

األسلوب والموسيقى في الشعر العربي
ألفريقيا الشرقية (كينيا وتنزانيا).
أمحد سليامن موايي األوغندي
التوطئة:
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني ،وعىل آله وصحبه أمجعني وبعد،
مناطق املعمورة يف ورود مياه أدب اللغة العربية ،وغوص بحارها العميقة،
َ
فقد شاركت أفريقيا الرشقية
بحثا عن درهتا املكنونة ،املتأللئة املرشقة بنور رهبا ،واملنرية لطريق حياة البرشية مجعاء ،التي قال عنها وعن
حميطها حافظ إبراهيم (الطويل):
وسعت كتاب اهلل لفظا وغاية

وما ضقت عن آي به وعظات

فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة

وتنسيق

ملخرتعات

أنا البحر يف أحشائه الدر كامن

فهل سألوا الغواص عن

أسامء

صدفايت()1

فمن بني ألوان األدب العريب التي خاض فيها سكان رشق أفريقيا وتعمقوا يف االشتغال يف حقوهلا
وميادينها ،الشعر .وكان هدفهم يف خوض ميدانه ،تعلم العربية التي هي لغة دينهم وضيوفهم العرب
األقحا  ،فنبغوا يف صنعه تقليدا هبم حني توفدوا عىل منطقتهم وتعايشوا معهم بكل ود وأخوة واحرتام،
إىل أن سلموهم زمام سلطة املنطقة وحكمها ،فلزمهم (أي السكان) أن يتثقفوا بثقافات حكامهم وأن
يتأدبوا بأدهبم ليتمكنوا من إتقان لغتهم.
التعريف بمنطقة رشق أفريقيا:
رشق أفريقيا أو أفريقيا الرشقية هي املنطقة الرشقية من قارة أفريقيا واملتمثلة يف الدول التالية:
كينيا ،تنزانيا ،أوغندا ،جيبويت ،إرترييا ،إثيوبيا ،الصومال ،موزمبيق ،مدغشقر ،مالوي ،زامبيا ،زمبابوي،
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بوروندي ،رواندا ،جزر القمر ،موريشيوس ،سيشيل ،مايوطه .وجغرافيا تضاف أحيانا مرص والسودان
إىل هذه املنطقة( .)2أما موقع ويكيبيديا اإلنجليزي ،فيبني أن رشق أفريقيا يقصد به غالبا ،ختصيص املنطقة
التي تضم الدول الثالث :كينيا وتنزانيا وأوغندا .أما يف مفهومه األوسع ،فيدخل فيه كذلك كل من:
بوروندي ،جيبويت ،إرترييا ،إثيوبيا ،رواندا ،جنوب السودان ،الصومال (مشتمال عىل مجهورية الصومال
الند املقرة لنفسها بنفسها) .مرص والسودان كذلك يف اجلزء الشاميل الرشقي للقارة ،ولكنهام عادة يعتربان يف
شامل أفريقيا .فرشق أفريقيا وإن كانت تشمل كل هذه الدول املذكورة يف ويكيبيديا العريب ،فإن املقصود منه
يف هذه الدراسة ،هي الدول الثالث التي أثبتها الويكيبيديا اإلنجليزي يف املفهوم الضيق ،والتي يف قلب
اإلقليم الرشقي للقارة السمراء وهي كينيا وتنزانيا وأوغندا .وملا لوحظ أن أوغندا ال حتظى بام فيه الكفاية من
اآلثار والثقافات العربيةُ ،أخرجت من ميدان الدراسة فبقي فيه دولتان اثنتان مها كينيا وتنزانيا.
كينيا:
كينيا دولة تقع رشقي أفريقيا ،متر هبا الدائرة االستوائية ،ومتتد أرضها إىل دائريت عرض  5شامل
االستواء و 04 14يف جنوبه ترشف بحدودها الرشقية عىل املحيط اهلندي .جتاورها أوغندا من الغرب،
وتنزانيا من اجلنوب ،وإثيوبيا و السودان من الشامل ،والصومال من الشامل الرشقي .عاصمة كينيا هي
مدينة نريويب وتوجد باملرتفعات الداخلية ،ويفصلها عن الساحل مخسامئة كيلومرتا تقريبا ،ويليها مدينة
ممباسا الواقعة عىل الساحل ثم مدينة تاكورو وكيسومو.
السيطرة العربية:
تس بب وقوع كينيا عىل املحيط اهلندي يف جعلها حمطة وقوف لكثري من رواد البحار األوائل من
اليونانيني والرومان والعرب .وقد بدأ العرب يف النزول عىل الساحل الكيني منذ نحو  9444سنة تقريبا.
املساحة:
تبلغ مساحة كينيا  594 ,167كيلو مرتا .وتبدأ أرضها بمستنقعات ساحلية تنمو هبا غابات
املنجروف يليها سهل ساحيل يمتد بطول البالد من الشامل إىل اجلنوب .وتنترش التكوينات املرجانية قرب
الساحل .ويزداد ارتفاع السطح نحو الغرب والشامل حيث اهلضبة الكينية التي يزيد ارتفاعها نحو الغرب
واجلنوب الغريب ،ويرتاو االرتفاع بني3 ,544مرت و  9, 544مرت ،وأعىل جباهلا جبل كينيا ويبلغ ارتفاعه

-2

222

"رشق أفريقيا" ،مقالة منزلة منhttp://ar.wikipedia.org/wiki :

 5 ,326مرتا ،ويف الشامل الغريب من كينيا تسري احلافة األخدودية حيث توجد بحرية ردلف ،وقد برزت
منه حافات عالية تصل أحيانا إىل  1444مرت .يوجد بالقرب من ساحلها عدد من جزر مهمة منذ القدم
من حيث التجارة والرحالت البحرية ،وأمهها :ممباسة وماليندي والمو وبايت(.)3
تنزانيا:
مجهورية تنزانيا االحتادية دولة يف رشق وسط أفريقيا ،حتدها أوغندا وكينيا من الشامل ،ورواندا
وبوروندي ومجهورية كونغو الديمقراطية من الغرب ،وزامبيا وماالوي وموزامبيق من اجلنوب ،أما
احلدود الرشقية من البالد فتقع عىل املحيط اهلندي .فتنزانيا ،مجهورية احتادية مؤلفة من ست وعرشين
منطقة .ومنذ عام 3226م أصبحت مدينة دودوما ،العاصم َة الرسمي َة لتنزانيا حيث يوجد الربملان وبعض
املكاتب احلكومية .أما ما بعد االستقالل إىل ذلك العام فكانت املدينة الساحلية الرئيسة دار السالم
العاصم َة السياسي َة للبالد ،ولكنها ال تزال حتى اآلن املدينة التجارية الرئيسة للبالد ،وعمليا مركز معظم
املؤسسات احلكومية ،كام أهنا امليناء الرئييس للبالد وجاراهتا غري الساحلية.
يشتق االسم تنزانيا ،من دمج االسمني تنغانيقا وزنجبار للدولتني اللتني وحدتا يف عام 3260م
لتشكيل مجهورية احتادية ،فتحول االسم يف وقت الحق من العام نفسه إىل مجهورية تنزانيا االحتادية.
املساحة:
تقدر مساحة تنزانيا يف أحد الرأيني بـ  991702كيلومرتا مربعا ،ويف الرأي اآلخر بـ 205497
كيلومرتا مربعا عىل أن تنغانيقا تضم  209697كم وتشغل زنجبار  9064كم مربعا ،وتعد (أي تنزانيا)
من أكرب دول القارة مساحة .أما عدد سكاهنا فيقدر بـ  15 ,444,444نسمة ،وعىل ذلك تعد من أقل
الدول اإلفريقية كثافة سكانية .من أهم مدهنا وجزرها جتاريا وحركة بحرية ،دار السالم ،وزنجبار ،وبِمبا،
وتنغا ،وطابورا وغريها( .)4ومما يلزم احلديث عنه من تلك املدن واجلزر ألمهيته علميا وأدبيا ،جزيرة
ومدينة زنجبار .فزنجبار اسم يطلق عىل جمموعة جزر واقعة باملحيط اهلندي تابعة لتنزانيا يف رشق أفريقيا
وتبتعد عن الساحل املسمى تنجانيقا بـ  15كلم ( 95ميال) و  339ميال عن جنوب ممباسة ـ كينيا وبـ 92
ميال عن شاميل دار السالم ،وبـ  754ميال عن مدغشقر وبـ  544ميل عن جزر القمر ،وتتمتع بسلطة ذاتية
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واسعة .اجلزر الرئيسة التي تشكل أرخبيل( )5زنجبار هي أونغوجا وبمبا وتومباتو ومافيا من بني 59
جزيرة من اجلزر ،منها  97جزيرة صغرية تتوزع حول بمبا .وزنجبار كلمة عربية حمرفة أصلها بر الزنج،
وتسمى اجلزيرة الكربى (زنجبار) باللغة السواحلية :أنغوجا وهي مركبة من كلمتني " ُأنغو" ومعناها
املنسف و "جا" ومعناها امتالء.
إسالم زنجبار وعروبتها:
ترشفت زنجبار بنور اإلسالم عن طريق اهلجرات العربية واإليرانية إىل رشق القارة اإلفريقية يف
هناية القرن األول اهلجري يف عهد الدولة األموية .وذلك أن قام احلجاج بن يوسف الثقفي يف عهد اخلليفة
عبد امللك بن مروان بمحاولة ضم عامن إىل الدولة األموية وكان حيكم عامن آنذاك األخوان سليامن
وسعيد ابنا اجللندى وقد امتنعا عىل احلجاج فأرسل إىل عامن جيشا كبريا ال حول هلام به فآثرا السالمة
وخرجا بمن تبعهام من قومها إىل بر الزنج رشق أفريقيا .وقد استدل املؤرخون عىل ضوء هذه احلقيقة
التارخيية عىل أن الوجود العريب يف زنجبار سبق ظهور اإلسالم ألن رحيل حاكمي عامن إليها بعددمها
وعتادمها ال بد أن يستند عىل وجود سابق له يأمنان فيه عىل حياهتام وأمواهلام وذوهيام وقبل ذلك عىل دينهام.
وبعد هذه اهلجرة التي قام هبا حاكام عامن بدأ الوجود العامين يف اجلزيرة يتوطد أكثر وأكثر حتى أصبح والة
زنجبار وجزرها تابعني حلكم أئمة عامن إىل أن جاء عهد السلطان سعيد بن سلطان بن اإلمام أمحد
البوسعيدى الذي فتح لزنجبار صفحة ناصعة يف التاريخ بام أوالها من اهتامم غري مسبوق( .)6فاحلزام
الساحيل مع ما به من املدن واجلزر يف الدولتني (كينيا وتنزانيا) ،هي األماكن التي ارتكز فيها العرب،
وأصبحت حمطة للنور اإلسالمي والعلم ،ومركزا لألدب العريب.
نشأة األدب العريب باملنطقة:
إن املتتبع آلثار نشأة الشعر العريب يف رشق أفريقيا ،قد ينقلب إليه البرص خاسئا وهو حسري ،وذلك
لبحثه عام يصعب أو يستحيل نيله .يقول الباحثون يف تراث إقليم رشق أفريقيا ،بأنه مل ُيعثر عىل مرجع حيتوي
عىل األدب السواحييل املؤلف باللغة العربية نظام كان أو نثرا يرجع إىل العصور املاضية(.)7
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تثبت الشواهد أن العرب بدأوا ينزلون عىل أرض اإلقليم الرشقي من القارة اإلفريقية بشكل
استطالعي يف العرص اجلاهيل قبل ظهور اإلسالم ،ثم استقر هبم املقام ابتداء من القرن السابع عرش
امليالدي .وكان أوهلم ظهورا هبا العامنيون ،وكانوا جتارا وحكاما ومل يكن لدهيم من املعرفة املتعمقة يف
املجاالت األدبية واإلنسانية ما كان يمكن أن يوصلوه إىل السكان املحليني يف بادئ أمرهم( ،)8فمن
املمكن أن يعد ذلك سببا من أسباب عدم ظهور تاريخ نشأة الشعر العريب باملنطقة.
ولعل من األسباب األخرى التي حالت دون ظهور تاريخ نشأة الشعر العريب باملنطقة ،اعتامد
الشعر يف املنطقة عىل التعليم والتعلم باإلضافة إىل يشء من املوهبة اليسرية ،وليس عىل السليقة التامة كام
هو احلال عند العرب األقحا  ،وكان العلم يف تلك األيام ُيضن به يف رشق أفريقيا ،وال يتا ألي واحد
كحالته اليوم ،وخاصة يف األوساط العامنية التي كان زمام احلكم يف يدهيا ،يديل هبذا الرأي صاحب كتاب:
الرياض بني ماضيه وحارضه ،وهذا نص كالمه" :غري أن حركة العلم كانت يف القرون السالفة راكدة يف
أقىص درجات الركود ،بل كان العلم وراثيا يأخذه كابر عن كابر يف بيوت معدودة ال يتعداها .والقول
احلق الذي ال يمرتى فيه أن حركة العلم والنهضة اإلسالمية مل تثمر إال يف أواسط القرن الثالث عرش
اهلجري ،ويرجع الفضل والنصيب الوافر إىل السادة العلويني رضوان اهلل تعاىل عليهم"(.)9
تبني البحوث العلمية كذلك ،أن الشعر السواحييل قد استخدم عددا من األوزان الشعرية
العربية( .)10فعىل ذلك ،من املمكن ملن يبحث عن نشأة الشعر العريب يف رشق أفريقيا ،أن يتخذ ذلك دليال
عىل إملام الساحليني (سكان ساحل رشق أفريقيا) بالشعر العريب ،األمر الذي أمكنهم من نقل قواعده إىل
شعر لغتهم األم (اللغة السواحيلية) .غري أن ذلك القول مل يوضح متى بدأوا قرض الشعر العريب ،بل حتى
متى بدأوا استعامل األوزان الشعرية العربية يف الشعر السواحييل .لكن املهم أن شعرهم العريب املؤلف يف
الكتب التي عنيت برتمجة العلامء والسالطني وذوي
العرص احلديث ظاهر وكثري نسبيا ،تشهد عىل ذلك
ُ
الشأن ممن عاشوا يف رشق أفريقيا ،وذلك من مثل العقود اجلاهزة والوعود الناجزة لعبد القادر بن
عبد الرمحن بن عمر اجلنيد ،ورسالة الشيخ عبد اهلل الفاريس املؤلفة باللغة السواحيلية املوسومة
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بـ:

”ya wanavyuoni wa kishafi wa mashariki ya Afrika

 “Baadhiوجهينة األخبار يف تاريخ زنجبار

لسعيد عيل املغريي ،فقد جاء معظم تواريخ من ضمتهم تلك الكتب ـ إن مل يكن كله ـ من بداية القرن
العرشين .فيستخلص من تلك النقطة بالقول :إن الشعر العريب متوفر نسبيا يف رشق أفريقيا وخاصة يف
املناطق الساحلية ،لكن تاريخ نشأته غري واضح حتى اليوم.
نامذج الشعر العريب يف رشق أفريقيا:
ـ

قصيدة عمر بن أمحد بن أيب بكر بن سميط بزنجبار ،أرسلها من زنجبار إىل أخيه زين بن حسن

بلفقيه ردا عىل قصيدة سبقت من زين( ،الرجز):
َ
تطلبون الـرو َ ال أسـت َْم ِه ُل
لو
ْ

ـض ِ
ـل
و َقبـو ُلكـم ِمنِّـي علـى َت َف ُّ
ِ
ِ
التقصري ِمنا ُحي َّمل
ب َفذا عىل
ِم جرى وبنيَ م ِ
فاصـيل يتَخ َّلل
َ
ََ

َ
البخل يف ر ِّد اجلَوا
وإذا َف َر ْضنا
العروق ويف ِ
ِ
العظا
لكِ َّن ُو َّد َك يف
بت َمعنى رائق
ما ال َ يل ُم ْذ ِغ َ

ْ
ـصـك يل بـه يتَم َّثـل
إال
وشـخ ُ

َ
ليـس َيشكُو غُربـة
ولذاك قلبي
َ

ط الس َويدا من ِزل()11
عَمن ل ُه وس َ

َّ

َ

ُّ

إىل آخر القصيدة.
ـ

قصيدة لعبد اهلل بن أمحد اهلدار بممباسة بمناسبة افتتا مرشوع حفر بئر( ،الطويل):
األس َمى ك ُُهوال ُ
وش َّبانا
و َت ْق ِديرنا
نرفع ُشكْرانا
األر َحيِ ِّي ال َف ِّذ
إىل
ُ
ْ
ْ
ِ
ِ
ِ
ُ
حيث ْأوالنا
الوال
و ُي ْس ِف َر ع ْن
إخالصـنا لـه
آيات
ل ُيعرب ع ْن
صدق َ
ٍ
ِ
بكر النَّد ِ
َ
إحـسـانا
حسـني زا َدك اللـ ُه
ونجـل
الو ِ ِّيف أخا النَّدَ ى
أبا
ب َ
َ
ور ل َقد غَدا
أبا بكر الشهم ال َغ ُي َ
وقدْ أص َب ُحوا ُمس َت ْب ِ ِ
رشين بِ َ
الصـ
ذلك َّ

ـ

والسو ُ َجذالنا
ْس َ
ورين َّ
بنُوا ِّ
احلي َم ْ ُ
الربع واز َدانا()12
باهى بِه
ـنِي ِع الذي َ
ُ

قصيدة حييى بن خلفان بن أيب نبهان اخلرويص بزنجبار يمد حممد بن مجعة بن عيل املغريي

عامل سلطان زنجبار يف منع بيع الرقيق( ،الرجز):
صاحبي ُعوجا إىل "ك َْشكَاش"
يا
َّ

َ
السال ِم
أسنَى َ
وحت ََّمال ْ

ِ
الفايش()13

-11
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الشهـ ِم الذكِي حمُ َم ٍ
ِ
ـد
منِّي عىل َّ ْ
َّ
ِ
امل ِ
ِ
أعـالمـه
النـيـران يف
ـوقـد
ِمن نِ ٍ
سبـة طا َب ْت َفخـارا واعْتلت
ْ
ِ
خصـه
الـرائشـني َجنَا َ من قـد َّ
ـ

ْعـة ر ِ
وأبيـه ُمج ِ
ِ
ِ
اجلـاش
بيط
َ
ِ
الغايش
نح الدُّ َجى ك َْي هيتديه
ُج َ
ذاك ِمن أولـئِك ِ
َ
نايش
الفـرع
ْ
َ
ِ
اش()14
الـزمان املُ ْعت َِدي ال َب َّط ِ
ريب
ُ

قصيدة سعيد بن عبداهلل بن سعيد بن سامل البيض بكينيا يف رثاء فقيد له باسم أمحد مشهور بن

طه احلداد( ،الرجز):
ربا ُه
صربنا فقدْ
ِّ

ِ
ُفد َ

الورى
َ

جع
ربا ُه
رت َ
اس َ ْ
صربنا َمتى ما ْ
ِّ
صربنا

ربا ُه

َ
أوان

ت
است َْأ َث َر ْ
ْ

ِ
فو ْل َو َل ْت
الرك َن الركنيَ َ
فأ َق َّضت ُّ
فج ْعتها
وت الـزُّ ؤا ُم
يا أهيا املَ ُ
َ
ـ

َ
بالرزْ ِء ُج َّ
أعال ت ََصبـرا
ـىل قـدْ
ون ل ِ ِّ
املُ ْس َرت ِج ُع َ
كل ما َقـد ُقـدرا
ِ
أيدي املَن ِ
ُون بِدُ َّر ِة ال َقو ِم الْسى
وأو َهل َ ْت ِمما َجرى
النفوس
من ُه
ْ
ُ
بأمض ما تُرزَ ى بِ ِه فِيام َعرى()15
ِّ
ْ

قصيدة جعفر بن حممد بن الرشيف سعيد بن عبداهلل البيض بكينيا يف رثاء أمحد مشهور بن طه

احلداد( ،الرجز):
املوت حق ال مر َّد أل ْم ِره
ُ
املوت يأيت بغتة يف حينِ ِه
ُ
َ
اغتال اإلما َم َحبي َبنا الـ
َلكِن ُه
كنَّا نلو ُذ بِ ِ
ِ
ٍ
داهــم
ألمـر
ـه
َ
وعاش فقيـدُ نا
يا ليتَنا ِم ْتنَا
ـ

ن َْرىض بِه يف ُح ِ
لـو ِه أو ُم ِّـره
ِ
بقهره
َيسـ ُطو ع ََىل كل األنا ِم
ِ
دهره
ـحدا َد وهو وحيدُ نا يف
َ
َ
فيكون كاش َفـه وجابر َك ْس َـره
تسل عن ِ
خربه()16
املصاب وال ْ
ع ُظم
ُ
َ

قصيدة الشيخ عبد الرمحن بن أمحد الزيلعي بمقديشو يف مد الرسول صىل اهلل عليه وسلم (الوافر):
أهل الر ِ
إخـوانَنا َ
أ َيا ْ
شـاد
َّ

بالصالة عىل ا ُمل ِ
ِ
راد
َت َغن َّْوا

-14

سعيد عيل املغريي ،جهينة األخبار يف أخبار زنجبار ،ص .916
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حممد عيل عثامن بويت ،تسلية الفؤاد وتضميد جروح األكباد( ،خمطوطة) كينيا ،ص .6
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اللـه ما نا املُ ِ
ِ
و ُقولوا بالتَّود ِد واعتِ ِ
نـادي
صال ُة
ضاد
َ
ُ
الع ِ
هادي ِ
َعىل َخ ِري الورى ِ
باد
ََ
ِ
الناس َب ْل َأ َ
عْىل وأنْقى
مجي ِع
ف بال َّثنَا َن ْف ِسـي ِألتْقى
أك ِّل ُ
ِ
القلب واألفوا ُه حقا
يب
وأ ْفض ُل ُهم بِ َمدْ ِح ِه ن َُيل َمر َقى
ُ
َيط ُ
ِ
ذكر ٍ
حممد ِ
املراد()17
بِ ِ
عني
ـ

قصيدة بعنوان "مرقاة الوصول" لعبد الرمحن بن عبد اهلل الشايش بكينيا يف مد املصطفى

صىل اهلل عليه وسلم (الرمل):
إن دهاك اهلم أو خطب جرى

قم ولذ باملصطفى خري الورى

وبنظـم الصلـحا تلقى القـرى

صـل يا رب عـىل عـايل الذرى

سؤدد أفضل من داس الثرى
خري من قام سعى فوق الثرى

وتـباهـى بـه ثـور وحــرا

نـاده يف كـل أمـر عـسـرا

يا حبيب اهلل يا خري الورى

يا رفيع القدر أسمى من رسا()18

ـ

قصيدة رثائية ألمحد املشهور بن طه احلداد يرثي حسن بن إسامعيل بن عيل احلامد بكينيا (الكامل):
احلسن ِ
ِ
بن إسامعيل
جودي عَىل
ِ
وابكِي عىل خ َل ِ
اخلالئف من بني
ف

ِ
السخني وسييل
يا عنيُ بالدم ِع
ِ
ِ
ْ
وجوهر اإلكلِيل
الوجود
فخ ِر

اهل ِ
ودي عىل نج ِم ِ
ج ِ
داية يف ُر َبى
ُ
ِ
ْت له إىل
للـه ِمـن نبـإٍ فزع ُ

ِ
َعي ِ
آذن
نات
ْ
ِ
ريب املن ِ
ِ
ْ
التخبيل
وغمـرة
ـون
ِ
البالد َجليل()19
َفر َمى بِ ُرزْ ٍء يف

ِ
اخلطوب ُهنَيهة
شبح
ما ال َقنا
ُ

َف ْجأة

بأ ُفـول

أشهر شعراء رشق أفريقيا:

-17

ابن حميي الدين قاسم الرباوي القادري ،جمموعة قصائد يف مدح سيد األنبياء ،مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احللبي
وأوالده ،مرص ،ط 3255 ،1م ،ص .9
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املصدر نفسه ،ص .92

-19
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شعراء رشق أفريقيا كثريون نسبيا ،توزعوا عىل األرايض الساحلية لكل من كينيا وتنزانيا
وجزرمها ومدهنام ،وانقسموا بني السكان األصليني األفارقة واملستوطنني والزوار من العرب ـ خاصة ـ
من عامن وحرضموت .فمن أشهرهم:
ـ

أبو حممد برهان بن حممد مكال القمري ،ولد يف جزر القمر ،وعاش يف زنجباروتويف هبا ،وهو
مؤلف نفحة الوردة يف منهج الربدة.

ـ

أمحد أمحد بدوي مجل الليل(.)20

ـ

أمحد املشهور بن طه احلداد ،من مواليد حرضموت سنة3234م ،وعاش يف أماكن خمتلفة ،منها:
حرضموت وإندونيسيا وكمباال (عاصمة أوغندا) وممباسا بكينيا ،وتويف يف 3225م(.)21

ـ

الشيخ عيل بن مخيس بن سامل الربواين ،ولد يف زنجبار يف 3959م وتويف يف 3297م(.)22

ـ

حسن أمحد بدوي ،من مواليد المو بكينيا ،وهو مؤلف فوح الوردة يف هنج الربدة.

ـ

خلف بن سنان الغافري ،وهو أيضا مل يذكر تاريخ ومكان والدته ووفاته(.)23

ـ

راشد بن عيل راشد اخلنبيش(.)24

ـ

رمضان بن مربوك(.)25

ـ

سعيد بن عبد اهلل بن سعيد بن سامل البيض(.)26

ـ

سعيد عيل حسن(.)27

ـ

صالح بن عيل احلامد ،مل يذكر تاريخ ومكان ميالده ووفاته(.)28

-20

من مواليد جزيرة المو ،وحفيد من حفدة صالح مجل الليل ،وهو مدير املعهد اإلسالمي يف ما ليندي بكينيا.

-21

حممد عيل عثامن بويت ،تسلية الفؤاد وتضميد جروح األكباد ،ص .1
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املصدر نفسه ،ص .6
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املصدر نفسه ،ص .944
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إنه من شعراء رشق أفريقيا ،وقد عثر عىل بعض قصائده ومل يعثر عىل تاريخ ومكان والدته ووفاته.

-25

من مواليد تنزانيا ،يشتغل حاليا نائب مدير املدرسة الشمسية بمدينة تانغا بتنزانيا.

-26

املدير العام للغناء اإلسالمية ،واملدير العام ملدرسة النور اإلسالمية بمنبع الرو بكينيا.

-27

من مواليد تنزانيا ،ويشتغل مديرا ملدرسة اإلخالص بغنغوين يف كينيا.
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املصدر نفسه ،ص .395
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ـ

صالح شيخ با حسن مجل الليل(.)29

ـ

عبد الرمحن بن حامد الْسي ،مل يذكر تاريخ ومكان ميالده ووفاته(.)30

ـ

عبد القادر بن عبد الرمحن بن عمر اجلنيد ،ولد يف عامن ،وعاش بني عامن وأوغندا وتنزانيا وتويف
يف تنزانيا ،وهو مؤلف العقود اجلاهزة والوعود الناجزة.

ـ

عيل بن أمحد بدوي(.)31

ـ

عمر بن أمحد بن أيب بكر بن سمييط ،ولد يف جزر القمر يف سنة 3996م ،وعاش يف زنجبار
بتنزانيا ،وتويف يف 3276م.

ـ

حممد بن مسعود الصادقي ،وايل منطقة ممباسة يف إمارة حممد بن عثامن االستقاللية ،غري أنه
مل يذكر تارخ ومكان والدته ووفاته(.)32

ـ

حميي الدين بن شيخ بن عبد شيخ بن عبد اهلل اخلتمي ،من مواليد براوه بمقدشو عاش يف المو
بكينيا وزنجبار بتنزانيا(.)33

ـ

نارص بن سامل بن عديم بن صالح بن حممد بن عبد اهلل بن حممد البهالين الرواحي العامين املكنى
"أبو مسلم" ،ولد يف عامن يف 3956م وعاش يف زنجبار وتويف هبا عام 3239م ،وهو مؤلف
النفس الرمحاين(.)34

ـ

هادي بن أمحد اهلدار ،مل يذكر تاريخ ومكان ميالده ووفاته(.)35

ـ

حييى بن خلفان بن أيب نبهان اخلرويص ،مل يذكر تاريخ ومكان والدته ووفاته(.)36
وغريهم كثري ،وقد ذكِر هذا العدد ألولئك الشعراء عىل سبيل املثال فحسب وليس عىل سبيل

-29

من مواليد جزيرة المو ،وحفيد من حفدة صالح مجل الليل ،ورئيس جملس أمناء كلية الدراسات اإلسالمية بالمو.
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املصدر نفسه ،ص .395
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من مواليد جزيرة المو بكينيا يف أرسة صالح مجل الليل مؤسس مسجد الرياضة باجلزيرة.
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سعيد بن عيل املغريي ،جهينة األخبار يف تاريخ زنجبار ،ص .327

-33

الشيخ عبد اهلل صالح الفاريس ، Baadhi yawanavyuoni wakishafi wa Afrika mashariki ،ص .3

-34

حممد بن صالح نارص ،أبو مسلم الرواحي ،مطبعة مسقط ،عامن ،ط3036 ،3هـ3279/م ،ص .9
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عبد القادر بن عبد الرمحن بن عمر اجلنيد ،العقود اجلاهزة والوعود الناجزة ،ص .903
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املصدر نفسه ،ص .105
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احلرص ،وذلك إلثبات وجود الشعر العريب باإلقليم الرشقي للقارة السمراء ،إذ ال وجود لشاعر بدون
شعر ،وال العكس من ذلك ،فإهنام أمران متالزمان تالزم الفعل مع فاعله.
بعد التأكد من كيان الشعر العريب يف رشق أفريقيا بالوقوف عىل بعض نامذجه ومؤلفيه ،آن
األوان لتناول بعض عنارص إبداعه الفني الكتشاف نقاط مجاله ومواضع عثراته ،مما سيسفر عنه انتعاشه
وتألق نجمه وتنشطه يف أداء دوره السابق يف نرش الدين يف زوايا املنطقة ،وتوثيق العالقة بني املنطقة والعامل
اإلسالمي عامة والدول العربية خاصة .وما تتناوله الدراسة من عنارص إبداع الفن الشعري ألفريقيا
الرشقية ،األسلوب واملوسيقى.
األسلوب:
وب من َأ َسال ِ ِ
وب يف اللغة ،بضم اهلمزة" :فهو الطريق والفن ،وهو عىل ُأ ْس ُل ٍ
يب القوم
أما األُ ْس ُل ُ
أي عىل طريق من طرقهم"( .)37واصطالحا" :هو الطريق ،وفن القول ،وهناك طرائق للتعبري اللغوي،
وتشمل:
-3

الكلمة :طوهلا ،داللتها ،أنواعها.

-9

اجلملة :تركيبها ،ربطها ،طوهلا ،إيقاعها"(.)38
ويعرفه الدكتور حممد عبد اهلل جرب بأنه" :طريقة التعبري ،وأن األسلوب األديب يتميز بجودة

العاطفة واخليال ،وبام فيه من أشكال تركيبية إنشائية"(.)39
فمن خالل ذينك التعريفني يتبني لنا أن األسلوب ليس إال ألفاظا ،وأنه األداة لرتمجة ما جيول يف
خاطر الشاعر أو األديب عموما ،والطريق لبيان احلالة التي تتشبع فيها نفسه بموضوع أو مشاهدة وتأثره
هبا ،وإنه نفسه األداة إلثارة العاطفة ،والسبيل إىل اكتشاف تصوراته العقلية ،والعامل عىل تكوين موسيقاه.
فإن دل ذلك عىل يشء فإنام يدل عىل أمهية األلفاظ يف أي عمل أديب ،إذ ال وجود له بدوهنا ،وأهنا ترافقه
وتزامله من أول نقطة فيه إىل آخرها ،وأنه ال يسلم وال حيسن وال يبقى مامل تسلم ومل حتسن ومل تبق ،فإهنا

-37

أمحد بن حممد بن عيل املقري الفيومي ،املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري للرافعي ،كتاب السني ،حتقيق :يوسف
الشيخ حممد ،املكتبة العرصية ،ص .990
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مقالة أدبية منزلة من شبكة اإلنرتنيت بعنوان "األسلوب" بموقع بيزات www.bezat.com :يف 9433/3/39م.
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حممد عبد اهلل جرب ،األسلوب والنحو :دراسة تطبيقية يف عالقة اخلصائص األسلوبية ببعض الظاهرات النحوية،
دار الدعوة باإلسكندرية ،ط 3299 ،3م ،ص .5
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فرتى ،ومكرب صوته الذي ُيعيل صوته فيسمع،
منه بمثابة املرشد املوجه ،وبمثابة املرآة التي تعكس صورته ُ
وردائه الذي خيفي عراه ويزين مظهره وهندامه ،وبيته الذي حيفظه ويؤويه .وهي بدورها مدينة بأن
تتحسن ليحسن العمل ،وأن تتسع جلميع حمتوياته ،وأن تتناسب مع مجيع فقره ،وأن تعرب عن مجيع عنارصه
بكل دقة ووضو .
هذا ...ولكي تؤدي األلفاظ واجبها الداليل بكل دقة وإحكام ،يلزم أن تتوافر فيها رشوط كثرية
أشار إليها بعض العلامء واألدباء ،منها :اجلزالة واالستقامة واملشاكلة للمعنى وشدة اقتضائه للقافية(.)40
كام جيب أن تكون سهلة معربة ،وأن تكون موحية بام يف نفس صاحبها ،وأن تكون قادرة عىل نرش موسيقاه
يف أبياته .وذكر ابن قدامة نعوت اللفظ بقوله" ،أن يكون سمحا ،سهل خمارج احلروف من مواضعها ،عليه
رونق الفصاحة ،مع اخللو من البشاعة( .)41فلنالحظ اآلن مفاهيم تلك الرشوط ومدى انطباقها عىل
ألفاظ شعر رشق أفريقا.
أما اجلزالة يف اللغة ،فقد تناوهلا ابن منظور بقوله" :اللفظ اجلزل ،خالف الركيك ورجل جزل
أي ثقف عاقل أصيل الرأي ،واألنثى جزلة وجزالء"( .)42كام عرفها آخر بقوله" :اجلزالة إذا أطلقت عىل
اللفظ يراد هبا نقيض الرقة ،وإذا أطلقت عىل غريه يراد هبا نقيض القلة"( .)43وقام الدكتور غنيمي هالل
بتوضيح جزالة اللفظ بقوله" :تتوافر له إذا مل يكن غريبا وال سوقيا مبتذال ،ومعياره أن يكون بحيث تعرفه
العامة إذا سمعته ،وال تستعمله يف حماوراهتا"( .)44فجمعا لرشو العلامء الثالثة الذين رجعنا إليهم يف
تعريف األسلوب أو األلفاظ ،نجد أن أعم عنرص هلم فيام خيص اجلزالة :السهولة .فقد رص هبا كل من
ابن قدامة ،والدكتور عبد اهلل الوهيبي ،وزاد الدكتور غنيمي االتزان فيها بني الغرابة واالبتذال .كام نجد
فيها الفخامة والسمح ،واالبتعاد عن الركاكة والرقة والبشاعة.
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حممد غنيمي هالل ،النقد األديب احلديث ،دار هنضة مرص للطبع والنرش ،الفجالة ،القاهرة ،ص .369
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أبو الفرج قدامة بن جعفر ،نقد الشعر ،حتقيق وتعليق :حممد عبد املنعم خفاجي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ص.71
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حممد بن مكرم بن منظور اإلفريقي املرصي ،لسان العرب ،دار صادر ،بريوت ،الطبعة األوىل ،ج  ،33ص .342
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أبو البقاء أيوب بن موسى احلسيني الكفوي ،الكليات ،معجم يف املصطلح والفروق اللغوية ،حتقيق :عدنان
درويش حممد املرصي ،مؤسسة الرسالة ،بريوت3229 ،م ،ص .505
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حممد غنيمي هالل ،النقد األديب احلديث ،ص .369

أما االستقامة يف اللغة :فهي اعتدال اليشء واستواؤه( .)45ثم قام الدكتور غنيمي بتوضيحها
أدبيا قائال" :تكون من ناحية اجلرس أو الداللة أو التجانس مع قرائنه من األلفاظ"( .)46ثم بني أن
استقامته من ناحية اجلرس ،سالمته من تنافر احلروف ،ومن ناحية الداللة ،عدم انتحاء الشاعر يف استعامله
عن أصل وضعه ،ومن ناحية التجانس ،كونه مستقيام إذا جتانس مع قرائنه من األلفاظ.
أما مفهوم مشاكلة اللفظ للمعنى ،فقد عرفت املشاكلة لغة "باملوافقة واملضارعة واملامثلة
واملعادلة واملناسبة"( ،)47أما مقصود الدكتور غنيمي هالل هبا ،فهو ما وضحه بقوله" :ومشاكلة اللفظ
املعنى تكون إذا وقع موقعه ال يزيد معناه وال ينقص"( .)48كام أدىل ابن طباطبا بدلوه يف توضيح املشاكلة
حني بني أدوات الشعر فقال ..." :وإيفاء كل معنى حظه من العبارة ،وإلباسه ما يشاكله من األلفاظ حتى
يربز ىف أحسن زي وأهبى صورة ،واجتناب ما يشينه من سفساف الكالم وسخيف اللفظ.)49("...
فاعتامدا عىل هذا الكالم املوضح لرشوط األلفاظ الشعرية وكيف جيب أن تكون ،ننطلق إىل
شعر رشق أفريقيا لدراسة ألفاظه والتأكد من مالءمته للشعر .وبناء عليه أيضا ،تعرتيني تساؤالت حالة
دراسة تلك األلفاظ ،وهي :هل هي ألفاظ جزلة عىل القدر الذي وصفه أولئك اجلهابذة املتقدمو الذكر؟
أفيها هذه االستقامة املطلوبة؟ وما مدى مشاكلتها للمعنى؟
فلإلجابة عن هذه التساؤالت ،نتصفح بعض املؤلفات املحتوية عىل نصوصه الكتشاف تلك
األمور فيه .فها نحن نضع بني أيدينا بعضا من أبيات قصيدة عمر بن أمحد بن أيب بكر بن سميط التي قاهلا
مهنئا وممتدحا لسلطان زنجبار السيد خليفة بن حارب ُب َع ْيدَ تربعه عىل كريس احلكم والسلطنة( ،الكامل):
ب ُعالك َت ْبت َِه ُج
النفوس وتسعدُ
ُ

وبعزِّ ك األسمى َي ِعز

ْ
تزل مْسورة
وبك الليايل مل ْ

ِّ
نـســها يتجـدَّ ُد
يف
كـل آن ُأ ُ

املعهدُ ()50
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ابن منظور اإلفريقي ،لسان العرب ،ج  ،31ص .057
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حممد غنيمي هالل ،النقد األديب احلديث ،ص .369
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أبو عيل مسكويه أمحد بن حممد بن يعقوب الرازي األصفهاين ،اهلوامل والشوامل ،حتقيق :سيد كْسوي ،دار الكتب
العلمية ،بريوت ،ط 9443 ،3م ،ص .332
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املصدر السابق ،ص.361
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ابن طباطبا العلوي ،عيار الشعر ،رش وحتقيق :عباس عبد الستار ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ص .3
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املعهد هنا بمعنى العهد ،أي يعز ويعظم عهدنا بك.
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ِ
ُ
الزمان من َّعام
كي يبقى
فان َعم ل ْ
ٍ
ِ
بخليفة
حلل اهلَنا
َميس يف
ون ُ
ٍ
ِ
لغاية
امللوك
َملِك َسام فوق

ولنا
يطيب بظِ ِّل أمنِك مرقدُ
ُ
وتسجدُ ()51

جلالله َت ْعنو الوجو ُه
ِمن د ِ
وهنا وقف السها والفرقدُ ()52
ُ
ُّ

فعند تأملنا أللفاظ النص الذي بني أيدينا عىل ضوء الرشوط املتقدمة ،نجد أن ألفاظه واضحة
سهلة ال غرابة فيها وال وحشية ،وال إهبام هبا وال غموض يوجب العودة إىل املعاجم ومصادر اللغة بحثا
عن معانيها ومدلوالهتا ،بل هي عادية مفهومة للعامة واخلاصة نسبيا ،وال يلجأ العوام إليها غالبا .فعىل
سبيل املثال ،األلفاظ" :عالك ،تبتهج ،األسمى ،األنس ،تعنو" وغريها،ال جيد فيها عامل بالعربية غالبا
غموضا يف إدراك معناها ومدلوالهتا ،وال جيدها غريبة عليه ،وليست يف الوقت ذاته هابطة املستوى إىل
درجة االبتذال والسوقية .وإن هذه األلفاظ ونظرياهتا يف النص ،فخمة سمحة حافلة بمعنى التهنئة واملد
الذي اختريت له دون أي تقصري يف أدائه ،بعيدة عن الركاكة والبشاعة ،فنتوسم فيها إذن اجلزالة املطلوبة.
وإذا بحثنا فيها عن تنافر احلروف ،واستعامل األلفاظ عىل غري أصوهلا اللغوية مما يبعدها عن االستقامة عىل
حد بيان الدكتور غنيمي هالل ،نالحظ أهنا سليمة منهام .كام نجدها متجانسة مع قرائنها من حيث
الفخامة والفصاحة ومن الناحية الرتكيبية والنحوية ،ومن حيث الثقل أو اخلفة والعمق أو السطحية...
إلخ ،فنحسبها ألجل ذلك ألفاظا مستقيمة .أما عند النظر إىل مشاكلتها ملعناها ،فنجد يف بعضها شيئا مؤديا
إىل اختالل ذلك الرشط ،فقد ذكر غنيمي موضحا لتلك املشاكلة ،أنه إذا وقع اللفظ ال يزيد عىل معناه
وال ينقص .لكننا إذا تأملنا العبارة" :جلالله تعنو الوجوه وتسجد" نجدها زائدة عىل املعنى املقصود منها
ومتجاوزة له ،وذلك ألن اإلنسان مهام عال قدره وارتفعت درجته ال جيوز بأي حال من األحوال أن
ُيسجد له .فالشاعر ملبالغته يف مد السلطان والثناء عليه ألبس املعنى ألفاظا أوسع وأكرب منه ،فضعف
مستوى استقامتها ،إال إذا كان للسجود معنى أو تأويل آخر.
نجد شاعرنا يعمد إىل تكوين املوسيقى الداخلية مع إصابة املعنى املطلوب بسهولة ،فيلجأ إىل
استعامل أسلوب املجاز العقيل كثريا كام يف" :تبتهج النفوس ،تسعد ،يعز املعهد ،الليايل مل تزل مْسورة،
-51

متيس :تتاميل ،تعنو :ختضع وتذل.
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عبدالقادر بن عبد الرمحن بن عمر اجلنيد ،نبذة من حياة العالمة احلبيب عمر بن أمحد بن أيب بكر بن سميط ،بدون
نارش وال تاريخ ،ص  15والسها :كوكب خفي من بنات نعش الصغرى والناس يمتحنون به أبصارهم .والفرقد:
قريب من القطب الشاميل هيتدى به وبجانبه آخر أخفى منه ،فهام فرقدان ،املنجد يف اللغة.
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يبقى الزمان منعام ،تعنوالوجوه ،تسجد...إلخ" .ففي تلك األلفاظ يسند األفعال إىل غري أصحاهبا لإلجياز
وتكوين املوسيقى الداخلية ،فقد أسند االبتهاج والسعادة إىل النفوس لعالقة املكانية ،وأسند العز إىل
املعهد (وهو العهد) وكذا الْسور إىل الليايل ،والبقاء يف نعيم إىل الزمان ،لعالقة زمانية يف كل منها ،والعنو
والسجود إىل الوجوه لعالقة املكانية ،وهكذا .كام يستعمل أسلوب املجاز املرسل كام يف لفظة "نميس"
الدالة عىل التاميل وهو يريد التباهي واالفتخار ،لعالقة املسببية إذ التاميل متسبب عن التباهي واالفتخار.
وقد أحسن استعامل األفعال حيث نراه يستعمل كثريا األفعال املضارعة ويف مقاماهتا الالئقة
مثل" :تبتهج ،يعز ،تزل ،يتجدد ،يبقى ،يطيب ،"...للداللة عىل جتددها واستمرار حدوثها ،مما جيعل
القارئ أو السامع يلمس جودة كالمه وبالغته.
ونجده حيب كثريا استخدام األسلوب الكنائي ،يالحظ ذلك يف العبارات مثل" :أنسك يتجدد،
يبقى الزمان منعام ،يطيب بظل أمنك مرقد "...فيكني باألوىل عن طلب إكثار العطايا وجتددها يف كل
وقت وحني ،وبالثانية عن طلب تعميم العدالة عىل الدولة ليعم اخلري والنعيم هلا ويبقى أمرها عىل ذلك
دائام ،وبالثالثة عن رجائه دوام السعادة واألمن واالستقرار.
يميل الشاعر إىل تفخيم األمور وتضخيمها واملبالغة يف وصف ممدوحه كعادة املداحني ،وخاصة
إذا كان املد حلكام وأمراء وسالطني كام هو احلال يف ممدو شاعرنا ،فيستعمل عبارات ضخمة مثل:
"بعالك تبتهج النفوس وتسعد ،وبعزك األسام يعز املعهد ،فانعم لكي يبقى الزمان منعام ،"...إىل أن وصل
به األمر إىل جماوزة احلد فيها ،وذلك يف عبارات ،مثل" :جلالله تعنو الوجوه وتسجد ،وملك سام فوق
امللوك لغاية ،و من دوهنا وقف السها والفرقد" .فنظرا لتوفر معظم الرشوط يف أسلوب النص ،تُلمس فيه
اجلودة واجلامل ،و ُيلتمس لصاحبه العذر يف مثل تلك املبالغات الستحالة خلو العمل البرشي من اخلطأ.
لننتقل إىل نص شعري آخر ولشاعر آخر لنالحظ ما إذا هو مثل سابقه أم خمالف له أسلوبيا.
وأمامنا قطعة من قصيدة برهان مكال القمري بزنجبار ،حيث فيها املسلم عىل أداء الركن اإلسالمي
اخلامس الذي هو حج بيت اهلل تعاىل ،فيقول (البسيط):
ِ
ِ
العتيق وال
البيت
وح َّج َف ْرضا إىل
ُ

ْ
حمرم َة اإلحرا ِم يف احلر ِم
تفعل
َّ

َ
األجنـاس من أمـ ٍم
جتتمع
هناك
ُ
ُ

ِ
تقـديس رهبـ ِم
شتَّى ُيل ُّبون يف

منافـع هـذا االجتام ِع كام
هلم
ُ
ْ
ف ِ
أح ِرم ِ
احلج ِ
اج يف عرفه
ف
موق َ
وق ْ
َّ
ْ

ِ
التنزيل ذي احلكم
جاءت به آي ُة
ْ
ٍ
ِمن الـزَّ ِ
حلظة فدُ ِم
ولو فـي
وال
ْ
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سكب د ِم()53
وهو
وانحر لِر ِّبك نحرا ْ
ُ
َ

ْ
وخذ َمبِيت َُه ُمو لـيـال بمـزدلـفـ ْه

ْ

فاأللفاظ واضحة وسهلة ومأنوسة ،بعيدة عن الغموض والغرابة والوحشية حيث يفهمها العام
واخلاص ،وقد زادها وضوحا ،طوافها حول واجب معروف ومشهور لدى اجلميع أال وهو الركن
اإلسالمي اخلامس ،حج بيت اهلل احلرام .كام أهنا (األلفاظ) ليست نازلة إىل مستوى االبتذال والسوقية.
وإهنا فخمة وعميقة ،وقد زادها فخامة وعمقا صدورها من مصادر الرشع اإلسالمي ،ومن القرآن
خاصة ،وذلك مثل" :فرضا ،العتيق ،اإلحرام ،شتى ،تقديس ،تنزيل ،"...فكل ذلك وغريه ،عامل
جلزالتها .كام أهنا منسجمة مع بعضها تركيبا ونحوا ورصفا ومستوى وفصاحة ودقة وعمقا...إلخ ،سليمة
من تنافر احلروف ،مستعملة فيام وضعت له من املعنى ،فيؤدى هبا ذلك إىل االستقامة املطلوبة .وإهنا إذا
ربطت بمعناها وقورنت به نجدها مشاكِلة له ومتساوية معه التفوقه فخامة وجزالة والتقل عنه.
وإذا رجعنا إليها البرص كرتني ،وجدنا أن الشاعر يستخدم كثريا أسلوب الطلب أمرا وهنيا ،وهو
أسلوب من أساليب التوجيه واإلرشاد ،فذلك مما يثبت ويؤكد دور الشعر العريب يف نرش الثقافة الدينية يف
زوايا منطقة رشق أفريقيا وخارجها ،وذلك مثلُ " :حج ،وال تفعل حمرمة ،إحرم ،وقف موقف احلجاج،
ُ
وخ ْذ مبيتَهمو ،وانحر لربك" ،فقد اكتسب أسلوبه اإلرشاد والتوجيه من سياقات النصوص الرشعية
املقدسة التي اقتبسها واقتدى هبا لفظا ومعنى ومضمونا ،كام يكون به الشاعر موسيقى داخلية خاصة.
ومن املمكن حسب املالحظة ،اعتبارها متوفرة الرشوط املطلوبة ،التي هي اجلزالة واالستقامة ومشاكلتها
ملعناها.
سننظر كذلك إىل قطعة ثالثة ،وهي جزء قصيدة رثائية للشيخ عبد اهلل بن أيوب بتانغا  -تنزانيا،
يرثي أخاه الشيخ حممد بن أيوب فيقول( ،البسيط):
قوموا مع ال ُّطالب كي نبكِي معا

الرزْ ُء املُفتِّت
هذا هو ُّ

ِ
للم َعى()54

َ
علمه
ينرش
كان
ذهب الذي قد
َ
َ
ُ

لل َّطالبِيه وقـصـدُ ه أن

ينف َعـا()55

ذهب الذي ع ََمر املساجدَ دائمـا

بالعل ِم

كـان

لـه

لدينـا

من َبعـا
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أبو حممد برهان مكال ،نفحة الوردة يف منهج الربدة ،مؤسسة البيان ،ديب ،ط9444 ،1م ،ص .52-59
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املعى :واحد األمعاء ،وهواحلشا ،انظر :إسامعيل بن محاد اجلوهري ،الصحاح ،وأمحد بن حممد بن عيل املقري
الفيومي ،مصباح املنري.

-55
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يف هذه الكلمة خمالفة نحوية وهي تعريف املضاف بـ :ال.

ِ
بعلومـه
ذهب الذي أح َيى ال ُقرى

فتَزاهرت يا خري ن ٍ
ُور
َ

َ
خان يوما طالبـا
ذهب الـذي ما

قد كان ك ُُّل ال َب ْهم َيكال إذا َ

َش ْع َشعا()56
رعَى()57

فألفاظ هذه القصيدة واضحة سهلة مأنوسة ليست غامضة وال غريبة ،فهي إذن تتصف باجلزالة .غريأن
بعض ألفاظها جاء خمالفا للقواعد النحوية كالقاعدة املانعة من تعريف املضاف بـ" :ال" يف قوله
"للطالبيه" وال رضورة شعرية هنا تسوغ ذلك ،فهو إذن خالف للقياس النحوي يؤدي إىل فقدان
التجانس النحوي مع قرائنه مما يبعده عن االستقامة والدقة ،ويقوده إىل الركاكة.
ومن عبارات القصيدة ما هو سطحي مبتذل املعنى بعيدة عن العمق املطلوب ،وذلك مثل:
"وقصده أن ينفع" ،فهذا القصد واضح وضو الشمس عادي جدا غري ملفت النتباه املتلقي ،وذلك ألن
كل معلم قصدُ ه أن ينفع ،والشعر من عادته التعبري عن معنى عميق ضخم عزيز ،فمن أجله تزحزحت
العبارة عن درجة مشاكلتها ملعناها .كام استخدم الشاعر أسلوب التكرار ،فكرر العبارة "ذهب الذي"
وبالغ يف تكراره ،حيث ذكرها عرش مرات يف أبيات متوالية ،مما قد يؤدي إىل ملل السامع أو القارئ،
فتذهب عنه اللذة واملتعة التي هي الوظيفة العظمى للشعر.
املرثي
استخدم الشاعر االستعارة املكنية يف قوله" :قد كان كل البهم يكال إن رعى" حيث شبه
َ
بالراعي وحذف املشبه به ورمز له بيشء من لوازمه وهو "إن رعى" عىل طريقة االستعارة املكنية .كام
استخدم االستعارة الترصحيية يف العبارة ذاهتا ،حيث شبه الطلبة بالبهائم وحذف املشبه ،ورص باملشبه به.
ولو نُظر إىل العبارة حسب التعبرياإلفريقي حيث يعرب األفارقة بلفظ البهيمة عن اجلاهل أو الغبي أو طالب
علم يف بداية مسريته العلمية ،كانت العبارة تشبيها متثيليا ،حيث شبه فيها الشاعر صورة املعلم مع طلبته
موجها ومرشدا ،بصورة الراعي مع مواشيه راعيا وسائقا ،وقد أسفر عن جهد كل منهام (املعلم والراعي)
رضا واقتناع املتعلم واملاشية املرعيني .فالعبارة بليغة يف مجيع اعتباراهتا .كام استعمل الشاعر تصويرا
أفريقيا آخر بتعبريه عن فداحة املصيبة وعظمتها ،بتفتت املعى .فمن عادة األفارقة التعبري عن عظمة
املشاكل واملحن بانكسار الظهر أو تفتت األمعاء أو انقطاع رشيان الدم أو هالك أو غري ذلك من األلفاظ
الدالة عىل التناهي يف التعاسة والشقاوة.
-56

شعشع :انترش الضوء ،منجد يف اللغة.
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الشيخ عبد اهلل بن أيوب ،األغاين الرسمية لعيد ذكرى فتح املدرسة الشمسية بمدينة تانغا ،تنزانيا ،نسخة خمطوطة
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فهذه نظرة عامة إىل األسلوب الشعري ألولئك القوم الساكنني يف الزاوية الرشقية للقارة
السمراء ،نأمل ونرجو أن يرتقي إىل أعىل من ذلك إن اهتموا بدراسة أساليب العرب األقحا وذوي الباع
العريض يف نظم الشعر يف خمتلف عصورهم من العرص اجلاهيل إىل العرصاحلديث.
املوسيقى:
بعد إلقاء نظرة فاحصة إىل شعر رشق أفريقيا العريب من الناحية األسلوبية ،حيسن النظر إليه ثانية
من الناحية املوسيقية كي تكرب الفائدة .فإن ما يتبادر إىل ذهن السامع أو القارئ حينام متر به كلمة "موسيقى"،
هو فن الغناء والتطريب املرتبط باملعازف وآالت الطرب .غري أننا هنا ،ال نقصد ذلك الفن ،وإنام نحن بصدد
املوسيقى الشعرية ،واخلاصة بشعر رشق أفريقيا .ورغم ذلك ،ال يمكننا عند تصور تلك املوسيقى ،االستغناء
عن مفهوم موسيقى الغناء والتطريب ،ملا بينهام من تشابه وترابط .فقد ذكر مؤلف كتاب األدب العام واملقارن
شارحا مفهوم موسيقى الغناء والتطريب قائال" :إن فهم املوسيقى يعني تتبع مسار "سلسلة صوتية"،
ال تُفهم باملعنى الكامل للكلمة إال بدءا من اللحظة التي أتوصل فيها إىل التقاطها يف وحدهتا ،وحتقيق توليف
مجعي هلا .إن فهم املوسيقى يعني التعرف عىل "منظومة معقدة" من العالقات التي تتداخل فيام بينها بصورة
متبادلة ،أو كل صوت أو جمموعة من األصوات تتموضع ضمن إطار واحد ،وتقوم فيه بوظيفة حمددة،
ومتتلك قدرات خاصة بفعل عالقاهتا املتعددة مع األصوات األخرى كلها"(.)58
ويقول صاحب السبع املعلقات تفريقا بني النوعني من املوسيقى" :نحن هنا نتدارس نصا أدبيا
ال منغومة موسيقية ،ولذلك فإن املادة اإليقاعية تتمثل يف مادة األلفاظ وما تأتلف منه من حروف جتسد
أصواتا هي بمثابة األنغام يف علم املوسيقى ،والتي تشكل هيكله الصويت العام.)59("...
كام يقول صاحب الصورة السمعية يف الشعر العريب قبل اإلسالم موضحا املوسيقى الشعرية:
"فالشاعر ال ينطق شعره حسب ،وإنام حياول أن ينغمه ،وينغم ألفاظه وعباراته حتى ينقل سامعيه وقارئيه
من اللغة االعتيادية التي يتحدثون هبا يف حياهتم اليومية إىل لغة موسيقية ترفعهم من عاملهم احليس إىل عامله
الشعري ،وال نقصد املوسيقى الظاهرة وحدها :موسيقى األوزان والقوايف ،وإنام نقصد أيضا املوسيقى
اخلفية"(.)60
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دانييل هنري باجو ،األدب العام واملقارن ،ترمجة :عسان السيد ،من منشورات احتاد الكتاب العرب3227 ،م ،ص.195
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صاحب خليل إبراهيم ،الصورة السمعية يف الشعر العريب قبل اإلسالم ،من منشورات احتاد الكتاب العرب،

222

فاعتامدا عىل ذلك كله ،يمكننا حماولة تصور مفهوم املوسيقى الشعرية بأهنا نغامت رنانة وأحلان
مجيلة حتدثها إيقاعات صوتية شعرية ،متفاعلة مع أوزان الشعر وقوافيه ،إضافة إىل ما حيمله من معنى ،وما
الصدور ،وت ِ
سامع وتفعل يف النفوس األفاعيل .لكن ما هي
يبعثه إىل النفوس من رسائل ،فتُبهج
ُطرب األ َ
َ
عنارص تكوين املوسيقى الشعرية التى بواسطتها تظهر إىل حيز الوجود فتقوم بوظيفتها التطريبية
واإلمتاعية؟ تبني متون كتب النقد أن أهم عنارص تكوينها عنرصان ،ومها "الوزن والقافية"(.)61
وسنتناوهلام واحدا تلو اآلخر بأوجز طريقة ممكنة.
الوزن:
يقول حممد غنيمي هالل" :الوزن هو الذي يمثل جمموعة من التفعيالت التي يتألف منها
البيت"( .)62فإذا تكررت وحدة صوتية معينة نشأت منه التفاعيل ،وأما التفعيلة فتتكون من توايل مقاطع
مؤلفة من احلركات والسكنات عىل طريقة معينة تعرف باألسباب واألوتاد والفواصل ،وإذا تكررت
التفعيلة الواحدة أو أكثر من واحدة عىل نمط منظم ،تولد منه البيت .ويشتمل البيت عادة عىل شطرين
مكونني من جمموعة معينة من التفاعيل ،يسمى الشطر األول منهام صدر البيت والثاين عجزه .هذه
التفاعيل الكثرية املكونة للبيت ،يلقب آخرها يف الصدر بالعروض ،ويف العجز بالرضب ،أما بقيتها
فتسمى كل واحدة منها حشوا .تتكرر األبيات عىل منوال التفاعيل التي أرادها الشاعر فتكون ما هو
معروف عروضيا بالبحر أو الوزن ،فال بد إذن من أن تؤلف كل قطعة شعرية (القصيدة) يف بحر من
األبحر الستة عرش التي اكتشفها اخلليل بن أمحد الفراهيدي وتلميذه األخفش( .)63يالحظ أن عدد
التفاعيل األساسية ثامن ،وهي :فعولن ،فاعلن ،مفاعيلن ،مفاعلتن ،فاعالتن ،مستفعلن ،متفاعلن،
مفعوالت .هذه التفاعيل تدخلها أحيانا تغيريات بنقص أو زيادة يف املتحركات أو السكنات تعرف

9444م ،ج  ،3ص .39
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انظر :حممد الصادق عفيفي ،النقد التطبيقي واملوازنات ،مكتبة اخلانجي ،القاهرة ،مرص3129 ،هـ3279/م،
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حممد غنيمي هالل ،النقد األديب احلديث ،ص .016 -015
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عيل عرشي زايد ،عن بناء القصيدة ،ص .372
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بالزحافات والعلل ولكل واحدة منها اسمها اخلاص( ،)64فإن دخلت عىل حشو ،اكتفت بالدخول عليه
وحده دون لزوم تعدهيا إىل حشو آخر .أما إن دخلت عىل الرضب (التفعيلة األخرية يف عجز البيت) ،لزم
دخوهلا عىل مجيع األرضب يف القصيدة كلها ،وتعمل تلك الزحافات والتعليالت يف تغيري وتنويع أشكال
التفعيالت .أما االبحر الستة عرش فكالتايل:
-3

البحر الطويل ،ويتألف من تفعيلتني "فعولن مفاعيلن" تتكرران أربع مرات يف البيت .وقد
تدخلهام زحاف وعلل فيحدث فيهام تنوع يف الشكل.

-9

البحر املديد ،وتفعيالته ثالث "فاعالتن فاعل فاعالتن" تتكرر مرتني يف البيت ،وقد تدخلها
تغريات فتنوع أشكاهلا.

-1

البحر البسيط ،وهو يتكون من تفعيلتني "مستفعل فاعلن" يتكرران أربع مرات يف البيت .وقد
حيدث فيهام تغيريات فتتنوع أشكاهلام.

-0

البحر الوافر ،وهو يتألف من تفعيلة واحدة "مفاعلتن" تتكرر ست مرات ،وقد تدخلها
تغيريات فيتنوع شكلها.

-5

الكامل ،ويتألف هو كذلك من تفعيلة واحدة "متفاعلن" تتكرر ست مرات يف البيت ،وقد
تدخلها تغيريات فيتسبب منها حصول تنوعات يف الشكل.

-6

البحر اهلزج ،ويتألف من تفعيلة واحدة "مفاعيلن" متكررة أربع مرات ،وقد تدخلها تغيريات
فتسبب حصول تنوعات يف شكلها.

-7

البحر الرجز ،ويتألف من تفعيلة واحدة "مستفعلن" متكررة ست مرات ،وتدخلها تغيريات
فتسبب تنوعا يف الشكل.

-9

البحر الرمل ،ويتألف من تفعيلة واحدة هي "فاعالتن" ترتدد ست مرات ،وقد تدخلها
زحافات وعلل فتسبب هلا تنوعا يف الشكل.

-2

البحر اخلفيف ،ويتألف من ثالث تفعيالت هي "فاعالتن مستفعلن فاعالتن" تتكرر مرتني يف
البيت ،وقد تدخلها تغريات فتحدث فيها تنوعا يف الشكل.

-34

البحر الْسيع ،ويتألف هو أيضا من ثالث تفعيالت وهي "مستفعلن مستفعلن فاعلن" ترتدد

-64

انظر :إسامعيل جربيل العيسى ،نقض أصول الشعر احلر ،دار الفرقان ،عامن ،األردن ،ص .17
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مرتني يف البيت ،وقد حتدث فيها تغريات فتنوع شكلها.
-33

البحر املنْس  ،وهو كذلك يتألف من ثالث تفعيالت هي "مستفعلن مفعوالت مستفعلن"
ترتدد مرتني ،وقد تدخلها تغيريات فتنوع شكلها.

-39

البحر املضارع ،وهو يتألف من تفعيلتني مها "مفاعيل فاعالتن" ترتددان مرتني ،وقد تدخلها
زحافات وعلل فتنوع شكلهام.

-31

البحر املقتضب ،ويتألف هو أيضا من تفعيلتني مها "مفعوالت مستفعلن" ترتددان مرتني .وقد
تدخلهام تغيريات فتنوع شكلهام.

-30

البحر املجتث ،وهو كذلك متألف من تفعيلتني مها "مستفعلن فاعالتن" متكررتني مرتني ،وقد
تدخلهام تغيريات فتنوع شكلهام.

-35

املتقارب ،وهو يتألف من تفعيلة واحدة هي "فعولن" متكررة ثامن مرات .وقد تدخلها
تغيريات فتنوع شكلها.

-36

البحر املتدارك ،وهو كذلك يتألف من تفعيلة واحدة هي "فاعلن" متكررة ثامن مرات .وقد
تدخلها تغيريات فتنوع شكلها(.)65
فهذه هي األبحر أو األوزان التي اكتشفها اخلليل بن أمحد الفراهيدي ،وتلميذه األخفش .ومن

أمهية األوزان ،أهنا هي املنوال الذي يسري عليه الشعر العريب عموما ،وأهنا هي العامد للشعر الذي ال يمكن
له الظهور إىل حيز الوجود بدونه إضافة إىل القافية ،ولذلك عرف النقاد القدامى الشعر بأنه "الكالم
املوزون املقفى"(.)66
القافية:
أما العنرص األسايس الثاين من عنرصي تكوين املوسيقى الشعرية األساسيني ،فهو القافية .أما
تعريفها ،فهي "عبارة عن اتفاق املقطوعة أو القصيدة يف احلرف األخري أو يف صورته"( .)67ويعرفها
مؤلف آخر بقوله" :تكرار صوت معني أو جمموعة من األصوات ـ الساكنة واملتحركة ـ يف هناية كل بيت،

-65

انظر :عيل عرشي زايد ،عن بناء القصيدة ،ص  395-379وإسامعيل جربيل العيسى ،نقض أصول الشعر احلر،
ص.02-11
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انظر :حممد الصادق عفيفي ،النقد التطبيقي واملوازنات ،ص .911

-67

املصدر نفسه ،ص .909
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بحيث يلتزم هذا الصوت بعينه ـ أو هذه األصوات بعينها ـ يف آخر أبيات القصيدة كلها"( .)68ويقول
آخر" :هي من آخر ساكن يف البيت إىل أقرب ساكن يليه مع املتحرك الذي قبله"( )69وذلك مثل لفظة
"فاعلن" التي هي جزء من الرضب "متفاعلن" للبحر الكامل الذي تأيت تفعيالته عىل:
متفاعلن متفاعلن متفاعلن

***

متفاعلن متفاعلن متفاعلن

أو لفظة "تفعلن" التي هي جزء الرضب "مستفعلن" للبحر الرجز الذي تفاعيله عىل:
مستفعلن مستفعلن مستفعلن ***

مستفعلن مستفعلن مستفعلن

ومما جيدر مالحظته ،أن قوايف القصيدة الواحدة تلتزم حرفا واحدا يسمى بحرف "الروي"،
ال ختال ُفه قافية واحدة إال واختل النظام الشعري .ومن أمهية القافية أهنا حتدد البيت ومتيزه عن صاحبه،
يقول صاحب كتاب النقد التطبيقي واملوازنات" :ومما ال شك فيه أن القافية بصفتها القديمة ،ونسقها
املألوف ،كانت أداة من أدوات حتديد وحدة القصيدة يف جزئية معينة عرفت بالبيت املكون من شطرين،
وذلك ألهنا تفصل بني كل بيت وما يليه ،فهي كاجلدار الذي يفصل بني غرفتني ،فال خيتلط بيت بأخيه وال
يصعب عىل الذاكرة أن تستوعبه"(.)70
اإليقاع:
هنالك عنرص ثالث يضاف إىل العنرصين األساسيني يف تكوين املوسيقى وهو اإليقاع ،ويسميه
البعض "موسيقى داخلية" ،واآلخرون "موسيقى خفية" .يقول الدكتور ضياء الصديقي والدكتور عباس
حمجوب" :وإذا كان هذا العمل املتعلق ببحور الشعر وأوزانه ضبطا شكليا ملوسيقى الشعر ،فإن الشعر
ال يكتفي بذلك ،بل له موسيقى داخلية خفية حتدثها الرباعة يف اختيار األلفاظ والتناسق بني احلروف
واألصوات وهي التي تسمى إيقاعات األلفاظ ،وعن طريق هذه اإليقاعات يعرب الشعراء عن وجداهنم
وخواطرهم بحيث حيركون املشاعر واألحاسيس بألوان باهرة وسحر أخاذ"( .)71ويعرفه غنيمي هالل
قائال" :ويقصد به وحدة النغمة التي تتكرر عىل نحو ما يف الكالم أو يف البيت ،أي توايل احلركات
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وا لسكنات عىل نحو منتظم يف فقرتني أو أكثر من فقر الكالم أو يف أبيات القصيدة"( .)72ويرى بعض
األدباء أن اإليقاع هو األساس يف تكوين املوسيقى الشعري ،بل يف تأليف الشعر عموما ،إذ بنغامته تتشكل
األصوات ثم األلفاظ ومن ثم تتكون التفاعيل وتسرتسل حتى هناية القصيدة .ينقل لنا مؤلف كتاب
الوعي والفن ،دراسات يف تاريخ الصورة الفنية ما قاله ماياكوفسكي يف مقالته "كيف نصنع الشعر"
فيقول" :كنت أميش ملوحا بيدي ومغمغام دون كالم تقريبا ،تارة أضيق خطوايت لكي ال أعوق غمغمتي،
وتارة أزيد رسعة غمغمتي حسب وقع اخلطوات .هكذا ينصقل اإليقاع ويتشكل ...ذلك اإليقاع الذي
هو أساس كل يشء شاعري ،إنه األساس الذي يتخلل ذلك اليشء طنينا .ثم تبدأ بالتدرج يف استخالص
كلامت متفرقة من هذا الطنني" .ثم بني من أين يأيت ذلك الطنني فقال" :إنه بالنسبة يل هو كل تكرار يف
داخيل لصوت أو ضجيج أو قلقلة ،بل إنه عىل وجه العموم تكرار لكل ظاهرة أعرب عنه بصوت"(.)73
هذه اإليقاعات ترتبط بالداللة الشعرية وكذا العروض والقافية ،ويضاف إليها كذلك عنارص أخرى
تساعد عىل منح هذا التنغيم املوافق للمعنى بعض األساليب البالغية من مثل التكرار والتجنيس
والرتادف .كذلك يدخل فيها النرب وخصائص األصوات (ما يتميز به كل صوت من سامت خاصة به من
جهر ومهس .)...وكذلك بعض صيغ التعبري اللغوي (كل ما يعطي تنغيام معينا) ومدى التناسب بني
احلروف يف صيغة الكلمة وبني الكلامت يف صيغة اجلملة .ولذلك يقول حممد الصادق عفيفي" :وهذه
املوسيقى اخلافتة التي توحي هبا وحدة اإليقاع ،هي املقياس الدقيق الذي نستطيع من خالله أن نتفهم رو
الشاعر ،وندرك أصالته ،ونتعرف عنارص فنه ،وأهنا أثر لكل العنارص الفنية املجتمعة يف شعرالشاعر من
عاطفة وفكرة وخيال وصورة .ويف الوقت نفسه بعيدة عن جمال الصنعة.
وقد تتحقق هذه املوسيقى الداخلية يف شكل مادي توحي به املقومات اخلارجية ،فيسهل
إدراكه( ،وهو متوافر يف األدب العريب) وقد تنبه إليه رجال البالغة والنقد منذ القدم وتعقبوه يف النثر
والشعر ،ووصفوه بالتقسيم تارة والرتصيع تارة أخرى"(.)74
فتلخيصا لنقطة املوسيقى الشعرية نقول :إهنا مكونة من ثالثة عنارص هي :اإليقاع والوزن
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والقافية .وأهنا (أي املوسيقى) ليست أمرا هينا يف الشعر ،وإنام هي عنرص أسايس من عنارصه ،ومن أهم
األدوات التي يستخدمها الشاعر يف بناء قصيدته ،كام أهنا من أقوى أركان التمييز بني الشعر والنثر .يقول
الدكتور عرشي" :واملوسيقى يف الشعر ليست حلية خارجية تضاف إليه ،وإنام هي وسيلة من أقوى
وسائل اإلحياء ،وأقدرها عىل التعبري عن كل ما هو عميق وخفي يف النفس مما اليستطيع الكالم أن يعرب
عنه ،وهلذا فهو من أقوى وسائل اإلحياء سلطانا عىل النفس ،وأعمقها تأثريا فيها"(.)75
هذا ...وبعد دراسة موسيقى الشعر ،يعرتيني إحساس بإتيان دور النظر إىل شعر رشق أفريقيا،
للبحث عن مدى تواجد تلك املوسيقى فيه ،ومدى تفاعل مكوناهتا يف جتميله وتزيينه وحفظه نابضا باحلياة
حتى اليوم .يقول الشاعر حسن أمحد بدوي من شعراء كينيا واصفا زكاء نسب املصطفى صىل اهلل عليه
وسلم( ،البسيط):
أك ِْرم ِبه نسـبا أزْ كَى ُأرو َمتُـه
الْس ِاة َبدَ ى
رسى دائام بني ُّ
نورا َ
َأعظِ ْم
َو ْيو َم
أك ِ
ْـرم

ِ
نسـبا واهللُ ط َّهـر ُه
بـه َ
مـولِ ِد ِه قدْ ضـا َء ليلتَـ ُه
بِ ِه مولدا ِعـزا ألُمتِ ِ
ـه
َْ

ِ
ِمن ِّ
اجلود
كل َش ْه ٍم عال يف

والكر ِم()76

خري إىل َأزْ كَى ِمن الر ِ
ح ِم()77
ِمن صلب ٍ
َّ

ِ
َل ْو ُ
باحلفظ مل
السـفا ِ ِبه
ث ِّ

َي ُقـ ِم()78

نُـور َدنَى( )79عـلنا ل ُ
أل ِّم يف احلَـر ِم
ِ
ْوج األُمـ ِم()80
من ُهم أع ُ
واخلزْ ُي َح َّق بِ ْ

إنه بمطالعتنا هلذه القطعة الشعرية فحصا عن املوسيقى الشعرية فيها ،نجد أن وحدهتا الوزنية
مكونة من تفعيلتني "مستفعلن فاعلن" مكررة أربع مرات يف كل بيت ،أي أهنا تتكرر مرتني يف كل شطر،
مما ينتج عن تكرار أبيات قصيدهتا ،نشوء بحر البسيط الذي عىل وزن:
مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن *** مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن
وحني نلقي النظر إىل أعاريضها نجد يف مجيعها زحافا وهو اخلبن فجاءت عىل وزن "فعلن" ،كام
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األرومة :األصل ،الشهم :الذكي الفؤاد.
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الْساة :صاحب املروءة.
لوث السفا  :مزاولة الزنا.
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هكذا يف النسخة األصلية ،ولعل الصحيح :دنا.
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حسن أمحد بدوي ،فوح الوردة يف هنج الربدة ،بدون نارش وتاريخ الطبع ،ص .39
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أن الرضوب هي األخرى مصابة بعلة اخلبن مما جعلها كلها تلتزم الوزن ذاته "فعلن" .وحني نلتفت إىل
التفعيلة األوىل يف كل بيت ،نالحظ أن مجيعها جاء صحيحا ما عدا تفعيلة البيت الرابع فإنه قد حذف منها
السبب األول "مس" فبقيت "تفعلن" فتحولت إىل "فاعلن" .أما األحشاء الثانية يف كل من الصدور
واألعجاز ،فقد تعاقبت واختلطت الصحيحة مع ما هبا زحافات ،فالبيت األول والثالث والرابع،
أحشاؤها الثانية يف صدور األبيات خمبونة ،واألمر كذلك يف األبيات الثالث والرابع واخلامس يف
األعجاز ،أما بقيتها فصحيحة .أما القوايف ـ والتي تتكون من آخر ساكن يف البيت إىل أقرب ساكن يليه مع
املتحرك الذي قبله ـ فقد جاءت عىل "فاعلتن" وهي" :والكر ِمَ ،ن الرح ِم ،مل تق ِم ،يف احلرمُِ ،ج األم ِم"،
وجاء روهيا ميام مشبوع الكْس .أما اإليقاعات فيحس هبا من اسرتسال نغامت تفاعيل القطعة الشعرية
متفاعلة مع العنارص األخرى املساعدة عىل توفري هذا التنغيم ،من مثل التعجب امللموس يف بداية كل
من البيت األول والثالث واخلامس ،ومن املجاز املرسل املالحظ يف كل من "لوث السفا به باحلفظ
مل يقم ،نور دنى علنا لألمم يف احلرم ،واخلزي حق بمن هم أعوج األمم" وغري ذلك مما يمكن
استنباطه من العنارص .وعىل مثل هذا النهج سار بل يسري مجيع شعراء أفريقيا الرشقية (كينيا وتنزانيا)
يف نظم الشعر العريب.
هذا ...ونظرا ملا ملسناه يف هذه القطعة من عنارص املوسيقى الشعرية وأدواهتا ،نتأكد من توفرها
يف الشعر العريب لرشق أفريقيا بأمجعه ،ونؤمن أن إدراك شعراء املنطقة هلا هو الذي أمكنهم من قرض
الشعر العريب .فلقد درسوها من العرب اخللص وأحاطوا هبا علام ،واستعملوها يف قرض شعرهم،
وعلموها أوالدهم بل وترمجوها إىل لغتهم السواحيلية .ومؤلفاهتم العروضية املرتمجة منترشة مثل

Ushairi

 by Mbunda Msokileأي ،فن الشعر لـِ :امبوندا امسوكييل ،وغريه .وإنه بعد دراسة موسيقى شعر رشق
أفريقيا ،لوحظ أنه قد جرى نظمه يف أبحر عروضية خمتلفة ،وأن أكثر ما نُظم فيه نظرا للقصائد التي جرت
عليها الدراسة والتي وقعت عليها عني الباحث يف غري هذه الدراسة ،فكاآليت:
الكامل ،ويليه البسيط ،وبعده الطويل ،ثم الرجز ،ثم الوافر ،فاخلفيف ،فالرمل .ويقل جدا
نظمه يف كل من الْسيع واملديد واهلزج واملتدارك .أما املضارع واملقتضب واملجتث واملنْس واملتقارب،
فنادرة إن مل تكن معدومة.
نتائج الدراسة:
إنه بعد فحص وتنقيب ،توصلت الدراسة إىل النقاط التالية:
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أن للشعر العريب وجودا يف رشق أفريقيا (كينيا و تنزانيا) وإن قل ظهوره أمام أعني الناظرين.
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أن أسلوبه جيد عموما ،مقلد قدر املستطاع أسلوب الشعر العريب األصيل منذ اجلاهلية إىل اليوم.
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أنه نظرا لكون شعراء املنطقة غري عرب يف األصل ،هيبط مستوى أسلوبه أحيانا ويرتفع أحيانا أخرى.
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أن األمل كبري يف ارتفاع مستوى ذلك الشعر إن داوم شعراء املنطقة عىل معاودة منابع الشعر
العريب األصيلة دراسة وتأمال وفحصا ،وجرت عىل شعرهم أقالم النقد البناء.
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أن مستواه املوسيقي جيد ،وإنام حيتاج األمر إىل استخدام مجيع األبحر ليأخذها اجليل الناشئ لئال
يموت بعض األبحر يف شعرهم فيعترب ناقصا.
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وهبذا نختم الدراسة ،راجني اهلل أن ينفعنا هبا وبمثلها .وصىل اهلل عىل خري خلقه حممد وعىل آله
وصحبه وسلم.

****
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