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وشكر هللا غز وجل ػىل هؼمو وغعائو اذلي همد منا ظرًق امنور وبغعاان املدرت ػىل امليض كدما يف اجناز
ىذا امبحث  ،وسيل منا ظرًق امنجاح وشكره يف لك وكت وحني  ،يف لك زمان وماكن .
امحلد هلل اذلي بانر منا درة امؼمل واملؼرفة وبػاهنا ػىل بداء ىذا امواجب ووفلنا اىل اجناز ىذا امؼمل .
بثوجو جبزًل امشكر والامتنان اىل بس تاذيت امفاضةل احملرتمة الس تاذت بوػامر هرمية  ،اميت اكهت يل ادلمَل
املنري وامس ند ادلامئ يف اجناز ىذه ادلراسة .
نٌل بثوجو بشكر ذاص ندلنتور امفاضل وامرجل امشامخ امس َد امحد حِدوش اذلي اكن غوين ومرشدي
ودمًَل يف اجناز ىذه املذهرت بسال املوىل غز وجل بن حيفظيم مجَؼا وان جيازهيم ذري جزاء .

مع بمجــــــــــــــــــــل اهمتنَاث

الىــــــــــــــــــــداء
**** كبل بي لكمة فيناكل لكمة ل ًؼووىا احد ومفغ ل ًتعَب رحيو احد س بحاهم اي ذو اجلاللوالهرام ايمن جبت ****
**** دعااي وملث ابلميان كويب وزودثين ابمربنة يف معًلبساكل امطالح يف ادلهَا وامفالح يف الآدرت****
رحةل مجَةل من رحالث امؼمر دضناىا منطل لمسى الىداف  ،رافلوان مه  ،وكادوان ودموان ذلا كد حظوا مباكهة ثلارة رسومنا
امكرمي  ،مه الفضل يف املبادئ ومه الهمر يف رمس امعرًق امطحَح منا  ،ومه الاشعر ابذلاكء واملؼرفة  ،سلوان اكمنبتة ،
ورغوان يف برىق بهواع اخلطوبة ذلا فاهنا سنمثر ابذن هللا غز وجل  ،سنمثر جميود بغوام  ،وشلاء س نني  ،وغناء مَال ظوال .
بساثذيت امكرام  ،بساثذيت اذلٍن اخفر بطحبامه  ،واػزت مبا منحوين اايه  ،امَمك جزًل امشكر وامؼرفان بدون بن بوىس بطمهتم يف
امكِان .
سنتلدم خبعى حنَنة منلدم بمه لكٌلث شكر منويف ًنبوع احلنان حلو لوفِم بيم امغامَة حلم وبكول بلك ثواضع واذلل ىايه
امعفةل امطغريت ضارث تكتب كل السعر اذلىبَة متوفِم كعرت من حبر فضكل ػًل وبدغو املوىل غز وجل بن ٌشفِم يف
ادلهَا وان جيؼكل بوىل سانناث اجلنة يف الآدرت ابذن هللا .
وبدون بي مبامغة اي اغًل امناس اي س ندي يف ادلهَا  ،امَم وادلي امؼزٍز ارق ثؼبري شكر دلمعي ومنحي املوت  ،كوت الاس مترار
وامليض كدما حنو المام  ،بىدًم ذامص المنَاث وبفضل ادلػاء يف ادلهَا والآدرت .
اىل رفلاء حِايت  ،امَمك اي من شارنمتوين هفس امرمح  ،ايمن ثلامست مؼمك حلظاث احلَات حبووىا ومرىا امَم ايمن مغرك هللا
رةمحتو بيخ ثوفِق وبسال هللا بن يسكنم فس َح جنانك  ،ادويت ىدى  ،معفي  ،فاظمة  ،زىرت  ،رمي امطغريت واملدنةل
................بحبمك اي رفلاء ادلرة .
اىل مجَع بفراد ػائويت ضغريا وهبريا (سفِان ،بمني،ظارق ،بالل،ايسني)
اىل من شارهوين وثلامسوا مؼي بمجل اذلهرايث  ،ذهرايث امطبا وادلراسة  ،اىل من سأفتلدمه وبمتىن بن ًفتلدوين بًضا وان ًدوم
رابط امطداكة بَننا  ،بدوايت يف هللا " زًنب  ،فوزًة  ،مَىل  ،اندًة  ،شيرزاد  ،زًنب  ،بمِنة  ،فاٍزت ............وبذريا امَم
اي رشٍكيت يف امؼمل بديت يف هللا رزًلة مع متنَايت كل ابمنجاح يف حِاثم امشرطَة وامؼموَة ان شاء هللا .
اىل جممتؼي امطغري  ،جممتؼي اخلاص  ،امَمك ظالة كسم الدة اذلٍن شارهوين وشارنهتم ظوب امؼمل واذلٍن بمتىن بن ل ًنسوين
وان ثبلى ضوريت يف دِال لك واحد مهنم متبلى اذلهرايث همٌل اكن امفراق حمامت .
اىل لك ما كدم يل امؼون سواء ابلبتسامة بو ابملكمة امعَبة بو ابدلػاء ،حىت مبنحي مؼوومة بو هطَحة غن احلَات فكتاة احلَات
ًبلى من بكدس امكتب وبركاىا وبضدكيا .
ممك مجَؼا وبدون اس تثناء لك امشكر وامؼرفان .

راضيت

اىل املوب امنابظ ابحلب والمان
اىل امنبع اذلي ل جيف منو امؼعف واحلنان بيم احلبُبة
اىل س ندي منذ ظفوميت ول ٍزال
اىل من ل ًضاىَو بحد يف اموجدان بيب امكرمي
اىل ادويت بوػالم  ،فاحت  ،راحب  ،غبد امحلَد  ،مروان  ،وزوجاهتم وببناهئم
اىل بدوايت حورًة  ،موَكة  ،غنَة  ،غلِةل  ،وبزواهجن وببناهئن
اىل ضدًليت وابنة بديت فاظمة امزىراء
اىل ضدًلايت ورفِلاث دريب يف امرساء وامرضاء مرمي  ،حورًة  ،هؼمية  ،ذدجية  ،سؼَدت
فعمية  ،ػائشة  ،بمِنة  ،فاٍزت
اىل من رافلتين يف اػداد ىذا امؼمل راضَة
اىل من اكهت ذري مرشد يل بس تاذيت امفاضةل هرمية بوػامر
اىل لك من بغرفو كرًبا اكن بو بؼَدا
اىل لك من حيمل يل حتَة غعرت وحمبة وبمان
اىل لك من حيمل شؼةل امؼمل وسار يف درهبا
بىدي معًل ىذا اذلي مت بتوفِق من هللا وغوهو

رزًلة

المدخل:
لقد تعددت االتجاىات النقدية في العصر الحديث ك أصبح التطكر في مناىج النقد ،أمر ممحكظ
ك مممكس بكثرة خاصة عند األكركبييف ،ك كاف عمينا نحف العرب أف نمحق بالركب ك نرفع مف شأف لغتنا
ألنيا ىي أحق المغات بالتطكير ك التجديد كيف ك ىي لغة القرآف.
ك قد كاف مف أىـ المناىج الغربية في النقد المنيج األسمكبي ،حيث ييتـ ىذا األخير بدراسة األسمكب الذؼ
تتشكل منو النصكص ،غير أنيا في بداياتيا لـ تكف سكػ مالحظات ك انطباعات ييدؼ أصحابيا إلى
تقكيـ األلفاظ في بيت أك تعديل شطر مف حيث تركيبو أك بيت بأكممو أك مقارنة بيت بآخر  ،ك ":لـ تكف
ىذه المالحظات تقكـ عمى أسس منيجية ك قكاعد عممية ،ك إنما كانت تعتمد عمى الذكؽ الفردؼ ك
السميقة األدبية ك الفطرة الشعرية التي فطر العربي عمييا ك طبعو كاقعو بيا ،فكانت نظرات فردية ال
نظريات نقدية"(.)1
تعريف األسمكب لغة:
لقد تطكرت الدراسات ك تعددت بغية تحديد تعريف ثابت لألسمكب ،عمما أف الدراسات القديمة لـ تغفل عف
ذلؾ ،ك تناكلتو في إطار المعرفة القديمة ،ك في دراسات المغكييف القدامى.
"إف كممة أسمكب (  )Styleمأخكذة مف الكممة الالتينية (  )Stylusالتي تعني الريشة أك القمـ أك أداة
الكتابة ،ثـ انتقمت الكممة مف معناىا األصمي الخاص بالكتابة ،ك استخدمت في فف المعمار ك في نحت
التماثيل ،ثـ عادت مرة أخرػ إلى مجاؿ الدراسات األدبية"(.)2
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
( )1فتح هللا أحمد سميماف ،األسمكبية مدخل نظرؼ ك دراسة تطبيقية ،الناشر مكتبة اآلداب ،2004 ،مصر،ص.23
( )2المرجع نفسو  ،ص.14

جاء في لساف العرب عف األسمكب " :كيقاؿ لمسطر مف النخيل :أسمكب ك كأل طريق ممتد
فيك أسمكب ،قاؿ:ك األسمكب الطريق ك الكجو ك المذىب ،يقاؿ :أنتـ في أسمكب سكء ،ك يجمع أساليب .ك
األسمكب:الطريق تأخذ فيو ،ك األسمكب بالضـ الفف  ،يقاؿ أخذه فالف في أساليب مف القكؿ أؼ أفانيف
"(.)1
ك المقصكد مف ىذا التعريف المغكؼ كجكد جانبيف األكؿ المادؼ ك ىك ارتباط الكممة مف حيث المدلكؿ
بمعنى النخيل أك الطريق الممتد ،ك أما الثاني فيك الجانب الفني ك نممسو في تحديد تعريف الكممة مف
حيث ارتباطيا بأساليب القكؿ ك فنكنو.
تعريف األسمكب اصطالحا:
ىك الطريقة التي يستعمميا الكاتب في التعبير عف مكاقفو ك آرائو ك يقكؿ بيار جيرك":الطريقة في الكتابة ك
ىك استخداـ الكاتب ألدكات تعبيرية مف أجل غايات أدبية" .ك ىذا يدؿ عمى كل استخداـ لغكؼ غير
مقصكد ك ليس في اإلطار األسمكبي ،أؼ أف مف شركط األسمكب أف تككف لكل استخداـ لغكؼ مقصدية.
ك المعركؼ أف األسمكب ال يخرج عف نطاؽ ثالث تعريفات ،ك ىي :
- 1مف زاكية المنشئ :ينظر لألسمكب مف ىذه الزاكية عمى أنو تجسيد كمي لمشخصية المنشئ ،أؼ
اف ىذا األخير يقكـ بإسقاط كل أفكاره ك خمجات نفسو ك عكاطفو في أسمكبو.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
( )1فتح هللا أحمد سميماف ،األسمكبية مدخل نظرؼ ك دراسة تطبيقية ،ص.33

" ك تبدأ عممية اإلنشاء عند المنشئ بكجكد مثيرات أك انفعاالت أك محركات ،سكاء كانت داخمية
نابعة مف ذاتو أـ خارجية مف البيئة المحيطة بو ،ىذه المثيرات تتحكؿ إلى أفكار ك معاف في ذىف
صاحبيا ،ثـ تترجـ إلى عبارات لفظية التي تمثل أسمكب المنشئ "(.)1
 -2مف زاكية النص :ينقسـ النظاـ المغكؼ إلى مستكييف:مستكػ المغة ،ك مستكػ الكالـ ،ك ىذا ما يطابق
إحدػ ثنائيات المساني دؼ سكسير،ك ىي المغة ك الكالـ ،فالمستكػ األكؿ (المغة ) يقصد بو البنية
األساسية لمغة ،ك الثانية (الكالـ).
ك يقصد بو المغة في االستخداـ (فيذا التعريف يتعامل مع المغة عمى أساس أنيا ذات مستكييف:
األكؿ :ساكف ،ك يتمثل في كجكدىا قبل خركجيا إلى حقل االستعماؿ الخارجي ،ك اآلخر متحرؾ ،ك
يقصد بالمغة حيف تخرج مف أطرىا المعجمية بما تحكؼ مف قكاعد نحكية ك صرفية إلى ميزاف عمميا كي
تؤدؼ كظيفتيا اإلخبارية المنكطة بيا ،ك نعني بيا نقل األفكار ك تكصيل المعمكمات"(.)2
 -3مف زاكية المتمقي  :ك يركز النظر في ىذه الزاكية عمى المتمقي باعتباره أساس عممية التكاصل " ك
دكر المتمقي ىاـ ك مؤثر  ،فكما ال يكجد نص بال منشئ ،كذلؾ ليس ثمة إفياـ أك تأثير
بال قارغ ،فيك الحكـ عمى الجكدة أك الرداءة  ،ك ىك الفيصل في قبكؿ النص أك رفضو" (.)3

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
( )1فتح هللا سميماف ،األسمكبية مدخل ك دراسة تطبيقية ،ص16
( )2المرجع نفسو ،ص.33
( )3المرجع نفسو ،ص.21

أك تكصيل

خطكات التحميل األسمكبي:
لقد قسـ أحمد سميماف خطكات التحميل األسمكبي إلى ثالث مراحل جسدىا فيما يمي:
الخطكة األكلى :اقتناع الباحث األسمكبي بالتحميل ك ىذا ينشأ مف قياـ عالقة قبمية بيف النص ك الناقد
األسمكبي قائمة عمى القبكؿ ،ك ىذه العالقة تنتيي حيف يبدأ التحميل حتى ال تككف ىناؾ أحكاـ مسبقة ك
اتفاقات تؤدؼ إلى انتقاء المكضكعية ك ىي السمة المميزة لمتحميل األسمكبي.
الخطكة الثانية :مالحظة التجاكزات النصية ك تسجيميا بيدؼ الكقكؼ عمى شيكع الظاىرة األسمكبية أك
ندرتيا ،ك يككف ذلؾ بتجزؼء النص إلى عناصر ،ثـ تفكيؾ ىذه العناصر إلى جزيئات ك تحميميا لغكيا،
فالتحميل األسمكبي يقكـ عمى مراقبة مثل ىذه االنحرافات كتكرار صكت أك قمب نظاـ الكممات أك بناء
تسمسالت متشابكة مف الجمل ،ك كل ذلؾ يحزـ كظيفة جمالية كالتأكيد أك الكضكح أك عكس ذلؾ
كالغمكض أك الطمس المبرر جماليا لمعزكؼ .ك الباحث األسمكبي يعكؿ في تحميمو عمى المنيج
اإلحصائي ،ك ىك مف مقتضيات البحث العممي تحقيقا لمحياء لمدقة ك النتائج المكضكعية.
الخطكة الثالثة :ك ىي نتيجة الزمة لسابقتيا تتمثل في الكصكؿ إلى تحديد السمات ك الخصائص التي
يتسـ بيا أسمكب الكاتب مف خالؿ النص المنقكد ك يتـ ذلؾ بتجميع السمات الجزئية التي نتجت عف
التحميل السابق ك استخالص النتائج العامة منيا فيي بمثابة تجميع بعد تفكيؾ ك الكصكؿ إلى الكميات
انطالقا مف الجزئيات ك ىكذا يمكننا مف الكقكؼ عمى الثكاب ك المتغيرات في المغة ،ككصف جماليات
األثر األدبي ك ذلؾ بتحميل البنية المغكية التي تقضي بدكرىا إلى الكقكع ىكة الصبغة (. )1

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
( )1فتح هللا سميماف ،األسمكبية مدخل نظرؼ ك دراسة تطبيقية ،ص.53-52

مكضكعيا:
إف األسمكبية كمنيج تعد الركيزة األساسية في دراسة النصكص ك تحميميا ،حيث استطاعت أف تشق
طريقيا كسط المناىج النقدية المعاصرة في مقربتيا لمنص األدبي ك الشعرؼ ،ك بفضل جيكد مجمكعة مف
الدارسيف ك العمماء تمكنت مف أف تستقر كمنيج ييدؼ في دراستو األدبية المكضكعية ك العممية ،لكشف
خبايا النصكص الجمالية ك الفنية مف خالؿ أدكاتو  .ك ال شؾ أف األسمكبية عامة تقكـ في دراستيا عمى
البنية المغكية التي يتشكل منيا النص ،إذ ييتـ البحث األسمكبي بدراسة الكسائل التي تعبر بيا المغة ،ك
تعنى األسمكبية بدراسة النصكص عامة سكاء كانت أدبية أـ غير أدبية ،ك ذلؾ مف خالؿ تحميميا لغكيا
بغية الكشف عف أبعادىا النفسية ك قيميا الجمالية ،ك كذا الكصكؿ إلى أعماؽ فكر المؤلف عف طريق
تحميل نصو" فطكؿ الجمل أك قصرىا ،ك غمبة األفعاؿ فييا أك األسماء ،ك استخداـ الحركؼ بطرائق
معينة ،ككفرتيا أك ندرتيا ،ك تحميل األصكات الالفتة لالنتباه ،ك دراسة األكزاف ك داللتيا ،ك غير ذلؾ مف
مالمح ك خصائص يتصف بيا النص ....ىذا كمو ىك مجاؿ بث األسمكبية ")1(.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
( )1إبراىيـ محمكد خميل ،النقد األدبي الحديث مف المحاكاة إلى التفكيؾ ،دار المسيرة لمنشر ك التكزيع ك الطباعة
2003ـ ،عماف،ص.43

دط،

مقدمــــــــة
لقد حظي النص األدبي باىتماـ كعناية الدارسيف كالمحمميف حيث مارسكا عميو عدة قراءات منيا
السياقية سابقا كالنسقية حديثا .
كالقراءة األسمكبية مف القراءات النسقية التي تيتـ بالجانب المغكؼ مف النص ،ك لقد جذبنا البحث
في ىذا الجانب مف الدراسات لحداثتو كغمكضو بالنسبة إلينا.
ك كذلؾ الدراسة األسمكبية مف أكثر الدراسات استعماال في عصرنا الحديث ،فيي مف أحدث ما
استعممو الدارسكف مف اجل استخراج أىـ الخصائص التي تميز األعماؿ األدبية الفنية  ،باعتبار أف ىذه
األعماؿ تتغير شكال كمضمكنا مع تغير مظاىر الحياة ك مجاالتيا السياسية،االجتماعية كالثقافية ..الخ
ك مف بيف ما خضع لمتغيير في بناء القصيدة كاف أساسا في الشكل ،مف حيث أنو كاف قديما ما
يعرؼ بالشعر العمكدؼ ثـ تطكر ك تغير ليرتدؼ حمة جديدة ،ىذا الشكل القائـ عمى السطر الشعرؼ ك
ىك ما يسمى بالشعر الحر ،حيث أف الشعر المعاصر أخذ يتغير مف قالب إلى أخر مف حيث
المكضكعات ك القضايا ،فالشاعر المعاصر لـ يتقيد بمكضكعات شخصية ك إنما اجتاز ذاتو إلى
مكضكعات ك مشاكل كبرػ مست الكاقع ...كل ىذا كاف باستعانة الشاعر ببعض الكسائل ك التقنيات
لبناء قصيدتو بناءا متجانسا مف بيف ىذه الكسائل "التكرار" فيك مف الظكاىر األسمكبية ك الفنكف القكلية
التي كاف ليا حضكرىا عند البالغييف العرب منذ القدـ لفيـ النص كجذب القراء ك جعميـ يرتادكف مغامرة
اإلطالع لمكشف عف الدالالت النفسية ك الفنية ،ك في نفس الكقت تحدث أغمب األدباء الكبار عف أىميتيا
ك فكائدىا ك آثارىا في القصيدة،ك في نفس المتمقي.

ك لعل األدب الجزائرؼ ال يزاؿ معطاءا يزخر بمختمف األجناس األدبية يسعى دائما ليسكؽ أؼ حدث
يط أر عمى الساحة األدبية مثل :مأساة الثكرة ك االستعمار  ،اإلرىاب ...الخ ،ك مف أبرز ما ناؿ شيكعا
مف ىذه األجناس في العصر الحديث ىك "الشعر الحر" الذؼ أخذ الشعراء في التنكع فيو ك اإلبداع في
ثناياه شكال ك مضمكنا ،تطكر ك ازدىر ك شاع بفضل إبداعات شعرائنا المكىكبيف ،مف بينيـ الشاعر
أحمد شنو الذؼ أبدع ك تفنف في الشعر الحر ك الذؼ ذاؽ م اررة ما عاناه شعبو مف المآسي مترجما إياىا
في شعره الذؼ كاف ـ صقكال ،مبنيا بناءا محكما بفضل تقنياتو التي استعمميا  ،ك أساليبو كالتي نذكر منيا
التكرار الذؼ كاف بار از في شعره الفتا لألنظار ك يعد نصو الشعرؼ "طكاحيف العبث" مف أكثر األعماؿ
التي استعمل فييا ىذه الظاىرة .
كقد ناؿ التكرار جدال ك اىتماما في العصر الحديث لكف الزاؿ لـ يرتق إلى ما تعرضت لو الظكاىر
األخرػ مف الدراسات مثل :الصكرة الشعرية ،ىذا ما جعمني أختار ىذه الظاىرة مكضكعا لمدراسة فيي
تشتمل عمى الجانب النفسي ك الجمالي ك الفني ك بالتالي :
ىل يمكف أف نعد التكرار مدخال أسمكبيا يدرس النص الشعرؼ المعاصر ك يضفي إليو جانبا جماليا؟
ك إلى أؼ مدػ استطاع التكرار أف يكشف الجانب الفني ك الداللي الدفيف لمغة الشعر عند احمد شنو مف
خالؿ نصو الشعرؼ "طكاحيف العبث" ؟
ييدؼ بحثنا ىذا إلى استخراج أساليب التكرار أك مستكياتو في النص ،ك البحث في ثناياه مف الناحية
التركيبية ك الداللية ،ك قد كاف المنيج األسمكبي ىك منيجنا الذؼ اعتمدنا عميو في دراستنا نظ ار لمالئمتو
لمثل ىذه الدراسات.
ك لقد اعتمدنا في بناء ىذا البحث عمى خطة اشتممت عمى مدخل ك مقدمة ك ثالث فصكؿ ك خاتمة.

ففي المدخل حاكلنا أف نحدد تعريفا لألسمكب لغة ك اصطالحا ك كذا خطكات التحميل األسمكبي ك
مكضكع األسمكبية كمنيج.
أما الفصل األكؿ فقد تناكؿ الجانب النظرؼ الذؼ تضمف تعريفا لمتكرار ك نظرة القدماء ك المحدثيف لو ك
بكاعثو .
الفصل الثاني الذؼ خصصناه لمقسـ األكؿ مف التطبيق حيث درسنا فيو تكرار البداية ك النقط كالجمل.
أما الفصل الثالث فيك تكممة لمفصل الثاني حيث درسنا فيو تكرار الرمكز ،الضمائر ك األصكات.
أنيينا البحث بخاتمة تضمنت أىـ النتائج التي تكصمنا إلييا.
مف الصعكبات التي كاجيناىا في إنجاز بحثنا ،قمة المراجع التي تناكلت ظاىرة التكرار في الشعر
المعاصر ،كما أف ىناؾ قمة قميمة مف المراجع ك الدراسات التي تطرقت لدراسة أشعار أحمد شنو.
ك مف أىـ المصادر التي اعتمدنا عمييا في دراستنا ىذه نذكر ":لساف العرب" البف منظكر ،كتاب" قضايا
الشعر المعاصر" لنازؾ المالئكة ،كتاب "المثل السائر"البف األثير ،ك كتاب "البياف ك التبييف"
لمجاحع....الخ

 مفيوم التترار:لقد عرؼ التكرار منذ القديـ عمى أنو ظاىرة أسمكبية  ،تمعب دك ار ىاما في فيـ النصكص األدبية كقد
تنبو إلييا البالغيكف كالنجاة العرب قديما  ،كدرسكىا لكف لـ يتعمقكا فييا كلـ يعطكا ليا اىتماما كبي ار  ،كمع
مركر الزمف أخذ بعض الشعراء ىذا األسمكب عمى محمل الجد كدرسكه في العديد مف األشعار كالكتابات
القرف
النثرية كالشعرية  ،كخاصة في النصكص القرآنية  ،ذلؾ ألف التكرار كارد بشكل ممحكظ ككثير في آ
الكريـ  ،كجاء محكما دقيقا في مكانو المناسب .
1ػ  -1مفيكـ التكرار لغة:
إف مصطمح التكرار مصطمح عربي ،كىك في المغة مف الكر بمعنى الرجوع كيأتي بمعنى اإلعادة
والعطف ،كىك مصدر (كرر) ،إذا ردد كأعاد .التر بمعنى الرجوع ،يقال :كره وكر بنفسو ( ،)...والتر
مصدر كر ـ عليو يكر ك ار و كرو ار و تترار  :عطف ككر عنو  :رجع ( ،)...وكرر الشيء وكركره :
أعاده مرة بعد أخرى .
والترة :المرة كالجمع كرات كيقاؿ كررت عليو الحديث وكركرتو :إذا أرددتو عليو وكركرتو عن كذا إذا
أرددتو والتر الرجوع على الشيء ومنو التكرار (.)1
وقال الجوىرر :كررت الشيء تكري ار كتكرار ،كالكركرة مف اإلرادة والترديد كىك مف كر ككركر قاؿ:
وكركرت الرحى ...تردادىا.
كألح عمى أعرابي بالسؤاؿ فقاؿ  :التتركروني  ،أراد  ...ال ترددكا عمي السؤاؿ فأغمط )2( ...
ـــــــــــــــــــــــــــــ
( )1ابف منظكر ،لساف العرب ،ج  ،5دار صادر ،ط1997 ،1ـ ،بيركت ،لبناف ،ص .390

( )2الجكىرؼ  ،إسماعيل بف حماد ،تاج المغة كصحاح العربية،،دار العمـ لممالييف،ط1979 ،2ـ،بيركت ،ص . 193

وقال أبو ا لبقاء :التكرار مصدر ثالثي يفيد المبالغة ،كالترداد مصدر رد أك مصدر مزيد أصمو التكرار
قمبت الياء ألفا عند الككفية كيجكز كس ار لتاء ،فإنو اسـ مف التكرار.)1(....
كقد أكرد الزمخشرؼ ليذه الكممة مجمكعة مف المعاني المرتبطة بيا ،استقاىا مف كالـ العرب كىي تدكر
كميا حكؿ معنى كاحد عاـ مشترؾ  ،كىك اإلعادة كالترديد مف ذلؾ  :.ناقة مكررة  ،وىي التي تحلب ي
اليوم مرتين  ...وىو صوت كالحشرجة )2(.
كأما السجمماني* فقد فضل لفظة التكرير " ك مف المعركؼ أف تكرير مصدر لمفعل كرر بمعنى أعاد كردد
كىك مصدر قياسي يدؿ عمى التكثير " (. )3

 -2.1مفهوم التكرار اصطالحا:
بالرغـ مف اختالؼ اآلراء كتبايف نظرة العمماء لمتكرار  ،إال أف رؤيتيـ لحقيقتو ظمت متقاربة في ككف
التكرار ما ىك إال إعادة لمفع أك لممعنى عدة مرات  ،بمعنى أف الكممة أك جممة تكررت مرة كاحدة
أك عدة مرات في سياؽ كاحد ،فحقيقة التكرار أف يأتي المتكمـ بمفع ثـ يعيده سكاء كاف متفق المعنى
أك مختمف أك يأتي بمعنى ثـ يعيده .
ػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
( )1بي البقاء أيكب بف مكسي الحسيني الككفي  ،الكميات  ،معجـ في المصطمحات كالفركؽ المغكية  ،تحقيق عدناف
دركيش دمحم المصرؼ  ،دار النشر مؤسسة الرسالة  ،د ط 1419 ،ق1998 ،ـ  ،بيركت ص .297

( )2الزمخشرؼ  ،أساس البالغة  ،المكتبة العصرية  ،ط  2003 ،1ـ ،صيدا  ،بيركت  ،لبناف  ،ص . 726

( )3عبد هللا دمحم حسف  ،السجلماني كنظرة جديدة إلى بالغة التكرير  ،مركز فجر لخدمات الطباعة 1993 ،ـ  ،ص 23
.
*ىك أبك دمحم القاسـ بف دمحم بف عبد العزيز األنصارؼ السجمماني نسبة إلى بمدتو بالمغرب كىي ثاني مدينة إسالمية تشيد
المغرب اإلسالمي تقع في الجنكب الشرقي لممغرب األقصى بمنطقة تافيالؿت.

كذلؾ يككف كسيمة تعبيرية  ،تترجـ انفعاالت النفس بمثير ما ،كالمفع المكرر ال يظير في قصيدة شاعر
ما عبثا  ،كانما ىك المفتاح الذؼ ينشر الضكء عمى الصكرة التصالو الكثيق بالكجداف فالكاتب إنما يكرر
ما يحرؾ المشاعر  ،كما يثير اىتماما عنده كىك في ذات الكقت يحب أف ينقمو إلى نفكس مخاطبيو
أك مف ىـ في حكـ المخاطبيف ممف يصل القكؿ إلييـ عمى بعد الزماف كالديار .
كقد عرؼ ابف األثير اصطالحا بقكلو " :كىك داللة المفع عمى المعنى مرددا " (.)1
كلعل أف ىذا القكؿ أك ىذا التعريف يفتقر إلى الدقة ألف المعركؼ أف التكرار ال يقتصر عمى الكممة في
حد ذاتيا كانما شمل جميع مستكيات الكالـ مف كممة ،حرؼ أك مقطع...الخ.
كما يعرؼ القاضي الجرجاني التكرار في كتابو " التعريفات "  " :عبارة عف إثبات شيء مرة بعد أخرػ "
(.)2
كنجد كذلؾ السيكطي الذؼ قاؿ أف التكرار مف محاسف الفصاحة ألنو يعتبر مف الظكاىر األسمكبية
التعبيرية كىذا ما أشار إليو في كتابو " اإلتقاف " ىك أبمغ مف التككيد كىك مف محاسف الفصاحة " (.)3
كقد أبرز بيذا القكؿ أىمية التكرار في زيادة فصاحة كجماؿ النص شكال كمضمكنا.

ـــــــــــــــــــــــــــ
( )1ابف األثير ،المثل اؿسائر ،ج ،2تحقيق :محي الديف عبد الحميد ،المكتبة العصرية( ،د ط )1999 .ـ بيركت لبناف،

ص .146

( )2القاضي الجرجاني  ،التعريفات  ،تحقيق  :نصر الديف تكنسي  ،شركة القدس لمتصكير  ،ط 2007 ، 1ـ  .القاىرة ،
ص . 113
( )3السٌوطً جالل الدٌن  ،اإلتمان فً علوم المرآن  ،ج : 3تحمٌك  :دمحم أبو الفصل إبراهٌم  ،المكتبة العصرٌة
ط) 1988 ،م  ،لبنان  ،ص . 199

(د

 -2التترار عند القدماء والمحدثين :
1.2ػ رؤية القدماء:
إف التكرار باعتباره ظاىرة فنية ميمة تساىـ بشكل كبير في تجانس القصيدة كتزيينيا إال أنو لـ يعرؼ
اىتماما منذ القدـ حتى نظر إليو البالغيكف  ،ألف النقاد القدامى قد أشاركا إليو ككنو يخدـ القصيدة
بإضافة ذلؾ االنسجاـ كالتناسق التاـ مف خالؿ ارتباطو بأجزاء الكالـ  ،كما أنسبكا إلى التكرار عدة معاني
مختمفة تختمف كحاجة الشاعر كغرضو حيث " إنو بتشكيالتو المختمفة ثمرة مف ثمرات قانكف اإلختيار
كالتأليف كمف حيث تكزيع الكممات كترتيبيا ،بحيث تقيـ تمؾ األنساؽ المتكررة عالقات مع عناصر النص
األخرػ " (. )1
إذا التكرار لـ يكف ميما عند القدماء فقد كاف محصك ار محدكدا في نطاؽ تفكيرىـ بأنو ال يخرج عف
باب التككيد " فاعمـ أف العرب إذا أرادت المعنى مكنتو كاحتاطت لو فمف ذلؾ  :التككيد كىك عمى ضربيف
أحدىما تكرير األكؿ بمفظو كىك نحك قكلؾ :قاـ زيد ،قاـ زيد ،كضربت زيدا ضربت ...الخ.
كقد قامت الصالة قد قامت الصالة ....كالثاني تكرير األكؿ بمعناه كىك عمى ضربيف أحدىما لإلحاطة
كالعمكـ كاألخر لمتثبيت كالتمكيف  ،فاألكؿ كقكلنا  :أقاـ القكـ كميـ  ...الثاني نحك  :قاـ زيد نفسو " (. )2

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1عدناف حسيف قاسـ  ،االتجاه األسمكبي البنيكؼ في نقد الشعر العربي  ،الدار العربية لمنشر كالتكزيع  ،ط 2000 . 1ـ
ص .21
( )2ابف جني عثماف ،الخصائص ،ج  ،3دار اليدػ لمطباعة كالنشر ،ط  ،2د ت ،بيركت ،ص .104 ،101

كمف ىنا نتأكد أف التكرار قديما كاف ميمال مف طرؼ البالغيف كاألدباء بسبب ظركؼ العصر في
زمنيـ  ،ثـ بسبب أىمية التكرار ك مكانتو في المغة حيث أنو " لـ يصدر ىذا عف إىماؿ مقصكد كانما
أممتو الظركؼ األدبية لمعصر فقد كاف أسمكب التكرار ثانكيا في المغة آنذاؾ فمـ تقـ الحاجة إلى التكسع
في تقكيـ عناصره كتفاصيل دالالتو " (. )1
ىذا رأؼ نخبة مف ىؤالء البالغييف أما النخبة األخرػ فقد اىتمكا بالتكرار ككنو أسمكبا تعبيريا كالتفتكا إليو
كاىتمكا بو كرفضكا إىمالو كأشاركا إلى أىميتو كبينكا محاسنو كعيكبو حيث " ليس التكرار عيبا  ،ماداـ
لحكمة كتقدير المعنى أك خطاب الغبي أك الساىي  ،كما أف ترداد األلفاظ ليس بعيب مالـ يجاكز مقدار
الحاجة كيخرج إلى العبث " (. )2
مف ىنا ،التكرار ىك ظاىرة متداكلة عند العرب لكف البد لو مف ضكابط فيك يستعمل إال لمحاجة كبالقدر
الذؼ يميق بالمقاـ  ،كلعل أبرز ما أكد عميو كبار األدباء كالشعراء ىك حسف استعماؿ التكرار ككمثاؿ عمى
ذلؾ ما نممحو في قصة السماؾ " الذؼ جعل يكما يتكمـ  ،كجارية لو حيث تسمع كالمو  ،فمما انصرؼ
إلييا قاؿ ليا  :كيف سمعت كالمي ؟ قالت :ما أحسنو ،لك ال أنؾ تكثر ترداده .قاؿ :أردده حتى يفيمو
مف لـ يفيمو .قالت :إلى أف يفيمو مف ال يفيمو يككف قد ملق مف فيمو " ()3
كلعل ىؤالء األدباء القدامى مف ىذه النخبة يميزكف بيف نكعيف مف التكرار ،تكرار حسف ال يتحقق إال عمى
يد المكىكبيف المعركفيف بفصاحتيـ ك دقة تعبيرىـ ،ك تكرار قبيح يسيل االنزالؽ فيو ك يحط مف قيمة
السياؽ الذؼ يحتكيو.

ـــــــــــــــــــــــــــ
( )1نازؾ المالئكة  ،قضايا الشعر المعاصر،مطبعة دار التضامف ،ط1965 ،2ـ ،بغداد ،ص . 275
( )2الجاحع ،البياف ك التبييف ،ج ،1دار الكتب العممية ،ط1998 ،1ـ ،بيركت لبناف ،ص.79
( )3المصدر نفسو ،ص .89،90

ىكذا اختمف رأؼ البالغييف ك األدباء في التكرار إلى أف جاء شعراء جدد معاصريػ ػػف جددكا في الشعر ك
أحسنكا استخدامو ك ىذا ما يبرز في شعرىـ العربي المعاصر.

 -2.2رؤية المحدثيف:
رغـ أف التكرار لـ يتكسع فيو القدماء ك لـ يكف كثير االستعماؿ ككنو أسمكبا ثانكيا إال أنو اعتبر في
العصر الحديث مف األساليب الشعرية التعبيرية التي ال يستطيع الشاعر االستغناء عنيا ،فقد أخذت ىذه
الظاىرة منحػ جديدا عمى غرار ما الحظناه عند القدماء فقد "جاءتنا الفترة التي عقبت الحرب العالمية
الثانية بتطكر ممحكظ في أساليب التعبير الشعرؼ ك كاف التكرار مف ىذه األساليب فبرز برك از يمفت النظر
ك راح شعرنا المعاصر يتكئ علييا ،اتكاءا يبمغ أحيانا حدكدا متطرفة ال تنـ عف اتزاف"(.)1
ك ككف التكرار ىيمف بشكل كبير عمى شعر المعاصريف ك حفز النقاد منذ ظيكر حركة الشعر الحر الذؼ
"صار يمثل في ىذه القصيدة الحرة " (.)2
ك جعمتيـ ييتمكف كثي ار بيذا األسمكب ك يؤكدكف عمى دقة استخدامو ك دكره الفعاؿ في النيكض بالقيمة
الجمالية لمعمل األدبي اإلبداعي "إذ يتميز التكرار في الشعر الحديث عف مثيمو في الشعر التراثي بككنو
ييدؼ بصكرة عامة إلى اكتشاؼ المشاعر الدفينة ،ك إلى اإلبانة عف دالالت داخمية فيما يشبو البث
اإليحائي ك إف كاف التكرار التراثي ييدؼ إلى إيقاع خطابي متكجو إلى الخارج ،فإف التكرار الحديث ينزع
إلى إبراز إيقاع درامي" (.)3
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1نازؾ المالئكة ،قضايا الشعر المعاصر ،ص .270

( )2رمضاف الصباغ ،في نقد الشعر العربي المعاصر ،دراسة جمالية ،دار الكفاء لمطباعة ك النشر ،ط2002 ،1ـ،
مصر ،ص.211
( )3رجاء عيد ،لغة الشعر ،قراءة في الشعر العربي الحديث ،منشأة المعارؼ( ،د ط ) ،اإلسكندرية ،مصر ،ص.60

ك ىنا يبرز االختالؼ بيف التكرار التراثي ك التكرار الحديث الذؼ يتكجو مباشرة إلى ذات
المتمقي ليؤثر في النفس مف خالؿ دالالتو الداخمية المكحية ىذا مف جية ،ك مف جية أخرػ "إف أسمكب
التكرار يحتكؼ كل ما يتضمنو أؼ أسمكب آخر مف إمكانيات تعبيرية ،أنو في الشعر مثمو في لغة الكالـ
،يستطيع أف يغني المعنى ك يرفعو إلى مرتبة األصالة ،ذلؾ إف استطاع الشاعر أف يسيطر عميو سيطرة
كاممة ،

ك يستخدمو في مكضعو ،ك إال فميس أيسر مف أف يتحكؿ ىذا التكرار نفسو بالشعر إلى

المفظية المبتذلة التي يمكف أف يقع فييا أكلئؾ الشعراء الذيف ينقصيـ الحس المغكؼ ك المكىبة ك
األصالة" (. )1
ىذا يعني أف التكرار اآلف أصبح نقطة مركزية في القصيدة التي تحتكيو ،كما ترتبط كثير مف المعاني
كاألفكار بو عبر الخيكط التعبيرية المختمفة عمما أف القصيدة في األصل ما ىي إال تكرار لتفعيمة كاحدة
يعني مف بدايتيا لنيايتيا.
إذا فالتكرار ىك أساس اإليقاع بجميع صكره فنجده في المكسيقى بطبيعة الحاؿ كما نجده أساسيا لنظرية
القافية في الشعر.
ك ما كاف االىتماـ بالكزف ك القافية ك التكرار اىتماما كبي ار إال في العصر الحديث حيث اعتبر التكرار
أسمكبا حديثا رغـ تكاجده منذ القديـ في الشعر العربي التراثي ك ىذا راجع إلى ككنو ظاىرة
متداكلة ك بارزة في نتاج الشعر المعاصر عمما أنو ال يكجد أؼ عمل أدبي فني يخمك مف ىذه الظاىرة
كىذا كمو لما تحتكيو مف دالالت فنية مكحية.

ــــــــــــــــــــــــ
( )1نازؾ المالئكة ،قضايا الشعر ،ص . 264.263

حيث أف " التكرار لو دالالت فنية كنفسية تدؿ عمى االىتماـ بمكضكع ما يشغل الباؿ سمبا كاف أـ
إيجابا  ،خي ار أك ش ار  ،جميال أك قبيحا  ،كيستحكذ ىذا االىتماـ حكاس اإلنساف كممكاتو ،كالتكرار يصكر
مدػ ىيمنة المكرر كقيمتو كقدرتو " ()1
فيذا األسمكب مف األساليب التي يمكف أف نجدىا في مستكيات مختمفة في المفع  ،في المعنى ،كتحقيق
البالغة في التعبير كالتأكيد عمى الكالـ كالجماؿ في األداء المغكؼ  ،كالداللة عمى العناية بالشيء الذؼ
كرر فيو الكالـ  ،نجده أيضا في جميع األعماؿ شعرية كانت أـ نثرية  ،ك كذلؾ في القرآف الكريـ
كالحديث الشريف ىذا لبالغتو ك فائدتو الكبيرة .
أما إذا نظرنا إلى الغرب تحديدا الشكالنييف الركس فيـ مف األكائل الذيف عرفكا التكرار كأىميتو بأنو النقطة
المركزية التي يقكـ عمييا الييكل الشعرؼ  ،فقد سممكا بأف التكرار ىك أساس مف األسس اليامة التي يقكـ
عمييا بناء القصيدة انطالقا مف ركماف جاكسكف إلى يكرؼ لكتماف كصكال إلى ىكبكنز الذؼ عرؼ البيت
الشعرؼ عمى أنو " خطاب يعيد الصكرة الصكتية نفسيا بصيغة كمية أك جزئية " (.)2
ككذلؾ عمماء المغة ذىبكا مذىب الشكالنييف الركس في ككف التكرار أسمكب لغكؼ جد ىاـ يساىـ في بناء
القصيدة .فقد كاف ىؤالء المغكييف مف أكثر الميتميف بحقيقة التكرار كدكره  ،كلعل تعمقيـ كدقة مالحظتيـ
ىي التي أكصمتيـ إلى معرفة أىمية ىذا األسمكب  ...كىذا ما لـ يستطع الكصكؿ إليو نقاد األدب لنظرتيـ
السطحية كعدـ الغكص في تفاصيمو ،كقد ظل ىذا التناقض قائما بينيـ ،فيما يخص نظرتيـ إلى حقيقة
التكرار ،سكػ الشعراء أنفسيـ فقد تحيزكا إلى جية كاحدة كطكركا أساليبيـ التعبيرية عمى نحك حط مف
مركزية المسانييف مف جية ،كحفز النقاد عمى االىتماـ بيذه الظاىرة مف جية أخرػ .

ــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1عبد الحميد جيدة ،االتجاىات الجديدة في الشعر المعاصر ،ط1980 ،1ـ ،ص . 67
( )2دمحم بنيس ،الشعر العربي الحديث بنياتو كابداالتيا  ،ـ جمة فضالة الدمحمية  ،ط  ،1د ت ،المغرب ،ص . 189

مف ىنا نستطيع القكؿ أف الشعراء المعاصريف قد اىتمكا فعال بالتكرار  ،لكف مف نجحكا حقا في
استخدامو فئة قميمة  ،أما اآلخريف فقد ضاعكا في متاىة ما اعتقدكا أف ىذا التكرار ماىك إال كسيمة لملء
الفراغ

أك أسمكب تعبيرؼ يستخدـ فقط لمخركج مف حالة عجز الشاعر أك ضياعو في مكطف ما أثناء

الكتابة لكف ىذا رأؼ خاطئ ألف لظاىرة " التكرار " أكثر بكثير مف ىذا " أما الدكافع الفنية لمتكرار فإف ثمة
إيماء عمى أنو يحقق تكازنا مكسيقيا فيصبح النغـ أكثر قدرة عمى استثارة المتمقي كالتأثير في نفسو "(.)1
ىذا ىك اليدؼ الحقيقي كراء استعماؿ الشاعر لمتكرار في أعمالو الفنية إذا ما تحققت الدقة كالعناية كحسف
االستخداـ .كنظ ار إلى أف التكرار ظاىرة أسمكبية لغكية أثارت جدال كبي ار كعرفت منذ القدـ في أغمب
النصكص الشعرية التي نراىا حتى اآلف " الشعر الجاىمي " ،إال أف أىميتو كاستعماالتو اختمفت عبر
العصكر كتأرجحت بيف االىتماـ كالتطكر كاإلىماؿ .إذ أف األدباء القدامى لـ يعطكه أىميتو ،فقد كاف
بالنسبة ليـ مجرد تعبير ييدؼ إلى إضمار الفجكات التي تثيرىا بعض المسائل.

 -3بواعث التترار:
إف التكرار باعتباره ظاىرة أسمكبية لغكية متداكلة قد يقع اإلنساف تحت تأثيرىا أيا كاف مكانو
كزمانو  ،أراد ذلؾ أـ ال ألنو ظاىرة ذات قيمة كبيرة عرفت منذ القدـ كمازالت إلى يكمنا ىذا ،كلعل مظاىر
الككف عمى اختالفيا قائمة عمى نمط دقيق مف التكرار فمثال  :دكراف األرض حكؿ الشمس كدكرانيا حكؿ
نفسيا  ،تعاقب الميل كالنيار ،تعاقب الفصكؿ باستمرار  ....الخ كحتى اإلنساف نفسو متكرر في خمقو
كتركيبو كفي مراحل تطكره كحتى في حياتو اليكمية  ،فالتكرار مكجكد في كل ىذه األمكر ك معنى ذلؾ أنو
جزء ال يتج أز مف " الطبيعة التونية واإلنسانية " .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
( )1عز الديف عمي السيد ،التكرار بيف المثير كالتأثير ،عالـ الكتب ،ط 1986 ،2ـ ،بيركت ص .7

كىك صكرة مف صكرىا إذا ىك مكجكد فينا ليس ألنو ظاىرة أسمكبية كانما ككنو تعبير صادؽ ال يمكف
لإلنساف أف يتخمى عنو .
كما أف اإلنساف في حياتو يتكاصل عف طريق لغة معينة ىذه " اللغة " تمعب دك ار ىاما في إحداث التكرار
كاستعمالو ،ذلؾ ألف طبيعة تمؾ المغة تستمزـ ظيكره عمى كجو ىاـ " فالتكرار أك التماثل أمر الزـ في لغة
البشر "( .)1كىذا يعني أف التكرار يجب كجكده في لغتنا شئنا أـ أبينا لكف مع اختالؼ األلفاظ كالداللة ،
إال أف المغة تختمف مف شخص آلخر أك مف شاعر آلخر ككذلؾ جكدة شعرىـ " طبيعة شعرىم " أيضا
تساىـ بشكل كبير في بعث التكرار ككثرة استخدامو حيث تقتضي طبيعة الشعر في أبسط تفاصيميا "
التكرار "  ،حيث أف القصيدة الشعرية في ىيكميا تعتمد عمى تك اررات مختمفة مثل  :تكرار التفعيمة  ،حرؼ
الركؼ  ...الخ
ىذا ما يجب االلتزاـ بو في القصيدة ،كاذا ما غفمنا عمى أحد ىذه العناصر خرجت القصيدة عف ككنيا
شعرا ،إذا فإف اإليقاع المكرر ىك الزمة مف لكازـ الشعر كىك " تنظيـ لمفكاصل المكجكدة بيف كحدات
العمل الفني " (.)2
كمادامت ىذه العناصر كميا متكررة في الشعر ،فإف المكسيقى الكامنة خمف األلفاظ التي يختارىا الشاعر
ىي أيضا مكررة ،كبالتالي يككف تكرار الكممات متأثر بالتكرار اإليقاعي في البحر ك التفعيمة ....في
القصيدة إذ ال يمكنو االلتزاـ بالتكرار في جانب كاحد منيا ( لغكؼ  /مكسيقي ) كاال ستفقد القصيدة
تكازنيا ،كبالتالي تفقد تأثيرىا في المتمقي.
ــــــــــــــــــــــــــــ
( )1عز الديف عمي السيد بيف المثير كالتأثير ،عالـ الكتب ،ط 1986 ،2ـ ،بيركت ،ص .7

( )2دمحم مصطفي عبد الرحيـ ،ظاىرة التكرار في الفنكف اإلسالمية ،الييئة العامة لمكتاب ،ط 1997 ،1ـ ،القاىرة ،ص
.30

كبما أف التكرار لو جانب تأثيرؼ في النفكس فال شؾ أف الشاعر أك المبدع عند استعمالو التكرار  ،فإف
نفسيتو تعتبر مف أىـ العكامل التي أدت الكتاب إلى استعماؿ التكرار  ،فيذا األخير يمتاز بأنو األكثر
شيكعا كاستخداما حيث يترجـ بشكل كبير ما كقع في القمب كتأثرت بو النفس فانشغمت بو عمف سكاه ،
كلما كانت المغة مرآة الفكر فيي تعكس ما تأثرت بو النفكس فتكرره  ....فيبرز ـا افشغل بو اإلنساف مف
خالؿ التكرار في كالمو أك كتاباتو.
كلعل ىناؾ مف تنبو إلى الباعث النفسي كأثره في التكرار حيث " إف لمنفكس في تقارف المتماثالت
كتشافعيا كالمتشابيات كالمتضادات كما جرػ مجراىا تحريكا كايالعا باالنفعاؿ إلى مقتضى الكالـ  ،ألف
تناصر الحسف في المستحسنيف المتماثميف كالمتشابييف أمكف في النفكس مكقعا مف سنكح ذلؾ ليما في
شيء كاحد ككذلؾ حاؿ القبح " (.)1
كغالبا ما يستعمل الشاعر التكرار عف " قصد " ىذا األخير باعث أك عامل أساسي مف العكامل التي
تؤدؼ إلى استخداـ التكرار  ،كمثل ىذا التكرار ال يككف إال لغرض يريده الشاعر إذا يستعمل الكاتب
ألفاظا فيكررىا فتصبح ذات داللة قكية كمكثفة  ،تجعل المعنى عميقا غير ظاىر  ،كىذا ما ال يستطيع
كل مبدع الكصكؿ إليو  ،إذ يجب عمى الشاعر أف يككف حاذقا ذكيا لو قدرة لغكية فائقة ك فصاحة عالية
ليستطيع أف يعطي لمتكرار معناه الحقيقي .

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1القرطاجني أبك الحسف حازـ  ،مناىج البمغاء كسراج األدباء  ،تحقيق دمحم الحبيب بف فكجو  ،دار الكتب الشرقية  ،ط
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 -4التترار ي الشعر:
متيف بالشعر ،فيك ذك مزايا فنية عديدة سكاء مف حيث تأثيره في
إف التكرار مرتبط ارتباطا ا
المكسيقى الشعرية فضال عف الداللة النفسية التي يستطيع أف يضيفيا عمى القصيدة.
إلى جانب أثره في تقكية النغـ " ،فالشاعر المعاصر حاكؿ قدر اإلمكاف تجاكز الحدكد التقميدية لمكزف
كالقافية  ،متجيا نحك التكرار ككسيمة إلغناء كتجديد القصيدة التي لطالما كانت مقيدة بالقالب القديـ الذؼ
رفض الشعراء كسره ،فاإليقاع الصكتي الذؼ يخمقو تكرار جرس الحركؼ كالكممات  ،تظير القيمة الفكرية
كالنفسية التي يعبر عنيا مف خالؿ العناية بتكرار لفظة معينة أك مقطع معيف.....
ىذا ما جعل التكرار الفني ظاىرة بارزة في الشعر المعاصر كاؿتي فسرىا لكتماف تفسي ار عمميا إذ أف "البنية
الشعرية ذات طبيعة تك اررية"(.)1
فالشعر يحمل في ذاتو طابعا تك ارريا ،يتجمى ىذا الطابع في المستكػ اإليقاعي أؼ في القافية كأيضا في
المستكػ التعبيرؼ ،التصكيرؼ كالرمزؼ الذؼ يمكف أف يككف أكثر تعقيدا حيث يضفي لمنص نكعا مف
الغمكض كاإلبياـ.
ككذلؾ النص األدبي باعتباره عمال عمى درجة عالية مف الجكدة كالتنظيـ فانو كال بد أف يككف التكرار
متمكقعا فيو بطريقة ذكية كمتقنة مف الناحية االختيارية كالسياقية التي تفترض أف ال يتككف النص مف
عناصر عشكائية.
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
(-)1يكرؼ لكتماف،تحميل النص الشعرؼ"بنية القصيدة"،ترجمة دمحم فتكح ،دار المعارؼ،دط،1995،بيركت ص.63

كاذا نظرنا إلى عالقة الشعر بالتكرار فإف ىذا األخير داخل الشعر عد "ّمما ليس منو بد أك
ليس عنو غنى فيك فيو -قديما ك حديثا -سمة كالجكىر مالزمة ،ك مظير كالركف دائـ.ال يستقيـ قكؿ
شعرؼ إال بو ،ك ال تتحقق طاقة شعرية دكنو ،ك ال يصح لمقصيدة نسب إلى الشعر إال بتكفره .لذلؾ عد
عند أغمب الدارسيف –ك إف اختمفت تعبيراتيـ عف ذلؾ -مف أبرز مقكمات الشعر ك مف ثكابت القصيد إف
لـ يكف أكليا عمى اإلطالؽ"(.)1
تسىـ في بناء القصيدة الشعرية بغض النظر
ك ما يقصد ىنا ،أف التكرار مف أبرز ك أىـ الكسائل التي ا
عف ىدؼ استعمالو سكاء كاف لتكازف القصيدة أك لجماليتيا أك إلضفاء جرس مكسيقي ك غير ذلؾ...
فالشعر في رأؼ بعض كبار األدباء مشتق مف التكرار ك ىك جزء ال يتج أز منو،
فالشعر(القصيدة) نستطيع تجريدىا مف الصكر البالغية كقد نستغني عف الكزف دكف أف تتأثر باختالؿ
تكازنيا الشعرؼ ك لكف ،تجرد الشعر مف التكرار ينقص مف طاقتو الشعرية ألف تكاجده في الشعر ينيض
بكظيفة اإلشعار ك التأثير كالتعبير بدؿ اإلخبار ك التقكيـ فالشعر يتكجو إلى قمب القارغ بشحنة شعكرية ك
ال يتكجو إلى عقمو،

ك لذلؾ فمف مميزات النص الشعرؼ التكرار  ،فيذا األخير منكر في النثر بينما ىك

القاعدة في الكتابة الشعرية ،فالشعر ال يخبر بل يعبر ،ك يزيد في حدة التعبير ،فيك لذلؾ لغة الكجداف
فأنت تقكؿ الشيء

ك تعيده ك ال ترمي مف ذلؾ التجديد بل ترمي إلى السمك بالكممة ك تحسينيا .

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
( )1حاتـ عبيد ،التكرار ك فعل الكتابة في اإلشارات اإلليية ألبي حياف التكحيدؼ ،مطبعة التفسير الفني ،ط2005 1ـ،
صفاقس ،تكنس،ص.16

مف ىنا نستطيع القكؿ أف التكرار ىك ركح الشعر " فالقكؿ الشعرؼ متى تجرد مف مظاىر التكرار
تجردا كامال تقكضت أركاف بيتو ،ك اضمحل إيقاعو ،ك ذىب كزنو،ك سقطت عنو صفة الشعر ،ك فقد
السند الذؼ يمد أنفاسو ،ك عدـ األداة التي تضمف ألجزائو حدا مف االنسجاـ ك لمعناه نصيبا مف الكضكح
يقيق

مف مغبة السقكط في اإلغماض ك االنغالؽ عمى فيـ القارغ")1(.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1حاتـ عبيد ،التكرار ك فعل الكتابة ،ص.22

 -1مستويات التترار " :أنواعو"
إف كل نص شعرؼ يتككف عادة مف عناصر ك كحدات تتكرر بانتظاـ داخل كل بيت شعرؼ كم ػ ػ ػ ػ ػػا
نستطيع اعتبار التكرار البنية األساسية لمبيت ك لمقصيدة  ،ك لكف أحيان ػ ػػا ما تأتي الكحدات المتكررة في
أنماط مختمفة مكزعػػة عمى طكؿ القصيدة أك النص الشعػرؼ حتى تأخذ قالبا متج ػ ػػانسا متػ ػ ػكازيا (. )1
ىذا التكازؼ يككف مصدره عكدة نفس الصكرة الصكتية  ،ك تكرارىا أك عكدة الكحدة العركضيػ ػ ػ ػ ػ ػػة
المنتظمة ك التكرار الصكتي يعمل عمى زيادة اإليقاع أكثر مف اإلنتاج الداللي لمنص  ،إذ أف اإلنت ػ ػ ػ ػػاج
الداللي مكجكد مع أكؿ كحدة صكتية .
"ك تتفاكت درجة اإليقاع ك الشعكر بالصكت المكرر تبعا لممسافة بيف الكحدات المكررة ،ك كذلؾ حسب
الكحدات ك طبيعتيا فالكممة تختمف عػ ػ ػ ػ ػػف الجمم ػ ػ ػ ػػة " (.)2
ك مف ىنا نستنتج أف انتشار ظاىرة التكرار في أعماؿ األدباء لـ تكف مجرد كلع ك إنما تمثل قدرة عالية
لمتعبير عف المعاني ك أدائيا ،ك قد اختمفت أشكاؿ التكرار ك أنكاعو حيث يظير في تكرار :األصوات،
األلفاظ ،العبارة ،المقطع.......الخ مف أنػ ػ ػكاع التكرار المعركفػ ػ ػ ػ ػػة ك الشائع ػ ػ ػ ػ ػػة.

 -1.1تكرار البدايـــــة:
يقصد بو تكرار لفظة ما إسما كانت أك فعال أك حتى حرؼ  ،في بداية كل سطر أك بعض األسطر
الشعرية .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( -)1ينظر  :دمحم عمكاف سالماف ،اإليقاع في شعر الحداثة  ،دار العمـ ك اإليماف لمنشر ك التكزيع  ،د ط
2010ـ ،ص.118
( -)2المرجع نفسو ،ص .120

ك يككف تكرارىا متتابعا أك غير متتابع حيث تؤدؼ في السياؽ دالالت معينة حيث أنو يضيف إلى
القصيدة نغما مكسيقيا يترؾ في نفس المتمقي تساؤال ك غمكضا  ،يجعمو يتعمق في فيمو لمقصيدة ك
يغكص فييا .ك شرط ىذا التكرار "أف يكحد القصيدة في اتجاه يقصده الشاعر ك إال كاف زيادة ال غرض
ليا.
ك نقصد بيذا القكؿ أف ىذا التكرار لو دكر فعاؿ في تكجيو الداللة  ،ك انسجاـ المقاطع ك تماسكيا في
النص  ،ك نالحع أف ما يمفت في النص الشعرؼ بالنسبة لتكرار البداية ىك تكرار الحرؼ "واو" ك ىك
حرؼ عطف تكرر في بداية النص الشعرؼ إلى نيايتو بشكل الفت حيث تكرر أربع مئة و سبع و
خمسون ( )457مرة  ،ك ىذا ما نالحع في بعض المقاطع منيا )1( :
تكمـ  ...بما شئت دكف اشتي ػػاؽ
لقد ضاع منػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي الكػػالـ ،
و ضاعت طيكر الع ػ ػ ػ ػ ػراؽ ،
و ضاعت مف القمب أسكار عكا،
و أطياؼ فاس.
و شاخت خيكؿ اليمف ،
و أكراس ما عاد يأكؼ الرفاؽ ...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( -)1أحمد شنو  ،طكاحي ػ ػ ػػف العبث ،مؤسسة ىديل لمنشر ك التكزيع ،ط2000 ،1ـ ،عنابة ،الجزائر ،ص . 56

ك أيضا ما جاء في مقطع آخ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر )1( :
تكم ػ ػ ػ ػ ػ ػػـ  ...فقد مزقتني الحركب...
ففي داحس  ...طار أرس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي ،
و في ردىات البسكس  ...اعتق ػ ػ ػ ػػمت ،
و في ثكرة الزنج  ...أىدكا رفاقي لفرعكف مصر .
و لكنيـ  ..بعد أف جدد هللا ركحػ ػ ػ ػ ػػي،
و عادت إلى الجسـ بعد الغػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػركب .
و تاقت إلى العيش نفسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي ،
و عدت كما كنت باألمس  ..أىكػ الحيػاة .
مقطع النص الشعرؼ مييمف
إذا ما أمعنا النظر نالحع أف تكرار حرؼ "واو" في بداية كل أسطر ا
بشكل كبير ،ك ذلؾ باعتبار أف ىذا الحرؼ حرؼ عطف ك ربط كظفو الشاعر في نصو ليجعمو متماسكا
ك منسجـ األطراؼ مف حيث البنية ىذا مف جية أما مف جية أخرػ نالحع أف القصيدة ك كأنيا شبو
مدكرة ك مستمرة ك مترابطة ك ذلؾ ألف تكرار حرؼ "الواو" غمب عمييا ،ىذا األخير الذؼ عمل عمى ربط
الكممة األخيرة مف السطر األكؿ بالكممة األكلى مف السطر الذؼ يميو ،ىذا كمو بغية إتماـ المعنى كايصالو
كامال لممتمقي .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( -)1أحمد شنو ،طكاحيػ ػ ػػف العبث ،ص . 85

ك إذا ما تحدثنا عف تكرار االسـ فإف الشاعر لـ يستعمل تكرار االسـ في البداية فقط نالحع أنو يقكـ
بتكرار االسـ "بالد" قكلو )1( :تكمـ..
فيذا الطريق الذؼ باألمس أرجكحة مف خياؿ ،
ك ىذؼ البالد التي ...تنتمي لمحجػ ػػر ،
بالد بيا  ...كل ما تشتيي .
عدا الشعر ...ك الذاكػ ػ ػ ػرة.
بالد تحنط أصكاتنا ...بالحنيػػف.
ك تق أر أشعرؾ  ...في نشرة الثامنػ ػ ػػة .
بالد بيا مثمما في الفضاء مف األحصنة.
بالد بيا كل ما تشتي ػ ػ ػػي .

بيا المكت ك اآلخرة...

نالحع أف الشاعر في البداية قد كرر االسـ "بالد" أربع مرات ( )4ك قد جاء االسـ غير معرؼ ب"ال"
عمما أف الـ التعريف تدخل عمى األسماء كي تعرفيا ك تزيل إمكاف المبس في المقصد مف االسـ المعرؼ،
فالشاعر استعمل االسـ في بداية األسطر ك لـ يعرفو فقد قاؿ " :بالد" ك ىك بذلؾ يستغني عف التعريف
بيذه البالد ك كأنو يتحدث عف بالد مجيكلة ،بالد ضائعة  ،مشتتة بيف المكت ك الخراب ك األلـ ك
الحزف ،متحدثا بنبرة حزينة عف ىذا الكطف الذؼ خسر خيراتو كاستق ارره ك ىدكءه ك أصبح عرضة لمخيانة
ك المكت .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1أحمد شنو ،طكاحيف العبث ،ص .40

ك في مقطع آخ ػ ػ ػ ػػر:)1( :
لسطين ...أنت الشعار الكحيد ،
إذا قرر الع ػ ػ ػػرب،
شاء الق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدر .
لسطين ...أنت الخالص الكحيد ،
إذا لػ ػ ػ ػػـ نمت فيؾ ،
م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات الشجر
لسطين ...أنت الغراـ الكحيد ،
إذا لـ نذب فيؾ ذاب الحجر.
ك يكرر أيضا في المقطع السابق في البداية " لسطيــــــن" ثالث مرات ( )03ك ىك يستأنس بيا
ك يفتخر بيا ك يتخذىا شعاره ك خالصق الكحيد  ،ك غرامو الكحيد فيي النمكذج المثالي لممقاكمة
ك التضحية ك ىي القدكة لركح التحدؼ ك اإلصرار  ،ك كأنو يريد اليركب إلييا في قكلػ ػػو  :لسطين
أنت الخالص الوحيد  ،إذا لم نمت يك  ،مات الشجــــــر .
ك رغـ أننا الحظنا عدـ تكرار الشاعر لألسماء في البداية بشكل كبير  ،إال أف ىذه التك اررات القميمة
أفضت عمى ىذه األسطر نغما مكسيقيا تالءـ مع بداية ىذه األبيات .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( -)1أحمد شنو ،طكاحيف العبث ،ص .64

أما فيما يتعمق بتكرار "الفعل" في البداية ،نرصد ذلؾ مف خالؿ قكلو)1( :
تتلم  ...لكي ال أراؾ
تتلم  ...لكي ال تطيرني بالدماء يػ ػػداؾ
تتلم ...
تتلم  ...لكي ال تض ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيء الكيكؼ
فيا نحف نخرج زيغكد مف شاطئ الشيداء .
ك في مقطع آخػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر )2( :
تتلم  ...لكي ال أراؾ
تتلم  ...لكي ال تطيرني بالدماء يداؾ.
تتلم  ...بكل المغات ك ال تحترؼ حب ىذا الكطف.
نمحع أف أحمد شنو قد كرر ىذا الفعل في بداية أسطر النص الشعرؼ تقريبا مف بدايتو إلى
نيايتو في كل مقطع حيث تكرر مــــئة و تسع مرات ( ، )109ك ىك فعل أمر يدؿ عمى طمب عمل مف
المخاطب (متمقي الخطاب) في المستقبل ك قد جاء الفعل بصيغة المفرد ،ك كأف الشاعر يخاطب شخصا
كاحدا ك يأمره بالتكمـ ك يمح عميو  ،تكمـ  ،تكمـ  ،ك يختزؿ الزمف اآلتي في يكـ كاحد  ،يكـ ال يزاؿ
ينتظره عمى أحر مف الجمر  ،يكـ قد يغير مجرػ الحياة ك يدخل السعادة في القمكب ك يمحك كل جرح
ك كل حزف مأل النفكس.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1أحمد شنو ،طكاحيف العبث ،ص.23
( )2المرجع نفسو  ،ص.22

ك قد جعل الشاعر ىذا الفعل محكر اىتمامو  ،ك نقطة مركزية يتمحكر حكليا ىذا النص الشعرؼ
فقد تكرر في بداية المقطعيف الثاني أربع( )04مرات ك الثالث ثالث( )03مرات مف بداية النص
الشعرؼ  ،ثـ أخذ يتكرر بمسافات متساكية عمى طكؿ النص الشعرؼ  ،في بداية كل سطر أكؿ مف كل
مقطع  ،فكأنو أراد أف يشارؾ المتمقي ك يمفت نظره بإلحاحو الكبير ليثير في نفسو ذلؾ الفضكؿ  ،ك
ليسأؿ نفسو أيضا  ،عف ماذا تدؿ كممة "تتلــــــم" ك لمف يكجييا  ،فأحمد شنو يقصد بيا في نصو منادات
المستقبل أك الغد المنتظر  ،أك الغد المخمص القادـ الذؼ يأمل أف يأتي ك يمحك كل المعاناة التي يعيشيا
 ،نظ ار لتمؾ األكضاع القاسية ك المتدىكرة في فترة اإلرىاب في التسعينات  ،كفي نفس الكقت كاف يبحث
عف الخالص كاليدكء كعف كسائل تعيد كل شيء إلى ما كاف عميو سابقا .
كفي نمكذج آخر نمحع تكرار الفعل المضارع " أرػ " بمسافة متساكية كمتتابعة في بداية كل سطر مف
المقطع التالي ك يمكف تمثيميا بيذا الشكل)1( :
أراؾ كمف ال يرػ غير أشباح بيت عتيق
أراؾ كحيدا  ...ككل البشر.
أنا ال أرػ غير ما ترتضي أف أرػ...
أرػ شاطئا مف عتيق،
أرػ شاع ار ينتحر،
أرػ قبمة تختفي في الجفكف،
أرػ دمعة في حجر

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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أرػ صكت طكفاف نكع،
أرػ ثكرة ...في الطريق .
كما نمحظو ىنا أف أحمد شنو قد كرر الفعل المضارع " أرػ " ثماني مرات ( ،)8فقد استعمل الشاعر ىنا
الحاسة البصرية ألنو أراد أف يشرؾ القارغ في النظر ( المشيد ) ككأنو يكطد العالقة بينو كبيف المتمقي
كيشاركو في رؤيتو ليذه األشياء ليعيش معو تمؾ المحظات ك يؤثر في نفسو،كما نمحع إلحاح الشاعر
بتكراره هذا الفعل و هو ٌفصح عن أشٌاء ستحدث ال تبشر بالخٌر فً لوله :أرى ثورة في الطريق
 ،فيك يتنبأ باندالع ثكرة بسبب الضغكطات التي يعيشيا جراء تمؾ األكضاع السيئة التي عبرت عنيا
الكممات التالية " :ينتحر  ،تختفي  ،دمعة  ،طكفاف  ،ثكرة...الخ ،ىذه الكممات كميا تكحي عمى الضعف
ك الحزف مف جية ك مف جية أخرػ تعني الضغط ك القكة .كفي مقطع آخر ك ىك يستحضر المستقبل
قائال)1( :
تكمـ...
لكي ال يجف القمـ
سأنسى بأني كجدت الطريق...
ك لكنني قد أضعت القدـ
سأنسى بأني كتبت األناشيد في أمو ميتة،

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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ك في غفمة...مف عيكف الرشيد
سأنسى بأني احترفت األلـ،
ك أنسى بأني نبي رجيـ ،
تطارده شرطة الخمفاء ...
ك تجمده لعنات الخدـ
سأنسى بأني أحب المدينة كحدؼ
ك أني كتبت القصائد ضد العدـ
سأنسى بأني أحارب جيش المغكؿ.
فقد كرر الشاعر الفعل "سأنسى" ست مرات ( )06في بداية ىذا المقطع ك ىك فعل مضارع يدؿ عمى
مخاطبة المستقبل ،جاء مرتبط ب "السيــــــن" ك ىك حرؼ مف حركؼ المعاني يختص بالدخكؿ عمى
المضارع المثبت دكف المنفي فيعنيو لالستقباؿ ك ينقمو إلى زمف المستقبل الكاسع ك لذا سمػ ػ ػػي حرؼ
تنفي ػػس "توسيع"  ،كما أنو يفيد تكرار الفعل ك تككيده كعدا أك كعيدا ك قد استعمميا الشاعر في نصو
بكثرة لتعبر عػ ػػف المستقبل القري ػ ػػب ك ىك بتك ارره ليذا الفعل بيف شكقو إلى نسياف ما عاشو ك ما مر بو
ق ك ىك يخاطب الغد
مف أكضاع متدىكرة ك مزرية  ،بسبب تمؾ الحقبة السكداء التي عاشيا في حاضر،
بقكلو "تتلـــــم" في بداية المقطع لكي يستأنس بمجي ػػئو قبل أف ينتيي الصبر ك األمل ك ييأس مف أف يأتي
ذلؾ اليكـ حامال معو االستقرار ك الحرية ثـ قاؿ " :سأنســـــى" كل مكاجعي سأنسى األلـ.

ك أنسى بأنني كافحت ك قاكمت دكف جدكػ ك لـ أجد مف يساندنػػي ك ىذا ما عبر عنو بقكلو " :سأنسى
بأني وجدت الطريق  ،لتنني قد أضعت القدم" أؼ أنو كجد الطريق لمخالص ك لكف أيف الكسيمة التي
ستكصمو إلى ىدفػ ػػو .
متالغ تجربتو فقد ىيمف الزمف المضارع عمى
ـ
 كل ىذه األفعاؿ اختارىا الشاعر ك استعمميا بكثرة ك ىيالنص ك لكف كاف كركده يتأرجح مع الزمػػف الماضي حيث غمب المضارع الذؼ ترجـ انفعاالت الشاعػر ك
تجربتو األليمة ك أكضاعو المتأزمة المستمرة فالمضارع يدؿ عمى الحركة ك االستم اررية ك ىذا ما ظير
في نص أحمد شنو دكف أف ننسى كجكد فعل األمر أيضا في النص ك الجدكؿ اآلتػ ػ ػػي يبيف لنا إحصائيات
األفعاؿ :
الزمـــــــــــــــــن

العـــــــــــــدد

النسبة%

الماضـــــــــي

263

22,34

المضــــــــارع

715

60,74

األمـــــــــــــــر

199

16,90

ك مف تكرار الحرؼ نأخذ المثاؿ التالػ ػ ػػي)1( :
تكمـ...فما أنت تيفك معي لمرجكع،
التيو ك الصعمكة .
إلى ّ
تماما كما كنت قيل السق ػػكط.....
إلى العاصمة ..
تماما كما كانت قبل اليبكط
إلى المعركة ..
فتكرار الحرؼ "إلى" في النص ضركرة يستعمميا أؼ شاعر في نصو الشعرؼ ألف "إلى" حرؼ مف حركؼ
الجر تستعمل النتياء الغاية في الزماف ك المكاف ك غيرىما ك ىذا أصل معانييا حيث أنو " :أما إلى
فمنتيي البتداء الغاية  ،تقكؿ " :مف كذا إلى كػػذا" ك قاؿ "ك يقكؿ الرجل إنما أنا إليؾ  ،أؼ إنما أنت
ق ىنا فيذا أمر إلى ك أصمو ك إف اتسعت ك ىي أعـ في الكالـ مف حتى  ،تقكؿ
غايتي ك ال تككف حتى ا
 :قمت إليو  ،فجعمتو منتياؾ في مكانؾ  ،ك ال نقكؿ حتاه" ()2
ك بالتالي فقد استعمميا الشاعر ككسيمة لمربط بيف أجزاء النص ليتماسؾ ك ينسجـ في الداللة ك التركيب .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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جدة  ،ص 5
( )2نقل عف  ،أبك أكس إبراىيـ الشمساف  ،حركؼ الجر ك داللتيا  ،مطبعة المدنػ ػ ػػي( ،د ط) ّ ، 1915 ،

ك نمحع حرؼ آخ ػ ػػر في قكلو )1( :

ترسد ج ارحػ ػػي...
لعـلي أن ػ ػ ػ ػ ػػاـ
لعـلي أن ػ ػ ػ ػ ػػاـ

فقد كرر الشاعر حرؼ "لعل" كىك حرؼ ناسخ مشبو بالفعل مف أخكات "إف" يفيد التكقع ك الترجي ك قد
استعمميا ك كأنو يرتجي اليركب مف الكاقع بقكلو "لعلـي أنام" ،ك يكررىا مرتيف ( )02ك أيضا ما جاء
في تكرار الضمير قكلو )2( :

فمـ يبق غيرؾ يدرؾ أف الجنكف انتماء
ىــــــو االنتماء
ىــــــو االنتماء

نمحع ىنا أف كظيفة التكرار تكمف في تكرار ىذه العبارة ك التأكيد عمييا فإف كاف التكرار جممة
ؼ عمى ثالثة كبعض اآلراء ذكرت
فأكثر تصبح كظيفة التككيد حاضرة "ك اشترطكا في التككيػ ػ ػػد أف ال يز د
أف التككيد كالتكرير يجتمعاف فيما زاد عمى اثنيف كالعالقة بينيما قكية الف مف أغراض التكرير تككيد
الكالـ كتقكيتو "(.)3
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( -)2المرجع نفسو  ،ص . 79
( )3عبد هللا عمي دمحم حسف ،السجمماني كنظرة جديدة إلى بالغة التكرير ،مركز فجر لخدمات الطباعة،
د ط)،1993،ص.11

(

 -1.2تترار النقــــط:
يعد ىذا النكع مف التكرار رم از لممعاصرة حيث أصبح الشاعر المعاصر يرمز بيذه النقاط إلى حذؼ أك
شيء مسككت عنو ك ىك تك ارره لمجمكعة مف النقاط المتتالية كسط السطر أك في نيايتو ك يمحق ىذا
التكرار بتكرار الصيغ التي يمكف بيا الشاع ػ ػػر قصيدتو بيدؼ معيف .
إف النقط ىي عالمة مف عالمات الترقيـ ليا أىمية كبيرة في الكتابة ك ىذا راجع إلى ما تقدمو
عممية الفيـ ك تنسيق معاني األفكار فال يتشتت عقل القارغ بيف
لمنص مف كضكح ك يسر فيي تساعد ّ
الربط ك بيف األحكاـ ك فصميا ،ك لعل ىذه النقط ليا كظائف كثيرة مف بينيا الحذؼ ك ىي سمسمة في
صف كاحد مف ثالث نقاط متتالية كىي ليست سيمة اإلتقاف ،أحيانا ما يستعمميا الشعراء خاصة
المعاصريف لإلشارة إلى إغفاؿ جزء مف النص أك تكقف في نياية الجممة كتركيا مفتكحة  ...كأحيانا
تستعمل لحذؼ كالـ غير مرغكب بق في كسط كنياية المقطع.
فالشاعر أحيانا في نصكصو الشعرية يقمص الكالـ إلى حد اإلمحاء كابداؿ الداؿ المساني بالداؿ الطباعي
الصامت الذؼ يتمثل في البياض أك النقاط الدالة عمى الحذؼ كىي أكجو مف أكجو انحباس الصكت
الشعرؼ " كىك باب دقيق المسمؾ  ،لطيف المأخذ  ،عجيب األمر  ،شبيو بالسحر  ،فإنؾ ترػ بو ترؾ
الذكر أفصح مف الذكر ،كالصمت ما تككف إذا لـ تنطق  ،كأتـ ما تككف بيانا إذا لـ تبيف " ( .)1ىذه
النقاط المتتابعة نجدىا بكثرة في النص الشعرؼ ألحمد شنو .
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()1ػ عبد القاقر الجرجاني  ،دالئل اإلعجاز في عمـ المعاني  ،دار المعرفة لمطباعة كالنشر ( ،د ط)  ، 1981 ،بيركت
لبناف  ،ص .200

كمثاؿ ذلؾ قكلو )1( :
تكمـ  ...لكي ال أراؾ شييدا...
فأحقر ما في بالدؼ  ...ىـ الشيداء .
كأفقر ما في بالدؼ  ...ىـ الشيداء .
يمكتكف فكؽ المنابر  ،فكؽ المآذف ،فكؽ الجرائد ،
في خطبة العيد  ...في شرفات القصكر ..
ٌموتون فً دفتر الطفل  ...بٌن السطور
ٌموتون كً ٌكتب الخطباء  ...مراثٌهم
(رحم هللا الشهداء)
ثم ٌسٌرون خلف الجنازة مثل الصخور .
فتكرار النقط ككجكد الفكاصل كعالمات التعجب تساعد الشاعر عمى تكصيل ما يركـ إيصالو إلى القارغ
بدقة ليعرض ما تفقده القصيدة المكتكبة مف التمكيف الصكتي كمالمح القسمات التي تصاحب القصيدة عند
إلقائيا .كىذه الظاىرة نجدىا في الشعر المكتكب :كلك أف بعض الشعراء يسرؼ في استخداـ ىذه العالمات
مثل شاعرنا أحمد شنو فيك استعمل النقط بكثرة في نصو الشعرؼ ألنيا تساعد عمى اإليحاء.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ
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بأف في السياؽ " معاف " أخرػ يمكف لمقارغ أف يضيفيا أك يتخيميا ،كيستخدـ الشاعر الفكاصل كالتنقيط
ليكازف بيف الجمل إيقاعيا كليكفر جكا مف االستراحات كجكا مف السككف ينجـ عنو مزايا مكحية .كفي مقطع
آخر مف النص الشعرؼ يظير استعماؿ الشاعر لمنقط بكثرة في قكلو:
تكمـ  ...لكي ال يمكت التالميذ في المدرسة)1( ........ػ
تكشف  ....فال حل عندؼ ليذؼ الدماء ....
كال حل عندؼ ليذه الفتف ...
سكػ األكراسو
تكشف  ....فال حل عندؼ لحكامنا ،
كال حل عندؼ ألحزابنا
سكػ الغمر سو
نالحع تكرار النقط بكثرة كالفكاصل كلعل ىذا المقطع يترجـ لنا حالة تتابع بعض الصكر في ذاكرة الشاعر
جمعتيا مجمكعة مف الكاكات حيث جاءت النقط مكزعة في الكسط كالنيايات كىي تتابع بعد أفعاؿ أمر
مثل :تكمـ  ....أيضا تكشف  ....ككأنو يخاطب المستقبل القادم فيقكؿ لشعبو :استيقظكا كانيضكا
لبا يكما جديدا كاعثركا عمى السالـ الذؼ نستحقو.
بضميركـ الميت كأحيكا كل شيء جميل كج ك
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كذلؾ يظير في قكلو )1( :ػ
تكمـ  ...لكي ال يمكت التالميذ في المدرسة.
لكي التكت كالزعفراف.
لكي تشرؽ الشمس دكف ارتعاش
كفي قكلو :
تكشف  ...فال حل عندؼ ليذؼ الدماء ....
كال حل عندؼ ليذؼ الفتف  ....سكػ األكرسق
الشعر يدعك شعبو إلى مساندتو لككنو غير قادر عمى فعل شئ
كاألكراس رمز لممقاكمة كالتحدؼ فكأف ا
أف تتابع النقاط
كحده  ،فيذه األفكار عكضيا الشاعر بنقاط مأل بيا فراغا جاء مف حاضره الحزي ػػف كما ك ّ
في المقطع التالي أيضا جاءت لنفس الغرض في قكلػػو :
تكمـ....فال الجيل أغنى...ك ال المعرفو
كال الصمت أغنػػى ....
ك ال الكحي ...ك السحر ...ك الفمسف ػػو
أقكؿ لكـ أييا الالىثكف كراء الكراسي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
( )1أحمد شنو ،طكاحيف العبث ،ص.126
( )2المرجع نفسو  ،ص126

قولو)1( :
ك خمف الك ازرات ...ك أألطرفو،
بأف البالد اشتراىا الطكاريس....
ك ذلت لخصياف باريس....عػذ ار
ك ال ّبد مف  ....مجػرفو
إنيا صكرة مركزة لكبرياء الشاعر ك إلحاحو الشديد عمى النيكض ك القياـ بشيء لطرد العدك فيك يردد
كممة تتلم  ....ك يتبعيا بنقاط ك يقكؿ ال شيء يغني ،ثـ يكجو كالمو لمحكاـ ك ينعتيـ بالالىثؼف كراء
الكراسي بصريح عبارتو ،ك أنيـ قد باعػكا بالدنا لمطكا ريس ك ىي جمع طاركس ك ىك نكع مف الكالب ك
أف ىؤالء الحكاـ قد ذلكا بالدنا ك منحكىا لمف ال يستحقيا ك ال بد مف" مجرفة "أؼ يعني بيا ال بد أف
نطردىـ ك نزيحيـ مف حاضرنا ليأتي غد أفضل يمحك كل جرح رسمو الكاقع المرير .

 -1.3تترار الجمــل "العبارات":
ىك تكرار يعكس األىمية التي يكلييا المتكمـ لمضمكف تمؾ الجممة المكررة  ،باعتبارىا مفتاحا لفيـ
المضمكف العاـ الذؼ يتكخاه المتكمـ  ،إضافة إلى ما تحققو مف تكازف ىندسي ك عاطفي بيف الكالـ
ك معناه  ،ىذا النمط مف التكرار المكجكد بكثرة في القصائد المعاصرة  ،ك يككف بتكرار جممة بأكمميا أك
عبارة تامة المعنى في القصيدة.
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
( )1المرجع نفسو  ،الصفحة نفسيا .

قد يككف متتابعا ك قد يككف كاردا في البداية  ،أك في النياية  ،ك حتى فييما معا  ،فيك يقكؼ اإلحساس
تمكف القصيدة مف العكدة إلى لحظة البدء أؼ لحظة الكالدة "
دائما بالرجكع إلى نقطة البداية  ،حيث " إنيا ّ
(. )1
ىذا النكع شائع االستخداـ "إذا أجيد استخدامو ،بميغ التأثير لما يتركو مف دىشة ك ما يثيره مف مشاعر "
(. )2
حيث أف الكثير مف األدباء ك النقاد أعجبكا باإليقاع الذؼ يحدثو تكرار الجممة إضافة إلى أنو ييدؼ إلى
التأكيد عمى عبارات معينة قصد فتح فضاء داللي كاسع لمنص ك لعل كممة العبارة لدػ سماعيا تحدث
كقعا قاتال  ،ألف العبارة مجمكعة مف األصكات ك الكممات  ،ك بالتالي ىذا التكرار أشد تأثي ار مف األنماط
األخرػ .
ك مف تكرار الجمل ما كرد في المقاطع التالية)3( :
تكمـ  ...لكي ال أراؾ
لك ػػي ال تطيرني بالدماء يداؾ...
حيث أف ىذه العبارة تكررت ثالث مرات في بداية المقاطع الثالثة األكلى لمنص الشعرؼ  ،فالشاعر ىنا
يخاطب بيذه العبارة الغد المنتظر الذؼ يأمل أف يأتي ليغير الكاقع الذؼ يعيش فيو ىك ك شعبو لكي
يتجنب الذؿ ك المزيد مف المكت ك األلـ .
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػ
( )1دمحم لطفي اليكسفي ،في بنية الشعر العربي المعاصر ،سراب لمنشر ( ،د ط)1998 ،ـ ،تكنس ،ص.129
أسمكبية لشعر بدر شاعر السباب ،دار كائل لمنشر ك التكزيع،ط2008، 1ـ ،األردف،
( )2إيماف دمحم أميف الكيالني ،دراسة
ّ
ص . 291
( )3أحمد شنو ،طكاحي ػػف العبث ،ص . 23، 21،22

ك كررىا أيضا لكي يحفز نفسو ك شعبو عمى صنع غػ ػػد أفضل ،ك لعل ما يمفت االنتباه في ىذا النص
الشعرؼ ىك تكرار الشاعر لعبارة "تكمـ" مف بداية النص حتى نيايتو ،فقد تكررت مئة كتسع ( )109
مرات ك ىك يقصد بيذه العبارة  ،مخاطبة الغد المنتظر  ،ألنو في تمؾ الفترة كانت بالده تعاني مف
اإلرىاب ك العدكاف المجرـ فأراد أحمد شنو بتك ارره أف يؤكد قصد التأثير عمى المخاطب (المتمقي) ليضغط
عميو ك يستميل عكاطفو ليتعمق في القصيدة قصد فيميا ك ىك في
نفس الكقت يكاسي نفسو ك يعطي أمال ،بأف ىذا اليكـ سيأتي ك ستحظى بالده بالحرية ك االستقرار.
مف أمثمة ذل ػ ػػؾ ( : )1تكمـ  ...لكي ال أراؾ
تكمـ لكي ال تطيرني بالدماء يداؾ
تكمـ ...
تكمـ  ...لكي ال تضيء الكيكؼ .
فيا نحف نخرج زيغكد مف شاطئ الشيداء
كىا نحف ...نكقع كل القبكر
نفاكضيـ لمتنازؿ عف قطعة مف ثرػ المقبرة ...
لنبني لزكجاتيـ مرقصا  ...مف ألكؼ الطكابق .
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػ
( )1أحمد شنو ،طكاحيػػف العبث ،ص .22

حيث ّأنو يكرر عبارة تكمـ ك يؤكد عمييا ك يخاطب الغد مف جديد ،ثـ أشار الشاعر في ىذا المقطع إلى
ضح ػ ػكا مف أجل الكطف ،ك تحدث عف المقبرة التي تحمل أالؼ الشيداء ك كأنو يفتخر
الشيداء الذي ػ ػػف ّ
بيـ في قكلػ ػ ػػو.
ك ىك يعني باألبيات األخيرة أنو ال داعي لمحزف ك البكاء عمى الشيداء ك أنو يجب عمى زكجاتيـ أف
يرقصكا فرحا فكؽ قبكرىـ ألنيـ المثل األعمى لمتضحيػػة ك الكفاح ،فقد ضحكا ك قاكمكا الغدر ك الخيانة ك
كافحكا ألجل كطنيـ بكل شيء حتى بأركاحيـ.
ك في مقطع آخػ ػ ػػر يكرر العبارة "تتلـــم" في قكلو )1( :
تتلم  ...لكي ال أراؾ
تتلم  ...لكي ال تطيرني بالدماء يداؾ
تتلم  ...بكل المغات ك ال تحترؼ حب ىذا الكطف.
ألف التراب سيزحف نحك الظالـ ...
ألف الصعاليؾ لف يمتقكا فكؽ أكراس..ىذا الخريف
ألف الشييد..سيسحبنا في ضمكع الزمف ...
سيسمخنا مف جمكد الكراسي
فال صخرة اليكـ فكؽ الرماؿ  ...تصدؽ ىذا الكثف .
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػ
( -)1أحمد شنو ،طكاحيف العبث ،ص.23

ك تبقى ىذه العبارة تتكرر عمى طكؿ النص الشعرؼ  ،ففي ىذا المقطع يخاطب المخمص القادـ آمال أف
يأتي ليمحك كل جرح رسمو الكاقع المأساكؼ الذؼ يعيشو في قكلو :
تتلم  ...بكل اللغات و ال تحترف حب ىذا الوطن
ألن التراب سيزحف نحو الظالم .
ك يقصد بيذا أنو يجب النيكض ك الكفاح لممحاربة بكل الكسائل مف أجل حب ىذا الكطف لكي ال يجره
الخكنة إلى الظالـ فيزداد قير الشاعر ك يزداد األلـ  ،ثـ يشؼر إلى الشييد الذؼ سيجمب النصر  ،ك
يجمب غدا أفضل ك يمحي كل اآلالـ ك الحزف بتضحيتو  ،ك أخي ار يقكؿ بأنو الشيء سيظل عمى حالو ك
أف الحرية ك النصر ك الخالص سيككف حميفنا .
ك أيضا مف تكرار العبارة ما نجده في المقطع)1( :
سنخرجيم مف كتاب القراءة
مف أرض يثرب مف ربكة القدس مف كل بشر
سنخرجيم مف خياـ أمية
ك مف رمل خيبر  ،مف ميبط األنبياء .
سنخرجيم إذا أرادكا الخركج
حدؽ معػ ػػي في الكجكه ...
ك لكف تميل  ...ك ّ
فكل القبائل صارت ييكد.
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
( )1أحمد شنه ،طواحٌن العبث ،ص .53

فالشاعر في ذلؾ المقطع يكرر العبارة "سنخرجيم" ثالث مرات ( )3ك ىي عبارة تامة مرتبطة بحرؼ
داؿ عمى المستقبل القريب ك ىي عبارة يكجييا أحمد شنو إلى العدك ك يخاطبو بصيغة الجمع مؤكدا
عمى إبعادىـ ك إخراجيـ مف كل زماف ك مف كل مكاف كجدكا فيو في قكلو  :سنخرجيم من كتاب القراءة
أؼ يقصد بيذا من التاريخ بأتملو  ،ثـ يشؼر إلى أف الغدر ك الخيانة تنشر مف حكلو ك حتى مف طرؼ
حدق معـــــي ي الوجوه ...
قكمو ك شعبو بقكلو  :و لتن تميل  ...و ّ
تل القبائل صارت ييـــود
بعد إصرار الشاعر عمى إخراج العدك ك النيل منو أشار في األخير إلى خيبة أممو في جميع الشعكب ألنو
لـ يعد يثق بأحد فكل القبائل صارت خائنة ،ك أف كل فرد يعنى كراء مصمحتو ،كراء استق ارره ك نفاذه مف
اليالؾ .و ٌظهر لنا فً ممطع آخـــر أن الشاعر كرر العبارة التالٌة بكثرة فً لوله)1( :
أنا ال أقول الذي ال يقال...
و ال أرتضً أن ٌموت السمو آل بٌن الدٌار.
أنا ال أقول ألسيادكم :أدخلوا الماهرة..
و ناموا  ...على شرفات سطٌف
أنا ال أقول لهم :لم ٌعد فً زناته ما ٌستحك العناق.
أنا ال أقول لهم  :إن أحزابنا مومس عاهرة ..
أنا ال أقول لهم :أن فرساننا نائمون.
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
( )1أحمد شنه ،طواحٌن العبث ،ص.57

و سلطانناٌ ...سأل الفمهاء .)1(،
عن الفرق بٌن البعٌر و بٌن الحمار .

أنا ال أقول ألسيادكم :أدخلوا أرضنا آمنٌن..
أنا ال أقول الذي ال يقال
و لكننً لد أحدث أطفالنا ،
عن بطوالت جٌل الحصار .

نالحع تكرار العبارة:

"أنا ال أقول الذر ال يقال" .مرتي ػ ػ ػ ػ ػػف ()2
مرات (.)5
" أنا ال أقول ليـــــــم " .خمس ّ

نالحع في بداية األمر أف الشاعر استعمل اإلفراد دكف الجمع ك ىك يتحدث بضمير "األنا"
ضمير المتكمـ ك كأنو يتحدث عف نفسو دكف الجماعة  ،ذلؾ أنو شعر بالمعاناة ك األلـ في تجربتو التي
أحس بيا ك كأنو كحيد فييا  ،تائو بيف ظممات الغدر ك بيف ضياع ىذا الكطف  ،الذؼ لـ يستطع إنقاذه .
ك ىك يؤكد مف خالؿ تك ارره لتمؾ العبارات مص ار بداللة رفضو ك ىك يقكؿ " أنا ال أقول الذر ال يقال "
مرة ك يؤكد عمييا بتكرارىا ليزيد
ك ىك يعني بيا أنو ال يتيميـ بيذه األقاكيل ك ال يقكؿ إال ما يراه حقيقة ّ
التنبيو  ،حيث كمما كاف التكرار أكثر يحفز المتمقي عمى االنتباه أكثر ،
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

( )1أحمد شنو ،طكاحي ػ ػػف العبث ،ص .61
ك ىي مف أكثر الكظائف فائدة لممتمقي ك إلعطاء جرسا مكسيقيا يجدد عند استماع المتمقي انتباىو ك
استيعابو لممعنى ك الفكرة .
ك في األسطر األخيرة مف المقطع في قكلو:

و لتننــــي قد أحدث أطفالنا،

عـــــن بطوالت جيل الحصار
حيث يشؼر إلى أنو رغـ كل ىذا مازاؿ يحتفع بذكريات جميمة مف بطكالت جيل الحصار"المناضلين"
قد يحكييا لألطفاؿ ك يفتخر بيا رغـ كل شيء .
ك في مقطع آخر أثناء تك ارره ألحد العبارات في قكلو )1( :
الرئيس .
فال شاعر اليكـ بعدؼ  ...سيدخل بيت ّ
كال شاعر اليكـ بعدؼ  ...سيممس ني ػػد امرأة.
كال شاعر اليكـ بعدؼ  ...سيتقف فف المدي ػ ػػح .
تكررت العبارة األكلى ثالث مرات ( )03ك كأنو أيضا ينبو المتمقي ليتذكر دائما ّأنو ال شاعر بعده سيفعل
مثمو ك ىك يكررىا بكل فخر ك يصرح بيا في قكلو :و ال شاعر اليوم بعدر ...سيتقن ن المديح .
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
( -)1أحمد شنه ،طواحٌن العبث.132 ،

ك في آخػ ػ ػػر مقطع مف النص الشعرؼ نالحع تك اررات متتابعة في قكلػ ػ ػػو (:)1
فقد حرفكا فيو ...لكف التراب،
ك صاغكا لو تربة مف شجػ ػ ػ ػ ػػف .
حرفكا فيو  ...شدك العصافير،
ك قد ّ

ك استبدلكا ريشتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيا بالكفف .
ك قد حرفكا فيو  ...عطر الش ػ ػػييد .
ك في ىذا المقطع ( )1تالحع تكرار العبارات اآلتية:
بماذا أمسي  ...الوطـــــــــــن
بماذا أمسي  ...الوطـــــــــــن

تتـــــررت ثالث مرات ()03

بماذا أمسي  ...الجراح التي في البدف
ك التي تحمى بالضم ػ ػػكع...
بماذا أسميك  ...يا جنتي الضائع ػ ػػة
تتـــررت مرتيــــــــــن ()02

بماذا أسميك  ...يا كردتي الرائع ػ ػػة
أسميك  ....رغـ انطفاء الزىكر
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
( -)1أحمد شنو ،طكاحيف العبث ،ص.133

تتـــــــررت ثالث مرات ()03

أسميك  ...رغـ احتراؽ المدف
أسميك  ...رغـ الذّباب .
ك رغـ ...الكالب.
ك رغـ ...الضباع.

ك رغـ ...الثعالب.
أسميؾ قبل الرحيل  ...ك بعد الرحيل
ج ازئػ ػ ػػر  ...ج ازئ ػ ػ ػػر  ...ج ازئ ػ ػ ػػر .
يدعػ ػ ػ ػ ػ ػػك الشاعر الختيار اسـ لبمده ك يؤكد بأف ال شعر ك ال مكت يكفي لتمجيد الكطف ك تعزيز ثـ
يتحدث عف الذي ػ ػ ػػف حػ ػ ّػرفكا أرضنا ك مف محك فييا كل المالمح الجميمة التي تحيي في النفكس ركح
حرفكا أشد ك العصافير ك عطر الشييد ك جعمكا دكلتنا عرضة لمفتف ك الضياع
الكفاح ك ىـ غدركا بنا ك ّ
ك لقد جاءت عبارة "أسميؾ" مشحكنة بنبرة مف االفتخار ك الحب فالشاعر يؤكد ك يصر في
ؼغـ الغدر ك القتل ك المكت ك الفقر إال أف بالده
تك ارره ليذه العبارة عمى تسمية كطنو رغـ كل شيء  ،ر
تبقى الج ػ ػ ػزائر .

-4.1تترار األصوات:
ىذا النكع مف التكرار ىك أحد األنماط الشائعة ألف أصكات الكالـ نستعمميا في كل كقت كنسمعيا في كل
مكاف يتمثل في " تكرير حرؼ يييمف صكتيا في بنية المقطع أك القصيدة " ( )1فالتكاصل بيف الناس
يككف عف طريق ىذه األصكات بحيث عرفو المسانيكف أنو اصغر كحدة لغكية غير قابمة لمتجزئة كككنو
أحد أىـ العناصر المككنة لمكممة كما عرفو كثير مف األدباء كالبالغيف أنو صكت عارض يخرج مف
النفس مستطيال متصال حيث يعرض لو في الحمق كالفـ كالشفتيف مقاطع تثنيو عف امتداده  ،كاستطالتو ،
فيسمى المقاطع أينما عرض لو حرفا " (. )2
كبما أف األصكات ىي مصدر تشكل المغة بتسمسميا كترابطيا في كحدات كبرػ تؤثر في النفس كبالتالي
فإف أؼ دراسة تكجو إلى المغة تككف عف طريق تفكيكيا كدراسة أجزاءىا باعتبار أف ىذه األصكات تشكل
جزءا مف الداللة كترابطيا يعني الداللة التامة.
كلعل أف ىذه األصكات ليا صفات منيا الميموسة ومنيا المجيورة والرخوة و الشديدة  ...الخ " ومن
ذلك قوليم خضم وقضم ،الخضم ألتل الرطب كالبطيخ والقثاء وما كان نحوىما من المأتول الرطب،
والقضم للصلب اليابس ،نحو :قضمت الدابة شعيرىا ونحو ذلك ،اختار الخاء لرخاوتيا للرطب ،والقاف
لصالبتيا لليابس ،حذو المسموع األصوات على محسوس األحداث "(.)3
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػ
( -)1حسف الغزفي  ،حركية اإليقاع في الشعر الربي المعاصر  ،إفريقيا الشرؽ  ،الدار البيضاء  ،دط 2001 ،ـ ،ص 82
( -)2ابف جني  ،سر صناعة اإلعراب  ،تحقيق لجنة مف األستاذة ( مصطفي السقا كآخركف ) ،ج  ،4مطبعة مصطفي
الحمبي كأكالده  ،ط 1954 ، 1ـ  ،مصر  ،ص . 6
( -)3ابف جني ،الخصائص ،تحقيق دمحم عمي النجار ،ج  ، 2دار اليدػ لمطباعة كالنشر  ،ط ( ، 2د،ت ) ،لبناف ص
.158 ،157

كبما أف تكرار األصكات مكجكد في الشعر حديثا كقديما كلو دكره كأىميتو في ترؾ ذلؾ األثر النفسي
كاتماـ الداللة فيك ضركرؼ ألؼ باحث أك دارس أسمكبي كىذا ما تطرؽنا إليو في شعر أحمد شنو.
كقد قمنا بإحصاء األصكات الكاردة في النص الشعرؼ كقسمناىا إلى ميمكسة كمجيكرة في الجدكؿ
التالي :
األصكات

صفاتيا

العدد

النسبة %

ع ػ ؽ ػ ض ػ ب ػ ؼ ػ ـ المجيكرة
13253

كػزػفػأػرػغػظ

76.04

جػدػط.

سػؾػتػؼػج

الميمكسة

4175

23.95

ث ػ ىػ ػ

بعد اإلحصاء الحظنا أف:
1ػ النص قد اشتمل عمى أصكات المغة كاممة ككأنو أراد أف يترجـ تجربة الشاعر العميقة بجممة مف
األصكات التي اشتممت عمى كل الحركؼ كذلؾ قصد بمكغ ىدفو في التعبير عف مدػ تأثره كعمق شعكره
بالمعاناة.
2ػ لقد طغت األصكات المجيكرة عمى األصكات الميمكسة بشكل كبير كنالحع في كل مف المجيكرة
طغياف األصكات التالية  ( :ك .أ .ؿ .ر.ـ.ب ).كقمة (ظ.ع )،أما الميمكسة طغياف(ت،ؾ،س).

كنالحع إحصاءات ىذه الحركؼ الطاغية في الجدكؿ التالي :
األصوات

صفاتها

مخارجها

عدد التكرار

النسبة%

الالم

مجهور

شفوي

2522

20.15

األلف

مجهور

حنجري

4006

32.02

المٌم

مجهور

شفوي

966

7.72

الباء

مجهور

شفوي

734

5.86

الواو

مجهور

شفوي

1166

9.32

الراء

مجهور

لثوي

984

7.86

التاء

مهموس

لثوي

1066

8.52

الكاف

مهموس

لثوي

380

3.03

السيف

مهموس

لثوي

448

3.68

238

1.90

الشٌن

مهموس

شجري

كنالحع مف خالؿ ما تكصمنا إليو أف ىذه األصكات قد تأرجحت بيف الميمكسة كالمجيكرة ك ىي أكثر
األصكات استعماال في نص الشاعر  ،كما يدؿ عميو اشتماؿ النص عمى جميع األصكات ىك أف أحمد
شنو أراد أف يكصل معاناتو كآالمو الشديدة كأممو الكبير في أف يصل إلى مبتغاه كىك السالـ كالحرية
كالخالص .
كما يعتبر الصكت كحدة ال تتجزء لو خصكصية كلو أغكاره التي ال يمكف الغكص فييا ،كمف أكثر
كعشركف  .%الحركؼ التي حازت عمى أكبر عدد مف التكرار نجد " الالـ " مكررة ألفيف كخمس مئة كاثناف
مرة ( )2522ما يقابل  20.15بالمئة.
تكمـ ...فال عيد لي بالكالـ...

كمثاؿ ذلؾ)1( :

كال عيد لي بالسفر ...
كال عيد لي بالنداء الذؼ في الخاليا ..
كال عيد لي بالنقكش التي في الحجر ...
كال عيد لي بالسؤاؿ القتيل ...
كال عيد لي بالجمكس إلى القاتل المنتحر ...
فحكلي ظالـ كثيف ،
كال عيد لي بالنظر ..
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1ػ أحمد شنو ،طكاحيف العبث ،ص .128

فصحح رسكمات كجيي ،
ألبدك جميال ككل البشر ...
كرتب نتكءات ركحي ،
ألبدك سعيدا ككل البقر ...
نالحع في ىذا المقطع كثافة صكتية كبيرة تضمنت تكرار حرؼ الالـ " فالالـ مف المجمكعة الذلقية ،
الصامت  ،لثكؼ  ،صفاتو  ،الجير كاالنحراؼ كالتكسط كاالنفتاح كأخي ار اإلذالؽ " (. )1جاء ىذا المقطع
ليرتبط بحرؼ األلف الذؼ تكرر بنسبة فاقت األصكات األخرػ بحيث تكرر أربعة آالؼ كست مرات
( )4006ما يقابل نسبة 32.02بالمئة ،فترجمت ىذه األصكات دالالت انعكست عمى مستكػ المفظية
التي ترابطت فييا الالـ كاأللف لمجير بحاؿ الشاعر كحالة فكره كاحساسو كحالة عيشو أيضا كأممو الشديد
في أف يسعد يكما ما بنيار جديد بعيدا عف ظالـ كاقعق الحالي .
ك مف أمثمة التكرار الصكتي أيضا نجد تكرار حرؼ "ال ػ ػ ػراء" الذؼ تكرر تسعمائة ك أربع ك ثمانكف م ّػرة
( )984ما يقابل  7,72بالمئة ،فيك صكت مجيكر ،لثكؼ أىـ صفاتو " :الجيػ ػػر،ك االنحراؼ
ك التكرار ك االنفتاح ،ك الميكعة ك التردد" (. )1
ك قد كرر الشاعر تعميقا عمى فكرقالذؼ ترجـ دالالت سيطرت عمى ذاتو ،كالثكرة عمى تمؾ األكضاع
المزرية ك الرغبة في الخالص منيا ك رفض االستسالـ ك المقاكمة بكل الطرؽ.
ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
( )1عبد القادر عبد الجميل :األصكات المغكية ،دار صفاء لمنشر كالتكزيع ،ط 1998 ،1ـ ،عماف ،ص . 174
( )2عبد القادر عبد الجميل:األصكات المغكية ،دار صفاء لمطباعة ك النشر ك التكزيع ،ط2014 ،2ـ ،ص.175

ك إبراز صراعو مع الغد فيك إذف يسعى إلى األفضل ك إلى كل ما ىك جديد بعيدا عف ظممات القير ك
المكت ك الحزف فيقكؿ )1(:
تكمـ  ...لكي ال أراؾ
لكي ال تطيرني بالدماء يداؾ...
لكـ أف نحرؼ كل العناكيف حتى يضيع الشتاء كراء القـر.
ك حتى يككف التراب نبيذا كما كاف قبل الرحيل...
ك حتى يجردنا البحر  ..مف قبالت المط .
ك مف بصمة األرض  ...فكؽ الحقائب ك األشر عو.
لكـ كل ما في الك ازرات مف أقنعة...
لكـ ىذه النجمة الذابمو.
أما مف الحركؼ الميمكسة التي تكررت بشكل كبير في النص ىك حرؼ (التاء) الذؼ تكرر ألف ك ستة ك
مرة ( )1066ما يقابل  8,52بالمئة ،فيك منتشر في كل مفاصل المقطع "ك ىك صكت انفجارؼ
ستكف ّ
مف الحركؼ الرخكة ميمكس ،مف الحركؼ الممسية ك صكتو المتماسؾ المرف يكحي السامع بمممس يجمع
الطراكة ك الّميكنة " (. )2
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
( )1أحمد شنو ،طكاحيف العبث ،ص.21
( )2عبد القادر عبد الجميل :األصكات المغكية ،ص.161

ف ػ ػ ػػي قكل ػ ػ ػػو )1( :
تكمـ  ...لكي ال أستطيع البقاء...
كسائل قريشا ك أحالفيا"...
ىل ركػ الشعر  ...بعدؼ أحد ،
أك تحدػ البالغة  ...بعدؼ أحد ،
أك تراءت لغيرؼ  ...شياطيف عبقر
فكيف اعتراني الذىكؿ .
السيف كفػ ػ ػػي ،
ك شمت عمى ّ
فأصبحت ال أستطيع النزكؿ
ك أصبحت ال أستطيع اليجاء ...
ك أصبحت ال أستحق كساـ  ...البالد.
ىن ػ ػػا تبرز مكجة شعكرّية تترجـ لنا خيبة أمل شعر بيا الشاعر ،ك إحساسو باليزيمة كالحرماف ك
ألنو لـ يستطع الحفاظ عميو ك لـ
الضعف ك اليكاف ،ك بالتالي شعكره بأنو ال يستحق ىذا البمد ّ
يستطع أف يسترجعو.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1أحمد شنه ،طواحٌن العبث ،ص.100

-5.1تترار الرمــــز:
الرمز أسمكب مف أساليب التصكير ،أك كسيمة إيحائية مف كسائمو كيعد مف أكثر الظكاىر التي
تكظف في القصيدة الحديثة لمشعراء المحدثيف بنسب متفاكتة كما انو أسمكب كاف ظاى ار منذ القدـ
إال أننا نراه قد تنكع كتعمق كسيطر عمى لغة القصيدة الحديثة ك تراكيبيا كصكرىا كبنيانيا
المختمفة ،كالرمز بثت صكره المجازية كالبالغية كاإليحائية تعمق لممعنى الشعرؼ ك " كذلؾ الرمز
أك اإلشارة ىما طريقاف مف طرؽ الداللة  ،ألنيا إف صبحا الكالـ فإنيما يفصحاف كيبيناف ما
يريده المتكمـ ألف حسف اإلشارة باليد  ،أك الرأس مف تماـ حسف البياف" (.)1
الشعرؼ ك كررىا ك مثاؿ ذلؾ :
كلعمنا نالحع أف أحمد شنو قد استعمل بعض الرمكز في نصو
ّ
"رمز األكراس" في قكل ػ ػ ػػو )2( :
تكمـ  ...لكي أستطيع الكالـ
ألبدك كحيدا ككل الزىكر التي في فناء الرئيس
ككل الحالزيػف  ...في قرية ميممة
فيل صارت أوراس  ..يا سيدؼ..قطعة مف رخاـ ...
نحنطيا ..في رفكؼ المتاحف ؟...
ك ىل صار أوراس  ..يا سيدؼ ..قبمة في الظالـ ،

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
( )1الحافع ،البياف ك التبييف،ج،1تحقيق عبد السالـ دمحم ىاركف (،د ط) 1948،ـ،القاىرة ص . 26
( )2أحمد شنو ،طكاحيف العبث ،ص .26

فقد استحضر الشاعر األكراس في نصو ك ىي رمز لممقاكمة ك التحدؼ ،فاستحضار الشاعر العربي
الجزائرؼ لمماضي األكراسي الحالـ،عقدا شعريا ثمينا ،مشرقا متألقا معمقا عمى صدر القصيدة الثكرية  ،في
الكاقع العربي المظمـ ،المثقل بالخيبات ك النكسات ،ىك تعكيض نفسي رمزؼ ليذا النقص الرىيب الذؼ
استكلى عمى نفسية اإلنساف العربي الميزكـ ،فاألكراس رمز لمكفاح كحب التحدؼ ،ك قد استعممو الشاعر
ليزرع األمل ك القكة ك ركح المقاكمة في قمكب شعبو ك نفكسيـ ألف األكراس ،في نظر الشاعر حمـ كمالذ.
كبكاسطة رمز األكراس أراد الشاعر أف يحقق في المتخيل ما لـ يستطع تحقيقو في كاقعو المكبكء
مف أحالـ شعرية جميمة تستمد نسجيا مف تقاسيـ األكراس.
كنجد أيضا " رمز البحر " الذؼ استعممو الشاعر في نصو كمثاؿ ذلؾ " ()1
تكمـ ...
أنا منذ أف أصبح البحر ...اليستفز الجسد ،
كمنذ انحناء الجباؿ،
كمنذ انيزاـ الصعاليؾ ...كاألنبياء،
كمنذ احتراؽ األمد
أنا منذ أف أصبح البحر ...أرجكزة لمرماؿ،
كمنذ الفرار األخير
لكل األعاريب مف صيكات أحد
أقاتل كي  ..أسرد البمد .
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فقد جاء رمز البحر في نص أحمد شنو عمى عدة صكر  ،ليعبر عف تجربتو كىمكمو كآالمو كقد
جاء غير محدد بمكاف معيف فقد تغير طمعو كالشكؽ إليو مات في بالد األعاريب الضائعة ،التي ضاع
فييا كل شيء كاف جميال كمشرقا  ،فتعابير البحر تتغير كتغير اإلنساف ليككف البحر أثناء تغيره عنكاف
ليذا الكطف الضائع كمصدر استرجاعو فمثال قكلو  :أقاتل كي  ...أسترد البلد  ،ماىك إال داللة عمى أف
كطنو قد فقد خصكصياتو كسماتو كحتى استق ارره  ،كذلؾ لفقدانو أعز أصدقائو كأحبائو في تمؾ الحقبة
جراء األزمة التي أصابت الجزائر فما فقده مف أصدقاء اليضاىي فقدانو لكطنو الغالي  ،كما كاف سبب
استعمالو لمبحر إال فضاءا لترجمة الضياع الذؼ عاش فيو كفي نفس الكقت ليعطي األمل بالعكدة .
كما نمحع " رمز الشييد " الذؼ كرره بشكل بارز في نصو الشعرؼ مثاؿ ذلؾ ()1
تكمـ  ...لكي ال أراؾ شييدا...
فأحقر ما في بالدؼ  ...ىـ الشيداء .
كأفقر ما في بالدؼ  ...ىـ الشيداء .
يمكتكف فكؽ المنابر  ،فكؽ المآذف  ،فكؽ الجرائد ،
في خطبة العيد  ...في شرفات القصكر ...
(رحـ هللا الشيداء )
ثـ يسركف خمف الجنازة مثل الصخكر .
ىذا الرمز الذؼ كرره الشاعر في نصو عشريف مرة ( :)20كىك رمز شائع كمنتشر في القصائد الجزائرية
ىك رمز " لمتضحية كالمكت في سبيل الكطف.
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كما أنو يرمز لمكفاح كالمقاكمة كحب الكطف  ،فالشاعر أشار في مقطعو إلى عدـ إعطاء الشييد حقو
مف القيمة كالمكانة التي يستحقيا كىك يتحسر عمييـ ك يترحـ عمييـ .
أيضا نمحع استعماؿ الشاعر لرمز آخر ىك رمز " الدـ " في قكلو )1( :
تكمـ ...
ألني تأكدت أف األساطير صارت حقيقو ...
كصارت دماء ابف تشفيف ...ماء،
كصارت كصايا ابف بكلعيد كفر ...
كصار الشييد افتراء .
تأكدت أف األعرايب أخفكا الكثيقو .
فمـ يبق غيرؾ يعرؼ أف البالد.
كأف الدماء التي ...في دمي
كأف الدخاف الذؼ ..في فمي
بقايا احتراؽ ...كنار عميقو.
فقد استعمل الشاعر ىذا الرمز الذؼ يدؿ عمى القتل كالمكت مف جية كعمى الظمـ كالمقاكمة مف
جية أخرػ ،فأحمد شنو في ىذا المقطع يعكس ألمو الشديد كحسرتو عمى الشيداء الذيف ىدر
دميـ ىباء .كفي نفس الكقت يعكس غضبو في األسطر األخيرة في قكلو :
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كأف الدماء التي ...في دمي
كاف الدخاف الذؼ ...في فمي
بقايا احتراؽ ...كنار عميقو
ىذا ما يكحي عمى شدة مايعانيو مف حزف عمى كطنو كاؿنار التي أحرقت قمبق تحس ار عمى ما
يحدث لبالده .
كفي مقطع أخير نالحع أف الشاعر قد مزج بيف الرمكز في مقطع كاحد ليجعل الداللة تامة لتصل
إلى المتمقي في قالب كاحد كليفيـ القارغ ألـ الشاعر كحسرتو عمى كطنو كشيداءه في قكلو.)1( :
تكمـ  ...لكي ال يمكت التالميذ في المدرسة...
لكي يكرؽ التكت كالزعفراف .
لكي تشرؽ الشمس دكف ارتعاش ،
كيأتيؾ مكسى بأخبار نكح
لكي يصبح الرمل بح ار مف الياسميف
كتزىك التخكـ بال كسكسو .
تكشف  ...فال حل عندؼ ليذؼ الدماء ...
كال حل عندؼ ليذه الفتف ...
سكػ األورسو .
تكشف  ...فال حل عندؼ لحكامنا ،
كال حل عندؼ األحزابنا ،
سكػ الغمر سو
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فالشاعر ىنا أراد أف يكصل رسالة كاممة لممتمقي دكف إبياـ أك تعقيد ،فقد استعمل رمز الشمس كىي رمز
لمحرية كشكقو ليا في قكلو :لتي تشرق الشمس دون ارتعاش كىك يتكؽ إلييا مناديا الغد المخمص لكي
يعكد كل شيء .كما كاف باعتبار أف الرمز جزء مف عالـ المعنى اإلنساني ،فإف الشاعر استعمل أيضا
رمك از منيا النبي " مكسى كنكح " كىي رمكز دينية تتحدث عف معجزات األنبياء ،تدؿ عمى ديننا الحنيف.
كيكمل الشاعر في تأممو كأحالمو بأف يصبح الرمل بح ار مف الياسميف ،كأف تزىر الحقكؿ كتشرؽ شمس
دافئة في غد جميل ،نسيمو اليدكء ،كعبيره االستقرار ثـ يعكد إلى حزنو كيأسو كأممو في أف يتكقف المكت
كسفؾ الدماء كأف تستقر األكضاع .ثـ يشير إلى شيء ميـ األورسو كيقصد بيا ركح المقاكمة كالتحدؼ
كأف الشيء سيعكد كما كاف إال بالكفاح كالمقاكمة.
كما نالحظو أف الشاعر لـ يفرط في استعمالو لمرمكز رغـ أىمية الرمز كدكره الميـ في بناء النص
الشعرؼ ألف تراكميا كاستعماليا الكبير في أؼ عمل أدبي قد يؤدؼ إلى الغمكض كفقداف المعنى الحقيقي
الذؼ يريد الشاعر إيصالو لممتمقي كبالتالي  .فإف " تتالي الرمكز كتراكميا في مساحة مكانية صغيرة  .قد
تؤدؼ إلى عدـ تفاعميا مف جية كالى دخكؿ بعضيا حيز اإللياـ مف جية أخرػ " ()1
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عصاـ شرتح  ،جمالية التكرار في الشعر السكرؼ  ،ص . 354

 -6.1تترار الضمائــــــر:
إف الكالـ إف لـ يكف مكجيا إلى متمقيو حاض ار كاف أك غائبا لـ تكف لو خصكصية ك ال ىدؼ فالتعامل
مع الضمائر لو أىمية أسمكبية ك داللية ،ذلؾ أنيا تدفع بالقارغ إلى إنتاج تمؾ الداللة المرتبطة برد ىذه
الضمائر إلى مراجعيا أك بتقديرىا في بعض األحياف (.)1
ك ىذا ما يكسع مف حيز الداللة في القصيدة ك يكسبيا نمطا خاصا ،أما مف حيث الكظيفة فإف
ضمائر المغة العربية تمعب دك ار جد ىاـ في عممية الربط ،فالضمير البارز مثال يؤدؼ كظيفتو في
كصل التراكيب كما تؤدييا أدكات المعاني الرابطة ،إال أنو يختمف عنيا في ككنو يعتمد عمى إعادة
الذكر في حيف تعتمد تمؾ األدكات عمى معانييا الكظيفية التي تحدد نكع العالقة المنشأة ،كأدكات
الشرط ،أدكات العطف ،الجر...الخ (.)2
ك زيادة عمى كظيفة الربط فإف لمضمائر قيمة استعمالية تكمف في "االختصار ك اإليجاز في
التعبير باالستغناء عف إعادة ما سبق ذكره مف أسماء "(.)3
ك مف الضمائر التي استعمميا الشاعر بكثرة في نصو الشعرؼ ضمير المتكمـ المفرد "أنا" ،ك ىك
يمثل ضمي ار أساسيا في القصيدة بحيث يخدـ الكظيفة األسمكبية ك الداللية ك بالنظر في مرجع
ىذا الضمير نجده ينقسـ إلى فرعيف :أحدىما يتصل بحضكر الذات مباشرة ،ك الثاني يتكحد مع
اآلخر باتصالو معو ك مف أمثمة ذلؾ :
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( )2( -)1ينظر :دمحم عبد المطمب ،قراءات أسمكبية في الشعر الحديث ،الييئة المصرية لمكتاب( ،د ط)1995 ،ـ،
ص.144
(-)2مصطفى حميدة ،نظاـ االرتباط ك الربط في تركيب الجممة العربية ،مكتبة لبناف ناشركف ،ط1977 ،1ـ،
ص.152،153
(-)3دمحم عبد هللا جبر ،الضمائر في المغة العربية ،دار المعارؼ( ،د ط)1980 ،ـ ،مصر ،ص.103

يقكؿ أحمد شنو)1( :
أنا ال أقكؿ الذؼ ال يقاؿ..
ك ال أرتضي أف يمكت السمكأؿ بيف الديار.
أنا ال أقكؿ ألسيادكـ :أدخمكا القاىرة...
ك نامك...عمى شرفات سطيف.
أنا ال أقكؿ ليـ:لـ يعد في زناتة ما يستحق العناؽ.
أنا ال أقكؿ ليـ :إف أحزابنا مكمس عاىرة..
أنا ال أقكؿ ليـ :إف فرساننا نائمكف،
ك سمطاننا...يسأؿ الفقياء،
عف الفرؽ بيف البعير ك بيف الحمار.
أنا ال أقكؿ ألسيادكـ :أدخمكا أرضنا آمنيف..
أنا ال أقكؿ الذؼ ال يقاؿ..
نالحع أف الضمير في ىذا المقطع جاء ظاى ار صريحا ،حيث تكرر الضمير "أنا" سبع مرات ()07
ك" ال أرتضي " أنا .فإذا أمعنا النظر في ىذا المقطع كجدنا أف ىذا الضمير يحمل في أعماقو صكت
الجماعة ،ك كأف الشاعر يتكمـ عف نفسو بصكت مجيكر ينادؼ بما عاناه الشعب مف أكضاع متأزمة ،ك
ىذا ما ميز القصيدة بأكمميا.
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ك أيضا في قكلو(:)1
تكمـ ..فمازلت أشعر بالبرد ك الغربة القاتمو.
ك مازلت أشعر أني ...كحيد بيذا الكطف
فيل سكؼ أدخل عصر الشتات،
ك ىل تشعر اآلف بالنار تأكؼ ..إلى ركحي الذاىمو
أنا ال أزاؿ أردد كحدؼ نشيد البالد،
ك أدعك اإللو ...بأف ينجمي،
عف ترابي ..الكفف.
نالحع ىنا أيضا تكرار الشاعر لضمير "أنا" ،فمازلت أشعر (أنا) ،2أدخل (أنا) ،ركحي (أنا) ،أردد (أنا)،
كأدعك (أنا) ،ك قد استعمل الشاعر ىذا الضمير بكثرة في نصو ،إلثبات االنتماء ك اليكية بغرض التحدؼ
ك المقاكمة.
فالكاضح أنو يعبر عف معاناة فاقت التصكر ،فقد عاف م اررة الظمـ ك القتل ك عدـ االستقرار ،فالشاعر
يعاني الكحدة القاتمة ك ىك يصف شعكره بضمير المتكمـ المفرد الذؼ يدؿ عمى طغياف الجانب الذاتي عمى
النص ،إذ أف أحمد شنو يصف تمؾ المشاعر تجاه كطنو الذؼ احترؽ ك انكسر أماـ أعينو دكف أف يدافع
عنو أحد.
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ك مف الضمائر التي كررىا الشاعر بشكل الفت لمنظر ضمير المتكمـ "نحف" مثال في قكلو(:)1
تكمـ ...ك قل أننا مجرمكف...
ك قل أننا تافيكف.
أضعنا الثغكر،
رىنا النساء..رىنا الخالخل،
ألجالؼ ركما،
ك رىباف لندف،
ك لـ نخجل اآلف إذ ندعي
أننا مسممكف...
ك آباؤنا مسممكف...
ك أجدادنا مسممكف...
ك حكامنا مسممكف...
ك لكننا تافيكف..تافيكف..تافيكف.
نالحع تكرار الضمير "نحف" ك كأف الشاعر ىنا يعاتب نفسو ك شعبو ككنيـ مسممكف ك لكف لـ يفعمكا أؼ
شيء لتخميص كطنيـ مف الذؿ،ك اإلىانة ك الظمـ.
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ىنا يدخل اآلخر في تعبير الشاعر فيك ىنا يتحدث عف نفسو ك عف الجماعة ،ك يصف خيبة أممو
كاحتقاره لنفسو ك شعبو ،ككنيـ لـ يحرؾ ساكنا أما ظمـ ك قسكة العدك....رغـ ككنيـ مسممكف أحرار
كمف ضمير المخاطب نجد تكرار الشاعر لمضمير" أنت" ك ىك ضمير منفصل ،جاء ظاى ار مكجيا تكجييا
مباش ار إلى بمده الحبيب ففي قكلو)1( :
ِت
أنت البقاء الذؼ ال يزكؿ
ك ِت
أنت الجراح التي تندمل
ك ِت
أنت الخالص لجرحي الذبيح
ك ِت
أنت الرجاء
ك ِت
أنت األمل
فقد عانقتك الخيكؿ ِ
العطاش
تك ِت
ك لـ ير ِ
منك ىذا الطمل
ِت
عليك السالـ...كما كنت دكما
ِت
عليك السالـ...إذا لـ أصل
عمى ثكرة الشكؽ...أحمى السالـ
ك أحمى األغاني...ك أحمى الجمل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( -)1أحمد شنو ،طكاحيف العبث ،ص.131

نالحع أف الشاعر يمدح كطنو الذؼ يكف لو المشاعر الجياشة ،مستعمال ضمير المخاطب " ِ
أنت"داللة
عمى أرضو الحبيبة محيال إلييا بعد األسطر األكلى التي صرح فييا قكلو:)1( :
تكّمـ...
على ىذه األرض...
أحمى السالـ
ك أحمى األماني..
ك أشيى القبل.
فالشاعر لـ يكرر الضمائر لمجرد التكرار ك إنما لو ىدؼ مف ذلؾ ،فالضمير لو كظائف قيمة تضيف إلى
النص نكع مف التماسؾ ك التناغـ ك االنسجاـ ،فكظيفة الضمير في الجممة ك في النص في أغمب
األحياف ،تككف الربط أك اإلحالة ،فالربط يككف بربط آخر الكالـ بأكلو لتحصيل االتساؽ ك التماسؾ المغكؼ
المطمكب ،ك أما اإلحالة فإحالة الضمير عمى اسـ سبق ذكره أك اسـ معيكد الذكر (.)2
مثمما فعل الشاعر في المثاؿ السابق.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
( -)1أحمد شنو ،طكاحيف العبث ،ص.132
( )2انظر :األزىر الزناد ،كتاب نسيج النص ،المركز الثقافي العربي الناشر ،ط1993 ،1ـ ،بيركت الدار البيضاء،ص38

ك أما الضمير الغائب فنممحو في أحد األمثمة قكلو)1( :
تكّمـ...لكي أنتمي لمحجر...
فمازلت أدنك مف األرض...حتى انكسرت
ك مازلت أبني ليـ مف دمي..
مسجدا لمصالة ،ك عكازة لمسفر..
ليـ ..دينيـ ما استطاعكا،
ك لي ديف ىذا الشجر.
ليـ..ما تدر السماء...
ليـ..ما يدر األمير...
نالحع استعماؿ الشاعر لضمير الغائب بشكل ال بأس بو في النص الشعرؼ ،كىذا ما زاد مف قكة الداللة
ك تعميق المعاني حيث تكرر الضمير الغائب ىـ ست مرات( )6تارة ظاى ار في قكلو "ليـ" ك تارة أخرػ
مستت ار "دينيـ" ىـ"" ،استطاعكا "ىـ" .....
ك مع ىذا ال نستطيع نفي طغياف ضمير المتكمـ في النص الشعرؼ ك بركز الذات كأساس انبنت عميو
القصيدة.

تترار التلمة:
ىك تكرار يعيد المفظة الكاردة في النص إلغناء داللة األلفاظ ك إكسابيا قكة تأثيرية ،ك ىك نمط شائع كثير
االستعماؿ ك ىك "تكرار كممة تستغرؽ المقطع أك القصيدة"( )1ك يعتبر ىذا النكع أبسط ألكاف التكرار ك
ىك منتشر خاصة في الشعر المعاصر ،حيث يمجأ إليو أغمب الشعراء لكف مع حسف االستعماؿ ،ك قد
أشارت نازؾ المالئكة إلى ىذا " ال ترتفع نماذج ىذا المكف مف التكرار إلى مرتبة األصالة ك الجماؿ إال
عمى يد شاعر مكىكب يدرؾ أف المعكؿ في مثمو ال عمى التكرار نفسو ك إنما عمى ما بعد الكممة المكررة
"(.)2
حيث أف تكرار المفظة يكلد إيقاعا في القصيدة ،بفضل تكامل مكىبة الشاعر ك مدػ اختياره لمكقع الكممة
في النص ،ألنو يسيـ إلى حد ما في درجة اإليقاع ك بذلؾ يككف التكرار قد أدػ كظيفتو في تقكية المعاني
الصكتية ك تناغميا.
ك ال شؾ أف تكرار أؼ كممة في النص الشعرؼ لـ ترد لمجرد ممئ الفراغ  ،كانما كل كممة مكررة ليا
ىدفيا في تكثيف الداللة كليا كظيفتيا داخل النص ،فإذا تكررت بشكل الفت فقد أتت لغرض معيف.

ك الجدكؿ اآلتي يبيف إحصاء المفردات الطاغية عمى النص الشعرؼ:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1حسن الغرفً ،حركٌة اإلٌماع فً الشعر العربً المعاصر ،إفرٌمٌا الشرق( ،د ط)2001،م،لبنان بٌروت ،ص.82
( )2نازن المالئكة ،لضاٌا الشعر المعاصر ،دار العلم للمالٌٌن ،ط1965 ،2م ،ص.276

الكلمة

عدد التكرار

النوع

النسبة%

تكلم

109

فعل

3.83

فً

123

حرف

6.93

كان

32

فعل

1.80

ال

131

حرف

7.38

الواو

457

حرف

25.76

كل

49

حرف

2.76

من

111

حرف

6.25

الشهٌد

20

اسم

1.12

البالد

21

اسم

1.18

العرب

19

اسم

1.07

البحر

13

اسم

0.73

الموت

16

اسم

0.90

الدماء

12

اسم

0.67

األرض

13

اسم

0.73

الكالم

23

اسم

1.29

السالم

34

اسم

1.91

الجزائر

14

اسم

0.78

النوم

20

اسم

1.12

اسمً

13

اسم

0.73

الحظنا أف الشاعر قد كرر بعض الحركؼ بشكل ممفت لمنظر ،منيا:
ىيمنة حرؼ "الكاك" كىك حرؼ عطف كظيفتو داللية تربط بيف المعاني لتككف متالحقة متكاترة.
كما أف حرؼ "الكاك" يعتبر أداة ذات فائدة بنائية ،تقكـ بحفع بنائية األبيات كتشكيل رابط يعمل عمى
تالحميا كتكشجيا ،كما أنيا تقدـ دالالت تعكس تجربة الشاعر في الحياة.
إضافة إلى ذلؾ فيك حرؼ يعمل عمى تكاصل النص الشعرؼ كالتعبير عف االنفعاالت النفسية لمشاعر
المتراكمة.
كمثاؿ ذلؾ قكؿ الشاعر)1(:
تكمـ...فيا أنت تأتي كحيدا لقمب النظاـ..
وإعالء صكتي..
ودفف الظالـ..
وىا أنت تأتي كحيدا...إلذالؿ ركما
ونشر  ...السالـ
نالحع أف تكرار الكاك يزيد مف جمالية كفعالية النص ،إضافة إلى العامل الصكتي كالداللي الذؼ يتركو،
كاالنسجاـ كتكاصل المعاني كاتساقيا.
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
( -)1أحمد شنو ،طكاحيف العبث ،ص.119

كقد جاء في نص أحمد شنو تكرار حركؼ أخرػ منيا" مف ك في ":مثل قكلو()1
تكمـ...لعمي أراؾ...
فأعفي الحركؼ من المسألو
ك أعفي البنفسج
من عطره
ك أشفي الشييد من القنبمو..
ك قكلو)2( :

تكمـ...فممو ي خمقو ألف شأف

في الصبح ندعك...لتحرير حيفا
ك ي الميل ندعك...إلحياء أمجاد قيس
ك ي النثر نيجك...مماليؾ كائل
حيث كاف دكرىا فتح المجاؿ الداللي كشحذه بقكة إيحائية تجعل القارغ يتفاعل مع إلحاح الشاعر في
الخركج مف ىذه األزمة  ،كالتخمص مف الذؿ كاليكاف كمعرفة قيمة الكطف الذؼ يعتبر أرض السكينة
كاألماف.ك قد جاء تكرار ىذه األدكات مقترنا بتحفيز الشاعر لشعبو عمى الثكرة كالمقاكمة ضد القير كالظمـ
كالعدكاف ،فاحتاج الشاعر لتكرار ىذه الصيغ لشحف المكقف كتصعيده ،كاستدراج القارغ لمتحمس كالتفاعل
مع النص الشعرؼ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( -)1أحمد شنو ،طكاحيف العبث ،ص.112
( -)2المرجع نفسو ،ص.102

ك مف تكرار األسماء نجد لفظة "الشييد" في المثاؿ التالي)1( :
تكّمـ...لكي ال أراؾ شييدا...
فأحقر ما في بالدؼ...ىـ الشيداء.
ك أفقر ما في بالدؼ...ىـ الشيداء.
فقد كرر الشاعر ىذه المفظة التي تحمل ركح التحدؼ ك التضحية ك الكفاح ،في سبيل الكطف ك في سبيل
هللا ألف هللا ال يحب الظمـ ك االستبداد ،فقد كاف طمكح الشاعر أف يككف لمشييد مكانتو ك قيمتو  ،لكف
كيف كقد ترؾ ىؤالء المناضميف كطنيـ في أيدؼ غير أمينة لـ تستطع الحفاظ عميو ،ك بالتالي تككف
جيكد الشيداء قد ذىبت ىباءا منثك ار....فأيف قيمة الشييد إذا؟.
ك أما تكرار الفعل فيك مف مظاىر الحداثة في المغة الشعرية عند الشعراء المعاصريف ،ك قد كاف لمشاعر
ىدؼ مف كراء تك ارره لمفعل في مقاطع نصو ،ك ىك اإللحاح عمى معنى أك داللة معينة.
مرات ( ،)109حيث انتشر في كل محطات القصيدة
لقد كرر الشاعر فعل األمر" تكّمـ" مئة ك تسع ّ
حامال لداللة االنتظار ك الطمكح....أؼ طمكح الشاعر في مجيء يكـ الخالص أك يكـ النصر،ىك طمكح
إنساف يخاؼ عمى كطنو ك يريد نفض الغبار الذؼ سببتو تمؾ األكضاع .

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
( -)1أحمد شنو ،طكاحيف العبث ،ص.25

خاتمة
إف أحمد شنو شاعر ذك درجة عالية مف المكىبة ك االجتياد ك التطمع ،عاف ما عاناه شعبو ك بمده في
فترات الظمـ ك المكت ك التدىكر ،لـ يصب اىتمامو فقط عمى الشعر ك إنما لو ميكؿ لمسياسة نظ ار لما
عاشتو الجزائر مف أكضاع سياسية مشكىة ،ك لذلؾ جاءت قريحتو ك أفصح قممو عف أجمل ك أركع
المعاني التي استقاىا مف كاقعو ك تجاربو في الحياة ،ليجسدىا في قصائد كتبيا مف أعماؽ قمب ذاؽ
م اررة الظمـ ك الحرماف مثل قصيدة " طكاحيف العبث ".
ك لقد جرنا البحث في ىذه الدراسة ؿلكصكؿ إلى نتائج ميمة نذكر منيا:
 إف التكرار مف الظكاىر التي نالت مكانة في الشعر العربي القديـ ك المعاصر ،نظ ار لفعاليتوفي تكضيح المعاني ك ترسيخيا ك إيصاليا إلى المتمقي.
 التكرار ركح الشعر ،ك ىك أحد أىـ العناصر التي تساعد في بناء القصيدة شكال ك مضمكنا،ك في تماسكيا ك انسجاميا.
 كاف التكرار بجميع مستكياتو التي كردت في نص أحمد شنو ،ركيزة أساسية استطاع الشاعربكاسطتيا أف يعزز الجانب الفني ك الداللي في النص الشعرؼ.
 إف كركد بعض أشكاؿ التكرار في القصيدة لـ يكف عبثا ،ك إنما كاف مقصكدا ،إذ كاف ييدؼالشاعر مف كراءه إلى تقكية المغة ك إضافة إيقاع خاص يزيف نصو.
 إف التكرار عند أحمد شنو في " طكاحيف العبث " يعد عمال ميـ يمفت النظر ،فقد كاف كسيمةجيد لترجمة الحالة المتأزمة التي عاشيا الشاعر.
 كاف التكرار الرمزؼ في النص ك إف كاف قميال كسيمة زادت مف حدة التأثير في نفس المتمقيرغـ أف المعركؼ أنو مف سمات رمز اإلبياـ .

ك لكف فكرة مزج الرمكز التي قاـ بيا الشاعر كانت فكرة ناجحة ،فقد كضع أفكاره كتجربتو عامة
في قالب كاحد ليسيل عمى المتمقي فيـ معاناتو ك صعكبة حالتو.
 كانت بعض أنكاع التكرار منتشرة في مفاصل النص الشعرؼ مثل :تكرار الجمل ك تكرار البداية ،حيثظير النص مف خالؿ ىذه األنكاع الطاغية محكـ البناء ،فقد نكع الشاعر في تكرار البداية بيف الفعل ك
االسـ ك الضمير ك الحرؼ ،ذلؾ لتحقيق ما ىدؼ إليو الشاعر ك ىك التناسق الذؼ يرفع مف مستكػ أؼ
نص شعرؼ إلى الجكدة ك األصالة.
ك لعل ىذه الدراسات ذات نطاؽ كاسع ،ك درس التكرار خاصة ،مف األبحاث التي خاض فييا الكثير ك ال
تزاؿ حي از كاسعا لدراسات عديدة ك متنكعة ستأتي الحقا ،يمكف أف تزيد مف تطكر ىذه اؿظاىرة ك
النيكض بيا إلى درجة عالية مف الحداثة ك الجكدة لتصبح نقطة مركزية عمى الساحة األدبية ،ألف التكرار
كاف ك الزاؿ مف العناصر األسمكبية التعبيرية القيمة ،التي ال يستطيع أؼ شاعر أك أديب االستغناء
عنيا،باعتبار أف قيمتو ال تقل عف قيمة الظكاىر الشعرية األخرػ....
بانتظار دراسات أخرػ أعمق ك أبعد أث ار مف الدراسات السابقة ،نشكر هللا الذؼ أعاننا كيسر لنا الطريق
إلتماـ ىذا العمل البسيط ،الذؼ نأمل أف يككف عند حسف ظف الجميع ك أف يفيد الدارسيف ك شك ار.
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تكمـ...لكي ال أراؾ...
لكي ال تطيرني بالدماء يداؾ...
لكـ إف نحرؼ كل العناكيف حتى يضيع الشتاء كراء القمر
كحتى يككف التراب نبيذا كما كاف قبل الر حيل...
كحتى يجردنا البحر ..مف قبالت المطر
كمف بصمة األرض..فكؽ الحقائب كاألشر عو
لكـ كل ما في الك ازرات مف أقنعو...
لكـ ىذه النجمة الذابمو.
لكـ ما تنيخ القكافل...مف أمتعو
كلي بعد ىذا الضياع الطكيل أماـ التكابيت كاألسئمو
رسائل حب قديـ...
كعاصمة...مف بقايا الشجر

تكمـ...لكي ال أراؾ...
لكي ال تطيرني بالدماء يداؾ...
تكمـ...
تكمـ..لكي ال تضيء الكيكؼ
فيا نحف نخرج زيغكد مف شاطئ الشيداء
كىا نحف...نكقع كل القبكر
نفاكضيـ لمتنازؿ عف قطعة مف ثرػ المقبرة
لنبني لزكجاتيـ مرقصا...مف ألكؼ الطكابق
تكمـ ...لكي ال أراؾ
تكمـ..لكي ال تطيرني بالدماء يداؾ
تكمـ..بكل المغات كال تحترؼ حب ىذا الكطف
الف التراب سيزحف نحك الظالـ...
الف الصعاليؾ لف يمتقكا فكؽ أكراس...ىذا الخريف
الف الشييد..سيسحبنا مف ضمكع الزمف...
سيسمخنا مف جمكد الكراسي
فال صخرة اليكـ فكؽ الرماؿ...تصدؽ ىذا الكثف

تكمـ...لكي ال أراؾ شييدا...
فأحقر ما في بالدؼ...ىـ الشيداء.
ك أفقر ما في بالدؼ...ىـ الشيداء
يمكتكف فكؽ المنابر،فكؽ المآذف،فكؽ الجرائد،
في خطبة العيد ...في شرفات القصكر ...
يمكتكف في دفتر الطفل ..بيف السطكر
يمكتكف كي يكتب الخطباء...مراثييـ
(رحـ هللا الشيداء)...
ثـ يسيركف خمف الجنازة مثل الصخكر.
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