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 مقاربة شعرية بين عبد المجيد فرغلي ومحمد العيد آل خليفة
 بينهما دراسة في المكرورات، الفوائد واألغراض

 العربيةغة مجيد  قسم الل   :هارون دكتورال
Email: majd1221@hotmail.fr  فنون/مخبر نظرية اللغة الوظيفيةكلية اآلداب وال 

 جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف  798444133-00213الهاتف: 
 

 :الملخص بالعربي ة
عب وتناول قضاياه اّبان االحتالل أو جاهه الى الشّ الحديث هو اتّ  العربيارس لألدب ل ما يلحظه الدّ إّن أوّ 

مصر البّد من الخوض في التجربة لى األدباء الّثوريين في إوحين يشار وقوفا عند القومية العربية ، بعداالستقالل
كونه أحد رّواد  محم د العيد آل خليفةجزائر نّتجه صوب أّما بالنسبة لل عبد المجيد فرغليالشعرية القومية عند 
ة، لذا آثرنا درب تحقيق الّنصر والحريّ  للشعوب العربيةعرية أنارت الشّ   اموري، فروائع أفكارهالّشعر الوطني والثّ 

ثام عن بعض ما يختلجها من أسرار صوتّية ماطة اللّ ا  ستنطاقها و عرية محاولين ا  الشّ  ماقاطعهالغوص في بعض م
ألغراض متنوعة منهاالّتأكيد، الّتنبيه ،  تأتي يفي شعرنا العرب متأّصلةظاهرة جمالية  ، فالّتكرار الصوتيكالمكرورات

، فتكرار ات ماسبقهيضيع في طيّ  الكالم من أن  تابة والملل ولمنع ، وقد تأتي لرفع الرّ الّلبس... حريض وكشفلتّ ا
محور فاألصوات واتصالها الوثيق ببعضها يقوم على قانون المجاورة واالنسجام وصوال إلى الّداللة المنشودة. 

وتيةبين الحروف مخارج الحروف وصفاتها وكذا المتناظرات الّص لتتابع  من ةالمتتاليات الصوتيّ دراستنا يقوم على 
ع لكلم الّلغة العربّية والمتأّمل في معانيها كامل الّداللي بين العقل والحس، فالمتتبّ الجمل وصوال إلى التّ والكلمات و 

الّنظم  ذات عريةارنا على أهم المقاطع الشّ يجد في غالب األمر تطابًقا بين األصوات والمعنى المؤّدى؛لذا وقع اختيّ 
 حمله بين طياتها.ما ت المعيد قصد احصاء وتحليل كرارالتّ و الفريد 

 :تمهيد
يمّثل الّتكرير أبرز الّتقنيات المسيطرة في الّشعر العربي الحديث قصد َطبع فضاءاته بَضرٍب من اإليقاع الذي 

نسجام فهو"أبلغ من الّتأكيد،وهو من محاسن الفصاحة خالًفا لبعض من غلط"  فالت كرير لغة.1ين ُحوبالّلغة نحو الكثافة واال 
، واإلعادة هنا ليست بالمعنى الّسلبي بل لها من األغراض  اإليجابية ما قد نتعّرض إليه 2مصدر"كّرر إذا رّدد وأعاد"

، إذ  المجاورة ترّدد لفظتين ووقوع كّل واحدة منهما بجانب اأُلخرى أو 3:"فهو والمجاورة فّن واحد"أم ا اصطالًحا، الحقا
ٌو ال يحتاج إليها، وما يسترعي ا نتباهنا خالل البحث هو الّتكرار داخل قريبا منها من غير أن  تكون إحداهم ا لغ 
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وماله من فوائد ُعظمى. والّتكرار في القصيدة  محم د العيد آل خليفةو عبد المجيد فرغلي لكّل من الّنصوص الشعرية 
اعر، وتتراوح هذه اإليحائي الذي ينوطه الشّ د الهدف ة بارزة، وتتعّدد أشكاله وصوره بتعدّ الحديثة يقوم بوظيفة إيجابيّ 

نة بدون تغيير، وبين أشكال أخرى أكثر نة أوعبارة معيّ كرار البسيط الذي ال يتجاوز تكرار لفظة معيّ األشكال ما بين التّ 
غوّية التي . وهو أيضًا من الوسائل اللر بحيث تغدو أقوى إيحاءً ف فيها الّشاعر في العنصر المكرّ تركيبًا وتعقيدًا، يتصرّ 

سيطرة هذا إلى يمكن أن تؤّدي في القصيدة دورًا تعبيرياًّ واضحًا، فتكرار لفظة ما أو عبارة ما يوحي بشكل أّولي 
ر لحاحه على فكر الّشاعر أوشعوره أو ال شعوره، ومن َثمَّ فهو ال يفتأ ينبثق في أفق رؤياه من لحظة  العنصر المكرَّ وا 

وفق سنحاول سبر أغوارهكرار ة الحديثة أثره في بروز صور جديدة للتّ قصيدة العربيّ جديد في الوقد كان للتّ . ألخرى 
 : المحار اآلتية

 1 /(الصوتيالحرفي )ر الت كرا: 
مزي ة سمعي ة صورة من صور الّتكرار اللفظّية الشائعة في شعرنا العربّي الّثوري، ولـه المصّوتة يعدُّ تكرار الحروف 

إلى معناها. وال يعدُّ تكرار الحروف قبيحًا إاّل حين يبالغ فيه، وحين  والث انيةترجع إلى موسيقاها،  األولى: وأخرى فكري ة
إذ نلفي يقع في مواضع من الكلمات يجعل الّنطق بها عسيرًا، فالمهارة هنا تكون في حسن توزيع الحرف حين يتكرر 

انطالقا من مناظرة شعرية صوتية قائمة على  هذا ،ولنا أن نسوق أمثلة عنقصيدتيهما تشكل فسيفساء صوتية جميلة
 :صفات الحروف وفق تنوعاتها من جهر وهمس وانطالق كاآلتي

 محمد العيد آل خليفةصفات األصوات المكرورة عند  عبد المجيد فرغليصفات األصوات المكرورة
ورد هذا الّصنف من األصوات متماشّيًا   أ/ األصوات المجـهــورة:

، فلقد سيطرت هذه الّصفة على شعر الحماسة والموضوع العام ل
 وفق الترتيب اآلتي للحضور:  من المقاطع كّلها %67.69حوالي 

 : أخي قم تأهب لنيل المعالي* وواصل كفاحك يوم النضال: مثل قولهالـال م

الّصنف من األصوات متماشّيًا ورد هذا أ/ األصوات المجـهــورة:  
والموضوع العام للّشعر الّثوري، فلقد سيطرت هذه الّصفة على 

 وفق الترتيب اآلتي للحضور: من المقاطع كّلها %22.26حوالي 
ـــالـال م ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــدم الطبل للنفير فثرنا : مثل قوله: دمـ ــ ــ *ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ  ـــالد كالزلزال.وهززنا البـــ

إن مــن أهــم مــا تــوحي إليــه األصــوات المجهــورة أنهــا قــد تكــون داّلــة علــى العظمــة وحــرارة الموقــف والحيــاة بمختلــف 
ومـن ذلـك 4عبد الّصبور شاهين أّنه يدل على "االنطباع بالّشيء بعـد تكّلفـه". صراعاتها بين قطبي الخير والشّر يرى 

الّلسان مع صوت الاّلم وهو"ما يوحي بالّثقل فـي اسـتطالته ومـا يـّدل علـى طـول  لّتماسك في الّشكل اّلذي يتخذهنلمسا
كما أّن صوته أصاًل هو أكثر األصوات تداواًل في كالمنـا العربـي ،فمـن خـالل "اسـتقراء القـرآن الكـريم 5وعمق األلم".

 .6مّرة" 33922وبعض معاجم الّلغة العربيـة تبين أّن الاّلم وردت في القرآن الكريم 
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ــة:ب مّرة بحوالي  162األلف: إذ ورد  / األصوات االنطــالقي 
، فقد اكتسح المساحة الكبرى في المقاطع الشعرية. 22.20%

مّرات في البيت الواحد،. فاأللف ارتكازّي  سبعفوجوده ال يقّل عن 
 ما، نالها،، ال، يباليمثل: ولإلشباع أخي، تأهب،أدفع...مثل: 

 كاآلتي:فنلمس حضوره بكثرة 
 فما نالها غير من ال يبالي * أخي في الجزائر كافح وثابرفي قوله:   األلف

 

ــة:ب مّرة بحوالي  131األلف: إذ ورد  / األصوات االنطــالقي 
، فقد اكتسح المساحة الكبرى في المقاطع الشعرية. 31.32%

فوجوده ال يقّل عن أربع مّرات في البيت الواحد، فاأللف ارتكازّي 
فنلمس : تجاهل، تناسي، طال، لإلشباع مثل: نأبى، أمرؤ، كما أّنه "

 كاآلتي:حضوره بكثرة 
ــــواتخذنا من افي قوله:   األلف ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــع بالصدى كالـــجبالالعا  لجبال قــ ــ  نقرع السمـ

 

يقاظ للغافلكما أّنه مساعد في إطالة الفترة  ومن خصائصه لفت انتباه المستمع إلى كالم الّشاعر، فهو تحذير وتنبيه وا 
الّزمنية للمدود ألّنها في األصل ليست إاّل "إشباع في كمية الهواء الّصادر بالنسبة للفتحة" .األمر اّلذي أضفى على 

 .7ال المؤثر في البواطن"على "االنفع دالّ  فهوشعره مسحة جمالية 
وردت هذه األصوات متفاوتة ،لم تسيطر  / األصوات المهموسة:ت

 من المقاطع و أهّمهـا: %23.30إاّل على حوالي 
 الكاف: قوله : أخي في الجزائر كافح وثابر* وحّطم قيودك رغم المكابر
 الفاء: قوله: أخي عن حماك تأهب ودافع* وال يرهبنك قصف المدافع

: وردت هذه األصوات متفاوتة ،لم تسيطر األصوات المهموسة/ ت
 من المقاطع و أهّمهـا: %16.12إاّل على حوالي 

ـــود   ــ ــ ــ ـــ ـــى توفي الوعــ ــ ــ ـــ ــ ـــود فقد مللنا      تساؤلنانــــ ــ ــ ــ ـــ ــ  التّـاء: قوله: متى توفى العهـ
ــــدا. ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــد بوركت وفــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــق رفدا      يا وفـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ   الفـــاء: قوله: صادف رضى وألــ

 

أّما عن المهموسة فهي توحي بأنين صاحبها ، بعضها انفجاري شديد شّدة األلم ومحاولة الّثأر ، واألخرى لّينة مرنة 
 8النطالق في األفق البعيد "فكّلما اختلفت الحروف حسن الّتأليف"موحية بحديث الذات وا

 
 2 /الل فظي( الت كرار الكلماتي(: 

يعدُّ تكرار الكلم من أبسط أنواع  ، ويعتمد هذا التقسيم أساسا على التعادل بين الكلم والجمل بتكرارها ضمن السياق
عن نوع من أنواعه قائلة: "ولعّل  نازك المالئكةالّتكرار وأكثرها شيوعًا في الّشعر العربي قديمه وحديثه. وقد تحدثت 

وهو َلوٌن شائع في شعرنا  ،أبسط ألوان الّتكرار تكرار كلمة واحدة في أّول كّل بيت من مجموعة أبيات متتالّية في قصيدة
الت كرار لمعاصر يّتكئ إليه أحيانًا صغار الّشعراء في محاولتهم تهيئة الجّو الموسيقي لقصائدهم الّرديئة". وتعني بذلك ا

للكلمات حيث حرص الّشعراء على تكرار أسماء حبيباتهم واعادتها في قصائدهم حتى ا رتبط قسم منهم بتلك االستهاللي 
وظاهرة التي تتمحور حولها القصيدة.  الن قطة "المركزي ة"ا سم معين يجعله  األسماء، فهو عندما يركّ ز اهتمامه على

؛ بل تؤّدي الّدراسة الّداخلية للنّص إلى الوقوف على عبثاً الت كرار حينما تلوح في النص  األدبي الراقي فإن ها ال تلوح 
اعربواعث هذا التكرار الذي  فنياًّ غير عامد أو ظاهر، بل قد يصعب  ؛ أي  يقصده قصداً ال يأتي عفوي ًا بل يقصده الش 

كّل من عبد المجيد فرغلي و على الّناقد االهتداء إلى دوافع هذا الّتكرار عند الشاعر ونجد لتكرار األلفاظ في أشعار 
 :فنلفيرة رّ بالغّية نوردها وفق أهّم الكلمات المك امحّمد العيد آل خليفة أغراض
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 محمد العيد آل خليفةتكرار األلفاظ عند  فرغليعبد المجيد تكرار األلفاظ عند 

 في الجزائر كافح وثابر أخيمرة في قوله:  13: أخي-
 عن حماك تأهب ودافعأخي
 قم تأهب لنيل المعالي أخي
 تأهب ودافع حماكأخي عن  :مّرات في قوله 93: حماك-
 االمين حماكأصون تراث  
 المفدى حماكولن يستباح  
 ودافع تأهبمرتين في قوله: أخي عن حماك 92: تأه ب-
 لنيل المعالي تأهبأخي قم   

ــفي  نرود/نرود- من المراجع ما  نرود* ـــــــبنا للقضية كل صعب قوله: ركــــــــ
 نــــــرود

نقرع السمــــــع بالصدى * العا قـــ الجبالمن  واتخذنافي قوله: الجبال/الجبال-
 كالجبال

 يسودعلى البرية من  ـــسوديــ*ــالص واقدام وعلمفي قوله: بإخـيســود/يســود-
ن خالنا ر *في األرض أحرا   الطغاةقوله: نحن رغم  في الطغاة/الطغاة- وا 

 ــبيداعــ الطغاة
بوركت  ـــدوفــــيا *ــــق رفدالــقوله: صادف رضى وأ فيوفــــد/وفــــد-

 وفــــــــــــــــــــــــدا
حق بالـوأوصيك * ــنداء ال للخير خيرأناديـك  في قوله: حق/حقخير/خير، -

 الوصية حق
ُخل ق ليعيش حرًّا وينعم في أجواء الحرّية، لكّن االستعمار  الّشعب الجزائري أّن  انيؤّكد ينففي األبيات الّسابقة نجد الّشاعر 

شعبه في طّي أخيه و ذي رفض أن  تبقى قضّية أراده عب ًدا فإذ  به يفاجئ بشعب صلب وقوّي اإليمان، وها هو شاعرنا ال
من غدر االستعمار. وبذلك نجد أّن  انهويحّذر  انهوفي اآلن نفسه ينّبه محقوقه واأن  ينتزع بني جلدتهالنسيان، فيطلب من 

 لتقريروتارةل دهتكثيف المعنى وتعدّ فتارة لمتنوعة األغراض  تكرار أي  لفظ لْم يكْن ِاعتباطي ا بْل لضرورٍة إيحائي ة ملح ة
 وطرد الغفلة . لتنبيه والتحذيروفي أحايين عديدةلر لتأكيد والتذكيوتارة أخرىل

 
 3 /العبارات( الت كرارالجملي(: 

أّما عن هذا الّنوع من الّتكرار أشارت إليه نازك المالئكة أّنه أقّل في شعرنا المعاصر لصعوبة التحّكم في زمامه، وتكثر 
 أشعارهمان صور الّتكرار الّشائعة في ملكن ليس هو الحال بالنسبة لشاعرينا ، بل هو نماذجه في الّشعر الجاهلي. 

التي جاءت في الديوان تكرار المضاف والمضاف إليه، والجار والمجرور،  ولكّنه أقّل من تكرار الكلمة. ومن صوره
رةوهو تكرار وعجزه والجمل، وشطر البيت  باعتبارها  يعكس األهمي ة التي ُيوليها المتكل م لمضمون تلك الجمل المكر 

اه المتكل م . وعاطفّي بين الكالم ومعناه توازن هندسيّ ، إضافة إلى ما تحّققه من مفتاحا لفهم المضمون العام الذي يتوخ 
لبهرك ما تستلّذ به، هذا الّتكرير اّلذي يتوّشح بجملة من المعاني تجري في  مافلو تجّولت بسمعك في نواحي قصائده

 أّهمها : ماشعره
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 حمد العيد آل خليفةتكرار العبارات والجمل عند م عبد المجيد فرغليتكرار العبارات والجمل عند 
مّرات ، والملفت لالنتباه 19: مكرورة  الجزائر كافح وثابرأخي في 

هو أّن ما افتتح به قصيدته من وصية في قالب أمر تنبيهي )صدر 
أول بيت للقصيدة( هو آخر ما اختتم به القصيدة )عجز آخر بيت( 

 بمثابة الوصية التي ال بد من العمل عليه بتكرارها دوما .
 أن تسترّدا ال بد  : حقوقك قوله فيمّرات 93: تكررت حوالي ال بد  

 أن يصّدا  ال بد  وخصمك  
 أن تسودا ال بد  بأرضك

 أن نهّز الوجودا ال بد  

 في قوله:   ليس حقا/ليس حقا -
 أن تسكني ويميدا ـــاليس حقــــأن تستريحي ويشقى  ليس حـــقا

 في قوله:  فمـــــا هذا /مــــــا هذا -
 كر والجحودالتنــــــــــــ وما هذاو التناسي ـــــــــــــــلالتجاه فما هذا

 في قوله:    وثــــــــبنا/ وثــــــــبنا -
 كاألسد الغاب نرعبها زأرا وثبناعليــــــــها كالنمور جراءة   وثبنا

 
 
 

العام في مطلع القصيدة  امة ، ال بّد من الوقوف عند الشكلفقبل الفصل في العالقات المتبادلة بين الصوت والداللة ع
عند كليهما ، لكونها الموضع والركيزة في بناء القصيدة ، حيث أّنه على الشاعر "مراعاة تلك المهام التوقيعية في 

القصيدتين يلمسهما  ، فالمتبّصر لمطلعي9بالمطالع التي هي محل ارتكاز" االعتناءمواضع من سيرورة الخطاب منها 
 عّين .مشحونتين بانفعال لموقف م

 
 /4 اإليقاعي: لهندسيالت كرار العروضي وا 

فإذا ما نظرنا إلى العناصر البانية لإليقاع ال نلفيها تنحصر في دائرة الّنبر أو الّتنغيم فحسب فـ"الّتجنيس والّترصيع 
الّشعري، وهي عناصر ينبغي والّتطريز والّتكرير والّترديد والّتسجيع والّتقسيم من بين العناصر المكّونة لإليقاع في البناء 

 أن ينظر إليها من زاويتين:
الّلغة  : حيث تشارك هذه العناصر في البناء العام للوزن المجّرد كأّي عنصر آخر من عناصرالموقع العروضي: أو الً 

مات يتحّول اّلذي يدخل العناصر نفسها في بناء الّتركيب، وبالّنظر إلى مواقع األصوات من الكلفيتحّول الوزن إلى بيت 
.فكّلما فّتشنا في هذا العنصر اّتضحت لنا الّرؤى أكثر فأكثر. وما يجدر  10الّتركيب الّنحوي إلى سجع أو ترصيع ..."

بنا اإلشارة إليه هاهنا هوأّنه "ال تخلو لغة من إيقاع، وليس وجود الوزن شرًطا الزًما لتحقق هذا اإليقاع، ذلك أّن الوزن 
ناتج خصائص إيقاعية ال يعقل  الّشعري هو في الغالب ناتج عن تجّمع خصائص صوتية معينة في لغته، بمعنى أّنه

، فالخصائص األصلية في هذا الجذر أكثر حيوية منه لوثاقة الّصلة  11أن نسلبه تشّكله وتجّرده عن جذره الّلغوي" 
بالّلغة وأدائها "بل وتتعّدد صوره بدايًة بالّتشاكل الّصوتي وتكراراته وفي الّتكرارات المقطعية ثّم ظاهرتي الّنبر والّتنغيم 

. إًذا فليس ضروريًّا أن نربط اإليقاع بالوزن كون األّول عالمي معنوي وحّسي أّما الّثاني فعربي مادي، مع 12غويين"اللّ 
                                                             

 . 166. ص2996العربي عميش .خصائص االيقاع الشعري دط. دار األديب للنشر والتوزيع .9
 .30.ص 32شعر البحتري. ص عمر خليفة ابن إدريس. البنية اإليقاعية في10
 . 62ص .-الخصائص الجمالية لمستويات بناء الّنص في شعرالحداثة-محّمد فكري الجزار:لسانيات االختالف11
 .63المرجع نفسه: ص12
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أّن اجتماعهما هو ما يعطي الّلمسة اإليقاعية، فهذا األخير يتدّفق من النّص تدّفق الماء العذب الّرقراق من الغدير 
ه المّشكلة له. لكن ال يمكن أن نتجاهل بأي شكل من األشكال أثر وأنسجت ليصل إلى المتلقي وذلك ما توحي به خالياه
األوزان المتسارعة والخفيفة التي تناسب جو الحماسة بغية يعتمدان على  الوزن ووقعه في نفسية متلقيه فكال الشاعران

فعولن. فعولن. فعولن( ، من ميزان )فعولن . المتقارب:  التأثير في هّز نفوس متلقيها وطرد الغفلة عنهم على مثل
ها للسمع ، إذ يشتّد إذا فالخفيف أخف البحور على الطبع ، وأطالمن ميزان )فاعالتن. مستفعلن .فاعالتن(،  والخفيف
على وزن )فعولن. مفاعيلن.  الطويلوكذا يرّق إذا رّققته ، فهو أقرب انسجاما إذا جاد نظمه فتلفيه سهال ممتنعا شددته و 

 ...................................................................فعولن. مفاعلن( .

................................................................................................................. 

)عن معيارية المدرسة الكالسيكية( أنداك  خروجهما عن المألوفإّنما شّد انتباهنا هنا هو  :الموقع الهندسي :  ثانياً 
في بناء القصيدة التي تعمد الوزن والقافية والروي إذ يتراوح شعرهما بين الّرسانة و االنبساط ، فالمتبّصر لهندسة 

 :الشكل اآلتيعملية الترديد والترجيع للروي وفق يجدعلى وجه الخصوص القصيدة عند عبد المجيد فرغلي 
 ر -----------------ر    ----------------
 ع -----------------ع    ----------------
 ر -----------------ع    ----------------
 ت -----------------ت    ----------------
 ر -----------------ت    ----------------
 ن -----------------ن    ----------------
 ر -----------------ن    ----------------
 ل -----------------ل    ----------------
 ...........................إلى غاية نهاية القصيدةر -----------------ل    ----------------

 فبشكل عام نجدها قصيد ثالثية المركز على الشكل اآلتي:
 ر -----------------ر    ----------------

 ع ----------------ع -----------------ع    ----------------
 ر -----------------

 ت ----------------ت -----------------ت    ----------------
 ر -----------------

 ن ----------------ن -----------------ن    ----------------
 ر -----------------

 ل ----------------ل -----------------  ل  ----------------
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 ...........................إلى غاية نهاية القصيدة
 
 
 
 

 خاتمة:
 

من الكلمات ما أوقعت أصواتها على الّنفس البشرّية تفاعاًل يوحي بحرارة آلمة تارة  انهكذا نرى كيف انتقى الّشاعر 
أكثر من األصوات المجهورة االنطالقّية لنصاعتها ووضوحها قصد إعطاء  ماوصمود وانفعال وهّمة تارة أخرى، إذ أّنه

اقترانًا بجرسّية بل لما يجب عليه فعله ومن ذلك تنبيه المستمع"المتلقّ ي" لما يمكنه فعله ، ةة وتوضيحيّ قيم تمييزيّ 
ّقُه فعل الّتكرار من رسائل ووظ ة ائف وأبعاد فنّية وجماليّ األصوات ووقعها على األذن  وصوال إلى القلب. وما ُيح 

ّل عن اإلحصاء والوصف والحصر تنّوع مواقعه وتمظهراته وكثرة نماذجه الشتّ وتوصيليّ  ى اّلتي ُتغري الباحث فتدفعه ة َيج 
إلى قراءته أكثر وبأسئلة أخرى جديدة وضمن سياقات وآلّيات متجددات غيرهذه التي ال يسمح بها الوقت وحجم الكتابة 

 ها:أهمّ  المتواضعةفها نحن نخلص إلى مجموعة من النتائج  .راسةدّ ههنافي هذه ال
 

كّل من عبد مت، وهذا ما لمسناه من خالل قصائد الّص  حجابخلف من وت يبوح لنا بأشياء توارت الّص *
 ي.محّمد العيد آل خليفة وبالتالي أثره على نفسية المستمع والمتلقّ المجيد فرغلي و 

 .ة معّبرة عن ما خفي وما ظهر صوص الشعريّ ة التي توّشح النّ األنسجة األساسيّ المكرورات من *تعّد 
    ......................................................... 
صت حركة أو حرف أو نق  ،فكّل كلمة موضوعة في الّنظم لفوائد نغمّية وداللّية فإذا أُ هماال حشو في قصائد *إّنه    

 ا ختّل الّتوازن ونقصت المعاني وشّذ اإليقاع.لفظ أو جملة 
 في الّلفظ والمعنى مًعا أبدا بل هو إّما: همالم  يقع الّتكرير في شعر *   

 وهذا هو اإلبداع بعينه. ،تكرار معنى دون لفظ -تكرار لفظ دون معنى. ب -أ
*إّن للتكرير بأنواعه فوائد وأغراض شتى تتنوع بين : الّتذكير والتقرير والّتأكيد والّتنبيه والتعظيم والّتهويل...إلخ،         

 كما أّنله نغما خاّصا ، فهو جزأ من الموسيقى الكلية فضال عن إرادة اإلبالغ والعناية باألمر.
وكذا الخروج عن معيارية المدرسة  انطالقا من التجانس بين األصوات وتكرارها خروجا عن المألوف*أّن هناك         

 وهذا ما يظهر جلّيا في الشكل الهندسي السابق.الكالسيكية في األوزان وبنية القصيدة 
إلبحار الرائع في بحور ق، وأشرعته في اييقاعه النفسي هما أجنحة الشاعر في التحل*إّن موهبة الشاعر وا          

     الشعر كّلها.
 

 ثبت المصادر والمراجع:
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