
 
 
 
 

193 
 

  
 

 أ.د. أمني عبداهلل حممد اليزيدي

* أ.د. أمين عبد اهلل محمد اليزيدي
 

 ملخص:

ة للغناء يف  هتدف الدراسة احلالية إىل استكناه طبيعة البنية اإليقاعية للنصوص املُعدَّ

ارسني عن َسرْب  الشعر املهري املنتج بالعربية امللحونة؛ وذلك لام رأى الباحث من عزوف الدَّ

أغوار مثل هذه النصوص بالدراسة والتحليل، وقد انحرصت يف القصائد املغناة للشاعر حاج 

 دعكون من خالل نامذج خمتارة منها.

ن يف حمورين؛ فاألول منهام؛ للحديث عن الشاعر واقتضت طبيعة الدراسة أن تكو

وحياته االجتامعية واألدبية، يف حني كان املحور الثاين خمصًصا لصلب املوضوع من خالل 

حتليل النصوص موضع الدراسة، ممهًدا له بالعالقة بني الشعر والغناء، وعنارص النص الشعري 

 املَُغنَّى.

 ، التفعيلة، جرس احلروف، جرس األلفاظ.الكلامت املفتاحية: البنية اإليقاعية

                                                           
 .اجلمهورية اليمنية– حرضموتجامعة  - الرتبية املهرة كلية –والنقدأستاذ األدب  *

 البنية اإليقاعية

 في القصائد المغناة للشاعر حاج دعكون 
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 البنية اإلبقاعية يف القصائد 

 املغناة للشاعر حاج دعكون

 Rhythmical Structure in the Poet Haaj Da’koon’s Odes 

Abstract 

The current study aims at investigating the nature of the rhythmical structure 

of texts intended to be sung in Mehri poetry produced in melody Arabic. This comes 

as the researcher’s observation of scholars’ refrainment in investigating such kind of 

texts through studying and analyzing, confining to selected samples of Haaj 

Da’koon’s lyrical poems.  

The nature of the study has necessitated it to be divided into two focal points. 

The first narrates about the poet, and his social and literary life. While the second part 

was devoted to the core of the topic through analyzing the texts specified for the study, 

facilitating the relationship between poetry and singing, as well as the elements of the 

poetic verse text.  

Key Words: Rhythmical Structure, Foot, Tone of the Alphabets, Tone of the Lexis.  

 مقدمة: 

ارتبط الغناء بظهور اإلنسان منذ نشأة اخلليقة متمثالً يف هدهدة األم لطفلها، ويف ترنم 

، وترقيص األطفال يف مجيع مراحل حياهتم، وكذلك يف أغلب األمور التي ظل اآلباء بأبنائهم

يامرسها اإلنسان يف حياته اليومية، "فالغناء غذاء السمع كام أن الطعام غذاء البدن فقد نرى أهل 

ا وبحًرا إذا خافوا املاللة والفتور ترنموا وأشغلوا أنفسهم بذلك  الصناعات الذين يكّدون برًّ

تعب، وقد كان الشجعان وأبناء احلروب حيتالون بنفخ األبواق، وقرع الطبول؛ لتهون عن أمل ال

عليهم الشدائد، ونرى باملد أهل العبادة والرهبانية يبكون عىل خطاياهم باألحلان الشجية 

وكان العرب أثناء فيسرتحيون إىل ذلك...، والطفل يرتاح للغناء وسيتبدل ببكائه ضحكًا، 
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حلادي حيدوا هبا فتمعن يف سريها، والراعي حني يرفع يراعه بالغناء والشدو سريهم باإلبل، وا

 . (1)فتنظر الشاَة مطمئنة هانئة يف رعيها، وتصفر الفرسان يف املشارع فتجد الدواّب يف رشهبا"

والغنـاء ينبنـي أصـال عـىل اإليقـاع. واإليقـاع قـائٌم عـىل التكـرار املـنظَّم املنـتظم يف صـورة مــن 

ـــــا  صـــــور األداء الشـــــفوي أو املقـــــرتن باملوســـــيقى وآالهتـــــا، أو املوســـــيقا القائمـــــة بـــــذاهتا بوصـــــفها فنًّ

مســتقال. وهــذه الدراســة تنظــر يف اإليقــاع النــاتج عــن طبيعــة بنيــة النصــوص اللغويــة، ولــيس عــن 

ري هلــــا. ولإليقــــاع يف النصــــوص األدبيــــة صــــوٌر منهــــا: ـطبيعــــة اآلالت املصــــاحبة، وال األداء البشــــ

ف املتـــوازي كالســـجع، وتكـــرار غـــري متـــواٍز ينتثـــر يف جممـــل الـــنص. وتكـــرار األلفـــاظ تكـــرار احلـــرو

املتوازي كاجلناس، وتكرار غري متواز يتمثل يف تكرار ألفاظ بعينها. وتكرار متواٍز منـتظم يعتمـد 

عىل التقسيم الزمني للوحدات الكالمية وتكرارها يقوم به العروض والقافية. كـام أنَّ ثمـة تكـرار 

عـىل تناســب بنيـة العبــارة؛ أي أن تكـون العبـارات )بعضــها أو كلهـا( مرتكبــة مـن لفظــني، أو  يعتمـد

 من أكثر بحسب ما يظهره  التناسب الظاهر يف النص.

 سؤال الدراسة:

 ما أبرز سامت البنية اإليقاعية للنص املعد للغناء عند حاج دعكون؟

 أسباب اختيار:

 سباب عديدة، لعل أبرزها:وقع اختيار الباحث عىل هذا املوضوع؛ أل

ــــا بــــام يســــتحقه مــــن  -1 اعتقــــاد الباحــــث أن هــــذا اللــــون مــــن النصــــوص ال ُينَْظــــر إليهــــا أكاديميًّ

الدراســـة، ومـــن ثـــمَّ فلعـــل هـــذه الدراســـة ُتشـــجع عـــىل دراســـة شـــعر الغنـــاء؛ يف املهـــرة ويف 

 غريها.

 أنه مل يدرس حسب علم الباحث. -2



 
 

  
 

                                      196   
 
 
 

 البنية اإلبقاعية يف القصائد 

 املغناة للشاعر حاج دعكون

 وهتدف الدراسة إىل: 

اإليقاعية للنصوص املعدة للغناء يف الشعر املهري املنتج بالعربية استكناه طبيعة البنية 

 امللحونة.

 منهجية الدراسة وحدودها:

لتحقيق أهداف الدراسة واإلجابة عن أسئلتها، فإهنا ستعتمد املنهج الوصفي التحلييل، 

حونة. مقترصة عىل حتليل نامذج من قصائد الشاعر حاج دعكون املغناة، املنظومة بالعربية املل

ا إبداعيًّا وفًقا لتلحينه يف ذهنه؛ إذ  وسننظر إىل التفعيلة بوصفها عمال يقوم به املبدع؛ لينتج نصًّ

إن الشاعر ال ينظر بالرضورة إىل موافقة أوزانه وفقا لام ورد يف التقسيم اخللييل للبحور؛ ألنه ال 

ة والسليقة واملوهبة، ومن ثم فإنه علم له باألوزان اخلليلية وتفعيالهتا وقوانينها، وإنام هي الفطر

ُينشئ النص وفقا للذوق؛ ال القانون العرويض. وهذا ما جيعلنا غري مقيدين مؤقًتا، الستكشاف 

التفعيالت كام يمكن أن نراها، يف ميزان العروض اخللييل، إذ إن منها ما قد يوافق الوزن اخللييل 

 ع وتنوع.وينسجم معه، ومنها ما قد يكون فيه ابتكاٌر وإبدا

 املحور األول: حياة الشاعر االجتامعية واألدبية.

 اسمه ومولده:

 م.1962حاج عيل حممد دعكون، من مواليد مديرية قشن، عام 

 تعليمه:

التحق بالتعليم يف تلك الفرتة، لكنه مل يواصل؛ إذ ترك التعليم وهو ما يزال يف الصف 

 الثاين الثانوي، واجته إىل الوظيفة والعمل.

مّثل الشاعُر حاج دعكون حمافظة املهرة يف فعاليات عديدة، منها: فعاليات صنعاء وقد 

م. وفعاليات منتدى الشعر األول لشعراء اليمن يف صنعاء، 2004عاصمة الثقافة العربية 

 بقصيدة عن املهرة واللغة املهرية وهي بعنوان )جيت من املهرة(، وغريها.
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 عالقته بالشعر:

الشعراء املعدودين يف املهرة، وهو من أرسة شاعرة، فأبوه شاعٌر، يعد حاج دعكون من 

د لديه  وولده خمتار حاج دعكون شاعر. أما أبوه فكان جييد قول الشعر باللغة املهرية. وهذا ولَّ

ُحبَّ الشعر، فكان حُيبُّ الشعَر واالستامع له، وساعده يف ذلك موهبة احلفظ؛ فحفظ أشعاًرا 

اء املهريني، وقد وّلد حب الشعر وحفظه موهبة الشعر لديه، ووّلد موهبة كثرية لكثري من الشعر

ن الشاعر قبل أن يقول أ الغناء؛ فحفظ نصوًصا من الشعر الغنائي املهري، وحفظ أحلانه، حتى

كريم، وداين، لوىل، كف وباهن. فضال عن أنه  -كان يغني ألوان الغناء املهري؛ كريمالشعر 

اخلاص باألعراس واملناسبات املتعارف عليها كافة. ومن ثمَّ فقد جاءت أجاد أحلان الغناء 

ُزَها هاتان املوهبتان: موهبة احلفظ، وموهبة الغناء.  البدايات الشعرية ُتعزِّ

 البدايات الشعرية:

الشاعر؛ يقول الشعر باللغة املهرية وباللغة العربية امللحونـة، وأول قصـيدة كتبهـا بالعربيـة 

نيـــــة رباعيـــــة، وهلـــــا ترديـــــد بعـــــد كـــــل بيـــــت، وهـــــو مـــــا ُيســـــمى ب)الكـــــوالر(، أو هـــــي عـــــىل شـــــكل أغ

 الكورس. وكان يتغنى هبا لنفسه، ويغنيها ألهله وجريانه وقت السمر. 

 :(2)وهذه القصيدة هي

 قبل شمس الغروب بلغوها سالم 

**** 

 وارفعني التحية  امحلني السالم  يا طيور احلامم

 لرشق اجلنوب

 واحفظني اخلطاب أصول الضمريمن  أرسعني باملسري

 من صميم القلوب
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 املغناة للشاعر حاج دعكون

 عاشقك يف متاعب  وحده واحلضور  قل له يف رسور 

 إذا له تثوب

 ال برضب اإلبر  له وال اشتفى   كم عالجا عطا

 أو برشب احلبوب

 ُمْن بفضلك عليه  عشيق الغرام  وانت يا خل أنقذ

 قبل أمره يذوب.

و يف اللوعة واحلنني، ومنها ما هو يف الوصف، وله قصائد يف مناسبات خمتلفة، منها ما ه 

 ومنها ما قاله يف الوطن.

يقـــول يف قصـــيدة بعنـــوان: أعيـــاد الـــيمن وعمـــالق الـــزمن، قاهلـــا يف املهرجـــان الثـــاين للشـــعر 

 :(3)م(1999سبتمرب  -13 -11اليمني خالل الفرتة من: )

 افرحــــــــــــي يــــــــــــا وحــــــــــــديت فــــــــــــاخلري أقبــــــــــــل

 تطبـــــــــع الفرحـــــــــة بكـــــــــل معـــــــــرب ومـــــــــدخل

 روايب حــــــــوف إىل صـــــــعدة وأطــــــــولمـــــــن 

 والفـــــــرح مـــــــن كـــــــل منهـــــــل ألـــــــف منهـــــــل

 واملشـــــــــاعل قـــــــــد أضـــــــــاءت كـــــــــل حمفـــــــــل

 يــــــــا بــــــــالدي مــــــــا بقــــــــي يف الكــــــــون جيهــــــــل

 مـــــا أتـــــت مـــــن ريـــــح أو مـــــن غيـــــث أســـــبل

 عاشــــــــــــها والقلــــــــــــب مل ينســــــــــــى ويغفــــــــــــل 

 ورغــــــم طــــــول التفرقــــــة قــــــد ظــــــل يعمــــــل
 

 وأقبلــــــــــــــــت أعيــــــــــــــــاد ثورتنــــــــــــــــا املجيــــــــــــــــدة 

 يف ربوعــــــــــــــــك آيــــــــــــــــة الــــــــــــــــيمن الســــــــــــــــعيدة

 أ كــــــــــــــل شــــــــــــــرٍب لــــــــــــــك بعيــــــــــــــدهقــــــــــــــد هتيــــــــــــــ

ـــــــــــــده  دافـــــــــــــق وســـــــــــــّكاب ال ينضـــــــــــــب وري

 مـــــــــــن ضـــــــــــياها حلكـــــــــــة الظلمـــــــــــة بديـــــــــــده

 أن وحـــــــــــــــــــــــــــدتنا لعظمتنـــــــــــــــــــــــــــا وليـــــــــــــــــــــــــــده

ـــــــــــت مـــــــــــن دم واحـــــــــــد والعقيـــــــــــده ـــــــــــل أت  ب

 أن تشـــــــــــــــطري الـــــــــــــــيمن كانـــــــــــــــت مكيـــــــــــــــده

 جاهـــــــــــــــــــدا حيلـــــــــــــــــــم بمـــــــــــــــــــيالد الوليـــــــــــــــــــده
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 :(4)ويصف اليمن من خالل وصفه ألنثى فاتنة فيقول     

 يلقـــــال بـــــن عـــــيل حـــــاج حبـــــك يـــــا وطـــــن غـــــا

 يــــــــــــا تــــــــــــاج فخــــــــــــري ويــــــــــــا نــــــــــــرباس آمــــــــــــايل

 يـــــــــــا مســـــــــــقط الـــــــــــراس يـــــــــــا أول ويـــــــــــا تـــــــــــايل

 انـــــــت املهـــــــد والوســـــــد واحلصـــــــن والشـــــــايل

 وجيـــــــــــت ومشـــــــــــيت حتـــــــــــى شـــــــــــب حمـــــــــــاميل

ـــــــــــــــــــــني أقـــــــــــــــــــــوايل ـــــــــــــــــــــالقوايف ب  أداعبـــــــــــــــــــــك ب

ــــــــــــــــي كــــــــــــــــل علــــــــــــــــم حيفظــــــــــــــــه بــــــــــــــــايل  علمتن

 علمتنـــــــــــــــــي كيـــــــــــــــــف أترقـــــــــــــــــى إىل العـــــــــــــــــايل

 يَس العفـــــــــــــة وإجـــــــــــــاليلـوغرســـــــــــــت يف نفـــــــــــــ

 ايلإذا مــــــــــــــا تطــــــــــــــاول عــــــــــــــيلَّ اليــــــــــــــوم عــــــــــــــذّ 

يل ـــــــــــــــــــــــــــــــِت يف تـــــــــــــــــــــــــــــــئامَّ  بدرجـــــــــــــــــــــــــــــــة األم أن

 لـــــــــــو حـــــــــــاول الـــــــــــروم واإلغريـــــــــــق إبــــــــــــدايل

 مـــــــــــن خـــــــــــامهم واحلـــــــــــيل مـــــــــــا انـــــــــــا ببـــــــــــدايل

 يـــــــــــا جنـــــــــــة القلــــــــــــب يـــــــــــا مكفـــــــــــى تســــــــــــوايل

 واجلــــــــــــــو يل فيــــــــــــــك أحــــــــــــــىل جــــــــــــــو طــــــــــــــوايل

ـــــــــــــــدن وســـــــــــــــنغايل  ال جـــــــــــــــو فرنســـــــــــــــا وال لن

ــــــــــــِت األصــــــــــــالة وكــــــــــــل يف كــــــــــــل أمثــــــــــــايل  أن

 كـــــــل مـــــــن أســـــــائل عـــــــن مجالـــــــك بالتفصـــــــالِ 

 تنـــــــبض بـــــــه الـــــــروح واإلحســـــــاس والوجـــــــدان 

 يــــــــــا مــــــــــوطن اخلــــــــــري يــــــــــا نعمــــــــــه مــــــــــن الــــــــــرمحن

 يـــــــــــــا صـــــــــــــدر دايف حنـــــــــــــون الضـــــــــــــم للـــــــــــــربَدان

 ه وإطمئنــــــــــــــانشــــــــــــــبيت فــــــــــــــيهم بكــــــــــــــل غبطــــــــــــــ

 وهــــــــــــــــــــا أنــــــــــــــــــــا بعزمــــــــــــــــــــي وقــــــــــــــــــــوة الشــــــــــــــــــــبان

 واكتــــــــب لــــــــك الشــــــــعر وأنشــــــــد أروع األحلــــــــان

 علمتنــــــــــــــي احلــــــــــــــب واإلخــــــــــــــالص واإليــــــــــــــامن

 علمتنــــــــــــــــي مهــــــــــــــــرة الشــــــــــــــــجعان والفرســــــــــــــــان

 والبســـــــــــــــــتني الكربيـــــــــــــــــا والزهـــــــــــــــــو اإلتقــــــــــــــــــان

 أعــــــــــرف أنــــــــــا كيــــــــــف أتعامــــــــــل مــــــــــع العــــــــــدوان

 وحمبتــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــا يعادهلــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــىل امليــــــــــــــــــزان

 بالرطــــــــــــل مــــــــــــن تربتــــــــــــك يــــــــــــا غاليــــــــــــة اطنــــــــــــان

 فوقهـــــــــا يصـــــــــنعوا يل مـــــــــن ذهـــــــــب تيجـــــــــان لـــــــــو

 فيــــــك املنــــــى فيــــــك كــــــل مــــــا يشــــــتهي اإلنســـــــان

ـــــــــــــــــــــــــس وحـــــــــــــــــــــــــده وال ثـــــــــــــــــــــــــاين  جـــــــــــــــــــــــــوك وب

ـــــــــــــــــــــــــــان  وال اســـــــــــــــــــــــــــتنبول أو دهلـــــــــــــــــــــــــــي وال لبن

 مهـــــــام وصـــــــفتك فلـــــــن أمجـــــــع وصـــــــوف الشـــــــان

 وقـــــــــــــــال مـــــــــــــــن أي أنســـــــــــــــاب مـــــــــــــــن العربـــــــــــــــان
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 البنية اإلبقاعية يف القصائد 

 املغناة للشاعر حاج دعكون

 ن كـــــل يشء حـــــايلأنـــــت الـــــيمن يـــــا أحـــــال مـــــ 

 لــــــــــك خــــــــــد بــــــــــالنور مثــــــــــل البــــــــــدر طــــــــــالّيل

 ممشـــــــــــــــــــــــوقة القـــــــــــــــــــــــد يتاميـــــــــــــــــــــــل بمـــــــــــــــــــــــوايل

 عدنيـــــــــــــــــــة الطبـــــــــــــــــــع صـــــــــــــــــــنعانية الســـــــــــــــــــايل

ـــــــــــــــــــة اخلصـــــــــــــــــــ  ر شـــــــــــــــــــبوانية القـــــــــــــــــــايل ـحلجي

 واجلعــــــــــد مــــــــــن حجــــــــــه النــــــــــاعم وسلســــــــــايل

ــــــــــــــــــة املــــــــــــــــــزح بيضــــــــــــــــــاوية القــــــــــــــــــايل  حديدي

 وفيـــــــــــة الوعــــــــــــد بنـــــــــــت اجلــــــــــــوف أوصــــــــــــايل

 متـــــــــــــزج صـــــــــــــفاها تعـــــــــــــز يف شـــــــــــــهد جبـــــــــــــايل

 ربعـــــــــــك اخلـــــــــــايل قالئـــــــــــد احلســـــــــــن مـــــــــــايٍس 

 أمـــــــــــــــــــا التـــــــــــــــــــزين وأمـــــــــــــــــــا اللـــــــــــــــــــبس وااليل

ـــــــــــــــــون حيموهـــــــــــــــــا بإمجـــــــــــــــــايلـعشـــــــــــــــــ  رين ملي

 مرفوعــــــــــة الـــــــــــراس فـــــــــــيهم طهـــــــــــر وإقبـــــــــــايل

ــــــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــــداها وأفــــــــــــــــــــــــدهيا بــــــــــــــــــــــــأموايل  أن

 واليــــــــــوم يف كنــــــــــف قائـــــــــــد رمــــــــــز اإلبطـــــــــــايل

 تــــــنعم بكــــــل مــــــا اشــــــتهت يف روضــــــة الــــــوايل

 يف كـــــــــــــل خطـــــــــــــوة ونظـــــــــــــرة وعـــــــــــــد واداليل

ــــــــــــزويج بالصــــــــــــايل ــــــــــــزج والت ــــــــــــل ال  مــــــــــــا تقب

 ب امللـــــــــــوك مـــــــــــن عهـــــــــــدها البـــــــــــايلوال حتـــــــــــ

 يــــــــــــا منبــــــــــــع احلســــــــــــن يــــــــــــا حوريــــــــــــة األعيــــــــــــان

ــــــــــوره عــــــــــىل األغصــــــــــان  يســــــــــبح الليــــــــــل مــــــــــن ن

 أهـــــــــــــــــل الـــــــــــــــــدانإذا تغنيـــــــــــــــــت فيهـــــــــــــــــا غـــــــــــــــــّن 

ـــــــــــــــــــــــــان يـــــــــــــــــــــــــة الصـــــــــــــــــــــــــدر حمويتيـــــــــــــــــــــــــة األعي  إبِّ

 صـــــــعدية الـــــــرمش مـــــــن مـــــــارب هلـــــــا األوجـــــــان 

 واملبســــــــم أمحــــــــر شــــــــفايف حرضــــــــمي جــــــــردان

ــــــــــــــــان ــــــــــــــــة ترهــــــــــــــــب الرهب  وإن أقســــــــــــــــمت أبيني

 والعنــــــــــــق ريمــــــــــــي ذمــــــــــــاري ســــــــــــيد الغــــــــــــزالن

 وإذا حكـــــــــــــــت ضـــــــــــــــالعية تطـــــــــــــــرب الوهلـــــــــــــــان

 والتــــــــــــرب واجلــــــــــــوهر املكنــــــــــــون مــــــــــــن عمــــــــــــران

ــــــــوا  ــــــــوس والــــــــنقش واالل  نمهــــــــري فريــــــــد اللب

 هياهبـــــــــــــــــا الفــــــــــــــــــرس واألتـــــــــــــــــراك واألســــــــــــــــــبان

 والرشــــــــــق والغــــــــــرب يعرفهــــــــــا مــــــــــن األزمــــــــــان

 قدســــــــــــــية القلــــــــــــــب يــــــــــــــا معشــــــــــــــوقة املرجــــــــــــــان

 يــــــــــــرفض يصــــــــــــاهر هبــــــــــــا اإلفــــــــــــرنج واأللــــــــــــامن

 وحوهلـــــــــــــا قـــــــــــــد أحـــــــــــــاط الســـــــــــــور والبســـــــــــــتان

 متيشـــــــــــ ويميشـــــــــــ معاهـــــــــــا احلـــــــــــب والســـــــــــلوان

 وال تغـــــــــــــــــازل عشـــــــــــــــــيقًا متقلـــــــــــــــــب األديـــــــــــــــــان

 وال ختـــــــــــــــالط ســـــــــــــــوى األبـــــــــــــــرار يف اجلـــــــــــــــريان
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 أ.د. أمني عبداهلل حممد اليزيدي

ــــــــــــــــوا هلــــــــــــــــا ســــــــــــــــيدة قلبــــــــــــــــي وأحــــــــــــــــوايل  َهنّ

ــــــــــــور شــــــــــــّعايل ــــــــــــت ن ــــــــــــل كان  إن أظلــــــــــــم اللي

 وأنشــــــــــد هبــــــــــا ســـــــــــمريت مــــــــــا بــــــــــني أطفـــــــــــايل

 وآنــــــــــــس هبــــــــــــا حــــــــــــني مــــــــــــريادي وترحــــــــــــايل
 

ــــــــــــــــوق بالرحيــــــــــــــــانيف ع  يــــــــــــــــدها العــــــــــــــــارش املعب

ـــــــــــــــــت واألركـــــــــــــــــان ـــــــــــــــــوع البي ـــــــــــــــــه رب ـــــــــــــــــري من  ُأن

ـــــــــوم يف الفنجـــــــــان  وارشب عـــــــــىل ذكرهـــــــــا املخت

ـــــــــــــــزاد واملـــــــــــــــأوى إىل األحضـــــــــــــــان  الظـــــــــــــــل وال
 

 :(5)ويقول متشوقا لدياره

 مـــــــــــــــع املزمـــــــــــــــار والتصـــــــــــــــفيق والدانـــــــــــــــه

 ذكـــــــرت الكعـــــــب حيـــــــث النـــــــاس حالنـــــــه

ــــــــــان ســــــــــهرانه  وصــــــــــدري ضــــــــــاق واألعي

 لســـــــــــــــكانهفقـــــــــــــــدت الصـــــــــــــــرب كالفاقـــــــــــــــد 

 أعــــــــــــــــــدَّ الوقــــــــــــــــــت وأحتــــــــــــــــــف لفقدانــــــــــــــــــه

 فهـــــــــــذا الشـــــــــــوق كـــــــــــم حاولـــــــــــت كتامنـــــــــــه

 حلتـــــــــى النـــــــــاس عرفـــــــــوا وانجـــــــــىل شــــــــــانه

 وفـــــــــك القلـــــــــب بعـــــــــد الصـــــــــمت يبســـــــــانه

 وال يش خيتلـــــــــــــف مـــــــــــــن غـــــــــــــري صـــــــــــــنفانه

 أعــــــــــــز النـــــــــــــاس عنـــــــــــــدي بـــــــــــــني إخوانـــــــــــــه

ــــــــــــــه  يصــــــــــــــدق كــــــــــــــل مــــــــــــــا قــــــــــــــالوه عدوان

 ودار احلـــــــــــــــــــــــب يل شـــــــــــــــــــــــيدت بنيانـــــــــــــــــــــــه

 فــــــــــــــــال فكــــــــــــــــر وال حاســــــــــــــــب هلدمانـــــــــــــــــه

ــــــــــــــه  ــــــــــــــل وأحلان  ونغــــــــــــــم العــــــــــــــود وســــــــــــــط اللي

 لــــــــــــــــــــــيل حيلونــــــــــــــــــــــهوشــــــــــــــــــــــوقي زاد نحــــــــــــــــــــــو ا

 ونــــــــــــــــــــــار الشــــــــــــــــــــــوق كّوايــــــــــــــــــــــه ومرشــــــــــــــــــــــونه

ـــــــــــــــــــه  وعقـــــــــــــــــــيل طـــــــــــــــــــار واألعصـــــــــــــــــــاب جمنون

 وأتـــــــــــــــــــــأمل عـــــــــــــــــــــىل مـــــــــــــــــــــن فـــــــــــــــــــــاتني دونـــــــــــــــــــــه

 ولكـــــــــــــــــــن أدمعـــــــــــــــــــي صـــــــــــــــــــاروا يكشـــــــــــــــــــفونه

 واصــــــــــــــــبحوا يف املقايــــــــــــــــل جهــــــــــــــــر حيكونــــــــــــــــه

 وباألشــــــــــــــــــــــعار أظهــــــــــــــــــــــر كــــــــــــــــــــــل مدفونــــــــــــــــــــــه

 ومــــــــــــا قــــــــــــد مــــــــــــات كيــــــــــــف النــــــــــــاس حييونــــــــــــه

 يكـــــــــــــــــــذبني ويصـــــــــــــــــــبح ســـــــــــــــــــيف مســـــــــــــــــــنونه

 ويبنيهــــــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــــــىل أوهــــــــــــــــــــــــام مصــــــــــــــــــــــــبونه

 لــــــــــــــــــــــه دار مكنونــــــــــــــــــــــه تناســــــــــــــــــــــاها وهــــــــــــــــــــــي

ــــــــــــهـكــــــــــــ  رس بالفــــــــــــاس ســــــــــــقف الــــــــــــدار وركون
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ــــــــيل كــــــــان   ــــــــني جدرانــــــــهوهــــــــو ال  هيــــــــوى ب

 فيـــــــــــــــــــــــــا اهلل إْن يب شـــــــــــــــــــــــــّك وجدانـــــــــــــــــــــــــه

ر ســـــــــــــــبل عـــــــــــــــوده ورضـــــــــــــــوانه ـــــــــــــــا َدوِّ  وب

 فـــــــــإن بــــــــــالامل عنـــــــــدي األلــــــــــف كالعانــــــــــه

 وتلـــــــــــك األرض مـــــــــــن كعبـــــــــــه لســـــــــــدفانه

 وبــــــــاقي القــــــــول عــــــــاد الشــــــــوق يف خانــــــــه

 ومــــــــــن حلــــــــــوا ليقضــــــــــوا فصــــــــــل جنيانــــــــــه

 هلـــــــــــــــم أجـــــــــــــــراس قلبـــــــــــــــي دوب ونانـــــــــــــــه
 

 ويعــــــــــــــــرف كــــــــــــــــل مــــــــــــــــن يبغــــــــــــــــوا خيربونــــــــــــــــه

 وانـــــــــــــــــــا يف احلـــــــــــــــــــب ال واهلل مـــــــــــــــــــا اخونـــــــــــــــــــه

 إذا مـــــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــــروح واألرواح يرضـــــــــــــــــــــــونه

ــــــــــــــا يطلبونــــــــــــــه ــــــــــــــامل كــــــــــــــل مــــــــــــــا ب  وفــــــــــــــوق ال

 فرشـــــــــــــــــــــناها ومـــــــــــــــــــــن طاقـــــــــــــــــــــات مزيونـــــــــــــــــــــه

 إىل مـــــــــــــــــن خيمـــــــــــــــــوا األوقـــــــــــــــــات مضـــــــــــــــــنونه

 هلــــــــــــــــــم يف الــــــــــــــــــذاكره خانــــــــــــــــــات مشــــــــــــــــــحونه

 وســـــــــــــــــــــــكونه تـــــــــــــــــــــــذكرين هبـــــــــــــــــــــــم يف ليـــــــــــــــــــــــل
 

 ويقول مبينًا لوعة وشوًقا:    

 جرس النوى والثاين احلرية                 سائر عىل جرسين من ناره

 والبيت غاية يف الروعة واجلامل وبيان اللوعة.

 :(6)وله صورة عجيبة شديدة التكثيف رائعة التصوير يقول فيها مرحًبا بضيوف قدموا

 سيف العرب، ولساهنا، وسنامها  مرحب ملوك األرض ومحاة الثغور

 وإال يـقـلبوها عىل حـكامها دنـيا إذا قـالوا هلا دوري تدور

ولعل القارئ يالحظ يف الشطر الثاين من البيت األول، كيف أن الشاعر استطاع أن جيمع 

 فيه كل هذه الصفات واملناقب.

 :(7)ومما ُيؤثر عنه، ويسري سري األقوال املتمثل هبا، قوله

ـــــة،نصـــــيحة  ـــــو خمتـــــار: ال تعشـــــق ُبنَيَّ  قـــــال أب

ــــــة  وبادهلــــــا الوفــــــا واحلــــــب مــــــن خــــــاطر وني

هــــــــــــــا   وإن حبَّيَْتهــــــــــــــا مــــــــــــــن صــــــــــــــدق، اعشــــــــــــــق ُأمَّ

َهـــــا  وقـــــل: يـــــا ليـــــت أنـــــِت البنـــــت، وأنـــــا ابـــــن عمَّ
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 أ.د. أمني عبداهلل حممد اليزيدي

ــــــــة اخلفيــــــــة  ْعَها مــــــــن اآلهــــــــات والوّن  وســــــــمِّ

ــــــــــــة ــــــــــــت املســــــــــــائل واألذي  ويف هــــــــــــذا تفادي
 

ــــــــــــــــــا ك بِنَْتَه ــــــــــــــــــْت تتحــــــــــــــــــرَّ  وطيــــــــــــــــــع األُم إذا حبَّي

هاود ــــــــــــت احلــــــــــــنش وال عــــــــــــاد ختشــــــــــــى ُســــــــــــمَّ ي  قَّ
 

ة للغناء:  عالقة الشاعر بالنصوص املَُعدَّ

ــــل معـــه  توطـــدت عالقـــة الشـــاعر بالفنـــانني، ال ســـيام الفنـــان عســـكري حجـــريان، الـــذي شكَّ

ثنائيًّـا فنيًّــا متكــامال، وهــو أول مــن غنـّـى لــه. ومــن أمجــل النصــوص املُغنــاة والتــي يراهــا الشــاعر مــن 

أشــجيتني، زيــارتكم، بــو جنــاحني، ينـــام الــذي قلبــه مــن احلــب خــايل. فضــال عـــن  أجــود إبداعاتــه:

ُدها هو كثـريا، بعنـوان: )عينـي مـن الشـوق باتـت سـاكبة يف كـايس(. ولعـل العنـوان يمثـل  أغنية يردِّ

 لفتة مجيلة فنيًّا، فهو معنى مكتمل قائم بذاته.

ـــاه مـــن كـــام غنَّـــى للشـــاعر عـــدد مـــن فنَّـــاين املحافظـــة؛ مـــنهم: الفنـــان  حممـــد مشـــعجل، وممـــا غنَّ

القصائد: )أول لقانا، وقولوا للقمر، ويوم الثلوث، ووينك وين. والفنان عبدالله حربيش، وقد 

غنَّــى للشــاعر: قصــيدة إىل صــاللة، وقصــيدة )عودتنــا الليــايل(، و)صــابر عــىل احلــب(، و)اخلطــأ لــو 

 وقع ما يرد(، وغريها..

ـــوا بك لــــامت الشــــاعر، خصوًصــــا فنــــاين حمافظــــة ظفــــار، فضــــال عــــن أن فنــــانني مــــن عــــامن تغنّـَ

 ومنهم: عامر ريكان، وسامل حماد، وحممد بركات. 

 املحور الثاين: البنية اإليقاعية يف نامذج من النصوص املغناة للشاعر حاج دعكون:

 متهيد:

 الشعر والغناء:

للشـــعر ميـــزة جتعلـــه نافًعـــا لفـــن الغنـــاء، وتتمثـــل هـــذه امليـــزة يف قيامـــه عـــىل الـــوزن الشـــعري؛  

القائم عىل التقسيم الزمني للوحدات الكالمية؛ أي أنه كالم" يستغرق التلفظ به ُمَدًدا من الزمن 
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وارتكـــازه عـــىل فنـــون البـــديع والقافيـــة، لـــذلك فقـــد كـــان للعـــرب" فـــن الشـــعر  (8)متســـاوية الكميـــة" 

يؤلفــــون فيــــه الكــــالم أجــــزاًء متســــاوية عــــىل تناســــب بينهــــا يف عــــّدة حروفهــــا املتحركــــة والســــاكنة، 

ويفصلون الكالم يف تلك األجزاء تفصـيالً يكـون كـل جـزء منهـا مسـتقالً باإلفـادة ال ينعطـف عـىل 

، اآلخر، ويسمونه البيت، فيالئم الطبـع بالتجزئـة أواًل، ثـم بتناسـب األجـزاء يف املقـاطع واملبـادئ

  (9)ثم بتأدية املعنى املقصود وتطبيق الكالم عليها".

ــا، فالشــعر يف أساســه صــنع شــفويا يــؤدى شــفويا، ولــذا  والغنــاء لــه ميــزة هــي إبــراز الشــعر هبيًّ

كـــان الشـــعراء ينشـــدون أشـــعارهم، ولفـــظ )ينشـــدون( حيمـــل داللـــة األداء اخلـــاص، وقـــد ال يكـــون 

بـل لعلـه ارتــبط بيشـء مـن الــرتنم؛ " فـالكلامت ومــا جمـرد األداء املتعلـق بفــن إلقـاء الشـعر فحســب؛ 

، ونحـن ال نسـتطيع (10)تثريه مـن معـاين عقليـة تأخـذ طريقهـا إىل الـنفس بتوسـط الـذهن أو العقـل"

ــــتج مــــن امللحــــن  أن ننــــاقش هنــــا موضــــوع املوســــيقى النامجــــة عــــن اآلالت، وال األداء اللحنــــي املُن

ب خيتلـف كـل االخـتالف عـن أصـوات الكـالم، أو واملؤدِّى أو الفنان/ املغني؛ ألن "األداء املُ  َدرَّ

ة يف الـنص، وهنـا ال  (11)عن الصياح املعتـاد" ومـن ثـم مل يتبـق لنـا إال عنـارص اللغـة املوسـيقية القـارَّ

أقصــد باملوســيقا ولغتهــا يف املفهــوم العلمــي املنطلــق مــن التــأليف املوســيقي، بــل مــا يتعلــق باللغــة 

الزمنـــــي يف البحـــــور وإيقاعاهتـــــا، يقـــــول املظفـــــر العلـــــوي:" ينبغـــــي وموســـــيقاها اخلاصـــــة يف أدائهـــــا 

ــف  للشــاعر أنــه إذا نظــم شــعرا يــردده برفيــع مــن صــوته، فــإنَّ الغنــاء بــه يكشــف عيوبــه، ويبــني متكلَّ

، ومن ثـم فـإنَّ األداء الغنـائي للشـعر أمـٌر جـوهري فيـه، ولـيس عارًضـا كـام قـد ُيَتـَوهم، (12)ألفاظه"

: أن النابغـة كـان يقـول: "إنَّ يف (13)، ففي احلكاية التي أوردها املرزبـاينوقد فطن العرب إىل ذلك

 فتناولته واتقتنا باليد(. ) شعرى لعاهة ما أقف عليها، فلام َقِدَم املدينة تغنّى يف شعره بقوله:

ال خمفوضة، وامتّد هبا الصوت منخفًضا، ثم قالت: ت املُغنية الدَّ   يكاد من اللطافة ُيعقُد(.) فمدَّ
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فمدت الدال مضمومة، وامتّد هبا الصوت مضموما؛ فتبنّي له عيب شعره، فكان يقول: وردت 

 يثرب وىف شعرى بعض العهدة، فصدرت وأنا أشعر العرب". 

وال يعنــي هــذا أن الشــاعر بالرضــورة عليــه أن يكــون متقنــا لعلــم العــروض وأوزانــه حميطــا  

ه متقنًــا متفننًــا، "وال يكــون الشــاعر شــاعًرا إال بفنونــه، بــل قــد ال يكــون لــه أدنــى اطــالع عليــه وجتــد

؛ لام للشاعر من حساسية جتاه نظم الكلامت، (14)وله من احلس املوسيقي ما يغنيه عن العروض"

"فالشــاعر الفــذُّ هــو الــذي يمتلــك حساســية قويــة ألصــوات الكلــامت مــع قــدرة فائقــة عــىل املالءمــة 

القـة بـني الـوزن احلـاالت الشـعرية الـذي خيضـع بني الصـوت واملعنـى. وهـذا يعنـي أن مسـتوى الع

بشـكل أســايس ملوهبــة الشـاعر ومتكنــه مــن أدواتــه التعبرييـة هــو الــذي يشـكل مــا يســمى باملوســيقى 

 ؛ .(15)الشعرية"

واملوســيقا ُتعـــد مــن املرتكــزات األساســية للــنص الشعـــري؛ إذ هــي الوســيلة الرئيســة التــي  

يمكـــن مـــن خالهلـــا التمييـــز بـــني الشعــــر والنثـــر. َوالشعــــر يف صـــياغته الفنيـــة يتكـــون مـــن تفعــــيالت 

تكسب القصيدة نغاًم مؤثًرا يشـد املتلقي لإلصغاء. فالعالقة بني املوسيقا والشعــر عالقـة عضـوية 

 .(16)تفرضها أحاسـيس الشاعر وأفكاره وترّبرها عاطفته"

 عنارص الشعر املغنى:

 الغناء لون من ألوان التعبري العاطفي يتميز بدخول عنارص متعددة إلنتاجه: 

الشاعر/ وما يؤثر عنه من الكلامت املغناة. وما يتعلق به من األبيات املتداولة بني  -1

متفاوًتا بحسب شهرته، وهناك عالقة تبادلية بني  الناس، وهو ما جيعل لوجوده أثًرا

أشهر النعامن، والعكس صحيح، واملحضار أبرز  -مثال –الشاعر والفنان، فأيوب 

 بلفقيه، والعكس صحيح.
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القصيدة/ الكلامت، وهذا يتعلق باللغة من حيث هي وسيلة تعبري، وباألداء اللغوي  -2 

املتوقع. كام حترض الصورة التعبريية، املعتمد عىل الوزن من حيث هو صورة لألداء 

ولكننا حتاًم لن نتذوق الصورة بوصفها كلامت فقط بل وصفها أغنية، أي كلامت يف 

نمط من األداء يؤديه الفنان. ولالستشهاد يمكن للمتذوق قراءة قصائد عبد اهلل عبد 

رأها، وسريى الوهاب نعامن، من غري أن يستمع هلا مغناة، أو أن يستمع هلا من غري أن يق

 أثر األداء.

الفنان، وأداؤه وخصوصيات نغمته وحباله الصوتية، وما يؤثر عنه من أداء تنغيمي قد  -3

 يكون احلدة أو البحة أو غري ذلك.

اآلالت، وهلا تأثريها يف إحداث الفرح أو الشجن، كام أهنا تثري النفس فتدفعها للحامس  -4

 أو تشعرها باحلزن واألسى.

 ارص األربعة تندمج لتنتج لنا أغنية. ومن املستحيل دراستها مجيًعا يف موضع واحد.هذه العن   

 حتليل البنية اإليقاعية يف نامذج من النصوص املغناة للشاعر حاج دعكون:

 ستتناول الدراسة البنية اإليقاعية يف النصوص من خالل اآليت: 

عــن البحــر العــرويض؛ ألنَّ البحــر ، وقــد جعلهــا الباحــث مرتكــًزا للدراســة عوًضــا التفعيلــة -1

نظـــام متكامـــل يشـــمل التفعيلـــة وعـــددها، والقـــوايف وتراكيبهـــا، أمـــا يف النصـــوص )موضـــع 

ـــا آلليـــة بنـــاء البحـــور العروضـــية.  ـــة التـــزام بـــالبحر العـــرويض وفًق الدراســـة( فإنـــه مل يكـــن ثمَّ

طبيعـة اإليقـاع  وتكرار التفعيلة؛ وإن مل يكـن ممـثال لبحـر عـرويض إال أنـه يكـون متوافًقـا مـع

 يف التقسيم الزمني للوحدات الكالمية بوصفه يتكرر يف انتظام.

كــام أن اعــتامد نظــام التفعيلــة يتوافــق مــع بنيــة املوشــحات؛ إذ إن نصــوص األغــاين التــي بــني 

أيدينا أقرب إىل عمل املوشحات، كام يرى صالح فضـل؛ إذ يـرى أن للموشـحة مبـادئ انحرفـت 

  :(17)نهاهبا عن الوزن اخللييل، م
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 االعتامد عىل التفعيلة بوصفها وحدة الوزن بدال من البحر. -أ

 مزج البحور يف املوشحة. -ب

 ارتكاز اإليقاع املصاحب عىل الوزن العرويض.   -جـ

 ، ويتكون من:اإليقاع الداخيل -2

 الروي داخل البيت/ النص  -   

 جرس احلروف ومذاقتها. -   

 تناغم الكلامت. -   

احلــديث عــن ســمة جــرس احلــروف متوزًعــا عــىل أكثــر مــن موضــع تفادًيــا لتكــرار  ســيكون -3

 الكالم. القول وحشو

 وسيكون عرض النصوص وحتليل إيقاعها كل نص عىل حدة، عىل النحو اآليت:

 :(18)النص األول

 قبل شمس الغروب بلغوها سالم 

**** 

 وارفعني التحية  امحلني السالم  يا طيور احلامم

 لرشق اجلنوب

 واحفظني اخلطاب       من أصول الضمري أرسعني باملسري

 من صميم القلوب

 عاشقك يف متاعب  وحده واحلضور  قل له يف رسور

 إذا له تثوب 

 ال برضب اإلبر  له وال اشتفى   كم عالجا عطا

 أو برشب احلبوب

 ُمن بفضلك عليه  عشيق الغرام  وانت يا خل أنقذ

 قبل أمره يذوب.
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 التفعيالت: 

بنيـــت تفعـــيالت الـــنص عـــىل )فـــاعالتن، فعـــوْل( يف معظـــم الـــنص. وعـــىل احتـــاد روي القفـــل 

املكـــون مـــن صـــوت املـــد )و(، وصـــوت )ب(؛ وهـــو تكـــراٌر التزمـــه الشـــاعر يف الـــنص، أمـــا الـــروي 

د روي  داخـل الــنص باعتبـار أن األجــزاء متثـل مــا يمكـن اعتبــاره أشـطاًرا فإهنــا كانـت خمتلفــة، وتعــدُّ

ففي البيت التايل للمطلع يـأيت املـيم ثـم اهلـاء، ويف الـذي يليـه يـأيت الـراء ثـم البـاء  األجزاء األخرى،

ويتكـــرر يف التـــايل هلـــذا اجلـــزء مـــن الـــنص، أمـــا يف البيـــت الرابـــع فقـــد كـــان الـــروي صـــوت األلـــف يف 

اجلــزئني األولــني منــه لينتهــي جــزء الثالــث بصــوت الــراء، ويف البيــت اخلــامس يبــدو أن الشــاعر قــد 

درة عــىل تــدقيق اإليقــاع لصــالح اختتــام الــنص ولصــالح الدفقــة الشــعورية التــي تنتابــه، إذ فقــد القــ

(، وهو ما جعل اخللل بينًا، مل يـرأب مـن صـدعه ـيكون البيت مبنيا عىل ثالثة حروف: )ذ( )م( )ه

 إال االنتقال إىل القفل املتوحد نغميًّا يف الروي يف مجيع أجزاء النص.

التكرار املتوازي رأسيا أو أفقيا، فلـم يلتـزم الشـاعر مـا التزمـه يف ويعد النص شبه خاٍل من 

 نصوص أخرى من التزام صوتني أو أكثر يف روي األجزاء.

 اإليقاع الداخيل: )جرس احلروف(:

 التكرار الصوت التكرار الصوت التكرار الصوت التكرار الصوت التكرار الصوت التكرار الصوت

 10 ن 6 ف 4 ض 15 ر 2 ج 23 ا

 7 ـه 8 ق 3 ط ـــــــ ز 7 ح 6 أ

 18 و 3 ك 1 ظ 6 س 2 خ 19 ب

 16 ي 29 ل 8 ع 6 ش 1 د 5 ت

   17 م 3 غ 2 ص 3 ذ 1 ث
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ر صوت الالم ) ( مـرة، عـىل مسـتوى الـنص، وكـان 19( مرة، وتكرر صوت البـاء )29تكرَّ

جيعـــل احلضــور األقـــوى  متصــال بصـــوت املــد )و( يف ســـت منهــا، وبـــاأللف يف موضــعني، وهـــو مــا

( 17ب(؛ وهو الصوت املمثل للـروي املتوحـد يف القفـل. يف حـني تكـرر صـوت املـيم )لصوت )

( مــرة، رغــم أنــه مــن 15مـرة، وهــو مــن األصــوات التــي تبعــث عــىل التنغـيم، وتكــرر صــوت الــراء )

يمــي األصــوات اجلهريــة القلقــة إال أن لــه عذوبــة يف النصــوص إذا اســتغل حضــوره الصــويت والتنغ

 استغالال موفًقا.

 جرس األلفاظ:

ُبنيـــت عبـــارات الـــنص بأســـلوب ســـلس يلحـــظ فيـــه القـــارئ ســـهولة االنتقـــال بـــني أجزائـــه، 

وتناسًبا يف ألفاظه، إال يف البيت الرابع، فالظاهر أن العبارات ُبنيـت بطريقـة جعلتهـا كـزة باملقارنـة 

 مع العبارات السابقة هلا، ولننظر قوله:  

 من أصول الضمري     واحفظني اخلطاب.   أرسعني باملسري،

 لنجد سالسة وعذوبة وتالؤما، لننتقل إىل التايل لذلك يف قوله:

 عاشقك يف متاعب  وحده واحلضور  قل له يف رسور

 ولعله، لو قال: )بلَِّغه يف رسور، ُمفَرَده واحلضور(؛ لكان أكثر سالسة.

، ولعل ضغط العاطفة عنـد إنشـاء الـنص، ويبدو يل أنَّ النص يمثل بدايات الشاعر الغنائية

ـل الشـاعر كلامتـه فيعيـد هتـذيبها إيقاعيًّـا. ولعلنـا نـدرك  أن تواُفـَق بنيـة  -هنـا-كان أقوى من أن يتأمَّ

التفعيالت ال يكفي وحده إلنجاز بنية إيقاعية متالمحة متناسبة؛ إذ يبدو جرس احلروف وتوزيع 

 ع الزمني للوحدات الكالمية املتمثل يف بنية التفعيلة.األلفاظ وتالؤمها أكثر تأثرًيا من التوزي
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 :(19)النص الثاين 

 ونس مونس  ويا بدر الدجى اقبس  يا ليل غلس

 وكحل بالسهر منعايس

 نضحك ونرمس  وفيه اليل أحب جيلس  ودي بمجلس

 ونستنشق عليل نسنايس

 من كف أملس  عىل الفنجان والرتمس  يف جو أطلس

 مزين بالذهب والاميس

 صدرك ينفس  يرد الكيف لك واحلس  حايل وأسلس

 ومنه أسرتد أنفايس

 والقد مغرس  وحاجب كاهلالل أقوس  الطرف أنعس

 عىل خرٍص رشا ميايس

 وإذا جتلس  من البلور والسندس  زاهي ملبس

 عىل جسمه يطبع الآليس

 التفعيالت:

 ُبني النص عىل يف تفعيالته يف البيت عىل النحو اآليت:

 مستفعالتن  مفاعيلن  مفاعيلن     مستفعالتن 

 مفاعيلن  مفاعيلن

وكــأنَّ اإليقــاع الزمنــي يعتمــد عــىل جنــاحني وقلــب، واجلناحــان هنــا قــد اعتمــدا عــىل تفعيلــة  

كثــرية التــدفق؛ إذ تتكــون مــن تــوايل احلركــة والســكون، وال يشــدُّ مــن أرسهــا ســوى تتــابع حــركتني 
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ن املقطع عىل تراتب منتظم ييش باإليقاعات الطويلـة الصـاحلة للغنـاء. أمـا القلـب/ الوسـط  ليتكوَّ

يعتمد عىل تفعيلة الـوافر املعصـوب؛ الـذي يتحـول تلقائيـا إىل بحـر اهلـزج، )مفـاعيلن(، وهـي  فهو

تفعيلـــة ســــهلة األداء تتكــــون مـــن مقطعــــني صــــوتيني: األول )مفـــا( وهــــو مكــــون مـــن متحــــرك يليــــه 

متحـرك وســاكن، وهـو مــا جيعـل منــه مقطًعــا صـوتيًّا طــويال، والثـاين: )عــيلن(، ويتكـون مــن متــوايل 

سكون، بحيث يغدو أيًضا مقطًعا صـوتيًّا طـويال، ولعـل املقـاطع الصـوتية الطويلـة هـي احلركة وال

 مما تروق للحن والغناء.

 اإليقاع الداخيل:

( يف سللنص روي واحد يف مجيع أجزائه وأقفاله، احتدت مجيعها ليكون صوت الروي )

ضح يف اجلدول مجيع أجزاء النص. يف حني أن جرس احلروف يتكرر يف النص عىل النحو املو

 اآليت:

 التكرار الصوت التكرار الصوت التكرار الصوت التكرار الصوت التكرار الصوت التكرار الصوت

 19 ن 8 ف 1 ض 12 ر 8 ج 18 ا

 7 ـه 4 ق 3 ط 2 ز 6 ح 8 أ

 20 و 7 ك ـــــــ ظ 32 س 1 خ 11 ب

 23 ي 34 ل 7 ع 2 ش 8 د 4 ت

   15 م 2 غ 2 ص 2 ذ ــــــ ث

الــــنص عــــن النصــــوص موضــــع الدراســــة بتكــــرار صــــوت )س( يف كــــل أجــــزاء الــــنص متيــــز 

ــا، ويعتقــد الباحــث أن  وأقفالــه، يف تــواٍز أفقــي وعمــودي؛ ممــا جعــل نغــم صــوت الســني غالًبــا وقويًّ

هلـــذا داللـــة تنفيســـية عنـــد الشـــاعر، كـــام أنَّ فيـــه داللـــة اســـتدعاء الســـعادة، فالســـني صـــوت تنفـــيس، 

كـام يظهـر لالهـتامم  -هنـا-فيه التنبيـه لالهـتامم وللتحـذير، وهـو  وصوته صوت الصفري، والصفري

( لفًظا، بـام يف 68( مرة، يف نص ال تزيد عدد ألفاظه عن )32والعناية، وقد تكرر صوت السني )
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ذلك حروف املعاين الواردة يف النص، وهو ما جيعل حضور صوت السني وتكراره فاعال مـؤثًرا  

( مرة، ومما يزيـد تـالؤم 34حيث التكرار صوت )الالم(، إذ تكرر )يف النغم اإليقاعي. ويليه من 

حضــــور تكــــرار الصــــوتني )الــــالم والســــني(؛ أن ثــــامن عبــــارات مــــن الــــنص انتهــــت بــــتالحم الســــني 

والــالم يف تكــرار متــواٍز لصــوت ) لــس(، يف حــني تــالَءم صــوت الســني املكســور مــع ألــف املــد يف 

)ايس(، وهــو صــورة لتنويــع الــنغم اإليقــاعي هلــذا  ســت عبــارات يف تكــرار متــواٍز مكوًنــا الصــوت

الصـوت املتكـرر. ونلحــظ فرقـا لطيفــا يف االنتهـاء بـــ)ايس( أو ب) لــس( فـإن امتــداد صـوت الســني 

إىل الياء خفف من قوت جرس السني، أما القطـع بالسـني فقـد جعـل جـرس السـني أكثـر وضـوحا 

الكلمـة أو يف آخـر اجلـزء الشـعري، وأقوى. وهذا يف كل صوت يكون حمال للوقـف سـواء يف آخـر 

 .(20)فإن الوقف عىل الصوت جيعله أتم صوتا وأقوى

 جرس العبارات:

َنة من لفظني يف معظم عبارات اجلناحني، ومل نجد  غلبت عىل النص العبارات املكوَّ

خارًجا عن هذا إال عبارتني فقط، من أصل اثني عرش عبارة. وهذا حيقق التالؤم اللفظي؛ 

 بوصفه مظهرا لربوز إيقاع اجلناحني. 

ال أربع عبارات يف حني تركب القلب من عبارات مكونة من ثالثة ألفاظ، ومل يشّذ عنها إ

 من أصل اثني عرش عبارة، وهو توزيع يراه الباحث موفًقا ومتالئاًم لبنية نص غنائي.

أما جرس األلفاظ، فإن القارئ ال يكاد جيد نبوا أو كزازة يف حاسة السمع، أو أثناء 

قراءته، بل إن األلفاظ تكاد تكون متناسبة مع بعضها، بحيث تنساب مع اللحن بسالسة بديعة 

 سيام حينام يعطيها الفنان املؤدِّي حلنًا شجيًّا مناسًبا.ال
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 :(21)النص الثالث

   فاح رحيك يا خزامي         

 هب من خري احلدايق

   نسنست كوس املرايس... طرّيت منِّي نعايس..  وامزجت بالشوق كايس

 وزيدت فيني حرايق

   بكاكتوى قلبي بحبك.....ناح من حلظة مهبك.....وأنت ما ترحم حم

 دوب تتجاهل حقايق

   يا رشا ميال عودك.....عنربي يرسي بنودك.....والعواذق يف خدودك

 زاهيه واللبس اليق

   يا حال فيك املواصف.... حائره يف عني واصف.....ما تعطفك العواصف

 فاتنه بني اخلاليق

   سيد الواحات انته..... مالك الراحات شته.....من يغامر فيك سقته

 وسايق  سوق مهارٍ 

 :التفعيالت

 (، عىل النحو اآليت: فاعالتناملالحظ، أن النص مبنيٌّ عىل تفعيلة الرمل )

 فاعالتن فاعالتن

 فاعالتن فاعالتن

 فاعالتن فاعالتن      فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن

 فاعالتن فاعالتن
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األحلان، ومن يتتبـع وتفعيلة )الرمل( كام هو شائع عنها تفعيلة غنائية، وتصلح مع أعذب  

 هذه التفعيلة سيجد فاعليتها مع الغناء واألحلان األندلسية، كـ)جادك الغيث(، وغريها.

ولــــــئن كانــــــت البنيــــــة الشــــــكلية للــــــنص مــــــن حيــــــث األداء ترتكــــــب مــــــن اجلنــــــاحني والقلــــــب 

)الوســط(، وهــو مــا جيعــل الــنغم مرتاتًبــا عــىل نســق موحــد، بحيــث يــأيت متــدفًقا ذا تنــوع يف األداء، 

السيام وأنَّ التوزيع الزمنـي للوحـدات الكالميـة متكـرر مـن بدايـة الـنص إىل هنايتـه. فضـال عـن أن 

 -الـــنص مبنـــيٌّ عـــىل تفعيلـــة واحـــدة متكـــررة مل يعتورهـــا الزحـــاف بكثـــرة، وهـــو مـــا قـــد جيعـــل الـــنغم

د النغم إال من خالل: -زمنيًّا  رتيًبا، وربام لن يتجدَّ

 م موسيقاه املصنوعة.أداء الفنان وتلوينات صوته وتقاسي -1

 إعادة توزيع التفعيالت. -2

 تعدد القوايف )صوت الروي(. -3

 جرس احلروف يف تضامها والكلامت يف تواليها. -4

ُد تدفقـه تنويـع الشـاعر/ الفنـان  ـدِّ وهذه أمور جتعل النص املُؤدَّى غنائيًّا متسلسال متدفًقا جُيَ

 لتوزيع التفعيالت. 

 اإليقاع الداخيل:

 صوت الروي:

تعدد صوت الروي وتنوعه إسهاًما جليًّا يف تطوير النغم داخـل الـنص؛ فـإن املتلقـي يسهم 

ى مطلع األغنية إال وتتكون لديه صورة عن الروي وهناية اجلزء، لكنه ال يلبث أن جيد  ما إْن يتلقَّ

نغــاًم آخـــر لصــوت رويٍّ آخـــر يف الـــدور التــايل للمطلـــع، ثــم ال يلبـــث أن يعـــود مــرة أخـــرى لصـــوت 

طلع، ثم تغيري الصوت يف الدور التايل للقفل، وهكذا، وهذا جيعل النغم متنوًعـا يف حـال روي امل
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نجح الشاعر/ الفنان يف حتقيق االنسجام والتناسب، وإال كان ذلك عيًبا قادًحا يقيض عىل مجالية 

 النغم وُيؤذي السمع فال تستمتع احلاسة، وال يبتهج القلب.

 عىل النحو اآليت: وقد توزع صوت الروي يف هذا النص،

( املسبوقة بالتأسيس )ألف املد(، ثم )الياء( يف اجلزء الثاين مـن مجيـع األبيـات، وهـو مـا القاف) -

 جيعل هذا اجلزء ممثال للقفل.

يف حــــني أن أجــــزاء الــــنص األخــــرى يتعــــدد فيهــــا الــــروي يف كــــل بيــــت، فهــــو يف األول )الســــني(  -

الصــــوت )ايس(، ويف الثــــاين التــــزم الشــــاعر البــــاء املكســــورة املســــبوقة بــــالردف )األلــــف(؛ ليكــــون 

والكــاف )بــك(، أمــا يف الثالــث فقــد التــزم الــواو والــدال والكــاف )ودك(. ويف الرابــع التــزم الــواو 

 وألف التأسيس والصاد والفاء )واصف(، ويف اخلامس التزم التاء واهلاء )ته(.

 جرس احلروف:

( مرة، والتاء من احلروف 16قع )تكرر صوت التاء تكرًرا ملحوًظا يف النص بوا  

املهموسة. وكان لصويت الكاف والقاف، حضوٌر مميٌز يف هذا النص، فقد تكرر صوت الكاف 

وتكرر صوت القاف  (22)( مواضع يف صوت الروي، وهو صوت مهموس4( مرة، منها )14)

قرب إىل ( مرة، منها) ست( يف الروي؛ وألن الصوتني يتقاربان يف بعض اخلصائص فإهنا أ12)

عمل الرتادف الصويت، وهو ما يعطي إيقاعا مجيال بوجود تكرار لصوتني متقاربني يكادان 

يتامهيان يف أدائهام وفقا للهجة الدارجة، والقاف جمهور وهو من أنصع حروف العربية ومن 

. ولصوت احلاء حضور (23)ألذها سامعا ودخوله يف البناء يزيد القول هباء ملتانته وحسن جرسه

( مرة. واحلاء صوت يتميز ببحة الصوت، ويميزه كثرًيا البعد الثقايف فهو 14كثف بتكرار بلغ )م

أول صوت يف كلمة )حب( وتكرر صوت )س( أحد عرشة مرة، وهو حضوٌر قوي، وكان 
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ضمن الروي يف ثالثة مواضع. ومع أن صويت: )القاف، والسني( متباعدان يف املخرج إال أن  

 ء مميًزا. التباعد جعل هلام أدا

 :اآليتولعل يف ذلك تناسبا يف توزيع احلروف األكثر حضورا. ولنتأمل اجلدول 

 التكرار الصوت التكرار الصوت التكرار الصوت التكرار الصوت التكرار الصوت التكرار الصوت

 8 ن 11 ف ــــــــ ض 13 ر 2 ج 37 ا

 10 ـه 12 ق 2 ط 4 ز 14 ح 1 أ

 13 و 14 ك 1 ظ 12 س 4 خ 12 ب

 20 ي 17 ل 7 ع 3 ش 8 د 16 ت

   17 م 1 غ 3 ص 1 ذ ــــــ ث

 جرس األلفاظ: 

يالحظ أن القفل يف النص مبنيٌّ عىل جزئيِّ املطلع يف التشطري والروي. أما الدور، فقد 

بني كل واحد منها عىل تفعيلتني، غري أهنا تتفق يف الروي يف السطر، وال تتفق مع روي الدور يف 

فكل دور له روي مستقل. وينتهي النص ببنية تشبه بنية املطلع من حيث التشطري  بقية النص،

املكون من تفعيلتني، ويتفق مع املطلع يف القافية، وكأنه أراد أن يكون املطلع والقفل واخلرجة 

متوافقة يف البناء. وقد استخدمت مصطلحات املوشح ألن التوزيع الكتايب للنص يبدو متوافًقا 

 ات.مع املوشح

ونلحظ يف النص التكرار املتوازي أفقيًّا يف كل بيت ) ثالثة أجزاء( يف هناية األجزاء عىل 

 النحو اآليت:

 املرايس، نعايس، كايس

 بحبك، مهبك، حمبك

 عودك، بنودك، خدودك

 املواصف، واصف، العواصف

 انته، شته، سقته
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ا يف روي القفل:  كام يوجد التكرار املتوازي عموديًّ

 احلدايق، 

 احلرايق، 

 اليق، 

 اخلاليق.

 :(24)النص الرابع

 طلت من الرشفه                   يا خريها طله

 مطوي عىل طرفه     خلت سواد الليل

 والكوكب السامر غيب تالوحيه

 قلت القمر هذا    لوال القمر عايل

 بالنور يتالال      حوري من اجلنة

 لام جتىل يف حميل شذا رحيه

 وايات يا قاري  ساجي املقل قري

 يف الفم حماري                واللول مكنونه

 واحلسن من راسه حتى رصاميحه

 التفعيالت:

( يف مجيع أجزاء النص، ومل فاعْل  - مستفعلنانبنت تفعيالت النص عىل تفعيلتني: )

ل ختتلف األقفال إال يف كوهنا تتوافق يف صوت الروي مع القفل األول. أما األجزاء بني األقفا

فلكل منها قافيته. وهذا التنويع والتعدد القافوي يبعث عىل جتديد النغم إن جاء منسبًكا منسجاًم 
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مع بنية النص بأكمله حتى ال يظهر منها أهنا شاذة نابية عن سلكها. فقافية البيت األول تؤسس  

املتلقي إال وقد  إيقاًعا ال تلبث أن تركه إىل غريه تعلن عنه يف البيت التايل للسابق، ثم ال ترتك

وهذا التنوع بني إيقاعني يتواليان تباًعا؛ فيه ختفيف من  (25)أعادت عليه اإليقاع املؤِسس

الرصامة العروضية التي قد تكون رتيبة نوًعا ما. عىل أن الرصامة العروضية متميزة باالنسجام 

 من خالل التوايل املنتظم لإليقاع الزمني، وتنوع جرس احلروف..

 الداخيل:اإليقاع 

 الروي:

ـــا باهلـــاء، وهـــو مـــا جعـــل لبحـــة احلـــاء  بنـــي صـــوت الـــروي يف القفـــل عـــىل صـــوت احلـــاء منتهًي

خروًجـــا سلًســــا بســــبب وجــــود اهلــــاء، رغــــم تقــــارب خمــــرج الصــــوتني إال أن صــــوت اهلــــاء لــــيس إال 

خـــروج هـــواء فقـــط ال يلزمـــه اهتـــزاز وجهـــر كاحلـــاء أو غـــريه مـــن احلـــروف. ومل خيـــرج عـــن هـــذا إال 

لـــنص إذ جعـــل رويـــه الفـــاء منتهيـــة باهلـــاء. واملعلـــوم أن روي القفـــل ينـــاظر روي البيـــت يف مطلـــع ا

الــنص العمــودي ومــن ثــم فإنــه إيــذان بانتهــاء مقطــع مــن مقــاطع الــنص وابتــداء غــريه؛ وصــوال إىل 

 النهاية.

أمـــا يف األجـــزاء األخـــرى فـــإن الـــروي قـــد تعـــدد بـــني صـــوت الفـــاء منتهيـــة باهلـــاء، واأللـــف، 

 كسور مسبوقا بالردف. ورغم التنوع يف الروي إال أن السالسة ظاهرة يف النص.والراء امل

 جرس احلروف:

 التكرار الصوت التكرار الصوت التكرار الصوت التكرار الصوت التكرار الصوت التكرار الصوت

 8 ن 5 ف ــــــــ ض 14 ر 3 ج 24 ا

 10 ـه 6 ق 4 ط ــــــــ ز 8 ح ــــــ أ

 13 و 3 ك ـــــــ ظ 5 س 2 خ 3 ب

 20 ي 32 ل 2 ع 2 ش 1 د 8 ت

   14 م 1 غ 1 ص 2 ذ ـــــــ ث
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( مــرة، والــالم مــن احلــروف املتميــزة بصــوت لطيــف شــائع يف 23يالحــظ أن صــوت الــالم)

بنيــة األلفــاظ العربيــة، ومــن اجلميــل أن يكــون صــوت الــراء يشــاركه يف عــدد التكــرار صــوت املــيم، 

حتــــى إن األلثــــغ ينطــــق الــــراء المــــا، وهــــي مــــن حــــروف الــــذلق ويكثــــر وبــــني الــــراء والــــالم تقــــارب 

ا مــع صــفات احلــروف يف (26)ورودهــا يف أبينــة الكــالم . وتبــدو توزيــع تكــرار احلــروف متناســبة جــدًّ

 العربية ودرجة تكرارها وهو أمر مالحظ بصفة عامة يف النصوص موضع الدراسة.

 جرس األلفاظ:

ا يف األجزاء: نلحظ يف النص وجود دمج بني التكرار  املتوازي أفقيًّا وعموديًّ

 رشفه طله

 طرفه  

 هذا  

 يتالال  

 قاري قري

 حماري  

 :(27)النص اخلامس

 كلام سمرنا طاب 

 يا ليل حساد هذيوبه

 ما حيلة املصتاب  من فرقة األحباب    القلب واهلل ذاب

 من بعد حمبوبه.

 أشكي ملن يا ليت   ومنّهم عانيت   يا لوعتي ونيت 

 للشوق مطبوبه.

 والدمع جيري سيل  بني األسى والويل   سهران طول الليل
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 من عني  مصبوبه. 

 كلام سليت البال    أوحد للعذال    عاد يش برص للحال

 يتعمدوا صوبه.

 التفعيالت:

(، إال يف مســـتفعلن مســـتفعلن     فـــاعلن فاعـــْل تكونـــت البنيـــة اإليقاعيـــة للتفعـــيالت مـــن: )

خرجــــــت عــــــن ذلــــــك، كــــــام يف املقطــــــع األول، وقبــــــل األخــــــري. ويف حشــــــو بعــــــض العبــــــارات فإهنــــــا 

 التفعيالت، حيث يوجد تغيري يف موضعني.

 اإليقاع الداخيل:

 جرس الروي واأللفاظ:

كـــان الرتكيـــب القـــافوي متنوعـــا فهـــو يف األقفـــال: يتكـــون مـــن )و؛ ب؛ ه(، وقـــد اتصـــل هـــذا 

 ملتوازي عموديا: الرتكيب بكلامت ذات جرس لطيف غالبا من خالل التكرار ا

 حمبوبه؛ 

 مطبوبه؛ 

 صوبه؛ 

(. أمـا األدوار ففـي كـل بيـت )ثالثـة هـذيو بـهوكان له أداء جاٍف يف القفـل األول يف قولـه: )

ا أفقيًّا يف كل مقطع عىل حدة، عىل النحو اآليت:  أجزاء( روي متكررا التزم فيه الشاعر توازيًّ

 ذاب، أحباب، مصتاب

 ونيت، عانيت، ليت

 الويل، سيلالليل، 

 للحال، للعذال، البال
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 جرس احلروف:

لعــل جــرس احلــروف يظهــر مــن خــالل تكــرار األصــوات/ احلــروف، واجلــدول اآليت يبــني 

 :مدى التكرار احلاصل، ودوره يف تنمية اإليقاع املوسيقي يف النص

 التكرار الصوت التكرار الصوت التكرار الصوت التكرار الصوت التكرار الصوت التكرار الصوت

 16 ن 1 ف ـــــــ ض 5 ر 1 ج 19 ا

 10 ـه 3 ق 3 ط ــــــ ز 6 ح 4 أ

 19 و 2 ك ـــــــ ظ 6 س ـــــــ خ 18 ب

 25 ي 32 ل 10 ع 3 ش 6 د 10 ت

   18 م ـــــــ غ 4 ص 3 ذ ــــــ ث

حيــــث يالحــــظ مــــن اجلــــدول، بقــــاء صــــوت الــــالم يف موضــــع الصــــدارة يف درجــــة التكــــرار. 

( 18صـــــوتا املـــــيم والبــــاء وامـــــا صـــــوتان موســــيقيان جهوريـــــان، بواقـــــع ) -هـــــذا الــــنصيف  -ويليــــه

تكــرارا. والبـــاء صـــوت انفجـــاري قـــوي القــرع للســـمع، إال أن اقرتانـــه باهلـــاء يف روي القفـــل جعلـــه 

( تكـــراًرا، وهـــي 16خيـــرج ســـهال مطواًعـــا، ثـــم صـــوت النـــون الباعـــث عـــىل الـــنغم والـــرتنم بواقـــع )

حــروف الــذلق. يف حــني تكــررت احلــروف: التــاء، العــني، اهلــاء بواقــع مجيعهــا) ل، م، ب، ن( مــن 

 ( لكل منها وهو تكرار يتناسب مع صفاهتا وإيقاعاهتا من حيث النغم والرتنم.10)

 :(28) النص السادس

 إىل صاللة شلني يا حممل الشوق

 وأنا كفيلك باخلساير والتكاليف.

التقطيـع العـرويض فيكـون يـا حمملــش/ نلحـظ أن املقطـع األخـري يمكـن فصـله صـوتيا أثنـاء 

شوق. ويف اجلزء اآلخر: يروتكا/ ليف. وكأهنا اسرتاحة أو توصيلة صوتية تعمل تكملة لألداء. 

 وهي صورة ستستمر يف هناية املقاطع كام سنلحظ:
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 سافر وتصحبك السالمة والرباده،،، 

 واقصد صاللة واجته حي السعادة،،

 بلغ فؤادي غايته بعد البعاده،،،

 يا توكل يف مسريك من حميفيف.ه

وتتواىل املقاطع وفقا للتقسيم الزمني العـرويض يف املقطـع املوضـح أعـاله. وهـذا يعنـي أن 

الشــاعر يف إبداعــه للــنص بــني أمــرين يف اعتقــاد الباحــث: إمــا أنــه يبــدع القصــيدة ويف ذهنــه اللحــن 

 العرويض، أو أنه يبدأ بالدندنة اللحنية ليبني القصيدة عليه.

 وق قد زاد املواجع والنكاده،،،الش

 والرأس ماعاد انحنا يل عالوساده،،،

 من كثر شوقي ما هتنيت الرقاده،،،

 صبحي ولييل ساهر بني التصانيف.

 ياصاحب املحمل منائي واملراده،،،

 نظرة ولو هي خاطفة قبل الشهاده،،،

 بدفع تكاليفك ونولك والزياده،،

 مهام تكلفنا اخلساير والتكاليف.

 باشوف من قلبي تعلق يف عواده،،،

 قرة عيوين نورها كل الوداده،،

 مشتاق له مشتاق يا حر الوقاده،،،

 نار اشتياقي يف احلشا كالنار يف الليف.
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 احلب بلوه لو حتول للعناده،،،

 اهلل يعينه من وقع مثيل وصاده،،،

 ماينفعونه األطباء والعياده،،،

 وأنا جمرب كل نوعه واملواصيف.

 التفعيالت:

 بنيت التفعيالت عىل:

)مستفعلن مستفعلن مستفعالتن(؛ لتنتهي التفعيلة األخرية من كـل جـزء بسـبب )متحـرك 

 ساكن(

 ثم تتواىل لتتبدل يف هناية املقطع / القفل لتكون:

 )مستفعلن مستفعلن مستفعالتان(؛ لتكون التفعيلة منتهية بزيادة متحرك وساكنان بعده.

نتقــال مــن تفعيلــة إىل تفعيلــة ُمغــايرة بزيــادة )التــذييل، والتســبيع( وامــا ولعلنــا نلحــظ أن اال

ا؛ أي أننــا  زحافــان يطــرآن عــىل التفعيلــة، هــو ممــا جيعــل اللحــن يتوافــق مــع األداء موســيقيًّا وشــعوريًّ

أمــام انــدماج لغــوي، موســيقي شــعوري، وكــأنَّ هــذا التلــوين موافــٌق حلاجــة موضــوعية أو نفســية، 

، وهــذا هــو احلاصــل يف بنيــة الــنص، فــإن الكلمــة األخــرية (29)هنــا حركــة الشــعورونقصــد بالنفســية 

 من كل ُقفل تكاد تكون خامتة مقطعية موفقة للمقطع.

 اإليقاع الداخيل:

 الروي: 

ـــان:  (، وقـــد التزمهـــا ـللـــدور وقـــد التـــزم الشـــاعر ثالثـــة أصـــوات )ا؛ د؛ هـــ األولللـــنص رويَّ

وهــي أصــوات تتكــون مــن أداء  -وفقــا لكتابتــه الــنص -يًّاالشـاعر يف صــورة التكــرار املتــوازي رأســ
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لطيــف، إذ ليســت إال فــتح الفــم وإطباقــه ثــم إخــراج اهلــواء إخراًجــا ال جهــد فيــه، وتوســط صــوت  

)د( املتمتع بالقوة واإلطباق واجلـرس املجلجـل فهـو مـن حـروف االسـتعالء، بـني ألـف املـد التـي 

خـل الكلـامت، ثـم يـأيت بعـده صـوت اهلـاء وهـو ليست إال وصـال بـني احلـروف ومرحلـة تنفيسـية دا

صــوت ال خمــرج لــه ظــاهر رغــم خروجــه مــن أعــىل جتويــف الصــدر إال أنــه هنــا يف القافيــة ال يتمتــع 

بكونـه خيـرج كاآلهـات املنبعثـة مـن اجلـوف؛ بــل لـيس إال مسـاوقة لالنحبـاس النـاتج عـن الصــوت 

حلـــاق صـــوت )د( هـــاء الســـكت جعـــل االســـتعالئي )د( وكأنـــه انفراجـــة رائعـــة لـــألداء. كـــام أن يف إ

الدال خملصا من كزازته ومما قـد يتطلبـه مـن القلقـة التـي ال تـتالءم مـع الغنـاء، كـام أن اتصـال الـدال 

 من غري حاجة إىل قلقلته. واضحابالكست جعل صوت الدال جليا 

مل ؛ روي القفــل وقــد التــزم فيــه الشــاعر صــويّت ) ي؛ ف( يف تكــرار متــواٍز رأســـيًّا، ووالثــاين 

يلتــزم نمًطــا واحــدا قبــل صــوت املــد؛ فقــد يؤســس الكلمــة عــىل صــوت املــد) ا( قبــل القافيــة مثــل: 

)التكـــاليف، التصـــانيف، املواصـــيف( أو مـــن غـــري وجـــود صـــوت املـــد)ا( ويكتفـــي بـــالردف باليـــاء 

)حميفيف، الليف(، وهو أقرب إىل عملية توزيـع بنيـة الكلمـة املشـتملة عـىل الـروي يف القفـل، فقـد 

ىل نمــــط )تفاعيــــل( ثــــالث مــــرات، وعــــىل نمــــط )مفاعيــــل( مــــرة واحــــدة، وجــــاء عــــىل نمــــط جــــاء عــــ

ي أنَّ ُبنية الكلمة  د والتنوع يؤدي إىل إعادة النشاط بعد أن يظنَّ املتلقِّ )تفعيل( مرتني، وهذا التعدُّ

املشـــتملة القافيـــة يف القفـــل ســـتكون عـــىل نمـــط مـــا، فـــإذا بـــه ُيغريهـــا ثـــم يعـــود إليهـــا، مـــع االحتفـــاظ 

بالروي، ولعلنا نلحظ أن األداء املصحوب باملـدود يف أواخـر الكلـامت ينـتج إيقاًعـا لطيًفـا ووقًعـا 

 حسنًا عىل السمع، وأنه يف هذا النص يناسب املشاعر اجلياشة بالعاطفة شوًقا أو فراًقا.

وإذا كانت التفعيالت بوصفها تقسياًم زمنيًّا للوحدات الكالمية ال تكفي وحدها لبناء 

اإليقاع، بل يتطلب ذلك تالؤم احلروف والكلامت، فإننا يف هذا النص ويف نصوص أخرى نجد 
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أن تأثرًيا ملحوًظا لنمط بنية الكلمة من حيث الترصيف وموافقتها لنمط ما من أنامط البناء 

 الرصيف.

 جرس احلروف:

 التكرار الصوت التكرار الصوت التكرار الصوت التكرار الصوت التكرار الصوت التكرار الصوت

 26 ن 20 ف ــــــ ض 17 ر 3 ج 59 ا

 29 ـه 15 ق 2 ط 2 ز 12 ح 7 أ

 39 و 16 ك 1 ظ 9 س 3 خ 17 ب

 44 ي 54 ل 16 ع 10 ش 23 د 16 ت

   24 م 2 غ 9 ص ـــــــــــ ذ 2 ث

تربعـــت حـــروف الذالقـــة: الـــالم، النـــون، املـــيم عـــىل التـــوايل نســـبة التكـــرار يف الـــنص، يليهـــا 

( مـــــرة، وهـــــو احلضـــــور األقـــــوى هلـــــذا الصـــــوت يف النصـــــوص موضـــــع 23الـــــدال بواقـــــع )صـــــوت 

( مــرة وهــو حضــور مميــز هلــذا الصــوت، وأن يكــون يف موضــع 20الدراســة. وتكــرر صــوت الفــاء)

الروي يف مواضع متعددة جيعله أكثر بروًزا؛ كون الـروي منتهـى مـا يصـل إىل السـامع يف كـل جـزء 

( مـــرة لكـــل مـــنهام، وامـــا مـــن حـــروف الذالقـــة 17اء والـــراء)مـــن أجـــزاء الـــنص. وتكـــرر صـــوتا البـــ

ويتقارب خمرجهام مع اختالف صفاهتام ففي الباء قوة وقطع، يف حني أن الراء فيه انسيابية تكـرره 

( مــرة لكــل مــنهام، وحضــور صــوت 16يف اللســان حــني النطــق بــه. وتكــرر صــوتا الكــاف والعــني)

نصــوص موضـــع الدراســة، وهـــو صــوت لذيـــذ عـــىل العــني يف هـــذا الــنص هـــو األكثــر لـــه مــن بـــني ال

( 10،وتكــرر صــوت الشـــني )(30)الســمع، ومــن ألـــذ احلــروف وقعــا عـــىل الســمع وأنصــعها جرســـا

مرات وهو احلضور األكثر هلذا الصوت يف النصوص موضع الدراسة، وهو حضور ملفت هلـذا 

( مـرة 29( مـرات، وتكـرر صـوت اهلـاء )9ي. وتكرر صوت الصاد)ـالصوت ذي الصوت املتفش

وهــو احلضــور األقــوى هلــذا الصــوت يف جممــل النصــوص موضــع الدراســة. وهــو توزيــع يتناســب 

 جدا مع تكرار احلروف يف العربية. 
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واملالحـظ أن حضــور صـوت الصــاد قـد تناســب مـع )صــاللة( املوضـع املطلــوب الوصــول  

 سبيله. إليه، وصوت الشني  تناسب مع )الشوق(، حتى إنه جعل الشوق قمينًا بالشهادة يف

 جرس األلفاظ وتكرارها:

ن جرس مميز لأللفاظ من خالل تكرار عدد منها يف النص؛ منها: الشوق ومشتقاته   تكوَّ

)الشوق، الشوق، اشتياقي، مشتاق، مشتاق( كلف ومشتقاته )تكلفنا، التكاليف، تكلفنا، 

ورغم حضور التكاليف( )التصانيف، التصانيف( )الرقاده، الرقاده(، )اخلساير، اخلساير( 

ألفاظ ذات بعد داليل فيه استيحاش إال أن األلفاظ يف موضعها كان هلا وقع مناسب ومتساوق 

 مع نغم النص.

والتكرار لأللفاظ قد يكون له داللة أكثر من البعد اإليقاعي، فتكرار الشوق ومشتقاته 

رضورة أن والكلف ومشتقاته يؤدي إىل وجود ارتباط عضوي بني األمرين، عىل أنه ليس بال

 يكون ذلك فحسب، بل قد يكون تلذذا صوفيًّا، وارتياًحا لدفع رضيبة الشوق وحتقق الوصال.

 :(31) النص السابع 

 ذكركم ياملحبني     عودتنا الليايل

 كل ماحان وقت الــــــــــــــــــــــــملتقى ياصحايب

 حرك القلب والعني هزين الشوق جنحه 

 والسيوح والروايب    صوب خرض املراعي 

 بني ذيك البساتني  حتت ظل الظليلة 

 حيث حيلو مطايب  حيث يرعي حبيبي 
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 ــنا وغيم املساخنيوالنسايم حواليــــ

 باحلليب الشعايب  واخلويدر مشبع 

 قبل دير الفناجني يفتح النفس رحيه 

 مثل لفح الضبايب  يعرب  الوقت يميض

 بني نظرة وتكنني بني بسمة وكلمة 

 لو مدين بالرقايب تنيس الكون عنده 

 وين أنته، وهم فني  ما تفكر بغريه 

 ياحلسن اخلضايب   لذيك املناظر يا

 تسحرك بالتالوين.   طابعه يف كفوفه

 والغرام الشبايب  واحلال واملفاتن 

 واخلدود املزايني. يف عيونه وصدره 

 

 التفعيالت:

منـــي للـــنص عـــىل تفعيلتـــني: )  (، مـــع وجـــود امتـــداد صـــويت فـــاعالتن فعـــولنُبنـِــَي اإليقـــاُع الزَّ

للسكون يف هناية كل مقطع لتكون فعوالن. وهذه الزيادة بالسـاكنني يف هنايـة كـل قفـل هلـا تأثريهـا 

النغمـــــي، فضـــــال عـــــن أثرهـــــا املعنـــــوي، أمـــــا النغمـــــي فقـــــد أضـــــفت انزياًحـــــا مـــــن جهـــــة أهنـــــا ُمغـــــايرة 

رها، وأكسـبت الـنص انسـجاًما وتناسـًبا نغميًّـا بتكررهـا يف موضـع القفـل. أمـا أثرهـا املعنـوي لنظائ

فهــــي تســــاعد عــــىل ارتفــــاع امتــــداد الصــــوت أو انقطاعــــه، وكــــأن ذلــــك القــــول هــــو غايــــة القصــــد يف 

 موضعه، فضال عامَّ تتيحه من فرصة للفنان أن يأخذ َنَفَسُه أثناء األداء. 
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 املغناة للشاعر حاج دعكون

 اإليقاع الداخيل: 

 روي واأللفاظ:جرس ال

متثلت عنارص الـنغم اللغويـة يف التكـرار املنـتظم املتنـاوب للـروي املتمثـل يف التـزام الشـاعر 

)ا؛ ب؛ ي( يف: )صحايب، الروايب، مطايب، الشعايب، الضبايب، بالرقايب، اخلضايب، الشبايب(، وهو 

فــني(، إال أنــه اعتمـــد التــزام تنــاوب مــع التــزام روي القفــل )ي؛ ن( يف: )املحبــني، العــني، تكنــني، 

التنويــع قبــل روي القفــل املــردوف باليــاء، باســتخدام وزن ) مفاعيــل( يف تكــرار متــواٍز منــتظم يف: 

)البســاتني، املســاخني، الفنــاجني، املــزايني، الــتالوين(، وهــو تنــاوب متقــارب العــدد، ويمكــن أن 

 التوقـــــع املُســـــبق يـــــؤدي إىل تنويـــــع إيقـــــاعي مـــــريح للحاســـــة، ويزيـــــل دواعـــــي امَلَلـــــل، ويقيضـــــ عـــــىل

 املكشوف للكلمة األخرية يف كل شطر.

 جرس احلروف:

( مــرة، والنــون صــوت تنغيمــي 32( مــرة، وتكــرر صــوت النــون )41تكــرر صــوت الــالم )

يرتبط أداؤه بالغنة، والغنة خروج الصوت منغاًم من اخليشوم، وهذا التنغيم اخلـاص للنـون لـيس 

يكــــون بعــــده مــــن احلــــروف، وهــــو مــــا جيعــــل أداءه عــــىل إطالقــــه بــــل يتلــــون بموقعــــه وحركتــــه ومــــا 

التنغيمــي متنوًعــا، إال أنــه يف الــنص مل يكــن متمتًعــا هبــذه امليــزة كثــريا فقــد كــان حضــوره الغالــب يف 

آخر الكلمة، أو متحرًكا، واحلركة يف النون ال جتعله مؤثًرا فيام بعده مـن احلـروف.  ومـن اجلـدول 

 قا لدرجة حضورها يف العربية.يظهر تناسب درجة حضور أصوات احلروف وف

 التكرار الصوت التكرار الصوت التكرار الصوت التكرار الصوت التكرار الصوت التكرار الصوت

 32 ن 11 ف 4 ض 18 ر 2 ج 32 ا

 11 ـه 7 ق 2 ط 2 ز 19 ح 1 أ

 31 و 12 ك 4 ظ 9 س 5 خ 29 ب

 58 ي 41 ل 10 ع 4 ش 8 د 15 ت

   21 م 3 غ 3 ص 3 ذ 3 ث
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 :(32)الثامنالنص 

 ال تسلني حبيبي وأنته غاية سؤايل

 ليش تسأل وعندك عن حيايت دراية

 ليش طبعك تغري  وأنته باألمس حبوب

*** 

 كلام جيت بشكي لك جديدي وحايل

 رحت مني كأنه ما بدينا البداية

 يا حسافه حبيبي وجهك احللو مقلوب

*** 

 غّرك الامل غّرك  ليش يا راس مايل

 قبل هذي النهايةليتني  ما عرفتك 

 ليتني ما عشقتك ليت من حبك أتوب

*** 

 ما ألومك ولكن عاد ذكرك ببايل

 أطلب اهلل يردك يل ومنه اهلداية

 باملقسم رضينا واملقدر مكتوب

 .حد منعم وآخر فاقد األنس متعوب

يبــدو أن الشــاعر لديــه رغبــة يف أن تكــون هنايــة املقطــع ســاكنة، يف حبــوب، مقلــوب،.. الــخ. 

 أداء املقاطع بالطريقة نفسها.ويستمر 
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 التفعيالت: 

 بني النص عىل اجلمع بني التفعيالت املختلفة:

 فاعالتن فعولن  مستفعلن فعولن

 .)فعوالن(وحيدث انزياح يف التفعيلة األخرية من القفل لتنتهي بزيادة ساكن فتكون  

أمــا املقــاطع فقــد بنيــت عــىل ثالثــة أجــزاء، الثالــث منهــا ُقفــٌل لــه روي واحــد يف مجيــع مقــاطع  

ــــان عــــىل طريقــــة الُقفــــل يف الــــنص مــــن حيــــث  الــــنص، إال أن اخلامتــــة فإهنــــا جــــاءت عــــىل جــــزأين مبنيَّ

الروي، ومن حيث انتهاء التفعيلة األخرية بساكنني، وكأنَّ منشئ النص مجع خالصة التجربة يف 

اجلــزأين؛ موظًفــا يف ذلــك هــذه الظــاهرة التــي جيــب عــىل الشــاعر الغنــائي أن ُيــتقن توظيفهــا  هــذين

لــــل املوســــيقي، فنجــــاح توظيـــــف تعــــدد القــــوايف ُيضــــفي عـــــىل  وإال خــــرج بــــالنص إىل قــــدٍر مـــــن الزَّ

موســـيقى الـــنص مجـــاال، ولعلـــه يســـهم يف إنتـــاج داللتـــه، فضـــال عـــن التفاعـــل مـــع عنـــارص مكوناتـــه 

 .(33)األخرى

 اإليقاع الداخيل:

 الروي:

للنص رويَّان؛ رويُّ القفل، ويرتكب من )الباء( املسبوقة بالواو )ردف(، يف: )حبوب، 

ا يف اجلزء األول: )ا؛ ل؛  مقلوب، أتوب، مكتوب، متعوب(. أما األجزاء األخرى فقد كان روهيُّ

 األلفاظ: )دراية، البداية، ي(، يف األلفاظ: )سؤايل، حايل، مايل، ببايل(، ويف الثاين: )ا؛ ي؛ ه( يف

هناية، هداية(، وهو ما ُيؤدي إىل نوع من التناسب اإليقاعي بحضور صوت )األلف( املمدودة 

 يف املكان نفسه من املقطع الصويت عىل امتداد النص يف روي األجزاء.
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 جرس احلروف:

  ويبدو من تكرار احلروف وإيقاعها يف النص، وهو ما نلحظه يف اجلدول اآليت:

 التكرار الصوت التكرار الصوت التكرار الصوت التكرار الصوت التكرار الصوت التكرار الصوت

 17 ن 3 ف 1 ض 12 ر 3 ج 32 ا

 10 ـه 6 ق 2 ط ــــــــــــــ ز 10 ح 10 أ

 16 و 18 ك ـــــ ظ 8 س 1 خ 21 ب

 37 ي 33 ل 8 ع 5 ش 12 د 16 ت

   20 م 4 غ ــــــــــــ ص 2 ذ ــــــــــ ث

واجلدول يوضح درجة تكرار األصوات، ولعل تكرار احلروف يف النص يأيت متناسبا مـع 

الذائقة الفنية العربية عىل هذا النحو من التكرار؛ إذ ال يبدو أن هناك أصواتا شواذ تتكرر بشـكل 

 طاغ.

 جرس األلفاظ: 

يف مواضــــع للتكــــرار املتناســــب أثــــره يف جتويــــد إيقــــاع الــــنص، وقــــد تكــــررت كلــــامت كثــــرية 

 متناسبة يف تتاليها من خالل التكرار املتوازي رأسيًّا:

 سؤايل، 

 حايل،

 مايل، 

 ببايل.

 دراية،  

 البداية، 

 هناية، 

 هداية.

 حبوب، 

 مقلوب، 

 أتوب، 

 مكتوب،

 متعوب

 والتكرار حني يكون منسجاًم فإن النغم اإليقاعي يكون لطيًفا بديًعا.
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 :(34)النص التاسع 

 من بعد الفراق،،،أول لقانا تم 

 والنصف من يوم اخلميس ةيف الثاني

 يا خريها ساعة ويا خري الصدف،،

 لام تالقينا وضم الكف كف،،

 والساعد األيمن عل األيرس التف،،،

 أنا وحمبويب وال ثالث جليس

 من شدة الفرحة تعانقنا شغف،،

 والدمع من عيني ومن عينه ذرف،،،

 وقفة تأمل من فراقه تلتهف،،

 خافقي دقت هالوي بالونيس.يف 

 حسيت بالراحة وكل شاغل وقف،،

 من بسمته والقلب من نظره عزف،،

 حلن املحبة وبالنغم حرك وصف،،،

 جيش املرسة وانطلق قلبي احلبيس.

 غنت لنا كل النوافذ يف الغرف،،

 حتى الوسايد شاركتنا يف الرتف،،،

 والفرش يرقق حتت أقدامه وخف،،

 الثغر اللميس.كل ما حبيبي دغدغ 
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 يا شمس غيبي ذا قمر بعدك خلف،،،

 ويا حسودي موت يف غيضك وشف،،،

 نحن تعاهدنا وكلن قد حلف ،،،

 أن يفدي الثاين بروحه والنفيس.

 التفعيالت:

بنــي الــنص عــىل تفعيلــة )الرجــز(؛ والبيــت األول ينتهــي بزيــادة ســاكن يف آخــر التفعيلــة مــن 

هنايــة كــل مقطــع. وتفعيلــة الرجــز تفعيلــة غنائيــة يف املقــام  القفــل. وهــذه الزيــادة ســتالزم الــنص يف

 األول، فالرجز بحر احلداء؛ الذي هو بحر الغناء األول عند اإلنسان العريب. 

وقد ُبنيت عبارات النص عىل اتفاق األقفال يف الروي والتفعيلة املزيدة بساكن، واتفاق    

فيوجد مواضع يسرية حدث فيهـا انزياحـات مـن  األدوار أيًضا يف الروي والتفعيلة. أما يف احلشو

ــد إيقاًعــا  خــالل الزحــاف. تعمــل االنزياحــات الوزنيــة عــىل زيــادة األنســاق الوزنيــة بــالنص مــا يولِّ

ُ الـــنَّغم كثـــرًيا لكنهـــا تطـــوره. ولعـــل (35)جديـــًدا ، قـــد يظهـــر وقـــد ال يظهـــر، إذ أنَّ الزحافـــات ال ُتغـــريِّ

للشـــعراء يف تغيـــري الوحـــدات الزمنيـــة داخـــل الوحـــدة البنائيـــة، ويف الزحافـــات والعلـــل ُتعـــدُّ مـــالًذا 

 (36)تطوير النغم، ومتنع الرتابة التي حتبس اجلامل وتقتل الفن.

 اإليقاع الداخيل:

  الروي: 

يكون روي األجـزاء مـن الفـاء يف الـنص إال يف املطلـع فقـد كـان القـاف، ونلحـظ أن صـوت 

الفــــاء يف الـــــنص خيتلــــف عـــــن صــــوته يف نـــــص ســـــابق؛ إذ كــــان هنـــــاك مســــبوقا بـــــالردف ) حميفيـــــف، 

تصــانيف أو بـــام يشـــبه التأســـيس: )عواصــف، واصـــف(، أمـــا هنـــا فهــو ســـاكن وال تســـبقه اســـرتاحة 
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ال صـــوت الســـني املردوفــة باليـــاء، ولعلـــه وجـــود الـــردف يف خامتـــة الــردف. وكـــان الـــروي يف األقفـــ 

 املقاطع/ القوايف جيعل الصوت أكثر انسيابية ألمرين: 

لوجــود اســرتاحة؛ فــإن الــردف لــيس إال حركــة مشــبعة للفتحــة أو للضــمة أو لليــاء بطريقــة  -1

ًنــا أكثـر سالســة مــن شـدة احلركــة ذاهتــا حــني تكـون عــىل الصــوت فـاملقطع حينهــا يكــون م كوَّ

من صوت الصوت وصوت احلركة، أما هنا فال يوجد إال صوًتا نـاقال بـني صـوتني، فكـان 

 لذلك أثره يف السالسة.

 التزام الردف يف مجيع املواضع من النص، والتكرار أساس عملية اإليقاع. -2

وقد يكون الروي مقيًدا بانتهائه بساكنني وهو احلال يف هذا النص ويف كثري من النصوص 

 وضع  الدراسة، وفيه لذة إيقاعية. م

 جرس احلروف:

 يمكن النظر إىل اجلدول اآليت لبيان مدى تكرار احلروف وصخبها يف أجزاء النص:   

 التكرار الصوت التكرار الصوت التكرار الصوت التكرار الصوت التكرار الصوت التكرار الصوت

 34 ن 31 ف 2 ض 19 ر 2 ج 35 ا

 11 ـه 17 ق 1 ط 1 ز 15 ح 7 أ

 31 و 10 ك 1 ظ 15 س 6 خ 16 ب

 42 ي 43 ل 11 ع 8 ش 15 د 18 ت

   27 م 10 غ 3 ص 3 ذ 5 ث

لعلنا نلحظ أن صوت الالم هو األكثـر حضـورا يف مجيـع النصـوص موضـع الدراسـة، وقـد 

( مرة، ويتكرر معه يف معظم النصوص األصوات العذبة: النون، املـيم، 43تكرر يف هذا النص )

( وهـو حضـور قـوي ومـؤثر، وكـان أداء صـوته 34احلروف األخرى. وقد تكـرر صـوت )ن( )ثم 

متنوعــــا، فهــــو يف )مــــن بعــــد(، خيتلــــف عــــن )مــــن يــــوم(، وهكــــذا يف كــــل صــــوت نــــون ســــاكنة نجــــد 
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الصــوت يتــأثر بــام بعــده مــن األصــوات منــدجًما أو ملغًيــا حضــور الصــوت التــايل لــه. وتكــرر صــوت 

ر وقوي، سيام أنـه كـان يف موضـع الـروي يف األجـزاء ويف مواضـع ( مرة وهو تكرار مؤث31الفاء )

أخــرى مــن الــنص، ووجــوده يف الــروي جيعلــه خامتــة ملقطــع مــن مقــاطع أداء الــنص أي أنــه آخــر مــا 

يقرع السمع من تلك العبارة. والفاء صوت ناتج عن انفراجة بني الشـفتني ال حيبسـه هـواء قـوي، 

بــاهلمس ولعلــه يتناســب موضــعه مــع امســاته مــع امســات وال هــو يمنــع مــن مــرور اهلــواء، ويتســم 

الشـــاعر ومحيميـــة اللقـــاء املصـــورة يف الـــنص. يف هـــذا الـــنص كـــان للصـــوت التكـــراري )ر( حضـــور 

، فقد تكرر )  ( مرة وهو احلضور األقوى يف النصوص موضع الدراسة.19قويٌّ

 جرس األلفاظ:

قـدر كبـري مـن الـتالؤم والتناسـب تكونـت الكلـامت يف هنايـة األجـزاء واألقفـال بطريقـة فيهـا 

 فهي متكررة يف تواٍز عمودي ومل خيرج عنها إال كلمة تلتهف:

 األقفال األجزاء

 صدف،

 

 كف،

 التف

 شغف،

 

 ذرف،

 تلتهف

 التف،

 

 وقف،

 عزف

 وصف،

 

 اخلميس،

 

 

 

 جليس،

 

 

 

 الونيس،
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 غرف،

 ترف،

 َوَخْف،

 

 

 َخَلْف،

 َوَشف،

 حلف.

 احلبيس،

 

 

 

 اللميس،

 

 

 

 النفيس

ويف القفــــل نلحـــــظ التـــــزام الشـــــاعر صـــــوت )يـــــس( يف آخــــر القفـــــل، وهـــــذا الـــــنمط مـــــن بنـــــاء 

الكلامت يكون بسبب التزام الشاعر بالردف. وصوت السـني صـوت مهمـوس وكـأن الشـاعر قـد 

نـــاغم بـــني صـــويت )ف( )س( املهموســـني ليكونـــا خامتـــًة ألجـــزاء الـــنص وأقفالـــه، بـــام يتناســـب مـــع 

 طبيعة اهلمس بني احلبيبني.

 :(37)النص العارش

 ريـــــــــم احلصـــــــــيلة فـــــــــاق ريـــــــــم احلراســـــــــيس

 أهيـــــــــــف مكّمـــــــــــل مـــــــــــن مجيـــــــــــع املقـــــــــــاييس

ـــــــــــــــق يف مســـــــــــــــريه حمـــــــــــــــابيس  خـــــــــــــــال اخلالي

 وإذا ضــــــــحك تطفــــــــي شــــــــموع الفــــــــوانيس

 الصـــــــــــــدر بســـــــــــــتان الـــــــــــــبلس واألنـــــــــــــانيس

ـــــــــــيص املشـــــــــــابيص  وْخـــــــــــدود تتحـــــــــــدى قب

 حواجبــــــــــــــــه مثــــــــــــــــل النبــــــــــــــــال املقــــــــــــــــاويس

 ســــــــالم لــــــــك يــــــــا بــــــــو العيــــــــون النــــــــواعيس 

ـــــــــا بَِشـــــــــوَفك   قـــــــــد فقـــــــــدُت األحاســـــــــيسأن
 

 ر املراعــــــــــــــيـالــــــــــــــيل تربــــــــــــــى بــــــــــــــني خضــــــــــــــ 

 ي اجلســـــــــــــور الشـــــــــــــجاعيـومشـــــــــــــيته مشـــــــــــــ

ـــــــــــــاس خـــــــــــــروا ركـــــــــــــاعي ـــــــــــــام نظـــــــــــــر للن  كل

ـــــــــــــــور الســـــــــــــــ  راج الصـــــــــــــــناعيـوينطفـــــــــــــــي ن

ـــــــــــــــــــــــــاعي  حموطـــــــــــــــــــــــــات بمخـــــــــــــــــــــــــربات املن

 وشــــــــــــــــــفايفه ورد الغصــــــــــــــــــون الرفــــــــــــــــــاعي

 ورمـــــــــــــوش ملـــــــــــــداغ الســـــــــــــميم األفـــــــــــــاعي

 ســـــــــــــالم مـــــــــــــن قلــــــــــــــٍب كوتـــــــــــــه اللــــــــــــــواعي

 انصـــــــــــــياعيوأصـــــــــــــبحُت مقيـــــــــــــودا بقيـــــــــــــد 
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 :التفعيالت

بنــي الــنص عــىل تفعيلــة: )مســتفعلن مســتفعلن فاعالتــان( يف الشــطر األول، مــع زحــاف يف 

)مستفعلن(؛ لتكون )متْفعلن(. وعىل )مستفعلن مستفعلن فاعالتن( يف الشطر الثاين، وتكررت 

امعهام فــاعالتن( تفعيلتــان تتميــزان بالسالســة حتــى إن اجــت -يف مجيــع أجــزاء الــنص، و) مســتفعلن

ُن بحـــر اخلفيـــف، واملجتـــث، وامـــا بحـــران راقصـــان. وتكونـــان مســـتقلتني يف الرجـــز والرمـــل،  ُيكـــوِّ

 واما بحران عذبان لذيذان عىل السمع. 

 اإليقاع الداخيل:

 : للنص رويان:الروي

روي اجلـــــزء األول التـــــزم الســـــني املســـــبوق بـــــالردف) اليـــــاء( إال يف موضـــــع واحـــــد نقلـــــه إىل  -

 صوت الصاد، والصاد والسني صوتان من حروف الصفري.

روي القفل، اجلزء الثاين: والتزم فيه الشاعر روي العني املكسورة املسبوقة بالردف)ا؛ ع؛  -

 ي(

 جرس احلروف:

 املوضح لتوزيع خريطة احلروف وتكراراها: اآليتيمكن النظر يف اجلدول 

 التكرار الصوت التكرار الصوت التكرار الصوت التكرار الصوت التكرار الصوت التكرار الصوت

 19 ن 12 ف 2 ض 18 ر 5 ج 38 ا

 6 ـه 10 ق 3 ط ــــــــ ز 9 ح 7 أ

 27 و 7 ك 1 ظ 19 س 6 خ 16 ب

 42 ي 38 ل 13 ع 8 ش 10 د 11 ت

   28 م 2 غ 8 ص 1 ذ 1 ث
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من اجلدول نجد أن أكثر الصوائت حضوًرا صـوت األلـف، ولـه حضـور مـؤثر يف خـامتتي   

اجلــزئني كونــه ردًفــا يف اجلــزء الثــاين، والتزمــه الشــاعر يف اجلــزء األول ليكــون )ا، صــوت، صــوت؛ 

( ثم النون 28( ثم امليم بتكرار بلغ )38ي؛ س( وأن أكثر الصوامت حضورا الالم بتكرار بلغ )

( لكل منهام، وهي أصوات حمببة إىل النفس هلا جرس موسـيقي لطيـف، 19ر بلغ ) والسني بتكرا

ـــا  ال ســـيام أن الســـني قـــد تكـــرر حضـــوره يف هنايـــة اجلـــزء األول مـــن أبيـــات الـــنص يف الـــروي وأحياًن

يتكرر مرتني يف الكلمة األخرية مـن اجلـزء األول. وبـالتزام الـردف، التأسـيس، مـا يشـبه التأسـيس 

) وزن مفاعيــــل( فـــإن عمليــــة التطريـــب تكــــون قويـــة وواضــــحة، ولعـــل حــــرص كـــام يف هــــذا الـــنص

الشـــاعر عـــىل تكثيـــف حضـــور الصـــوائت أو التزامهـــا يف مغنياتـــه كـــان بســـبب التطريـــب، أو بســـبب 

امليل إىل التسكني وفًقا لطريقة أبناء املهـرة يف نطـق الكلـامت إذ حلظـت مـيال إىل التسـكني فمـثال يف 

 ما.قوهلم: كلام، قد تنطق كْل 

 جرس األلفاظ:

يف النص تكرار متواٍز رأسيًّا ملحوظ يف هناية األجزاء فهو يف اجلـزء األول: ) احلراسـيس،  

املقـــــاييس، حمـــــابيس، الفنـــــوانيس، األنـــــانيس، املشـــــابيص، املقـــــاويس، النـــــواعيس، األحاســـــيس( 

 وتوايل صوت ألف املد، وياء املد، والسني، أضفى إيقاًعا مميًزا.

: )املراعي، الشجاعي، ركاعي، الصناعي، املناعي، الثاين تكرار متواٍز رأسيًّا يفويف اجلزء 

الرفــــاعي، األفــــاعي، اللــــواعي، انصــــياعي(.  وكــــان حلضــــور العــــني املســــبوقة بــــالردف وامللحقــــة 

 بإشباع صوت الكرسة ترنياًم مميًزا يف النص.

ينطفـــــي(  –ميشـــــ( ) خـــــال اخلـــــال ..( ) تطفـــــي  –ريـــــم( )مشـــــيته  –ويوجـــــد تكـــــرار يف )ريـــــم 

 بقيد( وهو تكرار يسهم يف بنية إيقاع النص بشكل ملحوظ. -سالم( ) مقيوًدا -)سالم



 
 
 
 

239 
 

  
 

 أ.د. أمني عبداهلل حممد اليزيدي

 أبرز السامت اإليقاعية للنصوص املعدة للغناء:

 الحظ الباحث مجلة من السامت يف النصوص موضع الدراسة يمكن إمجاهلا يف اآليت:  

بحــــر واحــــد كالرمــــل؛ وجــــدنا أن الشــــاعر/ املغنــــي قــــد بنيــــا الــــنص يف األغــــاين املبنيــــة عــــىل  -1

وقسامه عىل أساس األداء بطريقتهام، ومن ثم مل يكن التوزيع العرويض التقليدي معموال 

بــــه، وإن كـــــان الـــــنص قـــــد التـــــزم التفعيلـــــة، وهـــــذا التوزيـــــع اخلـــــاص للتفعـــــيالت يف الســـــطر 

ناحيــــة أخــــرى. وهــــذا أيًضــــا الشــــعري جيعــــل لــــألداء خصوصــــية مــــن ناحيــــة، وجتديــــًدا مــــن 

يضــمن االنســجام والتنويــع والتجديــد. ونلحــظ أن اإليقــاع املــذيَّل يــأيت يف هنايــة املقطــع أو 

 القفل باعتبارنا النص موشحة.

ا بطريقــــة  -2 اعتمــــدت كتابــــة بعــــض نصــــوص األغــــاين موضــــع الدراســــة تقســــياًم ُيــــْدَرك برصــــيًّ

وهــذه ميــزة ينبغــي مالحظتهــا،  متاميـزة عــن نمــط الشــعر العمــودي وعــن نمـط الشــعر احلــر،

فهــي ليســت جمــرد صــورة للكتابــة؛ بــل هــي مقصــودة مــن الشــاعر ومــن املــؤدي غنائيًّــا؛ فهــام 

ا يف الكتابة. وهذا األداء  يكتبان انسجاًما مع رؤية ذوقية يدركاهنا سمعيًّا ويرتمجاهنا برصيًّ

حـني ال يلتـزم بـه البرصي قد يكون فيه نوع مـن التعـويض عـن النسـق الـوزين ذي التفعيلـة 

 املبدع.

اعتمــــدت النصــــوص املغنــــاة موضــــع الدراســــة عــــىل تنــــوع الــــروي. ولعــــل انتفــــاء النمطيــــة  -3

العروضــية عـــن الــنص املَُغنَّـــى يضــمن التـــدفق اإليقـــاعي املتنــوع املنســـجم بــام يتناســـب مـــع 

 غرض األداء الغنائي.

ألجــــزاء مــــن اتســــمت كثــــري مــــن النصــــوص موضــــع الدارســــة بــــالتكرار املتــــوازي يف هنايــــة ا -4

 خالل التزام الروي والردف وحركة إشباع الروي. 
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اتســـــمت كثـــــري مـــــن النصـــــوص موضـــــع الدراســـــة بتكـــــرار متـــــوازي يف التفعـــــيالت املنتهيـــــة  -5 

 بساكنني.

فاعلية الصوائت ال سيام حني تكون ردفا أو تأسيسا أو ما يشبه التأسيس،  و"موضع املد  -6

يء باملــــد يف هــــذه املواضــــع لنغمتــــه وللــــني إنــــام هــــو قبيــــل الطــــرف جمــــاوًرا لــــه )...( إنــــام جــــ

الصــوت بــه. وذلــك أن آخــر الكلمــة موضــع الوقــف، ومكــان االســرتاحة واألون) الدعــة 

والسكون(؛ فقدموا أمام الصوت املوقوف عليه ما يؤذن بسكونه، وما خيفض من غلـواء 

الناطق واستمراره عىل سنن جريه، وتتابع نطقه. ولذلك كثرت حروف املـد قبـل صـوت 

ليكــــــــون ذلــــــــك مؤذًنــــــــا بــــــــالوقوف ومؤدًيــــــــا إىل الراحــــــــة  -كالتأســــــــيس والــــــــردف-الـــــــروّي 

والسكون. وكلام جـاور صـوت املـد الـروي كـان آنـس بـه وأشـد إنعاًمـا ملسـتمعه. )...( بـل 

. "وذلــك مــن (38)يشء يرجــع إليهــا يف ذوقهــا وحســن النطــق هبــا " -أيــن وقعــت -املـد فيهــا

اف والوصــــول والتأســــيس واخلــــروج، وفــــيهن شــــأن املــــدات. ولــــذلك اســــتعملن يف األرد

 .(39)جيري الصوت للغناء واحلداء والرتنم والتطويح"

 قرص اجلمل وتوزيعها بام يتالءم مع أداء الغناء. -7

 :والتوصيات النتائج

 أوال. تكونت البنية اإليقاعية يف النصوص موضع الدراسة من:

وكانـت هـذه التفعـيالت غـري خاضـعة عوامل موسيقية غري لفظيـة تتثمـل يف التفعـيالت،  -1

 بالرضورة يف عددها وتكرارها لنظام البحر العرويض.

عوامل موسيقية لفظية، متثلت يف التكرار املتوازي يف األلفاظ، والـروي، والتكـرار غـري  -2

 املتوازي متثل يف تكرار احلروف واأللفاظ بعينها.

 جرس احلروف:  -3
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بــــرز عــــىل مســــتوى الــــنص وهــــي عــــىل الرتتيــــب حيــــث كــــان للصــــوامت اآلتيــــة احلضــــور األ

بحسب درجة حضورها: ل، م، ن، ب، ر، س، ت، ه، ف، ح، ع، ك، د، ق، أ، ش، ص، ج، خ، 

غ، ط، ذ، ض، ث، ز، ظ. وهـــو حضـــور يتناســـب مـــع طبيعـــة جـــرس احلـــروف يف العربيـــة ودرجـــة 

 حضورها يف النصوص.

( مرة 317وزا بتكرار بلغ )ربأما الصوائت فقد كان لصوت املد)األلف( احلضور األكثر 

 ( حرًفا.3192عىل مستوى النصوص موضع الدراسة التي تكونت من )

 ثانيا. نصوص األغاين موضع الدراسة تتوافق مع خصائص املوشحة.

 ثالًثا. الوعي النغمي لدى الشاعر ولدى الفنان، ويظهر ذلك من اآليت:

القـوايف، مـع علمنـا أن  انسجام التفعيالت وتناسب مواضع تكرارها، وكذا انسـجام - أ

الشاعر ال علـم لـه بقواعـد العـروض العربيـة بوصـفها قـوانني ومصـطلحات؛ إنـام هـو 

 الذوق والفن.

كتابــــــة الــــــنص كتابــــــة ختتلــــــف يف توزيعهــــــا للتفعــــــيالت والعبــــــارات عــــــن الــــــنص   - ب

الشـــعري الشـــعبي النبطـــي يـــدل عـــىل وعـــي بـــالنغم يف أثنـــاء األداء ولـــيس يف أثنـــاء بنـــاء 

 النص فقط.

 استغالل طبيعة الصوائت وأثرها يف التطريب. -ج

ع يف سبيله توزيع التفعيالت ) التقسيم  رابًعا. التزم الشاعر النظام النغمي ) التطريب( وطوَّ

 الزمني للوحدات الكالمية(.

خامًســا.  اســتغل الشــاعر التنــوع القــافوي؛ ليكــون أكثــر حريــة، وليســبغ مشــاعره عــىل الــنص 

 وإيقاعه. 

ســــب توزيــــع التفعــــيالت وانســــجامها مــــع تنــــوع الــــروي أضــــفى عــــىل النصــــوص سادًســــا.  تنا

 حركة تنغيمية منسجمة.
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 التوصيات: 

 يويص الباحث باآليت:

ره مـــن األغـــاين املــؤداة يف حمافظـــة املهـــرة وتوثيقهــا لتكـــون مصـــدًرا ـر مـــا يمكـــن حصـــحصــ -1

 ومرجًعا للباحثني.

اخلصـــائص الفنيـــة للشـــاعر إفـــراد األغـــاين، أو الشـــعراء ببحـــوث مستفيضـــة تكشـــف عـــن  -2

 ولألغاين.

 دراسة تأثري األداء وإيقاع اآلالت عىل النص املغنَّى. -3

 ملحق

 جدول يوضح تكرار احلروف يف النصوص موضع الدراسة:

الصو

 ت

الشدة  الصفة

 والرخاوة

 إمجايل العارش التاسع الثامن السابع السادس اخلامس الرابع الثالث الثاين األول

 352 38 43 32 41 54 32 32 17 34 29  جمهور ل

 341 42 42 37 58 44 25 20 34 23 16   ي

 317 38 35 32 32 59 19 24 37 18 23   ا

 233 27 31 16 31 39 19 13 19 20 18   و

 201 28 27 20 21 24 18 14 17 15 17  جمهور م

 197 19 34 17 32 26 16 8 16 19 10  جمهور ن

 162 16 16 21 29 17 18 3 12 11 19 شدة جمهور ب

 143 18 19 12 18 17 5 14 13 12 15  جمهور ر

 121 19 15 8 9 9 6 5 12 32 6 رخو مهموس س

 119 11 18 16 15 16 10 8 16 4 5 شدة مهموس ت

 112 6 11 10 11 29 10 10 11 7 7 رخو مهموس ـه

 108 12 31 3 11 20 1 5 11 8 6  مهموس ف

 106 9 15 10 19 12 6 8 14 6 7 رخو مهموس ح

 92 13 11 8 10 16 10 2 7 7 8  جمهور ع

 92 7 10 18 12 16 2 3 14 7 3 شدة مهموس ك

 91 10 15 12 8 23 6 1 8 8 1 شدة جمهور د
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 88 10 17 6 7 15 3 6 12 4 8 شدة مهموس ق

 51 7 7 10 1 7 4 ــــــ 1 8 6   أ

 51 8 8 5 4 10 3 2 3 2 6 رخو مهموس ش

 35 8 3 ــــــــــــــــــ 3 9 4 1 3 2 2 رخو مهموس ص

 31 5 2 3 2 3 1 3 2 8 2  جمهور ج

 30 6 6 1 5 3 ـــــــ 2 4 1 2 رخو مهموس خ

 28 2 10 4 3 2 ـــــــ 1 1 2 3  جمهور غ

 25 3 1 2 2 2 3 4 2 3 3 شدة مهموس ط

 20 1 3 2 3 ـــــــــــ 3 2 1 2 3 رخو جمهور ذ

 14 2 2 1 4 ــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــــ 1 4  جمهور ض

 12 1 5 ــــــــــ 3 2 ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ 1 رخو مهموس ث

 11 ــــــــ 1 ــــــــــــــــــــــ 2 2 ــــــ ــــــــ 4 2 ـــــــ  جمهور ز

 9 1 1 ـــــ 4 1 ـــــــ ـــــــ 1 ـــــــ 1 رخو جمهور ظ

   241 267 523 191 365 470 429 309 466 382 3192 

 

 اهلوامش:

 .3املختار من كتاب اللهو واملالهي: (1)

 .235:املهرة ذكريات وخواطر وأشجان (2)

 .237املصدر السابق: (3)

 .239املصدر السابق: (4)

 .242املصدر السابق:  (5)

 .243املصدر السابق: (6)

 .199املصدر السابق:  (7)

 .10التفعيلة:  اإليقاع يف الشعر العريب من البيت إىل (8)

 . 244السابق:  (9)

 .43: التعبري املوسيقي (10)

 12: املصدر السابق (11)

 315نرضة اإلغريض يف نرصة الغريض، نقال عن:  املوشحات األندلسية دراسة فنية عروضية:  (12)
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  40املوشح يف مآخذ العلامء عىل الشعراء: (13) 

 1اإليقاع يف الشعر العريب من البيت إىل التفعيلة:  (14)

 149انزياح موسيقى املوشحات وإيقاعاهتا:   (15)

 134انزياح موسيقى املوشحات:  (16)

 139طراز التوشيح، نقال عن انزياح موسيقى املوشحات:  (17)

 166املهرة ذكريات خواطر وأشجان:  (18)

 167: املصدر السابق (19)

 64/ 1: اخلصائص (20)

 168املهرة  ذكريات خواطر وأشجان:  (21)

 10/388 :مادة ك لسان العرب (22)

 3/ 10مادة ق: لسان العرب،  (23)

 273املهرة ذكريات خواطر وأشجان:  (24)

 147ينظر: انزياح املوشحات:  (25)

 204/ 1لسان العرب:  (26)

 270املهرة  ذكريات وخواطر وأشجان:  (27)

م، والنص موجود يف: املهرة، 2020، يونيو، 3من خالل تواصل الباحث بالشاعر بالواتس آب،  (28)

 270ذكريات وخواطر وأشجان: 

 151وشحات: ينظر: انزياح موسيقى امل (29)

 3/ 10لسان العرب:  (30)

م. والنص يف: املهرة، ذكريات 2020، يونيو، 3من خالل تواصل الباحث بالشاعر بالواتس آب،  (31)

 271وخواطر وأشجان: 

 .274املهرة ذكريات وخواطر وأشجان:  (32)

 .151ينظر: انزياح موسيقى املوشحات:  (33)

م. والنص موجود يف: املهرة  2020، يونيو، 3من خالل تواصل الباحث بالشاعر بالواتس آب،  (34)

 .284ذكريات خواطر وأشجان: 
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 137ينظر: انزياح موسيقى املوشحات:  (35)

 29ينظر: الصورة الفنية يف شعر أيب متام:  (36)

 املهرة ذكريات وخواطر وأشجان:  (37)

 235 -234/ 1اخلصائص:  (38)

 235/ 2اخلصائص:  (39)

 قائمة املصادر واملراجع:

 م.   1970مجال الدين، مصطفى، اإليقاع يف الشعر العريب من البيت إىل التفعيلة، مطبعة النعامن،  .1

 ، د.ت.4ابن جني، أبو الفتح عثامن، اخلصائص، اهليئة املرصية العامة للكتاب، ط .2
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