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قسم البحوث والدراسات
 كالر-جامعة كرميان
امللخص
 يإن ظاهرة التكرار،ملا كان التكرار ظاهرة ل ويا يفنيا فهو يضع يف أيدينا مفتاحا للفكرة املتسلطا على ذهن الشاعر
 يهنالك، يجلأ إليها الشاعر املعاصر لي رتف منها ما يناتب يضعهُ النفسي يغريه،قد أَخذا حظها من البحث منذ القدم

: يهي،صور متعددة لظاهرة التكرار أَفاد منها الشاعر

. اخلوالق، اللواحق، السواةق، ييشمل الدياخل، تكرار الصي ا ابإلضافا إىل، تكرار اجلملا يالعبارة، يتكرار اجلملا املبتورة، تكرار الكلما الواحدة: تكرار الرتكيب ييشمل. ييندر أن جند شاعرا مل يلجأ إىل التكرار،أشكال تكرار العبارة
Abstruct
Prof. Kadhm Salibi Eidan
Research and Studies Center - Garmian University
As the repeating is an linguistic and artistic phenomena providing a key for an idea
domineering the poet's mind, the repeating phenomena took its chance by searching
from too long time, the poet restored to her, since that he could find out what is suitable
for his psychological and other conditions, there is so many for the repeating
phenomena, poet get benefit from it which:- repeat the formula which includes (…….)
Structure repeating includes:-repeating the same word and repeating the truncated
sentence, repeating sentence and the phrase in addition to forms of repeating of phrase
rarely we could see a poet doesn't use the repeating phenomena .
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املقدمة
إن التكرار يف الشعر ظاهرة ل ويا يفنيا تعبرييا تضع يف أيدينا مفتاحا للفكرة املتسلطا على ذهن الشاعر يهو ةذلك
((أحد األضواء الالشعوريا اليت يسلطها الشعر على أفق الشاعر فيضيئها ،حبيث نطلع عليها أي لنقل أهنا جزء من اهلندتا
العاطفيا للعبارة حيايل الشاعر فيه أن ينظم كلماته حبيث يقيم أتاتا عاطفيا من نوع ما)) )1(.يقد أيلت الدراتاا النقديا
احلديثا اهتماما ياضحا ابلتكرار* ،يمل يكن عامل النقاد يدارتي األدب أقل إفادة مما هيأ هذا العصر ،فقد يعوا علومه يأفكاره
املختلفا يحايلوا نقلها إىل النص األديب من أجل ال وص يف أعماقه يتتبع ما فيه من ظالل نفسيا يمجاليا ميكن الكشف
عنها من خالل يضع تصور يقوم على أتاس أن يف أي نص تواؤما قوي يانسجاما ياضحا ةني اللفظ ياملعىن ،يهذا التواؤم
ياالنسجام هو الذي يعمل على إيصال النص ةوصفه ((تصويرا ذا حركاا يموتيقى ذاا أفكار))( . )2يقد أدى هذا كله
إىل تنوع الدراتاا يتباين اجتاهاهتا يف التنظري يالتجديد حىت أن ةعضهم يرى يف ةريز أي ظاهرة أي خاصيا أتلوةيا
يملحوظا لدى أديب معني ((مفتاحا لفهم هنجه الفين ياتتكشاف عوامله)))3(.
إن ظاهرة التكرار قد أخذا حظها من البحث ياالتتقصاء شأهنا شأن ظواهر الشعر األخرى كاملوتيقى يالصورة
الشعريا ،على أن موقف النقاد من هذه الظاهرة مل يكن يسلك اجتاهاا متشا اا ،ةل تباينت اراؤهم فيه ياختلفت يجهاا
النظر لديهم يف الدير الذي ميكن أن يستخدمه التكرار يف النص األديب( ،فطائفا) رأا فيه أمهيا فيما يضيفه إليه من طاقاا
تعبرييا ميكن يف ضوئها عده ظاهرة تستدعي البحث يالدراتا ،يطائفا رأا أهنا التشكل خاصيا .إزاء هذا األمر قللت هذه
الطائفا من أمهيا هذه الظاهرة يأتثرياهتا ،يمل َتر انتشارها يف الشعر املعاصر إال موجا من التقليد إذ زعم ةعض أنصارها ((أن

دراتا التكرار ذاته ال تشكل يف العمليا النقديا عند التطبيق إال جزءا دالليا ةسيطا يف الكشف لكونه يرتبط أبةياا معينا

من القصيدة ال مبجموعها فضال عن أ نه كان موجا من التقليد تعكز عليها الشعر املعاصر يف العقد الراةع ياخلامس من القرن
املاضي ،أما اآلن فإن تلك املوجا قد احنسرا يأضحى التكرار مملوال إن مل يكن عيبا)))4( .
ياملعريف أن التكرار يؤثر يف عموم املعىن خاصا يف القصيدة املعاصرة حىت يإن ارتبط أبةياا معينا منها ،ييؤيد
هذا ةعض الدراتني إذ يرى ((أن إعادة ألفاظ معينا يف ةناء القصيدة يوحي أبمهيا ما تكتسبهُ تلك األلفاظ من دالالا مما

جيعل التكرار مفتاحا يف ةعض األحيان لفهم القصيدة)))5( .
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ياملتتبع حلركا الشعر العراقي املعاصر اليبذل كبري جهد يف إجياد نصوص كثرية جدا حتوي أمناطا متنوعا من التكرار،
عالية على أن قسما غري قليل منهم اعتمد على هذا األتلوب يف شعرهم ((فالبياين هو أكثر الشعراء اعتمادا على التكرار
يف ةناء العديد من قصائده)))6( .
إن أتلوب التكرار ك ريه من األتاليب انل حظا يافرا من النقد املعاصر ألنه ((غدا أحد أدياا اإلةالغ املهما
اليت اعتمدها احملدثون يف شعرهم عن طريق ما يفره هلم شكل القصيدة اجلديدة من إمكانياا التحرك خللق أمنا يأشكال
()7

تكراريا رمبا أتثريا يف ةعضها ابلشعر ال ريب)).

ألن هذا األتلوب شائع فيه ،ال يلجأ إليه إال حني ينشد التناتق ((فيجعل

كلما ياحدة حمور قصيدة كاملا أي كل شيء اخر يسند اخلواطر ياألفكار اليت تشع منها))  )8(.يرمبا يكون شيوع هذا
األتلوب يالعنايا ةه راجع إىل أنه أيضح ظاهرة يف شعران املعاصر يأشدها ((ارتباطا من حيث اللفظ ُمشكال ُمرتكزا مهما

خاصا يف القصائد متعددة القوايف التيما يف القصيدة احلرة اي املعاصرة حيث تشيع هذه الظاهرة يف أغلب القصائد

املعاصرة)) )9(.فقد يعى نقادها املعاصرين أمهيا هذا األ تلوب يما يؤديه يف النص الشعري من دير قد يعني على فهم
شخصيا الشاعر على أتاس أن إعادة لفظا ما (إمنا انعكاس حلالا نفسيا معينا يةنفس الوقت مل ي فلوا دير التكرار القدمي
املتمثل يف كونه يتيلا من يتائل تعميق إيقاع الكلماا يإعالء يقعها))  )10(.يمهما يكن من ظاهرة التكرار فإنه أيخذ حيزا
دالليا يف الصي ا يالرتكيب .يمن صور التكرار الشائعا يف الشعر العراقي املعاصر:
أيال .تكرار الصي ا ،ييشمل:
 .1الدياخل :كحريف اجلر يأدياا الشر يالنداء يلو ،ياالتتفهام.
 .2تكرار احلريف  :يعد تكرار احلريف من أةرز التشكيالا الصوتيا ياملوتيقيا ذاا الداللا الفنيا يالزمنيا لدى
الشاعر ،يذلك ألن التناغم الصويت املنبعث من التكرار يتخلل البيت الشعري ييشبع حالا نفسيا معينا إذ إن تردد احلريف
((يعين ارتبا احلرف ةصورة أي مبعىن يف ال يعي الشاعر))  )11(.يهذا النوع من التكرار ال يقتصر على جمرد تقسيم
الكالم ،ةل ميكن أن يكون من الوتائل املهما اليت تلعب ديرها العضوي يف أداء املضمون الشعري ،ييكاد دير حريف اجلر
يف النصوص الشعريا املعاصرة التيما ((يف)) يكون مفصال أتاتيا لقصائد كثرية ،فهو يدخل على كلماا رامزة األةعاد
خمتلفا لتجرةا الشاعر يف احلياة .يالذي جسد كل هذا ،حرف اجلر ((يف)) ةتكراره يف النص ،يأيخذ حرف اجلر ذاته ديرا
دالليا على مستوى قصيدة ((اتبعيين)) ( )12للشاعر السياب ،فهو أييت يف تبع مراا دليال على التقصي ،ة يا الوصول
إىل احلقيقا اليت مىن الشاعر نفسه ابلبحث عنها يف تشاةك الصور ياملفرداا يقول:
يف ةقاي انعساا من تكون
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يف ةقاي من تكون
يف تكون
يف صباح يمساء
يأتاطري تكارى  ..يف دريب
يف دريب أطفأ املاضي مداها
يطواها
يف تهاد انعس  ،..ةني جفون
يف يجوم الشاطئ احلايل ،كعينيك ،انتظار
يمن احلريف املوظفا (رب) كما يف قول حممد مجيل شلش:
رمبا أغفو على أرض الدماء
رمبا أحلم مع الزنبق ،ابألطفال ،ابلفجر الكبري
رمبا أحلم ابألرض السالم
رمبا أغفو قليال يعلى خدي ينام ()13
(رب) الزائدة عليه (ما) يالذي يليه الفعالن (أغفو ،أحلم) يعد ذا داللا تضمن ةقيا
فتكرار حرف اجلر الثالثي ٌ
اإلغفاء مث احللم ،يكان تكرار (رمبا) عامال أتاتيا يف رتم هذه األفكار يالصور اليت تعادل فكر الشاعر ياملشاعر املصاحبا
له .يمن احلريف الدياخل من غري حرف اجلر (لو) يهو حرف امتناع اجلواب المتناع يقوع الشر  ،كما يف قصيدة عبد
الرزاق عبد الواحد اليت يقول فيها:
لو كان هذا الربق انرا أتكل الشفاه
لو كانت الرعود
قناةال فوق هتوي فيهوي ذلك اجلدار
لو قطراا ال يث كانت كلها رصاص ()14
إن تكرار (لو) ثالث مراا يف هذا املقطع مع جتاير فعل الشر املاضي الناقص يف كل تطر من السطور ،هي يف
الواقع تكرار للشر  ،لذا جاءا (لو) يف كل مجلا من اجلمل املاضيا يف النص ،حيث لعب التكرار ديره يف ةنيا القصيدة.
يصيغ االتتفهام تشيع يف شعران املعاصر ،فالتكرار صار حيظى ابهتمام ليس يف الشعر املعاصر حسب ،ةل العمودي أيضا
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أين) ييرجع ةعض أتباب شيوعها يف ((القصيدة
يةكل أنواعها املعريفا يدالالهتا املتعددة مثل (اهلمزة ،كيف ،ملاذا ،منَ ،
املعاصرة إىل اضطراب الرؤى ياختالل املفاهيم ياإلحساس ابل رةا يالدأب يف البحث)) ( )15كما يتضح يف ةعض قصائد
كمال احلديثي ،فنجد الشاعر يتساءل:
أهكذا ال ناء؟
أهكذا للحظا يفتح ابب األرض للسماء؟
أهكذا؟
أهكذا الطيور ...
أهكذا الطيور دأ اا العالء
أهكذا يديمنا يداع ()16
يقد جييء االتتفهام من خالل تكراره عدة مراا للتعجيز كما يف قول احلديثي:
َمن يرجع القضاء يالقدر َ /من يرجع الريح  /إذا توثبت /

تطوي ختوم األرض فالدنيا هلا جناح؟ َ /من ي مص الصباح؟
َ /من يطفئ القمر؟ َ /من يردع النريان أن أتكل الشجر؟  /يأتكل

النريان أتكل البشر  /يأتكل النريان أتكل احلديد ياحلجر  /من يقهر العراق؟ ()17
يقد جييء االتتفهام لالتتبطاء ،كما يف قوله:
فمىت؟ أما أزف اللقاء  /فمىت؟ يمرا تاعا  /مرا على لفح الرتقب تاعتان  /متر تاعاا ،أما أزف اللقاء(.)18
يقد يكون االتتفهام لالتتبعاد يف قوله:
يمىت تبدأ؟  /يمىت تنقضي؟ مىت هتدأ؟  /يمىت تلقي للرب مراتيها؟  /ال أعرف غري تيا تلسعين! ()19
يقد يوظف االتتفهام للعتاب كما يف قوله أيضا :ي إخويت  /أما أتى النفري؟  /أما كفاكم قبل هذا اليوم من نذير؟/
فهل تعودان على البكاء ؟  /ال تستشري مها!  /إال إذا اتتباحنا األعداء()20
يقد جييء اإلتتفهام تقريعا كما يف شعر احلديثي:
ي أخويت  /حتملوا قصائدي  /حتملوا جرحي  /فما ذكرا إال أن حبكم كل اهلوى  /يحق ة داد ،يحق كل شرب
من تراةنا()21
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يجدان الشاعر مولعا أبتلوب اإلتتفهام يف شعره للداللا على أغراض يمقاصد خمتلفا يقد أتى ةعدة أةياا يتوإىل
فيها االتتفهام.
يمن االمثلا اجليدة لصور االتتفهام قصيدة (مرثيا عرةيا) ( )22للشاعر شاذل طاقا ،حيث يكرر غالبا حرفا ياحدا
(أين) يف مقطع ياحد مثان مراا.
كأداة االتتفهام َ

إيه يفا .أين ةيارة الربتقال؟  /أين ةييت على الرةوة؟ /أين راح الرجال ..؟ /أين حمبوةيت ..؟ /إيه ة داد  ..أين الصباي

ياجلمال؟  /أين مسارك العاشقون ...؟  /أيه يادي القرى .أين أين /الصباي؟
لقد اتتولت على الشاعر حالا الال أدريا هذه ،فيأيت ابنفجاراا تساؤليا لعبت فيها أداة االتتفهام (أين) من
خالل تكرارها املتعدد داخل ةنيا القصيدة ديرا ياضحا ،فسؤاله املتعدد يعرب خري تعبري عن خلجاا نفسه يتساؤالته
املشريعا.
يمن حريف الدياخل حرف ((النداء)) الذي يكثر اتتخدامه يف القصيدة العراقيا املعاصرة ،يجند مثل هذا
االتتخدام يشكل ظاهرة تلفت النظر ،كما نرى ذلك يف قصيدة للشاعر عبد االمري معله اليت يقول فيها :ي أثريا لدي  /ي
اةين ،يي أيب ،يي أخي ،يي أمي  /ي تيدي يتعاديت ياحتفايل  /ي حزين الذي ال حزن ةعده  /يي عباديت اليت تودي يب
إىل النار  /دين حساب /ي ذرية ال أتتطيع الصعود إليها  /يي تحيقا ال أتتطيع اهلبو إليه/ .ي جالال /.ي شيئا يتخفى
يف الصدير ال معىن له  /ي صورة تتشيأ ابملعىن الذي ال يعرفه تواي  /ي ُم ىن يب ،ي صعبا ال أراه  /..ي غائما  /ي
هائما)23(.
فهذه النداءاا املتكررة تعداد متعدد أليجه خمتلفا يلقيم متعددة جسدها الشاعر يف ندائه إىل ((أهله ييف تعبريه))
يهذه القيم املتعددة هي يف الواقع نزيع الشاعر الداخلي يالذي يتمىن احلقيقا .يلعل هذا هو ما حايل أن يشري إليه من
خالل تكرار (ي) النداء مثاين عشرة مرة ،يهذا ما جعل للقصيدة موضوعا ينكها خاصا ألن التكرار قد أدى ديره يف ةنيا
القصيدة.
ينالحظ أيضا أن الشاعر يلجأ إىل تكرار احلريف اليت هي ليست من أةنيا الكلما أي احلريف اليت تؤدي معىن مع
غريها ،يمثال ذلك تكرار حرف التشبيه (الكاف) كما يف قصيدة (اهلارةون) )24( .للشاعر حممد مجيل شلش اليت يقول
فيها:
كبالدة الثريان ،كاحلمر اهلزيلا ،كالب ال
كنا  /ككوكبنا  ..ندير يما نزال
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.......
يكبؤرة ألديدان ،كنا يف زحام صفر ،مفتحا كأفواه القبور
صفر مفتحا كأفواه القبور
كاملوا  ..حنلم ابلطعام  ..يال طعام
َ
فتكرار (الكاف) هنا أضاف إىل األةياا مجاال فوق مجاهلا ،فاحلرف جاء لتنوع الصور اليت يصف  اا اهلارةني من احلياة ةكل
مناحيها يالذين يعيشون على اهلامش متفرجني على ما جيري ،فقد عملت على زيدة االلتفاا إىل املشبه ةه يقد يفق الشاعر
يف ذلك .
 .2السواةق :حتت هذا العنوان تنتنايل ثالث تواةق مت اختيارها لشيوعها يف الشعر العراقي املعاصر هي ((الواي
يحريف املضارعا يضمري املتكلم)).
ي(للواي) نقرأ النص اآليت للشاعر رشدي العامل:
هذا يطين  /يف الليل أراه /...ييف الصحراء أراه /...ييف السجن أراه /...ييف األكفان أراه()25
فالشاعر يف هذا املقطع يرغب العودة إىل يطنه ييراه كل مقاتاا الليل يالصبح يالسجن ياملوا ،فَال نسيان هلذا العشق
اخلالد حىت يف حالا العدم اإلنساين ،فكيف يكون يف حالا الوجود االغرتايب املؤمل ،إضافا إىل ديرها يف الرةط ةني هذه الصور
ياألفكار املتفرقا ياملتباعدة تستدعي تلك الصور اليت تعيش يف الذاكرة يال تستجلب إال ةتداعي املواقف ياملشاعر ،يألن
احلنني إىل الوطن ماثل حبق يف هذه الصور ياألفكار املطريحا حيث جاء تكرار الواي يأدى اتتخدامه ةشكل ملحوظ حيث
الرتاةط املنسق ةني األفكار يالصور.
يحلريف املضارعا نقرأ يف قصيدة للشاعر حممد مجيل شلش قوله:
ت يبني عين/تصريين حلما يراء الستائر/../
أحلم يف ميسلون/أحلم حىت اجلنون()26
يمثل ذلك ما نراه يف قصيدة لعبد الوهاب البيايت:
تنث من أهدا اا رائحا املطر/ت مز للقمر/ترقص حول نفسها/تضاجع الزهر()27
كما َجند يف قصيدة لكمال احلديثي يستخدم فيها أحرف املضارعا:
متدالفريع /يتوصد ابخلوف أةوا اا /تشب ةكل
تشققت األرضَ /رةت َ ..ترا
َ
يمضا/منتَ ..هنضت مث َشبت /فَصارا ُ
الدريب معايل هتوي  /تطل ةكل الكون  /يقد أشرعت للنذير()28
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ففي األتطر الشعريا املاضيا تلعب أحرف (التاء،النون ،ياهلمزة) ديرا دالليا ابرزا ةوجودها أبصل الفعل ،فالتاء (تشققت ،
تشب  ،توصد  ،تظل) يالنون (منت  ،هنضت) ياهلمزة (أشرعت) ففي هذه األحرف حيل املعىن الشعري الذي حتمله األفعال
املرتبطا  اا يتياقها ،يهي يف جمموعها تشري إىل القوة ياالقتدار ياإلصرار على البقاء يالوجود يمن مث النمو ،يتكرار هذه
االحرف اليت أشران اليها يعين تكرار هذه الداللا  ،ياألحرف األخرى ةدخوهلا على هذه االفعال قد اكتسبت جزءا من هذه
الداللا ةوجودها يف السياق فهي عالية على ةياهنا جها الزمن فإهنا توحي ابلنمو يالشيوع.
أما ضمري املتكلم (أان) فإنه يشيع كذلك يف ةعض هذه القصائد كما يف قصيدة للشاعر احلديثي اليت يكرر فيها
الضمري (أان) (مخس مراا) ةقصد التأكيد االنتمائي إىل األما العرةيا فيقول :أان من زيتونا يفا /أان من خنل العراق /أان من
تونس يف عرس قباب يمآذن /أان من طيبا ،من ةصري /من الفسطا  ،من مأرب /من كل الشموس /أان من أرض النبواا /
يمن تفر املالحم()29
 .3اللواحق :ييشمل الضمائر املنفصلا ياملتصلا يأييت تكرار اللواحق داال على معىن يؤكده الشاعر ييريد التصريح
ةه ،ففي قصيدة كمال احلديثي يقول فيها :صعقنا على دمدماا الرعود /على مطر من حديد يقد أشرعت للنذير /لواهب
حترقنا /مثل أشياءان تكاكني جتتثنا /غرقنا ...فنمنا يمتنا تنينا /لبثنا قرين /يقد أكل العري أجسادان /يقد هنش اجلوع
أكبادان()30
فهذه القصيدة مثال ياضح على اتتخدام ضمري املتكلمني (ان) مكررا طول النص الشعري ،يتكرار الضمري دليل على الدمار
يالتاريخ ياأليم يعوادي الزمن يقد أابن الشاعر عن حالته النفسيا اليت يعيشها مع أةناء أمته ،إضافا إىل أهنا تشمل أشياء
أخرى تعد عناصر أتاتيا يف طبيعا احلياة اليت يصدر عنها الشاعر ((الرعود ،املطر اجلديد ،احلرق ،االجتثاث يغريها)) .لقد
يظف الشاعر ضمري املتكلم رمزا هلذه احلالا قادرا على إعطاء الداللا املزديجا .يمن النماذج اجليدة يف اتتخدام ضمري الرفع
املنفصل (حنن) قصيدة للشاعر عبد الرزاق عبد الواحد يقول فيها :حنن ال نزرع حقدا  /حنن ال نسقي دماء  /حنن ال حنرث
ابلنار صدير األةريء  /حنن قوم ةسطاء  / ... /حنن قوم ةسطاء  /لن تراان  /لن تراان  /لن تراان جبناء)31( .
يمن القصائد اليت اتتخدمت ضمري الرفع املنفصل (أنت) قصيدة البيان األخري)) ( )32للشاعر احلديثي حيث
يكرر الضمري (أنت) ثالاث يعشرين مرة جنتزئ ةعضا منها :يأنت السواقي اليت  /عرةدا يف حقويل  /يأنت إئتالف النهار /
يأنت القالع اليت  /يلدا فيها  / .. /يأنت انطفائي  /يأنت جمايي الواثباا  /يأنت فما ةني عمري  / .. /أما أنت
مين؟ /أما أنت ةعض شجوين؟ /يأنت جنوين /فأنت حريقي .هذا التكرار املتعدد للضمري املنفصل (أنت) قد أعطى لألةياا
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الشعريا دفقا يسري يف ةنيا القصيدة عالية على أتكيد الشاعر عما يريد أن يصرح ةه ،يهذا التكرار أعطى داللته ةشكل
ياضح.
.4اخلوالق :يتشمل صي ا التعجب ياتم الفاعل يالفعل يأنخذ أكثرها شيوعا من حيث اتتخدامها يف الشعر
العراقي املعاصر.
أ .صي ا التعجب :يقول الشاعر رشدي العامل يف قصيدته (طفل)( )33اليت اتتخدم فيها صي ا التعجب يةشكل
قادر كما يف قوله :زارين املوا  /ما ألعن املوا  /ما أةعد املوا  /ما أقرب املوا /ما أمجل املوا يدنو /يما أةعد اخلطواا
القصار.
تكررا صي ا التعجب (ما أفعل) يف النص الساةق مخس مراا يترتبط الصي ا .يهي مكررة أيضا حيث ترتبط أرةع
منها ارتباطا يثيقا ابملوا ،ةل ةفلسفا املوا من يجها نظر الشاعر ،ييف اخلامسا ترتبط ابخلطواا القصار اليت هي يف الواقع
تقرتب رييدا رييدا حىت يدنو املوا ،حيث أن املوا كما هو معريف كأس يذيقه كل حي على يجه البسيطا ،يهنا يرةطه
الشاعر ابإلنسان ةطبيعا احلال ،يلعل أةرز ما جيسده يف هذه املفارقا هي يجها نظر الشاعر حول مفهومه للموا ييعده
مجيال عندما يدنو من اإلنسان فهي املفارقا اجلادة يفيما تولد من شعور غائر يعميق هو صي ا التعجب.
ب .اتم الفاعل :يجند مثل هذا االتتخدام كثريا يف الشعر العراقي املعاصر كما يف قصيدة للشاعر تعدي يوتف
يقول فيها:
أيها الطارق اباب دين دار
أيها الطارق يف الليل على ابب النهار()334
لقد ط ت صي ا اتم الفاعل على افتتاحيا كل تطر من تطور النص الساةق ط ياان ملحوظا جيعلنا نتساءل حبق
ملاذا هذه الصي ا؟ لذا جند العقل قد يقع من الشاعر يف صورته الثالثيا ،لذا جاءا الصي ا املشتقا ملتزما حالا ياحدة (زنا
فاعل) يذلك كي تعرب ابلصوا يالداللا متالزمني عن احلالا املتعلقا ةه ،يهي حالا اإلفصاح الصريح عن موقف داخلي يف
نفس الشاعر متعلق ابلطارق.
ج .تكرار الفعل :ييف الشعر املعاصر ينفرد الفعل ابلتكرار املرتاكم من خالل اتتخدامه أتكيدا على احلدث يالزمن
ةصوا الفعل نفسه ،لذا جند احلديثي يقول :صار يل مثلهم  /صار ةييت منارا  /مثما صار كل العراق منارا ()35
إن التوازي حصل يف هذه العبارة الشعريا يقد قام على تكرار كلما (منارا) ذلك أننا هنا إبزاء طرفني متوازيني
(املاضي) الذي يذكره الشاعر ييؤكده ي (منارا) الذي حيس أبن ةيته ييطنه أصبحا منارا فيحايل إثباا ذلك يف املستقبل
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على أتاس الوجود اإلنساين ،ي اذا يتم التوازن للعبارة يقد رتب الشاعر الكلماا حبيث تالئمه هندتيا يذلك أبن أعطى
املاضي قيمته إضافا إىل تكرار كلما (منارا).
ياخرمها تكرار الفعل املضارع اذ يساهم هذا التكرار يف نقل التفاعل إىل حد ةعيد لداللته على احلركا يتعبريه عن
املستقبل.
كما جند يف قصيدة للشاعر حممد مجيل شلش اليت يقول فيها :أغين لتحيا ةالدي /أغين لتحيا رتالا شعيب  /أغين
لتحيا رتالا احلجا  /أغين ث ور اجلراح  /أغين العيون املالح  /أغين الكالم املباح  ..يغري املباح  /أغين لتحيا عذارى
ةالدي( .)36فالشاعر يكرر الفعل املضارع  /أغين  /تبع مراا يف النص املتقدم حيث خيلع تكرار صورة الفعل (أغين)
الداللا احلاضرة ياملالزما لوطنه يشعبه يللشمس يالث ور يالعذارى ابعتبارها مجيعا موازاة رمزيا لعامل الشاعر الداخلي .يجتسد
هذه املعرفا احلدث الفعلي الذي دأب الشاعر على أتكيده راةطا ةينه يةني ةالده ياألشياء األخرى خالعا عليها صورة الفعل،
يةنفس الرغبا يكرر الشاعر الفعل (تبع مراا) كما رأينا.
يمن تكرار الفعل أنخذ إ حدى قصائد الشاعر عبد الرزاق عبد الواحد ففي قصيدته ((حكايا عن البدء
ياملنتهى))( )37يكرر الفعل (أغين) "تسع عشرة" مرة من ةدايا القصيدة يحىت هنايتها يةدين حرف عطف فيقول :ألهلي
أغين  /أغين يل ن يسمع الناس عين  /أغين ألمي رؤاها اخلوايل  /أغين هلا يحدها عن صباها  /أغين هلا كيف كانت تاليل
ألخيت الص رية  /أغين هلا أغنيايت األثرية  /ألخيت أغين  / .. /أغين ألخي  /أغين يلن يسمع الناس صويت  /أغين أخي يهو
غاف حيضنين  /أغين له عنده يف خيايل  /ألهلي أغين  /أغين يلن يسمع الناس عين  /أغين أيب يالباقي الوفري  /أغين كفاح
حياة عريقا  /أغين ألهلي  /أغين كما غنت الناس قبلي  /يلكين أغين.
فالشاعر مولع كما نرى ةتكرار الفعل (أغين) حيث يسيطر على القصيدة من مطلعها حىت هنايتها يةذلك يكلل القصيدة
كلها ةداللته ،حيث غناء الشاعر (لألهل يالناس) كما غنت الناس قبله ،أن تكرار الفعل قد خلق تنفيسا عن يضع الشاعر
النفسي.
يأحياان يلجأ الشاعر إىل اتتخدام الفعل املضعف ةصي ا التكرار لتوكيد حالا معينا يرمي الشاعر إىل التأكيد عليها
يهي مالزما له يتتعايش معه ،كما نرى يف قصيدة للشاعر يوتف الصائغ اليت يقول فيها :يجسوا اجللود  /يجسوا العيون /
يجسوا الوجيب  /يجسوا  / ..يجسوا  / ..عسريا يال ت فريا  /...إن الصرب للمنتهى()38
يجند الفعل املضعف طاقا إحيائيا دقيقا للتعبري عن صورة صوتيا دافقا ابلتكامل ياالنسجام ،يالشاعر العراقي
املعاصر مل يقتصر يف توظيفه لألفعال على املاضي ياملضارع ،ةل اتتخدم فعل (األمر) أيضا َكما نرى يف قصيدة للشاعر
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كمال احلديثي فيقول:تقحمي  /تقحمي جحافل الظفر  /تقحمي  /يفجري الرتاب ياملياه يالشجر  /تيال من اجلحيم /
أيكل ال زاة يستحثهم إىل تقر  /تقحمي  /يفجري الربكان أيكل الرؤيس  /فهي ما تزال تشكل الكهوف()39
املعربة عن االنتقال ياحلالا الشعوريا املتجليا يقد ظهر ةوضوح من خالل تكرار
يجند أن فعل األمر من األتاليب َ
الفعل (تقحمي) اإلاثرة احلماتيا اليت يرمي الشاعر إىل شحذها يف نفوس املقاتلني دفاعا عن أرض العراق الطاهرة.
اثنيا  -:تكرار الرتكيب ييشمل
أ .تكرار الكلما الواحدة:
يهذا الشكل جند له أمثلا كثرية يف الشعر العراقي املعاصر ،يقد حرص هؤالء الشعراء على تكرار كلماا معينا أي
اتم مدينا معينا أي اتم احلبيبا أي شخصيا متفردة ،يتكرار ذلك أكثر من مرة إمنا جاء من أجل تقويا املعاين يالتشوق
قصائده ال عالقا هلا ابألمساء ياألماكن ،يإمنا يكررها
يالتذكر ياحلنني يةنفس الوقت إن الشاعر قد يكرر كلماا كثرية يف
ُ
ألداء غرض معني .يقد حرص الشعراء على هذا النوع من التكرار حيث تنتشر يف معظم قصائدهم.
يمن مناذجه قول الشاعر عبد الوهاب البيايت يف قصيدته ((ملاذا حنن يف املنفى))(: )40الالجئون يسألون  /ملاذا حنن
يف صمت  /موا  /،يلكن يل ةييت  /يكنت يل  /يها أنت  /ةال قلب ةال صوا  /تنوحني /يها أنت  /ملاذا حنن يف
املنفى ؟ /منوا  /منوا يف صمت  /ملاذا حنن ال نبكي ؟ /على النار على الشوك  /مشينا  /يمشى شعيب  /ملاذا
حنن ي رب ؟ /ةال يطن ةال حب /منوا  /منوا يف رعب  /ملاذا حنن يف املنفى ؟ /ملاذا حنن ي رب ؟
ب .تكرار اجلملا املبتورة (احلذف) -:
يلجأ الشاعر إىل طرائق غري مباشرة لإلفصاح عن مشاعره يتقوم اجلملا املكررة ابلوصول ابلنص إىل حافا الذرية
العاطفيا ،ييف هذا النوع من التكرار يعمد الشاعر إىل ةرت اجلملا املكررة يف ثناي السطور ،كما يف قول السياب :إقبال ي
زيجيت احلبيبا  /كوين ل يالن رضى يطيبا  /ال حتزين إن مت أَي أيس  /ال تبعدي  /ال تبعدي  /ال)41( .
يقد أييت احلذف للجملا املكررة للتخيل يذهاب الفكر كل مذهب يف تصور املعىن ،كما نرى يف قصيدة الشاعر
شفيق الكمايل :ييهوي  /ي فارعا انتظري  /رحلي  /ي فارعا انتظري  /ي  ...ي  ...ي  ...ي ...ر عا الريح غضوب /
تسفع يجهي  /ي دفء الفارعا املفقود  /... /ي فارعا اقتسمي مهي)42(.
يله مثل هذا أيضا :لو أين من مازن يا أتفي  /لو أين  ...لو  ...لكن  /مريان متزقه أتياف قبيلته)43( .
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يقد جاء احلذف للجملا املكررة يف شعر كمال احلديثي أتكيدا للتنوع حيث يشيع الشاعر جوا من املشاهد حبيث
يذهب الذهن مذاهب شىت :هذي اجلبال املقفالا على ال يوب  /هذي الشعاب  /هذي  ...ياهنار حرمن من اجلسور /
فال تنال ضفافها  /هذي )44(...
حتتل اجلملا االمسيا يف ل ا العصرمكانا الصدارة يف االتتعمال اليومي ةعد أن زحزحت اجلملا الفعليا من هذا
املكان الذي كانت حتتله ردحا من الزمن يف ل ا الرتاث ،إذ أن اجلملا الفعليا هي األتاس يف التعبري .يقد عزى الدكتور
السعيد الورقي العنايا ابجلملا االمسيا أي ابجلملا الفعليا إىل درجا اقرتاب الكاتب من الرتاث أي ةعده عنه إذ يقول ((الصي ا
العاما اليوم هي إيثار اجلملا االمسيا يف الكتاةا )) ،يإن كانت اجلملا الفعليا ال زالت تستخدم ةكثرة ،يقد يكون من املمكن
تصنيف الكتاب املعاصرين تصنيفا داخليا حبسب قر ام أي ةعدهم عن ل ا الرتاث ،على أتاس نسبا شيوع اجلملا الفعليا
ياالمسيا يف كتاابهتم )45(.يقد يصدق هذا إىل ٍ
حد كبري على الكتاةا النثريا يلكنه ليس تهل التطبيق على الشعر الذي
تتحكم فيه عوامل عدة يقواعد موتيقيا قد جتعل الشاعر مضطرا ألن يقدم االتم أي الفعل تبعا للمضمون النفسي يالشكل
املوتيقي .
يمن أمثلا تكرار اجلملا االمسيا قصيدة للشاعر ةلند احليدري حيث يقول :ي أنت  /ي امرأة مريبا  /غين  ..ارقصي
 /قصي جناح ذابةا كي ال تطري  /يلتزحفن على الرتاب إىل املصري  /يليهزأ الكون الكبري َ /كما يشاء ليهزأ الكون الكبري /
ةذابةا  /....جبناحها املقصوص ابلقلب الص ري  /ي أنت ي إمرأة مريبا  /غين  ..ارقصي  /قصي حكاي الضائعني الضائعني
 /ضمي خطاي اآلخرين اآلخرين  /فأان كأنت  /ملقى هنا يةكل موا  /كأتا يأغنيا يةعض لفائف يغوى تنني()46
فالشاعر يكرر اجلملا االمسيا (( ي أنت  ..ي إمرأة مريبا)) يهذه اجلملا متثل حمورا أتاتيا يف قصيدته ألهنا حتتوي
املاضي كله مع ذاكرة الشاعر ياملاضي ابلنسبا إليه أتود ألنه يضم حكاي الضياع يخطاي اآلخرين يغوى السنني.
أما تكرار اجلملا الفعليا دين حرف عطف فإنه يكثر يف الشعر العراقي املعاصر ،كما نرى يف قصيدة للشاعر شاذل
طاقا ةقول فيها :لن أعود  / ..توف ال يسمع هذا الدرب خطوي  /يإىل حبك ي دنيا شبايب  /لن أعود  / ..يإىل حبك
 ...ياملاضي البعيد  /..لن أعود  / ..فأتركيين  /..لن أعود  /يتأحيا من جديد  /لن أعود()47
فالشاعر كرر اجلملا الفعليا (لن أعود) مخس مراا ة يا التأكيد على عدم عودته يجند الشاعر يفصح ةسره منذ البدايا.
يهذا منوذج اخر التتخدام اجلملا الفعليا دين راةط أي حرف عطف كما يف قول علي احللي :يرى ةدمي  /يرى
أخيت  /يرى ةدمي  /يرى ةدمي  /يرى  ..يرى  /شعيب أخي يرى  /ياليوم هنا يرى()48
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أ ما تكرار اجلملا الفعليا ةعطف فيكثر يف شعران العراقي املعاصر كما نرى يف قصيدة الشاعر عبد الرزاق عبد الواحد
حيث يقول :ها أان اآلن أتألكم  /ها أان اآلن أتألكم  /ييعاتبين صدقكم  /ييعاتبين الناس فيكم  /ييعاتبين أنكم خريان /
رغم ما كان()49
أما تكرار العبارة فرتى انزك املالئكا ان تكرارها ((أقل يف شعران املعاصر ،يتكثر مناذجه يف الشعر اجلاهلي)) ()50
يجند أن حكم انزك هذا ،ينفيه ييدحضه يجود النماذج العديدة يف شعران املعاصر اليت يكثر فيها مثل هذا التكرار،
أما أشكال تكرار العبارة فهي:
 .1إعادة اجلزء من السطر املشتمل على القافيا يهدفه ةشكل عام تعزيز االيقاع يأتكيد العبارة الكررة ييضفي نوعا
من الوحدة على السطور الشعريا على حسب تعبري (س.موريه) ( )51يقد إتتخدم السياب هذا النوع من التكرار ((لكي
حياكي خفوا الصوا أي تالشي األفكار)) ( )52فيقول :يف ةقاي انعساا من تكون  /يف ةقاي من تكون  /يف
تكون()53
.2إعادة السطر كله :يهذا اللون من أكثر األلوان شيوعا يف القصيدة املعاصرة يال يتم ةطريقا منسقا ((فتارة أييت
كيف الشكل اجلديد مع
متواليا يحينا أييت متطرفا يأحياان أييت مع ت يري يسري ييرجع عدم االنتظام إىل حمايلا الشاعر أن يُ َ
طبيعا جترةته متجنبا الشكل املقرر تلفا للشعر التقليدي)) ()54
يلعل أمجل اتتخدام للتكرار عندما يتحدث الشاعر ت يريا يف السطر املكرر تواء كان حبذف كلما أم إضافا أخرى
ألن هذا الت يري يفاجئ القارئ ييلفت انتباهه عالية على أتكيده لإليقاع ،فيقول السياب :أصيح ابخلليج! ((ي خليج ي
ياهب اللؤلؤ ياحملار ،يالردى! /فريجع الصدى كأنه النشيج (( /:ي خليج  /ي ياهب احملار يالردى)) ( )55فالسياب قد
أتقط كلما ((اللؤلؤ) عند اعادته للسطر
يجند البيايت هو اآلخر اتتخدم هذا النمط من التكرار يف قصيدته ((احلديقا املهجورة)) ( )56اليت يقول فيها:
ييفيض من قلب السكون غناء حطاب أليم
من ألف ألف ياحلياة عنائها ةيد الرغيف
ي أنت ي هذا الرغيف لكم حتيف
يتردد األصداء :ي هذا الرغيف لكم حتيف

اجمللا الديليا لدراتاا الل ا العرةيا يادا اا

اجمللد الثاين ،العدد الراةع ،اب2020،
103

صور التكرار يف الشعر العراقي املعاصر

أ.د .كاظم صلييب عيدان العائدي

 .3إعادة عبارة معينا يف هنايا كل مقطع من مقاطع القصيدة كعبارة ((لست أدري)) اليت اعادها الشاعر شاذل
طاقا يف قصيدته ((رماد يانر))( )57اليت يقول فيها :كيف عدان يالتقينا؟ /يتعى املاضي الينا؟ /لست أدري/..كل ما
حومت  ..يمن ألقى هناك ؟! /أخيال
أعرف عن هذا اللقاء  /إن فجرا من هواك انبثقا  /يف فؤادي أي فجر ؟ /... /كيف َ
أنت  ..أم أنت مالك ؟! /لست أدري !..

د .تكرار الفقرة أي املقطع أي األةياا كاملا :يهذا النوع من اإلعادة مل جند له أثرا يف الشكل القدي  ،يرمبا كان
تبب ذلك راجعا إىل ((أن النمط التقليدي من الشعر قائم على نظام البيت الواحد ذي الشطرين حيث يقدم لنا معىن اتما
يكون مستقال عن غريه)) ( )58فهو ال يقوم على أتاس األتطر الشعريا اليت رمبا تنتظم القصيدة على شكل مقاطع خمتلفا،
يهذه األتطر تكمل ةعضها البعض من حيث املعىن ي اذا ميكن القول إن التكرار املقطعي فرضته طبيعا الشكل اجلديد
للقصيدة املعاصرة كما أنه ميكن االطمئنان إىل أن تكرار العبارة أي البيت (ألالزما) يف ختام املقطوعا تبب راجع إىل مقاطع
متعددة يختضع انزك هذا التكرار لشري تكرار البيت  ،أي إيقاف املعىن لبدء معىن جديد ،يمن مناذجه قصيدة للشاعر
تامي مهدي عنواهنا ((فراتا))( )59حيث يبدؤها  اذه األتطر :صدفا كانت  /يكنا اثنني يف حشد من املتفرجني  /اثنني
كنا يف زحام الس وق  /كانت ةيننا صدف  /يأزمنا  /يأمكنا  /ياالف من األمساء /ياالف من األمواا ياألحياء  /كنا اثنني
مبتعدين مقرتةني  /يانعقدا أكف
مث ما لبث أن أهنى القصيدة ةنفس املقطع الذي ةدأه فيها لكنه أحدث فيه ت يريا يعلى الشكل اآليت :صدفا
كانت /يكنا اثنني ملتقيني مفرتقني  /يانقرضت خيو ةيننا  /انقرضت أكف  /مث إنطفأا جمامران  /يتران يف طريقني/
يافرتقنا من جديد
يال شك يف أن مثل هذا الت يري الذي أحدثه الشاعر يف املقطع املكرر قد يفاجئ القارئ ييبعده عن اإلحساس
ابلراتةا الذي ميكن أن يتولد لو أعاد الشاعر املقطع نفسه (ديمنا ت يري) يالتيما إذا كان املقطع طويال ميتد إىل تطور شعريا
عدة ،كما أن هذا الت يري ميضي ابلقصيدة إىل افاق رحبا حيث يتمكن الشاعر من التعبري عن أفكاره األتاتيا.
يجند أيضا تكرار ةيت املطلع كما يف قصيدة البيايت ((الرجل الذي كان ي ين))( :)60على أةواب طهران /رأيناه/
رأيناه  /ي ين /عمر اخليام  ،ي أخت ،ظنناه  /على جبهته جرح عميق  /فاغرا فاه  /ي ين  ،أمحر العينني  /كالفجر  ،ةيمناه /
رغيف  /مصحف  /قنبلا كانت ةيمناه
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يالسطور املكررة يف هنايا القصيدة هي :على أةواب طهران رأيناه  /ي ين الشمس يف الليل  /ي ين املوا يهللا  /على
جبهته جرح عميق ،فاغرا فاه
يقد أييت تكرار املطالع يف هنايا القصيدة ألةياا تلي املقطع أي يكون موقعها ةعد منتصف القصيدة ،كما يف قصيدة
((إىل يائل زعيرت)) ( )61للشاعر تعدي يوتف اليت يقول فيها :مرا العجالا ةطاء على الرمل  /مرا يداك على الرمل
 /مرا على الرمل  /... /مرا العجالا ةطاء على الرمل  /هل مرا العجالا ةطاء َعلينا؟ /يجهك املتطاةق ةني الوجوه
اليت كنت أعرفها  /يالبالد اليت قد يلدان ةعيدين عنها  /أتراان البعيدين عنها /أتراان البعيدين عنها؟ /مرا العجالا ةطاء

على الرمل
يهناك منط اخر من التكرار يتم فيه حذف اجلزء األخري من السطر الشعري كما جاء يف قول السياب :أحقا نسيت
اللقاء األخري؟  /أحقا نسيت اللقاء ...؟ /أكان اهلوى حلم صيفي قصري  /خبا يف جليد الشتاء؟ /خبا يف جليد  /يظل
الصدى يف خيايل ةعيد !(( /خبا يف جليد  ...خبا يف جليد )62())...
يهناك منط اخر من التكرار الذي اتتعمله الشاعر املعاصر هو إةدال كلما حمل أخرى يف السطر الشعري املكرر،
كما يف قول عبد الرزاق عبد الواحد :أيها املوصودين على اخلوف أةواةكم  /افتحوها /أيها املوصدين على احلزن أةواةكم
افتحوها  /كل قطرة ضوء تالمس هذا احلديد املضمخ ابلدم  /مث تالمسك م  /كل قطرة ضوء تالمس هذا الدم املتخثر فوق
الدريع.
مث يلجأ يف هنايا القصيدة إىل تكرار ةيت شعري دين ت يري

إن هذا الدم احلنظل املر
الةد يوما أن يؤيب
إن هذا الدم احلنظل املر
الةد يوما أن يؤيب()63
يقد اتتحدثت ألوان جديدة للتكرار يف الشكل اجلديد يقد رأينا إن أمنا يصور التكرار التقليديا املشهورة لكلما
ياحدة أي عدة كلماا تستخدم فيه أيضا كما مثلنا انفا .يمن األلوان اجلديدة:
التكرار البياين :يترى انزك أنه أةسط أصناف التكرار ياألصل فيها مجيعا هو ذلك املسمى ((التكرار البياين))،
يال رض منه ((التأكيد على الكلما أي العبارة املكررة))( )64ييبدي أن القدماء قد عنوه حني درتوا هذه الظاهرة يالذي
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يقصد فيه أتكيد التهديد لآلخرين ياالنتقام منهم ياحلط من شأهنم يإرها ام يهذا النوع ((هو النمط الرئيس للتكرار يف الشعر
الكالتيكي))( )65يقد اتتخدم السياب مثل هذا التكرار للتهديد يلكن ةطريقا خمتلفا ففي قصيدته ((املخرب))( )66يكرر
فيها مجال كما يكرر كلما ييكشف أب تلوب املناجاة عن املخرب احلقري يعن نفسه اليت مألها احلقد يالرغبا يف االنتقام كما
يف السطرين السادس يالساةع حيث يستخدم توازي األضداد فيقول :تيعلمون من الذي يف ضالل  /يألينا صدأ القيود ..
ألينا صدأ القيود  /ألينا /....هنض احلقري  /يتأقتفيه فما يفر  ،تأقتفيه إىل السعري  /أان ما تشاء  :أان اللئيم  ،أان ال يب ،
أان احلقود  /لكنما أان ما أريد  :أان القوي  ،أان القدير  /أان حامل األَغالل يف نفسي ،أقيد من أَشاء  /مبثلهن من احلديد /
ياتتبيح من اخلديد  /يمن اجلباه أعزهن  ،أان املصري  ،أان القضاء .

يالنوع الثاين من التكرار هو الذي ينبئ عن مشاعر الشوق ياحلنني كما نرى ذلك يف قول السياب :صوا تفجر يف
قرارة نفسي الثكلى عراق  /الريح تصرخ يب عراق  /ياملوج يعول يب عراق  /عراق عراق ليس توى عراق  /البحر أيتع ما
يكون يأنت أةعد ما تكون  /يالبحر دينك ي عراق /ابألمس حني مررا ابملقهى مسعتك عراق)67( .
إن الشاعر كرر اتم ((عراق)) (مثاين مراا) يف هذه السطور الشعريا يكشفت لنا حبق عن مدى شوق الشاعر
يحنينه لوطنه على الرغم من غرةته.
يالنوع الثالث هو املستخدم يف مقام الراثء يالندب ييف تكرار اتم الشخص املرثي كما تتكرر ألفاظ للتفجع عليه
كما يف قول احلديثي :فخف جناحاي /أطوي املدى  /يعانقين كربيئي  /يتزين األرض  /يتزين األرض  /قد ةدأا  /..لقد
ةدأا رحليت للخلود )68(.
يالنوع الراةع هو املستخدم يف معىن الدعاء يالضراعا املعريفني يف شعر الزهد يالصويف ياملدائح النبويا يقد ت ري هذا
النوع يف الشكل اجلديد ةسبب التأثر ابلشعر ال ريب كما يرى (س.موريه) يأصبح دعاء يثنيا يتجه إىل اهلا اإلغريق يالشرقني
مثل متوز يأدينيس كما يف قول السياب :متوز هذا أتيس  /هذا ،يهذا رةيع  /ي خبز ي ي أتيس  /أنبت لنا احلب أحيي
اليبيس()69
يالنوع اخلامس من هذا التكرار هو ما تسميه انزك ((التكرار الالشعوري)) ( )70يف حني يدعوه (س .موريه)
(التكرار السايكولوجي) ( )71يجنده يف قصيدة للشاعر عبد الوهاب البيايت :كان م ين قرطبا  /ملطخا ابلدم فوق العرةا /
تبكيه جنياا حبر الريم  /يقاطفاا زهر اللؤلؤ يالكريم  /ال جتر ي فراا حىت أكمل النشيد ..... /املوا يف الزمان  /يف
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داخل اإلنسان  /ال جتر ي فراا حىت أكمل النشيد  /حكم علي التأريخ ابإلعدام يالرباءة ... /فيا فراا  /ال جتر حىت
أكمل النشيد()72
إذ جند أن الشاعر قد يظف التكرار رغبا ال شعوريا يف ((إ يقاف احلركا يجتميد األشياء حىت يفرغ الشاعر من نشيد النواح
يتكب مراثته الكونيا)) ()73
يهناك لون اخر من التكرار ييطلق عليه ((التكرار املتعدد)) يالذي يقوم على تكرار األحرف يالكلماا ياألفعال يالعباراا
داخل القصيدة الواحدة كما يف قصيدة حممد مجيل شلش:
من هنا ،عن حمنا العامل يف أرض الدماء
من هنا ،عن شرف اإلنسان يف أرض الدماء
من هنا ،أكتب يف أعماق تجين
عن ةقاي عامل ينحر يف دريب الرذيلا
...........
عن زانزين الط اة املظلما
عن عذايب
عن عذاب الثائرين السمر
...........
من هنا أكتب عن حمنا هذا العامل
فأمسعوا ي شرفاء العامل
ي جنوما يف دريب الثائرين
اذكريين
يأذكريا ي فجر حيب
.........
ي جنوما تزرع النجم ةدريب
من هنا ،تقرع يف امل رب ،أجراس احلياء
من هنا ي ين الط اة
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من هنا حتيا اجلزائر
من هنا يصرخ اثئر
ي جزائر
.......
من ذرى الدنيا الكبرية
من ةالد الشمس  ..من قلب اجلزيرة
........
اذكريا ي أخويت طعم الرصاص
اذكريا حيب ،ياحالمي يمأتاة شبايب()74
جند الشاعر هنا قد اتتخدم أنواعا أنواعا متعددة من التكرار لألحرف (عن) ي (ي) ي (من) يعبارة (من هنا) يالفعل
((اذكريا)) فإن هذا التكرار قد انسجم مع حلم الشاعر القومي يتفاعله مع قضيا البطلا (مجيلا ةوحريد).
الخاتمة

هذه هي أهم صور التكرار اليت ظللت مساحا الشعر العراقي املعاصر يقد تطرقنا إىل مناذج كثرية منها يأحلنا إىل
البعض اآلخر للرجوع إليه يف اجملموعاا يالديايين الشعريا.
إن صور التكرار يف الشعر العراقي املعاصر كانت يمازالت رافدا ثرا اترتفده ي يسرتفده شعراؤان املعاصرين ييعيش يف
نتاجهم مبصادره اليت تنوعت يهي:
أيال -تكرار الصي ا :تكرار احلريف ،االتتفهام أبنواعه ،يالنداء.
اثنيا  -السواةق يتشمل :الواي يحريف املضارعا يضمري املتكلم.
اثلثا – اللواحق؛ يتشمل الضمائر املنفصلا ياملتصلا.
راةعا – اخلوالق يتشمل :اتم الفاعل ،تكرار الفعل ،الفعل املضعف.
هوامش البحث ومصادره ومراجعه
 -1انزك املالئكا ،قضاي الشعر املعاصر ،ص  ،253ص.266
* ميكن الرجوع إىل الدراتاا اآلتيا اليت تنايلت موضوع التكرار
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أ -د .مصطفى السعدين  ،البنياا االتلوةيا يف ل ا الشعر العريب احلديث  ،ص. 147
ب  -س.موريه  ،الشعر العريب احلديث  ، 1970 – 1800ص 327يما ةعدها .
ج  -صميم كرمي الياس  ،التكرار اللفظي  ،أنواعه يدالالته قدميا يحديثا  ،رتالا ماجشتري مقدما إىل كليا الرتةيا اةن رشد  ، 1988 ،ص. 223
ء  -حامت الصكر  ،مقاالا يف جريدة اجلمهوريا الب داديا .
 -2ج.م.جوى  ،مسائل فلسفا الفن املعاصر  ،ا .تامي الدرييب  ،ص. 160
 -3كراهام هاف  ،االتلوب ياالتلوةيا ،ا .كاظم تعد الدين  ،ص. 48
 -1عبد الرضا علي  ،انزك املالئكا الناقدة  ،رتالا دكتوراه كليا اآلداب  ، 1987 ،ص. 98
 -2صاحل خليل أةو اصبع  ،الشعر يف فلسطني احملتلا  ،رتالا دكتوراه  ،كليا دار العلوم ،جامعا القاهرة ، 1976 ،ص. 218
 -3يوتف الصائغ  ،الشعر احلر يف العراق  ،ص. 214
 -4صميم كرمي الياس  ،م.س  ،ص. 108
 -5اليزاةيث دري  ،الشعر كيف نفهمه ينتذيقه  ،ا .حممد اةراهيم الشوش  ،ص . 98
 -6صميم كرمي الياس  ،م.س  ،ص . 108
 -7د .عدانن العوادي  ،ل ا الشعر العراقي احلديث  ،ص. 351
 -8يوتف الصائغ  ،اجملموعا الشعريا  ،ص 169يانظر السياب  ، 38/1يحممد مجيل شلش  ، 215 – 214/1 ،يكمال احلديثي  ،يف دريب اخليل
،ص ، 19يرئا على القادتيا ،ص ، 41يحممد مجيل شلش . 333/2
 -9كمال احلديثي  ،قصائدان  ،ص. 12
 -10حممد مجيل شلش  ، 88/1 ،يينظر يوتف الصائغ  ،اجملموعا ،ص. 304
 -11عبد الرزاق عبد الواحد  ،اجملموعا  57 – 55 ،يينظر السياب  ، 218/1يشفيق الكمايل  ،مهوم مريان  ،ص ، 12يعبد االله الصائغ هاكم فرح الدماء
. 25 ،
 -12د .مصطفى السعدين  ،البنياا االتلوةيا  ،ص. 150
 -13كمال احلديثي أغاين املوتم األخضر  ،ص ، 380يينظر شلش  ، 108 – 107/1يعبد الرزاق عبد الواحد  ،اجملموعا ،ص 229ياحلديثي حصاد من
أرض الطوفان  ، 47 ، 10 ،ييوتف الصائغ  ،اجملموعا . 410،
 -14احلديثي  ،حصاد من أرض الطوفان  ،ص. 100
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 -15احلديثي  ،يف دريب اخليل  ،ص. 44
 -16احلديثي  ،قصائدان  ،ص. 71
 -17احلديثي  ،حصاد  ،ص. 37
 -18احلديثي  ،حصاد  ،ص. 38
 -19شاذل طاقا  ،اجملموعا  287،يانظر له الصفحاا ( ، )260 ، 212 ، 368يالكمايل  ،مهوم مريان . 11 ،
 -20عبد األمري معله،حافاا الربد،ص،16يانظر انزك للصالة يالثورة،م الثقافا ،ع  /األيل ،اكتوةر  ، 1973 ،ص 25-23يينظر غزاي درع الطائي  ،البحر
األخضر  ، 30 – 25 ، 18-7 ،يتعدي يوتف  ،اجملموعا . 365 – 363 ،
 -21حممد مجيل شلش  ،319/1 ،يينظر السياب ، 476/1يالبيايت النار يالكلماا . 61 – 60 ،
 -22رشدي العامل  ،الطريق احلجري  ، 120 – 119 ،يانظر شلش  102/1يعبد الرزاق عبد الواحد  ،هو الذي رأى  ، 95 ، 45 ،يعلي الشاله ،
قصائد مللحما الفاي  ،ج. 64/1
 -23شلش ،ارخبيل الصمت  ،ص . 68
 -24البيايت  ،النار يالكلماا  ، 83 – 81 ،يانظر يوتف الصائغ  ،اجملموعا  ، 202،يمحيد تعيد  ،الديوان  ، 318، 28 ،يالسياب 425 ، 412/1 ،
.
 -25احلديثي  ،رئا . 117 ،
 -26احلديثي  ،رئا  ، 91 ،يانظر له هنا الفاي  13 ،يشلش  ، 85/1يحممد علي اخلفاجي  ،مل أيا أمس تأقاةله الليلا  22 ،يانزك 554 – 552/2
يةلند احليدري  ،أغاين املدينا . 86 – 85
 -27احلديثي ،رئا  ، 117 ،يانظر شلش  ، 186/2،يعبد الرزاق عبد الواحد  ،اجملموعا  229 ،ي . 240 – 238
 -28عبد الرزاق عبد الواحد  ،اجملموعا  ،ص 246 – 245يانظر قيس الياتري  ،أيلياا احلزن يالفرح  65 ،يالسياب  219 ، 321/1 ،يشلش 111/2
.
 -29احلديثي  ،البيان األخري . 28 ،
 -30رشدي العامل  ،الطريق احلجري  72 ،يانظر احلديثي . 151 ،
 -31تعدي يوتف  ،اجملموعا  ، 231 ،يانظر شلش . 125/1 ،
 -32احلديثي  ،يف دريب اخليل . 275 – 274 ،
 -33شلش . 102 – 101/1 ،
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 -34عبد الرزاق عبد الواحد  ،اجملموعا  ، 161 – 158 ،يانظر تامي مهدي  ،حنجرة طريا  ،ص . 40
 -35يوتف الصائغ  ،اجملموعا  90 ،يانظر احلديثي  ،رئا على القادتيا  50 ، 21 ،يهنا الفاي . 137 ،
 -36احلديثي  ،حصاد  19 ،يانظر شلش . 312 ، 266/1
 -37عبد الوهاب البيايت  ، 635/1 ،يانظر شلش  311/1ياحلديثي  ،رئا  ، 164 ،يدريب ، 19 ،يشاذل طاقا  ،اجملموعا  ، 306 ،يتاجدة املوتوي ،
هوى النخل  ، 45 – 44 ،يمرشد الزةيدي  ،دعيين أغين ي عصور الذهب . 57 – 52 ،
 -38السياب . 222 -221/1
 -39شفيق الكمايل  ،مهوم مريان  ، 12 ، 8 ،يانظر له . 59 ، 51
 -40نفسه  ،مهوم مريان . 67 ،
 -41احلديثي  ،رئا . 103 ،
 -42د .السعيد ةديي  ،مستويا الل ا املعاصرة يف مصر . 157 ،
 -43ةلند احليدري  ،خطواا يف ال رةا  ، 142 -141 ،يانظر السياب  ، 248/1،يرشدي العامل  ،الطريق احلجري  ، 120 – 119 ،ياحلديثي  ،يف
دريب اخليل  ، 275 – 274 ،يصالح نيازي  ،اهلجرة إىل الداخل  ،ص. 35
 -44شاذل طاقا  ،اجملموعا . 271 ،
 -45علي احللي  ،اجملموعا الشعريا  ، 221/1 ،يانظر انزك . 68/1،
 -46عبد الرزاق عبد الواحد  ،هو الذي رأى  ، 45 ،يانظر له  ، 95 ،يانظر شلش . 86 – 68/1 ،
 -47انزك املالئكا  ،قضاي الشعر املعاصر . 256 ،
 -48س .موريه  ،الشعر العريب احلديث . 331 – 329 ،
 -49م,س.نفسه . 329 ،
 -50السياب  ، 38/1،يانظر تعدي يوتف ،النمجموعا. 107، ،
 -51س .موريه ،م .س . 340 ،
 -52السياب . 477/1 ،
 -53البيايت  ، 249/1،يانظر س .موريه . 330 ،
 -54شاذل طاقا اجملموعا الشعريا  ، 76 ،يانظر تعدي يوتف . 285 ،
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 -55صميم كرمي الياس  ،مصدر تاةق . 133 ،

 -56تامي مهدي  ،تعادة عوليس  74 – 72 ،يانظر تعدي يوتف  ،اجملموعا  ، 350 ،يشاذل طاقا  ،اجملموعا الشعريا  ، 162،يانزك – 552/2 ،
. 554
 -57البيايت  ،أشعار يف املنفى  ، 86 – 84 ،يانظر له أيضا . 16 – 15
 -58تعدي يوتف  ،اجملموعا . 86 ،
 -59السياب  ، 91/1 ،يانظر تعدي يوتف اجملموعا . 57 ، 36 ،
 -60عبد الرزاق عبد الواحد  ،اخليما الثانيا . 90 – 83 ،
 -61انزك املالئكا  ،قضاي الشعر املعاصر . 270 ،
 -62س .موريه  ،مصدر تاةق . 341 ،
 -63السياب . 338/1 /
 -64السياب . 317/1 ،
 -65احلديثي  ،يف دريب اخليل . 60 ،
 -66السياب . 434 /1 ،
 -67انزك املالئكا . 253/2
 -68س .موريه . 345 ،
 -69البيايت  ،املوا يف احلياة  ، 72 – 68 ،يانظر شلش . 322/1 ،
 -70د .رجاء عيد  ،ل ا الشعر العريب احلديث . 69 ،
 -71شلش  84 – 80/1 ،يانظر معد اجلبوري  ،هذا رهاين . 12 ،

املصادر واملراجع
املصادر
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أ -الدواوين واجملموعات الشعرية -:
بدر شاكر السياب
 ديوان ةدر شاكر السياب  ،اجمللد األيل  ،دار العودة ةرييا . 1972 ، ديوان ةدر شاكر السياب  ،اجمللد الثاين  ،دار العودة ةرييا . 1974 ،بلند احليدري
 خطواا يف التعريا  ،املكتبا العصريا  ،ةرييا . 1965 ، اغاين املدينا امليتا  ،مطبعا الراةطا  ،ة داد . 1951 ،رشدي العامل
 الطريق احلجري  ،دار الشؤين الثقافيا العاما  ،ة داد . 1991 ،محيد سعيد
 ديوان محيد تعيد  ،مطبعا األديب الب داديا . 1974 ،ساجدة املوسوي
 هوى النخل  ،دار الرشيد للنشر  ،ة داد . 1974سعدي يوسف
 اجملموعا الشعريا الكاملا  ،اجمللد األيل  ،ةرييا . 1984 ،سامي مهدي
 تعادة عوليس  ،دار الشؤين الثقافيا العاما  ،ة داد . 1987 ، حنجرة طريا  ،دار الشؤين الثقافيا  ،ة داد . 1993 ،شاذل طاقة
 اجملموعا الشعريا الكاملا  ،اعداد تعد البزاز  ،دار احلريا للطباعا  ،ة داد . 1977 ،اجمللا الديليا لدراتاا الل ا العرةيا يادا اا
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شفيق الكمايل
 -مهوم مريان يحبيبته الفارعا  ،دار اآلداب ةرييا . 1974 ،

صالح نيازي
 اهلجرة إىل الداخل  ،دار احلريا للطباعا  ،ة داد . 1977 ،عبد األمري معلة
 حافاا الربد  ،دار الشؤين الثقافيا  ،ة داد . 1992 ،عبد االله الصائغ
 هاكم فرح الدماء  ،مطبعا العريب احلديثا  ،النجف . 1974 ،عبد الرزاق عبد الواحد
 اجملموعا الشعريا  ،اجمللد األيل  ،دار الشؤين الثقافيا  ،ة داد . 1991 ، اخليما الثانيا  ،دار احلريا للطباعا  ،ة داد . 1975 ، هو الذي رأى  ،دار الشؤين الثقافيا  ،ة داد . 1989 ،عبد الوهاب البيايت
 املوا يف احلياة  ،دار العودة  ،ةرييا . 1973 ، اجملموعا الشعريا  ،اجمللد األيل  ،دار العودة  ،ةرييا . 1989 ، ال از يالكلماا  ،دار اآلداب  ،ةرييا . 1970 ، 2 ، اشعار يف املنفى  ،دار الكاتب العريب  ،القاهرة . 1968 ، اجملموعا الشعريا الكاملا  ،اجلزء األيل يالثاين  ،دار الشؤين الثقافيا  ،ة داد . 1987 ،غزاي درع الطائي
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 البحر األخضر  ،دار الشؤين الثقافيا  ،ة داد . 1988 ،كمال احلديثي
 اغاين املوتم األخضر  ،دار احلريا  ،ة داد . 1979 ، رئا على القادتيا  ،دار الشؤين الثقافيا  ،ة داد . 1982 ، هنا الفاي دار الشؤين الثقافيا  ،ة داد . 1988 البيان األخري  ،دارالشؤين الثقافيا . 1989 ، يف دريب اخليل  ،دار احلريا للطباعا  ،ة داد . 1984 ، حصاد من ارض الطوفان  ،دار الشؤين الثقافيا  ،ة داد . 1986 ،حممد مجيل شلش
 األعمال الشعريا الكاملا  ،ج،1ج ،2دار الشؤين الثقافيا  ،ة داد . 1989 ، أرخبيل الصمت  ،دار احلريا للطباعا  ،ة داد . 1982 ،حممد علي اخلفاجي
 مل أيا أمس تأقاةله الليلا  ،دار احلريا للطباعا  ،ة داد . 1975 ،مرشد الزبيدي
 دعيين اغين ي عصور الذهب  ،دار الشؤين الثقافيا  ،ة داد . 1988 ،معد اجلبوري
 هذا رهاين  ،دار الشؤين القافيا  ،ة داد . 1986 ،انزك املالئكة
 اجمللد األيل  ،دار العودة  ،ةرييا . 1971 ، اجمللد الثاين  ،دار العودة  ،ةرييا . 1986 ،اجمللا الديليا لدراتاا الل ا العرةيا يادا اا
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يوسف الصائغ
 اجملموعا الشعريا ( قصائد )  ،دار الشؤين الثقافيا  ،ة داد . 1992 ،علي الشاله
 قصائد مللحما الفاي  ،ج،1ج ،2منشوراا يزارة الثقافا ياالعالم  ،دار الشؤين الثقافيا  ،ة داد . 1988 ،قيس الياسري
 -أيلياا احلزن يالفرح  ،دار املعارف  ،ة داد . 1984 ،

ب -املراجع -:
الكتب ابلل ا العرةيا -:
يوسف الصائغ
 الشعر احلر يف العراق منذ نشأته حىت عام  ، 1958مطبعا األديب الب دادي  ،ة داد . 1978 ،د .عدانن حسني العوادي
 ل ا الشعر العريب احلديث  ،دار احلريا للطباعا  ،ة داد . 1985 ،د .مصطفى السعدين
 البنياا االتلوةيا يف ل ا الشعر احلديث  ،منشأة املعارف  ،االتكندريا . 1987 ،انزك املالئكة
 قضاي الشعر املعاصر  ،دار العلم للماليني  ،ةرييا . 1981 ، 6 ،د .السعيد بدوي
 مستويا الل ا املعاصرة يف مصر  ،دار املعارف  ،القاهرة . 1973 ،د .رجاء عيد
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 -ل ا الشعر العريب احلديث  ،منشأة املعارف االتكندريا . 1972 ،

ج -الكتب املرتمجة إىل اللغة العربية :
 اليزاةيث دري  ،الشعر كيف نفهمه ينتذيقه  ،ترمجا د .حممد اابرهيم الشوش  ،منشوراا مكتبا منيمنا  ،ةرييا , 1961 ، س .موريه  ،الشعر العريب احلديث ( )1970 – 1800تطور أشكاله يموضوعاته ةتأثري الفكر ال ريب  ،ترمجه يعلق عليه د.شفيع السيد يد .تعد مصلوح  ،دار الفكر العريب  ،القاهرة . 1986 ،
 تحر اهام هاف  ،اإلتلوب ياإلتلوةيا  ،ترمجا كاظم تعد الدين  ،تلسلا افاق  ،ة داد . 1985 ، جان ماري جويو  ،مسائل فلسفا الفن املعاصرة  ،ترمجا تامي الدرييب  ،دار اليقظا العرةيا للتأليف يالرتمجا يالنشر  ،دمشق. 1965 ، 2 ،

ء -الدورايت ( الصحف  ،اجملالت  ،الندوات )
 -حامت الصطر  ،التكرار من منظور جتديدي  ،جريدة اجلمهوريا ة داد  ،العدد املؤرخ يف . 1987 /2 / 10

هـ  -الرسائل اجلامعية غري املنشورة
 صميم كرمي الياس  ،التكرار اللفظي أنواعه يداللته قدميا يحديثا  ،رتالا ماجستري  ،اشراف د .انصر رشيد حاليي  ،كلياالرتةيا – اةن رشد  ،جامعا ة داد . 1988 ،
 صاحل خليل اةو اصبع  ،الشعر يف فلسطني احملتلا  ،رتالا دكتوراه  ،اشراف د .حممود الرةيعي  ،كليا دار العلوم – جامعاالقاهرة . 1968 ،
-

عبد الرضا علي  ،انزك املالئكا الناقدة  ،رتالا دكتوراه  ،كليا االداب  ،جامعا ة داد . 1987 ،

اجمللا الديليا لدراتاا الل ا العرةيا يادا اا

اجمللد الثاين ،العدد الراةع ،اب2020،
117

