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   ملخص البحث  
   يتناول هذا البحث احلديث عن بنية التوازي عند الشاعر 
ويسعى  القصيد،  يزمله  عمر  ديوان:  يف  الغيثي  شتيوي 
إلبراز تلك األنامط الرتكيبية التي يأيت عليها هذا التوازي، 
كام هيدف للوصول إىل أهم مظاهر التحول التي تطرأ عىل 
بنية التوازي، والغاية التي ألجلها كرس الشاعر تلك البنية.
دفعت  التي  األسباب  أهم  أن  إىل  البحث  توصل  ولقد     
املواءمة  قصائده  ضمن  التوازي  بنية  لكرس  بالشاعر 
والغاية  اخلارجية،  املوسيقى  عىل  واملحافظة  الرتكيبية، 
الداللية، وكل هذه األسباب مل خترج التوازي عن مظهره 

املوسيقي اإليقاعي.
الكلامت املفتاحية: 

التوازي/ املوسيقى/ اإليقاع/ عمر يزمله القصيد/ الرتكيب/ 
الداللة. 

Abstract
This research deals with the parallel structure 
of the poet Shtiwe Al - Ghaithi in Diwan: Omar 
Yazmlh al-Qasseed, and seeks to highlight the 
synthetic patterns on which this parallel comes, 
and aims to reach the most important mani-
festations of the transformation of the parallel 
structure, the goal for which the poet breaks that 
structure.
The research found that the poet's main reasons 
for breaking the structure of parallelism among 
his poems were synthetic alignment, preserva-
tion of external music, and semantic purpose. 
All of which did not depart from his rhythmic 
musical appearance.
Keywords:
Parallelism/Music/Rhythm/Omar Yazmlh 
al-Qasseed /composition/connotation.
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املقدمة:

ــيقى  ــىل املوس ــأته األوىل ع ــذ نش ــعر من ــد الش يعتم
بنوعيهــا، فالنشــأة الغنائيــة التــي ترعــرع فيهــا الشــعر 
ــه،  ــيقي ل ــب املوس ــت باجلان ــي حتكم ــي الت ــريب ه الع
واهلــدف اإليقاعــي الــذي نشــأ عــر بحــور الشــعر هــو 
غايــة الشــعراء، بــل إن بعــض النقــاد القدمــاء حــروا 
مفهــوم الشــعر بالــوزن، ومــا الــوزن إال أهــم عنــر 
ــه  ــى علي ــذي ُتبن ــي ال ــاع اخلارج ــارص اإليق ــن عن م

ــدة. القصي
ــة  ــة نوعــًا مــن الرتاب    وتضفــي املوســيقى اخلارجي
الوزنيــة واللفظيــة عــىل القصيــدة الشــعرية، وهــو 

مظهــر ال ختطئــه األذن املوســيقية املدربــة عــىل الشــعر، 
يف حــن أن املوســيقى الداخليــة أكثــر عمقــًا مــن 
ــي  ــر اخلارج ــن املظه ــا ع ــد يف كياهن ــة، إذ تبتع اخلارجي
الــذي ُتدركــه األســامع، إىل عنــارص داخليــة مــن 
التجانــس والتشــاكل والتقــارب بــن وحــدات الــكالم 
بصــورة يتلــذذ الذهــن عنــد تلقيهــا، وبطريقــة تالمــس 
العقــل والفهــم والــذوق قبــل أن تكــون مظهــرًا 

ــطحيًا. ــًا س خارجي
ــيقى  ــذه املوس ــارص ه ــد عن ــوازي أح ــد الت     ويع
الداخليــة، وهــو عنــر موســيقي جــذب أذهــان 
فباحــت  إليــه عقوهلــم،  املحدثــن، وشــّد  النقــاد 
أقالمهــم بجامليــات التــوازي، وعنــارصه الفنيــة، 
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وقدرتــه عــىل منــح القصيــدة نمطــًا مــن اإليقــاع 
واملوســيقى يعجــز عنهــا ســواه مــن أشــكال املوســيقى 
الداخليــة، لــذا فقــد جــاء هــذا البحــث ليتنــاول بنيــة 
ــاعر  ــد للش ــه القصي ــر يزمل ــوان: عم ــوازي يف دي الت

ــي. ــتيوي الغيث ش
 وتظهــر مشــكلة هــذا البحــث يف أنــه حيــاول 
ــوازي  ــة الت ــا عالق ــة: م ــئلة اآلتي ــن األس ــة ع اإلجاب
ــوازي يف  ــر الت ــرز مظاه ــا أب ــة؟ م ــيقى الداخلي باملوس
ــد؟ كيــف وظــف الشــاعر  ــه القصي ــوان عمــر يزمل دي
ــباب  ــم األس ــا أه ــوان؟ م ــذا الدي ــن ه ــوازي ضم الت
ــوازي  ــة الت ــة رتاب ــاعر إىل خلخل ــت بالش ــي دفع الت

ــد؟  ــه القصي ــر يزمل ــوان عم ــن دي ضم
ــة الوثيقــة  ــان العالق  وهيــدف هــذا البحــث إىل: بي
ــن  ــة م ــيقى الداخلي ــة، واملوس ــن جه ــوازي م ــن الت ب
جهــة أخــرى، ودور هــذا كلــه يف بنيــة القصيــدة. 
والكشــف عــن أنــامط التــوازي يف ديــوان عمــر يزملــه 
ــاعر  ــا الش ــى هب ــي اعتن ــة الت ــان الكيفي ــد. وبي القصي
ــن  ــف ع ــده. والكش ــوازي يف قصائ ــف الت ــد توظي عن
أهــم األســباب التــي كــرست بنيــة التــوازي يف ديــوان 
ــك. ــدة ذل ــن فائ ــث ع ــد، واحلدي ــه القصي ــر يزمل عم

   مــن هنــا تكمــن أمهيــة هــذا البحــث يف أنــه يســلط 
الضــوء عــىل نتــاج شــعري ، مــأه كاتبــه بأنــامط 
املوســيقى الداخليــة، وأفــاد مــن عنــارص اجلــامل 
ــة.  ــدة احلديث ــاء القصي ــا بن ــض عنه ــي متخ ــن الت والف
   وثمــة أســباب دفعــت هبــذا البحــث لــرى النــور، 
ــر  ــوان عم ــوازي يف دي ــور الت ــا حض ــن أبرزه كان م

ــة. ــة وبّين يزملــه القصيــد بصــورة الفت
   وينتهــج هــذا البحــث املنهــج الوصفــي التحليــي 
ــث،  ــي يف البح ــج العلم ــوات املنه ــىل خط ــم ع القائ
ــتقرائية  ــة االس ــن الطريق ــد م ــذي يفي ــج ال ــو املنه وه
ــك  ــج، وذل ــول إىل النتائ ــتقرائي للوص ــج االس واملنه
ــا  ــا، وحتليله ــد مالحمه ــرة، ورص ــتقراء الظاه ــر اس ع

ــج.  ــوالً إىل النتائ ــرها، وص وتفس

   وال شــك أن الدراســات الســابقة ثريــة باحلديــث 
ــر  ــق لتطوي ــت األف ــي فتح ــي الت ــوازي، وه ــن الت ع
ــث  ــاد البح ــد أف ــه، فق ــار مجاليات ــث، وإظه ــذا البح ه

ــا:  ــن أمهه ــابقة، وم ــات الس ــن الدراس ــدد م ــن ع م
ــي يف  ــريف الرتكيب ــوازي ال ــوان: الت ــة بعن    دراس
القــرآن الكريــم،2016 إلنصــاف احلجايــا، وهــي 
رســالة ماجســتر، وهدفــت الدراســة إىل احلديــث 
ــك  ــم، وذل ــرآن الكري ــي يف الق ــوازي الرتكيب ــن الت ع
ــفت  ــد كش ــة، ولق ــة املختلف ــاليب النحوي ــن األس ضم
ــي  ــامل اإليقاع ــر اجل ــن مظاه ــدد م ــن ع ــة ع الدراس
ــا  ــو م ــوازي، وه ــر الت ــة ع ــاليب النحوي ــن األس ضم

ــة. ــذه الدراس ــه ه ــادت من ــابقًا أف ــًا س ــد أنموذج يع
ــة  ــام 2004، دراس ــف ع ــد اهلل خلي ــب عب     وكت
الكريــم،  القــرآن  يف  الرتكيبــي  التــوازي  بعنــوان: 
هــدف مــن خــالل هــذه الدراســة الكشــف عــن 
مظاهــر التــوازي الرتكيبــي األفقــي يف القــرآن الكريــم، 
والبحــث يف مجاليــات هــذا التــوازي يف كتــاب اهلل 
ــة يف  ــة احلالي ــه الدراس ــادت من ــا أف ــو م ــاىل، وه تع
جانبهــا التنظــري. كــام كتــب ســامح الرواشــدة عــام 
ــف  ــعر يوس ــوازي يف ش ــوان: الت ــة بعن 1998، دراس
الصائــغ وأثــره يف اإليقــاع والداللــة، ولقــد هــدف هذا 
ــه  ــان قيمت ــوازي وبي ــر الت ــول ملظاه ــث إىل الوص البح
املوســيقية والدالليــة، ولقــد أفــاد البحــث احلــايل 
مــن بحــث الرواشــدة يف جانــب احلديــث عــن األثــر 
ــط  ــث رب ــذا البح ــًا أن ه ــوازي، خصوص ــداليل للت ال
بــن التحــول يف بنيــة التــوازي والغايــة الدالليــة التــي 

ــوازي. ــذا الت ــة ه ــل بني ــاعر لتحوي ــت بالش دفع
الســابقة  الدراســات  مــن  عــدد  تناولــت  كــام 
احلديــث عــن التــوازي بصــورة جزئيــة ضمــن رســائل 
جامعيــة، كرســالة ماهــر هاشــم عــام 2010، بعنــوان: 
بنــاء القصيــدة يف شــعر بــرى البســتاين، وغرهــا مــن 

ــة. ــات املختلف الدراس
ــابقة  ــات الس ــن الدراس ــث ع ــذا البح ــز ه    ويتمي
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بــام يــي: أنــه يبحــث يف حتــوالت بنيــة التــوازي 
ــه  ــذه البنية.أن ــاعر ه ــرس الش ــا ك ــي ألجله ــة الت والغاي
ــة،  ــن جه ــيقي م ــي املوس ــب اإليقاع ــن اجلان ــزج ب يم
واجلانــب الرتكيبــي والــداليل مــن جهــة أخــرى. كــام 
أنــه يتنــاول احلديــث عــن ديــوان مل يســبق لباحــث أن 
حتــدث عــن تقنيــة التــوازي فيــه، وهــو ديــوان: عمــر 

ــد. ــه القصي يزمل

متهيد: 
    تعتمــد القصيــدة عــىل املوســيقى بنوعيهــا، 
ــدة  ــور القصي ــن تص ــة، إذ ال يمك ــة واخلارجي الداخلي
الشــعرية دون أن تكــون املوســيقى عمودهــا الفقــري، 

ــي. ــها اإليقاع وأساس
ــي  ــة الت ــارص الفني ــة العن ــاع يف مقدم ــأيت اإليق    وي
ــا   ــه أول م ــن كون ــًا م ــدة، انطالق ــا القصي ــون منه تتك
يواجــه املتلقــي عنــد تلقيــه للقصيــدة، فاملوســيقى 
هــي التــي حتــّرك الشــعور لــدى املتلقــي بدايــة، وهــي 
ــم  ــد اهت ــاص، ولق ــه اخل ــعر إحساس ــح الش ــي متن الت
ــا  ــة، وجعلومه ــوزن والقافي ــة ال ــاء برتاب ــاد القدم النق
ــاء  ــي ال يمكــن جتاوزهــا يف بن ــة الت مــن األســس املتين
ــة، وإن أي اختــالل يف هــذه العنــارص  ــدة العربي القصي
املوســيقية اخلارجيــة مرفــوض متامــًا؛ ملــا لــه مــن أثــر يف 
خلخلــة إيقــاع القصيــدة، وإرضار بإيقاعهــا. )عبــداهلل، 

)16  :2010
ــمن، األول:  ــعرية إىل قس ــيقى الش ــم املوس   تنقس
املوســيقى اخلارجيــة، أمــا النــوع الثــاين فهــي املوســيقى 
الداخليــة، وتتكــون مــن عنــارص أكثــر عمقــًا يف 
تشــكيل القصيــدة، وأبعــد تأثــرًا يف اجلانــب اإليقاعــي 
للعمــل الشــعري، وذلــك ألهنــا ختتــص بمظاهــر 
التجانــس اللفظــي والــداليل يف بعــض األحيــان، 
والتــوازي  بأنواعهــا،  التكــرارات  عــىل  وتعتمــد 
والتجانــس والتشــاكل بــن وحــدات الــكالم اللفظيــة 
وهــذا   ،  )9  :1995 احلافــظ،  )عبــد  القصيــدة  يف 

ــل  ــعري، ب ــل الش ــن العم ــًا ضم ــس واقع ــل لي الفص
ــام  ــؤدي كل منه ــان ي ــالن متامزج ــان متداخ ــا نوع مه
وظيفتــه املوســيقية إىل جــوار اآلخــر، وإنــام يقــع 
ــب  ــري فحس ــدرس التنظ ــات ال ــا لغاي ــل هاهن الفص

 .)18  :2016 )الرشــيدي، 
ــذي  ــى أن اإليقــاع هــو العنــر الرئيــس ال    بمعن
ــاع  ــذ اإليق ــعرية، ويأخ ــيقى الش ــه املوس ــكل من تتش
معنــاه مــن طبيعتــه املتوازنــة املتســاوية، فمعنــاه النقــل 
ــيم  ــو تقس ــدودة، أو ه ــة حم ــن أزمن ــم ضم ــىل النغ ع
نقــاط  تســاوي  أو  الــكالم،  نوتــات  الزمــن عــىل 
ــن  ــكالم م ــال ال ــرى، وانتق ــة ألخ ــن نغم ــال م االنتق
ــرات  ــن فق ــاوية، وضم ــة متس ــن أزمن ــدور ضم دور ل
ــع الســليم  ــة، وهــذا مــا يمكــن لصاحــب الطب متوازن
القصيــدة  إدراكــه واإلحســاس بــه ضمــن إطــار 

 .)140-1981:139 )األرمــوين،  الشــعرية 
فــكل تآلــف إيقاعــي بــن وحــدات موســيقية 
ــًا  ــاور مع ــذه األدوار تتج ــمى دورًا، وه ــة يس متجانس
لتشــكل البنيــة اإليقاعيــة املوســيقية للعمــل الشــعري، 
ــق  ــام ُيطل ــب، إن ــعر فحس ــص بالش ــا ال خيت ــذا م وه
اإليقــاع عــىل كل تتابــع منتظــم بــن احلركة والســكون، 
أو الشــدة والرخــاوة، أو بــن النــور والظــالم وهكــذا، 
ــًا،  ــه إيقاع ــق علي ــن أن ُيطل ــم يمك ــع منتظ ــكل تتاب ف
وقــد ُأِخــذ مصطلــح اإليقــاع مــن اليونانيــة، إذ يشــر 
ــىل  ــق ع ــه أطل ــاء علي ــق، وبن ــان أو التدف ــى اجلري ملعن
ــا  ــًا؛ مل ــعرية إيقاع ــدة الش ــيقي يف القصي ــوازن املوس الت
ــكالم  ــدات ال ــم لوح ــع منتظ ــن تتاب ــه م ــتمل علي تش
مــن جهــة، وعنــارص الــوزن الشــعري مــن جهــة ثانيــة 

)وهبــة، 1984:71(. 
ــي  ــاع الداخ ــي باإليق ــاع اخلارج ــط اإليق    ويرتب
ــر،  ــل اآلخ ــام يكم ــكل منه ــًا، ف ــًا وثيق ــًا عضوي ارتباط
ولــكل منهــام دوره يف بنــاء املوســيقى الشــعرية، وليــس 
ألحدمهــا مزيــة تفوقــه عــىل اآلخــر، بــل يســهامن معــًا 
يف بنــاء اهليــكل املوســيقي للقصيــدة، وبتامســكهام 
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ــة  ــاس بوظيف ــن اإلحس ــي م ــن املتلق ــهام يتمك وجتانس
كل منهــام، وفهــم اآلليــة الفنيــة التــي يســر عليهــا كل 

ــد، 2001: 16(.  ــن )عبي ــن النوع ــن هذي م
  ويف الوقــت الــذي يعتمــد فيــه اإليقــاع اخلارجــي 
عــىل عنــارص الــوزن والقافيــة، يعتمــد اإليقــاع الداخي 
عــىل عنــارص داخليــة أكثــر عمقــًا يف مؤّداهــا املوســيقي 
ــدة  ــع القصي ــجم م ــذا ينس ــعري، وه ــص الش يف الن
العربيــة بنوعيهــا العموديــة وقصيــدة التفعيلــة، إذ 
ــوزين  ــار ال ــم املعي ــأِت لتحطي ــة مل ت ــدة التفعيل إن قصي
ــة  ــن القيم ــتفيد م ــاءت لتس ــل ج ــعري، ب ــر الش للبح
ــة،  ــة الصارم ــود القافي ــردة دون قي ــكل مف ــة ل اإليقاعي
ــن  ــطر م ــالت يف كل س ــدد للتفعي ــدد املح ــود الع وقي
ــدة  ــت القصي ــد ُبني ــا فق ــن هن ــعرية، م ــطر الش األس
ــر  ــورة أكث ــي بص ــاع الداخ ــار اإليق ــىل معي ــة ع احلديث
عمقــًا مــن القصيــدة القديمــة )أدونيــس،1971: 

 .)116
ــة  ــاول جزئي ــو يتن ــث فه ــذا البح ــبة هل ــا بالنس    أم
مــن جزئيــات اإليقــاع الداخــي، أال وهــو التــوازي، إذ 
إن اإليقــاع الداخــي واســع يشــمل عــددًا غــر يســر 
مــن املكونــات، فهــو يبحــث يف العالقــات التــي تنظــم 
ــل األديب،  ــار العم ــًا يف إط ــة مجيع ــدات الكالمي الوح
ــق  ــارب، والتواف ــاد، والتق ــس، والتض ــمل التجان فيش
ــارص  ــذه العن ــا، كل ه ــرارات بأنواعه ــويت، والتك الص
ــىل  ــادر ع ــو الق ــي، فه ــاع الداخ ــن اإليق ــل ضم تدخ
ــيقيًا  ــدارًا موس ــة مق ــدات الكالمي ــك الوح ــح تل من
فنيــًا، وبالتــايل فــإن التــوازي عنــر مهــم مــن عنــارص 

ــفي، 1985: 142(.  ــاع )اليوس ــذا اإليق ه
   وال يغفــل اإليقــاع الداخــي احلديــث عــن بعــض 
جوانــب التشــكيل الشــعري املختلفــة، ســواء يف جانب 
املعنــى والداللــة، أم يف جانــب الصــورة، أم يف اجلوانب 
ــة  ــات الداخلي ــم العالق ــو ينظ ــة، فه ــة املختلف الرتكيبي
بــن وحــدات الــكالم، وهــو ليــس جمــرد أداة موســيقية 
فحســب، بــل هــو أعــم وأوســع مــن ذلــك، حتــى إن 

ــاه اإليقــاع اخلارجــي  ــاع الداخــي يشــمل يف ثناي اإليق
كذلــك، فهــام متداخــالن ومرتابطــان معــًا يف تشــكيل 
ــة املميــزة )املعمــدي،  العمــل األديب بصورتــه اإلبداعي

 .)24 :1981
ــة  ــن جزئي ــث ع ــث احلدي ــذا البح ــاول ه     ويتن
ــر  ــوان "عم ــعري يف دي ــاب الش ــن اخلط ــوازي ضم الت
ــوازي  ــذا الت ــة ه ــىل بني ــز ع ــد"، ويرك ــه القصي يزمل
باعتبــاره جــزءًا مــن اإليقــاع الداخــي للعمــل األديب، 
وباعتبــاره مزيــة موســيقية متنــح القصيــدة تفوقــًا مجاليــًا 
وإبداعــًا موســيقيًا، ممــا يضفــي عــىل املعــاين رونقهــا، 
واأللفــاظ ســحرها، والرتاكيــب بياهنــا، فانكســار 
ــد  ــل ال ب ــًا، ب ــوازي ال يكــون عبث ــة للت ــة اإليقاعي البني
أن يكــون هبــدف، وهــذا البحــث حيــاول الوصــول إىل 
تلــك الــدالالت واألهــداف التــي ترتبــط بتحــوالت 
البنيــة اإليقاعيــة للتــوازي ضمــن القصيــدة الشــعرية. 
مــن اجلديــر هبــذا البحــث أن يضــع بدايــة احلديــث 
ــىل  ــب ع ــا يرتت ــه، وم ــوازي، وعالقات ــوم الت ــن مفه ع
ــل  ــن العم ــيقية ضم ــار موس ــن آث ــات م ــك العالق تل
الشــعري، وذلــك قبــل اخلــوض يف األنــامط التشــكيلية 

للتــوازي ضمــن املــادة الشــعرية التطبيقيــة. 
ــة  ــن الطبيع ــاه م ــوازي معن ــح الت ــذ مصطل     يأخ
ــن  ــارة ع ــو عب ــل األديب، فه ــن العم ــاكلية ضم التش
املتواليــة  أطــراف  مــن  أكثــر  أو  طرفــن  تشــاكل 
ــة  ــىل عالق ــامدًا ع ــك اعت ــام، وذل ــة، أو متاثله الكالمي
ــك  ــت تل ــواء أكان ــًا، س ــن مع ــن الطرف ــط هذي ترب
ــاد  ــس أم التض ــل أم التجان ــىل التامث ــة ع ــة قائم العالق

 .)79  :1999 )كنــوين، 
   وهــذا التامثــل أو التشــاكل بــن طــريف التــوازي ال 
ُيشــرتط فيــه التشــابه الصــويت، بمعنــى أنــه ال يشــرتط 
تشــابه الوحــدات الكالميــة تشــاهبًا تامــًا، مــع أن 
ــام يعــد شــكاًل مــن أشــكال التــوازي، إال  التشــابه الت
ــط  ــعرية يرتب ــه الش ــن فضاءات ــوازي ضم ــال الت أن مج
بعنــارص التجانــس ال بعنــارص التامثــل، فقــد تقــع 
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بعــض التشــاهبات الصوتيــة بــن الوحــدات الكالميــة 
ــوازي مــن شــكله  املختلفــة، إال أن ذلــك ال خيــرج الت
العــام، وإطــاره الذي ُوِضع لــه )احلجايــا، 2016: 8(. 
   ويعــرف التــوازي بأنــه "تشــابه البنيــات مــع 
بمعنــى   ، املعاين")مفتــاح، 1997: 259(  اختــالف 
ــا  ــا أو بنيته ــة تركيبه ــن جه ــابه م ــكالم تتش ــة ال أن بني
ــكل  ــاط ب ــى املن ــالف املعن ــع اخت ــن م ــة، ولك الرفي

ــة.  ــدة كالمي وح
ــرة  ــن فك ــًا "م ــوازي عموم ــوم الت ــق مفه    وينطل
ــام  ــن أو اختالفه ــن أو رسدي ــق نص ــىل تطاب ــة ع الرهن
مــن خــالل العالقــات التسلســلية بــن وحــدات هذين 
ــذا  ــإن ه ــة، ف ــات الصوتي ــابه النهاي ــن، وتش الرسدي
التشــابه أو التقــارب بــن الرسديــن أو النصــن يــؤدي 
إىل الرهنــة عــىل توازهيــام" )احلجايــا، 2016: 9( .
الوحــدات  إىل  نظرتــه  يف  التــوازي  ويعتمــد     
الكالميــة عــىل طبيعــة العالقــة التــي تنظــم تلــك 
الوحــدات إىل جــوار بعضهــا، إذ قــد يكــون التــوازي 
ــريف  ــة لط ــة الرتكيبي ــابه البني ــن تش ــئًا م ــًا، ناش تركيبي
الــكالم، وقــد يكــون التــوازي رصفيــًا، معتمــدًا عــىل 
ــي  ــة الت ــة املختلف ــدات الرفي ــن الوح ــس ب التجان
ــى أن  ــذا، بمعن ــه، وهك ــن أطراف ــرف م ــكل كل ط تش
للتــوازي مظاهــره املختلفــة، ومكوناتــه اإليقاعيــة 
الرابطــة لتلــك املكونــات، واملنظمــة لتلــك العالقــات 

 .)83  :1987 )الينــز، 
   هــذا يعنــي أن كل وحــدة كالميــة ضمــن اجلملــة 
ــى  ــكيل املعن ــارشًا يف تش ــهامًا مب ــهم إس ــة تس اللغوي
ــار  ــن االعتب ــذ بع ــع األخ ــة، م ــك اجلمل ــام لتل الع
معناهــا الــذي تنفــرد بــه، فــكل وحــدة كالميــة حتمــل 
ــن  ــاين ضم ــذه املع ــع ه ــا، وتتجم ــًا هب ــى خاص معن
الســياقات اللغويــة املختلفــة يف اجلمــل لتشــكل معنــى 
موحــدًا لذلــك اخلطــاب، وهــو مــا يمنــح كل وحــدة 
ــة خصوصيتهــا ومتيزهــا )لــوش، 1995: 45(.  كالمي
الرتكيــب  عنــد  التــوازي  حــدود  تقــف  وال     

فحســب، بــل تشــمل أيضــًا اجلوانــب البنيويــة يف 
ــة،  ــكيل اجلمل ــة يف تش ــات الرفي ــكالم، والتوافق ال
فالتــوازي الــريف قائــم عــىل تشــابه البنيــات الرفيــة 
ــد يف  ــة، كأن تعتم ــلة الكالمي ــراف السلس ــن أط ضم
ــاهبة  ــة متش ــة رصفي ــىل بني ــا ع ــن أطرافه ــرف م كل ط
كاســم الفاعــل واســم املفعــول واملشــتقات بأنواعهــا، 
ــراف  ــن أط ــة ضم ــاهبات الرفي ــذه التش ــامع ه وباجت
املتواليــة  هــذه  إطــار  يف  التــوازي  يتاميــز  الــكالم 

الكالميــة )احلجايــا، 2016: 14( .

التعريف بالشاعر وبالديوان:
ــود  ــمري املول ــي الش ــزام الغيث ــن ع ــتيوي ب ــو ش ه
ــة  ــاش ودرس يف منطق ــد ع ــام 1398/ 1978، وق ع
حائــل بشــامل اململكــة العربيــة الســعودية، ختصــص يف 
اللغــة العربيــة وآداهبــا، وُعــِرف بشــعريته منــذ ســنوات 
ــتر  ــهادة املاجس ــىل ش ــل ع ــية، حص ــة املدرس الدراس
والدكتــوراة يف األدب احلديــث والبالغة،مــن اجلامعــة 
اإلســالمية باملدينــة املنــورة. ولــه عــدد مــن املؤلفــات 
النقديــة والبحــوث األدبيــة، ولــه ثــالث دواويــن 
شــعرية مطبوعــة، يعــد ديــوان "عمــر يزملــه القصيــد" 
الراهــن، وللشــاعر  البحــث  ثانيهــا، وهــو مــدار 
مشــاركات عــدة يف أمســيات شــعرية ونــدوات أدبيــة، 
ــة  ــة يف صحيف ــة املتنوع ــه الصحفي ــىل كتابات ــالوة ع ع

ــكاظ. ــة ع ــن وصحيف الوط
ــعري  ــوان ش ــد، دي ــه القصي ــر يزمل ــوان: عم    ودي
ــعرية  ــن الش ــاين الدواوي ــد ث ــط يع ــم املتوس ــن احلج م
للشــاعر شــتيوي الغيثــي، وهــو صــادر عــام 2017م 
ــد  ــعودية، وق ــع بالس ــر والتوزي ــدارك للن ــن دار م ع
ــعر  ــة وش ــدة العمودي ــن القصي ــاعر ب ــه الش ــزج في م

ــة.  التفعيل

املبحــث األول: التــوازي وأنامطــه التشــكيلية يف ديــوان: 
"عمــر يزملــه القصيد": 

ــىل  ــل ع ــا ُجِع ــا م ــدة منه ــواع عدي ــوازي أن    للت
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أســاس شــكل السلســلة الكالميــة ضمــن إطــار 
الرتتيــب األفقــي أو العمــودي، وبالتــايل ينقســم فيهــا 
ــه  ــب مكونات ــىل ترتي ــم ع ــي قائ ــواٍز أفق ــوازي إىل ت الت
ــب  ــىل ترتي ــم ع ــودي قائ ــواٍز عم ــي، وت ــكل أفق بش
)احليــاين،  عموديــة  بصــورة  الكالميــة  الوحــدات 

.)25  :2004
ــة  ــة الداللي ــب البني ــوازي بحس ــم الت ــام ينقس    ك
ــى املتشــاهبة، وهــو  ــوازي البن ــة إىل قســمن، ت الرتكيبي
ــا  ــى يف معناه ــابه البن ــاس تش ــىل أس ــوم ع ــذي يق ال
وتركيبهــا، كالتشــابه بــن "ال" و"مل"، فكالمهــا للنفــي، 
ــان يف املعنــى الدقيــق بينهــام، وتــوازي  ولكنهــام خمتلفت
ــود  ــىل وج ــم ع ــوازي القائ ــو الت ــة، وه ــى املتخالف البن
بنيتــن متضادتــن يف كل طــرف مــن أطــراف التــوازي، 
ومتغايرتــن يف داللتهــام تغــرًا قــد يصــل إىل حــد 
ــرة  ــة والنك ــن املعرف ــة ب ــاد، كاملقابل ــض أو التض التناق
يف كل طــرف، أو املقابلــة بــن معنيــن متضاديــن، 
ــى يف  ــل حت ــالم، ب ــور والظ ــر، والن ــر والصغ كالكب
ــه  ــول ب ــل واملفع ــة كالفاع ــة الرتكيبي ــب النحوي اجلوان

 .)121-118  :1997 )كنــوين، 
   وهــذه األنــواع التــي مــّرت حــارضة عنــد 
ــن  ــد"، وم ــه القصي ــر يزمل ــه: "عم ــاعر يف ديوان الش
الــروري إيــراد بعــض هــذه النــامذج التمثيليــة عــىل 

أنــواع التــوازي األفقيــة والعموديــة كــام وردت.

1 . التوازي األفقي: 
   هنــاك عــدد مــن النــامذج الشــعرية التــي اشــتملت 
عــىل تــواٍز أفقــي، وفيــام يــي ســنتعرض للحديــث عــن 

بعضهــا، إذ يقــول الشــاعر )الغيثــي، 2017: 30(: 

تعاَل كام أنَت بعَض حياٍة.. وبعض مماْت 

   يتضمــن الســطر الشــعري الســابق توازيــًا أفقيــًا، 
ــىل  ــدًا ع ــي معتم ــوازي األفق ــون الت ــا يك ــًا م وغالب
يتجــاوران  التــوازي  أن طــريف  بمعنــى  الرتكيــب، 
يتكــون  إذ  الشــعري،  اخلطــاب  يف  أفقيــة  بصــورة 

ــا: ــن مه ــن طرف ــوازي م الت
تعاَل كام أنت بعض حياة 

تعاَل كام أنت بعض ممات.
ــى  ــن البن ــاس م ــىل أس ــوازي ع ــذا الت ــوم ه    ويق
ــات"،  ــد "مم ــاة" ض ــون "حي ــن ك ــًا م ــرة انطالق املتغاي
فهــذه الضديــة احلــارضة ضمــن التــوازي جعلتــه مــن 
قبيــل البنــى املتغايــرة، عــالوة عــىل التــوازي يف البنيــة 
الرتكيبيــة بــن "حيــاة وممــات" فهــام متفقتــان حتــى يف 

ــه.  طبيعــة اللفــظ الصــويت ذات
   ويقول الشاعر كذلك )الغيثي، 2017: 31(: 

وأنَت بعُض ابتهااليت وبعض دمي
      وبعــض بعــي وأجزائــي ومرهتني

    يبنــي الشــاعر هــذا التــوازي عــىل النمــط األفقي، 
اعتــامدًا عــىل العالقــات الرتكيبيــة التــي تنظــم وحدات 
املتواليــة  إذ تكونــت  ببعضهــا،  الــكالم، وتربطهــا 

الكالميــة يف هــذا النمــط مــن األطــراف اآلتيــة: 

أنت بعض ابتهااليت 
أنت بعض دمي 

أنت بعض بعي 
أنت بعض أجزائي 

إذ تشكل كل طرف من: 
أنت + بعض + اسم + ياء املتكلم 

    ولقــد حافــظ الشــاعر عــىل هــذا النمــط الرتكيبــي 
الســابق،  الشــعري  البيــت  للتــوازي يف  اإليقاعــي 
بــه عنايــة واضحــة، قاصــدًا مــن هــذا  واعتنــى 
ــده يف  ــي، وتأكي ــدى املتلق ــى ل ــق املعن ــوازي توثي الت
ــة املوســيقية التــي  ــًا مــن القــوة اإليقاعي ــه، انطالق ذهن
يشــتمل عليهــا هــذا التــوازي، واعتــامدًا عــىل الرتابــط 
الذهنــي بــن تراكيــب هــذه السلســلة، أمــا مــن جهــة 
ــوازي  ــذا الت ــي ه ــد ُبن ــة فق ــة واملتخالف ــى املتوافق البن
ــى املتوافقــة، التــي تســر ضمــن إطــار داليل  عــىل البن
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متناســب طرديــًا ضمــن كل وحــدة مــن وحــدات هــذا 
ــعري.  ــوذج الش النم

ــي،  ــه )الغيث ــاء يف قول ــا ج ــك م ــامذج كذل ــن الن وم
 :)31  :2017

ماذا أحدث عنك اليوم يا أمي
ويــا نديمــي ويــا خــويف ويــا وثنــي؟   

   يقــوم هــذا التــوازي أيضــًا عــىل أســاس الصــورة 
األفقيــة التــي تتجــاور فيهــا أطرافــه بــام يتناســب مــع 
ــعري  ــت الش ــن البي ــك ضم ــب، وذل ــة الرتكي طبيع
الواحــد، ولقــد بــدت أطــراف هــذا التــوازي كــام يــي:

يا أمي 
ويا نديمي 
ويا خويف 
ويا وثني؟

ــوازي  ــذا الت ــراف ه ــن أط ــرف م ــكل كل ط     إذ يتش
مــن: 

يا + منادى + ضمر املتكلم )مضاف إليه(. 

ــذا  ــإن ه ــق ف ــف والتواف ــة التخال ــن جه ــا م    أم
ــرة، فاألمــل  التــوازي قائــم عــىل أســاس البنــى املتغاي
ــة  ــدات كالمي ــا وح ــن، كله ــوف والوث ــم واخل والندي
ــض يف  ــدود التناق ــل إىل ح ــل تص ــا، ب ــد دالالهت تتباع
ــي،  ــبة لـــ "أم ــال بالنس ــان، كــام هــو احل ــض األحي بع
وخــويف"، وهــذا التباعــد بــن دالالت الوحــدات 
ــاعر،  ــد الش ــادى عن ــمولية املن ــي بش ــة يوح الكالمي
ــن  ــد م ــل إىل ح ــد وص ــه، فق ــة يف حيات ــه العالي وقيمت
االضطــراب الداخــي حتــى أنــه غــر قــادر عــىل حتديد 
قيمــة املنــادى بصــورة دقيقــة، فجعلــه جــزءًا مــن مجيــع 
مظاهــر حياتــه، األمــل، واخلــوف، والنــدم، والوثــن. 
ويقــول الشــاعر يف موضع آخر )الغيثــي، 2017: 45(: 

ُتباعُدنا األوقاُت فوق رصيفنا
ــّب وُتســكرنا النجــوى حنينــًا إىل احلُ   

   يقيــم الشــاعر هــذا التــوازي عــىل النمــط األفقي، 
وذلــك اعتــامدًا عــىل ترتيــب الوحــدات الكالميــة 
بصــورة أفقيــة ضمــن البيــت الشــعري الواحــد، فقــد 
جــاءت السلســلة الكالميــة مكونــة مــن طرفــن اثنــن 

مهــا: 

تباعدنا األوقات فوق رصيفنا. 
تسكرنا النجوى حنينًا 

فقد تكون كل طرف من:
فعل مضارع + نا املتكلمن )مفعول به( + فاعل.

ــن  ــن الطرف ــق ب ــي املتس ــط الرتكيب ــذا النم    وه
ــد  ــي، ولق ــه الداخ ــوازي  إيقاع ــح الت ــذي من ــو ال ه
ــي  ــه الرتكيب ــوازي بنمط ــذا الت ــن ه ــاعر م ــاد الش أف
ــة يف املتلقــي، وليمنحــه  األفقــي ليصــل إىل قــوة تأثري
ــر  ــوي أث ــذي يق ــق ال ــب والتناس ــن التناس ــدارًا م مق
املعنــى يف نفســه، أمــا مــن جهــة التوافــق والتخالــف، 
فقــد جعــل الشــاعر مــن البنيــة املتوافقــة هــي الســبيل 
للوصــول إىل تشــكيل هــذا التــوازي وتنميــة عنــارصه 
ــا  ــه: تباعدن ــة املخصصــة لعبارت ــة، أمــا الدالل اإليقاعي
ــذي  ــت ال ــة للوق ــة املعنوي ــل بالقيم ــات، فتتمث األوق
يمــر بــه الشــاعر، إنــه يمــر ثقيــاًل عــىل نفســه، حتــى إن 
أقــل األوقــات تبــدو مظهــرًا مــن مظاهــر البعــد بينــه 

ــه.  ــن مــن يتحــدث عن وب
ويقــول الشــاعر يف موضع آخر )الغيثــي، 2017: 54(: 

من آخر احللم آٍت، والسنن مدى
يطــوي احلامقــات ال حيــي هلــا عددا   

حيي املواجع، حيي عمر خيبته
حتــى اســتحال هبــذي البيــد منفــردا   

   يقيــم الشــاعر التــوازي يف هذين البيتن الشــعرين 
ــر ال  ــة التغاي ــىل بني ــم ع ــوازي القائ ــوع الت ــًا لن وفق
ــذا  ــوذج ه ــع يف نم ــه جيم ــى أن ــاكل، بمعن ــة التش بني
التــوازي بــن النفــي واإلثبــات يف قولــه: ال حيــي... 



150

مجلة العلوم اإلنسانية و اإلدارية  ،العدد )٣٠(  شعبان  ١٤٤٤ هـ - مارس ٢٠٢٣ م

بنية التوازي يف ديوان: عمر يزمله القصيد للشاعر شتيوي الغيثي

وحيــي...، كــام يقيمــه وفقــًا للنمــط األفقــي، إذ 
ــك  ــة، وذل ــورة أفقي ــة بص ــدات الكالمي ــوزع الوح تت
اعتــامدًا عــىل نظامهــا الرتكيبــي املتناســب مــع اإليقــاع 
مــن  الكالميــة  املتواليــة  تكونــت  فقــد  الداخــي، 

ــة: ــراف اآلتي األط

يطوي احلامقات 
ال حيي هلا عددًا 

حيي املواجع 
حيي عمر خيبته.

فقد تكون كل طرف من هذه األطراف من:
فعــل مضــارع + فاعل مســترت تقديــره هــو + مفعول به.

    وهــذا التناســق يف تشــكيل بنيــة هــذه األطــراف 
منحهــا عنــرًا إيقاعيــًا متمثــاًل بالتــوازي، وهــو 
العنــر الــذي أعطــى املعنــى قوتــه التأثريــة يف 
مــع  واندماجــًا  تفاعــاًل  أكثــر  وجعلــه  املتلقــي، 
مكونــات هــذا املعنــى، كــام بنــى الشــاعر هــذا التوازي 
عــىل أســاس البنــى املتوافقــة، ممــا جعلهــا تقــرتب أكثــر 
فأكثــر ضمــن إطــار البنيــة الرتكيبيــة والداللــة املتقاربــة 

ــعري.  ــوذج الش ــذا النم ــن ه ــقة ضم واملتناس
ــة  ــة واضح ــاعر عناي ــى الش ــد اعتن ــا فق ــن هن    وم
ــوازي األفقــي ضمــن إطــار هــذا الرتكيــب  ــراد الت بإي
ــة  ــوازي يف تقوي ــذا الت ــن ه ــاد م ــد أف ــوي، ولق اللغ
ــب  ــىل اجلان ــامدًا ع ــك اعت ــي، وذل ــدى املتلق ــى ل املعن
اإليقاعــي املوســيقي الــذي يؤثــر يف املتلقــي، ويقــوده 
ملزيــد مــن التفاعــل والتامهــي مــع الســياق الشــعري، 
ليصــل الشــاعر يف هنايــة املطــاف إىل غايتــه الفنيــة 

ــل.  ــوازي اجلمي ــذا الت ــر ه ــة ع والداللي

2 . التوازي العمودي: 
ــوازي  ــىل الت ــرة ع ــدة وكث ــامذج ع ــام وردت ن    ك
األفقــي عنــد الشــاعر، فهنــاك أيضــًا نــامذج عــدة عــىل 
ــه  ــاء يف قول ــا ج ــك م ــن ذل ــودي، وم ــوازي العم الت

)الغيثــي، 2017: 28(: 

فال املغفراُت حتّل عليهم..
وال مطٌر يف يقن النهى

   يبنــي الشــاعر هــذا التــوازي يف القصيدة الشــعرية 
ــًا مــن ترتيــب  عــىل النمــط العمــودي، وذلــك انطالق
الوحــدات الكالميــة بصــورة عموديــة ضمــن ســطرين 
شــعرين، ويتشــكل هــذا التــوازي مــن طرفــن اثنــن، 

مهــا:

ال املغفرة حتل عليهم. 
ال مطر يف يقن النهى.

ويتكون كل طرف من أطراف هذا التوازي من:
ال + اسم مرفوع + بقية اجلملة.

ــي  ــوازي اإليقاع ــذا الت ــاعر هب ــى الش ــد أت     ولق
كــي تتثبــت هــذه املعــاين املرتبطــة بأطرافــه عــر 
إيقاعهــا املوســيقي، عــالوة عــىل كوهنــا حتمــل معنــى 
ــاين مــن كل  خمصصــًا، ولقــد بنــى الشــاعر املكــون الث
ــاءت األوىل:  ــد ج ــن، فق ــن خمتلفت ــن بنيت ــرف م ط
الرمحــة، يف حــن جــاءت الثانيــة: مطــر، وهــذا ختالــف 
مــن جهــة التعريــف والتنكــر، فالطــرف األول حيمــل 
بنيــة التعريــف، يف حــن أن الطــرف الثــاين حيمــل بنيــة 

ــر.  التنك
ويف موضــع آخــر يقــول الشــاعر أيضــًا )الغيثــي، 

 :)29  :2017

أشقُّ لديَك الغاممَة
كيام ُتغيَثك من مطر الروِح

كيام تقّبَل رأسَك
اة( َ مثل )الرسَّ

   يبنــي الشــاعر التــوازي هاهنــا عــىل النمــط 
العمــودي، الــذي يقــوم عىل أســاس ترتيــب الوحدات 
ــًا،  ــًا عمودي الكالميــة ضمــن النمــوذج الشــعري ترتيب
ــوازي يتكــون مــن طرفــن اثنــن، مهــا: وذلــك أن الت
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كيام ُتغيَثك من مطر الروِح
كيام تقّبَل رأسَك

   إذ يتكون كل طرف من هذين الطرفن من: 
كيَم + فعل + مفعول به.

    ويتناســب الطرفــان يف هــذا الرتكيــب وفقــًا 
ــذا  ــاعر يف ه ــد الش ــد اعتم ــاعر، ولق ــه الش ــى ب ــا أت مل
التــوازي عــىل البنــى املتوافقــة، فــإن بنيــة املعنــى 
والرتكيــب ضمــن الطــرف األول مــن التــوازي متوافق 
ــوة  ــن ق ــاعر م ــاد الش ــد أف ــاين، ولق ــرف الث ــع الط م
اإليقــاع املرتبطــة بمكونــات التــوازي يف تأكيــد املعنــى 
ــي  ــر اإليقاع ــذا املظه ــو ه ــه نح ــي، وجذب ــدى املتلق ل
ــة  ــة لصيق ــة إيقاعي ــودة بطريق ــة املقص ــال الدالل إليص

ــل.  ــروح والعق بال
ــي،  ــًا )الغيث ــه أيض ــاء يف قول ــا ج ــامذج م ــن الن    وم

:)32-31  :2017

سمعُت منَك متام الليِل أغنيًة 
حَلَــِن أّيــام  صباحــًا  رأيــَت  ومــا    

ظننُت أنك باٍق يف مرابعنا
ومــا وجدُتســوى الرتحــال والّظَعــِن   

سامرُت نارَك أشُدوها عىل وتٍر
اهلــوى..وأين وأحاديــُث  "الغــى"  نــاُر   

النمــط  عــىل  التــوازي  هــذا  الشــاعر  يبنــي     
ــن  ــكالم ضم ــدات ال ــت وح ــد ترتب ــودي، فق العم
كل طــرف مــن أطرافــه بشــكل عمــودي حتــى يتبــن 
ــي، إذ  ــكيله الفن ــاع وتش ــذا اإليق ــر ه ــي مظه للمتلق
ــة أطــراف هــي: ــة مــن ثالث ــة الكالمي تكونــت املتوالي

سمعت منك ... 
ظننت أنك ... 

سامرت نارك .... 

ــلة  ــذه السلس ــراف ه ــن أط ــرف م ــون كل ط     تك

مــن:
فعل ماٍض + تاء املتكلم .

ــام  ــًا ك ــًا عمودي ــب نمط ــذا الرتتي ــذ ه ــد أخ     ولق
الســابق،  الشــعري  النمــوذج  خــالل  مــن  يظهــر 
ــذب  ــن ج ــوازي م ــذا الت ــر ه ــاعر ع ــتطاع الش واس
ذهــن املتلقــي اعتــامدًا عــىل اجلانــب املوســيقي احلــارض 
فيــه، وتبعــًا للقيمــة املوســيقية اإليقاعيــة التــي يتشــكل 
ــة  ــة اإليقاعي ــت القيم ــد متثل ــوازي، وق ــذا الت ــا ه منه
ــن  ــوازن ب ــن الت ــط م ــق نم ــوازي بتحقي ــذا الت يف ه
الوحــدات الكالميــة املكونــة للنــص الشــعري، وبنــاء 
ــده،  ــى وتأكي ــة املعن ــاعر لتقوي ــل الش ــد توص ــه فق علي
أمــا مــن جهــة البنــى فقــد أقــام الشــاعر هــذا التــوازي 
عــىل البنــى املتوافقــة، إذ تنتمــي كل وحــدة كالميــة إىل 
ــدات  ــن وح ــا م ــام جياوره ــط ب ــداليل املرتب ــا ال حقله

ــرى.  ــة أخ كالمي
ومــن النــامذج أيضــًا مــا جــاء يف قولــه )الغيثــي، 

 :)35  :2017

ُل؟ رحلُت وما زاُد الذي َيرَتحَّ
ــوا ســوى وجــِع العشــاِق حــن َتَبّدُل   

رحلُت وما يف ُجْعبَتي غر َأْحرف
وهتّلــُل اهلــوى  بمحــراِب  ُتصــي    

النمــط  عــىل  التــوازي  هــذا  الشــاعر  يقيــم     
ــة  ــورة عمودي ــه بص ــت أطراف ــد ترتب ــودي، فق العم
ــن  ــوازي م ــذا الت ــّون ه ــوذج، إذ تك ــذا النم ــن ه ضم

ــا:  ــن مه ــن اثن طرف

رحلت وما زاد الذي يرتحل؟
رحلت وما يف جعبتي غر أحرف 

   إذ ابتــدأ الشــاعر كل طــرف مــن هذيــن الطرفــن 
بـــ "رحلــُت"، وهــو مــا منحهــا مظهــرًا تكراريــًا مميــزًا، 

فقــد جــاء كل طــرف عــىل النحــو اآليت:

رحل + تاء الفاعل + ما: االستفهامية/ النافية.
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    واســتطاع الشــاعر عــر هــذا التــوازي أن يمنــح 
العبــارة الشــعرية قــوة تأثريــة أكــر ممــا لــو كانــت عليه 
دون التــوازي، فالقيمــة املوســيقية اإليقاعيــة التــي 
يتشــكل منهــا هــذا التــوازي هــي التــي متنــح العبــارة 
قوهتــا، أمــا مــن جهــة البنــى املتوافقــة واملتخالفــة فقــد 
بنــى الشــاعر نموذجــه الشــعري عــىل البنــى املتوافقــة، 
ــاس  ــىل أس ــة ع ــبة قائم ــة متناس ــع لدالل ــي ختض الت
التشــاكل ال عــىل أســاس التناقــض، عــىل الرغــم مــن 
أن "مــا" يف الطــرف األول كانــت اســتفهامية، ويف 
ــى مل  ــة، ولكــن ســياق املعن ــت نافي ــاين كان الطــرف الث

ــض.  ــن التناق ــيئًا م ــل ش حيم
   ويقول كذلك )الغيثي، 2017: 62-61(: 

آخر حلم الطفولة   
آخر وجه احلياة

أنام بحلمي عىل ساعديك

ــًا  ــًا عمودي ــاين توازي ــطران األول والث ــل الس    يمث
ضمــن هــذه القصيــدة الشــعرية، إذ ترتتــب الوحــدات 
ــاب األديب،  ــن اخلط ــة ضم ــورة عمودي ــة بص الكالمي

ــن:  ــرف م ــون كل ط ويتك
آخر + مضاف إليه + مضاف إليه ثاٍن.

   أمــا مــن جهــة البنيــات فــإن هــذا التــوازي قائــم 
عــىل أســاس البنــى املتوافقــة، وهــذا التوافــق آٍت 
ــر"  ــة "آخ ــه لفظ ــر إلي ــذي تش ــى ال ــة املعن ــن طبيع م
التــي كررهــا الشــاعر يف بدايــة كل طــرف مــن طــريف 

ــوازي. الت
ويقول كذلك )الغيثي، 2017: 69-68(: 

نستغفُر الشعَر، ما كانت قوافله
إال عذابًا بواديكم ووادينا

نستغفر الليَل ممّا قد جناُه بنا
هذا الّسهاُد وقال احلزُن: آمينا  

نستغفُر احلبَّ حن احلبُّ مّجعنا 
وحن فّرقنا بالُبعد ناعينا

نستغفُر الّدمَع يف عينيك ما َبقيت 
يف العاملن ُدموٌع للمصلينا

ــعرية  ــطر الش ــذه األس ــن ه ــوازي ضم ــوم الت    يق
عــىل النمــط العمــودي، فقــد ترتبــت أطرافــه عموديــًا 
ــراف  ــذه األط ــدت ه ــد ب ــدة، وق ــذه القصي ــن ه ضم

كــام يــي:
نستغفر الشعَر.

نستغفر الليَل 
نستغفر احلبَّ 

نستغفر الدمَع.
   إذ يتكون كل طرف من أطراف التوازي من:

نســتغفر + فاعــل )ضمــر مســترت تقديــره نحــن( + 
مفعــول بــه منصــوب.

   ولقــد قــام هــذا التــوازي العمــودي عــىل أســاس 
البنــى املتوافقــة واملتشــاهبة، ولقــد ُمنِــح هــذا التشــابه 
والتوافــق انطالقــًا مــن تكــرار لفــظ "نســتغفر" يف 
ــواٍز  ــود ت ــو معه ــام ه ــرار ك ــرف، فالتك ــة كل ط بداي
ــة،  ــدات الكالمي ــن الوح ــكي ب ــىل التشــابه ال ــم ع قائ
ــم إن  ــواٍز تكــرارًا، ث ــواٍز، وليــس كل ت فــكل تكــرار ت
الوحــدات الكالميــة: الشــعر، الليــل، احلــب، الدمــع، 
ــة قائمــة عــىل أســاس التغايــر، إذ قــد  وحــدات كالمي
ال جيمعهــا معنــى واحــد يضمنهــا، وبالتــايل فــإن هــذا 
ــم  ــاهبة، ث ــى املتش ــىل البن ــه ع ــم يف أساس ــوازي أقي الت
ــى.  ــك البن ــن تل ــر ب ــاين إىل التغاي ــه الث ــول يف جزئ حت

ــوازي  ــذا الت ــص هل ــى املخص ــبة للمعن ــا بالنس    أم
فيتمثــل باعتــامد الشــاعر عليــه للوقــوف عــىل عتبــات 
ــز  ــام رك ــرات، ك ــذه الع ــوط هب ــي املن ــى العاطف املعن
عــىل إيــراد األلفــاظ املعرفــة بـــ "أل" التعريــف: احلب، 
الدمــع، الشــعر، الليــل، بقصــد منــح هــذه الوحــدات 
ــدى  ــودة ل ــا معه ــو أهن ــام ل ــة ك ــة داللي ــة قيم الكالمي
املتلقــي، وقــد مــّرت بــه، وكــام لــو أن الليــل والشــعر 
...، كلهــا منوطــة بشــخصية هــذا الشــاعر ومرتبطة به.
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ــوع  ــف وتتن ــوازي ختتل ــامط الت ــإن أن ــذا ف    وهك
ــه  ــالف بنيت ــاب األديب، وباخت ــكل اخلط ــالف ش باخت
ــة، ولكــن ثمــة بعــض مالمــح التحــول التــي  الرتكيبي
تطــرأ عــىل مظاهــر ذلــك التــوازي، انطالقــًا مــن غايــة 
دالليــة، أو حاجــة موســيقية إيقاعيــة، مما جيعل الشــاعر 
أو األديــب يكــرس بنيــة هــذا التــوازي، وُيدِخــل نمطــًا 
مــن التحــول عــىل بنيتــه، كــي يصــل ملبتغــاه اإليقاعــي 
قيمــة  أو  الفنيــة،  الدالليــة  حاجتــه  أو  املوســيقي، 
ــوازي، وهــذا  ــد منهــا ضمــن تركيــب الت ــة ال ب تركيبي
ــراز  ــل بإب ــث، ويتمث ــن البح ــس م ــدف الرئي ــو اهل ه
أهــم تلــك التحــوالت التــي تطــرأ عــىل بنيــة التــوازي 

ــا.  ــة منه والغاي
   وهــذه األنــواع للتــوازي معهــودة لــدى املتلقــي، 
ــىل  ــرأ ع ــول تط ــر للتح ــة مظاه ــن ثم ــة، ولك ومعروف
ــة  ــا، ولغاي ــدف م ــاعر هل ــا الش ــأيت هب ــوازي، ي ــة الت بني
بعينهــا، وهــو مــا يضفــي عــىل التــوازي رونقــًا إبداعيــًا 
ــد  ــل ق ــًا، ب ــودة دوم ــة مقص ــت الرتاب ــًا، فليس خمتلف
تكــون خلخلــة الرتابــة بحــد ذاهتــا وســيلة للوصــول 

ــع. ــي بدي إىل مظهــر فن

املبحث الثاين: غايات التحول يف بنية التوازي:
   يــأيت التحــول يف بنيــة التــوازي ضمــن أطــر فنيــة 
ــىل  ــق ع ــا ينطب ــو م ــة، وه ــة وتركيبي ــات داللي وغاي
عــدد كبــر مــن نــامذج التــوازي يف ديــوان عمــر يزملــه 
القصيــد، األمــر الــذي جيعلــه بمثابــة ظاهــرة إيقاعيــة 

ــامم.  ــرة باالهت جدي

1 . املواءمة الرتكيبية:
   قــد يلجــأ الشــاعر لكــرس رتابــة اإليقــاع الداخــي 
مــن أجــل املحافظــة عــىل الرتكيــب، بمعنــى أن الغايــة 
ــة  ــل بني ــاعر لتحوي ــع بالش ــي تدف ــي الت ــة ه الرتكيبي
ــن  ــر ضم ــي تظه ــة الت ــا االعتيادي ــن هيئته ــوازي ع الت
أطرافــه املختلفــة مــن أجــل الوصــول إىل تركيــب 
لغــوي ســليم، فرتاكيــب اللغــة جتــر الشــاعر يف بعــض 

ــب  ــق الرتكي ــي تواف ــكالم ك ــة ال ــر هيئ ــان لتغي األحي
ــح.  الصحي

   ويقصــد بالرتكيــب هنــا ذلــك املســتوى اللغــوي 
ــة  ــدات الكالمي ــات الوح ــاس عالق ــىل أس ــم ع القائ
ــث  ــناديًا، بحي ــًا إس ــًا ارتباط ــا مع ــا، وارتباطه ببعضه
يشــر كل جــزء مــن هــذا الرتكيــب إىل جــزء مــن معنى 

ــاين، 1983: 210(.  ــوص )اجلرج ــكالم املخص ال
   ويــأيت احلديــث عــن الرتاكيــب والبنــاء الرتكيبــي 
ــي يف  ــتوى الرتكيب ــار املس ــن إط ــريب ضم ــكالم الع لل
ــات  ــل مكون ــه حتلي ــم خالل ــتوى يت ــو مس ــة، وه اللغ
ــند  ــند ومس ــن مس ــنادية م ــا اإلس ــة إىل عنارصه اجلمل
إليــه ومكمــالت هلــذه العمليــة اإلســنادية )عبــد 

 .)195  :1998 التــواب، 
   ويــرى متــام حســان أن األوىل بالرتاكيــب اللغويــة 
عــدم االكتفــاء بدراســة عنــارص اإلســناد فحســب، بل 
يتوجــب عــىل دراســة الرتاكيــب أن تتســع لتشــمل كافة 
ــاليب  ــن أس ــوي، م ــوي اللغ ــكيل البني ــر التش مظاه
إفصاحيــة متنوعــة، كاحلديــث عــن االســتفهام والنــداء 
واألمــر والنهــي، وهكــذا، وذلــك للوقــوف عــىل 
ــا  ــة يف نظامه ــة العربي ــزة للغ ــة املمي ــس الرتكيبي األس

ــان، 2006:18(.  ــي )حس الرتكيب
   ويتخــذ الشــعراء بعــض املظاهــر التحويليــة 
للتــوازي جمــاراة لرتاكيــب اللغــة الســليمة الصحيحــة، 
ــة  ــي يف بني ــر التحوي ــذا املظه ــىل ه ــامذج ع ــن الن وم
ــي،  ــه )الغيث ــاء يف قول ــا ج ــاعر م ــد الش ــوازي عن الت

 :)29  :2017

أهيا الوطُن امُلشتهى
يا نبيَذ احلياة 

أهيا امُلرجتى.. والذرى..واملامت
أهيا املتسكع يف القلِب

ــة  ــن أربع ــابقة م ــة الس ــة الكالمي ــون املتوالي    تتك
بعضــًا،  بعضهــا  فــوق  عموديــًا  تتاميــز  أطــراف، 
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فالتــوازي هاهنــا تــواٍز عمــودي، يبــدأ كل طــرف منهــا 
بـــ "أهيــا"، وهــي أداة نــداء، يليهــا منــادى معــّرف بـــ 
"أل" التعريــف، هــي عــىل التــوايل: الوطــن، املرجتــى، 

ــكع.  املتس
ــن  ــف ضم ــب ختتل ــذا الرتكي ــة ه ــر أن رتاب    غ
ــاة، إذ مل  ــذ احلي ــا نبي ــه: ي ــو قول ــاين ، وه ــرف الث الط
يكــن املنــادى هاهنــا معّرفــًا بـــ "أل"، وهــذا عىل ســبيل 
البنــى املتغايــرة، إذ حتــّول طــرف هــذه السلســلة 
ــه حــال األطــراف األخــرى، وقــد  ــة عــام علي الكالمي
أتــى الشــاعر هبــذا التحــول للمواءمــة الرتكيبيــة، 
وذلــك أن "يــا" التــي للنــداء ال يليهــا املعــّرف بـــ "أل"، 
ففــي قواعــد العربيــة إذا نــودي املعــرف بـــ "أل" فإنــه 
ــو  ــش، 2001: 342(، وه ــن يعي ــادى بـــ "أهيا")اب ين
مــا كان يف األطــراف األخــرى، ولكــن ملــا كان املنــادى 
أداة  اختلفــت  التعريــف  "أل"  مــن  خيلــو  "نبيــذ" 
النــداء، وتغايــرت بنيــة هــذا الطــرف موافقــة للجانــب 
الرتكيبــي املرتبــط برتكيــب أســلوب النــداء يف العربيــة. 
ويقــول الشــاعر يف موضع آخر )الغيثــي، 2017: 45(:

فال الّشعُر أبقانا كراَم قبيلٍة 
وال نوقنا ترسي ِخفافًا مع الركِب

وال وطٌن حينو علينا إذا ارمتى 
بأحضانِِه عشٌق تفيض بِه ُسحبي

يتكــون التــوازي الســابق مــن ثالثــة أطــراف، 
يتشــكل كل طــرف منهــا عــر عنــارص تركيبيــة لغويــة، 

ــي: هــي كــام ي
ال النافيــة + اســم مرفــوع + فعــل: مــاٍض/ مضــارع + 

اســم منصــوب. 
ــة  ــدات الكالمي ــوي للوح ــب اللغ ــذا الرتكي    وه
ــن  ــاين م ــن األول والث ــن الطرف ــارص ضم ــت العن ثاب
ــرف  ــن الط ــه ضم ــن نمطيت ــّول ع ــم يتح ــوازي، ث الت
ــة األوىل:  ــزاء الثالث ــىل األج ــة ع ــع املحافظ ــث، م الثال
ــم بعــد  ــة + اســم مرفــوع + فعــل مضــارع، ث ال النافي

ــاعر  ــأيت الش ــب، في ــذا الرتكي ــة ه ــرس رتاب ــك تنك ذل
ــة  ــه مجل ــم يلي ــرور، ث ــار واملج ــن اجل ــة م ــبه مجل بش
رشطيــة، وهــو حتــّول يف اهليئــة الرتكيبيــة التــي اعتمدها 
ــذا  ــاء ه ــد ج ــاين، وق ــن األول والث ــاعر يف الطرف الش
ــاراة  ــلة جم ــن السلس ــث م ــرف الثال ــول يف الط التح
ــل  ــى، فالفع ــط باملعن ــي ترتب ــة الت ــة الرتكيبي للمواءم
ــدأ  ــا ب ــن هن ــىل"، م ــر "ع ــرف اجل ــدى بح ــو" يتع " حين
التحــول ضمــن هــذا الطــرف مــن السلســلة، ممــا فتــح 
ــة  ــك الرتاب ــه تل ــدع عن ــي ي ــاعر ك ــام الش ــاب أم الب
التــي ضمنهــا الطرفــن األول والثــاين، واالنتقــال 
ملظهــر تركيبــي جديــد، اعتــامدًا عــىل التحــول الرتكيبــي 

ــث.  ــرف الثال ــرأ يف الط ــذي ط ال
ــي،  ــر )الغيث ــع آخ ــك يف موض ــاعر كذل ــول الش    ويق

 :)61  :2017

سأبقى صغرًا 
أحدق فيك كدهشتنا األوليِة 

َأرَسُح بن فضاٍء قديٍم لعينيِك 
ُأخِرُج لعبتنا األزلية

ــعرية  ــطر الش ــذه األس ــن ه ــطر م ــل كل س    يمث
ــودي، إذ  ــوازي العم ــراف الت ــن أط ــًا م ــة طرف األربع
ــوق  ــم ف ــندة إىل املتكل ــة املس ــال املضارع ــب األفع ترتت
بعضهــا ضمــن هــذه السلســلة الكالميــة، انطالقــًا مــن 
ــم  ــىل الرغ ــوازي، وع ــذا الت ــة هل ــاعر األفقي ــة الش رؤي
مــن أن هــذه السلســلة تتكــون مــن أربعــة أطــراف، إال 
أن لــكل طــرف منهــا خصوصيتــه الرتكيبيــة، فالعنارص 
الثابتــة ضمــن كل طــرف منهــا هــي: الفعــل املضــارع 
ــات  ــائر املكون ــف س ــم ختتل ــا"، ث ــترت "أن ــل مس + فاع
األخــرى التــي يتكــون منهــا كل طــرف، ففــي الطــرف 
ــرف  ــال(، ويف الط ــوب )احل ــم املنص ــاء االس األول ج
ــث  ــرف الثال ــرور، ويف الط ــار واملج ــاء اجل ــاين ج الث
جــاء الظــرف واملضــاف إليــه، يف حــن جــاء الطــرف 
ــايل  ــه(، وبالت ــول ب ــوب )املفع ــم املنص ــع باالس الراب
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ــىل  ــامدًا ع ــًا اعت ــرف تركيبي ــات كل ط ــت مكون اختلف
ــن  ــي ح ــكالم، فف ــه ال ــدأ ب ــذي ابت ــل ال ــة الفع طبيع
ــل  ــتدعي الفع ــاالً، يس ــى" ح ــل "أبق ــتدعي الفع يس
"أحــدق" جــارًا وجمــرورًا، ويســتدعي الفعــل "أرسح" 
ظرفــًا، ويســتدعي الفعــل "ُأخــِرُج" مفعــوالً بــه، 
ــىل  ــامدًا ع ــوازي اعت ــذا الت ــل ه ــد ختلخ ــا فق ــن هن م
ــة لــكل طــرف مــن هــذه األطــراف،  الطبيعــة الرتكيبي
وهــو ترتيــب اتبعــه الشــاعر مراعــاة للتــواؤم الرتكيبــي 

ــكل فعــل مــن هــذه األفعــال.  ــط ب املرتب
ويقول الشاعر كذلك )الغيثي، 2017: 72(: 

ُنعيُد طفولة األشياِء 
نكُتُبها

ُنسّميها
ُنرّتُبها

   يقيــم الشــاعر التــوازي يف هــذه األســطر الشــعرية 
ــًا  ــه عمودي ــب أطراف ــودي، إذ ترتت ــط العم ــىل النم ع
ــرف  ــون كل ط ــعرية، ويتك ــة الش ــذه القطع ــن ه ضم

ــن: ــرف األول - م ــدا الط ــا - ع منه
فعــل مضــارع + فاعــل مســترت تقديــره )نحــن( + 

ــه.  ــول ب ــب مفع ــع نص ــل يف موض ــر متص ضم
هــذه الرتابــة الرتكيبيــة حــارضة يف األطــراف مجيعــًا 

عــدا الطــرف األول الــذي يتكــون مــن:
فعــل مضــارع + فاعــل ضمــر مســترت تقديــره )نحــن( 

+ اســم )مفعــول بــه( + مضــاف إليــه.
ــة     ويعــود الضمــر املنصــوب يف األطــراف الثالث
فقــد ظهــر  وبالتــايل  املفعــول،  هــذا  إىل  الالحقــة 
ــع، إذ  ــث والراب ــاين والثال ــراف: الث ــول يف األط التح
التقديــر: نكتــب طفولــة األشــياء، نســمي طفولــة 
ــب  ــر أن الرتكي ــياء، غ ــة األش ــب طفول ــياء، نرت األش
ــص  ــن التخل ــد م ــتقيم، وال ب ــو ال يس ــذا النح ــىل ه ع
مــن بعــض مكونــات الرتكيــب كــي يتناســب اإليقــاع 
ــا"  ــر "ه ــن الضم ــاعر م ــل الش ــاًل، فجع ــبًا مجي تناس

ــًا  ــب وفق ــل الرتكي ــذوف وجع ــذا املح ــىل ه ــة ع إحال
لنمــط لغــوي ســليم، بمعنــى أن التحــول الــذي طــرأ 

ــة.  ــة تركيبي ــاء لغاي ــوازي ج ــذا الت ــة ه ــىل بني ع
ويقول الشاعر كذلك )الغيثي، 2017: 97(:

ــل(  ــدي ووحــُي )جري ــَور األشــعار يف َخَل تنِزلــت ُس
يأتينــي مــع املطــِر:

   يشــتمل هــذا البيــت الشــعري عــىل تــواٍز تركيبــي 
أفقــي، إذ تــأيت أطــراف هــذا التــوازي بصــورة أفقيــة، 

وتتكــون هــذه السلســلة مــن طرفــن اثنــن مهــا:

تنزلت سور األشعار يف خلدي 
يأتيني وحُي جريَل مع املطر 

يتكون كل طرف من األطراف السابقة من:
ــاف  ــوع + مض ــل مرف ــارع + فاع ــاٍض/ مض ــل: م فع

ــرور.  ــار وجم ــرور + ج ــه جم إلي
   ولكــن شــكل الطــرف الثــاين مــن طريف السلســلة 
خمتلــف عــام هــو عليــه يف البيــت الشــعري، فقــد أتــى: 
ــب  ــذا الرتكي ــر، وه ــع املط ــي م ــل يأتين ــي جري ووح
طــرأ عليــه بعــض التحويــل يف بنيتــه، القصــد مــن هــذا 
التحويــل جمــيء الــكالم بصــورة تركيبيــة متناســبة مــع 
املعنــى، فالتــوازي العميــق مرتبــط بالشــكل اخلارجــي 
الــذي يتمثــل بـــ: يأتينــي وحــُي جريــل مــع املطــر، إال 
أن التحــول يف بنيتــه الرتكيبيــة جــاءت ملواءمــة املعنــى 

والرتكيــب.
   مــن هنــا فقــد اســتطاع الشــاعر أن يوجــد بعــض 
التحــوالت الرتكيبيــة يف بنيــة التــوازي بدافــع رصامــة 
الرتكيــب، وقــوة هــذه الرتاكيــب التــي تشــكل أطــراف 
هــذا التــوازي، فتمكــن بذلــك مــن الوصــول إىل 
ــن  ــه متك ــت نفس ــة، ويف الوق ــة اإليقاعي ــة الفني الغاي
مــن املحافظــة عــىل نظــام الرتكيــب اللغــوي بــام خيــدم 
ــوي.  ــب اللغ ــة الرتكي ــاس برتاب ــيقى، دون املس املوس

2 . املحافظة عىل املوسيقى اخلارجية:
   يشــكل التــوازي عنــرًا مــن عنــارص املوســيقى 
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الداخليــة، ومــن مظاهــر مجالــه وقيمتــه اإليقاعيــة أنــه 
قــد ينكــرس للحفــاظ عــىل املوســيقى اخلارجيــة، وهــو 
مــا يؤيــد متاســك نوعــي املوســيقى والتحامهــام ضمــن 
ــك  ــث إىل ذل ــار البح ــد أش القصيــدة الشــعرية، وق

ســابقًا. 
    إن مظاهــر التحــول اإليقاعيــة التــي تدخــل عــىل 
ــر  ــة خ ــيقى اخلارجي ــع املوس ــق م ــي يتواف ــوازي ك الت
ــام  ــيقى، وامتزاجه ــي املوس ــام نوع ــىل التح ــل ع دلي
ــة  ــوزن والقافي ــعرية، فال ــدة الش ــار القصي ــن إط ضم
والــروي مــن مظاهــر املوســيقى اخلارجيــة التــي 
ــًا  ــا رشط ــاء، واختذوه ــرب القدم ــعراء الع ــا الش عرفه
ــعرية،  ــدة الش ــيقية للقصي ــة املوس ــكيل البني ــاًم لتش مه
ووضعــوا هلــا أسســها وقوانينهــا، ويضطلــع علــم 
ــة تفصيــالت هــذا اجلانــب املوســيقي  العــروض بكاف
مــن الشــعر العــريب، ويبــن الزحافــات والعلــل التــي 
ــر  ــة البح ــيقية يف بني ــوالت املوس ــض التح ــت بع مّثل

.)21  :2011 العرويض)شــوقي، 
    ومــن املواضــع التــي انكــرست فيهــا بنيــة 
التــوازي للحفــاظ عــىل املوســيقى اخلارجيــة مــا جــاء 

يف قــول الشــاعر )الغيثــي، 2017: 35(: 

تفارقني )سلمى( ..يفارقني )أجا(
ُل ــوِّ ــوى املتَح ــاُه اهلَ ــرزاُن( َأْضن و )ب   

ــي  ــي أفق ــواٍز تركيب ــىل ت ــت ع ــذا البي ــتمل ه    يش
ــي: ــراف ه ــالث أط ــن ث ــون م يتك

تفارقني سلمى.
يفارقني أجا 

....... وبرزان.
ــإن  ــراف ف ــذه األط ــالل ه ــن خ ــر م ــام يظه     فك
ــذف  ــل باحل ــن التحوي ــًا م ــل نمط ــد أدخ ــاعر ق الش
عــىل الطــرف الثالــث، وذلــك أنــه مل يذكــر الفعــل مــع 
ــىل  ــف ع ــى بالعط ــل اكتف ــي"، ب ــه: "يفارقن ــول ب املفع
ــي  ــر الكالم ــذا العن ــرر ه ــه ك ــاًم بأن ــبقه، عل ــا س م

ــاين.  ــن األول والث ــن الطرف ضم
   لــو أتــى الشــاعر بالفعــل "يفارقنــي" ضمــن 
الســابق  األفقــي  التــوازي  مــن  الثالــث  الطــرف 
النكــرس البحــر الشــعري، وانكــرس الــوزن، ممــا دفــع 
بالشــاعر للتغيــر يف بنية التــوازي للوصول إىل مســتوى 
موســيقي متناســب مــع املوســيقى اخلارجيــة للــكالم، 
فقــام بتطويــع البنيــة اإليقاعيــة الداخليــة ملناســبة البنيــة 
اإليقاعيــة اخلارجيــة، وذلــك عــر حــذف بعــض 

ــة.  ــلة الكالمي ــات السلس مكون
ويف موضــع آخر يقول الشــاعر )الغيثــي، 2017: 54(:

من أول العمر كان احلرف لعبته
يبني وهيدم أبراج البيان ُسدى

   يظهــر التــوازي األفقــي ضمــن الســطر الثــاين من 
الشــعر، يف قولــه: يبنــي وهيــدم أبــراج البيــان ُســدى، 

واألصــل يف طــريف هــذه السلســلة أهنــام: 

يبني أبراج البيان ُسدى. 
هيدم أبراج البيان ُسدى.

وهــو مــا يوحــي بــه العطــف احلــارض بــن الفعلــن 
ــف  ــعري، إذ العط ــطر الش ــن الس ــدم" ضم ــي وهي "يبن
يفيــد اشــرتاك املتعاطفــن يف املعنــى الواحــد، وإســناد 
ــل  ــدم" دلي ــل "هي ــدى" للفع ــان س ــراج البي ــارة "أب عب
ــف،  ــار العط ــي" باعتب ــل "يبن ــن الفع ــا م ــىل حذفه ع
ولكــن لــو أن الشــاعر قــال: يبنــي أبــراج البيــان 
ــان ُســدى، النكــرس الــوزن  ــراج البي ســدى وهيــدم أب
الشــعري، فالشــاعر يبنــي هــذه القصيــدة عــىل البحــر 
البســيط، وال بــد مــن احلفــاظ عــىل وزنــه املكــون مــن 
التفعيــالت األربــع: مســتفعلن/ فاعلــن/ مســتفعلن/ 
ــذا  ــزاء ه ــض أج ــذف بع ــه حل ــا دفع ــذا م ــن، ه فاعل
التــوازي، للوصــول إىل املوســيقى اخلارجيــة، وبالتــايل 
ــة  ــيقى الداخلي ــة باملوس ــيقى اخلارجي ــت املوس امتزج
ــا  ــي أظهره ــة الت ــة الفني ــة الرتكيبي ــذه اجلمل ــن ه ضم
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املوســيقى  ومكونــات  األلفــاظ  وطــّوع  الشــاعر، 
ــال  ــر ف ــيقى البح ــع موس ــب م ــي تتناس ــة ك الداخلي
ــواٍز  ــق ت ــبيل حتقي ــر يف س ــاع البح ــرس إيق ــل إىل ك يص
متســاوي الطرفــن، وهــو مــا دفعــه هلــذا التحويــل يف 

ــوازي.  ــذا الت ــة ه بني
ويقــول الشــاعر يف موضع آخر )الغيثــي، 2017: 65(: 

لِك من جمازايت نبيُذ حقيقتي
ــجاين ــن أش ــئِت م ــا ش ــتنبذي م فاس   

لِك شاطىٌء يف القلِب يرب موجُه
الُرّبــاِن نبــوءة  احتــامل  فــوق    

لِك نخلتان.. وواحتاِن.. وأهنٌر
ويَل الــحــرائق: ُمقــلــــٌة ويـــداِن   

   يقيــم الشــاعر هــذه األبيــات الشــعرية عــىل 
التــوازي العمــودي املعتمــد عــىل املوســيقى الداخليــة 
املتمثلــة بتكــرار هــذا التناســب الصــويت بــن كل 
طــرف مــن أطــراف التــوازي، إذ يتكــون هذاالتــوازي 
ــم  ــِك"، ث ــرف بـــ "ل ــدأ كل ط ــراف، يب ــة أط ــن ثالث م
ــه  ــى علي ــا بن ــذا م ــى، وه ــامل املعن ــم إك ــم، ث ــه اس يلي

ــات. ــذه األبي ــن ه ــه ضم ــاعر توازي الش
   غــر أن هنــاك مظهــرًا مــن مظاهــر التحــول 
املوســيقي ضمــن الطــرف الثالــث مــن هــذه السلســلة 

ــه:  ــك يف قول وذل

لِك نخلتان.. وواحتاِن.. وأهنٌر  

   إذ نجــد أن الشــاعر قــد جعــل مــن هــذا الطــرف 
أنموذجــًا لتناســخ فكــرة التــوازي ذاهتــا، فتقديــر 
ــٌر،  ــك أهن ــان، ول ــك واحت ــان، ول ــك نخلت ــكالم: ل ال
ــة  ــع عالم ــاعر وض ــر أن الش ــذا التقدي ــد ه ــا يؤي ومم

ــذف.  ــذا احل ــىل ه ــاًل ع )..( دلي
ــاعر  ــت الش ــي دفع ــة الت ــر يف الغاي ــد النظ    وعن
ــة  ــوازي نجــد أهنــا غاي حلــذف جــزء مــن أطــراف الت
إيقاعيــة خارجيــة بحتــة، بقصــد املحافظــة عــىل الــوزن 

ــعري،  ــر الش ــات البح ــىل ثب ــة ع ــعري، واملحافظ الش
ــل،  ــر الكام ــىل البح ــدة ع ــذه القصي ــى ه ــاعر بن فالش
ــذا  ــن ه ــزء م ــع كل ج ــك" م ــى بـــ "ل ــه أت ــو أن ول
ــة  ــر بني ــاعر بتغي ــام الش ــوزن، فق ــرس ال ــرف النك الط
هــذا الطــرف الرتكيبيــة كــي تتوافــق مــع وزن البحــر، 
وكــي تســتقيم املوســيقى اخلارجيــة عــىل وجههــا التام. 
ــي،  ــر )الغيث ــع آخ ــك يف موض ــاعر كذل ــول الش ويق

 :)68  :2017
ُسْهُد  الَقصيِد وأشجاُن امُلغنّينا

وحادينــا؟ حلاديُكــم  َتَبــّق  مــاذا    

ــد أن  ــت نج ــذا البي ــز ه ــر يف عج ــد النظ          عن
الشــاعر قــد بنــاه عــىل التــوازي األفقــي املرتبــط 
ــاب  ــة يف اخلط ــورة أفقي ــة بص ــلة كالمي ــرار سلس بتك

الشــعري، وذلــك يف قولــه: 

ماذا تبقى حلاديكم وحادينا 
   فالتقدير:

ماذا تبقى حلاديكم 
وماذا تبقى حلادينا. 

ــه اكتفــى بذكــر "مــاذا تبقــى" يف الطــرف     غــر أن
األول فحســب، وأبقــى عــىل الطــرف الثــاين دون هــذه 
ــّول  ــرد حت ــن جم ــذف مل يك ــذا احل ــة، وه ــة الكالمي البني
لفظــي فحســب ضمــن إطــار هــذا التــوازي األفقــي، 
ــع  ــدف يتطل ــاعر، وه ــا الش ــة يقصده ــام كان لغاي إن
ــام  ــه، فهــو خاضــع لســلطة اإليقــاع اخلارجــي حين إلي
ــاذا  ــظ "م ــرر اللف ــه ك ــو أن ــوازي، فل ــذا الت ــى هب أت
ــالل  ــك إىل اخت ــى ذل ــاين ألف ــرف الث ــى" يف الط تبق
ــر  ــىل البح ــه ع ــي قصيدت ــو يبن ــث، فه ــذا البح وزن ه
البســيط، وال ســبيل للخــروج عــىل إيقاعــه اخلارجــي، 
ــة  ــة الرتكيبي ــات البني ــن آلي ــاعر م ــّول الش ــا ح ــن هن م
ــة  ــه اإليقاعي ــول إىل غايت ــدًا الوص ــوازي قاص ــذا الت هل
ــة عــر املحافظــة عــىل وزن البحــر الشــعري.  اخلارجي
   ومــن خــالل مــا ســبق يمكــن أن نلحــظ أن 
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ــع  ــواءم م ــة لتت ــيقى الداخلي ــّوع املوس ــد ط ــاعر ق الش
ــة  ــه املحافظ ــن أولويات ــة، وكان م ــيقى اخلارجي املوس
ــه ال ســبيل الختالهلــا،  ــة؛ ألن عــىل املوســيقى اخلارجي
والتغــايض عــن انكســارها، وال بــد مــن تطويــع 
املوســيقى الداخليــة لتوافقهــا، فالتــوازي أكثــر مرونــة 
مــن وزن البحــر الشــعري، ممــا جعــل الشــاعر يســتفيد 
ــة  ــه باملحافظ ــك هدف ــق بذل ــة، فيحق ــذه املرون ــن ه م
بعــض  إدخــال  عــر  اخلارجيــة،  املوســيقى  عــىل 
ــول إىل  ــل الوص ــن أج ــوازي م ــاء الت ــوالت يف بن التح
ــالل  ــن خ ــه م ــتطاع حتقيق ــا اس ــو م ــة، وه ــذه الغاي ه

ــابقة.  ــامذج الس الن

3 . الغاية الداللية:
ــار  ــن إط ــي ضم ــق التلق ــاعر أف ــرس الش ــد يك    ق
التــوازي لغايــة دالليــة يقصدهــا، وهــدف يــود إيصاله 
ــار  ــوازي، وانكس ــكل الت ــول يف ش ــر حت ــي ع للمتلق

ــداليل.  ــدف ال ــذا اهل ــه إىل ه ــوالً ب ــه، وص بنيت
ــول  ــاء يف ق ــا ج ــط م ــذا النم ــىل ه ــامذج ع ــن الن وم

:)25  :2017 )الغيثــي،  الشــاعر 

لركَض يف َعَرَصات احلياِة
ويسكَن فوق جبِن أبيِه

ويرحل..
يرحل خلف سدوم املدائن واحدًة..واحدْة

يف البيتــن األول والثــاين تظهــر بنيــة التــوازي عــىل 
أهنــا مكونــة مــن: 

ــل  ــوب + فاع ــارع منص ــل مض ــل + فع الم التعلي
ــاف  ــاف ومض ــر + مض ــرف ج ــرف/ ح ــترت + ظ مس

ــه. إلي
   هــذا الشــكل الرتكيبــي املوســيقي الــذي أتــى بــه 
الشــاعر ضمــن طــريف التــوازي األولــن، يف حــن أن 
الشــاعر كــرس هــذا الرتكيــب اإليقاعــي ضمــن الطرف 
قــال: ويرحــل...  السلســلة، حينــام  الثالــث مــن 
يرحــل خلــف ســدوم املدائــن واحدًة..واحــدْة، إذ 

هنــاك روابــط وثيقــة تثبــت أن هــذه اجلملــة الكالميــة 
إذ  جديــدًا،  كالمــًا  وليســت  السلســلة  يف  طــرف 
يربطهــا بالطرفــن األولــن حــرف العطــف، وشــكل 
ــذا  ــن"، فه ــدوم املدائ ــف س ــل خل ــب: "يرح الرتكي
الطــرف يتكــون مــن: فعــل مضــارع + فاعــل مســترت 
+ مضــاف ومضــاف إليــه، وهــو تركيــب شــبيه بــام مــر 

ــة.  ــلة الكالمي ــن السلس ــن م ــن األول يف الطرف
   وهــذا كــرس إليقــاع هــذا التــوازي لغايــة دالليــة 
يريدهــا الشــاعر، أال وهــي الرتكيــز عىل فكــرة الرحيل، 
ــن  ــواها م ــرة دون س ــذه الفك ــي هل ــاه املتلق ــت انتب ولف
األفــكار األخــرى، اعتــامدًا عــىل تكــراره للفعــل 
ــن  ــدة" مرت ــة "واح ــراره لكلم ــن، وتك ــل" مرت "يرح
ــوازي  ــذا الت ــب ه ــة يف تركي ــة مهم ــي نقط ــك، ه كذل
كــي يســتوعب املتلقــي قيمــة املعنــى الــذي يشــر إليــه 
الشــاعر، والتكــرار تــواٍز كي بــن الوحــدات الكالميــة 

كــام ســبقت اإلشــارة إىل ذلــك. 
ويقــول الشــاعر يف موضع آخر )الغيثــي، 2017: 64(: 

ُمّدي احلديث إىل حديٍث ثاين
واستفتحي بالفجر فجرًا ثاين

   يــأيت هــذا التــوازي ضمــن سلســلة كالميــة 
مكونــة مــن طرفــن اثنــن، يمثــل كل ســطر مــن 
الســطرين الســابقن طرفــًا مــن طــريف هــذا التــوازي، 
ــد أن  ــة نج ــلة الكالمي ــذه السلس ــر يف ه ــد النظ وعن
متســاوية  الرتكيــب،  متزنــة  جعلهــا  قــد  الشــاعر 
اإليقــاع، ولكــن حينــام ندقــق النظــر يف الطــرف الثــاين 
ــبيهة  ــر" ش ــة "بالفج ــدة الكالمي ــد أن الوح ــا، نج منه
ــتفتحي  ــاعر: واس ــال الش ــو ق ــوًا، فل ــون حش ــأن تك ب
فجــرًا ثــاين، الكتمــل املعنــى، ولكنــه لــو فعــل ذلــك 
ــه، واختلفــت عنــارص هــذا  خلــرج اإليقــاع عــن رتابت
التــوازي، وابتعــد عــن إيقاعــه، مــن هنــا أدخــل 
ــي  ــوازن اإليقاع ــًا للت ــر" طلب ــظ "بالفج ــاعر لف الش
ــادة  ــّول بزي ــو حت ــي ، وه ــب الكالم ــريف الرتكي ــن ط ب
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وحــدة كالميــة، القصــد منهــا جمــاراة املعنــى، ومتابعــة 
اإليقــاع حتــى يتضــح املعنــى بــكل مــا يشــتمل عليــه 
مــن داللــة، وبالتــايل فقــد وظــف الشــاعر هــذا 
ــول إىل  ــوازي للوص ــة الت ــىل بني ــارئ ع ــول الط التح

ــه.  ــود من ــى املقص املعن
ويقــول الشــاعر يف موضع آخر )الغيثــي، 2017: 69(:

 يا أقرَب الناِس من روحي، وأبَعَدُهم
يواســينا ِذكــرًا  وأعطَرُهــم  عينــًا،    

الشــعري عــىل  البيــت  هــذا  الشــاعر  يقيــم     
ــكل  ــب، إذ يتش ــىل الرتكي ــد ع ــي املعتم ــوازي األفق الت

ــي: ــة ه ــراف ثالث ــن أط م

أقرب الناس من روحي. 
أبعدهم عينًا.

أعطرهم ذكرًا. 

    فالطرف الثاين والثالث متشاهبان متامًا: 
اسم تفضيل + ضمر متصل + متييز منصوب. 

مــن هــذا  األول  الطــرف  يكــن  مل      يف حــن 
ــذا  ــث، وه ــاين والثال ــن الث ــبيهًا بالطرف ــوازي ش الت
ــون  ــزه أن تك ــاعر، إذ ال يعج ــن الش ــود م ــّول مقص حت
األطــراف الثالثــة متشــاهبة الرتكيــب، غــر أن اجلانــب 
الــداليل هــو الــذي جعلــه حيــّول بنيــة هــذا الرتكيــب، 
ــرب  ــاًل: أق ــل مث ــه، ومل يق ــة من ــرب املحبوب ــار ق فاخت
النــاس مكانــًا، إنــام جعــل التمييــز جمــرورًا ملزيــد مــن 
ختصيــص الداللــة، ومنحــه هــو املــكان القريــب، فهــي 
- أي املحبوبــة - أقــرب النــاس مــن روحــه، ثــم أتــى 
ــب،  ــر فحس ــن النظ ــدة ع ــا بعي ــد، فجعله ــرة البع بفك
ــذي  ــول ال ــذا التح ــروح، ه ــن ال ــة م ــي قريب ــام ه وإن
أفاضــه الشــاعر عــىل بنيــة التــوازي األفقــي جــاء إلمتام 
هــذه الغايــة الدالليــة، ومواءمــة أطــراف التــوازي ملــا 
جيــول يف خاطــر الشــاعر، وهــو مــا اســتطاع أن يصــل 

ــي املوســيقي املتقــن.  ــه هبــذا املظهــر الفن إلي

ويقــول أيضــًا يف موضــع آخر)الغيثــي، 2017: 76(: 

أُتراك نسيَت املراعي التي أنجبتَك..
نسيَت الرياح التي أتعبتك..

نسيَت احتامءاتنا يف َصَفحاِت الُكُتب ..

ــواٍز  ــىل ت ــابقة ع ــعرية الس ــطر الش ــتمل األس    تش
ــر  ــًا ملظه ــارصه وفق ــاعر عن ــه الش ــم في ــودي، يقي عم
عمــودي بحــت، وذلــك أن املتواليــة الكالميــة تتكــون 

مــن: 
نسيت + مجع + التي + فعل ماٍض + كاف اخلطاب 

العامــة  بداللتــه  اللغــوي  الرتكيــب  وهــذا     
ــه  ــر أن ــاين، غ ــن األول والث ــتقياًم يف الطرف ــاء مس ج
انكــرس يف الطــرف الثالــث، فبعــد "نســيت" جــاء 
ــا"،  ــر "ن ــاف إىل ضم ــه مض ــوب، ولكن ــع املنص اجلم
ثــم تكملــة اجلملــة، ومل يــأِت االســم املوصــول، 
ــد  ــد التمهي ــوازي بقص ــذا الت ــة ه ــول يف بني ــذا حت وه
ــة  ــن جه ــة، وم ــن جه ــه، م ــرب انتهائ ــي بق للمتلق
ثانيــة فقــد جــاء هــذا التحــول تبعــًا للداللــة اجلديــدة 
التــي أدخلهــا الشــاعر عــىل هــذا الطــرف، إنــه أدخــل 
ــذا  ــه هل ــن خطاب ــزج ب ــن، وأراد أن يم ــا" املتكلم "ن
الــذي يعاتبــه، وحديثــه بلســان املتكلمــن، وهــذا فيــه 
مراعــاة لطبيعــة اخلطــاب، فــإن خطــاب أي شــخصية 
يســتدعي أن يكــون هنــاك متكلــم خياطبهــا، وهــو مــا 
ــث،  ــرف الثال ــن الط ــه ضم ــر إلي ــاعر أن يش أراد الش
ــب،  ــًا فحس ــلة خطاب ــذه السلس ــى ه ــأ أن تبق ومل يش
إلدخــال عنــر التكلــم فيهــا، وبالتــايل فقــد كان 
اهلــدف الــداليل هــو املقصــود مــن هــذا التحــول 
ضمــن الطــرف الثالــث مــن أطــراف التــوازي، وأظــن 
أن الشــاعر أجــاد توظيــف هــذا التحــول توظيفــًا فنيــًا 

ــاًل.  ــًا مجي إيقاعي
ويقــول الشــاعر كذلــك )الغيثــي، 2017: 93-92(: 

ما ثّم من قول سُيتىل آُيُه
إال ســيقــطـــع هنـــَرُه جِمـــــدايف   
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ما ثّم من روٍح تريد خالَصها
إال وقــــربــــــاٌن هلــا بُســــاليف   

النمــط  عــىل  التــوازي  هــذا  الشــاعر  يقيــم     
عموديــة  بصــورة  طرفــاه  يرتتــب  إذ  العمــودي، 
ضمــن هذيــن البيتــن، ويتكــون كل طــرف مــن هــذه 

السلســلة مــن:
ما + ثّم + من + اسم جمرور + فعل. 

   غــر أن الشــاعر مل حيافــظ متامــًا عــىل رتابــة هــذا 
ــول  ــن التح ــًا م ــد نمط ــل أوج ــي، ب ــاع الداخ اإليق
ــُيتىل"  ــل "س ــى، فالفع ــة واملعن ــارص الدالل ــط بعن املرتب
ــوم،  ــي للمعل ــد" مبن ــل "تري ــول، والفع ــي للمجه مبن
كــام أن ســائر مكونــات الرتكيــب الــذي يتــم بــه 
طــرف هــذه السلســلة خيتلــف يف معنــاه وســياقه عــن 
الطــرف اآلخــر، وهــذا التحــول الــذي طــرأ عــىل بنيــة 
ــه  ــن مكونات ــرزت ضم ــي ب ــة الت ــوازي، واخللخل الت
ــده،  ــه الشــاعر لتشــكيل املعنــى الــذي يري ــام جــاء ب إن
وألجــل الوصــول إىل الداللــة التــي يقصدهــا ويعنيهــا 
ــاعر  ــز الش ــس تركي ــوازي، فلي ــذا الت ــالل ه ــن خ م
ــي  ــة الت ــيقى الداخلي ــىل املوس ــن ع ــه منصب واهتامم
ــه يقــدم املعنــى  تظهــر عــر التــوازي فحســب، بــل إن
والداللــة عــىل املوســيقى، وجيعــل مــن املوســيقى تبعــًا 
للداللــة واملعنــى، مــن هنــا أدخــل بعــض التحــوالت 
ــه  ــول إىل غايت ــوازي للوص ــذا الت ــة ه ــة يف بني اإليقاعي

ــة.  الداللي
   ومــن خــالل النــامذج الســابقة يتبــن أن الشــاعر 
ــه  ــاط اهتامم ــة من ــيقى الداخلي ــل املوس ــن ليجع مل يك
ــة  ــب الداللي ــًا باجلوان ــاًم أيض ــل كان مهت ــب، ب فحس
التــي تشــتمل عليهــا ســياقات األســطر الشــعرية 
التــي يظهــر فيهــا التــوازي، ممــا دفعــه إلدخــال بعــض 
التحــوالت الرتكيبيــة يف البنيــة اإليقاعيــة هلــذا التوازي 
يف كثــر مــن األحيــان خدمــة للمعنــى والداللــة، 
ــن  ــيقي م ــي املوس ــه الفن ــل إىل هدف ــتطاع أن يص فاس

ــة.  ــة ثاني ــن جه ــة م ــة الداللي ــق الغاي ــة، وحيق جه

اخلامتة
ــة  ــه الفني ــن قدرت ــتفيد م ــاعر أن يس ــن للش     يمك
اإلبداعيــة للوصــول إىل أعــىل مســتوى مــن الفــن 
ــام  ــعرية، ك ــدة الش ــن القصي ــداع ضم ــامل واإلب واجل
ومكوناهتــا  اللغــة،  بألفــاظ  يتالعــب  أن  يمكنــه 
الرتكيبيــة، ويطــّوع العالقــات الناظمــة بــن مفــردات 
عنــد  والوقــوف  الفنيــة،  غايتــه  لتحقيــق  الــكالم 
ــل  ــار العم ــن إط ــا ضم ــح إليه ــي يطم ــدالالت الت ال
ــوالت  ــال التح ــر إدخ ــك املظاه ــن تل ــعري، وم الش
الفنيــة عــىل بنيــة التــوازي بأنامطــه املختلفــة للوصــول 

ــة.  ــك الغاي ــدف وتل ــذا اهل إىل ه
ــد 	  ــًا واضحــًا، وق ــوازي اهتامم ــم الشــاعر بالت  اهت

ــن  ــوازي ضم ــذا الت ــور ه ــر حض ــك ع ــىل ذل جت
ــد،  ــه القصي ــر يزمل ــوان: عم ــرة يف دي ــامذج كث ن
ــر  ــام ظه ــي، ك ــودي واألفق ــوازي العم ــر الت فظه
التــوازي ضمــن البنــى املتشــاهبة، وضمــن البنــى 
ــود  ــن وج ــيقي م ــدف املوس ــرة، وكان اهل املتغاي
التــوازي يســر جنبــًا إىل جنــب مــع اهلــدف الداليل 
والفنــي، بــل أشــار البحــث لعــدد مــن التحوالت 
ــىل  ــًا ع ــوازي حفاظ ــة الت ــىل بني ــرأت ع ــي ط الت
جوانــب املعنــى، أو مظاهــر املوســيقى اخلارجيــة، 

ــة.  ــب اللغوي ــة الرتاكي أو مواءم
ــوالت 	  ــض التح ــد بع ــاعر أن يوج ــتطاع الش  اس

رصامــة  بدافــع  التــوازي  بنيــة  يف  الرتكيبيــة 
ــكل  ــي تش ــب الت ــذه الرتاكي ــوة ه ــب، وق الرتكي
أطرافــه التــي يتكــون منهــا هــذا التــوازي، فتمكن 
بذلــك مــن الوصــول إىل الغايــة الفنيــة اإليقاعيــة، 
ويف الوقــت نفســه متكــن مــن املحافظــة عــىل نظــام 
الرتكيــب اللغــوي بــام خيــدم املوســيقى، دون 

ــوي.  ــب اللغ ــة الرتكي ــاس برتاب املس
- طــّوع الشــاعر املوســيقى الداخليــة لتتــواءم 	 
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مــع املوســيقى اخلارجيــة، وكان مــن أولوياتــه 
املحافظــة عــىل املوســيقى اخلارجيــة؛ ألهنــا ال 
ســبيل الختالهلــا، والتغــايض عــن انكســارها، وال 
ــا،  ــة لتوافقه ــيقى الداخلي ــع املوس ــن تطوي ــد م ب
فالتــوازي أكثــر مرونــة مــن وزن البحــر الشــعري، 
ــة،  ــذه املرون ــن ه ــتفيد م ــاعر يس ــل الش ــا جع مم
ــيقى  ــىل املوس ــة ع ــه باملحافظ ــك هدف ــق بذل فيحق
اخلارجيــة، عــر إدخــال بعــض التحــوالت يف بناء 
ــة.  ــذه الغاي ــول إىل ه ــل الوص ــن أج ــوازي م الت

منــاط 	  الداخليــة  املوســيقى  الشــاعر  جيعــل  مل 
اهتاممــه فحســب، بــل كان مهتــاًم أيضــًا باجلوانــب 
ــي تشــتمل عليهــا ســياقات األســطر  ــة الت الداللي
ــه  ــا دفع ــوازي، مم ــا الت ــر فيه ــي يظه ــعرية الت الش
ــة  ــة يف البني ــوالت الرتكيبي ــض التح ــال بع إلدخ
ــان  ــن األحي ــر م ــوازي يف كث ــذا الت ــة هل اإليقاعي
خدمــة للمعنــى والداللــة، فاســتطاع أن يصــل إىل 
هدفــه الفنــي املوســيقي مــن جهــة، وحيقــق الغايــة 

ــة.  ــة ثاني ــن جه ــة م الداللي
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