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Abstract
Defamiliarization in its simplest sense means opposition to the norm and the most
beautiful benefit of this is the creation of strangeness that distinguishes between
literary language and ordinary discourse language. There are several types of the defamiliarization but the present article has tried to analyze the phonological Defamiliarization in the poems of Ez Al-Din Al-Manāsara, especially in the Divan of
Anab Al-Khalil, published in 1968. The purpose of writing this article is to study the
aesthetics of the prominent phonetic variables in the two outer (Arudi) and inner
(phonetic and intellectual) layers. The method of writing in this article is
descriptive-analytical in which the poem of al- Manāsara has been placed as a basic
subject for research, and the characteristics of the familiarization of the sound that
had a high frequency in her poems have been determined and explained. the results
of the research are concerned that the poet in external music has used the techniques
such as implication, Tadvir, integration of the foots and integration of free verse and
classic verse that the aesthetics of the use of these defamiliarizated techniques, in
addition to attracting the attention of the audience, is the creation of objective unity.
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امللخّص
إنّ االنزيــا يف معنــا البســيط هــو خمالفــة املــيلوف ومــن أمجــل فوائــد حتقيــق الغرابــة الــل متيّــز اللغــة األدبيــة عــن لغــة
اخلطــاب العــادي .لالنزيــا أنــواع متعــددة إال أنّ هــذا البحـ حــاول أن يلقــي الضــوء علــى ظــاهرة االنزيــا اإليقــاعي يف
قصــائد عـزّ الــدين املناصــرة مــن خــالل ديوانـ (عنــب خليــل) الصــادر  .1968يهــدف هـذا البحـ إىل دراســة مجاليــات
املالمح اإليقاعية املتميّزة على املستويني :اخلارجي (العروضي) والداخلي (الصويت والفكري) .أمّا عن منـهجنا يف هـذا
البح فهو املنهج الوصفي -التحليلي ففي جعلنا شعر املناصرة مادة أساسـية للبحـ مبينـة مظـاهر االنزيـا اإليقـاعي،
حي ـ ظهــر هــذا الــنمط مــن االنزيــا جليــا يف أشــعار  .تــد ّل النتــائج علــى أ ّن الشــاعر جلــي يف املســتوى اخلــارجي إىل
التضمني ،والتدوير ،واملـزج بـني التفعـيالت واملـزج بـني الشـكل احلـر واملـوروو ،حيـ تـدعو هـذ االنزياحـات إىل تواصـل
األسطر الشعرية عروضيا ودالليا وتشري إىل أنّـ يعتمـد يف األوزان الشـعرية علـى الفطـرة واليهـت ّم جبـوازات البحـور .أ ّمـا
يف املسـتوى الـداخلي فهــو اسـتخدم خمتلــف األمنـاط مـن التكــرار صـوتيا كــان أم لفظيـا ،حيـ جلــي إىل التكـرار الصــويت
مبساعدة "تكطيف األصوات" مما عزز النسيج الصويت لقصائد وجـذب مشـاعر املتلقـي كمـا أ ّنـ حـاول التطـرّق إىل خلـق
املوسيقى الفكرية الل كانج املفارقة وتراسل احلواس من مصادرها الرئيسة.
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مقدمة
مما ال شك في أنّ الشعر هو فن من فنون الكالم ول عناصر يعرف هبا إال أنّ من أهـم هـذ
العناصر الل ميتاز هبا الشعر عن رـري مـن فنـون الكـالم هـو املوسـيقى الناجتـة مـن تنسـيق
الكلمات بعضها مع بعض .يقول نزار قباين« :الشعر هندسة حروف وأصوات
نعمّــر هبــا يف نفــوس اآلخــرين عاملــا يشــب عاملنــا الــداخلي ،والشــعراء مهندســون ولكــل منــهم
طريقتـ يف بنــاء احلــروف وتعمريهــا» (قبّــاين .)39 :1964 ،تشــري هــذ املقولــة إىل أنّ لكــل طائفــة
من الشعراء صبغة يف أشعارهم حسب ررضها ،فإن كال منها خيتص بيسـلوب أو بشـد مييزهـا
عن األشعار األخرى وكذلك يف القصيدة املعاصـرة حيـ أظهـرت القصـيدة العربيـة الراهنـة يف
بنيتها املوسيقية اخلارجيـة منطـا جديـدا أخرجهـا عـن ال ّنظـام املـيلوف لـدى الشـعراء القـدامى،
فإن شكل القصيدة احلديطة يعد انزياحا عن الشكل العمـودي للقصـيدة العربيـة القدميـة املبنيـة
على نظام الشّطرين ووحـدة الـوزن والقافيـة واالنزيـا هـو احنـراف الكـالم عـن نسـق املـيلوف،
وهو تقنية يستخدمها الشعراء للتعبري عن جتربتهم الشعورية ،كما أنّ من املصطلحات الشـائعة
يف الدراسة األسلوبية املعاصرة مبعىن آخر إنّ االنزيا اختراق لقـوانني اللغـة امليلوفـة واحنـراف
عنــها بشـتّى الوســائل ،مــن أجــل خلــق صــور جديــدة رــري ميلوفــة ،مــع إضــفاء طــابع الغرابــة علــى
العمل األديب ومفاجـية املتلقـي والتـياري فيـ إال أ ّن االنزيـا إذا كـان عروضـيا فهـذا يعـين خـروج
عن املـيلوف يف معيـار العـروض واالنزياحـ ات الـل طرقهـا الشـاعر املعاصـر علـى مسـتوى الـوزن
والقافية كطرية ،إال أننا قمنا بدراستها يف ديوان عـز الـدين املناصـرة يف احملـورين :أوهلمـا متطـل
فيمــا اصــطلح علي ـ بـ ـ "املوســيقى اخلارجيــة" ،حي ـ قمنــا بدراســة االنزياحــات الــل حــداج يف
جمال الوزن والقافية واقتصرنا عند أربعة هي :التضمني ،التدوير ،املزج بني األوزان والتفعيلـة
وأيضا تطرّفنـا إىل مجلـة التحـوالت اإليقاعيـة للشـعر احلـدي مـن حيـ القافيـة؛ أل ّنهـا ال تشـب
األنواع السابقة من القوايف الـل ُت ُّخـتم هبـا األبيـات والتسـتخدم حلـبه الصـوت يف هنايـة البيـج
الشعري وإمنا يتم توزيعها على جس د القصـيدة ،حيـ يـتغري مكـان القافيـة ،إذ تـرد أول مـرة يف
هنايــة الســطر ،مث تتكــرر يف بدايــة الســطر الطــاين ،أو يف وســط الســطر أو هنايــة الســطر الطــاين،
وهو ما يعد انزياحا عن الشعر القدمي .أمّا احملور الطاين فخصصنا لدراسة ما اصطلح عليـ ب ـ
"املوسيقى الداخلية" حي درسنا هذا اللون من املوسيقى مـن خـالل حمـور التكـرار ،وهـو الغالـب
عنــد املناصــرة ،حي ـ نــرا ذلــك عينــة أســلوبية وأيضــا يف هــذا احملــور قمنــا بدراســة املوســيقى
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الفكرية الل متبلورة يف مصادر عدة منـها املفارقـة وتراسـل احلـواس وبالتـاف فـإ ّن البحـ أدّى
إىل طر مجلة من األسىللة:
 .1أيّ منط من أمناط االنزيا اإليقاعي قد احتلّ املرتبة األوىل يف مزاوجات من حي "الكم"؟
 .2ما هو أهمّ مميزات املوسيقى الفكرية لدى الشاعر؟
 .3ما هي مجالية أمناط االنزيا اإليقاعي والغرض الرئيسي من العدول عند الشاعر؟
خلفية البح :
جــاءت جمموعــة عديــدة مــن الدراســات حــول الشــاعر عــز الــدين املناصــرة وقصــائد إال أننــا
نشري يف هذا املقال إىل الدراسات اخلاصّة بيسلوب االنزيا يف شعر وهي:
 رسالة ماجستري عنواهنا "شعر عزّ الدّين املناصرة" (دراسة سـيميائية) إعـداد الباحـبالل حسني حممّد الدّباال ،نوقشـج هـذ الرسـالة عـام 2017م ،يف اجلامعـة اإلسـالمية بغـزّة.
ــدف هــذ الدراســة إىل تنــاول شــعر عــز الــدين املناصــرة مــن ناحيــة ســيميائية مــن خــالل
دراسة تفصيلية هلذا اجلنه األديب ودورها يف إبراز املعين.
 رسالة ماجستري عنواهنا "تداخل األجناس الفنّية يف شعر عز الدين املناصـرة" إعـدادالطالبة تغريد سني على احملتسب ،نوقشج هذ الرسالة عام 2013م ،يف جامعة اخلليل بكليـة
الدراسـات العليا.وصــلج الطالبــة يف هــذ الرســالة إىل أنّ عـز الــدين املناصــرة اســتطمر كــطريا
من تقنيات األجناس الفنية يف شعر  ،فقـد قـام بتوظيـف تقنيـات موسـيقية يف شـعر انطالقـا
من أنّ املوسيقى جزء مهم يف املنظومة الطقافية.
 رســالة ماجســتري عنواهنــا« :بنيــة ال ـنّصّ يف شــعر ع ـزّ ال ـدّين املناصــرة ،ديــوان "ال أاــقبطائر الوقواق" أمنوذجًا»  ،إعـداد الطالـب حم ّمـد يـونه حسـني عمـرو ،نوقشـج هـذ الرسـالة
عام  2017م ،يف جامعة اخلليل بكليـة الدراسـات العليـا .تـييت لبيـان تلـك اجلوانـب اإلبداعيـة،
وإلبراز خصوصية الظّواهر الفنّية ،وجتاوهبا مع الفكر واملضمون ،ولكشف قدرة الشـاعر علـى
توظيف أدوات التعبريية.
 وال يفوتن ــا أيض ــا دراس ــة "مقارب ــة أس ــلوبية لش ــعر عزال ــدين املناص ــرة (دي ــوان جف ــرامنوذجــا)" للباح ـ يوســف رزقــة .نشــرت يف جملــة اجلامعــة اإلســالمية ،العــدد الطــاين ،عــام
2002م .حتاول الدراسة الكشف عن دور املطريات األسلوبية يف بناء شعرية النص.
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منهج البح :
تعتمد هذ الدراسة على الدراسة املكتبية حي قمج جبمـع املعلومـات املطلوبـة هلـا كمـا تقـوم
الدراسة على املنهج الوصفي-التحليلي يف تبـيني مجاليـة االنزياحـات اإليقاعيـة وتطبيقهـا يف
ديوان عنب اخلليل لعزّ الدين املناصرة .

االنزياح
تعترب ظاهرة االنزيا من الظواهر األسلوبية اهلامة الـل اهـتمّ هبـا البـاحطون اهتمامـا كـبريا
يف النقد احلـدي  .االنزيـا يف معنـا البسـيط هـو اخلـروج عـن املـيلوف كمـا يـرى نـور الـدين
الســد إذ يقــول« :احنــراف الكــالم عــن االســتعمال املــيلوف ،إنّـ حــدو لغــوي يــربز يف تشــكيل
الكــالم ،وصــيارت بواســطة التعــرف إىل طبيعــة األســلوب األديب» (السّــد ،ال تــا .)197 :مثّ يتــابع
ويو ضّح «وااللتقاء الكامن بني علم األسلوب واالنزيا هو كون هذا األخـري يعـين انتقـال الّلغـة
من مستواها العادي إىل مستواها اإلبداعي ،حي حتيد عن سنن القاعدة العامة وتتجاوزها،
فبدال من أن يكون لكل دال مدلول تتعدى مدلوالت للدال الواحد وهذا ما عـرب عنـ األسـلوبني
باالنزيا » على أساس هذ الرؤية فاألسـلوب هـو االنزيـا نفسـ وممـن ذهـب إىل ذلـك "جـان
كوهن" الذي عد األسلوبية علما خاصا باالنزياحات إذ يقول :األسلوب هـو كـل مـا لـيه شـائعا
وال عاديــا وال مصــورا يف قوالــب مســتهلكة ...هــو جمــاوزة بالقيــاس إىل املســتوى العــادي ،فهــو
إذن خطي مراد» (كوهن .)35 :1999 ،فإذا دققنا النظر يف التعاريف الل جاء هبـا النقـاد نـرى
أ ّن معظمهــا ينصــب يف معــىن واحــد وهــو :احنــراف الكــالم عــن مســتوا التواصــلي العــادي
واالنتقال بـ إىل املسـتوى الطـاين للغـة وهـو مسـتوى اإلبـداع .مـن أمجـل الفوائـد الـل ققهـا
االنزيا هو حتقيق الغرابة الل متيّز اللغة األدبية عن لغة اخلطـاب العـادي؛ فـاألدب وخاصـة
الشــعر البـدّ أن خيتلــف عــن رــري مــن الكــالم ،بــل إننــا نفاضــل بــني نـصّ شــعري وآخــر مبــدى
توافر عنصري الغرابة واإلاـارة فيـ أو اختفائهمـا ف ـ ـ «أفضـل الشـعر مـا قامـج ررابتـ  ،وأردأ
الشعر ما كان خاليا من الغرابة» (القرطاجنّي.)72 :1981 ،
االنزيا يف املستوى اإليقاعي:
من أنواع االنزياحـات مـا عـرف باالنزيـا اإليقـاعي وهـو الـذي ينـتج عنـ جتديـد يف موسـيقى
القصيدة العربيـة .أمّـا املـراد باالنزيـا اإليقـاعي فهـو «خـروج الشـاعر عـن القواعـد الشـعرية
املتعّلقة بالوزن والقافية واإليقاع عمومًا فيطر لنا ما يسمّى باالنزيـا الصـويت أو اإليقـاعي"»
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(أب ــو الع ــدوس .)187 :2007 ،مبع ــىن آخ ــر ،إنّ االنزي ــا اإليق ــاعي يع ــين اخل ــروج ع ــن الصــورة
العروضــية الصــحيحة (الطوابــج) الــل نـصَّ عليهــا العروضــيون كمــا تــرى صــبرية قاســي «أمــا
االنزيا عن هذ القاعدة فيكون باللجوء إىل الصور العروضـية املـتغرية وهـذ الصـورة ميكـن
أن نقسمها قسمني :وقسما عرف الشِعر العريب القدمي ونص علي علم العـروض وقسـما اانيـا
اســتحدا الشبــعراء العــرب املعاصــرون مــع حركــة الشِــعر احلــر خاصــة وإذا كــان القســم األول
انتهاكا للشِكل النَّظري لصور حر مـن البحـور ال ِشـعرية ،فـإ ّن القسـم الطـاين يعتـرب متاديـا يف
اخلرق واالنتهاك وذلـك مـن أجـل خلـق لغـة أدبيـة ختتلـف عمـا سـواها بفضـل نسـقها ال ِشـعري
املتفرد» (قاسي.)39 :2008 ،

مجالية املوسيقى اخلارجية
تـرتبط موســيقى بــاألوزان والقافيــة ،وال خيفــى علــى أحـد مــا للموســيقى مــن ســحر علــى قلــوب
سامعيها « ،إن استعانة الشعر باملوسـيقى الكالميـة إمنـا يسـتعني بـيقوى الطـرق اإل ائيـة؛ ألن
املوسيقى طريق السمو باألروا والتعبري عما يعجـز التعـبري عنـ » (رنيمـي هـالل.)380 :1986 ،
وهلــذا جنــد "إليــوت" يقــول :إن املعــىن يف الشــعر «يتطلــب موســيقى الشــعر حــىت نفهمـ الفهــم
الكامل ،وحىت نتيار ب التيار الواجب ل  ،فـإذا تـرجم هـذا املعـىن إىل نطـر مل يـؤار فينـا ذلـك
التياري الكامل؛ ألن يف هذ الترمجة ال يفقد املوسيقى فحسب ،بل يفقد جزءا من هـو املعـىن
الكامل» (محد.)198 :2013 ،
أ .مظاهر االنزيا الصويت يف الوزن:
قبل أن نتكلم عن االنزياحات يف املوسـيقى ال ــخارجية يف ديـوان الشـاعر فالبـ ّد أن نـتكلم عـن
الشعر احلر1؛ ألن هذا النوع من الشعر رطّى معظم قصائد ديوان ـ إن مل نقل مجيعها ـ فهـو
يعطــي للشــاعر فرصــة ليبحـ ـ عــن قوالــب وأشـ ــكال وأمنــاط موســيقية أخــرى وكــذلك يعطــي
للشاعر حرية أكطر يف التعبري عـن جتارب وأحاســيس «فهو شعر يعتمد على التفعيلـة كيسـاس
عروضي للقصيدة ،ويتـحرر من البيـج الع ــمودي ذي التفـ ــعيالت احمل ــددة مطل ــما يتحـرر مـن
الروي الطــابج» (الغذامي .)11 :1987 ،نتناول االنزياحات الصوتية يف البنـاء الشـعري عنـد عـز
الدين املناصرة على احملاور اآلتية:
1. Free verse
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ظاهرة التدوير
إنّ هذ الظاهرة «هي اتصال أبيات القصيدة بعضها ببعض حىت تصبح القصيدة بيتا واحدا
أو جمموعــة حمــدودة مــن األبيــات املفرطــة الطــوال» (عشــري زايــد .)186 :2002 ،وال يــتم شــطر
البيج إالّ من خالل هذا اجلزء املنفصل وجند من خالل دراستنا لديوان عز الدين املناصـرة
تكرارا ألكطر مـن بيـج مـدور يف موسـيقى الـنص الشـعري مـن هـذا النـوع مـن دون أن يـؤار أو
دو تغريا يف موسيقى البيج ،كما يف قول الشاعر:
وركانَ الصَّيُّفُ مروُّعدرنرا ( – Û - - -/ Û – Û Ûمُفَاعرلتُنُّ ،مُفَاعرلَتُنُّ)
أَال يرا حُلورةَ العريُّنريُّنِ ( Û - - -/ Û – – –/ Ûمُفَاعرلتُنُّ ،مُفَاعرلتُنُّ ،مُـ ــ)
لَوُّ تردُّرِينر ( Û /- - -فَاعرلتُنُّ ،مُـ ــ)
أَن الكل يرجُّحردُنرا ( – Û – Û Û /- - -فَاعرلتُنُّ ،مُفَاعرلَتُنُّ)

واملالحــظ أنّ املناصــرة يســتخدم يف هنايــة البيــج األول ،التفعيلــة (كاملــة) وهــي مــن حــر
الوافر ،إال أنّ جلي إىل التدوير يف البيج الطاين حي ينتهي بـ (مُ ـ ــ) وتكتمـل التفعيلـة يف السـطر
الط ــاين (فَ ــاعرلتُنُّ) مث يلج ــي إىل الت ــدوير يف البي ــج الطالـ ـ املك ــون م ــن كلم ــتني وق ــد أوردمه ــا
ألمهيتهما ولزيادة لفج النظر إليهما يف بيج منفـرد ،ولكنـهما ال تسـتغرقان التفعيلـة الكاملـة بـل
جزء منها هو (مُـ ــ) ويكمل هذ التفعيلة يف بداية البيـج الطالـ (فَـاعرلتُنُّ) مث يعـود إىل التفعيلـة
الكاملة يف البيج الرابـع وهـذا يـدعو إىل ضـرورة االسـتمرار يف القـراءة بـدون توقـف يف األبيـات
الطانية والطالطة والرابعة مث يعود إىل التفعيلة الكاملة يف البيج الرابع والتدوير ـ كمـا هـو معلـوم ـ ـ
يدعو إىل ارتباط هذ األسطر وتواصلها عروضيا ودالليا وهـذا يؤكـد التجربـة النفسـية الواحـدة
يف األبيات ويعززها .ومن مطل ذلك أيضا قول يف قصيدة "وكان الصيف موعدنا":
رربرليُّتُ ُ حرتَّى إِذَا ( - Û -/ - - Û - -مُتُّفَاعلُنُّ ،مُتُّفَاعلُنُّ)
ترمرعُّدردرا ( – Û – Ûمُترفعلُنُّ)
كانَ جرزرائيُّ – ( – /– Û Ûمُتُّفَعلُنُّ ،مُتــْـ)

بِالعرصرا – ( – Ûفَاعلُنُّ)

أَن أُجُّلَدرا ( - Û - -مُتُّفَاعلُنُّ)

الشــاعر عــز الــدين املناصــرة يســتخدم يف هنايــة البيــتني األول والطــاين التفعيلــة (كاملــة)
"مُتُّفَــاعلُنُّ" ومشــتقها "مُ ـترفعلُنُّ" مث يلجــي إىل التــدوير يف البيــج الطال ـ  ،حي ـ يف هنايت ـ يــييت
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جبزء من التفعيلة (مُتــْـ) ويكملها يف البيـج الرابـع (فَـاعلُنُّ) وقـد أورد كلمـة (بالعصـا) يف
بيج منفرد ألمهيتها ولزيادة لفج النظر إليها وهكذا اسـتطاع الشـاعر هبـذ الوسـيلة البارعـة
أن يكســر مــن حــدة تــدفق البيــج املــدور هبــذ الوقفــات الــل ال ميكــن اعتبارهــا هنايــات أبيــات
وإنّما هي وقفات موسيقية داخلية كما استطاع أن يطري اإليقاع هبـذ القـوايف الداخليـة فهـو ال
خيرج عن السياق املوسي=قى األساسي يف القصيدة وهو حر الكامل (متفاعلن).

التضمني العروضي
إ ّن التضمني هو ظـاهرة مـن الظـواهر املعاحـة يف علـم العـروض وهـو احتيـاج البيـج الشـعري
إىل البيج الذي بعـد حنويـا ومعنويـا وعـدم اكتمالـ إال بـ « ،وهـو متـام وزن البيـج قبـل متـام
املعىن أو هو تيخري معىن بيج إىل آخر» (علـى .)189 :1997 ،يف حـني أنّ املعاصـر الغـريب جـان
كوهن يعرف قائال «إنّ التضمني العروضي تعارض بني الوزن والتركيب» (كـوهن.)175 :1986 ،
فيالحظ جـان كـوهن أنّ التضـمني بـاملعىن الـدّقيق «حالـة خاصّـة مـن التعـارض بـني العـروض
والتركيــب إذ يقــوم التنــافه بــني نســقني مــن الوقفــة يتعــذر التمييــز بينــهما ،واختــزال هــذا
التعــارض ســيلتزم لقــاءً تامــا بــني الوقفــة العروضــية والوقفــة الدالليــة» (كــوهن .)60 :1986 ،إنّ
التضمني يف الشعر قد ال يكـون عيبـا فيـ ؛ أل ّن للشـعر لغتـ اخلاصـة فمـىت رأى الشّـاعر أن يف
التضمني (تعلق البيج بالبيج الذي بعد ) حتقيق قيمة مجالية تؤار يف املتلقّي ،فإنّ جيـوز لـ
مــا ال جيــوز لغــري  ،ألنّ اللغــة الشــعرية أكــرب مــن أن تــدرك وحتــدد بقــوانني اللغــة والعــروض،
ومطلما يقول كـوهن «بـينّ الـنظم منـاف للنحـو وانزيـا عنـ » (كـوهن .)69 :1986 ،إذا تصـفّحنا
قصائد املناصرة فهناك أشكال متعددة من التضمني النحـوي حيـ ال نـرى قصـيدة إال وفيهـا
تكــررت هــذ التقنيــة املعاحــة عــن املعيــار العروضــي؛ حيـ إنّ تــواتر جعلـ عيّنــة أســلوبية يف
قصائد .على سبيل املطال قال املناصرة يف قصيدة عنواهنا "املقهي الرّمادي":
كانَ في املَقهرى يُغرنِ ُّي
(يرا عرزِيزر العريُّنِ إنِي)
لتُررابِ الشَّامِ مُشُّتراقم ورفي قَلبِي جُرُو ُّ

املالح ــظ أنّ ه ــذ املقطوع ــة ال تعتم ــد يف بنائه ــا عل ــى وح ــدة البي ــج ،وأنّم ــا عل ــى وح ــدة
املوضوع ،إذ اعتمدت قافية البيـج الطـاين علـى بدايـة البيـج الطالـ إلكمـال املعـىن الـذي أراد
الشــاعر .إذا أمعنــا النظــر يف الــديوان نــرى أنّ منطــا مــن التضــمني العروضــي مســيطر علــى
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جسد القصيدة أال وهو التضمني الطنائي وهو التضمني الذي خيلق وحـدة تركيبيـة دالليـة بـني
ســطرين شــعريني ،ويشــيع هــذا النــوع مــن التضــمني بشــكل الفــج للنظــر حي ـ أصــبح عينــة
أسلوبية لدى املناصرة كقول :
لَوُّ ترعُّلَمنير بِيَنِي ( - - Û -/ Û Û - -مُتُّفَاعلُنُّ ،فَعلَاتُنُّ)
هرجررُّتُ شعُّرِي ورفَنِي ( - - Û – Û –/ – Ûمُترفعلُنُّ ،فَاعلَاتُنُّ)

كمــا نشــاهد أنّ الشــطر األول في ـ متــام وزن البيــج "مُتُّفَــاعلُنُّ ،فَعلَــاتُنُّ" لكــن املعــىن لــيه
بكامل بل يييت الشطر الطاين ليتم املعىن وإن كان هناك تقنيـة معاحـة عـن املعيـار العروضـي
وهــي املــزج بــني التفعــيالت؛ إذ امتــزج البحــران "الكامــل والرمــل" يف هــذ املقطوعــة لريينــا
الصوتني املختلفني :صوت للحبيبة وصوت للشاعر الذي ترك ما يهوى إلي من الفن.
املزج بني الشكلني :احلرّ واملوروو
استطاعج األوزان الشعرية أن حتافظ على البنيـة املوسـيقية للقصـيدة العربيـة و ـيمن عليهـا
إىل حدّ كبري زمنا طويال ،ولكن
هــذ اهليمنــة تعرضــج إىل بعــض التغــيريات وكــان مــن أهــم مظاهرهــا اخــتالف النظــام
املوســيقي املتمطــل يف شــعر التفعيلــة واســتطمار الترخيصــات العروضــية واالرتك ـاز علــى البحــور
الصافية أكطر من املركبة( .عبيد )213 :2001 ،وما لبطج هذ الععة التجديدية أن امتـدت إىل
منعطفات مهمـة يف التشـكيل املوسـيقي للقصـيدة احلديطـة هـي مـا يعـرف باملزاوجـة املوسـيقية
الـل أخـذت أشــكاال شـىت منــها اجلمـع بـني الشــكل احلـر والعمــودي يف القصـيدة الواحــدة ،أو
اجلمع بني الشعر والنطر ،وقد اعترب الـبعض قالبـا هجينـا وانتقـد  ،السـيما احملـافظني منـهم
على النمط التقليدي الذي ال جييز مطل هذا املزج ،بينما اعترب الكطري من النقاد املعاصـرين
مظهرا من مظاهر التجديد وحماوالت اخلروج علـى رتابـة املـيلوف وأدرجـو ضـمن مـا يعـرف
بالتنوع اإليقاعي وهو « مـن أبـرز التقنيـات األسـلوبية الـل وظفهـا الشـاعر العـريب املعاصـر يف
سعي إىل حتقيق أكرب قدر من الدراميـة علـى مسـتوى التعـبري» (الغـريف .)59 :2001 ،كـطريا مـا
جند القصائد احلرّة عند املناصرة تتجاور يف الديوان الواحـد مـع القصـائد املكتوبـة بالشـكل
املــوروو « ،بــل إ ّن الشــاعر أحيانــا ــه أن بعــض أبعــاد رؤيت ـ الشــعرية يف إطــار القصــيدة
مث
الواحدة يالئمها استخدام الشـكل احلـر ،بينمـا يالئـم بعضـها اآلخـر الشـكل املـوروو ومـن ّ
فإ ّن ميزج الشكلني يف القصيدة الواحدة ،وخصوصا تلـك القصـائد الـل يكـون فيهـا نـوع مـن
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احلوار والصراع بني صوتني ،أو بني بعدين من أبعاد رؤية الشاعر» (عشري زايـد.)175 :2002 ،
جند يف قصيدة "مالحظات قبل الرّحيل" وفيها يتناوب القالبان العمودي واحلرّ:
مررَّتُّ كوكبرةُ التبفا ُّ ،ورررهُّطٌ منُّ رَجررٍ قُدَّامر اخلَان
نرادراهرا في فَجُّرٍ منُّ ضروُّء طَازِجُّ
كيُّ تُصُّلحر أَمُّرر األوُّزران
***
درمُّعرتُهرا ترهُّذي للرِيحُّ
فيُّ مُفتررِقِ املُدُن الك ـ ـ ـ ـبُّررى
في رُصُّنٍ منُّ شربرقٍ في الربو ُّ
يرا تُف ـ ـ ــاحرـ ـةَ قَــلبِ اخلَالــي
ورالبرردُ منر البررد يرجُو ُّ
خرشربُ التَّفعـ ـيلَة مُ ـ ـ ـ ـ ـ ـبُّترلٌّ

يقول هكذا حتّى يصل إىل البيج األخري وهو:
في طَاعرة مررُّيرمر أَشُّعرارِي

في عشُّقِ الورطَنِ املَذبُو ُّ

وهو مل يكتف هبذا القـدر مـن التغـيري واملزاوجـة بـل يـييت يف املقطـع التـاف مـن القصـيدة
نفسه ا ،باللغة العا ّميـة إذ يبـدو أ ّن مطـل هـذ املقـاطع عبـارة عـن جمموعـة مـن األصـوات الـل
تتحدّو على األشكال املختلفة ،يقدّم هلا الشاعر مجيعا على املتلقّي حي يقول:
آلُو األرَانِيُّ ،بِتُّقُول مرعرانِيُّ ،في ورصُّف خروُّفيُّ ،منِ السِنِنيُّ
النِيل بِيِجُّرِيُّ ،قَالُوا بِيُّضُّحركُّ ورهُوَّا مراشيُّ ،لَكنُّ حرزِينُّ

فيمطــل هــذا الشــكل إحــدى صــور التجريــب القــائم علــى رفــض النمطيــة اإليقاعيــة التقليديــة،
وعلــى نظــام القافيــة الواحــدة املتكــررة ،ويتــيح للشــاعر فضــاء دراميــا يكســر روتــني الرتابــة .ويف
القصيدة أيضا تنويع صويت داخلي متطل يف كسـر رتابـة القافيـة بـني كـل هـذ املقـاطع ،إذ نـرى
أ ّن ال ـرّوي يف املقطعــني األول والطال ـ حــرف "النــون" أ ّمــا الــروي يف املقطــع الطــاين فهــو حــرف
"احلاء" ومن املالحظ أنّ األلف والواو وإلىاء ،تتبادل يف الرِدف (وهـو حـرف املـدّ أو اللـني الـذي
يسبق حرف الرّوي دون فاصل) ،فقد جاءت "األوزان" مع "املذبو " و"السنني" ورمبا عكسـج هـذ
املزاوجة دالليا انائية املوضوع الذي يريد الشاعر أن يلفج إلي انتبا املتلقي وتركيز .
املزج بني التفعيالت:
من األساليب الل جلي إليها عزّ الدّين املناصرة يف تنويع إيقاع القصيدة :املزج بني التفعيالت يف
القصيدة الواحدة؛ حي يعدّ هذا األمر خروجا عن مفهوم اإليقاع «ومن املفترض أنّ هـذا الـنمط
من االنزيا أن يسـيء إىل رنائيـة الـوزن ويطبعـ بطـابع التجريـب الـذي جلـي إليـ بعـض منظـري
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احلدااة هبـدف قلـب مفـاهيم اإليقـاع عنـد املتل ّقـي ،ليكـون مقـروءا ،تتل ّقـا العـني أكطـر ممـا تتل ّقـا
األذن» (حســين .)99 :2013 ،إنّ قضــية املــزج بــني البحــور قــد شــكلج جمــاال للتجريــب عنــد بعــض
الشعراء املعاصرين الذين رأوا فيهـا سـبيال لإفـالت مـن اإليقـاع الواحـد للقصـيدة ومتـرّدا علـى
مفهوم التقليدي .وهو ما سيوضح سيد البحراوي رابطا إيّا جبانب التلقّي ،إذ يقول« :إذا كانج
ظــاهرة املــزج بــني الــوزن وجمزوءاتـ تواصــال ،مــن ناحيــة ،مــع إمكانيــات األشــكال الســابقة ،ومــن
ناحيــة أخــرى خروجــا واضــحا علــى الشّــكل التقليــدي ،ولكــن يف حــدود ال تصــدم ذوق املعاصــرين
الســمعي الــذي تربّــى ملىلــات الســنوات علــى االســتمتاع مبوســيقى الشــكل التقليــدي ،فــإنّ الظــاهرة
الطانية ،وهي املزج بـني أكطـر مـن وزن يف القصـيدة الواحـدة تبتعـد بنـا أكطـر عـن الشـكل التقليـدي
وعن الذوق السمعي التقليدي» (البحـراوي .)112 :2006 ،فإذا تصفّحنا ديـوان املناصـرة فإننـا جنـد
هذا األسلوب يف املزج بني البحور شائعا يف ديوان  ،حي عطرنـا لـ علـى منـاذج كـطرية مـن إحـدى
قصائد ؛ إذ يضمّ املقطع الواحد عند يف كطري من األحيان حرين أو حورا متعددة يتم االنتقال
بينها بطريقة مفاجىلة كما جند يف هذا املقطع الذي ميزج بني الرمل والكامل:
اإلذَاعراتُ تُحرارِبُّ( :فَاعالتُنُّ /فَعلَاتُنُّ)
أَيبهرا املُهُّرُ العرنِيدُّ( :فَاعالتُنُّ /فَاعالتُّ)
قُل لَنرا مراذَا تُرِيدُّ( :فَاعالتُنُّ /فَاعالتُّ)
فَسِرُّ لَنرا هرذي المرصرائبُّ( :مُتُّفَاعلُنُّ /مُتُّفَاعلُنُّ /مُجُّ)
هرل ترخرليُّجر عرنِ احلَرُّبِ وررُو ُ النَّاسِ في اليَنُّف تُحرارِبُّ( :فَاعلُنُّ /مُتُّفَعلُنُّ /مُتُّفَعلُنُّ /مُتُّفَاعلُنُّ/
مُتُّفَعلُنُّ /مُجُّ ...

فقد جاءت األبيات الطالاة األوىل على الرّمل مع زحاف اخلنب (حذف الطـاين السّـاكن) وعلّـة
القصر (وهو حذف ااين السبب اخلفيف وتسكني ماقبلـ ) وبقيـة األبيـات علـى الكامـل إال أنّـ يف
هذا البحر التزم بزحاف اإلضمار (تسكني الطاين املتحرّك) واخلزل (اجتماع اإلضمار والطـي).
جلــي املناصــرة إىل مطــل هــذ االنزياحــات لريينــا أ ّن ـ ال يكــون مضــطرا للتق ّيــد بالصــور القدميــة
للبحور ،بل إنّ يف مقدور  ،أن يدخل من التغيري ما يقدّم مع صـورا جديـدة هلـذ األوزان فبـذلك
ختلّى عن القيم املوسيقية يف أدائ لتجديد نشاط السّـامع ،أو التغلّـب علـى رتابـة الـوزن أو للتعـبري
عن انعطاف يف مشاعر  ،أو للتوسل مبطري جديد يصافح أذن السّامع.
إنّ هناك خاصية اانية تتميّز هبا معظم قصائد الشاعر  -إن مل نقل مجيعها -هي أنّهـا مقسّـمة
إىل مقاطع يستقلّ كل مقطع منها ببحر كما جند يف هذا النموذج من قصيدة «قفَا  ..نربك»:
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يرا سراكنرا سقطَ اللوري( :مُتُّفَاعلُنُّ ،مُتُّفَاعلُنُّ)
قَدُّ ضراعر ررسُّمُ املَنُّزِلِ( :مُتُّفَاعلُنُّ ،مُتُّفَاعلُنُّ)
بريُّنر الدَّخُولِ فَحروُّمرلِ( :مُتُّفَاعلُنُّ ،مُترفَاعلُنُّ)
***
مُقيمم هُنرا أَشُّرربُ اخلَمُّرر في حرانرة( :فَعُولُنُّ ،فَعُولُنُّ ،فَعُولُنُّ ،فَعُولُنُّ /فَعُو)
قُرُّبر ررأسِ املُجريُّمرِ كل مرسراءْ( :لُنُّ /فَعُولُنُّ ،فَعُولُ /فَعُولُ /فَعُول)
***
ضراعر مُلكي( :فَاعلَاتُنُّ)
في دُرري ررأسِ املُجريُّمرُّ (فَاعلَاتُنُّ ،فَاعلَاتُنُّ)

كما نالحط أنّ املقطع األوّل جاء على الكامل والطّاين على املتقارب والطال على الرّمل وال
شك أن طبيعـة التفعـيالت النغميـة يضـفي حركيـة متميـزة علـى نصـوص عـ ّز الـدين املناصـرة
بتنوعهــا وفاعليتــها املُســتمدة مــن تبــاين املواقــف الذاتيــة «فالصــورة املوســيقية يف تــدفقا ا
االنفعاليــة مرتبطــة مبــدى احلركــات النفســية الــل متــر هبـا الــذات املبدعــة ،ومــن مثــة يكــون
انتــهاء اجلملــة الشــعرية خاضــعا النفعــاالت الشــاعر والــذي ال ميكــن ألحــد أن ــدد ســوا ،
وذلــك وفقــا لنــوع التــدفقات والتموجــات املوســيقية الــل متــوج هبــا نفسـ يف حالتـ الشــعورية»
(فيــدو  .)468 :1998 ،ينبغــي لنــا اإلشــارة إىل أنّ هنــاك أســلوبا آخــر عنوانـ  :املــزج بــني وزنــني
لبحر واحد ،حي ال يعدّ هذا األسلوب خروجا عـن املعـايري اإليقاعيـة؛ ألنّـ ال يسـيء يف شـيء
إىل رنائية القصيدة جملموعة من االعتبارات أمهّها:
أنّ افظ على وحد ا اإليقاعية؛ حي اليقع التنويع إال داخل البحر الواحد.
أنّ قضية املزج بني أوزان البحر الواحد عامّة ليسج رريبة عن الشـعر العـريب ،إذ عرفـج
انتشارا يف اجلاهلية والعصر األموي.
أنّ هــذا األســلوب مل يلتفــج إليـ شــعراء التجريــب مطــل أدونــيه ،حيـ مل جيــد فيـ جمــاال
للطورة على مفهوم اإليقاع كما فعل مطال يف املزج بني البحـور املتعـددة .ويف القصـيدة الـل يريـد
فيها الشاعر أن ميزج بني تفعيلتني ،فيجب أن جتري على نظام صارم كما يف املطال التاف:
(التفعيلة األساسية  +التفعيلة األساسية  +التفعيلة الفرعية
التفعيلة األساسية  +التفعيلة الفرعية
التفعيلة األساسية  +التفعيلة األساسية  +التفعيلة الفرعية)
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وهذا يعين احلرية يف عدد التفعيلة األساسية يف كل بيج شعري ،وعدم احلريـة يف تفعيلـة
القافية املختلفة الل جيب أن ينتهي هبا كل بيج شـعري ،ونـورد املطـال الـذي أورد عـز الـدين
املناصرة على البحر الرمل:
عنُّدر برابِ القُدُّسِ مراترجُّ جردَّتيُّ( :فَاعالتُنُّ ،فَاعالتُنُّ ،فَاعلُنُّ)
ورهُّير ترحُّكي لشُجريُّررات العنربُّ( :فَاعالتُنُّ ،فَعالتُنُّ ،فَاعلُنُّ)
ورعلى خردَّيُّ شرامراتُ الغرضربُّ (فَعالتُنُّ ،فَاعالتُنُّ ،فَاعلُنُّ)

ويشــترط أن ينتــهي كــل شــطر يف القصــيدة بالتفعيلــة «فَــاعلُنُّ» فقــد انتــهج كافــة أبيــات
القصيدة بالتفعيلة الفرعية "القافية "وهنا فاعلن.
ب .مظاهر االنزيا الصويت يف القافية
القافية ركن من أركان الشعر العريب ،وهي ال تقل أارا عن موسيقى الوزن مـن حيـ أمهيتـها
للتصوير الشعري والتشكيل اجلماف ،فهي حتمل داللـة صـوتية وموسـيقية هلـا عالقـة بـدالالت
النص الشعري األخرى يف إحداو األار الفين( .السّد )114 :2007 ،القافية عنـد اخلليـل« :هـي
احلروف الل تبدأ مبتحرك قبل أول ساكنني يف آخر البيـج الشـعري وهـي إمـا بعـض كلمـة أو
كلمة وبعض أخرى أو كلمتان» (خفاجي .)125 :1992 ،إن الشاعر اسـتخدم أشـكال خمتلفـة مـن
القوايف يف قصائد  ،حي ميكن النظر إىل القافية يف شعر عرب االاة أنواع:
القافية املتتابعة:
القافية املتتابعة يف قصيدة شعر التفعيلة هي التسمية احلديطة لتتـاف احتـاد هنايـات األبيـات،
ألننا نـادرا مـا جنـد قافيـة واحـدة وحيـدة يف القصـيدة احلديطـة ورالبـا مـا يلجـي الشـعراء إىل
التنويع يف القوايف بشكل متتالٍ أحيانـا( .احلنفـي )223 :2006 ،ومـن أمطلـة القافيـة املتتابعـة مـا
جند لدى الشاعر املناصرة يف قصيدت "عاصفة هندية محراء" على تفعيلة "الكامل":
إِيَّاك ،تركررارُ التَّرردبد في املُبرا ُّ
إِيَّاك ،إِيقَا؛ُ القُرُنفُلِ في الصَّبرا ُّ
قَدِم لَهرا شريىلَا منر احلَلورى ،ورهريِىلها لمرذبرحرة الغرسرقُّ
وراسُّكنُّ جُفُونَ عُيُونِهرا حرتَّى األررقُّ
منُّ قَبُّلِ ترجُّليخِ السبيُوفُّ
من قَبُّلِ نرقرِ القَارِعرات على الدُلفُوفُّ
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كمــا نلحــظ أنّ الشــاعر أتــى يف الشــطرين األوّل والطــاين بالقافيــة املتتابعــة احلــاء الســاكنة
تســبقها ألــف الـرّدف مثّ نفـاجد أنّ الـرّوي يف القافيــة تغيّــرت فــيم جنــد القــاف الســاكنة دون
حرف ردف قبلها يف البيتني الطال والرّابع ومل يكتف الشاعر هبـذا النـوع مـن التنويـع بـل أتـى
يف البيتني األخريين شكال آخر من الرّوي أال وهو حرف الفاء السـاكنة املردوفـة بـالواو وهـذا
التنويع هو جزء من التنو ع املوسيقى الذي يرتكـز علـى الـوزن الـذي يعتمـد تفعيلـة (مُت َفـاعلُن)
ومشتقا ا (متفاعالن) وهذا أيضا إضافة نوعية إىل الوزن العروضي.
القافيــة املتواطىلــة :هــي ضــرب مــن القافيــة ،يعتمــد علــى تكــرار مفــردة بعينــها علــى حنــو
عمــودي يف هنايــات الســطور الشــعرية ،وقــد أشــار حممــد بنــيه إليهــا بوصــفها القافيــة الــل
«تنــادي توأمهــا يف البيــج املــواف أو األبيــات املواليــة» (بنــيه ،ال تــا :ج )140/3حي ـ يقــول
الشاعر يف قصيدة "يا عنب اخلليل":
ورهرل في القَ ُّبرِ مرن يرلسُّمرعُّ!!!
صُرراخر فُؤرادك املَحُّمُومُّ
إِذَا اليَحُّيراءُ مراتُوا في ذُررى (خل إِيل)
قَرِيبرا يرزهُرُ اللَيمُونُ يرا ذُررى (خل إِيل)

نالحــظ أن كلمــة " خــل إِيــل" وهــي (االســم الكنعــاين ملدينــة اخلليــل الفلســطينية) تكــررت
مرتني هي قافية متواطىلة ،فالقافية املتواطىلة كانج تسمي إيطاء يف الشعرية العربية القدمية،
والل تتحـدد باّتفـاق قـافيتني علـى كلمـة واحـدة بـاملعىن الواحـد ،علـى أن القـدماء قـد صـنّفوا
الغطــاء ضــمن خانــة عيــوب القافيــة ،رــري أّهنــا عرفــج مفهومــا آخــر يف الشــعر املعاصــر ،فقــد
أصبحج ميزة من مزايا  ،حي يكون اإليقاع أكطر انسجاما وقوة( .بنيه ،ال تا :ج)148/3
القافية املتجاوبة (املتداخلة):
يســعى هــذا املفهــوم إىل وصــف ممارســة شــعرية أخــذت موقعهــا يف ال ـنّص الشــعري احلــدي
أساليب بناء اإليقاع خارج األطر التقليدية ،وتقتضي هذ املمارسة «وجود قواف يف بدايات أو
أواســط أو هنايــات األبيــات طبقــا ملقتضــيات البنــاء اإليقــاعي» (عبــد الوهــاب ،ال تــا .)140 :وهــي
قافية داخلية ال تشب األنواع ال سابقة من القـوايف الـل ُت ُّخـتم هبـا األبيـات والتسـتخدم حلـبه
الصوت يف هنايـة البيـج الشـعري وإمنـا يـتم توزيعهـا علـى جسـد القصـيدة ،حيـ يـتغري مكـان
القافيــة ،إذ تــرد أول مــرة يف هنايــة الســطر ،مث تتكــرر يف بدايــة الســطر الطــاين ،أو يف وســط
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الســطر أو هنايــة الســطر الطــاين ،وهــو مــا يعــد انزياحــا عــن الشــعر القــدمي .لننظــر إىل هــذ
القافية لدى الشاعر املناصرة يف قصيدت (قاع العامل) على تفعيلة (كامل) حي يقول:
زرمرنم مرقلُوبم ،كالبرحُّرِ المرقلُو ُّ
ب
يرا عرررقر العرالَمُّ ،يرا حرقلَ الليُّمُون
يرا إِمثَ العرالَمُّ ،يرا برحُّرِي المروجُوعُّ
اخُّلَعُّ عرنُّك لحرافر التبوتُّ

واملالحــظ أنّ مكــان القافيــة يف هــذا املقطــع لــيه ميلوفــا بــل هــو مضــاد ملــا هــو معتــاد يف
الشــعر القــدمي الــذي حــدد للقافيــة إطارهــا املكــاين يف هنايــات أبيــات القصــيدة فــنلحظ يف
الشــطر األول كلمــة "مقلــوب" وقــد وردت يف هنايــة ووســط الســطر الشــعري فشــكلج نوعــا مــن
القافية املتجاوبـة ،ويف النمـوذج الطـاين تتـردد كلمـة "العـامل" يف وسـط السـطر الشـعري الطـاين
والطال مشكلة أيضا نوعا من القافية املتجاوبة.

مجالية املوسيقى الداخلية
ت ــرتبط الكلم ــات يف اللغ ــة األدبي ــة ب ــاخليوط املتع ــددة م ــن احملس ــنات البديعي ــة واملعنوي ــة أي
التناسبات اللفظية والعالقات املعنويـة وشـكلج هـذ العالقـات إ ّمـا معنويـا وإ ّمـا لفظيـا االنسـجام
بني اللغات وتسمى املوسيقى احلاصلة مـن هـذا االنسـجام ،املوسـيقى الداخليـة( .ويسـا:1372 ،
 .)89ال نريد أن نبح خالل هذا احلدي عن مسائل الوزن والقافية وعـروض اخلليـل والبـدّ أن
نقبل بين الشعر اليوم ال يسلك يف تلك القوالب الل رنها ل اخلليل منـذ أكطـر مـن ألـف عـام؛
ألن األشعار احلديطة مطل قصـيدة النطـر قـد أحـداج انعطافـا شـديدا فيمـا يتعلـق مبسـيلة اإليقـاع
الشعري ،حي اعتمدت على اإليقاع الداخلي بدال عن اإليقاع اخلارجي ،حي درسنا هـذا اللـون
من املوسيقى من خالل حمور التكرار ،وهو الغالب عند عز الدين املناصرة.
أسلوب التكرار:
يعد التكرار ظاهرة أسلوبية هلا فاعليتها يف األار الشـعري ،فهـو «تنـاوب األلفـا؛ وإعاد ـا يف
ســياق التعــبري حيـ تشــكل نغمــا موســيقيا يتقصــد النــاظم يف شــعر أو نطــر » (محــد:2013 ،
 .)202يقــوم التكــرار مبهمــة فنيــة وهــي إنتــاج املعــىن واإل ــاء ب ـ  ،فيصــبح كمفتــا للفكــرة
الشعورية املهيمنة على الشاعر تساعد الناقد يف الكشف عـن أعمـاق الشـاعر .للتكـرار أمنـاط
خمتلفة قد تكون صوتا أو كلمة أو عبارة بيكملها.
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أ .التكرار الصّويت
إنّ احلروف هي صور األصوات اللغوية وتكرارها بكطرة الفتة للنظر مشروط باالنتظام الفين،
« فالشاعر حينما يكـرّر صـوتا بعينـ أو أصـواتا جمتمعـة ،إ ّنمـا يريـد أن يؤكـد حالـة إيقاعيـة أو
يربز منطقة من مناطق النّص بنسيج إيقاعي يوفر إمتاعـا آلذان املـتلقّني» (شـكر قاسـم:2010 ،
 .)153هــذا التكــرار مــن أمنــاط التكــرار الشــائعة واملنتشــرة ويتمطــل يف «تكريــر حــرف يهــيمن
صوتيا يف بنيـة املقطـع أو القصـيدة» (الغرف ـي .)82 :2001 ،فاحلضـور املكطّـف لصـوت بعينـ يف
منطقة من مناطق النّص دون رري يولّد انزياحا صوتيا يستشـعر املتلقّـي؛ ألنّـ يـطري انتباهـ
كما يف قول عزّ الدين املناصرة يف قصيدة "يا عنب اخلليل":
ورمررُّمرررنرا الزَّمرانُ املُرب يرا حُبِي
يرعُزب على أَن أَلقَاك  ...مرسُّبِيَّة

فــاملالحظ أنّ صــوت "املــيم" و"ال ـرّاء" تكــررا يف املقطــع األوّل أربــع م ـرّات إذ جــاء صــوت
"امليم" داال على الدهشة واحلرية ،بينما صوت الرّاء ل داللة التكرار ،األمر الـذي ولـد إيقاعـا
اهتزازيا ،أي أن اإليقاع املتولد من هذا الصوت بـ نوعـا مـن اإليقـاع النفسـي الـداخلي الـذي
يتردد بني االافاض واالرتفاع فاإليقاع املوسيقي ،واالنفعـاف الـذي ققـ "مرمـر" ال يتـوفر
يف بديلـ "مـرّ" وهــو مــا جيعــل بــروز صــوت "املــيم و"الــراء" أكطــر وضــوحا متوســال بالتضــعيف
لتحقيــق قيمــة أســلوبية تفــيض مبعــاين القــوة والشــدة ،ومــن املعلــوم أن "التضــعيف" هــو أحــد
الوسائل التعبريية الل يعرب هبا عن قيم انفعالية وعاطفية .ومن التكـرار الصـويت الـذي نـرا
يف الصوائج الطويلة ،قول الشاعر يف قصيدة "املقهى الرّمادي":
أَيبهرا الزرهُّرُ احلَزِي ُّن
فَاتُّرُك األحزرانَ يرا أَزررقُ ،درعُّهرا للسِنِنيُّ
آ لَوُّ ترعُّرِفُ حُزنَ اآلخررِينُّ
يرا حرزِينُّ

والالفج لالنتبا أن الشـاعر و ّظـف أحـرف املـد وهـي "األلـف واليـاء" بشـكل واضـح ،حيـ تشـكل
النسبة العالية على مستوى مجيع أصوات الشطر ،ويكون وقعها أكطر وضوحا يف إيقـاع الـنص وتكـرار
مطل هذ الصوائج اجملهورة تدلّ على اآلالم واآلهات الل تسيطر على نفسية الشاعر وهذا الوضـو
يتالئم متاما مع احلقل الدالف أللفا؛ املقطع ولعل كل لفظة من هذ األلفـا؛ (احلـزين ،األحـزان،
آ  ،حزن) تعكه حالة الشاعر وأحاسيس والشعور باألسى واحلزن والتعب النفسي.
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ب .تكرار الصدارة
ويشكل هذا النوع من التكرار مساحة أكـرب ممـا شـكلت أنـواع التكـرار األخـرى ويبـدو أن ذلـك
يرجع إىل نفسية الشاعر الل تعتقد أن تكرار البداية  ،هي البدايـة القويـة املكطفـة لإنطـالق
والتحــرر وبــذلك تكــون أكطــر فاعليــة خصوصــا إذا عرفنــا أن تكــرار البدايــة قــد تكطفــج عنــد
الشاعر بشكل رأسـي ويقصـد هبـذا التكـرار ،تكـرار اللفظـة أو العبـارة يف بدايـة كـل سـطر مـن
أسطر القصيدة (وهبـة وكامـل )118 :1984 ،وورد تكـرار البـدايات لـدي عـز الـدين املناصـرة يف
شــعر بصــورة وعلــى مســتوى املفــرد واجلملــة بينواعهــا مطــال ذلــك جنــد يف هــذا املقطــع مــن
قصيدة "األفعي":
احُّذَرُّ خرضُّرراء الدِمرنِ على مررِ األزُّمران
احُّذَرُّ رَضربر املَحُّرُو ُّ
احُّذَرُّ كيُّدر صرديقٍ يرعُّرِفُ شررريرانَ الربو ُّ
احُّذَرُّ نِسُّورانَ اخلَان

كما نالحظ أنّ الشاعر كرّر كلمة "احذر" يف بداية كل شطر وهي كلمة متكّـن الشـاعر مـن
خالها التعبري عن مشاعر حي بذلك أراد املناصرة من املتلقّي االحتراز واالحتراس من كل
مــا يســبب مــن األشــرار ،مــن جهــة أخــرى إنّ هــذ الكلمــة تتجــاوز فائدت ـ البديهيــة املعروفــة
بالتوكيد ،بل ل وظيفة تياريية وهي إحداو استجابة ذوقية متتع احلواس وتطري االنفعاالت.
ج .التكرار اخلتامي
إنّ هذا التكرار هو يقابل التكرار االستهالف ول قـوّة تـياري كـبرية ذلـك أنّـ دالف إيقـاعي يف
ختام القصيدة ومن املعروف مدى تـياري اخلـواتيم علـى املتل ّقـي ،ودورهـا يف احتفاظـ مبعـاين
النّصوص( .حسني عمـرو )223 :2017 ،هـذا الـنمط مـن التكـرار شـائع يف ديـوان املناصـرة ومـن
مطل ذلك قول يف قصيدة "توقيعات":
السَّمراءُ الّتي ال ترنُّحرنِيُّ
البرحُّرُ الذي يُغُّوِينِيُّ
هرذَا هُور الفلسُّطينِيُّ
هرذَا هُور الفلسُّطينِيُّ

كما نرى أن املناصرة كرّر عبارة "هذا هو الفلسطيين" يف هنايـة قصـيدة "توقيعـات" والغـرض
مــن التكــرار ،باالضــافة إىل إحــداو نــوع مــن املوســيقى واإليقــاع علــى جســد الــنص ،التؤكيــد علــى
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جنسية الشخص اجملهول حي استعان بيسلوب احلصـر املسـند علـى املسـند إليـ وجلـي إىل أنـواع
التؤكيد منها :إتيان اجلملة االنية ،ضمري الفصل ،واخلرب االني املعرّف بالالم.

املوسيقى الفكرية
املوسيقى الفكريـة هـي ليسـج باإليقـاع الصـويت بـل هـي صـوت لـيه مبسـموع والـل جتـري يف
الــنفه وتشــب مــن جهــة التــياري باألصــوات املســموعة يف املوســيقى .يف الــنص األديب ،ليســج
املوسيقى ناجتة عن إيقاعات املعروفة الصـوتية كمـا نراهـا يف مجيـع الفنـون منـها فـن الرسـم
وفن النحج و( ...ساعي )297 :1978 ،ومصدرها يف القصيدة الشعرية كطري من :
املفارقة:
وهــو مــن املصــادر الرئيســية خللــق املوســيقى الفكريــة الــل نامجــة عــن الكلمــات اإل ائيــة أو
امللهم ــة (س ــاعي )295 :1978 ،وه ــو يع ــين التن ــاقض يف املعن ــيني املتناقض ــني يف الك ــالم بش ــكل
اسـتخدامها يف الكــالم يــؤدي إىل العــدول يف الكــالم واالحنـراف أي هــو مضــاد ملــا هــو معتــاد.
(الوهبة وكامل )376 :1984 ،كطريا ما نـرى أ ّن املناصـرة يقـوم باإلبـداع ويـييت بالتراكيـب اللونيـة
املعاحــة عــن منــط التعــبري باملــيلوف ،فهــو يســعى إىل تقــدمي دوال لونيــة بتوظيــف جديــد رــري
معهود وال ميلوف من قبل ،ومن ذلك قول :
املَطَرُ شرديدم جِدّا في املَنُّفَى الرِلابِعُّ والغريمُ القَاتمُّ
يرمحُ درربِيُّ
ورالطلجُ األسُّوردُ في الطبرُقَات الصَّيُّفيَّة (املناصرة)46 :2014 ،

فكيــف يكــون الــطلج أســود؟! وكيــف يكــون يف الصــيف؟! وكيــف ميــح الغــيم الطرقــات؟! إهنــا
أســىللة تكشــف البعــد اجملــازي للصــورة امللونــة بالســواد ،ســواد املنفــى ،وضــياع الــوطن( .رزقــة،
 )371 :2002إن الصفات امليلوفـة الـل ميكـن أن مينحهـا املعجـم للـطلج رمبـا تكمـن يف البيـاض
والنقاء والربودة والصفاء ،رري أننا نالحظ أنّ الشاعر هنا أعطى الطلج صفة جديدة دون أن
يراعــي التناســب بــني املســتعار واملســتعار لـ ؛ ألن مقولــة الــطلج األســود خــروج علــى االســتخدام
امليلوف للغة .ما هو مجالية هذ املفارقة؟ إنّ هذا التعـبري (الـطلج األسـود) انعكـاس ملـا يعتمـل
داخل الشاعر من حزن وأمل وهو ميطل شذوذا يكشف اختيار الشاعر ما يالئم جتربت ورؤيتـ
السوداوية القامتة.
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تراسل احلواس:
وهــو وســيلة مــن وســائل تشــكيل الصــورة الشــعرية الــل عــين هبــا الرمزيــون ،وهــو يعــين «وصــف
مــدركات حاســة مــن احلــواس بصــفات مــدركات حاســة أخــرى ،فنعطــي لحشــياء الــل نــدركها
حاسّة السمع صفات األشياء الل ندركها حاسة البصر ،ونصف األشياء الل ندركها حاسّـة
الــذوق بصــفات األشــياء الــل نــدركها حاسّــة الشــم ،وهكــذا تصــبح األصــوات ألوانــا ،والطعــوم
عطورا( »..عشري زايـد .)78 :2002 ،إنّ هذ التقنية بوصفها تقنية معاحة عن املعيـار اللغـوي قـد
شاعج يف ديوان املناصرة حي وجـدنا الكـطري مـن القصـائد الـل تتـزاحم فيهـا الصـور القائمـة
علــى تراســل احلــواس .ومــن النمــاذج الواضــحة لالعتمــاد بشــكل أساســي علــى هــذ الوســيلة مــن
وسائل التصوير الشعري قول الشاعر يف قصيدت "وركانَ الصَّيفُ مروعدرنرا":
يرفترحُ طَاقَات في اجلَهرة الشَّرُّقيَّة
املَاءُ السَّمُّحُ بِضرحُّكت البريُّضراءْ (املناصرة)36 :2014 ،

كما هو معلوم أنّ التراسل واضح يف الشطر الطاين ففي يصف "الضحكة"  -الل هـي مـن
مــدركات حاسّــة الســمع -بينّهــا بيضــاء  -وهــي صــفة مــن صــفات مــا يــدرك حاســة البصــر
فيضفي علي صفة من صـفات مـدركات حاسـة البصـر كمـا أ ّن املناصـرة يف هـذا املقطـع جلـي
إىل التشخيص وهو يعكه من خالهلا نفسيت البهجة على حنو ما نرى يف قول "املاء يضحك
ضحكة بيضـاء" فالضـحكة البيضـاء مرتبطـة دالليـة حالـة الفـر كمـا أ ّن املـاء السـمح (املـاء
العذب الصايف السله) مرتبط دالليا بالنمو والتطور واحلياة فقد استعار هنـا الشـاعر صـفة
الضحك الل هي نة من نات اإلنسان وألصق باملاء ،فيكـون بـذلك قـد ذكـر املشـب وهـو
املــاء وحــذف املشــب ب ـ وهــو اإلنســان ولكن ـ تــرك داللــة علي ـ وهــو الضــحك ،فهــذ الصــورة
االستعارية زادت البيج مجاال فجعل كل من يقرأ يتيمل يف الطريقة الل كتب هبا هذا البيج.

النتائج
درسنا يف هذا البح أشعار عزّ الدين املناصرة وبعد رصد االنزياحات اإليقاعية فيها توصّل
البح إىل نتائج ميكن إمجاهلا يف ما يييت:
 يف املستوى اخلارجي تتعدد العناصر املؤسسة لالنزيا بـني مسـتوىالعروض مـن خـاللالتفعيلة والقافية وكان التضمني والتدوير من أهمّ التغريات الل طـرأت علـى الـوزن ممـا أدّى
إىل الوقفات الشعرية وهو أبدع منطا مـن التضـمني العروضـي مسـيطرا علـى جسـد القصـيدة

عز الدين املناصرة ديوان "عنب اخلليل" منوذجا
اجلمالية اإليقاعية يف ديوان ّ
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أال وهو التضمني الطنائي الذي خيلق وحدة تركيبية داللية بـني سـطرين شـعريني ،ويشـيع هـذا
النوع من التضمني بشكل الفج للنظر حي أصبح عينة أسلوبية لدي .
 املزج بني التفعيالت كان من األساليب االنزياحيـة الـل جلـي إليهـا عـزّ الـدّين املناصـرةيف تنويع إيقاع القصيدة لريينا أنّ ال يكون مضطرا للتقيّد بالصور القدمية للبحور ،بـل إنّ يف
مقدور  ،أن يدخل من التغيري مـا يقـدّم معـ صـورا جديـدة لـحوزان فبـذلك خت ّلـى عـن القـيم
املوسيقية يف أدائ لتجديد نشاط السّامع ،أو التغلّب على رتابة الوزن أو للتعـبري عـن انعطـاف
يف مشاعر  ،أو للتوسل مبطري جديد يصافح أذن السّامع.
 تعدّ ظاهرة املزج بني الشعر احلرّ واملوروو من الظـواهر املعاحـة عـن النظـام القافيـة يفالشعر املعاصر مما نرى أنّ الشاعر استخدم يف كطري من األحيـان هـذ التقنيـة إذ يضـمّ الكـطري
من قصائد امتزاجا بني الشعر احلرّ واملوروو ،حي تكرار أصبح لـدى الشـاعر عيّنـة أسـلوبية
فيمطل هذا الشكل إحدى صور التجريـب القـائم علـى رفـض النمطيـة اإليقاعيـة التقليديـة ،وعلـى
نظام القافية الواحدة املتكررة ،ويتيح للشاعر فضاء دراميا يكسر روتني الرتابة.
 جلي الشاعر إىل التكرار ا لصـويت مبسـاعدة "تكطيـف األصـوات" وهـو تكريـر بعـض احلـروفدون رريها ،وكينّ أراد بتلك اجملانسة إظهار قدرت الفنية يف تقليب وجو املعاين والدالالت.
 حتمل املوسيقى الفكرية ـ وهي صوت ليه مبسموع بل شبي من جهة التياري باألصـواتاملسموعة ـ دالالت توج فكر املتلقي وتطري  ،والل تتمطل يف التعابري املعاحة واملضادة ملـا هـو
املعتاد .يكمن الغرض الرئيسي هلذا النمط من املوسيقى يف التعـبري عـن اخللجانـات النفسـية
لتحقيق حالة من االبداع .كانج املفارقة التقنية الرئيسة الل استخدمها الشـاعر يف قصـائد
فيبدع صورا مفارقية خمالفة للميلوف فهو يلجي إىل صنع مطل هذ الصور الفنية رري امليلوفة
قاصدا من وراءها التغيري أو إشاعة عنصر التشويق اجلماف.
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