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 الملخص
 

لقد أصبح مصطلح التناص ذا دور مإثر فً مجال الدراسات النقدٌة  
المعاصرة لما له من الذٌوع و االنتشار ، وبخاصة فً المرحلة األخٌرة التً تبوأ 

لنقدٌة الحدٌثة ، وذلك انطالقًا من أن فٌها بوضوح مكانه بٌن المصطلحات والمناهج ا
لكل نص أدبً عالقة تفاعلٌة بعدد آخر من النصوص المكتوبة قبله أو المتخٌلة 
القابمة فً ذاكرة المإلف وتجاربه وثقافته ، ونصوص أخرى من حٌاة كل قارئ و 
ثقافته تستدعها إلى الوعً )وإلى الالوعً أًٌضا( كل قراءة جدٌدة، وبهذا الشكل 

ن المعنى المتولد فً ذهن كل من المإلف ثم فً ذهن القارئ هو نتاج جماعً ٌكو
 )اجتماعً( من ناحٌة وفردي )ذاتً( أًٌضا من ناحٌة أخرى.

وللتناص استراتٌجٌات متشعبة وتقنٌات متنوعة ٌصعب تتبعها بكلٌتها فً 
نص شعري واحد؛ ذلك ألن هذه التقنٌات لها مستوٌات من الحضور والغٌاب بحٌث 
ٌظهر بعضها لٌختفً البعض اآلخر، ثم ما ٌلبث أن ٌظهر ما اختفى فً تجربة 
أخرى، وهكذا تظل هذه اآللٌات مراوغة تتؤبى على الظهور مجتمعة فً نص واحد 

 مهما بلغ ثراء هذا النص.
ومن ثم فإننً سؤتوقف فً هذا البحث عند تقنـٌة مـن تقنٌات التنـاص فً 

آلٌة االستدعاء -وهً آلٌة االستدعاء بؤنواعها اآلتٌة: قـصابد شـعراء الستٌنٌات، أال
 بذكر االسم )العلم( ، وآلٌة االستدعاء بالقول ، وآلٌة االستدعاء بالدور.
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 Intertextuality Levels in the Poetry of the Egyptian Writers of 

the Sixties 
 

Rasha Hussein Zaghlol Mahmoud 

Abstract 

Intertextuality term had had influence role at the contemporary 

critical studies for its spreading specialy in the last stage that clearly it 

held a status among the terms and the recent critical curriculums that 

because every text has relation to another number of texts that had 

been written before, or the thoughts in the author's mind and his 

experiences and culture, other texts from every reader's life and his 

culture that attract each new reading to the consciousness and 

unconsciousness .After all that the meaning in every author's mind and 

reader's mind is collective result (Community) on the other hand 

singular (personal).                                                                                                                     

 Intertextuality has branching strategies and various techniques 

that it's difficult to follow all of them in one poetic text . Because 

these techniques have  standrds of the attendance and the absence so 

as to appear some to disappear the other. And appear that disappear in 

another experience .                                              

Recall mechanism is one of the intertextuality techniques 

which used in  the poet's poems of the sixties , therefore I will explain 

it in this search .                                                                                                                                     
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تعددددت المصددطلحات النقدٌددة التددً اقتربددت أو شددابهت مصددطلح التندداص فددً 

المعارضدة، والتضدمٌن، واالقتبداس، والعكدس، واةغدارة،  -النقد العربدً القددٌم، مثدل:

والغصددددب، والمسددددر، والتورٌددددة ، واالنتحددددال ، والمددددواردة وااللتقدددداط ، والتلفٌدددد  ، 

والمناقضة، والتمثٌل ، واالسترفاد ، واالستدعاء
ولكدن انطدالم مصدطلح التنداص ، (1)

Intertextuality  بحدوده النقدٌة السابدة الٌوم كانت مـن خـالل النقدد الغربدـً الحدـدٌث

( حددول التددؤثٌرات إال أندده لددم Bakhtine، حٌددث بدددأت بمحاوالت"مٌخابٌددل بدداختٌن" )

ٌحدد المصطلح بصورة دقٌقة
 (Julia Kristvaوجاءت بعده " جولٌا كرٌسدتٌفا " )، (2)

التً تعد منشبة هذا المصطلح فً النقدد الحددٌث مدن خدالل تؤطٌرهدا للتنداص فدً عددة 

م ، وكانت تعندً بده أن لكدل ندص أدبدً 6611م و6611أبحاث لها كتبت بٌن عامً 

عالقدددة تفاعلٌدددة بعددددد آخددر مدددن النصدددوص المكتوبدددة قبلددده أو  –أو لغددوي عموًمدددا  –

فتده ، ونصدوص أخدرى مدن حٌداة كدل المتخٌلة القابمة فً ذاكرة المإلف وتجاربه وثقا

قارئ و ثقافته تسدتدعها إلدى الدوعً )وإلدى الالوعدً أًٌضدا( كدل قدراءة جدٌددة، وبهدذا 

الشكل ٌكون المعندى المتولدد فدً ذهدن كدل مدن المإلدف ثدم فدً ذهدن القدارئ هدو نتداج 

جماعً )اجتماعً( من ناحٌة وفردي )ذاتً( أًٌضا من ناحٌة أخرى
(3). 

" أول مدددن بلدددور مفهدددوم التنددداص فدددً النقدددد األدبدددً  وإذا كاندددت " كرٌسدددتٌفا

الحدٌث فإن المفهوم ما لبث أن تناوله بعدها عدد كبٌر من الكتداب باةضدافة والتعددٌل 

بصددورة اتسدده معهددا أفدد  هددذا المفهددوم واتضددحت معالددـمه؛ فقددد استعددـمل " مٌشددٌل 

وطبٌعتهدددا، ( األعمدددال األدبٌدددة Preferentialityرٌفددداتٌر" هدددـذا المفهوم:"مرجعٌدددة" )

وٌكشف عن أن اةحاالت التً ٌنطوي علٌها الدنص لٌسدت إال إلماحدات إلدى نصدوص 

أخرى وإلى أنظمة وصفٌة داخل ثقافة ما ناتجة عن تكرارٌة العالقات والتداعٌات فدً 

النصوص
(4). 

أمددا " روالن بددارت" فقددد كتددب ٌقددول عددن التندداص " إن الددنص نتدداج كتابددات 

بعضدها فدً حدوار ومحاكداة سداخرة وتعدارض، ولكدن  وثقافات متعددة تدخل كلهدا مده

وبهددذا المعنددى فددإن الددنص عنددد " بددارت " ، (5)"ثمددة مكددان تجتمدده فٌدده هددذه التعددٌددة

)التفكٌكً( مجال منهجً ال ٌكداد ٌعدرف النهاٌدات وال تحدده التقسدٌمات بدل ال ٌخضده 

 أبدددًا لسددلطة التسلسددالت الهرمٌددة، إندده إشددارة مفتوحددة علددى عدددد ال حصددر لدده مددن

 الدالالت.

وٌددؤتً مفهددوم التندداص لدددى التفكٌكٌددٌن بوصددفه مفهوًمددا مضددادًا للنصددٌة التددً 

نظر البنٌوٌون من خاللها إلى النص األدبً بوصفه منتًجا مغلقًا أو نسدقًا ٌمكدن تحلٌلده 

 –فدٌم ٌطلقدون علٌده: النسد  األصدغر )الدنص(  –وتفسٌره فً ضوء عالقات وحداتده 

نسدد  األكبددر أو نظددام النددوع المنتمددً إلٌدده الددذي لدده ببعضددها وفددً ضددوء عالقتدده مدده ال

قواعده التشكٌلٌة، وبذلك ٌكدون تحلٌدل الدنص نابعًدا مدن داخلده، أمدا التنداص فهدو علدى 
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النقدٌض مدن ذلدك، فددالنص عندد التفكٌكٌدٌن لدٌس تشددكٌالً مغلقًدا أو نهابًٌدا، إذ إنده ٌحمددل 

نوًعا من الرماد الثقدافً آثاًرا من نصوص كثٌرة سابقة علٌه، وبتعبٌر آخر فإنه ٌحمل 

إن جاز القول
(6). 

وللتندداص أبعدداد ومفدداهٌم جددد متباٌنددة بحٌددث ٌصددعب علٌنددا أن نجددد تعرٌفًددا أو 

مفهوًمددا ٌسددتوعب التندداص كلًٌددا بوصددفه مصددطلًحا معرفًٌددا متشددعب الدددالالت، ولكننددا 

نستطٌه أن نحصر المعندى العدام لده مستخلصدٌن أهدم مقوماتده فدً مختلدف التعرٌفدات 

   -النحو اآلتً:على 

      التندداص عبددارة عددن فسٌفسدداء مددن نصددوص أخددرى أدمجددت فددً الددنص بتقنٌددات

 مختلفة.

   التندداص ممددتص للنصددوص فٌخلدده علٌهددا مددا ٌجعلهددا منسددجمة مدده فضدداء بنابدده

 ومقاصده.

  التنددداص محدددول للنصدددوص بتمطٌطهدددا أو تكثٌفهدددا بقصدددد مناقضدددة خصابصدددها

 .(1)ودالالتها أو بهدف تعضٌدها

ة التندداص لٌسددت بؤٌددة حددال مددـن األحددوال دراسددة للمددإثرات أو ودراسدد    

المصددادر أو عالقددات التددؤثٌر والتددؤثر بددٌن نصددوص وأعمددال أدبٌددة معٌنددة فهددذا مجددال 

األدب المقارن، لكنها دراسة تمتد لتشمل كل الممارسدات المتراكمدة وغٌدر المعروفدة، 

فقدـدت أصدولها ، وغدـٌر واألنظمة اةشارٌة، والشفرات األدبٌة ، والمواضدعات التدـً 

ذلك من العناصر التً ال تجعدل قدراءة الدنص ممكندة فحسدب، ولكنهدا تدإدي إلدى أفقده 

الداللً والرمزي أًٌضا
(8). 

وللتنداص اسددتراتٌجٌات متشددعبة وتقنٌدات متنوعددة ٌصددعب تتبعهدا بكلٌتهددا فددً 

نص شعري واحد؛ ذلك ألن هذه التقنٌات لها مسدتوٌات مدن الحضدور والغٌداب بحٌدث 

هددر بعضددها لٌختفددً الددبعض اآلخددر، ثددم مددا ٌلبددث أن ٌظهددر مددا اختفددى فددً تجربددة ٌظ

أخرى، وهكذا تظل هذه اآللٌات مراوغة تتؤبى على الظهدور مجتمعدة فدً ندص واحدد 

 مهما بلغ ثراء هذا النص.

 وبناء على ما سب  أتوقف عند تقنٌة من تقنٌات التنـاص فً قدـصابد شدـعراء
   -تدعاء بؤنواعها اآلتٌة:الستٌنٌات، أال وهً آلٌة االس

 آلٌة االستدعاء بذكر االسم )العلم(. -
 آلٌة االستدعاء بالقول. -
 .(6)آلٌة االستدعاء بالدور -

   -آلية االستدعاء بالعلم: -1

إن اعتمدداد التندداص علددى آلٌددات اسددتدعابٌة ظدداهرة فددً الددنص مثددل االسددم أو 



                                                      مستوٌات التناص عند شعراء الستٌنٌات فً مصر
 

 20 (5102 يونية – ابريل) 34اجمللد  -حوليات آداب عني مشس 

رد ألفاظ جاءت مبتورة مدن سدٌاقاتها اللقب أو الكنٌة ال ٌنبغً النظر إلٌها على أنها مج

التارٌخٌة واألسطورٌة لمجرد التوشدٌة والتدزٌٌن، بدل ٌنبغدً أن ننظدر إلٌهدا فدً إطدار 

بعد أن ٌفككهدا  –تفهمنا الواعً بعمل المبدع حٌن ٌلتقط مثل هذه األلفاظ واضعًا إٌاها 

ذه األلفداظ فـً سٌاقه الشـعري الخاص، بـحٌث تكتـسب مثل ه –من سٌاقاتها المختلفة 

آفاقًا    داللٌة ورمزٌة جدٌددة تتناسدب وطبٌعدة البنداء الفندً الخداص بدـالتجربة الولٌددة 

 .(61)التً ٌشكلـها المبدع

ولقد استطاع شعراء الستٌنٌات أن ٌوظفوا عبدر آلٌدة االسدتدعاء بدالعلم العدٌدد 

طهدا من الشخصٌات والرموز المتنوعة، مما ٌعكس بداٌة مدى اتساع رإٌدتهم فدً محٌ

المعرفً والثقافً، وفً الوقت نفسه ٌنم عن عم  وعٌهم وقددرتهم علدى توظٌدف هدذه 

 االستدعاءات توظٌفًا فنًٌا ورمزًٌا.

وإذا كان األسلوب الشابه عند شعراء السدتٌنٌات فدً توظٌدف آلٌدة االسدتدعاء 

بالعلم هو التوظٌدف الطدردي بمعندى التعبٌدر بهدا عدن تجربدة معاصدرة تتوافد  داللتهدا 

ا مدده الداللددة التراثٌددة للشخصددٌة المسددتدعاة، فددإن هندداك أسددلوبًا آخددر لتوظٌددف طددردً 

الشخصٌة ٌمكن تسمٌته التوظٌف العكسً، وٌتمثل هذا األسلوب فدً توظٌدف المالمدح 

التراثٌة للشخصٌة فً التعبٌر عن معاٍن تناقض المدلول التراثً لهدا، وٌهددف الشداعر 

إلددى تولٌددد نددوع مددن اةحسدداس العمٌدد   –فددً الغالددب  –مددن اسددتخدامه هددذا األسددلوب 

بالمفارقة بٌن المدلول التراثً للشخصٌة والبعد المعاصر الدذي ٌوظدف الشخصدٌة فدً 

التعبٌر عنه
(11). 

وحٌن نقرأ قصابد شعراء الستٌنٌات نجدد أن تدوظٌفهم آللٌدة االسدتدعاء بدالعلم 
   -ٌتمثل فً المستوٌات اآلتٌة:

 -المستوى األسطوري: - أ

" حكاٌدددة مقدسدددة ٌلعدددب دور  –كمدددـا ٌقدددول معدددـجم فوندددك  –األسدددطورة    

اآللهددة وأنصدداف اآللهددة، فهددً مددن هددذه الناحٌددة نمددط قصصددً ٌعنددى  البطولددة فٌهددا

بحكاٌدات اآللهددة وأنصدداف اآللهددة بوصدفها أحددداثًا وقعددت فددً زمدن مقدددس موغددل فددً 

الده بمنطد  اةنسدان البددابً أو بخٌ –على األقل فدً مراحلهدا األولدى  –القدم. وتفسر 

ظواهر الحٌاة والموت والطبٌعة والكون والنظام االجتماعً وأولٌدات المعرفدة، وذلدك 

فً عالم موحش ٌثٌر السإال من أجل المعرفة ، وٌقتدرح الجدواب لتصدور هدذا الواقده 

 .(12)"وإن كان تصوًرا خارقًا
وقددد ظلددت األسطددـورة مددوردًا سخددـًٌا للشـددـعراء فددً كددل عصددر ٌسددتغلون  

بٌة وخٌالها الطلٌ  الذي ال تحده حدود، وذلك عدن طرٌد  بعدث أبطالهدا طاقاتها اةٌحا
لتسدددهم فدددً تؤكٌدددد رإٌدددة الشددداعر لقضددداٌاه اةنسدددانٌة مدددن خدددالل التحدددام األسدددطورة 
بالمضددمون والفكددرة التددً ٌسددعى الشدداعر إلددى تعمٌقهددا، فاألسددطورة إذن لٌسددت مجددرد 
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وجددت أسدطورة مدا صددى  إطار بسٌط تؤتً أفكار الشداعر الجداهزة لدتم ه، وإنمدا إذا
خاًصا فً نفسٌة الشداعر أو إذا وجددت بعدض الومضدات الغابمدة فدً الوعدً الشداعر 
فً بعض معطٌدات األسدطورة صدورتها الرمزٌدة التدً تضدٌبها وتنقلهدا إلدى الشدعور، 
 عندبٍذ فقط ٌتم االعتماد على األسطورة وتتحق  الصلة بٌنها وبٌن التجربة الشعرٌة.

ٌه الشاعر أن ٌستخدم شخصٌة مدن شخصدٌات أسدطورة مدا فدال وعلى هذا فلكً ٌستط
بددد أن ٌسددتوعب أبعادهددا وٌتمثلهددا جٌدددًا، حٌددث إن إمكانٌددات أٌددة أسددطورة ال ٌمكددن أن 

تستغل إال إذا أتٌح لها الشاعر الذي ٌفهم مغزاهدا لتعلٌد  حالتده بهدا
وكدذلك ال بدد ، (13)

مدا محاولدة التلفٌد  المصدطنه أن ٌشعر بؤن استخدام هذه األسطورة حاجة فنٌة ملحة، أ
بددٌن التجربددة وأٌددة أسددطورة ال تددوابم حاجتهددا التعبٌرٌددة فهددً جناٌددة علددى األسددطورة 

 والتجربة الشعرٌة كلتٌهما.
و" أوزورٌدس" مددن الشخصدٌات األسددطورٌة التدً اسددتدعاها الشداعر "حسددن 
ر فتح الباب" فدً قصدٌدته التدً ٌحمدل عنوانهدا اسدم هدذه الشخصدٌة األسدطورٌة للتعبٌد

عددن معددانً الفددداء والصددبر والتحدددي بوصددفها وسددابل للتغلددب علددى أسددباب المعاندداة 
والشدددقاء والقهدددر، وتحقٌددد  األمنٌدددات واألحدددالم المنتظدددرة، إذ تعدددد هدددذه الشخصدددٌة 
األسطورٌة رمًزا للبعث والحٌاة بعد الموت، حٌدث تدروي األسدطورة أن " أوزورٌدس 

ال المعدنٌددة، وسدداعدهم لٌحٌددوا حٌدداة " علدم المصددرٌٌن القدددماء فنددون الزراعددة واألشدغ
منظمددة متحضددرة، وزوجتدده هددً " إٌددزٌس" التددً شدداركته حكددم مصددر وعاونتدده فددً 

 نشاطاته الخٌرة.
وفً السنة الثامنة والعشرٌن من حكمه دبر له شدقٌقه "سدت" مكٌددة ، فحبسده 
فً صندوم وألقدى بده فدً النٌدل، فصدارت " إٌدزٌس" تضدرب فدً األرض بحثًدا عنده 

علٌه بعـد أن ألقى به البحر فً مكدان بإحددى شدواطا الشدام، وعدادت بده حتى عثرت 
إلدى مصدر نابحدة حزٌندة وأخفتدده رٌثمدا تعدد طقدوس الدددفن، فعثدر علٌده " سدت " مددرة 
أخرى ومزقه إربًا إربًا ونثر أشالءه فً أرض مصر كلها، وعادت الحبٌبدة المخلصدة 

ف اآللهدة، فرقدت اآللهدة مرة أخرى تجمه أوصاله الممزقة، ثم جلسدت تبكدً وتسدتعط
لحالهددا وقامددت بإحٌدداء رمددٌم عظامدده، فقددام مددن بددٌن األمددوات وسدداعتها حملددت مندده " 
إٌددزٌس" بوحٌدددها "حددورس" ، ثددم رفعددت اآللهددة " أوزورٌددس" مددن بددٌن المددوتى إلددى 
 السماء جسدًا حًٌا لٌصبح إلًها لمملكة الغدرب )مملكدة المدوتى( تعوًٌضدا عمدا لحقده فدً

أعشداب  تروي األسطورة كٌف ربت " إٌزٌس" ابنها فً الخفاء بٌن الدنٌا من أذى، ثم
مستنقعات الوجه البحري على أن ٌثؤر ألبٌده، فلمدا بلدغ الرشدد قاتدل عمده "سدت" قتداالً 

شدٌدًا انتهى بانتصاره واعتالبه عرش أبٌه
(14). 

   -ٌقول " حسن فتح الباب ":
مل[  ]من الرَّ
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 لٌس منزوف الصدى فً الشرم إال
 ف وترتٌل ٌمام شدو شادو

 والذي فً الغرب مجلى )أوزورٌس( 
 هابًما فوم سماوات النخٌل

بٌن )حورٌس( و )إٌزٌس( البتول
(15) 

فقد استعان الشاعر بشخصٌة " أوزورٌدس" ةبدراز فكدرة البعدث بعدد المدوت 
وضرورة المثابرة والكفاح والمعاناة والبذل كً ٌنتصر اةنسدان المعاصدر علدى قدوى 

الظلم، فتستمر الحٌداة أكثدر عطداًء وأعدز نفدًرا. وقدد اعتمدد الشداعر فدً الشر والفساد و
بندداء هددذا المقطدده علددى جملددة اسددمٌة واحدددة نسددتطٌه ردهددا إلددى نسددقها األساسددً الددذي 
انحرف عنه التركٌب الشعري على النحو اآلتً: " لدٌس مندزوف الصددى فدً الشدرم 

رب .."، فقدد أخبدر عدن إال شدو شادوف وترتٌل ٌمام ومجلى أوزورٌس الدذي فدً الغد
المركددب اةضددافً "منددزوف الصدددى" الدددال علددى قددرب التالشددً واةشددراف علددى 
المدوت بشددو شدادوف وترتٌدل ٌمدام اللدذٌن ٌرمددزان إلدى تددف  الحٌداة مدرة أخدرى فددً 
الشدرم، وبمجلدى " أوزورٌددس" الددال علدى البعددث مدن جدٌدد مددن خدالل )حددورٌس( / 

غرب، وقد كثف الشاعر من استخدام أصدوات النصر و )إٌزٌس( / الوطن وذلك فً ال
الصفٌر ) السٌن والشٌن ( ةبراز وحددة الصدورة الدالدة علدى تضدافر الوجدود والدـعدم 
وتعددـاٌشهما جنبًددا إلددـى جنددب، ممددا ٌشددٌر إلددى تفدداإل الشدداعر وعدددم استسددالمه لفقدددان 

فددً استحضدار الخددالص  –عبدر توظٌددف هدـذا الرمدـز مددن خدالل التنداص  –الدـرجاء 

اود األمة حٌاتها مرة أخرىلتع
(16). 

وفً المقابل قدد ٌدؤتً توظٌدف الشخصدٌة األسدطورٌة عندد شدعراء السدتٌنٌات 
توظٌفًددا عكسددًٌا، ومددن ذلددك قصددٌدة " بطاقددة كانددت هنددا " للشدداعر " أمددل دنقددل " التددً 
ٌوظددف فٌهددا شخصددٌة " بنلددوب" توظٌفًددا ضدددًٌا، تلددك الشخصددٌة التددً جددذبت الشددعراء 

بها، وتحكً عنها األسطورة أنها كانت " زوجدة أودٌسدٌوس الوفٌدة إلٌها بصبرها ووفا
التددً حافظددت علددى عهددد زوجهددا عندددما كددان غاببًددا فددً حددرب طددروادة ، وقاومددت 
بإخالص إلحاح الراغبٌن فٌها، فلجؤت إلى حٌلة لتصرفهم عنها وهً أنها عكفت علدى 

ودٌسدٌوس" عندد موتده نسج مالءة )عباءة( لتجعلها كفنًا ٌلف جثة " التٌرنس" والدد " أ
وأعلنت للطدامعٌن فٌهدا أنهدا لدن تتدزوج قبدل أن تكتمدل العبداءة، وهكدذا تزرعدت بهدذه 
الحٌلددة البارعددة ثددالث سددنوات دون أن تفددرل مددن نسددج العبدداءة، إذ إنهددا كانددت تددنقض 
باللٌل ما تحوكه بالنهار، ومن هنا كان المثل القابل "مدالءة بنلدوب" إشدارة إلدى العمدل 

 .(17)"ال ٌنتهً، وأخًٌرا عاد زوجها فامت ت فرحة وابتهاًجا  المستمر الذي
وقد كانت هذه الشخصٌة األسطورٌة إطداًرا عاًمدا لقصدٌدته التدً بددأها بتقنٌدة 

  -سٌنمابٌة أو قصصٌة وهً وصف مكان الحدث، فٌقول:
جز[  ]من الرَّ
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 المنزل الثالث بعد المنحنى 
 الطاب  األخٌر 

 بطاقة صغٌرة كانت هنا 
 ط ضوء كان من خالل بابها ٌنٌر!وخٌ

 الطاب  األخٌر ..
 الوحشة السوداء فً األعصاب تنغرس

 ٌدي على الجرس: 
 (61)سدى .. سدى !! 

وقبددل أن نبدددأ الحدددٌث عددن اسددتدعاء شخصددٌة " بنلددوب " فددً هددذه القصددٌدة 
علٌنددا أن نقددف برهددة أمددام العنددوان" بطاقددة كانددت هنددا "، ومددا عالقددة هددذه البطاقددة 

"بنلوب"؟ فعندما نقرأ " بطاقة كانت هنا " نشدعر بؤنندا بصددد الحددٌث عدن  بالموروث
هوٌة فقدها إنسان أو أضاعتها منه األٌام، وهذه البطاقة أو الهوٌة تمثل األمان بالنسدبة 
له فدإذا فقددها فقدد معهدا نفسده وشخصدٌته، وألهمٌدة هدذه البطاقدة ٌكدرر الشداعر جملدة 

ول: " بطاقددة صددغٌرة كانددت هنددا "، وٌفصددل بددٌن العنددوان فددً مددتن الدفقددة األولددى فٌقدد
المبتدأ والخبر بصفة )صغٌرة( لٌإكد بذلك الفكرة السدابقة وأن المقصدود بالبطاقدة هندا 

 هً هوٌة اةنسان.

ثم ٌعدرض لندا الشداعر حدالتٌن؛ حالدة امتالكده لهدذه الهوٌدة، وحالدة فقدده لهدا، 
ثنداء فقددها ٌشدعر بوحشدة ففً أثناء وجود هذه البطاقة ٌوجدد خدٌط ضدوء ٌنٌدر، وفدً أ

 سوداء، فتتغٌر وتتبدل حالته نتٌجة امتالكه أو فقده لهذه البطاقة.

وتمثل هذه البطـاقة المفقودة الوطن الضابه الذي رمـز له الشدـاعر بشخصدٌة 
  -" بنلوب "، وهو ما ٌتضح فً قوله:

جز[  ]من الرَّ
 (19)" "  كانت هنا حبٌبتً

   -ثم ٌقول:

 (20)ٌا حبٌبتً الحزٌنة؟" بنلوب " أٌن أنِت 
فقد بدأ الشاعر الجملة بالفعل الماضً " كانت "، وكان من المتوقده أن ٌقدول  
 –"حبٌبتً كانت هنا " لتتناسدب مده جملدة " بطاقدة كاندت هندا "، وبخاصدة أنده ٌدربط 

بدٌن مفدردة بطاقدة ومفدردة محبوبدة، ولكدن  –كما سنرى فدً األسدطر الشدعرٌة اآلتٌدة 
لفعددل أو الددزمن الماضددً هددو الددذي جعددل الشدداعر ٌبدددأ بدده لنشددعر اةلحدداح هنددا علددى ا

بعملٌة الفقد، ثم ٌنتقدل مدن الدزمن الماضدً إلدى الدزمن المضدارع حٌنمدا ٌصدف حالتده 
   -بعد فقد محبوبته، فٌقول:
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جز[  ]من الرَّ
 " ها أنذا ..

 ٌد تساندت على الجدار 
 وخطوة تهبط للقرار!
 حانوت خمار كبٌب 

 األحالم، فً الزجاج ٌرسم فً كبوسه عرابس
 توهجت عند امتالبها ..

 وبعد برهة.. عاودها الشحوب!
 حبٌبتً مالمح ابتسامة على برٌقها الوهاج 

 " بنلوب " أٌن أنِت ٌا حبٌبتً الحزٌنة؟
 صٌفان ملحدان فً مخاطر األمواج

 كقبضة من العفونة ..
 أعود، كً ٌغتسل الحنٌن فً بحٌرة اللهٌب

 لكنما " بنلوب " 
 ة كانت هنا!بطاق

ووحشة غرٌبة ، وثقب باب لم ٌعد ٌضًء!
 (21) 

وإذا نظرنددا إلددى توظٌددف "بنلددوب" فددً هددذه القصددٌدة فسددنجد أن الشدداعر قددد 
وظفهددا بصددورة عكسددٌة ؛ فاألسددطورة تحكددً أن " بنلددوب " هددـً المنتظددـرة لعددودة 
زوجهددا ، ولددـكن " بنلددوب " محبوبددة الشدداعر هددً الضددابعة وهددو مددن ٌبحددـث عنهددا " 

 وب أٌن أنِت ٌا حبٌبتً الحزٌنة؟ ".بنل
فبنلوب هنا رمز للوطن الضابه الذي ٌبحث عنه الشاعر، وبدـفقد هدذا الدوطن 
أو " بنلوب " ٌفقد الشاعر كل شًء جمٌل، وٌشعر بالحزن والضدٌاع اللدذٌن ٌنعكسدان 
علددى لغتدده ومفرداتدده، مثددل: )كبٌددب / شددحوب/ ملحدددان / مخدداطر / العفونددة / بحٌددرة 

 حشة غرٌبة ( ، فكل شًء بعد فقده هذه المحبوبة فقد داللته ومعناه.اللهٌب / و

كمددا أندده ٌشددٌر إلددى فكددرة " نسددج العبدداءة " الموجددودة فددً األسددطورة ولكددن 
   -بؤسلوب مختلف، فبنلوب لم تنسج ولكن الذي نسج هو العنكبوت، حٌث ٌقول:

جز[  ]من الرَّ

 نسٌجه الصوفً! –فوم ركنه  –وعنكبوت قد أتم 

م العنكبوت ما بدأت فً انتظارك الوفً!لقد أت
 (22 ) 

حضدر زوجهدا ومنقدذها،  –فً األسدطورة  –فبنلوب قبل أن تتم نسج العباءة 
أمددا هنددا فالددذي أتددم النسددٌج هددو العنكبددوت الددذي ٌرمددز لطددول االنتظددار، فددالعنكبوت ال 
ا ٌنسج خٌوطه إال على المكان المهجور، فإذا كانت " بنلوب " وجددت مدن أنقدذها فهدذ

 الوطن الضابه ال ٌجد من ٌنقذه.
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 -المستوى التاريخي: - ب

الشخصٌات التارٌخٌة لٌست مجرد شخصٌات عدابرة تنتهدً بانتهداء وجودهدا 
الددواقعً، وإنمددا لهددا إلددى جانددب ذلددك داللتهددا الباقٌددة والصددالحة ألن تتكددرر مددن خددالل 

ظددر مواقددف وأحددداث جدٌدددة، إذ " إن التددارٌر لددٌس وصددفًا لحقبددة زمنٌددة مددن وجهددة ن
معاصر لها، إنه إدراك إنسـان معاصر أو حدٌث له، فلٌست هنداك إذن صدورة جامددة 
ثابتة ألٌة فترة مدن فتدرات الدـتارٌر ، وإنمدا تدـظل األجدـٌال المتعاقبدة تحدـمل تدؤوٌالت 

 .(23)" جـدٌدة ومختلفة لهذا التارٌر
صدر وهذه الداللة الكلٌة للشخصٌة التارٌخٌدة هدً التدً ٌسدتغلها الشداعر المعا

فددً التعبٌددر عددن بعددض جوانددب تجربتدده لٌكسددب هددذه التجربددة نوًعددا مددن الشددمول، 
 ولٌضفً علٌها ذلك البعد التارٌخً الحضاري الذي ٌمنحها لونًا من جالل العراقة.

وبدددالطبه فدددإن الشددداعر ٌختدددار مدددن شخصدددٌات التدددارٌر مدددا ٌوافددد  األفكدددار 
د انعكسددت طبٌعددة المرحلددة والقضدداٌا  التددً ٌرٌددد أن ٌنقلهددا إلددى المتلقددً، ومددن ثددم فقدد

التارٌخٌة والحضارٌة التً عاشتها أمتنا فً الحقبدة األخٌدرة، والهدزابم المتكدررة التدً 
حاقت بها رغدم عدالدة قضدٌتها، وإحبداط الكثٌدر مدن أحالمهدا، وسدٌطرة بعدض القدوى 
الجابرة على بعض مقدراتها..انعكس كل ذلك على اختٌار الشخصٌات التارٌخٌدة التدً 

اعرنا المعاصراستمدها ش
(24). 

فالشدداعر " أحمددد سددوٌلم " ٌوظددف فددً قصددٌدته " الفتنددة " شخصددٌة " أبددً 
موسدى األشددعري " الددذي ٌددرتبط ارتباًطدا وثٌقًددا بواقعددة التحكددٌم التدً جددرت بددٌن علددً 
ومعاوٌة، والدذي اتخدذ فٌهدا موقدف الحٌداد مدن الصدراعات الددابرة بٌنهمدا، وأمدر أهدل 

فً الفتنة حقنًا لدماء المسلمٌن، ولكن أدت سٌاسدته إلدى  الكوفة بالقعود وعدم االشتراك

المزٌددد مددن أنهددار الدددماء
وهنددا ٌسددتدعً الشدداعر هددذه الشخصددٌة التارٌخٌددة فددً  .(25)

التعبٌر عما ٌخشاه مدن انتشدار حالدة التدداعً واالنهٌدار العربدً الناتدـجة عدن الهرولدة 
إراقدة المزٌدد مدن الددماء نحو السالم مه العدو الصهٌونً ، وما قدد ٌترتدب علٌهدا مدن 

   -العربٌة، فٌقول:
 

مل[  ]من الرَّ
ي .. أن أسالم   جاءنً وعد َعدُّوِ
م األورام .. واألشوام   زوَّ

ى  -  والمزاعم  –حرَّ
 ٌا أبا موسى احترس ...

 أنت أسلمت سالحً .. وابن هاشم 
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 للذي أغراك بالوعد 
 وباع الدم فً سوم الغنابم

 وأتى ٌهدي التمابم ..
 ٌد الٌوم أن تُْرفَه بالسٌِف العمابمْ ال ٌف

ٌا أبا موسى اتبد
(26) 

هددذا التركٌددز علددى السددالم الددذي ٌددؤتً عددن طرٌدد  الوعددد المددزوم األورام 
واألشوام والمدزاعم ال وجدود لده، فهدو سدالم ٌقدوم علدى الشدكل دون الجدوهر، ولدذلك 
م نرى الشاعر ٌخاطدب المفداوض العربدً فدً شخصدٌة أبدً موسدى األشدعري الدذي لد

ٌفطددن إلددى طبٌعددة المفدداوض الددذي ٌواجهدده، ومنحدده صددكوك االنتصددار علٌدده بمحددض 
إرادتدده. فالشدداعر بددذلك ٌحدداول أن ٌكددون العددٌن المبصددرة التددً تستشددرف األحددداث 
وتحدداول أن تثنددً المفدداوض العربددً عمددا ٌحدددث، هددذا المفدداوض الددذي سددلم األرض 

، إذن هدً عملٌدة المتداجرة والتارٌر للدذي أغدراه بالوعدد، وبداع الددم فدً سدوم الغندابم
بالقضٌة وخضوعها لعملٌة البٌه والشراء التً تصل إلدى بٌده أغلدى مدا ٌملدك اةنسدان 
العربددً، وهددً روابددط المحبددة واةخدداء والقرابددة. إن مددا ٌحدددث ٌصددعب علددى الجمٌدده 
تعوٌضدده أو اسددترجاعه، ومددا وقدده فددً ٌددد المفدداوض العربددً هددو مجموعددة الغنددابم 

ذي ال ٌسترجه األرض وما ضاع منها.المتمثلة فً الوهم ال
  

وٌصدور الشداعر " أمددل دنقدل " فددً قصدٌدته " المدوت فددً الفدراش " موقددف 
م، وأنه لم ٌعد هناك مجال للصدمت حٌدث لدم ٌعدد لددى 6611األمة مما حدث فً عام 

الناس ما ٌخسرونه سدوى عدارهم وضدٌاعهم، ومدن ثدم فدإنهم ٌرفضدون أن ٌقدادوا مدن 
رر بهدددم باألسدددالٌب والطدددرم الملتوٌدددة. وٌوظدددف الشددداعر أندددوفهم وأن ٌضدددللوا وٌغددد

شخصدٌة " معاوٌددة بدن أبددً سدفٌان " رمددًزا للمكدر والخدٌعددة لٌصدور مددن خاللهدا تلددك 
األسددالٌب الملتوٌددة التددً تلجددؤ إلٌهددا السددلطة فددً تددروٌض الندداس وتددذلٌلهم ألغراضددها، 

   -فٌقول:
مل[  ]من الرَّ

 أٌها السادة لم ٌبَ  انتظار 
 الصمت لمملوك وعبد  قد منعنا جزٌة

 وقطعنا شعرة الوالً " ابن هند "
 لٌس ما نخسره اآلن

 سوى الرحلة من مقهى إلى مقهى ..

ومن عاٍر .. لعار !!
 (27) 

و" ابن هند " هو معاوٌة بن أبً سفٌان نسبة إلى أمه " هند بنت عتبة " آكلدة 
ً وبٌن النداس شدعرة الكبد، وشعرته ٌشٌر بها الشاعر إلى عبارته الشهٌرة " لو أن بٌن

ما انقطعت أبدًا، فقٌل له : كٌف ذلدك؟ قدال : كندت إذا مدـدوها أرخٌتهدا ، وإذا أرخوهدا 
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، ومعاوٌة ٌلخص بدهاء فً هذه العبارة أسدلوبه فدً معاملدة الرعٌدة وهدو (81)مددتها "
اللجوء إلدى المالٌندة إذا مدا لحدظ فدً الرعٌدة تمدردًا، واالسدتبداد بهدم إذا مدا لحدظ فدٌهم 

وة وتهاونًا، والشاعر ٌعلن رفض هدذا األسدلوب، وأن األمدة لدن تسدتكٌن بعدد اآلن رخا
لتسددمح ألٌددة سددلطة بددؤن تسددتبد بهددا وتظلمهددا، وهددو ٌعبددر عددن هددذا المعنددى مددن خددالل 
استخدام الفعل الباتر " قطه " فً التعبٌر عن رفض هذا األسدلوب المداكر فدً معاملدة 

الرعٌددة لددن تتددرك لمعاوٌددة فرصددة لٌشددد الرعٌددة الددذي ترمددز إلٌدده شددعرة معاوٌددة، إن 
الشعرة مدن جدٌدد، بدل ستشدد هدً مدن جانبهدا وتشدد حتدى تقطده الشدعرة وتقطده معهدا 

 .  (86)صلة الخضوع المستكٌن التً تربطها بالسلطة
وقددد وفدد  الشدداعر توفٌقًددا كبٌددًرا فددً اسددتدعاء شخصددٌة "معاوٌددة" مددن خددالل 

السٌام ٌتس  صدوتًٌا وداللًٌدا مده البنٌدة  كنٌته؛ إذ إن استخدام كنٌة " ابن هند " فً هذا
الكلٌة للنص، حٌث تقدوم بددور فدً تقوٌدة المعندى وتوضدٌحه مدا كاندت لتقدوم بده كلمدة 
معاوٌة أو غٌرها، فكما ٌقول " بارت ": " تفرز الكلمات نوًعا من المد الشدكلً ٌنبثد  

فقدول ، (30)" تعنه تدرٌجًٌا تكثٌف انفعالً وذهنً من المحال إفرازه بغٌر تلك الكلما

الشاعر " ابن هند " ٌحتوي على موقف نفسً وداللً، حٌث ٌعرفه بؤنه " ابن فدالن " 
وكؤنه لٌس كٌانًا مستقالً قدادًرا علدى اةعدالم بذاتده، هدذا باةضدافة إلدى الداللدة القاسدٌة 
التً ٌطرحها نسبه إلى األم بدالً من األب، فضالً عن الداللة التدً ٌطرحهدا نسدبه إلدى 

 . (31)" األم بالذات المعروفة بقسوتها وشراستها " آكلة األكبادهذه 
وفً مقابل ذلك قد ٌوظف شعراء الستٌنٌات الشخصٌات التارٌخٌة مدن خدالل 
االستٌحاء العكسدً لتولٌدد ندوع مدن المفارقدة التصدوٌرٌة بهددف إبدراز التنداقض الحداد 

وتددهوره، فالشداعر  بٌن روعة الماضً وتؤلقه وازدهاره وبٌن ظالم الحاضر وفسداده
ٌقدددم فددً قصددٌدته " فددً انتظددار السددٌف" شخصددٌة " الحسددن  –مددثالً  –" أمددل دنقددل " 

فً صورة ساخرة تبدو علدى النقدٌض تماًمدا مدن صدورته التارٌخٌدة التدً  )*("األعصم

تتمثل فً كونه قابددًا منتصدًرا؛ فهدو ٌعدود مدن المشدرم بعدد أن منٌدت جٌوشده بهزٌمدة 
ٌدٌده، مرتددًٌا لباسده البهلدوانً ذا اللدون األرجدوانً، تسدبقه فادحة أضاعت القدس مدن 

بطوالته المتمثلة فً تمثٌله بجثث األطفال، وفً الدماء المتنداثرة بامتدداد المدذابح التدً 
قام بها جنوده ضد المواطنٌن العزل فً الداخل. وتبلدغ السدخرٌة مدداها عنددما ٌصدور 

 على مقاومة الرٌاح:الشاعر تمثاله المهٌب وكٌف أنه ال ٌقوى حتى 
 دت الخٌل من المشرم، 

 عاد )الحسن األعصم( والموت المغٌر 
 بالرداء األرجوانً، وبالوجه اللصوصً، 

 وبالسٌف األجٌر 
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مل[فانظري تمثال  ]من الرَّ
 ه الواقف فً المٌدان...عا 

 )ٌهتز مه الرٌح!(                     
 انظري من فرجة الشباك:
 .أٌدي صبٌة مقطوعة .
 مرفوعة .. فوم السنان

 ).. مردفًا زوجته الحبلى على ظهر الحصان(
 انظري خٌط الدم القانً على األرض: 

 (32)" " هنا مر .. هنا
لقددد جعددل " أمددل دنقددل " مددن صددورة " الحسددن األعصددم " إسددقاًطا للسددلطة 
العربٌة الباطشدة التدً تعجدز جٌوشدها عدن حماٌدة األرض مدن العددو الخدارجً، بٌنمدا 

 تكف عن إشهار األسلحة فً وجده معارضدٌها فدً الدداخل وتصدفٌة خصدومها، هً ال
ومن ثم فقد هدف الشاعر مدن اسدتخدام النزعدة السداخرة لهدذه الشخصدٌة التارٌخٌدة أن 
ٌددٌن قدادة الجٌدوش العربٌددة المعاصدرة وبطدوالتهم الوهمٌدة التددً تسدتجلب الرثداء لهددم 

ولقدراتهم المحدودة
(33). 

   -:المستوى األدبي -حـ 
من الطبٌعً أن تكون شخصٌات الشدعراء مدن بدٌن الشخصدٌات األدبٌدة       

هددً األلصدد  بنفددوس شددعراء السددتٌنٌات ووجدانهددـم؛ ألنهددا هددً الددـتً عانددت التجربددة 
 الشعرٌة ومارست

التعبٌر عنهدا، وكاندت ضدمٌر عصدرها وصدـوته، األمدر الدـذي أكسدبها قددرة 
 عصر.التعبٌر عن تجربة الشاعر فً كل  خاصة على

والالفددت للنظددر أن الشددعراء الددذٌن حظددوا بالقدددر األكبددر مددن اهتمددام شددعراء 
الستٌنٌات هدم الدذٌن ارتبطدوا بقضداٌا معٌندة، وأصدبحوا رمدًزا لتلدك القضداٌا وعنداوٌن 

 علٌها، سواء كانت تلك القضاٌا سٌاسٌة أو اجتماعٌة أو فكرٌة أو عاطفٌة.
اء التددً تتمٌددز بتنددوع وتعددد شخصددٌة " عنتددرة " مددن أبددرز شخصددٌات الشددعر

الدالالت وتعددد األبعداد، فهدو الفدارس المغدـوار والعبدد الدذلٌل والعاشد  المبعدد ، وقدـد 
اتخذ الشاعر " حسن فدتح البداب " مدن تنداقض هدذه الصدفات محدوًرا لرإٌتده الشدعرٌة 
لٌبرز تناقضات الواقه والظلم الطبقً واالجتماعً الدذي ٌعدٌش تحدت وطؤتده األغلبٌدة 

م " التدً تحمدل 6611أفراد الشعب، وذلك فً قصٌدته " عنتدرة العبسدً  العظمى من
روًحددا نقدٌددة حددادة تجدداه عوامددل القهددر واالسددتالب للحرٌددة السٌاسددٌة واالجتماعٌددة، 
وٌطالعنددا ذلددك منددذ العنددوان الددذي ٌمثددل اةشددارة األولددى التددً ٌبعددث بهددا المبدددع إلددى 

ٌنسب "عنترة" لوالده " شداد " لمدا  المتلقً، فقد وضه عنوانًا وثٌ  الصلة بالنص؛ فلم
ٌحظى به هذا النسب مدن الشدرف والرفعدة، بدل نسدبه إلدى قبٌلتده " عدبس " وفدً ذلدك 
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إشعار بالتبعٌدة والتملدك ممدا ٌتناسدب مده جدو الدذل والعبودٌدة الدذي ٌلدح الشداعر علدى 
م لدٌعلن عدن معاٌشدته لمشداهد 6611تصوٌره على مدار القصٌدة، كما ألحد  بده سدنة 

دة وأحدداثها ومواقفهدا، وأن الماضدً والحاضدر وجهدان لعملدة واحددة مدا دامدت القصٌ
 -الحرٌة والعدالة قسمة غٌر عادلة بٌن البشر، فٌقول:

 ]من المتقارب[
 إن اللٌالً تدور رحاها 

 وعنترة المارد العبد ٌبقون حًٌّا
 لٌشهد ٌوم الطعان الجدٌد ٌإم الضحاٌا:

 ) لم أكن من جناتها علم هللا 
ها الٌوم صالً (  وإنً  بحّرِ

 وحراس عبس ٌصٌحون تحت الدروع 
 وحجابهم فً المقاصٌر 

 إن المهرج أصباغه اختلطت بدموع القٌان
 ) كتب الحرب والقتال علٌنا 

وعلى الغانٌات جر الذٌول ( 
 (34 ) 

ٌطالعنددا الشدداعر فددً هددذا الجددزء مددن الددنص بالوجدده السٌاسددً واالجتمدداعً 
فراد القبٌلة المكلف بالدفاع عنها وحماٌتها، وعلى الدرغم مدن للمؤساة، فعنترة هو أحد أ

ذلددك فهددو أول مددن ٌصددطلً بلهٌددب نٌرانهددا بحكددم وضددعه الطبقددً، وقددد جدداء التحدٌددد 
الوصفً" عنترة المدارد العبدد " موحًٌدا بدذلك التنداقض، كمدا آثدر الشداعر العددول عدن 

" حٌدث قددم المفعدول بده  التركٌب األصلً فً قوله:" وعنترة المدارد العبدد ٌبقدون حًٌدا
"عنتددرة " علددى الفعددل والفاعددل؛ ألندده بددإرة االهتمددام، فهددو الموضددوع المتحدددث عندده، 
ومجٌبه مفعوالً به فً التركٌب ٌتناسب مه صفة العبودٌة. وقد وظف على لسانه بٌدت 

  -" الحارث بن عباد البكري ":

 ] من الخفٌف[ 

 (53)إنً بحرها الٌوم صالِ و      لم أكن من جناتها علم هللا           
لٌبددرز شددجنه النفسددً ومددا ٌعانٌدده مددن تمزقددات داخلٌددة، كمددا أتددى الشدداعر 
 –بمجموعددة مددن الفبددات المرتبطددة بشددكل مصددٌري بالفبددة الحاكمددة )حددراس عددبس 

القٌدددان( لٌبدددرز اسدددتغالل الطبقدددة الحاكمدددة للطبقدددات الكادحدددة  –المهدددرج  –حجدددابهم 
علددى ألسددنة هددذه الفبددات المستضددعفة قددول " وتحكمهددا فددً أرزاقهددا، وٌوظددف الشدداعر 

   -عمر بن أبً ربٌعة ":
 ] من الخفٌف [

 (51)وعلى الغانٌات جر الذٌول                   كتب القتل والقتال علٌنا            
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لٌعبدر عدن صددراعاتها الداخلٌدة تجدداه هدذه األوضداع الجددابرة، فعلدٌهم وحدددهم 
 الذٌن ٌدافعون عن األوطان. – ال الحكام –تقه مسبولٌة الحروب، فهم 

وٌخاطب الشاعر " فاروم شوشة " فـً قصٌدته " أصـوات من تارٌر قددٌم" 
العالء المعري شاعر الحكمة لٌقول له إننا فقدنا حكمته األثٌرة وهً تفضٌله للحٌداة  أبا

  -الحقٌقٌة بعد الموت على حٌاتنا الدنٌوٌة الملٌبة باألوهام:

جز[  ]من الرَّ
 ءأبا العال

 اللٌل فً " معرة النعمان" جاثم عنٌد 
 تالصقت ألواحه كحابط صفٌ  

............. 
 وأنَت فً ذهولك الكونً مثقل شرٌد 
 ترود بالخٌال عالم الصراع واألضداد 

 تمد للسماء 
 عقالً طلٌ  اللمح، واري الزناد 

 ٌقدح باللهٌب والشرر 
 مشٌعًا فً دورة الزمان والفلك 

 لموتى وجوهر الصفات واألشٌاء حقٌقة األحٌاء وا
 (51)منفتًحا على صفاء النفس والسرٌرة 

فالشدداعر ٌسددتلهم البعددد الروحددً فددً شخصددٌة أبددً العددالء المعددري لتبددرز 
المفارقة بٌن ما كانت علٌه تلك الشخصٌة من قٌمدة روحٌدة وبدٌن قدٌم العصدر ومدا آل 

أبددا العددالء  –فارقددة فددً الشدد  األول مددن الم –إلٌدده أبندداإه مددن الضددٌاع، إذ ٌسددتدعً 
المعري فً جو صوفً متحرًرا من قٌدود الحٌداة ومنطلقًدا فدً آفدام الوجدود الروحدً، 
فلم تعد معاناته بحثًدا عدن مشداكل الحٌداة الٌومٌدة بدل تحولدت إلدى معانداة روحٌدة ٌكابدد 

 فٌها مشقة الوصول إلى حقٌقة الوجود.
جٌلدده مددن حقٌقددة أمددا الشدد  اآلخددر مددن المفارقددة فٌصددور فٌدده الشدداعر معاندداة 
   -الوجود األرضً الذي قٌدهم بواقه ألٌم لم ٌعد الفكاك منه أمًرا سهالً:

جز[  ]من الرَّ
 ٌا شٌخنا، ٌا شٌخنا الضرٌر:

 ماذا رأٌت من وجوهنا فاخترت راحة البصر 
 وٌقظة البصٌرة! 

 ماذا سمعت من حدٌثنا العبوس، فاعتزلت 
 منقبًا صحٌفة الزمان عن أثر 

.......... 
 شٌخنا، ٌا شٌخنا الضرٌر ٌا

 هل آن لإلنسان أن ٌطاول السماء
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 بنبض قلبه الصغٌر حٌن تومض العٌنان باألحالم!
 بقبضة لم تتسه للمسة السالم 

 لكنها تغوص فً ذبابح الدمار والحطام 
 هل آن لإلنسان أن ٌجاوز اآلالم
 مهاجًرا من عالم المالل والسآمة 

 إلى صفاء " المحبسٌن" 
 (51)اء ... والكرامة! وعالم النق

فهدذا المقطدده ٌفددٌض بداأللم والمددرارة، ٌتمنددى الشداعر فٌدده أن ٌهجددر عصددره، 
عصـر " المالل والسآمة " مهاجًرا إلى عالم النقاء، عالم أبدً العدالء المعدري، ولدذلك 
فإنه على الرغم من أن الشاعر ٌتحدث عن واقعه فإن المعجم الصوفً ٌظدل باقًٌدا مدن 

عددالم النقدداء "،  –صددفاء المحبسددٌن  –السددماء  –اعتزلددت  –بصددٌرة خددالل: " ٌقظددة ال
وٌالحددظ أن الشدداعر كددرر كلمددة " الضددرٌر" مددرتٌن، ولددٌس قصددد الشدداعر مددن هددذا 

وإنمددا ٌرٌددد أن ٌسددتدعً  –فددنحن نعلددم ذلددك  –التكددرار أن ٌصددف أبددا العددالء بددالعمى 
" شددٌر " نقٌضددها "المبصددر" الددذي ٌددرى مددن حقدداب  الوجددود مددا ال نددراه نحددن، فهددو 

والكلمة لها من الظالل الهامشدٌة مدا ٌفٌدد معندى الحكمدة، ولهدذا كررهدا الشداعر أربده 
مددرات، وهنددا تتولددد مفارقددة أخددرى حٌددث ٌسددتطٌه الضددرٌر ببصددٌرته أن ٌعددان  سددر 
الحٌاة، بٌنما ٌضل المبصرون وٌتٌهون وٌتمندون لدو اسدتطاعوا أن ٌصدلوا إلدى صدفاء 

المحبسٌن بما فٌه من ضٌاء البصٌرة
(39). 

   -آلية االستدعاء بالقول: -2
مما ال شك فٌه أن انفصال النـص الشـعري عـن ماضدـٌه ٌجعلده نًصدا عقًٌمدا 

، لدذا فقدد شدرع (01)ال خصوبة فٌه أو على حد تعبٌر "روالن بارت" " نص بال ظل "
شعراء الستٌنٌات فً توظٌف مجموعة من النصوص التراثٌة فً قصدابدهم عبدر آلٌدة 

القول، فكدددان لهدددا دور كبٌدددر فددً إنتددداج الداللدددة الشدددعرٌة، وقدددد تنوعدددت االسددتدعاء بددد
مسددتوٌات التندداص مدده هددذه النصددوص التراثٌددة مددا بددٌن المسددتوى الشددعري، ومسددتوى 

 -األمثال واألقوال المؤثورة ، والمستوى القرآنً:

  -المستوى الشعري:  -أ 
حٌداة كلهدا .. لدذلك ٌشبه "سدتٌفن سدبندر" شدعر الماضدً " بنهدر هابدل ٌدروي ال        

ٌجب على الشاعر الحدٌث أال ٌسدد مجدرى هدذا النهدر الكبٌدر، وإنمدا ال بدد لده أن ٌحٌدا 

 .(41)"مرة ثانٌة
وٌعد التداخل النصدً فدً هدذه الحالدة لده خصوصدٌته الفنٌدة، وذلدك ألن " مدا 

، (42)" ٌتم التناص معه لغدة جمالٌدة تمتلدك شدكالً فنًٌدا ٌجعدل النداتج الدداللً غٌدر منتده
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ومن ثدم سدعى شدعراء السدتٌنٌات إلدى توظٌدف المدوروث الشدعري عبدر قدراءة الشدعر 

المتؤنٌدددة الواعٌدددة، ودراسدددة دخابلددده ومعرفدددة مضدددمونه، ولدددم تتوقدددف دراٌدددتهم بهدددذا 

الموروث عند عصر من العصور بعٌنه، وإنما امتصوا فً نصهم الشعري العدٌد مدن 

ملوا مدده هددذه النصددوص النصدوص الشددعرٌة للشددعراء مددن مختلددف العصددور، كمددا تعددا

  -بطرم مختلفة على النحو اآلتً:

فالشاعر " فاروم شوشدة " ٌعدالج فدً قصدٌدته " أصدوات مدن تدارٌر قددٌم " 
قضددٌة اةبددداع الشددعري عبددر االسددتدعاء النصددً للشددطر الثددانً مددن بٌددت للمتنبددً، إذ 
ٌشددكو الشدداعر إلى"سددٌف الدولددة" ضددٌاع المجددد الفنددً، وٌعقددد مقارنددة بددٌن الماضددً 

   -الحاضر لٌولد مفارقة ترسم أبعاد االنحدار الفنً المعاصر، فٌقول:و

 ]من المتدارك[
ة  واصفرت أشعار كانت باسمَك مجلوَّ

 تهتز إباء وحمٌة 
 " وأبو الطٌب فً صدر المجلس ٌختال بقافٌة عنقاء 

 وٌقارع غربان الشعر وأنصاف المغمورٌن
 وٌرد سهام الموتورٌن بنار من كلمات ..

 بى .. عربٌة! "كلمات غض
 المادح أغفى .. والممدوح

لكنَّ الخل  جمٌعًا سهروا ٌختصمون وٌحتكمون
(05) 

فملمح المقارنة ٌظهر من خالل تصوٌر الواقه التراثً لٌتم تحدٌد مآل الكلمدة 
فددً الواقدده المعاصددر، فمدده سددٌف الدولددة كانددت األشددعار صددافٌة ذات برٌدد  وضددٌاء، 

ركددة، تختددال وتهتددز بكددل قددوة وشددمو ، لكنهددا فددً وكانددت الكلمددة الشددعرٌة دافقددة بالح
الواقه المعاصر غدت صفراء بكل ما ٌحمله الوصف من المدوت والدذبول، فقدد فقددت 

 نضارتها وبهاءها، وغدت مٌتة ال روح فٌها.
وٌصور الشاعر المتنبً فدً مجلدس سدٌف الدولدة وهدو ٌفخدر بقافٌدة عجٌبدة، 

عدده الفرٌددد، ودفاعدده عددن الشددعر والصددورة تركددز علددى تقدمدده وتصدددره وزهددوه بإبدا
ومنعدده عندده أنصدداف الموهددوبٌن وطعنددات األدعٌدداء بلهٌددب كلماتدده الموجعددة الغاضددبة 
العربٌة، وقد أوحت عالمة التعجب بغرابة وجود كلمة عربٌة معاصدرة غاضدبة، ممدا 
ٌدل على أنها غدت باردة ال حرارة لها، خانعة ال عزة فٌها وال إبداء وال حمٌدة، ومدن 

كلمدة عربٌدة غضدبى ٌبعدث علدى الدهشدة والغرابدة. وهدذا وخدز بدالغ الحددة  ثم فوجود
لإلبداع المعاصر، وللجٌل الذي ماتت عزته، وخمددت عاطفتده، وعقمدت موهبتده عدن 
الخل  الفنً الثابر الملتهب، واكتفاء اةٌماءة بتصوٌر الواقه التراثً ٌوحً بؤن الواقده 

معلومٌته من داللة السدٌام. واةشدادة المعاصر نقٌض له، وهو ما سكت عنه الشاعر ل
  -بملمح التفرد اةبداعً لدى المتنبً تتضح فً بٌت شعري له ٌقول فٌه:
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 ]من البسٌط[
 (00)وٌسهر الخل  جراها وٌختصم    أنام ملء جفونً عن شواردها 

وٌالحظ أن االستدعاء التضمٌنً فدً ندص " فداروم شوشدة " للشدطر الثدانً 
صل إلى درجة التوحد عدا ذلك التحدوٌر الطفٌدف ، وهددف هدذا من بٌت المتنبً ٌكاد ٌ

االستدعاء هو التنوٌه بالنموذج الشعري الفرٌد ومدى بروزه وتصدره، ودوره الفاعدل 
 فً الحٌاة وفً الدفاع عن الكلمة. 

واسددتهل الشدداعر " حسددن فددتح البدداب " قصددٌدته " الشددواطا " ببٌددت تراثددً 
   -للشنفرى األزدي، حٌث ٌقول:

 الطوٌل[]من 
 ] وفً األرض منؤى للكرٌم عن األذى 

 (03)وفٌها لمن خاف القلى متحول [ 
 وكٌف وقد ضل الدلٌل ولم ٌزل 
ل ي ٌغول النجم والقوم ُرحَّ عدّوِ
(01) 

لقد وظدف الشداعر بٌدت الشدنفرى األزدي وهدو دعدوة إلدى الرحٌدل واالبتعداد 
ن األرض واسدعة فٌهدا عن المكان الذي ٌلح  الضرر باةنسان، حٌث ٌرى الشنفرى أ

ما ٌبعد العزٌز عن األذى ، وفٌها متحول لمن ٌرغب فً العزة، وكما هو مالحدظ فقدد 
سٌطرت على البٌت التراثً الجملة االسمٌة التً توحً بالثبات واالسدتقرار، فٌتجداوز 
البٌددت تجربددة صدداحبه فددً زماندده ومكاندده لٌعبددر عددن تجربددة اةنسددان فددً كددل زمددان 

خدذه الشداعر "حسدن فددتح البداب" سدبٌالً للتعبٌدر عدن مؤسداة اغترابدده ومكدان، لدذا فقدد ات
داخل الوطن، إذ استخدم ظاهرة أسلوبٌة أثٌدرة لددى الشدعراء وهدً " التجرٌدد"، حٌدث 
ٌجددرد الشدداعر مددن نفسدده شخًصددا آخددر ٌخاطبدده، وذلددك ةبددراز مشدداعره وأحاسٌسدده، 

عدداد عددن أرض فالخطدداب هنددا تبددادلً بددٌن صددوتٌن؛ األول: ٌددرهص بالرحٌددل واالبت
الدوطن، واآلخددر: ٌجددادل هدذا الصددوت عددن طرٌدد  أداة االسدتفهام ) كٌددف( التددً تإكددد 
الطابه التخاطبً بٌن الصوتٌن، وتعد هذه األسطر الشعرٌة حركة واحدة تجري داخدل 
الذات الشاعرة، فتكشف ما ٌدور بداخلها من صراع، وقد أتى التشدكٌل الموسدٌقً داالً 

ه الحركدة، إذ تمثلدت هدذه الوحددة فدً اسدتخدام بحدر الطوٌدل نصًٌا معبًرا عن وحدة هذ
 واتخاذ " الالم " المضمومة روًٌّا.

ومن ذلك أًٌضا أن الشاعر " دمحم مهران السٌد " لمدا وجدد األمدور قدد ضداقت 
به واشتدت علٌه الخطوب واألحدزان ، وصدار عامده فدً نظدره أسدوأ مدن عدام الفٌدل، 

ذه األهوال اتجه إلى مخزونه األدبً، فاستعار وشعر بحاجته إلى الصبر على تحمل ه
   -منه قـول " قطري بن الفجاءة ":

 ]من الوافر[
فما نٌل الخلود بمستطاعِ   فصبًرا فً مجال الموت صبًرا            

(01) 
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  -فٌقول "دمحم مهران السٌد" فً قصٌدته " وا.. قلماه " :

 ]من المتدارك[
 و .. تعالوا 

 متاع األزمنة الممتدة  ٌا أسباط الجوع، وسقط
 ولٌتدرع كل بكتاب

 ٌا ورثة ألواح .. الصاحب، والمختار، وأسفار 
 األشعث .. والمقتول ..

 هذا عام ..
 أسوأ من عام الفٌل 

 " فصبًرا فً مجال الموت صبًرا
 ( 01).. فما نٌل الخلود بمستطاع "

هددو فقطددري بددن الفجدداءة هددو أحددد الخددوارج المتحمسددٌن لمذهبدده وعقٌدتدده، و
فارس مقدام خبر الحرب وعرفها وخاض غمارها، ووطن نفسده علدى تحمدل وٌالتهدا 
ومواجهددة صددعابها حتددى كددان شددجعان الفرسددان ٌخددافون منازلتدده، وال ٌسددتحً الواحددد 

منهم أن ٌفر من أمامده
ومدن ثدم نجدد أن الفكدرة األساسدٌة فدً بٌدت قطدري الدذي ، (49)

ٌدة المدوت واسدتحالة الخلدود ممدا ٌددعو استدعاه الشاعر " دمحم مهران السٌد " هدً حتم
النفس إلى الصبر والتشجه، وترك الجبن والتردد، وإذا نظدر القدارئ إلدى تجربدة "دمحم 
مهران السٌد" فً ضوء التجربة الموازٌدة التدً عبدر عنهدا قطدري وجدد أن القلدم عندد 
مهران ٌحل محل السٌف عندد قطدري ، فدإذا كدان قطدري ٌواجده بسدٌفه طوابدف ٌعتقدد 

بغدض النظدر عدن حقٌقدة ذلدك أو  –قهم عن الدٌن وحٌدهم عن صدراطه المسدتقٌم مرو
فإن مهران ٌواجه أًٌضدا بقلمده طوابدف ٌعتقدد مدروقهم عدن أماندة  –بطالنه فً الواقه 

الكلمة وحٌدهم عن صدراطها المسدتقٌم، فؤصدبحوا دعداة للزٌدف وأبمدة للتضدلٌل، وهدو 
عن المواجهة بٌن قطدري وأعدابده،  ٌعلم أن مواجهته معهم ال تقل ضراوة وال شراسة

لذا فإن الشاعر ٌعم  هدذه الصدالت التبادلٌدة بدٌن تجربتده وتجربدة الشداعر القددٌم عدن 
 طرٌ  التبادالت النصٌة بٌن نصه الحدٌث والنص القدٌم.

وكمددا ٌددؤتً االسددتدعاء الشددعري علددى مسددتوى الشددطر أو البٌددت الواحددد فإندده 
مددات مدن نصددـوص شدعرٌة أخددـرى، فٌقددول ٌدؤتً أًٌضددا فدً صددورة كلمدة أو بضددـه كل

   -الشاعر "دمحم إبراهٌم أبو سنة ":

جز[  ]من الرَّ
 ٌخٌفنً أن ٌقبل الشتاء عارًٌا 
 وٌقبل الربٌه دون خضرة 

 والصٌف دونما سماء
 تخٌفنً المفاجؤة

 ٌخٌفنً التوقه المرٌر 
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 ٌخٌفنً الصباح مقبالً ومدبًرا
 (31)ٌخٌفنً المساء مقبالً ومدبًرا

ٌتحدث فدً " صدرخة الدوداع " فتتفتد  مشداعره عدن مخداوف ال حدد  الشاعر
لهدا، مخداوف مدن المعلددوم تدارة ومدن المجهددول تدارة أخدرى، لكنهددا بدرغم ذلدك لٌسددت 
نابعدة مدن الدداخل، وإنمدا منصددبة علدى الدذات مدن العدالم الددذي ٌحدٌط بهدا، فهدو خددوف 

العدري( فدً  –شتاء مربوط بؤسبابه، وهً أسباب تقوم على التقابل الذي ٌتجسد فً )ال
التوقده(  –عدم الخضرة( فً السطر الثانً، ثدم )المفاجدؤة  –السطر األول، ثم )الربٌه 

فددً الرابدده والخددامس، ثددم تددزداد كثافددة التقابددل فددً السددطرٌن األخٌددرٌن )بددٌن اةقبددال 
المسدداء(،  –واةدبددار( مدده ربطدده بالبعددد الزمنددً القددابم علددى التقابددل أًٌضددا )الصددباح 

حنا بددإزاء موقددف كلددً تتددوتر فٌدده الصددٌاغة فتلتقددً وتفتددرم، وتتددوتر فٌدده وكؤننددا أصددب
األفكار فتقترب وتبتعد، وكدل ذلدك ٌنسدج خدٌط الخدوف، فدال ٌظدل إحساًسدا بدل ٌتحدول 

 إلً مادة معاٌنة ٌمكن أن نلمسها وأن نراها وأن نشمها وأن نسمعها.
شدهٌرة هدً ولعل الشاعرٌة هنا تتمثل فً القدرة على استخدام صدٌغة تراثٌدة 

)اةقبال واةدبار( ، وتوظٌفها على نحدو ٌجعلندا نتصدور أن أبدا سدنة ٌسدتخدمها للمدرة 
األولددى، وأن ثمددة مغدداٌرة بددٌن اسددتخدام أبددً سددنة واسددتخدام امددرئ القددٌس قدددًٌما لهددذه 
  -الصٌغة ٌمكن مالحظتها فً إسقاط " معًا " التً استخدمها " امرإ القٌس" فً قوله:

 ]من الطوٌل[                                                        

 (36)كجلمود صخر حطه السٌل من علِ         مكر مفر مقبل مدبر معًا            

ولكن المالحظ أن أبا سنة قام بعملٌة تعوٌض إذ أضداف أداة الوصدل )الدواو( 

ابه لتصدددنه مدددا صدددنعته ) معًدددا ( عندددد امدددرئ القدددٌس مدددن التدددداخل والسدددرعة فدددً تتددد

اةصباحات والمساءات، وهما رمز واضح لتسرب العمر
(52). 

وإذا كانددت النمدداذج السددابقة تمثددل تندداص التوافدد  لالسددتدعاء الشددعري فددً 
قصابد شعراء الستٌنٌات لتقارب األصداء النفسٌة بدٌن الدنص المتدؤثر والدنص المدإثر، 

دم الشدداعر فددإن هندداك أًٌضددا تندداص التخددالف مدده الددنص الشددعري المسددتدعى، إذ ٌسددتخ
النص الموروث بقصد مناقضة خصابصه ودالالته، ففً قصٌدة " الجذور" للشداعر " 

   -حسن فتح الباب " نجده ٌستهل أحد مقاطعها ببٌتٌن ألبً نواس، فٌقول:
 ] تقول التً من بٌتها خف مركبً 

 عزٌز علٌنا أن نراك تسٌر
 أما دون مصر للغنى متطلب

 ( )*(35)بلى إن أسباب الغنى لكثٌر!! [ 
 هنا مهبط العارفٌن حبٌبً

 (30)وموبل كل الضحاٌا الصحابة وابن السبٌل
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فكمددا هددو مالحددظ جدداءت عالمتددان للتعجددب بعددد األبٌددات التراثٌددة، ولددم تددؤِت 
هاتددان العالمتددان فددً الددنص عبثًددا، " ففددً الددنص الفنددً الجٌددد لددٌس هندداك إشددارة دون 

بدالمعنى  Informationsمعلومدات كًما من ال –بالضرورة  –داللة، فكل إشارة تحمل 
، لددذا فقددد كددان لهمددا دور فددً  (33)الواسدده ٌشددٌر إلددى رإٌددة الكاتددب أو جزبٌددات منهددا "

شحن األبٌات برإٌة مخالفة تفٌد التشكٌك فً داللتها، حٌث ٌتحرك الشاعر فدً فضداء 
 داللً مختلف عن األبٌات التراثٌة وٌعارض داللتها معارضة كلٌة، فإذا كان ما ٌبغٌده
الشاعر "أبو نواس" من السدفر إلدى مصدر الكسدب المدادي، فدإن الشداعر " حسدن فدتح 
الباب" ٌخالفه فً ذلك، حٌث ٌرى أن الرحٌل إلى مصر ٌرجده إلدى كونهدا مدالذًا آمنًدا 

 لمن ٌقصدها، ومهبًطا للعلماء والعارفٌن.
وقد ٌحور شعراء الستٌنٌات فً النص المستدعى على نحو ٌالبدم مدا ٌهددفون 

التعبٌر عنه ، ومن ذلدك أن الشداعر " أمدل دنقدل " اختدتم قصدٌدته " مدن مدذكرات إلى 
فددً قصددٌدته  –بعددد تحددوٌر  –المتنبددً فددً مصددر" باسددتعارة بعددض أبٌددات المتنبددً 

الشددهٌرة " عددـٌد بؤٌددـة حددال عدددت ٌددا عٌددد " لٌشددٌر إلددى اةدانددة الحقٌقٌددة للجددـٌش فددً 
م ، وذلدددك عنددددما حلدددت 6611مسدددبولٌته عدددـن إلحدددام الهزٌمدددة بدددالوطن فدددً ٌونٌدددو 

   -الشعارات السٌاسٌة محل الفعل ،حٌـث ٌقول:

 ] من البسٌط [
 .. " عٌدٌ بؤٌة حاٍل عدت ٌا عٌد 
 بما مضى أم ألرضً فٌك تهوٌد؟

 " نامت نواطٌر مصر" عن عساكرها 
 (31)وحاربت بدالً منها األناشٌد! "

   -والبٌتان كما هو واضح تحرٌف لبٌتً المتنبً: 

 سٌط [] من الب
 بما مضى أم ألمر فٌك تجدٌد؟          ٌد ــــــــعٌدٌ بؤٌة حاٍل عدت ٌا ع          
           ................. 
 (  31)حتى بشمن وما تفنى العناقٌد        نامت نواطٌر مصر عن ثعالبها           

 فالنواطٌر هم الحراس الذٌن ٌحمدون الدوطن وٌددفعون عنده كدل سدوء، ولكدن
الشاعر جعل عساكر الدوطن مدن أعدابده فؤصدبح علدى الندواطٌر أن ٌواجهدوا عددوٌن؛ 
عدددًوا داخلًٌددا كددان منوًطددا بدده حراسددة الددوطن ولكندده لددم ٌددإِد مهمتدده الوطنٌددة، وعدددًوا 
خارجًٌا لم ٌجد من ٌتصدى لده مدن عسداكر األمدة. وبدذلك فدإن التحدوٌر الدذي أحدثده " 

فارقددة المرٌددرة بددٌن السددمة األصددلٌة للعسدداكر: أمددل دنقددل " فددً بٌتددً المتنبددً ٌبددرز الم
القوة والصالبة والتصدي كما ٌجب أن تكون، والسمة المكتسدبة كمدا هدً كابندة: تخدٍل 
وضعف وكلمات جوفاء وأغاٍن وأناشٌد حماسٌة ال تحمً أرًضا، وال تصون دًما، وال 

تنقذ واحدًا من الذٌن وقعوا فً أسر األعداء
(58). 
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وقد امتد توظٌف شعراء الستٌنٌات للنصوص الشعرٌة إلدى العصدر الحددٌث، 
ذلك قصٌدة " هبت لِك " للشاعر " فاروم شوشدة " التدً ٌتضدح فٌهدا االسدتدعاء  ومن

الشددعري لنصددوص الشددعراء المحدددثٌن، وفٌهددا ٌبدددو إحسدداس الشدداعر بدمامددة الواقدده 
لإلحسداس بدالبرودة، فكدل  وقبحه مرادفًا لإلحساس بدالخوف والرعدب، ومرادفًدا كدذلك

تلددك األحاسددٌس تشددً بهددا دوال لغوٌددة انتظمهددا السددٌام، بعضددها بؤسددلوب التشددبٌه، 
  -وبعضها اآلخر بلغة الحقٌقة المباشرة :

 ] من المتدارك [
 اللٌل المنهمر الساقط 

 عٌنا بومة
 (59)وأنا مقرور

ذًا بهدا، وفً أوقدات المحدن والشددابد كثٌدًرا مدا ٌنسدحب اةنسدان إلدى ذاتده البد

ملتمًسددا عندددها مددا ٌسددلٌه عددن الهددم وٌبعددده عددن عوامددل القلدد  والضددٌ ، وقددد حدداول " 

فاروم شوشة " هذه المحاولة، فؤخذ تحت وطؤة اةحسداس بدالنفور مدن الواقده المقٌدت 

والدرفض لده ٌلددم شدتات نفسدده، وٌسدتجمه أطددراف قواهدا ومظدداهر حماٌتهدا، وٌدددعوها 

مده اخدتالف  – ( 60)" فتى المعشوم " هٌدت لدكَ بنفس صٌغة امرأة العزٌز لٌوسف، ال

   -معلنًا أنه قد زال عنه البرد والخوف: –صٌغة الضمٌر 

 ]من المتدارك[
 وهتفت لنفسً: هبت لكِ 

 اآلن أمنُت،
 (61)اآلن تدفؤت

فدددً هدددذا  –وبؤسدددلوبً التدددوازي والتقددداطه معًدددا ٌتنددداص " فددداروم شوشدددة " 

ابٌل نعٌمة " بعندوان: " الطمؤنٌندة مه نص شعري للشاعر المهجري " مٌخ –الموقف 

" ٌحتمً فٌه بذاته من بطش ظواهر الطبٌعدة وجبروتهدا، معبدًرا بؤسدلوب األمدر الددال 

على استهانته وعدم اكتراثه بها ما دام قدد تدوفر لده األمدن والسدكٌنة الروحٌدة، فٌقدول" 

   -مٌخابٌل نعٌمة ":

 ]من المتدارك[ 
 وانتحب ٌا شجر  فاعصفً ٌا رٌاح 

 واهطلً بالمطر   حً ٌا غٌوم واسب
 (18)لست أخشى خطر  واقصفً ٌا رعود

كذلك ٌمضدً " فداروم شوشدة " علدى ذات الددرب وإن كدان بتفصدٌل أكثدر، 

   -فٌقول:

 ]من المتدارك[
 فلٌعصف موج البحر المتالطم 
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 ولتطل  كل األحزان قذابفها الثلجٌة
 ولتعِو الرٌح، 

 وتنهزم األشجار، 
 اروٌجمد فً النهر التٌ

 وتنهدم الدنٌا 
 ما عاد ٌهم!

 ما دمت حبٌس القلعة واألسوار 
 (63)أتدفؤ فً ذاتً

ولكن الشاعر ال ٌتوقف عند هذه النقطة، نقطة العزلة واالنفصال عدن الواقده 

نهاٌدة المطداف وذروة اةحسداس باألمدان النفسدً انسدجاًما  –عندد نعٌمدة  –التً تمثل 

هنا ٌكون التقاطه مه الدنص السداب  لنعٌمدة، مه شخصٌته وطبٌعته التً فطر علٌها، و

إذ ٌتجلى فً السٌام الشدعري عندد " فداروم شوشدة " عبدث المحاولدة وعددم جددواها، 

وقددد قدددم ذلددك فددً موضددعٌن مددن القصددٌدة؛ أحدددهما جدداء تعقٌبًددا علددى السددطر السدداب ، 

   -فٌقول:

 ]من المتدارك[

عبثًا تنشد ما لٌس ٌنال
(64 )  

   -مثل خاتمة القصٌدة:أما الموضه اآلخر فهو ٌ
 عبثًا تتدفؤ فً ذاتك 

أو تنجو ٌوًما بحٌاتك!
 (65 )  

وداللة ذلك ارتباط الشاعر بالواقه ارتباًطا حمًٌمدا، والتحامده بنسدٌجه التحاًمدا 
معنوًٌا وشعورًٌا ٌتعذر معه االنفصال عما ٌدور فٌه من أزمات
(66).  

   -مستوى األمثال واألقوال المأثورة: –ب 
مثدال واألقدوال المدؤثورة مدن أهدم آلٌدات االسدتدعاء القدولً فدً قصدابد تعد األ

شددعراء السددتٌنٌات؛ فاألمثددال " وشددً الكددالم، وجددوهر اللفددظ، وحلددً المعددانً التددً 
تخٌرتها العرب وقدمتها العجم، ونط  بها فً كل زمدان وعلدى كدل لسدان، فهدً أبقدى 

م عمومهدا حتدى قٌدل: من الشعر، وأشرف من الخطابة، لم ٌسدر شدًء مسدٌرها وال عد

 .(67)" أسٌر من مثل
وكذلك ٌرجه مٌل شعراء الستٌنٌات إلى توظٌف األمثدال إلدى اعتبدارات عددة 
منهدا " صدغر الجملدة المثلٌددة ووضدوح أفكارهدا، وسدهولة تددداولها بدٌن النداس فدً كددل 
مكددان وبددٌن كددل الفبددات بحرٌددة وطالقددة ودون عوابدد ، واقتندداع الجمدداهٌر بجدددواها، 

ى نسددٌج العالقددات الٌومٌددة وارتباطهددا بكددل طوابددف المجتمدده دون اسددتثناء، ونفاذهددا إلدد
فهً بح  روح الشعوب الحقٌقٌة، وتضر دمداء الماضدً القرٌدب والبعٌدد فدً شدراٌٌن 



(5102 يونية - ابريل) 34اجمللد  -ليات آداب عني مشس حو    

 رشا حسين زغمول محمود  

 

  41 

 .(68)"الحاضر اجتماعًٌا وسٌاسًٌا وثقافًٌا 
كمدددا اسدددتدعى شدددعراء السدددتٌنٌات الكثٌدددر مدددن األقدددوال المدددؤثورة فدددً سدددٌام 

ما تحملده مدن رسدابل تعبٌرٌدة تختدزن فدً كلماتهدا القلٌلدة مٌدراث نصوصهم الشعرٌة ل
أجٌال عدٌدة، فهدً مدرآة الشدعوب التدً ترتسدم فٌهدا تجاربهدا وصدفوة جدزء كبٌدر مدن 
حضارتها، وأهمٌتها تتجلى فً أن الزمن ال ٌكددر صدفو نقابهدا إال ندادًرا، فتنتقدل عبدر 

ة آثداره إلدى سدواه دون العصور حاملة معها وشم كل عصر، معبرة عنه بصددم، ناقلد
 تزٌٌف أو تصنه.

ومددن تندداص التوافدد  مدده األمثددال عنددد شددعراء السددتٌنٌات قددول أبددً سددنة فددً 
   -قصٌدتـه " أنامل الجلٌد":

جز[  ]من الرَّ
 ذبحت ناقتً 

 من قبل بدء رحلتً 
 فالجوع كان قد ألم بالصحاب

 وشملتً فرشت نصفها على الرمال 
 ونصفها أظلهم 

 وكان فً فمً موال
 غنٌته لهم 

 وقلت: كله فدا الرفام
 لو أن ذاك الزمان ضام

 فلتتسه لضٌقه قلوبنا
 ولنقتسم على الصفاء خبزنا 
 فالٌد ال تجٌد وحدها التصفٌ 

 ولتؤخذ الرفٌ  قبل أن تمر فً الطرٌ  
 والشاة تلتقً بالذبب إن نؤت عن القطٌه

 والوٌل للوحٌد 
 وذات لٌلة أتى الشتاء بالسٌاط

 من ثٌابها  وجرد األشجار
....... 

 وفجؤة تفرم الصحاب
 لكل واحد طرٌ  
 وأغلقوا األبواب

 الرٌح تلتوي وٌسقط السحاب
 وفوم كل مدفؤة

 تمددت أنامل الجلٌد
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 لكل واحد مكانه وعشه 
 لكل واحد نشٌده
 "كفى الفإاد همه"
ولم تجد ٌداي مدفؤة
(69)

 

أصدحابه بحدب لم ٌكن الشاعر ٌعدرف طبدابه النداس فدً المدٌندة، فؤقبدل علدى 
صادم وبود خالص، وقدم لهم كل ما ٌملدك؛ ذبدح لهدم ناقتده لٌطعموهدا عنددما جداعوا، 
وبسط لهم نصف شملته وأظلهم بنصفها اآلخر، حتى المدوال الدذي كدان فدً فمده غنداه 
لهم، وهو حٌنما فعل ذلك فإنما فعله اسدتنادًا إلدى تلدك القدٌم األصدٌلة التدً تربدى علٌهدا 

مددا زال ٌحترمهددا، ولددذلك ٌضددمن قصددٌدته تلددك القددٌم الرفٌعددة وكددان ٌظددن أن الجمٌدده 
"  -الداعٌة إلى اةٌثار والتعاون والوحدة والتبام الصفوف التً تضدمها األمثدال اآلتٌدة:

ٌد وحدها ال تصدف  "، و " الرفٌد  قبدل الطرٌد "، كمدا ٌضدمنها أًٌضدا القدول المدؤثور 
غدنم القاصدٌة ". وفدً المقابدل ٌجدد "علٌكم بالجماعة، فإنما ٌؤكدل الدذبب مدن ال -الطٌب:

الشداعر صددورة مضددادة لهددذه القدٌم فددً المدٌنددة تبدددو مدن خددالل ثنابٌددة: األنددا / اآلخددر، 
فالندداس فددً المدٌنددة متفرقددون منغلقددون علددى أنفسددهم غٌددر متواصددلٌن، وكددان الشدداعر 
ٌطمح فً هدذا التواصدل، وبددأ بالعطداء والبدذل، ولكدن فدً الشددة تخلدوا عنده وانكفدؤوا 

ذواتهددم، وأغلقددوا أبددوابهم، واهددتم كددل مددنهم بنفسدده، كمددا تركددوه وحددده فددً موسددم  علددى
الشتاء دون مدفؤة، حٌث ٌتحول " الشتاء" فً القصٌدة إلى رمز ٌشدٌر بده الشداعر إلدى 
جحددود العواطددف فددً المدٌنددة، وفددً المقابددل تتحددول " المدددفؤة " إلددى رمددز لحددرارة 

العواطف فً التواصل واللقاء فً القرٌة
(70).  

كما ٌؤتً االسدتدعاء القدولً ل مثدال فدً إطدار تنداص المحاكداة السداخرة فدً 
قصددابد شددعراء السددتٌنٌات لٌرسددم صددورة دقٌقددة لددبعض العددادات والتقالٌددد والمعتقدددات 
السابدة التً تتحكم فً المجتمه العربً، ففً قصٌدة "طفلة القمر" ألبً سدنة ندوع مدن 

  -ن التخاذل، ٌقول:التكثٌف فً استدعاء أمثال تعكس استحسا
جز[  ]من الرَّ

 ال تندبوا الخدود كالنساء
 أو ترفعوا األكف للسماء

 ال تسؤلوا ما بالنا قد جفت الضروع
 تنام أمهاتنا على وسابد الدموع

 والرٌح خنجر ٌغتال فً حقولنا الربٌه
............... 
  -وتهمسون:

 سٌحدث الذي من أقدم الزمان كان 
 نسانوال جدٌد ٌستطٌعه اة

 وإنما " السلطان من ال ٌعرف السلطان"
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 وكل شًء ها هنا ٌتم فً أوان 
 فالصبر ٌفتح األبواب 

 نسٌتم:
 (16)والصبر نفسه ٌغل  األبواب

أحددد صددور الواقدده  –كمددا ٌقدددمهم هددذا المقطدده مددن القصددٌدة  –فؤبندداء وطندده 
اء مددا م، فهددم صددورة مجسدددة للتواكددل والسددلبٌة إز6611الفاسددد الددذي أدى إلددى نكسددة 

ٌحٌط بهم من أحداث ال ٌشاركون فٌها، بل وٌرون أن االبتعاد عن المشاركة فٌها أحدد 
 مبررات الراحة والطمؤنٌنة.

وٌبدأ المقطده بتقددٌم صدورتٌن لهدذه السدلبٌة والتواكدل؛ الصدورة األولدى تقددم 
أبندداء وطندده وقددد ندددبوا خدددودهم كالنسدداء، وال تعكددس هددذه الصددورة الفجٌعددة قدددر مددا 

لسلوك السلبً والعجز، فلٌس هدذا تصدرف الرجدال إزاء المحدن، أمدا الصدورة تعكس ا
األخرى فتقدمهم وقد رفعدوا أكفهدم للسدماء، والصدورة ال تعكدس بعددًا إٌمانًٌدا ٌلدوذ فٌده 
اةنسددان سدداعة المحددن بدداً التماًسددا للعددون، وإنمددا تعكددس بعدددًا اتكالًٌددا، وبددذلك تقدددم 

دب الخددود ورفده األكدف للسدماء، ولدم ٌُْقدِدم واحدد الصورتان أبناء وطنه وقد اكتفوا بن
 منهم على أي عمل إٌجابً ذي أهمٌة.

وإذا كدان المقطدده قددد أبدرز الكسدداد والفسدداد اللددذٌن ٌكسدوان الواقدده مددن خددالل 
الددرٌح خنجددر  –تنددام أمهاتنددا علددى وسددابد الدددموع  –قددول الشدداعر: " جفددت الضددروع 

الكساد والفسداد للواقده علدى أنده نتٌجدة لسدلوك ٌغتال فً حقولنا الربٌه "، فإنه قدم هذا 
أبناء وطنه، وهندا ٌقددم المقطده المنطد  المغلدوط الدذي ٌتبنداه أبنداء وطنده، وهدو الدذي 
أدى بهم إلى أن ٌصبحوا صورة تفٌض سدلبٌة تجداه واقده ٌتطلدب فعدالً حٌوًٌدا إٌجابًٌدا، 

ال جدٌدد  –ان ومن معطٌات هذا المنط  المغلوط :" سٌحدث الذي مدن أقددم الزمدان كد
 –كددل شددًء ٌددتم فددً أوان  –السددلطان مددن ال ٌعددرف السددلطان  –ٌسددتطٌعه اةنسددان 

الصبر ٌفتح األبواب"، وقد انتقى " أبو سدنة " مفدردات هدذا المنطد  مدن أمثدال عامٌدة 
دارجة تدعو إلى السلبٌة واالسدتكانة ووأد اآلمدال والطموحدات فدً المجتمده، وهدو مدا 

جتمدداعً بوصددفه طرًحددا جماعًٌددا شددابعًا ٌفضددح الشدداعر أكسددب هددذا المنطدد  عمقدده اال
عٌوبه، وٌكشف خطورة سٌادته. وإذا كانت تلك معطٌدات منطد  فاسدد ٌبدرر بده أبنداء 

افتقدادهم للثقدة فدً أنفسدهم  –فدً نفدس الوقدت  –وطنه قعودهم وسلبٌتهم، فإنها تعكدس 
ذه الددروح وفددً إمكاندداتهم حٌددث ٌددرون أندده " ال جدٌددد ٌسددتطٌعه اةنسددان". نعددم إن هدد

السددلبٌة لهددا مددا ٌبررهددا مددن أمددراض الواقدده مثددل القهددر والرعددب ومصددادرة الحرٌددة 
والجوع والفقر، غٌر أنها تتحول بدورها إلدى معطدى جدٌدد مدن معطٌدات فسداد الواقده 

 وسوآته.

أما عن األقوال المؤثورة فقد وظفها شعراء الستٌنٌات لفًظا ومعندى لٌصدوروا 
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الشددعرٌة، ومددن ذلددك قددول "أحمددد سددوٌلم" فددً قصددٌدته  واقعًددا ممدداثالً ٌإكددد رإٌددتهم
   -"بكابٌة":

 ]من الكامل[
 أحد .. أحد 
 ما من أحد ..

 فً الصور ٌنفر .. أو ٌعٌد الوجه 
 من لون الكمد ..

 ما من أحد 

 آلى على جفن الدماء 
وجاء ٌنجز ما وعد ..
 (72 ) 

 

 –ربداح  فالنص ٌوظف هذه المقولدة التراثٌدة التدً تجلدت فدً قصدة بدالل بدن
على ٌد سٌده أمٌة بن خلف من أجل أن ٌترك الدٌن اةسالمً وندور  –رضً هللا عنه 

الح ، فقد فعل أمٌة فً بالل األفاعٌل، فكان ٌؤخذه إلى رمضداء مكدة، وال ٌملدك بدالل 
إال قوله الخالد " أحد .. أحد "، إنه إسدقاط ونقدل لمدا حددث علدى جسدد بدالل بدن ربداح 

أصددابه الكمددد وأزال وجهدده السددمح. إن الشدداعر ٌبحددث عددن  إلددى الجسددد العربددً الددذي
المخلددص الددذي ٌخلددص األمددة مددن بددراثن الظددالم الددذي تسددبب فددً إحددداث مثددل هددذه 
 المجدددازر، وٌنتظدددر مدددن ٌدددنفر فدددً الصدددور لٌعٌدددد الحٌددداة إلدددى الجسدددد الدددذي أصدددابه

الموت
(73). 

للشداعرة "  وفداء وقد بـدا ذلك أًٌضـا فً قدـصٌدة  " حتدى ال ٌؤكلندا الضدـبه فدـرادى " 
   -وجدي " ، إذ تقول:

 ]من المتدارك[
 هذي قولة صدم : 

 البحر ورابً واألعداء أمامً
 والسم تقطره البسمات 

 من لم ٌدركه الموت شهٌدًا فً الساحات 
 (10)أدركه الموت على أبواب الحانات

فالشاعرة هنا تستدعً مقولة " طارم بن زٌاد " فً خطبته التدً ألقاهدا علدى 
ه بعدد أن عبدر بهدم البحدر المتوسدط لٌحفدزهم علدى قتدال لدذرٌ  ملدك القدوط الدذي جٌش

 أقبل لمحاربته بجٌش جرار.
وقد قٌل: إن طارقًا خشً أن ٌستحوذ الرعب على جنده لقلتهم إذا رأوا جدٌش 
لذرٌ ، فؤحرم السفن التً عبروا بهدا البحدر لٌقضدً علدى كدل أمدل فدً العدودة، وقدام 

 –لناس أٌن المفر؟ البحدر مدن ورابكدم، والعددو أمدامكم، ولدٌس لكدم فٌهم قابالً: " أٌها ا
 .(13)إال الصدم والصبر" –وهللا 

فقد وضه طارم نفسده وجندده فدً هدذا األمدر برغبتده وإرادتده، ٌلدتمس بدذلك 
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الصدم والصبر فً مواجهة عدوه، أما " وفداء وجددي " فإنهدا وجددت نفسدها فدً هدذا 
ر تحدم بهدا مدن كدل جاندب، وإذا بالغددر ٌطعدن مدن الموقف رغًما عنها، فإذا باألخطا

   -الخلف:
 ]من المتدارك[

 ٌطعنه الغدر من الخلف إذا حان لهذي الطعنة  
 (11)مٌقات

وعلى الرغم من اختالف األسباب التدً وضدعت طارقًدا أو الشداعرة فدً      
هددذا الموقددف، فددإن بغٌتهمددا تبقددى واحدددة وهددً التمدداس الصدددم والصددبر فددً مواجهددة 

 خطار المحدقة.األ
كمددا اسددتعار شددعراء السددتٌنٌات األقددوال المددؤثورة برإٌتهددا القدٌمددة فددً مقابددل 
نصهم الشعري الذي ٌمثل موقفًا مغاًٌرا لٌحققوا بذلك نوًعا من المفارقة تعمد  المعندى 
فً نفس المتلقً، وقد تجلى ذلك فً قصٌدة " الموت فً الفدراش " ألمدل دنقدل، حٌدث 

   -ٌقول:
جز[  ]من الرَّ

 "أموت فً الفراش .. مثلما تموت البعٌر"
 أموت والنفٌر 

 ٌدم فً دمش  ..
 أموت فً الشارع .. فً العطور واألزٌاء

 أموت واألعداء 
 تدوس وجه الح 

 " وما بجسمً موضه إال وفٌه طعنة برمح " 
 .. إال وفٌه جرح ،

(77)"إذن " فال نامت عٌون الجبناء
 

بن الولٌد " حٌنما حضرته الوفاة بكى  ٌوظف " أمل دنقل " وهج قول " خالد
ثم قال:" لقد حضرت كذا وكذا زاحفًدا ومدا فدً جسددي شدبر إال وفٌده ضدربة سدٌف أو 
طعنة برمح أو رمٌة بسهم، وها أنا أمدوت علدى فراشدً كمدا ٌمدوت البعٌدر فدال نامدت 

واقعنددا  –فددً المقابددل  –. إن مثددل هددذه اةشددارة التارٌخٌددة تطددرح (11)أعددٌن الجبندداء"
مثقل باالنكسار والضعف، وهو واقه ٌعبر عنه الفعل " أموت " الدذي ٌجسدد تكدراره ال

حالة االستسالم والصمت التً تعٌشها األمدة، ممدا ٌفضدً بهدا فدً النهاٌدة إلدى المدوت 
إمعانًا من الشاعر فً تصدوٌر سدلبٌتها وعجزهدا عدن  –الموت فً الفراش  –المحق  

امدة التدً تطغدى علدى مالمحهدا. مدن هندا جداء الفعل، وبالتالً ٌصبح الموت السمة الع
إلحاح الشاعر على تعمٌ  داللة الموت وتؤكٌدد اسدتمرارٌتها حالًٌدا ومكانًٌدا؛ فقدد تسدلط 
التكددرار علددى الفعددل المضددارع " أمددوت " الددذي ٌفٌددد التجدددد واالسددتمرار فددً الحددال 

ً دمشد  واالستقبال، وعلى حرف الجر " فً " الدال على المكدان ) فدً الفدراش ، فدـ
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، فً الشارع ( ، وعلدى الدواو الحـدـالٌة ) والنفٌدر ٌددم ، واألعدداء تددوس ( ، وبدـذلك 
فـقد أفاد التكرار تعمٌ  الداللة الرأسٌة للموت، وانتشدارها األفقدً عبدر امتدداد المكدان 
والزمددان، وتصددوٌر كٌفٌددات هددذا المددوت وحاالتدده علددى شددكل مفارقددات فاجعددة تددوحً 

وصلتها األمة حتى أضحت تموت وهً فً فراشدها دون أن  بمدى درجة التردي التً
تحرك ساكنًا. وتؤتً هذه الحالة من الموت والسكون فً وقت تكون فٌه األمة فً أشدد 
لحظات الحاجة للنهوض والحركة والفعل، إذ تؤتً فً وقدت تعدالى فٌده نفٌدر الحدرب، 

 (.16)وتمادى فٌه العدو فً غٌه وجرمه واعتداءاته
ـاء اسددتدعاء " أمددـل دنقددل " لهددذا القددول المددؤثور فددً إطددار وهددـكذا فقددد جدد

ةبراز حدة التناقض بٌن ماضٌنا وحاضرنا، فٌبرز من خالل مقابلتده بدٌن مدا  المفارقة
ٌمثله قول خالد بن الولٌد من انتصار ومجد وعزٌمدة متؤججدة للفدتح والجهداد وبدٌن مدا 

ة التً تفصل بدٌن أمسدنا ٌمثله واقعنا من ضعف وتقاعس وهزٌمة مدى عم  هذه الهو
 وٌومنا واتساعها.

 المستوى القرآني: -جـ 
ٌؤتً النص القرآنً على قمة استدعاء الشدعر للمدوروث؛ إذ إنده ال مدراء فدً 
أن للنص القرآنً قٌمته البالغٌة ووقعه المدإثر علدى القدارئ والسدامه، وهدذا الوقده ال 

وإنمددا ٌرجده كددذلك إلددى  ٌرجده فقددط إلدى مضددمونه وشدكله أو معندداه ونسددقه األسدلوبً،
قداسته وهٌبته بوصفه سر األسرار، فهو ٌمتلك لغة مقدسة، وال ٌؤتٌده الباطدل مدن بدٌن 
ٌدٌه وال من خلفه، كما تتجلى معالم المثدل األعلدى فدً الدنص القرآندً مدن خدالل تلدك 
النظددرة اةنسددانٌة العامددة آلٌددات الددذكر الحكددٌم، فتجعلهددا تتخطددى الزمددان والمكددان إلددى 

 .(11)الرحٌب فً أحسن صورة، وفً أشدها بالذوم اتصاالً والنفس مالءمةاألف  
وٌعدددد توظٌدددف الدددنص القرآندددً فدددً الشدددعر "مدددن أنجدددح الدددـوسابل، وذلدددـك  
 لخـاصٌة

جوهرٌة فٌه تلتقً مه طبٌعة الشعر نفسه، وهً أنه مما ٌنزع الذهن البشري 
تحددرص علددى  لحفظدده ومداومددة تددذكره، فددال تكدداد ذاكددرة اةنسددان فددً كددل العصددور

اةمساك بنص إال إذا كان دٌنًٌدا أو شدعرًٌا، وهدً ال تمسدك بده حرًصدا علدى مدا ٌقولده 
فحسب، وإنما على طرٌقة القول وشكل الكالم أًٌضا. ومن هندا ٌصدبح توظٌدف الدنص 

 .(81)"القرآنً فً الشعر تعزًٌزا قوًٌا لشاعرٌته ودعًما الستمراره فً حافظة اةنسان
 المعاصر القرآن الكـرٌم وٌصدر فـً ذلك عن إٌـمان وحٌن ٌسترفد الشاعر 

بقداسته، وفهم لمعانٌده ووعدً بدالالتده، وإدراك للمواقدف التدً صدورها علدى وجههدا 
الصحٌح، وتصور كامل لجوانب الشخصٌات التً حدثنا عنها ولمغزى القصص التدً 

ه أٌدة رواها، فإن تناصده مده القدرآن الكدرٌم ٌضدفً علدى شدعره مدا ال ٌمكدن أن تضدفٌ
اقتباسات أخرى من التراث التارٌخً أو األسطوري؛ ألن اةضفاء حٌنبذ ٌشمل تقوٌدة 
الداللددة وتؤكٌدددها بإكسددابها الصدددم، كمددا ٌشددمل مددنح الصددٌاغة اللغوٌددة عمدد  التددؤثٌر 
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 .(18)وفصاحة البٌان
ومددـن نمدداذج التندداص مدده الخطدداب القرآنددً عنددد شددعراء السددتٌنٌات قددـول  

   -ً قصٌدته " العهن المنقوش":الشاعر "بدر توفٌ " ف
 ]من المتدارك[

 هل ٌضٌه الدم فً البحر، 
 وفً األرض المدابن 

 وحقول القمح، والنخل، ومؤوى الذكرٌات: 
 حٌن ترتد هذي الجٌوش الغفٌرة ٌوًما إلى الثكنات،

 وتلقً السالح، 
 وتخله عنها رداء معاركها السابقات 
 فتستل رجعتها للقرى المجدبات، 

 لجدود محارٌث تفلح أرض الٌباب؟سٌوف ا
 فعلى الجفن نسٌج ٌضمر الٌقظة فً عٌن الغواٌة 

 وعلى واجهة الدار من القرآن آٌة:
 (15)" أترٌد أن تقتلنً كما قتلت نفًسا باألمس "

كمعنددى  –ٌددرى " بدددر توفٌدد  " أندده إذا كددان انتهدداء الحددرب وعددودة الجنددود 
ٌسددت كددذلك بعددد معاهدددة السددالم مدده مبددرر بهجددة وسددعادة لإلنسددان، فإنهددا ل –مطلدد  

إسددرابٌل، بددل إنهددا مبددرر قلدد  وحددزن وتخددوف لدده، هددذا الموقددف الددذي ٌإكددده برصددده 
لمالمددح التحددول فددً مواقدده الجنددود وعملهددم، فبعددد أن كددان مددوقعهم " مٌددادٌن القتددال " 
اتجهوا إلى " القرى المجدبات "، ووصف القرى المصدرٌة بالمجددبات مده مدا ٌعدرف 

بة ٌعكددس إٌمددان الشدداعر بجدددب هددذا التحددول وعدددم جدددواه، وهددو مددا عنهددا مددن خصددو
ٌدعمه بالصورة اآلتٌة، إذ ٌرصد بعدًا آخر من أبعاد التحول ٌتحدول فٌده عمدل الجندود 
من " الـحرب " إلى " حـراثة األرض" ، وتـتحول فٌه آلـة الحرب من " القتدال " إلدى 

هددذا التحددول حددٌن ٌصددف " محارٌددث "، ومددرة أخددرى ٌشددٌر الشدداعر إلددى ال جدددوى 
 األرض التً ٌحرثها الجنود بؤنها "أرض الٌباب".

وبهذا التحول ٌشٌر " بدر" إلى أن سلوك الجنود لٌس إال استسالًما غٌدر واعٍ 
للغواٌة الٌقظة، إذ ٌقارن بٌن سلوك الطرفٌن: الطدرف األول وهدو الجٌدوش المصدرٌة 

انصدرافها الكامدل عدن الحدرب "  وقد نسب إلٌها الشاعر عددًا من األفعدال تددعم فكدرة
تستل رجعتها "، بٌنما الطدرف اآلخدر " إسدرابٌل" نسدب إلٌهدا  –تخله  –تلقً  –ترتد 

" الغواٌددة الٌقظددة " بمددا لهددا مددن مكددر وخددداع، وبددذلك ٌكشددف الشددـاعر عددن سددلوكٌن 
الطددـرف  –فددً ضددـوبهما  –الصددراع بددـعد معاهدددة السددـالم ٌبدددو  متناقضددٌن لطرفددً
األضعف والمستسدلم، بدل ٌبددو وقدد تدرك أرض المعركدة تماًمدا  فالمصري هو الطر

 للغواٌة الٌقظة.

قوله تعدالى: " أترٌدد أن تقتلندً كمدا قتلدت  –بمهارة  –وٌوظف "بدر توفٌ " 
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حٌث ٌكشف مدن خاللده ترصدد الٌهدود وسدوء مدا ٌضدمرونه، كمدا ، (84)"نفًسا باألمس

جعلها على واجهة الدار: "وعلدى  ٌعم  فكرة الغدر لدى الٌهود، ولذلك نجد الشاعر قد

واجهة الدار من القرآن آٌة" ، وهً عدادة ٌلجدؤ إلٌهدا العدٌدد مدن المصدرٌٌن إذ ٌكتبدون 

على واجهة دورهدم آٌدات قرآنٌدة كرٌمدة ٌختارونهدا غالبًدا حسدبما ٌدتالءم مده مدواقفهم 

إنمدا الشعورٌة والفكرٌة والنفسٌة، وعندما ٌضه الشاعر هذه اآلٌة على واجهدة الددار ف

ٌقصددد إلددى إبرازهددا ماثلددة للجمٌدده، كمددا ٌعكددس مددن خاللهددا موقددف المصددرٌٌن تجدداه 

الٌهود
(85).   

مددن قصددة السددٌدة  –وٌسددتدعً الشدداعر " دمحم مهددران السددٌد " اآلٌددة القرآنٌددة 

) ﴿ وهزي إلٌِك بجذع النخلة تسداقط علٌدك رطبًدا جنًٌدا   –مرٌم 
لٌددفه الٌدؤس عدن  (86

   -ألمل، وذلك فً قصٌدة له بعنوان " لو حدثوك!! "، فٌقول:الجٌل القادم، وٌبعث فٌه ا

 ]من الكامل[
 ال تٌؤسوا ٌا أٌها األوالد.. 
 إن طال المخاض بؤمكم

 ستهز ٌوًما جذع 
 نخلتها الوحٌدة 
 تتفجر الكلمات 
 فوم رإوسكم 

 وتفٌ  كل قرى خرابطكم 
 (11)وكثبان الرمال

باألسدباب التدً تدإدي إلدى تحقٌد  لقد غدا "جذع النخلة" رمًزا للكفاح واألخذ 

 –علٌها السدالم  –األهداف المنشودة والغاٌات المؤمولة، فقد أعطى جذع النخلة لمرٌم 

فددً الماضددً الرطددب الددذي كددان بدده قددوام حٌاتهددا آنبددذ لٌددرد إلٌهددا قواهددا التددً تإهلهددا 

لمواصلة طرٌقها وتؤدٌدة رسدالتها، وكدذلك فدإن جدذع النخلدة فدً هدذا العصدر سدٌعطً 

اء هذا الجٌل الوسٌلة التً تمكنهم من بلول غاٌداتهم، إال أن الوسدٌلة هدذه المدرة هدً أبن

تحددول تلددك القددرى الهامدددة المسددتكٌنة إلددى مددارد ال ٌتقدداعس أو  الكلمددة الصددادقة التددً

 ٌتوانى فً سبٌل تحقٌ  آماله

وٌتخذ الشاعر "حسن فتح الباب" من اآلٌة القرآنٌة: " اقتربت الساعة وانشد  

   -رمًزا للثورة فً قصٌدته " معزوفة الحصاد األخٌر"، إذ ٌقول: (11)القمر"

مل[  ]من الرَّ
 حانت اللقٌا فٌا أختاه هٌا 

 نتملى كٌف ٌهوي الشجر الملعون
 ٌستؤصل حًٌّا

 نجتلً سر المناٌا والخطاٌا 
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 والعطاٌا 
 والنبوءات األخر 
 نحن ما عدنا بغاٌا 

 النفاٌات حصاد مدخر 
 للهٌب القاعِ 

 شٌطان عاٍر ٌحتضر وال
 واللٌالً شهب ال تستقر 

 ٌا سماء النار .. ٌا أرض المطر 
 ( 16)دقت الساعة وانش  القمر

فالقصٌدة تحمل إٌقاع الثدورة التدً تستؤصدل الفسداد السدابد فدً المجتمده، وقدد 

اختتمهددا الشدداعر بهددذه اآلٌددة وأتددى بكلمددة "دقددت" بدددالً مددن " اقتربددت " مراعدداة لددوزن 

مل وتؤك ٌدًا لحتمٌة قٌام الثورة، وقد أضفت اآلٌة بعدًا جمالًٌدا وداللًٌدا علدى موسدٌقى الرَّ

القصٌدة، إذ ساعدت على ضبط إٌقاع النهاٌة وإبراز حدته المتمثل فدً الدراء السداكنة، 

فمددن أبددرز الخصددابص الصددوتٌة لصددوت الددراء أنهددا " صددوت مجهددور .. مددن أوضددح 

، (61)لسددان للحنددك عنددد النطدد  بهددا "األصددوات السدداكنة فددً السددمه .. ٌتكددرر طددرم ال

عالوة على مجٌبها ساكنة فً القصٌدة مما أحددث وقفدة حدادة فدً نهاٌدة السدطور أدت 

إلددى علددو درجددة الصددوت ووضددوحه، وهددً صددفات تتناسددب مدده داللددة الثددورة التددً 

 ٌطرحها النص.

   -آلية االستدعاء بالدور: -3
السددم أو باللقددب ممددا ٌسددتوجب أن ٌددؤتً االسددتدعاء بالدددور دون التصددرٌح با          
القارئ ذهنه، حٌث تعمل هذه اآللٌة على إثارة كوامن الوعً اةنسدانً بؤحدداث  ٌشحذ

التددارٌر، وحددٌن ٌستحضددر الشدداعر شخصددٌة مددا دون التصددرٌح المباشددر باسددمها فإندده 
ٌعمد إلى شًء من أبرز خصابصدها أو أفعالهدا، إمدا بهددف تحقٌد  معدادل موضدوعً 

أو لموقف تارٌخً بعٌنه، وإما لتحقٌ  نوع من التماهً معهدا، وربمدا  لها أو لعصرها
بهدددف خلدد  حددوار بددٌن الماضددً والحاضددر، وربمددا لكددل هددذه األهددداف مجتمعددة أو 

متفرقة
(91).  

وتجدددر اةشددارة إلددى أن آلٌددة االسددتدعاء بالدددور لٌسددت أشددبه بؤحجٌددة ٌنتهددً 
مر ٌختلدف تماًمدا فدً السدٌاقات دورها بمجرد تعٌٌن المتلقً للشخصٌة المقصودة، فداأل

الشعرٌة، حٌث ٌمكننا أن نتحدث فً هذه الحالة عن نظام إشداري مدزدوج ٌتحدول فٌده 
الدلٌل الذي ٌتكون من الدال والمدلول / الدور والشخصٌة إلى دال فً نظام آخر أكثدر 
اتسدداًعا، بحٌددث ٌشددكل النظددام األول صددعٌد التقرٌددر، وٌشددكل النظددام اآلخددر صددعٌد 

   (.68)اةٌحاء
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 –علٌده السدالم  –وقد قام " أمل دنقل " باستدعاء شخصٌة سٌدنا " ٌوسدف " 
   -من خالل آلٌة الدور فً قصٌدته "سرحان ال ٌتسلم مفاتٌح القدس"، حٌث ٌقول:

 ]من المتدارك[
 عابدون، وأصغر إخوتهم )ذو العٌون الحزٌنة(

 ٌتقلب فً الجب،
 أجمل إخوتهم .. ال ٌعود!

 ٌشتعل الرأس شٌبًا( وعجوز هً القدس )
 تشم القمٌص فتبٌض أعٌنها بالبكاء، 

 ( 65)وال تخله الثوب حتى ٌجًء لها نبؤ عن فتاها البعٌد

إن السطور الثالثة األولى من النـص تمـثل دفقة شعـورٌة وموسٌـقٌة واحدة  
ال تكتمل إال بالوقوف على الدال الساكنة فً كلمة "ٌعود"، وهً تستدعً شخصٌة 

" ٌوسف " من خالل تآلف تارٌخً ٌتمثل فً ذكر األحداث الحقٌقٌة لقصته ، سٌدنا  
 مه تدعٌمها بتآلف لغوي ٌتمثل فً التناص القرآنً مه سورة ٌوسف:

 (60)ٌتقلب فً الجب:  ﴿ وأجمعوا أن ٌجعلوه فً غٌابت الجب  
أجمل إخوتهم:﴿ فلما رأٌنه أكبرنه وقطعن أٌدٌهن وقلن حاش ً ما هذا 

 (63)هذا إال ملك كرٌم   بشًرا إن

وقد أدى هذا التآلف التارٌخً / اللغوي إلى تكثٌف اةشارة نحو الشخصٌة 
المستدعاة، بحٌث تتبلور صورتها تماًما فً ذهن المتلقً دون أدنى احتمال للبس، 

 على الرغم من عدم ذكر اسمها المباشر داخل النص.
الشعرٌة والموسٌقٌة  الذي تمتد دفقته –لكن السطر الرابه من القصٌدة 

ٌطرح  –لتكتمل فً السطر السادس بالوقوف على الدال الساكنة فً كلمة "البعٌد" 
تحوالً جوهرًٌا فً المسار الداللً للنص؛ فبدالً من أن ٌصور لنا الشاعر حزن 

على فقده البنه "ٌوسف" وفقًا للتآلف التارٌخً مه  –علٌه السالم  –"ٌعقوب" 
ؤ به ٌـذكر" القدس" ، وٌحول توجه الخطاب إلى صٌغة أحــداث القـصة نـفاج

المإنث:" تشم / تبٌض/ أعٌنها / تخله / لها / فتاها"، وإن كان ال ٌزال مستمًرا فً 
  -التآلف اللغوي المتمثل فً التناص القرآنً:

ٌشتعل الرأس شٌبًا:﴿ قال رب إنى وهن العظم منى واشتعل الرأس شٌبًا 
(61) 

  (61)وا بقمٌصى هذا فؤلقوه على وجه أبى ٌؤِت بصًٌرا  تشم القمٌص: ﴿ اذهب
 (61)تبٌض أعٌنها بالبكاء:﴿ وابٌضت عٌناه من الحزن فهو كظٌم  

 وال تخله الثوب حتى ٌجًء لها نبؤ عن فتاها البعٌد:
 (66)﴿ قالوا تاً تفتإا تذكر ٌوسف حتى تكون حرًضا أو تكون من الهالكٌن       

وٌش على اةشارات السابقة باستبداله  ٌعقوب إن الشاعر ٌتعمد التش
"اةنسان" بالقدس "المكان" ، ومن ثم فإن القارئ لٌس أمام نص شعري ٌنظم تارٌر 
شخصٌة دٌنٌة معروفة، بل إنه أمام بناء فنً مركب ٌجبره على إعادة النظر مرة 
ً أخرى فً تصوره المبدبً لداللة السطور األولى من النص، فكلمة " القدس" ه
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مفتاح الشفرة، فباةضافة إلى أنها تمثل محور االستبدال الرمزي فً السٌام، فهً 
أًٌضا تمثل تراكًما داللًٌا ال بد أن ٌكون له وظٌفة فنٌة، حٌث ٌتذكر القارئ أنه قد 
صادفها مرة سابقة فً عنوان القصٌدة "سرحان ال ٌتسلم مفاتٌح القدس"، فثمة رابط 

" الذي ال ٌستطٌه أن ٌتسـلم مفاتٌحها، فإذا كانت قوي بٌن " القدس" و"سرحان
العـالقة بٌـن " ٌعـقوب " و " ٌوسف " هً عالقة أبوة مشوبة بالحزن لغٌاب االبن 
المفضل، فالعالقة بـٌن "القدس" و "سرحان" ال تخرج عن هذا اةطار،حٌث إنها 

المفـضل  مشوبة بالحزن لغٌـاب االبـن –على سبٌل المجاز  –تمثل عالقة أمومة 
أًٌضا. وقـد قام الشـاعر باستبـدال "ٌعقـوب" بـ" القـدس" بشكل مباشر داخل النص 
حتى ٌنبه القارئ من خالل هذا المإشر االستعاري إلى إمكان استبدال "ٌوسف" بـ 
"سرحان" فً ذهنه حال التلقً، عندبٍذ ٌكون أجمل األبناء الذي ال ٌعود هو " سرحان 

ٌنً الذي ضحى بحٌاته فً سبٌل وطنهبشارة" المناضل الفلسط
(100). 

كددـما اسددتدعى الشددـاعر "حسددـن فتددـح البدداب" شخصددٌة السددٌدة "مددرٌم" فددً 
قصٌدته " الجذور" من خدالل آلٌدة الددور، إذ قدام باسدتدعابها مدن خدالل موقفهدا وهدً 
 تتلقى أمر ربها بؤن تهز جذع النخلة لتحدث المعجدزة وٌتسداقط الرطدب الدذي تحٌدا بده

  -فٌقول:، (101)
 ] من المتقارب [ 

 فؤرخً علٌنا سدولك آن أوان الٌقٌن
 وهزي إلٌك الجنٌن الجبٌن النضٌر 

 وال تسلمٌه
 نمد إلٌك السواعد 

 من ماردٌن عراة قرابٌن للنٌل 
 البن اةله غزاة مالٌٌن 
ُه أشالإهم بعضها   تُجّمِ
 ٌبحث الفرع عن جذره 

 الجذر ٌبحث عن فرعه ٌا ابنة النٌل 
 لٌِك بجذع الولٌدهزي إ

 (618)وال تحرمً الفرع لذة لثم الجذور

ٌخاطدددب الشددداعر فدددً هدددذا الدددنص المحبوبدددة )الدددوطن(، فٌرسدددم لهدددا طرٌددد  
الخالص المتمثل فً الثورة المنشودة، وقد جداء الولٌدد الدذي ٌرمدز بده الشداعر للثدورة 

مخاضها األلدٌم معادالً للنخلة، فإذا كانت النخلة بجذعها ورطبها عونًا للسٌدة مرٌم فً 
ومنعطف التحول فً مصٌرها، فإن الشاعر ٌدرى فدً الولٌدد / الثدورة المنتظدرة عونًدا 
للوطن فً التخلص من الظلم والفسداد، وانتهداء معاناتده ومعانداة أمثالده مدن المغتدربٌن 



                                                      مستوٌات التناص عند شعراء الستٌنٌات فً مصر
 

 40 (5102 يونية – ابريل) 34اجمللد  -حوليات آداب عني مشس 

الباحثٌن عن الجدذور / الدوطن المنشدود، وذلدك بدالعودة إلدى الدوطن والتوحدد معده فدً 
ضحٌة من أجل إعالء القٌم. وقد أسهمت أدوات التشدكٌل الفندً فدً طرٌ  النضال والت

إبراز هذه الرإٌة؛ إذ مزج الشاعر بٌن التناص مه القرآن بقولده " هدزي إلٌدك الجندٌن 
الجبٌن النضٌر" و بٌن التناص مه الكتداب المقددس بقولده:" ال تسدلمٌه " ، حٌدث تشدٌر 

، (615)نددص علٌهددا الكتدداب المقدددس هددذه العبددارة إلددى خٌانددة ٌهددوذا للسددٌد المسددٌح التددً
فاجتمه األمر والنهً "هدزي وال تسدلمٌه"، فدؤدى ذلدك إلدى تعددي الشداعر حددود حدث 
المخاطبة على الفعل اةٌجابً إلى تحرٌضها واستنفارها، كما تحددث بضدمٌر جماعدة 
المتكلمٌن )نا( لٌعبر عدن رغبدة الجمدوع فدً هدذه الثدورة، وكدرر فعدل األمدر "هدزي" 

ى تحقٌقهددا، وجددـاءت بنٌددة العددـكس والتبدددٌل " ٌبحددث الفددرع عددن جددذره / لإللحدداح علدد
 الجذر ٌبحث عن فرعه " تجسٌدًا لمعاناة النفً واالغتراب والحنٌن إلى الوطن.

وٌتجلددى أًٌضددا االسددتدعاء بالدددور فددً قددول الشدداعر " فددـاروم شوشددة " فددـً 
  -قصٌدته " هبت لِك ":

 ]من المتدارك[
 أتدفؤ فً ذاتً 

 قعة، وأزٌز رٌاح محمومة أسمه قع
 أدرك أن عظامً عرٌت منً 

 جلدي ٌتساقط مسموًما
 لحمً ٌتناثر من حولً 

 ٌتخطفه طٌر جارح
ًَّ مخالبها   وعٌون تُْنِشُب ف

 والغة تنهش أحشابً
............... 

 ٌلسعنً الوقت، 
 وٌخذلنً قلب مذعور

 فً موقف بثً وشكاتً 
 أسند جبهتً المهمومة
 تًأتوارى خشٌة مرآ
 (610)تتآكل ذاتً فً ذاتً

تشٌر هذه السطور الشعرٌة إلى تراسدل وجددانً مده شخصدٌتٌن مدن عدالمٌن 
متباعدٌن قام الشاعر باستدعابهما عن طرٌ  آلٌة الددور، وهمدا:" امدرإ القدٌس" الدذي 
كان ٌبتغً ملًكا ال سبٌل إلٌه، وٌقال إنه مات مسموًما بسدبب ثٌداب أهدداها إلٌده قٌصدر 

، و" برومثٌددوس" الددذي عاقبتدده اآللهددة بسددبب (613) ط لحمدده وفاتدده حلمددهالددروم، فتسدداق
سرقته للنار بتسلٌط نسر جدارح ٌدنهش كبدده عقابًدا لده علدى تطلعده ةنقداذ البشدرٌة. إن 
وجددددان الشددداعر الوثٌددد  الصدددلة بدددالتراث ٌدددرى نفسددده فدددً موضددده امدددرئ القدددٌس 

لقددٌس ذاتددً طمددوح امددرئ ا –وبرومثٌددوس؛ فددإذا كددان كالهمددا عوقددب علددى طموحدده 
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 –وطموح برومثٌوس إنسدانً ٌتجداوز الدذات إلدى تحرٌدر اةنسدان وخدالص البشدرٌة 
فإن الشاعر ٌدرك أًٌضا أنه معاقب بالوحدة والعزلة لطموحه بتلمس األمدان فدً مندا  
عاصددف وعصددر تتقددوض فٌدده القددٌم اةنسددانٌة، إذ ٌكشددف لنددا عددن فددزع ذاتدده وضددعفها 

امضددة، فثمدة إحسداس بددالخوف والعجدز عددن وتراجعهدا أمدام فددٌض مدن التوجسدات الغ
الخدددالص، ومدددن ثددددم تتحصدددن ذاتدددده بقلعتهدددا وتتوسددددل العزلدددة فددددً مواجهدددة عددددالم 

، حٌث " ٌفـتك كل أ  بؤخـٌه / وٌعلدن أن الحد  غرٌدب ال ٌعدرف أهلده / (611)عدوانً
 .(611)ال ندري من فً فلك الشٌطان / ومن فً حزب الرحمن "

التندداص تصددبح العالقددة بددٌن شددعراء وهكددذا ٌتضددح ممددا سددب  أندده فددً إطددار 
 الستٌنٌات

والتراث أكثر ثراء وعمقًا، فهً عالقة قابمة على تبدادل العطداء؛ ٌؤخدذون مدن تدراثهم 
وٌعطوندده، ٌسددترفدونه وٌرفدددهم، وبهددذا تغنددى كددـل مددن التجربددة الشددعرٌة المعاصددرة 

ٌدات والتراث ، فإذا كدان شدعراء السدتٌنٌات ٌسدترفدون تدراثهم أدوات وعناصدر ومعط
ٌوظفونهدددا لتجسدددٌد رإٌدددتهم المعاصدددرة ، فدددإنهم ٌثدددرون هدددذه العناصدددر التراثٌدددة بمدددا 
ٌكتشدفون  فٌهددا مددن دالالت إٌحابٌددة وبمددا ٌفجددرون فٌهددا مددن قدددرات تعبٌرٌددة متجددددة، 

 بحٌث ترتد هذه العناصر أكثر غنى وحٌوٌة وتجددًا وقدرة على البقاء.
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 الهوامش
محمد محي الدين  ن الشـعر وآدابـو ونقده ، تحقيقالعمدة في مـحاس( انظر: ابن رشيق القيرواني ، 1)

، وانظر أيًضا: د. 294  -2/280م ، 1981، دار الجيل ، بيروت ،  5عبد الحميد ، ط 
قراءة بنيوية ، منشأة المعارف، اإلسكندرية  –مصطفي السعدني ، المدخل المغوي في نقد الشعر 

 .21، د.ت ، ص
ز التوشيح بين االنحراف والتناص، مجمة فصول، القاىرة، المجمد الثامن، د. صالح فضل، طرا (2)

 .76م، ص1989
م 2006 ،د. سامي خشبة، مصطمحات الفكر الحديث، الييئة المصرية العامة لمكتاب، القاىرة (3)

،1 /239  ،240. 
شاريات العمل األدبي4) القاىرة، العدد ، مجمة البالغة المقارنة )ألف(، ( د. صبري حافظ، التناص وا 

 .26م، ص1984الرابع، 
(5 )Roland Barth, Death of  The Author, Hill and Wang, New York, 1977, 

P. 148.                                                                                    
المكتب المصري لتوزيع ( د. عبد النـاصر حسن، نظـرية التوصيل وقراءة النص األدبي، 6)

 .58م، ص 1999المطبوعات، القاىرة، 
لمطباعة ، دار التنوير 1اتيجية التناص، طاستر  –( د. محمد مفتاح، تحميل الخطـاب الشعري 7)

 .121م، ص 1985والنشر، بيروت، 
شاريات العمل األدبي، ص 8)  .23( د. صبري حافظ، التناص وا 
نصوص شعرية ودراسات نقدية في األدب العربي  الحديث" ( أفدت في ىذا التقسيم من كتاب " 9)

 .223م، ص 2004لمدكتور عبد الناصر حسن، القاىرة، 
 ( المرجع السابق، الصفحة السابقة.10)
استدعاء  ة التراثية: د. عـمي عشـري زايد،( انظر التوظيف الطردي والعـكسي لمشخصي11)

م، ص 1997العربي،القاىرة ،عاصر، دار الفـكر ر الـعربي المـالشخـصيات التراثـية فـي الشـع
203. 

السالسل، الكويت، ـصصي في األدب العـربي، دار ذات ( د. محـمد رجب النجـار ، الـتراث الق12)
 .1/72م، 1995

 .127م، ص 1967دراسة وتطبيق، دار الكاتب العربي، القاىرة،  –( د. أحمد كمال زكي، نقد 13)
بحث في األساطير، ترجمة  صبحي  –منعطف المخيمة البشرية  ( صموئيل ىنـري ىـوك،14) 

 .55، 54حديدي، د.ت، ص 
( حسـن فتح الباب، األعمـال الشعرية الكاممة، ديوان " سـمة من محار"، الـييئة المصرية العامة 15)

 .560/  2م ، 1998لمكتاب ، القاىرة ، 
كمية دار  -ـباب، جامعة القاىرة ( عبير إسحق محمد، توظيف التراث في شعر حسن فتح ال16)

 ) رسالة ماجستير ( .122ص م ،  2001العموم، 
المصرية العامة ية، ترجمة أحـمد رضـا،  الـييئة ( ب. كومـالن، األساطير اإلغريقية والرومان17)

 .269م ، ص 1992لمكتاب ، القاىرة ، 
، مكتبـة  2ط ن يدي زرقـاء اليمامـة " ، اء بيأمل دنقل، األعمال الشعرية الكاممة ، ديوان " البـك (18)
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 .143م، ص  2005مدبولي ، القاىرة ، 
 .143المصدر السابق ، ص  (19)
 .144المصدر السابق، ص  (20)
 .144،145المصدر السابق، ص (21)
 . 145( المصدر السابق ، ص 22)
القــاىرة، د.ت،  ،الــدار القومـــية لمطباعــة والنشــر د. مصـــطفن ناصــف، دراســة األدب الـــعربي ، (23)

 .206،  205ص 
 .120د. عمي عشري زايد ، استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر، ص  (24)
/  3م، 1970عــز الــدين بــن األثيــر، أســد الغـــابة فـــي مـــعرفة الصــحابة، دار الشــعب، القــاىرة ،  (25)

367 – 369. 
الييئــة المصــرية الرحيــل إلــن المـدن الســاىرة "، يــوان "أحمـد سويمـــم، األعـــمال الشــعرية الكاممـة، د (26)

 .345/  2م، 1998العامة لمكتاب ، القاىرة ،
 .261أمل دنقل، األعمال الشعرية الكاممة، ديوان " تعميق عمن ما حدث "، ص  (27)
، مطبعـة لجنـة التـأليف 3ابن عبد ربو األندلسي، العقد الفريد، شرح أحمـد أمـين وأحمـد الـزين، ط (28)

 .1/25م، 1965والترجمة والنشر، القاىرة، 
، 223ص  ثيـة فـي الشـعر العربـي المعاصـر ، د. عمي عشري زايد، استدعاء الشخصـيات الترا (29)

224. 
قــراءة  نقديــة فــي  –محمــد عبــد غ الغذامـــي ، الخطيئــة والتكفيــر ، مــن البنيويــة إلــن التشــريحية  (30) 

 .70م،ص1985افي، السعودية، ، النادي األدبي الثق1نموذج معاصر، ط
دراســة فـــي توظـــيف الشخصــيات التراثيــة، الييئــة  –د. أحـــمد مجاىــد ، أشــكال التنــاص الشــعري  (31)

 .51م، ص 1998المصرية العامة لمكتاب ، القاىرة ، 
بالرممــة  ي ، كــان مولــده باإلحســاء ، وتــوفي ىــو الحســن بــن أحمــد بــن أبــي ســعيد الجنــابي القرمطــ )*(

تين وثمثمائة لميجرة. تغمب عمن الشام، وكان كبير القرامطة ،  واستناب عمن دمشق سنة ست وس
اح بن عبد غ"، وقدم إلن دمشق وكسر جيش المصريين  وقتل "جعفر بن فالح" ، ثم توجـو  " وشَّ
إلن مصـر وحاصـرىا شـيوًرا . وكـان يظيـر طاعـة  أميـر المـؤمنين الطـائع، وقـد ذكـر عنـو بعـض 

ن قائًدا عظيًما . انظر:  محمـد بـن شـاكر الكتبـي ، فـوات الوفيـات والـذيل عمييـا، المؤرخين أنو كا
 .319، 1/318م، 1973تحقيق د. إحسان عباس، دار الثقافة ، بيروت، 

 . 196،  195أمل دنقل ، األعمال الشعرية الكاممة ، ديوان " تعميق عمن ما حدث "، ص  (32)
 1مصـادرىا، قضـاياىا ، مالمحيـا الفنيـة ، ط –مـل دنقـل د. منير فوزي، صورة الدم في شـعر أ (33)

 .206،  205م، ص 1995، دار المعارف ، القاىرة ، 
حســـن فـــتح البـــاب، األعمـــال الشـــعرية الكاممـــة، ديـــوان " وردة كنـــت فـــي النيـــل خبأتيـــا "، الييئـــة  (34)

 .621/ 1م ، 1998المصرية العامة لمكتاب ، القاىرة ، 
، دار المعـارف، 2ات، تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد الســالم ىـارون، طاألصمـعي ، األصمعي (35)

 .67،  66م، ص 1963القاىرة، 
عمـــر بـــن أبـــي ربيعـــة ، ديـــوان عمـــر بـــن أبـــي ربيعـــة ، تحــــقيق فـــوزي عطــــو  ، دار المعـــارف،  (36)
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 .2/276م، 1980بيروت، 
رقة "، الــييئة  المصـرية العامـة فاروق شوشة ، األعمال الشـعرية الكاممــة، ديـوان" العيـون المــحت (37)

 .236، 235/  1م،  2008لمكتاب ، القاىرة ،
 .238، 237/  1المصدر السابق،  (38)
قطب عبد العزيز بسيوني، توظيف التراث الصـوفي فـي الشـعر العربــي المعاصـر  فـي النصـف  (39)

)رسالة  220، 219ص  م،1999كمــية دار العـموم،  –الثاني من القرن العشرين، جامعـة القاىرة 
 دكتوراه(.

(40) Roland Barth, Death of The Author, P. 37.  
ســتيفن ســبندر، الحيــاة والشــاعر، ترجمــة د. محمــد مصــطفن بــدوي، راجعتــو د. ســيير القممــاوي،  (41)

 .104م، ص 2001الييئة المصرية العامة لمكتاب، القاىرة، 
ــــة العـــــامة لقـــــصور الثقافــــة ،  القــــاىرة، د. محمــــد فكــــري الجـــــزار، لســــانيات االخــــتال (42) ف ، الييئ

 .518م، ص 1995
 .233، 232/  1فاروق شوشة، األعمال الشعرية الكاممة، ديوان " العيون المحترقة "،  (43)
أبو الطيب المتنبي، ديوان المتنبي، شرح عبد الـرحمن البرقـوقي ، تحــقيق عــمر فـاروق الطبـاع،  (44)

 .345/ 2رقم، بيروت، د.ت، دار األرقم بن أبي األ
 .203/  2أبو عمي القالي، األمالي، دار الكتب العممية، بيروت، د.ت،  (45)
 .580/  1حسن فتح الباب، األعمال الشعرية الكاممة، ديوان " وردة كنت في النيل خبأتيا "،  (46)
 .1/123ابن عبد ربو األندلسي، العقد الفريـد، (47)
(، سمسـمة أدبيـة 18، سمسمة كتـاب المواىـب )1ديوان " زمن الرطانات "، طمحمد ميران السيد،  (48)

 .50م، ص 1986يصـدرىا قطاع اآلداب بالمركز القومي لمفنون التشـكيمية واآلداب، القاىرة، 
ـــار، شـــرحو وضـــبطو د. يوســـف الطويـــل، ط (49) ـــون األخب ـــدينوري، عي ـــة ال ـــن قتيب ، دار  الكتـــب 3اب

 .137/ 1، وابن عبد ربو األندلسي، العقد الفريد، 1/269م، 2003العممية، بيروت، 
مكتبـــة  ،1ة ، ديـــوان " أجـــراس المســـاء" ، طمحمـــد إبـــراىيم أبـــو ســـنة، األعمـــال الشـــعرية الكاممـــ (50)

 .267م، ص 1985مدبولي ، القاىرة ، 
 .19م ،  ص 1969، دار المـعارف ، القـاىرة ، 3امرؤ القيس، ديوان امرئ القيس ، ط (51)
، دار 1التكــــوين البــــديعي ، ط –. محمـــد عبــــد المطمــــب ، بنــــاء األســــموب فــــي شــــعر الحداثــــة د (52)

 .171، 170م،  ص 1993المعارف ، القاىرة ، 
، دار 1طنــواس، شــرحو وضـــبطو عمــي فــاغور ،  أبــو نــواس " الحســن بــن ىــان  "، ديــوان أبــي (53)

 .272م، ص 1987الكتب العممية، بيروت، 
()  الطويل، أما باقي القصيدة فيي من بحر المتقارب.ىذه األبيات من بحر 
 .31،  2/30حـسن فتح الباب، األعـمال الشعرية الكاممة، ديـوان " مواويل النيل المياجر"،  (54)
، دار شــرقيات لمـــنشر    والتوزيــع ، 1د. ســيد البحــراوي ، فــي البحــث عــن لؤلــؤة المســـتحيل ، ط (55)

 .28م، ص 1996القاىرة، 
، 190دنقــل ، األعمــال الشـــعرية الكاممــة، ديــوان" البكــاء بــين يـــدي زرقــاء اليمامــة "، ص أمــل  (56)

191. 
 .144،  139/  2أبو الطيب المتنبي، ديوان المتنبي،  (57)
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النشــر ، ، دار ىجــر لمطباعــة و  1ل دنقــل، طد. جــابر قميحــة ، التــراث اإلنســاني فــي شــعر أمــ (58)
 .197، 196م، ص  1987القاىرة ، 

"، الييئــة المصــرية العامــة لمكتــاب ،  (59) فــاروق شوشــة، األعمــال الشــعرية الكاممــة، ديــوان "ىئــت لــكي
 .2/104م ،2008القاىرة ، 

 (.23سورة يوسف، اآلية رقم ) (60)
 .2/105فاروق شوشة، األعمال الشعرية الكاممة،  (61)
 .73، صم1981ميخائيل نعيمة، ديوان "ىمس الجفون"، مؤسسة نوفل، بيروت،  (62)
 .106، 2/105فاروق شوشة، األعمال الشعرية الكاممة،  (63)
 .106/  2المصدر السابق،  (64)
 .2/109المصدر السابق،  (65)
-108ص   م ،2007، دار غريــب ، الـــقاىرة ، د. شــفيع الســيد، قــراءة الشــعر وبنــاء الـــداللة  (66)

110. 
 .2/185ابن عبد ربو األندلسي، العقد الفريد،  (67)
م، 1992القـاىرة، ، دار المعـارف، د. إبراىـيم أحمد شعالن، موسوعـة األمثال الشعبـية المصـرية (68)

 .11ص 
 1محمــد إبـــراىيم أبــو ســـنة، األعمــال الشـــعرية الــــكاممة، ديــوان" الصــــراخ فـــي اآلبـــار القديمـــة "،  (69)

/390 -392. 
لمعاصـــر، المجمـــس الـــوطني لمثقافـــة د. مختـــار عمـــي أبـــو غـــالي ، المــــدينة فـــي الشـــعر العربـــي ا (70)

 .173، 172م ، ص  1995والفنون و اآلداب ، الكويت ، 
األزرق "، ص ة ، ديـوان " قمــبي وغازلـة الثـوب محمد إبراىيم أبو سنة ، األعمال الشعرية الكامم (71)

558 ،559. 
 .2/204أحمد سويمم، األعمال الشعرية الكاممة، ديوان " شظايا "،  (72)
م، 1999 –م 1948د أحمـــد مــــحمد ســـالمان، فمســـطين فـــي الشــــعر المصـــري المعاصـــر محمـــ (73)

 ) رسالة دكتوراه ( . 416م ، ص  2007كمـية البـنات ،  –جامعة عيـن شمس 
م ،  2002وفاء وجـدي، ديـوان " الحـرث فـي البحـر"، الييئـة المصـرية العامـة لمكتـاب، القـاىرة ،  (74)

 .68ص 
ميــرة خطــب العــرب فــي عصــور العربيــة الزاىــرة، المكتبــة  العمميــة، د. أحمــد زكــي صــفوت، ج (75)

 .314بيروت، د.ت، ص 
 .68وفاء وجدي، ديوان " الحرث في البحر"، ص  (76)
 .267،  266أمل دنقل، األعمال الشعرية الكاممة ، ديوان " تعميق عمن ما حدث "، ص  (77)
 7اية، مكتبــة المعــارف ، بيــروت،  د.ت ، إســماعيل بــن عمــر بــن كثيــر القرشــي، البدايــة والنيـــ (78)

/114. 
، عــالم الكتــب الحديثــة ،  1دراســة أســموبية، ط –د. فتحــي يوســف أبــو مــراد ، شــعر أمـــل دنقــل  (79)

 .117م ، ص 2003إربد ، األردن، 
السيد تقي الدين السيد، نظرات في األسـموب القرآنـي، مجمة األزىـر، القـاىرة ، شـير ربيـع األول  (80)
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 .6ىـ، ص 1428
العامـــة فـــي الشـــعر والقـــص والمســـرح، الييئـــة  قـــراءة –د. صـــالح فضـــل، إنتـــاج الداللـــة األدبيـــة  (81)

 .42،  41م، ص 1993لقصور الثقافة، القاىرة، 
ــــيام القـــرآن الكـــريم فـــي شـــعر أمـــل دنقـــل، ط (82) ، دار األمـــين، 1د. إخـــالص فخـــري عمـــارة ، استم

 .55، 54م، ص 1997القاىرة، 
، ص 1989توفيق، ديوان " اليمامة الخضـراء "، الييئـة المصـرية العامـة لمكتـاب، القـاىرة ،بدر  (83)

165. 
 (.19سورة القصص، اآلية ) (84)
جامعـة القـاىرة ـ م ، 1980 -م1967اسي فــي مصـر مــن مشيور عبد غ األنـور، الشـعر الســي (85)

 ) رسالة ماجستير(. 394 – 392م، ص1993كمية دارالعموم ، 
 (.25سورة مريم، اآلية ) (86)
 .44محمد ميران السيد، ديوان " زمن الرطانات "، ص  (87)
 (.1سورة القمر، اآلية ) (88)
،  1/625حسن فتح البـاب، األعمـال الشـعرية الكاممـة، ديـوان " وردة كنـت فـي النيـل خبأتيـا "،  (89)

626. 
 – 58و المصـرية، القـاىرة، د.ت،  ص ، مكتبـة األنجمـ4د. إبراىيم أنيس، األصوات المغوية، ط (90)

60. 
د. عبـــد الناصـــر حســــن، نصـــوص شـــعرية ودراســــات نقديـــة فــــي األدب الــــعربي  الحـــديث، ص  (91)

246. 
 .88دراسـة في تــوظيف الشخصيات التراثية، ص –د. أحمد مجاىد ، أشكال التناص الشعري  (92)
 .297لعيد اآلتي"، ص أمل دنقل، األعمال الشعرية الكاممة، ديوان " ا (93)
 (.15سورة يوسف، اآلية ) (94)
 (.31سورة يوسف، اآلية ) (95)
 (.4سورة مريم، اآلية ) (96)
 (.93سورة يوسف، اآلية ) (97)
 (.84سورة يوسف، اآلية ) (98)
 (.85سورة يوسف، اآلية ) (99)
النيضـة  المصـرية، ، مكتبـة 1د. عبد العاطي كيوان، التناص القرآني في شـعر أمـل دنقـل، ط (100)

 .55، 54م، ص 1998القاىرة، 
يقول غ عز وجل: " وىزي إليكي بجذع النخمة تساقط عميك رطًبا جنًيا "، انظر:  سـورة مـريم،  (101)

 (.25اآلية )
 .2/32حسـن فتح الباب، األعمـال الشعرية الكاممة، ديوان" مـواويل النيل المياجر"،  (102)
قدس عن خيانة ييوذا:" ثم إن ييوذا اإلسخـريوطي واحـد مـن االثنـن عشـر، ورد في الكتاب الم (103)

ــييم. ولمــا ســـمعوا فــــرحوا ، ووعــدوه أن يعطــوه فضــة. وكـــان  مضــن إلــن رؤســاء الكينــة ليســممو إل
يطمــب كيــف يســممو فــي فرصــة موافقــة ". انظــر: العيــد الجديــد، إنجيــل مــرقس، اإلصــحاح الرابــع 

 (.11، 10عشر، اآلية )
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 .2/103فاروق شوشة، األعمال الشعرية الكاممة، ديوان " ىئت لكي "،  (104)
 )المقدمة(. 7انظر: امرؤ القيس، ديوان امرئ القيس، ، ص  (105)
ـــامة لمكـــتاب، القـــاىرة،  –محمــد إبــراىيم أبــو ســنة، آفــاق شعـــرية  (106) دراســات، اليـــيئة المصــرية العـ

 .98، 97م، ص 1995
 .2/108ال الشعرية الكاممة، فاروق شوشة، األعم (107)

 
 


