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  مصطفى صالح علي. د
  ـ جامعة األنبارفي كلية اآلداب مدرس 

  
  :ملخص البحث 

ترسم له سبيل الوصول إلـى  التي ،  جملة من اَألساليب على في نصهعتمد الشاعر ي  
فـي القصـيدة    ها حضـور ، تلك التقنية الفنية التي كان لسلوب التكرار ُأ ، منها عالم اإلبداع

 َأنـواع  رصد ها العمودي والحر ، ونسعى في هذا البحث إلىيوالحديثة بنمط، القديمة العربية 
 الشـعري لنص امن خالل قراءة ، في تشكيل عدة قصائد للشاعر نزار قباني  االتكرار وَأثره

نرصـد َأنواعـاً   ـــ وبحسب طبيعة شعر نزار ـــ جعلتنا  مما، في ظل عوامل نفسية 
 سيلحظ القـارئ و، لدى الباحثين  نواع التقليدية المعروفةالً عن اَأللتكرار فضسلوب اجديدة ُأل

ار نـز  ي عندشعرالنص ال بنيةفي  اليب الشعر اُألخرىـمع َأسهم سي حظاًب وسلهذا اُأللَأن 
  . من الناحية الداللية والموسيقية  وسموه

Abstract 
 

 While doing his text, the poet depends on a group of styles which 
determines the way to the world of creation including the style of 
repetition , technical technique which has its presence in the old and new 
– containing its two types : vertical and free – Arabic poem . This paper 
deals with the types of repetition and their impact in forming several 
poems written by Nazar Khabani . This can be done by depending on the 
complete reading of the text under psychological factors and this can lead 

us according to Khabani’s poetry to observe new types concerning the 
style of repetition other than the common, classical types . The receiver 
will notice that this style has its contribution with the other styles of 

poetry in the formation of poetical text in Khabani’s poems and its rise 
from semantic and musical point of view .  

  
  
  
  
  

  نيُأسلوب التكرار في شعر نزار قبا
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   :مدخل 
كان معروفـاً عنـد    ، إذالحديث جديداً على الشعر العربي ليس التكرار َأن  ال يخفى

العـرب  النقاد  ، ومنبين الحين واآلخر قصائدهم  عصر الجاهلي ، وقد ورد فيلعرب منذ الا
من مثل التعظيم والوعيـد والتهديـد    مشيراً إلى بعض َأسباب اعتماده في الشعر ث عنهتحد ،

، إال َأن التكرار توسعت ُأطـره الفنيـة فـي     )1(حقير والتشهير والفخر والحزن والتوجعوالت
القصيدة الحرة منه ، فَأصبح سمة ُأسلوبية بارزة تتمركز بين بنية في العصر الحديث وال سيما 

  .تتحقق بها جمالية تتوق لها النفوس  سايكولوجيةلة وإيقاع في ظل عوامل ودال
العمـود بشـطريه شـديدو     على آثروهالذين  )التفعيلة  (عظم شعراء والمالحظ َأن م

العناية بالموسيقى الداخلية للنص ؛ وذلك من َأجل تعويض تلك النمطية الموسيقية التي يقدمها 
العمود ببدائل نغمية إيقاعية يمكث في طليعتها التكرار ، إذ إن الموسيقى ال تُخلق من اَألوزان 

 إذا ما َأجاد ؛في التراكيب الداخلية للنص  ةًروعكثر بما تُخلق بشكل َأالمعروفة فحسب ، بل ر
في قصائدهم ، وال سيما َأن هذه الظـاهرة   ، وهذا ما جعل التكرار سمة مهمةالشاعر سبكَها 

  .اُألسلوبية كثيراً ما ترتبط بالحالة النفسية للشاعر وما تملي عليه تجربته ووجدانه 
متلقي تَأمالً ورؤية ؛ إذ قلما يأنس بالقصائد التي يهيمن التكرار إال َأن هذا يتطلب من ال

ويـنعم  ، على بنيتها عندما تصادفه للوهلة اُألولى ، لكنه حينما يعيد قراءتها مرة تلو اُألخرى 
ص ، وهنـا  نفسية َأحسن المبدع رسمها في الـن  ناميكية لتطورها تتضح له َأبعادبالحركة الدي

؛ إذ ليس المهم َأن يعاني الشاعر تجربة عميقة في ذاته ، بل َأن يوفّـق   اإلبداع الشعريكمن ي
  . ؛ ليالمس إحساسه ومشاعره ثم إيصالها له بإثارة، في تجسيدها إلى اآلخر 

الغموض الفني ، الذي يعد  ةَوتَأمُل النصوص يمنحنا فرصة إعطاء ُأسلوبيةَ التكرار سم       
ديث ، إذ إن بعض اَألشياء المكررة تحمل معنى خفياً غير ظاهر ، اً بارزاً في الشعر الحمحور

إال َأن رؤية المتلقي النيرة تفتح شفرة النص ، وعندئذ تتكشف له رموز التكـرار ومقاصـده   
  .   المتخفية فيحس بلذة العمل وجماليته ؛ بعد َأن منحه التكرار فرصةً ليسمو بخياله ويتَألق 

إلحاح على جهة هامة من العبارة ، يعنَى بها الشاعر نازك المالئكة  كما ذكرتوالتكرار       
  مة ينتفع بها الناقد اَألدبي الذي يـدرسَأكثر من عنايته بسواها ، وهو بذلك ذو داللة نفسية قي

، بمعنى  )2(النص ويحلّل نفسيةَ كاتبه ، إذ يضع في َأيدينا مفتاح الفكرة المتسلطة على الشاعر
 مبدعالَأن ا ، دون سـواه في نصه الشـعري   ملمحاً مهيمناً افيجعله عنى بصيغة لغوية معينةي

تكشف عن طبيعة  اكمكمن في صدره من دالالت نفسية تطفو على سطح النص ، جلو عما يفت
   .تمكنها منه منذ لحظة ميالد النص إلى َأن تكتمل بنيته و ابه  تهعالق
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تحافظ على بنية النص وتماسكه  (ي يعتمدها المبدع ومن هنا فإن العناصر المكررة الت  
وتخدم الجانب الداللي والتداولي فيه ؛ َألن تكثيف المفردات َأو شبهها عن طريق التكرير يعني 

لها نغم  يمنح العمل الشعري موسيقى خاصة وهذا من شأنه َأن )3()بناء الخطاب وإعادة تأكيده 
التكرار له عدة مزايا فـي  أسلوب في َأغلب اَألحيان ، فمنتظم أو غير منتظم يأنس به القارئ 

فـي   اًواضـح  اًلـه تـأثير  يسهم في بنية الـنص وتشـكيله ، كمـا َأن    النص الشعري ؛ إذ 
يقاه وإيقاعه ، وفي المعنى العام ومقصده ، فضالً عن الداللة النفسـية التـي   ــــــموس

  . قراءته له  تمارس هيمنتها على النص ويمكن َأن يستشفها المتلقي في
يسـتطيع َأن يغنـي    (وعلى الشاعر َأن يحسن اعتماد هذا اُألسلوب في قصائده ؛ كي   

المعنى ويرفعه إلى مرتبة اَألصالة ، ذلك إنِ استطاع الشاعر َأن يسيطر عليه سيطرة كاملة ، 
للفظية ويستخدمه في موضعه ، وإال فليس َأيسر من َأن يتحول هذا التكرار نفسه بالشعر إلى ا

س اللغـوي  ـعراء الذين ينقصهم الحـــــذلة ، التي يمكن َأن يقع فيها ُأولئك الشـالمبت
فبالتشكيل الواعي يمكن للشاعر َأن يبث الروح في العبارة المكررة  )4()الة ـوالموهبة واَألص

ميـت  وتُ ، كما َأنه في الوقت نفسه يمكن له َأن يخنقَها بسوء تشكيله فتموتَ ةابعث فيها الحيفي
النص معها ، من َأجل ذلك ال بد َأن يكون التكرار موافقاً للذوق اَألدبي والفني ، بعيـداً عـن   

ليس كل تكرار يحقـق  ، َأو بعبارة ُأخرى قد النص قيمتَه لدى المتلقي التكلف المضني الذي يف
ـ  ويخفق دونهـا ، ـموسيقى ، فقد ينجح الشاعر في إحداها  داللة وبنية ومبتغاه  َأن يحقـق  ك

ومن هنا وجب مراعاة  ، والداللة مستوى البنيةالتكرار توافقاً صوتياً دون َأن يوظف ذلك على 
  . الجميع 
ومعظم الشعراء المعاصرين قد التجؤوا إلى ُأسلوب التكرار في بناء بعض قصائدهم ،   

جربته ووجدانه ، كّل منهم بما تملي عليه ت مسخرين قدراتهم على االبتكار والتجديد والتجريب
الذي اعتمد عليه كثيراً في َأعماله الشعرية ، إذ طالها التكرار  )نزار قباني  (، ومن َأبرزهم 

شعره ، وهـذا مـا    في َأكثر من مائة وخمسين قصيدة ، حتى ليعد تقنية أسلوبية واضحة في
مـن  ار لديه ، ها ودراستها في هذا البحث ، الذي رصد َأبرز َأنواع التكرحفزنا للوقوف عند

، فضالً عما اجتهـدنا نحـن    )5(واردة عند الباحثينتمدنا في بعضها على التسميات الالتي اع
  . ف ، والتكرار االشتقاقي يدل التكرار المولد ، والتكرار الربتصنيفه وتسميته مث

  

إال َأن هذا ال يعني لنا َأن التكرار عند نزار كان على مسـتوى واحـد فـي جميـع     
قصـائد   (الشعرية ، وإنما كان متفاوتاً بينها ، فنجد كثرتَه في مجموعة من مثـل   مجموعاته
قالت لي السمراء  (وندرتَه في مجموعة ُأخرى من مثل ، م 1970التي كتبها سنة  )متوحشة 

م ، وربما كان وراء ذلك تطور هذه الظاهرة فـي الشـعر العربـي    1944التي كتبها سنة  )
ن ، وهذا ما يتضح من الحقبة الزمنية بين هاتين المجمـوعتين ،  الحديث وتوسعها عبر الزم
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فضالً عن ذلك تصاعد اإليقاعات النفسية الصاخبة في حاٍل معينة ، لتخرج على شـكل كتـٍل   
  .صوتية متكررة في مجموعة شعرية دون ُأخرى 

إليـه  وورود التكرار بكثرة في شعر نزار ال يمكن َأن يخيل إلى القارئ َأنه كان يعمد 
 اإلبـداع فضالً عن َأساليب من باب التقليد اَألعمى َأو الحشو المرهق ، بل َأراد من استعماله 

فنية عليا تفتح له باب التميز بين َأقرانه ، وال سيما َأنه يحاول إقامة  قصائده قيمةً منحاُألخرى 
وهذا ما يتضح لنا من  مملكة خاصة لشعره تجنبه اإلتباع ، وتحقق له التفرد في دنيا اإلبداع ،

لقد اشتهيت دائماً َأن َأكون َأنا نفسي ، ومنذ بداياتي كافحـتُ لكـي ال    ((: خالل قوله الشهير 
   َأكون نسخة بالكربون عن َأي شاعر آخر ، َألنني أؤمن بَأنه ال يمكن َأن يكون هنـاك غيـر

مما  )6())ون نسخة مزورة متنبي واحد َأو فاليري واحد َأو أليوت واحد ، وكلُّ نسخة ُأخرى تك
على إثبات ذاته ووجوده في دنيا الشعر ، وقد َأشار إلى ذلك في َأكثـر مـن   يعني َأنه سيعمل 

هل إن ما سَأكتبه  (مناسبة ، إذ يروي َأنه على الدوام يتساءل مع نفسه كلّما وضع ورقة َأمامه 
كتبه نوعاً من اإلعادة فَأنا ُأمزق سيكون فيه إضافة إلى ما وضع في التاريخ ؟ وإذا كان ما سَأ

  . )7()الورقةَ فوراً 
  : وسنستعرض في هذه الصفحات َأبرز َأنواع التكرار التي وردت في شعر نزار 

  : تكرار الحرف : َأوالً 
يكـون لـه   ،  )8()يهيمن صوتياً في بنية المقطع َأو القصيدة  (هو تكرار حرف بعينه   

موسيقياً يتكرر فـي ُأذن   )حرفياً  (يجعل النص يحمل نغماً حضور واضح يفوق غيره ، مما 
فاعلية اَألصوات فـي   (على  يدّلابطاً بين النص وهذا الحرف ، فالمتلقي ، حتى يترك َأثراً ر

قدرتها على إضافة طبقة داللية من خالل الطبقة الصوتية ، وهي في ذلك كَأنها إيماء مكثَّـفٌ  
وتكـرار صـوت   ،  )9()هية ، فكَأنها لذلك معنى فوقَ المعنى يختزل إضافات وصفية َأو تشبي

تخفي  حظ تكرار حروفدون وعي مقصود ، مما يجعلنا نلفي النص غالباً ما يأتي عفواً معين 
ولنزار بعض قصائد يتضح فيها هذا النوع من  .إيقاعاً باطناً يرتبط بموضوع النص وجوهره 

 التكرار ، 

  : َأحد مقاطعها في التي يقول ) ت الماء رسالة من تح( من ذلك قصيدة 
  فعلّمني  إليك اشتقتُ

  ..َأن ال َأشتاقْ
  ..منيعلّ

جذور كيف َأقص من اَألعماقْ هواك..  
  ..منيعلّ
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  .. في اَألحداقْ الدمعةُ كيف تموتُ
  .. كيف يموت القلب.. منيعلّ

10(اَألشواقْ وتنتحر(   
من  ماوتمكّنه ) القاف ، والعين ( ييمنةَ حرففَأنتَ ترى في هذه المقطوعة الشعرية ه  
خارج هـذين  في ستة ، إال َأن مالثاني ، وة مواضع إذ تكرر األول في سبع، موسيقياً النص 

له اصإييناسب المعنى الذي يريد الشاعر  ) ، الحلق اللهاة ( الحرفين من َأقصى الجهاز النطقي
، عزز داللة اقتالع جذور الهوى من َأعماقه ، إذ ، وال سيما صوت القاف الساكن إلى متلقيه 

في هذه وتكرارهما ن اجتماع هذين الصوتين الشاعر سيلحظ َأ صوتومن يقرأ هذه المقطوعة ب
   .خروج األحشاء وج الكالم يقارب ضغطاً على الحبال الصوتية مما جعل خر سببالمقطوعة 

  

  : التكرار الدائري : ثانياُ 
َأو عبـارة  القصيدة الحديثة ، يتمثل بتكرار الشاعر كلمـةً   لون من َألوان التكرار في  

تحمل عنوان القصيدة ، وتُشكِّل حركة دائرية في سياقها الممتد تفـرداً وتميـزاً ، إذ يـؤدي    
تكرارها في كّل مقطع شعري إلى تدفق موجة انفعالية تكسر حاجز الرتابة واالنغالق ، وتؤدي 

لة على خريطة اَألداء ونسيجه المتناغم ، ومن هنـا فـإن   إلى تناسق النص في صورته المشك
التكرار الدائري للكلمة يؤدي إلى تكثيف الدالالت وتشكيل حركة تتابعية تُغني بنيـة الـنص   

، ونزار قد َأكثر من هذا التكرار في شعره ،  )11(الشعري على الصعيدين الداللي واللفظي معاً
نوان إحدى قصائده تكررت في َأثنائها بحركة دائريـة  التي حملت ع )اغْضب  (فمثالً كلمـة 

  : َأضفت مسحةً من الغضب مَألت فضاء القصيدة ، إذ يقول في مفتتحها 
  ..غضب كما تشاءا

واجرح  َأحاسيسي كما تشاء  
  : في مواضع ُأخر محققةً حضوراً سمعياً وبصرياً لها ، يقول  )اغضب  (ثم يكرر 

  !غْضب ا
حقّ فَأنتَ رائعاً متى تثور  

  !غضب ا
نَتْ بحورما تكو فلوال الموج..  

  ..كن ممطراً.. كُن عاصفاً
  ..فإن قلبي دائماً غفور

   )12( !غضب ا
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وبنيته  لنصن الناحية الداللية والصوتية لقيمة فنية م )اغضب  (وبذلك أعطى تكرار 
الً دائرياً يوحي بالثبـات  شك فتتخذ بذلك، ن جميع الحركات تدور حولها وتظل تعود إليها إ إذ

  : إذ يقول  )قولي ُأحبك  ( قصيدةَهذا ما سيجده المتلقي لدى قراءته و،  والتنامي
كتي .. قولي ُأحبوسام كي تزيد  

  .. فبغيرِ حبك ال َأكون جميال
  قولي ُأحبك كي تصير َأصابعي 

  وتُصبح جبهتي قنديال.. ذهباً
تحو ليقولي ُأحبك كي يتم  

  َأو َأصير نخيال.. فَأصير قمحاً
  وال تترددي .. اآلن قوليها

   )13(بعض الهوى ال يقبُل التأجيال
َأكثر من شطر ، ليشـعر المتلقـي َأن    في )قولي ُأحبك  (عبارة  الشاعروهكذا يكرر 

رها مع تنظيم النسق بتمازجها بفاعلية التعبير ، وتآز (الكلمة المفتاح في القصيدة عملت على 
، إذ  )14()حركية التصوير ، ثم تشابكها بفكر القصيدة ، بحسبانها ركيزةَ تشكيلها وجوهر قولها 

رنيناً خاصاً عنده ، ولها بالتالي قوة خلّاقـة َأشـد    (تتردد لدى الشاعر بشكل يدّل على َأن لها 
  . في قيادة سياق النص  وهنا تكمن فاعلية العبارة المكررة )15()فاعلية من االستعمال العادي 

ائد ــالقصيدة وَأشطرها نجـدها في عدة قص رارية بين عنوانـوهذه المحاورة التك
ُأريدك  (و )18()كل عام وَأنت حبيبتي  (و )17()ُأقدم اعتذاري  (و )16()ُأحبك جداً  (مثل من ، 

ت علـى دوران  وعملإذ تكررت هذه العناوين من كلمة أو عبارة في َأثناء القصائد  )19()ُأنثى 
  . فيها الحركة 

كما َأن هناك تكراراً حدث بين عنوان القصيدة وبعض اشتقاقاته التي تتكرر في حركة 
إذ نجد  )20()التحديات  (من ذلك قصيدة  )االشتقاقي  (دائرية ، وهو ما يمكننا تسميته بالتكرار 

،  )َأتحدى  (، و )اهم جميعاً َأتحد (، و )َأتحدى كلَّ عشاقك يا سيدتي  (عبارات وعلى التوالي 
جعل من القصيدة جملة من التحديات تكونت جراء انفعاالت نفسـية  يوهذا ما  )َأتحداك َأنا  (و

الخطاب داخل النص وانتقالـه   تنويع عمل التكرار علىوبذلك يعلنها الشاعر َأمام من يحب ، 
ذا االنتقال ال يتم فقط على مستوى في عدة محاور ما بين تحد للحبيبة وتحد للعاشقين لها ، وه

اإليقاع المكرر ، بل على مستوى وسائل التعبير والتصوير اُألخرى ، وكـَأن كـلَّ تكـرار    
  .اشتقاقي يحمل معه مستوى تعبيرياً خاصاً يجمعها في النهاية سبيل التحدي 
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رة وفضالً عما ذكرناه هناك تحاور بين بعض عناوين القصائد وبعض العبارات المكر
،  )لنفترِقْ قليالً  (التي كثيراً ما تكررت فيها عبارة  )21()َأسَألك الرحيال  (فيها ، مثل قصيدة 

ومن يتَأمل هذه المحاورة يجد مواءمة واضحة بين سؤال الرحيل واالفتراق المؤقـت الـذي   
تالشى يسعى إليه الشاعر ؛ بوصفه حالً للحب المقدس بينهما خالف التواصل الباهت الذي قد ي

  . فيموت ، إذ تكون هذه الفرقةُ حسب ظن الشاعر عامَل تجديد لهذا الحب وبعثاً له 
  
  : التكرار االستهاللي : اً ثالث

هو تكرار كلمة واحدة َأو عبارة في َأول كل بيت من مجموعة َأبيات متتالية ، ووظيفة 
؛ لمشاركة الشاعر فـي إحساسـه   إثارة التوقع لدى السامع ربما هذا التكرار التأكيد والتنبيه و

ومن هنا يظهر البعد النفسي للتكرار ، إذ يسـتغل َأحياناً نفســياً لتثبيـت   ونبضه الشعري ، 
التي َأكد فيهـا   )قصة خالفاتنا  (صورة َأو فكرة معينة في ذهن القارئ ، من ذلك قصــيدة 

، وكَأنـه   )22(ن مـرة عشري )برغْمِ  (نزار سلطة الحب على الرغم من كل شيء فكرر لفظة 
عالمةُ الهذيان بالشيء ، إال َأن هذا الهذيان يمثـل نـداء   : يريد َأن يضع تعريفاً للتكرار بَأنه 

داخلياً صادراً من الالشعور ، نابعاً من َأعماق الذات ، فنزار ال يكترث بعدد الكتـل اللفظيـة   
يفرض عليه إيقاعاته المتوارية ، المكررة في النص ، وإنما بما يملي عليه عالمه الخاص الذي 

يكشف عن  (اً ما كثير ون من التكراروهذا الل .التي ال تظهر إال في لحظات اإلبداع الشعري 
إذ إن كل تكرار من هذا النوع قادر على ،  منح النص الشعري بنيةً متّسقةفاعلية قادرة على 

لي يعين في إثارة التوقع لدى السـامع ،  تجسيد اإلحساس بالتسلسل والتتابع ، وهذا التتابع الشك
وهـو  ،  )23()وهذا التوقع من شأنه َأن يجعل السامع َأكثر تحفّزاً لسماع الشاعر واالنتباه إليه 

 (التي كرر في بداياتها عبارة  )إلى رجل  (قصيدة من ذلك ،  )24(كثير الشيوع في شعر نزار
 كيقول  )َأنا ُأحب:  

في عيني لو تطلب البحرك هَأسكب  
َأرميها  َأو تطلب الشمس في كفَّيك  

  َأنا ُأحبك ، فوقَ الغيمِ َأكتبها
  َأحكيها .. واَألشجارِ وللعصافيرِ
َأنا ُأحبك َأنقُشُها  ، فوقَ الماء  

  َأسقيها .. وللعناقيد واَألقداحِ
  دمي  َأنا أحبك ، يا سيفاً َأساَل

   ؟ لستُ َأدري ما ُأسميها ..يا قصةً
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  َأنا ُأحبك ، حاوْل َأن تُساعدني 
م فإننهيها ن25(..بدَأ المأساة ي(      

   فَأنتَ تحستنبض حباً بكل ما يحملـه   القصيدةجعل  يذهذه العبارة ال بما يفعله تكرار
إلى  وحالوته ، كما َأن هذا الحب دفع الشاعر من خضوع ولوعة وحيرة وَأسى تتحقق بها لذته

َأن هذه العبارة تعطي سامعها إثارة محببة ، فك ان خياله ليرسم صوراً إيحائية بديعةإطالق عن
بتقديم لوحات جديدة في النص ، فتراه يسكب البحر ، ويرمي الشمس ، ويكتب  إيذان المكررة

لتكرار سيادة حركية على وبذلك تكون ل... فوق الغيم ، وينقش على الماء ، ويحكي لَألشجار 
، بل هو جزء مـن   يعني َأنه ملمح ضعف في النص هذا الإال َأن دة ولوحاتها ، مشاهد القصي

بنائه اإليقاعي السهل الممتنع ، فضالً عن ذلك َأنه يعمل على تفصيل الفكـرة وتوسـيع ُأفـق    
  .  وتشكيلها الداللة والتنويع في رسم الصور 

إلى تلميذة  (، من ذلك قصيدة  ما يكون في تكرار ضمير بعينه ومن التكرار االستهاللي      
  : ، يقول  )الحب  (داللة في هذا النص الذي حمل  )هو  (التي كرر الشاعر فيها الضمير  )

  هو َأن تظلَّ على اَألصابعِ رعشةٌ 
  وعلى الشفاه المطبقات سؤاُل
  هو جدوُل اَألحزانِ في َأعماقنا

حوله تَنمو كروم ..الُلوغ  
  سحقُنا معاً هو هذه اَألزماتُ تَ
اآلماُل.. فنموتُ نحن وتزهر  

تافه شيء َألي نثور هو َأن  
  هو شكُّنا القتَّاُل.. هو يأسنا

  هو هذه الكفُّ التي تغتالُنا
   )26(..ونقبُل الكَفَّ التي تغتاُل

وتكرار الشاعر عبارةً ما تجول في صدره يكشف عن اهتمامه بها ، فتمثل لديه نقطةً 
وجدانه ينبض بها في شعره فتطفو في قصائده ، بمعنى َأن هذه العبارات المتكررة  حساسة في

مخزونةٌ في قلب الشاعر يلقي بها عند الحاجة ، وال يوجد منفذ للتعبير عن هـذا المخـزون   
َأفضل من الشعر ، إذ إن التعبير عن إحساس ما شعراً ال نثراً يعد تنبيهاً للمتلقين ، فكيف وهو 

  .؟ في ظل إيقاعات موسيقية مؤثرة إلحساس يكرر هذا ا
... وهناك َأنواع ُأخرى من التكرار االستهاللي تكون بصيغة االستفهام والشرط والنداء

وهذه الصيغ من شأنها اإلسهام في فتح المجال الداللي ، وشحنه بقوة إيحائيـة تعمـل علـى    
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ن عناصر الغياب من نواقص وتدفعه إلى البحث ع (استدراج القارئ إلى استكمال بنية النص 
وإجابات ، وبذلك فهي تستثير الجدل والقلق ، مجسدة ضغوطات وانفعاالت نفسـية متتاليـة   

  . )27()تشحن الشاعر بطاقة فاعلة في ممارسة الحوار والجدل والمساءلة 
  :وفيها يقول نزار متوجعاً  )القدس  (ومن َأمثلة صيغة االستفهام قصيدة   
يا مدين.. يا قدسةَ اَألحزان..  

يا دمعةً كبيرةً تَجوُل في اَألجفان  
  من يوقفُ العدوان ؟
يا لؤلؤةَ اَألديان ، عليك  

  من يغسُل الدماء عن حجارة الجدران ؟
ي نذُ اإلنجيل ؟منق  
ي ن؟م ذُ القرآننق  

مم ذُ المسيحينق ن؟م ن قتلوا المسيح  
  . )28(من ينقذُ اإلنسان ؟

فهذه مجموعة َأسئلة تجول في رأس نزار يبعث بها إلى ذات المتلقي بحثاً عن اإلجابة   
التـي ال   )مـن   (المفقودة في إنقاذ القدس المأسورة ، ذلك من خالل تكرار َأداة االسـتفهام  

، يخاطَب بها إال العاقلون ، وكَأنه يريد للعرب َأن يعقلوا َأمر ضياع القدس فيحسوا بمكانتهـا  
بناء النص وترابطه في وحدة استفهامية شـغلت الشـاعر    وهذا اُألسلوب المتكرر عمل على

  .  !المعروفة للعاقل والمتلقي في إيجاد الحلول 
وإذا كان نزار يبحث عن اإلجابة المفقودة فإنه في بعض قصائده نراه يضع اَألسـئلة    

وهـذا  اً بعد كل هذه التسـاؤالت ،  ويحاور نفسه ويناقشها ، ثم يدلي بالجواب الذي يأتي مؤكَّد
  : إذ افتتحها بسؤال  )مكابرة  (من ذلك قصيدة نابع من صراعات نفسية يعاني منها الشاعر ، 

ك؟ ال َأعلَ تُراني ُأحب م  
   مبهبه الم حيطُي سؤاٌل

هـا  ثم يبدُأ بتكرار هذا التساؤل في َأكثر من موضع مبدياً الحيرة في اإلجابة التي يخفي  
  : ومكابرة ، حتى يستسلم في النهاية لحقيقة هذا الحب فيقول  بين إنكارٍ

  ؟ ال ال محاٌل راني ُأحبكتُ
وال ُأغر َأنا ال ُأحبم   
  ي فؤادي بسر إلى َأن يضيقَ

  .. وَأستفهم.. وَأرجو.. لحُأ
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لي فيهم ها : سَأنتَ تعبد  
   )29(َأو تكتم ؟.. كابرلماذا تُ

  : التي يقول في مطلعها  )رسالة من تحت الماء  (صيغة الشرط قصيدة ومن َأمثلة 
  ..إن كنتَ صديقي

  كي َأرحَل عنك.. ساعدني
  ..َأو كنتَ حبيبي

ساعدني كي أشفى منك  
  ..لو َأني َأعرِفُ

  ..ما َأحببتْ.. َأن الحب خطير جداً
  ..لو َأني َأعرِفُ

  ..ما َأبحرتْ.. َأن البحر عميقٌ جداً
  ..لو َأني َأعرفُ خاتمتي

  )30(..ما كنتُ بدأتْ
بـين الشـرط    انسجام الكالم إيقاعاً وداللةً َأسهمت فيهذه الجمل الشرطية المتكررة 

تمنـى  والجواب ، كما خلقت َأبعاداً إيحائية تالئم الموقف الذي يعيشه الشاعر بعد تجربة حب 
 (لمة ، وبذلك تكون َأدوات الشـرط  َألن خاتمتها كانت مأساوية مؤعاشها الشاعر لو لم يكن 

ذات فائدة بنائية ، تقوم بحفظ بنائية اَألبيات ، وتشكيل رابط يعمل على تالحمهـا وتواشـجها   
هـو الـذي    (، وفي ظل ُأسلوب تعبيري يظهر موقف الشاعر من قضيته ، إذ الموقف  )31()

 )32()لى َأن يبلور الموقف يفرض على المرء َأن يختار اُألسلوب ، واُألسلوب بحد ذاته قادر ع
 .  

التي تدور حول ذكريات سطّرتْها امـرَأةٌ   )اليوميات  (ومن أمثلة صيغة النداء قصيدة   
ـ  يوماً بعد يوم في دفترها الذي مَألتْه اآلهاتُ وسا تلـك   يدتْ صفحاته ، مما حدا بها إلـى ط

في  )يا  (تكرار حرف النداء في ظلِّ عدة نداءات بالوداع ، خلّفها دفترها  الصفحات ومجافاة
ت عن المعاناة النفسية التي عاشتها تلك المرَأة وهي ترسم آمـاالً  امتدادات صوتية َأليمة ، كشف

  :كان بطلها الفشل ، قال 
   َأيها الدفتر.. وداعاً

  ي اَألخضرباحوداعاً يا صديقَ العمر ، يا مص
  َأعواماً ولم يضجر ..ويا صدراً بكيتُ عليه

  ..ويا سخْطي.. فضيرويا 
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  ..برقي ويا.. ويا رعدي
رنْجل في يدي خ33(..ويا َألماً تحو(   

والمالحظ على نزار في بعض قصائده َأنه يكرر لفظة َأو عبارة معينة علـى نحـو     
مكثف في بداية القصيدة َأو وسطها َأو نهايتها َأو في إحدى مقاطعها ، ثم تختفـي فـي بـاقي    

عنى َأن الحركة اإليقاعية للنص تعلو بالتكرار ثم تهبط ، ويمكن تفسير ذلك َأن ، بم )34(َأجزائها
تتعالى بين الحين  )منطقة الال وعي  (التكرار يدل على نغمات مدوية تجول في ذات الشاعر 

على مقتضى الحال ، وهكـذا نجـده   يكون  هاتكرارَأن واآلخر كلما تجددت َأسباب ذلك ، َأي 
فتظهر تلك النبرة وتعلو في جزء معـين  ، دة في المقام الذي يستوجبها يفرغ شحنته المتصاع

... من النص دون غيره ، وبَأساليب مختلفة كاإلخبار أو النفي َأو اَألمر َأو االستفهام َأو النداء 
مخلّفاً وراء ،  عال إلى توازنه النفسي واستقراره، ثم ال يلبث َأن يعود الشاعر بعد كل هذا االنف

ويمكن للجدول َأدناه َأن يمنحنا فرصة لتوضـيح   ، على غير العادةجرت ياغات لغوية ذلك ص
  : مسار قصيدة معينة في ظل ُأسلوب التكرار 

  

  بنية القصيدة
  في ظل التكرار

  

  بنية لغوية اعتيادية  بنية لغوية تكرارية  بنية لغوية اعتيادية  بنية لغوية اعتيادية
  

  عودة إلى االستقرار  انفعال وعدم توازن  استقرار نفسي  نفسي استقرار  الحالة النفسية
  

  مسار القصيدة
  

    المقطع الرابع  المقطع الثالث  المقطع الثاني  المقطع األول

وإذا حدث هذا في نص واحد كما ذكرنا ، فإنه يمكننا قياس ذلك على قصيدة واحـدة  
عة شعرية معينـة وسـط   ل ويمكن قياس مجموساد التكرار بنيتَها وسط مجموعة شعرية ، ب

  فنعرف متى تصاعدت الوتيرة النفسية ومتى انخفضت ؟ وَأين ؟ ،  شعر بَأكملهديوان 
  
  : تكرار التدويم :  رابعاً

اطع القصـيدة ،  هو تكرار العبارة في شكل حلقات ممتدة تديم النمو والحركة عبر مق  
وشعر نزار لم يخل .  )35(لنموي والداللي للنصبموجات حلزونية لها دور في البناء ا فتتحرك

التي  )علمني حبك  (، إذ ابتدَأها نزار بعبارة  )الحزن  (ذلك قصيدة من ،  )36(من هذا التكرار
مثلت بؤرة َأساسية في مقاطع القصيدة تعمل على نمو الداللة وتحركها ، فالنغمة في كل مقطع 

  : رار ، قال ترتفع بُأسلوبية البناء تبعاً لحركة التك
كن.. علَّمني حبَأن َأحز  

  وَأنا محتاج منذُ عصورٍ 
تجعلني َأحزن.. المرَأة ..  
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ذراعيها  َأبكي فوقَ.. المرَأة  
  ..صفورالع مثَل

ثم تنمو الداللة داخل النص وتتوسع فيعلّمه الحب عادات سيئة بقراءة الفنجان وطَرق   
، وفي دخوله مدن ! يبة في اَألمطار وَأضواء السيارات أبواب العرافات ، ومطاردة وجه الحب

، ثم يعود إلى العبارة نفسها لفتح مقاطع ُأخرى ... اَألحزان ، فيعرف قيمة الدمع لدى اإلنسان 
  :للقصيدة في ضوء دالالت جديدة ، فمثالً يقول 

  كيف الحب.. علَّمني حبك
خارطةَ اَألزمان رغيي..  

  ..ن ُأحبَأني حي.. علَّمني
  تكفُّ اَألرض عن الدوران  

ك َأشياءعلَّمني حب ..  
37(..ما كانت َأبداً في الحسبان(  

وهكذا يستمر في بناء الصور الجميلة بحركة متنامية في ظل هـذه العبـارة ، التـي    
كررها في مقاطع القصيدة َألكثر من عشر ، في كل مرة تكون مفتاحاً لصورة مبتكرة ترسـم  

  .لة للنص لوحة كام
  

  : ف يدرتكرار الال: خامساً 
كضرب من التنويع الداللي لما تباعاً فاتها يدتكرار لفظة أو عبارة ثم ذكر بعض رهو 

من ذلـك  . ياً لبنية هذا التكرار في َأشطر النص ومقاطعه ـي بعداً داللياً متنامـتكرر ، فيضف
  :  التي يقول فيها )جسمك خارطتي  (�*ار يدة ــقص

  زيديني .. عشقاً زيديني
  يا َأحلى نوبات جنوني 

  في َأنسجتي .. يا سفَر الخنجرِ
   يا غلغلةَ السكينِ
  يا سيدتي .. زيديني غرقاً

  إن البحر يناديني 
  .. زيديني موتاً

   ..علَّ الموت ، إذا يقتلُني يحيني
  : ثم يفتتح آخر مقطع من قصيدته بقوله 
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   )38(زيديني.. زيديني عنفاً
 )عشقاً ، وغرقاً ، وموتاً ، وعنفاً  (واقترانها بـ )زيديني  (تكرار عبارة هنا ظ نالح

إال َأن الشاعر حاول التنويع في  )العشق  (الداللة المقصودة هي وإذا ما تَأملنا ذلك وجدنا َأن 
هذه الداللة بعد تلذذه بهالكه في الحب ليأمر حبيبته بزيادة الغرق والموت والعنف الذي يـراه  

يق المعنى يعمل على تعممتتابعة ظ بدالالت متنوعة ـــمن خالل زيادة العشق ، وتكرار اللف
  .فضالً عن ذلك محاولة رفد اإليقاع الداخلي بنغم موسيقي مؤثر  وسعة بيانه داخل النص

  
  : التكرار المولَّد :  سادساً

تصاعد بعد  مالكال هو تكرار الشاعر لفظةً أو عبارة في بداية قصيدته ، ثم يحيله سياقُ
ها إلى تكرار عبارة ُأخرى مولَّدة حتى تهيمن على بنية النص ، تكون للحظات التوتر القصوى 

إذ شعر  )الحب في اإلقامة الجبرية  (من َأمثلة ذلك قصيدة نزار . صلة بداللة العبارة اُألولى 
بمحاولـة االنصـراف    بخيبة هذا الحب الذي سيعمل جاهداً على الخالص منه ، فيبدُأ قصيدته

  : والخروج من دائرة الحب المزيف ، قائالً 
  باالنصراف .. كَأستأذنُ
الذي كنتُ فالدم َأحسب َأنه ال يماء صبح..  
39(..ماء َأصبح(   

لخالص ، حتى يدفع به الضـيق  ى الإثم يكرر الشاعر هذا االستئذان كثيراً في دعوة 
، بل إلى قتل حبيبته في النهاية ، فتتكـرر عبـارة    إلى إطالق الرصاص لقتل كل الذكريات

  : يقول  )ُأريد َأن َأطلق الرصاص  (تهيمن على سياق النص ومجراه هي 
صاصُأطلقَ الر َأن ُأريد..  

  على صوتك المتسلِِّل عبر َأسالك الهاتفْ 
  بهواية جمعِ العصافير ..فلم َأعد مهتماً

صاصُأطلقَ الر َأن ُأريد..  
مكاس على حروف..  
  ..فلم َأعد مهتماً

بهواية اَألحجارِ معِج النادره..  
صاصُأطلقَ الر َأن ُأريد..  

  )40(... التي كتبتها لك.. على كلِّ قَصائدي
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والتكرار المولّد يؤدي إلى خلق محاور متجددة داخل القصيدة ، وال سيما في القصائد   
التي يستقل كلٌّ منها بتصوير فكرة َأو خاطرة ، لكنـه فـي    المؤلفة من عدد من المقطوعات

 فَرصالشاعر  وإن َأحسنالوقت نفسه جزء من بناء متكامل للنص يحمل موضوع القصيدة ، 
ر عن القـيم الشـكلية والمعـاني    يتعبهامة في الالتكرار وسيلة  ندرك َأنيجعلنا  هذه المحاور

  . التناغم واالنسجام تحقيق التوافق الداللي وعن طريق  لنصل النفسية والنواحي الجمالية
  

  : تكرار التصدير : سابعاً 
َأحد َأنواع التكرار الذي يسهم في بناء اُألسلوب الفني للنص الشعري وال سيما الجانب 
الموسيقي منه ، ويعرف برد اَألعجاز على الصدور بتنوعاته التي عهدها البالغيون والنقاد ، 

  :من ذلك قول نزار 
  تَأخرتَ عن وعد الهوى يا حبيبنا 
الهوى تتَأخر 41(وما كنتَ عن وعد(   

وهذا التكرار ال يدور في بنية القصيدة كلها َأو جانب كبير منها ، وإنما َأكثر ما يقـع    
على الشطر َأو الشطرين ، وتتضح فيه قدرة الشاعر على التالعب اللغوي الذي يعطي جماالً 

  . ياً في الوقت نفسه موسيقياً وتدفقاً دالل
   

  :تكرار الالزمة : ثامناً 
بعينه في بداية مقاطع القصـيدة ونهاياتهـا    شطر كلمة َأو راتكرااللتزام بيقوم على و  

، وإلـى   فواصل تخضع في طولها وقصرها إلى طبيعة تجربة القصيدة من جهة (على شكل 
تتعدد وظائف هذا التكرار حسـب  وقد  ، خرىدرجة تأثير الالزمة في بنية القصيدة من جهة ُأ

يمكن أن يأتي تكرار الالزمة علـى  و )42() داء والتأثيروحسب قدرتها على اَأل، الحاجة إليها 
تعتمد الالزمة القبليـة علـى   و . ةالالزمة البعدي ، والثاني ةليول هو الالزمة القباَأل:  نمطين

ورودها في بداية القصيدة واستمرار تكرارها في بدايات مقاطعها بحيث تشكل مفتتحـاً يلقـي   
مقـاطع  أما البعدية فإنها تتكرر فـي نهايـات   ،  على عالم القصيدةلداللية واإليقاعية بظالله ا

، كما  نصر االرتكاز والتمحور، يمنح القصيدة ع داللياً وإيقاعياً اًالقصيدة لتشكل بها استقرار
ما بناءها على  وَأحكمقصيدته  َأجاد الشاعر سبك هذا إن )43(يضبطها بفواصل إيقاعية منتظمة

لغوية زائدة  كتلةً هذه الالزمة وثقلت على اَألسماع ، فصارت بتْنَ، وإال يخدم ُأسلوبية التكرار 
، ومن هنا يعد َأشد َأنـواع التكـرار    لنصى الإإحسان  ايمكن االستغناء عنها ، بل في حذفه

  . حساسية بين َأقرانه 
إذ  )القصـيدة البحريـة    ( ذلك قصيدةمن َأمثلة  )44(نزار اعتمد هذا التكرار في قصائدهو

  :تكرر شطر بوصفه الزمة في بداية كل مقطع من مقاطعها ، يقول 
  في مرفأ عينيك اَألزرقْ
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مسموع من ضوء َأمطار  
  وقُلوع.. ةٌوشموس دائخ

  .. ترسم رحلتَها للمطْلَقْ
في  (مرتكزاً على هذه الالزمة ، وهكذا يستمر نزار في وصف عيون حبيبته الجميلة     

  :حتى ينهي مقاطع قصيدته بها ، يقول في ذلك مراعياً حسن التركيب  )مرفأ عينيك اَألزرق 
  في مرفأ عينيك اَألزرقْ 

  اَألحجار تتكلَّم في الليِل
  في دفترِ عينيك المغلَقْ
  من خبَأ آالفَ اَألشعار ؟

  بحار.. لو َأني.. لو َأني
يمنح ني زورقْلو َأحد  

َأرسيتُ قلوعي كلَّ مساء  
   )45(في مرفأ عينيك اَألزرقْ

يالحظ المتلقي أثر هذا التكرار في ترابط بنية القصيدة وتالحمها ، فضالً عما َأداه من   
تاحية ، بوصفه منبهاً أسلوبياً يأذن بتفريع جديد للمعنى اَألساسي في النص على وفق وظيفة افت

تتابع وتسلسل مرسوم في ذهن الشاعر ، وهذا يوحي بهندسة اَألشطر وتركيبها فـي مخيلتـه   
على نحو مقصود يعمل على تشكيل بنية القصيدة ، وباالتكاء على نغم متوافق يخلق إيقاعـاً  

  . لمبدع والمتلقيمتوقَّعاً بين ا
  
  :مطلق تكرار الال: اً تاسع

في بداية كل مقطع ونهايته ،  )الزمة  (ويتمثل في عدم تقيد الشاعر بتكرار شطر بعينه       
مقطع مـن مقـاطع   َأكثر في نهاية كلِّ  ربماوحرية في تكرار شطرٍ شعري مطلق الا له وإنم

في نفس المتلقي ، له َأثر  كل هذاو،  تكرار ذلك عن التنويع في ها ، فضالًالقصيدة َأو في َأثنائ
، وهذا التكرار كثير في  في الداللة وتوسيعٍمتوافق  خلق نغمٍو خالبة صورٍرسم إذ يعمل على 

لك يذكره بصيغ مختلفة تالئم ما قبله وبعده من َأشـطر ، وبـذ   مد عليه، إذ اعت )46(شعر نزار
هذا التكرار  يشكل وعندئذ ، )47()لمعنى المطروح التصعيد المالئم ل (في تتمثل  فائدة كون لهت

وهذا من شأنه َأن يحـافظ علـى   َأساساً كامالً لبناء القصيدة وبدونه تنفرط وحدتها وتتالشى ، 
نزار التي كرر فيها  )َأشْهد َأن ال امرَأةً إال َأنت  (من ذلك قصيدة الوحدة الموضوعية للنص ، 

  :ول هذا الشطر ولعدة صيغ ، فمثالً يق
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  ..َأشهد َأن ال امرَأةً
  .. إال َأنت ..َأتقنت اللعبة

  : ويقول 
  ..َأشهد َأن ال امرَأةً
  إال َأنت .. إنها النساء: تقدر َأن تقوَل 

  : ويقول 
  ..َأشهد َأن ال امرَأةً

  ..ختصرت بكلمتين قصة اُألنوثةا
ضتْ رجولتي عليوحر.. 48(..إال َأنت(     

وغيرها َأبانت عن قيمة هذا التكرار في بناء القصيدة وترابطها ، إذ مثَّل  هذه اَألشطر
التشهد على مكانة الحبيب وسطوته بؤرةً رئيسة في خلق تغيرات جذرية داخل عالم الشـاعر  

، مما فسح سبيالً لرصف الصور وكيانه عملتْ على تحريك المعنى وتصعيده في َأثناء النص 
  . الً عن اإليقاعات المتنوعة هنا وهناك ، فضالمؤثرة الفنية 
التي كرر نزار في نهاية مقاطعها َأشطراً  )نَهر اَألحزان  (التكرار قصيدة ومن َأمثلة هذا      

  :  عدة مع إجراء بعض التغييرات في مقدمة تلك اَألشطر ، يقول في مستهل هذه القصيدة 
  وَأنا في المقعد محترقٌ 
  . .نيراني تأكُل نيراني 
  َأَأقول ُأحبك يا قَمري

لو كان بإمكاني.. آه  
  فَأنا ال َأملك في الدنيا
  ..إال عينيك وَأحزاني

بعد هذا االستهالل الذي يفيض عاطفةً بين حزنٍ وحسرة لذلك الحب الدفين الذي وقع   
 صراع الكتم واإلفصاح ، يفتتح الشاعر لوحة جديدة يتحدث فيها عن آماله الممزقة ومصـيره 

َأنه سيقطع العمر بعيداً عن الحبيبة التي تبكي عليه َأسفاً النتهاء قصة هذا  يسهل ذلكالمظلم ، 
  :فيقول  انفسه بالفرقة ، ليعود ثانية إلى اَألشطرالحب 

  ال تبكي.. يا حبي اَألوحد
  فدموعك تحفر وجداني 

  ال َأملك في الدنيا إنِّي
  .. إال عينيك وَأحزاني
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ة ُأخرى باالعتماد على َأشطرٍ من المقطـع اَألول ، مواصـالً وصـف    ثم يفتتح لوح
يناء لترسو حتى َأصبحت حياتُه مرساةً ليس لها م !فقَد به طريقَه وعنوانه واسمه ضياعه الذي 

يسـتحب   تستكين ، لـذا لـم  ال  كونتها آالم وآهات من نار شعلةً، وَأخيراً يصفو وتستقر فيه 
  :  لقصيدةاذه ه، يقول في خاتمة نها عليها مخوفاً لحبيبته َأن تدنو 

  فابتعدي .. ُأحبك َأنا َألفُ
  عن ناري ودخاني .. عنّي

  فَأنا ال َأملك في الدنيا
  )49(..إال عينيك وَأحزاني

قدرة نزار فيها تتضح إذ  في نفسه ،هذه القصيدة الرائعة ال يمكن للمتلقي َأن يغفل َأثر   
ل الموسيقى ، مرتكزاً في ذلك على مجموعة َأشطر مكـررة  التصويرية بصفاء الخيال وجما

بوصفها بؤرةً رئيسة في القصيدة تتميز بالحركة والنمو ، تعمل في كل محور من محاورهـا  
تفاعل معها فتبثّ فيه ال يجد سبيالً إال ال على خلق الصور اإليحائية المؤثرة في المتلقي ، الذي

 وتجربته ، وهذه هي غاية المبدع ؛ يتعاطف مع الشاعر الحزن واَألسى والشفقة ، مما تجعله
َألنَّه ال يكرر إال ما يلج في ذاته ووجدانه ، فينقله إلى مخاطبيه بتقنية فنية سعياً في إثارتهم ، 

  .ليحقق التكرار فاعليته اُألسلوبية 
   

  : التكرار المقطعي : عاشراً 
، ويتمثل بتكـرار مقطـع    )50(نزارمن َأنواع التكرار التي كان لها نصيب في قصائد   

شعري يفوق الثالثة َأشطر في مفتتح القصيدة ونهايتها ، فيكون هذان المقطعان قطبين رئيسين 
تحقيق تجانس إيقاعي بين المقدمة  لبنية القصيدة يسهمان في تالحمها داللياً وصوتياً من خالل

في غرفة موحشة في ظل  ر لقاءالتي وصف فيها نزا )الشريرة  (مثال ذلك قصيدة ، والخاتمة 
  : حها بمقطع وختمها به ، هو تفتاجو ممطر ، فيرسم لوحة فنية 

طَرم ..طَروصديقتُها .. م  
نواح معها ، ولتشرين  
مفاصلُه تئن والباب  
فيه المفتاح عربِد51(وي(   

بعض قصائده  وإذا كان هذا المقطع قد تكرر بتمامه في نهاية القصيدة ، فإن نزاراً في   
قد َأضفى تغييراً على َأجزاء يسيرة من المقطع ، كَأن يعيد صياغة عبـارة مـا ، َأو يحـذف    
شطراً ما ، وهذا ينبع من دوافع نفسية للشاعر تملي عليه هذا التغيير ، فضالً عـن مسـرى   
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التـي   )ري اختا (القصيدة الذي يتطلب ذلك ليوافقها بنائياً وداللياً وموسيقياً ، من ذلك قصيدة 
  : ها نزار بهذا المقطع حافتت

رتُكفاخْتاري .. إني خي  
  ما بين الموت على صدري 
  َأو فوقَ دفاترِ َأشعاري 

باختاري الح .. بَأو الال ح  
  .. فجبن َأن ال تَختاري

  وجد منطقةٌ وسطى ال تُ
  ..ما بين الجنة والنارِ

ي الولوج إلى قلب امرأة مترددة بين الحب يكشف لنا هذا المقطع عن رغبة الشاعر ف  
 ة وجلة ، فيأمرها باالختيـارِ بـدالً مـن   خائف! والال حب ، متذبذبة ال إلى هذا وال إلى ذاك 

  . الوقوف في منطقة وسطى مجهولة تزرع الشك والريبة 
ة ثم يبدُأ بعرض خيوط معاناته بالحديث عن لوعته تجاه هذا الموقف الجبان لتلك المرَأ

طالباً منها االنسالخ من هذا الجبن الذي َأرهقه وَأتعبه ، لترمي له كل اَألوراق التي يحملهـا  
قلبها فتتضح اَألحاسيس الصادقة من الزائفة ، راضياً بقرارها كونه يبحث عن حـب حقيقـي   

، ثـم   !، يكسر كّل األسوار ، يضرب مثل اإلعصارحدود ، حب يحمل نزقَ الثوار  ليس له
ضح لنا نياته الخفية التي يرجوها ، فيتمنى َأن يكون حبها مثَل اإلعصار ، لذا نجـده فـي   تت

وكَأنـه   تكراره للمقطع نفسه في نهاية القصيدة ي ، أو الال حـب همل الشطر الذي يحمل الحب
خيير الـذي وضـعه   اتخاذها قرار الحب الذي تمناه بعيداً عن التإخبارنا َأنه يرجو راغب في 

  :مامها ، يقول َأ
رتُكفاخْتاري .. إني خي  

  ما بين الموت على صدري 
  َأو فوقَ دفاترِ َأشعاري 
  ال توجد منطقةٌ وسطى 
  )52(..ما بين الجنة والنارِ

وهذا يعني َأن الشاعر قد هيَأ تمهيداً شعورياً مناسباً إلعادة تكرار المقطع في خاتمـة    
طالة تحدث خلخلة في وجدان السامع ، إذ إن سـوء البنـاء   القصيدة ، ولم يأت به ترديداً َأو إ

  .ها داللتوتشكيله تمنع المتلقي من اإلمساك بالنغمة المكررة َأو اإلحساس ب
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 )53()البنيوي النسقي المشجر  (وهناك نوع من التكرار المقطعي يسميه بعضهم التكرار        
َأكثر من موضع فيها ، والشاعر فيه ال يعيـد  الذي ال يقع في بداية القصيدة ونهايتها وإنما في 

َأشطر المقطع بنصها وترتيبها ، وإنما يتالعب فيها فنياً ، فيقدم ويؤخر ويتجاوز عن بعضـها  
ويبقي على بعضها كامالً ، على حين يجتزئ بعضها اآلخر وهكذا ، وقد يكون بعـض هـذه   

ل الهندسي للتكرار يظهر تقنيات يمكن اَألبيات قد سبق تكراره في َأثناء القصيدة ، وهذا التشكي
قصة راشـيل   (توظيفها لتوليد الموسيقى والتناسق الداللي في النص ، ومن َأمثلة ذلك قصيدة 

  : التي يقول نزار في مطلعها  )شوازنبرغ 
  ..غاركتب للصَأ

  حيثُ يوجدون الصغارِ للعربِ
، لهم  

اللونِ على اختالف   
  واَألعمارِ
  والعيونِ 

  للذين سوفَ يولَدون ..كتبأ
لهم َأنا َأكتب..  
للصغار..  

ها النهارفي َأحداق َألعينٍ يركض  
  باختصار كتبَأ

ةةَ إرهابيقص مجنّد ه  
  )راشيْل  (ها يدعونَ

المقطع بصياغات ُأخرى ، وهذا يدل وكان نزار في تفصيل اَألحداث يعود ليكرر هذا   
فضالً عن ذلك رار مقطع طويل بَأكمله قد يجلب الملل للمتلقي ، ، إذ إن تكوعي الشاعر على 

يقول ، كامالً تتضح بقراءة النص إيحائية تنطوي على دالالت معينة  قد يحمل التغيير إشارات
:  

حيثُ فليذكرِ الصغار يدون وج  
لدوا منهم ، ومن سيولدون من و  

ةةَ إرهابيقص مجنّد ه  
  )راشيْل  (ها يدعونَ

  :يقول َأيضاً و
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  الصغار فليذكرِ
  العرب الصغار حيث يوجدون 

  ومن سيولدون.. من وِلدوا منهم
ما قيمة التراب  

في انتظارهم معركة التراب 54(..َألن(  
ومن يقرأ القصيدة قراءة كاملة دقيقة يحس َأن الشاعر قد اعتمد في بنائها على الصور 

سقة منتظمة ، ينمو بعضها من بعض في وحدة موضـوعية  الجزئية التي تتَألف من محاور من
تدور في فلك التذكير والتحذير من َأفعى اليهود ومكائدها َألبناء اُألمة العربية ، إذ تأخذ الصور 

، يط فكري يتمثل بتلك اَألشطر المكـررة  ـبعضها بعناق بعض عبر َأفكار مسلسلة يربطها خ
القصيدة إلى درجة غير عادية ، تُغني الشاعر عن تؤدي إلى رفع مستوى الشعور في  (التي 

، وهـذا يعنـي َأن    )55()اإلفصاح المباشر ، وتصل القارئ بمدى كثافة الذروة العاطفية عنده 
َألن المبدع بتكراره كتلةً لفظية إنما يريد تمييزها من غيرهـا ، إذ   )التمييز  (التكرار مبتغاه 

  .ي اإلدراك وَأشد إلصاقاً بالذهن بتكرارها للمتلقي تكون َأكثر بياناً ف
التي ، ع في َأثناء القصيدة يقترب كثيراً من بنية اَألناشيد ـوالمالحظ َأن تكرار المقاط  

ية متسقة تمثل مناجاة مرددة ، وبذلك يمكن َأن يكون التكرار طقسـاً مـن   ـتختم بوصلة لفظ
يحـاول إيصـاله مـن   فين ر عن صوت دطقوس االبتهال يطلقها الشاعر بين يدي متلقيه تعب 

  . اَألعماق 
  

وبنظرة عامة إلى ما ذكرناه يتضح َأن التكرار عنصر فعال في البنية اإليقاعية والبنية 
ال يجوز َأن ينظر إلى التكرار على َأنه تكرار َألفاظ بصورة مبعثرة غير  (الداللية للنص ، لذا 

معنى َأن العناصر المكررة وإن كانـت  ب )56()متصلة بالمعنى ، َأو بالجو العام للنص الشعري 
َأساس اإليقاع في النص فإنها تضيف معنى آخر إليه ، وغالباً ما تسهم هذه العناصر في فاعلية 

بنائياً تكمن على وجه التحديـد فـي    (البنية التصويرية للنص ، إذ إن قيمة كل عنصر مكرر 
بعض الصيغ َأهميةً خاصةً مـن خـالل   ية اندماجه وتصاعده إلى ما يليه ؛ لذلك تكتسب ـكيف

تكرارها ، إذ يصبح تكرارها ليس مجرد توقيع رتيبٍ ، بل هو إمعان فـي تكـوين التشـكيل    
وهذا ما يجعل مـن   )57()التصويري للقصيدة ، وإدغام لمستوياتها العديدة في هيكل متراكب 

من خـالل   )58()حليلها تقنيةً معقدة تحتاج إلى تَأمل طويل يضمن رصد حركيتها وت (التكرار 
الشيء من  (، وهذه هي ميزة القراءة الكاملة ، فمعرفة الشعري معطياتها وتأثيرها في النص 

 (ومن َأجل ذلك فإن نظرتك إلى النص ،  )59()طريق الجملة غير معرفته من طريق التفصيل 
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ال تشفي العلة وال تنتهي إلى ثلج اليقين حتى تتجاوز جمالً إلى العلـم بـه   مالعلم بالشيء  حد
  .  )60()مفصالً 

  

وشاعرنا نزار قد َأحسن تطويع التكرار خدمة لتجربته الشعرية ، لذا لم يأت معظمـه  
على وفق تكلّف َأو ترتيب منظم مقصود ، وإنما أتى على وفق ما يطرحه الموقف والتجربـة  

اك ، َأو بقلة هنا أو كثـرة  االنفعالية التي يعيشها الشاعر ، مما تفرض عليه تكراراً هنا َأو هن
، وال سيما قصائد الحب التـي  كانت نفسية َأم فنية َأم جمالية هناك ، ولجميع الدالالت سواء َأ

 (سادت َأعمالَه مما جعلها تحظى بالنصيب اَألكبر من التكرار ، وتلك حقيقة ال ريب فيهـا إذ  
العظمى ، علينا َأن نبحث في  واغلهح شاعر ما ، َأو على اَألقل عن شإننا لكي نكشف عن رو

 )61()َأعماله عن َأكثر الكلمات دوراناً في َأدبه ، فهذه الكلمات هي التي تبوح بهواجسه الملحة 
  . وما ذكرناه من قصائد خير دليل على ذلك 

تكرار  (وهذا يوضح َأن للتكرار دوراً كبيراً في الخطاب الشعري عند نزار ، لذا فإن   
ت والتراكيب ليس ضرورياً لتؤدي الجمل وظيفتها المعنويـة والتداوليـة ،   اَألصوات والكلما

يقدمه السياق ، ومن َأجل ذلك تفتـرض   )62()ولكنه شرطُ كمال ، َأو محسن ، َأو لعب لغوي 
 َأال ينظر إلى التكرار خارج نطاق السياق ، ولو فعَل ذلك لمـا  (دراسةُ التكرار على الباحث 

طبيعة التجربة الفنية والن َأل )63()ا ن تؤدي إلى نتيجة مَأال يمكن  ، اء مكررةشين له إال َأتبي 
وهي التي تسهم فـي توجيـه   ، للتكرار  ومحدوداً معيناً هي التي تفرض وجوداًسيما الشعرية 

    . )64(لنظام تكراري معين خاضعاً فنياً ناًدائه بالقدر الذي يجعل من القصيدة كياَأتأثيره و
هم تختلفُ عن اُألخـرى ،  من المعروف َأن المتلقين ليسوا سواء ، إذ إن قراءةَ َأحدومن       

وهذا يعني َأن النظرة إلى النصوص وتحليلها غير موحدة بينهم ، مما يدفعنا إلى الوقوف بتَأمل 
ُأسلوب التكرار ، منها مقولة  التي ُأطلقت على شعر نزار في ظلعض عبارات الباحثين على ب

  : اعرة الفاضلة نازك المالئكة في حق قول نزار الش
 لو لم تكن اَألرض ماذا تصير  

عيناك لو لم تكن ..65(؟ ماذا تصير(   
: إذ تقول بعد ذكرها هذه اَألشطر وُأخرى لبعض الشعراء واصفةً سوء التكرار فيهـا  

، فلو حذفناها َألحسـنَّا إلـى   إن هذه التكرارات كلّها مختلّة ، تثقل العبارة وال تعطيها شيئاً  ((
السياق وَأنقذناه من االختالل ، ذلك َأن العبارات هنا ال تستدعي تكراراً ، وإنما رَأى الشـاعر  

ومع اعتزازنـا   )66())... َأن يكرر َأي لفظ كان ، واختاره من وسط العبارة وبتره عن سياقه 
إذ بتكراره لهذه العبارة إنما كان طوع  ،وَأبدع برأيها نرى َأن نزاراً قد َأجاد في هذا التكرار 
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تجربته االنفعالية في الهيام بعيني حبيبته الجميلتين مما جعله في لحظة ال شـعورية يعادلهـا   
  . باَألرض كلها ، ومن يقرأ اَألشطر بروح الشاعر يالمس هذا اإلحساس ويعيشه 

الية ، وهذا يستدعي فنزار في معظم قصائده كان ينظم شعره تحت تأثير تجاربه االنفع  
 َل عن طريـق   (تَأمالً وولوجاً إلى عالم اإللهام ؛ لذا فهو يرى َأنستَقبكلَّ َأثرٍ فنّي يجب َأن ي

على الناقد َأن يقف َأمام مبـدعات الفـن موقـفَ    ... اإلدراك الحدسي ال المنطقي َأو الذهني 
د إال فنَّان آخر يحس ما َأحسه الفنـان  المتعبد ال موقف القاضي وال موقفَ الناصح ، وما الناق

اَألول فيعيش حدسه مرة ثانية ، وال يختلف عنه إال في َأنه يعيش بصورة واعية مـا عاشـه   
فالشعر عند نزار ذو طبيعة حساسة بالدرجة اُألولى ، ال تركن  )67()الفنان بصورة غير واعية 

الشـعر كهربـةٌ    ((: ل هو كما قال نـزار  إلى النظرة الكالسيكية بَأنه كالم موزون مقفى ، ب
    وخيـاٍل وذاكـرة خاللها بجميع عناصرها من عاطفـة طويالً ، تكون النفس رجميلةٌ ال تعم

وهذا ما جعل شعره ينحى منحاً خاصاً يكاد يختلف كلياً عن  )68())وغريزة مسربلةً بالموسيقى 
ل اَألساليب الفنية خدمة لذلك ، ومنها التكرار شعر اآلخرين من َأبناء جيله ، مما جعله يطوع ك

ومـن هنـا    ية التي عاشها الشاعر في قصائده ،يرضخ تحت الهيمنة النفسمعظمه الذي كان 
يمكننا القول في النهاية إن الكثرة ال تعني بالضرورة التكلف َأو التنظيم الواعي ، وإنما تـأتي  

سية تحكم المبدع وهو يطوف في عالم الشـعر  في معظم اَألحيان من ركائز أسلوبية جمالية نف
  . الخاص 
وهذا التحاور الجميل بين الشاعر والمتلقي في ظل َأعماله الشعرية ومنهـا ُأسـلوب     

التكرار هو ما يشغل نزار في شعره ، الذي يريد به َأن يخترق جميع اَألسماع ليصـل إلـى   
َأشعر بكبرياء ال حدود لها  ((: ول القلوب ، وقد ذكر ذلك صراحة معتزاً بتحقيق ذلك ، إذ يق

  .  )69())َألنني استطعتُ َأن ُأحوَل الشعر إلى قماشٍ شعبي يرتديه كّل الناس 
 قـوال فـي إيثـار    ما ذكرناه في حق قول نازك المالئكة وما ذكر نزار من َأإال َأن

ال لجميـع  قراءة النص الشعري ال يمنحنا الحق في إعطاء صفة الكم الوصف على النقد عند
كانت على قدرٍ عاٍل من الصـياغة  َأنها  قصائد نزار التي ارتكزت على ُأسلوب التكرار ، َأو

، بل إن بعضها قد انخفضت فيها فنيـة التكـرار إذا مـا    فحققت مبتغاها بنيةً وداللة وإيقاعاً 
رة َأو ومنشُأ ذلك هو فقـدان الكلمـة المكـر   ،  )الالزمة  (وال سيما تكرار ، قارناها بغيرها 

داللة شعورية خاصة ، يستجيب لها وجدان المتلقي ويتجاوب بها مع إحسـاس   (العبارة َألي 
الشاعر ، وسواء بعد ذلك َأقلَّ تكرار الكلمة َأم كثر ، وإن كان اإلكثار يزيد مـن اإلحسـاس   

تها فـي  كَأنما هي توقيع آلي يفقد الصياغة اللغوية المكررة إنسانيتظهر ف )70()بثقلها وبرودتها 
التي تكررت فيها هذه الكلمة ببرود غيـب فنيـةَ هـذا     )71()لماذا  (من ذلك قصيدة النص ، 
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مقطـع   َأن الشاعر َأرغم نفسه على تكرار الكلمة في بداية كل إذ نحس، ه ـاُألسلوب وداللت
إلى  لم ترتق تدور في فلكها القصيدة ، ومن َأجل ذلك ق لَألحداث التيونهايته ، وبعرض مره

  . مستوى قصائد التكرار لديه من التي ذكرناها في سطور هذا البحث
  

الحقبـة  في اة وقبيل َأن نختم حديثنا ال بد لنا من اإلشارة إلى َأن انتشار القصائد المغنّ
واعتماده ؛ إذ يناسب التكرار  في تصاعد قيمة همةكان له سالزمنية المتَأخرة من هذا العصر 

لشـعراء الـذين   نهايات مقاطع القصيدة ، ويعد نزار في طليعة اسيما وال الموسيقى واَأللحان 
ومن يتابع القصائد التي من شعره الجميل ، كثيراً نهلوا ف ،ين والملحنين كانوا نصب عين المغن

  . بحثنا يجد َأن معظمها قد غُنّيت وذاعت شهرتها بين الناس  في وقع عليها االختيار
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  الخاتمة
  

  :، نذكر َأبرزها َأن نخرج بجملة نتائج التي كتبناها ر وسطهذه الال بد لنا بعد 
ذاتية ، وال سيما في شكلية القصيدة التي لم تنظم بطريقة ـ إن شعر نزار يتمتع بخصوصية 

سهم فـي بنـاء   سلوب التكرار حظٌّ وافر َأتقليدية وإنما امتازت بتنويع اَألساليب ، وكان ُأل
  . هقصائدكثير من 

لتكرار من البنية اإليقاعية للنص الشعري ، إذ عمل على تقوية رنين اللفـظ فـي   عزز ا ــ
   . القصيدة بعد الوزن والقافية 

َأو لخلق نغم موسـيقي  ، ت حشواً إلتمام تشكيل لم يأقصائد نزار التكرار في معظم إن  ــ
مما يجعل  أسلوبية ،داللية رائها تحقيق َأهداف يقصد من و ، وإنما كانت له غاية فحسب

  . وداللته  ببنائهمخالً في النص ب التكرار تغيي
 على نمو الحركة دالليـاً  ، إذ عملتماسك معظم قصائد نزار وتواصلها ـ َأسهم التكرار في 

وعلى نحـو   بشكل تدرجيؤرة رئيسة ترتكز عليها اَألحداث من مقطع إلى آخر ، فشكل ب
واصل بين المبدع والمتلقي في ظـل هـذا   يعزز التوهذا من شأنه َأن  ، عمودي ُأفقي َأو

  . فكان وسيلة فعالة لإليصال والتبليغ اُألسلوب 
ها ـكررة ومكانالعبارة المه الشفاف تشعر المتلقي بقيمة راءة قصائد نزار وبإحساسـإن ق ــ

، وبذلك يمكـن  فضالً عن إلحاح الشاعر عليها لغاية ما تتضح بالتَأمل والنظر في النص 
  . جمالية الغموض الفني الذي يمنح النص مسحةر سمة تكراإعطاء ال

بهذا مة والعبارة ، واستطاع َأجاد نزار في جميع َأنواع التكرار على مستوى الحرف والكل ـ
عن وعي الشاعر بصنعته الفنية ، وتمكنه  ينم لى لغته الشعرية رقياًَأن يضيف إاُألسلوب 

  .من مادته اللغوية 
وال سيما الالشعوري الذي التكرار ُأسلوب وجية َأثر واضح في اعتماد ـ كان للعوامل السيكول

فارضاً إيقاعاته هنا َأو هنـاك  ، ينبعث صوته من اَألعماق ليجد نفسه مهيمناً على النص 
   . التجربة الشعرية التي عاشها الشاعر على وفق 

توظيفه ، أما إذا لم  حسنية جمالية نفسية إذا َأإن الشاعر بلجوئه إلى التكرار يحقق غاية فنـ 
فضـالً عـن   يرهق النص على المستويين الداللي والبنائي ذلك كان التكرار ثقيالً  يحسن

  . ، وهذا ما حدث مع نزار في بعض قصائده وإن قلّت اإليقاعي َأحياناً 
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  الهوامش
                                      

، والعمدة يف حماسن  199: كتاب الصناعتني ، الكتابة والشعر ، أَبو هالل العسكري : ينظر   )1(
  .  73/ 2: الشعر وآدابه ونقده ، ابن رشيق القريواين 

  . 276: قضايا الشعر املعاصر ، نازك املالئكة : ينظر   )2(
  .  94ـ ـ 93: خلوالدة حتليل اخلطاب الشعري ، فتحي ا  )3(
  .  264ـ ـ 263: قضايا الشعر املعاصر   )4(
مل تكن أَنواع التكرار مجيعها مستقرة لدى الباحثني ، إذ اختلف بعضهم يف تسميتها وتقسيمها   )5(

، وحنن بدورنا اعتمدنا ما نراه موافقاً للبحث ، سواء حلد نوع التكرار أم لطبيعة قصائد نزار ، 
 .  سلسل من احلرف حىت املقطع وعلى حنو م

نقـالً عـن   ،  690: ا الفـاخوري  ـاَألدب احلديث ، حن امع يف تاريخ اَألدب العريب ،اجل  )6(
  .  1972) النهار (      قـملح

  .  691ـ  690: املصدر نفسه   )7(
  .  82: حسن القزمي . حركية اإليقاع يف الشعر العريب املعاصر ، د  )8(
  .  109: رجاء عيد . ري ، منظورات معاصرة ، دالقول الشع  )9(
  .  319:  األعمال الشعرية الكاملة ، نزار قباين  )10(
  .  28 ـــ 27: ظواهر أسلوبية يف شعر بدوي اجلبل ، عصام شرتح : ينظر   )11(
  .  250: األعمال الشعرية الكاملة   )12(
  .  619: املصدر نفسه   )13(
  .  158: معاصرة  القول الشعري ، منظورات  )14(
  .  145: حممد عزام . التحليل األلسين لألدب ، د  )15(
  .  317: األعمال الشعرية الكاملة   )16(
 .  329: املصدر نفسه   )17(

  .  585: املصدر نفسه   )18(
  .  638: املصدر نفسه   )19(
  .  381: املصدر نفسه   )20(
  .  337: املصدر نفسه   )21(
  .  198:  املصدر نفسه  )22(
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للبحـوث  ) مؤتـة  ( عة ، جملة يموسى ربا. دالتكرار يف الشعر اجلاهلي ، دراسة أسلوبية ،   )23(

  .  15:  م1990لعام،  دد األولعال، لد اخلامس اوالدراسات ، 
،  209،  185،  177،  170،  160،  37،  21:  األعمال الشعرية الكاملة: ينظر   )24(

223  ،315  ،328  ،375  ،772  ،811  .  
  .  340: املصدر نفسه   )25(
  .  235: املصدر نفسه   )26(
  .  12: ظواهر أسلوبية   )27(
  .  721: األعمال الشعرية الكاملة   )28(
  .  11: املصدر نفسه   )29(
 .  319: املصدر نفسه   )30(

  .  31: التكرار يف الشعر اجلاهلي   )31(
  .  31: املصدر نفسه   )32(
  . 303: لشعرية الكاملة األعمال ا  )33(
 .  437،  316،  223:  املصدر نفسه: ينظر   )34(

  .   87: حركية اإليقاع : ينظر   )35(
 .  668،  660،  375،  328،  322،  211: األعمال الشعرية الكاملة : ينظر   )36(

 .  331: املصدر نفسه   )37(

  .  378: املصدر نفسه   )38(
  .  601: املصدر نفسه   )39(
  . 604: املصدر نفسه   )40(
  .  780: املصدر نفسه   )41(
  .   204: حممد صابر . ، دالقصيدة العربية احلديثة بني البنية الداللية والبنية اإليقاعية   )42(
  .  206،  204: املصدر نفسه : ينظر   )43(
  .  762،  329،  244،  124: اَألعمال الشعرية الكاملة : ينظر   )44(
  .  229: ر نفسه املصد  )45(
،   330،  328،  317،  244،  185،  170،  153،  37:املصدر نفسـه  : ينظر   )46(

432  ،472  ،585  ،652  ،710  ،800  . 

  .  44: صالح فضل . أَساليب الشعرية ، د  )47(
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  .  615: اَألعمال الشعرية الكاملة   )48(
  .  190: املصدر نفسه   )49(
  .  748،  687،  331،  164،  157: ه املصدر نفس: ينظر   )50(
  .  164: املصدر نفسه   )51(
  .  307: املصدر نفسه   )52(
  .  35: ظواهر أسلوبية : ينظر   )53(
 .  690: األعمال الشعرية الكاملة   )54(

  .  298: ، عز الدين السيد علي التكرير بني املثري والتأثري   )55(
  .  15: التكرار يف الشعر اجلاهلي   )56(
  .  275: صالح فضل . إنتاج الداللة اَألدبية ، د  )57(
اإليقاع يف الشعر العريب احلديث يف العراق ، ثائر عبد ايد العذاري ، رسالة ماجستري كلية   )58(

  .  218: م 1989التربية ـ جامعة بغداد ، العراق ، 
   .  143: أسرار البالغة ، عبد القاهر اجلرجاين   )59(
   . 260: ل اإلعجاز ، عبد القاهر اجلرجاين دالئ  )60(
  .  154: التحليل اللساين لألدب   )61(
 .  39: حممد مفتاح . ، د) استراتيجية النص ( اخلطاب الشعري   )62(

  . 160:  التكرار يف الشعر اجلاهلي  )63(

 . 182: القصيدة العربية احلديثة بني البنية الداللية والبنية اإليقاعية : ينظر   )64(

  .  120: األعمال الشعرية الكاملة   )65(
  .  279: قضايا الشعر املعاصر   )66(
  .  13ـ  12: طفولة د ، نزار قباين   )67(
 .  19: املصدر نفسه   )68(

 1972 )النهار ( نقالً عن ملحق .  691:  اريخ األدب العريب ، األدب احلديثاجلامع يف ت  )69(
.  

  .  175: عرب البحث البالغي عند ال  )70(
  .  124: األعمال الشعرية الكاملة   )71(
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  المصادر والمراجع
  

  . م 1995صالح فضل ، دار األدب ، بيروت ، الطبعة األولى ، . ـ َأساليب الشعرية ، د
محمـود محمـد   :  قرأه وعلق عليه )  ه 471ت  (ـ أسرار البالغة ، عبد القاهر الجرجاني 

  . م1991ولى ، الطبعة األدني ، جدة ، ، دار الم شاكر
ـ األعمال الشعرية الكاملة ، نزار قباني ، منشورات نزار قباني ، بيروت ـ باريس ، الطبعة  

  . )ت .د ( الرابعة عشرة
صالح فضل ، مؤسسة مختار للنشر وللتوزيع ، القاهرة ، الطبعة . إنتاج الداللة األدبية ، د ـ

  . م 1987األولى ، 
يد ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، شفيع الس. دالعرب ، تأصيل وتقييم ، البحث البالغي عند  ـ

  . م 1987
  .م 1994محمد عزام ، منشورات وزارة الثقافة ، دمشق ، . التحليل اَأللسني لألدب ، د ـ

  . م 2006ـ تحليل الخطاب الشعري ، فتحي الخوالدة ، عمان ـ األردن ، الطبعة األولى ، 
ثير والتأثير ، عز الدين السيد علي ، دار الطباعة المحمديـة ، القـاهرة ،   ـ التكرير بين الم

  .م 1978الطبعة الثانية ، 
الجامع في تاريخ اَألدب العربي ، اَألدب الحديث ، حنا الفاخوري ، دار الجيل ، بيـروت ،   ـ

  .  م 1986
لشرق ، بيـروت ،  حسن القزمي ، إفريقيا ا. ـ حركية اإليقاع في الشعر العربي المعاصر ، د

  . م 2001
محمد مفتاح ، المركـز الثقـافي العربـي ،    . ، د )استراتيجية التناص  (ـ الخطاب الشعري 

  .م 1992الطبعة الثالثة 
محمـود محمـد   : قرأه وعلق عليه  )  ه 471ت  ( دالئل اإلعجاز ، عبد القاهر الجرجانيـ 

   .م 1992شاكر ، دار المدني ، القاهرة ، الطبعة الثالثة ، 
ـ طفولة نهد ، نزار قباني ، منشورات نزار قباني ، بيـروت ـ لبنـان ، الطبعـة الثالثـة      

  . م 1989والعشرون ، 
ـ ظواهر أسلوبية في شعر بدوي الجبل ، عصام شرتح ، منشورات اتحاد الكتاب العـرب ،  

  .  م 2005دمشق ، 
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: ، تحقــيق  )   ه 456ت  ( ، ابن رشيق القيروانيونقده ـ العمدة في محاسن الشعر وآدابه 

  .   م 1972محمد محيي الدين عبد الحميد ، دار الجيل ، بيروت ، الطبعة الرابعة ، 
محمد صابر عبيد ، اتحـاد  . ـ القصيدة العربية الحديثة بين البنية الداللية والبنية اإليقاعية ، د

  . م 2001الكتاب العرب ، دمشق ، 
مالئكة ، دار العلم للماليين ، بيروت ، الطبعة الخامسـة ،  ـ قضايا الشعر المعاصر ، نازك ال

  . م 1978
رجاء عيد ، منشـَأة المعـارف باإلسـكندرية ،    . لشعري ، منظورات معاصرة ، دـ القول ا

  .م 1995الطبعة األولى ، 
مفيـد  . د: تحقيـق   )  ه 395ت  (ـ كتاب الصناعتين ، الكتابة والشعر ، َأبو هالل العسكري 

  .م 1989دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الثانية ، قميحة ، 
منذر عياشي ، منشورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، الطبعة . ـ مقاالت في األسلوبية ، د

  . م 1990األولى ، 
  

  :الرسائل والبحوث 
ر ـ اإليقاع في الشعر العربي الحديث في العراق ، ثائر عبد المجيد العذاري ، رسالة ماجستي

  .م 1989ـ جامعة بغداد ، العراق ، ــكلية التربية ، 
ـ دراسة أس، عر الجاهلي ــالتكرار في الشـ  ـ . لوبية ، دـــ بحـث  ى ربابعـة ،  ـموس

، عمان ، المجلد الخامس للبحوث والدراسات ،  ))مؤتة  ((  :ة ـلـمجور في ـــمنش
  .م 1990،  دد األولعال

  
  


