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ملخص البحث
هذا حبث بعنوان " موسيقى قصيدة أمل دنقل وأثرها الداليل " حناول فيه إلقاء الضوء على موسيقى الشعر احلر
متخذا قصيدة "أمل دنقل" منوذجا تطبيقيا هلا ،مبينني عالقة املوسيقى ابملعىن املراد والرؤية الشعرية ،وكيف أن املوسيقى
بكل مفرداهتا هلا أثر مباشر يف إبراز الرؤية الشعرية ،فالشعر احلر مل يتنصل من املوسيقى بكل أنواعها ،وإمنا جدد يف
تركيبتها الداخلية وخرج على األطر الثابتة اليت ورثناها عن الشعر العريب العمودي ذي الشطرين والبحر الواحد والقافية
املوحدة ،فالشعر احلر طور داخل هذا اإلطار ومل يطرحه كلية كما فعلت قصيدة النثر ،والشاعر "أمل دنقل "من األصوات
املتميزة للشعر احلر ،فهو من رواد اجليل الثاين للشعر احلر بعد انزك املالئكة وبدر شاكر السياب وعبد الوهاب البيايت
وصالح عبد الصبور وأمحد عبد املعطي حجازي ،وقد أتى البحث يف مقدمة وثالثة مباحث ،أما املقدمة فتحدثنا فيها
عن ماهية املوضوع وأمهيته ،وأما املبحث األول فقد أتى بعنوان  :املوسيقى وأثرها يف بنية قصيدة أمل دنقل ،وأما املبحث
الثاين فقد أتى بعنوان  :البحور الشعرية وأثره ا الداليل يف شعر أمل دنقل ،وأما املبحث الثالث فقد أتى بعنوان  :القافية
وأثرها يف الرؤية الشعرية ،مث اخلامتة وفيها أهم النتائج اليت توصل إليها البحث ،مث أخريا قائمة ابملصادر واملراجع.

 1أستاذ البالغة والنقد األديب واألدب املقارن املساعد بكلية اللغة العربية جامعة السلطان عبد احلليم معظم شاه اإلسالمية العاملية ماليزاي mohamedrady@unishams.edu.my
 2أستاذ البالغة والنقد األديب املساعد بكلية اللغة العربية جامعة السلطان عبد احلليم معظم شاه اإلسالمية العاملية ماليزاي drragabibrahim@unishams.edu.my
 3أستاذ دكتور بكلية اللغات واالتصال -جامعة السلطان زين العابدين -ماليزايsayedsalim@unisza.edu.my.
4
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. الوزن الشعري – املوسيقى – القافية – األثر الداليل:الكلمات املفتاحية
Abstract
This is research entitled “Music of Amal Dunqul’s poem and its semantic effect,” in which we
try to shed light on the music of free poetry, taking the poem “Amal Dunqul” as an applied model
for it, showing the relationship of music to the intended meaning and poetic vision, and how music
with all its vocabulary has a direct impact on highlighting the poetic vision. Free poetry did not
renounce music of all kinds, but rather renewed its internal structure and departed from the fixed
frameworks that we inherited from vertical Arabic poetry with two halves, one sea and unified
rhyme. He is one of the distinguished voices of free poetry, as he is one of the pioneers of the second
generation of free poetry after Nazik Al-Malaika, Badr Shaker Al-Sayyab, Abdul-Wahhab AlBayati, Salah Abdul-Sabour and Ahmed Abdul-Muti Hijazi. It came under the title: Music and its
Effect on the Structure of Amal Dunqul’s Poem. As for the second topic, it came with the title:
Poetic Seas and its Semantic Effect on Amal Dunqul’s Poetry. As for the third topic, it came with
the title: Rhyme and Enrich it in the poetic vision, then the conclusion, which contains the most
important findings of the research, and finally a list of sources and references.
.Keywords: poetic meter - music - rhyme - semantic effect

:مقدمة
بروزا من بني الفوارق الكثرية بني فن الشعر وبني
ً  وتكاد تكون الفارق األكثر،املوسيقى عنصر أساس من عناصر الشعر
 ظلت قوانني صارمة يلتزمها، وظلت املوسيقى هكذا عرب عمر شعران العريب املديد،غريه من الفنون األدبية األخرى
 ويوظف الشاعر، وظل البيت ذو الشطرين هو املهيمن على شكل القصيدة العربية،شديدا
ً الشاعر يف قصيدته التز ًاما

 إىل أن ظهر ما، تتكرر تفاعيل هذا البحر يف كل األبيات الشعرية بعدد اثبت بشكل منتظم،احدا طوال القصيدة
ً حبرا و
ً
 وإمنا يصح أن يتغري عدد التفعيالت من شطر إىل، وهو "شعر ذو شطر واحد ليس له طول اثبت،يسمى ابلشعر احلر
.5"شطر
.60 ،م1967 ،3 ط، قضااي الشعر العريب املعاصر منشورات مكتبة النهضة، انزك املالئكة-5
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خروجا على التقاليد
وميكن أن ميزج بني أكثر من حبر يف القصيدة الواحدة ،وعدد التفاعيل غري حمدود وع ّد هذا ً
تطورا ضرورًاي تتطلبه ظروف التجربة املعاصرة؛ ألن الشعراء أحسوا
العربية للقصيدة لكن مبدعي الشعر احلر والنقاد ع ّدوه ً
"بوطأة املوسيقى الشعرية القدمية على أنفسهم ،أحسوا أن مشاعرهم ووجداانهتم ال ميكن حصرها يف تلك البحور
العروضية املرصودة وكل مشتقاهتا وأهنم يف حاجة كما يعربون عن املوسيقى اليت تنغمها مشاعرهم املختلفة ،إىل شيء
6
مس جوهر موسيقى
من التعديل يف الفلسفة اجلمالية اليت تسند تلك القوالب املوسيقية القدمية"  ،وحدث تغيري شامل ّ
جديدا كل اجلدة للقصيدة العربية من حيث املبىن واملعىن ،أو من حيث اإلطار
القصيدة والقصيدة ككل " كان
ً
تشكيال ً
واحملتوى" ،7وجلوء الشاعر احلديث إىل هذا الشكل املوسيقي اجلديد ليس نتيجة لعجزه عن النظم يف القالب القدمي،

مباشرا للحالة النفسية أو الشعورية اليت
خاضعا
"إمنا كان الدافع احلقيقي هو جعل التشكيل املوسيقي يف جممله
ً
ً
خضوعا ً
يصدر عنها الشاعر" 8وهذه األوزان هبذا الشكل اجلديد ،وهبذه الرتكيبة املزجية واألوزان احلرة اليت استطاع الشاعر
احلديث أن يولدها من الشكل القدمي أاتحت "للفرد العريب املعاصر أن يهرب من األجواء الرومانتيكية إىل جو احلقيقة
9
نوعا
الواقعية"  ،فالقصيدة بشكلها املوسيقي اجلديد "صورة موسيقية متكاملة تتالقى فيها األنغام املختلفة وتفرتق حمدثة ً
من اإليقاع الذي يساعد على تنسيق مشاعر الشاعر وأحاسيسه املشتتة" 10ومن هنا مل تكن الصورة التشكيلية ملوسيقى
الشعر القدمي لتفي هبذا الغرض " ألن القصيدة يف جمملها مل تكن متثل بنية أو صورة موسيقية على هذا النحو بل كانت
وحدة موسيقية متكررة".11

وما يقال على املوسيقى واألوزان يقال على القافية ،ولكن ليس على نظام القالب القدمي ،نوع الشاعر احلديث
يف القافية على النحو الذي سيتضح يف الصفحات التالية ،و"أمل دنقل " من أبرز شعراء القصيدة احلديثة و ًلعا ابملوسيقى
اهتماما هبا وابلبنية اإليقاعية ،وسأتناول يف الصفحات التالية املوسيقى يف شعره.
و ً
املبحث األول :املوسيقى وأثرها الداليل ف قصيدة أمل دنقل:

 -6عز الدين إمساعيل ،الشعر العريب املعاصر قضاايه وظواهره الفنية واملعنوية ،دار الفكر العريب ،ط.61 ،3
 -7السابق.62 ،
 -8السابق ،63 ،وانظر أيضا :شريفة عثمان عباس ،البناء الفين ف شعر أمل دنقل.23 ،
 -9عز الدين إمساعيل ،الشعر العريب املعاصر قضاايه وظواهره الفنية واملعنوية.61 ،
 -10حممد مصطفي أبو شوارب ،إيقاع الشعر العريب وتطوره وجتديده ،دار الوفاء للطباعة والنشر ،األسكندرية ،ط.102 ،2005 ،1
 -11شريفة عثمان عباس ،أدوات البناء الفين ف شعر أمل دنقل ،ماجستري ،جامعة اخلرطوم ،السودان2009 ،م ،ص .،23
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مهموما بقضااي القصيدة احلديثة ،دائم البحث هلا عن أشكال جديدة ،ومضامني تستوعب التجربة
كان "أمل دنقل "
ً
خملصا هلا
الشعرية احلديثة ،وموسيقى تستوعب كل ذلك ،ارتبط بتجربته الشعرية ارتباطًا وثي ًقا ،عاش لرؤيته الشعرية ً
ومؤمنًا هبا ،وارتبطت املوسيقى عنده حبالته النفسية ،وقامت بدور كبري يف اإلحياء ابملعاين الدفينة يف خبااي الشعور ،ومن
مث ألقت بظالهلا اإلحيائية على متلقى نصه الشعري وال غرو يف ذلك "فالقصيدة بنية إيقاعية ترتبط حبالة شعورية معينة
لشاعر بذاته فتعكس هذه احلالة ال يف صورهتا املهوشة اليت كانت عليها من قبل يف نفس الشاعر ،بل يف صورة جديدة
خاصا هبا من شأنه أن يساعد اآلخرين على االلتقاء هبا ،وتنسيق ملشاعرهم املهوشة وف ًقا لنسقها"12؛
منسقة تنسي ًقا ً
لذا جند يف شعره أن املوسيقى تعلو ويرتفع صوهتا ،وتكون ذات رجة عالية وإيقاع قوي عنيف ،والسيما يف القصائد اليت
ارتبطت مبواقف مجاهريية أو اليت ارتبطت بقضااي عامة ختص األمة مجعاء متثّل هذا يف قصيدة "الكعكة احلجرية" اليت
كتبها الشاعر وسط مظاهرات الطلبة يف السبعينيات وكان تعامل النظام معها عني ًفا ،كتب قصيدته وسط هذه األجواء
املشحونة بكل هذه االنفعاالت ،فكانت املوسيقى عالية مرتفعة فاستخدم الشاعر األصوات اجملهورة ،والقوايف احلادة،
تعبريا صادقًا عما خيتلج داخله من مشاعر غضب ،فيقول:
اليت تعرب ً
أيها الواقفون على حافة املذحبه
أشهروا األسلحه!
املوت ،وانفرط القلب كاملسبحه.
سقط ُ
والدم انساب فوق الوشاح!
املنازل أضرحه
والزانزن أضرحه
واملدى..أضرحه
فارفعوا األسلحه
واتبعوين!
أان ندم الغد والبارحه
 -12عز الدين إمساعيل ،الشعر العريب املعاصر قضاايه وظواهره الفنية واملعنوية.64 ،
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راييت :عظمتان ..ومججمه..
13
وشعاري :الصباح!
يتضح من الفقرة السابقة أن الشاعر اختار كلمات هلا جرس موسيقي قوي يناسب احلالة النفسية ،ويناسب مالبسات
القصيدة "فاجلرس اللفظي للكلمة وهي خاصية متيز اللغة العربية ،فالكلمات نفسها موزونة يف اللغة العربية ،واملشتقات
كلها جتري على صيغ حمددة ابألوزان املرسومة ،كأهنا قوالب البناء املعدة لكل تركيب وال نظري هلذا الرتكيب املوسيقي
14
جسد مدى األمل واملرارة والغضب اليت متوج
يف لغة من اللغات"  ،واختياره للحاء املفتوحة يف هناية كل سطر شعري َّ
بعدا من أبعاد التجربة الشعرية "فالتكرار هو أساس اإليقاع
هبا نفسه ،وأتى عنصر التكرار يف كلمة أضرحة ليجسد ً

أساسا لنظرية القافية يف الشعر احلديث".15
جبميع صوره كما جنده ً
قواي
فكلمة أضرحة مبعناها ،وتركيب حروفها ووقعها على األذن ،وتكرارها أكثر من مرة ،جعل للقصيدة ً
إيقاعا ً
متفجرا مبشاعر الغضب واألمل "والشاعر هبذا التشكيل الصويت يؤكد أن املوسيقى يف الشعر لديها قدرة على جتسيد
عني ًفا
ً
متلبسا ببنائه املوسيقي"،16
اإلحساس املستكن يف طبيعة العمل الشعري نفسه مع قدرة الشاعر على ربط بنائه الفكري ً

ويف املقابل جند يف قصائد الشاعر موسيقى هامسة ذات إيقاع حزين ونغم كسري ،ويظهر هذا يف قصائده اليت كتبها وهو
انتظارا للموت يف أية حلظة واليت كتب أثنائها ديوان "أوراق الغرفة
يرقد على سرير املرض يف مستشفي معهد السرطانً ،
 " 8وفيها مييل الشاعر إىل استخدام األصوات املهموسة والقوايف الساكنة اهلادئة والسيما قوايف األحرف اللينة ،وأصوات
املد ،وبناءًا على هذا فإن املوسيقى مبقدورها أن تشكل حلقة وصل متميزة بني ما يدور يف أعماق الفنان وبني متلقي
نصه الشعري عن طريق املوسيقى املتمثلة يف جرس الكلمات وإيقاعها ،وانتقاء القوايف املعربة عن جتربة الشاعر وكذلك
الوزن الشعري املناسب لذلك كله "وقد أدرك الشاعر هذه السلطة التأثريية يف املوسيقى فوظفها يف شعره توظي ًفا مجاليًا،
جتلى يف الكثري من الظواهر املوسيقية املستخدمة يف شعره وطريقته اخلاصة يف توظيف هذه العناصر السيما طريقته يف

 -13أمل دنقل ،األعمال الكاملة ،دار الشروق2012 ،م ،ديوان" :العهد اآليت" ،قصيدة" :سفر اخلروج" (أغنية الكعكة احلجرية).272 :271 ،
 -14عباس حممود العقاد ،الثقافة العربية أسبق من ثقافة اليوانن والعربيني ،املكتبة العصرية ،بريوت ،لبنان.122 ،
 -15شريفة عثمان عباس ،أدوات البناء الفين ف شعر أمل دنقل.38 ،
 -16املصدر السابق .64
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استخدام األوزان والتدوير ،والقوايف والتكرار وغريها من الظواهر املوسيقية"
صورا ورؤى
ميكن أن نفهم يف هناية األمر أن املوسيقى ال ينتج عنها أفكار جمردة بل ختلق
ً
إحساسا وتثري ً
إحساسا ،وتثري
أفكارا بل ختلق
ً
نستطيع من خالهلا أن نستكنه جتربة الشاعر ورؤيته يف قصيدته ،فاملوسيقى إذا ال تقدم ً
صورا ورؤى "فالنغمة املوسيقية تعمل على ختدير وعي املتلقي وتدعه أشد تقبال للنشوة الفنية إذ حتدث فيه حالة من
ً

الذهول والرعشة متداخلة وهي يف أصلها نغم يتسرب وجيول يف النفس ،مث يتجمد يف حلظة ،ويصبح معىن" ،18اتضح
من عرض النموذجني السابقني من قصائد أمل دنقل كيف أنه وظف موسيقى الكلمة توظي ًفا موحيًا وربطه ربطًا وثي ًقا
ابملعىن.
املبحث الثاين :البحور الشعرية وأثرها الداليل ف شعر أمل دنقل:

الوزن الشعري :هو عبارة عن جمموعة من التفعيالت اليت يتألف منها البيت بكيفية معينة وترتيب معني ،19وهذه
التفعيالت تتكرر بشكل منتظم ورتيب يف كل بيت من أبيات القصيدة يستطيع القارئ للقصيدة أن يتوقعها من أول
بيت يف القصيدة "يعين هذا أن هناك صيغًا أساسية لألوزان أو البحور الستة عشر للقصيدة العربية املوروثة ،والشاعر
مىت اختار صيغة من صيغ هذه األوزان كان عليه أن يلتزمها طوال قصيدته ،وال حييد عنها ،أي أن هذه الصيغ الكثرية
متاحا له سواها" ،20والفنون
تظل إمكاانت نظرية مطروحة أمام الشاعر حىت إذا ما اختار واحدة منها تقيد هبا ومل يعد ً
على وجه العموم ويف القلب منها األدب وا لشعر ختاطب الذوق والوجدان ،فهي دائما تصبو إىل التغيري ،والشاعر
بطبيعته وطبيعة موهبته متمرد على كل شيء حوله ،يريد تغيريه حسب رؤيته الشعرية ،هذا إىل جانب أن الشكل
املوسيقي القدمي نظام رتيب منضبط يستطيع القارئ أن يتوقعه من بداية القصيدة إىل آخرها ،ليس فيه مفاجآت للقارئ

"وكان هذا عامال من العوامل اليت دفعت الشاعر العريب  -منذ عصور موغلة يف القدم  -إىل أن يتمرد على هذا الشكل
قليال من حدة صرامته وانضباطه ،وهو أيضا عامل من أهم العوامل اليت دعت الشاعر العريب املعاصر إىل
وأن يكسر ً
 -17شريفة عثمان عباس ،أدوات البناء الفين ف شعر أمل دنقل.65 ،
 -18إيليا احلاوي ،الرمزية والسرايلية ف الشعر الغريب والعريب ،دار الثقافة ،بريوت ،الطبعة الثانية 1983م.119 ،
 -19صربي إبراهيم السيد ،أصول النغم ف الشعر العريب ،دار املعرفة اجلامعية ،األسكندرية.39 ،1993 ،
 -20علي عشري زايد ،عن بناء القصيدة العربية احلديثة ،مكتبة ابن سينا2002 ،م.163 ،
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إحكاما ،وأكثر مرونة
البحث عن شكل موسيقي جديد يصوغ من خالله رؤيته الشعرية احلديثة ،شكل يكون أقل
ً
وطواعية من الشكل املوروث".21
نتيجة هلذه العوامل السابقة ،ونزعة التطوير اليت يرنو إليها املبدع احلديث استطاع " أن يستخلص من الشكل
املوسيقي املوروث للقصيدة إمكاانت إيقاعية جديدة يضعها – إىل جانب الشكل املوروث – رهن التعبري عن رؤيته
الشعرية احلديثة ،وقد وصل من خالل حماوالته إىل ما عرف يف شعران العريب احلديث ابسم الشعر احلر".22
الشعر احلر:

الشعر احلر هو ذلك النوع من الشعر الذي التزم التز ًاما دقي ًقا ابألساس اجلوهري من أسس اإليقاع يف الشكل املوروث،

وهو تكرار وحدة اإليقاع ويلتزم ابلقافية ،ولكنه ال يلتزم فيها نس ًقا اثبتًا ،أما األساس الذي حترر منه هذا الشكل كلية
من األسس املوسيقية للشكل املوروث فهو "البيت" مبعناه املوروث  -أي مبعىن عدد حمدد من التفاعيل يلتزم يف كل
سطر طوال القصيدة  -فالقصيدة احلرة ال تلتزم أبي عدد حمدد من التفاعيل يف أي سطر من السطور".23
إيقاعا مركبًا واترة أخرى يوظف
املتأمل يف موسيقى "أمل دنقل " يالحظ أنه نوع يف استخدام اإليقاع فتارة يوظف ً
أحاداي وإن كان أكثر ما وظفه هو اإليقاع املركب ،شأن رؤيته الشعرية وتعقيدها ،وخاصة القصائد الدرامية اليت
إيقاعا
ً
ً
قسم فيها القصائد إىل مقاطع ،حيث أن كل مقطع له وزن خيتلف عن املقطع اآلخر ،وهذا أعطى للشاعر انسيابية
ّ
األوزان.

 -21املصدر السابق.166 ،
 -22اعلى عشري زايد ،عن بناء القصيدة العربية احلديثة.173 ،
 -23املصدر السابق.170 ،
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ركز على البحور الصافية ،أي البحور اليت تتكون من تفعيلة واحدة تتكرر على طول السطر الشعري ،ونظم
24
اضحا غري ملتبس" ،25وميكن تقسيم النسبة
معظم شعره عليها  ،واختياره هلذه األوزان الصافية والبسيطة "خلق ً
إيقاعا و ً
املئوية لتوظيف الشاعر للبحور واألوزان كما هو موضح يف اجلدول التايل:
البحر

نسبة القصائد الواردة به

املتدراك

% 32

الرجز

% 25

الرمل

% 14

املتقارب

%6

الكامل

%6

الوافر

%3

ومل خيرج من هذه األوزان الصافية إىل األوزان املركبة حيث دخلت أكثر من تفعيلة يف القصيدة سوى أربع عشرة قصيدة
فقط من جمموع قصائد الشاعر ،26وهذا يدل داللة قاطعة على إرادة الشاعر توصيل رسالته الشعرية واضحة جلية حىت
ميكنها من إاثرة وعي املتلقي وإيقاظ انتباهه.
ويف بعض القصائد ميزج الشاعر بني األوزان الثالثة "وزن املتدارك والرجز والرمل ،ألن هناك عالقة موسيقية
داخلية جتمع بني هذه البحور الثالثة حبيث يسهل حتول أحدها إىل اآلخر دون شذوذ ،حيث ميكن حتويل تفعيلة الرمل
"فاعالتن" إىل املتدارك "فاعلن" ،وذلك حبذف السبب األخري من تفعيلة الرمل على النحو التايل:
27
فاعالتن فاعلن
َََْ َ َْ ْ َ َْ َ ْ
 -24انظر :أمحد طه ،قراءة النهاية .مدخل إىل قصائد املوت ف أوراق الغرفة  ،8جملة إبداع ،القاهرة ،عدد.41 ،1983 ،1
 -25علي خبوش ،التلقي ف شعر أمل دنقل ،ماجستري ،جامعة حممد خيضر ،اجلزائر2004 ،م.199 ،
 -26املصدر السابق نفسه.
 -27شريفة عثمان عباس ،أدوات البناء الفين ف شعر أمل دنقل.
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ففي قصيدة "يوميات كهل صغري السن" حيث يتناوب املتدارك بتفعيلته املعيارية "فاعلن" والرجز بتفعيلته
املعيارية "مستفعلن" على مقاطع القصيدة
يقول:
أعرف أن العامل يف قليب مات!
َََْ ْ َ َْ ْ َ َْ ْ َ َْ ْ َ َْ ْ ْ
فعلن فعلن فعلن فعلن فعالن
لكين حني يكف املذايع ..وتذ غلق الـ حجرات
ّ

َ َْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ْ ْ
َََْ ْ َ َْ ْ َ َْ َْ َْ ْ
فاعلن فَعِلُن فعِالن
فعلن فعلن فعلن فعلن
أنبش قليب أخرج هذا اجلسد الشمعي
َََْ ْ َ َْ ْ َ َْ ْ َ َْ ْ َ َ َ ْ َ َْ َ ْ

فعلن فعلن فعلن فعلن فعلن فاعلن
املالحظ يف تفعيالت هذا املقطع سيطرة "فَعِلن" و "فَـ ْعلن" يف حني تراجع التفعيلة املعيارية للمتدارك "فاعلن" ،ويالحظ
كذلك أن الشاعر مل يلتزم بتفعيلة موحدة لضرب القصيدة ففي حني انتهى السطر األول بـ "فعالن" انتهى السطر الثاين
بـ "فَعِالن".28
ويف املقطع الثاين من القصيدة نفسها ينسحب وزن املتدارك ليحل حمله وزن الرجز يقول:
وفجأة ..ينسكب الشراب يف حتطم الـ دوارق
َََ َْ َ ْ َ َْ َ َ ْ َ َ َْ َ ْ َ َ َْ َ ْ َ َ َْ ْ

مفاعلن ُمفتعلن مفاعلن مفاعلن فعولن
ي ..من األكمام حىت اخلاصرة!
يبل ثوبـ ك الفراشـ َّ
َََ َْ َ ْ َ َ َْ َ ْ َ َْ َ َ ْ َ َْ َْ َ ْ َ َْ َْ َ ْ

 -28شريفة عثمان عباس ،أدوات البناء الفين ف شعر أمل دنقل.67 :66 ،
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مفاعلن مفاعلن ُم ْفتعلن مستفعلن مستفعلن
املغين فمه مرتبكا
وحني يفغر ّ
َََ َْ َ ْ َ َ َْ َ ْ َ َْ َ َ ْ َ َْ َْ َ ْ
مفاعلن مفاعلن مفتعلن مستفعلن
تنفجرين ضحكا!
َََْ َ َ ْ َ َ َْ ْ
مفتعلن فعولن
29

تشتعلني ضحكا!
َََْ َ َ ْ َ َ َْ ْ
مفتعلن فعولن
هنا مل يلتزم الشاعر بتفعيلة موحدة لضرب القصيدة ،حيث انتهى كل سطر بصورة ال متاثل السطر التايل له فكانت على
النحو التايل " فعولن – مستفعلن – مستفعلن – فعولن  -فعولن".
كما يالحظ أن السطر الشعري ،وهو غري مدور هنا يتضمن ثالث صور للتفعيلة ،وإذا ما أخذان يف االعتبار
أن هذه التفعيلة تنتظم على وزنني "املتقارب والرجز".
ففي هذه الفقرة تنوع يف موسيقى القصيدة ،حيث إن السطر الشعري الواحد يتضمن ثالث صور للتفعلية،30
والتنوع يف موسيقى القصيدة يعد ميزة من مميزات التطور املوسيقي يف القصيدة احلديثة ألن "التنويع يف موسيقى القصيدة
خيفف من سطوة النغمات اليت ترتدد يف إطار الوزن الواحد من أول القصيدة إىل آخرها".31
وتشطريا ويف
حاول الشاعر أن يطوع أوزانه العروضية مبا خيدم جتربته الشعرية حيث تصرف يف التفعيالت حذفًا وزايدة
ً
ذلك يقول" :إنين دائب البحث عن حلول جديدة ملشاكل القصيدة احل ديثة سواء من جهة اللغة ،أو املوسيقى ،أو

 -29انظر :شريفة عثمان عباس ،أدوات البناء الفين ف شعر أمل دنقل.68 ،
 -30املصدر السابق نفسه.
 -31يوسف بكار ،بناء القصيدة ف النقد العريب القدمي ،دار األندلس ،بريوت1983 ،م.172 ،
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البناء" ،32ففي قصيدة "سباراتكوس" ،استخدم الشاعر تنويعات كثرية للتفعيلة املعيارية لبحر "الرجز" وهي "مستفعلن"
يقول:
معلق أان على مشانق الصباح
َََ َْ َ ْ َ َ َْ َ ْ َ َ َْ َ ْ َ َ ْ ْ
مفاعلن مفاعلن مفاعلن مفاع
وجبهيت ابملوت حمنية!
َََ َْ َ ْ َ َْ ْ َ َ ْ َ َْ ََْ

مفاعلن مستفعلن فعلن
ألنين مل أحنها حيَّه!
َََ َْ َ ْ َ َْ َ َ ْ َ َْ ْ
مفاعلن مفتعلن فعلن

فالشاعر استخدم هنا "مفتعلن" و "مفاعلن"إضافة إىل "مستفعلن" لكنه جلأ إىل ظاهرة احلذف العروضي حيث
حذف يف الشطر األول من "مفاعلن" سببًا خفي ًفا فأصبحت "مفاع" وحذف السطر الثاين ،والثالث الوتد اجملموع من
"مستفعلن" فأصبحت "فَـ ْعلن".33

من األشياء اليت حور فيها أمل دنقل داخل الوزن الشعري ،هو تطويل التفعيلة الواحدة وذلك بزايدة حرف
ساكن إىل آخر ساكن فيها ،فيلتقي يف التفعيلة حرفان ساكنان متتابعان وهذه الظاهرة مسيت بـ "املقطع زائد الطول"،34
واملقطع زائد الطول هذا ال ميكن إثباته إال يف هناية السطر الشعري ومثال على هذه الظاهرة قول أمل دنقل يف قصيدة
"اخليول":

الفتوحات  -يف األرض  -مكتوبة بدماء اخليول
َ َْ َ ْ َ َ َ ْ َ َْ َ ْ ْ
َََْ َ ْ َ َْ َ ْ َ َْ َ ْ
 -32عبلة الرويين ،اجلنويب ،دار سعاد الصباح ،القاهرة1992 ،م.26 ،
 -33شريفة عثمان عباس ،أدوات البناء الفين ف شعر أمل دنقل.76 :75 ،
 -34عز الدين إمساعيل ،الشعر العريب املعاصر قضاايه وظواهره الفنية واملعنوية.102 ،
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فاعلن فعلن فاعالن
فاعلن فاعلن فاعلن
قواي على إحداث وقفة حادة يف هناية هذه األسطر كما تعمل
التقاء الساكنني يف هناية كل سطر ميثل ً
أتكيدا ً
كبريا ،35وإىل جانب
على وقف الدفق الشعوري الفياض عند الشاعر مما يقطع فرصة امتداد السطر الشعري امتدادا ً
الوقفة احلادة للبيت اليت ينتهي معها الدفق الشعوري املمتد ،حتمل هذه الوقفة أيضا داللة أخرى وهي أن الشاعر أراد
التأكيد بوقوفه احلاد الساكن على اخليول وهي رمز القوة لينبه متلقي نصه الشعري ،ومن مث املواطن العريب يف العصر
احلاضر إىل أمهية امتالك القوة ،فالقوة هي السبيل الوحيد لعودة احلق ،وإذا ختيلنا لقطة هلا كأهنا موسيقى تصويرية
للحدث كله يف بداية القصيدة حىت ينتبه القارئ إىل أمهية "اخليول" رمز القوة والعزة يف الرتاث العريب واإلسالمي.
هذا وعلى الرغم من غلبة الشعر احلر على قصيدة "أمل دنقل" فإن بعض القصائد اليت كتبت ابلشكل احلر
ميكن إعادة ترتيب األبيات لتصبح يف شكل عمودي ،وخاصة معظم قصائد ديوان "مقتل القمر" ،ومن املمكن أن
يكون السبب راجع إىل حداثة عهد الشاعر ابلشكل احلر ،فلم خيلص ذهنه من الشكل العمودي بعد ،ويف ذات الوقت
كامال وما زال أثر التأثر ابلشكل العمودي ابقيًا ،والنموذج هلذا الشكل قصيدة
مل خيتمر الشكل احلر يف ذهنه
اختمارا ً
ً
"طفلتها" يقول أمل دنقل:

العيون الواسعات اهلادئه
والشفاة احللوة املمتلئه:
فتنة طفليّة
أذكرها
وهي عن سبعة عشر منبئه
إنين أعرفها
فاقرتيب
فكالان يف طريق أخطأه
ساقين محقى
 -35انظر :شريفة عثمان عباس ،أدوات البناء الفين ف شعر أمل دنقل.78 ،
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ويف حلقي مرارة شوق
و ٍ
أمان صدئه
فابسمى اي طفليت
(منذ مضت ..وابتسامات الضحى منطفئه)
ثرثري
(صوتك موسيقى حكت صوهتا ذا النربات املدفئه)
 "إحك يل أحجيةً" مل يبق يف جعبيتغري احلكااي السيئه
فامسعيها اي ابنيت مسرعةً
36
عربت فيها الليايل ..مبطئه

بعد قراءة القصيدة ميكن إعادة ترتيب السطور الشعرية حبيث تظهر يف شكل عمودي فيمكن كتابتها كالتايل:
والشفاة احللوة املمتلئه:
العيون الواسعات اهلادئه
وهي عن سبعة عشر منبئه
فتنة طفليّة أذكرها
إنين أعرفها فاقرتيب
ساقين محقى ويف حلقي مرا
فابسمى اي طفليت (منذ مضت
ثرثري (صوتك موسيقى حكت

"إحك يل أحجيةً" مل يبق يف
فامسعيها اي ابنيت مسرعةً
وبتقطيع بعض األبيات عروضيًا جند أهنا من حبر الرمل:
 -36أمل دنقل ،األعمال الكاملة ،ديوان "مقتل القمر" ،قصيدة "طفلتها".18 :17 ،
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إن ـ ــين أعــرفهـ ـ ــا فـ ـ ــاقت ـ ـ ـربـ ـ ـ ــي
ََ َْ ََ ََ َْ ََ ََْ ََ ََ َْ ََ َْ َ ََ ََ َْ
فــاعــالتـ ـ ـ ـ ـ ــن فـ ـ ـ ــعالتـ ـ ــن فعال
ف ـ ــكالنـ ـ ــا يف ط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريق أخطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأه
ََ ََ ََ َْ ََ َْ َ َْ ََ ََ َْ ََ َْ َ َْ ََ ََ َْ
ف ـع ـ ــالت ـ ـ ـ ــن فـ ـ ـ ــاع ـ ـ ــالتـ ـ ـ ــن ف ـ ــاع ـ ـ ــال
سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاقين محقـ ـ ـ ـ ـ ــى ويف حلقي مـ ـ ـ ـرا
ََ َْ ََ ََ َْ ََ ََْ َْ ََ ََ َْ ََ َْ َ َْ ََ ََ َْ
فــاعــالتـ ـ ـ ـ ـ ــن فـ ـ ـ ــاعالتـ ـ ــن فاع ـ ـ ـ ـ ـ ــال

رة ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوق وأمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
ـان ص ـ ـ ـ ــدئه
ََ ََ ََ َْ ََ َْ َ ََ ََ َْ ََ َْ َ ََ ََ َْ

ف ـع ـ ــالت ـ ـ ـ ــن ف ـ ـ ـ ـع ـ ـ ــالتـ ـ ـ ــن فـ ـ ـع ـ ـ ــال
فا لقصيدة من حبر الرمل الذي تفعيلته فاعالتن تتكرر يف كل شطر ثالث مرات ،ومسي البحر هبذا االسم
"لسرعة النطق به ،وهذه السرعة متأتية بسبب تتابع التفعيلة (فاعالتن)"  ،37وحبر الرمل هنا هبذه السرعة ،وسالسة
التفعيلة املعيارية له يناسب جتربة الشاعر يف القصيدة ،وهي قصيدة غنائية مثل معظم قصائد الديوان.
يف قصيدة أمل دنقل تتميز القصيدة احلرة على القصيدة العمودية ،ويعود هذا إىل خصوصية رؤيته ،فهو يؤمن بتميز
مجاعة الشعر احلر ،إذ يسعون إىل إدراك احلقيقة وإدراك اجلمال.38
ويف بعض القصائد ميزج بني الشكلني احلر والعمودي ،وإن كانت هذه النسبة ضئيلة وال متثل عند الشاعر
ظاهرة ،مما يؤكد على أنه ال يلجا إليها إال عند الضرورة الفنية اليت تقتضيها طبيعة التجربة ،فتكون مطلبًا فنيًا "أي عندما
 -37مقال على شبكة االنرتنت www.elibrarg/4arab.com/ebooks 8- 5 - 2016
وانظر أيضا :عبد العزيز عتيق ،علم العروض والقافية ،دار النهضة للطباعة والنشر ،بريوت 1407 ،هـ 1987 -م.80 :79 ،
 -38انظر :علي رمحاين ،الرفض والتجاوز ف شعر أمل دنقل ،ماجستري ،جامعة حممد خيضر ،بسكرة ،اجلزائر2003 ،م .127
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يرى أن الشكل القدمي قادر على إغناء التعبري عن رؤيته بقدر ال يتيحه االقتصار على الشكل احلر" ،39ففي قصيدته
اليت يقول فيها:
اسا
حر ً
تسألين جارييت أن أكرتي للبيت ّ
فقد طغى اللصوص يف مصر ..بال رادع
فقلت :هذا سيفي القاطع
اسا!
ضعيه خلف الباب .مرت ً
مشهورا
(ما حاجيت للسيف
ً

ما دمت قد جاورت كافورا ؟)
عيد؟
"عيد أبية حال عدت اي ُ
مبا مضى؟ أم ألرضى فيك هتويد؟
"انمت نواطري مصر" عن عساكرها
بدال منها األانشيد!
بت ً
وحار ْ
دما
ُ
انديت :اي نيل هل جتري املياه ً
لكي تفيض ..ويصحو األهل إن نودوا؟
40

"عيد أبية حال عدت اي عيد"؟
ففي هذا املقطع من القصيدة السابقة نالحظ أنه بدأ قصيدته بتفعيلة حبر الرجز املعيارية:
تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــألين جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارييت أن أكتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري
ََ َْ ََ ََ ََ َْ َ َْ ََ ََ ََ ََْ َْ ََ َْ ََ ََ َْ
مستع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلن مستعل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن مستفعلـ ـ ـ ــن
مث انتقل إىل حبر "البسيط" بتفعيلته املعيارية مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن

 -39املصدر السابق.128 ،
 -40أمل دنقل ،األعمال الكاملة ،ديوان" :البكاء بني يدي زرقاء اليمامة" ،قصيدة "من مذكرات املتنيب يف مصر".177 ،
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عيد أبية حال عدت اي عيد
عي ـ ـ ـ ـ ـ ُـد نْبِئ ـ ـَـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـى يَتِ َحـ ـاْ لْنـعُ ْدتي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاْ عِْي ـ ـ ـ ـ ُـدو
ََ َْ ََ َْ ََ ََ َْ َ ََ ََ َْ َ َْ ََ َْ ََ ََ ََْ َْ ََ َْ
مستفعل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن فعل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن مستفعل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن فعلـ ـ ـ ـ ــن
ِ
ضْي ِفْي َكتَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـه
ضاْ أ َْمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلئَـ ْر َ
ِميـَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاَْم َ
ََ ََ َْ ََ ََ َْ َ َْ ََ ََ َْ َ َْ ََ َْ ََ ََ َْ
متفعلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعلن مستفعل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
كتب الشاعر أربعة أبيات على الطريقة التقليدية للقصيدة عندما أراد أن يستلهم املتنيب أي "استلهم فيها روح
املتنيب حمد ًاث ذلك اإليقاع القدمي الصارخ املصاحب لشعر املتنيب" ،41وهذا االنتقال من الشعر احلر إىل الشكل التقليدي
انسب روح التجربة الشعرية؛ أل ن الشاعر بصدد تضمني بعض أبيات "املتنيب" ،فأراد أن يذكر القارئ أو يثري وعيه إىل
املتنيب الشاعر القدمي ومن مث إيقاظ وعي املتلقي بروح املتنيب الثائرة على األوضاع الفاسدة من حكام زمنه ،وبذلك
تتماهي األوضاع املعاصرة مع أوضاع العصر املاضي يف جدلية متماسكة يشعر معها املتلقي بفداحة األوضاع املعاصرة.
يف بعض األوقات كان أمل دنقل يشعر أن من أبعاد جتربته الشعرية ما ال يصلح للتعبري عنه إال عن طريق القصيدة
الرتاثية ،أو ما يعرف ابلشعر العمودي إبيقاعه احملكم الدقيق ،وال يدري الشاعر ملا خرجت القصيدة هبذا الشكل ،وال
حاضر وبقوة يف ذهن الشاعر ،ألن الشاعر
يستطيع هو أن يتحكم يف شكل جتربته ،وهذا يدل على أن الشكل املوروث
ٌ
متفرد نعم لكنه غذي هبذا الرتاث ،ورمبا يرجع هذا إىل تعقيد العملية اإلبداعية ما يؤكد هذا الكالم هو حديث الشاعر
"دعي أمل
ذاته عن هذه الظاهرة حيث تقول زوجته السيدة عبلة الرويين :يف الذكرى الثانية لرحيل "يوسف السباعي" ُ
للمشاركة يف االحتفال جاء يوم الذكرى ومل يكتب أمل بعد قصيدة ،أسأله هل ستلقي قصيدة قدمية أم ستكتب قصيدة
جديدة خصيصا للمناسبة؟ قال :بل قصيدة جديدة مهداه إىل يوسف السباعي ،لكن املشكلة أهنا ال تريد أن خترج يف
شكل حديث ،وكلما حاولت التفكري فيها أتخذ شكل القصيدة العمودية ،وابلفعل كانت قصيدة عمودية!"  ،42وهاك
 -41علي رمحاين ،الرفض والتجاوز ف شعر أمل دنقل.128 ،
 -42عبلة الرويين ،اجلنويب.41 ،
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"طيبه"
إهنـا تبـدأ من أحجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ْ
قدم املـ ـ ـ ـ ــاء على األرض اجلديبــه
ُ

ـت
إهن ـ ـ ـ ـ ــا تبـ ـ ـ ـ ـ ــدأ من ـ ـ ـ ـ ـ ــذ انطبـعـ ـ ـ ـ ْ
ثوهبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا األخضـر ال يبلى ..إذا

خلعتـه ..رفـ ـ ـ ـ ــت الشمـس ثقوبه

إهن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ليست عصورا فهي الكـل

يف الواحــد ..يف الذات الرحيبــه

أرضه ــا ال تعرف املوت فما املوت

إال عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــودة ..أخرى ..قريبــه

تعب ـ ـ ـ ــر القطـ ـ ـ ـ ــرة يف الني ـ ـ ـ ــل فمـن

حوهلـا الرقص وأعي ـ ـ ـ ــاد اخلصوبه

الذي مل يق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــض يف احلرب قضى

وجيبه
وهو يعطي الفـأس والغرس ْ

والذي مل يقـض يف الف ـ ـ ـ ـ ــأس قضى

ـامال أحج ـ ـ ـ ـ ـ ــار أسوان الرهيبه
ح ً

امسعي يف الليــل أن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات األسى

امسعي حزن املواويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل الكئيبـة

إهن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا أمسـاءُ من مــاتوا ..ومل

يربحوا القلب فقد صـ ـ ــاروا ندوب ْـه
يرتضي احملبـ ــوب أن تبكي احلبيبـه

سيعـودون ..فال تبكي ..فمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
أترى تبكني من مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات ..لكي

تستعيدي رايـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الفكر السليبه

والذي مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات لكـي ينقش يف

كـ ـ ـ ــل ٍ
العروبه
قلب انشئ حـرف
ْ

ولكـي حيتضن الطفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل حقيبه

ولكي تقت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات ابلعلـم الشبيبه

ـاب اخلوف عن
ولكي يهوى حج ـ ـ ُ

روح ربـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات احلجال املسرتيبـه

والقصيدة من حبر "الرمل:

ية،وردا على من يتهمون
وأرى أن أمل دنقل بكتابته قصيدة عمودية يدل على أنه شاعر ميتلك األدوات الشعر ً
جتاواب مع سنن التطور الشعري ،وأهنم
أصحاب الشعر احلر بعدم مقدرهتم على كتابة القصيدة ابلشكل التقليدي ،وليس ً
أصحاب لغة ضعيفة ،وال ميلكون ذائقة موسيقية ،فهذا أبلغ رد عليهم من أمل دنقل .إىل هذا احلد نوع يف أوزانه الشعرية
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مبا يتناسب مع روح جتربته الشعرية ورؤيته الفنية فأثرى الداللة الشعرية.

املبحث الثالث :القافية وأثرها ف الرؤية الشعرية ف قصيدة أمل دنقل

خيتلف مفهوم القافية ابختالف العلماء الذين عرفوها لكن أشهر التعريفات ثالثة:43
 -1أن القافية عبارة عن الساكنني اللذين يف آخر البيت مع ما بينهما من احلروف املتحركة ،ومع املتحرك الذي قبل
الساكن األول ،وهو تعريف اخلليل.
 -2أهنا آخر كلمة يف البيت أمجع ،وإمنا مسيت قافية ألهنا تقفو الكالم ،أي جتئ يف آخره ،وهذا تعريف األخفش.
 -3أهنا هي حرف الروي الذي يبىن عليه الشعر ،والبد من تكريره فيكون يف كل بيت ،وهو تعريف ابن عبد ربه.
هذه التعريفات الثالث موجودة يف كتب النحاة لكن "التعريف األول هو الذي انل حظوة لدى العروضيني ودارسي
موسيقى الشعر ،يليه الثاين ،أما الثالث فتعريف ألحد أحرف القافية وهو الروي ،وليس تعري ًفا للقافية عند اجلمهور".44
أنغاما وأصداء ،وهي فوق ذلك
والقافية ركن مهم يف موسيقى الشعر احلر ألهنا حتدث رنينًا وتثري يف النفس ً
فاصلة قوية واضحة بني الشطر والشطر ،والشعر احلر أحوج ما يكون إىل الفواصل ،45وهذا حق فالشعر احلر أحوج ما
يكون إىل القافية ألنه فقد البيت مبعناه الرتاثي ،لذا فإنه ال ميتلك أية وقفات اثبتة ،وإمنا الشاعر يف حرية من أمره ،يقف
يف قصيدته حيث يشاء حبيث تعطي الوقفة داللة يريدها الشاعر ،إذًا القافية تتآزر مع بقية العناصر اإلحيائية األخرى
مرات خيتلف عددها من شطر إىل شطر "وهذه احلقيقة
لتثري جتربة الشاعر ،والشعر احلر يعتمد على تكرار تفعيلة ما ّ
جتعل الوزن متدف ًقا مستمرا ،كما يتدفق جدول يف أرض منحدرة ،وهي كذلك مسئولة عن خلوه من الوقفات ،وهى
شديدة األمهية يف كل وزن".46

 -43انظر :أمحد بن عبد ربه األندلسي ،العقد الفريد ،حتقيق حممد سعيد العراين ،دار الفكر ،بريوت ،304 /6 ،وانظر :حازم القرطاجين ،منهاج البلغاء وسراج األدابء ،حتقيق حممد
احلبيب بن اخلوجة ،تونس ،275 ،1966 ،وانظر :األخفش ،القواف ،حتقيق د .عزة حسن ،دمشق 1390 ،هـ 1970م.
 -44شعبان صالح ،موسيقى الشعر بني اإلتباع واالبتداع ،ط1409 ،2ه – 1989م.248 ،
 -45انزك املالئكة ،قضااي الشعر العريب املعاصر.164 ،
 -46انزك املالئكة ،قضااي الشعر العريب املعاصر.28 ،
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خاصا ألنه "تتغري أطوال أشطره حبسب عدد التفعيالت الواردة يف
إذا الشعر احلر حيتاج إىل القافية
احتياجا ً
ً
كل شطر ،فبمجئ القافية يف آخر ك ل شطر سواء كانت موحدة أو متنوعة تعطي الشعر احلر شعرية خاصة ،تنبع من
أعماق روحه احلرة ،ونظرته اإلبداعية املتحررة من كل قيد".47
شديدا
عُين "أمل دنقل" ابلقافية عناية كبرية ،ووظفها يف شعره توظي ًفا فنيًا الفتًا ،وارتبطت ابملعىن لديه ارتباطًا ً

وكان واعيًا ألمهيت ها لذا يقول" :إنين أعتقد أنه جيب على الشاعر أن يستويل على وجدان قارئه ،إن األذن العربية مل
مهما من عناصر املوسيقى يف القصيدة وإن مهارة الشاعر احلديث
عنصرا ً
تتخل عن تقاليدها السماعية ،والقافية حتقق ً
ال تكمن يف التخلي عن القافية أو الوسائل الكالسيكية األخرى بقدر ما تكمن يف إعادة توظيفها لصاحل القصيدة"،48
والكالم السابق للشاعر يعين اهتمامه الشديد ابلقافية ،وكيفية توظيفها يف شعره ،حبيث تعطي داللة تنسجم مع ما يريد
الشاعر إيصاله ملتلقي نصه الشعري ،هبذا املفهوم فاملعىن هو الذي يطلب القافية اليت تناسبه ،يستدعيها لتكون حاضرة
بقوة "فالشاعر الذي ينظم على الشعر احلر عليه أال يتعمد التقفية ،وأن يرتك األمر لطبيعة اجلملة اليت تنتهي هبا أبياته
فإن جاءت يف القصيدة أبيات مقفاة فقد أتت طبيعية غري متكلفة ،وإن مل أتت فال ضري عليه ،ألن مقصوده األساسي
هو التعبري عن التجربة ،ونقلها إىل سامعه أو قارئه ،وليس املقصود هو إحداث الرنني أو خلق نوع من األنغام واألصداء،
قصدا ،وعمد إىل
والشاعر اجليد بطبيعة تكوينه ستأيت قافيته سلسة عذبة غري متكلفة وال متمحلة .أما إن قصد التوقيع ً
صح أن نسمي ترك التقفية عيبًا".49
عمدا فذلك عيب يفوق ترك التقفية إن َّ
التقفية ً
فالشعر احلر قد اختلف يف نظام تقفيته عن الشعر املوروث ،فالقافية يف الشعر املوروث كانت صارمة ينتهي هبا
كل بيت من أبيات القصيدة ،تبدأ من أول بيت وتستمر إىل هناية القصيدة "أما يف الشعر احلر فلم تعد هلا نفس الوظيفة
أحياان إذ أصبحت قيمتها
اإليقاعية اليت نعرفها يف الشعر العمودي ،فلم تعد وظيفتها ضبط الوزن ،وإمنا أهم من الوزن ً
اإليقاعية مستقلة عن قيمة الوزن ومرتبطة بقيمتها املوسيقية اخلاصة .وبناء على هذا ميكننا القول إن الشعر احلر قد حرر
اتما يف بعض املقاطع
طرحا ً
القافية من الوزن كما حرر الوزن من القافية .وإذا كان حترير الوزن من القافية يعين طرحها ً
فإن حترير القافية من الوزن يعين عدم االلتزام مبوضوع معلوم ترد فيه .وقد أاتح ذلك الفصل للشاعر فرصة صياغة
 -47عبد السالم صحراوي ،الشعر احلر وبناء القصيدة عند انزك املالئكة وبدر شاكر السياب ،ماجستري ،جامعة مانتوري ،قسنطينة ،كلية اآلداب ،اجلزائر.38 ،2011 ،
 -48أحاديث أمل دنقل ،حوار جهاد فاضل ،جملة آفاق عربية ،بغداد ،يناير 1981م.111 ،
 -49شعبان صالح ،موسيقى الشعر بني االتباع واالبتداع.347 ،
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مشوال من البيت ،إذ إن البيت فقد اكتماله القدمي وتفتت إىل وحدات متفاوتة الطول ،أشبه
القصيدة يف أشكال أكثر ً
ابجلمل املوسيقية اليت جيب أن تلتئم يف وحدات أكرب".50
واهتمام أمل دنقل ابلقافية أو بتشكيلها وتنويعها يرجع إىل إميانه أبن "القافية من مظاهر البناء اإليقاعي يف
تبعا لعالقاهتا العضوية بلحمة اللغة الشعرية ،حيث ختتزل أبلغ مسة للشعر وهي التوازن الصويت ،هلذا تفنن الشعراء
الشعر ً
يف تشكيل القافية اليت انتقلت من النظام الواحد يف ظل قيود االلتزام التقليدية إىل أنظمة متعددة يف إطار ما يبيحه
الشعر املعاصر من حرية إبداعية" ، 51وقد أدرك أمل دنقل هذه األمهية للقافية ودورها كظاهرة إيقاعية تدخل يف بناء
القصيدة احلرة وتساعد على متاسكها ،وتساعد على إعطائها جوها االنفعايل اخلاص برؤيته أو بتجربته الشعرية والرسالة

اعا عديدة من القوايف منها:
اليت يريد أن يوصلها إىل متلقي نصه الشعري؛ لذا استخدم أمل دنقل أنو ً

 -القافية املوحدة:

القافية املوحدة كما يف الشعر التقليدي ،وخاصة يف قصائده األوىل أو بواكري إنتاجه كما يف بعض قصائد ديوان "مقتل

دائما تكون ألصق ابلرتاث وأكثر ميال له من املغامرة،
القمر" ،ورمبا يكون السبب يف ذلك أن بواكري اإلنتاج الشعري ً
واجلنوح إىل التطوير ،ولكن مع النضج اإلبداعي للشاعر ،ومتام املوهبة والثقة ابلنفس يبدأ ابلتجريب لألشكال اجلديدة
ومن مث اخلروج على التقاليد املوروثة فيما ال خيالف روح هذه التقاليد ،ألن كل األشكال اليت طورها الشاعر استوحاها
من املوروث ،فعلى سبيل املثال يقول يف قصيدة "طفلتها":
تفري من يدي خمتبئه
ال ّ
خبت النار جبوف املدفأه!
أان..
(لو تدرين)
من كنت له طفلة
لوال زمان فاجأه
 -50شكري عياد ،موسيقى الشعر العريب ،طبعة القاهرة سنة .106 :104 ،1998
 -51حسني الغريف ،حركية اإليقاع ف الشعر العريب املعاصر ،إفريقيا الشرق ،بريوت ،لبنان ،د ت.
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كفي ما ضيعته
كان يف َّ
يف وعود الكلمات املرجأه
جنيب
كان يف َّ
مل ْأدر به!

 ..أو يدري البحر قدر اللؤلؤه؟
إمنا عمرك عمر ضائع من شبايب
يف الدروب املخطئه
كلما فزت بعام
عاما
خسرت مهجيت ً
 ..وأبقت صدأه
مث مل حنمل من املاضي
سوى ذكرايت يف األسى مهرتئه
نتعزى ابلدجى
إن الدجى للذي ضل مناه...
52

تكئه!!
وهذه القافية املوحدة "تعطي هيمنة للبعد اإليقاعي ويغيب عنها البعد الداليل" ،53ومعظم القصائد اليت اختذت
هذا النوع من التقفية متثل – يف معظمها – بداايته الشعرية ،وخاصة ديوان "مقتل القمر" ،وهذا يناسب الطبيعة الغنائية
لقصائد الديوان ،مث تطورت الرؤية الشعرية لديه ومن مث تطورت التقنيات الفنية ،ومنها القافية وتوظيفها يف شعره توظي ًفا

تعقيدا بفعل تطور كل أدوات
أتثرا ابلقصيدة احلديثة حيث "انتقلت القافية يف القصيدة احلديثة إىل مرحلة أكثر ً
دالليًا ً

 -52أمل دنقل ،األعمال الكاملة ،ديوان" :مقتل القمر" ،قصيدة" :طفلتها".17 :16 ،
 -53شريفة عثمان عباس ،أدوات البناء الفين ف شعر أمل دنقل.85 ،
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الفعل الشعري ،وبفعل اتساع حجم الوظائف اليت تقوم هبا" ،54وشعراء املدرسة احلديثة ويف القلب منهم أمل دنقل "
أميل إىل القصيدة املركبة منها إىل القصيدة البسيطة" ،55فالتجربة الشعرية والرؤية اإلبداعية لشعراء احلداثة أصبحت
معقدة ،فأصبحت القافية املوحدة هذه ال تناسب روح التجربة الشعرية ،والرؤية اإلبداعية له ،وجنح يف شعره إىل توظيف
القافية املركبة وهي "اليت ختضع ألشكال متعددة من التنوع يف االستخدام التقفوي وهذا ما يسهل للشاعر مهمة اختيار
قوافيه واملالئمة بينها" ،56وإىل جانب تسهيل مهمة اختيار القوايف للشاعر فإن التنوع يف القوايف ،وعدم االقتصار على
قافية واحدة طوال القصيدة "يضفي قوة تعبريية وإيقاعية جديدة على النسيج الداخلي املشكل للقصيدة" ،57ونتيجة
هلذا كله جلأ أمل دنقل إىل توظيف أنواع متعددة من القوايف مثل القوايف املتوالية ،اليت تتم وفق نظام (أ أ – ب ب).....
 ،58وذلك يف قول أمل دنقل:
وما تزال أغنيات احلب ...واألضو ْاء
والعرابت الفارهات ..واألزايء!
املشوها
فأين أخفي وجهي ّ

59

كي ال أعكر الصفاء ..األبله ..املموها
انتهج أمل دنقل يف كتابة معظم قصائده النظام املقطعي الذي تتكون فيه القصيدة من عدة مقاطع وهذا
الشكل من الوسائل اليت انتهجتها القصيدة احلديثة ،حيث استطاع هو من خالل هذا الشكل أن ينوع قوافيه ،ونظام
املقاطع بوجه عام أثرى ا لبنية اإليقاعية للقصيدة ،ويظهر هذا جليا من خالل القصائد اليت عرضها البحث يف هذا
الفصل والفصول السابقة فلقد ورد يف البحث الكثري من القصائد اليت انتهجت نظام املقاطع بقوافيه املتعددة واملختلفة.
اتضح من النماذج الشعرية السابقة أن أمل دنقل وظّف القافية أبنواعها املختلفة توظي ًفا موحيًا يف شعره حيث
 -54صاحل أبو األصبغ ،احلركة الشعرية ف فلسطني احملتلة منذ عام  1948وحىت عام  :1975دراسة نقدية ،املؤسسة العربية للدراسات والنشر والتوزيع ،بريوت ،لبنان،1999 ،
.249
 -55عدانن حسني القاسم ،التصوير الشعري .رؤية نقدية لبالغتنا العربية ،الدار العربية للنشر ،ط.221 ،2001 ،2
 -56املصدر السابق نفسه.
 -57أمحد فضل شبلول ،جسر درويش ووصااي أمل .قراءة ف شعر املقاومة ،دار الوفاء للطباعة والنشر ،مصر ،ط.82 ،2004 ،1
 -58حسني الغريف ،حركة اإليقاع ف الشعر العريب.73 ،
 -59أمل دنقل ،األعمال الكاملة ،ديوان "البكاء بني يدي زرقاء اليمامة" ،قصيدة "البكاء بني يدي زرقاء اليمامة".101 :100 ،
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60
قواي ،فكانت القافية
ال ختلو قصيدة من جمموعة من عناقيد القوايف املتداخلة  ،وارتبطت القافية ابلداللة الشعرية ارتباطًا ً
تعبريا صادقًا عن جتربته الشعرية ،ويالحظ – بصفة عامة – زايدة نسبة األصوات اجملهورة على األصوات
اليت خيتارها تعرب ً
املهموسة سواء كانت هذه األصوات يف القافية أو يف داخل السطر الشعري ،وعلى سبيل املثال هذا املقطع القصري من
قصيدة "كلمات سباراتكوس األخرية" الذي يقول فيه:

(مزج أول)
اجملد للشيطان ..معبود الرايح
من قال "ال" يف وجه من قالوا "نعم"
من علَّم اإلنسان متزيق العدم
ت
من قال "ال" ..فلم ميَُ ْ
61
روحا أبديَّة األمل!
وظل ً
يف هذا املقطع القصري من القصيدة سبعة وتسعون حرفا ( )97عدد احلروف اجملهورة تسعة ومثانون حرفا ()89
وعدد احلروف املهموسة مثانية حروف فقط (:)8
عدد احلروف كلها

اجملهورة

املهموسة

نسبة اجملهورة

نسبة املهموسة

97

89

8

% 75 .91

% 8.25

هذا يف مقطع قصري ،وينطبق هذا الكالم على معظم شعره عدا ديوان "أوراق الغرفة  "8الذي حيتوي على
حروف مهموسة أكثر ،واألصوات اجملهورة سواء كانت يف داخل السطر الشعري أم يف القافية هي أصوات حادة قاطعة
شديدة الوقع على األذن ،تعرب عما جييش بقلب الشاعر من مشاعر حزن وأسى ،ويف ذات الوقت توقظ وعي املتلقي
وتثري انتباهه.
يف هناية الفصل خنلص إىل أن :
 املوسيقى هلا أمهية قصوى يف النص الشعري ،وميكن توظيفها لتتآزر مع بقية التقنيات الفنية األخرى إلثراء بنية -60علي خبوش ،التلقي ف شعر أمل دنقل.198 ،
 -61أمل دنقل ،األعمال الكاملة ،ديوان "البكاء بني يدي زرقاء اليمامة" ،قصيدة "كلمات سباراتكوس األخرية".83 ،
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القصيدة وإغناء الداللة وال يستطيع أي مبدع أن يستغين عن املوسيقى يف نصه الشعري فهي مرتبطة ارتباطًا وثي ًقا
اهتماما ابلغًا ووظفها توظي ًفا
ابلتجربة الشعرية والرؤية اإلبداعية ،وهلا ظالل إحيائية ابلغة الداللة ،واهتم أمل دنقل هبا
ً
مؤثرا يف بنية قصيدته.
إحيائيًا ً
اخلامتة

بعد هذه التطوافة املمتعة اليت حاول فيها البحث أن يستكنه مجاليات التوظيف املوسيقي لقصيدة أمل دنقل الشاعر
املبدع بوصفه صوات متميزا من رواد الشعر احلر ،فكان واحدا من القالئل الذين تركوا بصمة سيظل صداها يرن يف
آذان املتلقي العريب لفرتات طويلة ،واستطاع مبا أويت من ملكات شعرية وموهبة فذه ،أن يوظف البحور الشعرية
العربية مبا يتناسب مع طبيعة التجديد املوسيقي يف القصيدة احلديثة املتفق عليه من قبل رواد الشعر احلر يف العامل
العريب ،وأثر هذه املوسيقى يف قصيدته من حيث الرؤية الشعرية والرسالة الىت أراد الشاعر إيصاهلا إىل متلقي نصه
الشعري ،وارتبطت أوزانه الشعرية وقوافيه ابملعىن الشعري ارتباطا وثيقا.
النتائج:

توصل البحث إىل جمموعة من النتائج منها:
 املوسيقى الشعرية هلا ارتباط وثيق ابملعاين الشعرية وليست زائدة على القصيدة ميكن االستغناء عنها. خرجت القصيدة احلديثة على القواعد الصارمة من األوزان الشعرية والقوايف الىت اتبعها الشعراء العرب علىمدار قرون طويلة.
 مزج أمل دنقل يف قصيدته بني البحور الشعرية يف قصيدة واحدة ،واستبدل البيت ذا الشطرين (العمودي)ابلسطر الشعري الذي ختتلف تفعيالت كل سطر فيه عن السطر اآلخر حسب الدفقة الشعورية اليت يرتئيها
الشاعر الىت تتناسب مع جتربته الشعرية.
 اهتم الشاعر ابلقافية اهتماما شديدا ووظفها يف قصيدته حبيث تعطي داللة تنسجم مع ما يريد إيصاله ملتلقينصه الشعري.
 كان املعىن الشعري عند الشاعر هو الذي يستدعي القافية اليت تناسبه.295
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 نوع الشاعر يف قوافيه مبا يتناسب مع دفقاته الشعورية اليت جاش هبا وجدانه ،ومل يلتزم ابلقافية املوحدة اليتالتزمها الشعر العمودي ،فكانت رافدا من روافد املعىن الشعري.
 القصيدة احلديثة اليت ميثلها أمل دنقل مل تطرح املوسيقى واألوزان الشعرية مثلما حدث يف قصيدة النثر ،وإمنامتسكت هبا ،ومن مث نوعت فيها ومزجت بني البحور الشعرية.
 وظف "أمل دنقل" يف قصيدته املوسيقى اليت امتاز هبا الشعر احلر ،ومل تكن حلية أو زينة ،بل كانت رافدا منروافد املعاين ،آتزرت مع ابقي التقنيات الفنية فأبدعت بنية قصيدة مبدعة وموحية أبشد ما يكون اإلحياء.
 أمل دنقل شاعر ميتلك األدوات الفنية وامللكات الشعرية مكنه ذلك كله من كتابة القصيدة ابلشكل الرتاثي(العمودي) ،والشكل احلديث (احلر) وفق مقتضيات الرؤية الشعرية.
املصادر واملراجع:
-

أمحد طه ،قراءة النهاية .مدخل إىل قصائد املوت يف أوراق الغرفة  ،8جملة إبداع ،القاهرة ،عدد 1983 ،1م
األخفش ،القوايف ،حتقيق د عزة حسن ،دمشق1390 ،ه – 1970م
أمل دنقل ،األعمال الكاملة ،دار الشروق ،ط2012 ،2م.
إيليا احلاوي ،الرمزية والسرايلية يف الشعر الغريب والعريب ،دار الثقافة ،بريوت ،ط1983 ،2م

 جهاد فاضل ،أحاديث أمل دنقل ،حوار جهاد فاضل ،جملة آفاق عربية ،بغداد ،يناير1981 ،م. حازم القرطاجين ،منهاج البلغاء وسراج األدابء ،حتقيق حممد احلبيب بن اخلوجة ،تونس1966 ،م. حسني الغريف ،حركية اإليقاع يف الشعر العريب املعاصر ،إفريقيا الشرق ،بريوت ،لبنان.-

شريفة عثمان عباس ،أدوات البناء الفين يف شعر أمل دنقل ،ماجستري ،جامعة اخلرطوم ،السودان2009 ،م
شعبان صالح ،موسيقى الشعر بني االتباع واالبتداع ،ط1409 ،2ه1989 -م.
شكري عياد ،موسيقى الشعر العريب ،طبعة القاهرة1998 ،م.
صاحل أبو اإلصبع ،احلركة الشعرية يف فلسطني احملتلة منذ عام 1948م حىت 1975م .دراسة نقدية ،املؤسسة
العربية للدراسات والنشر والتوزيع ،بريوت ،لبنان1999 ،م.
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 صربي إبراهيم السيد ،أصول النغم يف الشعر العريب ،دار املعرفة اجلامعية ،اإلسكندرية1993 ،م. عبد العزيز عتيق ،علم العروض والقافية ،دار النهضة للطباعة والنشر ،بريوت1407 ،ه1987 -م. عباس حممود العقاد ،الثقافة العربية أسبق من ثقافة اليوانن والعربيني ،املكتبة العصرية ،بريوت ،لبنان.ابن عبد ربه ،العقد الفريد ،حتقيق حممد سعيد العراين ،دار الفكر ،بريوت
 عبد السالم صحراوي ،الشعر احلر وبناء القصيدة عند انزك املالئكة وبدر شاكر السياب ،ماجستري ،جامعةمنتوري ،قسطينة ،كلية اآلداب ،اجلزائر2011 ،م
 عبلة الرويين ،اجلنويب ،دار سعاد الصباح ،القاهرة1992 ،م.-

عدانن حسني القاسم ،التصوير الشعري .رؤية نقدية لبالغتنا العربية ،الدار العربية للنشر ،ط2001 ،2م
عز الدين إمساعيل ،الشعر العريب املعاصر وقضاايه وظواهره الفنية واملعنوية ،دار الفكر العريب ،ط3
على خبوش ،التلقي يف شعر أمل دنقل ،ماجستري ،جامعة حممد خيضر ،بسكرة ،اجلزائر2004 ،م
علي رمحاين ،الرفض والتجاوز يف شعر أمل دنقل ،ماجستري ،جامعة حممد خيضر ،بسكرة ،اجلزائر2003 ،م.

 علي عشري زايد ،عن بناء القصيدة العربية احلديثة ،مكتبة ابن سينا ،القاهرة ،ط1423 ،4ه2002 -م حممد مصطفي أبو شوارب ،إيقاع الشعر العريب وتطوره وجتديده ،دار الوفاء للطباعة والنشر ،اإلسكندرية،ط2005 ،1م.
 انزك املالئكة ،قضااي الشعر العريب املعاصر ،منشورات مكتبة النهضة ،ط1967 ،3م. -يوسف بكار ،بناء القصيدة يف النقد العريب القدمي ،دار األندلس ،بريوت1983 ،م.
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