثالثة 

عم الرسول صلى اهللا عليه وسلم وقاتل أهلها يف يوم بدر، " محزة بن عبد املطلب"حقدا على 

بطنه " هند"، بقرت "رضي اهللا عنه"فدفعت العبد وحشي لقتله يف موقعة أحد، وبعد استشهاده 

األمر الذي دفع  ،3»ا وتطفئ نار احلقد املشتعلة بأعماقهاواستخرجت كبده فالكتها لتشفي غليله

  .11-10ص ، صم1998ط، .، د)لبنان( ، دار العودة، بريوت1عمر أبو ريشة، الديوان، مج1
م، 1890ط، .، د)لبنان(لني اليسوعيني، بريوت ، مطبعة اآلباء املرس1لويس شيخو اليسوعي، شعراء النصرانية، ج: ينظر 2

  .149 -  148صص 
د، دار الصحابة للرتاث، جمدى فتحي السي: ، تح3اهللا عليه وسلم ،مج  ة النيب صلىحممد عبد امللك بن هشام، سري : ينظر 3

  .51 -50ص ص م،1995 /هـ1416، 1طنطا، ط
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كوسيلة فنية لتجسيد أحد األبعاد املهمة من " عتبة هند بنت"الّشاعرة إىل اعتماد هذه الّشخصية 

أبعاد موقفها الشخصي وهو الرغبة العارمة يف االنتقام لكرامة قومها اجلرحية، والثأر من أولئك 

  .قها إىل حقد رهيب وفوارة نار تأىب االنطفاء واخلمودالذين أحالوا احلب يف عرو 

�ª Ȑưǳ¦�©ƢȈǐƼǌǳ¦�ǽǀđ�ƢȀǷƢƸƬǳ¦�ǪȇǂǗ�Ǻǟ�̈ǂǟƢǌǳ¦�ƪ ǟƢǘƬǇ¦�ƾǬǧ�ƢǼǿ�ǺǷÂ) املرأة

تكسب جتربتها هذا الشمول اإلنساين الرحيب حني «أن ) اهلامشية، ليلى العفيفة، هند بنت عتبة

من أصوات املاضي، دون أن تفقد خلجة واحدة  جعلتها جتتاز حدود الزمان فرتن من خالل ثالثة

ƢēǂǏƢǠǷ�©ƢƴǴƻ�¼®¢�ǺǷ«1 واستطاعت يف الوقت نفسه أن تنقل إلينا حنن املتلقني أبعاد رؤيتها ،

اخلاصة وهي اإلحساس بالذلة، والشعور بغياب العزّة والنخوة، والرغبة اجلاحمة يف االنتقام من 

.اجلالد الّصهيوين

:الّرمز األدبي)4

ا
ّ
أحّس الّشاعر العريب املعاصر بعدم األمان، وبأنّه مهدد ومستهدف من كّل اجتاه مل

الفاضح الذي يعمد بطبيعته  اإلفصاحوصوب، قرر النجاة بنفسه من خالل االبتعاد عن أسلوب 

إىل تعرية كل األسرار واملكنونات املخبوءة، وراح حيفر يف أرض شعرائنا األسالف باحثا عن أقنعة 

Ƣđ�ȆǸƬŹوعن أصوات يبّث من خالهلا كل ما جيول يف خلده من مشاعر وأفكار ،.

ويعترب اّتكاء الّشاعر احلداثي على املوروث األديب أمرا طبيعيا جدا بالنظر إىل مدى قربه 

من النفوس الّشاعرة، ولصوقه بالوجدانات املتلقية كونه الّرتاث الذي يرصد التجارب الشعورية 

  .املعادلة لتجارب شعرائنا احملدثني ومواقفهم الراهنة واملواقف التعبريية

.20علي عشري زايد، استدعاء الشخصيات الرتاثية يف الشعر العريب املعاصر، ص1
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على استحضار " فدوى طوقان"ومن بني القصائد الشعرية القليلة اليت عّولت فيها شاعرتنا 

املوروث األديب واعتماده كوسيلة رمزية للتعبري عن مدى هول وقتامة األوضاع السائدة يف فلسطني 

�ƢēƾȈǐǫ"اليت تقول فيها" لن أبكي:  

َواِب ياَفَايَا َأِحَباِئي« َعَلى أَبـْ

َوِفي فـَْوَضى ُحطَاِم الدُّورِ 

َوالشَّْوكِ بـَْيَن الرَّْدمِ 

نَـْينِ  نَـْينِ :َوقـَْفُت َوقـُْلُت لِْلَعيـْ يَا َعيـْ

ِقَفا نـَْبكِ 

َعَلى َأْطَالِل َمْن رََحُلوا َوفَاُتوَها

تـَُناِدي َمْن بـََناَها الدَّارُ 

بـََناَها الدَّارُ َمْن َوتـَْنِعي

َوَأنَّ اْلَقْلُب ُمْنَسِحقاً 

َما فـََعَلْت؟:َوقَاَل اْلَقْلبُ 

1»ِبِك اْألَيَّاُم يَا َداُر؟

 )قفا نبك(قد استطاعت أن تصنع من عبارة  "فدوى"فيبدوا من هذه السطور الشعرية أن     

  :الشهرية" امرؤ القيس"ة الّشاعر اجلاهلي لياملستلهمة من طل

  .512 -511صص فدوى طوقان، الديوان، 1
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1»ِبِسْقِط الِلَوى بـَْيَن الدَُّخوِل َفَحْوَملِ نـَْبِك ِمْن ِذكَرى َحِبيٍب َوَمْنِزلِ ِقفاَ «

بؤرة رمزية وتيمة مركزية أسعفتها على خلق جسر من التشابه املنطقي بني موقف ذلك     

امللك الّضليل الذي وقف يوما بصحبة غالميه وإحساسه احلزين على أطالل احملبوبة الرّاحلة اليت 

اهلا طول الغياب إىل ذكرى مؤملة، وبني موقفها وإحساسها املتمزق وهي تقف على أبواب أح

اليت أصبحت جمرد مسرح   تشاهد بأّم عينها ما آلت إليه هذه املدينة األصيلة اجلميلة" يافا"مدينتها 

كئيب يعّمه اخلراب والصمت واهلجران، وجمرد مسكن رهيب ال تعمره سوى طيور البوم واألشباح 

بعد أن طمست فيها اليد الّصهيونية اجلائرة اهلمجّية كل معاين احلياة ومعامل احليوية، ومما زاد هذه 

ـ املستوحاة )ما فعلت بك األيام يا دار(ة الداللة الّرمزية قوة وتأكيدا هو استناد الّشاعرة على عبار 

  :الذي يقول" أبو نواس"من ديوان الّشاعر العباسي  ـ يف أصلها

2»َضاَمْتِك َواْألَيَّاُم لَْيَسْت ُتَضامُّ يَا َداُر َما فـََعَلْت ِبِك اْألَيَّامُ «

قد قطع األمل يف عودة احملبوبة واأليام اخلوايل، " امرؤ القيس"ولكن إذا كان شاعر اجلاهلية     

مل تنطفئ فيها مشوع األمل واحللم واإلميان " فدوى طوقان"فإّن شاعرة احلداثة وسيدة القلم املناضل 

بل ولن  �Ƣđ�ƪمن كل اخلطوب واألزمات اليت أملبالرغم " يافا"بعودة النشاط واالزدهار إىل مدينة 

تنطفئ تلك الشموع مادام رجال املقاومة قائمون على قدم وساق من أجل حتقيق الوعد بلقاء 

  .األحباب يف بالد احلرية على أرض الكرامة واألحرار

وعلى أساس ما تقّدم عرضه من رموز تراثية ميكننا القول بأّن الّرتاث مبصادره املتنوعة ليس 

نع أجواء املتعة والتسلية أوقات امللل والفراغ، أو جمّرد لون من ألوان الزّينة جمّرد وسيلة ترفيهية تص

والّزخرفة اخلارجية املبتذلة اليت عادة ما تكون إما استعراضا التساع الثقافة أو اختالقا ملا يعرف 

.110امرئ القيس، الديوان، ص1
  .490 صم، 2002/ ه1423، 3ط ،)لبنان(علي فاعور، دار الكتب العلمية، بريوت : تحنواس، الديوان،  أيب 2
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اليت طاملا  ولكنه الينبوع املتفجر بالطّاقات احليوية والتقنية الناجحةباسم املهارة الفنية املصطنعة،

ساعدت شعراء احلداثة عموما، وشعراء األرض احملتلة خصوصا على إيقاظ الشعور اإلنساين 

وعلى تنشيط روابط احلب والتفاعل بني أجيال األمس العريق، ،وإحياء الّضمري اجلماعي من جهة

.وأجيال احلاضر الراهن عنوان الرتدي والّصوت املختنق من جهة أخرى

  :بيعيةب ـ الّرموز الطّ 

ذلك الفهم الذي جيعل  -منذ البداية-  قد استوعبت" فدوى طوقان"ويبدوا أّن شاعرتنا 

من العنصر الطّبيعي أداة خصبة ورمزية يف يد الفنان عموما، والّشاعر على وجه التخصيص خللق 

باشرة واحلرفية الكثافة الّلغوية واإلحيائّية داخل العملية اإلبداعية، وللحيلولة دون الوقوع يف خطر امل

يوقف دورة التوليد يف مرحلتها األوىل وينزع يف الوقت ذاته عن «باعتبار أّن اإلصرار على احلرفية 

، بل ويفقدها الّشيء الكثري من القيم اجلمالية طورا، ومن 1»احلقيقي اللغة الشعرية معناها

.التنّوعات الّداللية أطوارا أخرى

األثريية اليت حظيت حبضورها البارز ضمن فضاء األعمال الشعرّية ومن بني الّرموز الطّبيعية 

  .إخل...الّليل، املطر، الرّيح، األفاعي:الّطوقانية جند

  :رمزية الليل)1

الليل هو ذلك التوقيت الّزمين املتكّرر خالل كل يوم، وذلك الثوب األسود الذي تكتسيه 

عن معاين اهلدوء والّسكينة  - ائع السائديف الشّ -األرض والسماء بعد كل غروب، وهو ال خيرج 

«�¦ƢŹȍ �. واالسرتخاء ƾđ�ƨǠȇƾƦǳ¦�ƨȈǻȂǰǳ¦�ƨȇȉ¦�ǽǀǿ�ƪ ǷƾƼƬǇ¦�Ŗǳ¦�ƨȈǻƢǫȂǘǳ¦�ƾƟƢǐǬǳ¦�śƥ�ǺǷÂ

  :حيث تقول الشاعرة ،"إىل الوجه الذي ضاع يف التيه"والرتميز، قصيدة 

  .136صم، 1990ط، .، د)مصر(أمحد درويش، اهليئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة : ترجون كوين، بناء لغة الشعر، 1
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َعتََّمْت َذاِكَرُة اْلُحبِّ َوَغاَمتْ «

َواْلُحبُّ َشَبحٌ ُصَوُر اْألَْحَالِم، 

-َضاِئٌع يـُْقِصيِه لَْيُل التِّيِه َعْن 

.َعْيِني َوقـَْلِبي

َنَحَر اْللَّْيُل الَقَمرْ 

يِقي َنَحَر اللَّْيُل اْلَقَمرْ يَا رَفِ 

ْلِبيأ ْنَت َلْو َحدَّْقَت ِفي ِمْرآِة قـَ

ِجْد ِفيَها َمَقرْ تَ َلمْ 

-ِلِسَوى اْلَوْجِه الِذي َهشََّمُه اللَّْيُل 

1»يـَُغطِّي ُكلَّ قـَْلِبي

قد استطاعت بفضل نضجها الفّين  "فدوى طوقان"هذا املقطع الّشعري أّن  علىفاملالحظ     

�̈ƾȇƾƳ�ňƢǠǷ�ƢȀǈƦǴƬǳ�ƨȈǠǫ¦Ȃǳ¦�ƢēȏȂǳƾǷÂ�ƨǠƟƢǌǳ¦�ƢȀȈǻƢǠǷ�ǲȈǴǳ¦�̈ǂǿƢǛ�Ǻǟ�ǞǴţ�À¢�ƨȈƫƢȈū¦�ƢēŐƻÂ

هذه القصيدة فحسب بل ويف العديد من ليس يف - على قدر من الكثافة والّرمزية، إذ أصبح الليل 

يرمز إىل العدو الّصهيوين الذي فرض على الّشعب الفلسطيين ستارا رهيبا من  - قصائدها األخرى

الّصمت اخلانق والقهر والتنكيل، فضاعت آماله وأحالمه وسط الرّكام واحلطام يف تنّسم فجر 

  . يبصر ملعان األجنم وضياء الشروقاحلرية، ويف العثور على فجاج أو شقوق يطّل من خالهلا ف

.534لديوان، صفدوى طوقان، ا1
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  :رمزية المطر )2

عالقة األرض بالّسماء عالقة جنسّية «اّجتهت الثّقافات األسطوريّة القدمية إىل القول بأّن 

يغلب عليها الطّابع الشهواين من خالل مبدأي الذكورة واألنوثة، فاألرض األم تنفعل ألبوة السماء 

ǧ�Ʈ ƦǼƫ�Ŗǳ¦�°ƢǘǷȋ¦�ǲǘē�ƢǷƾǼǟƲȈđ�«Â±�ǲǯ�ƢȀȈ«1 ومن هنا تصبح األمطار كقّوة طبيعّية هي،

املعادل املوضوعي للقّوة الذكورية يف العملية اجلنسية، فهي تعمل على إخصاب األرض وإحيائها، 

وعلى حتويل العقم إىل والدة، ولكن الشاعرة يف استخدامها هلذه الكلمة الرمزية مل تقتصر على 

بل عمدت إىل تطعيمها  ،)اإلخصاب، اإلمناء، اإلحياء(شرتكة وحسب تلك الدالالت املعروفة امل

  .بدالالت أخرى جديدة

�ºƥ�ƨǷȂǇȂŭ¦�ƢēƾȈǐǫ�ȆǨǧ"حبمولتها الّرمزية " األمطار"نلمحها تستخدم كلمة " الطّاعون

:الدالة على املواجهة والنضال، حيث تقول

يـَْوَم َفَشا الطَّاُعوُن ِفي َمِديَنِتي

لِْلَعَراءْ َخَرْجُت 

َمْفُتوَحَة الصَّْدِر ِإَلى السََّماءْ 

:َأْهِتُف ِمْن قـََرارَِة اْألَْحَزاِن بِالرِّيَاحْ 

ُهبِّي َوُسوِقي َنْحَونَا السََّحاَب يَا رِيَاحْ 

َوأَْنزِِلي اْألَْمطَارْ 

، 3ط ،)لبنان(دار األندلس للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت عاطف جودة نصر، الرمز الشعري عند الصوفية،: ينظر 1

  .41ص م،1983
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ُتَطهُِّر اْلَهَواَء ِفي َمِديَنِتي

َجارْ َواْألَشْ اْلبـُُيوَت َواْلِجَبالَ َوتـَْغِسلُ 

ُهبِّي َوُسوِقي َنْحَونَا السََّحاَب يَا رِيَاحْ 

!تَـْنِزْل اْألَْمطَارْ َول

!تَـْنِزْل اْألَْمطَارْ َول

1»!تَـْنِزْل اْألَْمطَارْ َول

فالشاعرة يف هذه القصيدة القصرية ختربنا عن ذلك اليوم الرهيب الذي أطّل على مدينتها 

�ƨǸǴǰǳ�ƢȀƳ¦°®¤� ¦°Â�ǺǷ�» ƾē�ƪ ǻƢǯÂ��ŚǘŬ¦�ÀȂǟƢËǘǳ¦� ƢƥÂ�ǾǠǷ�ȐǷƢƷ"بني سطورها " الطّاعون

مال  الشت«الشعرية إىل خلق نوع من التوافق الرمزي بني هذا الوباء الكارثي وبني احملتل الّصهيوين 

�ǄǷËǂǳ¦�śƥ�̈°ÂƢĐ¦�Ƙǌǻ¢�ƢËŲ��§ ¦ǂŬ¦�°ȂǏ�Ǟǌƥ¢Â��ÄȂǼǠŭ¦Â�ȆǈǨǼǳ¦�ŚǷƾƬǳ¦�ǲƟƢǇÂ�ȄǴǟ�ƢǸȀǼǷ�Ëǲǯ

هذا األخري الذي  2»واملرموز إليه، فإذا نظرنا للطاعون رأينا احملتل، وإن رأينا احملتل وجدنا الطاعون

ء من أدناسه وأقذاره، تتوقف سبل النجاة من مآسيه وأخطاره على ضرورة تطهري األرض واهلوا

�¿ȏȉ¦�̈°¦ǂǫ�ǺǷ�Ǧ ƬēÂ�� ƢǸǈǳ¦�Ȃǟƾƫ� ¦ǂǠǳ¦�ȂŴ�ƨǟǂǈǷ�ǪǴǘǼƫ� ȏǄǠǳ¦�ƢǼƫǂǟƢǋ�ƶǸǴǻ�Ǯ ǳǀǳÂ

�ƢŮƢƦƳÂ�ƢēȂȈƥ�ǲǈǤƬǳ�½ȐŮƢƥ�̈®ƾȀŭ¦�ƢȀƬǼȇƾǷ�ȂŴ�ǂǘǸŭ¦�§ ƢƸǈǳ¦�¼Ȃǈƫ�À¢�¬ƢȇǂǳƢƥ�À¦ǄƷȋ¦Â

  .ارها من أدناس هذا الوباء الفتاكوأشج

إّمنا ترمز إىل الثورة واملقاومة، أما الرياح  -همنا يف هذا التحليلوهي ما ي-فاألمطار هنا      

�̧ ȏƾǻȏ�ǄȈȀƴƬǳ¦�ƨǴƷǂǷ� ƢǼƯ¢�°¦Ȃưǳ¦�ƢǿƾǸƬǠȇ�Ŗǳ¦�©¦ËƾǠŭ¦Â�ǲƟƢǇȂǳ¦�ƨǴŦ�ń¤�ǄǷǂƫ�ƢËĔƜǧ�§ ƢƸǈǳ¦Â

  .484 -483صص فدوى طوقان، الديوان، 1
.136خصائص األسلوب يف شعر فدوى طوقان، صفتيحة إبراهيم صرصور، 2
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الثورة احلقيقية، وعلى هذا فإن اخلالص من احملتل الّصهيوين الّدخيل يف نظر الشاعرة متوقف على 

°¦®�ƨȈǳƢǔǻÂ�� ƢǸǈǳ¦�ń¤�ǾƴƬƫ�ƨȈƟƢǟ®�śƬǳȏ®�©¦̄�ƢēȂǟ®�ƶƦǐƫÂ��°¦Ȃưǳ¦Â� ƢǸËǈǳ¦�ļإن اقرتا«

ƨǯǂǠŭ¦�ǲǏ¦ȂȇÂ�ƶǧƢǰȇÂ�ƾǸǐȈǳ�Ƥ ǠǌǳƢƥ�Ƥ Ȉē«1 إىل أن يتحقق النصر وأمل احلياة الكرمية ، هذا

الذي بلغ " األمطار" على تأكيده من خالل تكرارها املتتابع للفظة " فدوى"األمل الذي عّولت 

  .مرات يف السطور املتتالية األخرية )03(

ليس للداللة " املطر"فإنّنا نصادف شاعرتنا تستخدم رمز " أنشودة الصريورة"أّما يف قصيدة 

، وإّمنا للداللة على مسببهما وهو االحتالل "الطّاعون"على الثورة والنضال كما يف قصيدة 

:الّصهيوين، فتقول

اْرَبدْ َوْجُه ُحَزيـَْران«

زَخَّ اْلَمَطُر اْألَْسَودْ 

2»َهَوْت َوتَعَلَقْت اللَّْعَنهَوُهَناَك َعَلى َأْطَراِف اْألُُفقِ 

ǂǨǷ�¹ǂǨƫ�À¢�ƨËǏƢŬ¦�ƢēŐƻ�ń¤�®ƢǼƬǇȏƢƥ�ƪ®̈� "فدوى طوقان"فالواضح هنا أّن  ǟƢǘƬǇ¦�ƾǫ

متاما من محولتها الداللية الّسابقة ذات البعد التطهريي اإلجيايب، وأن تشحنها بطاقات  "املطر"

إحيائية جديدة وغري معهودة، حبيث غدت األمطار يف ظل هذه األسطر الشعرية املعدودة رمزا 

للنعال الّصهيونية اهلمجّية اليت جاست خالل الديار الفلسطينية عقب حرب حزيران وما ترتب 

وقد عملت الّشاعرة على تفعيل هذه الداللة الّرمزية وتأكيدها عن طريق ،من هزمية وخذالنعليها 

استخدامها لبعض العناصر املدعمة كاستنادها على الربط املباشر بني كل من املطر كرمز حموري 

.143يف شعر فدوى طوقان، صالبناء الفين بوزيد كحول، 1
.566فدوى طوقان، الديوان، ص2
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واللون األسود رمز احلداد والغموض والكآبة، وكاعتمادها على توظيف لفظة الّلعنة اليت هوت 

.عّلقت للداللة على استمرار احملنة والنكبة فوق أرض القدس والزيتونة املباركةوت

  :رمزية الطوفان)3

�ÃƾǷ�Ǻǟ�ŚƦǠƬǴǳ�ƨËȇǄǷ°�̈¦®Ƙǯ�̈ǂǟƢËǌǳ¦�ƢēǀËţ¦�Ãǂƻ¢�ƨËȈǠȈƦǗ�̈ǂǿƢǛ�ǂǯǀǻ�À¢�Àȉ¦�² وال     Ƙƥ

ضخامة حجم األهوال اليت يعيشها الشعب الفلسطيين على أرضه إزاء اإلرهاب الّصهيوين 

املتواصل، وهذه الظاهرة هي الّطوفان الذي يعد نتيجة متوقعة بل وحتمية تتولد عن هطول األمطار 

  ": الطوفان والشجرة"�ƢēƾȈǐǫ�Ŀ" فدوى"الغزير واملستمر، تقول 

يـَْوَم اِإلْعَصاُر الشَّْيطَاِنيُّ طََغى َواْمَتدَّ «

يـَْوَم الطُّوفَاُن اْألَْسَودْ 

َمِجيَّههَ َلَفظَْتُه َسَواِحلٌ 

َخْضَراءْ ِلْألَْرِض الطَيَِّبِة ال

َر اْألَْجَواِء اْلَغْربِيَّ َهتَـُفوا، َوَمَضْت عَ    هبـْ

َباءْ تـَتَ  :َصاَدى بِالُبْشَرى اْألَنـْ

!َهَوْت الشََّجَره

، َلْم تـَْبقَ َواْلِجذُْع الطُّوُد َتَحطَّمَ 

َواءْ  اْألنـْ

1»!الشََّجَرهبَاِقَيًة َتْحَياَها

  .488-487صص فدوى طوقان، الديوان، 1
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فالّطوفان هو ذلك السيل اجلارف املندفع الذي يسحب كل ما يصادفه من أحياء حنو 

درب اهلالك واملوت، وجيتث كل ما يعرتض اندفاعه الزّاحف من مجاد، ويعمل على طمس كل 

معامل اجلمال واحلياة، وهو بإقامته ـ يف ضوء هذه القصيدة الشعرية الرائعةـ جنبا إىل جنب مع الّلون 

لقامت املغمض، وبالقرب من اإلعصار الشيطاين املمتد، وجبوار تلك الّسواحل اهلمجية وما األسود ا

تلفظه لألرض الطّيبة اخلضراء، جعله يكتسب زيادة على محولته الواقعية التدمريية داللة رمزية على 

ة بل حتول إىل درجة عالية من العمق والفاعلية، إذ مل يعد الّطوفان جمّرد ظاهرة طبيعية أو كارثة كوني

رمز فّين، إنّه الغزو الّصهيوين، كما أنّه مل يرد منبت الّصلة بل جاء مصحوبا جبملة من الّرموز الفنّية 

املفردة اليت سامهت بدورها يف تعزيز مستواه الرمزي وتفعيل طاقاته اإلحيائية، فكان اإلعصار 

اهلجرات اليهودية املتواصلة حنو اجلهود الربيطانية الساهرة على تشجيع «الشيطاين رمزا لتلك 

، وكانت الشجرة رمزا 1»األراضي الفلسطينية املقدسة حتت محاية سالحها وعساكرها الطّغاة

املغدور ولألّمة العربّية اليت ستبقى واقفة يف وجه األعداء بالرغم من كل اهلزات  للشعب الفلسطيين

ء بالرغم من النكسة والتشفي واهلزمات واألزمات، وستبقى شاخمة كما الشمس يف السما

.والشماتة، فهي األمة اليت غيبت جل قواميسها العريقة معاين الّسقوط واالندثار

:رمزيّة الريح)4

الريح عبارة عن جمموعة من الكتل اهلوائية املتحركة على سطح الكرة األرضية، وقد ارتبطت 

اليت يتشكل منها الالشعور ARCHETYPES البدئية النماذج«لدى الشعوب القدمية بتلك 

COLLECTIVEاجلمعي  UNCONSCIOUSإذ إّن ،وذلك بوصفها رمزا للّدمار واخلراب

�ǶȀǴǠƴƬǧ�ƶȇǂǳ¦�ȆǿÂ��ƨǯƢËƬǨǳ¦�ƨȇŚǷƾƬǳ¦�Ƣē¦®¢�ǶȀȈǴǟ�ǖǴǈƫ��ƢǷ�¿Ȃǫ�ȄǴǟ�Ƥ ǔǤƫ�ƪ ǻƢǯ�śƷ�ƨŮȉ¦

�ŘǠǷ�Ƣǔȇ¢�ǲǸŢ�ȆȀǧ��Ƥ... نسيا منسيا ǈƷÂ�œǴǇ�ǄǷ°�ƢËĔ¢�řǠȇ�ȏ�¦ǀǿ�ǺǰǳÂ إجيابيا، وذلك

من منظور أن الريح ال تسّلط إّال على األقوام اخلاطئة باملعىن الديين، فتطهر األرض من اخلطيئة 

.130عمر يوسف قادري، التجربة الشعرية عند فدوى طوقان بني الشكل واملضمون، ص: ينظر 1
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أّما إذا أتينا إىل شعر .1»، شكال من أشكال التطهريذالدينية واألخالقية، فيكون التدمري، عندئ

مز الطّبيعي جبميع محوالته فإننا نشاهدها تستخدم هذا الرّ " فدوى طوقان"شاعرتنا الفلسطينية 

�ºƥ�ƨǷȂǇȂŭ¦�ƢēƾȈǐǫ�¾Ȑƻ�ǺǷ�ƢƸǓ¦Â�ȄǴƴƬȇ�ƢǷ�¦ǀǿÂ��ƢƥƢŸ¤Â�ƢƦǴǇ�ƨǠǌŭ¦�ǾƫƢǫƢǗÂ�ƨȈǳȏƾǳ¦" مخس

، إذ تستخدمه فيها للداللة على الثورة والثوار تارة، ولإلحياء مبعاين االحتالل "أغنيات للفدائيني

  .واالعتداء تارة أخرى

  ":خماض"ة األوىل من هذه القصيدة واملعنونة بـ تقول الّشاعرة يف األغني

ُقُل اللَُّقاحَ يحُ الرِّ « تـَنـْ

-َوَأْرُضَنا تـَُهزَُّها ِفي اللَّْيِل 

رَْعَشُة اْلَمَخاضْ 

ُد نـَْفَسهُ  َويـُْقِنُع اْلَجالَّ

-ِبِقصَِّة اْلَعْجِز، ِبِقصَِّة اْلُحطَامِ 

2»َواْألَنـَْقاضْ 

املقطوعة الشعرية بفعل التخصيب الذي يتم عرب عملية نقل يف هذه " الريح"فاقرتان     

�ƾȈǯȂƬǳ¦�ń¤�̈ǂǋƢƦǷ�ƢǼǴȈŹ��ǾƟƢǸǴÈǛÂ�ǲȈǴǳ¦�ȄƳÉ®�Ŀ�µ °ȋ¦�ËǄē�Ŗǳ¦�µ ƢƼŭ¦�ƨǌǟǂƥ�ƢȀǟƢƦÌƫ¤Â��¬ƢǬǴǳ¦

بأّن هذه الريح ما هي إّال رمز للثوار وجلهودهم املبذولة يف سبيل بعث احلماس وتنشيط رغبة 

وذلك  ،قلوب الفلسطينية املفجوعة على احلقوق املسلوبة واألوطان املغصوبةالفداء والعطاء يف ال

.86دراسات مجالية يف احلداثة الشعرية، صـ سعد الدين كليب، وعي احلداثة 1
.547لديوان، صفدوى طوقان، ا2



  التشكيل التصويري.................................................................:......................الفصل الثاني

237

من أجل ختصيب الثورة وتعزيزها ببذور القوة واهلمة، باعتباره الطّريق الوحيد املؤدي إىل دروب 

اخلالص من قيود اجلالد الصهيوين الذي أقنع نفسه السوداء بقصة انتصاره وتفوقه الكبري على 

الفدائية الفلسطينية اليت يعمل جاهدا على دفنها يف سراديب العجز والسأم حتت الركام اإلرادة 

وحطام األنقاض، وباعتباره أيضا السبيل األجنع لتحقيق امليالد اجلديد فوق أرض فلسطني اليت 

رغم من كل تلك البد أن تتنفس الصعداء وترى الّضياء يف حضن غدها الفيت وصباحها املبتهج بال

  .اجلراحم واألزمات و اآلال

  ":حني تنهمر األنباء السيئة"وتقول يف األغنية الثالثة من ذات القصيدة واملعنونة بـ     

الرِيُح َتْجِدُل الُدَخاَن ِفي اْألَْغَوارِ «

َواِإلْعَصارِ َوِفي ُدُروِب اللَّْيلِ 

َهِمُر الصُُّخورُ  َواْألَْحَجارُ تـَنـْ

َسْوَداَء بِالرََّمادِ 

بِالُدَخانِ َسْوَداءَ 

َهِمْر َكَما َتَشاُء َهِذِه الصُُّخورُ  ْلتَـنـْ فـَ

َهِمْر َكَما َتَشاُء َهِذِه اْألَْحَجارُ  َوْلتَـنـْ

فَالنـَّْهُر َماٍض، رَاِكٌض ِإَلى َمَصبِّهِ 

-َوَخْلَف ُمْنَحَنى الدُُّروِب، ِفي

رََحابَِة اْلَمَدى
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يـَْنَتِظُر النـََّهارَ 

1»النـََّهارَ ِمْن َأْجِلَنا يـَْنَتِظُر 

�ǽǀǿ�Ŀ�ǄǷǂƫ�ƪ" الريح"إذا كانت      ƸƦǏ¢�ƾǫ�ƢËĔƜǧ�śȈƟ¦ƾǨǳ¦Â�°¦ȂưǴǳ�ǄǷǂƫ�ƨǬƥƢËǈǳ¦�ƨȈǼǣȋ¦�Ŀ

األغنية الرائعة للثورة واملقاومة، فهي مل تعد تنقل اللقاح ليتم ختصيب الثورة، بل غدت جتدل 

ƾǫ�ƢËĔ¢�ǽƢƦƬǻȐǳ�ƪ. الدخان يف األغوار بعد حتقق هذه الثورة ǧËȐǳ¦Â  جاءت مصحوبة بالعديد من

الّرموز الطّبيعية األخرى اليت تتمثل يف الليل الذي يرمز ملدى قتامة احلياة السياسية واالجتماعية 

إىل اجلّالد  -رهو اآلخ- حتت ستائر اإلرهاب اإلسرائيلي املظلمة الرهيبة، ويف اإلعصار الذي يرمز

ن الركام واحلطام املغرب، والّسماء الفلسطينية الّصهيوين الذي أحال األرض الفلسطينية إىل كومة م

إىل غيمة كبرية من الدخان املعتم املسود، وتتمثل كذلك يف النهر الرّاكض حنو مصبه خلف منحىن 

الدروب ورحابة املدى والذي يرمز لزحف الثورة واستمرارها من أجل بلوغ األهداف اإلنسانية 

ترمز جلملة العراقيل واحلواجز اليت عادة ما يصنعها العدو النبيلة، ويف تلك الّصخور واألحجار اليت 

.املعتدي يف وجه اجلريان الثوري احلماسي اجلميل، كما تتمثل أخريا يف النهار رمز احلرية واالنتصار

، فنشاهد شاعرتنا تقول يف الّسلبية الرّامزة للعدو احملتل حبمولتها" الريح"أّما استخدام 

  :لقصيدة نفسهاأغنيتها الرابعة من ا

احِ بَ الصَّ ةِ امَ سَ تِ ابْ عَ ا مَ يَ ؤْ ي الرُّ نِ فُ طِ خْ تَ «

َأرَاُه طَاِئِري َيِطيرُ 

ْبَل اْألََوانِ  يـَْهُجُرِني قـَ

-ِفييـُْفِلُت ِمْن َيَديَّ 

.550فدوى طوقان، الديوان، ص1
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َدوَّاَمِة الرِّيَاحِ 

يـَْهِوييَُداِفُع الرِّيَاَح ثُمَّ 

1»اْلِكَفاحِ ِمْن َمَشاِرفِ 

مل حتافظ على وجهها الربيء اجلميل الذي عهدناه يف األغنيتني " الريح"فاملالحظ هنا أّن 

الّسابقتني، نتحدث عن ذلك الوجه املمتلئ مبالمح اخلري والعطاء واخلصوبة، إذ أصبح هلا وجها 

¤ËƾǤǳ¦�ǂƟƢŪ¦�ňȂȈȀËǐǳ¦�ÂƾǠǴǳ�ǲƥ�°¦Ȃưǳ¦Â�̈°ȂưǴǳ�ǄǷǂƫ�ƾǠƫ�Ń�ƢËĔ¦°�. مغايرا غاية يف القتامة والبشاعة

ي أجرب طائر الّشاعرة الرّامز للفدائي الفلسطيين على مغادرة احلياة واألحبة قبل أن حيني موعد الذ

  .املغادرة واهلجران بعد أن سقط شهيدا من مشارف الكفاح والشجعان

:رمزيّة األفعى)5

تعترب األفعى من احليوانات الزّاحفة الّسامة ذوات اجلسم املتطاول والدم البارد اليت تتميز 

بسرعتها يف القضاء على فريستها، األمر الذي جعل شاعرتنا مدفوعة إىل اعتمادها كأداة رمزيّة 

للتعبري عن مدى تدهور العالقات االجتماعية وصعوبة احلياة يف ظل كثرة اخلوذات اإلسرائيلية 

�ƢēƾȈǐǫ�Ŀ�¾ȂǬƫ�Ʈ ȈƷ��ÀƢǈǻȍ¦Â�µ °ȋ¦�ǪƷ�Ŀ�ƨȇ®¦ƾƦƬǇȏ¦�©ƢǇ°ƢǸŭ¦Â�ǶǴËǜǳ¦�̈¦ËȂǿÂ"إىل 

  ":صديق غريب

َصِديِقي اْلَغرِيبْ «

َطرِيِقي ِإلَْيَك َكَأْمسِ َلْو َأنَّ 

َلْو َأَن اْألَفَاِعي اْلَهَواِلَك لَْيَستْ 

.551فدوى طوقان، الديوان، ص1
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َدْربِ تـَُعْرِبُد ِفي ُكلِ 

قـَْبراً ِألَْهِلي َوَشْعِبيَوَتْحِفرُ 

1»َمْوتاً َونَارْ َوتـَْزرَعُ 

احليوانات الضارة حىت تؤكد أوجه هذا النوع من " فدوى طوقان"وهكذا فقد اختارت     

الشبه املتحققة بني كل من األفاعي اهلوالك وبني العدو اإلسرائيلي الذي أحال احلياة إىل موت، 

واألرض إىل قرب، والنور إىل نار، نظرا ملا يتسم به من صفات اخلبث والغدر وبرودة األعصاب، 

هذا الشعب األصيل من قيم نبيلة  وحب التطاول على الشعب الفلسطيين وعلى كل ما يزخر به

  .ومبادئ سامية

، بل هناك قصائد"األفاعي"وحدها اليت تناولت رمز " إىل صديق غريب"ومل تكن قصيدة     

قصيدة ، و 2»إىل الوجه الذي ضاع يف التيه«أخرى كثرية اشتملت على هذا الّرمز كقصيدة 

.العدو الّصهيوينوغريها، ويف مجيعها كان املرموز إليه هو ...3»محزة«

ومل تكن األفعى هي احليوان الوحيد الذي عمدت شاعرتنا إىل توظيفه يف أعماهلا الشعرية، 

بل هناك العديد من احليوانات األخرى وخاّصة الطائرة كاخلفافيش والبوم والغربان اليت ترمز مجيعها 

  .وسواها كثري... طيينالذي يرمز للشعب الفلس" احلصان"لالحتالل اإلسرائيلي، وهناك أيضا 

ى مجيع هذه األمناط الرمزية باعتمادها عل" فدوى طوقان"أّن الّشاعرة : ير بالذكرذواجل    

«�¤��ȆǟƢǸƬƳȏ¦Â�ȆǇƢËȈǈǳ¦�Ƣǿ®Ȑƥ�Ǟǫ¦Â�ǺǷ�§ÂǂŮ¦�ń سواء ƾē�Ǻǰƫ�Ń��ƨȈǠȈƦǗ�¿¢�ƨȈƯ¦ǂƫ�ƪ ǻƢǯ¢

�» ƾē�ƪ ǻƢǯ�ǲƥ-تحدث عن تلك ن، إىل مواجهة هذا الواقع بطريقتها اخلاصة - أوال وأخريا

.485فدوى طوقان، الديوان، ص1
  .533ص املصدر نفسه،: ينظر 2
.544نفسه، ص: ينظر 3
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املواجهة الفنية اجلمالية اليت تفضح وتسرت، وتعّري وتغّطي يف اآلن عينه، وحتيل الكلمات اإلشارية 

  . الواضحة إىل كلمات موحية غاية يف الكثافة والغموض
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  التشكيل اإليقاعي: الفصل الثالث

  .الموسيقى الشعرية بين التحديد الكالسيكي والتجديد الحداثي: أوال-

  .اإليقاع الخارجي: ثانيا-

  .اإليقاع الداخلي: ثالثا-
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  .الكالسيكي والتجديد الحداثيالموسيقى الشعرية بين التحديد : أوال

  :حول مفهوم اإليقاع)1

واإليقاع من إيقاع اللحن والغناء، وهو أن يوقع «": اللسان"يف معجمه " ابن منظور"يقول 

على ارتباطه -منذ الوهلة األوىل  - فاإليقاع يف هذا التحديد اللغوي يعلن. 1»األحلان ويبينها

.اللحن املبّني للسمع واإلدراك احلميمي بضروب الغناء وما يوافقها من صنوف

النقلة على النغم يف أزمنة حمدودة «أما اإليقاع يف االصطالح املوسيقي الصرف فهو 

، ويدخل هنا عامل الزمان والقياس، فتصبح النقرة أو النقلة على النغم املوسيقي 2»املقادير والنسب

.مشروطة بضرورة االمتثال للتحديدات الزمنية مقداراً و نسبة

من رحم الكون، فأصبح القانون األساس الذي حيكم مجيع -أصال -وقد انبثق اإليقاع 

الظواهر الطبيعية على امتداد املسافات واألزمان، وتتجسد موسيقى احلياة والطبيعة يف مجلة من 

يف يف حركة األرض العاشقة ملهارة الدوران مرارا وتكراراً، : احلركات املتعاقبة املنسجمة واملتكررة

�¼Ȃǧ�ƨǬƥƢǈƬŭ¦�«¦ȂǷȋ¦�ƨǯǂƷ�Ŀ��Å¦°Ƣş�¼Ƣǧȉ¦�ȂŴ�̈ƾǟƢǐƬŭ¦�Â¢��Å¦°ƢĔ¢Â�ÅȏȂȈǇ�ƨǬǧƾƬŭ¦�ǽƢȈŭ¦�ƨǯǂƷ

سطح الساحل لتلطم شاطئًا وأحجاراً، يف حركة الكتل اهلوائية املتشكلة رحيًا وإعصاراً، يف حركة 

وق ودفق املطر، يف مهس السحاب املساق إىل حيث األراضي الذابلة، يف هزمي الرعود وملع الرب 

  ...الزهور وتغريد الطيور وحفيف الشجر

بل إنّا لنسمع احلياة تعزف على أوتار اإليقاع حىت يف قيعان الداخل البشري وتكوينه 

يف اجلهاز النطقي وما ينطق به من أصوات شجية، يف اجلهاز التنفسي وما يصدر عنه : العضوي

تتحول عدم االستجابة إليقاع احلياة جسدًا أو روحاً «دوق... من شهيق وزفري، ويف دقات القلب

.408، ص )َوَقعَ (، مادة 8ابن منظور، لسان العرب، مج1
  .266ص م،1989/هـ1409، 2، ط)لبنان(إبراهيم األنباري، دار الكتاب العريب، بريوت :اخلوارزمي، مفاتيح العلوم، تح2



  التشكيل اإليقـاعي.........................................................................:................الفصل الثالث

244

، وكيف ال تكون كذلك وحنن نعلم أن اإلنسان هو الطرف املتعقل وسّيد 1»دليًال على املرض

  .الوجدان املنفعل يف هذه املعادلة الكونية املنتظمة

�Ȃǰǳ¦� ƾƥ�ǀǼǷ�ƨǠȈƦǘǳ¦Â�̧ ƢǬȇȍ¦�śƥ�ǶƷȐƬǳ¦�ƨǬȈǬƷ�ƾǐǬǻ��ƨǬȈǬū¦�ǽǀđ�¾ȂǬǳ¦Â ن وحىت

النهاية ليس من إبداع القرحية اآلنية وال ينبغي أن يكون، فقد تنّبه األقدمون قبل احملدثني إىل ذلك 

ما أودع صدور صنوف سائر «": احليوان"يف كتابه " اجلاحظ"التالحم اجلميل األصيل فقال 

ب النغم احليوان من ضروب املعارف وفطرها عليه من غريب اهلدايا وسخر حناجرها له من ضرو 

�ƨǳƾǠǷ�Ƣē¦ȂǏ¢�ǞȈŦ�À¤�¾ƢǬȇ�ƾǬǧ��ƨƥǂǘŭ¦�ňƢǣȋ¦Â��ƨȈƴǌǳ¦�«°ƢƼŭ¦Â��ƨǼƸǴŭ¦�©¦ȂǏȋ¦Â�ƨǻÂ±Ȃŭ¦

واإلنسان بوصفه القلب النابض بروح الطبيعة، واجلسد الراقص على إيقاع احلياة .2»وموزونة موقعة

�Â�§ǂǘŭ¦�̧ ƢǬȇȍ¦�¦ǀđ�ÅƢȇ®¦°¤ȏÂ�Ƣȇ®¦°¤�ǂƯƘƬǳ¦�ȄǴǟ�ƢǸǣǂǷ�ǾǈǨǻ�ƾƳÂ تلك الروح الصافية بدافع

االنفعال العاطفي والعصيب، فراح حياكيها يف مجلة من الفنون التشكيلية واجلميلة كالرسم والنحت 

  ...والتصوير واملوسيقى والرقص

وقبل احلديث عن مفهوم اإليقاع يف االصطالح الفين عمومًا والشعري خصوصًا يتوجب 

  .إيقاع تلقائي غري مقصود وآخر إرادي مقصود: اع مهاعلينا التفريق أوالً بني نوعني من اإليق

حركة : هو ما ال يقصد منه أي نوع من أنواع التأثري الفين يف النفس مثل«فاإليقاع األول 

اخل، ولذلك فإن العالقة بني عناصره احملددة ...البندول ودقات الساعة وصوت عجالت القطار

حلسية واملباشرة حبيث يسهل قياسها وإدراكها لدى تكون دائما ظاهرة بسيطة وعلى قدر كبري من ا

أما اإليقاع الثاين فهو النوع الذي تتعدد عناصره يف . مجيع الناس بل وحىت لدى بعض احليوانات

الفنون، ويتجسد القصد فيه من خالل إحداث تأثريات وانفعاالت معينة يف النفس املتلقية ألنه 

م، 2008، 1توزيع، اإلسكندرية، طدراسة تطبيقية، دار العلم واإلميان للنشر وال-حممد ساملان، اإليقاع يف شعر احلداثة1

  .14ص
.35، ص 1اجلاحظ، كتاب احليوان، ج2
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وتتسم العالقات بني عناصره املتشعبة . اإليقاع يعرب أساسا عن إحساسات ومشاعر يف حمدث

باخلفاء والرتكيب، وهي عقلية حدسية يصعب تذوقها دون امتالك املهارة الواعية والتدريبات 

.، ومن مث فليس اإليقاع املقصود إال اإليقاع الفين1»املهذبة واخلربات املثقفة

قصود وغري املقصود فإن وعلى أساس ما تقدم عرضه يف إطار اإليقاعني السابقني امل

نظام إشاري مركب ومعقد، مكون من العديد من اإلشارات، بل إن كل عنصر من «اإليقاع الفين 

، ونتيجة لذلك فإن حماولة العثور على 2»عناصره هو يف حد ذاته نظام إشاري مكون من إشارات

التحديدات أو السري يف طريق  - والشعري خاصة -" اإليقاع"تعريف جامع مانع ملصطلح 

.املضبوطة، غالبا ما تصطدم حبواجز ضخمة حتول بيننا وبني أداء هذه املهمة الصعبة

واإليقاع يف املوروث النقدي القدمي يكاد يتطابق والعروض اخلليلي إن على املستوى 

املفهومي أو الوظيفي، ذلك ألن القدماء مل ينتبهوا كثرياً إىل ضرورة الفصل بني ما هو كلي وما هو 

بوصفه  -كما تفهمه أغلب احملدثني  -جزئي أثناء التنظري إال يف القليل النادر، ومل يتفهموا اإليقاع 

اليد السحرية اليت تعزف مبهارة تامة على أوتار الصوت اخلارجي واإلحساس الداخلي معًا ليتولد 

ل نظروا إليه وكأنه جمرد عن هذا العزف التوفيقي املتناغم التأثري املقصود يف األذن والنفس املتلقية، ب

:مثالً ) هـ 395ت " (ابن فارس"حفنة من التفعيالت واألوزان العروضية، ويف هذا السياق يقول 

إن أهل العروض جممعون على أنه ال فرق بني صناعة العروض وصناعة اإليقاع، إال أن صناعة «

، فالفارق الوحيد 3»املسموعةاإليقاع تقسم الزمان بالنغم، وصناعة العروض تقسم الزمان باحلروف 

.15-14دراسة تطبيقية، ص ص -حممد ساملان، اإليقاع يف شعر احلداثة : ينظر 1
.33م، ص 2011، 1سيد البحراوي، اإليقاع يف شعر السياب، اهليئة املصرية العامة للكتاب، مصر، ط2

، دار الكتب العلمية، أمحد حسن بسج: ابن فارس، الصاحيب يف فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب يف كالمها، تح3

.212م، ص 1997/هـ1418، 1، ط)لبنان(بريوت 
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وسواه من اللغويني والنقاد القدامى هو يف طريقة التقسيم " ابن فارس"بني هتني الصناعتني يف نظر 

  .الزمين ال غري

: خالف الرأي السابق فيقول" عيار الشعر"يف كتابه ) هـ322ت " (ابن طباطبا"ويرى 

عليه من حسن تركيبه واعتدال أجزائه فإذا وللشعر املوزون إيقاع يطرب الفهم بصوابه وما يرد «

اجتمع للفهم مع صحة وزن الشعر صحة املعىن، وعذوبة اللفظ، فصفا مسموعه ومعقوله من 

ȆǿÂ�Ƣđ�ǲǸǰȇ�Ŗǳ¦�ǾƟ¦ǄƳ¢�ǺǷ� ǄƳ�ǎ Ǭǻ�À¤Â��ǾȈǴǟ�ǾǳƢǸƬǋ¦Â�Ǿǳ�ǾǳȂƦǫ�Ļ��°ƾǰǳ¦: ،اعتدال الوزن

، ويبدو من هذا 1»ى قدر نقصان أجزائهوصواب املعىن، وحسن األلفاظ كان إنكار الفهم إياه عل

قد استفاق مبكرًا من غفلة اخللط بني مصطلحي الوزن " ابن طباطبا"الفهم الناضج أن الناقد 

واإليقاع، فاإليقاع عنده أعم وأمشل من الوزن، حيتويه يف تشكيله الكلي وال يرادفه يف املدلول، وما 

��Ƣđ¦ȂǏÂ�ňƢǠŭ¦�ƨƸǐǯ�Ãǂƻȋ¦� ¦ǄƳȋ¦�ƨȈǬƥ�ǞǷ الوزن إال جزء أصيل من أجزائه املكملة يتعالق

  .وحسن األلفاظ وعذوبتها يف عملية التشكيل اإليقاعي املتكامل

وباإلضافة إىل ما تقدم سرده من حتديدات ومفاهيم فإن اإليقاع يف مرحلته األوىل هو 

يف الفرنسية ومها  rythmeيف االجنليزية و rhythmالرتمجة العربية للمصطلح األورويب «

وقد ورد هذا املصطلح الفين يف معظم الدراسات واألحباث . 2»اليونانية rythmosمشتقان من 

اجلريان والتدفق، واملقصود به عامة هو التواتر املتتابع بني حاليت الصوت والصمت،أو النور «مبعىن 

أو القصر والطول، أو اإلسراع والظالم، أو احلركة والسكون، أو القوة والضعف، أو الضغط واللني، 

اخل، فهو ميثل العالقة بني اجلزء واجلزء اآلخر أو بني اجلزء وكل ...واإلبطاء، أو التوتّر واالسرتخاء

ويكون ذلك يف قالب متحرك ومنتظم يف األسلوب األديب . األجزاء األخرى لألثر الفين أو األديب

م، 2005/هـ1426، 2، ط)لبنان(عباس عبد الستار، دار الكتب العلمية، بريوت :ابن طباطبا العلوي، عيار الشعار، تح1

  .21ص 
.21دراسة تطبيقية، ص -حممد ساملان، اإليقاع يف شعر احلداثة2
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: أن يعتمد على اإليقاع باتباع طريقة من ثالث ويستطيع الفنان أو األديب... أو يف الشكل الفين

، وعلى هذا فاإليقاع هو البؤرة الفنية اليت تلتئم فيها مجيع األضداد 1»التكرار أو التعاقب أو الرتابط

واملتناقضات على حنو ممتع من التتابع املرتابط، والتواتر املتعاقب، والتكرار املتحرك حنو اجلريان 

  .واالنتظام األسلويب

قد شهد مفهوم اإليقاع يف العصر احلديث حتوًال كبريًا حبيث بات الفرق بينه وبني الوزن و 

أمرًا واقعًا وظاهرًا على العديد من األصعدة واملستويات، وذلك باالستناد إىل الكثري من احملاوالت 

ميزانه " الذي يقول يف" حممد مندور. د"النقدية الدائبة يف هذا السياق التنظريي ومنها حماولة 

فنقصد به هنا كم التفاعيل اليت يستغرق نطقها زمنا ما، وكل أنواع ) الوزن(أما الكم «": اجلديد

الشعر ال بد أن يكون البيت فيها مقسما إىل تلك الوحدات، وهي بعد قد تكون متساوية كالرجز 

الث والتفعيل عندنا مثال، وقد تكون متجاوبة كالطويل، حيث يساوي التفعيل األول التفعيل الث

الثاين التفعيل الرابع وهكذا، أما اإليقاع فهو عبارة عن رجوع ظاهرة صوتية ما على مسافات زمنية 

، وعلى هذا فالوزن من هذه الوجهة ال يعدو أن يكون قالبا أو فضاء مغلقاً 2»متساوية أو متجاوبة

  .حيدده كم التفاعيل

اإليقاع «الذي يذهب إىل أن " العقاد عباس حممود"ومن احملاوالت اجلادة أيضا حماولة 

ليس جمرد الوزن اخلليلي أو غريه من األوزان، وهو ليس حلية يستغىن عنها؛ إذ ال غىن للوجدان أن 

يعرب عن نفسه من خالل اإليقاع الصويت، وتأثري اإليقاع أسبق إىل نفس املتلقي من اجلملة 

ن اإليقاع ليس الوزن اخلليلي، وال ضربًا من احللية ، وهو األمر الذي حييلنا إىل التوكيد بأ3»الغنائية

  .71ص  م،1984، 2ندس، معجم املصطلحات العربية يف اللغة واألدب، مكتبة لبنان، بريوت، طجمدي وهبه وكامل امله 1

.233حممد مندور، يف امليزان اجلديد، ص 2
.27دراسة تطبيقية، ص -حممد ساملان، اإليقاع يف شعر احلداثة3
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والزخرفة اليت ميكن االستغناء عنها، ولكنه أكرب من ذلك مجيعاً، إنه التعبري عن الوجدان الشاعر، 

  .ولغة التأثري يف الوجدان املتلقي

�Ƥ -ومهما يكن من رأي أو موقف فإن اإليقاع  Ǵǣ¢�Ǿƥ�ǂǬȇ�ƢǷ�Ƥ ǈƷÂ�ǂǷȋ¦�ƨȇƢĔ�Ŀ

تنظيم وترتيب لفيض من األصوات واملعاين واألحرف والكلمات، يستطيع «هو  -احملدثني الباحثني

، وهذا يعين أن 1»أن مينح النص تكثيفًا معنوياً، وعمقًا داللياً، وتأثريًا نفسيًا وخياليًا يف املتلقي

ففي اإليقاع يكمن املضمون «وظيفة اإليقاع ال تتوقف عند حدود الدور التنغيمي وحسب، 

لضمين الذي حيمل النفس إىل فضاء الشعر، وهو أحد مكونات الشاعرية الذي يتم بواسطته ا

التأثر والتأثري والتالقح بني الدال واملدلول، وهو الرباط الذي يصل احلروف بالكلمات والصوت 

، وهو كذلك اجلهاز املوسيقي الذي ميوسق مجيع التشكيالت الفنية واملضامني املعنوية، 2»باملعىن

¿Ƣƴǈǻȏ¦Â�ƨȇȂǔǠǳ¦�̈ƾƷȂǳ¦�̈ǂƟ¦®�ń¤�¿ƢǜƬǻȏ¦�¿ƾǟÂ�Ǯ ǰǨƬǳ¦�̈ǂƟ¦®�ǺǷ�Ƣđ�¾ȂƸƬȇÂ.

ليس أكثر من وعاء مشكل بأبعاد «وبعد الذي ذكرناه فإن الوزن بالقياس إىل اإليقاع 

��ƢȀǏ¦ȂƻÂ�ƢȀƬǠȈƦǗ�ǞǷ�¿ ȐƬȇ�ƢŠ�ƢĔ±Â�°ƢƬţ�Ŗǳ¦�Ȇǿ�ƨƥǂƴƬǳ¦Â��ƨȇǂǠǌǳ¦�§°ƢƴƬǳ¦�Ƥ ǟȂƬǈȇ�ƨǸǜƬǼǷ

ن لكل وزن نظامه اخلاص الذي حيمل يف طياته قدرة خاصة على استيعاب منط معني وهذا يعين أ

من التجارب، وهذا ما يفسر تعدد البحور وتنوعها، إذ لو كان حبرًا واحدًا قابًال الستيعاب كل 

إال أن الوزن هو مادة موسيقى الشعر، وال ميكن هلذه املادة . التجارب الكتفت به القصيدة العربية

يا من دون تدخل الروح فيها، وروح الوزن هو اإليقاع الذي يولد من خالل امتزاج التجربة أن حت

ƢȀǟƢǬȇƜƥ�ǂȀǜƫ�ƢŶ¤�ȆǬǴƬŭ¦�ƾǼǟ�ƢĔ±Ȃƥ�̈ƾȈǐǬǳ¦�ǂȀǜƫ�ȏÂ��À±ȂǳƢƥ«3 وعلى هذا فاإليقاع يتحقق ،

ذجاً، جملة جامعة دمشق، سوريا، يايت منو هدى الصحناوي، اإليقاع الداخلي يف القصيدة املعاصرة ـ بنية التكرار عند الب1

.97م، ص 2014، 30:، مج2+1ع
.94خليل املوسى، احلداثة يف حركة الشعر العريب املعاصر، ص 2

ط، .،د)سوريا(حممد صابر عبيد، القصيدة العربية احلديثة بني البنية الداللية والبنية اإليقاعية، احتاد الكتاب العرب، دمشق 3

.25-24م، ص ص 2001
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االت عن طريق التالؤم الكلي بني كل من التلوينات الصوتية والتنويعات الوزنية من جهة، وبني احل

الشعورية واملواقف التعبريية من جهة أخرى، ولذلك فإن أية حماولة إلقصاء أحد هذين الطرفني هو 

حماولة إلفراغ القالب الشكلي من جوهره االنفعايل، ومن مث فهي حماولة إلفساد - يف نفس الوقت -

.التوازن يف املعادلة اإلبداعية والعملية التوصيلية معاً 

  :يقي الموروثمقومات الشكل الموس)2

تعترب املوسيقى من أخّص خصائص الشعر، ومن أقوى األسباب اليت دفعت القراء 

واملنشدين عرب العصور املتالحقة، وعلى امتداد املسافات املتباعدة إىل تفضيله عن سائر ألوان الفن 

أول ما يطرق األمساع فتشدها، وتتسلل إىل القلوب فتأسرها زمنا «واإلبداع األخرى فهي 

تزيد من انتباهنا وتضفي على الكلمات حياة فوق «، وهي املزية املطربة املنعشة اليت 1»طويالً 

�¿Ȑǰǳ¦�Ƥ ē�ƢĔ¢�ń¤�¦ǀǿ��ƢȈǠǫ¦Â�ƢȈǴǸǟ�ȐȈưŤ�ƢǼǼȈǟ¢�¿ƢǷ¢�ǲưŤ�ƢŶƘǯ�ǾȈǻƢǠŠ�ǆ Ŵ�ƢǼǴǠšÂ��ƢēƢȈƷ

منا الرغبة يف قراءته  وكل ذلك مما يثري... مظهراً من مظاهر العظمة واجلالل، وجتعله مصقوالً مهذباً 

هي اجلوهرة الضرورية اليت  -ŘǠŭ¦�¦ǀđ - فاملوسيقى . 2»وإنشاده وترديد هذا اإلنشاد مرارًا وتكراراً 

ال غىن عنها للشاعر يف قرض الشعر، وللمتلقي يف توليد التقبل نظرًا ملا ختلقه من فضاءات 

  .التجاوب احلسي واالنفعايل

النقدي القدمي، ويف ظل اآلراء واملفاهيم التقليدية على وقد تربعت املوسيقى يف الوسط 

عرش األمهية القصوى، فاستولت مبا توفرت عليه من عناصر شكلية خالصة متثلت خاصة يف 

يف كتابه ) هـ 337ت" (قدامة بن جعفر"عنصري الوزن والقافية على نصف املفهوم الذي أطلقه 

فأمهية . 3»موزون مقفى يدل على معىن هو قول«: حول حد الشعر حيث يقول" نقد الشعر"

.49حممد بن حيي، السمات األسلوبية يف اخلطاب الشعري، ص 1

.16ت، ص .ط، د.، مكتبة األجنلو املصرية، مصر، دإبراهيم أنيس، موسيقى الشعر2
.64هـ، ص 1302، 1قدامة بن جعفر، نقد الشعر، مطبعة اجلوائب، قسطنطينية، ط3
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املوسيقى يف هذا القول نراها تسبق أمهية احملتوى الشعري وما ميكن أن حيمله الشعر إىل األذهان 

  .والنفوس من محولة داللية

ويتجسد ذلك االهتمام التقليدي البالغ باملوسيقى الشعرية يف مجلة من القوانني وااللتزامات 

قوام الشكل املوسيقي املوروث للقصيدة العربية وأساس الصواب فيها، املسبقة الصارمة، وهي

ولذلك فإن أية حماولة للخروج عنها تعترب إخالال بالنظام وتعديا على شروط الصحة واالستقامة 

الشعرية عموماً، وهذه االلتزامات تتمثل يف ضرورة اخلضوع ملبدأ التكرار املتساوي نغميا وعدديا إن 

  .بيت كوحدة موسيقية أو على مستوى القصيدة بأكملهاعلى مستوى ال

كانت القصيدة العربية يف التوجهات الكالسيكية تقوم على الوحدة الكاملة للبيت، وكان 

ميثل مركزًا لكل منظومة فكرية أو «البيت التقليدي بوصفه احلجر األساس يف البناء الشعري 

وعالقته مع األبيات اليت تسبقه وتتلوه هي، غالبا، مجالية، وهو مركز مستقل استقالال تاما تقريبا،

شرح "يف ) هـ 421ت " (املرزوقي"، وهو األمر الذي قرره 1»أو تتابع غري عضوي" جوار"عالقة 

وال جيوز أن تتسلسل أبيات القصيدة وتتصل «: بلغة اإلحلاح وعدم التساهل يف قوله" احلماسة

�ǺǷ�̄¤��ƢēƾƷÂ�ȄǴǟ�ȏ�ǲǬƬǈŭ¦�ƪأواخرها بأوائلها إن لفظًا ومعىن، فبناء  ȈƦǳ¦�ȄǴǟ�ÀȂǰȇ�̈ƾȈǐǬǳ¦

، حبيث يصبح التعويل على 2»الواجب يف الشعر أن يقوم كل بيت بنفسه غري مفتقر إىل غريه

حذف إحدى األبيات أو تغيري مواضعها من القصيدة أمرًا معقوًال وال يسبب أي تشويش أو 

  .تشويه على الرتكيب العام

كمال خري بك، حركية احلداثة يف الشعر العريب املعاصر ـ دراسة حول اإلطار االجتماعي الثقايف لالجتاهات والبىن األدبية، 1

  .276 - 275ص ص 

، 1، ط)لبنان(غريد الشيخ وإبراهيم مشس الدين، دار الكتب العلمية، بريوت :املرزوقي، شرح ديوان احلماسة، تح: ينظر 2

  .11ص م ، 2003/ هـ 1424
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شطرين متساويني بينهما فاصل «إىل  -أو بكلمة أدق- نقسم إىل نصفنيمث إن البيت إمنا ي

ما (زمين تام ينقطع فيه اإليقاع بل يسكت الصوت متامًا مث يعود فيكرر اإليقاع تكريرًا مضبوطًا 

، وهو فوق وحدته اللفظية واملعنوية يتوفر 1»)عدا ما قد يوجد من فرق يسري بني العروض والضرب

جيب أن " التفاعيل"عدد حمدد من األجزاء الصوتية املسماة «اهرة ينظمها على وحدة إيقاعية ظ

، كما ال جيوز إخضاع هذه 2»يلزمه الشاعر يف مجيع أبيات قصيدته فال يزيد عليه أو ينقص منه

التفاعيل ألي منٍط من التغيري والتنويع إال يف حدود ما يسمح به يف إطار ما يعرف عروضيا 

و املسموح املباح الذي ال يضر بالوحدة اإليقاعية وال يصيبها بأي تغيري بالزحافات والعلل، وه

  .جوهري

التفاعيل مبا تتألف من احلركات والسكنات لتكون " اخلليل بن أمحد الفراهيدي"وقد وضع 

  :وهذه التفاعيل تنقسم إىل. مقاييس لضبط الوزن بالنسبة للمبدع، والتعرف عليه بالنسبة للدارس«

0//0/، فاِعُلْن 0/0//فـَُعوُلْن : اسية وهيتفاعيل مخ- 1

،ُمْستَـْفِعُلْن 0/0//0/، فاِعالُتْن 0/0/0//َمَفاِعيُلْن : تفاعيل سباعية وهي- 2

��ƢǈǬǻȏ¦�¦ǀđ�ȆǿÂ¿3»/0/0/0/، َمْفُعوالُت 0//0///،ُمتفاِعُلْن 0///0//،ُمفاعلُنتْ 0//0/0/

يف مخسة " اخلليل"وزان الشعرية اليت أحصاها املزدوج املضبوط إيقاعيا تتوزع على العديد من األ

  .الوزن السادس عشر فسماه املتدارك) هـ 215ت" (األخفش"عشر وزنا، مث استدرك تلميذه 

والوزن هو السمة األوىل واملقياس األويل لدى مجيع الشعراء والنقاد القدامى، فهو الذي 

، بل قالوا إن الوزن جيعل "عذبةموسيقى "و" نغمًا شجياً "و" سحراً "و" مجاال"يكسب الشعر «

.87حممد النويهي، قضية الشعر اجلديد، ص 1
.465املرجع نفسه، ص 2

ط، .،اهليئة املصرية العامة للكتاب، مصر، د1دراسة فنية وعروضية، ج-حسين عبد اجلليل يوسف، موسيقى الشعر العريب3

.40م، ص 1989
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، ولذلك 1»الشعر أسهل على اللسان، وأخف على األمساع، وأقرب إىل القلوب، وأعلق بالذاكرة

فقد كان التزامه وعدم العدول عنه أمراً مشروطًا يف سبيل استقامة العود املوسيقي والعمود الشعري 

  .على وجه العموم

يف إطار التشكيل املوسيقي الكالسيكي نظام  -أيضا -ومن الشروط الواجب التزامها 

تنسيق معني لعدد من «القافية ووحدة الروي وهو واحد من أظهر حروفها والقافية ما هي إال 

��2�ȆȀǧ��©ƢȈƥȋ¦�Â¢�ǂǘǋȋ¦�ǂƻ¦Â¢�Ŀ�©¦ȂǏȋ¦�ǺǷ�ƨǟȂǸĐ�®ǂǘǷ�°¦ǂǰƫÂ»احلركات والسكنات

تمتع مبثل هذا الرتدد الذي يطرق اآلذان يف مبثابة الفواصل املوسيقية يتوقع السامع ترددها، ويس«

، و لذلك فإن التزام القافية كان ضرورة ملحة وواجبا أصيال على كل شاعر 3»فرتات زمنية منتظمة

  .يطلب اإلتقان واإلجادة

�ƾų�Ƣē°ÂǂǓÂ�ƨȈǧƢǬǳ¦�ƨȈŷƘƥ�ǲƟƢǬǳ¦�®ƾǐǳ¦�¦ǀǿ�ĿÂ"يقول" القرطاجين :»�ƢĔƜǧ�¬ƢǷǂǳ¦�¦ȂƦǴǗ¦

ȈƳ¢Â��ǲȈŬ¦�ÀÂǂǫ�ÀƜǧ��ǾǨǫ¦ȂǷ�ȆǿÂ��ǽ®¦ǂǗ¦Â�ǾǻƢȇǂƳ�ƢȀȈǴǟ�Ä¢��ǂǠǌǳ¦�ǂǧ¦ȂƷ�ƢĔƜǧ�Ŀ¦ȂǬǳ¦�¦Âƾ

ǾƬȇƢĔÂ�ǾǨǫ¦ȂǷ�ƪ ǼǈƷÂ�ǾƬȇǂƳ�ƪ ǷƢǬƬǇ¦�ƪ ƸǏ«4 وأما القافية فيجب «: يقول" املرزوقي"، وجند

قلقة يف مقرها،جمتلبة  وإال كانت يتشّوفها املعىن حبقه واللفظ بقسطه،أن تكون كاملوعود به املنتظر،

، وعلى هذا فإن القوايف بالنسبة للشعر مبنزلة احلوافر بالنسبة للدواب، فاستقامة 5»عنها ملستغن

تركيبة «اجلريان بني أسوار االستباق وحسن الوقفات عند حدود النهايات متوقف عليها بوصفها 

.30حممد النويهي، قضية الشعر اجلديد، ص 1

.113قضاياه وظواهره الفنية واملعنوية، ص  -العريب املعاصر  عز الدين إمساعيل، الشعر2
.246إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر، ص 3

.271حازم القرطاجين، منهاج البلغاء وسراج األدباء، ص 4
.12املرزوقي، شرح ديوان احلماسة، ص5
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، وعلى ما هلا من طابع جتريدي كما الذي 1»من اإليقاع الصويت القائم على النظام والتوقع

.زان، أما موضوع االستغناء عنها فذلك احتمال غري وارد ومرفوض قطعاً لألو 

فال بد أن يكون حرفا من حروف اهلجاء، «أما الروي وهو آخر صوت من أصوات القافية 

، ومن خالل وحدته 2»وال يدخل اإلطار املوسيقي إال من حيث صفاته الصوتية وما له من جرس

  .امتداد القصيدةاملتكررة يف مجيع األبيات وعلى 

وجمرد هذا االستعراض السريع والوصف املختصر لطبيعة ومقومات الشكل املوسيقي 

مسرفا يف االنضباط «املوروث يرينا إىل أي حٍد كان هذا الشكل مفرطا يف اإلحكام والصرامة، 

ن الوعي يعرب خري تعبري ع«، فهو النظام اإليقاعي الذي 3»والرتوب، مغاليا يف السيمرتية اهلندسية

الكالسيكي الذي يرى العامل من خالل التناظر والتكامل، ويرى يف اجلمال على أنه الكمال 

املوصوف باالعتدال، غري أن هذا الشكل ليس بإمكانه أن يكون حامال للوعي احلداثي الذي يرى 

وعي وذلك العامل من خالل التداخل والتناقض وتبادل التأثري، إذ أن مثة اختالفا حادا بني هذا ال

، وهلذا السبب ال غرابة من توايل احملاوالت التجديدية عرب تاريخ الشعر العريب الطويل يف 4»الشكل

سبيل اخلروج من القصور القدمية وموسيقى السالسل واخلالخل احلادة املدوية، والدخول يف أقاليم 

  .احلياة الطبيعية وفضاءات التطور املتواصل واإليقاع املتجدد

ƥȍ¦�ƢēƢǫƢǗÂ�ƨȈǼǨǳ¦�ƢēƢǷȂǬǷ�́-السعيد الورقي، لغة الشعر العريب احلديث1 ��ƨȈǟ¦ƾ208.
.113قضاياه وظواهره الفنية واملعنوية، ص -عز الدين إمساعيل، الشعر العريب املعاصر2

.465حممد النويهي، قضية الشعر اجلديد، ص 3
.37دراسات مجالية يف احلداثة الشعرية، ص -سعد الدين كليب، وعي احلداثة4
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  :التجديد الموسيقي من المحاوالت التجريبية إلى التحوالت الجذرية)3

يعترب التجديد من لزوميات احلياة الطبيعية والشاعرية احلقيقية، إنه األساس يف امتداد 

املاضي وعدم انتفائه بني طيات النسيان، واألساس يف بناء احلاضر املتحضر الناطق حبروف 

.حنو املستقبل والغد املتجدد أبداً ، واألساس أيضا يف السري "اآلن"

فالتجديد ال يعين إطالقا االحنناء التام أمام الطقس املوروث أو اخلضوع الكامل ملبدأ العادة 

تؤدي إىل السهولة والتكرار واآللية والرتابة وضمور الوعي «العابسة يف وجه الزمن املتحرك، واليت 

 التقليد أو بالتالؤم مع أشكاله الشعرية، بل إن يف بالعودة إىل«، وهو ال يتحقق 1»وانعدام الدهشة

التقليد ثبات واحلياة حركة فمن يبقى . ذلك انفصاًال عن احلاضر، وتقييد للحساسية، ورفضا للواقع

وكما أن األمانة للتقليد نفي للحياة، فإن األمانة ألشكاله وأساليبه . يف التقليد يبقى خارج احلياة

يسبق القاعدة، وحيرر «نفي المتيازه الذي يتخطى الثبات احملدود و، و 2»الشعرية نفي للشعر

يولد وال يتبىن، «، وذلك ألن الشكل الشعري كما املضمون الشعري 3»يفجرها ويضيئها: الطاقة

خيلق وال ُيكتسب، جيدد وال يورث، وحني يكرر شاعر شكال كان يف زمن غري زمنه، ملشاعر غري 

ولذا فال بد لكل شاعر أن يعيش . 4»يكون شاعراً، يكون صانعاً مشاعره، وحياة غري حياته، ال

عصره، ال بد أن يتكلم باللغة اليت تالئم واقعه، وأن خيلق اإليقاع الذي يساير جيله، وال بد أن 

ينظر إىل العامل واألشياء من حوله نظرة تطلع واستكشاف ال نظرة الزاهد العاكف على تقاليد 

  .ر األمساألسالف النائمة على سري

.101، مقدمة للشعر العريب، ص)أدونيس(علي أمحد سعيد  1
.174م، ص 2005، 6، ط)لبنان(، زمن الشعر، دار الساقي، بريوت )أدونيس(علي أمحد سعيد  2

.109، مقدمة الشعر العريب، ص )أدونيس(علي أمحد سعيد  3
.110املرجع نفسه، ص 4
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وقد بدأت حماوالت التجديد يف إطار الشكل املوسيقي مبكرة منذ العصر العباسي، 

نراهم يتميزون بقدر كبري من  1»"التساؤل"يسميه أدونيس بعصر «فالشعراء يف هذا العصر الذي 

ƾǠƫÂ�ƢĔ¦Ȃǳ¢�©ǂǿ®±¦Â�©ƾǬǠƫÂ�ǶēƢȈƷ�©®ƾš®©�«فقد . االختالف عن شعراء العصور السابقة

لرتف واللهو فيها، وارتقت عقليتهم وحتضر خياهلم ورهف حسهم ولطف ذوقهم، وشحذت ألوان ا

قرائحهم ثقافة مركبة تضافرت يف تأليفها ثقافات عريقة يف جذورها متباينة يف وجوهها متفاوتة يف 

دافع ، ومن هنا كان هؤالء الشعراء مدفوعني ب2»تأثريها أمهها اليونانية والفارسية والسريالية واهلندية

الوعي والالوعي إىل الذوبان يف أتون هذا الواقع املتحضر املزدهر، وإىل مسايرة مجيع هذه املتغريات 

�ƢǸǯ��ȆƟƢǼǤǳ¦�śƸǴƬǳ¦�µ ǂǤǳ�¦ǀȈǨǼƫ�ƨǟǂǈǳ¦Â�ƨǨŬ¦�ń¤�ƢēƢǟƢǬȇ¤�Ŀ�ǲȈŤ�ƪ ƫƢƥ�Ŗǳ¦�Ƕǿ°ƢǠǋ¢�Ŀ

توى األوزان أو باتت يف بعض مناذجها حتيد عن االستخدامات املوسيقية القدمية إن على مس

  .القوايف

أغار املولدون على البحور القدمية يستخرجون من عكسها أوزانا «فمن جهة األوزان قد 

، وهي 3»...جديدة فإذا باملستطيل مقلوب الطويل واملمتد مقلوب املديد واملنسرد مقلوب املضارع

رة اعتمادها يف نسج نظرا لند" األوزان املهملة"األوزان اليت تعرف يف الدرس العروضي باسم 

  .األشعار

�ƨƦǬū¦�ǽǀǿ�Ŀ�Ǻȇ®ƾĐ¦�Ǻȇ®ǂǸƬŭ¦� ¦ǂǠǌǳ¦�°ƢƦǯ�ǺǷ�ƾƷ¦Â�ȂǿÂ" أبا العتاهية"وقيل أيضا أن 

خرجت عن : "وأنه حني قيل له... اخرتع أوزانا جديدة مل تكن معروفة من قبل«الزمنية، 

ت كفيلة للتدليل عن وهذه العبارا 4»"أنا اكرب من العروض"و" سبقت العروض: "قال" العروض

م، 2004، 1، ط)لبنان(أدونيس منوذجاً، أحباث للرتمجة والنشر والتوزيع، بريوت -سعيد بن زرقة، احلداثة يف الشعر العريب1

  .41ص 
́�–حممد العبد محود، احلداثة يف الشعر العريب املعاصر 2 ��ƢǿǂǿƢǜǷÂ�ƢĔƢȈƥ19.

.24، ص  املرجع نفسه 3
.24نفسه، ص 4
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ضيق الشعراء العباسيني بالعروض اخلليلي، وحماولتهم الدائبة للعلو على صرامته وقدسيته الزائدة، 

وخلق ما هو أجدر بعهدهم وأقدر على رفد ومتثيل إحساسهم املتولد أصال من رحم هذا العهد 

  .اجلديد

للخروج على نظام «ادة أما على مستوى القوايف فنجد بعض الشعراء حياولون حماوالت ج

�©ƢǘǸǈŭ¦Â�©ƢƳÂ®Ǆŭ¦�©ǂȀǜǧ��̈ƾȇƾŪ¦�ǶēƢǟȂǓȂǷ�ǾǴǸƬŢ�ȏ�¦ƾȈǫ�ƢȀȈǧ�¦ÂƾƳÂ�̄¤�̈ƾƷ¦Ȃǳ¦�ƨȈǧƢǬǳ¦

، ويف مجيع هذه األنواع قصد الشعراء إىل تنويع القوايف والتفنن يف 1»واملخمسات واملثلثات

ŭ¦�Ƥ Ȉƫǂǳ¦�ǶȀƴĔ�» Ȑƻ�ȄǴǟÂ��śǬƥƢǈǳ¦�ƨǬȇǂǗ�Śǣ�ȄǴǟ�ƢȀǷ¦ƾƼƬǇ¦نضبط.  

إمنا ميثل التأسيس احلقيقي لبداية  -يف غالبيته -ومما جتدر اإلشارة إليه أن النص العباسي 

جديدة مفعمة بالنشاط واحليوية، فالشعر يف بعض جوانبه ويف القليل من مناذجه ضمن هذه احلقبة 

راجًا يف تاريخ مل يكن استطرادا للكالم األول، ومل يكن اند«املشحونة بالتنوع والتعدد واالختالف 

كان تأسيسا . بداية -كان أصال . ƨȇƢĔ�Ȑƥ�Ǫǧ¢�ń¤�ǽǂǰƬƦȇ�ƢǷ�ǶǴǈȇمرسوم، كان ابتكاراً 

للفروقات والفرق ال ينشأ حبسب التقليد، وإمنا ينشأ حبسب اإلبداع، ينشأ حبسب الالحق ال 

املوسيقي أيضا يف هذا ، ومن مث فإن حماولة التغيري واخلروج على املألوف املوسيقي وغري 2»السابق

�ƨƥǂƴƬǳ¦�ǲǜƫ�ƢĔƜǧ�Ä°ǀŪ¦�¾ȂƸƬǳ¦Â�ȆǴǰǳ¦�ƲǔǼǳ¦�ƨǴƷǂǷ�ń¤�ǲǐƫ�Ń�À¤Â�ǪǴǬǳ¦�̧ ƾƦŭ¦�ǂǐǠǳ¦

  .اجلادة واهلامة اليت مهدت وعبدت الطريق للكثري من احملاوالت اآلتية يف العصور املوالية

كان «س فقد هذا عن التجديد املوسيقي الذي حدث يف زمن بين العباس، أما يف األندل

�² ȂǨǼǳ¦�Ʈ Ʒ�Ŀ�ŚƦǯ�ǂƯ¢�ƢȀȈǧ� ƢǼǤǳ¦Â�ǂǸǈǳ¦�°ƢǌƬǻ¦Â�ƢĔȂůÂ�ƢǿȂŮÂ�ƨȈǼǤǳ¦�ƢȀƬǠȈƦǘƥ�̈ƾȇƾŪ¦�ƨƠȈƦǴǳ

  .25ص  �ƢǿǂǿƢǜǷÂ�ƢĔƢȈƥ –احلداثة يف الشعر العريب املعاصر حممد العبد محود، : ينظر 1
.20-19، ص ص 3، الثابت واملتحول، ج)أدونيس(علي أمحد سعيد  2
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، وإحداث إيقاعات مغايرة تالئم هذه البيئة األندلسية املرتفة 1»الشاعرة على إجياد قوالب جديدة

  ".املوشحات"وتصلح لتلك األجواء الغنائية املشاعة، وهلذا ظهرت 

ويعود الفضل يف ظهور هذا الفن اجلديد وانتشاره داخل الساحة الشعرية إىل مجاعة من 

منذ أواخر القرن الثالث اهلجري، وإن كانت مل ترج لدى كبار «الشعراء العرب يف إسبانيا، وذلك 

 حبسب ما تقر به أغلب 2»القرن اخلامس وأوائل القرن الثامن اهلجريني الشعراء إال فيما بني أواخر

  .املصادر والتأرخيات

�ƢĔƜǧ��Ŀ¦ȂǬǳ¦Â�À¦±Âȋ¦�¿¦ƾƼƬǇ¦�Ŀ�©ƢƸǋȂŭ¦�ƨǬȇǂǗ�́ ȂǐşÂ»�ƢĔ¦±Â¢�ƨȈƷƢǻ�ǺǷ�ǶǈǬÉƫ

أوهلما جاء على حبور الشعر املعروفة، والثاين خالف أوزان العرب ومل خيضع لعروض : إىل قسمني

جديدة يف القافية  أن يدخلوا نظماً «، ومن ناحية قوافيها استطاع الوشاحون 3»الشعر التقليدي

4»وغريها، وهي نظم تعتمد على املقاطع الشعرية بدال من البيت.. املخمسات واملسدسات: مثل

.الذي ظل ردحاً من الزمن يعلن سيطرته الكاملة على أي نظم شعري طال أو قُصر

 ويف كل األحوال فإن التغيري الذي أثاره هذا الفن الشعري اجلديد يبقى تغريا ضئيال وال

مل يزد الوشاحون على أن استبدلوا نظامًا بنظام «يصل مبنجزاته الضعيفة إىل الطموح املنشود، إذ 

آخر قد يكون أكثر التزاما من األول، فلم يهدفوا لغري التحرر من نرب القافية والوزن يف القصيدة 

¾ƢĐ¦�¦ȂǠǇȂȈǳ�̈ƾȈǐǬǳ¦�¿ƢǜǻÂ�ňƢǠŭ¦�ȄǴǟ�¦Â°Ȃưȇ�À¢�ǶǿƾǴş�°ƾȇ�ŃÂ��ƨȈƥǂǠǳ¦ 5»للموسيقى اإلحيائية

ƢǿǂǿƢǜǷÂ�ƢĔƢȈƥ�́ -العريب املعاصرحممد العبد محود، احلداثة يف الشعر 1 ��26.

.477حممد غنيمي هالل، النقد األديب احلديث، ص 2
.105م، ص 1968، 1، ط)لبنان(إىل أين؟، منشورات دار اآلفاق اجلديدة، بريوت  -احلديث غايل شكري، شعرنا3

́�–السعيد الورقي، لغة الشعر العريب احلديث 4 ��ƨȈǟ¦ƾƥȍ¦�ƢēƢǫƢǗÂ�ƨȈǼǨǳ¦�ƢēƢǷȂǬǷ170.
.479-478حممد غنيمي هالل، النقد األديب احلديث، ص ص 5
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اليت سيأيت موعدها عند احلديث عن املوسيقى الرمزية وأثرها يف حتويل االهتمام من اخلارج حنو 

  .الداخل

مث كانت بداية العصر احلديث مع شعراء النهضة والنيوكالسيكية بعد عهد مديد من 

شر بدأت رياح التغيري أواخر القرن التاسع ع«الذبول واخلواء تكفلت به عصور االحنطاط، ففي 

�ƪ ǻƢǯ�Ŗǳ¦�ƨȇ°¦ǂǰƬǳ¦�ǶȈǿƢǨŭ¦�ƪ ǳȂŢÂ��ÀȂǰǳ¦Â�ŃƢǠǳ¦�Ƣȇ£°�©ŚǤƫ�ŅƢƬǳƢƥÂ��ĺǂǠǳ¦�ŃƢǠǳ¦�ȄǴǟ�Ƥ ē

 نابليون بونابارت"ومن عوامل هذا التحول محلة . إىل مفاهيم أكثر عمقا وجدة... سائدة

Napoléon bonaparte " صحوة ، حيث بدأت تباشري ال)م1805 -1798(على مصر

، 1»العربية تدب يف جسم األمة العربية، فكانت املطبعة وكان الكتاب وكانت البعثات العلمية

بلورة الرغبة يف جماراة هذا التطور واألخذ بتقليده من ناحية، «وكان أيضا التوجه اجلاد حنو 

، 2»أخرى واالستعداد لتأكيد اهلوية والبحث عن كل ما يعمق الوعي باحلرية واالستقالل من ناحية

�¾ƢĐ¦�Ŀ�ÄȂǫ�°ȂǔŞ�ǚŹ�Ń�ǾǻƜǧ�Ãǂƻȋ¦�©ȏƢĐ¦�Ŀ�ǾǬǸǟ�ȄǴǟ�ǲǐƷ�À¤Â�ȆǟȂǳ¦�¦ǀǿ�ǺǰǳÂ

  .الشعري الذي استمر يف احملافظة على مناذجه وأشكاله التقليدية

فالشعراء يف هذه املرحلة النهضوية كان مههم الوحيد هو العودة بالشعر إىل عصوره الذهبية 

ه املفقودة يف زمن االحنطاط املتربج بكل ما لذ من ألوان التزويق والتنميق، وإحياء نضارته وحرارت

  .ومبا طاب من أشكال الرنني والطنني

�ȏ�°ƢȈĔȏ¦Â�Ä®ŗǳ¦�ƨȇ®Â¢�ǺǷ�ǂǠǌǳ¦�̄ ƢǬǻ¤�ȄǴǟ�ǲǤƬǌŭ¦�ȆǸȈǸǠƬǳ¦�Ƕǰū¦�¦ǀǿ�ÀƢǯ�À¤Â

 -املوسيقية اليت تراوحت يعدم العثور على القليل النادر من املالمح التجديدية أثناء صياغة الصورة 

فقد  -يف حمصلتها النهائية -�ƨȈǬȈǇȂŭ¦�̈°Ȃǐǳ¦�ƢǷ¢��©¦°Ȃǘǌŭ¦Â�©¦ ǄĐ¦�śƥ -يف أحسن الظروف

.51-50أدونيس منوذجاً، ص ص  –ريب سعيد بن زرقة، احلداثة يف الشعر الع1

م، 2010، 1، ط)سوريا(ستار عبد اهللا، إشكالية احلداثة يف الشعر العريب املعاصر، رند للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق 2

  .14ص 
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هي املسيطرة مبا تعتمد عليه من خضوع ملبدأ تنظيمي حمدد مباشر، يرتبط «ظلت النمطية القدمية 

وهو . السيكية يف التذوق الشعريارتباطا وثيقا باخليال احلسي الذي اعتمدت عليه النظرية الك

ويف هذا املناخ احملافظ الذي عاش فيه . 1»نظام عام خارجي خيضع هلندسة موسيقية منضبطة

شوقي والبارودي ظهرت ثورات معاكسة تنادي بضرورة إجياد صورة موسيقية تناسب املفاهيم 

  .والوظائف الشعرية املستحدثة وتكون أكثر مرونة وطواعية

الديوان من اجلماعات األوىل اليت خاضت هذا النوع من الثورات املشتغلة       تعترب مجاعة 

، )م1964 -1889(العقاد : ضد السلفية اإلحيائية، وهي تتكون من ثالثة أعضاء-أصال-

أكثرهم «وكان هذا االسم األخري ) م1949 - 1886(، وشكري )م1949 -1889(املازين 

ة، فكتب شعرًا مرسال متحررا من نظام القافية، واستخدم ثورة على الصورة املوسيقية التقليدي

القوايف املزدوجة واملتقابلة يف عدد من قصائده، وتراوحت حماوالت املازين التجديدية بني التنويع يف 

أما . عدد التفعيالت خالل السطور الشعرية، وبني النظم على طريقة املزدوجات  والقوايف املرسلة

ام املقطوعات، كما كتب يف نظام املوشحات، ومتت أغلب هذه التجارب العقاد فقد كتب يف نظ

الذي مل  2»يف ضوء االستعاضة عن البيت التقليدي مبصراعيه املتناظرين بتقنية السطر الشعري

يظهر إال نادرًا يف بعض القصائد املتفرقة واملبعثرة هنا وهناك بني الدواوين املنسوبة هلؤالء الشعراء 

  .الثالث

يف توجيه األنظار حنو إمكانية  -على قلتها -سامهت مجيع هذه املنجزات التجديدية وقد 

التحرر من تقاليد املاضي املفروضة فرضاً، ويف تعميق الوعي بضرورة البحث عن أشكال موسيقية 

  .جديدة قادرة على استيعاب التطورات احلاصلة واملستجدات الطارئة على الساحة الواقعية واألدبية

́�-السعيد الورقي، لغة الشعر العريب احلديث1 ��ƨȈǟ¦ƾƥȍ¦�ƢēƢǫƢǗÂ�ƨȈǼǨǳ¦�ƢēƢǷȂǬǷ170.
.172-171املرجع نفسه، ص ص : ينظر 2
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ضافة إىل مجاعة الديوان اليت انطفأ نورها وانفرط عقدها بسبب اخلصومة احلامية اليت وباإل

نشبت بني أعضائها، فقد ظهرت مجاعات ثورية أخرى أكثر عنفا وأشد خطورة، ومنها شعراء 

وهي احلركة العاطفية اليت تعتمد االعتماد كله . املهجر وأبولو وشعراء احلركة الرومانسية بوجه عام

منط خاص من املوسيقى وهي املوسيقى التعبريية العامرة بالطاقات االنفعالية واإلشعاعات على 

أن عناصره مل تكن مستمدة من «اإلحيائية، ولعل أبرز ما مييز هذا النمط املوسيقي اجلديد هو 

، 1»قوالب مفروضة سلفًا وإمنا كانت مستمدة غالبًا من التوافق الداخلي بني الكلمات واألصوات

بطبيعتها  - التجاوب العميق بني كل من النغمات املتنوعة واخللجات النفسية اليت تأىب اخلضوع و 

يف ضوء املرحلة  -ومن هنا نبادر فنقول بأن الصورة املوسيقية . ملبدأ التساوي والتماثل -املتبدلة

إىل صميم جمرد أصوات رنانة تروع األذن، بل أصبحت توقيعات نفسية تنفذ «مل تعد  - الرومانسية

، وجتعله يطل على عوامل املوسيقى اإلحيائية اليت تنأى متاماً 2»املتلقي لتهز أعماقه يف هدوء ورفق

عن الشكليات املنضبطة واملظاهر الرصينة والقوالب احملددة اجلوفاء، وتفضل اإلقامة يف األغوار 

.العميقة حيث يقيم التعبري الصادق والتأثر الصادق على حٍد سواء

وخري «: يوما يف حديثه عن أفضل املوسيقى الشعرية" Spencerسبنسر"قال فقد 

ǆ ǨǼǳ¦�©ȏƢƷ�ǞǷ�Ƣē¦ŐǻÂ�ƢēƢǸǤǻ�§ÂƢƴƬƫÂ�ňƢǠŭ¦�ǞǷ�¼ÂƢǈƬȇÂ�°Ƣǰǧȋ¦�ǞǷ�ȄǌǸƬȇ�ƢǷ�ȄǬȈǇȂŭ¦.

فالشاعر يف اهتياجه وغضبه وغبطته يكون تعبريه املوسيقي عايل النغمة، ويف حزنه يكون منخفضاً، 

حه وهدوئه واطمئنانه تكون مسافاته الصوتية قصرية، وأما يف بثه وأمله فتكون ويف تعجبه وفر 

ƢēǂǰǧÂ�̈ƾȈǐǬǳ¦�̧ȂǓȂǷ�ǂȇƢǈƫ�ƢǸǯ�ǆ ǨǼǳ¦�©ȏƢƷ�©ƢǸǤǼǳ¦�ǂȇƢǈƬǳ�¦ǀǰǿÂ��ƨǴȇȂǗ�©ƢǧƢǈŭ¦«3.

ومن مث فإن االنفعال واملوقف الشعوري هو الذي يقود املوسيقى كيفما يشاء وليس العكس، 

  .خلدمته الكاملة يف السلب واإلجيابويعمل على تسخريها 

.169-168علي عشري زايد، عن بناء القصيدة العربية احلديثة، ص ص 1
.67-66قضاياه وظواهره الفنية واملعنوية، ص ص –عز الدين إمساعيل، الشعر العريب املعاصر 2
.21، ص1دراسة فنية وعروضية، ج-حسين عبد اجلليل يوسف، موسيقى الشعر العريب3
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ومل يكن الربط بني املوسيقى واالنفعال امللمح التجديدي الوحيد يف ساحة التجديدات  

وميكن القول . بأناملها املتمردة كال من القوايف واألوزان -أيضا - الرومانسية املتنوعة اليت المست 

�ƨȈǧƢǬǳ¦�Ŀ�» ǂǐƬǳ¦�À¢�®ƾǐǳ¦�¦ǀđ»نظام : لب حاالته بأحد نظم ثالثةكان حمكوما يف أغ

أما التجديد يف . املوشحة، ونظام املقطوعات املختلفة القوايف، ونظام القوايف املتعانقة أو املتقاطعة

ƢēƢȈƥ¢Â�̈ƾȈǐǬǳ¦�ǂǘǋ¢�śƥ�ƨǷƢƬǳ¦�̈¦ÂƢǈŭ¦�¿ƾǟ�ǽ¦°ƢǐǬǧ�À±Ȃǳ¦«1 والتنويع يف عدد التفاعيل بني ،

تعددة يف القصيدة الواحدة، والتنقل بني هذه البحور دون اجلمع بني البحور امل«السطور الشعرية، و

، هذا فضال عن تليينها وتطويعها تبعا لغاية الشاعر وفكرته؛ وذلك ألن 2»االلتزام بنسق معني

كان أقوى من أن ينحين أمام عوائق الوزن ... إخالص الشاعر لشعره، واستغراقه يف فكرته«

القوالب اجلاهزة واحملددة اليت تسبق العملية الشعرية وال  ، وأكرب من أن خيضع لصنمية3»والقافية

  .تسايرها أثناء اخللق واإلجناز الكتايب

ويضاف إىل حصيلة التجارب املسجلة على قائمة احلركة الرومانسية جتارب أخرى نراها 

جتربة الشعر ويراها أغلب النقاد أكثر أمهية، ومنها جتربة الشعر املرسل املنطلق، وجتربة النظم احلر، و 

.األخطر واألبلغ أثراً بني مجيع احملاوالت التجديدية يف هذه الفرتة -بال منازع - املنثور اليت تعترب 

يتأسس هذا النمط الشعري خبالف الشعر الكالسيكي والنيوكالسيكي على غري الوزن 

من اخلروج إىل والقافية، بل على التحرر منهما مع اإلبقاء على أهم العناصر اليت حتفظ شعريته 

، ومن هنا 4»كالرتكيز، والوحدة، والدافع اإلبداعي احلر، وثراء اإلحياءات« عوامل النثر العادي 

تصبح إمكانية التخلي عن القوايف وحىت األوزان متاحة أمام الشعراء بعدما كانت من ضروريات 

  .النظم امللحة

.385حممد فتوح أمحد، الرمز والرمزية يف الشعر املعاصر، ص 1
́�-السعيد الورقي، لغة الشعر العريب احلديث2 ��ƨȈǟ¦ƾƥȍ¦�ƢēƢǫƢǗÂ�ƨȈǼǨǳ¦�ƢēƢǷȂǬǷ177.
.116حممد زكي العشماوي، دراسات يف النقد األديب املعاصر، ص 3
.119قدية، ص دراسة ن -علي جعفر العالق، يف حداثة النص الشعري4
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فال األوزان وال القوايف من «: ليقو " ميخائيل نعيمة"ويف هذا الشأن جند الشاعر والناقد  

فُرّب عبارة منثورة مجيلة : ضرورة الشعر كما أن املعابد والطقوس ليست من ضرورة الصالة والعبادة

التنسيق موسيقية الرنة كان فيها من الشعر أكثر مما يف قصيدة من مائة بيت مبائة قافية، وُرّب 

ت غايتها وذهبت كصرخة يف واد صلوات صالة خارجة من قلب منكسر فوق رمال الصحراء أدرك

، 1»خارجة من مئات األفواه بني مئات القناديل والشموع حتت سقوف مرصعة وقبب مزركشة

ليست يف ختري األوزان والقوايف واحملافظة  -يف نظر هذا الشاعر وغريه من الشعراء الرواد -فالعربة 

العربة تكمن يف طريقة التنسيق املوسيقي عليهما حمافظة العابد على الطقوس داخل املعابد، ولكن 

  .جلميل الرنات والنغمات

حصان طروادة «وقد تشكل هذا اإلقرار الثوري الداعي إىل تبين الشعر املنثور على هيئة 

الذي بفضله سيتوسل الشعراء احملدثون فيما بعد إىل اجتياح القلعة احلصينة للقصيدة العربية 

ƢȀŻƾē�ń¤�Ľ�ǺǷÂ��ƨȇƾȈǴǬƬǳ¦«2 وذلك باعتباره النمط الشعري الذي متثل التجسيد احلقيقي ،

  .للتغيري الكلي والشامل الذي ستقدم احلداثة نفسها من خالل شعاراته

وبعد أن ختطت املوسيقى الشعرية عتبة البدايات املرتبكة وجتاوزت املراحل التجديدية 

أعنف ثورة «رة احلداثية بوصفها السابقة، تصل أخريا إىل قمة التغيري وأفضله حتت أضواء الثو 

�ļƾȈǐǬƥ�Ä¢��ƨȈǻƢưǳ¦�ƨȈŭƢǠǳ¦�§ǂū¦�ƨȇƢĔ�ƾǠƥ�¢ƾƦƫ�Ŗǳ¦�ȆǿÂ��ĺǂǠǳ¦�ǂǠǌǳƢƥ�ƪ Ǭū�ƨȈǳƢŦÂ�ƨȇǂǰǧ

، وقد اصطلح أغلب النقاد والشعراء على 3»لنازك املالئكة" الكولريا"للسياب، و" هل كان حبا"

نظرا لتحرره شبه الكامل من " ر احلرالشع"تسمية هذا النمط من القصائد املستحدثة باسم 

  .سلطان القيد اخلليلي وهيبته

.116م، ص 1991، 15، ط)لبنان(ميخائيل نعيمة، الغربال، مؤسسة نوفل، بريوت 1
دراسة حول اإلطار االجتماعي الثقايف لالجتاهات والبىن األدبية، -كمال خري بك، حركية احلداثة يف الشعر العريب املعاصر2

  .267ص 
.28إبراهيم رماين، الغموض يف الشعر العريب احلديث، ص3
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الشعر احلر، شأنه شأن أي حركة جديدة يف ميادين الفكر «ير بالذكر أن هذا دواجل

ألنه على  ... واحلضارة، قد بدأ لدناً، حييا، مرتدداً، مدركاً أنه ال بد أن حيتوي على فجاجة البداية

ه إخالصه وحتمسه من أن يزل أحيانا ويتخبط، ذلك أن مثل هذه ، ولن يعفي"جتربة"كل حال، 

احلركات األدبية اليت تنبع فجأة، مبقتضى ظروف بيئية وزمنية، ال بد أن متر بسنني طويلة قبل أن 

والقبول لدى الذوق العريب الذي من الصعب أن يتنكر ملاضيه املمتد  1»تستكمل أسباب النضج

لتجارب الشبانية املعدودة اليت قد يكتب هلا االستمرار بدافع عرب القرون من أجل حفنة من ا

  .النجاح وقد يضيع عهدها القصري بني دعاوي الفشل السريع

�§ ƢƦǇȋ¦�ǺǷ�ƾȇƾǠǴǳ�ƨȈǠȈƦǗ�ƨƴȈƬǻ�°ǂƸƬŭ¦�ǂȇƢǤŭ¦�ÄǂǠǌǳ¦�§Ȃưǳ¦�¦ǀđ�ȆȇǄƬǳ¦�ÀƢǯ�ƾǬǳÂ

زي منه، وإنه لتجب اإلشارة املوضوعية ولعل أبرزها هو التأثر الظاهر بالشعر األجنيب وخاصة الرم

االستناد إىل الشعر الغريب ال يعين االنبتات إطالقا، فالتالقح احلضاري مقولة هامة، «هنا إىل أن 

�ƢǷ�ǂƻȉ¦�Ŀ�ÀƢƥÂǀǳ¦�ń¤�®ȂǬȇ�À¢�ǺǰŻ�ȏÂ�ƨȇǂǌƦǳ¦�ƨȇ°Ƣǔū¦�©¦ƾƷȂǳ¦�ǞȈŦ�ËŚǈȇ�ÀȂǻƢǫ�ƢĔ¤�ǲƥ

وهذا ما حدث مع القصيدة اجلديدة، لقد .عٍ دام االستناد إىل النموذج األصلي يتم على حنٍو وا 

يعمل على مراجعة الشعر  2»وصارت تتعامل مع النموذج الغريب من منطق... جتاوزت االنبهار

القدمي وتعديله، ومتابعة الشعر األجنيب يف حدود التفاعل اإلجيايب، أي على الدمج بني ما هو 

خاصة وإنتاج شعرية عربية متحضرة تؤمن تراثي مألوف وما هو وافد خمتلف يف سبيل خلق رؤية 

  .باالنفتاح على مجيع الثقافات والتيارات

�¾ƢĐ¦�Ŀ�ǂȇȂǘƬǳ¦Â�ŚȈǤƬǳ¦�̈°ÂǂǓ�ń¤�śȈƯ¦ƾū¦� ¦ǂǠǌǳ¦�ƪ ǟ®�Ŗǳ¦�ƨȈǇƢǇȋ¦�§ ƢƦǇȋ¦�ǺǷÂ

 للقانون العروضي اخلليلي بكل ما فيه من إلزامات«املوسيقي اإلحساس املؤمل بأن اخلضوع الكامل 

.26م، ص 1981، 6، ط)لبنان(نازك املالئكة، قضايا الشعر املعاصر،  دار العلم للماليني، بريوت 1

أدونيس منوذجاً، سراس للنشر، / درويش/ سعدي يوسف/ حممد لطفي اليوسفي، يف بنية الشعر العريب املعاصر ـ السياب2

.156م، ص 1996، 3تونس، ط
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، 1»ت قسرية فيه عظيم التضحية بأعنف الدفقات الشعورية وأعمق احلدوس الشعريةومواضعا

�ƾƟƢƦǳ¦�Ǧ Ǵǈǳ¦�°ƢƫÂ¢�ȄǴǟ�ÀȂǧǄǠȇ�̄ ¤�ǶĔƘƥ�řǔŭ¦�°ȂǠǌǳ¦�Ǯ ǳǀǯÂ��ƨȈǳƢǠǨǻȏ¦�©ƢƴǴŬ¦�¼ƾǏ¢Â

�Äǀǳ¦�°ȂǘƬǳ¦�ƨǫÂƢǈǷ�ƢĔƢǰǷƜƥ�ƾǠȇ�ŃÂ�¬Âǂǳ¦�©ƾǬǧ�ƨƬȈǷ�°ƢƫÂ¢�ȄǴǟ�ÀȂǧǄǠȇ«السائد منذ قرون إمنا 

باإلضافة إىل هذه  - والشاعر احلداثي . 2»قع احلياة وتطور الرؤيا لألشياء من حولهيشهده وا

يريد أن يكف بأن يكون تابعاً المرئ القيس واملتنيب واملعري، وهو يف هذا أشبه بصيب « -األسباب

، وأشبه بطائر مقيد حيلم بتجريب متعة التحليق يف مساء 3»يتحرق إىل أن يثبت استقالله عن أبويه

  .حلرية واالنطالقة السعيدة بعيدا عن األقفاص والقيودا

�ƢǿǀƦǼǳ�ƨȈƯ¦ƾū¦�̈Ȃǟƾǳ¦�¿ƢȈǬǳ�ȆǬȈǬū¦�Ǟǧ¦ƾǳ¦�ƢĔȂǯÂ�ƨȇƾȈǴǬƬǳ¦�®ȂȈǬǳ¦�̈ǂǰǨƥ�ƢǼǳȂǫ�ŘǠǷ�ǆ ȈǳÂ

ننكر النواحي اجلمالية يف القصيدة العربية القدمية، فلها مذاقها اخلاص، وهلا « والتحرر منها أننا 

ئها وتشكيلها املوسيقي، ولعلنا نقصد من قولنا هذا، أن عملية التطور شيء مجاهلا املتميز يف بنا

.، وشرط أساسي لنهوض األمم وتقدمها حنو املستقبل املزدهر4»طبيعي تقتضيه الظروف احلضارية

وكذلك فإننا ال نقصد من قولنا بضرورة احلرية يف الشعر احلداثي اخللو التام من القيود أو 

وإشاعة الفوضى، بل نقصد منها إقامة نظام جديد يكون أكثر صالحية لتلك إلغاء النظام «

5�̈ƢȈū¦Â�Ǟǫ¦Ȃǳ¦�µ»الظروف احلضارية اجلديدة °¢�ȄǴǟ�ƨǴǏƢū¦�©¦ƾƴƬǈŭ¦�ǲǸĐ�Å ƢǧÂ�ǂưǯ¢Â��

أن معظم هذا  -إذا حنن حترينا الدقة -نظام داخلي، أو لنقل « -يف األساس -النفسية، وهو 

خارجيا ) تصوراً (وينبع من داخله، وليس شيئا ) القصيدة( الشيء نفسه النظام داخلي ينتمي إىل

.115، مقدمة للشعر العريب، ص )أدونيس(علي أمحد سعيد : ينظر 1
دمشق  دراسات يف الشعر العراقي احلديث، منشورات احتاد الكتاب العرب،-ضياء خضر، شعر الواقع وشعر الكلمات2

.49م، ص 2000ط، .، د)سوريا(
.45-44نازك املالئكة، قضايا الشعر املعاصر، ص ص 3

.23حممد صايل محدان، قضايا النقد احلديث، ص 4
.359حممد النويهي، قضية الشعر اجلديد، ص 5
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، وذلك على عكس النظام القدمي الذي يفرض نفسه من اخلارج بكل صرامة 1»مفروضا عليه

. وقساوة فيجرب الشاعر على االمتثال ألوامره واالمتناع عن حمظوراته مع الكثري من األمانة والتحفظ

يء تابع يأيت دوره بعد االنتهاء من عملية الضبط الكلي جلميع القوانني أما العنصر الداخلي فش

املقررة املسبقة، فاإلتقان يف هذا النظام متوقف على اإلجادة الشكلية، وهو متوقف يف النظام 

  .احلايل على حسن التنسيق والتشكيل الداخلي

حظ ذلك االختالف واملتتبع ملظاهر التجديد يف شعرنا احلداثي يستطيع يف يسر أن يال

:الشديد الذي اتصف به الشكل املوسيقي اجلديد بفضل طابعه املتميز اهلادئ الرزين، فقد صار

،  وذلك حبكم الثقافة اجلامعة واملثاقفة 2»أخف جرسا وأخفى موسيقية وأقل دويًا وضجيجاً «

ا اليت حتب يف األذن البدائية وحده«الواسعة اليت ارتوى منها شعراؤنا؛ فاملعروف الشائع أن 

�ƪ ƥǀēÂ�À̄ȋ¦�ƪ ǨǬưƫ�ƢǸǴǯÂ��°ǂǰƬǳ¦�®¦ǂǗ¦Â�¶ƢƦǔǻȏ¦�¿ƢŤÂ�©Ƣƥǂǔǳ¦�±Âǂƥ�ƨȈǬȈǇȂŭ¦�©ƢǟƢǬȇȍ¦

مالت إىل اإليقاع اخلفي الذي حيتاج إىل ذكاء وإرهاف مسع اللتقاطه وتتبعه، وإىل التنويع الفين 

لبها واختالف ظالهلا الذي مينع امللل ويسمح للموسيقى مبجاوبة دقائق العواطف وتعددها وتق

ƢĔ¦Ȃǳ¢Â«3 وهذا يعين أن اإليقاع اجلديد مل يعد يهتم بالنواحي اجلمالية الشكلية، وال بتلك ،

الضربات احلادة البارزة اليت يتوقف إدراكها عند حدود األذن اخلارجية، بل ذهب إىل أبعد من 

بشرية وما فيها من متوجات ذلك حني راح يقتبس معظم أنغامه ومقوماته الصوتية من قاع النفس ال

  .وذبذبات ودرجات انفعالية متفاوتة

وقد أدى هذا التوجه من اخلارج إىل الداخل يف هذا اإليقاع املتمرد على كل جامد وباٍل 

فلسفة التذوق الشعري للقصيدة العربية، فبينما  «إىل بلوغ مرحلة التحول اجلذري واجلوهري يف 

.82-81قضاياه وظواهره الفنية واملعنوية، ص ص -عز الدين إمساعيل، الشعر العريب املعاصر1

.100حممد النويهي، قضية الشعر اجلديد، ص 2
.465املرجع نفسه، ص 3
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تذوقها أساسا على األذن، اجتهت القصيدة احلديثة إىل كسر  كانت القصيدة التقليدية تعتمد يف

هذا النظام املوسيقي وإىل جعل االعتماد يف التذوق على العني أكثر، ولذلك أصبحت القصيدة 

الشعرية جتربة معايشة بواسطة القراءة البصرية بعد أن كانت جتربة إنشاد ومساع، وأصبحت اللغة  

، أي 1»ة وتشكيلية معًا ومل تقتصر على أن تكون أداة زمنية فقطكأداة موسيقية من مث أداة زمني

�©¦ƾƷȂǳ¦�Ƥ ǻƢƳ�ń¤�ǶȀǈƫ�ƨȇȂǔǟ�̈ƾƷÂ�ń¤�¾ȂƸƬƬǳ�ǎ ǳƢŬ¦�®ǂĐ¦�řǷǄǳ¦�Ƣǿ®ȂƳÂ�©±ÂƢš �ƢĔ¢

  .األخرى يف تشكيل العمل الشعري واستكمال أبعاده الداللية واجلمالية

-�ƢđƢǏ¢�ƾǫ�ƨȈǴȈǴŬ¦�À¦±Âȋ¦�ń¤�̈ǂǜوإىل جانب هذا امللمح التجديدي اخلطري نلمح أن الن

نوع من االنقالب اجلذري، وباتت ترى يف تلك األوزان املعتقة احملنطة عرب األجيال  -هي األخرى

�®ǂů�ƢĔ¢�ȄǴǟ�¾¦Ȃǘǳ¦�śǼǈǳ¦Â»�ǶēƢǟƢǬȇ¤�¦ȂǬǴź�À¢�ǺȇǂǏƢǠŭ¦� ¦ǂǠǌǳ¦�ÀƢǰǷƜƥÂ�̈ƾȈǬǟ�ȏ�ƲĔ

إيقاعات زمان مضى، على أن كل ما " العني"العصرية اجلديدة إذا وجدوا أن إيقاعات صاحب 

ينبغي التأكيد عليه هو بقاء الشعر رقصاً، كما كان يقول فالريي، ال أن يتحول إىل مشي خمرت 

، وهذا معناه أن النظم أو الوزن الشعري حبلول احلداثة وما محلته من مفاهيم مغايرة قد 2»بليد

يقة الشعرية املعاصرة، ومل تعد مشكلة كف عن أن يشكل الشرط األساسي أو األويل للحق«

، ومن مث فالشعرية 3»"عمل شعري"وإمنا مشكلة " نص موزون"القصيدة العربية احلديثة مشكلة 

�°¦ƾǬŠ�ǺǰǳÂ�ǾȈǴǟ�ǚǧƢŢ�ƪ ǴǛ�ǲƥ�ƨȈǬȈǇȂŭ¦�ƢēƢǷƢǸƬǿ¦�ǺǷ�ÅƢǷƢŤ�ȆǴȈǴŬ¦�À±Ȃǳ¦�» ǀŢ�Ń�̈ǂǏƢǠŭ¦

الشعورية، وذلك بعد قدر معني من التشذيب، ويف حدود الفائدة اليت تقتضيها احلاجة الفنية و 

من جهة، ويف نسف القانون اإلكراهي 4»، يف تفجري هندسة البيتتتجلى عملية التشذيب«و

.الذي كانت التفعيلة ترزُح حتته يف فضاء التصورات التقليدية املنضبطة من جهة أخرى

́�-السعيد الورقي، لغة الشعر العريب احلديث1 ��ƨȈǟ¦ƾƥȍ¦�ƢēƢǫƢǗÂ�ƨȈǼǨǳ¦�ƢēƢǷȂǬǷ202.
.62جهاد فاضل، قضايا الشعر احلديث، ص 2
دراسة حول اإلطار االجتماعي الثقايف لالجتاهات والبىن األدبية، -كمال خري بك، حركية احلداثة يف الشعر العريب املعاصر3

  .261ص 
.146ي اليوسفي، يف بنية الشعر العريب املعاصر، ص حممد لطف 4
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نراه  - النقدية احلداثية حسب ما تقر به أغلب النماذج الشعرية واآلراء -فالبيت الشعري 

بدور الرتابط التالحقي أو «قد حاد عن  مجيع الصفات واألدوار القدمية، حبيث مل يعد يهتم 

التواصل األفقي الذي كان ينهض به البيت يف القصيدة الكالسيكية أو الرومانطيقية، وإمنا بدأ 

ǴǷ�¾Ƣǰǋȋ¦�̈®ƾǠƬǷÂ�̈ŚǤƬǷ�ƨȈƬŢ�ƨȈƟƢǼƥ�̈ƾƷÂ�ǲưŻ�À¢�ń¤��̧ǄǼȇ�Ä¢��Ä°ƢǸǠŭ¦�̧ ȂǸĐƢƥ�ƨǸƸƬ

، وهذا 1»اليت باتت متثلها القصيدة اجلديدة" املدينة الشعرية احلديثة"الوظيفي والتشكيلي، هلذه 

يعين أن وحدة البيت الشعري قد حتولت إىل الذوبان الكلي، شكالً ومعًىن، يف بوتقة الوحدة العامة 

Ǵǟ�ƾǟƢǇ�Äǀǳ¦�ǂǷȋ¦�ȂǿÂ��ǾǴǸǯƘƥ�ǎ Ǽǳ¦�ƢȀǴǨǰȇ�Ŗǳ¦�ƨȈƟƢŹȍ¦�ȄǬȈǇȂŭ¦�¿ƢǷ¢�ǂưǯ¢�¾ƢĐ¦�ǞȈǇȂƫ�Ȅ

اليت تنبع من عمق التالحم املتكامل لألصوات والكلمات واملشاعر واالنفعاالت، وال تنبع من جمرد 

  .شطرين متقابلني متساويني أو من بضع تفاعيل متناظرة

مي وضعها القد -وكذلك األمر بالنسبة للتفعيلة اليت ختطت ـ وبشكل ملفت لالنتباه

جبرسها احلاد البارز، وتكررها املنتظم الرتيب، وعددها الذي ال يزيد وال ينقص بيتا بعد بيت، «

تراجع حضور التفعيلة كوحدة صوتية «، وتبعا لذلك 2»وانقسامها السيمرتي إىل شطرين متناظرين

ناتئة، لقد خلصت من طابعها اإلكراهي، فلم يعد هديرها يطغى على صوت الشاعر بل صارت 

، ووحدة موسيقية مرنة ومطواعة يشكلها 3»جمرد عامل من العوامل اليت تدير البناء اإليقاعي العام

الشاعر كما يشاء ودون أي شرط أو التزام، وهذا من شأنه أن يكسبها قدرًا وافرًا من التنوع 

  .واحليوية

دراسة حول اإلطار االجتماعي ـ الثقايف لالجتاهات والبىن  - كمال خري بك، حركية احلداثة يف الشعر العريب املعاصر1

.279األدبية، ص 

.95حممد النويهي، قضية الشعر اجلديد، ص 2
.147املعاصر، ص حممد لطفي اليوسفي، يف بنية الشعر العريب 3



  التشكيل اإليقـاعي.........................................................................:................الفصل الثالث

268

ختلفة ومن مالمح التجديد املوسيقي أيضا شيوع ظاهرة اخللط بني البحور الشعرية امل

، وجاء االعتماد "جممع البحور"داخل القصيدة الواحدة، وهو ما يدعى يف النظرية الرومانطيقية بـ 

حبثا عن حركات وفوارق إيقاعية «على هذا النمط التشكيلي املتنوع املتنقل من حبر إىل آخر 

1»ه الشعريةتستجيب ـ بنحو أو بآخر ـ إىل االندفاعات املتسارعة وغري املنتظمة، غالبا، لشحنت

  -إن شئنا مزيدا من التوضيح -اليت كانت يف القدمي حبيسة النظام احملدد واإليقاع املوحد أو 

كانت تابعة للقانون اخلليلي املطرد تأيت بعده وال تنبع من داخل العملية الشعرية أثناء املمارسة 

  .الكتابية

ذي أصاب القافية حتت إىل التجديد املهم ال -ولو يف عجالة -ويبقى اآلن أن نشري 

األضواء واالحتفاالت املوسيقية احلداثية، فجعلها تتحول متاما عن تلك االصطالحات واملقاصد 

�À¢�ǶǴǠǻ�ƢǼǴǰǧ�ƨǴȇȂǗ�ƢǻÂǂǫ�ƨȇƾȇƾū¦�ƢĔƢƦǔǫÂ�ƢĔ¦°ƾƳ�śƥ�ǞƦǬƫ�ƪ ǴǛ�Ŗǳ¦�ƨŻƾǬǳ¦» القافية يف

�ȂǤǳ�ƨǴȈǐƷ�ǂǟƢǌǳ¦�ǺǷ�ǾƦǴǘƬƫ�ƢǷ�ǲǯ�ƪ ǻƢǯ�ƨƦȈƫǂǳ¦�ƨŻƾǬǳ¦�Ƣē°ȂǏ�ǂǟƢǌǳ¦�ÀƢǯ�ƢǷ�¦ŚưǯÂ��ƨǠǇ¦Â�ƨȇ

ختطر له القافية قبل أن ينظم البيت الشعري ذاته، فكان ينظم البيت حينذاك للقافية اليت خطرت 

�Ŗǳ¦�©ƢǸǴǰǳ¦�ǺǷ�ƨǸƟƢǫ�Ŀ�ǂǟƢǌǳ¦�ƢȀǼǟ�Ʈ... له ƸƦȇ�ȏ�ƨǸǴǰǧ�̈ƾȇƾŪ¦�Ƣē°ȂǏ�Ŀ�ƨȈǧƢǬǳ¦�ƢǷ¢

�ƨǸǴǯ�Ȇǿ�ƢŶ¤Â��̈ƾƷ¦Â�ƨȇƢĔ�ȆȀƬǼƫ"ت اللغة يستدعيها السياقان املعنوي بني كل مفردا" ما

�ǆ ǨǼǳ¦�¬Ƣƫǂƫ�ƨȇƢĔ�ǂǘǈǳ¦�¦ǀŮ�ǞǼǐƫ�Ŗǳ¦�̈ƾȈƷȂǳ¦�ƨǸǴǰǳ¦�Ȇǿ�ƢĔȋ��ÄǂǠǌǳ¦�ǂǘǈǴǳ�ȆǬȈǇȂŭ¦Â

، وهلذا يرى شعراء احلداثة أن اإلبقاء عليها وعدم إقصائها من العملية الفنية 2»للوقوف عندها

فات والفواصل املوسيقية بني األشطر الشعرية وأثرها ضرورة ملحة نظراً ألمهيتها البالغة يف حتقيق الوق

على النفس املتلقية، ولكن بشرط التخلي الكلي عن طابعها املوحد اململ واخلروج التام عن 

الثقايف لالجتاهات والبىن  -دراسة حول اإلطار االجتماعي -كمال خري بك، حركية احلداثة يف الشعر العريب املعاصر1

.288األدبية، ص 
.62عز الدين إمساعيل، التفسري النفسي لألدب، ص 2
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�ƢȀǸǣƢǼƫÂ�ƢĔȂǴƫÂ�Ƣǿ®ƾǠƫÂ�ƢȀǟȂǼƫ«معطفها التقليدي املهرتئ، من كثرة االستعمال، إذ ال بد من 

ǾǴǷƢǰƫÂ�řǨǳ¦�ǲǸǠǳ¦�ÀȂǴƫÂ�ƢēƢƦǴǬƫÂ�ǆيف حركة مسفونية متموجة متغرية حسب أ ǨǼǳ¦� ¦Ȃǿ«1 وقد ،

  .أدى هذا التنويع والتلوين اجلميل بالشاعر احلداثي إىل عدم التزام حرف الروي الواحد أيضا

�Ń�ȆǬȈǇȂŭ¦�¾ƢĐ¦�Ŀ�ƨȇƾȇƾƴƬǳ¦�©¦±Ƣųȍ¦Â�©ȏÂƢƄ¦�ǞȈŦ�ÀƘƥ�°ǂǬǼǧ�°®ƢƦǻ�Śƻȋ¦�ĿÂ

م شعرهم يف القالب القدمي، كما أن املسألة مل تكن جمرد نتيجة عجز من الشعراء عن نظ«تكن 

الرغبة يف التخفف من أعباء الوزن والقافية، فما أيسر التزامها بعد قليل من الدربة واملراس، وإمنا  

كان الدافع احلقيقي هو جعل التشكيل املوسيقي يف جممله خاضعا خضوعا مباشراً للحالة النفسية 

فالقصيدة يف هذا االعتبار صورة موسيقية متكاملة، تتالقى . عنها الشاعرأو الشعورية اليت يصدر 

فيها األنغام املختلفة وتفرتق حمدثة نوعا من اإليقاع الذي يساعد على تنسيق املشاعر واألحاسيس 

  ".اإليقاع الداخلي"، وهذا النوع اإليقاعي هو ما اصطلح على تسميته باسم 2»املشتتة

وتر خارجي يتجلى من «: إيقاعان، تركييب وتعبريي، وهو ذو وترين - من مث- فاإليقاع 

خالل النغم الصويت املتمثل يف الوزن والقافية، ووتر داخلي يتجلى من خالل النغم النفسي 

فإذا اكتفينا بالوتر اخلارجي فإننا ال حنصل إال على ترتيب الكلمات واحلروف وفق ... العميق

وإذا ... ، ويظل هذا الوتر يصدح ليمأل اآلذان بإيقاع غنائي عذبشكل متماثل يف البنية والصورة

سيطر هذا الوتر على بنية القصيدة سيطرة تامة فإنه ينسينا الوتر الداخلي ويلغي دوره شيئا فشيئا 

، 3»إىل أن تصبح األذن مركز اإلحساس الوحيد، ويصبح اإليقاع كدمية تتحرك آليا أو صناعيا

رين أن يعزفان معًا ويف نفس اللحظة لكي يتحقق ذلك اإليقاع املكتمل ولذا فال بد هلذين الوت

  .والتأثري املنشود

.94خليل املوسى، احلداثة يف حركة الشعر العريب املعاصر، ص 1

.63ن إمساعيل، الشعر العريب املعاصر ـ قضاياه وظواهره الفنية واملعنوية، ص عز الدي 2
.92خليل املوسى، احلداثة يف حركة الشعر العريب املعاصر، ص 3
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على كل من اإليقاع  -بشيء من الدقة والتفصيل-ويف املبحثني اآلتيني سنحاول التعرف 

اخلارجي واإليقاع الداخلي ودورمها التشكيلي والوظيفي يف شعر شاعرتنا املفجوعة على وطنها 

  ."ى طوقانفدو "اجلريح 
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  .اإليقاع الخارجي: ثانيا

:الّتشكالت الوزنية ووظائفها األسلوبية)1

العديد من احلركات الثورية الداعية إىل  -كما أشرنا يف السابق  -عرف احلقل املوسيقي 

وجوب اخلروج من عباءة األمناط التقليدية اجلاهزة، إذ ال بد من تطوير املوسيقى وتطويعها وفقا 

بأن  - تلميحًا وتصرحياً -العصر وإيقاعاته العصرية املستحدثة، فكان أن قال البعضملقتضيات 

الوزن جمرد آلة موسيقية قدمية تلفت أوتارها من كثرة الغبار واالجرتار، ومّج الناس فكرة الرقص على 

فإنّه إيقاعها البايل الرتيب، ولكن الوزن بالرغم من ذلك القيل والقال وحماوالت التقليل من شأنه،

نازك "ظّل حمافظا على رونقه ومشوخه بني مجيع العناصر املوسيقية، وذلك باعتباره كما تذهب 

فال شعر من دونه مهما حشد ... الروح اليت تكهرب املادة األدبية وتصّريها شعراً «": املالئكة

إذا ملستها  الشاعر من صور وعواطف، ال بل إّن الصور والعواطف ال تصبح شعرية باملعىن احلق إال

، ومن مث فالوزن هو الذي مينح الشعر نسغ احلياة 1»أصابع املوسيقى ونبض يف عروقها الوزن

وأسباب النضارة والدميومة بني األجناس والفنون، وإذا كانت املكونات الفنية من صور وخياالت 

ŷ¢Â�À±Ȃǳ¦�ƨƳ°®�ń¤�ǲǐƫ�ȏ�ƢĔƜǧ�ÄǂǠǌǳ¦�ǲȈǰǌƬǴǳ�ƨȇ°ÂǂǓ�Ãǂƻ¢�©ƢǰȈǼǰƫÂ�¦̄Ɯǧ��ǾƬȈ وعواطف

  .غاب هذا األخري غابت معه أغلب القيم واملعاين الشعرية احلقة

-وكذلك فإن الوزن وإْن كان يتصف يف املقام األول بالشكلية اخلارجية الطاغية، فإن له 

قيمة انفعالية هامة تتعلق بتخدير احلواس من الناحية الفسيولوجية، كما أنّه « -يف نفس الوقت

�ǂǠǌǳ¦�ǺǷ�ǲǠŸ�ƢŲ��ȆƳȂǳȂȇƢƥ�ǞȇǂǨƫ�ǺǷ�Ƣđ�ǲǐƬȇ�ƢǷÂ�ÀƢǈǻȍ¦�Ãƾǳ�ƨȇǂǘǨǳيرتبط باألحاسيس ا

، وهذا دافع آخر دفع النقاد والشعراء، على 2»التعويض الضروري واحليوي لتوترات انفعالية كثرية

.238نازك املالئكة، قضايا الشعر املعاصر، ص 1
.140مرحلة الرواد، ص -حممد راضي جعفر، االغرتاب يف الشعر العراقي املعاصر 2
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حدٍّ سواء، إىل اإلبقاء عليه واالكتفاء ببعض التعديالت النسبية اليت اختصت بالتنويع يف عدد 

  .اصةالتفاعيل خ

أوزان شعرية مجيعها ) 06" (الليل والفرسان"وقد استخدمت شاعرتنا يف نظمها لديوان 

يندرج حتت النمط الصايف البسيط، ولبيان حجم هذا االستخدام املتفاوت ونسبته نقرتح اجلدول 

  :اإلحصائي اآليت

البحور 

الشعرية
  الكاملالمتقارب  الرمل  المتدارك  الرجز

مجزوء 

  الوافر

عدد 

القصائد
080403020101

النسبة 

  المئوية
42,10%21,05%15,78%10,52%05,26%05,26%

قد تصّدر القائمة الوزنية " الرجز"وبعد عملية اإلحصاء واالستقراء الدقيق نستنتج بأّن 

على ) ُمْستَـْفِعُلنْ (بنسبة تفوق كل النسب ورتبة تعلو مجيع الرتب، حبيث استحوذ بتفعيلته السباعية 

" املتدارك"، ويليه مباشرة حبر )%42,10(أي ما نسبته ) قصائد 08(أغلب قصائد الديوان 

" الليل والفرسان"قصائد من ) 04(تامة وناقصة خالل ) فَاِعُلنْ (الذي ترددت وحدته اإليقاعية 

اليت أطلت ) اِعَالُتنْ فَ (و" الرمل"، ويأيت يف املقام الثالث دور )%21,05(حمققا بذلك ما نسبته 

، )%15,78(قصائد فقط، وهي اإلطاللة اليت متثلت النسبة املئوية ) 03(بإيقاعها الصايف على 

، أما املرتبتني األخريتني فكانت )%10,52(حبضوره املزدوج وبنسبة ) فـَُعوُلنْ " (املتقارب"مث يأيت 
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حبضور وحيد وبنسبة بلغت ) ُمَفاَعَلُنتْ (" جمزوء الوافر"و) ُمتَـَفاِعُلنْ " (الكامل"من نصيب كل من 

  .من النسبة اإلمجالية) %05,26(حد اخلفوت الشديد 

أن اإلمعان يف استخدام هذه األوزان الصافية دون غريها جاء تلبية صرحية : واجلذير بالذكر

تسميها أخرج معظم البحور املركبة، أو البحور املمزوجة كما «إلرادة الواقع املوسيقي اجلديد الذي 

، من دائرة الفاعلية والتأثري بشكل يكاد يكون تاما، واقتصر التشكيل املوسيقي يف "نازك املالئكة"

،  نظراً ملا يتيحه هذا النمط الوزين من مرونة وقدرة 1»أغلب الكتابات الشعرية على البحور املفردة

ال ختضع ألي التزام قبلي  هائلة على التنويع يف عدد التفاعيل والتالعب بطول األسطر اليت باتت

  .سوى ملقدار الدفقة الشعورية والغاية التعبريية

وقد عمدت الشاعرة إىل إحداث أكرب قدر ممكن من التلوينات املوسيقية عرب تكنيك 

املداخلة بني البحور الشعرية املتعددة داخل القصيدة الواحدة تارة، أو عرب ما جييزه قانون الزحاف 

وذلك حرصا منها على إنقاذ جتربتها الشعرية عموما من خمالب الرتابة والنمطية والعلل تارة أخرى، 

.اليت عادة ما حتيل الشعر إىل الالشعر، واجلمال إىل القبح والرتّدي

  :التداخل بين البحور- أ

التداخل الوزين منط أسلويب جديد أبدعه اإلصرار احلداثي على اخلروج من قمقم الصنمية 

كالسيكية، والرغبة يف الولوج إىل فضاء جديد ال يعرتف مبا أعده القدماء من والوحدة النغمية ال

ضوابط والتزامات، وإمنا كّل ما يهّمه هو الدفقات الوجدانية والضربات القلبية املتفاوتة سرعة 

وبطئا، وما تستوجبه هذه وتلك من انسيابية واسرتسال جيعل الطول والقصر السطري وحىت 

  .لصارم خادما له ال العكسالقانون العروضي ا

.76دراسة نقدية، ص -علي جعفر العالق، يف حداثة النص الشعري1



  التشكيل اإليقـاعي.........................................................................:................الفصل الثالث

274

هذا، وقد جاءت فكرة املزج بني األحبر املختلفة داخل القصيدة الواحدة كردة فعل طبيعية 

يقتضي كتابة قصائد طويلة يستقل كل مقطع منها «ملتغريات العصر، ولذلك التوجه الدرامي الذي 

تنقلها القصيدة ضمن إطار كلي بوزن يستوعب بعدًا من أبعاد التجربة الفكرية والشعورية اليت 

، وهذا يساعد على إنتاج وحدة من نوع آخر ال تتم على مستوى البيت الشعري، بل 1»متناغم

  .تتم على مستوى أكرب يضطلع به كل من املوقف العام والرؤية الكلية

ولعل من أجنع القصائد اليت استوعبت هذا النمط اإليقاعي املستحدث، ليس على 

الفدائي "فحسب بل وعلى مستوى الشعر الطوقاين بأكمله، قصيدة " والفرسانالليل "مستوى 

اليت يتأسس معمارها النهائي على ثالثة مقاطع شعرية ميثل كل منها صوتًا دراميًا حيكي " واألرض

قصة ويلخص جتربة إنسانية من جتارب الواقع الفلسطيين الضاج بآالف األصوات الصارخة إزاء 

املفروضة فرضًا من عدّو صهيوين غاشم ال يسأم من تقمص األدوار اإلرهابية املعاناة اجلربية 

  .املتنوعة على خشبة املسرح الفعلي

:الذي حيدثنا قائالً " مازن أبو غزالة"فجاء املقطع األّول ناطقاً بلسان الفدائي الشهيد 

َأْجِلُس َكْي َأْكُتَب َماَذا أْكُتُب؟«

َما َجْدَوى الَقْوْل؟

...ي، يَا بـََلِدي، يَا َشْعِبييَا أْهلِ 

!َما أْحَقَر أْن أْجِلَس َكْي َأْكُتبَ 

ِفي َهَذا اليَـْومْ 

.63م، ص 2001ط، .حسن الغريف، حركية اإليقاع يف الشعر العريب املعاصر، إفريقيا الشرق، املغرب، د1
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َهْل َأْحِمي َأْهِلي بالَكِلَمه؟

َهْل أُْنِقُذ بـََلِدي بِالَكِلَمه؟

ُكلُّ الَكِلَماِت اليَـْومْ 

ِمْلٌح الَ يُوِرُق أْو يـُْزِهرْ 

1.»ِفي َهَذا اللَّْيلْ 

هو الذهول والضياع التابعني لعامل  - كما يبدو جلياً   -املقطع الشعري فمدار هذا 

االنشطار الداخلي يف نفس الفدائي الذي يعاين حالة حادة من التوتر وعدم االستقرار واالرتباك 

يف حتديد اخليارات النهائية، وهذا ما يكشف عنه ذلك الرتدد املرتاوح بني اإلقبال على فعل الكتابة 

يف  - �ƢĔȂǰǳ�ƢȀȈǴǟ�ǖƼǈǳ¦Â�ƨǸǴǰǳ¦�ÀƢǔƬƷ¦�śƥ�Â¢��Ƣǿ¦ÂƾƳ�¿¦ƾǠǻ¦�ƨƴŞ�ƢȀǼواإلعراض ع

تبقى جمرد حرب على ورق ال يقدم وال يؤخر وال يصنع الشيء املوجب وال اهلدف  -النهاية

خبفته وسرعة إيقاعيته وقابليته " اخلبب"أو إن شئت " املتدارك"ولذلك كله فقد كان . املرغوب

الصيغ واملشتقات املوسيقية هو البحر األقدر على محل هذا النوع من  للتشكل على العديد من

ǂǬƬǈƫ�ȏÂ�¢ƾē�ȏ�Ŗǳ¦�ƨǬǴǬǳ¦�ƨȈǈǨǼǳ¦�©ȏƢū¦.

، إنه الصوت الذي يروي األحداث وال )الشاعرة(ويأيت يف املقطع الثاين صوت الراوي 

  ":فدوى"يصنعها، يفّصل األدوار وال يتقمصها، تقول 

وِل والضََّياعِ ِفي بـَْهَرِة الُذهُ «

أَضاَء ِقْنِديٌل إَلِهيٌّ َحَنايَا قـَْلِبهِ 

.504فدوى طوقان، الديوان، ص 1
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نَـْيِن َوَهُج َجْمَرتـَْينْ  َوَشعَّ ِفي الَعيـْ

وأْطَبَق الُمَفكَِّره

، َماِزُن، الَفَتى الشَُّجاعْ  َوَهبَّ

َيْحِمُل ِعْبَء ُحبِّهِ 

أْرِضِه َوَشْعِبهِ وَُكلَّ َهمَّ 

!!َرهالُمبَـْعثَـ وَُكلَّ أْشَتاِت الُمَنى

* * *

َماٍض أنَا أُمَّاهُ :-

َماٍض َمَع الرِّفَاقِ 

ِلَمْوِعِدي

رَاٍض َعِن الَمِصيرِ 

أْحِمُلُه َكَصْخَرٍة َمْشُدوَدٍة ِبُعُنِقي

َفِمْن ُهَنا ُمْنطََلِقي

1وَُكلُّ َما َلَديَّ، ُكلُّ النَّْبضْ 

 .وما بعدها  505فدوى طوقان، الديوان، ص 1
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َوالِعَباَدهَوالُحبِّ واإليثَارِ 

أْبُذلُُه َألْجِلَها، ْلْألْرضْ 

َمْهرًا، َفَما أَعزُّ ِمْنِك يَا

أُمَّاُه إالَّ األْرضْ 

!يَا َوَلِدي:-

!يَا َكِبِدي

أُمَّاُه َموِْكُب الَفَرحْ :-

َلْم يَأِت بْعدْ 

َلِكنَُّه الَ بُدَّ أْن َيِجيءْ 

َيْحُدو ُخطَاُه الَمْجدْ 

يَا َوَلِدي:-

  ... .ايَ 

ْبَل ـ:- الَ َتْحَزِني إَذا َسَقْطُت قـَ

1َمْوِعِد الُوُصولْ 

 .ا بعدهاوم  505فدوى طوقان، الديوان، ص 1
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َفَدْربـَُنا َطوِيَلٌة َشِقيَّه

َوُدوَن َمْوِعِد الُوُصوِل تـَْرَتِمي َعَلى الَمَدى

َسَواِحُل اللَّْيِل الَجَهَنِميَّه

َماءْ  نـَْعبـُُرَها َعَلى َمَشاِعِل الدِّ

َلِكْن َيِجيُء بـَْعَدنَا الَفَرحْ 

َالبُدَّ ِمْن َمِجيِئِه َهَذا الَفَرحْ 

فـََيَتَساَوى األْخُذ َوالَعطَاءْ 

يَا َوَلِدي:-

!اْذَهبْ 

َوَحوَّطَْتُه أُمُُّه ِبُسورََتْي قـُْرآنْ 

!اْذَهبْ 

َوَعوََّذْتُه بِاْسِم اللَِّه َوالُفْرقَانْ 

َسيُِّد الُفْرَسانْ لَفَتى اَألِميرُ َكاَن ًماِزُن ا

1َكاَن َمْجَدَها وَِكْبرِيَاَءها وََكانْ 

 .وما بعدها  505فدوى طوقان، الديوان، ص 1
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َعطَاَءَها الَكِبيَر ِلْألْوطَانْ 

* * *

ِفي َخْيَمِة اللَّْيلِ 

َوِفي رََحابَِة الَعَراءْ 

قَاَمْت ُتَصلِّي

َورَفـََعْت إَلى السََّماِء َوْجَهَها

وََكاَنْت السََّماءْ 

بِالنُُّجوِم واألْلَغازْ َتْطَفُح 

.......

لِْلَحَياهيَا يـَْوَم َأْسَلَمْتهُ 

َعِجيَنًة َصِغيَرًة ُمطَيََّبه

ِبُكلِّ َما ِفي أْرِضَنا ِمْن ِطيبْ 

يَا يـَْوَم ألَقَمْتُه َثْديـََها الَخِصيبْ 

َوَعانـََقْت َنْشَوتـََها
1

 .وما بعدها  505فدوى طوقان، الديوان، ص 1
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َواْكَتَشَفْت َمْعَنى ُوُجوِدَها

ِفي َدرَِّة الَحِليبْ 

......

......

يَا وَلِدي(

يَا َكِبدي

ِمْن أْجِل َهَذا اليَـْومْ 

ِمْن أْجِلِه َوَلْدُتكَ 

ِمْن أْجِلِه أْرَضْعُتكَ 

ِمْن أْجِلِه َمَنْحُتكَ 

َدِمي وُكلُّ النَّْبضْ 

وَُكلُّ َما يُْمِكُن أْن َتْمَنُحُه أُموَمه

يَا َوَلِدْي، يَا َغْرَسًة َكرِيَمه

ُتِلَعْت  1ِمْن أْرِضَها الَكرِيَمهاقـْ

 .وما بعدها  505فدوى طوقان، الديوان، ص 1
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اْذَهْب، َفَما أَعزُّ ِمْنَك يَا

1.»بـَُنيَّ إالَّ اَألْرضْ 

من ثالثة مشاهد شعرية يتوىل كّل منها دورًا معينًا من -بدوره-ويتشكل هذا املقطع الثاين

للمفكرة، وتصميمه " مازن"أدوار هذه القصة البطولية، فجاء املشهد األول متزامنا مع إطباق 

الراضي على محل العبء النضايل وأثقاله، واهلم اجلماهريي وأوزاره على عنق الواجب واإليثار بدال 

من القعود يف برزخ الضياع بني اخلواطر والكلمات، إذ ال بد من االنطالقة السريعة حنو ساحة 

  .الفداء ومواجهة املصري احملتوم من أجل اسرتداد الكرامة املغصوبة عرب السنني الطوال

ويف هذه اللحظات املشحونة حزمًا وعزمًا يأيت املشهد الثاين ليضطلع مبهّمة التجسيد 

والتفصيل الدرامي الدقيق، وذلك عرب تقنية احلوار الواقعي بني كل من الفدائي وأم الفدائي، نظرا 

 ملا يتيحه هذا التكنيك الروائي احلديث من أسباب الكشف عن املوقف الشعوري واملنحى الفكري

  .لكال الطرفني

مث يأيت املشهد الثالث واألخري نابضا مبعاين الرحيل والغياب والذكرى املؤملة، وجاء التكرار 

يف األسطر األخرية خري ممثل هلذه املعاين املأساوية وما رافقها " كان"املتتابع للفعل املاضي الناقص 

  .من مشاعر الفقد وتسارع يف الضربات الوجدانية

ي استوعب مجيع هذه املشاهد واألبعاد الشعورية والفكرية إيقاعيا فهو أما البحر الذ

أو ما يعرف يف إطار الدراسات العروضية القدمية مبطية الشعراء، نظراً لغياب «)ُمْستَـْفِعُلنْ " (الرجز"

، وملا يتسم به من طواعية ومرونة بني يدي االستخدام 2»التكلف والصعوبة أثناء اعتماده

��ȆǬȈǇȂŭ¦ƨƠƳƢǨŭ¦�ƢēƢƦǴǬƫÂ�̈ƢȈū¦�©¦ƾȈǬǠƫ�¿ƢǷ¢�®ȂǸǐǳ¦�ȄǴǟ�ƨǴȈǴŪ¦�Ǿƫ°ƾǫ�Ǻǟ�Ȑǔǧ�¦ǀǿ.

 .وما بعدها  505فدوى طوقان، الديوان، ص 1
دراسة وتطبيق يف شعر الشطرين والشعر احلر، دار الشروق -عبد الرضا علي، موسيقى الشعر العريب قدميه وحديثه : ينظر 2

.60م، ص 2007، 1، ط)األردن(للنشر والتوزيع، عمان 
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ويف املقطع األخري تعود بنا الشاعرة تارة أخرى إىل صوت الفدائي ليحكي حلظة استشهاده 

:البطويل اليت يستحيل أن ُتطوى بني طيات التجاهل والنسيان

َورَاَء الرَّبـَْواتْ »طُوبَاُس ««

تَـَوتـَُّر ِفي الَكِلَماتْ أَذاٌن تَـ 

َها النـَّْومْ  َوُعُيوٌن َهاَجَر ِمنـْ

الرِّيُح َوراَء ُحُدوِد الصَّْمتْ 

تـَْنَدِلُع، ُتَدْمِدُم ِفي الرَّبـَْواتْ 

تـَْلَهُث َخْلَف النـََّفِس الضَّاِئعِ 

!تـَرُْكُض ِفي َداِئَرِة الَمْوتْ 

......

!يَا أَلْف َهالَ بِالَمْوتْ 

النَّْجُم الَهاِوي َوَمَرقْ َواْحتَـَرَق 

َر الرَّبـَْواتْ  َعبـْ

بـَْرقاً ُمْشَتِعَل الصَّْوتْ 

زَارِعاً اإلْشَعاَع الَحيِّ َعَلى ـ

الرَّبـَْواتْ 
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!ِفي أْرٍض َلْن يـَْقَهَرَها الَمْوتْ 

1.»أَبداً َلْن يـَْقَهَرَها الَمْوتْ 

بني حاليت اإلقبال واملالحظ هنا أن الصوت الفدائي مل يعد ذلك الصوت املضطرب 

واإلدبار القلق، بل حتول إىل  صوت ثابت مستقر وعنيد، يواجه املصري والقدر اإلهلي بكل 

شجاعة ويقني، إنه اليقني الذي بلغ به حّد التهليل والرتحيب باملوت وكأنه صديق محيم أو حبيب 

Ȃǐǳ¦�¦ǀđ�¼ƢǐƬǳȏ¦�̈ǂǰǧ©�قد تعّود )فَاِعُلنْ "(املتدارك"عائد بعد طول النأي واحلنني، ويبدو أن 

البطل واستحبها فظّل مصاحبًا له يغيب لغيابه ويعود بعودته، فيعزز وجوده على املستوى الداليل 

  .ويوجه مساره على املستوى اإليقاعي

بتشكيالته املختلفة كاملفتاح الذي فتح وأغلق باب هذه " املتدارك"وهكذا فقد جاء 

ل الضروري بني حالة احلرية والذهول، وحالة االستقرار بني فجاء كالفاص" الرجز"القصيدة، أما 

  .األمساء الشهيدة

  :دراسة التفاعيل من حيث التمام والنقصان- ب

مهما يكن من أمر، فإن مجيع احملاوالت احلداثية الدائبة لتقدمي بدائل جذرية تنوب عن 

نسبية يشهد هلا باملزية  النظام اخلليلي املقّرر منذ أقدم العصور، تبقى جمرد حماوالت تعديلية

واجلميل، لكّنها ال تغّري شيئا من حقيقة التفعيلة اليت كانت وال تزال األساس الثابت والضروري 

للتكوين اإليقاعي يف عربيتنا، وال ميكن ـ حبال من األحوال ـ إقصاؤها أو التعويض عنها مبا لّذ 

 تنتمي أصال إىل هذه اللغة وال إىل ال -نربية كانت أم مقطعّية -وطاب من أنظمة غربية وافدة 

  .طبيعتها املغايرة لكل لغات العامل

.510-509فدوى طوقان، الديوان، ص ص 1
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والتفعيلة إمنا هي املكون البنائي للبحر الشعري على حّد التعبري النقدي الشائع، وهي 

تساير الكلمة الشعرية على كافة األصعدة اإلعرابية واألدائية، أي من حيث السكنات واحلركات 

قصرية والطويلة فتعمل على حتويلها من هيئتها الطبيعية إىل هيئة أخرى أو من حيث املقاطع ال

��ƨǸǴǰǯ�Ƣđ�ÅƢǏƢƻ�ÅƢȈǼǷ±�ƢǈǨǻ�ƨȇǂǠǌǳ¦�̈°ƢƦǠǳ¦�ÃȂƬǈǷ�ȄǴǟ�ƨǸǴǯ�ǲǰǳ«فكما أن . موقعة مطربة

فإن لكل تفعيلة نفسها الزمين الذي جيعلها تسهم يف تأسيس هذا البحر أو ذاك، وحىت يقع 

منيني للكلمة وللتفعيلة معاً، فإن نقاد الشعر قد نّصوا على وجود جتاوزات التصاحل بني النفسني الز 

حممودة زمنياً، يف أساس كل تفعيلة على حدة، جتعل االنتقال من تفعيلة إىل أخرى ال يتسم 

بالنشاز املطلق، وإمنا يتخذ طابعًا حركيًا خيتلف بطئا وسرعة، وليست هذه التجاوزات احملمودة 

، وما هذه الزحافات والعلل إال ذلك الفاصل الزمين 1»تفعيلة من زحافات وعللسوى ما يعرتي ال

  .الذي يفصل يف التفاعيل بني منطقي االكتمال والنقصان

قررنا متابعة ودراسة كل " الليل والفرسان"ولكي نتبني هذا املنطق الزمين بوضوح يف ديوان 

ستناد إىل بعض النماذج الشعرية املمثلة تفعيلة على حدة كما وردت يف سياقها اخلاص، وذلك باال

  :هلذا الغرض

 ُمْستْفِعُلنْ (سياق:(

ƢǸǠŭ¦�²°�»ُمْستَـْفِعُلْن « ومتثل هذه التفعيلة املرنة  ƾǼē�Ŗǳ¦�̈ƾȈƷȂǳ¦Â�ǲƥ�ƨȈǇƢǇȋ¦�̈ƾƷȂǳ¦

الرجزي العام ومعياره اإليقاعي النابض بكل معاين الصفاء والطواعية، وهي قابلة للتشكل على 

/ -ب  -ُمتَـْفِعُلْن ب/  -ب ب -ُمْسَتِعُلْن «:ƢȈǓÂǂǟ�̈±ƢĐ¦�©ƢǬƬǌŭ¦Â�©ȐǰǌƬǳ¦�ǺǷ العديد

رسالة "، وللتدليل على ذلك نقرتح هذا النموذج الشعري املقتطع من قصيدة »---ُمْستَـْفِعلْ 

  ":فدوى"، تقول "إىل طفلني يف الضفة الشرقية

.112حسن الغريف، حركية اإليقاع يف الشعر العريب املعاصر، ص 1
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َمتَـْفِعلْ /ُمتَـْفِعُلنْ /ْفِعُلْن ُمْستَـ يَا َكْرَمِتي أَودُّ َلْو أِطيرُ )1«

َمتَـْفِعْل /ُمْستَـْفِعُلنْ /ُمتَـْفِعُلْن َعَلى َجَناِح الشَّْوِق َلْو أِطيرُ )2

َمتَـْفِعالنْ /ُمتَـْفِعُلنْ /ُمْستَـْفِعُلنْ /ُمْستَـْفِعُلْن َلِكنَّ ثـَْوِقي يَا َصِغيَرِتي ُمَقيٌَّد أِسيرْ )3

َمتَـْفِعْل /ُمْستَـْفِعُلنْ /ُمْسَتِعُلْن َكْرَمِتي الُعُبورُ يـُْعِجُزِني يَا  )4

نَـَنا)5 َمتَـْفِعلْ /ُمتَـْفِعُلنْ /ُمْستَـْفِعُلْن فَالنـَّْهُر يـَْقَطُع الطَّرِيَق بـَيـْ

ُمتَـْفِعالنْ /ُمتَـْفِعُلنْ َوُهْم ُهَنا يـَُراِبطُونْ )6

ُمتَـْفِعلْ /ُمتَـْفِعُلنْ /ُمْستَـْفِعُلنْ /ُمتَـْفِعُلْن يـَُراِبطُونَ َكَلْعَنٍة َسْوَداَء ُهْم ُهَنا )7

ُمتَـْفِعلْ /ُمْسَتِعُلنْ َقْد َنَسُفوا الُجُسورَ )8

َمتَـْفِعُلنْ /ُمْستَـْفِعُلنْ /ُمتْفِعْل َوَحَرُموِني ِمْنَك يَا َصِغيَرِتي)9

ُمتَـْفِعلْ /ُمتَـْفِعُلنْ 1»َوَحرَُّموا الُعُبورَ )10

واملالحظ على هذا املقطع الشعري أنه اعتمد يف تشكيله لتفعيلته الرجزية على زحافني 

تفعيلة ترتاوح يف ) 29(وهو يتوفر مبدئيا على ). القصر+ التذييل (، وعّلتني )الطيّ + اخلنب (

ة املخبونة وقد كانت الغلبة القصوى من نصيب التفعيل. منطقها الزمين بني الصحة والزحاف والعلة

، وبلغ عدد ترديدها "ُمــ"مبقطع قصري " ُمْســ"اليت تتحقق مقطعيا بإبدال املقطع الطويل " ُمتَـْفِعُلنْ "

، وهذا بغض النظر عن ذلك اخلنب املختلط بعلة )%34,48(مرات أي ما نسبته ) 10(إيقاعيًا 

  .التذييل تارة والقصر تارة أخرى

.493-492فدوى طوقان، الديوان، ص ص 1
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حذف «اليت تنشأ عن " ُمتَـْفِعلْ "شكلة وفقا لعلة القصر مث تليها يف الرتتيب التفعيلة املت

، وجاء استخدام هذه الوحدة 1»احلرف الساكن من السبب اخلفيف وتسكني حرفه املتحرك

  .من النسبة اإلمجالية) %24,13(مرات أي بنسبة ) 07(اإليقاعية املخبونة املقصورة حوايل 

حبذف «، أي "ُمْسَتِعُلنْ "بزحاف الطي وتأيت يف الدور األخري كل من التفعيلة املطوية 

بإضافة حرف ساكن إىل «أي " ُمتَـْفِعَالنْ "، والتفعيلة املذيّلة بعّلة التذييل 2»احلرف الرابع الساكن

).%06,89(، فكالمها مل يرتدد على املستوى العروضي سوى مرتني أي ما نسبته 3»وتد جمموع

مرات نسبة ) 08(سجلت حبضورها السليم البالغ فقد " ُمْستَـْفِعُلنْ "أما التفعيلة الصحيحة 

وهي نسبة قليلة تكاد تتوازى ونسبة التفاعيل اجلارية جمرى العلة ) %27,58(مئوية تقّدر بـ 

، ويف املقابل فقد حازت التفاعيل الزاحفة على حظ التفوق من حيث )%31,03(واملقدرة بـ 

التفوق النسيب من شأنه أن يدفع باملسار  وهذا). %41,37(احلضور واهليمنة، وتقّدر نسبتها بـ 

اإليقاعي حنو احلركية السريعة اليت تناسب املوقف الشعوري املنفعل لشاعرتنا املشتاقة إىل معانقة 

الزمن الطفويل املفقود هناك خلف الشريط واجلسور املنسوفة، والراغبة يف اختصار الوقت 

  .واملسافات لتحقيق حلم اللقاء باألحبة

 اِعُلنْ فَ (سياق:(

" املتدارك"التفعيلة األصلية واللبنة األساسية يف تكوين اإليقاع » -ب - فَاِعُلْن «ومتثل 

املهرول حنو النشاط احلركي واحليوية النغمية، وقد 4»ميتاز خبفته وسرعة تدفقه واندفاعه«الذي 

الثقايف لالجتاهات والبىن  -دراسة حول اإلطار االجتماعي -كمال خري بك، حركية احلداثة يف الشعر العريب املعاصر 1

.221األدبية، ص 
.219املرجع نفسه ، ص 2
.220، ص نفسه 3
شعر األسرى منوذجاً، رسالة ماجستري،  -فلسطيين املعاصرمعاذ حممد عبد اهلادي احلنفي، البنية اإليقاعية يف الشعر ال4

.205م، ص 2006/هـ1427اجلامعة اإلسالمية، غزة، 
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أحدمها خاضع :اشتق العروضيون من هذه الوحدة األساس منطني من التشكيل مها األكثر شيوعاً 

، وكالمها أثبت »--فـَْعُلْن «، واآلخر خاضع لقانون العلة »-َفِعُلْن ب ب«لقانون الزحاف 

ولكن الشاعر احلداثي كعادته أىب الوقوف . وجوده الالفت يف أغلب الشعر العريب قدميه وحديثه

املتقدمون، وهي  عند هذه احلدود العروضية املضبوطة وابتكر لنفسه تشكيلة جديدة مل يتفطن إليها

اليت باتت تظهر هنا وهناك ـ قلة وكثرة ـ يف شعرنا الراهن لتليب جزءاً بسيطًا من » ب ب -فَاِعُل «

  .غرض التلوين املوسيقي املطلوب

  ":فدوى"، تقول "أنشودة الصريورة"وهذا منوذج شعري من قصيدة 

ُهْم َمْن َكانُوا أْطَفاالً )1« فـَْعُلنْ /فـَْعُلنْ /فـَْعُلنْ /فـَْعُلنْ ِمنـْ

فـَْعالنْ /فَاِعلُ َماَكبـُُروا بـَْعدْ )2

فـَْعُلنْ /فَاِعلُ /َفِعُلنْ /فـَْعُلنْ أفْـَراُخ َعَصاِفيٍر َصِغيَره)3

ُهورَه)4 َفعْ /فـَْعُلنْ /فـَْعُلنْ /فـَْعُلنْ /فـَْعُلنْ َما زَاَلْت بِالَعْيِن الَمبـْ

فـَْعـ/فـَْعُلنْ /َفِعُلنْ /َفِعُلنْ /فـَْعُلنْ األْشَياءِ تـَْرنُو َوُتَحدُِّق ِفي )5

فَـْعـ/فـَْعُلنْ /فـَْعُلنْ /َفِعُلنْ /ُلنْ ِفي َقَمٍر َيْسَطُع، ِفي ُشْعَله)6

َعُقُه نَاُفورََة َماءْ )7 َفِعَالنْ /فـَْعُلنْ /َفِعُلنْ /فـَْعُلنْ /َفِعُلنْ /فـَْعُلنْ ِفي َرشِّ َرَذاٍذ تـَنـْ

/فـَْعُلنْ /فـَْعُلنْ /َفِعُلنْ /فـَْعُلنْ /فـَْعُلنْ ِفي ِقطٍّ يـَْرِبُض، ِفي ُعْصُفوٍر يـَْنِفُض أْجِنَحًة ُمْبتَـلَّه)8

َفعْ /فـَْعُلنْ /َفِعُلنْ /َفِعُلنْ 

فـَْعـ/َفِعُلنْ /َفِعُلنْ /َفِعُلنْ /َفِعُلنْ يـَتَـَلفَُّت، َيْجَفُل، َيْخِطُف ِظلَّه)9
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.فـَْعُلنْ /فَاِعلُ /َفِعُلنْ /َفِعُلنْ 1»يُر إَلى ِذْرَوِة َنْخَلهَوَيطِ )10

تفعيلة ترتاوح مجيعها بني الزحاف ) 45(يتأسس إيقاع هذا املقطع الشعري على أساس 

، »فَاِعُلنْ «لوقع التفعيلة األصلية  -مهما كان خافتا ضعيفا - والعلة، حبيث مل نسمع أّي صدى 

للوقع السليم من السياقات الشعرية من افرتاضات الواقع املوسيقي اجلديد  ويعد هذا التغييب التام

.الذي مييل بطبعه املتقّلب إىل التغيري واالختالف

على أغلب املساحات »- -فـَْعُلْن «وقد استولت التفعيلة املتشكلة وفقًا لعلة التشعيث 

، حبيث سيطرت على ما نسبته "تداركامل"واألبعاد اإليقاعية يف هذا املقبوس الشعري املوقع بتوقيعة

والتشعيث ما هو إال علة من علل النقص اليت تؤدي . مرة) 24(برتديدها البالغ ) 53,33%(

إىل تقليص يف عدد األحرف، وبالتايل إىل اختصار يف منطق الزمن وتسارع على مستوى احلركية 

  .واألداء

اليت حتصلت على حظ النصف بالقياس » - َفِعُلْن ب ب«وتليها مباشرة التفعيلة املخبونة

مرة، ونسبياً )12(، فقد بلغ معدل ترديدها عدديًا »--فـَْعُلْن «إىل التفعيلة السابقة 

  .من النسبة اإلمجالية) 26,06%(

بإسقاط «و اليت تنشأ عروضيا» - َفْع «وتأيت يف املقام الثالث التفعيلة املصابة بعلة احلذف 

، وجاء استخدام هذه 2»ومقطعيا باختفاء املقطع األخري الطويلسبب خفيف من آخر الوحدة، 

مشكلة بذلك ما نسبته ) الرابع والسادس والثامن والتاسع(املشتقة خالل أربعة أسطر شعرية 

)08,88%.(

.565-564فدوى طوقان، الديوان، ص ص 1

الثقايف لالجتاهات والبىن األدبية،  -دراسة حول اإلطار االجتماعي -كمال خري بك، حركية احلداثة يف الشعر العريب املعاصر2

 .220ص 
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اليت » ب ب - فَاِعلُ «وكانت الرتبة الرابعة من نصيب تلك التفعيلة املبتكرة حديثا، نقصد 

)03(تشكيل بعض اإليقاع العام وتلوينه، وبلغ عدد استخدامها سامهت باستحياء شديد يف 

وقد جاء . الثاين والثالث واألخري: ، وذلك خالل األسطر)%06,66(مرات فقط أي بنسبة 

موفقاً جداً وعلى قدر كبري من اإلجادة واإلتقان، حبيث مل -كما يتمظهر جلياً   - هذا االستخدام 

التشكيل اجلزئي والكلي، وكان ذلك نتيجة طبيعية حلذر  يتسبب اعتمادها بأي ضرر على مستوى

وما يتولد عن » َفِعُلنْ «الشاعرة واحرتازها من إيراد هذه املشتقة اجلديدة جبنب التفعيلة املخبونة

  .ذلك من ملل وخلل

�Ʈ ȈǠǌƬǳ¦�ƨǴǠƥ�ƨǘǴƬƼŭ¦�ǲȈȇǀƬǳ¦�ƨǴǠƥ�ƨǴȇǀŭ¦�ƨǴȈǠǨƬǳ¦�ļƘƫ�Ƥ Ȉƫŗǳ¦�ƨȇƢĔ�ĿÂ» ْمرة، »فـَْعَالن

�ºƥ�°ƾǬƫ�ƨȇȂƠǷ�ƨƦǈǻ�ȆƟƢǼưǳ¦�°Ȃǔū¦�¦ǀđ�ƪ»َفِعَالنْ «حاف اخلنب وبز  ǬǬƷ�ƾǫÂ��ƨȈǻƢƯ�ǂ̈Ƿ

  .من النسبة اإلمجالية) 04,44%(

وبشكل -وأخرياً، فإن مجيع هذه العلل إضافة إىل زحاف اخلنب ومتظهره احلركي سامهت 

نفعال املسيطرة على يف توجيه اإليقاع حنو درجة مهمة من التسارع الذي يتوافق وحالة اال -فاعل

شاعرتنا هنا، وهي تشاهد الطفولة الفلسطينية تنهار وتؤول إىل الزوال بدافع اإلرغام على جماوزة 

األحجام الصغرية والسنوات القالئل للعيش يف ساحة احلرب الدموية وما تستوجبه من نضج 

  .وصالبة وروح حديدية

 فَاِعالَُتنْ (سياق:(

العمود الفقري الذي » - -ب   - فَاِعالُتْن «وتشكل هذه التفعيلة مبقاطعها األربعة 

، وهي قابلة للتشكل على العديد من الصيغ والتشكالت العروضية "الرمل"ينهض عليه إيقاع 

، وإن اعتماد هذه »ب - ب - فَاِعالت / -ب -فَاِعَال /--َفِعالَُتْن بب«املمكنة، مثل 

بعدم حشرها بني التفعيالت الكاملة واقتصار استخدامها يف بداية «مشروط املشتقات مجيعها 
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ǾƬȇƢĔ�Â¢�ƪ ȈƦǳ¦«1 اليت تنفض عنها أثقال كل الشروط والقيود » َفِعالَتن«، باستثناء التفعيلة األوىل

اليت ميكن أن تصّعب عليها فرصة التواجد بني التفاعيل التامة، والتموضع يف أي موضع حيلو هلا 

  .نه من السطر الشعريوتستحس

يف " فدوى"، تقول "محزة"ومن الشواهد الشعرية اليت مثلت هذا السياق خري متثيل قصيدة 

  :إحدى مقاطعها

َنا َذاَت يـَْومٍ )1« /فَاِعالَُتنْ /فَاِعالَُتنْ /فَاِعالَُتنْ قَاَل ِلي ِحيَن اْلتَـَقيـْ

فَاِعالَُتنْ /َفِعالَُتنْ /ُتنْ َفِعالَ وأَنَا َأْخِبُط ِفي تِيِه اْلَهزِيَمه)2

َنَة َعمِّي)3 َفِعالَُتنْ /فَاِعالَُتنْ /فَاِعالَُتنْ اْصُمِدي، الَ َتْضُعِفي يَا ابـْ

َفِعالَ /فَاِعالَُتنْ /فَاِعالَُتنْ -َهِذِه اَألْرُض الِتي َتْحُصُدَها)4

فَاِعالَُتنْ /ُتنْ نَاُر الَجرِيَمه)5

َفِعَالتْ /َفِعالَُتنْ /َفِعالَُتنْ /فَاِعالَُتنْ تـَْنَكِمُش اليَـْوَم ِبُحْزٍن وُسُكوتْ َوالِتي )6

َقى)7 َفِعالَُتنْ /فَاِعالَُتنْ َهِذِه اَألْرُض َسَيبـْ

فَاِعالَُتنْ /فَاِعالَُتنْ /فَاِعالَُتنْ 2»قـَْلبـَُها الَمْغُدوُر َحّياً الَ َيُموتْ )8

بأنه ينهض " الرمل"العروضي هلذا السياق الشعري املوزون على زنة  تكشف عملية التقطيع

يف مقدمة » فَاِعالَتن«تفعيلة معظمها تام مكتمل، حبيث تأيت التفعيلة األصلية ) 22(على 

، وتليها التفعيلة )%68,18(مرة أي ما نسبته ) 15(الرتتيب حبضور متفّوق جّدًا وصل إىل 

.198معاذ حممد عبد اهلادي احلنفي، البنية اإليقاعية يف الشعر الفلسطيين املعاصر ـشعر األسرى منوذجاً، ص 1
.543-542فدوى طوقان، الديوان، ص ص 2
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، مث )%27,27(مرات أي بنسبة ) 06(ا املتواضع الذي ال يتجاوز برتديده» َفِعالُتنْ « املخبونة

لتختتم قائمة الرتتيب " َفِعالتْ "تأيت يف األخري التفعيلة املتشكلة تبعًا لعلة القصر وزحاف اخلنب 

  .من النسبة اإلمجالية) %04,54(وبنسبتها اخلافتة ) مرة واحدة(باستخدامها الوحيد 

بني التفعيالت التامة والتفعيالت الزاحفة إىل إحداث نوع  وقد أسهم عدم التوازي النسيب

من االسرتخاء والتباطؤ على املستوى احلركي واإليقاعي، وذلك أمر طبيعي بالنظر إىل طبيعة 

شيخ مسن، إنه -أصال - املوقف السائد يف السياق الشعري، وهو موقف سردي توّىل مهمته 

حلرب الطوال خبطوات متثاقلة وجبسم منكمش من الذي عرب ذات يوم من أيام ا" محزة"الشيخ 

الشاعرة، فأخذ ينصحها بلسان رزين وكالم حكيم " فدوى"تراكم السنوات واألعباء على ابنة عمه 

بضرورة الصمود يف وجه العدو الصهيوين، وخيربها بأن األرض الطيبة بالرغم من كل النكبات 

ى قلبها املغدور حيًا ال ميوت، ومما ضاعف واألزمات، وبالرغم من كل الويالت واحلسرات سيبق

الرابع واخلامس، : من حالة االسرتخاء هذه هو ذلك التداخل العروضي احلاصل بني السطرين

الرابع والسابع، وهذا فضال عن التوظيف الكثيف : وكذلك التداخل الرتكييب املتحقق بني السطرين

  .يةألحرف املد اليت مل تغادر أي سطر من األسطر الشعر 

فـَُعوُلنْ (سياق:(

" املتقارب"الوحدة األساسية يف تأسيس حبر » -  -فـَُعوُلْن ب «وتعّد هذه التفعيلة 

مجلة  -كغريها من الوحدات اإليقاعية السابقة - واستكمال تشكله عروضيا وإيقاعيا، وهي ترتأس 

د املخالفة احملمودة من الصور االشتقاقية اليت تنبثق منها أصال لتخالف أصلها التام، ولكن يف حدو 

احملدودة اليت ال تتسبب بأي ضرر أو خلل على املستوى املوسيقي واألدائي، ولكي نتبني ذلك 

  :بوضوح نقرتح النموذج الشعري التايل
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الَعاَلِم الصَّْعِب َيْحِمُل ُغْصًنا بَِيدّ َويـَْوَم اْمَتَطى َصْهَوةَ )1«

فـَُعوُلنْ /فـَُعوُلنْ /فـَُعولُ /فَـُعوُلنْ /فَـُعوُلنْ /فَـُعوُلن/فـَُعوُلنْ 

ًفا بَِيدٍّ )2 فـَُعوُلنْ /فـَُعوُلنْ /فـَُعولُ َوَيْحِمُل َسيـْ

َها الرِّيَاحُ )3 فَـُعوُلْن   /فـَُعوُلنْ /فَـُعوُلنْ /فَـُعوُلنْ /فَـُعولُ /فـَُعوُلنْ َويـَْوَم الَحِبيَبُة ِفي اَألْسِر َهبَّْت َعَليـْ

َلًة بِاللَُّقاحِ )4 فـَُعوُلنْ /فـَُعوُلنْ /فـَُعولُ ُمَحمَّ

فـَُعو/فـَُعوُلنْ َجَرْت ُمْنتَـَهى)5

فـَُعوُلنْ /فـَُعوُلنْ /فَـُعوُلنْ /فَـُعوُلنْ /فَـُعوُلنْ /فـَُعولُ الَكِبيَرهتـَُعلُِّق َأْقَماَر َأفْـَراِحَها ِفي السََّماءِ )6

تَـَهىالَقِديمَ َوتـُْعِلُن َأنَّ الَمطَافَ )7 فـَُعو/فَـُعوُلنْ /فَـُعوُلنْ /فَـُعوُلنْ /فـَُعولُ انـْ

َتَداَوتـُْعِلُن َأنَّ الَمطَاَف الَجِديدَ )8 فـَُعو/فَـُعوُلنْ /فَـُعوُلنْ /فَـُعوُلنْ /فـَُعولُ 1»ابـْ

) 37(أسطر شعرية و) 08(يف هذا املقطع الشعري الواقف على " فدوى طوقان"نرى 

حركة : إمكانية موسيقية متنوعة عن طريق إحداث منطني خمتلفني من احلركةتفعيلة، قد وفرت 

، )%72,97(مرة أي ما نسبته ) 27(املتكررة حوايل » - -فـَُعوُلْن ب «بطيئة خيتزهلا التمام

مرات أي ما نسبته ) 07(املتكررة » ب -فـَُعوُل ب«وحركة سريعة خيتزهلا زحاف القبض 

البطء والتثاقل فاقت نسبة السرعة واالسرتسال وبفارق كبري ، وهذا يعين أن نسبة )18,91%(

اخلامس والسابع واألخري، :، أما إذا نظرنا إىل أواخر األسطر الشعرية)%54,06(جّدًا يقّدر بـ 

�Ŀ�» ǀū¦�ȆǿÂ��ǎ Ǭǻ�ƨǴǠƥ�ÅƢǠȈŦ�ȆȀƬǼƫ�ƢĔ¢�ƾƴǼǇ"وهذا احلذف قد تكّفل بدور "-فُعو ب

.543-542فدوى طوقان، الديوان، ص ص 1
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تكتمل وبقيت حمصورة بني األمل يف اختتام املشهد الدموي  اليت مل" منتهى"التعبري عن نشوة 

.الطويل وابتداء مشهد جديد كّله سالم وفرح وانتشاء

 ُمتَـَفاِعُلنْ "سياق:"

غنائية وليناً «الذي يعّد من أكثر البحور الشعرية " الكامل"وتنتمي هذه التفعيلة إىل حبر 

جماهلا االشتقاقي على العديد من الصيغ العروضية، وهي تنهض يف . 1»وانسيابية، وتنغيمًا واضحاً 

َفاِعُلْن «لعّل أمهها وأكثرها شيوعًا يف ساحة الرتديد املوسيقي املعاصر  باعتبارها » -ب - -ُمتـْ

  .التفعيلة الوحيدة اليت جيوز استخدامها حبرية كاملة وخارج إطار كل الشروط والقيود املمكنة

، وهو »ب ـ -ُمتَـَفاِعلُْنب ب«شاهد وحيد هلذا السياق  على" الليل والفرسان"وقد توافر 

:يف أّوهلا" فدوى"، تقول "ذهب الذين حنبهم"قصيدة 

َفاِعُلنْ ِنْسراً فَِنْسراً َغاَلُهْم َوْحُش الظََّالمْ )1« َفاِعُلنْ /ُمتـْ َفاِعَالنْ /ُمتـْ ُمتـْ

َفاِعُلنْ َسَرَق الُسَموَّ ِمَن األَعاِلي، آٍه يَا َوطَِني)2 َفاِعُلنْ /ُمتـْ َفاِعُلنْ /ُمتـْ ُمتَـَفا/ُمتـْ

ِم الَغاِلي َسَالمْ )3 َفاِعُلنْ /ِعُلنْ َعَلْيَك ِمَن الدَّ َفاِعَالنْ /ُمتـْ ُمتـْ

َفَرَطْت ُعُقوُد ِدَماِئِهمْ )4 َفاِعُلنْ ِمْن أْجِلِك ِانـْ ُمتَـَفاِعُلنْ /ُمتَـَفاِعُلنْ /ُمتـْ

َفاِعُلنْ َز َآلِلئٍ َحبَّاِت ُمْرَجاٍن، ُكُنو )5 َفاِعُلنْ /ُمتـْ ُمتَـَفاِعُلنْ /ُمتـْ

ُمتَـَفاِعُلنْ /ُمتَـَفاِعُلنْ 2.»َذَهَب الِذيَن ُنِحبـُُّهمْ )6

.44عبد الرضا علي، موسيقى الشعر العريب قدميه وحديثه، ص 1
.559فدوى طوقان، الديوان، ص 2



  التشكيل اإليقـاعي.........................................................................:................الفصل الثالث

294

إّن أّول ما يتبادر إىل الذهن، بعد االنتهاء من مرحلة القراءة والتقطيع العروضي، هو جناح 

، وهذه "ُمتَـَفاِعُلنْ "ذه الوحدة اإليقاعّية الشاعرة يف استثمار ثالث إمكانات موسيقية يف إطار ه

مرات أي ) 08(املتكررة » -ب  - ب ب ُمتَـَفاِعُلنْ «التمام يف : اإلمكانات هي على الرتتيب

َفاِعُلْن «، وزحاف اإلضمار الذي ينشأ عن تسكني الثواين املتحركة يف )%47,05(بنسبة  -ُمتـْ

واالشرتاك بني علة التذييل وزحاف ، )%41,17(مرات أي بنسبة ) 07(املتكررة  »-ب -

َفاِعَالْن «اإلضمار يف  تفعيلة أي ) 17(، اليت مل تتكرر سوى مرتني من جمموع »ب - ب -  -ُمتـْ

.، هذا من جهة)%11,76(بنسبة 

أن التساوي الزمين شبه التام بني الزحاف والتمام أسهم يف  -من جهة ثانية -ونالحظ

أما استخدام علة الزيادة . ركية اإليقاعية هلذه األسطر الشعريةتوفري التوازن النوعي عل مستوى احل

فقد ) ِنْسراً، فَِنْسراً، ُمْرجاٍن، آلِلئٍ (األول والثالث، واعتماد التنوين يف : خالل السطرين) التذييل(

ليساعد على  إبراز مشهد النسور وهي  -أصالً -أحدث نوعًا من اإلبطاء التدرجيي الذي جاء 

شوهة يف دائرة الغدر واالغتيال الصهيوين، وعلى إجالء اللمعان واجلالل الذي تتساقط جثثا م

.خّلفه هذا السقوط البطويل

 ُمَفاَعَلُتنْ (سياق:(

وأساسه اإليقاعي، وسنحاول اآلن دراستها وبيان صورها العروضية " الوافر"وهي عمود 

�ǺǷ�Ǧ ǘƬǬǷ�ËÄǂǠǋ�« Ȃ̄Ŷ�¾Ȑƻ�ǺǷ�ƨǟȂǼƬŭ¦�ƨȈǬȈǇȂŭ¦�ƢēƢǻƢǰǷ¤Â وهي الوحيدة " لن أبكي"قصيدة

�¾ȂǬƫ��ƢȀƬǸǤǻÂ�̈ƾƷȂǳ¦�ǽǀǿ�ǞǫÂ�ȄǴǟ�ƢĔ±Â� ƢƳ�Ŗǳ¦"فدوى:"  

َواِب يَافَا يَا أِحبَّاِئي)1« ُمَفاَعْلُنتْ /ُمَفاَعْلُنتْ /ُمَفاَعْلُنتْ َعَلى أبـْ

ُمـ/ُمَفاَعْلُنتْ /ُمَفاَعْلُنتْ َوِفي فـَْوَضى ُحطَاِم الدُّورِ )2
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ُمَفاَعْلُنتْ /فَاَعْلُنتْ ْدِم َوالشَّْوكِ بـَْيَن الرَّ )3

نَـْينِ )4 نَـْينْ :َوَقفُت َوقـُْلُت لِْلَعيـْ ُمَفاَعْلَتاْن /ُمَفاَعْلُنتْ /ُمَفاَعَلُنتْ يَا َعيـْ

ُمَفاَعْلُنتْ ِقَفا نـَْبكِ )5

ُمَفاَعْلُنتْ /ُمَفاَعْلُنتْ /ُمَفاَعْلُنتْ َعَلى أْطَالِل َمْن رََحُلوا َوفَاُتوَها)6

ُمَفاَعْلَتانْ /ُمَفاَعْلُنتْ تـَُناِدي َمْن بـََناَها الدَّارْ )7

ُمَفاَعْلَتانْ /ُمَفاَعْلُنتْ .1»َوتـَْنِعي َمْن بـََناَها الدَّارْ )8

يبدو لنا من هذا السياق الشعري وتقطيعه العروضي، أن أغلب التفاعيل قد جاءت 

بتحويل احلرف اخلامس املتحرك إىل ساكن، «عروضيامعصوبة بزحاف العصب الذي ينشأ 

، فقد سيطر هذا الزحاف  2»ومقطعيا بإبدال املقطعني القصريين، الثالث والرابع مبقطع طويل

وحدة إيقاعية أي على ) 18(وحدة من جمموع ) 13(على » -  - -َمَفاِعيُلْن ب =ُمَفاَعْلُنتْ «

َمَفاَعَلُنتْ «فإننا مل نلتقي بالتفعيلة األصلية التامة  ، ويف املقابل)%72,22(نسبة مئوية تقدر بـ 

من النسبة اإلمجالية، وذلك خالل السطرين ) %11,11(سوى مرتني أي بنسبة » - ب ب - ب

  . الرابع والسادس

إمنا يؤدي إىل تسريع نوعي يف حركية اإليقاع، ولكن  -كما هو معلوم  -وإّن كثرة الزحاف 

مل البنائية واألدوات النصّية قّلص من درجة هذه السرعة العصبية توافر املقطع على بعض العوا

على، أبواب، يافا، يا، أحبائي، (املندفعة كعامل التكثيف من أحرف املّد الطوال يف الكلمات 

.511فدوى طوقان، الديوان، ص 1

الثقايف لالجتاهات والبىن األدبية،  -دراسة حول اإلطار االجتماعي -كمال خري بك، حركية احلداثة يف الشعر العريب املعاصر2

 .219ص 
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الثاين والثالث، :، وعامل التداخل العروضي احلاصل بني السطرين...)فوضى،حطام، ِقفا، الدار

اليت تتحقق » ب - -  - ُمَفاَعْلَتاْن ب «ادة املسماة بالتسبيغ يف وكذلك استخدام عّلة الزي

مرات أي ) 03(، وبلغ تكرار هذه الوحدة األخرية 1»بإضافة حرف ساكن إىل سبب خفيف«

  .الرابع والسابع واألخري: ، وكان ذلك يف ختام األسطر)%16,66(بنسبة 

الذي استوىل على شاعرتنا من  وقد جاءت احلركة السريعة موافقة ملوقف االنفعال والتوتر

�ƨǼȇƾŭ�ƢēƾǿƢǌǷ"اليت حتّولت إىل جمرد ردم وأشواك ورسوم دارسة بفعل االستدمار الصهيوين " يافا

الراكض خلف طموحه السليب اهلّدام، أما احلركة البطيئة فهي توائم أكثر موقف اإلمعان والتأمل 

  .ه املشاهدات املؤملةبعد كل هذ" فدوى"وحالة احلرية واحلسرة اليت انتابت 

وعند هذا السياق األخري نكون قد وصلنا إىل حدود النهاية يف هذا الفرع الدراسي 

املختص بدراسة التفاعيل املختلفة وما ميكن أن يعرتيها من زحاف وعّلة، وأثر ذلك كّله على 

صورة ُعجلى وسجلناها وتعترب مجلة القيم املوسيقية اليت أشرنا إليها يف . األداء واحلركية اإليقاعية

بطريقة رقمّية وكتابّية جمرد أجزاء بسيطة وأبعاض متواضعة من القيم اهلائلة اليت ينهض عليها شعر 

.يف كلّيته" فدوى"

  :التشكالت القافوية ومستوياتها الداللية)2

أواخر األشياء ومنه قافية بيت الشعر أي آخره، والقافية من الشعر ما «القافية لغة هي 

،  وهذا يعين أن القافية يف مفهومها 2»البيت، ومسيت بالقافية ألّن بعضها يتبع أثر البعضيقفو 

الثقايف لالجتاهات والبىن  -جتماعيدراسة حول اإلطار اال -كمال خري بك، حركية احلداثة يف الشعر العريب املعاصر1

.220األدبية، ص 
 .195ص ،)قـََفوَ (، مادة 15ابن منظور، لسان العرب، مج 2
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�Ȃǌū¦�§ ƢǈƬƷ¦�ÀÂ®�ǂǠǌǳ¦�ǺǷ�©ƢȈƥȋ¦�§ǂǓ¢Â��ƢēƢȇƢĔÂ� ƢȈǋȋ¦�Ļ¦Ȃƻ�ȏ¤�Ȇǿ�ƢǷ�ÄȂǤǴǳ¦

  .وأعاريضها

يف هذا الشأن رأي مأثور ومأخوذ به منذ أقدم العصور، فهو يرى أن " للخليل بن أمحد"و

، 1»الساكنان اآلخران من البيت وما بينهما مع حركة ما قبل الساكن األول منهما«القافية هي 

�» ǂƷ¢�ǺǷ�ƢǸȀǼȈƥ�ƢǷ�ǞǷ�śǼǯƢǇ�ǂƻ¡�ǲƦǫ�ƨǯǂƷ�¾Â¢�ǺǷ�Å ¦ƾƬƥ¦�©ƢȈƥȋ¦�§ǂǓ¢�¾ÂƢǼƬƫ�ƢĔ¢�Ä¢

هجائية، وهو األمر الذي جيعلها تستغرق بعض كلمة أحيانًا أو كلمة كاملة أحيانًا أخرى أو  

  .متني على مستواها األكربكل

والقافية أيضا هي جنس من التكرار والتواتر ولون من املعاودة املنتظمة اليت تضغط على 

خوامت األبيات واألسطر الشعرية، فيتولد عن هذا الضغط والرتكيز الصويت نوع من اإليقاع البارز 

  .الذي جيعل هذا البيت وذاك السطر يظهر يف أجلى وأحلى صورة

اشت القافية القدمية حياة عامرة بالضغط واالحنسار بني جدران الوحدة وااللتزام وقد ع

داخل الشعر العمودي، وظلت تعيش يف هذه األجواء الطقوسية اململة ردحًا طويًال من الزمن إىل 

أن هّبت رياح التغيري يف العصر العباسي وسادت تباشري التطوير خالل العصور املوالية، فأخذت 

طيم القيود والسالسل التقليدية، واالبتعاد شيئاً فشيئاً عن فكرة التحنيط املتواصل واإلقامة حتاول حت

ويف العصر املعاصر حتولت القافية بني األيادي الشاعرة إىل أداة . اجلربية حتت فضاء الرتديد املّوحد

ارجي، وإمنا مطواعة مرنة ال ختضع للعروض اخلليلي وال للعمود الشعري وال ألي ضابط شكلي خ

.أصبحت ختضع ـ أوالً وأخرياً ـ ملا يكتظ به الداخل اإلنساين من مواقف ورؤى ودفقات شعورية

.195، ص )قـََفوَ (، مادة 15ابن منظور، لسان العرب ،مج 1
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جمرد حمسن صويت ينتهي دوره عند حدود «فالقافية يف ضوء املفاهيم احلداثية مل تعد 

حامساً يف شيئاً «، كما مل تعد ذلك املقياس النهائي لقياس اجلودة واإلجادة الشعرية أو 1»التطريب

ȆǟƢǸǈǳ¦�²... البنية املوسيقية ƢǸū¦�̈°ƢƯ¤Â�Ƥ ȇǂǘƬǳ¦�ń¤�» ƾē�ȏ�̈ƾȇƾŪ¦�̈ƾȈǐǬǳ¦�ƪ Ƿ¦®�ƢǷ«2

وهدهدة احلواس بأصدائها املتكررة لزومًا على امتداد األبيات كما كانت تفعل يف القصيدة 

  .الكالسيكية

رة االهتمام واألمهية، وعلى هذا فالشاعر احلداثي مل يتخلى عن القافية ومل حيذفها من دائ

��3�ƨǨǫȂǳ¦�ƢĔȂǰǳÂ»ختتزل أبلغ مسة للشعر وهي التوازن الصويت«وذلك باعتبارها البؤرة النغمية اليت 

االسرتخائية اليت تسرتيح عندها األنفاس واألوتار، ولكنه أدخل عليها بعض اإلصالحات 

تقليدي البسيط الواضح، والتعديالت النسبية اليت أسعفته على إخراجها من عامل القدماء ال

¾ƢƷ�ȄǴǟ�°¦ǂǬƬǇȏ¦�» ǂǠȇ�ȏ�Äǀǳ¦�ǒ ǫƢǼƬŭ¦�Ƥ ǴǬƬŭ¦�ǶȀǠǫ¦ÂÂ�śƯƾƄ¦�ŃƢǟ�Ŀ�Ƣđ�ƨǷƢǫȍ¦Â.

سنجد أن " الليل والفرسان"وباالعتماد على بعض التأين واإلمعان أثناء قراءة الديوان 

مرحلة متأخرة من  برز يف«أغلب قوافيه إمنا تندرج حتت النمط املركب، وهو منط من القوايف 

مراحل تطور القصيدة العربية احلديثة، وعّرب يف كثري من األحيان عن مستوى الوعي الذي بلغه 

موقف الواصف الذي خيرب ويرسم ما كان وما حتقق «بفعل االنتقال اجلذري من  4»الشاعر العريب

ارة املضيئة املغرية حبيث أصبح ضمري اجلماهري وناقل الشر ... إىل موقف الفاعل الكاشف املعّرب 

، وهذا املوقف أو الدور اجلديد قد أسقط على التجربة الشعرية املعاصرة هالة معتربة من 5»اخلالقة

 .74ص م، 2004مسعود وقاد، البنية اإليقاعية يف شعر فدوى طوقان، رسالة ماجستري، جامعة ورقلة، اجلزائر، : ينظر 1
.160فنية الوسائل وداللية الوظائف يف القصيدة اجلديدة، ص -حممد صابر عبيد، عضوية األداة الشعرية2

.66حسن الغريف، حركية اإليقاع يف الشعر العريب املعاصر، ص 3
.74مسعود وقاد، البنية اإليقاعية يف شعر فدوى طوقان، ص 4

، )لبنان(األدب العريب احلديث، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت دراسات يف  -خالدة سعيد، حركية اإلبداع5

.88م، ص 1986/هـ1406، 3ط
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التعقيدات والظالل والغموض، ولذا كان لزاما على القافية كأداة فنية أن تواكب وتساير فتجسد 

دات والتشابكات الطارئة، وذلك املستجد، وأن تشارك فنياً يف محل ولو جزء يسري من هذه التعقي

ǀđ�̈ǂȇƾƳ�ƨƦǯǂŭ¦�Ŀ¦ȂǬǳ¦�ǲǯ�ƪ¦�. عن طريق اخلروج من دائرة الوحدة إىل دائرة الرتكيب ǈȈǳ�ǺǰǳÂ

�Ǻǟ�ǺȇƾǳȂƬŭ¦�¾ȐǷȍ¦Â�ƨƥƢƫǂǳ¦�ǂǈǯ�Ŀ�̈°ȂȀƬŭ¦�ƨƦǣǂǳ¦�®ǂĐ� ƢƳ�ƢǷ�ƢȀǼǷ�̄¤��ƲǓƢǼǳ¦�ȆǟȂǳ¦Â�ǶȀǨǳ¦

  .ذلك النسق التقليدي املوحد

يف دراسة النمط املركب سنعرّج أوالً على دراسة النمط املوحد الذي يتسم  وإنه قبل الشروع

.بالباهت الضعيف، وصداه املوسيقي باخلفوت الشديد" فدوى"حضوره يف شعر 

:القافية الموّحدة-أ 

�ƢĔȂǰǳ�ƨǗƢǈƦǳ¦Â�±ÂŐǳƢƥ�ǶǈƬƫ�ȆǿÂ��ƨƯÂ°Ȃŭ¦�ƨȇƾȈǴǬƬǳ¦�ƨȈǧƢǬǴǳ�®¦ƾƬǷ¦�®ǂů�ƨȈǧƢǬǳ¦�ǽǀǿ�ƾǠƫÂ

بناءها يرتكز على قاعدة «كرار النمطي لقافية واحدة ال تتغري وال تتنوع، أي أن تنهض على الت

وغالبًا ما تكون األسباب الغنائية والتطريبية واإليقاعية ... بسيطة خالية من الرتكيب والتعقيد

الصرف هي من أكثر دواعي استخدام هذا النوع من التقفية، مما يسبب إمهاال يف اجلانب 

لذا نرى أغلب الشعراء احملدثني حييدون عنه، وإن استخدموه يف بعض القصائد القليلة و . 1»الداليل

.فبدافع احلاجة والضرورة، وبعيداً عن أجواء اإلمالل احملظورة

ولعّل الشاهد األصدق واألحق على حضور هذا النمط القافوي يف ديواننا املدروس هو 

:، تقول الشاعرة"كيف تولد األغنية"أغنية 

ْأُخُذ ُأْغِنياتَِنانَ «

ْلِبَك الُمَعذَِّب اْلَمْصُهورِ  ِمْن قـَ

.101-100حممد صابر عبيد، القصيدة العربية احلديثة بني البنية الداللية والبنية اإليقاعية، ص ص 1
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َوَتْحَت َغْمَرِة الَقَتاِم والدَّْيُجورِ 

نـَْعجنـَُها بالنُّوِر والَبُخورِ 

َوالُحبِّ والنُُّذورِ 

َة الصَّوَّانِ  ُفُخ ِفيَها قـُوَّ -نـَنـْ

والصُُّخورِ 

ثُمَّ نـَُردَُّها ِلَقْلِبَك النَِّقيِّ 

ْلِبَك  الِبلَّلْورِ قـَ

1.»!يَا َشْعبَـَنا الُمَكاِفَح الصَُّبورَ 

ففي هذا املشهد الشعري القصري نشاهد القوايف تتالحق تالحقا متسارعا ينطوي على 

املتكرر املسبوق بالّضم " الراء"شحنة كبرية من اإليقاع املوحد الرتيب، وذلك من خالل صوت 

وقد ). الدجيور، البخور، النذور، الصخور،البّللور، الصبوراملصهور، : (الطويل املمدود يف الكلمات

حاولت الشاعرة التخفيف من وطأة القافية الواحدة والتقليل من حجم النمطية والرتابة باالعتماد 

فقد كانت الغلبة  -ومع ذلك-على لعبة التقسيم السطري اليت جتعل السطر يف سطرين، ولكن 

ب اجلانب الداليل الذي ظهر أمامنا بوجه شاحب باهت من نصيب اجلانب اإليقاعي على حسا

  .يفتقر للكثري من الكثافة واللمعة اإلحيائية

.549فدوى طوقان، الديوان، ص 1
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  ):المتنوعة(القافية المركبة -ب 

ليواكب مستجدات العصر  -كما أشرنا يف السابق  - وقد جاء هذا النمط القافوي اجلديد 

��ƢēƢǔǫƢǼƫÂ�ƨȇǂǠǌǳ¦�§°ƢƴƬǳ¦�©¦ƾȈǬǠƫÂ��ǾƫƢƦǴǬƫÂ»لذي كانت فيه القافية البسيطة ال ففي الوقت ا

حتقق يف القصيدة احلديثة سوى قدر يسري من الغىن الفّين الذي ال يرضي كثريا مستقبالت املتلقي 

، فإن القافية املركبة تعمل على إضفاء حظٍّ أوفر من الثراء الفين واملوسيقي والداليل نظراً 1»املعاصر

ن جهة املستقبل، ومن حرية التوزيع وقابلية التنويع إن ملا تتيحه من إمكانات التقبل والتفاعل م

  . على املستوى املقطعي أو على املستوى النصي العام من جهة الشاعر

وقد اقتصرنا يف هذا السياق على . ويتوفر هذا النمط بدوره على العديد من األمناط الفرعية

  .ديوان املدروستلك األمناط اليت حازت على حظ االنتشار الواسع على مساحة ال

التقفية المتوالية:

ويتأسس هذا اجلنس القافوي املستحدث على أساس التتابع املنتظم جلملة من األحرف 

، حيث تتماثل القوايف على ...)أ أ ب ب ج ج (وفق نظام «الرويّة اليت يتم ترتيبها وترديدها 

الشعرية املقتطعة من قصيدة ومن أمثلته يف الديوان هذه األسطر . 2»مستويي الصوت والصيغة

  ":حرية الشعب"

َسأَظلُّ أْحِفُر اْسَمَها َوأنَا أُنَاِضلُ «

َواِب، ِفي ُشَرِف الَمَناِزلِ  ِفي اَألْرِض، ِفي الُجْدرَاِن، ِفي األَبـْ

ِفي َهْيَكِل الَعْذرَاِء، ِفي الِمْحَراِب، ِفي طُُرِق الَمَزارِعِ 

.120ديثة بني البنية الداللية والبنية اإليقاعية، ص حممد صابر عبيد، القصيدة العربية احل1
.74حسن الغريف، حركية اإليقاع يف الشعر العريب املعاصر، ص 2
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َعَطٍف َوَشارِعِ ِفي ُكلِّ ُمْرتـََفٍع َوُمْنَحَدٍر وَ  ُمنـْ

َزانَِة التـَّْعِذيِبِفي ُعوِد الَمَشاِنقِ  ِفي السِّْجِن، ِفي زِنـْ

رُْغَم الّسَالِسِل رُْغَم َنْسِف الدُّوِر رُْغَم َلَظى الَحَراِئقِ 

1.»َسأَظلُّ َأْحِفُر اْسَمَها َحتَّى أرَاهُ 

إىل آخر بشكل متتابع فالشاعرة يف هذا النموذج الشعري نراها تنتقل من زوج قافوي 

، والقافية يف البيتني الثالث والرابع هي "الالم"األول والثاين هي صوت : منتظم، فالقافية يف البيتني

اخلامس والسادس فهي صوت : ، أما القافية يف البيتني"الراء"املسبوق بصوت " العني"صوت 

صة أكرب للتلوين املوسيقي، وأضفى وهذا االستخدام املتوايل املتنوع من شأنه أن أتاح فر ". القاف"

مسحة نغمية كان هلا الدور الفعال يف توليد املتعة واللذة اجلمالية، وإيقاظ اإلحساس وروح 

  .التجاوب اإلجيايب يف املتلقي

التقفية المتقاطعة:

وهو النمط الذي جيعل القوايف تتناوب وتتقاطع على حنو منتظم من اهلندسة املوسيقية، ويتم 

:، حيث تقول الشاعرة"الطوفان والشجرة"، وجند مثاله واضحاً يف قصيدة )أ ب أ ب(م وفق نظا

يـَْوَم اإلْعَصاُر الشَّْيطَاِنيُّ طََغى َواْمَتدَّ «

يـَْوَم الطُّوفَاُن األْسَودْ 

َلَفظَْتُه َسَواِحٌل َهَمِجيَّه

.556-555فدوى طوقان، الديوان، ص ص 1
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ِلْألْرِض الطَّيَِّبِة الَخْضَراءْ 

َر  األْجَواِء الَغْربِيَّهَهتَـُفوا، َوَمَضْت َعبـْ

َباءْ  :تـََتَصاَدى بِالُبْشَرى األَنـْ

!َهَوْت الشََّجَره

َوالِجدُْع الطُّوُد َتَحطََّم، َلْم تـَْبقَ 

َواءْ  األنـْ

1»!الشََّجَرهْ بَاِقَيًة َتْحَياَها

من السطر الثالث وذلك  يف هذا املقطع الشعري ابتداء وجاءت انطالقة التقاطع القافوي

الشجره،الغربّيه،مهجّيه،(الساكنة اليت تعرب عن الوقفات السريعة املفاجأة " اهلاء"يت بني صو 

، وقد شكل هذا )اخلضراء، األنباء، األنواء(الساكنة أيضا يف الكلمات " اهلمزة"، وصوت )الشجره

�śƬǟȂǸĐ¦�Ȑǯ�Ŀ�ȆǠǘǬǷÂ�ļȂǏ�ǲƯƢŤÂ�ȆǸǤǻ�§ÂƢǼƫ�ǺǷ�ǾǬǧ¦°�ƢǷÂ�ÄȂǧƢǬǳ¦�ǞǗƢǬƬǳ¦)ب(و) أ (

.شكالً مميزاً من التجانس واالنسجام املوسيقي

التقفية المتغيرة:

انتشارا يف الشعر احلداثي، و ا وتعد التقفية املتغرية هي أكثر أمناط التقفية املتنوعة استخدام

ملا متنحه للشاعر من القدرة على استثمار الوظيفة الداللية للقافية، وما تفرضه من «وذلك نظرًا 

توافق وانسجام موسيقي داخلي من خالل التوارد العفوي القوايف دومنا ختطيط أو هندسة مسبقة، 

.488-487فدوى طوقان، الديوان، ص ص 1
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، 1»يعود إليها دومنا قانون يتحكم فيهفالشاعر قد يستعمل قافية مث يرتكها فال يعود إليها، وقد 

حيافظ على قافية «وهذا معناه أن الشاعر يف استخدامه هلذا النمط القافوي احلر الطليق تراه دائما 

، وإن هذه التغريات الطارئة 2»أساسية حمورية يتم تغيريها بني احلني واآلخر بقافية جانبية

�ǺǷ�ǲǯ�¿ƢǷ¢�ÅƢǠǇ¦Â�¾ƢĐ¦�ƶǈǨƫ�À¢�ƢĔƘǋ�ǺǷ�̈واالنسيابية يف توزيع القوايف على جسد القصيد

التدفقات الشعورية واملستويات الداللية إضافة إىل التنويعات اإليقاعية وما حتدثه من إثارة وتنبيه 

  .على املستوى السمعي والفكري لدى املتلقي

، ومن أوضح مناذجه "فدوى"وقد غطى هذا النوع التقفوي مساحة واسعًة جدًا من شعر 

، حيث تقول الشاعرة يف مقطعها الثالث "رسالة إىل طفلني يف الضفة الشرقية"الديوان قصيدة يف 

  :وهو األطول بني مقاطعها

يـُْغرِقُِني، ِفي َلجِِّه الَحِنينُ «

َوبِالَحِنيِن والذِّْكرْ 

َزُع يَا َصِغيَرِتي إَلى الشَّرِيطْ  َأفـْ

َوَيْمألُ الَمَكاَن َصْوُتِك الصَِّغيرْ 

ي إَلى بِيَسانْ ُخذُونِ (

َتائِيَّه َعِتي الشِّ )إَلى َضيـْ

!اللَّْه يَا بِيَسانْ 

.80مسعود وقاد، البنية اإليقاعية يف شعر فدوى طوقان، ص 1
.78ركية اإليقاع يف الشعر العريب املعاصر، ص حسن الغريف، ح2
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َكاَنْت لََنا أْرٌض ُهَناَك،

بـََيارٌَة، ُحُقوُل َقْمٍح تـَْرَتِمي َمدَّ الَبَصرْ 

َراِتَها تـُْعِطي أَِبي َخيـْ

الَقْمَح والتََّمرْ 

َكاَن أَِبي ُيِحبـَُّها، ُيِحبـَُّها،

أَبِيَعَها َحتَّى َوَلوْ َلْن :َكاَن يـَُقولُ 

ُأْعِطيُت ِمْألََها َذَهبْ 

!!َواْغَتَصَب اَألْرَض التَّتَـرْ ...

َوَماَت َجدُِّك الَحزِيُن يَا َصِغيَرِتي

َماَت أَِبي ِمْن ُحْزنِهِ 

َكاَنْت ُجُذورُُه تـَُغوُص، ِفي قـََراِر أْرِضهِ 

ُهَناَك، ِفي بِيَسانْ 

الشَّرِيطُ َوَيْسَتِمرُّ يـَْلَعُب 

َيُدوُر َكالزََّمنْ 

ِحَكايٌَة ِطْفِليٌَّة ُهَنا،
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َزقَاُت َضِحٍك ُهَناكْ  َوزَقـْ

َوُنْكَتٌة ذَِكيٌَّة يـُْرِسُلَها ُعَمرْ 

يـُْتِعبُِني الَحِنيُن يَا ُعَمرْ 

ِلَوْجِهَك الَقَمرْ 

َهْل َذاِكٌر أيَّاَم ُكْنَت َتْطَلُع الَجَبلْ 

زََهَر الَجَبلْ َتْحِمُل ِلي إْضَماَمًة ِمنْ 

قـَْرَن الَغَزاِل، َوالشََّقاِئَق الَحْمَراِء َوالزَّْرقَاءْ 

َوالَحَبَق البَـرِّيِّ َوالشََّمرْ 

َهِديَُّة الرَّبِيِع ِفي ِبالِدنَا لََنا

َهِديَُّة الَمَطرْ 

........

َوأْعبـُُر النـََّهرْ 

َوِجْسِرَي الَخَياُل يَا أِحبَِّتي

َوِجْسِرَي الذَِّكرْ 

َلْو َقَدُروا َلَقتَـُلوا َحتَّى الَخَيالَ 



  التشكيل اإليقـاعي.........................................................................:................الفصل الثالث

307

-َلَسَفُكوا َحتَّى ِدَماَء الُحبِّ والَحِنينِ 

َوالذَِّكرْ 

َوأْحِضُن الطُُّفوَله

أبُوُس َغرََّة الصََّباِح ِفي ُوُجوِهُكمْ 

أبُوُس َأْعُيَن الَعَسلِ 

ثمَّ يـَُردُِّني إَلى الَمَكاِن َواِقِعي الَمِهينْ 

الشَّْوُك والصَّبَّارُ َوِفي ُضُلوِعي 

.1»َوِفي َفِمي َمَرارَُة الَيِقينِ 

كحرف روّي، وتتخذ " الراء"وتنبين القافية األساسية يف هذا املقطع الشعري على صوت 

الذكر، الصغري، البصر، الثمر، الترت، عمر، الشمر، املطر، : (لنفسها العديد من الصيغ املقطعية

قد ختلل هذا احملور الرئيسي قوايف أخرى جانبية تراوحت بني و ). النهر، الذكر، الذكر، الصبار

: كما تظهره الكلمات) 44/ 42/ 37/ 21/ 07/ 05/ 01(رويا لألسطر " النون"صوت 

/ 27(رويا لألسطر " الالم"، وبني صوت )احلنني، بيسان، بيسان، الزمن، احلنني، املهني، اليقني(

رويا " الطاء"، أو صوت )اجلبل، اخليال، العسلاجلبل،: (كما ورد يف الكلمات) 41/ 36/ 28

الساكنة رويا للسطرين " اهلاء"املتكررة، وصوت ) الشريط(من خالل كلمة ) 03/20(لألسطر 

  .وهكذا)... الطفوله الشتائية،: (يف الكلمتني) 39/ 06(

 .496 - 495 - 494ص ص فدوى طوقان، الديوان، 1
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بقافية خمتلفة صوتاً ) 40/ 29/ 14(هذا إضافة إىل استقالل كل سطر من األسطر 

(ومقطعاً  ).ذهْب، الزرقاء، وجوهكم:

لرتسم أمامنا حالة اللوعة واليأس الشديد اليت آلت  -أصال-وقد جاءت القافية األساسية 

إليها الشاعرة نتيجة اإلبعاد اجلربي عن األوطان واألهل واألحبة بعد نسف اجلسور وحترمي العبور 

قفية احملورية واجلانبية أيضا لتحمل بل إنّا لنجد أغلب الكلمات اليت متثلت الت. إىل الضفة األخرى

�¿Ƣǯ°�ƪ Ţ�®Â Ȃŭ¦�®ȂǬǨŭ¦�ƨǳȂǨǘǳ¦�ǺǷ±�ń¤�¼Ȃǌǳ¦Â�¼ȂƬǳ¦�ňƢǠǷ�ǺǷ�̈ŚƦǯ�ƨǼƸǋ�ƨȈƟƢŹȍ¦�ƢēƢȈǗ�śƥ

�̈ƾȈǠǇ�ƨǬȈǬƷ�ǺǷ�ƨǷǂĐ¦�Ä®Ƣȇȋ¦�śƥ�¾ȂŢ�Äǀǳ¦�ǺǷǄǳ¦�Ǿǻ¤��¼Âǂǈŭ¦�ǂǸǠǳ¦Â�ňȂȈȀǐǳ¦�°ƢǷƾƬǇȏ¦

  .مكتومة خلف الشريط واجلسور وواقع مجيل إىل جمرد ذكرى وخيال وآهات

  :القافية المرسلة-ج 

�ƢĔȂǯ�Ŀ�̈Śƻȋ¦�ƨȈǧƢǬǳ¦�ǽǀǿ�ƨȈŷ¢�ǺǸǰƫÂ» ال تظهر يف القصيدة بصورة منتظمة مهندسة

، 1»قصدية، وإمنا تظهر بوصفها منتجا داخليا يتمخض عن واقع القصيدة الداليل والتشكيلي

ذلك الوجود املوسيقي اخلارجي املعروف وهذا يعين أن التقفية يف إطار اإلرسال قد حادت عن 

.لتصبح بنية داخلية تشارك يف عملية التشكيل النصي العام بنائياً وداللياً 

وإن وقوف القافية املرسلة على قدمي احلرية الكاملة والالقصدية قد يتسبب يف تغييب جزء 

شاعرية حتقق تعويضا عن إرسال القافية حيتاج إىل إمكانيات «مهم من اإليقاع املنتظم، ولذا فإن 

ولعل إحساس بعض الشعراء بأن اجلرس املوسيقي الذي حتققه القافية . هذا العنصر املوسيقي اهلام

بتكرارها يقف حجر عثرة أمام انسياب اإليقاع الذي يتحقق باسرتسال املعىن، هو الذي دفعهم 

  .خدام والتوزيع، وحتريرها من كل القوانني والضوابط أثناء االست2»إلرسال قوافيهم

.147حممد صابر عبيد، القصيدة العربية احلديثة بني البنية الداللية والبنية اإليقاعية، ص 1
.166عمر يوسف قادري، التجربة الشعرية عند فدوى طوقان بني الشكل واملضمون، ص 2
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  ":فدوى"، حيث تقول "لن أبكي"وخري مثال على التقفية املرسلة قصيدة 

َواِب يَافَا يَا أِحبَّاِئي« َعَلى أبـْ

َوِفي فـَْوَضى ُحطَاِم الدُّورِ 

بـَْيَن الرَّْدِم َوالشَّْوكِ 

نَـْينِ  نَـْينْ :َوقـَْفُت َوقـُْلُت لِْلَعيـْ يَا َعيـْ

ِقَفا نـَْبكِ 

َمْن رََحُلوا َوفَاُتوَهاَعَلى أْطَاللِ 

تـَُناِدي َمْن بـََناَها الدَّارْ 

َوتـَْنِعي َمْن بَنَاَها الدَّارْ 

َوَأنَّ الَقْلُب ُمْنَسِحقاً 

َما فـََعَلْت؟:َوقَاَل الَقْلبُ 

ِبِك األَيَّاُم يَا َداُر؟

َوأَْيَن الَقاِطُنوَن ُهَنا

1َوَهْل َجاَءْتِك بـَْعَد النَّْأِي، َهلْ 

.512-511فدوى طوقان، الديوان، ص ص 1
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َجاَءْتِك أْخَباُر؟

ُهنا َكانُوا

ُهَنا َحَلُموا

ُهَنا َرَسُموا

َمَشارِيَع الَغِد اآلِتي

فَأْيَن الُحُلُم واآلِتي، َوأَْيَن ُهُمو

َوأَْيَن ُهُمو؟

َوَلْم يـَْنِطْق ُحطَاُم الدَّارِ 

َوَلْم يـَْنِطْق ُهَناَك ِسَوى ِغَيابـُُهُمو

1.»َوَصْمُت الصَّْمِت، والُهْجَرانُ 

�ȆȀǧ��ƨǴǇǂŭ¦�ƨȈǨǬƬǳ¦�ǂƯ¢�ȂǨǬƫ�ƢĔ¢�ÄǂǠǌǳ¦�ǞǘǬŭ¦�¦ǀǿ�ǺǷ�ńÂȋ¦�©ƢȈƥȋ¦�ȄǴǟ�ǚƷȐŭƢǧ

�̈ǂǰǨƥ� ƢŹȍ¦�ń¤�ÄȂǧƢǬǳ¦�¾ƢǇ°ȍ¦�¦ǀđ�̈ǂǟƢǌǳ¦�©®¦°¢�ƾǫÂ��Ƣǔȇ¢�̧ȂǼƬŭ¦Â�ƾƷȂŭ¦�ÄÂǂǳ¦�ǺǷ�ȂǴţ

�ƨǼȇƾǷ�ƪ Ǹǟ�Ŗǳ¦�ȄǓȂǨǳ¦�ƾǐǬǻ��ǂǛƢǼǳ¦�ƢȀȈǳ¤�ǂǜǼȇÂ�ǂǗƢŬ¦�Ƣđ�Ǌ ȈŸ�Ŗǳ¦�ȄǓȂǨǳ¦"بعد أن " فايا

أحاهلا العدو الصهيوين إىل مشهد رهيب من الردم والشوك والدور املهجورة، وانعكاس ذلك كله 

ولكنه ما فتئ أن حتّول اإلرسال إىل ارتداد يف األبيات . على نفس شاعرتنا ومجيع املشاهدين

ووصوال إىل  مرات بشكل شبه متالحق ) 04(املتكررة " الّدار"املوالية، وذلك انطالقا من كلمة 

.512-511فدوى طوقان، الديوان، ص ص 1
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وما حتمله من معاين املاضي واحلاضر، ويف هذه اللحظات العامرة بالتجانس " أخبار"كلمة 

��ȂǸđƢȈǣ�ƾƫǂƫ«الصويت واالنسجام املوسيقي تتجلى أمامنا صورة ارتدادية أخرى فنشاهد كيف 

وجيليها، فحني على، أين مهو، ارتدادًا إيقاعيًا متناغماً، بل وارتدادا مضمونيا أيضًا خيدم الفكرة 

كإجابة على التساؤل   -ȂǸđƢȈǣ–تتساءل الشاعرة عن وجودهم فإن الصدى جييء بكلمة 

النابضة مبعاين الصمت والغياب لتؤكد هذه اإلجابة املتحسرة " اهلجران"مث تأيت كلمة . 1»امللح

بعيون الواقفة " فدوى"وعلى لسان " فدوى"وذاك التساؤل املتحسر كذلك، فكالمها ينبع من قلب 

باكية وأقدام مرتعشة على أطالل مدينتها اليت أصبحت اليوم جمرد رسوم دارسة وحسرات متخفية 

  .خلف ظهر السنني والذكريات البعيدة

وقبل اخلروج من باب القوايف والولوج يف باب إيقاعّي آخر جتدر بنا اإلشارة أّوالً إىل ظاهرة 

خدامات القافوية بتسكني الروي وإلغاء احلركات يف غاية األمهية، وهي االلتزام يف معظم االست

السبب يف شيوع هذه الظاهرة يكمن يف رغبة الشاعر املعاصر يف خلق لغة إحيائية «اإلعرابية، ولعل 

ƢēƢǸǴǯ�ǂƻ¦Âȋ�ȆǣƢǘǳ¦�ƢȀǼȈǰǈƫÂ�ƢȀƬǟǂǇÂ�ƨȈǠǫ¦Ȃǳ¦�̈ƢȈū¦�ƨǨƻ�ȆǯƢŢ«2 وقد ساهم هذا التوجه ،

فتح «يف حتطيم التقاليد املعروفة قدمياً، و -مهما كان الدافع -اجلديد إىل تقييد النهايات الشعرية 

الداليل على أفق احلركية والتعدد والغموض، وعلى انسياب إيقاعي يلغي الوقفة - الرتكيب النحوي

، أي أنه أتاح للشاعر 3»الواضحة، وكل ما من شأنه حتديد القراءة يف أنساق مغلقة، جاهزة

أرحب للتحّرر من ضوابط املاضي والتزاماته وقواعد اإلعراب  احلداثي إمكانية أخرى وجماال

.وفرائضه، ليحلق بعيداً يف فضاءات التعبري الطليق واإليقاع املتنوع

.168عمر يوسف قادري، التجربة الشعرية عند فدوى طوقان بني الشكل واملضمون، ص 1

.58مصطفى السعدين، البنيات األسلوبية يف لغة الشعر العريب احلديث، ص 2
.200 احلديث، ص إبراهيم رماين، الغموض يف الشعر العريب3
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أو " فدوى"وبعد الذي عرضناه فإن القافية بأمناطها املتعددة وهي تفعل فعلها يف شعر 

إىل القصيدة مبجموعها، وليس بالنسبة بالنسبة «الشعر احلداثي عموما فإمنا متارس دورها اإليقاعي 

1�ȄǴǟ�ǒ»للبيت الواحد يف عالقته مبا قبله وما بعده كما يف القصيدة العمودية ȀǼƫ�ƢĔȋ�Ǯ ǳ̄Â��

بعض اخلصوصيات واجلماليات الفنية اليت جتعلها تفرتق عن القافية القدمية لتؤسس وجودها اخلاص 

  .يلوواقعها املستقل على املستويني املوسيقي والدال

.168عمر يوسف قادري، التجربة الشعرية عند فدوى طوقان بني الشكل واملضمون، ص 1
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  .اإليقاع الداخلي: ثالثا

  :إيقاع التكرار)1

واجه الشاعر احلداثي العديد من املخاطر واملزالق وهو بصدد التطوير والتغيري يف أشكاله 

العروضية املوروثة، حبيث كان ملزمَا على تبديل بعض التقاليد، والتعديل يف بعضها اآلخر متاشياً 

يف  - بشكل ما -الغريب، ولكّن هذا اللزوم املرغوب قد تسبب مع واقعه احليايت املتقلب املتناقض 

من النغمة الظاهرة املعهودة، ولذًا فقد جاء  -وإن كان رتيبا ممال  - تغييب جزء مهم وكم هائل

  .اإليقاع الداخلي كبديل تعويضي عن ذلك اجلزء املفقود مما أقره اخلليل والقانون العروضي

امله الباطنية اخلفية أوتار العديد من الوحدات النغمية، ونرى اإليقاع الداخلي يالمس بأن

تكريس لتوقيع خمصوص وإيالف ألذن السامع على نغمية «الذي هو " التكرار"لعّل أبرزها وحدة 

ǂƥ¤Â�Ƣē ƢǓ¤�Ŀ�ǂǟƢǌǳ¦�Ƥ¦±�1»حمددة ǣǂȇ�Ƥ Ȉǯŗǳ¦�Â¢�ǚǨǴǳ¦�ǺǷ�ƨǼȈǠǷ�ƨȀƳ�ȄǴǟ�¬Ƣū¤Â�ǄȈǯǂƫÂ��

  .تأثريها على فكره وخاطره

ار قبل أن يتحول إىل ظاهرة فنية وحقيقة شعرية، فقد عاش أوال وما زال يعيش يف والتكر 

كظاهرة كونية يقع اإلنسان حتت تأثريها أيا كان مكانه وزمانه، شاء ذلك أم مل «قلب الطبيعة 

يشأ، فمظاهر الكون على اختالفها قائمة على منط دقيق من التكرار، فليس دوران الكواكب 

ان القمر حول األرض، وتعاقب الفصول األربعة، واختالف الليل والنهار حول الشمس، ودور 

بل إن اإلنسان نفسه متكرر يف خلقه وتركيبه، ويف مراحل حياته املختلفة، . سوى أحداث متكررة

فصورته طفًال ورجًال وكهًال متكررة، وأصناف طعامه وشرابه متكررة، وهيئة لباسه وعاداته وتقاليده 

ط، .، عامل الكتب احلديث للنشر والتوزيع، اربد، د"قصائد"مسري سحيمي، اإليقاع يف شعر نزار قباين من خالل ديوان 1

.95م، ص 2009
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، وهذا يعين أن 1»وه ونومه، وشهيقه وزفريه ودقات قلبه كل ذلك وأكثر متكررمتكررة، مث صح

التكرار إمنا هو القانون البدئي والنهائي الذي حيكم وجودنا ومجيع املوجودات من حولنا على 

امتداد األزمان وتعاقب األجيال، وهو لذلك أصبح اجلزء الذي ال ينفصل عن إيقاعنا اليومي، 

 - تشكيلية كانت أم أدبية نثرية كانت أم شعرية- ميل الذي يهدهد كل الفنون والنغم األصيل اجل

  .عرب تكنيك املعاودة والرتجيع

حتقيق بعض التأكيدات «إىل  -بصورة عامة-وإذا كان التكرار يف الشعر الرتاثي يهدف 

وارا مغايرة ، فإن له يف شعرنا احلداثي أد2»اجلزئية، وإحداث نوع من اإليقاعات اخلطابية اخلارجية

فهو الذي يضطلع مبهمة . اجلمالية والتعبريية والسيكولوجية: وأهدافا فاعلة على كافة املستويات

التنفيس عن شاعر هذا العصر املغلوب على أمره املضغوط من كل اجلهات، وهو الذي يأخذ بيد 

ȋ¦�ǽƢǼǰƬǇ¦Â�ƨȈǐǼǳ¦�ǲȈǿƢĐ¦�®ƢȈƫ°¦� ƢǼƯ¢�ĿƢǌǰƬǇȏ¦�ǽ°¦ȂǌǷ�ƨǴȈǗ�ȆǬǴƬŭ¦ غوار البعيدة يف النفس

الشاعرة، أو يف حماولته القبض على الدالالت واملعاين املضمرة الغائبة، وهو أيضا من يؤدي إىل 

والتوازن الصويت والتوازي النغمي بني مجلة  3»خلق مجالية املخالفة، إضافة إىل ما حيققه من مؤالفة«

  .األلفاظ والعبارات واملقاطع املتكررة

اللمسة السحرية اليت تضفي بنعومتها على النص الشعري مزيدًا من الفاعلية ) التكرار(إنه 

طاقة تعبريية وصدى موسيقيا مؤثرا، مركزا، وهو ميثل تقنية أسلوبية راسخة، تتواصل مع سائر «و

العناصر البنائية، وتتداخل معها، لتسهم يف تشكيل معمارية النص، وتوجيه املعاين حنو بؤرة داللية 

، ومن مث فالتكرار هو املفتاح الذي يفك أصعب املغاليق الداللية، والضوء الذي جيلي 4»جوهرية

، 2004، 1، ط)لبنان(نشر، بريوت يش، املؤسسة العربية للدراسات والفهد ناصر عاشور، التكرار يف شعر حممود درو 1

 .31ص
.60قراءة يف الشعر العريب احلديث، ص -رجاء عيد، لغة الشعر: ينظر 2

.129، ص "قصائد"مسري سحيمي، اإليقاع يف شعر نزار قباين من خالل ديوان 3
.117نية التكرار عند البيايت منوذجاً، ص ب -هدى الصحناوي، اإليقاع الداخلي يف القصيدة املعاصرة4
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أغمض اجلهات النفسية، واملهندس الذي يشارك يف هندسة املعمار النصي وشّد مفاصله وتوكيد 

.مضامينه، وتقريرها يف األذهان واألمساع

ا قد حتولت يف يد بعض ¢Ĕ -يف السنوات األخرية - ولكن املالحظ على تقنية التكرار 

عكازة تستخدم تارة مللء ثغرات الوزن، وتارة لبدء فقرة «االستخدامات الشابة املعاصرة إىل جمرد 

جديدة، وتارة الختتام قصيدة متحدرة تأىب الوقوف، وسوى ذلك من األغراض اليت مل يوجد هلا 

1Ƿ¦ƾƼƬǇ¦�Àȋ��ǂǗƢƼŭ¦�ǺǷ�Śưǰǳ¦�ǾƳ¦Ȃȇ�ǾƬǴǠƳ�Ŗǳ¦Â���ňƢĐ¦�ȂƸǼǳ¦�¦ǀǿ�ȄǴǟ�Ǿ»يف األصل

الفضلة اليت تدخل ضمن ما أطلق عليه البالغيون «املبتذل قد يصل به إىل مرحلة مملة من الثرثرة و

عندما تتسبب يف خسارته ألبرز خصيصة من  2»بالزخرفة اللفظية اليت تقتل روح الشعر بدل إغنائه

  .خصائصه وهي التوازن الصويت

ال ينبغي «فإن التكرار من زاويته األسلوبية الصحيحة املفيدة واستنادًا إىل ما تقدم عرضه 

انتهاؤه عند ترداد اللفظ مرتني أو أكثر، مبا ال فائدة تذكر، وال انتهاؤه عند عملية حشٍو ال نفع 

منط اطّرادّي متارس اللغة من خالله جتديد نفسها، وتبلور نبضها، -أسلوبياً -منها، إمنا التكرار 

يف كل مرة حبثا عن سلسلة دالالت متجددة تدرجييا، وهو إذ يفعل ذلك إمنا وتتجاوز حدودها 

وقد جتلى . 3»حيقق فعل ترسيخ وتقوية معىن اخلطاب ودعم فاعليته يف ذهن املتلقي على العموم

  :من خالل األمناط التكرارية التالية" الليل والفرسان"هذا املستوى الوظيفي اجلليل يف ديوان 

.257نازك املالئكة، قضايا الشعر املعاصر، ص 1

.166عبد القادر عبو، فلسفة اجلمال يف فضاء الشعرية العربية املعاصرة، ص 2
.190مدخل نظري ودراسة تطبيقية، ص -عبد الرمحن بن زورة، أسلوبية اخلطاب الشعري املعاصر3
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  :يالتكرار الصوت-أ 

، وهو عبارة عن ترداد "فدوى"يعّد التكرار الصويت أكثر األشكال التكرارية انتشاراً يف شعر 

صوت بعينه خالل فرتات زمنية متقاربة، فينشأ عن هذا الرتديد املنتظم املتناغم قدر معّني من 

ول هذا اإليقاع واإلحياء، وذلك عن طريق الرتاكب والتعالق داخل السياق اللغوي العام، وإال حت

الصوت املكرر إىل جمرد صوت عادي تنتهي قيمته عند احلدود الفيزيولوجية فال تتعداها، ومن 

، حيث تقول "أنشودة الصريورة"ضمن القصيدة املوسومة بـ" الفاء"أمثلته يف الديوان تكرار صوت 

  :الشاعرة

ُهْم َمْن َكانُوا أْطَفاالً « ِمنـْ

َما َكبـُُروا بـَْعدُ 

َعَصاِفيٍر َصِغيَرهأْفراُخ 

ُهورَه َما زَاَلْت بِالَعْيِن الَمبـْ

تـَْرنُو َوُتَحدُِّق ِفي اَألْشَياءِ 

ِفي َقَمٍر َيْسَطُع، ِفي ُشْعَله

َعُقُه نَاُفورََة َماءٍ  ِفي َرشِّ َرَذاٍذ تـَنـْ

ِفي ِقطٍّ يـَْرِبُض، ِفي ُعْصُفوٍر يـَْنِفُض أْجِنَحًة ُمْبتَـلَّه

َيْجَفُل، َيْخِطُف ِظلَّهيـَتَـَلفَُّت، 

1.»َوَيِطيُر إَلى ِذْرَوِة َنْخَله

.565-564فدوى طوقان، الديوان، ص ص 1
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مرة، وجاء هذا الرتداد ) 15(خالل هذه األشطر الشعرية حوايل " الفاء"فقد تكرر صوت 

اهلامس اخلافت احلزين موافقا جدا لوضع الشاعرة الكئيب وهي تصارع األوجاع واحلسرات، 

يابه عرب املشاهد املتسارعة واحلركات املتالحقة، وقد خرج وموافقا أيضا خلفة اإليقاع السائد وانس

من عباءة التجريد الصرف عن طريق الذوبان والتماهي الكلي يف مجلة من الرتاكيب " الفاء"صوت 

اللغوية االمسية والفعلية، وهو األمر الذي أسعف شاعرتنا على أداء مهمتها اإلحيائية يف إثارة 

النتباه املتلقي حنو طبيعة املشاهدات الطفولية وحدودها الربيئة اليت ال اإلحساس اإلنساين، وتوجيه ا

وكذلك فإن التكرار يف أغلب املرات . ميكن أن تتجاوز املسافات القريبة واألشياء البسيطة املألوفة

نراه قائما على قدر من التعادل الصويت والتوازن النسيب بني أطراف البدايات والنهايات السطرية، 

يساعد على صنع احلدث املوسيقي املتناغم الذي ال يسوده أي نوع من التشويش والتشويه مما 

  .النغمي

ونعثر يف نفس القصيدة على منوذج آخر للتكرار الصويت الذي يتمظهر من خالل ترديد 

  ":فدوى"املهموس، تقول " التاء"صوت  

َيه« ُهْم َمْن َكانُوا ِصبـْ ِمنـْ

ْلُهو بِاألْلَعاِب النَّارِيَهَتْحَتِرُف الشَّْيطََنَة وتَـ 

ُتْطِلُق ِفي الرِّيِح الَغْربِيَّه

ِسْرَب الطََّيارَاِت الُزْرِق الُحْمِر الَخْضرِالُقَزِحيَّه

تـََتأبَُّط ُكلَّ َشَقاَوِتَها ِفي اَألْرِصَفِة َوِفي السَّاَحاتِ 

الرَّْطَبهتـََتَشاَكُس تـَْقِفُز ُتَصفُِّر تـَرُْكُض َتْحَت ُعُقوِد الدُّوِر 
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تـَتَـَراَشُق بِالنَُّكِت الَعَفوِيَّه

ِبُقُشوِر الُفْسُتِق َوالضِّْحَكاتِ 

َتَباَرُز بِاَألْغَصاِن الصَّْلَبه تـَ

ُتْشِهُرَها َسْيفاً أْو َحْربَه

1.»تـَتَـَقمَُّص َشْخِصيَّاَت ِكَفاٍح ُأْسطُورِيَّه

املختصرة حول فرحة األطفال وهم ويتمحور احليز الداليل يف هذه املقطوعة الشعرية 

ميارسون دورهم الطبيعي يف إضفاء مالمح البهجة واجلمال على مجيع األشياء املادية الصماء 

بلمستهم الصغرية، ويف رسم القسمات السعيدة على الوجوه العابسة يف وجه احلياة واألحياء 

Ƴ¯ƢǇ�ƨǳȐǗƜƥ��ƢǼȈǴǟ�ƪ. بضحكتهم الربيئة ËǴǗ¢�Ŗǳ¦�ƨƷǄŭ¦�ƢĔ¤ ة من نافذة العديد من األفعال

حترتف، تلهو، تطلق، تتأبط، تتشاكس، تقفز، تصّفر، تركض، (املتحركة إجيابا حنو املستقبل 

، وخلف الكثري من األمساء املتوهجة بنور األمل الطفويل الربيء )ترتاشق، تتبارز، تشهر، تتقمص

، وقد جاء صوت ...)تق، الساحات، الضحكات، النكت، العفوية، الفس-شقاوة، األرصفة(

�ǢǳƢƦǳ¦�Ǧ" التاء" Ȉưǰǳ¦�ǽƾȇ®ǂƫÂ�ǾƬǨƻÂ�ǾǈǸđ)28(�ǲǸǯ¢�ȄǴǟ�ƢŮ�ȐǷƢƷÂ�ňƢǠŭ¦�ǽǀđ�ƢǬǗƢǻ�̈ǂǷ

  .وجه ويف أجلى وأحلى صورة

حني تنهمر األنباء "يف أغنية " الراء"ومن مناذج هذا النمط التكراري أيضا تكرار صوت 

:، تقول الشاعرة"السيئة

الُدَخاَن، ِفي اَألْغَوارِ الرِّيُح َتْجِدلُ «

.565فدوى طوقان، الديوان، ص 1
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َوِفي ُدُروِب اللَّْيِل َواإلْعَصارِ 

َهِمُر الُصُخوُر َواألْحَجارُ  تـَنـْ

َسْوَداُء بِالرََّمادِ 

َسْوَداُء بِالدَُّخانِ 

َهِمْر َكَما تَشاُء َهِذِه الصُُّخورُ  ْلتَـنـْ فـَ

َهِمْر َكَما تَشاُء َهِذِه األْحَجارُ  َوْلتَـنـْ

رَاِكٌض إَلى َمَصبِّهِ فَالنـَّْهُر َماٍض، 

-َوَخْلَف ُمْنَحَنى الدُُّروِب، ِفي

رََحابَِة الَمَدى

يـَْنَتِظُر النـََّهارَ 

1.»ِمْن أْجِلَنا يـَْنَتِظُر النـََّهارَ 

يف هذه األغنية الثورية مل يعد جمرد فونيم عادي تنتهي قيمته عند حدود " الراء"فصوت 

النطق الفيزيائي، وإمنا حتول بفضل تعالقه وتعانقه مع سائر األصوات والرتاكيب داخل السياق 

مرة، إىل بؤرة)30(اإلمجايل، وبفضل صفته املتكررة على املستوى التلفظي وترديده الكثيف البالغ 

نغمية تتشابك وتتشاكل فيها العديد من املعاين واإلحياءات اليت تدفع املتلقي إىل احلركة 

على زيادة فاعليته عندما يسمح  -بدوره -املتحرك " املتدارك"واإلحساس واالنفعال الذي يعمل 

.550فدوى طوقان، الديوان، ص 1
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ǳ¦�ǪȇǂǗ�Ŀ�°ƢƴƷȋ¦Â�°ȂƼǐǳ¦�°ƢǸĔ¦Â�°¦Ȃưǳ¦Â�̈°Ȃưǳ¦�ƨǟƢǧƾǻ¦�ǞǷ�̧ Ƣǧƾǻȏ¦Â�Ƥ ƯȂǳƢƥ�² ƢǨǻȌǳ نهر

  .والنهار

مبا  له من خصوصيات ومجاليات إيقاعية أن يضفي على " الراء"هذا، وقد استطاع 

الريح، األغوار، دروب، اإلعصار، تنهمر، الصخور، األحجار، الرماد، النهر، راكض، (الكلمات 

صفات إضافية جعلتها حتيد عن طبيعتها العادية لتصبح كلمات شعرية ) رحابة، ينتظر، النهار

  .خلدمة التجربة الشعرية لدى شاعرتنا - أصال -رة مسخ

كونه جمرد أداة «وهكذا نشاهد كيف حتول تكرار األحرف واألصوات يف شعر احلداثة من 

ربط لغوية تدخل يف منطق اللغة التواصلي إىل بنية مجالية تكشف عن الواقع وعن موقف الشاعر 

، وذلك باعتباره احليلة الفنية اليت جلأ 1»ورؤيته لألحداث وعن خواجل نفسه وما يعتمل يف فكره

إليها الشاعر بغرض التعريف حبقيقته الداخلية النفسية والفكرية، وإحداث التواصل املنشود مع 

  .مجهوره

  :التكرار اللفظي-ب 

وهو أبسط األشكال التكرارية، وأكثرها شيوعا يف ساحة االستخدامات الشعرية القدمية 

ز على لفظة خمصوصة ووضعها حتت أضواء اإلحلاح والبيان ألسباب واحلداثية، ومعناه هو الرتكي

  .مجالية ونفسية ودرامية

والقاعدة األولية يف هذا التكرار الذي قد يستغرق مقطعًا بعينه أو قصيدة بأكملها، هي 

وثيق االرتباط باملعىن العام، وإال كان لفظية متكلفة ال سبيل إىل قبوهلا،  «أن يكون اللفظ املكرر 

ما ال بد أن خيضع لكل ما خيضع له الشعر عمومًا من قواعد ذوقية ومجالية وبيانية، فليس من ك

.169عبد القادر عبو، فلسفة اجلمال يف فضاء الشعرية املعاصرة، ص 1
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املقبول مثال، أن يكرر الشاعر لفظًا ضعيف االرتباط مبا حوله، أو لفظا ينفر منه  السمع، إال إذا  

ŗŹ�À¢�ƾȈĐ¦�ǂǟƢǌǳ¦�ȄǴǟ�Ƥ±�.1»كان الغرض من ذلك دراميا Ÿ�Ǯ ǳǀǯÂ - من  -قدر اإلمكان

-ǂǷȋ¦�ƨȇƢĔ�Ŀ-وضع الكلمات املكررة يف غري مواضعها املناسبة حىت ال يتحول عمله الشعري 

  .إىل كومة من الفوضى واألخالط اليت ال تطرب إيقاعيا وال تفيد دالليا

القيمة الفنية «ير بالذكر قبل اخلوض يف غمار التمثيل والتحليل املعتاد هو أن دواجل

لتكراري إمنا تتجلى بوضوح أكرب على صعيد تلك القصائد اليت تصبح الكلمة والداللية هلذا النوع ا

حمورًا أساسيا للتجربة أو اإلحساس الكلي الذي  -بفعل الرتجيع والرتديد الكثيف - الواحدة فيها 

، وفيها "حرية الشعب"ضمن أنشودة " حرييت"، وهذا ما تنهض به كلمة 2»ينشأ معها يف األصل

  :تقول الشاعرة

!رِّيَِّتيحُ «

!ُحرِّيَِّتي

!ُحرِّيَِّتي

َصْوٌت ُأَردُِّدُه ِبِمْلِء َفِم الَغَضبِ 

َتْحَت الرََّصاِص َوِفي اللََّهبِ 

َوَأَظلُّ رُْغَم الَقْيِد َأْعُدو َخْلَفَها

ُفو َخْطَوَها َوَأَظلُّ رُْغَم اللَّْيِل َأقـْ

.231نازك املالئكة، قضايا الشعر املعاصر، ص 1
.103بوزيد كحول، البناء الفين يف شعر فدوى طوقان، ص 2



  التشكيل اإليقـاعي.........................................................................:................الفصل الثالث

322

َوَأَظلُّ َمْحُموالً َعَلى َمدِّ الَغَضبِ 

!أُنَاِضُل َداِعياً ُحرِّيَِّتيَوأَنَا 

!ُحرِّيَِّتي

1.»!ُحرِّيَِّتي

يف هذه األنشودة الثورية، عن طريق التالحق العمودي " احلرية"فقد استطاعت كلمة 

املتناغم، وااللتصاق احلميم بياء امللكية، وكذلك االنفراد بأسطر شعرية خاصة مستقلة، أن تؤدي 

ها بشحنة كبرية من التوتر واالنفعال نوشح ى اإليقاعي وتوجيه حركيتهدورًا فاعًال يف تفعيل املستو 

جو التوافق «الذي حتددت من خالله مالمح اهلوية الداللية املقصودة هنا، فباإلضافة إىل 

مرات مبا هلا من صدًى نغمي وبعد ) 06" (حرييت"واالنسجام الذي أشاعه الرتديد املنتظم لكلمة 

توافقًا آخر صنعته تلك الفواصل الزمنية املفروضة على قارئ هذه األنشودة اليت تأثريي، فإن هناك 

تغيب فيها كل معامل اهلدوء والسكينة، فتتحول القراءة بذلك إىل لون من االنفعال احلاد املتولد 

الواردة يف  2»تارة عن اإلحلاح يف طلب احلرية املفقودة، وتارة أخرى عن بعض القرائن اللغوية

، وتارة ثالثة عن ...)اللهب، الغضب، الرصاص: (الوسط من هذا اإلحلاح الغاضب مثل منطقة

وأظل رغم الليل (، وعبارة )وأظل رغم القيد أعدو خلفها(ذلك التوازي الصويت احلاصل بني عبارة 

  ).أقفو خطوها

" حرييت"الشعرية مل يقتصر على كلمةواحلقيقة أن التكرار اللفظي يف هذه املقطوعة 

املدماك األساسي الذي قامت عليه «ب، وإن كانت هذه الكلمة متثل العنصر احملوري ووحس

.555-554فدوى طوقان، الديوان، ص ص 1
.103مسعود وقاد، البنية اإليقاعية يف شعر فدوى طوقان، ص : ينظر 2
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مرات ) 03(املتكررة " أظل: "من خالل الكلمتني -أيضا-بكاملها، بل نراه يتمظهر1»القصيدة

املتشكلة على هيئة قافوية خالل السطرين الرابع " الغضب"على حنو عمودي متوايل، وكلمة 

  .والسابع

، ولكنه يسود عدداً  "حرية الشعب"ن هذا النمط التكراري مل يتوقف عند حدود ويبدو أ

، تقول الشاعرة يف "أنشودة الصريورة"كبريا من قصائد الديوان، ويتجلى أكثر ضمن قصيدة 

  :أسطرها األخرية

َكبـُُروا َكبـُُروا أْكثـََر ِمْن َسنَـَواِت الُعْمرِ «

َصاُروا الَعاِبَد َوالَمْعُبودْ 

"َسْمَحانْ "ا َصاُرو  "َعفَّانَه"

"َعْبُد الَلهِ "َصاُروا  "ُمَحمَّدْ "

"أْحَمدْ "َصاُروا  "لِيَنا" "َمْحُمود ْ "

ُهْم ِفي َشَغٍف َأْحَشاَء اَألْرضِ  ِحيَن تـََلقَّتـْ

َكبـُُروا َصاُروا اُألْسطُورَةَ 

َكبـُُروا َكبـُُروا َصاُروا الِجْسرَ 

َكبـُُرواَكبـُُروا َكبـُُروا

2»!ِمْن ُكلِّ الشِّْعرْ أْكبَـرَ َصاُروا 

.60عمر يوسف قادري، التجربة الشعرية عند فدوى طوقان بني الشكل واملضمون، ص 1
.568فدوى طوقان، الديوان، ص 2
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فالتكرار اللفظي يف هذه الفقرة الشعرية نراه قد بلغ قمته عرب الرتديد املتالحق الرأسي 

مرات، وهو ) 07(البالغة " صاروا"مرات، و) 08(البالغة " كربوا"واألفقي لكل من الكلمتني 

مبظهر باهت شاحب وضعيف  الرتديد الذي جعل مجيع القرائن والكلمات األخرى تظهر أمامنا

اليت ظلت تكرب " كربوا"الوقع والتأثري إذا ما قورن بذلك الوقع الذي أحدثه النمو املتواصل لكلمة 

وتكرب شيئًا فشيئا، وسطرا بعد سطر حىت أعلنت عن ملكيتها الكاملة للسطر الشعري ما قبل 

اليت متوضعت " صاروا"يف كلمة  األخري، أو بذلك الوقع املنسوج من خيوط الصريورة واالستمرارية

يف أغلب التكرارات يف بداية األسطر الشعرية كمفتتح يفتتح باب القول واألداء، ووردت يف باقي 

التكرارات إما كنغمة ختامية أو كمركز ثقل حمققة بذلك أسباب التوازن الصويت بني مجلة األطراف 

  .السطرية

تحرك بسرعة يف اجتاه النمو املتواصل هو ولعل اهلدف الرئيسي من وراء هذا الرتديد امل

التوكيد احلاسم، لفظًا ومعًىن، بأن األطفال يف قلب املعركة إمنا يولدون رجاًال، وبأن الكفاح 

الفلسطيين كان وسيبقى الشعار احملمول أبدًا على أعناق الواجب واإليثار يتوارثه األحفاد عن 

�ƾȇƾǼǐǳ¦�ƾǿƢĐ¦Â�®Ƣůȋ¦Â�°¦ǂƷȋ¦�µاألجداد حىت يأيت يوم اسرتداد الكرامة املس °¢�ȄǴǟ�ƨƥȂǴ

  .العنيد

يف - وتأسيسًا على ما تقدم عرضه يف إطار هذا النمط التكراري ميكننا القول بأن الشعر 

ǂǷȋ¦�ƨȇƢĔ -  ما هو إال جمموعة من الكلمات اليت ترتاكب وتتعالق ضمن سياقه فتتغدى من مساته

جتربة إنسانية عظيمة قادرة على مالمسة اإلحساس  -األخرييف  - اخلاصة ونكهته املميزة، لتنتج 

الشعر جتربة إنسانية يتم التعبري عنها بتجربة «واملشاعر، وإثارة األفكار واخلواطر، ومن مث فإن 

وقد عمدت شاعرتنا إىل استثمار . 1»لغوية، ولكل كلمة معىن مباشر مضيء، وظل إحيائي مسترت

  .شعبها العظيم على املستوى التعبريي كال املعنيني يف حتديدها هلوية

.150شعر األسرى منوذجاً، ص  -ة يف الشعر الفلسطيين املعاصر معاذ حممد عبد اهلادي احلنفي، البنية اإليقاعي1
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  :تكرار العبارة-ج 

بالقيمة واألمهية، وذلك نظراً - على حد سواء-وهو النوع الذي يشهد له النقاد والشعراء 

لقدرته البالغة على شّد مفاصل القصيدة وتوحيد بنائها، وعلى لفت انتباه القارئ وتركيزه أثناء 

نه ميكن هلذا النمط التكراري أن حيظى حبظ وفري من النجاح عملية القراءة واملتابعة السطرية، وإ

.والفاعلية إذا كان قائماً على قاعدة التوازن الدقيق اليت تعد مطلوبة وضرورية يف أية عبارة شعرية

كيانًا ومركز ثقل وأطرافاً، وهي «فاحلقيقة اليت ال مراء فيها هي أن لكل عبارة موزونة 

ظية الدقيقة اليت ال بد للشاعر أن يعيها، وهو يدخل التكرار على ختضع لنوع من اهلندسة اللف

�ƨȀƳ�ń¤�ƢĔ±Ȃƥ�ǲȈŻ�ȏÂ�ƢȀǴǬưȇ�ȏ�ǞǓȂǷ�Ŀ�̈°ƢƦǠǳ¦�Ŀ�ļƘȇ�À¢�Ƥ. بعض مناطقها Ÿ�°¦ǂǰƬǳƢǧ

.، وإالّ اختّل نظام القصيدة بكاملها1»ما

القصيدة، ويقع تكرار اجلملة يف العديد من املواقع الشعرية، حبيث يتوزع على خريطة

فيستغرق البدايات أحيانا، والنهايات أحيانا أخرى، أو يتخلل دواخلها، فيبدوا أكثر التحاما 

  .وامتزاجا مع النسيج النصي العام

وحيايت "ومن أفضل النماذج اليت متثلت هذا النمط التكراري يف الديوان، تكرار عبارة 

، حبيث تقول "الذي ضاع يف التيهإىل الوجه "يف سياق املقطع األخري من قصيدة " تستمر

  ":فدوى"

ِعْشُروَن َقَمرْ :آهْ «

َمرَّ ِعْشُروَن َقَمرْ 

َوَحَياِتي َتْسَتِمرُّ 

.268نازك املالئكة، قضايا الشعر املعاصر، ص 1
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َوِغَياُبكَ 

َكَحَياِتي َيْسَتِمرُّ 

َوْجُه ِبَالِدي:َوَمِعي َذاِكَرٌة َواِحَدةٌ 

َوْجُهَها الُحْلو يـَُغطِّي ُكلَّ قـَْلِبي

.........

َتْسَتِمرُّ َوَحَياِتي 

َوتـَُلفُّ الرِّيُح أيَّاِمي َعَلى الدَّْرِب الَعِصيِّ 

-َمَع َشْعِبي، َوُيالِقيَنا َعَلى َحافَّاتِهِ 

َصْخٌر َوأْشَواٌك َوَصْلبُ 

َوَحَياِتي َمَع َشْعِبي َتْسَتِمرُّ 

-َوَورَاَء النـَّْهِر َغابَاُت الرَِّماِح السُّْمِر 

تـَْهتَـزُّ َوتـَْربُو

الَعاِصَفهَوَهِديرُ 

1-َيْكِشُف اللُّْغَز، َويـُْعِطي الَعاَلَم التِِّنيَن 

.541-540فدوى طوقان، الديوان، ص ص 1
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ِسرَّ الَكِلَماتِ 

َوُهُبوٌب َوَدِويْ 

َوَلِهيٌب َوَشَررْ 

يـَْلَفُح السَّارِيَن ِفي الدَّْرِب الَعِصيْ 

َواَألَضاِحي زَُمٌر إثـَْر زَُمرْ 

ِفي ِعَناٍق َواِحٍد تـَْهِوي َوَمْوٍت أَخِويٍّ 

يَِلدُ -َما طَالَ -اللَّْيُل َويَظلُّ 

-أْنُجماً تـَْقُفو ُخطَاَها ِفي الدُُّروِب 

السُّوِد أْنُجمْ 

-َوِبَالِدي َكْوُز رُمَّاٍن يـَُفوُر الدَّمُ 

ِفيِه َويـَُغْمِغمْ 

َوَحَياِتي َتْسَتِمرُّ 

1.»َوَحَياِتي َتْسَتِمرْ 

داللتها «على هذا النحو املتجاوب الظاهر، قد أضاف إىل ) وحيايت تستمر(فتكرار العبارة 

التعبريية املعهودة، داللة أخرى خاصة جعلتها تقوم كمحور بنائي يف القصيدة، ينّمي حركتها 

.541-540فدوى طوقان، الديوان، ص ص 1
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فاملعروف عندنا أن احلياة حق مشروع لكل  .1»اإليقاعية، ويطّور صورها ومعانيها بشكل مستمر

) 06(ولذا فإن هذا التكرار احملوري الذي استغرق . ر، وأن استمرارها حمكوم فقط بالقدرالبش

.أسطر شعرية كاملة، ساعد كثريا على تعميق تلك األبعاد الفكرية وتأكيدها على املستوى الفين

كالالفتة الثورية اليت تُرفع يف وجه اليأس ) وحيايت تستمر(فقد جاءت العبارة املكررة 

لتخرب مجيع األهوال واخلطوب بأن اإلصرار الفلسطيين على ممارسة حق احلياة واالستمرار  والعدى،

  .يف النضال من أجل هذه احلياة سيبقى قائما ما دام يف الروح نبض وأنفاس

:، حيث تقول الشاعرة"الطاعون"ومن مناذج هذا التكرار أيضا ما جنده ضمن قصيدة 

ِديَنِتييـَْوَم َفَشا الطَّاُعوُن ِفي مَ «

َخَرْجُت لِْلَعَراءْ 

َمْفُتوَحَة الصَّْدِر ِإَلى السََّماءْ 

:أْهِتُف ِمْن قـََرارَِة األْحَزاِن بِالرِّيَاحْ 

ُهبِّي َوُسوِقي َنْحَونَا السََّحاَب يَا رِيَاحْ 

َوأَْنزِِلي األْمطَارْ 

ُتَطهُِّر الَهَواَء ِفي َمِديَنِتي

واألْشَجارْ َوتـَْغِسُل البـُُيوَت َوالِجَبالَ 

ُهبِّي َوُسوِقي َنْحَونَا السََّحاَب يَا رِيَاحْ 

.205بوزيد كحول، البناء الفين يف شعر فدوى طوقان، ص : ينظر 1
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!َولتَـْنِزْل اَألْمطَارْ 

!َولتَـْنِزْل اَألْمطَارْ 

1.»!َولتَـْنِزْل اَألْمطَارْ 

تردادا مزدوجا ) هّيب وسوقي حنونا السحاب يا رياح(ففي البداية نلمح الشاعرة تردد عبارة 

«��Äǀǳ¦�ȆƟƢǼưǳ¦�ƾȇ®ŗǳ¦�¦ǀđ -ولو كان طفيفا ضعيفا-ال يسوده أي قدر من التغيري  ƾē�ȆǿÂ

ويواجهنا يف . اخلامس والتاسع، إىل توكيد رغبتها اجلاحمة يف قيامة الثورة الشاملة: استغرق السطرين

�̈°ƢƦǠǴǳ�ƢȈǷƢƬƻ�¦°¦ǂǰƫ�̈ƾȈǐǬǳ¦�ƨȇƢĔ)وجاء تكرار هذه اجلملة الطلبية على حنو )ولتنزل األمطار ،

ودي متالحق يبّني التكرار األول ويدعمه دالليا وإيقاعيا، وذلك ألن األمطار مبا ثالثي بشكل عم

إال نتيجة طبيعية هلبوب الرياح مبا تكنزه من أبعاد  -يف احلقيقة -حتمله من محولة تطهريية ما هي 

من األدناس  -ماديا وجغرافيا - تبشريية، وكذلك األمر بالنسبة لفعل االغتسال والطهارة 

ية، فهو مشروط على مستوى التحقق الفعلي مبسببات أساسية تتمثل يف الثورة العازمة الصهيون

اجلوهرية، بينما " فدوى"وهكذا فقد شكل التكرار األول مفتتحا لفكرة .على تغيري الوضع السائد

.شّكل التكرار الثاين قفال ووقفة هلذه الفكرة وللقصيدة بأكملها

  :التكرار المقطعي-د 

قطعي فهو عبارة عن تكرار مقطع خمصوص بني احلني واآلخر أثناء عملية أما التكرار امل

القول واألداء الشعري، ترسيخًا ألبعاد التجربة الشعورية، وحتقيقا لغرض التناغم والتجاوب 

ميثل حلقة ربٍط بني أجزاء القصيدة، ال سيما إذا كانت طويلة، «اإليقاعي داخليا، وهو 

رة ما قد يصرف القارئ عن املوضوع األساسي الذي تنتمي إليه، فاالستطراد يف احلديث عن فك

.483ن، ص فدوى طوقان، الديوا1
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وهنا يأيت تكرار املقطع ليشد القارئ إىل مركز البدء من جديد حمدثا يف نفسه أشبه ما يكون 

، وعلى هذا فإن التكرار املقطعي يعمل على تركيز االنتباه املتلقي 1»"التسميع الذايت"بعملية 

يف  - اسرتجاع كل ما سبق من أفكار ومعاين حمورية، كما أنه يعمل وضبطه، وحتفيز الذاكرة على 

  .على توحيد النص وتلقيحه بلقاح التماسك العضوي الشديد -نفس الوقت

  :ويتم التكرار املقطعي يف أغلب االستخدامات الشعرية احلداثية عرب منطني اثنني

امها به أيضا، حيث افتتاح قصيدته مبقطع واختت«ففي النمط األول يعمد الشاعر إىل 

تبدو منغلقة البناء وال تسمح بتتابع االمتدادات النفسية للتجربة، مما يفقدها القدرة على إثارة 

" األنا"وهذا الصنف شائع يف تلك القصائد الوجدانية اليت تتخذ من . 2»اإلحياء يف ذهن املتلقي

ÄǂǿȂŪ¦�¿ƢǸƬǿȏ¦�ǄǯǂǷ�ƨǔƄ¦�ƨȈƫ¦ǀǳ¦�ƢēȏƢǤǌǻ¦Â.

التخلص من االنغالق بإحداث بعض «اآلخر فإنك ترى الشاعر حياول جاهداً  أما النمط

التعديالت على املقطع املكرر وذلك إما باحلذف أو الزيادة، األمر الذي جيعله متنوعا يف كل 

  .تصيب الذهن املتلقي بنوع من املفاجأة وخيبة التوقع 3»موضع بإحياءات جديدة

حرية "وحيد للتكرار املقطعي يتجلى ضمن سياق  على منوذج" فدوى"ونعثر يف ديوان 

:على حنو ختامي منغلق، واملقطع املكرر يف هذه األنشودة هو" الشعب

:َويـَُردُِّد النـَّْهُر الُمَقدَُّس َوالُجُسورُ «

!ُحرِّيَِّتي

.38فهد ناصر عاشور، التكرار يف شعر حممود درويش، ص 1

.86حسن الغريف، حركية اإليقاع يف الشعر العريب املعاصر، ص 2
.86، ص املرجع نفسه 3
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ُحرِّيَِّتي:والِضفََّتاِن تـَُردَِّدانِ 

َوَمَعاِبُر الرِّيِح الَغُضوبِ 

َواإلْعَصاُر َواألْمطَاُر ِفي َوطَِنيَوالرَّْعُد 

:تـَُردُِّدَها َمِعي

.1»ُحرِّيَِّتيُحرِّيَِّتيُحرِّيَِّتي

مرة يف ختام الفكرة الناطقة : فقد تكرر هذا املقطع الشعري يف رحاب األنشودة مرتني

اء باسم بصوت الغضب املشتعل واإلصرار امللتهب يف وجه الليل والقيد على مواصلة الفداء والند

احلرية وبنغمة امللكية التامة هلذا احلق املسلوب املصلوب عرب السنني الطوال، ومرة أخرى يف ختام 

األنشودة بكاملها ليضع حدًا مؤقتًا ونسبيا لتلك الدفقة الشعورية املندفعة الراكضة خبطوات 

ŐǰƫÂ�Őǰƫ�ȆǿÂ�ƢēƾǿƢǌǷ�Ľ�� ¦ǂǸū¦�ƨȇǂū¦�ȄǴǟ�¾Ȃǐū¦�¬ȂǸǗ�Ǧ Ǵƻ�ƨǟ°ƢǈƬǷ   إىل أن تغطي

كل شرب من ثرى الوطن الفلسطيين احلبيب، ومن مث فقد شكل املقطع املكرر بؤرة الرؤية الشعرية 

�Ǧ -يف نفس الوقت -اليت ختتزل قدرا مهما من الكثافة الشعورية، وشكل  ǫȂŭ�ƨȇƢĔÂ�ǶǈƷ�ƨǘǬǻ

اب البناء النصي الشعب الفلسطيين وألهدافه احلقيقية، وهو األمر الذي جعله قادرًا على غلق ب

دون أن ميتلك القدرة الكافية على غلق أبواب احلماس واالمتداد النفسي الذي سيبقى مفعوله 

  .ساريا حىت تتحول احلرية إىل منجز فعلي على أرض الواقع واحلقيقة

�ƨȇƢĔ�Ŀ-وتأسيسا على ما تقدم عرضه من أمناٍط تكرارية خمتلفة ميكننا القول بأن التكرار 

يبقى هو التكنيك الفين الضروري يف أية عملية قرائية ناجحة ومتجاوبة،  - هما كان نوعهاألمر وم

يضع بني أيدينا مفتاحا للفكرة املتسلطة على الشاعر، وهو بذلك أحد األضواء الالشعورية «فهو 

.556فدوى طوقان، الديوان، ص 1
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أو لنقل إنه جزء من اهلندسة . اليت يسلطها الشعر على أعماق الشاعر فيضيئها حبيث تطلع عليها

اليت حتيلنا إىل التبصر بكل ما جتيش به النفس الشاعرة من أفكار مضمرة وخواطر  1»عاطفيةال

  .مسترتة

  :إيقاع البياض)2

�ȏÂ��ȆǠǸŪ¦�ȆǟȂǳ¦�Ŀ�Ǌ«إن : يقول أحد الباحثني ȈǠƫ�ƨȈǳƢǠǧ�ƢĔȂǯ�Ʈ ȈƷ�ǺǷ�ƨǘǴǇ�ƨǤËǴǳ

ƨǟƢǸŪ¦�ƨƦǗƢű�Ƣǻ®°¢�ƢǸǴǯ�ƢēƢǠȇǂǌƫÂ�Ƣǿƾǟ¦ȂǫÂ�ƢȀǼȈǻ¦ȂǬǳ�®ƢȈǬǻȏ¦�ǺǷ�ƾƥ«2 . وهذا القول صحيح

ودون أي  -ومأخوذ به يف أغلب الدراسات اللغوية واأللسنية املعاصرة، إّال أّن األدب شعرًا ونثرًا 

أكرب من هذا القول، وأكرب من كل القوانني والتشريعات القبلية، ألنه ميلك طموحًا مغايراً  -مبالغة

اية التفاهم بني أفراد اجلماعة اإلقليمية، يفوق جمرد الرغبة يف حتقيق غ«يتخطى احلدود املغلقة، و

اليت تعلو يف مساء التميز على مجيع اللغات  3»فهو يطمح ألن خياطب العامل بلغته اخلاصة

¨ƾȇǂǨǳ¦�ƨǏƢŬ¦�ƨǤËǴǳ¦�ǽǀǿ�¾Ȑƻ�ǺǷ�ƨȈǬȈǬū¦�ǾƬȇȂđ�» ËǂǠȇÂ�ǾǈǨǻ�¿ƾǬȇ�ȂǿÂ��ƨȇ®ƢǠǳ¦�ƨȈƦǗƢƼƬǳ¦.

لضيق الذي ال يتجاوز األفراد واجلماعات وإّن االنتقال باللغة من عاملها االعتيادي ا

والوظائف التواصلية البسيطة، إىل عامل األدب الذي يسعى دائمًا إىل إرضاء طموحه يف خماطبة 

العامل الواسع عرب املسافات البعيدة، جعل هذه اللغة تواجه صعوبة كبرية وهي تقف باستحياء 

�Â¢�ƢđƢǠȈƬǇ¦�ȄǴǟ�̈°ƾǬǳ¦�ÀÂ®��ƨȈǳȂſÂ شديد أمام هذه الرؤية األدبية وما تتسم به من سعة

ƨȈǳƢǸŪ¦Â�ƨȈǴǟƢǨǳ¦�ǺǷ�ƢȀǬƷ�ĿȂƬǈƫÂ�ƢȀƦǇƢǼƫ�Ŗǳ¦�ƨǬȇǂǘǳƢƥ�ƢēƢǯƢŰ. وهو األمر الذي أقّر به الشعر

©ȏƢǸƬƷȏ¦Â�Ã£ǂǳ¦�ǺǷ�ƨȇƢĔ�ȏ�ƢǷ�ȄǴǟ�¬ȂƬǨŭ¦�ǂǠǌǳ¦�ǽ°ƢƦƬǟƢƥ��ÅƢƦȇǂǬƫ�ǾƳ¯ƢŶ�ǞȈŦ�Ŀ�ȆƯ¦ƾū¦.

.243نازك املالئكة، قضايا الشعر املعاصر، ص 1

.207شعر أدونيس، ص قراءة يف  -أسيمة درويش، مسار التحوالت2
.207املرجع نفسه، ص : ينظر 3
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خلطرية من عدم التكافؤ بني اللغة والرؤية، أو إىل هذا احلد وعند الوصول إىل هذه املرحلة ا

ضيق العبارة على أفق التعبري يأيت الغموض والغياب والبياض يف القصيدة جناحا حيلق «املهول من 

به الشاعر إىل ما وراء اللغة، إىل لغة اللغة، هكذا جيابه الشاعر شيطان اللغة ويغالب سلطته 

والسواد، وهكذا أيضا يراوغ سطوة 1»يف بقع البياض حبرب مفرغ من اللون وهيمنته بتعاويٍذ يكتبها

  .الواقع ويشاكس سلبياته

إذا كان الشاعر الكالسيكي ال يهتم إطالقا بنشر البقع البيضاء على صفحته الكتابية اليت 

Ǿȇǂǘǌƥ�Ä®ȂǸǠǳ¦�ƪ -يف كل مرة- تظهر أمامنا  ȈƦǳ¦�ƢȀǠǼǐȇ��Ƕǯ¦ŗŭ¦�®¦Ȃǈǳ¦�ǺǷ�ƨǴƬǯ�ƢĔƘǯÂ

، فإن )العجز  الصدر(املتناظرين اللذين ال يفصل بينهما سوى ذلك الفاصل الزمين القصري 

الشاعر احلداثي خالف ذلك متاما، فهو يعتمد على السطر بدل البيت، وعلى التنويع يف عدد 

التفاعيل بدل التناسب، وعلى إشاعة مبدأ التفاوت يف طول األسطر بدل التساوي، وهو األمر 

ملزما أثناء عملية التعويض وخلق البدائل اجلديدة، بابتكار أكرب قدر ممكن من  الذي جعله

اإلمكانات املساعدة على تفعيل اإليقاعات الداخلية، والقادرة على ردم الفجوات اليت خلفها 

التعديل تارة، والتحطيم تارة أخرى لبعض الركائز اإليقاعية يف املوسيقى اخلارجية القدمية، فكان 

  .أحد أهم تلك اإلمكانات البياض

) اللون األسود(يواجه اخلطوط «واحلقيقة اليت ال مراء فيها هي أن الشاعر املعاصر بات 

، وهذا الصراع اخلارجي ال ميكن أن يكون إال )اللون األبيض(بنفس القلق الذي يواجه به الفراغ 

ت وطأته، وهو يعايش ويرزح حت2»انعكاسا مباشرا أو غري مباشر للصراع الداخلي الذي يعانيه

التأرجح املستمر بني الرغبة يف التكلم وفضح املستور، وبني تفضيل السكوت احرتاما للذات 

.وتوفريا للجهد، أو احرتازا من كوابيس اخلوف وسكاكني الغدر واالغتيال

.207قراءة يف شعر أدونيس، ص -أسيمة درويش، مسار التحوالت1
.50حممد صابر عبيد، القصيدة العربية احلديثة بني البنية الداللية والبنية اإليقاعية، ص 2
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والبياض هو تلك اللغة الصامتة اليت تكتب حبرب الغموض فوق صفحة الكتابة، فيرتتب 

ت حمدودة من الفراغ امللغوم والغياب امللغز الذي يدفع الذهن املتلقي إىل السيالن مبا عنها مساحا

�ƨƦǣǂǳ�ÅƢǠƦƫ�ǎ ǴǬƬƫ�Â¢�©ƢƷƢǈŭ¦�Ǯ Ǵƫ�®ƾǸƬƫ�ƾǫÂ��ƨȈǳȏƾǳ¦�©ȏƢǸƬƷȏ¦Â�ňƢǠŭ¦�ǺǷ�ƨȇƢĔ�ȏ

مل الشاعر التعبريية والشعورية، فالبياض بقدر ما هو رفض للكالم ونفي لإلفصاح املباشر وحمو ملعا

حلظة غريبة من حلظات الكالم ومكّمل أساسي من  -يف ذات الوقت -الصوت املنطوق، فهو 

ومن مث فإّن الصمت .مكّمالته، بل قد يكون أبلغ منه وأكثر إفصاحا يف الكثري من احلاالت

باعتباره املمثل الرمسي هلذا البياض، ما هو إال مجلة من امللفوظات املسكوت عنها حتقيقًا لغرض 

تكثيف الداليل، وتوفريًا ملزيد من الفرص التوليدية، أو ألسباب أخرى ذاتية وموضوعية تبقى ال

  .خمبوءة خلف ستار النفس الشاعرة يف ظل هذا العصر الغامض الغريب

��ƨƯƾƸƬǈŭ¦�ƨȈǟƢǬȇȍ¦�©ƢǨǫȂǳ¦�ǺǷ�ƨǨǫÂ�ƢĔ¢�ȄǴǟ� ƢǔȈƦǳ¦�©ƢƷƢǈŭ¦�ń¤�ǂǜǼȇ�ǺǷ�½ƢǼǿÂ

أدوارها اإلحيائية والتعبريية، دورًا آخر مهما يتعلق باجلانب الفيزيولوجي وهذا مينحها باإلضافة إىل 

�ƨƷ¦°¤Â�� ¦®Ȃǈǳ¦�¶ȂǘŬ¦�Őǟ�ƨǠƟƢǔǳ¦�² ƢǨǻȋ¦�̧ ƢƳŗǇƢƥ� ƢƻŗǇȏ¦�ȄǴǟ�ƾǟƢǈƫ�ƢĔȂǯ�Ʈ ȈƷ�ǺǷ

.األحبال الصوتّية من االهتزاز املتواصل

شكيل الشعري ومهما يكن من أمر فإن االعتماد على إمكانية البياض يف هندسة الت

السلسلة املنفصلة احللقات، إال أّن «تظهر مبظهر  -يف مجلتها -اجلديد جعل القصيدة املعاصرة 

ظهور احللقات البيضاء ال يعين انفصام السلسلة النصية وتالشي احللقات الغائبة يف البياض، بل 

، وهو األمر الذي 1»رييعين استمرارية القول الشعري واستمرارية الفيض والكتابة ولكن باحلرب السّ 

�ȄǴǟ�ǾƫƾǟƢǇ�̈Śǘƻ�ƨȈŻƾē�ƨǳ¡�ƢǻǂǟƢǋ�Äƾȇ�śƥ�ǞǓÂ» حتطيم النموذج الداليل القدمي املرتبط

2»بعملية اإللقاء، وإحالل النموذج الداليل احلديث املتعلق بعملية القراءة أكثر من تعلقه باإلنشاد

  .يف األمساععلى النربة البارزة والنغمة الواضحة  -بدوره- الذي يعتمد 

.220قراءة يف شعر أدونيس، ص -أسيمة درويش، مسار التحوالت1
.299إبراهيم رماين، الغموض يف الشعر العريب احلديث، ص 2
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االنتقال من دائرة املفعولية االستهالكية إىل دائرة «وكذلك فقد أتاح للقارئ اجلديد فرصة 

، أي من دائرة الوضوح واالستقبال املباشر إىل دائرة الغموض والتوليد املستمر 1»الفاعلية اإلنتاجية

تايب إما عن طريق الوعي أو بإشراكه يف لعبة مأل الفراغات اليت تركها الشاعر بيضاء، وبدون لون ك

  .الالوعي

، "فدوى طوقان"أما إذا أتينا إىل استخدام لعبة البياض والسواد وهندستها الغريبة يف شعر 

فإنه يظهر واضحا يف معظم قصائدها على شكل صراعات خارجية وداخلية تكشف عن حدة 

ة على سلم القياس بني البطء التوتر النفسي واندفاعة الدفقة الشعورية أو تذبذب احلركة اإليقاعي

والسرعة، وذلك يتحقق عرب العديد من التكنيكات الفنية املستحدثة، كتكنيك البرت املقصود 

لبعض األسطر الشعرية، وتكنيك الفصل املفاجئ بني املقاطع النصية، أو الرتاوح بني الطول 

تلفة هي اليت حتدد أحجام والقصر أثناء الكتابة السطرية، وهذه التكنيكات وتلك الصراعات املخ

داخل احليز املكاين املخصص لفعل الكتابة، وكل ذلك وأكثر  -ضيقا وسعة -البياض والفجوات 

�ƢĔ¦Ȃȇ®�ǺǷ�̈°ƢƬƼŭ¦�«¯ƢǸǼǳ¦�ǺǷ�ƨǴŦ�¾Ȑƻ�ǺǷ�ǾȈǴǟ�» ǂǠƬǳ¦�¾ÂƢƸǼǇ"امللون منذ " الليل والفرسان

  .العنوان بسواد الليل الصهيوين وبياض النية الفلسطينية

املتشكلة من ثالث مقاطع شعرية، نلمح الشاعرة تكتب " الفدائي واألرض"صيدة ففي ق

بلغة الفراغ والصمت فوق مساحة واسعة من البياض الذي يواجه سواد السطر املكتوب مواجهة 

  :يف مقطعها الثاين" فدوى"املنافس املتحّدي العنيد، تقول 

!يَا َوَلِدي:-«

!يَا َكِبِدي

.220، ص قراءة يف شعر أدونيس -ر التحوالتأسيمة درويش، مسا1
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َموِْكُب الَفَرحْ أُمَّاُه :-

َلْم يَأِت بْعدْ 

َلِكنَُّه الَ بُدَّ أْن َيِجيءْ 

َيْحُدو ُخطَاُه الَمْجدْ 

يَا َوَلِدي:-

.يَا ....

ْبَل ـ:- الَ َتْحَزِني إَذا َسَقْطُت قـَ

َمْوِعِد الُوُصولْ 

1.»َفَدْربـَُنا َطوِيَلٌة َشِقيَّه

وأجربه على اإلقامة يف عامل الغياب بني  نداء أسكت الكلمة وأبكم الصوت،"أُمَّاهُ "

طيات ذلك البياض املكتوب حبروف احلسرة واللوعة املسترتة املكبوتة، حبروف لو أحلقناها بسواد 

اخلط الكتايب الظاهر لوجدناها تقول آالف الكلمات واملعاين، ولكن شاعرتنا قررت اختزال ذلك  

"!يَا َوَلِدي"كله يف سواد النداءين  ، وهو االختزال الذي جعل النص يرتبع على "!ِبِدييَا كَ "

حظ أكرب من الكثافة الداللية، ويتموضع على مستوى أعلى من اإلحياء واجلمالية، وكيف ال 

يتحقق هذا وحنن نعلم أننا نقف أمام عاطفة األمومة، بل أمام األم الفلسطينية اليت تبكي على 

  .والدته واحتضانه بني ذراعي احلب واألمل اخلائفولدها يف نفس اليوم الذي تعانق فيه نشوة 

.506فدوى طوقان، الديوان، ص 1
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ويتسم اإليقاع يف هذه املقطوعة الشعرية بتسارع كبري أتاحه أسلوب احلوار من جهة، 

وحلظة الوداع املرتعش حتت ضغط احلتمية من جهة ثانية، وكذلك فإن التتابع السطري على حنو 

، )صوت الولد/ صوت األم(تلف عمودي متالحق، واالنتقال املفاجئ من صوت إىل صوت خم

جعل إيقاعية البياض تتضاءل طورا وتتصاعد أطوارًا أخرى تبعا للحالة الشعورية السائدة، ونسبة 

  .التوتر املسيطر

Ƣē¦̄�̈ƾȈǐǬǳ¦�ǺǷ�ǞǘǬŭ¦�ǆ" فدوى"تقول  Ǩǻ�Ŀ:

يَا َوَلِدي:-«

!اْذَهبْ 

َوَحوَّطَْتُه أُمُُّه ِبُسورََتْي قـُْرآنْ 

!اْذَهبْ 

َوَعوََّذْتُه بِاْسِم اللَِّه َوالُفْرقَانْ 

َكاَن ًماِزُن الَفَتى اَألِميُرَسيُِّد الُفْرَسانْ 

َكاَن َمْجَدَها وَِكْبرِيَاَءَها وََكانْ 

1.»َعطَاَءَها الَكِبيَر ِلْألْوطَانْ 

�̧ ƢǬȇȍ¦�ǺǷ�śǟȂǻ�ń¤�ƨǷȂǈǬǷ�© ƢƳ�ƢĔ¢�̈ǂǐƬƼŭ¦�ƨȇǂǠǌǳ¦�̈ǂǬǨǳ¦�ǽǀǿ�ȄǴǟ�ǚƷȐŭƢǧ

خالل السطرين الثاين والرابع، "اْذَهبْ "إيقاع متسارع جتسده الكلمة اآلمرة العابرة : خليالدا

.507فدوى طوقان، الديوان، ص 1
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-وإيقاع متثاقل جيسده أسلوب السرد احلاصل على مستوى األسطر املتبقية، وذلك ألن السرد 

ال بد أن يكون أكثر ميًال إىل اهلدوء والبطء أكثر من أسلوب احلوار واحملادثة« -كما هو معلوم

ينبع من ذات الفرد الكاتب وهو «، وبعبارة أخرى أدق فإن السرد إمنا 1»الذي مييل إىل السرعة

ولذا جند البياض يكتسب فاعليته اإليقاعية . 2»يسرتسل بالوصف أو احلدث تبعًا لرغباته اخلاصة

ما فاالسرتسال اهلادئ يف الوصف عادة . أثناء الفعل السردي أكثر رغم ضيق مساحته واحنسارها

مماثال يتيح له فرصة أكرب على االسرتخاء والتأمل يف الفضاء املكاين  يبعث يف نفس امللتقي هدوءً 

.العام، فيلملم بنظراته املتباطئة كل ما حيتويه هذا الفضاء من سواد وبياض

أي  " السواد"كلما طال السطر الشعري «واجلذير بالذكر قبل املرور إىل منوذج آخر أنه 

فإن إيقاع البياض يظهر أكثر ألن احنساره وضيق مساحته ... ثر يف مساحة البياضكلما أوغل أك

، 3»يؤديان إىل إظهاره وإبرازه وإشغال العني املتلقية به من خالل اشرتاكه يف جمال الرؤية البصرية

  ":مخس أغنيات للفدائيني"وهذا ما تكشف عنه األغنية األخرية من قصيدة 

ْرِضَهاَكَفاِني أُموُت َعَلى أَ «

َوُأْدَفُن ِفيَها

َوَتْحَت ثـََراَها َأُذوُب وَأفْـَنى

َوأُبـَْعُث ُعشباً َعَلى أْرِضَها

َوأُبـَْعُث زَْهَره

.45حممد صابر عبيد، القصيدة العربية احلديثة بني البنية الداللية والبنية اإليقاعية، ص 1
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ْتُه ِبَالِدي تـَْعَبُث ِبَها َكفُّ ِطْفٍل َنمَّ

َكَفاِني َأَظلُّ ِبُحْضِن ِبَالِدي

تـَُراباً 

َوُعْشباً 

1.»َوزَْهَره

هذه األغنية الصغرية باالتساع واهليمنة، فهي تظل تغالب فقد اتسمت مساحة البياض يف 

السواد وتزحف عليه إىل أن تبلغ احلد األقصى خالل األسطر الثالثة األخرية اليت شكلت بتتابعها 

ميينا  -املتالحق على حنو متدرج خطًا مائًال مسح للغة الصمت والفراغ بأن تكتسح اجلانبني 

أن هذا االكتساح الظاهر نراه قد أجرب العني املتلقية أثناء املتابعة  بشكل تدرجيي أيضا، إال - ومشاال

السطرية املتسارعة على االحنسار يف خٍط عمودي أو مائل، دون أن تأخذ أي قسط من الراحة 

�ňƢǰŭ¦�ǄȈū¦�ǲƻ¦®�² ƢƦŴȏ¦�¾ƾƥ�̈°ÂƢĐ¦�Ãǂƻȋ¦�©ƢƷƢǈŭ¦�ȂŴ�ƨȇǂǐƦǳ¦�ƨȇ£ǂǳ¦�ƾȇƾǸƬǳ� ƢƻŗǇȏ¦Â

وهو األمر الذي جعل قوة البياض تضعف وتتالشى على املستوى اإليقاعي بعد  األسود الضيق،

استنزافها يف عملية الزحف والتوغل املتواصل، وأفقده القدرة على أداء دوره احلقيقي على هذا 

  .املستوى

أّما على املستوى الداليل فقد جاء البياض عامرًا مبعاين الصمت واالمنحاء بعد أن حتقق 

الذي يالمس بأصابع النهاية احلتمية كال من اجلسد والروح فيحيلهما إىل الغياب  فعل املوت

¾ȂȀĐ¦Â . ولكن هذا االمنحاء سرعان ما يعود لرسم مالمح احلياة من جديد وقسمات السعادة

.553فدوى طوقان، الديوان، ص 1
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والنماء على وجه املستقبل املوعود املنتظر، ألن اجلسد الشهيد بأشالئه املمزقة ودمائه املسفوكة قهراً 

.ظلماً إمنا ميوت لتحيا األجيالو 

  ":فدوى"، وفيها تقول "جرمية قتل يف يوم ليس كاأليام"ومن النماذج أيضا قصيدة 

تـََفتََّح َمْريُوُلَها ِفي الصََّباحِ «

َشَقاِئَق ُحْمراً َوبَاقَاَت َوْردِ 

َحَذُفوَهاَوَعاَدْت ِإَلى الُكُتِب الَمْدَرِسيَِّة ُكلَّ ُسطُوِر الِكَفاِح الَِّتي 

َوَعاَدْت ِإَلى الصََّفَحاِت َخرِيطََة َأْمِس الَِّتي َطَمُسوَها

َرَف َمْريُوُلَها ِفي ُصُفوِف الَمَداِرِس، رَفْـَرَف َواْمَتدَّ  َورَفـْ

ظَلََّل ِفي الضَِّفِة الُمْشَرئِبَّه

َشَوارَِعَها الُمْغَضَبه

-َها ِفي النـََّواِفذِ َوَأْشَجارََها الُمثْـَقَالِت، َورَفْـَرَف َمْريُولُ 

-فـَْوَق ُسطُوِح الَمَناِزِل فـَْوَق رُُفوِف الدََّكاِكينِ 

ظَلََّل ِفي الضَِّفِة الُمْشَرئِبَّه

1.»َمَساِجَدَها َوالَكَناِئَس، ظَلََّلَها قـُبًَّة تِْلَو قـُبَّه

.563-562فدوى طوقان، الديوان، ص ص 1
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بة ففي هذا املقطع الشعري جند أن السواد قد استوىل على احلظ األكرب من صفحة الكتا

الثالث والرابع واخلامس، اليت تكاد توهم القارئ :الشعرية، وخاصة خالل األسطر الثالثة املتتالية

بالتحول املفاجئ من دائرة القول الشعري إىل دائرة النثر املسجوع،  وذلك بسبب الطول الزائد 

.على العادة املألوفة، واالعتماد الظاهر على االسرتسال واألسلوب احلكايت

 - كما هي العادة وكما يكشف النص  -اإليغال بالسواد يف جسد البياض إمنا يؤدي وإن 

إىل تباطؤ يف احلركة اإليقاعية، وهو يبعث اهلدوء يف النفس املتلقية، وجيعلها أقدر على التأمل يف 

املساحات املكانية الواسعة واإلحاطة بكل ما تنطوي عليه هذه املساحات من كتابة وفراغات، 

  .شأنه أن يشحن إيقاعية البياض بشحنة هائلة من الفاعلية والتأثري وهذا من

وكذلك فإن االعتماد على هندسة الفراغ أثناء التنقل بني املقاطع واملشاهد املختلفة يف 

توليد االنتقالة اإليقاعية اليت «هذه القصيدة ويف كل قصائد الديوان، نراه قد ساعد كثريًا على 

بني سوادين، وهي مبثابة صمت أو توقف تتهيأ فيه العني املتلقية الستقبال يؤديها البياض الفاصل 

1ÀƢȇǂŪ¦Â�ƨǠƥƢƬŭ¦�ȄǴǟ�Ƣē°ƾǫ�ǞƳŗǈƫÂ�²»سواد الحق ƢǨǻȋ¦�ƢȀȈǧ�ƶȇŗǈƫ�ƨƬǰǇ�ƨƥƢưŠ�Ä¢��.

وعند هذا احلد املقرر منذ املقدمة ميكننا القول بنهاية مهرجان العزف على قيتارة الشعر 

" فدوى"بنجاح  -وحنن يف قمة االرتياح-احلداثية، وميكننا القول أيضا حتت أضواء القصيدة 

وتر اإليقاع اخلارجي ووتر اإليقاع الداخلي، فقد استطاعت : امللحوظ يف العزف على كال الوترين

أن ختلق التوافق املنشود  - بفضل اخلربة واإلحساس الصادق النابع من قلب القضية الفلسطينية -

ل العروضية املختلفة الوزنية والقافوية، وبني تلك التعادالت الصوتية وما يؤازرها بني كل من األشكا

مسفونيتها املوسيقية اخلاصة اليت متتاز  - األخري يف–من إشعاعات إحيائية وتلوينات عاطفية، لتصنع 

.بالتنوع واالختالف، وباالنسجام والتناغم يف مجيع احلاالت

.53-52حممد صابر عبيد، القصيدة العربية احلديثة بني البنية الداللية والبنية اإليقاعية، ص ص 1
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، يف أقاليمه املختلفة بني املرتفعات واملنخفضات، بني املنحدرات "فدوى"سافرنا يف شعر 

واملنعطفات، فشاهدناها يف كل قصيدة من قصائدها، ويف كل مساحة ضيقة أو واسعة من 

�ǪǘǼƫ�ƨȇǂǠǌǳ¦�ƢēƢƷƢǈǷاللغوية والصورية : بالعديد من التقنيات التشكيلية والظواهر األسلوبية

وقد استطعنا من خالل هذه الرحلة الباحثة عن آليات التشكيل يف اخلطاب . والرمزية واإليقاعية

  .الشعري احلداثوي أن خنلص إىل مجلة من النتائج واملالحظات الضرورية

غمار هذا البحث هو أن التشكيل الفين ليس إن أهم ما ميكن استخالصه بعد اخلوض يف 

معناه جمرد االستعارة الطريفة للمصطلح من جماله الطبيعي يف الفنون التشكيلية إىل جمال الفنون 

التعبريية، فعمليات التشكيل قائمة هنا وهناك ولكنها ختتلف من حيث املواد واإلسرتاتيجيات، فإذا 

ملواد احلسية املعروفة كاملساحات اللونية والدرجات كانت يف الفن التشكيلي تنهض على بعض ا

�Ʈ ȈŞ�Ȇǈū¦� ¦°Â�ƢǷ�ń¤�Ȇǈū¦�±ÂƢƴƬƫ�ƨǏƢƻ�ÄǂǠǌǳ¦Â�ÄŚƦǠƬǳ¦�ǺǨǳ¦�Ŀ�ƢĔƜǧ��ȐưǷ�ƨȈƫȂǐǳ¦

�Ƣē®ƢǷ�ƨǤǴǳ¦�ǺǷ�ǀƼƬƫ�ȆȀǧ��ƨǳȂȀǈǳ¦Â�ƨǫƾǳ¦�ǆ ǨǼƥ�ƢȀƟ¦®¢�©ƢȈǨȈǯÂ�ƢȀǬƟ¦ǂǗ�Ǻǟ�Ʈ ȇƾū¦�Ƥ Ǡǐȇ

  .األبواب الدراسيةاألولية ومفتاحها الذهيب الذي يفتح كل 

إال جمموعة من الكلمات  - ǂǷȋ¦�ƨȇƢĔ�Ŀ -كان تراثيا أو حداثيا ما هو    وأّن الشعر سواء

�ƲƬǼƬǳ��̈ǄȈŲ�ƨȀǰǻ�ǺǷ�ƢŮ�ƢǷÂ�ƨǏƢŬ¦�ƢēƢũ�ǺǷ�Ãذاليت ترتاكب وتتعالق ضمن سياقاته النصية فتتغ

أمامنا أعظم التجارب مجلة معتربة من الرتاكبات والشبكات العالئقية فتصنع  -يف األخري-

.اإلنسانية، فالشعر جتربة إنسانية يتم التعبري عنها بتجربة لغوية
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وإنه إذا كانت اللغة كالعمود الفقري الذي يكفل استقامة التشكيل الشعري، فهي ليست 

الوحيدة يف تكوينه وال ينبغي أن تكون، بل هناك مكونات أخرى أساسية وال تقل أمهية، تسهم ـ 

يف تفعيل هذا التشكيل وإمتامه على مستوى االكتمال النهائي كالصورة الشعرية اليت بدورها ـ 

رأيناها حتت األضواء احلداثية تنعطف مبسارها عن تلك االجتاهات التقليدية، فهي مل تعد مقصورة 

على الوصف الفوتوغرايف أو التسجيل اآليل ملسطحات اخلارج وأشيائه البسيطة يف إطار ما يعرف 

���ǺǷ�ȆǈǻƢǷÂǂǳ¦�ǂǗƢŬ¦�Ŀ�¾ȂŸ�ƢǷ�ǲǸĐ�ȆǨǗƢǟ�ǲǬǻ�®ǂů�ƾǠƫ�Ń�ƢǸǯ"عالقات التشابه"بـ 

�ƪ ƸǓ¢�ƢȀǼǰǳÂ��̈®ȂȀǠŭ¦�ƨȈǣȐƦǳ¦�¶ƢŶȋ¦�ǒ Ǡƥ�ȄǴǟ�®ƢǸƬǟȏƢƥ�ƨǐǳƢƻ�ƨȈƫ¦̄�©ȏƢȈƻÂ�©ƢŻȂē

ن رؤية شاملة ترى العامل يف كليته وحتاول إعادة بنائه وإنتاجه شعرياً عن طريق الدمج بني العديد م

الثنائيات واألخيلة الغامضة، وذلك تبعا ملعدات اآلن، ووفقا لتكنيكاته املغايرة ملنطق األمس 

  .واألسالف

ونالحظ على املستوى املوسيقي أن اإليقاع قد كّف عن أن يكون جمرد كومة من األوزان 

اليت ينبغي هلا  والقوايف املفروضة فرضا خارجيا، فتلزم الشاعر بالتزامها على امتداد أبيات القصيدة

أن ختضع متام اخلضوع ملبدأي التناسب والتساوي الكلي كمًا ونوعاً، فاهلم  - هي األخرى -

اإليقاعي مل يعد متوقفا عند حدود تلك الغايات التطريبية وما يرافقها من هدهدة للحواس وإنارة 

مسة أدق للحماس الغنائي، بل أصبح شغله الشاغل هو االنغماس يف النفس البشرية ومال

°̈ƢƷ�©ƢǸǤǻÂ�ƨȈƴǋ�©ƢǟƢǬȇ¤�ń¤�ƢȀǴȇȂŢ�¾Ȑƻ�ǺǷ�ƢȀǼǟ�ŚƦǠƬǳ¦�ƨǳÂƢŰ�Ľ��ƨȇ°ȂǠǌǳ¦�ƢēȐȈǐǨƫ.

وهكذا فإن معايشة القصيدة العربية يف ظل الواقع احلداثي للعديد من التقلبات الفكرية 

املتفجر بلغة واألزمات السياسية جعلها مدفوعة بدافع األمانة واملسؤولية إىل جماراة هذا الواقع 

التشظي والتساؤل املستمر قلبا وقالبا، وإىل حماكاة يومياته على كافة األصعدة واملستويات، ولذا 

رأيناها تقلب الطاولة بعنف شديد على مجيع تلك األنساق اجلمالية القائمة يف الوعي الكالسيكي 

ملستبد، والولوج ـ من مث ـ والنيوكالسيكي، كإجراء استعجايل للتخفف من أعباء املنطق التقليدي ا
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إىل فضاء االبتكار املتجدد بدال من اإلقامة بني القباب املرصعة والقالع الفخمة، أو البقاء 

�ǺǷ�ŚƦǰǳ¦�°ƾǬǳ¦Â�Śưǰǳ¦� ȆǌǴǳ�Ƣē°Ƣǈƻ�Ŀ�ƪ ƦƦǈƫ�Ŗǳ¦�ǖȈǼƸƬǳ¦�ƾȈǳƢǬƬǳ�ǾǴǯ�ǂǿƾǳ¦�ƨǠǓƢƻ

  . احليوية والنضارة الطفولية 

ة والتشكيالت الفنية القائمة يف الوعي احلداثي إمنا هي وكذلك فإن مجيع األنساق اجلمالي

نوع من املفارقات الثقافية تتضح إجيابا كما تتضح سلبا، وإن هذا السلب واإلجياب متوقف على 

نية املستخدم نفسه، إذ ال بد لالستخدام أن يكون واعيا وموافقا ملتطلبات الضرورة الشعرية 

اخر واالستعراض الثقايف، وإال حتولت العملية اإلبداعية ـ يف واحلاجة الشعورية، وبعيدا عن التف

عمومها ـ إىل كومة من األخالط والثرثرة اللفظية املتكلفة، وبذاك خترج األنساق اجلمالية من دائرة 

  .املزية احملببة املرضي عنها إىل دائرة التعمية املعيبة املغضوب عنها

وإن كانت من املصطلحات اإلشكالية اليت دفعت ومما ميكن استنتاجه أيضا هو أن احلداثة 

�ƨȇƢĔ�Ŀ�ȆǤƦǼȇ�ǾǻƜǧ��̧±ƢǼƬǳ¦Â�¿ƢǈǬǻȏ¦�ń¤�ŚƦǰǳ¦�ĺǂǠǳ¦�ƢǼŭƢǟ�Ŀ�Ƕēǂưǯ�ȄǴǟ�ǺȇǂǰǨŭ¦Â�®ƢǬǼǳ¦

�®¦ƾƬǷ¦�ƢĔ¢�ȄǴǟ�ƢǠȈŦ�ǪǨƬǻ�À¢�ƨǷȐǈǳ¦Â�ƨƸǐǳ¦�ƢǼƷǂǘǳ�ǺǸǔǻ�ŕƷÂ��» ȐƬƻȏ¦Â�» Ƣǘŭ¦

منها لبلوغ عتبات التطور الطبيعي، وليست جمرد للماضي وحركة داخل التاريخ ومرحلة ال بد 

مشروع مستقبلي يدير ظهره ألصله الرتاثي، أو جمرد قفزة جريئة وغري مسؤولة يف فراغ، ألن هذا 

النوع من القفز االنتحاري هو الفشل بعينه، وألن القول مبثل هذه املقوالت العدمية قد يؤدي 

  .لتأسيسباحلداثة إىل املوت وهي ال تزال يف طور ا

���ƨȈǬȈǬƷ�ƨǇ°ƾǷ�ƢĔƘƥ��ȄǓǂǳ¦Â�¬ƢȈƫ°ȏ¦�ƨǸǫ�Ŀ�ǺŴÂ"فدوى"ويف األخري ميكننا القول حبق 

لتعليم مبادئ الصمود والوطنية احلقة، وقد استطاعت أن تصنع من شعرها منربًا جليال إلعالء  

الدراسة  كلمة احلق واجلهر بقول الرفض يف وجه الظلم واالعتداء، وإنه الشعر الذي حتول يف هذه

إىل أرضية خصبة وحقل نضر للتحليل األسلويب وتطبيقاته اإلجرائية، وذلك بسبب ما ينطوي عليه 
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يف صميمه الباكي على فلسطني األرض واإلنسان من قيم فنية متنوعة وأبعاد داللية تأىب الوقوف 

 .عند حدود التحديد والقبض الكلي
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  .برواية ورش: القرآن الكريم

  .المصادر والمراجع العربية: أوالً 

 .ت.ط، د.إبراهيم زكريا، مشكلة البنية أو أضواء على البنيوية، مكتبة مصر، الفجالة، د-1

، الكامل يف التاريخ، دار الكتب العلمية، بريوت )املوصليأيب احلسن اجلزري (ابن األثري -2

  .م1987 - هـ1407، 1، ط)لبنان(

أمحد : ، املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر، تح)أبو الفتح ضياء الدين(ابن األثري -3

®��ƨǳƢƴǨǳ¦��ǂǌǼǳ¦Â�ǞƦǘǴǳ�ǂǐǷ�ƨǔĔ�°¦®��ƨǻƢƦǗ�ÄÂƾƥÂ�ĿȂū¦.ت.ط، د. 

بت واملتحول ـ حبث يف اإلتباع واإلبداع عند العرب، ، الثا)علي أمحد سعيد(أدونيس -4

  .م1978، 1، ط)لبنان(دار العودة، بريوت 

  .م2005، 6، ط)لبنان(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، زمن الشعر، دار الساقي،بريوت -5

  .م1985، 1، ط)بنانل(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، الشعرية العربية، دار اآلداب، بريوت -6

، كتاب التحوالت واهلجرة يف أقاليم الليل والنهار، دار اآلداب، بريوت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-7

  .م1988ط، .، د)لبنان(

 .م1983، 4، ط)لبنان(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، مقدمة للشعر العريب، دار العودة، بريوت -8

، )لبنان(إمساعيل عز الدين، التفسري النفسي لألدب، دار العودة ودار الثقافة، بريوت -9

 .ت.ط، د.د
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ــــ، الشعر العريب املعاصرـ قضاياه وظواهره الفنية واملعنوية، دار الثقافة، بريوت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-10

 .ت.ط، د.، د)لبنان(

مصطفى عبد الشايف، دار الكتب :، الديوان، تح)ابن احلجر الكندي(امرؤ القيس -11

 .م2004 - هـ1425، 5، ط)لبنان(العلمية، بريوت 

 .م1999، 3أنيس إبراهيم، األصوات اللغوية، مكتبة األجنلو املصرية، القاهرة، ط-12

 .م1965، 3ة األجنلو املصرية، القاهرة، طـ، موسيقى الشعر، مكتبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-13

، 1البحراوي سيد، اإليقاع يف شعر السياب، اهليئة املصرية العامة للكتاب، مصر، ط-14

 .م2011

ط، .، د)مصر(بشر كمال، علم األصوات، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة -15

 .م2000

الثاين اهلجري ـ دراسة يف أصوهلا البطل علي، الصورة يف الشعر العريب حىت آخر القرن -16

 .م1983، 3، ط)لبنان(وتطورها، دار األندلس للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت 

أدونيس منوذجاً، أحباث للرتمجة والنشر -بن زرقة سعيد، احلداثة يف الشعر العريب-17

 .م2004، 1، ط)لبنان(والتوزيع، بريوت 

مدخل نظري ودراسة  -ي املعاصر بن زورة عبد الرمحن، أسلوبية اخلطاب الشعر -18

 .م2014ط، .، د)اجلزائر(تطبيقية، دار األمل للطباعة والنشر والتوزيع، تيزي وزو 

بن حيي حممد، السمات األسلوبية يف اخلطاب الشعري، عامل الكتب احلديث، األردن، -19

 .م2011 -هـ1432، 1ط
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مسر، دار الكتاب العريب، راجي األ: ، شرح ديوان أيب متام، تح)أبو زكريا حيي(التربيزي -20

 .م1994 -هـ1414، 2، ط)لبنان(بريوت 

عبد السالم حممد هارون، :، كتاب احليوان، تح)أبو عثمان عمرو بن حبر(اجلاحظ -21

 .م1965 -هـ1385، 2شركة مكتبة ومطبعة مصطفى بايب احلليب وأوالده، مصر، ط

عبد احلميد : يان، تح، أسرار البالغة يف علم الب)أبو بكر عبد القاهر(اجلرجاين -22

  .م2001 -هـ1422، 1، ط)لبنان(هنداوي، دار الكتب العلمية، بريوت 

حممد رضوان الداية وفايز الداية، دار الفكر، دمشق :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، دالئل اإلعجاز، تح-23

 .م2007 -هـ1428، 1، ط)سوريا(

مرحلة الرواد، منشورات احتاد  -لشعر العراقي املعاصرحممد راضي، االغرتاب يف ا جعفر-24

 .م1999ط، .، د)سوريا(الكتاب العرب، دمشق 

، دار MORPHO-PHONOLOGYعبد اجلليل عبد القادر، علم الصرف الصويت-25

 .م1998ط، .أزمنة، األردن، د

حممد علي النجار، عامل الكتب، بريوت :، اخلصائص، تح)أبو الفتح عثمان(ابن جين -26

 .م2006، 1، ط)بنانل(

حممد حسن إمساعيل وأمحد شحاتة عمر، دار :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، سر صناعة اإلعراب، تح-27

 .م2000 -هـ1421، 1، ط)لبنان(الكتب العلمية، بريوت 

، )مصر(جودة نصر عاطف، اخليال مفهوماته ووظائفه، دار نوبال للطباعة، القاهرة -28

 .م1998، 1ط
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ة نصر عاطف، الرمز الشعري عند الصوفية، دار األندلس للطباعة والنشر والتوزيع، جود-29

 .م1983، 3، ط)لبنان(بريوت 

، )لبنان(احلاوي إيليا، الرمزية والسريالية يف الشعر الغريب والعريب، دار الثقافة، بريوت -30

 .م1980ط، .د

ايف العريب، الدار البيضاء، حرب علي، املمنوع واملمتنعـ نقد الذات املفكرة، املركز الثق-31

 .م2000، 2ط

دراسة فنية وعروضية، اهليئة املصرية -حسين عبد اجلليل يوسف، موسيقى الشعر العريب-32

 .م1989ط، .العامة للكتاب، مصر، د

كتابات، منشورات احتاد الكتاب العرب، -احلصين عبد القادر، أوقفين الورق وقال يل -33

 .م2005ط، .، د)سوريا(دمشق 

، )األردن(محدان حممد صايل، قضايا النقد احلديث، دار األمل للنشر والتوزيع، إربد -34

 .م1991، 1ط

حجر عاصي، دار الفكر العريب، :احلمالوي أمحد، شذا العرف يف فن الصرف، تح-35

 .م1999، 1، ط)لبنان(بريوت 

36-ǌǳ¦��ƢǿǂǿƢǜǷÂ�ƢĔƢȈƥ�º�ǂǏƢǠŭ¦�ĺǂǠǳ¦�ǂǠǌǳ¦�Ŀ�ƨƯ¦ƾū¦��ƾƦǠǳ¦�ƾǸŰ�®Ȃŧ ركة العاملية

 .م1996، 1، ط)لبنان(للكتاب، بريوت 

حنفي حسن، الرتاث والتجديد ـ موقفنا من الرتاث القدمي، املؤسسة اجلامعية للدراسات -37

 .م1992 -هـ1412، 4، ط)لبنان(والنشر والتوزيع، بريوت 
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ط، .خرما نايف، أضواء على الدراسات اللغوية املعاصرة، عامل املعرفة، الكويت، د-38

 .م1978

دراسات يف الشعر العراقي احلديث، -خضر ضياء، شعر الواقع وشعر الكلمات-39

 .م2000ط، .، د)سوريا(منشورات احتاد الكتاب العرب، دمشق 

والبيان العريب، الدار املصرية اللبنانية، ...خفاجي حممد عبد املنعم وآخرون، األسلوبية -40

 .م1992 -هـ 1412، 1، ط)مصر(القاهرة 

عبد اهللا حممد درويش، دار البلخي، :، املقدمة، تح)د الرمحن بن حممدعب(ابن خلدون -41

 .م2002، 1، ط)سوريا(دمشق 

رؤية يف الشعر اجلاهلي، دار الفكر، دمشق -خليل أمحد حممود، يف النقد اجلمايل -42

 .م1996 -هـ1417، 1، ط)سوريا(

إبراهيم األنباري، دار :، مفاتيح العلوم، تح)أبو عبد اهللا حممد بن موسى(اخلوارزمي -43

 .م1989 -هـ1409، 2، ط)لبنان(الكتاب العريب، بريوت 

 .م1979، 1، ط)مصر(خوري إلياس، دراسات يف نقد الشعر، دار ابن رشد، القاهرة -44

دراسة حول اإلطار  -خري بيك كمال، حركية احلداثة يف الشعر العريب املعاصر -45

، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت االجتماعي الثقايف لالجتاهات والبىن األدبية

 .م1986-هـ 1406، 2، ط)لبنان(

46-��Ǟȇ±ȂƬǳ¦Â�ǂǌǼǴǳ�Ƥ ȇ®ȋ¦�°¦®��ƨȈƥǂǠǳ¦�°ƢƯȉ¦�Ŀ�ƨȈƫȂǐǳ¦�Ʈ ƷƢƦŭ¦�Ŀ�ǲǸĐ¦��ȆǰǷ�°¦°®

 .م2006، 2، ط)اجلزائر(وهران 



  ..............................................................:.....................................................مكتبة البحث

353

درويش أمحد، دراسة األسلوب بني املعاصرة والرتاث، دار غريب للطباعة والنشر -47

 .ت.ط، د.، د)مصر(توزيع، القاهرة وال

قراءة يف شعر أدونيس، دار اآلداب، بريوت -درويش أسيمة، مسار التحوالت -48

 .م1992، 1، ط)لبنان(

 .م1994، 1، ط)لبنان(درويش حممود، األعمال الشعرية الكاملة، دار العودة، بريوت -49

لعربية للدراسات والنشر، الرباعي عبد القادر، الصورة الفنية يف شعر أيب متام، املؤسسة ا-50

 .م1999، 1لبنان، ط

، الصورة الفنية يف النقد الشعري ـ دراسة يف النظرية والتطبيق، دار جرير ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-51

 .م2009 - هـ1430، 1، ط)األردن(للنشر والتوزيع، إربد 

ألدب العريب احلديث، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان، تاريخ ايف ربيع حممد أمحد، -52

 .م2006-هـ 1426، 2ط

رحاحلة أمحد زهري، القصيدة الطويلة يف الشعر العريب املعاصر، دار حامد للنشر -53

 .م2012 -هـ1433، 1، ط)األردن(والتوزيع، عمان 

عفيف : يصه، تح، العمدة يف نقد الشعر ومتح)أبو علي احلسن(ابن رشيق القريواين -54

 .م2003 -هـ1424، 1، ط)لبنان(نايف حاطوم، دار صادر، بريوت 

عبد الرضا علي، موسيقى الشعر العريب قدميه وحديثه ـ دراسة وتطبيق يف شعر الشطرين -55

  .م2007، 1، ط)األردن(والشعر احلر، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان 
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احلديث، ديوان املطبوعات اجلامعية، بن رماين إبراهيم، الغموض يف الشعر العريب -56

 .ت.ط، د.، د)اجلزائر(عكنون 

 .م1998ط، .أبو ريشة عمر، الديوان، دار العودة، بريوت، د-57

علي عشري، استدعاء الشخصيات الرتاثية يف الشعر العريب املعاصر، دار الفكر  زايد-58

  .م1997 -هـ1417ط، .، د)مصر(العريب، القاهرة 

، 5، ط)مصر(ـــــــــ، عن بناء القصيدة العربية احلديثة، مكتبة اآلداب، القاهرة ـــــــــــــــــــ-59

 .م2008 -هـ1429

، شرح املعلقات العشر، دار مكتبة احلياة، بريوت )أبو عبد اهللا احلسني بن أمحد(الزوزين -60

 .م1983ط، .، د)لبنان(

م واإلميان للنشر دراسة تطبيقية، دار العل-ساملان حممد، اإليقاع يف شعر احلداثة-61

 .م2008، 1والتوزيع، اإلسكندرية، ط

، )األردن(السامرائي فاضل صاحل، اجلملة العربية تأليفها وأقسامها، دار الفكر، عمان -62

 .م2002، 1ط

ستار عبد اهللا، إشكالية احلداثة يف الشعر العريب املعاصر، رند للطباعة والنشر والتوزيع، -63

 .م2010، 1، ط)سوريا(دمشق 

، 1مسري، اإليقاع يف شعر نزار قباين، عامل الكتب احلديث، األردن، ط سحيمي-64

 .م2010
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السعدين مصطفى، البنيات األسلوبية يف لغة الشعر العريب احلديث، منشأة املعارف، -65

  .ت.ط، د.، د)مصر(اإلسكندرية 

منشأة املعارف، قراءة بنيوية، -املدخل اللغوي يف نقد الشعر، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-66

 .ت.ط، د.، د)مصر(اإلسكندرية 

 .م2014، 1، ط)لبنان(سعدي يوسف، األعمال الشعرية، منشورات اجلمل، بريوت -67

دراسات يف األدب العريب احلديث، دار الفكر للطباعة -خالدة، حركية اإلبداع سعيد-68

 .م1986 -هـ1406، 3، ط)نانلب(والنشر والتوزيع، بريوت 

نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، :، مفتاح العلوم، تح)يوسف بن أيب بكر(السكاكي -69

 .م1983 -هـ1403، 1بريوت، ط

، سّر الفصاحة، دار الكتب )عبد اهللا بن حممد بن سعيد(ابن سنان اخلفاجي احلليب -70

 .م1982 - هـ1402، 1، ط)لبنان(العلمية، بريوت 

عبد السالم هارون، مكتبة اخلاجني، القاهرة :، الكتاب، تح)عمرو بن عثمان(سيبويه -71

 .م1988 -هـ1402، 3، ط)مصر(

أبو : ابن سريين حممد والنابلسي، تفسري األحالم وتعطري األنام يف تعبري املنام، تح-72

 - هـ 1433، 1، ط)مصر(صهيب حممد بن سامح، دار ابن اجلوزي، القاهرة 

 .م2012

 .م1998ط، .القاسم، اخليال الشعري عند العرب، سراس للنشر، تونس، دالشايب أبو -73
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دراسة بالغية حتليلية ألصول األساليب األدبية، مكتبة -الشايب أمحد، األسلوب-74

 .م1991هـ ـ1411، 8النهضة املصرية، مصر، ط

شرتح عصام، جتليات احلداثة الشعرية بني مغامرة الكشف ودقة االستدالل، دار الينابيع -75

 .م2010، 1، ط)سوريا(للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق 

ـ، فضاء املتخيل الشعري ـ دراسات حتليلية يف بنية القصيدة احلديثة، دار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-76

 .م2010، 1، ط)سوريا(الينابيع، دمشق 

، 1اد كتاب املغرب، املغرب، طعبد اهللا، يف شعرية قصيدة النثر، منشورات احت شريف-77

 .م2003

، 1، ط)لبنان(الشيخ غريد، فدوى طوقان شعر والتزام، دار الكتب العلمية، بريوت -78

 .م1994 -هـ1414

الصائغ عبد اإلله، اخلطاب الشعري احلداثوي والصورة الفنية ـ احلداثة وحتليل النص، -79

 .م1999، 1املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، ط

ـ دراسة نقدية، 1958ائغ يوسف، الشعر احلر يف العراق منذ نشأته حىت عام الص-80

  .م2006ط، .، د)سوريا(منشورات احتاد الكتاب العرب، دمشق 

ط، .، د)ستوكهومل(صاحل عبد الرزاق، األسطورة والشعر، دار الينابيع، السويد -81

 .م2009

دراسة وحتليل، -صرصور فتيحة إبراهيم، خصائص األسلوب يف شعر فدوى طوقان-82

 .م2005 -هـ1426، )فلسطني(ملتقى الصداقة الثقايف، غزة 
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  .م2004، 9، ط)مصر(ضيف شوقي، يف النقد األديب، دار املعارف، القاهرة -83

عباس عبد الستار، :، عيار الشعر، تح)بن حممد اهلامشي القرشي(ابن طباطبا العلوي -84

 .م2005-هـ1426، 2، ط)لبنان(دار الكتب العلمية، بريوت 

الطرابشي مطاع، شعر عمرو بن معد يكرب الزبيدي، مطبوعات جممع اللغة العربية، -85

 .م1985هـ ـ  1405، 2، ط)سوريا(دمشق 

طعمة حليب أمحد، التناص بني النظرية والتطبيق ـ شعر البيايت منوذجا، منشورات اهليئة -86

 .م2007، 1، ط)سوريا(العامة السورية للكتاب، دمشق 

ت غازي خمطار، يف علم اللغة، دار طالس للدراسات والرتمجة والنشر، دمشق طليما-87

 .م2000، 2، ط)سوريا(

مسيح القاسم، دار الشروق :سرية ذاتية، تح-طوقان فدوى، رحلة جبلية رحلة صعبة-88

 .م1985، 2، ط)األردن(للنشر والتوزيع، عمان 

 .م1997ط، .، د)لبنان(ديوان، دار العودة، بريوت ، الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-89

عاشور فهد ناصر، التكرار يف شعر حممود درويش، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، -90

 .م2004، 1، ط)لبنان(بريوت 

 .م1978ط، .عباس إحسان، اجتاهات الشعر العريب املعاصر، عامل املعرفة، الكويت، د-91

 .ت.ط، د.، د)لبنان(، فن الشعر، نشر وتوزيع دار الثقافة، بريوت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-92

دراسة، احتاد الكتاب العرب، -عباس حسن، خصائص احلروف العربية ومعانيها -93

 .م1998ط، .، د)سوريا(دمشق 
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قي عبو عبد القادر، فلسفة اجلمال يف قضايا الشعرية العربية املعاصرة ـ حبث يف آليات تل-94

 .م2007ط، .، د)سوريا(الشعر احلداثي، منشورات احتاد الكتاب العرب، دمشق 

عبيد حممد صابر، عضوية األداة الشعريةـ فنية الوسائل وداللية الوظائف يف القصيدة -95

  .م2007-هـ 1428، 1، ط)األردن(اجلديدة، دار جمدالوي للنشر والتوزيع، عمان 

ــ، القصيدة العربية احلديثة بني البنية الداللية والبنية اإليقاعية، احتاد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-96

  .م2001ط، .، د)سوريا(الكتاب العرب، دمشق 

العشماوي حممد زكي، دراسات يف النقد األديب املعاصر، دار النهضة العربية للطباعة -97

  .م1986 -هـ 1406ط، .، د)لبنان(والنشر، بريوت 

، )مصر(ــ، قضايا النقد األديب بني القدمي واحلديث، دار الشروق، القاهرة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-98

 .م1994 -هـ1414، 1ط

عصفور جابر، الصورة الفنية يف الرتاث النقدي والبالغي عند العرب، املركز الثقايف -99

  .م1992، 3ار البيضاء، طالعريب، الد

العالق علي جعفر، الداللة املرئية ـ قراءات يف شعرية القصيدة احلديثة، دار الشروق، -100

  .م2002، 1عمان، ط

 دار الشروق للنشر يف حداثة النص الشعري دراسات نقدية،،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-101

 .م2003، 1والتوزيع، عمان، ط

دراسة، منشورات احتاد -عالق فاتح، مفهوم الشعر عند رواد الشعر العريب احلر -102

 .م2005ط، .، د)سوريا(الكتاب العرب، دمشق 
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أبو علي رجاء، األسطورة يف شعر أدونيس، دار التكوين للتأليف والرتمجة والنشر، -103

 .م2009، 1، ط)سوريا(دمشق 

مقاربة أسلوبية يف مدونة احلسني بن الضحاك  -مهدي، شعرية اللغة عمران علي أمحد -104

 .م2010 -هـ 1430ط، .، د)سوريا(الشعرية، دار نينوى، دمشق 

 - هـ1413، 2عياد شكري حممد، مدخل إىل علم األسلوب، مكتبة مبارك العامة، ط-105

 .م1992

، 1، ط)سوريا(عياشي منذر، األسلوبية وحتليل اخلطاب، مركز اإلمناء احلضاري، حلب -106

  .م2002

منشأة املعارف، اإلسكندرية، قراءة يف الشعر العريب احلديث،-عيد رجاء، لغة الشعر-107

 .م1985ط، .د

غالب علي قاسم، درامية النص الشعري احلديث ـ دراسة يف شعر صالح عبد الصبور -108

،1، ط)سوريا(وعبد العزيز املقاحل، دار الزمان للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق 

 .م2009

إىل أين؟، منشورات دار اآلفاق اجلديدة، بريوت -غايل شكري، شعرنا احلديث-109

 .م1968، 1، ط)لبنان(

نظرية وتطبيق، املركز -الغدامي عبد اهللا، اخلطيئة والتكفري من البنيوية إىل التشرحيية-110

 .م2006، 6، ط)املغرب(الثقايف العريب، الدار البيضاء 

ط، .يف الشعر العريب املعاصر، إفريقيا الشرق، املغرب، دالغريف حسن، حركية اإليقاع-111

 .م2001
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  .م1987ط، .، د)لبنان(غنيمي هالل حممد، النقد األديب احلديث، دار العودة،بريوت -112

، الصاحيب يف فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب يف  )أبو احلسني أمحد(ابن فارس -113

، 1، ط)لبنان(لمية، بريوت أمحد حسن بسج، دار الكتب الع:كالمها، تح

 .م1997-هـ1418

 -هـ1404، 1، ط)لبنان(فاضل جهاد، قضايا الشعر احلديث، دار الشروق، بريوت -114

 .م1984

فتح اهللا أمحد سليمان، األسلوبية ـ مدخل نظري ودراسة تطبيقية، مكتبة اآلداب، -115

 .م1992 -هـ1412، 1، ط)مصر(القاهرة 

األصول والتجليات، دار غريب للطباعة والنشر فتوح أمحد حممد، احلداثة الشعرية -116

 .م2007ط، .، د)مصر(والتوزيع، القاهرة 

، )مصر(، الرمز والرمزية يف الشعر املعاصر، دار املعارف، القاهرة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-117

 .م1978، 2ط

عبد احلميد هنداوي، دار الكتب :، كتاب العني، تح)يل بن أمحداخلل(الفراهيدي -118

 .م2003 - هـ1424، 1، ط)لبنان(العلمية، بريوت 

  .م1995، 1، ط)لبنان(فضل صالح، أساليب الشعرية املعاصرة، دار اآلداب، بريوت -119

، 1، ط)مصر(ـ، نظرية البنائية يف النقد األديب، دار الشروق، القاهرة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-120

 .م1998 -هـ1419
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قادري عمر يوسف، التجربة الشعرية عند فدوى طوقان بني الشكل واملضمون، دار -121

 .ت.ط، د.، د)اجلزائر(هومة للطباعة والنشر والتوزيع، بوزريعة 

إىل  1945ديث يف سوريا ولبنان من عام قاروط ماجد، املعذب يف الشعر العريب احل-122

ط، .، د)سوريا(ـ دراسات مجالية، منشورات احتاد الكتاب العرب، دمشق  1985عام 

 .م1999

، 2، ط)لبنان(قباوة فخر الدين، تصريف األمساء واألفعال، مكتبة املعارف ، بريوت -123

  .م1988 - هـ 1408

، نقد الشعر، مطبعة اجلوائب، )البغداديأبو الفرج بن قدامة بن زياد (قدامة بن جعفر -124

 .هـ1302، 1قسطنطينية، ط

حممد احلبيب ابن : ، منهاج البلغاء وسراج األدباء، تح)أبو حممد حازم(القرطاجين -125

 .م2008، 3اخلوجة، الدار العربية للكتاب، تونس، ط

دار  قنديل سليمان حممود وأمحد عبد املنعم يوسف، معاً لدراسة قواعد النحو والصرف،-126

¶��ǂǐǷ��Ǟȇ±ȂƬǳ¦Â�ǂǌǼǳ¦Â�ƨǟƢƦǘǴǳ�ǂǐǷ�ƨǔĔ1 ،2008م. 

كاملي بلحاج، أثر الرتاث الشعيب يف تشكيل القصيدة العربية املعاصرة ـ قراءة يف -127

 .م2004ط، .، د)سوريا(املكونات واألصول، منشورات احتاد الكتاب العرب، دمشق 

الشعرية، احتاد الكتاب  دراسات مجالية يف احلداثة -كليب سعد الدين، وعي احلداثة-128

 .م1997ط، .، د)سوريا(العرب، دمشق 

، )مصر(كمال الدين حازم علي، دراسة يف علم األصوات، مكتبة اآلداب، القاهرة -129

 .م1999 -هـ1420، 1ط
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كندي حممد علي، الرمز والقناع يف الشعر العريب احلديث ـ السياب ونازك والبيايت، دار -130

 .م2003، 1، ط)لبنان( الكتاب اجلديد املتحدة، بريوت

لؤلؤة عبد الواحد، موسوعة املصطلح النقدي، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، -131

 .م1983، 2بريوت، ط

اللبدي حممد مسري جنيب، معجم املصطلحات النحوية والصرفية، مؤسسة الرسالة، -132

 .م1985 -هـ 1405، 1بريوت، ط

حممد عبد اخلالق عظيمة، وزارة :، املقتضب، تح)أبو العباس حممد بن زيد(املربد -133

، القاهرة )جلنة إحياء الرتاث اإلسالمي(األوقاف للمجلس األعلى للشؤون اإلسالمية 

 .م1994 -هـ1415، 3، ط)مصر(

ط، .، د)لبنان(، الديوان، دار بريوت للطباعة والنشر، بريوت )أبو الطيب(املتنيب -134

 .م1983 - هـ 1403

متابعة وحتليل ألهم قضايا الشعر املعاصر، -مرتاض عبد امللك، قضايا الشعريات-135

 .م2009، 1، ط)اجلزائر(منشورات دار القدس العريب، وهران 

غريد الشيخ : ، شرح ديوان احلماسة، تح)أيب علي أمحد بن حممد احلسن(املرزوقي -136

 -هـ1424، 1، ط)لبنان(وإبراهيم مشس الدين، دار الكتب العلمية، بريوت 

 .م2003

 .م1997ط، .، د)لبنان(، الديوان، دار العودة، بريوت املالئكة نازك-137

، 6، ط)لبنان(ــ، قضايا الشعر املعاصر، دار العلم للماليني، بريوت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-138

 .م1981
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139-¶��̈ǂǿƢǬǳ¦��ǂǐǷ�ƨǔĔ�ƨǠƦǘǷ��ƾȇƾŪ¦�À¦ǄȈŭ¦�Ŀ��ƾǸŰ�°ÂƾǼǷ3ت.، د. 

ط، .، د)لبنان(، لسان العرب، دار صادر، بريوت )أبو الفضل مجال الدين(بن منظور ا-140

 .ت.د

منقور عبد اجلليل، علم الداللة أصوله ومباحثه يف الرتاث العريب، منشورات احتاد -141

 .م2001ط، .، د)سوريا(الكتاب العرب، دمشق 

لكتاب العرب، دمشق املوسى خليل، بنية القصيدة العربية املتكاملة، منشورات احتاد ا-142

 .م2003ط، .، د)سوريا(

، احلداثة يف حركة الشعر العريب املعاصر، مطبعة اجلمهورية، دمشق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-143

 .م1991، 1، ط)سوريا(

، )مصر(اهرة ناصف مصطفى، مشكلة املعىن يف النقد احلديث، مكتبة الشباب، الق-144

  .م1965ط، .د

دراسة يف أنشودة املطر للسياب، املركز الثقايف العريب، -ناظم حسن، البىن األسلوبية -145

 .م2002، 1، ط)املغرب(الدار البيضاء 

 .م1991، 15، ط)لبنان(نعيمة ميخائيل، الغربال، مؤسسة نوفل، بريوت -146

 األدب العريب املعاصر، صفحات جمهولة يف - النقاش رجاء، بني املعداوي وفدوى طوقان-147

 .م1990 -هـ1410، 2، ط)اململكة العربية السعودية(دار املريخ للنشر، الرياض 

علي فاعور، دار الكتب العلمية، :، الديوان، تح)احلسن بن هانئ احلكمي(أبو نواس -148

  .م2002هـ ـ 1423، 3، ط)لبنان(بريوت 
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  .م1971، 2، ط)لبنان( النويهي حممد، قضية الشعر اجلديد، دار الفكر، بريوت-149

جمدي فتحي : ، سرية النيب صلى اهللا عليه وسلم، تح)أبو حممد عبد امللك(ابن هشام -150

 .م1995 - هـ1416، 1السيد، دار الصحابة للرتاث، طنطا، ط

الورتاين مخيس، اإليقاع يف الشعر العريب احلديث، دار احلوار للنشر والتوزيع، الالذقية -151

 .م2005، 1، ط)سوريا(

152-�ƨǔȀǼǳ¦�°¦®��ƨȈǟ¦ƾƥȍ¦�ƢēƢǫƢǗÂ�ƨȈǼǨǳ¦�ƢēƢǷȂǬǷ�ºưȇƾū¦�ĺǂǠǳ¦�ǂǠǌǳ¦�ƨǤǳ��ƾȈǠǈǳ¦�Ȇǫ°Ȃǳ¦

 .م1979، 1، ط)لبنان(العربية للطباعة والنشر، بريوت 

جمدي واملهندس كامل، معجم املصطلحات العربية يف اللغة واألدب، مكتبة لبنان،  وهبة-153

 .م1984، 2، ط)لبنان(بريوت 

خو، شعراء النصرانية، مطبعة اآلباء املرسلني اليسوعيني، بريوت اليسوعي لويس شي-154

  .م1890ط، .، د)لبنان(

مشيخة األزهر، إدارة الطباعة املنريية، :، شرح املفصل، تح)أبو البقاء يعيش(ابن يعيش -155

  .ت.ط، د.مصر، د

/ درويش/ سعدي يوسف/ اليوسفي حممد لطفي، يف بنية الشعر العريب املعاصر ـ السياب-156

  .م1996، 3ونيس منوذجاً، سراس للنشر، تونس، طأد

  .المراجع المترجمة: ثانياً 

حممد جديد، دار كنعان للدراسات والنشر، دمشق :إليوت، يف الشعر والشعراء، تر-1

 .م1991، 1، ط)سوريا(
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خليل أمحد خليل، املؤسسة اجلامعية للدراسات :باشالر غاستون، جدلية الزمن، تر-2

 .م1992، 3، ط)لبنان(بريوت والنشر والتوزيع، 

فريد أنطونيوس، منشورات عويدات، :بوتور ميشال، حبوث يف الرواية اجلديدة، تر-3

 .م1986، 3باريس، ط - بريوت

، 1باريس، ط-هنري زغيب، منشورات عويدات، بريوت:بيري هنري، األدب الرمزي، تر-4

 .م1981

عبد الواحد : لعريب احلديث، تراجليوسي سلمى اخلضراء، االجتاهات واحلركات يف الشعر ا-5

  .م2001، 1، ط)لبنان(لؤلؤة، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت 

�ǂǌǼǳ¦Â�ƨǟƢƦǘǴǳ�ǂǐǷ�ƨǔĔ��¾Ȑǿ�ȆǸȈǼǣ�ƾǸŰ:سارتر جان بول، ما األدب؟، تر-6

  .ت.ط، د.، د)مصر(والتوزيع، الفجالة 

ر الثقافة، القاهرة أمحد درويش، اهليئة العامة لقصو :كوين جون، بناء لغة الشعر، تر-7

  .م1990ط، .، د)مصر(

  .المجالت والدوريات: ثالثا

رفة، اجلزائر، تاوريرت بشري، األسلوبية يف الكتابات النقدية العربية املعاصرة، آفاق املع-1

  .م2010، آذار 558ع

منوذجاً، جملة املوقف " يطري احلمام"حسني خالد حسني، مجاليات الصورة الشعرية ـ نص-2

 .م1999، آذار 335، ع )سوريا(اد الكتاب العرب، دمشق األديب، احت
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، 6، مج3صربي منصور، الرمزية يف الفن احلديث، جملة عامل الفكر، الكويت، ع-3

 .م1985

بنية التكرار عند البيايت (الصحناوي هدى، اإليقاع الداخلي يف القصيدة املعاصرة -4

 .م2014، 2+1، جملة جامعة دمشق، سوريا، ع 30، مج)منوذجاً 

دراسة تطبيقية، جملة اجلامعة -القرالة زيد خليل، التشكيل اللغوي وأثره يف بناء النص-5

.2009،  يناير 17، مج1، ع)سلسلة الدراسات اإلنسانية(اإلسالمية 

  .الرسائل واألطروحات الجامعية: رابعا

اآلداب  بديدة رشيد، البنيات األسلوبية يف مرثية بلقيس لنزار قباين، رسالة ماجستري، كلية-1

 .م2011 -هـ1432واللغات، جامعة احلاج خلضر، باتنة، 
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: الملخص

تنهض القصيدة العربية يف ضوء الفلسفات واملفاهيم احلداثية على مجلة كبرية من املكونات واألساليب 

التشكيلية اليت تعمل على هندستها داخليا وخارجيا، واستكمال معمارها النهائي فنيا ودالليا، ومن أبرز تلك 

ن اللغة املادة األولية، مكون الصورة مصدر اإلحياء، ومكون مكو : املكونات اليت تظل تتأرجح بني األساسية والعرضية

اإليقاع قتارة الشعر، وهي املكونات اليت حاولت هذه الدراسة األسلوبية الكشف عن وجهها احلقيقي يف إطار 

.املستجدات احلداثية على مستوى الفكر والتعبري معا، وذلك من خالل شعر الشاعرة الفلسطينية فدوى طوقان

Résumé :

Le poème arabe se reflète dans la lumière des philosophies et des concepts

modernistes ; y compris une collection considérable de composants et de méthodes

plastiques qui forment son design interne et externe et qui complètent sa structure

finale sur les plans esthétique et sémantique. Ses éléments essentiels restent

oscillant entre ce qui est fondamental et ce qui est temporel : l’élément langage le

matériau brut, l’élément image étant la source d'inspiration et l’élément du rythme

comme guitare de la poésie. Par conséquent, la présente étude stylistique a tenté de

révéler la vérité de ces derniers dans le cadre des évolutions modernistes au niveau

de la pensée et de l’expression, à travers la poésie du poète palestinienne Fadwa

Touqan.

Abstract:

In light of the modernist philosophies and concepts, the Arabic poem takes place

comprising a big amount of plastic components and methods that work on its

internal and external design with an endeavour to reach its ultimate aesthetic and

semantic structure. Amongst these elements, the most prominent vary between the

basic and the temporal: the language element; the raw material, the image element;

the source of inspiration and the rhythm being a guitar of poetry. In the present

stylistic study, thus, we attempted to reveal the truth behind such elements in the

framework of modernist evolutions at the level of both thought and expression,

through the Palestinian FadwaTouqan’s poetry.


