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  الملخص
ث، ذلـک ية يف الشـعر العـريب احلـدري ة کبـيـبأمه ية حتظيمن األنواع األدب عتبارها نوعاً اظاهرة التکرار ب

کن من خالهلا ميا خمتلفة وکذلک ية الشاعر وموقفه حول قضايلی رؤ إکن من خالهلا التوصل ميه ألنّ 
ط الضـوء ية. يف هـذه الدراسـة نسـعی لتسـلية والفکر يحجم تأثر الشاعر باملذاهب األدبالکشف عن 

ايت قـد مـّر يـالب نـا أنّ يفـی علخي.کما ال  امللتزمـةايتيعبدالوهاب البأغراض تکرار الفعل يف اشعار علی 
لکــل مــن ة، وقــد کــان يــة واملرحلــة الواقعية مهــا املرحلــة الرومانســياتــه الشــعر ي يف حنيتي أساســنيمبــرحلت
لـــذلک . ةيـــة والفنيـــهـــا وخصائصـــها اللفظي أســـلوبه اخلـــاص يف تنـــاول القصـــائد ومعاننين املـــرحلتيهـــذ

ومـدی تـأثر امللتزمـة هذا البحث أن نکشف عـن وظـائف هـذه الظـاهرة يف قصـائد الشـاعر  نسعی يف
م يف هــذه إّن املــنهج املســتخد .والشــعر امللتــزم ةيــالواقعة هــذه األغــراض والوظــائف مــن املدرســ ةيــوتبع

ســتخراج عــدد أغــراض ســتعنا بــاملنهج اإلحصــائي الافي کمــا يالتوصــ - يلــيالدراســة هــو املــنهج التحل
ـا يف يـکررة اليت قد وردت يف دتاألفعال امل نـات حلجـم ية وإعطـاء عيـرحلـة الواقعاملوان الشـاعر ودالال

ــذ ة يــکــان يف املرحلــة الواقع  الشــاعر ه يف هــذه الدراســة هــو أنّ يــلإ. ممــا توصــلنا ةاملدرســه تــأثر الشــاعر 
  ه.يلإة وما تدعو ية تنسجم مع مبادئ الواقعية ونضاليستخدم التکرار ألغراض ثور ي

   .الواقعية، التکرار، عبدالوهاب البيايت الشعر امللتزم،الکلمات الرئيسة: 
  

  المقدمة. ١
هــو اعتبــار الکاتــب فنــه وســيلة خلدمــة فکــرة معينــة « األدب امللتــزم  جــاء يف معجــم مصــطلحات األدب أنّ 

) بتعبـــري آخـــر أّن ٧٩م: ١٩٧٤(وهبـــة،  »عـــن اإلنســـان، ال جملـــرد تســـلية غرضـــها الوحيـــد املتعـــة واجلمـــال.
                                                                                                 

ايقسم اللغة العرب أستاذ مشارک يف *   abamin@ut.ac.ir، نة طهراعجام، ة وآدا
اة يقسم اللغة العرب أستاذة مشارکة يف **   mebrahim@ut.ac.ir(الکاتبة املسؤولة)،  ة طهرانعجام، وآدا
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ــا وهــي جــديرة بــأن  األدب امللتــزم جــاء ملناهضــة فکــرة الفــن للفــن والــيت تعــين أّن التجربــة الفنيــة غايــة يف ذا
ا. فقيمــة األدب بوصــفه جتربــة خياليــة ممتعــة تبنــی علــی أســاس القيمــة الذاتيــة يف األدب. فهــذه تطلــب لــ ذا

العقيــدة الــيت تــؤمن بــالفن وجتعــل الفــن کيانــاً قائمــاً بذاتــه ال يتحــرک حنــو البشــرية وال يســتمد منهــا مــربّرات 
ت عقيدة منسـوخة ) مع ظهور الشعر امللتزم إلی ساحت األدب أصبح٢٢٠م: ١٩٨٦(املاضي،  وجوده.

وأصــبح األدب يعــين االنطــالق مــن الواقــع بغيــة تغيــري اجملتمــع حنــو األحســن و وســيلة إلثــارة اهلمــم وحتريــک 
معايشــة الشــاعر الواقــع ومشــارکته اجملتمــع يف  عــينيالســعي إلــی الفضــيلة يف اإلنســان. إذن االلتــزام يف الشــعر 

مهومه وآالمـه وقضـاياه االجتماعيـة والسياسـية والوطنيـة وتصـويرها کمـا حتـدث علـی أرض الواقـع وحثـه هـذا 
اجملتمــع علــی النضــال ومکافحــة الظلــم واالســتبداد. ومــن هنــا تکــون قصــايد الشــاعر الواقعيــة غالبهــا أشــعار 

ويـراد بـالتزام الشـاعر، وجـوب مشـارکته بـالفکر « مهـا. کمـا يبينـه غنيمـي هـاللملتزمة بالقضايا البشـرية وآال
غنيمـي هـالل، ».(والشعور والفّن يف القضايا الوطنية واإلنسانية وفيما يعانون من آالم وما يبنـون مـن آمـال

) فعبـــدالوهاب البيـــايت کـــان مـــن أوالئـــک الـــذين رفضـــوا فکـــرة الفـــن للفـــن وکرســـوا أنفســـهم ٤٥٦م: ١٩٧٣
ــم وشــعرهم ملتــزم بــالواقع وأد تکلم عــن مأســاة يــــم للبشــرية مجعــاء وناضــلوا مــن أجــل حريتهــا لــذا جــاء أد

  اإلنسان وينادي باحلرية والثورة علی الظلم واالستبداد. لذلک أصبح البيايت 

لشـعراء يعد من رّواد الواقعية االشرتاکية يف العراق والعامل العريب وکمـا يقـول نفسـه بـأّن حماکاتـه مـن شـعر ا
ــم مشــهورون بــل ألّن أشــعارهم حتتــوي علــی نــوع مــن االلتــزام الــواعي احلــّي النــابع  الکبــار يف العــامل ال ألّ

  )١٥٥م : ٢٠١٣من داخل نفوسهم (عبدي، 

ة الکــربی يــث بســبب األمهيلفــت التکــرار أنظــار الشــعراء والنّقــاد يف العصــر احلــدقــد  ومــن ناحيــة أخــری
يف  والـداليل يفيقاه، وکـذلک بسـبب دوره الـوظيات الشـعر وموسـين مجاللعبه يف الکشف عيوالدور الذي 

ع يــ يف مجريقــد وظّــف عنصــر التکــرار يف أشــعاره بشــکل کبــ البيــايتاق نــری ية. يف هــذا الســيالنصــوص الشــعر 
مراحل شعره. هلذا حناول يف هذا البحث أن نقوم من خالل دراسة أغـراض التکـرار لـدی الشـاعر بـالتعّرف 

  التالية: ب علی األسئلةيشعره امللتزم وجنة ليسيم الرئيعلی املفاه
  ـ ما هي األغراض الرئيسة لتکرار األفعال يف قصائد بيايت امللتزمة؟١
ف تـأثرت هـذه القصـائد مـن يــ ما هـي املفـاهيم الرئيسـة يف القصـائد الواقعيـة امللتزمـة لـدی البيـايت وک ٢

  واقع اجملتمع؟
لتکـرار وکـذلک حتـدثنا عـن بعـض األغـراض عـن اة يصـطالحاة و يـو ف لغيإعطـاء تعـار بقد بـدأنا البحـث 

في يسـتخدامه هلـذا العنصـر األديب. مث بـدأنا ومـن خـالل املـنهج التوصـاقصدها الشاعر من خـالل ياليت قد 
هــا کمــا اســتعنا بــاملنهج  يف تذُکــر  يتان أغــراض التکــرار الــيــل ودراســة قصــائد الشــاعر وبيــبتحل يلــيالتحل –
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ي لبيـان نسـب اسـتخدام األغـراض املختلفـة لظـاهرة التکـرار يف لـيفي التحليجبانـب املـنهج التوصـ ئياإلحصا
لـی إ. جتدر اإلشـارة هنـا أکثر قصائد الواقعية املوجودة يف ديوان الشاعر واليت تکررت فيها األفعال املختلفة

دراسة  وذلک ألنّ  الواقعية ايتيقتصرنا يف هذا البحث علی تکرار األفعال يف أشعار عبدالوهاب الباأننا قد 
  ة.يدراسة أمشل وأوسع من الدراسة احلال يمجيع أنواع التکرار السالف ذکرها تقتض

املالئکــة مــن  ک إلــی مــا قامــت بــه نــاز ريکــن أن نشــمية البحــث يــخلف صّ خيــأمــا يف مــا  :ة البحــثيــخلف
ـا املعنـون بــ  ـا هـذا عـن التکـرار » ا الشـعر العـريب املعاصـريقضـا«دراسة يف کتا وقـد حتـدثت الکاتبـة يف کتا

ملؤلفـه » شيـشـعر حممـود درو  التکـرار يف«کننا أن نذکر کتاب ميوأنواعه من وجهة نظر النقد املعاصر. کما 
 التکــرار يف«کــن اإلشــارة إلــی البحــوث والدراســات األخــری مثــل ميفهــد ناصــر عاشــور، باإلضــافة إلــی هــذا 

. وأّمـا فيمـا خيـّص يق العلو يلتوف» قوينياإل ر الصريفيالتکر «ة وبعملوسی ربا» ةيدراسة أسلوب ير اجلاهلالشع
شعر البيايت قد متت دراسات متعددة يف هذا الشعر وحنن هنا نذکر بعض الدراسات اليت تدخل يف سياق 

ح الـدين عبـدي والـذي تنـاول لصـال» االلتـزام يف شـعر البيـايت«حبثنا هذا وترتبط به من وجـوه عـدة کمقالـة 
کننـا ميلي کما يفيها موضوع االلتزام يف شعر البيايت بأبعاده السياسية واالجتماعية والدينية باألسلوب التحل

إلليــاس مســتريي وهــو » التکــرار وداللتــه يف ديــوان املــوت يف احليــاة لعبــدالوهاب البيــايت«اإلشــارة إلــی مقالــة 
ار من جهة املوسيقی ومـا يرتکـه مـن أثـر يف نفـس املتلقـي کمـا يدرسـه مـن يدرس يف هذا الديوان أنواع التکر 

مجاليـات التشـکيل اإليقـاعي « کننـا اإلشـارة إلـی رسـالةميناحية املعنی الذي يشري إليه هـذا التکـرار. وأيضـاً 
داخليـة ملسعود وقّـاد فهـذا األخـري يتنـاول موضـوع البنيـة اإليقاعيـة اخلارجيـة وال» يف شعر عبدالوهاب البيايت

يف شــعر البيــايت ويتطــرق يف قســم اإليقــاع الــداخلي إلــی موضــوع التکــرار مبثابتــه أحــد العناصــر التکوينيــة يف 
  اإليقاعية.    البنية

  
  . التکرار لغة واصطالحا٢

قـرأ بکسـر التـاء  يوز أن جيـالتکـرار بفـتح التـاء هـو مصـدر ثالثـي جمـرد مـن فعـل کـرَّ و  ة فـإنّ ية اللغو يمن الناح
» الکـرّ «التکرار هو مـن مـادة  . جاء يف لسان العرب أنّ س مصدراً يول مساً اکون يکذلک، ويف هذه احلالة 
َث، إذا يه احلــديــقــال کــذلک: َکــررُت عليو  ء وکــّرَره: قالــه متتابعــاً يقــال کــرّر الشــيومعنــاه العــودة والرجــوع. 

)٢٠١٠ ،ء (ابــن منظــوريه. والکــّر الرجــوع علــی الشــيــرّددتــه عل ط کــذلک يويف معجــم الوســ .: مــادة کــرَّ
ل يـ، کـّر ال»ءيرجـع أو عـاد ذلـک الشـ«ء يکـّر، کـرّاً) الشـيه: الرجـوع والعـودة (کـّر، ّعَرف التکرار علی أنّ ي

: أعــاده مــرة بعــد يءراً، وتکــراراً) الشــيــکــّرر، تکر يث: أعــاده (کــّرَر، يه احلــديــوالنهــار: عــادا مــرة أخــری وعل
 .مادة کّر) :١٩٩٨، طي(معجم الوس ه مرة بعد أخریيد عليه کذا: أعيتکّرراً) عل تکّررُ يأخری (تکّرَر، 
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ة التکـرار يـلـی أمهإهـوا  العـرب القـدماء قـد تنبّ يـنيالنقـاد والبالغ ذا نظرنا إلی کتـب الـرتاث نشـاهد بـأنّ إو 
التکرار سبب مـن  ترب أنّ اعته يف صناعة األدب بشکل عام والشعر بشکل خاص، لکن هناک من يوفاعل

تـذّم  أقـواالً » نيان والتبـيـالب«نقـل اجلـاحظ يف کتابـه يل املثـال يأسباب ضعف الشاعر أو الکاتـب، علـی سـب
کون السامع أو يتطلب املقام ذلک کأن يعندما  ان به إالّ يوز اإلتجيالتکرار ال  ری بأنّ يالتکرار وهو نفسه 

ا عنـدما القـدرة علـی الفهـم دون التکـرار وإعـادة القـول، أّمـه يـس لديب ولـيـ أدري حمرتف أو غرياملخاطب غ
/ ١: ٢٠٠٩، جتنابـه (اجلـاحظاب جيـب يـنئـٍذ عيکـون التکـرار حي فنيکون املخاطب مـن اخلـواص واحملرتفـي

ة يــب البالغيالتکــرار هــو أحــد األســال بــأنّ  ،»الصــاحيب يف فقــه اللغــة«ذکر ابــن الفــارس يف کتابــه يــ). ١٠٥
  القائل: ت احلارث ابن عباديستشهد لقوله هذا ببيح و ير والتوضيان به التقر ياإلتعند العرب واهلدف من 

 لفحـــــت حـــــرب وائـــــل عـــــن حبـــــال   قربـــــــــــــــا مـــــــــــــــربط النعامـــــــــــــــة مـــــــــــــــين

ة يـات التاليـة عـدد مـن األبيـيف بدا» قربـا مـربط النعامـة مـين«ت يـر الشاعر الشطر األول مـن البوقد کرّ 
). ومـا ٢١٣: ١٩٩٣، ه (ابن فارسيهتمام والتنبادة االيالتکرار هي ز ة من هذا يالغا قول ابن فارس بأنّ يو 
ـيهمنا يف هذه التعـار ي ّ ة أخـری تنظـر إلـی التکـرار علـی يـا تعتـرب مقدمـة ألعمـال نقدف حـول التکـرار هـي أ

 ريکننــا أن نشــميه فــن بالغــي ومصــطلح نقــدي تقــوم بدراســته بشــکل مســتقل. مــن هــذه األعمــال أســاس أنّــ
نـه داللـة اللفــظ ری التکــرار بأّ يـ فقــد کـان ريثـاألبـن ال» أدب الکاتـب والشــاعر املثــل السـائر يف«إلـی کتـاب 

تنـاولون التکـرار يالقـدماء کـانوا  ). يف واقـع األمـر أنّ ٣/ ٣: ١٩٦٢، ريثـاألبـن اعلی املعنی بصـورة مکـررة (
ثــة ييف الدراســات احلدا نحصــر أمــره علــی اللفــظ واملعنــی، أّمــياق واملعنــی العــام و يبشــکل مســتقل عــن الســ

قــة يلــه صـلة وث سـلوب أديبأه تعـاملون مـع  التکــرار علـی أســاس أنّـي أصــبحوا نيالنقــاد والبـاحث فـنالحظ بـأنّ 
 ينبغـيد واإلبـداع الفـين، علـی هـذا األسـاس ال يـمن مناهج التجد عترب منهجاً ياق العام للعمل الفين و يبالس
 ســلوباً أعتبــاره اب جيــبــل  ،دة فقــطيات القصــيــاللفــظ يف أبه موّضــح التکــرار علــی أســاس أنّــ«نظــر إلــی يأن 

). جتــدر ١٥: ١٩٩٨، عــةي(ربا» ريدرس مــن هــذا املنطلــق ال غــيــب أن جيــدة و يبــاملعنی العــام للقصــ متصــالً 
ع ومــن خــالل تکــراره يســتطيالشــاعر  وظــائف التکــرار ال تنحصــر يف مــا ذکرنــا بــل إنّ  اإلشــارة هنــا إلــی أنّ 
ة للنصـوص. يـة واملعنائيـات الداللري ة باإلضـافة إلـی التـأثميـالصور السابقة والقد دد يفجيلبعض الکلمات أن 

 ،أو ... مـرة ،أو املقطـع ،أو احلـرف ،التکرار هو عبارة عن إعادة ذکر الکلمـة ب القول بأنّ جيبشکل عام 
  للکالم. اق العامي متصل بالسنيصال معنی معيأو أکثر إل ،نيأو مرت
  
  أغراض التکرار. ٣

لـه وظـائف  اً يوإبـداع داً يـجد اً ومنهجـ اً يـفن سـلوباً أث أصبح يالتکرار يف العصر احلد ل أنّ يذکرنا قبل قلکما 
دد حيـآخـر أن  نـصّ  ب علـی مسـتخدم التکـرار يف الشـعر أو يف أيّ جية. يف الواقع يعدة يف النصوص الشعر 
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. اً يــلغو  ونقصــاً  بــاً يعتــرب عي نيســتخدام التکــرار دون غــرض معــا ة واهلــدف مــن هــذا التکــرار؛ ذلــک ألنّ يــالغا
ــGilles Deleuzeل دلــوز (يــا جيــنطولوجإوعلــی أســاس  تلــک خصــائص وصــفات ميء يس هنــاک شــي) ل

 هـرقليطس ميالقـد وناينيلسوف اليع أصل أو قاعدة مستنبطة من الفيقوم بتوسيلسوف يهذا الف واحدة. إنّ 
)Heracliteاه النهــر ال يــم وذلــک ألنّ  »لنهــر واحــد نيکــن الــدخول مــرتميال«ه القاعــدة تقــول بأنّــ ه)، وهــذ

ـــ تتوقـــف أبـــداً  ّ  ريء املتغـــيطلـــق علـــی هـــذا الشـــيســـم النهـــر ا یبقـــيان واحلرکـــة ومـــع هـــذا يـــا دائمـــة اجلر بـــل إ
وهـم ال  ء مـا هـو إالّ يالقـول بثبـوت أثـر الشـ ل دلوز من ذکر هذه القاعدة هـو أنّ يهدف ج ستمرار. إنّ اب
مـع ية تغطـي جيـة هـي رؤ يـة مـن ظـاهرة التکـرار للتجـارب العلميـالرؤ ة. وهـذه يـقـة علميکون حقيألن  يرتقي

وکـــذلک علـــم اإلجتمـــاع، إذ  ،اتيوعلـــم اللســـان ،ايـــولوجيوعلـــوم الب ،ايـــز يهـــا علـــوم الفيأصـــول العلـــوم مبـــن ف
: ٢٠١٢ي، (العلـو  يدثه هـذا التکـرار يف ذهـن املتلقـحي ي الذيري التغنيث عن التکرار دون تبيکن احلدميال
کـون يوز إال يف حـال أن جيـالتکـرار ال  ث حول أغـراض التکـرار أنّ يج مما مضی من احلدتنستن). ١٩ـ ١٨

ء يکون هناک اختالف يف معنی تکرار الشيب أن جيعلی معنی واحد بل  دلّ يمت تکراره ال  ياللفظ الذ
  للتکرار أغراض متعددة منها: الواحد. وعلی هذا األساس نقول إنّ 

أغراض التکرار وقد أمجع النقاد العرب علی هذا األمر  عترب أحد أبرز وأهمّ يد يالتؤک د: إنّ يـ التؤک١-٢
ت يـة الشـعراء والکتّـاب هلـذه الصـناعة إلقنـاع املخاطـب أو القـارئ وتثبيـلجأ غالبيدة. و يوذکروا له أمثلة عد

ل يف هــذا قــو يد هــو أحــد أغــراض التکــرار و يــالتؤک دة بــأنّ يــذکر أبــو عبيــل املثــال ياملعنــی يف ذهنــه. علــی ســب
ی ُمثَّ ولَ َک فَـأَ ی لَـولَـأَ  ﴿:د قولـه تعـالیيـالصدد: من اجملـازات الـيت مت تکرارهـا يف کـالم اهللا تعـالی لغـرض التؤک

اٍم يـاُم َثالثَـِة أيمن سورة البقـرة ﴿َفصـ ١٩٦ة ياآل ) وقوله تعالی يف٣٥ - ٣٤امة / ي(الق ی﴾ولَ َک فَأَ ی لَ ولَ أَ 
بـة يعتـرب ابـن قتي). وکذلک ١٠٥/ ١: ١٩٨١ة، ديبو عبأ( اَحلجِّ َوَسبَعٍة إذا َرَجعُتم تِلَک َعشَرٌة کاِملٌة﴾ ِيف 

ذکر يــؤکــد املــتکلم قولــه فهــو يإذا أراد أن «اق: يقــول يف هــذا الســيد هــو أحــد أغــراض التکــرار و يــالتؤک بــأنّ 
 - ٥ة رقـم يـستشـهد بقولـه تعـالی يف سـورة الشـرح آيه کما إنّ   ،»قة (واهللا ألفعله، مث واهللا ألفعله)يذه الطر 

  ).٢٣٥: ١٩٨١، بهي(ابن قت ﴾ سراً ي سراً إنَّ َمَع الُعسرِ ي ﴿فإنَّ َمَع الُعسرِ  ٦
املــــتکلم  مــــن أغــــراض التکــــرار يف الکــــالم، إذ إنّ  د: هــــذا هــــو الغــــرض الثــــاينيــــد والوعيــــالتهد -٢-٢

 َســوَف ّال ده وإنــذاره ومــن هــذا قولــه تعــالی: ﴿َکــيــد ســتخدمه إللغــاء الرعــب يف قلــب املخاطــب وبالتــايلي
ات مـــن ســـوريت يـــ) وکـــذلک قولـــه تعـــالی يف أول اآل٣ - ٢ُمـــوَن﴾ (التکـــاثر /  َســـوَف َتعلَ ّال ُمـــوَن، ُمثَّ َکـــَتعلَ 

ما مسعنا «قول اجلاحظ حول هذا املوضوع: يالقارعة واحلاقة ﴿القارَعُة َما القارَعُة﴾، ﴿احلاَقُة َما احلاَقُة﴾. 
 يالّنخـار ابـن أوس العـذر  ما کان يف اً إالّ يع إعادة بعض األلفاظ وترداد املعاين یر يأحداً من اخلطباء کان 
، کان رّمبـا ردَّد نيف الطرفي وختو نيحتمال وإصالح ذات البالصفح واال اجملاالت ويف فإنّه کان إذا تکلم يف

  ).١٠٦/ ١: ٢٠٠٩، (اجلاحظ» فيل والتخو يتهو ق اليالکالم عن طر 
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 عتـرب غرضـاً يکـون يالتحسر علی مـا مضـی أو التوجـع مبـا وقـع أو سـوف  إنّ التوجع والتحسر:  -٣-٢
أولـــی «قـــول: يق اســتخدام التکـــرار هلــذا الغـــرض يف الرثــاء و يز ابـــن رشـــيــجيمــن أغـــراض التکــرار يف الکـــالم و 

لـتمس اث يـ حريدها املتفجـع، وهـو کثـجيـ عـة وشـدة القرحـة الـيتيالکالم باب الرثاء، ملکـان الفج التکرار يف
، متـام بـوأ (ريمطـبـن  نيوکذلک مثل قول الشاعر حسـ ،)٢٧٦/ ٢: ١٩٦٤، قيبن رشا» (الشعر وجد يف

٣٨٨/ ١: ١٩٩٧:(  
ـــــــــــــافَـ  ـــــــــــــ َي ـــــــــــــمَ  ربَ َق ـــــــــــــت أولُ  نَ َع  اً عَ ضــــــجَ مَ  ةِ احَ مَ لَســــــت لِ طَّــــــخُ  مــــــن األرضِ    ةٍ فـــــــــــــرَ حُ  أن
 عـــــــــاً رتِ مُ  حـــــــــرُ والبَ  الـــــــــّربُ  نـــــــــهُ د کـــــــــان مِ قَـــــــــوَ    هُ ودُ ُجـــــــــ تَ يــــــــف وار يــــــــک  معــــــــنَ  ربَ يــــــــا قَــــــــوَ 

ستعمال التکرار يف باب واحد من الشـعر أو األدب وهـو بـاب الرثـاء علـی اصر حيق يابن رش ورغم أنّ 
مشــاعره؛ ففــي العصـــر کــن أن تفجــع قلــب اإلنســان وحتــزن مية ري اء کثــينــا نشــاهد هنــاک أشــأنّ  ، إالّ نيتــيامل

دة تساهم يف إثارة مشاعر األدباء وإجبارهم علی التوجع والتحسـر يهناک عوامل عد ث نشاهد بأنّ ياحلد
ـــم، مـــن هـــذه العوامـــل نـــذکر مـــثالً  ش يف املنفـــی، أو ظلـــم يحـــتالل، أو ظـــاهرة الغربـــة والعـــظـــاهرة اال يف أد

عتبــاره اب ايتيــکثــرة يف أشــعار عبــدالوهاب الباحلکــام وفســادهم و... هلــذا نشــاهد هــذا الغــرض مــن التکــرار ب
عـانی مـن  اً ري عـن تـراب الـوطن وأخـ داً ياملنفی بع ش يفيمث عانی من العمن حتالل بالده و اشاعراً عانی من 

م يف س م.يظلم احلکام وجربو م جتاه شعو   اسا
د يـعالقتـه املباشـرة بالتوکد مـن جهـة يـشبه غرض التهديهذا الغرض من التکرار  ه واإلنذار: إنّ يالتنب - ٤- ٢

حـذر املخاطـب يلـی التکـرار لإرکن يـقصـده ي يبعبارة أخری فإّن املتکلم علی أساس حجـم اهتمامـه بـاملعنی الـذ
ا هنا قوله تعالی: ﴿کن االمي ء ما، ومن األمثلة اليتينذره من شيو  ا قَـوُم اتَّبُعـوِن يـآَمـَن  يَو قاَل الـذّ  ستشهاد 

ا هـِذِه احلَ يَل الرَّشاِد، يأهدُِکم َسب بـن اقـول ي). ٣٨ /داُر الَقـرار﴾ (غـافر يا َمتـاٌع َو إنَّ اآلِخـرََة هـياِة الـدُّنيـا َقوُم إمنَّ
قــاظهم مــن ســنة غفلــتهم وهــذا مــن يه هلــم وإيــادة التنبيــر نــداء قومــه لز إنّــه کــرّ «ة: يــقــه علــی هــذه اآلي يف تعلريثــاأل

  ).١٩/ ٣: ١٩٦٢، ريبن األثا» (ختصارموقعاً من اال از وأشدُّ جيهو أبلغ من اإل يالتکرار الذ
ة يف  ري غــرض آخــر مــن أغــراض التکــرار، لکــن ال توجــد منــاذج کثــ ضــاً يخ: هــذا أيع و التــوبيــالتقر  -٥-٢

آالِء  ية ﴿فَبـأيـآ يبن حجة احلمو اذکر يکتب القدماء تذکر هذا الغرض ضمن أغراض التکرار وأهدافه، 
الــرمحن جــّل جاللــه مــا  فــإنّ «) کمثــال علــی هــذا الغــرض مــن التکــرار ويقــول ١٣ربُِّکمــا ُتکــذِّبان﴾(الرمحن/ 

ا من أنکرها علی سبيعدد آالئه هنا إال ل ه يـاملـنعم عل ياديـبکت منکر أيخ، کما يع والتوبيل التقر يبکت 
  ).٣٦٢: ١٩٨٠، بن حجةا» (دها لهيمن الناس بتعد

دة إلـی األلفـاظ مـن يـأن تضـاف معـان جد عـينيادة املعنی: هذا الغرض من أغراض التکرار يز  -٦-٢
 يلغـــة الکآبـــة/ منفـــا فالحـــون يف يمنفـــا«ش: يـــخـــالل ربطهـــا بالعبـــارات األخـــری مثـــل قـــول حممـــود درو 
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عاشـقة تعلّـُق  يالکتابـة/ منفـا اد حمنطة... ومشس يفيأع ينغم الرّبابة/ منفا ويف صويت ون يفيسّجانون منف
يف هـذا املقطـع نشـاهد بـأن . »ا وخامتـة الکآبـةيّل خـرائط الـدنک  يل السحابة/ منفايثوب عاشقها/ علی ذ
األخـری  تلـف عـن املعـاينخيمعنـی املنفـی  مـرة نـری أنّ  ات ويف کـلّ مخـس مـرّ » املنفـی«الشاعر قد کرر کلمة 

عــن بــالده ووطنــه  داً يــش يف املنفــی بعيعــي ية للشــاعر الــذيتناســب واحلالــة النفســيللکلمــة. وهــذا يف الواقــع 
  ).٦٧: ٢٠٠٤، (عاشور
قصـدها الشـاعر أو الکاتـب مـن يقـد  أحـد األغـرض الـيت ضـاً يستمرار: هذا أان التواصل وااليب -٧-٢

ث زاد هـــذا الغـــرض مـــن التکـــرار لـــدی ي يف کالمـــه، ويف العصـــر احلـــدريخـــالل تکـــراره للکلمـــات أو التعـــاب
ـــما عبـــدالوهاب البيالشـــعراء الســـ ـــبعض األلفـــاظ قـــق الشـــعراء هـــذا الغـــرض مـــن خـــالل تکـــرارهم حي. و ايتي ل

  :ايتيستمرار، من هذه النماذج قول عبدالوهاب البحققوا التواصل وااليل
ن:/ مـن آخـر البسـتان بـل يعلو فوق صوت اآلخـر يعلو و ين/ ياع مقهاه احلز يق علی صدی مذيستفيو «

  ).١٦٨/ ١: ١٩٩٥ايت، يالب» (نينا/ فوق صوت اآلخر يا أتيمن آخر الدن
رتفـــــاع صـــــوت اة يســـــتمرار ا بيـــــانبعـــــد واو العطـــــف ل» علـــــوي«کـــــرر الشـــــاعر فعـــــل ييف هـــــذه املقطـــــع 

  املقهی. اعيمذ
أصــبح ، عنــد القــدماء اً يــبالغ بعــد أن کــان فنــاً  ،ثيالتکــرار يف العصــر احلــد نّ أب القــول جيــيف اخلتــام 
ة يــة املعاصــرة الــيت ُولــدت بعــد احلــرب العامليــدة العربييف بنــاء القصــ اً ري کبــ  ة تلعــب دوراً يــة ونقديظـاهرة أســلوب

ـــا حقيد الناقـــد يـــث أصـــبحت هـــذه الظـــاهرة أداة بيـــة، حبيـــالثان عـــرف يقـــة الشـــاعر وکنـــه وجـــوده و يکشـــف 
ـا للتعبــنيســتعي يشــها الشـاعر الـذيعي ة الـيتيــة والروحياحلـاالت النفسـ  عـن خـواجل نفســه وکوامنهـا، هــذا ري 

عر بسـبب مـا تتمتـع بـه ة يف شـعر الشـايـات الفنيـباإلضافة إلی ما تقوم بـه هـذه الصـناعة مـن إسـدال اجلمال
التکـرار «دت نازک املالئکـة هـذا القـول عنـدما ذکـرت قائلـة أن ستعمال. وقد أکّ ة يف االية ولغو يائحيإا يمزا
ـذا املعنـی، ذو داللـة اکشـف عـن يالعبارة و  سلط الضوء علی نقطة حساسة يفي ـا، وهـو  هتمـام املـتکلم 

 ذلک). لـ٢٤٢: ١٩٦٧ة، (املالئکـ» ة کاتبهيلل نفسحيو درس األثر ي يالذ د الناقد األديبيمة تفية قينفس
  دة.يعد اتية وغاري ة وذکروا له أغراض کثية التکرار يف األعمال األدبيعرتفوا بأمهاع النقاد يمج نری أنّ 
  

  اتييفي شعر الب تکرار األفعال. ٤
التکـرار منهـا کمـا   أغـراضنييف هذا القسم حناول أن ندرس األفعال اليت مت تکرارها يف قصائد الشـاعر ونبـ

ة. يــاتــه األدبيالشــاعر يف حا ة الــيت ســلکهيــالواقعة  املقصــودة مــن وراء هــذا التکــرار يف مرحلــنينــذکر املضــام
  .من هذه املدرسة نيتأثر هذه املضام یومد
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  غرض الذّم والتوبيخ ١.٤
  »د العائديالبر «دة يقص يف» حلموني«تکرار فعل 

/  ونَ لُمــحيوا ختــاه کــانُ / أُ دِ يــدواحلَ م ِ ، بالــدَ ونِ ، بالطــاعُ النــارِ / بِ ودِ ُنــاجلُ  الِ ی/ بأمسَــخــرَ األُ  ةِ يــ، بالکونبــاملوتِ 
هم / لکـنَّ فـونِ زَ يالزَ  ، حتـتَ / آذارَ اتِ يمسـأُ مـن  ةٍ يمسـأُ  ) يفريَ / (إزم قِ ي/ علی طر قاءِ لالوماً بِ يلمنا کما حَ 

 والطـاعونِ  النـارِ / وَ اإلعتقالِ  عسکراتِ ومُ / اجلنودِ  بأمسالِ  / إالَّ  ونَ لمُ حيم ال هُ نـَّ / ِأل أونَ هزَ يسَ  ومنکِ  مين
 لمــدافعِ ا طعامــاً لِ منَّــ ونَ ُلــعَ جي/ وَ دُ يــر نــا، ممــا نُ ن أطفالِ ختــاه /ِمــنــا، أُ بِّ مــن حُ  رونَ ســخُ يسَ / وَ دِ يــواحلد والــدمِ 

/   اخجلتـاهُ م وَ َّ / ِأل الصغارِ  اصرةِ يالق/ وَ لعواهرِ لِ  نها فراءَ / مِ عونَ صنَ يسنا، وَ ودَ لُ جُ  سلخونَ ي/ وَ السجونِ وَ 
  .)٢٣١-٢٣٠/ ١: ١٩٩٥ ايت،يالب.(ونَ لمُ حي الدمِ  / يف طفالِ م األَ دَ  ، يفدٍ يص البُ کِ 

م کــــالب صــــيســــتبداد يف العــــامل العــــريب و دة زعمـــاء االيهـــاجم الشــــاعر يف هــــذه القصــــي د يصـــفهم بــــأ
اصــرة يوالقصــنعون / منهــا فــراء للعــواهر يســلخون جلودنــا، وسي«تــه القائــل يلألجانــب کمــا هــو واضــح يف ب

ــم واخجلتـاه کــالب صــ دة يثــالث مـرات يف هــذه القصــ» لمــونحي«ر الشــاعر فعـل قـد کــرّ ». دٍ يالصـغار/ أل
ف هـذا يـالشـاعر قـام بتوظ ة لکننـا نالحـظ أنّ يـابجية وإيـستخدام هذا الفعل يف أجـواء تفاعلا تمّ يويف العادة 

ع حتــت يــايل الربيــأن نلتقــي يف إحــدی لقــول مثلمــا حنــن نتمنــی ي، نيالفعــل لــذم أفعــال هــؤالء احلکــام الظــامل
  ستبداد.د من الظلم وااليتمنون أن تتاح هلم الفرصة للمز يهؤالء احلکام الطغاة  زقون فإنّ يشجرة ز 

  »العاصفة«دة يقص ية بـلن فيتکرار أفعال المضارع المنف
، بِ لُحـــ/ لِ عـــوادَ وا األَ بُ نُصـــ/ لـــن تَ واإلنشـــادِ  الشـــمسِ  اءِ يمـــن ضـــ وينُمـــرُ / لـــن حتَ وغـــادُ هـــا األَ يأ وينلُـــقتُ لـــن تَ 

 زائنَ وا َخــقُ ســرِ / لــن تُ باألصــفادِ  وا األطفــالَ فُــوِّ ختلــن / وَ يأحالمــ صــرَ وا قَ حُ يبســتَ / لــن تَ ورادِ ألَ ، لِــلشــاعرِ لِ 
ــغــدادَ وا بَ دُ عبِ ســتَ / ولــن تَ نِّ الَفــ / مـــادِ والرُ  املــوتِ  بــولَ کم/ إال طُ نتظــاِر ا / يفهــا الفاشســـتُ يا أيــدوا / لـــن جتَِ
  .)٣٢٨ /١: ١٩٩٥ايت، يالب(.وغادُ ها األَ يوا! أَ ودُ عُ ها/ فَـ يذراعَ  للشمسِ  حُ فتَ / تَ نيتيدمَ 

قبـل » لـن«ستبداد يف أوطانه وهو بتکـراره حلـرف وبخ قادة االيدة يقصالالشاعر يف هذا املقطع من  إنّ 
وجهـــه يع الـــذي يـــن باإلضـــافة إلـــی اللـــوم والتقر يمـــن جـــرائم هـــؤالء املســـتبد رســـم لنـــا صـــوراً يأفعـــال املضـــارع 
اء الشــمس يمــن ضــ لــن حترمــوين«تضــح ذلــک مــن خــالل عبــارات مثــل ين، کمــا ي املســتبدنيللحکــام الغــامش

/ ولـن ختوفـوا األطفـال يحوا قصر أحالمـيواإلنشاد/ لن تنصبوا األعواد/ للحب، للشاعر، لألوراد/ لن تستب
شـبههم بزعمـاء يأن  هـدد هـؤال الطغـاة بعـديمث ». باألصفاد/ لن تسـرقوا خـزائن الفـن/ ولـن تسـتعبدوا بغـداد

 هـا الفاشسـت يفيا أيـلـن جتـدوا «املوت واهلـالک  یء يف بغداد سو ينتظرهم شيه ال قول هلم بأنّ ية و يالفاش
خ املمزوج يالغرض من التکرار هنا هو اللوم والتوب کن القول إنّ ميإذن ». نتظارکم/ إال طبول املوت والرمادا

  د واإلنذار.يبالتهد
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  »الغراب«ده يبشکل عمودي في قص ةيفعال الماضالتکرار ا
/ نِ يز احلَـ الصـمتِ  مضـجعَ  ةِ ميـر اجلَ  لِ يـل قـضُّ يفي/ وَ نيَ الضائع وتِ يبُ  يف/ وَ ائدِ رَ اجلَ  يف بُ نعَ ي ظلَّ  بٍ غرا حرفُ 

علـی ا ينالـدُ  هِ / طـافوا بِـنيَ ِجـتثلِ مُ  هُ ولَـ/ نـاموا حَ درانَ اجلُ  هِ غوا بِ بَ / صَ نيَ عوّ تطَ هم مُ ومُ وه حلُ / أطعمُ يقيا صديم هُ 
ــبَـ  يالــدام هِ ِبــيعنَ بِ  نيَ ســولتَ م مُ هِ أقــدامِ  ــبَ  وا أبــراجَ َن ســخوا / مَ نيَ املفلســ / ســرقوا امللــوکَ نيَ وا الکــادحاســتباحُ / وَ لَ اِب

  .)٤٢٠ /١: ١٩٩٥ايت، يالب( .نيَ مهوِّ مُ  لِ يالطو  لِ يالل ةِ وابَ وقفوا علی بَ / نيَ بييالط الرجالِ  عاراتِ شُ 

املتــدهورة ويشــبه حکامــه بــالغراب الــذي ينعــب حرفــه  صــف الشــاعر اوضــاع وطنــهييف هــذه القصــيدة 
باجلرائـد وبيــوت الضـائعني الغامســني يف الضـالل الــذين بـاعوا انفســهم هلـذا الغــراب وأطعمـوه حلــومهم فبــأمر 

ات الــبالد واقــوات الفقــراء وأراقــت دمــاء ري مــن هــذا الغــراب قــد قامــت هــذه احلکومــة الظاملــة واســتثمرت خــ
ـأ) و نيبنـوا أبـراج بابـل/ واسـتباحوا الکـادح يبـه الـداميعبـارات التالية(وبنعالکادحني کما يتجلی يف ال م قـد ّ

ع احليـــاة وقضـــوا علـــی ثـــورات فجـــر املتعبـــني (وزيفـــوا صـــيحات فجـــر املتعبـــني). يف احلقيقـــة تکـــرار يـــســـرقوا رب
 الشاعر ألفعال املاضي يف هذه القصيدة مت للتوکيد علی ضاللة هؤالء الطغاة وتوبيخهم.

  
  غرض التأکيد ٢.٤

  »کلمات التموت«دة يقص يف» لن تذبل«، »لن تصدأ«، »لن تهزم«، »لن تهرم«تکرار أفعال 
ـــکلمـــايت ـــ/ کلمـــايتمَ رِ / لـــن َ ُ  ا قلـــقَ يـــ/ حبـــارَ األِ  / تنتظـــرُ املرفـــأِ  يف / لـــن تصـــدأ/ کلمـــايت م/ کلمـــايتزَ / لـــن 
 يمســائ/ وَ رُ بِصــأنــا أَ / وَ لِ لَّــبَ مُ  الً / بالــدمعِ يا منــديــ/ لَ رَحــِألَ  املــدَّ  نتظــرُ ا/ فأنــا نــوّارةً  هبــين، ثــارةً يقِ  / هبــيناألســفارِ 

ــ / يففاتِ رُ الُشــ تَ / َحتــبکــونَ يو ُمهُــ/ وَ قــراءِ الفُ  حــزانُ / أَ مــاتِ لُ الظُ  ربَ / َعــرُ ِطـمتَ 
ُ
  دنِ امل

َ
ــ ة/ يفورَ قُهــامل

ُ
/ ورةِ دن املقــرُ امل

  .)٣٦٥- ٣٦٤ /١: ١٩٩٥ايت، يالب(/ فلنرحل!. / لن تذبلَ أزهارٌ  / کلمايتاألسفارِ  ا قلقَ ي

ة عـن هـذا النضـال يـکنا» کلمـايت« مفـردة ريسـتعي الشـاعر لنضـاله ونضـال مثقفـي بلـده وهـو ريشيهنا 
زم، لـن تصـدأ، لـن تـذبل«دة وبتکراره أفعال يدة وأفکار جدياة جديوالدعوة إلی ح رم، لن  ؤکـد ي، »لن 
قــول حتــی إذا ذهبنــا حنــن يســتبداد. هــو ســتمرارهم يف الکفــاح ضــد الظلــم واالا و نية املناضــلميــعلــی عــدم هز 

فلنرحــل!/ «قنــا النضــايل وهــذا واضــح مــن عبــارات مثــل ينتهجــون طر يق ســوف يــهنــاک آخــرون يف الطر  فـإنّ 
  ».مدناً وحدائق وجنوماً ومطارق ومن حرب دوايت صنع من کلمايتيس/  يشاعر/ من بعد أيتيفس

  »والغجر ينتيمد«ده يقص يف» خاف وتخافي«تکرار أفعال 
ـيمـن بُ  افُ خي/ القمرُ  نيتي/ مدها الضجرُ کَ أهلَ  نيتي/ مدستباحها الغجرُ ا نيتيمد  وِ

َ
/  طـونِ البُ  نفوخـةِ ا امل

 ةً يب/ ِصــوداءِ الَســ ةِ ري قــهــا الفَ ائِ يأح يف بُّ ِحيــ هُ / لکنَّــ ريِ مالَضــ تُ يــ/ امل رُ ير هــا الَشــمُ حاکِ  ونِ يــمــن عُ  افُ خيــ
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هـا ائِ يأح يف بُّ ِحيـ/ ما القمـرَ / لکنَّ ريِ الضم تُ ي/ امل رُ ير الشَ ها مُ ف من حاکِ اُ ختَ  نةُ ي/ احلز نيتيد!/ مَ اءَ يعم
ايت، يـالب(.ريٍ فقـ مـن عاشـقٍ  اإلحسـانَ  ضُ رفِ / وتَـوباإلنسـانِ  بالفجرِ  ؤمنُ / تُ اءَ يعم ةً يب/ صِ السوداءِ  ةِ ري الفق

٢٠١ /١: ١٩٩٥(.  

مـن قبـل  احتاللـهمت بلـده  علـن بـأنّ يو » ة عن وطنهيکنا«نته يتحدث الشاعر عن مديدة ييف هذه القص
قـد أرهقـه وأتعبـه. وهـو مـن خـالل ذکـره عبـارات مثـل  يمشاهدة هـذا الوضـع املـزر  وأنّ » الغجر«األجانب 

ــا املنفوخــة البطــون، حاکمهــا الشــر يب« وکــذلک مــن خاللــه » ة الســوداءري ائهــا الفقــي، أحريت الضــميــر، امليو
اســـات حکامـــه يوطنـــه بســـبب س يســـتبداد الـــذي أنـــاخ علـــصـــف لنـــا الظلـــم واالي، »ختـــاف«تکـــراره لفعـــل 

اء تـؤمن بـالفجر وباإلنسـان وتـرفض اإلحسـان مـن ية عميصب« رين. وکذلک بعد ذکره لعبارات نظياملستبد
، ريرفضون قبول إحسان العاشـق الفقـيل لکنهم يؤمنون بغٍد مشرق ومجين يعرض بالناس الذي» ريعاشٍق فق
ّ  یبعبارة أخر  ة املنشـودة. يـق هـذه احلر يـبعضـهم الـبعض مـن أجـل حتقتحدوا مـع ية لکنهم اليبون احلر حيم إ

ســتبداد د الشــاعر علــی الظلــم وااليــغــرض التکــرار يف هــذا املقطــع هــو تأک أنّ  فنعــرف إذن وکمــا قلنــا آنفــاً 
  املوجود يف وطنه.

  »ايلی سور إة خضراء يأغن«دة يقص يف» طلع الصباح«تکرار فعل 

مـن  کَ حـدودَ  ي/ أمحـالسـالحُ  يدي ، ويفقليب يف والنارُ / والکفاحِ  دةِ يالعق ا وطنَ يک، ينيع يف ينايع
 خـويتإا يـ! / الصـباحُ  عَ / طلَـنيتيمـد ت مسـاءَ غَ بَ / َصـ، واجلـراحُ غينِّ / وأنا أُ األقاحِ  ا وطنَ ي/  حلِ النَ  غارِ صِ 

ــ/ طَ   ومَ يــرومــا،  مســاءِ  مثــلُ / محــراء ُ ، والســماءُ ينِّ غــيفــًال / طِ عُ يــنــا، کــان الربتِ يب نوافــذِ  ی/ وعلــالصــباحُ  عَ َل
ــــهــــا عــــذابُ أحرقَ  ــــلُ ونَ ري / (ن ــــ احلــــبِ  )، مث ــــوحَ يی أن أبَ ي ــــلُ ب ــــ حَ ياملســــ / مث ــــا أُ بِ يالصــــل یعل ، غــــينِّ / وأن

ـــرَ ری (حَ ذُ  يفـــخي/ والســـحابُ  ـــ) عـــن عَ ونَ ُم ـــ / ويفيني ـــارُ الســـالحُ  يّ دي ـــّيب قلـــيب يف / والن ـــ ، فُه ـــا ر ي / احُ ي
 العـريب لکـادحِ / لِ أبـداً رفـاقُ  علی (بردی) ويل وخٌ کُ   / مادام يلوتَ ميلن  ، فحيبيقتل يف معن اجلالدُ يلو 
 /١: ١٩٩٥ايت، يــــالب(.الرجــــالِ  ا وطــــنَ يــــ، / أقــــوی مــــن األوغــــادِ للنضــــالِ  لٌ يــــطو  خٌ ي/ تــــار  کِ يــــنيع يف

٢٢٧-٢٢٦(.  

ا وطـن يـ«الشاعر ومن خالل تکراره جلمل مثل  ا وأهلها کأنّ يوجه الشاعر اخلطاب إلی سور يهنا 
» ا وطــن الرجـــاليـــل للنضـــال، أقــوی مـــن األوغــاد، يــخ طو يک تـــار يــنيع والکفــاح، للکـــادح يف ةديــالعق

ثهم يف نفــس الوقــت علــی الکفــاح والنضــال. فالشــاعر حيــا) وأهلــه يإضــافة إلــی مــدح ذلــک البلــد (ســور 
ــب يــر ين ين الــذيؤکــد علــی وقوفــه جبانــب هــذا الشــعب يف نضــاله ضــد املســتعمر ي دون دمــار بلــدهم و
ا وطــــن يـــحـــدودک مـــن صــــغار النحـــل،  يالســـالح/ أمحــــ يديـــ ، ويفقلــــيب النـــار يف«اتـــه وســـرقتها ري خ

ق يســتمر تعلقـه وحبــه هلـذا البلــد الشــقيا إخـوة وأحبــاء ييف ســور  م لديـهه مــاداف بأنّــ يضـيوهــو ». األقـاح
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ـ  السـالح/  يّ ديـ و يف«قـول: يتهم و ياتـه جبـانبهم وجبانـب قضـيح بقی حتـی آخـر رمـق يفيه سـوأهله وأّن
کـوخ علـی (بـردی)   وت/ مـادام يلميـلـن  ، فحـيبيقتلـ معن اجلـالد يفيولـ اح/يـا ر يـ ، فُهّيب قليب والنار يف

قـرتب وطلعـت ازمـن النصـر قـد  وضـح لنـا بـأنّ ي» طلـع الصـباح«وبذکر الشاعر لفعل ». أبداً رفاق ويل
  ومالحمه.  بوادره

  »محرقة«ده يفي قص» یتهو «تکرار فعل 
ــري ی/ نِ ظَـــ/ وکــان لَ ِيت قَ رِ ُحمــ عتُ نَ َصــوَ « ِ   يعــيبرَ / وَ أعصـــايب ِيت ئَــا رِ ا

ُ
 ذاکـــريت اقِ عَمــأَ  يف نــتُ فَ دَ / وَ اخلـــاِيب  جِ هِ وَ تَــامل

 طنــاحائِ  راءَ وَ  ونَ هُ افِ الَتــ/ وَ أبــوايب مــاتِ لُ والظُ  ورِ لنُــ/ لِ أبــوايب حــتُ تَ فَـ / وَ حبــاِيب أَ  ورَ بُــ/ وقُـ حطــايبوأَ  يتَعــوبَـ زَ وَ  يأســفَ 
 بالقبورِ  يديم ا أرضُ ي:/ « طّابِ حَ  علی أصواتِ و صحُ ينا/ مُ الَ عَ وَ  يعو م تَ الِ کِ / وَ إعجابِ ی بِ لموتَ لِ  رنونَ ي

ــوی کــأوراقِ القــايب مُ يوهشــ»/ أعشــايب انِ ري لفــلِ  طعمــتُ فقــد/ أَ  / انصــابِ  وُحطــامِ  هِ علــی/ أقداِمــ فِ يــاخلر  / 
ــينلَ تــأکُ  والنــريانُ  والفــأسُ  َ ــ/  ا / أمَّــحطــابِ ِأل  ةً قَــرِ ـ هناـــ کنــا وحمُ  داءِ الِفــ بشِ نا ِکــســاتُ / مأَ أبــوايب وی فــوقَ وی وَ

/ نـاموا علـی قّصـابِ  حانوتِ  يف عِ يٌف معطرٌة/ للبيم/ جقلوُ / فَ للموتی بإعجابِ  رنونَ ينا/ طُ حائِ  ن وراءَ يالذ
ايت، يــالب(».أســبابِ  الشــمسِ  قِ فُ أُ ت بِــطَــبَ / رَ يتقَ رِ ُحمــ بنــاءُ هــا اجلُ يا أيــ/ أحقــابِ  والَ ِطــ ونَ بُ تثــاءَ يهم/ قــاتلِ  أعقــابِ 
١١٦-١١٥ /١: ١٩٩٥.(  

يف هذه القصيده اجملتمع ويرسم مأساته وحمنه الـيت يعـاين منهـا. ففـي البدايـه يشـري إلـی  قد خياطب الشاعر
ا کل احلياة وما ميت إليها من خري وهدوء وسالم کما يستفاد من العبـارات التاليـة  احملرقة اليت صنعها ليحرق 

ـــنفس  ـــنفس اجلـــوهري يف اإلنســـان والت ـــة وهـــي عضـــو الت ـــا رئـــيت: والرئ رمـــز الســـتمرار احليـــاة. (کـــان لظـــی نريا
يارهـا وتفسـخها تسـکن احلرکـة يف نسان احلرکي واحلسـي يف اإلان اإليواألعصاب هي تشکل ک نسـان وعنـد ا

اإلنسان. والربيع وهو يرمـز إلـی جتـدد احليـاة واألمـل واحرتاقـه يـدل علـی اختفـاء األمـل يف اإلنسـان. کمـا تشـري 
النـور والظلمـات لـدی الشـاعر ممـا يـدل علـی فقـدان األمـل  عبارة(فتحت أبوايب للنور والظلمات) علی تسـاوي

علــی  ن تــدلّ ا أ(وعاملنــا يصــحو علــی اصــوات حطّــاب) کلمــة "احلطــاب" ميکنــ والالمبــاالت باحليــاة. ويف عبــارة
م النکـرة ممــا يشـر إلـی سـلطة االأالظـاملني الـذين صـحی العــامل علـی  ســتبداد والظلـم علـی العـامل. ومعانــاة صـوا

من هذا العذاب الذي خلقه له هؤالء الظاملني والذي يتجلی يف عبارة (والفـأس والنـريان تـأکلين  البشر وتکبده
ــوی ـ فــوق ابــوايب). ويــذکر أنّ  ــوی و ــ  نــا أصــبحنا کــبش فــداء هلــؤالء الطغــاة، نضــحي مصــيبتنا الکــربی أنّ  ـ

ـــاء الـــذين التزمـــوا الصـــمت يف مو  جلهـــم. مثّ أبأرواحنـــا مـــن  ســـتبداد اجهـــة الظلـــم وااليلتفـــت بکالمـــه إلـــی اجلبن
م جب ويتعــرض هلــم ويســخر ف معطــرة يف حــانوت قصــاب ونــاموا طــوال األحقــاب علــی يــمــنهم إذ يشــبه قلــو
ــوی) هـــو  ا الغــرض مـــن تکـــرار فعـــلأعتــاب قـــاتلهم. وأّمـــ ان االســـتمرار واالتصـــال يف يـــضـــافة إلـــی التوکيــد بإ(

  الفعل.  هذا
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  »طفالع واأليالرب«ده يفي قص» تدوسها«، »يتبک«تکرار 

نـا/ الدِ لـی بِ إ / عـادَ عُ يـالرب هُ :/ إنـَّيوتبک يبک/ تَ األطفالِ  نيُ / کانت أعبغدادَ  قِ ياملوتی، علی طر  نيِ عکأَ 
 يف لُ ُجــها األرَ والرمــاد/ تدوُســ دِ يــاجلل ظلمــةِ  يف ا بــذرةً يــ... ، بــال أورادَ  / بــال فراشــاتَ ولِ ُقــلــی احلُ إعــاد 

  .)٢٥٠-٢٤٩ /١: ١٩٩٥ايت، يالب( فراشًة ووردًة وغاب. يضخَّ / متََ ئابُ ها الذِ وسُ دُ نا/ تَ الدِ بِ 

صف الشاعر أوضاع العراق املتدهورة والظلـم واحملـن الـذي يع واألطفال ييف هذا املقطع من قصيدة الرب
ا هذه البالد من قبـل حکامهـا الطغـاة. فالشـاعر باسـتعماله لکلمـة (الرب اق واجلـو يع) يف هـذا السـيـمنيت 

نقـل أثـر هـذا ي احليـاة الزاهيـة املشـرقة والظـالم الغـامض لنينوعاً مـن التنـاقض واجلدليـة بـ لقخياملفعم بالظلمة 
الربيـع عـاد بـال  اجلو إلی أعماق املتلقي وحيسسه واقع املأساة اليت کان يعيشها الشعب العراقي. إذ يبني أنّ 

واإلشـعاع وتبديـد الظـالم) الشـمس (رمـز اإلشـراق  فراشات وزهور (رمز النمو واالزدهار وجتـدد احليـاة) وأنّ 
علــی تبــدد احليــاة وانتشــار الظــالم يــدعو  قــد صــلبت. فالشــاعر بعــد ترســيم هــذه الصــور واملشــاهد الــيت تــدلّ 

د والرمـــاد/ يـــظلمـــة اجلل ا بـــذرًة يفيـــبـــالده إلـــی الثـــورة واالنبعـــاث األمـــر الـــذي يتجلـــی يف العبـــارات التاليـــة ( 
فراشــًة ووردًة وغــاب)  يف احلقيقــة هــذه البــذرة الــيت  يّخضــبالدنــا/ تدوســها الــذئاب/ مت تدوســها األرجــل يف

يذکرها الشاعر يف األبيـات الشـعرية هـي بـذرة االنقـالب الـيت يطلـب منهـا الشـاعر أن تصـبح (فراشـة وزهـرة 
ســـتمرار يف ا غـــرض التکـــرار مـــن فعـــل (تبکـــي) هـــو إضـــافة إلـــی التأکيـــد، االاللتـــني يرمـــزان إلـــی احليـــاة) وأّمـــ

 الفعل.  هذا

  »رانية الی شمس حز يبکائ«ده يفي قص» طحتنا وهزمتنا وترکونا«ر افعال تکرا

/ هزمتنــا اهلــواءِ  وفرســانُ  بُ يــ/ واألکاذةُ يشــباخلَ  وفُ يالکلمــات/ والســ ربُ / َحــرقِ الَشــ يقــاهمَ  تنــا يفنَ حَ طَ 
 لُ يــج نُ َحنــ اءِ يــالکرب  مــوتِ  ســاحاتَ  / يفختتــالُ  الــيت سُ ي/ والطــواو الکلمــاتِ  / حــربُ الشــرقِ  يمقــاه يف

 بِ  املـــوتِ 
ُ
 ونـــا يفکُ ر / فلمـــاذا تَ هداءِ ف عـــذاب الُشـــعـــرُ د/ ومل نَ ولَـــومـــاً/ ومل نُ يت مل َمنـــ الصـــدقاتِ  لُ يـــ/ ججـــانِ امل

 سُ مشـنـا ک علـی عورتِ / آه مل تـُرت اءِ يـح يف يموتانـا/ ونبکـ أمسـالَ  يرتـد/ نَ اجلارحـاتِ  ورِ يـللط يا إهلي؟/ العراءِ 
  .)١٠٥ /٢: ١٩٩٥ايت، يالب(؟لکالبِ / وملاذا ترکونا لِ رداءً  رانَ يز حُ 

م بـــني الـــدول  ١٩٦٧يف هـــذه القصـــيدة يتحـــدث الشـــاعر عـــن حـــرب حزيـــران الـــذي حـــدث يف عـــام 
تحســـر علـــی يالعربيـــة والکيـــان الصـــهيوين ويکشـــف أســـباب هزميـــة الـــدول العربيـــة امـــام العـــدوان الصـــهيوين و 

ة الثقافيـة وهـي تتجلـی ذلک. فمن وجهة نظر الشـاعر اسـباب اهلزميـة تـتلخص يف عـاملني: األول هـي اهلزميـ
حـــرب الکلمـــات والســـيوف اخلشـــبية «ـواالنشـــغال بـــأمور الجتـــدي وال تنفـــع کـــ »مقـــاهي الشـــرق«يف عبـــارة 

ـــذه العبـــارات إلـــی الصـــراعات اللفظيـــة للمثقفـــني  ».واألکاذيـــب وفرســـان اهلـــوی يف الواقـــع يشـــري الشـــاعر 
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ليؤکــد  »طحنتنــا«عر يســتخدم لفــظ وعقايــدهم الســخيفة والباطلــة وأکــاذيبهم الــيت طحنــت الشــرق. فالشــا
 علــی شــدة هــذه اهلزميــة النکــراء الــيت حتملتهــا الشــعوب العربيــة بســبب هــؤالء اخلــانعني فهــذه الکلمــة ال تــدلّ 

 یأيت الشـاعر ليؤکـد علـی هـذا املعنـيـ علی الدمار الشـامل مثّ  علی اهلزمية فحسب بل إضافة إلی ذلک تدلّ 
ا السبب الثاين الذي يعـده الشـاعر مـن أسـباب اهلزميـة هـو حکـام العـرب والـذين . وأمّ »هزمتنا«بتکرر لفظ 

  صفهم بالطواويس اليت ختتال يف ساحات موت الکربياء.ي
  
  غرض االستنهاض ٣.٤

  »مقبرة الغزاة«ده يفي قص» يفلتضرب«تکرار فعل 
/ دُ يــــــدنا اجلَ احُ ا صــــــبَ يــــــ/ زاةِ الغُــــــ ا مقــــــربةَ يــــــ، ا بغــــــدادُ يــــــ، کِ يــــــني/ منــــــِک/ و مــــــن عدُ يــــــاحلد رجتــــــفُ ي

 هِ ربِـ/ عـن دَ دَ يحي، لن السالمِ  نةَ يا مدي الفجرُ /......../دَ يوالعب الفاشستَ  / جحافلَ يبضرُ /ولتَ يبضرُ فلتَ 
 
ُ
ــــخَ امل  املــــوتِ  ايليــــرغــــم ل يعــــطلَ / ولتَ دَ يــــوالعب ســــتَ الفاشِ  / جحافــــلَ يبضــــرُ / ولتَ يبضــــرُ / فلتَ دِ يــــعالبَ  بِ ضَّ

 /١: ١٩٩٥ايت، يـــالب(.دُ يـــنا اجلدا صـــباحُ يـــ/ محـــراءُ  / وردةٌ يبـــالد / مـــن قلـــبِ کردســـتانَ   عُ يـــب/ رَ دِ يـــواجلل
٣٩٤-٣٩٣(.  

ــ ّ ا مقــربة للغــزاة يف هــذا املقطــع کمــا هــو واضــح يبــدأ الشــاعر مبــدح بغــداد وبيــان عظمتهــا ووصــفها بأ
ّ يالذين جترؤوا علی غزوها وأرادوا استباحتها وإراقة دماء أهلها. ف ا صباحه اجلديد والفجر صفها الشاعر بأ

ـــ لـــن ّ ـــا ابـــداً أل يکـــرر فعـــل  ا رمـــز النصـــرة واإلبـــاء. ويشـــبه الغـــزاة بالفاشيســـم والعبيـــد ومـــن مثّ حييـــد عـــن در
الفـتح واالنتصــار هــو خامتـة هــذه الثــورة. کمــا  ) لــيحض الشــعب العراقـي إلــی الثــورة والنضــال إذ أنّ (لتضـريب

ـــة(الفجُر، تت ـــة الســـالم، لـــن يا مديـــجلـــی يف العبـــارات التالي ـــحين ـــبـــه املخضـــب البعد/ عـــن در ي / د/ فلتضـــريبي
د). إذن الغــــرض مــــن تکــــرار هــــذا الفعــــل هــــو الرتغيــــب إلــــی الثــــورة يــــ/ جحافــــل الفاشســــت والعبولتضــــريب

  واالنتفاض من براثن الظلم واالستبداد.  
  

  غرض التحسر ٤.٤
  »حزان بنفسجأ«دةيقص يف »تتألمو ، يتغنو ، يتبکو تصنع، و تکدح، «فعال أتکرار 

 رِ َمــالقَ  وءِ ُضــ تَ ج/ َحتــهَّ وَ تَــي راعٍ / أو ِشــالبنفســجِ  بــأحزانِ / وَ  فراشــةٍ  مــوتِ  م يفلِــال حتَ  حُ کــدَ تَ  الــيت يــنيُ املال
 الـيت يـنيُ / املالقُ زّ َمـتَ / تَـ  يعـر / تَ  تکـدحُ  الـيت يـنيُ / املالفِ يـبط ونٍ نُـجمَ  اتِ يامرَ / أو غَ فٍ يصَ  ةِ لَ يلَ  يف رَ خضَ األَ 
، ا األرضِ يـزوا / يفتـأملّ / تَ غـين/ تُ يبکتَ  اليت ينيُ / املالمٍ غرِ مُ الً لِ يندمِ  صنعُ تَ  اليت ينيُ / املالقَ ورَ زَ  لحاملِِ لِ  عُ صنَ تَ 
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ـــنجمٍ أو ِمبـَــ لبٍ ُصـــ مصـــنعِ  يف ّ ـــمٍ تَّ ُحمـــ مـــن مـــوتٍ  مسِ الَشـــ رصَ قُـــ غُ ُضـــا متَ / إ ّ هـــا/ مـــن أعماقِ  کُ ضـــحَ ا تَ / إ
 الــيت يــنيُ / املالفٍ يصــ لــةِ يل يف األخضــرِ  القمــرِ  / حتــت ضــوءِ فٍ يــبط ونٍ ُنــجمَ  مَ غــرُ ي/ ال کمــا مُ غــرُ / تَ ضــحکُ تَ 

  .)٢٤٦- ٢٤٥ /١: ١٩٩٥ايت، يالب(م.لَ حتَ  قمةِ باللُ  لِ يالل / حتت مشسِ تأملُ / تَ  غّين / تُ  يتبک

م يف سبيدة ييف هذه القص ش والبقاء. وبتکراره ألفعـال مثـل يل العيعاجل الشاعر مکانة العمال ومعانا
ة، يشـيوتوجعـه علـی ظـروفهم وأوضـاعهم املعکشـف لنـا حتسـره ي» تتـأملو ، تغـينو ، يتبکـو تصنع، و تکدح، «

ن ومــا يون حاجــات اآلخــر لبّــين جبهــدهم وکفــاحهم يکــدحون يف املصــانع واملعــادن، وهــم الــذين يفهــم الــذ
ــنياة املرفهــة يف حــيــلــزمهم للحي ّ يف  يّ األنفــس. وهــذا جلــ بشــقّ  تــون يف حســرة لقمــة ال تتــوفر هلــم إالّ يبيم  أ
/ / تغـينيتبکـ  الـيتيـنيًال ملغـرم/ املاليتصـنع منـد  الـيتينيتصنع للحامل زورق/ املال  اليتينياملال«ات مثل يأب

زورق «مفـرديت  يسـتخدميف هذا املقطـع نـری الشـاعر ». مصنع ُصلب أو مبنجم ا األرض، يفيزوا تتأمل/ يف
م دون أن هـا هلـري کدح العمال لتوفي واليت نية للمرفهية عن احلاجات اليت قد ال تکون ضرور يکنا» ليومند

ـــا هـــذه األشـــي مصـــنع ُصـــلب «مفـــردات   أنّ نياء يف حـــيشـــعر هـــؤالء املرفهـــون حبجـــم املعانـــاة الـــيت جلبـــت 
  اة.ياحل ة عن مشقة العمال ومعانتهم يفيميکن أن تکون کنا »ومنجم

  »ا الصغاريليوعمال مارس ير يل بييغابر  یلإ«ده يفي قص» مازلت أذکر«، »أتسمعون«تکرار 

ـــ/ الصـــغارَ ا يليمارســـ عمـــالَ   يأا ي
ُ
ـــألِ هـــا امل ـــ ؟/ أنّـــاتَ ونَ عُ ســـمَ / أتَ مونَ ت  هِ أطفالِـــ مـــاتِ تَ / ومتَ باحِ املســـتَ  عيبَش

  سحاءِ الکُ 
ُ
 / عمـالِ / وعـن نضـالِ  / عـن السـالمِ ونَ تحـدثُ يإذ  سطاءَ نا البُ رائَ عَ / أتسمعون؟/ شُ ونَ لُ وِّ سَ تَ وامل

 
ُ
  اعِ يــنــا اجلعامل

ُ
ــ(غابر /........./نيَ بــتعِ امل ــ رُ أذُکــ / مازلــتُ نَ يالثــائر  دِ يشــا نَ يــو  عِ يــالرب ا عبــقَ يــل) يي  کَ وجَه

 رعـدةً مُ  الفاشسـتَ  / وبنـادقَ رَ يا املر يليمارس متَ صَ  رَ أذکُ  / مازلتُ ماءِ الدِ بِ  بَ ضَّ / وقد ختَ قَ يمالعَ  الصايف
ــــــانُ يو (ب ــــــ أقــــــدامِ  حتــــــتَ  يقعــــــي / کالکلــــــبِ ) العجــــــوزُ ت ــــــتُ / زاةِ الُغ  کَ عِشــــــنَ  وراءَ  فــــــاقُ والرِ  رَ أذُکــــــ مازل

  .)٢٠٨-٢٠٧ /١: ١٩٩٥ايت، يالب(.سائرونَ 

ه  ه يف الواقــع وّجــه کالمــه إلــی العمــال والکــادحني يف مارســيليا ولکنّــيوّجــ الشــاعر أنّ يبــدو  يف الظــاهر
ســتمع يالعــامل ل لــک بغــرض تنبيــهذکــرر فعــل (أتســمعون) و ييف أحنــاء العــامل. فالشــاعر  عامــل کالمــه لکــلّ 

نظـــرون يف حـــال يطلـــب مـــنهم أن يســـتبداد کمـــا آهـــات وطنـــه وأنـــات أهـــل بلـــده الـــذين وقعـــوا يف قبضـــة اال
م. يف احلقيقــة يکــرر الشــاعر هــذا الفعــل بغــرض التنبيــه والتشــجيع علــی مســاعدة  األطفــال املظلــومني وبــراء

     ستبداد. املظلومني وإنقاذهم من براثن الظلم واال

کرر فعل (مازلـت يو مام الظلم ويتحسر علی موته. أمن غابرييل بريي أسوة لکل املقاتليني  کما يتخذ
ر، الرفــاق وراء يــا املر يليوقــد ختضــب بالــدماء، صــمت مارســ أذکــر) مــع العبــارات التاليــة ( وجهــک الصــايف

  علی احلزن واملرارة  ليربز مدی تأثره وتوجعه علی موته. نعشک سائرون) واليت تدلّ 
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  »العرب الالجئون«ده يفي قص» باعوا«تکرار فعل 
 جارحـةُ  ورٌ يـطُ م/ وَ هُـ مُ حلَ  لُ أکُـ ي / النمـلُ نَ ير مَّ / مسَـ بِ يلالصَـ  علـی خشـبِ  عدنانَ  أی أحفادَ ن رَ ا مَ ي

ـ حمَ  يف ايفاملنَـ  لَ يـ/ لونَ عُ ذرَ يـم ن رآهُـ ا مَـ يـ/ ونَ ذُ شحَ يم ن رآهُ ا مَ ي/ نيَ السن ـ  القطـارِ  اتِ ّط / ونَ يـال عُ َب
/ نَ ياآلخــر  بــالدِ  يف ريٍ بــإعالٍن صــغ» افــاي« یا مــن رأيــَرمــون/ حي/ و ونَ لُ ذبِ يــ/ وَ عــاتِ بُّ القُ  تَ َحتــ  بکــونَ ي
ـ / بـاعوا قُـ هُ صـانُ وحِ  هُ / بـاعوا درعَـ نِ يالد الحَ باعوا صَ /..  نيِ باجلَ  عفرةُ موٍن مُ يل افا علی صندوقِ ي  ورَ ُب

  )٤٢٥- ٤٢٤ /١: ١٩٩٥ايت، يالب(.نيَ ئالالجِ 

صـف الشـاعر الالجئـني الفلسـطينيني ويتحسـر علـی اوضـاعهم يف ييف املقطع األول من هذه القصـيدة 
البلـدان العربيـة ويـدعوهم بأحفـاد عـدنان الـذين صـلبهم الصـهاينة واسـتباحوا دمـائهم واحتلـوا أراضـيهم کمــا 

تحســـر الشـــاعر علـــی يافـــا رمـــز فلســـطني احملتلـــة. مث يف املقطـــع الرابـــع يکـــرر فعـــل (بـــاعوا) للتعـــريض حبکـــام ي
دوات النضــال) أوا صـالح الـدين رمـز (الشــجاعة والنخـوة العربيـة) وبـاعوا درعـه وحصـانه (العـرب الـذين بـاع

م أمـام العـدوان الصـهيوين، ميوهکذا أصبح حکام العرب عّزل ال کنهم أن يدافعوا عن أنفسـهم وعـن شـعو
التکـرار   فيکرر الشاعر هذا الفعل ليوبخ هؤالء احلکام کما ميکن أن يکـون هـذانيفباعوا حتی قبور الالجئ

  الفلسطينيني. إلبراز حتسره علی الالجئني

  »المنفی ؟ يلماذا نحن ف«ده يفي قص» نموت«تکرار فعل 
، وها نيَ وحنُ ها أنِت/ بالقلٍب، بال صوِت/ تَـ / وَ / وکانت يليتيب يل / وکانَ وتُ صمٍت/ منَ  يف ملاذا حننُ 

  أنــِت/ ملــاذا حنــن يف
َ
، علــی الشــوِک/ / علــی النــارِ يبکــصــمٍت/ ملــاذا حنــن ال نَ  يف وتُ / َمنـُـوتُ ی/ َمنـُـنَفــامل

ـــ/ ملـــاذا عيبی َشـــَشـــنا/ ومَ يشـــمَ   يف نُ عـــٍب/ ملـــاذا َحنـــرُ  ، بـــال حـــٍب/ منـــوت/ منـــوت يف/ بـــال وطـــنٍ ا ريبي
 
َ
  .)٤٣١-٤٣٠ /١: ١٩٩٥ايت، يالب( ؟ا ريبي نُ ی؟/ ملاذا حنَ نفَ امل

يتحدث الشاعر أيضاً عـن الالجئـني الفلسـطينيني  »ملاذا حنن يف املنفی؟  «يف هذا املقطع من قصيدة 
الــذين يعيشــون يف املنــايف بعيــدين عــن أهلهــم ووطــنهم ويصــف مايتحملونــه مــن آالم ومهــوم يف هــذا البعــاد 

صمت منوت) وذلـک للتعـريض بصـمت حکـام  والغربة. فالشاعر يبدأ قصيدته بالعبارة التالية (ملاذا حنن يف
لدويل جتاه القضية الفلسطينية کما يبني بالعبارات التالية (علی النـار/ علـی العرب وصمت اجملتمع العريب وا

جــريه مــن نا / ومشــی شــعيبيالشــوک/ مشــ ) شــدة اآلالم واهلمــوم الــيت يعانيهــا الشــعب الفلســطيين نتيجــة 
بتکـرار فعـل (منـوت) بعـد أداة اإلسـتفهام  ويتحسـر وطنه وإحتالله علی أيدي الصهيون. کما يؤکد الشـاعر

  اذا) علی هذه اآلالم ويکشف مدی معاناة الفلسطينيني من هذه القضايا. (مل

  »الصورة والظل«ده يفي قص» عاد«و» لو جمعت«تکرار 
  ورةِ الُصـ يهـذ عت اجزاءُ لو مجُِ 

ُ
 يف رفَّ / وَ مـادَ ا الرُ اِهلـعـن أمسَ  ضُ نفُ / تَـةُ قَـاحملرتِ  بـلُ اِ ت بَ قاَمـ/ إذن لَ ةِ قَـزَ مَ امل

 نائِ اجلَ 
ُ
س/ يـورِ أوزُ  / وعـادَ ثـارَ يالقِ  بُ داعِ ها تُـرِ يعلـی سـر  ي/ وهـت عشـتارُ مَ َسـوإبتَ  نبقـةٌ زَ وَ  راشةٌ فِ / ةِ قَ علِّ ن امل
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 عُ ضـاجِ تُ  ا الـيتينالـدُ  ذي/ ِهلـکـارةُ ت البِ عـادَ / وَ سُ يبلقـ أِ بَ َسـ / ونـّورت يفسِ يالع يحاد نطفأت أحزانُ َال 
 
ُ
ت لَـزِ لزَ / لَ نهـارةِ املِ  اکـلِ يهـذه اهل / يفشرارةٌ  لعتندَ ت، َال عَ / لو مجُ وکِ لُ اهلَ  سةِ ي/ هلذه القداحلجارةُ  کُ لُو امل

: ١٩٩٥ايت، يــالب(.اإلنســانُ  دَ لِـوُ / وَ طهــرانَ  يف الفجــرِ  کُ يـد وصــاحَ /  والبنــوکِ  دِ يـواحلد اإلمسنــتِ  رَ مقـابِ 
٩٣ /١(.  

يف هـــذه القصـــيدة يتطـــرق الشـــاعر إلـــی ثقافـــة بابـــل ومـــا کـــان للعـــرب مـــن مـــاٍض مشـــرق وثقافـــة راقيـــة 
يتطـرق إلــی عوامـل مجــود الثقافـة العربيــة وختلفهـا يف العصــر احلاضـر وکيفيــة إحيـاء هــذه ويتحسـر عليهـا کمــا 
ســطورية وعشــتار رمــز البعــث واحليــاة شخصــية متــوز األ لتعبــري عــن هــذا األمــره يســتدعي لالثقافــة جمــدداً. فإنّــ

العربيــة وهزميتهــا أمــام ری ســبب ختلــف األمــة يــه اجلديــدة. إذ يتخــذه الشــاعر رمــزاً إلحيــاء الثقافــة العربيــة ألنّــ
ــ تهــاا وهزميحضــاريً  هــاالغــرب هــو ختلف . فالشــاعر يســتخدم لفــظ (الصــورة) رمــزاً اعســکريً  ــزمقبــل أن  اثقافًي

لألمة العربية وواقعها املتفسخ ومتزق هذه الصورة هـو رمـز لتمـزق وعـدم احتـاد العـامل العـريب. فيعتقـد الشـاعر 
ة العربيــة لقامــت هــذه الثقافــة احملرتقــة تــنفض عــن أمساهلــا رمــاد لــو مجعــت هــذه الصــورة املمزقــة واحتــدت األمــ

نبعــاث إلــی احليــاة کمــا يشــري الشــاعر التخلــف وازدهــرت احلضــارة العربيــة مــن جديــد وعــاد اوزوريــس رمــز اال
علـــی  ياجلنـــائن املعلقـــة/ فراشـــة وزنبقـــة وابتســـمت عشـــتار/ وهـــ إلـــی هـــذه املعـــاين بالصـــور التاليـــة (ورّف يف

س) فالفراشـة يسـبأ بلقـ س/ ونـّورت يفيالع ينطفأت أحزان حاديس/ الثار/ وعاد أوزور يالقرها تداعب يسر 
والزنبقة رمز لعودة احلياة يف الربيع وابتسام عشتار وعودة اوزوريـس يعـين متـوز رمـز لالنبعـاث وانطفـاء احـزان 

لعربيـة تتنـور يف سـبأ رمـز حادي العيس يعين زوال احلزن وإتيان الفرح والسرور وبلقيس اليت ترمـز إلـی األمـة ا
علــی طــول هــذه القصــيدة هــو تأکيــداً علــی هــذه  »لــو مجعــت«احلضــارة العربيــة القدميــة. إذن تکــرار فعــل 

  املعاين والصور.
هــا يتکــررت ف د الـيتيل بعــض القصــايـهــا علــی حتليقتصـرنا فا ة الــيتيــة واملنهجيـليبعـد هــذه الدراســة التحل

جماًال أوسع وأمشل من هذا املقال قمنـا بإحصـاء  يوان تقتضيالد ق يفيدراسة کل املصاد األفعال وذلک أنّ 
ا الشاعر. ف ان تاثرها من املدرسة واليتيوب ةييف األشعار الواقع تکرار األفعال غراضأ ة يهذه اإلحصائتاثر 

أشـعاره  تضـح للقـارئ مـدی تـأثر الشـاعر يفية، ليـليخالفاً للدراسـة التحلة يالواقع وانيقصائد الد تشمل کلّ 
ة مـع أغـراض يق مـدی مالئمـة هـذه اإلحصـائيمن خالل تطب نيوذلک بشکل ملموس وب هذه املدرسةمن 

 إلــیوان الشــاعر يــة يف دي. قــد توصــلنا مــن خــالل هــذه اإلحصــائالتکــرار  الــيت تتناســب أکثرهــا مــع الواقعيــة
  ة:يالنتائج التال

  لمعنیاادة يز   ستمراراال  ستنهاضاال  عيخ والتقر يالتوب  التوجعو التحسر   ديالتوک  
المتکررة األفعال 

  ٤  ٢  ٨  ١٢  ٦  ٢١  في األشعار الملتزمة
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  . النتائج٥
هـــذه املرحلـــة تـــرتبط بواقـــع اجملتمـــع العـــريب والعـــامل بأمجعـــه مـــثًال يف تکـــرار يف الة أغـــراض يـــأّن غالب ؤکـــدمـــن امل

مـرات و ذلـک کلـه يف أمـور  ٦القصـائد امللتزمـة  التحسر الذي يـرتبط بـذات الشـاعر غالبًـا تکـون نسـبته يف
ة کمـــا هـــو األمـــر بالنســـبة يختـــّص اجملتمـــع والواقـــع أکثـــر مـــن ذات الشـــاعر أو عواطفـــه جتـــاه أمـــوره الشخصـــ

 ع يف عشــر قصــائد، احلــثّ يــخ والتقر يوالتــوب ،دةيقصــ ١٧ذکــر يف الــذي  مــثالً  ديــالتؤکک لألغــراض األخــری
ـــا تکـــر ة هـــذه األفعـــال امليـــوغالبقصـــائد.  ٥قصـــائد، والتحســـر يف  ٧ســـتنهاض يف ض وااليوالتحـــر  رة جـــاء 

رفض اهلـروب مـن ي ذيال لتزامة تنسجم ومبادئ االيو ة وثور يات نضالياملرحلة ألهداف وغا هالشاعر يف هذ
ع مثـل، يد ذکـره الشـاعر يف مواضـيـوکل إصـالح اجملتمـع. فالتيدات يف سـبيـدعو إلی مواجهـة التحديالواقع و 

د علـــی زوال يـــکو التو ، نينتصـــار املناضــلاد علــی يـــکو التو د علـــی نتــائج الثـــورات واملســتقبل املشـــرق هلــا، يــکو الت
ــا اجملتمعــات. يــبل د علــی العنــاء واملشــقة الــيتيــکو التو ســتبداد، الظلــم واال ع فقــد جــاء يــخ والتقر يبو ا التــّمــأت 

ا غــرض سـتبداد. أّمـالظلـم واال أمــام ةصـامتع اجملتمعـات اليـ، أو لـوم وتقر نيمـا الشـاعر للـوم احلکـام الفاشــل
ه هم کمــا أنّــيوالتمــرد علــ ،نيام علــی الظلمــة واملســتبديــســتنهاض فقــد وظفهمــا للــدعوة إلــی القالتحــرض واال

قصـــد مـــن التکـــرار يف بعـــض قصـــائده التحســـر والتوجـــع علـــی أوضـــاع الشـــرق وجمتمعاتـــه أو التحســـر علـــی 
 لتــــزامع هــــذه األغــــراض تنســــجم مــــع مبــــادئ االيــــمج  وکمــــا هــــو واضــــح أنّ نيني الفلســــطنيأوضــــاع الالجئــــ

  . مذهباً   بصفته
  

  الهوامش
ـى ١٩٢٦ عـام بغـداد يف ، البيايت عبدالوهاب ،، العراقي الشاعر . ولد١ ــا دراسـته ،وا  وختـرج العاليـة املعلمـني دار يف فيهــ

ا العربية اللغة بشهادة  أغلقـت، لكنهـا »اجلديـدة الثقافـة« جملة مع الصحافة ومارس  مدرساً  واشتغل م،١٩٥٠ وآدا
 الســوفيييت االحتــاد وزار. القــاهرة مث بــريوت مث ســورية إىل فســافر. الوطنيــة مواقفــه بســبب واعتقــل وظيفتــه، عــن وفصــل
 أقطــار معظــم وزار آســيا، شــعوب معهــد يف علميــاً  باحثــاً  مث موســكو، جامعــة يف أســتاذاً  واشــتغل م،١٩٦٤- ١٩٥٩
 إىل فيهــا وأقــام م١٩٦٤ القــاهرة إىل ورجــع العراقيــة، اجلنســية عنــه أســقطت ١٩٦٣ ســنة ويف. والغربيــة الشــرقية أوروبــا
ق يبـار أ«، »نياطيمالئکـه وشـ« ومـن أهـم مؤلفاتـه  ميکننـا أن نشـري إلـی). ٧٧٨م: ٢٠٠٤عقـوب، ي(  .١٩٧٠ عـام

  ».أيتيوال أيتي يالذ«و » تونياجملد لألطفال والز «، »همهمشّ 
  

  المراجع والمصادر
  ميالکر  القرآن.١
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 :طبانـــة، القـــاهرة يوبـــدو  أمحـــد احلـــويف :قيـــأدب الکاتـــب والشـــاعر، حتق ، املثـــل الســـائر يف)م١٩٦٢( ، حممـــدريبـــن األثـــ. ا٢
ضة مصر    مکتبة 

: وتري تو، بـــــيعصـــــام شـــــع :قيـــــة األرب، حتقيـــــ، خزانـــــة األدب وغا)م ١٩٨٠( بـــــن عبـــــداهللا ي، علـــــيبــــن حجـــــة احلمـــــو . ا٣
    .اهلالل  دار

املکتبـة ، ٣ د، طيـن عبداحلميالـد ييـحممـد حم :قيـحماسـن الشـعر ونقـده، حتق ، العمدة يف)م ١٩٦٤( واينري ق القيبن رش. ا٤
  .یة الکرب يالتجار 

عمــر فـاروق الطبــاع،  :قيـکالمهــا، حتق  فقـه اللغــة ومسـائلها وســنن العـرب يف يف ، الصــاحيب)م ١٩٩٣( بـن فــارس، أمحـد. ا٥
    .مکتبة املعارف :وتري ب

  .ةيدار الکتب العلم:وتري ، بميل مشکل القرآن الکر ي، تأو )م ١٩٨١( عبداهللا بن مسلمبة، يبن قت. ا٦
  .دار صادر :وتري ب ،٣ط ، لسان العرب،)م٢٠١٠( ابن منظور، حممد بن مکرم. ٧
  ي.اخلاجن  مکتبة :وتري ب ،٢ط ،نيحممد فؤاد سزگ :قي، جماز القرآن، حتق)م ١٩٨١( دة، معمر بن مثنیيعب أبو. ٨
  .دارالقلم  :وتري ، بيز يب الترب ياخلط :وان احلماسة، شرحي، د)م١٩٩٧( يب بن أوس الطائيمتام، حب أبو. ٩
  .عيدارالفارس للنشر والتوز : ة الکاملة، عماني، األعمال الشعر )م ١٩٩٥( ، عبدالوهابايتيالب. ١٠
    .ريمطبعة السف :أبوحملم، عمان يعل :قي، حتقينيان والتبي، الب)م ٢٠٠٩ ( اجلاحظ، عمرو بن حبر. ١١
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