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  الملخص
تعـــّد القافيـــة أهـــّم مکّونـــات الـــنّص الشـــعري حيـــث ال تقتصـــر وظيفتهـــا يف اإليقـــاع 
والتطريب والتعترب جمّرد حمسن صويت فحسب، بل إّن هلا وظيفة داللية تبعـدها عـن 
هيمنــة الوظيفــة الصــوتية، ومــن هنــا اکتســبت هــذه التقنيــة أمهيــة خاصــة يف القصــيدة 

ة الفلسـطينية خصوصـاً لنقـل لطـائف املعنـی العربية احلديثة عموماً والقصـيدة املقاومـ
ـــــق  ـــــی الکشـــــف عـــــن أمنـــــاط القافيـــــة وطرائ وأحاســـــيس قائلهـــــا. يســـــعی البحـــــث إل

م ومــدی إســهامها يف 1967ااسـتخدامها يف الشــعر الفلســطيين املقــاوم بعــد نکســة 
التحليلــــــــي  - البنيتــــــــني اإليقاعيــــــــة والدالليــــــــة اعتمــــــــاداً علــــــــی املــــــــنهج التوصــــــــيفي

حث إلی أّن شاعر النکسة کثـرياً مـا يوظّـف التقفيـة البسـيطة واإلحصائی.توّصل الب
املوّحدة ملرتکز إيقاعي سوی أننّـا نالحـظ أّن اخلطيـب قـد تسـري مسـاراً آخـر حيـث 
حتــــاول تکــــوين االنســــجام بــــني اإليقــــاع والداللــــة يف هــــذا الــــنمط مــــن القافيــــة. إّن 

ي إال تکـــوين النتـــائج توظيـــف القافيـــة املتقاطعـــة مبـــوازاة هندســـتها وانتظامهـــا ال تـــؤدّ 
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الباهرة يف املسـتوی الـداليل للقافيـة، غـري أّن معـني بسيسـو قـد حيـاول تکـوين طرافـة 
دالليـــة ولغويـــة وإيقاعيــــة يف هـــذا الــــنمط مـــن القافيــــة بتوظيـــف تقنيــــة موازنـــة لغويــــة 
ـــة وجعـــل القافيـــة بـــؤرة دالليـــة للقصـــيدة. إّن شـــاعر النکســـة قـــد خلـــق قـــّوة  وإيقاعي

بتوظيفــه النمطــني مــن القافيــة املتغــرية واملقطعيــة وقــد جنــح يف الــتالؤم إيقاعيــة تعبرييــة 
واالنســـجام بــــني اإليقـــاع والداللــــة ســـوی أننــــا جنــــد مســـيح صــــباغ أحيانـــا قــــد يهــــتّم 
باجلانــب اإليقــاعي دون الــداليل حيــث خيلــق أجــواء إيقاعيــة رتيبــة بتوظيــف القــوايف 

  قحمة الزائدة الفقرية داللياً.امل
  شعر النکسة، القافية، البنية اإليقاعية، البنية الداللية. :الکلمات الرئيسة

  
  المقدمة. 1

إّن الشــعر الفلســطيين املقــاوم لقــد حــاز مکانــة هامــة يف مســرية الشــعر العــريب املعاصــر، وميکننــا 
ـا وجتديـده عمومـاً  القول أّن الظروف املأساوية اليت تعيشها فلسطني هي لبنة هاّمة يف تطّور أد

وجــه اخلصــوص فأصــبحت فلســطني عنصــراً أساســاً وحامســاً يف املواضــيع الشــعرية  وشــعرها علــی
م؛ لذلك كان البد لنا من وقفة مـع هـذا النـوع  ويف حتديد ما يدور يف خلجات الشعراء وأذها
مــن الشــعر، لتحليــل مالمــح التطــور والتجديــد يف أســاليبه. إّن أبــرز مالمــح التطــّور والتجديــد يف 

د النکسـة قـد ظهـر يف عنصـر القافيـة بوصـفها تـاج العـروض الشـعري والـيت الشعر الفلسـطيين بعـ
ا.   ال ميکننا االستخفاف 

ال شـــك أّن أدب املقاومـــة أو األدب املقـــاوم بنوعيـــه الشـــعر والنثـــر يعـــّد نوعـــاً مـــن التصـــّدي «
دفينـة لکّل أنواع االستعمار واالستبداد؛ کما ال خيفی أّن شعراء املقاومـة يعـّربون عـن مشـاعرهم ال

الصـــادقة مـــن حـــّب وغضـــب وحرمـــان بأمجـــل وأدّق الصـــور؛ والشـــاعر املقـــاوم جيمـــع بـــني مصـــريه 
ومصري أمته ويتحّمل التشّرد والغربة واحلرمان، إلـی أن جيابـه أعـداء شـعبه وليـنفّض عـن أّمتـه غبـار 

)؛ انطالقـــاً مـــن هـــذا، مــــازال 26ق: 1438(روشـــنفکر وآخــــرون، » التخلّـــف والعـــذاب والتـــوتّر
م، ولقــد ســاهم يف 1967الشــعر الفلســطيين يلعــب دوره األديب والسياســي، بعــد نکســة يف عــام 

خمتلف اجملاالت السياسـية والنضـالية مسـامهة فّعالـة ونضـالياً حيـث أصـبحت أحـداث هـذه الفـرتة 
كافـة حـروب االسـتنزاف فقد شارك الشـعراء بشـعرهم يف هـذه الفـرتة يف  «جزءاً ال يتجزّأ من بنيته 



 249   ... ائقدراسة يف البنيتني اإليقاعية والداللية للقافية وطر 

 

العربيــة اإلســرائيلية، وشــاركوا بشــعرهم وبنفســهم يف املقاومــة الفلســطينية ضــد الصــهاينة مــن أجــل 
التحرير، وتابعوا معركة الكرامة، وحرب رمضان، واالجتيـاح اإلسـرائيلي للبنـان، وغريهـا، ومل ينسـوا 

ة مــع إســرائيل، كمــا شــاركوا دورهــم يف حــروب اخللــيج، ويف مفاوضــات الســالم العربيــة والفلســطيني
بشـــعرهم وبأنفســـهم يف انتفاضـــيت الشـــعب الفلســـطيين ضـــد العـــدو الصـــهيوين؛ رصـــداً وتســـجيالً 

  ).239م: 1998  (عطوات،» وحتليالً، مبيّنني رأيهم، ومّتخذين موقفهم بكل وعي
أمـــا ســـبب اختيارنـــا خلمســـة الـــدواوين بـــدالً مـــن ديـــوان واحـــد، فهـــو أّن الرتکيـــز علـــی ديـــوان 

د وشــاعر واحــد ال يقــّدم للمتلّقــي نتــائج دقيقــة بــاهرة مــن أحــداث فــرتة؛ إضــافة إلــی ذلــَك، واحــ
ات األســلوبية بــني هــؤالء الشــعراء يف هــذه الفــرتة مــن هــذا املنطلــق اخرتنــا مخســة  الحظنــا التشــا
الشـــعراء بـــدالً مـــن شـــاعر واحـــد. واخرتنـــا مـــن کـــّل ديـــوان عشـــر قصـــائد وغضضـــنا البصـــر عـــن 

بعضها کانت قصرية للغاية ومل تکن هلا عالقـة باملقاومـة مـن ناحيـة املضـمون  بعضها اآلخر ألنّ 
ا. ال يقتصر دور القافية يف البنية اإليقاعية بـل إّن هلـا وظـائف جوهريـة أخـری فهـي  وما يرتبط 

 - أو مـــا يشـــبه اإلعـــادة  - ظـــاهرة بالغـــة التعقيـــد هلـــا وظيفتهـــا اخلاصـــة يف التطريـــب کاإلعـــادة «
ــا بـذلَك عميقــة التشـابَك مــع السـمة العامــة لألصـوات ... و  ّ يفـوق ذلــک أمهيـة أّن هلــا معنـی وأ
).فلهـــــذا تســـــعی القافيـــــة إلـــــی حتقيـــــق وظيفـــــة 78م: 1987(ويليـــــک ووارن،» للعمـــــل الشـــــعري

هــي کغريهــا مــن الصــور ال تظهــر وظيفتهــا احلقيقيــة «مزدوجــة علــی البنيتــني اإليقاعيــة والدالليــة و
  ).51م: 2003وقاد، » (إال يف عالقتها باملعنی

والقافيـة ، يتکّون البحث من مقّدمة، حتّدثنا فيها عن الشعر الفلسـطيين املقـاوم بعـد النکسـة
ودورهـــا يف إثـــراء البنيتـــني اإليقاعيـــة والدالليـــة وأمهيـــة البحـــث وهدفـــه، و..، مثّ يرصـــد يف صـــميم 

تغـــرية،) ودورهـــا اإليقـــاعي البحـــث أمنـــاط القافيـــة (البســـيطة املوّحـــدة، واملقطعيـــة، واملتقاطعـــة، وامل
  والداليل ونسبة اشتغاهلا يف شعر النکسة، وأخرياً يزّود البحث بالنتائج اليت توّصل إليها.

  
  منهج البحث 1.1

اختــار البحــث املــنهج الوصــفي التحليلــي أساســاً لدراســته وهــو مــنهج يقــوم علــی وصــف ظــاهرة 
 تــتحکم فيهــا. ويهــتّم بتوصــيف مــن الظــواهر للوصــول إلــی أســباب هــذه الظــاهرة والعوامــل الــيت
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البيانــات واالصــطالحات والنتــائج، ويف نفــس الوقــت يقــوم بعمليــات حتليليــة لعــرض معلومــات 
ونتائج مضافة أو تنقيحية أو تفسريية أو ما شابه ذلـَك. وإنّـه يتميّـز بطريقتـه الواقعيـة يف التعامـل 

کـــــان املتعلّـــــق بالدراســـــة، مـــــع مشـــــکلة البحـــــث، نظـــــراً لوجـــــود الباحـــــث يف قلـــــب امليـــــدان أو امل
إّن هــــذا املــــنهج ال يتمثّــــل فقــــط يف مجــــع البيانــــات ) «48- 47م: 1999(مصــــطفی عليــــان، 

واملعلومــات وتبويبهــا وعرضــها، بــل يشــمل کــذلَك عمليــة حتليــل دقيــق هلــذه البيانــات واملعلومــات 
وتفســـري عميـــق هلـــا، وســـرب ألغوارهـــا مـــن أجـــل اســـتخالص احلقـــائق والتعميمـــات اجلديـــدة الـــيت 

ن ذلک يقوم هـذا املـنهج علـی رصـد ومتابعـة تساهم يف تراکم وتقدم املعرفة اإلنسانية. فضال ع
دقيقــة لظــاهرة أو حــدث معــني بطريقــة کميــة أو نوعيــة يف فــرتة زمنيــة معيّنــة أو عــدة فــرتات، مــن 
أجـــل التعـــّرف علـــی الظـــاهرة أو احلـــدث مـــن حيـــث احملتـــوی واملضـــمون، والوصـــول إلـــی نتـــائج 

  ).47م: 1997(عبيدات، » وتعميمات تساعد يف فهم الواقع وتطويره
رمــــل ملعــــني اآلن خــــذي جســــدي کيســــاً مــــن اختــــار البحــــث مخســــة دواويــــن وهــــي ديــــوان 

وال لزينـب حـبش،  واجلرح الفلسطيين وبراعم الدملسميح صباغ، ووطين داخل احلصاربسيسو، 
لنبيلة اخلطيب ألّن هـذه الـدواوين تعـّد عيّنـة متثّـل  وهي القدسإلبراهيم املقادمة  تسرقوا الشمس

لفــرتة، وتــدور يف فلــك واحــد وهــو املقاومــة. وســبب اختيــار هــؤالء الشــعراء عصــارة شــعرية هلــذه ا
راجع إلی أنّه ال جيدر أوال أن يکون الشـعر املقـاوم الفلسـطيين بعـد النکسـة حصـراً علـی أشـعار 
مسيح القاسم وحممود درويـش، فبهـذا يفقـد هـذا الشـعر العديـد مـن مجالـه وتنسـی جهـود شـعراء 

ات يف آخـــرين. ثانيـــاً بعـــد قـــراءة ف احصـــة يف شـــعرهم حصـــل البحـــث علـــی العديـــد مـــن التشـــا
اخلصائص األسلوبية، ثالثاً االهتمـام بتعريـف الشـعراء املغمـورين الـذين مل تکـن أعمـاهلم الشـعرية 
موضع اهتمام الباحثني کما هو واضح بالنسـبة إلـی نظـرائهم کسـميح القاسـم، حممـود درويـش، 

ابعاً حاول البحث اختيارهم مـن جيـل واحـد وعصـر واحـد توفيق زياد، عّز الدين املناصرة و.. ر 
  تقريباً والذين متّثل أشعارهم أهّم األحداث يف هذه الفرتة. 

ويف هــذه املقالــة قــد اســتقّر الــرأي علــی تقســيم أمنــاط القافيــة بنــاء علــی أســاس نظريــة نقــاد  
ـــة بـــني البنيـــة الدالليـــةکمحّمـــد صـــابر عبيـــد يف کتابـــه  ـــة القصـــيدة العربيـــة احلديث ـــة اإليقاعي  والبني

ـــة بصـــورة  ـــا أّن االعتمـــاد عليـــه يـــؤّدي إلـــی انســـجام حبثنـــا، حيـــث يقـــوم بتفريـــع القافي اعتقـــاداً مّن
  ).142- 95م: 2001منتظمة (ينظر: عبيد، 
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  أسئلة البحث 2.1
  يسعی البحث إلی اإلجابة عن السؤالني التاليني:

  اإليقاعية والداللية؟کيف حتّقق أنواع القوايف دوراً مميزاً يف البنيتني   - 
ات بني الشعراء  -    يف کيفية توظيفهم أمناط القافية؟ما هي اخلالفات والتشا
  
  فرضيات البحث 3.1
إّن القوايف بأمناطها تلعب دوراً حامساً يف البنيتـني اإليقاعيـة والدالليـة، إّن القافيـة البسـيطة  - 

  مرتکز داليل.تأيت غالباً ملرتکز إيقاعي والقافية املنّوعة هلا 
ات ملحوظة يف تعاطي الشعراء مع أمناط القافية وقد يسـري بعضـهم منهجـاً  -  هناک تشا

  خمتلفاً للقضاء علی اجلو اإليقاعي املهيمن.
  
  الدراسات السابقة 4.1

أمــا موضــوع القافيــة فقــد حظــي بدراســات يف مؤّلفــات الشــعراء القــدمي واحلــديث. قــد حتــّدث 
 جبماليـــات القافيـــة يف الشـــعر العـــريب احلـــديثدراســـته املعنونـــة  م) يف2018بلعباســـي حممـــد (

بأخبـــار الـــروح التجديديـــة علـــی مســـتوی القافيـــة يف التجـــارب الشـــعرية العربيـــة احلديثـــة، وقـــد 
حـــــاول إبـــــراز موقعهـــــا وواقعهـــــا بفـــــن املنجـــــازة اإليقاعيـــــة. ومـــــا توّصـــــل إليـــــه املقـــــال هـــــو أّن 

ثــراءات إيقاعيــة ودالليــة. فاللطافــة فيهــا تکمــن اســتعماالت القافيــة متاثــل صــويت نغمــي يشــع ب
ــذا  يف محلهــا للمبــدالت الدالليــة واإليقاعيــة؛ ممــا جيعلهــا خاضــعة لقــانون إيقــاعي منــتظم، و
ــا اإليقاعيــة  ايــة البيــت هــي الــيت حتــّددها. فهــي ببؤر ايــة البيــت، بــل  ــا هــي الــيت حتــّدد  ّ فإ

حرکتـه اإليقاعيـة الّداخليـة يف سـؤر التجربـة تشّکل نقطـة ترکيـز وتـدعم أرکـان الـنص الشـعري و 
عــن  القافيــة يف شــعر بلقاســم مخــارم) يف مقالتــه 2007الشــعرية. حتــّدث عبــد اجمليــد دقيــاين (

القافية وطرائق اشتغاهلا يف شعر الشاعر اجلزائري العمـودي واحلـّر وتوّصـل إلـی أّن الشـاعر قـد 
القصــيدة العموديــة يف مرحلتهــا  نــوّع القافيــة والبحــر وصــارت مــن خصــائص شــعره إذ کانــت
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األولــی بطيئــة التــأثري مقّيــدة األفعــال إال أنّــه يف القصــيدة احلــرّة املتنّوعــة يف البحــر والقافيــة الــيت 
هــي اســتجابة لعــق التجربــة الشــعرية وتلبيــة للــذوق اجلديــد الــذي آثــر احلرکــة وتنــوّع اإلحســاس 

ا الداخلي وهذا ما بّينه الباحث يف هذا املقال الذي ه و رصد للتجربـة الشـعرية والـيت جسـد
القافية يف شعر الشاعر اجلزائري وبصورة أخص يف قصيدته احلرّة الـيت سـايرت الشـعر احلـر يف 

  األقطار العربية.
ـــــد أعـــــددنا أيضـــــاً بعـــــض دراســـــات هامـــــة تناوهلـــــا البـــــاحثون مـــــن النـــــواحي املختلفـــــة،  وق

ا أدب الشــعراء املختــارين األّول نبــدأ بالد راســات الــيت تتعلــق بــأدب معــني بسيســو وموضــوعا
ـا مـن الشـعراء املختــارين وتقّدمـه يف السـن مثّ يليـه زينـب حـبش، ومســيح  لسـمعته الـيت حيظـی 

  صباغ، وإبراهيم املقادمة. 
الســـيميائية يف الشـــعر الفلســـطيين يف ضـــوء أمحـــد حمّمـــدی جنـــاد باشـــاکي وآخـــرون يف مقالـــة 

املســتويات الفکريــة ني بسيســو أمنوذجــاً) درســوا نظريــة بــريس (أشــعار هــارون هاشــم رشــيد ومعــ
والعالمــــات املوجــــودة يف أشــــعار الشــــاعرين ومنهــــا: التنــــاص، والزمــــان، واملکــــان، والشخصــــية، 
والرواية، واملؤلف، وتقنيات کشف املضون اإلضايف فضًال عن الرموز. وکل هذا مـن أجـل رسـم 

خـــاطر املتلقـــي لقصـــائدمها. قـــد حصـــل األفــق اجلديـــد يف ضـــوء اهلويـــة الفلســـطينية وتصــويرها يف 
ـــة الکـــالم، والعالقـــات الداخليـــة،  ـــاحثون علـــی أّن الرمـــوز تظهـــر متعّلقـــة خبـــالق األثـــر، ومجالي الب
وتـروی يف شـعر کـّل منهمـا جمموعـة مـن الصـور والعالمـات حـدثت بينهـا صـلة وثيقـة والـيت متثّـل 

املسـتحّبة واملکروهـة. عـاجل أمـني عامل احلياة املضطرب وبعبارة أخری ترتاوح هذه العالمـات بـني 
بأســــــاليب التکــــــرار وأمناطهــــــا يف ديــــــوان اجلــــــرح ش) يف مقالتــــــه املعنونــــــة 1396نظــــــري تريــــــزي (

، التکــرار البســيط والتکــرار املرکــب يف ديــوان لزينــب حــبش وتأثريمهــا يف الفلســطيين وبــراعم الــدم
قســيم التکــرار. ومــا توصــل إليــه املالئکــة يف ت كالبنيتــني اإليقاعيــة والدالليــة بنــاء علــی مــنهج نــاز 

املقال هو أّن التکـرار يف ديـوان الشـاعرة مل يـأت اعتباطيـاً بـل جـاء مقصـوداً منتظمـاً مـع اإليقـاع 
ا ولشـــهادة أعزائهـــا وتکـــوين روح املقاومـــة  والداللـــة إلظهـــار حّبهـــا لفلســـطني وبـــّث أملهـــا ملصـــا

ــ ش) يف ر 1393والثـــورة للقضـــاء علـــی االحـــتالل. نســـرين مســـگری ( ادبيـــات ســـالتها املعنونـــة بــ
قامـت باسـتخراج أهـّم مظـاهر املقاومـة ومضـامينها  پايداری و بازتـاب آن در شـعر مسـيح صـباغ
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يف األعمال الشعرية للشاعر وحتليلهـا مثـل؛ الـوطن وحبّـه، احلـرب والنضـال، اإلشـادة باملناضـلني 
م، الکبــــت والفقــــر وتشــــجيعهم علــــی مواصــــلة االنتفاضــــة، العــــدّو الصــــهيوين وجتســــيد إجرامــــا

توظيــف الــرتاث والشخصــيات م) يف مقالــة 2007املســتويل علــی اجملتمــع و....ماجــد النعــامي (
تنـــاول توظيـــف الـــرتاث يف شـــعر املقادمـــة بأبعـــاده اجلهاديـــة واإلســـالمية يف شـــعر إبـــراهيم املقادمـــة

ثـه علـی احملـاور املختلفة وبيان قدرة الشاعر علی التعبري عن رؤيته الفکرية واإلنسـانية واشـتمل جب
التاليـــة: مفهـــوم الـــرتاث، عوامـــل اســـتخدام الـــرتاث يف الشـــعر، توظيـــف الـــرتاث الـــديين، توظيـــف 

  الرتاث التارخيي، توظيف الرتاث األديب. 
هـــــذه الدراســـــات تبـــــّني لنـــــا جوانـــــب خمتلفـــــة مـــــن ميـــــزات أدب الشـــــعراء املختـــــارين. ولکـــــن 

ـــوا إلـــی دراســـة  أمنـــاط القافيـــة وتبيـــني دورهـــا اإليقـــاعي أصـــحاب هـــذه الدراســـات کّلهـــا مل يتطرّق
ـــا تـــؤدي  ّ والـــداليل يف شـــعرهم وعلـــی الـــرغم مـــن کثـــرة األحبـــاث والدراســـات يف شـــعرهم، إال أ
غايات منفصلة ولکل منها منهجه اخلاص، ومل تتطّرق إلی هـذا النـوع مـن البحـث. إضـافة إلـی 

م، فجــاءت هــذه 1967کســة أننــا مل نلحــظ أيــة دراســة تــرتبط بالشــعر الفلســطيين املقــاوم بعــد ن
الدراسـة لتسـلط الضـوء علــی جانـب مل يعـن بــه الدارسـون، إذن ميکننـا القــول بـأّن هـذه الدراســة 
هـــي األولـــی الـــيت ختـــتّص بدراســـة أمنـــاط القافيـــة وتبيـــني دورهـــا اإليقـــاعي والـــداليل يف شـــعر بعـــد 

  م بالرتکيز علی أشعار الشعراء املختارين.1967النکسة يف عام 
  

  المهاد النظري للبحث .2

  األسلوبية نشأتها ومفهومها 1.2
مــنهج حتليــل لألعمــال األدبيــة يقــرتح «اســتخدم مصــطلح األســلوبية منــذ اخلمســينات وأريــد بــه 

اســــتبدال الذاتيــــة واالنطباعيــــة يف النقــــد التقليــــدي بتحليــــل موضــــوعي أو علمــــي لألســــلوب يف 
). مل يظهــر مصــطلح األســلوبية إال يف 11م: 1992(خفــاجي، وآخــرون، » النصــوص األدبيــة

بداية القرن العشرين عندما ظهرت الدراسـات اللغويـة احلديثـة وخاصـة منهـا الثـورة الـيت أحـدثتها 
لســـانيات دي سوســـري يف جمـــال الـــدرس اللغـــوي ومـــدی تـــأثريه فيمـــا بعـــد يف الدراســـات النقديـــة 

اً ماديـاً خاضـعاً لقـوانني العـامل اعتبـار اللغـة جـوهر «واألدبية، حيث رفضت جمموعة من اللغـويني 
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ــا خلــق إنســاين ونتــاج للــروح البشــري تتمّيــز بــدورها کــأداة للتواصــل ونظــام  ّ الطبيعــي الثابتــة إذ أ
» مــن الرمــوز املخّصصــة لنقــل الفکــر، فهــي مــادة صــوتية لکّنهــا ذات أصــل نفســي واجتمــاعي

  ).10م: 1985(فضل، 
دراســة األســلوب يف «بيــة جيــب أن تســتويف والبحــوث األســلوبية الــيت تتنــاول النصــوص األد

مســـــتوياته اللغويـــــة، باســـــتخدام املقـــــوالت املّتصـــــلة بـــــاألدب، وبـــــالعلوم الفلســـــفية واالجتماعيـــــة 
والتارخييــــة ولعــــّل منــــوذج العالقــــة بــــني النظريــــة والبحــــث هنــــا ال خيلــــو مــــن إشــــکاالت يف جمــــال 

نظــري والتطبيقــي، وال ميکــن األســلوب، تشــبه مــا وجــده العلمــاء مــن عالقــة بــني علمــي اللغــة ال
إقرار هذه العالقة مـا مل تقـم علـی أسـاس البحـث األسـلويب مثلـه يف ذلـک مثـل البحـث اللغـوي 
» التطبيقي يستمّد بعض مقوالته من اللغة واألدب من جانـب، واللغـة واحليـاة مـن جانـب آخـر

  ).100 نفس املصدر:(
يرمـي إلـی ختلـيص الـنّص األديب «م األسلوبية أو األسلوبيات کما مسّاها بعض الدارسني علـ

من األحکام املعيارية والذوقية ويهدف إلی علمنة الظاهرة األدبية والنـزوع باألحکـام النقديـة مـا 
احلجــب دونــه، وکشــف الســّر يف  كأمکــن عــن االنطبــاع غــري املعّلــل، واقتحــام عــامل الــّذوق وهتــ

)، وإذا کــان هــذا 02وش، د.ت: بوحــ»(ضــروب االنفعــال الــيت خيلقهــا األثــر األديب يف مســتقبله
التعريـف يعـّد جامعـاً نوعـاً مـا ملفهـوم هــذا املصـطلح، فقـد اختلـف العديـد مـن األسـلوبيني حولــه 

م الثّقافيـــة، يـــری عبـــد الّســـالم املســـّدي أّن األســـلوبية  علـــم حتليلـــي جتريـــدي «بـــاختالف مشـــار
البصــمات الــيت جتعــل املوضــوعية يف حقــل إنســاين غــري مــنهج عقــالين يکشــف  كيرمــي إلــی إدرا

  ).33م: 1997(املسّدي، » األلسين ذا مفارقات عمودية كالسلو 
ـا  ّ ـدف إلـی دراسـة «حتّدث نـور الـدين الّسـد عـن األسـلوبية ورأی أ علـم وصـفي حتليلـي، 

ـــا قابلـــة الســـتثمار املعـــارف املّتصـــلة بدراســـة اللغـــة،  ّ مکّونـــات اخلطـــاب األديب وحتليلهـــا، کمـــا أ
ــا منــاهج متعــّددة ومتداخلــة االختصاصــات كَ ديب علــی اخلصــوص، ذلــولغــة اخلطــاب األ » ألّ
  ).7: 1(الّسد، د.ت، ج

ــا  ّ » علــم يــدرس نظــام اللغــة ضــمن نظــام اخلطــاب«عــّرف منــذر عياشــي األســلوبية علــی أ
  ).141م: 2003(احلريب، 
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ــــا  ّ اً ممارســــة قبــــل أن تکــــون علمــــاً أو منهجــــ«اهلــــادي الطرابلســــي يعــــّرف األســــلوبية علــــی أ
ــــف  ــــز النصــــوص وطــــابع الشخصــــية األدبيــــة لکــــّل مؤّل أساســــها البحــــث يف طرافــــة اإلبــــداع ومتّي
مدروس (...)، والبّد فيها من فحص للنصوص ومتّثل جلوهرها وإجراء التحليـل يف منـاذج بيانيـة 
ختتـــار منهـــا علـــی قواعـــد ثابتـــة لتکـــّون للـــدارس صـــورا واضـــحة وکلّيـــة عـــن النصـــوص املدروســـة 

  ).9م: 1992(الطرابلسي، » ع فيهومسالک اإلبدا 
ــا متقاربــة  ّ وإذا حاولنــا أن نقــوم مبقارنــة بــني التعــاريف األربعــة ملصــطلح األســلوبية ســنجد أ
إلی حّد بعيد، وأّن وجه االختالف بينها راجع إلی أّن کّل باحث قّدم مفهومه مـن رؤيـة معيّنـة 

کـان منـذر عياشـي يشـرتط يف دراسـة   وحمّددة، واستند خباصية واحدة يف املفهوم األسلويب، فـإذا
املفهوم األسلويب أن تکون ضمن النظام الکلـي للخطـاب األديب فـإّن اهلـادي الطرابلسـي اعتقـد 
ــا دراســة األســلوب املتفــّرد يف اخلطــاب األديب، ويضــيف نــور الــدين الّســد الشــرط الثــاين وهــو  ّ بأ

املســتوی األنســب للکشــف  أن تکــون هــذه الدراســة وفــق مــنهج وصــفي حتليلــي يعــّده املســّدي
عـــن االنزياحـــات اللغويـــة لـــذلک اخلطـــاب. بنـــاء علـــی ذلـــک فاألســـلوبية هـــي دراســـة األســـلوب 
املتفـــــّرد ضـــــمن النظـــــام الکلـــــي للخطـــــاب األديب، وفـــــق مـــــنهج وصـــــفي حتليلـــــي للکشـــــف عـــــن 

  اخلطاب. كَ االنزياحات اللغوية لذل
 

  دور القافية في اإليقاع والداللة 2.2
القافيـــة رغـــم کـــّل حمـــاوالت التطـــّور والتجديـــد القدميـــة واحلديثـــة، رکنـــاً هامـــاً لـــه مازالـــت وال تـــزال 

تعتـــرب القافيـــة «املالئکـــة يف هـــذا املضـــمار:  كعالقـــة باإليقـــاع الـــذي هـــو روح الشـــعر تقـــول نـــاز 
عنصــراً ضــرورياً يف إيقــاع الشــعر العــريب، ورکنــاً مهّمــاً يف موســيقية الشــعر احلــّر نظــراً ملــا حتدثــه مــن 

)مل تعــد القافيـــة إذن 192م: 1983(املالئکــة، » ومــا تثــريه يف الـــنفس مــن أنغــام وأصـــداءرنــني 
يف إطار الشعر املعاصر، أحد عناصر بناء البيت املفرد وإمنـا أصـبحت حتـرص علـی التفاعـل مـع 
الدوال األخری يف بناء القصيدة بکاملها، فلهذا إّن القافية ليسـت شـيئاً زائـداً أو حليـة متعمـدة 

 هي عنصر من مجلة العناصر األخـری الـيت تزيـد املعنـی قـّوة الوضـوح وتعّمـق جتربـة الکشـف وإّمنا
  ).72م: 1987(الطريسي، 
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والقافية حـديثاً ال تقتصـر وظيفتهـا علـی حـبس الصـوت وإّمنـا تأخـذ أبعـاداً لغويـة مهّمـة يف «
ارماً هلــا، فکــان الشــعر العــريب وهــذا مــا جعــل القــدماء يهتّمــون بــأنواع القــوايف واضــعني نظامــاً صــ

للقافيـــة يف الـــرتاث العـــريب خمزونـــاً ثقافيـــاً وموســـيقياً هاّمـــاً مل يســـتطع حتـــی احملـــدثون جتاهلـــه فلـــم 
يغفلوهـــا، ومل يســـتطع أحـــد القفـــز عنهـــا ســـوی دعـــاة قصـــيدة النثـــر الـــيت مل ترتســـخ ومل تعتمـــدها 

إلـــی وظـــائف بنائيـــة  األذن العربيـــة بعـــد، وبالتـــايل تتجـــاوز أمهيـــة القافيـــة مـــا ميکـــن وصـــفه صـــوتياً 
رئيســة يف القصــيدة العربيــة احلديثــة، فهــي حــديثاً حبســاً ضــرورياً للصــوت حتــی يســرتجع املــتکّلم 
ـــا ال تعـــدو أن تکـــون ظـــاهرة فيزيولوجيـــة خارجـــة عـــن حلظـــات ... ولکّنهـــا  نفســـه، فهـــي يف ذا

  ).55م: 1986(کوهني، » بالطبع حمملة بداللة لغوية
ن بتبيـان دور القافيـة املوسـيقي الرائـد، بـل أظهـر هلـا أيضـاً مل يکتف رومان جاکبسو  كَ وکذل

تعتمــد مــن حيــث التعريــف علــی التکــرار املطّــرد للفونيمــات، «عالقــات دالليــة فيمــا بينهــا فهــي 
يعين ارتکاب تبسيط مفرط بـدل معاجلـة القافيـة  كَ وجملموعات من الفونيمات املتناسبة، فإّن ذل
لزم بالضـرورة عالقـة دالليـة بـني الوحـدات الـيت تـربط من جانب الصـوت فحسـب، فالقافيـة تسـت

بينهــا ويتحــّتم علينــا يف حتليــل قافيــة مــا، أن نتســاءل  عمــا إذا کــان األمــر يتعّلــق بالتســجيع، إذا  
» کانت الکلمات اليت تشـکل القافيـة تنتمـي إلـی نفـس املقولـة النحويـة أو إلـی مقـوالت خمتلفـة

  ).46م: 1988(جاکبسون، 
خ" بنيــة عالئقيــة بــني املعنــی والقافيــة أساســها التکامــل والتناســب املنطقــي، يــربط "ابــن الشــي

فــاملعنی هــو الّــذي حيــّدد القافيــة، والشــاعر ملــزم مبعرفــة القافيــة انطالقــاً مــن النســيج األول للبيــت 
فالصـواب أن ال «) وهلـذا يقـول ابـن رشـيق کـدارس سـابق للقافيـة 206م: 1996(ابن الشـيخ، 

  ).210م: 1972(القريواين، » ال يعرف قافيتهيصنع الشاعر بيتاً 
  

  أنماط التقفية في شعر النکسة .3
ـــه القافيـــة بعـــد ثـــورة احلداثـــة يف الشـــعر العـــريب، أخضـــعها « إّن االهتـــزاز الکبـــري الّـــذي تعّرضـــت ل

مل تسـتطع االحتفـاظ  كَ ملقاييس ومقاربات جديدة تنسـجم مـع طبيعـة هـذه الثـورة وقوانينهـا، لـذل
) 95 م:2001(عبيد، » بشکلها التقليدي املوحد الذي سارت عليه القصيدة العربية عّدة قرون
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فقــــد تعــــّددت أمنــــاط القافيــــة بتعــــّدد مســــتويات  -  داخليــــة وخارجيــــة - ونتيجــــة لتــــأثريات کثــــرية 
کـــون أکثـــر مؤاتـــاة الشـــعراء مل يهملـــوا القافيـــة يف القصـــيدة احلـــرّة بـــل طّوروهـــا لت«أدائهـــا، إذ إّن 

). لقــد وجــد الشــاعر املعاصــر أمامــه 240م: 1979(أبــو إصــبع، » للبنــاء يف القصــيدة احلديثــة
يف «) فأصبح يتعامـل معهـا 73م: 2001(الغريف، » فرصة تفجري الطاقات الکامنة يف القافية«

الشـعور إطار من احلرية اليت ختلق لوناً من االنسجام بينهـا وبـني روح القصـيدة علـی أسـاس مـن 
  ).73: املصدر(نفس » الباطين للتجربة

استطاع البحث أن يکتشف أکثر أمنـاط التقفيـة اسـتخداماً يف شـعر هـذه الفـرتة، وهـي منـط 
القافيــة البســيطة املوحــدة، احلــرّة املقطعيــة، احلــرّة املتقاطعــة، وأخــرياً احلــرّة املتغــّرية. قبــل الولــوج يف 

نا يف الـــدواوين املدروســـة ونســـبها النتظـــام دراســـت صـــميم البحـــث قمنـــا بإحصـــاء أمنـــاط القـــوايف
  ودقّتها حسب اجلدول التايل:

القافية البسيطة   اسم الشاعر
  (الموحدة)

القافية الحّرة 
  المتقاطعة

القافية الحّرة 
  المقطعية

القافية الحّرة 
  المتغّيرة

  %50  %30  %20  %0  معني بسيسو
  %80  %10  %0  %10 إبراهيم املقادمة
  %60  %40  %0  %0  مسيح صباغ
  %50  %30  %20  %0  زينب حبش
  %40  %20  %20  %20  نبيلة اخلطيب
  %56  %26  %12  %6  اجملموع

  
  القافية البسيطة (الموحدة) 1.3

امتـــداد للمـــوروث التقفـــوي يف القصـــيدة التقليديـــة الـــيت «إّن هـــذا الـــنمط مـــن أمنـــاط القافيـــة هـــو 
ايتهــا، تتســم هــذه القافيــة ببســاطتها  ترتکــز فيهــا علــی قافيــة واحــدة مــن بدايــة القصــيدة حتــی 
ـــا تقـــوم علـــی قافيـــة واحـــدة ال تتغـــّري. أي أّن بناءهـــا يرتکـــز علـــی قاعـــدة بســـيطة خاليـــة مـــن  ألّ
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ــا التقليديــة املعروفــة الــيت تســتقّل يف جــزء   كَ يــب والتعقيــد، وهــي لــذلالرتک ال حتــتفظ إال جبماليا
غالبـــاً مـــا تکـــون األســـباب الغنائيـــة ). «96م: 2001(عبيـــد، » کبـــري يف وحـــدة اإليقـــاع والـــنغم

والتطريبية واإليقاعية الصرف هي من أکثر دواعـي اسـتخدام هـذا النـوع مـن التقفيـة، ممـا يسـبب 
ا ال حتّقق موازنة بني القيمـة اإليقاعيـة  إمهاالً  يف اجلانب الداليل الذي جيعل منها قافية فقرية ألّ

  ).78: نفس املصدر» (والقيمة الداللية يف التقفية
مبا أّن هذا النمط من القافية ظهر يف قصائد املقادمة ونبيلة اخلطيـب فحسـب فنـأيت بـه مـن 

عر إبراهيم املقادمة تـأيت التقفيـات بصـورة متالحقـة للشا عياشقصائدمها کنموذج؛ ففي قصيدة 
  متسارعة، حيث ختلق منطاً من اإليقاع املتکّرر الذي ينطوي علی رتابة واضحة:

ــْر قنابلــك انطلــق/ وانــزع عــن الشــمس احلجــاب/ عيّــاش أنــت النــور يف دنيــا / تســربلت  فجِّ
/ إن هــذا الشــعب  الضــباب / عيــاش أنــت الليــث يف زمــن/ تســّودت الكــالب / فانشــر ضــياءكَ 

ــا العــــذاب/ وســــواك أمــــوات/ وإن حــــازوا  ـــ ــ قــــد ســــئم العــــذاب/ فّجــــر بقايــــا بأســــنا/ أطلــــق أمانين
املناصــب والّرغــاب/ ومحــاس ترعــى شــبلها/ حــىت يصــري كليــث غــاب/ عّيــاش ال ترحــل/ فجولتنــا 

فـالً/ تلّفـح غداً ودنا احلساب/ نشروا ببلدتنا اخلراب فما هلم إال اخلراب/ مل يرمحوا شيخــاً وال ط
ــا فتيـــة القســـام/ هـــذا دربكـــم شـــوك  بالثيـــاب/ قـــد عّلمـــوه/ احلقـــد مـــع علـــم القـــراءة واحلســـاب/ يــ

  .)46م: 2003(املقادمة،  الصعاب
ال تتنـــوّع القـــوايف يف صـــيغتها اللغويـــة فکّلهـــا أمســـاء مؤلفـــة مـــن صـــوتني علـــی التـــوايل (األلـــف 

املســـتمر واملتالحـــق وبصـــيغة لغويـــة واحـــدة ختلـــق املمـــدودة، البـــاء املقيـــدة)؛ القافيـــة هنـــا بتواليهـــا 
 -  الرتابــــة يف اإليقــــاع وشــــيئاً مــــن امللــــل عنــــد املتلقــــي، إال أّن تکــــرار بعــــض القــــوايف (احلســــاب

اخلراب) يسهم بدرجة أعلی يف تسّرب الرتابة إلی القصـيدة الـيت اعتمـدت  -  احلساب، اخلراب
د، وتقــوم يف ترکيبهــا اللغــوي علـــی علــی قافيــة مقيّــدة تنتهــي بــاحلرف الســاکن يســبقه صــوت مــ

األمســاء فقـــط. وتبلـــغ الرتابـــة أعلـــی مســـتوی هلـــا يف هـــذه القصـــيدة عنـــدما يکـــّرر الشـــاعر التقفيـــة 
األمــر يعطــي هيمنــة   نفســها يف ســطر واحــد (نشــروا ببلــدتنا اخلــراب فمــا هلــم إال اخلــراب)، فهــذا

هــذه هــي املشــکلة الکبــرية الــيت کاملــة للبعــد اإليقــاعي ويغيــب البعــد الــداليل إلــی درجــة کبــرية. و 
تعـاين منهـا هــذه القصـيدة الـيت جرتعلــی قـواف متکـّررة متالحقــة وهـذا مـا يعــّده العروضـيون عيبــاً 
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ايـة األبيـات، يعتقـد العروضـيون بأنّـه  إذا قـرب «ويسّمونه اإليطاء، وهو تکـرار املعنـی بذاتـه يف 
) فالواضــح أّن املفــردات 163ت: (التربيــزي، د.» اإليطــاء کــان أقــبح، وإذا تباعــد کــان أحســن

السابقة قد تکّررت باملعنی ذاته ومل يفصل بينهـا سـوی األسـطر القليلـة. يعـّد اإليطـاء عيبـاً علـی  
کّل حال، ألّن إتيان الشاعر بتکرار کلمـة القافيـة بعينهـا ومعناهـا يف األسـطر السـابقة يعـّرب عـن 

عائنـــا ابـــن الـــدماميين يف کتابـــه "العيـــون ضـــعفه وقلـــة قدراتـــه علـــی العطـــاء اللغـــوي، کمـــا يؤيّـــد ادّ 
إّن اإليطــاء يــدّل علــی ضــعف طبــع الشــاعر ونــزارة «الغــامزة علــی خبايــا الرامــزة" حيــث يقــول: 

مادته حيث أحجـم طبعـه وقّصـر فکـره أن يـأيت بقافيـة غـري األولـی واسـرتوح إلـی إعـادة األولـی، 
  ).272(الدماميين، د.ت: » والطبع موّکل مبعادة املعادات

ــا مقحــم وزائــد وب ّ عــض هــذه التقفيــات لــيس هلــا مــن وظيفــة إال تکــريس حــس إيقــاعي، فإ
  وميکن حذفه من دون أن يؤثّر يف البنية العامة للقصيدة، منها:

إن هذا الشعب قد سئم العذاب/ وإن حازوا املناصب والّرغاب/ حىت يصـري كليـث غـاب/ 
  هذا دربكم شوك الصعاب. 

قفيـة العـذاب لداللـة القرينـة عليهـا وهـي لفظـة "سـئم". يف يف النموذج األول ميکن حـذف ت
النموذج الثاين إّن تقفية الرغاب ال تقّدم إضافة دالليـة إلـی السـطر الشـعري حبکـم وجـود مفـردة 
املناصــب الــيت تــدّل علــی نفــس املعنــی دون احلاجــة إلــی مفــردة "الرغــاب"، يف النمــوذج الثالــث 

لليث ال يکون إال يف الغاب، يف النمـوذج الرابـع التقفيـة تقفية "غاب" زائدة ميکن حذفها ألّن ا
"الصعاب" اليت أضيفت إلی شوک وهي إضافة تشبيهية وترکيب تقليدي ال حاجـة إلـی ذکرهـا 
ألّن الشـــوک نفســــه تــــدل علــــی معنـــی الصــــعاب، ومــــا جــــاءت هنـــا إال لتحقيــــق تناســــق صــــويت 

  فة داللية. وإيقاعي مع التقفيات السابقة والالحقة دون أن حتّقق إضا
مهما يکن من أمر لقد حـاول الشـاعر التالعـب بالنظـام التقفـوي "السـطري" للقصـيدة مـن 
ـا خاليـة  ّ خالل تقسـيم أکثـر السـطور الشـعرية علـی سـطرين، فبـدت هـذه السـطور الشـعرية وکأ

انـزع من التقفية؛ غري أننا إذا دقّقنا النظر فقد کشفنا عن هذه اللعبة مثل (فجِّْر قنابلك انطلـق و 
عن الشمس احلجاب/ عّياش أنت النور يف دنيا تسربلت الضباب/ عياش أنـت الليـث يف زمـن 
تسـّودت الكـالب / فانشـر ضـياءَك إن هـذا الشـعب قـد سـئم العـذاب ..اخل) فالسـطر الشــعري 
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هنــا الحيــّدده رســم الشــاعر لنظــام کلمــات القصــيدة إمنــا حيــّدده واقــع هــذا الســطر الــذي جيتهــد 
يف جعله سطراً واحداً أو سطرين، لکّنه يف کّل األحوال سـطر شـعري واحـد مـن  الشاعر أحياناً 

حيــث بنيــة الســطر وصــيغته العامــة. ال شــک أّن هــذا التنــوّع والتالعــب يســاهم يف التقليــل مــن 
کمـا أّن القـوايف    الرتابة الواضحة اليت ختلقها التقفيات املتواصلة املنتظمة اهلائلة ولو مبقـدار قليـل.

  أّلف من صوت مّد مفتوح مينحها مدی يُبعد عنها الرتابة.کّلها تت
قــد جتــيء القافيــة البســيطة املوحــدة لوظيفــة ال تنحصــر يف الوظيفــة اإليقاعيــة وليســت صــدفة 

للشـــاعرة نبيلـــة اخلطيـــب متثّـــل  قـــدس املـــدائنلتحقيـــق وإشـــاعة جـــو إيقـــاعي جمـــّرد. ولعـــّل قصـــيدة 
  اسکاً ودقًّة وإحکاماً يف البناء والداللة:واحدة من أکثر بنی هذا النوع من التقفية مت

القـــدُس تـــورُق/ والزمـــاُن يَبـــاُب/ وهـــَي اُحلضـــوُر/ إذا الزمـــاُن غيـــاُب/ القـــدُس قافيـــُة الكـــالم/ 
ـا/ مـن جلّـِة األنـوار/  وبيُتها../ بيـُت القصـيِد/ وقـد َعلْتـُه ِقبـاُب/ املسـجُد األقصـى/ الـذي يـدنو 

قبابـه/ تتهلّـُل األركـاُن../ واملِحـراُب/ هـو خلـوة الُعبّـاد/ حيـُث  فهو رحاُب/ تتعامُد األنـواُر/ فـوقَ 
ـى الصـالة بظلـه!/ وبـه دعـاُء السـاجدين.. جمـاُب/  يؤّمُه/ الزّهاُد.. واألبراُر..  والتُـّواُب/ ِهللا ما أ
تتعــــانُق الصــــلواُت يف أفيائــــه/ ليســــت هلــــا دوَن الســــماِء../ حجــــاُب../ تتكاشــــُف الرؤيــــا/ بنــــور 

اؤهـا../ حـىت ولـو عـمَّ الـبالَد/ بصريٍة/ عبَ  قاً ُتسربُل سـّرها/ األطيـاُب/ قـدُس املـدائن/ ال يَُكـفُّ 
اتيـــَك الربـــوع/ تـــراُب../ هـــو تربنـــا/ لســـنا نـَُبـــّدُل  ضـــباُب/ للنـــاس تـــٌرب/ جيهـــدوَن ألجلـــِه../ ولنـــا 

  .)74 -  73م: 2012(اخلطيب،  طيَبُه/ حىت لو اجتمعْت لنا األسبابُ 
قافيــة، القافيــة هنــا تتــأّلف مــن أربعــة أصــوات علــی التــوايل (البــاء،  12تتــألف القصــيدة مــن 

األلـــف املمـــدودة، البـــاء، الـــواو) فيـــأيت صـــوت الـــواو علـــی شـــکل اإلشـــباع الضـــمي. وهـــي تبـــدأ 
ـــــاب ــ"األسباب"، إّن هـــــذه القـــــوايف (يب ــــ ـــــاب" وتنتهـــــي ب ـــــاب" و"غي ـــــاب -  بالقـــــافيتني "يب  -  غي

ة بينهـا، إال أّن التـوازن الـداليل بينهـا قـائم علـی حنـو األسباب) علی الرغم من وجود فاصلة کبـري 
فعال. فاليباب والغياب للزمان اللذان ميّثالن االنعدام يرتبط دالليـاً باألسـباب الـذي ميثّـل صـورة 
للمــوت واالحنــالل واملغــادرة. فضــالً عــن ذلــک، فــإّن القصــيدة تــدور رحاهــا حــول مکــان ديــين 

عــّربة عــن هــذا املکــان حيــث حتمــل بعــداً دينيــاً وتــرتبط وهــو القــدس وإن معظــم القــوايف جــاءت م
ارتباطاً شـديداً بـه فالکلمـات: األرکـان، واحملـراب، والتـّواب، واألطيـاب، واحلجـاب وغريهـا کّلهـا 
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تســاهم يف إبــراز الداللــة املســيطرة. ومتــارس الشــاعرة الطريقــة نفســها يف حتويــل الســطر الشــعري 
أکثـر يف الرسـم الکتـايب مـن مثـل (القـدس تـورق والزمـان الواحد إلـی سـطرين أو ثالثـة أسـطر أو 

يبــاُب/ وهــي احلضــور إذا الزمــان غيــاب/ القــدس قافيــة الکــالم وبيتهــا بيــت القصــيد وقــد علتــه 
ـــا مـــن جلّـــة األنـــوار فهـــو رحـــاب.. اخل). لعـــّل الشـــاعرة  قبـــاب/ املســـجد األقصـــی الـــذي يـــدنو 

أکثــر لکـي تقضــي علــی تســّرب امللــل اعتمـدت تقســيم الســطر الشــعري الواحـد إلــی ســطرين أو 
  والتعب يف املتلقي النامجني من توايل القوايف املستمرة املتالحقة. 

يف هــذه األســطر الشــعرية کثــرياً مــا نــری أّن اخلطيــب قــد وظّفــت قبــل الــّردف والــروي حــرف 
ــــراب،  ــــرّاء والفتحــــة (ت ــــاب، ضــــباب، األســــباب)، وحــــرف ال ــــاب، قب ــــاء وحرکــــة الفتحــــة، (يب الب

وحــرف اجلــيم والفتحــة (جمــاب، حجــاب)، فاکتســبت القافيــة بــذلک عذوبــة موســيقية  حمــراب)،
ا جاءت متناسقة ومنسجمة مع املفـردات األخـری يف التعبـري  ّ وتوزاناً إيقاعياً دقيقاً إضافة إلی أ
عــن املعنــی وتبيــني الداللــة کمــا أشــرنا إليــه آنفــاً، فيمکننــا القــول بــأّن القافيــة هنــا اســتطاعت أن 

  عن غاية داللية فضالً عن غايتها اإليقاعية.  تعّربَ 
وبعـــد اإلحصـــاء الـــدقيق يف الـــدواوين املدروســـة الحظنـــا أّن هـــذا الـــنمط مـــن القافيـــة ظهـــر يف 

ومل يکـن لـه حضـور يف  %10ويف ديوان إبراهيم املقادمـة بنسـبة  %20ديوان نبيلة اخلطيب بنسبة 
وقّلل شعراء هذه الفرتة اسـتخدامها ألّن  %6بة الدواوين األخری. فإّن هلذه القافية أقل نسبة بنس

وهـــي مرحلـــة «هـــذا النـــوع مـــن القافيـــة ينتمـــي باملرحلـــة األولـــی الـــيت ولـــدت فيهـــا القصـــيدة احلـــرّة، 
م 1967) لکــّن شــعراء فــرتة 96م: 2001(عبيــد، » مازالــت الــروح الرتاثيــة الفنيــة هــي املهيمنــة،

، ألّن روح التمّرد من قيود الشکل بلـغ إلـی أعلـی مالوا عن استخدام هذا النمط من القافية غالباً 
مســتواه. وکثــرياً مــا تکــون األســباب التطريبيــة واإليقاعيــة هــي مــن أکثــر دواعــي اســتخدام التقفيــة 
البسـيطة املوحـدة يف شـعر بعــد النکسـة وهـو الــذي يـؤدي غالبـاً إلــی اإلمهـال يف اجلانـب الــداليل. 

ملقادمة قد قام بتوظيـف هـذا الـنمط مـن القافيـة ملرتکـز بالنسبة إلی ما مضی الحظنا أّن الشاعر ا
جت خطّة أخری يف توظيـف  إيقاعي وقد أمهل يف اجلانب الداليل لکّن الشاعرة اخلطيب، قد 
ا قد رّکزت جّل اهتمامهـا علـی اجلـانبني اإليقـاعي والـداليل معـاً. فتمثّـل  ّ القافية البسيطة حيث أ

ا أکثر دقة وإحکاماً ومتاسک   اً يف الداللة بالنسبة إلی املقادمة.قصيد
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  التقفية الحّرة المقطعية 2.3
ا  ّ تکاد أولی أمناط القافيـة املرّکبـة املنّوعـة وروداً يف القصـيدة العربيـة احلـرّة املبنيـة علـی نظـام «إ

املقاطع، إذ يتّم فيها تنويع القـوايف حبيـث تقـف کـّل قافيـة فيهـا عنـد حـدود املقطـع وتتغـّري مـع  
لتقفــوي، کــّل مقطــع جديــد. مبعنــی أّن کــّل مقطــع يــأيت مســتقًال عــن ســابقه يف االســتخدام ا

» بتکــرار قافيــة أساســية يف کــّل مقطــع ســواء أکانــت واحــدة أم مزدوجــة االســتقاللويتمثّــل هــذا 
ـا "حـرّة" يـأيت مـن إمکانيـة کـّل مقطـع ) «249م: 1979 (أبو أصبع، ّ ووصف هـذه التقفيـة بأ

يف تقـــدمي صـــورة تقفويـــة خاصـــة لـــيس شـــرطاً أن تکـــون هلـــا صـــلة مـــا بتقفيـــات املقـــاطع األخـــری 
فقد تستمر تقفيـة معينـة عـرب مقـاطع القصـيدة کلهـا أو تتوقـف يف مقطـع معـني، وقـد  للقصيدة،

  )118م: 2001(عبيد، » يستقل کل مقطع بتقنياته اخلاصة
فلهــذا خنتــار قصــيدة  %40ظهــر هــذا الــنمط مــن القافيــة يف ديــوان مســيح صــباغ جليــاً بنســبة 

ــ  ا تنقسم مقطعياً علـی امل رغم حزينمنه معنونة ب ّ قطعـني، واعتمـدت بـني مقطـع وآخـر حيث إ
  إشارة مکونة من نقطة واحدة "*" تتوسط املسافة بني املقطعني املتالحقني:

هــاتف بــني / وتعاســات املصــري/ ورؤی داميــة تعصــر جرحــي/ صــور تــؤملين، تقلــق روحــي ..،
ومآسـي الـی / کـّل أحالمـي حطـام،/ وشـقاء دائـم يتبعـين اين أسـري/ العيش املرير ينـدب/ ضلوعي

/ وإلــی أي الــدروب/ کيــف ضــاعت کــل أيــامي هبــاء،/ أي عــيش هــو عيشــي ..،/  انتهــاءغــري
کــل / أي عــيش هــو عيشــي/ حــرمتين کــل أفــراح الشــباب/ عکــرت صــفو حيــايت/ کنــت أمشــي

ومــدارايت / مســتفزة/ وخمــاوف ../ ونــداءات ترجــي/ وانتفاضــات ســجينة/ أيــامي خيــاالت حزينــه
  يزرع البؤس بدنياي وآالم الضمري.. / لبعض الناس إمث ..

*  
وأنـا / هکـذا تعـرب أيّـامي وميضـي العمـر/ أيّهـا الکـون احلـزين؟؟/ ما اّلذي خيفيـه هـذا القـدر..

 رغــــم حــــزين .. حنــــو أفــــراح املصــــري/ غــــري أين .. حتمــــل الرايــــة کفــــي/ مــــاش علــــی الــــدرب کســــري
  .)301م: 1993(صباغ، 

القصــيدة مکّونــة مــن املقطعــني کمــا أشــرنا ســابقاً، تتجــاوز عــدد األســطر الشــعرية والقــوايف 
يف املقطع األول من املقطع الثاين، لو فحصنا الواقع التقفوي هلـذين املقطعـني لعرفنـا أّن عـدد 
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" قــــواف، ســــنرمز هلــــا حســــب تسلســــلها يف 5القــــوايف املنّوعــــة الــــيت تتکــــّرر يف القصــــيدة هــــو "
القصــيدة بتسلســل احلــروف اهلجائيــة، مبعنــی أن "أ" هــو رمــز القافيــة األولــی و"ب" هــو رمــز 
القافية الثانية وهکذا، وعلی هذا األساس فإّن تنوّع القـوايف سـيتوزّع حسـب مقـاطع القصـيدة 

  علی النحو اآليت: 
  املقطع األول: أ أ ب ب ب ج د ج دد ه ه ب.

  قطع الثاين: ب ب.امل
فاملقطع األول يتکّون من مخس قـواف منّوعـة. فئـة "أ" وهـي (روحـي، جرحـي)، وفئـة "ب" 
وهي (املصري، املرير، أسري، الضمري)، وفئة "ج" وهي (انتهاء، هبـاء)، وفئـة "د" وهـي (عيشـي، 

وايف أمشــي، عيشــي)، وفئــة "ه" وهــي (حزينــة، ســجينة). يف حــني ال يقــّدم املقطــع الثــاين أيــة قــ
ــــاً بــــني  جديــــدة، فتتکــــرر القافيــــة "ب" مــــرّتني (کســــري، املصــــري). هــــذا يعــــين أن تــــداخالً تقفوي
املقطعــني واضــح، وقــوايف املقطــع األول تکــون مرکزيــة، وقســم مــن هــذه القــوايف تتــوزّع يف املقطــع 

ا.   األخري دون تقدمي قوايف جديدة يستقل 
ملدروســـة عامـــة توافـــق وانســـجام  نالحـــظ بوضـــوح يف هـــذه القصـــيدة خاصـــة ويف القصـــائد ا

کبريين بني البنيـة الدالليـة والبنيـة اإليقاعيـة يف ضـوء القافيـة احلـرّة املقطعيـة. إّن البنيـة الدالليـة يف 
القصـــيدة حتققـــت عـــرب صـــورتني، فـــاملقطع األول يقـــّدم صـــورة الســـقوط يف دائـــرة اخليبـــة واألســـی 

ل التـآلف مــع مـرارة التجربـة واللجــوء إلـی التفــاؤل والتـوتّر العـارم، أمــا املقطـع الثــاين يقـوم علـی متثّــ
ايــة املصــري ويقلــل مــن نســبة التــوتّر الــذي بلــغ أعلــی حــد لــه يف املقطــع األول  والرؤيــة املثاليــة يف 
مـــن القصـــيدة، ووعنـــدما تکثـــر نســـبة التـــوتّر يف القصـــيدة فهـــي حباجـــة إلـــی غنائيـــة أکثـــر وکثافـــة 

  التقفيات من املقطع األول بقّلة مستوی التوتّر فيها. التقفيات، وهذا ما يدّل علی نزول نسبة 
إّن مضـــمون القصـــيدة تـــدور حـــول احلســـرة والتيـــه والضـــياع واالنکســـار للشـــعب الفلســـطيين 
بعد النکسة فريی الشاعر أحالمه حطام وعيشه هباء، وبالنظر إلی القـوايف العالقـة يف القصـيدة 

ـــا تقـــّدم انســـجاماً دالليـــاً مـــع (جرحـــي، املريـــر، حزينـــة، ســـجينة، هبـــاء، انتهـــاء و ّ ...) نســـتنج أ
املضـــمون املســـيطر علـــی القصـــيدة حيـــث تنطـــوی علـــی تلـــک املعـــاين بعينهـــا، فهـــذه القـــوايف مل 
ــا جنحــت يف تقــدمي ترکيــب داليل  ّ تکتــف بالــدور اإليقــاعي اجملــّرد وال تبــدو مفتعلــة زائــدة بــل إ
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داليل هــو أّن أکثــر القــوايف منتهيــة منســجم مــع املضــمون. ومــن مظــاهر االنســجام اإليقــاعي والــ
ـــذا الصـــوت (کســـري،  بصـــوت املـــّد "اليـــاء"، (روحـــي، جرحـــي، عيشـــي، أمشـــي)، أو مردوفـــة 
ـــاً خيـــدم الداللـــة  مصـــري)، فأنشـــأ مســـيح صـــباغ مـــن تکـــرار هـــذا الصـــوت يف القـــوايف إيقاعـــاً حزين

الصـياح التسـاع جمـری يناسـب التـأّوه و «املسيطرة علی القصيدة وينسجم معها، ألّن املـّد اليـائي 
ـــه ـــنفس عنـــد النطـــق ب ).فـــإّن هـــذا املظهـــر يفصـــح عـــن حالـــة احلـــزن 96م: 1998(عبـــاس، » ال

واالضــطراب الــيت تعــرتی الشــاعر مــن أجــل االحــتالل الصــهيوين الــذي اســتغرب کثــرياً. النقطـــة 
عيشــــي) فيهــــا اخـــتالف تــــرکييب غــــري أّن  -  أمشـــي -  اجلـــديرة بالــــذکر هـــي أّن القــــوايف (عيشــــي

ــا حتّقــق الداللــة القافيــ ّ ــا تقــّدم توازنــاً إيقاعيــاً دقيقــاً فضــالً عــن أ ّ ة األولــی والثالثــة تتطابقــان، فإ
  واملضمون املخّيم علی القصيدة.  

هلــذا الشــاعر خطــة خمتلفــة، (مــن حيــث التوافــق  كغــداً أغنّيهــا لعينيــيف حــني تــنهج قصــيدة 
ـا تعتمـد واالنسجام بني البنية الدالليـة والبنيـة اإليقاعيـة يف ضـ ّ وء القافيـة املقطعيـة) بـالرغم مـن أ

ا القصيدة السابقة:   التقفية التشکيلية نفسها اليت اعتمد
غـــداً إذا يعـــری / غـــداً ســـوف أغنّيهـــا لعينيـــک / أمجـــل مـــا أمحـــل يف قلـــيب مـــن الشـــعر قصـــيدةٌ 

ـــدأ العواصـــف/ للزوايـــاوتکـــنس األوســـاخ / وتعصـــف الـــريح بـــأوراق اخلريـــف/ الشـــجر فتـــربد / و
ويهطــل / واألرض شـوق جــائع الـی احليــاة/ المطــروحتبـل الســماء بـالغيوم و/ نسـام يف العشــايااال

مــــن شــــوائب الغبــــار / وتغســــل األمطــــار وجــــه األرض، واهلــــواءَ / فيســــتحم الکــــون بامليــــاه/ املطــــر
/ والحجـــرخيلّـــف الصـــحو علـــی الـــرتاب / ويســـکت املطـــر/ وترحـــل الغيـــوم عـــن مسائنـــا/ القـــذرو

ويسـتفيق الکـون / التـرابيزهِّـر الضـوء علـی احلجـار و/ الهضـاباملروج وفتشرق الشمس علی 
ـــه ـــالزهر/ ويعشـــب الثـــری،/ حيـــّس بالـــدفء وباحليـــاة/ مـــن غفوت وينشـــط املـــاء / وتـــزدان الـــتالل ب

  فيورق الغصن، ويعقد الثمر/ ليستعيد مرح الربيع/ بأعراق الشجر
*  

ويبتـــين لـــه عرائشـــاً / صـــيِّف القمـــرحبيبـــيت، ي/ علـــی کـــروم التـــني والرمـــان والزيتـــون/ هنـــا غـــداً 
  ..مرقدًا و

*  
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وجنمـــع / نعـــانق احليـــاة يـــا حبيبـــيت/ غـــداً علـــی أجـــل أرٍض/ حتـــت أحلـــی عـــامل أحلـــی مســـا
أغّنيهــــــــا لعينيــــــــك نشــــــــيداً خالــــــــداً .. / غــــــــداً / .. موعــــــــداً قصــــــــائداً، و/ الوجــــــــود والزمــــــــان

  .)111 - 110م: 1993  (صباغ،
وتفصـل بينهــا إشــارة مکّونــة مــن نقطــة واحــدة، إّن هـذه القصــيدة تتــألف مــن ثالثــة مقــاطع، 

يتقـــارب املقطعـــني األخـــريين يف عـــدد أســـطرها، ويتســـاوان يف عـــدد التقفيـــات يف حـــني املقطـــع 
حســـب النظـــام الـــذي - األول يتوفّـــق عليهمـــا يف عـــدد األســـطر والقافيـــة. وتنـــتظم فيهـــا القـــوايف 

  بالشکل اآليت: - اعتمدناه يف قصيدة "رغم حزين"
  : أ ب ج ج ب د ب ب ب ب ه ه د ب ب باملقطع األول

  املقطع الثاين: أ ب أ
  املقطع الثالث: أ أ أ

إذ يتکــّون املقطــع األول مــن اجلــزء األول مــن القافيــة "أ" (غــداً) الــيت ال تتحّقــق إال بــورود 
 املطـر – تقفيتها الثانية (غداً) يف بداية املقطـع الثـاين، ومـن القافيـة "ب" املؤّلفـة مـن (الشـجر

 -  الثمــر)، ومــن القافيــة "ج" املؤلّفــة مــن (الزوايــا - الشــجر - الزهــر - احلجــر - القــذر - املطــر -
 -  العشايا)، ومن القافية "د" (احلياة) اليت تتکرر مرّتني، ومن القافية "ه" املؤلّفـة مـن (اهلضـاب
يف الــرتاب). يف حـــني املقطعـــني الثـــاين والثالــث ال يقـــّدمان قافيـــة جديـــدة بــل تتکـــرر بعـــض القـــوا

ـــة مـــن (غـــداً  ـــة "أ" املؤلّف ـــة "أ"  - الســـابقة، فيتکـــّون املقطـــع الثـــاين مـــن القافي مرقـــداً)، ومـــن القافي
فــة مــن الوحيــدة املؤلّفــة مــن (القمــر)، واملقطــع الثالــث يتکــّون مــن ثــالث قــواف مــن فئــة "أ" املؤلّ 

  (موعداً، غداً، خالداً).
ـا  األمر الذي يشّد انتباهنا هو کمية هائلة للتقفيات التی ّ تسـتمّر متواصـالً متسـارعاً حبيـث أ

ا جاءت منّوعـة فکـأّن القافيـة تتحّقـق يف   ّ تشبه التقفية البسيطة املوحدة وال ختتلف عنها سوی أ
کــل ســطر مــن ســطور مقــاطع القصــيدة، إضــافة إلــی تکــرار ملفــت مــن التقفيــات (املطــر، املطــر، 

اً)، وهــذا يــؤّدي إلــی التقليــل مــن فــرص املطــر/ الشــجر، الشــجر/ احليــاة، احليــاة/ غــداً، غــداً، غــد
جنــاح االســتخدام التقفــوي املنــوّع يف القصــيدة، کمــا أّن کثــرياً مــن التقفيــات جــاء زائــداً ومقحمــاً 

أي مـــربّر شـــعري ســـوی خلـــق التوافـــق  كَ (التقفيـــات املســـّودة الغامقـــة يف القصـــيدة) واليوجـــد لـــذل
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يـدّل عليهـا، » سـوف«زائـدة ألّن حـرف » غـداً «اإليقاعي اجملّرد يف القصـيدة. إّن التقفيـة األولـی 
قافية "مطر" ال تضيف داللياً ونستغنی منها، ألّن السماء إذا حبلت، فتمطـر فالحاجـة  كَ وکذل

إلـــی ذکـــر املطـــر بـــل جـــاء لتناســـق صـــويت وإيقـــاعي، أمـــا التقفيـــات األخـــری (احلجـــر، اهلضـــاب 
ــا فقــرية دالليــاً ألّن املفــردات الســابقة علي ّ هــا (الــرتاب، املــروج واحلجــار) تعــّوض عنهــا والــرتاب) فإ

داللياً وتقـّدم نفـس املعنـی والداللـة. رغمـاً عـن سـيطرة اجلـو اإليقـاعي للقافيـة علـی القصـيدة دون 
الـــداليل، إّن بعـــض التقفيـــات تعتـــرب حجـــر األســـاس لإليقـــاع والداللـــة وتنســـجم معهمـــا، فتقفيـــة 

ويف » تـزدان«تنسجم داللياً مع عامله » الزّهر«، وتقفية »يستحمّ «تتصل داللياً بالفعل » املياه«
الوقــت نفســه تتــوزان إيقاعيــاً مــع التقفيــات األخــری (احلجــر، املطــر، و...) ومــن مظــاهر أخــری 
لالنســجام بــني اإليقــاع والداللــة يف القافيــة، هــو تکــرار حــرف الــرّاء يف أکثــر التقفيــات (احلجــر، 

ة وداللتهـا املعنويـة مـن خـالل تکـرار حـرف الـرّاء املطر، الزهر، و...) فتتعاضـد اإلحيـاءات الصـوتي
يف القــوايف، وهــو حــرف جمهــور متوّســط الّشــدة والرخــاوة، ومــن خصائصــه الرتجيــع والتکــرار الــذي 

) يشري مسيح صباغ بأنّـه مهمـا حـّل بـه ومـا 290م: 2009يوحي بالتعاقب واحلرکة (أبو عامود، 
ة بــل ينظــر إلــی املســتقبل نظــرة متفائلــة. فــإّن جــری لــه ولشــعبه فإنّــه لــن يتخلــی عــن نزعتــه املثاليــ

الشاعر الفلسطيين يبعث النشاط واحلرکة يف وجود شعبه من خالل تکرار الرّاء يف القوايف وحيثّهم 
وحنن رغم هذا اجلـو احلـزين الکئيـب يف فلسـطني نـری التفـاؤل علی استمرار االنتفاضة واملقاومة، 

و يســـتذکر اســـتمرارية کفاحـــه ومرحـــه، الـــذي يقهـــر يف کلمـــات الشـــاعر يف القصـــيدة بأســـرها، وهـــ
العدّو، وهذا ما مييز أدب املقاومة؛ إننـا نالحـظ حيّـزاً کبـرياً مـن الشـعر املتشـائم املطلـق، وال نعـدم 

م، رغم االحتالل وثقل السنني والتعذيبات.   التفاؤل يف ديوا
لنمط مـن القافيـة ظهـر وبعد اإلحصاء الذي أجريناه يف القصائد املدروسة الحظنا أّن هذا ا

ديـــوان اآلن خـــذي جســـدي  ويف  %40يف ديـــوان "وطـــين داخـــل احلصار"لســـميح صـــباغ بنســـبة 
لزينــب  اجلــرح الفلســطيين وبــراعم الــدم، ويف ديــوان %30ملعــني بسيســو بنســبة  کيســاً مــن رمــل
ال . وأخــــرياً يف ديــــوان %20لنبيلــــة اخلطيــــب بنســــبة  هــــي القــــدس، وديــــوان %30حــــبش بنســــبة 

فهــــذا الــــنمط مــــن  %26. ونســــبته يف اجملمــــوع %10إلبــــراهيم املقادمــــة بنســــبة  لشــــمستســــرقوا ا
ـــة  ـــه خيضـــع ألشـــکال متعـــّددة مـــن التنـــوع ال يـــأيت لألســـباب اإليقاعي ـــدواوين مبـــا أن القافيـــة يف ال
الصرف بل تضـفي قـوة تعبرييـة وإيقاعيـة جديـدة علـی النسـيج الـداخلي املشـکل للقصـيدة والـيت 
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أکـرب علـی اسـتثمار الوظيفـة الدالليـة للقافيـة بنحـو أفضـل بالنسـبة إلـی  متنح شاعر النکسة قدرة
  النوعني اآلخرين (البسيطة املوحدة، واحلرّة املتقاطعة).

  

  التقفية الحّرة المتقاطعة 3.3
يقــّدم هــذا النــوع مــن التقفيــة أســلوباً جديــداً يقــّدم «هــي منــط مــن أمنــاط القافيــة املرّکبــة املنّوعــة و

علــــی أســــاس حتقيــــق نظــــام هندســــي معــــّني يف توزيــــع القــــوايف، غــــري أّن کــــّل نظــــام ينتمــــي فقــــط 
بقصيدته وال يفرض قوانني علی قصيدة أخـری، وال تتـوزّع القـوايف داخـل القصـيدة توزيعـاً عفويـاً 
ـــا نظـــام خـــاص تتقـــاطع فيـــه القـــوايف تقاطعـــاً هندســـياً منتظمـــاً، وحتـــی هـــذا  غالبـــاً إّمنـــا يـــتحّکم 
التقاطع اهلندسي خيتلف يف نظمه بني قصيدة وأخری، وانطالقـاً مـن طبيعـة املنـاخ والتجربـة الـيت 

أو  bو  aتناوبــاً مــا بــني  abab) ويبــني التقــاطع 127م: 2001(عبيــد، » تقــّدمها کــّل قصــيدة.
  ).10 املصدر:(نفس  aa bb ccکذا ه

ـــه کـــإبراهيم  ـــر مـــن نظرائ مبـــا أّن هـــذا الـــنمط مـــن القافيـــة ظهـــر يف ديـــوان معـــني بسيســـو أکث
املقادمــة ومســيح صــباغ، وحتاشــياً عــن الرتابــة يف اإلتيــان بالنمــاذج عــن شــاعر حتــّدثنا عــن قافيتـــه 

نظــام التقفيــة  كالــيت يتحــرّ  زعرتبـــربقية إلــی تــّل الــســابقاً، فنبــدأ مــن قصــيدة معــني بسيســو املعنونــة 
  فيها علی مثاين جمموعات بثالثة أشکال:

، تنفجــر قصــيدة/ وضــفائر کــّل كَ للشــعراء جريــده/ والقنبلــة بکّفــ كَ "تــلَّ الــزعرت"/ صــار جــدار 
/ تــّل الــزعرت/ کــّل ينــابيع وأشــجار فلســطني دبــابيس/ كَ نســاء األرض/ تتمّنــی أن تصــبح علمــاً لــ

/ والطـــائُر كَ يني اجلنـــراالت الرّکـــِع/ فـــوق خـــرائطهم/ أربطـــة حلـــذائ.../ کـــّل شـــرا كَ بشـــعر نســـائ
/ تــلَّ الــزعرت/ يــا كَ والثمــرُة والســمکُة،/ ومجيــع دواويــن الشــعر/ حتلــم أن تصــبح ألغامــاً/ حتــت ترابــ

جرحــاً يّتســُع ويصــبُح/ هــذا الــوطَن األکــرب/ غنيــُت طــويالً للداليــة علــی جبــل "الکرمــل"/ وکتبــُت  
جبـل "القسـطل"/ ومحلتـِک يـا غـزّة/ آِه علـی غـزّة/ کـان العنـُق يـذوُب کشـمعة/ کثرياً للزيتونـِة يف 

واألطفاُل وراَء املرتاس "بتّل الزعرت"/ يف جسر "الباشا" و"النّبعه"/ خيرتعون لطفـل يف تـّل الـزعرت/ 
ورده .../ کانت کّف الوطن علـی احلـائط ملصـق/ کـان الـوطن قميصـي،/ فـوق شـراييين،/ کـان 

  ).493م: 2008(بسيسو،  ألبسه يلبسين/ أکتبه يکتبين/ أقرتب فيقتلين الوطن معلق.../
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وحسب تسلسل القـوايف يف القصـيدة مـع الرتميـز  - نظام التقفية وفقاً للتقسيم اآليت  كَ يتحرّ 
  :هلا باحلروف اهلجائية

  )1شکل رقم (      اجملموعة األولی: أ ب أ ب
  )2شکل رقم (        اجملموعة الثانية: ج ج
  )2شکل رقم (        اجملموعة الثالثة: أ أ
  )2شکل رقم (        اجملموعة الرابعة: د د

  )2شکل رقم (        اجملموعة اخلامسة: ه ه
  )1شکل رقم (      اجملموعة السادسة: و أ و أ

  )2شکل رقم (        اجملموعة السابعة: ز ز
  )3شکل رقم (        اجملموعة الثامنة: ح ح ح

متثّــــل الشــــکل األول تتــــألف مــــن قــــافيتني، األولــــی "أ" وتتکــــّون مــــن اجملموعــــة األولــــی الــــيت 
قصـيده). ويتحقـق الشـيء نفسـه  - تّل الـزعرت) والثانيـة "ب" وتتکـّون مـن (جريـده -  الزعرت  (تلّ 

ـــــزعرت "أ" - يف اجملموعـــــة السادســـــة (کشـــــمعه "و" ـــــّل ال ـــــزعرت "أ"). أمـــــا  - النبعـــــه "و" - ت ـــــّل ال ت
ــا (نســائ2القافيــة "ج" ومتثّــل الشــکل رقــم "اجملموعــة الثانيــة الــيت تضــّم  ) كَ حــذائ - كَ " وتقفيا

ا تناظر اجملموعة الثالثة اليت تضّم القافية "أ" (تـّل الـزعرت ّ ـا تنـاظر اجملموعـة  - فإ ّ األکـرب)، کمـا أ
ا (الکرمل القسطل)، واجملموعـة اخلامسـة الـيت تتـألف مـن  - الرابعة اليت تضّم القافية "د" وتقفيا

ــا (غــزّه القافيــة ــا (ملصـــق - "ه" وتقفيا  -  غـــزّه)، واجملموعــة الســابعة تضـــّم القافيــة "ز" وتقفيا
" وتتکـّون مـن القافيـة "ح" 3معلق) وتبقی جمموعة هي اجملموعة الثامنة الـيت متثّـل الشـکل رقـم "

  فيقتلين).  -  يکتبين -  (يلبسين
داخل التقفيــــــــات يالحــــــــظ أوالً أن اجملمــــــــوعتني األولــــــــی، والسادســــــــة، تعتمــــــــدان علــــــــی تــــــــ

واجملموعات األخری تعتمد علی استقاللية التقفيات، ثانياً تعتمد اجملموعـات کّلهـا علـی انتظـام 
خــاص يف ضــوء هــذا الــنمط مــن القافيــة. إّن هــذا االنتظــام واهلندســة التقفويــة الــيت تتقــاطع فيهــا 

لشــاعر وختطيطــه، التقفيـات تقاطعــاَ منتظمــاً ال ميکــن أن يــأيت عفــو اخلـاطر، بــل يــأيت عــن وعــي ا
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فمـــن خـــالل االســـتقراء الفـــاحص هلـــذه القصـــيدة نســـتنتج أّن القـــوايف املنّوعـــة املرتاکمـــة ختلـــق  
کثافـــة إيقاعيـــة، ألّن ســـطر واحـــد مـــن أســـطر القصـــيدة ال يکـــاد خيلـــو مـــن تقفيـــة معينـــة، وإّن 
االهتمـــام الکبـــري يف حتقيـــق نظـــام خـــاص لقـــوايف القصـــيدة يـــؤّدي إلـــی افتعـــال بعـــض القـــوايف؛ 

يث ينعکس انعکاساً سلبياً علی البنية الداللية فيها. فنجد يف هـذه القصـيدة أّن االهتمـام ح
بتنظــــيم التقفيــــة وهندســــتها بلــــغ إلــــی أعلــــی حــــّده. تتــــوالی القافيــــة يف القصــــيدة هــــذه بصــــورة 
متالحقــة ومنتظمـــة وحتـــدث جـــّواً مـــن الرتابـــة وامللـــل لـــدی القـــارئ، فللقضـــاء علـــی هـــذه امليـــزة 

بعثة من توالی القوايف، خيلـق معـني بسيسـو نوعـاً مـن اإلبـداع والطرافـة التـی تتجلـی السلبية املن
يف موازنــة لغويــة معينــة مــع القافيــة مثــل: (ألبســه يلبســين/ أکتبــه يکتبــين)، فيمکننــا القــول بــأّن 
بسيســو يف هــذه القصــيدة قــد قــّدم شــکًال جديــداً لوظيفــة القافيــة، وهــي عبــارة عــن الوظيفــة 

ة إلی الوظيفتني اإليقاعية والداللة. ومن النقاط اإلجيابية يف هـذه القصـيدة أّن البالغية، إضاف
ـــا القصـــيدة (تـــّل الـــزعرت) هـــي الـــيت تعـــّد بـــؤرة أساســـاً تتمحـــور حوهلـــا  القافيـــة التـــی اختتمـــت 
ا حتّقق حضوراً مهّماً يف النسيج الداليل للقصيدة بأسـرها، إضـافة إلـی  ّ القصيدة فضًال عن أ

لتقفيات (الکرمل، القسطل، جسر الباشا، النبعة، غزّة) تـدور رحاهـا حـول األرض أّن أکثر ا
ـــا جـــاءت تعبـــرياً عـــن متّســـ ّ الشـــاعر باهلويـــة الفلســـطينية الـــيت تعّرضـــت  كالفلســـطينية حيـــث أ

حيـــّل الـــوطن يف املدونـــة «لالنعـــدام، ولإلشـــارة باملـــذابح واجملـــازر يف حـــق الشـــعب الفلســـطيين، 
شـعرية منهـا علـی حنـو خـاص، بوصـفه ملهمـاً شـعرياً أصـيًال مـن ملهمـات اإلبداعية عموماً وال

م مــــن بــــاب توکيــــد اهلويــــة الوطنيــــة واالعتــــزاز بــــاألرض  ــــی الشــــعراء بأوطــــا املبــــدع وطاملــــا تغّن
إذن طبيعـــي أن تکـــون األرض يف الشـــعر  )121ق: 1439(فرهنـــگ نيـــا، » واالنتمـــاء إليهـــا

أّن  كَ وضـــوع ميکـــن أن ختطـــر علـــی البـــال، وال شـــالفلســـطيين املقـــاوم، أکثـــر تـــرداداً مـــن أي م
تکوين الشخصية الفلسطينية املقاومة، رهني بامتداد األرض واستمرارها فهی تعترب جـزءاً مـن 

» األرض هـي الفلسـطيين والفلسـطيين هـو األرض.«مثل يؤيّد قولنـا  كَ التکوين اإلنساين، هنا
األرض بکـّل احلـّب والعشـق إلـی إذن يکون طبيعيـاً أن يکتـب شـعراء جيـل بعـد النکسـة عـن 

ــذا ال تکــون القصــيدة دالليــاً علــی األقــل بعيــدة أو غريبــة عــن مســار  حــّد االنصــهار فيهــا، و
  القصيدة املقاومة خالل السنوات املاضية. 
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ـم  ّ حنن مل نالحظ فروقاً بني شعراء هذه الفرتة يف تعـاطيهم هـذا الـنمط مـن القافيـة حيـث أ
ی اجلانـب اإليقـاعي دون الـداليل ألّن الرتکيـز علـی اهلندسـة واالنتظـام يرّکزون جّل اهتمامهم علـ

يف تکــوين القافيــة املتقاطعــة يبعــدهم عــن الداللــة ويســوقهم حنــو االتــزان اإليقــاعي، إال أّن معــني 
بسيسو قد وّظف التقفية املتقاطعة أکثر براعة مـن آخـرين، حيـث الحظنـا أنـه مل يهـتّم بـاملرتکز 

  أسهم أحياناً يف انسجام اإليقاع والداللة يف توظيفه هذه التقفية.   اإليقاعي فحسب، بل
من خالل اإلحصاء الذي أجريناه يف الدواوين الحظنـا أّن هـذا الـنمط مـن القافيـة ظهـر يف 

%، ومل يکـــن لـــه حضـــور يف 20ديـــوان معـــني بسيســـو، وزينـــب حـــبش، ونبيلـــة اخلطيـــب بنســـبة 
قراء للتقفيـــة احلـــرة املتقاطعـــة يف القصـــيدة الســـابقة قصـــائد املقادمـــة، وصـــباغ. ومـــن خـــالل االســـت

وقصــائد أخــری للشــعراء املختــارين نســتنج أّن هــذا الــنمط مــن القافيــة يقــوم علــی تنويــع القــوايف 
بأشــکال منتظمــة وخمتلفــة، ومبــوازاة هندســة القــوايف وانتظامهــا ال يســتطيع هــذا الــنمط أن يقــّدم 

الــــذي يــــؤدي إلــــی تقليــــل فــــرص جنــــاح القصــــيدة وظيفــــة دالليــــة للقافيــــة بطريــــق أحســــن، األمــــر 
وقوافيهــــا. مــــن هــــذا املنطلــــق ال يســــتطيع شــــاعر النکســــة التعبــــري عمــــا يف صــــدوره مــــن مأســــاة 
ومصــــائب ونوائــــب يعيشــــها بشــــکل أحســــن وتقتصــــر قدرتــــه فيــــه، فمــــن أجــــل هــــذا إنّــــه يقّلــــل 

  استخدامه يف إنتجاته األدبية.
  
  التقفية الحّرة المتغّيرة 4.3

يعــّد هــذا النــوع مــن التقفيــة أکثــر أنــواع القافيــة احلديثــة حريــة يف التعامــل مــع الــنص الشــعري، «
وإذا کانــت التقفيــة املنّوعــة عمومــاً هــي أکثــر أنــواع التقفيــة تــداوالً وانتشــاراً بــني الشــعراء احملــدثني 

الشـعر احلـديث هي أکثر أمنـاط التقفيـة املنوعـة اسـتخداماً يف  -  خصوصا –فإّن التقفية املتغرية 
ملـــا متنحـــه للشـــاعر مـــن القـــدرة علـــی اســـتثمار الوظيفـــة الدالليـــة للقافيـــة، ومـــا تفرضـــه مـــن توافـــق 
وانســجام موســيقي داخلــي مــن خــالل التــوارد العفــوي للقــوايف دومنــا ختطــيط أو هندســة مســبقة، 

» ّکم فيــهفالشــاعر قــد يســتعمل قافيــة مث يرتکهــا ال يعــود إليهــا، وقــد يعــود إليهــا دومنــا قــانون يــتح
). وهــــذا التوزيــــع العفــــوي للقــــوايف يضــــفي علــــی القصــــيدة جــــّواً موســــيقياً 91م: 2003(وقــــاد، 

داخلياً وهذا اجلّو املوسيقي غالبـاً مـا يکـون خافتـاً هادئـاً، أي لـيس جمهـوراً وواضـحاً کمـا حيـدث 
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يــــري هــــذا التغ«). إضــــافة إلــــی أّن 340م: 1982يف ورود القــــوايف بالطريقــــة التقليديــــة(أطميش، 
احلّر الذي تتمّيز به هذه التقفية مينح الشـاعر قـدرة أکـرب علـی اسـتثمار الوظيفـة الدالليـة للقافيـة 
بنحــو أفضـــل ممــا متنحـــه األنــواع األخـــری، ألنّــه غـــري مضــطّر الســـتخدام تقفيــة معينـــة مــا مل تـــؤد 

  ).136م: 2001(عبيد، » وظيفة داللية زائداً وظيفتها اإليقاعية
ر آخر يف هذه الفرتة وهي زينب حبش اليت ظهر منط القافيـة احلـرة نأيت بنموذج عن شاع

تقـّدم قصـيدة "فجـر االنتصـار" هـذا الـنمط التقفـوي، إذ %.50املتغّرية يف شعرها جليـاً بنسـبة 
تتوزّع القوايف فيها توزيعاً حرّاً غري منتظم دون االعتماد إلی قاعدة واضحة، ويف حني ظهرت 

ة، فضــــــًال عــــــن کثافتهــــــا حيــــــث حّققــــــت حضــــــوراً يف أکثــــــر هــــــذه القــــــوايف متنّوعــــــة ملحوظــــــ
  القصيدة: أسطر

قيتــــْة/ ولْوَعــــُة الفــــؤاِد والعــــذاْب/ 
َ
الْصــــمُت/ والقْضــــباُن/ والــــربوَدُة املميتــــْة/ َوْنظــــرُة الســــجانِة امل

وصحُن" البالستيِك"/ قرَب البـاْب/ ترنـو َمجُيعهـا/ مجيُعهـا .. إيل/ َومقْلـْيت/ لـْن اعـرتف/ أحضـْر 
ــــَع خم ــــْن أعــــرتْف/ بالضــــْرِب بالتعــــذيِب مجي ــــرية لالعــــرتاْف/ ل ــــَك لــــْن أعــــرتْف/ لنــــا َوســــائٌل كث ْربي

ــاْء/ لــْن أعــرتْف/ باالغتصــاْب/  ــْن أعــرتْف/ بــاحلرق بالســجائْر/ لــن أعــرتْف/ بالكهرب بالتشــويْه/ ل
ا يف السـجْن/ يف الزنزانـةِ  الرهيبـْة/  َهاتوا مجيَع ما لديكْم مْن َوسائِل العذاْب/ لْن أعرتْف/ ألقوا 

ديــــدهْم/ فهــــُم ِضــــعاْف/ ال بــــاس مــــن  ــــا/ للَقْمــــل/ للديــــَدان/ للرطوبــــْة/ ال بــــأس مــــن  ألقــــوا 
 تعذيبهْم/ فهُم ضـعاْف/ يـا ظلمـَة السـجِن الرهيبـَة/ منـِك أقسـُم/ أنـْين/ سـأحيُك فجـَر االنتصـارْ 

  .)14- 13م: 1999(حبش، 
املقيتـة)،  -  تعقبهـا تقفيـة "ب" مـرّتني (املميتـةالديـدان)،  - تتکّرر القافية "أ" مرّتني (القضـبان

لــن أعــرتف)، مثّ  -  البــاب)، مثّ القافيــة "د" مــرّتني (لــن أعــرتف - مثّ القافيــة "ج" مــرّتني (العــذاب
القافية "ه" مرّة (لالعرتاف)، تتکـّرر بعـده تقفيـة "د" ثـالث مـرّات بـنفس اللفظـة، مثّ القافيـة "و" 

قفيــة "د" مــرّة أخــری (لــن أعــرتف)، تعقبهــا تقفيــة "ج" مــرّة واحــدة مــرّة (بالکهربــاء)، مثّ تتکــّرر ت
(العذاب)، وتعود تقفية "د" مرّة أخری (لن أعرتف)، مثّ تتکّرر تقفية "ب" (الرهيبة) و(الرطوبة)، 
ديــــــدهم)، مثّ تتــــــأرجح القــــــوايف بــــــني "ه" (ضــــــعاف) و"ط"  مثّ تــــــدخل تقفيــــــة جديــــــدة "ط" (

  لرهيبة)، مثّ ختتتم القصيدة بتقفية "ي" (االنتصار).(تعذيبهم)، مثّ تأتيمرّة أخری (ا
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إّن أربع وثالثني تقفية منّوعة يف قصيدة قصرية نسبياً يعّد کثافـة کبـرية فيهـا، إذ إّن القافيـة 
تشــــبه يف اهليکليــــة العامــــة بالتقفيــــة البســــيطة املوّحــــدة الــــيت تظهــــر بصــــورة متالحقــــة منتظمــــة 

عاقبــــاً ال انقطــــاع فيــــه. وإّن الکميــــة الالفتــــة واهلائلــــة متســــارعة، فکــــأّن القــــوايف هنــــا تتعاقــــب ت
للتقفيات وکثافة تکرارها هنا أبعدت القصيدة عن حتقيق نتـائج بـاهرة علـی هـذا املسـتوی، إذ 
ســـيطرت اإليقاعـــات اخلارجيـــة علـــی القصـــيدة بأســـرها واســـتولت علـــی حيويتهـــا بـــالرغم مـــن 

عرية وقــّوة وســيطرة إرادة املبــادئ والقــّوة وضــوح وتــأّلق األزمــة البشــرية الــيت تعيشــها احلــال الشــ
فــإّن الشــاعرة تــنجح يف توظيــف التقفيــات يف  كَ وعــدم الرضــوخ للظلــم. أقــول بــالرغم مــن ذلــ

أســـطر القصـــيدة مبـــا تـــتالئم وتناســـب مـــع البنيـــة الدالليـــة، تقـــوم التقفيـــات "لـــن أعـــرتف" يف 
يـأيت الطلـب املشـکل  تشکيلها علـی موازنـات دالليـة. ففـي السـطر الثـاين عشـر مـن القصـيدة

" طرفـاً يف معادلـة طرفهـا اآلخـر اجلـواب والتقفيـة "لـن أعـرتف"، كَ للتقفية "أحضـر مجيـع خمربيـ
احلـــال بالنســـبة لســـطر الثـــاين والعشـــرين الـــذي  كَ أي إحجـــام عـــن إطـــالق أداء الفعـــل، وکـــذل

يـــع مـــا يتکـــّون أيضـــاً مـــن معادلـــة تعمـــل بـــنفس آليـــة املعادلـــة األولـــی، طرفهـــا األول "هـــاتوا مج
ـذا فـإّن القافيـة أّدت دوراً دالليـاً وترکيبيـاً مهمـاً  لديکم من.." وطرفها الثاين "لـن أعـرتف"، و
يف القصــيدة، علــی الــرغم مــن توزيعهمــا غــري منــتظم علــی مســاحة القصــيدة. إضــافة إلــی أن 

ة، فإنّـه تکرار تقفية "لن أعرتف" حتمل بعداً داللياً وإن يعّده العروضيون عيباً يف مسـار القافيـ
خلـــق حتـــدياً صـــارخاً للعـــدّو احملتـــل تأکيـــداً علـــی أّن الشـــعب الفلســـطيين مهمـــا قيـــدوا وعـــذبوا 

م لن يستکينوا ولن يلقوا سالحهم و ّ سيتوّقف تقّدم احملتـّل علـی عتبـة جهـادهم «وسجنوا فإ
م ). فرتديــد هــذه القافيــة خلــق إيقاعــاً عاليــاً حــاّداً توافــق 11م: 2001(العــف، » وتضــحيا

  لبعد الداليل املسيطر علی القصيدة بأسرها.ا
إّن أکثــر التقفيــات املوظّفــة بنيــة أساســية تــتالئم مــع مضــمون القصــيدة وليســت طارئــة، إّن 
املقاومــة وعــدم الرضــوخ وعــدم االستســالم للعــدّو الصــهيوين هــي الــروح املهيمنــة علــی القصــيدة 

..) ختـــدم هـــذا البنـــی الـــداللی بأســـرها والقـــوايف (لـــن اعـــرتف، ضـــعاف، القضـــبان، االنتصـــار و.
إّن التقفيـة األخـرية هـي الـيت متثّـل دالليـاً عنـوان القصـيدة  كَ املهيمن علی القصيدة فضًال عن ذل

  هذا ما جيعل التقفية أکثر متاسکاً ودقّة يف بناء القصيدة.   فجر االنتصاربعينه 
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لســابقة هــي التــزواج بــني مــن الظــواهر اإليقاعيــة والدالليــة التــی شــّدت انتباهنــا يف القصــيدة ا
يولـد «الواو والياء يف قافيـة (رهيبـة، رطوبـة) حيـث يلعـب دوراً مميّـزاً يف إثـراء إيقـاع القصـيدة ألنّـه 

مــــن نغمــــات إيقاعيــــة مزدوجــــة تتضــــافر فيمــــا بينهــــا مشــــکلة ســــيمفونية إيقاعيــــة متــــوج بالتفاعــــل 
اإليقــــاعي ميــــّد القصــــيدة واالنفصــــام، تــــارة وبالتنســــيق واالنســــجام تــــارة أخــــری وهــــذا االزدواج 

). فقـد ظهـر اإلرداف يف 163م: 2005(شـرتح، » بالتناغم، وحيّقق هلا قدراً کبـرياً مـن الشـعرية
قافيــة "رهيبــة" باليــاء املديــة ينســجم مــع داللــة الضــعف واالنکســار، وقــد ظهــر بــالواو املديــة يف 

علــی حنــو يصــّور اإلرداف "رطوبــة" تعبــرياً عــن داللــة القــّوة والتحــّدي يف ثنايــا الظــروف الصــعبة 
ـــاء تنّوعـــاً  ـــادل اإليقـــاعي بـــني الـــواو والي ـــة، فقـــد خلـــق هـــذا االزدواج والتب بالصـــوت حرکـــة الدالل
إيقاعيــاً حيــث يــؤدي إلــی انزيــاح إيقــاعي قــادر علــی إثــارة اهتمــام املتلقــي، ولفــت نظــره علــی مــا 

  تريد الشاعرة أن تعّرب عنه مبوسيقاه املتنّوعة. 
ــــــات قصــــــيدة  ــــــوزّع تقفي ــــــاً ال خيضــــــع  ملــــــاذا يطــــــاردين احلــــــزنوتت ــــــب حــــــبش توزيعــــــاً عفوي لزين

  واضحة:  لقاعدة
يغــوُص بنــا الــدرُب يف القــاِع/ نـَْغــَرُق/ نفقــُد إحساســنا بــالرجوِع/ نضــيُع/ حنــاوُل مــا يأســنا أن 
نلملــَم/ خيطــاً مــن احلــزِن/ خيطــاً مــن الــّدمِع/ خيطــاً مــن املــوْت/ آٍه مــن القلــِب حــَني جيــّف مــن 

ردين احلـــّب/ آٍه مـــن العـــني حـــني جتـــُف مـــن الـــدمِع/ آٍه مـــن الـــروِح حـــني جتـــّف احليـــاْة/ ملـــاذا يطـــا
احلــــزُن؟!/ يقهــــُرين/ وينشــــُب يف أضــــُلعي ِخمَْلبَـْيــــْه/ ملــــاذا جيــــّف اهلــــواُء مــــن األوكســــجْني؟!/ يصــــُري 
التنفُس عبئاً ثقيال/ تصُري الثواين سنْني؟!/ ملاذا يطارُدين احلزُن/ خينُـُقـين/ فـأغرُق يف احلـزِن/ أغـرُق 

دْم/ كـأّن السـعادَة ليسـْت لنـا/ كـأّن يف الدمِع/ أغرُق يف املوِت/ أغرُق/ من قمِة الـرأِس/ حـىت القـ
  .)58-  57 املصدر:احلياَة بأحيائِنا/ متوُت/ تصري عدم/ ملاذا تصُري احلياُة عدْم؟! (نفس 

ـــدأ القصـــيدة بالقافيـــة "أ" وتقفيتهـــا (احلـــزِن)، وتعقبهـــا القافيـــة "ب" (الـــدمِع، الـــدمِع)، مثّ  تب
خينقـــين)، تفصـــل بينهمـــا  -  "د" (يقهـــرينتـــأيت التقفيـــة اجلديـــدة "ج" (احلـــزُن)، وتـــدخل القافيـــة 

ســـنني) والقافيـــة "ج" (احلـــزُن)، مثّ تتکـــّرر القافيـــة "أ" مـــرّة واحـــدة  -  القافيـــة "ه" (األوکســـجني
اية القصيدة القافية "و" (القدم   عدم). - عدم - (احلزِن) والقافية "ب" (الدمِع)، وتتوالی يف 

ـــا ال تکتفـــي بالتقف  ّ ـــا تقـــّدم القـــوايف املنّوعـــة هـــذه القصـــيدة کمـــا الحظنـــا إ يـــة املوّحـــدة، إّمن
واملتغـــّرية؛ أمـــا معظـــم هـــذه القـــوايف فتتکـــّرر، وإّن هـــذا التکـــرار يســـهم بدرجـــة أعلـــی يف تســـّرب 
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الرتابــة إلــی القصـــيدة، فممــا أضـــفی علــی التقفيـــة هنــا شــيئاً مـــن احليويــة هـــو اســتخدام أســـلوب 
؟!/ ملـاذا جيـّف اهلـواُء مـن األوكسـجْني؟!/ االستفهام يف عدد من التقفيـات (ملـاذا يطـاردين احلـزنُ 

  ملاذا تصُري احلياُة عدْم؟!). 
الشاعرة تبکي أملاً جتاه الظروف املأساوية املخيمة علی الشـعب الفلسـطيين وال جتـد متنفسـاً 
ســوی هــذه األســطر الشــعرية الــيت تکــون مــالذاً هلــا، وقــد کــان الختيــار الکلمــات املعــّربة وإيقــاع 

ر بــارز يف إظهــار هــذه العاطفــة احلزينــة، إال أّن هــذه الــدالالت جــاءت واضــحة حبــر املتقــارب دو 
ــــذه اإليقاعــــات احلزينــــة فــــالقوايف املســــتخدمة  يف کلمــــات القافيــــة الــــيت تــــرتبط ارتباطــــاً شــــديداً 
(احلــزن، الــدمع، خينقــين، يقهــرين، ســنني، عــدم) کّلهــا تســاهم يف إبــراز الداللــة املهيمنــة وهــذا مــا 

مات القافية يف الشعر اجلّيد ذات معان مّتصلة مبوضوع القصـيدة حبيـث ال يشـعر کل«يؤّکد أّن 
املــرء أّن البيــت جملــوب مــن أجــل القافيــة، بــل تکــون القافيــة تاجــاً لــذلَك املعنــی، وال ينبغــي أن 

ــا لتتمــة البيــت، بــل يکــون البيــت مبنيــاً عليهــا ). إّن الســطر 469م: 2001(هــالل، » يــؤتی 
اذا تصــُري احليــاُة عــدْم؟!) هــو إضــاعة بارقــة تســتکمل املــدی الــداليل للجملــة الشــعري األخــري (ملــ

بطريقة ذکية وبارعة بعد أن کاد املعنـی يقفـل بـاملفردة "عـدم" يف السـطر الشـعري السـابق. فهـذا 
الـــنمط مـــن أمنـــاط القافيـــة أتـــاح للشـــاعرة فرصـــة أکـــرب ألن تعتـــين قوافيهـــا بـــدالالت جتعلهـــا أکثـــر 

  بنية النص. رسوخاً وثباتاٌ يف
تالؤم مـع البنيـة الدالليـة، هـذا األمـر ميکـن مالحظتـه الـقد ال تؤدي القافية احلرّة املتغـّرية إلـی 

ـــــه بنســـــبة  ـــــنمط مـــــن القافيـــــة يف ديوان ـــــذي ظهـــــر هـــــذا ال % وهـــــو يف 60عنـــــد مســـــيح صـــــباغ ال
حيــث تعتمــد علــی ثــالث قــواف منّوعــة تتــوزّع أيضــاً غــري منــتظم علــی  أقــوی مــن املــوتقصــيدة
  النّص: مساحة

أقـــوی مـــن املـــوت املـــدبّر يف ظـــالل الليـــل/ أشـــعاري/ أقـــوی مـــن الصـــدمات/ واليـــأس املؤّمـــل 
عندهم/ أقوی من النکسات أشعاري/ بدم الشباب کتبتها/ من بؤس ايامي وحرماين/ مـن فقـر 
شـــعيب وانتکاســـة عيشـــه/ مـــن هـــّم فـــالح ونقمـــة عامـــل/ وحنـــني عاشـــقة وشـــکوی عاشـــق/ مـــن 

ـــا للحيـــاة کتبتهـــا/ قـــبالً علـــی اجلـــرح املفـــّتح يف ســـجن عاشـــقيت وبـــوح فؤادهـــ ا/ املتيـــتم العـــاين/ أن
تشـــارين/ وعـــت احلقيقـــة يف النضـــال احلـــق،/ حـــني انبتـــت يف کـــّل فاصـــلة ضـــمرياً طيبـــاً/ وجبـــني 
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إنســان/ أنــا للمجمــوع کتبتهــا/ ال کــي تکــون بضــاعة/ أنــا يف فــؤادي ألــف جــرح/ ال ينــام علــی 
  ).79 – 78م: 1993املذلّة واهلوان(صباغ، 

  -  أشــعاري)، مث تــأيت القافيــة "ب" (کتبتهــا - تبـدأ القصــيدة بالقافيــة "أ" وتقفيتهــا (أشــعاري
کتبتهــــا) يف حــــني تفصــــل بينهمــــا القافيــــة "ج" (حرمــــاين، العــــاين، تشــــارين، انســــان)، وتنتهــــي 
ـــذه التقفيـــة (اهلـــوان). مـــن خـــالل اســـتقراء داليل متأّمـــل هلـــذه القصـــيدة ميکننـــا  القصـــيدة أيضـــا 
التعّرف علی احنياز التقفية للجانب اإليقاعي علی حسـاب اجلانـب الـداليل الـذي جـاء ضـعيفاً 

التقفيات، ألّن بعض التقفيات قد جتيء زائدة وال تضـيف شـيئاً يف هـذا اجلانـب مثـل  يف معظم
ــا األســطر الشــعرية ميکــن أن ال  (حرمــاين، والعــاين، واهلــوان)؛ فــإّن هــذه القــوايف الــيت اختتمــت 
 - تشـــّکل حضـــوراً مهّمـــاً يف شـــبکة النســـيج الـــداليل، فهـــذه األســـطر الشـــعرية (مـــن بـــؤس أيـــامي

ام علــــی املذلّــــة) قــــد قفــــل املعنــــی يف هــــذا االجتــــاه، ومل تــــأت هــــذه القــــوايف ســــوی ال ينــــ - املتيــــتم
إلحـداث موازنـة تقفويــة. علـی الــرغم مـن اسـتخدام الشــاعر القـوايف املنّوعــة يف القصـيدة نالحــظ 
أّن النتيجـــــة اإليقاعيـــــة أيضـــــاً ال ختتلـــــف کثـــــرياً، فـــــإذا أضـــــفنا إلـــــی ذلـــــک تکـــــرار بعـــــض القـــــوايف 

ــا ســندرك متامــاً حجــم کتبتهــا) الــيت  - (أشــعاري  تعــّرب عــن إحــدی عيــوب القافيــة "اإليطــاء" فإنّن
التقفيـة وطرافتهـا؛ إال أّن الرتابة اليت تسيطر علی إيقاع هذه التقفية، األمر الذي يقّلل من جـّدة 

  تباعد التقفيات بفعل طول اجلمل الشعرية يقّلل بعض الشيء من رتابتها.
ة يف القصــيدة الســابقة مل متثّــل دوراً دالليــاً منســجماً مــع لکــن هــذا ال يعنــی أن القــوايف املتغــريّ 

اإليقـاع، علـی سـبيل املثـال فـإّن اإلرداف بـاأللف يف القـوايف السـابقة (حرمـاين، هـوان، تشــارين، 
انســـان، العـــاين) مبـــداها الصـــويت الطويـــل يـــنّم عـــن أحاســـيس احلـــزن الـــيت تســـرّبت يف مکّونـــات 

ة مـــن مصـــائب الشـــعب الفلســـطيين امللهـــوف أمـــام مـــا الشـــاعر، ويفصـــح عّمـــا يف نفســـه األليمـــ
ــب، فقــد وظّــف الشــاعر صــوت األلــف بامتــداده يف ردف القافيــة وانتشــره  واجهـه مــن ســلب و
انتشاراً ملفتـاً يف ثنايـا القصـيدة لکـي يفضـيء بوضـعه النفسـي العـامر مبشـاعر الشـجن واحلسـرة، 

أحاسيســه، کمــا أّن توظيــف النــون ويوصــل صــوته إلــی القــرّاء بنــربة واضــحة مســموعة، فيشــارکه 
رويـــاً للقافيـــة مـــع الکســـرة املنخفضـــة يناســـب متامـــاً مـــع أجـــواء احلرقـــة الـــيت تعـــرتي الشـــاعر، ألّن 

يـــار واحلـــزن واحلرقّـــة« )  77م: 2002(ســـليمان، » الصـــوت املـــنخفض املکســـور يـــدّل علـــی اال
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 بکـاء ومــا کـان ســبباً فيــهکمـا أّن صــوت النـون قــد أطلـق عليــه "احلـرف النــواح" أي أنّـه يــرتبط بال
  ).85 املصدر:(نفس 

فالشاعر يصـف يف هـذه األبيـات مـا حـل بالشـعب الفلسـطيين مـن ذلٍّ وتشـريد، وفقـر يعـّرب 
عـن مشــاعره احلافلـة باحلرقــة واألمل واحلسـرة علــی مــا يعانيـه شــعبه مـن ظلــم واسـتبداد فهــو يبکــي 

ة وانسـجمت مـع مـا أتـت الشـاعرة مکلوم الفـؤاد؛ وهـذه معـان يشـري إليهـا أکثـر األسـطر الشـعري
  حبروف فجاء صوت الروي والردف هنا مالئماً لداللة القصيدة.

ــــا، إّن زينــــب حــــبش مل تــــأت بالقافيــــة املتغــــرية ملرتکــــز إيقــــاعي فحســــب، بــــل  کمــــا الحظن
مـا  ّ ا وظيفتـني اإليقاعيـة والدالليـة کأ استطاعت برباعة توظيف هذا النمط مـن القافيـة وإکسـا

مان متعانقان يف قوايف قصائد الشـاعرة، لکـّن مسـيح صـباغ قـد يـنهج خطـة أخـری عنصران متالز 
بالنسبة إلی زينب حبش، حيث قد جيیء اجلانـب الـداليل يف معظـم التقفيـات ضـعيفاً، والرتابـة 
اإليقاعيــة هــي الــروح املهيمنــة علــی أکثــر أجــواء القصــيدة بســبب کــون التقفيــات زائــدة متالحقــة 

عـاً يف الشاعر الفلسطيين دور القافيـة يف اإليقـاع والداللـة وانسـجامهما ممتسارعة، وإن مل ينَس 
  طيات القصيدة أحياناً. 

، ويف %80ومــن خــالل إحصــاءنا نالحــظ أّن هــذه القافيــة ظهــرت يف ديــوان املقادمــة بنســبة 
، ويليهمـــا زينـــب حـــبش ومعـــني بسيســـو حيـــث قامـــا بتوظيفهـــا بنســـبة %60ديـــوان صـــباغ بنســـبة 

، إضافة إليأّن أکرب نسبة ألمناط القافية هي %40تبلورت يف ديوان خطيب بنسبة ، وأخرياً 50%
ـــــ  كَ تلــ ، ويليــه منــط القافيــة احلــرّة املقطعيــة بنســبة %56الــيت ميثّلهــا هــذا الــنمط مــن القافيــة وتقــدر بــ

القــافيتني ، وهـذان النمطــان املهيمنـان يف املدونــة الشــعرية ککـّل. ومــرّد ذلــک إلـی أّن هــاتني 26%
اميـل إلـی املوسـيقی املرّکبـة مـنهم «منتميتان بالقافية املرکبة املنّوعة وشـعراء املدرسـة احلديثـة عمومـاً 

إلی املوسيقی البسيطة، ألّن القصيدة اليت قطعـت أشـواطاً يف مسـرية احلداثـة مل تعـد تسـمح کثـرياً 
). 225م: 1977  لوصـي،(خ »باستخدام تقنيات بسـيطة ال تـتالئم مـع روح التجربـة وتعقيـدها

م املنشــودة بالنســبة إلــی األمنــاط  إضــافة إلــی أّن هــذين النمطــني يقــدران علــی التعبــري عــن غايــا
ــذا خنلــص إلــی أّن البنيــة التقفويــة  م األدبيــة. و م يکثــرون اســتخدامهما يف إبــداعا ّ األخــری فــإ

ء التقفـوي بوصـفه أحـد أهـم أرکـان هلذه الدواوين مالت بصورة ملفتة حنو التنوّع مما يرينا أّن البنـا
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مـع البنـاء الـداليل، عنـدما يبتعـد الشـعر عـن  - نسبياً  -  البنية اإليقاعية يدخل يف تعالق مستمر
احلرکة املوسيقية احلـادة املتولـدة عـن اهلندسـة املنتظمـة للقافيـة فتزيـد نسـبة التفاعـل بـني بنـاه، ألن 

  اجلانب الداليل. االهتمام ليس حصراً  علی اجلانب اإليقاعي دون 
  

  النتائج .4
  ظهرت من هذا التطواف الذي قمنا به يف شعر النکسة عدة نتائج منها:

إّن األسباب التطريبية واإليقاعيـة هـي مـن أکثـر دواعـي توظيـف التقفيـة البسـيطة املوحـدة  - 
يف شــــعر النکســــة وهــــو الــــذي کثــــرياً مــــا يــــؤدي إلــــی اإلمهــــال يف اجلانــــب الــــداليل. ألّن القــــوايف 
تتالحـــق تالحقـــاً متســـارعاً يف مســـار القصـــيدة، وختلـــق منطـــاً مـــن اإليقـــاع املتکـــّرر الـــذي ينطـــوي 
علی رتابة واضـحة، کمـا أن تکـرار بعـض القـوايف، وجميئهـا مقحمـة زائـدة مـن حيـث املعنـی يزيـد 
ـدف إلـی إشـاعة  علی الرتابة يف هذا النمط مـن القافيـة، وهـذا ال يعـين أّن هلـذه القافيـة وظيفـة 

إيقــاعي جمــّرد. علــی ســبيل املثــال قــد توظّــف نبيلــة اخلطيــب تقنيــات مثــل التالعــب بالنظــام  جــو
التقفوي "السـطري" للقصـيدة مـن خـالل تقسـيم أکثـر السـطور الشـعرية علـی سـطرين، للقضـاء 
ــــة دون إشــــاعة اجلــــّو  علــــی الرتابــــة وعالقــــة القــــوايف باملضــــمون املهــــيمن علــــی القصــــيدة للحيلول

ـــة اجل ا أکثـــر دقـــة وإحکامـــاً ومتاســـکاً يف الداللـــة اإليقـــاعي وتنمي ـــل قصـــيد انـــب الـــداليل. فتمّث
  بالنسبة إلی املقادمة.

مبــا أّن شــاعر النکســة يهــتّم باألتيــان بــالقوايف بصــورة منتظمــة مــن خــالل هندســة معيّنــة يف  - 
األمر الذي إطار القافية املتقاطعة  فإنّه ال يستطيع أن يقّدم وظيفة داللية للقافية بطريق أحسن، 

يـــؤدي إلـــی تقليـــل فـــرص جنـــاح القصـــيدة وقوافيهـــا. فـــإّن االهتمـــام الکبـــري يف حتقيـــق نظـــام خـــاص 
لقوايف القصيدة يؤّدي إلی إحباط بعض القوايف؛ حيـث خيلـق انعکاسـاً سـلبياً علـی البنيـة الدالليـة 

جعلهــا بــؤرة فيهــا. غــري أّن معــني بسيســو بتوظيــف تقنيــات مثــل موازنــة لغويــة معينــة مــع القافيــة، و 
  داللية تتمحور حوهلا القصيدة، قد خيلق يف هذا النمط من القافية نوعاً من الطرافة.

ا ختضـع ألشـکال متعـّددة مـن التنـوع ال  -  والقوايف احلرة املتغرية واملقطعية يف الدواوين مبا أ
فـــة تـــأيت لألســـباب اإليقاعيـــة الصـــرف بـــل متـــنح شـــاعر النکســـة قـــدرة أکـــرب علـــی اســـتثمار الوظي
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الدالليــة للقافيــة بنحــو أفضــل بالنســبة إلــی النــوعني اآلخــرين، فشــاعر النکســة بتوظيــف تقنيــات 
مثــــل موازنــــات دالليــــة تقفويــــة، وتباعــــد التقفيــــات وتنّوعهــــا وعالقتهــــا باهليکــــل املضــــموين العــــام 
 للقصيدة يف إطار هذين النمطني مينح القافية وظيفتها الرئيسة هـي الـتالؤم بـني اجلانـب الـداليل
واإليقـــاعي معـــاً. وهـــذا اليعـــين أّن هـــذين النمطـــني يأتيـــان للجانـــب الـــداليل الصـــرف بـــل أحيانـــاً 
نالحظ أّن مسيح صباغ بوصفه شاعر النکسة قد ينهج خطة أخری بالنسبة إلـی زينـب حـبش، 
 وقــد يقــوم بتوظيــف القــوايف توظيفــاً مســتمرّاً متســارعاً مکــّرراً مقحمــاً خيلــق جــّواً إيقاعيــاً رتيبــاً يف

  مساحة القصيدة بأسرها.
أمــا الــدالالت الــيت جتلبهــا هــذه التقفيــات بأمناطهــا فحــب الــوطن واالنصــهار فيــه، وحلــم  - 

جــــري  العـــودة إلـــی الــــوطن، واحلـــواجز العســـکرية، والقــــدس اجلرحيـــة، والفقـــر واحلرمــــان، وذبـــح و
  وضياع، واجملازر و...
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