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Abstract:
Arabic grammar, for understanding the meaning of the Holy Quran, emerged from
the various methods and then was promoted step by step until the current advanced
level, thanks to the different ways that researchers of Arabic language utilized for
understanding the meaning of these methods. Fazel Saleh Allsameraei is a
contemporary grammarian that uses a different approach for the investigation of this
science and attempts to return the meaning as spirit for inanimate body of logical
arguments of grammar experts. This descriptive-analytical research studies the books
of this author, especially the meaning of syntax, and investigates the methods that
Fazel Saleh Allsameraei tried to revive the roughness and soullessness of science.
One of the most important findings of this study is Allsameraei�sattempt to restore
the syntax to the first two centuries of the Hijri and to examine it alongside rhetorical
sciences, especially the science of meanings and the referral of the audience to the
early sources of syntax.
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حبوث يف اللغة العربية :نصف سنوية علمية حمكمة لكلية اللغات األجنبية جبامعة إصفهان

العدد ( 71خريف وشتاء 7419هـ .ق 7196 /هـ .ش) ،ص  13ـ 79

اآلثار املرتتّبة على التنغيم يف اخلطاب الشعري لعبد املعطي حجازي
اعتماداً على ديوان مدينة بالقلب

1

حممّد موسوي بفرويي
مرضيه فريوزپور

*

**

امللخّص
إنّ الداللة هي كون الشئ حبالة يلزم من العلم به العلم بشئ آخر .هناك نوع من الداللة يس ّمى بالدّاللة الصوتية اليت تستمدّ من طبيعة بعض
األصوات ،فإذا حدث اختالف يف صوت ،يؤدّي ذلك إىل اختالف يف املعنى كالتنغيم الذي يدلّ على املعاني املتنوعة يف مجلة واحدة وفقاً
ال رتفاع الصوت وافخفاضه ويعدّ عامالً لتوضي املعنى وتفسريه والكشف عن السياق الذي فيه يوجد الكالم ،ذلك أنّه يتغيّر تبعاً لسياقات
خمتلفة.
حتاول هذه الدراسة أن تدرس اخلطاب الشعري ألمحد عبد املعطي حجازي باالعتماد على ديوانه املس ّمى مبدينة بال قلب ،على أساس هذه
الظاهرة الصوتية اليت تقرتب من نفسية الشاعروأفكاره وتدلّ على السياق الذي أنشد الشاعر فيه خطابه.
أما النتائج اليت توصّلت الدراسة إليها ،فهي أنّ الشاعر الشعيب مال إىل استخدام التنغيم ملشاركة خماطبيه يف إحساساته وإلثارة انتباههم
والتواصل معهم .يتغيّر صوت الشاعر على أساس أغراضه وأفكاره ،حيث يهبط صوته عند الوصف واخلرب وغلبة احلزن عليه ويعلو صوته
عند النداء واألمر واالستفهام واإلشارة إىل التعجّب وما هو حمطّ اإلنكار واالهتمام.
املفردات الرئيسية :الداللة الصوتية ،التنغيم ،عبد املعطي حجازي ،ديوان "مدينة بال قلب"

1ــ تاريخ التسلم1315/7/72 :هـ .ش؛ تاريخ القبول1316/8/73 :هـ .ش.
* أستاذ مشارك يف قسم العلوم القرآنية واحلديث جبامعة ميبد (الكاتب املسؤول(.
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�ـ املقدمة
إنّ الداللة الصوتية هي قسم من علم الداللة تهتمّ بدراسة األصوات للكلمات من حيث التغيري الذي حيدث يف الصوت ،وهذا
يؤدّي إىل التغيري يف املعنى كالتنغيم الذي إذا حدث يف كلمة أو عبارة غيّر معناه .إنّ التنغيم ظاهرة صوتية ترتبط ارتباطاً واسعاً بغرض
املتكلّم والسياق الذي توظّف فيه ،فمن هنا قد مييل املتكلّم إليها ليعبّر عن نفسيته وليوصل ااملعنى املبطّن إىل املخاطب.
إنّ الشاعر أمحد عبد املعطي حجازي الذي واجه قساوة املدينة حني الدخول فيها وغيّر مذهبه الشعري من الرومانسية إىل
الواقعية إثر التعرّف على اجملاهدين ،جعل التنغيم وسيلة لغوية ملشاركة خماطبيه يف إحساسه بالغربة والوحدة وكذلك وسيلة لتحقيق
أغراضه اجلديدة يف التواصل مع الناس ودعوة الشعراء إىل نبذ املذهب الرومانسي الذي مل يكن يناسب السياق آنذاك .ويبدو أن
استخدام هذه الظاهرة الصوتية عند الشاعر كان وسيلة إلجناز الغرض التواصلي وانتقال املفاهيم الشعرية إىل املتلقّي والتأثري عليه.
اختارت هذه الدراسة ديوان مدينة بال قلب للشاعر؛ ألنّ هذا الديوان ـ كما يقول الشاعر نفسه ـ متيّز بعنصر اإليقاع والتنغيم
بشكل مكثّف (حجازي7115 ،م ،مأخوذ من موقع .)www.masress.com :إنّ التنغيم مبا أنّه يناسب الشاعر أهدافه ونفسيته وسياق
كالمه ،فمعرفته يف خطاب ما خاصة اخلطاب الشعري الذي يتميّز باملعاني الكامنة ،تعدّ أحسن طريق للكشف عن خفايا الشاعر
واملعاني اليت أراد نقلها إىل املخاطب غري مباشر .كذلك دراسة أشعار عبد املعطي حجازي من هذا املنظار يقرب الدارس خطوة ولو
كانت قصرية ،من الشاعر وأهدافه ويكشف عن خفايا خطابه الشعري إىل حدّ ما.
7ـ خلفيّة البحث
هناك عدد من العلماء الذين اهتمّوا بدراسة هذا اجلانب الصوتي ،منهم :زيد خليل القرالة (7111م) ،الذي خصّص قسماً من
مقالته املسمّاة بالتشكيل اللغوي وأثره يف بناء النّص :دراسة تطبيقية ،باحلديث عن التنغيم ودراسة قصيدة ال تصاحل للشاعر أمل
دنقل وفقاً لبعض اإلشارات الكتابية اليت توحي للقارئ بدالالت متلي عليه أن ينغّم النصّ تنغيماً خاصاً ينسجم مع مضامينه.
وكذلك هائل حممد طالب (7113م) ،ففي حبثه املسمّى بظاهرة التنغيم يف الرتاث العربي ،درس ظاهرة التنغيم يف الرتاث العربي
بعدما ادّعى كثري من الدارسني أنّه مل يعرف هذا النوع من الدراسة .وتطرّق أيضاً سامي عوض مع عادل علي نعامة (7116م) يف
دراستهما املسمّاة بدور التنغيم يف حتديد معنى اجلملة العربية إىل احلديث عن سرّ اجلمال الفنّي للتنغيم ودوره يف تفريق بني معاني
اجلمل واملقوالت النحوية والكشف عن األماكن الكامنة وراء الظاهرة من التشكيالت واملعاني.
حتاول هذا الدراسة أن تتناول هذه الظاهرة الصوتية يف أشعار أمحد عبد املعطي حجازي الشاعر املعاصر من خالل اإلجابة عن
السؤالني التاليني:
 .1ملاذا اعتمد الشاعر أمحد عبد املعطي حجازي على ظاهرة التنغيم يف خطابه الشعري؟
 .7كيف جتلّت ظاهرة التنغيم يف اخلطاب الشعري لعبد املعطي حجازي؟
3ـ منهج البحث
املنهج الذي متسّكت الدراسة به للوصول إىل اإلجابة ،هو املنهج الوصفي ـ التحليلي .فتطرّقت الدراسة يف البداية إىل احلديث عن
علم الداللة والداللة الصوتية والتنغيم لغة واصطالحاً .ثمّ تناولت داللة هذه الظاهرة الصوتية وتوظيفها يف أداء املعنى .ثم زاولت
هذه الظاهرة يف ديوان أمحد عبد املعطي حجازي األوّل املسمّى مبدينة بال قلب.
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4ـ اإلطار النظري للبحث
4ـ 1علم الداللة
1

علم الداللة هو علم منت وترعرعت أصوله يف ظلّ الدراسات اللسانية واحلديثة .الداللة يف اللغة مأخوذة من مادة «دلّ»« ،دلّ فالن
إذا هدی إليه ودلّه على الشئ» (ابن منظور ،بال تا ،مادّة دلّ) .و«دلّل الدليل :ما يستدلّ به والدليل :الدّال وقد دلّه على الطريق يدلّه داللة»
(اجلوهري ،بال تا ،مادّة دلّ) .على رأي علي بن حممد اجلرجاني (ت  816هـ) هي «يكون الشئ حبالة يلزم من العلم به العلم بشئ آخر والشيء
األول هو املدلول .فالداللة تعين ما يدلّ عليه اللفظ أو الرتكيب من معنى ،أي هي كون الشئ حبالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر ،الشيء األول

هوالدال والثاني هواملدلول» (بال تا ،ص  .)61فعلى سبيل املثال ،جرس الباب يدلّ على وجود شخص بالباب قد ضغط على الزرّ،
فصوت اجلرس هو الدالّ ووجود الشخص بالباب هو املدلول عليه والداللة هي إجياب إدراك وجود الشخص بالباب إلدراك صوت
اجلرس.
4ـ 7الداللة الصوتية
املراد بالداللة الصوتية هي اليت تستمدّ من طبيعة بعض األصوات ،فإذا حدث إبدال أو إحالل؛ صوّت منها يف كلمة بصوت آخر
يف كلمة أخری ،يؤدّي ذلك إىل اختالف داللة كلّ منهما عن األخری .تنقسم الداللة الصوتية إىل نوعني :الداللة الصوتية الطبيعية
والداللة الصوتية التحليلية .الداللة الصوتية الطبيعية هي اليت ترتبط بإحدی نظريات أصل اللغة اليت مسّاها ابن جنّي بالداللة
اللفظية ،وهي تدلّ على عالقة طبيعية بني اللفظ واملعنى .أمّا الداللة الصوتية التحليلية فهي ترتبط بتغيّر الوحدات الصوتية الذي
يتغيّر املعنى تبعًا هلذا التغيري ،باإلضافة إىل النرب والتنغيم (الكراعني1113 ،م ،ص  .)16فموضوع الدرس الصوتي يف مدارين :إمّا
البحث عن الصوت اللغوي من حيث خمرجه ومن حيث صفته وامتزاجه بغريه من األصوات وإمّا البحث عن تلك املالم الصوتية
اليت تصاحب الرتكيب اللغوي كلّه ،وذلك كالنرب والتنغيم والطول والسكت وغري ذلك من السمات الصوتية اليت هلا عالقة كبرية
بالرتكيب وفهمه (كشك7112 ،م ،ص .)11

4ـ 3التنغيم
7

التنغيم لغة « النغمة جرس الكلمة وحسن الصوت يف القراءة وغريها وهو حسن النغمة واجلمع نغم والنغم كالم خفي والنغمة الكالم احلسن» (ابن
منظور ،بال تا ،مادّة نغم) « .ونغم تنغيماً :نغم الرجل ،طرب يف الغناء والنغمة :حسن الصوت يف القراءة والتنغيم إخراج النغم وأداء املوسيقى»

(نعمة7113،م ،مادّة نغم) .والتنغيم اصطالحاً فهو تغيري يف األداء بارتفاع الصوت وافخفاضه يف أثناء الكالم العادي للداللة على
املعاني املتنوعة يف اجلملة الواحدة .للتنغيم فائدة يف معرفة نوع اجلملة إما كانت استفهامية وإما تقريرية وإما تعجبية وإما سخرية.
وكلّ ذلك يتّض ويتبيّن من خالل كيفية قراءة اجلملة ،فعلى سبيل املثال ،عندما قيل« :ذهب حممد إىل اجلامعة» وتغيّرت نغمة
الصوت يف كلّ مرّة ،يُفهم من كلّ أداءٍ معنى معيّناً على أساس علوّ الصوت وافخفاضه .إنّ لكلّ حالة نغمة معيّنة وأداء خاصّ
خيتلفان عن غريهما .وهذا يعين أنّ للجملة أكثر من معنى واحد حسب طريقة أدائها ألنّ لكلمة واحدة يف اجلملة أكثر من معنى
�Semantics .
�Intonation .

22

حبوث يف اللغة العربية :نصف سنوية علمية حمكمة لكلية اللغات األجنبية جبامعة إصفهان (خريف وشتاء 7419هـ .ق7196 /هـ .ش) ـ العدد 71

واحد بناء على تنغيمها (حممّد مناف 1116 ،م ،ص  .)135 - 134فالتنغيم هو موسيقى الكالم عند إلقائه تكسوه ألوان موسيقية ال
ختتلف عن املوسيقى ،إال يف درجة التوافق والتالؤم بني النغمات الداخلية اليت تصنع كال متناغم الوحدات واجلنبات .تظهر
موسيقى الكالم من أداء إىل آخر ومن حالة نفسية إىل آخری من حيث االرتفاع واالفخفاض .فعندما ترتفع درجة التلوين املوسيقي،
فالكالم على تنغيم مرتفع وعندما تنخفض فهو على تنغيم منخفض .أما إذا لزمت هذه الدرجة مستوی واحداً ،فاحلاصل إذن نغمة
مستوية (بشر 7111 ،م ،ص  .)533من هذا املنطلق ،التنغيم يكون على ثالثة أنواع :األوّل النغمة اهلابطة ،والثاني النغمة الصاعدة،
والثالث النغمة املستوية.
4ـ 4داللة التنغيم
بناءً على سياق الكالم واهلدف الذي يتبعه املتكلّم ،يتغيّر صوته من هبوط إىل صعود أو على العكس ،من صعود إىل هبوط .تكون
هذه التغيريات متناسبة مع مشاعر املتكلّم وأفكاره ،وكذلك مع هدفه يف الرتكيز على اخلطاب الذي هو حمطّ العناية .فاملتكلّم يغيّر
صوته يف أداء ما يريد إلثارة انتباه املخاطب إليه وكذلك يغيّره طبقاً ألحاسيسه ومشاعره .فمن هنا ،إنّه هناك صلة وثيقة بني تغيري
الصوت عند املتكلّم واهلدف الذي ينشأ من أجله اخلطاب والسياق الذي يدور عليه اخلطاب.
تؤكّد الدراسات الصوتية على أهمية التنغيم يف الداللة .فقد أكّد السّعران على أنّ« :التغيريات املوسيقية يف الكالم اليت ندعوها
التنغيم تستعملها اللغات املختلفة استعماالت خمتلفة .فعن طريق هذه التغيريات يتوسّل كثري من اللّغات إىل التعبري عن احلاالت النفسية املختلفة

وهن املشاعر واالنفعاالت ،فتستعمل تنغيماً خاصاً لكلّ من الرضا والغضب والدهش واالحتقار إىل آخره» ( 1112م ،ص  .)161كذلك أشار
املربّد إىل دور التنغيم يف التعبري عن املعاني النحوية ،فقال :إنّ اجلملة على أساس اإلطار الصوتي الذي توضع فيه ،حتمل معاني
متعددة .فاجلملة االستفهامية قد خترج عن معناها وتلبس معاني أخری ،كالتوبيخ واإلنكار بوساطة تنغيم خاصّ يؤدي به ،كهذا
القول :أقياماً وقد قعد الناس؟ ( 1388هـ ،ج  ،3ص .)778

والواقع أنّ املتكلّم ال يعتمد يف خطابه على املستوی الصريف والرتكييب لتبيني مقاصده فحسب ،بل يركن إىل جانب ذلك ،وهو
اختالف مستويات التنغيم الذي يعبّر عن مقاصد خمتلفة خلطاب واحد .إمكانات التنويع يف النغمات وفقاً لنوع الكالم وظرفه واسعة
إىل حدّ كبري .هذا التلوين املوسيقيّ يعطي الكالم روحاً ومعنى خاصاً ويدلّ على احلالة النفسية للمتكلّم ويعدّ عامالً مهمّاً لتوضي
املعنى وتفسريه ومتييز أنواع الكالم بعضها عن بعض وتبيني املعاني اإلضافية اليت ترافق الكالم من التأكيد والنفي و  ( ...املصدر نفسه،
ج  ،3ص  .)573كما يذهب عصام نور الدين إىل أنّ «سياق احلال الذي حيدّد حالة الناطق أو املرسل والسامع أو املتلقي ونوع الرسالة ووجود
مستمعني أوعدم وجودهم ونوعية املستمعني وحالتهم النفسية واالجتماعية والثقافية والسياسية ،كلّ أولئك قد يساعد أيضاً يف تنغيم اجلملة أو

العبارة تنغيماً خاصاً ويعطيها معنى حمدّداً» (حسان1111 ،م ،ص  .)164فالتنغيم قرينة صوتية سياقية تكشف عن ضرب حمدّد من أنواع
الكالم اختيارياً وتساعد على نقل املعنى إىل املخاطب ،وهلا أهمية بالغة يف اإلتيان بالكالم مطابقاً ملقامه وحاله .مبا أنّ التنغيم يكثر
يف الكالم املنطوق ،لذلك احلديث عنه يف الكالم املكتوب عمل صعب يتطلّب السعي واجلدّ .والواقع أنّ التنغيم يف الكالم يقوم
بالرتقيم يف الكتابة إىل حدّما ،فيمكن الكشف عن التغيّرات الصوتية يف الكالم املكتوب باالعتماد على الرتقيم ،وكذلك هناك بعض
القواعد الكلية اليت ميكن بها التعرّف على هذه الظاهرة يف املكتوبات ،كالقاعدة اليت تقول إنّ اجلمل التقريرية واإلخبارية اليت
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تكتمل عند البيان تكون على نغمة هابطة .وعلى العكس ،فاجلمل االستفهامية اليت تستوجب بال ونعم واجلمل اليت تتعلّق باجلمل
األخری تكون على نغمة صاعدة خترب املخاطب عن نقصان الكالم.
5ـ داللة التنغيم عند أمحد عبد املعطي حجازي
اللغة األدبية بعيدة عن أن تكون داللية حرفية فحسب ،بل هلا جانب تعبريي ينقل هلجة املتحدّث أو الكاتب وانفعاله وموقفه.
كذلك هي ال تقتصر على تقرير ما يقال أو التعبري عنه ،وإنّما حتاول أن تؤثّر على القارئ وتقنعه وتثريه وتغيّره يف النهاية (قدّور،

 7111م ،ص  .)15فإذا انتظمت بطريقة تنغيمية أو موسيقية صار التأثري مضاعفاً .يلجأ األديب إىل اللغة األدبية ،ومنها اللغة الشعرية
هلدف معيّن .وهذا اهلدف ال يتحقّق إال بآليات حمدّدة وأدوات لغوية معيّنة ،حنو التنغيم الذي يلعب دوراً فاعالً يف إيصال املعنى
املراد إىل املخاطبني ويثري بينهم انتباهاً عجيباً ملا فيه من توقع ملقاطع تنسجم مع ما سبق مساعه ،فتتحفز النفس وتتهيّأ الستقبال
املعاني واالستجابة هلا أيّاً كانت تلك املعاني.
إنّ الشاعر أمحد عبد املعطي حجازي 1عندما ترك الريف إىل املدينة ،واجه فيها القساوة والشدّة اليت مل يكن يعرفها قبل ذلك.
ففي هذا السياق احلزين ،وجد الشاعر اخلطاب الشعري وسيلة للتقليل من شعوره بالغربة والوحدة .ويبدو ذلك اإلحساس يف
دواوين الشاعر خاصة يف ديوانه األوّل املسمّى مبدينة بال قلب الذي أنشده بعد مغادرته الريف إىل املدينة وجتربته للحزن واألمل فيها.
فإنّ الشاعر يف ظلّ ذلك احلزن واألمل جرّب حياة جديدة غيّرت أفكاره وأحاسيسه ومحلته على اتّخاذ مذهب شعري يناسب
السياق اجلديد ويليق بأفكاره اجلديدة .وجد الشاعر أنّ مذهبه الرومانسي ال يناسب السياق وال حيلّ مشكلة وال يرضي أحداً ،فمن
هنا ،راح يدعو أصدقاءه إىل تركه وينشد على منهج الواقعيني ويصبّ اهتمامه على معاجلة القضايا االجتماعية خالف ما كان عليه
يف حياته الريفية ،وحاول إثر ذلك ليكون شعره وسيلة للتواصل مع الناس وسريهم حنو تغيري األوضاع ،إىل جانب كونه وسيلة
للتعبري عن أحزانه وآالمه يف البلد الغريب .مال الشاعر يف هذا املوقف اجلديد إىل استخدام التنغيم كوسيلة لتحقيق أغراضه ولذلك
هناك قرابة تامّة بني الشاعر وأفكاره وبني تغيريه الصوت يف اخلطاب الشعري.

 .1ولد الشاعر أمحد عبد املعطي حجازي عام  1135للميالد مبدينة تال يف حمافظة املنوفية مبصر .حفظ القرآن وحصل على دبلوم دار املعلمني سنة
 .1155ثم حاز البكالوريوس يف علم االجتماع من جامعة سوربن اجلديدة سنة  1182ودبلوم الدراسات املعمّقة يف األدب العربي سنة  .1121عمل يف
الصحافة وترأّ س حترير جملة "إبداع " .ترك الشاعر بلدته الريفية وذهب إىل القاهرة ليعيش فيها جتربة جديدة ويطلّ على عامل جديد ،لكنّه عانى من قسوة
املدينة وحياتها الصعبة مقارنة حبياته الريفية البسيطة وكذلك عانى هناك من الغربة والوحدة .يعبّر عن ذلك يف قصائده املتعددة (جحا1111 ،م ،ص .)437
عندما أدرك الشاعر موقفه داخل اإلطار الثوري لعصره وجمتمعه والعالقة بينه وبني الع امل ،حاول أن يبحث عن قصائده خارج نفسه وجيد مصدرها يف
اإلطار العام للحياة وموقفه فيها .حيث يعرتف ويقول« :ما لبثت أن وضعت يدي على النموذج الذي ظهر يف ديواني األول مدينة بال قلب ،منوذج الغريب يف
املدينة ،خاصة بعد أن توفّي والدي فأصبح إحساسي بالغربة قويًا وإن مل يصل أبدًا إىل حدّ القَتامة؛ ذلك ألنّ حنيين القديم لعامل واقعي أفضل عاد إىل الظهور ،حني
تهيأت جمموعة من الظروف جعلتين أومن إميانًا قويًا باالشرتاكية والوحدة العربية لقد أمدتين هذه العقيدة بالنموذج املقابل للغريب الضائع ،وهو منوذج الثوري

املتيقن( »...إمساعيل7112 ،م ،ص  .)311فبعد ما أدرك الشاعر أوضاع املدينة وتعرّف على الذين يناضلون ألجل الوطن ،غيّر مذهبه الشعري من
املذهب الرومانسي إىل املذهب الواقعي الذي وجده الشاعر خري مذهب يف ذلك السياق.
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جدير بالذكر هنا ،أنّ الشاعر وإن أعرض عن املذهب الرومانسي ،إال أنه يف هذا الديوان كان ال يزال متأثّراً بهذا املذهب،
فلذلك نری أنّ الشاعر إىل جانب جعله التنغيم وسيلة للوصول إىل أهدافه االجتماعية ،عبّر به عن إحساسه الذاتي ومشاعره
الفردية.
5ـ 1تنغيم النداء عند عبد املعطي حجازي
إنّ الشاعر بعد أن يدخل يف املدينة ويدرك أنّ احلياة املدنية الوافرة بالظلم واالستعمار ختتلف عن حياته الريفية وبعد أن يرجّ
املذهب الواقعي على املذهب الرومانسي ،حياول أن يدعو الشعراء اآلخرين إىل ترك املذهب الرومانسي ويقنعهم على اتّخاذ
املذهب الواقعي الذي كان يناسب األوضاع يف ذلك املوقف .جيد الشاعر يف تغيري األصوات طريقاً لوصوله إىل اهلدف ،فيغيّر صوته
من هبوط إىل صعود وهو ينادي أصدقائه إىل املطلوب.
ميثّل النداء يف السطور التالية طريقاً استهلّ الشاعر كالمه به؛ ذلك ألنه موصول بالتنبيه واإلثارة وجلب االنتباه ويهيّئ اجملال
لالندماج يف املوضوع واالستماع إىل املتكلّم:
ضي  /ثُمََّ َنصْحُو فَإذا الرََّكْبُ يَمُرُّ  /وَ ِإ َذا نَحْنُ تَغَيََّرْ َنا كَ ِثرياً  /وَ َتركْ َنا األَقْ ِبيةَ /
َأصْ ِد َقائِي!  /نَحْنُ َقدْ نَغْفُو قَِليلًا َ /بيْنَمَا السَََّاعَةُ ِفي املَيْدانِ تَمْ ِ
َو َخرجْ َنا ،نَقْطَعُ املَيْدا َن فِي كُلِّ اتِّ َجاهٍ (حجازي1113 ،م ،ص .)15

إنّ الشاعر يلتجئ يف السياق اجلديد إىل إيقاظ شعبه وأصدقائه من الغفلة والنوم ويتمرّد على وجدانية الرومانسيني داعياً إىل
حيوية شعرية تأخذ مادّتها من احلياة واالتّصال بالناس وجتاربهم فيفضّل اخلطاب املباشر على غري املباشر ومييل إىل النداء الذي
يتصدّر اجلملة ،وله قدرة تعبريية تتشكّل من النغمية والشدّة والطول واحلدّة املمتلئة بالشحنة الشعورية واالنفعالية ،فهذه النغمة
القوية اليت أعلى من نغمة املقاطع األخری يف اجلملة تتناسب مع التنبيه واإلثارة .يعلو صوت الشاعر عند نداء أصدقائه علوّاً يؤدّي
إىل حركة ونشاط يربز يف األلفاظ ،حيث خيتار ألفاظاً يرتك استماعها على العقول والنفوس ما يوحي بأمور مل تورد يف املعاجم .من
هذه األلفاظ اليت يعتزّ الشاعر بها ويستشفّ يف ثناياها ع ّما يوحي مبقاصده ميكن أن نشري إىل «متضي ونصحو وتغيّرنا وتركنا وخرجنا
ونقطع» .والواقع أنّ هذه األلفاظ تتناسب مع الغاية املنشودة من وجهتني :األول أنّها حتمل معاني احلركة والثاني أنّها أفعال علماً
بأنّ إحدی مميّزات الفعل داللته على احلركة.
مبا أنّ الشاعر أراد أن يوظّف النداء لتأدية أغراضه كتقوية حال احلديث والتواصل مع املتلقّي والدعوة إىل التأمّل ،فقام حبذف
حرف النداء وجعل خطابه الشعري يتّصل بالشفوية اليت متثّل األداة األساسية للتواصل ،فهكذا نادی أصدقاءه بصوت عالٍ يقرب
إىل التنادي احلميم أكثر منه إىل اخلطاب العنيف .والواقع أنّ هذا الشاعر املنادي املتكرّه الرتابة ال يكتفي باستمرار هذا الصوت ،بل
جيعله يصوّت بني الصّعود واهلبوط لينجز حقّ النداء يف التنبيه واإلثارة ،لذلك بعد أن كان صوته عالياً خيفضه يف عبارة حتمل معنى
الغفوة والسكون وهي مجلة «حنن قد نغفو قليالً» ،ثمّ مبا أنّه أراد أن يلفت أنظار أصدقائه إىل مضي الزمن الذي هو سبب التوبيخ،
يرتفع صوته ويبيّن نتيجة غفلتهم ويشري إىل مفاجئتهم املرور والتغيري بتلك النغمة الصاعدة اليت نشأت من كلمة «بينما» و«إذا»
الفجائية والنرب الذي نتج عن تقديم «السّاعة» واتّصاهلا باملفردة السابقة .مما يالحظ أنّه هناك تناسب بني النغمة عند الشاعر واملعنى
الذي حياول إيصاله إىل املخاطب ،ذلك أنّه عند احلديث عن الغفوة واجلمود خيفض صوته ويقلّل من شدّته ثمّ يعلوه وهو يتحدّث
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عن املضي واحلركة .أخرياً تنتهي السطور الشعرية بنغمة هابطة تتّسق مع نهاية الكالم الذي يثبت ويقرّر عمل الناس بعد الصحوة
واخلروج ،وهو عبارة «نقطع امليدان يف كلّ اتّجاه».
عند االنتباه إىل املقاطع الشعرية املستخدمة ،يبدو أنّ أكثرها من املقاطع املقفلة اليت ترسم لدی القارئ ذلك اجلمود والرخوة
لدی الشاعر وزمالئه الذين تغافلوا عن مرّ الزمن وما زالوا متسّكوا بثوب الرومانسية املراهق دون االهتمام مبقتضيات العصر .ميكن
القول إنّ أغلبية هذه املقاطع املقفلة (أَص ،قا ،ئي ،نَ  ،قَد ،نَغ ،فو ،لَن ،بَي ،مَس ،سا ،فِل ،مَي ،دا ،تَم ،ضي ،ثُم،
نَص ،حو  )...تعبّر عن أمرين :األوّل ثبات الشعراء وسكونهم ،والثاني اجلزم والقطع يف مرّ الزمن والتغيري.
هذا الشاعر الذي غيّر منهجه الشعري واختطى يف سري يقدّم االجتماع وآالمه على الفرد وآماله ،فريسم مدينة بغداد يف
القصيدة املسمّاة ببغداد واملوت ،مدينة الثورة والصمود وتوأم املوت ومدينة ينتظر أهلها من يساعدهم على البحث عن املنجاة ،ثمّ
ينشد خماطباً الشهيد صالح الدّين الصبّاغ ،ويقول:
صمْتَكَ الطَّويلَ يَقْطَعُ الصََّربَ اجلَ ِميلَ  /رُدََّ عََلينا! َما
ب اجلِدارِ يَهْمَسُونُ  /رُدََّ عَلينَا! إنََّ َ
صالحُ! َ /يا َ ...يا صَالحُ!  /أَطْ َفالُ بَغدَادَ ِب َجانِ ِ
َيا  ...يَا َ
ت َ ...ماتَ؟! /
ال ِمن قَبْ ِل َأنْ َيمُو َ
ب الشََّتاتُ؟  /هَلْ َيدْ ِفنونَ َقاتِ ً
ت فِي عَامِ الرََّحيلِ  /يَا قَائ َد الثُّوارِ! َيا جِريانُ ِباحلِلْ ِم النََّ ِبيلِ َ /هلْ يُجْمَعُ العُرْ ُ
الَّذي فَعلْ َ
َيا َ ...يا صَالحُ!  /إلَى اللِّقاءَِ ،لنْ َنقُولَ  ...الوَ َداع! ( املصدر نفسه ،ص.)14- 13

طبقاً ملا تقدّم ذكره ،أنّ الشاعر إثر مواجهته للسياق اجلديد واهلدف املتغيّر ،مييل إىل استخدام حرف النداء اليت تتّصف بصفيت
اجلهر والشدّة وميتدّ معها الصوت بامتداد النفس ليسمع من يناديه ممن حوله أو من بعيد عنه ،موبّخاً أو ساخطاً على صمتهم
وأعماهلم يف السطور املاضية ومستجرياً أو مستغيثاً بهم يف هذه السطور .والشاعر قد جلأ إىل حرف النداء وقام بتكرارها؛ ذلك ألنّه
قد وجد فيها متنفساً له وتعبرياً عما جيول يف صدره من الرخوة اليت مشلت املدينة ،فاحتاجت إىل من ينقذها وخيرجها من املستنقع
الذي هوت فيه .الواقع أ ّن أصوات النداء ملا متتاز بامتداد للصوت والنفس معاً ،خترب عن نفسية قائله وتبيّن غايته من النداء.
إنّ حجازي عندما ترك الريف قاصدًا إىل املدينة واجه املشاهد البشعة والواقع األليم الذي كان خيالف ما يتوقّع من املدينة ،فراح
يستعني بأصحاب الضمائر احلية ،منهم الشهيد صالح الدين الصبّاغ الذي كان قدوة للصمود واملقاومة ،من خالل ابتداء كالمه مبا
يتميّز بالطبيعة التنبيهية وتكراره وحذف مناداه حذفًا زاد على قدرته اإلثارية .ملّا كان الشاعر حياول أن جيلب انتباه خماطبه ،ذكر
وتكرّر اسم «صالح» بعد أن كان حمذوفًا بنغمة صاعدة جعلته يسري حنو املطلوب الذي ذُكر يف سطور أخری تتميّز بنغمة خفضاء
«أطفال بغداد جبانب اجلدار يهمسون».

هناك نوعان من النداء يف هذه السطور الشعرية ولكلّ منهما نغمته اخلاصة اليت توافق الغاية .إنّ الشاعر قد استخدم تارة نداء
العلم بصوت هادئ ،ثمّ رفع بصوته مستخدماً نداء الوصف «يا قائدَ الثوار! يا جريان باحللم النبيل» الذي أوصل باملتلقّي القرتاب
املنادي من مضمون الرسالة ،فهكذا حتقّق التوازن يف اإلرسال واالستقبال بني طريف اخلطاب ووصل الشاعر إىل غايته التواصلية
على أكمل وجه.
ال يسري التنغيم عند الشاعر على وترية واحدة ،بل يتفاوت بني اهلبوط والصعود .كما يتألأل التنغيم اهلابط يف اجلملة التقريرية
«أطفال بغداد »...واجلملة اخلربية «يقطع الصرب اجلميل» ويتضمّن النداء وفعل األمر واالستفهام اإلنكاري تنغيماً صاعداً ،وكذلك
االستفهام الذي يدلّ على معنى التعجّب يف سطر «هل يدفنون قاتالً من قبل أن ميوت» يوحي بتنغيم خاص.
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إنّ التنغيم الذي يتألأل عند الشاعر بأنواعه الثالثة :اهلابط والصاعد واملتوسط يف سطر واحد أي االبتداء مبوسيقى هادئة يف
عبارة «إىل اللقاء» وارتفاع الصوت عند نفي القول بالوداع لزيادة تأثري النفي والشدّة يف توكيده وكذلك استمرار الكالم بتنغيم
ي يسكن يف القلوب
متوسط تبيّن للمخاطب هدف الشاعر الذي أراد أن يقنع املخاطب على استمرار طريق الشهيد وعلى أنّه ح ّ
وينتظر تبعية أعماله واخلطوة يف طريق كان خيطو فيه .فالنغمة اهلادئة عند أداء عبارة «إىل اللقاء» والنغمة الصاعدة عند أداء كلمة
«الوداع» حتمل مقاصد الشاعر اليت أراد الرتكيز عليه ونقله إىل املخاطب.
إضافة إىل آلية التنغيم اليت متسّك بها الشاعر وعبّر بها عن أغراضه ،ميكن القول إنّه قد يلجأ إىل الوقفة يف الكالم وبها جيلب
أنظار الناس إلى ما هو مطلوبه ،كما فعل يف السطر األخري ومكث بني عبارتي «لن نقول والوداع» ،فهكذا جعل املخاطب ينتظر
الستماعه ويتأكّد من نفي الوداع.
5ـ 7تنغيم االستفهام عند عبد املعطي حجازي
إنّ الشاعر ـ كما قيل ـ رغم حماولته لرتك املذهب الرومانسي ـ كان واليزال متأثّراً بهذا املذهب يف هذا الديوان ،لذلك جند عنده
سطور شعرية تعبّر عن اهلمّ الذاتي عنده ،كالسطور التالية اليت خاطب فيها الشاعر أصدقاءه عرب أسلوب االستفهام وحاول به
التقريب منهم واالستعانة بهم:
َيا أَصْ ِد َقائِي أقْ ِبلُوا  /بَابِي لَكُم ،قَلبِي ادْخُلُوهُ َ /ت َزاحَمُوا مِنْ َحوِْلهَ ،فالبَرْدُ يَأْكُلُ كُلََّ الوَجْ ِه َ /غنُّوا مَ ِعي ...إنِّي حَ ِزينٌ! َ /يا أَصْ ِد َقائِي مَا لَكُم ال
ضغُ َقوْ ًال ال َي ِبنيُ  /هَلْ َماتَ َبيْ َننا اهلَوا ُء  /أَمْ َغاضَتْ األَلْ َفاظُ ِمنْ َف ِمي (املصدر نفسه ،ص .)143
َتسْ َمعُون َ /و َما لَها شِ َفاهُكُم َتمْ َ

إنّ الشاعر حني خياطب أصدقاءه ويتعاطف معهم ،خيتار نغمة مستوية حتاول أن جيلب أنظارهم وجيعلهم يلبّون دعوته
ويساعدونه وذلك يتجلّى يف عبارات ،مثل :يا أصدقائي وأقبلوا وقليب ادخلوه وتزامحوا من حوله وغنّوا معي .فهي تعني الشاعر
على حتقيق املطلوب وتوفّر له اجلوّ املناسب الذي جيعل أصدقاءه مستجيبني له ومتفاعلني مع نغمته املستوية .لك ّن األمر ال يسري على
ما يرام ،بل الشاعر يفاجئ بعدم تلبيتهم .وهذا يتبيّن يف تغيري النغمة عنده ،حيث يعدل من اجلهل إىل اإلعجاب وحيوّل حال
اخلطاب من اجلهل إىل إصدار ردّ فعله جتاه ما يعجبه من سكوت زمالئه وعدم استماعهم؛ كلّ ذلك بنغمة تعلو على نغمته األوىل
وترسم التعجّب واملفاجئة عنده .ال يزال الشاعر املتعجّب يستمرّ يف نغمته التعجبّية يف إطار استفهام حيمل ظنونه من أسباب عدم
االكرتاث عند أصدقائه ويتميّز بصوت يعلو النغمة السابقة مع إظهار التعجّب ويبيّن حبثه عن سعة احليلة .والواقع أنّ الشاعر خالل
نغمة الصرامة املرتفعة اليت خترب عن شدّة عجبه ،يهدأ صوته ويرسم بنغمة متلطّفة «إنّي حزين» انتظاره لسامعيه ألن يتفاعلوا معه
شعورياً ووجدانياً.
اتّض مما سبق،أنّ للتنغيم دوراً يف إضفاء داللة معيّنة على اجلملة املنغمّة .فال شك أنّه قد تفهم من مجلة واحدة معان عديدة
حسب درجة التنغيم اليت تذكر فيها اجلملة .فعلى سبيل املثال ،ميكن بنغمة صاعدة احلصول على االستفهام يف البيتني التاليني
اللذين خيلوان من أيّ أداة االستفهام:
َيحْلُمَُ ،لمْ َيحلُمْ َر َماهُ باللَّظَى َغادَر َ /يألَمَُ ،لم يَألَمْ َرأی َز ِعيمَه نَاصِر (املصدر نفسه ،ص .)177
ومن احملتمل أنّ الشاعر قد اتّكأ على التنغيم يف هذين البيتني إليصال املعنى إىل املخاطب ،حيث من يقرأ فعلني "حيلم ويأمل"
بنغمة صاعدة حيصل على االستفهام املخفي ،كأنّ شخصاً سأل :هل حيلم؟ وهل يأمل؟ وأجاب الشاعر :ال ،مل حيلم ومل يأمل.

اآلثار املرتتبة على التنغيم يف اخلطاب الشعري لعبد املعطي حجازي اعتماداً على ديوان مدينة بالقلب
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وكذلك أشار بصوت عالٍ من املقطع السابق إىل سبب عدم احللم وعدم األمل "رماه باللظى غادر ،رأی زعيمه ناصر" ،كأنّه أجاب
مرّة أخری إىل سؤال من يسأله عن السبب.
نفسية الشاعر الثائرة والغاضبة والقوية اليت تعزم على مواصلة اجلهاد وإشاعته بني مواطنيه ،تؤثّر على صوته وكيفية أدائه.
فهوعندما يصل إىل اسم من يرمز إىل الصمود واجلهاد وهو "ناصر" ،يعلو صوته ،فهكذا ينشّط ذهن املخاطب ويدعوه حنو ما يأمل
إجنازه.
لغة الشعر إذن متتاز جبملة من خصائص ،أهمّها االنفعال والتأثري قد حيدثان باملوسيقى ،خاصة عند حجازي الشاعر القروي
الذي عانى من صعوبات احلياة عند اهلجرة إىل املدينة وأراد أن يشارك املتلقي يف أحاسيسه املؤملة ،فتمسّك بالتنغيم وحاول أن يربز
جتاربه بتغيري األصوات .كما يف األسطر التالية اليت يظهر فيها التنغيم إحساس الشاعر جتاه املدنينيَ :ه َذا الكَ ِئيبُ َ /ل َعلَّهُ ِمثْلي َغ ِريبٌ /
سالم! (املصدر نفسه ،ص .)76
س َيعرِفُ الكَالمَ؟  /يَقُولُ ِلي َ ...حتََّى َ ...
َأَليْ َ

عندما يهاجر الشاعر إىل املدينة ويواجه عدم مباالة الناس بعضهم بعضاً تضيق به األحوال ويتعجّب من معاملتهم هذه ،فيميل
إىل استفهام يكمن يف باطنه التوبيخ .إنّ منطية التنغيم يف اجلمل اليت تبدأ بهمزة االستفهام ،متتاز بالصعود يف البداية والنهاية أمّا يف
الوسط فإنّ التنغيم ينخفض ،كما يف سطر «أليس يعرف الكالم» ،يعلو صوت الشاعر يف أدائه همزة االستفهام وبيانه "ليس" ثمّ
ينخفض قليالً ويشتدّ تارةً أخری عندما يصل إىل ما هو حمطّ للتوبيخ .كذلك ميكن القول إنّ النرب الذي يوجد يف "أليس" يساعد على
هذا العلوّ واالرتفاع.
حينما يواجه الشاعر الغريب الالمباالة بني املدنيني ألوّل مرّة ،يظنّ أنّهم أغرباء مثله فيشاطرهم يف احلزن بنغمة هابطة ،لكنّه
بعدما يدرك فقدان أيّ صلة وقرابة بينهم يعلو صوته ويسأل سؤاالً يبدي استعجابه الشديد جتاه املدنيني الذين ال يهتمّ بعضهم
بالبعض وال يتنعّمون بأيّ عناية والتفات يؤدّي إىل حتيّة تشيع عند اجلميع .يظهر صوت الشاعر العالي املزيج باحلزن والتعجّب يف
عبارتي "حتّى" ثمّ "سالم" .الواقع أنّ السياق يساعد على الكشف عن التنغيم الصاعد الذي يتناسب مع استفهام يقصد التعجّب؛
ألنّ هذا البيت جاء إثر األبيات اليت تلهم عن احساس الشاعر ومفاجئته جتاه املدنية وكذلك قد أنشد الشاعر هذه القصيدة يف املدينة
عندما غلب عليه اإلحساس باحلزن واألمل إثر غربته ووحدته فيها.
5ـ 3تنغيم التحسّر عند عبداملعطي حجازي
إنّه ـ كما مرّ ذكره آنفاً ـ لكلّ جتربة شعورية نظام صوتي خاص .فأي تغيري حيدث يف صوت املرسل يتبع مشاعره وأفكاره يف سياق
حمدّد مع هدف خاصّ .فمن هنا أ نّ الشعراء الذين يقصدون التواصل مع املخاطب يف خطابهم الشعري يرون هذا التغيري يف إطار
التنغيم وسيلة لتحقيق هدف التواصل وملس املتلقّي الدالالت الكامنة ،فلذلك حياول كلّ شاعر أن خيتار نغمة تناسب مشاعره
ونفسيته وتليق بكالمه وهدفه.
إنّ الشاعر عبد املعطي حجازي كغريه من الشعراء مييل إىل استخدام نغمة موسيقية مناسبة للتعبري عن احلاالت الشعورية يف
نفسه .تدلّ السطور التالية اليت تتميّز مبوسيقى هابط يظهر من احلروف واأللفاظ ،على مشاعر احلزن واألمل عند الشاعر وهو يصف
بهذه األسطر سكون املدينة وعدم حركتها وحيويتها.
شيْئاًَ ...يسْكُتُ النََّغَم َ /و َيهْ َدأُ الرََّقْصُ َو َتتعَبُ القَدَمُ  /وتَكْنُسُ الرِّ َياحُ كُلََّ َمائِدةٍ َ /ف َتسْقُطُ الزُّهُورُ  /وَ َترفَعُ األَحْزانُ ِفي أعْماقِ َنا
شيْئاً َ ...
َ
رُؤُوسَ َها الصََّغيِرةَ (املصدر نفسه ،ص .)41
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إنّ متاشي اإلنشاد مع طبيعة األصوات وموسيقى الكالم من جهة ومعايشة احلدث بصدق وبلوغ املشاعر النفسية حدّها من جهة
أخری ،يضفي على القصيدة داللة نفسية تؤثّر على شعور املتلقّي وتدغدغ فيه عواطفه فتنتقل التجربة من املرسل إىل املرسل إليه
وعندها حيدث املشاركة النفسية بينهما .هذه األبيات مبا هلا تعلّق بإحساس الشاعر الغريب واحملزون متتاز مبوسيقى هادئة خافتة يغلب
عليها السكون ،وذلك لألصوات املهموسة اليت جلأ إليها الشاعر للتعبري عن أحزانه وهمومه جتاه املدينة اخلالية من النشاط ،كهذه
احلروف اليت تتميّز باألصوات املهموسة «ش ،ف ،س ،ه ،ق ،ص ،ع ،ك ،ز» (بشر 7111 ،م ،ص  .)123وكذلك لأللفاظ اليت
تدلّ على اهلمّ والغمّ معنى ولفظاً ،حنو« :شيئاً فشيئاً ويسكت ويهدأ وتتعب وتسقط واألحزان» .كلّ ذلك أضفى على القصيدة
طابع اهلدوء والسكون والرتابة مما يليق باجلمل التقريرية اليت تتّسم بالنغمة اهلابطة .كذا ميكن القول إنّ الوقف يف الكلمات األخرية
هلذه اجلمل ،قد ساهمت يف تشكيل املوسيقى اخلافتة.
إضافة إىل ذلك ،أنه هناك قرابة تامة بني غرض الشاعر ورصفه الكلمات ،فمثالً نراه جعل العامل ما يوحي بالسكون واملعمول
الذي يتأثّر به ما يوحي باحلركة .ثم قدّم العامل على املعمول تبعاً للغاية اليت يرغب يف حتقيقها "يسكت النغم ويهدأ الرقص وتتعب
القدم وتسقط الزهور" .والواقع أنّ هذا الرصف واملوسيقى اليت ترافق الكالم تناسب نفسية الشاعر والتنغيم الذي يعبّر عنها وخيرب
املتلقّي عنها.
صدمة املدينة اليت ميضي فيها كلّ شخص مسرعاً كنمل هائل ،هي أكثر ما حرّك حجازي وأثّر به ليواصل الغناء ويقول:
سلَّة لَيمُونَ ،غادَرت القَريةَ فِي ال َفجْ ِر َ /كانَتْ حتّى َهذا الوَقتُ املَلعُونُ َ /خضْراءَ ،مُ َندََّاةً ِبالطَّلِّ  /سَاحبةً فِي أمَْواجِ الظِلِّ َ /كانَتْ َغفْوتُها
َ
اخلَضْراءُ َعروسَ الظَّري َ /أوََّاه!؟ َمنْ َروَََّ َعها؟ َ /أيُّ َي ٍد َجاعَتْ ،قَطَفَتها هذا الفَجر  /حَملتها فِي غَبشِ اإلصْباحِ  /الشََّوارعَ مُختَنقَاتٍ ،مُزدَمحاتٍ /
ك يا لَيمون (املصدر نفسه ،ص .)36- 35
شي بِ َحريق البِنزينِ!  /مِسكني  /ال أحَدٌ يشمُّ َ
أقدام ال تَتوقَّفُ ،سَيََّارات ؟ َ /تمْ ِ

الشاعر الذي فوجئ باملدينة يتحدّث يف هذه السطور عن االمتهان الذي يتعرض له اإلنسان حينما يهاجر من القرية إىل املدينة،
بصوت يعلو بدايةً حتت عنوان "سلة ليمون" ،فينخفض "غادرت القرية " ،ثمّ يصعد مرّة أخری بتكرار املسند "خضراء ومندّاة بالطلّ
وساحبة " لينتج عن تعبريات مهمّتها الداللية أن تنسب جمموعة من األحكام إىل حمكوم واحد .النرب الذي يوجد يف عبارة "حتّى" يزيد
من علوّ صوت الشاعر الذي جعل مصري الليمون متشابهاً مع جتربته يف غربة املكان وفقدان اهلوية والطبيعة .يصعد التنغيم يف عبارة
"كانت يف غفوتها اخلضراء" ،ثم يهبط يف عبارة "عروس الطري"؛ ذلك أنّ حجازي أراد أن جيعل املخاطب منتظراً ملا خيرب عنه ويبيّن
أنّ كالمه ال يتمّ ،بل يستمرّ باخلرب الذي يلقى بصوت منخفض يدلّ على النهاية واإلمتام .إنّه ـ كما قيل ـ جعل الشاعر الليمون ممثّالً
ملشاعره النفسية وجتربته احلزينة ،ولذلك عندما يری أنّه ال أحد يهتمّ بالليمون ،يعلو صوته حتسّراً ويسأل عن الذي قام بهذا النقل
سؤاالً ال يهدف الوصول إىل اإلجابة ،بل يقصد به تبيني حزنه ويأسه .تتميّز هذه القصيدة بالدرجة العالية من النغمة الصاعدة اليت
تبدو يف تكرار املسند «جاعت ،قطفت ،محلت» ،الذي يبيّن مصائب جرت على الليمون املسكني أو بعبارة أخری ،على الشاعر
احلزين .وكذلك تبدو يف تكرار اخلصائص السلبية للمدينة اليت تتضمّن الشوارع املختنقات واملزدمحات والسيارات اليت متشي حبريق
البنزين .بعدما يتحدّث الشاعر عن السيارات واألقدام اليت تتحرّك بسرعة بصوت عالٍ ،خيفض صوته تبييناً حلزنه وقلقه لليمون
الذي فقد قيمته عند الدخول إىل املدينة املختنقة بالغبار والبنزين.
أدرك الشاعر الريفي الذي كان يعيش حلظات الفراق يف املدينة ،قسوتها وعدم احلبّ بني أهلها ،فهذا أضفى على كالمه الشعور
بتأوّه وحتسّر يبدو من الصوت واملوسيقى الذي اختاره .تنقل النغمة يف األسطر التالية إحساس الشاعر يف قلب خماطبيه حينما ينشد:

اآلثار املرتتبة على التنغيم يف اخلطاب الشعري لعبد املعطي حجازي اعتماداً على ديوان مدينة بالقلب
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شتاء! (املصدر نفسه ،ص .)38
َيا وَيَلهُ ِمنْ َليله فَضاءَ /ويومِ عُطلتِ ِه َخا ٍل مِن اللِّقاءِ  /يَا وَيْله مَن لَم يُحبّ  /كُ ّل الزََّمانِ َحولَ َقلبهِ َ

يلعب التنغيم عند الشاعر دوراً فاعالً يف أنواع الفعل اإلنساني كاليأس واحلزن عن طريق التلوين يف الدرجات التنغيمية
مبستوياتها العليا واهلابطة ،حيث أبدی عن حسرته بالنغمة الصاعدة "يا ويله ومن ليله ويوم عطلته " ،ملن ليله خالٍ ليس فيه أنس
ويوم عطلته وحيد وليس له صديق أو حبيب يزيل عن وحشته ،ثمّ أهبط صوته "فضاء وخال من اللقاء" هبوطاً يتناسب مع همّه.
يتحسّر الشاعر على من يعيش وحيداً يف زمن جيتمع الناس بعضهم بعضاً ،الواقع أنّه يقارن بني قريته اليت حتمل اجتماعات
القرويني يف الليالي وأيام العطلة وأيام يرجّحون فيها التعايش والرفق على العمل وبني املدينة اليت تفقد هذا الصداقة واأللفة وختلو
من الدفء واحلنان ،حيث يصب الزمان شتاء يف قلب أهلها وساكنيها.
جيد الشاعر يف هذه املوسيقى املنفعلة وسيلة للتعبري عن جتربته امللتهبة ونقلها إىل األذهان نقالً حيّاً موحياً .هو عند ذكر عبارة "كلّ
الزمان" يعلو صوته لريكّز على أنّ املدنيني ـ كما يظهر من سياق القصيدة ـ يف كلّ زمن ضاعوا العالقة واملصاحبة وليبيّن حسرته على
هذا اجلفاف والربد ،ثمّ يسري صوته من األعلى إىل األدنى بالتوازي مع إحساسه.
اخلامتة
1ــ عبد املعطي حجازي شاعر شعيبّ انصبّ اهتمامه على الناس وحاول أن يشارك املتلقّي يف إحساساته ،لذلك اعتمد على
التنغيم ،ألنّها تقرتب من املشاعر وتكون خري وسيلة لنقلها إىل املخاطب ومساعدته على فهم املعنى ومشاركته يف خلق األثر
مشاركة نفسية تسفر عن االنفعال واالقتناع.
7ــ قد جلأ الشاعر إىل التنغيم إليقاظ شعبه وإثارة انتباهه ،ألنّ للتنغيم دوراً فاعالً يف اإلثارة والتنبيه.
3ـ قد يظهر التنغيم عند الشاعر يف استخدام النداء ،ألنّه شديد الصلة بالتنبيه وحقل مناسب لظهور التنغيم.
4ــ يتفاوت صوت الشاعر بني اهلبوط والصعود وفقاً ملا يهدف إليه وما يشعر به ،فيهبط صوته عند الوصف واخلرب واإلحساس
باحلزن ويعلوه عند النداء واألمر واالستفهام واإلشارة إىل التعجّب وما هوحمطّ لإلنكار واالهتمام.
5ــ اتّكاء الشاعر على التنغيم جعله يأتي باجلملة االستفهامية دون أي أداة .كأنّه أراد أن يشارك متلقّيه يف إنتاج خطابه الشعري
وقراءته ففهمه.
6ــ هناك تناسب بني إحساس الشاعر وتغيّراته الصوتية واأللفاظ واحلروف اليت يستخدمها ،حيث عند احلزن يهبط صوته ومييل
إىل احلروف املهموسة واملفردات اليت تدلّ على احلزن معنىً ولفظاً.
2ــ قد يصبو الشاعر إلجناز التواصل واالتّصال إىل آليات آخری ،حنو الوقفة والنرب الذي يقرب من التنغيم ورصف املفردات
اليت يستعني بها لتحقيق اهلدف.
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