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مقدمة

أ

ة توجه العقل الستشراف عري قدرة تأملیّ ص الشّ والنّ ةالفنون اإلنسانیرقىعر أالشّ 
ة بیعة والكون، وهذه القدرة لغة خاصّ تجارب الحیاة  واستكشافها، وبعث الحیاة في الطّ 

عن طریقه أن ّشاعرق اإلبداع الذي یستطیع الالخلق واإلنتاج كي تحقّ إلىعة تنز ئلف
بیعة یحاول فهم العالم وتفكیكه، فیعید خلق الطّ ة، و ي على العالم لمسة إنسانیّ ضفی

.ر اإلنسانيبذكاء على أساس القلق والتوتّ 

ته، بمعایشة أفراح وأحزان أمّ خلق إالّ یمجال إبداعي ال إلىبحاجة دوما ّشاعروال
ة واألفكار تطلعاتها، والقصیدة قادرة على اختزال جمیع الحاالت االنفعالیّ و آمالها و 

ة على نا نملك جمیعا القدرة الفطریّ ق بسهولة ألنّ وهذه الوظیفة تتحقّ لمجتمع بعینه، 
جارب التّ كلّ ؤى، و راكیب والرّ ور والتّ اآلخرین بواسطة الصّ إلىترجمة مشاعرنا وهمومنا 

ة من حولنا هي صدى لتجاربنا، ومن هذا المنطلق یسهل علینا أن نستشعرها اإلنسانیّ 
ة ولوحات زیتیة ة ونغمات موسیقیّ بمخلوقاته قصائد شعریّ عر یجعل الكون ونعیشها، فالشّ 

.األفضلإلىد و تسمو بالوج

ة من خالل غنائیته، وهذا ما فس اإلنسانیّ النّ في شعرنا العربي عبر امتداد جذوره و 
ضمن له البقاء واالستمرار وجعله قیمة في ذاته، فكان أن ارتقى بمفهومه وأبدع في 

.هایةتشكیالتها هي البدء والوسط والنّ ت الكلمة بإمكانیاته، وظلّ 

ربي ال یزال یحمل في طیاته الكثیر، كانت هذه المحاولة لدراسة عشعرنا الوألنّ 
شعره اءعبیر والدة جدیدة، فجة عن التّ معاصر، رأى في الحریّ ّشاعرالكلمة عند 

.ةوالجمال رصانة الفصحى، وحیویته وحرارته العامیّ مسكونا بالمرأة والحبّ 

التي ظهرت في عربّیةعریة المن أهم األسماء الشّ ذلك هو نزار قباني الذي یعدّ 
ل خاللها أكبر مملكة خمسین عاما احتّ القرن العشرین، صاحب تاریخ شعري امتدّ 

.هست بحبّ ة تلبّ شعریّ 

ه عر العربي، وأنّ ة في الشّ صاحب مدرسة مستقلّ ّشاعرالفق على أنّ فالجمیع یتّ 
في مفرداتها وفي ةیّ لها خصوص) لغة نزار ثالثة(ة، تسمى اصّ ولد أو خلق لغة خ

ق لنزار نجاحا جماهیریا غة كانت جسرا حقّ طریقة عرضها وتوظیفها داللیا،  هذه اللّ 
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ب

على امتداد الوطن العربي، وٕاذا یعابمعراء العرب وانتشارا ال مثیل له، باعتباره أكثر الشّ 
ة، وما هي أدواته وتقنیاته هذه الخصوصیّ ة مصدر ذلك فأین تكمن كانت لغته الخاصّ 

الكلمة هي الوسیلة األولى للمكاشفة، وكانت هذه المحاولة التي في تشكیل لغته، وأنّ 
.نزار قبانيّشاعرمس خطاها للبحث في تكوینات الكلمة عند التنل

مقدمة وتمهید وفصلین وخاتمة، تناولنا في إلىولتحقیق هذا الهدف قسمنا البحث 
عر كرار في الشّ ل تناولنا التّ عریة، وفي الفصل األوّ ة والشّ مهید حیاة نزار قباني الخاصّ التّ 

كرار في شعر نزار قباني ودرسنا قصیدة اني فتناولنا فیه التّ ا الفصل الثّ العربي، أمّ 
.بلقیس أنموذجا

ة المصادر والمراجع ما واجهناه من صعوبات في انجاز هذا البحث هو قلّ وأهمّ 
عوبات باستنادنا على مجموعة لنا هذه الصّ نا ذلّ في مكتبة جامعتنا بالبویرة، لكنّ ة خاصّ 

نزار قباني شاعر "، "لمرسي حجازي" "نزار قباني شاعر المرأة والوطن"من المراجع 
.وغیره من المراجع".......ننبیلة بركا" "العصر
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.ة عن حیاة نزار قبانينبذة تاریخیّ 

اة في العصر الحدیث شاعر العصور وخاصّ عر العربي على مرّ لم یعرف الشّ 
عر العربي مثل نزار قباني بحیث أصبحت أفق سماء الشّ في ذاع صیته وعال نجمه 

وٕاناثا صغارا وكبارا وأصبحت عب ذكورا أشعاره مرغوبة ومطلوبة من كافة فئات الشّ 
ة التي صنعت نجومیة الكثیرین من نجوم لغنائیّ اة القصائد فاه تلهج بها خاصّ الشّ 
.رب العربيالطّ 

قاد سواء ما تعلق بشعره جدال واسعا ونقدا كبیرا من قبل النّ ثار شعره أكما أنّ 
نت أشعاره دوما عر الذي كان دوما في حالة دهشة كاایاسي، فهذا الشّ سائي أو السّ النّ 

.في حالة ثورة مهما اختلفت موضوعاتها

اء األدب نجد هناك مالذي لمع نجمه في ساالسمذاعریف بهمن أجل التّ و 
.عةصعوبة في اإلمساك بالخیوط التي تقودنا أعماله المختلفة والمتنوّ 

ة جمعها نزار قباني في شخص واحد هو لذلك ارتأینا الحدیث عن شخوص عدّ 
راسة رجل قانون، ومن حیث العمل دبلوماسي، ومن حیث الهوایة والغوایة من حیث الدّ 
الذي كان في البدء نزار قباني خوص في قالب واحد هو كل تلك الشّ یجمعفهو شاعر 

.اسالنّ إنسانا ولد كما یولد الناس وعاش مثل كلّ 

سنة ) مارس(ولدت في دمشق في آذار : "عن میالده ونشأتهنزار قباني یقول 
" توفیق قباني"هر من منازل دمشق القدیمة، والدي ، بیت وسیع كثیر الماء والزّ 1923

عجیب امتازت طفولتي بحبّ ... وهب حیاته وحاله لنا ،....،هتاجر وجیه في حیّ 
وتحطیم الجمیل ادرةالنّ األشكالمطاردة و أجزاء إلىها لالكتشاف وتفكیك األشیاء وردّ 

1."من األلعاب بحثا عن المجهول األجمل

حق في درسته التّ و ة، راسیة بمدرسة دمشق االبتدائیّ حیاته الدّ نزار قباني بدأ 
ة التي حاز بها على شهادة البكالوریا القسم األدبي عام ة الوطنیّ ة العلمیّ انویة بالكلیّ الثّ 

.04موسى حجازي، نزار قباني شاعر المرأة والوطن، دار النفیس، الجزائر، د ت، ص- 1
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على ) 1942(نة الموالیة السّ جهیز، لیحصل فيمدرسة التّ إلى، ثم انتقل 1941
اعر ة الشّ ة الوطنیّ في الكلیّ ستاذهبأره المبكر شهادة البكالوریا في قسم الفلسفة وكان تأثّ 

: عري فیقول عنهد مصیره الشّ ما یصفه نزار هو الذي حدّ كجل فهذا الرّ " خلیل مردم بك"
ن دروس األدب ل درس محظة األولى حین أملى علینا في أوّ عر منذ اللّ ربطني بالشّ "

:هبالكالم المصقول كسبیكة الذّ اهذ

1"خلقت هواك كما خلقت هوى لهاا  مالتي زعمت فؤادك ملهإنّ 

ل إبداع ادس عشر، أوّ وهو ابن السّ 1939عر عام تابة الشّ كمحاوالته لأولكانت 
ب منه شجاعة فائقة والذي تطلّ .1944عام " مراءقالت لي السّ "ل في دیوانه شعري تمثّ 

ائدة في المجتمع ره انقالبا على المفاهیم االجتماعیة السّ ات أشعوٕاقداما جریئا فقد عدّ 
ق بالمحرمات السوري المحافظ خصوصا والعربي عموما وكسرا للخوف فیما یتعلّ 

ر الحیاة وعندما رأوا یقاومون تطوّ الذین ثورة من الجامدین ىقحیث ال"والجنس كالحبّ 
معاقلهم ویقتلع جذورهم وا بالخطر یهاجمجیله أحسّ ر عن ضمیره قد بدأ یعبّ أنّ 

ن رحاله أین عیّ ة یحطّ ة مهنیّ ل محطّ كانت القاهرة أوّ ...قالیدنوا باألخالق والتّ فتحصّ 
قد من قریب حیث عر واألدب والنّ ف على أعالم الشّ فتعرّ ... فارة السوریةكملحق بالسّ 

ة كثیرة كان قد كتبها في مراحله األولى اجتمعت لدیه خالل هذه الفترة نماذج شعریّ 
كهة لنّ ابرز فیه " طفولة نهد"بدمشق وبالقاهرة جمعها دیوان شعري ثاني أطلق علیه 

2."ة بشكل واضحالقاهریّ 

األربعینیاتكانت القاهرة في : "عریة قائالأثر القاهرة في حیاته الشّ عنح ویصرّ 
.3"نظیرهقلّ سببا للفكر والفنّ ، وكانتعربّیةوعاصمة العواصم الالمدائنزهرة 

قراءة في آلیات بناء الموقف (حبیب بوهرر، هادي نهر، تشكل الموقف النقدي عند أدونیس ونزار قباني - 1
.200عالم الكتب، د ب، د ت، ص،)األدبي عند الشاعر المعاصر

.215المرجع نفسه، ص: أنظر- 2
.18نبیلة بركان، نزار قباني شاعر العصر، د ط، المكتبة العصریة، د ت، د ب، ص- 3
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واج الكبیر التي لقیته دواوینه األولى فواصل الكتابة عریة للرّ وتوالت إصداراته الشّ 
:ریة نذكر منهاثعریة والنّ مط وأصدر العدید من األعمال الشّ عن نفس النّ 

.1968قصائد متوحشة-.1949ا   بسام-
.1970كتاب الحب -1950أنت لي -
.1970مئة رسالة حب - .   1956قصائد-
.1970"ال"دیوان - .1961حبیبتي -
.1972أشعار خارجة عن القانون - .1966الرسم بالكلمات -
.1968یومیات امرأة ال مبالیة -

وأنت ...واحدوب علیها، أنا رجل ضفي مدیح النساء، قصائد مغاً خمسون عام
.1975قبیلة من النساء، قصیدة بلقیس، المرأة في شعري وفي حیاتي عام 

.1978والبقیة تأتي عام ...بك، أحبكحأ

.1981هكذا أكتب تاریخ النساء، ما هو الشعر؟ عام 

.1983العصافیر تطلب تأشیرة الدخول عام 

.1990لعبت بإتقان وهاهي مفاتیحي عام 

.1998، إضاءات عام 1992بیروت حریة ال تشیخ عام

ف سوریا معروفا عنه االتي كانت ابنة لقاض من أشر " زهراء أقبیق"ج من وقد تزوّ 
، "هدباء"و " توفیق"الورع واإلستقامة وكان صدیقا لوالده، وقد أنجب منها ولدا وبنتا 

، كان قد التقى بها عام"بلقیس الراوي"ة أخرى من العراقیة ج مرّ وبعد فشل زواجه تزوّ 
لما المسه فیها من حبّ اها نزار نظر ة شعریة، وقد أحبّ ببغداد حین أقام أمسیّ 1962

، وقد "عمر"و" زینب"، فأنجبت له 1970اعر فیه معا، فتزوج بها عام إلنسان والشّ ل
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، فتركت وفاتها أثرا كبیرا 1981بیروت عام بتوفیت في حادث انفجار السفارة العراقیة 
1"بلقیس"عنوانها في حیاته، ورثاها بقصیدة

ورا في ضشعراء العرب المحدثین إنتاجا وأبرزهم حغزرمن أنزار قباني ویعدّ "
عریة على نحو منتظم خالل النصف ظهور مجموعاته الشّ ٕالىالمحافل األدبیة، فقد تو 

ساء، جال والنّ جمهور عریض من الرّ بعریة اته الشّ یاني من القرن الماضي وحفلت أمسالثّ 
حتى نهایة وهي فترة تمتدّ . معظم شعره یقتصر على الغزل في الفترة األولى من حیاتهو 

ة للمرأة، واحتفل یة حسّ ة غزلیّ ر و هر بتقدیم صتعمله الدبلوماسي، وفي تلك الفترة أش
.2..."عر العربي الحدیثو لم یسبقه إلیه أحد من الشّ حبجسدها على ن

م الحال من المحال فإن شعره قد اغزلیا فقط فدو م یبق شاعرا لنزار قباني أنّ إالّ 
لك الدبلوماسي، السیاسة بصورة شبه انقالبیة، بعد تقاعده من السّ إلىل من المرأة تحوّ "
، ومع ذلك فلم یكن مفاجأة تامة فقد بدأ في الواقع على استحیاء في 1967هزیمة و 

ر ، ثم تفجّ 1958" الحب والبترول"، 1954سنة " وحشیش وقمربزخ": قصائد مثل
ضبا منتقدا عنیفا لسیاسات اهكذا صاحبها شاعرا سیاسیا غ...وما بعدها 1967سنة 

.3..."الحكام العرب

نزار قباني أنّ إالّ اً كبیر اً غم  من أن شعره القى انتقادات كثیرة وسخطوعلى الرّ 
ر یحرّ ه عیا أنّ دّ في إباحته، ماستمرّ و البالغة القدیمة، مفي تحطیم أصنااستمرّ "

ة، وراح یطرح المشكالت القهر واإلرهاب واالزدواجیّ منمشاعر اإلنسان وعواطفه 
ة على الورق من غیر أقنعة وال زیف، حتى رأى بعضهم في شعره باب العاطفیّ 

.4"باب العربيالخالص للشّ 

.20نبیلة بركان، نزار قباني، شاعر العصر، ص- 1
.وما بعدها594، ص2007، القاهرة، 1حمدي سكوت، قاموس األدب العربي الحدیث، دار الشروق، ط- 2
.595نفسه، ص: أنظر- 3
.446، ص445، ص2009، عمان، األردن، 3عباس صادق، موسوعة الشعر العربي، دار أسامة، ط- 4
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فقالوا عنه نزار قباني عراء والفنانین حول قاد والباحثین وحتى الشّ دت آراء النّ تعدّ 
:قائال" أدونیس"م عنه یر، وأبرز من تكلّ الكث

ة ابتكر تقنیة لغویّ ...عراء العرببدایته األكثر براعة بین معاصریه من الشّ منذكان "
غم تشیع فیها النّ و عها، ونضاراتها، نوّ بتة ة، تحتضن مفردات الحیاة الیومیّ وكتابیة خاصّ 

القدیم والمحدث، الشفوي ارج،لح فیه الفصیح والدّ اعري، صانعا منها قاموسا یتصالشّ 
.1"والكتابي

إلىعر العربي نزار قباني سیضمنه دفتر الشّ : "، فقالت عنه"مانغادة السّ "ا أمّ 
ه صادق في موقفه اإلیجابي من المرأة أعتقد أنّ اوأن...الكبار هصدره كأحد فرسان

وبهذا أجده ...قربعن ة التي تربطنا أعرفه من زمان وبحكم القرابة العائلیّ ...عربّیةال
.2"عربّیةشاعرا مخلصا من شعراء الحیاة ال

الذي " محمد عبد الوهاب"أمثال الموسیقار الكبیر الكثیرونشعرهبوقد أعجب 
تین غنتا اللّ " وميماجدة الرّ "و" غیرةصنجاة ال"ة، والفنانین ره الغنائیّ الحن العدید من أشع

لم یكن ول: "، نحوإحصاؤها ال یمكن فقالت عنه م" هدباء"أحلى قصائده، أما ابنته 
ماذج التي ال یمكن فهو أنموذج إغریقي من النّ ...لكنت اخترعته...نزار قباني أبي

والحنان، حتى لم أعد حیم الذي شربت منه الحبّ در الرّ هو الصّ ...ة أخرىنحتها مرّ 
أن مت قبل أن یكون أبي كان صدیقي، ومنه تعلّ ....أعرف هل أنا طفلته أو هو طفلي

طت بعد أن تورّ ...ط في الكتابة عن أبيأن أتورّ یصعب عليّ ...معتأحكي بینما هو یس
.3"ه طوال سنوات طفولتي وشبابيفي حبّ 

،ةوالعالمیّ عربّیةعلى العدید من األوسمة والجوائز النزار قباني اعر حصل الشّ 
:الخلیج وهذه بعض منهاإلىعلى أرفعها وأعالها هو وسام الجمهور من المحیط 

، 1مجدي سید عبد العزیز، نزار قباني، شعره بین مواطن اإلبداع وأسرار الجمال، دار العالم العربي، ط- 1
.31القاهرة، د ت، ص

.32، 31ه، ص صالمرجع  نفس:أنظر- 2
.وما بعدها35المرجع نفسه، ص:أنظر- 3
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اعر لمد ، تقدیرا لما فعله الشّ 1964قافي اإلسباني عام وسام االستحقاق الثّ -
.ة بین العرب وٕاسبانیاالجسور الثقافیّ 

مارس 24جائزة سلطان بن علي العویص لالنجاز العلمي والثقافي، دبي -
1994.
یو ماD,C ،24ادي السوري األمریكي في بلدیة دمشق ر من النّ اوسام الغ-

1994.
رك ة، لجنة الثقافة والتّ األمریكیّ عربّیةة القدیر الثقافي من الجمعیة الطبیّ میدالیة التّ -

.1994لكیفالن بونیه 
درع و ة في بیروت، عضویة شرفیة في جمعیة خریجي الجامعة األمریكیّ -

.1995نوفمبر 30لجمعیة، ا
1.راث العربي، سیدني، أسترالیاة، قدمتها رابطة إحیاء التّ جائزة جبران العالمیّ -

الحدیثة انتشارا عربّیةعریة الجارب الشّ الشعریة أكثر التّ نزار قباني واعتبرت تجربة "
اعر بألقاب لقب الشّ و ...قدي واإلعالميفي الوطن العربي، وأكثرها إثارة للجدل النّ 

، ةاإلباحیّ شاعر المرأة، شاعر الفضیحة، شاعر المراهقات، شاعر : كثیرة من أهمها
ها نو كالذي أعطى المرأة ّشاعرة، الشاعر الملتزم، شاعر الوطنیّ الشاعر الفجور، 

وسوى ذلك من ...األجیالباب، شاعر لكلّ أنثى، شاعر أعطى الجیل معنى الشّ 
.2"إنسانا وشاعراّشاعرة تجاه العوت التي تكشف عن مواقف إیدیولوجیّ النّ 

لیعلم القارئ من أي قماشة نسج ،خالصة سریعةاعر نزار قباني في الشّ هو هذا 
.عربّیةالهها وسط جماهیر عر ولكي یستطیع أن یدرك قدر المنزلة التي یحتلّ هذا الشّ 

.21مجدي سید عبد العزیز، نزار قباني، شعره بین مواطن اإلبداع وأسرار الجمال، ص- 1
، من منشورات اتحاد الكتاب العرب، )قراءة في شعر نزار قباني(أحمد حیدوش، شعریة المرأة وأنوثة القصیدة - 2
.05، ص2001ط، دمشق، .د



عركرار يف الشّ ظاهرة التّ 

.: املصطلح .1
.لغةاملصطلح.1.1
2.1..

2..
1.2..
2.2 ..

3..
1.3..
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3.3..
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.التكرار املعنوي. 5.3

4..
.فردالرسد امل.1.4
.الرسد التكراري.2.4

١
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المصطلح الجذور واالمتدادات.1

تنبهیعتبر التكرار ظاهرة أسلوبیة هامة تستعمل لفهم النص األدبي ولقد 
ودرسوها في العدید من األشعار والكتابات النثریة وخاصة لیهاإالبالغیون العرب 

.النصوص القرآنیة، ذلك ألن التكرار ورد في القرآن الكریم كثیرا وجاء محكما

عتبر محاولة للكشف عن بعض الجمالیات الفنیة وداللتها باختالف أنواعها، تكما 
وظنوا أن ال فائدة ةعربیّ وقد أنكر بعض العلماء كون التكرار من أسالیب الفصاحة ال

بعضه خاصة إذا تعلقعربّیةله، وهذا أمر مردود، فالتكرار من محاسن الفصاحة ال
يء إرادة لتحقیقه وقرب شت في مبهي خطاباتها إذا أُ ببعض وذلك أن عادة العرب ف

.وغیرها...لتنبیهلیدا أو تعظیما له أو زیادة كدت الدعاء إلیه كررته تو قصوعه أو وق

ومحدد مساره، هو الركیزة األساسیة للحركة اإلیقاعیة، فهو منتج اإلیقاع،التكرار 
أكثر من ّشاعرإن التكرار في حقیقته، إلحاح على جهة هامة في العبارة یعني بها ال"

.1"عنایته بسواه

فعلى مستوى الصیغة "التركیب و وغالبا ما یكون التكرار على المستوى الصیغة 
وأدوات الشرط والنداء وتكرار الضمیر وتكرار الكلمة أما یشمل تكرار حروف الجر 

2."التكرار على مستوى التركیب فیشمل تكرار الجملة وتكرار المقطع

مصطلح لغةال.1.1

ى وال نفسه یتعدّ وكرّ كره: جوع، یقالر الالكرّ ": "البن منظور "جاء في لسان العرب 
ر ذلك الفرس، وكرّ ك، و ومكرّ ار، ورجل كرّ على العد ویكرُ مصدر كرّ ى، والكرّ یتعدّ 
رت علیه ات، ویقال كرّ ة، والجمع الكرّ المرّ : ةأعاده مرة بعد أخرى والكرّ : رهكرّ و يء،الشّ 

يء رت الشّ كرّ ...دته علیهدته، وكررته عن كذا كركرة إذا أردّ رته إذا ردّ كالحدیث وكر 

.276، ص1962نازك المالئكة، قضایا الشعر المعاصر، دار العلم للمالیین، بیروت، د  ط، - 1
مصطفى السعدي، البینات األسلوبیة في لغة الشعر العربي الحدیث، منشأة المعارف، اإلسكندریة، دت، : أنظر-2
.147ص
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؟الُ عَ فْ ویَ الُ عَ فْ تَ ما بین : قلت ألبي عمرو : أبو سعید الضریر تكریر وتكرار، قال 
.1"ال بالفتح مصدرهعَ فْ ال اسم تَ عَ فْ تِ : فقال

عرفه یيء مرة أخرى كما شّ ر والذي یعني إعادة الفالتكرار مصدر الفعل كرّ 
وكرً اه وفرسه كرً محعلیه ر رِّ علیه كرورا وكَ رِّ ه، ثم كَ انهزم عنرَ رَ كَ ": "ير الزمخش"

تكرارا علیهتوكرر االحدیث كرٍّ علیهتر كرّ و ارٌ رّ فَ ارٌ رَ كَ و ، رٌّ فَ ومِ رٌّ كَ ، وهو مِ ا فرّ بعدم
هریر تحلب في الیوم مرتین، وهمّ ةٌ وناقة مكرّ وَكَرّر على سمعه كذا، تكّرر علیه، 

.2"وكریر

المصطلح اصطالحا.1.2
المتكلم اللفظة الواحدة باللفظ رأن یكرّ : "التكرار في المفهوم االصطالحي هو

د یم، أو التهویل أو الوعلوصف، أو المدح، أو الذّ اوالمعنى والمراد بذلك تأكید 
.3"دابعأو اإلنكار أو التوبیخ أو االست

علوم إلىالفوائد المشوقة (في كتابه " ابن القیم الجوزیة"ولقد تطرق شیخ اإلسالم 
حقیقته أن یأتي المتكلم بلفظ ثم یعیده : "حقیقة التكرار فقالإلى) القرآن وعلم البیان

منأو یأتي بمعنى ثم یعیده، وهذا،سواء كان اللفظ متفق المعنى أو مختلفهینبع
4".إتقان المعنى األولهشرط

إما یكون : "في تحدیده للتكرار یقول " مصطفى أبو الشواربمحمد "كما نجد 
ال والمدلول معا، وهو ما یدرس في كتب البالغیین القدماء في أبواب التكرار تكرار للدّ 

ال فحسب مع تباین في المدلول، وهو ما یعرف في الدّ اوٕاما أن یكون تكرار ....دوالرّ 

.2008والنشر، بیروت، لبنان، ، دار بیروت للطباعة4، ط)مادة كرر(ابن منظور، لسان العرب : أنظر- 1
، تحقیق محمد باسل عیون السود، دار الكتب العلمیة، بیروت، )مادة كرر(الزمخشري، أساس البالغة - 2

.128، ص2، ج1998
، 2008مختار عطیة، اإلطناب في القرآن الكریم، دراسة بالغیة، د ط، دار الجامعة الجدیدة، د ب، - 3
.191ص
، 1988، دار الكتب العلمیة، بیروت، 2یة، الفوائد المشوقة إلى علم القرآن وعلم البیان، طابن القیم الجوز -4
.163ص



الفصل األول                                                   ظاهرة الّتكرار في الّشعر

12

فحسب . 1"عند البالغیین بالجناس على أنه یقوم في كال الحالین بالدور المثالي لإلیقاع
:أبو الشوارب التكرار یرد على قسمین

 ّال والمدلول معاا تكرار للدّ إم.
 ّالمدلولال واختالف في ا تكرار للدّ إم.

2.كلتا الحالتین یخدم اإلیقاع معافيغیر أنه

:بمظهرین أساسیین في اتفاق الّدال مع اختالف المدلولعربّیةوتتمّیز اللغة ال

ردید والذي یقصد به إعادة اللفظیدرس في كتب البالغة تحت باب التّ : المظهر األول
، ال عن ّشاعرللنفسه لكن بفارق طفیف في الداللة، وهذا ناتج عن االستعمال الخاص 

.اصل اللغوي، فغالبا ما یكون هذا االستعمال مجازیّ األ

:قسمین أو نوعینإلىویتمثل في الجناس الذي بدوره ینقسم :المظهر الثاني

.جناس تام:النوع األول

.جناس ناقص: النوع الثاني

التكرار في الشعرأنواع .2

آخر، فا تخذنا تقسیمین إلىواختلفت من دارس " التكرار"تعددت تصنیفات 
:لدارسین مختلفین

.تقسیم محمد مصطفى أبو الشوارب: أولهما

.تقسیم حسن الغرفي:اهمثانی

، دار الوفاء لدنیا الطباعة "قراءة في أمالي القالي"محمد مصطفى أبو الشوارب، جمالیات النص الشعري، - 1
.163م، ص2005، اإلسكندریة، مصر، 1والنشر، ط

.163نفسه، ص- 2
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تشمل على عدد كبیر " "أبي الشوارب"كرار ثالث أنماط رئیسیة حسب وألسلوب التّ 
وریة عّ یلعب كل منها دورا إیقاعّیا یرتبط ارتباطا وثیقا بالحال الشّ من النماذج التي 

.1"ص والجّو الّنفسي الغالب علیهللنّ 

وهو عبارة عن تكرار كلمة واحدة ...في مقدمة هذه األنماط وأهمها : "كرار األفقيالتّ .1
2".أو أكثر في بیت واحد

:مثال
.3"عّلمني حّبك، كیف الحبّ "

كرار وع من التّ عري، ویساعد هذا النّ طر الشّ مرتین في هذا السّ رت لفظة الحبّ فقد تكرّ 
.من خالل إبرازه لعاطفة الحبّ ّشاعرعلى تكثیف اإلحساس الوجداني لدى ال

هو عبارة معینة في صدر مجموعة متوالیة من األبیات أو عجزها، : "كرار الرأسيالتّ .2
.4"مط تأكید المعنى واإللحاح علیهوغایة هذا النّ 

...وحلمت أّني أخطفها مثل الفرسان : "مثال
.5"وحلمت بأّني أهدیها أطراف الّلؤلؤ والمرجان

درجة رؤیتها إلىولعه بهذه المرأة وع هو ترسیخ إظهاركرار في هذا النّ الهدف من التّ 
.في أحالمه

السم معین ّشاعروهو تكرار ال...كرارالث من أنماط التّ الثّ مطهو النّ :"تكرار االسم.3
ه قصیدة، وسواء كان هذا االسم علما على شخص ما، أم علما على مكان ما، فإنّ الفي 

.6"وهذا االسمّشاعریشي بعالقة عاطفیة خاصة تربط ال
:مثال

یامدینتي...یاقدس"

.165محمد مصطفى أبو الشوارب، جمالیات النص الشعري، ص- 1
.165المرجع نفسه، ص: أنظر- 2
.333نزار قباني، األعمال الشعریة الكاملة، ص- 3
.168محمد مصطفى أبو الشوارب، جمالیات النص الشعري، ص- 4
.333نزار قباني، األعمال الشعریة الكاملة ، ص- 5
.170رب، جمالیات النص الشعري، صمحمد مصطفى أبو الشوا- 6
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1."یا حبیبتي... یاقدس

.عربيسم القدس مرتین، نظرا للمكانة التي تحتها القدس في قلب كل ار فقد تكرّ 

:، فهو كاآلتي"حسن الغرفي"قسیم الذي جاء به ا التّ أمّ 

.2"ر حرف یهیمن صوتیا على بنیة المقطع أو القصیدةیوهو تكر : "تكرار صوتي-1
اء ون بكثرة وكذا هیمنة حرفي التّ فمثال نالحظ في هذه المقطوعة هیمنة حرف النّ 

.والهاء
تلك العیناها"

ى من ماء الخلجانفأض
..تلك الشفتاها
مانهر الرّ ز أشهى من 
ؤلؤ والمرجاني أهدیها أطراف اللّ وحلمت بأنّ 

انیهذالك، یاسیدتي، ما مني حبّ علّ 
...العمركیف یمرّ ...ي نمعلّ 

3.."لطانوال تأتي بنت السّ 

حرف ف وٕامكاناتها یمكن أن نوفق بین إیقاع كلّ و وبمعرفتنا بخصائص الحر 
ن لنا من خالل استعماله لبعض الحروف تبیّ و اعر، والمشاعر المالئمة ألحاسیس الشّ 

والمعنى ىغم بین المبنبط النّ ضناغم یعمل على لون من التّ إلىیمكن الوصول : هأنّ 
.والموسیقى

محفوظ كحوال، سلسلة الشعر العربي، أروع قصائد نزار قباني في الحب، والوطن، والسیاسیة، نومیدیا للطباعة - 1
.277والنشر والتوزیع، د ط،دب، د ت، ص

ضاء، المغرب، ع، الدار البی. حسن الغرفي، حركیة اإلیقاع في الشعر العربي المعاصر، إفریقیا الشرق، د- 2
.82، ص2001

.334- 331نزار قباني، األعمال الشعریة الكاملة، ص- 3
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.1"هو تكرار كلمة تستغرق المقطع أو القصیدة: " تكرار لفظي-2
:مثال

المرأة تجعلني أحزن"
مدن األحزان

اإلنسان بال حزنأنّ 
الغرباءم أحزانیضخّ 

2"مني كیف ینام الحزنعلّ 

اعر الذي كان بحاجة فسیة التي یعیشها الشّ س الحالة النّ كرار جاء لیكرّ فهذا التّ 
.هاق إحساس الحزن من امرأة یحبّ ألن یتذوّ 

ا مثرد في صورة عبارة تحكم تماسك القصیدة ووحدة بنائها وحییإذ : "تكرار العبارة-3
3"وروده في موقع البدایةنأكثر التحاما مل نسیج القصیدة یبدولّ خیت

:الیةفي المقطوعة التّ " كمني حبّ علّ "عبارةفمثال تكرار 
...ك سیدتي، أسوأ عاداتمني حبّ علّ "

ساعات...كیف أهیم على وجهي ...كمني حبّ علّ 
...ف كالصبیانأن أتصرّ ...كي حبّ نمعلّ 
...ك أشیاء مني حبّ علّ 
4"...أم آوي...كبّ حمني علّ 

ل عناصر رة هي التي تشكّ كرّ ا من تكرار الكلمة، فالعبارة المتأثیر وتكرار العبارة أشدّ 
.عریة وأساس بنیة القصیدة، وهذا بما تفرزه من داللةجربة الشّ التّ 

.82حسن الغرفي، حركیة اإلیقاع في الشعر العربي المعاصر، ص- 1
.333نزار قباني، األعمال الشعریة الكاملة، ص- 2
.85حسن الغرفي، حركیة اإلیقاع في الشعر العربي المعاصر، ص- 3
.334-331ي، األعمال الشعریة الكاملة، ص ص نزار قبان- 4
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كرار المقطعيالتّ -4
:عبر نمطینیتمّ و وهو تكرار مقطع في القصیدة، 

، وهذا واضح ...قصیدته بمقطع یختتمها به أیضااعرح الشّ وهو أن یفت:"لمط األوّ النّ 
1"اتمحور حول الذّ تفي القصیدة الغنائیة التي ت

خلص من االنغالق بإحداث بعض التعدیالت على اعر التّ یحاول فیه الشّ ":انيمط الثّ النّ 
عا في كلّ األمر الذي یجعله متنوّ ،یادةزّ الا بالحذف أو ر، وذلك إمّ المقطع المكرّ 

.2"موضع بإیحاءات جدیدة
اعر أو ترجیع لصدى الحركة التي یصفها الشّ عنعبارةووه: "رجیعكرار التّ التّ -5

.3..".تأكید لتالشي نغمات
رة تقع في نهایة الكلمة المكرّ هایة ألنّ مط بتكرار النّ ویسمى هذا النّ : هایةلنّ اتكرار -6

.4"عریة بشكل متتابع أو غیر متتابعاألسطر الشّ 
:مثال

لفنادق لیس لها أسماء "
.5"وكنائس لیس لها أسماء

ا موسیقیا تناغم مع الداللة، على هذا المقطع بذكره متتالیا دون كرار جوّ فى هذا التّ ضأ
.انقطاع

ر كرّ تمط السابق، تكرار االستهاللي وهو بخالف النّ ویسمى أیضا التّ : تكرار البدایة-7
6"عریة بشكل متتابع أو غیر متتابعالشّ ر سطفظة أو العبارة في بدایة األلّ فیه ال

.86، ص85حسن الغرفي، حركیة اإلیقاع في الشعر العربي المعاصر، ص- 1
.86المرجع نفسه، ص: أنظر- 2
.88نفسه، ص- 3
.89نفسه، ص4
.334نزار قباني، األعمال الشعریة الكاملة، قصیدة الحزن، ص- 5
.90الشعر العربي المعاصر، صحسن الغرفي، الحركیة اإلیقاع في- 6
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:مثال
المرأة تجعلني أحزن"

1"المرأة أبكي بین ذراعیها

صدیرتكرار التّ -8
ر بني على أساس التسلسل الذي یكرّ نرة تالكلمة المكرّ صدیر ألنّ نسمیه تكرار التّ "

مط موجودة في شعرنا طر الموالي مباشر والنماذج من هذا النّ الكلمة القافیة في السّ 
التسبیغ اقد البالغي الذي عرفها بمصطلحین همالنّ اهتمامالعربي، وتقع في مركز 

2"...تشابه األطرافو 

:مثال
مع هو اإلنسان الدّ أنّ "

اإلنسان بال حزنأنّ 
3"ذكرى إنسان

رة، كرار متعة سمعیة بفعل االنسجام والتالؤم بین المواقع المكرّ یترتب عن هذا التّ 
.طر المواليمیة في صدر السّ اتصدیر نسبة إلعادة الكلمة الخونسمي بتكرار التّ 

قاقتشاالتكرار -9
في بنیتها غوي نفسه، والتي ال تختلف إالّ قة من الجذر اللّ بین الكلمات المشتّ ویتمّ "

.4"بعضهاإلىالصرفیة بالقیاس 
:ل نزار قبانيو في ق" وبكاء" "أبكي "كما حاصل بین 

.5"ك أن أبكي من غیر بكاءمني حبّ علّ "

.334نزار قباني، األعمال الشعریة الكاملة، قصیدة الحزن، ص- 1
.91حسین الغرفي، حركیة اإلیقاع في الشعر العربي المعاصر، ص- 2
.334نزار قباني، األعمال الشعریة الكاملة، قصیدة الحزن، ص- 3
.92لمعاصر، صحسن الغرفي، حركیة اإلیقاع في الشعر العربي ا- 4
.334نزار قباني، األعمال الشعریة الكاملة، قصیدة الحزن، ص- 5
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ما من أجل تعمیق اإلحساس بالموقف الذي یستدعي فهذا االشتقاق لم یرد عبثا، وٕانّ 
.البكاء
تكرار التجاوز-10

نطق فیها نرة أي ه یقوم على أساس التجاوز بین األلفاظ المكرّ مط أنّ وطبیعة هذا النّ "
.1"یریةر قوكیدیة أو التّ بتالزم مع حركة الفكر في أهدافه التّ 

:مثال
وأطارد طیفك "

...ىحت....حتى
2"في أرواق اإلعالنات

كرار في القرآن الكریمأنواع التّ .3
وٕاذا وقع اإلضراب في كالم .بعد كالم موجب" بل"وذلك بإیراد :تكرار اإلضراب.1.2

اني أولى وٕاذا وقع الثّ م أو أنّ معناه إبطال ما سبق على طریق الغلط من المتكلّ فالخلق 
3:لق على ضربیناكالم الخفي 

﴿:تعالىالعبادة بقوله إلىد راجعا من الرّ " بل" أن یكون ما في : أحدهما  
        ﴾4.

كر الذي بعده أولى بالذّ وقته، وأنّ وانقضىه قد مضىأن یكون إبطاال على أنّ : انيوالثّ 
﴿: تعالىلقوله       ﴾5.

﴿: تعالىوكذلك قوله             ﴾6 وهذا
بل جاءت في القرآن لالستئناف لغرض آخر ال إلبطال للذین قالوا بأنّ وهذا ردّ 

.93حسن الغرفي، حركیة اإلیقاع في الشعر العربي المعاصر، ص: أنظر- 1
.332نزار قباني، األعمال الشعریة الكاملة، ص- 2
.80، ص2003، مكتبة الخانجي، القاهرة، )الّتكرار(حسین نصار، إعجاز القرآن - 3
.5سورة األنبیاء، اآلیة- 4
.8سورة ص، اآلیة - 5
.26سورة األنبیاء، اآلیة - 6
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.لهم، وأبطل كذبهمو ل، فاضرب بها عنه قاألوّ 
في بیان صفات أهل اإلیمان وصفات أهل الكفر تعالىكقوله : تكرار األمثال.2.3

﴿: تعالىتبارك و والطغیان حیث قال الحقّ        
              
  ﴾1.

﴿: وجلّ فقال عزّ ل سورة البقرة المنافقین في أوّ مثلربضوكذلك    
               
 ﴾2.مع قوله:﴿           
             ﴾3.

ن العظیم بوصفه آیة من آفي القر كرار ث عن التّ وما دمنا نتحدّ :تكرار القصص.3.3
كرار ال نستطیع أن نغفل عنصرا هاما من عناصر هذا التّ نافإنّ الكبرى إعجازهآیات 

.وهو تكرار القصص القرآنیة

وقصة موسى ،ورفضه السجود آلدمإبلیسكرار تكرار القصص كقصة التّ أنواعمن إنّ 
مائة الم في موسى علیه السّ تعالى، فقد ذكر اهللا األنبیاءالم وغیره من علیه السّ 

وذكر قصة نوح علیه الّسالم في خمسة وعشرین .ن الكریمآوعشرین موضعا من القر 
ر القصة زاد فیها شیئا، فمثال كرّ فإذافي سبعین آیة، علیه الّسالمقصة موسىو آیة،

: تعالىفقال ثعباناآخرالم وذكرها في موضع ة في عصا موسى علیه السّ ذكر الحیّ 

.22-21- 20- 19سورة فاطر اآلیات - 1
.17-16سورة البقرة اآلیتان، - 2
.19، 18: سورة البقرة، اآلیتان- 3
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﴿       ﴾1وقال سبحانه :﴿        
 ﴾2.

كرار الصوتيالتّ .4.3

ن یعطي جرسا صوتیا، وقد فیها تكرار صوت معیّ یتمّ : تكرار الصوت الواحد.1.4.3
األلفاظر على مستوى یتكرّ ر على مستوى المفردة الواحدة، كما یمكن أن یتكرّ 

﴿: تعالىقوله ن العظیم نحو آوع شائع االستخدام في آي القر وهذا النّ . المتجاورة 
            ﴾3.

.ار من عذاب وعقاببما ینتظر الكفّ إیحاءوفي تكرار صوت الكاف 

من حیث العدد، إذ ال یختلف عن األولى إالّ ":المتتابعةاألصواتتكرار .2.4.3
﴿: كما في قوله4"ر وفقها أكثر من صوت واحد في شكل تتابع منتظمكرّ یت   

               
    ﴾5 ّاد صفیري رخو مهموس، جاءفصوت الص

.یح المرسلةة الرّ على قوّ لیدلّ 

وسكنات ویسمى أیضا القالب الصوتي حیث تتطابق حركات " :تكرار الصیغة.3.4.3
فس، وهي بشكل یجعلها سهلة الحفظ شدیدة العلوق بالنّ المتكّررة القوالب الصوتیة 

ق األمر تعلّ إذاة وحالوة سیما تكراریة ممتعة ومعجزة في نفس الوقت، تجعل للكالم لذّ 

.20سورة طه، اآلیة - 1
.32الشعراء، اآلیة سورة-2

.1سورة البینة، اآلیة - 3
.22، ص2007فضیلة مسعودي، التكراریة الصوتیة في القراءات القرآنیة، دار حامد، عمان، - 4
.16سورة فصلت، اآلیة - 5
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﴿: تعالىیقول 1"ن الكریمآبالقر                 
 ﴾2 فس نغمة موسیقیة تستمتع بها النّ أعطاهاإذاتطابقاآلیاتفنجد في هذه
.المؤمنة

دراستها في ظل ي ازدهرذفن من الفنون البالغیة الووه" :كرار المعنويالتّ .5.3
.3"القرآنیةراسة الدّ 

على نسق معین وفي آخره على عكسهأن یرد الخطاب في موضع.1.5.3

﴿: تعالىمثل قوله          ﴾4

﴿و         ﴾5.

قصانیادة أو النّ أن یكون بالزّ .2.5.3

﴿: مثل             ﴾6 ،

﴿                    
       ﴾7 األولى زیادة اآلیةحیث ورد في

.8انیةالثّ وحذف في " من غمّ "ركیب التّ 

.22فضیلة مسعودي، التكراریة الصوتیة في القراءات القرآنیة، ص- 1
.2،3، 1سورة العادیات، اآلیات - 2
.24القرآنیة، صفضیلة مسعودي، التكراریة الصوتیة في القراءات - 3
.58سورة البقرة، اآلیة - 4
.161سورة األعراف، اآلیة - 5
.22سورة الحج، اآلیة - 6
.20سورة السجدة، اآلیة - 7
.26فضیلة مسعودي، التكراریة الصوتیة في القراءات القرآنیة، ص- 8
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أخیرقدیم والتّ أن یكون بالتّ .3.5.3

﴿: تعالىكقوله             
         ﴾1 ،﴿      
                 
﴾2.

انیة في الثّ ورد ركیب ونفس التّ ) یهممهم الكتاب والحكمة ویزكّ ویعلّ ( األولىاآلیةجاء في 
).مهم الكتاب والحكمةیهم ویعلّ ویزكّ : (معكوسا في قوله

نكیرعریف والتّ أن یكون بالتّ .4.5.3

﴿:تعالىفي قوله كما في جاء         
    ﴾3 ،﴿             
 ﴾4.

.انیةونكرة في الثّ األولىفة في معرّ ) الحقّ (فوردت لفظة 

﴿:أن یكون بالجمع واإلفراد.5.5.3        
             ﴾5

﴾5

.129سورة البقرة، اآلیة - 1
.2سورة الجمعة، االیة- 2
.61البقرة، اآلیة سورة- 3
.112سورة آل عمران، اآلیة - 4
.80سورة البقرة، اآلیة - 5
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﴿                    
﴾1.

).معدودات(انیة بالجمع مفردة وفي الثّ ) معدودة(وردت لفظة األولىففي 

الحروفدالإببأن یكون .6.5.3

﴿                  
            ﴾2و﴿    
                   

        ﴾3

).وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا) (وقولوا حطةالباب سجداواوادخل(

الكلماتبإبدالأن یكون . 7.5.3

﴿                
       ﴾4و﴿        
            ﴾5

.)ما وجدنا) (ما ألفینا(حیث استبدلت كلمة

.24سورة آل عمران، اآلیة - 1
.58سورة البقرة، اآلیة- 2
.161سورة األعراف، اآلیة - 3
.170سورة البقرة، اآلیة - 4
.21سورة لقمان، اآلیة - 5
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هوفكّ باإلدغامیكون أن. 8.5.3

﴿                      
        ﴾1.

ركیب نفسهأو التّ اآلیةأن یكون بتكریر . 9.5.3

﴿        ﴾.

اآلیة (إبراهیموفي ) 8اآلیة (، وفي آل عمران )269یة اآل(رت في البقرة فقد تكرّ "
52"(2

﴿: وقوله أیضا      ﴾.

وفي ) 24اآلیة (، وفي الروم )4اآلیة (، وفي الرعد )164اآلیة (تكررت في البقرة " 
.3)"12اآلیة (النحل 

ما هو تكرار لبعض حلقاتها ومعظمه ها غالبا، وٕانّ كرار ال یتناول القصة كلّ التّ إنّ " 
رة مالحظا هذه الحلقات المكرّ اإلنسانوحین یقرأ ...سریعة لموضوع العبرة فیها،إشارات

في اختیار الحلقة التي تعرض ایاق تمامیاق الذي وردت فیه یجدها مناسبة لهذا السّ السّ 
.4"هنا أو هناك وفي طریقة عرضها كذلك

كرار عند جیرار جنیتالتّ أنواع .4

، وهذا المحور في الّنص الّسرديبمحور التواتر" جیرار جنیت"كرار عند یعرف التّ 
.ص والحكایةكرار بین النّ ن عالقات التّ یتضمّ 

.115سورة النساء، اآلیة - 1
.28دي، الّتكراریة الصوتیة في القراءات القرآنیة، صفضیلة مسعو - 2
.28المرجع نفسه ، ص: أنظر- 3
.28،29نفسه، ص ص - 4
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، 1"ةالتواتر القائمة بین الحكایة والقصّ ه درجة بأنّ "كرار التّ " جیرار جنیت"ف ویعرّ 
كرار قاد، وتبرز قیمة التّ مني بقي مجاال مهمال من طرف النّ هذا العنصر الزّ إلىویشیر 

.صردیة في مواقع مختلفة من النّ من خالل تكرار الوحدات السّ 

أحداث وأفعال حدوثه، أو وقوعه، من كّررالتواتر في العالقة بین ما یتحّدد یت" 
. هة وعلى مستوى القول من جهة أخرىمستوى الوقائع من جعلى 

ر حدوثه أو وقوعه على هذین المستویین في ضوء هذه العالقة بین ما یتكرّ 
.2: اصدة لهذه العالقة ، أمكن تحدید أربع حاالتراسات الرّ الدّ إلىواستنادا 

رد المفردالسّ .1.3

كرار المفرد في صفة یكون التّ احدة، وقد ة و ة واحدة ما حدث مرّ مرّ ىیرو نأوهو 
.3مّراتما حدث عدة مّراتة عدّ ىدة، كأن یرو متعدّ 

:ویكون على مظهرین:كراريرد التّ السّ .2.4
ة واحدة في ما وقع مرّ ة واحدة، أي أنّ ال متناهیة ما وقع مرّ مّراتیروىأن-

.ةالحكایة یعاد تكراره على مستوى القصّ 
رت في مستوى بمعنى األحداث التي تكرّ ، مّراتة ة ما حدث عدّ مرّ أن یروى -

.4ةة واحدة في القصّ الحكایة تسرد مرّ 

إنّ ": "جنیت"صف ویضیف أكید أو الوّ ردي، غایتها التّ من السّ رددیة للزّ یغ التّ وهذه الصّ 
إشارةابق مني السّ قسیم الزّ التّ 

جیرار جنیت، العودة إلى خطاب الحكایة، ترجمة محمد معتصم وآخرون، منشورات االختالف، الدار البیضاء، -1
.14المغرب، د ت، ص

، 1999، 2الروائي في ضوء المنهج البنیوي، دار الفارابي، بیروت، لبنان، طیمنى العید، تقنیات السرد : أنظر- 2
.85ص
.14جیرار جنیت، العودة إلى خطاب الحكایة، ترجمة محمد معتصم وآخرون، ص- 3
.15المرجع نفسه، ص:أنظر- 4
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خصیص واالستغراق حدید، والتّ التّ : (رد هيمنیة التي یشتمل علیها السّ المظاهر الزّ إلى
.1)منيالزّ 

لسلة فعناصر هذه السّ )1890أیام األحد من صیف : "(ح هذا أعطى مثاالولیوضّ 
تخصیصا، ) 1890من صیف (حدید، وعبارة هو التّ ع وتجعل أیام األحد منیة تتوزّ الزّ 
ة الحدث، صل بمدّ وهناك صفة االستغراق، وتتّ نة صلة بمرحلة من فصول السّ ها متّ ألنّ 

ساعات إلىص ة یوم وهي أربعة وعشرون ساعة، وقد تتقلّ االستغراق لمدّ فقد یكون 
.هار فقطالنّ 

منیة الممكنة فاعالت الزّ في التواتر التّ ویمكننا أن ندرج في سیاق البحث 
عنها ظروف رصیغ القبل والبعد، والتي تعبّ اخلي والخارجي، بكلّ من الدّ قة كالزّ والمتعلّ 

...).شیئا فشیئا، بعد، نصف ساعة، ثمّ مّراتبا، تارة، أو، لأحیانا، غا(مان الزّ 

د من خالل رد یتحدّ وظیفي في سیرورة السّ دات أن تكون ذات بعد ردّ كما یمكن للتّ 
.2"منيالتناوب واالنتقال الزّ 

قاد بب الذي جعل بعض النّ وضیح الموجز یمكننا أن نفهم السّ وفي ضوء هذا التّ 
.3"منفي مقولة الزّ إدراجهاوعدم األسلوبیةراسات ضمن الدّ نقطة التواتر "إدراجعلى 

ق تتعلّ اة أمور ثمّ أنّ ایرینحول نقطة التواتر قاد هذا الخالف الحاصل بین النّ 
.اإلجرائیةظریة أو ص ال یمكن الفصل بینها بوضوح ولو من الناحیة النّ بالنّ 

داخل وظائف عناصره أحیانا حتى العمل األدبي هو كل توهو ما یجعلنا نقول إنّ 
من أجل یصعب تحدیدها بمعزل عن بعضها البعض، وعلیه فعزل عنصر لیس إالّ 

یمنع من شيءالي العمل في كلیته، لذا ال لوظیفته، وبالتّ أفضل فهم إلىالوصول 

.16،العودة الى خطاب الحكایة،ترجمة محمد معتصم، صجیرار جنیت:انظر- 1
.17نفسه، صالمرجع: أنظر- 2
.87یمنى العید، تقنیات السرد الروائي في ضوء المنهج البنیوي، ص: أنظر- 3
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ما یخّص من وبینمقولة الزّ ما یخّص بین رالتواتر عنصر قائم على جسالقول أنّ 
.1"األسلوب

كراروظیفة التّ .5

اإلطنابمرتین أو أكثر لفائدة، وهو وسیلة من وسائل يءالشّ إعادةكرار هو التّ 
كریر عبثا أو دون ال یأتي التّ "جاء لهدف بالغي ماإنّ ال یأتي لغوا أو تطویال بدون داع 

تكریر األلفاظ ما طبیعة الموضوع هي التي تفرضكان حشوا أو تطویال وٕانّ فائدة وٕاالّ 
.2"لدواعي بالغیة یقتضیها المقام

أهدافه.6

یدكو التّ . 1.6

اقترانها بالعطف ومثاله قوله كثر ر به ما قبله فإن كان جملة فاأللمكرّ فظ اوهو اللّ 
﴿: وجلّ عزّ         ﴾3تعلمونسوف(فجملة (
وكید أن ال یزاد على واشترطوا في التّ " وكید بغرض التّ ) ثمّ (رت بعد حرف العطف كرّ 

كریر یجتمعان فیما زاد عن اثنین، والعالقة ید والتّ كو التّ ذكرت أنّ ثالثة وبعض اآلراء 
.4"كریر توكید الكالم وتقویتهمن أغراض التّ نّ ة ألقویّ بینهما 

.87یمنى العید،تقنیات السرد الروائي في ضوء المنهج البنیوي، ص: أنظر- 1
.12عبد اهللا علي محمد حسن السلجماني، ونظرة جدیدة إلى بالغة الّتكریر، ص- 2
.4، 3سورة التكاثر، اآلیتان - 3
.11عبد اهللا علي محمد حسن السلجماني، ونظرة جدیدة على بالغة التكریر، ص- 4
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قاختالف المتعلّ .2.6

﴿تعالىجدیدة نحو قوله إضافیةكرار معاني خذ التّ ق یتّ المتعلّ عند اختالف  
           
   ﴾1.

نیا الدّ ق بأمر األول یتعلّ والفائدة في ذلك أنّ (تین رت مرّ حیم تكرّ حمن الرّ فكلمة الرّ 
.المعاني تختلف أیضاق فإنّ ه في حالة اختالف المتعلّ أي أنّ . 2)اآلخرةبأمرني والثاّ 

األمر الواقعمنعجب التّ . 3.6

﴿: تعالىقوله ومثاله      
 ﴾3 ّعجب من تقدیرهداللة على التّ مّراتثالثة ) قدر(كلمة رت، تكر.

سیانذكیر خوف النّ التّ . 4.6

ر كرار عندما یطول الكالم بحیث، یهدف الجزء المكرّ وع من التّ یستخدم هذا النّ 
﴿: وجلّ امع أو القارئ خشیة نسیانه، ومثال ذلك قوله عزّ تذكیر السّ إلى 

            
   ﴾4.

ه ل اآلیة ألنّ ذكیر بما جاء في أوّ في عجز اآلیة للتّ ) رّبكإنّ (كرار في قوله فقد جاء التّ 
.ل في البدایةیب نسیان ما قفصل بینهما بكالم طویل، وهذا لتجنّ 

.4، 3، 2، 1سورة الفاتحة، اآلیات - 1
، 1998ابن األثیر الجرزي، المثل السائد في أدب الكاتب والشاعر، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، - 2
.104ص
.20، 19، 18سورة المدثر، اآلیات - 3
.110سورة النحل، اآلیة - 4
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نبیهزیادة التّ . 5.6

كرار، ومثال ذلك قوله ة بزیادة التّ مرّ نبیه تكون في كلّ زیادة التّ ونعني به أنّ 
﴿: تعالى           ﴾1.

دوا عند استماع كل نبأ من أنباء یجدّ ر ذلك في السورة كثیرا، وفائدته أن وقد تكرّ " 
.2اظواستیقا، وأن یستأنفوا تنبها وٕایقاظاأذكارالین األوّ 

عظیم، االستعباد، هویل، والتّ التّ أخرى نذكر منها أهدافة عدّ إلىباإلضافةوهذا 
.وغیرها من األغراض..، االستیعاباإلحاطةنویه بالممدوح، التّ ع واألسى، وجّ التّ 

.40، 39، 38سورة القمر، اآلیات - 1
.147ابن األثیر الجرزي، المثل السائد في أدب الكاتب والشاعر، ص- 2



٢

التّكرار الصويت.1
2.
3.
4.
5.
6.

الفصل الثاين
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واهر األسلوبیة شیوعا في الظّ أكثركرار بنمطیه البسیط والمركب، من التّ یعدّ 
.على وجه الخصوص) بلقیس(وفي قصیدته اإلطالقشعر نزار قباني على 

كرار أشكاال خذ التّ عر، ویتّ أساسیا في الشّ ي دورا یؤدّ هألنّ اإلیقاعكرار أساس فالتّ 
ین، متالمهإحدىي ؤدّ تا هوبعضها في شكل رأسي، وكلّ متمایزة، بعضها في شكل أفقي 

.1قریرأسیس والتّ هما التّ 

م كلماته بحیث یقیم أن ینظّ فیهاعرجزءا من العاطفة یحاول الشّ ه یعدّ كما أنّ 
.أساسا عاطفیا من نوع ما

تعتبر من روائع ما ها أنّ ة إالّ ئیثار قصیدة اهأنّ من غم على الرّ )بلقیس(وقصیدة 
التي غة والعبارات المناسبة للحالة اعر في حسن انتقاء اللّ فقد برع الشّ نزار قباني كتب 
".بلقیس" زوجته وحبیبته بعد فقدانه اعر الشّ إلیهاآل 

واأللفاظ والعبارات على مستوى الحروف ) بلقیس(كرار في قصیدة ولقد جاء التّ 
.ظربشكل الفت للنّ 

كرار في قصیدة بلقیسمستویات التّ 

وتيكرار الصّ التّ .1

یشیع تكرار حروف بعینها في كل سطر ه أنّ الع على القصیدة، الحظنا وباالطّ 
:شعري، كقوله

...بلقیس
وأحالمي...خذت أیاميأكیف 

جمالیات الصورة وهندسة اللغة في قصیدة بلقیس لنزار قباني، دار الثقافة للنشر والتوزیع، القاهرة، : سهام راشد- 1
.54د ت، ص
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1...ألغیت الحدائق والفصول

.م والمیمر في هذه السطور صوت الالّ فقد تكرّ 

:ومثال ذلك أیضا قوله

ر اي العراقي المعطّ هذا موعد الشّ 
2ق كسالفةتوالمع

3.مّراتر صوت المیم ثالث وفي هذین البیتین تكرّ 

: ومثاله أیضا

...یا بلقیس...ها نحن 
4...ةة أخرى لعصر الجاهلیّ ندخل مرّ 

، وصوت مّراتبحیث ورد خمس ) مالالّ (صوت هیمنةطور في هذه السّ یتجلى 
.مّراتثالث) ونالنّ (

:وقوله

5...وفي ورق الجرائد

.مرتین) اءالرّ (ر هنا صوت تكرّ 

: ومنه أیضا

...یا زوجتي

2طالس، مختارات من شعر نزار قباني، دار طالس للدراسات والترجمة والنشر، دمشق، سوریا، طمصطفى - 1
.755، 2003مزیدة، 

.755مصطفى طالس، مختارات من شعر نزار قباني، ص- 2
.55سهام راشد، جمالیات الصورة وهندسة اللغة في قصیدة بلقیس لنزار قباني، ص : أنظر- 3
.752ت من شعر نزار قباني، صمصطفى طالس، مختارا- 4
.752المرجع نفسه، ص - 5
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1.وضیاء عیني...وقصیدتي...وحبیبتي

.مّراتأربع ) اءالیّ (ت و ، وصمّراتثالث ) تي(وتي ر المقطع الصّ تكرّ 

: وع قولهمن هذا النّ و 

بلقیس
...مذبوحون حتى العظم

...رون ما یجري دواألوالد ال ی
2ماذا أقول؟....وال أدري أنا

أنّ ، والمالحظ مّراتست) اوالوّ (اعر في هذه المقطوعة صوت ر الشّ لقد كرّ 
ت به وبأسرته التي حلّ فسیة المزریة ه یروي حالته النّ ره عن وعي إذ أنّ اعر لم یكرّ الشّ 

داال على الجماعة تارة، وحرف العطف )الواو(زوجته، فقد جاء تكرار حرف بعد فقدانه
ر عن معاناته وما یشعر به بمساعدة حرف اعر أن یعبّ فقد استطاع الشّ 3،أخرىتارة 

.صالذي أضاف بذلك جمالیة في النّ ) الواو(

اهرة تشیع في وي، وهذه الظّ فق مع حرف الرّ ومن تكرار الحروف التي تتّ 
.4داخل القصیدةاإلیقاعيناغم التّ إلىوهذا ما أدى القصیدة،

":نزار قباني" فحین یقول 

...فهناك كنت تدخنین
كنت كنخلة تتمشطین...هناك

...وتدخلین على الضیوف

.755مصطفى طالس، مختارات من شعر نزار قباني، ص- 1
.754، صالمرجع نفسه- 2
وسام محمد منشد الهاللي، مخطوط الماجستیر، الجمالیة في النص الشعري، مطولة بلقیس أنموذجا، : أنظر- 3

.160صجامعة القادسیة، كلیة التربیة، د، ت،
.57جمالیات الصورة وهندسة اللغة في قصیدة بلقیس لنزار قباني، ص: سهام راشد: أنظر- 4



" بلقيس"الفصل الثاني                                  مستويات الّتكرار في قصيدة  

34

1یف الیمانيك السّ كأنّ 

ا الثالث أمّ مّراتأربعاني ، وفي الثّ مّراتع أرب) ونالنّ (ورد صوت لاألوّ طر ففي السّ 
.خمس مرات، )الكاف(، وحرف مّراتفأربع 

على القصیدة، وفي هذه األبیات یظهر األثر الذي تركه رحیل اإلیقاعوهذا أدخل 
األشیاء التي كانت تقوم بها  ه لم یتمكن من نسیان أبسط اعر، إذ أنّ بلقیس في حیاة الشّ 

.ره بهافي البیت فكل مكان یذكّ 

:وقوله

2مشتاقون...مشتاقون...مشتاقون

) تا(، وحرف مّراتثالث ) ینالشّ (، وحرف مّراتثالث ) المیم( ر حرف تكرّ فقد 
، مّراتثالث ) الواو(، وحرف مّراتثالث ) القاف(، وحرف مّراتالممدودة ثالث ءالتا

.مّراتثالث ) ونالواو والنّ (يحرفوكذلك 

غمفبالرّ " بلقیس"لزوجته ومعشوقته طر داللة على مدى شوقه وحنینه وفي هذا السّ 
.اشتیاقه لها لم ینته أو یزولأنّ من رحیلها إالّ 

:وقوله أیضا

.ویحرقون....یدمرون
3.ویرتشون...وینهبون

الة الدّ )ونالنّ (وهذه ، مّراتابقین خمس طرین السّ في السّ ) ونالنّ (ر حرف فقد تكرّ 
في موت زوجته بب الوحید هم السّ إذ أنّ )العرب(اعر على الغائب، وقصد بها الشّ 

1.یرفض تخاذلهم" فنزار"

.759مصطفى طالس، مختارات من شعر نزار قباني، ص- 1
.753، صنفسهالمرجع - 2
.766نفسه، ص- 3
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تكرار الحروف.2

:اعرفي قول الشّ كرار تكرار حروف الجرّ ومن أمثلة هذا التّ 

...ومن المرایا تطلعین
...ومن الخواتم تطلعین
...من القصیدة تطلعین

...موعمن الشّ 
...من الكؤوس

2...بیذ األرجوانيمن النّ 

ر عن ، فهو یعبّ مّراتالذي ورد ست ) من(یات حرف الجر بیتجلى في هذه األ
اعر نتیجة فقدانه رفیقته التي تظهر له في كل مكان، حجم المأساة التي یعانیها الشّ 

ره في البیت ال یذكّ يءفال یوجد شساة، وخصوصیاتها التي زادت من حجم المأوأشیائها
.ساة وعدم زوالهافیه یساعد على دیمومة المأا ال شكّ بزوجته، وهذا ممّ 

على سیطرة صورة ، فهو یدلّ )الواو(ل طر األوّ أما حرف العطف الوارد في السّ 
:اعر، وهیمنتها على فكره ومن مثل هذا قولهلة الشّ على مخیّ ) بلقیس(

...حتى العیون الخضر
یأكلها العرب
..والخواتم...حتى الضفائر

.عبواللّ ...والمرایا...واألساور
...من وطنيحتى الطیور تخاف

...ببوال أدري السّ 
.حبوالسّ ...والمراكب...حتى الكواكب

.58صسهام راشد، جمالیات الصورة وهندسة اللغة في قصیدة بلقیس لنزار قباني، : أنظر- 1
.758، ص)قصیدة بلقیس(مصطفى طالس، مختارات من شعر نزار قباني - 2
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...والكتب...حتى الدفاتر
...وجمیع أشیاء الجمال

1...العربضدّ ...جمیعها

، وحرف مّراترت خمس تكرّ ) حتى(والمالحظ في هذه األبیات أن أداة العطف 
ها بیعة على أنّ صور الطّ نزار قباني ر ، وفي األبیات صوّ مّراتتسع) الواو(العطف 

ر عن حالة الفزع والغضب التي أصابته أشخاص نابضة بالحیاة، ساخرة، فهنا یعبّ 
.عقب الحادث

.2"ش وسرعة البطش وااللتهاموحّ جاءت دالة على التّ ووافال"

.3"املام الشّ على االكتساح التّ جاءت لتدلّ ) "حتى(سبة لـا بالنّ أمّ 

یغتكرار الصّ .3

اعر الع على حالة الشّ یساعد على االطّ كرار في الغالب األعمّ التّ وهذا النوع من 
.4فسیة، وموقفه من المجتمعالنّ 

:ومن هذا قوله

یا بلقیس ...ها نحن
ةلعصر الجاهلیّ اة أخرى ندخل مرّ 

5..شوحّ ها نحن ندخل في التّ 

.764، صمصطفى طالس، مخترات من شعر نزار قباني- 1
.70سهام راشد، جمالیات الصورة وهندسة اللغة في قصیدة بلقیس لنزار قباني، ص: أنظر- 2
.70المرجع نفسه، ص: أنظر- 3
خطوط رسالة الماجستیر، الجمالیة في النص الشعري، مطولة بلقیس أنموذجا، وسام محمد الهاللي، م: أنظر- 4
.160ص
.752، ص)قصیدة بلقیس(مصطفى طالس، مختارات من شعر نزار قباني - 5
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تین، وكان یقصد بها مرّ ) نحن(م اعر ضمیر المتكلّ ر الشّ وفي هذه األبیات كرّ 
ما خطوا خطوة العرب كلّ ة، إذ یرى بأنّ ف وتبعیّ العرب من تخلّ إلیهالوضع الذي آل 

:أیضا.األهلیةبالوراء حیث كانت الحرو إلىاألمام عادوا بأدراجهم إلى

.كل الحضارة أنت یا بلقیس، واألنثى حضارة
.أنت بشارتي الكبرى...بلقیس

فمن سرق البشارة؟
...لما كانت كتابةبالكتابة قأنت 

1..أنت الجزیرة والمنارة

في حیاته، فهي كانت سعادته ) بلقیس(اعر عن مكانة زوجته ر الشّ وهنا یعبّ 
حبیبته إلىیشیر حرف كان یكتبه كان وفرحته، وكانت القصائد التي یكتبها، فكلّ 

.ومعشوقته

تكرار األلفاظ .4

ة مفتاحا لعدّ ) بلقیس(ل اسم بتكرار األلفاظ، ولقد شكّ ة والمدونة التي بین أیدینا غنیّ 
االسم الذي كان المرثیة من ذكر هذاة فال یكاد یخلو مقطع من مقاطع أسطر شعریّ 

.عريالشّ إبداعهفي اعرلشّ املهما به 

التي جاء في أحیان كثیرة في بدایة " )بلقیس(بعضهم لفظة كلفظة يویسم
اعر یستفتح به مقطعه كون الشّ للمقطع تكرارا استهاللیا لاألوّ عري طر الشّ السّ 
فظة ه اللّ ة ذلك أنّ مرّ 48في مقطوعته ) بلقیس(اعر اسم ر الشّ ، وقد كرّ 2"عريالشّ 

.القصیدة تخلیدا لهاالمحوریة التي قامت كلّ 

...بلقیس
...یا بلقیس

.762، ص)قصیدة بلقیس(مصطفى طالس، مختارات من شعر نزار قباني- 1
.119، ص6، المجلد)3،4(ان مجلة القادسیة في اآلداب والعلوم التربویة، العدد: أنظر- 2
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...یا بلقیس
...غمامة تبكي علیككلّ 

...افمن ترى یبكي علیّ 
1...كیف رحلت صامتةبلقیس 

من نزار قباني ة حزنه على فراق زوجته، ولقد كثف هذه األبیات داللة على شدّ 
نكاد نرى زوجته واقفة أمامنا ونحن نقرأ القصیدة، نانّ أدرجة لاستخدامه هذا االسم 

وهذا الشعور نابع "ه یغازلها وكأنّ ، )بلقیس(ذذ بذكر اسم زوجته وعشیقته اعر یتلّ فالشّ 
المتبوعة ) القاف(ل إذ تشكّ " بلقیس"ل معظم اسم المهموسة التي تشكّ األصواتمن تلك 

) ینالسّ (بفضل همس حى أو امقطعا صوتیا طویال مغلق)ینالسّ (مع صوت مدّ ) بیاء(
ضع العاطفي ز نقل الوّ ممیّ مس المتواصل الذي كان له نغم واستمراریتها، بذلك الهّ 

لها الحبّ فهو یكنّ بسبب فقدانه زوجته وحبیبته، اعر فقة الذي یعیشه الشّ المثیر للشّ 
من أحبّ ": ظ باسمها مرارا وتكرارا، وهذا ما یوافق القول المأثورواالحترام لذلك یتلفّ 

.2"أكثر من ذكرهءشي

:أمثلتهومن 

...بلقیس
...یا بلقیس

...لو تدرین ما وجع المكان
3...أنت حائمة كعصفورة...ركنفي كلّ 

:أیضا

...بلقیس

.756، ص)قصیدة بلقیس(مصطفى طالس، مختارات من شعر نزار قباني - 1
وسام محمد منشد الهاللي، مخطوط رسالة الماجستیر، الجمالیة في الّنص الّشعري، مطولة بلقیس أنموذجا، - 2
.161ص
.759، ص)بلقیس(مصطفى طالس، مختارات من شعر نزار قباني - 3
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.كانت أجمل الملكات في تاریخ بابل
...بلقیس

.كانت أطول النخالت في أرض العراق
.لئایوتتبعها أ...ترافقها طواویس...كانت إذا تمشي 
.1لماناألویا وجع القصیدة تلمسها ...بلقیس یا وجعي

ر هذا االسم ، فقد تكرّ )العربيالعرب أو عرب أو(فظة لكرار أیضا ومن التّ 
دید ومقته لهذا اعر عن غضبه الشّ ر الشّ فظة عبّ خالل هذه اللّ ة، فمن مرّ 16بأشكاله 
:اعرومثاله قول الشّ . الذي ال یمتهن سوى مهنة القتل والغدرالجنس، 

...بلقیس
..إن قضاءنا العربي أن یغتالنا عرب

...ویأكل لحمنا عرب
...ویفتح قبرنا عرب

...فكیف نفر من هذا القضاء؟
.2لیس یقیم فرقا....فالخنجر العربي

اعر أن یغتالنا عرب، ویفتح قبرنا عرب، فالخنجر العربي ال فقدرنا كما یقول الشّ 
اعر أن یعلن ثورته على الجنس ساء، فقد أراد الشّ أعناق النّ و جال بین أعناق الرّ ق یفرّ 
لم یكن فظ ، وتكرار هذا اللّ لیبرز بطوالته وأمجادهساء، قتل النّ بي الذي ال یعرف إالّ العر 
اقد األدبي الذي نفسیة تفید النّ وهو بهذا المعنى ذو داللة "ما كرها وبغضا ا وٕانّ ا وودّ حبّ 

.3"ل نفسیة صاحبهیدرس األثر ویحلّ 

اسم هؤالء القاتلین لیمحوهم رهائجا ناقما مضطربا فكرّ اعر مختنقا لقد كان الشّ 
ائرة الثّ المشاعرإحیاءفي ) عرب(یا من ذاكرته، ولقد ساهمت حروف كلمة كلّ 

749ص،)قصیدة بلقیس(مصطفى طالس، مختارات من شعر نزار قباني .- 1
.761المرجع نفسه، ص- 2
.240نازك المالئكة، قضایا الشعر المعاصر، ص: أنظر- 3
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اء صوت مجهور، والباء صوت شفوي والهائجة، فالعین صوت اختناقي مجهور، والرّ 
اخب وري الصّ وهكذا التحمت األصوات في الكلمة لترسم لنا ذلك المشهد الثّ . مجهور

.اعرالذي عاشه الشّ 

ذكرها عنده بمقتل ، وقد ارتبط مّرات05) یروتب(اعر لفظة ر الشّ لقد كرّ 
اعر هي التي قتلت، وبیروت هي التي خانت حبیبته، ، فبیروت حسب الشّ )بلقیس(

ى الكثیرون زیارتها احرة التي یتمنّ بیروت المدینة الجمیلة السّ ل وهذا ما یجعلنا نتخیّ 
.مار فال حیاة هنیئة بهاوالدّ ساحة للفوضى 

: ومثال ذلك قوله

... اتقتل كل یوم واحد منّ ...بیروت
.یوم عن ضحیةوتبحث كلّ 

.في فنجان قهوتنا...والموت
.وفي أزهار شرفتنا...تناوفي مفتاح شقّ 

1األبجدیةوالحروف ...وفي أوراق الجرائد

اعر استقرار المدینة وانعدام األمن فیها، فالشّ داللة على عدم األبیاتوفي هذه 
غدرت به واغتالتها، هاأنّ ه اختارها لیعیش فیها ومعشوقته، إالّ أنّ یعتبر بیروت خائنة إذ 

.األبد، فال حیاة بعدهاإلىوالعشق اعر مات الحبّ حسب الشّ ) بلقیس(فبموت 

:اعرقول الشّ ی

...البحر في بیروت
...بعد رحیل عینیك استقال

یسأل عن قصیدته...عر والشّ 
2.التي لم تكتمل كلماتها

.752، ص)بلقیس(مصطفى طالس، مختارات من شعر نزار قباني - 1
.762المرجع نفسه، ص- 2
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:بیروت في قولهى لفظة وتتجلّ 

ال تدري جریمتها... وبیروت التي قتلتك
..وبیروت التي عشقتك

..تجهل أنها قتلت عشیقتها
1..وأطفأت القمر

:فظي أیضا قولهكرار اللّ ومن التّ 

.ومن المرایا تطلعین
..ینعمن الخواتم تطل

...من القصائد تطلعین
...موعمن الشّ 

..من الكؤوس
2.بیذ األرجوانيمن النّ 

شبح زوجته ال یكاد اعر، إذ أنّ ى حالة الحزن لدى الشّ ففي هذه األبیات تتجلّ 
لة فالحزن ما زال ینهك مخیّ " التي باتت مهووسة بمرآها ومعاشرتها تهلیفارق مخیّ 

.3"اعرالشّ 

ر كلمات بعینها في القصیدة، یكرّ " اعر ومن تكرار الوحدات المعجمیة نجد الشّ 
.4"اإلیقاعييواز تقوم بدور هام في التّ ویستعید بعض الكلمات التي 

:اعروذلك حین یقول الشّ 

.في األرضقمحهال 

.756، ص )بلقیس(ارات من شعر نزار قباني مصطفى طالس، مخت- 1
.758، صالمرجع نفسه- 2
.161مجلة القادسیة في اآلداب والعلوم، ص: أنظر- 3
.60سهام راشد، جمالیات الصورة وهندسة الّلغة في قصیدة بلقیس لنزار قباني، ص: أنظر- 4
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..تنبت دون رأي أبي لهب
..ال طفل یولد عندنا
..إال وزارت أمه یوما

..!!فراش أبي لهب
..ال سجن یفتح

..أبي لهب دون رأي 
ال رأس یقطع 

1..دون أمر أبي لهب

رض، وسلب ر والهالك، وهتك العّ ورمز للشّ ة أبي لهب داللة فتكرار شخصیّ 
د لیؤكّ " ، مّراتافیة أربع ال النّ " بانيقنزار " ر ة عمیاء لدول الغرب، كما كرّ ونهب وتبعیّ 
.2"عف والمهانةشمول الضّ 

) یولد، یفتح، یقطع(ة للمجھول وجاءت جملة األفعال المبنیّ 

.عربّیةعوب الخوة لدى الشّ النّ 

: ویقول في مقطع آخر

...من یوم أن نحروك
...یا بلقیس

...یا أحلى وطن
..كیف یعیش في هذا الوطناإلنسانال یعرف 
3..یموت في ھذا الوطنكیفاإلنسانال یعرف 

، قت التّ ، والتي حقّ مّراتثالث ) الوطن(رت مفردة وفي ھذه األبیات تكرّ 

" "طر األوّ وإن اختلفت داللتھا، 

.767، ص)بلقیس(مصطفى طالس، مختارات من شعر نزار قباني - 1
.60الصورة وهندسة الّلغة في قصیدة بلقیس لنزار قباني، صسهام راشد، جمالیات : أنظر- 2
.765، ص )قصیدة بلقیس(مصطفى طالس، مختارات من شعر نزار قباني - 3
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طرین الرّ ) (ا تمثّ 

.1اعر نفسھ غریب عنھفھو الوطن العربي الذي یعتبر الشّ 

وال یخفي ما تحملھ ھذه السّ "

.2"العرب

تكرار الجمل .5

اه التّ إنّ 

.ة المعنىالعبارات تامّ أوالجمل 

:من ذلك قولھ

...بلقیس
..یا قمري الذي طمروه ما بین الحجارة

..تارةاآلن ترتفع السّ 
3..تارةالسّ اآلن ترتفع

رة عـــــن ذاتـــــه المتـــــأثّ لإلفصـــــاحمـــــرتین ) تارةاآلن ترتفـــــع الّســـــ(عبـــــارة ّشـــــاعرر اللقـــــد كـــــرّ 
ا كــرار تعبیــرا عّمــالــذي یعیشــه فــي المجتمــع العربــي، فكــان هــذا التّ ســة للواقــع المــرّ المتحمّ 

تار علـى الخفایـا قـد فظـة اآلتیـة لرفـع الّسـاللّ إذ أنّ "ه من ألـم وصـمت ولوعـة یشعره ویحسّ 
وفــق مســتوى ةاإلنسـانیّ ة تحــاكي العاطفــة ملــه مــن رؤى وجودّیـكرار إذن بمـا یحفــالتّ .حـان

.4"ة لها أثرها في نفس المتلقيمن الجمالیّ 

: ّشاعرمثاله قول الو 

:حقیقسأقول في التّ 

.61سهام راشد، جمالیات الصورة وهندسة اللغة في قصیدة بلقیس لنزار قباني، ص: أنظر- 1
.60المرجع نفسه، ص: أنظر- 2
.763، ص)قصیدة بلقیس(شعر نزار قباني مصطفى طالس، مختارات من - 3
.161مجلة القادسیة في اآلداب والعلوم التربویة، ص: أنظر- 4
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ص أصبح یرتدي ثوب المقاتلاللّ إنّ 
:سأقول في التحقیق

1..القائد الموهوب أصبح كالمقاولإنّ 

ـــة قـــد كـــرّ ّشـــاعرالأنّ بحیـــث نالحـــظ فـــي هـــذه المقطوعـــة  ) ســـأقول فـــي التحقیـــق(ر جمل
.مّراتتین، وفي القصیدة ككل خمس مرّ 

ال الــذيح صــورة القائــد العربــيأن یوّضــّشــاعرفمــن خــالل تكــراره هــذه العبــارة حــاول ال
عارة فـــي الـــوطن یاســـة والـــدّ فـــال فـــرق بـــین السّ .د آلـــة فـــي یـــد الغـــربســـلطة لـــه فهـــو مجـــرّ 

للعربــي نظــرة ملیئــة بالحقــد والكــره، فــالعرب معروفــون علــى حــدّ ّشــاعرالعربــي، فنظــرة ال
.هو جمیلماتعبیره بقتل وتدمیر كلّ 

: ّشاعردد یقول الوفي نفس الصّ 

...بلقیس
نيإنّ ...یا فرسي الجمیلة 

من كل تاریخي خجول 
هذي بالد یقتلون بها الخیول
2..هذي بالد یقتلون بها الخیول

فهــو یــرى : تینمــرّ ) هــذي بــالد یقتلــون بهــا الخیــول(جملــة ّشــاعرر الففــي هــذا المقطــع كــرّ 
ــبــأنّ  القتــل اریخ الــذي ال نجــد فیــه إالّ ه خجــول مــن هــذا الّتــف وأّنــشــرّ اریخ العربــي ال یُ الّت

.مار والخرابدّ ماء والوسفك الدّ 

ر مـن خاللهـا عــن التـي عّبــ) سـولةقتلـوا الرّ (جملــة ّشـاعرر الكـذلك فـي آخـر القصــیدة كـرّ 
.سولةالتي أعطاها مقام الرّ " بلقیس"ة زوجته وحبیبته أهمیّ قیمة و 

..وسیعرف األعراب یوما

.750، ص )قصیدة بلقیس(مصطفى طالس، مختارات من شعر نزار قباني - 1
.765ص المرجع نفسه،- 2
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..سولة قتلوا الرّ أّنهم
..سولةقتلوا الرّ 

ا..و..ل...ت...ق
1ه...ل...و...س..ر..ال

تكرار األسالیب .6

:ّشاعرومن هذا النوع قول ال

...بلقیس
..مذبوحون حتى العظم

..واألوالد ال یدرون ما یجري 
ماذا أقول؟أناوال أدري 

هل تقرعین الباب بعد دقائق؟
توي؟هل تخلعین المعطف الشّ 

..باسمةتأتینهل 
...وناظرة

2ومشرقة كأزهار الحقول؟

بعـد فـراق زوجتـه، إلیهـاالمزریـة التـي آل ّشـاعرهذه االسـتفهامات واصـفة حالـة التجاء
ه مــا زال ینتظــر عودتهــا رحلــت عنــه رفیقــة دربــه، ألّنــأنق بعــد ه لــم یصــدّ وكأّنــّشــاعرفال

.البیت مبتسمة ومشرقة كعادتهاإلىبر بفارغ الصّ 

: قوله أیضا

..بلقیس
وأحالمي ...كیف أخذت أیامي 

.771، ص)قصیدة بلقیس(مصطفى طالس، مختارات من شعر نزار قباني -1
.754نفسه، ص المرجع- 2
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..حدائق والفصول وألغیت ال
..یا زوجتي
..وضیاء عیني..وقصیدتي..وحبیبتي

..قد كنت عصفوري الجمیل
1..ي؟فكیف هربت یا بلقیس منّ 

ــّشــاعرفال وال أحــالمر عــن مشــاعره بعــد رحیــل زوجتــه، فبعــد رحیلهــا لــم تعــد لــه هنــا یعّب
حیــاة، فهــي كانــت الهــواء الــذي یتنفســه، فهــو لــم یفهــم ویســتوعب كیــف غادرتــه ولــم تعــد 

.في كتابة قصائدههأنیس

.ز الذي أضاف للقصیدة جماالالممیّ اإلیقاعستفهامات منح القصیدة فضل اإلبف

:ّشاعرقول الاله ثوم

..بلقیس
؟)الغلیان(أین زجاجة 
..رقاءوالوالعة الزّ 

التي ) الكنت(أین سجارة الـ 
ما فارقت شفتیك؟

2..یاً مغنّ ) الهاشمي(أین 

أوأي قـــارئ فیـــه أنّ ا وال شـــكّ ، مّمـــأمامـــههـــا ماثلـــة وكأنّ " بلقـــیس"ّشـــاعروهنـــا یخاطـــب ال
عـاطف فقة والتّ حالتـه فعـال تـدعو للّشـ، ألنّ ّشـاعرالمـع ح لهـذه المقطوعـة یتعـاطف متصـفّ 

.معه

..هل موت بلقیس
1هو النصر الوحید

.755، ، ص)بلقیس(مصطفى طالس، مختارات من شعر نزار قباني - 1
.759ص المرجع نفسه،- 2
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حققـت الّنصـر فغایتـه " بلقـیس"الّشاعر في هذین البیتـین یسـأل الـوطن العربـي، هـل بقتـل 
لم تكن االستفسار وٕاّنما إرسال رسالة بطریقة غیـر مباشـرة إلـى الحكـام العـرب ألنـه لـیس 

.كون الّنصربقتل النساء ونهك األعراض ی

"بلقیس"ومن تكرار األسالیب أسلوب النداء الذي ارتبط في معظم القصیدة باسم 

..یا أعظم الملكات
اد العصور السومریة مجیا امرأة تجسد كل أ

بلقیس
ویا أیقونتي األغلى...یا عصفورتي األحلى 
لیةد المجدخویا دمعا تناثر فوق 

أترى ظلماتك إذ نقلتك 
2األعظمیةففاضمن ...ذات یوم

، ةة، فهي أعظم ملكة وأجمل دمعل الحضارة السومریّ اعر تمثّ سبة للشّ فبلقیس بالنّ 
.أحیائهافهي التي كانت تنیر كلّ ) بیروت(لمة في لظّ ات حلّ افبموته

:ومن مثله أیضا

..بلقیس
..یا كنزا خرافیا
..وغابة خیزران

..یا من تحدیث النجوم ترفعا
3..العنفوان آهذا من أین جئت یكل

:وقوله أیضا

.768، ص )بلقیس(مصطفى طالس، مختارات من شعر نزار قباني - 1
.751، صالمرجع نفسه- 2
.757نفسه، ص- 3
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..یا بلقیس...بلقیس
1..فوق أهداب الكمانطیا دمعا ینق

.في حیاته، فهو یعتبرها كنزه الغالي" بلقیس"اعر بمكانة الشّ وفي هذه األبیات یقرّ 

.770، ص)بلقیس(ارات من شعر نزار قباني مصطفى طالس، مخت- 1
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أبرز قباني منفرد بأسلوبه الذي أضفى على شعره نا في بحثنا إلى أنّ لتوصّ 
ة راقیة وأسلوب یختال كالعروس بلغة یسهل إلى حدّ نسمات تطلق العبیر بأدوات فنیّ 

.يریة اإلبداع الفنّ غة في عبقكبیر فهمها فحین نقرأ شعره نستمتع بعبقریة اللّ 

ة ال توجد عند شعر نزار یملك سمات أسلوبیّ ونستنتج من خالل كل ذلك أنّ 
عر بعده خاص بالمثقفین بعدما كان الشّ يه شعر جماهیر ز في شعره أنّ یّ مأقرانه والم

لیم وجرأته، وشفافیته التي تالمس ه السّ فقط، وجماهیریته تعود إلى صدقه وحسّ 
.الوجدان

كرار اهرة التّ فظكرار، ها هي التّ اة البارزة في القصیدة التي درسناألسلوبیّ ة ّسموال
اخلي وتوسیع االتكاء علیه مرتكزا صوتیا في تثبیت إیقاعها الدّ تفي القصیدة أسهم

.بشعر األذن باالنسجام والتوافق والقبول

قلیدیة في القصیدة تحتفظ بنظام القصیدة التّ وتي یجعلنا نتوهم أنّ كرار الصّ فالتّ 
وتي یساهم كرار الصّ كلي وذلك من خالل تقارب بعض األسطر صوتیا فالتّ البناء الشّ 

.اخلیة بشكل كبیرة الدّ في البنیة اإلیقاعیّ 

فضل بة، فالمرثیّ مكرار ساعد في تقدیس وتعظیالتّ ة فإنّ القصیدة رثائیّ وبما أنّ 
.لقصیدةلر في القارئ والمتفحص اعر أن یؤثّ كرار استطاع الشّ التّ 

سیتنا، والذي منح نفأثیر على ناغم واإلیقاع الذي یساعد في التّ د التّ فهو یولّ 
.ن وخاصي معیّ القصیدة كیانا فنّ 

دا نا ومحدّ عریة منها هي التي تفرض وجودا معیّ ة والسیما الشّ جربة الفنیّ والتّ 
ا القصیدة كیانا فنیّ ه بالقدر الذي یجعل ئلتي تساهم في توجیه تأثیره وأدااوهي ،كرارللتّ 

.نلنظام تكراري معیّ 
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فهرس الموضوعات

ملحق



""قصیدة 
..ُشكرًا لكم
. .ُشكرًا لكم

وصار بُوْسِعُكم.. فحبیبتي ُقِتَلت 
هیدهْ أن تشربوا كأسًا على قبر الشّ 

..وقصیدتي اْغِتیلتْ 
ـٍة  ..في األرضِ وهل من ُأمَّ

غتاُل القصیدة ؟ن-إال نحُن -
*

...بلقیُس 
كانْت أجمَل الَمِلَكاِت في تاریخ باِبلْ 

..بلقیُس 
كانت أطوَل الَنْخالِت في أرض العراقْ 

..كانْت إذا تمشي
..ترافُقها طواویٌس 

..وتتبُعها أیاِئلْ 
*

..یا َوَجِعي.. بلقیُس 
حین تلَمُسَها األناملْ ویا َوَجَع القصیدةِ 

..هل یا ُترى
من بعد َشْعِرِك سوَف ترتفُع السنابْل ؟

*
..یا َنْیَنَوى الخضراءَ 
..یا غجریَّتي الشقراءَ 

. .یا أمواَج دجلةَ 
تلبُس في الربیِع بساِقِها



..أحلى الخالِخلْ 
*
..قتلوِك یا بلقیُس 
..أیَُّة ُأمٍَّة عربیةٍ 

تلَك التي
أصواَت البالِبْل ؟تغتاُل 

*
أین السََّمْوَأُل ؟

والُمَهْلَهُل ؟
والغطاریُف األواِئْل ؟

..فقبائٌل َأَكَلْت قبائلْ 
..وثعالٌب َقتَـَلْت ثعالبْ 

..وعناكٌب قتلْت عناكبْ 
*

..َقَسَمًا بعینیِك اللتیِن إلیهما
..تأوي مالییُن الكواكبْ 

یا َقَمِري ، عن الَعَرِب العجائبْ سأُقوُل ،
فهل البطولُة ِكْذَبٌة عربیٌة ؟

.أم مثلنا التاریُخ كاذْب ؟
*

بلقیُس 
ال تتغیَِّبي عّني

فإنَّ الشمَس بعدكِ 
..ال ُتضيُء على السواِحلْ 

*
:سأقول في التحقیق



إنَّ اللصَّ أصبَح یرتدي ثوَب الُمقاِتلْ 
:وأقول في التحقیق

..القائَد الموهوَب أصبَح كالُمَقاِولْ إنَّ 
*

:وأقولُ 
..إن حكایَة اإلشعاع ، أسخُف ُنْكَتٍة ِقیَلتْ 

فنحُن قبیلٌة بین القباِئلْ 
..یا بلقیُس . . هذا هو التاریُخ 

ُق اإلنسانُ  ..كیف ُیَفرِّ
ما بین الحدائِق والمزابلْ 

*
..بلقیُس 

..والقصیدةُ .. أیَّتها الشهیدُة 
..والُمَطهََّرُة النقیَّةْ 

َسَبـٌأ تفتُِّش عن َمِلیَكِتَها
..فُردِّي للجماهیِر التحیَّةْ 

*
..یا أعظَم الَمِلَكاِت 

یا امرأًة ُتَجسُِّد كلَّ أمجاِد العصوِر الُسوَمِریَّةْ 
..بلقیُس 

..یا عصفورتي األحلى
ویا َأْیُقونتي اَألْغَلى

َخدِّ المجدلیَّةْ ویا َدْمَعًا تناثَر فوق 
*

َأُترى َظَلْمُتِك إْذ َنَقْلُتكِ 
من ضفاف األعظمیَّةْ .. ذاَت یوٍم 



..تقُتُل كلَّ یوٍم واحدًا ِمنَّا.. بیروُت 
وتبحُث كلَّ یوٍم عن ضحیَّةْ 

*
..في ِفْنَجاِن َقْهَوِتَنا.. والموُت 

..وفي مفتاح ِشقَِّتَنا
..وفي أزهاِر ُشْرَفِتَنا

..ِق الجرائدِ وفي َورَ 
...والحروِف األبجدیَّةْ 
*

..یا بلقیُس .. ها نحُن 
..ندُخُل مرًة ُأخرى لعصِر الجاهلیَّةْ 

..ها نحُن ندُخُل في الَتَوحُّشِ 
..والَوَضاعةِ .. والبشاعِة .. والتخّلِف 

..ُعُصوَر البربریَّةْ .. ندُخُل مرًة ُأخرى 
*

حیُث الكتابُة ِرْحَلةٌ 
والشَّظیَّةْ .. بیِن الشَّظّیِة 

..حیُث اغتیاُل فراشٍة في حقِلَها
..صاَر القضیَّةْ 

هل تعرفوَن حبیبتي بلقیَس ؟
فهي أهمُّ ما َكَتُبوُه في ُكُتِب الغرامْ 

كانْت مزیجًا راِئَعاً 
..بین الَقِطیَفِة والرخامْ 

كان الَبَنْفَسُج بیَن َعْیَنْیَها
..یناُم وال ینامْ 

*



..بلقیُس 
..یا ِعْطَرًا بذاكرتي

..ویا قبرًا یسافُر في الغمام
قتلوِك ، في بیروَت ، مثَل أيِّ غزالةٍ 

..َقَتُلوا الكالمْ .. من بعدما 
*

..بلقیُس 
لیسْت هذِه مرثیَّةً 

..لكنْ 
على الَعَرِب السالمْ 

*
..بلقیُس 

..ُمْشَتاُقونَ .. ُمْشَتاُقوَن .. ُمْشَتاُقوَن 
..والبیُت الصغیرُ 

ُیساِئُل عن أمیرته المعطَّرِة الُذُیولْ 
واألخباُر غامضةٌ .. ُنْصِغي إلى األخبار 

..وال تروي ُفُضولْ 
*

..بلقیُس 
..مذبوحوَن حتى الَعْظم

..واألوالُد ال یدروَن ما یجري
ماذا أُقوْل ؟.. وال أدري أنا 

*
هل تقرعیَن الباَب بعد دقائٍق ؟

تخلعیَن المعطَف الشََّتِويَّ ؟هل 
..هل تأتیَن باسمةً 



..وناضرةً 
وُمْشِرَقًة كأزهاِر الُحُقوْل ؟

*
..بلقیُس 

..إنَّ ُزُروَعِك الخضراءَ 
..ما زالْت على الحیطاِن باكیةً 

..َوَوْجَهِك لم یزْل ُمَتَنقِّالً 
بیَن المرایا والستائْر 

حتى سجارُتِك التي أشعلِتها
..تنطفئْ لم 

ودخاُنَها
ما زاَل یرفُض أن یسافْر 

*
..بلقیُس 

..مطعونوَن في األعماقِ .. مطعونوَن 
واألحداُق یسكُنها الُذُهولْ 

..بلقیُس 
..وأحالمي.. كیف أخذِت أیَّامي 

..وألغیِت الحدائَق والُفُصولْ 
*

..یا زوجتي
..وضیاَء عیني.. وقصیدتي .. وحبیبتي 

..قد كنِت عصفوري الجمیلَ 
..فكیف هربِت یا بلقیُس مّني ؟

*



..بلقیُس 
..هذا موعُد الَشاي العراقيِّ الُمَعطَّرِ 

..الَفةْ والُمَعتَّق كالس
أّیتها الُزراَفْة ؟.. َفَمِن الذي سیوّزُع األقداَح 

..وَمِن الذي َنَقَل الفراَت ِلَبیتنا
َصاَفْة ؟ر ووروَد َدْجَلَة وال

*
..بلقیُس 

..إنَّ الُحْزَن یثُقُبِني
ال تدري جریمَتها.. وبیروُت التي َقَتَلْتِك 
..وبیروُت التي َعشَقْتكِ 

..تجهُل أّنها َقَتَلْت عشیقَتها
..وأطفأِت الَقَمْر 

*
..بلقیُس 

..یا بلقیُس 
یا بلقیُس 

..كلُّ غمامٍة تبكي علیكِ 
..َفَمْن ُترى یبكي علیَّا

كیف َرَحْلِت صامتةً .. بلقیُس 
على َیَدیَّا ؟.. ولم َتَضعي یدْیِك 
*

..بلقیُس 
..كیَف تركِتنا في الریح

نرِجُف مثَل أوراق الشََّجْر ؟
ضائعینَ -نحُن الثالثَة -وتركِتنا 



..كریشٍة تحَت الَمَطْر 
أُتَراِك ما َفكَّْرِت بي ؟

)ُعَمْر (أو ) زینبَ (مثَل .. وأنا الذي یحتاُج حبَِّك 
*

..بلقیُس 
..یا َكْنَزًا ُخَرافّیاً 

..ویا ُرْمَحًا ِعَراقّیاً 
..وغاَبَة َخْیُزَرانْ 

..یا َمْن تحدَّیِت النُجوَم ترفُّعاً 
ِمْن أیَن جئِت بكلِّ هذا الُعْنُفواْن ؟

*
..بلقیُس 

..والرفیقةُ .. أیتها الصدیقُة 
..ُأْقُحَوانْ والرقیقُة مثَل َزْهرِة 
..ضاَق البحرُ .. ضاقْت بنا بیروُت 

..ضاَق بنا المكانْ 
ِرینَ : بلقیُس  ..ما أنِت التي َتَتَكرَّ

..فما لبلقیَس اْثَنَتانْ 
*

..بلقیُس 
..تذبُحني التفاصیُل الصغیرُة في عالقِتَنا

..وتجُلدني الدقائُق والثواني
ةٌ .. فلُكلِّ دّبوٍس صغیٍر  قصَّ

تانِ ولكُ  لِّ ِعْقٍد من ُعُقوِدِك ِقصَّ
*

..حتى مالقُط َشْعِرِك الذََّهِبيِّ 



تغُمُرني ،كعادِتها ، بأمطار الحنانِ 
ُش الصوُت العراقيُّ الجمیلُ  ..وُیَعرِّ

..على الستائرِ 
..والمقاعدِ 
..واألَواني

*
..ومن الَمَراَیا تْطَلِعینَ 
..من الخواتم تْطَلِعینَ 

..تْطَلِعینَ من القصیدة 
..من الشُُّموعِ 
..من الُكُؤوسِ 

..من النبیذ اُألْرُجواني
*

..بلقیُس 
..یا بلقیُس .. یا بلقیُس 

..لو تدریَن ما َوَجُع المكانِ 
..أنِت حائمٌة كعصفورٍ .. في ُكلِّ ركٍن 

..وعابقٌة كغابِة َبْیَلَسانِ 
*

ِنینَ .. فهناَك  ..كنِت ُتَدخِّ
..ِت ُتطالعینَ كن.. هناَك 
..كنِت كنخلٍة َتَتَمشَِّطینَ .. هناَك 

..وتدُخلیَن على الضیوفِ 
..كأنَِّك السَّْیُف الَیَماني

*
..بلقیُس 



؟) الِغیرَالِن ( أین زَجاَجُة 
..والَوّالعُة الزرقاءُ 
التي) الَكْنِت (أیَن ِسَجارُة الـ 

ما فارَقْت َشَفَتْیِك ؟
..ُمَغنَِّیاً ) الهاشميُّ (أین 

..فوَق القواِم الَمْهَرَجانِ 
*

..تتذكَُّر األْمَشاُط ماضیها
..ُرُج َدْمُعَهاخَفیَ 

هل یا ُترى األْمَشاُط من أشواقها أیضًا ُتعاني ؟
..َصْعٌب أْن أهاجَر من دمي: بلقیُس 

..وأنا الُمَحاَصُر بین ألسَنِة اللهیبِ 
...وبین ألسَنِة الُدَخانِ 

*
أیتَُّها األمیَرةْ : بلقیُس 

في حرِب العشیرِة والعشیَرةْ .. ها أنِت تحترقیَن 
ماذا سأكُتُب عن رحیل ملیكتي ؟

..إَن الكالَم فضیحتي
*

..ها نحُن نبحُث بین أكواِم الضحایا
..عن نجمٍة َسَقَطتْ 

..وعن َجَسٍد تناَثَر كالَمَراَیا
..ها نحُن نسأُل یا َحِبیَبةْ 

اَن هذا القبُر َقْبَرِك أنِت إْن ك
..أم َقْبَر الُعُروَبةْ 

*



:بلقیُس 
..یا َصْفَصاَفًة َأْرَخْت ضفائَرها عليَّ 

ویا ُزَراَفَة كبریاءْ 
:بلقیُس 

..إنَّ َقَضاَءَنا العربيَّ أن یغتاَلنا َعَربٌ 
..ویأُكَل َلْحَمَنا َعَربٌ 
..ویبُقَر بْطَنَنا َعَربٌ 
..وَیْفَتَح َقْبَرَنا َعَربٌ 

فكیف نُفرُّ من هذا الَقَضاْء ؟
*
لیَس ُیِقیُم َفْرَقاً .. فالِخْنَجُر العربيُّ 
..بین أعناِق الرجالِ 
..وبین أعناِق النساءْ 

:بلقیُس 
ُروِك  فعندنا.. إْن هم َفجَّ
..في َكْرَبالءَ ئكلُّ الجنائِز تبتد

..وتنتهي في َكْرَبالءْ 
*

ْن أقرَأ التاریَخ بعد الیوملَ 
..إنَّ أصابعي اْشَتَعَلتْ 

..وأثوابي ُتَغطِّیها الدَماءْ 
ها نحُن ندُخُل عْصَرَنا الَحَجِريَّ 
...نرجُع كلَّ یوٍم ، ألَف عاٍم للَوَراءْ 

*
..البحُر في بیروتَ 

..بعد رحیل َعْیَنْیِك اْسَتَقالْ 



یسأُل عن قصیَدِتهِ .. والشِّْعُر 
..التي لم تكتِمْل كلماُتَها

السؤالْ نُیِجیُب ع.. وال َأَحٌد 
*
..الُحْزُن یا بلقیُس 

..یعُصُر مهجتي كالُبْرتَُقاَلةْ 
َأعرُف مأَزَق الكلماتِ .. اآلَن 

..أعرُف َوْرَطَة اللغِة الُمَحاَلةْ 
..وأنا الذي اخترَع الرساِئلَ 

..كیَف َأْبَتِدُئ الرساَلةْ .. لسُت أدري 
*

السیف یدُخُل لحم خاِصَرتي
..وخاِصَرِة العباَرةْ 

..كلُّ الحضارِة ، أنِت یا بلقیُس ، واُألنثى حضاَرةْ 
..أنِت بشارتي الُكبرى: بلقیُس 

َفَمْن َسَرق الِبَشاَرْة ؟
..أنِت الكتابُة قْبَلَما كاَنْت ِكَتاَبةْ 

..أنِت الجزیرُة والَمَناَرةْ 
*

:بلقیُس 
..یا َقَمِري الذي َطَمُروُه ما بین الحجاَرةْ 

..اآلَن ترتفُع الستاَرةْ 
..اآلَن ترتفُع الستاِرةْ 
*

..َسَأُقوُل في التحقیقِ 
..والسَُّجَناءَ .. واألشیاَء .. إّني أعرُف األسماَء 



..والُمْسَتْضَعِفینْ .. والُفَقَراَء .. والشهداَء 
..قاِتَل زوجتيیَّافَ سوأقوُل إّني أعرُف ال
..ووجوَه ُكلِّ الُمْخِبِرینْ 

*
..إنَّ عفاَفنا ُعْهرٌ : وأقول 

..وَتْقَواَنا َقَذاَرةْ 
إنَّ ِنضاَلنا َكِذبٌ : وأُقوُل 

..وأْن ال َفْرقَ 
!!ما بین السیاسِة والدََّعاَرةْ 

*
:َسَأُقوُل في التحقیق

إّني قد َعَرْفُت القاتلینْ 
:وأُقولُ 
اَنَنا العربيَّ ُمْخَتصٌّ بَذْبِح الیاَسِمینْ إنَّ زم

..وبَقْتِل ُكلِّ األنبیاءِ 
..وَقْتِل ُكلِّ الُمْرَسِلینْ 
*

..حّتى العیوُن الُخْضرُ 
یأُكُلَها الَعَربْ 

والخواتمُ .. حّتى الضفائُر 
..واللَُّعبْ .. والمرایا .. واألساوُر 

..حّتى النجوُم تخاُف من وطني
..السََّببْ وال أدري 

*
..حّتى الطیوُر تُفرُّ من وطني

..و ال أدري السََّببْ 



والسُُّحبْ .. والمراكُب .. حتى الكواكُب 
..والُكُتبْ .. حتى الدفاتُر 

..وجمیُع أشیاء الجمالِ 
..ِضدَّ الَعَربْ .. جمیُعها 

*
ْوِئيُّ  َلمَّا تناَثَر ِجْسُمِك الضَّ

،یا بلقیُس 
كریَمةْ ُلْؤُلَؤًة 

هل َقْتُل النساء هوایٌة َعربیَّةٌ : َفكَّْرُت 
أم أّننا في األصل ، ُمْحَتِرُفو جریَمْة ؟

*
:بلقیُس 

إنَّني.. یا َفَرِسي الجمیلُة 
من ُكلِّ تاریخي َخُجولْ 

..هذي بالٌد یقتُلوَن بها الُخُیولْ 
..هذي بالٌد یقتُلوَن بها الُخُیولْ 

*
..كِ ِمْن یوِم أْن َنَحُرو 

..یا بلقیُس 
..یا َأْحَلى َوَطنْ 

..ال یعرُف اإلنساُن كیَف یعیُش في هذا الَوَطنْ 
..ال یعرُف اإلنساُن كیَف یموُت في هذا الَوَطنْ 

*
..ما زلُت أدفُع من دمي

..أعلى َجَزاءْ 
ولكنَّ السََّماءْ .. كي ُأْسِعَد الدُّْنَیا 



..شاَءْت بأْن أبقى وحیداً 
أوراق الشتاءْ مثَل 

*
هل ُیْوَلُد الشَُّعَراُء من َرِحِم الشقاْء ؟

وهل القصیدُة َطْعَنةٌ 
لیس لها ِشَفاْء ؟.. في القلِب 

أم أّنني وحدي الذي
َعْیَناُه تختصراِن تاریَخ الُبَكاْء ؟

*
:َسأُقوُل في التحقیق

كیف َغَزالتي ماَتْت بسیف أبي َلَهبْ 
..ى المحیطِ كلُّ اللصوص من الخلیِج إل

..وُیْحِرُقونَ .. ُیَدمُِّروَن 
..وَیْرَتُشونَ .. وَیْنَهُبوَن 

..وَیْعَتُدوَن على النساءِ 
..كما ُیِریُد أبو َلَهبْ 
*

..ُكلُّ الِكالِب ُمَوظَُّفونَ 
..ویأُكُلونَ 

..وَیْسَكُرونَ 
..على حساِب أبي َلَهبْ 

*
..ال َقْمَحٌة في األرض

دوَن رأي أبي َلَهبْ َتْنُبُت 
ال طفَل ُیْوَلُد عندنا
..إال وزارْت ُأمُُّه یوماً 



...!!ِفراَش أبي َلَهبْ 
*

..ال ِسْجَن ُیْفَتحُ 
..دوَن رأي أبي َلَهبْ 

ال رأَس ُیْقَطعُ 
..دوَن َأْمر أبي َلَهبْ 

*
:َسأُقوُل في التحقیق

كیَف أمیرتي اْغُتِصَبتْ 
َعْیَنْیَهاوكیَف تقاَسُموا َفْیُروزَ 

..وخاَتَم ُعْرِسَها
وأقوُل كیَف تقاَسُموا الشَّْعَر الذي

..یجري كأنهاِر الذََّهبْ 
:َسَأُقوُل في التحقیق

یَف َسَطْوا على آیات ُمْصَحِفَها الشریفِ 
..وأضرُموا فیه اللََّهبْ 

..َسأُقوُل كیَف اْسَتْنَزُفوا َدَمَها
..وكیَف اْسَتْمَلُكوا َفَمَها

وال ترُكوا ِعَنبْ .. فما ترُكوا به َوْرَدًا 
*
...هل َمْوُت بلقیسٍ 

هو النَّْصُر الوحیدُ 
...بُكلِّ تاریِخ الَعَرْب ؟؟

*
..بلقیُس 

..یا َمْعُشوقتي حّتى الثَُّماَلةْ 



..األنبیاُء الكاذُبونَ 
..ُیَقْرِفُصونَ 

وَیْرَكُبوَن على الشعوِب 
..وال ِرَساَلةْ 

*
..لو َأنَُّهْم َحَمُلوا إَلْیَنا

..من فلسطیَن الحزینةِ 
..َنْجَمةً 

..أو ُبْرتَُقاَلةْ 
..لو َأنَُّهْم َحَمُلوا إَلْیَنا

من شواطئ َغزَّةٍ 
َحَجَرًا صغیراً 

..أو مَحَاَرةْ 
*

روا ..لو َأنَُّهْم من ُرْبِع َقْرٍن َحرَّ
..زیتونةً 

أو َأْرَجُعوا َلْیُموَنةً 
حوا عن التاریخ َعاَرهْ ومَ 

*
..یا بلقیُس .. َلَشَكْرُت َمْن َقَتُلوِك 

..یا َمْعشوقتي حتى الثَُّماَلةْ 
لكنَُّهْم َتَرُكوا فلسطیناً 

...!!لیغتاُلوا َغَزاَلةْ 
*

..ماذا یقوُل الشِّْعُر ، یا بلقیُس 
في هذا الَزَماِن ؟



ماذا یقوُل الشِّْعُر ؟
..الشُُّعوبيِّ في الَعْصِر 

..الَمُجوسيِّ 
الَجَبان

والعالُم العربيُّ 
..وَمْقُموعٌ .. َمْسُحوٌق 

..وَمْقُطوُع اللسانِ 
ِقها نحُن الجریمُة في َتَفوُّ

؟؟) اَألَغاني ( وما ..)الِعْقُد الفریُد ( فما 
*

..َأَخُذوِك أیَُّتَها الحبیبُة من َیِدي
..أَخُذوا القصیدَة من َفِمي

..والقراءةَ .. أَخُذوا الكتابَة 
واألماني.. والطُُّفوَلَة 

*
..یا بلقیُس .. بلقیُس 

..یا َدْمَعًا ُیَنقُِّط فوق أهداب الَكَمانِ 
َعلَّْمُت َمْن قتلوِك أسراَر الهوى

قبَل انتهاِء الشَّْوطِ .. لكنَُّهْم 
قد َقَتُلوا ِحَصاني

:بلقیُس 
أسألِك السماَح ، فربَّما

..كاَنْت حیاُتِك ِفْدَیًة لحیاتي
..إّني ألعرُف َجّیداً 

أنَّ الذین تورَُّطوا في الَقْتِل ، كاَن ُمَراُدُهمْ 
!!!أْن یقُتُلوا َكِلَماتي



*
أیَُّتها الجمیَلةْ .. نامي بحْفِظ اِهللا 

..فالشِّْعُر َبْعَدِك ُمْسَتِحیلٌ 
واألُُنوَثُة ُمْسَتِحیَلةْ 
*

..أجیاٌل من األطفالِ َسَتَظلُّ 
..تسأُل عن ضفائرِك الطویَلةْ 

وتظلُّ أجیاٌل من الُعشَّاقِ 
...أیَُّتها المعلَِّمُة األصیَلةْ . . تقرُأ عنِك 

..وسیعرُف األعراُب یوماً 
..َأنَُّهْم َقَتُلوا الرُسوَلةْ 

..َقَتُلوا الرُسوَلةْ 
ا.. و ..ل .. ت .. ق 
ة.. ل .. و.. س .. ر .. ال 
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