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ملخص

حياول هذا البحث استقراء اإليقاع العرويض والقافوي للشعر املرسحي العريب بني املحافظة والتجديد،
وبيان أثر ذلك اإليقاع يف تشكيل املعنى أو اإلحياء به عىل أقل تقدير ،وبيان ما شاب حماوالت التجديد
اإليقاعي يف الشعر املرسحي العريب من مزالق .كام حياول أن يقف عىل أثر اإليقاع يف تأكيد غنائية املشهد
املرسحي أو دراميته ،ببيان الفروق يف أبنية اإليقاع العرويض والقافوي بني كل من البيت الشعري واجلملة
ٍ
نموذج مرسحي التزم بفكرة
أنص َع
الشعرية ،من خالل دراسة نامذج من مرسح أمحد شوقي الشعري ،بوصفه َ
البيت الشعري ،ونامذج من الشعر املرسحي لدى صالح عبد الصبور وفاروق جويدة بوصفها نامذج إليقاع
اجلملة الشعرية.
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Abstract
This research deals with the rhyming structure of Arabic theatrical poetry as it wavers between
tradition and renewal, to clarify the impact of rhythm in shaping or suggesting the meaning, and
to clarify the development of rhythmic renewal attempts in Arabic theatrical poetry.
The study endeavors to show the impact of rhythm upon the theatrical performance, be it
lyrical or dramatic, by highlighting the differences in its structure in forming the poetic line and
the poetic statement. This is done by examining poetic texts by Ahmad Shawky, as the most
devoted to the poetic line, and texts by Salah Abdul Sabour and Farouk Jweida, who stand for the
poetic statement.
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المقدمة

لقد عاد املرسح العاملي إىل الشعر عىل يد الشاعر األيرلندي وليم بتلر ييتس (( )William Butler Yeatsت.
رفضا قاط ًعا (عبد الصبور -دفاع عن املرسح الشعري  ،)23-22ثم توماس
 )1939الذي رفض املرسح النثري ً
س .إليوت (( )Thomas Stearns Eliotت )1965 .ومن تالمها من الشعراء .ويف أدبنا العريب ،كان مرسح شوقي
الشعري بمنزلة نقطة انطالق نحو املرسح الشعري العريب الذي كان صدى -من جهة اإليقاع -لنمط القصيدة
آنذاك ،ف ُبنيت املرسحية الشعرية بناء عروض ًّيا قافو ًّيا خليل ًّيا ،حيث يكتمل الوزن العرويض للشطر أو البيت الشعري
يف مجلة حوارية واحدة ،أو يتجاوز عدة مجل حوارية عىل ألسنة أكثر من بطل ،مع االلتزام بالتوافق القافوي يف كثري
من األحيان؛ ويف ذلك سري عىل هنج بناء البيت الشعري يف القصيدة الغنائية الكالسيكية .وعندما دخل شعراء
التفعيلة العرب ،يف فرتة الحقة ،ميدان الشعر املرسحي ،كان ذلك الشعر املرسحي العريب صدى لقصيدة التفعيلة
من جهة اإليقاع كذلك ،وإن اختلف الشعر املرسحي عن قصيدة التفعيلة يف غلبة إيقاع اجلمل الشعرية املمتدة عىل
إيقاع األسطر الشعرية.
يدفعنا كل ذلك إىل حماولة استقراء البناء العرويض والقافوي للشعر املرسحي العريب بني املحافظة والتجديد،
وبيان أثر اإليقاع يف تشكيل املعنى أو اإلحياء به عىل أقل تقدير ،وبيان ما شاب حماوالت التجديد اإليقاعي يف الشعر
املرسحي العريب من مزالق ،معتمدين عىل معطيات املنهج الوصفي التحلييل.

ختتلف طبيعة بناء الشعر املرسحي عن طبيعة بناء القصيدة يف صورتيها اخلليلية واحلرة؛ فلإليقاع يف الشعر
البحور -بصورها
املرسحي املكتوب عىل هيئة البيت الشعري خصوصية متيزه ،فعىل سبيل املثال تتنوع يف املرسحية
ُ
وافر
فخم ممتدً ا بطيء َ
الو ْقع َ
التامة واملجزوءة واملنهوكة -وتؤثر يف اإليقاع الذي يسري يف حركة متاموجة؛ فآنًا يكون ً
متقارب األسباب واألوتاد ،وليس كذلك األمر يف القصيدة اخلليلية.
الو ْقع
األسباب واألوتاد ،وآنًا يكون
َ
رسيع َ
َ
وكذلك األمر يف قصيدة الشعر املرسحي املكتوب عىل هيئة اجلمل الشعرية؛ فإذا كانت قصيدة التفعيلة -أو قصيدة
الشعر احلر كام هو شائع -قد غلب عليها إيقاع السطر الشعري ،فإن هذا النمط اجلديد من الشعر املرسحي قد غلب
عليه إيقاع اجلملة الشعرية؛ إذ يقتيض احلوار بني أبطال املرسحية اللجوء ،يف كثري من املواطن ،إىل اإلطالة والتعبري
عن املشاعر واألفكار بام يتعدى حدود السطر الشعري إىل اجلملة الشعريةً ،
فضل عن أن تعدد شخصيات املرسحية
أيضا اللجوء إىل موسيقى اجلمل الشعرية التي تتنوع أبحرها وتتداخل بام يتوافق مع سري
وكثرة األحداث يقتيض ً
أحداث املرسحية التي ال تسري يف خط شعوري واحد ،بخالف القصيدة.
1.1إيقاع البيت في الشعر المسرحي وغنائية المشهد

تعني الغنائية يف أبسط تعريفاهتا «نزعة الشاعر للتعبري عن مشاعره اخلاصة وانفعاالته بطريقة ّ
أخاذة تستميل
النفوس بصورها الشعرية املمعنة يف اخليال ،وتعبرياهتا اجلميلة ،وإمكاناهتا املوسيقية العالية» (شيحة  .)52والذي
اإليقاع أحدَ مقومات الغنائية ،كان ال بد من تتبع منعرجات اإليقاع
يشغلنا هنا هو اجلانب اإليقاعي .و ّملا كان
ُ
(العرويض والقافوي) ،وبيان مدى مالءمتها لشخصيات املرسحية يف تباين مشاعرهم وأدوارهم التمثيلية .ويف
مرسحيات أمحد شوقي مظاهر إيقاعية متنوعة تؤكد غنائية تلك املرسحيات؛ ومن هذه املظاهر:
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1.1.1التصريع

وهو إحدى خصائص الشعر الغنائي العريب عىل مدار قرون طويلة ،ويعني أن يقصد الشاعر «لتصيري مقطع
ٍ
املرصاع األول يف البيت األول من القصيدة مثل قافيتها» (ابن جعفر  ،)14وقد عدّ ه النقاد القدماء َ
اقتدار من
دليل
ٍ
بمستغرب إ ًذا أن يكون الشعر املرسحي العريب يف مرحلة النشأة صدى للشعر
الشاعر (ابن جعفر )14؛ فليس
ً
طويل؛ لذا نجد أمحد شوقي
الغنائي الذي استقرت أبنيته املوسيقية ،ومنها الترصيع ،يف أسامع العرب ووجداهنم زمنًا
سته ّل حواراهتم عىل تنوع
يقصد إىل الترصيع يف بعض املواطن يف مرسحياته الشعرية ،فيجريه عىل ألسنة أبطاله يف ُم َ
أدوارهم واختالف مشارهبم؛ كام جيريه عىل لسان ابن عوف يف مرسحية جمنون ليىل (وهو يقوم يف املرسحية بدور أمري
الصدقات يف احلجاز) وذلك يف مطلع حوار له مع قيس بن امللوح شغل أربعة عرش بيتًا ،وكأن هذه األبيات قصيدة
مستقلة يف ذاهتا داخل املرسحية ،يقول شوقي ( )49عىل لسان ابن عوف:
ِ
ْــــــــــب
للرك
تــــــــــرا َءى
احلــــــــــي َّ
ُّ

الشــــــــ ْع ِ
وأرش ْفنــــــــا عــــــــى ِّ
ب

والذي يسرتعي االنتباه أن هذا البيت هو أول بيت يف الفصل الثالث من املرسحية؛ ومن َث ّم ال ُي َعدّ مطل ًعا
لألبيات التي ورد يف صدرها فحسب ،بل يعد مطل ًعا للفصل الثالث كله.

أيضا يف مطلع مقطع شعري قصري من ستة أبيات عىل لسان (صوت من األصوات) يف
ويري شوقي الترصيع ً
ُ
تلك املرسحية ( ،)52وذلك قول ذلك الصوت يف مطلع هذه األبيات خماط ًبا املهدي والد ليىل:
ِ
وال تَـــــــــــــــردد ِ
ِ
شــــــــــيخ ِ
َ
ـــــــــــــــف
وق
ــــــــــف
تض ُع
احلمــــــــــى ال ْ
َ َّ ْ
وكذلك يف مطلع ثالثة أبيات عىل لسان املهدي خماط ًبا ليىل (:)72
ـف ي ــا لي ـ َـل ه ـ ِ
ـب
ه ــو الضي ـ ُ
الر َط ـ ْ
ـات ُّ

وهـــــايت ِّ
ـــــب
الشـــــوا َء وهـــــايت احل َل ْ

اقــــــــــريب
إذن ِقفــــــــــي ليــــــــــى،
ُ

ورحبـــــــــــــــي
تقدَّ مـــــــــــــــي ّ

ِ
أيضا خماط ًبا ليىل يف مطلع مقطع شعري من مخسة
ويرد الترصيع كذلك يف هذا السياق نفسه عىل لسان املهدي ً
موزعة يف حوار بني املهدي وليىل وابن عوف ،إذ يقول املهدي (شوقي :)73-72
أبيات ّ
وعىل لسان قيس ،يف موطن آخر ،يف مطلع مقطع من ستة أبيات (شوقي :)87
الـــرى
يب
رب إىل أيـــن انتهـــت َ
ِّ
ُّ َ

وأي ٍ
ُـــــــرى
واد أنز َلتْنـــــــي يـــــــا ت
َّ
َ

ويف مطلع مخسة أبيات ينشدها الغريض (م َغ ٍّن مشهور) يف الفصل األخري من املرسحية (شوقي :)121
ِ
املــــــــــــوت ســــــــــــا ُم
وادي
َ

القــــــــــاع الغــــــــــا ُم
وســــــــــقى
َ

ثم يرد الترصيع يف آخر املرسحية عىل لسان ابن ُذريح (وهو شاعر من شعراء احلجاز) يف مطلع جزء من أربعة
عرش بيتًا ينشدها ابن ذريح وقيس (شوقي :)132-131
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َ
رك روضـــ ُة اخلُ ْلـــد
يـــا
ليـــل قـــ ُ

نفـــح النعيـــم هبـــا ثـــرى نج ِ
ـــد
ْ
َ
ُ

رصعة يف مواطنها جيد أن أغلبها ورد يف سياقات تقتيض اإلنشاد والتغنّي ،نحو
والذي ي ّطلع عىل هذه األبيات ا ُمل َّ
األبيات التي يتغنى هبا الغريض ذلك ا ُمل َغنّي املشهور ،وكذلك الترصيع عىل ألسنة الشعراء أمثال قيس وابن ذريح.
ُ
املرصعة ،بل ذلك
البطل
وإذا كان
شاعرا كان للترصيع ّ
مسوغ؛ إذ ال ُي َ
ً
ستغرب من الشاعر أن يأيت يف حواره باألبيات ّ

دليل اقتدار كام أسلفنا ،كام أن إجراء الترصيع عىل ألسنة الشعراء يف املرسحية الشعرية أدعى إىل استنطاق شخصية
البطل بام حيسنه ،وفيه حماكاة من مؤلف املرسحية ألشعار أبطاله املروية عنهم جمموع ًة يف دواوينهم أو متناثر ًة يف بطون
كتب الرتاث.

فرتحب
فورد يف سياق إكرام الضيف (ابن عوف) ،ونداء ليىل كي تُقبل ّ
أما ما ورد عىل لسان املهدي خماط ًبا ليىلَ ،

به وحترض له طعا ًما ،وهو سياق يقتيض رفع الصوت بنداء ليىل كي تُقبل من داخل خبائها ،ولعل يف الترصيع ما
يتوافق مع ذلك املعنى من جهة ،ويتوافق مع سياق الرتحيب من جهة أخرى؛ إذ يف الترصيع إنشاد وتغ ٍّن ُيظهر فرحة
املهدي بضيفه .وكذلك يف سياق آخر يتالءم الترصيع مع تغنّي ابن عوف بأبياته ِ
فر ًحا بظهور خيام بني عامر بعد

سفر طويل يف الصحراء.

2.2.1البناء الرأسي للبيت الشعري في الحوار المسرحي

أعني بالبناء الرأيس للبيت الشعري استمرارية اإليقاع العرويض والقافوي واكتامل البيت الشعري عىل ألسنة

متحاورين اثنني أو أكثر؛ كام يف هذا احلوار بني قيس واملهدي وليىل ،وهو حوار عىل بحر البسيط التام ،تفعيلة عروضه
ِ
خمبونة (ِ o///
oفاع ْل) ،وسأضع أجزاء التفعيالت أسفل الكلامت ،كي يتبني
فع ُلن) وتفعيلة رضبه مقطوعة (/ o/
مدى استمرارية اإليقاع العرويض يف احلوار (شوقي :)26-25

− −قيس:

ليىل
o/o/

(خارجا من اخلباء):
− −املهدي
ً
مـــن اهلاتـــف الداعـــي؟ أقيـــس أرى؟

مـــاذا وقوفـــك والفتيـــان قـــد ســـاروا؟

o/// - o//o/o/ - o//o/ - o//

o/o/ - o//o/o/ - o/// - o//o/ o/

ــــع ُلن  -فاعلـــن  -مســـتفعلن ِ -
ِ
فع ُلـــن
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مســتفعلن ِ -
فع ُلــن  -مســتفعلن ِ -
فاع ْ
ــل

− −قيس:

فيهــم
عــم
كنــت يـــا
مـــا
ُ
ْ
ُّ
o/ - o//o/ - o//o/o/

− −املهدي:

مســـتفعل  -فاعــلن ُ -م ْســ
كنـــت ْ
إذن؟
أيــن
َ
o/// - o//o/

− −قيس:

ـ َت ْف ِعـ ُلن ِ -
فعــ ُل ْن

الــــدار
خلـت مــن نــارنـا
يف الــدار حتـى
ْ
ُ

o/o/ - o//o/o/ - o//o/ - o//o/o/

مســتفعلن  -فاعـــلن  -مســـتفعلن ِ -
فاع ْل

مـــا كان مـــن َح َط ٍ
ـــز ٍل بســـاحتِها
ـــب َج ْ

واجلـــار
والضيـــف
الريـــاح بـــه
أودى
ُ
ُ
ُ

فعلــن  -مســتفعلن ِ -
مســتفعلن ِ -
فعلــن

مســتفعلن ِ -
فعلــن  -مســتفعلن ِ -
فاع ْ
ــل

o/// - o//o/o/ - o/// - o//o/o/

− −املهدي:

o/o/ - o//o/o/ - o/// - o//o/o/

ِ
قيــــس -ليىل
ــر
ُ
ليــىل -انتظ ْ
o/ - o//o/ - o//o/o/

− −ليىل:

مســتفعلن  -فاعـلن ُ -م ْســ
مـــــــا ورا َء أيب؟
o/// - o//o/
ـ َت ْفعـلن ِ -
فعــ ُل ْن
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− −املهدي:

هـــذا ابـن عم ِ
نــــار
ـــك مـــا يف بيتِهـــم
ُ
ُ ِّ
o/o/ - o//o/o/ - o/// - o//o/o/
مســتفعلن  -فعــلن  -مســتفعلن ِ -
فاع ْـل

لقد مت ّثلت الغنائية هنا يف اتفاق ثالثة أبطال عىل إيقاع عرويض وقافوي واحد ،أما اإليقاع القافوي فيتمثل
جار) ،وأما وحدة
نار ُ -
دار ُ -
يف وحدة القافية حيث الروي هو الراء املوصولة بالواو واملردوفة باأللف (ساروا ُ -
ِ
املحاور ،ويصبح هذا احلوار
اإليقاع العرويض فتتمثل يف استمرارية إيقاع البيت رأس ًّيا؛ إذ تكتمل التفعيلة يف جواب
كتلة واحدة مرتابطة حمكمة النسج من جهة اإليقاع ،وكأننا أمام قصيدة واحدة ينشدها ثالثة أبطال ،حتى إننا ال
يمكننا أن نتوقف يف بعض أجزاء هذا احلوار ،بل ال بد من أن ُيلقى احلوار إلقا ًء واحدً ا؛ فال يمكننا ً
مثل أن نبدأ بقول
املهدي:
مـــن اهلاتـــف الداعـــي؟ أقيـــس أرى؟

م ــاذا وقوف ــك والفتي ــان ق ــد س ــاروا؟

ٍ
بمعزل عن نداء قيس قبلها ً
قائل( :ليىل)؛ إذ سيبدو الشطر األول من كالم املهدي كأنه كالم نثري ،أو كالم به
بعض اإليقاع ،لكنه ال ينتمي إىل أي بحر من بحور الشعر العريب .وكذلك ال يمكننا الوقف عىل قول املهدي مناد ًيا
ليىل:
ِ
قيس  -ليىل
ليىل  -انتظ ْر ُ
ثم االبتداء بجواب ليىل( :ما ورا َء أيب؟) بمعزل عنه؛ إذ الوقف هنا وقف يف منتصف الشطر الشعري ،بل
ِ
تفعيلة (مستفعلن).
باألحرى هو وقف عىل ثلث

َ
ظالل الغنائية ،مما يمثل عقبة أمام متثيل هذا الرضب من احلوار عىل املرسح؛
يضفي ذلك كله عىل هذا احلوار
ففي هذا املثال السابق ،يقتيض التمثيل املرسحي مساحة زمنية بني نداء قيس باسم ليىل ،وخروج املهدي من اخلباء
ْت بني أجزاء التفعيلة (السببان اخلفيفان يف قول قيس :ليىل o/o/
السك َ
مستفرسا عن ذلك الداعي ،وهذا يستتبع َّ
ً
ِ
 +والوتد املجموع يف املقطع األول من رد املهديَ :من ْلــ  ،)o//وكذلك األمر يف نداء املهدي ليىل وطلبه من قيس
قيس  -ليىل) ،فهذا التكرار للمنادى ،وطلب االنتظار ،كالمها يؤكد أن ليىل بعيدة عن أبيها،
أن ينتظر (ليىل  -انتظر ُ
فهي ما زالت داخل اخلباء ،ومن ثم فالتمثيل هنا يقتيض وق ًفا عىل آخر كالم املهدي ،ثم ابتدا ًء بجواب ليىل ،يف حني
مبتورا عروض ًّيا.
يقتيض اإليقاع استمرارية احلوار من دون وقف لكي ال يبدو كل جزء
ً

رضب آخر من الغنائية يتمثل يف األبيات التي ينشدها البطل وحده ،وكأهنا قصيدة مستقلة يف ذاهتا ،كام
وهناك
ٌ
يف كثري من املقاطع عىل لسان ليىل أو قيس ،وإيقاع البيت يف نحو تلك املقاطع الشعرية إيقاع أفقي؛ نحو تلك األبيات
العرشة التي ينشدها قيس ومطلعها (شوقي :)45
ٍ
فخـــف لـــ ُه
منـــاد دعـــا ليـــى
ليـــى،
ّ
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ِ
ِ
ُ
َبـــات
نشـــوان يف جن
الصـــدر ِعربيـــدُ

فهذه األبيات العرشة كأهنا قصيدة دالية مستقلة عىل إيقاع بحر البسيط التام .ونحو ذلك أربعة عرش بيتًا عىل
روي الياء املوصولة باأللف وإيقاع بحر الطويل ،ومطلعها (شوقي :)51
ِ
الســـاح وال أرى
حـــي ليـــى يف
أرى
َّ

ِ
ِ
العامريـــة ماضيـــا
كهجـــر
ســـاحا
ً

يضمنها بيتني
وهي أبيات يعارض فيها شوقي أبياتًا لقيس بن امللوح عىل اإليقاع العرويض والقافوي نفسه ،بل ّ
من أبيات قيس؛ أوهلام من قصيدته املشهورة املعروفة بـ(املؤنسة) وهو قوله (ابن امللوح :)227
فـــــا ُأ ْ ِ
فـــــاع إال صبابـــــ ًة
ف األَ ْي
ش ُ
َ

وال أنشـــــد األشـــــعار إال تداويـــــا

والثاين من القصيدة نفسها لقيس ( )231يف ديوانه املخطوط ،وهو قوله:
ّ
ذكرتـــــا
أصـــــي فـــــا أدري إذا مـــــا
ُ

أثِ
ِ
صليـــــت الضحـــــى أم ثامنيـــــا
نتـــــن
ُ

يسوغها؛ إذ كان قيس حيفظ تلك القصيدة دون أشعاره ،وكان ال خيلو بنفسه
والغنائية يف تلك األبيات هلا ما ّ
إال أنشدها (ابن امللوح )226؛ لذا أحسن شوقي إذ عارضها واقتبس منها هذين البيتني ،ففي ذلك جتسيد حلال بطل
شاعرا غنائ ًّيا.
املرسحية الذي كان
ً

وبسبب تلك املواطن الغنائية الكثرية يف شعر شوقي ،حكم بعض النقاد عىل شعر شوقي املرسحي «بالتباعد
الفني بني مستوى احلوار ودوره من ناحية ،وفنية البناء الدرامي ومتاسكها من ناحية أخرى ،حتى غدَ ا نصيب شوقي
من الشاعرية فيها أقوى من نصيب احلرفية يف التأليف املرسحي [ ]...وهكذا قدَّ م شوقي شخصيات تتغنى بالعواطف
واملشاعر دون احتفال بطبيعة احلدث واملواقف ،والشخصية وطبيعتها ونموها ،واحلبكة والبناء» (نوفل  .)14ولعل
أحد أهم عنارص تلك الغنائية هو ذلك اإليقاع األفقي اخللييل امللتزم بوحدة الوزن والقافية يف املقاطع الشعرية.
وقد حاول شوقي كرس تلك االستمرارية األفقية باحلوار يف بعض أبيات املقطع الشعري ،كام يف ذلك احلوار
بني ابن ذريح وليىل ،وهو حوار شغل اثني عرش بيتًا عىل بحر اخلفيف وروي النون املوصول بالياء؛ حيث يبدأ ٍ
ببيت
شطره األول عىل لسان ليىل وشطره الثاين عىل لسان ابن ذريح:
ُ
− −ليىل (غاضب ًة):

فيــــم هــذا الكـــال ُم يا بــ َن ُذ َر ٍ
يــح
َ
o/o/// - o//o// - o/o//o/

− −ابن ذريح:

فــاعـالتـن  -متفعلــــن  -فعــالتن
ات ِّقـي اهللَ ِ
واقصـــدي يف الت ََّجنِّــــــــي
o/o//o/ - o//o// - o/o//o/
فاعالتن  -متفعلن  -فاعالتن
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ثم يرد إيقاع البيت الثاين ،بعضه عىل لسان ليىل (تفعيلة وحرف متحرك) ،وبق ّية إيقاع البيت عىل لسان ابن
ذريح.

− −ليىل:

ــــت
مــــا َجتنَّ ْي
ُ
/ - o/o//o/
فـاعـالتن ُ -مــ

− −ابن ذريح:

ِ
ــــــــتَ ،د ِعينِــــــي
بــــــــل ظ َل ْم

ـذود ع ــن صديق ــي ِ
ِ
وخ ــدْ ين
ُأ ْحســ ُن ال ـ َّ ْ َ

ـــــــــــــــ َت ْف ِع ُل ْن  -فعالتــــــــــن

فاعالتـــــن  -متفعلــــن  -فاعالتـــن

o/o/// - o//o/

o/o//o/ - o//o// - o/o//o/

ثم تتواىل تسعة أبيات غنائية عىل لسان ليىل ،عىل اإليقاع العرويض والقافوي نفسه .قبل أن ينهي شوقي ذلك
مقسم عىل ثالث مجل حوارية ،إذ ختتم ليىل تلك املقطوعة الغنائية بثلث
احلوار بني ليىل وابن ذريح ببيت شعري َّ
تفعيالت البيت األخري ،ثم يتواىل احلوار بينها وبني ابن ذريح عىل املستوى الرأيس هكذا:

(هتيب بالسامرين وقد بلغ هبا الغضب أقصاه):
− −
ُ
ُ
أو َغ َ
ــــم
ــل
الليــل َف ْلنَ ُق ْ
o//o// - o/o//o/

(متوس ًل):
− −ابن ذريح
ِّ

فـاعـــالتــن  -متفعـلن
بـــل رويدً ا واســـمعي َ
ليــل
/ - o/o//o/ - o/o//o/

− −ليىل:

فــاعــالتن  -فاعـالتن ُ -مــ
َخ ِّ
ِّــي َد ْعنِــي
ــــل عن َ
o/o/// - o//o/
ـــ َت ْف ِع ُلن  -فعــالتن
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لقد استطاع شوقي أن يكرس حدة الغنائية يف هذا احلوار ،فاستفتح ببيتني استمر فيهام اإليقاع عىل املستوى
الرأيس ،ثم توالت تسعة أبيات غنائية عىل لسان ليىل مكتملة عروض ًّيا عىل املستوى األفقي ،ثم ختم ببيت حواري
استمر فيه اإليقاع الرأيس يف ثالث مجل حوارية .ولعل قرب املتحاورين وحديثهام حول موضوع واحد جعل
التمثيل واإليقاع متواف َقني يف مطلع هذا احلوار وختامه ،فلم َ
يطغ أحدمها عىل اآلخر ،يف حني طغى اجلانب الغنائي
عىل اجلانب الدرامي يف تلك األبيات التسعة عىل لسان ليىل.
إن هذا الرضب من الشعر املرسحي يظل مشدو ًدا بني طرفني متنافرين ،مها الغنائية والتمثيل؛ فاستمرارية
اإليقاع العرويض والقافوي تقتيض الغناء واإلنشاد ،والتمثيل املرسحي يقتيض الوقف واالستئناف بعيدً ا عن فكرة
استمرارية اإليقاع ،وتلكم بال شك معضلة كانت تواجه الشعر املرسحي العريب يف مرحلة النشأة.

2.2إيقاع الجملة الشعرية في الشعر المسرحي ودرامية المشهد

لقد استطاع الشعراء العرب ،يف مرحلة الحقة ،أن يتغلبوا عىل تلكم املعضلة التي أرشت إليها آن ًفا ،باستبداهلم
إيقاع اجلملة الشعرية بإيقاع البيت ،حيث ينتهي اإليقاع العرويض مع هناية مجلة كل ُم ِ
اور ،و ُيبتَدَ أ بإيقاع مجلة شعرية
جديدة يف بداية كالم املحاورين ،وهم بصنيعهم هذا قد انتقلوا بالشعر املرسحي العريب من الغنائية إىل الدرامية.

وتعني «الدرامية» اهتامم الشاعر بام تسبغه األحداث والشخصيات واحلوار عىل البناء املرسحي من تطور
ورصاع وتوتر (شيحة  ،)52وال شك يف أن طبيعة التطور والرصاع والتوتر ال تتوافق مع فكرة استمرارية اإليقاع
جتسد اجلانب الدرامي بعيدً ا عن فكرة الغنائية.
عىل املستوى الرأيس ،بل تقتيض وجود منعرجات إيقاعية ّ
ففــي مرسحيــة بعــد أن يمــوت الملــك لصــاح عبــد الصبــور ،يــدور حــوار شــعري درامــي طويــل بــن امللــك
والشــاعر ،وهــذا جــزء منــه (:)15-14
− −امللك:

طعم َك وأكسوك...؟
هل تدري مل َ ُأ ُ
تأكل كالثعبان إىل أن ِ
تغل َبك التخم ُة واإلعيا ْء
أرض ع ْطشى للام ْء
ب
اخلمر كأنك ٌ
وت ُع ُّ
َ
رب
آمر لك باألقالم وباألوراق وباحل ْ
ُ
ِ
وبالنزهة يف ِّ
البحر
شط
ْ
ِ
تستله َم شيطان ََك أو ِعفريت ََك ،أو
كي

َ
وحيك أو ما ال أدري من أسام ْء
لك بالنو ِم إىل ِ
أسمح َ
العرص
قرب
بل ّإن
ُ
ْ

استثنا ٌء مل َ
حيظ به أحدٌ من أتباعي اخلُ َلصا ْء
فلامذا؟
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− −الشاعر:
− −امللك:

موالي
مشكور من
كر ٌم
ْ
ٌ
لست غب ًّيا حتى هذا احلدّ
الُ ...

أنتظر الر ّد
حتى أعطي ،ال
ُ
بطنك أمحاالً من ٍ
َ
مخر وطعا ْم
إين ألقي يف
ِ
ُ
يستأهل ما أبذ ُله من إنعا ْم
عرا،
حتى
َ
تطفح بطن َُك ش ً
َ ِ
تي امللكي ْة
حني
أذكر َ
دخلت مع ّي َ
ُ
ٍ
َ
بصوت متهالِ ْك
قلت
أنك َ

(حمتجا يف هتا ُلك):
− −الشاعر
ًّ

ال كَجر ِ
اد الصحرا ْء
ُ ...
كنت نحي ً َ َ
ُمت َِّس ًخاَ ...
مثل ِحذا ْء
موالي
ْ

ليس إىل هذا احلَدّ !

املتدارك بتفعيالته املستحدَ ثة يف الشعر احلر ،وعىل
هذا اجلزء احلواري املرسحي عىل إيقاع بحر واحد هو بحر
َ
الرغم من ذلك االحتاد اإليقاعيّ ،
فإن الغنائية تتوارى خلف درامية املشهد التمثييل بسبب تنوع القوايف وعدم االلتزام
بقافية واحدة من جهة ،واللجوء إىل السطر الشعري أو اجلملة الشعرية التي ينتهي إيقاعها العرويض يف هناية كثري من
األسطر من جهة أخرى ،مع تعويض بعض املواطن النثرية بتقنيات موسيقية أخرى مثل التكرار.

راحا كُل ًّيا ،بل ّنوع يف
فعىل مستوى القوايف ،نلحظ أن صالح عبد الصبور مل ي َّطرح القافية يف هذا احلوار ا ّط ً
ٍ
ٍ
منفردة وردت مرة واحدة ،وأخرى تكررت أكثر من مرة ،حمدث ًة موسيقى متاموجة مع قريناهتا من
قواف
قوافيه بني
القوايف ،وصالح عبد الصبور يف ذلك ،كغريه من رواد الشعر احلر ،تقول نازك املالئكة (« :)162الذين ينادون اليوم
بنبذ القافية هم غال ًبا الشعراء الذين يرتكبون األخطاء النحوية واللغوية والعروضية الشنيعة ،ولذلك نخشى أن
هتر ًبا إىل السهولة ،وخت ُّل ًصا من العبء اللغوي الذي تلقيه القافية عىل الشاعر».
تكون مناداة بعضهم ُّ
ومن القوايف املنفردة التي وردت مرة واحدة يف احلوار الشعري املرسحي السابق ،وهو حوار طويل َ
شغل بضع
صفحات ،قافية الذال املوصولة باأللف واملردوفة باأللف يف قول امللك (فلامذا) وقد سوغ انفرادها كوهنا بعض ٍ
مجلة
َ
ّ
مل تكتمل ،إذ قصد امللك أن ترد اجلملة عىل لسانه مكتملة البناء لكن الشاعر قاطعه ً
قائل (كر ٌم مشكور من موالي)؛
فكأنام امللك مل ُيرد هلذه الذال أن تكون قافية ،إذ إن الوقف عليها وقف عىل كالم ال حيسن السكوت عليه ،فلام قاطعه
الشاعر غدَ ت تلك الكلمة قافية نافرة بني بقية القوايف عن غري قصد.
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أما القوايف املتكررة فقد تنوعت عىل هذا النحو( :إعياء ،املاء  -احلرب ،البحر  -أسامء  -العرص  -اخللصاء
 موالي  -احلد ،الرد  -طعام ،إنعام  -الصحراء ،حذاء  -موالي  -احلد) ،ويمكن متثيلها من جهة الروي عىلٍ
قواف ،أربع منها عىل لسان امللك ،وقافية
هذا النحو( :أ ،أ ،ر ،ر ،أ ،ر ،أ ،ي ،د ،د ،م ،م ،أ ،أ ،ي ،د) .فهذه مخس
ٍ
واحدة خالصة للشاعر ،بل كلمة واحدة هي كلمة (موالي) التي تكررت مرات عدة عىل لسان الشاعر يف حواره
مع امللك ،إحياء بأن هذا الشاعر ال ُيسن إال أن يكون عبدً ا لذلك امللك الذي صار مواله وسيده بام يغدق عليه من
الشاعر َ
امللك يف قافية الدال يف قوله (ليس إىل هذا احلد) ،وقد قاهلا الشاعر
طعام ورشاب وراحة ومتعة! ويشارك
ُ
احتجاجا يرقى إىل
يف هتا ُلك ،كام أوضح صالح عبد الصبور ،فكأن هذا االعرتاض أو االحتجاج من الشاعر ليس
ً
الرفض ،بل هو احتجاج ُيفيض إىل مزيد من املسكنة والذلة ،كام يتضح يف طريقة متثيل تلك اجلملة.

أما القوايف األربع األخرى فمتكررة متنوعة ،بد ًءا من قافية اهلمزة املردوفة باأللف ُمكرر ًة مخس مرات يف هذا
املقطع السابق ،يليها قافيتا الراء والدال املجردتان من الردف والتأسيس ،حيث تكررت كلتا القافيتني ثالث مرات
يف املقطع السابق ،والذي يسرتعي االنتباه أن كلامت هاتني القافيتني مجيعها عىل ثالثة أحرف ووزن رصيف واحد
(احلرب ،البحر ،العرص  -احلدّ  ،الرد ،احلدّ )؛ فكلها عىل زنة (ال َفعل) ما عدا كلمة ِ
وهي ِ
(احل ْب) التي جاءت عىل
ْ
َ
َ
َّ ّ َ
َ
ِ
(الف ْعل) بكرس فاء الكلمة .كل ذلك يسهم يف إشاعة موسيقى خفية متناغمة بني هذه القوايف ،ويؤكد تلك املوسيقية
اخلفية ذلك التكرار لكلمة (احلد) مرتني -مرة عىل لسان امللك ومرة أخرى عىل لسان الشاعر -واجلناس الناقص
بني كلمتي ِ
واجلناس الناقص شب ُه تكرار .ثم ييل ذلك قافية امليم املردوفة باأللف يف كلمتي (طعا ْم،
(احل ْب ،ال َب ْحر)
ُ
الردف -يف كلتا الكلمتني -لزو ٌم ملا ال يلزم؛ مما يؤكد تلك
إنعا ْم) ويف التزام صالح عبد الصبور بحرف العني قبل ِّ
ِ
شاعره ،حتى إنه
املوسيقية التي تعمدها الشاعر يف قوافيه ،وذلك يتالءم مع غطرسة ذلك امللك ومبالغته يف إهانة
مو َّق ًعا كأنام يتغنى بتلك الكلامت املهينة ،وقد بلغت تلك اإلهانة حدها األقىص بتشبيه الشاعر بأنه كان
أورد كالمه َ
( ُمت ِّس ًخا َ
مثل حذاء)!
لقد استطاع صالح عبد الصبور أن يوظف إيقاع قوافيه توظي ًفا درام ًّيا خيدم املشهد ،وينبئ عن نفسية امللك
املتعالية املتغطرسة ونفسية الشاعر املستكينة يف ّ
ذل وعبودية.

لكن تلك الرباعة يف توظيف اإليقاع عىل املستوى الرأيس (القا َفوي) مل تكن بالقدر نفسه عىل املستوى األفقي
(ال َعرويض)؛ إذ شاب بعض املواطن نثرية مفرطة؛ نتيج ًة لتوايل مخسة متحركات يف عدة أسطر شعرية ،كام يف هذه
التفعيلة ِ
(ــع ُمك ََو َأكـْـ) يف قوله:
ْ
َ
وأكســــوك...؟
ــــك
طعم
هـــل تــدري مل َ ُأ ُ
ِ
ِ
َه ْ
ــو ْك
َـو َأكـ ُ -س ْ
ــل تَدْ ِ -ر ْي َ -ل ُأط  -ـع ُمك َ
oo/ - o///// - o/// - o/ - o/o/

َفع ُلــن َ -فــع ِ -
فع ُلــن  -؟؟؟؟؟ َ -ف ْع ْ
ـــل
ْ
ْ

وكذلك يف ( ُم ُر َلكَبِلـْــ) يف قوله:

رب
آمر لك باألقالم وباألوراق وباحل ْ
ُ
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ِ
ِ
ـــر َلكَبِلـْـ َ -أ ْق َ ْ
ــر
ــل ِ -م َوبِلـْـــ َ -أ ْو َر ْا  -ق َوبِ ْلـــ  -ح ْب ْ
َأ ْا ُ -م ُ
oo/- o/// - o/o/ - o/// - o/o/ - o/////- o/

فع ُلــن -فع ُلــن ِ -
َفــع  -؟؟؟؟؟  -فع ُلــن ِ -
فع ُلــن َ -ف ْع ْ
ــل
ْ
ْ
ْ

(م ُ َلكَبِنْـ) يف هذا السطر الشعري:
وكذلك يف َ

ِ
أســــــمح َ
العصـــــر
قـــــرب
لك بالنــــو ِم إىل
بــــــل ّإن
ُ
ْ
ِ
َب ْ
ص
ـــل إِنْـ ْ ِ -ن َأ ْســــ َ -م ُ َلكَبِنْــــ  -ن ْ
َــوِ -م إ َ ْل ُ -ق ْر بِ ْلـ َ -ع ْ ْ
oo/ - o/o/ - o/// - o/ - o///// - o/o/ - o/o/

َفع ُلــن َ -فع ُلــن  -؟؟؟؟؟ َ -فــع ِ -
فع ُلــن  -ف ْع ُلــن َ -ف ْع ْ
ــل
ْ
ْ ْ
ْ

ويف توايل مخسة متحركات ثالث مرات ،يف جزء حواري كهذا ،نثري ٌة خترج بكثري من األسطر الشعرية عن
فني يستدعي ذلك .ولعل بعضنا يرى جواز ورود تلك املتحركات اخلمسة يف الشعر إذ
شعريتها من دون ّ
مسوغ ّ
(فاع ُل ِ
يعدّ ون ( َأ ْا  -مر َلكَبِلـْ) عىل زنة ِ
فع ُلن) ً
أخذا برأي نازك املالئكة التي أدخلت تلك التفعيلة ضمن تفعيالت
ُُ
ِ
ِ
َ
(ن أ ْسـ َ -م ُ َلكَبنْـ  -ن َْو) ،فيسوغون تسكني الكاف من ْ
(لك) كي يستقيم اإليقاع.
بحر املتدارك .أما يف ْ

وعىل الرغم من هذا كله ،ال أراين أميل إىل األخذ برأي نازك املالئكة؛ إذ يقوم رأهيا عىل الذوق الشخيص ال
تقر بأن استعامهلا لتلك التفعيلة قد وقع منها وهي غافلة
عىل معطيات علمية يقتضيها اإليقاع يف بحر املتدارك؛ فهي ّ
عىل حد تعبريها -وأن خاهلا الدكتور مجيل املالئكة قد ن ّبهها إىل خروج هذه التفعيلة عن بحر اخلبب ،لكنها بعدب قوهلا« :إنام
تفكري رأت اإلبقاء عليها وقبوهلا! وتستند يف قبوهلا إىل قبول األذن العربية لو ْقعها! وإن تعجب ف َع َج ٌ
يقرر القواعد القبول العام ،نعم ،لقد قرر اخلليل قواعد جديدة ،غري أن تقريره ذلك مل يكن هو الذي ث ّبتها ،وإنام
ثبتت حينام تق ّبلها الشعراء املتمكنون والعارفون يف عرصه ،وكذلك لن تثبت تفعيلتي اجلديدة -هكذا تقول -إال إذا
لقيت موافقة العروضيني» (املالئكة  ،)112ولست أدري كيف يوافق العروضيون نازك ،وتفعيلتها تلك ال تستقيم
مع قواعدهم املنضبطة امل ّطردة ،وهل كان اخلليل يقرر ما ال يسوغ ،لقد استنبط علم العروض من استقراء اإليقاع يف
شعر السالفني ،وما سار اخلالفون عىل هنج اخلليل إال ألنه يوافق ما استقر يف الشعر العريب فتق ّبلته اآلذان النضباطه
واستقامته وا ّطراده ،وهل من االستقامة واالنضباط واال ّطراد أن تتواىل مخسة متحركات يف الشعر! إن نازك املالئكة
ترى أن ِ
(فاع ُل) ما هي إال مقلوب ( َف ِع ُل ْن) أي ( ُل ْن َفعِ) فكلتامها من ثالثة متحركات وساكن .وهذا التعليل ال
ُ
أيضا من
يستقيم والنظر العلمي ،فلو كان األمر كذلك جلاز لنا استعامل تفعيلة
(فعول) ضمن املتدارك؛ فهي مركبة ً
ُ
(فاعل) ،وألن حجتها داحضة مل تضع لنا نازك تعري ًفا علم ًّيا لذلك التغيري،
ثالثة متحركات وساكن ،وهي مقلوب
أيضا ،فال هو زحاف ،وال هو علة جارية جمرى الزحاف! ولعل الذوق الذي راهنت عليه نازك
ومل تضع له
مصطلحا ً
ً
املالئكة ال يستسيغ تلك النثرية ،فإذا كان العرب ال يستسيغون توايل أربعة متحركات يف النثر إال يف كلمة واحدة ،فام
بالنا بتوايل مخسة متحركات يف الشعر!
ومما زاد يف نثرية هذا احلوار السالف لدى صالح عبد الصبور ذلك االضطراب اإليقاعي عىل مدار املرسحية،
بسبب استحداث زحافات وعلل جديدة يف بحر املتدارك ،واخللط بينه وبني تفعيالت بحر الرجز يف الشطر الواحد.
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خاصا بصالح عبد الصبور وحده ،بل هو أمر شائع لدى شعراء قصيدة التفعيلة بوجه عام.
وهذا الصنيع ليس ًّ

حمولة
فمن صور التفعيالت املستحدثة يف هذا البحر تلك التفعيلة يف قافية السطر الشعري (َ oo/ف ْع ْل) ،وهي ّ
عن هذه التفعيلة (ِ o///
فع ُل ْن) التي تعامل معها شعراء قصيدة الشعر احلر عىل أهنا تفعيلة رئيسة ،ومل يتعاملوا معها
حمولة عن ( o//o/فاعلن) بواسطة زحاف اخلبن؛ لذا نجدهم ُيرون عىل تفعيلة ( o///فعلن) الزحافات
عىل أهنا ّ
والعلل التي تدخل عىل التفعيلة الرئيسة؛ ومن تلك الصور حتويل (فعلن  )o///إىل (َ oo/ف ْع ْل) باإلضامر «وهو
إسكان احلرف الثاين» (اجلرجاين  ،)27والقرص وهو «إسقاط ساكن السبب اخلفيف الواقع يف آخر العروض
والرضب وإسكان ما قبله ،وقيل :إسقاط متحرك من السبب اخلفيف» (العثامين 42؛ اجلرجاين  .)147ومن ثم
ِ
ص) كلها مضمرة مقصورة عىل زنة
(س ْو ْك  -ح ْ ْ
فتفعيالت الرضب التي أوردناها آن ًفا يف األسطر السابقة ُ
ب َ -ع ْ ْ
(َ oo/ف ْع ْل) وهي تفعيلة مستحدثة يف الشعر التفعييل املعارص.
أما اخللط بني تفعيالت بحر املتدارك وتفعيالت بحر الرجز فشائعة كذلك يف الشعر التفعييل؛ ففي هذا السطر
الشعري الذي أوردناه آن ًفا:
ْ
طعم َ
وأكســـوك...؟
ـــك
هـــل تــدري مل َ ُأ ُ
ِ
ِ
َه ْ
ـو ْك
ـــل تَـدْ ِ -ر ْي َ -ل ُأطـْ -ـع ُمك ََو َأكْـُ -س ْ
oo/ - o///// - o/// - o/- o/o/

َفع ُلــن َ -فــع ِ -
فع ُلــن  -؟؟؟؟؟ َ -ف ْع ْ
ـــل
ْ
ْ

نجد أن ذلك املقطع ِ
قحم وسط تفعيالت بحر املتدارك ،فهو يبدو كأنه نصف تفعيلة من
(ر ْي  )o/مقطع ُم َ
تفعيالت املتدارك عىل زنة ( َف ْع) مضمرة حمذوفة ،واحلذف علة نقص بحذف السبب اخلفيف من آخر التفعيلة
مقحم ،ولو أضفناه إىل التفعيلة التالية
(العثامين  ،)21لكن هذه العلة ال تقع يف حشو البيت؛ لذا يبدو هذا املقطع
ً
فأصبح ِ
(الطي هو حذف الرابع الساكن) (العثامين  )36من بحر
(ر ْي َ -لِ ُأطـْ  )o ///o/لنتجت منه تفعيلة مطوية
ّ
الرجز عىل زنة (ُ o///o/م ْست َِع ُل ْن).
وكذلك األمر يف هذا املقطع (ن َْو  )o/يف هذا السطر الشعري:
ِ
أســمح َ
العصـــــر
قــــــــرب
لك بالنــــــو ِم إىل
بـــــل ّإن
ُ
ْ
ِ
َب ْ
ص
ــــل إِنْـ ْ ِ -ن َأ ْســــ َ -م ُ َلكَبِنْـــ  -ن ْ
َــو ِ -م إ َ ْل ُ -ق ْر بِ ْلـ َ -ع ْ ْ
oo/ - o/o/ - o/// - o/ - o///// - o/o/ - o/o/

َفع ُلـــن َ -فع ُلـــــن  -؟؟؟؟؟ َ -فـــع ِ -
فع ُلـن  -ف ْع ُلن َ -ف ْع ْل
ْ
ْ
ْ
ْ

ٍ
نقص يف احلشو،
زحاف وعل ُة
مقحم ،أو نصف تفعيلة من تفعيالت املتدارك دخلها
يبدو ذلك املقطع (ن َْو )o/
ٌ
ً
وهو أمر غري جائز ،ولو ُد ِمج يف التفعيلة التالية لتصري (ن َْو ِ -م إِ َ ْل  )o///o/عىل زنة (مستعلن) لكان يف ذلك إقحام
لتفعيلة من بحر الرجز وسط سطر شعري من املتدارك ،وتلك من الظواهر الشائعة التي تؤدي إىل انكسار اإليقاع من
دون أن يكون خلف ذلك االنكسار داللة مبتغاة.
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ليس هذا فحسب ،بل ترد بعض تلك املقاطع يف مواطن ال يمكن فيها أن تد َمج مع ما بعدها؛ كام يف هذا املقطع
( َأ ْا  )o/يف مطلع هذا السطر الشعري:
وباحلبــــــــــر
آمــــــر لــــك باألقـــــــالم وبـــاألوراق
ْ
ُ
ِ
ِ
َأ ْاُ -م ُر َلكَبِلـْـــــــَ -أ ْق َ
ب
ــــلِْ -م َوبِلــْــــَ -أ ْو َر ْا -ق َوبِ ْلــ -ح ْ ْ
oo/ - o/// - o/o/ - o/// - o/o/ - o///// - o/

فع ُلـن  -فع ُلـن ِ -
َفـــــع  -؟؟؟؟؟  -فع ُلـــــن ِ -
فع ُلـن َ -ف ْع ْل
ْ
ْ
ْ

اإليقاع إال اضطرا ًبا ونثرية فوق نثريته.
إذ لو دجمنا هذا املقطع مع اجلزء التايل املكون من مخسة متحركات َلا زاد
َ

املقاطع النثري َة التي تواىل فيها
فإذا ما أضفنا إىل تفعيالت بحر الرجز ،املقحمة بني تفعيالت بحر املتدارك ،تلك
َ
مخسة متحركات ،فقد زادت حدة النثرية ،وغدا اإليقاع مضطر ًبا بالغ االضطراب ،وهو اضطراب شائع يف املرسحية
كلها؛ إذ إن هاتني الظاهرتني شائعتان يف شعر صالح عبد الصبور ،ومنه هذه املرسحية ،وليستا مقترصتني عىل هذا
اجلزء احلواري السابق دون غريه.
ٍ
حينئذ إىل أي البحرين
درى
ويف بعض املقاطع تزداد تفعيالت الرجز وتتداخل مع تفعيالت املتدارك ،وال ُي َ
ينتمي احلوار ،ويف هذا اجلزء التايل من حوار امللك خماط ًبا الشاعر خري مثال ،وقد وضعت خ ًّطا حتت التفعيالت التي
تنتمي إيقاع ًّيا إىل بحر الرجز ،هذا ً
فضل عن وجود جزء من مخسة متحركات يف السطر األول (عبد الصبور -بعد
أن يموت امللك :)17
أنـــــا مل ُأ ِ
دخ ْل َ
لتمدحنـــــي
تـــــي
َ
ـــــك مع ّي َ
أسـمع صوتًا يؤنسـني ..ينعشـني
بل كي
َ
جيعلنــــــــــي أشــــــــــعر ّأنّ ..أن..

إ ّن ــك ت ــدري أين رج ـ ٌـل تثقل ــه األعب ــا ْء
حتــى ال أجــد الوقــت ألســتمتع بالدنيــا

ِ
ــــــــــة والدمهــــــــــا ْء
مثــــــــــل العا َم
أك حمتاج ــا لقصائ ـ ِ
مل ُ
ـد م ـ ٍ
ـدح تتغنّ ــى يب
ً
حـب ل ُت َغنَّـى يل،
حمتاجـا لقصائـد
بـل
ٍّ
ً

ختـــــرج يب مـــــن أجـــــواء اإلعيـــــا ْء
ُ

َف ِع ُلـــن َفع ُلـــن َف ِع ُلـــن ِ o/////
فع ُلـــن
ْ

َف ْع ُلــن ُم ْسـت َِع ُل ْن َف ْع ُلــن َف ِع ُلنُ ..م ْسـت َِع ُل ْن
ُم ْســـــت َِع ُل ْن ُم ْســـــت َِع ُل ْن َف ْع ُلـــــ ْن َف ْعــــ
ـ ُل ْن َف ِع ُلن َف ْع ُلن ُم ْست َِع ُل ْن ُم ْست َِع ُل ْن َف ْع ْ
الن
َف ْع ُلن ُم ْسـت َِع ُل ْن ُم ْسـت َِع ُل ْن ُم ْسـت َِع ُل ْن َف ْع ُل ْن
ْ
ــــــــــان
َف ْع ُلــــــــــ ْن ُم ْســــــــــت َِع ُل ْن َف ْع
ُم ْست َِع ُل ْن َف ْع ُل ْن َف ِع ُل ْن َف ِع ُل ْن ُم ْست َِع ُل ْن َف ْع ُل ْن
َفع ُلن َف ِع ُلن ِ
فع ُل ْن َف ِع ُل ْن ُم ْست َِع ُل ْن َف ْع ُل ْن،
ْ
ْ ْ
ُم ْســـت َِع ُل ْن َف ْع ُلـــن َف ْع ُلـــن َف ْع َ
ـــا ْن

خالصا ألحد
بحري املتدارك والرجز ومل يعد إيقاع هذه األسطر
ً
ففي هذا اجلزء احلواري تداخلت تفعيالت َ
البحرين دون اآلخر ،إذ غدَ ت نسبة تفعيالت الرجز إىل تفعيالت املتدارك عىل هذا النحو:
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•عدد التفعيالت 43 :تفعيلة ،منها تفعيلة نثرية يف السطر األول ال تنتمي إىل أي بحر.
•عدد تفعيالت املتدارك 28 :تفعيلة ،بنسبة .% 66.7
•عدد تفعيالت الرجز 14 :تفعيلة ،بنسبة .% 33.3

هري التدوير يف
وال يمكن عدّ هذه الظاهرة ضمن ما يسمى «مزج البحور» (موريه  )85-84وهو أحد م ْظ َ
أيضا أن ُت َعدّ ضمن
الشعر احلر« ،وهو التدوير بني األبحر التي تقع يف دائرة واحدة» (صالح  .1)386وال يمكن ً
تقارب أو تشاب ٌه يف
ما سامه بعض الباحثني «األنامط املمزوجة» ،ويعني هبا تلك األنامط التي ينشأ بني بعض أوزاهنا
ٌ
وحدات اإليقاع؛ نحو ورود بعض األسطر الشعرية يف القصيدة الواحدة عىل زنة بحر الرجز وبعضها اآلخر عىل
الرسيع ،الشرتاكهام يف تفعيلة «مستفعلن» (الغريف .)20-16
فاملزج بني البحور يعني إيراد بعض األسطر عىل إيقاع بحر شعري ،وإيراد بعضها اآلخر عىل إيقاع بحر شعري
آخر ،من دون أن تتداخل تفعيالت البحرين يف السطر الشعري الواحد ،ويتحقق ذلك يف قصيدة الشعر احلر بسبب
التدوير بني بيتني ،فيمزج الشاعر بذلك بني بحرين ينتميان إىل الدائرة العروضية نفسها .وكذلك األنامط املمزوجة
بحر ما ،وأسطر أخرى عىل ٍ
تقتيض وجود أسطر عىل ٍ
بحر آخر ملجرد اتفاقهام يف إحدى التفعيالت .وكال األمرين ال
خالصا لبحر
يصدق عىل املقطع احلواري السابق؛ إذ تداخلت التفعيالت يف السطر الشعري الواحد ،ومل يعد السطر
ً
دون بحر آخر.

ويف املرسح الشعري ،ال يتحقق التدوير واملزج بني البحور إال ً
قليل؛ إذ التنوع يف احلوار والتطور الدرامي
يقتيض ذلك التنوع اإليقاعي الذي يتحقق بمجرد وقوف أحد األبطال عىل إيقاع بحر ما ،وابتداء البطل اآلخر بإيقاع
بحر آخر سوا ًء أكان ينتمي إىل الدائرة العروضية نفسها أم ينتمي إىل دائرة عروضية خمتلفة.

إن التداخل بني تفعيالت بحرين يف املقطع الشعري أو يف السطر الشعري الواحد ،وتوايل املتحركات اخلمسة
التي ال تنتمي إىل إيقاع أي بحر شعري ،كل ذلك يؤدي إىل نثرية جلية ال ختطئها األذن .وعىل الرغم من هذا كله ،فقد
ترد تلك املتحركات اخلمسة يف بعض املواطن لتوحي بداللة خفية يقتضيها السياق الدرامي للمشهد ،سواء أكان
الشاعر عىل وعي بذلك أم ال؛ ومن ذلك ورود هذا املقطع النثري ( )o/////يف مرسحية دماء عىل ستار الكعبة
عىل لسان (سعاد)؛ تلك الفتاة التي رغب احلجاج يف الزواج هبا فرفضت ،ثم ُخطبت لـ (عدنان) الذي ُقتل ليلة
ُع ِ
رسه ،حتى إهنا أصيبت باجلنون ،أو هكذا يرى الناس أهنا ُجنَّت ،ف َغدَ ت هتيم يف الطرقات ،وتقول يف شأن احلجاج
ما ال يستطيع قوله العقالء ،ويف هذا احلوار الذي حتدّ ث به نفسها يرد ذلك املقطع النثري مرتني يف قوهلا (الكعب ُة
ُه ِد َمت) وقوهلا (نفتقدُ َزمانَك) ،تقول سعاد حمدّ ث ًة نفسها (جويدة :)19
عدنانَ ..أت َ
ْ
ْ
ُراك
عدنان ..ال َك ْع َب ُة ُه ِد َم ْت يا
تُصدِّ ْق؟

ْ
يديك..؟
غري
من حيمي الكعب َة ُ

 1 1واملظهر اآلخر من مظهري التدوير شائع معلوم وهو أن تطول أبيات القصيدة عن العدد املألوف من التفعيالت اخلاصة بكل بحر
شعري« ،حتى تصبح القصيدة بيتًا واحدً ا ،أو جمموعة حمدودة من األبيات املفرطة الطول» ،ينظر( :زايد .)182
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ِ
العدل لكي يبقى
وصوت
احلق
من حيمي
صوت ِّ
َ
َ
ْ
األعامق؟
بني

ِ
الليل
من حيمي ضوء الصبح الغارق خلف سحاب
ِ
ْ
اآلفاق؟
املوحش يف
ْ
عدنان..
نفت َِقدُ َز َمان ََك يا

ففي هذين املوضعني (الكعب ُة ُه ِد َمت) و(نفتقدُ َزمانَك) وردت مخسة متحركات عىل هذا النحو( :ـ َب ُة ُه ِد َم ْت
( )o/////ـت َِقدُ َز َم ْا  ،)o/////ويف هذا السياق ما جيعل هلذا االضطراب اإليقاعي داللة ،سواء قصد الشاعر
بدهي،
إىل تلك الداللة قصدً ا أم ال ،فاحلديث عىل لسان امرأة جمنونة ،واضطراب الكلامت عىل ألسنة املجانني أمر
ّ
فام بالنا باضطراب اإليقاعً ،
ربا مفز ًعا؛ إنه هدم الكعبة ،وهو أمر تضطرب له
فضل عن أن املوضع األول حيمل خ ً
النفس بالغ االضطراب ،فناسب ذلك اضطراب اإليقاع ،ويف املوضع الثاين بلغ اضطراب مشاعر البطلة مداه؛ إذ ال
َ
بطل كي يقف يف وجه من هدم الكعبة ،بعد أن رحل عدنان ،ومل تعد هي وحدها من تفتقد زمانه ،بل أخربت عن
ذلك بضمري اجلمع (نفتقد زمانك) ،وقد جاء هذا اخلرب بعد عدد من اجلمل االستفهامية التي حتمل يف طياهتا معنى
ِ
حممل ًة باملرارة واألسى ،وقد ناسب َّ
االنفعال
كل هذا
االستبعاد ،وجاءت تلك اجلملة اخلربية لتختم هذا املقطع ّ
ِ
واحلزن املمتد ورو ُد اإليقاع مضطر ًبا ،ليتوافق بذلك مع االضطراب النفيس للبطلة.
النفيس
ومن تلك التقنيات اإليقاعية التي و ّظفها صالح عبد الصبور توظي ًفا درام ًّيا تكرار بعض املقاطع العروضية،
قوايف ال أن تكون يف حشو السطر
سواء أكانت يف حشو السطر الشعري ،أم يف التفعيالت التي ينبغي أن تكون
َ
الشعري ،وإن كتبها متتالية داخل السطر الشعري ،كام يف ذلك التكرار الذي حياكي صدى الصوت عىل لسان
حاجب امللك (بعد أن يموت امللك :)20
− −املنادي:

− −امللك:

اخلياط ِ
ُ
امللك ْيِ ..ك ْيِ ..ك ْي
الي..
يا
اليْ ..
مواليْ ..
ْ

ْ
ُ
الي
يدخلُ ..خ ْلُ ..خ ْل ..كي
يستأذن أن
َ
اليْ ..
يعرض يا مواليْ ..
بعضا ِم ْنِ ..م ْنِ ..م ْن
ً
يكفي ..يكفي ..ف ْل ُ
يدخ ْل

لقد آثر صالح عبد الصبور ،يف هذا اجلزء احلواري ،أن يكتب الكلامت متتالية يف شكل نثري ،بينها نقاط
كبريا ترتدد يف
قرصا ً
متقطعة تؤكد امتداد صدى الصوت وغيابه يف ردهات املبنى امللكي الذي ال بد من أن يكون ً
الو ْقع
جنباته األصوات العالية ،وليؤكد من جهة أخرى أن الكلامت عىل لسان ذلك املنادي كلامت عالية النربة متتالية َ
بينها مدى زمني قصري يتحقق فيه ذلك الصدى .ولو أعدنا كتابة ذلك املقطع عروض ًّيا لتستقر القوايف يف أماكنها من
أواخر األسطر الشعرية ،لكان عىل هذا النحو:
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موالي..
يا
ْ

َف ْع ُل ْن َف ْع ْل

الي..
ْ

َف ْع ْل

الي..
ْ

َف ْع ْل

ِ
ُ
الملك ْيِ ..ك ْيِ ..ك ْي
الخياط
ِ
يدخلُ ..خ ْلُ ..خ ْل ..كي ِ
ْ
يعر َض يا
يستأذ ُن أن

َف ْع ُل ْن َف ْع ُل ْن َف ِع ُل ْن َف ْع ُل ْن
َف ْع ُل ْن َف ِع ُل ْن َف ْع ُل ْن َف ْع ُل ْن َف ْع ُل ْن َف ِع ُل ْن

الي..
ْ

َف ْع ْل

موالي..
الي
ْ

بعضا ِم ْنِ ..م ْنِ ..م ْن
ً

َف ْع ْ
الن
َف ْع ْل

َف ْع ُل ْن َف ْع ُل ْن َف ْع

(اليِ ،ك ْيُ ،خ ْلِ ،م ْن) عىل املستوى الصويت
إن حكاية صدى الصوت اقتضت ذلك التكرار لتلك املقاطع
ْ

والعرويض ،وال بد من الوقف عليها مجي ًعا ،ليتحقق ببعضها تقفية ،وببعضها اآلخر تفعيلة سليمة إيقاع ًّيا يف احلشو،
(الي) تفعيلة عىل زنة ( َف ْع ْل  )oo/حمولة عن ( َف ِع ُل ْن  ،)o///حيث دخلها زحاف اإلضامر (تسكني الثاين)
فاملقطع
ْ
والقرص (حذف ساكن السبب اخلفيف وتسكني ما قبله) ،والقرص علة ال تقع يف حشو البيت ،بل يف قافيته؛ لذا فهذا
املقطع هناية سطر شعري .وكذلك األمر يف املقطع األخري من السطر األخري ِ
املحول عن
(م ْن) عىل زنة ( َف ْع )o/
ّ

(فعلن  )o///باإلضامر واحلذف ،واحلذف علة تقع يف تفعيلة آخر السطر ال يف حشوه ،وتكون بحذف السبب
اخلفيف األخري من التفعيلة .وأما املقطع ُ
(خ ْل  )o/فهو حكاية لصوت اخلاء املضمومة والالم الساكنة من الفعل
وح ُّق هذا الفعل النصب ،لكن صالح عبد الصبور وقف عليه بالسكون ليحاكي وقف ذلك احلاجب
السابقَ ،
بالسكون عىل آخر هذا الفعل ،وبذلك يستقيم الوزن العرويض ،ويتواىل اإليقاع من دون خلل.

والذي يسرتعي االنتباه أن غالبية التفعيالت يف هذا اجلزء الوارد عىل لسان احلاجب جاءت مضمرة ( َف ْع ُل ْن
 ،)o/o/إذ اإلضامر سيحول التفعيلة من ( َف ِع ُل ْن  )o///املكونة من سبب ثقيل وآخر خفيف ،إىل تفعيلة مكونة
من سببني خفيفني؛ وبذلك تتواىل املقاطع الصوتية متشاهبة مو َّقعة كالنقرات املتتالية ،وهذا يتالءم مع رفع الصوت

بالنداء مو َّق ًعا عىل لسان احلاجب.

مقصورا عىل اجلملة الشعرية يف الشعر
واحلق أن اإلجادة يف حتميل إيقاع الزحافات والعلل بعض اإلحياء ،ليس
ً

املرسحي املكتوب عىل هيئة الشعر احلر ،بل هناك بعض املواطن لدى شعراء الشعر املرسحي املكتوب عىل طريقة
البيت الشعري ،حتمل إحياءات ضمنية تتوافق مع السياق الذي وردت به ،من ذلك هذا املوضع عىل لسان (ليىل) يف

مرسحية جمنون ليىل ألمحد شوقي (:)14
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ِ
باســـــمك
ناجـــــى
يـــــا
قيـــــس َ
ُ

َ
ــــــــر
اللســــــــان َف َع َث
القلــــــــب
ُ
ْ

فهذا البيت عىل بحر الرجز املجزوء ،وقد وردت تفعيالته الثالث األوىل عىل (مستفعلن  )o/o//o/ساملة
من أي زحاف ،يف حني أن التفعيلة األخرية قد وقع فيها زحاف مزدوج هو اخلَ ْبل؛ وهو اجتامع اخلَ ْبن :حذف الثاين
والطي :حذف الرابع الساكن (العثامين )22؛ وتوايل أربعة متحركات ُيفيض بال شك إىل اإلرساع يف نطق
الساكن،
ّ
التفعيلة .إن هذا التحول اإليقاعي -من ( )o/o//o/املكونة من سببني خفيفني ووتد جمموع إىل ُ
(ن َف َع َث ْر )o////
املكونة من سبب ثقيل ووتد جمموع -قد أدى إىل جتسيد احلالة النفسية والتعبري عن اضطراب املشاعر؛ مما أفىض إىل
اإلرساع بنطق الكلامت من دون ترو ،فتوالت األحرف املتحركة عىل لسان ليىل حينام ِ
خدرت ِرج ُلها ،فعثر لساهنا
ٍّ
ونطق باسم احلبيب (قيس) مرتني (شوقي :)13
قيس
قيس ،إ َّيل ُ
ُ

ولعل يف إيقاع اجلملة السابقة ما يؤكد ذلك ،فهذه اجلملة متثل تفعيلة وبعض تفعيلة -ستكتمل عىل لسان
الطي يف التفعيلة
الطرف الثاين (هند) -وإيقاعها ( َق ْي ُس إِ َ ْل َ - o///o/ي َق ْي ُس  ،)/o//ويف هذا اجلزء زحافان؛ ّ
األوىل ،واخلبن يف بعض التفعيلة الثانية ،وهذان الزحافان يعمالن عىل تقصري املدى الزمني الفيزيائي يف نطق اجلملة،
ترو أهنا
مما يفيض إىل اإلرساع يف النطق ،ومما زاد يف اإلحياء باإلرساع يف نطق تلك اجلملة عىل لسان ليىل من دون ٍّ
(قيس) مستغيث ًة؛ وتع ّثر اللسان ِ
مظه ًرا ما ختفيه
كررت املنادى ،واقتىض النداء أن تقف عىل آخر اجلملة بحركة البناء ُ
من َو ْجد.
3.3التنوع في أبحر الشعر في الشعر المسرحي بين الغنائية والدرامية

يستطيع القارئ أن يلحظ تنو ًعا جل ًّيا يف استعامل أبحر الشعر يف الشعر املرسحي املنظوم عىل هيئة قصيدة البيت
امللتزمة باإليقاع اخللييل ،يف حني يتبني له أن هذا التنوع متفاوت لدى شعراء الشعر املرسحي املكتوب عىل هيئة
اجلمل الشعرية .وبيان ذلك أنّا نجد أمحد شوقي يستعمل يف مرسحياته غالبية بحور الشعر العريب بصورها املختلفة
شاعرا مثل صالح عبد الصبور يميل إىل االلتزام بإيقاع بحر
(التامة واملجزوءة واملشطورة واملنهوكة) ،يف حني نجد
ً
املتدارك عىل مدار مرسحية بعد أن يموت امللك ،عىل سبيل املثال ،وإن شاب ذلك اإليقاع إقحام تفعيالت من بحور
شاعرا مثل فاروق جويدة ينوع
أخرى نحو تفعيلة الرجز (مستفعلن) ومشتقاهتا ،كام أسلفنا .يف الوقت الذي نجد فيه
ً
بني بحور الشعر ،فيستعمل عد ًدا ال بأس به منها يف مرسحية دماء عىل ستار الكعبة ،عىل سبيل املثال.

وال يشغلنا ،بالطبع ،مدى التنوع يف استعامل إيقاع البحور املختلفة لدى الشاعر املرسحي بقدر ما يشغلنا ما
نغم خيتلف بطبيعة احلال عن مقام الرضا ،ومقام
وراء ذلك التنوع اإليقاعي من إحياءات؛ فمقام الغضب يقتيض ً
احلزن يقتيض إيقا ًعا ُيباين اإليقاع يف مقام الفرح ،وكذا اإليقاع عىل لسان امللك أو الشاعر خيتلف عن اإليقاع عىل
لسان رجل من العامة  ...إىل غري ذلك .إن الشاعر احلقيقي هو ذلك الذي يستغل تلك اإلمكانات اإليقاعية لبحور
الشعر العريب لتسهم يف بناء املشهد املرسحي بناء درام ًّيا أو غنائ ًّيا .وال يعني ذلك أن إيقاع صورة من صور بحر معني
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ستوحي بداللة مالزمة لتلك الصورة يف كل سياق ،بل عىل العكس من ذلك؛ إننا نؤمن باستنطاق إحياءات كل
صورة عروضية يف سياقها اخلاص.
ففي الفصل األول من مرسحية جمنون ليىل ،عىل سبيل املثال ،يستعمل شوقي صور هذه البحور عىل الرتتيب:

املتقارب التام ،الرسيع ،املجتث ،الرمل املجزوء ،املتقارب التام ،الرجز املجزوء ،الرجز التام ،الطويل ،الرمل
املجزوء ،الطويل ،اهلزج ،الرجز التام ،اخلفيف التام ،املجتث ،الطويل ،املتقارب التام ،الرجز التام ،البسيط التام،
الرمل املجزوء ،اخلفيف التام.
الرجز املجزوء ،البسيط التام ،اخلفيف املجزوء ،املتقارب التام ،املجتثَّ ،

وافر
فخم ممتدً ا بطيء َ
الو ْقع َ
وهذا التنوع يف البحور وصورها جيعل اإليقاع يسري يف حركة متاموجة ،فآنًا يكون ً
األسباب واألوتاد ،كام يف البحور التامة كالبسيط التام والطويل واخلفيف التام والرسيع التام والرجز التام ،وآنًا
متقارب األسباب واألوتاد ،كام يف اهلزج والرمل املجزوء والرجز املجزوء واملجتث واخلفيف
الو ْقع
يكون
َ
رسيع َ
َ
املجزوء.

ففي حديث اهل َ ْزل ،نجد أمحد شوقي يتوخى البحور ذات اإليقاع املجزوء الراقص ،كام يف مشهد املسامرة ،وقد
تضاحكت الفتيات سخرية من ذلك احلب الذي ختفيه ليىل ،فقالت إحداهن ساخرة (شوقي :)11
ٍ
قيــــــــــس
ليــــــــــى عــــــــــى ديــــــــــن

ُ
َ
متيــــــــــل
مــــــــــال
فحيــــــــــث

ُّ
قيســـــــــــــــا
رس ً
وكل مـــــــــــــــا َّ

ُ
مجيـــــــــــــــل
فعنـــــــــــــــدَ ليـــــــــــــــى

فهذان البيتان عىل إيقاع بحر املجتث (مستفعلن فاعالتن) ،وال يستعمل هذا البحر إال جمزو ًءا؛ حيث يتكون
من تفعيلتني سباعيتني يدخلهام زحاف اخلبن (حذف الساكن الثاين) يف كلتا التفعيلتني ،كام يف الشطر الثاين من البيت
يت ر ّد ابن ذريح يف
األول عىل سبيل املثال .وهذا اإليقاع الراقص الرسيع يتالءم مع سياق اهلزل .و ُي ْؤثر شوقي أن يأ َ
الشك الذي نصبته البن ذريح تلك
ثالثة أبيات عىل اإليقاع نفسه؛ ليجاري تلك الفتاة اهلازلة ،وهنا تعي ليىل ذلك َّ َ
حاسم عىل إيقاع بحر
الفتاة وأتراهبا؛ رغبة منهن يف أن ينتقل احلوار من اجلد إىل اهلزل؛ لذا آثر شوقي أن يأيت رد ليىل
ً
آخر هو املتقارب التام (شوقي :)12
ٍ
ذريـــــح
أعـــــرين ســـــا َعك يـــــا ابـــــن

وال تســــــــمع الطفلــــــــ َة اهلاذ َيــــــــة

وهو بحر متقارب األسباب واألوتاد ،وهذا التقارب يؤدي إىل يشء من الرسعة ،لكن استعامله تا ًما ال جمزو ًءا
عوض تلك الرسعة بوفرة األسباب واألوتاد؛ ليتوافق هذا اإليقاع مع االنتقال إىل اجلد وعدم االلتفات إىل هذيان
ّ
تلك الفتاة اهلاذية التي رأت ليىل أهنا تترصف كام يترصف األطفال.
وشبيه هبذا املوقف الساخر موقف آخر يف الفصل األول من املرسحية يتمثل يف حكاية الظبي الذي افرتسه
الذئب ،فقام قيس إىل الذئب فرماه بسهم فأرداه ً
قتيل؛ إذ كان هيوى الظباء ألهنا تذكره ليىل العامرية ،وهو موقف
طريف استطاع شوقي أن يعرب عنه بإيقاع بحر الرمل املجزوء ،وهو إيقاع رسيع راقص يتالءم مع سياق الضحك
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والسخرية ،وقد الءم تلك السخرية أن ترد القافية هاء موصولة بالواو مردوفة باأللف ،وكأنه يندب الظبي هبذه
اآلهات الساخرة يف أواخر القوايف ،وبلغت السخرية مبلغها يف قول شوقي عىل لسان بِرش (شوقي :)19
ِ
للظبــــــــــي
ر
حفرنــــــــــا القــــــــــ َ

وقمنـــــــــــــــا فدفنـــــــــــــــا ُه

ْ
ـــــــــــــــل ليـــــــــــــــى
فقولـــــــــــــــوا و ْل َت ُق

يرحـــــــــــــــ ُه اهللُ
معـــــــــــــــي َ

ِ
ـــــــــــــــت
وص َّلينـــــــــــــــا عـــــــــــــــى امل ْي

وتتعاىل أصوات بني الضحك والسخرية:

وبالدمـــــــــــــــع ســـــــــــــــقينا ُه

رش
َأ َج ْل بِ ُ
رش
َأ َج ْـل بِ ُ

يرح ُه اهللُ
َأ َج ْل َ ُ

وإضفا ًء ملزيد من الرسعة يف إيقاع هذه األبيات نجد أن غالبية التفعيالت وردت مكفوفة (حمذوفة السابع
ٍ
ُ
سياق تتعاىل فيه األصوات بالضحك
(مفاعيل  ،)/o/o//وهذا كله يتالءم مع
الساكن) (العثامين  )45عىل زنة
والسخرية.
ولكن ابن ذريح مل ِ
يأت من املدينة إىل بادية نجد -حيث ديار ليىل العامرية -ليشارك القوم هزهلم وسخريتهم،
ٍ
وقافية
لقد جاء خاط ًبا ليىل لقيس؛ لذا نجده ينتقل باحلديث إىل اجلد ،وهنا ينتقل شوقي باإليقاع إىل بحر الرجز التام،
أخرى جمردة من الردف والتأسيس ،وروي األلف املقصورة ،فيقول ابن ذريح (شوقي :)19
هـــــزالً وختلي ًطـــــا كفـــــى
بـــــر كفـــــى
ْ
ُ
قيـــــس فلـــــو أخربتِنـــــي
أرســـــلني
ُ

ُ
الليـــل ُســـدى
العـــم مـــى
ويابنـــ َة
ّ

ٍ
قيـــس ُيع َتنَـــى
متـــى متـــى بأمـــر

إىل آخر تلك األبيات .وشتان بني هذا اإليقاع اهلادئ عىل لسان ابن ذريح وذلك اإليقاع الراقص يف تلك
األبيات السابقة يف حديث اهلازلني .إن اهلدوء والبطء يف إيقاع الرجز التام يف هذه األبيات يتالءمان مع جدية ذلك
األمر الذي طوى من أجله ابن ذريح الفيايف.

إن هذا التنوع يف اإليقاع يف الشعر املرسحي امللتزم باإليقاع اخللييل يقابله تنوع آخر يف اإليقاع يف بعض
املرسحيات الشعرية املكتوبة يف إطار موسيقى اجلملة الشعرية؛ ففي مرسحية دماء عىل ستار الكعبة نلحظ ذلك
التنوع اإليقاعي يف احلوار الواحد ،كام هو احلال يف ذلك احلوار بني ثالثة من أبطال املرسحية هم سعيد واهلادي
ّ
وسلم ،وسأضع املقابل العرويض أمام كل سطر شعري ليتبني لنا ذلك التنوع اإليقاعي (جويدة :)17-15

174

جملة أنساق ،املجلد  ،4العددان  ،2020 ،2-1دار نرش جامعة قطر

احلوار

سعيد :وماذا عن سعا ْد؟
ٍ
سنني عن حكايتِها
سمعنا من

اهلادي :قد كان هذا منذ أعوا ٍم طويل ْة
سعيد :أترى ختاف ألهنا ُح ْر َم ْة؟
أخاف ألهنا ُأ ُّم ْه
سالم :ال ..بل
ُ

غريب
سعيد :أ ُّم ْه؟! كال ٌم
ْ
سالم :كانت سعا ٌد فتا ًة مجيل ْة

اهلادي :صفها لنا باهلل يا سال ُم
ٌ
سالم :يف وجهها ٌ
طويل مل تفار ْق ُه
ليل
ابتسام ْة ......إلخ
اهلادي :وماذا بعدُ يا سالم؟

احلجاج ليخط َبها ..ر َف َض ْت
سالم :جاء
ُ

سعيد :رفضت..؟!

التقطيع العرويض

فعو ْل
مفا َع ْلتُن ْ
مفا َع ْلتُن مفا َع ْلتُن مفا َع َلتُن

البحر الشعري

الوافر
الوافر

ُمتْفاعلن ُمتْفاعلن ُمتْفاعال ُت ْن الكامل
الكامل
ُمتَفاعلن ُمتَفاعلن ُم ْت َفا
الكامل
ُمتْفاعلن ُمتَفاعلن ُم ْت َفا

فعو ْل
ُعو ُل ْن فعو ُلن ْ
ُعو ُل ْن فعو ُلن فعو ُلن فعو ُل ْن
ِ
متفاع ْل
ُمتْفاعلن ُمتْفاعلن
ُمتَفاعلن ُمتْفاعلن ُمتْفاعلن

املتقارب
املتقارب

الكامل
الكامل
الكامل

ُمتْفاعالتن ....إلخ
مفا َع ْلتُن مفا َع ْل ْ
الوافر املجزوء
تان
َف ْع ُل ْن َف ْع ُل ْن َف ِع ُل ْن َف ِع ُل ْن َف ِع ُل ْن املتدارك
َف ِع ُل ْن
املتدارك

إن االنتقال من إيقاع بحر الوافر عىل لسان سعيد إىل إيقاع بحر الكامل يف ثالثة أسطر شعرية تالية عىل لسان
اهلادي وسعيد وسالم ،إنام هو انتقال إيقاعي عن طريق مزج البحور؛ إذ الوافر والكامل ينتميان إىل دائرة عروضية
واحدة هي دائرة «ا ُملؤت َِلف» (العثامين 61؛ عبد اللطيف  ،)271وقد بدأ احلديث عىل لسان سعيد من الوتد املجموع
ثم الفاصلة الصغرى ( ،)o///o//لينتج من ذلك إيقاع بحر الوافر (مفا َع َلتْن) ،ثم بدأ اهلادي بام انتهى إليه سعيد؛
إذ ابتدأ اإليقاع يف كلامته من الفاصلة الصغرى ثم الوتد املجموع ( )o//o///لينتج من ذلك إيقاع بحر الكامل
معرتضا بني
( ُم َت َفاع ُلن) ،واستمر هذا اإليقاع يف الثالثة األسطر التالية ،قبل أن يقطع استمراريته إيقاع آخر جاء
ً
هذين اإليقاعني؛ إنه إيقاع بحر املتقارب الذي ينتمي إىل دائرة عروضية أخرى ،وما يصدق عىل املتقارب يصدق
كذلك عىل إيقاع املتدارك يف ذلك احلوار؛ فكالمها ينتمي إىل دائرة عروضية واحدة هي دائرة «ا ُملت َِّفق» (العثامين 64؛
ِ
ببحرهيا الوافر والكامل ،وهو اإليقاع
عبد اللطيف  ،)274-273وكالمها جاء
ً
معرتضا بني إيقا َعي دائرة «ا ُملؤتَلف» َ
األصيل للحوار بني األبطال يف هذا اجلزء من املرسحية.
إن دائرة «ا ُملؤت َِلف» تفعيلتها سباعية من وتد جمموع وفاصلة صغرى ،وهذا يتالءم مع اختياره إيقا ًعا عىل لسان
ّ
سلم وهو يصف سعاد ويرسد األحداث التي وقعت هلا ،واستمر ذلك يف عدد كبري من األسطر عىل مدار ثالث
صفحات كان حديث ّ
سلم فيها عن سعاد هو الغالب .إن وفرة األسباب واألوتاد يف ذلك اإليقاع السباعي يف
(متفاعلن  )o//o///و(مفاعلتن  )o///o//تعمل عىل بطء اإليقاع وامتداده ،وهو ما يتالءم مع حالة وصف
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البطلة وما جرى هلا من أحداث تقتيض إطالة الوصف ،مع تنوع اإليقاع العرويض بني إيقا َعي الكامل والوافر عن
طريق املزج الذي يتحقق بالوقف عىل أحد جزأي الدائرة والبدء باجلزء اآلخر.

يف حني أن األسئلة املعرتضة واإلجابات الرسيعة املقتضبة ناسبها أن تأيت عىل إيقاع رسيع خاطف هو إيقاع
دائرة «ا ُملت َِّفق» وهي دائرة تفعيلتها مخاسية مكونة من سبب خفيف ووتد جمموع ،وقد زادت رسعة اإليقاع باستغناء
الشاعر عن التفعيلة الرئيسة للمتدارك (فاعلن  )o//o/إىل التفعيلة املخبونة ( َف ِع ُلن  )o///واملقطوعة ِ
(فاع ْل
 )o/o/لتتحول التفعيلة إىل تفعيلة رباعية أرسع َو ْق ًعا.

إن سياق األسئلة واألجوبة املعرتضة اخلاطفة ناسبه ذلك اإليقاع الرسيع ،كام يف ذلك التعجب واالستبعاد عىل
وأوضح من ذلك تلك الرسعة البادية يف اإليقاع أثناء احلديث عن جميء احلجاج
لسان سعيد (أ ُّمه؟ كالم غريب)،
ُ
ليخطب سعاد ورفضها له مبارشة من دون تردد:
احلجاج ليخط َبها ..ر َف َض ْت
− −سالم :جاء
ُ
− −سعيد :رفضت..؟!

فهذا اإليقاع الرسيع لبحر املتدارك بتفعيلتيه املخبونة (ِ o///
فعلن) واملقطوعة (ْ o/o/
فاعل) يوحي بأن
احلجاج مل يكن حيب سعاد ،لقد أعجبه مجاهلا فجاء خيطبها ،هكذا من دون أن يكون قد عانى مرارة احلب كام عاناها
رفضا قاط ًعا يف كلمة واحدة خاطفة
حبيب سعاد احلقيقي (عدنان) ،وكان منطق ًّيا أن يأيت رفض سعاد للحجاج ً
(ر َف َض ْت) عىل إيقاع تفعيلة رسيعة خاطفة من فاصلة صغرى فحسب ( َف ِع ُلن )o///؛ وهو رفض ال شك سترتتب
َ
عليه أحداث جسام فيام بعد؛ لذا يردد سعيد تلك الكلمة (رفضت..؟!) بنربة إنشائية حتمل دالالت التعجب من
صنيع سعاد البطويل ،والذي سيكون ،بال شك ،سب ًبا يف معاناهتا ،وهو ما اتضح يف أحداث املرسحية؛ إذ يقتل احلجاج
حبيبها عدنان ،وتصاب هي باجلنون.

إن ذلك التنوع بني بحور الشعر العريب بصورها املختلفة يشبه اخللفية املوسيقية ألحداث املرسحية ،ويسهم
مالئم -يف بناء درامية املشاهد يف الشعر املرسحي ،سواء أكان مكتو ًبا عىل طريقة البيت
إذا ما و ّظفه الشاعر توظي ًفاً
الشعري يف مرسح الشعر الكالسيكي أم عىل طريقة اجلملة الشعرية يف مرسح الشعر احلر .وإذا ما آثر الشاعر أن يلتزم
بإيقاع بحر واحد عىل مدار املرسحية كام فعل صالح عبد الصبور يف التزامه ببحر املتدارك عىل مدار مرسحية بعد أن
يموت امللك -فإن هذا يؤدي بالطبع إىل رتابة إيقاعية ،وعىل الشاعر أن يتخلص من تلك الرتابة باللجوء إىل تقنيات
إيقاعية أخرى؛ نحو تنويع القوايف وتكرار الكلامت واستثامر إحياءات األصوات ،كام سبق أن أوضحنا.
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− −أوضح البحث أن هناك فرو ًقا يف أبنية اإليقاع العرويض والقافوي ٍّ
لكل من البيت الشعري يف الشعر املرسحي
اخللييل اإليقاع ،واجلملة الشعرية يف الشعر املرسحي املنظوم عىل هيئة الشعر احلر ،وأن لتلك
الكالسيكي
ّ
أثرا يف االنتقال من الغنائية إىل الدرامية يف الشعر املرسحي العريب.
الفروق اإليقاعية ً
مظاهر إيقاعية متنوعة تؤكد غنائية تلك املرسحيات؛ منها:
− −أوضح البحث أن يف مرسحيات شوقي
َ
- -الترصيع.

 -البناء الرأيس للبيت الشعري :ويتمثل يف استمرارية اإليقاع العرويض والقافوي واكتامل البيتالشعري عىل ألسنة متحاورين اثنني أو أكثر.

− −استطاع أمحد شوقي أن يوظف الترصيع توظي ًفا غنائ ًّيا يتالءم مع سياق املشهد املرسحي يف مرسحية جمنون ليىل؛
رصعة يف سياقات تقتيض اإلنشاد والتغنّي.
إذ وردت غالبية األبيات ا ُمل َّ
− −أشار البحث إىل أن استمرارية إيقاع البيت عىل املستوى الرأيس  -يف الشعر املرسحي العريب الكالسيكي -أدى
إىل أن يظل هذا الرضب من الشعر املرسحي مشدو ًدا بني طرفني متنافرين مها :الغنائية والتمثيل؛ فاستمرارية
اإليقاع العرويض والقافوي تقتيض الغناء واإلنشاد ،والتمثيل املرسحي يقتيض الوقف واالستئناف بعيدً ا عن
فكرة استمرارية اإليقاع.
− −استطاع شعراء الشعر املرسحي احلر أن يستبدلوا إيقاع اجلملة الشعرية بإيقاع البيت ،حيث ينتهي اإليقاع
العرويض مع هناية مجلة كل ُم ِ
اور ،و ُيبتَدَ أ بإيقاع مجلة شعرية جديدة يف بداية كالم املحاورين .وهم بصنيعهم
جتسد
هذا قد انتقلوا بالشعر املرسحي العريب من الغنائية إىل الدرامية التي تقتيض وجود منعرجات إيقاعية ّ
اجلانب الدرامي بعيدً ا عن فكرة الغنائية.
− −استطاع صالح عبد الصبور أن يوظف إيقاع القوايف املتنوعة توظي ًفا درام ًّيا خيدم املشهد املرسحي.

− −طبيعة احلوار يف املرسح الشعري تقتيض خفوت ظاهرة «مزج البحور»؛ إذ التنوع يف احلوار والتطور الدرامي
يقتيض تنو ًعا إيقاع ًّيا يتحقق بمجرد وقوف أحد األبطال عىل إيقاع بحر ما ،وابتداء البطل اآلخر بإيقاع بحر
آخر؛ سواء أكان ينتمي إىل الدائرة العروضية نفسها أم ينتمي إىل دائرة عروضية خمتلفة.
− −وقع بعض شعراء الشعر املرسحي احلر يف مزالق عروضية أدت إىل نثرية يف احلوار ،وسببت اضطرا ًبا إيقاع ًّيا
عىل مدار املرسحية؛ ومر ّد ذلك إىل استحداث زحافات وعلل جديدة يف بحر املتدارك ،واخللط بينه وبني
تفعيالت بحر الرجز يف السطر الواحد ،وتوايل مخسة متحركات يف عدة مواطن.
− −أجاد بعض شعراء املرسح الشعري يف حتميل إيقاع الزحافات والعلل بعض اإلحياءات الضمنية التي تتوافق
مع السياق الذي وردت به.
− −التنوع بني بحور الشعر العريب بصورها املختلفة يشبه اخللفية املوسيقية ألحداث املرسحية ،ويسهم -إذا ما
مالئم -يف بناء درامية املشاهد يف الشعر املرسحي.
و ّظفه الشاعر توظي ًفا
ً
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وافر
فخم ممتدً ا بطيء َ
الو ْقع َ
− −جيعل التنوع يف البحور وصورها اإليقاع يسري يف حركة متاموجة ،فآنًا يكون ً
األسباب واألوتاد ،كام يف البحور التامة كالبسيط التام والطويل واخلفيف التام والرسيع التام والرجز التام
متقارب األسباب واألوتاد؛ كام يف اهلزج والرمل املجزوء والرجز املجزوء
الو ْقع
ونحوها ،وآنًا يكون
َ
رسيع َ
َ
واملجتث واخلفيف املجزوء ونحوها.
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