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شِعريّة البناء املوسيقيّ
01
(الكتابة املسموعة)
بقلم :أ.د/عبداهلل بن أحمد الفَيفي
ليس من مجافاة الحقيقة تقرير أن إضافة محمود درويش في الجانب

روضي زهيدة ،ال تكاد تُذكر .والسبب العميق يكشفه هو في قوله" :لم أق ْأر
الع
َ
ّ
َّ
وض و ِ
العروض ،ولم أتعلَّمه ،وليس َّ ِ
اب َع ُر ٍ
لعت على
احٍد .فيما بعد اط ُ
لدي كتَ ُ
ُْ
َُ َ
َ
ِ
ٍ
ِّ
ٍ
أت–
وض بتاتًا ،كان ذلك
بالسليقة ،وقر ُ
الع ُر َ
الع ُروض .لم أتعل ْم َ
كتاب بسيط في َ

اعد .وأ ِ
لضبط القو ِ
ِ
الع ُر ِ
ُح ُّس َّ
وض".
كتابا
أن َّ
فقط– ً
لدي َس ْيطَرةً على َ
َ
العروض بضروري للشاعر؟
أيكفي هذا؟ أليس علم َ

()1

يعول على سليقته فقط ،وال يتعلّم أسرار
ما أرى مفخرةً للشاعر في أن ِّ
ٍ ِ
لمي؛ إذ لم َن ُعد في عصر السماع والمشافهة والغناء
أدواته ّ
الفنّية ،على نحو ع ّ
شاعر كبيرِ ،
ِ
ٍ
ي لك ّل
كالعلم باللغة .واالّ
العروض ال يصنع الشاعر ،لكن العلم به ضرور ّ
الر ّ
عوي .صحيح أن َ
ِّ
مثال ،عالِ ًما
المجدد .لذا كان أبو العالء
المغني البسيط مقارنةً بالموسيقار
كان حال الشاعر كحال
المعريً ،
ّ
ّ

وح ّجةً فيه .وكذا كان بعض شعراء األندلس ،وغيرهم من شعراء العالَم الكبار في مختلف اللغات.
بالعروضُ ،
َ
ِ
العروض
مما َك َمن وراء ريادة ابن عبد رّبه ،صاحب "العقد الفريد" ،فيما ُنسب إليه من الخروج على َ
ولع ّل ذلك ّ
وتطوره ،وقد ُع ّد ذلك في جوانب منه ثورةً على
الخليلي ،بحسب بعض الروايات المتعلّقة بنشأة المو ّشح
ّ
ّ
()2

بي ،من داخله ال من خارجه .
َ
العروض العر ّ
خروجا غير
أحيانا،
العروض
ً
ً
العروض ،وال يأبه لذلك ،كان يخرج على َ
أ ألن دروي ًشا ،إذن ،لم يتعلّم َ
نظاما تفعيليًّا بآخر؟
سائغ؟ فتراه يمزج
ً
بقوله:

()3

هوية" ،حيث تبدأ
ومن ذلك على سبيل التمثيل قصيدته الشهيرة "بطاقة ّ

"س ِّج ْل أنا عربي" = (مستفعلن +فَ ِعلُن)
َ
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علمًا بأن بريد المجموعة ليس بريد الكتاب ،وقد ال يصلهم ما يرسل إليهم من خالله.

2

ٍ
مكرًار
شطر من مجزوء البسيط ،لكنه ينتقل إلى تفعيلة الوافر (مفاعلَتن) ،وعليها ينسج سائر
وكأننا إزاء
النصِّ ،
ّ
"سج ْل أنا عربي":
في ثناياه الزمة البسيطّ :

صيف /فهل
ألف /وأطفالي ثمانية /وتاسعهم سيأتي بعد
سج ْل أنا عربي/
ْ
ورقم بطاقتي خمسون ْ
ّ
ُ
سج ْل أنا عربي...
تغضب؟ِّ /
ْ
وهو ما التمسنا له من قَْبل ،مع حاالت شبيهة لدى غيره من شعراء التفعيلة ،تسمية ِ
"شعر التفعيالت"،
()4

مصطلحا .وفي مثال آخر نق أر من مجموعته ِّ
"كزهر اللوز أو أبعد" ،في قصيدة "طباق" :
الشعرّية َ
ً
الجمالي حريًّة/
وغن فإن
َّ
ّ
ف إالّ
أقول :الحياة التي ال تُ َّ
عر ُ
بضد الموت ...ليست حياة
ِّ

وال يستقيم الوزن في السطر األخير إالّ بأن يكون:

بضد من الموت ...ليست حياة
ٍّ ...
لكن لع ّل هاهنا سقطًا مطبعيًّا لكلمة ِ
بعيدا هنا،
"من"؛ بدليل أن كلمة "بضد" جاءت َّ
منونة الكسرة .لن نذهب ً
روضية في مجموعة درويش األخيرة ،التي ُنشرت بعد وفاته،
تتبعه هنات َع
ّ
مذهب الشاعر (شوقي بزيع) في ّ
َ
()5

مطبعية ،أو نتيجة التدوير بين بعض
بعنوان "ال أريد لهذه القصيدة أن تنتهي" ؛ فلقد تكون محض أخطاء
ّ
ردها على بزيع ،تحت عنوان "محمود درويش ال
األسطر .وذلك ما اقترحتْه الناقدة السورّية (ديمة الشكر) في ّ
()6

لعمليات
مطبعية ،أو
ثبت أن ما حدث محض أخطاء
يخطئ في الوزن"  ،محلِّلةً نصوصه
ً
تحليال دقيقًاُ ،ي ُ
ّ
ّ
مسودات ،لم يضع درويش لمساته األخيرة عليها ،كما قال
تدويرّية في النص ،وقبل ذلك وبعده ،ألن ما ُنشر ّ
روضية ،التي ال ينجو منها أحد ،غير أننا لن نتّفق في المقابل مع
الع
بزيع ّ
ّ
بحق .لن نتّجه إلى ّ
تصيد األخطاء َ

العروض" ،فليس هناك شاعر معصوم من الخطأ
ديمة الشكر ك ّل االتّفاق في ترديدها" :درويش ال ُيخطئ في َ
()7

لزومياته :
المعري) ،في إحدى
حد قول (أبي العالء
الع
قديما أو حديثًا ،على ّ
ّ
َ
ّ
روضيً ،
ّ
ِ
زن القَ ِ
حازم ** َكما اختَ َّل في َو ِ
امرؤ َو ْه َو ِ
بيد
ريض َع ُ
الر َ
أي ُ
َوقَد َيخطئُ َ
ملحوب" .وان اعتُذر عن َعبيد
(عبيد بن األبرص) ،وما اخت ّل عليه وزنيًّا في معلقته "أَ ْقفَ َر ِمن أهله
ُ
إشارة إلى َ
()8
ِ
مثال ،وهو من هو:
تمام)
ً
بأن شعره سابق على التقعيد ،فقد َوقَ َع من غيره مثلما وقع منه .ألم يقل (أبو ّ
ِ
فو ِ
ٍ
ؤل طالِ ُب ْه
الس َ
َدر َك ُ
يوس َ َ
ُه َّن َعوادي ُ
صواح ُب ْه ** فَ َع ْزما فَق ْدما أ َ
()9

أحسن في السمع
ي) " :وهو
ثم جاء من ألحق الهمزة بالضميرُ :
ُ
"أه َّن"؟ وقال شارح ديوانه (الخطيب التبريز ّ
فج ْوَدتُهُ في
ي نظر إلى الوزن وأهمل المعنى؛ إذ لم يكن لالستفهام من معنى في البيت؛ َ
وأجود" .غير أن التبريز ّ
َّ
الخ ْرم)
تمام باحتذائه الشعراء
يسمونه ( َ
القدامى في إجازة ما ّ
السمع ُيفسد معنى البيت .وهناك من علل بيت أبي ّ
َ
َّ
روضي
الع
األول من البيت .وهكذا فقد وقع الخطأ َ
أو (الثْلم) ،وهو إسقاط ّأول الوتد المجموع في ّأول الشطر ّ
ّ
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قباني) ،في ديوانه
ث من (محمود درويش) َح َد َ
من كثير من الشعراء .وما يمكن أن يكون َح َد َ
ث مثله من (نزار ّ
أبجدية الياسمين" ،2008 ،الذي نشره أوالده بعد وفاته .وهو منشور بخطّ الشاعر
أيضا ،بعنوان " ّ
األخير ً

األنيق ،وال مجال للقول :إنه لم يضع عليه لمساته األخيرة.

أبجدية ياسمينه ،مساقنا اآلتي].
[ولن ازر ،و ّ
........................................

ُش ْرفَة:

لكن ِ
ٍ
بدء قافيتي ..صداها الحاني
دانْ ..
أجلْ ..
بغير تـَـداني .. ** ..يا َ
ِ
بحر أغاني
لت هذا
صة لو كان ُيغني َر ْج ُعهـــا .. ** ..أشعـــ ُ
َ
يا ق ّ
الكون َ

هنا لداعية الحنين!"( ،فاطمة القرني ،)2009( ،احتفال (مجموعة شعرية)( ،تبوك :النادي األدبي) .)22 ،وكانت د/
"ر ً
أوقات متقار ٍ
ٍ
بة ،فباإلضافة إلى مجموعتها المذكورة ،هناك" :عندما غ ّنى
فاطمة قد أصدرت ثالث مجموعات في

الجنوب"( ،نادي أبها األدبي ،)2008 ،و"مطر"( ،النادي األدبي بالرياض .)2009 ،والحق أنها شاعرة أهيلة باحتفاء
اليمامي" الطويل،
األندية األدبية ،من جنوبها إلى شمالها ،وهي الجنوبية الشمالية ،وفاء السعودية ،وذات المشوار "
ّ
ٍ
نازكيةً)،
المستمر .وفوق ذلك هي تُعيد تأثيث القصيدة العربية
و
تفعيليةً
ّ
بأنوثة عر ّبي ٍة جزلة ،ومختلفة ،قيل إنها قد تأنثت ( ّ
ّ
تقل الشاعرة عن الشاعر
تكسر القصيد ،فجاءت فاطمةُ تعيدها إلى أنوثتها
الخنساوية في بعض القصائد؛ حيث ال ّ
ّ

"اإلضافية" في ُسّلم البيان:
اللغوي ،والدرجة
اقتدارا ،وال تتوارى خلف عباءة الضعف
ّ
ّ
ً
ِ
ينبت في جلدي
حريق ّ
كأن الشمس تُولد في دمي ** ُذهــــــــــــــــــول ..كأن الثلج ُ

أتهمت -ال ريب -كان الهوى َنجدي
إذا أَْن َج َد ْت أب َكى الس ارةَ حني ُنهـــــــــا ** وا ْن
ْ
الفاطمية!"َ ،وفق
سميه" :الضرورات
ّ
فقل ليّ :
أي شاعرٍة ما زالت تعزف مثل هذا؟! على أنها تُجيز لنفسها استعمال ما تُ ّ
االستهاللية
العروضي ،كما في قصيدتها
ّ
تسميه" :الكتابة المسموعة" .وهو ما قد تبدو فيه القصيدة نابيةً عن الوزن َ
ما ّ

مما ال يجوز في البحر
"احتفال" ،من المجموعة األولى ،حيث تتداخل تفعيلتا البسيط والكامل( :مستفعلن ،ومتفاعلن)ّ ،
البسيط ،سماعا أو كتابة .كما أنها ،من ٍ
كثير إلى
يضطرها ًا
مما
العام ّي بالفصيح
جهة أخرى ،تمزج المستوى
ً
ً
ّ
أحياناّ ،
ّ
ِ
صا -بنقاء شعرها من مثل هذا وذاك .غير أن ما أشير إليه ال
وضع الحواشي والتعليقات .وهي حرّية -موهبةً
ّ
وتخص ً

حظيت ببعض الضوء-
الخاص ،وجدارتها بالتقدير والدراسة .واذا كانت القرني قد
وتميزها
ْ
ُيذهب عن تجربتها رونقها ّ
ّ
ٍ
بفرصة إلى ذلك ،مع جدارتها .لماذا؟ ألن
الشخصي فقط -فكم من األسماء في هذا الوطن ال تحظى
ربما بجهدها
ّ
مقربيها ،من المعارف
معايير ثقافتنا ال تبحث عن األعمال ،وربما ال تملك تقييم األعمال ،وانما هي تستضيف ّ
ٍ
بمناسبة وبغير
مثال -سماجةَ التكرار لألسماء الثقافية،
واألصدقاء والمحسوبين ورفقاء الدرب .ولذلك لم َي ُعد ُيسائل أحدً -

وخارجية! كأن البلد ليس فيه
الثقافية كافّة،
خصوصياتنا وثوابتنا ،وفي المحافل
مناسبة .كيف ،وقد بات ذلك من
داخليةً
ّ
ّ
ّ
ّ
ّإال شرذمة ،خالدة مخلّدة ،تدور مع ضوء الشمس حيث دارت ،من المشرق حتى المغرب! إن ثقافتنا ما زالت غير
الشخصية) بالمثقّف،
العائلية ،أو العشائرّية ،قائمة على عالقة المتنفِّذ (
غالبا ،أشبه بـ"الوالئم"
َّسية ،بل هي،
ّ
ّ
مؤس ّ
ً
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بتعدد أطيافه
موضوعية الشاملة والعادلة ،و
و"عزومته" ّإياه ،ال على ما ينبغي للثقافة من شروط ال
التمثيلية للوطن كلّهّ ،
ّ
ّ
وتنوعها.
ّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1من أو ار ٍ
خاصة لم تُنشر في حياته ،نشرها عنه (أحمد الشهاوي) ،كما جاء في "مجلة إبداع الشرق" ،على شبكة
ق
ّ
"اإلنترنت".
( )2وا ْن كان َع ْزو المو ّشح (في جذوره) إلى األندلس مسألة فيها نظر .راجع مقالنا (المجلّة الثقافية ،ع:)359
http://www.al-jazirah.com.sa/culture/2012/05012012/fadaat21.htm
ي".123 ،
أوضحت في كتابي "حداثة
( )3كما
ُ
النص الشعر ّ
ّ
(( )4بيروت :رياض الرّيس.195 ،)2005 ،

( )5انظر :صحيفة "الحياة" ،الخميس  ،2009 /3 /26تحت عنوان "عندما ال يضع محمود درويش لمساته األخيرة ...على
ديوانه".

( )6انظر :صحيفة "الحياة" ،األربعاء  ،2009 /4 /1ص.26
نصار (القاهرة:
( ،)1992( )7شرح
اللزوميات ،تحّ .
ّ
سيد حامد؛ منير المدني؛ زينب القوصي؛ وفاء األعصر ،بإشراف :حسين ّ
العامة للكتاب).397 :1 ،
الهيئة المصرّية ّ

عزام (القاهرة :دار المعارف).216 ،
محمد عبده ّ
تمام ،بشرح الخطيب التبريز ّ
ي ،تحّ .
( ،)1987( )8ديوان أبي ّ
رديئا
(اآلمدي)
( )9م.ن .وغريب أن يعيب
ُّ
تمام) ،قال" :وانما جعله ً
َ
البيت البتدائه بالضمير ،وقد َع َّده من رديء ابتداءات (أبي ّ
لهن ِذكر"! ذلك أن استعمال (ضمير الشأن) في بداية الكالم لتعظيم المشار
قولهُ :
"ه ّن" ،فابتدأ بالكناية عن النساء ولم َي ْجر ّ
إليه ،ولَ ْفت النظر إليه ،أسلوب بالغي معروف عند العرب.

أ.د/عبداهلل بن أحمد الفيفي
3023 -3 -32
p.alfaify@gmail.com
http://khayma.com/faify/index350.html
http://www.facebook.com/p.alfaify
_____________________________________________________________________________________________________

تنبيهات هامة يجب مراعاتها لنشر هذه المادة:

 -1ذكر اسم المؤلف كامالً ،كما هو في األصل.
 -2نقل الموضوع كما هو في األصل.
 -3عند اقتباس أو تضمين أيّ جزء من هذه المادة يجب اإلشارة إلى اسم الكاتب.
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