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    :    :    :    :    صصصصــــــــــــــــــــــــملخملخملخملخ
يعد مصطلح التناص من املصطلحات 

بية احلداثية اليت دخلت النقد أالديب النقدية الغر 
احلديث عند العرب وترسيب تX االٓراء الغربية 
املتعددة حول مفهوم التناص ٕاىل النقد العريب 
عن طريق املثاقفة، فتعددت اجهتاداهتم يف 

 hولكن موضوع حبثنا هذا يتناول ، ترمجته وتأوي
احلديث عن التناص عند ٔاحد النقاد العرب 

u و ذ} يشلك ،محمد مفتاح : وهواملعارصين
حماورة وحماو{ لتكوين فكرة عن التناص عند 

وكيف اكنت قرائيته وآلياته التطبيقية ،الناقد 
  . عنده

النقد  –آليات  –التناص :  الاكمات املفتاحيةالاكمات املفتاحيةالاكمات املفتاحيةالاكمات املفتاحية
  .احلديث  –الشعر  –
  
  
  
  
  

Abstract: 
The term "convergence" is one of 

the modern Western monetary terms 

that have entered the modern literary 

criticism of the Arabs and the 

diversion of the many Western views 

on the concept of intermingling with 

the Arab criticism by means of 

acculturation, and their jurisprudence 

has been varied in its translation and 

interpretation, but this topic deals with 

the discussion of the rivalry of one of 

the contemporary Arab critics : 

Muhammad Muftah, and this is a 

dialogue and an attempt to form an 

idea of the rivalry of the critic, and 

how his reading and mechanisms 

applied to him. 
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Mechanisms - Cash - Poetry - Hadith. 
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        متهيدمتهيدمتهيدمتهيد
لقد عرف  مصطلح التناص عدة مقار�ت يف النقد العريب املعارص وذ} قبل ٔان يسـتقر ممزيا 

سا يف عنه يف النقد العريب ؤانه ات�ٔ يف مرجعيته املعرفية عليه، ٕاال ٔانه متزيه وفعاليته ٕامنا يمكنان ٔاسا
ا5راسة التطبيقية للنصوص ويف جتلياته داخل فضاء النص أالديب ا�ي خلق نوعا من التبادل 

  .والتحاور بني النصوص السابقة عليه
 ماذا تعين �لتناص ؟ ولكن أالمه ا�ي جيب ٔان: من هنا فٕان املسأ{ النقدية امللحة يه

ٔالي يشء يصلح التناص ٔاو يسـتعمل يف : نص هويدرس حبرفية وفنية يف املامرسة النقدية والتحليلية لل 
ٔان التناص وٕان اكن يراهن يف اشـتغا¯ النقدي عىل ٕاعادة بناء النص « التوظيف ا5اليل، وهذا يعين 

اع�دا عىل النصوص السابقة والالحقة اليت تفاعل معها، فٕان حقيقته ٕامنا تمكن يف وظائفه النقدية 
  (1)»ارس يف المتيزي بني النصوص املتفاع� واملتحاورة وآلياته ا±تلفة اليت قد تسعف ا5

وبناءا عىل ذ} مفا يه آليات التناص اليت تسمح للشاعر ٔان يتفاعل بشلك ٕاجيايب مع المنوذج 
الفين السابق عليه، �} سوف نقوم يف هذا الفصل مبقاربة االٓليات التناصية اليت اشـتغل علهيا النقاد 

ؤامحد جماهد عىل النصوص الشعرية العربية احلديثة، . فتاح، محمد بنيسمكحمد م : العرب املعارصون
وسـيكون الرتكزي عىل شعراء العرص احلديث من الوارد خصوصا اكلبياين وبدر شاكر السـياب وÀرك 
املالئكة ؤامل دنقل وغريمه ممن استندوا يف نصوصهم الشعرية عىل توظيف االٓليات انطالقا من 

 يؤدهيا مفهوم التناص النظرية النقدية العربية املعارصة ويه الوظيفة التحويلية الوظيفة أالساسـية اليت
ٕاذ ٔان أالمر ال يتعلق ٕ�عادة ٕانتاج املادة املقتبسة حبالهتا القامئة أالوىل، ولكن بتحويلها ونقلها « وا5اللية 
  )2(»وتبديلها 

عىل اجلانب العميل للنص لقد وضع الناقد محمد مفتاح آليات للتناص وتقنيات نصية تشـتغل 
فقد اختذ الناقد من التداعي . وحماو{ كشف داللته الرتكيبية واللغوية اليت تشلك هيلك ٔاو بناء النص

بقسميه الرتامكي والتقابيل آلية من آليات التناقص اليت تتحمك يف لك معلية تناصية من السابق 
  .جنازالمتطيط واالٕ : والالحق فقمت ذ} ٕاىل مكونني ٔاساسني هام

        طيط طيط طيط طيط ــ ــ ــ ــ م م م م ـ ـ ـ ـ الت الت الت الت : : : : ٔاوالٔاوالٔاوالٔاوال
ونعين به إالطناب وإالسهاب يف اللفظ واملعىن، وال . المتطيط يف جوهره معلية توسـيع للنص

يقصد به إالطناب اململ ا�ي عرف يف ا5رس البالغي القدمي وهو متدد يف وحدات النص البنائية 
ٔالصلية للنص، فالنص كوحدة داللية حيث تقتحم هذه الزوائد اللغوية البىن ا« اللفظية ٔاو الرتكيبية 

وكيان داليل ممتزي تتأىت وحدته من متطيط دال{ حمورية تكون مركزا دالليا يف النص، وهذا املركز ٔاو 
ٔاي تفجري مركزية النص مما ينتج عنه توسعا  )3(» Matriceبلفظ ) ريفاتري(ا5ال{ احملورية يعرب عهنا 

  : المتطيط حيصل يف منت النص بأشاكل خمتلفة ٔامههاللنص عن طريق ا5ال{ املركزية وهذا 
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  .ويعين اجلناس �لقلب ٔاو �لتصحيف ::::أالÀكرامأالÀكرامأالÀكرامأالÀكرام    ----1111
  .لمك –لسع، مX  –لوق، عسل  –الن، قول  –íل : فالقلب يكون مثال

  .)4(عرته –خنل، عرثة  –السهر، حنل  –íل، الزهر  –قال : والتصحيف يكون مثل
عىل مسـتوى الرتكيب ويكون ذ} عىل مسـتوى اللكمة وهو نوع من التالعب �ٔالصوات 

الواحدة ٔاو مجموعة من اللكامت ٕ�عادة ترتيب وتقليب ٔاصواهتا لتعطي معىن جديدا داخل صعيد البناء 
  .النيص وهو ما يساعد عىل توسعه املنت

ل تعمل عىل انسجام واك�ل النص يف ٕاطار تبنني عام يسهم يف تناس« ٕاذن فٕان آلية أالÀكرام 
 )5(»النص داخليا ٔاي يعمل عىل ٕاعادة تقليب ٔاوضاع لكامت خمتارة بصورة خمتلفة ٕالنتاج معىن ما 

: وحيصل ذ} اما عىل صعيد جذر اللكمة ٔاو عدة لكامت يف النص من خالل آلية الترصيف ٔايضا مثل
  .ٕاخل... نقول –قل  –يقول  –قول 

  :السـú املقطع الثاين مهناللسـياب، ) تعتمي(يف قصيدة ) Àuكرام(نقرٔا اجلناس 
  النور والظلامء« 

  :ٔاسطورة منحوتة يف الصخور
  مك ذاد �لنار،

  من ٔاسد صناري
  ومك ٔاخاف المنور،

  ٕانسان تX العصور
   !�لنور والنار 

  فأطفيئ مصباحنا ٔاطفئيه
  ولنطفئ التنور

  وندفن اخلزب فيه،
  يك ال تعيد الصخور

  ٔاسطورة للنار، ظلت تدور 
  ا فهياحىت غدا ٔاول م

  .وليل القبور –آخر ما فينا 
  وليل القبور.ٔاول ما فهيا

  )6(» !وتسبيح القبور
  :ٕان أالÀكرام يف هذا املقطع حتدد يف النقاط االٓتية
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  .الصخور –الصخر  - 1
  .لنطفئ –ٔاطفئيه  –فأطفئ  - 2
  .فينا –فهيا  –فيه  –يف  - 3
  .منور –المنور  - 4

ت يف متطيط النص وتناسh وتوسـيعه وتاكثره عىل لك هذه التغريات املنفردة الواحدة سامه
  .كتبت لتنتج دالالت جديدة من مفردات خاصة �لشاعر ونصه –ٔاساس مواد ٔاولية 

  ))))القلب املاكينالقلب املاكينالقلب املاكينالقلب املاكين((((الباكرام الباكرام الباكرام الباكرام     ----2222
حاول فيه ٔان يعطي للتناص آلية ٔاسلوبية جفاء ) نسـبة ٕاىل محمد مفتاح(وهو مصطلح مفتا	 
اكين هبذا uمس حترزا عن القلب uعاليل بقلب الياء والواو ومجعهام بـ الباكرام ا�ي يسمى �لقلب امل

من حروف الع�، والقلب املاكين يف عمل الرصف هو قلب احلروف وتقليهبا وتغيري يف ترتيب حروف 
اللكمة املفردة عن الصيغة الطبيعية لها ٔاي املعروفة عن طريق تقدمي بعض احلروف وتأخري بعضها مما 

  .تناسال داخليا للنصينتج ٕالينا 
و الباكرام آلية متطيطية تقوم عىل تطوير دال{ صغرية ٔاو حدث صغري عن طريق الرسد 

ؤاما اللكمة احملور فقد كون « والوصف واحلوار واحلشو وهذه االٓلية تسهم يف تعضيده النص دالليا 
تكون غائبة متاما عن مكونة تراكام يثري انتباه القارئ احلصيف، وقد . ٔاصواهتا مشتتة طوال النص

لبدر ) ٔانشودة املطر(ومثال ذ} يف قصيدته  )7(»... النص، ولكنه يبىن علهيا، وقد تكون حارضة فيه
  :شاكر السـياب، حيث يقول يف املقطع الثاين

  وقطرة فقطرة تذوب يف املطر
  وكركر أالطفال يف عرائس الكروم

  ودغدغت صوت العصافري عىل الشجر
  ...ٔانشودة املطر

  )8(»... مطر
فهذا أالمر يسهم يف خلق مع� المتطيط انطالقا من " املطر"فقد بنيت القصيدة عىل لكمة 

" ال النافية " دال{ ٔاو لكمة حمورية، وكذ} جند قصيدة محمد العيد آل خليفة اليت يتحدث فهيا عن 
  : حيث يقول دون ٔان يبيهنا يف �مه

  ـمعللكمتـني جت***    ما لكمـة واحـدة       
  بتـX مث تقطـع***    تصـل هـذه لنا       

  مهنا عىل من يطمع***    تسل رمـحني مـعا      
  )9(»يأىب السخا ومينع ***    فهـي سالح لك مـن    
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  .عىل ٔان هذه االٓلية ظنية ختمينية حتتاج ٕاىل انتباه من القارئ ٔاو معل منه ال جنازها
خصوصا الشعر، فالشاعر قد يلجأ ٕاىل وسائل متعددة ٕان الرشح ٔاساس لك خطاب، و { : : : : الالالالرشرشرشرشحححح    ----3333

فقد يدرج الشاعر فكرة القصيدة يف البيت أالول يتعرض لها �لرشح  )10(}تنمتي لكها ٕاىل هذا املفهوم 
والمتطيط يف �يق أالبيات وقد يسـتعري قوال، ٔاو مثال معروفا ليجعh يف الوسط ٔاو يف أالخري مث 

الرشح بواسطة الهوامش بقصد ٕايضاح دال{ غامضة ٔاو (غ، وقد يمت ميططه وذ} بتقليبه يف عدة صي
تعريف رمز ٔاو عمل معني، وقد يكون الرشح عن طريق الهوامش ٕاما داخل فضاء الصفحة بعد انهتاء 

  ).القصيدة ٔاو بعد هناية ا�موعة الشعرية
عد و آلية الرشح قد تكون داخل النص عن طريق غري الهوامش فقد يقع داخل املنت ب

  .العنوان مبارشة مما جيعh آلية من آليات النص الشعري ومتطيطه
من رؤ, (وجند صورة آلية الرشح اليت تمت بني العنوان ومنت القصيدة ما نقرٔا يف قصيدة 

  :للسـياب حيث يقول) فواكي
  من رؤ, فواكي                     عنوان القصيدة
حمورا ٔاساسـيا يف �ء ) عنوان القصيدة(ول نالحظ هنا ٔان الشاعر جعل عنوان البيت االٔ 

املقطوعة ٔاو القصيدة مث مططه يف صيغ خمتلفة من عناوين فرعية ورشح داخل املنت الشعري، وهو 
. وسـي� قد اعمتد فهيا الاكتب عىل المتطيط وذ} �سـتعام¯ البعد التفسريي للفكرة اليت حاول رش.ا

ا اكن شعرا ٕاذ تكون يف القصيدة لكمة حمورية تدور �} اكن الرشح ٔاساس لك خطاب و�ٔالخص ٕاذ
  .حولها القصيدة لكها

  فواكي اكتب يف البعثة اليسوعية (
  يف هريوشـú، جن من هول ما شاهده

  رشح داخل منت القصيدة)                    غداة رضبت �لقنب� ا�رية
  عنوان فرعي  كونغاي، كونغاي... هياي

  منت القصيدة    املساء ما زال قوس ٔابيك يقلق 
  :بأجفع الر0ء

  عنوان فرعي   "كونغاي، كونغاي... هياي"
  فيفزع الصغار يف ا5روب 

  )11( !كونغاي، كونغاي : من رجع
  .واكن نكره فعرفه الشاعر داخل املنت وبعد العنوان مبارشة" فواكي"ٕاذ مت رشح uمس 

  :للسـياب ونقد المنط االٓيت) رام ذات العامد(كام نالحظ آلية الرشح ٔايضا يف قصيدة 
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  عنوان النص الشعري        ارم ذات العامد 
  بىن جنة لينافس هبا جنة " شداد بن عاد " عند املسلمني ٔان ( 

  »ارم«وحني ٔاهX هللا قوم عاد، اختلقت » ارم«هللا، يه 
  وظلت تطوف، ويه مسـتوردة، يف أالرض ال يراها ٕانسان ٕاال 

  .رشح داخل منت القصيدة                ) سعيد من انفتح ¯ �هبا مرة يف لك ٔاربعني عاما، و 
  بداية القصيدة    من خلل ا5خان من سـياكره، 

  من خلل ا5خان « 
  من قدح الشاي وقد نرش، وهو يلتوي، ٕازارة

  )12(»ليحجب الزمان واملاكن،

العنوان  لقد 5د الشاعر للفكرة عن طريق آلية الرشح والتوضيح والتفسري بعد ٔان ذكر
مبارشة، أالمر ا�ي مكن القارئ من تشكيل تصور عام عن هذه أالمة الغابرة ليك تنفتح 5ى القارئ 
بعض الرموز والشفرات من 7ة، ومن 7ة ٔاخرى يرى مدى التالعب واحلوار ا�ي سوف يمت يف 

  –ءة برشى الربا –القصيدة حول املوضوع ومثال ذ} ٔايضا يف قصيدة محمد العيد آل خليفة 
  ٔاعلنوا البرشى فرادى ونيني         جاء نرص هللا والفتح املبني

  اطرحوا عنمك تبارحي اجلوى         وافرحوا فاليوم عيد املصلحني
  )13(خرج إالصالح من حمنته             وهو عايل الرٔاس وضاح اجلبني 

ها ولك ما تاله رشح فنجد ٔان البيت أالول من هذه القصيدة هو النواة املعنوية وأالساسـية ل 
  .وتوضيح ¯

        : : : : التكرارالتكرارالتكرارالتكرار    ----4444
وقد . )14(وتقوم هذه االٓلية عىل مسـتوى أالصوات واللكامت والصيغ متجلية يف الرتامك والتباين 

يف (يتجاوز التكرار الصيغ اللغوية ليكون التكرار يف املعاين املمتث� ولكن خمتلفة ولكن بصيغ خمتلفة يف ا 
وهو ما جيعل كوهنا ٔاخرى مبجرد ما ختضع للتكرار، ٕاذ ... دة املكررة يه يهاللغة الشعرية ال تظل الوح

   )15(...)ٔاننا نقرٔا يف املقطع املكرر شيئا آخر
ويعترب التكرار ٔاسلو� من أالساليب احلديثة يف الشعر املعارص �لرمغ من وجوده يف الشعر 

الت فنية نفسـية وما حيدثه من العريب القدمي، ويعد يف أالدب احلديث ظاهرة فنية �رزة لها دال
يالمس العديد من املقاطع يف الشعر " جحار " موقف وتأويل ٔاو انفعال عند القارئ، فتكرار اللكمة 

احلديث وذ} مما يضيفه uمس من معلية متطيط للنص الشعري ٕاضافة ٕاىل امجلالية والنوعية ٔاثناء 
  .تأدية وظيفته

ص الشعري احلديث، ٕاذ تساعد عىل انسجامه ٕايقاعيا وتاكد ظاهرة التكرار ٔان تشـيع يف الن
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  ) ٔالين غريب(ودالليا، ونلمح التكرار يف صوت السـياب يف قصيدة 
  ٔالين غريب « 

  ٔالن العراق احلبيب
  بعيد، وٕاين هنا يف اشتياق 

  عراق: ٔاíدي... ٕاليه، ٕالهيا
  و ٔاما هززت الغصون 
  :مفا يتساقط غري الردى

  جحار
  جحار وما من مثار

  ينديه بعض ا5م  جحار
  جحار ندايئ، وخصر مفي 

  )16(»... ورجالي رحي جتوب القفار

ٕاذ مت تكراراها مخس مرات مما معل ذ} عىل ز,دة ) جحار(حصل التكرار هنا يف املفردة 
النص مخسة ٔاشطر ٔاخرى بفضل معلية التكرار اليت مططت النص ماكنيا وكشفت يف الوقت ذاته 

إالحساس �لغربة والعجز والضيق والالجدوى، ٔاما التكرار احلاصل عىل املعىن العام املمتركز يف 
  )العودة جليكور(مسـتوى ٔاكرب من املفردة الواحدة فنجده واحض صوت آخر للسـياب، يف قصيدة 

  عىل جواد احلمل أالشهب « 
  ٔارسيت عرب التالل 

  ٔاهرب مهنا، من ذراها الطوال
  من سوقها املكتظ �لبائعني

  ب من صبحها املتع
  من ليلها الناحب والعابرين،

  من نورها الغهيب،
  من رهبا املغسول �مخلر،
  من عارها ا±بوء �لزهر

  )17(»من موهتا الساري عىل الهنر 
مثاين مرات، ) مضاف ٕاليه+ الضمري العائد عىل جيكور + امس + من (ٕاذ تكررت املتوالية 

دال{ uشتياق جليكور والتلهف ٔالجواهئا،  مسامه يف متطيط النص وانسجامه ٕايقاعيا ودالليا مؤكدة
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حىت جاءت العودة الروحية ٕاىل البقعة ٔالن الهرب ليس هرو� ماكنيا ولكنه شعور خاص، ٔالن الشاعر 
ويتفامق أالثر ا�ي حيدثه التكرار يف متدد النص .. رسعان ما جيد نفسه بني تX أالجواء اليت نشأ فهيا

  .قاطع الشعريةوتوسعه عندما يقع عىل مسـتوى امل
  :للسـياب، ٕاذ يقول فهيا) مىت نلتقي(ولنتابع ٔايضا قصيدة 

  ٔاال يألك الرعب منا الضلوع « 
  ٕاذا ما نظرí ٕاىل ظل تينه 

  فالحت لنا من ظالم، قلوع 
  هتدهدها مغغامت حزينة ؟ 

  ٔاال يألك الرعب منا الضلوع ؟
  ٔاال يرعب منا الضلوع 

  ٕاذا ما نظرí ٕاىل ظل تينه 
  من ظالم، قلوع فالحت لنا،

  هتدهدها مغغامت حزينة ؟ 
  )18(»ٔاال يألك الرعب منا الضلوع ؟

ٔاال (و) ٔاال يألك الرعب منا الضلوع(ٕاذ نالحظ هنا التكرار عىل مسـتوى امجللتني ٔاو الشطرين 
فقد ٔاسهام تكرارهام يف متطيط النص ومتديده مث املقطع أالول ا�ي تكرر يف هناية ) تتحجر منا العيون

وهذا التكرار عىل مسـتوى املقاطع (وهو ما ٔاسهم ٕاسهاما فاعال يف ز,دة فضاء النص الكتايب  النص، 
يو5 5ى القارئ ٕاحساسا دامئا �لعودة ٕاىل بداية النص مع uحتفاظ برغبته يف مواص� الرح� حىت 

من التكرار ا�ي الهناية، وهكذا فهو هنا ٔاشـبه ما يكون �حللقة ا5ائرية اليت ال تنهتـي، وهذا النوع 
، كام )19(يساعد عىل تناسل النص وتوا5ه حىت هنايته اليت يه البداية ٔاصال) ا5وري(نصفه �لتكرار 

هو تكرار يلزم بتكرار بيت نفسه ٔاي توقيف املعىن ليبدٔا معىن (يسمى هذا التكرار بتكرار املقطع 
يعها، وقد اسـتخصه كثري من آخر، وهو ال ينجح يف القصيدة اليت تقدم فكرة عامة ال ميكن تقط 

،فٕاذن مثة تناسب حريك ٔاضفاه هذا )20()الشعراء املعارصين وهو يقوم بدور أالفضل واخلامتة للقصيدة
التكرار عىل توليد دالالت جديدة معينة تسهم يف متطيط الشلك البنايئ العام للقصيدة وهو ما اكنت 

ديدة لكام انهتت ا5ال{ السابقة، وكذ} ما جعل يف عليه امجل� املكررة لبؤرة حمورية تبدٔا دالالهتا اجل
  .التكرار العبارة حدث تغيري ٔانقذ القصيدة من الرÀبة

كام يربز تكرار العبارة الشعرية يف ٕا0رة ا5هشة وحرارة السـياق إالبداعي وتأثري احلراكت 
فكر الشعري، و5ام تنوعت املتتالية واملتنوعة مما حيقق التواصل امجلايل للنص والتمنية إالبداعية لل

العبارة فتكرارها يشحذ الشاعر مرتكزا يف خلق معىن جديد لبنية النص املتناص ويصبح فيه التكرار 
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وسـي� ٕاىل توا5 النص من نص وٕاثراء املوقف الشاعري ويشحذ الشعور ٕاىل حد إالمالء وجند ٔان 
لشاعر املعارص يلجأ ٕاىل الشعر انطالقا القصيدة العربية املعارصة ختتلف عن القصيدة التقليدية ؤان ا

من جتربة شعورية، هذه التجربة ٔاهلمت للقصيدة نظاما فنيا خاصا يعمتد ٔاساسا عىل ٕاشاكل وهو 
التكرار حيث جند ٔاسلوب التكرار مثh مثل ٔاي ٔاسلوب آخر حيتوي عىل ٕاماكنيات تعبريية وتدفقات 

" محمود درويش"التكرار يتجسد يف ديوان  شعورية ٔادت ٕاىل متطيط املنت الشعري املعارص، وهذا
  :وهو مدحي الظل العايل، يقول الشاعر

  ال مفر.. حارص حارصك(( 
  سقطت ذراعك فالتقطها 

  ال مفر .. وارضب عدوك
  فالتقطين .. وسقطت قربك

  فأنت االٓن حر .. وارضب عدوك يب
  قتالك، ٔاو جراحك فيك ذخرية

  ال مفر .. ارضب عدوك: فارضب هبا
 íٔاشالؤ íٔاسامؤ  

  حارص حصارك �جلنون 
  )21())و�جلنون 

حيث جند تكرار أالصوات ا�هورة اليت تعمتد عىل ذبذبة أالوÀر الصوتية، فتكرر صوت الراء 
ٕاخل فالشاعر هنا يصور لنا الثورة ذروهتا املأساوية ٔاي ال ... واهلمزة والياء والعني والنون) مرة 18(

مجيع النوا	، وهذا ما جعل التكرار ¯ داللته يف هذه  هروب من العدو بل جيب حمارصته من
مما زاد يف متطيط النص عىل مسـتوى الكثافة ...) احلرية –احلصار  –قربك (العبارات من خالل 

  .اللغوية
  :وقد تتكرر اللكمة بعينا سواء اكنت اسام ٔاو فعال، كام جمده يف قول محمود درويش

  بر –ويكون (( 
  غمي  –ويكون 
  قتل  –ويكون 
  سبت  –ويكون 
  )22())صربا  –ويكون 

عدة مرات يف النص، مما ٔاشاع نوعا من احلركة بتحو¯ ٕاىل فاص� " يكون"لقد تكرر الفعل 
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زمنية، فهو ينتقل من زمن الرب والصفاء ٕاىل uكفهرار والغمي وتكون املفاجأة ٕ�مطار الغمي دامئا وتتواىل 
يتكرر الفعل املضارع فتتواىل أالحداث وتتسارع، كام جند أالحداث ٕاىل حدوث جمزرة صربا املؤملة ف 

  :تكرار uمس يف هذا املقطع
  لكب البحر ٔابيض (( 

  لك يشء ٔابيض 
  بيضاء دهشتنا 

  و هذا الكون ٔابيض 
  ٔاصدقايئ 

  و املالئكة الصغار 
  وصورة أالعداء 

  ٔابيض، لك يشء، صورة بيضاء، هذا البحر، ملء البحر، 
  )23())ٔابيض 

بيضاء، فاملالحظ هنا تكرار الصمت، وا�ي يرمز ¯ �لبياض  –لكمة ٔابيض فهو يكرر 
والصمت يعين السكون الطويل، وقد مقنا بعملية ٕاحصائية لنسـبة تكرار الفعل وuمس يف قصيدة 

  :فوجدت طغيان uمسية عىل الفعلية بيK تساوهيا يف املقطع أالول كام سـيتبني يف اجلدول التايل
تكرار البنية 

  الفعلية
  تكرارا البنية uمسية 

  يكون 
  يكون 
  يكون 
  يكون 
  يكون 

  

  دهشتنا  –بيضاء  –يشء  –لك  –ٔابيض –البحر  –لكه 
  ٔاصدقايئ  –ٔابيض  –الكون  –هذا  –خطوتنا  –ليلتنا 

  ٔابيض  –أالعداء  –بيضاء  –صورة  –الصغار  –املالئكة 
  ملئ  –البحر  –هذا  –بيضاء  –صورة  –يشء  –لك 

  ٔابيض  –بحر ال 

  

تكرار uمس والفعل اكن متساوي سـبعة مرات للك مهنا ويه يف : جند يف الالفتة أالوىل
الالفتة الثانية تكرار uمس بنسـبة ٔاكرب من الفعل، فالتكرار يلعب دورا ٔاساسـيا يف بنية النص 

عىل مسـتوى الشعري عن طريق آلية المتطيط من يزيد يف جحم النص �ٕالضافة ٕاىل ا5ور ا5اليل 
  .الصيغة والرتكيب

وقد يكون التكرار عن طريق تكرار الصورة واليت يتخذها الشاعر سبيال للتأثري يف املتلقي، 
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  :وهو ما جنده يف ديوان مدحي الظل العايل حملمود درويش فيقول
  íيم قليال، , ابنيت، íيم قليال 

  الطائرات تعضين، وتعض ما يف القلب من عسل 
  ق النحل، íيم فنايم يف طري

  قبل ٔان ٔاحصو قتيال 
  الطائرات تطري من غرف جماورة ٕاىل امحلام، فاضطجعي
  عىل درجات هذا السمل احلجري، وانتهبـي ٕاذا اقرتبت 

  شظا,ها كثريا منك وارجتعي قليال
  íيم قليال 

  كنا حنبك، , ابنيت 
  كنا نعد عىل ٔاصابع كفك اليرسى مسريتنا

  وننقصها رحيال 
   íيم قليال

  الطائرات تطري وأالجشار هتوي
  واملباين، ختزب الساكن، فاختبيئ بأغنييت أالخرية، ٔاو بطلقيت أالخرية , ابنيت 

  وتوسديين كنت حفام ٔام قتيال 
  )í (()24يم قليال 

تتشلك الصورة يف هذا املقطع من مدينة بريوت ليال ويه يف حا{ القصف اجلوي، فنالحظ 
التصويرية، منو شـبكة متالمحة من ا5الالت ٔادت ٕاىل حيوية القصيدة  التكرارات لعدد من املشاهد

وتشكيل صورة ذهنية 5ى القارئ، ومتكني جتسـيد هذا التكرار ا�ي يتصاعد دالليا عىل املسـتويني 
  :أالفقي والعمودي، بتوضيح التوتر والتفاعل يف البناء النيص للقصيدة �±طط االٓيت

ما يكون ٕاىل فن الرمس ٕاال ٔان الشاعر رمس اللكامت، فهو يرمس هذا اللون من إالبداع ٔاقرب 
لنا لوحة �مية معربة عن هلع الساكن وحتطم أالجشار وكرثة الغارات، والهدم حلد يصل ٕاىل ٔان 
جدران املنازل تتحطم فوق رؤوس أالبر,ء Rٔهنا كومة من الفحم فلقد جسد الواقع يف ٔالفاظ شعرية 

واقع وRٔننا نعيش هذه املأساة ويه حاص� ٔامام ٔاعيننا فهذه أاللفاظ متكررة فاكن تناصه داخليا مع ال
اكنت مقوما فنيا جسد ٔابعاد املاكن، وتتوحض 5ينا الصورة يف هذا املقطع عن طريق ) íيم قليال(

ويه اسـتعارة مكنية وجند الكناية يف ) الطائرات تعضين(مجموعة من uسـتعارات والكنا,ت ٔامهها 
جشار هتوي فاكن جتسـيد هذا التكرار ا�ي يتصاعد دالليا عىل املسـتويني أالفقي والعمودي االٔ : قو¯
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بتوضيح التوتر والتفاعل يف البناء النيص للقصيدة وٕاذا  سامه هذا التكرار يف متطيط النص وانسجامه 
اكنت هذه ٕايقاعيا ودالليا مؤكدة حا{ القصف املتواصل واملسـمتر بصورة فضيعة وعن طريق التكرار 

  . املشاهد ا5رامية اليت تشري ٕاىل رصاع الهيلك العام ل�و{ وصفه الشاعر يف القصيدة كلك
  .ميثل توزيع البيئة التكرارية عىل مسافة القصيدة) ع(حمور الرتاتيب 

  .يتكرر بنفس النسـبة واملسافة تناسبيا مع حا{ القصيدة" أ "ٔاما حمور الفواصل يبقى الرمز 
هذه العبارة اليت تكررت ست مرات مما ٔافىض عىل ) íيم قليال(ميثل العبارة ٔا           

  .القصيدة حيوية كام ٔافىض علهيا كثافة درامية مسرتس� وزاد يف كثافة القصيدة الشعرية كلك
ومن خالل تتبعنا 5يوان مدحي الظل العايل اسـتوقفتين صورة الوطن أالم فلسطني ممث� يف 

  : فر قامس، وخاصة  صربا، ا�ي كررها الشاعر يف املقطع حيث يقولدير ,سني، ك: مدهنا
  تغطي صدرها العاري بأغنية الوداع –صربا (( 

  متزق صدرها املكشوف –صربا 
  ختاف الليل، تسـنده لركبهتا –صربا 

  صربا تنام وخنجر الفايش يصحو
  من تنادي.. صربا تنادي

  تقاطع شاعرين عىل جسد –صربا 
  وح يف جحرنزول الر   –صربا 

  ال ٔاحد –و صربا 
  )25())هوية عرصí حىت أالبد  –صربا  

فالشاعر هنا يصور لنا صورة صربا يف حا{ لقتل، فقد تكررت هذه اللكمة يف بداية لك 
احلرب، : مقطع من أالبيات الشعرية، كام يتجىل ٔامامنا تكرار واحض جيل من خالل اللقطتني التاليتني

ا5مار، uغتصاب، uهنيار، ميوت، امليتون، احلصار، وتكرار : اللهتاماملوت بواسطة ٔالفاظ حتمل د
  : صورة احلرب من خالل الطائرات، اقتل يف قو¯

  ٔاí ٔاول القتىل وآخر من ميوت(( 
  فالشعوب تعودت ٔان تدفن املوىت 

  عرشين قرí اكن سفاحا معهم
  )26())اكن خيفي بسمته يف دمعته 
وا5مار والقتل ؤاشاكهلام يه مأساة الشاعر ومعاíته يف هذه احلياة  ٕاذن فتكراره لصوت احلرب

وهذه املشاهد البرصية تتكرر لك يوم، بل لك ساعة، صورة عنيفة ميارسها املسـتعمر ضد هذا 
  .الشعب املظلوم
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تعرب ع التكرار : و يف أالخري نرى ٔان محمود درويش اسـتعمل التكرار من 7تني، اجلهة أالوىل
ظاهرة لغوية ضاربة جبذورها يف تراث أالدب العريب، ومن اجلهة اكن مبثابة النافذة اليت تفتح �عتباره 

  .لنا جمال التساؤالت والبحث ٔاكرث يف معق أالفاكر
        ) ) ) ) التصحيفيةالتصحيفيةالتصحيفيةالتصحيفية((((ٔايقونة الكتابة ٔايقونة الكتابة ٔايقونة الكتابة ٔايقونة الكتابة     ----5555

ويه االٓلية اليت تمت بواسطة اسـتغالل فضاء الصفحات اكٕالفادة من البياض عن طريق ملئه (
وعىل هذا أالساس  )27()لتخطيطات فضال عن اختيار جانب معني من الصفحة للكتابة�لرسوم وا

جتاوز اللكامت املتشاهبة ٔاو تباعدها وارتباط املقوالت النحوية ببعضها ٔاو اتساع الفضاء (ميكن اعتبار 
يدخل  كام )28()ا�ي حتتh ٔاو ضيقه يه ٔاشـياء لها دالالهتا يف اخلطاب الشعري اعتبارا ملفهوم أاليقون

الشلك الطباعي للنص ٔاي الفراغات بني اللكامت وشلك اللكامت وشلك القصيدة عىل الصفحة، 
وسـي� ٔاخرى من وسائل هذه االٓلية، ٕاذ تسهم لك هذه أالمور يف متطيط النص وتوسع فضائه الكتايب 

ية مقاطع، حيث قسم النص يف البداية ٕاىل مثان ) أالسلحة وأالطفال(كام يفعل السـياب مثال يف قصيدة 
أالمر ا�ي زاد من فضاء النص الكتايب عىل مسـتوى الصفحة، كام جند ٔان البياض املرتوك بني قسم 
وآخر يف هذه القصيدة يتسع لكتابة مخسة ٔاشطر تقريبا، وهذا ٕاذا اسـتثنينا التكرار احلاصل لبعض 

  .املقاطع اليت ٔاسهمت يه أالخرى يف متطيط النص
  ) رصاص –عتيق  –حيد (تغري للمفردات التالية فعىل صعيد الشلك الطباعي امل 

  :نالحظ التحوير االٓيت يف القصيدة كام ييل
  ـيق..............حديد عتيـ) ( 1(

  ص.............رصا                  
  حديد عتيق) ( 2(   

 !حديد عتيق             
  حفىت Rٔن الهواء) ص ....رصا  
  رصاص، وحىت Rٔن الطريق  
  .حديد عتيق  

  )يد ...........حد) ( 3( 
  ملن لك هذا احلديد ؟  

  ص...............رصا      
  )ملن لك هذا الرصاص ؟   

  رصاص، رصاص، رصاص، رصاص ) ( 4( 
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  )..حديد عتيق   
  )29() !لكون جديد                             

بقية حبرف طباعي ٔاكرب من ) عتيق  –رصاص  –حديد ( لقد متت كتابة هذه املفردات 
املفردات، نلمح ٔايضا اسـتغالل الثلث أالوسط من الصفحة يف الكتابة، ولك هذا سامه يف متطيط 
النص وجعh ٔاكرب جحام لو كتب �لكتابة العادية بفضل االٓلية الكتابية ٔاو التصحيفية اليت جتسدت فعال 

  .يف هذا النص الشعري املطول
قصائد حب عىل بوا�ت ( البيايت السـú  كام نلمح اسـتغالل فضاء الصفحات ٔايضا يف مجموعة

فهو ٕاىل جانب توزيعه القصيدة بني عدد من املقاطع املرمقة، وتكرار بعض املقاطع واجلل، ) العامل السـبع
التخطيطات الفنية، تتوقف يف الصفحة الواحدة  ونراه يعمد ٕاىل ز,دة فضاء النص بشغh �لرسوم و

  ):عني مشس(ثالث من قصيدة مثال عىل هذا املقطع وهو املقطع ال 
  )30()عني الشمس : تقودين ٔامعى ٕاىل منفاي( 

  ٔان الصفحة قد ال تشغل ٕاال لكامت قلي� ففي) املوت والقنديل(يف حني نرى يف مجموعة 
  : املقطع السابق نقرٔا للبيايت

  وطين املنفى(( 
  )31())منفاي اللكامت 

  .مهنا التخطيطات والرسوم الفنيةوهكذا بقية صفحات ا�موعة اليت شغل القسم االٔكرب 
لك هذه االٓليات معلت عىل متطيط النص وزادت من فضائه النيص، وقد يقوم القارئ ٔايضا 
بدوره يف ٕاجناز متطيط آخر ما هو ٕاال نتيجة فعل قرايئ لشلك من ٔاشاكل المتدد الكتايب ا�ي مئال 

  .الصفحة عند حتبري النص الشعري
  :للبيايت يقرٔا املتلقي)) ة يف احلدائق الطاغوية سأنصب لمك خمي(( و يف قصيدة 

  )32())احلياة : عقوبيت(( 
ٕان القارئ قد يفاجأ مبثل هذه اللكامت ٔالنه اعتاد ٔان يقرٔا مقطعا ٔاو عىل أالقل سطورا يف 

  الصفحات السابقة من القصيدة ولكنه وجد هنا عىل لك صفحة خطورة من أالول
  .جديدةٕاعادة تأويلها مع لك قراءة : الثاين

ٕان هذه الصفحة بلكامهتا القلي� قد شغلت القارئ �لقدر نفسه ٔاو ٔاكرث مما شغلته الصفحات 
  )33(السابقة وهو نوع من متطيط النص عن طريق القراءة والتأويل 

        ))))ا�اورةا�اورةا�اورةا�اورة((((uسـتعارة uسـتعارة uسـتعارة uسـتعارة     ----6666
) ه ومكنيةترصحيي(فاالسـتعارة تكون بأنواعها ا±تلفة من مرحشة ا±تلفة من مرحشة وجمردة ومطلقة 

  .فهـي تقوم بدور جوهري يف لك خطاب والسـú الشعر، ملا تنقل من حياة يف القصيدة
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، ٔاما بنية ا�اورة )34(وهكذا فٕاننا جند يف بداية القصيدة ٔابياÀ تنقل ا�رد ٕاىل حمسوس 
فتتحقق بواسطة آليات التصوير الشعري سواء عىل ٔاساس مسـتوى أالجزاء ٔاو املسـتوى اللكي للنص 

ا�اورة تعين يف النص مثة معىن آخر يريده الشاعر من وراء هذه امجل� ٔاو النص الشعري، ٔاي مثة و 
للنص ٕاذ يمت ) معىن املعىن(معىن جماور هو املقصود من هذه املقو{ ٔاو النص اللكي وقد يسمى 

القارئ uنتقال من النص الظاهر ٕاىل النص التكوين ا�ي ينتجه املتلقي عرب التأويل ٔاو بفضل 
  .المنوذ[ ا�ي جيمع بني القراءتني السطحية والعميقة
ا�ي يرحشه املتلقي عرب التأويل فٕانه قد ) ا�اورة(و عندما يلجا الشاعر ٕاىل هذا أالسلوب 

  .)35(يضطر ٕاىل متطيط نصه ٔالنه جلأ ٕاىل طريقه صعبة يف التعبري قصد الفرادة والمتيزي
  )ودة املطرٔانش(فعندما يقول السـياب يف قصيدته 

  عيناك غابتا خنيل ساعة حسر" 
  )36("ٔاو رشفتان راح ينأى عهنام القمر

لكننا جند الفرق عىل صعيد المك من " عيناك مجيلتان " ف�ٔن املقصود من قو¯ هذا هو 
اللكامت واحض جيل بني القولني، فقد ٔاوجد يف القصيدة متوسعا ٔالنه ٔاراد ٔان يقول هذا املعىن حبيث ٔانه 

بسهو{ ٕاال من خالل ربط احللقات وضبط العالئق املشرتكة، قصد اخلروج �ملعىن الثاين ا�ي ال يفهم 
  .يقصده الشاعر ويكونه القارئ ٔاو املتلقي

عن طريق آلية التصوير ٔالجزاء النص ٔاو املعىن الثاين ) uسـتعارة(فتحققت بنية ا�اورة 
املعىن أالول ٔاو أالصيل املقصود من وراء  ا�ي يدك عىل ٔاساس تأويل القارئ ٔاو املتلقي ٕاذ حندد

التشكيل الظاهري اللغوي للقصيدة من خالل رصد صفات العينني ا�ي يشـبه بأشـياء موجودة يف 
لنتحول بعذ} بعد 7د تأوييل خاص مطعام ببيتني الروافد ) رشفتان –غابتا النخيل (ٔارض الواقع 

  .الثقافية
والتفاعل معه ومن مث يأخذ املعىن تو7ه الشعري داخل كام احتضان النص احلارض للنص الغائب 

  ٕاىل املعىن الثاين ا�ي يدرك من خالل انتقاء املعىن أالول يف الواقع، ولو ٔاراد –السـياق اخلاص 
الشاعر ٔان يقول املعىن بأسلوب واحض غري سنتلو ودون اسـتعامل ا�اورة ملا احتاج ٕاىل هذا 

  .طريق uسـتعارة ملعىن آخر قصد به الشاعر الفرادة الشعرية المتطيط ولكنه ٔاراد متطيط نصه عن
        إالجياز إالجياز إالجياز إالجياز : : : : 0000نيانيانيانيا    - - - - 

خيتلف إالجياز عن المتطيط، فهو ال يتحدد يف النص كام يف المتطيط، فإالجياز يف النص قد ال 
يكشف عنه بواسطة القراءة املبارشة للنص ٔاو رؤية الفضاء اللكي ¯، ولكن قد حيصل هذا أالمر عن 

  .لتأويل والتداعي ؤانه شيئا ما ٔاكرب يقف وراء هذا النص الغامض مثالطريق ا
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ٕان التقليص ٔاو إالجياز هبذه الطريقة قد يكون مؤد, ٔاساسا ٕاىل تشويه هذه النصوص املراد 
توظيفها يف نص آخر، وقد يكون التقليص دافعا ٕاىل ٔابرز بعض النصوص ٔاو ا5الالت املرادة من قبل 

7ة ٔاخرى ٕاىل القضاء عىل بعض أالجزاء الزائدة واحلشو ا�ي يشوب عىل الشاعر من 7ة، ومن 
  .تX النصوص، فإالجياز معلية ضغط للنص يك يبدو يف صورة مصغرة

  .يمت فهيا اختصار النص ذاتيا كام يف التلخيص واحلذق: طريقة داخلية نصية - 1
يف التلميح وuقتباس يمت فهيا زج بعض النصوص ٔاو أالجزاء مهنا كام : طريقة خارجية - 2

  .)37(والتضمني والرتمجة
        : : : : التلميحالتلميحالتلميحالتلميح    ----1111

التلميح هو إالشارة ٕاىل حدث ٔاو قصة مشهورة، من دون ٔان يمت رشح هذا uمس داخل 
منت النص ٔاو يف هامش الصفحة، ٕامنا يدع للقارئ حرية اسـتحضار هذا uمس ٔاو تX القصة، وهو 

uبتستميولوجية للقارئ وال تمت هذه االٓلية ٕاذا اكن القارئ غري ٔامه ٔانواع إالجياز، ٕاذ يعمتد فيه اخللفية 
  :واع لها، ولتقرٔا يف قصيدة املعبد الغريق للسـياب التلميح االٓيت السـú يف املقطع

  ٔالجل جفور ٔانىث واتقاد متوج �لثأر
  ختضب من دم املهجات حىت تسمل ا5فن 

  وحل بال ٔاوان ؤان يومنا، وتساوت أالعامر 
  ساوى منجل  كزرع منه

  )38(تنوح نساؤí املرتمالت، يولول أالطفال عند مدارج أالفق
من خالل املقطع نلحظ ٔان هناك مثة ٕاشارة ٕاىل حرب طروادة اليت حدثت بني ٔاهل آسـيا 

امللكة، وحياول ) هيلني(الصغرى ة إالغريق اليوíين، ٕاذ حدثت هذه املعركة بسبب اختطاف 
راب وكرثة القتىل من جراء هذه احلادثة اليت دوهنا التارخي ومل يذكر السـياب ٔان يشري ٕاىل الويالت واخل

وعىل القارئ اسـتحضار امللحمة اكم� ) التلميح(السـياب تفاصيل زائدة ٔاخرى وٕامنا اكتفى �ٕالشارة 
  .عىل نسق ما وردت يف ٕالياذة هومريوس

ٔان يربط هذا  و مالحظة التحويل ا�ي ٔاجراه السـياب يف اجلانب االٓخر ٕاذ عىل املتلقي
  .)u)39سـتحضار مع ا5ال{ الكربى للنص اجلديد وفرز دال{ ٔاخره بواسطة التأويل

  :نقرٔا فهيا" ٔانشودة املطر " و يف قصيدة ٔاخرى للسـياب السـú املقطع االٓيت من 
  ٔااكد ٔامسع العراق يذخر الرعود « 

  وحيزن الربوق يف سهول اجلبال
  حىت ٕاذا ما فض عهنا خمتها الرجال

  ترتك الر,ح من مثود  مل
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  )40(»... يف الواد من ٔاثر
لقد ٔاشار الشاعر ٕاىل املدن اليت دمرها هللا تعاىل كام ورد يف الكتب املقدسة ومهنا القرآن 

َحي الَْعِقَمي « الكرمي  ُم الّرِ ْرَسلْنَا عَلَْهيِ eْذ ا
f
الh َجَعلَ ) 41(َوِيف عَاٍد ا

f
تَْت عَلَْيِه ا eٍء ا ِمِمي َما تََذُر ِمن َيشْ hْتُه َاكلر

ْم تََمتhُعوا َحىتh ِحٍني ) 42( ْذ ِقيَل لَهُ
f
ُة َوُمهْ يَنُظُروَن ) 43(َوِيف ثَُموَد ا اِعقَ hُم الص ْم فَاeَخَذْهتُ ِ ْمِر َرّهبِ eْوا َعْن ا فََعتَ

)44 («)41(.  
قهبم عا جند ٔان الشاعر هنا يسـتحرض النص الغائب وهو النص ا5يين ا�ي يروي القصة مثود وكيف

  .هللا وهو ما سـيومئ للقارئ النخبوي هنا �لعاقبة الوخمية اليت سـتحل �لعراق ٕان اسـمتر الوضع كذ}
        ::::احلذفاحلذفاحلذفاحلذف    ----2222

احلذف آ{ تكثيفية يلجأ ٕالهيا الشاعر لغرض بالغي شعري ويكون من خال¯ مثة ٕاشارة ٕاىل 
 يكمتل املعىن املطلوب هذا احلذف اكلبياض والنقاط، وعىل القارئ ٔاو املتلقي ملء هذا البياض حىت

  :للبيايت هذا احلذف يف قو¯ االٓيت" من ٔاغاين املهد " ٔاو املعقول 5ى القارئ، ونلمح ذ} يف قصيدة 
  من , حبييب من   يغمرك الظل

  والطيب والطل    
.......................  

  و الرحي يف الغصن    تعبث يف حرسة 
  هذا الشذا مين      ؤانت يف زهرة 

   مفي زفرةعىل 
  .................íمت عيون النجم

ٕاذن فهذه الطريقة يف بناء الشعر عىل اجلدل من الصوت والصمت املتبني يف النص  يه 
تفاعل بني اللساين والتشكييل، فالصوت الصامت اليت متثh السطور البيضاء والفراغات اليت تتخللها 

  .حني يظفر ملا تكمت عليه الشاعر هو �م خفي مسـتور يتعني عىل القارئ هتك جحبه
و ٕان احلذف هنا جاء يف مقطع مذكور يف بداية القصيدة وعىل القارئ ٕاعادة املقطع كام هو ٔالنه 
موجود ٔاصال واختصارا للنص وتكثيفا ¯ وقعت نقاط دا{ عىل هذا احلذف لٕالجياز من 7ة ٔاخرى 

سب، ٕامنا يضطره ٕاىل قراءة القصيدة بأمكلها جيرب هذا احلذف القارئ ال عىل قراءة املقطع احملذوف حف 
  .مرة ٔاخرى، وهذا ما ٔاراده الشاعر حذف هنا عىل مسـتوى املقطع

        :  :  :  :  التلخيصالتلخيصالتلخيصالتلخيص    ----3333
  التلخيص عىل عكس من الباكرام، فأالخري هو متطيط لفكرة ٔاو مقو{ يف بداية القصيدة،
مقاطعها، ففي لكن التلخيص هو ٔان يعمد الشاعر ٕاىل اختصار فكرة القصيدة يف مقطع من 
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  :لنازك املالئكة، نتوقف عند التلخيص االٓيت" ثلج وíر " قصيدة 
  تسأل ماذا ٔاقصد، ال دعين، ال تسأل« 

  ال تطرق بوابة هذا الركن املقفل
  اتركين حيجب ٔارساري سرت مسدل

  ٕان وراء أالسـتار ورودا قد تذبل
  حواؤك مطوية ... , آدم ال تسأل

   يف زاوية من قلبك، حريي منسـية
  ذ} ما شاءته ٔاقدار مقضية 
  )42(»آدم مثل الثلج وحواء íرية 

فقد خلصت الشاعرة فكرة القصيدة لكها يف الشطر أالخري من مقطعها أالخري وا�ي يتحدث 
عن احلب من جانهبا، والصادر من اجلانب االٓخر وهو تلخيص تشوبه خسرية يغلفها، ٕاحساس �ٔالمل 

  .والتوجع واخليبة من اجلنس االٓخر
لقد اكن الرتكزي هنا يف هذا املقطع عىل امجل� أالخرية ٔالهنا متثل مركز ا5ال{ وبؤرة املعىن، 
فالوظيفة املعنوية اليت قام هبا التناص هنا يه ٕانتاج جديد يتجسد حا{ التالزم بني ا�كر وأالنىث 

 حالته الطبيعية، والوحدة اليت يعيشها آدم �حثا يف حضورها عن شعاع ينري ¯ ا5رب ويعيده ٕاىل
قصة آدم (وهنا نالحظ ٔان النص احلارض ال يفي �لغرض دون uسـتعانة �لنص الغائب القرآين 

  .وا�ي يتشابك معه يف ٕانتاج ا5ال{) وحواء
        : : : : uقتباسuقتباسuقتباسuقتباس    ----4444

عرف uقتباس يف البالغة عىل ٔانه تضمني النص الشعري بيشء من القرآن الكرمي ٔاو من 
عليه وسمل، ٔاو نص قدمي، لكن جند يف النقد املعارص نظرة ٔاخرى حيث  حديث الرسول صىل هللا

ينظر ٕاىل uقتباس عىل شلك من ٔاشاكل التناص واسـتلهام وامتصاص للرتاث وتفاعل معه، ٕان (
وجود حدود بني نص وآخر تقوم عىل مبدٔا uقتباس ومن مث ) دريدا(نظرية التكرارية اليت يلغي 

  .)43()تداخل النصوص
يمت من خاللها اسـتحضار نصوص دينية معروفة ) ٕاجيازية(القتباس يعد آلية تكثيفية ومنه فا

عن طريق املتلقي ا�ي يقرٔا جزءا مهنا، ويمت اسـتذاكرها ٔالهنا معروفة وليس هناك ٔادىن حاجة �كرها 
  :للبيايت حيث نقرٔا املقطع االٓيت" املوت " اكم� يف النص، كام يف قصيدة 

  رْاءبيده الثلجية الصف(( 
  يقرٔا يف لك اللغات كتب الفلسفة اجلوفاء

  يريم هبا للنار



  ٔامحد خرضة / د -ط                                         اص عند محمد مفتاح وتطبيقاهتا يف شعر الّروادآليات التن
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  يزيف النقود وأالفاكر
  يندس يف قلب املغين، يقطع أالوÀر

  يذل من يشاء
  يعز من يشاء

  )44(.. ))املX الوحيد يف مملكة أالحياء
« ٕان uقتباس هنا جيري عىل صعيد أاللفاظ احملدودة، لكن القارئ سيسـتحرض االٓية القرآنية 

قل اللهم ما} املX تويت املX من تشاء وتزنع املX ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك 
  )45(»اخلري ٕانك عىل لك يشء قدير 

لقد اكن uقتباس هنا موجزا ٕاذ مل يذكر الشاعر االٓية اكم�، لكنه اكتفى بذكر لكامت مهنا، يف 
املادة (ومع ذ} فٕان : العالئق املشرتكة بني النصني حني معد القارئ ٕاىل اسـتحضار االٓية حماوال ربط

املقتبسة، تنفصل من سـياقها لتقمي سـياقات جديدة متعددة ال حتدها حدود، �ا فٕان السـياق يتداخل 
  )46()عرب uقتباسات فتتحرك إالشارات املتكررة متخطية حواجز النصوص من نص آخر

        ::::التضمنيالتضمنيالتضمنيالتضمني    ----5555
ة ٔابيات يف املنت الشعري ٔان يسـتعري الشاعر شطرا ٔاو التضمني هو uستشهاد ببيت ٔاو عد

بيتا ٔاو ٔاكرث من قصيدة لشاعر آخر يدر7ا يف بيت ٔاو قصيدة ¯ ويسمي التضمني ٔايضا �لتناص 
املبارش ا�ي يشري فيه الشاعر ٕاىل ماكن تضمينه يف النص االٓخر يف هوامش الصفحة ٔاو ٔان يضع 

  : حيث يقول فهيا) مرثية جيكور(دة عالمات تنصيص كام يف قول السـياب يف قصي
  هكذا قد ٔاسف من نفسه إالنسان واهنار اكهنيار العمود(( 

   !فهو يسعى وحلمه اخلزب وأالسامل والفعل واعتصار الهنود 
  )47())و ا�ي حارت الربية فيه �لتآويل اكئن ذو نقود 

ني من قول فقد ٔاشار السـياب يف هامش الصفحة ٕاىل ٔان البيت أالخري ما هو ٕاال تضم
  :املعري

  )48(و ا�ي حارت الربية فيه حيوان مسـتحدث من جامد 
واكن عىل وفق القانون أالول من قوانني التناص ) تناص مبارش(هنا جاء مبارشا  

) اكئن(ٕاىل ) حيوان(، فقد ٔاعاد السـياب البيت �سـتثناء تغيري طفيف ٕاذ ٕاذ حتولت املفردة )uجرتار(
  ).دو نقود(ٕاىل عبارة ) دمن جام(وحتولت شـبه امجل� 

        : : : : الرتمجةالرتمجةالرتمجةالرتمجة    ----6666
ال نعين �لرتمجة هنا مفهو5ا العام، لكننا نقصد هبا ترمجة الشاعر اخلاصة لبعض أالبيات اليت 
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 2020جانفي                                        82                                         لكية االٓداب و اللغات

يضمهنا يف نصه ٔاو ترمجته لبعض النصوص اكم� مع ذكر مؤلفها مما جيعلها وسـي� وآلية من آليات 
  .إالجياز

بدليل اختالف الرتجامت املتعددة للنص الواحد وذ}  ٕان الرتمجة وسـي� تعبريية تناصية،
بسبب ٔاسلوب الشاعر ٔاو املرتمج ا�ي ينقل املعىن اخلاص للنص بأسلوبه اخلاص ومضن معجمه 

اكختيار العنوان، اختيار حبر النص املرتمج وقافيته، ٔالفاظ خاصة للنص املرتمج : الشعري اخلاص به
الرتمجة ما نراه يف بعض أالبيات كام وردت يف قصيدة من من معجم الشاعر اخلاص به، ومثال عن 

  : للسـياب) رؤ, فواكي
  ورمغ ٔان العامل اسـمتر واندثر(( 

  ما زال طائر احلديد يذرع السامء 
  ويف قرارة احمليط يعقد القرى  

  حيث ال عناء –ٔاهداب طفX اليتمي 
  زادك الرثى: »البابيون « ٕاال رصاخ 

  ضيض والعالءفاحل ... فازحف عىل أالربع
  )49(» !سـيان واحلياة اكلغناء 

ٔايدث (لقد ٔاشار السـياب ٕاىل ٔان هذه أالبيات من القصيدة مقتبسة من الشاعرة إالجنلزيية 
ويذكر السـياب ٔانه ترمجها عهنا، ٕاذ يف هذه  Lullaby) ترنمية الرسير(ومن قصيدهتا الرائعة ) سـتويل

، ولكن ترمجة السايب املوجزة )املتلقي(يعرفه القارئ  الرتمجة ٕاجياز للنص أالصيل فٕان النص أالصيل ال
سـتدفعه ح� ٕاىل مراجعة النص أالصيل، وهذا يعين انبثاق ٔاكرث من قراءة ومن مث تعميق ا5ال{ اليت 

  .ابتعدت كثريا بواسطة هذه االٓلية من واقع ا5ال{ ذات البعد الواحد
  :حيث تقول) الشـيخ ربيع ( كام فعلت íزك املالئكة يف قصيدة 

  ٕانه الشـيخ ربيع 
  ذ} الشـيخ املرح

  دو الثياب اخلرض والوجه البديع
  و اجلبني املنرشح 

  لكام طافت خطى نسـيان �5نيا ٔاطال من كوى غرفته عذ� طرو� 
  )50(»ٔاهال وسهال«: هاتفا

وذكرت ) بروسري بالنشمني(ٕاذ ترمجت الشاعرة هذه القصيدة بترصف عن الشاعر الفرنيس 
داية القصيدة، ذ} ٔاهنا ترمجت قصائد عدة لشعراء غربيني بترصف ٔايضا، وهو ما جيعل آلية ذ} يف ب

  .الرتمجة تعمل عىل تلخيص النص أالصل وٕاجيازه رشيطة ٕاشارة الشاعر ٕاىل ذ}
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  .53، ص 1998، سـنة ) 2 – 1( التناص يف شعر الرواد نقال عن جم� االٓداب، عدد  -46
  .409ديوان السـياب، ا�� أالول، ص  -47
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