
 

أستاذي د. محمد جمال صقر عالم في المقام األول، وحتى عندما تهب عليه رياح الشعر فإن طبعه العلمي يعمل عمله في 

 شعره.

لثالثة وما بعدها فقد استأثر معمار قرأت هذه القصيدة للمرة األولى  فطربت والثانية فانصرفت  إلى تأمل بنائها أما ا

 القصيدة بكل اهتمامي.

 أستاذي في تناول هذا البعد، آمال أن يتكرم بتعليمي وتقويمي. مالتفكير بصوت عال أما ال أملك إال

 

 نص القصيدة  -1

 

 آَمال  

http://mogasaqr.com/?p=14386 

 ِجئِْت َوالشَّْمسَ 

ر ِ   فَأَْهدَْرت  دََم الس ِ

 اْلبَْردِ َوَكسَّْرت  َرَحى 

ونِي  َوأَْطلَْقت  ش ج 

ائِب  بَابِي  ِعْندََما يَْجتَاز  َسْهم  اْلَحَوِر الصَّ

 تَْستَِحل ِيَن ِشعَابِي

ب ِي بَْيَن َكفَّْيِك ِدَهاق    َكأْس  ح 

َجاج  اْلقَْلِب َشفَّاف    َوز 

 َوَمْنب وش  دَفِينِي

 ِجئِْت َواْلعَتْبَ 

 فَأَْطفَأِْت بِِه الشَّْمسَ 

ر ِ  ْنت  َهَوى الس ِ  فَأَمَّ

 َوأَْجفَْلت  ِمَن اْلبَْردِ 

ونِي  َوأَْخفَْيت  ش ج 

ينَ   ِعْندََما يَْقت ل نِي اْلبَْوح  تَِفر ِ

 َوأَْبقَى ص وَرةً فِي َمْعِرِض السُّْخِريَِّة السَّْودَاءِ 

 أَْو أ ْمث ولَةً فِي ك ت ِب اْلَوْعِظ بَِحاِل التُّعََساءِ 

 ذَى اْلعَتْبِ َولَد  اللَّْيِل أَ 

ا أَْشَرقَْت َشْمس ِك َولَّى  فَإِمَّ

 َولَد  اْلَكتِْم َهَوى اْلقَْلبِ 

ا َرِضيَْت نَْفس ِك بِاْلَحاِل تََجلَّى  فَإِمَّ

ِ ِشعَاِري بِيَِمينِي  َوتَلَقَّْيت  َعِن اْلَحق 

 

 وزن القصيدة -1
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 القصيدة على تفعيلة بحر الرمل وال تشوب وزنها شائبة 

 

 

 لتدفق الخببيا -2

نتيجة مزاحفة الخبب  التي توافق إحدى صوره  عبارة عن خبيب البحر أن الرقمي  مر معنا في العروض

 تفاعيله. ويكون له في هذه الحالة انتماء مزدوج

  

هذا رمل وخبب في ذات الوقت ويحدد سياقه انتماءه، فالصدر  2 3 1 2 3 1 2 3 1فعالتن فعالتن فعالتن = 

 المحور التالي من قصيدة عمر أي ريشة من الرمل 

 

 وطني هل لك بين األمم       منبر  للسيف أو للقلم

 

 ولكنه في البيت التالي من الخبب :

 وطني هل لك بين األمم       راية  عز  وفداك دمي

 

 القصيدة يلتقي مع الخبب. ونحن لو جمعناه معا لكان نصا خببيا  من نص ما تم تظليله باألصفر

  آَمال   

 http://mogasaqr.com/?p=14386  

 1 2 3 2 ْمسَ شِجئِْت َوالش 1

ر ِ  2   1 2 3 1 2 3 فَأَْهدَْرت  دََم الس ِ

 1 2 3 1 2 3 َوَكسَّْرت  َرَحى اْلبَْردِ  3

ونِي 4   2 3 1 2 3 َوأَْطلَْقت  ش ج 

ائِب  بَابِيِعْندََما  5  2 3 1 2 3 1 2 3 2 2 3 2 يَْجتَاز  َسْهم  اْلَحَوِر الصَّ

 2 3 1 2 3 2 تَْستَِحل ِيَن ِشعَابِي 6

ب ِي بَْيَن َكفَّْيِك ِدَهاق   7  2 3 1 2 3 2 2 3 2 َكأْس  ح 

َجاج  اْلقَْلِب َشفَّاف   8  2 2 3 2 2 3 1 َوز 

  2 3 2 2 3 َوَمْنب وش  دَفِينِي 9

  1 2 3 2 عَتْبَ ِجئِْت َوالْ  10

 1 2 3 1 2 3 فَأَْطفَأِْت بِِه الشَّْمسَ  11

ر ِ  12 ْنت  َهَوى الس ِ   1 2 3 1 2 3 فَأَمَّ

  1 2 3 1 2 3 َوأَْجفَْلت  ِمَن اْلبَْردِ  13

ونِي 14   2 3 1 2 3 َوأَْخفَْيت  ش ج 

ينَ ِعْندََما  15  1 2 3 1 2 3 1 2 3 2 يَْقت ل نِي اْلبَْوح  تَِفر ِ

 1 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 ص وَرةً فِي َمْعِرِض السُّْخِريَِّة السَّْودَاءِ  َوأَْبقَى 16

 ه  3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 2 2 2 فِي ك ت ِب اْلَوْعِظ بَِحاِل التُّعََساءِ أَْو أ ْمث ولَةً  17

 1 2 3 1 2 3 1 َولَد  اللَّْيِل أَذَى اْلعَتْبِ  18

ا أَ  19  2 3 1 2 3 2 2 3 َشْمس ِك َولَّى ْشَرقَتْ فَإِمَّ

 1 2 3 1 2 3 1 َولَد  اْلَكتِْم َهَوى اْلقَْلبِ  20

ا َرِضيَْت نَْفس ِك بِاْلَحاِل تََجلَّى 21  2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 فَإِمَّ

ِ ِشعَاِري بِيَِمينِي 22   2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 َوتَلَقَّْيت  َعِن اْلَحق 
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ر ِ جئت " ونِي َوَكسَّْرت  َرَحى اْلبَْردِ  فَأَْهدَْرت  دََم الس ِ ر ِ  الشَّْمسَ  كفَأَْطفَأِْت بِ ، جئِت  َوأَْطلَْقت  ش ج  ْنت  َهَوى الس ِ َوأَْجفَْلت  ِمَن  فَأَمَّ

ونِيَوأَْخفَْيت   اْلبَْردِ  ينَ  ش ج  َولَد  وشمسك ول ْت  َولَد  اللَّْيِل أَذَى اْلعَتْبِ عََسا، ِب اْلَوْعِظ بَِحاِل التُّ فِي ك ت  وأبقى  يَْقت ل نِي اْلبَْوح  تَِفر ِ

ا َرِضيَْت نَْفس ِك بِاْلَحاِل تََجلَّى اْلَكتِْم َهَوى اْلقَْلبِ  ِ ِشعَاِري بِيَمِ  فَإِمَّ  "ينِيَوتَلَقَّْيت  َعِن اْلَحق 

 

 أو البند الخببي.لشعرت بأنهما بنتميان لذات اإليقاع الخببي  هذا النص لألستاذ محمد الرباويولو قرأته ثم قرأت بعده 

و اللَّْحَظةَ  أَْنتَ  َها" ِِ  اْلع ْريَانَة   األَدَْغال   ت ْغِريكَ  ذَاتِكَ  َغابَةَ  تَْغز  ْبحاِر ِِ  أَنْ . أَْبعادَك َعن فِيَها تَْبَحثَ  أَنْ  تَْبِغي لََكأَنَّكَ . إِلَْيَها بِاإِل

ْحلَةِ  أَثْنَاءَ  َوْجِهكَ  َعنْ  ِغيابِكَ  ِسِر   َعنْ  فِيَها تَْبَحثَ  رَ  أَنْ  أََحالل   إِلَْيَها ِمْنكَ  تَْرَحلَ  أَنْ  أََحالل   ِلي ق لْ  الِر   َهِذي. إلَْيها ِمْنكَ  تَْهج 

يح    "َجْهراً  َوْجَهكَ  ت َراِوغ   أَْنتَ  ِلَماذَا بِاهلل َجْهراً  َوْجَهكَ  ت َراِوغ   التَّْرَحال   ي َطاِرد كَ  األَْنواء   َعْنكَ  َوتَْسأَل   َعْنكَ  تَْسأَل   الظَّْمأَى الر 

 الرملية وانظر إلى النص ذاته كيف يبقى خببيا رغم كسر تراتبيته

ر ِ جئت  ونِي َوَكسَّْرت  َرَحى اْلبَْردِ  فَأَْهدَْرت  دََم الس ِ  َوأَْطلَْقت  ش ج 

2 (2 )2 2 (2 )2 2 (2 )2 2 (2 )2 2 (2 )2 2 (2 )2 2  

 

 رت  رحى البَرِد وأطلقت شجونيجئتك وهرقت  دم األسرار وكس  

2 (2( )2 )2 (2 )2 2 2 (2)2 2 (2 )2 (2( )2 )2 2 (2 )2 2  

 

 .فصار بندا المدور البند والشعر الحر وتداخل البحور  وخاصة إذا طال الشعر  -3

 بيت الشعر في الشعر العمودي ذو طول محدد.

 وبيت الشعر أو شطره أو سطره في شعر التفعيلة إذا لم يطل دلت عليه قافيته. 

 منفصلة.أما البند فتدفق الكالم على تفعيلة واحدة بال حد قافية يبرر اعتباره أجزاء 

 

 والنص الواحد يختلف تقييمه حسب تصنيفه. 

 

 (   :196 – 195تقول نازك المالئكة في كتابها قضايا الشعر المعاصر ) ص ص

مفاعيلن  :ذلك أنه شعر يستند إلى بحر الهزج ."الشعر الحر" ال ريب في أن البند هو أقرب أشكال الشعر العربي إلى

 مفاعيلن

 ( تحت عنوان بند الرمل: 460 –جاء في العروض تهذيبه وإعادة تدوينه للشيخ جالل الدين الحنفي ) ص 

 " يا أخا الرقة واللطف ورب األدب الغض وحلف الفضل والنبل الذي قد كان للناس منارا وهدى 

أو الرجز يكون البند من الهزج أو التدوير يذكرنا بالدائرة فما يصلح في بحر من بحور دائرة المجتلب يصلح فيها جميعا. 

وهذا يذكر بما  ورد من أقوال حول أصل التفاعيل جميعا أهي مسنفعلن أم مفاعيلن أم فاعالتن وكلها أقوال  .الرمل

 فك ارتباط التفاعيل عن منهج الخليل تخييلمتكافئة وما االختالف فيها إال من 
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 مهملة الرجز : ( من كتابها 199 –تقول به نازك المالئكة في ) ص  

يجمع بينهما وحقيقة األمر أن البند خالفًا للشعر العربي كله يستعمل بحرين اثنين من بحور الشعر، " 

 . والبحران الوحيدان المستعمالن فيه هما ويكرر االنتقال من أحدهما إلى اآلخر عبر القصيدة كلها

 

 ثمة نظرتان  األولى موضوعية حول تداخل البحور  يمثلها الجدول التالي ، 

 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 

 عال فا تن عال فا تن عال فا تن عال فا تن عال فا  رمل

 مفا لن عي مفا لن عي مفا لن عي مفا لن عي مفا   هزج

 علن تف مس علن تف مس علن تف مس علن تف مس علن تف مس رجز

 

،  فعولن ،  فاعلن )المنتِجة في دائرتي ) أ ( و )جـ(   الخمس األصليةمن  ويتبع  هذا الرأي القول بأن أية تفعيلة 

 . عليها جميعا البندوكذلك إيقاع الخبب حيث يصلح (  فاعالتن ،  مفاعيلن ،  مستفعلن 

على التوالي ينتهي أحدهما ليبدأ آلخر.  ئكة المتقدم حول تجاور بحري الهزج والرملوالثانية ذاتية يمثلها قول نازك المال

 . ويتبع هذا الرأَي استبعاد ها للرجز ) والمتقارب والمتدارك( وإيقاع الخبب  من البند

 رمل، ويصبح من الرجز بإضافة سبب ألوله:تقدم نص بند ال

 "أنت  أخو الرقة واللطف ورب األدب الغض وحلف الفضل والنبل الذي قد كان للناس منارا وهدى "

 ويصبح من الهزج بحذف سبب ) يا  ( من أوله : 

 " أخا الرقة واللطف ورب األدب الغض وحلف الفضل والنبل الذي قد كان للناس منارا وهدى "

 ( :122- 119تقول نازك المالئكة في كتابها قضايا الشعر المعاصر ) ص ص 

maktaba.org/book/2097/117#p1-http://al 

 

 ذلك فإن ثم ومن القيود، من ينطلق أن على قادر فيه الشاعر أن أعني حر، شعر ألنه الحر الشعر في التدوير "يمتنع

 بأسلوب مقيدًا كان الذي الشاعر يلتمسه الحرية من لون إال تأملنا، لو التدوير، وما. التدوير إلى حاجة غير في يجعله

 ثم ومن. الحرية بعض ليملك بالتدوير يطيله الشاعر فكان يزيد، أن ينبغي ال معين طول ذو األول الشطر حيث الشطرين

 الحرة؟ القصيدة في أشطره تدوير الشاعر يريد فلماذا

 وبذلك حاجته، وفق الشطر يطيل أن للشاعر يبيح الحر فالشعر. اإلطالق على ذلك يبرر سبب من ليس أنه الحقيقة

 الشاعر فإن األول الشطر به يطيل تدويًرا يستعمل قبل الشاعر كان وإذا. الشاعر يقيد كان الذي القديم الشطر يتخطى

 مباح ذلك ألن واحد؛ شطر في معًا أولهما المدور الشطرين يرص بأن وذلك تدوير، دون شطره يطيل أن يستطيع الحر

  .اإلطالق على معنى بال التدوير يصبح الحالة هذه وفي. مزيته الواقع في وهو الحر، الشعر في

 شطر إلى الشاعر احتاج فإذا. أصاًل  التدوير إلى الحاجة ينفي المعنى، مقتضى بحسب يشاء حيث والوقوف وتقصيرها

 آخر شطر إلى يفضي بحيث مدوًرا تفعيالت ثالث ذا شطًرا يكتب أن من بدالً . تدوير بال يكتبه أن وسعه في فإن طويل

 الشعر في ذلك له نبح لم أو. تفعيالت ست ذي واحد شطر في الشطرين يجمع أن إمكانه في فإن تفعيالت، ثالث ذي

 الحر؟

 إذن؟ التدور إلى الداعي فما

https://sites.google.com/site/alarood/r3/Home/daleel
http://al-maktaba.org/book/2097/117#p1
http://al-maktaba.org/book/2097/117#p1


 

 هو اختيار ذاتي ال يلزم سواي وأراه  بين التفعيلة والبند :الذي يتخذ القافية مرتكزا. أنا أختار الشكل التالي 

 

ر ِ  دَمَ  فَأَْهدَْرت  ، َوالشَّْمسَ  ِجئْتِ  ونِي َوأَْطلَْقت  ، اْلبَْردِ  َرَحى َوَكسَّْرت  ، الس ِ  ش ج 

ائِب   اْلَحَورِ  َسْهم   يَْجتَاز   ِعْندََما  ابِيبَ  الصَّ

 ِشعَابِي تَْستَِحل ِينَ 

ب ِي َكأْس   َجاج  ، ِدَهاق   َكفَّْيكِ  بَْينَ  ح   دَفِينِي َوَمْنب وش  ، َشفَّاف   اْلقَْلبِ  َوز 

ْنت  ، الشَّْمسَ  بِهِ  فَأَْطفَأْتِ ، َواْلعَتْبَ  ِجئْتِ  ر ِ  َهَوى فَأَمَّ ونِي َوأَْخفَْيت  ، اْلبَْردِ  ِمنَ  َوأَْجفَْلت  ، الس ِ  ش ج 

ينَ  اْلبَْوح   يَْقت ل نِي ِعْندََما  السَّْودَاءْ  السُّْخِريَّةِ  َمْعِرِض  فِي ص وَرةً  َوأَْبقَى، تَِفر ِ

 التُّعََساءْ  بَِحالِ  اْلَوْعظِ  ك ت بِ  فِي أ ْمث ولَةً  أَوْ 

ا، اْلعَتْبِ  أَذَى اللَّْيلِ  َولَد   ا، اْلقَْلبِ  َهَوى اْلَكتْمِ  َولَد  ، َولَّى َشْمس كِ  أَْشَرقَتْ  فَإِمَّ  اْلَحق ِ  َعنِ  َوتَلَقَّْيت  ، تََجلَّى بِاْلَحالِ  نَْفس كِ  َرِضيَتْ  فَإِمَّ

 بِيَِمينِي ِشعَاِري

 

 البند ليس شعرا وليس نثرا. 

فقد فتواصل البيت  الشطر بين طول الشطر في الشعر وبيولوجيا اإلنسان وخاصة نبض القلب. فإن طال تربط دراسةثمة 

 هذا الرباط.

 

 

االضطراب في شكل النص في قصيدة التفعيلة بين الشعراء ترك أثره على الشعر العمودي فظهر مؤخرا من يكتب 

 :و قل تشويه شكله على ما يشبهالشعر العمودي بطريقة توحي بتفكيك روابطه المعمارية أ

 مفاعيل   قفا نبك                                        

 مستفعلْ  من ذكرى                                     

                    فعولن مفاعلنحبيب ومنزل                                   

 مفاعيلنا                                    بسقط اللوى 

 مستفعلن فِعلنْ                            بين الدخول فحومل 

 

  

 قصد المعمار  -4

 لذاته. لتناظر التالي ال بد أن  يكون مقصوداا

 

 ِجئِْت َواْلعَتْبَ  10 ْمسَ ِجئِْت َوالشش 1

ر ِ  2     11 فَأَْهدَْرت  دََم الس ِ
12 

 الشَّْمسَ  بِهِ  فَأَْطفَأْتِ 
ْنت    ر ِ  َهَوى فَأَمَّ  الس ِ

 َوأَْجفَْلت  ِمَن اْلبَْردِ  13 َوَكسَّْرت  َرَحى اْلبَْردِ  3

ونِي 4 ونِي 14 َوأَْطلَْقت  ش ج   َوأَْخفَْيت  ش ج 

8 

 َولَد  اْلَكتِْم َهَوى اْلقَْلبِ  20 َولَد  اللَّْيِل أَذَى اْلعَتْبِ  18

ا  19 أَْشَرقَْت َشْمس ِك َولَّىفَإِمَّ ا َرِضيَْت نَْفس ِك بِاْلَحاِل تََجلَّى 21   فَإِمَّ

 

http://www.arood.com/vb/showthread.php?p=59804#post59804


 يقول الدكتور شوقي ضيف في كتابه ) الفن ومذاهبه في الشعر العربي ( إن الشعر له ثالثة مذاهب:

 في العصر الجاهلي غالبا  الصنعة   -1

 التصنيع ومن أعالمه أبو تمام   -2

 مذمومالتصّنع وهو    -3

 فهل األمران هنا أعني المعمار وتصنيف شوقي ضيف في ذات المجال ؟ 

 (15-10المكون من األسطر )ت وهي ثرية وتستحق دراسة تناسبها. على أن الشطر لم اتطرق لشاعرية األبيا

 

ْنت  ، الشَّْمسَ  بِهِ  فَأَْطفَأْتِ ، َواْلعَتْبَ  ِجئْتِ  ر ِ  َهَوى فَأَمَّ ونِي َوأَْخفَْيت  ، اْلبَْردِ  ِمنَ  َوأَْجفَْلت  ، الس ِ  ش ج 

 

 استرعى انتباهي باقتران 

 (  3 2خببيته باستثناء أول مقطعين ) جئ تول  -1

 سرعة وقعه -2

 17.0=  مؤشر م/عارتفاع  -3

 كثافة الصورة الشعرية -4

 

  6.5( ومؤشره =4-1ولعل هذا يؤيد جمعه في شطر واحد. ونظيره في ذلك الشطر المكون من األسطر )

 

 ؟االستدعاء  التداعي وكم فيه من كم في النص من

 

********* 
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