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Abstract
For poetry Diwan of the Arabs, poetry for melodies and songs; Contemporary poets treat
the pain of society with pen drugs, and every person is endowed with the power of reason
and imagination, he will taste music for poetry according to his literary tastes. Tastes may
differ, but the person who is the slightest gift of taste, enjoys the aesthetic of the
contemporary Arabic poem.
The rhythm is known as the loud voice that soars the poet’s idea in the sky of reality
and imagination. And the rhythm serves the meanings and gives it the special meaning and
broad horizons, as the word does not correspond to the meaning. The limitless meanings
abound. They call it The meaning of meaning. This research deals with the phenomenon of
rhythm and its types, with a focus on the musicality of the poet of the contemporary Omani
poet, Saeed Al-Saqlawy, and its relationship to the meaning of speech. The relationship
between music and poetry is an organic one, for poetry in its artistic form consists of
several acts that represent musical units that give the poem a captivating and influential
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tone; And when the poem loses the magic of this melody, that delicate artistic thread that
draws the recipient to hear the poetry is cut off.
The rhythm of poetry is like the chirping of the poet and the ringing of his thoughts,
which rings the bell of contemplation and contemplation in the mind of the recipient and
comes to his mind what he wants the poet to share with him the emotions and feelings.
The external and internal types of falling into the speech process in steps; They are the
psychological events and mental processes that take place in the mind of the poet and
then, spread feelings and emotions on the recipient and reveal the facts to him. The
recipient tastes the rhythm in the poem and perceives it with the meanings and there may
be some of the meanings hidden in contemporary poetic poems that only the poet himself
sometimes realizes. But what is not fully comprehended, not all is left. The external
rhythm emanates from the linguistic sounds and the venerable seas, and the inner rhythm
originates from the ideas contained in poetry. And both of them complement the
meanings and connotations that he would not taste the aesthetics of poetry without him.
This article wants to search for the semantic structure and the rhythmic structure and the
relationship between them in the Divan “The Canticle of Water”. He has 24poems that
include concepts such as homeland, patriotism, martyrdom, awakening, and the history
and civilization of the Arab homeland.
Rhythm is the cornerstone of every contemporary poet's poetry. Slawi chants poetry
with rhythm and music excerpts in his collection entitled: “The Water Song”. Through this
article, we want to get to the quality of using rhythm and its types in his office. This office
was elected because it is full of external, internal, moral, and even lateral rhythms, and the
recipient's hand is open to taking unlimited concepts in it.
The questions we want answered are:
How did the Omani poet Saeed Al-Saklawy employ the inner rhythm of all kinds in the
Divan "The Canticle of Water"?
How is it possible to see the relationships between the rhythms and their connection to
the meanings used?
The poet Al-Saqlawi employed several performances of Hebron weights. It seems
that the weights used have a special feature that they seek in situations that are
enthusiastic, emotional and imaginative. The poet is free to choose Bahour according to
his aims, energies and poems  ٱmodern poems are distinguished by not being restricted to
a single weight and diversity. In his inner rhythm, he employs salqawi to the rhythm of
in tandem with the harmony of ideas somewhat. We see it moving from one topic to
another, from one idea to another. He is optimistic that conditions in Arab countries in
particular, and the Islamic world in general, improve after they were subjected to war,
destruction and devastation. These topics appear in its use of the rhythm. It seems to
apply these meanings with the support of the rhythms such as the rhythm of repetition,
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the rhythm of parallels, the rhythm of intonation, the rhythm of the accent, the rhythm of
photography, the rhythm of silence.
The authoritative plan and approach used in this article is descriptive-analytical, which
relied on library sources.
Keywords: Domestic rhythm, Internal rhythm and its types, Saeed Al-Saqlawi, Nashid al
Maa.
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الملخص
تکون اللغة العربية هي بطبيعتها لغـة موسـيقية والنظـام اإلیقـاعي يف الشـعر العـر
املعاص ــر تنس ــنم بـ ـ النغم ــة والفك ــرة والش ــاعر املعاص ــر ینش ــد دص ــا د بش ــت
اإلیقاعات  -داخليـة كانـ أو خارجيـة  -مبختلـف الـدالالت .لـ لش نشـاهد يف
أشــعار الشــعراء البــارزید يف اعدص املعاصــر جودــة مغنيــة مــد املفــردات تش ـ يف
املعاين النبيلة واملفاهيم السامية ،املفاهيم تربز وتظهر يف أشعارهم حسب إیقاعاهتا
املتعــددة .مــد مي ـزات شــعرهم االنتقــان مــد إیقــاع إل ـ إیقــاع آخــر يف دصــيدة مــا
حس ــب عـ ـوا فهم وأحاسيس ــهم أي م ــد التفعـ ـيالت الطویل ــة يف حالت ــن النفس ــية
البطيئة يف ح أو إنتقان إل التفعيالت القصیة النشطة والسریعة يف ح آخر.
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یعتم ــد اس ــلوص املق ــان ،علـ ـ امل ــنه الوص ــفي  -التحليلـ ـي واإلحص ــا ي ،ویریـ ـد أن
یع ـ ــر الش ـ ــاعر وأش ـ ــعار ومنهن ـ ــن اإلیق ـ ــاعي ،عن ل ـ ــن مکان ـ ــة ب ـ ــارزة يف الش ـ ــعراء
املعاص ـ ــرید .ه ـ ـ ا املق ـ ــان یس ـ ــتهد إل ـ ـ دراس ـ ــة إیقاعي ـ ــة يف اش ـ ــعار س ـ ــعيد حمم ـ ــد
الص ــقالوي الش ــاعر العم ــاين املعاص ــر الـ ـ ي هن ــدك الكلم ــات يف دواوین ــن املختلف ــة
ومنها دیوان نشيد املاء لقد استخدم يف ه ا الدیوان إیقاع  ،مهـا اإلیقـاع الـداخلي
واإلیقــاع اخلــارجي وأن ـواع كــا منهمــا مثــا إیقــاع الت ـوازي والبيــا والســرد ومــا شــابن
ذلـ ــش هـ ــو یغـ ــين احليـ ــاة واحليویـ ــة بإیقـ ــاع اعمـ ــا واحلـ ــب والفـ ــر باحلضـ ــارة العربيـ ــة
واالســالمية العریقــة يف ســطور وأحيانــا یســم مــد القصــا د موســيق التحســر واحلــزن
واعمل مبـا یشـاهد العـامل االسـالمي کالقضـية الفلسـطينية .اسـتخدم سـعيد الصــقالوي
البحــور اخلليليـة يف الــدیوان وفيهــا تشــاهد ال خصــات العرو ـية .كـ لش .تشــی هـ
الدراس ــة إلـ ـ أن امل ــادة الغنا ي ــة فيـ ـن ع ب ــة ولين ــة ت ــدن علـ ـ آف ــاق التنرب ــة الش ــعریة
وأحاسيسن الصاددة ،فكا دصيدة هلا موسيقاها اخلاصة اليت ختتلف عد اعخرى.
الكلما ااار الر ی ا ااة :اإلیق ــاع اخلـ ــارجي ،اإلیقـ ــاع ال ــداخلي ،سـ ــعيد الصـ ــقالوي،

نشيد املاء.

 .1المقدمة
 1.1م ألة البحث
الشــعر دی ـوان العــرص ،الشــعر نغــم وأنشــاد والشــعراء املعاصــرون یعــااون آالم ااتم ـ بعقــادی
القلم ،وكا إنسان مينَح دوة العقا واخليان ،سي وق موسيق الشعر حسب أذوادن اعدبية .رمبـا
اعذواق ختتلف ولكد الشخص ال ي هوعلى أدىن موهبـة مـد الـ وق ،یتمتـ جبماليـة القصـيدة

العربية

املعاصرة.

ي ال ـ ي حیلــك فكــرة الشــاعر يف ــاء احلقيقــة واخليــان.
یعــر اإلیقــاع بأنــن الصــوت املــدو ّ
واإلیق ــاع خی ــدم املع ــاين ویعطيه ــا الدالل ــة اخلاص ــة واثف ــاق الواس ــعة يـ ـ أن اللفـ ـ ال یـ ـوازي
املعن ویكثـر املعـاين الالحمـدودة .یسـمو ا «معنـ املعنـ » أي:

The meaning of meaning.
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یتناون ه ا البحـ اـاهرة اإلیقـاع وأنواعهـا مـ ال كيـز علـ موسـيقا ية أشـعار الشـاعر العمـاين
املعاصر ،سعيد الصقالوي وعالدتها بفحوی الکالم.
«إن العالدة ب املوسيق والشعر عالدة عضویة ،فالشعر يف صياغتن الفنية یتكـون مـد عـدة
التفعــيالت ثــا وحــدات موســيقية ــنح القصــيدة نغمــا آس ـرا مــؤ را وح ـ تفقــد القصــيدة
ســحر هـ ا الــنغم ،ینقطـ ذلــش اخلــي الفــين الــدديك الـ ي یشــد املتلقــي إلـ ــاع الشــعر».
(عبدالدامي)16 :1993 ،

ـدق جــرك التأمــا والتــدبر يف ذهــد
اإلیقــاع يف الشــعر کزدزدــة الشــاعر ورن ـ أفكــار ال ـ ي یـ ّ
املتلقــي وخیطــر ببالــن مــا یریــد أن یش ـ الشــاعر معــن يف العوا ــف واعحاســي  .اإلیقــاع بنوعيــن
اخلارجي والداخلي ،عملية الكالم خبطوات هي اعحداث النفسية والعمليـات العقليـة الـيت ـري
يف بـان الشـاعر ومـد ّ ،تنشـر اعحاسـي والعوا ـف علـ املتلقـي وتكشـف لـن احلقـا ك .املتلقــي
یت وق اإلیقاع يف القصـيدة ویدركـن مـ املعـاين ورمبـا كـان هنـا بعـا املعـاين املختفيـة يف القصـا د
در كلُّن ،ال ی كلُّن.
الشعریة املعاصرة الیدركها إال الشاعر نفسن أحيانا ولكد ما ال ی َ
إ ّن اإلیقاع اخلـارجي منبعـ مـد اعصـوات اللغویـة والبحـور اخلليلـة واإلیقـاع الـداخلي منبعـن
اعفكــار احملتویــة يف الشــعر وكالمهــا تكملــة املعــاين والــدالالت الــيت ال یت ـ وق اليــات الشــعر
دونـن .هـ ا املقــان یریـد أن یبحـ عــد البنيـة الدالليــة والبنيـة اإلیقاعيـة والعالدــة بينهمـا يف دیـوان
نشيد املـاء .فـإن لـن  24دصـيدة والـيت تشـما مفـاهيم مثـا الـو د والو نيـة والشـهادة والصـحوة
وتاریخ وحضارة الو د العر .
اس ــتخدم الش ــاعر العم ــاين ددراتـ ـن الفني ــة وخل ــك ص ــور مليئ ــة باملش ــاعر اإلنس ــانية وبس ــيطة
وممتعة ،مستوحاة مد تراث املا ي واعسا ی العربية ،خلك مرآة فيها كـا رغبـات الشـاعر وكـا
اإلخفادــات الــيت وا ــحة اليــوم .کــان عنصــر االلت ـزام عنصــرا مهم ـا يف بعــا دصــا د  ،فهــو ال
یستسـلم للو ـ الـراهد أبـدا بـا یطلــب االسـتيقا بـ كر اعبطـان العـرص ،ویطلــب مـد املتلقــي
أن یرافقن ویتعا ف معن يف ه الطریقة.
اإلیق ــاع حن ــر اعس ــاك لش ــعر ك ــا ش ــاعر متن ــدد ومعاص ــر الص ــقالوي ینش ــد الش ــعر
مبقتطفــات اإلیقــاع واملوســيق يف جمموعتــن عنوا ــا :نشــيد املــاء .عــرب هـ املقالــة نریــد أن نصــا
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إل ـ کيفي ــة اس ــتخدام اإلیق ــاع وأنواع ــن يف دیوان ــن ،عن ــن مفع ــم باإلیقاع ــات اخلارجي ــة والداخلي ــة
واملعنویة وحت ااانبية وید املتلقي مفتوحة يف أخ املفاهيم الالحمدودة فيها.

 2.1أسئلة البحث
اعسئلة اليت نرید اإلجابة عنها

هي:

كيـف واّــف الشــاعر العمـاين ،ســعيد الصــقالوي اإلیقاعـات الداخليـة مبختلــف أنواعهــا يف
ه ا الدیوان؟
كيف ميكد مشاهدة العالدات ب اإلیقاعات املدویّة وصلتها باملعاين املستخدمة؟

الش ــاعر الص ــقالوي وا ــف البح ــور املتع ــددة م ــد أوزان اخللي ــا العرو ــية يف اهل ــزا والرج ــز
والرمـ ــا .ویبـ ــدو أن اعوزان املسـ ــتخدمة ميزهتـ ــا اخلاصـ ــة هـ ــي أن تنشـ ــد يف املوادـ ــف احلماسـ ــية
والعا فية واخليالية .الشـاعر ح ّـر يف اختيـار البحـور حسـب مقاصـد و اداتـن ودصـا د احلدیثـة
تتمي ــز بع ــدم تقيي ــدها يف إ ــار وزن واح ــد وتنوع ـن ال ـ ي املؤل ــف یقص ــر أحيان ــا .فف ــي إیقاع ــن
الداخلي یواف الصقالوي إل إیقاع ال اد  ،إیقاع اعفكار ،وما شاهبن.
نرا ینتقا مد مو وع إل مو وع آخر ،مد فكـرة إلـ فكـرة اخـری .ویتفا ـا أن الظـرو
يف البلدان العربية خاصة ،والعامل اإلسالمي عامة تتحسد بعد أن تعر عليها احلرص والـدمار
واخلـراص .وهـ املو ــوعات تظهــر يف اسـتخدامن اإلیقـاع .یبــدو أن یطبــك هـ املعــاين مبســاندة
اإلیقاعـات كإیقــاع التكـرار وإیقــاع التـوازي وإیقــاع التنغـيم وإیقــاع النـرب وإیقــاع التصـویر وإیقــاع
البيا أو الصم .

 3.1خلفیة البحث
يف مباحـ اإلیقــاع مثــة دراســات ســابقن تصــلح اإلشــارة إلـ بعضــها ،منهــا« :تداوليّــة اخلطــاص
التواصــلي يف دص ــا د املقاوم ــة للشــاعر س ــعيد الص ــقالوي (دصــيدة ص ــرخة ف ــا أ وذج ــا)»
رسون بالوي ،آفـاق احلضـارة اإلسـالمية( ،خریـف وشـتاء « .)1442اإلیقـاع يف دیـوان وصـایا
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ديــد اعر لســعيد الصــقالوي » د .حممــد بــد داســم ناصــر بوحنــام ،جملــة الــو د« .عناصــر
اإلیقــاع ودالالهتــا يف دصــيدة االنتفا ــة لســميح القاســم» ،لبهنــام بــادري وعل ـي ســليمي ،يف
جملـة إ ــاءات نقدیـة يف اعدبـ العــر والفارسـي ،خریــف ( ،)1437الـردم  ،6العــدد ال ـ .23
«عناصــر اإلیقــاع يف شــعر بــدر شــاكر الســيّاص» ،حلامــد صــددي وصــفر بيــانلو ،يف جملــة اللغــة
العربية وآداهبا ،الربي ( ،)2009العـدد ال ـ« ،8سـاختار داسـتان وموسـيقای در إرادة احليـاة»،
هلومد نااميان ،يف اامعية العلمية العربية للغة العربية وآداهبـا الشـتاء (1420ق) ،العـدد 13
«صلة املوسيق الشعریة بالعناصـر اعخـری للشـعر» ،لعبـدالعلي آلبویـن لنرـرودي وحشـم الـن
زارعـ كفای ـ  ،يف جملــة اللغــة العربيــن وآداهبــا ،اخلریــف (2017م) ،الســنة ال ـ ،13العــدد ال ـ 3
«اإلیقــاع الــداخلي يف شــعر عبــدالوهاص البيــاي» -دی ـوان «املــوت يف احليــاة» وذجــا ،لرجــاء
ابـوعلي ومنيـ ة زارع ،يف جملـة «پـ وهه هـاي تر ــن در زبـان وادبيــات عــر » (1391ش) دور
 ،2العدد ال ـ  4ويف هـ املقـاالت نظـرا إلـ أن املوسـيق هـو العنصـر جـوهر يف العمـا اعد
الفين ،وتعترب مد أبرز السمات الشعریة وهلا و يقة مبا تنعك أصداء املفـردات والسـطور يـ
اإلیقاع وهـو الصـوت یوفـك إیقـاع املعنـ يـ ال ميكـد التغافـا والتناهـا عنهـا .وتبحـ عـد
أن ـواع املوســيق وتــری احلركــات اإلع ـراص فيهــا نوتــة موســيقية ،ولكــد يف أشــعار الصــقالوي مل
یطبــك بعــد .كــان عنــاوید املقــاالت امل ـ كورة وفحواهــا هــو تــأ ی اإلیقــاع علــى الشــعر وتکتفــي
ب کر بعا أنواعن املعدود ،لكد ه املقالـة عـالوة علـ التعریـف الشـاعر العمـاين ،هتـد إ
أنـواع اإلیقاعــات يف جمموعــة کاملــة ،تقــدم أمثلــة تتطــابك يف دیـوان الشــاعر لکــي یزیــد التأمــا
والفهم والتدديك يف أخ املعن  .ل لش املقالة هتتم بإدخان اإلیقاعات الداخليـة املختلفـة وأ رهـا
وتطبيقهــا أكثــر مــد تــأ ی اإلیقــاع اخلــارجي يف القصــا د .ف کــز علـ أنـواع اإلیقاعــات الداخليــة
وتنظر نظرا عابرا إ اإلیقاع اخلارجي.

 4.1منهجیة البحث
اخلط ــة التأليفي ــة وامل ــنه املتبـ ـ يف هـ ـ املقال ــة ،هـ ـو الوص ــفي _ التحليل ــي واإلحص ــا ي الـ ـ ي
اعتمد عل املصادر املكتبية.
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 .2نبذة تعریفیة علی حیاة الشاعر العماني المعاصر
ســعيد بــد حممــد الصــقالوي اانيــين ،شــاعر عمــاين معاصــر مــد مدینــة صــور ،ش ـردي عمــان.
دــدر ( ،)1985نشـيد املــاء
صـدرت لـن ااموعــات الشـعریة ك نيمــة اعمـا ( ،)1975أنـ
(« .)2004تر ـ ـ ـ بع ـ ــا أش ـ ــعار إلـ ـ ـ لغ ـ ــات اخ ـ ــری كاإل ليزی ـ ــة واعس ـ ــبانية والفرنس ـ ــية
واالوردیة»( .صادق اللواي)11 :2017 ،
إن الــدواوید هــي س ـلّم الصــقالوي ــو النمــو والتطــور ،واحــدة تلــو االخــری و ثــا اهلویــة
الثقافيــة للشــاعر .إمتلــش شــاعرنا العمــاين ناصــية الشــعر منـ صــغر ویقــون« :إذ كنـ البــا يف
مدرسة دون الـنص الشـعري وأسـررتن بـن معلمـي أسـتاذ العربيـة املصـري ،االسـتاذ عبـد اللطيـف
ديناوي ،فهو واصا دعمـي وتشـنيعي علـ القـراءة واحملـاوالت الشـعریة» ( .ـ مـد الكتـاص،
 .)10 :2019جیدر اإلشارة أن دیوان نشيد املاء حیتوي على القصا د اليت فيها تشاهد القـيم
مث ــا ح ــب ال ــو د والش ــهيد وحض ــارة عاملن ــا االس ــالمي واملف ــاهيم الفلس ــفية .وأحيان ــا دص ــا د
االحتنــاا واملقاومــة ،والقصــا د املتعلقــة باالنتفا ــة والقــدك ،هلــا املعــاين املفتوحــة ویــد القــار
منفتح على فهم فكرة الشاعر.

 .3اإلطار النظري
 1.3اإلیقاع وداللته الشعریة
اإلیقــاع موس ــيقي وتن ــاغم وعنص ــر ج ــوهري يف الش ــعر ،وهــي مف ــردة للدالل ــة عل ــى مك ــون م ــد
مكونات املوسيق ویقابلن الوزن يف الشعر .فعلم اإلیقاع وهو العـرو  ،دراسـة اعوزان الشـعریة
واإلیقــاع .وصــفن حممــد منــدور بأنــن «یتولّــد عــد رجــوع اــاهرة صــوتية أو ترددهــا علـ مســافات
زمنيـ ــة متسـ ــاویة أو متناوبـ ــة أو متقابلـ ــة»( .منـ ــدور ،د.ت )187 ،واملوسـ ــيق ت ـ ـرتب اعوزان
والق ـوايف يف اعشــعار ،دــدميا کان ـ أو جدیــدا .فحســب مــا یعتقــد إب ـراهيم أنــي کــا «جــرك
اعلفا وانسنام يف توا مقا  ،نسمين مبوسيق الشـعر»( .أنـي  )136 ،1952 ،اادیـد
يف شــعر احلــر هــو«حریــة الــتص ر يف عــدد تفعــيالت اع ــر» الــيت اكتشــفها اخلليــا للشــعر
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العــر  ،ويف توزیـ املوســيق  ،لكــا دطعــة مبــا یــتال م وحاجــة الشــاعر وكـان دا مــا علـ أســاك
توا كمية مد املقا الصوتية يف كـا شـطر» ( .ـان الـدید 165 :1970 ،و )170الشـعر
هـو نظـم علـ أسـاك اإلیقــاع ،وإنـن أبـو الـوزن وبينهمـا صــلة عمـوم وخصـو ،مطلـك ،یصــفها
شكري حممد عياد بأ ا صـلة عمـوم وخصـو ،مطلـك« .فـالوزن الشـعري أخـص مـد اإلیقـاع
الش ـ ــعري ،وال ـ ــوزن دس ـ ــم م ـ ــد اإلیق ـ ــاع ،أي أن اإلیق ـ ــاع اس ـ ــم ج ـ ــن وال ـ ــوزن ن ـ ــوع من ـ ــن».
(عياد )99 :1968 ،واملقصود ما نری يف الشکا التا :

إن اشــتقاق اللغــة العربيــة هــو يف حــد ذاتــن موســيقى ســتغی معناهــا مـ تغــی بنيــة الكلمــات،
«فـإن اللغـة العربيــة مـد أبــرز اللغـات املتصـرفة التحليليـة ویكفــي أن یكـون اإلشــتقاق فيهـا یعمــا
علـ ـ ـ تكث ـ ــی ال ـ ــدالالت» ( .ـ ــر )124 :2002 ،مهم ـ ــة اإلیق ـ ــاع أو  Rhythmأن تكش ـ ــف
للمتلقــي مشــروع تقویــة الــدالالت وتظهــر املعــاين أكثــر و ــوحا وميعــد النظــر إلـ اــرو خــالك
اع ر .ح الشاعر جهر صوتن بغضبن أو آهاتن املؤملة یستخدم البحور الطویلـة وأحيانـا القـوايف

بصــوت الطویــا أو باملــد وملــا مهســن باحتضــانن املفــردات لعوا فــن وفرحــن وحبــن ،یبــدن العقليــات
إل ـ احلســيات بكــا مــا تعنيــن الكلمــة .هنــا العالدــات البنّ ـاءة ب ـ اعلفــا واعص ـوات وب ـ
لياتـ ــن الوا ـ ــحة .ولـ ــنعلم أن الغـ ــر مـ ــد اإلیقـ ــاع هـ ــو إنشـ ــاء الوحـ ــدة ب ـ ـ فيزیـ ــاء الشـ ــعر
وامليتافيزیقيا للشعر وصوال إل أن الشعر املعاصر فين الفكرة.
تقــوم القصــيدة احلدیثــة يف تشــكيا بنيتهــا املوســيقية «عل ـ عنص ـرید أساس ـ  ،مهــا اإلیقــاع
والوزن ،إذ یكما أحدمها اثخر يف تناسب وتالحم شدیدید علـ أن مثـة فاردـا دديقـا بـ مـا
یعـر اصـ الحـا بـالوزن أو  Meterومــا یـدعي فنيــا باإلیقـاع أو  ،Rhythmإن اإلیقـاع والــوزن
یعتمد كالمها عل التكرار ويف الودـ الـ ي یقـوم فيـن اإلیقـاع علـ تكـرار جمموعـة مـد املقـا
احملــددة فــإن الــوزن یقــوم علـ تكـرار حفتــة مــد اإلیقاعــات إال أن دــوة هـ ا التكـرار تتمثــا يف
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توليــد نــوع مــد الت ـوازي ب ـ الكلمــات واعفكــار»( .صــابر عبيــد 22 :2001 ،و« )23منشــأ
مص ــطلح اإلیق ــاع مـ ـرتب باملوس ــيق وعل ــم املوس ــيق والغن ــاء وال ــوزن الص ــريف واا ــرك اللفظ ــي
ووصا إل الفـد بأشـكالن املختلفـة الرسـم والنحـ والتصـویر وانغمـار والتعبـی احلركـي الردصـي
كم ــا احت ــوی الظ ـواهر الطبيع ــة»( .س ــلطان )118 :2000 ،ووفق ــا لنظری ــة أفال ــون ــد أن

«املوس ــيق د ــد خ ــدم البش ـ ـریة يف أقي ــك التوحي ــد ب ـ ـ أحاس ــي البش ــر و تل ــف عناص ــر
احلياة»( .عبدالدامي)11 :1993 ،
الطادــات النابع ـة مم ــا یواجهــن الشــاعر تظه ــر يف القصــيدة املعاصــرة وه ــو یســهم املتلق ــي يف
ال ــدالالت واملتلق ــي الـ ـواعي یس ــتطي أن یكش ــف هـ ـ الق ــدرات الش ــعریة والص ــور اامالي ــة
بــالقراءة الكاملــة الشــاملة للنص ــو ،اعدبيــة .وه ـ تعطــي املتلق ــي القــدرة حت ـ یظهــر جس ــر
التواصا ب اعلفا وبـ املعـاين واملوسـيق منطقيـا ،الـيت أدـرص إلـ مـا یریـد الشـاعر املعاصـر
ـيكف عـد
ويف ه ا الكشف ،اللـ ة كاالسـتعارات  ،وكشـف «اامـان يف رییـة هـ ا املبحـ س ّ
أن یكون مسألة ح أو إحساك إنن مسألة وعي»( .ا اعيا)21 :1418 ،

إذا علينــا أن نكشــف كيفيــة اســتخراا املعــاين يف مــنه الشــاعر بدأیــة ومــد ّ جــودة تــأ ی

العناصــر اإلیقاعيــة يف ه ـ املعــاين واکتشــا هـ اإلیقاعــات حســب ربــة الشــاعر الشــعریة
ومد حسب ربة املتلقي اللطيف.

 .4الق م التحلیلي
 1.4اإلیقاع الخارجي
الصــقالوي یســتخدم ــور اخلليــا ،والبحــر الغالــب هــو الرجــز یســتخدم يف س ـ دصــا د،
اهل ــزا يف صـ ـ دص ــا د السـ ـری والرم ــا يف القص ــا د اعربع ــة بقي ــة البح ــور يف دص ــيدة
واحدة .استخدم الشاعر اعوزان املتفقة أركا ا كالرجز أكثر مـد املختلفـة اعركـان كالسـری  .إن
حرو التهني (اهلناء) القصیة تدن عل احلالة النفسية الصاخبة والعا فة السـاخنة كبحـور
املتدار واملضارع وإذا كان حرو اهلناء ویلة فهـي تسـتلزم التـأين واهلـدوء كبحـور الطویـا
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واملدیــد والبســي  .و هک ـ ا نظــم القــدماء مــد الشــعراء العــرص البحــور القدميــة ،فکــانوا ميــدحون
ویفاخرون أحيانا يف کا البحور ولکد عادة «تکاد تتفك املعلقـات يف مو ـوعها ،ودـد نظمـ
مـد الطویــا والبســي واخلفيـف والـوافر والکامــا ،و مـرا يهم يف املفضـليات جــاءت مــد الکامــا
والطویــا والبســي و السـری واخلفيــف واعمــر بعــد ذلــش للشــاعر»( .غنيمـي هــالن،1987 ،
 )468ونالح ـ أن اعوزان الــيت تكــون فيهــا حــرو اهلنــاء دصــیة أكثــر ربــا مــد احلــرو
التهني الطویلة .کما نشاهد يف الرسم ،ووفقا لـووزان املسـتخدمة للقصـا د واملقـا القصـیة،
فإن اإلیقاع اخلارجي يف ااموعة الشعریة ،نشيد املاء مثی للـدواف وملحمـي حیـاون أن یعطـي
املتلقي حياة اخری لکي یبـين الفـر ،للمسـتقبا املشـرق .فلـم تسـتخدم البحـور املتأنيـة واهلاد ـة
کالطویا والبسي .
متدارک

البحور:
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رجز

خفیف
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%4
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%17

%21

رمل
%17

الرسم البیاني الا1

 2.4اإلیقاع الداخلي
اإلیقـاع الــداخلي خیتلــف عــد اخلــارجي ویرتكــز علـ املعــاين دون الصــوت يف اإلیقــاع اخلــارجي،
فهو«یلعب دورا أساسيا يف رب الصلة ب بن النص و اسش أجزا ن وحمـو املسـافة بـ داخـا
ال ــنص وخارجـ ــن ،أو ب ـ ـ الشـ ــكا واملض ــمون»( .صـ ــابر عبيـ ــد )60 :2001 ،ومـ ــد املظـ ــاهر
االخری «لبنية اإلیقاع الـداخلي ذلـش اإلهتمـام الـ ي یولّيـن بعـا النقـاد والبالغيـ فيهمـا إلـ
ینوع الشاعر احلدی مد إیقاعاتـن الداخليـة
توليد تشكيالت إیقاعية غی منظورة ومد أجا أن ّ
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فإنن یلنأ أحيانا إل تكـوید معـات صـوتية متما لـة أو متنانسـة وهـ التنمعـات إ ـا هـي
تكـ ـرار ل ــبعا اعح ــر ال ــيت تت ــوزع يف كلم ــات البي ـ ـ  ،أو جم ــيء ح ــرو ــان أحرف ــا يف
الكلمات ري وفك نسك خا( .»،نف املصدر)62 :2001 ،
الشــعر املعاصــر یکــون اغنيــة وغنــاء یقــون الشــاعر املهنــدك الصــقالوي يف ه ـ ا املنطلــك:
ـود هــي مــين.
أود هلــا أو مــا تـ ّ
«القصــيدة الغنا يــة مبعن ـ شــعر االغنيــة دــد ال أكــون أعيطتهــا مــا ّ
ذل ـ ــش مس ـ ــامهيت فيه ـ ــا ترك ـ ــزت عل ـ ـ ـ اعغ ـ ــاين الو ني ـ ــة بش ـ ــكا أك ـ ــرب ع ـ ــد االغني ـ ــة العا في ـ ــة
واالجتماعية» ( .مد الکتاص )11 :2019 ،وه االغنيـة أو اإلیقاعـات الداخليـن تسـخدم
يف مقتط ــف دص ــا د كم ــا یل ــي منه ــا إیق ــاع التك ـرار ( )Repeatition Rhythmوإیق ــاع الت ـوازي
( )Purallel Rhythmوإیقـاع التنغـيم ( )Intonation Rhythmوإیقـاع النـرب ()Stress Rhythm
وإیقاع التصویر ( )Image Rhythmوإیقاع الصم (.)Blank Rhythm
 1.2.4اإلیقاع الداخلي للترادف (

)

الشــاعر ینظــر إلـ احليــاة نظــرة كرميــة وإجیابيــة ویرســم لنــا احليــاة الســعيدة يف اــا إیقــاع ال ـ اد
ویصـ ّـورها باحليویــة باســتخدام ــر الرمــا يف أرب ـ التفعــيالت وه ـ اعربعــة القصــیة يف البحــر
تشی إل الطرص واحليویة ،كان بإمكان الشاعر أن یكتـب «حکایـا املـاء» بـالتفعيالت الطویلـة
واعصـوات احلزینــة لكنــن یعتــرب املــاء رمــزا للحيــاة ،لـ لش ینــوي التعبــی عــد هـ النقطــة يف هـ ا

البحــر .یقــون يف دصــيدة «حكایــا املــاء» ویرســم لنــا الــنفخ الصــوري .یــنفخ الصــبا يف احليــاة
وج َعْلنـا م َـد الْمـاء كـا
واحليویة اليت منها تبـدأ واملـاء رمـز للحيـاة الـيت یـروي املـاء حكایاتـن لنـاَ ﴿ .
َشـ ـ ْـي ٍء َحـ ــي﴾ (اعنبيـ ــاء )30/هـ ــو حیيـ ــي الكـ ــون ومـ ــا فيـ ــن كـ ــالطيور والنخـ ــا وأحـ ــالم الرجـ ــاء
واحلكایات للماء إذا جرت يف حياة كا ،یشعر بالسعادة .یقون:
ـالم الرجـاء /حیضـد اع يـار والنخـا ونـدما َن الضـياء /ویغـين يف
یرسم الصـبح علـ الودیـان أح َ

الروا الشم أحلا َن البهــاء /فيناجي احلسد فيها عبقري الكربیــاء (الصقالوي)17 :2004 ،

سيطرة اعفعان املضارعة اليت تدن عل االستمرار کـ یرسم ،حیضد ،یغين ،یناجي يف صـدر
القصــيدة وهـ اعصـوات النابعــة منهــا «ليسـ منفصــلة عــد أســاليب الکــالم ،وبتغــی اســلوص

داللة اإلیقاع يف شعر سعيد حممد الصقالوي املتلزم ( ...زهرا رحيمپور و آخرون) 119

الکــالم یتغــی صــوتن»( .آلبویــة وزارعــي2017 ،م )310 ،و املؤیــد مــا دــان غنيم ـي هــالن أنــن
«یظهــر تنوی ـ الصــوت عل ـ حســب اإلســتفهام والتعنــب والنــداء واإل بــات والنفــي واعمــر و
النهي واإلستنابة والدعاء ومـا عليهـا»( .غنيمـي هـالن )466 ،1987 ،وأمـا انتها هـا بـاهلمزة
املمدودة إستعانة مب ّدها يف مفردات الرجاء ،الضياء ،البهاء والكربیاء دون التدویر والعا فـة الـيت

یقدمها ر الرما یوحي ربة الشاعر اليت تتناغم ب ام اعحاسي وهي الطبيعـة وبـ االمـور
اإلنسانية« .الرما هو اهلرولة يف السی ونوع مد الغناء»( .العاكوص)118 :2000 ،
أو االنس ــنام يف أي ش ــكا م ــد أش ــكالن یكش ــف الت ـ ـوازن واإلتق ــان سـ ـواء يف الف ــروق أم
التشــاهبات .وه ـ العمليــة يف إ ــار مــنظم .یقــون الشــاعر دصــيدة «حماصــرون» يف ــر الرجــز
احلماسـي واســتخدم فيهـا تفعيلــة مســتفعلد املعيوبـة فــيمکد القــون إن «عمليـة الزیــادة والنقصــان
اليت أدث يف بنية تفعيلة ما ليس حد ا مکانيکيا واعيا مد دبا الشاعر ،با التآلف الصـوي
والتناســك احلــريف ب ـ الکلمــات ویعط ـي الــنص أبعــادا دالليــة وإیقاعيــة»( .انصــاري ومیزای ـي،
 )254 ،1440وباملعــاين املتناغمــة بـ الزهــور والنخــا واعر وامليــا والفــا والزنبــك وكســتناء،
والـ اص .یقــون :وعــد خــوش الشــم (مــتَفعلد مستفعــ) يف جباهنــا /وعــد نشــيد املــاء (مــتَفعلد
مستفعـ) يف ترابنا /وعد حفيف النخا (مـتَفعلد مستفعــ) يف أنغامنـا /وعـد أریـ الزهـر (مـتَفعلد
مستفعـ) يف أنفاسنا .مد تكرار تفعيلة مستفعلد يف ر الرجز املتفقـة اعركـان ،یفهـم اإلنسـنام
والتوفيـك والتفــاهم بـ الطبيعــة وعناصـرها ومــد موا مـة البحــر یـتفهم كــا ـر مشــاعر الطــر
اثخر وإ اهاتن وأفكار ليحدث ب املتلقي والشاعر تقارص وتتحـك العوا ـف املشـ كة العامـة
وهي تقوم عل التسامح واملودة واحملبة.
أو دد یؤدي اعحاسي يف الظرو الصعبة إل إ ارة املفاهيم بالتنون يف اإلیقـاع احلـزید
ـوت يف النشــيد /ویزرعــون
یقــون يف دصــيدة «مكــابرون» :ميزدــون احللـ َـم يف الوریــد /وخینقــون الصـ َ
ـور مــد
املـ َ
ـننم يف مــدار  /ویصــلبون النهـ َـر يف مســار  /وخیطفــون النـ َ
ـوت يف الوجــود /ویطفئــون الـ َ
ار  /وینكرون! /فكيف الینكرون؟( /الصقالوي)81 :2004 ،
ومد املتود أن النسم إال إیقاعا حزینا مد ال اكيـب السـاخنة تسـتمر :ك ـ «ميزدـون احللـم/
خینقون الصـوت /یزرعـون املـوت /یطفئـون الـننم /یصـلبون النهـر /خیطفـون النـور» ویالحـ أن
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یفعلــون بأوزانــن املختلفــة لــي لــن دور إیقــاعي دـ بــا تتعــدد أدوار املوســيقا ية حســب اع ــاء
املتعددة اليت تشار فيها مبودفها اخلاصة كاحللم والصوت واملوت والـننم والنهـر والنـور .وأیضـا
ختتلــف اعدوار اإلیقاعيــة باســتخدامن ااــرورات حيـ خیتلــف وزن فعيــا إلـ فعــون وإلـ فعــان
ــرو ال ــدان اا ــرور يف الوری ــد ،النش ــيد والوج ــود واهل ــاء الس ــاكتن يف م ــدار  ،مس ــار و ــار
والنون الساكنن يف ینكرون والیعرفون.
 2.2.4اإلیقاع الداخلي للتمایز ( (

)

یهزم التنوع والتعددیة االدتدار للمعن الواحد (واحدیـة املعنـ ) واملعـاين املسـتوحية مـد ال اكيـب
كاالس ـتعارات واا ــازات املس ــتخدمة م ــد دب ــا الص ــقالوي يف معاني ــن الثانوی ــة .ن ــری اس ــتخدام
ال ــدوان وامل ــدلوالت يف اختي ــار املف ــردات وتنظيمه ــا دون إنس ــنام .ففي ــن ک ــان الش ــاعر «یـ ـ کر
جمموعــة مــد اعلـوان املختلفــة ل ســيم لوحتهــا الشــعریة»( .أنــي  )156 ،1952 ،فالصــقالوي

ینشد إل الشهيد يف دصيدة «حيا ستبقي» یقون :لي َ وهنا یش ّـك الظالم ـ ــا /وبـردا ليطفـي
اللظ ـ واعوامـ ــا /ویقول ــون في ــش كالمـ ــا كثيـ ـ ـرا /وس ــو ی ــدميون في ــش الكالم ــا /عن ــش عش ــك
الننوم تَسام ـ /تزاحم فيــن الك ـرام الكرامـ ــا (الصـقالوي )35 :2004 ،تفعـيالت فعـولد اعربعـة
يف ــر املتقــارص يف املفــاخرة والتنشــي  ،ویســم مــد املــد يف التقفيــة أن االسـتقرار عنــد الشــهيد
هــو اامــود والســكون عنــد املــوت والشــهادة عنــد البقــاء وینــدم البحــر ــرو القافيــة الــيت
ختتم باعلف ویكررها بآهاتن احلزینة للشهيد.
أمعن اعنظار يف كرامة الشهادة ويف املـوا اعون والعـزة والكرامـة والشـهادة ذا ديمـة وفخـر
للعرص حت یأمل مد أمل القدك ويف املـوا الثـاين تشـكو وتصـرش آهاتـن احلزینـة باملفـاهيم اعليمـة
دم الكهولة /تفری اعیام عل رات احلصـار /یـئد» .فهـو
كـ « زق صبح الطفولة /تصلب ّ

يف هـ ـ القص ــيدة اس ــتعان م ــد اعلـ ـوان املختلف ــة يف املف ــردات و«ص ــبح الطفول ــة ،دم الکهول ــة
و رات احلصار» وذجـا منهـا ،وصـبح الطفولـة الخیلـو مـد الداللـة علـ نقـاوة الصـبح و هـارة
الطفولــة ،فيبــدأ یـ اءی للمخيلــة صــبح للطفولــة أي العنفـوان ،یثب ـ للصــبح ،التمزیــك و زیــك
صبح الطفولة ،إنن صورة يفة وأليمة وحزینة.
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ینبغ ـ اإلشــارة أن دض ــية القــدك للشــاعر دض ــية حموریــة وحنــر اعس ــاك للمثقف ـ ال ـ ید
ميارسون يف وعي االمة اإلسـالمية والسـيما إلأـاد الكتـاص العـرص ،املنظمـة الثقافيـة الـيت یكـون
الشــاعر الصــقالوي نا بــا لر يس ــها ،حی ـ االدبــاء بعقــد امل ــؤ رات والنــدوات العربيــة والدولي ــة
دــا ال :هــي «تنــاها التطبي ـ الصــهيون  ،وهلــا جــا زة القــدك ملــد كتابتــن أو تر انــن دفاعــا عــد
فلسط  ( ».مد الكتاص )14 ،2019 ،ویقون يف نف القصيدة:
سالم عل القدك كحا العيون /توزع يف العامل السالما /لدجلـة ترنـو وتستصـرش /النـبا
دم الكهولــة ،تفــری اعیــام  /عل ـ
ودــدا ذ ــاص الزمــان أــام  /ــزق صــبح الطفولــة ،تصــلبّ /
رات احلصار ،یئد /الفرات وهتوي النخيا دياما( /الصقالوي)38 :2004 ،
ميكــد أن نعتــرب الصــقالوي مــد أحــد شــعراء املقاومــة والصــحوة يف مملكــة عمــان .لقــد أ ــرت
عل أشعار الصعوبات االجتماعية والسياسية وتالشـي القـيم وزوان املعنویـات وانتشـار الفسـاد
يف ااتم ـ اإلســالمي ودفع ـ الشــاعر إ اختــاذ اخلطــوة اإلصــالحية ــو االســتيقا بقصــيدتن
لل ــدعوة إ احلری ــة والقت ــان و ــد االس ــتبداد واالس ــتعمار واالح ــتالن.فف ــي ش ــعر  ،ميك ــد ریی ــة
مو ــوعات بــارزة مثــا :الو نيــة واإلدانــة لقــادة العــرص اخلونــة .ومــد الســمات البــارزة اعخــرى
عسلوبن الشعري استخدام عنصر الرمز واعسطورة والتعاليم الدینية واخليان وخاصة االستعارة.
ويف الفقرة االخری یسـتخدم ـر املتقـارص نوعـا مـا يف الطـرص الطـرص الـ ي حیـ املتلقـي
إل ـ النهــو والعنایــة بالقــدك ولكــد بإیقــاع احلــرو الصــلبة كــالنون واخلــاء والبــاء .ویبــدو أن
هنـا بـاختال اإلیقـاع ینـدم احلـزن والفـر انـدماجا يـ املتلقـي حیـزن ـزن إسـاءة القــدك
ويف نف الود یـری نفسـن يف املسـتقبا املضـيء بتحریـر القـدك مـد الـ اص و ـرات احلصـار
باستخدام وزن املتقارص يف شت املعاين توزی السالم ،زیك الصبح ،أن الفرات.
يف دصيدة «حماصرون» وهي يف ر الرجز والرجز أكثـر اعشـكان اإلیقاعيـة باتـا ورسـوخا
وزنيا،هن ــا الق ـوايف املختوم ــة ب ــاعلف واالهني ــة الطویل ــة ترم ــز إل ـ حس ـرات القل ــب الس ــاخنة
واعوجــاع الــيت تشــاهد خــالن التنوعيــة والتعددیــة ،والرجــز یقــوم علـ تكـرار تفعيلــة واحــدة ،هــي
«مستفعلد» تكرر يف القصيدة أرب مـرات يف كـا شـطر كـامال ویـدن علـ اإلنتقـان إلـ تـوازن
أدق يف ال اكيب ك ـ «تباشـی املنـ وخـوش الشـم ونشـيد املـاء» وخیتـار املتلقـي التنـوع سـب
أفكار ووعين فاملعاين مفتوحة.
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 3.2.4إیقاع التكرار

التك ـرار ه ــو عنص ــر م ــد العناص ـر اهلام ــة يف زی ــادة املعن ـ ول ــن ال ــدالالت اإلحیا ي ــة ال ــيت تناس ــك
اعص ـوات وإیقــاع التك ـرار «هــو وحــدة النغمــة الــيت تتكــرر عل ـ ــو مــا يف الكــالم أو البي ـ
واإلیقـاع یلعــب دورا نا يــا يف تشــكيا بنيــة القصــيدة ،فهــو فضــال عــد وايفتــن كوســيلة للقيــاك،
یلعــب دورا دالليــا»(.صــابر عبيــد )23 :2001 ،إذن تك ـرار املفــردة أو ااملــة یثــی الــدالالت
واملعاين .نعلم أن للتکرار واا ف شتيتة وع ّدة ،منها التقریر والتؤکيـد ،الوعـد أو الوعيـد ،املبالغـة
و مد أسرار التکرار «التأ ی يف عمك النفـوك ورعایـة املوسـيق الداخليـة ،ليتحقـك الـتالحم بـ
أج ـزاء القصــيدة»( .بــالوي )15 ،1442 ،ي ـ یعتــرب مــد آلي ــات فاعلــة و ملهمــة .فيق ــون
الشاعر يف «یقظة اعزر»:
وتعلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم أن الكرام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـةَ وهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
م ـ ــد لظ ـ ـ ـ الكربی ـ ــاء يف الشری ـ ـ ـ ــان

وتعلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم أن احلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاةَ ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراص

أخصبَت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن اعروا واعب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدان
وتعلـ ـ ـ ـم مـ ـ ــد یقظـ ـ ـ ـ ـ ـة اعزر دهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرا
كيف هتوی ال ری ،وددك امل ـكان
(الصقالوي )75 :2004 ،التکرار يف املفردة أي فعا «تعلم» یش ّکا بعدا یتناوز الـتعلم
الظــاهری يف الریی ـة البصــریة وی ـرتب باحللــة الشــعوریة مــد الفــر واحلــزن .فهــو يف القص ـيدة ذو
صبغة الية ولن دالالت اجتماعية وسياسية .الشاعر یوحي مد خالن ر اخلفيـف وتفعيالتـن
فــاعالتد (أو فعالتــد) الطویلــة الــيت تــدخا يف معــاين املفــردات بطریقــة معينــة وتلقا يــة اعفكــار
الســليمة إل ـ نف ـ املتلقــي ي ـ یتقبــا اإلنســان رأیــن دون ديــد أو معار ــة ویتنــاغم معــن عــرب
التك ـرار املســتمر تشــب بــن .إیقــاع «فــاعالتد» یســاعد ویــننم عــد تك ـرار هــدوء وتأنيــا يف أي
شطر أو بي ملتزما بسلو الوزن ودواعد .
ومــد ســيطرة املفــردات الثقيلــة وإبطا هــا كالكرامــة والكربیــاء ،احلــك ،ااـرا أو ااــر  ،الليــا
والصــرب وجعلهــا يف ــر اخلفيــف اهلاد ــة احلركيــة یفهــم أن دصــيدة «یقظــة اعرز» دصــيدة تأمليــة
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توحي الفلسفة اخلاصة للشاعر يف احلياة .واعرز شنر ینب يف لبنان .وتكرار «وتعلـم» یشـعر
منها دور الشـاعر التعليمـي ویـوحي مبـدی سـيطرتن علـ فكرتـن اخلاصـة ومشـاعر « .التكـرار مـد
الوســا ا اللغویــة الــيت ميكــد أن تــؤدي يف القصــيدة دورا تعبییــا وا ــحا ،فتك ـرار لفظــة مــا ،أو
عبارة ما ،یوحي بشكا أو بسيطرة ه ا العنصر املكرر وإحلاحن عل فكـرة الشـاعر أو شـعور
أو الشـعور »( .عشــري زایــد )58 ،2002 ،ويف دصــيدة «حماصــرون» بتكـرار مفــردة حماصــرون
یش ــعر باحلص ــار اخل ــا ،ویق ـ ّـوي ت ــأ ی علـ ـ نفـ ـ املتلق ــي .فقص ــيدة «حماص ــرون» تن ــوع في ــن
التك ـرار .فلفظــة حماصــرون تتكــرر ســب م ـرات ومتتاليــة يف بدایــة كــا ســطر يف القصــيدة ولكــد
یتغــی متعلقهــا أي ااــار وااــرور وهبـ ا التكـرار یریــد ال ســيخ يف اعذهــان .يف القصــيدة یقــون:
حماصــرون يف كتابــة ا نــا /حماصــرون يف ارتــداء وبنــا /حماصــرون يف اختيــار لوننــا /حماصــرون يف
انتظــار فنرنــا /حماصــرون يف اخــتالك مهســنا /حماصــرون يف ارتعــاش نبضــنا /حماصــرون یــا أخــي!
يف نومنــا /وصــحونا وأكلنــا وشربنا(/الصــقالوي )103 :2004 ،مثــة ــات االهني ـة الطویلــة
واعلـف تـرتب ببحـر الرجــز الـيت یـدركها ذكـاء املتلقــي باسـلوص معــريف عامـا احلصــار والضــغو
م ـ ااماع ــة ،وه ـ یتبل ــور يف اس ــتخدامن حماصــرون و ــمی (نــا) يف ال اكي ـب .لل اكي ـب يف
عنز السطور إ اهات تعرب عد معایی العـرص املنسـية الـيت ثـا ديمـة كبـیة سـو تواجـن هـ
الق ـيم واملعــایی مبواجهــة املقاومــة ویری ـد الع ــر أن یغ ّیهــا ویض ـيعها .ویهــتم رجــز أبياتــن باحلي ـاة
اإلجتماعية وتعاما املتلقي كفرد م أفراد جمتمعن.
 4.2.4إیقاع التوازي

ااـ ــرك املتؤلـ ــف ال ـ ـ ي یصـ ــدر الظـ ــرو  ،أي أ ـ ـ وفـ ــوق وب ـ ـ يف اجتماعهـ ــا يف دصـ ــيدة
حر تعدم» فيها نواجن شـت اعحاسـي السـاخنة باسـتخدام التفعـيالت الطویلـة غـی
«أعنش ّ
منس ــقة وغ ــی متس ــاویة .ینقس ــم التـ ـوازن تقس ــيم العوا ــف موجب ــة كانـ ـ أو س ــالبة كعوا ــف
اخل ــو والكراهي ــة أو عوا ــف احل ــب والـ ــوداد .واإلیقاع ــات املش ـ ـ كة يف احل ــالت كالغضـ ــب
(أ ـ ـ النعـ ــا والسـ ــحا) واعسـ ــف (أ ـ ـ حصـ ــار الضـ ــغ ) واعمل (أ ـ ـ هليـ ــب السـ ــو ).
اســتناص حلــب احلــك واحلقيقــة وزوان البا ــا الســا د فــاملتلقي یریــد أن یقــدم إلـ احلــك واحلریــة
كا رخيص وغان.
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هــا مكتــوص /أن تبقـ أـ النعــا /وأـ الســحا /وأـ حصــار الضــغ  /وبـ نيــوص
اخلـ ـ ــو  /وأ ـ ـ ـ شـ ـ ــفا السـ ـ ــيف /وفـ ـ ــوق جبينـ ـ ــش دهـ ـ ــر یضـ ـ ــرم /أال إنـ ـ ــش حـ ـ ـ ّـر تعـ ـ ــدم...
(الصقالوي)69 :2004 ،
إن مثــة نوعــا مــا مــد التلــون الصــوي دون التقييــد أو إ ــار مع ـ يف املفــردات الــيت ختــتم
بشت احلرو  ،ونالح أن السطر الشعري ميتد ویقصر حسـب إیقاعهـا الشـعري يف تـدویر
تفعيل ــة مف ــاعيلد يف الس ــطور .ه ــا مكت ــوص (مف ــاعيلد م ــ) /أن تبق ـ أ ـ النع ــا (ف ــاعيلد
مف ــاعيلد مـ ــ) وأـ ـ الس ــحا (ف ــاعيلد) والت ــدویر هن ــا بس ــبب خ ــو الش ــاعر وحزن ــن وأمل ــن
وتأسفن .وهلم جرا.
یربز التقارن والتوازن خالن مودف الشاعر ونظرتن اخلاصة يف توايفن حروفا جارة ویكشـف
بــن عــد عوا ــف الشــاعر أحيانــا .الكحــا مــد العيــون والنــور يف القلــوص والصــوت يف الضــمی
والنهر يف العروق يف ه السطور يف دصيدة «حماصرون»:
ویسردـ ـ ــون الكح ـ ـ ـ َـا م ـ ــد عيونن ـ ـ ــا

ـور يف دلوبنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
ویسلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون النـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ

ـوت يف مي ـ ـ ـ ـرنا
وخیرسـ ـ ـ ــون الص ـ ـ َ
جیفف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون النهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـر يف عرودن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

(الص ــقالوي )105 :2004 ،وأحيان ــا یوا ــف ــر الرج ــز ملعاا ــة التخي ــا الت ــأليفي
(الكحا يف العيون) والتخيا اإلبداعي (النهر يف العروق) الل ید یكونـان جمـاال للمعـاين
واعفكار .أجا ميكد أالّیسم املتلقي مد السطور إال إیقاع الدهشة والرعب يف أعماق
روحن هو ورو أبناء الشعب .ومد ه املوسيق اخلفيفة یع باخلطورة اليت ري يف
العامل العر .
ودــد نــری يف دیـوان نشــيد املــاء تكـرار املفــردة اــرد صــوتن فحســب ،وهـ ا اعمــر حیتضــد يف
القص ــيدة إیقاع ــا خاص ــا یلتـ ـ ّ ب ــن املتلق ــي أو الس ــام  .وميك ــد أن جیع ــا هـ ـ ا االس ــتخدام م ــد
«ال اكم ااما » يف القصيدة واإلنتاجي« .ال اكم هوالقيمة البالغية واملظهر اامـا للخـربة
التارخیية للمبدع»( .رمضان )109 :2000 ،نرا يف التا :
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 5.2.4إیقاع التنغیم

للتنغيم دور يف اجیاد املعنـ وهـو یـدن علـ إرتفـاع الصـوت واحفا ـن حـ الـتكلم ویسـاعد يف
أدیــد املعنـ للداللــة علـ معــان تلفــة كاامــا اإلســتفهامية واخلربیــة .وهــو اصــطال حاليــا،
نقــون فيــن« :لكــا صــوت لغــوي درجتــن  pitchالــيت حیــددها تــردد  ،frequencyوتلــش تعطيــن
نغمتن اخلاصة صاعدة كان أو هابطة ،وعد توا نغمات اعصوات ینـت التنغـيم Intonation
يف ااملــة إذ تظــا النغمــة يف صــعود وهبــو مـ اإلنســنام يف درجــة الصــعود واهلبــو يـ
إذا انتهـ املعنـ هــب الصــوت ،وأشـعر بإنتها ــن وإذا كــان للمعنـ بقيـة صــعد الصــوت وأشــعر
السام بوجوص أنظار بادية»( .البحراوي« )126 ،1989 ،وحسبما تنتهـي ااملـة  -صـوتيا
) ك ـ لش اعمــر
ودالليــا -یأخ ـ التنغــيم شــكلن ،فااملــة التقریریــة تنتهــي بنغمــة هابطــة (
) ولكـد إذا ودـف املـتكلم دبـا ـام
بالنسبة للنملة اإلستفهامية تنتهـي بنغمـة صـاعدة (
)»( .البحرواي)127 :1989 ،
املعن  ،ودف عل نغمة مسطحة (
يف دصــيدة إلـ عبــدالراد الــداخا ،حماصــرون ینــادي بصــوت عــان يف النـربات املختلفــة،
) /ملــا
دــا ال :خبــأت يف نفسـي هـوا أزمنــا ( ) /یــا راحــال والشــوق يف أحــدادنا (
)( /الص ـ ــقالوي،
) /ختش ـ ــب يف غم ـ ــدها خيولن ـ ــا (
رحلـ ـ ـ َ أ ـ ــرت أحالمن ـ ــا (
)103 :2004
أزمنــا وأحــدادنا وخيولنــا ــام املعن ـ ویودــف املتلقــي عنــد تقریریــة اامــا الــيت
یــتم املعن ـ يف َ
یـ كر بعــدها بــالنربات اهلابطــة حتـ خیــرب مبــا جــری يف امــة دون دا ــد وزعــيم« .وینتقــا الشــاعر
بتكنيكـن اللغــوي مـد املتحــر إلـ الثابـ  .فينعــا هبـ ا التكنيــش صــورة اال يـار حتمــي الودــوع
يف داللتن وحركتن داخا ال هد لدی القاریء أو املتلقي»( .مصطف )115 :2018 ،
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الصــورة الشــعریة الــيت یرســم لنــا الشــاعر هــي صــورة الشخصــية االســطوریة الینســا العـرص
أبــدا .وميکننــا التفکــی أن هنــا ال رحلــة هل ـ الشخصــية الرمزیــة بــا الرحلــة مبعن ـ إنتقــان
عبدالراد الداخا دا دا واسطورة إل كا عر مسلم ي یكون كا منهم بنفسن وب اتن
عبدالراد الداخا وحيدا .وه االمور یرشـدنا إلـ حـب الشـاعر و نـن وأبنـاء الـو د کـان
ددميا يف ذات البشر.
ولــنعلم أن «عبــدالراد بــد معاوی ـة بــد هشــام ،عاشــر خلفــاء بــين امي ـة يف الشــام،ویلقب
بالــداخا عنــن أون مــد دخــا اعنــدل مــد بــين اميـة وتغلــب عليهــا .ویعــر بصــقر دــریه».
(العسلّي)12 :2002 ،

(الص ــقالوي )109 ،2004 ،إن دض ــية فلس ــط ليس ـ دض ــية د ــوم م ــا أو بل ــد م ــا وليس ـ
عربيــة ،بــا إ ــا دضــية إســالمية  ،ویشــعر كــا املســلم يف العــامل باملســؤولية عنهــا .لقــد أمل ـ
اعح ــداث يف فلس ــط دل ــوص يـ ـ املس ــلم يف الع ــامل .فهـ ـي أر مغتص ــبة م ــد أص ــحاهبا
وأصبح مو نا عناك أتوا إليها مد أ اء العامل.
يف غضــون ذلــش ،الصــقالوي دــد اهــتم هب ـ القضــية ،يف ه ـ القصــيدة ویتعــا ف م ـ
القضية ،غا با مد ال ید ینوون تدمی حضارهتم وهـویتهم وعـردهم .ميكـد القـون أنـن یتطـرق
ه ـ القضــية بشــكا جيــد يف القصــيدة .وأن الشــاعر عــرب عــد مشــاعر احلقيقيــة ــا العــرق
والعروبــة وعالدــة أبنــاء الــو د االســالمي واالمــة االســالمية يف الشــرق والغــرص يـ تعــا ف
مـ ـ فلس ــط واعم ــة ،وص ـ ّـور يف دص ــا د أه ــم دض ــية يف عاملن ــا اإلس ــالمي وه ــي فلس ــط
وانتصارها وعودهتا إ أحضان اعمة العربية واإلسالمية .یتحدث بصدق ووفاء عد القضـایا
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اليت تواجن العامل اإلسالمي .ویكفي القون بأنن یدعو يف القصيدة إ وحدة اعمة العربيـة يف
صدق حمبتهم وإخالصهم.
ومــد القضــایا البــارزة اعخــرى يف دصــا د الشــاعر بقضــية فلســط احملتلــة هـي رییتــن املتفا لــة
اليت تظهر مودفن الصحيح مد اعحداث ،وهو مودف ال یعاين مد اليأك والتشایم ،وبـدال مـد
ذلش یدعو أبناء الو د إ البناء والنشا  « .یعـود فينـادي االر وااـد التليـد هبـد إ ـارة
اعمــة ویواصــا فينــادي اإلبــاء العــر ــد احملتــا وخیا ــب املآســي الــيت راحـ تنــز وتنخــر يف
كيــان اعمــة و ینــادي اخليــا لیمــز إ ــرورة ااهــاد والكفــا ــد الكيــان الصــهيوين ویشــن
بـ لش علـى االدــدام واخـیا ینــادي الشـعب كــي یصـبح كـالریح جیتـ كـا شــي ویصـبح كــالبحر
صاخبة زخارة یقتل اععداء( ».آذرشب وچلييب)25 ،2020 ،
ــر الرجــز یســتخدم يف أح ـوان الفــر والســرور ولــن دور س ـلمي َووّدي ب ـ أف ـراد ااتم ـ ،
ویــؤدي إلـ اهــور الثقــة املتبادلــة بـ احلا ــر واملا ــي ،مـ احتفــا املا ــي والو بــة إلـ صــن
املستقبا .واالهنيـة الطویلـة املسـتخدمة يف مودـف الصـور الكليـة الكاملـة –يف عمقنـا ،أخبارنـا
وإخل -تـدعو السـام إلـ التبصـر یسـم إیقاعـا منفـردا مبختلـف الصـياع عـد الوادـ الـ ي صـار
حلمــا والتــاریخ ال ـ ي صــار رغبــة والثقافــة الــيت صــارت ددــات املنبــن .وك ـ لش تــربر الكفــاءات
الضا عة ب االمم املثقفة ذات العریقة السامية بصدادة املوسيق .
) /وعــد
) /هــال ســأل اليــوم عــد أخبارنــا (
یــا راحــال مــد عمقنــا لعمقنــا (
) /وع ــد حفي ــف
) /وع ــد نش ــيد امل ــاء يف ترابن ــا (
خ ــوش الش ــم يف جباهن ــا (
) /وعـد حـرو الشـعر يف
) /وعد أری الزهر يف أنفاسـنا (
النخا يف أنغامنا (
) /جی ّففــون النهــر يف عر قنــا ( )/
) /وعــد بریــك اللــون يف لوحاتنــا (
دیواننــا (
) /ویَس ــتطيا
ویزرع ــون امل ــوت يف جلودن ــا ( ) /فه ــا یس ــيا الض ــوء م ــد أه ــدابنا؟ (
)( /الص ـ ــقالوي،
) /وتعش ـ ــب احلق ـ ــون م ـ ــد بس ـ ــماتنا؟ (
النخ ـ ــا يف داماتن ـ ــا؟ (
 )105 :2004وبعـ ــد رسـ ــم صـ ــورة الـ ــدمار واخل ـ ـراص والتشـ ــایم نوعـ ــا مـ ــا یتفا ـ ــا ویسـ ــتفهم
باإلستفهامات احلقيقية وبالنربات الصاعدة كأن یری يف دلبـن نافـ ة مـد نـور .ويف اعخـی یـری
أن النغمــات املســطحة ســبق النغمــات الصــاعدة واهلابطــة وأن اخــتال النغمــات خا ـ
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یتم الشاعر املعن ویفتح ااان للمتلقـي حتـ یص ّـور مـا بقـي
الختال املفاهيم املفتوحة حت ّ
مــد الكــالم حســب رییتــن .وحركــة الفتحــة جــزء مــد الصــوت ،والفــتح «أخــف احلركــات جرســا
وإ ا فضل غیها مد احلركات»( .مهدي هالن)159 :1980 ،
رأینـا أن للتنغـيم دور هـام فهـو«خاصـية يف كـا اللغـات ،ويف هـ ا املقـام ييـز جممـوعت مـد
اللغــات النغميــة

(Languages

 )Tonواللغــات التنغيميــة ( )Intonationوتتميــز جمموعــة اللغــات

النغمي ــة بإتباعه ــا نظ ــام م ــد النغم ــات یس ــتخدم علـ ـ مس ــتوی الكلم ــة يـ ـ خیتل ــف املع ــين
املعنمــي للكلمــة نفســها بــاختال النغمــات الــيت تنطــك هبــا ،ومــد أبــرز اعمثلــة عليهــا اللغــة
الصــينية وأمــا اللغــات التنغيميــة ومــد أمثلتهــا اإل يليزیــة والروســية والعربيــة فيعمــا فيهــا التنغــيم
عل مستوی ااملة ولي عل مستوی الكلمة»( .البحراوي)127 :1989 ،
ن ــری أن اس ــلوص الش ــاعر يف القص ــيدة أن ی ــأت بس ــطور تود ــد ن ــار الع ــزم والعزمي ــة بع ــد أن
التشایم ر خ يف الوجود ،یتسا ا متفـا ال لع ّـا النغمـات الصـاعدة الـيت تعلـو السـطور تـری أن
الربق واللمعان یزینـان العقـون ویثمـران عـرب التـاریخ بإیقـاع اعمـا أي االسـتعالء الـ ي یوجـد يف

املد الطویـا والقافيـة يف القصـيدة .مبعنـ أن التأکيـد علـ نغمـة ـمی «نـا» املـتکلم مـ الغـی،
یرشــد املتلقــي خبطــاص ــوري ،حت ـ یرج ـ وینظــر إل ـ مــا کــان ومــا یکــون .فبنــاء املســتقبا أمــر
یسی يف اا التوحد والثقة عل أنفسنا واالمة.
 6.2.4إیقاع النبر

النرب ااهرة صوتية هتد إل اهور الصوت عل مقط املفـردة أو حـر مـد حـرو الكلمـة
ویس ـتفيد يف وی ــد الق ــرآن .فه ــو ی ــؤدي إل ـ دالالت متع ــددة يف اامل ــة ویس ــاعد امل ــتكلم يف
أدید املعنـ الـ ي یریـد  .وبعبـارة اخـری أنـن «ارتفـاع يف علـو الصـوت ( )Londnessینـت عـد
شــدة اهل ـواء املنــدف مــد الــر ت  ،والوا ــح مــد ه ـ ا املفهــوم أن النــرب ینــت بالضــرورة عــد عمليــة
إنت ـ ـ ــاا اعص ـ ـ ـ ـوات يف ك ـ ـ ــا اللغ ـ ـ ــات»( .البح ـ ـ ـ ـراوي )116 ،1989 ،والن ـ ـ ـ ـربات يف دص ـ ـ ــيدة

«نقــه علـ تــابوت الشــهيد» ،كمــا یلــي :فمــد صــلب الثــری صــوي /افنــر وأنفاســي /وا لقــن
اامات /تغين للغد الناسي( /الصقالوي)79 :2004 ،
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إذن نشاهد أن النرب وكيفيـة القـراءة فيهـا یـؤ ر يف تشـكيا املالمـح اإلیقاعيـة يف املفـاهيم .فيزیـد
املعن يف املفردات الت فيها النرب ،یبدو أن املالمح املعنية تعتمد عل استکشا النربات.
 7.2.4إیقاع التصویر

لكا تصویر مد تصاویر القصيدة جـرك خـا ،الـ ي نـرا يف السـطور وللنـرك «ديمـة حسـية
يف اعلف ــا وال ــتال م يف أص ـ ـوات اعلف ــا ول ــوال الص ــوت ماك ــان اللف ـ ـ »( .مه ــدي ه ــالن،
 )25 :1980يف دص ــيدة «ب ــين و ــين» :الش ــاعر ك ــان حی ـاون أن ی ـوفّر فيه ــا كث ـیا م ــد القـ ـيم
الصــوتية مــد احلــرو يف مفــردات کــيفو  ،یهــا والتصــویریة مــد اإلدرا احلســي يف ال اكيـب.
واعلفا أما الردة .یقون:
وأنـتم حلنهــا املعــزو  /يف الشــریان ال یص ــدا /وأنــتم عيـد هبنتهــا /یهـا مباركــا دصــدا /وأنــتم
عط ــر ت ــاریخ /وكون ـ ـوا الن ــور والود ــدا (الص ــقالوي )93 :2004 ،إیق ــاع اهل ــزا املس ــتخدم هن ــا
الیضــحي ب ــاللف يف س ــبيا املعن ـ وال املعن ـ يف س ــبيا اللف ـ ینظــر ه ـ ا اا ــرك نظ ــرة دون
یصور املفردات لوحات اعخالق ،الصـدق ،اعمانـة والوفـاء ،اإلخـال ،،القـوة،
إفرا وتفری ّ .
احللــم واا ــود والص ــرب .وم ــد ه ـ ا املنطل ــك یص ــا إل ـ حيویــة اإلیق ــاع واتص ــالن مبفه ــوم الش ــهيد
والشــهداء تعب ـیا عمــا یــدور بــداخا الشــاعر واملتلقــي مــد مشــاعر وإ اهــات بــاملفردات كرمــوز
أما أكثر مد معن واحد ب املعن الدال واملعن الضمين.
وها هنـا نـری مشـروع تقویـة الـدالالت خـالن التصـویر اإلیقـاعي إذا نغمـا عيوننـا فنسـم
مـد هـدوء ـر الرجـز وتفعــيالت مسـتفعلد مسـتفعلد مـتفعلد تــدفك املـاء وحنـ الشـریان و مــد
خــالن إیقــاع العيــد واملبــار والبهنــة والعطــر والنــور و احلرکــة امليزانســية فيــن ـ هبنــة العيــد
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نصــن ونقــا
ونشــم عطــر التــاریخ .فيســتلهم الشــاعر ه ـ العناصــر «مــد زونــن املعــريف لتطریــز ّ
الفک ــرة للمتلقـ ـي ود ــد أص ــبح (العناص ــر) وس ــيلة م ــد أخص ــب الوس ــا ا إلدن ــاع املخا ــب
وتفاعل ــن الش ــعوري مـ ـ احل ــدث الـ ـ ي جیس ــدة ال ــنص»( .ب ــالوي )12 :1442 ،تكـ ـرار أن ــتم
و ــما ر اخلطــاص یقـ ّـوي املفــاهيم اإلیقاعيــة ،مبعنـ أن هنــا شــفرة يف االســتخدام ،لنتعــر مــا
ـود الشــاعر أن یرســا إل ـ املخا ــب و یش ــارکن يف
وراء ميــون فکریــة ختــرب عــد الرســا ا ال ــيت یـ ّ
بالتعر علـ مـا
املعلومات و املشاعر و اعحاسي  .فيهد اخلطاص إل «فش شفرة النص ّ
وراء مد اف ا ات أو ميون فکریة أو مفاهيم»( .نف املصدر)8 :
مــد خــالن إیقــاع اعلفــا وال اكيــب ،أي روایــة املأســاة يف الصــبح الــدامي منــا  ،یرســم لنــا
صورة الصبح ال ي یشرق داميا أي يف ارة .احلمرة يف اللغة هلـا مـدلوالن :اخلـی والشـر ،احلمـر
كالوردة احلمراء یرشدنا إل احلب واإلحساك امليا اخلالص املرهف وجبانبها دـادت إلـ الشـؤم
وإرادــة الــدماء يف احلــرص والنضــان .وهنــا الكــالم يف مدلولــن الثــان اــرة الصــبا الـ ي جعلـ
املنایــا داميــة ویصـ ّـور احلالــة املأســاویة .ولف ـ یشــرق أفضــا مــد یضــيء عنــن یــتال م م ـ اامــان
والطلوع واحلسد بالنسبة إل الصبا  ،ولكد الضؤء یتال م م النار واحلرارة.
 8.2.4إیقاع البیاض

ال یقتصــر اإلیقــاع علــى اعص ـوات د ـ بــا یشــما الصــم  .ولــنعلم أن الصــم املنقــو هــو
الودفات اليت هي اسلوص مد أساليب الشعراء املعاصرید ،حينمـا یریـدون أن یتودفـوا عـد احلـدی
أو یكملو  .فالبيا أو الصـم املنقـو « تـردد اـاهرة صـوتية علـ مسـافات زمنيـة متسـاویة أو
متقابلــة»( .نقــال عــد فتــو أاــد )36 :1990 ،والصــوت والصــم یتحــددان عل ـ املســتوی
الكتــا للقصــيدة بالسـواد رمــز لصــوت ،والبيــا رمــز الصــم إذ إن للبيــا يف القصــيدة أمهيــة
الفتة للنظر ،فالنظم یقتضين باعتبار صمتا حیي بالقصيدة»( .صابر عبيد)49 :2001 ،
يف كا أبيات دصيدة «أال إنش حر تعدم» یسم مد اهلـزا تنـاغم اعمل واحلنـ علـ أبنـاء
الو د العر جلهم واحل عل التمرد والظلم والبغي والسعي وب ن ااهود يف اسـتيقا اعمـة
اإلسـالمية العربيـة مـد صــم املفـردات وبيا ـها .وبتكـرار «امليمــات السـاكنة فيهـا .اهلـزا ّـي
التهزا تردد الصوت»( .العاكوص )106 :2000 ،یقون الشاعر:
هزجا «ل دد الصوت فين و ّ
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حردـوا يف الشـریان اعفـرا وصـاحوا /فـالنهر دم /والليــا ف ـم /أال إنـش حـر تعـدم /فاكتـب یـا
ألــك التــاریخ تكلــم /ویــا صــم اعزمــان تكل ـم /البا ــا یهــزم (الصــقالوي )69 :2004 ،ودــد
أحس ــد الش ــاعر توايف ــن الص ــم  ،عن هن ــا م ــد الص ــم اإلجی ــا عن ــن «یس ــاعد احل ــدث
اإلتصــا  ،ولــن دالالت وواــا ف تواصــلية مثــیة حســب الســياق الـ ي تــردد فيــن املفــردة لتــؤدي
مفادها( ».بالوي)69 :1399 ،
البيــا هــو العنصــر التشــكيلي حیتلــن الس ـواد ،ینب ـ مــد التنربــة الشــعریة املعاصــرة ليوصــا
الداللـة للقـاریء .امليمــات السـاكنة أكــي نوعـا مــا احلـرص النفســية يف داخـا املتلقــي دـد تكــون
هنومية أو دفاعية .إیقاع البيـا أو السـكوت النـاجم عنـن تـدابی الصـالبة والعزميـة والتماسـش
واربا العدو والسيطرة .وهنا حـرص شـاملة ال تعتمـد علـ معـدات عسـكریة أو أسـلحة مادیـة
بــا إ ــا تتوجــن إل ـ الفكــر والعقــا والعا فــة والوجــدان ويف النهایــة تــؤ ر عل ـ ســلو املتلقــي.
فنواجــن يف هـ ا النــوع مــد اإلیقــاع أي إیقــاع البيــا أو الصــم  ،صــوتانية الصــم فالشــاعر
یشـ فيــن املتلقـي وهــو حیــاون فــش شــفراتن ،فهــو «یشــکا کالمــا خفيــا ومســتورا یــدف املتلقــي
إل هتش احلنب کي یتوصا إل ما کتمن الشاعر ،و ه ا الصـم ال یـ ّدن علـ السـکون و
السلبية ،با یکون لغة مد نوع آخر»( .نف املصدر)75 :
 9.2.4إیقاع األفكار

املس ــتوی املعن ــوي أو إیق ــاع اعفك ــار ال ـ ـ ي یتض ــمد ش ــتّ اعدس ــام ال ــيت یس ــتخدم يف نوعي ــة
استخدام املفردات وتراكيبها ،فهو تقنية مد تقنيات القصا د احلدیثة.ف ـ«إیقـاع اعفكـار یتشـكا
أساس ــا تش ــكال لغوی ــا يف ال اكي ــب ،عن ال كي ــب إیق ــاع لك ــد دون ص ــوت ،وینبع ـ ـ إیق ــاع
اعفكـار أساسـا مــد بيعـة وفاعليــة القـيم الرمزیــة وهوعـادة إیقــاع خفـي یتشــكا يف الـنف مــد
خالن التأما واإلستغراق يف عامل النص وأجوا ن اخلاصة»( .صابر عبيد)56 :2001 ،
غالبا ما یستخدم الشعر احلدی  ،إیقاع اعفكـار الـ ي یقـوم علـ التـوازي وال دیـد ليحقـك
االنســنام والوحــدة فيــن وه ـ ا «بإســتخدام موســيق الفكــر الــيت تعتمــد عل ـ الت ـوازن وال ـ اد
والتب ــاید والتنظ ــيم التص ــاعدي لوفك ــار ،إلـ ـ جان ــب تردی ــد الس ــطور والكلم ــات واعفك ــار يف
جمموعات متعددة»( .نقال عد موریة)71 :1969 ،
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يف دصيدة «إل عبدالراد الداخا» نسم  :یا أر نا ویا انتحـاء جمـدنا /یـا غضـب الرعـود
يف إبا نا /ویـا نـداء ااـر يف أكبادنـا /ویـا صـهيا اخليـا يف أ اعنـا /ویـا صـریر الـریح يف ا نـا/
ویا هدیر البحر يف شطآننا /متـ  ...متـ  ...یصـی يف إمكاننـا /سـحك املحـان وامتطـاء عزمنـا/
(الصقالوي)108 :2004 ،
نكاد نعثر عل التعابی الصحيحة لومل العميـك وهـ الصـورة اادیـدة تكشـف عـد عالدـة
مبتكــرة ب ـ النــداءات وااــرورات وال اكيــب .ك ـ «صــهيا اخليــا ،ص ـریر ال ـریح ،هــدیر البحــر أو
جمدنا وإبا نا وعزمنا أو أ اع وأكباد و اء وشطآن» ینادي الشاعر احلزید املتأمل ،أر الـو د
ومافيهــا مــد الرمــوز اعدبيــة ااميلــة للتمــين .كــان حمــور ه ـ التعــابی اســتمداد الشــاعر ،الكــون
والكا نــات حتـ یعثــر علـ اهلویــة الضــا عة والفخــر املفقــود وااــد املســلوص مــد خــالن اإلیقــاع
التصویري املستفاد مد ر الرجز .وه االشعار اليت تقدمها القصيدة بوصـفها الوادـ الفكـری
للشاعر ،هلا ت اعواصر واالنسنام الدال .
خیتلف إیقاع الرجز مـ اخـتال اعفكـار والتلبيـات يف النـداءات وأغـاين اعفكـار املعلنـة أو
اخلفية تقصد هبا اش ا الشاعر م متلقين يف ما مييلن اإلهتمام مد أعمـان تسـاعد ااماعـة يف
إش ــباع حاجاهت ــا وح ــا مش ــكالهتا والوص ــون إل ـ ـ أه ــدافها وأقي ــك رفاهيته ــا واحملافظ ــة عل ـ ـ
استمرارها واملشاركة تظهـر دـدر ااتمـ وتـربز مكانتهـا .الرجـز ،إیقـاع هنـا العلـم والتفكـر ،عنـن
جیربنا على التفكی حىت نت كر مباد نا ،یؤیدنا القون« :إخت ه ا البحـر مطيـة لـنظم املنظومـات
العلميــة ،إذ تســتغا دابليــة الشــعر للتـ كر واحلفـ ســبيال للتـ كر مبــادیء العلــم ،ومــد كثــرت
اعراجيز يف االصون والنحو والصر »( .العاكوص)110 :2000 ،
وكـ لش يف هـ الــنص يف نفـ ٱلقصــيدة :فاین ــن اإلســالم مــد إسالمنـ ــا /أیــد اعلـ تادَـ
هلـ ــم أددارن ـ ــا /وأیـ ــد َم ــد وفـ ــایهم ميثــادن ـ ــا /وأیـ ــد َم ــد دلوب ـ ــهم أو اننـ ـ ــا (الص ــقالوي:2004 ،
 )105ویساعد عل شحد فضاءات أفكار الشاعر العماين تكرار املفـردات وإ ـراء املفـاهيم يف
فق ـ ـرات متع ــددة یس ــتفهم ویص ــرش للحری ــة ویطال ــب الش ــعب ب ــالتحریر والث ــورة ــد الطغي ــان
واســتخدام املفــردات باإلســتمرار وهك ـ ا ی ـرتب الرمــز يف وجــدان املتلقــي بــدالالت وترابطــات
هي مفاتيح أساسية یعنين عل فهم أعمان الشاعر واملشاركة يف إكمان داللتها.
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الدان هواحلصار يف كا ما یتلك بن هویة أي اإلنسـان .املـدلون عـدم االسـتطاعة واالمكانيـة
عي جهد وسعي .وتعبی آخر د مسنونون يف أنفسناّ .
والنغی إال بتغيی أنفسـنا﴿ :إن اللّـنَ
الَ یـغَيِّـر َما ب َق ْوٍم َحىت یـغَيِّـرواْ َما بأَنْـفسه ْم﴾ (الرعد)11/

املوزعــة يف ااماعــة بــال اســتثناء لكــا عضــو
یریــد أن یــؤ ر ــر الرجــز علـ مفهــوم املســؤولية ّ
مــد أعضــا ها فيهــا تتضــمد الــدعوة والنصــح للمنتم ـ ــو القــيم االجتماعيــة الســلمية واملثــا
اععل وذلش يف إحرار واملثابرة واعما .یدعو موسـيق اإلسـتفهامات إلـ هتيئـة الفرصـة لزیـادة
املودف ااماعي.
 10.2.4إیقاع ال رد

الســرد هــو أســلوص مــد اعســاليب اللغویــة املتّبعــة يف احلكایــات والقصــص والروایــات ولــن دور
ایقــاعي يف القصــيدة .نوعي ــة الســرد يف دصــيدة «مك ــابرون» یبــدأ بإیقــاع بط ــيء وهــادیء م ــد
املونولوا الداخلي «یعما تناوص السرد يف تشكيا القصيدة علـ تنـوع اإلیقـاع يف مقا عهـا
اخلمسة»( .صابر عبيد )46 :2001 ،یقون الشاعر يف السطور الت انتخبناها:
حزين /ال أ ـين /هـم یعرفـون /لكـنهم مكـابرون /وحـ
هم یعرفونين /ال أنثين /مهما الزمان ّ
أرصف الدروص بالضياء /وأشعا اليقـ يف الـ ماء /وأبعـ احليـاة بالفـداء /وأصـن الننـوم مـد
رجــاء /یســتنكرون /ویزعمــون أنــين اإلرهــاص واانــون /فكيــف هــم الیعرفــون /وح ـ أعصــب
ااف ــون ،أحـ ــب الكـ ــالم /أسـ ــتو د الغيـ ــاص ،أرت ـ ـدي الفصـ ــام /أفـ ــتح للصـ ــبا بـ ــاص غ ـ ـرفيت/
شــباكها ...وزوجــيت /تنس ـ م ــد خيو ــن معا فــا لصــبييت /أود ــد مــد أصــابعي مــدا د الو ــام/
ـدي ،تــوق إخــوي /وأشــنب الظــالم /أاــا يف عي ـ النهــار مــثقال بــال
وأ عــم اعیــام صــرب والـ ّ
شــفا  /أری عنــوزا ســاحبا مأســاتن /ـ ّـر عمــر خطــا  /أری مدینــة بســيف عزمهــا ت ـ ص آل ــة
الطغاة /أری الركام واحلطام والعظام( .../الصقالوي)81 :2004 ،
هم یعرفونن أنين (مستفعلد متَفعلد)
ال أنثين (مستفعلد)
حزين (مستفعلد متَفعلد)
مهما الزمان ّ
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ال أ ين (مستفعلد)
ويف فقرة اخری :شباكها وزوجيت (مستفعلد متَفعلد)
تنس مد خيو ن معا فا لصبييت (مفعوالت مستفعلد متفعلد ف )
احملــور اعســاك هن ــا ــر الرجــز ولك ــد یتغــی بتغ ــی املعــاين الســطور القص ــیة والطویلــة غ ــی
املتســاویة وغــی املنســقة بتــدویر التفعلــة والتــدویر أ ــر حلالــة نفســية غریبــة وأســر عميــك ودط ـ
ال ــنف  ،موس ــيق ــما ر امل ــتكلم والغا ــب وع ــي باملنادش ــات .أن هن ــا درج ــات للس ــرعة
اإلیقاعيـة الـيت یتطلبهــا احلـوار بال خصـات العرو ــية واإلنتقـان مــد ـر الرجـز إلـ ـر السـری .
نری هيمنة السرد حينما كان يف املونولوا ولكد يف نف الود ح یرید أن یتكلم عـد الـم
الطغــاة نســم جودــة إیقاعيــة س ـریعة ،تتحــر اعلفــا أســرع یعــود إل ـ ســكونن واســتقرار
وهدو ــن يف «أف ــتح للص ــبا ب ــاص غـ ـرفيت /ش ــباكها ...وزوج ــيت /تنسـ ـ م ــد خيو ــن معا ف ــا
لصــبييت» باســلوبن احل ـواري واحلكــا ي ونــری ه ـ ا التمشــي املمتــد اإلیقــاعي يف القصــيدة كلهــا
یرتب بنوعية احلوار.
ويف دصيدة غرنا ة وهي يف الـ اث واعسـا ی دـا ال :حبيبـيت! /هنـا يف غرنا ـة يف موسـم
النداء /حي الزهور الفاتنات تسكب اعش اء /مـد حنطـة «الشـام» وجههـا ومـد «صـنعاء»/
ومــد صــفاء « ننــة» عيو ــا احلمـراء /ومــد ميــا «دجلــة» عرودهــا ــياء /ومــد«افــار» يبهــا
یعطّــر اعرجــاء /ومــد حقــون «تــون » بســماهتا الغنــاء /وشــعرها فـ ّـا /وزنبــك وكســتَناء /هتزهــا
اعش ـواق واهلــوی إل ـ اللقــاء /هنــا یــا حبيبت ـ ! یــا فرحــة الرجــاء! /تزهــر اعحــالم واملن ـ بــال
انته ـ ـ ـ ــاء « /اف ـ ـ ـ ــار تقـ ـ ـ ـ ـ يف جن ـ ـ ـ ــوص عم ـ ـ ـ ــان وه ـ ـ ـ ــي مه ـ ـ ـ ــد حلض ـ ـ ـ ــارات عربي ـ ـ ـ ــة ددمي ـ ـ ـ ــة».
(الصقالوي)113 :2004 ،
یتحــر البطـ ء يف إیقــاع اعبيــات ليقــدم الشــاعر تقــدميا مزیــدا مــد التفاصــيا وااز يــات مــد
الــبالد العربيــة ودــد یســهم القافيــة املنتهيــة إلـ اهلمــزة املمــدودة يف إشــاعة الســكينة واالس ـ خاء.
فإن «إیقاع اسلوص السرد ووصف اعمكنة البد أن یكـون أكثـر مـيال إلـ اهلـدوء والبطـ ء مـد
إیقــاع احملاد ــة أو احل ـوار ال ـ ي مييــا إل ـ الســرعة يف اإلیقــاع لكونــن یقــوم عل ـ عنصــر احلــدی
ال ي أسئلة وإجابات»( .صابر عبيد )45 :2001 ،ذكر اعمكنة م ال اكيب أو معطوفاهتـا
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یرشــدنا إل ـ إیقــاع اش ـرا الشــاعر عل ـ احلضــارات العربيــة الــيت بعضــها عل ـ شــر النســيان
وتتعر للغفلة والنسيان ولكد حیييها الشـاعر بإیقـاع هـادیء منبعـ مـد الرجـز يف التفعـيالت
اعربعة.

 .5النتا ج
وصــوال إل ـ املعرفــة العميقــة يف الشــعر العــر املعاصــر مــد الضــروري ،اللنــوء إل ـ مع ـایی علــم
اإلیقــاع واملوســيق الشــعریة ،عن هـ ا املــنه ینظــر إلـ الشــعر مــد أبعــاد تلفــة ویزیــا منهنيــة
الرییــة الواح ــدة .هنــدك ش ــاعرنا العمــاين ،الص ــقالوي أبنيــة القص ــا د يف مدینــة «نش ــيد امل ــاء»
بإیقاعــات داخليــة وخارجيــة بشــت الــدالالت يف إیقــاع أشــعار الــداخلي وموســيق دصــا د ،
نــری ع وبــة لينــة والفواصــا اإلیقاعيــة تنســنم م ـ الســرعة وااــد يف الســی حســب مــا حی ـ
ویشــعر بــالعوا ف مــثال حينمــا یریــد أن یتحــدث عــد احملبــوص وحــب الــو د ،ینشــد باهلــدوء
ویظهر ااد والتعب والعبء يف البحور الطویا م تفعيالهتا الطویلة كالرجز واهلزا.
يف دیوان نشيد املاء نسـم إیقـاع أمـواا فكریـة سـاخنة ذا أبعـاد تلفـة تـؤدي إلـ ازدواجيـة
اإلیقاعــات يف نف ـ البحــر .ميكــد اســتنتاا ه ـ ٱلفكــرة ،مصــدر اإلیقــاع الــداخلي وینبوعهــا
بنوعي ــن ه ــو اإلیق ــاع املعن ــوی ال ـ ي یب ـ لن ــا فك ـرة الش ــاعر و ربت ــن الش ــعریة ویعث ــر ع ــد املعن ـ
الظــاهر .الميكــد أن ینس ـ الشــاعر الظ ـواهر مــد احلي ــاة اإلجتماعيــة والثقافي ــة ،فهــو یض ــحش
املتلقــي ویبكيــن .يف كالمــن ألـوان مــد الفــر واحلــزن ویـ كر املتلقــي بكــا مــا يف یــد مــد احلضــارة
العریقة والثقافة العظيمة ،وما فات مد ید .
الشاعر ب املكونات الكونية والوجودیة ویتحقك العبور مد «النف » إل «الغی» بـاحل
وإدرا مالمــح إلیقاعــات اخلارجيــة كإیقــاع التك ـرار وإیقــاع الت ـوازي وإیقــاع التنغــيم وإیقــاع النــرب
وإیقاع التصویر وإیقاع البيا وإیقاع اعفكار وإیقاع السرد .نشاهد بلورة إیقاع التكرار بتكـرار
املفردة ویرید ال سـيخ يف اعذهـان حتـ یسـتقي املتلقـي مـد سـكرة النـوم والغفلـة وأصـبح ناجيـا
نفسن وجمتمعن .وإیقاع التوازي والتقارن یظهر خـالن مودـف الشـاعر ونظرتـن اخلاصـة يف توايفـن
حروفا جارة ویكشف بن عوا ف الشاعر.
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ویســم مــد إیقــاع التنغــيم والن ـربات ،وإیقــاع التصــویر يف كــا مشــهد مــد مشــاهد القصــا د
ااــرك اخلــا ،وااــرك احلسـي الـ ي هــو القيمــة ااوهریــة يف الشــعر .وكـ لش تظهــر مــد إیقــاع
البيا نوعية التفكر للشاعر وتأملن يف احلياة ومـا جیـري يف ااتمـ العـر  .فالصـم يف شـعر
لــي عن ـزا مــد حي ـ اللغــة ،بــا هــو مــد ــرق التعبــی الشــعري فيعـ ّـرب عــد حــاالت الشــاعر
وأحاسيســن .ويف القصــيدة بالـ ات نــری نوعـاَ مــد مظــاهر الکــالم اخلفــي .نــری أحيانــا موســيق
الفكر يف أشعار اليت تعتمد عل الـ اد والتبـاید بالتحسـر علـ الـ كریات وأحيانـا یلنـأ إلـ
إیقاع السرد غراما للو د وحبا عبناء اعمة وتاریخ البالد العربية العریك.
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تناسب موسيقی و مضمون در اشعار پایداری سعيد الصقالوی

مطالعۀ موردی دیوان نشيد الماء
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چکيده
يكی از مهمترين عناصر زيبايی شعر ،موسيقی و ريتم اشعار است .ارزش اين مهم زمانی
ادراک می شود که هماهنگی موسيقی و محتوا در شعر احساس شود .در اين مقاله نخست
به اهميت ،هماهنگی وتناسب موسيقی شعر ،انواع و زيبايی آن می پردازيم ،سپس مباحثی
را در باب معرفی شاعر معاصر عمانی ،سعيد محمد الصقالوی بيان خواهيم کرد و پس از
آن به مولفه هماهنگی و تناسب موسيقی و محتوا ،در ديوان نشيد الماء (ترانه آب) ،خواهيم
پرداخت .نمونههای زيبايی از اين هماهنگی و عنايت به اين تطابق را که در اشعار ديده
میشود؛ خواهيم آورد .از اين رهگذر خواهيم دانست اين هماهنگی موسيقی و مضمون،
چه نقشی در زيبايی و تاثيرگذاری اشعار پايداری صقالوی داشته است .وی موضوعات
روز جهان اسالم را با به کار بردن انواع موسيقی مانند موسيقی بيرونی و موسيقی درونی،
مانند موسيقی تكرار ،موسيقی مكث و توقف ،و ساير موسيقیها در ديوان خود بيان کرده
است.
کليدواژهها :موسيقی داخلی ،موسيقی خارجی ،سعيد الصقالوی ،ديوان نشيد الماء.
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