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املرشف العا ّم

الصايف
الس ّيد أمحد ّ
العلمي
املرشف
ّ
ّ
اهلاليل
عمر
ّ
الشيخ ّ
رئيس التّحرير

املوسوي
أ.د .عالء
ّ

ّنفيذي
رئيس التّحرير الت
ّ
ّ
دي
الشيخ شاكر
املحم ّ
ّ

مدير مركز تراث البرصة
اهل ْيأة االستشار ّية

الزبيدي/جامعة نزوى/سلطنة عامن.
أ.د .سعيد جاسم
ّ
اليارسي/بيت احلكمة/بغداد.
أ.د .عبد اجل ّبار ناجي
ّ

احلمدانـي /ك ّل ّية الرتبية /جامعة بغداد.
أ.د .طارق نافع
ّ

أ.د .حسن عيسى احلكيم/الك ّل ّية اإلسالم ّية اجلامعة/النجف األرشف.

اليارسي/ك ّلية الرتبية للعلوم اإلنسان ّية/جامعة البرصة.
أ .د .فاخر هاشم سعد
ّ
أ.د .جميد محيد جاسم/ك ّل ّية اآلداب/جامعة البرصة.

أ.د .جواد كاظم النرص اهلل /ك ّل ّية اآلداب /جامعة البرصة.

حممد جايد العيداين/عضو اهليئة العلم ّية يف جامعة املصطفى/
أ.م.د .حممود ّ
قم املقدّ سة.

مدير التحرير
السعد /ك ّل ّية اآلداب/جامعة البرصة.
أ.م.د .عامر عبد حمسن ّ
سكرتري التحرير
حممد حسن مطر
د .طارق ّ
ه ْيأة التحرير
أ.د .حسني عيل املصطفى/ك ّل ّية الرتبية للعلوم اإلنسان ّية/جامعة البرصة.
حممد/ك ّل ّية الرتبية -بنات/جامعة البرصة.
أ.د رحيم حلو ّ
أ.د .شكري نارص عبد احلسن/كل ّية الرتب ّية للعلوم اإلنسان ّية/جامعة البرصة.
احللفي/ك ّل ّية اإلدارة واالقتصاد/جامعة البرصة.
أ.م.د .عبد اجل ّبار عبود
ّ
حممد قاسم نعمة/ك ّل ّية الرتبية -بنات/جامعة البرصة.
أ.م.دّ .
أ.م.د .عامد جغ ّيم عو ّيد/ك ّل ّية الرتبية/جامعة ميسان.
أ.م.د .نجم عبد اهلل املوسوي/ك ّل ّية الرتبية/جامعة ميسان.
العبادي /ك ّلية الرتبية/جامعة ميسان.
أ.م.د .صباح عيدان
ّ
البديري/كلية اآلداب/جامعة البرصة.
أ.م.د .عيل جميد
ّ
تدقيق ال ّلغة العرب ّية
حممد حسن مطر
د .طارق ّ
اإلدارة املال ّية
سعد صالح بشري
اإللكرتوين
املوقع
ّ
أمحد ُحسني ُ
سيني
احل ّ
الطباعي
التصميم واإلخراج
ّ
العيل
ّ
حممد شهاب ّ

�ضوابط الن�شر يف جم ّلة تراث الب�صرة
َ
يرس جم ّلة تراث البرصة ْ
الرصينة عىل وفق
أن
تستقبل البحوث والدّ راسات ّ
ُّ

الضوابط اآلتية:
ّ

ْ -1
يقع موضوع البحث ضمن اهتاممات املج ّلة وأهدافها (تُعنى بقضايا
أن َ

البرصي).
الرتاث
ّ

ْ -2
العلمي وخطواته
أن تكون البحوث والدّ راسات عىل وفق منهج ّية البحث
ّ

املتعارف عليها عامل ّي ًا.

ْ -3
أن ُيقدّ م البحث مطبوع ًا عىل ورق) ،(A4وبثالث نسخ ،مع قرص

ّ
وبخط (Simplified Arabic)،عىل
مدمج) ،(CDبحدود ( )1000-5000كلمة،
ِ
ْ
متسلسالً.
أن تر ّقم الصفحات ترقي ًام
ْ -4
أن ُيقدّ م ّ
ملخص للبحث بال ُّلغتني :العرب ّية واإلنجليز ّية ،مع عنوان

البحث ،وبحدود ( )350كلمة.

ْ -5
الصفحة األوىل ِمن البحث عىل عنوان واسم الباحث/
أن
حتتوي ّ
َ

الوظيفي ،ورقم اهلاتف أو املحمول ،والربيد
الباحثني ،وجهة العمل ،والعنوان
ّ

اإللكرتوين ،مع مراعاة عدم ذكر اسم الباحث ،أو الباحثني ،يف صلب البحث،
ّ
أي إشارة إىل ذلك.
أو ّ

ْ -6
أن ُيشار إىل اهلوامش يف آخر البحث ،وتُراعى األصول العلم ّية املتعارفة

الصفحة).
يف التوثيق ،واإلشارة بأن
تتضمن( :اسم الكتاب ،رقم ّ
ّ

ْ -7
يزود البحث بقائمة املصادر واملراجع منفصلة عن اهلوامش ،ويف حالة
أن َّ

وجود مصادر ومراجع أجنب ّية تُضاف قائمة املصادر واملراجع هبا منفصلة عن

األلفبائي ألسامء
قائمة املراجع واملصادر العرب ّية ،و ُيراعى يف إعدادمها الرتتيب
ّ
ّ
فني.
الكتب أو البحوث يف
املجلت ،أو أسامء املؤ ّل َ

ْ -8
والصور وال َّلوحات عىل أوراق مستق ّلة ،و ُيشار يف
أن تُطبع اجلداول
ُّ

أسفل ّ
الشكل إىل مصدرها أو مصادرها ،مع حتديد أماكن ظهورها يف املتن.

ْ -9
للمرة
السرية العلم ّية إذا كان الباحث ينرش يف املج ّلة ّ
أن تُرفق نسخة من ّ
ٍ
ٍ
األوىلْ ،
ندوة ،وأنّه مل ُينرش
مؤمتر أو
وأن ُيشار إىل ما إذا كان البحث قدْ قدّ م إىل

قامت بتمويل
ضمن أعامهلا ،كام ُيشار إىل اسم أ ّية جهة علم ّية أو غري علم ّية
ْ
البحث أو ساعدت يف إعداده.

ْ -10
أن ال يكون البحث منشور ًا ،وال مقدّ م ًا إىل أ ّية وسيلة نرش أخرى.

بالضورة
تعب ّ
تعب مجيع األفكار املنشورة يف املج ّلة عن آراء كاتبيها ،وال ّ
ّ -11

عن وجهة نظر جهة اإلصدار ،وخيضع ترتيب األبحاث املنشورة ملوجبات فنّ ّية.
رسي لبيان صالحيتها للنرش ،وال تُعاد
 -12ختضع البحوث لتقويم
ّ
علمي ّ

البحوث إىل أصحاهبا ،سواء قبلت للنرش أم مل تقبل ،وعىل وفق اآلل ّية اآلتية:
أ -يب ّلغ الباحث بتس ّلم املا ّدة املرسلة للنرش خالل مدّ ٍة أقصاها أسبوعان من
تاريخ التس ّلم.

بُ -ي َطر أصحاب البحوث املقبولة للنرش بموافقة هيأة التحرير عىل نرشها

وموعد نرشها املتو ّقع.

املقو َ
وجوب إجراء تعديالت أو إضافات عليها
مون
َ
ج -البحوث التي يرى ّ

قبل نرشها تُعاد إىل أصحاهبا مع املالحظات املحدّ دة كي يعملوا عىل إعدادها
هنائ ّي ًا للنّرش.

د -البحوث املرفوضة ُيب ّلغ أصحاهبا من دون رضورة إبداء أسباب الرفض.
 -#يمنح ّ
كل باحث نسخة واحدة من العدد الذي ن ُِش فيه بح ُثه ،ومكافأة

مال ّية.

ُ -13يراعى يف أسبق ّية النرش:

أ -البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار.
ب -تاريخ تس ّلم رئيس التحرير للبحث.
ج -تاريخ تقديم البحوث ك ّلام يتِ ُّم تعدي ُلها.
د -تنويع جماالت البحوث ك ّلام أمكن ذلك.

 -14تُرسل البحوث عىل الربيد اإللكرتوين للمركز)،(Basrah@alkafeel.net

مقر املركز عىل العنوان اآليت( :العراق/البرصة/شارع
أو تُس ّلم مبارشة إىل ّ
بغداد/حي الغدير/مركز تراث البرصة).
ّ

و ّفقكم اهللُ خلدمة برصتنا العزيزة وعراقنا الغايل.

ُ
كلمة العددِ
الر ِ
الر ِحي ِم
محن ّ
بِ ْس ِم اهللِ َّ

ِ
ني،
رب
ي ،وخاتم النب ّي َ
املر َس ِل ْ َ
َ
العاملنيَّ ،
احلمدُ هللِ ِّ
والسال ُم عىل س ّيد ْ
والصال ُة ّ
ْ
ِ
ِ
وسادة األم ِم ...
مصابيح ال ُّظ َل ِم،
بني الطاهري َن،
حمم ٍد ،وعىل آلِ ِه الط ّي َ
ّ
ِ
رفد األم ِم بال ُق ِ
الرتاث منْبع ًا حيوي ًا من مناب ِع ِ
واهلم ِة،
واإلرادة
درة
ُيشك ُِّل
ُ َ ََ ََ ّ
ّ
حمط ٍ
تكون َّ
ُ
بني األم ِم،
فاأل ّم ُة التي تُطالع تأرخيَها وتُعاي ُن آثارها
فخر واعتزاز َ

ِ
ٍ
ٍ
َّ
والت ُ
بوصف ِه ُمفرد ًة لغو ّي ًةُ -ي ُيل عىلاث
إكبار
وحمل
وإجالل َمل ْن يرنُو إليهاّ ،
ِ
والسريورة.
اإلرث ،وهو(البق ّية من األصل) ،وهو ما َي ْع ُ
كس االمتدا َد ّ
بوصف ِه ترك ًة مادي ًة ألم ٍة ِمن األم ِم ،أو لس ٍ
ِ
ِ
اللة برش ّي ٍة ما
الرتاث
نظر إىل
ُ
ّّ ّ
قدْ ُي ُ
ٍ
ٍ
مكان ّ ٍ
زمان ُم ّ ٍ
معي ،ولك ّن احلقيقة هي ّ
أن الرتاث هو حرك ُة أ ّم ٍة ِمن
عي أو
يف
ٍ
ٍ
ِ
األم ِم ِّ
وبقعة من املكان ،بام
الزمان
حقبة من
بكل إمكاناهتا املا ّد ّية واملعنو ّية يف
ِ
يكشف عن جتربتِها َعرب ذلك الزمان أو املكان ،ويكون ِ
املنبثق
لفر ِعها
ُ
مله َ ًم ْ
فالت ُ
جتارب األمم التي تكون زمخ ًا وطاق ًة ألجياهلا ،بام
اث هو
عنها ،من هناُّ ،
ُ

يؤكِّد وجو َدها ،وحي ِّقق استمرار ّيتَها.

ِ
تأكيد تلك
لتسري سري ًا ت َْو َأم ًا معه يف
التاث
من هنا -أيض ًا -تأيت دراس ُة ُّ
َ

ِِ
ِ
الزمن؛ لتقدِّ م هو ّيتها ناصع ًة
مر عليها ّ
حل ْفر يف مكنوناته ،التي َّ
اهلو ّية وإبرازها ،وا َ

مرصع ًة بالعطاء ،جاري ًة يف هنْج اخللود.
ّ

ِ
مهيته ،كام ُع ِر َف ْت
والبرص ُة هي تلك املدين ُة التي ُع ِر َف ْت بتأرخيها وتراثها وأ ّ
ِ
ِ
ِ
بعطائها ّ
املعرفة شتّى ،بل هي ِمن احلوارض
ميادين من
الزخار ،ورجاالهتا يف

املؤس ِ
ٍ
كانت االنطالق ُة إىل
لكثري ِمن العلوم والفنون اإلنسان ّية ،وعليه،
سة
ْ
ِّ
ِ
ِ
ُ
تكون َنْج ًا و َعطا ًء
وتثوير كنوزها؛ لتُقدِّ م مائد ًة
تقص تراث هذه املدينة
رضورة ِّ

ألوهلا.
وإهلام ًا آلخرها ،كام كانت حرك ًة وسعي ًا ومنهج ًا ّ
ِ
وقدْ َ
اجلود املمتدّ ِة من أيب الفضل الع ّباس بن أمري املؤمنني
لكف
كان
ِّ

الرشعي سامحة الس ّيد أمحد
املطهرة ،متم ِّثل ًة بمتو ّليها
ونعني العتبة الع ّباس ّيةّ
ّ
ِ
كان هلا اليدُ ال ّطوىل يف دعم ِ
عزه)َ -
املدينة الزاخر بتأسيس
تراث هذه
الصايف(دام ُّ
َ
ّ
ِ
ِ
ِ
املتخصصة (تراث البرصة) ضمن
البرصة) ،الذي جاءت جم ّل ُت ُه
تراث
(مركز
ِّ

ٍ
ِ
َ
مجلة ط ّي ٍبة ِمن الكفاءات
لتأخذ عىل عاتقها -مع
سلسلة أنشطتِ ِه الرئيسة؛
ِ
ِ
الكريمة ،ولِت ِ
واألقالم ّ
ُسهم يف
املدينة
تسطري مدادها يف تراث هذه
الفذة-
َ
ِ
ِ
الرتاثي الذي ُيعدُّ القناة الرئيسة لنرش
وذخائرها؛ ب ّث ًا للوعي
بكنوزها
التعريف
ّ
دون الوعي بأ ِ
ِ
ِ
والبحث فيه؛ إ ْذ ِمن ِ
السريور ُة إىل
الرتاث
مهية املوضو ِع ال يمكن ّ
ّ
تطبيقاتِ ِه.
فها هي جم ّلة (تراث البرصة) تأيت اليوم لتفتح أبواهبا لألقال ِم الر ِ
صينة
َ
ّ
ِ
ٍ
ِ
ِ
َ
مدينة حاف ً
واملحامد ،وهي
ال بالكنوز
تأريخ
األمينة ال َع ِل ْي َم ِة؛ لتس ّطر
والكتابات

إ ْذ ت ِِ
يرضب
األو ُل
ُعل ُن ع ْن ذلك -تتبنّى
حمورين أساسني عن ُّ
ُ
التاث ،املحور ّ

التاث؛ إ ْذ ُ
حتيل عىل
يف البعد
الزمني القديم ،وهو ما تعارف عند التبادر ملفردة ُّ
ّ

ُ
سيكون تراث ًا لألجيال م ْن
تقص ما
ما له ُل ْص َق ٌة باملايض ،أ ّما
املحور الثاين ،فهو ِّ
ُ
ِ
أبعاد هذه املدينة ،وتوثيقه وتدوينه وتقديم الدّ راسات عنه بام يدعمه ويث ّبته،
ُ
التاث
السليمة يف التعامل مع ُّ
والرؤية ّ
فاألمل معقو ٌد عىل ذوي ال َب َص والبصرية ّ
يف رفد مسرية جم ّلتنا إىل األمام؛ خدم ًة لإلنساني ِة مجعاء ،وبرصتِنا الفيحاءِ ،
ومن
ّ
ِ
التوفيق.
اهلل

ٌ
ق�صيدة ت�ؤ ِّرخ �سنة �صدور جم ّلة (تراث الب�صرة) املحكّمة

الفيحاء ِس ْم ُط ن ِ
ُضار
البرص ُة
ُ
حترس جيدها
َجذىل
الكواكب وهي ُ
ُ

ِ
األمصـار
زادت به ُحسن ًا عىل
ْ
ِ
ِ
ِ
األنوار
قالئد
بالفاتنات
ِ
األطهــــــــــار
ِمن َهدي س ّيدنا أيب

فأسس مركز ًا
قدْ
أعلن ّ
َ
(الصـايف) َّ
ِ
ِ
عصـرنا
املهديُ ،ح ّج ِة
مولد
يف
ِّ
ِ
ّ
ِّ
سخاء ُه
اهلالل
كف
سأخط يف
َ
ألوان الع ِ
ِ
ِ
طاء جم ّل ٌة
بني
ِم ْن
َ
ِ
َت هلا
ص ِت َوت َُراثِ َها َصاغ ْ
م ْن َب ْ َ
ِ ِ
ؤر َخ ًا:
فاكت ْ
ُب عىل َس َعف النَّخـ ْي ِل ُم ِّ

ِ
ِ
َ
اآلثـار
مدينة
تراث
ُييي
العقيدةِ ،
ِ
ِ
ـــــــــار
قاص ِم الك ّف
ُميي

للو َرى
يكتب
كي
الدؤيل نحو ًا َ
َ
ُّ
َ
مؤسـس ًا
بقري
ويروح
ذاك ال َع ُّ
َ
ِّ
بأن ربـو َعنا
ولِتشهدَ الدّ نـيا
ّ
ِ
َ
بجود ِه
النفوس
ولذاك قدْ غ ََمر
َ

			
		

			

النخيل م ِ
ِ
األشعـار
راق َص
حتت
َ
ِ ُ
ِ
ِمن ذي ُ
األفكـار
اخلريبة َمولدُ
ِ
ِ
ِ
قرار
بخري
فاستبشي خري ًا

ِ
يب ُم َسائ ً
بثامر
ال
َر ْو ٌض ُي ُ
ِ
األنظار
َانت ُمنى
علم ّي ٌة ك ْ
َــان َت َز ُّين ًا بِ َو َق ِ
ــار
إس ًام ،فك َ
ْ
( َقمر ي ِ
راق ُص أن ُْج َم ال َع َّش ِ
ار)
ٌَ ُ
(#1437 =)602+94+401+340

السعد
شعر :د.عامر ّ

املحتويات
ِ
نامذج من ِّ
القرنني اخلامس
البرصي خالل
الشعر
االجتاهات االجتامع ّي ُة يف
ُ
ّ
َ
والسادس اهلجر ّي ِ
ني
ّ
أ.د .رحيم خريبط عط ّية

جامعة الكوفة-ك ِّل ّية اآلداب -قسم ال ّلغة العرب ّية

23

ظواهر أسلوب ّية يف شعر (أمحد مطر)
ُ
(الظاهرة اإليقاع ّية أنموذج ًا)

املالكـي
أ.م.د .خـالد جـ ّفال لفتـة
ّ
جامعة البرصة-ك ِّل ّية اآلداب -قسم ال ّلغة العرب ّية
ِ
احلياة اليوم ّي ِة يف ّ
العراقي املعارص
الشعر
لغ ُة
ّ

75

(شعر ُحسني عبد ال ّلطيف أنموذج ًا)

النبي عيل
أ .م .د .مرتىض عبد ّ

جامعة البرصة -ك ِّل ّية الرتبية/القرنة -قسم ال ّلغة العرب ّية

دور ِ
املرأة البرص ّي ِة يف احلركة الفكر ّية
ُ
ُمعاذة العدو ّية (تُ )#83أنموذج ًا

أ.د .جواد كاظم النرص اهلل

جامعة البرصة-ك ِّل ّية اآلداب -قسم التاريخ

133

175

ِ
الكرميل
رحالت تيخريا وديلالفاليه واألب فيليب
البرص ُة يف
ّ
أ.د .حسني عيل عبيد املصطفى
جامعة البرصة-ك ِّل ّية الرتبية للعلوم اإلنسان ّية-قسم التاريخ

حممد
القزويني)
ّ
الس ّيد (أمري ّ
ّ
ِ
دراس ٌة يف ِ
واإلصالحي يف مدينة البرصة
االجتامعي
دوره
ّ
ّ
املدرس املساعد :جعفر عبد اهلل جعفر

231

275

ِ
ِ
ِ
العراق
جنوب
لألهوار يف
السياح ّي ُة
ُ
اإلمكانات ّ
ِ
البرصة أنموذج ًا)
(أهوار
ُ

املطوري
أ.م .صف ّية شاكر معتوق
ّ

يب
جامعة البرصة-مركز دراسات البرصة واخلليج العر ّ

321

As-Sayyab’s A Stranger by the Gulf: Themes and Meaning
Assist. Lect. Sahar Ahmed Mohammed

21

 Basrah and Arab Gulf Studies Center

ِ ظواهر أسلوب ّي ٌة يف
)شعر (أمحد مطر
ُ
)(الظاهر ُة اإليقاع ّي ُة أنموذج ًا

Stylistic Features in Ahmed Motar's Poetry
Rhythmic Phenomenon as a Sample

املالكـي
 خـالد جـ ّفال لفتـة.د.م.أ
ّ
قسم ال ّلغة العرب ّية/ك ِّل ّية اآلداب/جامعة البرصة

Assistant Professor Dr. Khalid Jeffal Lefta Al-Maliki
Department of Arabic/College of Arts/University of
Basrah

املالكـي
د .خـالد جـفّال لفتـة
ّ

ملخّ�ص البحث
تفرد شعر (أمحد مطر) ّ -
البرصي  -بميزات جعلته شعر ًا متم ّيز ًا عن
الشاعر
ّ
ّ

جعلت منه شعر ًا رائج ًا
بحق ،امليزات التي يمكن عدّ ها (ظواهر أسلوب ّية)
غريه ّ
ْ
يستحق الدّ راسة والتحقيق.
أمر
ّ
بني املتل ّقني ،وهو ٌ

وما اخرتناه موضوع ًا هلذه الدراسة ،هو ظاهرة من مجلة الظواهر األسلوب ّية

التي يتمتّع هبا هذا ّ
الشعر ،املسألة التي يمكن تناوهلا من زوايا متعدّ دة ،وهي ما
يسمى بـ(الظاهرة اإليقاع ّية).
ّ

و(األسلوب) ،هو :طريقة املبدع يف الكتابة والتأليف والتعبري ،وأ ّما

(األسلوب ّية) ،فهي :طريقة الباحث يف دراسة ُط ُرق املبدع ،وأ ّما (الظاهرة
السائد.
األسلوب ّية) ،فقد تعني فيام تعنيه :اخلروج عن النمط ال ّلغوي ّ
من مجلة الظواهر اإليقاع ّية يف شعر (أمحد مطر) :بناء القصيدة ،حيث احلديث

عن البناء العمودي والبناء املتناوب يف شعره ،وعن القصيدة ا ُمل َق َّطعة.

ومن مجلة الظواهر اإليقاع ّية يف شعر (أمحد مطر) أيض ًا( :القصيدة الديوان)؛

أن املجموعة الكاملة لشعره  -ع ّينة الدراسة -يمكن ْ
تبي َّ
أن تكون قصيدة
إ ْذ ّ
مؤشات أوضحها البحث.
واحدة عىل وفق ّ

كام تشكّل (القافية) أنموذج ًا آخر من نامذج الظواهر اإليقاع ّية يف شعر (أمحد
ٍ
مطر)؛ إ ْذ اس ُت ْع ِم َل ْت بأنواعها يف هذا ّ
بنسب خمتلفة باختالف قصائده.
الشعر
ال�سنة الأوىل  -املجلّد الأ ّول  -العدد الأ ّول
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Abstract
Ahmed Motar is a poet from Basrah. His poetry has
distinctive features that make it different from others.
These stylistic features make it easily accepted by readers,
and it is worthy to be studied and explored.
This study highlights a phenomenon among many
other stylistic features that his poetry has. This matter can
be taken and be looked at from many aspects. It is called
"Rhythmic Phenomenon".
Style is the method creative writers adopt in coposing
their works. Stylistis is the way employed to study creative
writersʼ works, while Stylistic Phenomenon could possibly
mean going further beyond the common linguistic
patterns.
One of the rhythmic phenomena in Motar's poetry is
the poem sturcture in its various forms. Another rhythmic
phenomenon in his poetry is "the anthology poem" i.e. one
poem that stands for a collection of poems.
This study has shown that the Motar's anthology as

جملّة ف�صل ّية حمكّمة
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املالكـي
 خـالد جـفّال لفتـة.د
ّ
a whole could be considered as one poem according to
specific indicators
Rhyme forms another aspect of Motar's rhythmic
phenomenon, for he uses it in all its types in his poetry in
different rates.
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ُ

املقدمة
ّ
والسالم عىل أرشف النب ّيني ،وعىل آله
والصالة
رب العاملني،
ّ
احلمدُ هلل ِّ
ّ

الط ّيبني الطاهرين.

ّ
البرصي-بميزات جعلته يرت ّبع قلوب املاليني
مطر)-الشاعر
مت ّيز شعر (أمحد
ّ

يب ومحل قض ّيته الكربى (احلر ّية)،
من حم ّبي فنّه؛ ألنه التز َم حمنة اإلنسان العر ّ

ال عن ّ
وعمل عىل تعرية احلاكم املتس ّلط ،فض ً
خاصة
يتفرد ببصامت
ّ
أن شعره ّ
به ،البصامت التي تعدّ (ظواهر أسلوب ّية) يف هذا ّ
الشعر جعلت منه شعر ًا متميز ًا

يستحق الدراسة والتحقيق.
رائج ًا بني املتل ّقني ،وهو أمر
ّ

والظواهر التي يمكن أن يس َّلط عليها الضوء هبذه الدراسات والتحقيقات

متنوعة ،منها ما اخرتناه موضوع ًا هلذه الدراسة ،وهي الظاهرة األسلوب ّية
عديدة ّ

التي يتمتّع هبا هذا ّ
الشعر ،بحيث كانت بصمة فارقة بينه وبني غريه من األشعار.
إال ّ
أن هذه الظاهرة بنفسها يمكن تناوهلا من زوايا متعدّ دة بتعدّ د مصاديقها،

متنوعة؛ فهناك الظواهر ال ّلغوية الرتكيب ّية ،وهناك الظواهر
وهي مصاديق كثرية ّ
سمى بالظواهر اإليقاع ّية.
البالغ ّية التصوير ّية ،وهناك-أيض ًا -ما ُي ّ

ومع ّ
يستحق الدراسة والتحقيق ،إال أنّنا سنركّز
أن مجيع تلك الظواهر ممّا
ّ

عىل واحدة من تلك الظواهر ال غري يف هذه الدراسة ،وهي األخرية ،أعني:

تراث الب�صرة
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املالكـي
د .خـالد جـفّال لفتـة
ّ

الظواهر اإليقاع ّية.

وال يمكن الوقوف متام ًا عىل هذه الظواهر -كوهنا ظواهر (أسلوب ّية) -ما

يتم التعريف ّأوالً بمصطلحي( :األسلوب) و(األسلوب ّية) ،فكان من الالزم
مل ّ

ٍ
ٍ
الكالم عن هذين املصطلحني قبل ّ
خمترص.
بشكل
كل يشء ولو

وأ ّما أصل الدراسة ،فقد تناولت مجلة من الظواهر اإليقاع ّية يف شعر (أمحد

مطر) ،منها :بناء القصيدة ،فكان احلديث عن البناء العمودي والبناء املتناوب

يف شعره ،ومنها :القصيدة ا ُمل َق َّطعة؛ لكوهنا ظاهرة الفتة اقتضت دراستها مسح ًا

ال بجداول ّ
شام ً
لكل قصائد املجموعة الكاملةُ ،يظهر عدد القصائد ا ُملق َّطعة،
ال عن جداول ت ِ
فض ً
ُظهر عدد القصائد غري ا ُملق َّطعة وعدد أسطرها.
وتناولت الدراسة -أيض ًا -موضوع (القصيدة الديوان)؛ بوصفها مصداق ًا

يبي َّ
أن املجموعة الكاملة -ع ّينة الدراسة-
من مصاديق الظواهر اإليقاع ّية؛ إ ْذ ّ
يمكن ْ
مؤشات أوضحها البحث ،ليتناول
أن تكون قصيدة واحدة عىل وفق ّ
بعدها موضوع (القافية)؛ مب ّين ًا أنواعها التي اس ُت ْع ِم َل ْت يف شعر (أمحد مطر)

ب نسبة الشيوع.
حس َ
ْ

التحلييل املركّب؛
وأ ّما منهج البحث يف هذه الدراسة ،فإنّه املنهج الوصفي
ّ

فهو املناسب ملا كان من مثل الدراسة التي بني أيدينا.

ال�سنة الأوىل  -املجلّد الأ ّول  -العدد الأ ّول
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ُ

املبحث الأ ّول :مفهوم (الظاهرة الأ�سلوب ّية)
األول( :الظاهرة األسلوب ّية) لغ ًة
املطلب ّ

ُت َعدُّ الوسائل الفنّ ّية التي يمتلكها املبدع ميدان ًا خصب ًا للدراسات النقد ّية

خاص؛ َّ
تتنوع
ألن عملية
واألسلوب ّية بشكل
الترصف بال ّلغة وبطرائق التعبري ّ
ّ
ّ
وتتعدّ د استناد ًا إىل طبيعة ال ّلغة اإلبداع ّية وأصوهلا اإلبستمولوج ّية ،ويبدو َّ
أن

إن ّ
ّ
لكل جنس أو نوع وسائله يف التعامل مع ال ّلغة ،بل َّ
اخلاصة.
لكل جنس لغته
ّ
املتنوعة التي حتاول ْ
ويقع اهتاممنا هنا يف جمال يتأ ّمل يف لغة ّ
أن
الشعر ووسائله ّ

عرف بـ (الظاهرة) ّأوالً ،ومن َث َّم إسنادها إىل (األسلوب ّية).
تشكّل ما ُي َ

جاء يف لسان العرب :ظهر عىل اليشء :إذا غلبه وعاله ،ويقال :ظهر ٌ
فالن

اجلبل ،إذا عاله ،وظهر السطح ظهور ًا :عاله.)1(

ويف القاموس املحيط :ظهر األمر يظهر ظهور ًا ،فهو ظاهر.)2(

املطلب الثاين( :الظاهرة األسلوب ّية) اصطالح ًا

ويبدو َّ
االصطالحي للظاهرة ُمست ََمدّ من املعنى ال ّلغوي الذي يشري
أن املعنى
ّ

متكرر والفت،
إىل تلك املعاين،
ُّ
فيصح وصفنا اليشء بالظاهرة ،إذا ظهر بشكل ّ

وتوزع عىل مساحة كبرية منه.
ّ

والظاهرة األسلوب ّية قد تعني فيام تعنيه :اخلروج عن النمط ال ّلغوي السائد،

يسميه (جان كوهني) باالنتهاك(.)3
وهو ما ّ

يدّ د معنى الظاهرة عىل وفق اآليت :هي املالمح املتشاهبة الالفتة
ويمكن أن ُ َ

تعب عن الشحنات ا ُملنزاحة وغري
الغالبة التي إذا ما اقرتنت باألسلوب ّية كانت ّ
املتكررة يف سياق األسلوب ،وهو أمر يؤ ّدي إىل الكشف عن خصوص ّية
املنزاحة
ّ
تراث الب�صرة
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ّ

التعبري.

األكاديمي املرتبط بعمل ّية
العلمي
قامت الدراسة عىل منهج ّية تدّ عي الوعي
ّ
ّ

رصد الظواهر األسلوب ّية مستندة إىل الوصف ّية ،ومستعينة باألسلوب ّية اإلحصائ ّية

يف بعض املواطن؛ َّ
تقرب أحكامه من
ألن الدرس األسلو ّ
يب يتّخذ وسائل ّ

مهها :استخدام اإلحصاءات يف صور
املوضوع ّية ،وتعني عىل حتقيق غايته ،من أ ّ
ملرات شيوع ظاهرة بعينها ،وقياس نِ َسب
خمتلفة ،ما بني ْ
جمرد ّ
رصد عددي ّ
يب ب ُط ُرق إحصائ ّية يسرية أو مركّبة.)4(
معي من النتاج األد ّ
الظاهرات إىل قدْ ر ّ

وجد البحث ّ
أن دراسة (الظاهرة األسلوب ّية) قد اختذت طابع ًا إشكال ّي ًا بسبب

بالنص ّ
عري،
اهتمت
الش ّ
ّ
ّ
التوجهات املتعدّ دة واملحاوالت املنهج ّية الكثرية ،التي ّ
ومالمح املغايرة يف األسلوب ،وغري ذلك.

والبدّ لنا من الت ّطرق إىل مفهوم (األسلوب) و(األسلوب ّية) وإشكال ّية

املصطلحني بفعل تعدّ د آراء الباحثني ،ومن َث َّم بيان وجهة نظر الدراسة
َ
باملفهو َمني؛ ليكون الطريق الذي سارت عليه الدراسة واضح ًا.
تناول الباحثون األسلوب واألسلوب ّية تعريف ًا وحتليالًَّ ،
ولعل معظمهم يتّفق

عىل َّ
خاصة باألديب()6؛ إذ ُع ّرف بأ ّن ُه :طريقة
أن األسلوب طريقة( )5يف التعبري ّ
الكتابة ،أو طريقة اإلنشاء ،أو طريقة اختيار األلفاظ وتأليفها للتعبري هبا عن

()7
وعرفه آخر بأن ُه :منحى الكاتب أو ّ
الشاعر،
املعاين؛ ْ
قصد اإليضاح والتأثريّ ، 

وطريقته يف التأليف ،أو التعبري ،والنَّظم ،والتفكري ،واإلحساس عىل السواء)8(؛

()9
لذا ،نجد َّ
يعرف
أن األسلوب له عالقة بالفرد  ،وهو أمر جعل بعض الباحثني ّ

األسلوب بأن ُه اإلنسان نفسه(.)10

ال�سنة الأوىل  -املجلّد الأ ّول  -العدد الأ ّول
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ُ

وطريقة املبدع يف الكتابة هي حصيلة ثقافته وفكره ومعتقداته ،وذائقته

اجلاملية؛ لذا ،يمكن القول َّ
بأن األسلوب ،هو :طريقة املبدع يف استعامل ال ّلغة،
وهو أمر يضفي عليه صفة الفرد ّية.

أ ّما (األسلوب ّية) ،فهي عند أحد الباحثني :حتليل لغوي موضوعه األسلوب،

ورشطه املوضوع ّية ،وركيزته األلسن ّية.)11(

ويظهر من خالل هذا التعريف الغاية منها ،وهي :حتقيق املوضوع ّية وختليص

النص من االنطباعات واألحكام اجلامل ّية الذات ّية ،ويظهر -أيض ًاَّ -
أن موضوع
ّ

األسلوب ّية هو األسلوب( ،)12فهي تدرس األسلوب بوصفه موضوع دراستها،

النص.
هدفها الكشف عن مكامن اجلامل والتم ّيز
والتفرد يف ّ
ّ

عم يتم ّيز به الكالم الفنّي عن بق ّية
وهي عند (رومان جاكبسون) :بحث ّ

مستويات اخلطاب ّأوالً ،وعن سائر أصناف الفنون اإلنسان ّية ثاني ًا ،)13(فهي

تُعنى بدراسة أسلوب املبدع من خالل دراسة العنارص التي يستعملها؛ ليفرض
بالنص وجتعله حمور اهتاممها خالف ًا للمناهج
عىل املتل ّقي طريقة تفكريه ،وتُعنى
ّ
النقد ّية التي تتخذه وسيلة إىل غاية خارج ّية قد تتع ّلق بالظروف التارخي ّية أو

ا ُملع َطيات النفس ّية واالجتامع ّية ،أو كالمها ممّا قد يتّصل باملؤ ّثر ال باألثر نفسه.

للنص أمرين،
فاألسلوب ّية تسعى إىل دراسة اختيارات الكاتب التي حت ّقق
ّ

مها :املتعة والقيمة اجلامل ّية( )14من خالل تت ُّبع الشحن يف اخلطاب عا ّمة ،أو ما
يسميه ال ّلغويون بالتشويه الذي يصيب الكالم ،والذي حياول املتك ّلم ْ
أن ُيصيب
ّ

به سامعه يف رضب من العدوى ،)15(فاالنزياح رشط رضوري ّ
لكل شعر ،وال
يوجد شعر خيلو منه(.)16
تراث الب�صرة

84

جملّة ف�صل ّية حمكّمة

املالكـي
د .خـالد جـفّال لفتـة
ّ

ونستطيع القولَّ :
إن (األسلوب) ،هو :طريقة املبدع يف الكتابة والتأليف

والتعبري ،و(األسلوب ّية) ،هي :طريقة الباحث يف دراسة ُط ُرق املبدع ،والباحث

للنص له دور كبري يف إبراز القيم اجلامل ّية فيه ،فاملتل ّقي ُيسهم إسهام ًا
بوصفه متل ّقي ًا ّ
ِ
ال يف إنتاج الداللة املمكنةٍ ،
فاع ً
للنص اإلبداعي؛ بل
بنحو ال ُيعدّ طرف ًا مستهلك ًا ّ
يم ّثل عنرص ًا ُمنتِج ًا وحيو ّي ًا يف ّ
كل مراحل اخل ْلق واإلبداع ،وله أثر بالغ يف عمل ّية

مهمته يف إنشاء املعنى؛ ّ
النص ال يكشف
ألن ّ
حتليل اخلطاب ال ّلغوي؛ إ ْذ تتجىل ّ
عن نفسه ،بل حيتاج إىل أن يكدّ املتل ّقي ذهنه وجيهد نفسه إلبرازه ،فيقول (آيزر)
يف هذا الشأنّ :
إن النصوص األدب ّية حتتوي دائ ًام عىل فراغات يمكن أن يمألها

وتبي دالالته من
القارئ وحده ،)17(من هنا ،جاءت هذه الدراسة لتح ّلل ّ
النص ّ
خالل ما يثريه يف املتل ّقي من ردود أفعال ،فاعت ُِمدَ ت األسلوب ّية التطبيق ّية لتحليل

ألنا ترى َّ
أن اإلجراءات األسلوب ّية مرتبطة ارتباط ًا
أغلب النصوص ا ُملنْتَقاة؛ ّ
وثيق ًا بإدراك املتل ّقي هلا ،وقيمة ّ
كل إجراء أسلويب تتحدّ د من خالل املفاجأة التي
أثرها يف نفس املتل ّقي عميق ًا،
ُتدثها يف املتل ّقي ،وك ّلام كانت غري متو َّقعة كان ُ
محل
يتم حتديده إالّ بإبراز بعض عنارص السلسلة الكالمية ،و ْ
فاألسلوب ال ّ
ٍ
بنحو إذا َ
النص ،وإذا ح ّللها وجدَ هلا
املتل ّقي عىل االنتباه إليها،
شو َه ّ
غفل عنها ّ
دالالت خاصة مت ّيزه.

كان (األسلوب ّيون) يركّزون عىل اخلطاب نفسه ،ويعزلون ّ
كل ما يتجاوزه من

مقاييس اجتامع ّية أو ذات ّية ،فاخلطاب األديب هو تركيب مجايل للوحدات ال ّلغوية

تركيب ًا ّ
رس من
يتوخى فيه معاين النحو ،ومن هنا يكتسب وظيفة األدبية التي هي ٌّ

أرسار خصائصه الرتكيب ّية والوظيف ّية( ،)18فالظواهر األسلوب ّية تُتحدّ د ال عن
ال�سنة الأوىل  -املجلّد الأ ّول  -العدد الأ ّول
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اخلاص القائم عىل االنحراف ،بل بتأ ُّمل ما يو ّلده هذا
طريق َت ّثل بنائها ال ّلغوي
ّ
البناء من استجابات أو إشارات لدى املتل ّقي.)19(

َّ
إن دراسة ّ
الشعر املعارص حتتاج إىل وسائل متعدّ دة تستعني بعلوم مساندة

كثريةَ ،ب ْيد َّ
التوجهات النقد ّية يف كثري من
أن النمط اإلبداعي لع ّينة الدراسة حتدّ د
ّ
األحيان؛ فشعر (أمحد مطر) بوصفه الع ّينة التي قامت عليها هذه الدراسة ،يمكن
أن يستندَ إىل مر َتكَزات ثالثة تشكّل تلك الظواهر األسلوب ّية التي نبحث فيها:

األول :وهو الذي يستند إىل طبيعة الرتكيب ومظاهر التقديم والتأخري
املرتكز ّ

والتكرار وطبيعة بناء اجلملة.

املرتكز الثاين :وهو الذي يقوم عىل الكشف عن الظواهر البالغ ّية؛ إ ْذ ُي َعدُّ

عنرص االبتكار يف التصوير واحد ًا من تلك الظواهر ،فض ً
عم يرتبط بالثنائيات
ال ّ
التي طاملا استندت إليها ال ّلغة ّ
الشعر ّية ،وغري ذلك من ظواهر ترتبط بالعنونة
وطريقة الرسد ّ
عري ،وغريها.
الش ّ

املرتكز الثالث :وهو ّ
حمل البحث والدراسة؛ إ ْذ ُيفيد من الظواهر اإليقاع ّية،

ووسائل اإلهيام امل ّت َب َعة يف حتكّمه باحل ّيز الطباعي ،وغري ذلك من املالمح الشكل ّية،

مستعم ً
ال اإلحصاء يف بعض املواضع التي تتط ّلبه.

ويبدو َّ
كشفت عن خصوص ّية للظاهرة األسلوب ّية يف
أن هذه املرتكزات قد
ْ

شعر (أمحد مطر) الذي أفاد من ظواهر ترتبط بالشكل وأخرى تقابلها ترتبط
باملضمون مو ّلدَ ًة نوع ًا من العالقة اجلدل ّية بني الشكل واملضمون يمكن ْ
أن

نعدّ ها أساس ًا مه ًام للدراسة األسلوب ّية.

تراث الب�صرة
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املبحث الثاين :الظواهرُ الإيقاع ّية /بناءُ الق�صيدة
مدخل عام
شك يف َّ
ال َّ
األهم يف
أن لإليقاع الدور األبرز يف بناء القصيدة ،فهو الوحدة
ّ

البيت ّ
عري التي تعمل عىل تنظيم عالقة األصوات فيه؛ إ ْذ من دونه ترت ّدد
الش ّ
األصوات بشكل عشوائي يف أزمان متباينة خارجة عن سياق املألوف ،فهو

يعمل عىل ضبط هذه األصوات ضمن أزمان متساوية بام ال خيرجها عن طبيعة
ال ّلغة ونظامها الصويت.

واإليقاع هو اإلعادة املن َت َظمة داخل السلسلة املنطوقة إلحساسات سمع ّية

تكوهنا خم َت َلف العنارص النغم ّية ،)20(وهو -أيض ًا-صوت ،فجرس،
متامثلة ّ
ّ
فتستلذه األذن أو
فنغم يف السلسلة الكالم ّية ،وهو ما يسقط عىل السمع فيقرعه،

تنفر منه ،)21(ففي ّ
الشعر يعمل اإليقاع عمله يف املوسيقى ،فهو مجاعة نقرات
تتخ ّللها أزمنة حمدودة املقادير ،عىل نسب وأوضاع خمصوصة ،ويكون هلا أدوار

متساوية ،كذلك ّ
الشعر ،فهو كالم يستغرق التل ّفظ به ُمدد ًا من الزمن متساوية
الكمية ،)22(ومصطلح اإليقاع قد ن ُِق َل من احلقل املوسيقي إىل ّ
الشعر؛ لتشا ُبه
ّ
وظيفته يف كلتا احلالتني؛ إ ْذ يعمل عىل تنظيم األصوات يف النسق املوسيقي،
ويضبط الزمن من خالل توزيع أدوار األصوات فيه ،ويعمل يف ّ
الشعر عىل

ضبط الزمن يف الوحدة اإليقاع ّيةُ ،ث َّم بني الوحدات اإليقاع ّية يف البيتُ ،ث َّم يف

خاص ًا ينبع من دواخلها ،ينبثق من
القصيدة بشكل عام؛ فالقصيدة ختلق إيقاع ًا ّ

نظام احلركات والعالقات ،)23(وعىل هذا األساس يمكن القول َّ
إن اإليقاع
ال�سنة الأوىل  -املجلّد الأ ّول  -العدد الأ ّول

87

ربيع الآخر  - #1438كانون الثاين 2017م

ظواهر �أ�سلوب ّية يف �شعر (�أحمد مطر) (الظاهرة الإيقاع ّية �أمنوذج ًا)
ُ

هو الوحدة الزمن ّية التي تولـّد انسجام األصوات ،وحت ّقق عالقتها باملضامني
ّ
الشعر ّية.

بناءُ الق�صيدة
لقد ُعرف عن ّ
احلرة،
الشاعر (أمحد مطر) أنّه يكتب عىل وفق نظام القصيدة ّ

أن املتت ّبع جيد َّ
احلر ،غري َّ
أن
فيعتمد غالب ًا يف بناء قصائده موسيقي ًا عىل التشكيل ّ
العمودي،
هذا النمط من الكتابة يشكّل حمور ًا من بني ثالثة حماور ،هي :البناء
ّ

احلر ،والتشكيل املتناوب ،وهو تبادل أدوار القصيدة موسيقي ًا بني
والتشكيل ّ

َّ
وألن ّ
الشاعر معروف عنه الكتابة عىل وفق
احلر؛
البناء
ّ
العمودي والتشكيل ّ
احلر ،فسيكون البحث يف البناء العمودي والقصيدة املتناوبة.
التشكيل ّ

املطلبُ الأوّل :البناء العموديّ
املوحد،
تتميز القصيدة العمود ّية بقالبها الوزين الثابت وتر ّددها الصويت
َّ

ثم مت ّيزها بإيقاع واضح من خالل تكرار نسق بعينه عىل طول القصيدة،
ومن َّ
هذه القصيدة (التقليدية) بقيت حمتفظة ِ
بألقها عىل الرغم من ظهور أنامط ُأ َخر يف
العرص احلديثّ ،
ولعل ذلك يعود إىل اهلندسة اإليقاع ّية املتم ّثلة بالقالب الوزين

املوحد ،والوحدة الصوتية للقافية التي ترد بشكل ُمن َت َظم زمني ًا ،ما يفرض عىل
ّ
األذن نظام ًا سمع ّي ًا مرتبط ًا بتو ّقع القافية الالحقة ،فض ً
ال عن طبيعة الشخص ّية

التي تفرض عىل املرء انشداده لرتاثه ،والس ّيام إذا كان زاخر ًا ثري ًا كرتاث القصيدة
العرب ّية.

الشعر ،سعى بعض ّ
احلر إىل ساحة ّ
الشعراء إىل الكتابة
وبعد دخول التشكيل ّ
تراث الب�صرة
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عىل وفق هذا النمط ،لكنّهم مل يستطيعوا التخ ّلص من سطوة القصيدة العمود ّية
عليهم ،فظهرت بعض القصائد تناغم النمط اجلديد ،من خالل توزيع اجلمل
احلر؛ وعند إعادة كتابتها
بأنا مكتوبة بطريقة التشكيل ّ
طباع ّي ًا بشكل يوحي َّ
عمود ّي ًا نجد ّأنا تنتمي إىل القصيدة العمود ّية.

وهناك عدّ ة أسباب قد جتعل ّ
العمودي ليظهره
يتعمد إخفاء بنائه
ّ
الشاعر ّ

فيتحول من
احلر ،منها رغبته يف املراوحة يف أطوال القصيدة،
ّ
بمظهر التشكيل ّ

بحرية تا ّمة ،وهو أمر ال جيده يف القصيدة العمود ّية؛
التام إىل املجزوء إىل املنهوك ّ
لكونه ُي َعدُّ خروج ًا عىل التقليد .ومن األسباب -أيض ًا -عدم إلزام نفسه بقافية
واحدة يف أزمان منتظمة ،ما ُيتيح له إيصال فكرته بمدّ ة زمنية ّ
أقل مما لو التزم

ال عن َّ
أن ّ
موحدة ،فض ً
الشاعر قد يرغب يف زيادة صفحات ديوانه؛ ليعطي
قافية ّ

االنطباع َّ
بأن إنتاجه غزير.

وهناك سبب آخر ال ّ
عم سبق ،وهو مسايرة ّ
الشاعر لروح العرص
مه ّية ّ
يقل أ ّ

احلر ،ومناغمة السواد
وموجة احلداثة التي من سامهتا الكتابة عىل وفق التشكيل ّ

والبياض يف فضاء الصفحة.

وجد البحث َّ
أن ّ
العمودي يف كثري من قصائده؛ إ ْذ
الشاعر يعتمد البناء
ّ

شكّلت ظاهرة الفتة يف أعامله ّ
الشعر ّية ،بدء ًا من الفتات ( )1إىل ديوان (العشاء
األخري) ،الذي هو عبارة عن قصيدة عمود ّية طويلة.

العمودي يف شعر (أمحد مطر) من القضايا التي تثري االستغراب لدى
والبناء
ّ

احلرة ،عىل ّ
األقل لدى املتل ّقي
املتل ّقي؛ فقد ُعرف عنه النظم عىل وفق القصيدة ّ

واملتذوق وليس املحرتف؛ َّ
ألن ّ
الشاعر يعمد إىل كتابة
القارئ وليس املستمع،
ّ
ال�سنة الأوىل  -املجلّد الأ ّول  -العدد الأ ّول
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احلر ،أ ّما يف حال االستامع ،فاإلحساس بالوزن
قصائده عىل نمط التشكيل ّ
ووضوح القافية يرفع ال ّلبس الذي قد حيدث.

والقصيدة العمود ّية مت ّثل ظاهرة واسعة يف شعره ،فالكثري من قصائده تومهنا
يتبي أهنا
أهنا كُتِ ْ
احلر ،وعند إعادة كتابتها من جديد ّ
بت عىل نمط التشكيل ّ
قصائد عمود ّية قد تتباين موسيق ّي ًا بني بيت وآخر ،أي قد يرد بيت جمزوء ًا وآخر
تا ّم ًا وآخر منهوك ًا ،ولكن طابع البناء يبقى عمود ّي ًا عىل وفق وحدة وزن القصيدة
تتحول القافية عىل سبيل املثال من يائ ّية إىل ميم ّية أو غريها ،وهي
نفسه ًا ،وقد
ّ

قليلة الورود يف أعامله ّ
الشعرية؛ أي إهنا قد تأيت يف بيت واحد عىل طول القصيدة
وقد ال تأيت ،وما يعني البحث هنا هو طبيعة البناء -البناء العمودي -وليس

التحوالت يف القافية.
التحوالت التي قد تطرأ داخل البناء أو
ّ
ّ

ومن القصائد التي مت ّثل أنموذج ًا هلذا النوع من البناء قصيدة (القصيدة

املقبولة)(:)24

كتب لنا قصيد ًة
* ُا ْ
ال تزعج القيادةْ.
().........

* تسع ٍ
نقاط؟!
ُ

َ
يدعوك للزيادةْ؟!
ما الذي
().......

* سبع ٍ
نقاط؟!
ُ

مل ْ
شعر َك فوق العادةْ.
يزل ُ
تراث الب�صرة
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().....

* مخس ٍ
نقاط؟!
ُ
عجب ًا!

ْ
هل تدّ عي ال َبالدةْ؟
().

* واحدة

َ
حتذف منها نقط ًة
أن
َ
عليك ْ
احذف

ِ
اإلسهاب واإلعادةْ.
فال جدوى من
( )

أحسنت،
*
َ

هذا منتهى اإلجياز واإلفادةْ!

وعند إعادة كتابة القصيدة ،يتّضح ّأنا من ّ
العمودي عىل وزن جمزوء
الشعر
ّ

الرجز:
كتب لنا قصيد ًة
ُأ ْ

ال تُزعجِ القيـــــاد ْة
تسع ٍ
نقاط ما ا ّلذي
ُ
َ
يدعوك للزيــــــاد ْة
ِ
نقـــاط مل ْ
يزل
سبع
ُ
شعر َك فوق العاد ْة
ُ

ال�سنة الأوىل  -املجلّد الأ ّول  -العدد الأ ّول
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ُ

مخــــس ِ
نقاط عجب ًا
ُ

هل تدّ عي البالدةْ؟

َ
أن
واحد ٌة
عليك ْ

حتذف منهــــا نقطـــــ ًة
َ

احذف فال جدوى من الـ
ْ
ِ
إسهاب واإلعاد ْة

أحسنت هذا منتهى الـ
َ
إجياز واإلفــــــــاد ْة

الحظَّ :
أن القصيدة تنهض عىل تفعيلة (مستفعلن) بإمكاناهتا الزمن ّية ،وهي
ُي َ

قصيدة عمود ّية من جمزوء وزن الرجز ،وقد اتّضح ذلك بعد إعادة كتابتها؛ إ ْذ

تتكون من سبعة أبيات أصاب زحاف اخلبن أرضب األبيات (،2 ،1
تبي أهنا ّ
ّ
 ،)7 ،6 ،4فيام أصاب زحاف الطي( )25حشو األبيات ( ،)5 ،4 ،3 ،2فض ً
ال

الزمت أرضب القصيدة ،عدا البيت اخلامس الذي جاء
عن ع ّلة القطع( )26التي
ْ

العريب-ومرصع ًا؛ َّ
منون ًا -وهو من النادر يف ّ
ولعل هذا الرتصيع هو الذي
الشعر
ّ
ّ
املوحد (القافية)،
أنقذ البيت من ع ّلة القطع ،ومن َث َّم أخرجه من النظام الصويت ّ
يرسخ يف ذهن املتل ّقي َّ
أن القصيدة من
الذي سارت عليه القصيدة ،وهو أمر قد ّ

ّ
احلر.
الشعر ّ

وزياد ًة يف إهيام املتل ّقي وجع ِ
له يعتقد َّ
احلر عمد ّ
أن القصيدة من ّ
الشاعر
ْ
الشعر ّ

مدورين ،ويتّضح ذلك يف عدم شطر الكلمة
إىل إيراد البيتني السادس والسابع ّ
عري (البيت) بطريقة ّ
التي ُ ْت ِدث التدوير من خالل كتابة السطر ّ
احلر،
الش ّ
الشعر ّ
تراث الب�صرة
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د .خـالد جـفّال لفتـة
ّ

أي توزيعه بشكل متباين يف فضاء الصفحة.

وقد أفاد ّ
الشاعر كثري ًا من التقن ّيات الكتابيـّة عن طريق التالعب الطباعـي

الحظ التباين يف أطوال األسطر ما يوهم املتل ّقي
يف أسطر (أبيات) القصيدة؛ إ ْذ ُي َ

احلر ،فض ً
بأنا من ّ
التعجب) التي هي
ال عن عالمات الرتقيم (االستفهام،
ّ
الشعر ّ
ّ
ّ
دوال تشري كتابي ًا إىل قيم صوت ّية واضحة تتم ّثل بالنرب.

عملت عىل إيضاح بعض املفاهيم
وقدْ وردت يف القصيدة -أيض ًا -دوال ُأ َخر
ْ

التي يريد ّ
الشاعر إبرازها عن طريق الصيغ الكتاب ّية ،مثل :وضع تسع نقاط بني

قوسني ( ).........يف إشارة منه إىل كلمة (تسع) ،ومثلها يف سبع نقاط ومخس
ُث َّم واحدة ،ويف هنايتها نجد فراغ ًا بني قوسني للداللة عىل انتهاء املطالب التي

تريدها القيادة من ّ
الشاعر ،وقد أشار إليها بقوله (هذا منتهى اإلجياز واإلفادة)،
شك مطالب ّ
وهي من دون ّ
تدل عىل التهكم والسخرية من ّ
الشاعر الذي يم ّثل

صوت الشعب.

كل هذه العالمات م ّثلت َّ
ّ
النص (عند قراءته) عملت عىل
دوال واضحة يف ّ

تقوية عراه ،ومن َث َّم أفاد منها ّ
الشاعر يف دعم أفكاره التي يريد إبرازها.

ومت ّثل قصائد( :إرادة احلياة)( ،تفاهـم)( ،الس ّيدة والكلب)( ،خسارة)،

(وقفة تارخييـّة)( ،احفروا البئر عميق ًا)( ،وظيفة القلم)( ،النّاس للنّاس)( ،لن

نموت)( ،مشامتة)( ،شيخان)( ،افرتاء)( ،مزرعة الدواجـن)( ،وراء القضبان)،
(دود اخلل)( ،ذخر)( ،مالحظات)( ،أغرب من اخليال)( ،)27أنموذج ًا آخر هلذا

النوع من القصائد.

ال�سنة الأوىل  -املجلّد الأ ّول  -العدد الأ ّول
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املطلبُ الثاين :البناء املتناوب
التقليدي
وهو :تكوين القصيدة موسيقي ًا من الشكلني
واحلر ،)28(فالقصيدة
ّ
ّ

موزعة بني أبيات من ّ
العمودي
الشعر
عىل وفق هذا املفهوم تكون أدوارها ّ
ّ
هيم ْ
وتفعيالت من ّ
العمودي يف بداية القصيدة أو
إن ورد البناء
ّ
احلر ،وال ّ
الشعر ّ
النص.
املهم هو ورود ذلك البناء أو التشكيل يف املركّب ّ
يف آخرها ،إنّام اليشء ّ

وقد يعمد ّ
الشاعر إىل كتابة األبيات العمود ّية كمتوالية سطر ّية -وهو األمر

احلاصل يف أغلب شعر (أمحد مطر) -ما يوهم املتل ّقي َّ
بأن القصيدة من ّ
الشعر
َّ
ولعل السبب يف جلوء
التقليدي املعروف؛
احلر ،أو يعمد إىل كتابتها بشكلها
ّ
ّ

الشعراء إىل هذا النوع من الكتابة ّ
بعض ّ
الرواد
الشعر ّية ويف مقدّ متهم جيل ّ
(الس ّياب ،البيايت ،)....الذين ثاروا عىل بنية القصيدة العرب ّية (البنية اإليقاع ّية)،

هو انشدادهم إىل منظومة ثقاف ّية وإرث حضاري يصعب اخلالص منه بسهولة؛

بالذات ال يمكنها ْ
إن طبيعة بناء الشخص ّية الثقاف ّية والعرب ّية منها ّ
إ ْذ َّ
أن ّ
تتخل أو
ألنا تشكّل جزء ًا من
تنبرت من جذورها بسهولة وبمدّ ة زمنية قصرية؛ وذلك ّ

جمتمع ال يستطيع ْ
أن يستوعب الفكرة اجلديدة كاملة بمدّ ة زمنية قصرية؛ نظر ًا إىل
حداثة التجربة ،والعتزازه بإرثه الثقايف.

قت بني الشكلني قصيدة (أحزان أصيلة)(:)29
ومن القصائد التي و َّف ْ

ُ
النزل يغرق يف القتام..
فلندن ٌ
ليل
ٌ

وموج ال ّليل ُي ِ
غر ُق لندنا

تراث الب�صرة
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ّ

ليالن يقتحامن يف أعامقنا
ال طوي ً
لي ً
ال ُمزمنا!
وب ُقربنا

شمس
ُغالب نومها..
ج َل َس ْ
ٌ
تت ُ
بالسنا
وتنضح َّ
ِمن حولنا
ومتدُّ نا

ٍ
أهداب
برصاخ

بسعارنا
صمتُها ُ
ُي َت َج ُم ْ
ِمن أين يا ُأختا ُه؟

Me؟

ِ
..أنت
NO

عرفت أين مرأة عرب ّي ٌة؟!
كيف
َ
احلزن يا ُأختا ُه يكشف ما انثنى
ُ

احلزن حب ٌل ِمن ِ
حلاء ِ
النار
ُ ْ
ُ
يربط بيننا

.....
.....
.....
.....
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ن َْوم اهلنا

ُث َّم احلقي شعراءنا

َّ
فلعل بيت ًا للثقافة يا أصيلة
ِ
ي ِ
غريك
ديك بيت ًا مثل
ُ
يف (أصيلة)!

وعند إعادة كتابة القصيدة عمود ّي ًا تصبح كاآليت:

ال ّل ُ
يل ُ
فلندن
يغرق يف القتام،
ٌ

ليل وموج ال ّل ِ
ٌ
يل ُي ُ
غرق لندنا
ِ
ليالن يقتحامن يف أعامقنا
ال طوي ً
لي ً
ال مزمن ًا!وبقربنا

نومها
جلست
ْ
ُ
تغالب َ

بالسنا
شمس
ُ
ٌ
وتنضح َّ
ِمن حولنا
ومتدّ نا

ٍ
أهداب
برصاخِ

بسعارنا
ُي َت َجم صمتُها ُ

من أين يا أختاه ِ NO Me
أنت كيـ
ُ
َ
ُ
يكشف ما انثنى
احلزن يا أختا ُه
ُ
احلزن ٌ
حبل ِمن حلا
ُ
.......

تراث الب�صرة

عرفت أين مرأة عرب ّي ٌة
ف
َ
َ
ِء النّار ُ
يربط بيننا
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ّ

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

نَوم اهلنا

ثم احلقي شعراءنا
َّ

َّ
فلعل بيت ًا للثقافة يا أصيلة
ِ
ِ
غريك
هيديك بيت ًا مثل

يف (أصيلة)!

القصيدة عىل وزن الكامل ،أي بتكرار تفعيلة ( ُمتفاع ُلن) بإمكاناهتا الزمنية

احلر ،فقد وردت يف القصيدة أربعة أبيات من
ما بني البناء
ّ
العمودي والتشكيل ّ

ّ
توزعت بني التام واملجزوء ،وهي:
الشعر
العمودي ّ
ّ
النزل يغرق( ...................تام)

نومها( .........جمزوء)
جلست
ْ
ُ
تغالب َ
ِمن أين يا أختاه( ...............تام)

احلزن ح ْب ٌل( ...................جمزوء)
ُ

واملالحظ َّ
أن مطلع القصيدة هو بيت من ّ
العمودي تام التفعيالت غري
الشعر
ّ
َ

معلول شأنه شأن بق ّية األبيات من حيث عدم ورود ع ّلة الزمة.

وعمد ّ
احلر ،وهو نوع
الشاعر إىل كتابة هذا البيت (املطلع) عىل نمط التشكيل ّ

الشاعر ليوهم املتل ّقي َّ
البرصي مارسه ّ
بأن القصيدة تسري عىل وفق
من اخلداع
ّ
احلر ،وهذا الكالم ينطبق عىل األبيات الثالثة.
التشكيل ّ
ال�سنة الأوىل  -املجلّد الأ ّول  -العدد الأ ّول
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وعند التم ّعن يف القصيدة يمكن مالحظة َّ
أن األبيات العمود ّية مل تكن

معزولة يف بداية القصيدة أو يف هنايتها ،فقد ورد بيت م ّث َل مطلع القصيدة،
ثم البناء
ثم عاد البناء
ّ
احلرَّ ،
ثم التشكيل ّ
العموديَّ ،
احلرَّ ،
ثم جاء التشكيل ّ
َّ

العمودي ،وكان لتفعيلة (متفاعلن) التي اتكأ عليها وزن القصيدة قدرة كبرية
ّ
عىل إحداث نوع من الغنائ ّية والتنغيم ،فهذا الوزن (الكامل) يمتاز بغنائ ّية عالية

والتحول ،واستيعاهبا قدْ ر ًا كبري ًا من الزحافات
بسبب قدرة تفعيلته عىل التشكّل
ّ
اخلاص ّية هي التي مدّ ت القصيدة
والعلل التي قد تدخل عىل القصيدة ،وهذه
ّ

هبذه الغنائية الواضحة ،فض ً
ال عن التقفية التي م ّثلها حرف الروي (النون) مع
صوت اإلطالق (األلف) ،فمن املعروف َّ
أن حرف النون يم ّثل وضوح ًا صوتي ًا

الرغم من خروج البيت ّ
الشعري
عالي ًا زاده ّ
قوة حرف اإلطالق (األلف) ،فعىل ّ
العمودي -عن
الذي م ّثلته قافية (عربية)-وهي قافية البيت الرابع يف البناء
ّ
الشعر ّية الالحقة ،إالّ َّ
النظام الصويت للقصيدة مع بعض األسطر ّ
إن ذلك مل يؤ ّثر

بشكل واضح عىل النظام الصويت هبا؛ والسبب قد يعود إىل اعتامد القصيدة يف
العمودي من الناحية
بنائها الصويت عىل نظام التقفية السطر ّية التي تشبه البناء
ّ

الصوت ّية ،وهو أمر من شأنه ْ
أن يعود باملتل ّقي إىل احلالة التطريب ّية التي حتدثها
املتأت من حرف
التقفية ،وهناك سبب آخر هو التنغيم العايل والوضوح السمعي ّ

ٍ
سبب ثالث ال ّ
الروي (النون) مع حرف اإلطالق (األلف) ،فض ً
يقل
ال عن

مه ّية من سابقيه وهو َّ
أن القصيدة م ّثلت رسدية واضحة ،يتّضح ذلك من خالل
أ ّ
حوار ّ
هنضت به تفعيلة (متفاعلن)
الشاعر مع (أصيلة) ،فطبيعة الوزن الذي
ْ

النص نظر ًا
وقدرهتا عىل استيعاب أكرب قدر ممكن من املفردات التي ختدم فكرة ّ
تراث الب�صرة
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ّ

إىل استيعاهبا عدد ًا غري قليل من الزحافات والعلل ،هذا األمر ساعد عىل وجود

البناء الرسدي يف القصيدة ،فض ً
احلر الذي غالب ًا ما يضفي
ال عن طبيعة التشكيل ّ
العمودي
عىل القصائد لون ًا من الدرام ّية؛ فهو خيدم فكرة الدراما أكثر من البناء
ّ
احلر للتفعيلة من حيث متوضعها يف
احلرية التي يمنحها التشكيل ّ
نظر ًا إىل مساحة ّ
النص؛ إ ْذ َّ
العمودي مع مقاطع من ّ
إن تناوب مقاطع من ّ
الشعر
الشعر
ّ
املركّب ّ

احلر ال يأيت اعتباط ًا بالقدر الذي يريد ّ
الشاعر من ورائه إحداث لون من املزاوجة
ّ

اإليقاع ّية عىل املستوى السمعي؛ وذلك إلضفاء نوع من الغنائية بإيراد ّ
الشعر

العمودي ،ولون من الدرام ّية عن طريق ّ
احلر.)30(
ّ
الشعر ّ

ومن األمثلة األُ َخر ملا نحن فيه قصائد( :عائدون)( ،األضحية)( ،عاش..

يسقط)( ،البغايا)( ،طلب انتامء إىل العرص احلجري)( ،الدولة الباقية)( ،مبارزة)،
(واحدة بواحدة)( ،صاحب الفخامة حمقان ا ُملفدّ ى)( ،الوطن)( ،هات العدل)،

(نعال األحذية)( ،البكاء األبيض)(.)31
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املبحثُ الثالثُ :الق�صيدةُ ّ
املقطعةُ
املطلب الأ ّو ُل :التعريف بظاهرة (الق�صيدة ّ
املقطعة)
ُ
مهمة من مراحل ّ
يب املعارص ،ليس
الشعر العر ّ
يم ّثل شعر (أمحد مطر) مرحلة ّ

اإليقاعي،
حسـب ،بل عىل مستوى التعامل
ّ
عىل مستوى األفكار التي يطرحها ْ

التفرد واخلصوص ّية من حيث طرحه بعض األفكار التي
فهو يم ّثل حالـة من ّ
مهمة ال يمكن إغفاهلا ،وهي ظواهر قد ال يتم ّيز هبا الكثري من شعراء
مت ّثل ظواهر ّ
الرواد وصوالً إىل جيلنا احلايل.
العرب املعارصين ،منذ جيل ّ

ومن أبرز هذه األفكار (الظواهر) هي تلك الظاهرة (اإليقاع ّية) املتم ّثلة

بالقصيدة املق ّطعةّ ،
فالشاعر يعتمد اعتامد ًا كبري ًا يف بناء قصائده عىل ظاهرة
التقطيع ،وهي ظاهرة قد يلجأ إليها عدد غري قليل من ّ
الشعراء املعارصين،
ولكنّها تربز بشكل واضح يف شعر (أمحد مطر)؛ بل إنَّه يعتمد عىل هذه الظاهرة

بشكل واضح يف بناء قصائده فكر ّي ًا وإيقاع ّي ًا حتى أصبحت سمة يتّسم هبا شعره.

املطلب الثاين :ظاهرة (الق�صيدة ّ
املقطعة) يف �شعر (�أحمد مطر)
ُ
يتكون شعر (أمحد مطر) الذي مت ّثله األعامل ّ
الشعر ّية الكاملة من ()482
ّ

قصيـدة ،ورد منها ( )218قصيدة مق ّطعة ،مقابل ( )264قصيدة اعتياد ّية ،وهو

التفرد تبدأ من الفتات
عدد مرتفع جيعلها مت ّثل ظاهرة الفتة يف شعره ،وحالة من ّ

( )1مرور ًا بديوان (الساعة) ،الذي اعتمد ّ
الشاعر يف بناء أغلب قصائـده عىل
اإليقاعـي عن طريـق جلوئه إىل قصيـدة (التوقيعة) التي تعتمد
ظاهـرة التكثيف
ّ

عىل تكثيف الفكرة بالضغط عليها واستعامل بعض األوزان التي تتناسب مع
تراث الب�صرة
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ّ

إبراز هذه الفكرة -فهذا الديوان هو الوحيد الذي مل يلجأ فيه ّ
الشاعر إىل ظاهرة
التقطيع-وصوالً إىل ديوان العشاء األخري ،الذي يم ّثل آخر دواوينه يف املجموعة

الكاملة ،الذي هو عبارة عن قصيدتني ،األوىل من ّ
احلر ،والثانية قصيدة
الشعر ّ

مطولة من ّ
العمودي عىل وزن الكامل ،مطلعها(:)32
الشعر
ّ
ّ
ِ
األوثان
برجسه
تضيق
و َث ٌن
العقبان
وفريس ٌة تبكي هلا
ُ
ُ
ُ

واملالحظ َّ
تتكون من وزن واحد وهو بحر (الكامل) ،وهي
أن القصيدة
ّ
َ

مرات يف الصدر
تعتمد عىل تكرار تفعيلة (متفاعلن) بإمكاناهتا الزمنية ،ثالث ّ
ال عن ّأنا تسري عىل قافية (نون ّية) ،إالّ َّ
إن ّ
ومثلها يف العجز ،فض ً
الشاعر عمد إىل

دأب عليه ّ
الشاعر حتى صار جزء ًا من منظومته
تقطيعها لثامنية مقاطع ،وهو أمر َ
الفكر ّية.

يوضح عدد
والبدّ من إجراء مسح شامل بجداول للمجموعة الكاملة ّ

القصائد املق ّطعة وعدد القصائد غري املق ّطعة؛ للخروج بنتائج علم ّية مبن ّية عىل

إحصاءات كاملة ،وبعد القيام بذلك ،وإحصاء عدد األسطر للقصائد غري

املق ّطعة يف املجموعة الكاملة وتدوينها ،وبعد استحضار اجلداول ومعاينتها يف
املجموعة الكاملة ،تتّضح مجلة من اخلصائص اإليقاع ّية ،أمكن للبحث حرصها

باآليت:

 -1بروز ظاهرة التقطيع بشكل واضح؛ إ ْذ َّ
يقرب من نصف قصائد
إن ما ُ

ّ
الشاعر تأيت عىل شكل مقاطع متفاوتة الطول ،بل نراه يف بعض األحيان يعمد
إىل تقطيع املقطع الواحد إىل عدّ ة مقاطع ،ومن ذلك قصيدة (سواسية)( ،)33التي
يق ّطع فيها املقطع الثاين إىل مقطعني ،وقصيدة (بالد ما بني النحرين)( ،)34التي
ال�سنة الأوىل  -املجلّد الأ ّول  -العدد الأ ّول
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ُ

يق ّطع فيها املقطع الرابع إىل مقطعني ،واملقطع الثامن يق ّطعه إىل مقطعني أيض ًا،
واملقطع التاسع الذي يق ّطع ُه إىل ثالثة مقاطع ،وهذه الطريقة يف الكتابة ْ
وإن

كانت قليلة يف املجموعة الكاملة ،ولكنّها ُّ
تدل عىل تع ّلق ّ
الشاعر هبذا األسلوب
أن هذه القصائد (املق ّطعة) ّ
التقطيع -واليشء الذي يلفت االنتباه هو َّكل منها

يم ّثل وحدة دالل ّية تومهنا باستقالهلا عن املقاطع األُ َخر ،أي َّ
إن املتل ّقي يتو ّلد

لديه إحساس ّ
أن املقطع اكتفى بإيصال الفكرة ،وعند قراءة املقاطع الباقية يدرك

أن ّ
َّ
يكمل اآلخر ،أي حيتاج إىل سابقه ويرتبط به
كل مقطع من مقاطع القصيدة ّ

ارتباط ًا داللي ًا.

 -2يمكن ْ
أن يكون املقطع الواحد عبارة عن (توقيعة) ،والقصيدة املق ّطعة

مت ّثل جمموعة من التوقيعات ،ومن ذلك القصائد (دوائر اخلوف ،من املهد إىل

ال ّلحد ،املنحرف ،احفروا البئر عميق ًا ،صباح ال ّليل يا وطني)(.)35

ُزواج القصيدة بني التوقيعات واملقاطع الطويلة ،أو قد ترد عىل
 -3قد ت ُ

شكل جمموعة من املقاطع الطويلة.

احلر يف القصيدة الواحدة عىل
 -4بروز ظاهرة البناء
ّ
العمودي مع التشكيل ّ

يسمى
مستوى بناء املقطع الواحد ،أو عىل مستوى املقاطع املتعدّ دة ،وهو ما ّ
بالتناوب ،وقد عمد ّ
العمودي عىل وفق
الشاعر يف أغلب األحيان إىل إيراد البناء
ّ

أسلوب كتايب مم ّيز ،هو أسلوب املتوالية السطر ّية ،التي تفيد من تقنيات التوزيع
الطباعي.
ّ

 -5عدم ورود أوزان متعدّ دة ضمن القصيدة الواحدة ،سواء كانت قصيدة

احلر.
مق ّطعة ،أم غري مق ّطعة ،أم كانت من البناء
ّ
العمودي ،أم التشكيل ّ
تراث الب�صرة
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ّ

املبحثُ الرابعُ( :الدّيوانُ  /الق�صيدةُ)
املطلبُ الأوّلُ :التعريف بظاهرة (الديوان  /الق�صيدة)
هذا النوع من القصائد هو من األساليب النادرة التي يلجأ إليها ّ
الشعراء يف

كتابة قصائدهم ،ويف هذا النوع من القصائد يكون الديوان ّ
عري عبارة عن
الش ّ
ّ
الشك
قصيدة واحدة غري قابلة للتجزئة ،وهذه الظاهرة تتّضح بشكل ال يقبل

للمتت ّبع بد ّقة لشعر (أمحد مطر)؛ إذ َّ
إن شعره يف املجموعة الكاملة يم ّثل يف

حقيقته قصيدة واحدة يف مضموهنا غري قابلة للتجزئة ْ
وإن حاول ّ
الشاعر كتابتها

عىل شكل قصائد مستق ّلة ،أي من خالل إعطائها عناوين خمتلفة ،أو خضوعها
حر أو كالمها
ألوزان شعر ّية متباينة ،أو تقطيعها أو كتابتها عىل شكل
ّ
عمودي أو ّ

مع ًا ،أو غري ذلك من أساليب الكتابة ّ
الشعر ّية املعارصة .فالعلوم مجيعها تتاميز،
والذي يفصلها هو املوضوع والغاية ،فإذا كان املوضوع واحد ًا والغاية واحدة،

َّ
فإن العلم واحد(.)36

املطلبُ الثاين :ظاهرة (الديوان الق�صيدة) يف �شعر (�أحمد مطر)
فإن ّ
وعىل وفق هذا املفهومَّ ،
كل قصيدة من قصائد الدواوين العرشة مت ّثل

مقطع ًا من قصيدة مستق ّلةَّ ،
وإن جمموع قصائد الدواوين (األعامل الكاملة)
يمكن ْ
أن مت ّثل بمجموعها مرشوع القصيدة الواحدة التي يتحدّ ث عنها شعر
ب للشاعر.
تفرد ًا ُي َس ُ
(أمحد مطر) ،وهو أمر يشكّل ّ

وهناك دالئل تؤكّد ما ذهب إليه البحث من َّ
أن جمموعة الالفتات السبعة مت ّثل

قصيدة واحدة ،وأمكن إمجال هذه الدالئل بخمسة ،وهي:
ال�سنة الأوىل  -املجلّد الأ ّول  -العدد الأ ّول
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ُ

مسمى واحد ًا وهو (الفتات)،
 -1العنوان :الدواوين السبعة األوىل حتمل ّ

هذه الدواوين مت ّثل وحدة موضوع ّية أبرزها العنوان ،ما يقودنا إىل إضافة فهم

آخر وهو وحدة املضمون ،والس ّيام َّ
أن مفردة (الفتات) مت ّثل الشعارات التي

حيملها املتظاهرون عادة للمطالبة بحقوقهم ،وهذه الشعارات تكون عادة
موحدة وحمدودة وواضحة وخمت ََصة ،وإذا ما أضفنا إىل هذه الالفتات الدواوين
ّ
(إن املشنوق أعاله)( ،ديوان الساعة)( ،العشاء األخري لصاحب
الثالثة األخرية ّ

األول) ،وأبدلنا أسامءها إىل (الفتات ،)8و(الفتات،)9
اجلاللة إبليس
ّ
و(الفتات ،)10فال يتغري يشء عىل مستوى املفهوم؛ َّ
ألن قراءة هذه الدواوين

بشكل دقيق حييل بشكل واضح عىل تلك الالفتات املشار إليها من خالل ما مت ّثله
من وحدة موضوع ّية مع الدواوين السبعة األوىل.

ويقصد به تلك املفردات التي تدور عىل مساحة
 -2املعجم ال ّلغوي:
َ

وتتكرر؛ إذ تتشكّل من خالهلا وحدة املوضوع ،وهي كثرية ،مثل:
الدواوين
ّ

احلر ّية ،املوت ،احلياة ،الظلم ،املخرب ،ال ّلص ،الثورة ،اجلالّد،
(احلاكم ،الشعبّ ،

العرب ،اإلنسان ،الشيطان ،الوطن ،وغريها) ،فهذه املفردات ترت ّدد نفسها يف
قصائد الدواوين ،أو مع يشء من التباين ،أي يأيت ذكر املفردة أو مرادفاهتا ،مثل:

(احلاكم ،الرئيس ،أمري املؤمنني ،القائد) ،فتعمل هذه املفردات عىل دعم الفكرة
وتوكيدها يف ذهن املتل ّقي.

ني عليها شعر (أمحد
 -3ثنائية احلاكم والشعب :فالفكرة األساس التي ُب َ

مطر) تتم ّثل يف الرصاع الدائم واملتجدّ د بني تس ّلط احلاكم ورغبة الشعب يف
اخلالص منه ،إ ْذ استنفذ طاقته ّ
الشعر ّية يف السخرية والتهكّم احلا ّدين من
تراث الب�صرة
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ّ

والسالطني.)37(
الزعامء ّ

املستمرة للشعوب املغلوب عىل أمرها إىل عدم التهاون أمام
 -4الدعوة
ّ

املستعمر الذي قد يورده ّ
الشاعر أحيان ًا بشكل رصيح ،وغالب ًا ما مت ّثله (أمريكا)،

أو قد يورده من خالل احلاكم املم ّثل هلذا املستعمر.

املستمرة للثورة واإلحلاح عىل هذا املفهوم بام يم ّثله من حياة
 -5الدعوة
ّ

يلح عليها ّ
الشاعر وحياول إبرازها.
أهم األفكار التي ّ
كريمة ،وهي ّ

أهم النقاط التي تدعم فكرة البحث؛ ونظر ًا إىل طبيعة البحث
هذه باختصار ّ

الشعر ّية يف شعر ّ
التي تعتمد اإلحصاء ،ولعدم وجود إحصاء لألوزان ّ
الشاعر،
ال ّ
ارتأى البحث ْ
لكل قصائـد (مقاطع) ّ
ري مسح ًا شام ً
الشاعر يف املجموعة
أن ُي َ

الكاملة؛ للوقوف عىل األوزان املستعملة وبيان نسبتها؛ لتحديد جمموع األوزان
توضح تباين الوزن من مقطع إىل آخر ،ومن َث َّم انعكاس هذا
التي وردت والتي ّ
التباين عىل إيقاع القصيدة الواحدة الذي مت ّثله املجموعة الكاملة.

وبعد استعراض جداول هذا املسح ومعاينتها يف املجموعة الكاملة ،تتّضح

اإليقاعي ،التي
مجلة من اخلصائص التي يتم ّيز هبا شعر (أمحد مطر) عىل املستوى
ّ
أمكن إمجاهلا باآليت:

تبي َّ
أن وزن الرمل يأيت يف املرتبة األوىل من حيث نسبة وروده يف
ّ -1
ثم يليه وزن الرجز
املجموعة الكاملة؛ إ ْذ بلغ عدد القصائد ( )202قصيدةَّ ،
ثم يليه املتدارك بعدد قصائد بلغت ()83
بقصائد بلغ عددها ( )164قصيدةَّ ،

قصيدة.

 -2عىل وفق مفهوم (الديوان القصيدة) نكون أمام قصيدة متعدّ دة األوزان،

ال�سنة الأوىل  -املجلّد الأ ّول  -العدد الأ ّول
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ُ

كل مقطع جزء ًا من ٍّ
تتكون من جمموعة من املقاطع ،يم ّثل ّ
كل ،يم ّثله (الديوان
ّ
القصيدة).

 -3األوزان ّ
األعم األغلب من البحور التي حتمل طابع
الشعر ّية هي يف
ّ

الرسعة؛ ّ
ولعل السبب يعود إىل:

لح عليه ّ
التمرد والتحفيز
أ -طبيعة املوضوع الذي ُي ّ
الشاعر؛ إ ْذ يم ّثل حالة من ّ

تتعرض له الشعوب
ضدّ األنظمة ،وإظهار عيوهبا من جهة ،ومدى القهر الذي ّ

من جهة أخرى ،ما يستوجب -موضوعي ًا -اختيار أوزان تتوافق مع طبيعة
املوضوع الذي غالب ًا ما تأيت أحداث ُه متسارعة ،ما يستوجب-أيض ًا -استحضار

األوزان التي تتم ّيز بطابع الرسعة خلدمة الفكرة املراد إيصاهلا إىل املتل ّقي.

ب -تسارع األحداث يف القصائد كان له األثر الكبري يف اختيار ّ
الشاعر

السيعة لتخدم الفكرة ،فض ً
ال عن استيعاهبا أكرب عدد ممكن
هذه األوزان ّ

تقرب الزمن داخل الوحدة (التفعيلة) ،وهذا التقريب له
من الزحافات التي ّ
دور كبري يف تسارع األحداث ،ومن َث َّم انعكاسها عىل وحدة البيت ،وبعدها
انعكاسها عىل وحدة القصيدة.

دي واضح يف أغلب شعر ّ
الشاعر ،والس ّيام القصائد املق ّطعة
الس ّ
 -4البناء ّ

أن متتد وتتسع إىل ْ
الطويلة ،التي من شأهنا ْ
أن تستوعب الفكرة ،يساعدها يف

الشعر ّية التي اختارها ّ
ذلك طبيعة األوزان ّ
الشاعر يف هذا النوع من القصائد؛
إ ْذ َّ
إن أغلب األوزان التي يعتمد عليها ّ
السد ّية هي
الشاعر يف بناء قصائده ّ
ال عن ٍ
السد ّية ،فض ً
عدد غري قليل من
الرجز واملتدارك؛ لقرب هذه األوزان من ّ

القصائد التي تسري عىل وزن (الرمل) ،خيدمها بذلك رسعة التفعيلة التي يسري
تراث الب�صرة
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ّ

عري؛ إ ْذ َّ
عليها هذا الوزن ّ
إن تفعيلة وزن الرمل (فاعالتن) تتّسم بالرسعة
الش ّ
اإليقاع ّية بذاهتا ،فإذا دخل عليها زحاف اخلبن( ،)38أو ع ّلتا احلذف( )39والقرص،

زاد ذلك من رسعتها اإليقاع ّية ،وهو أمر أفاد منه ّ
الشاعر يف توظيف هذا الوزن
ٍ
دي؛ ّ
السد تتميز
الس ّ
ألن طبيعة ّ
يف عدد غري قليل من قصائده التي حتمل الطابع ّ
حلدَ ث ،وهذا بدوره حيتاج إىل تفعيلة تتوافق مع طبيعة هذا املوضوع.
بتسارع ا َ

ال�سنة الأوىل  -املجلّد الأ ّول  -العدد الأ ّول
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ُ

املبحثُ اخلام�سُ( :القافية)
املطلبُ الأوّلُ :التعريف بظاهرة (القافية)
ُي َعدُّ ّ
املكرر
الشعر من أكثر فنون األدب اهتامم ًا بالصوت ،فسلطة ّ
الصوت ّ
الشعر هي التي مت ّيزه عن فنون األدب األُخرُ ،ث ّم َّ
املتم ّثل بالتقفية يف ّ
إن التكرار

ا ُملن َت َظم ألصوات مع ّينة يم ّثل قيمة وإمتاع ًا( ،)40والقافية يف القصيدة العرب ّية

األهم واألبرز ،فهي نظام متكامل عرفه ّ
الشعر قبل
كانت وما زالت احلدث
ّ
ْ
الصوت وهيمنته عىل املتل ّقي ملا يم ّثله من
أن يعرف الوزن)41(؛ وذلك لسلطة ّ

َّ
وألن طبيعة ال ّلغة العرب ّية يم ّثل عامل الصوت
خاص ّية موسيق ّية يو ّلدها التكرار؛
ّ
مهم ِمن بنيتها ،والس ّيام الصوت يف القصيدة العرب ّية (العمود ّية)؛ َّ
جزء ًا ّ ً
ألن
األصل يف هذه القصيدة أهنا تُبنى عىل صوت واحد (حرف الروي) ،الذي يم ّثل
قص عدد األبيات أو طال.
القافية منذ انطالقة البيت ّ
األول حتى هنايتها ،مهام ُ َ

وهناك اتفاق عام عىل عدِّ القافية عنرص ًا مه ًام من عنارص اإليقاع ّ
عري،
الش ّ

فيعرفها (إبراهيم أنيس) بأهنا جمموعة
فهي رشيكة الوزن يف تكوين اإليقاعّ ،
تتكرر يف أواخر األسطر أو األبيات ٍ
بنحو تكون جزء ًا مه ًام من املوسيقى
أصوات ّ
يف ّ
الشعر ،فهي بمثابة الفواصل املوسيق ّية يتو ّقع السامع تردادها ،ويستمتع بمثل
()42
ب ما
حس َ
هذا الرتداد الذي يطرق اآلذان يف فرتات زمن ّية  ،قد تطول أو تقرص ْ

تقتضيه التجربة ّ
الشعر ّية ،ما جيعلها ظاهرة أسلوب ّية ترتبط باجلانب االنفعايل(.)43
وللقافية عدّ ة وظائف ،منها :إهنا تعطي القصيدة ُبعد ًا من التناسق والتامثل يرفع

من قيمة االنتظام النفيس واملوسيقي(َّ ،)44
وإن هلا دور ًا يف اتّساق النغم( ،)45فض ً
ال
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ّ

الشعر ّية( .)46ووجد البحث َّ
عن كوهنا عنرص ًا أساس ًا من عنارص حتقيق ال ّلغة ّ
أن

شعر (أمحد مطر) اعتمد عىل القافية بشكل تظهر به لتُشكّل حمور ًا من حماور البنية
النص عنرص ًا من
للنص ،تنتظم خالهلا الفاعل ّيات اإليقاع ّية ،ويكتسب ّ
الشكل ّية ّ

عنارص الوحدة والتامسك .وسيبني البحث استغراق القافية للنصوص ّ
الشعر ّية،

ّ
وترشح له وجود ثالثة أنواع من القافية قام شعر (أمحد مطر) بتوظيفها بصورة
ب نسبة شيوعها يف شعره ،وهي :القافية
حس َ
مك ّثفة ،سيكون احلديث عنها ْ
املكررة.
السطر ّية ،والقافية العمود ّية ،والقافية ّ
ّ

ال�سطرية) يف �شعر (�أحمد مطر)
املطلبُ الثاين :ظاهرة (القافية ّ
السطر ّية
النقطة األوىل :التعريف بالقافية ّ

معي ،هذا التكرار قد يأيت
هي القافية التي تقوم عىل أساس تكرار صوت ّ

متعاقب ًا ال انقطاع فيه ،وقد يأيت منقطع ًا بني احلني واآلخر(.)47

يف هذا النوع من القوايف تربز ظاهرة اإليقاع بشكل واضح من خالل

السمعي بتكرار حرف الروي بشكل متعاقب منذ انطالقة التقفية
الوضوح
ّ
األول -حتى هنايتها ،وقد ينقطع الصوت الذي يم ّثل حرف
األوىل -السطر ّ

الروي بني احلني واآلخر ،لكنّه يعود ليحافظ عىل سلطته الصوت ّية وحضوره يف
القصيدة.

وغالب ًا ما تتم ّثل هذه القافية يف هناية اجلملة ّ
الشعر ّية ،وهذا النوع مل تتوافر

عليه القصيدة اجلديدة إالّ عند بعض كبار ّ
الشعراء؛ لذا هي صورة من صور
القوايف النادرة ،بل واألقرب إىل القافية ا ُمل َّت َبعة يف ّ
الشعر
العمودي(.)48
ّ
ال�سنة الأوىل  -املجلّد الأ ّول  -العدد الأ ّول
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ُ

النقطة الثانية :القافية السطر ّية يف شعر (أمحد مطر)

التزم بعض ّ
الرواد هذا النوع من التقفية؛ بسبب قرهبم زمن ّي ًا من
الشعراء ّ

يفس انشدادهم هلا .واليشء الذي يثري االهتامم َّ
أن
القصيدة التقليد ّية ،وهو ما ّ

ّ
الرواد ،لكنّه يلتزم هذا الفعل التقفوي
الشاعر (أمحد مطر) هو من جيل ما بعد ّ
بشكل الفت ،واملتت ّبع شعره يلحظ َّ
أن أغلبه من هذه التقفية؛ إ ْذ يمكننا القول
َّ
إن ّ
تقليدي أكثر مما هو معارص ،بل حتى
الشاعر يف تعامله مع القافية هو شاعر
ّ

الوزين ،فهو -أيض ًا -أقرب إىل ّ
احلر ،فهو
الشعر
من ناحية البناء
ّ
التقليدي من ّ
ّ

مل يستعمل تداخل األوزان ،وال اختالط ّ
الشعر بالنثر ،وال غري ذلك مما اعتاده

شعراء القصيدة املعارصة غالب ًا ،بل هو يلتزم وزن ًا واحد ًا مهام طالت أو قرصت
القصيدةْ ،
والعمودي.
احلر
ّ
وإن تباينت من ناحية البناء بني ّ

السطر ّية قصيدة (سطور من كتاب
ومن القصائد التي اعتمدت القافية ّ

املستقبل)(:)49

بعد أل َفي سنة

ِ
الكتب
تنهض فوق

ن َ
ُبذ ٌة

وطن ُمغ ِ
ٍ
ْرتب
عن

تا َه يف أرض احلضارات
ِ
ِ
املغرب
املرشق حتى
من

الص ِ
دق
باحث ًا عن َدوحة ّ
ولكن
ْ
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ّ

عندما كا َد يراها

ح ّي ٌة ..مدفون ٌة
وسط بحار ال ّل ِ
هب
ْ
ُق ْر َب جثامن النبي

مات مشنوق ًا عليها
َ
ِ
الكذب!
بحبال

*******

يبق من ِ
آثاره
وطن مل َ
ٌ
ٍ
جدار َخ ِر ِ
ب
غري

تزل الصق ًة ِ
مل ْ
فيه
بقايا

ِ
ِ
الشعارات
نفايات
من
ور ِ
اخل َط ِ
وث ُ
ب
َ
(عاش حزب الـ...
يسقط اخلا....

عائدو)..

ِ
للمغتص ِ
ب!
واملوت

سطر:
وعىل اهلامش ٌ
اسم
أ َث ٌر ليس له ٌ

اسمه يوم ًا
إنّام كان ُ
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ُ

العر ِ
ب!
 ..بالد َ

تتأ ّلف تقفية القصيدة من صوتني ،مها :حرف الباء ،وهو حرف الروي،

معوض ًا عن الياء؛ إ ْذ وردت قوايف القصيدة ك ّلها جمرورة
والكس الذي جاء ِّ
ْ
بالكرس ،وهو أمر أثرى القافية؛ َّ
املعوض للياء َع ِم َل عىل امتداد
ألن
الكس ِّ
ْ
يب يف الوضوح السمعي ،والس ّيام َّ
أن حرف
الصوت ،ما كان له األثر اإلجيا ّ

الروي (الباء) هو من احلروف الشفاه ّية ،وهو عىل وفق ذلك ليس من احلروف
التي هلا وضوح سمعي ٍ
عال.
ّ
ويبدو َّ
النص ّ
عري استعمل هذه القافية لربط املتل ّقي مع إيقاع القصيدة
الش ّ
أن ّ
وانشداده معها حتى النهايةّ ،
احلر بتعدّ د القافية فيه قد جيعل املتل ّقي يفقد
فالشعر ّ

اإليقاعي ،ومن َث َّم ضعف انشداده وتواصله معها ،فكان البدّ من وجود
تركيزه
ّ

رابط يشدّ املتل ّقي من خالل تناغمه مع إيقاع القصيدة ،وجيعله متواص ً
ال معها،
ويتم ّثل هذا الرابط بالقافية السطر ّية التي تالزم القصيدة حتى هنايتها ،وهو أمر

ُيسهم يف مضاعفة زخم القصيدة إيقاع ّي ًا.

ومن األمثلة عىل استعامل القافية السطر ّية بوصفها رابط ًا يشدّ املتل ّقي وحي ّثه

عىل التواصل ،قصيدة (جمهود حريب)(:)50
أليب كان ٌ
معاش

تني!
هو أدنى من معاش امل ّي ْ
يذهب للدَّ ين
نصف ُه
ُ

وما يبقى
لِغ ِ
َوث ّ
جئني
الل ْ
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ّ

املغتصبني
ولتحرير فلسطني من
ْ

نني
الس ْ
مر ِّ
وعىل ِّ

الثائرين!
ثراء
ْ
كان يزدا ُد ُ
ينقص من ٍ
حلني
حني ْ
والثرى ُ

ِ
وسيوف الفتح ُّ
املقبض
تندق إىل
(الفاحتني)
يف أدبار جيش
ْ
فتلني
ْ

ٍ
ِ
ُّ
زيتون
أغصان
تنحل إىل
ُث َّم
ِ
ُّ
تني
وتنحل إىل
أوراق ْ
ِ
َ
ّ
البطن
أسفل
تتدل

اجلبني!
ويف أعىل
ْ

الناقص بالتقسي ِم
وأخري ًا َقبِ َل
ُ
فلسطني إىل ش ّق ِ
ني:
فانش ّقت
ُ

فلس
للثوارٌ :
ّ

طني!
وإلرسائيلْ :

*********
دين
وأيب احلايف ا َمل ْ

ِ
ِ
رجليه
أمخص
املغصوب يف
أيب
ُ
َ
الوتني
إىل حبل
ْ

َّ
ظل-ال يدري ملاذا؟-
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ُ

وحدَ ُه

ُ
باليمني
يقبض بال ُيرسى و ُيلقي
ْ
نفقات احلرب والغ ِ
َوث
بأيدي اخللفاء ّ
اردين!
الش
ْ

جاءت القافية هنا وسيلة من وسائل شعر (أمحد مطر) خل ْل ِق وحدة يف

القصيدة ،وطريقة من طرق األمان واالستقرار للمتل ّقي( ،)51فالقافية ُ متعة

ختف هلا اآلذانَّ ،
بالسمع عن طريقه،)52(
موسيق ّية ُّ
وإن انقطاعها شذوذ حييد ّ

ومن َث َّم قد يعزف املتل ّقي عن التواصل معها.

نالحظ َّ
أن قافية القصيدة تتأ ّلف من صوتني يتالزمان بدون انقطاع منذ

الساكنة)،
السطر ّ
األول إىل هنايتها ،وهذان الصوتان مها( :الياء ،والنون ّ
انطالقة ّ
الساكنة) عىل امتداد القصيدة
وقد كان للياء مع مالزمتها
َ
حرف الروي (النون ّ

اإليقاعي ،واستعامل ّ
الشعراء هذا النوع من القافية
يب عىل اجلانب
أثر إجيا ّ
ّ
دليل إحساسهم الكبري بالقيم ال ّلحنية التي متتلكها ال ّلغة ،ومن َث َّم إظهارها يف
قصائدهم.

أهم هذه القيم ،هي مسحة احلزن الواضحة يف هذه القصيدة ،التي و ّظف
ومن ّ

ّ
الشاعر فيها تقفية تتالءم مع طبيعتها؛ فالكالم عن فلسطني وال ّلجوء والفقر
بالسخرية
واملوت ،يستدعي اختيار نوع من التقفية تتناسب مع احلزن املشوب ّ

(الكوميديا السوداء) ،الذي يطفح بشكل واضح يف القصيدة .وللمزيد تنظر يف

(فبأي آالء الشعوب ّ
تكذبان)( ،اعتذار)،
املجموعة الكاملة القصائد( :نبوءة)،
ِّ

(آه لو ُيدي الكالم)( ،نمور من خشب)( ،حيث ّيات االستقالة)( ،يسقط
تراث الب�صرة
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الوطن)( ،ا ُمل ِ
يب)( ،عوائق)( ،انتفاضة)،
نحرف)( ،دجاج الفتح)( ،اإلرها ّ
(العشاء األخري)(.)53

ُ
الثالث :ظاهرة (القافية العمود ّية) يف �شعر (�أحمد مطر)
املطلب
ُ
النقطة األوىل :التعريف بالقافية العمود ّية

السمعي العايل الذي تفرضه
تتم ّيز القصيدة العرب ّية (العمود ّية) بالوضوح
ّ

وحدة القافية ،وهي من غري ّ
النص ّ
عري،
الش ّ
شك هلا عالقة كربى بموسيق ّية ّ

فتكرارها يف أواخر األشطر أو األبيات من القصيدة يكون جزء ًا هام ًا من

املوسيقى ّ
معي من
الشعر ّية ،وتردادها يف فرتات زمن ّية منت َظمة ،وبعد عدد ّ
خاص ،جيعلها بمثابة فواصل موسيق ّية هت ّيئ للمستمع فرصة
مقاطع ذات نظام
ّ
ووجب ْ
التأ ّمل املصحوب باإلمتاع املوسيقي ،فهي متام املوسيق ّية ّ
أن
الشعر ّية،
َ

تكون أعذب ما يف البيت ،فإذا كان البيت وحدة موسيق ّية ،فالقافية خامتة هذه
يتم اإلحساس بال ّل ّذة الفن ّية)54(؛ ألهنا ترتبط بموقع الوقوف ما
الوحدة ،وهبا ّ

خاص ّية إنشاد ّية تطريب ّية فرضتها العالقة مع الوزن ّ
عري؛ لكوهنا
أكسبها
الش ّ
ّ
تعمل عىل ضبط وقفاته الدور ّية.

النقط ُة الثانية :القافية العمود ّية يف شعر (أمحد مطر)

من القصائد التي تعتمد القافية العمود ّية يف شعر (أمحد مطر) قصيدة

(احلميم)(:)55

ْ
األحداق
تنطفئ

اسم ُه
حني أطالع َ

ُ
حترتق

اسم ُه
وحني ُ
أكتب َ
ال�سنة الأوىل  -املجلّد الأ ّول  -العدد الأ ّول
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ُ

ْ
املذاق

اسـم ُه
أذكر َ
وحني ُ

يلدغُني

اسـم ُه
أنرش َ
وحني ُ
اسـم ُه
وحني أ ْطبِ ُق َ

ْ
ُ
اآلفاق
تنكمش

اسـم ُه
وحني ُ
أكتب َ

أحس
ُّ

ينطبق
ُ

ْ
باختناق
ْ
اإلطباق

قافية هذه القصيدة هي من القوايف املق ّيدة ،وهي القافية التي اعتمدها ّ
الشاعر

يف أغلب قصائده؛ إ ْذ م ّثلت ما نسبته ( )٪ 61من شعرهَّ ،
السبب يرجع إىل
ولعل ّ
َّ
أن التحريك الذي يزيد آخر البيت طوالً ،أثقل-بال ريب -من التسكني الذي
املعنوي والعجز وعدم القدرة عىل التغيري ،وهناك
يتناسب مع حالة السكون
ّ
أن ُيضاف ،وهو َّ
سبب آخر يمكن ْ
الشاعر (أمحد مطر) ينظم ّ
أن ّ
الشعر بنا ًء عىل

موقف أو فكرة تعتمل يف خم ّيلته يريد إيصاهلا إىل أكرب عدد من املتل ّقني يف ُي ْ ٍ
س
وسهولة ،واحلركة اإلعراب ّية يف آخر كلمة يف السطر ّ
عري تق ّيده وحتدُّ من
الش ّ
انسياب ّية القافية ،فالبدّ له من اإلتيان بام يشاهبها إعراب ّي ًا ،وهو أمر جيعله يعاين

من اصطياد الكلمة املالئمة يف القافية ،ومن َث َّم تكون القافية عائق ًا أمام وصول
الفكرة التي ُيراد إيصاهلا إىل املتل ّقي ،أ ّما ّ
الشاعر الذي يستعمل القوايف املق َّيدة،
يكتب يف راحة وسعة من املفردات ،فهو جيمع القوايف املفتوحة إىل املضمومة
فإ ّن ُه
ُ

عربة ،و ُيضاف إىل ذلك
املنونة،
إىل املكسورة،
واملنونة إىل غري ّ
ّ
واملعربة إىل غري ا ُمل َ
َ
الشاعر صاحب رسالة ،وهذا يقتيض منه ْ
َّ
أن ّ
الرسالة إىل أغلب طبقات
أن تصل ّ
املتل ّقني ،والس ّيام النّاس البسطاء من أصحاب الثقافات البسيطة ،وهؤالء ال

هيتمون للفكرة وطبيعتها.
يقيمون وزن ًا للحركة اإلعراب ّية بقدر ما ّ

وبالعودة إىل القصيدة ،نراها تتّكئ صوت ّي ًا عىل حرف الروي (القاف)
تراث الب�صرة
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ّ

الروي فإنّنا نجد وضوح ًا سمع ّي ًا عالي ًاّ ،
ولعل
الساكنة ،وعىل الرغم من سكون ّ
ّ
فتعانقت الرغبة يف التعبري عن األمل
الصوت نفسه،
ْ
السبب يرجع إىل طبيعة ّ
ّ

جسدَ ه تعانق املمدود مع القاف
مع اإلحساس بالعجز ّ
والسكونّ ،
والضعف ّ

الساكنة.

ويف قصيدة أخرى يقول(:)56

األوثان
وطن تضيق برجسه
ُ
ٌ

بان!
وفريس ٌة تبكي هلا ال ُع ْق ُ
الرشيان
رش ِه
ُ
و ُيعيذها من ِّ
َ
ْ
الشيطان
بجلدك ّأيا
فانفذ
ُ

فمياهنا
والفقر ليس بأرضنا،
ُ
ُ
وبوارج الغر ِ
باء قدْ كانت هنا
ُ
َ

ران
تروي املياه ،ونفطنا ُغدْ ُ
َ
محاك ،وهم هنا قدْ كانوا
حتمي

فجمي ُعهم قدْ ّ
كذبوا ،ومجي ُعهم

قدْ م ّثلوا ،ومجي ُعهم قدْ خانوا

سـتعو ُد أوطاين إىل أوطاهنا

اإلنسان!
إن عا َد إنسان ًا هبا
ُ
ْ

يضمدُ للسيوف جراحها
ود ٌم
ّ
َ
بكيدك ك ّل ُه
عصفت
هي فتن ٌة
ْ

[]...

[]...
[]...

صوت األلف والنون املضمومة،
يرتكز البناء الصويت يف هذه القصيدة عىل
َ

تتبي لنا قدرة القافية التي ترت ّدد يف أزمان متساوية تفرضها الوحدة
فعند قراءهتا ّ
الزمن ّية املتقاربة يف البيت ّ
عري ،التي يم ّثلها عدد تفعيالت البيت عىل
الش ّ

الذهني املتواصل؛ بسبب املوسقة التي حتدثها القافية ،والس ّيام
االستحضار
ّ
العمودي-
حضور التو ّقع ،ففي كثري من األحيان يكون املتل ّقي -املستمع للشعر
ّ
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النص عن طريق القافية وتو ّقعه هلا يف هناية البيت ،وهذا التو ّقع
مشارك ًا يف إنتاج ّ

يت الذي حتدثه القافية من جهة أخرى،
يفرضه السياق من جهة ،والتنغيم الصو ّ

تسجل حضور املبدع واملتل ّقي مع ًا.
أهم القوايف التي ّ
ف ُي َعدّ هذا النوع من ّ

املطلبُ الرابعُ :ظاهرة (القافية املك ّررة) يف �شعر (�أحمد مطر)
املكررة
النقطة األوىل :التعريف بالقافية ّ

وهي من أنواع القافية التي عرفتها القصيدة العرب ّية حديث ًا؛ إ ْذ َّ
إن هذا النوع

من القوايف مل يكن له حضور مثلام هو حاصل يف قصيدة التفعيلة؛ لكونه ُي َعدُّ عيب ًا
أطلقت عليه العرب (اإليطاء)ْ ،
وإن ور َد يف القصيدة
من عيوب القافية ،وهو ما
ْ
مؤش ًا سلب ّي ًا عىل ّ
الشاعر.
فهو يم ّثل ّ

أما يف القصيدة املعارصة ،فهذه القافية يف كثري من األحيان تضيف مجال ّية

النص ّ
عري ،وتكرار الكلامت نفسها
الش ّ
للقصيدة من خالل تناغم األصوات يف ّ
الشعر ّية ،فض ً
يف هنايات األسطر ّ
ال عن دعمها اجلوانب الدالل ّية.

وهناك عدّ ة أسباب جتعل املتل ّقي يتق ّبل مثل هذه القافية يف ّ
احلر،
الشعر ّ

املكررة يف قصيدة التفعيلة ختتلف بنائ ّي ًا عنها يف
منها طبيعة البناء ،فالقوايف
ّ
القصيدة العمود ّية؛ إ ْذ َّ
إن بناء القصيدة العمود ّية يكاد يكون هندس ّي ًا ،أ ّما يف

شعري وآخر ،ومن األسباب -أيض ًا-
قصيدة التفعيلة ،فالبناء متباين بني سطر
ّ
ِ
مستعدّ ًا نفس ّي ًا
النفيس للمتل ّقي ،فهو يف هذا النوع من القصائد يكون
االستعداد
ّ
املكررة ،فض ً
باملتموج،
ال عن طبيعة التكرار الذي يأيت بشكل أشبه
ّ
لسامع القافية ّ
فهو قد يأيت أو خيتفي من حني آلخر.

تراث الب�صرة
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ّ

املكررة يف شعر (أمحد مطر)
النقطة الثانية :القافية ّ

ومن قصائد ّ
مكررة قصيدة (رماد)(:)57
الشاعر التي استعمل فيها قوايف ّ

حي عىل اجلها ْد
َّ

تدور يف املزا ْد
كنّا..
ْ
وكانت خيم ٌة ُ
تدورُ ..ث َّم ّإنا
تدورُ ..ث َّم ّإنا
ُ

يبتاعها الكسا ْد

********
حي عىل اجلها ْد
َّ
مؤم ٌم
تفكرينا ّ

وصوتنا ُمبا ْد

مرصوص ٌة صفوفنا ..ك ًّ
ال عىل انفرا ْد
مرش َع ٌة نوافذ الفسا ْد
َ

ُم ْق َف َل ٌة خمازن العتا ْد

والوضع يف صاحلنا
ُ

واجلزء يف ازديا ْد!
ُ

**********

حي عىل اجلها ْد
َّ
رما ُدناِ ..من حتته رما ْد
ٌ
سنابل
أموا ُلنا..

ال�سنة الأوىل  -املجلّد الأ ّول  -العدد الأ ّول
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مرصف اجلرا ْد
ُمو َد َع ٌة يف َ
ونفطنا جيري عىل احليا ْد

والوضع يف صاحلنا
ُ
فجاهدوا يا أيا ِ
العبا ْد!
ّ
**********
رمادنا ِمن ِ
حتته رما ْد
ُ
ِمن ِ
حتته رما ْد
ِمن ِ
حتته َرما ْد
حي عىل اجلام ْد!
َّ

مرات ،هي (اجلهاد) جاءت
املكررة يف هذه القصيدة ثالث ّ
وردت القافية ّ

مكررة متالزمة
مرات بشكل متباعد ،واألخرى ( ُث َّم ّإنا) التي وردت ّ
ثالث ّ

مرتان متالزمة ،ومثلها متباعدة.
مرات ،منها ّ
مرتني ،والثالثة (رماد) جاءت أربع ّ
ّ
القصيص ،فقد اخترصت
النص خدمة القافية للبناء
واملالحظ يف هذا
ّ
َ
ّ
الزمن الذي يمكن ْ
أن متتدّ خالله القصيدة إليضاح الفكرة ،فض ً
ال عن الطابع

التقفوي للقصيدة ،والس ّيام
املكرر ،الذي جاء متوازي ًا صوت ّي ًا مع البناء
ّ
الصويت ّ

ّ
َّ
املكر َرة ،والقوايف ك ّلها مل خترج عن هذا
أن القصيدة تنهض صوت ّي ًا عىل
الدوال ّ

النص.
الصوت ،ما كان له األثر الواضح يف إبقاء املتل ّقي يف أجواء ّ

ومن القصائد األُخر التي يستعمل فيها ّ
متكررة قصيدة (ع ّباس
الشاعر قوايف ّ

يستخدم تكتيك ًا جديد ًا)(:)58
ِ
اجلولة امل ّظ َّفر ْة
بعد انتهاء
تراث الب�صرة
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(ع ّباس) شدَّ املِخْ َص ْة

ودس فيها خنجره
َّ

وأعلن استعداد ُه للجولة ا ُملنْ َت َظر ْة
َ

**********
ال ِّل ُّص َّ
دق باب ُه..

يفتح ل ُه
(ع ّباس) مل ْ

ضجر ْه..
ال ِّل ُّص أبدى َ

(ع ّباس) مل ُي ْص ِغ ل ُه
ال ِّل ُّص هدَّ با َب ُه

وعا َب ُه

البيت بغري ُر ْخ َص ٍة
واقتحم
َ
َ
وانتهر ْه
َ

أين البقرةْ؟
ثورَ ..
 -يا ُ

دس ك َّف ُه يف املِخْ َص ْة
(ع ّباس) َّ
َّ
واستل منها ِخنجر ْه
ٍ
شجاعة:
وصاح يف
ِ
الغرفة املجاورةْ!
يف

*********
خوار البقر ْة
عال
ُ

َّ
خوار البقر ْة
خف
ُ
ال�سنة الأوىل  -املجلّد الأ ّول  -العدد الأ ّول
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خوار البقر ْة
خار
ُ
َ
ُث َّم مىض

وصوت ع ّب ٍ
يدوي خلف ُه
ُ
اس ّ
ف ْلتسقط املؤامر ْة
ِ
تسقط املؤامر ْة
ف ْل

ِ
تسقط املؤامرةْ!
ف ْل
ِ
نجر ما حاج ُت ُه؟
 -ع ّباس ..واخل ُ

 للمعضالت القاهر ْة وغار ُة ال ِّل ِّص؟!ت دابر ْه
 -قط ْع ُ

ت من ُه َمسخَ رةْ!
جع ْل ُ
أنظر...
ْ

لقدْ غا َف ْل ُت ُه

واجتزت َّ
خط الدّ ائرةْ!
ُ

ٍ
النص ّ
(املخصةْ) ،فقد وردت
قواف ،هي
مخس
عري ُ
الش ّ
تكررت يف هذا ّ
َ
ّ

مرتني ،وقافية
مر ْ
تني ،ومثلها قافية (خنجر ْه) ،التي وردت ّ
مكررة غري متالزمة ّ
ّ

مرات جاءت
مرات ،ووردت قافية (البقرةْ) أربع ّ
(دائرةْ) ،التي وردت ثالث ّ
مكررة ومتالزمة ،وابتعدت واحدة عن مثيالهتا؛ إ ْذ فصلت بينه ّن
ثالث منها ّ
مرات ،وكانت
جمموعة من القوايف ،أ ّما قافية (املؤامرةْ) ،فقدْ وردت ثالث ّ
ْ
النص.
مكررة ومتالزمة مل
تفصل بينها قافية يف ّ
ّ
تراث الب�صرة
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ّ

التنوع
املكررة يف هذا
تنوع القافية
النص ،وهذا ّ
ّ
السهولة مالحظة ّ
ّ
ومن ّ
العمودي ،فهو ساعده عىل
النص
ّ
النص كثري ًا ،عىل عكس وروده يف ّ
قدْ خدم ّ
وعوض عن اإلتيان بقصيدة طويلة إليضاح الفكرة
النهوض بطابعه
الرسديّ ،
ّ

القصيص
من خالل تكرار القافية التي اخترصت الزمن كثري ًا ،وساعدت يف البناء
ّ
للقصيدةّ ،
املكررة يف
أهم اجلوانب التي
ْ
هنضت هبا التقفية ّ
ولعل هذا اجلانب من ّ
القصيدة املعارصة.

و ُيالحظ ّ
املكررة يف شعر (أمحد مطر) غالب ًا ما ترد ضمن القصائد
أن القوايف ّ

السطر ّيةّ ،
ولعل السبب يعود إىل ّ
أن ّ
الشاعر حياول إبراز فكرة بعينها من خالل
ّ
اإلحلاح عىل تكرارها يف القصيدة ،فض ً
املوسيقي للقصيدة.
ال عن تقوية اجلانب
ّ

األول)،
وملزيد من األمثلة تُنظر القصائد التالية يف املجموعة الكاملة( :البيان ّ

(بالد الكتامن)( ،القبض عىل جمنون م ّيت)( ،سني وجيم)( ،فصل اخلطاب)،

(األمل الباقي)( ،قال ّ
الشاعر)( ،االختيار)( ،القتيل املقتول)( ،بحث يف معنى
األيدي)( ،الغابة)( ،جدول األعامل)(.)59
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اخلامتة
حاولت الدّ راسة رصد ظاهرة اإليقاع ّية من الظواهر األسلوب ّية الشائعة يف
ْ

خاصة،
شعر (أمحد مطر) ،وحتليلها ،وبيان وظائفها ،فشعره يمتلك ميزات
ّ
بلغت به آفاق ًا رحبة بفضل حضوره الفاعل بني املتل ّقني ،ويمكن تلخيص النتائج

التي توصل إليها البحث ،بام يأيت:

َّ -1
العمودي ،الذي
إن شعره يعتمد يف بنائه موسيق ّي ًا عىل نوعني ،مها :البناء
ّ

موزعة طباع ّي ًا لتأيت
أثبت البحث شيوعه بشكل الفت ،وغالب ًا ما تكون الكتابة َّ

احلر ،والنوع اآلخر هو :التشكيل املتناوب ،أي :تزاوج
عىل نمط التشكيل ّ
واحلر يف القصيدة.
العمودي
الشكلني
ّ
ّ

َّ -2
العمودي؛ إ ْذ يعتمد وزن ًا
إن بناء القصيدة وزني ًا يف شعره يشبه البناء
ّ

واحد ًا يف ذلك البناء شأنه شأن ّ
الشعراء التقليد ّيني.

 -3برزت ظاهرة التقطيع بشكل الفت يف شعر (أمحد مطر) ،أي :تكوين

القصيدة موسيق ّي ًا من عدّ ة مقاطع ،فقد وردت ( )218قصيدة ُم َق َّط َعة مقابل

( )264قصيدة اعتياد ّية من جمموع ( )482قصيدة مت ّثل ّ
كل شعره يف املجموعة

وظهر َّ
أن الكثري من هذه القصائد
يقرب من النصف،
َ
الكاملة ،وهو عدد مرتفع ُ

تتكون من مقاطع تعتمد يف بنائها عىل الومضة بشكل كامل ،وأخرى تعتمد عىل
ّ
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ّ

املقاطع الطويلة ،وبعضها يعتمد الومضة واملقاطع الطويلة.

أن يكون قصيدة واحدة ،ومت ّثل ّ
إن شعر (أمحد مطر) يمكن ْ
ّ -4
كل قصيدة يف

دواوينه العرشة مق َطع ًا من قصيدة واحدة طويلة متتدّ عىل مساحة الدواوين ،وهو
اإليقاعي.
أمر يم ّثل ظاهرة جديدة يف التعامل
ّ

 -5ظهر للبحث َّ
أن وزن الرمل يأيت يف املرتبة األوىل من حيث نسبة استعامله

يف املجموعة الكاملة؛ إ ْذ َ
ثم يليه وزن الرجز
بلغ عدد القصائد ( )202قصيدةَّ ،
ثم يليه وزن املتدارك بعدد قصائد بلغت
بقصائد بلغ عددها ( )164قصيدةَّ ،

( )83قصيدة.

واملكررة يف شعره بشكل
 -6برزت ظاهرة التقفية العمود ّية والسطر ّية
ّ
واضح ،وهو ما يشري إىل ّ
أن شعره أقرب إىل القصيدة العمود ّية منه إىل قصيدة

الصوت واالعتامد عىل القافية يف شدّ املتل ّقي
التفعيلة من خالل توظيف ّ

لالستمتاع بإيقاع القصيدة.

السطر ّية ،وظهر للبحث ّ
أن ذلك
املكررة يف أغلب القصائد ّ
 -7ورود القافية ّ
ٍ
النص ،والسبب
األول :إبراز فكرة ما من خالل تكرارها يف ّ
يعود إىل سببنيّ ،
يت.
األخر يتع ّلق باجلانب الصو ّ
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الهوام�ش
ظه َر.520/4 :
ُ -1ينظر :لسان العرب ،ابن منظور ،مادة َ
ُ -2ينظر :القاموس املحيط ،الفريوزبادي.3136/1 :
احللبي ،حممود درابسة:
ُ -3ينظر :ظواهر أسلوب ّية يف كتاب جوهر الكنز البن األثري
ّ
ساين ،رابح بوحوش :ص.139
النص األد ّ
ص ،180و ُينظر :مفهوم ّ
يب يف الدرس ال ّل ّ
 -4األسلوب والنحو :دراسة تطبيق ّية يف عالقة اخلصائص األسلوب ّية ببعض الظاهرات
حممد عبد اهلل جرب :ص .6
النحو ّيةّ ،
ب ،473/1 :و ُينظر :أساس البالغة،
ُ -5ينظر :لسان العرب ،ابن منظور ،مادة َس َل َ
الزخمرشي :ص .361
ُ -6ينظر :مصطلحات بالغ ّية ،أمحد مطلوب :ص.50
 -7األسلوب :دراسة بالغ ّية حتليل ّية ألصول األساليب األدب ّية ،أمحد الشايب :ص.44
 -8فن دراسة األسلوب دراسة وتطبيق َعرب العصور األدب ّية ،آدم محيد ثويني :ص .118
ُ -9ينظر :الرتكيب ال ّلغوي لألدب ،لطفي عبد البديع :ص .129
ُ -10ينظر :علم األسلوب مبادئه وإجراءاته ،صالح فضل :ص.84
 -11دليل الدراسات األسلوب ّية ،جوزيف ميشال رشيم :ص ،38-37و ُينظر :ال ّلغة
يب ،سعيد الغانمي :ص ،29وما بعدها.
واخلطاب األد ّ
ُ -12ينظر :األسلوب ّية واألسلوب ،عبد السالم املسدّ ي :ص .57
 -13األسلوب ّية ،وحتليل اخلطاب ،نور الدين السد.13/1 :
النص ،إبراهيم خليل :ص.131
ُ -14ينظر :األسلوب ّية ونظرية ّ
 -15النقد واحلداثة ،عبد السالم املسدّ ي :ص.44
ُ -16ينظر :بنية ال ّلغة ّ
الشعر ّية ،جان كوهني :ص.35-34
 -17نقد استجابة القارئ ،رامان سلدن :ص.32
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ّ
ُ -18ينظر :األسلوب ّية وحتليل اخلطاب ،نور الدين السد.172/1 :
 -19أسلوب االلتفات يف البالغة العرب ّية ،حسن طبل :ص.47
 -20أثر ال ّلسانيات يف النقد العريب احلديث ،توفيق الزيدي :ص.63
 -21اإليقاع أنامطه ودالالته يف لغة القران الكريم :دراسة أسلوب ّية دالل ّية ،عبد الواحد
زيارة اسكندر :ص.9
 -22اإليقاع يف ّ
الشعر العريب من البيت إىل التفعيلة ،مصطفى مجال الدين :ص .15-14
 -23عن بناء القصيدة احلديثة ،عيل عرشي زايد :ص.95
 -24املجموعة الكاملة :ص.221-220
فتتحول التفعيلة من (مستفعلن) إىل
 -25الطي :حذف احلرف الرابع الساكن،
ّ
(مستعلن)ُ .ينظر :اإليقاع يف ّ
الشعر العريب من البيت إىل التفعيلة ،مصطفى مجال الدين:
ص.84
فتتحول التفعيلة من
 -26القطع :حذف ساكن الوتد املجموع وإسكان ما قبله،
ّ
(مستفعلن) إىل (مستفعل)ُ .ينظر :اإليقاع يف ّ
يب من البيت إىل التفعيلة ،مصطفى
الشعر العر ّ
مجال الدين :ص.85
الصفحات (،282 ،277 ،252 ،238 ،223 ،220 ،217
ُ -27ينظر :عىل التوايل ّ
،432 ،383 ،380-379 ،367-366 ،351 ،350-348 ،346-345 ،299 ،290
 )449 ،433من املجموعة الكاملة.
 -28دير املالك ،حمسن أطيمش :ص.285
 -29املجموعة الكاملة :ص.206-203
 -30البنية اإليقاع ّية يف شعر محيد سعيد ،حسن الغريف :ص.112
الصفحات (،197-194 ،30 ،22 ،19
ُ -31ينظر :عىل التوايل :املجموعة الكاملةّ ،
،295-293 ،290-289 ،256-253 ،252-251 ،250 ،250-248 ،212-207
.)363-362 ،343-342
 -32املجموعة الكاملة :ص.503
 -33املجموعة الكاملة :ص.58-57
 -34املصدر نفسه.274-265 :
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ُ
الصفحات-216 ،130-128 ،63-61( :
 -35تُنظر يف املجموعة الكاملة عىل التوايل ّ
 )308-307 ،253-252 ،217من املجموعة الكاملة.
ُ -36ينظر :مدخل إىل العلوم اإلسالم ّية ( )1املنطق-الفلسفة ،مرتىض املطهري :ص.90
 -37اخلطاب ّ
حممد وليد :ص.201
الشعري يف الفتات أمحد مطرّ ،
فتتحول من (فاعالتن) إىل
املتحرك من التفعيلة،
 -38اخلبن :هو حذف احلرف الثاين
ّ
ّ
( َف ِعالتن)ُ .ينظر :اإليقاع يف ّ
يب من البيت إىل التفعيلة ،مصطفى مجال الدين:
الشعر العر ّ
ص.84
فتتحول من (فاعالتن) إىل
السبب اخلفيف من آخر التفعيلة،
ّ
 -39احلذف :هو حذف ّ
(فاعال)ُ .ينظر :اإليقاع يف ّ
يب من البيت إىل التفعيلة ،مصطفى مجال الدّ ين :ص.93
الشعر العر ّ
ُ -40ينظر :موسيقى ّ
يب مرشوع دراسة علم ّية ،شكري ع ّياد :ص.108
الشعر العر ّ
 -41ال ّلغة ّ
حممد رضا مبارك :ص.179
الشعر ّية يف اخلطاب
النقدي العر ّ
ّ
يبّ ،
ُ -42ينظر :موسيقى ّ
الشعر ،إبراهيم أنيس :ص.246
ُ -43ينظر :موسيقى ّ
يب ،مرشوع دراسة علم ّية ،شكري ع ّياد :ص.101
الشعر العر ّ
ّ -44
الشعر ّية العرب ّية ،أدونيس :ص.13
 -45احلركة ّ
الشعر ّية يف فلسطني ،صالح أبو أصبع :ص.179
حممد صابر
ُ -46ينظر :القصيدة العرب ّية احلديثة بني البنية الدالل ّية و البنية اإليقاع ّيةّ ،
عبيد :ص.91
ُ -47ينظر :املصدر نفسه :ص.103
ُ -48ينظر :ظواهر أسلوب ّية يف ّ
الشعر احلديث يف اليمن (دراسة وحتليل) ،قاسم أمحد
الزمر :ص.321
 -49املجموعة الكاملة :ص.50-49
 -50املجموعة الكاملة :ص.478
ُ -51ينظر :ظواهر أسلوب ّية يف ّ
الشعر احلديث يف اليمن (دراسة وحتليل) ،قاسم أمحد
الزمر :ص.320
 -52يسألونك ،ع ّباس حممود الع ّقاد :ص ،66و ُينظر :ظواهر أسلوب ّية يف ّ
الشعر احلديث
يف اليمن (دراسة وحتليل) ،قاسم أمحد الزمر :ص.319

تراث الب�صرة

128

جملّة ف�صل ّية حمكّمة

املالكـي
د .خـالد جـفّال لفتـة
ّ
الصفحات (-179 ،104-103 ،96-95 ،86 ،65-64 ،11
ُ -53ينظر عىل التوايل ّ
)502 ،497-495 ،430- 429 ،363 ،331-328 ،217-216 ،194-192 ،181
من املجموعة الكاملة.
النص ّ
عري ،عبد الفتّاح صالح :ص.78
الش ّ
 -54عضو ّية املوسيقى يف ّ
 -55املجموعة الكاملة.345-344 :
 -56املجموعة الكاملة :ص.503
 -57املجموعة الكاملة.33-32 :
 -58املجموعة الكاملة.168-166 :
الصفحات (-186 ،184 ،183 ،181 ،137-134 ،88 ،70
ُ -59ينظر عىل التوايل ّ
 )381 ،355-354 ،344-343 ،216-215 ،190-188 ،188من املجموعة الكاملة.
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ُ

واملراجع
امل�صاد ُر
ُ
الزخمرشي (ت  ،)#538مركز حتقيق الرتاث ،اهليئة املرص ّية العا ّمة
 -1أساس البالغة،
ّ
للكتاب ،الطبعة الثالثة ،القاهرة ،مرص1985 ،م.
اجلرجاين (ت ،)#471حتقيق :ريرت ،مطبعة املعارف،
 -2أرسار البالغة ،عبد القاهر
ّ
إسطنبول ،تركيا1954 ،م.
يب ،القاهرة ،مرص.
 -3أسلوب االلتفات يف البالغة العرب ّية ،حسن طبل ،دار الفكر العر ّ
 -4األسلوب دراسة بالغ ّية حتليل ّية ألصول األساليب األدب ّية ،أمحد الشايب ،مكتبة
النهضة املرص ّية ،القاهرة ،مرص1991 ،م.
 -5األسلوب والنحو دراسة تطبيق ّية يف عالقة اخلصائص األسلوب ّية ببعض الظاهرات
حممد عبد اهلل جرب ،دار الدعوة للطبع والنرش والتوزيع ،الطبعة األوىل ،اإلسكندر ّية،
النحو ّيةّ ،
مرص1988 ،م.
 -6األسلوب ّية واألسلوب ،عبد السالم املسدّ ي ،الدار العرب ّية للكتاب ،الطبعة الثالثة،
ليبيا-تونس1988 ،م.
 -7األسلوب ّية وحتليل اخلطاب ،نور الدين السد ،دار هومة ،اجلزائر1997 ،م.
املؤسسة العرب ّية للدراسات والنرش ،الطبعة
 -8األسلوب ّية ونظر ّية ّ
النص ،إبراهيم خليلّ ،
األوىل ،بريوت ،لبنان 1997 ،م.
 -9األعامل ّ
الشعر ّية الكاملة ،أمحد مطر ،الطبعة األوىل ،لندن2003 ،م.
 -10اإليقاع أنامطه ودالالته يف لغة القرآن الكريم ،عبد الواحد زيارة اسكندر ،رسالة
ماجستري ،جامعة البرصة1995 ،م.
 -11اإليقاع يف ّ
الشعر العريب من البيت إىل التفعيلة ،مصطفى مجال الدين ،املكتبة
الوطن ّية ،بغداد ،العراق1974 ،م.
حممد عبد امل ّطلب ،اهليأة املرص ّية العا ّمة للكتاب ،القاهرة،
 -12البالغة واألسلوب ّيةّ ،
مرص1984 ،م.
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حممد عبد امل ّطلب ،دار املعارف ،القاهرة ،مرص،
 -13بناء األسلوب يف شعر احلداثةّ ،
1988م.
 -14البنية اإليقاع ّية يف شعر محيد سعيد ،حسن الغريف ،دار الشؤون الثقاف ّية العا ّمة،
الطبعة األوىل ،بغداد ،العراق1989 ،م.
 -15بنية ال ّلغة ّ
وحممد العمري ،دار توبقال
حممد الوايلّ ،
الشعر ّية ،جان كوهني ،ترمجةّ :
للنرش ،الطبعة االوىل ،الدار البيضاء ،املغرب1986 ،م.
 -16احلركة ّ
املؤسسة العرب ّية للدراسات والنرش،
الشعر ّية يف فلسطني ،صالح أبو إصبعّ ،
بريوت ،لبنان1979 ،م.
 -17اخلطاب ّ
حممد ،رسالة ماجستري ،جامعة
الش ّ
حممد وليد ّ
عري يف الفتات أمحد مطرّ ،
البرصة2007 ،م.
املؤسسة اجلامع ّية للدراسات والنرش
 -18دليل الدراسات األسلوب ّية ،جوزيف رشيمّ ،
والتوزيع ،الطبعة األوىل ،بريوت ،لبنان1984 ،م.
 -19دير املالك دراسات نقد ّية للظواهر الفن ّية يف ّ
الشعر العراقي املعارص ،حمسن اطيمش،
دار الرشيد ،بغداد ،العراق1982 ،م.
 -20ظواهر أسلوب ّية يف ّ
الشعر احلديث يف اليمن (دراسة وحتليل) ،قاسم أمحد الزمر،
مركز عبادي للدراسات والنرش ،صنعاء ،اليمن1996 ،م.
 -21ظواهر أسلوب ّية يف كتاب (جوهر الكنز) البن األثري احللبي ،حممود درابسة ،جم ّلة
أبحاث الريموك ،سلسلة اآلداب وال ّلغويات ،املج ّلد السابع عرش ،العدد األول ،جامعة
الريموك ،إربد ،األردن1999 ،م.
النص ّ
عري ،عبد الفتّاح صالح نافع ،مكتبة املنار ،الطبعة
الش ّ
 -22عضو ّية املوسيقى يف ّ
األوىل ،الزرقاء ،األردن1985 ،م.
 -23علم األسلوب مبادئه وإجراءاته ،صالح فضل ،اهليأة املرص ّية العا ّمة للكتاب،
القاهرة ،مرص1987 ،م.
 -24فن دراسة األسلوب دراسة وتطبيق عرب العصور األدب ّية ،محيد آدم ثويني ،دار
صفاء ،عامن ،األردن2006 ،م.
مؤسسة الرسالة ،الطبعة الثانية،
 -25القاموس املحيط ،جمد الدين الفريوز أباديّ ،
ال�سنة الأوىل  -املجلّد الأ ّول  -العدد الأ ّول
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ظواهر �أ�سلوب ّية يف �شعر (�أحمد مطر) (الظاهرة الإيقاع ّية �أمنوذج ًا)
ُ
بريوت ،لبنان1987 ،م.
حممد صابر عبيد،
 -26القصيدة العرب ّية احلديثة بني البنية الدالل ّية والبنية اإليقاع ّيةّ ،
منشورات احتاد الكتّاب العرب ،دمشق ،سورية2001 ،م.
 -27لسان العرب ،ابن منظور (ت ،)#711تقديم :عبداهلل العالييل ،إعداد :يوسف
خ ّياط ،دار لسان العرب ،بريوت ،لبنان ،د.ت.
 -28ال ّلغة ّ
حممد رضا مبارك ،دار الشؤون الثقاف ّية
الشعر ّية يف اخلطاب
النقدي العر ّ
ّ
يبّ ،
العا ّمة ،الطبعة األوىل ،بغداد1993 ،م.
َ -29
املطهري ،ترمجة :حسن
مدخل إىل العلوم اإلسالم ّية ( )1املنطق ،الفلسفة ،مرتىض ّ
اإلسالمي ،املطبعة ستار ،الطبعة
الرفاعي ،دار الكتاب
اهلاشمي ،مراجعة عبد اجل ّبار
عيل
ّ
ّ
ّ
الثالثة ،قم املقدسة2006 ،م.
 -30مصطلحات بالغ ّية ،أمحد مطلوب ،ساعدَ املجمع العلمي العراقي عىل نرشه،
مطبعة العاين ،الطبعة األوىل ،بغداد1972 ،م.
 -31موسيقى ّ
الشعر العريب مرشوع دراسة علم ّية ،شكري ع ّياد ،دار املعرفة ،الطبعة
الثانية ،القاهرة ،مرص1978 ،م.
 -32موسيقى ّ
الشعر ،إبراهيم أنيس ،مكتبة األنجلو املرصية ،الطبعة الثالثة ،القاهرة،
مرص1981،م.
 -33نقد استجابة القارئ ،ن ّقاده ونظرياته ،رامان سلدن ،ترمجة :سعيد الغانمي ،جم ّلة
آفاق عربية ،العدد الثامن1993،م.
 -34النقد واحلداثة ،عبد السالم املسدّ ي ،دار الطليعة ،بريوت ،لبنان1993 ،م.
 -35يسألونك ،ع ّباس حممود الع ّقاد ،مطبعة مرص ،القاهرة ،مرص1946 ،م.
يب يف الدرس ال ّلساين ،رابح بوحوش ،جم ّلـة ال ّلغة واألدب ،العدد
النص األد ّ
 -36مفهوم ّ
الثامن ،اجلزائر1996 ،م.
 -37البنية اإليقاع ّية يف شعر محيد سعيد ،حسن الغريف ،دار الشؤون الثقاف ّية العا ّمة،
الطبعة األوىل ،بغداد ،العراق1989 ،م.
 -38عن بناء القصيدة العرب ّية احلديثة ،عيل عرشي زايد ،مكتبة النرص ،جامعة القاهرة،
الطبعة الثالثة ،القاهرة ،مرص1993 ،م.

تراث الب�صرة
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