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يَّات  
يقي َ ُموسي ٌّ َبْين

 َعُروِضي

 )قصة تدريس عروض الشعر لطالبات املوسيقى(

(1) 
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خيتص قسم املوسيقى بكلية اآلداب والعلوم االجتامعية من جامعة السلطان 

، 28/9/2014ا من قبل هذا األحد آِت قابوس، بناحية نائية من الطابق األعىل، مل 

تفتح فيها الفصول أبواهبا، ويرتدد بينها الطالب وأغلبهم طالبات، ليعزفوا عىل 

، أو يستمعوا إىل من يعزف؛ عسى أن ة  وإيقاعي   ة  ري  ووت   ة  فخي  اآلالت املوزعة عليها ن  

 ي  
 كوا أخرى!مِس قوا نغمة، أو ي  طلِ

 ليس أثقل من رجل غريب! -

 طالبات جمتمعات يف املمر، مستوليات عىل املنظر! تقول عيون  

 نا مجيعا!حظوظ   ما أسعد   -

 ، يف لوائح األبواب املفتوحة!2401تقول عيني الباحثة عن رقم 

 نعم نعم، أنا أستاذ العروض. -

 يا حظكن؛ أستاذ جديد! -

 قالت إحدى طالبات منفردات بالفصل، وذهبت.

يسار الفصل  رفها، قد انتحت  ليتني تأخرت قليال؛ فهذه أستاذة روسية أع

جتادل طالبا غريبا بني الطالبات، ثم تذهب به، وال دليل هنا عىل حدود املحارضات، 

 بفتح الباب أو إغالقه!

 ال بأس، ال بأس! -

فتحت حاسويب، ووصلته بالعارض، وأذعت عىل الطالبات بعض موادي 

يملكن أنفسهن بعدما انتهت اخلاصة املمتزجة فيها الفنون اللغوية وغري اللغوية؛ فلم 

 قن تصفيقا!أن صف  

 .فت  عر  ، وت  فت  ، وعر  سلمت  

  اآلن اآلن! -ايتني  يا ب  -اآلن اآلن  -
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لقد رغبت من قديم يف العمل بكلية الفنون اجلميلة، أو كلية الرتبية املوسيقية، 

م موسيقى الشعر، عل  أ   -أو معهد املوسيقى العربية، أو معهد الكونسريفتوار

م موسيقى اآلالت واملوسيقى النظرية، حتى تعود املوسيقى اللغوية وغري تعل  وأ  

 ودي. رين يف ع  ت  ايب، وو  يف ش   زاجنيِ اللغوية سريتام األوىل، مِ 

 ومل أحظ بام رغبت إال اآلن!

(2) 

 روض عندكن؟ما الع   -

 وزن الشعر. -

الشعر وقافيته؛ نعم فعروض الشعر وزنه وقافيته، وعلم العروض علم وزن  -

يف علم  ف للخليل بن أمحد واضع العلم كتاب  عر  وقافيته مجيعا معا؛ وهلذا مل ي  

يف مفقوداته التي ال حتىص، واحلق أن القافية عنده مع الوزن يف  ن  القافية؛ فظ  

العروض، وعلمها مع علمه يف علم العروض؛ وهو القائل يف كتاب العني: 

وهو ال يقوم بوزنه دون  ."هِ ي  ل  ع   ض  ر  ع  ي   ر  ع  الش   ن  أِل   ،رِ ع  الش   وض  ر  ع   وض  ر  ع  ال  "

 قافيته التي يستقر عليها وزنه. 

نظر، من حيث ينبغي أن نذكر أن اخلليل بن أمحد  ثم يف االشتغال بمفقوداته

ساء بالتأليف ظنهم،  -منهم أبو عمرو بن العالء-أحد طائفة من العلامء 

 م  ل  وأعجبهم تأليف طالب العلم دون تأليف كتبه، فلام مات تداعى تالمذته: ه  

 ؛ يلِ لِ اخل    م  ل  عِ  ِي ح  ن  

 فأحيا سيبويه علمه بالعربية )النحو(، 

 ليث علمه بالغريب )املفردات(، وأحيا ال

 وأحيا املوصيل علمه باإليقاع )املوسيقى(، 
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 وأحيا األخفش علمه بالعروض )وزن الشعر وقافيته(، ...، 

 وأحيا غريهم علمه بغريها.

 العروض واملوسيقى! -

 نعم، يا بنياين! -

 وما للعروض واملوسيقى؟ -

 مع بينهام؟كن تعرف جم  ما هلام؟ أيت   -

 األنغام. -

 هه! -

 األحلان. -

 يتكون التعبري املوسيقى؟ مم   -

 من أنغام وأحلان. -

من أربعة عنارص: إيقاع، وحلن، وتوافق، وصورة؛ فاعلمن إذن أن العروض  -

إيقاع خاص، وأن اإليقاع هو جممع ما بني التعبريين العرويض واملوسيقى؛ ويف 

سف ، للدكتور يو"اإليقاع بني العروض واملوسيقى"هذا ينبغي أن يكون مقال 

 شوقي. أتعرفنه؟

 وأنى لنا أن نعرفه! -

امنية بل ينبغي أن تعرفنه قبيل؛ فلئن كان مرصيا لقد انقطع هنا للموسيقى الع   -

 حتى مجع موادها، وأصل أصوهلا، وأسس مركزها!

 نعم نعم، أعرفه؛ لقد أحالنا عىل أعامله بعض أساتذتنا. -

عيل هبا؛ عسى أن يكون منها  هال تفضلِت  -تيني  يا ب  - اهلل أكرب! بارك اهلل فيِك  -

 !"اإليقاع بني العروض واملوسيقى"مقاله ذاك 
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 أفعل، إن شاء اهلل! -

 رجل كان!  رحم اهلل الدكتور يوسف شوقي؛ أي   -

نعم؛ لقد كان عامل احلفريات بقسم اجليولوجيا من كلية العلوم بجامعة القاهرة، 

يت الفهم عن قدامى وعامل املوسيقى العربية الفذ، واألديب األريب الذي أو

-ها ها وال قدامت  ضخامت   ه  م  تعاظ  الكتاب العرب، حتى توىل حتقيق كتبهم، ومل ت  

وأحد كبار املوسيقيني الذين أقاموا بالقاهرة مؤمتر املوسيقى العربية  -نعم

! ويا ما كان أعظم هبجة عمي هو وزمالئه 1932العاملي الوحيد اخلالد سنة 

روه وا أنه سيدرس هلم؛ فتطلعوا إىل اختبار ما قد  بقسم اجليولوجيا، حني علم

 فيه، ويا ما كان أعظم اكتئاهبم حني علموا أنه قد اعتذر باشتغاله!

 يكون يف أصحاب حممود حممد شاكر أستاذنا أستاذ الدنيا! ال  ومل يكن ملثله أ  

نعم؛ حدثنا الدكتور حممود حممد الطناحي أنه دخل بيت األستاذ شاكر، ثم 

حاه؛ فإذا به قد اجتمع هو والدكتور يوسف شوقي والدكتور عبد نت  إىل م  توصل 

يتنازعون متثيل رموز  -رمحهم اهلل مجيعا، وطيب ثراهم!-اهلل الطيب املجذوب 

اخلفيف األول من "أظنها التي من مثل: -األصفهاين املوسيقية يف كتابه األغاين 

جربوت تفكريهم؛ فوىل  فهاله -"والثاين...، بالوسطى يف جمرى البنرص...

 عنهم!

علم  أن أبدأ بام كنت أنتهي إليه إذا درست   -يا بنيايت-ولقد رأيت لذلك 

لوال الغناء مل يكن "العروض لطالب قسم اللغة العربية وآداهبا، كلمتي هذه 

؛ فلديكن من املعرفة األولية ومن األرحيية "الشعر، ولوال املغني مل يكن الشاعر

 ي عن طول التلطف يف التأيت إليها.الفنية، ما يغنين

(3) 
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أثرياء قريتنا يدعون إىل إحياء أعراسهم الشاعر  أدركت   -يا بنيايت-يف طفولتي  -

يقص عليهم بغنائه من سري الصاحلني والفرسان  غن  فتحي، الذي مل يكن غري م  

وه به، عىل أصل أصيل؛ فلم ينبع الشعر والغناء والعشاق. ولقد كانوا فيام سم  

يف أول الزمان إال من منبع واحد، ومل يصدرا إال عن إنسان واحد )امرئ، أو 

ف اللسان ر  ي اجلنان وظ  ع  من و   ويِت  امرأة(، كان هو الشاعر واملغني مجيعا معا، أ  

ه به شأن من شؤونه، إىل أن يصدح بالتعبري عنه؛ فمن سام   ح  ر  ما اضطره كلام ب  

ن يسميه الشاعر املغني؛ فهو أصوب رأيا، وأنفذ إال م ،ه الشاعراملغني كمن سام  

 برصا.

اح هذا الشاعر  د  ومثلام تدرجت أحوال اإلنسان من قديم إىل حديث، تدرج ص 

 املغني:

اح برتديد أصوات ال معنى هلا، 1 د   من ص 

اح برتديد كلمة واحدة ذات معنى واحد، 2 د   إىل ص 

اح برتديد مجلة واحدة ذات فكرة واحدة، 3 د   ثم ص 

اح برتديد مجل خمتلفة ذوات أفكار مؤتلفة.ثمت  4 د   ص 

 أتعرفن رس نشأة فن األوبرا املوسيقي؟

 ما هو غري رصاخ غريب! -

بعض املوسيقيني يف مراجعة ذلك  مذهب   -يا بنيايت-إن هذا الرصاخ الغريب  -

الصداح األول! أمل تسمعن كيف يفكك اجلمل ثم اجلملة ثمت الكلمة توصال 

بعضها عىل بعض رجوعا إىل ذلك  ةِ ح  دِ ص  د هذه األ  إىل الصوت! إنه يريد ر

 الصداح األول الذي يراه شعار احلياة الطريئة الربيئة الشفيفة العفيفة!
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ومن طرائف ما تداوله علامء الشعر العريب القدماء يف نشأة الشعر العريب أن 

 اي، و  اعِ ر  ا ذِ ي، و  اعِ ر  ا ذِ رجال سقط عن بعريه عىل ذراعه فجعل يرصخ: و  

ي؛ فطرب له صحبه، وحنت إليه إبلهم، وكأنه كان هو شاعرهم املغني اعِ ر  ذِ 

األول! وأطرف من اخلرب نفسه أن يستشهد به بعض العروضيني العرب 

ا و  "املعارصين عىل أصالة بحر الرمل وتفرع غريه عنه؛ من حيث تتزن عبارة 

 !"فاعالتن )تفعيلة بحر الرمل("السابقة عىل  "ياعِ ر  ذِ 

لدي يف أن القصيدة األغنية التي نعرفها، مل تنشأ إال يف الصداح الرابع، الريب 

الذي استطاع به الشاعر املغني أن يردد مجال خمتلفة الرتاكيب مؤتلفة األفكار 

عىل مهه الواحد، بعدما وقف يف الصداح الثالث عند ترديد مجلة واحدة، ويف 

ح األول عند ترديد صوت الصداح الثاين عند ترديد كلمة واحدة، ويف الصدا

 واحد. 

ولكن ينبغي أن نذكر أن الكتامل صيغة الكلمة من الصداح الثاين أثرا كبريا يف 

تطوير الوزن العرويض، والكتامل اجلملة من الصداح الثالث أثرا كبريا يف 

تطوير التقفية العروضية؛ فكام ظهرت األوزان املختلفة برتديد الكلامت 

 حدة برتديد اجلملة الواحدة.القوايف املت   املختلفة الصيغ، ظهرت

(4) 

 الشاعر املغني األول؟ ماذا كانت معازف   -يا بنيايت-ترى  -

 مل تكن له معازف! -

هبا أحلان الكائنات  د  قل  ه األوىل، ي  حنجرته الصوتية هي معازف   بل كانت أوتار   -

 من حوله. 

 أهذه هي معازفه! -
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 ص  حياته بام يعوض ضعفه: ق   ثم ربام ضعف عن ذلك؛ فاستعان من أدوات -
 بة 

 ر  م مثل عصفورة، وقِ ينفخ فيها فترتن  
يشد  وس  ل مثل محامة، وق  ينقرها فتهدِ  بة 

 ة. ري  م  وترها فتحن مثل ق  

وقليال قليال يف الزمان الطويل بعد الزمان الطويل زادت املعازف، وجادت، 

وحدهم؛ واستقلت بأهلها الذين صاروا جيدون من يستمعون إليهم 

فيجتهدون هلم فيام يطرهبم، حتى ابتدعوا أجناسا وأنواعا كثرية خمتلفة متزايدة 

 ه قبل أن تستقل  من التعبريات املوسيقية. وبقي للشاعر ما انتهى إليه غناؤه شعر  

 ا، من خصائص عروضية )وزنية، وقافوية(.بموسيقاه آالت  

 عىل الغيب! كأنك اطلعت   -

صفهاين عىل خرب أيب النضري الذي دخل عليه من روايات األ بل اطلعت   -

املوصيل جملسه فوجده يغني مثلام يقطع اخلليل بن أمحد البيت تقطيعا عروضيا؛ 

 ! يم  دِ ق  ال   اء  ن غِ ا ال  ذ  فقال له فيه؛ فقال: ه  

 كيف هذا؟ -

مثل غناء ميحد محد مغنيكم البدوي املعروف، ومثل غناء صوفية صعيد مرص  -

 بردة البوصريي!

 اك من هؤالء!أين ذ -

لقد مررت بموقف سيارات مدينة ملوي من حمافظة املنيا بصعيد مرص؛  -

 ل غناء الربدة:فسمعت مسج  

 ر   /ـيجِ  رِ ك   /ك  ذ  ت   ن  مِ أ  
 ل  ق  م   ن  ى/ مِ ر  ا ج  ع   /ـم  د   ت  ج  ز  م   /مِ ل  ي/ س  ذِ بِ  ان 

 /ة 

 /مِ د  بِ 
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  /ن  مِ  يح  رِ  /الر   ِت ب  ه   م  أ  
 ق  ل  تِ

ِ
 م  ا/ظِ ك   اء

 ام  ل  ظ   /ـ الظ  يِف  ق  ر  ب   /ـال   ض  م  و  أ  و   /ة 
ِ
 ء

 /مِ ض  إِ  /ن  مِ 

 بة  ح  يقف املغني عىل أواخر األجزاء وقفات منغومة، تزداد يف أواخر األبيات س  

احلواس "مفتونا برشيطه  هابطة حزينة. أما ميحد محد فقد كان سائقي العاميني 

ة من الغناء ، الذي جرى فيه بلهجته العامية، عىل وترية واحدة واضح"اخلمس

 العرويض!

بآالته ومقاماته  ا، وسلك املوسيقيي سلك  بلغته وعروضه م   ثم سلك الشاعر   -

حتى استحال علينا تصديق ذلك األصل الذي  ة  ق  ا غريه، وتباعدت الشي سلك  م  

 ؟ذكرت  

عىل بال املوسيقي،  نعم، ولكن بقيت املوسيقى عىل بال الشاعر، والشعر   -

 ناصاته، حتى إذا ما قام قائم  ه، ويتطلع إىل م  رينِ ق   منهام إىل مآالِت  ف كل  يتشو  

 منهام للمغني. ل  ك   ع  واض  ت   -الغناء، واجتمعا مها واملغني مجيعا معا

 يتواضعان للمغني! -

نعم؛ فللغناء شعره وموسيقاه املناسبان، اللذان يتحرى فيهام الشاعر واملوسيقي  -

ا الثقيلة العويصة، ويكتفيا بام يتحمله املغني. ولو فا من كنوزمهتخف  كالمها أن ي  

 مها الواحد األول الشاعر املغني!د   لوجدا أهنام قد راجعا حال ج  ال  أم  ت  

 ا إليه!ق  و  آه ش   -

ت كِي - ي ت  ا م   ت ش  ت ك   ول  ح  الني ث  ي  ح   ق  و  الش  ا و  ه  ي  ل  إِ  ِق و  الش   ملِ أ   ن  مِ  اش 

 صدق أبو الطيب!

 وماذا يرضيك؟ -
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ريص ح   ه إمجال  فيها ما سبق كل   لكن   أقرأ كلمتي هذه التي أمجلت   إل   ن  ت  نِص أن ت   -

قراءة وتكررهنا أوىف تكرار حتى حتفظنها؛ فمن  روب، وأن تقرأهنا أحسن  ط  

 حفظتها فلها مخس درجات كاملة:

ن َيُكني  ََل املنَُغنِّي ََل ُر َوَلون عن ن َيُكني الشِّ نَاُء ََل
ََل النغي رُ َلون اعي  الشَّ

وض الشعر نشأة   ر  واحدة؛ فكان املغني األول  لقد نشأت املوسيقى وع 

ن ها من رِس  ز  من احل   إذا شغله أمر   ل ح  ال  من املعنى، ي  ف  ا غ  ن  أصوات  ن د  ن أو الفرح د 

ث ل م  نفسه تلحين  م  ركبة  يف شاعر  ا ي  ن ِدن  األصوات م  د  ها. ثم صار ي  ِهد  ه وُي  د 

ِت معنى، فهو يكررها باللحن نفسه. ثم صار يدندن كلامت  خمتلفة  كلمة  ذا

فهو يكررها باللحن  -وعندئذ كان البيت من الشعر-مؤتلفة  يف مجلة واحدة 

فهو ينتقل  -وعندئذ كانت القصيدة-نفسه. ثم صار يدندن مج  ال خمتلفة  مؤتلفة  

( من بيِت اجلملِة منها إىل بيِت اجلملِة باللحن نفسه؛ فإ ذا األغنية  )القصيدة 

افِيها(. و  ا )ق  ات  ار  ر  بِط ها ق   دورات  متشاهبات  ال تكاد تبدأ حتى تنتهي، ت ض 

ل   ل ت  باملوسيقى عن عروض الشعر، ومىض ك  ت ق  ثم نشأت اآلالت، فاس 

ِمل   ، حت   ة  الغناء الواصلة  ِقي ت  ِصل  يف سبيله حتى تباعد ما بينهام، ولكن ب 

، وعندئذ ا مع  مجيع   والشعراء  املوسيقيني 
 
واء  س 

ة  غ  ا، عىل أن جيتمعوا عىل ل 

ت بِس  أنغام  املوسيقي  بتفعيالِت الشاعر،  ي راجعون ذلك األصل البعيد؛ فت ل 

ب   ، ويتجىل  ِخص  اء  و  ، وتتفجر اللغة  الس  والب حر  العرويضي بامل قاِم املوسيقي 

ظيفا موسيقيًّا! روض ت و  ظيف الع   ت و 

(5) 
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 هنه من عملكن بيشء؟شب  هذا البيان العرويض، أال ت   -نيايتيا ب  - ن  ل  تأم   -

 بىل؛ إنه كالبيان املوسيقي! -

 ؟"وتة املوسيقيةالني"الذي يسميه موسيقيو املرصيني  -

 نعم. -

نتهى ام إحسان، أحسن اهلل إليك وإىل من علمك! وهذا م  أي   -يا ابنتي- أحسنِت  -

أية قصيدة  يف علم العروض وزن   ن  ج  ر  املستوى، أن ت  ما أرجوه منكن هلذا 

 ن.ت  ِص ن  ها هذا التخريج؛ فأ  وقافيت  

 كأنك أغربت! -

لقد وقعت لكن عىل كنز نفيس؛ فجلوته مثلام جتىل املرآة، لرتين يف  أغربت   ن  ئِ ل   -

 مرآته أعاملكن العروضية، مثلام ترين يف مراياكن أعاملكن غري العروضية!

 من الكالم الوحيشي  كيل؛ إنام يعرف الوحيش  الكالم الوحيش الع  وماذا يف هذا  -

 من الناس!
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نا به ما استوحشنا منه؛ فإذا أزلنا عنه حجاب استبداله ذقناه فعرفنا لوال استبدال   -

ِ فاست  ن   مثل حديث هذا العكيل عن معاجلته نظم الشعر، وال  ن  د  ه، وال واهلل ال جت 

 ! "اتهن م  اه و  ز  ر وع  ع  ت الش  ال  "يف شعر جرير والفرزدق واألخطل 

ليدل عىل طول إسهار عينه والناس نائمون،  "يت  بِ أ  "أال ترين كيف قال: 

ليدل  "ي )أخادع(ادِ ص  أ  "س، وس املتحس  ليجعل نفسه كاملتجس   "ابو  ب  أ  بِ "و

)غري  شِ ح  و  ال   ن  مِ "ليدل عىل مهته البعيدة، و "اب  رِس  "عىل طول املراقبة، و

لينبه عىل أن الرسب شموس عيص شديد اإلباء أي  "ا )غريبة(ع  ز  املستأنس( ن  

 "ا )أراعيها، وأتابعها(ه  ئ  الِ ك  أ  "أن مراده من الشعر أصعب من مراد غريه، و

ليدل  ")أنزل عن ركويب فأرتاح( س  ر  ع  ى أ  ت  ح  "ليدل عىل حسن سياسته هلا، و

)يبلغ الوقت  د  ي  ع  ب   و  ا أ  ري   ح  س   ون  ك  ا ي  م  د  ع  ب  "عىل أنه ال ييأس حتى يتمكن منها، و

ليدل عىل أنه يشتغل بمراده عن الدنيا وما  "أن يكون قبيل الفجر أو الفجر(

ليدل عىل أنه لو مل يتمكن من صيده ما التقى له جفنان وال  "اع  ج  ه  أ  ف  "فيها، و

 ا!واعي   ي  قِ ا ما ب  ساعي   ي  قِ ب  ول   ،رقد جسم

 اهلل!اهلل اهلل  -

 ه!ر  ع  ش  ، ما أ  ه  ري د  ال لغريه ه أجل؛ هكذا ينبغي أن تقلن؛ فلل   -

 ها؟وهذه التقسيامت كيف صنعت   -

 حتى تسألن كيف وما شئتن من أسئلة! ،أال تسألن ملاذا ثم ماذا -

 ثمت ال ثمت! ،ثمت متى ،ثمت كيف ،ثم ماذا ،فلامذا إذن -

علم العروض، عىل  تأسيس تريج أية قصيدة يف -يابنيايت-ستتعلمن قريبا  -

 تصحيح أدائها اللغوي وأدائها اللحني.

 اللحني! -
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عند تريج أية قصيدة أال تطئن يف يشء من لغتها،  نعم؛ فمثلام ينبغي لكن   -

 ن  ز  ي  ينبغي أال تطئن يف يشء من تلحني أدائها بام أعلمكن، والسيام أن مت  

أبياتا وتفعيالت  صاعدة أو هابطة مناسبة، بني أبياتا وأشطار بوقفات  

التسجيل  الخرتت   ريت  البيان. ولو خ   ا أقسام  ت  ز  ي  أشطارها، هذه التي م  

ا وقد اضطررنا إىل التسجيل الكتايب فال بأس بتسكني تلك الصويت، فأم  

األقسام يف عيون جمدولة، ثم إخفاء حدود اجلدول، لتبدو أقرب إىل الوجود 

 الطبيعي احلر.

 ؟"اع  ج  ه  أ  "و "اع  ز  ن  "ن حتت ولكن ما هذان اخلطا -

 هام.ي  بيت   ي  هذان تنبيهان عىل قافيت   -

 أهذا املقداران فقط مها القافية، وقد حفظنا: -

 ؟ايِن ج  ه   ة  ي  افِ ق   ال   ق  ام  ل   ف  ايِف و  ق  ال   م  ظ  ن   ه  ت  م  ل  ع   م  ك  و  

هجرية(، وهو مقطع قطعته يف أخيه  64)ت:  يِن  ز  امل    س  و  أ   ن  ب   ن  ع  رحم اهلل م   -

 ، وقبله:"اه  ف  ا ن  م   ة  يع  بِ  ر  يِب أ   ر  م  ع  ل  "

ه  اعِ س   د  ت   اس  ام  ل  ف   م  و  ي   ل  ك   ة  اي  م  الر   ه  م  ل  ع  أ    ايِن م  ر   د 

وأهلمكن  -ل العقابفإنه معج  -من ظلم العقوق  -يا بنيايت-عافاكن اهلل 

وما -القافية، كيف اختلف الناس يف كنهها الصرب حتى تعرفن من مسائل 

 فال تتعجلن! -زالوا

 وهذه العبارة املنثورة من حتت؟ -

هي أشبه يشء بكتابة بيانات صاحب البطاقة الشخصية عن يمني صورته؛  -

ذلك التخريج التطبيقي بمنزلة الصورة، وهذا التخريج النظري بمنزلة 
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إال بالصورة والبيانات مجيعا معا، عتمد البيانات؛ فكام ال تكتمل البطاقة وال ت  

 ال يكتمل التخريج العرويض إال بالتطبيق والتنظري مجيعا معا.


