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الملخص
يهدف هذا البحث إلى د ارس ة ةةة ال فرار فا دياال ناللحن األليرا لل ة ةةاعرا فدوص تاقال،

ةة ة

ي ة ةةك س ة ةةلة يس ة ةةلابية ار ا ،لال

شةةعرها و ية ا علي مسةةحة جلالية ،ونحن إذ نقف يمام هذه الل االيات ال ةةا ية فإننا نقف إ اء بنية خلق حالة من اللااءمة وال ناسةةق
مع اللكانات البنائية للنص ،ومن ثم فإل ال فرار لا يحلل من فاعلية أثير ،وقدرا الم ناهية على النهاض ببنية الق ةةيدا ،يسة ة أه يل
يكال محط األنظار ،ويل نقف علي وق ة الل أم ونالي عناية كبيرا واه لامًا الغًا ،و عزص يهلي

ية ةا إلى ما يي ةةلع
يي ً

من دور فا

لدمة النص على ال عيدين الداللا واإليقاعا.

الكلمات المفتاحية :فدوص تاقال ،ال فرار ،اللحن األلير.
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المقدمة
ةلابيا ينهف باالي ة داللية وجلالية  ،فها يخ ة ةةة ش ة ةةعرية النص ،ويرفده
يعد ال فرار
مللحا يس ة ة ً
ً

ة ةةحنات

إيحائية س ة ة ة ة ة ةةهم فا اجي دالالت الخطاب ال ة ة ة ة ة ةةعر  ،إال ين " ليس ض ة ة ة ة ة ةةروريا ل فد الجل والي ها اللعناية
وال داولية ،ولفن ش ة ة ة ةةرو "ملان" يو "محس ة ة ة ةةن" يو "لعة لغا (م اح 1992،م،ص39ا ،ومن الد ارس ة ة ة ةةات ال ا
ناولت الاهرا ال فرار د ارس ة ة ةةة نا ك اللالئفة ،فا ك ابها نقي ة ة ةةايا ال ة ة ةةعر اللعا ة ة ةةرا  ،ود ارس ة ة ةةة ماس ة ة ةةى ربا عة
اللاسة ةةامة بنال فرار فا ال ة ةةعر الجاهلا د ارسة ةةة يسة ةةلابيةا وها ملا ورد فا ك ا ن قراءات يسة ةةلابية فا ال ة ةةعر
الجاهلاا.
بع البنى ال ف اررية فا الدياال ،علينا يل نقف على الداللة اللغاية لل فرار ،فقد جاء فا لسال العرب:

قب

ال فرار لغة من الفر لعنى الرجاع ،ويأ ا لعنى اإلعادا والعطف ،ففرر ال اء وكركره  :يعاده مرا عد يلرص"،نابن
منظار1997،م ،مادا كررا.
مرددا ،وقد قسل العللاء إلى ناعين :يحدهلا يكال فا الل ظ
يما ا
طالحا فها ":داللة الل ظ على اللعنى ً
ً
واللعنى ،كقالك للن س دعي  :يسرع يسرع .....واآللر يكال فا اللعنى دول الل ظ ،كقالك :يتعنا وال ع نا،
فإل األمر الطاعة ها النها عن اللع ية"ن ابن األثير ،د.ت ،).3/3 ،وها فا اآلل ذا " إلحاح على جهة هامة
من العبارا يعنى بها ال اعر يمثر من عناي

سااها ،وها بذلك ذو داللة ن يسة قيلة ،ين ع بها الناقد األدبا الذ

يدرس النص ويحل ن سية كا ب  ،إذ ييع فا ييدينا م اح ال فرا الل سلطة على ال اعر" (اللالئفة ،1981،ص
27ا.
فلن يهلية ال فرار فا قدر على سليط الياء على رؤص الفا ة ويففاره ،واس قراء ما يجان فا لاتره،
فها طبيع

إنلا يركز على ال فرا الللحة علي من لالن ان قاء كللات خدم هذا الجانة و غذي  ،فال فرار إ ًذا

يل لك " دالالت فنية ون سية دن على االه لام لاضاع ما ي غ البان سلباً كال يم إيجا اً ،لي ار يو ش اًر ،جليالً
يو قبيحاً ،ويس حاذ هذا االه لام حااس اإلنسال وملفا  ،وال فرار ي ار مدص هيلنة اللكرر وقيل

وقدر "

دائلا "يق رل الهااجس واألحاسيس األساسية ال ا دمن
نراجح  ،2007،ص ،(225وليس ذلك فحسة ب إن
ً
الحيار فا البيئة الن سية لل اعر" (جيدا ،1980،ص67ا
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باعا ،لنجد ين سنا فا نهاية
نحن إذ نقف يمام البنى ال ف اررية ،فإننا نجاو حدود الاحدات ال ا ية الل االية ً
اللطاف يمام كا ة اس غ تاقا

الفامنة ،وقد ار الدفينة إللراج ن

لادا على مااهب
ال ارا النهائية ،اع ً

اإلبداعية ال ا ركزت على الهندسة الداللية للنص ،فا محاولة جادا لخلق قناعة امة فا ذات الل لقا أل ثلة
ار طاً ل ياً بين هذه الل االيات ال ا ية و لك الدالالت الل الدا عنها.
ال ق

ر يهلية ال فرار على الجانة الداللا واإليقاعا للنص ،فها " يخدم والي ة مهلة للسياق ال عر  ،وها

جذب ان باه القارئ إلى كللة يو ل ظة ياد ال اعر يل يفكد عليها يو ينب القارئ إليها" (عبد هللا ،1986 ،ص24ا
وبذلك ي ك عن ر

ايق ،ونقطة جذب للل لقا الذ يظ يسير هذه البنى الل فررا ،وكأن محا ر دال دائرا

من الدالالت ال سبي إلى الخروج منها.
اء يمال هذا ال فرار على مس اص
سيقف هذا البحث على جلاليات ال فرار فا دياال " اللحن األلير" ،سا ً
الحرف يم الفللة يم العبارا ،فا محاولة الس نباو يثره فا الداللة العامة انسجاماً مع اللاسيقى الداللية ،وجدير
الذكر يل هذا الدياال ال ادر عن " دار ال روق" عام 2000م ،يقع فا سبعين

حة من الحجم الل اسط ،إال

يل ال فرار نهف في سلة يسلابية دالة وعالمة فارقة س حق يل درس عناية.

تكرار الحرف
ال يكاد الحرف ة ة الذ ها وحدا

ا ية

غيرا ة ة ة يل لك يية قيلة إيحائية يو عبيرية ،وال يعد ذا يهلية إذا كال

لعزن عن النسق البنائا للفللة ،ومن ثم فإل يهلي

بر فا انخرات ضلن منظامة ركيبية الد داللة و خلق

معينا ،و فرار الحرف إما يل يكال " إلدلان ناع
إيحاء ً

ا ا يخرج القان عن نلطية الا ل اللألاف ليحدث في

إيقاعاً لا اً يفكده ،وإما يل يكال ل د االن باه إلى كللة يو كللات عينها عن تريق آلف األ اات بينها ،وإما
يل يكال ألمر اق ياه الق د ف ساوت الحروف الل فررا فا نطقها ل مع الداللة فا ال عبير عن " (عياشا ،
 ، 2002ص .(78
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بذلك ي بدص لنا ما لهذا الناع من ال فرار من يهلية ،إذ ال يق

ر وجاده على مجرد ا عات

ا ية ،فها يعل

يييا " على قاية الجرس اللاسيقا للق يدا ،وي حقق ذلك من لالن انسجام األ اات يو الحروف مع عيها
ً
البعف ( ابن إدريس، 2003،ص 199ا
قيلا عبيرية ،ل راءص من وراء هذه ال ف اررات دالالت إيحائية
ام لفت الحروف الل فررا فا عف الق ائد ً
عليقة جسد اللعنى العام ،فا حين لم فن للث هذه ال ف اررات يهلية ذكر على

عيد اللعنى فا ق ائد يلرص،

وهذا الفالم ي يا بنا إلى يل عف الحروف قد حل داللة لا ة فا حين ال ينطبق هذا األمر على عيها
اآللر.
ملا جدر اإلشارا إلي يل " الاهرا فرار الحرف ماجادا فا ال عر العربا ،ولها يثرها الخاص فا إحداث
ال أثيرات الن سية للل لقا ،فها قد لث ال ات يأللير فا ن س ال اعر يو ال ات الذ

يلكن يل ي ة في

يحاسيس وم اعره عند ال يار القافية مثالً ،يو قد ير بط ذلك ب فرار حرف دال الق يدا ال عرية يكال ل نغل
ال ا طغى على النص ،ألل ال اء الذ ال يخ لف علي اثنال ،يل ال وجاد ل عر ماسيقا دول شاء من اإلدراك
العام للعناه يو على األق لنغل االن عالية "( يبا مراد ،2003 ،ص  ،)111والل بع لدياال ناللحن األليرا يجد
فرار الحروف الاهرا الف ة ،ومللحا لييزيا ً
داال يسم ق ائده ،وليس يدن على ذلك من فرار حرفنالراءا فا
ً
ً
ق يدا نإلى يينا (تاقال ،2000 ،ص:)63
إلى يين نأين عن جاذبية شاء مقدر
قسر إلي ؟
ي دك ًا
رويدك مهلا

بثت ينت بذي القرار

ما من م ر
أ جناحين ينت طيرين هاربة من
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فرر حرف نالراءا فا اللقطع السابق ثلانا مرات ،فأض ى هذا ال فرار اللنساب فثيً ا لللعنى اللراد ،إذ
ات الراء معنى ال فرار واالس لرار وال ا ع وال الحق ،وهذا ي سق والداللة العامة لللقطع ،فال اعرا خاتة

يحل

ن سها و ل امها على هذا الهروب الل فرر من يقدار الزمال ،ومحاوال ها الدؤوبة فا ال رار من قبي  ،إال يل ك
هذه الجهاد لن جد ن ًعا وراء إ رار الزمن ،وعناد هذا القدر ،الذ يسعى وراءها ك ما يو ا من عزم ،فها
يس لر فا مطاردا و س لر ها فا هروبها ،وليس يدق وال يوضح من

ات الراء ال فرار لينسجم مع هذا

اللعنى.
يما فا قان ال اعرا( :تاقال ،2000،ص).61
و حات على حلم كاباسا جهم ذات
الاج األسطار الط

باح

بديع القسلات

تعن سكين األقدار
وق كأس اللات اللرا
مزقت الخدين الارديين
في دح

ات نالسينا ليكال األبر  ،وليعز السكال والهدوء الذ

هلسا رهيً ا ي ساوق وداللة ال قد ،فالط
ً

مليح الاج اغ ي فا لحظة غدر ،وسقا كأس اللات م رعة دهاًقا،

واللات ل هديا وهلاد وسكال ال ينسجم معها ساص
ي جلى فرار الحرف أجل

يغ ى اللعنى ،وليسبغ على اإليقاع

ات السين.

اره فا نق يدا حلما قان فدوص( :تاقال ،2000،ص).69 ،68 ،67

حللت ،رييت ق ائد قلبا ال ا لم يقلها
لات واحدا عد يلرص ،حزنت وقلت إليها
يللللها جثثًا ورفات
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كيت عليها وغسل ها الدماع
وسلل ها للهة الرياح
رجعت خ ا حنين ك ين فارغ ين
وال شرود حزين يدب على مقل ا وذكرص
معبدا ي هجد قلبا لدي ويياء ال لاع
بنيت لها ً
لذكرص ق ائد ما ت وليس لها من رجاع

لع يبر ما يل نا فا الق يدا السا قة فرار الحروف اللهلاسة  ،إذ بلغت يربعة وس ين حرًفا ،ملا يشاع
فا الق يدا يجااء هامسة ،وورث اإليقاع نغلات ل يية ناسة الحالة الن سية لل اعرا ال ا وجدت ن سها لالية
الافاض ،جر وراءها يذيان ال

و لاك ليب ها ،فقدت ك شاء ح ى ق ائدها ال ا النت ينها س فال ال اء

الاحيد ال امد فا وج الزمن ،إال يل هذه الق ائد لات وال عاد قادرا على سرد يحاسيس ال اعرا ،وهذه األجااء
سكانا
الداللية ينسجم معها فرار هذه الحروف اللهلاسة ال ا حي على السكال ،ألل م اررا ال قد بث فا الن س
ً
يبديا.
ي ًليا ،و يع فا الذات
هدوءا ً
ً
يما فا ق يدا نمرثية ل اء جلي ا ف قان فدوص  :نتاقال،2000،ص.58،59ا
نقيا ورهيً ا
ال ش يً ا كالياء ً
جليال ومعافى
ال
ً
أميدا لاجاد ال
ً

ديق العلر

ونبف ال عر
مم شع بريق ق يد من عيني الحالل ين
عرف يقالما
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يل

يوراقا

مم بزغ يماما ت ًال قلرًيا
و لاهى فا يشعار
ةار ارًا ،إذ
ملا ي ة ةةار إلي يل يحرف اللد فا هذه الق ة ةةيدا سة ةةج حية ة ًا

اق على غيرها من الحروف،

جليال ،معافى ،وجاد ،
ةيقيا ي س ة ةةق والحالة االن عالية لل ة ةةاعرا ،فالفللات ن شة ة ة يً ا ،رهيً ا،
ً
ةجاما ماس ة ة ً
و حقق انس ة ة ً
ةةديقا ،بريق ،ق ةةيد  ،الحالل ين ،يقالما ،يوراقا ،يماما ،لاهى ،يشةةعار ا ة ل على يحرف اللد ال ا عد
جليعا مجهارا ،و ل ا
يوضةةح األ ةاات فا السةةلع  ،فية ًةال عن ينها
ً

قاا رددها ألل َّ
النَ س يل د معها ،ويسة لر

يار الهااء فا يثناء النطق بها الجريال حرية ،والاضاح السلعا _ كلا يرص إبراهيم ينيس _ يعد يهم فارق بين
األ ة ةاات السة ةةامنة وي ة ةاات اللين ،فها

ة ة ة تبيعية ال مك سة ةةبة من تان يو نبرا ،ف ة ةةات اللين يوضة ةةح من

ةاحا فا السةةلع عد ي ةةاات
األ ةاات السةةامنة طبيع  ،والليم والنال ومعهلا الالم عد من يمثر األ ةةاات وضة ً
اللين ،لذلك سة ةةليت يشة ةةباه ي ة ةاات اللين (ينظر ينيس  ،1979 ،ص ، ).27وليس ذلك فحسة ةةة ،ب إل فرارها
يس ة ة ة ة ة ة ةهم " فا إيجاد ناع من النغم واإليقاع اللفثر عات يا فا الن س ،من جراء ما رك هذه الحروف و فرارها
الل ناسق ،من ام دادات ن سية ماحية"( .الفبيسا ، 1982 ،ص .)146
نسجم بذلك هذه اللقطاعة ال عرية ال ا قام على و ف

ذهبيا
ديق قرية إلى الن س ،ي سل تيً ا ً

ياما عد آلر ،نسجم مع
عبر مسامات وجاد ال اعرا ،وي غلغ فا كيانها ،ي لطى حياره فا حاضرها وي عاالم ً
يحرف اللد ال ا يسهلت فا إفساح اللجان لل عبير علا يع ر الن س حرية دول قياد يو معيقات ،وهذه األحرف
ال ا يل د معها الن س ،و خرج حرا تليقة من دول يل يع رضها عائق سهم فا إض اء ام داد إيحائا نا ع من
فيال عن يل هذه األحرف ل لك " قدرا فائقة على ال لال اللاسيقا ،حيث
ام داد الن س فا يثناء النطق بها،
ً
لنح الل لقا لحانا مخ ل ة ،و أثيرات ن سية م ناعة ،و خلق ناعا من االنسجام بين اللاسيقى والحالة الن سية
لللبدع" (م انة  2000،ص .).147
وملا ينبغا اإلشارا إلي يل عف الق ائد اش للت على فرار واضح لياء الل فلم كلا فا ق يدا نمرثية
ل اء جلي ا :نتاقال،2000،ص60 ،59ا
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أميدا لاجاد ال
ً

ديق العلر ونبف ال عر

مم شع بريق ق يد من عيني الحالل ين
عرف يقالما ،يل

يوراقا

وجها ت ًليا قلرًيا
مم بزغ يماما ً
و لاهى مع يشعار فا ك مساء
يفوبنا مهد رقاد  ،ويدثرنا الدفء يلي على وجها
ويقان :مساء الخير
فإذا ال بح ن س وشدت فا األغ ال الطير
قام يداعة يج انا
يلسح الف ين الناعل ين جبينا ويقان:
ال منا واح

باح الخير

مساحة ليلا ونهار

ونبعا
فلس ة لاجاد ال
ً
للس ع ْ رَا مراً ما بين اسم وفع وحرف ،و"ياءات
ف نز هذه الق يدا بياء الل فلم ال ا فرر على ام دادها َ
الل فلم فيها ها اللبنات ال ا قام عليها الق يدا لحق ال ع واالسم والظرف ل

رف ال عر إلى الذات ال ا

قايا فف في ما عداها ،وهذه الياءات ها عالمة األنانية وعالمة األلم" نعبد البديع1969،
ظهر الهار األنانية ً
غائر فا لا را وجادها ،م جذ ًار فا يرومة
،ص63ا ،وال اعرا م أللة يمثر منها ينانية ،فها ما الت عيش حزًنا ًا
ذا ها ،ما ان اللاضا يلقا ظالل على حاضرها ،و بذلك الءمت ياء الل فلم مع

ريح شعر إلنسانة ماجاعة،

عبر يللاً دفيناً ،و حاون جاهدا يل ثبت حيارها اللكلام ك ما يو يت من قاا.
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جماليات التكرار في ديوان...

تكرار الكلمة
دائلا مح ارا اللعنى الذ
ظ الفللة ً

فدي  ،وها وإل كانت حل داللة ،إال يل دالل ها ظ مح ارا

فيال عن يل قيل ها زداد ا ساقها وانسجامها مع ما
اللعنى فقط ،وال فاد هذه األهلية عدص لك الاالي ة،
ً
يجاورها من كالم ،و بدص يهلية فرار الفللة دال السياق الذ وجدت في  ،فال يجا دراسة هذا ال فرار لعزن
عن سياق العام " ولا فع َ ذلك للةا بين إال يَشياء مكررا ،ال يلكن يَل فد

إلى ن يجة ما" (ربايعة2001 ،م،

ص ،) .160ويعد فرار الفللة "ي سط يلاال ال فرار"ناللالئفة،1981،ص264ا و "يمثرها شياعاً بين يشكال
اللخ ل ة وهذا ال فرار ها ما وقف علي القدماء كثي اًر ويفاضاا فا الحديث عن فيلا يسلاه ال فرار الل ظا ،ولع
القاعدا األولية للث هذا ال فرار يل يكال الل ظ اللكرر وثيق ال لة اللعنى العام للسياق الذ يرد في  ،وإال كال
ل ظية م فل ة ال فائدا منها وال سبي إلى قبالها"( .عاشار ،2003،ص )60
إال ين الرغم من ذلك ،فإن يح اج إلى حذر وان باه ،ح ى ي رك

لة واضحة على جسد النص فيغذ

معا ،وي أ ى ذلك لل اعر إذا " اس طاع يل يسيطر علي سيطرا كاملة ،ويس خدم فا
اإليقاع والداللة فا آل ً
ماضع  ،وإال فليس ييسر من يل ي حان هذا ال فرار ن س ال عر إلى الل ظة اللب ذلة" (اللالئفة ،1981 ،ص،263
264ا
يظهر هذا الناع من ال فرار فا دياال اللحن األلير

ارا الف ة ،وكأل ال اعرا اع لدت علي فا ال عبير

علا يخ لج فا ذا ها ،ويجان فا لاترها ،فها وبال وعا لطت كللات مركزية اح لت ال دارا فا ذامرا وجدانها،
قياسا غيرها.
فط ت على سطح الدياال ل فال األبر
ً
ومن يبر ينااع فرار الفللة عندها نال فرار االس هاللاا ،وها" فرار كللة يو عبارا فا مطلع ك بيت من
مجلاعة يبيات م الية" (شر ح ،2005 ،ص ،)8ويس هدف هذا الناع من ال فرار " فا اللقام األون اليغط على
حالة لغة واحدا و اكيدها عدا مرات

يغ م ابهة ومخ ل ة من يج الا ان إلى وضع شعر معين قائم على

مس ايين رئيسيين :إيقاعا وداللا (عبيد ،2001 ،ص19-18ا
ف ا ق يدا نحااريةا قان فدوص ( :تاقال ،2000،ص 9ة ة ة11ا
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جماليات التكرار في ديوان...
ينا الال مال
ينا الاليوال
ينا األبد السرمد
والالنهاية
ينا اللاء حلم ال حارص
ينا عبقر ال عراء
ينا مبدع اللعجزات
ينا اللاء وردا روحك عط ى
ينا اللاء محيا اللاات

ي فرر اليلير نيناا فا بداية ك سطر ،والل فلم هنا ها نالبحرا ،فال اعرا حاور هذا البحر الذ يلح عليها
اللجاء ،ويس درجها إلي لفنها ظ فا حالة لاف من  ،و نظر إلي على ين مجهان يغل الغلاض ،فيحاون
بديد هذه اللخاوف ويعرفها بن س  ،على ين لارق لقاانين الاجاد والطبيعة ،فها محط ينظارنالبحرا الذ يلث
الال مال والالمكال والاليوال ،واألبد الالم ناها ،والالنهاية ،واللاء الذ عز فا ال حراء وجاده ،هذا البحر ك
ما ها غير ماجاد ،وك الذ

يس حي

النص ال عر بني ًة م سقة  ،إذ إل م

ح يل  ،وهذا الناع من ال فرار " يك ف عن فاعلية قادرا على منح
فرار من هذا الناع قادر على جسيد اإلحساس ال سلس وال ا ع  ،وهذا

ال ا ع ال كلا يعين فا إثارا ال اقع لدص السةامع  ،وهذا ال اقع من شأن يَل يجع السامع يَمثر ح اًز لسلاع ال اعر
واالن باه إلي " نربايعة ،2001،ص15ا
اضحا فا الق يدا ذا ها ،إذ نجده ناتًقا عبر ام دادها ،وهذا ما يفكده قان ال اعرا
يبدو ال فرار االس هاللا و ً
فا مخاتبة البحر الذ يلح عليها اللجاء إلي و

ر ها على ال رار :نتاقال ،2000،ص9ا
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حنانك يا حر ماؤك ملح ومات
وينت النقييال
ينت الثراء البهاء الهناء
والن اا الل هاا
وينت ال ا ر ،ينت ال لزق
ينت ال الو العقان
وينت ال راع وينت اليياع
وينت القا الع ا
أميدا على حقيقة وجاده ،وإيلانها العليق
هذه ال ف اررات ليست إال ً

يز للخاوفها من  ،فها
وبقد ار  ،و عز ًا

ناعا
خاتب وكأن ماث يمامها راه ير العين ،اج مخاوفها نحاه ،برر هروبها من  ،وها بهذا ال فرار ي ا ً
من الااقعية على حاارها ح ى يكاد الل لقا يفمن أل البحر يقف يمامها ك غلاض و خب  ،وينهف ال فرار
مهيلنا على النص يعيد دالل وي د ي رها فيكسبها علًقا.
مللحا
هنا
ً
ً
يما فا ق يد ها نوردا ديسلبرا اللهداا إلى ال يخة ما ا قان فدوص :نتاقال ،2000،ص16ا
تلعت علا ويهدي نا
م هذا الجل ة ة ة ة ة ةان
وك ثراء الحي ة ة ة ة ة ة ةاا
وك ينابيع هذا ال رح
وك اب سامات قاس قزح
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جماليات التكرار في ديوان...
و بر كللة نم ا كام حيارها ،إذ

ح ك سطر شعر ل فكد ما يجان فا لاتر ال اعرا ،ال ا دل

على يل الللدوحة م در لف اب هاج وفرح ،وينها اس اعبت ك مباهج الحياا ،وشكلت نقطة فارقة فا حيا ها ك
ما جادت

يلينها ،و ي

قلبها الااسع من إمرام لها و قدير للاهب ها ،ومن هنا ندرك يل "يسلاب ال اعر

الخاص ولغ ال عرية جلى فا تريقة ال ياره لل ردا وألل اال و راميب  ،ومن لالن ما ين أ بينها من عالقات
حية حكم بنائها ال نا" (.يبا العزم ، 1988 ،ص)148
فهذه ال راملات الداللية اللنبثقة من فرار كللة واحدا حل اللعنى ذا لفنها حي على دالالت يعلق،
يدت إلى إغناء الجانة اإليحائا ،و غذية البنية الداللية للنص ،وك ذلك سبة ما ينبئ عن ك هذا الزلم الداللا،
والبذخ اإليحائا الل الد عن هذه البنى ال ف اررية الل ابهة ال ا لعة على و يرا اإليقاع ،و فثر في
ح ى بلغ الذروا الداللية ،وذلك حينلا ي

تا
عادا وهبا ً
ً

النص حد ال خلة ،فال يعاد عد ذلك يس اعة مز ًيدا من ال ف اررات.

قد فرر الفللة على ام داد اللقطع يو الق يدا ،ولفن هذا ال فرار يكال

ارا ع اائية مبعثرا وال يح

ال دارا فا السطر ال عر وي بدص ذلك يوضح ما يكال فا قان ال اعرا :نتاقال ،2000،ص34 ،33ا
وحد ينا
ال شاء ينا
ينا ال
وحد فا كال مهجار
في الحة جلد
في الحس بلد
وينا الط لة

با للحة و ه ا.

نجد اليلير نيناا ي فرر فا اللقطع السابق وضلير الل فلم " يقرب ال عبير من النطق ويامئ إلى مباشر ،
أميدا على ذات
وإل كال يلجأ فا ال ياغة إلى ما يجعل مباش اًر" نالعيد، 1987،ص.14ا وهذا ال فرار ليس إال ً
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ائدا فا عائل ها،
ًا
ال اعرا ،واس
فردا ً
ياما بال وجادً ،
حيار ألناها ،وإثبا ًا لاجادها فا هذه الحياا ،لك ال ا كانت ً
بال حين دافئ وال يم رؤوم ،وال يب عطاف ،وال يخ رحيم اس ثناء يليها إبراهيم الذ كال الرئة ال ا ن س بها،
والنافذا الفبيرا على عالم ال عر واألدب ،ك ذلك ورث ال اعرا عقدا دفينة قديلة قدم األ ن ،مس احاا من الشيئ ها
ومن ال جدواها على ام داد سناات للت ،فقد ضربت لنا هذه اإلنسانة " يروع

ار للعاناا ال اا العربية و لادها

فا وج يارات القهر والحرمال والعادات البالية" (درو ا  .2005 ،ص)60
حيار للاض مثخن الجراح ،وذكريات يثقل ها الخيبات ،وها بهذه ناألناا خلق
ًا
وهذه ناألناا ليست إال اس
ٍ
للاض يساد ،فا محاولة جادا للحا هذا اللاضا ك
مناقيا
اقعا
ً
و ً

ا يل  ،وال أميد على وجادها فا الحاضر،

دوما ،يعاقر حزنا
دح ناألناا ك ما يو يت فدوص من عزم ،ل قان للعالم يجلع :نينا هناا وحيدا كلا كنت ً

ل

اللنساب ،ويلهث للف سراب الحة اليائع فا فلاات العلر ،و" األنا -عند فرويد ها الذات كلا يدركها
ي

ار ال خص لذا  ،وها مظهر ال خ ية الذ

احبها

يدن على درجة معينة من الاحدا والهاية النسبة لل رد

يحيانا ) (Selfملرادف للذات  ،وها مظهر شعار لل خ ية ،ويس لد
لالن حيا  ،ويس خدم هذا الل طلح
ً
تاق من نالهاا الذ يع بر م در البااعث الغريزية ،ولفن يكبح جلاح نالهاا ،عن تريق طبيق األوامر الخلقية
لألنا األعلى"( الخ ا نة ،د .ت ،ص ،)261ومن هنا فال هذه ناألناا ليست مجرد بنى ف اررية ،وإنلا ها عبير
فنا م خم ك ما يع ر ال اعرا من ان عاالت ،وما يع ف بها من يحاسيس ،وبذلك يغدو هذا ال فرار عن ًار
بنائيا يسهم فا
ً

كي اللحلة الداللية للنص ،ويحل

ناميا.
عدا
ً
جلاليا م ً
ً

حيا
ًا
حير ناألناا هنا
سلبيا ظهر في الذات يعجز ما فال ،فها غير قادرا على يل نسج محي ً
طا ً
حيار ً
اع مع  ،وغير قادرا على ال أثر وال أثير غيرها ،ألنها عيش فا عالم لاو ع ف

فيال عن ينها
الاحدا،
ً

كثير ما فر
اع ادت على يل فال مسلابة اإلرادا ،ال حق لها فا إبداء ير يو ال عبير عن رغبة ،ملا جعلها ًا
االن حار وها على حد عبيرها" ال اء الاحيد الذ يلكننا يل يمارس من لالل حري ا ال خ ية اللس لبة ،كنت
يريد ال عبير عن لرد

االن حار ،االن حار ها الاسيلة الاحيدا لالن قام من اللم األه "

ن تاقال،1985،

ص)58 57
يما فا قان ال اعرا  :نتاقال ،2000 ،ص27ة ة28ا
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جماليات التكرار في ديوان...
والنغم األحلى فا علر
حكا فا هلس عن حة
ها يغرب حة
حة األلت يلاها
حة األم لااحدها
حة

ديق ل ديق

يا سيد قلبا
هذا حبا الظاهر لفن
فا قلبا شاء آلر يخ بئ وراء ال لت
فنجد كللة نالحةا قد فررت ست مرات ،ل غدو بفرا مركزا فا جسد النص ،دور فا فلفها الدالالت ،وملا
ال شك في َّ
يل " رديد وحدا لغاية ال يغير من قيل ها الداللية ،سااء يمانت الاحد ال اللكرر ال م
من

ل ين يم

ل ين ،فالفللة ن سها يلكن يل ح ظ اللح اص الداللا ن س  ،و غير على مس اص الفثافة ،وهنا يأ ا ال فرار

ليفكد نلا الفثافة ،فالفللة اللكررا يقاص من الفللة الاحيدا" (ماهن ، 2000،ص458، 457.ا
فقدا ،فقد
فال اعرا مألاذا بهذه الفللة لا حلل من معانا الع ق والال  ،ها ال ا لم عرف الحة إال ً
وئد فا رحم قلبها قب يل يالد ،وذلك حين كانت ت لة عائدا من اللدرسة يعجة بها جار لها ويهداها وردا ف ،
ف اء األقدار يل يراها

ديق يليها نياسفا وينق ل الخبر ،فيحكم عليها البقاء حبيسة اللنزن ،هنا كانت هذه

كامال ائهة فا دوامة الحة الل قاد الذ
ًا
الل اعر البسيطة الخيبة األولى فا حيا ها ،ل ظ
علر ً

عز وجاده،

وبذلك نجدها حدث عن حة يخ لف علا ها م عارف علي  ،حة األلت ألليها واألم لاحيدها وال ديق ل ديق ،
هذا ها الحة الذ يل

ال اعرا ولبرت

ناف  ،ع قها إللا ها وحنانها عليهم والسيلا إبراهيم الذ شك ما
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جماليات التكرار في ديوان...

دمة حقيقية اه ز ل وجدانها ،حة ال ديق ل ديق والرفيق لرفيق  ،هذا الحة الباقا فا نظر ال اعرا ألن مبنا
فعال.
على ال دق يوًال ،وها الحة الحقيقا الذ ترق اب قلبها ً
ليس غر ًيبا يل فرر كللة نقلباا فا الق يدا ذا ها وال ا حل عناالن فا هذا الاقتا  ،فقد فررت هذه
معا فهلا م ال م ال ك واحدا منهلا
الفللة ست مرات ل ك
ً
معادال مركزًيا لفللةنالحةا ،ول ناسق الفلل ال ً
وجعا ،للا حير بهذه ال ارا البار ا على ام داد
فل األلرص ،ولاال يل هذا القلة الذ حلل ال اعرا قد فاض ً
شيئا ف ًيئا كللا ار عت و ير  ،وبذلك يخدم الداللة العامة فها وإل
الق يدا ،ويقام ال فرار هنا باالي ة نامى ً
مانت والي

األولى " مقرونة ب رديد النص على ضاء من ال

ال عرية عن تريق رجع ال دص الذ

ي  ،فإل الاالي ة الثانية مر بطة ب جسير اللقاتع

لثل الداللة العامة ،ف االى ال ار ال عرية ،و ناثر محققة راملاً م هدي ًا

يغنا العل ال عر لفن فا جاهره ينظم الخطاب الذ

حكل عالقة العام الخاص" (.شر ح ،2010 ،ص)19

ونراها فا ق يدا يلرص قان :نتاقال ،2000،ص6 ،5ا
ما لت يحاون ما لم ياجد كا يعطي وجاد
ويحا ر ك مساحات األم اللن اد
يحبسها فا سجن ق يد
يقرع اب ال لت فيغرق هذا العالم
فا اللاسيقى ،ويغنا ي

ى يشعار الحة الل اهج

للاتن ال عة الل قاد
جدا
عيدا ً
لفن يبقى األم اللن ادً ،
يس اتن يرض الالماجاد
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جماليات التكرار في ديوان...
قام الق يدا على فرار ال ع الليارع

ارا الف ة ،ف يها ع َ را يفعان ميارعةن يحاون /ياجد /يعطي /

يحا ر /يحبسها /يقرع /فيغرق /يغنا /يبقى /يس اتنا ،وال ع الليارع يدن على ال جدد واالس ل اررية ،وكأل
ال اعرا عيش فا دوامة من اليأس ال سبي إلى ال فاك منها ،فها حث الخطأ حثًا عن األم  ،هذه اليالة
يرضا غير ماجادا ،فها ال مكال
اللن ادا ال ا سعى وراءها منذ من ،إال ين يأبى الظهار ويفثر يل يس اتن ً
ل فا هذا العالم الااقعا ،وك هذه اللعانا الدالة على حث ال اعرا اللس لر عن األم  ،وهروب الدائم منها
سق وداللة ال ع الليارع الذ
حقيق ك ما

يعج

اللقطع السابق ،وليس يدن على يأسها والل الد من عدم قدر ها على

دائلا يهدافا ،ولفننا لم يحقق إال يقلها"
با إلي ن سها وي جلى ذلك من لالن قالها " لقد عرفت ً

( كار ،2010 ،ص101ا
ومن الالفت فرار ال ع لذنا فا ق يدا نين ادا اللطرا ،فقد فرر هذا ال ع يربع مرات فا مقاتع
مخ ل ة :نتاقال ،2000،ص33 ،32ا
مال وراء البنت الط لة ع را يعاام
حين دع

ات مخناق الدمع:

حنانك لذنا
......................
يه ف ،يرجا ،ي اس :
الللنا حت جناحك
يغثنا لذنا
من ع را يعااما
فأنت إ ًذا يمام ت لة حل على الهرها ع را يعاام م خلة الاجع م ردا الحزل م حانة الفآ ة ،اس فا
حانيا ،رجاه ك ما يو يت ها من قاا وما يو ا ها من رحلة يل يخل ها ملا ها في
ذاك الذ يلاح لها تيً ا ً
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من وحدا وشاق إلى الحين الدافئ ،ففأنها هيم فا فراغ بال عائلة بال يه بال يب يو يم ،وهذا يفكد على ينها
عاشت ت الة يليلة ،وهذا يدل على يل ال فرار إنلا «يق رل دائلا الهااجس واألحاسيس األساسية ال ا دمن
الحيار فا البيئة الن سية فا ال اعر (تبانة،1986 ،ص).217
وفا مقطع آلر فا الق يدا ذا ها قان بلهجة اللس غيث :نتاقال ،2000،ص36اا
من الللة يياما لذنا
وسع لا حينك دعنا
ي اسد

يمنا وسالم
درك امنحنا ً

يا بلسم جرح اللطحانين
ولالص اللنباذين اللحرومين
لذنا! لذنا!
وملا جدر اإلشارا إلي يل ال ع نلذناا قد فرر فا هذا اللقطع ذا ثالث مرات ،وكأنا بهذه الط لة ة ة ة
ال ا لث ال اعرا فا ت ال ها ة ة ة ة قد بلغت ذروا حزنها ويللها ،وكأنا بها ل قط آلر ين اسها فا هذه الحياا ،وكأنا
بهذه الط لة س جلع قااها ل

رخ آلر

رلة لها ويعالها ،س جد

عطف الحانا ،و س در إحسال قلب  ،ومن

هنا كال لل فرار دور فا إثراء اللعنى وإض اء ماسيقى لطي ة ي يف بها النص ،فالحركة اإليقاعية باجاد ال فرار
شيئا ف ًيئا ل ا
علا فا النص ً

هذه ال رلة اللدوية إلى ي عد مدص .

تكرار العبارة
وها يل فرر العبارا فا الق يدا غير مرا ،حيث

غ مساحة معينة من الق يدا و بر للقارئ على

تا مييئة ل ت الل لقا و د ان باه  ،ومن يبر العبارات الل فررا فا ق ائد هذا الدياال،
ام دادها ل ك نقا ً
عبارا ن ما الذ يللك يل ي عل قلةا فا ق يدا نإن اللحن األليرا .قان ال اعرا :نتاقال ،2000،ص53ا
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ما الذ يللك يل ي عل قلة
يظ ال عر والحة قرينين من الجن
ل يقين

ال يبرحان

ما الذ يللك يل ي عل قلة على تان اللدص
.......................
ما الذ يللك يل ي عل قلة
يحة الحة للحة ولل عر
ما الذ يللك يل ي عل
لافق ينبف ال عر ولل عر علي
سطاا السيد واللالى األمير
فقد فررت الال مة ن ما الذ

يللك يل ي عل قلةا يربع مرات ،ل ك ومية داللية ثير القارئ و س ز

قد ار ال أويلية ،و اقظ ساؤال الللحة حان إ رار ال اعرا على هذه البنية ال ف اررية ،ومنحها حق ال ااجد فا ك
مقطع من مقاتع الق يدا ،وهذا ال فرار إنلا يدن على عجز هذا القلة عن ا خاذ قرار عات ا ،فها مسلاب القاص
شيئا ،فها م علق ال عر وهذه ال ف اررات طاف حان هذا اللعنى و دندل اللحن ذا  ،فها نذرت
ال يللك من يمره ً
بدال من كللة نقلةا فا
قلبها لل عر الذ ل سطاا وسلطال على هذا ال فاد ،و ك كللةن الخافقا ال ا جاءت ً
يللك يل ي عل لافقا هزا إيقاعية و دمة جأ القارئ الذ

الجللة األليرا نما الذ
ل فسر ال اعرا يفق اقعا
مس احاا ملا يف

و حلق لارج  ،ف ك

كللة لافق

اقع مجاء كللة نقلةا

دمة داللية نا ية بداللة يعلق من سا ق ها

هذه الفللة من داللة.
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ويامف فرار العبارا ارًقا فا فياء ق يدان السفان الفبيرا،إذ نللح عبارا نما الذ

يجع ا فا غير

ماضع ،ونظرا لات ة على الق يدا ف يك للالحظة هذا ال فرار واضح اللعالم ،قان فدوص :نتاقال،2000،
ص 21ة ة 24ا
ما الذ يجع من

ا ك يفًقا

.........................
ما الذ يجع لا من
جناحا نارس يعلا ويعلا
بهلا عبر محيطات وآفاق عيدا
ما الذ يجع من

اجا إلى
ا ك معر ً

ملفات اهر الياء إذا حاذي يدناك من
ما الذ يجع من فرًحا يسع األرض
..................
سكنا
ما الذ يجع لا من
ً
ومال ًذا من ضياع
ما الذ يجع من

ا ك نهرين

حنينا وشجن .
ي ييال أعلاقا ً
تاغيا فا النص ،ويهيلن علي
حيار
ًا
وهذا السفان يللك
ً
دوامة من ال ساؤالت ال ا ال ن ها ،فها فا حالة

ارا واضحة ،وها ما يجع ال اعرا حام دال

سعيا حثيثًا
راع ن سا عليق الد عن هذه األسئلة ،و سعى ً
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باعا فا النص،
للح ان على إجا ة يقر بها قلبها ،و ركن إليها ن سها ،و لم األسئلة يالد دفقات داللية االى ً
ما يعيد الجانة اإليحائا ،ويجع الل لقا فا حالة حث دائم عن إجا ات.
جه ال اعرا سبة علقها بهذا ال ات الذ

ي سل إلى لبايا ن سها ،وين ذ عبر مسامات روحها ،ليس قر

هناك فا يق ى مكال فا ذامرا القلة ،ذاك ال ات الذ
هديا اس فان ها ي دح

نقيا يس
ا عذًا ً

يأ ا من وراء ال لت الذ

يخيم على عاللها ،فا

يحزانها ،ولفنها ما الت جه السر وراء ذاك ال ات ال اعر

اللنساب ،ويمثر ما ي ناسة مع هذا ال راع الن سا واالن عاالت الداللية ،وال ا رات الباتنية اس خدام
اللعبرا عن حالة اليياع وال

يغة السفان

ت.

وملا ي ار إلي فا هذا اللقام فرار عبارا نما يحلى الحة وما يبهاها فا ق يدا نين ادا للحةا ،و جلى
جلاليات هذا ال فرار من لالن ذلك األثر الذ

يخل

جدا وغنية
فا العلق الداللا للق يدا ،والق يدا تايلة ً

لعال كثيرا ،ل ح القارئ آهات شعرية ،و بر عبارا نما يحلى الحة وما يبهاها واضحة جلية ،ل ظ مرافقة
للل لقا ن ق مع من مقطع إلى آلر ،ف ردد هذه الجللة ست مرات فا الق يدا ،ل فكد على يل الحة وبالرغم
مييئا فا حياا ال اعرا ،ينار لها الللة هذا القلة ،وبدن لك ال ارا السلبية
جانبا
من نهايا غير اللافقة مث
ً
ً
دائلا"
للرج  ،ال ا كانت راسخة فا وجدال ال اعرا ،م لثلة األب القاسا الذ ال يك رث لاجادها ،إذ كال ينع ها ً
كللة نالبنتا ويس عل ضلير الغائة ح ى فا حيارها ،فيقان " :قالا للبنت يل ع كذا وكذا" نتاقال،
،1985ص57ا  ،وإل دن هذا اللقة على شاء فإنلا يدن على يل " األب لم يكن يل ت إلى الط لة سبة جنسها
األنثا " (عادا ،1998 ،ص ،)،38وليس ذلك فحسة إذ ي جسد " شعار الالام راث الذ

يعبر عن والدها

حركة يده اللس هينة و اللس خ ة ،حين يعرف يل ابن قد شرعت ب علم نظم ال عر" ( .بدر ،1996 ،ص ،)13
لثال األب شك لها ليبة كبيرا غرست جذورها عليقا فا قلة فدوص اإلنسانة قب ك
فالرج األون فا حيا ها م ً
حاجز من الخاف بينها وبين ك رج
ًا
شاء ،وولد فا داللها عقدا دفينة ،وشيد

ادف فا حيا ها.

وال يلكن فهم قلة فدوص و سير ضياعها وسط يشعارها ،و رجلة هذا ال رد العات ا لعزن عن حقيقة
حرمانها من ت لة لم خامره عد ،ولم ذق لذا  ،ب إل معاقب ها على هلة الحة سبة وردا ف  ،جعلها ع قد
وجلاال يكافئ هذه العقابة القاسية ،وغالة شعرها فا هذا الدياال ها محاولة اس نطاق هذه الل اعر
يل للحة لذا
ً
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حبا ،فقد عاشت رهينة محبسين :جدرال منزلها ،وجدرال قلبها اللنغلق على ذا  ،وهذا ما يفكده قالها":
ال ا سلى ً
يذكر كيف كنت بهذه السن من ال با ومعا تلاحا ا محباسة بين يربعة جدرال ،ليس هناك ي

اا

بينا

وبين العالم الخارجا" .ن كار ،2010،ص45ا
ليس يدن على فرار العبارا فا هذا الدياال من فرار جللة ن اللحن الةأليرا ،فا ق يدا نإن اللحن
فيال عن ينها ال يرت ل فال عنا ًانا للدياال،
األليرا ،فقد كانت عنا ًانا للق يدا ،وآلر عبارا فا الق يدا ذا ها،
ً
ف

در واجه َ األولى ،ل رسم بداية اللقاء بين وبين الل لقا ،ول غدو الع بة ال ا يلج من لاللها إلى فحاص ق ائده،

وليس يدن على يهلية العناال من كان " بنية رحلية الد معظم دالالت النص"  (.قطاس ،2001 ،ص)131
نعم إن اللحن األلير ل دوص تاقال ،والعزف األلير لحروفها ،وال دص األلير إليقاع شعرها ،إنها اآلل
خط السطار األليرا فا اريخها ال عر العريق ،و خلف لنا آلر ذكرص س
الذامرا ،ومن هنا ي بدص لنا ما لهذا العناال من داللة جاو والي
خلا الدالالت ال ا
نًام ً

عيدا فا يق ى مكال فا
بث ً

اإليحائية الداللية ،ليغدو فا نهاية اللطاف

عيدا فا فياءات ليال  ،ي ساءن  :ه كانت
ق تاقات القارئ ال أويلية ،ليحلق ً

فعال درك يل هذه ها آلر معزوفة شعرية لها؟
فدوص ً
و بدص اإلجا ة على هذا ال ساؤن من لالن األل اظ ال ا اش ل عليها الدياال ،وكلها نبئ ال ناء اللح م،
واللات الذ يحام قر ًيبا منها ،و ي ربص باجادها عل يق ن ها فا ساعة غ لة ،والل أم لق ائد الدياال سيدرك
وجعا ،كلها جسد
إيالما ،وكللات يشد ً
هذه اللعانا ،ويفمن ينها مجرد نلاذج سيطة من دياال فاض لعال يمثر ً
ففرا اللات اللعنا الروحا قب اللات الجسد  ،و نبئ أل ما بقى من العلر ال يس أه ال يحية ،ويل ليس
ثلة ما يس حق ك هذا العناء ،فأنت آلر علرك س عيد شريط حيا ك ليبة لا يلرص ،و س رجع ذكريا ك تعنة
إثر تعنة ،فأنت منذ البداية عائم فا فراغ العلر ،جلع يوراق اللخ لطة برماد السنين ،جثم فاق

در الجرح

و حل معك قية نبف ،وي دق ما يدل على هذه اللعانا اللنثارا فا ياعيف هذا الدياال ق يدا هديها
ال اعرا ل ديقة لها عناانها نيا ابياا قان فيها :نتاقال،2000 ،ص43ا
قدر رماك على فراغ ال قل ة ة ة ة ةك في يرض
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ال ظلك فا م اه سلاء
قدر رماك على فراغ
حين ينت سطت ك ك في

افحك الهااء

و قان فا آلر مقطع فيها:
اس يقظا ،عاد اف حا عينيك ال جر
وراء اللس حي  ،هذا ال راغ ها الحقيقة
ما من يحد! ما من يحد!
وك ذلك جسيد ل فرا واحدا؛ ينك وحيد فا هذه الدنيا ،لاك يللك

لت يلأل العالم

داه ،لثم جرحك

فعال آلر
ردا دول يل جد من يلد لك يد العال ،يو يلسح عنك غبار السنين ،وقد غدا هذا الدياال ً
و داوي من ً
لحن شعر تربت ل آذاننا ،وسكنت إلي يسلاعنا  ،وال ذت

ذائق نا  ،ليكال لا لة مسيرا فدوص ال عرية ،وآلر

لقاء لنا حرفها الل ألق ،ول بث من لالل آلر ما دار فا للدها ،وما داعة إحساسها ،ل رقد سالم دول يل رك
يسير فا غياهة ففرها ،فقد يتلقت العنال أل جدي ها ل فال حرا تليقة حلق فا فياء ال عر نجلة المعة.
حرًفا ًا

خاتمة البحث ونتائجه
لل ت هذه الدراسة إلى مجلاعة من الن ائج يلكن إيجا ها فيلا يأ ا:
ة ة ة شك ال فرار سلة يسلابية الف ة فا دياال اللحن األلير ،إذ ديبت ال اعرا على االي

ليغدو يداا فاعلة فا

جلاليا ،ويفثر فا ال اا ر النغلا للق يدا.
فيال علا يحقق من نسق إيقاعا يخلق يفًقا
لدمة اللراما الداللية
ً
ً
ة ة ة ة بر يهلية ال فرار من لالن قدر على الف ف عن األففار الللحة ال ا غزو ففر الفا ة ،و س أثر اه لام ،
ل ك لنا رؤية واضحة اللعالم حان مكنانا الخ ية ،وهااجس الدفينة.
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ة ة ة ام لك ال فرار فا شعر فدوص
حيار ارًا على اللس ايين الداللا واإليقاعا ،ليخلق بنية لحلية ربط يجزاء
ًا
غائر يقر فا علق اإلحساس الاجدانا لدص الل لقا ،وهذا ال فرار ال
يثر ًا
النص عي ببعف ،و خلف فا الذات ًا
ينبئ عن ضعف يو عجز ا سلت

لغة الفا بة قدر ما يحل فا يتاائ ي ع ًادا إيحائية لقا ظاللها وارف ًة على

جسد النص و خدم اللعنى العام.
معا ل نسج فياء النص وقدر على اس فناه
ة ة ة ة يعين ال فرار لا يحاي من ان قاءات معجلية و ا ية يافر ً
ذات الفا ة ،والاقاف على قد ار ال نية ،ال ا
حافظ ووعي  ،فا محاولة إلب ار لطا

ف عن سعي الحثيث الس غالن الطاقات اللغاية الفامنة فا

ال ارا اللجسدا للا يجان فا لاتره من يففار وما يع لج فا ن س

من يحاسيس.

فهرس المصادر والمراجع والدوريات
مصادر البحث
 .1ابن األثير ،ضياء الدين،ند .تا ،اللث السائر فا يدب الفا ة وال اعر ،ح :يحلد الحافا و بدو
تبانة ،القاهرا _ م ر  ،دار نهية م ر.
 .2ابن منظار ،جلان الدين،ن1997ا ،لسال العرب ،ح :يمين عبد الاهاب ،محلد العبيد  ،و ،2بيروت
_لبنال ،دار

ادر.

المراجع
 .3ابن إدريس ،علر للي ة ،ن2003ا ،البنية اإليقاعية فا شعر البح ر  ،م  ،ليبيا ،و ،1ليبيا ،من ارات
قاريانس.
 .4ينيس  ،إبراهيم ،ن1979ا ،األ اات اللغاية ،و ،5م ر  ،دار الطباعة الحديثة.
 .5بدر ،ليانة،ن1996ا ،فدوص تاقال،نالالن الفللات اللحكيةا حاار مع ليانة بدر ،و ،1القاهرا  ،دار
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 .7جيدا ،عبد الحليد ،ن1979ا  ،اال جاهات الجديدا فا ال عر العربا اللعا ر ،و ،1دار مطبع محلد .
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 .11ربايعة ،ماسى ،ن2001ا ،قراءات يسلابية فا ال عر الجاهلا،و ،1األردل ،دار الفند .
 .12شر ح ،ع ام ،ن2005ا ،الااهر يسلابية فا شعر بدو الجب  ،و ،1دم ق من ارات ا حاد الف اب
العرب.
 .13شر ح،ع ام،ن2010ا ،جلالية ال فرار فا ال عر العربا السار اللعا ر  ،و ،1دم ق ،دار رند.
 .14تبانة ،بدو  ،ن1986ا ،ال يارات اللعا را فا النقد األدبا ،و ، 3الرياض_ السعادية ،دار اللريخ
 .15تاقال ،فدوص،ن 1985ا ،رحلة جبلية رحلة

عبة ، ،و ،1عكا  ،من ارات يساار

 .16تاقال ،فدوص ،ن2000ا ،اللحن األلير ،و ،1األردل ،دار ال روق..
 .17عاشار ،فهد نا ر ،ن2003ا ،ال فرار فا شعر محلاد درويش،و ،1بيروت ة ة لبنال ،اللفسسة العربية
للدراسات والن ر وال ا يع.
 .18عبد البديع ،لط ا،ن 1969ا ،ال عر واللغة ، ،و ، 1القاهرا  ،مك بة النهية الل رية.
 .19عبد هللا ،عدنال لالد،ن1986ا ،النقد ال طبيقا ال حليلا ، ، ،و ،1غدا د ،دار ال فول الثقافية العامة.
 .20يبا العزم ،تلعت عبد العزيز ،ن1988ا ،الظااهر ال نية فا ال عر الاجدانا لدص شعراء يبالا ،و ،3
م ر ،دار اللعارف.
 .21عبيد ،محلد

ابر ،ن2001ا ،الق يدا العربية الحديثة من البنية الداللية إلى البنية اإليقاعية ،و،1

دم ق ،من ارات ا حاد الف اب العرب.
 .22العيد ،يلنى ،ن1987ا ،فا القان ال عر ،و ، 1الدار البيياء ،دار ابقان للن ر.
 .23عياشا  ،منذر ،ن2002ا ،األسلابية و حلي الخطاب ، ،و ، 1ساريا ،مركز اإلنلاء الحيار .
 .24قطاس ،سام ،ن2001ا ،سيلياء العناال ، ،و ،1األردل مك بة ك انة .
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 .25الفبيسا ،علرال ،ن1982ا ،لغة ال عر العراقا اللعا ر ،و ، 1الفايت ،وكالة اللطباعات.
 .26ماهن ،جال النظرية ال عريةن2000ا ،نالبنية اللغة ال عرية واللغة العلياا ،رجلة :يحلد درويش ،و،1
القاهرا ،.دار غرية للطباعة والن ر.
 .27يبا مراد ،ف حا محلد ياسف،ن2003ا ،شعر يم دنق ندراسة يسلابيةا ،و ،1األردل ،عالم الف ة
الحديث.
 .28م اح ،محلد ،الخطاب ال عر  ،ن1992ا ،اس ار يجية ال ناص ،و ،3الدار البيياء ،اللركز الثقافا
العربا.
 .29اللالئفة ،نا ك ن1981ا  ،قيايا ال عر اللعا ر ،و  ،6بيروت _ لبنال  ،دار العلم لللاليين.
الرسائل الجامعية:
 .30عادا ،نادية :فدوص تاقال ،ن1998ا ،رجلة :عادن األسطة ،رسالة ماجس ير،جامعة بال.
 .31م انة ،نهي ف حا يةحلد ،ن2000ا ،دراسة يسلابية فا شعر يبا فراس الحلدانا ،فلسطين ،جامعة
النجاح ال لسطينية.
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Abstract
The research addresses the repetition element in Fadwa Touqan's Book of Poems (The Last Melody)
since it aesthetically highlights Touqan's poetic style and dyes it with an incredible aesthetic touch. As
we meditate these vocal repetitions, we undoubtedly perceive the degree of the depth of the harmony and
consistency of the text's structural components, and consequently the impact of repetition and its endless
effect on scaffolding the poem's structure. Therefore, studying the element of repetition is indispensable
since it upholds the text denotatively and rhythmically.

Keywords: Fadwa Touqan, repetition, The Last Melody.
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