وتطوره في الشعر العربي
"شبه نظريّة" لإليقاع ّ
بروفسور سليمان جبران

ّأما قبل:
مغتب" الشاعر حممد مهدي اجلواهري .دعيت إىل "مركز اجلواهري" هناك ،بإدارة
كنت يف زيارة لرباغ " ،ر
ضمت األمسية جمموعة كبرية من املثقفني،
األستاذ رواء اجلصاين ،إللقاء حماضرة عن أيب الفرات وشعرهّ .
معظمهم من العراقيني؛ من مريدي اجلواهري واملهتمني بالثقافة بوجه عام .حتدثت عن اجلواهري وفنّه
تشعب بنا احلديث ،بني سؤال وجواب ،ليتناول قضايا ثقافية كثرية ،مبا فيها حممود درويش
الشعري ،مث ّ
وشعر درويش ،شاغل الناس يف حياته ،وشاغلهم بعد وفاته .عجبت أن شابّا من بني احلضور ،يبدو أنّه
عامة ،ال يكاد خيتلف عن سؤال
يكتب الشعر ،سألين سؤاال عن اإليقاع يف شعر درويش ،ويف الشعر ّ
الشاب املذكور :هل أفهم
علي أحد القراء ،يوم نشرت مقايل حول اإليقاع يف شعر درويش .سألين
ّ
طرحه ّ
من مقالك ذاك أن الشعر يكون أرقى فنّا إذا اقتب من النثر؟
خاص ،أكتب هذا املقال .ليست
القراء ّ
اجلادين بوجه ّ
كل من يعىن بالشعر ،واإليقاع الشعري ،من ّ
فإىل ّ
مفصلة ،فذلك يستغرق زمنا طويال وصفحات عديدة .ما نرمي إليه هنا هو
غايتنا هنا كتابة دراسة علمية ّ
رسم ختطّيط تقرييب لتطور إيقاع القصيدة على مر العصور ،وصوال إىل الفتة املعاصرة .طبيعي يف مقال
املطولة واإلسهاب يف األرقام والشواهد من األشعار واألحباث ،وأن يغلب
كهذا أن نتجنب التفصيالت ّ
يهمنا رصده
عليه التعميم ،متغاضني أيضا عن ظواهر هامشية كثرية ال متثّل ،يف رأينا ،التيار املركزي الذي ّ
تطوره املطّرد يف فتة زمنيّة طويلة ج ّدا.
وإبراز خط ّ
نبدأ بالسؤال األساسي :هل اإليقاع ضروري يف الشعر ؟

مقومات القصيدة " 1:وللشعر نواح ع ّدة للجمال،
مقوم ّ
هام من ّ
ال جدال يف أن اإليقاع ،أو املوسيقىّ ،
معني منها،
أسرعها إىل نفوسنا ما فيه من جرس األلفاظ ،وانسجام يف توايل املقاطع ّ
وتردد بعضها بعد قدر ّ
نسميه مبوسيقى الشعر .ويستمتع الصغار والكبار مبا يف الشعر من موسيقى ،ويدرك الطفل
وكل هذا هو ما ّ
ما فيه من مجال اجلرس قبل أن يدرك ما فيه من مجال األخيلة والصور" .وحنن نقول اإليقاع ،أو املوسيقى ،
أقل منه دقّة وإحكاما .فاإليقاع ال يقتصر
ال الوزن والقافية ،ألن اإليقاع  ،يف رأينا  ،أوسع من الوزن رقعة ،و ّ
على الشعر ،بل يتخلّل النثر أيضا ،ومن يقرأ نثر جربان خليل جربان جيده غنيّا ج ّدا باإليقاع الناجم عن
اجلمل املتساوقة أو املتقاربة طوال ،وهذه قد تكون متوافقة أو متقاربة يف املعىن حينا ،وهو ما نسميه
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متضادة أو خمتلفة فيه ،وهو ما يسمى يف البالغة الكالسيكية املقابلة .وقد ينجم اإليقاع عن
املماثلة ،و ّ
التكرار أيضا ،أو عن األلفاظ املتوافقة جرسا ،إىل غري ذلك مما يبتكره الشاعر األصيل .ما زالت عالقة
غين وأسلوب
بالذاكرة مجلة جلربان كنت أوردها دائما للتمثيل على األسلوب األديب ،ملا فيها من إيقاع ّ
أديب/جمازي واضح" :مات الصيف اجلميل ليحيا اخلريف الكئيب" .هذه اجلملة غنية جدا باإليقاع
واألسلوب الشعري ،إال ّأنا ال وزن فيها مبعايري علم العرو ،،ألن الوزن هناك يقوم على تشكيلة من
الوحدات اإليقاعية سّاها علماء العرو ،تفاعيل ،وكل تفعيلة تتألّف من عدد حمّدد من املقاطع الطويلة
تغريعادة من
والقصرية ،ويف نظام حم ّدد أيضا .هذه التفاعيل قد تعتيها بعض التغيريات اهلامشية اليت ال ّ
جوهر التفعيلة ودورها يف الوزن /البحر الشعري ،لكن ال جمال هنا للخو ،يف دقائق هذا الوزن الشعري،
أقره اخلليل بن أمحد .باختصار :يف األوزان الشعرية اخلليلية غالبا ما يؤدي تبديل احلركة بسكون أو
كما ّ
العكس إىل اإلخالل بالوزن ،ومن هنا نشأ ما أباحه الشعراء ألنفسهم  ،حفاظا على الوزن ،من خروج
طفيف أحيانا على أحكام اللغة ،وسّاه النحاة ضرورة الشعر ،أو اجلوازات الشعرية.
ال بد يف الشعر إذن من موسيقى معينة تعكس نفسية الشاعر إبّان عملية اإلبداع ،أو روح القصيدة
وتسوغ من ناحية أخرى استيعاهبا من املتلقي ،وذلك طبعا باإلضافة إىل معاين اجلمل والتاكيب
وجوهرهاّ ،
متفرد خيلقه الشاعراملبدع يف كل قصيدة راقية .هذه املوسيقى "املرافقة" قد تكون،
واأللفاظ يف سياق جديد ّ
أقل دقّة وانضباطا
كما أسلفنا ،وزنا دقيقا بالغ اإلحكام ،كما يف القصيدة الكالسيكية ،وقد تكون إيقاعا ّ
مقومات
كما يف " قصيدة النثر"  .بل إ ّن بعض الشعر يكاد خيلو أحيانا من اإليقاع ،فيخسر حينئذ أحد ّ
القصيدة اجليدة.
تطور عن النثر ،تدرجييا وعلى مراحل،
من الفرضيات املعروفة يف تاريخ األدب العريب أ ّن اإليقاع الشعري ّ
1
الرجز ،مثّ
رسل إىل ْ
السجع ،ومن السجع إىل ر
خطوا من امل ر
حىت انتهى به األمر إىل البحور الفنية اخلليليةْ " :
تدرجوا من الرجز إىل القصيدة" .ويعترب بعض مؤرخي األدب اهلزج أخا للرجز هبذا املفهوم .يف البداية
ّ
فين ،يعىن فيه بالصياغة واإليقاع،
انتقل األسلوب ،وفقا هلذه الفرضية ،من نثر وظيفي مرسل إىل نثر أديب ّ
أقل من العناية باملضمون .يف هذا النثر الفين  ،ومل يصلنا من العصر اجلاهلي إال
حبكم تأديته مشافهة ،ال ّ
النص واضحا بتوايل مجله ،القصرية احملالة
أقلّه  ،ألسباب ال جمال لطرحها يف هذا السياق ،يرتفع إيقاع ّ
الكهان ،ويف اخلطب
بالسجع غالبا ،حبيث يصل إىل "الوزن" أحيانا .هذا ما نلحظه جليّا يف سجع ّ
واحلحكم والوصايا القليلة اليت وصلتنا من العصر اجلاهلي ،ويف األسلوب القرآين أيضا ،يف السور القصار
خاصة ،الذي نزل كما هو معروف ،موافقا للبيئة "األدبية" املهيمنة يف تلك الفتة.
ّ
مؤرخي األدب ،إىل اهلزج والرجز .والرجز
من النثر اإليقاعي ّ
املسجع انتقلوا ،كما أفادنا الزيات وغريه من ّ
تطور الشعر احلديث الحقا .يتشكل الرجز من
حيتاج منا إىل وقفة طويلة نسبيا ،ملا له من مكانة ّ
هامة يف ّ
ست مرات ،ثالث يف كل شطر .وهذا البحر ،خبالف البحور الفنية املعروفة،
تكرار مستفعلن ( ـ ـ ﮟ ـ ) ّ
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قد ترد القصيدة فيه من أبيات ،يتألف كل منها من شطرين وينتهي بقافية موحدة كما يف القصائد
املألوفة ،وهذا قليل يف الشعر الكالسيكي .أو يرد مشطورا ،يتألف السطر فيه من شطر واحد فيه ثالث
موحدة ،وهذا هو الشكل الغالب على الرجز القدمي  .وقد يرد أخريا مزدوجا ،لكل
ثفاعيل منتهية بقافية ّ
بيت فيه قافية خاصة به يف الصدر والعجز ،كما جند يف الشعر التعليمي عادة ،قدميه وحديثه على ح ّد
سواء.
تفعيلة الرجز هذه ،مستفعلن ،تصيبها أيضا تغيريات كثرية ،يف احلشو ،وأكثر منها يف الضرب ،حبيث يغدو
مشعثا"  ،ال خيتلف اختالفا كبريا عنه يف النثر .هلذا السبب ،يف أغلب الظن ،مل
اإليقاع يف الرجز خافتا " ّ
فسموا القصيدة منه أرجوزة ،وشاعرها راجزا أو
يعترب القدماء هذا البحر من حبور القصيدة الكالسكيةّ ،
رجازا ،ال شاعرا .بل إن الرجز كثريا ما يدعى أيضا محار الشعراء ،لطواعيته وكثرة ما يصيبه من التغيري،
ّ
واستهانة بإيقاعه ومكانته .
من ميزات الرجز أيضا ،يف العصر الكالسيكي ،ارجتال شطر أو أكثر منه مبا يالئم املوقف ،سواء قبل
القتال أو يف احلياة اليومية" 1:وقال األخفش :الرجز عند العرب كل ما كان على ثالثة أجزاء ،وهو الذي
يتمنون به يف عملهم وسوقهم وحيدون به" .يتجلّى ذلك أيضا يف داللة الفعل ارجتز ،مبعىن ارجتل ،كما يف
لب.
النيب ال ْ
كذب  /أنا ابن عبد املطّ ْ
مشطور الرجز الذي ينسب إىل النيب حممد  :أنا ّ
رجح كلّها أن الرجز كان فعال مبثابة حبر "بدائي" ،سبق حبور الشعر الفنية
هذه امليزات "الشاذّة" يف الرجز ت ّ
زمنيا ،وشاع استعماله يف احلياة اليومية ،ما أبقى فيه بعض سات "الدونية" أو "النثرية" يف نظر الشعراء
2
العجاج
لعل ّ
والنقاد الكالسكيني" :وقد اختلف فيه فزعم قوم أنّه ليس بشعر وأن جمازه جماز السجع" .و ّ
وابنه رؤبة ،يف هذا السياق ،مها االستثناء الذي يؤّكد القاعدة!

من الرجز ،ورمبا اهلزج ،أو حبور أخرى مشاهبة مل تصلنا ،انتقل اإليقاع الشعري إىل البحور الفنية املعروفة.
إذا اعتربنا أن املعلقات السبع تش ّكل ،كما يرى كثريون من مؤرخي األدب ،القصيدة القدوة يف الفتة
شك أن البحر الطويل هو البحر املهيمن يف تلك الفتة ،إذ إن أربعا من هذه القصائد
الكالسيكية ،فال ّ
السبع كتبت مجيعها يف الطويل .إىل جانب الطويل ،جند يف "الطبقة" األوىل أيضا :الكامل والوافر والبسيط
يظل خري ممثل ،عددا ونوعا ،لإليقاع يف القصيدة
واخلفيف أيضا ،إال أن الطويل بفخامته "األرستقراطية" ّ
الكالسيكية .أما باقي البحور مجيعها ،غري األربعة املذكورة ،فيمكن اعتبارها هامشية ،مل تكتب فيها
اجلادة عادة ،حبيث ميكن إمهاهلا يف النظرة العامة إىل اإليقاع يف القصيدة الكالسيكية .نعين بذلك
القصائد ّ
الرمل والسريع واملتقارب واملديد وما شابه.
هذه البحور اخلمسة؛ الطويل ،الكامل ،الوافر ،البسيط ،اخلفيف ،ظلّت يف الواقع مهيمنة على القصيدة
العربية طوال العصور الوسطى ،مبا فيها عصر االحنطاط أيضا .فهذا العصر الطويل كان فتة تراجع ومجود
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يف كل ظروف احلياة ،السياسية واالقتصادية والثقافية ،حىت أن بعض املؤرخني يسميها الفتة
أي منحى جتديدي يذكر ،فاقتصرت على تكرار
املظلمة .لذا مل تعرف القصيدة العربية يف هذه الفتة ّ
موضوعات وصور وأوزان السالفني .من ناحية أخرى ازدهرت يف القرون األخرية من هذه الفتة صنوف
يسمى البديع يف البالغة ،وشاع فيها أيضا التشطري والتخميس
متنوعة من ّ
التلهي اللفظي ،أو ما ّ
عديدة ّ
واإلخوانيات واألحاجي ،حبيث ميكن اعتبار هذا الشعر "غري الرسي" أبرز املعامل الفنية يف تلك الفتة.
املوشح الذي ابتكره شعراء األندلس .اختلف
يف سياق النظر يف اإليقاع يف العصور الوسطى ،جيدر بنا ذكر ّ
املسمط ،أم هو
مؤرخو األدب يف أصل نشأة ّ
املوشح  :هل هو من ابتكار املشارقة ،باعتباره تطويرا للشعر ّ
من استحداث شعراء األندلس بتأثري احلياة اجلديدة والفولكلور الغنائي احمللّي .إنا مسألة تارخيية أدبية ال
هتمنا يف هذا السياق بالذات ،وإن كنّا منيل إىل األخذ بالرأي القائل إ ّن هذا املبىن اإليقاعي اجلديد وليد
ّ
البيئة اجلديدة يف األندلس.
كل بيت من عدد ثابت من
يقوم ّ
املوشح على وحدات سيمتيةّ ،
تسمى كل وحدة منها بيتا ،ويتألف ّ
األسطر؛  4-3أسطر ذات قافية خاصة هبا هي الدور ،وتلحق القافية فيه الصدر والعجز عادة ،ومن قفل
تتكرر يف كل قفل.
يضم سطرا أو اثنني ،يلتزم فيه نظام تقفية ثابت على امتداد املوشح ،فيش ّكل "الزمة" ّ
ّ
املوشح جتديدا يف اإليقاع الشعري متثّل يف تنويع القافية وتقطيع السطر الشعري يف القفل إىل
باختصار كان ّ
املوشح ،من ناحية أخرى ،مل يكسر البنية البيتية يف اإليقاع التقليدي ،ومل
أكثر من قسمني أحيانا .إال أ ّن ّ
املوشح "املرّكب" غالبا ما تش ّكل عبئا يفوق ما تقتضيه
يلغ القافية رغم التنويع فيها .بل إن القافية يف ّ
املوشح مل ينشأ نتيجة رؤية جديدة للحياة والشعر
القصيدة التقليدية أيضا .بكلمة أخرى ،يبدو أن ابتكار ّ
مقومات القصيدة ،مبا فيها اإليقاع ،بل اقتصر "التجديد" على الشكل اإليقاعي دون
انعكست يف مجيع ّ
غريه .ذلك أن الصور الشعرية ،واملعجم الشعري ،واملباين ،مل خترج مجيعها عن املألوف املكرور يف الشعر
املشرقي ،بل عانت يف أحيان كثرية من الركاكة واالبتذال والتسطيح أيضا .هذه السمات املتناقضة يف
تام للشعر املشرقي يف األلفاظ واملباين والتشبيهات
ّ
املوشح :جتديد يف اإليقاع ،وإن كان حمدودا ،وتقليد ّ
والصور الشعرية ،تشري يف رأينا إىل أن دواعي التجديد كانت "خارجية" فعال؛ استجابة للحياة اجلديدة
متس جوهر
وفنون الغناء والتلحني وجمالس الطرب يف تلك البيئة ،فانعكست يف اإليقاع فحسب دون أن ّ
املوشح "منتجا" اندلسيا ،كان التجديد فيه يف
القصيدة .ذلك ما جيعلنا منيل ،كما أسلفنا ،إىل اعتبار ّ
السطح؛ يف اإليقاع فحسب ،استجابة للبيئة اجلديدة والفولكلور الشعيب هناك ،إال أن هذه املسألة اخلالفية
ال تتصل طبعا بنطاق حبثنا هذا.
يف العصر احلديث بدأ التغيري احلقيقي يف إيقاع القصيدة ،بطيئا ّأول األمر وسريعا بعد احلرب العاملية
باجتاه واحد :االبتعاد التدرجيي عن اإليقاع الكالسيكي
الثانية .إال أنه تغيري مطّرد ،وإن اختلفت وتريته ،و ّ
واخلطابية التقليدية .بل ميكننا القول ،إذا عمدنا إىل التعميم ،إن العالقة بني العناصر اإليقاعية يف القصيدة
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واملقومات الفنية األخرى فيها ،هي عالقة ضدية يف أغلب األحوال :إذا طغت األوىل احنسرت الثانية،
والعكس بالعكس!
هذا االحنسار التدرجيي املطرد يف اإليقاع ميكن تفسريه بعاملني أساسيني :األول أن استهالك الشعر يف
العصر احلاضر انتقل تدرجييا من استهالك ساعي إىل استهالك قرائي .مل يعد الشاعر "يقف على نشز من
األر ،"،أو يف حضرة املمدوح ،منشدا قصيدته أمام مجهوره ،فتتل ّقاها أساعهم قبل عقوهلم .الصحف
والكتب أصبحت تدرجييا "منابر" الشعر ،يتل ّقاه فيها مستهلكوه بعيونم قبل آذانم ،وحياولون استيعابه يف
جمردا إىل ح ّد ما من إيقاعه اخلارجي املتمثّل يف الوزن والقافية .العامل الثاين أن اإلنسان
الفكر واخليالّ ،
العريب املعاصر ،وحنن هنا ال نتح ّدث عن انقالب فجائي طبعا ،غدا أرقى حساسية وأرفع ذوقا منه يف
الرقي الفكري املعريف من
القرون الغابرة ،حبكم الثقافات واملعارف احلديثة يف مجيع جماالت احلياة .هذا ّ
الطبيعي أن ينتقل بالذائقة الفنية أيضا من الصخب واإليقاع العايل إىل اخلفوت واهلمس واهلدوء يف إيقاع
للرقي احلضاري الفكري الثقايف ،من استساغة املوسيقى
الشعر .أشبه بانتقال ذائقة املرء ،أو اجملتمع ،تبعا ّ
لعل هناك
الشعبية الصاخبة إىل االستمتاع باملوسيقى الكالسيكية اهلادئة بعيدا عن الصخب والضجيج .و ّ
سببا ثالثا هو اطّالع الشعراء املعاصرين ،واملث ّقفني أيضا ،على الشعر األورويب متمجا أو يف لغاته األصلية.
ذلك أن اإليقاع يف هذا الشعر ،حىت يف لغاته األصلية ،بطيء خافت ،ال يداين ما يف الشعر العريب من
حتول الذائقة الفنية لدى اإلنسان
كل حال ،أيا كانت األسباب فالنتيجة واحدةّ :
خطابية وجهارة .على ّ
العريب املعاصر ،والشاعر املعاصر بوجه خاص ،من اإليقاع اخلطايب الصاخب إىل اهلامس اخلافت ،تدرجييا
مستمر.
طبعا ،ولكن يف اطّراد
ّ
الشعر بالذات ،خبالف اجلوانر األدبية األخرى ،كان تأثره بالثقافات الوافدة متأخرا وبطيئا ّأول األمر .إذا
كانت اجلوانر األدبية األخرى ،الرواية والقصة القصرية واملسرحية ،جوانر جديدة استقيناها بشكلها املعروف
شك ،فالشعر جانر أديب عريق يزيد عمره عن ألفي سنة ،وهو إىل ذلك " ديوان
من الغرب ،ما يف ذلك ّ
العرب" ومفخرهتم .لذا كان طبيعيا أن يتأىب هذا الشعر على التأثر الفوري باألدب الغريب والثقافات
الوافدة .بل إ ّن بداية التجديد يف الشعر كانت يف الواقع ارتدادا إىل "عصره الذهيب" يف الدولة العباسية،
متخطّيا قرونا طويلة من اجلمود واللهو اللفظي واالبتذال يف " عصر االحنطاط "  .على هذا النحو نشأت
املدرسة األوىل يف الشعر احلديث ،املدرسة الكالسيكية اجلديدة ،بريادة البارودي وزعامة شوقي .فالشعر
خاص ،كان القدوة يف نظر هؤالء الكالسيكيني اجلدد؛ كان مهّهم
الكالسيكي ،يف العصر العبّاسي بوجه ّ
يف األساس العودة بالقصيدة العربية إىل غابر جمدها ،ومعارضة فحول ذلك العصر ،أكثر من حماولة
ظن شعراء الكالسيكية اجلديدة ّأنم يقدرون على التجديد يف
املقومات الفنية يف القصيدة .بل ّ
التجديد يف ّ
املوضوعات؛ كتابة الشعر السياسي أو الوطين أو االجتماعي ،واإلبقاء يف الوقت ذاته على املبىن اإليقاعي
مقوماته .على هذا النحو كان نصيبهم من التجديد يف اللغة الشعرية ،يف الواقع ،ضئيال
بكل ّ
التقليدي ّ
متاما .ويف إيقاع القصيدة بالذات مل يطرأ تغيري يذكر ،سوى انتقال "الزعامة" يف قصائدهم من الطويل إىل
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حميب
الكامل الذي "أصبح معبود الشعراء ،وهو أيضا البحر الذي يستمتع به مجهور املستمعني من ّ
الشعر[  ] ...أما الطويل فيظهر أنه مل يعد يناسب العصر احلديث"  .باختصار :كما كان جتديد
الفن الشعري عامة ،اقتصر جتديدهم اإليقاعي ،يف األساس ،على االنتقال
الكالسيكيني اجلدد هامشيا يف ّ
يظل مع
أقل خطابية وأكثر تنويعا وتلوينا من الطويل ،إال أنه ّ
من الطويل إىل الكامل .قد يكون الكامل ّ
شك .مرة أخرى أجدين مضطرا إىل التذكري اننا هنا نتناول التيار
ذلك إيقاعا كالسيكيا متميّزا ،ما يف ذلك ّ
املركزي املهيمن على القصيدة يف هذه الفتة ،متغاضني عن النتاج اهلامشي ،من شعر تعليمي وإخوانيات
وأناشيد وما شابه ،الذي يتخلل أحيانا دواوين بعض الشعراء.

بداية التجديد احلقيقي يف العصر احلديث كانت ،بال شك ،يف الشعر املهجري ،والشمايل منه بوجه
خاص ،يف أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين ،بزعامة جربان خليل جربان وتنظري رفيقه
ميخائيل نعيمة يف الغربال (  .)2713التجديد هنا كان شامال ،ال يف السطح كما رأينا يف الشعر
األندلسي .كان جتديدا بعيد املدى يف رؤية العامل واحلياة والناس ،وجتديدا كبريا يف الشعر ،تبعا لذلك،
كل مقومات القصيدة ،مبا فيها طبعا اإليقاع موضوع مقالنا هذا .كانت املدرسة املهجرية ثورة
أصاب ّ
"رومانسية" على كل مؤسسات اجملتمع ومواضعاته التقليدية ،مبا يف ذلك املدرسة الكالسيكية اجلديدة
ومصور
نيب وفيلسوف ّ
بزعامة الشاعر أمحد شوقي .مل يعد الشاعر لسان القبيلة وندمي السلطان ،وإمنا هو " ّ
وموسيقي وكاهن"  ،بكلمات نعيمة يف غرباله .هذا التغيري الراديكايل يف الرؤية واألداة أصاب اإليقاع
أيضا ،كما أسلفنا ،حىت أن نعيمة مل ير الوزن والقافية من ضرورات الشعر أصال" 2:كما أن اهلل ال حيفل
باملعابد وزخرفتها بل بالصالة اخلارجة من أعماق القلب ،هكذا النفس ال حتفل باألوزان والقوايف بل بدقة
ترمجة عواطفها وأفكارها [ ]...فال األوزان والقوايف من ضرورة الشعر كما أن املعابد والطقوس ليست من
ضرورة الصالة والعبادة" .
على هذا النحو كتب املهجريون ألول مرة يف هذا العصر شعرا ال يتقيّد بوزن وال بقافية ،سّاه أمني الرحياين
3
مرة ،والشعر احلر الطليق أخرى .هكذا يصف الرحياين هذا الشعر يف كتابه "أنتم الشعراء" :
الشعر املنثور ّ
احلر الطليق-
"يدعى هذا النوع من الشعر باإلفرنسية  vers libreوباإلنكليزية  – free verseأي الشعر ّ
وباألخص عند اإلنكليز واألمريكيني" .أشهر من كتب
وهو آخر ما اتّصل إليه االرتقاء الشعري عند اإلفرنج
ّ

هذا النوع من الشعر ،املعروف يف تاريخ األدب املعاصر باسم الشعر املنثور ،هم جربان ونعيمة والرحياين ،يف
مطلع القرن العشرين خاصة .إال أن الشعر املنثور مل يالق قبوال واسعا بني قراء العربية وشعرائها على ح ّد
سواء؛ إما ألنه ظهر قبل أوانه ،أو ألن املبىن املقطوعي بالذات ( (strophicكان أكثر مواءمة للروح
الرومانسية املهينمة آنذاك ،حبيث ميكن اعتبار الشعر املنثور طفرة راديكالية عارضة يف إيقاع الشعر
احلديث.
1
2
3

أنيس  ،2791ص.108 .
ميخائيل نعيمة:الغربال ،بيروت ،2787 ،ص.221 .
أمين الريحاني :أنتم الشعراء ،بيروت ،2787 ،ص.91 .
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باإلضافة إىل الشعر املنثور ،كتب املهجريون يف األساس شعرا التزموا فيه الوزن والقافية ،إال أن
التجديد فيه كان شامال ،سواء من حيث موضوعاته ،أو لغته الشعرية ،أو إيقاعه .يف الشكل اإليقاعي،
وهو ما يهمنا هنا ،اختذوا املبىن املقطوعي شكال مركزيا باعتباره يوافق الروح "الرومانسية" الغالبة بوضوح
على كل نتاجهم .تتألف القصيدة يف هذا الشكل من مقطوعات /أجزاء  ،ويف كل مقطوعة عدد ثابت من
األبيات /األسطر ،ونظام ثابت من التقفية ،وتتناول جزئية أو زاوية من موضوعة القصيدة حبيث تش ّكل
املقطوعات جمتمعة قصيدة متكاملة تتمتع ،يف األغلب ،بالوحدة املوضوعية ،والوحدة العضوية يف أحيان
املوشح ،إال أن املهجريني مل يغالوا يف
كثرية .املبىن املقطوعي املذكور ال يكاد خيتلف يف اجلوهر عن مبىن ّ
القافية مغاالة األندلسيني ،ومل يلتزموا عادة بقفل /الزمة تتكرر يف ناية كل مقطوعة .كذلك عمد
املهجريون ،غالبا ،إىل األوزان القصرية ،والبحور اجملزوءة ،وأكثروا من القافية املقيدة ،ويف ألفاظ سهلة
سائغة ،وهو ما جعل مناهضيهم يتهمونم بالضعف والركاكة واخلروج على األعراف املرعية يف القصيدة،
ويف اللغة أيضا! باختصار ميكن القول إن املهجريني خطوا ،بتجديداهتم املذكورة ،خطوة حاسة على طريق
التخلص من اخلطابية التقليدية ،واالنتقال بالشعر العريب إىل إيقاع خفيض خافت؛ ما دعا الناقد املعروف
حممد مندور ،يف "يف امليزان اجلديد" ،إىل تسميته ،حبق ،الشعر املهموس.
لعل نعيمة بالذات ،يف جمموعته الشعرية الوحيدة "مهس اجلفون" ،هو خري من ميثل بشعره كل التجديدات
ّ
املذكورة ،املضمونية واألسلوبية ،واإليقاعية -موضوعة هذا املقال طبعا .ففي قصيدة لنعيمة باسم " أغمض
1
جفونك تبصر"  ،مثال ،تتمثل كل هذه التجديدات بوضوح:
يوما

بالغيوم
بت
حتج ْ
ْ
ّ
جنوم
خلف الغيوم
ْ

ساؤك
إذا
ر

لك ّإما
واألر ،حو ر

بالثلوج
حت
ّ
توش ْ
ْ
مروج
حتت الثلوج ْ

تبصر
أغمض
ّ
ْ
جفونك ْ
* * *
تبصر
ْ
أغمض جفونك ْ
* * *

عياء
وقيل داء
ليت بداء
وإ ْن ب ر
ْ
ر
كل الدو ْاء
ونك تبصر
أغمض جف ر
ْ
يف الداء ّ
يف املشرق أيضا ظهرت يف مطلع القرن العشرين ،بتأثري الثقافة الغربية ،وأدب املهجر رمبا ،مجاعة الديوان؛
عباس حممود العقاد وإبراهيم املازين وعبد الرمحن شكري ،مث مدرسة أبولو بقيادة أمحد زكي أبو شادي.
واجلماعتان املذكورتان ال ختتلفان يف اجلوهر عن املدرسة املهجرية ،وهو ما دعا العقاد إىل كتابة مقدمة

1

ميخائيل نعيمة :همس الجفون ،بيروت ،2711 ،ص.7 .

7

8

الغربال مناصرا مواقف نعيمة الفكرية والفنية ،قائال" 1:فشعرت وأنا أتابع قراءة هذه الصفحات مبا تشعر
أوشكت
به القافلة املنبتّة يف املفازة السحيقة إذا ارتفعت هلا قافلة أخرى تنشد الغاية اليت خرجت تنشدها ،و
ْ
أن ترت ّد عنها يائسة" .إال أن املدرسة املهجرية ،حبكم ظروفها السياسية والفكرية والثقافية  ،كانت أجرأ
على التجديد ،وأبعد أثرا يف الشعر املعاصر ،حبيث ميكن القول إنا أهم مدرسة جتديدية عرفها الشعر
العريب املعاصر حىت احلرب العاملية الثانية.
يف أواخر األربعينات من القرن العشرين ،بعد احلرب العاملية الثانية ،ويف العراق بالذات ،كان التجديد
مرة يف تاريخ الشعر العريب ،غامر شعراء العراق بدر شاكر السيّاب
األكرب يف إيقاع القصيدة العربيةّ .
ألول ّ
الوهاب البيايت ،وهبذا التتيب أيضا ،يف كسر قالب البيتيّة يف القصيدة .يلفت النظر،
ونازك املالئكة وعبد ّ
تعرفوا الشعر
يف هذا السياق ،أن ثالثتهم كانوا من خرجيي مدرسة املعلمني العالية يف بغداد ،حيث ّ
اإلجنليزي عن كثب ،فكان ذلك فيما يبدو ،باإلضافة إىل التغيريات املوضوعية الكربى بعد احلرب ،من
عززت يف نفوسهم الرغبة يف التغيري والتجديد .ال يتّسع اجملال هنا للخو ،يف املسألة اخلالفية،
العوامل اليت ّ
اليت شغلت كثريين من الشعراء والن ّقاد ،حول ّأول من أخذ باملبىن اإليقاعي اجلديد :السيّاب أم املالئكة.
نكتفي فقط ،يف تربير التتيب الذي أخذنا به أعاله ،باإلشارة إىل أ ّن املالئكة زعمت يف كتاهبا "قضايا
الشعر املعاصر" أنا أول من كتب "الشعر احلر" ،2كما دعته هي ،يف قصيدهتا " الكولريا" ،إال أنا تعتف
بنفسها يف مق ّدمة جمموعتها "شظايا ورماد"  3أ ّن القصيدة مقطوعية ،وهي كذلك فعال؛ تتشكل كل
مقطوعة فيها من  23سطرا ،ويف نظام سيمتي صارم من حيث طول األسطر ونظام التقفية ،دومنا تغيري فيه
كل مقطوعة على أختها متام االنطاق!
أو تبديل ،حبيث تنطبق ّ
مؤرخو الشعر احلديث أيضا ،يف هذا السياق ،مناذج معدودة من أشعار مدرسة الديوان ومدرسة
يذكر ّ
أبولّو ،خرج فيها أصحاهبا على البيتية ،أو بعض األصوات اليت نادت بتحطيم "عمود الشعر" مثل :أمحد
زكي أبو شادي ،خليل شيبوب ،نقوال فيا ،،علي باكثري ،مصطفى بدوي ،لويس عو .،إال أ ّن هذه
النماذج واألصوات مجيعها ظلّت يف نطاق التجريب والتنظريّ ،إما أل ّن الظروف املوضوعية مل تكن بعد
مهيّأة هلذه الثورة احلقيقية ،قبل احلرب الثانية وضعضعة األمناط السائدة ،أو ألن أصحاب هذه النماذج
والدعوات مل ميلكوا املواهب الشعرية القادرة على إجناز هذا التغيري اجلريء يف نتاج شعري راق يش ّكل قدوة
حتتذى ملن يرغبون يف كتابة شعر جديد.

يتمثل التغيري األساسي ،يف املبىن اإليقاعي اجلديد ،يف كسر البيتية ،كما أسلفنا .مل تعد القصيدة اجلديدة
تتش ّكل من أبيات ذات شطرين ،سيمتية متساوية الطول ،ختتمها القافية فتشكل "حاجزا" إيقاعيا ومعنويا
بني البيت وتاليه ،بل من أسطر تطول أو تقصر تبعا لرغبة الشاعر .ومل يعد للقافية أيضا نظام ثابت يفر،
على القصيدة مسبقا ،كما يف املبىن الكالسيكي أو املقطوعي ،بل تركت احلرية للشاعر كاملة يف األخذ
1
2

3

الغربال  ،2787ص.9- 1 .
نازك المالئكة :قضايا الشعر المعاصر ،بيروت ،مكيبة النهضة ،د .ت .ص .13.والكتاب من  22مقالة نشرتها المالئكة ألول مرة في
مجلة اآلداب البيروتية في السنوات .2710 – 2813
نازك الالئكة :ديوان نازك المالئكة ،بيروت ،دار العودة ،2792 ،المجلد األول ،ص.28 .
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بنظام القافية الذي يراه موافقا للقصيدة .هذه "احلرية" اليت مارسها الشاعر يف حتديد طول السطر
ونظام القافية ،جعلت نازك املالئكة تسمي هذا املبىن اإليقاعي اجلديد "الشعر احلر" ،وهي تسمية غري
يتخل عن القافية ،كما هي احلال يف "الشعر احلر" يف
يتخل عن الوزن ومل ّ
دقيقة طبعا ،أل ّن املبىن اجلديد مل ّ
الغرب .لذا اقتح النقاد تسميات أخرى كثرية ،إال أن مبىن التفعيلة ،أو املبىن التفعيلي ،يف رأينا ،هي أبسط
التسميات وأقرهبا إىل تشخيص هذا املبىن اجلديد.
ترى املالئكة أيضا ،يف مق ّدمة جمموعتها "شظايا ورماد" ،أ ّن هذا املبىن اإليقاعي اجلديد " ليس خروجا على
طريقة اخلليل ،وإمنا هو تعديل هلا" .صحيح أن شعر التفعيلة أبقى عل الوزن والقافية ،كما أسلفنا ،إال أ ّن
يكن تغيريا هامشيا ،بل كان تغيريا جذريا واكب اختالف الرؤية والصورة واللغة
التغيري املذكور أعاله مل ْ
وفتح القصيدة على مصراعيها للتيّارات
واملعجم الشعري يف نتاج اجمل ّددين بعد احلرب العاملية الثانية ،ر
الفكرية والفنية احلديثة الوافدة من الغرب.
عن كسر البيتية املذكور يف املبىن التفعيلي ،جنمت ظاهرتان هامتان ،كان هلما أبعد األثر يف تشكيل
القصيدة اجلديدة .الظاهرة األوىل هي ظاهرة إيقاعية؛ ظاهرة التدوير .والتدوير يف القصيدة الكالسيكية هو
التقاء الصدر والعجز من البيت يف كلمة واحدة؛ أو بكلمة أخرى انقسام الكلمة إيقاعيا حبيث ينتمي
بعضها إىل الصدر ،والبعض اآلخر إىل العجز ،وأكثر ما يرد التدوير ،يف املبىن الكالسيكي ،يف اجملزوءات،
خاص .أما يف املبىن التفعيلي ،حيث زال نظام الشطرين ،فالتدوير يقع بني
ويف البحر اخلفيف بشكل
ّ
السطر وتاليه طبعا ،وقد ميت ّد إىل عدد من األسطر يطول أو يقصر وفقا لرغبة الشاعر .على هذا النحو ،مل
املدور إىل ثلم
يعد آخر السطر هو آخر اجلملة اإليقاعية أيضا ،إذ يؤدي توقّف القارئ يف آخر السطر ّ
التفعيلة املشتكة بني السطرين .بذلك يسهم التدوير يف املبىن التفعيلي يف احل ّد من ارتفاع اإليقاع ،كما هي
احلال يف اخلرم يف أول البيت الشعري الكالسيكي .بل إن بعض الشعراء ذهبوا بظاهرة التدوير إىل أبعد
املدورة؛ وتتمثّل هذه يف كتابة قصيدة من صفحة أو أكثر ،يف أسطر ممتلئة ،من
مداها ،فكتبوا القصيدة ّ
بزي
اهلامش إىل اهلامش ،ويف إيقاع ّ
مدور متواصل ،تكاد ختتفي فيه القافية متاما ،وتتخفى فيه القصيدة ّ
النثر ،كتابة وعالمات ترقيم.
تسمى يف العرو ،الكالسيكي التضمني ،أو التتميم  .والتضمني
الظاهرة الثانية هي ظاهرة حنوية/معنويةّ ،
هناك هو عبارة عن اتصال بيتني حنويا حبيث يش ّكالن مجلة حنوية واحدة .تعتنرب هذه الظاهرة عيبا من
عيوب القافية يف العرو ،الكالسيكي ،وذلك ألن البيت يف هذه احلالة ال يكون مستقال ينتهي معناه عند
القافية ،ما حيول دون وقوف الشاعر ،وهو ينشد قصيدته ،يف هذا املوضع .هلذا السبب ،فيما يبدو ،كان
التضمني مذموما ،يف األساس ،حني يكون أقرب من القافية ،أو يقع يف القافية بالذات ،كما يستنتج من
املكررة اليت توردها كتب النحو والعرو ،عادة .يف املبىن التفعيلي اجلديد شاع التضمني يف
األمثلة القليلة ّ
نتاج الشعراء اجمل ّددين مجيعا ،حبيث غدا "حجر الزاوية" بعد أن كان عيبا يف املبىن العمودي ،كما ذكرنا.
وهو أمر طبيعي يف القصيدة اجلديدة يسهم يف تدفّق النص ،متخطّيا وقفة القافية حنويا ،بعد أن ختطاها
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التدوير إيقاعيا .جيدر بالذكر هنا أن املالئكة ،يف كتاهبا االرتكاسي املذكور" ،قضايا الشعر املعاصر"،
عارضت ظاهرة التدوير هذه بش ّدة ،وعارضت تشكيل السطر من عدد فردي من التفعيالت ،تبعا ملوقفها
أي أثر يف شيوع ذلك ،بل اعتباره من سات التجديد احلقيقي يف
وذوقها احملافظني ،فلم يكن هلذه املعارضة ّ
وحىت اليوم .هذه التغيريات املبنوية يف الشعر التفعيلي
تشكيل املبىن التفعيلي يف الشعر احلديث ،منذ ظهوره ّ
اقتبت بالقصيدة املعاصرة خطوة أخرى من النثر ،سواء يف كسر اخلطابية الطاغية يف اإليقاع العمودي ،أو
يف الشكل ،حبيث غدت عالمات التقيم املتّبعة يف النثر املعاصر ،عادة ،ضرورة من ضرورات املبىن اجلديد،
وتعمقه .يف هذا السياق ،جيدر
حيرص عليها الشاعر املرهف ،ويطلبها القارئ اجلاذق ،إبّان تل ّقيه النص ّ
بالذكر أن الشاعر املبدع بدر شاكر السيّاب كان ّأول من التفت إىل ضرورة رسم عالمات التقيم يف املبىن
التفعيلي اجلديد ،يف مق ّدمته جملموعته الشعرية "أساطري" ،سنة .2710
كان طبيعيا أن يالقي الشعر التفعيلي معارضة شديدة من احملافظني ،الن ّقاد والشعراء ،حبيث شهدت الفتة
املباشرة بعد ظهوره معركة ضارية بني أنصاره ومعارضيه .ومل تكن هذه املعركة فنية موضوعية دائما ،بل
ختلّلتها أيضا دعاوى فكرية إيديولوجية ال صلة هلا بالشعر يف كثري من األحيان .إال أ ّن املبىن التفعيلي انتصر
آخر األمر ،شأن كل جديد متليه ظروف احلياة اجلديدة ،حبيث غدا بعد عشر سنوات على ظهوره ،يف
أواخر اخلمسينات ،الشكل اإليقاعي املهيمن يف القصائد املنشورة يف الدوريّات واجملموعات الشعرية
املطروحة يف السوق .فقد أحصى ش .موريه ،يف كتابه "الشعر العريب احلديث" 917 ،1قصيدة يف ثالث
وعشرين جمموعة ،خلمسة عشر شاعرا ،صدرت حىت عام  ،2711فوجد  121منها تنتمي إىل الشعر
التفعيلي! ولعل يف نشر شعراء كثريين ،يف تلك الفتة ،قصائد كالسيكية اإليقاع ،ينثرون فيها البيت الواحد
على سطرين أو أكثر ،إيهاما باملبىن التفعيلي ،خري دليل على انتصار الشكل اجلديد واحتالله املركز يف
النتاج الشعري آنذاك.
يتحرر
يف ّأول العهد بالشعر التفعيلي ،كانت للبحر الكامل هيمنة واضحة على هذا املبىن اجلديد .مل ّ
الشعراء متاما ،يف املرحلة األوىل من املبىن التفعيلي ،من الكامل اخلطايب الذي ألفوه يف شعر الكالسيكية
اجلديدة قراءة  ،وكتابة أحيانا .فالكامل من البحور البسيطة اليت تتشكل من التفعيلة ذاهتا ،متفاعلن ،تتكرر
مرات ،وهو بذلك أكثر طواعية من البحور املركبة لكتابة املبىن التفعيلي الذي يتشكل سطره من عدد
ّ
ست ّ
متغري من التفعيالت .بل إن بداية املبىن التفعيلي أبقت إىل حد بعيد على القافية ،املقيّدة غالبا ،دومنا
تدوير كثري تبعا لذلك ،حبيث تبدو النماذج األوىل منه ،يف كثري من األحيان ،قريبة إيقاعيا من املبىن
الكالسيكي التقليدي .ولعل قصيدة "السوق القدمي" لبدر شاكر السيّاب ،2املكتوبة يف البحر الكامل،
احلافلة بالقوايف حىت ال يكاد خيلو سطر منها ،باإلضافة إىل "الظاهرة الواوية" البارزة يف بدايتها؛ لعلها خري
القدمي  /خفتت به األصوات إال غمغمات
بكل ساهتا " :الليل والسوق
ْ
ما ميثّل املرحلة األوىل املذكورةّ ،
البهيم".
ين  /وخطى الغريب وما ّ
تبث الريح من نغم حز ْ
العابر ْ
ين  /يف ذلك الليل ْ
1
2
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احتل الرجز هذه املكانة بشكل
مل تطل "زعامة" الكامل يف املبىن التفعيلي اجلديد ،إذ سرعان ما ّ

واضح .ففي إحصائية موريه املذكورة ،يش ّكل الرجز  292قصيدة ،وإذا أضفنا إليه السريع ،وهو يتش ّكل
من التفعيالت مستفعلن مستفعلن فاعلن ،حبيث جيوز لنا اعتباره "تنويعة" من إيقاع الرجز ،يصبح عدد
القصائد يف هذا اإليقاع  113قصيدة ،بينما تراجع الكامل إىل  243قصيدة فقط .1ويف جمموعة صالح
عبد الصبور األوىل" ،الناس يف بالدي" ( )2711يش ّكل الرجز حواىل  41باملئة من القصائد (  22من .)14
لعل شعر البيايت بالذات هو أكثر ما ميثّل ارتفاع الرجز على حساب الكامل يف الشعر التفعيلي :ففي
و ّ
جمموعته التفعيلية األوىل "أباريق مهشمة" ( ،)2714كان الكامل  11من  39قصيدة ومل يتضمن من الرجز
شيئا؛ يف "اجملد لألطفال والزيتون" ( ،)2711الكامل 10من  31والرجز 1؛ يف "أشعار يف املنفى" (،)2719
الكامل  2من  12والرجز 8؛ يف "النار والكلمات" ( ،)2714الكامل  3من  34والرجز 12؛ وكانت جمموعة
"عشرون قصيدة من برلني" (  )2717كلّها من الرجز .على هذا النحو انتشل املبىن التفعيلي الرجز ،يف
املرحلة املذكورة ،من ابتذاله الذي الزمه يف الشعر القدمي ويف املدرسة الكالسيكية اجلديدة ،على حد
سواء!
تعترب غلبة الرجز على هذا النحو الواضح ،بعد أن كان سابقا "محار الشعراء"  ،حمطّة حاسة أخرى يف
املسار املطّرد املذكور من اخلطابية العالية إىل إيقاع النثر .ذكرنا آنفا بالتفصيل ما مييّز الرجز من سات
"نثرية" و"حياتية" ،حبيث يقتب يف أحيان كثرية من إيقاع الكالم العادي ،وهذه اخلصائص بالذات هي ما
احلساسية الشعرية اجلديدة لدى شعراء املبىن التفعيلي .جيدر بالذكر ،يف هذا السياق ،أ ّن الفتة
وافق ّ
املذكورة ،منذ ظهور املبىن التفعيلي حىت أواسط الستينات ،بعد ثورة  2711يف مصر ،وارتفاع امل ّد الناصري
بوجه خاص ،شهدت أيضا غلبة الشعر "امللتزم" يف البالد العربية كلّها ،ما ش ّكل عامال آخر يف هيمنة
الرجز ،رغبة يف االقتاب من إيقاع احلياة؛ من نضال "اجلماهري" يف سبيل احلريّة واالستقالل واالشتاكية.
يدل على سات الرجز املذكورة ،من تراجع بارز يف اإليقاع ،حبيث يقتب يف مناذج كثرية من
لعل أكثر ما ّ
ّ
فصلت
إيقاع النثر ،ما القاه هذا "البحر" يف كتاب نازك املالئكة" ،قضايا الشعر املعاصر" ،من نقد شديد ّ
فيه "عيوبه" الكثرية  .اعتمدت املالئكة يف نقدها للشعر التفعيلي من الرجز ،ويف كتاهبا كلّه ،على "قانون
توخينا الدقّة .وهي أذن كالسيكية حمافظة متاما حاولت تقنني
األذن العربية" أو األذن املالئكية ،إذا ّ
2
حسه
وتقييد هذا املبىن اجلديد" :وكما كان اعتماد اخلليل ،يف ضبطه للبحور والسقطات يف زمانه ،على ّ
حسي الشعري وذوقي وما
الشعري ،وذوقه وما حيفظ من الشعر العريب ،فقد كان اعتمادي أنا أيضا على ّ
أحفظ من الشعر العريب" .لذا مل يكن غريبا أن تشري املالئكة إىل أ ّن" 3الرجز أسرع انزالقا من الكامل إىل
النثرية وضعف املوسيقى ،على الرغم مما نراه يف سهولة النظم على الرجز [ ]...ومصداق ما نقول أن
احلر املكتوب على وزن الرجز أكثر بكثري من أخطائهم يف ذلك الشعر وهو
أخطاء الشعراء يف الشعر ّ
1
2
3

موريه ،المصدر السابق،
قضايا الشعر المعاصر ،ص.80.
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مكتوب على البحر الكامل" .هبذه الرؤية عابت املالئكة على الرجز التفعيلي املزج بينه وبني السريع،
وإيراد تفعيلة مستفعالن يف ضربه ،واإلكثار فيه من الزحاف .1وللتمثيل على هذه " العيوب"  ،أوردت
يب "-
سطرا من قصيدة للشاعر صالح عبد الصبور " -وحني يقبل املساء يقفر الطريق والظالم حمنة الغر ْ
احلر ،حبيث أصبح هذا السطر ،بسبب الزحاف يف
زاعمة أنه جيمع ثالثة من مخسة من عيوب الشعر ّ
األساس" ،ركيك اإليقاع ،ضعيف البناء ،من ّفرا للسمع" .ليست غايتنا هنا بالطبع مناقشة مواقف املالئكة
االرتدادية من شعر التفعيلة يف كتاهبا املذكور .من ناحية أخرى نريد القول إن املالئكة مبواقفها تلك تؤّكد
خري تأكيد ما ذهبنا إليه من ابتعاد اإليقاع يف الرجز التفعيلي عن اإليقاع اخلطايب الذي ألفته "أذن"
املؤدي ،يف ناية املطاف ،إىل هجر اإليقاع
املالئكة ،واالنتقال بالشعر اجلديد خطوة حاسة على الطريق ّ
اخلليلي متاما .من هذا املنظور ،ميكننا ببساطة اعتبار "العيوب" كلها ،اليت أشارت إليها املالئكة يف كتاهبا،
هامة أجنزها شعراء املبىن التفعيلي يف إيقاع القصيدة اجلديدة!
جتديدات ّ

باإلضافة إىل الرجز "املبتذل" يف الشعر الكالسيكي ،أكثر شعراء التفعيلة أيضا من كتابة املتقارب .هذا
البحر أيضا يعترب من البحور اهلامشية يف الشعر القدمي ،بسبب إيقاعه السهل الرشيق وأوتاده املتالحقة،
اجلادة .يتش ّكل املتقارب من فعولن ( ﮟ  / - -ﮟ  -ﮟ)
حبيث ال يوافق خطابية وفخامة املواقف الكبرية ّ
تتكرر مثاين مرات أربع يف كل سطر ،وجيوز يف ضربه أن يكون صحيحا ،أو حمذوفا ،أو مقصورا أيضا ( ﮟ
  / -ﮟ  / -ﮟ  -ه ) .والنوع الثالث من الضرب بالذات وافق القافية املقيّدة املردوفة اليت أكثر منهالعل أشهر قصيدة كتبت يف املتقارب التفعيلي
الشعراء يف العقدين األولني من استحداث الشكل التفعيليّ .
يف املرحلة األوىل هي قصيدة عبد الرمحن الشرقاوي" ،خطاب مفتوح من أب مصري إىل الرئيس ترومان".
مستقل سنة  ،2713فالقت
كتب الشرقاوي هذه الققصيدة يف باريس سنة  ،2712ونشرت يف كتاب
ّ
2
حيتل املتقارب الصدارة يف جمموعة نازك املالئكة الثانية،
كل البالد العربية  .كذلك ّ
انتشارا واسعا يف ّ
"شظايا ورماد" ( )2747حيث التجديد اإليقاعي بكتابة املبىن التفعيلي ،يف قصائد ذاتية تغلب عليها نغمة
احلزن الرومانسية .يف هذه اجملموعة ،يش ّكل املتقارب  9قصائد من أصل  ،31أما الكامل املهيمن على
شك أنا واقعة ذات داللة يف دراسة
السنوات األوىل من الشعر التفعيلي فاقتصر على  1قصائد فقط .ال ّ
شعر املالئكة يف تلك الفتة املب ّكرة من حياهتا ونتاجها ،خصوصا إذا قارنّاها مبجموعة السيّاب "أزهار
حيتل الكامل بالذات الصدارة (  21من أصل  ،)17ويأيت املتقارب يف
وأساطري"(  ) 2710 ،2749حيث ّ
مهشمة" (  )2714اليت يهيمن عليها الكامل متاما (
املرتبة الثانية (  8قصائد) ،أو مبجموعة البيايت "أباريق ّ
 11من أصل  )39ويقتصر املتقارب على قصيدة واحدة فقط .يف شعر حممود درويش أيضا جند املتقارب
بنسبة قليلة يف جمموعاته األوىل ،مثّ يطغى بشكل واضح يف جمموعاته بعد  ،2791فتقتصر جمموعاته "ورد
أقل" (" ،)2781سرير الغريبة" (" ،)2777حالة حصار" (  )1001على املتقارب ،متداخال مع املتدارك
ّ
أحيانا!
1
2

المصدر السابق ،ص.87 ،201 ،11 .
انظر هذه القصيدة :عبد الرحمن الشرقاوي :من أب مصري وقصائد أخرى ،القاهرة.17 – 3 ،2787 ،
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الوزن الثالث الذي انتقل ،يف املبىن التفعيلي ،من اهلامش إىل املركز ،هو اخلبب .يتش ّكل اخلبب
ح
مرات  ،أربع يف كل
املعروف يف الشعر الكالسيكي من تكرار فرعلن  /فرـ ْعلن (ﮟ ﮟ  )- - / -مثاين ّ
الصب مىت غده" ومعارضاهتا ،وال تتخلّله تفعيلة املتدارك
شطر ،كما يف قصيدة احلصري الشهرية "يا ليل
ُّ
كل القصائد املعروفة من هذا الوزن ،رغم اعتبارها أصال لتنويعيت اخلبب
الصحيحة فاعلن ( -ﮟ  ) -يف ّ
شعث ،بلغة العروضيني -( ،ﮟ  ) - - > -إمنا يصاب وتدها
املذكورتني .يضاف أيضا أن فاعلن إذ ت ّ
اجملموع ،وهي علّة يف اصطالحهم ال زحاف؛ أي أنه تغيري جوهري يف التفعيلة ،يكسبها يف رأينا إيقاعا
مغايرا إليقاعها األصلي .لذا ،نرى ضرورة الفصل بني اخلبب (ﮟ ﮟ  ) - - / -واملتدارك ( -ﮟ  / -ﮟ
ﮟ  )-؛ حبيث يشتكان يف فرعحلن ( ﮟ ﮟ  ، ) -وختتص ح
فاعلن ( -ﮟ  )-باملتدارك ،وفرـ ْعلن ( )- -
ّ
باخلبب ،فال تلتقي هاتان عادة يف مجلة إيقاعية واحدة.
اخلبب إذن هو الوزن الذي شاع يف الشعر التفعيلي ،ويف املرحلة الثانية بعد ستينات القرن العشرين بشكل
هامني يف قصائد هذه املرحلة ،رّمبا للتخفيف من
خاص .إال أن اخلبب يف الشعر التفعيلي شهد تغيريين ّ
إيقاعه السريع املتالحق:
التغيري األول هو التنويع يف الضرب ،يف آخر السطر .فباإلضافة إىل تنويعيت اخلبب املذكورتني أعاله ،جند
الضرب يف آخر السطر خيتتم بالتنويعات اآلتية أيضا - :ه (فرـ ْع ْل) - - ،ه  /ﮟ ﮟ  -ه (فرـ ْعال ْن/
ح
ويقربه من إيقاع احلديث العادي .يقول
فرعال ْن) ،بالقافية املقيدة طبعا ،ما خي ّفف من إيقاع اخلبب النابضّ ،
1
كل
كل
البيايت ،مثال ،يف مقطع
ْ
مستقل من قصيدة " ّ
األسفار  /يف ّ
حب حتت املطر"  :كا رن يراها يف ّ
ّ
ح
األساء.
كل
ْ
املدن األرضيّة بني ْ
الناس  /ويناديها يف ّ

التغيري الثاين يف اخلبب التفعيلي متثّل يف إدراج تنويعة جديدة يف ثنايا السطر ،أو احلشو يف اصطالح
2
ح
ح
لن إىل
حنول فرع ْ
العروضيني ،هي فاعل (  -ﮟ ﮟ ) ،وهي "تنويع جديد مل يقع فيه أسالفنا .ذلك أننا ّ
ح
فاعل .وليس يف الشعراء ،فيما أعلم ،من يرتكب هذا سواي" .حاولت املالئكة تربير هذه التنويعة ،ألنا
فاعل موسيقيا ،ما "جيعل ورود ح
وردت يف شعرها طبعا ،بالزعم أن فرعحلن = ح
فاعل يف اخلبب سائغا مقبوال".
3
يهمنا
ليس من شأننا هنا مناقشة زعمها هذا ،وقد ناقشها غرينا ،وال نسبة هذا التجديد إىل نفسها .ما ّ
هنا أن هذه التنويعة أيضا خت ّفف من إيقاع اخلبب السريع ،شأنا يف ذلك شأن األضرب املذكورة أعاله،
وهو ما دعا املالئكة وكثريين غريها من شعراء التفعيلة إىل األخذ هبذه التنويعة ،بل اإلكثار منها يف
قصائدهم.

هلذه السمات يف اخلبب ،انتشر هذا اإليقاع يف الشعر التفعيلي ،قليال يف ّأول املرحلة ،طاغيا يف مراحل
متأخرة ،وعند شعراء بالذات دون غريهم .عبد الوهاب البيايت ،مثال ،ال نكاد نعثر على قصيدة من اخلبب
ّ
األول والثاين من ديوانه ،حيث يطغى الرجز متاما .إال أنه إذ "يهتدي" إىل اخلبب يف اجمللّد
يف اجمللّدين ّ
1
2
3

ديوان عبد الوهاب البياتي ،بيروت ،دار العودة ،د .ت ، .ص.133 .
قضايا الشعر المعاصر ،ص.222 .
انظر محمد النويهي :قضيّة الشعر الجديد ،القاهرة ،طبعة ثانية ،2792 ،ص.313 – 321 .
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1

الثالث ،يغدو هذا اإليقاع إيقاعا مركزيا يف شعره ،بل إن جمموعته "قمر شرياز" ( )2791مكتوبة كلّها
يف اخلبب التفعيلي عدا مخس صفحات فقط يف الرجز! إذا نظرنا يف شعر صالح عبد الصبور أيضا جند
صورة أكثر داللة بشأن اخلبب ومكانته يف الشعر التفعيلي .ففي جمموعة عبد الصبور األوىل "الناس يف
بالدي" ( )2711ال جند قصيدة واحدة من اخلبب ،أما مسرحياته الشعرية اخلمس2؛ مأساة احلالج
( ،)2714مسافر ليل ( ،)2718األمرية تنتظر( ،)2717ليلى واجملنون ( ،)2792بعد أن ميوت امللك
( ،)2791وفيها حواىل سبع مئة صفحة ،فمكتوبة كلّها يف اخلبب ،عدا  10صفحة فقط من الرمل والرجز
واهلزج واملتقارب! إىل هذا احل ّد استهوى اخلبب عبد الصبور يف املسرحيات الشعرية اليت من شأنا أن تعر،
على خشبة املسرح ،ويف ذلك أوضح دليل على طواعية اخلبب التفعيلي واقتابه من النثر ،يف نظر عبد
األقل.
الصبور على ّ

شك أ ّن املتدارك ينزوي
إذا كان الرجز واملتقارب واخلبب من البحور اهلامشية يف الشعر الكالسيكي ،فال ّ
يف هامش اهلامش .بل إ ّن من يقرءونه مفتوح الراء يذكرون عادة أ ّن اخلليل بن أمحد جهله ،أو أمهله،
وتداركه تلميذه األخفش .رغم مخوله املذكور يف الشعر القدمي ،حبيث يندر أن جند قصيدة منه يف دواوين
الشعراء املعروفني ،مقتصرا على أبيات قليلة يف كتب العرو ،،إال أنه يف الشعر احلديث ،ويف املبىن التفعيلي
خاصة يف املرحلة األخرية من الشعر املوزون ،وذلك خلفوت إيقاعه يف القراءة
بالذات ،انتقل إىل الصدارةّ ،
العادية حبيث ميكن أن يلتبس يف أحيان كثرية بالنثر .
ظهر املتدارك ظهورا باهتا يف بعض قصائد املهجر الشمايل ،ويف قصائد "جتريبية" من املتدارك التفعيلي ،بني
مرة يف القاهرة
احلربني العامليتني .بل إ ّن لويس عو ،،يف كتابه الريادي "بلوتوالند" ،الذي صدر ّ
ألول ّ
( ،) 2749اعتربه وزنا جديدا ،وكتب فيه "قصيدتني" للتمثيل ،يف سياق دعوته إىل حتطيم عمود الشعر.3
تلق إقبال الشعراء وال عناية الن ّقاد ،ليكون بعث
إال أ ّن هذه "التجارب" ،كما أسلفنا ،ظلّت هامشية ،فلم ر
املتدارك احلقيقي مرافقا البتكار الشعر التفعيلي بعد احلرب العاملية الثانية ،ويف املرحلة األخرية من الشعر
خاص.
املوزون بوجه ّ

كل
يتش ّكل املتدارك الكالسيكي ،وله أساء أخرى كثرية ،من فاعلن (  -ﮟ  ) -مثاين ّ
مرات ،أربع يف ّ
األول ( ﮟ ﮟ  )-يف تفعيالته كلّها دومنا تقييدّ .أما الضرب؛
شطر ،وقد يصيبه اخلنب ،حبذف الساكن ّ
التفعيلة األخرية يف البيت  /السطر ،فيجيء يف تنويعات كثرية أشهرها :الصحيحة فاعلن ( -ﮟ ) -
املذكورة أعاله ،فرعحل ( ﮟ  ،) -فاعالتن (  -ﮟ  ،)- -ح
فاعال ْن (  -ﮟ  -ه ) ،باإلضافة طبعا إىل اخلنب
ْ
األول فيها مجيعا.
يف املقطع الطويل ّ
جيدر بالذكر هنا أ ّن املتدارك التفعيلي غالبا ما يتداخل يف املتقارب ،لدى شعراء كثريين يف العقود األخرية،
حبيث ميكن القول إ ّن وزنا مبتكرا جنم عن هذا التداخل أسيناه املتدا حرب .نريد التأكيد هنا أ ّن هذا املزج بني
 .1ديوان عبد الوهاب البياتي ،بيروت ،دار العودة ،المجل الثالث ،ص.142 – 407 .
 .2ديوان صالح عبد الصبور ،بروت دار العودة ،2791 ،المجلد الثاني894 – 313 ،؛ المجلد الثالث.441 – 119 ،2799 ،
 .3لويس عوض :بلوتوالند وقصائد من شعر الخاصة ،الطبعة الثانية ،القاهرة ،2787 ،ص.10 .
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الوزنني مل يكن سهوا أو خطأ "يقع فيه درويش والكثري من شعراء التفعيلة" ،كما يرى الشاعر شوقي
1
متعمدا يرمي إىل "قتل" الوزن حبيث يبدو الشعر التفعيلي ج ّد قريب من النثر .هذه
بزيع  ،بل كان مزجا ّ
الظاهرة تناولناها بالتفصيل يف مقالنا "نظم كأنه نثر :التباس احلوار بني حممود درويش وقصيدة النثر" ،2وال
لعل درويش بالذات هو أكثر من استخدم هذا اإليقاع ،يف املرحلة
حاجة هنا إىل التكرار منعا لإلطالة .و ّ
كل
األخرية من شعره بالذات ،جاعال منه أحد "احللول" لكتابة شعر موزون حيمل ،يف الوقت ذاتهّ ،
3
أود أن أقول إ ّن كثريين من
خصائص قصيدة النثر اللغوية واملبنوية ،ما جيعل كثريين حيسبونه قصيدة نثرّ " :
حيسون أ ّن أطروحات قصيدة النثر
القراء يقرأون كتيب األخرية باعتبارها ّ
الشعراء و ّ
تضم قصائد نثر [ ]...فهم ّ
متّ استيعاهبا يف شعري" .باختصار ،ميكن القول إ ّن درويش ،وبعض الشعراء القالئل من املرحلة األخرية،
اقتبوا يف شعرهم التفعيلي ،يف املتدارب بالذات ،إىل أبعد مدى من "نثر احلياة" ،حبيث تبدو القصيدة
املوزونة نثرا ،وما هي بالنثر:4
نيو يورك .إدوارد يصحو على كسل
الفجر .يعزف حلنا ملوتسارت.يركض
اجلامعي .يف ّكر يف
يف ملعب التنس
ّ

هجرة الطري عرب احلدود وفوق احلواجز.

يقرأ "نيو يورك تاميز" .يكتب تعلي رقه
املتوتّر .يلعن مستشرقا يرشد اجلنرال
إىل نقطة الضعف يف قلب شرقيّة.
يستحم .وخيتار بدلتره بأناقة حديك.
ّ
ويشرب قهوته باحلليب .ويصرخ
بالفجر :هيّا ،وال تتل ّكأ/

كل طاقات املبىن التفعيلي ،حبيث يبدو شعرهم من النثر وما
على هذا النحو استنفد درويش ،وقالئل غريهّ ،
هو بنثر ،كما أسلفنا ،جاهدين يف إجياد "بديل" إيقاعي لقصيدة النثر ،حبيث جيوز اعتبار هذا اإليقاع
املرحلة األخرية من الشعر التفعيلي قبل قصيدة النثر .بل ميكن القول إ ّن هذا املبىن "اهلجني" هو االستثناء
الذي يؤّكد القاعدة :ال مناص يف مسار ابتعاد الشعر العريب عن اإليقاع اخلليلي ،تدرجييا وباطّراد ،كما
أسلفنا ،من الوصول إىل "احملطّة األخرية" ،إىل إيقاع النثر؛ أو الرجوع بالشعر إىل ّأمه وهي النثر ،بكلمات
درويش ،بعد أن غدا املبىن التفعيلي ،بعد ما يقارب ثالثة عقود من ابتكاره ،منطيّا مكرورا ال ب ّد من جتاوزه.
. 1جريدة الحياة.1007 /3 /11 ،
 2المجلّة ،مجمع اللغة العربية في حيفا ،العدد  ،1020 ،2ص ،37 – 13 .وظهر المقال في مواقع إلكترونية كثيرة أيضا.
 3عبده وازن :محمود درويش ،الغريب يقع على نفسه ،بيروت ،1001 ،ص80 .؛ انظر أيضا :محمود درويش ،المختلف الحقيقي ،مجلة
الشعراء ،عدد خاص ،2777 ،1 -4 ،ص.11 .
 4محمود درويش :كزهر اللوز أو أبعد ،بيروت ،1001 ،ص.281-282 .
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وقد جتاوزه فعال معظم الشعراء يف العقود األخرية إىل إيقاع النثر  ،حبيث ميكن اعتبار هذه احملاوالت
لدرويش ورفاقه "القلعة األخرية " يف معركة طويلة حمسومة سلفا.
درويش نفسه ،وهو أبرز من واصل كتابة الشعر التفعيلي حىت آخر أيامه ،وحاول جاهدا "قتل" الوزن فيه،
أهم منجزات الشعر العريب احلديث،
كما رأينا يف املقتبرس أعاله ،اعتف غري مرة أن قصيدة النثر تعترب من ّ
أكف عن القول إ ّن قصيدة النثر اليت يكتبها املوهوبون هي
وأنا أثبتت مشروعيتها اجلمالية أيضا " 1:مل
ّ
أهم منجزات الشعر العريب احلديث ،و ّأنا ح ّققت شرعيتها اجلمالية من انفتاحها على العامل ،وعلى
من ّ
خمتلف األجناس األدبية".
كل ما يكتبه
جيدر بنا التأكيد هنا أن قصيدة النثر ،وفق معيارنا اإليقاعي اخلالص يف هذا املقال ،تعين ّ
الشاعر متخلّيا فيه متاما عن العرو ،اخلليلي .هناك من يدعونه الشعر املنثور( ،)Prose Poetryأو النثر
احلر ( ،)Free Verseوكثريون اليوم يدعونه قصيدة النثر
الشعري( ،)Poetic Proseوآخرون يدعونه الشعر ّ
( ، Prose Poemأو  Poeme en Proseبالفرنسية)؛ وذلك تبعا للمصادر األجنبية اليت يعتمدها الناقد،
املقومات الفنية األخرى يف القصيدة .هذه األنواع مجيعها ،على اختالف رؤاها الفكرية وأساليبها
و ّ
وشعرائها ،آثرنا يف معيارنا اإليقاعي هنا أن نطلق عليها قصيدة نثر ،نظرا لشيوع املصطلح املذكور أخريا يف
كل ما يكتب من شعر ال يلتزم فيه كاتبه الوزن أو العرو ،اخلليلي.
ّ
ذكرنا أعاله أن الظهور األول للشعر الذي يتخلّى فيه كاتبه متاما عن الوزن اخلليلي ،كان يف نتاج
املهجريني ،ويعرف عادة يف تاريخ الشعر احلديث بالشعر املنثور .إال أن الظهور األقوى واألبعد أثرا هلذا
النوع من الشعر كان يف أواخر اخلمسينات من القرن املاضي ،برعاية جملة "شعر" البريوتية؛ وبفضل اجمللّة
املذكورة ،والشاعر أدونيس بالذات ،شاعت هذه التسمية ،قصيدة نثر ،اليت نطلقها يف مقالنا هذا عل كل
ما يكتب من شعر ال يعتمد فيه مبدعه الوزن اخلليلي.
jubrans3@gmail.com
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محمود درويش :حيرة العائد ،بيروت ،رياض الريس ،1009 ،ص.248 .
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