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التشكيل الموسيقي اإليقاعي في شعر عبد العزيز عسير 

 
 1األستاذ المساعد الدكتور مرتضى عبد النبي الشاوي

المدرس المساعد رؤى عبد االمير رحمة 
 

ممخص  
أن يقدم دراسة تطبيقّية في التشكيل الموسيقي اإليقاعي في (التشكيل الموسيقي اإليقاعي في شعر عبد العزيز عسير  )   يحاول بحثنا الموسوم 

 شعر عبد العزيز عسير عبَر تقسيميا عمى الموسيقى الخاررية واألخرى الداخمية للرض معرفة تتثيرىا اللاعل في داللة النصِّص الشعرّي   مبّينًا أىمّ 
. الظواىر الموسيقية في شعره مع إظيار الروانب اللنية من تناغم وتكرار رمالي  

 

Abstract 
 

In this study, the rhythmic composition of Abdel Aziz Asir's poetry attempts to present an applied study in 
the rhythmic composition of Abdul Aziz Asir's poetry through its division on foreign and internal music for 
the purpose of knowing its effective influence in the poetic text. Technical aspects of aesthetic harmony and 

repetition. 
 

 تشكيل    موسيقى   ايقاع   شعر   حديث : الكممات الملتاحية 

:  الُمقدَّمة
الموسيقى عمى تماس بالشعر الحقيقّي منذ نشأتِه إلى يومنا هذا، وبها ُيميَّز الشعر بوصفِه جنسًا أدبّيًا مستقاًل لُه عالمُه الممّيز ومحدداتُه التي تتضح 

. منها معالمُه الحقيقية
 

 . ومحددات الشعر هي اايقاع والملة الشعرية والمضموف، وعند سقوط أّأ واحد مف هذذ المحددات   نستطيُي أف نعدَّذ شعراً 

خارجية تتعمُؽ بأوزاف الشعر و بارتباط هذذ األوزاف بالد لة ، وداخمية تتعمؽ بالنص الشعرأ ذاتِه و بما يدخؿ في هذا : و موسيقى الشعر عمى نوعيف 
النصِّ أو ذاؾ مف تناغـ صوتي أو تكرار أو حذؼ أو غيرها مف الظواهر التي تضفي عمى النصِّ شكاًل موسيقيًا خاّصًا و مضمونًا مميزًا مرتبطًا 

.  بد لة النّص الشعرأّ 
 

فالموسيقى سواء أكانت خارجية أـ داخمية  بدَّ ِمْف أْف ترتبَط ارتباطًا وثيقًا بالد لة، واللاية األساس مف تمّقي النّص هي فهـ د لتِه، ومف هنا تتضح 
.  أهمية الموسيقى بشكٍؿ جميّ 

 

و إذا عرفنا ما لمموسيقى مف أهمية أدركنا سرَّ خمود الشعر منذ العصر الجاهمي إلى يومنا هذا ؛ فرغـَ تعدُّد األشكاِؿ التي مرَّ بها الشعر عْبَر 
ـْ تتلّير البحور و التفعيالت التي اكتشَفها الخميؿ ، و السبب في ذلؾ جمالها و ارتباطها باألذف العربية األصيمة ، إذ إّف العرَب كانوا  العصور ل

ينظموَف الشعَر سميقة و يتمقونُه بآذاف   تخطيء في ايقاعِه األّخاذ ؛ ألنَّهـ أصحاُب ذائقٍة أصيمٍة ، وما نحف إّ  امتداٌد ألجداِدنا العرب القدماء عمى 
. الرغـ ِمْف تأثيِر الزَّمف الذأ   يستطيي أحٌد انكارُذ، فالذائقة العربية األصيمة تبقى مهما اختمفت العصور و األزماف ؛ ألّنها تنشأ في فطرِة ا نساف
و نظرًا لهذِذ األهمية التي تتمتُي بها موسيقى الشعر سيقـو البحث بدراستها دراسة تطبيقّية في شعر عبد العزيز عسير عبَر تقسيمها عمى موسيقى 

. خارجية وأخرر داخمية للرض معرفة تأثيرها الفاعؿ في د لة النصِّ الشعرأّ 
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ل الموسيقى الخاررّية  :المبحث األوَّ
 

ما سيتناولُه هذا المبحث هو جانب الوزف الموسيقي في شعر عبد العزيز عسير؛ ألفَّ البحث وجَد أّنُه شاعٌر يرفض تعّدد البحور داخؿ قصيدة التفعيمة 
ويسير مي القصيدة مف بدايتها حتى نهايتها بنفس البحر دوَف تداخٍؿ أو تركيب في البحور، فهو يستعمؿ البحور المفردة فقط مما يدؿُّ عمى حّس 

.  الشاعر الثابت واندماجِه مي القصيدة بكاممها
 

.  (2 )«أساس الوزف في الشعِر الحرِّ أنُه يقـو عمى وحدة التفعيمة » : والناقدة نازؾ المالئكة رّكزْت عمى وحدة التفعيمة إذ قالت 
ـَ كثير منهـ بنْظـ شعر التفعيمة بالبحور المرّكبة، ولكفَّ البحُث يرر  – حسب وجهة نظرِذ المتواضعة – صحيٌح أفَّ بعض الشعراء خالفوا هذا الرأأ وقا

.  أفَّ  جمالية إيقاع هذا النوع مف الشعر تكمف في وحدة التفعيمة، إْذ إّف احساَس المتمقي يندمُج مي القصيدة دونما انقطاٍع أو صدمٍة أو انتقاٍؿ مفاجئ 
أّما إذا كاَف هناؾ مبرٌر لالنتقاؿ فممشاعر أْف ينتقَؿ عبَر الملة الشعرية و يحافظ عمى ثبات الوزف ؛  نسياب النّص الشعرأ بحسٍّ أخاٍذ و اندماجِه مي 

ِه – كما معروؼ – المتمّقي و اندماج المتمقي معُه اندماجًا تامًا ، و الشاعر  . هو المتمّقي األوؿ لنصِّ
 

وفيِه يعّبر الشاعر عف  (عادوا معي بعد انحسار الماء)الديواف األوؿ : سيدرس البحث الدواويف الشِّعرية الثالثة األولى لمشاعر عبد العزيز عسير
معاناة اانساف وآ مِه ومشكالتِه عمى لساِف الحيواف، ويتضّمف هذا الديواف ثالث قصائد عمودية وخمس مقطوعات مف الشعر العمودأ وتسي قصائد 

.  نثرية وسبي عشرة قصيدة مف شعر التفعيمة
 

وفيِه يعّبر الشاعر عف األوضاِع السياسية بُأسموٍب جمالّي، ويتضّمف هذا الديواف ثالث مطّو ت ، وهي مف شعر  (غابة البحر)والديواف الثاني بعنواف 
.  التفعيمة، ويختـ الديواف بخمس مقطوعات مف شعر التفعيمة أيضًا ،وهي عبارة عف مدخؿ وظالؿ لممطّو ِت الثالث ومخرج

 

و فيه يعترُؼ الشاعُر بكّؿ ما فعمُه مف حسناٍت و سيئاٍت و بكّؿ ما صادفُه عبر مسيرة حياتِه ، و  (سيدة الذاكرة  )أّما الديواف الثالث فهو بعنواف 
.  يتضمف هذا الديواف قصيدة عمودية واحدة و ثالث قصائد نثرية و عشريف قصيدة مف شعر التفعيمة

 

بمغ ستٌّ وخمسوف قصيدة وعشر مقطوعات، منها أربعوف قصيدة وخمس مقطوعات مف شعر – في هذِذ الدواويف – أأ أّف مجموع ما كتبُه الشاعُر 
ليس لمشعر الحر بحر جديد يختمؼ فيه عف البحور التي اكتشفها الخميؿ لمشعر » ، وكما معروؼ أنَُّه (الشعر الحر)التفعيمة أو ما كاف يسّمى بػػ

ّنما الجديد فيه هو . (3)«حرية التصّرؼ في عدد تفعيالت هذذ األبحر، وفي التوزيي الموسيقي لكّؿ قطعة بما يتالءـ و حاجة الشاعر : العربي ، وا 
وسيتناوؿ البحث الموسيقى في شعر التفعيمة لدر عبد العزيز عسير؛ ألّف هذا النوع مف الشعر يشّكؿ اللالبية العظمى مف قصائد الشاعر، و عْبَر 

: إحصاء البحث لمبحور في قصائد التفعيمة لدر الشاعر ُوِجَد اآلتي 
 

 عدد القصائد  األوزاف 

 14  (َفْاِعُمفْ  )المتدارؾ 

 11  (َفُعوُلفْ  )المتقارب 

 5 (...َفُعوُلفْ ... ُمَفْاَعَمُتفْ  )الوافر 

 4  (ُمْسَتْفِعُمفْ  )الرجز 

 3  (مَتَفْاِعُمفْ  )الكامؿ 

 3  (فْاِعالُتفْ  )الرمؿ 

نجد أّف المتدارؾ يشّكُؿ النسبة العظمى في قصائد الشاعر ، فضاًل عف أّف المقطوعات الخمس التي في ديواف غابة البحر كّمها مف بحر المتدارؾ، و 
:  (فاِعُمفْ  )، وهذذ القصيدة جاءت بتفعيمة المتدارؾ الصحيحة (الهدهد )األوؿ مقطي مف قصيدة : سيأخذ البحث أنموذجيف لهذا البحر

قطرٌة  )
بالزرارِة عالقٌة 

فانكسرْت أعيُن الواقلين  ... مسَخْت ضربَة الزومِ 
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أنَت ألقيَت بالعدساْت  
وامتشْقَت اللتاَة التي تترّوُل بيَن البيوِت  

فارغًة  ... بقّنينِة العطرِ 
مستحمبًا  ... ترمُع الدمَع 

من عيون النساْء  
. (4) (وعيوِن الررال 

 

: وتفعيالت هذا المقطي كاآلتي
قطرٌة  
َفْاِعُمْن 
لقٌة / رِةعا / بْزُزرا 

َفْاِعُمْن    َفِعُمْن    َفِعُمْن 
واقلين / أعيُن الـ / كسرْت / زوِم  فانـ/ ضربَة ْز /مسَخْت 

َفِعُمْن      َفْاِعُمْن      َفْاِعُمْن    َفِعُمْن     َفْاِعُمْن    َفْاِعالْن  
عدساْت  / قيَت بْمـ / أنَت ألـ 

َفْاِعُمْن     َفْاِعُمْن     َفِعالْن 
ِت  / ـَن ْلبيو/ َوُل بيـ/ تترو/ َة ْلَمتي / َت ْللتا/وامتشْقـ 

َفْاِعُمْن   َفْاِعُمْنَلْاِعُمْن   َفِعُمْن   َفِعُمْن   َفْاِعُمْن   َفـ 
رغًة / عطِر فا / نـينِة لْـ / بقنـ 

ِعُمْن  َفْاِعُمْن   َفْاِعُمْن     َفِعُمْن 
ـتحمبًا  / دمَع مسـ/ ترمُع ْد 

َفْاِعُمْن     َفْاِعُمْنَلْاِعُمْن 
ِن ْنساْء  /من عيو

َفْاِعُمْن    َفْاِعالْن 
ِن ْرِررال / وعيو 

َفِعُمْن    َفْاِعالْن 
حذؼ أّوؿ » دوَف أْف يدخَؿ عميها عمة التشعيث التي هي  (َفِعُمفْ  )والصحيحة المخبونة  (َفْاِعُمفْ  )ُيالَحظ أّف الشاعَر هنا استعمَؿ التفعيمة الصحيحة 

.   (5)«أو ثاني الوتد المجموع 
صارت التفعيمة بطيئة بعض الشيء، وهذا يتناسب و الطابِي الحزيِف الذأ يضفي - بشكؿ مقصود أو بشكٍؿ   إرادأ – وبسبب عدـ إدخاؿ هذِذ العمة 

.  عميها ؛ ألفَّ القصيدة فيها تصويٌر لفتاٍة تجمُي دموَع الباكيف
:   (الديناصور )أّما مجيء التفعيالت مشعَّثةومخبونة فمثالها هذا المقطي مف قصيدة 

أستاُذ اآلثار ... ليَس الرزَء السابَع  )
لكْن يذكُر نقشًا .. أيضًا ينسى الممدرَ 
بمحاِء اليوكالبتوْز 

بزعانَف تخلُق بيَن مماِس البْحِر وقوس البْحْر  
بمخالَب رخٍّ تحمُل بيض الرخِّص من الوطِن الشتوّي  

 . (6) (إلى الوطِن الميلي 
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ثار  /ُذ آل  /أستا ... ـَع  /سابـِ  /رزَء س / ليَس ل 
َفْعُمْنَلْعُمْن    َفْعُل    َفْعوُلْن     َفْعُمْن   َفْعْل     

ُر نقشْن  /يذكـُ / لكن .. رَ  /ممَد  /ينَس لـْ  /أيضًا 
َفْعُمْنَلْعُمْن    َفْعُل   َفُعوُلْن     َفْعُل   َفُعوُلْن 

توْز   /كالبـ  /ء ليو /بُمحا 
َفِعُمْن  َفْعُمْنَلْعُمْن  َفْعْل 

س لبحر  /ر وقو  /س لبحـ  /ـَن مما  /فُق بيـ  /نَف تخـ  /بَزعا 
َفِعُمْنَلِعُمْنَلِعُمْنَلِعُمْنَلْعُمْن   َفِعُمْن    َفْعالْن  

ِي /شتوْيـ  /وطِن ْشـ  /ِخ من لـْ  /ض ْرُرخـْ  /مُل بيـ  /ٍخ تحـ /لَب رْخـ  /بمخا 
َفْعُمْن  فـَ   َفِعُمنْ  َفِعُمنْ  َفْعُمنْ  َفِعُمنْ  َفْعُمنْ  َفِعُمْن  َفِعُمنْ 

ميلي  /وطن مـ  /إَلْمـ 
ِعُمْن    َفِعُمْن    َفْعُمْن 

 

ثالث مّرات، وهذا جائٌز في شعر  (َفُعوُلفْ )في حقيقة األمر أفَّ تفعيمة المتدارؾ ليسْت نقيًة في هذا المقطي، فقد استعمَؿ الشاعُر تفعيمة المتقارب 
التفعيمة ؛ ألّف المتقارب والمتدارؾ مف دائرة عروضية واحدة، إْذ رّبما يحصؿ تداخؿ بينهما بشكٍؿ مقصوٍد ِمْف َلُدف الشاعر أو بشكٍؿ   إرادّأ، ولكف 

.  التفعيمة السائدة في هذذ القصيدة هي تفعيمة المتدارؾ
 

عند النقؿ؛ ألنَّهما متساويتاِف  (َفْعُمفْ  )التي تساوأ  (فاُلف )بالتمفظ وتفعيمة  (َفْاِعُمف )التي هي أسرع مف  (َفِعُمف)في هذا المقطي استعمَؿ الشاعُر تفعيمة 
.  ؛ ألّف فيها ساكنيِف ومتحركيفِ  (َفِعُمفْ  )و  (َفْاِعُمفْ  )أسرع مف  (َفْعُمفْ  )في الحركات والسكنات وتفعيمة 

 

. (7)«َفْعُمف و َفِعُمْف يجعؿ اايقاَع متسارعًا ومتالئمًا مي ا نفعاؿ السريي والمتوتر لمشاعر : ويبدو أّف اعتماد ا مكانيتيف » 
في أربي قصائد مّما يدّؿ عمى أّف  (َفْعُمفْ  )في عشر قصائد و استعمَؿ التفعيمة المشعَّثة  (فْاِعُمفْ  )وُيالَحظ أّف الشاعَر قد استعمَؿ التفعيمة الصحيحة 

.  القصائد تمتاُز بطابٍي حزيٍف يتالَءـ مي هذا البطىء اايقاعي ، ويّتحُد هذا اايقاع مي احساس الشاعر؛ لتكويِف السمفونية الوجدانية الرائعة
: ويحتؿ المتقارب المرتبة الثانية بعد المتدارؾ في شعر الشاعر، وهذا أنموذج مقتطي مف قصيدة نبوءة البفّ 

 

لقيوِة ثلِر الحبيبِة   )
ُبنُّ الميالي التي ستريء  

وترشُف فنراَن أياِمنا اآلتيْو  
سينلكُّ غيُب الثماْل 

ردائل قيوّية الميِس تُنبىُءباآلتياْت 
( 8) (سينلتح البنُّ عن ساعٍة بمذاِق المحّمى العسيل

 

ـِة   /حبيبـ  /ِة ثلِر لـ  /لقيَو 
َفُعوُل   َفُعوُلْن   َفُعوُل   َفـ  

تريء  /لتي سـَ  /لياِل لـْ  /بْنُن لـ 
عوُلْن   َفُعوُلْن   َفُعوُل   َفُعْوْل 

تيْو / ِمَنآل  /َن أْييا  /ف فنرا  /وترشـ 
َفُعوُلْن  َفَعْل      َفُعوُل    َفُعوُلْن   َفُعوُلنْ 

ثماْل  /ُك غيُب ثْـ  /سينلكـ 
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َفُعوُلْن     َفُعوُلْن    َفُعْوْل 
تياْت  /ىءبآل   /ِس تُنبِـ  /َية لميـ /ل قيوْيـ /ردائـِ 

َفُعوُل    َفُعوُلْن   َفُعوُلْن  َفُعوُل  َفُعوُلْن   َفُعوْل  
عسيْل  /محمَّمـ  /مذاِق لـ  /عٍة بـِ /ُن عن سا  /تح لبنـ  /سينَلـ 

َفُعوُلْن     َفُعوُل   َفُعوُلْن  َفُعوُلْن  َفُعوْل    َفُعوُل  َفُعوُلنْ 
 

.   (9)«ومعنى ذلؾ أّنه ُحِذؼ منها الخامس الساكف » في هذا النّص ُيالَحظ أّف بعض التفعيالت صحيحة وبعضها قْد دخؿ عميها زحاؼ القبض 
 ، فتصبح (10)«والمحذوؼ ما سقط مف آخرذ سبب خفيؼ»كما ُيالَحظ أّف بعض التفعيالت قد دخمْت عميها عّمة مف عمؿ النقص ، وهي عمة الحذؼ 

إسقاط » ، وُيالَحظ أّف نهايات األسطر الشعرية جاءت أغمبها مقصورة والقصر عمة مف عمؿ النقص ، و هي  (َفَعؿْ  )إذ تُنَقؿ الى  (َفُعو )التفعيمة 
.  (11)«ساكف السبب الخفيؼ و إسكاف متحركه 

 

وهذا القصر جاء لممدِّ بما يتناسب مَي جوِّ النشوة الذأ يعيشُه الشاعر إذ يمّد الكممة لإلحساس بعدـ ا نتهاء ؛ ألّنُه يريُد لهذا الجّو أف يدوـَ في الميالي 
.  وهي تفعيمة طويمة الَنَفس تنسجـُ مي هذا ا متداد الذأ أراَدُذ الشاعر (َفُعْوؿْ  )الطويمة الحالكة الظالـ ، إذ تصبح التفعيمة 

.  ويأتي الوافر في المرتبة الثالثة إذ نظـَ الشاعر خمس قصائد عميِه،اثنتاف منها مف المطوَّ ت
 

 ضيؼ المقامة الحادية والخمسيف)و  (قّبعة األرغفة ): واحتّمت المطولتاف المتاف ُنِظَمتا عمى بحر الوافر ثمثي ديواف غابة البحر وهاتاف المطولتاف هما
،وهذا  ( الديؾ السابي )و  ( مدّورة الكميف )و  ( حومة عصفور )بااضافة إلى هاتيِف المطولتيِف هناؾ ثالث قصائد ُنِظَمْت عمى بحر الوافر وهي . (

 : (حومة عصفور )أنموذج لهذا البحر وهو مقطي مف قصيدة 
مساًء بابُكم ملمْق  )

وظيرًا بابكم ملمْق 
... أبّكُر في المباح
  وبابُكم ُملمْق 

... بعدُ ... أطّوُف في األزّقِة 
  بين السور والخندْق 

( 12)(وبيَن مبارِح السنداِن والمطرق 

بُكم ملمْق / مساًء با 
َمَلْاِعْيُمْن  َمَلْاِعْيُمنْ 
بكم ملمْق / وظيرًا با 
َمَلْاِعْيُمْن  َمَلْاِعْيُمنْ 

... َمباح/ أبّكُر ِفْمـ 
... ُمَلْاَعـ ُمَلْاَعَمُتنْ 
بُكم ُملمْق /    وبا  

  َلُتْن     َمَلْاِعْيُمْن 
... دُ / أزّقِة بعـ / أطّوُف فْمـ 
ُمَلْاَعَمُتْن    مـَ    ُمَلْاَعَمُتنْ 

ر وْلخندْق /   بين ْسُسو 
َمَلْاِعْيُمن    َفْاِعْيُمن
ِن وْلمطرق / رِح ْسِسندا / وبيَن ُمبا 
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َمَلْاِعْيُمن  َمَلْاِعْيُمن ُمَلْاَعَمُتنْ 
 

 ، إْذ تصبح (13)«هو ما ُسكِّف خامسُه » والتفعيمة التي دخؿ عميها زحاؼ العصب و المعصوب  (ُمَفْاَعَمُتفْ )ُيالَحظ في هذا المقطي التفعيمة الصحيحة 
.  ؛ ألّنها تشابهها في الحركات والسكنات (َمَفْاِعْيُمف)وتُنَقؿ إلى  (َمَفْاَعْمُتف)التفعيمة بعد دخوؿ هذا الزحاؼ 

أطّوُؼ ): ويقوؿ  (وآتي في الصباح)ولـ يقْؿ  (أبّكُر في الصباح)إْذ يقوؿ الشاعر في القصيدة  (ُمَفْاَعْمُتفْ )أكثر حّدة في اايقاع مف  (ُمَفْاَعَمُتفْ )وتفعيمة 
؛ لمد لة عمى ااصرار الحاد عمى ا ستيقاظ مبكرًا والبحث الدائـ في ا زقة مف أجِؿ رؤية الحبيبة ، وحّدة ( وأمشي في األزّقةِ : )ولـ يقؿْ   (في األزّقةِ 

حافَظ الشاعر عمى توّترِذ الموسيقّي الذأ ظؿَّ يتصاعد و » ااصرار التي في الد لة تتناسب مي حّدة التفعيمة، وباستعماؿ التفعيمتيف معًا في هذا النص
. (14)«يخفت

 

. إْذ يتناسب اايقاع مي الد لة عند الشاعر ليشكِّؿ النّص الشعرّأ الجماليّ 
 

.  (15)«أفَّ بحر الوافر يوشؾ أْف يكوف مهَماًل في نتاج الرّواد ومف جاَء بعدهـ أيضاً »وُيالَحظ أّف الوافر يحتّؿ المرتبة الثالثة عند الشاعر رغـَ 
ورّبما كاف سبب احتالؿ بحر الوافر هذذ المرتبة هو انسجاـ إحساس الشاعر مي تفعيالِت الوافر القميمة التنّوع ؛ لعدـ حدوث صدمة أو طفرة نوعية 

داخؿ القصيدة تقتضي تليُّرًا كبيرًا في التفعيالت أو تنّوعًا فيها ؛ بسبب عدـ حدوث تنّوٍع أو تلّير في حياة الشاعر في الفترة التي كتب فيها هذذ 
.  ؛ ألفَّ تفعيالتُه قميمة التنّوع كما ُذِكَر أعالذ– بشكٍؿ   إرادّأ – القصائد مما أّدر الى استعمالِه بحر الوافر 

 

إذًا يتناسب اايقاع مي الواقي الذأ يعيشُه الشاعر ومي الد لة التي توحيها القصيدة ؛ ألّف الشعر ما هو إّ  تعبيٌر عف الواقي، واايقاع جزٌء مف الشعر 
الشاعر كالمؤلؼ الموسيقي يمارس، أثناء اابداع، عمميات التخيُّؿ الذأ يؤثر في تكّوف الشكؿ، والشاعر قد   يفكُر باألبعاِد الشكمية »؛ ألفَّ 

مكانية استثنائية في الحدس وتخّيؿ األبعاد الخفّية لمشكؿ الذأ، قد يتكّوف آنيًا، إّ   لقصيدتِه، لكّنُه يتمّتي بحسٍّ خاص، برؤية إبداعية، بإدراؾ خاص وا 
 ، ويحتؿُّ الرجز المرتبة الرابعة في شعر الشاعر؛ (16)«أّف القدرة اابداعية التي يتمتي بها الشاعر تمكنُه مف بموغ ااطار العاـ آلفاؽ شكمِه الشعرأ

.  والسبب في ذلؾ أّنه كثير الزحافات والعمؿ
 

تكمف في تعّدد إمكانياته الزمنية وقربِه مف النثر  (ُمْسَتْفِعُمف )ولعؿَّ أهـّ مّيزة في » ويتلّير شكؿ التفعيمة فيِه بسبب كثرة الزحافات والعمؿ الداخمة عميِه 
»(17)   .
 

. وتنّوع شكؿ التفعيمة هو الذأ يقود إلى تعدُّد إمكانياتها الزمنية، وهذا مما يتيح لمشاعر حرّية التعبير عّما يختمج مشاعَرُذ 
:   وهذا مثاؿ عمى ذلؾ ، وهو مقطي مف قصيدة ليمة المصّحة

أبحُت لؤلظافْر  )
- لمزرقة الحمراء-

.. وريدَي المزرقَّ 
  قمت فازرقي اإلبرة ياسيدة البياض 

.  (18)(المعطف األبيُض ال يشفُّ عن بقية األلوان
- حمراء/ لْزُزرقة لـ / -أظافْر / أبحُت لمـ 

َمَلاِعُمن     َفُعوُلن    ُمْسَتْلِعُمن    َمْلُعْوْل 
.. مزرقَّ /  وريدَي لـ  

ُمْسَتْلعـِ  َمَلاِعُمن
بياض / سيدة لـْ /إبرة يا / ت فازرقْمـ /   قمـ 

ُمْلَتَعُمْن   َفُعْوْل    ُمْلَتَعُمنْ    ُلْن     َمَلاِعُمن
ألوان /   بقّية لـ  /يشفُّ عن / أبيُض ال  /المعطف لـ 
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َمَلاِعُمن    َمْلُعْوْل  َمَلاِعْمن ُمْلَتَعُمنْ  ُمْسَتْلِعُمن
 

ماسقط »و الخبف هو أحد الزحافات إذ أّف المخبوف هو – ، و المخبونة  (ُمْسَتْفِعُمف )استخدـَ الشاعر في هذذ القصيدة بعض التفعيالت الصحيحة 
والطّي هو زحاؼ – ، والمطوية - ؛ لمشابهتها لها في الحركات والسكنات  (َمَفْاِعُمفْ  )وتُنَقؿ إلى  (ُمَتْفِعُمفْ  ) ، إْذ تصبح التفعيمة (19)«ثانيه الساكف

و استعمَؿ الشاعر تفعيالت أخرر   – لمشابهتها لها  (ُمْفَتَعُمفْ  )، وتُنقؿ الى (20)«هو حذؼ الرابي الساكف مف ُمْسَتْفِعُمف فتصير  ُمْسَتِعُمف » مفرد و 
َفُعوُلْف، َمْفُعْوْؿ، ): تدخؿ عمى الرجز في حالتِه العمودية ولكنها مباحة في شعر التفعيمة لمجمالية التي تضفيها عمى موسيقاُذ وهذذ التفعيالت هي 

.  هو الذأ أباَح لمشاعر حرية كبيرة في التعبير– كما ُذِكَر آنفًا – ، وهذا التنوع في التفعيالت  (َفُعوؿْ 
 

أّما الكامؿ والرَمؿ فقد احتاّل المرتبة األخيرة في شعر الشاعر و رّبما كاَف ذلَؾ ؛ ألفَّ الكامؿ يعّبر عف ا نفعاؿ الهادرء ، والرمؿ يعّبر عف ا نفعاؿ 
.  الحاد بسبب حّدة ايقاعهِ 

 

و التَّفوذ » . وانفعاؿ الشاعر ليس بطيئًا و  حادًا جدًا ، بؿ هو يّتسـُ بالحّدة أحيانًا وبالبطىءأحيانًا ويتخذ حالة وسطًا بيف ااثنيف في كثيٍر مف األحياف
، إذ أفَّ هذا ا نفعاؿ ما هو إّ  انعكاٌس (21)«المفظي سواء أكاَف شفاهيًا أو كتابيًا   يخرُج عف كونِه سموكًا وموقفًا و رؤية لمحياة والوجود ا نساني 

.  لمحالة التي يعيشها الشاعر التي تتسـُ با ستقرار النسبي تقريبًا ، لذلؾ نجد أّف هذيِف البحريِف احتاّل المرتبة األخيرة في شعرذِ 
ؿ عمى بحر الكامؿ، وهو مقطي مف قصيدة ثياب شرقية: و سيتناوؿ البحث أنموذجيفِ  : األوَّ

 

... تتخالُع األشياُء عن بعضٍ  )
  كخرٍق من قدوِد ثياِبَك المتيرِّصئاْت 

... البحُر يخمُع مورةً 
  والماشياْت 

 (22) (...غنرًا عمى رمِل البالجْ 
... بعضٍ / اشياُء عن /تتخالُع لـ 

... ُمَتلاِعُمْنُمْسَتْلِعُمْن    ُمْسَتْلـ
متيرِّصئاْت / ِد ثياِبَك لـ /ٍق من قدو /  كخر 

  ِعُمْن     ُمْسَتْلِعُمْنُمَتلاِعُمْن   ُمَتلاِعالْن    
... لُع مورةً / البحُر يخـ 

ُمْسَتْلِعُمْنُمَتلاِعُمْن 
  والماشياْت 
  ُمْسَتْلِعالْن 
... رمِل ْلبالجْ /  غنرًا عمى 
ُمْسَتْلِعالْن  ُمْسَتْلِعُمن ْْ

هو تسكيف الثاني المتحرؾ في  ُمَتفاِعُمْف فتصير  ُمْتفاِعُمْف : ااضمار» ، و التفعيمة المضمرة ، و (ُمَتفاِعُمفْ )وفي هذا المثاؿ توَجد التفعيمة الصحيحة 
.  لمشابهتها لها في الحركات والسكنات (ُمْسَتْفِعُمفْ )الى  (ُمْتفاِعُمفْ )، وتُنَقؿ (23)«

اذا كانت  (ُمَتفاِعالْف  )، إْذ تصبح التفعيمة ( 24)«ما زيد عمى اعتدالِه مف عند وتدِذ حرؼ ساكف » : و ُيالَحظ أفَّ نهايات القصيدة مذالة ، و المذاؿ 
إذا كانت مضمرة ، و هذذ الزيادة و ا متداد في التفعيمة يدّ ف عمى ا ستمرارية في هذذ النبرة الهادئة و في هذا الصوت  (ُمْسَتْفِعالفْ )صحيحة و

.  الناتج عف ااحساس باأللـ
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، و سيقـو البحث بتقطيي هذذ القصيدة بالكامؿ كي يشعر  (الضفة الثانية)أّما األنموذج الثاني فهو عمى بحر الرمؿ ، وهذا األنموذج هو قصيدة 
:  القارئ با نفعاؿ الموجود فيها

 

ّياِك الحديْث   ) قد تبادلُت وا 
يوَم أْن كاَن عمى ثلرِك ورْد 

وعمى سمعَي عطْر  
ياك الوماْل  وتبادلُت وا 

يوَم أْن كاَن عمى مدرِك دفْء 
وعمى كلي ارتعاْش 

ّياِك اإلشاراتِ  :- وتبادلُت وا 
 تعالي أنِت  -

 بْل أنَت َتعالْ  -

يوَم أْن كاَن ضريُج العرباْت 
: حائاًل بين الرميلينِ 

 اعبري  -

 أنَت الذي يعبرُ  -

! أنِت تقمديَن الشاطىء الثاني - 
نسيِت أننا ُكّنا أقتسْمنا الدفء والرعشَة؟ 

 بْل أنَت نسيتْ  -

    ****       ****        *****
( 25) (!!! يومًا َتبادْلنا الرماص ... رّبما 

 
ّيا / قد تبادلـ  ِك لحديْث  / ُت وا 

َفْاِعالتُْنَلِعالُتْن   َفْاِعالْت     
رِك ِورْد / َن عمى ثلـ / يوَم أْن كا 

َفْاِعالتُْنَلِعالُتْن     َفِعالْت 
عَي عطْر / وعمى سمـ 

َفِعالُتْن       َفِعالْت  
ّيا / وتبادلـ  ِك لوماْل / ُت وا 

َفِعالتُْنَلِعالُتْن    َفْاِعالْت 
رِك دفْء / َن عمى مد / يوَم أْن كا 
َفِعالُتْن      َفِعالْت   َفْاِعالُتنْ 

ِفـ ارتعاْش /  وعمى كلـ 
َفِعالُتْن       َفْاِعالْت 

ّيا / وتبادْلـ  :-  تِ / ِك إلشارا / ت وا 
َفْاِعالُتْن   َفـ  َفِعالُتنْ  َفِعالُتنْ 

 أنِت  /تعالي  -
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 ِعالُتْن   َفْاِعـ

 َت َتعالْ  /  بْل أنـ  -

 الُتْن      َفِعالتْ 

عرباْت / َن ضريُج لـ / يوَم أْن كا 
َفِعالُتْن        َفِعالْت  َفْاِعالُتنْ 
:  نِ / َن ْرَرميليـ / حائاًل بيـ 
َفْاِعالُتْن     َفـ   َفْاِعالُتن

 ْعبري -

 ْاِعاْل 

 بُر / َت ْلَمذي يْعـ / أْنـ  -

 ُتْن     َفْاِعالُتْن    َفِعـ

! ني / شاطيءْثثا  /تقمديَن شـْ / أنِت - 
َفْا  َفْاِعالُتنْ  َفْاِعالُتنْ  ُتنْ  ال

شَة؟  / دفء وْرَرعـ /َنْقَتَسْمَنْد / أننا ُكْنـ / نسيِت 
َفْاِعالُتْن   َفِعـ  َفْاِعالُتنْ  َفْاِعالُتنْ  ِعالُتنْ 

 َت َنسيتْ /  بْل أنـ  -

 الُتْن      َفِعالتْ 

    ****       ****        *****
!!! َنْرَرماص /   مًا َتبادْلـ / يو... رّبما 

َفْاِعالُتْن      َفْاِعالْت   َفْاِعالُتنْ 
مما  (َفِعالُتفْ  ) ، إْذ تصبح التفعيمة (26 )«هو حذؼ الثاني الساكف » : ُيالَحظ أفَّ بعض التفعيالت صحيحة وبعضها دخَؿ عميها زحاؼ الخبف، والخبف

.  بسبب سرعتها الزمنية (َفْاِعالُتفْ  )يكسبها حّدة أكثر مف 
 

سكاف متحركهِ : والقصر»ونجد أفَّ نهايات القصيدة قد دخَمْتها عمة مف عمؿ النقص وهي عمة القصر،   ) إْذ تصبح التفعيمة (27)«حذؼ ساكف السبب وا 
.  مما يكسبها َمّدًا يتالَءـ مي الوقفة (َفْاِعالتْ 

 

ذات طبيعة غنائية فهي متوزانة اايقاع بسبب مجيء الوتد المجموع الذأ هو محور ا رتكاز اايقاعي بيف سببيِف خفيفيِف، وهذا ما  (َفْاِعالُتفْ )وتفعيمة 
( 28). يكسب التفعيمة سمتي السرعة والبروز الحاد في اايقاع

 

وهذا ا نفعاؿ واضٌح في د لة القصيدة فالشاعر عّبَر عف إرادة قوية لالرتباط بينُه وبيف حبيبتِه ولكف هذذ اارادة فّرقْتها الطائفية المقيتة مّما أّدر إلى 
تتناسب  (فاِعالُتفْ )هذا اانفعاؿ القوّأ ؛ ألّف الشاعر أراَد كسر القيود بحدة ، و مْقت الطائفية التي حالْت دوَف ارتباطِه بحبيبتِه ، إذ أّف حّدة التفعيمة 

. مي الحّدة واانفعاؿ في د لة القصيدة
 

.     وهكذا ُيالَحظ أفَّ قصيدة التفعيمة عّبرْت عّما أراَدُذ الشاعر بأمانة إذ استعَمَمت البحور المناسبة اظهار د لة القصيدة و اختالجات الشاعر
الموسيقى الّداخمية :المبحث الثاني

تناَوَؿ البحث الموسيقى الخارجية لمنّص و بيََّف كيَؼ يرتبط اايقاع بد لة القصيدة ، وها هَو اآلف بصدد دراسة نوٍع آخر مف الموسيقى أ  وهي 
ظهار وغيرها، ومدر تأثير  الموسيقى الداخمية، و هي الموسيقى التي تعتمد عمى المكونات الداخمية لمنّص مف أصواٍت وحروٍؼ وتكرارات وحذٍؼ وا 

. ذلؾ في الد لة
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:  وهذذ بعض ظواهر الموسيقى الداخمية
(...   األموات )انسرام الحروف  (1

استعمَؿ الشاعر في أغمب قصائدِذ أصواتًا تتناسُب مي انفعا تِه و تعّبُر عّما في نفسِه مف فرٍح و حزٍف و مرارٍة و ألـٍ و حسرٍة و غيرها مف المشاعر 
. التي تعتمُؿ نفسهُ 

. و سيتناوؿ البحث بعَض األمثمة لبياف انسجاـ هذذ األصوات مي مشاعر الشاعر ومي د لة القصيدة
:  التي يقوؿ فيها الشاعر (حمى السمندؿ )األنموذج األوؿ هو قصيدة 

... ُيباِغُتَك البردُ 
محرارَك اآلَن يقرُأ عشرًا  

ويحموم موقِدَك المتيافِت ذاريًة لمسخاْم 
رَت عبَر رمادَك برق نياٍر َمطيْر  تنوَّ

بِو قْد تتبْطَت نارًا  
  وشيئًا شبييًا بعينيَك 

يقدُح ..   يقدحُ 
  يمتيُب الخْدُر 

  تقتحُم الخْدَر قامُتَك الحاميْو  
تذّكرت مرَد اشتعالَك  

إذ تمطمي زرقة النار فررًا 
وتنَدسُّ في حمرة الرمِر ظيرًا 

... وليالً 
: تنادي رراَل المطافيء 

  عودوا وال تقمقوا 
ويمتيُن اإلحتراْق ... عمى رسٍد يعشُق الميَب األبديَّ 

ويطلُح كالزئبِق المتماعِد من فورة الروِح حدَّ التراْق 
تزيُح رمادَك عن عارضيْك 

تزيح السخاْم 
تزيح السخاْم 

وتسبُح في لّرٍة من سواْد 
ومثُل انطلاِء القميدِة في ِخْدرِىا  

يتطافت مرُد اشتعالك  
ترمي كتاَب الحماسْو 

 (عمَر الرميد االخيرْ  )وتبتاُع 
 ترّمَد فيو المداْد  وتقرأ سطراً 

يطوُل بَك اإلرتراْف 
!  حياًء؟ وزائرة الميِل قْد خررْت من عظامَك الئذًة باللرار 

أتحسُب أنَّ اللحولَة ُتخِرُل أنثى؟ 
! وُتلضُب حّمى؟
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! ؟ أّي احمرار... وُترمي احمرار األنوثِة في ورناِت القميدة
وأنَت ُتحّدُق في ِخْدرِىا اآلَن مرترلًا 

فرؤيا  رؤيًا ... تترمُد رؤياَك 
خمسًا  : ومحرارك اآلن يقرأ 

! ؟ أّنى لك اإلنتحار.. ُشمَّْت يداَك من البردِ .. يداَك من البرد
؟  ومن سيحرُر بالموت قّطتك السابعوْ 

... ومن ذا ُيطّيُر بالنارِ 
من ذا سيبعث بالرّثِة السيِب 

؟     لو نلقْت طائعوْ 
 (قّبِة الطين)إلى 

(  البررسية )والوىج قد غادَر 
ُمذ ُأطِلئْت كالقميدة ناُر السمندِل 

دْع مقطَع االرتراف االخير  
 (29)ملرًا : فمحرارك اآلن يقرأ 

يممس أعمى لثة الثنايا العميا ويفارقها عدة مرات فيخرج » ورَد صوت الراء أكثر مف ستيف مرة في هذذ القصيدة والّراء صوت تكرارّأ؛ ألف المساف 
.  (31)« مرتعٌد او مرفرؼ» ، إذ افَّ المساف يضرب عمى المثة أكثر مف مرة في صوت الراء لذلؾ فهو صوٌت ( 30)« الصوت مكرراً 

وهذا اارتعاد الذأ في الصوت طابَؽ ا رتعاد والبرد المباغت واارتجاؼ الذأ توحي به د لة القصيدة ، إذ افَّ هذا ا رتعاد وا رتجاؼ   تذهُبُه 
.  النيراف الممتهبة ؛ ألفَّ السمندؿ يوضي في النار ويبقى بارداً 

.  وهذا الحيواف ُعبَِّر بِه عف معاناة اانساِف الذأ يضنيِه البرُد ؛ ألّنُه بحاجة لمحناف الدافئ الذأ   تعّوُضُه نيراف الدنيا
:  التي هي إحدر مطو ت ديواف غابة البحر ( ضيؼ المقامة الحادية والخمسيف )و سيتناوؿ البحث أنموذجًا آخر وهو جزء مف قصيدة 

تساءَل سائٌح وسَط السواِد يسيُر  
! واآلفاق مدخنةٌ 

! ىنا أرُض السوادِ - 
يسّرنا أْن نسمَع المستشرقين  

 (اإلخوَة األضيافَ  )
أغنيًة 

( 32 )الكسيره ( القماميل )عمى نلم 

. إنَّ في ىذا المقطع تناغمًا موتيًا وىو تكراٌر لحرف السين
. (33)«مبدأىا من أسمة المسان » والسين من الحروف األسمية إذ أنَّ 

تمتدُّ أسمة المسػاف حتى تقترب مف صفحتَي الثنيتػيػف العميْيِف فال يبقى لمهواء إّ  مػنػفػػٌذ دقػيػؽ بػيػف أسمػة المسػاف »ولخروج أأٍّ مف الحروؼ األسمية 
.  (34)«وصفحتػي الثػنػيتػيػِف فيخػرج منُه صػافراً 

ومي السيف   ارتفاع ألقصى المساف أو مقدمِه، و  تقّعر و  زمير، فهي مهموسة رخوة » ولكؿِّ مف األصوات األسمية خصائصُه التي تميزُذ عف غيرِذ، 
؛ ألّنُه عبَّر (35)«منفتحة مستفمة مصمتة   ، وهذا الهمس والصمت الذأ في صوِت السيف هو الذأ قاَد الشاعر إلى استعمالها في تعبيرِذ بشكؿ   ارادأٍّ

عف سائٍح حائر في صمتِه يتساءُؿ ويسيُر وسَط السواد، والسواد فيه كثيٌر مف الصمِت والسكوف واللموض إذ إّنه يتناسب مي صوت السيف، و 
.  إحساس الشاعر المرهؼ جعمُه يتوفؽ بالتعبير عف الحاَلة التي أراَد وصفها

:  وفي هذذ القصيدة ذاتها نجد تناغمًا صوتيًا في صوت الحاء في قوؿ الشاعر
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.. وللحُة الشرقيِّص 
ما برحْت تمضُّ الشقرَة الرقطاَء والرلَن المميق  

بآلٍة قدمْت من االرشيف  
( . 36)نحو الواحِة المحِل 

غير أنَّه حيف يتأممُه يأخذ بموسيقاذ وايحاءاتِه ويحّس فيِه عطشًا »الشطر األخير مف هذا المقطي يبدو لمقاررء عند النظرة األولى شطرًا اعتياديًا 
.   ، إذ إفَّ الواحَة محٌؿ وهذا فيه إشارة لمظمأ والجفاؼ(37)«يترقرؽ يوحي به حرؼ الحاء

 ، وفي هذا الصوت مف المعاناة واأللـ ما هو جمّي ؛ ألفَّ الذأ (38)«  يخفى ما في صوت هذا الحرؼ مف تعبير عف الصمت و التوّحد»كما أّنُه 
ـُ يقوؿ  .  ، وهذا األلـ واضٌح في د لة القصيدة ( أح )يتأل

وفي دواويف الشاعر تنتشر ظاهرة التناغـ الصوتي انتشارًا كبيرًا لو ُخّصَص لها بحٌث لذاتها لتَـّ اكتشاؼ الكثير مف المعاني والد ئؿ لألصوات 
المتناغمة ولكف هذا البحث هدفُه توضيح هذذ الظاهرة مف خالؿ بعض النماذج القميمة وفسح المجاؿ لدراسة ظواهر أخرر يمكف جمعها بيف دفتي هذا 

.  البحث المصّلر
:  التَّكرار  (2

.  (39)تقـو آلية التكرار عمى مستور األصوات والكممات والجمؿ والتراكيب وتتجّمى في التراكـ و التبايف
إفَّ المفظ المكّرر »: و لمتكرار فائدة كبرر في كثير مف النصوص فهو يكسب النّص انسجامًا مف حيث الموسيقى والد لة ، ولمتكرار شرطاف ا وؿ 

 بدَّ أْف يخضَي لكؿ ما يخضي له الشعر عمومًا مف قواعد ذوقية »أفَّ التكرار : ، والشرط الثاني(40 )«ينبلي اْف يكوَف وثيؽ ا رتباط بالمعنى العاـ
.   (41)«وجمالية وبيانية

. والشاعر عبد العزيز عسير قد استعمَؿ هذذ اآللية في كثير مف قصائدِذ، و سيتناوؿ البحث نماذَج لتوضيح هذذ الظاهرة
: التي قاؿ فيها (تطهير)هو قصيدة : األنموذج األوؿ

ستملو بنا الذاكرْه 
ناضرْه .. ستملو وروه األحبة ناضرًة 

تعالْي 
-  تيامنتِ -

مّري بتنممِة الُيمِن  
ُضّمي ...   ُضّمي عمى َحّبِة العاِج 

  Delete: ..   وملتاُحنا لمبياِض 

لينزاَح ماٍض مقيْت  
بتيامِو الحائرْه 

لتنطلىء الميمة اللابرْه 
فيملو البياض  
بنامعة الذاكرْه 

ملحًة طاىرْه ... ُنطّيُرىا
إلى َغِدىا ناظرْه 

ونتمو معًا في المالة  
وروه يومئٍذ ناضرْه  

( 42)إلى ربِّصيا ناظرْه 
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َر الشاعر لفظة  ثالث مرات لمد لة عمى تثبيِت الفرِح والسروِر وتوكيدهما في القصيدة ، وهذا التكرار مّدَد النص لثالثة أشطر إضافية  (ناضرة)كرَّ
وأضفى عمى القصيدة جمالية خاّصة، إْذ أفَّ وجوَذ األحبِة فرحٌة مبتشرٌة في الحاضر وفي المستقبؿ وفي كؿ وقت، وهذا التكرار حصؿ عمى مستور 

.  المفردة
:  التي يقوؿ فيها الشاعر (حومة عصفور)أّما ا نموذج الثاني فهو قصيدة 

بابكم ملمقْ  .. مساًء 
بابكم ملمْق .. وظيرًا 

... أبّكر في المباح
  وبابكم ملمقْ  
.. بعدُ ... أطّوُف في األزقة ِ 

  بْين السوِر والخندْق 
وبين مبارح السندان والمطرق 

! وقد ُأطرقْ 
أشَنْق .. أمَمُب فوَق أقرِب سدرٍة .. وأطرُق 

.. وقد أْسَحقْ 
.. وقْد ُأْحَرقْ 

... ولكّني أعوُد الى الزقاق ِ 
( 43)!!!    وبابكم ملمقْ 

أربي مرات، وهذا التكرار عمؿ عمى تمطيط النص إْذ زاَد عميِه أربعة  (بابكـ ملمؽ)وهذا التكرار حصؿ عمى مستور الجممة إذ كّرَر الشاعر جممة 
.  أشطر، واألهـ مف ذلؾ د لته، إْذ تتضح الحومة والظمأ الذأ يشعر به الشاعر عْبر هذا التكرار

. الحبيبة مهما كانت العواقب/ وهذا التكرار يوّضُح إلحاح الشاعر واصراَرُذ عمى رؤية المرأة 
:  أّما األنموذج الثالث فهو المقطي األخير مف قصيدة الذئب الذأ يقوؿ فيه الشاعر

ورأسَك يمتدُّ دوَن شريٍك يقاسُمَك الرأَس  
رأُسَك يمتدُّ في البرِّص 

يمتـــدُّ  ... يمتـدُّ ... يمتدُّ 
ال حدَّ لمبرِّص  

ال حدَّ لمرأِس  
( 44)ال حدَّ لمكمماْت 

النوع ا وؿ هو تكرار المفردة وهذا النوع تناولُه البحث في المثاِؿ ا ّوؿ، أّما النوع الثاني فهو تكراُر الصيلة، إذ : وفي هذا المقطي نوعاف مف التكرار
.  (45 )«مساهمة في تمطيط النص و انسجامِه ايقاعيًا ود لياً » تكّررْت   النافية لمجنس واسمها ثالث مرات 

.  ولهذا التكرار د لة عميقة إذ إنَّه يشير إلى ا متداد الذأ   حدود لهُ 
:  أّما األنموذج الرابي فهو قصيدة القبح التي يقوؿ فيها الشاعر

كْي ُيلّني لمحبيبْو 
أطمقي منقاَرُه األحمَر 

من رلنيِك  
ما في العين من متسٍع 

إاّل لموٍت واحٍد  
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يملو  
كمرآِة الحبيبْو  

برعُم الدفمى الذي مرَّ عمى حْمِر الشلاه 
ضاق بالحمرةِ  

ىل في دورِة المرآِة  
من مّتسٍع 

إاّل لثلر واحٍد 
ضيِّصقٌة  ... دائرٌة 
عائدٌة ... سّيدةٌ 

نحو الحقيبْو 
كي ُيلّني لمحبيبْو 

أطمقي عينيكِ  من رلنيِك 
ىذا شاعٌر 

طّوقُو البحُر 
بالمرآِة .. فضاقْت حمرة االشعار 

ىل تّتسُع المرآة لمرؤيا السميبْو 
( 46 )كي يلّني لمحبيبوْ 

وهذا التكرار عمى مستور المقاطي يوّلُد لدر القاررء »ثالث مرات إذ إّنه كّررها مي كؿِّ مقطي مف مقاطي القصيدة  (كي يلني لمحبيبهْ )كّرَر الشاعر 
احساسًا دائمًا بالعودة إلى بداية النصِّ مي ا حتفاظ برغبتِه في مواصمة الرحمة حتى النهاية وهكذا فهو أشبه ما يكوف بالحمقة الدائرية التي   تنتهي 

. (47)«يساعد عمى تناسؿ النص و توالدِذ حتى نهايتِه التي هي البداية أصالً  (الدورأ)وهذا النوع مف التكرار الذأ نصفُه بالتكرار 
وهكذا ُوفَِّؽ الشاعر في استعماؿ التكرار المناسب في المكاف المناسب لمتعبير عف المشاعر بطريقة بسيطة بعيدة عف التكّمؼ و التعقيد نابعة مف 

.  احساٍس عميؽ ونَفٍس طويٍؿ وتعبير جماليّ 
:  التَّدوير  (2

إفَّ السطر الشعرأ بنية » قْبَؿ أْف يتناوؿ البحث التدوير في شعر الشاعر ينبلي أف يفّرَؽ بيف مصطمح السطر الشعرأ ومصطمح الجممة الشعرية إذ 
. (48)«موسيقية تشلُؿ مف حيث الحيز سطرًا مف القصيدة يصؿ امتدادُذ الزمني في بعض األحياف وفي أقصى الحا ت الى تسي تفعيالت 

ف ظّمْت محتفظة بكّؿ خصائصهِ » في حيف أفَّ الجممة الشعرية  فالجممة تشلؿ أكثر مف سطر، وقد تمتدُّأحيانًا الى . بنية موسيقية أكبر مف السطر وا 
.  (49)«خمسة أسطر أو أكثر 

.  إذ إفَّ القصائَد الخالية مف التدوير اعتمدت السطَر الشعرّأ، والقصائد المدورة اعتمدت الجممة الشعرّية في تْركيِبها
. وعندما أجرر البحث إحصائية لشعر الشاعر وجَد اّف لديِه خمس عشرة قصيدة خالية مف التدوير تماماً 

:  وسيتناوؿ البحث أنموذجًا عمى القصائد الخالية مف التدوير وهذا األنموذج هو قصيدة الحوت
الوحيد  

ما ارتقيُت الى متِنيا  
وخاَن اللراب  .. يوَم عاَد السنونو 

كنَت أنَت الدليل الوحيد الى اليابسْو 
يوَم غادرتُ  أحشاَءَك المظممْو 

سقطْت مقمتاَي عمى كبدٍ  
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المٌع زيتيا  
كنَت من يوميا  

نبع الزيوت الوحيد .. أنت
لبنادقنا 

والدليل الوحيد 
 (50)لبواررنا العاطبو

 
الوحيد 

َفْاِعالْن  
متنيا /  ُت إلى /مرتقيـ

َفْاِعُمْن    َفِعُمْن     َفْاِعُمْن  
َن للراب  / وخا.. نو  /َد سسنو / يوَم عا

َفْاِعُمْن     َفْاِعالْن   َفْاِعُمْن    َفْاِعُمن ْْ
يابسْو  / د إَلمـ /ل لوحيـ / َت ْددليـ / كنَت أْنـ

َفْاِعُمْن    َفِعُمْن        َفْاِعُمْن  َفْاِعُمْن        َفْاِعُمن ْْ
مظممْو  / شاَءَك لـ / درتُ  أحـ /يوَم غا

َفْاِعُمْن  َفْاِعُمنْ  َفْاِعُمْن    َفْاِعُمنْ 
كبٍد  / َي عمى / مقمتا /سقطْت 

َفِعُمْن     َفْاِعُمْن   َفِعُمْن   َفِعُمْن 
زيُتيا  /مٌع  ال

َفْاِعُمْن  َفْاِعُمْن 
يوميا /  كنَت منْ 

َفْاِعُمْن      َفْاِعُمْن 
ت لوحيد  /ع ْزُزيو / نْبـ.. أنت

َفْاِعُمْن       َفْاِعُمْن      َفْاِعالْن 
دقنا  / لبنا

َفِعُمْن  َفِعُمْن 
ل لوحيد  / وْدَدلْيـ

َفْاِعُمْن     َفْاِعالْن 
عاطبو  / ررَنمـ / لبوا

َفِعُمْن   َفِعُمْن    َفْاِعُمْن 
ّف الدفقة تمتّد في بعض األحياف  السطر مهما امتدَّ فإّف له طوً  معقوً    يستطيي اف يتجاوَزذُ »فهذذ القصيدة اعتمدت السطَر الشعرّأ ، و  لى إ، وا 

مف الواضح أفَّ هناؾ مشكمة في هذا النوع مف الشعر ، فالسطر الشعرّأ يصبح ، في أحياف كثيرة ، اطارًا ضيقًا يحّجـُ » ، إذ إنُه (51)«مدر أبعد
 ؛ لذلؾ يمتجأ الشاعر إلى التعبير بنَفٍس أطوؿ ُمستعِماًل الجممة الشعرية في بعض أجزاء (52)«الدفقة الشعورية الممتّدة التي يجيش بها صدر الشاعر 

القصيدة أو في كثير مف أجزائها، إْذ وجَد البحث أفَّ لدر الشاعر تسي عشرة قصيدة فيها مقاطي مدورة ، وهي تحتوأ عمى الجمؿ الشعرية في بعض 
.  أجزائها وعمى األسطر الشعرية في البعض اآلخر
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:   ( مرارة )و سيتناوؿ أنموذجا لهذذ القصائد و هو مقطي مف قصيدة 
ُمّبي النقيْع ... يا ابنة األىل 

.. أخرريني من الكتس 
... وانَسيْ ..    ثمَّ اشربي الحمَو 

.. ليتني .. ليتي  يا.. أنا المرُّ 
( 53)... ليتني أستطيع ْ 

 
ِبنَّقيْع /ُمبـ... أىل /يا ابنة لـ

َفْاِعُمْن        َفْاِعُمْن        َفْاِعالْن 
.. كتس /ني من لـ/أخرريـ

َفْاِعُمْن     َفْاِعُمْن    َفْاِعـ 
... َسيْ /وانـ.. حمَو /َم اشربمـ/   ثمْ 

   ُلْن   َفْاِعُمْن   َفْاِعُمْنَلْا 
.. ليتني / .. ليتي / يا .. مرُّ  /أنا لـ 

ِعُمْن   َفْاِعُمْن   َفْاِعُمْنَلْاِعُمْن 
... أستطيع ْ / ليتني 

َفْاِعُمْن   َفْاِعالْن 
ولكف بعد ذلؾ يجيش ااحساس بالمرارة مما يدفي الشاعر  ( ُصّبي النقييْ ... يا ابنة األهؿ  )في بداية القصيدة استعمَؿ الشاعُر السطر الشعرأ في 

وأحيانًا تمتّد الدفقة الشعرية إلى . ألْف يصيَح بنَفٍس أطوؿ   يمكف لمسطر الشعرأ استيعابُه فيعبُِّر عف إحساسِه بوساطة الجممة الشعرية الطويمة النَفس
:  أبعد مف ذلؾ، إْذ يمتّد نَفس الشاعر داخؿ القصيدة دوَف انقطاٍع ، و  نجد لدر الشاعر قصيدتيف مدورتيف بالكامؿ وهما

(  مدّورة الكمين )و  ( سيدة البيت البارد )
:  و سيتناول البحث القميدة األولى أنموذرًا لبيان ىذه الظاىرة

.. أنزُل نحو مقيىً .. إلى الطُرقاِت .. البيت يطردني 
!.. والمالُذ يعوُد يطرُدنييلى َبْرِد اللراشِ 

يعوُد ينليني اللراُش 
!... إلى زقاقٍ 

!!... ضّمُة المنلى تعيُد ماللَة الوطنِ 
... الماللَة 
... والماللةَ 
... والكراىةَ 

... كْم َحَوْت اضبارُة المشدوِد باألوراقِ 
( 54)! من ستم الميالي الباردْه؟... 

.. ىىً /زُل نحو مقـ /أْنـ .. طُرقات  /إَلْط .. ردني /البيت يْطـ 
ُمَتلاِعُمْن     ُمْسـ   ُمَتلاِعُمنْ  ُمَتلاِعُمنْ  ُمْسَتْلِعُمنْ 

!..  شِ  / َبْرِد للرا/ رُدني إلى /  ُذ يعوُد يطـ/ ولمال
ُمْسَتْلِعُمْن    ُمـ  ُمَتلاِعُمنْ  َتْلِعُمْن   ُمَتلاِعُمنْ 



172                                                               International Journal of Language and Literature, Vol. 7, No. 1, June 2019 
 
 

ش / فيِنملرا  /يعوُد يْنـ  
َتلاِعُمْن   ُمْسَتْلِعُمْن   ُمـ     

!... ق/ إلى زقا 
َتلاِعُمْن    ُمْسـ 

!!... وطنِ  /ُد ماللة لـ /منلى تعيـ   /ضّمة لـ 
ُمَتَلـ  ُمَتلاِعُمنْ  َتْلِعُمْن     ُمْسَتْلِعُمنْ 

... لة / لمال 
ْاِعُمْن  ُمتَـ 

... لة/ ولمال 
َفْاِعُمْن   ُمتَـ 

... ىة/ ولكرا 
َفْاِعُمْن  ُمتَـ 
... أوراقِ / مشدوِد بمـ / إضبارُة لـ / كْم َحَوْت 

ُمْسَتْلِعـ  ُمْسَتْلِعُمنْ  َفْاِعُمْن      ُمْسَتْلِعُمنْ 
! ِلْمبارده؟/  ستم ْلَميا / من ... 

 ُمْسَتْلِعُمنْ  ُلْن       ُمْسَتْلِعُمنْ 
ـَ مستمرٌّ عنَد الشاعر و  ينقطُي عمى طوؿ األياـ و الميالي، وهذا مما أّدر الى استمرار القصيدة دوف انقطاع  عْبَر متابعة القصيدِة يتضح أفَّ السأ

. لمتعبير عف استمرارية الحالة التي يشعر بها الشاعر وهي حالة السأـ مف تمؾ السيدة
ـْ تأِت عبثًا بؿ هي جزٌء   يتجزأ مف السمفونية التي ترتبُط ارتباطًا وثيقًا بد لة القصيدة التي  وعبر ا طالع عمى النماذج ُيالَحظ أفَّ ظاهرة التدوير ل

.  تعّبُر عف أحاسيِس الشاعر واختالجات نفسهِ 
 :الخاتمة

:   والتمعُّف الدقيؽ بقصائدِذ تبيََّف اآلتي (عبد العزيز عسير )عْبر دراسة البحث لدواويف الشاعر 
وفؽ الحاؿ التي )انسجاـ التفعيالت مي د لة القصيدة، إذ تنخفض السمفونية في حاؿ الهدوء، وترتفي في حاؿ ا نفعاؿ، وتتخذ حالة وسطًا احيانًا  (1

 . ، وكؿ هذا يرتبُط بالزمف الذأ تستلرقُه التفعيمة ، الذأ يعتمُد عمى الحركاِت والسكناِت التي تشكِّؿ المعزوفة وتكسبها صفتها المميزة (يعيشها الشاعر

 . تَناُغـ األصوات وارتباطها الوثيؽ بد لة القصيدة، فكّؿ صوت يرتبُط بحاؿ معينة وُيعبَّر عف إحساس معّيف داخؿ نْفِس الشاعر (2

 . استعمَؿ الشاعر ظاهرة التكرار في كثير مف نصوصِه لتوضيح َقْصدِذ بشكٍؿ جميٍّ و اضفاء جمالية خاصة عمى النّص  (3

.   وهكذا اتحدْت الظواهر الموسيقية مي الد لة انتاج النّص الشعرّأ الجمالّي القصدأّ 
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 ، و1985، 1، يذًذ يفراح، انًزكش انثمافٙ انؼزتٙ، انذار انثٛضاء ، ط-اسرزاذٛجٛح انرُاص- ذذهٛم انخطاب انشؼزُ٘ٚظز ، - 

. 126ص
40

. 229لضاٚا انشؼز انًؼاطز ، َاسن انًالئكح ، ص - 
41

. 229انًظذر َفسّ ، ص - 
42

. 14 ، 13سٛذج انذاكزج ، ػثذ انؼشٚش ػسٛز ، ص - 
43

. 21سٛذج انذاكزج ، ػثذ انؼشٚش ػسٛز ، ص- 
44

. 24ػادٔا يؼٙ تؼذ اَذسار انًاء، ػثذ انؼشٚش ػسٛز ، ص- 
45

. 82 ، ص و2004، 1دًذ َاْى ، دار انشؤٌٔ انثمافٛح انؼايح، تغذاد ، طأانرُاص فٙ شؼز انزٔاد، - 
46

. 53ػادٔا يؼٙ تؼذ اَذسار انًاء، ػثذ انؼشٚش ػسٛز ، ص - 
47

. 83دًذ َاْى ، صأانرُاص فٙ شؼز انزٔاد، - 
48

 ، و1972، 2لضاٚاِ ٔظٕاْزِ انفُٛح ٔانًؼُٕٚح، ػش انذٍٚ اسًاػٛم ، دار انؼٕدج ٔ دار انثمافح، تٛزٔخ ، ط: انشؼز انؼزتٙ انًؼاطز- 

. 108ص 
49

. انًظذر َفسّ ٔانظفذح َفسٓا- 
50

. 10ػادٔا يؼٙ تؼذ اَذسار انًاء، ػثذ انؼشٚش ػسٛز ، ص- 
51

. 109لضاٚاِ ٔظٕاْزِ انفُٛح ٔانًؼُٕٚح ، ػش انذٍٚ اسًاػٛم ، ص : انشؼز انؼزتٙ انًؼاطز - 
52

. 67انشكم انًٕسٛمٗ فٙ شؼز دسة انشٛخ جؼفز ، يشراق فانخ انفضهٙ، ص- 
53

. 33سٛذج انذاكزج ، ػثذ انؼشٚش ػسٛز ، ص - 
54

. 39انًظذر َفسّ، ص - 

 

:  ممادر البحث ومرارعو

: انذَّٔأٍٚ انشؼزٚح نؼثذ انؼشٚش ػسٛز / أ

 . و2006سٛذج انذاكزج ، ػثذ انؼشٚش ػسٛز ، يكرثح انمثح ، انؼزاق ، انثظزج ،  -1

 . و2001ػادٔا يؼٙ تؼذ اَذسار انًاء، ػثذ انؼشٚش ػسٛز ، يكرثح انمثح ، انؼزاق ، انثظزج ،  -2

 . و2003غاتح انثذز، ػثذ انؼشٚش ػسٛز ، يكرثح انمثح ، انؼزاق ، انثظزج ،  -3

:  انكرة انًطثٕػح/ ب

، 2اإلٚماع فٙ انشؼز انؼزتٙ يٍ انثٛد انٗ انرفؼٛهح، يظطفٗ جًال انذٍٚ، يطثؼح انُؼًاٌ، انُجف األشزف، ط -1

 . و1974

 .و2005، 1طٕر انرُٕع ٔاالداء، أسؼذ يذًذ ػهٙ، دار انشؤٌ انثمافٛح، تغذاد، ط..تٍٛ االدب ٔانًٕسٛمٗ  -2

 . و1985، 1، يذًذ يفراح، انًزكش انثمافٙ انؼزتٙ، انذار انثٛضاء ، ط-اسرزاذٛجٛح انرُاص- ذذهٛم انخطاب انشؼز٘ -3

ذذٕالخ انشجزج، دراسح فٙ يٕسٛمٗ انشؼز انجذٚذ ٔذذٕالذٓا، يذسٍ اطًٛش، دار انشؤٌٔ انثمافٛح انؼايح، تغذاد ،  -4

 . و2006، 1ط

 . و2004، 1انرُاص فٙ شؼز انزٔاد، أدًذ َاْى ، دار انشؤٌٔ انثمافٛح انؼايح، تغذاد ، ط -5

 . و2007 ، 1، يسهى دسة دسٍٛ، دار انسٛاب ، نُذٌ، ط-دراساخ فٙ انثُٛح ٔانذالنح - جًانٛاخ انُض األدتٙ  -6

 . و2006، 1دزكح انشؼز انؼزتٙ انذذٚث يٍ خالل اػاليّ فٙ سٕرٚح ، ادًذ تساو ساػٙ ، دار انفكز، ديشك، ط -7
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 . و1993ساٚكهٕجٛح انشؼز ٔيماالخ أخزٖ، َاسن انًالئكح ، دار انشؤٌٔ انثمافٛح انؼايح ، تغذاد ،  -8

، 1، دراسح فُٛح ، فٓذ يذسٍ، دار انشؤٌٔ انثمافٛح انؼايح، تغذاد ، ط1995-1947: انشؼز انذذٚث فٙ انثظزج  -9

 . و2007

لضاٚاِ ٔظٕاْزِ انفُٛح ٔانًؼُٕٚح، ػش انذٍٚ اسًاػٛم ، دار انؼٕدج ٔ دار انثمافح، تٛزٔخ ، : انشؼز انؼزتٙ انًؼاطز -10

 . و1972، 2ط

فظٕل فٙ َشأذّ ٔ يثادث فٙ ذأطٛالخ يؼارفّ، ػثذ انذسٍٛ يٓذ٘ ػٕاد، يؤسسح انؼارف : فمّ انهغح انؼزتٛح -11

 . و2008، 1نهًطثٕػاخ، تٛزٔخ، ط

ٍّ انرمطٛغ انشؼز٘ ٔانمافٛح، طفاء خهٕطٙ، دار انكرة ، تٛزٔخ ، ط -12  . و1966، 3ف

 . و1962لضاٚا انشؼز انًؼاطز، َاسن انًالئكح، يطثؼح دار انكرة، تٛزٔخ ،  -13

، ذذمٛك دًٛذ دسٍ (اتٍ انخطٛة انرثزٚش٘)انكافٙ فٙ انؼزٔع ٔانمٕافٙ، اتٍ سكزٚا ٚذٛٗ تٍ ػهٙ انشٛثاَٙ  -14

 . و1982انخانظٙ ، يطثؼح شفٛك ، تغذاد ، 

 ، 4دراسح َظزٚح ٔذطثٛمٛح، يذًذ دسٍ دسٍ جثم، يكرثح اٜداب ، انماْزج ، ط: انًخرظز فٙ أطٕاخ انهغح انؼزتٛح  -15

 . و2006

، 1أَس ٚزٕٚ٘ ، دار انًؼزفح ، تٛزٔخ ، ط: يٛشاٌ انذْة فٙ طُاػح شؼز انؼزب، ادًذ انٓاشًٙ، ذذمٛك ٔذؼهٛك -16

 . و2004

: انزسائم انجايؼٛح / ج

، رسانح ياجسرٛز ، يشراق فانخ ػثٛذ انفضهٙ ، تإشزاف 1993-1964انشكم انًٕسٛمٙ فٙ شؼز دسة انشٛخ جؼفز  -1

 . و1994أدًذ جاسى انُجذ٘، كهٛح اٜداب، جايؼح انثظزج ، ذشزٍٚ انثاَٙ: انذكرٕر

 
 

 

 

 

 
 


