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البنية اإليقاعية يف جدارية 
حممود درويش

د. عاطف أبو محادة 
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ملخص: 

حممود  جدارية  حول  اإثارتها  ميكن  التي  الت�صاوؤالت  على  لالإجابة  الدرا�صة  ت�صعى 
دروي�ص من جهة االإيقاع. وقد توقفت الدرا�صة عند املكونات االإيقاعية يف اجلدارية مبينًة 
مثل  اجلدارية  يف  اخلا�صة  االإيقاعية  البنية  ت�صكيل  يف  دروي�ص  ا�صتخدمها  التي  االآليات 

)االإيقاع ال�صوتي، واإيقاع التكرار، واجلنا�ص، والتوازي، والوزن والقافية ...( .
كما وقفت الدرا�صة على الروابط االإيقاعية وهي )التدوير، والتكرار، وال�صمائر( ، وكذلك 
على ال�صوابط االإيقاعية )كالتقدمي والتاأخري، وال�صكتات املتنوعة، وحروف املعاين، والتنوع 

االأ�صلوبي( التي وظفها ال�صاعر يف بناء ن�ص �صعري متما�صك ومميز.
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Abstract: 
This study aims at explaining some questions that could be raised about 

the rhythmic structure of Mahmoud Darwish's Jedaria. 

The study pointed to the rhythmic components of this long poem 
clarifying the new techniques used by Darwish in forming the rhythmic 
structure of the poem such as acoustic rhythm, repetitive rhythm, parallelism 
and alliteration. 

The study also pointed to the rhythmic tools and limits that the poet 
implemented to produce coherent and unique poetical structure.
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مقدمة: 
االإيقاع هو �رّش احلياة، فما من �صيء يف هذا الوجود اإال وميتلك اإيقاعًا خا�صًا، وي�صهم 
ت�صكل نظام  ف�صيئًا حتى  �صيئًا  تت�صع  ينتظم مع ما حوله يف دوائر  اأكرب  اإيقاع  ت�صكيل  يف 

الكون واإيقاعه اخلا�ص.
واأهم ما مييز االإيقاع اأنه غري ثابت، فهو متغري بتغري طبيعة العالقات بني االأ�صياء التي 
ت�صكل االإيقاع وتفر�ص مالحمه وموا�صفاته من حيث ال�رشعة والبطء اأو الهدوء وال�صخب. وقد 
ينبثق االإيقاع املتنوع من نب�صات قلب االإن�صان، ثم يت�صع لي�صمل ع�رشاً باأكمله، فيو�صف 
ذلك الع�رش باأنه ذو اإيقاع �رشيع اأو بطيء. مما يوؤكد اأن االإيقاع ذو مفهوم مرن قابٍل للتمدد 
وهو  خا�صة.  بطريقة  يت�صكل  حالة  كل  يف  الأنه  الدقيق،  للتحديد  قابل  وغري  واالنكما�ص 
ان�صجامًا  ال�صعر  الفنون في�صكل �رشها، فيتجلى يف  الواقع وي�رشي يف عامل  يتجاوز حدود 
اإىل كائنات حية  ذات دالالت حمدودة  املفردات من كائنات جامدة  االأ�صوات يحول  بني 
متاألقٍة ت�صتطيع التوغل يف اأعماق النف�ص االإن�صانية، والك�صف عن مكنونات الروح وخبايا 
اإىل االأ�رشار التي ت�صل بني النف�ص والكلمة« )1(  الذاكرة. فهو »يتجاوز املظاهر اخلارجية 
اأو وردة ميكن اال�صتمتاع بعطرها، وهو كذلك  اإىل تغريده،  فهو لي�ص طائراً ميكن االإ�صغاء 
لي�ص فرا�صة ميكن التغني بجمالها، ولكنه ال�صحر اخلفي الذي يجمع بني هذه االأ�صياء، ويخلع 
ال�صوت  »التواتر املتتابع بني حالتني متباينتني:  الذي يقوم على  اإيقاعها اخلا�ص  عليها 
اجلزء  بني  العالقة  وهو   ... واالإبطاء  االإ�رشاع  وال�صكون،  احلركة  والظالم،  النور  وال�صمت، 

واجلزء االآخر.« )2( يف م�صاحة امل�صهد.
اأما يف ال�صعر فهو »التلوين ال�صوتي ال�صادر من االألفاظ امل�صتعملة ذاتها وهو اأي�صًا 
ي�صدر عن املو�صوع« )3( رمبا يكون ذلك هو ال�صبب يف ما حظي به ال�صعر من مكانة عالية 
به  يتميز  الذي  االإيقاعي  فالتفوق  االأخرى،  القول  العربية باملقارنة مع فنون  الثقافة  يف 
ال�صعر على غريه من الفنون القولية جعل منه ديوان العرب، يف اإ�صارة غري معلنٍة اإىل االأهمية 

الق�صوى لالإيقاع يف ال�صعر العربي.
الفكرية يف  للبنية  بنية مكملة  االإيقاعية  البنية  اأن  اإىل  النقاد ذهب  فاإن كان بع�ص 
الق�صيدة، فان ما ذهبوا اإليه ال يقوى على الثبات اأمام االأهمية البالغة للبنية االإيقاعية يف 
الق�صيدة وتفوقها على غريها من البنى. فاأول ما يت�صكل من الق�صيدة ويقودها اإىل االكتمال 
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هو االإيقاع كما يقول حممود دروي�ص: »الإيقاع هو الذي يقودين اإىل الكتابة، واإذا مل يكن 
هناك من اإيقاع، ومهما كان عندي اأفكار اأو حدو�س و�شور، فهي ما مل تتحول ذبذبات 
مو�شيقية ل اأ�شتطيع اأن اأكتب، اإنني اأبداأ من اللحظة املو�شيقية« )4( فاالإيقاع على قدر 
كبري من االأهمية الأنه »يعو�ص ما يكون من نق�ص يف اللغات« )5( ح�صب ماالرميه. ويوؤدي 

دوراً اأ�صا�صيًا يف ت�صكيل لغة الق�صيدة وحمتواها.
لذلك ذهب فريق كبري من ال�صعراء والنقاد اإىل اأن االإيقاع مييز ال�صعر من النرث، وعيًا مبا 
لالإيقاع من هيمنة وا�صحة على لغة ال�صعر يف م�صتوياتها املختلفة، تتجلى يف بنى متعددة 
اأدق املكونات )ال�صوت( و�صواًل اإىل  اأدوارها يف تكوين الق�صيدة، الأنه ينطلق من  تتفاوت 
اأكرثها ات�صاعًا )اللغة وم�صامينها( ، مما يوؤكد لغة ال�صعر من غريها من اللغات وامتالكها 
لطاقاٍت اإيحائية عظيمة جتمع بني ال�صحر واالألق يف التعبري عن عواطف االإن�صان وانفعاالته 

وهمومه وق�صاياه.
من هنا جاءت املكانة التي يحتلها ال�صعر وال�صعراء يف الثقافات االإن�صانية التي اأنزلت 
ال�صعر منزلة عالية بحفظه وتخليده على مّر الع�صور، الأن فيه انعكا�صًا لروحها وطموحها 

منذ اأن ب�رش االأقدمون به وتبعهم املحدثون.
تتوقف الدرا�صة عند حممود دروي�ص الذي حمل ر�صالة ال�صعر وحلق بها، و�صوف تقت�رش 
دروي�س«  الديوان املو�صوم ب »جدارية حممود  اأال وهو  ال�صعرية  على واحد من دواوينه 
الديوان االأكرث الت�صاقًا ب�صورته و�صريته، لدرا�صة اإحدى البنى ال�صعرية الهامة وهي البنية 
الذي  ال�صعري  الف�صاء  اأهمية بالغة يف ت�صكيل  البنية من  االإيقاعية يف اجلدارية، ملا لهذه 
اإىل اخللود بنكهته امللحمية  الدرامي، والتوق  ا�صتوعب ال�رشاع بني احلياة واملوت ب�صكله 
املوغلة يف �صرب اأغوار النف�ص االإن�صانية يف رحلة البحث عن ع�صبة اخللود عند جلجا�ص، اأو 
الفن اخلالد الذي دفع اأو فيد اإىل القول: »واإن �شدق حد�س ال�شعراء فل�شوف اأخلد باقياً 
على مر الع�شور علماً خفاقاً �شهرياً« )6( مما دفع دروي�ص اإىل القول عن هذا الديوان: » 
هذه التجربة كانت يل اإطاراً �شاحلاً لل�رسد اأو ملا ي�شبه ال�شرية الذاتية« )7( ا�صتطاع 
حممود دروي�ص اأن يقفز من خاللها عما �صقط من ج�صده يف غنائية �صوفية ملحمية جعلت 
منه ن�صيداً للحياة يك�صف عن تعاطفه مع ال�صعف االإن�صاين الذي دفعه اإىل البحث عن مواطن 
القوة التي متكنه من التغلب على املوت بوهم اخللود كما قالها اأو فيد: »ولت�صع االأقدار – 
ما �صاءت – خامتة حلياتي فهي ال متلك اإال ج�صدي، اأما اأنبل ما يف ذاتي ف�صينطلق خالداً 
فوق م�رشى النجوم واالأفالك، و�صيبقى ا�صمي م�رشقًا ما بقي الدهر« )8( واأنبل ما فيه ال�صعر 
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ي�صتجري به دروي�ص يف منازلته للموت فيقول: )9( 
هزمتك يا موت الفنون جميعها
هزمتك يا موت الأغاين يف بالد

الرافدين م�شلة امل�رسي، مقربة الفراعنة
النقو�س على حجارة معبد هزمتك

وانت�رسْت، واأفلت من كمائنك
اخللوُد

فا�شنع بنا، وا�شنع بنف�شك ما تريُد
البنية االإيقاعية يف جدارية حممود دروي�ص تفتح الباب على م�رشاعيه للغو�ص يف 
اأعماق الن�ص و�صرب اأغواره وك�صف خطاياه واأ�رشاره، فاالإيقاع بت�صكيالته املتداخلة ي�صتطيع 
اأن مينح اللفظ يف ال�صعر » معنى خمتلفًا عن املعنى الذي يلقاه يف النرث، معنى اأكرث كثافة، 
واأكرث عمقًا، واأكرث ك�صفًا عن االأعماق البعيدة لالإن�صان« )10( لذلك ت�صبت به ال�صعراء على مّر 
الع�صور مدركني اأهميته يف بناء الق�صيدة. فهذا حممود دروي�ص ي�رشح بذلك قائاًل: » اأنا من 
ال�صعراء الذين ال يفتخرون اإال مبدى اإخال�صهم الإيقاع ال�صعر، اإنني اأحب املو�صيقى يف ال�صعر، 
اإنني م�صبع بجماليات االإيقاع يف ال�صعر العربي، وال اأ�صتطيع اأن اأعرب عن نف�صي �صعريًا اإال يف 
الكتابة ال�صعرية املوزونة، ولكنها لي�صت موزونة يف املعنى التقليدي. ال ... ففي داخل الوزن 
ن�صتطيع اأن ن�صتق اإيقاعات جديدة، وطريقة تنف�ٍص �صعرية جديدة تخرج ال�صعر من الرتابة 

ومن القرقعة اخلارجية« )11( .
مالمح  ذات  جديدة  اإيقاعات  ينجز  اأن  جداريته  يف  دروي�س  ا�شتطاع 
خا�شة متيزه عن غريه من ال�شعراء؟ فما هي اأدواته لتحقيق ذلك؟ �صتجيب 
هذه الدرا�صة عن هذين ال�صوؤالني باحلديث عن املكونات االإيقاعية اأواًل، ثم احلديث عن روابط 

االإيقاع و�صوابطه ثانيًا.
اأولً- املكونات الإيقاعية:  ◄ 

اإيقاع الأ�شوات:  ♦ 

اإيقاعية جزئية ت�صهم يف  بارزاً يف ت�صكيل بنية  اأن يوؤدي دوراً  ميكن لل�صوت املفرد 
اأن يتكرر هذا ال�صوت يف  تكوين البنية االإيقاعية الكربى يف الق�صيدة يف حالتني: االأوىل 
ال�صوت  هذا  خ�صائ�ص  على  يعتمد  خال�صًا  اإيقاعًا  بتكراره  مكونًا  الن�ص  من  معني  مقطع 
اأما  فيه.  يتكرر  الذي  ال�صعري  املقطع  يف  املو�صيقى  جلر�صه  االإيحائية  والطاقة  و�صفاته 
االأ�صوات معه يف  اأخرى من  اأو جمموعة  اآخر  ال�صوت مع �صوت  يت�صافر  اأن  الثانية فهي 
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بع�ص ال�صفات واخل�صائ�ص فتكون – جمتمعًة – اإيقاعًا بارزاً تطرب له االأذن وتاأن�ص له 
الن�ص  من  املو�صوع  ذاك  يف  املهيمن  املفرد  ال�صوت  �صيقوم  احلالتني  كلتا  ويف  النف�ص، 
اأ�صا�صي يف ت�صكيل البنية االإيقاعية، و�صيف�صح املجال لغريه من االأ�صوات الأداء  باأداء دوٍر 
املهمة ذاتها يف مو�صع اآخر من الن�ص، مما يوؤدي يف النهاية اإىل ت�صكيل البنية االإيقاعية 
ال�صوتية الكربى التي تقوم على التقاء جمموعات من الت�صكيالت املتعددة واملتداخلة التي 
تتغري بتغري املناخ النف�صي للمبدع، والتي يعد توافق االأ�صوات وتباينها يف اأن�صاق متكررة 
اأدرك الفيل�صوف االإ�صالمي ابن �صينا ذلك فقال: » اإن الكلمة �صوت  من اأهم مكوناتها. وقد 
تاأثريه ك�صوت، كما يدرك  له  اأن يكون  ال�صوت ميكن  واأن هذا  النظر عن داللتها،  ب�رشف 
اأن ت�صابه اأ�صوات االألفاظ وان�صجامها وتوافقها وتقابلها له اأثره البالغ يف اإفادة التخييل 
�صاأنها  من  بطرق  لق�صائده  االإيقاعية  البنية  ت�صكيل   « يف  يتو�صل  فال�صاعر   )12( ال�صعري« 
اأن  اإثراء النغمة املنبعثة من االإيقاعات الداخلية مثل التكرار ال�صوتي« )13( وهذا ال يعني 
يف  للتمو�صع  يوؤهلها  ما  املرونة  من  متتلك  فهي  حمدد،  اإطار  يف  نف�صها  حت�رش  ال�صعرية 
اأ�صكال واأن�صاق اإيقاعية متنوعة، فال�صعرية » لها غوايتها الوا�صحة يف التعامل مع امل�صتوى 
ال�صوتي، حيث يبلغ الرتدد احلريف درجة عالية من الكثافة»=« )14( توؤهل ال�صوت املتكرر 
منفرداً اأو �صمن جمموعة م�صاندة من االأ�صوات اأن ي�صهم يف تكوين االإيقاع ال�صوتي بو�صفه 
اإيقاعًا جزئيًا ي�صهم يف ت�صكيل االإيقاع الكلي للن�ص، الأن الت�صكيل ال�صوتي »ميثل اأهم هذه 
تكررت هذه  وقد   )15( ال�صعرية«  املو�صيقى  فهو عماد  ال�صعر،  ت�صكيل  الرتكيبية يف  العالقة 

الظاهرة يف اجلدارية بكرثة. ومنها ما جاء يف قوله: )16( 
عن ظهر قلب: مل يعد متطفالً

ومدلالً. تكفيه حبة »اأ�شربين« لكي
يلني وي�شتكني. كاأنه جاري الغريب
ول�شُت طوع هوائه ون�شائه. فالقلب

ي�شداأ كاحلديد، فال يئنُّ ول يحّن
ول يجّن باأول املطر الإباحي احلنني،

ول يرّن كع�شب اآب من اجلفاف.
كاأّن قلبي زاهٌد اأو زائٌد

اأ�صاب منه مقتاًل،  اأن املوت قد  هنا ت�صل املاأ�صاة الدروي�صية اإىل قمتها حيث يعتقد 
لكنه �رشعان ما يت�صلح باحللم لريمم ذاته املرتنحة بني اأنياب املنايا فيفاجاأ باأن قلبه مل 
التي من  بواجباته  القيام  اأ�صبح �صعيفًا ال يقوى على  بل  يعد ك�صابق عهده قويًا مغامراً 

اأهمها احلنني واالأنني والرنني واجلنون، وهو بذلك يقرتب من م�صريه املحتوم.
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ا�صتطاع ال�صاعر اأن ينقل لنا حزنه عرب التكرار الكثيف حلرف النون الذي تكرر اأربعًا 
النغمي لهذا  وع�رشين مرة يف املقطع مكونًا جر�صًا حزينًا ناجمًا عن خ�صو�صية االمتداد 
احلرف، وظهور النرب عليه بو�صوح. فقد بداأ ال�صاعر املقطع هادئًا ثم راح ي�صعد من حزنه 
قمة  اإىل  و�صل  الذي  النون  حلرف  املتدرج  االنت�صار  مع  يتوافق  متدرجًا  دراميًا  ت�صعيداً 
االإح�صا�ص النف�صي باحلزن واالأمل فراح يكثف احل�صور ال�صوتي حلرف النون )وخا�صة النون 
امل�صددة( التي تدفقت يف االأ�صطر االأربعة االأخرية حيث تكرر حرف النون خم�ص ع�رشة مرة 
كانت خم�ص منها م�صعفة وثالث مفردة. واثنتان �صاكنتني ناجمتني عن التنوين. كل ذلك 
يف دفقة �صعرية ق�صرية اأ�صاعت اأجواء احلزن واالأنني التي �صيطرت على ال�صاعر يف جتربة 
مر�صه فك�صفت له مواطن ال�صعف االإن�صاين عندما وقف على حافة املوت. احل�صور الكثيف 
حلرف النون بغنته وامتداده ومالءمته الأجواء احلزن يوؤكد اأهمية ال�صوت املكرر يف ت�صكيل 
اإيقاع جزئي يتوافق مع احلالة النف�صية لل�صاعر، وي�صهم يف ت�صكيل البنية االإيقاعية الكربى 
للق�صيدة، ويعمق اإح�صا�ص املتلقي باحلالة التي عا�صها ال�صاعر. ويف هذا يقول ابن �صينا يف 
معر�ص حديثه عن اأهمية النرب ووظائفه: » ُيق�صد به التلوين ال�صوتي الذي ي�صاعد بالدرجة 
الظاهرة  توؤكد  التي  النماذج  ومن   )17( للمتكلم«  النف�صانية  االأحوال  اإظهار  على  االأوىل 

املقطع:)18( 
فا�شمد يا ح�شاين. مل نعد يف الريح خمتلفني

اأنت فتوتي واأنا خيالك فانت�شب
األفا و�شك الربق. حك بحافر

ال�شهوات اأوعية ال�شدى. وا�شعد
جتدد وانت�شب األفاً، توتر يا

ح�شاين وانت�شب األفاً ول ت�شقط

يحاول ال�صاعر هنا اأن ي�صتجمع قواه لر�صم �صورة م�رشفة لذاته الثابتة على مبادئها 
العبيد.  وامللوك  ال�صاغرين  للحكام  املذلة  ال�صورة  مقابل  مر�ص.  من  اأ�صابها  ما  رغم 

فيقول:)19( 
ل اأحد يقول

الآن: ل.
واأنا اأنا، ل �شيء اآخر
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ولكي يثبت ال�صاعر املعادلة القائمة على االعتداد بالذات واال�صتهزاء بامللوك العبيد 
يجد نف�صه باأم�ص احلاجة اإىل األفاظ قوية تتوافق مع حالته النف�صية، فيربز حرف ال�صاد بقوة 
بو�صفه حرفًا �صغرياً م�صتعليًا ليج�صد حالة ال�صمود وال�صموخ. حيث تكرر هذا احلرف ت�صع 
مرات فاأ�صاع اأجواء ال�صمود والتحدي التي ت�صبت بها ال�صاعر حتى الرمق االأخري، واأ�صهرها 
اأ�صلحة يف وجه اأعدائه واملتخاذلني من اأمته. وقد توافق ذلك مع الدعوات املتكررة لل�صمود 
التحدي  اأي�صًا لتكر�ص حالة  التي تكررت ت�صع مرات  االأمر  باأفعاله  ال�صاعر  التي عرب عنها 
التي �صيطرت على ال�صاعر، فقد ت�صافر ال�صوت مع الرتكيب يف التعبري عن احلالة النف�صية 

لل�صاعر املتم�صك بحقه، املتحدي لعدده.
وقد تدرج حرف ال�صاد يف ح�صوره، اإذ ورد مرتني يف مطلع املقطع يف حركة اإيقاعية 
ال�صطرين  ، ثم خفت هذا احل�صور يف  االإيقاعي(  )االغرتا�ص  اأن نطلق عليها  متهيدية ميكن 
التاليني وعاد اإىل الربوز بقوة يف ال�صطر الرابع، تاله خفوت يف ال�صطر اخلام�ص ليعود بقوة 

يف نهاية املقطع. موؤكداً حالة ال�صمود التي عا�صها ال�صاعر.
اأما النوع الثاين من اأنواع التكرار ال�صوتي فهو ال�صوت املت�صافر مع �صوت اآخر اأو مع 
جمموعة من االأ�صوات امل�صاندة التي ي�صكل اجتماعها يف مو�صع معني اإيقاعًا قويًا ي�صيطر 

على مو�صع ح�صورها كما يف قول ال�صاعر: )20( 
ميم / املتيم وامليتم واملتمم ما م�شى

حاء / احلديقة واحلبيبة، حريتان وح�رستان
ميم / املغامر واملعمد امل�شتعد ملوته

املوعود منفياً، مري�س امل�شتهى
واو / الوداع، الوردُة الو�شطى

ولٌء للولدة اأينما وجدت، ووعد الوالدين
دال / الدليل، الدرب، دمعٌة

دارة در�شت، ودوريٌّ يدللني ويدميني

ملكانة  اإعالءه  معلنًا  اجليا�صة  بالعاطفة  املفعمة  ال�صعرية  اللحظة  ال�صاعر  يقتن�ص 
ال�صوت الذي �صي�صمن له اخللود، كما يعلن مت�صكه بحقه االإن�صاين يف هذا الوجود، واأنه لن 
يفرط ب�صيء منه مهما �صغر. ويف غمرة هذا التدفق العاطفي، واالإح�صا�ص الوجودي يلتفت 
جديد  ب�صكل  ترتيبه  فيعيد  اجل�صد،  غاب  واإن  يخلد  �صوف  الذي  )حممود(  ا�صمه  اإىل  ال�صاعر 
)ال�صكل الراأ�صي( يف اإ�صارة اإىل التجذر واخللود يف الوجود، ويتوافق مع ذلك ال�صعور تكرار 
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االأ�صوات املكونة لال�صم، واطالة ال�صطر ال�صعري للو�صول اإىل تثبيت االإيقاع الذي يتفق مع 
الرغبة يف التجذر يف الوجود )اخللود( ، فقد ا�صتطاع ال�صاعر اأن يحول ا�صمه ال�صخ�صي اإىل 
طاقة اإيقاعية هائلة عن طريق )االغرتا�ص االإيقاعي( ، حيث جاء با�صمه )حممود( ليزرعه 
اأو احلبة  ّطع هذا اال�صم اإىل حروف تتكرر كاأنها الغر�صة،  ُيقرَ اأ�صماعنا واأذهاننا، ثم راح  يف 
التي اأنبتت ح�صداً من ال�صنابل. حتقق له ذلك من خالل ح�صد اأكرب عدد من الدوال امل�صتملة 
على حروف ا�صمه، حيث ح�صد خم�صًا وع�رشين ميمًا على �صكل موجتني متالحقتني يردف 
املوجة االأوىل منها حرف احلاء الذي تكرر خم�ص مرات يف �صطر واحد، اأما املوجة الثانية 
م�صكاًل موجة �صوتية  مرًة  اإحدى ع�رشة  تكرر  الذي  الواو  الكثيف حلرف  فريدفها احل�صور 
قوية احل�صور. اأما املوجة ال�صوتية االأخرية يف املقطع فكانت حلرف الدال الذي تكرر ت�صع 

مرات مقرونًا بحرف الراء الذي تكرر اأربع مرات.
هذا احل�صور ال�صوتي الكثيف حلروف ا�صمه اخلم�صة يوؤكد ح�صوره القوي الذي �صيظل 
خالداً واإن مالأته اأ�صباب الرحيل. فهي �رشخة اأطلقها ال�صاعر يف وجه العدو الذي اغت�صب 
هذين  على  الن�رش  يحقق  اأن  اآماًل  ج�صده  الغت�صاب  ي�صعى  الذي  املوت  وجه  ويف  وطنه، 

اخل�صمني.
اإيقاع التكرار:  ♦ 

ميكن التكرار بو�صفه اإحلاحًا » على جهة مهمة يف العبارة ُيعنى بها ال�صاعر اأكرث من 
عنايته ب�صواها« )21( اأن يت�صكل بطرق متعددة، فقد يقع يف اللفظ املفرد اأو يف اجلملة، اأو يف 
املقطع ال�صعري الق�صري وكذلك الطويل. وهو يف هذه االأ�صكال املختلفة يج�صد التكرار على 
امل�صتوى ال�صوتي الذي »ي�صلط ال�صوء على نقطة ح�صا�صة يف العبارة ويك�صف عن اهتمام 
املتكلم بها، وهو بهذا املعنى ذو داللة نف�صية قيمة« )22( كما ميكن للتكرار اأن يتحقق على 
امل�صتوى ال�رشيف، ويكون ذلك بتكرار �صيغة �رشفية معينة يف اأحد مقاطع الن�ص فت�صفي 

عليه اإيقاعًا خفيًا من هذه اجلهة.
عن  للتعبري  ال�صاعر  ي�صتخدمها  لغوية  و�صيلة  عن  عبارة  املختلفة  باأ�صكاله  والتكرار 
اأحا�صي�صه، وعلى ال�صاعر اأن يفيد من هذه الو�صيلة يف بناء ن�صه ال�صعري ذي البنية االإيقاعية 
اخلا�صة، الأن مبقدوره من خاللها اأن ي�صد اأنظارنا للرتكيز يف اجتاه معني، واأن يطرب اآذاننا 
باالإيقاع الناجم عن التكرار الذي يتحول اإىل طاقة اإيقاعية داللية نف�صية اإذا اأح�صن ال�صاعر 

توظيفه.
وهو لذلك لي�ص جمرد » ترديد لكلمة معينة اأو لعبارة ما، واإمنا هو و�صيلة لغوية تنب�ص 
باإح�صا�ص ال�صاعر وعاطفته بحيث ميكن القول: اإن التكرار يرتبط تعبرييًا باحلالة ال�صعورية 
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امللحة على ال�صاعر« )23( لذلك يجب اأن يكون اللفظ املكرر اأو العبارة اأو املقطع املكرر » وثيق 
االرتباط باملعنى العام .« )24( للن�ص، الأنها �صوف ت�صكل »لوازم مو�صيقية ونغمات اأ�صا�صية 
تخلق جواً نغميًا ممتعًا« )25( يعمق االإح�صا�ص بتنامي الن�ص و�صريه باجتاه مركز االإح�صا�ص 
الذي يبعث الرتددات االإيقاعية املنا�صبة. وي�صهم يف »تعمق اإح�صا�ص املتلقي باحلالة، ويف 

خلق بنية اإيقاعية منتظمة يف اخلطاب« )26( .
ت�صكيل  التكرار يف  به  ي�صهم  اأن  الذي ميكن  الكبري  الدور  اأن نتبني  ن�صتطيع  �صبق  مما 
البنية االإيقاعية لق�صيدة التفعيلة ب�صفة عامة، واجلدارية ب�صفة خا�صة، حيث اأكرث حممود 
دروي�ص من التكرار باأ�صكاله املختلفة يف حماولة لتعميق حالة التحدي التي عا�صها جتاه 
جمالية  اأغرا�ص  لتحقيق  املتنوعة  التكرار  مظاهر  يوظف  اأن  ال�صاعر  ا�صتطاع  وقد  املوت. 
متعددة على امل�صتوى الداليل والنف�صي واالإيقاعي. فجاءت لتاأكيد املعنى وتقوميه وتعميق 

االإح�صا�ص يف اإطار اإيقاعي. ومن مظاهر التكرار ما جاء يف قوله: )27( 
ل �شيء يبقى على حاله

للولدة وقت
وللموت وقت
لل�شمت وقت
وللنطق وقت
وللحرب وقت
ولل�شلح وقت
وللوقت وقت

ول �شيء يبقى على 
حاله...

ي�صتطيع املتلقي اأن يقف على نوعني من التكرار يف املقطع ال�صعري، االأول هو تكرار 
بداية املقطع ويف نهايته،  �صيء يبقى على حاله« يف  الذي ميثله تكرار جملة »ال  اجلملة 
بتغيري طفيف هو اإ�صافة واو العطف للجملة الثانية التي مل يتغري فيها �صيء على الرغم من 
هذا التغري. وال�صاعر بهذا التكرار اإمنا يوؤكد حالة التحول يف االأ�صياء حتى التي يعتقد النا�ص 

اأنها ال تتحول. وهو بذلك ميهد لقبوله فكرة املوت على امل�صتوى اجل�صدي.
ثمان  تكرر  الذي  املفرد »وقت«  اللفظ  تكرار  املقطع  التكرار يف  الثاين من  النوع  اأما 
مراٍت ليحدث ترا�صاًل دالليًا مع التكرار االأول، فيوؤكد حالة التحول يف االأ�صياء التي يتكفل 
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اإىل قوله تعاىل: {كل من  اإ�صارة  الوقت ذاته يف  الوقت بو�صع نهاية لكل �صيء حتى  بها 
االأ�صطر  )28( وهو بتكراره يف نهايات  فاٍن. ويبقى وجه ربك ذو اجلالل واالإكرام}  عليها 
اإح�صا�صنا باأهميته وخطورته، فهو �رّش الوجود واخللود، وعربه تتكون  اإمنا يعمق  ال�صعرية 
االأ�صياء وتولد ثم متوت . فهو الوالدة وهو املوت وهو لكل �صيء حد حتى ذاته، ونظراً الأهمية 

الوقت فان ال�صاعر مي�صي يف تعميق اإح�صا�صه به عرب مكرورة لفظية اأخرى هي قوله: )29( 
باطْل  ... الأباطيل  باطل   ، باطل 
زائ��ْل الب�شيطة  على  ���ش��يء  ك��ل 

التي توؤكد فناء املخلوقات وزوالها بفعل الوقت كما اأ�صار لبيد ال�صاعر املخ�صوم عندما 
قال: )30( 

وكل نعيم ل حمالة زائل األ كل �شيء ما خال اهلل باطل  
دويهية ت�شفر منها الأنامل وكل اأنا�س �شوف تدخل بينهم  

عيب  من  فيه  يفلت  ال�صعري  املقطع  اإيقاعًا خا�صًا يف  ي�صكل  اإمنا  التكرار  بذلك  وهو 
اإن املقطع لي�ص من  الوزن، حيث  التدوير، والتنويع يف  االيطاء معتمداً على تقنيتني هما: 
اأن  يوؤكد  مما  املتدارك.  البحر  من  هو  وامنا  عليه،  الديوان  معظم  جاء  الذي  الكامل  البحر 

حممود دروي�ص مولع باالإيقاع. ومن املكرورات التي وردت يف اجلدارية ما ياأتي: 
»�شاأ�شري يوماً ما اأريد«
»اأيها املوت انتظرين«

»مثلما �شار امل�شيح على البحرية«
»اأنا ل�شت يل«

 كاأن �شيئاً مل يكن«
»اأنا من يحدث نف�شه«

وهناك تكرار اآخر يرتدد بكرثة يف اجلدارية هو تكرار املقطع ال�صعري �صواء اأكان ق�صرياً 
اأم طوياًل. كما يف قوله: )31( 

هذا هو ا�شمك
قالت امراأة

وغابت يف املمر اللولبي

لقد تكرر املقطع يف مو�صعني، وهو من املقاطع الكثرية التي تكررت يف ثنايا الق�صيدة 
اأما  الن�ص املختلفة.  الربط بني مكونات  اإيقاعية ت�صطلع بوظيفة  لوازم  بتكرارها  ف�صكلت 
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املقاطع ال�صعرية الطويلة التي تكررت فهي قليلة. وقد كان اأطولها قوله: )32( 
مثلما �شار امل�شيح على البحرية
�رست يف روؤياي. لكني نزلت عن
ال�شليب لأنني اأخ�شى العلو، ول

اأب�رس بالقيامة. مل اأغري غري
اإيقاعي لأ�شمع �شوت قلبي وا�شحاً

للملحميني الن�شور وىل اأنا: طوق
احلمامة، جنمٌة مهجورٌة فوق ال�شطوح

و�شارع متعرج يف�شي اإىل ميناء
عكا – لي�س اأكث اأو اأقل –

والثاين يف �صفحة   )92( اإليها  امل�صار  ال�صفحة  االأول يف  املقطع يف مو�صعني  ورد 
)100، 101( ومل يكن متطابقًا يف املرتني، اإذ هناك تغريات طفيفة اأ�صابته فحققت له �صفة 
النجاح واالإدها�ص كما تقول نازك املالئكة: » واأ�صمن �صبيل اإىل جناحه اأن يعمد ال�صاعر اإىل 
اإدخال تغيري طفيف على املقطع املكرر« )33( وقد جاء تكرار هذا املقطع الطويل ليوؤكد لنا 
ال�صاعر بلوغه مرحلة االحت�صار التي رف�ص الو�صول اإىل منتهاها بتغيريه اإيقاع قلبه الذي 
اأو�صك على ال�صمت اإىل اإيقاع �رشيع يتنا�صب مع اإيقاع املقطع الذي جاء على املتدارك يف 
اإ�صارة اإىل العودة اإىل احلياة والتم�صك بتفا�صيلها الب�صيطة وتف�صيلها على املوت ومغرياته. 
حيث اأدت الطاقة االإيقاعية ل�صوتي ال�صني والعني، واملزاوجة بني امليم والنون دوراً بارزاً 

يف اإثراء االإيقاع.
اأما التكرار ال�رشيف فيمكن النظر اإليه على اأنه عن�رش من عنا�رش االإيقاع منحه ال�صاعر 
اهتمامًا خا�صًا، ويتحقق هذا النوع من التكرار برتدد ال�صيغة ال�رشفية وانت�صارها انت�صاراً 
كثيفًا متقاربًا يف مو�صع معني من الق�صيدة يجعل من اإيقاعها اإيقاعًا �صائداً يف ذلك املقطع 
ال�صعري من جهة التكرار اأواًل، ومن جهة التقائها مع التفاعيل العرو�صية اأحيانًا من جهة 
ثانية. كما هو احلال مع �صيغة ا�صم الفاعل من الفعل الثالثي )فاعل( و�صيغة املبالغة التي 
على وزن )فعول( اأو )فعيل( التي اأ�صبحت جزءاً من الوعي االإيقاعي العربي قدميًا وحديثًا. 

اأفاد دروي�ص يف اجلدارية من الطاقة االإيقاعية يف موا�صع متعددة ، منها: )34( 
جال�س مثل تاج الغبار

على مقعدي
باطٌل، باطُل الأباطيل ... باطْل
كّل �شيء على الب�شيطة زائْل
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تكررت �صيغة )فاعل( الدالة على ا�صم الفاعل يف املقطع الق�صري خم�ص مراٍت اأي ثلث 
التقارب وااللت�صاق  التي بلغ عددها خم�ص ع�رشة مفردة. مما يعني  عدد مفردات املقطع 
الق�صيدة  قاد  الذي  ال�صعري  املقطع  على  اخلا�ص  اإيقاعها  و�صيطرة  ال�صيغة،  مفردات  بني 
اإىل التحّول من البحر الكامل اإىل البحر املتدارك. االأمر الذي يوؤكد مرونة االإيقاع وقابليته 
للتحول ان�صجامًا مع احلالة النف�صية لل�صاعر، وتناغمًا مع الداللة، والقدرة الفذة لل�صاعر على 

املزاوجة بني اللغة واالإيقاع، واجرتاح ظواهر اإيقاعية جديدة.
يف  الواردة  )فعيل(  �صيغة  اجلدارية  يف  الكثيف  احل�صور  ذات  ال�رشفية  ال�صيغ  ومن 

قوله: )35( 
واأنا الغريُب. تعبت من »درب احلليب«

اإىل احلبيب. تعبت من �شفتي

كرر ال�صاعر �صيغة )فعيل( ثالث مرات يف جملتني ق�صريتني، مما جعل نغمة ال�صيغة 
ال�رشفية الطاغية )فعيل( تذوب يف التفعيلة العرو�صية )متفاعلن( فت�صبح جزءاً منها هو 
الوتد املجموع م�صافًا اإليه ال�صبب )علن فا( دون اإح�صا�ص منا بوجود ما يعيق هذا االندماج 
من  زاد  ومما  ثانية.  جهة  من  العرو�صي  والوزن  جهة  من  ال�رشيف  الوزن  بني  والتماهي 
الوترية االإيقاعية يف هذا املقطع الت�صاق الدوال املتعادلة �صوتيًا يف ال�صيغة ال�رشفية، اأو 

اقرتابها. الأن » املباعدة بني الدالني ت�صعف من الناجت االإيقاعي اأو تلغيه.« )36( 
اإيقاع اجلنا�س:  ♦ 

لفت اجلنا�ص اأنظار البالغيني وال�صعراء العرب، بو�صفه ظاهرة ايقاعية بالغية، منذ القدم 
وقد عرفه البالغيون على اأنه » ت�صابه لفظني يف النطق، اأو تقاربهما يف اللفظ واختالفهما 
يف املعنى. وجتيء للتوكيد اأو الو�صول اإىل معنى مزدوج. وُي�صتخدم لتح�صني االأ�صلوب.« )37( 
وميكن للجنا�ص بو�صفه مكونًا اإيقاعيًا جزئيًا مكتنزاً بالنغم اأن يوؤدي دوراً يف ت�صكيل البنية 
للق�صيدة  العرو�صي  الوزن  على  نف�صه  يفر�ص  اأن  ي�صتطيع  كما  للق�صيدة.  الكلية  االإيقاعية 
اإىل  عرو�صيًا  تتحول  التي  وال�صكنات  احلركات  م�صتوى  على  خ�صو�صياته  بع�ص  لينتزع 

زحافات اأو علل توؤثر يف بنية االإيقاع باإك�صابها �صيئًا من املرونة يف موا�صع وجودها.
واإذ ا�صتطاع ال�صعر العربي القدمي اأن يفيد من اأ�صكال اجلنا�ص املختلفة اإىل اأبعد مدى 
على يد اأبي متام واأتباعه، فاإنه وقع يف منزلقات عديدة نتيجة خ�صوعه لربيق األوان البديع 
العربي وعلى راأ�صها اجلنا�ص. فا�صتخدام املكونات االإيقاعية يف ال�صعر اإن مل يكن مقرونًا 
بحذر ال�صاعر من الوقوع يف خماطرها، فانه �صيكون حمفوفًا بخطر الوقوع فيها ال حمالة. 
وعندئٍذ �صيغرق الن�ص يف قرقعات وجعجعة ال طائل من ورائها، لذا فان كثرياً من ال�صعراء 
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يحاولون االبتعاد عن هذه االأدوات مدركني خماطرها التي اأودى بريقها بع�رش اأدبي باأكمله 
اإىل االنزالق يف براثنها.

ال�صاعر احلاذق ال خوف عليه، فهو ي�صتطيع االإفادة منها كلما اأُتيحت له الفر�صة، دون 
اأن مينحها �صلطة التحكم يف الن�ص ال�صعري وتوجيهه الوجهة التي ال يريدها ال�صاعر. وقد 
ا�صتطاع دروي�ص االإفادة من الظاهرة االإيقاعية اإفادة عظيمًة، حيث �صكل اجلنا�ص باأ�صكاله 
املختلفة ح�صوراً قويًا لبنية من البنى االأ�صا�صية التي �صاهمت يف ت�صكيل البنية االإيقاعية 

الكربى للجدارية. 
ومن جتلياته فيها ما ورد يف قوله: )38( 

اأنا من هناك. »هنا« ي يقفز
من خطاي اإىل خميلتي ...

اأنا من كنت اأو �شاأكون
ي�شنعني وي�رسعني الف�شاء الالنهائُي

املديُد

متعددة  جنا�صية  ثنائيات  على  يده  ي�صع  القارئ  يجعل  الق�صري  ال�صعري  املقطع 
ومتنوعة، اأكرثها و�صوحًا هو اجلنا�ص الناق�ص بني الفعلني )ي�صنعني، ي�رشعني( . واجلنا�ص 
اال�صتقاقي بني الفعلني الناق�صني )كنت، �صاأكون( واجلنا�ص الت�صحيفي بني )هناك، هناي(. 
وهي جميعًا ثنائيات توؤدي اىل وجود وظيفة اإيقاعية جمالية تنتج عن الت�صابه الكبري يف 
التعادل  وعن  وحركاتها،  وترتيبها،  ونوعها،  احلروف،  عدد  يف  املتمثلة  ال�صوتية  البنية 
الوزين من الناحية ال�رشفية. مما يجعل الكلمات اأكرث بروزاً واإ�صعاعًا من غريها يف الن�ص.

بع�ص  بها  تتمتع  التي  الكبرية  االإيقاعية  الطاقات  ي�صتغل  اأن  دروي�ص  ا�صتطاع  كما 
)نافية  املتعددة  دالالته  حيث  من  كبرياً  تنوعًا  ميتلك  الذي  )ال(  كاحلرف  املعاين  حروف 
للجن�ص، م�صبهة بلي�ص، نافية، ناهية، عاطفة، حرف جواب، حرف توكيد( ومن املوا�صيع 

التي ازدحمت باحلرف )ال( ذي الدالالت املتعددة قوله: )39( 
ل اأحٌد يقول

الآن: ل
واأنا اأنا، ل �شيَء اآخر

وقوله: )40( 
ل �شيَء يوجعني على باب القيامة

ل الزماُن ول العواطف. ل
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يت�صح من هذين املقطعني الق�صريين اأن ال�صاعر ا�صتخدم احلرف )ال( بو�صفه مكونًا 
مو�صيقيًا اإيقاعيًا على م�صتوى ال�صلم املو�صيقى، وعلى م�صتوى العرو�ص اخلليلي والتنعيمي 
الداليل  التكرار  منزلق  يف  يقع  اأن  دون  االإيقاعية،  طاقته  من  اأفاد  حيث  رائعًا  ا�صتخدامًا 

للحرف الذي جاء بدالالت متعددة.
املفردات  ذات  باجلملة  ياأتي  حيث  اجلملة،  مع  بفعله  �صيقوم  احلرف  مع  فعله  وما 
املتكررة واملتماثلة، ثم يعيد ترتيبها بطريقة خمتلفٍة، وهو ما ميكن اأن نطلق عليه جنا�ص 

اجلملة. كما يف قوله: )41( 
مل يبلغ احلكماء غربتهم

كما مل يبلغ الغرباء حكمتهم
ال�صاعر  ح�صد  اإذ  وا�صحًا،  �صعريًا  اإيقاعًا  ينجز  اأن  ي�صتطيع  الثنائي  الرتكيبي  النمط 
مكونات اإيقاعية متعددة على م�صتوى تكرار ال�صوت واللفظ والن�صق والقافية مع اختالف 
داليل وا�صح. مما يدفع اىل اإدراج هذا النوع من التجان�ص الرتكيبي �صمن احلدود االإيقاعية 
لبنية اجلنا�ص القائمة على التماثل اأو التقارب اللفظي واالختالف الداليل. رمبا يكون هذا 
املكون االإيقاعي الذي اأثرى به ال�صاعر ظاهرة اجلنا�ص اأحد االأدوات االإيقاعية اجلديدة التي 
اأ�صار اإليها دروي�ص يف قوله: » ففي داخل الوزن ن�صتطيع اأن ن�صتق اإيقاعات جديدة وطريقة 

تنف�ص �صعرية جديدة تخرج ال�صعر من الرتابة ومن القرقعة اخلارجية.« )42( 
اإيقاع التوازي:  ♦ 

ال�صعر املوزون �صكل من اأ�صكال اخلطاب يفر�ص �رشوطه على اللغة، وال يقبل اللغة خارج 
ال�رشوط التي ت�صفي عليها �صحراً وجمااًل يجعالنها تالم�ص �صغاف القلوب اإذا توا�صجت مع 
البنى ال�صعرية االأخرى. من بني هذه ال�رشوط �رشط التوازي وهو »بنية لغوية ثنائية تقوم 
على التماثل« )43( اأو هو » عبارة عن تاأليف ثنائي يقوم على التماثل الذي ال يعني التطابق« 
)44( . بعبارة اأخرى هو تاأليف لغوي يقوم على متاثل بنيوي غري داليل يف مو�صع معني من 

الن�ص مرتكز على التعادل يف البنية وترتيبها.
رِّب لغة النرث من لغة ال�صعر فقال: »  وقد اأ�صار اإىل ذلك ابن �صينا عندما حتدث عما ُيقرَ
وللعرب اأحكام اأخرى يف جعل النرث قريبًا من النظم، وهو خم�صة اأحوال. اأحدها معادلة ما 
بني م�صاريع الف�صول بالطول والق�رش، والثاين معادلة ما بينهما يف عدد االألفاظ املفردة، 
املمدودة  املقاطع  بني  ينا�صب  اأن  والرابع:  واحلروف،  االألفاظ  بني  ما  معادلة  والثالث 

واملق�صورة، واخلام�ص: اأن يجعل املقاطع مت�صابهة.« )45( 
اخلم�صة  االأمور  يف  امل�صتخدمة  اجلمل  بني  املعادلة  اأن  �صينا  ابن  كالم  من  يت�صح 
املذكورة تقرب النرث من ال�صعر، وهي اأمور تقوم على امل�صابهة والتماثل، وال تعني التطابق. 
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فما دامت هذه االأمور تقرب لغة النرث من لغة ال�صعر فمن باب اأوىل اأن تتوفر يف لغة ال�صعر. 
وبهذا يكون ابن �صينا قد تنبه لظاهرة التوازي )املعادلة( يف لغة النرث ولغة ال�صعر مبكراً، 

واإن مل ي�صمها بهذا اال�صم.
وقد وردت هذه الظاهرة بكرثة يف لغة العرب �صعرها ونرثها، وتعامل معها البالغيون 
اجلديد  وامنا  جديدة،  لي�صت  الظاهرة  اأن  اأي  عديدة.  م�صميات  حتت  والفال�صفة  واملف�رشون 
امل�صطلح الدقيق الذي اأطلق عليها فو�صع حدوداً وا�صحة لها متيزها من غريها من الظواهر 

االأ�صلوبية.
واحلديث عن التوازي يف اجلدارية �صيواجه ب�صيل من التوازيات يكاد ي�صتع�صي على 
التوافق  باأ�صكال متعددة ترتاوح بني  وتت�صكل  اجلدارية،  احل�رش. فهي ظاهرة متف�صية يف 
جتليات  ومن  الن�ص.  تكوين  يف  كبري  داليل  اإيقاعي  دور  الأداء  يوؤهلها  مما  والتعار�ص، 

الظاهرة يف اجلدارية ما جاء يف قوله: )46( 
اأنت حقيقتي واأنا �شوؤالك

مل نرث �شيئاً �شوى ا�شمينا
واأنت حديقتي واأنا ظاللك

برتكيبني  فاأتى  املنف�صل،  التوازي  بنية  يقيم  اأن  املقطع  يف  دروي�ص  حممود  حاول 
ا�صميتني  جملتني  من  يتكون  منهما  واحد  كل  اإذ  الرتكيب،  حيث  من  متعادلني  لغويني 
اتفق الرتكيبان يف مكونات اجلملتني فت�صابها يف املبتداأين واختلفا يف  معطوفتني. وقد 
العطف عليه. مما حقق لهذا  الثاين بدخول واو  الرتكيب  اأ�صاب  اخلربين، مع تغيري طفيف 
الرتكيب اللغوي خا�صية الت�صابه وخا�صية االختالف معًا، مما اأدى اىل وجود اإيقاع هادئ 
ين�صجم مع اإح�صا�ص ال�صاعر مبتانة العالقة التي تربطه باأر�صه. ومن املقاطع التي حفلت 

بالتوازي يف اجلدارية قوله: )47(
ويل منها: تاأمل نرج�ٍس يف ماء �شورته
ويل منها: و�شوح الظل يف املرتادفات

ودقة املعنى ...
ويل منها: الت�شابه يف كالم الأنبياء

على �شطوح الليل
يل منها: حمار احلكمة املن�شيُّ فوق التل

ي�شخر من خرافتها وواقعها
ويل منها: احتقان الرمز بالأ�شداِد
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اإذ  الفوا�صل،  ثنائية، بل متعددة  لي�صت  للتوازي، فهي  امتداداً  اأكرث  بنية  ال�صاعر  اأقام 
ا�صرتك يف تكوينها خم�ص فوا�صل يف املقطع ال�صعري. وهي بنية تتكون كل فا�صلة فيها من 
خرب �صبه جملة مقدم ومبتداأ موؤخر معرفة ولي�ص نكرة هما اأ�صا�ص الرتكيب، يتبعهما جمموعة 
من اللواحق املت�صابهة اأحيانًا واملختلفة اأحيانًا اأخرى لتحقيق املفاجاأة واالإدها�ص وك�رش 

الرتابة.
لذلك فان الرتكيز على البنية املتعادلة كان نوعًا من االإحلاح على اإيقاع �صيطر على 
ال�صاعر على امتداد املقطع يتوافق مع اعتزازه بق�صيدته ذات اخل�صوبة الكبرية التي �صتمتد 

يف الزمن لت�صمن له اخللود. ومن مظاهر التوازي الثنائية ما جاء يف قوله: )48( 
وال�شماء اإذا انخف�شت مطرْت

والبالد اإذا ارتفعت اأقفرْت

اللتني  املتتابعتني  اجلملتني  بهاتني  ال�صاعر  ياأتي  للتوازي  الثنائية  البنية  �صمن 
تتماثالن يف الرتكيب متاثاًل كليًا. فكل جملة تتكون من الواو ثم املبتداأ املعرف باأل متبوعًا 
باخلرب الذي جاء على �صكل جملة �رشطية، وهما رغم التماثل الرتكيبي الذي ي�صهم يف تكوين 
الن�رش، يحققان تعار�صًا دالليًا ي�صل اىل  ال�صاعر على حتقيق  اإ�رشار  اإيقاع موحد يعك�ص 

التناق�ص، ويعك�ص القلق الذي يعي�صه ال�صاعر عرب ال�رشاع املرير الذي يخو�صه �صد املوت.
اإيقاع البيا�س:  ♦ 

اخلطوط  يف  املتمثل  لل�صوت  نقي�صًا  يعد  الذي  لل�صمت  رمزاً  بو�صفه  للبيا�ص  ميكن 
ال�صوداء اأن ي�صهم يف ت�صكيل االإيقاع الن�صي، الأن العالقة املنتظمة بني احلركة وال�صكون اأو 

بني ال�صوت وال�صمت اأحد املكونات البارزة لالإيقاع.
اأفاد دروي�ص من الظاهرة يف ت�صكيل اإيقاع اجلدارية عرب التوزيع الالفت للنظر للخطوط 
ال�صوداء يف �صفحات الديوان، فهي مل تاأِت على منط واحد، وامنا جاءت على اأ�صكال خمتلفة، 
فهناك �صفحات ترتكز الكتابة فيها يف اجلزء االأمين من ال�صفحة وهي االأكرث انت�صاراً، اإال اأن 
هناك �صفحاٍت تنت�رش فيها الكتابة على عر�ص ال�صفحة باأكملها مثل )33 ، 34( مما يوحي 

ب�رشعة االإيقاع وكثافته.
كما نالحظ اأن بع�ص ال�صفحات بداأت الكتابة فيها من الربع االأخري من ال�صفحة مثل 
ال�صفحات رقم )40، 85، 105( اأو من الربع الثاين من اأعلى مثل ال�صفحات )9، 33، 34، 
35، 65، 67، 80، 91( اأي اأن هناك م�صاحات بي�صاء كبرية مرتوكة، وهي م�صاحات ت�صكل 
اأحيانًا  البيا�ص  الهدوء. كما كان  اإيقاع بالغ  ف�صاء من ال�صمت والتاأمل الذي يحتاج اىل 
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يتخلل ال�صطور ال�صوداء مف�صحًا املجال للتاأمل، وكان اأحيانًا ياأخذ اأ�صكااًل هند�صية متوازية 
كما يف ال�صفحة )38( حيث كان الفراغ بعد ال�صطر االأول، وقبل ال�صطر االأخري. امل�صاحات 
البي�صاء كالهدوء الذي ي�صبق العا�صفة، فهي عادة ما تكون متبوعة ب�صوؤال، اأو باإجابة عن 
�صوؤال. فقد كان ال�صمت ي�صبق االإجابة يف ال�صفحة )16( ، وكان �صابقًا لل�صوؤال يف �صفحة 
تنوع  يوؤكد  اإمنا  الكتابي  امل�صتوى  على  وال�صمت  ال�صوت  بني  العالقة  يف  التنوع   .  )65(

االإيقاع ال�صوتي يف الق�صيدة على م�صتوى القراءة واالإلقاء.
و�صمن هذا ال�صياق ميكن االإ�صارة اىل عالمات الرتقيم بو�صفها عالمات داللية كتابية 
ميكن اأن تلعب دوراً بارزاً على م�صتوى االإيقاع يف اجلانب القرائي، فت�صهم يف ت�صكيل البنية 
االإيقاعية للن�ص. خ�صو�صًا اإذا علمنا اأن معظم العالمات يقت�صي الوقف الذي من �صاأنه اأن 

يتحكم يف نربات ال�صوت ارتفاعًا وانخفا�صًا، قوة اأو �صعفًا.
لكن  اال�صتفهام،  وعالمة  والفا�صلة،  والنقطة،  احلذف،  عالمات  من  ال�صاعر  اأكرث  وقد 
املالحظ اأن ال�صاعر ا�صتطاع ت�صخري العالمات خلدمة االإيقاع الن�صي، فعندما يتطلب املقام 
ال�صفحات )24، 28،  اال�صتفهام تتواىل بكرثة كما يف  اإيقاعًا �رشيعًا قويًا كانت عالمات 
84( وكذلك عالمات احلذف كما يف ال�صفحات )75، 80( . مما يوؤكد اأن عالمات الرتقيم 
مبقدورها اأن تلعب دوراً بارزاً يف ت�صكيل االإيقاع الن�صي، اىل جانب الدور الذي لعبته يف 

تدوير الن�ص.
اإيقاع التنا�س:  ♦ 

الن�ص لي�ص بريئًا من الذاكرة. فقد يقع ال�صاعر حتت �صطوة مقولة معينة جتربه على 
ال�صاعر  يحاول  اأخرى  واأحيانًا  اأحيانًا،  مقاومة  دون  ن�صه  اىل  فتت�رشب  لربيقها  االمتثال 
مقاومتها، فينجح يف اإبعادها نهائيًا، اأو يف اإحداث تغيري يف بنيتها اللغوية اأو الداللية. اإنها 
معركة. فاإذا جنحت املقولة يف اخرتاق الن�ص فاإنها غالبًا ما تتعر�ص اىل تعديالت جوهرية 
على م�صتوى الوزن. اإذ يجب اأن يخ�صعها ال�صاعر لوزن ق�صيدته لتبدو جزءاً ال يتجزاأ منها ، 
وهنا تكمن الرباعة الفنية لل�صاعر التي توؤهل ال�صاعر لتطويعها لوزنه دون اإحداث تغيريات 
جوهرية يف بنيتها ، اأو اإبرازها ب�صورة جديدة متكنها من التغلغل يف ن�صيج الن�ص لت�صبح 
جزءاً ال يتجزاأ منه . ويف كلتا احلالتني �صتخ�صع املقولة املتداخلة لعملية حتويل اإيقاعي 
دون اأن يتخلى اأ�صلها اللغوي عن اإيقاعه اخلا�ص، مما يحدث ترا�صاًل اإيقاعيًا بني الن�صني 

القدمي واجلديد، هذا الرتا�صل جدير باأن يرثي االإيقاع ويك�رش رتابته .كما يف قوله: )49( 
... ل تكن فظاً غليظ

القلب! 
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التداخل الن�صي هنا واقع مع قوله تعاىل: )50( »لو كنت فظًا غليظ القلب النف�صوا من 
حولك.« �صدق اهلل العظيم. اأحدث ال�صاعر تغيرياً طفيفًا يف هذا اجلزء من االآية الكرمية يتمثل 
يف ا�صتبدال )ال تكن( ب )لو كنت( اأي حتويل الوتد املفروق اىل وتد جمموع، اأو بعبارة اأخرى 
التغيري  بهذا  )تكن( وهو  اىل  بتحويلها  )كنت(  الكلمة  وال�صكنات يف  احلركات  ترتيب  اأعاد 
الطفيف يكون قد نقل االآية من وزن اىل وزن اآخر. لكن الوزن االأ�صلي لالآية يظل را�صخًا يف 
اأ�صماعنا واأذهاننا، مما يحدث الرتا�صل االإيقاعي الذي يغنى االإيقاع الن�صي، ومينع حدوث 

الرتابة. ومنه اأي�صًا قوله: )51( 
باطْل  ... الأباطيل  باطل  ب��اط��ٌل، 
زائ��ْل الب�شيطة  على  ���ش��يء  ك��ل 

اأال يذكرنا هذا املقطع الق�صري بقول ال�صاعر املخ�رشم لبيد بن ربيعة العامري: )52( 
اهلل  خ���ال  م���ا  ����ش���يء  ك���ل  األ 
زائل. حمالة  ل  نعيم  وكل  باطل 

لقد ا�صتطاع دروي�ص اأن يقدم لنا بيت لبيد ب�صورة جديدة تختلف اختالفًا كبرياً من 
حيث البنية اللغوية، واالإيقاعية. فبيت لبيد من البحر الطويل، اأما قول دروي�ص فهو من البحر 
اخلفيف. بهذا التحول يكون دروي�ص قد اأحدث ترا�صاًل اإيقاعيًا بني الوزنني مينح ن�صه طاقة 

اإيقاعية رائعة.
اإيقاع الوزن:  ♦ 

الفال�صفة  عند  ُعرف  وقد  وزن،  من  فيها  يتحقق  مبا  النرث  لغة  عن  ال�صعر  لغة  تتميز 
امل�صلمني اأن الوزن ال�صعري وزن عددي اأي »تعاقب احلركات وال�صكنات التي ت�صكل االأ�صباب 
واالأوتاد والفوا�صل وتكرارها على نحو منتظم، بحيث يت�صاوى عدد حروف هذه املقاطع 
املتحركات  ن�صبة  »مراعاة  ال�صفا  اإخوان  له  عر�ص  كما  هو  اأو   )53( بها«  النطق  واأزمنة 

واأزمانها لل�صواكن واأزمانها.« )54( 
لذا فهو من الركائز االأ�صا�صية للغة ال�صعر العربي، االأمر الذي دفع دروي�ص اإىل القول: »ال 
اأ�صتطيع اأن اأعرب عن نف�صي �صعريًا اإال يف الكتابة ال�صعرية املوزونة ، ولكنها لي�صت موزونة يف 
املعنى التقليدي« )55( من هنا ميكن القول: اإن الق�صيدة العربية ب�صكليها العمودي والتفعيلي 

تعتمد على الوزن اعتماداً كبرياً، على الرغم من وجود اختالفات جوهرية بني ال�صكلني.
اإىل  ال�صاعر جلاأ  �صيكون ممتعًا؛ الأن  ال�صعري يف اجلدارية  الوزن  فاإن احلديث عن  لذا 
بو�صفها  �رشعيتها  اأك�صبتها  التي  التجديد  �صفة  ق�صيدته  الإك�صاب  متعددة  واأ�صكال  اأدوات 
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خروجًا على وحدة البيت الرا�صخة يف الق�صيدة العمودية. فهو �صاعر قد متر�ص على االأ�صكال 
املختلفة التي مكنته من اختيار االإيقاع املنا�صب لق�صيدته. وهو بذلك يكون مثل ال�صاعر 
القدمية احلديثة تاركًا ملو�صوعه حرية اختيار  الذي »ا�صتخدم املوازين  اأبو لينري(  )غيوم 

االإيقاع املنا�صب«. )56( 
نظام  متبعًا  ال�صافية،  البحور  اأحد  بو�صفه  الكامل  البحر  على  اجلدارية  دروي�ص  بداأ 
الق�صيدة التفعيلية التي تعتمد وحدة ال�صطر ال�صعري بداًل من وحدة البيت. لكنه خرج على 
االأ�صطر  و�صلت  التي  التدوير  تقنية  على  م�صتنداً  ق�صيدته  امتداد  على  ال�صطري  النظام  هذا 
ال�صعرية بع�صها ببع�ص جاعلة منها جمموعة من احللقات الدائرية التي يربطها خيط واحد. 
لذلك جنده قد تخل�ص من الوقفة العرو�صية يف اأغلب اأ�صطر الق�صيدة، واعتمد الوقفة الداللية 
وال�صوتية يف اأغلب املوا�صع. حمطمًا بذلك نظام الوقفة العرو�صية التي تعتمد عليه القافية 
يف البيت وال�صطر ال�صعريني. مثل ذلك مل مينع اجلمع بني الوقفات الثالث عنده يف بع�ص 

االأ�صطر كما يف قوله: )57( 
و�شارٌع يف�شي اىل امليناء ... /

هذا البحر يل
هذا الهواء الرطب يل

ويف  �صوتية،  عرو�صية  داللية  الثاين  ال�صطر  ويف  داللية،  االأول  ال�صطر  يف  الوقفة 
ال�صطر الثالث وقفة �صوتية على حرف املد، وداللية يف نهاية اجلملة، وعرو�صية بانتهاء 

التفعيلة.
ومثلها ما جاء يف قوله: )58( 

... ويقي�س اأبعاد
الزمان باآلة احلرب القدمية ذاتها .../

ال�صوتي، والداليل، والعرو�صي. وكما خرج دروي�ص  الثالثة،  االأغرا�ص  الوقفة حققت 
ووحدة  البحر  وحدة  نظام  على  اأي�صًا  خرج  فقد  التفعيلة،  لق�صيدة  ال�صطري  النظام  على 
ال�صاعر  حالة  مع  يتوافق  وزين  ترا�صل  يف  عديدة  بحور  بني  ال�صاعر  تنقل  حيث  التفعيلة، 

امل�صحونة بالقلق والتوتر.
بداأ ال�صاعر ق�صيدته على البحر الكامل م�صتخدمًا التفعيلة الوحيدة لهذا البحر ب�صورتيها 
التامتني )متفاعلن، مْتفاعلن( وا�صتمر على ذلك حتى نهاية ال�صفحة )28( حيث انتقل اإىل 
ال�صطر  الزائد من  ال�صبب اخلفيف  اإذا اقتطعنا  اأن يتحول اىل املتدارك  الذي ميكن  املتقارب 

االأخري يف اأ�صطر الكامل.
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ثم عاد اإىل الكامل يف مطلع ال�صفحة )33( ليخرج منه مرة اأخرى اإىل املتقارب يف 
مطلع ال�صفحة )65( والذي ميكن اأن يتحول اإىل املتدارك لو اأ�صيف له ال�صبب اخلفيف الزائد 
من ال�صطر ال�صابق له، ثم يعود اإىل البحر الكامل مرة اأخرى يف مطلع ال�صفحة )68( وبالعبارة 

ذاتها التي ا�صتخدمها يف العودة اىل البحر يف املرة االأوىل وهي قوله: )59( 
خ�رساء اأر�س         ق�شيدتي خ�رساء

وي�صتمر على الكامل حتى نهاية ال�صفحة )84( حيث ينتقل اىل املتدارك الذي تخللته 
الزمة تكررت ثالث مرات من البحر اخلفيف يف قوله: )60( 

باطْل  ... الأب��اط��ي��ل  باطل  ب��اط��ّل 
زائل الب�شيطة  على  ���ش��يء  ك��ّل 

ثم يعود اإىل الكامل يف مطلع ال�صفحة )92( .
ال�صاعر  ا�صتطاع  املختلفة  والبحور  املتنوعة  الت�صكيالت  بني  املرن  التنقل  وخالل 
املوافق حلالته.  االإيقاعي  للتنوع  اجلمالية  الوظيفة  ويحقق  الوزن،  رتابة  على  يق�صي  اأن 
م�صتفيداً من املقاطع التي اأخذت �صكل اللوازم االإيقاعية التي ترددت بكرثة يف اأوائل مطالع 

املقاطع ال�صعرية، اأو يف اأواخرها.
لذلك ميكن القول اإن هذا التنقل املنظم بني بحور ال�صعر واأوزانه املختلفة منح الق�صيدة 
قوامًا اأو �صكاًل اأو هيكاًل خا�صًا اأقرب ما يكون اىل �صكل املو�صح الذي يت�صكل من جمموعة من 
االأقفال واالأغ�صان ذوات االإيقاع املختلف. فالق�صيدة تلتقي مع املو�صح يف احلركة الدورية 
اأي�صًا يف وحدة الوزن بني املطلع واخلرجة  الدائرية بني االأقفال واالأغ�صان، وتلتقي معه 
التي تكون موحدة يف املو�صح  اأغ�صانها،  اأوزان  وبقية االأقفال. وتختلف عنه يف اختالف 
»ثم ياأتي بعده ما ي�صمى غ�صنًا، وهو ذو قافية خمتلفة عن قافية املطلع، مع احتاده معه 

يف الوزن« )61( 
االأمر قد يكون جديداً عند دروي�ص �صعى اإليه يف حماولته لتحطيم مقولة ال�صطر ال�صعري، 
واال�صتعا�صة عنه بالق�صيدة الدائرية ذات القوام املميز. يقول دروي�ص: »ال اأن�رش ق�صيدًة اإال 
التفعيلة ت�صتمد  اأي�صًا: »ق�صيدة  اأو ما �صميته قوامًا« )62( ويقول  اأو بنية  اإذا كان لها �صكل 
التقليدي، ولكن عندما تقع يف نظام تقليدي  للنظام  االإيقاعية من كونها ك�رشاً  �رشعيتها 
اآخر تفقد �رشعيتها. لذلك ت�صتطيع هذه الق�صيدة اأن تطور اإيقاعها وبنيتها« )63( اإن التطور 
الذي يتحدث عنه دروي�ص حتقق يف اجلدارية بال�صكل الذي اأ�صار اإليه البحث فكان �صببًا من 

اأ�صباب �رشعيتها.
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اإيقاع القافية:  ♦ 

القافية مكون �صعري اإيقاعي معروف لدى جميع االأمم و« للعرب من العناية بنهايات 
يقول  كما   )64( اأ�صعارها«  عرفنا  التي  االأمم  من  لكثري  مما  اأكرث  ال�صعر  يف  التي  االأبيات 
�صلطان  العربي ذات  ال�صعر  الفارابي. ويوؤكد ذلك حممد غنيمي هالل بقوله: »والقافية يف 
يفوق ما لنظائرها يف اللغات االأخرى« )65( فاالإجماع على القافية قد يفوق االإجماع على 
الوزن لدى كثري من الثقافات الأنها مكون �صعري اأواًل، ومكون اإيقاعي يتمتع مبرونة كبرية 
ثانيًا. فهي كالوزن واالإيقاع تعمل على » �صمان عودة ال�صوت التي متثل جوهر النظم« )66( 

فهي ت�صهم يف بناء الن�ص من ناحية �صوتية، وداللية، واإيقاعية.
حروف  عليه  ُيطلق  مما  بعينها  اأ�صوات  تكرار  ت�صتدعي  ال�صوتي  امل�صتوى  على  فهي 
يف  تتكرر  خا�صة  نغمة  يحقق  باأن  جدير  اأمر  وهو   ... والو�صل  والردف  كالروى  القافية 
االأ�صا�صية يف اجلدارية وهي املقطع  القافية  القافية، وتتنوع بتنوعها. وقد لعبت  موا�صع 
ال�صوتي املكون من اآخر �صاكنني، وما بينهما مع املتحرك الذي ي�صبقها يف الدفقة ال�صعرية 
الدال امل�صمومة  الروي  للق�صيدة. فحرف  االإيقاعية  البنية  بارزاً يف ت�صكيل  )/0/0( دوراً 
امل�صبع بالواو امل�صبوق بالردف الذي يكون مرة واواً ومرة ياًء يحقق اإيقاعًا قويًا ناجمًا عن 

اجتماع حريف املد يف الردف والو�صل اإ�صافة اىل ما يتوافر للدال من جهر وقلقلة.
ومن األفاظ هذه القافية )وحيد، وجود، اأريد، �رشيد، طريد، مديد، بريد، جديد، بعيد...( 
وقد بداأ ال�صاعر هذه القافية بكلمة )وحيد( واأنهاها باللفظ نف�صه يف ال�صفحة )64( مما يوؤكد 

فكرة دائرية الق�صيدة على م�صتويات عدة.
ثم اإن هناك قواٍف اأخر خارجية وقواٍف داخلية حاول ال�صاعر اإخفاءها، لكن اإيقاعها 
يربزها كما هو احلال مع القافية التي ي�صكل الرتكيب )يل( اجلزء االأخري منها. فقد جاءت 
يف نهاية كثري من االأ�صطر يف ال�صفحات التي تلي ال�صفحة )100( فاأ�صفت على الق�صيدة 

اإيقاعًا جديداً.
اأو املتالحقة فهي  اأما القوايف الق�صرية املتعانقة  هذا على م�صتوى القوايف املمتدة، 
كثرية مثل  )باطل، زائل( وغريها. اأما القوايف الداخلية املخفية فكثرية اأي�صًا نذكر منها ما 

ورد يف قوله: )67( 
خذي »اأنا« ِك �شاأكمل املنفى

مبا تركْت يداِك من الر�شائل للياِم.
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اأو يف قوله: )68( 
يف زمان ال�شيف واملزمار بني

التني وال�شبار. كان املوت اأبطاأ.

حاول ال�صاعر اإخفاء القوايف عن العني بو�صعها يف ح�صو ال�صطر ال�صعري اإال اأن االأذن 
فاالإيقاع  الداليل  امل�صتوى  على  اأما   . ال�صوتي(  امل�صتوى  )على  البارز  اإيقاعها  مل تخطيء 
عملية  وهي  املعنى،  على  للداللة  غريها  دون  األفاظ  ا�صتخدام  يقت�صي  بالقافية  اخلا�ص 
اختيار ميكن اأن تن�صج عالقات اإيحائية بني لفظ القافية واالألفاظ التي ت�صبقه، مما ُيحمل 
لفظ القافية دالالت جديدة غري تلك التي ُعرف بها على امل�صتوى املعياري للغة. مثل لفظ 
اأك�صبهما املوقع الذي �صغاله يف  )احل�صود( �صفحة )23( ولفظ )الورود( �صفحة )45( فقد 
القافية طاقات داللية اإ�صافية تتمثل يف االنفتاح الالحمدود على العدد. لذلك ذهب جان 
كوهني اىل القول: » على الرغم من اأن ت�رشيف القافية يعتمد التكرار املنتظم لالأ�صوات اأو 
القافية من  التب�صيط تناول  جمموعات من االأ�صوات املتماثلة فانه من قبيل املبالغة يف 
الزاوية ال�صوتية وحدها. فالقافية تقت�صي بال�رشورة عالقة داللية بني الوحدات التي تربط 

بينها« )69( 
ت�صهم  اأن  ا�صتطاعت  الديوان  يف  املتنوعة  القوايف  فان  االإيقاعي  امل�صتوى  على  اأما 
الذي عا�صه  بالقلق  امل�صحونة  املتوترة  النف�صية  املتوافق مع احلالة  االإيقاعي  التوزيع  يف 
ال�صاعر يف اأثناء منازلته للموت والتي اأوجدت لديه حالة من ال�رشاع الدرامي امللحمي بني 
احلياة واملوت ا�صتطاع ال�صاعر اأن يح�صمها ل�صالح احلياة فهو يقول يف ذلك: » يف جدارية 
كتبت عن جتربة �صخ�صية كانت قا�صية يل للذهاب يف �صوؤال املوت منذ اأقدم الن�صو�ص التي 
حتدثت عن املوت ومنها ملحمة جلجام�ص التي حتدثت اأي�صًا عن اخللود واحلياة ... لكنني 
الحظت اأن الق�صيدة كانت م�صدودة اإىل �صوؤال احلياة اأكرث من �صوؤال املوت . والق�صيدة يف 
االإيقاعية  الطاقات  من  امل�صتوى  يف  ال�صاعر  اأفاد  وقد   ،  )70( للحياة«  ن�صيداً  كانت  اخلتام 
واحداً،  �صمعيًا  وقعًا  التي متتلك  املختلفة  ال�رشفية  ال�صيغ  العربية وبخا�صة  للغة  الهائلة 

والتي �صكلت رافداً متدفقًا يف اجلدارية.
كما اأعانت القافية الدالية امل�صمومة ال�صاعر على اجلمع بني الفعل امل�صارع، واال�صم 
املفرد، وجمع التك�صري، و�صيغة املبالغة، وال�صفة امل�صبهة، التي تاأخذ جميعًا وقعًا �صمعيًا 
واحداً على الرغم من اختالف اأوزانها ال�رشفية. فقد و�صعها ال�صاعر يف نهايات االأ�صطر ال 
�صطر مدور  نهاية  لتكون كلمة مدورة يف  وامنا  ال�صعري،  ال�صطر  نهائية يف  تفعيلة  لتكون 
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فتنق�صم على تفعيلتني يف �صطرين متتابعني . لكن هذين اجلزئني املوزعني على تفعيلتني 
( يعادالن التفعيلة )فعولن( التي تتفق مع الوزن اأو االإيقاع ال�صمعي الألفاظ  بهذا ال�صكل )ب ،ـ 

القافية ذات االأوزان املختلفة �رشفيًا.
وقد جتلت يف هذا الديوان القدرة الفائقة ملحمود دروي�ص يف هند�صة القوايف وتنويعها 
وتداخلها مبا يحقق التنوع االإيقاعي، ويك�رش الرتابة الوزنية التي حطمها املو�صح �صابقًا. 
اإن العبقرية اللغوية وامللكة ال�صعرية هما من منحا �صاحبهما القدرة على التغلغل يف اأعماق 
الفن بحثًا عن الفن اخلالد الذي جت�صد يف اجلدارية التي �صكلت يف ثرائها اجلمايل واالإن�صاين 

اإ�صافة نوعية ل�صعر دروي�ص.
ثانياً- الروابط الإيقاعية:  ◄ 

اإن الن�ص الطويل بت�صكيالته االإيقاعية املتنوعة ومكوناتها املتعددة بحاجة ما�صة اىل 
ما يربط مكوناته وت�صكيالته، وي�صهرها يف اإطار اإيقاعي موحد ي�صفي على الديوان اإيقاعه 
اخلا�ص الذي مييزه عن غريه من االأعمال ال�صعرية. لذلك جلاأ ال�شاعر اإىل بع�س الأدوات 

اللغوية والفنية لتقوم بهذا الدور، اأهمها: 
التدوير:  ♦ 

اأدى التدوير دوراً حا�صمًا يف ربط االأ�صطر ال�صعرية واملوجات ال�صعرية، مما جعل الن�ص 
ياأخذ �صكل الكتلة الدائرية الواحدة. كما ا�صتطاعت التقنية اأن تربط مكونات الق�صيدة باأكملها 
على الرغم من تنوع االأوزان والقوايف والوقفات فيها. هذا من جهة، اأما من جهة ثانية فقد 
اعتمدت يف  التي  املرنة  اللغة  واالنفعاالت من خالل حركة  امل�صامني  ربط  على  �صاعدت 

مرونتها على التدوير بدرجة كبرية.
التكرار:  ♦ 

اأدى التكرار دوراً بارزاً يف عملية الربط االإيقاعي بني عنا�رش الق�صيدة، فاملنظومات 
اللغوية املكررة التي تقوم بدور اللوازم االإيقاعية يف كثري من االأحيان تتمو�صع يف موا�صع 
الذي  االأمر  )التع�صيق(  االأراب�صك  فن  ت�صبه  بطريقة  وتتوزع  ال�صعرية،  املقاطع  من  خمتلفة 
اأ�صفى على الق�صيدة متا�صكًا و�صالبة جتليا يف قوامها الدائري، ويف التالحم بني تفا�صيلها 

الدقيقة.
ال�شمائر:  ♦ 

ا�صتطاع ال�صاعر اأن يحول ال�صمائر املختلفة يف ق�صيدته اىل اأدوات ربط بني عنا�رشها 
اأو  البارزة  املتكلم  �صمائر  جمموعة  هي  الن�ص  يف  امل�صتخدمة  ال�صمائر  واأهم  املختلفة. 
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امل�صترتة وهي )اأنا، التاء، الياء( ثم ياأتي �صمري املخاطب )الكاف( الذي يعود على ال�صاعر 
اأي�صًا يف املرتبة الثانية. وقد لعبت هذه ال�صمائر التي تعود على ال�صاعر دوراً كبرياً يف جعل 
ال�صاعر يحتل النقطة املركزية يف الدائرة الن�صية، حيث اإنها انت�رشت انت�صاراً كثيفًا وتناوبت 
م�صكلة وحدة واحدة تنداح يف ثنايا الن�ص فرتبط بني مكوناته، وجتعل منه منظومة اإيقاعية 

تلتف حول مركٍز واحد.
اأو م�صترتاً،  بارزاً  )اأنت(  ال�صمري  اأبرزها  ال�صاعر فكان  العائدة على غري  ال�صمائر  اأما 
ال�رشاع  طريف  من  الثاين  الطرف  ميثل  خ�صمًا  خماطبًا  بو�صفه  املوت  على  يعود  وكان 

امللحمي الذي اأ�صبح اأداة ا�صتباك وربط اإيقاعي بني املكونات املختلفة للجدارية.
الغنية  الق�صيدة  جعلت  االإيقاعي،  الربط  اأدوات  من  املجموعة  تلك  اأن  يوؤكد  تقدم  ما 
بعدين  على  يقوم  هند�صي  لغوي  بقوام  يحظى  متما�صكًا  فنيًا  عماًل  واإيقاعها  بدالالتها 

اأ�صا�صيني هما اخليال واالإيقاع.
ثالثاً- ال�شوابط الإيقاعية:  ◄ 

�صبط  يف  كبرياً  دوراً  اأدت  التي  االأدوات  من  جمموعة  جداريته  يف  ال�صاعر  ا�صتخدم 
االإيقاع املتنوع لهذه الق�صيدة الطويلة منها: 

التقدمي والتاأخري: ♦ ت�صتطيع ظاهرة التقدمي والتاأخري بو�صفها ظاهرة بالغية ذات 
عالقة وطيدة بتحوالت املعنى الناجمة عن تغيري ترتيب املفردات يف اجلملة اأن توؤدي دوراً 
بارزاً على م�صتوى الربط بني الداللة واالإيقاع، فكل تغيري يف ترتيب مفردات اجلملة �صيقود 
االإيقاع والداللة. من هنا ن�صتطيع اجلزم باأن ظاهرة  حتمًا اىل تغيري ثنائي على م�صتوى 
اأي�صًا على م�صتوى الق�صيدة.  التقدمي والتاأخري ذات عالقة وثيقة بت�صكيل االإيقاع و�صبطه 
ال�صوتي  التكوين  حيث  من  العربية  اللغة  مفردات  يف  الهائل  التنوع  على  تعتمد  وهي 

واملقطعي اللذين تعتمد عليهما اللغة ال�صعرية يف ت�صكيل جزء كبري من اإيقاعها.
ال�شكتات املتنوعة:  ♦ 

ميكن لل�صكتة باأنواعها املختلفة )ال�صوتية، الداللية، العرو�صية( اأن تقوم بدور فعال 
على م�صتوى �صبط العملية االإيقاعية يف الق�صيدة. ذلك الأن ال�صاعر ي�صتطيع ا�صتغالل ال�صكتة 
االنفعالية  احلاالت  بع�ص  فان  النف�صية،  حالته  مع  يتوافق  الذي  االإيقاعي  التوازن  خللق 
وبع�ص  متقاربة،  بينها  ال�صكتات  فتكون  الق�صرية،  واجلمل  الق�صرية،  املقاطع  ت�صتدعي 

احلاالت االنفعالية تتطلب االإطالة واال�صرت�صال فتكون ال�صكتات متباعدة.
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اأ�صف اىل ذلك ما ميتلكه ال�صاعر من طاقات القائية لل�صعر تعتمد يف كثري من االأحيان 
على ا�صتغالل الوقفة باأنواعها املختلفة يف �صبط االإيقاع. االأمر الذي يوؤكد اأن مبقدور هذه 

ال�صكتات اأن تقوم بدور ال�صابط االإيقاعي يف كثري من املوا�صع.
حروف املعاين:  ♦ 

ا�صتخدم ال�صاعر يف جداريته اأغلب حروف املعاين )ل، و، ف، ب، �ص / من، قد، مل، ما، 
عن، يا، ال / اىل، على، نعم، اإذ( ، وبالتدقيق يف هذه احلروف �صنجد اأنها على ثالثة اأنواع 
قوامه  يتكون من مقطع ق�صري  الذي  االأول هو  النوع  االأ�صوات احلديث.  تق�صيم علم  ح�صب 
�صامت وحركة، ويرمز له بالرمز )�ص ح( ، ومن اأحرفه )ل، و، ف، ب، �ص( ، اأما النوع الثاين 
فهو الذي يتكون من �صامت وحركة طويلة، ويرمز له بالرمز )�ص ح ح( ، ومن اأحرفه )ما، 
يا، ال( ، اأو من من �صامت وحركة ق�صرية و�صامت اآخر، ويرمز له بالرمز )�ص ح �ص( ، ومن 

حروفه )مل، قد، من، عن( .
اأما النوع الثالث فهو الذي يتكون من مقطعني �صوتيني، وهو نوعان االأول يتكون من 
مقطعني اأولهما ق�صري والثاين طويل ويرمز )�ص ح، �ص ح ح( ، ومن حروفه )على، اإاىل( اأما 
الثاين فيتكون من مقطعني االأول ق�صري )�ص ح( ، والثاين طويل )�ص ح �ص( ، ومن اأحرفه 

)نعم، اإذن( .
واإذا عرفنا ما لهذه احلروف من مرونة يف اال�صتخدام، وما ت�صتمل عليه من طاقات 
داللية منزلقة ومتعددة ي�صتطيع ال�صاعر املوهوب اأن ي�صتغلها ك�صوابق اأو لواحق لغوية توؤدي 
وظيفة وزنية اإيقاعية وداللية اأي�صًا. فالكلمة التي ت�صتع�صي على وزن معني ميكن تطويعها 
عملية  احلروف يف  اأهمية هذه  يوؤكد  الداللة. مما  مع  يتعار�ص  ال  احلروف مبا  باأحد هذه 
ال�صبط االإيقاعي الناجم عن اجلانب العرو�صي؛ الأنها متثل االأ�صباب واالأوتاد التي تتكون 

منها التفاعيل، اأو املقاطع التي تتكون منها الكلمات.
التنوع الأ�شلوبي:  ♦ 

 ا�صتطاع ال�صاعر اأن ينوع اأ�صلوبه بطريقتني: االأوىل هي تنوع االأ�صلوب من جهة حركة 
م�صاعره،  عن  التعبري  يف  متنوعة  طرقًا  ال�صاعر  ا�صتخدم  حيث  نهايته،  نحو  و�صريه  الن�ص 
الغنائية يف كثري من املوا�صع بو�صفها لغة معتدلة ال�رشعة،  اللغة الو�صفية  ا�صتخدم  فقد 
كما ا�صتخدم لغة احلوار يف موا�صع اأخرى للتعبري عن قلقه وتوتره اإزاء �رشاعه مع املوت 
ذات  امللحمية  ال�رشدية  اللغة  ا�صتخدم  كما  �رشيع.  واإيقاع  ق�صرية  جمل  ذات  لغة  فجاءت 

اجلمل الطويل يف بع�ص املقاطع فجاءت بطيئة يف اإيقاعها.
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وهو يف هذه االأحوال املختلفة جميعًا ي�صدر عن اإح�صا�ص مرهف ي�صتطيع املواءمة بني 
املو�صوع من جهة واللغة واإيقاعاتها من جهة اأخرى. اأما الثانية فهي التنوع االأ�صلوبي اأي 
مراعاة نوع االأ�صلوب من حيث اخلرب واالإن�صاء، فقد ا�صتخدم ال�صاعر النوعني من االأ�صاليب 
موؤكداً مقولة التوافق بني االأ�صلوب وامل�صمون مع احلالة النف�صية لل�صاعر، وتوافق ذلك كله 

مع االإيقاع. 
والبطء  بالهدوء  تت�صم  االإيقاع  وترية  كانت  اخلربي  االأ�صلوب  ي�صتخدم  كان  فعندما 
وهو ما يتنا�صب مع اأجواء ال�رشد والو�صف اللذين يحتاجان اىل اجلمل اخلربية التي تنتهي 
اأو اال�صتفهام، فان  اأ�صلوب االأمر  اأما عندما كان ي�صتخدم  بانحدار ال�صوت وهدوء االإيقاع. 
وترية االإيقاع كانت تتجه نحو ال�رشعة وال�صعود، وهو ما يتنا�صب مع اأجواء احلوار الذي 
يحتاج اىل تنوع االأ�صلوب، واالإكثار من جمل االأمر واال�صتفهام ذات االإيقاع ال�رشيع يف اأغلب 

االأحيان.
وهو بذلك يكون قد جنح يف التحكم مب�صتويات االإيقاع، فخل�صها من الرتابة والقرقعة 

اجلوفاء.
وقد خل�صت الدرا�صة اإىل اأن اجلدارية فتحت اأفقًا اأو�صع لدرا�صة البنية االإيقاعية يف ال�صعر 
العربي احلديث انطالقًا من املزاوجة بني االآليات احلديثة واالآليات القدمية يف درا�صة البنية 
االإيقاعية يف الق�صيدة. لذا تو�صي الدرا�صة بت�صجيع الباحثني والدار�صني الإجراء مزيد من 
الدرا�صات حول البنية االإيقاعية يف ال�صعر احلديث يف عموم اجلامعات واملعاهد املخت�صة. 
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