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 الفصل األول 

الموسيقى 

القصيدة بين الغرض  )  أ(
 واإليقاع   

الكم بين الغرض )    ب(
 والموسيقى

 الموسيقى الخارجية )     ج(
  البـــــحـــور -
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 :القصيدة بين الغرض واإليقاع 
 – اهلـزج    – الرمل   – الرجز   – الكامل   – املتدارك   –املتقارب  : نظم الشاعر علي أمحد باكثري شعره يف أربعة عشر حبراً هي            

عن املضارع واملقتضب بعيداً    :  اجملتث و أبقى حبري      – املديد   – املنسرح   – السريع   – اخلفيف   –الوافر  – البسيط   –الطويل  
مل ينظم باكثري بكل األحبر األربعة عشر املذكورة يف املرحلة األوىل من سين عمره الشعري، بل نظم           :   تارخيياً    )١( . دائرة نغمه   

أما املرحلـة    . )٣( ، فصارت تسعة أحبر فقط    )الديوان الثاين (، فيما تناقصت أنغامـه يف املرحلة الثانية        )٢( فـي اثين عشر نغماً   
من حيث بـدأ، فيـنظم يف   ) املرحلة املصرية(، ليعود يف مرحلته األخرية )٤( اخنفض العدد ليصل إىل مثانية أحبر فقط     الثالثة فقد   

 .ثالثة عشر نغماً
 : يالحظ أن -يف ضوء املنهج التارخيي املتتبع ملساق البحور واستخدام أنغامها عرب التاريخ الشعري لباكثري

        نها يف شاعرية باكثري خالل مراحله الشعرية األربـع، وهـذه البحـور هـي                 حبوراً حافظت على ثباهتا، ومتك
وبه تتبني العالقة واضحة بني الشـاعر وهـذه         ) البسيط  -السريع-اخلفيف-الرمل-الرجز-الكامل-املتقارب(

األحبر، من حيث عدم استغنائه عنها بغريها، ومن حيث مناسبتها للتعبري عن خلجات مشاعره وصياغة جتاربـه                 
 ) .عامل نفسي فين(رية الشع
         ويف . اهلزج واملنسـرح واجملتـث    : وهي يف الثانية    ) : الثانية والثالثة ( و حبوراً احنسرت من شواطئه يف املرحلتني

 .أضاف إليها الوافر: الثالثة 
 املديد–املتدارك :  وحبوراً دخلت يف املرحلة األخرية على قاموسه النغمي هي . 
    املرحلة األوىل وتوقفت يف الثانية والثالثة، عاد ليستخدمها من جديد يف املرحلة األخرية،                وحبوراً استخدمها يف 

 . اهلزج –املنسرح : وهي 
 : ويف ضوء املنهج اإلحصائي يتبني ما يلي 

           تـاله  -من حيـث تكـرار الـورود     –" األوىل"أن الكامل حاز الدرجة األوىل بني األنغام املستعملة يف املرحلة 
 . فالطويل "اخلفيف"
  وتقدم ". الثانية" يف استخدام الشاعر للنغم يف املرحلة        - العددية القصائدية    –حافظ على صدارته    " الكامل"أن

 ) .الذي كان يف املرتبة السادسة سابقاً(الطويل إىل املركز الثاين تاله الرمل 
 الطويل"هو و " الثالثة"استمر يف حفظ موقعه يف املرحلة " الكامل" أن". 
   فيما قفز   "الثانية والثالثة "إىل مركزه الثاين الذي أخاله يف       " اخلفيف"، وعاد   "الصدارة"حافظ على   " الكامل" أن ،

 ) ) .١(انظر اجلدول اإلحصائي رقم . ( إىل املرتبة الثالثة -الذي كان متأخراً كثرياً يف كل املراحل–" البسيط"
 : الترتيب التايل لتكرارات توارد حبور الشعر يف قصائد باكثري -بصورة إمجالية–   ويتضح من اجلدول التايل 

 ")١"جدول إحصائي رقم (

                                                           
ألننا ..نستطيع ان نقول أيضاً باطمئنان أن المقتضب والمضارع أيضاً اليدخالن في إطار الشعر الموسيقي: "جاء عيد عن هذين النغمينر. يقول د)١(

 –دراسة في موسيقى الشـعر      " (نرى التدفق الموسيقي ال أثر له في البحرين وما جاء لهما من امثلة ال تكفي للتدليل على وجود هذين البحرين                   
 ) .م ١٩٧٩اهرة ،  ، الق٦ص

من خالل إحصاء بحور قصائده .(المجتث-المنسرح-السريع-الخفيف-الوافر-البسيط-الطويل-الهزج-الرمل-الرجز- الكامل–المتقارب :  هي )٢(
 ) .في الديوان األول

 .الوافر -البسيط-السريع-الخفيف-الطويل-الرمل-الرجز-الكامل-المتقارب: هي )٣(
 .البسيط -السريع-الخفيف-الطويل-الرمل-الرجز-الكامل-المتقارب:  هي )٤(
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 النسبةعدد املرات البحر الترتيب
  %٢٢,٣ ٦٩ الكامل ١
  %١٧,٥ ٥٣ اخلفيف ٢
  %٢١ ٣٧ الطويل ٣
  %١٠ ٣١ البسيط ٤
  %١٠ ٣١ الرمل ٥
  %٧ ٢٢ الوافر ٦
  %٦,٥ ٢٠ السريع ٧
  %٥ ١٦ الرجز ٨
  %٤ ١٥ املتقارب ٩
  %١,٦ ٥ املتدارك ١٠
  %١ ٤ اجملتث ١١
  %١ ٣ اهلزج ١٢
  %٠,٦ ٢ املنسرح ١٣
  %٠,٣ ١ املديد ١٤

 من إمجايل قصائد الشاعر  % ٢٢حيث مجع نسبة ) ١( ظهر الفرق واضحاً يف البحر األول. 
 تقريباً % ٤٠(البحور  ظهر الفرق شاسعاً يف البحرين األول والثاين مقارنة مع سائر( 
 من إمجايل عدد القصائد % ٥٠ البحور الثالثة األول حازت أكثر من. 
 وبقية البحور) ٣،٤،٥،٦( الفرق واضح بني البحور. 
 ١-٢-٣-٤-٥( يالحظ أن األحبر اخلمسة األخرية حصلت على ترتيب تنازيل يف عدد القصائد.( 

  :وعلى صعيد األغراض واألنغام يالحظ ما يلي
  هي " الذايت" أن الشاعر استخدم اثناعشر نغماً للتعبري عن انفعاالته الشعورية وجتاربه الشعرية يف املستوى

 – السريع –اخلفيف – الوافر – البسيط – اهلزج – الرمل – الرجز – الكامل – املتدارك –املتقارب :
 .املنسرح واملديد : و مل يقل شيئاً يف . اجملتث 
االجتماعي"نغام ذاهتا يف التعبري عن انفعاالته جتاه اآلخرين يف املستوى   استخدم األ." 
    إال أنه أسقط    )االجتماعي-الذايت(نظم مبعظم األحبر املوجودة يف املستويني السابقني        " : السياسي" يف املستوى ،

 .اهلزج، وأبدل املديد بدالً عن اجملتث
 اخلفيف – البسيط – الطويل – الرجز –الكامل :  هي نظم خبمسة أحبر فقط" : الديين" يف الشعر  . 
 املنسرح - السريع - اخلفيف - البسيط -الكامل : مخسة أحبر أيضاً " الوصف" ويف . 
 كماً ونوعاً :  استوعب الكامل كافة األغراض املذكورة ، مما يؤكد أنه  نغمه املفضل. 
    يراجع اجلـدول   . (أيضاً  " النوع" حيث ظل قرينه يف      الكامل تقدمه ،  -شارك اخلفيف على مستوى األغراض

 ")٢"رقم 
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)١٩٨(

 الكامل واخلفيف يف تقدمهما على مستوى استيعاب كافة األغراض املذكورة آنفاً" البسيط" شارك. 
 )الغرض/  البحر-"٢"جدول إحصائي رقم (

 امجايل وصف ديين سياسي اجتماعي ذايت البحر
 ١٥ -- -- ١ ٩ ٥ املتقارب
 ٥ -- -- ٢ ١ ٢ املتدارك
 ٦٩ ٣ ٢ ١٤ ٣٧ ١٣ الكامل
 ١٧ -- ٣ ٨ ٥ ١ الرجز
 ٣٢ -- -- ١٢ ١٢ ٨ الرمل
 ٣ -- -- -- ١ ٢ اهلزج
 ٣٨ -- ٣ ٧ ١٥ ١٣ الطويل
 ٣١ ٢ ٣ ٨ ٨ ١ البسيط
 ٢٢ ١ -- ٥ ١٠ ٧ الوافر
 ٥٤ ١ ١ ٨ ٢٠ ٢٤ اخلفيف
 ٢٠ ٢ -- ٣ ٦ ١٠ السريع
 ٢ -- -- -- -- -- املنسرح
 ١ -- -- ١ -- -- املديد
 ٤ -- -- -- ٣ ١ اجملتث
 ٣١١ ٩ ١٢ ٦٩ ١٢٧ ٩٤ إمجايل
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 :الكم بين الغرض والموسيقى 
 :يالحظ ) ٣(من خالل اجلدول رقم 

 الـيت   -واألخرية-والطويل، وهي املرة األوىل     " الكامل"، يليه   "الذايت"يف  ) األول(جاء يف املركز    " اخلفيف"أن  -١
 .ركزهذا امل" اخلفيف"يتصدر فيها 

وهم ثالثتهم ال ينفكون    . (فالطويل" اخلفيف"يليه  " االجتماعي"يف املستوى   " األول"تصدر املركز   " الكامل"أن  -٢
 )متصدرين

 ) .طفرة" (الرمل"كماً، يليه " السياسي" تصدر املستوى -أيضاً–" الكامل"أن -٣
 " .الديين"جاءا على رأس قائمة املستوى " البسيط"و " الطويل"أن -٤
 " .الوصفي"للصدارة يف املستوى " الكامل"يعود -٥

 )يف ترتيب البحور األوائل بالنسبة لألغراض" ٣"جدول رقم (
الترتيب الوصف الديين السياسي االجتماعي الذايت

التكرار البحر التكرار البحرالتكرار البحر التكرار البحر التكرار البحر
 ٣ الكامل ٣طويلال ١٤ الكامل ٣٧ الكامل ٢٤اخلفيف األول
 ٢ البسيط ٣البسيط ١٢ الرمل ٢٠ اخلفيف ١٣ الكامل الثاين
 ٢املنسرح ٢ الكامل ٨اخلفيف ١٥ الطويل ١٣ الطويل الثالث

 :من كل ما سبق يالحظ 
مـل  ولعل فخامة الكا  ).  تكراراً ٦٩(نغماً، فمضى يصوغ فيه جتاربه الشعرية يف كل األغراض          " بالكامل"أن الشاعر ُشِده    -١

، واستيعاب النفس الشعري بتردداتـه النمطيـة اإليقـاع،          "أسبابه"و  " أوتاره"ومرونة  ))متفاعلن متفاعلن متفاعلن  ((
، كل هذا مضافاً إليه رتابته، أو باألحرى وقاره، يتناسـب كـثرياً مـع      )علن(و  ) متفا(والفجوات اهلوائية الفاصلة بني     

 .السمات الشخصية لباكثري 
 به جتاربه الشعرية، ومشاعره النفسية اليت تتطلب املظهرية اخلارجية، وتغطي البعد الغريي،             ولذا فقد مضى يصوغ   

وهذا كله تضمنه بدرجة أساسية شعره      … وتستدعي اإلدهاش، واإلعجاب من اآلخرين، ورمبا أيضاً التفوق واإلخراس        
فاق كـل اسـتعماالته     ) االجتماعي(توى   حيث اتضح أن استعماله هلذا النغم يف هذا املس         -املتعلق باآلخر –االجتماعي  

ومثله يف تصدر الكامل     ) .٣٢ : ٣٧( بنسبة  ) الوصفي-الديين-السياسي-الذايت(السابقة يف األربعة املستويات املتبقية      
 فإنه كان أقـل اسـتعماالً يف        -)خارجي  / غريي  (وملناسبة الكامل للفخامة والوجاهة     –ولذا  . للشعر السياسي أيضاً    

" اخلفيف"ويف املقابل يالحظ أن     ) . ٢٤ : ١٣% (٥٠بنسبة تقترب من    " اخلفيف"حيث فاقه   ) داخلي(ايت  الغرض الذ 
فقد حاز قصب السبق بني كل البحور يف هذا الشـاطئ           ". الذايت"استوىل على الرصيد يف املستوى      ) خفيف احلركات (

 .عالتن مستفعلن فاعالتن فا: اإليقاعي ،  و ماذاك إال ملناسبته لـرفرفة القلب، وحتليق النفس 
، وكـذلك   "اخلمس"منهكة ، إذ يالحظ أن عدد مرات وروده مل تتجاوز           ) فعلن فعلن فعلن فعلن   " (املتدارك"ظلت طاقة   -٢

 .واملنسرح واملديد واجملتث " اهلزج"
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)٢٠٠(

 
 :بين الغرض والموسيقى والنفس الشعري

 : الطوال والبحور -أ 
بيتاً ) ٣٢٣٨(قصيدة، حوت   " إحدى وثالثون " يف شعر باكثري     )١( الطوال يف ضوء املنهج اإلحصائي، يتضح أن عدد      

 .)٣(أحبر" تسعة"، ضمنها )٢(وسطراً شعرياً
عدد األبيات عدد القصائد البحر م
 ٧١١ ٩الكامل١
 ٧٠٦ ٢الرجز٢
 ٥٤٩ ٤البسيط٣
 ٤٧٦ ٦اخلفيف٤
 ٣٠٩ ٤الطويل٥
 ٢٢٥ ٣ الرمل٦
 ٧٦ ١املتدارك٧
 ٧٥ ١عالسري٨
 ٦٢ ١الوافر٩

 :ويستنتج من ذلك 
 ).الثلث تقريباً) (٣١ : ٩(أن الكامل استحوذ على مطوالت باكثري -١
 .مل يستقل الكامل باملطوالت بل شاركه فيها مثانية أحبر أُخر-٢
 :التايل يوضح ذلك واجلدول . اضطرد تقدم الكامل للبحور يف عدد القصائد واألبيات ، لكن الترتيب مل يضطرد يف غريه-٣

 
   
   

 
 
 
 

                                                           
 .بيتاً فصاعداً " ٦٠"  ُعدت القصيدة طويلة متى ما كانت )١(
 ) .٣١١ : ٣١(من حجم قصائده % ١٠، حواه عدد من القصائد نسبتها أقل من )١١٢٥٢( وهذا الرقم يعادل الثلث من شعر باكثير تقريباً )٢(
 .خفيف ،  الطويل ، الرمل ، المتدارك ، السريع ، الوافر الكامل، الرجز، البسيط،ال:  هي )٣(

 : ومنه يتضح أن 
تصدر الطوال يف عـدد  القصـائد وعـدد          " الكامل"-١

 ).٩/٧١١(األبيات 
جاء يف املرتبة الثانية من حيث عدد األبيـات         " الرجز"-٢

)٧٠٦.( 
إن بالنسبة للقصـائد وإن بالنسـبة       –تقاربت األعداد   -٣

ــات ــة -لألبيـ ــة التاليـ ــور األربعـ :  للبحـ
 .الرمل/الطويل/اخلفيف/البسيط

يف ورودهـا   / الـوافر /السريع/املتدارك:ساوت حبور   ت-٤
بقصيدة واحدة لكل منها ،وتقاربت يف عدد األبيـات         

)٧٦،٧٥،٦٢.( 

)جدول أ(
 استخدامه يف الطوال البحر م
 ٩ الكامل ١
 ٦ اخلفيف ٢
 ٤ البسيط ٣
 ٤ الطويل ٤
 ٣ الرمل ٥
 ٢ الرجز ٦
 ١ املتدارك ٧
 ١ السريع ٨
 ١ الوافر ٩

 

 )دول ب ج( 
 أبياته يف الطوال البحر م
 ٧١١ الكامل ١
 ٧٠٦ الرجز ٢
 ٥٤٩ البسيط ٣
 ٤٧٦ اخلفيف ٤
 ٣٠٩ الطويل ٥
 ٢٢٥ الرمل ٦
 ٧٦ املتدارك ٧
 ٧٥ السريع ٨
 ٦٢ الوافر ٩

 



com.bakatheer.www://http 
 

 

)٢٠١(

 ) :ب(، ) أ(فاملالحظ ، مبقارنة اجلدولني 
 )أ، ب) ( قصائد وأبيات(تصدر الكامل املطلق -١
 ).أ ، ب (يف ) قصائد وأبيات(الوافر / السريع / تأخر املتدارك-٢
 ).ب(، وكان يف املرتبة الرابعة يف )أ(تصدر اخلفيف املرتبة الثانية يف -٣
 ).ب(، مث صعد الثانية يف )أ( يف املرتبة السادسة يف جاء الرجز-٤
 ) .أ ، ب ( حافظ البسيط عل املرتبة الثالثة يف -٥
 ) .ب( تأخرا مرتبة يف -كليهما–، لكنهما )أ ، ب ( تقدم الطويل الرمل يف -٦

 : الطوال واألغراض  -ب 
 : يوضح ذاك واجلدول التايل.تتوزع الطوال جمموعة األغراض اليت نظم فيها باكثري

 )أ ( 
 عدد طواله الغرض م
 ١٥ االجتماعي١
 ١٢ السياسي٢
 ٢ الذايت٣
 ١ الديين٤
 ١ الوصفي٥

)  ٣١ : ١٢(،  يليه السياسـي  ) ٣١ : ١٥(وبه يستأثر الغرض االجتماعي على ما يقارب النصف من عدد القصائد الطوال         
 ).قصيدة واحدة لكل منهما(صفي يف قصيدتني، يليه الديين والو" الذايت"فيما يرد . 

 )ب   (   ):ب ( فإذا تأملنا اجلدول 
عدد أبياته الغرض م
 ١٥١٤ السياسي١
 ١١٧٤ االجتماعي٢
 ٢٥٦ الديين٣
 ٢٠٠ الذايت٤
 ٩٤ الوصفي٥

 :جند أن النتيجة خمتلفة 
تـاله  ). ٣٢٣٨:١٥١٤(ألبيات الكلي     فالشعر السياسي تقدم اجملموعة كلها يف عدد األبيات، إذ اقترب من نصف عدد ا             

 )أ ،ب ) (قصائد وأبيات(واحتفظ الشعر الوصفي مبكانه يف آخر الطوال .الشعر االجتماعي ،فالديين
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)٢٠٢(

 :المئويات والنفس الشعري -جـ ـ 
 :وهي . ست طوال وصل عدد أبيات كل منها املئة أو تعداها

أبياهتا حبرها القصــــيدة م
١٠٠ الكامل دمحاندمعان فـي األجفان يز ١
١٠٠ الرمل دمعة حضرموت على أمري الشعراء ٢
١٠١ اخلفيف "صفي وليليان"قصة  ٣
١٢٤ البسيط حتية سيد العرب وعاهلها األكرب ٤
٢٥٦ البسيط نظام الربدة ٥
٦٤٠ الرجز نكون أو ال نكون ٦

 
 :وبتجميعها يف أغراضها تؤول إىل 

 حبوره عدد قصائده أبياته الغرض م
 )١٠٠(الرمل) +١٠٠(الكامل ٢٠٠٢ االجتماعي ١
 البسيط ٢٥٦١ الديين ٢
 )٦٤٠(الرجز)+١٢٤(البسيط)+١٠١(اخلفيف  ٨٦٥٣ السياسي ٣

وواضح أن الغرض السياسي مل يربح مكانه، وقبل املنافسة على املراتب الست األوىل ، فحاز املقدمـة ،  وحصـد                     
وأخذ الشعر الديين املرتبة الثانية من حيث عدد        ) .١٣٢١ من   ٨٦٥(ت وأشطرا   وثلثيها أبيا ) ٦ من   ٣(نصف عددها قصائد    

 .األبيات تاله االجتماعي 
 :من زاوية أخرى 

جاء يف املرتبـة    (ختلى عن الصدارة يف املئويات ، وعاد إىل املؤخرة يف املنافسة على املراتب الست األوىل                " الكامل"   جند أن   
 ) . بيتا٣٨٠ً(بعده " البسيط"، وجاء ) سطرا٦٤٠ً(يف مركز الصدارة " الرجز"، فيما جاء ) األخرية

 :ويتضح ذلك من اجلدول التايل 
 عدد أبياته البحر م
 ٦٤٠ الرجز ١
 )٢٥٦+١٢٤ (٣٨٠ )٢(البسيط  ٢
 ١٠١ اخلفيف ٣
 ١٠٠ الرمل ٤
 ١٠٠ الكامل ٥

 
 : الطوال بين الشعر العمودي والشعر الحر -د 

 :بالشعر احلر، مها " اثنتان"مطولة خرجت " إحدى وثالثني"من بني 



com.bakatheer.www://http 
 

 

)٢٠٣(

 ) .املتدارك( سطراً ٧٦يا فرنسا امسعي، -١
 ) .الرجز( سطراً  ٦٤٠نكون أو ال نكون، -٢

، وعلى صعيد األبيات تأيت     )٢٩ : ٢(ويالحظ أن موضوعهما سياسي، ونسبتهما إىل مطوالت الشعر العمودي هي           
 ٦٤٠) (نكـون أو ال نكـون     (جب أن تأيت أطول املطوالت بالشعر احلر        وع%)  . ٣٠قرابة  ) (٢٥٢٢ : ٧١٢(نسبتهما  
شعر عمودي رصني من الشـعر الـديين        " نظام الربدة "، وأن يكون موضوعها سياسي قومي، وأن تأيت بعدها قصيدة           )سطراً

كما يـدل   . مهاوهو دال على اجتماع نفسه الشعري يف هذين املوضوعني دون غري          . بيتاً" ٢٥٦"واملديح النبوي، وجاءت يف     
 .على شدة االرتباط بني قوميته ودينه وتالزمهما، وعلى قوة الدافع املوجه للنفس الشعري باجتاه هذين الغرضني 
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)٢٠٤(

 :الموسيقى الخارجية 
 :  البحور -أ  

ـ "، و   )٢("روح الشعر وحياته  "و املوسيقى   " )١(الكالم املوزون املقفى  " الشعر بأنه    –عرَّف نقاد ومؤرخو األدب      ر أم
الوزن الشعري هو األداة الفنية املستخدمة لنقل التجربة الشـعورية يف           . )٣(" خيضع لرغبة الشاعر وماهية جتربته    .. أساسي فيه 

 ومهما استغىن الشعر عن القافية فإنـه ال         )٥(،"إن الوزن يف الشعر شرط أساسي، وليس هو الشعر كله          . ")٤(التعبري الشعري 
 . أي حال من األحوال ميكن له أن يستغين عن الوزن ب

وقد تعامل باكثري مع الوزن الشعري يف ضوء هذه القناعات واملسلمات اليت تلقاها عـن مـؤرخي األدب ونقـاد                    
 –كما وصفها النقاد    –لذا فال يالحظ على شعره يف املرحلة األوىل أي خروج على القواعد التقليدية للقصيدة العربية                .الشعر

ولذا فال غرابـة أن يـايت   .  كان ال يرمي رسومهم، وال يربح نفسهم، وال ينفك على أنغامهم      –اع   ولتأكيد هذا االتب   –بل إنه   
اعتمد باكثري يف شقشقته األوىل على قوالب القدمي يصب فيها معانيه ومراميه وخلجاته             .  منطاً واحداً      -أنغاما–ديوانه األول   

 .وحىت أفكاره ورؤاه .. ونوازعه وعواطفه وانفعاالته 
 )٦(:فيصب فيه حبه، إنه قالب حب وتذكر للمحبوب "  عنترة"، يستعريه من " قالب من قوالب البحر الكاملهذا

 ما فـي هواك لقيت من أوصاب  ولقد كتمتك و الديـار قريبة
 فوددت لـــو أىن بثثتك ما يب  حىت انقضى زمن التداين بالنوى

 )٧(:واملناسبات اهلامة " ديحامل" يف موضوعه الفخم – أيضاً –" الكامل"ويأخذ قالب 
 عيد السرور وليس يوم العيد  العيد يوم قدومك املسعود

 )٨(:فيضع فيه بسيطه، ويده مبسوطة " بانت سعاد"ويأخذ بسيط 
 عوراء ليس هبـا إال أضاليـل   يا رب هب يل ما قد قلت من كلم
 لكن رجائْي من الرمحان  تنويل   وما أبرئ  نفسـي مـن نقائصها

 عما جنيت ومنك العفو مأمول    أتيت إليك  اليـوم  معـتذراًإين
 )٩(":الفخر"فيصب فيه النقيضني " الطويل"ويأخذ قالب 

   من اجملد ال آلو ابتكاراً وإدالجا  أنا النهر الليلي فيما أرومه  
 )١٠("  :املوت"و 

 فهذا مقام فيه نرثي املعاليا   هنا فليقل ما شاء من كان راثيا
 )١١(: للتواصل االجتماعي" البسيط"الب ويأخذ ق

 من حضرموت إىل لوزان هنديها   حتيةً لعميد العرب حاميها

                                                           
 . وما بعدها ، فقد ناقش هذا القول ، وفصل أقوال السابقين فيه ٣ ص –رجاء عيد .د:دراسة في موسيقى الشعر: أنظر ) ١(
  .٤ ص –السابق ) ٢(
 . م ١٩٨٧ القاهرة ، ط–مة للكتاب  ، الهيئة المصرية العا١٠١ ص –عبداهللا الغذامي . د: الصوت القديم الجديد ) ٣(
  .١٠٢ ص –السابق ) ٤(
  .١٠٥ ص –السابق ) ٥(
  .١١٤ ص –أزهار الربى ) ٦(
  .١٨١ ص –السابق ) ٧(
 .................... بانت سعاد فقلبي اليوم متبول)  م ٦٤٥ -(      وهو قالب كعب بن زهير  . ٩٩ ص –السابق ) ٨(
 ......................  فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن  :  ره وبح . ٥٥ ص –أزهار الربى ) ٩(
  .٢٧٧ ص –أزهار الربى ) ١٠(
 مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن :  وبحره  . ٢٣٤ ص –أزهار الربى ) ١١(
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)٢٠٥(

 )١(" :السريع"ويأخذ القالب واملغامرة، كما يف 
    وجنومه ينظرن يف شزر  زارت وجنح الليل معتكر 

 )٢(" :أطالله"و  "  الوافر"و 
 عامل والرسوم          عفت عنه امل ملن طلل حتاكيه الـوشـوم 
 بـخط احلمريي له رقوم  حياكي مصحفاً من عهد عاد       

  )٣(: والوافر و الصحراء 
         ختب بنا مطايا من غرام إىل الفيحاء قد جبنا املوامى  

 )٤(: للخفيف" اخلفيف"والراقص 
   كل عني ترى هبا مشتهاها بأيب طفلة بديعة حسن         
  الثوب دالالً حىت بدت ركبتاهاطار ليب إذ أقبلت ترفع

 أي نغم خارج عن النمط التقليـدي        –  وهو نيف وثالثون ومئة قصيدة        –) يف املرحلة األوىل    ( وال تكاد جتد يف شعره كله       
  إن )٥(.بيد أن املوقف يتغري يف عدن حيث احتكاكه بغريدي املدرسة الرومانسية وباجلو الرومانسي العـدين   " . الكالسيكي  "

وتبدأ التناغمات اجلديدة يف موسيقاه ، فيشقشق جديـداً         . ، والوجوه ، والوجد  ، أنبتت إطراباً خمتلفاً ، وأفانني ضروبا              اجلو
 :)٦(باألوزان املتنوعة 

         أيها الرسم تكلم                  ما الذي  مينعك  التكلما - ١                 
 ذا   تتبسـم                 ويك من علمك التبسما                              وملا

 
          قل  يل أما  تتعب                 من   ألوف    البسمات -٢                 

                                جتد  أم    تلعب                 إذ    جتيل    النظـرات 
 

 ـادي   بنورك              فغدوت البدر وهو الفلك         أشـرق الن-٣                 
                           قل لنا بوركت يارسم  وبورك              بــشر الح لنا أم ملك ؟

 
 …بل يكاد يكون جمدداً "مقلداً "، و لكنه ال يأخذه ) فاعالتن فاعالتن فاعالتن " ( الرمل"والقصيدة من حبر 

                                                           
 .مستفعلن مستفعلن فاعلن : وبحره  . ١٢٤ ص –السابق ) ١(
 .مفاعلتن مفاعلتن فعولن : وبحره . ١٤١ ص –السابق ) ٢(
 كأن رسومها ورق الكتاب    أما تنفك تذكر أهل داٍر  :    وهي من قالب جرير وبيئته  

   محته الصبا جر اليمانية البردا  أال حيِّ ربعاً باللوا ذكر العهدا :            و 
 ) بيروت ، لبنان – ، دار مكتبة الحياة ١٤١ ، ٢٦ ص –ديوان جرير (

  .٢١٨ ص –أزهار الربى ) ٣(
 .فاعالتن مستفعلن فاعالتن:  وبحره ١٠٧ ص –ابق الس) ٤(
 .التمهيد من هذا البحث  : انظر ) ٥(
  .٤٣ ص –صدى عدن ) ٦(
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)٢٠٦(

 :املطلع 
 رسم تكلـم          ما الذي  مينعك التكلماأيها ال

 وملاذا      تتبسم         ويك من علمك التبسما
 

 :يف بيت واحد، مث تابعه ببيت ثاٍن على منطه ، فأصبح هناك تقسيم جديد " اجملزوء"و" الرمل التام"مجع فيه من 
 اجملزوء                                                  التام 

     فاعالتن فاعالتن                                فاعالتن فاعالتن فاعالتن
 :وهذا تقطيعها 

 
   مالذي  مينعك  التكلما ؟ أيها الرسم تكلم :               اجلزء األول 

 ه//ه/   /ه///ه   /ه//ه/ه            /ه///ه  /ه//ه/
 فاعالتن  فعالت  فاعلن  فاعالتن  فعالتن

 
     من ألوف البسمات     قل يل أما تتعب   :جلزء الثاين ا

 /ه///ه    /ه//ه/ه                /ه/ه/  /ه/ه/
 فعالت فعالتن                فاعالتن   فعالت

 
 أشرق النادي بنورك        فغدوت البدر وهو الفلك:             اجلزء الثالث 

 ه//ه     /ه//ه/ه  /ه///ه            /ه//ه/ه  /ه//ه/
 فاعالتن  فاعالتن            فعالتن   فاعالتن   فعل

 
 قل لنا بوركت يارسم وبورك     بشر الح لنا أم ملك ؟

 ه//ه  /ه///ه   /ه///ه           /ه//ه      /ه//ه/ه  /ه//ه/
 فاعالتن فاعالتن فعالتن                فعالتن  فعالتن  فعل

 
 يف املرحلة األوىل ـ  والذي شعر الشاعر بثقله اآلن ، فكان  –لكسر حلدة النمط التقليدي فهنا يالحظ مدى ذلك ا

 .ضد النمطية والرتابة ، والذي مل يشبه فيه شطر شطراً ، ال جماورة  وال توازيا " االنفجاري" "االنفعايل " هذا النغم 
 -: )٢(" املسمط"لشكل اخلماسي ، وعلى هذا ا" الرجز" فقد جاء به يف وزن )١("نشيد العقبة"ومثله 

 مستفعلن مستفعلن  مستفعلن مستتفعلن     
 مستفعلن مستفعلن                مستفعلن مستفعلن

 مستفعلن              مستفعالن

                                                           
  .٥٤ ص –صدى عدن ) ١(
  )١٢٧ ص -الصوت القديم الجديد : انظر ( هو الذي يتفق شطره المنفرد في الوزن والقافية مع مثيالته المنفردة في كل المقاطع : المسمط ) ٢(
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)٢٠٧(

 :وهذا تقسيم اجلزء األول 
      أقبل   يوم  العقبة       يوم   تفك   الرقبة -١                               

                                        مستفعلن مستفعلن      مستفعلن مستفعلن   
 
        هاهو ذا ما  أقربه          له   حبطني   شبه -٢

                                        مستفعلن  مستفعلن       متفعلن    مستفعلن
                                

 صالحه                 عبد العزيز         - ٣
                                            متفعلن                   مستفعالن

فهناك يطّلع على شـعر     . ، واصل رفد جرسه اإليقاعي      " احلجاز" ، واحتك بأدباء  " اململكة  "حىت إذا وصل أراضي     
، ويوقع جبرسها   " نظام الربدة   " ومساها  " هنج الربدة   " اليت أخذها من    " بردته  "ومسرحياته الشعرية فيضع على منطه      " شوقي"

فهي :  أما الثانية    )١()مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن     " (البسيط"بيتاً من حبر    " ٢٥٦"تلك امللحمة النبوية اإلسالمية الواقعة يف       
 علـى   –يف استخدام األنغام ، وهوتطـور فـين         " النمط الشوقى " من   – أيضاً   –، واليت استقاها    )٢("مهام"مسرحيته الشعرية   
 )٣(: وفوق ذاك ففيها مقاطع من قصائد غنائية تؤكد هذه الشقشقة يف فجره النغمي.-الصعيد املوسيقي

 أهذه سـيئون أم            جنة  عدن   أزلفت  للمتقني
 للـه ما أمجلهـا            منظرها الزاهي يسر الناظرين

         حديقةً خضراء تسقى من معني  -من بعٍد–حتسبها 
 )من الرجـز: (ووزهنا 

 مستفعلن مستفعلن مفتعالن     متفعلن مستفعلن: ١ب
  "٣ "                             " ٢"  

"  ، اليت صاغها يف قالب       )٤("أنفاس احلجاز   " ، كما يف قصيدته   " الرباعيات  "  :" اململكة  " ومن جتديده املوسيقي يف     
"  ويـروح مــع      )٥("مجاعـة الـديوان     "، يغدو مـع     " مصر  " وما أشرق عليه صبح النغم  إال وهو يف          " . ء الكامل جمزو

تـرمن   . وأسفرت تلك الشقشقات الباكرة عن فصيح يصـيح  )٧("الفتح"  وميسي يف )٦("أبولو  " ، ويضحى يف    " الرومانسيني
 ". مصر"جلّت نغمه يف )  احلجازي –العدين ( باكثري يف مصر بأحلان جّد رقيقة ، ولعل مرحلة الصهر 

هنا النيل ، واجلمال ، واحلياة ، والفن ، والعواطف والتجديد ، واالتصال بثقافة املهجر ، :  هناك فرق بالتأكيد
 .إخل .…والترمجة 

                                                           
 . القاهرة – الفجالة –في ديوان مستقل ، عن مكتبة مصر " نظام البردة " وقد صدرت ) ١(
 .صدرت عن مؤسسة الصبان ) ٢(
 .والكامل ) التام و المجزوء ( ،إذ جمع فيها بين البسيط ٣٧ ، ومثلها في جمع األنغام ما أورده صفحة ٩٧ ص –همام ) ٣(
  .٢٠ ص –صدى عدن ) ٤(
، ولما مات العقـاد     " اخناتون ونفرتيتي " وكتب إبراهيم المازني مقدمة     " همام  " مقدمة مسرحيته   ) حسن كامل الصيرفي     ( كتب له أحد روادها   ) ٥(

 ٢٥/  هــ    ١٤١٦ ربيـع األول       ٦حمد بن ناصر الدخيل ، األربعـاء ،         .د  : باكثير بين المسرحية والشعر     : انظر  .( رثاه بقصيدة حزينة    
  ) ١٩٩٥أغسطس 

) رئيس المجلة   (أحمد زكي أبي شادي وإبراهيم ناجي وصالح جودت ، وأبي القاسم الشابي             : وشعرائها  " ابولو"عن اتصاله بجماعة      في حكايته   )٦(
نجم عبد الكريم ، اصدرها اتحـاد األدبـاء          : ١٩٦٨علي أحمد باكثير آراء وأحاديث من إذاعة الكويت عام          : انظر  . عبد العزيز عتيق    . ود

 وكانت له عالقة خاصة بإبراهيم ناجي منذ أن كانا مقيمين           ١٣ ص   – م   ١٩٨٩ شعبة سيؤن ، ديسمبر      –، فرع حضرموت    والكتاب اليمنيين   
) مرجع سابق (رشاد مصطفى بدور ، األربعاء      : األديب الذي عشقنا بسببه القراءة وألهبت اناشيده فينا الحماس          : انظر  ( سوياً في المنصورة    

  .) ٢٠ ص–
 .وعالقته الحميمة بصاحبها محب الدين الخطيب، وكتابها " الفتح "قصائده في من خالل نشره ل) ٧(
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)٢٠٨(

 ناصـية   ومن مث ، كان البد لتلك الترانيم أن ترتل ترتيال ، وأن تشف وترف ، وأن ترق وتتنوع ، فامتلك الشاعر                    
يطلق أو يقيد ، ميسك أو يرسل ، يتقيد أو يتحرر ، يقلد أو جيدد ، يوحد أو  ينوع هـذا                      : النغم ، وزمام اإليقاع ، ومضى       

 )١ (": قدمي " النموذج من النغم اجلديد  يف حبر 
 من يرى مصر واليعشق مصرا        جنة يف األرض للرمحن أخرى 

 دى من حب مصر الدهر حرىوترى يف كل شرب منه ذكـرا        كب
                   ماشفـاهـا         ماتعب الشـفتان

                  آه يامصـر          أحـبك
 )فاعالتن  فاعالتن  فاعالتن " :  ( الرمـل " وهى مصوغة من موسيقى 

 :وجاءت على حبرين 
 أربع تفعيالت :                تام   
 تفعيلتـان   :              جمزوء 

 :وهذا تنسيقها 
 فاعالتن فاعالتن فاعالتن         فاعالتن فاعالتن فاعالتن

 فاعالتن فاعالتن فاعالتن          فاعالتن فاعالتن فاعالتن 
          فاعالتن فاعـال          تن  فاعالتن
                  فاعالتن            فاعالتن

 :يقية وجاءت على ثالثة سالمل موس
 "الرمل التام ) " فاعالتن ( ست تفعيالت : يتضمن األول  -
 "الرمل املشطور) " فاعالتن ( ثالث تفعيالت : ويتضمن الثاىن  -
 "الرمل اجملـزوء ) " فاعالتن ( تفعيلتني : ويتضمن الثالث  -
العدم ، ومن وهذا يؤدي إىل تسرب النغم وذوبانه بتلقائية وانسيابية مجيلة ، إذ ميضى من الوجود إىل  -

  .  )٢(الشدة إىل التالشي ، حبيث تظل عوالق أصداء نغمية مع هناية كل مقطع ، وكأهنا أصداء صوت
           

 
 )١(:  وهذا تنسيق من نوع آخر  
                                                           

  .٢٥ ص –علي أحمد باكثير شاعراً غنائياً ) ١(
 : تفوقه نسقاً ونغماً–قبله " إيليا أبو ماضي " وهي تفوق قالبه الذي صاغه ) ٢(

 مشيتجئت ال أعلم من أين ولكني أتيت             ولقد أبصرت قدامي طريقا ف
 وسأبقى سائراً أن شئت هذا أم أبيت          كيف جئت  كيف أبصرت طريقي ؟

 )١٣٩ ص –الجداول      (                                                         لست أدري     
 :فاالنتقال عند ابي ماضي على سلمين موسيقيين 

 )نساق متوالية من ثالث تفعيالت  أ٤( فاعالتن فاعالتن فاعالتن                 
 ")تفعيلة واحدة"نسق واحد ( فاعالتن                                   

 : عند باكثير أكثر انسيابية ) المقلوب( ومن ثم فالتنظيم الهرمي .  يعطي فجوة ، ويأتي فجأة – هنا –ويالحظ أن االنتقال 
 ٢-٣-٦-٦ :   وعند باكثير ١-٣-٣-٣-٣" :إيليا"وهو عند 
 "باكثير"                                             "ايليا  "           

٦-                                                                                   -٣ 
٦-                                                                                      -٣ 
٣-                             -٣ 
٢-                                                                                  -٣ 
١-               



com.bakatheer.www://http 
 

 

)٢٠٩(

 
  )١نسق  (  ليلة النهر                   درة العمر                                              

 
  )٢نسق  (البد ر                وحده يدري                  بالذي كانا              ساهر 

 
  )٣نسق  (يف محى النهر               زورق يسري                                            

 
  )٤نسق  (حيمل اثنني                   مستهامني                  للهوى دانا                

 
  )٥نسق  (          حبيبان صريعان من احلب                                                 
  )٦نسق  (  يقصان على الصمت حديث القلب للقلب                                      

 
 )مفاعيلن مفاعيلن + فاعلن فاعلن  ( اشتماهلا على نغمى املتدارك واهلزج    : فاجلنينة األوىل 

 :فصار هذا وزهنا 
 

 فاعلن فعلن   فاعلن فعلن 
 فاعلن فعلن   فاعلن فعلن فاعلن فعلن   فاعلن فعلن 

 فاعلن فعلن   فاعلن فعلن
 فاعلن فعلن   فاعلن فعلن فاعلن فعلن   فاعلن فعلن

 مفاعيل مفاعيل مفاعيل 
 مفاعيل مفاعيلن مفاعيلن مفاعيل 

 
 

 : ثانية اجلنينة ال
 .  وتكمن  قي ذلك االستخدام املتجدد للقوالب اجلامدة من أوزان اخلليل ، واليت كان اتباعه هلا يف مراحله الشعرية مقدساً 

 ) تفعيالت ٨(   .    …………………… فعلن فعلن فعلن فعلن  :  فوزن املتدارك التام 
 ٤(   ……………………    فعلن فعلن:    واجملزوء  

 )تفعيالت 
 .بل استخدمها ست تفعيالت ) ٤(وال  اجملزوء ) ٨( ال يستخدم القالب التام فهو ،

(    ……………………  مفاعيل مفاعيل : فوزنه " اهلزج" ومثل ذلك يف 
 )تفعيالت ٤

 )املقطع السابق ) ٥(يف النسق ( مفاعيل مفاعيل مفاعيل     : وباكثري جاء به على ثالث 

                                                                                                                                                                                           
  .١٧٩ ص –المجموع ) ١(

٦ 

٦ 
٣ 
٤ 

٤ 

٤ 
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)٢١٠(

 :أما الثالثة 
 :ففي املقطع السابق :  املعتمد  التقارب والتجاور فذلك البناء االيقاعي

  )     ٣( جياور  النسق   ) ١(النسق 
  )     ٤( جياور  النسق   ) ٢(النسق 

 
  )     ٢( يقارب  النسق   ) ١(النسق 
  )             ٤( يقارب  النسق   ) ٣(النسق 

 
  )     ٢( خيالف  النسق   ) ١(النسق 
  )     ٤( خيالف  النسق   ) ٣(النسق 

 
  )     ٣( يشابه  النسق   ) ١(النسق 
  )     ٤( يشابه  النسق   ) ٢(النسق 

 
  )     ٢( أقصر من   النسق   ) ١(النسق 
  )     ٣( أطول من   النسق   ) ٢(النسق 
  )٤( أقصر من  النسق   ) ٣(النسق 

فيضل الثاين متعلقاً باألول ، ليشكل بنـاًء        . نغم األقصر حيمل النغم األطول      وهو ما يوحي بتعلق األنغام ، إذا أن ال        
 :هندسياً إيقاعياً متكامالً على الشكل التايل 

 
 فاعلن فعلن فاعلن فعلن

 فاعلن فعلن فاعلن  فعلن فاعلن فعلن
 فاعلن فعلن   فاعلن فعلن

 فاعلن فعلن فاعلن   فعلن فاعلن فعلن
 مفاعيلمفاعيل مفاعيل 

 مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن
–ومن هذه العالقات .قائم على تناسق تام البناء، يكوِّن منطاً معمارياً يقوم على قاعدة كبرية" اهلندسي"وهذا النغم 

 .النغم، فلم يعد ذلك املوقع املفرد" هندسة" يتضح األفق البعيد عند باكثري يف -وغريها
نشيد "و " )٤(نشيد الريموك"و " )٣(نشيد الفىت العريب"و "  )٢(طال انتظاري"و " )١(طفل : "ومثل هذا قُله يف قصائده

 " .)٦(وبني الصحو والذهول" )٥( ليبيا

                                                           
  .١٨٠ ص –المجموع ) ١(
  .١٨٢ –السابق ) ٢(
  .١٨٥ –السابق ) ٣(
  .٣٤ص  –علي أحمد باكثير غنائياً ) ٤(
  .٣٣ ص –السابق ) ٥(
 .١١٧ ص –المجموع ) ٦(

توازي 

توايل  

اختالف

 تشابه 

تناسق 

-أ

-ب

-جـ

-د

-هـ 

ـاء
ــ

ـن
بـ

عدة
قا

 

)٢( 

)١( 
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)٢١١(

التام : على أربعة أنغام " اخلفيف"، وجاءت من حبر "املسمطات"، وهي من ")٧(أيها النيل"وميكن الوقوف قليالً عند 
 .شطر من التام  - شطر من اجملزوء - اجملزوء –

 :وهذا تنسيقها 
    فاشهد اليـوم لوعيت وحنيـين أيها النيل كم شهدت سروري )           ١(

    وابك بيض  املىن معي                  وارث يل يف توجعي     
                            نفد اليو       م مدمعي

  عيــوين                      فتفجر مدامعاً      من
 كنت ترعى مهدي وليداً وتنها         ل على وجنــيت بالقبالت
 متسح الدمع إن بكيت وتغري        بفمي زمرة مــن البسمات

 وتوليتـين صبياً علــى شط       ك أهلو  مــع الصغار لدايت)     ٢(
 نتبارى علــى  صعيدك وثباً       كفراش يف  الروض منطلقات 

           حيث نعدوا ونركض       حيث نكبوا فننهض            
       وحناياك        تنبض         

                          أيها النيل من             حنان ولني
 
 أيها النيل كم شهدت سروري    فاشهد اليوم لوعيت وحنيين ) ٣( 

  معي                 وارث يل يف توجعي     وابك بيض املىن
                            نفذ اليو       م مدمعي

                       فتفجر مدامعاً      مـن عيونـي
 :ويتكون هذا املقطع من ثالثة أجزاء 

 :هذا املطلع 
 فاعالتن مستفعلن فاعالتن        فاعالتن مستفعلن فاعالتن

 لن فاعالتن مستفعلن      فاعالتن مستفع           
  فاعالتن       مستفعلن                     

           فاعالتن مستف         علن  فاعالتن
 :وهذا البيت 

 فاعالتن مستفعلن فاعالتن         فاعالتن مستفعلن فاعالتن
 فاعالتن مستفعلن فاعالتن         فاعالتن مستفعلن فاعالتن

 مستفعلن فاعالتنفاعالتن مستفعلن فاعالتن         فاعالتن 
 فاعالتن مستفعلن فاعالتن         فاعالتن مستفعلن فاعالتن

          فاعالتن مستفعلن         فاعالتن مستفعلن
         فاعالتن          مستفعلن           

          فاعالتن مستف          علن فاعالتن
 :وهذا األساس 

 التن مستفعلن فاعالتنفاعالتن مستفعلن فاعالتن        فاع
          فاعالتن مستفعلن        فاعالتن مستفعلن

         فاعالتن         مستفعلن           
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)٢١٢(

          فاعالتن مستف          علن فاعالتن
جـب، والتصـويت    واملقطع ثري هبندسته اإليقاعية ، وثروة من التناغمات املتوافقة واملتخالفة، القصرية والطويلة ، وبناؤه ع              

 ) .بعث النغم من جديد" (اإلحياء"، وعلى )شدة               زوال(، "الصدى"اجلرسي قائم على 
 
 ٦ – ٥ – ٤ – ٣ – ٢ – ١    .      …… أنغام ٦
 
  ٤ – ٣ – ٢ – ١         .             …… أنغام٤
 
      ٢ – ١     ……                    أنغام ٢
 
  ٣ – ٢ – ١                      ……      أنغام ٣
 
 ٦ – ٥ – ٤ – ٣ – ٢ – ١         ……        أنغام ٦
 

  .)١("كثري" "كثري"وغري ذلك فيه 
  

                                                           

  )٣٤ ص –علي أحمد باكثير غنائياً " ( نشيد اليرموك "وهذا الرسم الهندسي الذي تضمنته قصيدة ) ١(

 تردد                                                                                 نوع 

 مجزوء البسيط)      ١                                                            ()                       ١(

 

 البسيط التام)     ٢)                                                                                   (٢(

 

 المشطور)      ٣                     ()                                                              ٣(

 

 المجزوء)      ١)                                                                                   (٤(

 

 المشطور)      ٣)                                                                                   (٥(
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)٢١٣(

 
 :علي أحمد باآثير رائد التحديث في الشعر العربي المعاصر

) ١(اكثري للشعر احلر على مستوى العامل العريب      عن ريادة ب  " عبد العزيز املقاحل    " العنوان موضوع كتاب ألفه الدكتور      

  ملوضوع ريادة باكثري للشعر احلر ، إذ أن التجاهل كان حجمـه كـبرياً                - حبجم  املقاحل     –وال غرابة  أن يتصدى دكتور       . 
سوة وكان ذلك الكتاب حبجم الغفلة تلك ، وتلك الصرخة بقوة تلك الق     . والتعمية شديدة ، فكان البد للشمس من شروق           

لدى ( إن أي باحث يشعر باملرارة ملستوى التجاهل والتغافل الــذي حاق بباكثري، إن على مستوى الداخل                .سواء بسواء   
، متاماً كما حكى الدكتور املقاحل عنه       ) لدى النقاد واألدباء العرب     ( وإن عـلى مستوى اخلارج     ) الدارسني والنقاد اليمنيني    

إن حجم التجاهل كبري ، وإطالله على بعض الدراسات النقديـة لـألدب              . )٢(قرانه يف مصر  أنه ضاع بني أهله يف اليمن وأ      
 .العريب احلديث ، تظهر تضاريس هذا التجاهل ومساحته 

يترجم فيه حلوايل أربعني شاعراً مـن جيـل         )٣(للدكتور مجال الدين الرمادي   " من أعالم األدب املعاصر     : "فمثالً هذا الكتاب    
ويف املسـرحيني   ! رق لباكثري ؟ درس العقاد واملازين وعلي حممود طه ، وضرب صفحاً عـن ذكـر بـاكثري؟                 مل يتط .باكثري  

وكل جيل باكثري ، ومل يذكر حىت اسم باكثري ؟ وهذا           … والقصاصني مر على جنيب حمفوظ ، وتوفيق احلكيم ، حممود تيمور            
ألنيس املقدسي ، عرض ألعالم القصة ، ويعـرض لطـه           " )٤(الفنون األدبية وأعالمها فـي النهضة األدبية احلديثة        " كتاب  

إىل هنا ال بأس ، ولكن هؤالء  الذين جـاءوا مـن              … )٥(حسني وحممد تيمور ، وحممود طاهر الشني و مصطفى املنفلوطي         
د  سـعي  – يوسف السـباعي     – جنيب حمفوظ    – إبراهيم املصري    –حممود تيمور   – توفيق احلكيم    –إبراهيم املازين   : بعدهم  
 " .باكثري ." …السلسة ناقصة . … حيي حقي – عبد احلميد جودة  السحار -العريان 

ويعرض لرواد الرواية وال يذكره ، ورواد املسرح و ال يشري إليه ، وكان التماس  العذر له ممكناً للظن بأنه ال يعرفه ، ولكنه                         
مـمن تأثروا مبحمد تيمور ،  وهؤالء األربعة  هم           .)٦(" الفن   أحد أربعة من أبرز أعالم    "إنه  : حني قال يف ترمجته حملمود تيمور       

و ! وينكـره ؟  .. …فهو  إذن يعـرف بـاكثري        )٧(" حممود تيمور ، علي أمحد باكثري        – توفيق احلكيم    –أنطون فرحات   : " 
 الثالثة األخرييـن     أو فـي  –الذين يقول فيهم اخلبري املسرحي الكبري زكي طليمات         : " األدهى قوله بعد عن هؤالء األربعة       

  واملسرحيات العربية اليت يكتبها توفيق احلكيم ، وحممود تيمور ، وعلي باكثري ، تقف اليـوم جبـدارة إىل جانـب                 -:منهم  
وحىت  . )٨("املسرحيات العاملية ، حىت إن بعض املسارح العاملية قدمتها لنفاستها وأصالتها ، وكشفها عن أبعاد نفسية جديدة                  

 مل تشفع السم باكثري أن يدخل معجم الفنـون األدبيـة ألنـيس              – للخبري املسرحي الكبري زكي طليمات       –هذه الشهادة   
رواد :"هذه رساله أكادمييـة بعنـوان       . والدراسات العلمية األكادميية ليست أقل جتاهالً لدور باكثري الريادي            ! . املقدسي؟

يالً من الرواد يف الشعر العريب احلديث ومل يثبت لباكثري امسـاً            ذكر ج " سوري  "  يوسف نور عوض      )٩(:الشعر العريب احلديث  
عبـد الوهـاب    : ومر على رواد الشعر حسب رؤيته وهم        ! وحتدث عن منافع احلركة اجلديدة ومل يذكر شيئاً ؟        . بله جتديدا   

                                                           
 . بيروت – القاهرة – صنعاء ومكتبة الشروق –كتاب عن دار الكلمة صدر ال) ١(
فعندما يكون الحديث عن المسرح في مصر ال يشار اليه من قريب أو بعيد ، وعندما يكون الحديث عن األدب في  اليمن ال                     : " المقالح  . يقول د ) ٢(

 ) ٢٥ ص –ث في الشعر العربي المعاصر علي أحمد باكثير رأئد التحدي" .( تخطر يمنيته على أذهان الدارسين 
 .إصدار دار الفكر  العربي ) ٣(
 . م ١٩٧٨ – ٢ بيروت ، ط–صدر الكتاب عن دار العلم للماليين ) ٤(
  وما بعدها ٥٠٠ص ) ٥(
  .٥٤٠ ص -أنيس المقدسي : الفنون األدبية وأعالمها في النهضة األدبية الحديثة ) ٦(
 .السابق ) ٧(
 ص -  ٣ ، السنة ٢٨ وانظر ما قاله  زكي طليمات في مجلة الرائد العربي ع ٥٤٠ ص –ة وأعالمها في النهضة األدبية الحديثة الفنون األدبي) ٨(

 .  ، الكويت ٥٧
 . الكويت – طبعت بمكتبة األمل – جامعة القاهرة –رسالة ماجستير كلية دار العلوم )٩(
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)٢١٤(

ذوراً لو مل يكن كتب     كان سيكون مع  .( …البيايت ، بدر شاكر السياب ، صالح أمحد إبراهيم ، حممد الفيتوري،خليل حاوي              
  )رسالته يف مصر ، وأشرف عليه أستاذ مصري 

 :وما إخواننا يف غري مصر بأرجى 
ومثله .  توخى البدايات األوىل والأثر لباكثري )١("الشعر احلر يف األردن   "يكتب رسالة عن    " أمحد حممد املشرف  "هذا  

الشعر احلر  " يف كتابه   " يوسف عز الدين    "  ، و     )٢(" واملهجر   الشعر احلديث يف الوطن العريب    "يف دراسته   " أسعد أمحد علي    "
  )٤("التجديد يف الشعر العريب احلديث      " فـي كتابه   " يوسف عز الدين    " أحسنهم وأكثرهم جرأة الدكتور      )٣("فـي العراق   

االجتاه القومي  "يف  ) سوري  ( عمر الدقاق   .  ومثله د    )٥(فقد عرض له على استحياء ، لكنه مل يعترف له بأي فضل بله ريادة ،              
 .)٦("  يف الشعر العريب احلديث 

عن باكثري ، خاصاً بريادته الشعرية ، وإثباتاً        " املقاحل  " ، وهلذا كان كتاب الدكتور      " القيل  " هلذا كله كانت صرخة     
 )٧(.لسبقه الريادي فـي الشعر احلر ، مبدداً غبش األيام األوىل للشعر احلر 

 

                                                           
  أحم ٨ ع ١ ، ٩٥٦٠٩:  مكتبة الجامعة األردنية  رقم موجودة في.م ١٩٩٠رسالة ماجستير جامعة البصرة ، )١(
 ٨ع١ و ٩٥٦٠٩ كلية اآلداب ، – م ، من مقتنيات مكتبة الجامعة األردنية ١٩٨٠ دمشق ، ط –دار السؤال ) ٢(
  .٨ع ١ ، ٩٥٦٣٠٩ كلية اآلداب ، –ومكتبة الجامعة األردنية .  م ١٩٨٧جامعة بغداد ، يوس ) ٣(
 . م ١٩٨٦/ هـ ١٤٠٦ / ١ جده ، ط– جدة ،مطبعة دار البالد –ي الثقافي إصدار النادي األدب) ٤(
 ) . وما بعدها ١١٧ ص –انظر ( بل أسندها للسياب ونازك وصالح عبد الصبور ويوسف عز الدين وفدوي طوقان والبياتي ونزار ) ٥(
تجاهات األدبية فـي العالم العـرب الحـديث ، دار العلـم            اال: ومثله أنيس المقدسي فـي كتابه      . لبنان  –بيروت  –إصدار دار الشرق العربي     ) ٦(

المؤسسة المصرية العامة للتـأليف ،      " فـي النقد المسرحي    "ولعل أكثرهم إنصافاً فؤاد دوارة فـي كتابه        .م    ١٩٦٧ /٤ بيروت ، ط   –للماليين  
ستاذ العراقي هالل ناجي ، والـدكتور المصـري   األ: وممن أنصفه أيضاً    ) . ٣٤٤،٣٧٤،٣٩١،٤٠٠أنظر الصفحات   (والدار المصرية للتأليف    

 ) .دراسات فـي الشعر الحديث : شعراء اليمن المعاصرون ، وللثاني : أنظر لألول (عبده بدوي ، 
المقالح كل مفتريات المغبشين ، وأكد على أن باكثير قد قدم شعره فـي الثالثينيات فـي عملين كبيرين هما أكبر من عمـل نـازك                        . دحض د ) ٧(

ومن المغبشسن أيضاً    ) . ٣٣٦ ص   –علي أحمد باكثير رائد التحديث فـي الشعر العربي المعاصر          : انظر  .( السياب خالل عقد الخمسينيات     و
ومحسـن  .  م ١/١٩٨١ بيروت ، ط –الشعر الحديث بين النظر والتطبيق ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر         : "  هاشم الياغي فـي كتابه      –

(  م ، سلسلة دراسات رقـم        ١٩٧٧ الجمهورية العراقية ،     –الشاعر العربي الحديث مسرحياً ، منشورات وزارة اإلعالم         : تابه  أطميش فـي ك  
، وقد اعتبر باكثير رائداً نظرياً للشعر الحر وانظر تفصيالً للدراسات التي شاركت في معركة الشعر الحر ونشأته ما كتبه الدكتور عبـد     ) ١٠٨

 . وما بعدها ٤٨ ص -نازك المالئكة الناقدة : ابه الرضا علي في كت
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)٢١٥(

 : وحده المقالح ليس. د
عبده بدوي الذي استدل على ريادة باكثري .  أدباء كبار يف مصر وغريها ، منهم د–عاضد شهادة الدكتور املقاحل لباكثري بالريادة 

 . )١( "اطلعت على إهداءات من السياب لباكثري وفيها أنه راد للشعراء الطريق اجلديد : "بشهادة أحد رواد الشعر احلر ، يقول 
إن قصيدة : "موريه يف حركات التجديد يف موسيقى الشعر احلديث بقوله . علق س : مؤرخ أديب آخر يقول ويروي شهادة 

  .)٢ (" الشعر احلر خطوة إىل األمام تاد دفعـم تعترب إحدى جتربتني هامتني ال ميكن إغفاهلما ، فق١٩٤٥باكثري املنشورة عام 
وناقد آخر هو . م ١٩٤٥ة الرسالة عام ـاليت نشرها يف جمل" فرنسا امسعي يا " موريه بالقصيدة املنشورة لباكثري . ويقصد س

 "إن أول من أخذ باجلملة الشعرية وليس بالسطر الشعري هو باكثري ، وقبل خليل حاوي" : الدكتور عز الدين إمساعيل ، يقول 
)٣( .  

رية يف القصيدة اجلديدة لألستاذ علي أمحد       وكالمها يؤيدان ما ذهب إليه الدكتور املقاحل يف تسليم راية الريادة الشع           
لشعر احلر تولد عند باكثري مثرة لتحدي أستاذه اإلجنليزي يف قسـم اللغـة              ا ويؤكد الدكتور عبده بدوي على أن        )٤(.باكثري  

م ١٩٣٨ –مث كتب بعدها    ) ٥(. بالشعر املرسل بالبحر املتقارب     ) )روميو وجولييت   ((اإلجنليزية فجاءت تلك التجربة املثرية      
من أكثـر   ) سعودي(يعد الدكتور عبداهللا الغذامي      و .)٦( "فأكد ريادته للشعر اجلديد     "بالشعر احلر ،    " أخناتون ونفرتيىت  "–

فالدكتور الغذامي يؤرخ للشعر احلر ويؤصل له عـرب          . )٧(ب إليه الدكتور املقاحل     ـراباً مما ذه  ـؤرخي األدب اقت  ـالنقاد وم 
 –بـع البـدايات األوىل      تويت. وال يعده طارئاً ، ولكنه يرى أنه مل يظهر كاجتاه إال يف العصر احلديث               التاريخ الشعري العريب    

وعـرض  . أوائل هذا القرن عند زكي أيب شادي ، وحممد فريد أيب حديد ، وإبراهيم املازين ، وخليل شيبوب ، والسـحريت                      
 – نـازك    –باكثري  : ( عند الثالثي احلقيقي    حط   أن مطاف رحلته     يف العراق ولبنان والسعودية ، إال     : للبدايات األوىل أيضاً    

 يدير املعركة   –ها لباكثري   ي باعتراف السياب نفسه بريادة باكثري يف دواوينه اليت كان يهد          –وإذ يستبعد السياب    ) . السياب  
 . )٨(  تأثر نازك بباكثرييدلل علىو وال ينتهي إىل الشهادة لبا كثري بالريادة فقط ، بل ) .  ونازك –باكثري (بني 

                                                           
 .٢٧١ص - دراسات في الشعر الحديث) ١(
 . السابق) ٢(
 .٧٣ -الشعر العربي المعاصر) ٣(
 ، كانون ، ١٠٧على أحمد باكثير وريادة الشعر الحر ، مجلة الفيصل ع : نذير العظمة ، في مقالته : ومثلهم الدكتور ) ٤(

  .١٩٨٦شباط 
على (م ونأخذ منها هذا المقطع      ١٩٣٦عام  " روميو وجولييت   "كتب باكثير    . ٣٩ص  –على أحمد باكثير غنائياً      : انظر) ٥(

 ) : لسان والد جولييت يخاطب روميو
  شهب األرض تصدع بالسنا ظلم السماء .....في منزلي هذا الحقير ستجتلي عيناك

 ذا مشى أبريل معتدالً على أثر الشتاء إذا طلع إ....كل ما يصبو إليه فؤاد كل فتى يمور به الشباب من
 يءوترى روح الصبا شائقةً في كل ش عندما تفتر أزهار الربيع

 حين العذارى الناعماتابري سترى الليلة في بيتي ربيعاً ناظراً
 تر فيهن ابنتي واحدة في العد ال فأعر سمعك للكل وحدق في الجميع

 . البديع في الجمال الفذ والحسن               
 ) ٢٥ص –روميو وجولييت (

 )٥ص  –مقدمة أخناتون ونفرتيتي : نظر  ا(م ١٩٤٠ سنة ىوقد طبعت طبعتها األول. نظر المرجع السابق ا) ٦(
دراسات في الجذور العربية لموسيقى الشعر العربي ، إصدار الهيئة المصرية           .. الصوت القديم الجديد    : ذلك في كتابه    ) ٧(

 .م١٩٨٧، ط  القاهرة –العامة للكتاب 
 .النقدي قف فصل الشعر الحر والمو: نظر  أ) ٨(
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)٢١٦(

 :  باآثير ندموسيقى الشعر الحر ع
 ، )٢(هذا املوضوع وإذا كانوا قد اختلفوا قدمياً حول " . املوسيقى"لنقاد آراؤهم يف ول ، )١(املوسيقى والشعر  كالروح واجلسد

ومهما يكن ، فقد  )٣(. " الشعرية املوسيقى"ن ما اندثر ، وينقسمون على أنفسهم يف جدل حاد حول موضوع دوفهاهم اليوم جيد
قناعاهتم به على أسس " الشعر احلر "وقد بىن أنصار  . )٤(جيريان كفرسي رهان " الشعر احلر والشعر العمودي"وهامها . كان 

  ميكن أن تتكرر فيه الوحدة،ً "مفتوحا"وا أن القصيدة القدمية شكالً موسيقياً رأي نظريتهم ، ومن ذلك أهنم ـاعتمدوها ف
 ةأما الصورة التشكيلية اجلديدة ملوسيقى القصيدة فتجعل من القصيدة كلها وحدة تضم مفردات نغمي. املوسيقية إىل ماال هناية 

 . )٥(إهنا صورة مقفلة ومكتفية بذاهتا. كثرية يف إطار شعري شامل 
ص ، على عكس الشعر التقليدي الذي تظل أساس البناء يف الشعر احلر ، وللمقطع مكانة يف بناء كامل الن" القصيدة"ويرون أن 
" ، أما يف الشعر احلر فإن )٧(كما أن النسق النحوي يتبع النسق العروضي يف الشعر العمودي . )٦ ("البيت" هي ةوحدته البنائي

لية قاع يف نسق ينتج داليقاع ، وهذا معناه أن العروض دال يتكامل مع دوال أخرى لبناء اإليالعروض عنصر من عناصر اإل
إنه يعمل على إتقان بناء القصيدة ، بدالً من النظر : عز الدين إمساعيل بقوله عن الشعر احلر . ويؤيد هذا القول د. )٨( "اخلطاب 

فإذا كان هم الشاعر التقليدي أن جيود بناء البيت الشعري ، فقد صار هم الشاعر املعاصر أن يتقن بناء :"يقول . إىل إتقان القافية 
 كيفما كان –وهو  . )١٠( "كسر العمود الشعري " وهدف هذه احلركة الشعرية اجلديدة هو  . )٩( "من حيث هي كل القصيدة 
 ال تتجاوز ربع قرن من غضةإن جتربة الشعر احلر ما تزال : " رجاء عيد . يقول د.  جتديد ، قد يستمر وقد يتالشى –ويكون 

   .)١١( " ؟ الزمان فلم ال نترك للزمن صقلها
، فإن جناحها وال شك يعد جناحاً له ، وارتياده " الرائد األول هلا"و " الشعرية اجلديدة "ذا كان باكثري من مؤسسي هذه احلركة وإ

ه ، وليس طارئاً عليها ، ومن فنيته توحب باكثري للتجديد صادر من أصال . )١٢(يضاف إىل وزن إبداعه وجتديده يف جماالت شىت
 لكل نظم احلياة االجتماعية والتعليمية والسياسية ، وتعليم املرأة – يف جمتمعه –هو من قاد محلة التجديد أليس . وليس غريباً فيها 

شيد يف املدارس ألول مرة ، وإدخال الصحافة ألول مرة ، واالحتفاالت العامة واخلطابة فيها ألول نوحتديث التعليم ، وإدخال ال
 )١٣(.مرة

  )١٤(:  أليس هو القائل منذ مطلع حياته 
 وما أحسن التجديد باملرء واليا    التقليد باملرء قادراًجفما أمس

                                                           
  .١٣ص  –رجاء عيد . د: دراسة في موسيقى الشعر : أنظر ) ١(
 .حين اختلفوا في تعريف الشعر ، وظهر تعريفهم له بأنه الكالم الموزون المقفى ) ٢(
 . ، وما بعدها ٥٠ ص –قدة نازك المالئكة النا: للتعرف على طرف من هذه المعركة أنظر) ٣(
  .١٠٢ص  –رجاء عيد . من تعبير د) ٤(
  .٥٣ ص –شربل داغر : تحليل نصي .. الشعرية العربية الحديثة ) ٥(
  .١٠٦ ص –محمد بنيس : الشعر المعاصر : أنظر ) ٦(
  .٥٥ ص –الشعرية العربية الحديثة : أنظر ) ٧(
  .١٠٧ص –محمد بنيس : الشعر المعاصر : أنظر ) ٨(
  .٦٩ ص  –الشعر العربي المعاصر ) ٩(
  .٣٨ ص –الشعرية العربية الحديثة : أنظر ) ١٠(
  .١٠٢ ص –دراسة في موسيقى الشعر ) ١١(
، فقد شهد بريادته للقصيدة القصصـية و الملحمـة          ٢٥٠ ص   –عبده بدوي   . د: دراسات في الشعر الحديث     : أنظر  ) ١٢(

 .المسرحية 
 .دراسة انظر التمهيد من هذه ال)  ١٣(
  .٢٨٢ ص –أزهار الربى ) ١٤(
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)٢١٧(

والشعري ، ... أن يكون رائداً ألمته كلها ، فريود هلا أبواباً يف الفن املسرحي ، وامللحمي ، والروائي ، –فال غرابة وهو يف مصر 
 . والشعر احلر أمهها 

  :)٢(وهي.   ومخس قصائد )١(الث مسرحياتمل يعثر الباحث من شعر باكثري احلر سوى على ث
 ،  وختمها مبلحمته ))إىل اآلنسة مونيك سيمونو((  ،  ))ار احلورجحتت أش((  ،  ))حلظات جتلى((  ، ))يا فرنسا امسعي((

 : الرجز –املتدارك : وضمها حبران ) .نكون أو ال نكون (الشعرية 
 فعلنمستفعلن مستفعلن مست -   فعلن فعلن فعلن فعلن  -

أنه ال فعيلي ومعلوم يف الشعر الت . يف تنظريه للشعر احلر أهنا أصلح البحور للنظم هبا–واليت رأى باكثري " املوحدة " ومها من األحبر 
يعتمد الشعر التفعيلي على التفعيلة دون البحر ، إذ يكرر تفعيلة حبر ما أي : "عبد العزيز نبوي . ويقول د . تهيلتزم البحر بل تفعيل

أيت بقيتها يف السطر التايل هلا تعدد يشاء يف السطر الواحد ، وأقل ذلك تفعيلة واحدة ، أو تفعيلة وجزء من تفعيلة أخرى ، حبيث 
 . ودراسة موسيقاها حتتاج إىل وضعها يف بساط النغم ، وتقريبها من ميزان البحور  . )٣( "، أو تفعيلتني أو أكثر

  )٤( : قطع هذا املجند" أشجار احلور " ففي 
 كم سرت وحيداً يف الدرب

 حتت أشجار احلور قائمة مثىن مثىن
 جريانك قد عرفوا حيب

 لكنك وحدك مل تعريف أين مضين
 وإىل شباكك كم نظرت

 عيناي لتقتبسا من نورك طيف شعاع
 طوايف الناس درت وبسر

 لكنك وحدك مل تدري سراً قد شاع
          ه يا طاملا انتظرت أذينآ

 هباً ولو كلمامن شفتيك جوأن تسمع 
 يوماً واحداً ميحو شجين

 ويعيد لقليب الرغبة يف عيش سئمه
 بل ساعة لقيا  واحدة

 حييا فيها باحلب األعظم قلبانا

                                                           
 " .الوطن األكبر " و " أخناتون ونفرتيتي"و " روميو وجولييت  "يه) ١(
 .١٨ص - غنائياًوالرابعة في علي أحمد باكثير. ١١٠،١٧١،١٧٢ ص –" المجموع "األولى والثانية والثالثة في ديوانه ) ٢(
  .٧٣ ص –اإلطار الموسيقي للشعر ) ٣(
 . القاهرة –م ١٩٥٧ ديسمبر ٤٥سالة الجديدة ، ع مجلة الر) ٤(
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)٢١٨(

 : وهذا وزهنا 
 كم سرت وحيداً يف الدرب  -١

 ه/ه/ه  /ه/ه   ///ه  /ه/     
 حتت أشجار احلور قائمة مثىن مثىن -٢

 ه /ه/ه  /ه/ه  //ه/ه  /ه/ه  //ه/     
 جريانك قد عرفوا حيب  -٣

 ه/ه/ه  ///ه  /ه/      
 لكنك وحدك مل تعريف أين مضىن -٤

 ه  /ه/ه  /ه/ه  //ه  ه///ه  /ه/      
 وإىل شباكك كم نظرت  -٥

 ه ///ه  ///ه  /ه/ه  ///     
 عيناي لتقتبسا من نورك طيف شعاع  -٦

 ه ه///ه  ///ه  /ه/ه  ///ه  ///ه  /ه/      
 طوايف الناس درت  وبسر -٧

 ه///ه  /ه/ه  ///ه  ///      
 لكنك وحدك مل تدري سراً قد شاع  -٨

 ه ه/ه/ه  /ه/ه  /ه/ه  ///ه  ///ه  /ه/     
 أه يا طاملا انتظرت أذىن  -٩

 ه///ه  ///ه  /ه/ه  ///      
 باً ولو كلمة اأن تسمع من شفتيك جو -١٠

 ه///ه  //ه/ه   ///ه ///ه  ///ه  /ه/        
 يوماً واحداً ميحو شجين  -١١

 ه ///ه  /ه/ه  //ه/ه  /ه/        
 ويعيد لقليب الرغبة يف عيش سئمه  -١٢

 ه///ه  /ه/ه  ///ه  /ه/ه   ///ه  ///        
 بل ساعة لقيا  واحدة  -١٣

 ه///ه  /ه/ه  ///ه  /ه/        
 حييا فيها باحلب األعظم قلبا نا  -١٤
 ه/ه/ه  ///ه  /ه/ه  /ه/ه  /ه/ه  /ه/       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 : إذن ؛ ستكتسب السطور إيقاعاً نغمياً على النحو التايل 

 فعلن فعلن فعلن فعلن
 فاعلن فعلن فاعلن فعلن فعلن

 ) ق....................(فْعلن فِعلن فْعلن فْعلن 
 

 )ط.......(فاعلن فْعلن فاعلن فِعلن فْغلن فْغلن 

 ) ق....................(لن فِعلن فِعلن فْعلن فْع
 

 )ط.......(فْعلن فِعلن فِعلن فاعلن  فْغلن فْغلن 

 ) ق....................(فِعلن فْعلن فِعلن فِعلن 
 

 )ط.......(فْعلن فِعلن فِعلن فْعلن فِعلن فِعالن 

 ) ق....................(فِعلن  فِعلن فْعلن فِعلن 
 

 )ط.......(لن فِعلن فْعلن فْعلن فْعالن فْعلن فِع

 ) ق....................(فِعلن  فْعلن فِعلن فِعلن 
 

 )ط.......(فْعلن فِعلن فِعلن فِعلن فاعلن فِعلن 

 ) ق.(...................فِعلن  فاعلن فْعلن فِعلن 
 

 )ط.......(فِعلن فِعلن فْعلن فِعلن فْعلن فِعلن 

 ) ق....................(فْعلن  فِعلن فْعلن فِعلن 
 

 )ط.......(فْعلن فْعلن  فْعلن فْعلن فِعلن فْعلن  

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧
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)٢١٩(

 فعلن فعلن فعلن فعلن
 فعلن فعلن فعلن فاعلن فعلن فعلن

 :  يلي  ويالحظ عليه ما
 .احتواؤه على نغمني موسيقيني قصري وطويل -١
 وء اجملز  تفعيالت و٨املتدارك التام (والطويل من ست تفعيالت ، " املتدارك " يتكون القصري من أربع تفعيالت من حبر -٢

 ).ست
 . يتكون القصري من أربع تفعيالت وكأنه شطر من حبر املتدارك التام -٣
 . ت وكأنه مشطور البحر املتدارك يتكون الطويل من ست تفعيال-٤
 ) ٤-٢(  ط      )٣-١(ق :  على النسق التايل ) القصري والطويل  ( نيتراوح النغما-٥
حذف ساكن (قطوعة  ـأو م")فِعلن "نحذف الثاين الساك ( ةونبـ خم– يف املقطع القصري – جاءت التفعيالت كلها -٦

 .  )فاعلن(ومل تأِت أية تفعيلة منها صحيحة )  " فعلن" وتسكني املتحرك الذي قبله األخري دالوت
 ).  فاعلن – فْعلن -فِعلن" (صحيحة " و " مقطوعة " و " ونة بخم"  جاءت تفعيلة النغم الطويل -٧
 " .ونة بخم"وواحدة " مقطوعة " فيه ثالث تفعيالت ) ١( النسق -٨

 " .مقطوعتان " ، واثنتان " ونتان بخم" فيه اثنتان ) ٢(    النسق 
  )٤ – ٣ – ٢ – ١  (             )  فْعلن - فْعلن–فِعلن –فْعلن ) :( ١( النسق -٩

 :فيه اتفاق واختالف 
  ٢(و ) ١(بني : اختالف ( 
     ٤(و ) ٣(بني : اتفاق( 
   ٤، ٣( و )  ٢، ١( بني : اختالف( 
    ٤(و ) ١(بني : اتفاق   ( 
  ٣(و )٢(بني : اختالف( 

  )٤-٣-٢-١ (  ) ن فِعلن فِعلن فْعلن فْعل) (٣( النسق -١٠  
  ٣(و ) ٢(، )   ٤(و) ١(فيه اتفاق بني( 
  ٤(و ) ٣(، )  ٢(و ) ١(وفيه اختالف بني( 
  ٣،٤[و ]  ١،٢[وفيه اختالف بني[ 

  )٦-٥-٤-٣-٢-١)   (فاعلن فْعلن فاعلن فِعلن فْعلن فْعلن ) : (٢( النسق -١١
  ١،٣[رقم ) فاعلن (فيه تفعيلتان صحيحتان[ 
 ٤رقم [)  فِعلن(ونة       بيه تفعيلة خمف[ 
       ٢رقم [)  فْعلن(فيه تفعيلة مقطوعة [ 

 : هبذا يكون قد احتوى ثالثة أوتار موسيقية ، مما يثري وينوع األنغام الصادرة عنه وذلك على النحو التايل 
 .فْعلن فْعلن )سكتة(فاعلن فِعلن ) سكتة(فاعلن فْعلن  -١
 .فِعلن فْعلن فْعلن )سكتة(فاعلن فْعلن فاعلن  -٢
 .فْعلن فْعلن ) سكتة(فاعلن فْعلن فاعلن فِعلن  -٣
 . فْعلن .. فْعلن ..فِعلن .. فاعلن .. فْعلن ... فاعلن  -٤
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)٢٢٠(

 ):يف ضوء املتوالية العددية ( متعددة نظراً لتعدد العالقات القائمة بني أجزائه  نغميٍةًىنوحيتوي أيضاً على ُب
  وتران (  )اختالف (       )٢ ، ١(فْعلن  .. فاعلن( 
  وتران (  )اختالف    (    )٤ ، ٣(فِعلن  .. فاعلن( 
  وتر واحد         ( )اقـاتف    (    )٦ ، ٥(فْعلن   .. فْعلن( 
  وتران (  )اقـاتف    (   )٣ ، ١(فاعلن فْعلن فاعلن( 
  ثالثة أوتار        ( )اقـاتف    (   )٣ ، ١(فاعلن فْعلن فاعلن فِعلن( 

 )اتفاق واختالف(   )٤ ، ٢   (     
 ثالثة أوتار (    )اتفاق واختالف(  )٢ ، ١( فاعلن فِعلن .. فاعلن فْعلن( 

             ٢                ١ 
 ثالثة أوتار (        )اتفاق واختالف(              فِعلن فاعلن فعلن( 

            ٤     ٣    ٢   
 ثالثة أوتار (         )اتفاق واختالف(               فْعلن فِعلن فاعلن( 

            ٥    ٤     ٣  
 ثالثة أوتار (        )اتفاق واختالف(                  فْعلن فْعلن فِعلن( 

           ٦    ٥    ٤   
 وتر واحد (             )اتفاق وتوحد(                      فْعلن فْعلن( 

   ٦    ٥ 
انتهى إىل نغم موحد ؛ قدار االكتناز يف هذا النسق املوسيقي ، وكيف أنه بعد التنوع والتعدد واالختالف واالتفاق وبه يظهر م

 .جيمع املشاعر كلها واألحاسيس العذبة يف رنني من نوع واحد 
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)٢٢١(

 ) فْعلن  فْعلن  فاعلن  فِعلن   فِعلن فْعلن ) :             (٤(النسق 
ي بذبذبات ـ ، وعالقات داخلية تعتمد االتفاق واالختالف ، وانتهاء نغم)١( على ثالث ترددات نغميةمن احتواء) ٢(فيه ما يف 

وخيتلف عنه يف اقتصاره على نغم واحد صحيح التفعيلة ، وترتيب العالقة بني األجزاء ، فهو معه  . )٢(موحدة املوسيقى آخر النسق
 . ماً مثلما هو حاصل على مستوى النسق الواحد يكون عالقات موسيقية تعتمد االتفاق واالختالف متا

  فْعلن(يف النهايات لكل األنساق الطويلة والقصرية ) ٢(من املقطع املختار اتفاق مع اجلزء ) ١(ويف اجلزء. ( 
  خيتلف تنسيق النغمة األخرية بني االختالف واالتفاق ) ٤(، ) ٣(ويف اجلزء : 

     ٨ ، ٦(وأيضاً يف املقطعني الطويلني لوحدمها ) فِعلن) (٧،  ٥(اتفاق يف املقطعني القصريين لوحدمها (
  . )٣()فعالن(فكالمها جاء مذاالً 

                                      ٥(يف آخر املقطع القصري والطويـل       " النفِع"مع  " فِعلن"واختالف يف تتابع النغمة  ، 
٨ ، ٧(،  ) ٦ . ( 
    ويف  ) ١١(و  ) ١٠(أنغام يف النسـق     ي احتوائهما على ثالثة     ـاتفاق ف )  : ٦(،  )  ٥(ويف اجلزء ،

، ويف انتهاء كل األنساق األربعة بنغم واحد مؤتلـف          )  ١٢ ،   ٩(احتوائهما على نغمني يف النسق      
 .  )ونبخم) (فِعلن(
  اتفاق شبه تام ) ٧(ويف اجلزء: 

  له نغمان ، وكالمها متسقان ) ١٣(فالنسق  : 
 فْعلن فِعلن  ............. فْعلن فِعلن

                                                             ٢                          ١ 
  ٥عدا التفعيلة رقم(نغم واحد متسق ) ١٢(النسق.( 

  فْعلنفِعلنفْعلن فْعلن فْعلن فْعلن 
  متفقان يف احتوائهما على نغمني) ١٤، ١٣(كال النسقني 

 ).فْعلن فِعلن (موسيقيني فقط 
 املتدارك(طع ككل من أربع وحدات نغمية مؤتلفة يف إطار البحر نفسه يتشكل املق (                          

 ". فعالن –فِعلن  – فْعلن –فاعلن "
 ونغمية يف هذا املقطع ،لكن هذا ال يكفي للتدليل على سـالمة املوسـيقى يف                ة ونسقي ةهناك عالقات أخرى جزئي   
 واملقدرة الشعرية على تنسيق وتنغيم الشعر احلر متاماً كما امتلك ما            الفنيةتالكه لألدوات   الشعر التفعيلي احلر عند باكثري وام     

، واختالف التنسيق ، ومن الزيادة احملشوة ، ومن طول النسق ،        )٤(" التدوير"ويؤكد هذا سالمة أنغامه من      . شق منه قبله    أهو  
 . ومن احلشرجة النغمية يف مزج البحور بدون مربر

                                                           
 . فِعلن – فاعلن –فْعلن :  هي ) ١(
 . فْعلن –فْعلن : هي ) ٢(
 سميت أما إن كان آخرها وتد مفروق   ) ه(//هو زيادة حرف ساكن في آخر التفعيلة إن كان آخرها وتد مجموع             : التذييل  ) ٣(

عبـد  . د" اإلطار الموسـيقي للشـعر      : انظر" . ( الترفيل" سميت  ) ه  ( /اً  فإن كانت الزيادة سبباً خفيف    " التسبيغ"العلة  
 ) .٢٢٠ ص –العزيز نبوي 

، وقد ذكرت نازك أن      ٥٤ ص   –عبد اهللا الغذامي    . د : جديدالصوت القديم ال  : نظر في عيب التدوير في الشعر الحر        ا ) ٤(
 ص  -نازك المالئكة   : انظر قضايا الشعر المعاصر     ( له  التدوير في الشعر الحر يقربه إلى النثرية أو هو نثر ال وزن             

 .) م ١٩٦٥ / ٢ بغداد ،  ط – ، مكتبة النهضة ١٥٧
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)٢٢٢(

 . هال يوجد تعلق بني السطور ، وال انقطاع للتفعيالت بل انتظم إيقاع كل سطر بتمام تفعيال ت:   ى التدوير فعلى مستو
 .ري يف عدد التفعيالت يفقد انتظمت لديه تفاعيل األنساق الفردية والزوجية ، ومل يالحظ خلط أو تغ: وعلى مستوى التنسيق 

ن النغمات املوسيقية كانت تامة التركيب يف اإلطار املسموح به موسيقياً يالحظ أ: وعلى مستوى سالمة أوزانه من احلشو 
وعروضياً ، ومل تتعرض ألي اجتزاء خمل ، أو تزييد خمرج ، وال توجد أية نغمة نشاز خارج إطار التفعيالت ، فالوزن ثابت 

 ) . صحيح – تذييل – قطع –خنب (والتفعيالت مكتملة املوسيقى يف إطار املسموح 
 .)١()النسق الطويل( عن ست تفعيالت هنساقأفقد سلم منه ، إذ مل تزد تفعيالت أطول : طول النسق أما 

، ومل حيتج ملزيد " واملقطوع واملذيل  ونخبامل"فقد سلم منها حيث تدفقت أنغام املتدارك جبمال أوتارها : جة النغمية روأما احلش
 )٢(.من التلوين بعد 

 )٣("نكون أو ال نكون " مقطع من ملحمته " :خرآوال مانع من أخذ منوذج 

 ياويح بيت املقدس  -١
 واحلرم املقدس  -٢
 مما به من أبؤس -٣
 وما أصاب طهره من دنس  -٤
 أين أنت يا عمر ؟! واعمراه  -٥
 يوم دخلته دخول املنتصر  -٦
 يف مستك الرائع  -٧
 وقدك الفارع  -٨
 ويف حمياك القمر  -٩
 وبني جنبيك خشوع املعتمر  -١٠
 وأهله إليك ينظرون  -١١
 حتولوا إىل عيون كأمنا  -١٢
 فيعجبون مث يعجبون  -١٣
 من ثوبك املرقع  -١٤
 وعزك املمنع  -١٥
 تساءلوا ما بني شك ويقني -١٦
 أجدكم هذا أمري املؤمنني -١٧
 ذا هو الذي يسمى عمراآ -١٨
 اذا هو الذي أذل قيصرآ -١٩
 واعمراه كيف ذلت إيلياء -٢٠

                                                           
 ، وقضايا الشعر ٦٠ ص–الصوت القديم الجديد : أنظر . (تفعيالت " ٨" قننت نازك تفعيالت السطر بأن ال تزيد عن   (1)

  ) . ١٠٤ ص –المعاصر 
 يمزج  اب حيث يللس" جيكور والمدينة "ومن أمثلة ذلك قصيدة     :  التطبيقية للشعر التفعيلي     هرجاء عيد في دراست   . يقول د ) ٢(

" و  " الكامـل   " حيث يمزج بـين     "  في انتظار رسالة    " وهو يفعل مثل ذلك في قصيدته       " الرجز  " و" المتقارب  " بين  
  ) ٩٨ ص -درا سة في موسيقى الشعر" ) ( المتقارب 

  .١٥ص ) ٣(



com.bakatheer.www://http 
 

 

)٢٢٣(

 مدينة الرسل ودار األنبياء -٢١
 مسرى النيب املصطفى -٢٢
 إىل السماوات العلى -٢٣
 د رأىحيث رأى ما ق -٢٤
 من نور ربه العزيز األعلى -٢٥
 يف السدرة العصماء ذات املنتهى -٢٦
 أين أوىل القبلتني ؟! واعمراه  -٢٧
 وأين ثاين احلرمني ؟ -٢٨
 واملسجد الثالث بعد املسجدين ؟ -٢٩
 !وا أقصياه    !وا مسجداه -٣٠
 !وا بيت مقدساه  -٣١
   ا املسجدواال لن حيوز -٣٢
 لنستردنه غدا -٣٣
 إما نكون أبدا -٣٤
 أو ال نكون أبدا -٣٥
  لو تعلمون أدىن غداًغداً وما -٣٦
 إما نكون أبداً أو ال نكون -٣٧
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)٢٢٤(

 : وهذا تقسيمها 
 ) وزهنا(   ) عدد وحداهتا(    ) تقطيعها     (
 مستفعلن  مسَتفعلُ     تسريع١٣     //ه/ه/ ه//ه/ه /-١
 مستفعلن    مَتفعلُ    ١١    //ه// ه///ه  /-٢
 ن  مسَتفعلُمستفعل    حتليق١٢    //ه/ه/ ه//ه/ه /-٣
 متفعلن   متفعلن   مستعلُ   وارتفاع   ١٧   ///ه/ه   //ه//ه    //ه //-٤
 مستعلن  متفعلن   متفعلن               ١٨   ه//ه//ه  //ه//ه  ///ه /-٥
 مستعلن  متفعلن   متفعلن   ٢٠   ه//ه/ه/ه //ه//ه  ///ه /-٦
 )فْعلن(مستفعلن      بدء١١    ه/ه/ه  //ه/ه /-٧
 )فْعلن(متفعلن        ١٠    ه/ه/ه    //ه //-٨
 متفعلن مستفعلن       ١٣    ه//ه/ه/ه  //ه //-٩
 متفعلن   مستعلن  مستفلن     تذبذب١٩   ه//ه/ه/ه ///ه/ه  //ه//-١٠
 )َمتفْْع( متفعلن  متفعلن    ارتفاع١٦    ه /ه/ه //ه//-١١
 ن متفعلن متفعالتمتفعل   واخنفاض٢٢   ه ه//ه//ه  //ه//ه  //ه//-١٢
 )مَتفْْع( متفعلن  متفعلن    ١٦   ه ه//ه //ه//ه  //ه //-١٣
 مستفعلن َمتفْعلُ    ١٢    //ه//ه  //ه/ه/-١٤
 متفعلن متفعلُ    انتهاء١١    //ه//ه  //ه//-١٥
 متفعلن مستفعلن مستعالت    ابتداء٢٠   ه ه///ه/ه  //ه/ه/ه  //ه//-١٦
 متفعلن مستفعلن مستفعالت   ٢١    هه//ه/ه/ه //ه/ه/ه //ه//-١٧
 مستفعلن  متفعلن مفتعلن     انتظام   ١٩   ه///ه/ه  //ه//ه  //ه/ه/ه/-١٨
 مستفعلن  متفعلن متفعلن   وتقارب١٩   ه//ه//ه //ه//ه  //ه/ه/-١٩
 مستعلن متفعلن مستفعالت   ايقاعي عال٢١   ه ه//ه/ه/ه //ه///ه  ///ه /-٢٠
 متفعلن  مستعلن مستفعالت   انتهاء٢٠   ه ه//ه/ه/ه ///ه/ه   //ه //-٢١
 مستفعلن مستفعلن    انتظام١٤    ه//ه/ه/ه  //ه/ه/-٢٢
 متفعلن   مستفعلن    وتقارب ايقاعي ١٣    ه//ه/ه/ه   //ه //-٢٣
 مستعلن مستفعلن     منخفض١٣   ه//ه/ه/ه ///ه/-٢٤
 مستفعلن متفعلن مستفعلْ  نتظام  ا١٩   ه/ه/ه/ه //ه//ه  //ه/ه/-٢٥
 مستفعلن مستفعلن مستفعلن    عاٍل ٢١   ه//ه/ه/ه //ه/ه/ه  //ه/ه/-٢٦
 مفتعلن متفعلن مستفعالت   من جديد ٢٠   ه ه//ه/ه/ه //ه//ه  ///ه/-٢٧

٨ج 

٧ج 

٦ج 

٥ج 

٤ج 

٣ج

٢ج 

١ج
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)٢٢٥(

 متفعلن   مستعالْت    ١٣   ه ه   ///ه/ه //ه  //– ٢٨
 مستفعلن مستعلن مستفعالْت    هبوط٢١   ه ه//ه/ه/ه ///ه/ه  //ه/ه  /– ٢٩
 مستفعلن  مستفعالت      قرب١٥    ه ه//ه/ه/ه  //ه/ه /-٣٠
 مستفعلن فـعـولْ     اخلتام١١    ه ه//ه  //ه/ه /-٣١
 مستفعلن  مستفعلن     ١٤    ه//ه/ه/ه  //ه/ه /-٣٢
  مستعلن  متفعلن    ١٢    ه///ه/ه  //ه //-٣٣
 )متعلن(مستفعلن         انتظام١٢    ه////ه  //ه/ه /-٣٤
 )متعلن(مستفعلن       تسارع١٢    ه////ه //ه/ه /-٣٥
 متفعلن مستفعلن مستفعالت    تقارب٢١   ه ه//ه/ه/ه  //ه/ه/ه ه //ه//-٣٦
 مستفعالت)  متعلن(متفعلن      تسارع٢٠             ه ه//ه/ه/ه  ////ه //ه/ه /-٣٧

 اهلبوط النهائي
على ) مستفعلن مستفعلن مستفعلن ( وثالثني نسقاً موسيقياً ، يتناغم فيه الرجز ةع من اثين عشر جزءاً ، يتضمن سبعيتكون املقط

 :  نييقاعيإأمناط خمتلفة ، لكنه ال خيرج عن صوتني 
 )ننغما(                  مستفعلن مستفعلن    •
 )ثالثة أنغام(      مستفعلن مستفعلن  مستفعلن    •

 :توزيعاً أحادياً أو ثنائياً أو ثالثياً أو رباعياً أو سداسياً على النحو التايل " القصرية "و " الطويلة "ساق تتوزع األن
  ١٠ ، ٩حـ : األحادي  
   ١٢ ، ٥جـ:  الثنائي  
   ٨ ، ٧ ، ٣ ، ٢ ، ١جـ: الثالثي  
  ٤جـ: الرباعي  
 ١١ ، ٦جـ:  السداسي 

تصاعدية أو تنازلية تبعث على الدهشة ، وتصف احلالة النفسـية الـيت             وتتدرج وحداهتا املوسيقية يف سالمل هرمية       
  .)٦٧(حفلت فيها روح ومشاعر الشاعر، يف تلك األجواء ، أجواء ما بعد 

 :هذه هي أعداد الوحدات املوسيقية يف كل نسق حبسب ترتيب األنساق يف املقطع 
١٢ -١٦ -٢٢ -١٦ -١٩ -١٣ -١٠ -١١ -٢٠ -١٨ -١٧ -١٢ -١١ -١٣- 

 ١٣ -٢٠ -٢١ -١٩ -١٣ -١٣ -١٤ -٢٠ -٢١ -١٩ -١٩ -٢١ -٢٠ -١١-  
٢٠ -٢١ - ١٢ -١٢ -١٤ -١١ -١٥ -٢١ 
 

 وميكن هلذه الوحدات أن ترتب يف ضوء معطيات الوضع النفسي للشاعر ، واملشاعر املسيطرة عليه حني توقيع 

١١ج 

 ١٠ج 
 ٩ج 

 ١٢ج 
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)٢٢٦(

٤ 

٤َ 

 :هذه األنغام على النحو التايل  
   ١٣)       أ(

........................................................................................................................
.   ١ 
)II( ٢٠ -١٨ -١٧ -١٢ -١١...................................................................................  

٢    
 ٣  ...................................١١ -١٢ -١٦ -٢٢ -١٦ -١٩ -١٣ -١٠ -١١    ) ج(
  ٢٠ -٢١ -١٩ -١٩ -٢١ - ٢٠)   د ( 
                                                        ١٣ -١٣ -١٤   )هـ(
 ٢٠ -٢١ -١٩     ) و(
 ١٣ )     ز(

........................................................................................................................
........   ١َ 

 -١٥ -٢١ )   ح(
٢َ  .............................................................................................................١١ 

                                                           ١٢ -١٢ -١٢ -١٤ )   ط(
 ٢٠ -٢١)   ى(

ها األنساق يف هذا املقطع ، قسمت عل أربع إيقاعات على النحو ت تضمن–إذن  – أشكال من الوحدات املوسيقية ةعشر
 : التايل 
 . ) أ ، ز (:لنسقني اويتضمن يف الترقيم السابق   َ ١ ، ١: األول 
 )ب ، ح ( : وضم األنساق يف الشكلني  َ ٢ ، ٢: الثاين 

 )ج فقط (: وضم األنساق يف الشكل        ٣: الثالث 
 )ط ،ى / هـ ، و  د ،(:  األشكال يف وضم األنساق   ٤َ ، ٤: الرابع 

وباملزج بني هذه اإليقاعات األربعة ونفس الشاعر والتجربة الشعرية اليت اندفعت هبا مشاعره ، واندفعت هبا نغماته ، يالحظ 
 : ما يلي 

   وهناك شكل آخـر    (وحدة ،   " ثالث عشرة   " جاءت وحداته املوسيقية    ) : أ(النسقي األول   الشكل
  ههو حمطة توقف الشاعر ورسو نغم     ) أ(، هذا الشكل األول     )  أيضاً وسيأيت ذكره     ١٣عدد وحداته   

 . قالع اإل، وبداية إدارة حمرك 
     ارع إلقالع نفس   تسنوع من ال  يالحظ أن تدرجه يتجه إىل أعلى ، إنه         ) : ب(الشكل النسقي الثاين

. الشاعر للتحليق يف أجواء أمسى من الواقع املدمر الذي حطم نفسه مع حتطم الطائرات عند الفجـر                  
 -١٢ -١١(فكانـت األنسـاق      ،   ع أنغامه لالنطالق يف أجواء أرحب وآفاق أوسع         رإنه اآلن يس  

٢٠ -١٨ -١٧(،  
  وحدات املوسيقية وانكفاؤها يالحظ انطالق ال) : جـ( يف الشكل النسقي الثالث . 



com.bakatheer.www://http 
 

 

)٢٢٧(

          ١١ -١٢ -١٦ -٢٢ -١٦ -١٩ – ١٣ -١٠ -١١[هناك نوع من التذبذب يف هذا الشـكل [
وم أثقل ، والطائر اجلريح مل يتمكن مـن ضـبط           مإنه حماولة للعلو بالنفس يف آفاق أخرى ، لكن اهل         

  : أنه يريد اختراق الفضاء الزمين ليصل إىل عمر. تسارعه وال حتقيق توازنه 
 أين أنت يا عمر ؟: واعمراه   
  مراحل زمنية ، ومراحل مكانية " عمر "وقبل الوصول إىل . 
      ،ويتسلم مفـاتيح بيـت   " إيلياء" إنه يريد أن يصل إىل عمر لرياه يف ثالثينيات القرن األول اهلجري وهو يفتح

. دون الوصول    ، ونكسة حتول   ة، وأجواء رعدي  عوائق  ، و  إنه يريد إعادة الزمان واملكان، جهد شاق      . املقدس
 . لواً وهبوطاً ، طوالً وقصراً ـات النغمية املتقطعة عقلذلك كانت تلك الدف

       منحتـه    سهفْس الشاعر ونَ  نالحظ حالة استقرار لنفَ   )) د ، هـ ، و      (( يف اإليقاع الرابع املتضمن األشكال ،
 : ةتـزنارعات متس وةيومستنغمية القدرة على التحليق وفق دفعات 

–   ٢٠– ٢١– ١٩– ١٩– ٢١– ٢٠  
–    ١٣ - ١٣ – ١٤ 
–   ٢٠- ٢١ -  ١٩ 

ومكنته من السيطرة على توجيه الرحلة مقلعاً من اليأس باجتاه األمل، وراحالً من مرفأ اهلزمية إىل أجواء النصر، ومن ذل 
 . ومن األرض إيل السماء.. االحتالل إىل عز الفتح 

اجلديد ، وتداعيات متتاح من / القدمي" املعراج"ى مسو الرسول الكرمي وارتفاعه إنه وتتجاوب روحه يف السماء مع ذكر
هناك، يف رحلة السماء ، .. الشعور والال شعور، ليتجاوب املاضي الصاعد السامي مع احلاضر املنكسر الدامي، وميتزجان 

 تالسماوا"إىل " املسجد األقصى"إىل " راماملسجد احل"، يف رحلة الرسول من " عمر"ورحلة " الرسول"رحلة . ورحلة األرض
 ........، ورحلته هو " املسجد األقصى"إىل " املسجد احلرام "ورحلة عمر من " العلى

ليلحظ ذلك : ( تضمن هذه األسطر – عنده قهذا الشكل الذي استقرت حركة الشاعر النغمية وتوقيعاته املوسيقية وهو حيل
 )  الشعري مع الالشعورقاالستواء يف التحلي

 ١٤     مسرى النيب املصطفى  -٢٢
 ١٣      العلى   ت إىل السماوا-٢٣
 ١٣              حيث رأى ما قد رأى-٢٤
 ١٩   لى  ـــ من نور ربه العلى األع-٢٥
 ٢١    يف السدرة العصماء ذات املنتهى -٢٦

 :فسه ويتباطأ نغمه تدرجيياً هتدأ ن" املثال واألمنوذج"أو " الرمز"أو " احلقيقي"وحني يلتقي بعمر 
 أين أوىل القبلتني ؟! واعمراه

 وأين ثاين احلرمني ؟
 عرب الزمان واملكان، وحتقق اهلدف من التحليق يف أجواء السماء - بأنغامه–وحقق الغرض من اإلقالع .. إنه قد أدى املهمة 
وحدة موسيقية هو مطار اإلقالع كان النسق " ١٣" على ياحملتو" أ"وكما كان النسق ".مناذج السمو."الستدعاء النماذج 

. إذ تبدأ التسارعات املوسيقية بعده بالتباطؤ التدرجيي :  هو نقطة اهلبوط–وحدة موسيقية أيضاً " ١٣"احملتوى على " ز"
، ) ١٢-١٢-١٢-١٣(ومن مث يصل الشاعر إىل املطار النفسي على أرض الذات مستوياً ) .١١-١٥-٢١ : ٢/ شكل ح(
 .بعد إفراغ الشحنات النفسية املتضاربة يف هذه الرحلة البعيدة ) ٤) (إيقاع ) ط ، ي ( الشكل )٢٠-٢١(



com.bakatheer.www://http 
 

 

)٢٢٨(

 !هل هي آفاق الشعر احلر ؟: وسيظل السؤال 
 
 : القوافي  -ب

إن تدمري العمود الشعري مل يستهدف القالب الذي تصب : معركة الشعر مل تقم مع األوزان فحسب وإمنا مع القوايف أيضاً 
واملعركة ) ١(. اإلطار الذي حيفظ هذا القالب من االنتثار واملتمثل يف القوايف –أيضاً _ هذه التفاعيل فقط ؛ وإمنا استهدف فيه 

مل تقم لعجز اآلخرين عن متثل تفاعيل اخلليل ، فهم مقتنعون بأنه ال شيء ميكن أن " احلر " ودعاة " العمودي " بني دعاة 
" العمودي"أن الصعوبة يف " احلر " إمنا رأى دعاة . يله مأخوذة من تفاعيل اخلليل ونسقها يسمى شعراً إال إذا كانت تفاع
 )٢(" تكمن أكثر ما تكمن يف قوافيه 

" العمودي"أسريي القالب " احلر"مع ذلك ظل شعراء وإهنا معركة العصر والزمن والقدرات ، . هذه هي املعركة احلقيقية 
نني حب -لواظ - أيضاً- ومع ذلك ، ب الذي نثروهو اليت هدموها، والطلبىنودون ليبنوا باـويعى، ففكثرياً ما يترمنون بشعر مق

 عن مرافئ احلداثة علفاق عاد كثري منهم – كذلك –، ومع ذلك   وال يربحوننال ير ميو" األم" يترمنون بالقصيدة –املشتاق 
 ال مييزون بني شعر وشعر، وال يتعصبون لنوع على نوع -ا ومنهم شاعرن–، فيما ظل آخرون " واألصالة " النصاعة"إىل مساء 

وانطلقوا ينظمون شعرهم بقواف وبال قواف، متنوعة يف إطار القالب  )٣(.  ، وال ينهون عن ذاك ، ال ينئون عن هذا
 " .احلر" قون يف  وينطل" املتنوع "، ويعددون يف "املوحد"، يلتزمون ما يلزم يف " احلر"، أو متنوعة يف إطار الشعر " الرصني"

وباكثري الذي مل يتعصب يوماً ، ومل جيمد يوماً ، ومل يتوقف يوماً ، تقدم ركب اإلبداع والتزم به ، وسـبق إىل التجديـد ومل                          
ال يقدم شكالً علـى  . فكانت له أحلان ، وإيقاعات ، وتنغيما ت ، وانطالقات  . يتعصب له ، ومضى مع التنويع ومل يغرق فيه          

 .  سم لنفَسه طريقاً ليجري فيه،وال يغلق على مشاعره سبل االندفاعشعور، وال ير
ولذا فقوافيه قد جاءت متنوعة على ثالثة . ليس إال " الفن"،  " الفن" ، وفكره" الفن"، وعمله " الفن"، ورؤيته " الفن"إن هدفه 
 :أشكال 

I(  قواِف موحدة. 
II(  قواِف منوعة . 
 .قوايف الشعر احلر  ) ج

 :ي الموحدة القواف: أوًال 
 )٤(:وهي نوعان 

   مقيد-   مطلق -

                                                           
 ، دار   ١٣٠ ص   –شوقي ضـيف    . د: مع العقاد   :  ، وانظر    ٤٦ ص   –شربل داغر   : شعرية العربية الحديثة    ال: انظر  ) ١(

 ، حيث يذكر أن العقاد دعا إلى التخلص من موسيقية القافية الواحدة ، بل لقد دعا إلى الشعر                   ٥ القاهرة ، ط     –المعارف  
 .المرسل المتحرر من القافية 

كنت من أول القائلين بوجوب التحرر من القافية ، أما          : " يقول نزار قباني     . ٤٦حديثة ص   الشعرية العربية ال  : انظر  ) ٢(
اآلن فقد جئت أعترف بفشلي ، ألنني أيقنت أن التحرر من القافية العربية مغامرة  قد تؤدي بطابع القصـيدة العربيـة                      

 ) .٢٤٧ ص –اإلطار الموسيقي للشعر ( وتقضي على أرنانها 
، فلما غمـرت      عليها كل ما يريدون من تعديل      الشعراءد إلى إعادة النظر في األوزان والقوافي بحيث يدخل          دعا العقا )  ٣(

ا دفعت إليه من    م، وقف العقاد حائالً مانعاً دونها ليس في مضامينها ، ولكن في             الشعر الحر ساحة األدب العربي     لسيو
وقد أوضح  ). ١٣( ص   –مع العقاد   : أنظر. (بيت والقافية   لة دون ال  فعيتطور واسع في شكل الشعر واعتمادها على الت       
 .  مجتمعات في اللغة واألدب تشتاأ و،اللغة الشاعرة : العقاد موقفه ومنهجه في هذا الصراع في كتابيه 

لعربي موسيقى الشعر ا: انظر ( القاقية المطلقة هي ما كان حرف الروي فيها متحركاً ، أما إذا كان ساكناً فهي المقيدة ) ٤(
  ) .١٧٥ص –قديمه وحديثه 
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)٢٢٩(

واجلدول اإلحصائي التايل يوضح النسبة بني النوعني، حيث يالحظ أن عدد القوايف املطلقة جاء أكثر كثرياً من عدد القوايف املقيدة 
)٤٦ : ٢٠٧.(  
 

 املقيد املطلق شعره يف 
 ١٨ ١١٩   حضرموت-    

من
ـي
ال

 ١٢ ٢٨    عدن-     
 ٥ ١٥ احلجاز
 ١١ ٤٥ مصر
 ٤٦ ٢٠٧ إمجايل

 
 )يوضح عدد القوايف املطلقة واملقيدة يف شعر باكثري) ١(جدول رقم (
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)٢٣٠(

 النسبةتكراره احلرف 
 ٣٥ ر ٣٠>

 ٣٢ ب 
 ٣١ م 
٣٠ن٣٠

٥٠,٧%

 ٢٤ ل ٢٠>
 ١٧ د ١٠>

 ١٥ ء 
 ١١ ق 
١٠ك١٠

٣٠,٥%

 ٨ ت ٥>
 ٨ ع 
 ٥ س ٥

 ٥ ي 
 ٤ هـ ٥<
 ٢ ف ٢

 ٢ ظ 
 ٢ ض 
 ٢ ذ 
 ٢ ح 
 ١ أ ١
 ٢ ج  

 ١ خ 
 ١ ش 
 ١ ص 

١غ

١٨,٦%

 ٠ث ، ز ٠
٠ط ، و

 

 

 )٢جدول رقم: (، ويبينها اجلدول التايل" املوحد القوايف"مث هناك احلروف األثرية لديه يف هذا النوع 
 

 
 
 
 
 

 – امليم – الباء –الراء (ومنه يتضح أن احلروف 
مث تأيت فئة . معشوقات قوافيه ، تليها الالم، ) النون

مث فئة )  القاف– اهلمزة -الدال(ما فوق العشرة 
 السني – العني – التاء –الكاف (اخلمسة وما فوقها 

اهلاء  (مث تأيت بعدها ما هي أقل من مخسة ) .  الياء –
 األلف – احلاء – الذال – الضاد - الظاء – الفاء –

ء من احلروف يف قافية واحدة وأخرياً ما جا) . 
 – الشني – اخلاء –اجليم : (وتكرار واحد وهي

، ومل يستخدم يف قوافيه املوحدة هذه )  الغني-الصاد
ويالحظ ". الواو– الطاء - الزاي –الثاء " حروف

قد ) ن– م –ب -ر(أن احلروف األربعة األوىل 
من عدد قوافيه املوحدة  %) ٥٠(حازت أكثر من 

ما جاءت الــحروف الستــة الروى ، بين
 .فقط %) ١٨,٦(  بنسبة – ١٠ < -عشــر 

 
 
 
 
 
 
 

 )١(مث على صعيد سوابق ولواحق القافية املوحدة
 )  : ٣(ويوضح ذلك اجلدول رقم 

                                                           
: فالوصل والخروج ، فـالردف  : فالردف والتأسيس والدخيل ، وأما اللواحق : للقافية سوابق ولواحق ـ فأما السوابق ) ١(

فـاألول مثـل   . بعد حركة غير متجانسة )  الياء –الواو ( هو أحد حروف المد بعد حركة مجانسة أو أحد حرفي اللين            
فـي  ( والـواو  اليـاء      ) في األولى   ( فاأللف والياء والواو    )  المقلتين -ثوبها  (والثاني مثل   )  غروباً   –اً   غريب –الباكي  (

 . كلها ردفاً لوقوعه خلف الروي ) الثانية 
 .فاأللف  قبل الالم تأسيس ) عالم ( ألف بينها وبين الروي حرف متحرك مثل : والتأسيس 
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)٢٣١(

 اللواحق السوابق
 الوصل الردف

 الواو الياءاأللف

ألف 
دخيل التأسيس

اهلاء الياء الواو األلف

 ألف
اخلروج

٢٠١ ٤٦ ١٣ ٤٩ ٦ ٦ ٤٩ ٦١ ٧٨ 
 )يبني سوابق ولواحق القافية املوحدة يف شعر باكثري " ٣"جدول رقم (

 
" ( الواو"تكراراً ، ويأيت بعدمها ) ٦١" (الياء" تكراراً يليه ) ٧٨(ومن اجلدول يتبني أن الشاعر كان مييل إلرداف رويه باأللف 

ومن ميله لأللف ما نالحظه يف استخدامه ) .قصيدة٤١(واحدة كثرياً تكراراً ، وكان ينوع بني الواو والياء يف القصيدة ال) ٤٩
( واستخدم.  تكراراً ١٣ تكراراً ، فالواو ٢٠ تكراراً ، يليه اهلاء ٤٦ويأيت الياء بعدها ) حالة٤٩(أللف الوصل حيث وردت يف 

 .  فقط وكذا ألف اخلروج استخدمها مرة واحدة. يف ستة مواضع مصحوبة حبرف دخيل )ألف التأسيس 
 

 : القوافي المتنوعة : ثانيًا 
) العدنيات (، ويف ديوان " الرجز" وجاءت من حبر )١()احلكماء والسعادة( قصيدته – قصيدة ، وأوهلا تارخيياً ٤٧وجاءت يف 

" احلجازيات"، ويف ديوانه " نشيد العقبة"، و " قل يل بربك "، " أيها الرسم  " )٢(:وجدت له ثالث قصائد متنوعة القوايف وهي 
منظومة متنوعة " ثالث وأربعون "  ، أما يف مصر فقد وردت له )٣("أنفاس احلجاز" فقط هي " رباعية واحدة" وردت له 

 : وتعددت أشكال قوافيه املتنوعة أميا تعدد ،ومشلت األشكال التالية.
I-   مينية " و " مصرية" ، والثالثة )٥(" فلسطينية"هي و" مصرية"، والثانية )٤(ومنها ثالث قصائد ، األوىل قاهلا يف اليمن        : املزدوج

")٦(.  
II-   أفرغها خالصةً كثرياً ، ومزجها مـع       . مث انتثرت يف مصر وانتشرت      " أنفاس احلجاز   " وتأيت على رأس القائمة     : الثنائيات

 )٧(": الربيع " املقطوعات قليالً ، وهذه مناذج من ثنائياته يف مصر من قصيدة 
 أين الصبا مـىن  ليلقــاٌه   فقـلت أواه قالوا الربيـع

 شوق إليه للثـم  مينــاٌه  أين الصبا مىن  ليهرع فـي 
 كتدفق الينبوع فــي قليب  عجباً أحس  مهيـم جائشٍة 
 مسعي بأحلـان مـن  احلبِّ  وحسيس أصداء توسوس يف 
 ورفيف  أوراق و أغصـان  وحفيف أجنحة مصفقــٍة

                                                                                                                                                                                           
 فالالم بين التأسيس والروي دخيل ) عالم ( روي ، مثل الحرف بين ألف التأسيس وال: والدخيل 

 - وما بعـدها ، المنـار للطباعـة          ١٧٥ ص   -عبد الرضا علي    . د  :  موسيقى الشعر العربي قديمه وحديثه      : انظر  (
 )  م ١٩٩٦ / ٢ ط –صنعاء 

  .١٠٩ ص –أزهار الربى ) ١(
  .٥٤ ، ٤٤ ، ٤٣ ص –صدى عدن ) ٢(
  .٢٠ ص –أنفاس الحجاز ) ٣(
  .١٠٩ ص –أزهار الربي ) ٤(
  .١٣٥ ص –المجموع ) ٥(
  .٦٠ ص –علي أحمد باكثير رائد التحديث ) ٦(
  .١٥٠المجموع ص )  ٧(

 ١ث

 ٢ث

 ٣ث

 ٤ث
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)٢٣٢(

 زهر   بأشكال و ألــوان   ونثيث أكمـام تفتـح  عن
 ويري احلياة دداَ كما   كانا   هـــوذا يعد وقاره سفهاً 
 فارتد مثل الطفل  جـذالنا ؟  هل مسه سحر الربيع ضحًى 

جاءت ) ١ث(ففي الثنائية األوىل : ، ويف كل قافية ظهر تلوين خاص " األربع " ويالحظ أنه التزم قافية يف كل بيتني من الثنائيات 
 .بالواو " وصل " واشباع الضمة بعدها " ردف " فالروي اهلاء واأللف قبلها " ميناُه " و" ليلقاُه " افية يف الكلمتني الق

، والياء بعدها وصل ، ورمبا " الباء" يف كلتيهما " الروي " فحرف " احلب " و" قليب : " تضمنت القافية كلمتني " : ٢ث"ويف 
 )١(:لكل شطر ، وإحلاقها بالشطر اآلخر جاءت الثنائية على منط التقفية 

 هلك الطارف   فيها والتليد  دون هذا أمة العرب تبيد 
 بطل الكيد الذي كنت تكيد  فرويداً أيها الباغي العنيد 

 مصر والسودان ال ينفصالن
  ".بالياء" ويالحظ أن القافية يف األربعة األشطر اشتملت على حروف الروي الدال املقيدة وقبلها ردف 

 )٢(:ولرمبا رتب ثنائياته على هذا النمط 
 املسلمني .......... األكرمني .......... أ.......... أ........... ١ث
 األثني .......... األمني .......... أ.......... أ........... 
 فوها .......... بنوها .......... ب.......... ب.......... ٢ث
 املكني .......... أخوها .......... أ.......... ب.......... 
 صبوراً .......... سرورا .......... جـ.......... جـ.......... ٣ث
 أمجعني .......... دورا .......... أ.......... جـ.......... 
 

                                                           
 .٢٢ ص -علي أحمد باكثير شاعراً غنائياً )١(
 .ثنائية " واحد وثالثين "  ، فهي من تتألف من ١١٢ ص-المجموع : موكب الشمس " كما في قصيدة ) ٢(
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)٢٣٣(

 :الرباعيات : جـ 
 )١( : وهي كثرية يف شعره تبلغ نيفاً وعشرين ، من مثل قصيدته وداع رمضان 

 وىلّ ومل نوف الذماْم هلفي على شهر الصيام

 سلساله حّر األواْم وىلّ وملا نشف من

 بني البداية واخلتاْم ومضى قصري الظل ما

 قرأ الوداع مع السالْم قرأ الوداع كأمنا

 
 القلوْبأم هل جلونا بالتقى صدأ الفساد عن   يا ليت شعري هل حططنا فيه أثقال الذنوْب  : ٢ر 

 أم قصدنا أخذ القشـور به وإفالت اللبوْب   وعلى يديه ليت شعري هل عرفنا أن نتوْب 
" الذنوب ) : " ٢ر" (الرباعية الثانية"، وكذا يف " ) السالْم" اخلتام" "األوام" الذماْم" ("مقيدة) "١ر" (الرباعية األوىل"والقافية يف 

ويف . باأللف قبلها ، ومضى ذلك يف كل القوايف " ْم " دف حرف الروي املقيدأر) ١ر( ، ويف "  اللبوب" "نتوب" "القلوب"
 . بالواو يف كل القوايف ) ْب(أردف حرف الروي املقيد " ٢ر"

 
 : الخماسيات-د

 :مخاسية، وهذه إحداها" مخس عشرة" ، وتتكون من )٢("الشاعر وسريره"ومنها قصيدته 

                                                           
   .٧٦ ص -ع المجمو) ١(
  .  ٨٥ ص –المجموع )  ٢(
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)٢٣٤(

 وحشة القاتلـهويف ثراها ال  يف عزليت والصمت يف أفقها
 عيناي إال ظلمـة  شاملـه  أديـر عيين فمـا  إن ترى 
 حىت املىن الباطلـه.. ياويلتا  تقطعت فيها خيوط  املـىن 
 تسخر منها النوب اهلازلـه  كنت هبا أمرح يف جنــة 
 دوت بسمعي ضحكة هائله  وحني غابت فتلمستــها

 
" التأسيس"، وله سابق هو حرف " الالم املفتوحة" حرف " الروي: "فيها" هائلة" "زلةاهلا" "الباطلة" "شاملة"، " القاتلة"والقافية 

هاء الوصل : حبسب ترتيب القوايف، مث له الحقة وهي " اهلمزة"و " الزاي" و " الطاء"و" وامليم" التاء: "وهو" الدخيل"، و " األلف"
 . يف كل القوايف"

 :   ، وهي تسع مقطوعات)١("بني الصحو والذهول"ومنها قصيدته املوسومة :  المقطوعات -هـ  
 : ١م

 يف شاطئ النيل قبيل  السحر  وقفت ال أدري عالم الوقوف 
 يف مهسات الريح بني الشجر  والكون غاف ورؤاه تطـوف

 يف رقصات النور نور القمـر
 على بساط املاء ماء النهــر
 يف حلق شىت صفوف صفوف

 :وهكــذا
 الصــدى.................... : ...................٢م

 القــرار....................................... 
 منتــدى          ..................................    

 الوقــار....................................... 
الكبـ.......................................

 ـار
النهـ.......................................

 ـار
 الدفــوف. …………………                                

 واقــف.......................................  ســواي: .......................................٣م
 زائــف....... ................................  هــواي     .......................................  

 رؤاي        .......................................      
  .................................................... 

......................................................          
 طائــف....................................... 

 و اجـواي........................... .................
   )١(" ): دنيا املىن" يف قصيدته : ( ورمبا رتبها على التقفية التالية 

                                                           
  .٤٧ ص -المجموع )  ١(
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)٢٣٥(

  : ١م 
 أ......................   ب ...................... 

 أ......................    ج...................... 
 أ.......... ............   د...................... 

 أ...................... 
 أ...................... 

  : ٢م 
 أ......................   هـ ...................... 

 أ......................    و...................... 
 أ......................    ز...................... 
 أ.................... ..   ح...................... 
 أ......................    ط...................... 

 أ...................... 
 أ...................... 

 .وهكذا .... 
   )٢(" : ليلة النهر"وهذه مقطوعات 

 أ......................   أ   ...................... 
 ب ..........  أ................... ...   أ...................... 
 أ ......................    أ...................... 
  ب.......... ح ......................    ح...................... 

 أ...................... 
 أ...................... 

 
 :٢م 
 

بعد من  ما على الدهر     أ.... ..................  أ...................... 
 وزر

عذبة  الثغر   ليلة النهر   قلبها = ب     ........  أ......................   أ...................... 
 النا

 جفنها وسنان         قدها نشوان   ج......................  ج......................
بت  ما أحيالها    من محياها   ب........ و.............. ........ و...................... 

 نشوان
 كأن البسمة احللوة يف فيها     ز...................... 

                                                                                                                                                                                           
 ).١٥٧( ص –المجموع )  ١(
 .١٧٩ -المجموع ص ) ٢(
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)٢٣٦(

 على الكأس دراريها حباب اخلمر إذ تطفو  ز......................  ح...................... 
 )١(":طفل"ضاً ، وهو من قصيدته وهــذا منوذج آخر لنظام التقفية عنده يف املقطوعات أي

  :١م 
………

… 
…… أ

…. 
 فهفا قليب إليه مد كفيه إليا  أ

………
… 

…… أ
…. 

 رفرفت روحي عليه  ضاحك طلق احمليا  أ

………
… 

……ب
…. 

 مقليت خل عرفته  ذكرتين مقلتاه   =ب

………
… 

……ب
…. 

 كلما منه ألفته  وحكت يل شفتاه ب

 عرفت روحي من هو  جـ.. ……… 

 
……………

 ليت شعري أتراه كان يدري من أنا ؟  د…

 :٢م
……

… 
…… هـ

…. 
 يل يا قلب لديكا  كان هذا الطفل سراً  و

……
… 

…… هـ
…. 

 يب قد حن  إليكـا  فعساه حني مّرا  و

……
… 

…… ز
…. 

 حني ال مست ميينه  راحيت باحت حبيب     =ح

……
… 

…… ز
…. 

 حني قبلت  جبينه  وفمي سال بقليب ح

 عرفت روحي من هو  ح.. ……… 
 ليت شعري أتراه كان يدري من أنا ؟ د……………… 

واملقطع الثالث مثلهما ، لكنه نوع القافية يف املقطع الرابع واخلامس تنويعاً طفيفاً ، حيث غري قافية الشطر املفرد، وفصل البيت 
 :املدور شطرين فتولدت قافية جديدة 

 ب   أ   مـاً  يداك كربت يو  أيها الـطفـل إذا مـا  :    ٤م
 ب   أ   وانس يف الدهر أباك    فاسع يف  خدمة  مـاما 
 د   ج   فقدمياً تـركتــه   ال تذكرهـا  بعهـدي

 د  ج   ولغريي حــركته   جعلت مهدك  لـحدي 
 هـ      عرفت من أنت روحي

 ز  و    كنت تدري من أنا   لست أدري ليت شعري 
                                                           

  .١٨٠ ص –المجموع ) ١(
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)٢٣٧(

 :٥م 
     يها  الطفـل الصغُريأ بــارك اهللا عـليكا
     بسمـات و حـبوُر ولتعش يف شفتيكــا
    حسيب اآلالم حفـال ال شكوت الدهر حيفا
     كنت ملا كنت  طفال قد رأيت اليوم كـيفا

             عرفت من أنت روحي
 لست أدري ليت شعري          كنت تدري من أنا ؟

  )١("  أيها النيل"من مقطوعات " أخرية"وهذه مقطوعة 
  
 : ٢م

 
 وخنشى  موجاتك املغرقاِت   تشتهي أن تضمنا بني جفنيك 

 فنهانا عن   ذاك  أنك عاِت   كم دعانا لــذاك أنك مسح
 لنلقى األبـاء  و  األمهاِت   وإذا أدبر النهار  تـركنـاك
 بلطٍف  عيوننـا   احلاملاِت   فإذا ما مننا أتيت  فـداعبت
 فيك نلهو ومنرح  فإذا حنن نسبح

 واملنامات متنح
 ما به االنتباه جد ضنني

                                                           
 ).١٨١ (– المجوع - ١





 

 

)١٧٤(

 
 
 

 )١("أيها النيل " وهذه تقفية مقطوعات 
 أ ................ 
 ب................

 ج................ 
 د ................
 ز      ............ 
 ح          .......

 
 ي ................ 
 ل................

 ل............................
 ك.................

  ٢م 
 ل ................ 
 م................

 ن................ 
 و ................
 هـ     .......... 
 خ          .......

 
 ي ................ 
 ل................

 ل............................
 ك.................

 
 

                                                           
  .١٨١ ص –المجموع ) ١(

 و ................ 
 و................

 و................ 
 و ................

 ز      ........ 
 ز                    ....

 ط................ 
 ك ................ 

 ل................
 

٢

٣

٤

٥

٤َ

١
٢

٣

٤

٥

٤َ  و ................ 
 و................

 و................ 
 و ................

 هـ     ........ 
 هـ      ....              

 ك................ 
 ك ................ 
 ل................

 

٢

٣

٤ً 

٥َ 

٤ًَ 

١َ



 

 

)١٧٥(

 :قوافي الشعر الحر 
 تقرر ضرورة أن يكون هناك نظام للقافية -الذين رأوا أن الشعر احلر ختلص من القافية أخطأوا ، فهذه واحدة من رواد هذا الشعر 

فقد جاءت قوافيه األوىل يف النظم األول . والرائد األول هلذا الفن يعلم هذا ويعرفه ، بل وطبقة أيضاً .)١(معمول به يف الشعر احلر
 )٢() : من أخناتون( غاية يف التناسق والتناسب ،  وهذا منوذج من نظمه األول للشعر احلر – قبل نازك والسياب وغريمها –

 وعلى خصرها يدى اليمين وعلى جيدى
 ويطوقنا إكليل الزهر السعيد. يدها اليسرى 

 ويغين أحلان خرير املاء النمري
 بني رقزقة العصفور" متيانيا"ين أغا

 وتغريد الشحرور
 ووسوسة النسيم اجلواس خالل غصون األيك النضري

 : كان يعي فنه ، ويعرف صنعه)٣("حلظات جتلى"وحينما كتب قصيدته 
 ..................ريب كم يكون ثنائي عليك 

 كم حتفر أشعاري أمساءك يف الفوالذ املتني
 )املنوعة املتداخلة(متراوحة   ..……وحي من دنو إليك لو أن الذي يتجلى على ر

 دام لروحي يف كل حني. حيناً بعد حني 
 

 لتكن سبع مساوات أو أربعون مساء أو أكثر
 إين أحياناً أبلغهن يف مثل ملح الطرف وأقصر

      متوالية متجاورة                                    وأراين أحياناً أعيا عن نصف مداهن عيا               
)على غري تداخل          (     بل أراين أحياناً يف قاع جهنم أهوى هويا

                                                           
م إال فـي أسـلوبنا فـي        موزوناً كامالً ، وال يخرج على موازين الخليل الله        " تقول نازك في تعريف الشعر الحر بأنه        ) ١(

كما دعت إلى القافيـة     ). ٦٨ ص   -الصوت القديم والجديد    (ترتيب التفعيالت وفي اختالف عددها من شطر إلى شطر          
لم يتم التخلي   :"، يقول   ٥٠ ص   -الشعرية العربية الحديثة    : وانظر. الموحدة في الشعر الحر، وبضرورة العناية بالقافية      

ينوع القوافي أو يوزعها في مواضع مختلفة وذلك بعـد عـدد            :  ينوع في اختياراته لها    إذن عن القافية إال أن الشاعر     
 .متغير من التفاعيل

هـذا  "لباكثير وعلق عليها قائالً     " روميووجوليت"وقد أورد الدكتور المقالح مقاطع من       ). ٤٣( ص   –أخناتون ونفرتيتي   ) ٢(
 ).٤٤ ص -علي أحمد باكثير رائد التحديث  ("النص يفوق ما كتبه السياب ونازك وبديع حقي ولويس عوض

 .٤١ ص -على أحمد با كثير شاعراً غنائياً ) ٣(



 

 

)١٧٦(

  )١(: قوايف الشعر احلر" جتاور "وهذا املقطع يلخص 
 عجباً كيف مل تعصف بالـدىن  زلزله
 كيف مل هتو فوق الورى شهب مرسله
         يــــاهلــــا مهــــزله

 ا سوءة خمجلهيـــــاهلــــ
 مثلت دورها أمةٌ تدعي ضلة أنــها  مــن كبار الدول 
   سلمت للمغريين أوطاهنا لتواري يف سوريا ويف لبنان اخلجل

 
 أمة ولت من وجـــــــه العدو فراراً 
     من ضربته األوىل اهنارت ككثيب الرمل اهنياراً 

 
 تأست مبواثيق  أحــــــالفها الباسلني

   إىل أرضها  منجـــــدينالذين توافوا 
      مث خرت ساجدة حتت أقدام أعدائها املعتدين

واملقطع الثاين ميثل نوعاً آخر من أنواع التقفية يف الشعر احلر، إهنا القافية املديدة ، اليت ال تنتهي يف هناية السطر بل هي ممتدة عرب 
 ٢: السطور وال تنتهي إال يف هناية املقطع 

 : يوماً هذا النبأ التايل نشرت صحف الدنيا
 "سردينيا"احتلت جنود فرنسا البواسل 

 !يا بطولتها يا شجاعتها: قالت الدنيا
 رجعت لفرنسا محيتها وتقاليدها العسكرية
 فإذا صوت قد عال ال يسمعه إال املنصفون 

 يا أيتها الدنيا هل تدرين أنك خمدوعة ؟ 
 واسل ؟من هم هؤالء اجلنود الب: اسأيل قبل أن تعجيب 
 أي شعب أجنبهم؟

 إن مل تعلمي فاعلمي أهنم ليسوا من فرنسا 
 األكرمني" املغرب"إهنم من أبناء 

 إهنم من نسل العرب امليامني

                                                           
 " .يا فرنسا اسمعي"من قصيدته .  يونيو ٢٥الرسالة ، ع )  ١(
  ) . ٨٤ ص –نازك المالئكة الناقدة : انظر . ( وهي عند نازك أشطر سائبة ال قوافي لها )  ٢(

متوالية

 متوالية

 متوالية
 مستمرة

 مستمرة 



 

 

)١٧٧(

 ":نكون أو ال نكون"وكمثال للقافية املتمكنة يف الشعر احلر،املبنية على االستمرار والتوايل،نالحظ هذا املقطع من 
 :هذا املطلع 
 مي وما أدىن غداً غداً بين قو

 إمـــــا  نكون أبداً                         مستمرة
 أو ال نكــــون أبداً                

 
 إما نكون أمة مـن  أعظــــــم األمـم 
 ترهبنـــــا الدنيــــا  وترجونا القيم 
 وال يقال للذي  نريد ال، وال يقال للذي نأىب نعم 

 رة مستم      تدفعنا  اهلمـم
 لقمم  بعد قمم

 أو يا بين قومي نصري قصة عــــن العـدم
 حتكـى كمــا حتكــى أساطيـــر  إرم 

 
 غداً وما أدىن غداً لو تعلمون 

 إما نكون أبداً أو ال نكـون          
 

 :وهذا اخلتام
 ال والذي يقول كن ملا يشاء فيكون 
 وقسماً ببيتـه احملـــرم املصون 

 كنا قدمياً سنكـــــونملثلما 
 ومثلما أرادنا   كتابنا سوف نكون    

 أعزة  مناضلون                              
 وأقوياء عادلون 

 ال لن نذل أبداً ولن هنون                     
 وإن تواطأ الطغاة أمجعون                     

 فليسمعوا  هل يسمعون            
 ن وليشهدن العاملو

 إنا علينا أن نكون 
 أعزة أو ال نكون                  

متوالية

١

وهي مستمرة وقد
لزم فيها ماال يلزم
يف بعض متوالياهتا

)٢ )١،٢،٣

٣



 

 

)١٧٨(

 :الموسيقى الداخلية 
القافية والوزن ليسا كل موسيقى القصيدة، وإال لتساوت كل القصائد املتحدة الوزن والقافية يف اجلمال والروعة ، ولشاقنا فيها 

.  الزم هذا الكم من الشعر الذي ندرسه ونتأمله ونتطلع فيهمشوق واحد، ولتناغمت يف أمساعنا وأنفسنا بنغم مؤتلف ، ولصار غري
) القافية(إن مجال القصيدة ، وسر نغمتها، وجاذبيتها الرنينية ، ليست يف ثوهبا اخلارجي . ولكفتنا قصائد بعدد البحور واحلروف 

اء واألرض، وتتناغم يف وسط حبرها املائج ، حيث تكمن الدراري والدرر، وتأتلف مكونات السم.. فحسب ، بل هناك
حيث يكون للحرف . هناك حيث تكمن لؤلؤية احلرف، ومرجانية الكلمة ، ومدارية التراكيب. املتضادات ، وتتعاضد املؤتلفات

هناك يف قلب القصيدة . حيث يتكون االئتالف من االختالف ، والتوافق من التضاد. فلكه، وللكلمة مدارها، وللتركيب جمرته
، يف حمتواها ومكوناهتا الداخلية ، يف تناسق أجزائها، يف تناسب حروفها وكلماهتا، يف أقساط الكلمات وليس يف حواشيها 

الداخلية ، يف التشابه والتضاد يف التصريع والترصيع ، يف التوشيع واملوازنة ، يف اجلناس والطباق، يف التورية والتقفية ، يف التذييل 
 .ات اليت يتطلبها الفن املوسيقي للقصيدة، وينبغ الشاعر وقصيدته فيها أو يسفالن إىل غري ذلك من اإلمكان.. والتطريز 

 الكثري، وعد أبو بكر املقري من هذه الفنون - املتعلقة جبمال القصيدة وطراز ثوهبا–وقد أحصى علماء البالغة من هذه الفنون 
  : )١(احوايل مائة ومخسني نوعاً، ونظم يف بديعته كل هذه األنواع ، ومطلعه

 شارفت ذرعاً فذرعن مائها الشبم      وجزت منال فنم ال خوف يف حرم
ولتبيني . )٢(قرابة مئة فن من الفنون اليت يتضمنها النظم، وحيتويها اإلبداع" اإلجياز ألسرار كتاب الطراز"وعد منها صاحب كتاب 

العالقات اجلمالية وملء فجاجها وأحنائها وشقوقها بالترانيم إمكانية الشاعر باكثري على حشد بىن قصائده مبجمل املتعلقات الفنية و
 :والتراتيل والتناغيم حبيث ال يترك فيها فجوة وال فراغ ـ سيتم الرحيل معه يف هذه الرياض البديعية

 غداً بين قومي وما أدىن غداً  -١
  إما نكون أبداً  -٢
  أوال نكون أبداً  -٣
  إما نكون أمة من أعظم األمم -٤
 ا وترجونا القيم ترهبنا الدني -٥
 وال يقال للذي نريد ال  -٦
  وال يقال للذي نأىب نعم -٧
  تدفعنا اهلمم -٨
  لقمم بعد قمم -٩
  أو يا بين قومي نصري قصة عن العدم  -١٠
  حتكى كما حتكى أساطري إرم -١١
  غداً وما أدىن غداً لو تعلمون  -١٢
  إما نكون أبداً أو ال نكون  -١٣

يضم هذا املقطع من األنغام . ري ، وأية إمكانيات يزخر هبا مصنع النغم هذا عند با كث" املولد املوسيقي" أية مهارة حيوزها 
 :وميكن ذكر بعض ما ظهر منها، ومنها .والتوافقات والتخالفات واإلمكانيات والعالقات الكثري

 غداًبىن قومي وما أدىن غداً   ) ١(اإلرصاد للقافية يف  .٢

                                                           
أبو بكر المقري ، تحقيق عبد الـرحمن الحضـرمي ، طبـع وزارة              : معة للمعاني الرائعة    شـرح الفريدة الجا  : انظر)  ١(

 .م١٩٨٥/ هـ١٤٠٦/اإلعالم ، مشروع الكتاب ، ط
رياض القرشي، رسالة ماجسـتير جامعـة       . يحيى بن حمزة ، تحقيق الدكتور     : اإليجاز ألسرار كتاب الطراز   : انظر  )  ٢(

 .القاهرة 



 

 

)١٧٩(

 )٣(،) ٢(يف السطرين  .٣
 ن    ال نكو-نكون : تضاد بني -
 إما نكون أبدا  : تشابه شبه تام -

 أو ال نكون أبدا
 )النون_ امليم : (حسن ترتيب احلروف )       ٥(،)٤(ىف السطرين  .٤

 )إْم َما نَ نُ أْم َم تْن ِم نْ ِم َم ْم (  إما نكون أمة من أعظم األمم): ٤(       السطر
 "ميم" ترددات موسيقية للنغمة ٨ -: ففي هذا السطر 

 " نون" ترددات موسيقية للنغمة ٤ -                    
 ) َم ْم – نْ ِم – نْ ِم – ْم َم – نَ نُ –ْم َم         (

  ْم- ناَ– نْ -ترهبنا الدنيا وترجونا القيم  ناَ) ٥(السطر 
 وال يقال للذي : تشابه ) :     ٧(،) ٦(يف السطرين  .٥

          وال يقال للذي
  نعم …نريد : تضاد 

  ال…نأىب 
 "قمم – قمم –مهم : " موازنة  يف ) : ٩(، ) ٨(يف السطرين  .٦

 .ست مرات" امليم"تكرار لوحدة موسيقية  -
  قمم – بعد – قمم: مقاربة  -

 ) :١١(، ) ١٠(يف السطرين  .٧
 :حسن ترتيب حروف -

    أو يــا بـنـي قـومـي نـصـيـر قـصـة عـن الـعـدم
   ْم- نْ  - نْ  -  ّص  - ِق  -  ِص  - نَ  -  ِم  - َق   -                         ِن  

                       ن 
                              ق     

                                       م
                                                     ص 

 " )الكاف"إىل تكرار موسيقي ثالثي لنغمة إضافة  "    ( حتكى -كما  – حتكى: " تقارب -



 

 

)١٨٠(

   غداً وما أدىن غداً لو تعلمون    ) :١٣(، ) ١٢(السطرين  .٨
 إما نكون أبداً أو ال نكون 

 : فيهما 
 )جتاور(   غداً       …غداً -
 )تتابع(   أبداً        …غداً -
 )تضاد(   ال نكون …نكون -
 )إرصاد للقافية     (  نكون  …نكون -
 )تشابه(       غداً  …غداً -
 )تشابه(   نكون   …نكون -

 :ويف املقطع التايل تتضح عالقات أخرى 
 قد  وضح  الصبح  لذي  عينني 

 مل يبق  من  شك  و ال  من  مني 
 أين  اخلالص  أين  أين  ؟

 لـم  يبـق   بني  بني    
 إما  حنوز  الغـايتني
 أو  خنسر  الكرامتني 
 إما  نكون   أبدا

 أبداأوال نكون   
تنسيق بنائي للنغم من العايل إىل الواطي، من املقطع الطويل إىل املقطع القصري ، وذلك يف الوحدات املوسيقية اليت يتألف منها كل 

 : وفيها  ) ٤ ، ٣ ، ٢ ، ١( زوج من السطور على حدة 
  لذي عينني  -وضح الصبح  ) : ١(حسن ترتيب للحروف يف  -١
 ) أوال- أما – أو – إما – مل – أين – مل –قد ( :  سطر استخدام مجيل لوحدات مطالع كل  -٢
  مني –من   : جناس ناقص يف  -٣
  بني -  أين ،  بني -  أين  - ِمْن ،  أين -ِمْن  :   جناس تام  -٤
  ال نكون – خنسر  ،  نكون –حنوز   : تضاد -٥
  أو ال نكون أبداً -إما نكون أبداً  :  تكرار تراكيب -٦
 

١

٢

٣

٤



 

 

)١٨١(

 :هذه اجلوانب الفنية يف موسيقـاه الداخلية وهذا تتبع لبعض 
 :  التصريع  -١

ونغمه جيمع شطري  القصيدة يف بيت واحد حمكم  متحد الرابطة ، ومتحد النغم ، ويفـتح بـاب القصـيدة علـى                        
 .وهو من اللزوميات يف الشعر العمودي يف املطالع ، والتزمه الشاعر باكثري غالباً . مصراعيه ليندفع النغم 

 )١(" : نظام الربدة "لك قوله يف مطلع قصيدته من ذ
 الظلمكوين دليلي يف حملولك    باألمل يا جنمة األمل املغشى  

 الدميصخابة بصدى األرياح و  حالكة يف ليلة من لياىل القر 
الصدر  " ورمبا التزم فـي.فقد التزم النغم نفسه يف صدر املطلع وعجزه ، بينما مل يلتـزمه فـي صدر البيت الثاين 

 )٢(: آخر " العجز " ويف " نغماً "
 احلرام    ذبوا  عن البيت احلنيفهبوا بىن الدين 
 يضام     ال  تتركوا البيت الغريفأواه   يا أسد 

 )٣(: وربتما قفى املطلع والصدر والعجز 
 معقلومعقلها إن يبق للعرب   يعرباألمل الباقي لنهضة هُم 
 تتفـللسيوف مضاء بعد ال    رب ليععلموا االقوام أنَّ  هُم 

 )٤(: ولرمبا مجع بني تقفية الصدر والعجز والتقفية الداخلية واملطلع 
 تعملتدر علينا   الرزق واخلري   وتزعم أنـها   خاليانامتــص 
 تكـملهتذب من   أخالقنا   و  وتزعم أنـهاخلقاً     وتفسدنا  

 نتحصلستقاللنا   فإنا على   ا  جنودها نصرنا  إن عاهدتناوقد 
 عللنا أن رمتنا باحلجارة من جزاؤها فرحنا فداها مث كان 

 )٥(: ولرب بيت مجع فيه إىل مجال التصريع  مجال التقسيم والتشطري 
 لنـبهت    من     شهرتى      ما   مخل
 وأطلعت    من     مهـىت      ما    أفل

 )٧(: وهذا مثاله  ، )٦( وتتعادل أقسامهماوهو أن يتوازى املصرعان واجلزءان ، :  الترصيع- ٢
    مهجـور أهلـه  ود  هاجـر 
    منكـور فضـل قومـه   ناكـر 

  وثبـور فهو  حسـرة  : إن ميـت
  يـدور فهو  عقربان : أو  يعش 

 )٨(   :ومثله  

                                                           
  . ٥ ص –نظام البردة ) ١(
 .٥ ٥ ص –صدى عدن ) ٢(
  .٣٥أنفاس الحجاز ص ) ٣(
  .٣٠ ص –أنفاس الحجاز ) ٤(
  .٧٠ ص –صدى عدن ) ٥(
 . م١٩٨٦القاهرة ، ط –،الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٧٥ ص-حسنى عبد الجليل يوسف . د:موسيقي الشعر العربي ) ٦(
  .١٦٢ص –المجموع ) ٧(
  .١٩٣  ص –المجموع ) ٨(



 

 

)١٨٢(

 فها  أنا  ال  رفيق   ىل
 و أنت  ال  رفيق   لك

 )١( :ومثله 
 حقغري   أن     القلب     منس

 غري   أن     الدمع     منهمـر
 )٢( :ومثله 

 مر/ حلم / العرب / حلم / وأن   حر / وعد / العرب / وعد / وأن 
 : الجناس - ٣

 )٣(: ومنه قوله  
     من  سنا    الرأي  مشعلدجاه   فيجلو  داجيا قداح   الرأي فـي   اخلطب جييل 

 )٤(: ومنه ، من  نظام الربدة 
  غري متهممسيسى جسمىلوال     فأنكرهافسىنأكاد أرتاب يف 

 )٥(: ومنه 
 منها األثرينمحى أو تنمحى   أصبحت من سنن الكون فال 

 قد غرببعصر  عصراوصلت   من يٍد " شوقى" هل رأيتم قبل 
 )٦(: ومنه 

 معانيلمع يف أفق   ملعـان يا بـا رقـاً ذا 
 مبعمعانتنذرنـا    معـانكم يف سناك من 

 :  التطريز - ٤
 )٨(:ومنها   ، )٧(كلمات متوالية متساوية يف الوزن كالطراز يف الثوب  

 بدين اهللا هلوك بالدد/ وهلواً  / ورشوةً/ وظلماً / وتدجيالً / أجهالً 

                                                           
 .١٣٢  ص–السابق ) ١(
  .١٣٦ ص –السابق )  ٢(
  .٣٣ ص–أنفاس الحجاز ) ٣(
   .٥ -ص)  ٤(
  . ١٥ ص -صدى عدن ) ٥(
  . ٥٤ ص–السابق )٦(
 . ١/١٧٤حسني عبد الجليل يوسف .د:انظر موسيقي الشعر العربي ) ٧(
  . ٥٩ ص–صدى عدن ) ٨(



 

 

)١٨٣(

 )١(: ومنها 
 ويقينا/ واستقامة  / هـمة    ملك مثلما تشاء املعـإىل 

 ناورأيا رصي/ وفؤادا شهما   وعزما فتيا    / وشبابا غضا 
 )٢(:ومنها 

 و إعسار/ وذل / وتشريد / شقاء   :وأجلى أهلوها فأضحوا يروعهم 
  :  الطباق - ٥

 )٣(: وهذا مثل منه 
 ابتسمالدهر عبس وإذا ما   مضى الدهر وقف وإذا ما 

 )٤(: وهذا ، وفيه جناس 
 جدول   فاض جدولمنها غاض إذا    جداولفيمناه حبر قد منه 

 )٥() : وفيه جناس أيضا: (وهذا 
 وأنقض عزمي معقدا بعـد معقد   عشرييت  أسر ربـى كي أغضبأ

 ملحدولكن فـي أضالعه قلب    متقويف الشيخ قاض وجهه وجه 
 )٦(: وهذه منها  :  التورية - ٦

 أشجاينوهاج مىن أحزاين و   أشجاينإن ادكارك يا لقمان 
  "   اسم " والثانية " فعل " فاألوىل  

 )٧(:وهذه   
 فيصل –   وقد حارت األفكار يف احلل    ففيصل يف اإلشكال أمر إذا جل

 . أي فارق مبني هلا " فيصل " ، والثانية " امللك" فيصل "         األوىل 
 :  التكرار - ٧

 )٨(: كقوله ، للكلمات  ) أ(
 التصرب فما جيدي على بصرب    فصاح القلب هبىن احتملته تصرب

 )٩(: وقوله  
 هذى بالد يعرب على شفا    كفى كفى فىك قوال كفى كفى

 .مخس مرات يف شطر " كفى " فكرر  
 )١٠(: ثالثا " الدين " وكتكريره كلمة 

 ال يعرف التابوت والصندوقا    حممد دين اهللا دين والدين

                                                           
 .  ١٠٢ ص –المجموع ) ١(
 . ١١٩  ص –السابق ) ٢(
  . ١٩٢ ص –المجموع ) ٣(
  .٣٣ ص–أنفاس الحجاز ) ٤(
 .٥٨ ص–صدى عدن ) ٥(
 .٤٢ ص –السابق ) ٦(
  .٣٢ ص –أنفاس الحجاز ) ٧(
  .١٧٧ ص –المجموع ) ٨(
 .١٣٥ ص –السابق ) ٩(
  .٣٢ ص –صدى عدن ) ١٠(



 

 

)١٨٤(

 : للحروف ) ب(
 )١(: مع سابقة وال حقة يف قوله " النون " كتكرير 

  الفخار القدميا إمنا أبتغي  إىن أعاديه إينال تقويل 
 )٢(:مع ال حقة " امليم " وتكرير 

  سلكما مايو أنا الطهور الذيل يف الريبة 
 )٣() : ويف الشطر األول أربع تكرارات متالحقة للنون" (احلاء " مع سابقتها " الصاد" وتكرير  

 بحصى والـحصدى غري الـحصتـ  سوف جتلني غدا عنه ولن 
  )٤(: ست وحدات " التاء " وتكرير 

 كبريتليل وهتا بني تن أصوات بنا األشواق وانطلقت فجاشتالح
 )٥(: يف شطر واحد ثالث مرات " من " وتكرار حرف اجلر 

  إرمومن عاد ومن قوم نوح من     يقص باحلق أخبار الذين مضوا
 )٦() :٢ب(، والفاء والنون وامليم والتاء ) ١ب" (النون " و " الفاء " وتكرار حرىف 

 رهن احلياة به فـي زلة القـدم   هائل جم مزالقـه نفنف يف   -١ب
 ومل تصم فـلم  تفطرما تقتضيه   نت يف مالذ العيش تاركةتفن   -٢ب

 )٧( :وتردد حرىف نغمى غىن 
             فانربت هلا   أنـــغا    م أنا قـيثا   رة      رنا    حافظ أوتـا ر     ها 

 ) مو– غا – أن –           ها    ها – ر –  تا  - حا  – رنا – رتن – ثا –نا (
وتزاوج فيه مجلة من احلروف يف انبعاث )  حرفا أجبديا ١٦( وحدة موسيقية  " ١٦" وهذا البيت الذى اشتمل على 

 )٨(: نغمى ال يوصف 
 ر              يطول   و قوف   الفكر   بني   رياضه      يرف   هبا   زهـر وجيـرى  هبا  نـهـ 
 
 
 
 وحدات٣
  

   
 

 )٩(: وهذه األنغام املتماثلة واملتبادلة 
                                                           

  .١٦٠ ص –المجموع ) ١(
  .١٩٣ ص –السابق ) ٢(
  .١٢٧ ص –السابق ) ٣(
  .١٣٨ ص –المجموع ) ٤(
  .٢٦ ص–نظام البردة ) ٥(
  .٨ ص –السابق ) ٦(
   .٩ ص–صدي عدن ) ٧(
 .١٨ ص-أنفاس الحجاز) ٨(
 .٧٣ ص–صدى عدن ) ٩(

٣
٣

٦
٦

٤

ربطت الصدر 
 ربطت بني الشطرين

 ربطت بني الشطرين

ربطت ثلثي البيت
ربطت العجـز



 

 

)١٨٥(

  عقـلمـن ر األفكـاحتررت ملا   مضر مـن املختار  حممدلـوال 
   زجليف سدف والبحر يفكالليل    ظلم  مـن تنورت اآلفاق ومـا
 حيـرى تعثـر فـي أذيال خمتبل     فغدت  ها عن دينها عادهبانأت 
 ) ك٧+  ن ١٥ ()١(: لكاف وهذا الترمن بالنون وا

 حنن بنـي يعـرب  يا مصر نفديك 
 كالشمس ال تغرب  آما لنـا فيـك 
 إن مل نكن حنــن  من ذا  يواسيك  

 لكلنـا     حلـن حلن أمـانيـك     
 )٢(: تواىل القاف والسني والتاء وامليم 

 األقدام املقدس بيت لتدوس  الباغيان األكربان تواطئا 
 )٣(:  مخس مرات "ما " وتكرار 

 ل جبارما ما يبغى وماففاز بـ  ت جماهد ما استماسالم عليهم 
 : التشابه - ٨

 )٤(: ومنه قوله ويكون بني بيتني أو أكثر يف الكلمات واحلروف  ،  
  فـي دمنهـورإليهـا حنج جئنا  ذكرى من احلق  و اإلميان والنور 

 سنا من تلكم الدورإىل اجتالء ال  ظمــأ أبصارنا  يف و إليها جئنا
 ملنهـل سلسبيل غيـر  مرتور  عطـش أكبادنـا ويف إليها جئنا

 )٥(: و
 وخصاُم/ و فرقةٌ / وعداٌء    نداٌء  :      كيف غادرت مصر وهى
 وقيـاُم/ وعثرةٌ /  وبروٌق       رعوٌد   : كيف غادرت مصر وهى

 )٦ () : التطريف( التذييل - ٩

 )٧(:  ومنها ث تتشابه لفظتان أو أكثر يف احلروف وتزاد إحداها  ، ويقع يف هنايات األشطار حي 
  وبإمثـك بإمثـهوبـوءي   فاذهيب اذهيب إليـه مبيـالن  - 

   بامسك امسيمكان أو يقرن   أنت لواله مل يكن لك يف قليب -  
 )٨(:  و

 مللك مالكاأال نكون صاحيب طهر 
 )٩(: و 

                                                           
  .٦١ ص –المجموع ) ١(
 .١٠٧  ص –السابق ) ٢(
 .١١٦ ص  –السابق  ) ٣(
 . ١٣٨ ص –المجموع ) ٤(
  .١٠ ص-صدى عدن ) ٥(
ر الكالم بجملة تجري مجرى المثل مشتملة على معناه تكون كالتوكيد له ومثل بقول              أن يأتي في أخ   : يذكر المقري تعريفاً آخر للتذييل قائالً عنه        ) ٦(

 على شعث أي الرجال المهذب  ولست بمستبق أخاً ال تلمه :النابغة 
  )٤٩ ص –شرح الفريدة الجامعة (

  .١٦٣ ص –المجموع ) ٧(
  .١٩٣ ص –المجموع ) ٨(
  .٢٩ ص–صدى عدن ) ٩(



 

 

)١٨٦(

 مسوقـا السماءين طاولت للد  أثرى هبا قومى و شادوا  دولة 
 أنيقا األنيق ملرأى على امرأى  نشروا هبا القرآن فازدادت به

 )١(: و    
 الصلودا األصمضربات توهى    غري أن األيام قد ضربتنا 

 :  المقاربة والمجاورة - ١٠
 )٢(: فى المجاورة  

 فبابا بابامث فقه اللغات    ففصال فصالقد درست التاريخ 
 )٣(: و 

 أقصور تضمكم أم حلود ؟    أبيكـم در درأنتم ال  أين 
 يهـود يهـودإمنـا أنتم    كذبتم  كذبتمعرب أنتم ؟ 

 )٤(: و 
  الزالالوردت وردتوإما    اخلصيب نزلت نزلتفإما 

 )٥(: و 
 ركضا يركضن سرعاً   مـرت لياليـك اجلميلـة 

 بعضـا البعضوينسي    بعضا بعضـهكالعيش يتبع 
  : والمقاربة 
 هاتى نوىل هاتىأقول            فكدت لوال أن ىل حشمة      )٦(:مثل  
 العشري مع العشريحرب    سيقت على دهش إىل         )٧(:و

  )٨(: ورمبا مجعهما يف بيت 
  اجللمودلبكائك بكىحىت    الشجو سالفة املىن تبكىما زلت 

                                                           
  .٩ ص-أنفاس الحجاز) ١(
  .١٦١ ص – المجموع )٢(
  .١٣٧ ص  –السابق ) ٣(
  .١٣ ص-أنفاس الحجاز) ٤(
 . ٧٨ ص–المجموع ) ٥(
  .٥١ ص –صدى عدن ) ٦(
  .٦٠ ص –السابق ) ٧(
  .٦٤ ص–السابق ) ٨(



 

 

)١٨٧(

 )١(: أوىف مقطع  

 األديب  علىواألديب   األديبةقسما مبن عطف 
 أذيبمن احملاجر مـا   أذيبسأظل يف وكرى 

 )٢() وقد أرصد هلا من مطلع الصدر( ومن ذلك قوله : اإلرصاد للقافية - ١١
 القىيف ذمة اخللد ما عاىن وما   املصاعب فيه غري مكترث القى

 )٣(: ومثلها 
 ناملذه يف اخللود ذاك امل   هنيئا فإمنا أنت حي من

 )٤(: أوهبا والكلمة بعدها 
 اإلمامفسيلقاك يف اجلنان    خلك أبشر اإلماموبلقيا 
 )٥(: ورمبا أرصد هلا من مطلع العجز 

 فسوقا عن النهج احلكيم فسقوا  لكن قومى واحلقائق مرة 
 )٦("  : الصدر" أومن هناية 

 ودادهيعز عليه أن تناسوا    ودكمولكن قلبا قد تعلق 
 )٧(: و 

 )مكانية    (بعدمنه العهود وما هبا    عام األلف ما قد مت بعدما 
 )زمانية   (بعدام األىل اشتغلوا هبا   ملا جتف هبـا  مواطئ  أقـد  

 )٨(:و 
 دنياك أقول هبمس ليتين كنت   وأنت يل الدنيا فهل تأذنني يل 
 هاك فؤادا عبقري اهلوى وهاك  تعاىل هبيين نظرة وابتسامـة 

 :  التوشيع - ١٢
 )٩(" :سان البارودي على ل" ومنها قوله  

 وشبـان كهول: بكل كمى من   هناك تصدت بور سعيـد لصدهم 
 وخسران بعـار: إذ انقلبوا عنها   فردت مجوع املعتديـن  بغيظهـم 
 وتبياىن قريض: أعاجم عجم عن   من العرب اإلقحاح لكن يسوسهم 
 وإحسان نبوغ: بأرض خالء من   وعذري أىن مل أكـن غيـر رائـد 

 وأشجان مهوم: بغري مسيس مـن      اك أحل اخللد جذالن راضياهن  -
 سيان واألرض اخللد: مجيعا فعندى   مىت ظفرت بالعز أقطار يعرب 

 :  الموازنة - ١٣
                                                           

 . ٥٦ ص–المجموع ) ١(
 .١٩٨ ص –السابق ) ٢(
  .١٢ ص –صدى عدن ) ٣(
 .السابق ) ٤(
  .٣٠ ص –السابق ) ٥(
  .٥١ ص -السابق  ) ٦(
 .٢٤،٢٧ ص–أنفاس الحجاز ) ٧(
 .السابق ) ٨(
  . ١٥٤ ص –المجموع ) ٩(



 

 

)١٨٨(

 .وهى أن تكون األلفاظ متعادلة األوزان متوالية األجزاء  
 )١(:ومنها 

 ؟ لسواها خاهنا أم ، لسواه   هجـرته أم ، ملتـه أم ملهـا
 مداها اللياىل عربة بلغت   ولكن ، ذاك وليس ، هذا يسل

 )٢(: و 
  ، كل ذاك عمىرىفعقلى ، وقلىب ، وط        دجى  تتاىل كأمواج احمليط هبا 

 )٣(: و 
 فـي قدسية النغم ، على مقاعد النور   أصوات السرور ، وغنت احلور

 والكرم ، والعدل ، والتقى اهلدى،من    قامت به دولة عظمى على أسس
  ، يف كل حمتكموالعدل شرعته ، والعقل حجته ، العلم آيته

 )٤(: ويف رثاء شوقى 
 ودمع ينهمر كبد تغلى   هذه العرب حيارى كلها 

 )٥(:ويف فرقة قومه 
  ، وكياهنم متزيقاهي مزقت سلطاهنم ، هي ضيعت أوطاهنم

 )٦(: و 
 ءوشطت الرتال ، وأقفرت تلك الربوع ، كيف انطوت تلك العهود
 وذابت األحشاء ، فأسبلت مىن الشئون ، هاجت هبا مىن الشجون

 )٧(: وهذه  
 وعار العرب يف كل مشهد ، وسبة اجلدود ، فقبحت يا عبد اليهود

 )٨(: و 
 فليحىي وهو سعيد ، وحلى اهلوى ، وإذا الفىت سلمت له عدد العلى

 )٩(:وقوله يف صديقه عمر حمريز 
 ، وصنوي األجل ي الكرميوخل ، صديقي الويف: حمريز أنت 

                                                           
 .أن يقفى جميع أجزاء البيت العروضية بقافية واحدة مخالفة : ، وهى عند المقرى ١٥٩ ص–المجموع )١(
  .٥ ص –نظام البردة )٢(
  .١٥ ص –السابق ) ٣(
 .١٣ ص–صدى عدن ) ٤(
  .٣٢ ص –السابق ) ٥(
  .٥٣-٥٢ ص –السابق ) ٦(
  .٥٩ ص –السابق ) ٧(
  .٦٥ ص -السابق) ٨(
  .٧١ ص-صدى عدن  ) ٩(



 

 

)١٨٩(

 )١(: وهو أن يأيت املتكلم أو الشاعر بشيء حتت أحكام كثرية فيقسمها :  الجمع مع التقسيم - ١٤
 )٢("صفى وليليان " ومنه قوله من قصة 

 بابا فبابا: مث فقه اللغات   فصال ففصـال: قد درست التاريخ 
 واحتسابا / ومهة / وفضال / أخالقا:مل أجد يف الشعوب كالعرب 
 وشبابا / وروعة / ال وكما / حسنا: ال وال يف اللغات كالضاد 

 )٣(:وقوله 
 وجدول حامل / غصن ينوس: ومن  / نسم جيوس: ما شئت من 

 )٤(: وقوله 
  ورذاُ/ ووابلٌ / ورياٌض / وماٌء / هواٌء : يف ربا هرقيسا 

 )٥(: وقوله 
 نبل أخى / يكبن من كرمي / أديب : فتيهي فخارا حضرموت لعـامل 

 فحل / شاعر / كاتب / بليغ / خطيب مهذب / أرحيى / ظريف / لطيف
 )٦( :اللوحات الموسيقية  ، ومنها 

 السحـر فـي   شاطئ النيل  قبيل      وقفت   ال   أدري  عالم   الوقوف    
 الشجـرفـي   مهسات  الريح بني     والكون غاف       ورؤاه   تطوف     

 القمـرفـي   رقصات النور  نور       ................................
 النهـرعـلى   بساط    املاء  ماء       ................................

    .....................................  حلق شىت  صفوف   صفوففـي
 )٧(:   و

  ها    و     جال      اهنو   ر  :                          الشمس  
  ها    و     صفا     هار  قرقـ:                      و    الغدر   
  ها    و    أرجـــهاسجسج:                      و    الريح   
 ها    و     ناغا     هاسـابقـ:                      و    الطري   
  ها    فــأيقضــهاا   نـاد:                      و    األرض 
 ها     فــحيا     ـهامنــ:                       مث     أدىن  

 )٨(:  وهذه 
          هُم   األمل الباقي لنهضة     يعرب     ومعقلها   إن يبق للعرب    معقـل 

 تتفلـل          هُم   علموا  األقوام  أن      ليعرب    سيوف مضاء  بعُد   ال     
                                                           

 ) ٥٢٤ ص -اإليجاز ألسرار كتاب الطراز     :انظر  (وعده صاحب كتاب اإليجاز من الفصاحة المعنوية         . ٨٠ ص   –انظر شرح الفريدة الجامعة     ) ١(
. 

 ١٤٣ ،١٦١ ص–المجموع ) ٢(
 .السابق ) ٣(
 .٤١ ص –صدى عدن ) ٤(
 .٢٥ ص-نفاس الحجاز أ) ٥(
 .١٤٧ص –المجموع ) ٦(
 ١٥٢ ص–السابق ) ٧(
  .٣٢ ص –أنفاس الحجاز ) ٨(



 

 

)١٩٠(

          هُم   علموا  األقوام  أن      ليعرب    جبال حلوم    بعد   ال     تتزلزل 
          هُم   علموا  األقوام  أن      ليعرب    نوابغ مثل النسر  أو  هي   أهـول 

 )١(:  و
 آه   يا   أمسهان   يا   هبجة   الدنيا   و أغنية   السنا  و  السنــاء

 أبكي   إذا   مسعتك  تشدين   بدمع   يندى   على   أحشائيكنت   
 صرت أبكي   إذا   مسعتك  تشدين   بدمع   مورد    بـــالدماء
 ليت  عيسى  يعود    حياً   فيحييك   لتحىي   موتى   من   األحياء

 )٢(: وهذه 
 وهناك   صاح   دم   تـردد   يف   الوادي   فلباه   دم      فـدم
 أصغى   له الطاغي   وقبل   شكا  الشاكي   فلم  يسمع له  كلـم
 ال يسمع   اخلطباء    مظلمة    ما    يسمع     الدم   من  به  صمم

 
، وتنتشر داخـل    ) رأسياً وأفقياً (ويالحظ يف اللوحة األخرية ترابط األنغام يف األبيات الثالث ، إذ تتوزع بنظام دقيق               

تكررت يف اللوحة أربع مـرات ،  " دم " فانك ال تكاد حتس أن نغمة      . ري نشاز نغمى ، أو إمالل موسيقي        املقطع بإحكام ، بغ   
 . وتكررت امليم أربع عشرة مرة 

" أفقيا ، مث ارتبطـت      " بالطاغي  " الشاكي  " ارتبطتا رأسيا ، وارتبطت     "  الشاكي    / الوادي  " والنغمتان املتوازنتان   
" و  " مل  " ، وبـ   ) ١ب(املقاربة  " ودم  " أفقيا بدم اجملاورة هلا     " دم  " وارتبطت النغمة املوسيقية    . ةً  جماور" بشكا  " " الشاكي    

هذا باإلضافة إىل اإليقاعات امليمية اخلفيفة الصدى  واملنبعثة من          ) . ٣ب" ( صمم  " و" ومل  " دم  " وبـ) رأسيا) (٢ب" (كلم  
مل : كما يالحظ  أيضا النغم املنبعث من التركيـب          .  موضعا يف توال رأسي وأفقي       املفردة ، واملنتشرة يف أربعة عشر     " امليم  " 

، وانظر بعـده أي     )  ما – ال   –مل  (ومتغري بسيط قصري    ) يسمع(، إنه نغم ثابت     ) ٣ب( ما يسمع    –، ال يسمع    ) ٢ب(يسمع  
 .  تناغم يرافق هذا الثبات والتنوع املنبعث من هاتني النغمتني 

 
 

 
 

                                                           
 .٩١ص -المجموع  ) ١(
 .٩٢ ص –المجموع )  ٢(


