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مقدمة



أ

صرة إىل التفنناالقصيدة احلديثة واملعتجلأ

يف الصعود عامة ببىن تكرارية، كان هلا دور فعالحفل اخلطاب الشعري احلديث واملعاصر
اخلطاب أدركوا عن ثاقب بصرية خبطورة مبدعي إىل مصاف اجلمال والتأثري، ولعلبالشعرية

.طاب الفين هلذه التقنية، فاخل

، فرتفع من الدالالتالتعبريية اليت تقوي املعاين وتعمق األساليبالتكرار من أسلوبيعد 
حتمل قية مميزة، ألن الصورة املكررة ال وموسيدالليةقيمة النصوص الفنية ملا تضفيه عليها من أبعاد 

التكرار، الذي يؤدي رسالة لظاهرةخضوعهاالسابقة، بل حتمل دالالت جديدة مبجرد ةالدالل
خفية عرب الرتاكم الفين للحرف وللكلمة وللجملة، ومن خالل هذا الرتاكم الكمي يلفت داللية

.أرادها الشاعردالليةنظر املتلقي إىل غاية 

والذي تضمن " نصر الدين حديد"الشاعر ما كتبأول"رجل بربطيت عنق"يعد ديوان 
ضايا العربية، وقد لفت قوحديثه عن االنتماء وال،ناته الراهنةمعاأمههاعديد املوضوعات، من 

لنا نوجه العناية حنو معاجلة البحث املوسوم لظاهرة التكرار نا استخدامه لسمة التكرار، مما جعانتباه
:أمهها األسئلةعن مجلة من واإلجابةمجاليته و 
ما مفهوم التكرار وما أمناطه ومستوياته ؟•
؟يد نصر الدين حدالتكرار عنصرا مركزيا يف شعرهل كان•
التقنية وفق ما يناسب حالته الشعورية وجتربته يستخدم هذه أنهل استطاع الشاعر فعال •

هو جمرد ترديد وتتابع سطحي أممعانيه، الشعرية، وهل حقق القيمة اجلمالية وعرب عن
شكلي ال فائدة فيه ؟و 

ا سة هو كوا تعددراا للموضوعوسبب اختيار هذه الظاهرة 
.وطغيان التكرار على الديوان،الشعر اجلزائري املعاصر



ب

اجلمال يف وقد عرضت البحث وفق خطة اشتملت فصلني، سابقهما متهيد تناول مفهوم 
الفصل األول توقف عند تعريف التكرار لغة أمامث مفهوم اجلمالية، ،الفكر الفلسفي

وأغراضه، يف حني خصص الفصل الثاين ملعاجلة مستويات أمناطهأشار إىل بواعثه، واصطالحا و 
الكلمة مث ، و أوال تكرار احلرف؛ويتضمن أربعة عناصر " رجل بربطيت عنق"التكرار يف ديوان 

.النتائج املتوصل إليهاأهماملقطع، وقد انتهى البحث خبامتة تضمنت رة و رار العباتك

، كما األسلوبية، لكونه املنهج املالئم إلبراز الظاهرة األسلويبواتبعت هذه الدراسة باملنهج 
.بغية وصف وحتليل النصوص الشعريةأيضااملنهج الوصفيأرفقت ب

:البحث هي أما أهم املراجع اليت صاحبت هذا 

.وآدابه للحسن بن رشيق القريواينيف حماسن الشعر العمدة•
.يا الشعر املعاصر لنازك املالئكةقضا•
.شعر حممود درويش لفهد ناصر عاشورالتكرار يف •
.ري املعاصر لعصام شرتحمجالية التكرار يف الشعر السو •
.عبيدصابرحملمد ةاإليقاعيوالبنية الدالليةالقصيدة العربية احلديثة بني البنية •
.حلسن الغريفاإليقاعحركية •

اليت اعرتضت سبيل اجنازي هلذا البحث ندرة املراجع اليت تناولت هذه ومن العراقيل
الشخصية يف الشعر العريب املعاصر وقصر مدة البحث

أن أتوجه كما ال يفوتين . خري اسأل اهللا عّز وجّل السداد والتوفيق يف هذا البحثويف األ
. نعم العون يف اجناز هذه املذكرةقطي اليت كانتأاملشرفة نوال بالشكر اجلزيل إىل األستاذة



د ـــمتهي
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حصره، ولكن سواء كانت قدمت اإلنسانية خالل تارخيها أعماال فنية ذات تنوع يستحيل 
ن أمهها يدور حول نقطة مركزية، وهي إونان أو مصر أو من عصر النهضة، فهذه األعمال من الي

.قدرته على التأثريينن هذا األخري هو الذي يضمن للعمل الفجتسيد فكرة معينة للجمال، أل

الذي ربط بني األخالق و ،وإذا كان األمر كذلك فإن مفهوم اجلمال قد تناوله أفالطون
من أن اجلمال ينبغي أن يعرب عما هو أخالقي متأثرا يف ذلك بغياب التميز ‹‹ اجلمال انطالقا 

احلديث، اختالط املعىن املقصود بقانون مبعناهالدقيق يف عصره بني مفهوم اخلري ومفهوم اجلمال 
ويرى أن ن منطلقات أخالقيةاألخالق، ومن هنا فإن إصدار األحكام اجلمالية جيب أن تكون م

)1(›› قيم التناسب واالنسجام و النظام، هي األسباب اليت جتعل الشيء مجيال 

ومعناه أن اجلمال يقوم وفق مبادئ أخالقية، وأن احلكم على األشياء باجلميلة أو القبيحة 
يكون منسقا إال حينمايتحقق مجالهالفالشيء اجلميل . ألسس واملبادئاهذهيكون وفق

.ماظومن

ن اجلمال عند أفالطون اختذ اجتاها ميتافيزيقيا مستمدا من فكرة إو يف احلقيقة ميكن القول 
قصده ال يعين ما يقصده عامة الناس من تصوير أوأن اجلمال الذي «اجلمال الكلي الثابت 

املكونة منها باملساطر املسطحات واألحجام و الدوائر و الكائنات احلية، بل اخلطوط املستقيمة 
والزوايا، ذلك أل

وإمنا اجلمال العقلي ،و معىن هذا أن اجلمال عند أفالطون ليس اجلمال احلسي.)2(»لذة عقلية 
نه مجال مزيف، وصورة مقلدة عن املوجود يف عامل املثل، وبالتايل فهو ينفي كل مجال حسي، أل

.اجلمال املطلق

.121، ص )دت(، )دط(مدخل إىل العلم اليوناين، دار الوفاء، اإلسكندرية، مصر، : أشرف حممد جنا 1-
.19، ص)دت(، )دط(فلسفة اجلمال و نشأة الفنون اجلميلة، دار املعرفة، القاهرة، مصر، : ريان بوأحممد علي - 2
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إذن فإن نظرية أفالطون يف اجلمال متيزت باهلجوم على اجلانب احلسي والنزوح حنو «
تأمل اجلمال املوزع على املوجودات واألفراد، وأخذ باملثايل، وقام أفالطوناجلانب األخالقي و 
حىت بلغ العلة األوىل واألصل املتسامي له يف ،احملسوساجلزئياملوضوعيعلو بالتدرج من هذا

ربط بينه وبني القيم املطلقة احلق مث،مثال اجلمال بالذات الذي يشارك فيه اجلمال احملسوس
داته يف العامل و واخلري، واجلمال بالذات هو ذلك اجلمال الذي يقلده الصانع حني خيلق موج

اجلمال هو ، فوجد أناجلمال بنظريته يف املثل و احملاكاةربط أفالطون البحث يف . )1(»احملسوس 
.ألنه يقوم على التقليدهلذا العامل،هو مبثابة املرآة العاكسة 

من الفالسفة الذين دالذي يع،بفيلسوف آخر وهو أرسطوإىل جانب أفالطون نلتقي 
.، ويتضح ذلك من خالل مؤلفاته يف اخلطابة والشعرن اجلمالحتدثوا ع

:واجلمال عند أرسطو يعين التنسيق و العظمة فهو يقول يف كتاب الشعر الفصل السابع 
ومعىن هذا أن . )2(»ال يتم مجاله ما مل ترتتب أجزاؤه متباينةالكائن أو الشيء املكون من أجزاء«

اجلمال عند أرسطو ليس مجال الشكل، وإمنا األجزاء املكونة للشيء اجلميل تكون وفق نسق
.منظم

وللفن عند أرسطو وظيفة مزدوجة، فهو يقلد الطبيعة أوال مث يتسامى عنها، وكلما كانت 
للموجودات احلسية فاحصة وأقرب للحقيقة، ولذا تهكلما كانت رؤياملعرفة العقلية لإلنسان عالية

م واقعا يكون ــيرسا هو، بل ـــع كمـــل الواقــه ال ينقـنأ، أي )3(حماكاة للجوهرهي فإن حماكاة أرسطو 
إمنا هو تصوير حلقيقتها الداخلية أي مراعاة ما ،ذه األشياءهلن تصوير أرسطوة ألــى حلـــ

.جيب أن يكون عليه الواقع وليس ما هو كائن

.25، ص 2003فة، اإلسكندرية، مصر، احلس اجلمايل وتاريخ التذوق الفين عرب العصور، دار املعر : علي عبد املعطي حممد -1
.13، ص1973، )دط(ريوت، لبنان، بفن الشعر، تح عبد الرمحان بدوي، دار الثقافة، : أرسطو -2
.64صق،باملرجع السا:ريان بوأحممد علي - 3
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نقد " كتابه يف  قد حتدث عن اجلمال وحدد مفاهيمه ويف عصر النهضة جند كانط
كتاب قضية و عرض  األشياء من خالل ملكة التذوق اجلمايل لى، أي احلكم اجلمايل ع"احلكم

ن اجلمال يبث يف نفس أثبت كانط أاول الفرق بني اجلليل واجلميل، و اجلمال اخلالص والنسيب وتن
ن اإلحساس باجلمال عام اإلنسان البهجة والسعادة والفرح دون تصور مسبق للجمال، وذلك أل

وبالتايل فهو ،، إذن فاجلمال عنده مسة كلية عامةأن األحاسيس يصعب قياسهاو وليس خاص، 
واجلمال عند كانط ال عالقة له ،1)(من السعادة اليت تتأتى من التوافق و االنسجام اقق ضربحي

.باملنفعة أو إشباع رغبة مادية سوى البهجة واالستمتاع اجلمايل

مقوالت و هي الكيف، الكم، اإلضافة واجلهة اليت تساعدنا على وقد حدد كانط أربع
نه أالتعرف عليه دون أي مفهوم عقلي على يتماجلميل هو مانأو هي « معرفة حقيقة اجلمال 

موضوع لإلشباع واالرتياح، فاللحظة األوىل الكيف تصف الطريقة اليت يكون من خالهلا حكم 
األحكام اخلاصة باللذيذ و النافع، أما عنأي كيف يتميز هذا احلكم ;الذوق منزها عن الغرض

اللحظة الثانية على ضوء الكم تؤكد على أمهية العمومية أو الشمول اخلاص باألحكام اجلمالية 
رضية دون غرض منغوهذه العمومية ذاتية وليست موضوعية، وتصور اللحظة الثالثة فكرة ال

فإن العقلية، وأخريامستقلة عن األغراض احلسية و التصوراتليةعلى أن اجلماخالل التأكيد
اجلهة تفسر الطريقة اليت تكون من خالهلا الضرورة االنفعالية اخلاصة وفق اللحظة الرابعة الذوق 
عن الضرورة اخلاصة باألحكام العملية و تقدم لنا املفهوم اخلاص باحلس حبكم الذوق متميزة 

كم ة اليت تصبح بعد ذلك أساسية يف أشكال االستدالل اخلاصة باحلوهي الفكر ،املشرتك
.)2(»اجلمايل

، ص 2002األصول اجلمالية والفلسفية للفن اإلسالمي، حممد نبيل احلسيين، جامعة حلون، مصر، : ينظر أنصار حممد عوض اهللا رفاعي -1
392.

.118، ص املرجع السابق: حممد يعلي عبد املعط- 2
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:وخالصة ما سبق 
.هو احلكم اجلمايل الذي ال يرتبط بأي مصلحة كانت:الكيف •
.بصورة شاملة أو هو ما جيلب اللذة بشكل كلييرضي إن اجلميل هو ما :الكم •
غرض البال غاية، أي بيإن حكم الذوق غائ:الحكم على الجميل وفق الجهة •

ن كل غاية مجالية حتمل غرضا يكون قاعدة للحكم اخلاص حول عملي حمدد، أل
.املوضوع

هو أن الضرورة اخلاصة باحلكم اجلمايل ضرورة :الحكم على الجميل بذوق الجهة •
ممثال لقاعدة 

.عامة
اجلمال احلر واجلمال بالتبعية، فاألول ال يتضمن أي : كانط بني نوعني من اجلمال فرقوي

مفهوم ملا ينبغي أن يكون عليه الشيء، معناه ال يتضمن أي تصور عما سيكون عليه الشيء، أما 
ذلك مطابقة الشيء اجلمال بالتبعية يتضمن املفهوم ملا ينبغي أن يكون عليه الشيء، و يتضمن ك

ال متثل شيئا جند فيه مفهوما منضبطاو له، 
وهي مجيلة مجاال حرا، ولكن اجلمال البشري سواء أكان يف رجل أو امرأة أم كان يف فرس، هذا 

مبعىن . )1(و بالتايل فهو مجال بالتبعية ،اجلمال يتضمن غرضا يقرر ما ينبغي أن يكون عليه الشيء
جلمال بالتبعية الشخص وا. أن اجلمال احلر ال حيمل متصوره أفكار مسبقة ملا سيكون عليه اجلمال

.سابقة عن هذا النوع من اجلمالحيمل أفكار
أن دراسة اجلمال تعتمد فقد وجد،الفن و اجلمالالقة الفكر و من عمدالذي يعل أما عن هيج

ن مضمون إإذ )2("هو التجلي احملسوس للفكرة "هواجلمال عند،الفن كميدان خصب هلاعلى

.118، ص 1992،دط ،العريب ، دار الفكر العريب ، القاهرة ، مصرالنقداألسس اجلمالية يف : عز الدين إمساعيل - 1
.120ص ، احلس اجلمايل و تاريخ التذوق الفين عرب العصور:علي عبد املعطي حممد - 2
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ارة ـبعبورة يف األثر الفين، أو ــون مع الصـــي املضمـــوبالتايل فال بد أن يلتق،االتــاحملسوسات و اخلي
يتحول املضمون إىل موضوع، ولكي يتم هذا التحويل أو التشكيل، يتعني أن د أنـرى ال بــــأخ

يكون املضمون قابال  ألن يظهر يف صورة موضوع، فكثري من األفكار ال ميكن أن تتجلى 
. )1(يف قوالب فنية معينة 

تستمد أسسها من العامل احلسي ويشرتط اليتفن يقوم على األفكارومعىن ذلك أن ال
مضمون هلالكي تتخذ قالبا ال بد أن يكون هيجل يف هذه األفكار أن تتخذ قالبا موضوعيا، و 

.ن كثريا من األفكار غري قابلة ألن تتجلى يف شكل موضوعللتحول، ذلك ألفكري قابل
صورة ، وتشكيل إذن فالفن يف مذهب هيجل هو وضع الفكرة أو املضمون يف مادة أو «

م مع سهويقول هيجل أن الفن إذا بلغ غايته القصوى فإنه ال يلبث أن ي. املادة على مثال هلاهذه 
يف جمال الفن عن طريق الوسط احلسياحلقيقة الدين واحلياة يف تفسري اجلمال املطلق، وتتجلى 

أو العمارة أو احلان املوسيقى يف الصورة اخليالية تحنشكل جلي يف أعمال البويظهر هذا 
.)2(»الشعرية

ن أك،ية والنفعيةئبأن العمل الذي يقوم به الفنان جيب أن ال يتسم بالغا«هيجليرى 
أداة للتعلم أو الوعظ الديين، فمفهوم االلتزام الفين اخلالص يتضح مبقدار ما يكشفه يستخدم الفن 

)3(»يبدعها، وحتتوي يف داخلها قيمة فنية خالصةاليتالفنان من احلقيقة اجلمالية للصور احلسية 

اجلمال الباطين  عنوإمنا وظيفته الكشف،ومعناه أن العمل الفين ال يكون غاية لشيء ما
. حسوساتللم

الفن املوضوعي كالعمارة و النحت و التصوير، والفن: يقسم هيجل الفنون إىل نوعني 
وصورـــز بني الفكـــارة جند التمايـــففي العم،رـــى والشعــكاملوسيق: الذايت املواد الطبيعيةغلظا لـــــرة 

عنها تعبريا مباشرا، فاملسجد منيعربل على الفكرة وال د

.43، ص فلسفة اجلمال ونشأة الفنون اجلميلة: ريان بوأمد على حم-1
.45–43ص م، ن،) :2-3(
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، أما املوسيقى )1(األرضعن الرموز اجلميلة، ولكن املسافة بينه وبني ما يرمز إليه بعيدة بعد السماء 
اا مستخدمة الصوتإ لو فس و أ ن ه، ولكنل

ل الصوت إىل ـالت عدة ، بينما يف الشعر يصـل تأويـمفالقطعة املوسيقية حت.رمز مبهم غامض
اوع ـــمطخــــة و اإلنسان والتاريـــــدرجة الكمال ألن الصوت فيه قول معقول، ونطق يعرب عن الطبيع

الفن الكامل، وكأن يشكلفهو جممع للفنون وهو،رة فيبىن ويبحث ويصور ويغىن ويروىــللفك
يتناول إذالشعري حمدود وناقص، ئيوضوعية الثالث واللون الغناامللحمة الشعرية متثل الفنون امل

نه جيمع إر الدرامي أكمل أنواع الشعر، إذ النفس اإلنسانية، بينما يعد الشعأينظوراملغريالعامل 
.)2(بني العاملني الباطن والظاهر، فيمثل التاريخ و الطبيعة والنفس

: أمناط ةل الفن إىل ثالثجوقسم هي

يري هيجل يف هذا الفن أن الذهن اإلنساين يقف عاجزا يف التعبري عن : الفن الرمزي- 1
وبالتايل يلجأ ،من خالل حماولته جاهدا أن يرتجم عن طريق التجسيم املادييالروحاملضمون 

.للتعبري عنه بالرمز، وهذا ما جنده يف شعر األساطري أو يف الشعر الوصفي

لفن وذلك اجل يف الفن الكالسيكي الصورة املثلى يف التعبري عن يرى هي: الفن الكالسيكي -2
. )3(ملا حيققه من توازن بني املضمون والصورة، كما هو احلال يف فن التمثيل اليوناين ويف العمارة

وحي وصورته احلسية حبيثنه فقد التوازن بني املضمون الر أيرى هيجل : الفن الرومنطيقي -3
يستطيع أن يعرب عن متزقه حسيا فلجأ إىل أمناط فنية تعرب عنه ما يسمح بظهور الرسم و املوسيقى 

)4(. والشعر

.45، ص املرجع السابق-1
65، ص 1988، 3يعة ، بريوت ، لبنان ، ط لدار الطيجورج طرابلش) تر(علم اجلمال فكرة اجلمال ،إىلدخل امل:هيجل-2
.47، ص فلسفة اجلمال و نشأة الفنون اجلميلة:ريان أبو حممد علي ) 3-4(
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إىل اعتبار العمل الفين جتسيدا م الفن عرب مراحل بالنسبة هليجلسييرجع تقوفقا ملا سبقو 
الحتاد الفكرة مبظهرها احلسي، فكلما تشكلت الفكرة بطريقة جديدة حسيا  ارتفعت إىل مستوى 
املثال، لذلك عد النمط الرمزي حبثا عن املثال و عن احتاد الفكرة بالشكل، بينما النمط 

مانسي فتخلصت فيه الفكرة من فيه بلوغ املثال واحتدت الفكرة بالشكل، أما الرو متالكالسيكي 
اجلمال الفين وحده الذي يكفل االحتاد بني متعالية، إذن فاأدركت نفسها روحالشكل احملدود و 
.الفكرة والشكل

د يف الفنون بالدرجة األوىل، يف كل ما جاها الواسع حمبة اجلمال ن كما يو اجلمالية مبعنإن 
حيث يضم الفنون ويضم ،مفهوم اجلمالية واسع وشاملوبالتايل فإن،يستهوينا يف العامل احمليط بنا

ما هو مجيل، واجلمالية ال تشري للجميع فحسب، فهي تضفي قيمة ما على الفن واجلمال 
.)1(ومكانتهما يف احلياة 

ن اجلمالية تضفي قيمة ورقيا على النص، وذلك من خالل التنسيق إومما سبق ميكن القول 
كذلك وسيلة خللق حلمة فنية ومتاسك هوهذا ما يؤدي إليه التكرار باعتبار والتنظيم اليت تقوم عليه، 

.داخل النص

.25، ص 2004، 1، طدراسات يف علم اجلمال ، دار الوفاء، اإلسكندرية ، مصر: حممد عبد احلفيظ - 1
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حيث يتناغم ؛التكرار ميزة جوهرية يف الشعر املعاصر فهو يبعث الروح يف القصيدة يعد
إذ . معها من خالل إضفائه جلرس موسيقيا على إيقاعه، وللتكرار أثر كذلك على الذات املتلقية

.النفسية اليت تعرتيهعر املبثوثة يف قصيدته الشعرية، فهو ينبئ باحلالةاجيلي مقاصد الش

اسدة م التكرار وبواعثه وكذا أمناطه وأعلى ذلك فإننا سنحاول تقصي مفهو وبناء اضه  غر
.ة،)رجل بربطيت عنق(يف ديوان 

: تعريف التكرار -1
احلديثة بل عرفت عند القدماء، فقد وظفوها يعد التكرار ظاهرة فنية ليست وليدة القصيدة 

.،يف نثرهم وشعرهم

: لغة -1-1
ا وتكرارا، والكر َّيكر كرََّّ الرتداد والرتجيع من كر: التكرار بفتح التاء «ورد يف لسان العرب 

الرجوع على الشيء ومنه التكرار، وكرر الشيء وكركره أعاده مرة بعد أخرى، ويقال كررت عليه 
)1(»احلديث وكركرته إذا رددته عليه

: كرر«: أما الزخمشري فنجده يعرف التكرار بقوله 
فر، وكرّار فرّار، وكررت عليه احلديث كرّا، وكررت عليه وفرسه كرا، وكر بعدما فر وهو مكر م

ر عليه )2(»تكرارا، وكرر على مسعه كذا وكذا وتكّر

)3(﴾، كما قال اهللا تعاىل ﴿مث ارجع البصر كرتني ينقلب أليك البصر خاسئا وهو حسري)كرتني(

دار إحياء الرتاث العريب، بريوت ؛3مج ، )كرر(، مادة لسان العرب: )اإلفريقي املصري الفضل مجال الدين حممد بن مكرمأبو(ابن منظور-1
.135، ص )دت(، 1لبنان، ط

.540-539، ص2006، 1أساس  البالغة، دار الفكر، بريوت، لبنان، ط: )القاسم جار اهللا حممود بن عمر بن امحدأبو(الزخمشري - 2
).4(سورة امللك، آية - 3
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ر إذا فالتكرا. رجعتني، أي رجعة بعد رجعة، وهي من مادة كرر أي اإلعادة: فنجد كرتني هنا تعين 
.والرتجيعيف اللغة ال خيرج عن اإلعادة

:اصطالحا -1-2

، إال أن رؤيتهم احلقيقية للتكرار متباينةتبدو وجهة نظر العلماء القدماء واحملدثني يف تعريفهم 
.تصب يف قالب واحد، فهذه احلقيقة ال خترج عن إعادة اللفظ واملعىن

إن التكرار هو أن يكرر املتكلم اللفظة الواحدة «: فعمر البغدادي يعرف التكرار بقوله 
هو داللة اللفظ على املعىن مرددا كقولك «: و يشاركه الرأي ابن األثري فيعرفه )1(»باللفظ أو املعىن

)2(»، فإن املعىن مردد واللفظ واحد )أسرع، أسرع(ملن تستدعيه 

شكال من أشكال االتساق يتطلب إعادة عنصر معجمي أو «أما حممد اخلطايب فيعده 
فالتكرار إذا يعد وسيلة من وسائل ) 3(»امساورود مرادف له، أو شبه مرادف أو عنصر مطلعا أو 

.التماسك واالنسجام النصيني

«: تعرف نازك املالئكة التكرار بأنه 

. أكثر من عنايته بسواها
مبعىن أن )4(»النص وحيلل نفسية كاتبه، إذا يضع يف أيدينا مفتاح الفكرة املتسلطة على الشاعر

ينة فيجعلها ملمحا مهيمنا يف نصه الشعري دون سواها، فتعرب الكاتب املبدع يُعىن بصيغة لغوية مع
.عما يكمن يف داخله من دالالت نفسية

، اهليئة املصرية العامة للكتاب، مصر، 1خزانة األدب ولب لسان العرب، تح عبد السالم حممد هارون، ج: عبد القادر بن عمر البغدادي -1
361، ص 1997، 2ط
، ص )دت(، 2، دار النهضة، القاهرة، مصر، ط2جماملثل السائر يف أدب الكتاب والشاعر، تح أمحد احلويف، : ضياء الدين ابن األثري -2

345.
.401، ص 1997، 1دار اجليل، بريوت، لبنان، ، ط،1مج،)ديوان األناين(األعمال الكاملة، : أبو القاسم الشايب -3
.27،ص 6،1981الشعر املعاصر، دار العلم للماليني، بريوت، لبنان، طقضايا : نازك املالئكة -4
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تعدد االنسجام اللغوي ألقسام الكالم يف السياق الواحد «ويرى البعض اآلخر بأن التكرار
املختلفة، فيكون على مستوى الصوت أو اللفظ أو اجلملة، وهو ما يعرف بالرتجيع أو األسيقة

والرتجيع مصطلح موسيقي تدرس يف ضوئه التشكيالت اإليقاعية لفن العمارة و الفن . أيضا
ويكون يف القرآن بأسلوبني مفردا ومركبا، فاملفرد  مثل ما جنده يف صورة ... املوسيقي على السواء

أما املركب الثاين .يرجع فيها صوت السني أكثر من مرة، وتلك هي التكرارية الصوتيةالناس اليت 
فيتحقق حني يذكر القرآن أوال اللفظ جمردا مث يرجعه مضيفا إليه حرفا أو حرفني مث يعيده ثالثة وقد 

وما أدراك ما احلاقة ]2[ما احلاقة]1[احلاقة ﴿: ومثال قوله تعاىل )1(»زاد عليه كلمة أو كلمتني
]3[﴾)2(

التعريف االصطالحي للتكرار قد جتاوز التعريف اللغوي، فلم يقف أن إىلصومما سبق خنل
رة مرتبطة بالدواخل تسهم على خلق حلمة فنية الرتجيع، بل أظهر أن التكرار ظاهعند املعاودة و 

.فتجعله متماسكا،تصل أجزاء النص

بواعث التكرار-2
يعد 

:ومن أمههاهاوليد الصدفة، ألن هناك عوامل عدة تقف خلف بروز 

جزءا عديهيعد التكرار ظاهرة كونية يقع حتت تأثريها اإلنسان، ألن: اإلنسانيةالطبيعة -2-1
فعلى سبيل املثال اختالف الليل والنهار ودوران القمر حول األرض .الكونمظاهر ال يتجزأ من

هو و صوره ، وصورة مناملكررجزء من هذا النظامما هي إال أحداث مكررّة، وبالتايل فإن التكرار
بل ألنه تعبري صادق عن أمر من األمور ،، ال ألنه أسلوب تعبريي متعلم أو مكتسبموجود فين

.20، ص2008، 1التكرارات الصوتية يف القراءات القرآنية، قراءة نافع منوذجا، دار أمحد، عمان، األردن، ط: فضيلة مسعودي -1
.)3-2-1(سورة احلاقة، آية -2
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، أي أن التكرار جزء ال يتجزأ من احلياة الكونية )1(اليت فطر اإلنسان عليها وال ميلك عنها حميدا 
.لإلنسان

تلعب اللغة دورا بارزا يف إحداث التكرار، ذلك أن طبيعتها الرتكيبية قائمة على : اللغة-2-2
النمطية فالتكرير و التماثل أمر الزم يف لغة البشر، ومرد هذا إىل عوامل كثرية، لعل من أبرزها أن 

ت، عاين متسع أكثر من األلفاظ، وهذا يستدعي إعادة األلفاظ على أوجه خمتلفة من اهليئامدى امل
م وقد أدرك القدماء ذلك بثاقب بصرهم، وعمق نظر . املعاينءاازية، والرمزية الستفات والدالال

من سنن العرب يف كالمهم، وأن ليس ألحد أن عال كعبه يف للمسألة، فاعتربوا التكرار سنة
. )2(فصاحة اللسان وبالغة القول أن جياوزوها 

ريورة هذا الكون يف سلخص أن للطبيعة اإلنسانية دورا فعاال يف إحداث التكرار، ألن نو 
اا  فاعل من فواعل التكرار، ألن هيعلى لغة الشاعر اليت على التكرار و بالتايل هلا تأثريحد ذ

.املعىن متسع واللفظ حمدود

على حنو ملحوظ، فبنيان تسهم طبيعة الشعر العريب يف إحداث التكرار : طبيعة الشعر -2-3
مث حرف الروي الذي ،املكونةالشعر نفسه قائم على منطية منه، وليست حبور الشعر والتفاعيل

العمودي، بل إن اخلروج على نسقها املتكرر واجب االلتزام به يف الشعرجيب التزامه إال تكرارا
عليه وزن بينإن املعاد الذي خيرج القصيدة من باب الشعر الذي جرت عليه أساليب العرب، مث

.البيت وموسيقاه هو إيقاع متكرر وجوبا

.31، ص2004، 1، دار الفارس للنشر والتوزيع، عمان ، األردن طالتكرار يف شعر حممود درويش:  فهد ناصر عاشور-1
.32، م، ن، ص)2-3(
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نه تنظيم للفواصل املوجودة بني وحدات العمل أعلى : فقد عرف اإليقاع بأبسط مفاهيمه 
على التكرار امللتزم وجوبا، إذ ال يسمى العنصر موقعا حىت الفين، و تنظيم الفواصل يف الشعر قائم 

)1(.يتكرر كما وكيفا

إذن فالشعر قائم يف حد ذاته على التكرار، ألن قواعده تفرض ذلك، فإتباع قافية معينة 
وروي معني هو حتقيق لإليقاع، واخلروج عن هذا النظام هو اخلروج عن الشعر، وبالتايل فإن 

.الساكنة خلف كلمات وإحياءات الشاعر ستأيت حتما على حنو متكرراملوسيقى اإليقاعية

يعد الباعث النفسي من أهم العوامل املسببة للتكرار، وميتاز عن غريه :األثر النفسي -2-4
بأنه األكثر ظهورا، ملا مياثله من إعادة ملا وقع يف القلب واستقر يف النفس، فانشغلت به عمن 

شغل به اإلنسان تتمل يف الوجدان، تعني أن يظهر ما عمرآة الفكر وما يملا كانت اللغة سواه، و 
.وليس ترديد ذكر احملبوبة يف شعر العذريني إال مثاال ناصعا على ذلك. مكررا يف كالمه

قد يكون الشاعر نفسه سببا يف إحداث التكرار إذا قصد ذلك عمدا فيما :القصد-2-5
اللفظ املكرر ائدة وغرض يريده للشاعر، إذ يبدويكون إال لفيكرر، ومثل هذا التكرار املقصود ال

يف املطلوب، و تبعد املعىن عن االنبساط والظهور، وهذا ثمشحونا حبمولة داللية كبرية حتقق التك
شاعر، فالقصد يف التكرار يستدعي وعيا كامال بكل احلاالت السابقة ألي بالطبع ال يتحقق

تعد احلالة النفسية للشاعر .)2(للمعىن املكرر، كما يتطلب قدرة لغوية فائقة وذاكرة شعرية فذة 
سبيال للتكرار، فاستخدامه للتكرار من أجل تأكيد فكرة تسيطر عليه، ألن التكرار يؤدي الغرض 

تأكيد على درجة ) إىل ظل عينيكتأ(ود درويش للضمري أنت يف قصيدة املقصود، فتكرار حمم
.اقرتاب احملبوبة منه أي أنه يقصد هذا التكرار

32ص،التكرار يف شعر حممود درويش:فهد ناصر عاشور-1
.33- 32ص ، نم -2
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أنماط التكرار -3
يشكل التكرار نسقا تعبرييا يف بنية الشعر، اليت تقوم على تكرير السمات الشعرية، 

. )1(اقتناص ما وراءه من دالالت مثرية
وهذا ما جعل أذهان النقاد تنفتح على بعض األشكال التكرارية اليت مت استخالصها من خالل 

وسنحاول خالل هذا .)2(بعض الدراسات التطبيقية على بنية اللغة الشعرية يف الشعر احلديث 
رجل "من القصائد يف ديوان 

.للشاعر نصر الدين حديد "بربطيت عنق 

وهو منط تتكرر فيه اللفظة أو العبارة «ويسمى أيضا تكرار البداية، : التكرار االستهاللي -3-1
، ومعناه أن التكرار االستهاليل يكون )3(»يف بداية األسطر الشعرية بشكل متتابع أو غري متتابع

.الشعرييف مستهل البيت 
بالضغط على حالة لغوية واحدة، وتوكيدها عدة مرات بصيغ «: ويعرفه حممد صابر عبيد 

إيقاعي : 

، ومعىن هذا أن التكرار االستهاليل هو الرتكيز على كلمة أو مجلة من خالل تكرارها )4(»و داليل
وتشرتط نازك املالئكة يف التكرار االستهاليل أن حيقق انسجاما وتناسقا داخل املقاطع . عدة مرات

ما ، وهذا)5(»أن يوحد القصيدة يف اجتاه يقصده الشاعر إال إذا كان زيادة ال غرض هلا«الشعرية 
): كل النساء أنت(جنده يف قصيدة 

و البحر يلمس موجه األفقاأراك«
يغفو علي قدمي أستلطف الغرقا

.81، ص2001، )دط(حركية اإليقاع يف الشعر العريب املعاصر، إفريقيا الشرق، بريوت، لبنان، : حسن الغريف -1
.62، ص 2010، 1مجاليات التكرار يف الشعر السوري املعاصر، رند للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، ط: عصام شرتح-2
.90، ص م ن: حسن الغريف -3
.116، ص 2001،)دط(؛، احتاد الكتاب العرب دمشق، القصيدة العربية احلديثة بني البنية الداللية والبنية اإليقاعية: حممد صابر عبيد -4
.269قضايا الشعر املعاصر ، ص : املالئكة نازك-5
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يف سفري شعرا تذاكرهأراك
ومعي يداعب خده الورق فانزلقا

يف كتيب يف كستناء يديأراك
أسقطتها ورقا...إن قلت أعشقها 

يف الشمس شالال نسائمهاأراك
)1(»تسيل بالضوء كأسا ميأل احلدقا

أربع مرات يف مستهل القصيدة اليت متثل حنني الشاعر لوطنه ) أراك(يتكرر الفعل املضارع 
ليشكل بذلك توكيدا دالليا يستند إىل مناخ االستذكار والتأمل واالسرتجاع، وبذلك فإن هذا 

املتولد عن تكرار األصوات املكونة للفعل التكرار حقق توافقا وانسجاما تامني بني اإليقاع الصويت 
وبني توزيع ذلك على القصيدة الشعرية، وهذا ما ميكن مالحظته من خالل هذه الرتسيمة ) أراك(

أراك        أراك        أراك        أراك
و البحر يلمس موجه األفقا

يف سفري شعرا تذاكره
يف كتيب يف كستناء يدي

يف الشمس شالال نسائمها 

فتكراره للفعل أراك إمنا يوحي إىل شوق الشاعر وحنينه إىل أرض الوطن اليت أضحت 
صورته يف كل شيء تراه عيناه، وعلى هذا األساس حقق هذا النوع من التكرار تناغما وانسجاما 

. إيقاعيا داخل القصيدة

.45، ص1،2013طرجل بربطيت عنق، املؤسسة الوطنية، لالتصال للنشر واإلشهار ، الرويبة، : نصر الدين حديد -1



أنماطه  والتكرار  األولالفصل  

20

:"بريون يدس يف جيبه والعةال زال"ويتجسد هذا النوع من التكرار كذلك يف قصيدة 
عام مضى، يرد اللقاء كأنه«

ليل يعلق يف عيونك معطفا

قبلتان ورغبةبيني وبينك

تسكن متحفا–يف امحر الشفتني 

دمعتان توقفتبيني وبينك

إحدامها لتقول لألخرى كفى

موعد وحقائيببيني وبينك

)1(»قطط على قدمي متر تلطفا 

) بيين وبينك(يف هذه املقطوعة الشعرية إىل تكرار اجلملة االمسية "نصر الدين حديد"جلأ 
تبعث مع كل بداية صورة مستقلة تكشف عن زمن ال يزال يرسم ة وفاحتة النطالقته واختذها بداي

يف جيوب الذاكرة حلظات اللقاء واأللفة، يتأوب يف حاضر الفراق والعزلة فتبوح لغة الذات مبواجع 
الراهن وزمن األمل 

) :املتنيب(تستنجد بصاحب الصوت الصارخ 
اخليل والليل والبيداء تعرفين«

)2(»والسيف والرمح والقرطاس والقلم 

التكرار االستهاليل وجدناه جيسد وإذا أمعنا النظر يف القصائد اليت استخدم فيها الشاعر 
.احلقةعرب هذه التكرارات احلالة النفسية اليت تعاين منها الذات الضياع يف زمن تغيب فيه كلم

.24-23الديوان، ص : نصر الدين حديد -1
.20ص ،1983،)دط(،،بريوت، لبنان،دار بريوت،ديوان املتنيب:أبو الطيب املتنيب -2
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التكرار الختامي -3-2
لقي التكرار اخلتامي اهتماما كبريا عند نقاد احلداثة واألسلوبيني، فقد نال أمهية خاصة عند  

.صابر عبيد و عالء رمضان السيدكل من نازك املالئكة، حممد 

يؤدي دورا مقاربا للتكرار االستهاليل من «فالتكرار اخلتامي عند الناقد حممد صابر عبيد 
حيث املدى الـتأثريي الذي يرتكه يف صميم تشكيل البنية الشعرية، غري أنه ينحو منحى نتجيا يف 

ومعىن ذلك أن التكرار اخلتامي يؤدي وظائف داللية )1(»تكثيف إيقاع يتمركز يف خامتة القصيدة
.وإيقاعية داخل القصيدة

ال ينجح يف القصائد اليت تقدم «أما نازك املالئكة تؤكد على أن هذا النوع من التكرار 
فكرة عامة ال ميكن تقطيعها، ألن البيت املكرر يقوم مبا يشبه عمل النقطة يف ختام عبارة مت 

فإنه يوقف التسلسل وقفة قصرية ويهيئ ملقطع، وهذا هو سر جناح هذا التكرار يف معناها، ومن مثة 
بالتايل فإن التكرار اخلتامي ال ينجح يف القصيدة املؤلفة من مقطع بل من عدة . )2(»القصيدة
.مقاطع

األول «: أقسام ةوقسم الناقد عالء الدين رمضان السيد هذا النوع من التكرار إىل ثالث
إعادة مجلة اخلتام : تشابه

انتقاء مجلة من تضاعيف النص الستخدامها : نفسها يف تكرار املتالحق و الثالث 
:)xإىل الفتاة (وهذا ما جنده يف قصيدة .)3(»كخامتة

مذهلال شيء فيك «
)4(»مذهلةمن دونك األشياء تبدو 

.200-199، ص ية الداللية و البنية اإليقاعيةالقصيدة العربية احلديثة بني البن: حممد صابر عبيد -1
.268قضايا الشعر املعاصر، ص : نازك املالئكة -2
.568مجالية التكرار يف الشعر السوري املعاصر، ص : عصام شرتح -3
.91الديوان، ص : نصر الدين حديد -4
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فوق التشبيهات، لكنه يف يسموقدم لنا الشاعر يف هذه القصيدة صورا عدة ملوصوف 
)مذهل ومذهلة(

ليدل على اخلرق املشري إىل الدونية، فالتكرار اخلتامي حقق مجالية مفارقة املفاجأة، والغرض منه 
. هو احلط من قيمة املهجو

) :ادعاء(ويقع يف موضع آخر التكرار اخلتامي املتجسد يف قصيدة 
إدعاءكل ما قالوا «

إدعاءوحيكم هذا 
كل ما قالوه عن ميالد من يدعونه اآلن نبيا

يف حراء الشعر وهم
منذ عام الفيل صاروا

)1(»يقتلون األنبياء 

يف خامتة السطرين األول والثاين واليت تتقاطع مع عنوان القصيدة ) إدعاء(تكررت لفظة 
هذا االدعاء الذي ، )صلى اهللا عليه وسلم(وحتمل سخط الشاعر على ما قيل يف نيب األمة حممد 

الشاعر تأنق يف تكرير هذه اللفظة ، فلقد كانت يف السطر الل والكفر، كما أن ضزعمه أهل ال
األول مجلة مفعول القول والسطر الثاين مبثابة اخلرب، مما أضفى هذا التكرار تناغما إيقاعيا يف 

.سريورة القصيدة

:تكرار الالزمة -3- 3
هذا النوع عمل وييعد تكرار الالزمة من أهم التكرارات اليت جلأ إليها شعراؤنا املعاصرون، 

بني أجزائه الالزمة بشكل تواتريمن التكرار على حتقيق الوحدة النصية يف انسياب وتدفق جتمع
يقوم تكرار الالزمة على انتخاب سطر شعري أو «: وهذا ما جنده يف تعريف حممد صابر عبيد 

ـــاور القصيدة، مجلة شعرية، تتشكل مبستوييها اإليقاعي والداليل حمورا أساسيا ومركزيــا من حمــ

.99السابق، ص املصدر-1
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اجلملة من فرتة وأخرى على شكل فواصل ختضع يف طوهلا وقصرها إىل السطر أويتكـــرر هذا
طبيعة جتربة القصيدة من جهة، واىل درجة تأثري الالزمة يف بنية القصيدة من جهة أخرى، وقد 

«)1(

إىل مهارة ودقة، حبيث يعرف الشاعر أين «والتكرار اللزومي عند نازك املالئكة حيتاج 
، فيجيء يف مكانه الالئق، وأن تلمس يد الشاعر تلك اللمسة السحرية اليت تبعث احلياة يف هيضع

الكلمات، ألنه ميتلك طبيعة خادعة، فهو بسهولته وقدرته على ملئ البيت وإحداث موسيقى 
وتشرتط نازك الدقة واملهارة يف . )2(»رية يستطيع أن يظلل الشاعر ويوقع يف منزلق تعبرييظاه

:"فوضى"النوع جنده يف قصيدة ذاوه. اختيار الالزمة لتحقق التوافق واإليقاع داخل القصيدة
لإللهال دخل«

إذا أمطرت مساؤنا طوال يوم عاجل
وخربت على الوجوه

أمحر الشفاه
دموعها جدار بيت مائلإن أغرقت 

وأشعلت سطوحه بالقمح والسنابل
باملوز والبالبل

ووحدها أحواض محاماتنا

)3(»لإللهال دخل

.204القصيدة العربية احلديثة بني البنية الداللية و البنية االيقاعية، ص : حممد صابر عبيد -1
.163قضايا الشعر املعاصر، ص: نازك املالئكة -2
.93، ص الديوان: نصر الدين حديد -3
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يف مما يسهم)ال دخل لإلله(ينطلق الشاعر يف هذه القصيدة من تكرار الالزمة 
مكونات القصيدة التعبريية واإلحيائية اليت يريد إيصاهلا ألنه ينتقد الوضع الراهن الذي تغيب تعميق

فيه اهلوية، فمن خالل هذه الالزمة ينزاح الستار وتتجلى احلقيقة مبالحمها غري املقنعة، وهذا ما 
:يتضح يف قوله 

وخربت على الوجوه
محر الشفاهأ

ي لدى الذات الكاتبة وأسهم يف تعزيز شعرية النص من فتكرار الالزمة فسر املوقف الشعور 
اانسة اإليقاعية .خالل 

:"قلق"ومن أمثلة هذا التكرار قول الشاعر يف قصيدة 
يا أنت يا كل النساء«

يف عقدك املرشوم بامسك غزة
وعلى أساور كربالء

لمبلى بأوجاع األنااحلوخيوطك، 
مرمي العذراء رتقها األسى

وليدهادهوالدمع م
ملا نطق

أصحو على حلم يؤجر
يف شراييين زوارق

من بكاء
مل توسدين األرق

والنهر أصبح من ورق
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وأصابع احلناء: وتقويل يل 
تعجن من طحني القمح خبزا

؟))هل ترى مطرا هنا((
فأجيبها إن كان هذا اخلبز قمحا

وافرتقزأهل جت
من أين تأتينا السنابل يا ترى

...الشتاءفتجيب من أثر 
ءفالسهم ال يرجو إىل دف
الكنانة عودة ملا انطلق
كن يا صغريي ما تشاء

أمي احلبيبة ها أنا والصبح يأكل من يدي
كحمام ساعات املدينة

.حني بعثرت القصائد يف الطرق
)1(»يا أنت يا كل النساء

، وضمن هذه الالزمة يتكرر )ءيا أنت يا كل النسا(رر الشاعر يف هذه املقاطع الزمة يك
املنادى للضمري أنت وقد دل النداء على معىن التكرمي ، وأضاف تكرار املنادى ) يا(حرف النداء 

يف هذه الالزمة نوعا من التأكيد على املعاين اليت بثها الشاعر الذي ينادي فلسطني اجلرحية بغرض 
ياها الشعب الفلسطيين، وهذا ما جيسده عنوان تعميق الداللة املتعلقة حبالة القلق واملعاناة اليت حي

.القصيدة

.51-50-49، ص الديوان: صر الدين حديد ن-1
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فالتكرار اللزومي جاء متدفقا تبعا لقوة العاطفة املتوهجة يف ذات الشاعر الذي يعرب عن 
ممـــا أسهم يف حتقيـــق جتانس إيقاعــي بني إيقاع  االنفعايل،موقف عاطفي مشحـــــون بالتوتــــر 

ن هذا التكرار جيعل من فلسطني سيدة هذا الكون، لتشكل حمورا دالليا املقدمة وفاصلة اخلتام و كأ
ئ، فال ميكن آلخر طمس هذا اليقني، والغرض من هذا التكرار يف هذه القصيدة ومركز الثقل النات

.هو اإلشادة واملدح

:  التكرار التراكمي -3-4
النقد احلديث واملعاصر، تنوعت مدارس التكرار الرتاكمي وتشعبت اجتاهاته ووظائفه يف 

تبعا للمدارس النقدية واألسلوبية احلديثة اليت انبثق منها، فمنها من تناوله من زوايا مجالية، ومنها 
)1(.من تناوله من زوايا نفسية

يتحدد التكرار الرتاكمي يف القصيدة احلديثة بفكرة «:ويعرفه حممد صابر عبيد بقوله 
وظ إىل تكرار جمموعة من املفردات سواء على مستوى احلروف أم خضوع لغة القصيدة بواقعها امللف

األفعال أم األمساء، وتكرارا غري منظم، ال خيضع لقاعدة معينة سوى لوظيفة كل تكرار وأثره يف 
صياغة مستوى داليل وإيقاعي حمدد، ودرجة اتساقه وتفاعله مع التكرارات األخرى اليت ترتاكم يف 

.)2(»طوهلا وقصرهاالقصيدة خبطوط تتباين يف

ومعىن هذا أن التكرار الرتاكمي هو تكرار املفردات واجلمل والرتاكيب تكرارا عشوائيا 
.يهدف الشاعر من خالله إىل حتقيق وظائف داللية وإيقاعية يف القصيدة

.334عر السوري املعاصر، ص شمجالية التكرار يف ال: عصام شرتح- 1
.219القصيدة العربية احلديثة بني البنية الداللية والبنية اإليقاعية، ص : حممد صابر عبيد -2
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طغيان صيغ أسلوبية تتكرر بكثرة عند الشاعر وبشكل «أما عصام شرتح فيعرفه بأنه 
ومعناه تكرار املفردات أو ، )1(»ضوابط أو فواصل حمددة داخل النص الشعريعشوائي دون 

.العبارات بطرق غري منظمة داخل القصيدة

:"وقوف على قارعة الصمت"وهذا التكرار ميكن مالحظته يف قصيدة 
..فال تقفي «

ويف عينيك أسئلة
تدحرجها

على خد األسى
دمعة

)2(»فال تقفي بباب الصمت حائرة

أمساء ومجل بأعداد متباينة، وهذا ما ميكن توضيحه يف و يف هذه القصيدة تتكرر حروف 
.املخطط اإلحصائي الذي يكشف نسبة ومستوى تراكم هذه التكررات وأثرها الداليل واإليقاعي

338، صمجالية التكرار يف الشعر السوري املعاصر: عصام شرتح -1
.71، ص الديوان: نصر الدين حديد -2
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تقنية الرتاكم الداليل اليت حتيل النص إىل متواليات صوتية أو تراكمات القصيدة علىتقوم«
مجلية، حيث يراكم الشاعر عدة حروف ومجل بشكل عشوائي للتعبري عن احلالة النفسية اليت 

)1(».يعيشها

اليت حتيل إىل اضطراب ،) من ويف (إذ يشكل تكرار حروف اجلر 
يف جل نفسي تعيشه الذات يف ظل غياب احملبوبة

املوجودات، لذا نستطيع القول أن التكرار أسهم يف توسيع حيز املكان باعتباره باحثا عن مواضع 
.االنتماء

.مجالية التكرار يف الشعر السوري املعاصر:عصام شرتح 1-

تكرار ثنائيتكرار سداسيمرات10تكرارمرة12تكرار 
فال تدعيفال تقفييف صدىمن األنات 

فال تدعيوال تقفييف مساريأسمن 
وال تقفييف املوجمن أمل 
وال تقفييف منتهىمن حمن

فال تقفييف ميادينمن البلوى
وال تقفييف شفتكمن األنات
يف احلسنمن املدى
يف حكاياتمن حيال
يف جرعةمن جدار

يف عينيكمن األهداب
من اهلذيان
من جسور
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وجة النفي الذي جاءت فيه م،)ال تقفي وال تدعي(
. خامتتها تبوح خبوف الشاعر من غياب احملبوبةمرات من بداية القصيدة إىلمثاين) بال(الرتديدية 

يكشف فمثال  يف املقطع األول يبوح الشاعر مبأساته ومعاناته من مرارة الفراق، ويف املقطع الثاين
عن متزق الذات وتالشيها أمام إصرار وصمود احملبوبة، أما املقاطع األخرى تؤكد الكشف عما 

. يضمره الشاعر من رؤى وحاالت نفسية إزاء احملبوبة

وبالتايل ،إن تكرار األداة مع الفعل املضارع يشي برفض التفريط يف احلاضر واملستقبل
. الشاعرصيدة وإبراز معاناةم يف تشكيل وحدة القفرضت هذين العبارتني نسقا إيقاعيا أسه

:ومما سبق خنلص إىل أن 

للتكرار االستهاليل أمهية كبرية يف فهم النص والكشف عن احلاالت النفسية -
.املتتابعة يف بنية النص وحتقيق التماسك الداليل بني مقاطعه

والتأثري والكشف عن احلس إن التكرار اخلتامي يعد وسيلة تعبريية وظيفتها اإلفادة -
.رؤية الشاعر فيكثف الداللة يف اخلتامىالعاطفي الذي يهيمن عل

يعد تكرار الالزمة وسيلة للتخفيف من حدة الصراع الذي يعيشه الشاعر يف -
.عاملنا املتأزم

يتخذ الشاعر التكرار الرتاكمي أداة لتصوير حالته النفسية وما تعانيه من -
.  التنفيس عما خيتلجهمبغية،ضغوطات وأزمات

أغراض التكرار -4
يريد هللتكرار غايات كثرية، فهو مرتبط بالداللة اليت حيملها، ألن الشاعر يف توظيفه ل

واملالحظ يف هذه األغراض ارتباطها ،اإلفصاح واإلبالغ عن حالة الشعور اليت جتول يف نفسه
ومن أهم األغراض اليت .بالبواعث النفسية و اإليقاعية و الداللية اليت أراد الشاعر التعبري عنها

: يؤديها التكرار هي 
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فالشاعر ال «حد األغراض املهمة اليت يتضمنها التكرارأيعد غرض التأكيد :التأكيد -4-1
ويرى اجلاحظ أن سبب . ل فكرة والتأكيد عليها يف ذهن املتلقييكرر كالمه إال من أجل إيصا

)1(»تكرار بعض قصص األنبياء مثل قصة موسى وهارون يف القرآن، إمنا لغرض   التوكيد 

ملقامه من حيب إشادة وافتخارا به وإعالءيف مقام املدح يكرر الشاعر اسم «: اإلشادة -4-2
)2(»وتأكيدا ملكانته 

ومن األغراض اليت يؤديها التكرار التحقري، على سبيل الشهرة وشدة التوضع «: التحقير -4-3
)4(»وال يهجو اهلاجي دون انفعال بشعور، وال يتهكم إال مثارا بشعور االستخفاف«)3(»باملهجو

إىل تكرار يأيت التكرار يف وجه التوجع، إذا كان الشاعر يف مقام اهليام فإنه يلجأ : التوجع -4-4
ما تكرر يف وأوىل«بقولهاينو ري بعض األلفاظ اليت جيد متعة يف تكرارها، وهذا ما يوضحه الق

الكالم باب الرثاء، ملكان الفجيعة وشدة الفرحة اليت جيدها املتفجع، وهو كثري حيث التمس من 
)5(»الشعر ووجد 

التوبيخ، الوعيد، التهديد، االستغاثةكالتهكم و االزدراء، وللتكرار غايات أخرى متعددة«
)6(».التنقيص، التعظيم، التهويل والعنف

كثرية أشار إليها النقاد وأمعنوا يف تعدادهااومن خالل ما سبق نستنتج أن للتكرار أغراض
يرفع من قيمة النصالكل غرض وأجازوا تكرار الكالم إذا دل على غرض معينووضع مصطلح

.ايرد فيه وحيقق له انسجاما و تناغما إيقاعيالذي

.21، ص2011،التكرار يف الدراسات النقدية بني األصالة واملعاصرة، إبراهيم البعول، جامعة مؤته: فيصل حسان احلويل-1
.2008، 1قضايا أدبية ومذاهب نقدية، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، ط: محدي الشيخ : ينظر -2
، 2، ج1العمدة يف حماسن الشعر، دار الكتب العلمية، لبنان، ط: القادر امحد عطا حممد عبد تح )ابو احلسن علي (القريواينابن رشيق-3

.28، ص 2001
؛لبنان التكرير بني املثري والتأثري، عامل الكتب، بريوت، : الدين علي السيد عز-4

.174ص 
.23،24ص م ن،) : 5-6(
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تكرار املقطع•
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ات التكرارمستوي-1
يعد التكرار ظاهرة بارزة يف الشعر قدميا وحديثا، وقد أوليت عناية ملا هلا من وظيفة داللية 

حد العناصر األساسية للقصيدة يف الشعر املعاصر، ويكون إما يف احلروف أو الكلمات أو أ
إنه بتشكيالته املختلفة مثرة من مثرات قانون «: رات، إذ جند عدنان حسني قاسم يقول العبا

حبيث تقيم تلك األنساق املتكررة ،االختيار والتأليف، ومن مث يتم توزيع الكلمات وترتيبها
)1(.»عالقات مع عناصر النص األخرى

:تكرار الحرف-1-1
ن إعادة أصوات معينة جتعل من املتحرك، أليعد تكرار احلرف املنطلق األول يف اإليقاع

النص الشعري حيفل باإليقاعات املتنوعة، ولتكرار الصوت أثر موسيقي حيدثه داخل القصيدة
)2(. »ندرك كننهاأنالصوت ظاهرة طبيعية ندرك أثرها دون «: حيث يقول إبراهيم أنّيس 

) 3(»بنية املقطع أو القصيدةهو عبارة عن تكرير حرف يهيمن صوتيا يف«وتكرار احلرف 

ويعمل هذا النوع على تقوية اجلرس املوسيقي للقصيدة، ويتحقق ذلك من خالل انسجام «
ألن تكرار صوت معني من شأنه أن يعطي جرسا . )4(»األصوات أو احلروف مع بعضها البعض 

صوتيا فريدا إىل جانـــب األصوات السابقــــة أو الالحقة املكونة للفــظ، وقد يتكرر على مستـــوى 
. )5(املفــردة الواحـــدة، كما ميكن أن يتكرر على مستوى األلفاظ املتجاورة املكونة للجملة الواحدة  

)5( .

.219، ص 2001الشعر، الدار العربية، نصر، مصر، دط، االجتاه األسلويب البنيوي يف نقد : عدنان حسني قاسم -1
.9، ص 2013، )دط(جنلو املصرية، القاهرة، مصر، األصوات اللغوية، مكتبة أ: أنّيس إبراهيم -2
.82حركية اإليقاع يف الشعر العريب املعاصر، ص : حسن الغريف -3
.199، ص 2003، 1قاريونس، ليبيا، طالبنية اإليقاعية يف شعر البحرتي، منشورات : حممد فارس –4
.347، ص 2007، )دط(، مصر، ةاحلداثة الشعرية األصول والتجليات، دار غريب، القاهر : ح حممد فتو -5
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أل«الصوت اللغوي أهم الركائز األساسية لتبليغ املعىن شكل
وتكرار صوت معني يف النص غالبا ما . )1(»على إضافة طبقة داللية من خالل الطبقة الصوتية

يأيت عفوا دون وعي مقصود مما جيعلنا نلحظ تكرار حروف ختفي إيقاعا باطنيا يرتبط مبوضوع 
فاألصوات تلعب دورا يف إبراز مقاصد الشاعر أو املسامهة يف اإلحياءات بإخراج «النص وجوهره 

.)2(»املعاين الضمنية إىل الصوت

:لمعاني تكرار حروف ا- 1-1-1
إن تكرار حروف املعاين يعد من أهم الركائز األساسية اليت يقوم عليها التكرار يف شعر 

...)آنست حبرا(نصر الدين حديد، ومن أمثلة هذا النوع ما جنده يف قصيدة 
قسوة الصخر ينمو احلب داليةمن«

قبضة الرمل جيري اخلمر يف السعفمن

جنة اخللد آت خلفي امرأةمن

)3(»للشمس ال تقفي... إن وقفتتقول 

ثالث مرات تكرارا رأسيا، وفحوى هذه )من (نالحظ يف هذا املقطع تكرار حرف اجلر 
القصيدة هو التأكيد على أن الكتابة هي موطن االنتماء وموضع التمرد والثورة، تستطيع من 

ألن الكتابة مبثابة السالح الصارخ يف وجه زمن ؛خالهلا الذات جتاوز الواقع والتعبري عن اهلوية 
ات يكـل ) من(ف اجلـر تغيب فيه كل مالمح اهلويـة، وداللـة تكرار حر  لذ متردها من عناصر أن ا

.احلقيقةة هي األنثى القصيدة اليت جتاذب الشاعرفينزاح الستار على صورة المرأة خمتلف،الوجـود

.145ص 33عأسلوب التكرار يف شعر نزار قباين، جامعة األنبار، العراق،: مصطفى صاحل علي-1
.520، ص 2000،)دط(عزف على وتر النص الشعري، منشورات إحتاد الكتاب العرب، دمشق ، سوريا، : عمر حممد طالب -2
.13، ص الديوان: نصر الدين حديد -3
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" :ال زال نريون يدس يف جيبه والعة" دة ومن أمثلة التكرار ما جنده يف قصي
متوت بأرضنابأنالقهر ليس «

تعيش مثقفاأنجوعا ولكن 
يكتبوا للقرب ألف قصيدةأن

ال ترى عند احتضارك ُمسِعفاأن
يسألوا الرمحان عند سجودهمأن

كي مينح التمثال حسا مرهفا
تركع الكلمات عند نعاهلمْ أن

)1(»القفاوتشدَّ كلتا الراحتني إىل 

، فالشاعر من خالل تكراره للحرف ست مرات على حنو متتال) أن(يتكرر حرف النصب 
زمن تصبح فيه الكتابة وإمنا هو أن تعيش يف ،يريد التأكيد واإلصرار على أن القهر ليس املوت

يريد أن تكون اجلمادات أهال للحس لكنيف واقع ال يعرف جندة وإسعاف احملتضرترتيلة موت
املرهف، وأن تركع الكلمات بدون أن تتحدث بصدق ما ترى، فالشاعر ساخط على الوضع 

متها أي خري ومن مثة تغدو الراهن الذي تعيشه الدول العربية نتيجة الزعامات اليت مل جتلب أل
.ضرورة ملحة للبحث عن واقع أفضل تعلو فيه كلمة احلق

"حجرية"التكرار احلريف ما جنده قي قصيدة ومن أمثلة 
أتيت حممال.. قُرصانيت«

خبرائطي جبواهري بعساكري
اليتوكاهنيت.. وبوصليت..ورقي

)2(قرأتْ بكفي كل حظ عاثر

.20، 28السايق، ص املصدر: -1
20ص،ن م-2
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ومتكنها من ) اء والواوبال(نلحظ يف هذه املقطوعة الشعرية هيمنة حريف اجلر والعطف 
ور مما يناسب االنفعال املتوهج يف ها جممهجر مرات، وأن خمالنص موسيقيا، إذ تكرر احلرفان ثالث 

فحرف الباء يوحي إىل بلوغ املعىن يف الشيء بلوغا تاما، والواو يدل على االنفعال «هذه الذات 
فالذات حتاول بكل الطرق التخلص من زمن الدنس والنفاق والزيف، لذا . )1(»راملؤثر يف الظواه

حتيل إىل األشياء، وكل هذه)إخل...اخلرائط، العساكر و اجلواهر(تواجه الواقع بوسائل خمتلفة 
هذه الذات كلها قناعة على التحدي، والنشاط املركزي الثوري هو . ة االستشرافيةباتإسرتاتيجية الك

.الذي ميتلك سلطة التغيري، وتكرار احلرفني يؤكد قرب تبدل احلال املؤمل الذي تعيشة الذات

س"ار أيضا ما هو جمسد يف قصيدة  ومن مناذج هذا التكر  ْم رُفَات اَهل ْن ُش :"بـُرٌْد ِم

الذي ضاع منكِ أضاعك مينكأن
وقد َضيـََّعكْ 

دي وأشعُر أين أسُري على الدَّرب وْح
ورغم انتمائي إىل شفتيك
يُطاردين الشوق أن أمسعكْ 

وأمشي معكْ 
وأنتِ بقريب

كالظِّل متشني بعديكأنك
األعاصريأراكِ شراعاً برغِم 

 ِ َن بالصَّمت َد َْع مل  يرتبك وجهاً َمت
رايا بردِ  مثل َم

وكعباً يثرثُر فوق الرصيفِ 

.211، 210ص ،)دت(، )دط(مصر، لغة العرب، املطبعة العصرية، مقدمة لدرس: عبد اهللا العاليلي-1
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يقرأ كفَ كأنه
)1(اخلُطى يف جنوم الفلك

األسطريف هذا املقطع الشعري ثالث مرات يف مستهل ) كأن (تشبيهيتكرر حرف ال
؛املتضمنة 

) كأن(وتكرار أداة التشبيه 
. ذلك

: تكرار حروف المباني /1-1-2

)حروف المد(تكرار الصوائت / 1- 1-1-2

فتعطينا قدرة فائقة على التلون املوسيقي، حبيث متنح املتلقي حلونا خمتلفة، وتأثريات نفسية «
.)2(»متنوعة، وختلق نوعا من االنسجام بني املوسيقى واحلالة النفسية للمبدع

" :تكرار"الصوامت ما جنده يف قصيدة ومثال تكرار 
)صول وصول...دو سي وال .. دوري وري(كأمنا 

صار اللحن يطربه.. ال و ال... ال سي و سي
صول صول.. سي سي دو ري ري دو سي ال
ال سي سي الال
صول صول..سي سي دو ري دو سي ال

)3(ال سي ال صول صول

.35، ص الديوان: نصر الدين حديد -1
2000دراسة أسلوبية يف شعر أيب فراس احلمداين ، مذكرة ماجستري، جامعة النجاح الفلسطينية، فلسطني، : -2

.147ص 
.54ص ،نم: نصر الدين حديد -3
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املد بشكل الفت، ولعل أكثر هذه احلروف يتميز هذا املقطع من القصيدة بكثافة حروف 
مرات وبعدها األلف )6(مرة، مث الواو ست ) 18(الذي تكرر مثانية عشرة )الياء(بروزا هو

ّ قد و ،)السني والصاد(مرتني، وكما جتدر اإلشارة إىل تكرار حريف  ت املتوالية التكرارية لصوائت عرب
وحاجة الشاعر ،أزمة التوتر واالضطراب النفسيعن آهات الشاعر املنبثقة من) ي-و(املد الضيق 

فتشري إىل امتزاج املوسيقى ) س، ص(للتخفيف من خالل تلك املدود، أما املتوالية الصفريية 
اليت حيكمها قانون و يف حياة الذات املتسمة باحلركة الدورية املعزوفة،بالشعر، وهو نوع الرتتيلة

.املعاودة والروتني

وامتتكرار الص/2- 1-1-2
:"رسائل الربتقال"يتجسد تكرار الصوامت يف قصيدة 

هل ترى ما تبقى«
من الليل شيء طويل ؟
ثرا املهالك أمة د فيا 

القتيل لدينا يسمى شهيدا
وحنمله فوق أكتافنا للق

كأنا نبايعه لإلمارة
من كل صوب

لنزرعه وردة يف تاللك
ألستم ترون بأن القبور لدينا

)1(»تسمى ممالك

.66ص ، الديوان: نصر الدين حديد -1
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، حيث تكرر حرف الالم )الالم والنون والواو(ما نالحظه يف هذا املقطع هو هيمنة حرف 
. مرات) 10(مرة وحرف الواو عشر) 13(مرة، وحرف النون ثالثة عشرة ) 21(وعشرينإحدى

«ومن املعلوم أن هذه احل

ولعل كثرة استخدام الشاعر هلذه األصوات نابع من اإلحساس بالتوتر الناتج عن )1(»الصوتية 
نزيف فلسطني، وما نلحظه من خالل تكـــراره هلذا النوع من األصوات هو تذكري الشعوب باملعاناة 

اليت
.احلاسم والنهائي ضد هذا العدوان الذي ال يعرف الرمحة والشفقة

وما ميكن أن نستخلصه هو أن األصوات اجلهورة لعبت دورا كبريا يف جهر الشاعر 
 .

" :تكرار"يدة ومن أمثلة تكرار الصوامت ما يوجد يف قص
أعندي ما أفسره.. ماذا أقول«

وهل تبقى لديها ما ُأجرِّبهُ 
أعيد قويل كـأفالم مدبلجةٍ 

هذا الكالم على وجهي أركبهُ 
مصممة)) الليغو((كأنه لعبة 

لكي تكون بشكل كنت أطلبهُ 
الزلت أسأل إن كانت ستفهمي

)2(»وتعذر الليل إن ختفى كواكبه

2001، )دط(من الصوت إىل النص حنو نسق منهجي لدراسة النص الشعري، دار الوفاء، اإلسكندرية، مصر، : مراد عبد الرمحان مربوك -1
.30ص 

.53، ص املصدر السابق:نصر الدين حديد -2
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كرارمها، فاألول بفعل كثرة ت)الكاف والالم(يسيطر على إيقاع هذا املقطع حضور صويت 
يدل على صوت جمهورالثاين هوو ،يدل على الشيء يلتج يف احتكام«صوت شديد مهموس 

ألن التكرار احلريف صيغة خطابية رامية إىل تلوين الرسالة الشعرية «)1(»انطباع الشيء بعد تكلفه
يعد التالزم لكيف عملية التواص الفين، ولذ) لقياملت(مبميزات صوتية مثرية هدفها إشراك اآلخر 

واجتماع الصوتني حييل إىل )2(»اب الشعري يف البنايات التشاكليةاحلريف من أهم خصائص اخلط
بذلك توازنا صوتيا أعطىفالشاعر من خالل تكراره هلاته احلروف التغيري،رسالة انعدام جدوى

.بني اهلمس واجلهر اكسب إيقاع األبيات كثريا من اجلمال املسند لعنصر التنويع
ما أرانا نقول إالّ «هو تضمني لقول زهري بن أيب سلمى ) تكرار(ويبدو أن عنوان القصيدة 

نه تشابه، والغرض من هذه أي عدم جدوى الكالم أل؛)3(»معارا أو معادا من قولنا مكرورا 
هو البحث عن املختلف، كل ما قيل تشابه،  القصيدة 

تكرار الكلمة/ 1-2
هو تكرار كلمة " تشكل الكلمة الركن الثاين مباشرة بعد الصوت يف بناء النص الشعري، و

)4(" تستغرق املقطع أو القصيدة

تكرار الكلمة أبسط أنواع التكرار وأكثرها انتشارا، وهو منط شائع يف الشعر املعاصر يلجأعد
ولعل أبسط ألوان التكرار تكرار  «إليه نازك املالئكة يف قوهلا إليه أغلب الشعراء، وهذا ما تذهب

لتكرار مناذج هذا اللون من اأن«نبغي توخي احلذر يف استعماله ذلك لكن ي. ) 5(»كلمة واحدة
األصالة واجلمال إال على يد شاعر موهوب يدرك أن املعول يف مثله ال على التكرار إىل ال ترفع

نفسه، إمنا 

.211مقدمة لدرس لغة العرب، ص : عبد اهللا العاليلي-1
.290، ص 2002، 1الشعر العريب، دار أيب رقراق للطباعة والنشر، الرباط، طمن مجاليات إيقاع : عبد الرحيم كنواه -2
.30، ص 1،1988ط،لبنان،بريوت،دار الكتب العلمية،علي حسن صاعور)تح(ديوان زهري، :بن أيب سلمة ديوان زهري-3
.82حركية اإليقاع يف الشعر العريب املعاصر، ص : حسن الغريف -4
.264قضايا الشعر املعاصر، ص : نازك املالئكة -5
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من هذا اللون رديء تغلب مما كتبة املعاصرونعلى ما بعد الكلمة املكررة، واملالحظ أن الكثري
ق م: وعلة هذه الرداءة . عليه اللفظية ي تض ء  ا لشعر ن ا م ة  ئف ن طا السبل فيلجئونأ

. )1(»إىل التكرار
الذي ،الشاعر الفحلال تظهر إال عندترى أن نازك أن القدرة على استخدام تكرار الكلمة

ن جل تكرارها وإمنا على ما وراء تكرارها، وترى أن الشعراء املعاصرون يلجئو أال يعيد اللفظة من 
.البوح بكل املكنونات النفسيةإىل هذا النوع، ألن اللغة قاصرة على 

موسيقيا يرتك يف ذهن السامع ومتنح وإيقاعابالتايل فإن تكرار الكلمة مينح القصيدة نغما 
)2(النص قوة وصالبة، ألن اللفظة املكررة تؤدي دورا خاصا ضمن سياق النص العام 

تكرار الفعل - 1-2-1
يف ما جنده جمسدا على سبيل املثالا وهذ،كبري يف ديوان الشاعرأخذ تكرار الفعل حيزا

" :باقة ورد على أدونيس"قصيدة 
زمان بالندى أثلجْ ولىفقد «

الشيخ والقيصوموولىّ 
اخليل واهلودجْ ولىّ 

ودفء املوقد البدويّ 
حتت اخليمة احلبلى

)3(»ولىّ فال يبكيك ما 

ة أربع مرات، ومن هذا ترتسم الصور )وىل(يف هذه القطعة الشعرية كرر الشاعر الفعل 
وتتضح جوانبها لتعرب عن حسرة الشاعر وتعكس مهومه وعذابه يف زمن فقد كل قيمه ومعانيه كما 

.266، ص املرجع السابق-1
.169البنية اإليقاعية يف الشعر اجلواهري، ص : مقداد حممد شكر قاسم -2
.57الديوان، ص: نصر الدين حديد -3
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لزمن الضائع الذي فة، فمتوالية الفعل املاضي تشري إىل ايصف حنينه ملاض تسوده األخوة واألل
.يدل على أفول حياة األلفة واجلماعة

" :برد من شرفات اهلمس"الشاعر يف قصيدة كرار ما ذكرهومن صور هذا الت
ْيتُ بِنفسيفقولي« َم إذا ما َر

يرى  ُمعَجب: من الطابق الال ُ
إذا ما اقرتفتُ البقاءوقولي

نبُ  )1(»بدفِء اللِّقاِء أَّنينِ ُمْذ

مرتني متواليتني، وهذا الفعل يشري ) قويل(يردد الشاعر يف هذا املقطع الشعري فعل القول 
إىل ذات تعاين الضياع، يهديها ضياء هذا الوطن منار السبيل، حني ذاك يتكرر فعل القول الذي 

ل، يشري إىل متوالية البوح، وإىل قصيدة تروي سرية ذات طوقها الواقع فأطلقت العنان حلياة اخليا
. رب إليه مكامن الرغبة

" :الشمس تشرق يف اجلوزاء"ومن مناذج تكرار الفعل ما جنده يف قصيدة 
ا إىل رحلْ ا تعرفين–الال أنت –بعيًد

َرةِ –هذِه –واعشق مجيع نساَء  الُك
فكر قليال معي يف كيفَ نرتكَنا

أو كيف جنمعها هل من معادلِة ؟
ت عاتبةً ارحل حبييب فإين لْس

وأرفع على قربي املفتوح سارييت
ولكن تذكَّر أنين امرأةٌ ارحل

ا(( )2()) التِِّبتِ ((إىل )) اإلنَك

.37السابق، ص املصدر-1
.42ص،ن،م- 2
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ة تغيري زمن ليشري إىل رغب،أربع مرات يف هذا املقطع الشعري) ارحل(يتكرر فعل األمر 
فعل الرحيل ال يتحقق إال ولعل. على احلاضرتسامىتفالذات . البغض والنفاق طلبا لعودة العدل

.من خالل الكتابة باعتبارها سلطة تغيري ومؤشر لعودة الذات إىل مكانتها

" :رسائل الربتقال"تكرار الفعل يف قصيدة يستخدموكذلك
على وجه النوائب هائمةأراك«

الليل مساؤك أم مساؤك غائمة
يف أهداب حزنك رمسهاالشمسأرى

)1(»جزيرة ضوء يف عيونك عائمة

الذي حييلنا إىل املعاين الروحية املختزنة جتاه ) أرى(يف هذين البيتني يستوقفنا تكرار الفعل 
فلسطني وما تعيشه من ظلم واستبداد، وتتخذ هذه املعاين منحى تصاعديا من الداللة املادية إىل 

اليت عاشتها فلسطني ومازالت تعاين الصورة احلقيقية لطبيعة املعاناةفالشاعر رسم. املعاين الروحية
وتنكر العرب خاصة دول اجلوار هلذا الشعب وتركه وحيدا يف ساحة ،من ظلم احملتل وجربوته 

احللم للسمو على الواقع والعيش حلظات منوقد اختذ الشاعر فعل الرؤية أداة .املواجهة والصراع
.، وأفاد هذا التكرار التوكيد على التفاعل واألملالواعد

.69، صالديوان: نصر الدين حديد -1
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تكرار االسم - 1-2-2
هو عبارة عن تكرار الشاعر السم معني يف قصيدة، سواء أكان هذا االسم علما على شخص أو «

.)1(»علما على مكان ما فإنه يشي بعالقة عاطفية خاصة تربط بني الشاعر وهذا االسم
" :آنست حبرا "يف قصيدة تكرار االسم ما جنده استخدام الشاعر لومن مناذج 

ُلماآتٍ  على ظهِر فيلٍ أقتفي ُح
م احلُزَن من ياٍء إىل أ ّد فِ لِ ُألَه

، وفوقي خفافيٌش تالحقينآتٍ 
تـُْلِقي َعَليَّ مناديالً من الكَلفِ 

بٌل أُطاِولهُ آتٍ  ي َح ويف مْعَصِم
ُه الدنيا مَن الطََّرفِ  ُك سِ واحلبُل ُمت
ا باالً من َضفائِرَِه َأُشدُّ حنوي جِ

فِ فـََتستحيُل  ثَعابِيًنا من اَألَس
ا العمر متثاٌل يُعاقُرين كأّمن

 ِ ويعصُر الوقت أخنابا من الشَّغف
تُهُ  ْطَو َس فِّي َو ُغصٌن من الربق يف َك

توِّزُع الغيَم للّصحراء بالنُُّتفِ 
)2(أنا رغم أنفِ املوتِ من سقرٍ آت

.  إصرارا من الشاعر على العودة) آت(يتضح لنا يف األسطر السابقة التأكيد بتكرير االسم
االهتمام وداللـــــة يف املقطع) اآليت(أصله املكرر فمن خالهلا تربز نربة حتد واثبات للذات واالسم

.واحلاضر واإلحلاح على فعل العودةوجتاوز املاضي باملستقبل

، مصر،لنشر، اإلسكندريةمجاليات النص الشعري قراءة يف أمايل القايل، دار الوفاء لدنيا الطباعة وا:حممد مصطفى أبو شوارب-1
.30ص1،2005ط

.14، صاملصدر السابق: نصر الدين حديد 2-
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اد ، و هذا التجاوز اللغوي و يشكل االنزياح الرتكييب نوعا من اخلرق ينفث يف لغة مغايرة على املعت
منو نصيا أسهم يف ) حبل ، و احلبل (يوافقه جتاوز ذايت و شكل التداعي الصياغي  بني اللفضتني 

.النغم املوسيقيمد التنامي احلدث ونوع من 

.ويبدوا أن التكرار أسفر عن من الصمود املقاوم لذلك الصراع األبدي بني اإلنسان والوجود

" عةال زال نريون يدس يف جيبه وال"يف قصيدة كذلكتكرار االسم  وقد استخدم الشاعر
اأيّار« ما بلغ الفطام وإّمن
)1(»شاخ على النهود وخرّفاأيّار

تتحدث هذه القصيدة عن الربيع العريب وإحساس الشاعر مبرارة الواقع الذي خيلو من كل 
القائمـــة، وبالتايل تظـــل الذات اإلنسانيــة تعاين مظاهر السعــادة واألمــن واالستقـــرار نتيجـــة الثورات

ار يراد به التأكيد على أن الزمن الراهن وتكرار شهر أيّ . الضياع يف زمن يفتقد كل معامله وأسسه
هو زمن الذل واالنكسار فكل ما يريده الشاعر أن تعيش الشعوب العربية بأمان واستقرار ولو مل 

القليل، كما يتخذ موقفا تارخييا من احلروب والقتل والدمار وتأكيد يتوفر هلا من سبيل العيش إال
وكل هذه التكرارات تعرب عن صدى صوت الشاعر واجلماعة وما يعتليها من مهوم . احملبة والسالم

.وأحالم وطموحات
" :باقة ورد على أدونيس"ومن القصائد اليت جسد فيها الشاعر هذا النوع التكرار 

ليلىحببها فال قيس يهيم «
)2(»به تأبهىليلوال 

مخس مرات، ويبدو ) قيس(سبع مرات و ) ليلى(ر االسم تكراالقصيدةنالحظ يف هذه 
ليلى الذات الضائعة، فالشاعر جلأ إىل مغايرة النص األنثى و الراهن يشري إىل الزمن أن الذكر قيس

.25، ص املصدر السابق-1
.28ص الديوان،،نصر الدين حديد-2
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فالذات تدور يف دوامة الضياع الغائب وتبديل ثنائية العاشق واملعشوق إىل جدل تنافري قائم، 
ايد الذيلزمن يطغى عليه الظلم واجلور وتس من  لز ة ا لعود ة  اهد تسوده حيــاة األخـــوة عى ج

ومن هنــا جنــد أن الشاعـــر من خالل تكراره هلذه الثنائيــة املتنافرة يكشف عن تشظي . واجلماعة
). الراهنالزمن (الذات، واضمحالهلا أمام إصرار وعظمة اآلخر 

الشمس تشرق يف "أيضا ما جنده يف  قول الشاعر ضمن قصيدة االسمتكرارومن صور
" :اجلوزاء

تُبين عيناكَ يا رجلمتى« سَتْك
ما زْلتُ َأحبثُ يف عينيه عن لُغيت

ْذ بيديمتى نكَ من يدعوكَ ُخ أَرى ِم
لَنشرتي لعبة األطفال يا أبيت..
متىألفو ألف و متىومتىمتى
)1(»كالقطط اجلوَعى بقافييتمتوءُ 

عدة تساؤالت الذي أسفر عن) مىت(اسم االستفهام يبدو جليا يف هذا املقطع سيطرة
واستفسارات مثرية للقارئ جتعله جيتهد إلكمال النص واالقتناع بإجابته، فمن خالل تكراره 

د حالته النفسية للسؤال الدال على الزمن يبحث عن خمرج وزمن الكتابة والكلمة، فالشاعر جيس
عرب أسلوب االستفهام ليعلن رفضه للوضع الراهن، وهذا األسلوب ما هو إال حلقة متصلة من 

هذا التكرار يف تعزيز اإليقاع وإنتاج لنفسي اليت تسكن الشاعر، وقد أسهمحلقات التصوير ا
.تناسق وانسجام داخل املقطع إضافة إىل تضافر املعاين وتعميق الدالالت

ما سبق أن تكرار الكلمة يلعب دورا هاما يف نسج خيوط موسيقى القصيدة وخالصة 
.ورفع مستواها الشعري وثراء إيقاعها

.58، ص املصدر السابق-1
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تكرار العبارة / 1-3
ال ينتهي التكرار يف الشعر املعاصر عند حدود تكرار احلرف أو الكلمة بل يتعدى ذلك يف  

النوع من التكرار يسهم يف تغذية إيقاع كثري من األحيان إىل تكرار العبارة، وال شك أن هذا 
شاعر عن طريق الكشف عن املرآة العاكسة للحالة النفسية لدى المبثابة عري، ويعداخلطاب الش

.إيصاهلااملراداألفكار 

فتسهم هندسيا يف «فتكرار العبارة يرد يف صورة مجلة حتكم متاسك القصيدة ووحدة بناءها
رسم معامل التقسيمات األوىل ألفكارها، السيما إن كانت حتديد شكل القصيدة اخلارجي ويف

)1(»ممتدّة، وهو بذلك قد يشكل نقطة انطالق لدى الناقد عند توجهه إىل القصيدة بالتحليل

وترى نازك املالئكة أن هذا النوع من التكرار يف الشعر احلديث أقل منه يف الشعر القدمي     
يلي تكرار الكلمة تكرار العبارة، وهو أقل يف شعرنا املعاصر، وتكثر مناذجه يف الشعر «

فاليوم أصبح . ومع شعراء زمننا الراهن ميكننا أن ننفي ما قالته نازك عن هذا النوع،)2(»اجلاهلي
.تكرار العبارة منتشرا يف كثري من القصائد

:وينقسم تكرار العبارة إىل 

الجملة الفعلية –1-3-1
للفعل  دور كبري يف تعزيز اإليقاع وإضفاء نوع من احلركة واالستمرارية على القصيدة

:"حجرية "ومثال ذلك ما ورد يف قصيدة 

عند الصباح الباكرأيقظتها
وعلى نوافذها نـََقرْتُ كالطَّائِرِ 

لَ ِقبـَْليتأَيقْظُتها حىت أُعّد

.101التكرار يف شعر حممود درويش، ص : فهد ناصر عاشور -1
.233قضايا الشعر املعاصر، ص : نازك املالئكة -2
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َغاِدريوأقولَ للّشمس القدميِة 
ْثلنا ُقومي فَإن اَألرضَ حتَْلُم ِم
ْسكُ ساَق ليلٍ عابرٍ  والّضوُء َمي

كقطة بيتيَّةتتظاهرين
)1(تـََتظاهريبالّنوَم حَني ُأحبّ أن 

واليقظة يف ؛وهي عبارة عن مجلة فعلية السطرينيف مستهل )أيقظتها(تتكرر عبارة 
اجلديدة، فالشاعر من خالل هذا التكرار يريد بالذات الصباح داللة على اليوم اجلديد واإلشراقة

ت مالذها أي عشقها املرغوب، وتتكرر عبارة التلقائية، حيث جتد الذاالصفاء والنقاء و العودة إىل 
تسعى إىل االستمرارية وترغب يف التخلص من احلالة الشعورية هلذه الذات اليت تتظاهرين عاكسة

.الكراهيةزمنها القدمي الذي متأله 
وفيما يتعلق كذلك باجلملة الفعلية نرصده من خالل قول الشاعر 

فإن البحر للغرقكوني ألجلي
وحلقي يف مياه الروح وانطلقي

حربا كنت أذرفه... دمعي حتجر
)2(مثل الصخور على سفح من الورق 

"دروبويف كفيك خارطيت "أربع مرات يف قصيدة) ألجليكوين (إن تكرار صيغة األمر 
يكثف الطلب ويزيد يف اإلحلاح على معىن االحتواء، فتكرار العبارة يف مستهل كل مقطع شعري 

تها، ألا جاءت عفوية نابعة من كثافة عاطفية مشحونة بكل مش اط بس قي رغم  ل املت طب  ق اعر تست
احلبيبة، هذا تصاعد التكرار تبعا لتصاعد املشاعر وتدفقها جتاهوبناء على. احلب واألمل والتفاؤل

:ويتطور هذا التكرار من خالل تطور للصور اليت استخدمها الشاعر، وهذا ما توضحه الرتسيمة 

.17، ص الديوان: نصر الدين حديد -1
.77ص،ن ، م-2
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وهكذا ميكن اعتبار التكرار االستهاليل التصاعدي منجزا مجاليا من منجزات القصيدة «
)1(»للشاعر التصاعد بتوتره بشكل مؤثر ومعرب مجاليا يف بنية القصيدةاحلديثة على حنو يتيح

"أنت.. كّل النساء"تكرار أيضا ما جنده يف  قول الشاعر ضمن قصيدة الومن صور هذا 

أن أطوي املسافةحاولت
كِ  حول خصركِ كي أضّم

يف الورق
أن أحتّل صدركِ حاولت

من شروق اجللنار
إىل مساءات احلبقْ 

ترتيب الكواكبِ يف نوافذ مقلتيكِ حاولت
لكي أُطل على املساءْ 

ملا رأيتُ البحر خيتصر السماء
على شفاهك يف املدى

)2(تقبيَل األفقْ حاولتُ 

.157مجالية التكرار يف الشعر السوري املعاصر، : عصام شرتح -1
.46، ص الديوان: نصر الدين حديد -2

فإن البحر للغرق

نسيما كوين ألجلي
شتاء

أعاصري
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اليت األسطر أربع مرات يف هذه) حاولت(ما يالحظ هنا أن الشاعر كرر اجلملة الفعلية 
ا حتمياأمر الذي لعودة إىل أرض الوطن اليأس، وبذل كل ما هو ممكن لتوحي بعدم االستسالم و 

فمن خالل هذه التكرارات نستشف أن الشاعر جيسد شوقه وحنينه إىل أرض الوطن . ال حمالة عنه
. إال أن الظروف حالت دون ذلك

الجملة االسمية - 1-3-2
" :رسائل الربتقال"من بني املواضع اليت جسدت تكرار اجلملة االمسية ما جنده يف قصيدة 

طهر مرميعلىالمس«
)قانا(ترفل يف ثوب 
)اخلليل(وحتمل بني يديها 

طفلةعلىسالم
يف صباها تسمى

لى حزا  )1(»))غزة((ع

يف بداية كل مقطع من مقاطعها )علىسالم(عبارة يكرر الشاعر يف هذه األسطر 
الدفقة الشعورية  
لريسل السالم بطريقة متكافئة إىل فلسطني عامة وغزة خاصة، فهو يعرب عن مدى فخره واعتزازه 

.مهر عزم دماء سكبت على أرضها

رفَ "أما يف قصيدة  سْ بـُرٌْد من ُش :اليت يقول فيها الشاعر " ات اهلَْم

مُّكِ فماذا نوع العيار؟يـَُه
مُّكِ وماذا  أالَّ تكوَن السَّماءيـَُه

.33-32، ص املصدر السابق-1
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ُمقّعرة الّشكل كي ال ترى وجهها
؟ يف مرايا البحارْ

كـَ يوماذا أين تسرَّبتُ هّم
من درس أنثى

..تُريُق ِطالَء األظافر والعطر
تُ أعرفُ  واللَّْس

؟مث متارُس يف  شفتيها احلصارْ
)1(ختتفي خلفامرأةفيا 

ما ميكن مالحظته يف هذه املقطوعة تكرار عبارات ومجل ذات مضامني وصيغ خمتلفة، 
فالشاعر يكرر مجلة االستفهام ثالث مرات وذلك ما جعل اإليقاع الناجم عن التكرار متنوعا،

مساندا  تكرار االستفهام عامالولقد كان «الكيان املطوق بأسيجة األوجاع والعذاب عن للبحث
تقوم اإلشارات اللغوية بدورها باإلحياء ةبيئة الشاعر عرب اللغة، ومن مثيف جتسيد ما يدور خب

نسق االستفهام كان وسيلة فعالة يف إعطاءمبضمون هذه اخلبيئة من أفكار ومشاعر كامنة، أي 
.)2(»عالئقي

حبثا عن حياة ال مرتني ليجسد نوعا من التخطي، ) يا امرأة(عبارة وكرر الشاعر أيضا
ومجع الشاعر يف هذه املقطوعة . تتحقق إال من خالل الكتابة اليت تغري الواقع الفعلي وتبدل املنطقة

باستفزاز املتلقي اعرالشيثبت اهتماماإلنشائيةاجلملة ىبني تكرار االستفهام والنداء، والرتكيز عل
.وحتريض وعيه حىت يشاركه املعىن

.33-32، ص الديوان: نصر الدين حديد 1-
95،صأسلوب التكرار يف شعر نزار قباين: مصطفى صاحل علي- 2
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وحي شعر نصر الدين حديد وجد عن قصد ليومما سبق خنلص إىل أن تكرار العبارة يف 
عىن بغرض إقناع املفكرة وتوكيد الدعم إىل بدالالت يريد الشاعر إيصاهلا للمتلقي، كما يهدف منه 

.أيضا املتلقي وإثارة انفعاله

تكرار المقطع  / 1-4
أكرب أجزاء القصيدة «ا يسمى بتكرار املقطع، الذي يعدمن تكرار العبارة ننتقل إىل م

:، وهو عبارة عن تكرار مقطع يف القصيدة، و يتم عرب منطني )1(»احلديثة

أن يفتتح الشاعر قصيدته مبقطع وخيتمها به أيضا، والثاين حياول فيه الشاعر التخلص «:األول 
)2(»من االنغالق بإحداث بعض التعديالت على املقطع املكرر وذلك إما باحلذف أو الزيادة

أن يعتمد «وترى بأن سر جناح التكرار املقطعي هو ،تؤكد نازك املالئكة على النمط الثاين
)3(»الشاعر إىل إدخال تغيري طفيف على املقطع املكرر

" :باقة ورد على أودونيس" وهذا النوع من التكرار جنده جمسدا يف قصيدة 

قفا نضحكْ 
فهذا الربع ليس لنا

ولن يصغيك ما ابتال
وإن الليل قد أوشكْ 
)4(فهل تبكي على ليلى

.268التكرار يف شعر حممود درويش، ص : فهد ناصر عاشور -1
.86-85يف الشعر العريب املعاصر، ص اإليقاعحركية : حسن الغريف -2
.270قضايا الشعر املعاصر، ص : نازك املالئكة -3
.57، ص الديوان: نصر الدين حديد -4
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ما نالحظه يف هذه القصيدة تكرار املقطع الشعري أربع مرات، والذي أسهم يف ترابط بنية 
يسهم يف حتديد املعىن ،فضال عما أداه من وظيفة افتتاحية بوصفه منبها أسلوبياالقصيدة وتالمحها 
:القيس املتمثل يف بيت إمرئمن خالل مفارقة النص الغائب،األساسي للقصيدة

) 1(»قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزل            بسقط اللوى بني الدخول فحومل«

ية كمية صارخة بعدم موافقة هذا الزمن ية بن هالل ت االس ية  بح البن تص اس  األس ا  لى هذ وع
سؤال استنكاري مكرر يبدي " فهل تبكي على ليلى"للشعراء، فهم مغرتبون فيه، لذلك تأيت الزمة 

فيبحث عن اإلجابة اليت خيفيها بني إنكار ومكابرة والبحث عن خمرج من هذا ،فيه الشاعر احلرية
.الوضع الراهن

ومما سبق نستنتج أن للتكرار املقطعي حظا غري وافر يف ديوان الشاعر، لكنه وفق إىل حد 
ما يف هذا التغيري الطفيف الذي أجراه على املقطع ألن هذا التغيري جاء خادما للمعىن العام، 

.       ومكثفا للداللة الشعرية يف النص

.110ص ،5،2004ط،لبنان،بريوت،دار الكتب العلمية،تح مصطفى عبد الشايف،الديوان:القيس ئمر إ-1



امتــةاخل
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ة ــــــــــالخاتم

:مما سبق خنلص إىل جمموعة من النتائج 
 وهو من األسلوبية اليت شاعت يف الشعر العريب قدميه وحديثهيعد التكرار مسة من السمات

لتوضيح املعاين وإيصاهلا إىل ذهن أداةعناصر التبليغ يف الشعر العريب املعاصر، فهو أهم
.املتلقي
حتقيق ماء واحملدثني عن اإلعادة، وهو ظاهرة نفسية تسهم يف مل خيرج تعريف التكرار عند القد

.النصينياالنسجام والتماسك 
 مرتكزا بنائيا هاما يلجأ إليه الشاعر "ديوان رجل بربطيت عنق"يشكل التكرار خبصائصه يف

.ألغراض فنية ونفسية
على اجلانب اإليقاعي البحت، بل تعدى ذلك إىل اجلانب املختلفة التكرار بأمناطه مل يقتصر

ر االستهاليل، اخلتامي، التكرا: ديوان الشاعرالداليل، ومن أهم األمناط اليت وجدت يف 
.الالزمة والرتاكمي

 يف الكشف عن احلالة النفسية للشاعر وحتقيق إيقاع داليل داخل تكرار االستهاليلالأسهم
.النص
اخلامتة النصيةإيقاع لتكرار االستهاليل، إال أنه يثري يفدورا مقاربا ليؤدي التكرار اخلتامي.
املوقف الشعوريوأبرزيا،نصا انسجامحقق التكرار الّلزومي.
ية للشاعر وشحن النص بلغة عاطفية مؤثرةعلى تصوير احلالة النفسعمل التكرار الرتاكمي.
 إذا كان التكرار مبثابة املرآة العاكسة ملا يدور يف ذات الشاعر فإنه يتم عرب مستويات عدة

.تكرار احلرف، الكلمة، العبارة واملقطع: أمهها 
 على ى بنية املقطع وقد ركزت الدراسةعبارة عن تكرار حرف يهيمن علتكرار احلرف هو

.اليت تعمل على تأكيد معاين بعينها دون أخرىحروف املعاين


.قوة تأثريية



55

ون العام مفتاحا لفهم املضمبوصفه، ما كررتكرار العبارة هو تكرار يفصح عن مضمون
تقوية من توازن هندسي وعاطفللنص، إضافة إىل ما حققه
.املعىن وتوكيده وإقناع املتلقي

ولكن الشاعر جنح يف التغيري الذي أحدثه كاد خيلو يف الديوانإن التكرار املقطعي ي ،
.يف املقطع الذي وجد

قد أضفى التكرار رقيا ومجاال واضحا يف هذا الديوان ونقله إىل مصاف الشعر املتميزل.

هذه الدراسة حاولت الوقوف على أهم اجلوانب اجلمالية والداللية نقوله أنوكل ما ميكن أن 
.اليت أحدثها هذا الديوان من خالل احتوائه لظاهرة التكرار بطريقة مميزة جتذب انتباه القارئ إليها

.واحلمد هللا رب العاملني



امللحق
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الشاعر نصر الدين حديدسيرةنبذة عن -1

:نشأته-1-1
أى . وعاش مبدينة بسكرة1983نصر الدين حديد شاعر جزائري ولد باجلزائر العاصمة سنة 

. علومه االبتدائية يف مدرسة زاغز جلول واملتوسطة يف رضا حوحو، أما الثانوية يف حممد جباوي
قسم اإلعالم ختصص اتصال 2005جبامعة حممد خيضر وخترج منها عام 2001التحق سنة 

وحتصل  على شهادة املاجستري يف الدراسات القانونية واإلعالمية من جامعة وعالقات عامة، 
.يوسف بن خدة باجلزائر العاصمة

الوظائف التي تقلدها-1-2
.جبريدة وقت اجلزائراصحفياشتغل-
بني الطب "صة حلاوقع قناة الوطن اجلزائرية ومقدممبتحرير للاورئيساصحفييشتغلحاليا -

"واألدب
المشاركات األدبية والتتويجات-1-3
2009اجلائزة املغاربية األوىل مبهرجان الشاطئ الشعري بسكيكدة -
2012" اجلزائر ضيفة شرف" املشاركة يف املهرجان الدويل بباريس -
2013اجلائزة األوىل يف مسابقة الشعر الفصيح بوادي سوف -
2013وثقافة اجلائزة الثانية يف مسابقة الكلمة ملؤسسة فنون -
2013" معاشييعل" اجلائزة األوىل يف مسابقة رئيس اجلمهورية املسماة -
اإلصدارات-1
)1(2013سنة " رجل بربطيت عنق"ديوان -

17:30،على الساعة2015أفريل 20بتاريخ:مكاملة هاتفية مع الشاعر- 1
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الديوانمنمجموعة قصائد

*راــــــــــــت بحــــآنس*

يف.. ها قد جئتُ أمحلُ  صوتُ البحِر يف َصَد
هــذي القصائـــد مرســاة على كتفي

أخيُط فـي الريح أرواحا وأرسلها
للنجم تكتب ما قالته يل صحفي

أمتدُّ كالظل فوق الغاب تتبعين
مشس تظللين من لسعة اللهف

ْنتُ كلَّ بالد اجلنِّ من زمنٍ  َك َس
فِ مجعت كلَّ نساِء  األرض كالتَُّح

ْلتُ كلَّ قصور الدهر َأمجُعها َدَخ
!!بالُغرفِ ..مليئٌة هذه األقدارُ 

لِ  َر عاصفةٍ .. آتِ من النَّخْ ين َظْه أْح
َزفٍ  ْن َخ ليقِ ِم ويل جناحاٍن للّتحْ

آمنتُ منُذ عصوِر النَّار أّن َغِدي
يف الغصن يشتّد وال يف ظّله الورف

و  وِة الصَّخِر يـَْنُم احلبُّ داليةً من َقْس
ِ السََّعفِ  ْن قـَْبَضِة الرَّملِ جيري اخلمُر يف ِم

َأَةٌ  ْلِفي امر من جنَِّة اخلُْلِد آتٍ َخ
ِفي سِ ال َتِق للشَّْم قـََفتْ ِ ُل ِإْن َو ُو تَق

ينِ  لُِّم ا ُيَك ًا ِبعيَنيَه آنستُ حبر
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حالِ ال ختََفِ  يقول ألقِ عصى الرتِّ

هْل ذنبها حّبُة التفاح ِقيَل هلا
ِني يف الشَّرفِ ؟ مطعونٌة قبضُة السِّّك

كاياٌت ُمؤجلةٌ  ماِء حِ ذنبُ الّس
ليسَ الّزماُن يِفي.. وكّل ذنيب أنَا

ُلما آتٍ على ظهِر فيلٍ أقتفي ُح
م احلُزَن من ياٍء إىل أ ّد فِ لِ ُألَه

، وفوقي خفافيٌش تالحقين آتٍ
تـُْلِقي َعَليَّ مناديالً من الكَلفِ 

بلٌ  ي َح أُطاِولهُ آتٍ ويف مْعَصِم
ُه الدنيا مَن الطََّرفِ  ُك سِ واحلبُل ُمت

ا باالً من َضفائِرَِه َأُشدُّ حنوي جِ
فِ  فـََتستحيُل ثَعابِيًنا من اَألَس

ا العمر متثاٌل يُعاقُرين كأّمن
 ِ ويعصُر الوقت أخنابا من الشَّغف

تُهُ  ْطَو َس فِّي َو ُغصٌن من الربق يف َك
توِّزُع الغيَم للّصحراء بالنُُّتفِ 

آت أنا رغم أنفِ املوتِ من سقرٍ 
مِع االنتظاِر ُأف )1(حىت أقول ِلَش

.15- 14-13-12، صالديوان:نصر الدين حديد - 1
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*ةــــــــــحجري*

أيقظتها عند الصباح الباكر
وعلى نوافذها نـََقرْتُ كالطَّائِِر 

َليت لَ ِقبـْ أَيقْظُتها حىت أُعّد
وأقولَ للّشمس القدميِة َغاِدري

ْثلنا ُقومي فَإن اَألرضَ حتَْلُم ِم
ْسكُ ساَق ليلٍ عابرٍ والّضوُء  َمي

تتظاهرين كقطة بيتيَّة
بالّنوَم حَني ُأحبّ أن تـََتظاهري

ّوري  َ لنيَ ُوّ َ حت يف ِ ك نت يا  أ
مامٍة حتت الشِّتاء املاطر حلِ

حىت أقاوم يف صباحك مرةً 
شفتِني تلتهماِن كّل َمشاعري

مل أدِر حىت اآلن كيف أصُري يف 
ِطفال بعامي العاشر ؟.. ُحضن اهلوى

ماذا فعلتِ ؟ لتجعلي من رغبيت 
قططا تنام على رصيفٍ شاغر

وكأنين يف احلبّ أَدخل مسرحا
لكنين وحدي اشرتيت تذاكري

غري التَّأُمل صامتا.. ال نصَّ يل
ال مشهدا يف العرض غري ستائري
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فإذا انتهى الفصُل األخُري وَصفََّقتْ 
َرْقتُ كّل َسجائري.. يل ِوحديت َأْح

احلجريُّ يف حيب هلاإين أنا 
مازِلتُ َأِحنتُ يف الكهوف دفاتري

حجرية كل اعتقادايت أنا 
ما زلت أمشط شعرها بأظافري

مستذئب يف احلب ُأشبُه رغبةً 
يف اإلحبار مثل مغامر.. يف القتل

))أحبها((إذا حاوْلتُ َقولَ .. َأعوي
))أحبها حبناجري((فأنا أقوُل 

حضين يعّلمها بكل بساطة
اكتشاف النار دفئ ينايرقبل 

أتيت حممال.. قُرصانيت
خبرائطي جبواهري بعساكري 

اليتوكاهنيت.. وبوصليت..ورقي
قرأتْ بكفي كل حظ عاثر

ّد تطريف  ال زِلتُ ُمقتنعا حلِ
أن احلياة تريدين كمسافر

ألُدير كل حرب فوق منابري

ألعلِّم األشياء أن البدء يف 
اليت التصقت بنهد ماكرشفيت
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في كــ  خلف ستارةٍ )) ماتادورْ ((ختُ
ختفي نصل سيف غادرِ .. محراء

وأنا ككل بناية إن أرمتي
)1(..منها أعّد طوابقي آلخر

*ال زال نيرون يدس في جيبه والعة*

يف ساعة كانت ُتشُري إىل الكفى
لفَظ القطاُر حمطًَّة مثّ اختفى

كأنهعاُم مضى، برُد اللقاء  
ليل يعلق يف عيونك معطفا

بيين وبينك قبلتان ورغبة
تسكُن متحفا–يف أمحر الشفتني -

بيين وبينك دمعتان توقفت
إحدامها لتقول لألخرى كفى

بيين وبينك موعٌد وحقائيب
قطٌط على قدمي متّر تلطّفا

أطفأت أعقاب األصابع كلها
فتصاعدت لغة املواجع أحرفا

وجدتهقليب على ورق احلنني 
أمضى بآخر صفحة وتوقفا

اللحن ينبش فوق قربي قصيديت

.21-20-19-18-17الديوان ص : حديدنصر الدين- 1
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فا عن عظم ناي بالرتاب تلّح

كل الذي أخشاه يف كتب اهلوى
أن تأخذ الكلمات شكال مقرفا

ال اخليل تعرفنا وال بيداؤها
ما عاد يعنيهم بأن ال تعرفا

كل الثعابني اليت يف صوجلان 
عروبيت تركته حىت تزحفا

الفطام وإمناأيّار ما بلغ 
أيّار شاخ على النهود وخرّفا

مازال نريون يدس جبيبه
وّالعة العهد القدمي ليقصفا

دمٌع تزئبَق يف حرائق ُكحله
س وانطفا وينايٌر مشع تكّد

وبعض نوافذٍ )) والبتوبٌ ((شاٌي و 
للشَّات ُتسقط يف املعابد َأسقفا

هرَّب صرخةً )) الواب كام((فيديو من 
ساء تصرّفاومذيع أخبار امل

جيش نظاميٌّ، ونقرة فأرة
ليفّرق اجلمهور أو كي حتذفا 

كل اجلرائد يف الصباح تطرفت
من عّلم التاريخ أن يتطرفا ؟
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خذ من يدي بعض الشموع لدارنا
فا فأيب ينام على الظالم تقّش

وحذاء أمي حصرته ثقوبه
حىت ظننت األرض متشي باحلفا 

أنا ذلك العود الذي خاطو له
ه بشفاهه كي يعزفاأوتار 

ال شيء يتقنه سواك ورمبا
إن قال غري هواك قال تكلفا

ما ذنبها الكلمات خترج من فمي
أليس لطعنة أن تنزفا؟..حلنا

أسفي على األعراب ما أسفوا وما
لنأسفا–عليك -تركوا لنا وقتا

القهر ليس بأن متوت بأرضنا
جوعا ولكن أن تعيش مثقفا 

قصيدةأن يكتبوا للقرب ألف 
أن ال ترى عند احتضارك ُمسِعفا

أن يسألوا الرمحان عند سجودهم
كي مينح التمثال حسا مرهفا

أن تركع الكلمات عند نعاهلمْ 
وتشدَّ كلتا الراحتني إىل القفا

أحرقتُ خلف الليل كل جنومه
ووقف ألعن صبحه املتخّلفا
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والريح مججمة خيندق نفسه
عند النوافذ كالسحاب تكثّفا

ئري حبلى بعاصفة  أتتوستا
والغرفة البلهاء تغرق يف الدفا

أا امرأة بتاسع شهرها  وك
كادت لقرب خماضها أن تقذفا

ألقى النسيم من الستار برأسه 
)1(وأتى اآلخر مشعة وتأففا

*وقوف على قارعة الصمت*

ِفي ..َفالَ تـَِق
ِئلة ٌ  ويف َعْينيكِ أْس

ها رُج ْح تـُـَد
ى  على خدِّ األَس

َدمَعهْ 
 ً ائِرة  تِ َح وال تقفي بـِبابِ الَصْم
فاهكِ اَجلذىل هلا مطٌر  فبعضُ شِ

اِقي  وأشَو
قَعه ْ  ي َو فالٌة تشَتِه

لي  وال َتَس
تْ بَِيِدي  طُُيوَر الِعْطر كيفَ تَلثــََّم
واَر ذاكَريت  وكيفَ تسلـَّقتْ أْس

ريت  ِ ..ُمذَك كتابَايت
قواريرًا من اهلذياِن 
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يف جرَْعهْ 
وايٍة َصادفتُ  فذاتَ ِه

االيت  ى رَس َد ا الربيِديِّ على إْح طابَعَه
عهْ  يٌل رَاقينِ مجَ مجَِ

 ِ كايَايت فيوُسفُ يف حِ
ي  قتيٌل َرغَم ما قالوُه عْن قلِم

 ِ الذي يغفو بثوبِ الذئب 
فوَق قميصِ أوْرَاقي 

ي ربْ وحِ
تِلكُم الُبقعهْ 

َصُفوا قتيلٌ  َرغَم ما َو
لىَ ... بأنُه آية ٌ يف اُحلسِن  بْل أْح
ِعي ..فال تَد

ي عكِ السَّاِه أَصابَع َدْم
زنًا دابِ ُح من األْه اكني ٌ َك ُعها َس تـُقِط

ْ ..ِقطعةً  ِقطعه 
قيت  ِعي ُمراَه ال تَد َو

ي وِر فِم ُس افُر مْن ُج ُتَس
تـُودُِّعين 

وِْعِدناَ  ي ُدوَن َم ِض وأْم
وَمعي وُدوين ومتضي ُدومنَا

 ْ ُدومنَا َرجعه 
اِر الُعمرِ  ْن جَد فتفلتُ ِم
 ِ ات بني عقاربِ اآلَه

..دقاتٌ 
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مشعهْ  ُبوا مشعة ً فيخْ
..وال َتقِفي

قـَفتْ  تْيكِ قْد َو ويف شَف
 ِ ب لُو فيالُق َصوِتكِ املَْص

 ٍ فوَْق جياِد أسئلة 
ا قـَُبلٌ  ِا اي لى َر ع

ا تِلـَُه تـَُر
مَن األنـَّاتِ واللوعهْ 
تـُشهُر يف مَياديين َو
تها  اَم يوفا ً البِتَس ُس

اسِ  َس وا أمجََْل اإلْح لتغُز
ِدي  َس علَى َج ن ٍ ْن ُمُد ِم

وْعهْ  ى الَر أنا يف ُمنتَه
..فال تقِفي
ألتكِ أنْ  ...َس

فال تقفي
َر يف َعينيكِ  علتُ الَبحْ فإين قد َج

ة اهلَوى يف املَوْجِ  َم عاِص منُذ ُسقوط ِ
بعهْ بَني َعجاِئيب  الَس

فإن الَنتْ يدي واهتزَّ 
في  من أَس ُر األرض ِ خْص
من البـَْلوى ومدَّ الليُل أسرابا ً
حطـَّتْ على كـَتِفي  يدا ً

اِر الّشمسِ  وحاكتْ يف مَس
 ِ وفَق منعطف موتا ً

وإن َغرقتْ على َصدري
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 ِ عصوٌر من جبال القـُطب
 ٍ ٍ ..من يَأس  ومن حمَِنٍ .. ومن أمل 

وذابتْ يف َصدى شجين
ِْلي كـَفين ف قومي وامح

واألِلفِ  َحبرفِ الالم ِ
)1(..وال تقِفي

*برد من شرفات الهمس*

تقوُل وقْد َرمسََت من دمي
:قبلًة على اجلدار 

))أحّبكَ طبعا((
رْتُُه بعدها وآخر شيٍء تذّك

دخاٌن تصاَعَد من فوهة البندقيِة 
قبل مساعي إطالق نارْ 

وتسألين بعدها كيف أمضيتُ وقيت
مبشرحة البحث
عن رغبة يف احلياة

بال شفتني 
ماء تْ للّس مبشرطها. وقد لوََّح

..حينما ودعتين
فأبّنت كل احلقائب من

خلف باب املطار

باحرتاق الندى فوق خدِّ البنفسج
واجللَّنار
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فيا وجعي العذب يا صوت ومهي
إذا ما استقرت شظايا 
الرصاصة ما بني َحلمي 
مُّكِ نوع العيار؟ فماذا يـَُه

مُّكِ أالَّ تكوَن السَّماء وماذا يـَُه
ُمقّعرة الّشكل كي ال ترى وجهها

؟ يف مرايا البحارْ
ك أين تسرَّبتُ  وماذا يُهّم

من درس أنثى
..تُريُق ِطالَء األظافر والعطر

تُ أعرفُ  واللَّْس
؟ مث متارُس يف شفتيها احلصارْ

فيا امرأة ختتفي خلف
ملراياوجه ا

وترمي بأطباقها النرجسية
من شرفات العيون دموعا

ّطَم وجهك من ألف عاٍم ؟ تُراه حتَ
وال صوت والصوت لالنكسار  

ويا امرأة ال جتيد سوايْ 
مىت تعرفني بأين 

..أنا من صنعتك يف البدئ
كانت دفاتر شعري..

...وكنت أنا
مث بعد جميئك جاء النهارْ 
مىت تعرفني بأّين حني 

أكون معك
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بأنَّ البقاء على كوكب األرض
ما عاد جيدي

كأن الذي ضاع منكِ أضاعك مين
وقد َضيـََّعكْ 

دي وأشعُر أين أسُري على الدَّرب وْح
ورغم انتمائي إىل شفتيك
يُطاردين الشوق أن أمسعكْ 

وأمشي معكْ 
وأنتِ بقريب

كأنك كالظِّل متشني بعدي
أراكِ شراعاً برغِم األعاصري

ِ مل  ير  َن بالصَّمت َد َْع تبك وجهاً َمت
رايا بردِ  مثل َم

وكعباً يثرثُر فوق الرصيفِ 
كأنه يقرأ كفَ 

اخلُطى يف جنوم الفلك
ُه جيدا حني يقلبُ بالِعْطر ِفنجان ورْدي ُم َه وأَفـْ

وأعجُز أعجُز أن أفهمكْ 
فيا أنتِ يا نكهَة االحرتاق بربدِ 

هة الربد نارْ  الشتاء إذا كان يف ُنْك
قاأحبك ح

وحني ال أكوُن معكْ 
ِثُر كّل النساء ..أُبـَْع

مبجموعيت األنُثوية
عكْ  يْ َأمجْ َك



71

نا ومنشي و كلُّ اخلطى خْلَف
ربِ محاٍم هوى يشَربُ  سِ َك

فهل ضيع العمر من كان مثلي
وعيناكِ عندي مها الكوكبُ 
فللمرة األلف يف قرعة 

الختيار النساء لكِ أسَحب
ْيتُ بِنفسي  َم فقويل إذا ما َر

يرى  ُمعَجب: من الطابق الال ُ
وقويل إذا ما اقرتفتُ البقاء
نبُ  بدفِء اللِّقاِء أَّنينِ ُمْذ

عرا إليكِ  أنا لستُ َأكتبُ شِ
)1(ولكن عيناكِ من تكتبُ 

*الشمس تشرق في الجوزاء*

بعثر شفاهكَ يف صويت ويف لغيت
واسحق حبضنكَ أطواقي وأسوريت

تين يف ليلة سرقتْ  إن كنتَ رَاقْص
ضوًءا تطايَر من أضالع مدفأةِ 

ا امرأةٍ  فأنتَ راقصتَ كعبا دوَمن
ي بِّل فِم بل أمحَر الشفةِ .. ومل تـَُق

ماتت لقاءاتنا احلمقاء يف زمن
من ظنَّ فيه بأن احلبّ مل ميتِ 

ا الزلتُ أذكر كم أخفيتَ يف يِدَه
هربتْ من َصمتِ أسئليتأصابًعا
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ورحتَ خترتُق األشواق من ورق
تُلقيها على دعةِ ..مثل الزوارق

ٍم أُطاردها تلك الفراشات من وْه
 ِ كم أمسكتْ راحيت منها وأفلتت

حاولتُ أن أَرمتي من ناطحات فمي
للمرة األلف مل تَنجح حماوليت

فنا صويت ختشَّب فأجعْل لوحُه ُس
أورديتتذوبُ إن نُِقعتْ يف ماء 

ف على بسميت السمراء إن غرقتْ  جّد
يف الصدر وابتلعت آهات أشرعيت

ما كنتُ يوما أنا يف احلب سيدةً 
حىت مسعتكَ تدعوين بسّيديت

تُبين عيناكَ يا رجل  مىت سَتْك
ما زْلتُ َأحبثُ يف عينيه عن لُغيت

ْذ بيدي نكَ من يدعوكَ ُخ مىت أَرى ِم
لَنشرتي لعبة األطفال يا أبيت

مىت ومىت ألف ألف مىتمىت
متوُء كالقطط اجلوَعى بقافييت

تبَّتْ يدا عاشقٍ يصلى مبوعده
وتبَّ مل يُغِن َتصديقي وأمنييت

ا إىل  تعرفين–الال أنت –ِارحْل بعيًد
َرةِ –هذِه –واعشق مجيع نساَء  الُك
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فكر قليال معي يف كيفَ نرتكَنا
أو كيف جنمعها هل من معادلِة ؟

ت عاتبةً ارحل حبييب  فإين لْس
وأرفع على قربي املفتوح سارييت

ارحل ولكن تذكَّر أنين امرأةٌ 
ا((واكَ من أعمقِ  )) التِِّبتِ ((إىل )) اإلنَك

رْ بيوم قـُْلتَ أنتَ هلا فقط تذّك
ُ ردا ُب ْت َ تَك نت أنتِ ُملهميت.. وأ

وأنكِ البحُر مثَل البحِر دافئة
)1(وأنكِ الّشمُس يف اجلوزاِء أشرقتِ 

*رارـــــــــتك*

ُ .. ماذا أقول أعندي ما أفسره 
وهل تبقى لديها ما ُأجرِّبهُ 

أعيد قويل كـأفالم مدبلجٍة 
هذا الكالم على وجهي أركبهُ 

مصممة )) الليغو((كأنه لعبة 
لكي تكون بشكل كنت أطلبهُ 

الزلت أسأل إن كانت ستفهمي
وتعذر الليل إن ختفى كواكبه

سئمتُ من خمرجي 
نفس النصوص ونفس الدور ألعبهُ 

43- 42-41-40-39رجل بربطيت عنق، ص : نصر الدين حديد- 1



74

منصة ميكروفون، قاعة، ورقٌ 
وحلويل اجلمع بالتصفيق أهلبهُ 

)صول وصول...دو سي وال .. دوري وري(كأمنا 
صار اللحن يطربه.. ال و ال... ال سي و سي

صول صول.. سي سي دو ري ري دو سي ال
ال سي سي الال

لصول صو ..سي سي دو ري دو سي ال
ال سي ال صول صول 

البئر قليب وهذا الدلو أسئليت
ألقي به يف دمي حينا وأسحبهُ 

ال شيء أخفيه عن األوراق كاهنيت
والعني تكتب ما بالصمت أشطبهُ 

ال معجزات على كفي ُألظهرها
وكل من جاءين بالوحي أصلبهُ 

فإن طفوت كألواح مكسرة
أعاين غرقي موجا ألركبهُ 

ثانيةً وإن توقف هذا القلب 
فبني دقّاته صمت يعذبهُ 

دعيه يصمت بعض الوقت سيديت
)1(أحلى قصائده ما ليس يكتبُه 

.55-54-53الديوان، ص : نصر الدين حديد - 1
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*باقة ورد على أدونيس*

قفا نضحكْ 
فهذا الربع ليس لنا

ولن يصغيك ما ابتال
وإن الليل قد أوشكْ 
فهل تبكي على ليلى

فقد وىل زمان بالندى أثلجْ 
ووّىل الشيخ والقيصوم

واهلودجْ وّىل اخليل 
ودفء املوقد البدويّ 
حتت اخليمة احلبلى
فال يبكيك ما وىلّ 

فال قيُس يهيُم حببها ليلى
وال ليلى به تأبهْ 

ميّر على رسوم الدار كاألبلهْ 
فال يبكي وال يهتّز من وله وال حينو إىل قلبهْ 

فمذ رحلت ميُر هنا
فقط لقضاء حاجته

و ميضي باخلطى العجَلى
مايعتدُه بدلهْ )) اجلينز((ميُر ومن ثياب 

قد طال املكوث به )) مثبت للشعر ((عليه 
على املرآة يُفردهُ 

ليأخد شكله اإلبري قسرًا
خصلة خصلهْ 

و سرواٌل على وشك السقوط
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تعلق بني ركبتهِ ..كما أظن 
وبني أواخر اخلصر

ترى يف أسفل الظهر 
رسومات إذا أمعنتَ 

وشمٌ 
خجلٌ حتت خط الصفر ال

وال أٌم به خجلى
فهل تبكي على ليلى؟

فقيٌس مل يعد يهتم باألطالل إذ تبلى
وال حىت ارجتال الشعر إن حالَّ 

فمنذ الــ أن تدىلّ القرط من أذنيه
ميّر هنا و يف فمه

))الروك((بقايا من أغاين 
رددها بصوت سافر جهال

به وصلهْ لِقيسٍ هاتفٌ نقال ماعادتْ 
ترى يف جيبه احملشوِّ باألوراق إذ تبدو
فواتُري املكاملة اليت قد أثقلتْ محلهْ 

وكل مجيع َصنعتِه بأن يبقى
تصقا اتفهِ  يل مل ال الّل طِو

إذا منحوُه جماناً 
مكاملًة بال حتديٍد لليلهْ 

فأين عساه يلقاها
إذا مامل جيد حال؟
فقيٌس باع هاتفُه 

باجلملهْ ومعطفَ أمه الفروي 
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لَ القنوات للتِّلفاز ّو وباع حمُ
حىت طاقَم األسنان إذ يبدو جلدته
اليت ماتت ومل ترتك له من إرثها

نكلهْ 

فهل تبكي على ليلى
وهذا الربُع ليس لنا

ولن يصغيك ما ابتال
وإن الليل قد أوشكْ 

قفا نضحك وما املضحك ؟
ǃǃأمل تسمع بأن الربع ليس لنا 

نت ولكن هذه األطالل كا
يف قريب العهد إسطبال

))أعز اهللا سامعنا (( 
وقيس كان يبكيها هنا خطأً 

و ينسبها إىل ليلى 
ألن وكالة العقار باعت من قصيدته

بكاء الربع للدولة 
وأعطته طلالً 

وأوراقا مكورة من الديواِن 
يف ليلى

: وقالت يف قرار الفصل 
)1())عذرا مل جند سلَّهْ ((

.63-62-61-60-59-58-57الديوان، : نصر الدين حديد- 1
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*الـــالبرتقرسائل *

سالم على طهر مرمي
)قانا(ترفل يف ثوب 
)اخلليل(وحتمل بني يديها 

سالم على طفلة
يف صباها تسمى 

لى حزا  ))غزة((ع
هل ترى ما تبقى 

من الليل شيء طويل ؟
ثرا املهالك أمة د فيا 

القتيل لدينا يسمى شهيدا
وحنمله فوق أكتافنا للقبور

كأنا نبايعه لإلمارة 
ل صوبمن ك

لنزرعه وردة يف تاللك
ألستم ترون بأن القبور لدينا

تسمى ممالك
نقاتل أعداءنا أي نعم 
ليس أخذا بثأر القتيل ؟
ولكن كي نرد اجلميل

فيا أمة يستظل على راحتيها القتال
سالم على املوت

خيرج من صرخات اخليام ودمع
املالجئ

خيرج من رحم األمهات
إذا ما تعاىل صياح
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خبصر اجلباليهز 
سالم عليك وأرواحنا

يف حبال املشانق
تغفو على شهوات

الصعود فرتبطنا
حشرجات احلبال

سالم عليك من الصبح يعبق بالنصر
يف كف طفل على قرب أمه يبكي

ألن اليت يف الثرى
ال ترد السؤال 

سالم عليك بطعم 
السفرجل والربتقال

سالم عليك مىت ما تغىن
الضياء بوجهك يف 
:موسم االخضرار وقال 

أراك على وجه النوائب هائمة
الليل مساؤك أم مساؤك غائمة

يف أهداب حزنك رمسها أرى الشمس
جزيرة ضوء يف عيونك عائمة
فإن كان يف قدر املدامع بسمة
فظلم بأن تبقى لغريك بامسه

وإن كان يف لثم الصباح خطيئة 
)1(فما شفتاك باحملبة آمثة

.69-68-67-66-65الديوان، ص : نصر الدين حديد- 1
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*أنتكل النســـاء*

و البحر يلمس موجه األفقاأراك
يغفو علي قدمي أستلطف الغرقا

أراك يف سفري شعرا تذاكره
ومعي يداعب خده الورق فانزلقا

أراك يف كتيب يف كستناء يدي
أسقطتها ورقا...إن قلت أعشقها 

أراك يف الشمس شالال نسائمها
تسيل بالضوء كأسا ميأل احلدقا

فتتبعينأخبأ الليل يف جييب 
عيون أمسية قد كحلت شفقا

طوقت خصرك مشتاقا بأجنحيت
فخلت أن الذي ما دوننا احرتقا

حاولت أن أطوي املسافة
حول خصرك كي أضمك

يف الورق

حاولت أن احتل صدرك
من شروق اجللنار
إىل مساءات احلبق

ترتيب الكواكبِ يف نوافذ مقلتيكِ حاولت
لكي أُطل على املساءْ 

البحر خيتصر السماءملا رأيتُ 
على شفاهك يف املدى
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تقبيَل األفقْ حاولتُ 

وضننت كل قصائدي 
قمرا يصلي يف يديك
ويستدير على رغيفك

رافعا كف الدعاء
ورأيت يف حبل الغسيل إذا متدد

من حكايا شهرزاد إىل دمى بلقيس
بعض طفوليت

فظننت أنك من أضاف 
إىل خطوط األرض خط االستواء

يا أنت يا كل النساء 
قد نام يف عينيك حبر واسرتاح من الشفق

)1(سأشتاق الغرق..أمي

*يتوفي كفيك خارط*
- دروب- 

كوين ألجلي فإن البحر للغرق
وحلقي يف مياه الروح وانطلقي

حربا كنت أذرفه..دمعي حتجر
مثل الصخور على سفح من الورق

روحي أنا درج تعلوه أسئليت
اا قلقيباب تعلق يف  دق

تعيب)) الكانتا((سافرت يف شفتيك 

.47-46- 45الديوان، ص : نصر الدين حديد - 1
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ويف التقائهما ضيعته أفقي

صادرت كفيك من أثواب قافييت
من طية الكم حىت ربطة العنق

صادرت وحيك يا حبا تنزل يف 
حراء أورديت من سورة العلق

وقمت احبث عن ليل أجالسه
حيث املكان على مرتين من شفق

هزي إليك جبذع الليل يف سهري
يساقط الليل جنما من جىن أرقي

وقّليب يف بقايا الضوء عن حلمي
ضاع الصباح ومشس القلب مل تفق

منذ ارتكبت على عينيك تذكرة
توقفت رحلة األهداب يف النفق

كوين ألجلي نسيما وامحلي سفين
وداعيب طفلة كالدمع يف حدقي 

فالبعد ضيع من كفيك خارطيت
والصمت قد بعثر الوجهات يف طرقي

كوين ألجلي شتاءا وأمطري كرزا
مازال أيّار يف شوقي ويف نزقي

كوين ألجلي أعاصريا وأشرعة
ما حكمة الورد لوال آية العبق 
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نار بطاوليت ومشعدان يدي
بكل واحدة من مشعه احرتقي

إين أتيت من امليالد امحلين
)1(أنا نيب اهلوى يا أنت فاعتنقي

*xاة ــــــإلى الفت*

احلقول أنت إمنافزّاعة
كل الطيور فوقك
جتعل منك مهزله

ال شيء أنت يف الذي أكتبه
..فأنت يا صغرييت

ال تشبهني ورقا رميته..ال تشبهني قلمي
ال تشبهني الطاولة

ال شيء فيك مذهل
)2(من دونك األشياء تبدو مذهلة

*اءــــــــإدع*

إدعاءكل ما قالوا 
إدعاءوحيكم هذا 

ميالد من يدعونه اآلن نبياكل ما قالوه عن
يف حراء الشعر وهم
منذ عام الفيل صاروا

)3(يقتلون األنبياء

.80- 79-78-77الديوان، ص : نصر الدين حديد- 1
.91الديوان، ص : نصر الدين حديد - 2
.99املصدر نفسه، ص :نصر الدين حديد - 3
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:ملخص
يعتمد الشاعر يف عرض نصه على مجلة من األساليب اليت حتمل أبعادا نفسية و مرامي 

ومن هذه األساليب التكرار باعتباره ظاهرة ،ميكن من خالهلا الولوج إىل وجدان الشاعر،داللية
.أسلوبية تضفي على الكلمات إحيائية خاصة

ث يهدف إىل فان هذا البح،كان التكرار يعد مفتاحا للفكرة املسلطة على الشاعرإذاو 
و إىل حماولة ،للشاعر نصر الدين حديد"رجل بربطيت عنق"الكشف عن هذه الظاهرة يف ديوان

و إىل أي مدى استطاع الشاعر أن يوفق يف بنائه ،التعرف على مفهوم التكرار و أهم بواعثه
من (ليجعل منه أداة فاعلة داخل النص الشعري كما حاولنا التعرف على أمناطه 

اليت تتمثل يف تكرار ،ومستوياتهو أهم أغراضه)لزومي و تراكمي،ختامي،استهاليل
.العبارة و املقطع،الكلمة،احلرف"

Résumé:

Le poète présente son texte en se basant sur des styles qui comprennent des

dimensions psychologiques et des visées significatives،a travers lesquelles on

peut interpréter l’émotion du poète .parmi ces styles la répétition ,qui est un

phénomène stylistique qui ajoute aux mots une signification particulière .

Puisque la répétition est la clés de l’idée du poète, ce travail vise a dévoiler ce

phénomène dans l’œuvre «un homme a deux cravates» du poète Nasserddine

Hadid .il vise ainsi a reconnaitre la notion de la répétition . et comment le

poète l’a construite pour en faire un outil efficace dans le texte poétique .la

présente étude essaie de reconnaitre ses types et ses formes


