
ديواُن الوقِف ال�ِشيّعي ة اْلِعَراِق ُجْمُهْوِريَّ

د السابع/ العددان األول والثاين)23، 24( السنة السابعة/املجلَّ
شهر شوال املعظم 1441هـ /حزيران 2020م

ملف العدد: سيد الشهداء  يف تراث كربالء
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امللخص
إّن الذي يفّرق بني الشــعر والنثر هو املوســيقى التي تأيت يف أطر متناســقة مع جّو 
القصيــدة وأهداف الشــاعر التــي أخرجها لنا عل شــكل كلمت ممزوجة بمشــاعره 

وذلك بواسطة انفعاالته الشعورية والالشعورية.

تناول هذا البحث املوســيقى الداخلية إلحدى القصائد املعروفة للشــاعر الاج 
جواد بدقت التي رثى هبا اإلمام الســني؛ فدرســنا التكرار يف القصيدة بشــقيه؛ 
تكرار الروف وتكرار األلفاظ. وحســب علمنا، مل يقم أحد قبلنا بدراســة القصيدة 

التي درسناها، وهذه مزية البحث عل غريه.

البحــر العرويض الذي تقوم عليه القصيدة هو البحر الطويل املقبوض العروض 
والرضب واملكّون من تفعيلتي فعولن ومفاعيلن، تتكرر كّل منهم أربع مرات يف كّل 
بيــت. والقبض أو االنقباض يف طريف البيت، أعني العروض والرضب، هو أنســب 

لالة الُعبوس الذي يرافق الزن واألمل والذي يناسب الرثاء.

يبدأ الشــاعر قصيدته بالوقوف عل األطــالل والغزل. وقلم خيلو بيت من صنعة 
بديعية؛ فقد أكثر الشاعر من الطباق ورّد العجز عل الصدر وندر اجلناس لديه. وقد 
بّينت الدراســة الصوتيــة للقصيدة أّن تكرار بعــض الروف)األصوات مع ميزاتا( 

كان يف خدمة أهداف الشاعر واجلو الشعوري للقصيدة.

الكلمــات المفتاحية: رثاء الحســين، الموســيقى الداخلية، اإليقــاع الداخلي، 

جواد بدقت.
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Abstract
Music discriminates between prose and poetry in symmetrical frames 

that suite the general atmosphere of the poem and the poet’s aims dressed 

in words and colored with his emotions and his(un)consciousness. This re-

search handles the inner music of a well-known poem that elegizes Imam 

Al-Hussein. Lexical and sound repetitions are both studied in this research. 

To the best knowledge of researchers، no one has studied this poem before.

The prosodic meter of this poem is ‹Al-Tawil›، i.e. ‹Dactyl› in Greek 

terms of poetry as in(Faʿūlun Mafāʿīlun Faʿūlun Mafāʿilun(َمفَاِعيلُْن  فَعُولُْن 

 u – x | u – x – | u – x | u – u – |). This meter is highly suitable for |(فَعُولُْن َمفَاِعلُْن

gloominess، grief، and pain، seen in elegy. The poet stars his poem remem-

bering ancient ruins and communicating the sense of flirtation. The whole 

poem is full with figures of speech، such as: antithesis and epanalepsis، 

with rare use of paronomasia. The study has concluded that such repetition 

of sounds has achieved the purpose of the poet and the general atmosphere 

of the poem.

Key Words: Elegizing Imam Al-Hussein، Inner Music، Inner Rhythm، 

Jawad Badqat.
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املقدمة
ال أحــد يغفل دور املوســيقى يف الشــعر أو ينكره، فهي العمود الــذي يقوم عليه 
الشــعر بأّي شــكل كان؛ عمودًيا أو تفعيلــة أو قصيدة نثر. وحتى قصيــدة النثر التي 
ختلت عن املوســيقى اخلارجية للشــعر حافظت عل موســيقاه الداخلية. كم ال خيفى 
عــل داريس الشــعر أّن أّول من قنّن موســيقى الشــعر وضبطها هــو اخلليل بن أحد 
الفراهيــدي البصي)100-175هـ(، إذ جعلها مخســة عرش بحــًرا، ومل يعّد اخلبب 

بحًرا ليأيت بعده من يتداركه عليه.

هدف الدراسة هو دراســة املوسيقى الداخلية يف رائية الاج جواد بدقت يف رثاء 
اإلمام السني، والاج جواد بدقت هو أحد شعراء كربالء األفذاذ الذين عاشوا 

يف القرن الثالث عرش اهلجري.

أّمــا القصيــدة التي نحن بصدد دراســتها فهي قصيــدة عمودية رائيــة من البحر 
ا مضموم. الطويل املقبوض العروض والرضب روهيُّ

وقد اعتمدت هذه الدراسة املنهج الوصفي Descriptive Approach عرب مالمسة 
للظاهــرة املوســيقية وكيفيــة متظهراتــا وآلياتا داخــل القصيدة عل أســاس حتديد 
خصائصها متهيًدا لتحليلها إىل مؤرشاتا واألدوار التي من املمكن أن تلعبها يف خلق 
االنســجام والتناســق بني أجزاء البيت ليصّب كل ذلك يف هدف الشاعر إلجياد اجلّو 
 .Analytical Approach )1(الشــعوري املطلوب، وذلك عــن طريق املنهج التحليــل

قامت الدراسة عل حمورين رئيسني: األول تكرار الروف، والثاين تكرار األلفاظ.

وتنبــع أمهية الدراســة يف تناوهلــا لقصيدة توافــرت عل مواصفات عــدة؛ أمهها 
موضوعها وهو رثاء الســبط الشــهيد، وكوهنا طافحة باملوســيقى املتســاوقة مع 

موضوع القصيدة.
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ســتقوم هذه الدراســة بالبحث يف القصيدة التي بني أيدينا عن مفردات املوسيقى 
الداخلية، ولن نبحث عن اإليقاع إالّ بمعناه العام الذي يلتقي مع املوسيقى الداخلية. 
نعم سوف نعّرج عل النغم الذي اختاره الشاعر للتعبري عن آالمه وحتّسه عل فجائع 
كربالء لندخل إىل نفســيته، وســوف يكون تركيزنا عــل خاصية تكرار األصوات يف 
املوســيقى الداخلية، وانســجامها مع أهداف الشاعر واجلّو الشــعوري يف القصيدة، 
غــري غافلــني عــن اجلوانب األخــرى كبعض مظاهــر البديــع التي أّثــرت يف النص 
الشــعري متجنّبني اإلطالة. ولن تستغني الدراسة عن بعض املباحث التمهيدية التي 
ســوف تتناول التعريف بالشاعر الاج جواد بدقت، والتعريف بالقصيدة، واإليقاع 

الداخل، والتكرار للدخول بعد ذلك إىل املباحث األصلية للبحث.
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التمهيد
1. نبذة من حياة الشاعر احلاج جواد بدقت

ولد الشاعر الاج جواد بدقت يف كربالء)عل اختالف يف سنة والدته بني 1210 
و1221 و1232هـ( ونشأ وتربى يف أحضان أرسة ذات مركز اجتمعي مقبول. وهبه 
اهلل تعاىل شــاعرية فياضة منذ صغره فنشــأ مع شــعراء املدينة، أمثال الشيخ حمسن أبو 
الب والاج حمســن المريي والشيخ موسى األصفر والشــيخ قاسم اهلّر وآخرين 
غريهــم. وقــد أتقن فنــون العربية واألدب إىل جانب الشــعر الذي بــرع فيه، فحفظ 
أشــعار العرب وأيامهم وسري أبطاهلم وشــعرائهم. وكان من بني أساتذته الذين هنل 
منهم األدب الشــيخ حممد عل كمونة والشــيخ عمران عويد. كم كان من معارصي 
الشــيخ صالح الكواز الل والشــيخ صالح التميمي وعبد الباقــي أفندي العمري. 
اتصل بالســّيد كاظم الرشتي ومن بعده بولده الســّيد أحد اللذين أكرماه وأجزال له 
العطاء وكانت له يف جملســيهم منزلــة تليق به. تويف يف كربالء ودفــن فيها، وكم وقع 
االختالف يف سنة مولده وقع كذلك يف سنة وفاته، فمن قائل بأهّنا كانت سنة 1281 
إىل قائل بأهّنا كانت ســنة 1285. أّما بدقــت أو بذقت أو بدگت أو بدكت فهو لقب 
جدهم الاج مهدي، أراد أن يقول عن الشمس: بزغت فقال)لتمتمة فيه(: بذقت)2(.

2. قصيدة رثاء اإلمام احلسيـن

القصيدة املدروسة هي قصيدة رائية قافيتها مطلقة وروهّيا مضموم، إذ إّن الضمة 
تناســب الُعبوس الــذي يرافق الزن واألمل نظًرا لكون القصيدة رثائية، إذ إّن شــكل 
رســم الضمة ومعناها يف العربية يوحيــان بالضّم والقبــض أو االنقباض والَقْطب، 
وهي مرتادفات تدّل عل الزن والغّم واهلّم)3(. والقصيدة متوّسطة الطول يبلغ عدد 
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أبياتا مخسة وثالثني بيًتا من البحر الطويل املقبوض العروض والرضب، موضوعها 
.رثاء السني

3. اإليقاع الداخلي أو املوسیقي الداخلیة

املوســيقى الداخليــة أصعُب من املوســيقى اخلارجية، ففي اخلارجّيــة هناك بحٌر 
ق املوســيقى  حيكمك بتفعيالته ووزنه، أي يكفي أن تكتب عل هذه الّتفعيالت لُتحقِّ
ــاعر لروفه  ا املوســيقى الداخلية فتّتســع لتشــمل اختيار الشَّ اخلارجية فحســب، أمَّ
ة وحتقيق  ــعريَّ وألفاظــه وإبــداع صوره وأخيلته إلجيــاد التَّناغم بني أجزاء اجلُملة الشِّ

الّثراء املوسيقي)4(.

إّن اهلــدف من دراســة اإليقــاع الداخل أو املوســيقى الداخلية هــو بيان عوامل 
التناســق املوجودة بني مكونات النّص الشــعري، ســواء أ كان ذلك التناســق لفظًيا 
أم معنوًيا، واضًحا بّينًا أم خافًيا مســتوًرا. وتشــمل املوســيقى الداخلية علم البديع، 
والتكــرار بنوعيــه: اللفظي: حرف، كلمة، عبــارة، مجلة، مقطــع؛ واملعنوي: البدل، 
التوكيد، عطف البيان. لكننا يف هذا البحث سنكتفي بدراسة مجالية التكرار يف النص 
الشــعري، حيث سنتناول ذلك ضمن مبحثني: تكرار الروف وتكرار األلفاظ التي 
تقــوم عل اجلناس ورّد العجز عل الصدر. أما الطباق، الذي هو من العوامل املؤثرة 

يف انسجام موسيقى القصيدة، فسندرسه حتت عنوان منفصل.

وال خيفــى ما للنظــام الصويت لكلمت الشــعر من دور مهم يف حتقيق االنســجام 
املطلوب يف البيت الشعري والقصيدة أيًضا، إذ إّن النظام الصويت وتواليه يف الكلمت 
وســياق اجلملة يؤدي إىل خلق موســيقى وإيقــاع يدعى نغم الــروف، حيث ُيلقي 

مفهوًما وحاالت عاطفية خاصة)5(.

وتلعــب الكلمة دوًرا أساســًيا يف البيت الشــعري، فهي يف الشــعر مثل اللون يف 
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الرســم، والنوتة يف املوســيقى، والجر يف النحت، حيث خُيلق الشــعر من املجاورة 
املنظمــة للمفــردات)يف ظروف متلفة عن النثر(، واالتســاق املوســيقي، والصويت، 
واملعنــوي مع بعضها البعض، كم يتم رســم لوحة فنية من خلــط األلوان وجتاورها 

مًعا)6(.

إّن الكلمت هي أدوات عمل الشــاعر، لذا فهو خيتــار أدوات عمله بدقة متناهية 
لتكــون مــن النوعية اجليــدة. وعندما تعــرب الكلمة عــن املعنى تكــون خاصة بذاك 
املعنــى، إذ حيــدث ازدواج يف عامل املفردات وعل الشــاعر أن يفهمه وجيب أن يكون 
بني الكلمت ُألفة وتناســق ال أن يكون بينها نفرة وفرقة. وعليه فالبد للشــاعر من أن 
يستعمل ذوقه عل أســاس عقله ويّتجه نحو الكلمة بواسطة املعنى)7(. ويعد الشاعر 
هــو الناقــل لإلهلام، حيث تكون الكلمة يف الشــعر أداة للنقل، بينم هــي يف النثر أداة 
للتواصل. املقصود من النثر هو املخاطب، فالكاتب هيتم بمواهب املخاطب وقدرته 

عل الفهم والتحليل)8(.

4. دور التكرار يف بنية املوسيقى الداخلية: 

التكرار أسلوب من األساليب التعبريية التي يستعني هبا الشاعر إليصال دالالت 
مهمــة إىل املتلقي عــرب الرتاكم الكمي الذي ُيلفت نظر القــارئ، ناهيك عن دوره يف 
إجياد موسيقى فريدة من نوعها ما كانت لتوجد خارج إطاره، إذ يلعب التكرار دوًرا 

مهًم يف إرساء املوسيقى الداخلية للنص الشعري.

و»ُيَعّد التكرار َأحد املصادر التي تصدر منها املوســيقى الشــعرية الداخلية، إذ ال 
يقــوم التكرار فقط عل جمرد تكرار اللفظة يف الســياق الشــعري، وإّنــم ما ترتكه هذه 
اللفظــة من أثر انفعايل يف نفس املتلقي، وبذلك فإّنه يعكس جانًبا من املوقف النفيس 
واالنفعــايل، ومثــل هذا اجلانب ال يمكــن فهمه إال من خالل دراســة التكرار داخل 

النص الشعري الذي ورد فيه«)9(.
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والتكرار يســلط الضوء عل نقطة حساســة يف الكلمة أو اجلملة أراد الشــاعر أن 
يلفت انتباه القارئ هلا ملا تتمتع به من شحنات نفسية وعاطفية أو داللية)10(.

وهو »يفيد يف تكثيف الشــحنة العاطفية والشــعرية، وتصعيــد املوقف الدرامي، 
والســيطرة عــل مفاتيح النص يف ســريورته املتناميــة، إذ يضفي التكــرار عل النّص 

رضبات إيقاعية مميزة ال حتّس هبا األذن فقط، بل ينفعل معها الوجدان كله«)11(.

ويقــوم التكــرار عل حموريــن: األول تكــرار الــروف، ونقصد هبــا األصوات 
وميزاتــا، إذ إّن اللغــة كالم ملفــوظ قبــل أن تكــون كالًمــا مكتوًبا، والثــاين تكرار 
األلفــاظ، ونقصــد هبا الكلمت، ســواء أكان تكــرار الكلمة بلفظها فقــط أم بلفظها 

ومعناها أو بمعناها فقط.
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املبحث األول: تكرار احلروف: 
يلعــب تكــرار الــرف دوًرا مهًم يف إيصال رســالة الشــاعر إىل املتلقي وإحداث 
التأثري املطلوب يف نفســه وخلق مجالية متناغمة ومتناسقة ومتساوقة مع جو القصيدة 
واهلدف اخلفي النائم يف النّص الشعري والذي يتسلل للمتلقي عرب الروف املكررة.

ومن الواجب أن ُنشــري هنا إىل مالحظــة مهمة يف هذا الصدد، وهي أّنه ال يمكننا 
دراســة الروف التــي وردت مكررة يف القصيــدة بمعزل عن طبيعــة الكلمت التي 
وردت فيها، وبالتايل السياق الذي وردت فيه، كيال تكون دراستنا إحصائية سطحية 
جافة قد تبعد عن واقع النص الشــعري. ومن املســّلم به أّن أكثر الروف املستخدمة 
يف النّص الشــعري تنبع من الالة الالشــعورية للشــاعر، وســوف نرّكــز عل تراكم 
الروف يف بعض األبيات، كم أّن األبيات التي سنتناوهلا بالدراسة ال تعدو أن تكون 

نمذج ال أكثر.

حرف الراء: 

حرف الراء هو صوت جمهور متوسط بني الشدة والرخاوة)12(. أّما صفات صوت 
الراء فتتلّخــص بخاّصية التحرك والرتجيع والتكــرار)13(. وصوت الراء هو صوت 
مفصــل بني األصوات اللغوية، حيث يكون »أشــبه ما يكون باملفاصل من اجلســد. 
فكم أّن مفاصل اجلسد تساعد أعضاءه عل التحرك بمرونة يف كل االجتاهات، وعل 
تكــرار الركة املّرة بعد املــّرة، فإّن حرف الراء بتمفصل صوته)ر. ر. را(، وبرشــاقة 
م للعرب الصــور الصوتية املمثلة للصــور املرئية التي  طرف اللســان يف أدائــه، قد قدَّ
فيهــا ترجيــع وتكرار، وتأرجح ذات اليمني وذات الشــمل، وذلك »حذًوا ملســموع 
األصوات عل حمســوس األحــداث««)14(. وال ننســى أّن القصيدة املدروســة روهّيا 
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راء، وهو الرف املفصل الذي قامت عليه. وقد تدل معاين صوت الراء عل الســرت 
واالختفاء، مما يتناقض أصــاًل مع خاصية الظهور والعيانية يف التحرك)15(. وقد تدل 
معانيه عل الثبات واالســتقرار والربط وضّم األشياء بعضها إىل بعض واإلقامة، مما 

يتناقض مع اخلصائص الركية يف صوت الراء)16(.

تكرر حرف الراء يف حشو القصيدة 59 مرة، فإذا أضفنا إليها حروف الروي)35 
حرًفــا( فســتبلغ 94 مرًة، وهي أعل نســبة تكــرار للحروف املدروســة، ما يدّل عل 
االنتشــار الواســع للمعاين التي حيملها حرف الراء يف كل القصيدة. يتحدث الشاعر 
يف البيــت اخلامس عرش حول أصحاب اإلمام الســني، مشــرًيا إىل اهلدف الذي 

خرجوا من أجله، فيقول: 

ــو وائـــٌد ــ ــدى َوْه ــَن اهلـ ــ ــم ُرك ــو داثـــُريــقــيــُم هب ــ ــىل َوْه ــُع ــم َرْبــــَع ال ــي هب ــي وُي

فقــد تكرر صوت الــراء يف هذا البيت ثــالث مرات يف الكلــمت التالية: )ُركن(
)َرْبع()داثر(، حيث جاء يف بداية كلمتني ويف هناية الثالثة. ولو تأملنا الكلمت الثالث 

لوجدناها تدل عل الثبات واالستقرار واإلقامة.

وقد نســتطيع اجلمع بني الركة واخلفــاء اللذين يدّل عليهم صوت الراء بالقول: 
إّن الــراء »تعطي دخيلة اخلاطر التي تضمها النفس قدرة عل التحرك للتحقق خارج 
الــذات يف فعــل أو قول. وخاصيــة الركة يف الضمري هــي التي تضفــي عليه معناه 
األخالقــي، مما هو ألصــق باملفهوم الفلســفي للضمري اإلنســاين، فالضمري الذي ال 

يتحرك إنم هو جمرد رِسّ متحجر ال حياة فيه«)17(.

ولنفهــم أكثــر دور الــراء يف هذا البيــت نعّرج عــل البيت الذي قبلــه لتتضح لنا 
الصورة أكثر: 

ــراِق بــفــتــيــٍة ــ ــع ــ ــِه ال ــ ــىل وجـ ــلَّ عـ ــ األواُصأطـ ــلــفــرقــَديــِن  ل ــم  هب ــاهــْت  ــب ت
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فهؤالء الفتية)مجع الفتى، وهو الرجل الكامل املروءة( املرافقون للحسني هم 
إلقامة ُركن اهلدى الذي أماته يزيد بن معاوية وإلحياء َرْبع الُعل الذي اندثر ومل يعد 
له أثر. إذن يمكن القول إّن صوت الراء يدّل عل الركة الفعلية للحســني وأصحابه 

وعل استقرارهم يف كربالء أو ثباتم عل عقائدهم.

وهكذا نرى أّن صوت الراء قد قام بدوره يف إيصال رســالة الشاعر للمتلقي، كم 
كان متناســًقا مــع معنى البيت. وقد تكــرر حرف الراء مع معانيــه يف البيت اخلامس 

والعرشين أربع مرات. يقول: 

ــاِب عــواثــٌر ــج ــُروتــلــك الــرفــيــعــاُت احل ــاث ــام الـــدهـــُر ع ــ ــل إن ــا، بـ ــاهِلـ ــأذيـ بـ

حرف الراء، كم مّر بنا، يدّل عل التحّرك؛ علنيًّا كان أو خفًيا، والثبات أيًضا. ولو 
تأّملنا الكلمت التي ورد فيها حرف الراء لشــاهدنا أهّنا تنقسم بني التحرك والثبات. 
فكلمتا)الرفيعــات- الدهر( تدالن عل الثبات واالســتقرار، وكلمتا)عواثر- عاثر( 
تدالن عل الركة واالضطراب وعدم االســتقرار، ســواء أكان مفًيا؛ نفســًيا أو غري 
نفــيّس، أم كان علنًيــا. وهكذا نرى كيف أســهم صوت الراء، هنــا أيًضا، يف إيصال 

رسالة الشاعر للمتلقي.

كــم تكرر حرف الراء يف البيت الثالث والثالثــني أربع مرات، وتكررت دالالته 
كذلــك، خاصــة داللة الركة العلنيــة املتمثلة بحركة اخليــول)18(، والتي أحدثت يف 
املقابــل، أثًرا عميًقا ولوعة ال تــزول يف قلوب حمبي آل البيت، وأحدثت حركة 
باطنية يف الضمري اإلنســاين ليدين ويلعن ما قام به بنو أمية وأشــياعهم، خاصة القد 
الذي أظهروه يف قيامهم بســحق صدر الســني وظهره بســنابك اخليل. قال الشاعر 

 :يصف تلك الادثة األليمة موّجًها خطابه لإلمام السني

ــٌة ــَب ــْل ــك لـــلـــُجـــْرِد الـــضـــوامـــِر َح ــ الضوامُروأن ذاك  دوِن  مــن  ــَرْت  ــِق ُع أال 
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وهكــذا نرى أّن صوت الراء يف هذا البيت قد قــام، مرًة أخرى، بدوره يف إيصال 
رسالة الشاعر للمتلقي؛ رسالة الزن واألسى والتفّجع عل مصع السبط الشهيد.

وجيب أاّل ننســى أّن الــراء هي من الروف املفصلية يف هــذا البيت ويف القصيدة 
واللغة بشــكل عــام، ولو اســرتجعنا تلك الادثــة األليمة التي صّورهــا هذا البيت 

لوجدنا أهّنا شّكلت الفرقان والد والفصل بني اإلنساين والالإنساين.

كــم تكرر حرف الراء يف البيت الرابع والثالثني أربع مرات يف أربع كلمت، هي: 
)أْوَرْدَتا، مورَد، الردى، املصادر(، كم تكررت دالالته كذلك. يقول: 

الــردى؟ ــورَد  أْوَرْدهَتـــا م الــذي  ــادُرألسَت  ــص امل عليها  ــْت  ــاق ض ليَتها  فــيــا 

لكننا نالحظ أّن داللة الراء انقســمت بني الركــة الظاهرية الواضحة)أْوَرْدَتا - 
املصادر( واخلفية الباطنية)مورَد الردى(.

حرف النون            :

إّن النون هو »صوت جمهور متوســط بني الشــدة والرخــاوة«)19(. ويتمّتع صوت 
النون بإحياءات صوتية، »وهذه اإلحياءات الصوتية يف النون مستمدة أصاًل من كوهنا 
صوًتــا هيجانًيا ينبعث من الصميــم للتعبري عفو الفطرة عــن األمل العميق)أّن أنينًا(. 
ولذلك كان الصوت الرنان ذو الطابع النوين)أي ذو املخرج النوين(، الذي تتجاوب 
اهتزازاتــه الصوتيــة يف التجويــف األنفي، هــو أصلح األصوات قاطبــة للتعبري عن 
مشــاعر األمل واخلشوع«)20(. وقد تكرر حرف النون 80 مرة يف القصيدة، ما يدّل عل 

كثرة األنني املنبعث من صميم القلب.

إّن تكــرار)وإّن( يف بدايــة شــطري البيــت الــادي والعرشيــن يدّل عــل تأكيد 
اضطراب الشــاعر يف املصاع األول، وعل الوالية التكوينية لإلمام الســني يف 

املصاع الثاين. يقول: 
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القضا يرصُعك  كيف  اضطرايب  آمـــُروإّن  أنــــَت  مـــا  ــاُذ  ــفـ إنـ ــقــضــا  ال وإّن 

وبإضافة هاتني النونني إىل نونني أخريني يكون حرف النون قد تكرر أربع مرات 
يف البيت. وبذلك يّتضح لنا أّن تكرار حرف النون قد صّور مشــاعر الزن واخلشوع 
واألمل العميق لدى الشاعر، وإن كانت بشكل فطري الشعوري، وهو ما يتناسب مع 

جّو القصيدة وغرضها)الرثاء(.

حرف امليم: 
حرف امليم هو »صوت جمهور ال هو بالشديد وال الرخو؛ بل مما يسمى باألصوات 
املتوســطة«)21(، ويتمّتــع بخصائــص إحيائيــة وإيمئيــة)22(. وقد تكرر حــرف امليم يف 
القصيــدة أكثر مــن 75 مرة، ما يدّل عل رغبة الشــاعر يف إيصال أحاسيســه الباطنة 
ومشــاعره النفســية التي أحدثها مصع الســني يف نفســه رغم حماولته التغطية 

عليها بمسائل ختّص املحبوبة املزعومة.

وحرف امليم هو الرف السائد يف البيت الثامن، حيث تكرر مخس مرات؛ حرفان 
يف وسط الكلمة التي جاءا فيها وحرفان يف البداية وحرف واحد يف هناية الكلمة. قال 
الشاعر يصف عدم قدرته عل حتّمل بعده عن حبيبته ونفاد صربه عن الوصول إليها 

واللقاء هبا: 

ذرًعــــا حتّميل ــاق  ــُت حــتــى ضـ ــل ــا صابُرحتــّم ومــّل اصــطــبــاري ُعــظــَم مــا أن

فلــو تأملنا الكلمت التــي ورد فيها حرف امليم لوجدنا أهنا توحــي بمعاٍن باطنية 
نفســية؛ فالتحّمل املقصود هو حتّمل البعد عن البيبة، ومثله امللل أو املالل من كثرة 
الصرب واالصطبار، وهو تكّلف الصرب، حيث يقول يف البيت الســابع: )وجيٌد ُيريَك 
الظْبَي عنَد التفاتا// هي الظبُي ما بنَي الكثيبنِي نافُر(. فإذا كانت حمبوبة الشاعر هبذه 
املواصفات فكيف يســتطيع حتّمل البعــد عنها أو الصرب عن وصلهــا؟ إّن إبراز هذه 
املعاين النفســية يعود الفضل فيه إىل حرف امليم، وبذلك يسهم حرف امليم بدور مهم 
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يف حتقيق أهداف الشاعر.

حرف اهلاء: 

هو حرف »مهموس رخو... مرجه الصويت يقع فعاًل يف أول اللق«)23(، و»جُيهر 
بــه يف بعض الظروف اللغوية اخلاصة«)24(، وبذلــك نرى العمق الذي يتمّيز به مرج 
 ،اهلاء. يتحدث الشــاعر يف البيــت اخلامس عرش حول أصحاب اإلمام الســني

مشرًيا إىل اهلدف الذي خرجوا من أجله، فيقول: 

ــو وائـــٌد ــ ــدى َوْه ــَن اهلـ ــ ــم ُرك ــو داثـــُريــقــيــُم هب ــ ــىل َوْه ــُع ــم َرْبــــَع ال ــي هب ــي وُي

ولو تأملنــا الكلمت التي جاء فيها حرف اهلاء، وهي مخس كلمت بعضها مكرر، 
لوجدنــا أّن األوىل)هبم( قــد وردت مرتني، والثانية)اهلدى( قــد وردت مرة واحدة، 
والثالثة)وهو( قد وردت مرتني. وال نرى فيها شــدة أو قّوة، بل انســيابيًة وسالســة 
وارتعاًشــا واهتزاًزا؛ وكلها ناشئة من عمق النفس البرشية. ولصوت اهلاء يف الكالم 
وظيفة يضطلع هبا ومعاٍن يؤّدهيا نظًرا ملا يتمّتع به من خصائص؛ فصوت »حرف اهلاء 
باهتزازاته العميقة يف باطن اللق يوحي أول ما يوحي باالضطرابات النفســية«)25(. 
وقــد يتغرّي مرجه ليوحــي بمعاٍن أخــرى »وإذا ُلفظ صوت اهلــاء باهتزازات رخوة 
مضطربة، أوحى بمشاعر إنسانية من حزن ويأس وضياع وبم حياكيها من األصوات 
الرقيقــة، ومرجه يف هذه الال يكون بعد العني والاء. وإذا لفظ صوتا مفًفا مرقًقا 
مطمــوس االهتزازات، أوحى بأرق العواطف اإلنســانية وأملكهــا للنفس، فيكون 

مرجه أيًضا يف أول اللق، أقرب ما يكون من جوف الصدر«)26(.

واملالحــظ عل الكلمت التي ورد فيها حرف اهلاء أّن أربًعا منها ضمئر؛ ضمريان 
للجمع)هــم( وضمــريان للمفرد)هو(. وال خيفــى عل أحد أّن ضمري اإلنســان هو 
باطنه. وحتى الكلمة اخلامســة)اهلدى( هي باطنيــة أيًضا، إذ البد للهدى أن ينبع من 
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باطن اإلنســان، وما كان لرف غري حرف اهلــاء أن يعرّب عن ذلك. تكرر حرف اهلاء 
66 مرة يف القصيدة، ما يدّل عل كثرة تأّوه الشاعر وحتّسه عل تلك الفاجعة األليمة.

وهكــذا نرى كيف يتســاوق صــوت اهلاء مع أهداف الشــاعر واجلو الشــعوري 
ا عن الــزن واآله والسة والتفّجع واألســف العميق، وكّل تلك  للقصيــدة، معرّبً

املعاين تنطلق من أعمق النفس وتناسب الرثاء.

حرف الدال: 

صوت الدال هو »صوت شــديد جمهــور«)27(. وقد تكرر حــرف الدال يف البيت 
اخلامس والثالثني أربع مرات: 

موَطٌأ ــدِرك  ص دون  صــدري  ليت  عــافــُرفيا  ك  خـــدِّ دوَن  خـــّدي  لــيــت  ويـــا 

ولو تأّملنا الكلمت التي ورد فيها حرف الدال لوجدنا أنه جاء يف كلمتني)صدر- 
خّد( تكررت األوىل يف الشــطر األول مرتني، وتكررت الثانية يف الشطر الثاين مرتني 
أيًضا. أما خصائص حرف الدال فقد اعُترب »أصلح الروف للتعبري عن معاين الشدة 
والفعالية املاديتــني«)28(. وقد تكرر حرف الدال 60 مرة يف القصيدة ليعرّب عن معاين 

الشدة والفعالية املاديتني اللتني كانتا شائعتني يف ملحمة الطف.

ولو عدنا للكلمتني)صدر- خّد( لتطبيق خصائص حرف الدال عليهم لوجدنامها 
خاليتــني من معاين »الشــدة والقوة والفعالية«، فأي شــّدة يمكــن أن حيملها اخلّد أو 
الصدر؟ فأين يكمن الّل؟ الل يكمن يف السياق! فليس الصدر أو اخلّد مها مصدر 
»الشــدة أو القوة«، بل إّن »الشــدة والقوة والفعالية« قد وقعت عليهم، حيث داست 

صدر السني اخليول وتعّفر خّده بالرتاب. أال لعنة اهلل عل القوم الظاملني.

حرف القاف: 

وهو صوت »شديد. يلفظه بعضهم جمهوًرا، وبعضهم يلفظه مهموًسا«)29(. وقال 
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عنه إبراهيم أنيس: »صوت شديد مهموس، رغم أن مجيع كتب القراءات قد وصفته 
بأنه أحد األصوات املجهورة«)30(. طبًعا صفتا اجلهر واهلمس تتفاوتان حسب موقعه 
من الكلمة، فكلم اقرتب من بدايتها كان للقوة واجلهر والشدة أقرب، واألمثلة كثرية 
يف املعاجــم. يشــهد لذلك اعتبار »القاف للقــوة واملقاومة واالنفجــار الصويت«)31(. 
ولكــي تتضح صورة صوت القــاف أكثر نعّرج عل البيت التاســع عرش الذي يقول 

فيه الشاعر: 

بالقنا املـــقـــاديـــِر  أركـــــاَن  ــُض  ــق ــن ــادُروي ــ ــِر ق ــاديـ ــقـ ــض املـ ــق ــىل ن إمـــــاٌم عـ

فقد تكرر حرف القاف ســت مرات يف بيت ال يزيد عدد كلمته عل تسع كلمت. 
ومعنى الشــطر األول، كم يبدو، أّن اإلمام السني قاتل أعداءه برضاوة ورشاسة 
بســالحه فكانــوا ينهزمون أمامه وهــم باأللوف ومل يستســلم للقــدر املحتوم، وهو 
القتــل، بل حاول تغيريه فكان بطل املســلمني بال منازع. أما الشــطر الثاين فيتحّدث 

.عن الوالية التكوينية لإلمام السني

وهكــذا نرى أّن صوت القاف يف الكلمت التــي ورد فيها كان يف بدايتها أو قريًبا 
من بدايتها ليحمل لنا معه معاين القوة واملقاومة وليتساوق مع رضاوة املعركة وشّدة 
القتال يف إطار موســيقي مناسب ليصب يف هدف الشــاعر ويسهم يف إيصال رسالته 
للمتلّقــي. وقد تكرر حرف القاف 37 مرة يف القصيدة، وهو أقل الروف تكراًرا يف 
القصيــدة، وقد يــدّل ذلك عل قص مدة املعركة التي بــدأت قبل الظهر وانتهت بعد 

الزوال بساعة.
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املبحث الثاين: تكرار األلفاظ
تتعدد أشــكال تكرار األلفاظ وتتنّوع أغراضها حســب حالة املتكلم واملخاطب 
وظروف الكالم. وسوف نقتص يف حديثنا عل القصيدة عل الكلمت التي أثرت يف 

رسم إيقاعها واجلّو الشعوري وحتقيق أهداف الشاعر.

ردّ العجز على الصدر

يقــع رّد العجــز عل الصدر بــني لفظني بينهم عالقــة لفظية أو معنويــة، أحدمها 
متقــدم واآلخر متأخر، ســواء كان ذلك يف فقرتني من النثر أو مصاعني من الشــعر 
أو مــصاع واحد فقــط منه. واللفظان قد يتكرران فيتفقــان لفًظا ومعنى، أو يكونان 
متجانســني، أي متفقني لفًظا فقط، أو ملحقني باملتجانسني، أي جيمعهم االشتقاق أو 
أو ما يوهم به)32(. يقول الشــاعر يف البيت الثاين، حيث يوجد رّد العجز عل الصدر 

بني كلمتي)اجلديديِن(: 

وارٌد ــِن  ــدي ــدي ــج ــل ل فــيــهــا  ــُب  ــاق ــع ــاِدُري صـ للجديديِن  عنها  ــفــّك  ان إذا 

فقد كرر لفظ األوىل لتثبيت املعنى الثاين الذي أراد إيصاله للمتلقي، وهو انسالخ 
الذي دخل من)اجلديديِن( يف الشــطر األول. وهذا أمر مســّلم به، إذ البّد لكّل وارد 

من صدور. وكذا نشاهد رّد العجز عل الصدر يف البيت الثالث؛ يف قوله: 

بخاطٍر الــقــديــَم  ــوَق  ــش ال هلــا  ــرُت  ــُرذكـ ــاطِ خ الـــشـــوِق  طــائــُر  آٍن  ــلَّ  كـ ــِه  بـ

فقد كرر كلمة الشــوق يف الشــطر الثاين لتكون اســتذكاًرا لــلوىل ولُتضفي عل 
البيت مجااًل موسيقًيا رائًعا يوصل إىل املتلقي املعنى املقصود عل أحسن وجه.

ويف البيــت الرابــع أيًضا رّد العجز عــل الصدر بني كلمتي)الــوداد(، حيث كرر 
الشاعر لفظ األوىل لتثبيت املعنى الثاين الذي أراد إيصاله للمتلقي، وهو املعنى الذي 
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ترّتــب عل املعنــى األول، إذ إّن من ال يراعي مســتلزمات الوداد)الّب( ومقدماته، 
أي قصب السبق فيه، لن حيّق له اّدعاء نصيب فيه أو انتظار وصال البيب. يقول: 

أوائـــــاًل لــــلــــوداِد  ُتـــــــراِع  مل  ــوى الـــــوداِد أواِخــــُروإْن  ــ ــك يف دع ــام ل ف

ويف البيــت اخلامس عــرش كرر كلمة هبم يف الشــطرين لتثبيت املعنــى الذي أراد 
إيصالــه للمتلقي يف إطــار صنعة رّد العجز عل الصدر. واجلديــر بالذكر أّن الضمري 
)هــم( هــو كلمة باطنية تنبع من عمق الضمري. ونرى تناســًقا موســيقًيا بني الشــطر 
األول والشــطر الثاين أحدثه التناســب يف عدد الروف والركات والسكنات، أي 

اإليقاع: )ُركَن/ َرْبَع()اهلدى/ الُعل()َوْهو/ َوْهو()وائد/ داثر(. يقول: 

ــو وائـــٌد ــ ــدى َوْه ــَن اهلـ ــ ــم ُرك ــو داثـــُريــقــيــُم هب ــ ــىل َوْه ــُع ــم َرْبــــَع ال ــي هب ــي وُي

ويف البيت الادي والعرشين، يســتفيد الشــاعر من صنعة رد العجز عل الصدر 
لريبــط بني مصاعــي البيت من الناحيتــني املوســيقية والداللية أيًضــا، حيث يقوم 
بتكــرار)وإّن(. إّن تكــرار)وإّن( يف بدايــة شــطري البيت يدّل عــل تأكيد اضطراب 
الشاعر يف املصاع األول وعل الوالية التكوينية لإلمام السني يف املصاع الثاين.

يقول: 

القضا يرصُعك  كيف  اضطرايب  آمـــُروإّن  أنــــَت  مـــا  ــاُذ  ــفـ إنـ ــقــضــا  ال وإّن 

ويف البيت التاســع عرش تكررت كلمة املقاديــر يف مصاعي البيت. ولقد أضفى 
التناسب املوسيقي الذي أحدثه رّد العجز عل الصدر عل البيت انسجاًما، فال تنتهي 
من التأثري الذي أحدثته كلمة املقادير يف الشــطر األول حتى ُتعيدك إليه كلمة املقادير 

يف الشطر الثاين. يقول: 

بالقنا املـــقـــاديـــِر  أركـــــاَن  ــُض  ــق ــن ــادُروي ــ ــِر ق ــاديـ ــقـ ــض املـ ــق ــىل ن إمـــــاٌم عـ

ويف البيت الثالث والثالثني، كرر الشاعر كلمة الضوامر عل سبيل رد العجز عل 
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الصدر لريبط بني مصاعي البيت من الناحيتني املوسيقية والداللية. يقول: 

ــٌة ــَب ــْل ــك لـــلـــُجـــْرِد الـــضـــوامـــِر َح ــ الضوامُروأن ذاك  دوِن  مــن  ــَرْت  ــِق ُع أال 

أمــا يف البيــت اخلامس والثالثني فقد كرر الشــاعر كلمتي صدر وخّد يف الشــطر 
الثاين عل سبيل رد العجز عل الصدر لريبط بني أجزاء البيت من الناحيتني املوسيقية 

والداللية أيًضا. قال: 

موَطٌأ ــدِرك  ص دون  صــدري  ليت  عــافــُرفيا  ك  خـــدِّ دوَن  خـــّدي  لــيــت  ويـــا 

اجلناس

اجلنــاس أو التجنيس هو جتانس، أي تشــابه حيدث بــني كلمتني يف النطق ويكون 
معنامها متلًفا)33(. وينقســم اجلناس إىل قسمني رئيســيني مها: اجلناس التام، وهو أن 
تتفــق حروف اللفظــني يف عددها وترتيبها ونوعها وضبطهــا، واجلناس غري التام أو 
الناقص، وهو الذي يفقد بعض ما يشرتط يف اجلناس التام)34(. قال يف البيت الثالث: 

بخاطٍر الــقــديــَم  ــوَق  ــش ال هلــا  ــرُت  ــُرذكـ ــاطِ خ الـــشـــوِق  طــائــُر  آٍن  ــلَّ  كـ ــِه  بـ

فقد استفاد الشاعر يف هذا البيت من اجلناس التام، حيث نرى بني كلمتي)خاطر( 
يف هناية الشــطر األول وهناية الشطر الثاين جتانًسا وتشــاهًبا تاًما يف اللفظ واختالًفا يف 
املعنــى، إذ األوىل بمعنى القلب أو النفس والثانية اســم فاعل بمعنــى املاّر أو الواقع 
يف اخلاطر. إّن اختالف املعنى بني كلمتني متشــاهبتني يف اللفظ احتّلت كّل منهم ركنًا 

مهًم)العروض والرضب( يصدم القارئ.

ويف البيت الثامن جناسا اشتقاق بني أربع كلمت. يقول الشاعر: 

ذرًعــــا حتّميل ــاق  ــُت حــتــى ضـ ــل صابُرحتــّم ــا  أن مــا  عظَم  اصــطــبــاري  ومــّل 

فبني كلمتي)اصطبار( و)صابر( جناس اشــتقاق، فاصطبار مصدر مزيد من باب 
افتعال وصابر اســم فاعل ثالثي جمّرد، وكــذا بني كلمتي)حتّملُت( و)حتّمل( فاألوىل 
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فعل ماٍض والثانية مصدر مزيد من باب تفّعل، وكالمها نفسيان وليسا ماديني. فائدة 
املصدريــن املزيدين)حتّمل، اصطباري( أمران: األول تأكيد معنى الفعل أو االســم، 
أو، باألحرى، إجياد هالة من املعنيني تســيطر عل شطري البيت. والثاين إضافة معنى 
جديد للمعنى الســابق؛ فالتحّمل حل مفروض عل النفس، واالصطبار حل النفس 

عل الصرب.

ويف البيت التاسع عرش جناس اشتقاق بني كلمتي)املقادير وقادر(. يقول: 

بالقنا املـــقـــاديـــِر  أركـــــاَن  ــُض  ــق ــن ــادُروي ــ ــِر ق ــاديـ ــقـ ــض املـ ــق ــىل ن إمـــــاٌم عـ

ويف البيــت اخلامــس والعرشين جناس ناقص بــني كلمتي)عواثر وعاثر(، حيث 
زادت واو يف األوىل. وعواثــر مجــع عاثرة. وواضح أّن البيــت كله يقوم عل اجلناس 
املوجود فيه من النواحي املوسيقية والداللية والسيميائية، حيث التعّثر باألذيال داللة 
عل االضطراب ألمر عظيم، وهل هناك أعظم من مصع ويل اهلل األعظم أب عبد اهلل 

السني لتضطرب عياله ونساؤه؟ يقول: 

ــاِب عــواثــٌر ــج ــُروتــلــك الــرفــيــعــاُت احل ــاث ــام الـــدهـــُر ع ــ ــل إن ــا، بـ ــاهِلـ ــأذيـ بـ
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نتائج البحث
ظهر الشــاعر الــاج جواد بدقت من خــالل القصيدة مهموًمــا مغموًما متفّجًعا 
ا من عظم املصاب. ولقد لعبت األصوات التي كررها الشــاعر يف  مولواًل وهلًا متحرّيً
القصيدة دوًرا مهًم يف رسم اجلو الشعوري للقصيدة وإيصال رسالة الشاعر للمتلقي 
وخلــق أجــواء حزينة تارة تناســب غرض القصيدة وحالة الشــاعر النفســية، وتارة 
تناســب رضاوة املعركة وشــدة القتال وإرصار الســني وأصحابه عل الصمود 

واخللود.

أعل نســبة تكرار للحروف املدروسة كانت لرف الراء، إذ كان األوسع انتشاًرا 

يف القصيدة، خاصة أّن حرف الروي يف القصيدة املدروسة هو حرف الراء املضموم. 

وحرف الراء هو من الروف املفصلية يف القصيدة، إذ ساعد يف إيصال رسالة كربالء 

التي اضطلعت بحملها هذه القصيدة، وكافة قصائد رثاء السني، لرتسم فاصاًل 

واضًحا بني اخلري والرش واإلنســاين والالإنساين. ويأيت حرف النون بعد حرف الراء 

ليعرّب عفو الفطرة عن األمل العميق ومشــاعر الزن واخلشــوع، فيم جاء تكرار حرف 

امليم يف القصيدة ثالًثا إلبراز املعاين النفســية والباطنية. وتكرار حرف اهلاء جاء رابًعا 

ليدّل عل كثرة التأّوه والتحّس، بينم كان تكرار حرف الدال خامًســا ليعرّب عن معاين 

الشــدة والفعالية املاديتني، وجاء تكــرار حرف القاف يف هناية القائمة ليدّل عل قص 

زمان معركة الطّف.

أمــا الغرض الــذي أّداه رّد العجز عل الصدر يف القصيدة فهو تثبيت املعنى الذي 
أراد الشــاعر إيصاله للمتلقي وتأكيده. وقد لعب اجلناس دوًرا مهًم يف املواضع التي 
جــاء فيهــا، إذ إّنه جاء متناســًقا مع رّد العجــز عل الصدر، وإّن اختــالف املعنى بني 
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كلمتني متشــاهبتني يف اللفظ احتّلت كّل منهم ركنًا مهًم يصدم القارئ. وهذا التشابه 
ا موسيقًيا رائًعا ليوصل  اللفظي الناشئ من اجلناس ورّد العجز عل الصدر خيلق جوًّ

املعنى املقصود إىل املتلقي عل أحسن وجه.
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ملحق
 :)35(ا اإلمام الحسين ًي القصيدة: قال من الطويل راث

مــــؤازُر لــلــغــراِم  إيّن  ــُث  ــواعـ بـ رســـوٌم بــأعــىل الــرقــمــتــنِي دوائِـــــُر)36(1. 

وارٌد للجديديِن  فيها  يــعــاقــُب  صــاِدُر)37(2.  للجديديِن  عنها  انفّك  إذا 

بخاطٍر القديَم  الشوَق  هلا  ذكــرُت  ــُر)38(3.  ــاطِ ــِه كــلَّ آٍن طــائــُر الــشــوِق خ ب

ــاًل ــ أوائ لـــلـــوداِد  ُتـــــراِع  مل  وإْن  ــُر)39(4.  ــ أواِخ ــوداِد  الـ ــوى  دع يف  لك  فام 

بمهجتي ــّم  هت مل  لــو  الــتــي  وتــلــك  الــلــحــاَظ ســـواِحـــُر)40(5.  أّن  ــأْت  ــب أن ملــا 

أتيَتها إْن  املــهــا  ــاِظ  ــأحل ك ــاٌظ  حلـ ــُر)41(6.  ــ ــواتِ ــ ف ــَك  ــل ت أّن  إالّ  ــُك  ــواتـ فـ

التفاهتا عنَد  الظْبَي  ُيريَك  وجيٌد  نــافــُر7.  الكثيبنِي  بـــنَي  ــا  م الــظــبــُي  ــي  ه

حتّميل ذرًعـــا  ضــاق  حتى  حتّملُت  صابُر)42(8.  أنا  ما  عظَم  اصطباري  ومّل 

اهلوى مالءمة  عن  فأقلِْع  َعــَدْتــك  األواخـــــــُر)43(9.  بـــاألّولـــنَي  يــعــتــرْب  أمل 

طائاًل ناَل  صبوٍة  ذو  أن  جاء  أهل  ــوادُر)44(10.  ــ ن تلك  أّن  فاعلم  ــاَء  ج وإن 

بقلبِك جذوًة أن توري  ِشئَت  فإن  ـــا بـــني جــنــبــيــك ســاجــُر11.  ــُد مهًّ ــاع ــص ي

فادحا املـــّرِة  ــم  رغ عــىل  ــادْر  ــب ف ــُر)45(12.  ذاعـ الــوجــوَديــِن  قلُب  لــُه  عظياًم 

باسٌط واملــوُت  السجاِد  أبو  غــداَة  ــّن مـــصـــادُر)46(13.  ُتــلــفــى هلـ ــوارَد ال  ــ مـ

بفتيٍة ــراِق  ــع ال وجـــِه  عــىل  أطـــلَّ  األواُص14.  ــلــفــرقــَديــِن  ل ــم  هب ــاهــْت  ــب ت

وائٌد َوْهــو  اهلدى  ُركــَن  هبم  يقيُم  ــو دائـــُر15.  ــ ــىل َوْه ــُع ــم َرْبــــَع ال ــي هب ــي وُي

القنا تأكله  واجليش  هبم  فطاف  ــُر)47(16.  ــوات ــب ال املــاضــيــاُت  فيه  وتــعــبــُث 

هوُلُه الكوَن  زلزَل  قد  معرٍك  عىل  اخلـــوادُر17.  الــضــاريــاُت  عنُه  وأحــجــْمــَن 
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بمثلها املــنــايــا  ــالَم  ــ أع يــزلــزُل  ــول األولــــــنَي األواِخــــــُر18.  ــ فــتــقــي هب

بالقنا املقاديِر  ــاَن  أركـ وينقُض  ــادُر19.  ــ ــِر ق ــاديـ ــقـ ــض املـ ــق ــىل ن إمـــــاٌم عـ

ملكوهتا من  ــداِر  األقـ أُمسَتنِزَل  ــقــادُر20.  امل لقيَت  ــا  م يف  ــرْت  جـ فكيَف 

آمـــُر21. وإّن اضطرايب كيف يرصُعك القضا أنــــَت  مـــا  ــاُذ  ــفـ إنـ ــقــضــا  ال وإّن 

موهٌن ــاملِ  ــع امل ــِه  وجـ عــىل  ــّل  أطـ ــادُر22.  ــ ــواملِ بـ ــ ــعـ ــ وبــــــــادَر أرجــــــــاَء الـ

ــُر23. بأّن ابن بنِت الوحِي قد أجهزْت بِه ــواه ــع مـــعـــارُش ُتــنــمــيــهــا اإلمـــــاُء ال

ــُر)48(24. فام كان يرسو الدهَر يف َخَلدي بأْن ــدوائ ال النظاِم  قطِب  عىل  ــدوَر  ت

عواثٌر احلجاِب  الرفيعاُت  وتلك  ــُر25.  ــاث ــام الـــدهـــُر ع ــ ــل إن ــا، بـ ــاهِلـ ــأذيـ بـ

الــورى إىل  اجلــالِل  ــوُر  ن هبا  جتىل  ــوارُس26.  ــ ــ ح أهنـــــــّن  ال  ــٍة  ــئـ ــيـ هـ عــــىل 

نوُرها الرباقِع  وجــِه  عىل  يطوُف  ســـوافـــُر27.  أهّنـــــــّن  راٍء  فــيــحــســُب 

حجاهِبا عن  ــٌة  مــزوّي أهنــا  وَهــْب  ــدِّ قــاهــُر28.  ــ وقـــاهـــُرهـــا عـــن لــطــمــِة اخل

بــُأفــِقــِه ــو  َوْهـ ــدَر  ــب ال ُيـــنُي  نــاظــُر29. فـــامذا  الـــبـــدِر  ــالًّ إىل  الــــورى كـ ــأنَّ  ــ ب

محيَّها ــْت  واف حــنَي  عناها  ولكْن  ــُر30.  ــائ ــُع ث ــق ــن ــُه ال ــوَقـ رأْتـــــُه صيـــًعـــا فـ

ــارًة الــعــوادي وت ــِه  ــُر31. فــطــوًرا تــواري ــوات ــب ــِه املـــاضـــيـــاُت ال ــي ــُل ف ــاك ــش ت

ــُر32. فيا حُمكَِم الكوننِي أوهى احتكاَمها ــاف بـــأنـــك مـــا بــــنَي الـــفـــريـــقـــنِي ع

َحْلَبٌة الــضــوامــِر  لــلــُجــْرِد  ــك  وأن الضوامُر33.  ذاك  دوِن  مــن  ــَرْت  ــِق ُع أال 

ــادُر34. ألسَت الذي أورْدهَتا مورَد الردى؟ ــص امل عليها  ــْت  ــاق ض ليَتها  فــيــا 

عــافــُر35. فيا ليت صدري دون صدِرك موَطٌأ ك  خـــدِّ دوَن  خـــّدي  لــيــت  ويـــا 
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اهلوامش
انظر: عبد القادر عبد اجلليل، الداللة الصوتية والصفية يف هلجة اإلقليم الشميل، ص14.. 1
 انظــر: مقدمــة ديــوان الــاج جــواد بدقــت بقلــم األســتاذ ســلمن هــادي آل طعمــة . 2

جامع الديوان وحمققه.
قولنــا: ضمَّ فــالٌن األشــياَء معنــاه: قبضها أو مجــع بعضهــا إىل بعض)املعجم الوســيط، . 3

ص544(. كــم أّن قولنا: انقبض الــشُء معناه: جتّمع وانطوى، واالنطــواء أو االنطوائية 
حالــة نفســية صاحبها يميل للعزلــة، وانقبض الرجل عل نفســه: ضاق باليــاة فاعتزل. 
وامُلنَْقبِــض هــو الضيــق الصــدر ال يميــل إىل التبّســط. ومــن كان ذا شــخصية منقبضــة 
يميــل إىل االنزواء واألعــمل اهلادئة التي ال أثر فيها لنشــاط ظاهري بارز)املصدر نفســه، 
ص711(. ومــن كان كذلــك فهو كثري القطب. ُيقــال: َقَطَب فالٌن ُقُطوًبــا: ضمَّ حاجبيه 
 وَعَبــس. ويقــال: رأيُتــه غضبــان قاطًبــا. وَقَطــَب فالًنــا: أغضبه. وَقَطــَب الــشَء َقْطًبا: 

مجعه)املصدر نفسه، ص743(.
املوسيقى الداخلية، موقع حممود قحطان.. 4
مصطفی عل پور، ساختار زبان شعر امروز، ص53.. 5
حممد حقوقی، شعر وشاعران، ص37.. 6
نيم يوشيج، حرفهای مهسايه، ص74.. 7
مصطفی عل پور، ساختار زبان شعر امروز، ص69.. 8
بو قرط طيب، مجالية التكرار بني البعدين البنائي واإليقاعي يف شعر أحد مطر: قصيدة »ال . 9

نامت عني اجلبناء« ُأنموذًجا، ص123.
هاشــم حممد هاشم ومريم جالئي، دور ظاهرة التكرار يف تشكيل صورة الرب يف الشعر . 10

الفاريس والعرب يف الربع األخري من القرن العرشين، ص100.
بو قرط طيب، مجالية التكرار بني البعدين البنائي واإليقاعي يف شعر أحد مطر: قصيدة »ال . 11

نامت عني اجلبناء« ُأنموذًجا، ص130.
إبراهيم أنيس، األصوات اللغوية، ص58.. 12
حسن عباس، خصائص الروف العربية ومعانيها، ص28.. 13
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املصدر نفسه، ص83.. 14
املصدر نفسه، ص87.. 15
املصدر نفسه، ص85.. 16
املصدر نفسه، ص264.. 17
التــي عرّب عنها باجلرد والضوامر؛ واألوىل مجع جرداء والثانية مجع ضامرة وكلتامها بمعنى . 18

الفرس السيعة.
إبراهيم أنيس، األصوات اللغوية، ص58.. 19
حسن عباس، خصائص الروف العربية ومعانيها، ص158.. 20
إبراهيم أنيس، األصوات اللغوية، ص48.. 21
انظر: حسن عباس، خصائص الروف العربية ومعانيها، ص73.. 22
املصدر نفسه، ص189.. 23
إبراهيم أنيس، األصوات اللغوية، ص76.. 24
حسن عباس، خصائص الروف العربية ومعانيها، ص189.. 25
املصدر نفسه، ص191.. 26
إبراهيم أنيس، األصوات اللغوية، ص51.. 27
حسن عباس، خصائص الروف العربية ومعانيها، ص66.. 28
املصدر نفسه، ص141.. 29
إبراهيم أنيس، األصوات اللغوية، ص72.. 30
حسن عباس، خصائص الروف العربية ومعانيها، ص151.. 31
حممود أحد حسن املراغي، يف البالغة العربية: علم البديع، ص120- 121.. 32
املصدر نفسه، ص109.. 33
املصدر نفسه، ص110.. 34
ديوان الاج جواد بدقت، ص45- 47.. 35
قولــه: بواعــُث للغــرام، خرب ملبتدأ حمــذوف. والرقمتان مثنــى الرقمــة، والرقمة الروضة . 36

وجانب الوادي أو جمتمع مائه)املعجم الوسيط، ص367(.
جاء يف املعجم الوســيط، ص613، )مادة: عقب(: »عاقب بنَي الشيئني: أتى بأحدمها بعد . 37

اآلخــر. وعاقب فالًنا: جاء بعِقبِه. وعاقبه يف الرحلة والعمــل: أعقبه. وعاقب فالًنا بذنبه 
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معاقبًة وعقاًبا: جزاُه سوًءا بم فعل«، واألول هو املقصود. واجلديدان الليل والنهار)املعجم 
الوســيط، ص110(، وســّميا بذلك لتكررمها كل يوم بالشــكل نفســه فهم ال يبليان وال 

خيلقان. قال أبو األسود الدؤيل: 
ــُه ــَت ــَج ــُت هَب ــاَرقـ َوُمــنــطــلِــِقَأفــنــى الــَشــبــاَب الَّــــذي فـ آٍت  ــن  ــ ِم ــِن  ــ ــَدي ــ ــدي ــ اجَل ــرُّ  ــ َكـ

ــام ــِهـ ــالفِـ ــتِـ اِخـ طــــــوِل  يف  يَل  َيــــرُتكــــا  ــَدِقمَل  ــ ــ ــَة احَل ــ ــذَع ــ َشــيــًئــا َأخــــــاُف َعــلــيــِه َل

ــَاء َأنــُظــُرهــا ــض ــي ــَب ــل ــِقَقـــد ُكـــنـــُت َأرتــــــاُع لِ ــل ــَب ــال بِ َأيـــَقـــنـــُت  ــد  ــ َوَقـ َرأيس  َشـــعـــِر  يف 

ــي ــن ــاَرَق ف الـــــرأَس  ــُت  ــب ــَض َخ ــنَي  حـ ُخُلقيَواآلن  ــن  ــ َوِم ــيــيش  َع ِمـــن  َألـــَتـــذُّ  ــُت  ــن ُك ــا  م

)السن السكري، ديوان أب األسود الدؤيل، ص399(
جاء يف املعجم الوسيط، ص243، )مادة: خطر(: »)اخلاطر(: ما خيطر بالقلب من أمر، أو . 38

رأي، أو معنــى. والقلب أو النفس)عل املجــاز(، )ج( خواطر. وخطر بباله، وفيه، وعليه 
َخْطًرا وُخُطوًرا: وقع فيه«.

وُيــروى: )وإّنــك إن مل تــرَع للــودِّ أواًل // فــم لك يف دعــوى املوّدِة آخــُر(، وال رضورة . 39
الســتبدال)مل( اجلازمة بـ)ال( النافية كم قال حمقق الديوان، الســّيد سلمن هادي آل طعمة، 

وذلك أّن الزحاف الذي حيدث هو من جوازات البحر الطويل.
ا: عزم عل القيام به ومل يفعله... وهّم . 40 جاء يف املعحم الوسيط، ص995: »همَّ باألمر هُيمُّ مهًّ

األمــُر فالًنا: أقلقه وأحزنه... أهّم األمُر فالًنا: مّهه وأثار اهتممه«. وواضح أّن قوله: »تّم 
بمهجتــي« ال يقصد به املعنى األول)العزم دون الفعل(، بــل يقصد به املعنى الثاين)القلق 

والزن(، وهو ال يتعّدى بحرف اجلّر. وقوله)سواحر( مجع ساحرة.
املها مجع املهاة، وهي البقرة الوحشــية)انظر: املعحم الوســيط، ص890(؛ شــّبه هبا عيني . 41

تلك املرأة اجلميلة لسعة عينيها وسوادمها.
جاء يف املعجم الوسيط، ص548: »ضاقت حيلته وضاق باألمر، وضاق به ذرًعا، وضاق . 42

صدره به: تأمّل أو ضجر منه أو شّق عليه«.
 أي فاتتــك تلــك الفتــاة اجلميلــة فــال تشــغل نفســك باهلــوى، ومــن هنــا يبــدأ ختّلصــه . 43

لينتقل إىل الرثاء.
يف بداية البيت مجع أدايت استفهام، فقال: أهل، وذلك اضطراًرا ليستوي الوزن، وليس هذا . 44

من جوازات الشاعر، ولو قال: فهل لكان أنسب.
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يف كلمة)الوجودين( استعارة مكنية وتشخيص.. 45
يف كلمة)املوت( استعارة مكنية وتشخيص.. 46
 يف كلمة)القنــا( اســتعارة مكنية وتشــخيص. وقوله)تأكله القنا( كناية عن شــّدة املعركة. . 47

وكذا املاضيات.
يف املصــدر املؤّول من أن وما بعدها اســتعارة مكنية، وفيه تشــخيص أيًضا. وقوله)دارت . 48

عليه الدوائر( كناية عن خسارة املعركة.
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املصادر واملراجع
أواًل: الكتب العربية

1. القرآن الكريم.

2. أنيــس، إبراهيم، موســيقى الشــعر، الطبعــة الثانية، القاهــرة: مكتبة األنجلو 
املصية، 1952م.

3. بدقت األســدي، الاج جواد، ديــوان الاج جواد بدقت األســدي، حتقيق: 
سلمن هادي آل طعمة، بريوت: دار املواهب للطباعة والنرش.

4. السكري، أبو سعيد السن، ديوان أب األسود الدؤيل، حتقيق: حممد حسن آل 
ياسني، الطبعة الثانية، بريوت: دار ومكتبة اهلالل، 1998م – 1418ه. ق.

5. عباس، حســن، خصائص الروف العربية ومعانيها، دمشق: منشورات احتاد 
الكتاب العرب، 1998م.

6. عبد اجلليل، عبد القادر، الداللة الصوتية والصفية يف هلجة اإلقليم الشــميل، 
الطبعة األوىل، عّمن: دار صفاء للنرش والتوزيع، 1997م- 1417ه.

7. جممع اللغة العربية، املعجم الوســيط، الطبعة الرابعة، القاهرة: مكتبة الرشوق 
الدولية، 1425ه. ق- 2004م.

8. املراغي، حممود أحد حســن، يف البالغة العربيــة: علم البديع، الطبعة األوىل، 
بريوت: دار العلوم العربية، 1411هـ. ق- 1991م.

ثانيًا: الكتب الفارسية
 1. حقوقــی، حممــد، شــعر وشــاعران، چــاپ اول، تــران: انتشــارات نــگاه،

 1368هـ. ش/ 1989م.
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2. عل پور، مصطفی، ســاختار زبان شعر امروز، چاپ دوم، تران: انتشارات 
فردوس، 1380هـ. ش/ 2001م.

3. يوشيج، نيم، حرفهای مهسايه، چاپ پنجم، تران: انتشارات دنيا، 1363ه. 
ش/ 1984م.

ثالًثا: البحوث

1. الصحنــاوي، هــدى، اإليقــاع الداخل يف القصيــدة املعارصة: »بنيــة التكرار 
عنــد البيايت نموذًجــا«، جملة جامعة دمشــق، املجلد 30، العــدد 1+2، )2014م(، 

صص89- 122.

2. طيــب، بو قرط، مجاليــة التكرار بني البعدين البنائي واإليقاعي يف شــعر أحد 
مطــر: قصيــدة »ال نامت عــني اجلبناء« ُأنموذًجــا، جملة مقاليد، العدد 11، ديســمرب 

.2016

3. هاشــم، هاشــم حممد ومريم جالئــي، دور ظاهرة التكرار يف تشــكيل صورة 
الرب يف الشعر الفاريس والعرب يف الربع األخري من القرن العرشين، جملة دراسات 
يف الّلغــة العربيــة وآداهبــا، فصليــة حمّكمة، العــدد العرشون، شــتاء 1393هـ.ش/ 

2015م.

رابعًا: املصادر األلكرتونية

قحطان، حممود، املوســيقى الداخلية، موقع حممــود قحطان، )2013/8/8م(: 
https: //mahmoudqahtan.com/، تاريخ النقل: )2019/7/14م(.


