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Abstract:
The audio level is one of the domains of the stylistics approach, and it gives
importance to the role played by rhythm in the text, because the audio elements as
well as rhythm and repetition and the delicate music and the sound effects that are
hidden in it help to enrich the text. Accordingly, prose elegy, one of the new poetic
forms, is not free from rhythmic elements, and these rhythmic elements have several
forms that give rise to the aspect of the poetry and the beauty of the poem. The
current essay seeks to investigate the structural mechanisms in the elegies of Iraqi
poet Yahya Samawi. This research uses an analytic descriptive method and is done
based on a detailed analysis of its rhythmic elements to extract its semantic value and
its aesthetics .Through this research it became clear that the proverbial narratives of
Samawi are full of original rhythmic elements, and have a function of illusion and
beauty that invokes the reader and enhances the poet's poetic experience. Thus, these
poems are followed by a poem. The most important rhythmic forms of the poet in his
elegies are: contradiction rhythm, counting, types of repetitions, audio density,
puncture, and harmony of sound. These modes, in total, form the rhythmic and
phonic rhymes of the poet's prose elegies, and invoke and influence the reader.
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دراسة أسلوبية يف الدواوين النثرية للشاعر العراقي حييى السماوي
املستوی الصوتي
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امللخّص
يعدّ املستوى الصوتي جماالً من جماالت املنهج األسلوبي ،وهو يهتم مبعرفة الدور الذي يلعبه اإليقاع يف النص ،ألن املادة الصوتية وما
تتضمنه من إيقاع وتكرار وموسيقى عذبة وما حتويه من تأثريات صوتية تسهم يف مجالية النص وإثراء املعنى .مبا أن قصيدة النثر بوصفها
واحدة من أشكال الكتابة الشعرية اجلديدة ال ختلو من العناصر اإليقاعية اليت تتلون أشكاهلا وتتعدد مصادرها وتؤتي القصيدة قوتها
اإلحيائية واجلمالية ،فتحاول هذه الدراسة أن تتلمس أساليب التشكيل اإليقاعي يف القصائد النثرية للشاعر العراقي حييى السماوي .وقد اتبع
البحث منهجاً وصفياً حتليلياً ،وذلك باستقراء القصائد النثرية وتفكك عناصرها اإليقاعية الستخراج أسلوب الشاعر اإليقاعي وقيمته
الداللية واجلمالية .وقد تبني من خالل هذه الدراسة أن قصائد السماوي النثرية مشحونة بطاقات إيقاعية فذة ،مما تؤدي دوراً داللياً ومجالياً
إلثارة املتلقي وإثراء جتربته ،وبذلك تنتمي إىل قصيدة التفعيلة وتكتسب صبغة الشعر .ومن أهم أساليب الشاعر اإليقاعية يف قصائده النثرية
هي :إيقاع التقابل والتضاد ،وإيقاع التوازي ،وإيقاع تعداد ،والتكرار بكافة أشكاله ،والرتاكم الصوتي ،واجلناس ،والتجانس الصوتي.
إن هذه األساليب مجيعا تسهم يف تشكيل واقع اإليقاع الصوتي الذي تنهض عليه القصيدة وتسهم بقدرتها على اإلثارة والتأثري يف
املتلقي.
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1ـ املقدمة
إنّ األسلوبية منهج نقدي ظهر يف العصر احلديث ،يتناول النص األدبي بالدراسة من خالل عناصره ومقوماته الفنية وأدواته
اإلبداعية .يرى أبو العدوس«:إنّ األسلوبيّة نظرة نقدية شاملة تشمل النصّ بكل تكويناته الصوتية واملعجمية والداللية والرتكيبية ،فالنظرة

األسلوبيّة قائمة أصالً على فحص النصّ األدبي يف تركيباته اللغوية ،للكشف عن قيمها اجلمالية» ( 6212م ،ص  .)33قد عمدت الدراسات
األسلوبية يف حتليل لغة الشعر إىل توصيف مستويات النص ومتييزها لتخصيص فاعلية كل مستوى وأثره يف إثراء النص .يعدّ
املستوى الصوتي من أهم مستويات التحليل يف الدراسة األسلوبية والداللية ،فتهتم الدراسات األسلوبية باملستوى الصوتي يف
شتى مناحي العمل األدبي ومكوناته من أصواتٍ وإيقاعاتٍ خارجيةٍ وداخليةٍ وظواهر إيقاعية ملا حتدثهُ من أثر على املتلقي
للنص األدبي.
وهذه الدراسة تقصد دراسة املستوى الصوتي يف الدواوين النثرية للشاعر العراقي حييى السماوي ،وذلك حبسب ما يتيحه
النص الشعري دون أن يتحول ذلك إىل عمل آلي يفقد النص مجاليته الشعرية .مما ال شك فيه أن الشعر العربي تطور تطوراً كبرياً
يف العصر احلديث يف مضمونه وشكله .لعل تفكك البنية العروضية للقصيدة العربية هو أول مظاهر التحديث يف الشعر العربي.
مفهوم قصيدة النثر بوصفه شكالً شعريّاً جديداً قد أنكر على حنو تام قوانني العروض وأثار جدال كبريا يف أوساط النقاد والشعراء
بني مؤيد ومعارض هلذا الشكل الشعري .ولكن استقرت قصيدة النثر وأصبحت ظاهرة يف الشعر العربي احلديث ،حيث ختلت
عن التعبري التقليدي واألوزان العروضية .لكن ذلك ال يعين انعدام الصلة بني قصيدة النثـر واملوسيقى؛ فبما أن قصيدة النثر ختلت
عن العروض القديم فهي حتاول تكثيف املوسيقى عرب اإليقاع الداخلي.
فإذا استثنينا الوزن والقافية فإن عوامل أخرى تربز لتؤسس اإليقاع الذي يناسب هذا النوع الشعري .ويف الواقع ،ختلي
قصيدة النثر عن الوزن والقافية ال يعين نفي شعريتها .يقول حييى السماوي« :الشعر عندي ال يعين الوزن والقافية ،فرب مجلة نثر تقول
ما تعجز عن قوله قصيدة موزونة مقفاة طوهلا نصف ذراع ،وقد تقول قصيدة نثر واحدة ما ال يقوله ديوان موزون مقفى» (6217م ،صحيفة

املثقف) .فرضت التجربة الشعرية اجلديدة مفهوماً آخر لإليقاع وأعطت دوراً مهماً لإليقاع الداخلي ،فهو يرتدد وفقاً للتشكيالت
الداللية والنفسية واإلبداعية لدی الشاعر .يؤدي اإليقاع الداخلي دوراً فاعالً يف تكثيف املعنى وزيادة طاقاته التعبريية من خالل
انسجامه مع أجواء النص ومعانيها .أمّا «دور الشاعر يف خلق هذا اإليقاع الداخلي ،فهو دور الصانع احلاذق ،واجلوهري اخلبري مبادة صياغته،

العالِم باألسس البنائية يف الرتكيب الشعري اخلالق ،فهو باعث س ّر النغم ،ينبش غوره ،ويصل أعماقه» (الوجي1181 ،م ،ص .)82
فالبحث هذا حياول يف فهم أساليب التشكيل اإليقاعي يف الدواوين النثرية للشاعر حييى السماوي ،واليت تشكل املرتكز يف
انتاج إيقاع يناسب االنفعال النفسي واحلالة الشعورية واملعاني الداللية اليت انبثقت عنها .والدارس للتشكيل اإليقاعي يف دواوين
النثرية ليحيى السماوي جيد نفسه دارساً ألهم عناصر التجربة الفنية من فكر وعاطفة ومجال والتشكيل الفين .وهذه اآلليات
تساهم يف بناء القصيدة وتؤلف نسيجها .ومن هذا املنطلق ،أصبح من الضروري االهتمام بدراسة املستوى الصوتي يف دواوين
حييى السماوي النثرية .ومبا أن نصوص الشاعر النثرية رغم ختليها عن الوزن تنتمي بروحها إىل قصيدة التفعيلة وأن قصائده النثرية
بوصفها واحدة من النماذج الشعرية احلديثة ال ختلو من العناصر الشعرية ومنها عنصر اإليقاع الذي يؤدي دوراً خطرياً ومهماً يف
العمل األدبي وتأثر القارئ من غري أن يكون مشابها إليقاع القصيدة اخلليلية ،فستحاول هذه الدراسة أن تتوقف عند أساليب
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التشكيل اإليقاعي يف قصائده النثرية لتبني أهمية اإليقاع يف بناء نصوصه النثرية ومدى تأثري الداللة والتأثر بالبنية اإليقاعية مبا
تسهم يف إغناء البعد الداللي واإليقاعي لتجربة الشاعر.
ستبني لنا أننا أمام ظاهرة شعرية جديدة ختتلف جوهرياً عما ألفنا من شعر؛ لكنها ال تبتعد عنه ابتعاداً كلياً .ونتمكن من
الوقوف على هذه العناصر الشعرية يف القصائد خلف البساطة يف الشكل والتعبري .ومن هنا تكمن أهمية الدراسة وجدوى تسليط
الضوء على هذه التجربة الشعرية .لقد اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي للوقوف على أساليب التشكيل اإليقاعي

يف دواوينه النثرية ،وهي :جرح باتساع الوطن1113 ،م ،ومسبحة من خرز الكلمات6228 ،م ،وشاهدة القرب من رخام
الكلمات6221 ،م ،ومناديل من حرير الكلمات6216 ،م ،وحديقة من زهور الكلمات 6217 ،م ،وجتلياتها يف اخلطاب الشعري
للشاعر يف حتقيق أهدافه .وتتكون الدراسة من مقدمة حتدثنا فيها عن قصيدة النثر ومفهوم اإليقاع يف قصيدة النثر ثم تناولنا
بالتحليل أهم أساليب التشكيل اإليقاعي يف قصائده النثرية .وأما األسئلة اليت تطرح يف هذه املقالة ،فهي:
ـ ما هي أهم أساليب التشكيل اإليقاعي يف قصائد مساوي النثرية؟
ـ كيف أثر هذا اإليقاع يف إثراء بنية القصائد الداللية؟
ـ هل حتتفظ قصيدة النثر مبوسيقى وإيقاع القصيدة العربية؟
6ـ خلفية البحث
إنّ شعر السماوي قد حظي بدراسات عديدة ،منها :كتاب «الشعر العراقي يف املنفى "السماوي" منوذجاً» (6228م) لفاطمة القرني
اليت تطرقت إىل دراسة جتليات املرأة يف شعر السماوي واقعاً وحلماً وتوصلت إىل أن التوسل باحللم ال يعين رفض الواقع أو
الرغبة يف إلغائه كليةً ،وإمنا هو على نقيض من ذلك ،ومل يكن السماوي فرداً مفارقاً لغريه من الشعراء املعاصرين بإفادته من
األبنية الرتاثية للصورة الشعرية .وكتاب «إشكاليات احلداثة يف شعر الرفض والرثاء؛ حييى السماوي منوذجاً» (0202م) حلسني
سرمك حسن الذي عاجل الكاتب يف الفصل األول موضوعة الرثاء يف الشعر العراقي املعاصر من خالل حتليل قصيدة الشاعر
شاهدة قرب من رخام الكلمات مستكشفا مالحمها اجلمالية .أما يف الفصل الثاني فقد حلل الناقد خصائص التشكيل الصوري
املشهدي احلركي ،وحدته املوضوعية والدقة الفائقة يف اختيار املفردة .ثم يف الفصل الثالث ،حاول الناقد رصد اآلليات اخلالقة
الالزمة للحفاظ على الضوابط الفنية واجلمالية لقصيدة النثر اليت تتصدى للمعضالت السياسية ،واختتم الكتاب مبلحق ضم
مناذج تطبيقية من شعر السماوي يف حقلي شعر الرفض والرثاء دون أن يتطرق إىل موضوع اإليقاع يف قصائده النثرية.
وكتاب «العشق واالغرتاب يف شعر حييى السماوي "قليلك ال كثريهن منوذجا"» (0202م) جلاهني بدوي الذي تناول جتربة
االغرتاب والرمز الشعري يف إحدى الدواوين من أعمال الشاعر وهي ديوان قليلك ال كثريهن ووصل الكاتب يف دراسته أن رؤية
الشاعر تراوحت يف هذا الديوان بني جتربة عشق احلبيبة ـ الوطن ـ واحلبيبة ـ املرأة ـ وجتربة معاناة النفي واالغرتاب ،مصطبغة بغنائية
عذبة ووجدانية رقراقة تفيض بها قصائده الشعرية .وهناك كتابان لـ"عصام شرتح" وهما«:آفاق الشعرية دراسة يف شعر حييى
السماوي» (0200م) و«موحيات اخلطاب الشعري يف شعر حييى السماوي» (6211م) الصادر عن دار الينابيع يف دمشق .وقام
الباحث فيهما بدراسة التقنيات اجلمالية املهمة يف قصائد السماوي كتقنية التفاعل والتماسك واالنسجام وخصوصية التجديد
الشعري عنده على مستوى التشكيل التصويري والتشكيل النصي .كما تناول الباحث من خالل دراسته بعض العناصر املوسيقية
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كالتكرار والقوايف وبعض اخلصائص الصوتية كاجلهر واهلمس يف شعره دون أن يتطرق إىل دراسة عناصر التشكيل اإليقاعي يف
دواوين النثرية؛ ووصل الكاتب إىل أن أهم القيم الفنية واجلمالية اليت شكلت مفاصل داللية موحية عززت مجالية قصائده
وبؤرة إحياءاتها الداللية؛ وأن قصائد السماوي ليست ذات قالب تشكيلي ثابت جامد ،وإمنا حركية متغرية يف أنساقها اللغوية تبعاً
ملا ختتزنه من رؤى ومداليل شعرية.
وكذلك كتاب «جتليات احلنني يف تكريم الشاعر حييى السماوي» (6212م) مجعة ماجد الغرباوي ،ويشتمل الكتاب على عدة
أبواب :دراسات نقدية ،ومقاالت ،وحوار مفتوح مع الشاعر حول آرائه وجتربته الشعريه وحياته .وكتاب «دراسة أسلوبية يف
شعر حييى السماوي؛ ديوان نقوش على جذع خنلة منوذجاً» (6212م) ،ليحيى معروف وبهنام باقري الصادر عن دار متوز يف
دمشق ،حيث اعتمد الباحثان فيه على املنهج األسلوبي لبيان مجاليات النص ودالالته لتبني رؤية السماوي الشعرية واألساليب
اليت أحلّ عليها الشاعر وعالقتها بشخصية الشاعر وأفكاره ومشاعره يف ديوانه الشعري نقوش على جذع خنلة؛ وهذا الديوان من
األعمال الشعرية للشاعر ،حيث يتضمن قصائد عمودية وحرة .أما يف دراستنا هذه فنتناول دواوين الشاعر النثرية.
أما املقاالت اليت تناولت جتربة الشاعر كثرية ،فمنها :مقال «دراسة وحتليل للمضامني الشعرية للشاعر العراقي حييى
السماوي» (1312هــ.ش) ليحيى معروف ،نشر يف جملة اللغة العربية وآدابها .تناول املقال دراسة حتليلية للمضامني الشعرية
للشاعر ،منها :احلب والرومنسية ،واألمل والعاطفة ،واحلنني إىل الوطن ،وتشجيع الناس على اجلهاد والشهادة دون أن يتطرق
إىل دراسة العنصر اإليقاعي .ومقال آخر له ولبهنام باقري يف جملة دراسات يف اللغة العربية وآدابها ،بعنوان« :عناصر املوسيقى يف
ديوان نقوش على جذع خنلة ليحيى السماوي»1311( ،هــ.ش) تناول املقال املوسيقى بنوعيها الداخلية واخلارجية يف الديوان
ودراسة إحصائية لنسبة تواتر البحور ونسبة حروف الروي وحركاته وأمناط القافية يف كال النمطني (العمودي واحلر)؛ وعلى
صعيد املوسيقى الداخلية ،فتناول ظاهرة التكرار ودورها اإليقاعي والداللي يف متاسك القصائد .كذلك أطروحة الدكتوراه بـعنوان
«املوتيف يف شعر حييى السماوي» لرسول بالوي (1311هــ.ش) يف جامعة الفردوسي مبشهد ،حيث تناول ظاهرة املوتيف
وتوظيفها يف شعره وأبرز املوتيفات اليت تطرق هلا الشاعر يف دواوينه ووصل الباحث إىل أن موتيف الوطن واملرأة موتيف
االغرتاب وموتيف املقاومة والشهادة من أهم املوتيفات اليت تشكل شعر حييى السماوي.
ومقالتَا «دالالت األلوان يف شعر حييى السماوي» (1311هــ.ش) يف جملة إضاءات النقدية ،و«استدعاء شخصية اإلمام احلسني
( )يف شعر حييى السماوي» لرسول بالوي ومرضية آباد (1316هـ.ش) يف جملة اجلمعية العلمية اإليرانية للغة العربية وآدابها،
حيث تناولت األوىل اللون ودالالته الرمزية يف شعر الشاعر .وتشري نتائج هذا البحث إىل أن الشاعر وجد طاقات غنية يف اللون
ال ميكن إغفاهلا ،فاختذ منه أداة لالفصاح عن مشاعره أو جتسيد أفكاره.كما تناولت الثانية استدعاء شخصية اإلمام احلسني
( )ودالالتها يف جتربة الشاعر وما حتمله هذه الشخصية من دالالت رمزية يف شعر السماوي .وأهم النتائج اليت توصل إليها
البحث أن الشاعر استدعى هذه الشخصية كرمز خالد للتضحية الفداء من أجل الدين ورمز للعدالة ونصرة املستضعفني يف وجه
اجلربوت .ومقال آخر بعنوان «موتيف االغرتاب يف شعر حييى السماوي» لرسول بالوي وآخرين (1316هـ.ش) يف جمله العلوم
اإلنسانيه الدوليه .تناول املقال املوتيفات والرموز املتعلقة باالغرتاب مبا فيه من القلق النفسي واحلزن يف شعر السماوي وتوصل إىل
أن اإلغرتاب من أهم املوتييفات يف شعره .ومقال «دراسة مجالية التكرار يف ديوان "قليلك ال كثريهن" ،ليحي السماوي»،
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(6212م) ليحيى معروف ونور الدين بروين يف جملة إضاءات نقدية .وتناول املقال مجالية التكرار وأمناطة يف هذا الديوان ومن
النتيجة اليت توصل إليها أن مثة تناغم واضح بني أسلوب التكرار وحمتواه.
كذلك مقال «املرتكزات اجلماليَّة يف قصائد حييى السماوي النثريَّة» لعصام شرتح (6211م)  ،يف موقع ديوان العرب ،والذي
تناول املقومات اجلمالية ،منها :احلياكة الفنية ،ومسرحة الرؤية ،وتبئري الرؤية بالتأمالت الصوفية ،وبالغة األسئلة وانفتاحها
التأملي ،والشفافية الرومانسيَّة ،وخصوبة الفكر ،وبعد التأمُّل .ومل يهتم الكاتب بدراسة العناصر اإليقاعي يف دراسته .ومقال
«اخليط الشعري يف مسبحة حييى السماوي النثرية» (6221م) لذياب شاهني يف صحيفة املثقف االلكرتوني .تناول املقال مفاهيم
ومضامني احلب والوطن يف ديوان دون أن يتناول العناصر اإليقاعي فيه .لكن أصحاب هذه الدراسات كلّها مل يتطّرقوا إىل دراسة
"أساليب التشكيل اإليقاعي يف دواوينه النثرية" .وعلى الرغم من كثرة األحباث والدراسات يف شعره ،إال إنها تؤدي غايات
منفصلة ولكلَ منها منهجه اخلاص ،ومل تتطرق إىل هذا النوع من البحث .فهذه الدراسة قُدمت يف شكل خمتلف عن غريها من
الدراسات يف اجملال نفسه ،وهو أمر مردود إىل طبيعة املادة اليت قامت عليها واحملاور اليت تناولتها هذه الدراسة .كما أن إيقاع
قصيدة النثر هو إيقاع خاص ومتنوع وخمتلف عن إيقاع دواوينه الشعرية .فالدراسات اليت تناولت شعر حييى السماوي مل تفرد
دراسة مستقلة هلذا املوضوع ،إذن ميكننا القول إن هذه الدراسة هي األوىل اليت ختتص بدراسة أساليب التشكيل اإليقاعي يف
القصائد النثرية للشاعر.
3ـ املستوى الصوتي يف الدراسات األسلوبية
إنّ املستويات اليت تدرس يف املنهج األسلوبي أربعة ،وهي املستوى الصوتي والداللي والصريف والنحوي .يعدّ املستوى الصوتي
من أهم املستويات يف الدراسات األسلوبية .وهو الذي «يتناول فيه الدارس ما يف النص من مظاهر إتقان الصوت ومصادر اإليقاع فيه ،ومن

ذلك؛ النغمة ،والتكرار ،والوزن ،وما يبثه املنشئ من تواز ينفذ إىل السمع واحلس» (بشري0222 ،م ،ص  .)070تتابع الدراسة األسلوبيّة
الظواهر الصوتية تكرارها ومتحورها لتكشف عن أثرها الفين واجلمالي من خالل تفاعلها مع النص ،خاصة يف التعبري االنفعالي
للشاعر .فتهتم الدراسات األسلوبيّة يف هذا املستوى مبعرفة الدور الذي تلعبه األصوات يف املعنى اللغوي .ففي هذا املستوى،
يدرس اإليقاع والعناصر اليت تعمل على تشكيله وأثرها يف التشكيل العام للموسيقى من خالل دراسة إيقاع اخلارجي والداخلي
والدالالت املوحية اليت تنتج عنه .ويهدف هذا البحث دراسة املستوى الصوتي يف الدواوين النثرية للشاعر العراقي حييى
السماوي.
4ـ مفهوم اإليقاع يف قصيدة النثر
إنّ قصيدة النثر هي نتيجة حركة احلداثة العربية يف الشعر وموضوع قصيدة النثر من املوضوعات اليت نالت اهتمام الباحثني منذ
ظهورها حتى اآلن .لقد ظهرت قصيدة النثر العربية بعد مدة قصرية من ظهور شعر التفعيلة أو ما أطلق عليه الشعر احلر .وال شك
أن ظهورها أثار من جديد أجواء احلداثة واإلبداع ،وهي «الكتابة ا ليت ال تقيد بوزن أو قافية وإمنا تعتمد اإليقاع والكلمة املوحية والصورة

الشعرية ،وغالباً ما تكون اجلمل قصرية حمكمة البناء مكثفة اخليال» (الشوابكة1111 ،م ،ص  .)621وتذهب سوزان برنار إىل أنّ قصيدة
النثر هي«:قطعة نثرية موجزة مبا فيه من الية ،موحدة ،مضغوطة ،كقطعة من بلور ،خلق حر ،ليس له من ضرورة غري رغبة املؤلف يف البناء خارج ًا
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عن كلّ حتديد ،وشيء مضطرب ،إحياءاته ال نهائية» (1113م ،ص  .)12ومن أبرز رواد قصيدة النثر هم حممد املاغوط ،وأنسي احلاج،
وأدونيس ،وتوفيق الصايغ وغريهم .ومع ظهور مصطلح "قصيدة النثر" ثار جدل حوله ،فقد رأى عدد من الباحثني أن هذا
املصطلح حيمل معه متناقضات؛ إذ جيمع بني جنسني أدبني هما القصيدة والنثر .وقد جتمعت جمموعة من املصطلحات على صلة
موضوع قصيدة النثر مثل :الشعر املنثور ،والقصيدة املنثورة ،والشعر املنطلق وغريه من املصطلحات .لكن هذه املصطلحات مل
تلق الرتحيب من قبل النقاد والشعراء .ويف هذا اإلطار جتنباً من إيراد املصطلح ،كتب حييى السماوي حتت عنوان دواوينه أنها
"نصوص نثرية" ويقول:
«إنين ال أولي املسمّى اهتماما ،فأنا أغرس وردتي وأمضي تاركاً الرأي للفراشة والنحلة أن تقررا نوع الرحيق :أشعراً كان أم
نثراً ؟ ...أنين من قرّاء قصيدة النثر ولي فيها نصوص كثرية ،وقد بلغ إعجابي بقصيدة النثر حدّ أنين زرتُ ذات دمشق ،الصديق
الشاعر الرمز حممد املاغوط قبل زيارتي الصديق الشاعر الكبري سليمان العيسى .فالشعر عندي ال يعين الوزن والقافية ،فرب
مجلة نثر تقول ما تعجز عن قوله ق صيدة موزونة مقفاة طوهلا نصف ذراع .وقد تقول قصيدة نثر واحدة ما ال يقوله ديوان موزون
مقفى» (6217م ،صحيفة املثقف).

مازال مصطلح قصيدة النثر هو األكثر استعماالً وشيوعاً يف النقد املعاصر من غريه من املصطلحات اليت اطلقت على هذا
النمط األدبي .فإن الباحث يف قصيدة النثر جيد نفسه أمام نص خمتلف عما ألفه الذوق العربي شكالً وإيقاعاً .ويرى الكثري من
النقاد أن قصيدة النثر قد استعاضت عن اإليقاع اخلارجي املتمثل يف الوزن والقافية باإليقاع الداخلي.
إن القول بانتفاء اإليقاع يف قصيدة النثر أمر حيتاج إىل املراجعة؛ إذ من املستحيل أن حتقق هذه القصيدة مجاليتها الكاملة يف
غياب اإليقاع؛ لكن أنه إيقاع خمتلف ،فهو ليس إيقاعًا عروضياً« .قصيدة النثر مل تهجر اإلِيقاع متاماً ،ومل تبعده عن منطقة عنايتها نهائياً،
فللحداثيني مناطقهم اإليقاعية األثرية ،وهي مناطق تندمج مع البنية اللغوية والداللية اندماجا كلياً ،ويف هذه املناطق يتدخل احلس الصوتي ليكون

بديال لإليقاع احملفوظ» (عبد املطلب1111 ،م ،ص  .)63إن البحور واألوزان هي شكل من أشكال اإليقاع ،وال ميكننا أن حنصر
اإليقاع يف عروض اخلليل .كما يرى الشاعر حييى السماوي «الشعر ليس متام العروض وسالمة اللغة ،وإآل العتربنا ألفية ابن مالك ملحمة
شعرية ،إنه النبض املقفى ،والروح املنغّمة ،والينبوع العذب النابع من القلب ،فربّ نثر يتمتع حبجم من الشعرية ال تتوافر يف حزمة دواوين تضم

عشرات املنظومات املرصوفة» (6217م ،صحيفة املثقف).
إذن فرغم اعالن شعراء قصيدة النثر عن عدم خضوعهم لإليقاع العروض ،فلم ينكروا أهمية اإليقاع؛ لكن ليس برتتيبة
اخلليل واألوزان العروضية ،بل من خالل مبادئ خاصة بها« .قد تكون قصيدة النثر خالية من نظام املوسيقى الذي ألفناه يف القصيدة

العربية ولكنها ليست خالية من املوسيقى بشكلها املطلق» (قباني6222 ،م ،ص  .)618يبدو أنّ املوسيقى الداخليّة يف بنية قصيدة النثر هلا
دور بارز ومميز يف إثراء النص والكشف عن األبعاد الداللية والتعبريية للنص ويتمثل ذلك يف االنسجام والتوافق بني عناصر هذه
املوسيقى وبني الكلمات ودالالت النص .وهذا اإليقاع الداخلي يأتي غالباً تعويضاً عن اإليقاع اخلارجي الغائب يف هذه القصيدة،
ن إلغاء الوزن كلياً يطالبها ببديل .ويتميز اإليقاع يف قصيدة النثر أنها غري منتظمة يف القصيدة الواحدة« ،ألن عامل املوسيقى فيها
أل ّ

عامل شخصي خاص ليس الشاعر فيه تلميذاً ،بل سيد وخالق» (أدونيس ،1122 ،ص  .)83إذن عناصر التشكيل اإليقاعي يف قصيدة النثر
تؤتي القصيدة قوتها اإلحيائية واجلمالية .وسندرك هذا بعد دراسة مناذج تطبيقية الحقاً.
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9ـ أساليب التشكيل اإليقاعي يف الدواوين النثرية ليحيى السماوي
3ـ1ـ إيقاع التضاد والتقابل
يعدُّ التضاد أحد العناصر اإليقاع املعنوي يف قصيدة النثر ،وهو وسيلة من الوسائل اليت ارتكزت عليها اإليقاع الداخلي« .تعمل
األضداد على متابعة النصّ ،وما يتشكّل عنها من عالقات ،تتحرَّك يف تواتر متجاذب وكأنّها شبكة تتابع خيوطها ،وتتبادل مواقعها ،وتتشابك
تطريزاتها على جسد النصّ .كما تقوم األضداد بدور حيويّ فاعل يف تأسيس الوجه األهمّ يف البنية احلركية يف النصّ» (شرتح6223 ،م ،ص
 .)22والتضاد يعطي إمكانيات وقدرات تعبريية وإيقاعية متنوعة ويعمل يف النص رابطاً إيقاعياً ،ألنّ «هلا أثر فاعل يف توجيه

التماس املباشر بني لفظني متعاكسي الداللة؛ األمر الذي خيلق ش ّداً ينعكس على املوسيقى» (جعفر1118 ،م ،ص .)318
ميكننا أن نعدَّ التضاد أحد عناصر اإليقاع الداخلي .فالتقابل الصوتي بني اللفظني املتضادين مينح اإليقاع مجالية مؤثرة
واإلفصاح عن شعور قد عاشه الشاعر يف حلظات حياته« .يهتم الشاعر بالبناء التقابلي لأللفاظ ألحداث األثر الداللي واإليقاعي ،وحياول

استثماره للتعبري عن الدفقات الشعورية ،حتى جيسدها للمتلقي يف قالب مجالي متميز» (علوان6228 ،م ،ص  .)212فهو مينح اإليقاع
مجالية مؤثرة من خالل توارد اللفظة وضديتها بشكل متقارب .ألنه «من البنى البديعية ،ذات التأثري الداللي ،عن طريق إبراز املغايرة
واملخالفة ،كما إنّ هلا تأثرياً إيقاعياً وخاصة عندما تدخل يف أطار من النسق الصوتي بفعل التماثل الصريف بني طريف التطابق» (املصدر السابق،

ص  .)312من خالل دراستنا لدواوين حييى السماوي النثرية ،الحظنا أنّ التضاد والتقابل بني السطور النثرية ورد كثرياً يف القصائد
وله أثر يف إحداث جرسٍ موسيقيّ من خالل انسجام األلفاظ وتناغمها يف تركيب النصّ ولعبت دوراً أساسيًا يف تفريض انفعاالت
الشاعر وأحاسيسه كما كان هلا دور واضح يف إضفاء نغم موسيقي مجيل للنصّ .من ذلك قوله« :كنتُ مَيتاً حمكوماً باحلياة /
وحنيَ خَلعْتُ أكفانَ عبوديَيت /:صِرتُ حياً حمكوماً باملوت!» (0221م ،ص .)12
إنّ التقابل يف هذه السطور أعطى إيقاعاً معنوياً وصوتياً حمققاً املتعة للقارئ .ففي هذا النموذج ،نالحظ التقابل بني "ميتاً
حمكوماً باحلياة" و "حياً حمكوماً باملوت" خلق إيقاعاً مجيالً اكتسبه من التقابل بني هذه السطور وأضاف مجالية وعذوبة يف املقطع.
إضافة إىل ذلك ،هذه البنية التقابلية حتمل دالالت مؤملة ،وهذا ما نلمسه جلياً يف تعامل الشاعر مع األلفاظ "ميت ،وحمكوم،
وأكفان ،وعبودية" ،ويكاد اإلنسان ينهار أمام وطأة األحزان .إذن هذه املتناقضات الواردة يف النص فضالً عن إعطائها نغمة
مرتاوحة يف السطور وأنها يقوي جانب اإليقاع من خالل توفري جوٍ موسيقيٍ مؤثرٍ يف النص ،تكشف عن األمل واملرارة اليت يعانيها
ضبِ املوتى األحياء  /مِن األحياءِ املوتى!!»
الشاعر .كذلك قوله«:وطَين ليسَ زائدةً دوديةً  /لِماذا يريدونَ استِئصاله؟  /يا لغَ َ
(0222م ،ص .)70

هذا التقابل منح اإليقاع مجالية مؤثرة من خالل توارد اللفظة وضديتها بشكل متقارب .فالتضاد بني هذه األلفاظ خلق تناغماً
موسيقياً مجيالً مما زاد مجالية ورنة يف هذه السطور .ألن «اجلمع بني الضدين يف نسق واحد يكسو الكالم مجاالً ،ويزيده بهاءً ،ورونقاً،

فالضد يظهر حسنه الضد» (الغنيم1112 ،م ،ص  .)628هكذا ،التقابل حيقق توازناً نغمياً مجيالً ويؤدي دوراً أساسياً يف تعزيز الرتابط
املوسيقي واالنسجام والتكامل بني سطرين متواليني .ألن الضد حينما جيمع مع اآلخر يكون قد يشحن السطر مبوسيقى مجيلة،
وهي مؤثرة يف املعنى ،حبيث تقدم املعنى أكثر انسجاماً مع األذن وتلعب هذه الثنائيات املتضادة دوراً أساسياً يف تفريض انفعاالت
الشاعر وحالته النفسية الثائرة واملشوبة بالغضب والتحدي .وهذا مناسب للحالته النفسية املتسمة باألنني والشكوى واحلزن إزاء
الواقع املؤمل الذي يعيشه وطنه العراق .ويعمد الشاعر إىل خلق التعاكس والتقابل وعكس املداليل يف النص ،ومن ذلك قوله« :ال
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أعرفُ مَن غرَسَ بي  /بذورَ القصيدِ  /لكين  /أعرفُ مَن هذّبَ أشْجارَ أجبدييت  /يومٌ قالَ لي / :السّري بأقدامٍ صُلبةٍ على أرضٍ
رخوةٍ  /أكثر أماناً  /مِن السَريِ على أرضٍ صلبةٍ بأقدامٍ رخوةٍ» (0200م ،ص .)027
هذه التضادات والتقابالت عملت على خلق نغمات إيقاعية مجيلة يف النص بفعل املوسيقى اليت أحدثتها يف السياق النصي
وأعطت جواً موسيقياً للقارئ .وهذه البنية التقابلية تقوم على عكس املداليل "السري بأقدامٍ صلبةٍ على أرضٍ رخوة  /أكثر أماناً /
من السري على أرضٍ صلبةٍ بأقدامٍ رخوة" ،فتبدل األشياء إىل النقيض بفعل التحول الذي ارتد من حالة إىل حالة .وهذا يُعدُ قالباً
مجالياً .والتقابل يف نصوص حييى السماوي النثرية يقوي جانب اإليقاع من خالل التوزيع املتقابل للنغم بني عنصرين
متضادين ،وهذا االستخدام للتقابل والتضاد ميثّل مسة أسلوبية مميزة عند الشاعر وتنتشر يف معظم قصائده النثرية.
3ـ6ـ إيقاع التعداد
إنّ اإليقاع يف قصيدة النثر إيقاع متنوع .فهو ليس إيقاعاً عروضياً .تعتمد قصيدة النثر يف تشكيل إيقاعها اخلاص باالستعاضة عن
حبور اخلليل بانسجام داخلي من خالل مبادئ خاصة بها .ومن أشكال اإليقاع عند السماوي هو إيقاع التعداد .ويف هذا النوع من
اإليقاع «يعتمد الشاعر على العد؛ أي تعداد األشياء الكثرية يف تسلسل مطرد» (حينوني6212 ،م ،ص  .)17وإن فعل العد يفسح اجملال
للكلمات بأن جتد هلا مكاناً يف النص؛ األمر الذي يؤثر يف املتلقي ،ويؤدي املعنى وحيدث موسيقى متوالية يف النص .من ذلك
قوله« :ليْ مِنْ نَفطِهِ :السُّخام  /...مِن حقولِه :التِنب  / ...مِن تنّورِه :الرماد  /مِن بقَ َرتِه :الرَّوث  /...مِن عَ َسلِه :الشمع /..
السبَخ  /...ومِن شُرطتِه :الصَفَعات / ..عَجباً !!  /أكلُّ هذا
مِن حبار خَرياتِه :الزَّبَد  /...مِن سَمائهِ :الرُعود  /...مِن واديهَِّ :
ويقولون / :العراقُ خبيلٌ!!؟» (0222م ،ص .)20
إنّ فعل العد يف هذا النص هو وسيلة إيقاعية حيدث إيقاعاً متوالياً يف هذه السطور النثرية .وقد أعطى تتابع الكلمات وقعاً
صوتياً ملحوظاً ،وتتابع هذه األلفاظ الرقيقة اهلادئة املرصوفة بشكل إيقاعي يعطيها بناء موسيقياً يولد يف النفس نشوة اإلحساس
باملتعة .إضافة على تأثري هذا النوع من اإليقاع يف انسياب النص وإبعاده عن الرتابة ،تنتج منه عالقات داللية ختدم الفكرة املركزية
وتثري السياق لتنسجم هذا اإليقاع مع حالة الشاعر الشعورية .إن السماوي مل يستطع غضّ النظر عن الواقع املأساوي الذي مير
بالعراق من عنف وعدوان ومآسي .هذا املقطع ممتلئ مبفردات مشحونة تنهض على تكثيف داللي واضح ،وهذا ما نلمسه جلياً يف
تعامل الشاعر مع األلفاظ "نفط :سخام ـ حقول :تنب ـ تنور :رماد ـ بقرة :روث ـ عسل :مشع ـ مساء :رعود ـ شرطة:
صفعات" ،ونستشعر من خالل هذه العبارات األمل واملرارة اليت يعانيها الشاعر ورفضه حلقيقة وجود االحتالل وعمالئه يف
سيَنفضُ التاريخُ مِن صَفَحاتِهِ البَيضاء  /الساسةَ الذينَ مألوا / :بطونَنا :بالقرقَرة / ..وآذانَنا :باخلُ َطبِ
العراق .كذلك قولهَ « :
 /..وأيامَنا :بالوعودِ / ..وشوارعَنا :بالنِفايات / ..وميادينَنا :بامليليشيات / ..وحاراتَنا :باملُلثَّمني / ..وبيوتَنا :بالنَحيبِ/ ..
ومَقاهينا :بالعاطِلني عنِ ال َعمَلِ / ..والشوارعَ اخللفيةَ :باجلثثِ املشوّهةِ / ..وقصورَهم :باملعاهدات السريّةِ!» (املصدر نفسه،
ص .)64

يعمد الشاعر يف هذه األسطر املتوالية إىل فعل العد ليستمر يف إفراغ شحنته االنفعالية اليت تتسابق وتتسارع إىل التدفق
لينساب اإليقاع يف النص .وهذا يبث روحاً تنظيمية رفيعة املستوى على إيقاع القصيدة .فضال عن ذلك ،هناك ظاهرة أخرى
تلفت النظر يف تشكيل البنية اإليقاعية يف هذا النص ،وهي تكرار حرف املد (األلف) الذي هو جزء من تركيب "بطونَنا آذانَنا ـ

دراسة أسلوبية يف الدواوين النثرية للشاعر العراقي حييى السماوي؛ املستوی الصوتي
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أيامَنا ـ شوارعَنا ـ ميادينَنا ـ حاراتنا ـ بيوتنا ـ مقاهينا" فقد أثرى تكراره اإليقاع الداخلي للمقطع بسبب توالي حرف املد (األلف) مبا
حيمل امتداده امتداد األمل واحلزن يف صدر الشاعر .ففعل العد عند الشاعر إضافة إىل كونه وسيلة إيقاعية ،هو وسيلته للتعبري عن
املعاناة اليت يعيشها بلده من ظلم ودمار وقسوة إثر االحتالل األمريكي ونشأت الفوضى والدمار وتصارع القوى واألحزاب ألجل
الوصول إىل غاياتهم وأمياهلم التوسعية يف العراق؛ واأللفاظ اليت يعدها تعزز رؤيته الشعرية وإيقاعي النفسي االنفعالي احلزين
إزاء ما مير بالعراق اجلريح من الظلم واملآسي.
3ـ3ـ إيقاع التوازي
هناك وسيلة أخرى شاركت يف إشاعة اإليقاع يف قصيدة النثر ،وهي التوازي .وقد اختلف النقاد يف تعريفهم للتوازي وتعيني
خصائصه؛ ولكن تعريفاتهم كانت غالبا تصب يف اجتاه واحد .وهو «عبارة عن متاثل أو تعادل املباني أو املعاني» (حسب الشيخ،
0222م ،ص  .)2وقد عرفه ياكبسون بأنه «متوالني متعاقبني أو أكثر لنفس النظام الصريف -النحوي املصاحب بتكرارات أو اختالفات
إيقاعية وصوتية أو معجمية داللية» ( 0211م ،ص  .)021بعبارة أخرى ،هو «تأليف لغوي يقوم على متاثل بنيوي غري داللي يف موضع

معني من النص مرتكز على التعادل يف البنية وترتيبها» (أبو محادة6221 ،م ،ص  .)76يتولد عن أسلوب التوازي أثر موسيقي مجيل
الوقع ،ألنه حركة إيقاعية ورنني موسيقي نغمي نتيجة لتماثل قرائنه يف الصيغ الصرفية والعروضية ويف احلركات والسكنات.
ويرى ياكبسون «أن املسألة األساسية للشعر تكمن يف التوازي ..وقد ال خنطئ حني نقول إن بنية الشعر هي بنية التوازي املستمر» (1188م،
ص  122ـ  .)123وظاهرة التوازي ال تقتصر على النقد احلديث ،وإمنا جند كثرياً من مظاهره يف الدراسات البالغية القدمية« ،وهناك
عدة مفاهيم بالغية تندرج حتت مفهوم التوازي ومن املفاهيم اليت ميكن أن تدرس ضمنه جند الرتصيع ،والتشطري ،وتشابه األطراف ورد العجز على

الصدر ،املناسبة واملماثلة» (الربابعة0221 ،م ،ص  .)007إذن جند أن النقد البالغي القديم قد اهتم بهندسة البيت الشعري اهتماماً
كبرياً ،فكانوا يبحثون عن االنسجام يف بنية القصيدة العربية .وهذه الظاهرة تعوض القصيدة احلديثة شيئا مما فقدته من نظام
العروضي التقليدي القائم على الشطرين والقافية املوحدة وتساوي األجزاء وتشابهها من أول القصيدة إىل آخرها .فالتوازي
عنصر من العناصر اليت تشكل بنية القصيدة ويقوم على تكرار أجزاء متساوية .والتوازي القائم بني أكثر من تركيب ،وكون
السطور متوازنة تركيباً أو صيغة ،فإنها حتدث إيقاعا من نوع معني يف النثر ينتج عن تساوي األجزاء ومتاثلها؛ لذا فإنه «حيتل موقعا
مهماً يف تشكيل النص ،ويقع جزء األساس من مسؤولية حتقيق املستوى اإليقاعي عليه؛ حني يستغل الشاعر ما تهيئه اللغة وأنظمتها من فرصة

لتحقيق البعد اإليقاعي يف النص» (الرواشدة0221 ،م ،ص  .)00يعمل التوازي على حتقيق وظيفة مجالية إيقاعية ،سواء من خالل
جتانسه الصوتي أو من خالل جتانسه الشكلي .فقد حقق التوازي يف قصيدة النثر ليحيى السماوي نغماً موسيقياً له تأثري واضح
على نفس املتلقي ومن جتلياته ما جاء يف قوله« :يا أحِبائي الطيبني  /أرجُوكم  /ال َتسألوا اهللَ أنْ ميأل / :صَحين خُبزاً  / ...وكوزي كوثَراً
سدي عافيةً  / ...وروحي حبوراً  / ...فأنا حباجةِ اآلن إىل / :صَربِ رمالِ الصحراءِ على العَطشِ» (0222م ،ص .)02
 / ...وجَ َ

يظهر التوازي واضحا يف هذا املقطع .حاول الشاعر أن يقيم بنية التوازي فأتى برتاكيب متعادلة .فالتماثل بني هذه السطور يف
هذا املقطع جاءت متاثالً يف الرتكيب .وهذا مينح النص ترابطاً ومتاسكاً وإيقاعية تشد املتلقي وخيلق توافقاً نغمياً متسقاً يشيع
موسيقى داخلية يف املقطع .وهذا التكرار الرتكييب ينتج توازياً صوتياً .وال خيفى على القارئ مجال االيقاع الذي ينبعث من هذا
التنظيم اخلاص بني هذه السطور النثرية بواسطة متاثالت متكررة يف تركيبها ،وإيقاعها ،وإكساب املقطع وترية إيقاعية منسجمة
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أعطته رونقاً ومجاالً .وهذا يبعد القارئ عن اإلحساس برتابة النص .كذلك قوله« :قبل دُخولي بُستانكِ  /كنتُ  /قلماً دون
مدادٍ  /صال ًة دون وضوءٍ  /وحمراباً دون قبلةٍ  /حياتي قصيدةٌ مِن بيتِ شع ٍر واحدٍ  /أنتِ مطلعُها!» (0200م ،ص .)60

فالتماثل بني هذه السطور الثالثة جاء متاثالً تاماً يف الرتكيب والتشكيل الكتابي البصري .وهذا التوازي بني السطور املتوالية
خلق توافقاً نغمياً متسقاً أشاع موسيقى داخلية يف بناء النص .هذه السياقات حمدثة إيقاعا داخليا ناجتا عن تناظر السطور من
خالل جتانسه الشكلي .فهذا املقطع يشكل فقرة شعرية معتدلة بغض الّنظر عن طبيعة طول كلّ سطر .فالقارئ ميكنه أن يواصل
القراءة هلذا السطور دون أن يشعر باإلرهاق ،إذا توّفر شيء من املوسيقى الداخلية .وهذا اللون من التوازي يثري بصر القارئ
املرهف احلس فيتلذذ ويستمتع بانتشاره يف فضاء النص .وأحيانا يأتي التوازي بتكرار أكثر من متوالية تتوافق يف بنائها النحوي
والرتكييب واإليقاعي ثم يكسر الشاعر اإليقاع املتولد من هذا التتابع يف السطر األخري .من ذلك قوله« :كلٌّ يذهَبُ يف حالِ
سَبيلهِ / :النهرُ حنوَ البحرِ  /السَنابلُ حنوَ التنُّورِ  /العصفورُ حنوَ ال ُعشِ  /أآلفِكُ حنوَ اللعنةِ  /القلمُ حنوَ الورَقةِ  /الصلواتُ حنوَ اللّهِ
 /الوطنُ حنوَ الصَيارفةِ  /وقليب حنوكِ!» ( 0221م ،ص.)00

واملالحظ هو اتكاؤه شبه الكلي على التوازنات يف بناء إيقاعيته .فهيمن التوازي على النص فتحّقق التعادل والتوازن
والتناسب يف السطور .إن التوازي املتتالي يف هذه السطور واملتعاقب بني سطر وآخر يف املقطع يؤدي إىل انسجام لعناصر اإليقاع
اليت نتجت عن تساوق املنظم لبنية كل سطرٍ من تراكيب ومجل والتكرار املتوقع لبعض العناصر .فهذا التوازي مينح األسطر
ترابطاً ومتاسكاً وتدفع املتلقي ملتابعة النص وعدم الشعور بالتكلف ،وإمنا جيد نفسه أمام نص سلس عذب ذات تناغم .وهذه
الظاهرة متفشية يف دواوين حييى السماوي النثرية والشعرية مما يؤهلها ألداء دور إيقاعي يف تكوين النص.
3ـ2ـ التكرار
تُعد تقنية التكرار من أكثر العوامل املؤثرة يف اإليقاع الداخلي .والشاعر إمنا يكرر ما يثري اهتماماً عنده ويرغب يف نقله إىل أذهان
ونفوس املخاطبني« .إنّ البنية التكرارية يف القصيدة احلديثة أصبحت تشكل نظاماً خاصاً داخل كيان القصيدة ،يقوم هذا النظام على أسس نابعة
من صميم التجربة ومستوى عمقها وثرائها ،وقدرتها على اختيار الشكل املناسب الذي يوفر لبنية التكرار أكرب فرصة ممكنة لتحقيق التأثري ،من
خالل فعاليته اليت تتجاوز حدود امكانات النحوية واللغوية الصرف ،لتصبح أداة موسيقية داللية يف آن معاً» (عبيد6221 ،م ،ص  188ـ .)187
ولعل أبرز العوامل اليت ساعدت على انتشاره وتوظيفه «هي الطبيعة اإلنسانية مبا فيها من تناقضات وأحداث وفصول ،واللغة بطبيعتها
وتركيبها القائم على التكرار والتماثل وإعادة األلفاظ الستيفاء املعنى ،وطبيعة الشعر مبا فيه من تفاعيل وإيقاع وأنساق وموسيقى وفواصل
حتتاج إىل التكرار لتخفيف التفاعيل ،واالنسجام والتأثري ،ويضاف إىل ذلك األثر النفسي؛ إذ يعد من أهم العوامل املسببة للتكرار» (القضاة،
6221م ،ص .)622

يأتي التكرار يف إطار تعزيز التجربة الشعرية ويضفي ضربات إيقاعية مميزة ويؤدي دوراً مهماً يف إغناء النص الشعري داللياً
وإيقاعياً .يعترب التكرار نسقاً تعبريياً مهماً يف بنية القصيدة النثرية ليحيى السماوي مما قد ظهر يف قصائده النثرية بشكل واضح وقد
تشكلت منه إيقاعات موسيقية متنوعة جتذب القارئ وتنقله إىل أجواء الشاعر النفسية .وهنا نقف عند أنواع التكرار يف نصوصه
النثرية حماولة الستكشاف قدرتها يف توكيد املعنى الذي ألّح الشاعر على إظهاره ،فضالً عن دوره يف البنية اإليقاعية والداللية يف
القصائد .وهنا نقف عند أنواع التكرار يف دواوينه النثرية:
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3ـ2ـ1ـ تكرار الكلمة
من أنواع التكرار الذي الحظنا عند الشاعر تكرار الكلمة ،حيث كرر الشاعر الكلمة نفسها يف أكثر من موقع بطريقة زادت يف
إثراء النص ،سواء يف اإليقاع أو يف الداللة ضمن احلالة النفسية للتجربة الشعرية .من ذلك قوله« :سأبَقى خائفاً على وطَين /
طاملَا بقيَ يف " قَصرِ اخلالفَةِ / " :سياسيٌّ فاسدٌ واح  /...إنتهازيٌّ واحد  /...تاجرُ دين واحد / ..إرهابيٌّ واحد  /عَميلٌ واحد
 /...ولُصٌّ واحد  /...هؤالء كالطَحالِبِ  /سريعو اإلنتشارِ مثل بثورِ اجلُدَري!» (6221م ،ص .)73

يعدّ تكرار اللفظ من السمات األسلوبية الواضحة واملهمة اليت وظفها الشاعر يف نصوصه النثرية .فتكرار لفظ "واحد" ست
مرات يف املقطع أحدث جتانساً صوتياً وإيقاعياً تلذ األذن بسماعه ويثري بصر املتلقي بانتشاره يف فضاء القصيدة .إن ما حيدثه تكرار
كلمة "واحد" يف النص النثري إضافة إىل الوظيفة املوسيقية اليت أعطاها تكرار الكلمة إلمتاع األذن من ترديدها ست مرات هلذه
الكلمة ،هو اإلحساس باحلالة الشعورية اليت يعانيها الشاعر إزاء الوطن .كذلك قوله« :السَفينةُ غرِقَتْ  /ال ذنبَ للميناءِ  /إنهُ
ذنبُها!  /ال ذنبَ هلا  /إنهُ ذنبُ اجملاديفِ! ال ذنبَ للمجاديفِ  /إنه ذنبُ السواعدِ! ال ذنبَ للسواعِدِ  /إنهُ ذنبُ الرأسِ!  /آه! /
كم مَملكة عشقٍ اندثرتْ  /ألنَّ "رأساً" واحِداً  /رَمى الفَتيلَ يف الغابةِ  /ليُذيبَ اجلليدَ ا ُملتَجَمّدَ  /يف عُروقِه؟!» (0221م ،ص
.)00

إنّ تكرار لفظ "ذنب" بكامل حروفه واختالف حركته من الفتح إىل الضم أثرى اإليقاع الداخلي للمقطع بسبب تكراره مثان
مرات وأعطى النص سالسة وخفة وبعث يف النفس شعوراً بالليونة والرقة ملا فيه من طالوة املوسيقى الشعرية .وكان هلذا
التكرار وقعه اخلاص يف نفس الشاعر ،فهو يوحي مبأساة العراق واحلزن واخلراب واألمل.
3ـ2ـ6ـ تكرار اجلمل والعباراة
يعد هذا النوع من التكرار من أكثر أنواع التكرار يف شعر السماوي ،حبيث يتخذ الشاعر من املكرر نقطة االرتكاز يف نشر
شكُ أنْ أؤمِن  /أنَّ اهللَ /
عواطفه وتأكيد فكرة حمددة ويعدّ مبثابة مفتاح النص الشعري ويرفع درجة تأثريها ،ومن ذلك قوله« :أو ِ
جهَنَّم تبدأُ مِن أروِق ِة "
شكُ أنْ أؤمِن  /أنَّ َ
يُحِبُّ العبدَ  /على قَدرِ كرا َهتِهِ  /آلهلَةِ " البيِت األسودِ " يف واشنطن / ..أو ِ
البنتاغون / " ..أوشِك أنْ أؤمِن  /أنَّ ال " " c . I . aهي الشيطانُ!» (6221م ،ص .)71

تكرار هذه العبارة يف النص حيدث جرساً موسيقياً متناوباً يف األذن ويكثف املوسيقى الداخلية فيشد السامع ويتفاعل معه .أما
التكرار هنا فليس لإليقاع فحسب ،بل لتعميق الشعور االنفعالي احلزين إزاء ما متر بالعراق اجلريح من الظلم واملآسي .فجاء تكرار
هذه اجلملة منسجماً مع اجلو النفسي واالنفعالي للشاعر للتعبري عن املأساة اليت يعيشها العراق .كذلك قوله« :اللهُ َّم اجعَلْين
عُشبَةً يف وَطَين  /ال غابةً يف مَنفى  /اللهُ َّم اجعَلْين ذّرةَ رملٍ عربيّةٍ  /ال نَجمةً يف مُدنِ الثَلجِ والنُّحاسِ  /اللهُ َّم اجعَلْين عُكازاً
للضّريرِ  /ال صوجلاناً يف يدِ قيصرِ بغداد  /اللهُ َّم اجعَلْين شَريطاً لضَفريةِ عاشقةٍ قرويّةٍ  /ال سَوطاً حيملهُ اجلالدُ  /اللهُ َّم اجعَلْين
خشَبيّاً لطفلٍ يَتيمٍ  /ال كوكبةً ذهبيّةً على كتفٍ أثقلَتْهُ اخلَطايا» (1113م ،ص .)7- 2
حِصاناً َ

هذا التكرار يساعد على تقوية اإلحساس بوحدة القصيدة ،ألنه يعمل على الرجوع إىل النقطة اليت بدأ منها .وهذا يعزز
موسيقى القصيدة الداخلية ويعطيها طابعاً خاصاً ويتفاعل معها املتلقي ويتذوقها .والعبارة املكررة مبثابة مركز إلشعاع الدالالت يف
القصيدة .فهي نقطة التالقي بني الشاعر ووطنه وتتبدي يف عمق عاطفة الشاعر وحبه الشديد وتقديسه لوطنه« .كما يتوحّد الشأن
اخلاص بالشأن العام يف شعر السّماوي ،يتوحّد نثره وشعره يف ترمجة التزامه بالعراق واإلنسان فيه وارتباطه به وطناً مَ ْنشُوداً ،هذه اإلبتهاالت
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واخلواطر النّثريّة مِمّا يزي ُد يف توضيح اخللفيّة الفكريّة اليت يتأسس عليها إرتباط الشاعر بالعراق وطناً مَنشوداً مثلما هو وطن موجود تألّبت عليه

اخلطوب واحملن والشّدائد» (العوني6212،م ،ص  621ـ  .)628إذن تكرار العبارة إضافة إىل بعدها اإليقاعي ،يعرب عن حجم املأساة
اليت يعيشها السماوي ويضفي على القصيدة قوة التأثري وأثارة ملشاعر املتلقي.
3ـ2ـ3ـ تكرار التجاور
من أنواع التكرار الذي الحظنا وجوده يف قصائد حييى السماوي هي تكرار التجاور ،وهو عندما تتجاور األلفاظ املكررة .يقوم
هذا النوع من التكرار على أساس «التجاور بني األلفاظ املكررة ،أي أن النطق فيها يتالزم مع حركة الفكر يف أهدافه التوكيدية أو التقريرية»
(الغريف6221 ،م ،ص  .)13فهذا النوع من التكرار له وظيفة توكيدية تقريرية ،ومن ذلك قوله« :أدَورُ مَعصوبَ القلبِ كحصانِ
الناعورِ  /أركضُ ...أركضُ ...أركضُ  /دونَ أن أجتازَ البئرَ!» (6216م ،ص  .)22إن تكرار كلمة " أركض" أعطى النص إيقاعاً
داخلياً ويقرع األمساع ،فوالشاعر يكرر كلمة "أركضُ" ثالث مرات بشكل املتجاور .وهذا يعزز موسيقى القصيدة الداخلية
ويعطيها طابعاً خاصاً ويتفاعل معها املتلقي ويتذوقها.
3ـ2ـ2ـ تكرار البداية
نوع آخر من التكرار الذي الحظنا وجوده يف دواوينه النثرية هو تكرار البداية ،ويقصد به تكرار اللفظ يف بداية كل سطر من
أسطر القصيدة ومن ذلك قوله:
أنا جنمةٌ هاربةٌ ...فكنْ الفَضاءَ
أنا وطنٌ...فكنْ لهُ العاصِمةَ
أنا حَنجرةٌ ...فكنْ الريحَ
أنا األشرعةُ املستباةُ فكنْ
املوجةَ يا صديقي! (0221م ،ص .)10

لقد كرر الشاعر لفظ "أنا" يف بداية كل سطر يف هذا املقطع .هذا اللفظ املتكرر خيلق إيقاعاً داخلياً ويعمل على ترابط وتالحم
السطور .ويتخذ الشاعر من املكرر نقطة االرتكاز يف نشر عواطفه وتأكيد فكره .والتكرار هنا يؤكد متسك الشاعر باهلوية وجيسد
عشقه للوطن.
3ـ2ـ3ـ التكرار االشتقاقي
يعتمد هذا التكرار على جذر ما تكرر من األلفاظ .وطبيعة التكرار االشتقاقي هو «أن تتوىل مفردات هلا جذر واحد حتى يكون هذا
اإلجراء أكثر قدرة على لفت انتباه ملتلقي إىل ذلك ،كما أن هذا اللون من التكرار يعمل على تركيز الداللة يف ذهن القارئ» (زروقي6216 ،م،

ص .)11 :من ذلك قوله« :عَربتُ احلدودَ  /ال حبثاً عن هويَّةٍ جديدةٍ  /ووطنٍ مُستَعارٍ  /إمنا  /كي ال أكونُ قاتِالً أو قَتيالً  /فأنا ال
أجيدُ مِهنةَ القتلِ  /يف وَطنٍ باتَ مَسلَخاً» (6228م ،ص .)37

فتكرار "قاتل ،قتل ،قتيل" يعود يف هذه املواضع إىل جذر واحد واملفردات املكررة اجلذر تعمق تلك املفردات يف سياقه.
والعالقة بني تلك املفردات املكررة اجلذر ـ قتل ـ تعكس صدى روح حزينة ونفس معذبة وجتربة مليئة باجلراح واآلالم .مما يلفت
انتباهنا هنا أن هذه الكلمات ال تتناقض مع واقع العراق اجلريح ،بل هي مستقاة من احمليط الذي يعيش فيه .وكذلك الكلمات
فهي يف حسن نظمها وتآلفها تشكل صوراً فنية وخياالت شعرية قادرة على التأثري يف نفوس املتلقي .ويبلغ السماوي ذروة فنية
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يف التعبري عن فداحة القهر الذي سلّطته على العراق الفئة احلاكمة .إذن جند هذا النوع من التكرار حيدث إيقاعاً موسيقياً يف األذن
ويوثر يف املتلقي كما ميثل لتعميق الداللة وإشراك املتلقي يف احتضان التجربة.
3ـ3ـ الرتاكم الصوتي
تعدُّ ظاهرة الرتاكم الصوتي من العوامل املؤثرة اليت تثري اإليقاع الداخلي؛ «إنّ تكرار احلروف مباشرة ووفقا لنواميس نظمية معينة

يضفي على اإليقاع نوعا من التميز املثري للسامع لدأبه على استماع ترددات صوتية بعينها» (رمحاني6213 ،م ،ص  .)181فلألصوات أهمية
قصوى يف الكشف عن التجاوبات اإليقاعية ،ودونه ال يتم الكمال املرجو وال ميكن أن تستقيم بالشكل األمثل« .إنّ األصوات تؤدي
دورًا مهماً يف حتديد جو القصيدة العام؛ وتتدخل يف كثري من األحيان يف جتديد مغزاها الداللي» (شرتح6211 ،م ،ص .)132

فاألصوات هلا فاعلية مجالية ومعنوية وتؤثر يف النشاط اإليقاعي ،حيث تقوم بتوصيل املعنى وهلا أثر بارز يف البناء اللغوي
للنص .فقد حرص الشعراء على القيمة الصوتية للمفردات يف قصيدة النثر تعويضاً عن العروض القديم وتعمل بدورها على إثراء
حركة اإليقاع الداخلي يف قصيدة النثر .من خصائص لغة السماوي أنها تتخذ من األصوات املتكررة وسيلة تزيد املعنى وضوحاً
وتضفي على النص طابعاً مجالياً وموسيقياً متميزاً .وهي من العوامل املؤثرة يف إزدياد األثر اإليقاعي يف قصيدة النثر وازدياد تأثريه
امللطخَة  /بوَحْ ِل الفتنةِ الطائِفيةِ» (6221م ،ص .)36
ب  /بوَجهِ راياتِهم َّ
على القارئ .من ذلك قوله« :فاشْهرْ منديلَ عشقِك املوشَّى بالعُشْ ِ

فإنّ تراكم صوت "ش" الذي ورد يف السطر أربع مرات ،وهو «صوت من األصوات الصفري ،يتميز بطول املدة الزمنية حني النطق به»
(العاني1183،م ،ص  ،)73قادر على منح املقطع نربة إيقاعية هامسة ويلعب دوراً مهماً يف رفد اإليقاع الداخلي للمقطع ،فيتمكن
وتريثِك عالمةُ تَعَجُّبِ / ..بني قلقي وهدوئِك َعالمةُ
الشاعر من خالله توليد جرس موسيقي تطرب له األذن .كذلك قوله« :بنيَ عُجالَيت ُّ
صمْتٌ َمسموعٌ /وصَمتُك صوتٌ أخرَس» ( 6221م ،ص )121؛ وكذلك قوله«:صَـمـتـي
ك  /صُراخي َ
استِفهامِ / ..وفاصِلةٌ بني ظنوني ويقينِ ِ
 /صُـراخٌ أخـرَس  /وصُـراخـي  /صَـمـتٌ مَـسـمـوع !  /وحـ ُدهُ حـذائـي يـَسـمَـعُ  /حَـديـثَ قـدمَـيَّ مـعَ األرصِـفـةِ  /وأنـا أتـسـكَّـعُ فـي بـغـدادَ /
ُـرةَ الـسـمـَّاوةِ!» (0207م ،ص )014؛ وأيضاً قوله« :أما تَسمعني هَديري؟  /سُكوتي أكث ُر
مُـتـعـكِّـزاً أضـالعـي  /حـامِـالً عـلـى ظَـهـري  /ص َّ
ج
صمْيت ضجي ٌ
صخَباً  /مِن حَشرَجَيت !  /عـَيـنـايَ لَـيـسَـتا أكـبـرَ  /مِـن فُـسْـتُـقَـتـيـن خـَضـراوَيـن  /كـيـفَ اتَّـسَـعـتـا  /لـِكـلّ هـذهِ الـدُمـوعِ؟ َ /
َ
أخرس ،ال يسمَ ُع ُه إآل األصمّ!» (0200م ،ص  12ـ .)62

كثرة توارد صوتي "الصاد والسني" يف هذه السطور والرتاكيب تعد ملمحاً أيقاعياً مميزاً .فرتاكم هذا الصوت له دور يف إثراء
إيقاع النص .فقد استطاع الشاعر برتاكم الصوت يف خلق نوع من التجاوب املوسيقي اجلميل .ففي هذا املقطع ،قد ظهر دور
الصوت يف تشكيل تنغيمات صوتية داخل البناء النثري من خالل الرتاكم الصوتي حلروف ذات الصفات الصوتية املوحدة
(اهلمس)« .الصاد صوت لثوي احتكاكي 1مهموس مفخم .و"السني" صوت لثوي احتكاكي مهموس» (بشر6222 ،م ،ص  326ـ  .)321فرتاكم
الصاد والسني املتماثلني يف أنهما من األصوات االحتكاكية ،حيقق جرسا موسيقيا يقوم بدور يف تعزيز موسيقية النص النثري
ال وحسناً .زد على ذلك ،تلعب ثنائية الصوت والصمت والتضاد الذي ينتج من هذه الثنائية ،دوراً رئيسياً
ويزيده هذا الرتاكم مجا ً
يف رسم صورة شعرية تنقل التأثري الذي يريده الشاعر .وهذه الثنائية حتمل كل مكونات وعناصر املباغتة ويقف املتلقي أمامها
 .1تتكون األصوات اإلحتكاكية بأن يضيق جمرى اهلواء من الرئتني يف موضع من املواضع ومير من خالل منفذ ضيق نسبيا حيدث يف خروجه احتكاكا
مسموعا (بشر 0222 ،م ،ص .)027
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مندهشاً؛ فصمته صراخ وصراخه صمت؛ لكنه مسموع .هذه العالقة بني الصمت والصراخ ،وبني اخلرس واملسموع حتمل همّا
ورحلة عمر وحلما بالرجوع .فإنها جتربة واقعية عاشها السماوي وشعر بها ،فهو يعرف أين يوظف املفردات يف العبارة،
وكيف حيكم صياغتها ووصفها ،وأين يضعها يف شعره ،ألّنه استوحى قصيدته من معاناة شعبه وجراحات وطنه.
3ـ2ـ اجلناس
للجناس أهمية بارزة تتأتي من املنحى اجلمالي الذي يضيفه على النص ،ويعرفه مصطفى الصاوي اجلويين بأنه «نوع من أنواع

التنويع املوسيقي على اللحن األساسي لتقارب مادي للفظتني من معنى واحد» (1183م ،ص  .)112فاجلناس له أثر ظاهر يف إحداث التناغم
املوسيقي ،ألن اإلحلاح الصوتي الناتج عن تكرار بعض احلروف يوقع نغماً مجيالً ويزيد املوسيقى تدفقاً .فللجناس هدفان:
«األوىل صوتية ،والثانية معنوية ،وهي سرعة االستدعاء اللفظي للمعنى املراد التعبري عنه» (زغلول1121 ،م ،ص  .)722يأتي اجلناس يف
القصائد النثرية ليحيى السماوي يف أكثر من موضع وقد ساهم يف تنويع درجة اإليقاع .من ذلك قوله:

«الفَرقُ بني احلُريةِ واحلَربةِ /

شعوباً كاملة غرقتْ بالدَ ِم / ..وأوطاناً شاسعة سَقَطَتْ ِمن خارِطةِ العالَ ِم  /نتيجة
نقطةٌ واحدةٌ  /....بني البحرِ والربِّ  /حرفٌ واحد  /...ومعَ ذلك  /فإنّ ُ

انزالقِ نقطةٍ ِمن موضعِها يف كلمة» (0222م ،ص .)16

جتلى التجنيس بني كلمات "احلرية واحلربة ،والبحر والرب ،وواحدة وواحد" .ففي هذا التجنيس .فبلغت املوسيقى قوتها بتغيري
حرف واحد وقد حقق التجانس انسجاماً غري متكلف وال مبتذل ونتج عنه إيقاع صوتي حمبب للنفس .كما نرى فضال عن ذلك،
أن تكرار صوت "احلاء والراء" املشرتكة بني كلمات "احلرية ،واحلربة ،والبحر ،والرب ،وحرف ،وواحدة ،وواحد" مينح النص
إيقاعاً صوتياً وحيدث تنغيماً موسيقياًخاصاً كما جتاور وجتانس لفظتني "احلرية واحلربة" يثري انتباه القارئ للفكرة اليت بثها الشاعر؛
حيث تلعب النقطة دوراً خميفاً .فالفرق بني "احلرية" و"احلربة" نقطة واحدة ،مع ذلك شعوب كاملة غرقت بالدم! فتتحرك الصياغة
حنو إبراز لون من العذاب اإلنساني ،ألن الشاعر مل يستطع غضّ النظر عن الواقع املأساوي الذي مير بالعراق من عنف وعدوان،
وهو يدرك أنّ اخلراب والدمار قد عمّ وطنه ومل يبق له سوى الدمار واجلراح .إذن هذا اجلناس فضالً عن دوره يف بناء موسيقى
النص ،عمَّق داللة الفكرة اليت يقصد الشاعر إيصاهلا للمتلقي .وقوله« :القدمُ طفلٌ  /دميتُهُ األرصفة  /القلمُ طفلٌ دميتُهُ الورقة /
الشاعرُ طف ٌل  /دُميتُهُ الكلمات» (0200م ،ص .)21

جانس الشاعر بني "القدم والقلم" مما أدى إىل دعم املستوى اإليقاعي وحسن وقعه يف النص .وفضال عن التجنيس احلاصل بني
اللفظتني ،أحدث تكرار كلمة "طفل" ثالث مرات وكلمة "دمية" مرتني نغمةً إيقاعيةً تثري انتباه القارئ .وكذلك قوله« :س َقطَ
الديكتاتورُ / ..فمَتى تَسْقُط الديكتاتورية؟!» (0222م ،ص  .)14نالحظ أن اجلناس احلاصل بني كلمات "سقط ،تسقط ـ
الديكتاتور والديكتاتورية" جناس اشتقاقي ،وهو «جتانس بني كلمتني من أصل معجمي واحد» (اجلندي ،بال تا ،ص )112؛ وله دور
واضح يف إضفاء نغم موسيقي مجيل يف السطر ،حيث يأتي اجلرس املوسيقي مكرراً يف السطرين ويزداد قوة وعمقاً فيشيع تناغماً
موسيقياً مما يضفي غنائية رائعة يف النص .وهنا توظيف اجلناس جاء مناسباً للمعنى املقصود للتعبري عن الشعور النفعالي احلزين
إزاء ما مير بالعراق اجلريح من الظلم واملآسي .بناء على ما تقدم ،أن هذه التجانسات أثرت من اجلانب الداللي للنص مثلما
أثرت من حركتها اإليقاعية ،انطالقا مما تنتجه التماثالت الصوتية للكلمات املتجانسة من جرس موسيقي يفعل حركية اإليقاع.
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3ـ7ـ التجانس الصوتي
إن قصيدة النثر قد استعاضت عن اإليقاع اخلارجي املتمثل يف الوزن والقافية باإليقاع الداخلي ،وهو ال ينبع من تناغم من
أجزاء خارجية ،وإمنا ينبع من التناغم الداخلي الذي يشكل جوهر املوسيقى يف الشعر .يعترب التجانس الصوتي مظهراً من مظاهر
اإليقاع الداخلي يف قصيدة النثر ،وهو عبارة عن «ترديد األصوات املتماثلة أو املتقاربة يف مواضع خمتلفة» (عبيد6221 ،م ،ص )12
ومن مناذج هذا التجانس الصوتي قوله« :أيـُهـا اإلمـبـراطـور / :ما فـائـدةُ أنْ ترسـمَ لـنـا يف بـيـانـاتِـك  /قوسَ قـُزَح  /إذا كنتَ سـتـُطـفئُ
سمِل أحداقَنا ؟  /ما ذنبُ مرايانا  /إذا كانت
سيَ ْ
خـضـرةَ الـحـقـولِ  /وتـغـتـالُ زرقـةَ السـمـا ِء  /ما بهجتُنا باحلدائقِ  /إذا كان دخانُ حرائقِك َ /
ك مُصابةً بالرَّمَد؟» (السماوي0222 ،م ،ص .)16
أحداقُ َ

إن التجانسات الصوتية بني كلمات "حقول ،وحدائق ،وحرائق ،وأحداق" باإلضافة إىل حرف املد املوجود يف هذه الكلمات
تؤدي إىل تشكيل واقع اإليقاع الصوتي الذي تنهض عليه القصيدة .ويعمل هذا التجانس رابطا إيقاعيا يف السطور ليؤكد
االنسجام املوسيقي بني األسطر مما يؤدي إىل مد الصوت واستمرار وترية اإليقاع .وتوظيف الشاعر لتلك املفردات توظيف ينم
عما يف داخله من حزن أو أمل فجاءت هذه التجانسات لتُغين التجربة الشعورية وتؤثر يف املتلقي وتؤدي املعنى وحتقق شعرية
القصيدة .وكذلك قوله«:يا عباس  /أفراحُنا كأرغِفةِ فُقراءِ العراق / :تُصغرُ يوماً بعدَ يومٍ / ..وأحزاننا كأرصدةِ اللُصوصِ اجلُددِ / :تكربُ
يوماً بعدَ آخر!» (املصدر نفسه ،ص .)46

إن هذا التجانس املنبعث يف كلمات "أفراحنا ،وأحزاننا ،وأرغفة ،وأرصدة" قد أعطى إيقاعاً متجانساً استدعته احلالة
الشعورية املتأملة عند الشاعر من الواقع الراهن وأنتج هذا التجانس إيقاعية عالية زادت من توهج النص وأثرت أبعاده املعنوية
وشحنت أحاسيس القارئ بإشعاعات املتعة النغمية .وهذا التجانس إضافة إىل دوره يف خلق لون من التنظيم اخلاص بني السطور
بواسطة متاثالت وإيقاعها ،يوحي باحلزن واألمل والتفجع عند الشاعر .لقد استطاع السماوي أن يبدع من األلفاظ الشائعة السهلة
"أفراح ،وأرغفة الفقراء ،وأحزان ،وأرصدة اللصوص" بناء مجيالً ليحقق حملات نفسية ومجالية تزيد الصورة وجتعلها أكثر تأثرياً
ووقعاً يف النفس .إن إيقاع قصيدة النثر «كامن يف حركتها الداخلية بالقدر الذي يظهر يف حركتها اخلارجية ،وهو قائم على التناغم الذي

ختلقه ردود الفعل جتاه الواقع والذي يكون مصدره نفس الشاعر املنفعلة أو الفاعلة» (جابر1111 ،م ،ص  .)623ويف هذا النموذج حتول
حزنه إىل مأساة إنسانية يف أوسع حدوده وينتشر احلزن يف النفس .وهذا ما نلمسه جلياً يف تعامل الشاعر مع األلفاظ .وبذلك يصبح
اإليقاع حمصال للعالقات الداخلية يف القصيدة وما ينتج عنها من قيم مجالية وداللية مرتبطة بالنشاط النفسي للشاعر.
9ـ8ـ الوزن يف دواوينه النثرية
لقد تبني أنّ إيقاع قصيدة النثر هو إيقاع متنوع وأنه خيتلف عن اإليقاع القديم الذي يفرض على القصيدة .لكن من خالل التقطيع
الذي مارسنا على بعض مقاطع دواوينه النثرية ،تبني لنا أنّ بعض املقاطع عند حييى السماوي تأتي موزونة ،أي أنها مطابقة
ألوزان العروضية .ويف ذلك داللة على اإلحساس العميق مبوسيقى الشعر لدى الشاعر .فمن خالل الدراسة اليت أجرينا على

هذه الدواوين ،تبني لنا أنّ مثانية مقاطع من ديوان مسبحة من خرز الكلمات ،ومقطع واحد من ديوان شاهدة القرب من رُخام
الكلمات ،جاءت على أساس األوزان العروضية .واجلدول التالي يبني ذلك:
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حيّاً  /يف كتابِك؟  /أمْ أنكَ
ومثالنا على ذلك من ديوان مسبحة من خرز الكلمات قوله« :قرُبَ اللقاءُ  /أما يزالُ الوعدُ َ
استعذبتَ ذلَّ توسُّلي  /مستجدياً شفتيكَ  /بعضَ ندىً و َفيْئاً من رِحابكْ؟» (0221م ،ص  .)021لقد استخدم الشاعر يف هذا
املقطع تفعيلة مُتَفا ِعلُن ومشتقاتها مما بين على حبر الكامل ،كما يبني من التقطيع التاليُ :متَفا ِع ُلنْ ـ ُمتَفاعِ ُلنْ ـ ُم ْستَفْعِ ُلنْ ـ
ُم ْستَفْعِالُتنْ ُ /م ْستَفْعِ ُلنْ ـ ُم ْستَفْ ِع ُلنْ ـ ُمتَفا ِع ُلنْ ُ /م ْستَفْعِ ُلنْ ـ ُمتَفا ِع ُلنْ ـ ُمتَفا ِع ُلنْ ـ ُم ْستَفْعِالُتنْ.
كذلك قوله من ديوان شاهدة القرب من رخام الكلمات«:لو أنَّ منْ شيَّعْتُ  /يُفدى /أبْدَلتُ بالدا َريْن لَحْدا  /أو أنَّ شَقَّ
الثوب يُجدي  /قد شَقَ ْقتُ عليك  /جِلدا  /وأذْبتُ شَحْمَ املُقلََتيْن  /تَفَجُّعا ولَطَمتُ خَدّا» (0222م ،ص  .)04جاء هذا املقطع
على حبر الكامل كما يتبني من تقطيعهُ :م ْستَفْ ِع ُلنْ ـ مُ ْستَفْعِالُتنْ  /مُ ْستَفْعِ ُلنْ ـ ُم ْستَفْعِالتُنْ ُ /م ْستَفْعِ ُلنْ ـ ُم ْستَفْ ِع ُلنْ ـ مُ ْستَفْ ِعلُنْ ـ
ُمتَفاعِالُتنْ  /مُتَفا ِع ُلنْ ـ مُ ْستَفْعِ ُلنْ ـ ُمتَفاعِ ُلنْ ـ مُتَفاعِالُتنْ .فبناء املقاطع على أساس األوزان العروضية يف دواوين النثرية للشاعر
يدلنا على أن هناك نزوعا طبيعيا غريزيا إىل الوزن عند السماوي حتى لدى كتابة نص نثري وتسرب اإليقاع من الوعيه حلظة
الكتابة .وهذا يشري إىل مدى احتفاء الشاعر باجلانب املوسيقى كما أنها تسمح يف الوقت نفسه بتعدد النغمات وتنوعها يف الديوان.
ونعتقد أن هذا النمط من التشكيل من شأنه أن خيلق الكثافة اإليقاعية الضرورية للقصيدة احلديثة وجتنب الرتابة فيها.
3ـ1ـ القافية يف قصيدة النثر
إنّ القول بوجود القافية يف قصيدة النثر أمر ينطوي على نوع من املفارقة ،ألنها أعلنت رفضها املطلق للقافية والوزن أي
العروض القديم وأن شعراء قصيدة النثر من أكثر الشعراء هجوماً على الرتاث الشعري العربي .لكن من خالل دراستنا شاهدنا أن
القافية ال تنتفي انتفاء مطلقا يف قصائد حييى السماوي النثرية ،بل إنها أحيانا حتضر بشكل الفت .وهنا نتوقف عند حضور
القافية يف قصائد النثرية ليحيى السماوي وشاهد على ذلك قوله« :منذُ ثالثة وعشرين عاماً / ،وحننُ نشربُ ِمن كأسِ القلقْ / ..منارسُ
ري األرقْ / ،نتنفَّسُ على َوقعِ "جزماتِ" احلَرسِ الليلي  /وهُم جيوبونَ
سمّرُ عيونَنا مبسام ِ
طقوسَنا يف الرباري – أو داخلِ  /كهوفِ اخلوفُِ / ..ن َ
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الطرقات واألزِقَّة!  /هُم يغّنون سكاری / ..وحننُ نبكي مُرجتفني» (0221م ،ص .)12وكذلك قوله«:الذينَ تعلّموا لعب الكُرةِ برؤوسنا/ ..
واملالكمةَ بوجوهِنا / ..والبطولَة بأطفالِنا / ..والفحولةَ بأعراضِنا / ..كيفَ نبدو وديعني كاحلَمام ِالداج ِن  /حنيَ نرا ُهم يف املقاعِد األماميةِ»
(0222م ،ص  .)71وكذلك قوله«:جلدُها املُطَ ّرزُ بالشذرِ  /ال جتري حتتَه قطرةُ دمٍ زرقاء  / ...قد يكون لونُ دمِها أمحرَ  /لكثرةِ ما
شا َهدَتْ  /مِن َدم على األرصفةِ / ..أو أخضرَ  /لكثرةِ ما َحمَلتْ ِمن عُشبِ / ..أو أصفرَ  /لكثرةِ ما ط َحنَتْ ِمن سنابل  /و َخبَزتْ ِمن خبز/ ..
أو أسْ َودَ لكثرة ما َحدَّقتْ يف َظالمِ العراق» (املصدر نفسه ،ص  .)07وكذلك قوله« :هذا الذي حيفرُ إىل جانب الطريق  /رمبا  /حيفرُ بئراً
لِتن َهلَ منه القافلة  /وهي تَغِذُّ اخلطى  /حنو املدينةِ الفاضلة!» (0221م ،ص .)14

إنّ وجود القافية يف قصيدة النثر يبدو غريبا جدا؛ لكن من خالل هذه الشواهد نرى أن القافية ال تغيب غيابا مطلقا يف قصيدة
النثر .ولقد أوردنا هذه الشواهد لكي نبني أن القافية تنتشر على امتداد أسطر كثرية ،األمر الذي مينحها دوراً مهماً يف توليد اإليقاع
يف النص .فالصفة االختتامية اليت تتميز بها القافية ،سواء أكانت يف البيت أم يف قصيدة النثر ،تضفي على النص تآلفاً وانسجاماً
ممسوقاً على أعلى املستويات .وهنا ،يبث الشاعر إيقاع القوايف إلضفاء جو ترنيمي لتعزيز سالسة وعذوبة نصه .فالقوايف يف هذه
املقاطع "القلق ،واألرق ـ ورؤوسنا ،ووجوهنا ـ وأطفالنا وأعراضنا ـ وأمحر ،وأخضر ،وأصفر ـ والقافلة ،والفاضلة" ،تعترب
متكئاً إيقاعياً هاماً يضفي على النثر طاقة موسيقية أكرب ويعطي مساحة واسعة لإلنشاد ويبعد القارئ عن اإلحساس بامللل
والرتابة .زد على ذلك ،نرى يف الشاهد األول أن القافية "القلق ،واألرق" تسهم يف التعبري عن الزخم النفسي الشعوري الثوري يف
النص لتغدو القافية مرتكز احلركة الداللية وكاشفة عن عمق التأمل وكثافة االنفعال لديه ،ألنّ «القافية ليست جمرد حمسن صوتي
يكسب القصيدة مسة عروضية خاصة تستهدف التطريب وحتقيق االستجابة اآلنية القائمة على متاس العواطف إمنا تتجاوز ذلك إىل إجناز وظيفة
داللية» (عبيد6221 ،م ،ص.)11

إنّ املتأمل يف هذا املقطع ال خيفى عليه تنظيم الكلمة والسطور النثرية وتنسيقهما يف موضعها املناسب هلا لكي تلعب دوراً بارزاً
يف تعزيز رؤية الشاعر .إنّ األسطر مجيعها تنسجم فيما بينها يف الداللة على إحساس الشاعر مبأساة بالده العراق اليت تعاني أنواع
األسى ،واجلراح ،واآلالم يف ظل سييطرة النظام الديكتاتوري .فقد جاءت تركيب اإلضايف "كأس القلق ومسامري األرق" مع
تراكيب "كهوف اخلوف ،وجزمات احلرس" ،انعكاسًا باطنيًا جلراح الذات وآالمها من الواقع املؤمل الذي يعيشه وطنه العراق.
اخلامتة
اتّضح مما سبق أنّ السماوي استطاع أن يبين قصائده النثرية على أساس التشكيل اإليقاعي مما جيعلها متناغمة شكالً مكتملة إيقاعاً
وداللة لرتقى أعلى مستويات اإلثارة واإلبداع .كشفت الدراسة أن الشاعر كسر اجلمود اإليقاعي يف القصائد عرب توزيع أساليبه
اإليقاعية املتنوعة مما جعل إيقاعه الداخلي متنوعاً خادماً النفعاالته املبثوثة يف الكثري من نصوصه .فأضفت هذه األساليب على
قصائده النثرية مجالية متنوعة كسرت الرتابة .ومن خالل قراءتنا دواوينه النثرية ،وجدنا نفساً شعرياً متميزاً ذات إيقاع قوي
خاضعة حلركته النفسية والشعورية اليت تؤدي دوراً داللياً ومجالياً إلثارة املتلقي وإثراء جتربته الشعرية .واستنتجنا أن نصوصه
النثرية بلغت مبلغاً عالياً من التنظيم والنضج الفين مما جعلها ذات خصوصية روح الشعرية العربية يف اإليقاع .وقد ظهرت يف
نصوصه أساليب إيقاعية متنوعة من التوازي والتقابل والتضاد والتكرار بأنواعه املختلفة ،وإيقاع التعداد ،والرتاكم الصوتي،
واجلناس ،والتجانس الصوتي .وقد تشكلت منها إيقاعات موسيقية متنوعة جتعل القاريء واملستمع يعيش احلدث الشعري
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وتنقله إىل أجواء الشاعر النفسية .كما تبني لنا أن اهتمام السماوي بإيقاع قصائده النثرية خلق نوعاً من املفارقة يف بث القافية يف
كثري منها إلضفاء جو ترنيمي لتعزيز سالسة وعذوبة نصه كما جاء بعض املقاطع يف دواوينه النثرية على أساس األوزان
العروضية .وهذا يدلنا على أن هناك نزوعا طبيعيا غريزيا إىل الوزن واإليقاع عند السماوي حتى لدى كتابة نص نثري .وكل
هذا يدلنا أن نصوصه النثرية حتى لو أسقط الوزن ،تنتمي بروحها وإيقاعها وشعريتها إىل قصيدة التفعيلة.

املصادر واملراجع
أ ـ العربية
 .1آباد ،مرضيه؛ ورسول بالوي0200( .م)« .دالالت األلوان يف شعر حييى السماوي» .إضاءات النقدية .العدد الثامن .صص
.1- 36
 .0أبو محادة ،عاطف0220( .م)« .البنية اإليقاعية يف جدارية حممود درويش» .جملة جامعة القدس املفتوحة لألحباث والدراسات.
العدد  .01صص  22ـ .17
 .3أبو العدوس ،يوسف6212( .م) .األسلوبيّة الرؤية والتطبيق( .ط  .)6عمان :دار املسرية للنشر والتوزيع.
 .2أدونيس1122( .م)« .يف قصيدة النثر» .جملة الشعر .العدد  .12بريوت :دار جملة شعر.
 .3بدوي ،حممد جاهني6212( .م) .العشق واالغرتاب يف شعر حييى السماوي "قليلك الكثريهن منوذجاً" .دمشق :دار الينابيع.
 .2برنار ،سوزان1113( .م) .قصيدة النثر من بودلري إىل أيامنا( .ترمجة زهري جميد مغامس) .بغداد :دار املأمون للرتمجة والنشر.
 .7بشر ،كمال6222( .م) .علم األصوات .القاهرة :دار غريب للطباعة والنشر.

 .8بشري ،تاوريريت6221( .م)« .مستويات وآليات التحليل األسلوبي للنص الشعري» .جملة كلية األداب والعلوم اإلنسانية
واالجتماعية .اجلزائر .جامعة حممد خيضر .العدد  .3صص  686ـ .627
 .2بالوي ،رسول0120( .هــ .ش)« .املوتيف يف شعر حييى السماوي» .رسالة الدكتوراه .جامعة فردوسي .مشهد.
 .12ـــــــــــــــــــــــــــــــ؛ ومرضيه آباد0200( .م)« .موتيف االغرتاب يف شعر حييى السماوي» .جمله العلوم اإلنسانيه الدوليه .العدد .11
صص  13ـ .77

 .00ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ0201( .م)« .استدعاء شخصية اإلمام احلسني (ع) يف شعر حييى السماوي» .جملة اجلمعية العلمية
اإليرانية للغة العربية وآدابها .العدد  .07صص  04ـ .0
 .16جابر ،يوسف حامد1111( .م) .قضايا اإلبداع يف قصيدة النثر؛ دراسات يف نصوص القصيدة .بريوت :دار احلداثة.
 .13جعفر ،عبد الكريم راضي1118( .م) .رماد الشعر دراسة يف البنية املوضوعية والفنية للشعر الوجداني احلديث يف العراق .بغداد:
دار الشؤون الثقافة العامة.
 .12اجلندي ،علي( .بال تا) .فن اجلناس بالغة ،أدب ،نقد .القاهرة :دار الفكر العربي.
 .13حسب الشيخ ،عبد الواحد1111( .م) .البديع والتوازي .بال م :مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية.
 .12حينوني ،رمضان6212( .م)« .اإليقاع يف قصيدة النثر؛ شعر املاغوط أمنوذجاً» .املوقف األدبي .احتاد الكتاب العرب يف سورية.
السنة الثالث واألربعون .العدد  .312صص  122ـ .11
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 .17الربابعة ،موسى1118( .م) .قراءة النص الشعري اجلاهلي .األردن :دار الكندي.
 .18رمحاني ،ليلي6213( .م) .البنية اإليقاعية يف اللهب املقدس ملفدي الزكرياء .رسالة الدكتوراه .جامعة أبي بكر بالقايد .اجلزائر.
 .11الرواشدة ،سامح1118( .م)« .التوازي يف شعر يوسف الصائغ وأثره يف اإليقاع والداللة» .جملة أحباث الريموك .جملد  .12العدد
 .6صص  36ـ .8
 .62زغلول سالم ،حممد1121( .م) .أثر القرآن الكريم يف تطور النقد األدبي( .ط  .)6مصر :دار املعارف.
 .61زروقي ،عبد القادر6216( .م) .أساليب التكرار يف ديوان سرحان يشرب القهوة يف الكافيترييا ،حملمود درويش مقاربة أسلوبية.
رسالة املاجستري .جامعة احلاج خلضر .اجلزائر.
 .00سرمك حسن ،حسني0202( .م) .إشكاليات احلداثة يف شعر الرفض والرثاء؛ حييى السماوي أمنوذجاً ،دمشق :دار الينابيع.
 .01السماوي ،حييى1113( .م) ،جرح باتساع الوطن .جدة :عبد املقصود حممد سعي خوجة.
 .62ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 6228( .م) .مسبحة من خرز الكلمات .دمشق :دار تكوين للتأليف والرتمجة والنشر.
 .63ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 6221( .م) .شاهدة القرب من رخام الكلمات .دمشق :دار تكوين للتأليف والرتمجة والنشر.
 .62ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 6216( .م) .مناديل من حرير الكلمات .دمشق :دار تكوين للتأليف والرتمجة والنشر.
 .67ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 6217( .م) .حديقة من زهور الكلمات .سيدني :مؤسسة املثقف العربي.
 .68شرتح ،عصام6223( .م) .ظواهر أسلوبية يف شعر بدوي اجلبل .دمشق :منشورات احتاد الكتاب العرب.
 .61ـــــــــــــــــــــــــــــ 6211( .م) .آفاق الشعرية دراسة يف شعر حييي السماوي .دمشق :دار الينابيع.
 .32ـــــــــــــــــــــــــــــ 0200( .م) .موحيات اخلطاب الشعري يف شعر حييى السماوي .دمشق :دار الينابيع.
 .10الشوابكة ،حممد علي؛ وأنور أبو سويلم0220( .م) .معجم مصطلحات العروض والقافية .األردن :دار البشري.
 .36الصاوي اجلويين ،مصطفى1183( .م) .يف البالغة العربية تأصيل وجتديد .بال م :منشأة املعارف.
 .33العاني ،سليمان حسن1183 ( .م) .التشكيل الصوتي يف اللغة العربية .جده :النادي الثقايف األدبي.
 .32عبد املطلب ،حممد1111( .م) .النص املشكل؛ كتابات نقدية .القاهرة :اهليئة العامة لقصور الثقافة.
 .33عبيد ،حممد صابر6221( .م) .القصيدة العربية بني بنية الداللية والبنية اإليقاعية .دمشق :احتاد الكتاب العرب.
 .32علوان ،حممد علي0221( .م) .شعر احلداثة ،دراسة يف اإليقاع ،بال م :العلم واالميان للنشر والتوزيع.

 .37العوني ،حمسن6212( .م)« .الوطن منشوداً وموجوداً يف شعر حييى السماوي» .ضمن كتاب جتليات احلنني يف تكريم الشاعر حييى
السماوي ،ملاجد الغرباوي ،ج.1/
 .38الغنيم ،إبراهيم عبد الرمحن1112( .م ) .الصورة الفنية يف الشعر العربي؛ مثالٌ ونقد .القاهرة :الشركة العربية للنشر والتوزيع.
 .31الغريف ،حسن6221( .م) ،حركية اإليقاع يف الشعر العربي املعاصر .الدار البيضاء :أفريقيا الشرق.
 .22قباني ،نزار6222( .م) .لعبت بإتقان وها هي مفاتيحي .بريوت :منشورات نزار قباني.
 .21القرني ،فاطمة6228( .م) .الشعر العراقي يف املنفى "السماوي منوذجاً" .رياض :مؤسسة اليمامة الصحفية.
 .26القضاة ،حممد أمحد6221( .م)« .الظواهر األسلوبيّة يف "جدارية" حممود درويش» .جملة جامعة الشارقة للعلوم اإلنسانية
واالجتماعية .اجمللد  .2العدد الثاني .صص  611ـ .623
 .61معروف ،حييى 1312( .هـ.ش)« .دراسة وحتليل للمضامني الشعرية للشاعر العراقي حييى السماوي» .جملة اللغة العربية وآدابها.
العدد الرابع عشر .صص .007- 011
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 .22ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ؛ وبهنام باقري6212( .م) ،دراسة أسلوبية يف شعر حييى السماوي ديوان "نقوش على جذع خنلة منوذجاً".
دمشق :متوز للطباعة والنشر والتوزيع.

 .61ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 0120( .هـ.ش)« .عناصر املوسيقى يف ديوان نقوش على جذع خنلة ليحيى السماوي» .جملة
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