
الرالالةفى

اليوميملكهاالتيللواسعةبالصفةالتكرارانفيشكلا

الفبالقدرعةالبلاغةكتبتتنأولهلمموصوعشعرنافي

مافقصارف/.اللغةاجباساتقييمفياليهانستندزلناما

فيعابرأحديثاعنهيتحدثالعسكريهلالأباانحولهنجد

."العمدة"فيرشيقابنيصنعوكذلكالصناعتينكتاب

منثانويافرعااعتبروهفقدالذكية،(البديعيات)\كتاباما.

عنهذايصدرولم.مال9ألاعندهيقفونلاالبديعفروع

فقد،للعصرالادبيةالظروفاملتهوانمامقصوداهمال

حاجةتقمؤلمذاكأذاللغةفيثانوياالتكراراسلوبكان

دلالاته.وتفصيلعناصرهتقييمفيالتوسعالى

الثانيةالعاليةالحرباعقبتالتيالفترةجاعتناوقد

التكرأروكان،الشعريالتعبيراساليبفيملحو!بتطور

العاصرشعرناوراحواضحابروز!فبرزالاساليبهذهاحد

عنتنملامتطرفةحدوداأحيانايبلغاتكاءاليهيتكيء

مماثلانمواشكولايقتضيالفاجىءالنموبرهذا2..اتزان

لاساليبنايحدثالذيالتطؤرتسايرتعدلمالتيبلاغتنافي

العصوربعضفيللفةفقهياتاريخاباتت،حتىالتعبيرية

ويعكساللغةيخدممتطوراءلماتبقىانمنبدلاالاخرى

لفة.ايةبلاغةانوالواقع.نموهامراحلويسجلاحوالها

الشقةبعدتوألامعهاللنموقابلامطاطاعلملتبقىانينبغي

النلاغة.شأنوانح!بينهما

بحثفىحاولناهوقد-البحثهذأفينحاولهوالذي

نتناولأن-)ا!"الشمعرفصبالتكرأراسلليب"عبوانه

فيهانستندالبلاغيةالدراسةمنبنوعالتكرارموصوغ

التيالاوليةالقوانينالىالوصولفيرغبةالعاصرالشعرالى

معا،البلأغةوعلمألادبيالنقدنظروجهةمنتبريرهايمكن

مناليهتجمحوماالقديمةالاغةقواعذنغفلاندونوذلك

الصافي.اللغةبجوهرالاحتفا!الىيرميتحف!

*

يهمنهاونستفيدنصوغهااننستطيعقاعدةابس!ان

يعنيالعبارةؤيهامة!جهةعلىالحاححقيقتهفيالتكراران

ألاولالقانونهووهذا.بسواهاعنإيتهمناكعرالشاعربها

تكراركلفيكامنانلمسهاننستطيعالذيالبسي!

حسذاسيةنقطةعلىالضوءيسلط.فالتكرار.البالعلىيخطر

المعنى.بهذا،وهوبها،ا!التكاهتمامعنويك-صفالعبارةفي

52!امايو:الاديبمجلة)1(

سسر!ىة
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برهـكغأرض!عردو

ألاثريدرسالذيالادبيالناقدتفيدقيمةنفسيةدلالةذو

بشارةيقولفعندماهذاوعلى.كاتبهنفسيةويحلل

جميلة:قصيدةأفتتاحيةفيا؟كأوري

حياالشعرفتبعثتوحيالنشودوالاملوالشبابالهوى

يديامنجبميعهاضاعتالمئش!ودويلاملولألتفعبابوثهـى

"الهوىضياععلئحسرتهعنبالتكبراريعبوهذايقولعندما

يضعفا!تكرار.يكررهاولذلك"النشودوالاملوالشباب

بذلكوهوالنثماعرعلىالمتسلطةللفكرةمفتاحاايدينافي

علىالشعريسلطهاالتياللاشعوريةالاصواءتلكاحد

-جزءانهلنقلاو.ءليهلنطلعبحيثفيضيئهاالشاعرأعماق

ينظمانفيهالشاعريحاولللعبارةالعاطفيةالهندسةمن

ما..نوعمنعاطفيااساساتقيمبحيثاصاته3

نايستطيعتكراركلفيالنافذالاولىالقانونهذاان

الموفقةغيرالتكراراتبعضفيالاختلالوجهعلىبدلنا

منالابياتهذهومثالهاالعاصرالنثمعرفينجدهلالتي

البيلأ.ليالوهابعبدللنث!اعرقصيدة

الجدارميكناالعرجاءالخشبيةوخيولنا

ودارحقلاحولهاونرسمنرلسمهابالفحم

)2(ودارحقلا

لاهذه"ودارحقلا"انهوهناالاعتراضوجهأن

الى-يحتاجبحيثالشاعرمنخاصةعنار"الةتستدعي

الاطفالهوءيرسمانفيالغرأبةمنفماذا.نأكيدها

ان؟"عرجاءخشبيةخيول"-ول"ودارح!للأ"

بحيثهذه"ودارحقلا"اهميتهافيتعادل"ألخيولأ)

مرغمايحسىالقلريءانوالحق.مقبولاالتكراريعودلا

لاممسايندهشبحيثقليلارليدالمتكلمالطفلهذا،ن

تصويرهيقصدلمالشاعرأنفيشكلامعنىوهو،بدهش

الموفق.غيرالتكراراليهساقوانماالط!لىشخصيةفي

كاناذأالاالتكراريستدعيلاالارحاتفينجدالسباقثهكذا

أكثر.لااللفظيالصدىمننوعابهنجميرانيقصدالشاعر

للقوانينيخضعالتكرارانهينستخلحسهاقاعدةي!وثا

بةالتوازنقانونواحدهاالعبارةفيتتحكمالتيالخفية

الخفيالدقيقالتوازنمننوعطبيعيةعبارةكلففي

نا.كلهاالحالاتفيالشاعرعليهيحاف!انينبغيالذي

لنوعتخضعوهى،واطرافالأثقلومركزكياناالموزونة.لعبارة

وهويع-كالأانصاعرللنثبدلاالتيطألدقيقةألاغظيةالهندسةنن

(ا54!بغداد)8؟ص"مهشمةاباريق"ديوان2(



ألتكراروسعفىان.مناطعهابعضعلىالتكرأريدحل

كمابالعبارةويميلإلهندسيألتوازنيهدمانالفطنغير

القاعدةفاننمومن.ميزأنبكفةدخيلةحصاةتميل

النظروجهةالىتستندانالىتحتاجللتكرلرالعانية

العبارةمنءيجبىانيجبالتكرارانفتقررهذهالهندسية

بدريقول.ماجهةألىبوزنهايميلولايعقلهالاموضعفى

له:قصيدةفيبالسيلشاكر

مداهاالاضياطفأدروبفى

وطواها

)3(أفبعييفاتبعينى

علىقاموقدالشعريةالعبارةهذهفيحاصلوالتؤازن

متوازنينطرفينءبازلهنلانناذلك"اتبعينى"كلمةتكرار

وتلاشيهانطفائهمنويفزعالشاعريذكرهالذي"ألاضي"

يناديعندماودعمهتثبيتهيحاولالذي"المستقبل"و

فىالضا"عةللدروببانطفاءيحسأنه."اتبعينى"حبيبته

الساسعلىالستقبلفيثباتايما!كانفيحاولللامس

.للعبارةالعاطفيالتوازنيتموبهذأ،الانسا.نىالحب

اعطىبا!وذلكهندسياتلائمهبحيثالكلماترتبوقد

نالهبدلافكان"طوى"و"اطفأ"قويينفعلينالاضي

هذاازا!وبقوتهيوحيلكيفعلينايضاالستقبليعطي

."اتبعينى"كررولذلكالاضي

التكراربهامالشعريةلعباراتنماذجفيألانولننظر-

قباني:لنزار.هندستهاوهدمبتوازنهاوأخل

تصير)،(ماذاعيناكتكنلملوتكنلملوالارضتصيرماذا

البياجمطةالوهابولعبف

-يكونامسومنكنامنآه-كنابالامسد

)5(-ينرارومن،كذا.م..-ظلالناوراءنعدو

:حجازيالمعطيعبدولاحمد

)6(كلماتناالقرىليل،القرىليلفيوتضيء

تعطيه!اولاالعبارةتثقلمخلةكله!التكرراتهذهان

العثاراتانذلك.السياقالىحسنا3لاحذفناهافلو،شيئا

لف!اييكررانالشاعررأىولنماتكرازاتستدعىلاهنا

والحق.لسياقهعنوبترهالعبارةوس!منولختارهكان

مستقلةالمكررةالعثارةتكونانالتكرارمقوماتابس!ان

وتكرأرهاسياقهامنانتزاغهايصحبحيثحولهاعمابمعناها

يكررفنزار.للابيلاقهذهمنايفينجدهلاماوهذا

"كان"بينالمكررةالعنمارةتفصلوبذلك"تكنلملو"

اسم،لكانفيهاليسعبارةيكررأنهلنقلاو،والسمها

فيكررابعديذهبوالبيلأ.لي.التكراربعدبالاسمياتيثم

بالتكرار.القصودالمعنىماندريفلالهامعنىلاعبارةنصف

ويكررهالجروريعزلاذهذايشبهماالعطىعبدويصنع

لكان"القرىليلفي"معاوالجرورالجاركرركانولو

(ا5!.النجف)4.ص"اساطير"ديوان)3(

،5691!يروت)16ص"قبانينزار-قصائد)ء)((

(4591بغداد)74(،ص!هسمةقي؟بار")5(
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نا.الااختلالمنالعبارةينقذلاذلككانوأناهونالأهر

نقسيةصرورةتكرارهتحتملاللعبارةمنجزءتكرار

الىبنايعودوهذابالعبارةيميلانبدلاالعنىيقتضيها

03للعبارةواللفظيةالعاطفيةالهندستين

والهندسيالعاطفيالالساسعلىالقائمانالقانونا.نهذأن

فاذا،مقبولتكراركلفيالرئيسيانالشرطانهماللعبارة

يقدمهاالتىالمختلفةالدلالاتفيفنبحثنحدأانصحفرأتو

للظلالمنامتداداتويمنحهالعنىبهافيغنىالتكرار

.اءتوالايحاوالالوان

ثلاثةلنايقدمالمعاصرشعرنافانالدلالةجهةمنواما

التكرار-السالفينللقانونينكلهاتخضع؟لتكرارمنفاصنا

اخترتوقد.اللاشعوريوالتكرارالتقسيموتكرار،البيانن

نا.اقصداندونبينهادلتمييزالاسماءهذءلهااضعان

لاستقراءمحاولةالاليسكلهفالبحث،نهائيةالاسماءتكون

منهةلمنستفيدالمعالأصرالشعرالساليبلبعضبلاغياساس

آخر،احدايقبل،ادرك.واناوالتدريىالنقدفى

ناغير،الاستدلالوفسادالحكمفىالخطداحتمالمدى

محاولةفرب،الناقدغزيمةتوهنانينبفىلاالمجالصعوبة

لنجاحطريقاتشق،ماناقدبهايقومنفسهامنواثقةغير

اخر.لناقديتاحاكبر

29-الصفحةعلى-التتمة
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لئ!الالةفى

2-4ا!صفحةعلىالمئشورتتىة-

ايضااوهوالتكرارصنافلابس!فهوالبيافيالتكراراما

العربيالشعرفىكثيرةونماذجهتقريبا.تكراركلفيألاصل

ى"التكرار"سموهكانواوانالبديعيونذكرهوقد.-القديم

في"تكذبانربكماالاءفبأي"بتكرارومثلولالكلمةباطلاق

هيالصنفهذافيالعامةوالقاعدة.الرحمنسورة

بنمالكفالشاعر.العبارةاوالكررةالكلمةعلىالآكيد

أءهلهمنمبعدةعلىمرومدينةفييحتفروهوالريب

لف!فيكرروذويهديارهالىبالحنينيحس(الفضى)في

/مراتخمسكررهماعدديبلغحتىحصشبهفيالفضى

بيتين:في

عرضهالركبيقطهغلمالغضىفليت

صاليالالركابماشىالغضىوليت

الفضىدنالوالغضىاهلفيكانلقد

دانياليسطالغضىولكنمزار

حرقةعاىيدل""الغضىكلمةعلىالشاعرهذاالحاحان

التيالعذوبةومثله.الموتساعةبقلبهتعصمفالتيالحنين

الصوفيةنجواهفيوهويحسهاالفارضابنانيلوح

-يناديحينبالعواطفالختلجة

ومن7امليانتم!ودياهليا-

كفي،7(قدودند6هل؟ناداكم

القديمالشعرنماذجمنكسواهما،ألنموذجينهذينان

"الحياةيماشي"جهوريا"اسلوباالتكرارفييعرضان

ا،لقاءعلىيعتمدفيهاالشاعركانالتيالقديمةالعربية

يقرعوالتكرار،الكتوبةالحروفعلىيعتمدممااكثر

ثمومن.الشعريالفرضوليؤديالثيرةبالالكلمةالالسماع

وبينالجهوريةهذهبينألفرقملاحظةمنلنابدفلا

الشاعربهاليؤديالتيالحديثةتكراراتنافيوالهمسالرهافة

مثلالنأخذ.والحواسالنفسبخلجاتاتصالااكثرمعاني

السيابشاكربدرللشاغرالابياتهذه

عامبعدعاموكان

الشرأعمثلما.غاب،وجهبعدووجهيمضي

)8(الشراعبعد

امامنايضعالذيألتكرارهذأفيملموسةحركةفاية

علىالعجزرد)،البديعيونيسميهمانطاقفبميدخلالبيتهذا)7(

محضا.تكراراهذالبحثنابالنسبةكانوان"الصدر

(91م.النجف)1،ص"اساطر"يواند)8(

ر"-هـصاءا!ورمقل!-
لمجزائحض!عزبط!.

وتتلاشى-والوجوهألاعوامفيهوتتعاقببب!ءيتحركنتريطا
النهر.فيللسمفناشرعةتتلاشىكما

مماثل"حركةعنيعبرألسيإبلبدراخرريتوهذا

:أخاذةدرجةالىالكلماتبقاتزخر

(ال"ص،تمات"يقطوثميقطروهويغمفمودم

معجبابقفانألاالبمتهذأقاريءوسعفيولجسى

مات(،"ماتو"يقطر-ثميقطو))بينالهندسيالتوازنبهذأ

جيدمقالىأنه."مات"تغمفمألدممنقطرةكلفكأن

البيتألىلاسأنامنهالتكرارحذفنافلوناجحلتكرار

فيه.ألعاليةالتعبيريةهذهعلىوقضينا

ومن."حركة"يضورالذيألتكرأرهواذنهذا

بيتنماذجهاطرفومن"التردد":البيازيالتكرارمعاني

قطة:بهيخاطب"ألابيضالفراء))قصيدذمنقبانيلنزار

أرى..الذئابمزأحمةيا...يا

)01(ألغزوطلائعناظريكفي

لطيفةنكتةيكونيكادهنا"يا"النداءحرفتكرأران

مهذبساللقطةخطابهيكونانيريدفكأنهالشاغرتعمدها

"الذئابمزاحفةيا"يناديهاأنقبللمحقيترولذلكمجإملا

مستجمعامتهيبالحظةيترددثمالنداءبحرففيبدأ

الصنفلهذأثاننموذج.شجاعته

(1)1جبناءائئا...اأنناللدجىفيهامساصدى

ثالث:ونموذج

(1)2فاترفهى...فهيمعناوبزؤأنحاولتوسمدى

عندهايترددالتيالكلمةتحتويلنالصنف!هذاونتر!

دونفمن،بهاالتلف!منتحرجهيبررماعاكماالشاعرأ

"جبناء"و"الذئابمزأحمة"بهاتأتيالتيالصدمة

هذافىوقعوقدمفتعلا.عقيماالتكراريصبح"رفات))-و

لهحديثةقحس!يدفىنفسهقبانىنزارالافتعال

القديمصديقييما..يالعلك

131(الزوا؟تباحدىتركت

يجعلق!دأعلإنهليسمنضاًلونرمنخالهناأيا)تكرأرفان

صديقها"بانهالخاطبتناديأنمنتتحرجالفتاةهذء

21ص"اساطير")9(

91ع2فبراير.الاديبمجلة-)01(

(5791بيروت)39ص"الموجةقرارة))-)11(

(9،91بعداد)33ص"ورمادشظايا"-1()2
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بهباحتمماباكثرتبوحولا،بدلنداءتهينهلافهي"القديم

ناوالواقع؟تلكؤهاألىالدأعيفما.الكشوفةالقصيدةفى

سدالهداعيلاتكرارفيالمثماعريقعكااننجداالسمهلمن

فيالحزنةالامثلةممثشرأتلهنجدأمروهوالوزنفيلثغرة

دعونايوم،أردنالذيالحرألشعرفيخاصةاليومشعرنا

فاذا."ألعكاكيز"ؤ"الرقع\)منالنثماعرنحرراناليه

هـ-نالتالىوالشاهد.اليهاالتجاءتزيدهالجديدةالحبرية

:مشهورالبياتيالوهابعبدشعر

الحسين(قبر)ألىطريقهمافيماتا.ابواي

(1)؟ألسسلرم-رنا!نيملأن!-عليه

شاعريةذوفانه،هذأعلىيسمامحلاالبياتيانوالحق

التكراراستعمالفيمبالغتهولعل.التهاونلهتبيحلاغنية

ومثل.غنهاغنىفيهومزالقفيتوقعهقصائدهبعضفي

أنالتكراريدركونلاألذينالجددالشعرا!ومنلكعيريقعهذا

حيغظالجيت-منمكانهفييردانيجب،شعريالسلوبككنر

والا،معاوالهندسيوالجماليألنفسيالمسياقيسستدعيه

--.بالقصيدةاضر

فيعبارةاوكلمةتكراربهفنعنيالتقسيمتكرارواما

لهالشهورةألنماذجومن-.القحهـميدةمنمقطوعةكلختام

لجبران"الوأكب"وضىمللبويليالإ"الطلاسم"قضيدة

،(الخالدالنهر"وطهمحمودلعلي"الجندولا!عنية"و

الصنفهذامنضالاساسيوالغر.اسماعيل"حسمنلمحمود

المقطوعةختامفتيالنقطةبعمليقومأناجما،التكرارمن

النثماعرعنايةتنصبوأنما.معيناتجاهفيالقصيدةيوحدو

هويعدلمالتكرارلانالكررةالكلملأتقبلماعلىهنا

تكرأروكأن،كميرايتكرركونهبطبيعةالقصيدهفيالهم

.هذاتعبيرناصحاذا"بيانيته"يفقدهالتكرأر

كملياولىفيانتكرارفيهيردنوعالصنفهذلومن-

غيوم"ألبيأتيالوهابعبدقصميدةومنهمقطوعة

ديليؤهناوالتكرار(161"انا"تي!صيدو(51)"الربيع

جديدبتفريع!ؤدنلالجرسويدقالمقطوعةافتتاحوطيفة

.القصيدةعليهتقومالذيألاساسيللمعئى

تقدمالتيالموضوعاتفيالقصلألدهذهتنجحماواكثر

منهاكليتناولفقرأتألىتقسيمهايمكناساسمةفكرة

على.الشامعري!ساعدفالتكرار.العنىمنجديدةصغيرةحلقة

القصبائدواما.امبيرألاطارداخلفيصغيرةوحدأتاقامة

تنحلثمقصةتبلغمتسلسلةموحدةفكرةتقذمالتي

وذلك،التقسيمتكرأربالستعمالكثيرأتخسرفهنيوتتلاشى

للقصيد-ةالعامةالوحدةمعتتعارضالتكرارهذاطبيعةلان

الشاعريستطيعلاصارمةوقفةيحسبحتكراركليكادحتى

نا"التكراراساليب"مقالنافيلنالسبقوقد.تجاوزها

السيابشاكرلبدر!171،أسجين\)عنوانهاقصيدةذكرنا

5391الثانيتشرين-"الآداب)ءمجلة-)14(

-(91.عبروت).هصبى"وشياطببنطلأئكة"-)15(

(9491بغداد)79ص،1ورمادشظايا"-)16(

(91ع.النجف)97ص"اساطر"-(1)7

دونماألتقسميمتكرإرالىلجوئهبسمببدريعافشملأششلت

احذتهاالتيالصارمةقفاثللومراعاةودونمما،فننكلرض

تتسلسلانينبفيكانقببدةفىالقطوعاتفيالتكرأرمذا

مفتعل.تقطيعدونماتصلهابةشعوروةذرتمتلكث

التقس!بمتكرارنجاحءلىتساعدألتيإ)!سائللاومن

ال!جارهعاىاعهـفيفاتغبيراالشاعرليدحلأنالرتابةصنتخقذه

هفىةالقارىءيعطيوبذلكفي!،ليمشمملهاوررذكلفيةلمكرر

اسمعببلحسنمحمودقصيدةهذاونموذ.ثمفاجأة

:.هكذأتبداوهب(118"الزوالخمر"

وألخيالالحقيقةبببنضلالفيتتركينيلا

الزوالحمرألهوىمعيدبكءلىشربتانى

اًلش،إيآلنحو-علىألاولىالقطوعةختامفيالتكراررردو

الثابتائهةألارضفيزل"تضربهينيلا

العذابخمرالهوىمعيديكءاىنتربتاني

بطببعتهيجنحلتكرأر2انصيوحطتهبالشاعرتجدرومما

ويضفيلونهاويبهتوجدتهاأصالتهاالالفا!يفضدانألى

تكونلنينبغىالكررهألعبارةفانتمومن،مفلةرتابةعايها

حولهاوألارتباهـبماالرسوخومنوجمالهالتعبيرقوةمن

عدوللتكرارأنوالحق.الرتابةهذهامامتصمدبحيث

.وهذه.صائحااليهويشيرضعفهيفضحفهوالرديءألبيت

تكسرارفياوضحتصبحالتكرار!يالعرقلةالخاصية

يتكررالهفيألاصنإفسائرعنيخشلفالذيالتقسيم

لماذامكلا"رتيبةسا.عةبدقاتاشبهيصبحوقدكثيرا

الذيالهزيلالتكرارذللظلهذأمثالوخير.الشاعرينتبه

النارنجة"للهمنثريالخلأبةالقصيدةظكأليهارتكزت

:هكذاجرىوقد"الذابلة

(الزرزور)91قهافويهتفدلماولنادأمتليتهايالناكانت

هذهالقصيدةبهاعصتالتيالجميلةالقطوعاتمعفبالقارنة

ألسمبكرديءالحروفمتنافرإكرراألبيتنجدالموهوبة

-.كلهماالقحسيدةالىيحسيءبحيث

ناالبابهذاميالشعراءفيها!يقعالتيالزالقومن

محمودعايصنعقدو.غنائيالساسعاىالمكررة3العبارينتقوا

(8؟91القاهرة)912ص"المفرأين))-)18(

)القاهرة(12ص.فهعيمحمد.اولجالجي!ا(.لنسعواء)ءالروائع)91(

!!!.

يبروتدارعقصدر

والنشرللطباعة

ئر.

مجموعةمنالعاشرالهنماب

الموسيقىاعلأم

كولمباناتتأليف-

ليرتان(لثمئ

شعبانبهيجترجمه

لا.!



).؟("مصريةسيرانادا"مثلقصائدهمنعددفيهذا!له

البيت:هذاكررحيث

الجسليلةفهذيالانفلنحلمالا

البيت:هذاكررحيث(2لا"كياوبترالياليمن"ومثل

حبيليلةهذيحبيبييا

قلبيافراحشاركتنيلو51

الشطر:هذاكرر.حيث(22)"أندلسية"ومثل

اندلسيهياانتفاسقنيهما

جومنتنبعتقليديةموسيقىذاتالتكرارابئهذهوكل

بكلمةالاجببيةاللغاتفيوصنفهيصحمماصصطنععاطفى

الساسغنائيعلىالتبهرارقيامانوالواقع.ا*؟!!كأ"88هـ3

ي!يلالذي-التقسيمتكرارفنيخاصةمستحباامراليس

--.الغنائيةالىبطبعه

فييردلمصفوهواللاشعوريالتكرارالىنصلثم

تضويرخهـلىيلوحفيمانفسهوقفالذيالقديمالنتععر

وشرهـهذا.الإنساتيةالثماعرمنوالخارجيالحسوس

يبلغكثيفشعوريسياقفييجيءانالتكرارمنالصنف

الىتؤديالكررةالعبارةفانثمومن.الأساةدرجةاحيانا

عادية.غيردرجةالىالقصيدةفيالشعورمستوىرقع

(.؟91القاهرة)73ص"التائهالملاحليالي"-أ.؟(

(4391القاهرة)6"-صوخمرزهر"-)21(

لا(4791القاهرة)53ص"وغربثرق"-)22(

المسابوكلعبسسر

للشرقمركز

.ل.غ

حسنعبدالفنيمخمدتحقيقالفرسانو!ثعارالثجعانحلية006

شاكرمحمدمحمودتحفيق(لشمعراءفحولطبقات1...

وعبد..عزهمالوهابعبدتحقيقالورقةكتاب.3.

فر(جالستار-7

الشاطيءبنتوتحقيقثرحالغفرانرسالة0125

وتعليقثرح،ثعلبللامام)جزءان(ثعلبمجالس(..ع

هالونالسلأمعبد

محمداحمدوتحقيقشرحالمنطقاصلأح..01

هارونالسلأموعثدشاكر

(لمغربحلىفي(لمفرب0165

ضيفشوقيتحقيق)جرءان(

هذءالكتبمتطإهب

منا:لبنانفي

لاجهةمنالدخل-السورالعمسيليبباية

دمشؤ-الصالحيةجاوة-اطلسمكتبة:سوريافي

المجميعومن

فصاحالاعناءعنيستعنيالتكرأرهدأاًلىالشاعروباستناد

الذروةكثافةمدى.عنبألالفا!القارىءواخبارالباشر

كلاممنمقتطفةالكررةالعبارذتكونأنويصاب.العاطفية

حاصرةحالةعلىمريراتعايقافيهووجدالشاعرسمعه

ندصالوقديماحزنايصحيمثيرحادثألىاشارةأوزؤله

لنها)اءجاردر1؟أضحزاصأخ!ونمو.ورلموجعةسخريةاونائمما

،(والسر0ثهبرةقيود-لى..(إألخممبيإ-"ةقصيدفي"ماتت

رجةاصابت!حتىيسمعهاألقصيدةبطلكادفما(23)

واختلاهـموقتدأخليبهذيانبصابانالىادتشعورية

كدقاتذهنهفينفسهاتعيدالعبارةفراحتتفكيرهقي

في.،الكررةللعباردألفنيةالقيمةتنبعوانما.رتيبةساعة

للتيالنفسهـيةللحالةكثمافةمن،التبهرارمنالحسنفهذا

.*..بهاتقترن

عنوانهاقصيدهفياللاشعوريالتكرأرصذاوردلقد

ظاهرةوصبحبته،السيابشاكرلبدر(،2)"نهاية"

بدرلفتفمنذ،قصيرةوقفةعندهانقفانيصحنفسية

الجددالنتمعراءبمحضنباتالظا!رةهذهالىالانظارالسياب

الغرضالىتمامايفط!وألمغالباكانواواناليهاملتفتين

مناونوعا!مضاتجديدايلوحفيماعدوهوانمامنهاالفني

الفني.الترف

(!491بغ!اد)161ص"ورمادشظايا)ة-231(

،0591النجف)95ص،(أساطز"-2،)(

اط!لةلآعات

بيروتالعربي

بروفنسالى.لتحقيققريشنسب.08

صقراحمدسعي!تحقيقالقراناعجار1...

و(براهيمحسقىطهشرح-اللزوميات075

الابياري

الابياريابراهيمتحقيقاليانعةالغصون.04

اخبارفنيالاحاطة...1

عنانعبد؟للهمحمدتحقيقضناطة

الر(جالستارعبدنح!بمبق2الشعراءطيقات..2!

هارونالسعلامعبدتحقيقاصزاء(تهذيبالح!حاح)023..

عطارالغفورعبدواحمد

أ*نشتودتق

بيروتالمعارف.ار

02676.بصللاولالطابقجة

لغداد-التنبيشارع-الثنىمكتبة-العراقفي-ا

الشهيرةكتبات



نثرااثبتهاكلمةمنالمكررهعبارتهالسياببدراستقى

تجفحتىسأهواك":فتاةلهقالتهمماللقصيدةقبل

معالضماعرظروفانالقصيدةمنويلوح.،(ألادمع

حين،العبارههذهبىتتحتىانؤابتقدالعبارةقائلة

مرأرذ،فيوتخزهألحاضرمنكالسخريةلهتبدو،يتذكرها

لىينأشكالاوتتثمكلوتلاحقهذهنهفيتترددفهيثمومن

لى"حتىسأهوأك"و،(سأهوأكحتىسأهواك"

:الابياتهيوهذه"."لصاهوأ.و"حتىساهواك"و

بعيدنداء((حتىهواكإسأ

الزمانقهقهاتعلىتلاشت

،مكانفي.0ظلمةفى..بقايا

يعيدخياليفيالحسدىوظل

للصدىيا(...لى...حتى)سأهواك

النائيةالسماعةالىاصيخي

رنيقبقايا(...حتىهولكلسأ)

العاتيهدقاتهاتحدين

الغدالاحتىتحدين

العاشقيناكذبما(-سأهواك)

تصدقين!نعم(..سأهوا)

التيالحالاتهذهمثلمفي.بليغهنا"البتر"إن

التفكيرتشتتعاليةحمىحالةفيبسؤأءاحياناكلنانجابهها

نفاجأعزيزشخصكوفاةعنيفةصدمةحالةفياو،النتظم

نايصدفالحالاتهذهمملفي..،.مقدماتدونمابها

اللأشعومراعماقمنتنبعثمهمةعبازةاذهاننافيتتردد

فىصمدأهامنوالتهربنسيانهاخاولنا/مهماوتطاردنا

وتستحيلمعناهاالتكررةالعبارةتفقدماوكعيرأ.اعماقنا

أوتوماتيكياتتردداصوأتمجموعةالىالمضبطربالذهنفي

تنبتر""لانتتعرضفهيثمومن،بمدلولتقترناندون

بفكرةالواعيالعقلينشفلحينفجأةمنهاجزءاي!ي

ذهولهمنالصدومفتصحيالخارجيالعالميفرضهاطارئة

حينالدراميةالعبارةتعودما/سرعانولكن...لحظات

انهتكرابى.السمعفيوترنخارجيهوبماالانشغاليحف

بدروقوفيبررألذيهووهذأ.فيهلنايدلاشعوريلا

الصوتوكأن"سأهوأك"كلمةفيالالفعندالسميابشاكر

أزخ

الام!ى،مجةاسجانها

الخطيببنالدينللسمان

ولهرسهعليهوعلقحققه

بروفئسالليفي"لمششرق

الاسلاميالغربتؤولىالاختضاصي

يبروت-المكشوفدار

التلأشي.الىدفعاودفعفجأةانبترفى

اللاشعوريتكرأرهبدرفيهوضعالذيالسمياقانعلى

هـننرىكماؤالشاعر،ينقحسهوالتربهبزقايلا!تعل

ويناقنشهاالعبارةعلىيرديحعلهماالوعيمنيملكلابيات

هذهوت!عايقاته(،العأشقيناكذبما""!تحصمدؤجننعم)

ءلى."للبتر"منطقأليهيرتكزالذياللاواءياليروبدد

.ألابياتتطبعذلكمعتبقىالارتكاراصال"ن

،التكرارفي"البتر"هزرأخروناشعرأءحاولوقد-

لهقح!يدةفىالواحدعبدالرزاقعبدألشاعرمنهمذكر

فيها:يقولى(25)"جطانالنتلعنة"لموانها

الظلماءفيوانسابصداهاألايلأرصفهمسة؟يكونانكأ

الاهـداءمبحبىحةس!ؤالتهاديلفجكلفيسترأمت

بقاياعلىشفافىواصطكت..بمن.يكوصن؟يكونان-ن

النداء-

ضوفالفرزفسب،،مبررغيرهنا"لبترا"انضحواولعا"

ناالصدىطبيعةومن،(اصداء)يمثلالتكرار.هذان

.ألاولالجزءلاوحسبمنهالاخيرالجزءضردد

ثلات"قميدةمىالبترلحيدري3بلنداستعملوقد

يقول"حيث(26)(،للامات

وافترقنا

...اذلاانا

كنا-التقيناانئذكرلانحن

قدو،بفذلكةالاتبريرهيمكنلاضعيفابترالناليلوحوهو

هذهان-.نحزرهالمفيهخاصةنظروجهةللشاعركون

محاولاتانهاحيثمنطيبةالشبابشعرائنامنلحاولات

متسرعةمحاولاتأيضاانهاعير،ليسسلكلموعرطريقشى

مناللاشعوريألتكراريكونوقدا.احيأنا.اللفظيةسمها

لهينشىءانألشاعرمنيفتصيأذالتكرارانواعصعب

لاالدرامىالترجيعفان.الكثيفةإشصاعرباغنيانفسمياصذياقا

تفقدانالممكنمنتجعلمركزةعقدةسياقفيالا.مجيء

وتتنث!كلتنبتروقدحريةفيتتكررفتروحمعناهالبارة

((؟)91ع2بغداد)6ص"الشيطانلعنة"-)25(

(5791بغطد)"احرىوقصائدالميتةالمدينة"اغانيس)26(

!!!!!!!!

حدلماصد

الخالدةرديمز6فشنر

والادياناوثيسطيرفيدراسة

ألقديمةالنترقية

الكبيرالاديبترجمة

جبراإبر(هيمنجبراألاسناذ

2لفكريا!صرإعفىارمئشورإت

!

!!!!!!!!!!!!



يعانيها.الذيالذهنأرادةعنبمعزل

لم-شعرنافيلاتكرارصادفتهااًلتيالثلاثالدلالاتهيهذه

01اليهاافطنلماخرىدلالاتهن،كت!ونوقد،احديثا

مزيداويمتلكيفتنيبحيثنت!!ر؟،فيألاسلوبيمطوروقد

فيجاءمااىايف!يف!انللنقدحفيظوالعانيالدلالاتمن

اـ،.البحثهذا

الىشعرائنا.بعضينتبهلانألاوانانفقديكقومهما

بحيثبنالقصيدةالىيفبافجمالالسيسذاتهفيالتكرارأن

كسائرهووأنما،استعمالهبمجردصنعلالشاعريحسمن

منالقحميدةمكالهوييجيءانالىرحتاحكونهفيالاساليب

تبعثالتيالسحريةاللمسةزلكالشاعريدزلمسهوان

ابعدنذهبانوسعنافهـبأنبللا،الكلماتفيالحياة

ت5فهو،الالصلوبهذايملكهاالتيالخادعةالطبيعةالىفنشير

ظاهريةسبقىموواحداثالبيتملءءلىوقدرتهبسهولته

.تعبيريمزلقفيوبوقعهألشداعريضللأنيستطيع،فيه

الشعرفيألتجديديةالحركاتمتتبعيمنكثيراولعل

فييستعملباتقدالتكرارإلىلوبانيلاحظونالعاصر

لبدء،وتارةألوزنزنراتللءزا.رةعكازةالاحيرةالسنوات

،فقوالوبىتلمتحدرةقصيدةلاختتاموتماردجديدةثعرد

وهو،الاصلفيلهايوجدلمالتيالاغراضمنذلكوسوى

فىوجهـ"فىالوقوفالىالتزنوننقادزايتجهأننأملامر
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