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    :    :    :    :    صصصصــــــــــــــــــــــــملخملخملخملخ
ميثل ملمحا Jرزا و مظهرا " جربان"ٕان التكرار عند 

مكن احلديث عن من مظاهر أالسلوبية، حيث أ 
ظاهرة تكرار اللكمة، و ظاهرة تكرار العبارة، و قد 
مقت بتحليل ت] الظواهر اللغوية، و بيان دالالهتا 
و ٕاحياءاهتا، و الوصل ٕاىل الطريقة، الىت بىن 

علهيا ت] الظواهر، و مدى تأثري ت] " جربان"
lو ليس خيفى ٔانه ال . الظواهر عىل املتلقي و ٕانفعا

بني أالسلوب ٔاو اللغة و الشخصية ميكن الفصل 
  .املنجزة لهذا أالسلوب

فآلية التعبري عن الشخصية ترتامك ال شعور{ يف نفس 
خشص املبدع، ا�ي كثريا ما يظهر ذ� الرتامك يف 
معلية التكرار املسـمتر لكثري من اللكامت و 
العبارات، اليت لها نصيب ٔاوفر يف بنية الالشعور 

    .عند املبدع

 

    :Résumé   

La répétition représente une 

caractéristique importante et 

une manifestation  stylistique , 

puisqu’on parle de la 

redondance du mot et de la 

phrase . 

Après analyse de ce 

phénomène linguistique on a 

pu découvrir les significations , 

les connotations et les 

dénotations  et ce en démontant 

leurs influence sur les émotions 

du  récepteur . Donc, on a 

affaire au subconscient de 

l’auteur qui s’exprime par la 

répétition.     
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يعد التكرار ملمحا Jرزا ومظهرا من مظاهر أالسلوبية يف أالعامل إالبداعية، وهو 

امللمح أالسلويب االٔكرث بروزا لتالمح «يقوم بدور رئييس يف معلية نسـيج النص أالديب فهو 
النص فهو يدخل يف نسـيجه محلة وسدى، ويشد ٔاطرافه ٕاىل بعض، ويعطي شلكه نوعا من 

  1»م عىل نفسه ويتكرر دون ٔان يعيد معناهاحلركة، يدور فهيا ال¦
وظاهرة التكرار يف النص املنجز، تعمل عىل اسـتحضار الطاقات ©نفعالية 

lيعد التكرار «و�� . والتأثريية ®ى الشاعر، ويه بدورها تقوم عىل ٕا¬رة املتلقي وانفعا
ٔانه يو² بشلك يف النص، ٕاذ  وٕاحيائيةمن ٔامه أالساليب اليت تؤدي ٕاىل وظيفة تعبريية 

  2.»ٔاويل بسـيطرة فكرة النص املكرر عىل فكرة الباث ٔاو عىل شعوره
فٕانه مىت كرث تكرار ٔامر تو® تيار فكري عاطفي، يتلوه ذ� «و من ذ� ٔايضا 

املؤثر العظمي يف أالفراد وامجلاعات وهو العدوى، ٕاذ ال يكفي لتحول ©نفعال ٕاىل عاطفة، 
  3.»د حلصول ذ� ٔان يتكرر حدوثهٔان حيدث مرة واحدة، ولكن ال ب

ومن هنا جند ٔان التكرار ظاهرة نفسـية مرتبطة ارتباطا وثيقا بعملية الالشعور عند 
الشاعر فتكرار لكمة ٔاو مج� ٔاو عبارة ما، هو ٕاال سلس� من التداعيات اليت تلحق 

تو® Jلشاعر يف ٔاثناء معلية إالبداع، فتنق¾ من حدث ٕاىل حدث، ٔاو من نص ٕاىل نص، فت 
عنه معلية التداعي، اليت خترجه من الوعي ٕاىل الالوعي، وخروجه هذا يفقده السـيطرة 
عىل العملية إالبداعية، ويتحول ٕاىل كت� من ©نفعاالت واملؤثرات اليت يسـتجيب لها 
النص بظاهرة التكرار اليت كتبت ال شعور{، وهذه احلاÁ يه ما يرتضهيا الشاعر ويطلهبا 

يصل ٕاىل املتلقي، ٔاو ٕاىل قارئ ال شعور{، يصل بتأثره وانفعاالته ٕاىل درجة حثيثا، وذ� ل 
املكرر ينطبع يف جتاويف امللاكت الالشعورية «الشاعر، وكام هو مقرر يف عمل النفس ٔان 

اليت ختمتر فهيا أسـباب ٔافعال إالنسان ودوافعها، وال شك ٔان تكرار القول ال يقل تأثريا عىل 
ين العواطف من التكرار الفعل، بل ٕان تكرار يف القول مما يدفع ٕاىل ٕا¬رة ©نفعال وتكو 

  4.الفعل



 ٔامحد العيايض/ التكرار عند جربان خليل جربان                                                                      أ 
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  :ومن ظواهر التكرار عند جربان خليل جربان نذكر
  

        ::::تكرار ©مس الظاهرتكرار ©مس الظاهرتكرار ©مس الظاهرتكرار ©مس الظاهر: : : : أوالأوالأوالأوال
، وذ� لكرثة وصفه "جربان"ٕان مثل هذا النوع من التكرار l مزية خاصة عند 

دم l وصفا اكفيا، وقد يطول به الوصف فهو ال يقدم يشء يف الوجود، ٕاال ويق. لٔالشـياء
  :ٕاىل ٔاكرث من صفة لليشء الواحد، يقول جربان

  سالم ٔايهتا احلياة
  سالم ٔايهتا اليقظة
  سالم ٔايهتا الرؤ{

  سالم ٔاهيا الهنار الغامر بنورك ظلمة أالرض
  سالم ٔاهيا اليل املظهر بظلمتك أنوار السامء

  سالم ٔايهتا الفصول
  شـبيبة أالرض سالم ٔاهيا الربيع املعيد

  سالم ٔاهيا الصيف املذيع جمد الشمس
  سالم ٔاهيا اخلريف الواهب مثار أالتعاب وغ� أالعامل

  5سالم { ٔاهيا الشـتاء املرجع بثوراتك عزم الطبيعة
» السالم«ٕان املالحظ يف النص هو إالحلاح من قبل جربان عىل تكرار لكمة 

رها يف بداية لك عبارة تدخل يف وعي وذ� ملا حتم¾ من دالالت عظمية، جشعت عىل تكرا
، ويه "سالم"ا�ي جعل من النص كت� مرتابطة ومنسجمة بتكراره للكمة " جربان"

سلس� من ©سـتجاJت اللفظية اليت جتعل من النص قوة فاع� ومؤثرة يف املتلقي، ا�ي 
  ).جربان(حá سيتأثر وينفعل بدرجة عالية، تنسجم مع رؤى وتطلعات الشاعر

لكمة السالم يف النص، تتجدد وتتطور مع جتدد وتطور أالحداث وأالزمنة،  ٕان
  .وJلتايل فٕان دالÁ السالم يف حقيقهتا متطورة متغرية بتغري أالحوال والصفات

، يف لك ماكن وزمان، فهو "جربان"يف واقعه خلق ٕانساين يدعو l " السالم"و
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وجود جمردا اكن ٔام حمسوسا، يؤمن بذ� السالم ا�ي يسـتحق لك من هو يف هذا ال
ولشدة كبته ملا يمتىن ويأمل يف ٕاحالل السالم، فٕانه محل ت] اللكمة ٕاحياءات ودالالت 

حتمل خصوصية " السالم"خرجت  عن مألوفها ومعناها إالنساين، وبذ� ٔاصبحت لكمة 
ن واملتلقي، اليت ٔاصبحت بدورها فاع� يف بنيهتا السـياقية م" جربان"يف داللهتا ®ى 

فهو èمق عىل الواقع " جربان"فالنص املنجز يشلك جزءا من ذاتية . تالمحها Jلبنية النصية
املعيش، ا�ي ميثل صورة من صور الظمل و©ستبداد والقهر وعدم أالمن، و�� نراه 
يناشد ويطلب حبرارة السالم احلقيقي الاكئن يف الوجود أالبدي ليكون سالما ٔابد{، خيلو 

فلقد اكن جربان ٕانساè حيب لك ٕانسان عىل وجه أالرض، خارجا عن «لقمع من القهر وا
حدود ا®ين واجلنس وإالقلمي، ٔالن لك ٕانسان هو ٔاخوه يف الرابطة إالنسانية الكربى، ٔاو 

" سالم"�ا جند ٔان تكرار لكمة . 6»هو صورة يف حميط الوجود الواحد ا�ي ال ينفصل
ٔالهنا òبعة يف ال شعوره ا�ي ميثل شيئا من واقعه " جربان"اكنت تكرارا ال شعور{ عند 

  .املعيش
  :حيث يقول» العبودية«لكمة » جربان«ومن أالسامء اليت تكررت ال شعور{ عند 

  ...والعبودية اخلرساء يه اليت تعلق ٔا{م الرجال بأذ{ل الزوجة
  ...والعبودية الصامء، ويه اليت تكره أالفراد عىل اتباع مشارب حميطهم

  ...عبودية العرجاء، ويه اليت تضع رقاب أالشداء حتت سـيطرة احملتالنيوال 
  ...والعبودية الشمطاء، ويه اليت هتبط بأرواح أالطفال من الفضاء

  ...والعبودية الرقطاء، ويه اليت تبتاع أالشـياء بغري ٔامثاهنا
  ...والعبودية العوجاء، ويه اليت حترك Jخلوف ٔالسـنة

  ...اليت  تقود  قوم برشائع قوما آخرينوالعبودية احلدJء، ويه 
  ...والعبودية اجلرJء يه اليت تتوج ٔابناء امللوك ملواك

  7...والعبودية السوداء، ويه اليت تسم Jلعار ٔابناء ا÷رمني أالبر{ء
ٕان العبودية كسلوك ٕانساين مرفوض بلك ٔاشاكl ؤانواعه فتكرارها يف ذ� النص مل 

» جربان«، فبعد ٔان يقدم "العبودية"د يف مقاÁ بعنوان يأت عبثا  وحشوا، والنص ور
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" العبودية"ٔاشاكل العبودية، يف صورة متتد عرب التارخي، ويف لك أالمكنة يقوم بذكر ت] 
، وتكرار ت] اللكمة يف حقيقهتا حيمل املتلقي عىل ©نفعال جتاه )ٕاخل...خرساء، صامء، (

  .ت] املامرسات الواقعية لٕالنسان
اليت تشلك بناء دالليا يف لك حاÁ " العبودية"اللغوي قامئ عىل تكرار  ٕان النسق

تكرار لها فتتطور داللهتا بتغري صفهتا، هذا من �ة، ومن �ة ٔاخرى بتعريف العبودية 
، فعملية ©نتقال من العبودية أالوىل ٕاىل )ٕاخل...خرساء صامء، رقطاء، عرجاء،(املوصوفة، 

" جربان"انهتاء التعريف Jلعبودية اليت متثل حاÁ الوعي التام عند  العبودية الثانية، èجتة عن
ٕاخل، فنسـيج النص ينسج بطريقة ...وكذ� يف ©نتقال ٕاىل العبودية الثالثة، فالرابعة

الالشعور اللغوي، ا�ي ينتج عنه ظاهرة التكرار ومن مث فهو حيمل النص من دالالت 
  .ريةواعية ٕاىل دالالت غري واعية ٔاو ال شعو 

  :ومن ذ� التكرار ٔايضا، يقول جربان
  تنبثق أالرض من أالرض كرها وقرسا

  مث تسري أالرض فوق أالرض تهيا وكربا
  وتقمي أالرض من أالرض القصور والربوج والهيالك

  وتنشء أالرض يف أالرض أالساطري والتعالمي والرشائع
  ٔاè الرمح ؤاè القرب وسأبقى: مث تنادي أالرض قائ� لٔالرض

  8رحام وقربا حىت تضمحل الكواكب وتتحول الشمس ٕاىل رماد
ونالحظ من خالل النص أن أالرض تكررت مرتني يف لك سطر من ٔاسطر 

أالوىل يف لك سطر، عن أالرض " أالرض"النص، وذ� للفرق ا®اليل اليت حتم¾ لكمة 
النص اللغوي الثانية يف لك سطر ٔايضا، وهذا التكرار يشلك وحدة لغوية متناسقة يف محلة 

ونسـيجه، وحيمل ٔايضا يف طياته ©نفعالية اليت تسـيطر عىل التكرار الثاين لٔالرض من 
فالتكرار هو ««««.�ة، واخلروج من سلطة وعيه يف تكراره لٔالرض أالوىل من �ة ٔاخرى

السبيل الوحيد لربط ©نفعال به، وتركز حوl ٕاىل جانب ما يثريه من انفعاالت ٔاخرى 
  9999»»»» .العاطفة، وٕان عاطفة قوية لاكفية لهتديد نشاط الفرد واجتاهه يف احلياةتدخل يف تركيب 
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أالوىل، مرتبط بدالÁ النص " أالرض"من سلطة وعيه بتكراره " جربان"ٕان خروج 
كلك، املمتث� بدالÁ أالرض الثانية، ويه متثل فكرة ذاتية إالl، وهذه الفكرة مل يؤمن هبا 

  ".جربان"
وال غرو ««««قبل البرش، ويه نقيض الفكرة اليت يؤمن هبا  ٕاذ يرى ٔاهنا خلق من

  10101010»»»»جفربان ٔاول ٔاديب عريب يف العرص احلديث �ر Jٕميانه املطلق بوحدانية الوجود
lوتعين ٔان هذا الوجود املريئ هو جزء من الوجود اللكي املمتثل بصورة ٕا.  

لوبية يشلك ظاهرة ٔاس" جربان"يف ٔاعامل " الظاهر"وهكذا فٕان تكرار ©مس 
تسـتحق الوقوف علهيا، وعدم الترسع يف فهمها وٕادراكها، ٕاذ حتمل يف داخلها معاين ؤافاكر 

  .وانفعاالت، ال ميكن استيعاهبا مبعزل عن بيئة العقل اجلرباين
        ::::¬نيا تكرار الضمري¬نيا تكرار الضمري¬نيا تكرار الضمري¬نيا تكرار الضمري

املنفصل ملمحا يف اللغة اجلربانية، فتكرار الضامئر املنفص� بأنواعها،  يشلك الضمري
ٔاو للمخاطبني ٔاو للغيبة، ال خيرج عن فلسفة الوجود احلقيقي ل�ات البرشية،  للمتلكمني

بعق¾ ووجدانه وٕاميانه يف لك لكمة كتهبا ٔاو " جربان"ويه الفلسفة اليت ما انفكت تدفع 
وتبحث " يؤمن به"وتكرار الضمري عند جربان ميثل صورة ا�ات يف وجودها ا�ي . قالها

  :ش وواقع، يقول جربانعنه بعيدا عن لك ما هو معي
  ٔاè مث] ٔاهيا الليل، وهل حيسبين الناس مفاخرا ٕاذ تشـهبت بك

  ومه ٕاذ تفاخروا يتشـهبون Jلنار
  ٔاè مث] و�è مهتم مبا ليس فيه

  ٔاè مث] مبيويل ؤاحاليم وخلقي ؤاخاليق
  ٔاè مث] وٕان مل يتوجين املاء بغيومه ا�هبية

  ةٔاè مث] وٕان مل ٔاكن ممنطقا J÷ر 
  ٔاè مث] مسرتسل هادئ مضطرب

  11ٔاè مث] ٔاهيا الليل ولن يأيت صبا² حىت ينهتـي ٔاجيل
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ولكن هذا  - وهو كذ� فعال–غالبا دالÁ أالèنية والكرب{ء " ٔاè"حيمل الضمري 
دالÁ خمتلفة متاما عام هو متوقع، وهذا أالسلوب ا�ي يكسب " جربان"الضمري مح¾ 

اءات مل تكن متوقعة من قبل املتلقي،  فٕانه يفاجئ املتلقي العنرص املكرر دالالت واحي
واملفاجأة تستند ٔاساسا ٕاىل تغذية التوقع و تمنيته، مث ٕاخراج البنية ««««ويكسـبه انفعاال وتأثريا، 

وٕاخراج البنية ت] 12121212»»»»عن مسارها املتوقع، وخلخ� بنية التوقعات املتشلكة يف ذهن املتلقي
دم بنية ا®الالت املتوقعة يف ذهن املتلقي ٔايضا، ومن مثة عن مسارها، سـيؤدي حá ٕاىل ه

فٕانه سيتحول ٕاىل متلقي ال شعوري، لسلسة ا®الالت اخلارجة عن مسارها الطبيعي يف 
  .بنية النص املنسوج Jلالشعور اللغوي

ومن هنا فٕان ا®الالت الناجتة عن تكرار العنرص اللغوي، يه دالالت متطورة 
يف تكراره " جربان"املتلقي من قبل، وا®الالت ت] يه ما ينشدها مسـتحدثة، مل يعهدها 

وذ� ليصبح املتلقي مرتددا لٔالè مؤمنا هبا بطريقة ال شعورية، ويف املقابل " ٔاè"الضمري 
  .أالèنية ليس لها وجود ٔاصال" أالè"فٕان 

من  وأالè اجلربانية اليت تتكرر عنده بشلك واحض، حتمل حقيقة ا�ات اليت وجدت
ٕاخل، ولك املعاين والقمي إالنسانية اليت تدعو ٕالهيا ...ٔاجلها ٔاè احلب والرمحة وامجلال و

اليت تزرع يف لك شرب يف الوجود البرشي لك سعادة وحمبة "ٔاè اخلري"إالنسانية مجعاء 
أالè بتكرارها يه صورة من الصور ا�هنية اجلربانية «وعطاء، وهذه املعاين اليت جفرهتا 

عة يف ٔاعامق نفسه، جفربان خسر لك مواهبه العالية لقيادة البرشية ٕاىل امجلال واخلري القاب
  13131313.»واحلق، وٕاىل احلب والسعادة واحلرية

  :ومن ٔامث� أالè ت] يقول جربان
  ٔاè دليل احلب
  ٔاè مخرة النفس
  ٔاè مألك القلب

  ٔاè وردة ٔافتح قليب عند فتوة الهنار
  ٔاè بيت السعادة



 ان  الرابع عرش واخلامس العرشعددال                                           جم� لكية االٓداب و اللغات

 

 2014جوان  -جانفي                                142                                        و اللغاتلكية االٓداب 

  راحةٔاè مبدٔا ال
  ٔاè ابتسامة لطيفة عىل شفيت غادة

  14.ٔاè نظرة من عني طفل تراها أالم احلنون
دليل عىل تكثيف املعىن املتصعد يف ذ� الضمري، " ٔاè"والتكرار الكثيف للضمري 

يلجأ ٕاىل هذا التكرار للمحافظة عىل هذا التكثيف املتصعد، ٕاما يف مشاهد «فالباث     
خرى تدور عىل فكرة يريد املرسل تأكيدها، فيرص علهيا حىت يطرح محولته النفسـية ٔاو أ 

  .وهذا ما اكن جليا يف تكرار أالè عند جربان 15.»ؤ�نه ال يرغب Jالنتقال ٕاىل غريها
، ا�ي يشلك "مه"ومن الضامئر اليت تزداد بروزا يف تكرارها عند جربان الضمري

حول واقعه املعيش، " جربان"دداللتني نفسـيتني تعربان عن حقيقة البنية ا�هنية عن
وا®التان قامئتان عىل مرجعية الضمري املشار ٕالهيام من خالl، وهذه املرجعية مرتبطة 

، ويف هذا السـياق نرى ٔان مدلول اخلطاب، يرتبط "جربان"Jملدلول ا�هين ا!زتن عند 
مري يف ا�هن، ال مبرجعه اكرتباط الع� Jملعلول، ٔاي وجودا وعدما، وJلتايل فٕان مدلول الض

  .ميكن l ٔان يكون مبنأى عن مرجعية هذا الضمري وحقيقة ما يشري ٕاليه
  :يقول جربان

  ومن مه { ترى ٔابناء لبنانمك؟
  ٔاال فانظروا هنهية ٔالريمك حقيقهتم

  مه ا�ين و®ت ٔاروا$م يف مستشفيات الغربيني
  .مه ا�ين استيقظت عقوهلم يف حضن طامع ميثل دور ٔارحيي

  القضبان اللينة اليت متيل ٕاىل الميني وٕاىل اليسار  مه ت]
  ....مه ا�ين يسريون ٔامام اجلنازة مزمرين راقصني

  16....مه ا�ين ال يعرفون ا÷اعة ٕاال ٕاذا اكنت يف جيوهبم
بعني " جربان"يف النص شلك دالÁ الفئة اليت ينظر ٕالهيا " مه"ٕان تكرار الضمري

من قهر واستبدال، ومبا متارسه من ٔاعامل وحشـية، ضد  احلقد والكراهية وذ� ملا تسببه
يمترد عىل " جربان"إالنسانية وحتقيق ا�ات، وهذا السبب هو ا®افع الرئييس ا�ي جعل 
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ت] الفئة املتعسفة يف واقعه املعييش فالواقع لهذه امجلاعة كون البنية ا�هنية عند جربان 
جتعل من املتلقي عىل درجة عالية من " مه" جتاه ت] الفئة، وهذا التكرار الكثيف للضمري

©نتباه واليقظة حول هذه امجلاعة، و©نتقال من عنرص ٕاىل عنرص سـيدفع Jملتلقي ٕاىل 
يف بنائه ا�هين والنفيس، وال ٔارى يف هذا التكرار الكثيف " جربان"إال¬رة ليشارك الباث 

س ٕاال معلية نقل للصورة ا�هنية واملمتد واملشحون بطاقة عالية من ©نفعاالت وأالحاسي
ٕاىل ذهنية املتلقي وذ� بواسطة أالداء اللغوي وبذ� يتحقق التواصل بني " جربان"عند 

واملتلقي Jاللتقاء يف النص أالديب، بعد مشاركة االثنني Jنفعاالهتم ومشاعرمه، " جربان"
وبعملية التلقي » مه«ار الباث، املمتث� بتكر " جربان"اليت حتققت بعملية إالبداع من �ة 

  .من �ة القارئ
جنده دامئا يتلكم Jمس إالنسانية، وهذه إالنسانية ٔاصبحت شغ¾ " جربان"ٕان 

الشاغل، حىت و ٔ�هنا  حمور ٔالفاكره ومشاعره ومهومه وآالمه، فكثريا ما يتلكم  بصيغة 
تح عيون الناس فرسالته يه ٔان يف «امجلع، حرصا منه عىل حبه للقمي النبي� وا®فاع عهنا 
، وهذه الفكرة الراخسة يف نفس 17171717»عىل امجلال واحلق، ويقودمه ٕاىل ينابيع احلب واحلرية

تكرار لفظة «مل جيد لها تعبريا صادقا النفعاl وطاقته النفسـية ا!زتنة ٕاال Jلتكرار » جربان«
ر الاكتب ما، ٔاو عبارة ما، يو² بشلك ٔاويل بسـيطرة هذا العنرص املكرر وٕاحلاحه عىل فك

ينشأ عن حاÁ شعورية شديدة التكثيف يرزخ «، وهذا النوع من التكرار 11118888»»»»ومشاعره
املبدع حتهتا وال مي] لنفسه حتوال عهنا، ٕاذ تبقى ملحة عليه وال تفارقه، فتظهر مكررة ف* 

  11119999» » » » يقول، ويعمتد اسـمترار ظهورها عىل بقاء احلاÁ الشعورية مكحفز للتكرار
  لتكرار يقول جربان خماطبا أالرضومن ٔامناط هذا ا

  ما ٔاشد حنانك عىل ٔابنائك املنرصفني عن حقيقهتم ٕاىل ٔاوها-م الضائعني
  بني ما بلغوا ٕاليه وما قرصوا عنه

  حنن نضج ؤانت تضحكني
  حنن نذهب ؤانت تكفرين
  حنن جنذف ؤانت تباركني
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  20202020حنن ننجس ؤانت تقدسني
" جربان"ا فتئت تدور يف وجدان حيمل دالÁ شعورية م» حنن«ٕان تكرار الضمري 

خرج عن داللته اخلاصة، ويه التعظمي والتفخمي، ومحل دالÁ جديدة " حنن"وعق¾ فالضمري
جتعل من املتلقي منفعال ومتأثرا، فهذا التكرار املنسوخ بسـياقه اللغوي جعل من 

 معىن عظ* وهو إالنسانية اليت تشلكت داخل السـياق اللغوي، فأكسب" حنن"الضمري
العنرص املكرر ت] ا®الÁ اجلديدة، وJلتايل فٕانه ال ميكن لنا ٔان ننظر ٕاىل التكرار خارجا 

فالتكرار ٔ�ية ٔاداء لغوية يقيس جانبا من املوقف الشعوري و©نفعايل، ««««عن سـياقه اللغوي 
وهذا املوقف تؤديه ظاهرة ٔاسلوبية تشلك لبنة من لبنات العمل أالديب و�� ينبغي عىل 

  21212121»املرء ٔاال ينظر للتكرار خارج نطاق السـياق
بدع وهذا أالسلوب من التكرار مرتبط ٔاشد ©رتباط Jلعملية النفسـية ®ى امل 

فعملية ©لتفات ٕاىل اجلانب النفيس يف ٔاسلوب التكرار معلية «وJحلاÁ الالشعورية عنده،
  22222222»-مة، فلو اختلف املوقف الالشعوري ٔاو املوقف النفيس ٔالختلف أالسلوب

قد محل دالالت ؤابعاد مل تكن " جربان"ومن هنا ف* ٔارى ٔان تكرار الضمري عند 
عب ا®اليل Jللكمة، جعل لها قمية ٔاسلوبية، مل تكن من قبل، وال ريب ٔان هذا التال

  .لتحظى هبا لو تكررت يف غري هذا السـياق
        ::::تكرار الفعلتكرار الفعلتكرار الفعلتكرار الفعل/ / / / ¬لثا¬لثا¬لثا¬لثا

مزية خاصة، فهو يشع Jحلركة و©نفعال والرؤى، وقد محل " جربان"للفعل عند 
قدر بدالالت وٕاحياءات ٔاخرجته عن دائرة احلدث والزمن احلقيقيني، فمل يكن فعال حقيقيا ب

ما هو معىن متأصل يف رؤية جربان حول ما يرى وما يسمع، و�� جنده يكرر ٔافعاال 
بطريقة ٕاحلاحية، ؤ�نه جمرب عىل ذ�، بل ؤ�نه خارج سلطة هذا التكرار، ا�ي يبدو 

" جربان"ولو ٔالول مرة ومن أالفعال اليت تكررت عند " جربان"واحضا جليا للك من قرٔا 
  :ث يقول جربانحي» رٔايت«بوضوح الفعل 

  ...رٔايت امجلوع ساجدة عىل صدر الطبيعة  
  رٔايت الشـيوخ جالسني بظل ٔاجشار احلور
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  رٔايت املدينة قد اندثرت ومل يبق من آ¬رها غري طلل                 
  رٔايت الفتيان يوقعون عىل القيثارة               

  رٔايت الكهول حيصدون الزرع والنساء حيملن أالغامر         
  23232323رٔايت أاللفة مسـتحمكة بني ٕالنسان وا!لوقات 

اليت " جربان"جاء تأكيدا عىل حقيقة قابعة يف خيال » رٔايت«ٕان تكرار الفعل 
ٔاصبحت جزءا من ٔافاكره ورؤاه، اليت ما انفك يفكر هبا، وحيمل يه صورة من صور العامل 

ن املايض، ٔاي ٔ�ن ببنيته يدل عىل الزم" رٔايت"تسوده احملبة والرمحة وإالخاء، فالفعل 
حدث الرؤ{ قد حدث وانهتـى، فهذه ا®الÁ من حيث البنية لهذا جاءت مبعزل عن تكراره 

  .يف أالنساق اللغوية
ؤاما ورود الفعل متكررا حيمل نسقا لغو{ خاصا، خيرج دالÁ الفعل عن داللته 

الرؤ{ بواسطة  االٓنفة ا�كر، مل يعد يرتبط Jملايض اطالقا، ومل يعد يرتبط Jحلدث، وهو
يف النص هو صورة متخي� لها عاملها ؤانظمهتا، " رٔايت"حاسة البرص ٔاو العني، ٕان الفعل

» جريان«وال وجود لها يف املايض ٔاو احلارض ٔاو املسـتقبل، بل وجودها مرسوم يف ذهنية 
ليشعر املتلقي ٔاهنا صورة حقيقية واقعية لها " رٔايت"ا�ي ٔاكد عىل هذه الصورة بتكراره 

جودها، وا®ليل ٔانين رٔايهتا يف زمن حدث فيه هذا وانهتـى، وهبذا التكرار يشرتك املتلقي و 
  .، حزè ؤامال وتأثريا"جربان"مع 

عن واقعه املؤمل، ا�ي يفتقر ٕاىل " جربان"ومن ٔاشاكل التكرار اليت عرب هبا 
نفعالية ذات وهذا الفعل حيمل طاقة ا" مات"مقومات  القمي إالنسانية السمحة تكراره لفعل 
  :درجة عالية من التأثري و©نفعال، يقول جربان

  
  مات ٔاهيل ؤاè قيد احلياة ٔاندب ٔاهيل يف وحديت وانفرادي

  مات ٔاحبايب وقد ٔاصبحت حيايت بعدمه مصايب
  مات ٔاهيل ؤاحبايئ ومغرت ا®موع وا®ماء هضبات بالدي

  مات ٔاهيل جائعني
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  24.مات ٔاهيل ٔاذل ميتة
مل يكن عبثا، ومل حيمل " جربان"من قبل " مات"ر الفعل ٕان إالرصار عىل تكرا

دالÁ املوت احلقيقي، فقد محل دالالت واحياءات جديدة، وهذه ا®الالت تثري املتلقي 
" جربان"وجتعل منه قارئا منفعال، وذ� جتاه ما يالقيه ٔاه¾ من ذل وقهر وجوع، فأهل 

ويتحركون، ولكهنم اكٔالموات بذهلم ؤاحباؤه مل يفارقوا احلياة، بل مه ٔاحياء يتنفسون 
يف النص حيمل دالÁ مناقضة ل6الÁ اليت وضع لها، ويه دالÁ " املوت"وتعاسـهتم، ف5ٔن 

يريد أن يقول، ٕان ٔاهيل ؤاحبايئ مه أالحياء وما سوامه من " جربان"احلياة، ف5ٔمنا 
  .املتعسفني الطاغني مه أالموات، ٔاموات بظلمهم وقسوهتم وقهرمه وجشعهم

بداللته اجلديدة، هو تكرار واسـمترارية حلياة ٔاه¾ ؤاحبائه، " مات"فتكرار الفعل 
ا�ي يرى املوت حياة " جربان"وهذه ا®الÁ مل تأت رصحية ٕاال لتجعل املتلقي يعايش كبت

واحلياة موò، بداللهتا املكتسـبة من النص، وهذا أالسلوب املثري يشحن املتلقي Jالنفعاالت 
  ".جربان"منة عند وأالحاسيس الاك

جاء ليعرب عن حاÁ شعورية مكبوتة، وذ� " مات"ومن هنا فٕان التكرار للفعل 
ؤاه¾ ؤاحباؤه من الفقراء احملرومني، وهذا الوجود املؤمل واحملزن " جربان"نتيجة ما يعانيه 

يلح Jلطلب للوحدة والعزÁ " جربان"ا�ي يسوده أالرشار من الناس هو ا�ي جعل 
  :ناس وحياهتم، حيث يقول جربانوترك ال 

  ...طلبت الوحدة ليك ال ٔارى ٔاوجه الرجال
  ...طلبت ©نفراد ليك ال ٔالتقي النساء اللوايت

  ...طلبت ©نفراد ليك ال ٔاجالس ذوي نصف املعرفة
  ...طلبت اخللوة ٔالنين مللت جمام� اخلشن

  ...طلبت اخللوة ٔالن نفيس بقيت من معارشة املمتولني
  ...ة ٔالن يف الوحدة حياة للروح والفكر والقلب واجلسدطلبت الوحد

  25252525...طلبت اجلبال ٔالن فهيا يقظة الربيع ؤاشواق الصيف
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، ٕارصار منه عىل ٔامهية ما "جربان"من قبل » طلبت«وهبذا فٕان تكرار الفعل 
يطلبه وما يمتناه ويه الوحدة واخللوة، بعيدا عن واقعه املعيش، ا�ي ياليق به ٔاشد ٔانواع 

قهر و©ستبداد والتعسف ويرى فيه لك ما هو مناف للقمي إالنسانية اخلا®ة، واحلب ال 
واحلق واخلري وامجلال فالناس عنده ٔاشـبه بعامل فوضوي، حيمكه قانون القوة و©ستبداد 

وهذا هو واقع ٔاه¾ من املسـتضعفني  يف " جربان"فالقوي يألك الضعيف، هذا هو واقع 
للتخلص مما هو عليه، " جربان"اكن نتيجة لفكرة يؤمن هبا " لبتط "أالرض، فتكراره للفعل 

ففكرة البعد عن الناس والعزÁ و©نطوائية، ٔاو فكرة الوحدانية تتناسب تناسـبا عكسـيا يف 
القرب والبعد من عامل الروحانيات فلكام ابتعد إالنسان عن الناس، اقرتب ٔاكرث ٕاىل 

، تكرر فعل »جربان«سـيطرهتا التامة عىل عقل الروحانيات، وهكذا ؤالمهية هذه الفكرة و 
الطلب لتشلك بذ� ظاهرة ٔاسلوبية، جتعل من املتلقي متلقيا ال سلطة l يف اسـتقبال 
الفكرة و©نفعال معها وحىت إالميان هبا ٔايضا، ومن اخلليق �Jكر ٔان تكرار الفعل عند 

تيار للزمن النفيس للفعل، كام هو بني وجيل، قد متزي بزمنه املايض، وهذا ©خ » جربان«
دليل عىل ظاهرة نفسـية وفكرية عند املبدع، فهو مل يأت به عبثا، بل هو املعطيات 
و©نفعاالت وأالحاسيس اليت تشلكت يف ذهنية املبدع عرب الزمن، فتعبريه Jلزمن املايض 

دث هو الزمن احلقيقي املتكون يف الالشعور، فهو ليس حارضا وال مسـتقبال، بل ٕان احل
  .النفيس والفكري قد مت وانهتـى، لقد متىن وانهتـى، وفكر وانهتـى، و تأمل و انهتـى وهكذا

وبذ� فٕان التكرار سـيؤدي حá ٕاىل دالالت واحياءات جديدة، مل يكن للفعل ٔان 
حيملها ال زمنا وال حد¬، عن الزمن واحلدث الواقعي لٔالشـياء والبنية الالشعورية، يه 

اء النسـيج اللغوي للنص، املمتثل Jلتكرار، وهذا أالخري هو املسؤول ا®افع أالسايس يف بن
فالتكرار يقوم بوظيفة ٔاساسـية يف انتاج خط  «عن انتاج ا®الالت وإالحياءات اجلديدة     

املتسلط عىل الشاعر، ) الفكرة ٔاو الشعور(املعىن و©حياء به، كام يقوم بتوفري مفتاح 
يعد هذا املفتاح ٔاحد أالضواء الالشعورية اليت تكشف ويضعه يف يد ا®ارس اللغوي، و 

    26262626»»»»عن ٔاعامق الشاعر
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        ::::تكرار العبارةتكرار العبارةتكرار العبارةتكرار العبارة/ / / / رابعارابعارابعارابعا
من الظواهر أالسلوبية االٔكرث بروزا " جربان"تعد ظاهرة تكرار العبارة عند 

وقد  -يف الغالب أالمع–واسـتخداما، وميتد تكرار العبارة عند جربان عىل صعيد أالعامل 
ده نتيجة لرؤيته اخلاصة جتاه نفسه، فهو كثريا ما خياطب الناس بلغة أالنبياء تظهر العبارة عن

ٔاو احلكامء، وبذ� جنده يكرر عبارات دينية، يكرث تكرارها يف الكتب املقدسة، ومن ٔامث� 
ويه عبارة قرآنية لها داللهتا ا®ينية والنفسـية، " { ٔاهيا ا�ين"ذ� التكرار تكرار عبارة 

  :يقول جربان
  ... ٔاهيا ا�ين حاروا يف سبيل أالد{ن{

  ...و{ ٔاهيا ا�ين ضاعوا يف ليل النقوالت
  27...هتللوا { ٔاهيا ا�ين ٔانزلت علهيم آ{ت امجلال

تو² ٕاىل درجة عالية عىل قمية ا!اطب، ملا " { ٔاهيا ا�ين"ٕان تكرار هذه العبارة 
قرآن الكرمي، وعىل قمية اخلطاب اكتسبته ت] العبارة من دالالت عظمية لورودها يف ال

املشار ٕاليه، ا�ي يدعو ا!اطب ٔالن ينتبه ٕاليه، ويسري مع ا!اطب يف لك ما يدعو ٕاليه 
ويأمر به، وJلتايل فٕان املتلقي سيتأثر حJ áخلطاب ا�ي يزداد ٔامهية مع لك عبارة مكررة 

  .عىل رٔاس لك فكرة من ٔافاكر اخلطاب
، فهذه العبارة حتمل يف "رحامك { نفس"جربان عبارة  ومن العبارات املكررة عند

  :جتاه التناقض الواقع بني نفسه وجسده، يقول جربان" جربان"تكرارها معاèة 
  فقد محلتين من احلب ما ال ٔاطيقه ! رحامك { نفس
  فقد ٔاريتين السعادة عن بعد شاسع ! رحامك { نفس
  فقد ٔابنت يل امجلال ؤاخفيته ! رحامك { نفس

  28حامك { نفس رحامكر 
ومن هذا التكرار جند ٔان الطاقة ©نفعالية ®ى املبدع عالية جدا ومؤثرة عليه، فهو 
مل يأت بت] العبارة مع ٕارصاره عىل تكرارها حباÁ شعورية، مل يسـتطع ٔان يتخلص مهنا 
بقصد ٔاو بدون قصد فالالشعور اللغوي نسج عىل ذ� النسق بسلطته اليت تفرض عىل 
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ع ٔان خيضع لها، وال ننىس كذ� ٔاهنا تشلك ذات املبدع ووجوده يف نفسه ومشاعره املبد
  .ؤافاكره  ويف لك ما يتعلق به كاكئن برشي ميثل خشصيته يف هذا الوجود

يف ظالم "ٔايضا ال تكرار عبارة " جربان"ومن أالمث� عىل العبارات املتكررة عند 
  :فهو يقول" الليل

  بعضا يف ظالم الليل ينادي بعضنا
  يف ظالم الليل نرصخ ونسـتغيث

  يف ظالم الليل يسري املوت وحنن نتبعه
  يف ظالم الليل ينادي أالخ ٔاخاه وأالب ٔابناءه

  يف ظالم الليل وليس لظالم الليل هناية
  22229999...يف ظالم الليل ينادي أالخ ٔاخاه وأالم ابهنا
ة عىل ٔاه¾ من ٔامل وحرسة وشفق" جربان"يف ذ� التكرار تأكيد عىل ما يف نفس 

وشعبه ملا يلقونه من جماعة قاسـية، حيصد املوت فهيا العرشات واملئات، وتكراره لت] 
راجع ٕاىل دالÁ الظالم والليل، فهاòن اللكمتان حتمالن دالالت " يف ظالم الليل"العبارة 

متٔال النفس رعبا وقلقا وخوفا، وتقدم صورة موحشة تقشعر لها أالبدان، ومع لك تكرار 
يزداد املتلقي تأثريا وانفعاال ملا جيده من حقيقة ما تؤكده هذه العبارة " يف ظالم الليل"رة لعبا

والعبارة عىل حقيقة ما تقدمه يف ذ� السـياق، فٕاهنا تشلك لبنة من لبنات النفس 
اجلربانية، اليت ال ترى يف هذا الوجود ٕاال صورة معمتة مظلمة يسـتوي فهيا اخلبيث 

تكرار ت] العبارة èجت عن حاÁ شعورية خارجة عن نطاق سلطة والطيب، ولهذا فٕان 
 l الوعي اجلرباين، وال شك ٔان جربان اكن يرى نفسه غريبا يف هذا الوجود، فهو ال ميثل
شيئا، وال يتفق معه يف يشء، لتناقضه مع ٔافاكره ومشاعره ووجدانه، فالوجود الواقعي 

عقال، فال غرو ٕاذا ، أن جند جربان يكرر Jلنسـبة l يشلك ٔاسوأ حاالته روحا وجسدا و 
  .30303030»ٔاè غريب يف العامل«عبارة 

تشلك بنية أساسـية يف بنية النص » جربان«وبناء عىل ما تقدم ٔان العبارة عند 
عبارة عن بنية داخلية يف النفس اجلربانية، فال : أالديب، وهذه البنية اليت ينسج هبا النص
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ان مبعزل عن بنيته النفسـية و الفكرية و الوجودية، ميكن لنا ٔان نتصور معال لغو{ جلرب 
فأسلوب جربان نتيجة طبيعية ملواهبه  و صورة لشخصيته، و ٕاذا ال ميكن ٔان يكون ««««

صادقا قو{ ممتازا ٕاال ٕاذا اسـمتده من نفسه وصاغه بلغته وعبارته، والسبب يف ذ� ٔان للك 
ظره ٕاىل أالشـياء وتفسريه لها ٔاسلوب صورة خاصة بصاحبه، تبني طريقة تفكريه وكيفية ن

وليس خيفى ٔانه ال ميكن الفصل  31313131»»»»وطبيعة انفعاالته، فا�اتية يه ٔاساس تكوين أالسلوب
فالتعبري عن الشخصية èجت عن ««««بني أالسلوب ٔاو اللغة والشخصية املنجزة لهذا أالسلوب

  32323232».وصف جتارهبا ونزعاهتا ومزا�ا وطريقة اتصالها Jحلياة
من أالعامل اليت حتمل خصوصية تفتح ا÷ال ٔامام " ان خليل جربانجرب "تعد ٔاعامل 

ا®راسات أالسلوبية، للقيام بتحليل ت] اخلصوصيات، و ٕابراز ٔامه الظواهر و السامت 
، èجتة عن "جربان"و يعد التكرار ظاهرة Jرزة و جلية عند . اليت متزيت هبا ت] أالعامل

ق التكراري يف النص أالديب خارج عن دائرة الوعي، البنية الالشعورية عنده، فبناء النس
جفربان يكرر ٔالفاظا و عبارات، تقبع يف عق¾ و شعوره، و بذ� فٕان التكرار سـيؤدي ٕاىل 
كشف املسـتور ٔاو املقبوع خلف الوعي، و هو كذ� يزيد من التأكيد و إالحلاح عىل فكرة 

ليت بين علهيا النص للتعبري عن ما، ٔاو شعور ما، كام يكشف عن ا®الالت و إالحياءات ا
  .و ذاته" جربان"فكر 

والظاهرة أالسلوبية للتكرار، ختتلف Jختالف الالشعور ®ى املبدع، فدالالت 
شلك البنية أاللفاظ و العبارات متباينة بتباين البنيات الرتكيبية لها يف العقل الباطن، ا�ي ي 

داعية الواعية، اليت تنسج بطريقة الطاقة و امجلل يف العملية إالب  أالساس لرتابط النصوص
  .الوعية للنص، و طريقة التداعيات الناجتة عن ت] الطاقة
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        و املراجـــــــعو املراجـــــــعو املراجـــــــعو املراجـــــــع    ششششــــــــــــــــــــــــالهوامالهوامالهوامالهوام
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 .206، ص 2002
 .344، ص 1977عيىس الناعوري، ٔادب املهجر، د ط، دار املعارف، القاهرة  .6
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