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  )۲۳/۶/۸۸: ؛ تاريخ القبول ۱۴/۲/۸۸: الستالمتاريخ ا(

  

  امللخص
األساليب التعبريية يف اللغة الشعرية، دالالت فنيةً متعددةً و أحياناً  يمن إحدك بواسطة التکرار، وذا )أو العبارة (قد حيمل اللفظ

و تزداد قيمة . اإلفادة و االمتاع ن إخراج الکالم إيلمتداخلةً تؤثّر يف نفس املتلقّي، و يتم ذلك بفضل موهبة الشاعر البارع املتمکن م
 ذلك التکرار يف متتني الدالالت عند ما يرافق الشاعر احلظ اللغوي و الشعوري و األصالة و االّ اذا نقصه ذلك کلّه فال حمالة أن يؤدي

و القصيدة احلرة مبـا حتتـوي   . أزمة تکراره ية علعجز الشاعر عن السيطرة الکامل الثرثرة اللفظية املبتذلة، اضافةً إيل هذا النقص إيل
، رائـد الشـعر   »السياب«عليه من طاقة التکرار التعبريية الفائقة قد استطاعت أن تنجح يف أداء املقصود عند کبار الشعراء کما عند 

ـ احلر حبيث متکّنت القصيدة احلرة لديه أن حتمل هذه الطاقة دالالت ترمي من ورائها حتقيق أهدا الداللـة   يف النص مبا ينحصر عل
، والداللة االيقاعية املتسمة بالدرامية و الداللـة  أنها االصل يف کلّ تکرار،و الداللة الشعورية، وأنها أهم داللة وأصعب وأغين،البيانية

و  ،الدالالت الفنيـة  وصول إيلوترسخت تلك الطاقة يف القصيدة السيابية احلرة بغية ال. يف ستة مواضع ،يالتصويرية املتالزمة لالخر
بنجاح حاسم حني مزجت بني الدالالت فجاء امتـزاج الشـعورية بااليقاعيـة أغـزر مـن       يلاستطاعت  أن تفجر اجلمال الدإل

البحث يف املظهر اللغوي و ما خلفه، و ما ميوج وراءه من تيـارات ذات   و هذا هو شأن القصيدة اجليدة اليت حتملنا إيل. غريهاوأغين
ينظر املقال ايل االيقاع والتصوير و البيان و ايل الشعور بينـها   .تلك الدالالت هي جزء أصيل من التعبري االديب للتکرار. دالالت غنية
  .بعضها ببعض

  :الكلمات الرئيسة
  .التکرار، الدالالت الفنية، القصيدة احلرة، السياب
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  مقدمة
ة العربية يف أقدم نصوصها اليت وصلت إلينا، نعين بذلك إنّ ظاهرة التکرار ظاهرة لغوية عرفتها اللغ

الشعر اجلاهلي، و خطب اجلاهلية و أسجاعها، مث استعملها القرآن الکـرمي، و وردت يف احلـديث   
النبوي الشريف، و کالم العرب شعره و نثره، مثّت هي ظاهرة تستحق دراسة مستفيضة لتبيني معاملها 

استعماهلا املصيب املتسم بالرباعة و مواقف تعاطيها املخطئ املتسم حقيقتها و مواضع  يو التعرف عل
  .باالبتذال

االستخدام الفنـي للمضـامني    فقد دعت التجربة اللغوية يف حقل الشعر منذ النشأة الشعرية إيل
 الداللية، منها البيانية، و الشعورية، و التصويرية و االيقاعية، الکامنة يف تکرار حروف املباين، يعـين 
. األصوات اهلجائية، و حروف املعاين و األمساء و األفعال و اجلمل تفجرياً لطاقـة اللغـة التعبرييـة   

فدرست الکتب هذه الطاقات من خالل التکرار درساً متشعباً فجاءت لفظة التکرار يف اللغة تعين أنّ 
عطَف : أي ،اً و کُروراً و تکراراًکَر ،من مصدر کَر عليه يکُر ،الرجوع: أي» الکَر«التکرار من مادة 

ص  ۵،ج ۱۹۶۸ابن منظور،( و يقال کررت عليه احلديث اذا رددته يو کرر الشيء يعين أعاده مرة أخر
فأصبحت ظاهرة التکرار تتناقلها ألسن النقاد و علماء البالغة القدماء ممعنني النظر ا فعرفوها . )۱۳۵

 ۶۳۷ت (تح ضياء الدين نصر اهللا املعروف بابن األثـري املوصـلي   يف االصطالح،  حيث قال أبوالف
و قـال  . )۱۴۶ص  ۲،ج ۱۹۹۹املثل   السائر،( »مردداً املعين يحده هو داللة اللفظ عل«التکرار و): ـه

إنّ التکرار هو أن يکرر «): هـ ۸۳۷ت (بن عبداهللا املعروف بابن حجة احلموي  يعل يف ذلك أيضاً
 يف ذلك السيد و أديل )۴۴۹ص  ۲،ج ۲۰۰۱خزانـة االدب، ( »...الواحدة باللفظ أو املعين املتکلّم اللفظة

هو عبارة من تکرير کلمة فـاکثر  «: برأيه وقال) هـ ۱۱۲۰ت (صدر الدين بن معصوم املدين  يعل
و إتفق أن يستعرض هؤالء النقّـاد موضـوع    )۳۴۵ص  ۵،ج ۱۹۶۹أنوار الربيـع، ( »...باللفظ و املعين

 رار کأسلوب تعبريي متداول بني الشعراء فيعلونَ من قدره، أو حيطّون من شأنه، و يشـريون إيل التک
مواضع الصواب فيه، أو مواقف اخلطأ عنده ؛ بل و حيصون من معانيه و دالالته التقليدية املتعددة مـا  

املفاهيم األدبية و خطورة شأنه و عظمة دوره يف تبيني املعاين و  يفکل ذلك يدلّ عل. ال حتده احلدود
  .الشعرية
أنّ التکرار مـن سـنن العـرب و    ) هـ ۲۷۶ت (عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري  يو ير

حبيث أيده کلّ من . )۲۳۵،ص ۱۹۷۳تأويل مشکل القـرآن، (  مذهبهم إلرادة التوکيد و اإلفهام واإلبالغ
و أبو منصور عبدامللك بن حممد  )۱۷۷ص ،ه۱۳۲۸الصاحيب يف فقه اللغة،( )هـ ۳۵۹ت (أمحد بن فارس 
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إالّ أنّ ابن حجة احلموي هـاجم هـذا   . )۳۵،ص ۱۹۹۹فقه اللغة وسر العربية،( )هـ ۴۳۰ت (الثعاليب 
وال بينهما و بني أنواع البديع قرب . إنّ الترديد و التکرار ليس حتتهما کبري أمرٍ«: الرأي بصراحة فقال

و يف خضم ذلك النقاش، تعرض لـه ابـن    )۴۴۷ص  ۲ ج( »...و ال نسبة الحنطاط قدرمها عن ذلك
و نراه يأخذ . )۱۴۶ص  ۲ج ( إنّ تکرار اللفظ و املعاين من مقاتل علم البيان لدقّة مأخذه: األثري و قال

املفيد و غري املفيد لتتميز بـه   يو يف تقسيم کلّ منهما عل. اللفظي و املعنوي ييف تقسيم التکرار عل
من معاين التکـرار   يو ذکر بعض النقاد ما ال حيص. )۱۴۶ص ،املصدر نفسه( حدود الصواب و اخلطأ

و مجلـة القـول يف   «): هـ ۲۵۵ت (اللفظي الذي قال فيه الکاتب االديب عمرو بن حبر اجلاحظ 
ـ  أبو يمن ثَم أحص. )۱۰۵ص  ۱ج ،ت. د ،البيان والتبيني( »...إليه  يالترداد أنه ليس فيه حد ينته  يعل

من املعاين ما يکون للتشوق و االستعذاب يف التغـزل أو  ) هـ ۴۵۶ت (شيق القريواين احلسن بن ر
سبيل التنويه باملذکور و االشارة إليه يف املدح، و ما يکون تفخيماً السـم   يالنسيب، و ما يکون عل

ـ   ياملمدوح يف القلوب و األمساع، و ما يکون عل سـبيل   يسبيل التقرير و التوبيخ، و ما يـدور عل
وجه  يجهة الوعيد و التهديد إن کان عتاباً موجعاً، و ما يکون عل يتعظيم للمحکي، و ما يدور علال

سبيل الشهرة، أو التوضيع، أو اإلزدراء، و  يسبيل االستغاثة، أو عل يالتوجع يف الرثاء، و ما يکون عل
-۳۴۵ص  ۵ج ( ومو تبعه يف ذلك ابن معص. )۷۶-۷۴ص ص ۲ج ،ت. د ،العمدة(...التهکّم و التنقيص و

  ١.و هکذا تناثرت األقوال عن التکرار و معانيه يف کتب خمتلفة بني تأييد و رفض عند القدماء .)۳۴۸
أن قيض اهللا له أن يولد من جديد عند شعراء القصائد احلرة ملا  هذا و تقدم الزمن بأمر التکرار إيل

درجة األصالة، و ذلك إن استطاع الشاعر  إيل حيتوي عليه من إمکانيات تعبريية يستطيع أن يغين املعين
ك نـاز (  أن يسيطر عليه سيطرة کاملة و يستخدمه يف موضعه دون أن يرتلق به يف اللفظيـة املبتذلـة  

احلاح «: أريد به عند النقاد املالحقني لعثراته أنه فتغير املوقف منه حيت. )۲۶۴و ۲۶۳،ص۱۹۸۱املالئکة،
و کان ذلك  )۲۷۶ص ،املصدر نفسه( »ا الشاعر اکثر من عنايته بسواها جهة هامة يف العبارة يعين يعل

االستقالل و النفور من النموذج،  الواقع و إيل کلّه من أجل خصائص اجيابية للشعر احلر يف الرتوع إيل
فتمکن أسلوب التکرار مـن هـذا   . )۶۵-۵۶ص ،املصدر نفسـه ( و اهلرب من التناظر و ايثار املضمون

رجـاء   ( ابراز اإليقـاع الـدرامي   استکشاف املشاعر و إيل عامة، من أن يهدف إيل املنطلق، بصورة
  .البيان التقليدي و قبل ذلك إيل إيلالتصوير اجلم وإيل. )۶۰،ص۱۹۸۵عيد،

فأصبح من ميزة القصيدة اجليدة يف العصر احلديث أن حتتمل اکثر من وجه خلف املظهر اللغوي و 

                                                              

و الصناعتني، الکتابة و الشعر أليب هالل العسکري، و سر . ثالث رسائل يف إعجاز القرآن للرماين و اخلطّايب و عبد القاهر اجلرجاين: أنظر کتاب -١
 ....علوم حقائق اإلعجاز ليحيی بن محزة العلوي والفصاحة البن سنان اخلفاجي، و حترير التحبري البن أيب االصبع املصري، و الطراز املتضمن ألسرار البالغة و 
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و کذا أصبحت وظيفة التعبري ال تنتهي عند الداللة . )۱۴۱ص ،ر نفسهاملصد( ما ميوج وراءه من دالالت
يکمـل ـا األداء الفـين     يهذه الدالالت مؤثّرات أخر املعنوية لأللفاظ و العبارات بل تضاف إيل
،ص ۱۹۹۰سيد قطـب، ( و ذلك اليتم االّ باالجتماع و التناسق. کااليقاع املوسيقي و الصور و الظالل

قلنا إنّ أسلوب التکرار يغين النص الشعري احلر و يزيد جودته مبا يتضـمن مـن    فال غرو اذا. )۳۴
دالالت متمازجة متماسکة حبيث تناوله الشعراء املعاصرون کثرياً يف لغتهم الشعرية املتحررة من قيـد  

لنا و حنـن   يفيتسن. القافية املوحدة و الوزن اخلليلي، لطاقة تعبريية فائقة يتمتع ا فيها هذا األسلوب
دالالت فنية قيمة کالداللة البيانيـة و   ينلم بأمر التکرار من خالل دراسة لغة الشعر احلر أن نقف عل
ويف ذلك ميکن أن يصـيب الشـاعر   . الشعورية و التصويرية و االيقاعية متمازجةً متماسکة متداخلة

کن أن يقع يف الرداءة، الشاعر الذي العام، و مي البارع املوهوب الذي يراعي قاعدة ثقة االرتباط باملعين
وحاولنا يف هذا اال أن خنترب قيمة التکرار التعبريية و دالالته الفنية عنـد  . تضيق به الطريقة التعبريية

ظناً بأنه کان رائداً من رواد الشعر احلـر  ) م۱۹۶۴م ـ  ۱۹۲۶(الشاعر العراقي، بدر شاکر السياب 
  : و نريد من خالل البحث أن ننتهي إيل. شعر التقليديال يالذي کان ثائراً وقتئذ عل

  !الف ـ هل أصاب الشاعر غرضه يف استخدامه لتقنية التکرار؟ أم أخفق يف ذلك األمر؟
  !؟ أم حطّ من شأنه ؟ يلالشعر الدإل ب ـ و هل زاد ذلك من غين

أو إخفاقـه يف  جناحه  يمد يو سنقوم بدراسة ظاهرة التکرار التعبريي عند السياب لإلطالع عل
  :حدود املواضع الستة التالية

  ايقاع و شعور
قد تکتسب الکلمات يف تکرارها سحر القافية االيقاعي فتصبح ايقاعيتها صورة موسيقية عصرية 
ختتلف عن صورا يف شعر العصور السابقة، فيستطيع الشاعر أن يعوض بالتکرار رنني القافية البدائي 

فال شك أنّ التکرار عنصر أسـاس  «. احلديثة، و أن ينقذ الشعر من النثرية اجلاد الذي فقدته القصيدة
أمحـد بسـام   ( »مجلـة موقعـة   من عناصر اإليقاع يف الشعر، قد تتحول بفضله أية عبارة نثريـة إيل 

القراءة الصحيحة اجلهريـة ال   يو إشترط النقاد يف ايقاعية التکرار أن يعتمد عل. )۸۵،ص ۲۰۰۶ساعي،
أنه کلّما کانت تستويل عليه حالة موسيقية، کانت تدفعـه يف  : کما قال نزار قباين. لصامتةالقراءة ا

بصوت عال کما کان يفعـل الشـاعر   .... و» سامبا«و » أنت يل«اکثر األحيان أن يغني شعره يف 
  . )۶۰،ص ۱۹۷۳قصيت مع الشعر،( االسباين لورکا

الـداليل،   يل يف الوقت نفسه عوداً نفسياً للمغزرجاء عيد ـ متثّ  يإنّ ايقاعية التکرار ـ کما ير 
يساندها التجانس النفسي يف التطابق الصويت، و به يصبح التکرار تشکيالً نامياً خيلق دالالت خاصـة  



 85  � »السياب«التكرار و تداخل دالالته الفنية يف القصيدة احلرة عند 

 

ص ( بواسطة تشاات أو مصاحبات صوتية مشبعة بتوترات تربز شکوهلا من خالل الوحدات االيقاعية
بعـث   يالشعر من خالل إيقاع األلفاظ و نغمها تصبح قادرة عل إنّ لغة: و کما قال الکبيسي. )۷۳

ماوراء املستويات الواعيـة،   النفاذ إيل يعل و االيقاع تساعد املعين يالذکريات العميقة، ألنّ املوسيق
  . )۲۸،ص ۱۹۸۲عمران خضريمحيد الکبيسي،( فتثري حالة نفسية توقظ دوافع االحالم و نوازع التأمل

عبارةً تزول بتردادها بعض الکلمـات  » إتبعيين«يف املقطع األول من قصيدة  ينر و يف هذا اال
و  )۱۰۱،ص ۱۹۹۲إحسان عبـاس، ( »ملا تتطلبه الدورة الشعرية من تنغيم«التکرار  يمنها مع احلفاظ عل

  :کما يلي» س«ليس فيها أية دفقة شعورية االّ ما يهمس به الصوت الرقيق املنمنم املتمثل يف 
  يا ناعسات من سکونيف بقا

  يف بقايا من سکون
  .يف سکون

  )۵۲ص ۱،ج ۲۰۰۰،السياب(
من اهتمام الشاعر و متنحه متعة وافرة من خالل ظاهرة التکرار األسـلويب  » اية«و تزيد قصيدة 

. ظاهرة البتر و القطع حبيث زادت القصيدة داللة أعمـق و أبلـغ   اجلميل الذي حدا به الالشعور إيل
مثل هذه احلالة يف حالة االنسان احملمومة و التشتت و الصدمة العنيفة کوفاة شخص عزيز  يرحيث ن

جمموعة  و کثرياً ما تفقد العبارة معناها و تستحيل يف الذهن املضطرب إيل... نفاجأ ا دون مقدمات 
  :کما يلي. )۲۸۸ ،ص۱۹۸۱املالئکة،ك ناز( أصوات تتردد تلقائياً دون أن تقترن مبدلول و ترنّ يف السمع

»أهواك حتعيد» .. يسنِداٌء ب  
  قَهقَهات الزمان يتالشت؛ عل

  يف مکان.. بقاياه، يف ظُلمة 
  :يعيد إيليف خي يو ظَلَّ الصد

»أهواك حتأهو يسواح» يسن  
  کما أعولَت يف الظَّالم الرياح

»أهواك حتد» ...سَـ ...  يسييا للص  
  :لنائيةالساعة ا أصيخي إيل

»أهواك حتنني» .. يسقايا رب.  
  )۷۶ص ۱ج،السياب(

» رنني«و » يالصد«أيقاعية التکرار املبتور تواجد بعض األلفاظ املوحية بالنغم مثل  يو يزيد عل
و زد فوق ذلك کلّه أنّ هندسـية  . من صوت ينبتر» سأهواك«يف کلمة » األلف«ما عند  إضافة إيل

  .صيدة من االيقاعنصيب الق يالتکرار حتافظ عل
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و هندسية االيقاع الواعية اليت ينتهجها الشاعر يف القصيدة من خالل تکرار اللفـظ و العبـارة،   
بشکل منتظم، قد تلتقي جبرس األصوات بدافع إغناء النغم الناشئ عن األلفاظ احياءاً حسياً موسيقائياً 

تکرار بالشعور کما نالحظ يف قصـيدة  ذوق الشاعر الذواق و هذا ال يتعارض مع احياء ال يمجيالً لد
  .انسجام و انتظام يتوازن مع أجزاء القصيدة ياليت يکرر الشاعر الفّنان سطرين عل» حنني يف روما«

  و أُحس عبريك يف نفَسي
  .ينهد، يدندنُ کاجلَرسِ

   )۱۰۴ص ۱ج،السياب(
سات االّ أنّ األخرية منها مها بعض التغري يف اللفـظ بـوعي مـن    فأعيدت هذه العبارة ثالث مر

  :مجيلة يخلق موسيق يالشاعر بدعو
  سأُحس عبريك يف نفَسي
   .ينثال و يقرع کاجلَرس

  )۱۰۵ص ۱ج ،السياب(
زادت العبارة نغماً صوتياً ال ميکن أن نغض الطرف عنه و کلمـة  » س، ر، د«فهذه هي أصوات 

و . دور اجلرس يف تناغم األصوات و تکرار األلفاظ رئ إيلکأنها وردت من أجل تنبيه القا» اجلرس«
 الزمن املاضي الذي يقترن بـاحلنني إيل  باحلنني إيل» أحس عبريك يف نفَسي«ال غرو أن توحي عبارة 

لقاء األرض اليت عاش فيها حيث تغدو  املکان ـ کما يظهر من عنوان القصيدة ـ فيتوق الشاعر إيل  
الوطن و إن مل يتجرد عن حبثه عن زمنه اآلفل الذي   من قرية جيکور إيلصورة جمسمة کبرية و تکرب

  . )۶۸و۶۷،ص ۱۹۸۸،قيس کاظم اجلنايب( يعاين أوجاعه
، نقف أمام مشهد صويت صارخ جملجل يولـول  »صياح البطّ الربي«و يف جمال آخر، يف قصيدة 

لقارئ االحساس بالصـوت  عند ا يو کذا يقو. کصوت اجلرس و يدق صماخ االذن لتزامحه عليها
الطبيعي الناجم عن صياح البط الربي ألنه يبشر باملطر يف الربيع مع أنه ال خيلو من شعور شفيف و هو 

و لفظـة  » هتـاف «الشعور بذکريات الطفولة، فقال السياب يف هذه القصيدة و هو يکرر لفظـة  
  :»صياح«

  هتاف من الديك ال يصدأ
  ت النخيلسعفا يو هز الصد

.......................................  
  هتاف سمعناه منذ الصغر 

معناه حتموت يسن  
.......................................  
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  صياح، بکاٌء، غناٌء، نِداٌء
  يبشر شطآننا اليائسة

  بأنّ املَطَر
  مهمه الريح مد القُلوع يعل

  نأي يا شموعفَلته... هو البطُّ 
.......................................  

 ياحياح... صکأنّ الص  
  من رِياح  يينشر، مما انطو

  سهوالً وراء السهول
.......................................  

  کأجراس حقل من النرجِس... صياح کأجراسِ ماء 
  يدندنُ و الشمس تصغي، يقول

  طَربأنّ املَ
  سيهطلُ قَبلَ انطواء اجلناح

  ....و قَبلَ انتهاء السفر
   )۱۱۵و۱۱۴ص ۱السياب،ج(

. و هکذا يبشر الصياح باألمل، أمل يتوقع هطالن املطر، صياح کأنه جرس املاء يقطر قطرة فقطرة
جوانب بفضل جتميع الصوت من  ياجلانب الشعوري قليالً بينما اجلانب االيقاعي إذ هو يتراق يفيقو
  .عدة

أن ميزج بتقنية التکرار و بتره، الداللة االيقاعية » الوصية«و قد استطاع الشاعر يف ختام القصيدة 
  :بالشعورية کما يلي

  ال تحزين إن مت أي بأس
  غَدي؟ يحلنه حت يأن يحطّم الناي و يبق

  ال تبعدي
  ال تبعدي

  ..ال
  )۱۳۷ص ۱ج ،السياب(

 يصـد  يکّونان ايهاماً بانقضاء الصوت و ضياع الکلمات، و مل يبق سوفهذا التکرار و بتره ي
التوتر الوجـداين الـذي يفتـرش     و الشاعر استطاع أن يشري إيل. شاحب سرعان ما خيفت و يضيع

قمته، و مل يعد أمام الشاعر  غايته، أو تدرج إيل مساحة القصيدة بواسطة التکرارات، و قد وصل إيل
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 االستمرار أو االبانة عن مشاعره الغائصة يأن فقد بسبب توتره القدرة عل الصمت الکظيم، بعد يسو
  . )۷۲،ص ۱۹۸۵رجاء عيد،(

، تعترب أمجل قصيدة من جهة التشکيل اهلندسي حبيـث اسـتطاع   »رحلَ النهار«و لعلّ قصيدة 
الداللة : دالالتال الشاعر أن يتيح هلا صورة من التکرار االسلويب املنتظم، هو الذي منح القصيدة أغين

يعين کما يوفر التکرار لقصيدة ما داللة شعورية يوفر هلا . الشعورية العميقة و الداللة االيقاعية جبانبها
  . نفس املخاطب يقدرها داللة ايقاعية تزيد يف تأثري القصيدة عل يعل

هارحلَ النر  
  أفقٍ توهج دونَ نار يها إنه انطَفَأت ذُبالَته عل

  ت تنتظرين عودة سندباد من السفاروجلس
عودو الر فواصرائك بالعمن و صرخي حرو الب  

  .هو لَن يعود
.......................................  

رحلَي، هو لَن يعودفَلت  
  األفق غابات من السحب الثَّقيلة و الرعود

ة الندأرم و بعض من أمثارهن هارِاملوت  
  املَوت من أمطارهن وبعض أرمدة النهارِ
  اخلَوف من ألوانِهن و بعض أرمدة النهارِ

 هارلَ النحر  
هارلَ النحر.  

  )۱۴۱ص  ۱ج ،السياب(
و الظاهر أنّ السياب قد متکّن من أن يوظّف التکرار لترسيخ الالأمل يف انتظار األمل حيث تکون 

مة لرحيل األمل و حلول الظالم املومئ لليأس و الفقد و الضياع، کما قال ذا اجلملة التکرارية جمس
و يعتقد حسن الغريف بأنّ األصوات ذات الشحنة . )۶۸و  ۶۷ص ( رجاء عيد يف تبيني الداللة الشعورية

النغمية ترتبط يف النص الشعري باملواقف الشعورية و يبدو مما ختتزنه القصيدة من تشـکيالت نغميـة   
ون أساسه التمثيل الفريد لطبيعة األصوات حيث إنّ تراکم األصوات يساهم و بشکل مکثـف يف  يک

حرکيـة  ( اليت تنبثق من النص) األمل(تکوين التشکيل النفسي الذي يعمق فينا االحساس بوقع الرؤيا 
  .)۳۹-۳۷،ص ۲۰۰۱،االيقاع
  

  :»اخلَليج يغَريب عل«و يقول السياب يف قصيدة 
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  عراق،: يف قرارة نفسي الثَّکلي صوت تفَجر
  العيون کاملّد يصعد، کالسحابة، کالدموع إيل

  عراق: الريح تصرخ يب
  !عراق يعراق، عراق، ليس سو: و املَوج يعول يب

  البحر أوسع ما يکونُ و أنت أبعد ما تکونُ
راقيا ع دونك و البحر  

  .سمتك يا عراق، يباألمسِ حني مررت باملَقه
   )۱۸۱ص ۱ج ،السياب(

منادياً به أو صارخاً له ليکشف عن حنني کامن يف صدره، و عن عاطفة » عراق«فهو کرر لفظة 
ـ کما يقول إحسان عباس » اخلليج يغريب عل«و مبا أنّ قصيدة . تتناقل مکررةً بني القلب و اللسان

النقود يقف حـائالً   لکن االفتقار إيل» عراق« إيلـ متثّل االحساس بالغربة و الشوق العارم للعودة 
  .)۱۵۱ص ( دون هذه العودة

رجـاء  ( و القصيدة تستکشف أيضاً املشاعر املتضاربة، و تبني عن متزق الشاعر بني أمله و يأسـه 
حبيث . بتکرارها قسطاً من االحياء االيقاعي» عراق«هذا حتمل لفظة  و إضافة إيل. )۶۳، ص ۱۹۸۵عيد،

م العراق يف التفجر الصويت بقرار عميق ينشره املوج يف أصداء متتالية تعکس درجة عالية من يأخذ اس
ملا . )۹۴،ص ۱۹۹۸صالح فضل،( أساس فکرة احملاکاة يالتفاعل الزاخر بني االيقاع النفسي و الصويت عل

بنيـة   يية علما أضفاه الشاعر من اطالق«فضالً عن . يعکسه الترداد الصويت ييقع يف الطبيعة من صد
أو عن طريـق إشـاعة   ... ذلك عن طريق تکرار أصوات بعينها مثل الراء يالتعبري الشعرية سواٌء تأت
و هکذا تتحدد القيم االيقاعية للفظة املفـردة   )۳۶،ص ۲۰۰۱حسن الغـريف، ( »أصوات املد و التضعيف

  .أساس التکرار يف هذه القصيدة يعل
... بابـا  «اا ظواهر ايقاعية تتمثل يف تکرار اللفظ املنمنم يف طي» غيالن يمرح«و حتمل قصيدة 

لسان غيالن، ابن الشاعر احلبيب، و هذه الثنائية يف اللفظ املکـرر تأخـذ بناصـية     يجارياً عل» بابا
ايتها و تتردد يف صدر کل مقطع يريد الشاعر بدءه و تظهر الطاقة املوسيقية للفـظ يف   القصيدة إيل

  .)۱۰۰،ص۱۹۹۸،صالح فضل( طريقة احملاکاة مع ما تفجر من مکنونات سحرية يتها علتوزيعها و تنمي
يتطاول به النفَس الشعري و ميتد کمظهر مـن مظـاهر   » األلف«هذا و صوت املد املتجسد يف 

  :صفحة باب االحساس العميق کما يقول الشاعر يصورة اجلرس عل يالتفجر الصويت و تالشيه عل
  »بابا... بابا «
  ساب صوتك يف الظَّالمِ، إيلَّ، کاملَطَر الغضريِين

.......................................  
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  »بابا... بابا «
  .يا سلّم األنغامِ، أيةُ رغبة هي يف قَرارك

   )۱۸۵و۱۸۴ص ۱السياب،ج (
. »يا سلّم األنغام«و کأنّ الشاعر يتعمد يف إفهام القارئ أنّ القصيدة تلوذ بالنغم رامزاً إليه بعبارة 

مل تکـن  ) بابا(ولکن کلمة «: و ينهي إحسان عباس الغرض املقصود من الداللة االيقاعية للفظ بقوله
ذات أثر عادي و انما کانت کالصعقة اليت تترك من تصيبه منطرحاً سـاعات، أو کعمليـة تفجـر    

فيبدو من کـالم   )۲۴۲ص ( »راً واحداًمتالحقة مع أنّ الطاقة املخزونة فيها جيب أالّ تحدث االّ انفجا
الناقد أنّ للفظة احياءاً شعورياً حيدث کالصعقة تترك السامع منطرحاً و أنّ هلا احيـاءاً نغميـاً يتفجـر    

  .متالحقاً، إذن فهما بعدان أساسيان للّفظ
ر تنضح بداللة التکرار االيقاعية حبيث تظهر تلك الداللة حني يتکـر » النهر و املوت«و قصيدة 

اليت تتکرر عرب القصيدة توحي بالنغم اجلاري يف بـاطن الکلمـة   » بويب«فکلمة . اللفظ أو الصوت
  :ولکنها تفقد االنتظام و اهلندسة

  ...بويب 
  ...بويب 

  أجراس برجٍ ضاع يف قَرارة البحر
  املاُء يف اجلرار، و الغروب يف الشجر
  و تنضح اجلرار أجراساً من املَطَر

  بِلّورها يذوب يف أنني
  »!يا بويب... بويب «

  فَيدلَهم يف دمي حنني
   .إليك يا بويب

  )۲۴۴ص ۱ج ،السياب(
فهذا اللون من التکرار املتناثر بني الثنائية و األحادية للفظ ال خيفي النغم اذا تتبعنا هذه اخلصيصـة  

ــظ ــا يتمثّــ   . يف اللف ــوات و تناغمه ــرار األص ــن تک ــه م ــا في  »و، ي، ب«ل يف کم
 يو الدليل عل )۸۴،ص۱۹۸۸قيس کاظم اجلنايب،.۳۶و۳۵،ص۲۰۰۱حسن الغريف،.۲۴و۲۳،ص۱۹۸۲الکبيسي،(

 يو يف هذا التکرار ما يدلّ عل. االيقاعية، تلك األجراس الضائعة يف قرارة البحر و اجلرار املليئة باملطر
  :الشعور بالذکريات املاضية و احلنني، کما يلي

لو ع يف الظَّالمأَود دوت  
  أشد قَبضيت تحمالن شوق عام



 91  � »السياب«التكرار و تداخل دالالته الفنية يف القصيدة احلرة عند 

 

.......................................  
  أود لَو أطلُّ من أسرة التالل

  لأملح القَمر
.......................................  

  أود لو أخوض فيك، أتبع القَمر
  .يصلُّ منك يف القَرار يو أمسع احلَص
.......................................  

  أود لو غرقت فيك، ألقطُ املَحار
  أشيد منه دار

.......................................  
  .القَرار أود لو غَرقت يف دمي إيل

   )۲۴۵و۲۴۴ص ۱السياب،ج(
ن املوت و فيه ذکريات املاضي فراراً من رعب املستقبل و فيه فرار م حنني صارخ إيل» أود«و يف 
 الشعور باحلنني يجيکور القرية فالتکرار يدل عل املوت احمليي يعين االنتصار يعين الوصول إيل حنني إيل

االيقاع املنبعث من اللفظ املتکرر املنتظم انتظامـاً   يکما يدل عل. )۲۳۱و۲۳۰،ص۱۹۹۲إحسان عباس،(
  .شاد املرنمهذه الصورة من أجل االن يهندسياً کأنّ القصيدة اُختذت عل
بني الثالثية و الثنائيـة  » مطر«بتکرار متراوح للفظة » أنشودة املطر«و من هذا اللون تأيت قصيدة 

عميـق ممـا يسـوغ     يدف حتميل طاقة شعورية مقدسة و تدفع للتفاؤل باخلري، و يف طياا مغز
  :کما يلي. )۱۵۳و۱۵۲ ،ص۱۹۸۲الکبيسي،( تکرارها، ملا حتمله من هذه املعاين بشکل مکثّف مرکَّز

  حوهلا بشر... تدور يف احلُقول يرح
  ...مطَر
  ...مطر
  ...مطَر

  کم ذَرفنا ليلةَ الرحيل، من دموع
  مثَّ إعتلَلنا ـ خوف أن نالم ـ باملَطر

  ...مطَر
  ...مطَر

  )۲۵۶ص ۱السياب،ج(
صبح املنظـر، بتکـرار   مطر، مطر، مطر و هي تصبح أنشودة متصلة تشبه هذيان الطفل، لذلك ي
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۱۵۳،ص۱۹۹۲إحسـان عبـاس،  ( تدفّق دفقة دفقـة » مطر«اعماقه و لفظة  يمطر، ناضحاً باحلزن حت 
سر الوجود، کما اسـتطاعت أن تـربط    و القصيدة استطاعت بلفظة واحدة أن تغوص إيل. )۱۵۴و

شـاعر منفصـالً   خيوطاً خمتلفة، و إن توحدت الطاقات يف حبل قوي، هو حبل األمل، فلم يعـد ال 
  . )۱۵۵املصدر نفسه،ص( مبشاعره الذاتية

ثالث مـرات و أحيانـاً مـرتني    » مطر«و من حيث االيقاع انما وظّف الشاعر تکراره لکلمة 
إنّ تکرار هذه الکلمة مبا يشبه الالزمة يبعث يف . القصيدة کلّها جواً ماطراً يتوظيفاً ايقاعياً يضفي عل

  . )۱۴۳،ص۱۹۹۵جودت فخر الدين،( دالالت ما يغنيهاالقصيدة من االحياءات و ال
األسلحة و «و من أمجل ما يتضمن داللة ايقاعية من القصائد لتکرار اللفظ و الصوت هي قصيدة 

حممد اهلادي الطرابلسـي   يحبيث ير ياملنته اليت تعاد فيها عبارة إستفهامية من املستهل إيل» األطفال
و ال بأس فيه اذا قلنـا إنّ  . )۶۳،ص ۱۹۹۲حتاليل أسـلوبية، ( الصويت ياملستو يالزمة داخل القصيدة عل

  :الطفولة ذه العبارة السياب حين إيل
  أم صبيةٌ تمرح؟! عصافري؟

  )۳۱۰- ۲۹۶ص ۱السياب،ج (
هذا و يف البؤرة املرکزية للقصيدة نکتشف دوالّاً کأنّ الشاعر نشر فيها بساط التصويت و االيقاع 

جيلجل کاجلرس حبيث تبدو هذه الظـاهرة مولّـداً   » رصاص« يو يف أخر» حديد«ةمتمثالً يف لفظ
ايقاعياً أو نواةً ايقاعية أو قادحا ايقاعياً يف عملية اخللق املوسيقي إذ ال نغفل هنا دور احلروف املصوتة 

 ۶۴،ص ۱۹۹۲الطرابلسـي، ( االيقـاع اللفظـي   يف عملية الترجيع الصويت إضـافةً إيل » د، ص«مثل 
و يقوم الشاعر بالتقطيع و التنقيط احيـاءاً بامتـداد   . )۱۴۵-۱۴۲،ص۲۰۰۲عبداجلبار داود البصري،.۶۵و

داللـة الضـياع، و داللـة    . ذروته الداللية و يرتفع الشعور يف هذا التکرار إيل. الصوت املرن املديد
  .احلنني، و داللة اخلوف و الدمار

  و احلانها احلُلوة الصافية
  :اٌء بعيدتغلغل فيها نِد

  ـيق... حديد عتـ «
  ص... رصا 
  »ـد... حديـ

  )۲۹۹ص ۱السياب،ج ( 
  

  !قُبور يوارون فيها بنيه
  حديد عتيق «
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  ص...رصاص
  »...حديد

  !حديد عتيق لموت جديد
  )۳۰۰ص ۱السياب،ج (

و جاءه الليل  أيام الفراق اليت غاب عنه الضياء» ليلة يف باريس«و أخذ الشاعر يتذکّر يف قصيدة 
عبري ولکنـه حيلـم    يبغياب احلبيبة فأحس باحلزن و بالبکاء و االختناق ألنّ احلبيبة مل يبق منها سو

  :باللقاء القريب
  و ذَهبت فانسحب الضياُء

  أحسست بالليل الشتائي احلَزين، و بالبکاء
.......................................................  

و تالليل يف باريس، وإختنق اهلَواُءأحسس خز.  
.......................................................  

  عبري يمل يبق منك سو
  »اللقاء إيل«: الوِداع ييبکي و غَري صد

.......................................................  
  .و ذَهبت فانسحب الضياُء

عدو حديقةلو صيا ص ك  
  آه النبعثت وفَيقَه. لوصح وعدك

.......................................................  
  و ذَهبت فانسحب الضياُء

  عبري يمل يبق منك سو
  »اللّقاء إيل«: الوِداع ييبکي و غري صد

  ...و ترکت يل شفقاً من الزهرات مجعها إناء
   )۳۲۵و ۳۲۴ص ۱السياب،ج (

سـهر   کأنّ انسحاب الضياء مع ذهاب احلبيبة ينغص النوم اهلادئ عليه فيضـطر، ال حمالـة، إيل  
توسوس يف االذن نغمـاً مهموسـاً   » و ذهبت فانسحب الضياء«و جيدر باالشارة أنّ عبارة . الليايل

اً بارزاً يف بتکرارها اهلندسي کما جاءت يف صدر القصيدة، يف الوسط، و يف ايتها، و اليت تلعب دور
  . احياء الداللة االيقاعية
الشاعر أن يصور مشاعره يف صورة طفل خياف من الليـل   ييسع» ...يقولون حتيا«و يف قصيدة 
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و الظّالم يف الدورب فينادي أباه، ذلك الذي  يحصن حيميه عن الدج بقلب خافق يريد أن يأوي إيل
  :يتوقع عنده أمناً و سالمة

  :يف الرياح يصد ينادو إن عسعس اللَّيلُ 
  ، ، طاف يب و إنثين»أيب يا أيب«
  »أيب يا أيب«

  :ويجهش يف قاع قَليب نواح
  » أيب يا أيب«
  يف صفري القطار » أيب يا أيب«
   .يف صياح الصّغار» أيب يا أيب«

  )۳۳۵ص ۱السياب،ج (
شاعر يف إحـداث الـنغم و   يتمتع القول مبحور صويت يستند إليه ال» أيب يا أيب«ويف هذا التکرار 

ألنّ تتـابع  . إثراءاً ملضمون الشعر من حيث الداللة االيقاعية اليت يشعر ا القارئ يف نفسـه  يالصد
  .التکرار عنيداً يالداخلية اذا کان احلاح الشاعر عل يااليقاع أو املوسيق التکرار، ال بد من أن مييل إيل

  :وهي. يکرر عبارة تسمعنا صوتاً و ايقاعاً و شعوراً» يذکرأُم کُلثوم و ال«و الشاعر يف قصيدته 
  القاعِ فَيغوص من روحي إيل... و أشرب صوتها 

.......................................................  
  فکأنّ ماء بويب يسقيين... و أشرب صوتها

.......................................................  
  و أشرب صوتها فکأنّ زورق زفّة وأنني مزمارِ

.......................................................  
  .صف أشجارِ إيلفَيظلّ يرسم يف خي... و أشرب صوتها 

  )۳۴۳ص ۱السياب،ج (
فال يلبـث أن  » اأشرب صو«فنحن امام مشهد صويت مزيج بالذوق کما يبدو من تکرار عبارة 

ـ  «يتحول السياق الذي يتمتع بـ  قـيس کـاظم   ( »حاسـة السـمع   يسيولة صوتية تعتمـد عل
األعماق حنو املشاعر عنـد الشـاعر حبيـث     تکثيف شعوري غائص إيل إيل )۶۰،ص۱۹۸۸اجلنايب،

الذي وظّفـه الشـاعر   ) أشرب(مادة لدنة سائلة عرب الفعل املضارع  من الصوت إيل«يتجسم ادارکه 
قاع نفسه  و يغوص الصوت من روحه إيل )املصدر نفسه ( »)أمسع(اً و نفسياً و مادياً بدل الفعل زمني

نکبتـه جبفائهـا و ذوبـان     يو يشعل بني أضالعه غناًء من لسان النار يهتف سوف ينساها و ينس
  .کما يقول الشاعر يف مقدمة القصيدة. أوجاعه
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ة و أصعبها حيملها اللفظ املکرر يف الشعر احلديث ألنّ و الظاهر أنّ الداللة الشعورية هي أهم دالل
اإلبانة عن دالالت داخلية و يعد التکـرار أحـد    استکشاف املشاعر الدفينة و إيل تکراره يهدف إيل

من مثّ جييُء التکرار يف سياق شعوري کثيف يبلغ أحياناً درجة . املنافذ اليت تفرغ هذه املشاعر املکبوته
و الشاعر الذي عاش معذباً يف حياته نازف اجلـرح، مهـيض   . )۲۸۷،ص۱۹۸۱الئکة،املك ناز( املأساة

اجلناح تنهکه غربته الداخلية و مشاعره املتقلّّبة املبهمة و تربکه األوجاع يف شخصية متمثلة يف شـاعر  
ذاتية من مثل السياب فال بد أن تتفتق شاعريته فيقع يف الترداد و التکرار حيصر به جلّ اهتمامه بقضايا 

أنطونيوس بطرس، ( حروف کلماا وجعاً و عذاباً يثَم تأيت القصائد ايقاعات صوتية ناضحة بالکآبة تترتّ
  .أرفع املستويات يو متتزج الدالالت إمتزاجاً تنمي قيمة القصيدة بتکرارها عل. )۱۳ص ،ت. د 

  تصوير و شعور
و ربمـا حيـدث يف   . يحدة دون أخـر داللة وا يترکيزها عل ليست القصيدة دف دائماً إيل

 فها هي ذي الداللة التصـويرية ـدف إيل  . و تالزمها يالقصيدة أن تکون الداللة تتبع داللة أخر
يف . االحياء و هي ال تزال حتتفظ بسمتها ولکنها قلّما تستقل بذاا اجلمال أوالً کوظيفة مبدئية مث إيل

  :ومنها ما يلي. و ذلك يف املرحلة األخرية. ذيق الروح و القلبالواقع هي تمتع العني و األذن اوالً مث ت
مبالمح من الداللة الشعورية و التصويرية يف مطلعها املتکرر إذ إنـه  » أفياء جيکور«قصيدة  يتترتّ
  :يقول

  نافُورةٌ من ظالل، من أزاهري
  و من عصافري

  جيکور، جيکور، يا حفالً من النور
  .فُراشات نطاردها يا جدوالً من

  )۱۲۰ص ۱السياب،ج (
جيکور القرية و يتذکّر مجال رؤيتها يف اخليـال إذ   يف هذه العبارة يسجل الشاعر حنينه الزائد إيل

تلعب النافورة دور العدد الکثري من النوافري و ليست هي النافورة احلقيقية امللموسة بـل هـي تعـين    
يرتاح الشاعر من املآسي، هذا من  يبثّ روح األمان و تفقد اآلالم حتجمموعة من املظاهر امللونة اليت ت

اجلارة بتکرارها دور العدسة اليت تصور النافورة » من«الصورة اجلميلة عند ما تلعب  يو تتفش. جانب
فينتشـر دور  . الندائية» يا«کيف ما تکون و تظهر الداللة التصويرية بارزةً حني تساعد العبارة صيغة 

و يـزداد  . خماطبة جيکـور  انتشار التصوير متمثالً يف حلم الشاعر و أخيلته و توق روحه إيل الشعور
  .ازدياد خماطبة جيکور يف هذه القصيدة يمن مثَّ نر. جيکور باستطالة الغربة حنني الشاعر إيل

و  ييصور الشاعر غربته کأنه ضاع يف فَدفَد حييط بـه الـرد  » ألين غريب«و يف قصيدة عنواا 
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بالثمار بل باحلجار و العيون اليت ال تبصـر کأنهـا حمشـوة     يال يند يأنه تاه يف مد يالدمار و ير
بل بالدم، و أصبح ال يستطيع الصراخ  ياحلجار ال ينضح بالند باحلجار، وکذا اهلواء الرطب حتول إيل

ة ال فيها أمل و ال و الفم کلّه صخر و هذه هي کلّها صور معتمة متشائم. ألنّ نداءه استحال حجاراً
حالته النفسية الثقيلـة بـاألمل و الکبـت و     يالشعور و أبد إذن فالشاعر جتاوز التصوير إيل. رجاء

السکون، و هو يضيق بالفضاء احمليط به ألنه يشعر بالوحدة  و فقدان األليف و األنيس کما تصـور  
  :»حجار«العبارة التالية اليت تتکرر فيها لفظة 

جارح  
 جارمارحن ثو ما م  
تيون يو حالع  

و حت جارطيب يحاهلَواء الر  
  .حجار ينديه بعض الدم

  .حجار نِدائي و صخر فَمي
  )۱۲۵ص ۱ج ،السياب(

ـ » يوم الطغاة األخري«الداللة التصويرية مبالزمة الشعورية يف قصيدة عنواا  يو تتراء يحني يتغن 
  :ستعمار يتحدث مع رفيقته، کما يلياال يالشاعر بأغنية ثائر تونسي عل

 قولنيحن ابتداَء الطَّريق ـ«تن  
  و نحن الذين إعتصرنا احلَياة

  عليه اجلُباه يمن الصخر تدم
  و ميتص ري الشفاه،

  من املوت يف موحشات السجون
  من البؤس، من خاويات البطون

  .لأجياهلا اآلتية
    )۲۰۷ص ۱ج ،السياب(

دور احلـرف   أمجل اجلالء عند ما ننتبه إيل يذه التمنية يف نفس الثائر، من قبل الرفيقة، تتجلّو ه
الظهور متکرراً و يصور لقطات من احلياة الثوروية بقوة الداللة  الذي يسوق الشعور الباطن إيل» من«

  .السجن و املوت التکرار حبيث متسي املأساة شاملة ترهق الکواهل باجلوع و البؤس و يالتصويرية لد
نقف عند مشهد بصري، يتجسد يف اخليـال،  » الباب تقرعه الرياح«و يف جمال آخر، يف قصيدة 

  :اإلبانة عن جتربة الشاعر الشعورية يهدف من وراء التصوير إيل
  الباب ما قَرعته غري الريح يف الليل العميق،



 97  � »السياب«التكرار و تداخل دالالته الفنية يف القصيدة احلرة عند 

 

ته کفّكما قَرع الباب  
  .أين کفّك و الطَّريق

........................................  
  الباب ما قرعته غري الريح
  آه لعلّ روحاً يف الرياح

........................................  
  الباب تقرعه الرياح لعلَّ روحاً منك زار

  هو ابنك السهران يحرقه احلَنني! !هذا الغريب
........................................  

  .الباب تقرعه الرياح تهب من أبد الفراق
  )۳۲۲و ۳۲۱ص ۱ج ،السياب(

ذا التصـوير   يمجال التصوير مبا غيره طفيفاً من األلفاظ إالّ انه حنّ يو الظاهر أنّ الشاعر زاد عل
سـانية  املشاعر املکبوتة فَصور نفسه کطفل خياف من شبح يطرق الباب ليالً ـ کما شبت نف  يمنح

 و . ال خياف منه أن يکون الشبح لألم الفقيدة حيت ياألطفال عليه ـ قبل أن ينام و هو يهذي و يتمن
السبب يف ذلك أنه ـ کما يقول انطونيوس بطرس ـ متروك، ال صدر يسند إليه رأسـه و ال ذراع    

کريات عـن ذلـك   طفولته و يبحث يف عتمة الذ متتد إليه لتنتشله من هوة العذاب، لذلك يرجع إيل
إذن ففي هـذه  . )۲۱ص ،ت. د ،أنطونيوس بطرس( الوجه الذي کان ينري الدرب له و يشعره بالطمأنينة

  .الصورة تصبح املشاعر عميقة تترسخ يف أغوار املتلقّي حني يقرأ القصيدة

  بيان و شعور
يف مقدمة مقالنا  البالغيني القدماء يبعض األغراض التقليدية للتکرار لد نتذکّر، و حنن أشرنا إيل

خيتلج يف صـدره و   هذا، أنَّ الشاعر التقليدي کان يستخدم ظاهرة التکرار ليؤدي ا غرضاً أو معين
ـ  . يريد أن يشاطره فيه املتلقي عاطفة و حساً الشـاعر   ياالّ أنّ هذه األغراض مل تکن منحصـرة عل

معظم الشعراء حمـافظني   يث لدالتقليدي، بل جاوزت احلدود و بقيت تنتشر يف أوساط الشعر احلدي
األصل يف کلّ تکـرار  «مرکزيتها يف الشعر ولکنها مل تعد تشکّل اهلدف األساس بل کانت هي  يعل

 »الکلمة املتکررة أو العبـارة  يالتأکيد عل«و الغرض العام منها  )۲۸۰،ص۱۹۸۱،املالئکةك ناز( »تقريباً
من أصعب أنواع التکرار إذ يقتضي من «لة الشعورية بينما يکون التکرار بالدال )۲۸۰ص  ،املصدر نفسه(

مع أما متتزجـان يف   )۲۹۰ص،املصدر نفسـه ( ».الشاعر أن ينشئ له سياقاً نفسياً غنياً باملشاعر الکثيفة
  .بعض املقاطع من القصائد
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بکلمات دالليـة  » اللقاء األخري«و الشاعر يرسم لنا صورة املشاعر، مشاعر اخلوف، يف قصيدة 
صورة اخلوف يرة تؤکّد علمتکر:  

  !بني األرائك موضع خالٍ حيدق يف غَباء«
  أما حتس به حيدق يف وجوم؟! هذا الفَراغُ
  »أنا الفَراغُ فَخف أنت لکي يدوم.. هذا الفَراغُ 

..............................................................  
  إنك تسهرين تقول.. لَيلٌ و نافذةٌ تضاء 
  إين أحسك تهمسني

  »لقاء؟ ألن تخف إيل«: يف ذلك الصمت املُميت
  لَيلٌ، و نافذةٌ تضاء

  مثَّ ينحلُّ الشعاع ... رؤاي، و أنت فيها يتغش
  .يف ظُلمة اللّيل العميق

  )۴۹ص ۱ج ،السياب(
تنبيهاً للقارئ بأنّ الصـورة  » ليلٌ و نافذة تضاُء«و کذا عبارة » هذا الفراغ«فأعاد الشاعر عبارة 

ناحيـة   و أنّ الغرض من تکرار هذه األلفاظ و العبارات مييل إيل. االحيائية تنجلي يف جو حالك مظلم
ـ . الشعور و هو االحياء مبشاعر رومانتيکية حاملة و » الفـراغ « يو کان قبل ذلك يؤکد التکرار عل

  .بتقدميهما و ختصيصهما» ليل«
حييي الشاعر بالد اجلزائر ملا شب فيها من نار احلرب و الثورة ضـد  » زائرربيع اجل«و يف قصيدة 

يف مستهل القصيدة و يکرره يف آخر القصيدة و حيمله محولة التعزية و » سالماً«االستعمار فيورد لفظ 
  :االشفاق و املشاطرة يف األمل و احلزن

  واخلَراب يسالماً بِالد اللَّظ
  القُبور و أرض ياليتام يو مأو

...............................................  
   ي، بالد األيامسالماً بالد الثکايل

  سالماً
   ...سالماً

  )۱۴۶و۱۴۵ص ۱ج ،السياب(
األخـرية  » سـالماً «هذا، ميکن القول إنّ النقطتني اللتني وضعهما الشاعر بعد لفظة  و إضافةً إيل

لتسليم الالائي حبيث استطاع الشاعر أن يستغين عـن االسـتمرارية   استمرارية التحية و ا يتدالن عل
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اللفظ و التکرار ناحية الشعور اليت يهمس اللفظ املکرر مهس  يلد يفمن هذا املنطلق، تقو. بالتنقيط
التعب و الوهن اللذين أضنيا روح الثائرين بتتابع اخلراب و الدمار و ارهاق الدماء و الثکل و البکاء و 

  .مع التأکيد املباشراحلزن 
األخـذ و   معين يالطلب و يزيد يف االحلاح عل فيکثّف الشاعر فيها معين» خذيين«و أما قصيدة 

ـ  ـ  يعدم املغادرة تقوية للداللة البيانية الصادرة من التکرار إالّ أنّ الغرض االساس منه أمس اذا  يو أعل
  :فسية اليت تتصعد صورة األزمة أمام املخاطباإلبانة حبالته الن وعينا بأنّ الشاعر يهدف بواسطته إيل

  السماء إيلخذيين أطر يف أع
  !غُنوة، کَرکَرات، سحابة يصد

  خذيين فإنّ صخور الکآبة
  قاع حبرٍ بعيد القرار تشد بروحي إيل

  خذيين أکن يف دجاك الضياء
  و ال تترکيين لليل القفار

..................................  
  فال تترکيين طَليقاً

  صدرك املُثقل خذيين إيل
  م السنني

  خذيين و إني حزين
  .املَجهل الدرب وحدي أسري إيل يو ال تترکيين عل

   )۱۴۷ص ۱ج ،السياب(
و يبدو من التکرار املتواتر أنّ الشاعر يعيش يف حالة اخلوف و الوحشة من التوحد و يف ظلمـة  

  . أرض غري أرضه فريتبك حني يرتسم له ضياعه يف الدروبالغربة اجلسدية و يف
مـن أجـل    تعـايل الشاعر أنه قدم شکره للّّه  ينر» سفر أيوب«و يف املقطع االول من قصيدة 

التخصيص و التأکيد مع أنه يصارع الداء و يکابد األمل و يتضجر حتت ضغط مرارة االنتظار و يتذکّر 
فيغمـره هـذا   . )۹۵،ص ۱۹۸۸قيس کاظم اجلنايب،( ع الداء و انتصر عليهأيوب النيب املعذّب الذي صار

  :الشعور و يقول
  لَك احلَمد مهما استطالَ البالء

  و مهما إستبد األلَم،
  لَك احلَمد، أنّ الرزايا عطاء

..............................................  
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  :ولکن أيوب إن صاح صاح
  يالرزايا ند لَك احلَمد، أنّ«

..............................................  
  و إن صاح أيوب کان النداء

  لَك احلَمد يا رامياً بالقَدر«
  »!و يا کاتباً، بعد ذاك، الشفاء

  )۱۵۰و ۱۴۹ص ۱ج ،السياب(
إحسـان  ( بکل مـا کتبتـه يـد اهللا و يـؤمن بالشـفاء      يو هو يستکني استکانة أيوب و يرض

  .  لعلّه مين عليه باخلالص و الربء من البالء )۲۷۶،ص۱۹۹۲،عباس
يشعر الشاعر باخلزي أمام احلادث مما يبدو أنه يکرر تأکيـده  » ۲١مجيلة بوحريد إيل«و يف قصيدة 

 و يتذکّر ذلك يف آخر القصيدة و يغلظ االحساس عند تقوية اجلملة حيث أحس أنه ميضي إيل» إنا«
  :ه االّ الثورةل يالفناء و ال يبق

  يف هوة داجية.. إنا هنا 
................................................  

  إنا هنا کُوم من اَألعظُم
................................................  

  ، حفاة، عراةإنا هنا مويت
................................................  

ا سمضي يف طَريق الفَناءإنن.  
  )۲۱۳و ۲۱۲ص ۱ج ،السياب(
  .االّ أنّ هذا االحساس مل ينتشر بل جتمع يف قوة ليتفجر ائياً تفجراً غائضاً

الذي کان يبثّ الروح يف اجلسد املنکسر » متوز جيکور«و يتدهور وجدان الشاعر عند ما يتذکر 
يف الفترة اليت يطعن  ما زالت تستمر هذه احلالة حيتاخلاوي إبان الطفولة، فيملك عليه هذا الشعور و 

و  يدائماً أن يشرق النور، نور األمل، نور احلياة، مرة أخـر  يمعه الذکريات و يتمن ييف السن و تبق
  هو يعيش حياة سعيدةً

  لو يومض يف عرقي
  !نور، فيضيُء يفَ الدنيا
  !لو أض، لو أحيا

                                                              
 .مناضلة جزائرية حاربت االستعمار الفرنسي مذ کانت يف املدرسة الثانوية.٢
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  !آه لو أُسقي! لو أُسقي
  !عروقي أعناب لو أنّ

   )۲۲۳ص ۱ج ،السياب(
حتقق األمنية إذ تتکـرر متتابعـةً    يللتمين فيزداد حرص الشاعر عل» ليت« تفيد معين» لو«هذه 

لينفعل املتلقّي مبا خيتلج يف ضمري الشاعر من أحاسيس مرهقة للجسد ألنّ اآلمال يسـتحيل بزوغهـا   
  :حمققاً کما يبدو من النص التايل

 يکورولَ.. جتسيکورج د  
  النور سيورق و النور

  جيکور ستولد من جرحي
  من غُصة مويت، من ناري

...........................  
 ولدتس يکوري... جلکن  

  .لَن أخرج فيها من سجين
  )۲۲۴و ۲۲۳ص ۱ج ،السياب(

هذه األمنيـة   ييصر عل و يتصور الشاعر بتکرار متواتر أنّ جيکور، يعين ذکرياا، ستولد، لذلك
لکني لن أخرج فيها من : و الشاعر يتأکد من عدم التحقق حني يقول. اليت تکاد تضرب يف االخفاق

  .سجين
نفس العنوان ضمن قصيدته هذه يريد به إفهام القارئ » يا غربة الروح«و يکرر الشاعر يف قصيدة 

غربة روحه و شـعوره   لديه فيشري تبعاً لذلك إيلأو إشعاره بتفرده و جفاء إلفه متوخياً إثارة االشفاق 
الداخلي حنو االغتراب الذايت الذي صار يتضخم نتيجة ابتعاده عن مکانه و عن العراق فلم يبق لديـه  

النه بعيـد عـن    يالصمت الذي أصبح حنيباً و إنّ البأس الذي ينتابه يتوحد مع العناصر األخر يسو
  .)۷۸،ص۱۹۸۸،قيس کاظم اجلنايب( ه يف هذا االجيکور، عن القرية، فتوغّل حنو روح

  يا غُربةَ الروحِ يف دنيا من احلَجر
  و الثَّلج و القار و الفوالذُ و الضجر

  ال مشس فأئتلق.. يا غُربةَ الروحِ 
  .فيها و ال اُفُق

................................................  
  !حلَجريا غُربةَ الروحِ يف دنيا من ا

................................................  
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  .يا غربةَ الروحِ ال روح فَتهواها
  )  ۳۴۲و ۳۴۱ص ۱ج ،السياب(

  بيان و تصوير 
و قد متتزج الداللة البيانية بالتصويرية اجلمالية يف مقاطع لبعض القصائد، ناوياً شـاعرها إغنـاء   

اکثر اذا  يدور احلرف و يقو يو يف ذلك يقو. القارئ ملشارکته معهالقصيدة من احلمولة الداللية حنو 
تعـاطي   إيل» األم و الطفلة الضائعة«فمن هذا املنظر نالحظ أنّ الشاعر مييل يف قصيدته . أعيد ذکره
  :السبب و التعليل بشکل متزايد ليفيد معين» من«حرف اجلر 

األطفالِ من أشباحه الس درجف أکبوداءو إنّ الليلَ ت  
  من الشهب اللَوامح فيه، مما الذَ بالظِّلّ

  .من اهلَمسات و اَألصداء
  )۱۰۶ص ۱ج ،السياب(

أنّ اکبد األطفال ترجف من أشباح الليل السوداء و من الشهب اللوامع و من الظـالل و   يو نر
ر يف تصـوير  فما أبرع الشاع. األطفال ياهلمسات و األصداء، هذه کلّها تعترب من مظاهر اخلوف لد

  .اجلارة بشکل متوال» من«هذه املظاهر حني يستخدم 
أعاد الشاعر عبارةً يريد ا االحياء بالصورة اليت متثّـل احلـزن   » حامل اخلرز امللّون«و يف قصيدة 

املبتدا ختصيصاً و تأکيداً  يالشديد الذي يترتب عليه االغتراب فأثّر يف ذلك ما قدم الشاعر من خرب عل
  .ع االحياء هو حمدود اإلطار جداًفمقط. له

  يف سجنها هي، خلف سور
  .يف سجنها هي، و هو من أَمل و فَقر و اغتراب

  )۱۴۹ص ۱ج ،السياب(
 معين ييستخدم الشاعر طاقة التکرار ألمجل صورة تدل عل» أمسعه يبکي«هي  يو يف قصيدة أخر

  :تقبل القريبالزمن املس ياخلوف و الدهشة احلاصلة يوم غد مع تأکيد عل
  ياملَوت يف دهليزِ مستشف يسأطرق الباب عل

مترد و الظَّلماء و الصيف الب  
  املَوت يسأطرق الباب عل

  .يف برهة طال انتظاري ا يف معرب من دماء
  )۱۶۶ص  ۱ج ،السياب(

تنقطع أسـباب  حيث تنقطع العالئق األسرية الودودة و  يفال حمالة أن يدرکه املوت يف املستشف
  .فمقطع قصري بني تأکيد و تصوير. احلياة، و ال حميد عن االستسالم للموت
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  بيان و إيقاع 
و قد ميتزج البيان االديب بالنغم الصويت يف مقاطيع قصرية لقصيدة ما، و ذلك يصدر عن تکـرار  

ـ  ر يف قصـيدة  لفظي صارخ بالنغم، و يف ذلك تظهر براعة الشاعر التعبريية الفائقة، کما حدث األم
إظهار الفرح الشديد، و هـي   يحيث تکررت ألفاظ يف عبارات مترمنة تدل عل» شناشيل إبنة اجلليب«

  .أغنية املطر کما يبدو ذلك من انتظام العبارات و تالمحها
  يا مطَراً يا حلَيب
  عبر بنات اجلَلبي
  يا مطَراً يا شاشا
  عبر بنات الباشا
  .يا مطَراً من ذَهبِ

   )۳۱۴ص ۱ج ،السياب(
التفجـع و التحسـر و    يداللةً عل» جيکور أمي«يف قصيدة » آه«و يکرر الشاعر اسم الصوت 
لفوات الشباب و يعيـد الصـوت    ييکون التحسر أوجع و أنک يتخلّلها التنغيم بتصدير الصوت حيت
  .شاعرنا لريتاح قلبه من ضباب الغم

  ضاعا فيها وضاعت حني جنةٌ کان الصيب
  آه لو أنّ السنني السود قَمح أو صخور

................................................  
  آه لو أنَّ السنني اخلُضر عادت، يوم کنا

................................................  
  وضاع؛ يولّ آه لکن الصيب

  .و الزمان لن يرجعا بعد الصيب
  )۳۴۱و ۳۴۰ص ۱ج ،السياب(

  . فيخلفه التنفيس املترمن. التمني ألنّ املقام مقام الضياع و التحسر الناجم عنه معين» لو«و تعين 
يريد الشاعر فيها بتکـرار  » کيف مل اُحببك؟«بعنوان  ينفسه يف قصيدة أخر و يعاد ذلك املعين

  :بعض الصيغ إثارة التحسر من أجل ضياع احلبيبة
يعتض زهرة؟آه کَيفرحةَ خوخٍ مك يا س  

  !!آه لو عندي بِساط الريح
  !!لو عندي احلصانُ الطائر

  !!آه لو رجالي کاألمس تطيقان املَسري
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حثاً عنكب األرض لَطويت.  
  )۳۴۴ص ۱ج ،السياب( 

مواج يف  يهلا صد يالقراءة بصوت عالٍ ليبق و يف ذلك قد إختفت انسيابية الکالم اليت تودي إيل
ففـي  . اآلذان و األذهان، اجنراراً لنفسية املخاطب حنو مشاعر االديب الشاعر املوهوب، عن الالوعي

  .مثل هذه احلاالت تنکشف سحرية الطاقة البيانية و االيقاعية للتکرار اللفظي
لتوسوس يف الصـدور و تلـج القلـوب    » لوي مکنيس«هذا و يکرر الشاعر کلمة يف قصيدته 

تؤثر يف نفس املخاطب بداللتـها   يلذلك يصدرها صدر البيت اخلطي عناية ا حت. باهلمس و اهلدوء
إذن ففي ذلك يسـاهم تقـدمي   . الصورة احلاصلة يالضعف و احلزن و االضطهاد و تأکيداً عل يعل

  :کما يلي. الکلمة و الصوت املوسوس فيها
  کَسيح أنا اليوم کاملَيتني
  :لقفاريف ا ياُنادي فَتعوي ذئاب الصد

کَسيح  
  .کَسيح و ما من مسيح

  )۳۷۵ص ۱ج ،السياب(
و مل يکن للبيان و االيقاع أن ميتزجا االّ برعاية االنتظام و هندسة البيان و ذلك أتيح للشـاعر يف  

  .مواقف أضيق

  تصوير و ايقاع
املوحي املؤثر، و و يف هذا املوقف األخري يلتقي أحياناً تصوير الکالم املکرر بايقاعه إغناءاً للتعبري 

» أغنيـة قدميـة  «و حتمل قصيدة . املراد االنفعال السريع و ربما استيعاباً لتمام املعين دفعاً للقارئ إيل
فيها السـمع   يقسطاً وجيزاً من امتزاج التصوير بااليقاع و لذلك حتمل من خالل التکرار صورة إلتق

  :ما يلي يبالبصر عل
  اکيآه ما أقدم هذا التسجيلِ الب

  و الصوت قَدمي؛
  الصوت قَدمي

  ما زال يولوِلُ يف احلاکي
  :الصوت هنا باق، أما ذات الصوت

  .القلب الذائب انشاداً
................................................  

  ـ و الصوت هنا باقٍ ـ املويت يکَم جاء عل
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  !!نهار.. لَيلُ 
   )۶۸و ۶۷ص ۱ج ،السياب(

هذا األمـر يف   يالصوت خالداً إالّ اذا إستمر و تکرر شبه ترنيمات يف األذن کما جر ي يبقو ال
و » الصاد«منها ما ميتد من الصوت يف حريف  يو يف ذلك مؤثرات حبيث نر. العبارات املذکورة آنفاً

  .بصبغة مستمرة دائمة» الواو«
املوغل يف القدم و هو البـاقي   يالصدو أما الصورة يف ذلك املقطع فتختبئُ يف ما يف السمع من 

  .و ال يزول ذلك الصوت ألنه يولول و يهمس. بقاء الليل و النهار
أن يتکرر بعض األمسـاء و يتکـرر بعـض    » العودة جليکور«و جند يف موقف قصري من قصيدة 

  :يلي کما. احلروف من مباين الکلمات مع بعضها اآلخر احياءاً بالنغم املمزوج يف الصورة اجلميلة
يکوريا ج يکورج  
  شدت خيوطُ النور
  اُرجوحةَ الصبحِ
  فأولَمي للطيور

  .و النملِ من جرحي
  )۲۳۰ص ۱ج ،السياب(

يف داخـل  » اجلـيم «و » الـراء «و النغم اذا أمعنا النظر يف العبارة بدقة يصدر من تزاحم حريف 
السم مع النداء فکلّ ذلك يدفع القارئ بالنغم ملالزمة ا» جيکور«الکلمات و قبل ذلك يوحي تکرار 

الذهن صورة مجيلة خليوط النـور الـيت    فبهذه الترنيمة تتبادر إيل. أن يترنم يف قراءته لتلك العبارة إيل
تشد أرجوحة الصبح و الطيور و النمل يف هذا املشهد تقتات من جرح الشاعر فيبدو کأننا نتجول يف 

  .روضة مجيلة
  .ير و االيقاع قلما ميتزجان، و ال يتصور اجتماعهما يف کثرة کثريةو الظاهر أنّ التصو

  :مالحظات و نتائج

أنّ الشعر العريب عرف تلك الظاهرة منـذ   يوفقنا عرب متابعتنا لظاهرة التکرار و دالالا الفنية عل
شـائعة  بزوغه يف اجلاهلية فتناول الشعراء منها ما يناسب أغراضهم الشعرية فأصبحت تلك الظـاهرة  

متسعة مث قام النقاد و البالغيون بدراستها دراسةً نقديةً مستفيضةً فسنوا هلا موازين صـحيحة ملعرفـة   
مؤيد هلا و معارض و أحصوا هلا من املعـاين مـا ال    املفيد منها و غري املفيد و انقسموا تبعاً لذلك إيل

  .حصر له
ظهور جديد يف عصرنا هذا حيث انتشرت  أنّ تلك الظاهرة تقدم ا الزمن إيل يهذا و وقفنا عل
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بفضل حترر الشعر من قيود الوزن التقليدية و القافية املوحدة انتشاراً يسد ا من ضاق عليـه التعـبري   
العام، ألنّ من ضاق عليه التعبري فاتته  الثرثرة اللفظية و فقد االرتباط باملعين فدعا ذلك إيل فراغ املعين

ـ املوهبة، و األصالة، و  مقاليـد الفـن    يالرباعة و من أصيب ذه العيوب ال يستطيع أن يسيطر عل
  .الشعري احلر و إخضاع تقنياته التعبريية للدالالت املقصودة

ورأينا من بني الشعراء املعاصرين الشاعر العراقي املعاصر،بدر شاکر السـياب، يسـتغل هـذه    
ة فهممنا أن ندرس تلك الظاهرة املتواجـدة  الظاهرة، يف شعره احلر و يستخدمها الجياد دالالت کثري
  :األمر بنا يف ذلك ايل يلديه لنستخلص من خالهلا جناح الشاعر و إخفاقه فانته

 يو املضمون حبيث أتيح له أن يفعم مغز أنّ الشاعر متکن من استغالل الدالالت إلثراء املعين. ۱
  .برباعة فائقة ناجحة  ي داللة و أخرتيسر له أن ميزج بني الشعر مبعان زاخرة زائدة للتکرار حيت

  . أنّ الداللة البيانية أصبحت هي األصل يف کل تکرار.۲
، تبعث الذکريات العميقة و املشـاعر  أنّ الداللة الشعورية جاءت أهم داللة و أصعب و أغين.۳
  .الرفيعة
  .يف املرتبة الثالثة،أنّ الداللة االيقائية تبعتها بسمة درامية.۴
  .يف املرتبة الرابعة ،غري مستقلّة يلة التصويرية جاءت مالزمةً للدالالت االخرأنّ الدال. ۵
بـارزةً،  ،يف املوقـف االول ،و الطريف أنّ الداللة الشعورية جاءت ممتزجةًً بالداللة االيقاعية. ۶

  .واسعةَ النطاق، غنيةَ املعين
  .يفتضاءل دور االمتزاج يف املواقف االخر.  ۷
  .ج بني الدالالت األربع بنسبة الثالث يف ستة مواضعفصدر االمتزا. ۸

استطاع  و أما بالنسبة للسؤالني السابقني فيمکننا القول إنّ الشاعر أصاب الغرض خري إصابة حيت
أن ينفلت من موقف االخفاق،يعين الثرثرة اللفظية يف التکرار،ملوهبة فنية فائقة حني متکّن من أن ميزج 

ناجحاً مما يبوح األمر بأسلوبية تکراره و أعجوبية أسلوبه، و جند أنه استطاع أن بني الدالالت مزجاً 
 يلالشعر الـدإل  املراد، و استطاع أن يعزز غين حتقيق أهداف النص الشعري يف ايصال املعين ينتهي إيل

ة السـابقة  کما بدا االمر من االمثلة املاضية الذکر يف املواضع الست–بواسطة التکرار وتداخل دالالته 
رافعاً به شأنه بأصالة التعـبري و  -خاصةً و هو اغزر املواقف) ايقاع و شعور:(عامةً و يف املوقف االول

فأصبح الشاعر جراء عمله الفني احملکّم رائـداً للشـعر احلـر و علمـاً مـن بـني       . جودة التقنية
  .يب للتکراروأصبحت قصيدته حتمل دالالت غنية،هي جزءأصيل من التعبري االد.شعرائه
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  املراجع املصادر و

املثـل السـائر يف أدب   "، )هـ۶۳۷ت (أبو الفتح ضياء الدين نصر اهللا  ،ابن األثري املوصلي .۱

هـ ـ  ۱۴۲۰صيد اـ بريوت،  ،حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد، املکتبة العصرية،"الکاتب
  .م۱۹۹۹

دراسة و ،"دب و غاية األربخزانة اال" ،)هـ ۸۳۷ت ( بن عبداهللا يعل ،ابن حجة احلموي .۲
  .م۲۰۰۱هـ ـ  ۱۴۲۱ ،دار صادر، بريوت ،حتقيق کوکب دياب، الطبعة االويل

العمدة يف حماسن الشـعر و آدابـه و   "، )هـ۴۵۶ت (احلسن يعل أبو ،إبن رشيق القريواين .۳

احلواشي حممد حميي الدين عبد احلميـد، دار اجليـل، بـريوت،     ي،  حتقيق و تعليق عل"نقده
  ).ت.د(

 ،"الصاحيب يف فقه اللغـة و سـنن العـرب يف کالمهـا    "،  )هـ۳۵۹ت (أمحد ،إبن فارس .۴
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هــ ـ    ۱۴۱۶ الطبعة الثانية، دار الکتاب العريب، بريوت، ،حتقيق فائز حممد و إميل يعقوب
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  ).ت.د(هارون، دار الفکر للطباعة و النشر و التوزيع، 
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