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أستاذة مشاركة ،قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة اإلمام اخلمي الدولية ،قزوين ،إيران
(تاريخ االستالم6211/11/4 :؛ تاريخ القبول)6211/3/3 :

امللخّص
إنّ الشاعر العراقـي املعاصـر جـواد مجيـل مـن الشـعراء املبـدعني يف الشـعر امللتـزم وديوانـ «احلسـني لغـة انيـة» يعـدّ مـن أهـم
االنتاجــات األدبيــة يف أدب عاشــوراء والــذي ينطلــق مــن رةيــة إســالمية يهــدف اىل عــرض املســألة القدميــة يف إطــار جديــد مــن
الشكل واألسلوب .فهو يتميز ببنيتـ الفريـدة حيـت سـار فيـ الشـاعر علـى طريـق اإلبـداع والتجديـد ،فمـن يتأمـل ديوانـ سـيلقى
جمموعة من القصائد والقطعات الشعرية ترتبط فيما بينها ارتباطا و يقا مل نعطر على مطيلتها فيما سبقها مـن شـعر عاشـوراء
قــدميا وجديــدا ومتيــزت بتعدديــة املعــىن ،واملفارقــة يف املفــردات والصــور ،واإلبــداع يف الصــور واخليــال عـ تــداخل احلــواس،
وتداخل النصوص و ...إال أن الدراسات النقدية عنج باملستوا املوضوعي وقلما عاجلج خصائص اللغوية منها املوسيقى الل
تدخل يف صلب اإلبداع الشعري إذ هلا دور فاعـل يف تكـوين الـنص والبحـت عنـها يعطـي تصـورا عـن الفـ ّن الشـعري .فقـد سـعى
البحت احلال إىل كشف النظام السائد يف الديوان معتمدا على املنهج الوصفي -التحليلي وصوال إىل جوانب اإلبـداع والتقليـد
يف البنية اإليقاعية للمجموعة .ونرا من خالهلا أن اجملموعة تكونج مـن قطعـات شـعرية أكطرهـا يف نظـام الشـعر احلـر ويكـون
الرجز واخلفيف من أكطر البحور حضورا بني أشعار القدمية ومن إبداع استخدام لور متنوعة يف شعر واحد كما التنويع يف
القافية ونظم األشعار على بنية املوشحات يعدّ من إبداعات الشاعر يف إطـار املوسـيقى اخلارجيـة وتتسـمّ قصـائد ذات الـنمط
الكالسيكي رغم إطار التقليدي ببعض مظاهر من التجديد و املزج بني نظام الشعر احلر والعمودي يف قصيدة واحدة،كما
استمدّ الشاعر من الطاقات اإلحيائية ل يقاع الداخلي أيضا وما ب من الدالالت النفسية فيكون تكرار العبارات واملفـردات يف
الشعر جزء اليتجزأ من جتربة الشاعر الشعرية وعاطفت .
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مقدمة
يعدّ املوسيقى من اخلصائص األدبية الل متيز الشعر عن غري من أنواع األدب ولت عنها
الش ـكالنيون حتــج إطــار األدبي ـة للــنص .والش ـكل عنــدهم ي ـرتبط بــاملعىن فهوالــذي حي ـدد
وينســجم مع ـ يف بني ـة الشــعر وقــد تتمــايز األشــعار بنــاء عل ـى حظ ـ مــن املوس ـيقى بأنواعهــا
املختلفــة إال أهنــا ال تفو ــا أبــدا ويشــهد الشــعر املعاصــر تنوعــا يف اســتخدام املوس ـيقى ومــن
الشعراء املعاصرين جواد مجيل الذي عرف بشعر امللتزم ول عدة دواوين شعرية عاجل فيهـا
الكطري من املضامني اإلجتماعية ،والسياسـية ،والدينيـة؛ إنـ مـن الشـعراء الـذين يعـانون اـا
جيري يف جمتمعهم من خمتلف األحداث ويرون يف الشعر رسـالة إجتماعيـة عامـة لـيف فيهـا
اإلبداع الف إالّ أداة تكشف عن ذلك كلّ ؛ فالشاعر يهتم باملعىن والفكرة أوال مثّ يراعـي فيـ
الدقــة يف اســتخدام اللغــة ومجاليتــها فطمــة جمــاالت يســتخدم فيهــا الشــاعر إمكاني ـات اللغــة
كالغموض ،وتعددية املعىن يف الرمز والل يلفج انتبا املتلقي ليشار املبدع يف كشف املعـىن
لذة غري أن اليتوقف عندها بل يتجاوز اىل املعىن الذي يول ب أمهية اكطر.
واللغة الشعرية وعاء حيمل خصائص الشاعر الفكرية وجتاربـ الشـعورية ويتفـرد هبـا كـل
شــاعر فطمــة عالقــة بـني التعــبري واملضــمون .وعلـى ذلـك «يســتخدم الشــعراء املعاصــرون نوعــا
متميزا مـن اللغـة الشـعرية احلديطـة وفقـا لـوعيهم ورةيتـهم واجتاهـا م الفكريـة ومعتقـدا م
وخصوصيتهم النفسية .فلذلك جنـد اللغـة ختتلـف عنـد الشـاعر الطـوري اإلجتمـاعي وامللحمـي
عن الشاعر الرومانسي الذي تغلب علي املشاعر والعواطف» (حسن ل .)121 :1312 ،والشـاعر
العراقي املعاصر مجيل مـن الشـعراء امللتـزمني حيـت اسـتهلم مـن عاشـوراء وعمـد مـن ورائهـا
اىل التعــبري عنــها بش ـكل ملحمــي وال تراجي ـديّ ،فيع ـدّ ديوان ـ «احلس ـني لغــة اني ـة» مــن أهــم
الدواوين الشعرية العربية الل اختصج بأحدا ها وشخصيا ا .ولذلك يتمايز عن غريها من
األشعار يف املوسيقى ،واملفردات ،والعبارات ،واملصطلحات ،والصور.
واللغة بامكاهنا أن تتخلص من املوروث وتتجاوز السائد وتطبع باحلدا ة اىل جانب املعىن
والشــاعر يســتطيع أن يصــل اىل لغــة متمــايزة منفــردة ختــتص بـ ع ـ التطــور يف بنيـة اللغــة
والــل تعــرف يف علــم اللغــة باالنزيـا واخلــروج عــن املــألوف واملعيـاريف اللغــة .وتعـدّ اجملموعــة
الشـعرية للشــاعر العراقـي جمموعـة فريـدة بديعــة ملبدعـ يف اللغـة واملعــىن إذ اليعــرف الشــعر
امللتـزم يف العصــر احلـديت جمموعــة شـعرية كاملــة يف موضـوع واحــد كعاشـوراء كمــا جتــاوزت
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اجملموعة عما سـبقها مـن اآل ـار مـن حيـت اخلصـائص اللغويـة .وبـذلك يشـهد الشـعر العـريب
إبــداعا يف اإليقــاع والصــور والتراكيـب حيـت يســتمدّ الشــاعر مــن الطاقــات اإلحيائيـة ل يقــاع
الداخلي وما ب من الدالالت النفسية إىل جانب املوسيقى اخلارجي لغناء معنـا  ،كمـا متيـزت
اجملموعــة بتعدديـة املعــىن ،واملفارقــة يف املفــردات والصــور ،واإلبــداع يف الصــور واخليـال عـ
تداخل احلواس ،وتداخل النصوص و ...وبناء على هذ اخلصائص الوحيدة الـل تنفـرد هبـا
ديوانـ الشـعري قمنـا بدراســة بنيويـة إلسـتخراج نظـام املوسـيقى فيهـا معتمـدا علـى اجملموعــة
بكاملها لنجيب من خالهلا على األسيلة التالية:
أسيلة البحت:
 ما هي أهم ميزات املوسيقى وأنواعها يف اجملموعة الشعرية؟ ما هي جوانب اإلبداع والتجديد يف املوسيقى الشعرية للشاعر؟سابقة البحت:
إن الدراس ــات ال ــل اهتم ــج مبجموع ــة «احلسـ ـني لغ ــة انيـ ـة» تناول ــج مض ــامينها ،وبع ــض
عناصرها اللغوية كالرمز والصورة وغريها إال أهنا مل تعاجل أساليبها الشعرية منها املوسيقى
رغم أنّ اجملموعةَ حتظى بنظام خاص وبنية شـعرية تتميـز عـن غريهـا ومـن هـذ الدراسـات
املضــمونية ميك ـن أن نش ـري إىل« :درونماي ـ مقاومــج در شــعر جــواد مجي ـل» لكاتبتــها روشــنفكر
(« ،)1311حتلي ـل منادهــاي شــعر اعتــراض در ادبي ـات معاصــر عــراق» حلامــد صــدقي (،)1313
«شــعر السّــجون يف األدب العراقــي املعاصــر» :شــريف عسگگگري ( )1434فهــذ املقــاالت الطال ــة
ختتلف عن البحت هذا يف أهنـا أوال :عاجلـج شـعر الشـاعر يف غـري موضـوع عاشـوراء ومل تتطـرق
اىل اجملموعة الل عرضج يف سياق البحت هـذا؛ مثّ إهنـا عاجلـج املوضـوع مضـمونا دون املباحـت
األسلوبية واللغوية و ...واما الدراسات الل تناولج اجملموعة هـي« :بـا جـواد مجيـل در سـرود هـاي
عاشورايي با تكي بر دفتر شعري احلسني لغة انيـة» كتبـها نصـراهلل شـاملي ( )1314ونشـرت يف
جملة "ادبيات پايداري" الرقم 16غريأن هذ املقالة أيضا عاجلج املضامني الشـعرية وقـد تركـزت
مباحطها اللغويـة واألسـلوبية علـى الصـورة والرمـز فحسـب مـا مل نتعـرض اليهـا يف البحـت احلـال.
ومنـها مقالــة «بررسـي تطبيقـي مضـامني شــعر عاشــورايي در شــعر وصـال شـريازي وجــواد مجيـل»
ملالك عبدي ( )1314و«بررسي عناصر ادبيات پايداري در شعر جواد مجيـل وطـاهر صـفّارزاد »
روميپگگ ر وزمالئ ـ ( ،)1311وقــام البــاحطون فيهمــا بدراســة مقارنــة بــني الشــاعر العراقــي

مــن
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وشعراء من الفرس دراسة اختصج باملضـمون دون اخلصـائص األسـلوبية أيضـا؛ ولـذلك متـايزت
املقالــة هــذ عمــا ســبقها مبنــهجها حيـت تناولــج بنيـة املوسـيقى والعناصــر االيقاعيـة يف اجملموعــة
الشعرية لطا عن جوانب اإلبداع والتقليد فيها.

املوسيقى وعالقتها بالعاطفة واملعىن
إن املوسـيقى الشــعرية مــن املباحــت الــل لفــج اليهــا النقــاد يف خمتلــف املنــاهج النقديـة مــن
األسلوبية ،والشكالنية ،والبنيوية وعلم اللغة اا يدلّ على أمهيتها إذ تعدّ من مكونـات العمـل
األديب األساس حيت يقول بعض النقاد إنّ« :أول ما تنبعت ب الكلمـات هـو املوسـيقى واإليقـاع
يف سـياق املفــردات» (شــفيعي كــدك  .)1 :1321 ،وذلـك ألنّ املوسـيقى هلــا داللــة خاصــة تــرتبط
بـاملعىن وهــذ الداللـة الصــوتية تنبعـت مــن طبيعــة اإليقاعـات وتالئــم السـياق النصـي إذ تــطري
دالالت خاص ــة عن ــد اإلنس ــان وهل ــذ الدالل ــة عالق ــة و يق ــة ب ــبعض النظريــات اللغويــة وه ــي
التناسب الدائر بني اللفظ واملعىن الذي ّا ابن ج يف كتاب اخلصائص الداللة اللفظية.
(انظر :الكراعني )12 :1113 ،وهذ اخلصوصية تتجلّى يف العربيـة أكطـر مـن غريهـا مـن اللغـات.
تتمي ـز العربي ـة خبصــائص لغوي ـة صــوتية ك ـالن  ،1واللحــن ،6والتنغ ـيم 3تــؤ ر يف املعــىن كمــا
لطبيعـة احلــروف العربيـة يف أدائهــا وحركا ــا وطوهلـا وموسـيقاها أ رهـا يف داللــة احلــروف،
والكلمــات ،والعبــارات وه ـي حتمــل مشــاعر الشــاعر وعواطف ـ الــل قــد تتجســد يف املوس ـيقى
الداخليـة باالضــافة إىل اخلارجيـة املتمطلــة يف الــوزن والقافيـة .فــالن علـى ســبيل املطــال «قــد
اليغري املعىن كما يفعل يف االجنليزية ،االّ أن يؤكـد املعـىن ويبينـ  .ولطـول األصـوات وقصـرها
يف الك ـالم أمهي ـة ك ـبرية إذ يكشــف عــن ــات املــتكلم وأحاسيس ـ مــن الغضــب ،واهلــدوء،
والفر أواحلزن» (ال يسم.)11 :6222 ،
اهتم القدماء ومنهم القرطاج إىل مسـألة املوسـيقى وعالقتـها مـع املعـىن إذ يقـول عـن
تناسب بعض األوزان مع معانيها «:وملـا كانـج أغـراض الشـعر شـىت وكـان منـها مـا يقصـد بـ
اجلــد والرصــانة ومــا يقصــد بـ اهلــزل والرشــاقة ،ومنــها مــا يقصــد بـ البــهاء والتفخــيم ومــا
يقصد ب الصغار والتحقري ،وجب أن حتاكى تلك املقاصـد مبـا يناسـبها مـن األوزان و يلـها
1. Stress
2. Tone
3. Intonation
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للنفـوس .فــإذا قصــد الشـاعر الفخــر حــاكى غرضـ بـاألوزان الفخمــة الباهيــة الرصــينة ،وإذا
قصد يف موضع قصدا هزليا أو استخفافيا وقصد حتقـري شـيء أو العبـت بـ حـاكى ذلـك مبـا
يناسب من األوزان الطائشة القليلـة البـهاء» لـذلك يـرا بـأنّ املديـد والرمـل يناسـبان مواضـع
احلزن واهلمّ( .القرطاج )627 :1122 ،
ومــن املعاصــرين أيضــا مــن يـرا بــأن موسـيقى الشــعر ال ينفصــل عــن املعــىن؛ إذ يف هــذ
الصورة وجدنا شعرا ل مجال موسيقى كبري دون أن يكون يع شييا ،ويضـيف أن بـني معـىن
الشعر وموسيقا ارتباطا حيويا ،قديضيع معىن القصيدة متاما اذ ترمجج اىل كلمات منطورة
فاملعىن يف الشعر يتطلب موسيقى الشعر حـىت نفهمـ الفهـم الكامـل( .النـويهي)62-11 :1171 ،
وبنـاء علـى هــذا فــإنّ املعـىن يـؤ ر يف نوعيـة املوسـيقى وهــذا مـا أكـد ابــراهيم أنـيف يف كتابـ
موسيقى الشعر( .راجع :انيف)177 :6212 ،
وبنــاء علـى ذلـك نتوقــع يف األدب أنســجة متمــايزة وفقــا للمعــىن الشــعري أو العاطفــة ومــن
هذ املعاين ماكان واليزال ينظم يف قضية عاشوراء وينظر اليهـا الشـعراء مـن زوايـا خمتلفـة
ر اء أوملحمة أوفخرا أو ...فالر اء يتطلـب مـن املوسـيقى مـا تلـف عـن امللحمـة اذ العاطفـة
يف األخـري غـري مــا نواجـ يف األول وكـذلك مــا فيهــا مــن معــاين البطولــة والشــجاعة و ...كمــا
يقتضي نظاما خاصا من الصور الفنية واألساليب و ...فأشار الي اجملاهدي يف ما يـدور بـني
املوسـيقى واملوضــع يف شــعر عاشــوراء قــائال« :إن موضــوع هــذا الشــعر هومراعــاة الــتالةم بـني
األوزان الش ــعرية واملوق ــف امللحمـ ـي ،أو الر ــائي والقصصـ ـي فيـ ـ ؛ ف ــإن مل تس ــتخدم األوزان
احلديطــة في ـ اســتخداما مناســبا مل يفــض اىل نتيجــة جمدي ـة ومل حي ـل املش ـكلة» (جماهــدي،
.)312 :1371

بنية املوسيقى يف "احلسني لغة ثانية"
يتكون نظام املوسيقي يف الشعر من عناصر تفصيلية ميكن دراسـتها يف مسـتويات ال ـة عنـد
النقاد هي :اخلارجية املتمطلة يف الوزن ،والقافية ،والرديف-إن وجد -والداخليـة الـل تنبعـت
عـن التكـرار يف احلــروف واألصــوات وبعــض الصـناعات البديعيـة كالســجع واجلنــاس و ...أمــا
املستوا الطالت فهو املوسـيقى اجلانبيـة ـ ـ علـى تعـبري شـفيعي كـدك ـ ـ والـذي يبحـت فيـ عـن
القافية والرديف اال أننا قد لطنا عنهما يف إطار املوسيقى الداخلية.
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اإلبداع يف املوسيقى اخلارجية
لع ـ ّل مــن أبــرز ايــزات الــنص الشــعري هوالــوزن الــذي يعت ـ مــن جتليــات املوســيقى يف الشــعر
العمودي وهو يف نظام الشعر احلـ ّر ينبعـت مـن تكـرار التفاعيـل العروضـية ،وقيـل يف تعريـف الـوزن
أن «النغمة وااليقاع الذي حيد النظام اخلاص من تركيب احلروف واألصوات ،طوهلـا وقصـرها
و( »...شـفيعي كــدك  .)1 :1321 ،وهــو وحــدة أساســية يف الشـعر تشــكل بنيــة إيقاعيــة خاصــة ختتلــف
عن غريها وفقا للموضـوع والعاطفـة الـل يـنظم فيهمـا ـ ـ كمـا سـبق ــ ،فالشـعر امللحمـي علـى سـبيل
املطــال يناســب األوزان الفخمــة املتينــة أو كمــا رأا القرطــاج أنّ الطويــل مــن البحــور الــل تتســم
بالقوة والفخامة( .القرطاج  )621 :1122 ،واا جيـدر بالـذكر أنـ تلـف الـوزن مـن لغـة إىل لغـة
أخرا « فما جيد أهل لغـة مـن املالئمـات يف وزن مـا قـد ال جيـد اآلخـرون ،ولـذلك مـا يكـون عنـد
العرب والفرس موزونا اليشعر اإلنكيزيون في وزنا» (ناتل خانلري.)16-11 :1377 ،
أما مسألة عاشوراء فهي ليسج مسألة اقليمية دينية فحسب بل قضـية إنسـانية عامليـة تشـتر
في األمم ،فهي تتناول موضوعات واحدة كمد األبطال والشخصيات أويتحول إىل هجـاء املعـادين
البن رسول اهلل وعتاهبم وعلى طوال القرون املاضـية اىل العصـر احلاضـر نظمـج قصـائد متفرقـة
يف نظام الشعر التقليدي وقلّما جنـد جمموعـات شـعرية كاملـة اختصّـج باملوضـوع ،أمـا املعاصـرون
فراحــوا يبــدعون أشــكاال وقوالــب جديــدة ليزيــد الش ــكل مــن أ ــر املعــىن عنــد املتلقــي وجمموع ــة
«احلسني لغة انية» للشاعر العراقي تعت حقـا قمـة يف االبـداع الشـعري مـن حيـت الشـكل واملعـىن
يف شعر عاشوراء ومن قيمتها الفنية يكمـن يف البنيـة االيقاعيـة لألشـعار إضـافة إىل بنيتـها اللغويـة
واستخدام الصور الشعرية الل انفردت هبا دون غريهـا ،فقلمـا جنـد يف العربيـة جمموعـة شـعرية
منسجمة مترابطة تشكل نظاما خاصا من البداية اىل النهايـة حيـت جنـد الشـاعر يبـدأ جمموعتـ
بقطعة شعرية قصرية معنونة بالبداية و تم باخلامتة فكاهنا كتاب ل أول وآخر .
فقد تكونج اجملموعة من مخسني قطعة شـعرية أكطرهـا يف نظـام الشـعر احلـر أي  31قطعـة
ختتلف طوال وقصرا وجاءت  11قطعة منها علـى بنيـة الـوزن العروضـي القـدمي .وتتـراو البحـور
الشــعرية فيهــا بــني املتقــارب ،والكامــل ،واملتــدار  ،والــوافر ،والرمــل ،واجملتــت ،والبســيط االّ أنّ
الرجز واخلفيف من أكطر البحور حضورا بني أشعار الشاعر القدمية وهذا ما جند عند الكـطري
من الشعراء االأن ما يلفـج النظـر يف اجملموعـة الشـعرية أ ّنـ قـد نواجـ قطعـات شـعرية مزجـج
بني تفاعيل خمتلفة أدت إىل لور متنوعة يف شعر واحـد ومطـاال علـى ذلـك نـأيت بقطعـة معنونـة
بـ«البعد اجملنون» فإنّ ما توجد فيها من التفاعيل تعرض مزجيا من املتدار واملتقارب:
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مل يكن غيمة عابرا  /مل يكن وجهُ ُ يُشب ُ اآلخرينا /،وال خطو ُ يُشب ُ اآلخرينا/،
فاعلن/فاعلن/فاعلن * فاعلن/فاعلن/فاعلن/فاعلن * فعولن/فعولن/فعولن/فعال
ومنها أيضا ما نشـهد مـن إبـداع وزن شـعري جديـد وذلـك أ نـاء قطعـة عنواهنـا« :النبـوءة
الطانية» تتكرر فيها تفاعيل «فعولن  -مفاعلنت  -فاعالتن»:
وكان احلسنيُ طويال كرمحِ
فعولن/مفاعلنت/فاعالتن
وكان الفراتُ ضييال ..ضييال،
فعولن/مفاعلنت/فاعالتن
بدا خلف خيمت  ،خيطَ ملحِ
فعولن/مفاعلنت/فاعالتن
وكان يقولُ :إذا ما تكسَّرا جُرحي،
مفاعلنت/فعالتن/مفاعلنت/فع
فصارا مرايا
مفاعلنت/فع

كمـا يقــوم الشـاعر يف بعــض أشـعار بــاملزج بـني نظـام الشــعر احلـر والعمــودي يف قصـيدة
واحــدة اــا نســتطيع أن نعتـ ابــداعا مل يشــهد الشــعر الــدي قبلـ  ،ولــو جنــد ذلـك عنــد
الشعراء املعاصرين يف املضامني األخرا ،إالّ أنّ شعر عاشوراء مل يشـهد مطـل ذلـك قبـل هـذ
التجربة الشعرية .يستمدّ الشاعريف ديوان من طاقات الشعر الكالسيكي واجلديد لغناء لغتـ
الشعرية ،فاملشاهد ( )1 ،1 ،7 ،2أربع قطعات شعرية متطّل هذ الزنعـة والتنـوع اإليقـاعي يف
املوسـيقى ،فكأهنــا قطعــات دراميـة يـربط الشــاعر بـني أجزائهــا بتكـرار كلمــة (كـورس) الــل
تتداعى للمتلقي نظام املسرحية:
-----------------------------------------------------------------------------
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واا جيدر بالذكر أن األجزاء الل نظمج علـى أسـاس العـروض اخلليلـي تشـتر يف القافيـة
وتتــداخل بينــها الســطور الشــعرية احلــرة وتكــرار القافيــة فيهــا يزيــد الشــعر وحــدة وجيعل ـ كبنيــة
متماسكة .ومن جتديد الشاعر يف املوسيقى واستخدام األوزان املتنوعة يف نظام شـعر الكالسـيكي
مـا يشـب بــ(چهارپگاره) يف الفارســية إذ تتّحـد القافيــة يف البيـتني املتـواليني إىل آخــر الشـعر .هــذا
النظام من املوسيقى قد استخدم يف الث قطعات شعرية هي( :النبوءة  ،16الرويا  ،1املشهد )3
---------------------------------------------

*-------------*-------------#------------#-------------

وأما قطعة الرويا  11من القصائد الكالسيكية يف اجملموعة الشعرية أيضـا وبنـاء القافيـة
فيها على النظام القدمي حيت يكون البيـج األول منـها مصـرعا يتقيـد الشـاعر بـنفف القافيـة
يف الشطر الطاين من األبيات التالية حىت آخر القصيدة.
ومن القوالب الشعرية األخرا الل استفاد الشـاعر مـن طاقا ـا الدالليـة واإليقاعيـة هـي
املزدوج واملسمى بالفارسـية (مطنـوي) وهونـوع مـن الـنظم املتعـدد القـوايف ،إذ ختتلـف القافيـة
في من بيجٍ إىل بيج ،مث تتـحد يف الشـطرين املتقابـلني ،فيكون نظام الشـعر يف قطعـة "البعـد
املظلم" على نظام :
*-------------^-------------+--------------

*----------^----------+-----------

ومن القطعات الشعرية الل تتمايز عن غريها بناء على نظام القافية فيهـا مـا جنـد يف قطعـة
"النبوءة  "3وهي تعدّ من إبداعات الشاعر اإليقاعية أيضا ،فقد نوع الشاعر القافية فيها وقـد جعـل
األبيــات تتحــد يف القافيــة بصــورة متباينــة مــن شــطر إىل شــطر املقابــل مشــتركة مــع شــطر البيــج
التال ،فيشتمل البيتان على قافيتني يلتزم هبا الشاعر اىل آخر القصيدة على النحو التال:
-----------------------------------------

*------------*------------&------------&-------------
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وأول قطعة شـعرية تبـدأ اجملموعـة هبـا نظمـج علـى أسـاس املوشـحات ،فكانّهـا تتـألف مــن
أدوار ،يتركـب كل دور مـن أربع شـطـرات ،وتتفق شطرات كل دور يف قافية واحدة ،مغـايرة يف
الوقج نفس للمجموعة الل تقابلها يف فقرة أخرا ،وتتداخلها أبيات تشتر يف القافية.
*-------------------- --#-------------#-------------*------------------- ---^-------------^--------------*------------------ -----

ونالحظ فيها أن القافية ظاهرة صوتية متكررة يف فترات منتظمة من آخـر األبيـات وهلـا
دور كـبري يف بعــت العواطــف وقــد جعلــها بعــض النقــاد يف إطــار مــا ّــا باملوسـيقى اجلانبيـة
فتعدّ«القافيـة مـن أوىل األسـباب الـل تـؤ ر يف بعـت الكلمـات» (شـفيعي كـدك  )1 :1321 ،وهـذا
يؤكد علـى أن للقافيـة وظيفـة دالليـة يف تقويـة املعـىن ،إذ تنسـجم مـع املعـىن وال تنفصـل عنـها
كمــا تــرتبط بالعاطفــة الشــعرية و«حتــول دون اضــطراب العواطــف وتبــددها وجتعلــها وحــدة
متسقة» (شفعي كدك .)71 :1321 ،
أما الرديف فلم يستخدم الشاعرالعراقي إستخدام الرديف اال يف ندرة نـادرة وهـذا لـيف
مبستغرب إذ اعت البعض من طبيعة الفارسية وخصائصها اال أن العربية اليوم تشهد نوعا
من اليراعي الشـاعر فيـ القافيـة وقـد ذكـر هلـا شـفيعي علـل وأسـباب عـدة منـها أن العربيـة
خت ــتص بظ ــاهرة لغوي ــة ه ــي اإلع ــراب يغنيه ــا ع ــن الردي ــف ويزي ــدها موس ــيقى إض ــافة إىل
خصوصية اإليقاع الل تكمن يف املفردات العربية فيسهل بذلك استخدام اجلناسات املختلفة
وهــذ طاقــة لغويــة الجنــدها يف اللغــات األخــرا( .شــفيعي كــدك  )46 :1321 ،واذا نعـدّ الســطر
التــال منوذجــا عــن اســتخدام الرديــف يف الشــعر العــريب فقــد اشــتمل ديــوان الشــاعر بــبعض
مناذج منـ غـري أنـ تلـف متامـا عـن النظـام الفارسـي؛ إذ يقتصـر علـى بعـض السـطور وال
يكون ظاهرة عامة:
مل يكن وجهُ ُ يُشب ُ اآلخرينا /،وال خطو ُ يُشب ُ اآلخرينا( ،ب جمنون)
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وأما اجملموعة الشعرية هذ تكونج من نظام الشعر العمودي واحلرّ فلذلك مـن الطبيعـي أن
تشـهد القافيـة فيهـا تنوعـا ملحوظـا إذ قلمــا جنـد قطعـة شـعرية ختلـومن القافيـة إضــافة اىل أن
القـارئ يواجـ نظامـا خاصـا بـديعا يف طريقــة الشـاعر إلسـتخدام الكلمـات املسـجّعة واملقفــاة يف
هناية أبيات أوسطور الشعرية حيت ميكن أن نعت رائدا يف إبداع هذ اإليقاعـات؛ علـى سـبيل
املطال ما جند يف قطعة الرةيا اخلامسة تتغري القافية من سطر إىل آخر وهذا يدوم حـىت آخـر
القصــيدة .وكــذا األمــر يف قطعــة الرةيــا الســابعة اذ يكـرّر الشــاعر فيهــا قافيــة واحــدة متطلــج يف
كلمات( :تشتهني،السِّنني ،املَيتني ،املُتعبني ،طني ،األنني) وهي ختتلف وزنـا وتتوافـق يف احلـروف
األخرية غري أن قد تتداخل يف ناياها كلمات مقفاة أخرا بعطرت على غري نظام خـاص؛ منـها
كلمــات( :املواويــل ،القناديــل :متــوازي) (التمـرّد ،التشـرّد :زائــد علــى الســجع املتــوازي يكــون مــن
اجلنــاس الالحــق) واــا جيــدر بالــذكر أن القافيــة ميكــن أن تع ـ ّد نوعــا مــن التســجيع غــري أن
الســجع أعــم مــن القافيــة إذ ال يقتصــر عليهــا وال ــتص بالشــعر بــل مــن ميــزات النطــر وأواخــر
العبارات املنطورة وأواسطها .ل أنواع ال ة هي :املتوازي ،املطرف واملتوازن غري أن املتـوازي مـن
أقوا إيقاعا إذ تتوافق الكلمات يف احلروف األخـرية والـوزن معـا والناقـد اإليـراين ويسـا يـرا
بأن العربية أوسع اللغات الستخدام السجع ،ألهنا لغـة اشـتقاقية تصـاال فيهـا املفـردات يف قوالـب
حمــددة ولــذلك كلــها مســجعة إمــا متوازنــا أومتوازيــا( .ويســا )46 :1312 ،ولــذلك قمنــا بدراســة
القافية من منظار نوعية السجع فيها أيضا ملا ل من تأ ري ايقاعي يف الشعر.
ومن جمموعة األشعار تتميز قطعة الرةيا العاشرة بنظام تلف عن غريها حيت نظمهـا
الشــاعر يف أربعــة أجــزاء تتــروا ســطورها بـني الطال ــة واألربعــة لكـل جــزء قافيـة تتمــايز عــن
اآلخر وهي( :املستعار ،اال دار /دخان ،جنمتان /سيفي ،بـايعت  /حباـي ،قلـن) والكلمـات
املقفاة تشتر يف احلرفني األخرين وختتلف وزنا.
ومن الالفج للنظر أن توظيف القافية يف األشعار احلرّة هلا نظام خاص تلـف مـن واحـد
إىل آخر ،فهنا قطعات جند لكلّ شطر منها قافية تستمر إىل هناية الشـعر كمـا نواجـ أحيانـا
قطعات اليلتزم الشاعر فيها بقافيـة واحـدة فيصـوال الشـعر علـى أسـاس  6أو  3أو  1قـوايف يتّسـع
هبا اجملال للتخييل الشعري كما يزيد الشعر إيقاعا وكل هذا جعل مجيل شـاعرا مبـدعا جمـددا
يف املوســيقى الشــعرية ألشــعار يف عاشــوراء والــذي مل يشــهد الشــعر الــدي مطل ـ حــىت عنــد
املعاصــرين .منــها الرةيــا األوىل :قطعــة مكونــة مــن 17ســطرا شــعريا طــوال أوقصــرا وقــد نظمــج
تســعة منــها مقفــاة بكلمــات( :يقــول ،مســلول ،مقتــول ،الذهول،الــذبول ،اخليــول ،الفصــول) وهــي

املوسيقى يف شعر عاشوراء ما بني التقليد واإلبداع (دراسة شعر جواد َجيل َّنوذجا)

175

اا يزيد الشعر موسيقى إذ تكون األربعة األخرية معا وكذلك كلمتا (مسـلول ومقتـول) تتفـق يف
الــوزن إضــافة إىل احلــرف األخــري .وكــذلك يف الرويــا الطالطــة قــد اســتفاد الشــاعر مــن قــافيتني
متــداخلتني علــى النحــو التــال( :انطفــاء ،العاــراء ،البُكــاء -ميذنــة ،االزمنــة ،ساوساــنة) فالكلمــات
تتفق يف احلروف األخرية دون الوزن فيمكن أن نعت من السجع املطرف.وأما الرةيا اخلامسة
فقــد اتســعج فيهــا اخليــال الشــعري وزادت ايقاعــا حيــت تنوعــج القــوايف وبلغــج اخلمســة وهــي
متمطلــة يف كلمــات( :راحيــل ،املُســتحيل) ( -اخلَائفــة ،عااصــفة) ( -النَّهــار ،البِحــار) ( -جاــريح،
ريح)  -الوضوء ،اهلُدوء ،ميوء) يتوافق البعض يف الروي والوزن كما يشـتر الـبعض يف الـروا
ضـباب،
فحسب .والرةيـا السادسـة تشـهد تكـرارا حلـروف الـروا (اب) يف كلمـات( :ال اعـذاب ،ال ا
السَّحاب ،السَّراب ،الغياب ،التُّراب) وهي تزيد من موسيقى الشعر .فاألربعة األوىل من السـجع
املتــوازي ،أمــا كلمتــا السَّــحاب والسَّــراب تعـدّان مــن اجلنــاس الالحــق .وهكــذا التــزم الشــاعر يف
قطعــات الرةيــا الطامنــة ،واحلاديــة عشــرة ،والطانيــة عشــرة بإيقاعيــة القافيــة أمــا الرةيــا الرابعــة
عشرة فالتوجـد قـوايف اال يف كلمـات نـادرة هـي (قدميـة ،اجلرميـة ،اهلزميـة) تتوافـق يف الـروا
والوزن والقطعة تشهد تكرارا لبنية وية زادن من موسيقاها:
مان يف الضوءِ قد ولدوا،
ومان يف اجلر ِ قد ولدوا.

وهذا ما جند يف القطعات األخرا أيضا يعدّ عنصرا إيقاعيا آخر يف الشعر:
مل يزلْ يف خيامِ احلسنيِ رماد،
مل يزلْ يف وريد احلسنيِ املقطّعِ نبض! (ن )1
فالدمُّ يرسمُ وجها ُ،
واملاء يرسمُ أنبياء!! (ن )1

وهــو مــا نعــد يف علــم اللغــة توازنــا وي ـا ي ـؤ ر يف املوس ـيقى الشــعرية .وهك ـذا يف بقي ـة
القطعــات مــن املشــاهد والنبــوءات فالختلوقطعــة مــن القافيــة يـدخل يف إطــار الســجع بأنواعـ
واجلنــاس اال أن الســجع املتــوازي الــذي تتوافــق في ـ الكلمــات املقفــاة يف الــروا والــوزن يغلــب
عليها وهو اا يزيد من موسيقى الشعر .وقد جند يف بعض القطعات الشعرية كلمات مكررة
يف موضع القافية تزيدها موسيقى منها املشهد األول حيت تكررت عبارة (يا سيوف خذي )
أواملشــهد الســابع الــذي يشــهد تكـرار كلمــة (مــاء) يف أربعــة مواضــع وكـذلك النبــوءة احلاديـة
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عشرة فالكلمات املقفاة يف القطعة هي (الصاحراء ،ميناء ،العاميـاء ،ك يـاء ،العاـراء) غـري أن
الصــحراء تكـرر يف الشــعر أربــع مــرات .ومــن القطعــات الــل تشــهد تنوعــا وتعــددا يف القافيــة
قطعــة النبــوءة  1حيـت اســتخدم فيهــا الشــاعر مــن مخــف قــوايف علـى النحــو التــال( :الـدَّم،
مُهشَّم :سجع مطرف-األخرية ،األسرية :سجع متوازي وجناس الحق -عاذابـ  ،ساـحاب  :سـجع
متــوازي -ماــاءً ،أنبي ـاء :مطــرف -الغُبــار ،البِحــار ،النَّهــار ،االنتظــار :ســجع مطــرف) فنظــام
القافية يف هذ القطعة الل نظمج يف نظام الشعر احلـرّ جعلـها تقتـرب مـن الشـعر العمـودي
إذ توزعج القافية ا نني ا نني بصورة متواليـة .أمـا بنيـة القافيـة يف القطعـات احلـرة األخـرا
جاءت بناء على النظام التال:

نسبة اجلناس والسجع يف القوايف
3% 1%

سجع متوازی
سجع مطرف

جناس الحق
جناس زاید

14%
46%
36%

جناس خط
جناس وسط

إنّ دراسة القوايف املستخدمة يف أشعار مجيل الل نظمج على أساس نظـام الشـعر احلـ ّر
تـدلّ علـى أنّ الكـطري مــن الكلمــات املقفــاة تتوافــق يف الـوزن فضــال عــن الــروا وهــو اــا يزيـد
الشعر إيقاعا هذا بغض النظر عن أنواع اجلناس الل تتـداخل أ نـاء السـطور الشـعرية .كمـا
تشــهد القطعــات الشــعرية بــأنّ الشــاعر مل يكتــف بقافيـة واحــدة يف الك ـطري منــها ،بــل تنوعــج
القوايف يف نظام الشعر احلرّ وهي قـد تكـون بصـورة متواليـة أومتداخلـة يف كـل السـطور الـذي
يزيد من موسيقاها كما هلا بال األ ر يف متاسك البنيـة الشـعرية ووحـد ا ،إذا ميكـن القـول
بــأن أمهيـة القافيـة يف شــعر ال تقتصــر علـى طاقتــها االيقاعيـة بــل جتــاوزت ذلـك وأصــبحج
عنصرا لغويا دالليا هاما يف النظام الكلي للشعر حيت حتول إىل شبكة من األجزاء املرتبطـة
مــع بعضــها الــبعض .ونســتخلص مــن البحــت أن شــعر العروضـي يتمي ـز باســتخدام األش ـكال
والقوالــب البديعــة العدي ـدة كمــا تتن ـوّع القافي ـة يف شــعر احل ـرّ وه ـي مي ـزة بديعــة جــددّ فيهــا
الشاعر العراقي والل مل تعرفها شعر عاشوراء من قبل.
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اإلبداع يف املوسيقى الداخلية
يلتزم الشعر العمـودي بنظـام البيـج والتشـكيل املوسـيقى علـى أسـاس التفعـيالت املوزعـة علـى
شـطري بصـورة ابتـة ،أمـا الشـعر احلـر لقــد اتسـع اجملـال للشـعراء عنـدما حتطّمـج القواعــد
اإليقاعي ـة للنظــام العروض ـي القــدمي وجتــاوز الشــعر احلــديت مــن نظــام البي ـج إىل الســطور
الشــعرية بطوهلــا وقصــرها والــل كانــج تتناســب مــع نوعيـة العواطــف عنــدهم ومــداها حيـت
تلــف إ رهــا عــدد التفع ـيالت يف الســطور وهــذا اــا جيعــل الشــعر ينــبض حرك ـة ،فراحــوا
يبحطـون عـن بــديل للـوزن القــدمي املتمطـل يف البحـور اخلليليـة الـل تشـكل املوسـيقي اخلارجيـة
فاستبدلو بالتكرار على مستويات املختلفة أي احلروف واألصوات والكلمات واجلمل والتكـرار
كان اسلوبا حديطا عند الشعراء اجلدد يؤ ر يف ايقاعية السطور ويزيد من موسيقاها كما قيل
بأنّ املوسيقى الداخلية «تنعبت من أمور متعددة منـها :أنـواع احلـروف وانسـجامها ،وقـد تـأيت
املوسيقى من تتابع املعطوفات» (تـرحي  .)12 :1411 ،والتكـرار يـؤدي إىل التـوازن االيقـاعي يف
نظام الشعر والبدّ أن يكون ل تردد بـارز وقـد تنـتج املوسـيقى الداخليـة مـن جتـانف األصـوات
واحلــروف كمــا ســبق بعــض مناذجـ يف جتــانف حــروف القافيـة إال أن التجــانف يف املوسـيقى
الداخلية ال ينحصر يف القافية بل يتردد أ ناء السطور الشعرية .وهذا النوع من املوسيقى ل
تأ ري على املتلقي ويبعت عواطف مطلما يفعل الوزن العروضـي (شـفيعي كـدك 1321 ،ش )47:فيعـد
الوزن واملوسيقى بأنواعها من أبرز العناصر اإليقاعية يف الشعر وأكطرها أمهيـة وأقواهـا أ ـرا
بعد العاطفة ول قوة داللية جزء من داللـة التعـبري كمـا أن اللغـة بـذا ا هلـا مفـاهيم دالليـة.
كمــا أن تك ـرار العبــارات واملفــردات يف الشــعر جــزء ال يتجــزأ مــن جتربــة الشــاعر الشــعرية
وعاطفت ـ فك ـذلك األمــر يف تك ـرار احلــروف واألصــوات ،إذ الشــاعر يوظفهــا إليصــال املعــىن
اخلـاص إىل املتلقـي واألصـوات واحلـروف بترددهـا يف الـنص الشـعري تـوحي بـدالالت ايـزة
وتضم معاين خاصة توكدّ عليها ع التكرار وتلقي بإيقاعها الصويت .ولعلّ هذ اخلصوصـية
يف اللغة ما جند يف العربية دون غريها إذ طريقة التعامل مع احلروف العربية وأدائهـا تـؤ ر
يف معىن الكلمة وهلا دورها يف أداء معىن اجلملة أيضـا .يوظفهـا األديـب إل ـراء نصـ األديب.
إذن التك ـراريف مســتويات املختلفــة مــن الظــواهر اإليقاعي ـة تنبعــت منــها املوس ـيقى الداخلي ـة
للشعر ومن أبرز مظاهرها يف شعر مجيل ما ظهر يف شعر الكالسيكي حيت يتمطـل يف تكـرار
الرويّ يف إطـار القافيـة .وللقافيـة دورهـا االيقـاعي والـدالل يف متاسـك اخلطـاب الشـعري إذ
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تــأيت متســقة منســجمة مــع املعــاين وقيـل عــن هــذ العالقــة بـني القافيـة واملعــىن املتضــمن يف
الشعر بأن هنا صلة و يقة بني الرويّ والغرض على سبيل املطال« :إن "القاف" تناسب موقف
احلرب و"الدال" تأيت يف موضع احلماسة والفخر ،و"املـيم والـالم" تتوافقـان للوصـف واخلـ ،
و"الــراء" للغــزل والنس ـيب» (عــزام .)161 :1127 ،وهــذ قاعــدة ال ميك ـن اعتبارهــا عامــة تشــمل
اللغة كلها ،إذ هنا مناذج تنقضها حيت استخدم الشعراء الرويّ الواحد يف مواقف خمتلفـة
أونظموا الغرض الواحد على قوايف متعددة.
ولقــد اســتفاد الشــاعر العراقــي أ نــاء شــعر العمــودي مــن إحيــاءات القافيــة الدالليــة يف 32
موقعا وقد اختص  11منها إىل األلف اللينة كمـا شـهد شـعر احلـ ّر حضـورا واسـعا منـها تضـفي
على نص الشعري إحياءات خاصة؛ فلأللف خاصية اإلمتـداد يف الزمـان واملكـان وذلـك لكيفيـة
النطق هبا ومنوذجا على ذلـك مـا جنـد يف قطعـة "النبـوءة األوىل" الـل ختـتم األبيـات لـروف
"آ " تشتر القوايف يف األلف واهلاء وكالمها يوحي مبشاعر احلزن واحلسرة عند الشاعر:
جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرّ ا قل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب األم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف
لك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذور الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمف
رغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـما جن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون اخليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلْ
تط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوفُ أُفْـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـقا اللي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلْ

بأنّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،أوآ
تطل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعُ مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن رةيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا !
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا برحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــج عينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
تلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحُ وج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ا اهلل!

فلم يقتصر الشاعر يف القافية على دورها اإليقاعي بل استمدّ من داللتها اللغوية وتناسـبها مـع
املعاين تتوافق مع السياق وعاطفت الشعرية .إذ للهاء معاين تتوافق مـع صـوت وقـد أشـار إىل ذلـك
عبــاس قــائال« :إن صــوت حــرف اهلــاء باهتزازات ـ العميقــة يف بــاطن احللــق يــوحي أول مــا يــوحي
باالضــطرابات النفســية وإذن ال بـدّ أن يكــون اإلنســان العــريب قــد اهتــدا إىل صــوت هــذا احلــرف
للتعــبري عفويــا عــن اضــطراب نفســي معــني قــد أصــاب » (عبــاس .)116 :1111 ،وقــد إشــتدّ املعــىن ملــا
سبق حرف األلف اللينة فيمتدّ شعور باحلزن بناء على داللت  .ومطال آخر على ذلـك نـأيت بقطعـة
«البعــد املــتغري» حيــت ختمــج األبيــات بــالالم الســاكن وبنــاء علــى بنيــة القافيــة اللغويــة ســبق الــرويّ
األلف اللينة .والبنية الداللية للقصيدة هذ تكونـج لتصـوير احلالـة النفسـية لشخصـية احلـ ّر قائـد
وجدالـ النفسـي بـني احلـق والباطـل وقـد إلتحـق أخـريا
اجليش األموي أمـام اإلمـام احلسـني
بقافلة اإلمام واستشهد .فقد جاءت القصيدة متماسكة متسقة دالليا ،أمـا العالقـة بـني اإلحيـاءات
الصوتية للرويّ واملضمون مرجعها اىل معاا حرف الالم حيت قـال العاليلـي عنـ « :إنـ ل نطبـاع
بالشيء بعد تكلفة وقيل بأن صوت يوم مبزيح من الليونـة واملرونـة والتماسـك واالنطبـاق» (عبـاس،
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 . )71 :1111فإن الداللة هذ تتوافق مـع حالـة الشخصـية وحركتـها مـن البدايـة والنهايـة حيـت تـأ ر
أخريا باإلمام احلسني بعد صعوبات نفسية كطرية:
يـ ــوقظُ الصـ ــبحا صـ ــوتُ ُ ،يشـ ــربُ الـ ــوردُ
يتم ـ ـ ـ ــشّى علـ ـ ـ ــى مـدارجِـ ـ ـ ــ النـجـ ـ ـ ــمُ
ه ـ ــو لل ـ ــريحِ ه ـ ــدأةذ ،ولص ـ ــمج الص ـ ــخرِ

حكايـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ُ ،ترتدي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اجلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداولْ
وتغف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوعلى ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدا ُ القوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلْ
مهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف ،وللغيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــومِ جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدائلْ

ومن الالفج للنظـر أن القافيـة وقفـج عـن احلركـة بسـكون الـرويّ فلعلـ «يشـري إىل رغبـة
الشاعر يف تصـوير الوقفـة حلركـة الشخصـية إىل اهلـال واهنيـار النفسـي» (انصـاري:1311 ،
 .)471وما سبق من األلف ،يؤكد املعـىن وكـذلك األمـر يف قطعـة «البعـد الطابـج» الـل ختمـج
األبيـات فيهــا بصــوت الــالم مث يليـ األلــف ،والقصـيدة صــورة رجــال قــاتلوا اإلمــام عــن عنــادٍ،
فتتضمن القافية مبا فيها احلروف املكررة داللة توحي باحلسـرة واحلـزن الشـديد الـذي يبلـ
أقصاها عند إتصال الالم باأللف يف هناية البيج الشعري:
واحـ ـ ــة مـ ـ ــن جراحنـ ـ ــا كانـ ـ ــج البـ ـ ــدء
وطوين ـ ـ ــا وجـ ـ ـ ـ الص ـ ـ ــحارا ،لن ـ ـ ــا

اكتش ــفنا هب ــا امل ــدا اجمله ــوال (ص)11
هلــب األمــف والزمــان القتــيال (ص)11

وكــذلك صــوت القــاف يف "البعــد األســود" يضــفي علــى الــنص مبــا يناســب بنيتـ الصــوتية فهــو
يـوحي بأحاسـيف مـن القسـاوة والصـالبة والشـدة( .عبـاس )144 :1111 ،إنـ مـن احلـروف الـل قــد
ينطق باجلهر أو اهلمف .فالقصيدة هذ تصوير عن حضور أحـد الشخصـيات يف اجلـيش األمـوي
والذي ال جيـد لونـا يناسـب حقيقـة وجـود إال األسـود .القطعـة جت ّسـد اجلـدال بـني الشـمر واإلمـام
ووقوف ضد يف معركة كربالء الل انتهج باستشهاد اإلمام والشمر الـذي غلبـج عليـ مسـحة مـن
احلزن واألمل الشديد ـ وفق رةية الشـاعر ـ ـ بعـد احلـادث .فاالحيـاءات الصـوتية للقـاف يف السـياق
الشعري قد توافق القساوة والغلظة والشدة الل مارسها الشمر ضد اإلمام وأهل :
وأن ـ ـ ـ ـ ــا اآلن حفنـ ـ ـ ـ ـ ـةذ م ـ ـ ـ ـ ــن غب ـ ـ ـ ـ ــار

كفَّـ ـ ـ ـ ــنا الع ـ ـ ـ ـ ــارُ خـ ـ ـ ـ ــدَّها املعروق ـ ـ ـ ـ ــا

واأللــف الــذي يليـ وتكـررّ أ نــاء البيـج يسـبّب اإلمتــداد الصــويت يف سـياق البيـج وللقــاف
وهواا يؤكد معاين احلزن ومشاعر األمل واحلسرة عند الشخصية ،فبذلك نرا بأن الشاعر
مل يهمل اجلانب الدالل واإليقـاعي للحـروف جعلـها منسـجمة مـع العواطـف واالنفعـاالت الـل
يريد أن ير ها يف خطاب الشعري .مطلما جند يف قطعة "الرةيا الطالطـة عشـر" الـل تكونـج
مــن عــدة أجــزاء ونظمــج عل ـى النظــام العمــودي واألبي ـات جتــري عل ـى لســان الشــاعر إال أن
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الشخصـية احلاضــرة يف القصـيدة هـي اإلمــام ،واألصــوات يف القافيـة وأ نــاء األبيـات تناســب
أكطر تناسبا مـع الـدالالت الـل جنـدها يف القصـيدة حيـت تـدور معانيهـا حـول القيـام والطـورة
احلسينية ومقاومت ضد العدو واألبيات ختمج باأللف املسبوق بالباء واأللف أيضا:
ش ـ ـ ـ ـ ـ ــفل ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـفّة م ـ ـ ـ ـ ـ ــن امل ـ ـ ـ ـ ـ ــوت
كلّم ـ ـ ـ ــا مللم ـ ـ ـ ــج م ـ ـ ـ ــن امل ـ ـ ـ ــاء طيف ـ ـ ـ ــا

مسَّـ ـ ـ ـ ــت رمـ ـ ـ ـ ــادآً وعانقت ـ ـ ـ ـ ـ ترابـ ـ ـ ـ ــا
مـ ــات يف كفّهـ ــا وعـ ــاد سـ ــرابا (ص)46

وكما نالحظ أن األلف اللينة مـن احلـروف املتكـررة يف القافيـة وكـذلك الشـعر كلّـ والبـاء
كما قال عباس جمهور شديد واذا لفظ ادود الصوت "با" كما كان يلفظ يف مرحلـة أصـوات
احلــروف ،مل جنــد مــا هوأصــلح من ـ لتمطي ـل األش ـياء واألحــداث الــل تنطــوي معانيهــا عل ـى
االتســاع والضــخامة واالرتفــاع (عبــاس .)121 :1111 ،ولــذلك مــا أضــفا الصــوت مــن الــدالالت
تتسق الغرض الشعري الذي يغلب على القصيدة .وهـذا مـا جنـد يف القطعـة التاليـة اذ تكـرر
األلف يف بعض السطور وهواا يقوي داللية الراء املكررة فيها:
عندما ماتا احلسني /،ظاميا /،صارت عصافريُ البحار /،تتمنّى األنتحار (م)1

لقــد انتــهج الكلمــات بصــوت الــراء ســاكنة فك ـأن احلرك ـة الــل بــدأها اإلمــام قــد انتــهج
بالشــهادة وهـي داللــة يـوحي هبــا حــرف الــراء أيضــا إذ يـدل علـى التحــر والتكـرار وهــذا مــا
ينطبق مع املعىن الشعري.
أمــا التكــرار فــال يقتصــر علــى الــرويّ يف القــوايف بــل يتجــاوز ذلــك إىل املفــردات املبعطــرة أ نــاء
البيج وهذ ظاهرة ايقاعية تشهد أكطر حضورها يف الشعر احلرّ تعويضـا عـن الـوزن العروضـي إال
أنّ الشعر العمودي أيضا ال لومنها وهي اا يزيد الشعر ايقاعا ومطـاال علـى ذلـك احلـاء املتكـرر
يف قطعة "الرةيا اخلامسة عشر" الذي تكرر ع القافية واألبيات كالمها كالبيج التال:
احلُس ـ ـنيُ ا َـ ــىن علـ ــى صاـ ــدر الـ ــرمحُ

وصاـ ـ ـ ـ ــلّج عل ـ ـ ـ ـ ــى يدايـ ـ ـ ـ ــ اجل ـ ـ ـ ـ ــرو ُ

واحلاء حرف مهموس رخو حيدث صوت باندفاع النفَف بشـ مـن الشـدّة ويقـول العبـاس
بأن الصوت الغنائي الذي يتصف خبصائص صوت احلاء هو أغىن األصوات عاطفة وأكطرهـا
حرارة وأقدرها على التعبري عن خلجات القلـب ورعشـات ( )116فمعانيهـا تـدل علـى مشـاعر
انس ــانية وه ــذ ا ــا ش ــددّ عليــ املف ــردات يف معج ــم الش ــاعر وكــذلك اس ــلوب يف اس ــتخدام
األساليب اإلنشائية كاالستفهام الذي يقرب من العاطفة واإلحساس وأما املفردات يف السـياق
الشــعري ــو( :يغتلـي ،ختفــق ،شــحوب ،انكســار ،جــريح ،ميـج ،تــدقّ ،تصـيح ،الوحشــة و)...
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أيضا ختدم احلالة النفسية للشاعر فاستطاع بذلك أن يوظف اللغة املتمطلة بالكلمـات والنحـو
واملوسيقى لتبعت عواطف الشعرية .واألمطلة على ذلك كطرية ويكون«السـني»مـن أهـم احلـروف
الل قد ترد يف القطعات الشعرية بتردد واسع وهـوحرف مهمـوس رخـو .يقـول عنـ العاليلـي:
إنّ للسِّعة والبسـط وقـال األرسـوزي عنـ  :إنّـ للحركـة والطلـب( .راجـع :عبـاس111-112 :1111 ،
و )113وتشهد اجملموعة الشعرية مناذج منها:
اَلفراتُ املسافرُ /يُشب ُ خابية من دموع /اَلفراتُ املسافرُ غادارانا /،وهوحيملُ وج ا املساءات/،
ينسابُ ما بنيا مق ة للسيوف( ،ن)1
يف مُدن ماسكونة ،دونَ سواها/،بالسَّكاكنيِ ..وبالسُّيوف! (ن)1
أنا حاصرتُ ُ زرعجُ الصحارا باملسامريِ ،باملُدا ،بالسالسلْ (ب متغري)
الدما ماءً؛ ليورقا السكّنيُ (ب رمادي)
سأُ ّي النهرا انطفاءً ،أ ّي

ومن الالفج للنظر أن "السني" أحد احلروف الصفريية هلـا دالالت إيقاعيـة خاصـة تشـب
بصوت الكلمات الل تظهر فيها وهي :السيوف ،والسكاكني ،والسلسلة ،واملسـمار ومـا شـاهبها
فقـد اســتفاد الشـاعر مــن طنينـها املوسـيقى يف تصـوير معركـة احلـرب ومــا فيهـا مــن أصــوات
وضجات منبعطة عن األدوات احلربية ليجسد املتلقي املشاهد وجيدها حمسوسا بالصوت وقد
ال يدركها القارئ غري الناطق بالعربية إال أن من يعرف دقائق اللغة جيد دون صعوبة.
وكــذلك يتجلــى الــتالحم الصــويت مــع املعــىن والعاطفــة الشــعرية يف تكــرار صــوت املــيم أ نــاء
السطور واألبيات الشعرية للشاعر وما تكمن فيـ مـن طاقـة صـوتية تـوحي بـدالالت خاصـة .وقـد
أشــار حســن عبــاس اىل دالالتـ املختلفــة حســب موقعهــا مــن اللفــظ فهــو يــوحي مبعــاين املرونــة،
والرقة ،والتماسك ،والضم ،واجلمع ،والتوسع ،واالمتداد و ...وذلـك لكيفيـة النطـق هبـا اذ املـيم
مــن احلــروف اجملهــورة حيصــل صــوت بانطبــاق الشــفتني علــى بعضــهما الــبعض ولــذلك صــوت
يوحي بذات االحاسيف اللمسية من الليونة واملرونة و ..وكذلك ضم الشفة على الشفة بشـ مـن
الشــدة عنــد اداءهــا ميا ــل مــا يــتم في ـ الس ـدّ واالنغــالق وانفراجهــا ميطــل مــا يــتم في ـ التوســع
واالمتداد( .عباس )73-76 :1111 ،ومناذج منها جندها يف شعر الشاعر والبيج التال:
ل ـ ـ ـ ـ ـ ــيفا يف الباحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرِ أوردة امللـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحِ،

وص ـ ـ ـ ـ ـمج املراف ـ ـ ـ ـ ـ املنسّـ ـ ـ ـ ــي (ر)4

فالبنــاء الصــويت الــذي يتجل ـى مــن خــالل انتقــاء كلمــات خاصــة ــو( :امللــح ،الصــمج،
املرايف ،املنسية) والتكرار الذي جند لصوت امليم يأيت منسجما مع وحدات اجلمـل والسـياق
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الشعري ،حيت يتالحم مـع املعـىن وهـو االنسـداد واالنغـالق الـذي ميا ـل طريقـة أداء الكلمـات
مبعانيها وما يريد القائها إىل املتلقي ويبل أقصا يف تركيب (صمج املراف املنسية) .واـا
جي ـدر بالــذكر أننــا ال نري ـد القــول بــأن الشــاعر قــد اختــار مفردات ـ لتنجســم مــع معاني ـ بــل
االلفاظ وما تتكون منها من األصوات هلـا دالالت خاصـة تتوافـق مـع معانيهـا وعنـدما انتقاهـا
الشــاعر عــن الالوعـي فهـي حتفــظ طاقتـ الصــوتية لتــدلّ علـى معــاين وتضــفيها علـى الــنص.
ومنوذجا آخر نأيت بالسطر الشعري الذي يعبّر في الشاعر عن معنـيني مضـادين ،فاختلفـج
الصورة في حسب املعىن والعاطفة الشعرية وكذلك ميكن للصوت أن يوحي هبذا التضاد:
أمضي ول يف املَاءِ ماملكةذ/،وللماوت اهلَزميا (ر)14

فالتكرار يف السطر األول يوحي مبعـاا االمتـداد والسـعة تناسـب مـع مـا يريـد الشـاعر التعـبري
عن من استمرارية حركة اإلمام يف مدا التاريخ وسيطرت وحكومت على املـاء وهـو رمـز يـدلّ علـى
الطهارة واالنفتا على احلياة إذ جعل كل شيء من املاء حيا ومثة صورة تفارق السـطر األول وهـي
ترسم املوت أمام رمزيـة املـاء فـإذا غلـب اإل مـام علـى كـل شـيء واسـتم ّد احليـاة حيا ـا منـ  ،فأمـا
املـوت الجمـال لـ أمامـ اذ انسـدّت االبـواب كلـها وال جيــد طريقـا اال االنغـالق واهلزميـة .فالداللــة
الص ــوتية ال ــل يض ــفي امل ــيم يف الس ــطر الط ــاين ه ــي االنس ــداد وكي ــف ه ــذا واحل ــرف واح ــد يف
الشطرين! ألنّ الكلمة تتكون من األ صوات ويرتبط كل مكـوّن بنظامـ الكلـ ّي ويأخـذ داللتـ مـن بنيـة
الكلمــة فعنــد املــوت ينغلــق كــل ش ـيء كمــا ينفــتح أمــام املــاء .وبــذلك نــرا أن التنــاقض يف املعــىن
والصــورة الشــعرية ينطبــق متامــا مــع التنــاقض االحيــائي للحــروف بــني االنغــالق واالنفتــا  .ولع ـلّ
االحياء الصويت للميم يف البيج التـال يـدلّ علـى االمتـداد واالنفتـا والسـعة أيضـا ،فالـدماء الـل
تفرقج يف كلّ مكان وزمان أصبحج مرّة يف مذاق األعداء إذ تفضحهم طوال التاريخ:
ونطار من الدّمِ املُرِّ ،شدَّ الغايما/يف خايط  ،وشدَّ الفصوال (ب ابج)
كلَّما لَملَمج من املاءِ طيفا/ماتا يف كفها ،وعادا سرابا (ر)13
ري من دمِ! (ر)1
مبسام ا
هكذا يُصلبُ األملْ

فيـتالحم الش ـكل واملعــىن ع ـ انســجام اجلــزء والك ـلّ أي الكلمــات املتكونــة مــن األصــوات
واحلروف .وكـذلك النمـوذج التـال حيـت جنـد املوحيـات الصـوتية للمـيم منطبقـا علـى املعـىن
الشــعري؛ إذ ي ـدلّ عل ـى التم ــددّ والتوس ــع حلرك ـة اإلم ــام ع ـ الق ــرون وبع ــت رو احلي ـاة يف
النفوس .فقد وصف الشاعر اإلمام ارا ينفتح على املدن الل هي إشارة اىل احلضارة بيـد
أن ال يسكن فيها اال املوتى والذين ال حيركهم أي شـيء وال يعـانون مـن أي أمل وال شـعور هلـم
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إزاء األحداث ،فلذلك جيب أن تكون حركة االمـام حركـة ترافـق اللـني والرقـة واحلـرارة وهـي
من االحياءات الل جند يف الطاقة الصوتية للحروف املتكررة يف السطور الشعرية:
ارَّا إىل مُدُن امليّتني! /إنّ أبت خيمة جلراحي /،ماواويلَ مانقوعة بالتمرُّد( /،ر)7

كـذلك قــد اســتمدّ الشــاعر ــ وال نقــول عــن الــوعي ــ مــن الــدور الــدالل الكـامن يف حــرف
"النون" الـذي تكـرر  1مـرات وهوكـامليم مـن احلـروف اجملهـورة« .يقـول العاليلـي :إهنـا للتعـبري
عن البطون يف األشياء» .ولكوهنا صوتا هيجانيا ينبعت من الصميم للتعبري عفـو الفطـرة عـن
األمل العميـق وهــو أصــلح األصــوات للتعــبري عــن مشــاعر األمل واخلشــوع1وهنــا جنــد مزجــا بـني
مشاعر األمل واحلماسة إذ هنا من قـام إلحيـاء النفـوس يعـاين يف طريقـ مـن آالم وأحـزان
ومن يقابل ان ال جيد الشاعر كلمة لوصفهم الّا املوتى غري أن احلزن يغلب على الشـعر ملـا
نواجـ مــن الغفلــة والسـكون وقــد اســتخدم الشــاعر هــذ الداللــة االحيائيـة للنــون يف الســطور
التالية حيت يقول :وجع ..و نُ مُسامَّرونَ (ن/)1مان عسانا نكونْ؟ (بعد جمنون)
والقطعة صورة عن رجال اجليش األموي الذين شعروا باهلزمية بعد قتل اإلمام .فاحلالة
العاطفيــة واملعــىن الشــعري واملوحي ـات الصــوتية كلّهــا جــاء لينطبــق معــا ويك ـوّن بني ـة متســقة
مترابطــة .فالشــاعر يتحـدّث عــن األمل الــذي يعــاين منـ هــؤالء وقــد أعانـ األســلوب التعــبريي
واالستفهام الذي زاد الكالم حتسّرا وحزنا.
ومنوذجــا آخــر يســتفيد في ـ الشــاعر مــن األحيــاءات الصــوتية الكامنــة يف األصــوات زيــادة
ملوسيقى الشعر وهي ذات صلة باملعىن ونفف الشاعر ما جند من تكرار صوت اخلـاء يف بعـض
السطور الشعرية واا يلفج النظر أن اخلاء فيها يرافق صوت التاء ويزيد من دالالت منها:
عائد خطويت عاصفَ  /،حامالَت ُ اخلطى اخلائفَ ( ...ر)1
خلفا خطوي ميوء!!  /...خطوت ُ تطاردُ الغياب (ر)2
رأينا خيوال ملطّخة باخلطايا (ن)6
بدا خلف خيمت  ،خيطَ ملحِ (م)6

واخلـاء مـن احلـروف احللقيـة الـل قيـل عــن معانيهـا بأهنـا يـدلّ علـى املطاوعـة واالنتشــار
والتالشي .يقول عباس بأن إحياءات صوت هذا احلرف ختتلف بـاختالف كيفيـة النطـق هبـا.

 .1حسن عباس ،خصائص احلروف العربية ومعانيها.122 ،
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( )174كمــا أن التخري ـب والنفــاذ والش ـقّ والرخــاوة والتفاهــة مــن موحيات ـ أيضــا( ...عبــاس،

 .)172 :1111ما ر ـ الشـاعر يف قطعـة الرةيـا اخلامسـة صـورة نائيـة متضـادة يقابـل فيهـا
الســطر األول والطــاين إذ حت ـدّث الشــاعر يف األول عــن اإلمــام وخطوات ـ الطابتــة الــل تشــب
العواصف يف السـداد والقـوة والطـاين صـورة أعدائـ الـذين يغلـب علـيهم اخلـوف واإلضـطراب
كما أن صويت "الطاء والعني" يدالن على الفخامة والطبات والصـالبة اذ يوصـفان بالشـدة ومـا
يتبادر إىل الذهن من كلمـة (اخلطـوة) مفـردا أومجعـا يف شـعر مجيـل هـو نفـف املعـاين الـل
متكن يف الطاقة اإلحيائية لألصوات املتكررة أيضا .ومن الطبيعي أن تكـرر مطـل هـذ الصـور
املتقابلة يف شعر عاشوراء إذ يصور في صورة احلق والباطل املتمطلة يف جبهة اإلمام واجليش
األموي وبناء على املعىن فيستخدم الشاعر من هذ الطنايـة والتضـاد التصـويري ومـا جنـد
يف السطور التالية أيضا :الصحارا اهنيار ..وليلذ ..وريح /وهو يب اهلدوء! (ر)1
فطمــة االهني ـار واللي ـل والــريح الــل ــب الصــحارا وه ـي أهــل الباطــل يقابل ـ اإلطمينــان
واهلـدوء الــذي يوصــف بـ اإلمــام فقــد سـعى الشــاعر أن يلقـي بعاطفتـ وداللتـ الشــعرية عـ
الصــور واملفــردات والطاقــة االحيائيـة للحــروف .فاحلــاء واهلــاء اللــذان تكـررا أ نــاء الكلمــات
يوحيـان مبعــاين متضــادة أيضــا مــن الرقــة والصــفاء إىل الضــعف والــوهن واحلــاء ــ كمــا قــال
عباس ـ يستخدم للتعبري عن االضطرابات واالنفعاالت النفسية)116( .
هــذ منــاذج وال نــدعي بأهنــا صــفة تتميـز بـ اجملموعــة الشــعرية هــذ دون غريهــا ،حيـت
جعلتــها مرموقــة ب ـني أمطاهلــا بــل كلمــا نري ـد أن نطبــج بــأن الشــاعر اســتخدم هــذ اخلاص ـية
ولوبصورة عفوية مل ينتب بالدور اإليقاعي للحـروف وهـذ خاصـية متداولـة يف اللغـة العربيـة،
فإن صحّ ذلك لقد تبني النمـاذج أن املوسـيقى وااليقـاع يف اجملموعـة (احلسـني لغـة انيـة) مل
ينحصر يف املوسيقى اخلارجية فقد غناها مطل هذ النماذج الل جاءت منطبقة مع املعىن.

النتائج
إن من يتأمل ديوان الشاعر العراقي جواد مجيل املسمى ب ـ"احلسـني لغـة انيـة" سـيلقى جمموعـة
فريدة دينية من حيت املضمون والبنية .فهـو يتمـايز عمـا سـبق أو عاصـر يف حاد ـة عاشـوراء؛
إذ ينطلق من رةية إسالمية ل خصائص فنية مجالية يتسـم بفنّـ الشـعري أكطـر مـن مضـمون .
فقد جدد الشاعر يف طرق تعبري وطريقة الشـاعر يف املوضـوع جعلتـ وجمموعتـ حيـت ال بـديل
هلــا يف الشــعر الــدي  .فتع ـ ّد اجملموعــة مــن إبــداعات الشــعر الــدي إذ تكونــج مــن جمموعــة
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قص ــائد ذات ال ــنمط الكالس ــيكي واحلـ ـرّ يف موض ــوع واح ــد والقص ــائد ت ــرتبط وكأهن ــا وح ــدة
متماسكة يواج فيها القا رئ كتابا ل بداية وهنايـة .مث يتميـز الـديوان بلغتـ الفنيـة الـل تن ّوعـج
بأشكال تعبريية وآليات فنية وتكون للموسيقى دور فاعل يف إبداعـ الشـعري فكمـا نظـم الشـاعر
بعض قصائد على غرار الشعر العريب القدمي إال أهنا مل يقف على التراث بل جددّ في .
فهن ــا جم ــاالت م ــن اإلب ــداع يف إط ــار املوسـ ـيقى وأنواعه ــا الداخليـ ـة واخلارجيـ ـة وأم ــا
اخلارجية جند فيها أ را عـن رو الشـاعر فاليكـون االيقـاع يف قصـائدة تطبيقـا علـى البحـور
العروضية القدمية ومبعزل عن اإلبداع يف بنية أشعار وشـكلها املوسـيقى فـنظم أكطـر قطعاتـ
على نظـام الشـعر احلـرّ وهـذ الغلبـة يف جمموعتـ تـدل بوضـو علـى أنـ يـزنع اىل اجلـدة يف
املوســيقى أكطــر مــن أن يركــب علــى أمــواج الشــعر القــدمي فقــد حــدث يف قصــائد جتديــدا يف
الشــكل إضــافة علــى املوســيقى .أمــا شــعر العروضــي فيكــون في ـ الرجــز واخلفيــف مــن أكطــر
البحور حضورا بني أشعار القدمية ومن إبداعـ اسـتخدام لـور متنوعـة يف شـعر واحـد كمـا
التنويع يف القافية .ونظم األشعار على بنية املوشحات وهو يعدّ من إبداعات الشـاعر يف إطـار
املوسيقى اخلارجية وتتسمّ قصائد ذات النمط الكالسيكي رغم إطار التقليدي مبظاهر من
التجديد و املزج بني نظام الشعر احلر والعمودي يف قصيدة واحدة ،فشـعر يشـهد اشـكاال
وقوالب جديدة مل يشهد الشعر الدي وشعر عاشوراء حىت عنـد املعاصـرين قبـل مجيـل فلـم
تنحصر على بنية القدمي .وبذلك إن شعر مجيل يف هذ اجملموعة خليط من القدمي واجلديد
والتقليد واإلبداع .مثّ إنّ قد خرج عن املألوف يف كتابة القصيدة من تنويع القافية فـال يتقيـد
بقافية واحدة بل يكتب الشعر على قافيتني أو اكطر وقد يتداخل بعض أشعار نوع من الرديف
رغم أن صفة ال تتميز هبا العربية إال أن يزيد الشعر غىن وإيقاعا .أمـا علـى مسـتوا اإليقـاع
الداخلي يستعمل الشاعر ظاهرة اجلناس والتكـرار اإليقـاعي وتكـرار احلـروف واألصـوات ،إذ
الشاعر يوظفها إليصـال املعـىن اخلـاص إىل املتلقـي واألصـوات واحلـروف بترددهـا يف الـنص
الشــعري تــوحي بــدالالت ايــزة ولــو مل نســتطع أن نعت ـ صــفة ينحصــر هبــا مجيــل ،إال أن
الشاعر زاد االنسجام بني املعاين الشعرية وموسيقاها.
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