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 شكر وعرفان

 
    

 مكتبة األسدء من العاملين في يدين البحث وصاحبه ألصحاب األيدي البيضا       

لمملكة دمشق ، ومكتبة كلية اآلداب جامعة محمد الخامس بالرباط، والمكتبة الوطنية باب

 ستاذةاأل فراسة والكياسةة الة آل سعود بالدار البيضاء ،ويدين لصاحبـالمغربية، ومكتب

                                                                                                                 . لعزاويالدكتورة سالفة صائب خضير ا

ظريف وشكرنا وعرفاننا لصاحب الرسالة العلمية الحقيقية األستاذ الدكتور محمد ال  

حمد مرئيس شعبة اللغة العربية وآدابها بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية في جامعة 

يارة ، وزفي سبيل تمكننا من مواصلة البحث الخامس بالرباط لما بذله من جهود جبّارة

ث في د الحديالمملكة المغربية ومكتباتها، وشكرنا أيضا للدكتورة زهور ُكّرام أستاذة النق

جامعة ابن طفيل في القنيطرة في المغرب ؛ لما أبدته من تعاون وحرص ودأب على 

ع األساتذة تقديم المشورة والمساعدة ما استطاعت إلى ذلك سبيال من لقاءات م

 علمه بالمتواضع بشخصه الكبير  ، وشكرنا للدكتورلمكتبات وما صرفته من وقتها معناوا

الدكتور محمد بن الكريم المعطاء العالم سعيد يقطين ، والدكتور محمد بنيس، و

ريس إد المحب للبحث والباحثين محمد مفتاح، والدكتورالرائع الكبير ،والدكتورشريفه

       بشير القمري على ما قدّموه من تعاون وحماس في سبيل البحث.، والدكتور بلمليح
كلية بوشكرنا أيضا لكل من علمنا حرفا من أساتذتنا األجالء في قسم اللغة العربية  

كل من  ، وكذلك من نصحالتربية ابن رشد والقائمين على المكتبة ومن وّجه وارشد وقدّم

ز الدكتورة عهود عبدالواحد واالخ االع استاذي الدكتور علي السامرائي واستاذتي

 لتميمي.الدكتور مؤيد عباس حسين واالخ الدكتور رعد الزبيدي واالخ الدكتور عبدهللا ا
 
 

 

 

 

 الباحث                               
 

 
 



 ...................................................التناص في شعر أحمد مطر ...................................................

 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ...................................................التناص في شعر أحمد مطر ...................................................

 9 

 
 )ثبت المحتويات(

 
 

 الموضوع             
 

                                         الصفحة                   

 ................المقدمة......................................................  

 
      13-18 

 عربية وغربية............... التناص لغة وجذورا :المهاد النظري  

 

19 

 
 ...............................التناص لغة ............................1
 

        20-22 

 

 ...... جذور التناص في المفهوم العربي..........................2     
 

        23-33 

 

 .....المعارضات الشعرية......................................... .أ
 

24 

 
 .............................ب. السرقات الشعرية.....................

 

25 

 

 ...نشأة التناص في المفهوم الغربي ............................ .3

 

        33-38 

 

 ......الفصل األول:القرآنية في شعر مطر:...............................

 

      

        39-42 

 

 .....محورة....................المبحث األول:القرآنية المباشرة غير ال 

 

 .........ثريا النص................................................. .1
 

 ...........البنية الرئيسة............................................ .2

 

       43-75   

 

       44-56  

 

      56-75 

 

       



 ...................................................التناص في شعر أحمد مطر ...................................................

 10 

 

 ........ة المحورة.......................المبحث الثاني:القرآنية المباشر 

 

 ........ثريا النص................................................ .1
 

 ..........البنية الرئيسة........................................... .2

 

        76-132 

 

       76-89 

 

89-132 

 

      
 

 .....اشرة المحورة...................المبحث الثالث:القرآنية غير المب 

 

 .......ثريا النص.............................................. .1
 

 ........البنية الرئيسة......................................... .2
 

 

 

133-162 

 

133-143 

 

143-162 

       

 
 ...................شعر مطر  الثاني:التناص الشعري في الفصل 

 

  
     163-198 

 
 المبحث األول:التناص مع الشعر العربي القديم...................

 

 

     

165-181 

 
 ر العربي الحديث................المبحث الثاني:التناص مع الشع

 

   
      182-198 

 
 ....................الثالث:التناص النثري في شعر.......الفصل 

 

  

    199-  260 

 
 المبحث األول:التناص مع الحديث الشريف......................

 

 

 

202-210 



 ...................................................التناص في شعر أحمد مطر ...................................................

 11 

 
 ..........رياضيات..............المبحث الثاني:التناص مع ال

 

  

 

211-214 

 
 المبحث الثالث:التناص مع الخطاب السياسي..................

 

  

 

215-216 

 

 لخطب............................المبحث الرابع:التناص مع ا
 

 

217-219 

 
 المبحث الخامس:التناص مع الحكايات الشعبية.................

 

 

 

219-222 

 
 ......المبحث السادس:التناص مع المأثور.....................

 

 
222-226 

 

 
 المبحث السابع:التناص مع الشخصيات........................

 

 

 

226-232 

 
 المبحث الثامن:التناص مع األغنية............................

 

 

 

233-234 

  
 المبحث التاسع:التناص مع المثل:..............................  

 أ.ما كان شعرا أجري مجرى المثل............                  
 ..........ب. المثل المحض....................              

 

 

 

235-260 

236-239 

 

239-260 



 ...................................................التناص في شعر أحمد مطر ...................................................

 12 

 
 الفصل الرابع:أنواع التناص:.....................................

 

 

 

261-280 

 
 المبحث األول: التناص الخارجي.................................

 

 

 

262 

 
 ..............المبحث الثاني:التناص الداخلي......................

 

 
262-278 

 
 المبحث الثالث:التناص الموسيقي ................................. 

                         

 

 

279 

 
 الخاتمة ...........................................................

 

 

 

 _ 281-284 

 
 ...........................المصادر والمراجع....................

 

 

 

285-294 _ 

 
 ملخص باللغة اإلنجليزية.........................................

 

 
295-296 

 
 

 

 
 



 ...................................................التناص في شعر أحمد مطر ...................................................

 13 

 
 
 

 المقدمة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             

 
 

              



 ...................................................التناص في شعر أحمد مطر ...................................................

 14 

يزز ييزه   بداع مع محيطه الذي يتحُيعدُّ اإلنسان كائنا اجتماعيا له القدرة على التكيف والتآلف واإل   
ولمزززا كزززان اإلبزززداع خا زززية يتميزززز ببزززا   فزززحن رزززذا اإلبزززداع لزززم يزززأت   زززور  مزززن فزززرا        بزززد مزززن 

  لعززل أرمبززا الثقافززة المطلززوب ابترانبززا بالمو بززة  اإلبززداعيمجموعززة عوامززل مجتمعززة لتكززوين العمززل 
 المبدعة .
ان الفزرد ّبتًا عن المعطيزات اإلبداعيزة السزابقة   ألن اإلنسزلكن اإلبداع بطبيعة الحال   يكون ُمن     

ة   يستطيع التفرد به أي ا من دون أن تكون له جذور وإشارات وإيماءات رنا ورناك إلبداعات سابق
     لززيس معقززو  أن نسززمع مقطوعززة موسززي ية   تشززبه كززل اإليقاعززات الموسززي ية العالميززة  وليسزز  

  و  نززرى لو زززة   تشزززبه كزززل لو ززات العزززالم بألوانبزززا و  لبزززا  ألن  علززى أي منزززوال موسزززيقي سزززاب 
 ا بتكار واإلبداع  نما يكون ضمن الحقل نفسه.

فحنه  ومثلما   يستطيع اإلنسان أن يكّون َعالَمه و يدا   ويعيش في مجتمع يؤثر ييه ويتأثر به     
أو نصيب في  بداعه  أو باأل رى  كذلك   يستطيع أن يبدع منفردا من دون أن يكون لآلخرين سبم
 في خلقه   و قله   وتنمية موربته وتكوين  اته المبدعة الخ بة.

يجزاد وإ ا نظرنا  لى الثقافة على أنبزا المتطلزب األرزم فحنبزا تعنزي  زقل الزذات وتبيازة األدوات وإ    
ن التزي يعزد الشزعر مز األرضية المناسبة للنسج علزى منزوال مزا  ومعرفزة قرائز   بزداع الفنزون المختلفزة

 أرمبا  ن لم يكن أرمبا  .
ولعلنا   نستطيع أن نتصور وجود شاعر كبير ونزص عظزيم مزن دون تصزور وجزود عشزرات أو     

 .هُ ماات الشعراء الذين برأرم  لك الشاعر ليكّون  لك النص   فبم   لُ 
ررم مززا يح ززر فززي ويمثززل الشززاعر أ مززد مطززر وا ززدا مززن رززؤ ء الشززعراء الززذين يح ززر فززي شززع    

شززززعر غيززززررم مززززن المعززززاني والتراكيززززب واألخيلززززة والبنززززى التززززي تشززززير  لززززى اسززززتمداد  خزينززززه الثقززززافي 
 والح اري والشعري .

 يتوبززف علززى روافززد  الثقاييززة بعامززة اإلبززداعوربمززا يقززف مقززدار  بززداع الشززاعر علززى محفو ززه  ألن     
 ن يرفزد بزه  بداعزه ويغنيزه فنيزا وفكريزا كزانوالشعرية بخا ة   وكلما امتزدت كلمزا كزان للشزاعر مخززو 

 أدعى للتميز .
وألرمية خطاب الشاعر أ مد مطر في موكب الشعر العربي الحديث     يمثل امتزدادا  لمر لزة      

  ف ز  عزن أن لزه مجموعزة ر مزن الزر ى التزي يقزف عنزدراالرواد من نا ية الشكل   وكذلك في كثيز
سماة  فحة وت م شعرا ي بي ببو  كبيرا لدى متل يه في العزالم أعمال شعرية كاملة تربو على الخم

العربي   ويحظى بارتمام شريحة عري زة مزن القزراء ويمزا مكانزا فزي المكتبزة العربيزة الشزعرية   كزل 
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 لك كان سببا  ختيار جانب من جوانب خطابه الشعري   و سيما في مستوا  التكزويني  ف ز  عزن 
في منظومة النقد األدبي الحديث في نّص شعري له رذ  المكانة   ليكزون  تشغيل آليات نظرية مبمة

 أنمو جا  ّيا إلجراء نقدي تحليلي  .
لتوافر شعر  على كم كبيزر و فز  للنظزر مزن التنزاص مزع مختلزف المزوارد والمنزابع النصزية يقزف و      

كبزرى فززي تأ زيل النصززوص عزام  مزؤثرا فززي اختيزار  موضززوعا للدراسزة   لمززا لبزذا الميززدان مزن أرميززة 
 الحديثة   والوبوف على جذوررا وآليات تنا با وتجلياتبا .

   لكن دراستي تفارببما في أمور : نوبد سبق  دراستي رذ  دراستا  
كلتارما كانتا تحفران في جزء من )التناص(     جاءت األولى  )  ور القرآن الكريم في شزعر أ مزد .1

لي مقتصرة على تأثير القرآن _أعني القرآنية_ أما البا ث عبدالمنعم محمد للبا ثة خديجة الفي  (1)مطر(
 ورزو وإن  (2)فارس سليمان فخصص رسالته للماجسزتير بزز)مظارر التنزاص الزديني فزي شزعر أ مزد مطزر(

 كان أوسع من منطقة اشتغال الدراسة السابقة   كان جزئيا بالنسبة لعملي . 
بب سزتى لنما ج عملبما      كان  ا نتقائية ميززة منبجيزة لبمزا   ممزا لم تكن الدراستان مستوفيتين  .2

 نقصا في ا ستقصاء   ورو أمر  شك في تأثير  في النتائج الختامية للبحثين.
غيززاب المفززا يم الد يقززة فززي أغلززب تحلززي ت الدراسززتين      كانزز  مبتسززرة علززى التعالقززات بززين الززنص .3

ر( شززعر أ مززد مطززر   أمززا دراسززة البا ززث عبززدالمنعم فززي    عليبززا أنبززا المززؤثر )القززرآن( و)الززنص المتززأث
 .(3)ه التاريخية في  ديثهخلط  بين مصطلحي الت مين والتناص  ف   عن تناب ات

فقزززد تناولززز  موضزززوع   (4)أمزززا دراسزززة مسزززلم األسزززدي الموسزززومة بزززز)لغة الشزززعر عنزززد أ مزززد مطزززر(        
برة التززززي   تتعززززدى  ززززفحاتبا أ ززززابع اليززززدين   لعززززدم تخصصززززه التنززززاص عنززززد  باإلشززززارة السززززريعة العززززا

    بالموضوع .
دراسزة سزيميائية  ودراسة د.عبزدالكريم السزعيدي الموسزومة بزز)شعرية السزرد فزي شزعر أ مزد مطزر    

التي تناولز  الموضزوع فزي فصزلبا الرابزع بتقسزيمبا التنزاص عنزد   لزى    (1)جمالية في ديوان  فتات(

                                                 
ضمن أعمال الملتقى الدولي الثالث لألدب اإلسالمي الموسوم بـ )النقد التطبيقي بين النص والمنهج(الذي تقيمه  (1)

رابطة األدب اإلسالمي العالمية المكتب اإلقليمي في المغرب ،دورة محمد مختار السوسي، المنعقد في جامعة ابن 
،مكتب المغرب اإلقليمي لرابطة 1،ط2001يناير  18_16نسانية ، أكادير، المغرب،زهر كلية اآلداب والعلوم اإل

 .346_321: 2004األدب اإلسالمي العالمية، مط النجاح الجديدة ، الدار البيضاء ، 
رسالة ماجستير،كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية ،إشراف أ.د: يحيى عبدالرؤوف جبر، نابلس ، (2)

 .2005فلسطين ،
 .94_93ينظر المصدر السابق: (3)
لغة الشعر عند احمد مطر،مسلم األسدي، رسالة ماجستير، إشراف د.ثائر الشمري، كلية التربية ،جامعة  (4)
 .227_218: 2007بابل،
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  وتسززجل ي   والتنززاص الخززارجي  وبززد ابتصززرت علززى  نمو جززات مبتسززرة مززن شززعر  :التنززاص الززداخل
لصزززا ببا  شزززارته  لزززى السزززمات المكونزززة للقصزززيدة عنزززد مطزززر   مثزززل سزززمة التنزززاص الزززداخلي بق زززية 
المخبر وغير   والمقابلة بين خبرين أو  الين  كما فطزن لبنيزة انفصزام الشخصزية )ورزي بنيزة تنطزوي 

للززذات مززن خزز ل ا ززطناع شخصززيتين ا ززدارما الشززاعر الززذي يتحززد  عززن  علززى سززخرية مززرة وجلززد
نسزان لزة انفصزام الشخصزية التزي يحيارزا اإلشخص آخزر   ع بزة لزه بزه   ولعلزه يشزير ببزذا الزى  ا

  .(2) العربي(
بززا أسززباب اختيززار الموضززوع  وتقسززيماته   والمشززاكل التززي عززانى من ويقسززم البحززث علززى مقدمززة تبززين   

مفبززوم الزنص والتنززاص وجززذر  اللغزوي ومفا يمززه األوليززة فزي المعززاجم العربيززة  بززاد نظزري يعززرفالبا زث  وم
 ومززا رآ  متتبعززو رززذا المفبززوم مززن المعا ززرين  ثززم تعريززف باأل ززل العربززي واإلررا ززات السززابقة لمفبززوم 

 التناص الحديث عند العرب في رأي بع بم.
ي األول منبزا مفبزوم القرآنيزة فزي شزعر أ مزد مطزر فز نتنزاولفصزول    أربعزةم الدراسة على وتقس      

اشزززرة وتجلياتبزززا علزززى مسزززتويات ث ثزززة  األول:القرآنيزززة المباشزززرة غيزززر المحزززورة   والثزززاني: القرآنيزززة المب
 المحورة   والثالث :القرآنية غير المباشرة المحورة .

ويين   فززززززي الفصززززززل الثززززززاني التنززززززاص الشززززززعري فززززززي شززززززعر أ مززززززد مطززززززر علززززززى مسززززززت ونتنززززززاول      
 الحديث . العربيالقديم   والشعر  العربيرما:الشعر 
تنا زززه مززع النثزززر علززى وفزز  المتنزززاص معززه مزززن : ززديث شزززريف    وفززي الفصززل الثالزززث نتنززاول      

 , وأجنززاس   وشخصززيات.وفي الفصززل الرابزززع  ومثل   وأغنيززة   وسياسززة   ورياضززياتوبصززة   وخطبززة
 . هبحث بأرم ماتو ل اليال ونختم اخلي وموسيقي من خارجي ود انوع التناص في شعر   ندرس
وتجززدر اإلشززارة  لززى أن عززدم التوافزز  النسززبي فززي عززدد  ززفحات فصززول الدراسززة عائززد  لززى مقززدار    

تنززاص الشزززاعر مزززع منزززابع  لزززك الفصزززل  وتشزززكل ضززخامة رزززذا الفصزززل ونحافزززة  اك مؤشزززرا علزززى رزززذا 
 التباين .
البا زث اللغزة   جادةالتي وبف  في قريقه   منبا عدم وبد  ب  البا ث مجموعة من المعوبات    

الفرنسية التي كتب  ببا نواة نشأة مفبوم التناص غربيا   مما وبف ع بة فزي سزبيل الفبزم الح يقزي مزن 
النصوص األ لية  واللجوء  لى الترجمات متعددة المستويات   والتي بد تعد خيانة للنص   وبخا ة 

  وعدم التفات لغات المختلفة وكذلك توزع الموارد التي تعالج الموضوع بين ال  ا كان نقديا   أو أدبيا  
                                                                                                                                                

ينظر شعرية السرد في شعر أحمد مطر ، دراسة سيميائية جمالية في ديوان الفتات، د.عبدالكريم السعيدي،دار  (1)
 .214_165: 2008، 1سياب ، لندن،طال

 .195_194المصدر السابق: (2)
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األمنززي   ف زز  عززن ع بززات الوضززع النقديززة جميعبززا _ علززى األبززل_ لترجمززة تلززك المؤلفززاتالمتززرجمين
م من فقر المكتبات و عوبة الو ول  لى بع با   وسوارا من 2003نيسان  9وتداعياته منذ أ دا  

 .األمور األخرى 
ولما كان)المنبج رو الطريقة أو الكيفية التي اختيرت للتعامل مع نص من النصوص .ونجد أ يانا    

بأن الزنص يملزي ويفزرل علزى متناولزه منبجزه . كمزا نجزد  فزي أخزرى يفسزا مجزال المقاربزززة والمعاينزة 
بزا إلجزراء آليزات لذلك سعينا  جتراح منبج يكون موج  (1)لشخص المبدع ييمد  بحرية النقد والتشريا(

  أي: الفزززري بزززين البنيزززات فزززي  (2)التنزززاص فزززي نصزززوص الشزززاعر المزززدروس   أقلقنزززا عليزززه )التبزززانن(
ا  ان تو ززلنا لززذلك جززاء  النصززوص األ ززلية المتنززاص معبززا   والنصززوص الشززعرية التززي كتببززا مطززر

 .متاخرا فلم يبن عليه البحث كام 
وعزات الرياضزية  أي:  ا كزان الزنص المتنزاص معزه يتكزون ويقوم منبج )التبانن( على نظام المجم    

 على سبيل المثال من الو دات التالية)معنويا ولفظيا(:
 .أ1
  .ب2
 .ج3
 .د4
 .رز5
 .و6

 فحن النص المتناص بد يتناص في  دود معينة مث  من:
 أ _ رز   أومن أ _ ج  
 ننه عن النص المتناص معه . والفاري بين و دات الت بي بين و دات النّصين يشكل مقدار تبا 

ولم نقزم با نتقزاء مزن شزعر الشزاعر واإل الزة علزى النمزا ج المشزاببة    فزي  زا ت بليلزة    يمانزا     
مّنا بأن دراسًة بمثل رذا المستوى عليبا أن تغطي شزعر الشزاعر كلزه  ألنبزا تقزدم نتزائج مبنيزة عليبزا   

براءتنززا للتنززاص فززي  الدراسززة    و  تمثززل رززذ  اع  .وتخززرج بأ كززام عليبززا أن تتززوخى الدبززة مززا اسززتط
شزززعر    ومحاولزززة  يجزززاد قريقزززة خا زززة للتحليزززل ولزززز )أن فزززي تكييزززف المزززنبج اغتيزززا  إلبداعيزززة القزززراءة  

                                                 
              (حدود النص األدبي دراسة في التنظير واإلبداع ،صدوق نور الدين، سلسلة الدراسات النقدية      1)
 .6: 1984،الدار البيضاء ،المغرب، 1دار الثقافة ، ط 2

اح على اجتراحه في لقاء شخصي إذن بنشره في مصطلح حديث اتفقنا مع الدكتور محمد مفت (2)
 .24/2/2009الرباط بتاريخ 
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 )1(ري للنص اإلبداعي وليس للمنبج(جارزة تحتوي أجزاء النص فالسلطزة وإ كاما لثواب   وات بوالب 

علززى القوالززب التحليليززة الثابتززة  وإن كانزز  ضززرورية   ي ززاف  لززى عملنززا علززى تغليززب   ززور الززنص 
 لك  ننا سعينا  لى استيعاب شعر الشاعر المدروس في تحليلنا  ألنه يسزبم فزي بنزاء نتيجزة ختاميزة   

 تتحق     به . 
و  يززدعي رززذا البحززث أنززه و ززل أو  ززاول أن يصززل  لززى درجززة الكمززال  ألن الكمززال   و ززد        
 مزن أن يكون جادا و سبنا أنا  اولنا في سبيل البحث الجزاد   ومزا التوفيز    جبدا  اولنا ييه  ويبقى

نا أو  ن نسزززي اعنززد ع عليزززه توكلنززا وإليزززه ننيزززب ومنززه التوفيززز  والسززداد وعليزززه التوكزززل   ربنززا   تؤاخزززذن
 أخطأنا ...

                                                                                              
                                    

                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
بعض ظواهر التناص بين الحماسة الكبرى وشعر أبي تمام، نصيرة صديقي ، أطروحـــــة دكتـــــوراه ،  (1)

 .8 :2002/2003إشـراف د .إدريس بلمليح ، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة محمد الخامس، الرباط ،
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 .التناص لغة:1
ترد لكلمزة )نزّص( مجموعزة د  ت   منبزا مزا جزاء فزي )كتزاب العزين( بزالقول:)) نصصزُ  الحزديث    

  لى ف ن أي رفعته( بال:
 ونصّ الحديَث إلى أهلِه                   فإّن الوثيقَة في نّصهِ             

. ويرد في  (1)  شيء  ّركته ..وانصته :استمع   ليه (....ونصصُ  نابتي رفعتبا ...ونصصُ  ال           
معنزى مشزاببا لمزا تقزّدم مزن أن )النزون والصزاد أ زل  زحيا يزدل علززى  )معجزم المقزاييس فزي اللغزة(

رفززع وارتفززاع وانتبززاء الشززيء ...منززه بززولبم : نززّص الحززديث  لززى فزز ن :أي رفعززه  ليززه   والززنص فززي 
نصصززز  الرجزززل :استقصزززيُ  مسزززألَتُه عزززن الشزززيء  تزززى السزززير أرفعزززه   يقزززال :نصصزززُ  نزززابتي ...و 

  وألبززي عبيززدة رأي أورد   ززا ب اللسززان مفززاد  أّن:)الززنصُّ التحريززك  تززى (2)  تسززتخرج مززا عنززد ...(
تستخرج النابة أبصى سيررا ... وأ ل النّص أبصى الشيء وغايتزه ...  ونزّص األمزر شزدتُه   بزال 

 أيوب بن عباثة:
 عند نّص األمو          ِر باذُل معروفه والبخيلوال يستوي              

ززبم أي يسزززتخرج رأيبزززم ويظبزززر    ومنزززه بزززول الفقبزززاء: نزززّص القزززرآن ونزززّص السزززنة أي مزززا دّل  ...وينصُّ
  ويقول  زا ب القزاموس:) المنّصزُة :بزالفتا :الَحَجَلزُة مزن نزّص  (3)  ارر لفظبما عليه من األ كام(

  ولزم يزرد لكلمزة )التنزاص( معنزى (4) استقصى عليزه   ونابشزه (المتاع... ونصص غريمه وناّ ه : 
 خاص ببا   وبقي  تدور في دوائر معنوية  تتقارب وتتباعد.

 ويستنتج المتأخرون جملة أمور من السابقين منبا:
  :(5)ويتلخص في اه  فاء كا م البديري في دراستبتأ. ما أورد

 نصه نصا رفعه  ليه   فحن في  لك ارتباقا.أنه   ا كان النص رفع الشيء   ونص الحديث ي1
 بمصطلا التناص الذي يت من  بور  شارات أو أجزاء من نص ساب  في نص     .

                                                 
هـ( ، تح د.مهدي 175(ترتيب كتاب العين ،ألبي عبدا لرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي)1)

 .3/1798هـ :1425،  2المخزومي،ود.إبراهيم السامرائي،تصحيح أ.أسعد الطيب ، إيران،ط
: 1998 ،2هـ(، تح شهاب الدين بن عمر ، دار الفكر ، بيروت، ط395معجم المقاييس في اللغة ، ابن فارس) (2)

1029. 
 :مادة )نصص(.1956هـ( ،دار صادر ، بيروت،711لسان العرب ، ابن منظور ) (3)

لرحمن هـ(، إعداد وتقديم  محمد عبد ا817القاموس المحيط ،مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي ) (4) 
 :مادة )نصص(.2003، 2المرعشلي ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت،ط

تناص في شعر أبزي تمام  زفاء البديري رسزالة ماجستير اشزراف د. زميم كريم كليزة التربيزة ابزن ينظر ال (5)
 .5_4: 2000رشد  جامعة بغداد 
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.  ا كان  ) ية نصناص كثيرة الحركة ( فلبذ  الد لة ابتراب من مفبوم التنزاص  ألن النصوص 2
ي  لى تداخلبا مع بع با بع ا   تبقى ثابتة ساكنة فبي في  الة  ركية مستمرة ورذ  الحركة تؤد

 مكونة ع بات تنا ية.
ا .  ا كان  من د  ت النص)اإلسناد  لى الرئيس األكبر ...والتعيين على شيء ما يعني أننا بمن3

 بتعيينبا وإسنادرا .
)نا ه ينا ه أي استقصى عليه ونابشه   فمفبوم التناص يحمل رذا المعنى فالنصوص .  ا كان4

 نص ما   فحنبا تدخل في عملية  وار ومنابشة. التي تتواجد في
 اتكلف في ربط المدلو ت اللغوية بالمدلول النقدي الحديث   ألنبتتعسف و ت ةويبدو أن البا ث  
بلي أعناي النصوص لتتناسب و لك المفبوم الذي يقترب   مفبوما  ديثا وبام افي  رنب  رّسخ

د أي ا ما يكون في النقطة األخيرة   وابتعاد  غير مستبعمن دائرته ويبتعد   وربما كان ابترابه أكثر 
 في مجموع عملية الربط بين المفبومين.

انه مما يرد في المعاجم القديمة والحديثة من أن الد لة الحديثة للنص لم  (1)فاضل ثامرويرى     
 تكن غائبة كليا في المعجم العربي  ونرى أنبا لم تكن  اررة كليا أي ا .

مذ با  سنا في م  ظة رجوع النص  لى معنيين مشت  أ درما من (2 )بيان الكبيسيذرب وي     
اآلخر   األول: الرفع  والثاني: ا رتفاع   فبل النص يعني رفع الشيء  تى يصل  لى أبصى 
ارتفاع أو يعني ا رتفاع والظبور نفسه؟ورذا اخت ف في األ ل : فع  كان أم اسما)مصدرا(  وفي 

أن النص يطل  في اللغة على جانبين من رذا الرفع وا رتفاع: األول:  سّي يتناول الرفع م  ظة 
وا رتفاع كما يظبر للحواس )نص المتاع(  والثاني: يتناولبما بشكل تجريدي ألشياء موجودة 

 (  أي : ن التراكب  سي ومعنوي.جودة  )نّص الحديث  ارريا أم غير مو 
  لى أنه لم يرد في المعاجم العربية ما يفيد رذا المعنى الحديث (3)المختار الحسنيويذرب      

بال بط   فالنص له عدة معان   منبا الظبور  وبلو  الشيء منتبا    ونّص المتاع :أي وضع 
بريبين    نبع ه فوي بعض   وتناص القوم : ازد موا . ولعل المعنيين األخيرين _ربما_ يكونا

 اخل الذي يت منه مفبوم التناص ولو بتكلف وتعسف بليلين. لى  د ما   من مفبوم التد
                                                 

: 1992،س  4_ 3النص بوصفه إشكالية راهنة في النقد الحديث ، فاضل ثامر مجلة األقالم ،ع  :ينظر (1)
16_17. 
معة جالمعاصر جيل الستينيات،رسالة ماجستير، بيان شاكر ينظر التناص وبناء النص في الشعر العراقي  (2)

 .  6: 1999الكبيسي،إشراف د.عالء المعاضيدي،كلية التربية ، جامعة األنبار، 
، 1ط( ينظر مفهوم التناص خصوصية التوظيف في الشعر اإلسالمي المعاصرر بالمغرب،،د.المخترار الحسرني ، 3)

 ادره.ومص20مط النجاح الجديدة،الدار البيضاء:
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ومن ا ستقصاء المعجمي )يرى عبدالملك مرتال أن األ ل في مدلول الوضع اللغوي للنص      
أو نثريزة موثوبزة تفيزد  رو الرفع واإل بار وبلو  الغاية في الشيء . ولم نعثر على نصوص شعريززززززة

  ولكزززن مزززور د رززذا الزززنص يأخزززذ علززززززى مرتزززال اكتفزززاء  بزززالمعنى  (1)المعنززى المتزززداول علزززى عبزززدنا (
المعجمي ويرى :)أن البحث في ترا  األ وليين بّين أن مفبوم النص كما تزداول فزي بيازتبم يقتزرب 
فززي تعريفززه وكيفياتززه اإلجرائيززة مززن المفبززوم المعا ززر وللززنصو بززل يتجززاوز  فززي كثيززر مززن المواضززع 

 .(2)الد يقة(
ع ززبم فززي تفسززير المعنززى اللغززوي البسززيط مسززتعم  تززاوي ت بعيززدة   فحينمززا ينظززر  لززى ويبززالب ب    

)نززص المتززاع( يقززول: )  ن األ ززل فززي المتززاع   أنززه كززل مززا يمتززع بززه اإلنسززان   أو كززل مززا يحتاجززه 
اإلنسززان   فززي  ّلززه وتر الززه   فبززذا يقت ززي أن المتززاع عبززارة عززن معززادل رمزززي لكززل مززا يمثززل شززر  

ي للموجود الناص   ورذا يقت ي أنه عبارة عن معادل رمززي لكزل مزا يسزتبدفه النزاص الوجود النص
  كاتبزززا كزززان أم بارئزززا   بحركزززة النصنصزززة النصزززيص الكتزززابي أو القرائزززي   بو زززفه مزززا يمثزززل شزززر  

 .(3)كينونته النصية التي عنبا يبحث   واليبا يسعى  وفي سبيلبا يكابد البحث والر يل(
مبلغا أعم  وأكثر مما بلغزه  الزدكتور عبزد الواسزع الحميزري      خصزص فصز  ولم يبلب با ث     

 (4) (ززززززن)النص فزي مدونزة اللغوييالزنص فزززززز كام  لدراسة وعرل آراء ومنابشة ب ية مفبوم مبم رزو
وبد عرل آلراء أ حاب المعاجم ونابشبا بحسباب ومّد في تبسيط معانيبا   ورأى أن )الناص في ,

ة العربيززة  رزو الفاعززل النصززي الززذي يتحقزز  وجززود  فززي يززلغززويين العززرب  أو فززي الززذاكرة الثقايمدونزة ال
الززززنص فززززاع  فعززززل النصنصززززة والتنصززززيص الكتززززابي االقرائززززي ( و)أن األ ززززل فززززي البنيززززة الد ليززززة 
للززززدالونصوأنبا عبززززارة عززززن بنيززززة علززززو و اعززززت ء اوجززززود وإيجززززاد  أو بنيززززة كشززززف وتكشززززف    اتززززي 

يخلززص بع ززبم  لززى أن الززنص أو التنززاص فززي اللغززة يعنززي البلززو  وا كتمززال فززي وموضززوعي (   و 
 .(5)الغاية
 
 

                                                 
نظرية النص من بنية المعنى إلى سيميائية الدال ، د. حسين خمري، منشورات االختالف ، الدار العربية  (1)

 .46: 2007، 6للعلوم ناشرون، ط 
 .46المرجع السابق: (2)
 في الطريق إلى النص، د.عبدا لواسع الحميري) مجد(المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، ،بيروت (3)

 .31_30: 1،2008،ط
 .45_29في الطريق إلى النص : (4)

( 5 ينظر التناص الشعري قراءة أخرى لقضية السرقات ، د.مصطفى السعدني،منشأة المعارف  (
 .73: 1991باإلسكندرية ،
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 .جذور التناص في المفهوم العربي:2
ا  ن أردنا  يجاد جذور )للتناص( عند العرب  فنرجع  لى اإلررا ات األولى للشزعر العربزي   ومز    

يززد ا ززدرم اآلخززر والسززير علززى منوالززه تبعبززا مززن سززير الشززعراء علززى تقاليززد شززعرية معينززة تززو ي بتقل
 وقريقته.
نوعزا ممزا يشزترك ييزه شزعراء العزرب ببزل اإلسز م  _وإن كانز  بواعزد_ولعل في المقدمات الطلليزة    

و تى بعد  تلك المقزدمات ومزا يحصزل معبزا مزن اسزتيقاف الصزحب  والبكزاء   واسزترجاع الزذكريات  
ببزا ورزو النابزة  ثزم الزدعاء بالسز يا  يشزير  لزى أن وو ف المنقذ الو يد من متارات الصحراء وغيار

شاعرا ما ربما رو امر  ال يس أو سابقه ابن  ززام أو ابزن  زذام رزو الزذي فعزل تلزك األشزياء وسزارت 
 :(1)عليبا العرب من بعد   ويذكر  امر  ال يس بقوله

 حذامعوجا على الطلل المحيل ألننا             نبكي الديار كما بكى ابن         
 ولكن رل يعد السير على رذا النمط  تنا ا بصورة من الصور؟ 

 ن اإلجابة على رزذا التسزا ل تسزتدعي التأمزل فزي مزا و زلنا مزن تزرا  شزعري ضزخم   ورزل ان     
رززذا المتززوار  المتشززابه فززي بعززض مفا ززله يتنززاص بع ززه مززع بع ززه اآلخززر؟ اغلززب الظززن أن رززذا 

م ليزد  ومزنبا بوجه من الوجو    ألن الذين ثاروا على تلزززززززك التقاالذي سار عليه الشعراء   يعد تنا 
أبززو نززواس   لززم يثززوروا علززى معززان محززددة تتكززرر فززي شززعر الشززعراء السززابقين   أو ألفززا  وتراكيززب   

قز ل ة التزوار  والتقليزد األعمزى   وتبقزى ب زية األزززوإنما ثاروا على تقليزد يسزير عليزه الشزعراء بطريق
 د   تناص.ب ية تقلي

ولكززن  لززك   ينفززي أن )للتنززاص( جززذورا فززي المززورو  الشززعري العربززي   ولكنبززا ليسزز  فززي القالززب 
 المعنوي الذي سار عليه شعراء ما ببل اإلس م ومن تبعبم   وإنما تتجلى فزي مجموعزة مزن التقنيزات

 األخرى   مثل : المعارضات الشعرية   والسربات   والنقائض  والموازنات  .
ف زززززوتجزززدر اإلشزززارة  لزززى أن البحزززث عزززن جزززذور )للتنزززاص( عنزززد العزززرب   يعنزززي بال زززرورة التعس   

والتكلززززف إليجززززاد تلززززك الجززززذور ومحاولززززة ربطبززززا بالمززززدلول الحززززديث للمصززززطلا   ولكنبززززا تعنززززززي أن 
كانزز  موجززودة   ولززم يتولززد مززن فززرا  كامززل   ولكززن التعامززل معبززا أخززذ قرائزز  شززتى كمززا  اإلررا ززات
 ا.سيمر بن

والحال كذلك مع جميع التقنيات والمنارج التي تسطع من   بة ألخرى  ويظزن متلقفورزا أنبزا آخزر            
  وإنمزا العبزرة با نتفزاع  بتلزك المنزارج والزر ى  موضة   في  ين أن الجذور با ية لكل جديد يسزتجد

                                                 
 .14: 1927( امرؤ القيس : منتخبات شعرية ، فؤاد أفرام البستاني ،المطبعة الكاثوليكية ، بيــروت ،1)
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  وسزرعان مزا يخفز     الوبوع تح  سزيطرتبا   وتفسزير كزل شزيء فزي ضزوئبا  ألن الحيزاة مسزتمرة
 نجم ليسطع آخر.
 :       السربة  والمعارضة   والموازنة  والنقائض ومن أرمبا: ومن تلك الجذور

 المعارضات الشعرية:ـــ أ
تعنززي المعارضززة األدبيززة فززي رأي د.محمززد مفتززاح: )أن عمزز  أدبيززا أو فنيززا يحززاكي ييززه مؤلفززه        

َلزززمو ييزززه أسزززلوبه ليق تزززدي ببمزززا أو لرياضزززة القزززول علزززى رزززديبما أو للسزززخرية منبمزززا كيفيزززة كتابزززة وَمعف
.ولكنه في موقن آخر يقترح مصطلحا آخرا بدي  للمعارضة ورو )الحوارية(   يقول:)  ن عملية (1)(

الحوار مع النص المركزي عملية تحويل يحكمبا مبدأ المماثلة والمشاببة   في الشكل والم مون أو 
سزززتقى رزززذا المصزززطلا مزززن بزززاختين كمزززا سزززيمر بنزززا فزززي نشزززأة التنزززاص   ونظزززن أنزززه ا(2)فزززي أ زززدرما(

الغربيزززة ومما تت زززمنه الكلمزززة مزززن توا زززل بزززين نصزززين أو أكثر فزززي  زززين يسزززتعمل د. محمزززد بنزززيس 
  . (3)مصطلحين بديلين للمعارضة  رما:النص األثر والنص الصدى

مثلزة مزن ة السزابقة   لمزا تختزنزه تلزك األوتمثل المعارضات الشعرية ميدانا خصبا لمجاراة األمثل             
 ل ميزدانا للمنافسزة وإبزداءزززقابات شعرية تحفز على معارضتبا   أو مجاراتبا على وجزه أدي  و تشك

سززه أخززذ الزوزن نفسززه والزروي نف القزدرة علزى  ثبززات المو بزة المبدعززة   وتكزون المجززاراة بقصزيدة أخزززرى 
 المعاَرضة .              وتحاكي معاني المثال المجارى أو القصيدة

وتبقى ب ية األف زلية مررونزة بمزدى  بزداع الشزاعرين _ أو مجموعزة الشزعراء  ن كانز  مجزاراة      
بقصززززائد كثززززر_ فززززي مجمززززوع العنا ززززر الجماليززززة المكونززززة للقصززززيدة   و لززززك   يعنززززي أن المجززززار ي 

فقزد  ا شزياا كبيزرا للمبزدع األول بال رورة أن يكون أبل  بداعا من المجارى   و  تعني األسب ية أي 
يتغلزززب المجزززاري علزززى المجزززارى  ن اسزززتطاع  قززز ي بصزززيدته مزززن بيزززود التقليديزززة الشزززكلية المباشزززرة 
والتقريريززة   ولكززن يبقززى القالززب األول رززو ا متيززاز المحسززوب لصززالا األسززب  _المجززاَرى_ وتكمززن 

و  لززى المجززاراة   وغالبززا مززا تكززون داخززل رززذا القالززب بصززيدة تكززون جيززدة  لززى  ززد كبيززر   ألنبززا تززدع
 المجاراة في بصائد مجيدة.

والمعزارل ) يبنززي شززعر  علززى كتابززة سزابقة يتجززه بززه  لززى القززاريء بصزفة عامززة علززى العكززس مززن            
الن ي ة التي تتجه  لى  ا ب المناب ة أساسا ورذ  المعارضات تو ي بلقزاء متجزدد بزين الشزاعر 

                                                 
 .121: 1992،الدار البيضاء،3لشعري )استراتيجية التناص( ، المركز الثقافي العربي ،طتحليل الخطاب ا (1)
 .98:  1987دينامية النص تنظير وإيجاز، المركز الثقافي العربي،الدار البيضاء، (2)

 .225: 1989الشعر العربي الحديث بنياته وإبداالتها)التقليدية(،دار توبقال للنشر ، المغرب ، (3)
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كل واضززا رززذ  الجدليززة بززين المبززدع والتززرا   وبصززورة أعمزز  بززين المبززدع القززديم والجديززد وتصززور بشزز
 .(1)و اكرته ( 
  ألن المبزززدع  (2)و)المعارضزززة مجزززال ل ضزززافات الجديزززدة وكزززذا مجزززال إلثبزززات األنزززا المبدعزززة(     

الثزززاني _المجزززاري_ أو المعزززارل محزززا  بشزززرو  الزززوزن والزززروي والتقزززارب فزززي الموضزززوع أي زززا فبل 
 ود عوائ  في قريقه ؟ .يعني  لك وج

 تستدعي اإلجابة على السزؤال رزذا النظزر  لزى أن كزل  بزداع يكزون مزن خز ل بيزود   و  يكزون مزن          
حزال عبثية مفرقة  ويكون مجال اإلبداع داخل تلك القيود الكبيرة   فزي الخزروج عليبزا كليزا  ولكزن ال

وال با د في عمله   فعليه أن يسير على منفي المعارضة_المجاراة_ يختلف بلي    ألن المعارل 
 ما بصد  ليه .             

 ومن القصائد  ائعة الصي  في المجاراة الشعرية:
 .بائية أبي تمام وجارارا ابن سناء الملك  وشباب الدين محمود   وأ مد شوبي .1
  وأبو  يان التو يدي. يزرير  وجارارا الفيروز آبادبن . مية كعب 2
 .(3)(البو يري المشبورة بالبردة وجارارا البارودي وأ مد شوبي .ميمية3

وتناولبزززا د.أ مزززد زنيبزززر مزززن نا يزززة  (4)للمعارضزززات فزززي كتابزززه )األغزززاني(وبزززد عزززرل ا  زززبباني 
 .(5)ينالسعدي في عبد المفبوم  وتتبع تاريخبا واآلراء فيبا وجعل تطبيقه في الشعر المغربي

 السرقات الشعرية :ب ــــ 
   النقزدي العربزي تعد ب ية السربات في الشعر العربي مزن أرزم الق زايا التزي أثيزرت فزي تراثنزا             

و)لكونبززا   بززالنظر للمسززا ة التززي تحركزز  فيبززا فززي مززدونات العلمززاء علززى الززرغم مززن اخززت ف آرائبززم
فززززات تتصززززل بمشززززكلة فكريززززة رززززي مشززززكلة التوا ززززل األدبززززي بززززين األجيززززال فززززي الثقافززززة الوا ززززدة وثقا

  و  يخفزززى أن رنزززاك رائحزززة للعامزززل ا جتمزززاعي تشزززّم فيبزززا مزززن خززز ل التسزززمية بصزززورة  (6)مختلفزززة(

                                                 
ل النصوص األدبية في تجربة أحمد شوقي الشعرية شعره اإلسالمي انموذجا ،دبلوم دراسات عليا ،زليخه تداخ (1)

أوزيررران ،إشرررراف أحمررررد الطريسررري أعراب،جامعررررة محمرررد الخررررامس، كليرررة اآلداب والعلرررروم اإلنسرررانية ،الربرررراط 
،1993_1994 :55. 

 .55المرجع السابق: (2)
 .55بة أحمد شوقي:تداخل النصوص األدبية في تجرينظر  (3)

 .218_63دار إحياء التراث العربي، القاهرة، )بال.ت(: (4)
 ،1ينظر:المعارضة الشعرية عتبات التناص في القصيدة المغربية ، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، الرباط ط (5)

2008 :15 
د. إدريرس بلملريح ،  بعض ظواهر التناص برين الحماسرة الكبررى وشرعر أبري تمرام ، نصريرة صرديقي، إشرراف (6)

ويسررجل لهررا افاضررتها الكبيرررة فرري  36م:2003وم االنسررانية ، الربرراط، جامعررة محمررد الخررامس ، كليررة االداب والعلرر
 الموضوع التي افدنا منها.
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ززَذ مصززطلا )السززربة( أو )السززربات(  مباشزرة وسززريعة  فالسززربة مثلبززة فززي العززرف ا جتمزاعي   وبززد ُأخ 
 من رذ  الدائرة ب  ريب .

ع المتلقي  لزى البحزث عزن جزذر مزا لبزذ  ولعل ا نطباع المتكون عند سماع كلمة )سربة(   يدف     
السززربة   ألن كززل سززربة مبنيززة علززى عوامززل أربززع   غيززر:األول: السززاري   والثززاني: المسززروي منززه 

  والثالث :المادة المسروبة  والرابع :قريقة السربة .
وبززد أفززال النقززاد المعا ززرون فززي  البحززث فززي ب ززية السززربات الشززعرية )بعززد أن  ظيزز  ببززذا      
لورج في النقد القديم عند نبوضزبا كفكزرة لبزا  روفبزا وم بسزاتبا  أو لعلبزم تناولورزا فزي  قزار مزن ا

المفززا يم األخززرى وكززأنبم يسززعون  لززى  عززادة زراعززة  قززل مبجززور بآليززات  ديثززة و ززالحة لمعالجتززه 
 .(1)...ما أو ى   أ يانا   بتطاب  تام بين التنا ية  والسربات(

للوبززززوف علززززى   يقززززة الصززززلة بززززين ا ثنين)السززززربة    لمززززرور بززززآراء القززززدماءا لززززذلك رأينززززا ضززززرورة   
 والتناص(   ومدى    ية  يام األول جذرا لآلخر  أو بدي  عنه. 

لق ززية مززن  عززرف النقززد العربززي القززديم جبززودا كثيززرة فززي مجززال السززربات الشززعرية  لمززا لبززذ          
فزززي بليزززل مزززن  بداعزززه   منبزززا )كتزززاب ابزززن كناسزززة أرميزززة فزززي تبيزززان أ زززالة الشزززاعر وتفزززرد  وإن كزززان 

في  غارة ُكثّير  بكار سربات الكمي  من القرآن  وكتاب ابن السكي  في سربات الشعراء  والزبير بزن
وخصزززومه للقاضزززي شاعر  علزززى الشزززعراء  والموازنزززة لآلمزززدي   و المفاضزززلة للمزززنجم   والوسزززاقة بيززززن

قرقبززي   وسززربات البحتززري مززن ابززي تمززام للنصززيبي  الجرجززاني   وسززربات أبززي تمززام  بززن عمززار ال
  وغيررا من الكتزب التزي  (2)وسربات ابي نواس  بن المزرع  واإلبانة عن سربات المتنبي للعميدي(

تناول  الموضوع بو فه موضوعا رئيسا أو في أثنزاء الحزديث عزن موضزوعات أخزرى   وبزد و زلنا 
 .3 بسم منبا ولم يصل القسم اآلخر

ب ية السربة الشعرية على محزور رئزيس  رزو الصزراع بزين مزا رزو  بزداع أو ابتزداع    وبزين تقوم     
فه ما رو  تباع   بين ما يبتكر  الشاعر من بنات أفكار  ورو األبل عزادة   وبزين مزا يشزارك ييزه أسز 

 وربما معا ريه أي ا.

                                                 
المية ( رحلة التناصية الى النقد العربي القديم، معجب العدواني،دراسة منشورة في شبكة المعلومات الع1)

 .5)االنترنت(:
فيديريكو غارثيا لوركا وعبد الوهاب البياتي دراسة في التناص ، محمد عبدالرضا شياع ، إشراف أحمد  (2)

الطريسي أعراب ، رسالة دبلوم الدراسات العليا ، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ، جامعة محمد الخامس ، الرباط، 
1995/1996 :27 . 

د الشعر من القرن الثاني حتى القرن الثامن الهجري ، د . إحسان ينظر تاريخ النقد األدبي عند العرب )نق (3)
 .131: 1986األردن،  –عباس ، دار الشروق للنشر والتوزيع ، عمان 
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ديم بحقنززاب مززرة وبحسززباب لقززد تنززاول الدارسززون المعا ززرون موضوع)السززربة( فززي النقززد العربززي القزز   
مززرة أخززرى   وفزز  مززا يززرا  الززدارس مززن أرميززة للموضززوع   ويكززاد أغلززب رززؤ ء يسززيرون علززى التسلسززل 

 نمورزززا  وتطوررزززا  ومزززا يززززادالزمنزززي  ورزززو المعيزززار المتزززدرج فزززي دراسزززة تزززاريب الظزززاررة   ألنزززه يأخزززذ ب
 عليبا.
ن دين عزن اإلسززباب غيزر المسززو    ومسززتفيديوبزد آثرنززا اسزتعرال أرززم اآلراء النقديزة القديمززة مبتعزز   

 من عصارة أفكار الدارسين السابقين.   
يبززدأ الدارسززون _عززادة_ بالتمبيززد لدراسززة )السززربة( عنززد القززدماء با ستشززباد بمززا بالززه الشززعراء فززي   

        :              (2)قرفة بن العبد  ومنه بول  (1)الموضوع بو فه دلي  على تنبببم  لى رذا األمر
 وال اغير على االشعار اسرقها      عنها غنيت وشر الناس من سرقا             
الذي يدل أن الشاعر منذ عصر مزا ببزل اإلسز م تنبزه  لزى رزذا األمزر   وأدرك أن القدمززززاء سزبقورم  

ورززو تنبززه    لززى المعززاني الجيززدة المبتكززرة  ولززم يتبزز  لبززم كثيززر ليقززال      ا كززرروا مززا بالززه السززابقون 
مبكر جدا لمسألة ما تزال تثير الجدل وتت ارب فيبا األبوال   ورزو المعنزى الزذي يسزوبه ابزن رشزي  

ء ال يس تشير  لى معرفته باختيار  الجيزد مزن الزرديء فزي شزعر    ى القيرواني عندما يذكر أبياتا  مر 
 :(3)واختيار  المجيدات  يقول

 راداــــــجذياد غالم جريء  ادا           ود القوافي عني ذيأذ                 
 راداــــــج تخّير منهّن سّتـا           ــُه ـــــــــــفلّما كثرَن وأعيينَ                  
 وآخذ من دّرها المستجادا    ًا        ـــــفاعزُل مرجاَنها جانب                 

كمززا يقززول ابززن  (4)فاستحسززنبا الشززعراء واتبعززو  فيبززا ألنززه رززو الززذي سززب  العززرب  لززى أشززياء ابتززدعبا 
س م الجمحي   ولعل فزي بزول عنتزرة أي زا مزا يشزير  لزى الح يقزة التزي نحزن بصزدد الوبزوف عنزدرا 

 :(5)من تزا م األبوال في المعنى الوا د   واخذ ال    عن الساب   في بيته
 ؟ل عرفت الدار بعد توهمهل غادر الشعراء من متردم ؟            أم ه           

                                                 
ينظر التناص في شعر سليمان العيسى ،رسالة ماجستير، نزار عبشي، إشراف أ.د:محمد عيسى ،  (1)

 وما بعدها. 50: 2005نسانية ، جامعة البعث ، مساعد أ.د:راتب سكر ، كلية اآلداب والعلوم اإل مشرف 

لحديدي، السرقات الشعرية بين اآلمدي والجرجاني في ضوءالنقد االدبي القديم والحديث،عبداللطيف ا (2)
 .16: 1995،  1جامعة االزهر ، المنصورة ،ط

: 1994،  العمدة في محاسن الشعر ونقده، تحقيق حسن قرقزان ، مطبعة الكاتب العربي ، دمشق (3)
 .248.وديوانه:1/366
 .1/55:  1974طبقات فحول الشعراء، قرأه وشرحه محمود محمد شاكر، مطبعة المدني، القاهرة ،  (4)

 .20: 1969، 1أشعار عنترة ، شرح محمد عبد المنعم خفاجي ، مكتبة القاهرة ،ط  (5)
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   :(1)ء ال زيس مزا بالزه الشزاعر سزويد بزن كزراع العكزي فزي بولزهى وربما يشبه ما  كرنا  من بول امزر  

 ـا            أصادي بها سربا من الوحش ُنّزعـاــــــأبيت بأبواب القوافي كأّنم               
 ـاــــــــــــون سحيرا أو بعيدا فاهجعيك      ــا       ـــــــــأكالئها حتى أعّرس بعدم   

 اــــــعصا مربد تغشى نحورا وأذرع     ا        ـــــعواصَي إال ما جعلت أمامه  
 ـاـــــــــــــــمهيعـ طريقًا أقّلتُه القصائد   ـت          ــــــــــأهبُت بغّر اآلبدات فراجعـ  

 اــــــــــــــــيظلعلها طالب حتى يكّل و              ــاـــــــــــبعيدُة شأو ال يكاد يرّدهـ   
 ـاـــــــوراء التراقي خشية أن تطّلعــ       إذا خفت أن تروى علّي رددتها        

ويت ا في تلك األبوال الصراع الواضا _ وإن كان داخليا_ من أجل  سن اختيزار القزول الزذي     
 يتفرد به بائله   وينماز بكتابته .  

القول  وبعد معرفة الشعراء أنفسبم ببذا الشأن فمن البدري أن يتنبه له النقاد القدماء   ويفي ون     
 ييه  ويبحثون في مفا له   وليس رناك تاريب محدد لبذ  البداية   ولكن المرجا أن البدايات كان

  الزلبا مخال ببل أن توجد بصورة نقدية تتداولبا األب م المختلفة   رذا المخ
 ربما ضاع بسم منه  أو ربما كان أ اديث  لم تدون   وبقي  أ كاما شفبية تتداولبا األلسزن.   

رز(  لى سربات الجارليين واإلس ميين عندما يتحد  عن 231يشير ابن س م الجمحي )     
 الشعراء في قبقاته   ويرد بعض المعاني المسروبة  لى أ حاببا   ويشير  لى السربات  المح ة

ل  :) كان براد بن  نش من شعراء غطفان  وكان جيد الشعر بليله   وكان  ويعلل لبا أ يانا   يقو 
.ورذا القول  ن (2)شعراء غطفان تغير على شعر    فتأخذ  وتدعيه   ومنبم زرير بن أبي سلمى (

ن يكون بد سلمنا بصحته ف  يقدح  بمقدرة زرير  ألن كثير  الجيد يشفع له  كما أنه ليس معقو  أ
 أخذ شعر  جميعا من )براد( رذا .

رز( بصب سب  أي ا في تحليل الظاررة   ولكنه)لم يفرد لبا بحثا مستق   255و از الجا   )     
ولم يعتمدرا بالدراسة ومن ك مه يستدل فيبا على ابتناعه بأخذ المتأخرين من األوائل ألفا بم 

 ويشير كذلك (4) خر معنى شريفا و  لفظا ببيا    أخذ  ( لقوله: )لم يدع األول لآل (3)ومعانيبم (
:)    يعلم في األرل شاعزززززر تقدم  لى تشبيه (5) لى عدم س مة معنى مجيد من األخذ بقوله

مصيب    وفي معنى غريب عجيب   أو في معنى شريف كريم   أو في بديع ُمختَرع      وكل 
                                                 

 .2/12: 1968نعم خفاجي ، القاهرة ، والتبيين، تحقيق عبد السالم محمد هارون، ومحمد عبد الم البيان (1)
 .16: 1982طبقات فحول الشعراء، تحقيق احمد محمود شاكر، دار المعارف ، القاهرة ،  (2)

 .39بعض ظواهر التناص بين الحماسة الكبرى وشعر أبي تمام :  (3)
 .3/326البيان والتبيين: (4)

 .3/311:.1907ابو عثمان عمرو بن بحرالجاحظ،مصر،الحيوان ، (5)



 ...................................................التناص في شعر أحمد مطر ...................................................

 29 

 ن رو لم يعُد على لفظه ييسري بع ه أو يدعيه بأسر     من جاء من الشعراء من بعد  أو معه  
 فانه   يدع  أن يستعين بالمعنى   ويجعل نفسه شريكا ييه (.    

ويظبر انه يفري) بين نوعين من السري : ا شتراك في المعزاني ورزو عزام  والتعزدي  لزى األلفزا     
ته المشبورة في أن المعزاني مطرو زة فزي والتراكيب ورو السري الح يقي . ورذا التمييز مرتبط بنظري

 .(1)الطري    وان الشأن كله لتخير األلفا    وجودة السبك  و سن الصياغة(
وأشار  لى مصطلحات السربة المتعددة عند المتأخرين   وفّري بين ما يسري بكامله  ومزا يسزري     

التزي يشزترك فيبزا  زززززززي لزى المعان بلفظه   وأشار  لزى المعزاني العقزم التزي تفزرد ببزا أ زحاببا   وأشزار
جماعة   يحكم على أ درم بالسربة   خت ف ألفا بم واعاري بم   وترى نصيرة  ديقي انه كان 

ك مززززه   واسززززتعمل مززززرتين فززززي  وسززززطيا  وعق نيززززا فززززي أ كامززززه  ولززززم يززززذكر مصززززطلا السززززري    
غززانم أن) تززداول المعززاني عنززد   ويززرى أ مززد سززليم (2)مثززل : )األخززذ  و ا  تززذاء( مصززطلحات أخززرى 

ورزو ببزذا  (3)الجا   يعد من قبيعة الخل  الفني  ف   عزن أنزه أمزر مز زم بزين كزل سزاب  و  ز (
يقر بالح يقة التي  بد من الخ وع لبزا لوجزود الشزعر  فز  يوجزد شزاعر مبتزدع لكزل معانيزه فزي كزل 

 شعر .
عراء ( و)أدب الكاتززب( بق ززية السززربة مززرور رززز( فززي كتابيززه :)الشززعر والشزز276ومززّر ابززن بتيبززة )    

الكززرام وأعززاد مززا بالززه الجززا   وابززن سزز م   وأشززار  لززى السززربة المف ززو ة والخفيززة  وأكززد أن المعنززى 
  وما ترك شاعرا    و كر سربته تح  ما سما  )األخذ( بدل )السربة( .   (4)المتداول  ار مشتركا 

( 296المعتزز) نزؤّلف ابززززززز  وي(5)الشزعراء للمعزاني البليغزة رز(  لى سزربة بعزض285ويشير المبرد)    
 كتابه )البديع( ليرجع ما سمو  بديعا  لى أ وله القديمة  ويؤكد وجود  الساب .

رز( عن مسوغات للشعراء يلخصبا ب ي  مجال القول أمام المحدثين 322ويبحث ابن قباقبا )    
 ادة(   ويفززري بززين اإلغززارة ورززي السززربة الصززريحة   وبززينممززا يززدفعبم للتقليززد   أو مززا يسززميه )ا سززتف

   (6) سن األخذ 

                                                 
( مصطلحات نقدية من التراث األدبي العربي ، محمد عزام ،منشورات وزارة الثقافة السورية ، دمشق 1)
 ومصادره. 282_281: 1995،
 .43_42بعض ظواهر التناص بين الحماسة الكبرى وشعر أبي تمام: :ينظر (2)

ركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء تداول المعاني بين الشعراء قراءة في النظرية النقدية عند العرب ،الم (3)
 .102: 2006، 1،ط
 .1/110: 1968الشعر والشعراء، تحقيق أحمد محمد شاكر،دار المعارف ، مصر ،  :ينظر (4)
 ومصادره.282مصطلحات نقدية من التراث األدبي العربي: :ينظر (5)

 .9عيار الشعر : :ينظر (6)
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ويقف من السربات موبفا  عبا يسميه بز )المحنة ( عندما يربطبا بز)السنة( التي جرت عليبا العرب 
 .(1)في  تباع المورو 

 ززن   الشاعري  ولكنه ينفرد برأيه عندما يرى أن امكررة رز(أبوال ساب يه 335الصولي ) ويذكر     
 .     (2)تعاورا معنى ولفظا أو جمعارما   فالسب  ألبدمبما سنًا واولبما موتًا واألخذ ينسب  لى المتأخر

أما اآلمدي فقد ارتم بالسربات الشعرية وافرد لبا بابا في مجال سربات أبي تمام والبحتري        
ببا الشاعر ويبتدعبا  أما المعاني ورو يرى أن السربة تكون في المعاني الخا ة التي ينفرد 

  ويؤكد على أن بياة الشاعرين بد تكون سببا في تواردرما على معان  (3)المشتركة ف  سربة فيبا
 . (4)بعينبا في شعريبما ويقترح تسميته با تفاي في المعاني

مما    ويرى أن نابدا مثل ابن أبي قارر بد خلط الخاص من المعاني المشتركة بين الناس    
. ويرى أي ا أن كثرة السربة تعود  لى كبير (5)يكون مثله مسروبا عندما خّرج سربات أبي تمام

محفو  الشاعر   وأن دعوى ا بتداع وا ختراع الكبير عند أبي تّمام كان مدعاة للرجوع  لى ما 
ويشاركه القاضي   (7)  وأن رذا الباب ما تعرى منه متقدم و  متأخر(6)استعار  من شعر الشعراء 

خر  ويكرر ما باله استعانة كل شاعر بخاقر الشاعر اآلرز( رأيه األخير رذا في 366الجرجاني )
سابقو  في رذا المجال من عدم كون السربة عيبا كبيرا   ويلتمس العذر للمتأخرين   ويميز بين 

ع السربات ووضع التسميات   ويتقدم خطوة بتمييز  بين أنوا (8)المعاني العامة والمعاني الخا ة أي ا
َري   والغصب  واإلغارة  وا خت س  واإللمام   والم  ظة  وغيررا  . (9)لبا   مثل : السَّ

رزززز( أن للسزززربات تسزززعة عشزززر بابزززا رزززي :ا نتحزززال  واإلنحزززال   اإلغزززارة   388ويزززرى الحزززاتمي )    
و اإل زطراف  واإلرتزدام  وا شزتراك  والمعاني العقم   والمواردة  والمرافدة   واألجت ب واإلستلحاي 

                                                 
بية قراءة شعرية لنصي :أوراق لعبد هللا العروي ومجنون الحكم ينظر حفريات المعرفة في الرواية المغر( 1)

لبنسالم حميش ، إعداد:علي برعيش ،إشراف د. المصطفى شاذلي،أطروحة دكتوراه، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، 
 .489: 2005جامعة محمد الخامس ، الرباط،

، 3عساكر،ونظر اإلسالم الهندي ، بيروت ، ط ينظر أخبار أبي تمام ، تحقيق محمد عبده عزام،وخليل محمود (2)
1980 :100. 

 .347_1/346: 1959الموازنة بين أبي تمام والبحتري، بيروت ،  ينظر (3)
 .56و 53 /1ينظر المصدر السابق: (4)

 .1/112ينظر السابق : (5)

 .1/29:موازنةينظر ال (6)
 .1/273ينظر المصدر السابق: (7)

هـ(، تحقيق محمد 366بي وخصومه، القاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني )الوساطة بين المتنينظر  (8)
 .214: أبو الفضل إبراهيم ، وعلي محمد البجاوي، منشورات المكتبة العصرية ، بيروت)بال.ت(

.وينظر تداول 52_48لالستزادة ينظر بعض ظواهر التناص بين الحماسة الكبرى وشعر أبي تمام:( 9)
  .110_107المعاني بين الشعراء:



 ...................................................التناص في شعر أحمد مطر ...................................................

 31 

فززي اللفزز    و   سززان األخززذ  وتكززافؤ المتبززع والمبتززدع فززي ا سززانبما  و تقصززير المتبززع عززن   سززان 
إلساءة والتقصير  ولطيف النظر في ي المبتدع   ونقل المعنى  لى غير   و تكافؤ الساب  والساري ف

نظزم المنثزور  ورزذ  التسزعة عشزر بابزا فزي السزربة   خفاء السربة   و كشف المعنى وإبراز  بزيزادة   و
ر  رتمامززززه كززززان يمكززززن أن يختزلبززززا ييمززززا رززززو أبززززل مززززن  لززززك   ولكنززززه شززززاء التوسززززع والتفريززززع الكثيزززز

يا كززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززل مفبززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززوم مززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززن رزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززذ                                                                         بالموضززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززوع   وإرادة توضزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز
 .(1)تتداخل ييما بينبا المفا يم التي بد

ويززرى د. علززي بززرعيش ويؤيززد سززاب يه أن سززبب تززأليف الحززاتمي لرسززالته  رززو الخصززومة التززي       
ا تززدم   ززول المتنبززي فززي منتصززف القززرن الرابززع البجري.وبززد انقسززم النقززاد بززين مؤيززدين) اآلمززدي   

 .  (2)العميد( القاضي الجرجاني   ازم القرقاجني(  وخصوم )الحاتمي   ابن وكيع  ابن
رززززز( آراء سززززاب يه ويتوسززززع أكثززززر مززززنبم   ويززززؤمن بززززأن المعززززاني 395ويعيززززد أبززززو رزززز ل العسززززكري )  

المشززتركة ملززك للجميززع  وانززه   مفززر للحززديث مززن القززديم و بززد لززه مززن التززأثر بززه  ويفززري بززين السززري 
فز  أسزاس فزي نظزر   والسلب  والمسب   ولكن فربه عمن سزبقه يكمزن فزي تعويلزه علزى اللفز    ن الل

 ويصززلا م ياسززا مززث  فززي معرفززة السززربة   ا أخززذ المعنززى بلفظززه  كمززا انززه مبززم   ا روعززي فززي أخززذ 
  ) ويميزل  (3)المعاني وتغيير ألفا با ويستبدل العسكري مصطلا )السربة( بمصطلا ) سزن األخزذ(

ألداء التزززي  لزززى رفزززض القزززول بالسزززربة فزززي المعزززاني   وإلزززى أن يحصزززر  لزززك فزززي الصزززياغة وقزززري ا
 . (4)تخصص المعنى العام بشاعر بعينه(

رززز( آراء سززاب يه   ويتحززد  عززن مصززطلحات السززربة   وعززن 456ويجمززع ابززن رشززي  القيروانززي)     
  ويززرى أن (5)وينقززل أبززوال القاضززي الجرجززاني وابززن وكيززع وغيررمززا مززن النقززاد السززابقين تقسززيماتبا  

منززه عجزززا وَبزز دة   ويززرى كززذلك اسززتحالة السزز مة مززن الشززاعر   ا اعتمززد علززى السززربة و ززدرا كززان 
  وبد  أخذ ابن رشي  )موبفزا م ئمزا (6)السري   وتحد  عن أنواعه   وبال :  نه يكون في المخترع 

                                                 
وينظرحلية المحاضرة في صناعة 291_289ينظر مصطلحات نقدية من التراث األدبي العربي:  (1)

الشعر ،الحاتمي، تحقيق جعفر الكتاني ، دار الرشيد للنشر ، وزارة الثقافة واإلعالم، الجمهورية العراقية ، 
1979 :2/30_41. 

 .553_552ينظر حفريات المعرفة في الرواية المغربية: (2)
ينظر كتاب الصناعتين :الكتابة والشعر ، تحقيق علي محمد البجاوي ، ومحمد أبو الفضل إبراهيم  (3)
 .230، 229، 225،،176، دار الفكر العربي ، القاهرة )بال.ت( :2،ط

 .112تداول المعاني بين الشعراء : (4)
هـ : 1424، 1ر صادر، بيروت،طينظر العمدة في صناعة الشعر ونقده ، تحقيق د. عفيف حاطوم، دا (5)
2/ 531 _532. 
( ينظر العمدة في صناعة الشعر ونقده ، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ، المكتبة التجارية ، القاهرة ، 6)

1955 :381. 
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 زاء اختراع المعاني في توليدرا      بّوم الم مون الفني فزي  زد  اتزه فمنحزه مزا يسزتح  مزن عنايزة 
 .(1)بن جعفر( بدامةوأرمية ولذلك يعتبر  لى جانب 

وعندما يعدد أنواع السربات فحنه يكون بد )وبع أي ا في ما وبع ييه الحاتمي من  ب للتفريع      
يقع  ثّم ما في أشعار قبقة جرير والفرزدي وأ حاببما من التوليدات واإلبداعات العجيبة التي  

ا مّرت بّط بخاقر جارلي و  مثلبا للقدماء ...ثم أتى بشار بن برد وأ حابه فزادوا معاني م
 .   (2)مخ رم و   س مي(

رز( فقد سب  عرضه للسربات بتقسيمه المعزاني علزى بسزمين:عقلي 471الجرجاني) رأما عبد القار   
مثزززل كززز م األمثزززال واأل اديزززث النبويزززة وغيزززر    وتخييلزززي ورزززو مزززا يحتمزززل الصزززدي والكزززذب . وارزززتم 

  و)لزززم يبزززتم بتتبزززع السزززربات الشزززعرية ألنزززه يزززؤمن بزززان (3)دا بالصزززورة التزززي تكسزززب المعنزززى رداء جديززز
المعاني تتوارد عليبا الناس جميعا   ورو ببذا المبدأ يطلز  للشزعراء  ريزة التعبيزر عمزا يحسزون بزه   
دون التخززوف مززن الوبززوع علززى معززان سززبقوا  ليبززا  ولكززن شززريطة أن يكززون رنززاك تجديززد فززي الصززورة 

اعر بطريقته الخا ة التي ينماز ببا في كتابته  الجديدة التي تعد  عادة التي يرسمبا الش (4)الشعرية(
 لكتابة سابقة بثوب جديد. 

رز( بذكر أبسام السربة مارة الذكر: النسب   والسلب  والمسب .وبزام بتفريزع 637ثم بام ابن األثير)    
  وعززّد اسززتفادة كززل بسززم مززن رززذ  األبسززام  لززى أبسززام أ ززغر ووضززا كززل مفبززوم مززن رززذ  المفززا يم  

 ربات ززز  وله نظرة في الس(5)ال    من الساب  أمرا   بد منه بشر  التجديد واإلبداع
 تعد خطوة أكثر في التمبيد للمفبوم الحديث للتفاعل بين النصوص الشعرية .

رززز( ب ززية السززربات مززن  يززث ارتسززام المعنززى فززي فكززر المبززدع 684ويتنززاول  ززازم القرقززاجني )   
ما يسميه )المعاني العقم( غير بابلزة للنقزل   ونقلبزا مفت زا   لكزن   ا نقلبزا بعبزارة أشزرف ويرى أن 

فقد باسم األول الف ل   و  يرى المعزاني المشزتركة ملكزا أل زد   و   زرج فزي أخزذ معانيبزا   ولكنزه 
. (6)كبيزرة يبتم بالعبارة كثيرا مزن  يزث المفاضزلة بزين السزاب  وال  ز    وي زيم لحسزن التزأليف أرميزة

)ويفسر  ازم المنزع الخزاص الزذي تتولزد عنزه الصزورة الفنيزة   التزي يحزوز ببزا الشزاعر الخصو زية 

                                                 
 .56ينظر بعض ظواهر التناص بين الحماسة الكبرى وشعر أبي تمام: (1)
 .2/970: 1994، 2ق محمد قرقزان ،دار المعرفة ، دمشق ،طالعمدة في محاسن الشعر وآدابه ، تحقي (2)
 .214: 1982ينظر: أسرار البالغة ، تحقيق  محمد رضا السيد ،دار المعارف ، بيروت ،  (3)

 .59بعض ظواهر التناص بين الحماسة الكبرى وشعر أبي تمام: (4)
هـ :  1420العصرية ، بيروت،   ينظر: المثل السائر، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة (5)
 .147_146: 1986.وينظر: السرقات األدبية ، د. بدوي طبانه ، دار الثقافة ، بيروت ،2/342
منهاج البلغاء وسراج األدباء ،تحقيق محمد الحبيب بن الخوجة ،دار الغرب اإلسالمي ، بيروت،  :( ينظر6)
 .366و196_192: 3،1986ط
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في  بداعه الشعري   بميل الشاعر  لى جبة أو  ياغة لم يتعودرا المتلقون...وتعود رذ  اإلضافات 
  .(1)سلوبو (والخصو ية الفنية عند  ازم  لى ولطف مأخذ في عبارات أو معاني أو نظم أو أ

رززز( فلززم يتعمزز  فززي السززربات كثيززرا وفّرعبززا كمززا فعززل سززابقو   واكتفززى 739أمززا الخطيززب القزوينززي )  
بتقسيمبا  لى نوعين:  اررة وغير  اررة   والظاررة ري أخذ المعنى مع اللف  أو بع ه   فح ا ُأخذ 

أمزا غيززر الظزارر فبززو  كلزه سزمي با نتحززال والسزربة المح زة   وإن ُأخززذ بع زه سزمي  غززارة ومسزخا
 .              (2)تشابه المعنيين 

وبززد أفاضززز  دراسززة سزززندس محسززن العبزززودي فززي  كزززر مصززطلحات السزززربة المختلفززة فزززي التزززرا     
 .(3)النقدي
وخ  ززة مززا تقززدم  كززر  ان القززدماء ارتمززوا بموضززوع السززربة   وفطنززوا لززه   وأسسززوا مصززطلحاته      

بعض األبوال  ولكنبا جميعا تصب في أ زل التنزاص بصزيغة عربيزة  وتباين  آرا رم  وتشابب  في
ورززي )السززربة(التي يززدل مصززطلحبا علززى عيززب   ونخلززص أي ززا أن  لززك   يصززلا أساسززا للتنززاص 

بانونا عاما للنصوص   ولكن د.السعيدي يرى :)أن التناص   يخرج عن كونزه اسزما مبزذبا  بو فه
ألنه يعتمد آلياتبا التي ري الغاء الحدود بين النصوص وكأننا  لمفبوم السربة األدبية التقليدي  و لك

أمام عولمة للنصوص وتذويب للحدود النصية والغاء تام لح  الملكية النصزية الخا زة  تى أ زبا 
علززى وفزز  رززذا التصززور كززل نززص رززو ملززك للجميززع ويسززتطيع أي شززخص أن يسززتقطع منززه مززا يشززاء 

ألن الكتّزاب يعيزدون مزا ترال ف  وجزود لابزوة النصزية   إلعوفي الوب  نفسه   يح  لمبدعه    ا
 واألمر ليس كما بصد   ألن األبوة النصية  تعني نشزوء الزنص المتبنزى مزن فزرا   (4)باله السابقون(

أو    وثانيزززا :ليسززز  ملكيزززة الزززنص كملكيزززة العقزززار  ألن اإلبزززداع عطزززاء موجزززه لآلخزززر بطريقزززة مزززن 
 .لطري  كما بال الجا     والمعاني مطرو ة في اائالطر 
 
 نشأة التناص في المفهوم الغربي:ــــ 3

تعود نشأة التناص بمفبومه المعروف  لى المفكر السوفيتي في  قل العلوم اإلنسانية في القرن     
الذي )انشغل بتوضيا مفبوم الحوارية الذي يعد (1975_ 1895ين ميخائيل باختين) العشر 

ري ونظرته  لى ع بة ا نا باآلخر...الذي بام بمّد  من  قار العالم ا ط  ا مفتا يا في عمله الفك
                                                 

 ومصدره.126راء:تداول المعاني بين الشع (1)
 .408.والتلخيص:358_349هـ: 1419اإليضاح ، تحقيق عبد الحميد هنداوي،مؤسسة المختار، القاهرة ،  (2)

 مصطلحات السرقة األدبية في التراث النقدي العربي إلى نهاية القرن السابع الهجري)النشاط والتطور( :ينظر (3)
 .1996غداد،،رسالة ماجستير، كلية التربية ابن رشد، جامعة ب

 .167شعرية السرد في شعر أحمد مطر: (4)
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مفبوم اإلنسان في  ياغته ل نثربولوجيا الفلسفية الخا ة به  الروائي لدوستويفسكي  لى تفسير
)(1). 

للد لة على الع بة بين تعبير والتعبيرات   dialogismويسمي باختين مصطلا الحوارية      
لكن تودوروف يرى : أن رذا المصطلا مثقل  بتعددية مربكة في المعنى   لبذا فّ ل   و (2) األخرى 

 .  (3)( الذي استخدمته كريستيفا في تقديمبا لباختين intertextualityاستعمال مصطلا التناص  )
وبد دعا باختين نفسه  لى التمييز بين ا  ط  ين في الم  ظة اآلتية:يمكن  ياس رذ      

 .(4)التي تربط خطاب اآلخر بخطاب ا نا بالع بات التي تحدد عمليات تبادل الحوار الع بات
ويأخذ بعد  الحواري  في بوله : ) األسلوب رو الرجل   ولكن باستطاعتنا القول : ن األسلوب     

رو رج ن   على األبل  أو بدبة أكثر  الرجل ومجموعته ا جتماعية مجسدين عبر الممثل 
 .(5)المستمع  الذي يشارك بفعالية   في الك م الداخلي والخارجي األول(المفول   

ويرى أن الخطاب مبما كان موضوعه من المستحيل أن يتجنب ا لتقاء بالخطاب الذي تعل       
مسبقا ببذا الموضوع  ألن آدم فقط رو الو يد الذي كان يستطيع أن يتجنب تماما  عادة التوجيه 

كان يقارب عالما يتسم بالعذرية ولم يكن بد تكلم ييه وانُتبك بوساقة الخطاب  المتبادلة ...ألنه
 .(6)األول
عر ميدانا وإ ا كان باختين بد اتخذ الرواية ميدانا لدراسته   فحن جوليا كريستيفا بد اتخذت الش       

 لبا  من خ ل دراسة أشعار لوتريامون .
حيل على )مدلو ت خطابية مغايرة   بشكل يمكن معه وترى كريستيفا أن المدلول الشعري ي      

براءة خطابات عديدة داخل القول الشعري .ركذا يتم خل  ف اء نصي متعدد  ول المدلول الشعري 
  تكون عنا ر  بابلة للتطبي  في النص الشعري الملموس . رذا الف اء النصي سنسميه ف اء 

ادر ومنابع  ب  جميعبا في تكوين رذا المدلول   ألنه مكون من مجموعة مص (7)متداخ  نصّيا(

                                                 
ميخائيل باختين المبدأ الحواري، تزفيتان تودوروف ،ت فخري صالح،المؤسسة العربية للدراسات   )1(

  .8:توطئة المترجم:1996والنشر، بيروت،
دراسة في نقد الشعر  في العالقة بين الماركيسية ومدرسة باختين ينظر:البنيوية في النقد العربي الحديث  )2(

،مؤيد عباس حسين العيثاوي،أطروحة دكتوراه،إشراف د.علي عباس علوان، كلية التربية ابن 1990_1970
 .46_45رشد، جامعة بغداد:

 .121ميخائيل باختين المبدأ الحواري: :ينظر  )3(
 .121المصدرالسابق: :ينظر  )4(
 .124السابق:  )5(
 .125:السابق :ينظر  )6(
 .78م النص:عل ( 7)



 ...................................................التناص في شعر أحمد مطر ...................................................

 35 

النصي الجديد  ألنه )مجال لتقاقع عدة شفرات )على األبل اثنتين( تجد نفسبا في ع بة 
 .(1)متبادلة(

 )  Tel_Quelلقد انطلق  منطلقاتبا في عدة أبحا  ... درت في مجلتي )تيل _كيل         
 letexteنص الرواية ((   وsemeiotikeيبا سيميوتك ( وأعيد نشررا في كتاب qrttikue و)كريتك 

durrarw )(2) .)وكذلك كتاببا)علم النص   
وتستند كرستيفا على مجموعة مفبومات فلسفية: اف قونية  وارسطية وبخا ة في مسألة     

المحاكاة في األدب بين محاكاة الطبيعة   ومحاكاة الُمُثل  فمحاكاة الطبيعة وأشيائبا في نظر 
ف قون أدت  لى أن يطردرم من جمبوريته  ومحاكاة الُمُثل في نظر أرسطو الذي رأى أنبم   ا

 .   (3)يحاكون الظوارر
زيادة على  لك  أفادت من فلسفة )كان (  و) يجل( فاألخير مث  يرى أن) الفكرة الثانية التي    

ئيا وتبني على جزئبا المتبقي تنابض األولى   لم تنسفبا وتقلعبا من الجذور بل تنفيبا نفيا جز 
 ر با الجديد ...ورو مراد كريستيفا بالتناص عينه   فالنص الجديد   يطمس معالم النص القديم 

 .(4)نبائيا  بل   بد من  شارة تو ي به وتلما  ليه كي يتم بذلك سيرورة التوا ل(
واسطة الربط بين ك م عند كريستيفا)جباز عبر لساني يعيد توزيع نظام اللسان ب والنص     

الملفو ات السابقة عليه أو المتزامنة معه  عديدة من توا لي يبدف  لى اإلخبارالمباشر وبين أنما 
مفتو ة على مجموعة من النصوص السابقة التي تتقاقع أو تتنافى مع  )5(   فالنص   ن  نتاجية(

  لك النص.
تدعى نظرية النص فز)ينبغي للخطاب النقدي  أن وبد تشكل لديبا أشبه ما يكون بنظرية متكاملة      

مكونا    6يشيد نظرية  ات بعد تأملي تحليلي _لساني تبحث في الدال ورو يتمظبر بو فه نصا(
ووالكتابو معا   بمعنى المرور من رسالة منتجة   من مجموعة  نبائية   ن)تجاوزواألثر األدبيو

                                                 
 .78:علم النص ( 1)

المديني ،      مدلخطاب النقدي الجديد(، ترجمة احفي أصول الخطاب النقدي الجديد)مفهوم التناص في ا (2 )
 .102: 1987دار الشؤون الثقافية ، بغداد،

 وغيرهما. 57 ،43ينظر علم النص:  (3)
 .34_33تأصيل النص: (4)  

 .21علم النص: (5)
    (6) Le ngendrement de la formula ,Julia kristeva, Tel Quel ,French,1969, 37,  
 ترجمة مباشرة عن الفرنسية بوساطة الدكتور علي برعيش في الرباط.     34
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ليوم مجموعة  نبائية من النصوص: نبا  نتاجات دالة ومغلقة   فحن العمل المسمى وادبياو يمثل ا
  . (1)يرتبط تعقدرا ا بستمولوجي عبر عملية بلورة قويلة بتلك األناشيد البدائية المقدسة (

 ا من اإلنتززززاج الزززدالززززوعلى رذا فان )النص     ن  سيكون ضربا أو نمط  
production signifinate) (ددة في التاريب .ورو بكل تأكيد شيشكل  الذي يتبوأ مكانة مح

 ورو علم الد لة التحليلي عند كرستيفا  وعلم النص (2)موضوعا لعلم خاص ينبغي تحديد    قا(
الذي يبدأ بالتسا ل عن النص بمعنا  الشائع مسج  انه السطا الظارري لنسيج الكلمات  عند بارت

 . (3)وا دا  لى  د بعيدالمستعملة والمو فة ييه بشكل يفرل معنى ثابتا و 
ويميل سعيد يقطين  لى تسمية التناص بالتفاعل النصي مبتعدا عن المتعاليات النصية التي        

 .(4)يف لبا ولكنه يرى أنبا   تعطي المعنى المراد
بعد كريستيفا كان لجيرار جيني  عوامل أرلته ليلقي دلو  في الد ء  منبا: انه من نفس مجموعة     
  ويسجل لجيني  عدم اخذ مقو ت كريستيفا وتطبيقبا  (5)كيل(  و )رما من جيل ثقافي وا د( )تيل

كما ري   بل وضعبا تح  ر يته الشخصية   ووسع دائرة عملبا   ووضع )جامع النص( بقوله:) 
ليس النص رو موضوع الشعرية   بل جامع النص  أي مجموع الخصائص العامة أو المتعالية التي 

 )وجامع النص باستمرار فوي النص وتحته و وله . و  تنسج (6) ليبا كل نص على  دة (ينتمي 
شبكة النص        ا ارتبط  من جميع جباتبا بشبكة وجامع النسجو. والذي يحتل المرتبة الفو ية 

 .(7)رو وجامع النصو (
داخل النصي : ورو رذا المفبوم الخاص يحتوي مجموعة أنواع من الع بات النصية   مثل الت   

تواجد نص بنص  وما فوي التنا ية : ورو ع بة الو ف النصي التي تقرن التحليل بالنص 
المحلل   وع بة التداخل :وري ع بة ابتران النص بالخطاب الذي ينتمي  ليه النص من  يب 

                                                 
 (1)     (1) Le ngendrement de la formula ,Julia kristeva, Tel Quel ,French,1969, 
37,  34     . بوساطة الدكتور علي برعيش في الرباط ترجمة مباشرة عن الفرنسية  

 

:34. 
 بتصرف. 34لسابق:لمصدر اا(2 )

 21: 3،2006(ينظر انفتاح النص الروائي النص والسياق، سعيد يقطين،المركز الثقافي العربي،المغرب،ط3)
_22. 

 .93_92:ينظر المصدر السابق (4)
 .94تأصيل النص: (5)

مؤلف الترجمة العربية، جيرار جينيت، ترجمة عبدالرحمن مدخل لجامع النص مع مقدمة خص بها ال (6)
 .1:المقدمة  1986، 2ايوب،دار توبقال للنشر، المغرب، ط

 .92المصدر السابق: (7)
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ا لبيان وأشكال وموضوع  والمتعاليات النصية :ورو تطوير لمصطلا التناص عن باختين وكريستيف
 .(1)أوجه أخرى للع بة بين النصوص واإلنتاج النصي

يصعب  عطاء تعريف لتصور  ويميل محمد بنيس  لى تبني رأي )يوري لوتمان(  ين يقول :      
ولكنه يذكر مميزات النص عند  بعنا ر ث   ري :التعبير  وتعيين الحدود و الخصيصة  النص  
 .(2)الثقايية
ي يميل  لى عدم تحديد التعريف   بل يشاركه منذر عياشي  بقوله:)النص وليس بنيس و د  الذ  

دائم اإلنتاج ألنه مستحد  بشدة   ودائم التخل  ألنه دائما في شأن  بورا و بيانا   ومستمر في 
الصيرورة ألنه متحرك   وبابل لكل زمان ومكان  ن فاعليته متولدة من  اتيته النصية   ورو   ا 

ن وضع تعريف له يعتبر  ديدا يلغي الصيرورة ييه   ويعطل في النباية فاعليتزه كان كذلك   فح
 .(3)النصية(
وينبغي التوجيه  لى )أن رناك سوء فبم يجب أن يرفع  لك أن كثيرا من البا ثين الذين و فوا    

 التناص  مزجوا بينه وبين السربة   في  ين ان األمر ليس كذلك   ن مفبوم السربة والتوليد
وا رتدام والنظر والر يا  لى عشرات من المفردات ري وليدة سياي تاريخي معين ورو الح ارة 
العربية اإلس مية  في لحظة من لحظاتبا   في  ين ان مفبوم التناص كما اشيع في المدرسة 
 الفرنسية رو نقض للمركزية األوربية  ونقض لمفبوم ا نسجام  كما أن الفرنسيين يسبون األموات

 وغير  لك..
ويبدم النزعة ا ستعمارية والتركيز على الذات   ورو مفبوم فلسفي يحمل وجبة نظر   وا ا     

ولود معلمنا أن المثقفين الفرنسيين الناشطين ليسوا فرنسيين ابحا ا   ن كرستيفا بلغارية   ودريدا 
 في الجزائر  وكريماس وجماعته من أوربا الشر ية .

 ه فبي:ثرة في نشوئأما العوامل المؤ 
 الثورة الط بية بو فبا عام  سياسيا. .1
 الليبرالية المتو شة. .2
 ا عتقاد بثقافات ألمم وشعوب أخرى مما تولد عنه مفبوم اخت ف. .3

 ا عتناء بالمبمش. .4

                                                 
 91, 90المدخل لجامع النص : :ينظر (1)
: 2001، 2طالتقليدية، محمد بنيس، دار توبقال للنشر،المغرب،-1الشعر العربي الحديث بنياته ابداالتها  :ينظر (2)
92_93. 

: 2006تحليل الخطاب األدبي وقضايا النص دراسة،عبدالقادرشرشار،منشورات اتحاد الكتاب العرب،دمشق، (3)
 وينظر مصدره. 18
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  دخال النصوص الشعبية في الثقافة. .5

لدينا   مع تشاببنا بآليات  غير متوافرة لمفبوم التناص ببلبم   ألن األ والوببذا نعلل لعدم و ولنا 
 .(1)ال ياس وا ستنبا (

 والسربة كان  عامل  م عند العرب القدماء   في  ين   يعد التناص عيبا عند المحدثين         
ومبتغى القدماء في الغالب بيان ف ل المتقدم   في  ين سعى المحدثون  لى نسف فكرة النص 

 حدد المحدثون أنفسبم بالتناص الشعري   في  ين غلزبالكامل وأوضحوا التفاعل النصي  ولم ي
 .(2) لك على القدماء

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                 
 أذن بنشرها. 24/2/2009مقابلة شخصية مع الدكتور محمد مفتاح بالرباط في  (1)
 .70_68ينظر تأصيل النص:  (2)
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 الفصل األول : القرآنية في شعر مطر
 

 : القرآنية المباشرة غير المحورةالمبحث األول

 .ثريا النص1
 .البنية الرئيسة2

 المبحث الثاني:القرآنية المباشرة المحورة
 .ثريا النص1
 لرئيسة.البنية ا2

 المبحث الثالث:القرآنية غير المباشرة المحورة
 .ثريا النص1
 .البنية الرئيسة2
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الشززعر   ومززن تلززك التنا ززية بززين القززرآن الكززريم و  مصززطلحات دلزز  علززى الع بززة وجززدت مجموعززة   
 المصطلحات : 

 ...(1) أثر القرآن في ...   أو التناص القرآني ... أو التفاعل القرآني
ألنبزا خ زع  ل جتبزاد  لبزا أن تبقزى محافظزة علزى تماسزكبا  كن تلك المصطلحات مزا كزان ول    

  ويعززود  (2) فيبززا بحيجززاد مصززطلا جديززد كتززب لززه التززرجيا علززى تلززك المصززطلحات ورززو ) القرآنيززة (
 سبب رجا ته  لى ث ثة أمور : 

ا حتمزل أن يكزون مزؤثر المفبوم :يدل التناص على ثنائية مفا يمية تتحزدد بجبزة التزأثير      ي .1
 الوجبززة أي مززؤثرا _فززي ةعمليززة التززأثير أ اديززأمززر   ينسززجم والززنص القرآنززي ف ومتززأثرا   ورززو

 أغلب اآلراء_ فا تاج رذا الفصل مصطلحا جديدا يبعد رذا اللبس عنه.
لكريم مجموعة مزن المصزطلحات تر زد تزأثير المصطلا: أفرز تعال  النصوص مع القرآن ا .2

األخززرى منبزززا القزززديم والحزززديث   و ت ززاح تعميزززة الحزززديث )التنزززاص(  القززرآن فزززي النصزززوص
وفزززري القزززديم عزززن الحزززديث بزززبعض الجوانزززب التزززي نبزززض بتوضزززيحبا البزززا ثون السزززابقون   
 ابت ى األمر اجتراح مصطلا جديد يكفل ا تواء المفبوم المشار   ليه في النقطة السابقة.

كزون مزن لفز  علزى العبزارة    زد يزرجا المالكم:  ين يقف مصطلحان على ا تواء مفبوم وا .3
وضزززوح الد لزززة      أكزززدت  لزززك أغلزززب المجزززامع العلميزززة  واللغويزززة _و سزززيما  مزززع م  ظزززة

 .3 المجمع العلمي العرابي
القرآنية : ) آلية من اآلليات التي يتوسل ببا المبزدع فزي تشزكيله نصو زه اإلبداعيزة مزن وببذا ف     

 . 4 إيقاعا   بحسب سياي القرآن الكريم (جبتي الر ى واألنساي بنية و 

                                                 
لقرآني في الشعر العربي المحدث العباسي ،عبد هللا طاهر علي الحذيفي،أطروحة ينظر : فاعلية التعبير ا (1)

، واثر القرآن في الشعر األندلسي منذ الفتح حتى سقوط الخالفة  1999دكتوراه،كلية اآلداب،الجامعة المستنصرية،
، واثر القرآن 1985هـ(، محمد شهاب أحمد ، أطروحة دكتوراه ، كلية اآلداب ، الجامعة المستنصرية ،422_92)

في الشعر العربي الحديث ، واثر القرآن في األدب العربي في القرن األول الهجري ، واثر القرآن في الصورة 
الفنية لدى شعراء صدر اإلسالم ، الطيب بو شيبه ، رسالة ماجستير ، كلية اآلداب ، الجامعة المستنصرية 

نزري محمد ، رسالة ماجستير، كلية اآلداب ، جامعة ، وأثر القرآن في الفعل االجتماعي ،عقيل 1985،
،وأثر القرآن في األدب العربي في القرن األول الهجري ،د. ابتسام مرهون الصفار،دار الرسالة 1994بغداد،

،وأثر القرآن في الشعر العربي الحديث،شلتاغ عبود شراد،دار المعرفة ، مطبعة  1974،بغداد،1للطباعة،ط
،وأثر القرآن الكريم في اللغة العربية ، أحمد حسن الباقوري ،دار المعارف ، 1978،دمشق،1الصباح،ط

، أما التناص القرآني فذكره د . محمد عبد المطلب في قراءات أسلوبية في الشعر الحديث،الهيأة 1969مصر،
تحاد كتاب وما بعدها ود. علوي الهاشمي في السكون المتحرك منشورات ا 161:  1995المصرية العامة للكتاب،

 وما بعدها .   3/68: 1992وأدباء اإلمارات،الشارقة،
 . 169_168ينظر : تأصيل النص : (2)
 .170تأصيل النص :  (3)
 . 170السابق :  المصدر (4)
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مبتكر مصطلا ) القرآنية ( و ا ب رذا التعريزف   ولكزن البزا ثين  د. مشتاي عباس معن ويعد   
 -ن محمززد التميمززي يززرى أن القرآنيززة زادوا عليززه بالتخصززيص ييززه بحسززب دراسززتبم   فالبا ززث   سززا

مزع الزنص  روادا رًا يتجلى ييه تعامل الشزعراء الزتعدُّ :)نمطًا مع –خ ل دراسته لبا في شعر الرواد 
فززززي الززززنص الشززززعري   ببززززدف اغنززززاء  القرآنززززي      استح ززززر بموجبززززه الززززنص القرآنززززي أو است ززززيف

نصو بم اإلبداعية بطريقة ) بصدية ا غير بصدية (     مباشرة ا غير مباشرة تتشكل من خ لبزا 
 . (1) (نصو بم اإلبداعية 

 يحزد  فزي العمزل اإلبزداعي   عزن (كتزابي ابرائزي)لقرآنيزة : رزي نتزاج تفاعزل ونستطيع القول  ّن ا   
قريزز  رفززد اإلنتززاج الشززعري بثقافززة برآنيززة تززؤثر فززي الززنص علززى مسززتويات مختلفززة وفقززًا لفبززم المبززدع 

 خ بززا و ا كزان اإلنتزاج عم بزا وأدواتزه وآلياتزه التزي يسزتعملبا علزى مسزتوى )القزراءة ا الكتابزة (   وكلمز
يجزززل شزززأنًا عزززن النصزززوص  يقزززل شزززأنًا عزززن الزززنص القرآنزززي و ع أن يجّلزززي تلزززك اآلليزززة بحبزززداعاسزززتطا

  .  ن أجاد اإلختيار واآللية  اإلبداعية األخرى   ألنه يغترف من معين ك م ع) تعالى( الزاخر
ه غايزة اإلتقزان فتزأثر بزه   و مزل معزفي ثمرة مبدع دخل  لى نص متقن  والقرآنية بمفبوم آخر      

 ما استطاع  مله من مختاراتزه التزي يحكمبزا  وبزه   فأخرجبزا  بزداعا شزعريًا   وبمعنزى آخزر : عنزدما
األضزي   و زر زززززالتقى البشري )المبدع   القارئ( مع اإللبي الكامل ) النص القرآنزي ( تزأثر األبزل باألكث

ر يزة بشزرية تزرى أن باألوسع   فحمل األضي  ما استطاع  أوعيته  ملزه وو فزه فزي  بداعزه نتيجزة 
وفززز  ر يزززة المبزززدع الخززز ي ) الشزززاعر ( وآلياتزززه  علزززى تلزززك الركيززززة القرآنيزززة تغنزززي الزززنص اإلبزززداعي

 المختلفة. 
وف  آليات خا ة به بد ينفرد ببا رذا المبزدع أو  اك على ولكل مبدع قريقة في  ياغة  بداعه    

توسزل ببزا رزؤ ء فزي  بزداعبم الشزعري     وبد يشاركه فيبا آخرون  علزى وفز  الزر ى الشزعرية التزي ي
فمنبم من يعّول على الزذات ولزو بلزيً    ومزنبم مزن يتوسزل باآلليزات الخارجيزة مسزتعينًا بمزا فيبزا مزن 

 –رنزا  –وغيررزا مزن التقنيزات التزي تغتزرف  (2) روافد تدعم فنه وتغني شعر  عن قري  الرمز والقناع
 .   من منبع وا د رو القرآن الكريم

                                                 
( القرآنية في شعر الرواد في العراق ،رسالة ماجستير، احسان محمد جواد ، اشراف د.ابتسام الصفار،كلية 1)

 . 12: 2000دسية ،اآلداب /جامعة القا
لإلسرررتزادة فررري مفهررروم القنررراع ينظرعلرررى سررربيل المثرررال:  _قصررريدة القنررراع فررري الشرررعر العربررري  (2)

 1991الحديث،ضياء راضي الثامري،رسالة ماجستير،كلية اآلداب ،جامعة البصرة،
 سرالة_ القناع في الشعر العربي الحديث، دراسة فنية في شعر مرحلة الرواد،رعرد أحمرد الزبيردي، ر

 .1991ماجستير،كلية االداب،الجامعة المستنصرية،
_قصررريدة القنررراع قرررراءة نقديرررة لررربعض نماذجهرررا فررري الشرررعر العراقررري المعاصرررر،علي حداد،مجلرررة 

 .1987(،11،12األقالم،ع)
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باسززتعمال آليزززات   –أو مجموعزززة معينززة  –مززن غيززر  نتيجززة لززذلك ا خزززت ف ينمززاز كززل مبزززدع و     
خا زة فزي التعامززل مزع روافزد  وقريقززة بثزه تلزك المحصززلة فزي نصزه ابتززداء بزالعنوان أو تزأجي  لززذلك 

  لى وسط القصيدة أو خاتمتبا على وف  ما يرا  المبدع مناسبًا ومغنيًا لنصه .  
ول : ا الزنص األالقرآنية بحسب درجة برببا وبعدرا وآلية تحققبا وكيفيتبزا ومراعاتبز آلياتوتنقسم     

فادة منه في تجليه الشعري   على أن ال ابط رو الزنص ولزيس رنزاك ضزابط سزاب  القرآن ومدى ا 
غيزززر الزززذوي السزززليم .  تلزززك اآلليزززات تتجلزززى فزززي األبسزززام الث ثزززة  لعزززدم وجزززود مقزززاييسعلزززى  لزززك   
 لى ث ثة مبا ث ري :المقسومة ع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                
 7_القناع في الشعر العربي المعاصر مرحلة الرواد،د.عبدالرضا علي،مجلة آداب المستنصرية،ع 

،1983. 
 الشعر العربي المعاصر_تحليل الظاهرة_عبدالرحمن بسيسو،المؤسسة العربية_قصيدة القناع في 

 .1988، 1للدراسات والنشر ،بيروت،ط
 (،دارالشؤون456_ قصيدة القناع في الشعر العربي الحديث،محمد جميل شلش،الموسوعة الصغيرة)

 .2001الثقافية ،بغداد،
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 المبحث األول: القرآنية المباشرة غير المحورة
 

 ثريا النص .1
 البنية الرئيسة .2
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 ثريا النص :  .1
تعزد الثريززا )ثريززا الززنص( مززن العتبززات األولززى المبمزة التززي تقززف مفتا ززا للززنص   و  يعنززي الززنص     

دا   لزززى النصزززوص األخزززرى مزززن مختلزززف األجنزززاس رنزززا مقصزززورا علزززى الزززنص الشزززعري فقزززط  بزززل يتعززز
األدبيززززة   ففززززي كززززل األعمززززال األدبيززززة تتجلززززى مجموعززززة مززززن العتبززززات المختلفززززة الدالززززة علززززى مفززززاتيا 

 .(2) ي يء عتمة النص ألنه نور   (1) )جاك دريدا(  وأول من أشار للثريا رو للنصوص المختلفة
ومشاعل ت يء المتون الداخلية للنص وبطبيعة ولعل مقدمات الدواوين والروايات تعد مفاتيا     

كيك الحال تعد الع بة بين أجزاء العمل الفني ع بة ع وية   ونعني بع ويتبا أنبا غير بابلة للتف
والعودة كما كان    أي  نبا مثل التركيب الع وي لجسد اإلنسان   على عكس التركيب اآللي 

 )الميكانيكي(الذي يتقبل  لك.
ه تختلف باخت ف األعمال التي تعلورا   وتقف على أبواببا   ألن ت الشعرية مدلو توللثريا     

لعملية من خ ل ل اا بنصبا ما لم يكن التحليل رائدمن الصعوبة بمكان تحديد مدى ع بة الثري
 مسا ة انتشار مدلو ت الثريا على مسا ة نصبا   وربما كان في المقولة الشبيرة :) الكتاب واضا

عنوانه(  مصدابا على  لك  ألن العنوانات   توضع اعتباقا   وبخا ة   ا كان  من فنان من 
 تقوم الو دة الشعورية عند  على الربط بين أجزاء فنه المختلفة.    

وتعددت مصطلحات التعبير عن  لك المفبوم بين :الثريا   والعتبة  والعنوان وغير  لك من    
ير  لى   يقة وا دة    ري أول ما يطري السمع ببل المطلع  وربما المدلو ت المختلفة التي تش

تكون الثريا ري النص  ن كان   ات مخزون شعري مشحون ومعبر عن ب ية من  ميم العمل 
 .كل شيء ببل النص عدا الثريا   وبد تكون العتبة ريالفني
عا مطرو ا للدرس  وتبقى عملية ع بات النصوص بعتباتبا عند األجيال المختلفة موضو     

للوبوف على مصدا ية الو دة الع وية أو الو دة الشعورية على األبل   التي تقف رابطا بين 
  ن جاز لنا تقسيمبا أجزاء_فبي و دات ع ويةكما سب  القول.    -مختلف أجزاء النصوص

ت فقط    ن القراءة الفا صة في شعر ا مد مطر تبين أن ورود ثريا النص و ل  لى س  مرا     
جزاءت اعتل  فيبا تلك العنوانزات بصزائد  مزن دون أن تمسزبا يزد التغييزر والتحزوير   وتركز  علزى ما

                                                 
 .7: 1989،ايلول،7308،21كر،جريدة الجمهورية، ع ينظر بنية الندب)في مثل حنو الزوبعة(،حاتم الص (1)
(، دار الشؤون 396ثريا النص )مدخل لدراسة العنوان القصصي( محمود عبدالوهاب ، الموسوعة الصغيرة) (2)

 .10: 1990الثقافية، بغداد ، 
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زززر  مززن  زززياغة برآنيزززززة   ورزززي : ) نَسزززاَن َلف ززي ُخسف زززُم ب َبزززَذا   و ) (2)  و ) أيزززن المفزززر( (1) (  نَّ اإلف  َ  ُأبفس 
َواع  َ   و )(3)( الفَبَلد   ُل الصَّ س   . (6)و )أعو  باّلّل(  (5)  أعلم( و )ع(4)( َوُيرف
 وبد جاءت تلك العنوانات على شقين :    

م لزاألول : ما جاءت ييه مأخو ة من آية برآنية كاملة ونقصد ببزا : مزا توجزد بزين فا زلتين بزرآنيتين 
 يمسبا بنقص و  زيادة وتشمل : ) ن اإلنسان لفي خسر ( و)   أبسم ببذا البلد ( . 

ا جاءت ييه بنقص في عدد كلماتبا ومحافظة على أن تؤدي معنى ما و  تكزون غيزر واآلخر : م   
  .لم يفد كقولبم :  ن بام زيدون في الك م اإلفادة ويخرجون مامفبمه في عرف النحاة الذين يشترق

 وتجل  في : )ع اعلم ( و )أين المفر ( و )أعو  باّلل( و ) يرسل الصواع ( . 
 حافظة على البنية والد لة القرآنيتين سؤاً  رو : رذ  الم وربما تعرل

  ا كززان الشززاعر لززم يعمززد  لززى التحززوير فززي اآليززات القرآنيززة   واسززتخدمبا كمززا رززي أو بحززذف بعززض 
 ؟    بمتبامنبا   فما مدى ع بة تلك الثريات بالنصوص التي اعتل

ص ويززدرس وجززود أو عززدم البا ززث علززى أن يفحززص تلززك النصززو  تززدفع اإلجابززة علززى رززذا التسززا ل   
 وجود تلك الع بة أو الع بات ومدى رذا الوجود وكيفيته . 

تأثر   تسير في سياي   يبتعد كثيرًا عنففي الثريا األولى )ع اعلم( نجد أن القصيدة كلبا         
(7) قولهبالنص القرآني والجو الديني الذي يلف تلك القصيدة التي يقف فيبا الشاعر خطيبًا واعظًا ب

:          
 أيها الناس اتقوا نار جهنم                 

 ال تسيئوا الظن بالوالي
 فسوء الظن في الشرع محرم
 أيها الناس أنا في كل أحوالي

 سعيٌد ومنَّعم
 ليس في الدرب سفّاح
 وال في البيت مأتم

 ودمي غير مباح وفمي غير مكمم
 فإذا لم أتكلم
 ي حبس صوتيال تشيعوا أن للوالي يداً ف

 بل أنا يا ناس .. أبكم

                                                 
 . 52:  2003األعمال الشعرية الكاملة ، احمد مطر ، لندن ،  (1)

 . 54المصدر السابق :  (2)
 . 190السابق :  (3)

 .500السابق :  (4)
 .27السابق: (5)
 .32السابق: (6)

 .27السابق:(7 )
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*  *  * 
 قلت ما أعلمه عن حالتي

 واللـهُ أعلم

كلززه بززين  لية أو  وآخززرًا   لززذلك  صززر أراد أن يخلززى عنززه المسززؤو  – بززتبكم -ويت ززا أن الززنص    
   القصززيدة   و لتعميزز  معنززى عززدم العلززمثريززا الززنص التززي علزز  بصززيدته   وبززين تكراررززا فززي نبايززة 

علم باّلل و د    ورذا عبارة عن سخرية   عة   وإ ا نظرنا  لى عم  رذا النوع مزن التعبيزر وتعل  ال
 :  (1)نجد  عند جميل بن معمر على سبيل المثال  ين يقول

 ال ال أبوح بحب بثنة إنها               أخذت علّي مواثقًا وعهودا
فزززي المكزززرر لزززم يسزززتطع أن ينفزززي الحزززب  ن المعزززادل المعنزززوي لبزززذا البيززز  يسزززاوي انزززه يحببزززا وان الن

ء المؤكد ييمزا بعزد النفزي   و لزك مزا فعلزه مطزر مزن خز ل رداء الزواع  النا زا الزذي ارتزدا  منزذ البزد
 ا .  رفا الواو الفاعلة في تسياوا   وتشيعو و  لناس(مرتين   و ) يا ناس(  ود  ته بوله : )أيبا ا

يويًا   مرتبط ارتباقًا شديدًا بمدلول الجملة في اآلية وغايتبا  ن تكرار )ع اعلم( ومعنا  البعيد ر      
   ن اآليزززة الكريمزززة تحيزززل علزززى أ زززدا   ات معزززان كبيزززرة فزززي تزززاريب اإلنسزززانية بزززو دة السزززيدة مزززريم 
)عليبزا السز م( ومزا تمخزض عزن تلزك الززو دة مزن و دة أخزرى خرجز  عزن المقزاييس البشزرية   يقززول 

 ...( .ا بال  رب  ني وضعتبا أنثى وع اعلم بما وضع  فلما وضعتب(: (2)تعالى 
ويت ا كذلك أن الشاعر عندما ارتدى رداء الواع  لم يبتعد عن لغة الخطباء والوعززا  من    

وا   استعمال فعل األمر وأدوات النبي مع األفعال الم ارعة   فقد استعمل الفعل : اتقوا   و  تياس
 و  تشيعوا .

  آخر داخل القصيدة نتلمسه من خ ل بوله :  بمعنى برآني ن واردف جو القرآعن  لم يخرجو     
  فسوء الظن في الشرع محرم .                                

زَن الفَحز ّ  : ) (3)تعالى ورذا المعنى يحيلنا على بوله ن زي م  َثُرُرمف    َّ َ ّنًا َ نَّ الظَّنَّ َ  ُيغف َشزيفاًا  َوَما َيتَّب ُع َأكف
َعُلزونَ  زَض الظَّزنّ    ثفزم  )(4)و  (  نَّ ّللّاَ َعَلزيم  ب َمزا َيفف زَن الظَّزنّ    نَّ َبعف َتن ُبزوا َكث يزرًا مّ  يَن آَمُنزوا اجف (  ...َيزا َأيَُّبزا الَّزذ 

) وما لبم به من علم  ن يتبعون    الظن وان الظن   يغني من الحز  شزياًا (   وبزد أورد رزذا  (5)و

                                                 
، 1خزانة االدب، البغدادي،تحقيق محمد نبيل طريفي، واميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط (1)

1998 :5/157. 
 .36سورة آل عمران: (2)

 .36سورة يونس:( 3)
 .12سورة الحجرات: (4)

 .28سورة النجم: (5)



 ...................................................التناص في شعر أحمد مطر ...................................................

 47 

لقرآني تأكيدًا لمحور ب يته التزي دارت عليبزا القصزيدة ورزي عزدم  سزاءة الظزن بزالوالي التزي المعنى ا
 يريد أن يحرص عليبا من خ ل نبيه المتكرر عنبا . 

وبد  اول جبد  أن يستثمر ما في اللغة من امكانات متا ة على مسا ة بصيدته الصغيرة فنجد     
سززة أكثززر منبززا  ثززارة رررززا سزز  مززرات ورززي تثيززر الوسو يسززتعمل  ززرف السززين كثيززرًا فززي بصززيدته    ك

ة فزي بولزه : دمزي غيزر مبزاح   وبولزه : فمزي غيزر مكمزم   فقزد كرر)غيزر( لليقين   ويستعمل الب غز
ولحقبزا بحزرف  _ أي بجنزاس نزابص_بتغييزر  زرف وا زد فقزط (فميز)ومزرة بز (دميز)وجاء ببلبزا مزرة بز

 . (مكمم)و (مباح)مكرر ورو الميم في 
لزى  بذا يكون لعنوان القصيدة الذي جعله بفلبا أي ا ع بة متينزة بمزتن القصزيدة   بزل يتعزدارا وب   

 أكثر من  لك . 
ومكمززم     ويززدخل فززي  روفبززا   فززالميم فززي اعلززم تكززررت فززي جبززنم   و محززرم   وُمززنعَّم   ومززأتم    

 لكن ليس  نبائية . أتكلم   أبكم   وأعلم     ا غ نا النظر عن الميمات الموجودة في النص 
 ورذا مما يعزز ارتبا  ثريا النص بالقصيدة التي اعت را . 

يحززاول اسززتغ ل امكانيززات الززنص القرآنززي مززن خزز ل اسززتحالة    (1)وفززي ثريززا نصززه )أيززن المفززر(       
َيُقززوُل : )(2)فززي سززياي القززرآن  لقولززه تعززالى الو ززول الززى مكززان معززين أوملجززأ آمززن مززن عززذاب ال يامززة

َما ذ  َأيفَن الفَمَفزرُّ اإلف   (  ييعقزد مقارنزة بزين  لزك اليزوم العصزيب ويومنزا الزدنيوي الزذي تحا زر ييزه نَساُن َيوف
 األنظمزة اإلنسزان وكأنبزا تخلز  لززه  يامزة دنيويزة     يمكنزه الفزرار منبززا   وبزد تجّلزى  لزك مزن خززز ل

سزززابقة      انبزززا اسزززتقل  عزززن اآليزززة فزززي الشزززعر التزززي )بقيززز  محملزززة بصزززياغتبا وشزززحنتبا الد ليزززة ال
سززياببا األول المحّمززل بززأجواء أخرويززة   تحكززي أرززوال يززوم ال يامززة ومززا يجززري ييززه علززى اإلنسززان مززن 

 وكزززأن (3)مكزززار    تقزززود   لزززى السزززؤال الزززذي يزززنم عزززن عجزززز اإلنسزززان عزززن الفزززرار مزززن الحكزززم اإللبزززي(
ّصزبوا انفسزبم أربابزا أرضزيين   و مفزر المعادل المعنوي الذي يريد الشزاعر التعبيزر عنزه :أن الحكزام ن

 منبم  لى أي ملجأ:
 المرء في أوطاننا

 معتقل في جلده منذ الصغر
 وتحت كل قطرة من دمه
 مختبيء كلب أثر
 بصماته لها صور
 أنفاسه لها صور

                                                 
 .55_54األعمال الشعرية الكاملة: (1)
 .10سورة القيامة: (2)

 .29القرآنية في شعر الرواد: (3)
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 أحالمه لها صور
 المرء في أوطاننا
 ليس سوى إضبارة
 غالفها جلد بشر
 أين المفر؟

ت القصززيدة   وخززتم ببززا مقطعززه األول أي ززا   ممززا يززدل علززى الع بززة ويت ززا أن الثريززا بززدأ    
الوقيدة للثريا بالنص   ويدل على سكون اإلنسان الذي يزأس مزن الحصزول علزى مكزان للفزرار   
ود لززة  لززك واضززحة مززن خزز ل عززدم اسززتعمال أي فعززل فززي رززذا المقطززع  فززح ا كززان الفعززل د لززة 

كون والجمززود واإلسززتقرار  فززحن رززذا المقطززع لززم يحززو أي علززى الحركززة   فززحن األسززم يززدل علززى السزز
فعززل نبائيزززا  بززل جزززاءت الجمزززل ييززه اسزززمية بطريقززة اسزززناد الخبزززر  لززى المبتزززدا ويت ززا  لزززك مزززن 

 خ ل:
 المسند)المبتدأ(                       المسند  ليه )الخبر(              
 معتقل         المرء                                            
 مختبيء      كلب اثر                                            
 بصماته                                     لبا  ور             
 انفاسه                                      لبا  ور             
 لبا  ور        أ  مه                                          
  ضبارة  المرء                                                   

كينة ويستمر رذا المنوال في المقطع الثاني   فعندما يتعل  األمر باإلنسان يسير البزدوء والسز   
 من خ ل الجمل اإلسمية:

 أوطاننا قيامة
 التحتوي غير سقر
 والمرء فيها مذنب
 وذنبه ال يغتفر

سان واإلسمية متجلية في )أوقاننا  يامة(  و)المرء فيبا مذنب(  ولكن الحال تتغير   ا بدأ اإلن
 باإل ساس   عند  لك تطغى األفعال   ولكن ليس  منه  بل يقع عليه تأثيررا  ويكون مفعو  به

 إذا أحس أو شعر                               :  فاع 

 قدريشنقه الوالي ..قضاء و     
 إذا نظر              

 تدهسه سيارة القصر..قضاء وقدر  

 إذا شكا            
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 يوضع في شرابه سم    
 ..قضاء وقدر        

وواضحة سيطرة الفعل من خ ل )يشنقه   وتدرسه  ويوضع( وكلبا م زارعة   وبزد امزتص       
ك مزرجا  لزى أيزة آيزة يشزير آية أخرى داخل بصيدته من خ ل كلمة وا دة رزي )شزعر( وليس رنزا

مف  ألنبززا وردت فززي ثزز   آيززات كريمززات فززي أبوالززه تعززالى :)  ززَحُبوَن ف ززي النَّززار  َعَلززى ُوُجززور ب  َم ُيسف َيززوف
ل يه  َسَقرَ ) و (1)(ُ وُبوا َمسَّ َسَقرَ  ثزم تسزيطر المبيمنزة البنائيزة   (3)(َما َسزَلَكُكمف ف زي َسزَقرَ و)    (2) (َسُأ ف
 بعد سيطرة اإلسم والفعل وري النفي: الثالثة على النص

 ال درب .. كال ال وزر
 ليس من الموت مفر

 ياربنا         
 ال تلم الميت في أوطاننا إذا انتحر                            

 فكل شيء عندنا مؤمم
 حتى القضاء والقدر

وزر( ورززي برآنيززة )  درب( وكززذلك )كزز ( و )  وبززد  صززل  لززك النفززي مززن خزز ل اإلداة ) ( فززي 
   و )ليس (.(4) من بوله تعالى )ك    وزر(

 وإ ا عرفنزززا أن الثريزززا تزززدل علزززى النفزززي ال زززمني   ألن )أيزززن المفزززر( معنارزززا التقزززديري )  مفزززر   
 موجود(  و لك ما ختم به بصيدته من خ ل سيطرة ثيمة النفي عليبا.

بصزززائد  اعتمزززد علزززى مزززا يجزززوز أن نسزززميه  الزززنص )أعزززو  بزززاّلل( التزززي علززز  وا ززدة مزززن وفززي ثريزززا    
بصيدة ال ربة األخيرة   التي تختزن المعنى  لى ختامبا   و   يمة لمعنارا من دون تلك ال زربة   
ألنبززا عمززاد الق ززية المززراد التعبيززر عنبززا . وبززد عمززد الشززاعر كززذلك  لززى  عززادة ثريززا نصززه فززي خاتمززة 

 :(5)ولبصيدته مثلما فعل في بصيدته )ع اعلم(   يق
 شيطان شعري زارني       
 فُجنَّ إذ رآني           
 أطبع في ذاكرتي ذاكرة النسيان    

 وأعلن الطالق بين لهجتي ولهجتي 
 وانصح الكتمان بالكتمان     
 قلت له : كفاك يا شيطاني     
 فإّن ما لقيته كفاني         

  إياك أن تحفر لي مقبرتي    

                                                 
 .48(سورة القمر:1)

 وكذلك اآلية التي تليها)وما ادراك ما سقر(.26سورة المدثر: (2)
 .42سورة المدثر: (3)

 .11سورة القيامة: (4)
 .  32األعمال الشعرية الكاملة :  (5)
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  بمعول األوزان        
 فاطرق الشيطان        
 ثم اندفعت في صدره      
 حرارة اإليمان          
 وقبل أن يوحي لي قصيدتي   

 َخطَّ على قريحتي      
 أعوذ باهلل من السلطان    

ويت ا أن شاعرنا بد اتخذ المعتقد القزديم الزذي كانز  تزدين بزه العزرب وغيزر العزرب فزي تفسزير      
ه ليدون أن لكل شاعر شيطانا ما يو ي  دخً  لقصيدته   وبد كان العرب يعتقعملية ا بداع اتخذ  م

 الشعر وان رذ  الشياقين موجودة في وادي عبقر.
ة وأكبررزا اإللزه ابولزو ولزه ربزات الشزعر أو عرائسزه مثزل كزاليوبي اليونان فقد بالوا أن للشزعر  لبز أما  
(Calliopi ) تربي  آلبزززة شزززعر أع رزززم وبصزززائد البطولزززة   ويزززو(euterpe) ر الغنزززائي   زززززآلبزززة الشع

 . (1) لبةة   والشعر عندرم  بة من رذ  اآلآلبة شعر المأسا( melpomen)وملبومين 
 لقد عمد مطر  لى اإليحاء بأن بصيدته لّما تكتب و لك من خ ل بوله :    

 وقبل أن يوحي لي قصيدتي     
  خط على قريحتي :          

 أعوذ باهلل من السلطان                        

ورذ  ا ستعا ة ري التي تؤدي  لى ما لما له الشاعر من أن براءة القرآن تحتاج  لزى ا سزتعا ة مزن 
الشيطان   بينما براءة و ي الشعر تحتاج  لى ا ستعا ة من السلطان   و  يخفى ما فزززي اللفظتين : 

من نا ية تشابه الحروف الكثيرة   واخت ف القليلة  بناء  رفي متقارب) الشيطان   والسلطان( من 
  رزذا ا خززت ف لززم يمنززع الشززاعر مززن التصزريا بززأن ا ثنززين يجززب ا سززتعا ة منبمززا  األول كمززا ورد 

يع  َعل زيم  : )(2) في بوله تعزالى ذف ب زاّلّل    نَّزُه َسزم  زَتع  زيفَطان  َنززف   َفاسف زَن الشَّ زا َينَزَغنَّزَك م  كمزا بزال  واآلخزر ( َوإ مَّ
الشززاعر فززي بصززيدته  التززي اتخززذت منحززى سززرديا  كائيززا علززى قريقززة مززا يسززمونه فززي الفززن الروائززي 

: )زارني   وجّنه   وبلز   بز)الراوي العليم( الذي يسرد الحكاية من الخارج ويستعمل ا فعال الماضيززززة
بعزد  لزك ا نتبزاء علزى الزرغم   ولقيُ    واقري   واندفع   وخّط (التزي تؤكزد انتبزاء الحزد  والروايزة 

 من بوله :بل  له:كفاك يا شيطاني  التي تو ي بالحوار ولكنبا   تبيمن على القصيدة. 
 وبد تجلى تعمي   المعنى و اإلغراي ييه من خ ل ما سابه من تجسيد :  

 اطبع في ذاكرتي ذاكرة النسيان                      
 لكتمان بالكتمان وانصح ا                         

                                                 
، منشورات ناظرين ، ط : ستاره 1( ينظر عناصر اإلبداع الفني في شعر احمد مطر ، كمال احمد غنيم ، ط1)
،2004 :18 

 . 200سورة  األعراف: (2)
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 مزن وربما كان رذا ا ستغراي أعم  من خ ل التحوير في اآلية الشريفة التي تتنزاول ا سزتعا ة بزاّلل
ن الشيطان    ّ  انبا في القصيدة استعا ة  ادرة بتو ية مزن السزلطان   و  يخفزى مزا بزين الشزياقي

 لمقصود في القصيدة . من فري : الشيطان في القرآن المعروف بحبليس وشيطان الشعر ا
 وبد شّنع الشاعر  ورة السلطان بطريقة تبكمية بجعل الشياقين تتعو  باّلل منه   مزن خز ل تفجيزر

ان ات اآلية الشريفة من خ ل تحويررا واستبدال السلطان بالشيطان    ن القصيدة عند السلطيامكان
 بززاّلل( بززدأت وانتبزز  بع بززة أعززو أ ززبح  مقبززرة الشززاعر   وببززذا نسززتطيع القززول   ن ثريززا الززنص )

 بالقصيدة كلبا . 
   التي يقول فيبا :  (1)وفي الثريا الثالثة ) ن اإلنسان لفي خسر( 

 " والعصر ..                     
 إن اإلنسان لفي خسر "

 في هذا العصر   
 فإذا الصبح تنفس

 ب القصرأذن في الطرقات نَباُح كال                                  
 قبل آذان الفجر .

 وانغلقت أبواب يتامى ..                                           
 وانفتحت أبواب القبر                                           

يظبر أن الشاعر أعاد ثريا نصه داخل ت اعيف بصيدته   ويظبر أي زا أن رزذ  القرآنيزة ابزرب    
 م لكن القراءة المتأنية تظبر أن النص القرآني بد تواشج داخل النص الشعري   ول لى ا بتباس   و 

يعززد بخصو ززيته   ألنَّ رنززاك ع بززات جديززدة أ يمزز  بززين النصززين وان كانزز  أشززطر القصززيدة بليلززة 
ززبفا    َ ا تَززَنفََّس وبصززيرة    ّ  ان الشززاعر ع ززد برآنيتززه األولززى بقرآنيززة أخززرى مززن خزز ل )    (2) (َوالصُّ

ويبززدو أن رنززاك ع بززة تعليليززة بائمززة بززين رززاتين القززرآنيتين ومززا يتعلزز  بكززل منبمززا   فززاألولى انتبزز  
بحضززافة )فززي رززذا العصززر( لحصززر الكزز م عززن زمززن معززيش   لتكززون الخسززارة آنيززة ومسززتمرة فززي رززذا 

   يينالعصزر   ويعلزل لبزا بزز )فزح ا الصزبا تزنفس... ( وكزأن تزنفس الصزبا ومزا يليزه مزن فعلزين ماضز
انغلقزز    وانفتحزز ( وابترانبززا بززأبواب القبززر مززن خزز ل عمليززة اإلسززناد تقززود  لززى أن سززبب كززون رززذا )

 العصر عصر خسارة اإلنسان بسبب رذا المؤ ن الذي ابتدأ منذ تنفس الصباح . 
فيزد مزن ل اآليتزين ولكنزه لزم يسزتطع أن يلقد بنى الشزاعر بصزيدته علزى ركيززتين بزرآنيتين مزن خز    
 تبمززا    بتحديززد الزززمن فقززط   ببززذا العصززر   وتحديززد زمززن انغزز ي أبززواب يتززامى وانفتززاح أبززوابقابا

 القبر بتنفس الصبا . 

                                                 
 .52األعمال الشعرية الكاملة : (1)

 . 18التكوير : (2)
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التززي ا زتف  ببززا دون تحزوير وتركبزا علززى مزا رززي  (1)أمزا الثريزا الرابعززة فبزي)  أبسززم ببزذا البلزد(     
 عليه من بناء برآني لكونبا آية تامة في بداية سورة .  

مزا ك –)كسر التوبع (   ن ثريا النص القرآنية تو ي  رذ  القصيدة بما نستطيع أن يسمى بز تبدأ    
يدة بقرآنيتبززا   وبارتبززا  القصززيدة بثريارززا القرآنيززة بقززوة أو ب ززعف   ولكززن رنززا تبززدأ القصزز –مززر بنززا 

 بدأ ت ن القصيدة بقرآنية فتحق  الش  األول ولكنبا تكسر الع بة مع ثريارا فتخالف الش  الثاني   
 بامتصاص سورة أخرى : 

 والطور                       
 والمخبر المسعور                  
 والحبل والساطور                  
 ونحرنا المشنوق والمنحور             
 خطى المنايا في البرايا دائرة                                      

 تركض من مجزرة لمجزرة                                       
   الموت في بالدنا                                           
 خالصة للموت في مختلف العصور         

 لم يبق من احد                   
 جميعنا موتى .. وما من آخرة           
  –من تحت الثرى  –فميت يُزار           

 يزور  –فوق الثرى  –وميت           

آنيزة والظارر أن الشاعر لم  يمتص اآليات القرآنيزة المجزاورة آليزة ثريزا نصزه   لكنزه اسزتلبم خلفيزة بر 
غير محددة بسورة وا دة   ألنبا امتصاص لطريقة بناء في سور متعددة من الجزء التاسع والعشزرين 

 السور القصار   نذكر منبا : والجزء الث ثين من القرآن بخا ة   وري اغلب 
و ) والنازعززززززات غربزززززززا .  (2) ) والمرسزززززز ت عرفزززززززَا   فالعا ززززززفات عصزززززززفَا . والناشززززززرات نشزززززززرَا ... (

ززززر  و ) (3)والناشزززطات نشززززطا . والسززززابحات سززززبحا .. ( ززززر  . َوالفَفجف ززززَوتفر  . َوَلَيززززال  َعشف ع  َوالف ززززفف و  (4) ...(َوالشَّ
زززمفس  َوُضزززَحاَرا)َ  َرزززا .  َ ا َتَ َرزززا َوالفَقَمزززر   .الشَّ َشزززاَرا .َوالنََّبزززار    َ ا َج َّ زززل    َ ا َيغف فزززي بزززدايات   و (5)...( َواللَّيف

سزززورة الليزززل وسزززورة ال زززحى وسزززورة التزززين وسزززورة العاديزززات وسزززورة العصزززر ف ززز  عزززن الطزززور التزززي  
المصزززدر   كررزززا تصزززريحا   و  يخفزززى أن اسزززتيعاب البنيزززة القرآنيزززة والنسزززج علزززى منوالبزززا يشزززير  لزززى

 القرآني عينه ولكن بتغيير المحتوى ) الد لة ( والحفا  على التركيب ) البنية ( . 

                                                 
 .190األعمال الشعرية الكاملة : (1)
 وما بعدها. 1سورة المرسالت: (2)

 وما بعدها. 1لنازعات:سورة ا (3)
 وما بعدها. 1سورة الفجر: (4)
 وما بعدها. 1سورة الشمس: (5)
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الشزاعر التعبيزر عزن ب زية ولكزن   لى رذا التغيير الذي  يريزد بزه  اجة شعرية مقصدية تدفع       
فززي    والززواوات الموجززودة فززي القصززيدة تحيززل علززى الموجززودة نززائي القرآنززي األسززلوب البحمتصززاص ب

 شعرية                              قرآنية   :  النص القرآني بنائيا 
 والطور                               والطور                
 والمخبر المسعور                     وكتاب مسطور...               
 لمعمور والحبل والساقور                    والبي  ا               
 ونحرنا المشقوي والمنحور       والسقف المرفوع والبحر المسجور               

 ولكن السؤال يبقى مطرو ا: ما ع بة كل  لك بثريا النص التي لم يبدأ بصيدته ببا أو بشيء بريزب
 منبا ؟   
وامن تلززك اإلجابززة علززى رززذا التسززا ل بززراءة فا صززة لكززل مقززاقع القصززيدة  كتشززاف كززتسززتدعي     

 الع بة الخفية .   
 :  (1)يقول في المقطع الثاني          

 والزور   
 والحاكمين العور
 وشعبنا المغدور

 إن المنايا في بالدي دائرة
 جائعة وضامرة

 تبحث عن كسرة روح  
 عن دم ، عن ادمع  ،
 تبحث عن شعور

 وعندما تفشل في العثور
 على حياة حية

 تخرج في مظاهره
 اكم باغتيالهافيأمر الح

 بمقتضى الدستور
 حتى الردى يقتل عندنا إذا

    حاول أن يثور  
 :   (2) ويقول في المقطع الثالث

 والسور       
 والوطن المأسور    

 والدم والديجور  

                                                 
 . 191األعمال الشعرية الكاملة :  (1)
 .192_191 المصدر السابق: (2)
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 إن المنايا في البرايا دائرة    
 تركض من مجزرة لمجزرة     
 تورمت خاصرة التراب       
 لمقبورمن ترابنا ا        

 واختنقت أنفاسه بالسدر والكافور
 وماتت القبور من تراكم القبور  
 لم تبق في أوطاننا المطهرة  

 مقبرةٌ             
 تُدفن فيها المقبرة      

َبَلزد  وإ ا عدنا لبعض آيات سورة البلد : ) ُم ب َبزَذا الف زلب ب َبزَذا  .َ  ُأبفس  َبَلزد  اَوَأنزَ     مًا سزنجزد أن رنزاك با  (لف
اآليتين  مشتركًا . فتكرار البلد مرتين في السورة الكريمة آية بعد آية   واستعمال الشاعر ألولى راتين

   ثريًا لنصه يشير  لى أن رناك ع بة بين النصين ) اإللبزي والبشزري ( ف ز  عزن البنيزة التركيبيزة
  تلك الع بة متأتية من تكرار كلمة ) بلد ( في مقطعين من القصيدة . 

ل سزتطيع أن نقزو وإ ا أخذنا بالنظر أن البلد فزي القصزيدة مقزرون بزالموت ومزا يتعلز  بزه مزن ألفزا    ن
 وكما يأتي :   رآني والنص الشعري بين المقاقع بع با ببعض وبين النص الق  ن ثمة  اشتراكا
   ابسم ببذا             وأن   ل ببذا                  
 البلد                            البلد                   

      
                 
 الموت في ب دنا           ن المنايا في ب دي دائرة               
 )المقطع األول(                  

  ة وببذا يكون الشاعر بد ساوى في بصيدته عدديًا مع السورة مع عدد  كر البلد فزي السزورة المباركز
ا بزد  لز  فكرتززه التزي ربمززا يكزون بززد اسزتو ارا مززن آيزة لزم يشززر  ليبزا مززن السزورة نفسززبا : ) نزا خلقنززو 

اإلنسززان فززي كبززد( ومززا تززدل عليززه مززن تعززب ومكابززدة   تحولزز   لززى المززوت الززذي سززيطر علززى البلززد 
 وا توا    رذا ا  تواء متأت من خ ل كلمة )دائرة( التي تكرر في كل مقطع   وكما يأتي : 

 المقطع األول : خطى المنايا في البرايا    
 دائرة      المقطع الثاني :  ن المنايا في ب دي                            
 المقطع الثالث :  ن المنايا في البرايا        

 نىو  يخفى ما في كلمتي)المنايا( و )البرايا( من سجع وبناء وتشابه ي في موسيقى زائدة على المع
 . 
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يززا نززص برايززا بزز د    فنسززتطيع القززول  ن الع بززة وقيززدة بززين ثر  يعنززي بالبرايززا وإ ا بلنززا  ن الشززاعر   
رذ  القصيدة ومتنبا وان عول الشاعر على قرائ  بنائية تختلف عن جو نص سورة آيزة ثريزا الزنص 

  ة تشزترك فزي قرائز   ّ  انه زاد بزذلك د  ت برآنيزة علزى مزا جعلزه ثريزا لنصزه وتشزرب سزورًا مختلفز
 بنائبا وتختلف معانيبا . 

 :  (1)أما في ثريا النص األخيرة في رذا الشأن ففي بصيدته )ويرسل الصواع (  
 إن صواعَق تنقضُّ    

 الساعةَ ، من صوب الغَيْب 
 آتيةٌ تبحث عن ) رأس المال(                                

 لتشتعَل فيه الشيب    
 ال ريب ستجعل من هذا النفط ضياء                             

 في ليل جميع الشرفاء    
 وتُصيَّره محرقة لملوك العيب 

 إن الساعةَ آتية ال ريْب   

بوله  وززوبد امتص ث ثة نصوص برآنية في رذا النص المقت ب   أولبا: ما جعله ثريا لنصه ور   
زززد    ) تعزززالى: زززُد ب َحمف زززيُب ب َبزززا َمزززن َيَشزززاُء َوُرزززمف َوُيَسزززبّ ُا الرَّعف َ  َيُيص  زززَواع  زززُل الصَّ س  يَفت زززه  َوُيرف زززنف خ  َوالفَمَ ئ َكزززُة م 

َحزال   يُد الفم  ُلوَن ف زي ّللّا  َوُرزَو َشزد  زَتَعَل الزرَّأفُس   وثانيبزا بولزه تعزالى علزى لسزان  بزرا يم:)... (2)( ُيَجزاد  َواشف
َوَأنَّ : )ام بصززيدته مززن بولززه تعالززززززىززززز  وثالثبززا فززي ختفززي بولززه : لتشززعل فيبززا الشززيب ( 3) ( ...ً َشززيفبًا 

اَعَة آت َية   َّ َريفَب ف يَبا َوَأنَّ ّللاََّ َيبفَعُث َمن ف ي الفُقُبور    . (4) (السَّ
ويظبر أن ع بة ثريا رذا النص ليس  مرتبطة بأوا زر بويزة بزالنص    عزن قريز  تشزبيه غيزر    

خززز ل  كزززر الصزززواع  األرضزززية   السزززماوية والمقصزززود ببزززا علزززى  مزززذكور أو اسزززتعارة بزززاأل رى مزززن
األرجا الطائرات الحربية  وات األ وات الشبيبة بصوت الصواع  في  رب بريبة من  قول النفط 

 العربي . 
بنصوص كثيرة في مسا ة بليلة   فقد امتص ث   آيزات برآنيزة بمسزا ة ضزيقة  وتحرك الشاعر    

يته للتحلي  في أجواء كل آية وما تحمل من م امين فنيزة ومعنويزة   واتكزأ   ولم يطل  العنان لمخل
علززى آيزززات تحمزززل معززاني مختزلزززة تصزززلا للحركزززة مززن خززز ل تلزززك الشززحنات المشزززحون ببزززا   ولكنزززه 

                                                 
   . 500( األعمال الشعرية الكاملة : 1)

 .13سورة الرعد: (2)
 .4سورة مريم: (3)

وسورة  32وسورة الجاثية:  59وسورة غافر: 21الكهف:وسورة  85وكذلك سور الحجر: 7سورة الحج:(4) 
 .15طه:
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اإلفادة من كل آية بحشدرا متقاربة من دون المباعدة ييمزا بينبزا    في ابت ب  وبذلك ضّيع فر ته
 الع بة بين ثريا نصه ونصه عدا ما  كرنا  من استعارة . مما أوبعه بعدم وثوي 

وببززذا نسززتطيع القززول انززه لززيس رنززاك م يززاس لمقززدار تعلزز  الززنص بثريززا يمكززن ال يززاس بززه ولكززن    
القززراءة الفا صززة المتآنيززة تبززين أن كززل نززص بززائم بذاتززه ويعطززي مدلو تززه و  يشززترك مززع نززص آخززر 

 أو النصوص .    خت ف درجات الع بة بين الثريات
 :البنية الرئيسة  -2

يعد دعم الشاعر ا مد مطزر لقصزائد  بحدخزال البنيزة التعبيريزة للزنص القرآنزي ع مزة بزارزة فزي       
كثيززر مززن بصززائد    ففززي رززذا الززنمط المباشززر غيززر المحززور نجززد ان رنززاك بصززائد كثيززرة مبثوثززة فززي 

فزي بصزائد   علزى وفز  رزذ  الخا زية واآلليزةشعر  استطاع  أن تتشرب خوا ا من اآليات القرآنيزة 
 و )عزززاء  (4)  و)ع مززات علززى الطريزز ((3)   و) كلمززات فززوي الخرائززب((2) و )عائززدون((1))بلززة أدب(

   (9)  و )موازنزة((8)   و ) الخ  زة( (7)  و ) أبززام قزوال( (6) و)س ح بارد((5) على بطابة تبناة(
  و )ادوار (13)  و)جزززواز((12)   و) بززز د مزززا بزززين النحزززرين((11)   و )وا زززدة بوا زززدة((10) و )اسزززتغاثة(
 .(17)  و )الغريب((16)   و) وار على باب المنفى( (15)   و)شرو  ا ستيقا ( (14)ا ستحالة(
ففزي بصززيدته )بلزة أدب ( أدخززل الززنص القرآنزي كمززا رزو فززي  ادثززة أبزي لبززب ولزم يحززور ييززه         

رًا د لة الم  :  (18) عنى على غير ما ُأريد له في سيابه القرآني   يقوللكنه خل  له نصًا محوّ 
 قرأت في القرآن        

                                                 
 .8األعمال الشعرية الكاملة : (1)
 .19المصدر السابق : (2)
 .41السابق : (3)
  .52السابق : (4)
 .55السابق : (5)
 .80السابق : (6)
 .109السابق : (7)
 .114السابق : (8)
 .119السابق : (9)

 .162السابق:  (10)
 .251السابق : (11) 
 .265السابق : (12)
 .296السابق : (13)
 .319السابق : (14)
 .342السابق : (15)
 .152السابق : (16)
 .487السابق: (17)
 .8السابق: (18)
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 أبي لهب "  ا" تَبَّْت يد    
 فأعلنت وسائل اإلذعان    
       " إنَّ السكوت من ذهب "  

رززي ) وسززائل اإلعزز م ( التززي أ ززبح  عنززد  ) وسززائل   عززان ( وبززد وبززد  ززّور كلمززة غيززر برآنيززة   
م )وسائل اإلعز  حاف  على بنيتبا الحريية ما استطاع   ليقع التحوير في أ رفبا األخيرة  اول أن ي

)ر بقوله :) ن السكوت من  رب ( كما سيمر بناوبد ر ع نصه بمثل شبي ,)) وسائل اإل عان . 
نصزيًا  (1) (تَزبَّ َتبَّز ف َيزَدا َأب زي َلَبزب  وَ : ) ويبقى النص القرآني مسيطرًا عليه بعد أن أدخل بوله تعزالى  

على مستوى النص الشعري  ومعنويًا على مستوى عدم امتصا ه من نص برآني آخر   ألنه يعود 
  لى نصه ليكمله : 

 أحببت فقري ... ولم أزل أتلو :     
 " وتب    
 ما أغنى عنه ماله وما كسب "    
 فصودرت حنجرتي         
 بجرم قلة األدْب          
 القرآن  وصودر         
  ألنّه حّرضني على الَشغَبْ    

ويبززدو أن تقسززيمه امتصا ززه القرآنززي المباشززر علززى مززر لتين مززن آيتززين متتززاليتين مززن السززورة       
َنى َعنفُه َماُلُه َوَما َكَسبَ فالثانية )   عائد  لى رغبة  في استثمار  ضزافة معنزى معزين بعزد كزل (2) (َما أَغف

ي ززًا ألنه بززد يحززس بحاجززة الززنص الشززعري  لززى نززص برآنززي يطززول أو بسززم مززن اآليززة ومززن السززورة أ
يقصزززر   ثزززم يحزززس بتكزززرر تلزززك الحاجزززة ثانيزززة  لزززى معنزززى آخزززر ترفزززد  بزززه  افظتزززه المملزززوءة برآنزززا   

على فعله القرائي )بزرأُت  مختلفة أفعالأو شعور ما    وبد تباين  ردود ييستلبمه ثانية لتع يد فكرة 
    فزي القصزيدة التزي تتبزع ردود شزتى   لتبيزان الفزري المزراد التعبيزر عنزه  في القرآن(رذا التباين م

 :أو على المراد ا نفعال منه   وكما يأتي 
 
  رد الفعل                          القراءة              لفعلا 

 ذعان أن السكوت                                                         " تبت يدا أبي لهب "                          أعلنت وسائل اإل                  
 

 قرأ                                                                       من ذهب
 دب " وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب                صودرت حنجرتي بجرم قلة األ   

                                                 
 1سورة المسد: (1)
 .2سورة المسد: (2)
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 وصودر القرآن ألنه حرضني على                                                                 
 الشغب .                                                                  

ه رزذا َ  لويبدو أّن فصله الشعري بين مكونات النص القرآني وتباين ردود األفعال بحزاء كل براءة سوَّ 
 ة القرآنيززة المباشززرة غيززر المحززورةالقطززع فززي الززنص القرآنززي   ويكززون بززذلك بززد أغنززى نصززه ببززذ  اآلليزز

 . المحافظة على الفا لة القرآنية رويا له
 :  (1)أما في بصيدته )عائدون( ييعقد مقارنة زمنية للحن وكلمات بقي  نفسبا وبد تغير الزمن يقول  

 هرم الناس .. وكانوا يرضعون                            
 عندما قال    

 عائدون يا فلسطين وما زال المغني يتغنّى                    
 وماليين اللحون 

 في فضاء الجرح تفني                              
 واليتامى .. من يتامى يولدون                           
 ن وأرباب النضال المدمنون يا فلسطي                       

  ساءهم ما يشهدون
 فمضوا يستنكرون 

 ويخوضون النضاالت 
 على هّز القناني 
 وعلى هّز البطون

 عائدون                                       
 ولقد عاد األسى للمرة األلف                               

 دنا ... فال ع                                     
 وال هم يحزنون                                  

ززَر منبززا أرل     بززا   فززالزمن األول زمززن األغنيززة )اللحززن   النشززيد(المتغني بززالعودة لززارل التززي ُرجّ 
 والزمن اآلخر رو الزمن الذي استمر ويستمر  لى لحظة الكتابة   ولكن معنى فعل العزودة لزم يتحقز 

الزززمن وامتززداد    وبززد  ابزز  األلحززان جميعبززا فززي ف ززاء الجززرح   الززذي بابلززه  علززى الززرغم مززن تغيززر
 أرباب الن ال با ستنكار غير المجدي   وببز القناني ورز البطون سخرية منبم وتنكيً  . 

زل  : )   اآلية الممتصة في رذا النص مأخو ة من بولزه تعزالىو      زَواَلُبم ب اللَّيف يَن ُينف ُقزوَن َأمف َوالنََّبزار  الَّزذ 
َزُنزونَ  مف َوَ  ُرمف َيحف ف  َعَليفب  مف َوَ  َخوف نَد َربّ ب  ُرُرمف ع  ّرًا َوَعَ ن َيًة َفَلُبمف َأجف يزة الكريمزة لزم   ويظبزر أن اآل(2) (س 

فقين في سبيل ع بان لبم جزاء عظيمًا عند رببزم   بزل االقرآني الذي يبشر المن تأت بسياببا األ ل
 ديدًا ود لة أخرى على السأم والملل من الوعود الزائفة والحالمة بالعودة لفلسطين . اتخذت مفادًا ج

                                                 
 .19األعمال الشعرية الكاملة: (1)
 .274أو 38سورة البقرة: (2)
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ي وتجزدر اإلشزارة  لزى أن رززذ  اآليزة تتخزذ سزيابًا آخززر فزي الكز م اليزومي المسززتعمل بزين النزاس فزز    
لتزي اثال ب ية األمبطريقة المثل   لكنه ليس مثً  ك أ اديثبم   والذي يستخدمون ييه )و رم يحزنون(

  ألنزه أ ز   الكزريم الحفريات المعريية تقت ي رد نسزب الزنص للقزرآن بصصًا مختصرة  ألنتحمل 
 مأخو  منه كما يدل المعنى والمبنى المحاف  عليه .   

 ل ) يرضززعون  ويتغنززى  ويولززدون  ويشززبدون   وبززد سززيطر الفعززل الم ززارع علززى الززنص مززن خزز  
يزدل علززى اسززتمرارية الحززد  وم زارعيته   ومززا يحركززه مززن  ويحزنون( ورززذاويسزتنكرون  ويخوضززون 

  ويظبر انه ينفي الماضي الذي   بحرف النفي بقوله ) ف  عدنا (شعور ولكنه يصطدم بتغير الحد
يدل على  دو  الفعل الذي ُمّبزَد لزه بتكزرار ألفزا  العزودة وباأللفزا  الم زارعة فزي الزنص التزي فاجزأ 

 يفعزل (1)اختزنز  برآنيتزه  وكزذلك فزي بصزيدته )كلمزات فزوي الخرائزب (بعدم تحققبا في الخاتمة التزي 
ربمززا  يمانززا منززه بأنبززا أبززوال برآنيززة   تحتمززل الصززدي والكززذب    األمززر نفسززه فززي تأخيررززا للخاتمززة  

األخيزرة فزي القصزيدة   ا ضربتزززه زززززوإنما تحتمل األول فقط   أو ألنبا  جة دامغزة يزدخررا لي زرب بب
 يقول : 

 قفوا حول بيروت     
 صلوا على روحها واندبوها     
 وشدوا اللحى وانتفوها      
 لكي ال تثيروا الشكوك     
 وسلوا سيوف السباب لمن قيدوها     
 ومن ضاجعوها     
 ومن احرقوها     
 لكي ال تثيروا الشكوك     
 ورصوا الصكوك     
 على النار " كي تطفئوها "     
 لدخان ولكن خيط ا     
 سيصرخ فيكم : دعوها      
 ويكتب فوق الخرائب      
                .... 
 "  إذا دخلوا قرية أفسدوها 

لَّزًة : ) واآلية القرآنية ري بوله تعزالى    ززََّة أَرفل َبزا َأ   َسزُدوَرا َوَجَعُلزوا أَع  َيزًة َأفف َباَلز ف   نَّ الفُمُلزوَك   َ ا َدَخُلزوا َبرف
َعُلزززونَ َوَكزززَذل َك يَ    وبزززد  زززذف مزززن الزززنص القرآنزززي اعتمزززادًا منزززه علزززى شزززياين : األول :  ن الزززنص (2) (فف

محفو  لدى القارئ لكونه نصًا مقدسًا مشاعًا ومعروفزًا   واآلخزر : رزو انزه بزدم معزادً  معنويزًا لكلمزة 

                                                 
 .41األعمال الشعرية الكاملة: (1)

 .34النمل:سورة  (2)
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وبزد  . سزرته اآليزة الممتصزة فزي الخاتمزة)الملوك( في بصيدته   ولكن بقي كزل شزيء مبمزًا  لزى أن ف
 ابتعد في بصيدته عن التسمية واكتفى بالخطاب  لى مخاقبين : 

 في أبوالزززه : المكررة الجماعة ما : المعادل المعنوي للملوك من خ ل واوا در
و   دعزززوا( واآلخزززر : رززز) بفزززوا   و زززلوا   وشزززدوا   وانتفزززوا   وتثيزززروا   وسزززلوا   ور زززوا   وتطفازززوا  

دوا   وضزاجعوا   وا ربزوا (  ويكزون ببزذا بزد اسزتعال عزن التسزمية ب مزن خز ل )َبيَّزاآلخر المغتصز
   بالخطاب الذي دل على المغتصب وعلى المتكاسل المتخا ل . 

سمة أسلوبية في شعر  فما زال يؤخررا  لى الخاتمة  ة القرآنية  لى نباية بصيدتهويبدو أن تأخير اآلي 
   (1) حزال فزي بصزيدته )ع مزات علزى الطريز (كما فعزل فزي القصزيدتين المتقزدمتين   وكزذلك رزي ال

التي استعال فيبا عن أسلوبه الساب  في بصيدته السابقة التي اسزتخدم فيبزا الخطزاب بزدل التسزمية 
 انه المشبد الذي رسمه لبلدة  ديقه المملوءة بالمخبرين :  :والنداء بما نستطيع أن نقول عنه

 تهُت عن بيت صديقي     
  فسألت العابرين    
 قيل لي امش يساراً     
 سترى خلفك بعض المخبرين     
 ُحْد لدى أولهم     
 سوف تالقي مخبراً     
 يعمل في نصب كمين    
 اتجه للمخبر البادي أمام المخبر الكامن    
 واحسب سبعةً .. ثم توقف    
 تجد البيت وراء المخبر الثامن    
  في أقصى اليمين    

 المرسوم   تشاد الطربزات بزالمخبرين المزوزعين فزي أ زقاع البلزدة بطريقزة تحزسُّ وينتبي رنا المشبد 
 أن الناس جميعًا أ بحوا مخبرين   بعدرا يلجأ للسخرية بقوله : 

 حفظ هللا أمير المخبرين                 
 فلقد اتخم باألمن بالد المسلمين                
 أيها الناس اطمئنوا                

 هذه أبوابكم محروسة في كل حين                 
     فادخلوها بسالم .. آمنين               

 . (2)والخاتمة آية برآنية بقوله تعالى : ) ادخلورا بس م آمنين (

                                                 
 .52األعمال الشعرية الكاملة:(1) 

 .46سورة الحجر: (2)
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فتحمل تناب ًا واضحًا من خز ل ازدواجيزة المعنزى  (1) أما بصيدته ) عزاء على بطابة تبناة (      
ون مع التباني   لكنه  شارة  لى تنابض مجتمعي من شأنه أن يقدم فزي رزذ  القصزيدة   فالعزاء   يك

المؤلفزة مززن أربعززة مقززاقع اكتفينززا بزذكر اثنززين منبززا لعززدم وجززود ع بزة ترابطيززة للقرآنيززة فززي المقطعززين 
   جاءت بين معترضتين فلم نعرل لبا.في المقطع الثالث وبد  (2)األخيرين عدا ما  كر ) معا  ع (

تبدأ بصيدته با ستفبام الناجم عن  يرة البا ث عن خ ص ومنقذ من الموت الجمزاعي والزذل      
 الذي   يقل عنه شأنَا   يقول : 

 لمن نشكو مآسينا ؟     
 ومن يصغي لشكوانا      
 ويجدينا         
 نشكو موتنا ذُالً لوالينا ؟ أَ     
 وهل موت سيحيينا ؟       

ستفبام المكرر أربع مزرات فزي أربعزة اشزطر أن رزذا المقطزع عبزارة عزن جملزة اسزتفبامية ا   ن      
وا دة تنبعزث عزن  زرخة و ربزة ويزأس مزن عزدم وجزود السزامع المجزدي أو وجزود  ولكنزه   يغنزي   
ألنه مي   ي . وفي مقطعه الثاني يبتعد عن ا ستفبام   ألنزه أدرك عزدم جزدوا  ييغزري فزي و زف 

  اله وبومه : 
 قطيع نحن ..والجزار راعينا        
 ومنفيون .. نمشي في أراضينا        
 ونحمل نعشنا قسرا ..       
 بأيدينا        
 ونعرب عن تعازينا       
 لنا .. فينا        
 فوالينا       
   –أدام هللا والينا  -

 رآنا امة وسطا                                            
 فما أبقى لنا دنيا                                          

 .. وال أبقى لنا دينا                                        

علزززى قزززريقتين   األولزززى : المفاربزززة التزززي تتجلزززى مزززن خززز ل ) بطيزززع نحزززن  يَ ن زززبُ ورزززذا المقطزززع      
يزززة والمراعزززاة   الجززززر والزززذبا المجزززاني   والجزززّزار راعينزززا(   ألّنزززه مزززن شزززان الراعزززي المحافظزززة والتغذ

وتتجلزززى أي زززا مزززن خززز ل ) منفيزززون نمشزززي فزززي أراضزززينا (    ن النفزززي يقزززوم علزززى اإلبعزززاد وتغييزززر 
األرل ورذا يتنافى مع المشي في أراضينا   وتتجلى أي ا فزي ) نحمزل نعشزنا بسزرا بأيزدينا (   ألّن 

                                                 
 .56_55األعمال الشعرية الكاملة: (1)
 .23سورة يوسف: (2)
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األخزرى : الشزيزوفرينيا المتجليزة فزي ) نعزرب عزن  النعش بطبيعة الحال يحملزه اآلخزرون أمزا الطريقزة
 تعازينا لنا .. فينا ( وري تكاد تتداخل مع المفاربة وبخا ة في عملية  مل النعش . 

و  تخلو القصيدة من تبكم واضا من خ ل ما تقدم ومزن خز ل ) أدام ع والينزا ( المزراد منبزا      
تقززدم مززن سززوئه وكززذلك مززا تززأخر مززن بولززه ) رآنززا امززة وال ززد مززن  لززك   نتيجززة لمززا  اخرالسززالززدعاء 

ززًة : )(1) وسززطا فمززا أبقززى لنززا دنيززا و  أبقززى لنززا دينززا ( التززي تشززير  لززى بولززه تعززالى َنززاُكمف ُأمَّ َوَكززَذل َك َجَعلف
يداً  ُسززوُل َعَلزيفُكمف َشزب   زول المعنزى مززن ...( ولكزن الشززاعر َوَسزطًا لّ َتُكوُنزواف ُشزَبَداء َعَلززى النَّزاس  َوَيُكزوَن الرَّ

د لته على كون األمزة امزة وسزطا بزين األمزم وشزاردة علزى النزاس  لزى سزياي آخزر رزو الوسزطية فزي 
نظر الحاكم التي تختلف عن وسطية القرآن الكريم   ألنبا وسطية التزارجا بزين الزدين والزدنيا   التزي 

 أدت  لى سلببما كليبما .  
ايزززة المقطزززع   نبايزززة القصزززيدة   وكزززذلك ورود أسزززماء القرآنزززي فزززي نب وي  ززز  ورود اإلسزززتلبام     

 مرة وا دة  .    الفاعلين ) والي (مرتين  و)راعي (
َيزززا َأيَُّبزززا : ) (3)فتبزززدأ بخطزززاب برآنزززي مسزززتلبم مزززن بولزززه تعزززالى (2) أمزززا بصزززيدته ) سززز ح بزززارد (      

نَسززاُن َمززا َغززرََّك ب َربّ ززَك الفَكززر يم   ي السززياي الززذي يليبززا      انتقززل مززن  ززيغة (   ولكززن التغييززر يكززون فززاإلف 
ألخرى   من أسلوب ا ستفبام في القرآن في اآليات التي تل  تلزك اآليزة  لزى ا سزتمرار فزي أسزلوب 

 النداء الذي ابتدأ به النصان ) القرآني ا والشعري ( يقول :   
          يا أيها اإلنسان                                                     

 يا أيها المجّوع ، المخّوف ، المهان                  
 يا أيها المدفون في ثيابه                 
 يا أيها المشنوق من أهدابه                  
 يا أيها الراقص مذبوحاً                 
 على أعصابه                  
  الزمان يا أيها المنفي من ذاكرة               
 شبعت موتاً فانتفض                 
 آن النشور اآلن                  

قززة وزن ) مفعززول ( لث ثيززة فقززد تكززرر النززداء سزز  مززرات متبوعززًا باسززم مفعززول مصززا  علززى قري     
لذلك تجد الميمات المتكررة   ولكنه يخرج عن  لك عنزدما يتنزاص مزع الشزعر كمزا سزيمر بنزا   فعلبا 
 ه : يا أيبا الرابص مذبو ا على أعصابه   وكما يأتي :  في بول
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 اإلنسان                          
 يا أيبا                 المجّوع   المّخوف   المبان    

 المدفون                          
      المشنوي                          
 الرابص                          

 المنفي                            
تعميزز  المعنززى مززن خزز ل الجززار والمجززرور فززي موضززعين   رمززا : المززدفون فززي ثيابززه    وجلززيّ      

والمشنوي من أردابه   اللذان يزيدان المعنى عمقا وتأثيرا ويسزبمان فزي رسزم الصزورتين . وبزد وضزع 
متفاوتززة مززن المززوت والقبززر مززن خزز ل )  الحززل بعززد كززل تلززك الخطابززات الندائيززة التززي تززو ي بززدرجات

المجززززّوع   والمخززززّوف   والمبززززان   والمززززدفون   والمشززززنوي   والمنفززززي (    لززززك الحززززل تجلززززى بطلززززب 
ا نتفاضة ) شبع  موتًا فانتفض .. آن النشور اآلن ( والنشور مأخو  من عدة آيات برآنية تت من 

ززن ُرززَو الَّززذ ي جَ : ) (1)رززذا المعنززى منبززا بولززه تعززالى ُشززوا ف ززي َمَناك ب َبززا َوُكُلززوا م  َل َ ُلززوً  َفامف َرف َعززَل َلُكززُم األف
ب ززه  َوإ َليفززه  النُُّشززورُ  زف َناُ    َلززى َبَلززد  ):  (2)وكززذلك بولززه تعززالى  (رّ  َيززاَح َفُتث يززُر َسززَحابًا َفُسززقف َسززَل الرّ  َوّللاَُّ الَّززذ ي َأرف

زززَد مَ  َل َبعف َرف َنزززا ب زززه  األف َييف يّ ززز   َفَأ ف ت َبزززا َكزززَذل َك النُُّشزززورُ مَّ فالنزززداء برآنزززي والحزززّل برآنزززي أي زززا فزززي رزززذ    ( وف
التززي يختزززن عنوانبززا مفاربززة واضززحة مقصززودة مززن خزز ل  (3) القصززيدة .  وفززي بصززيدة ) أبزززام قززوال(

الجمززع بززين المتعاكسززين )الطززول والقصززر(   ا كانززا مززاديين   فززي تلززك القصززيدة يلززبس ثززوب الخطيززب 
وكأنززه وابززف بززين الجمززارير ويخززاقببم ويبززدأ بتنززاص شززعري سززيأتي  كززر  فززي محلززه   ويبززدأ بالنززداء 

ويحاول أن يقدم معادً  لعنوانه المتنابض   ويسوغه من خ ل القصيدة   منذ مقطعبا األول   د لًة 
 على تنابض يبز الوجدان الشعري الر يوي   يقول : 

 أيها الناس قفا نضحك    
 على هذا المال    
 رأسنا ضاع فلم نحزن    
 ولكنا غرقنا في الجدال    
 عند فقدان النعال    

لعنوانزه ب زياع الزرأس  المزرة   وبزد بزدم تسزويغاً وببذا جاز له أن يسزتوبف لغزرل ال زحك رزذ       
 وما يدور في فلكه من األشياء المبمة الرئيسة والبكاء على السطحيات وغيزر الرئيسات . 
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د العززذر للصززف الززذي يميززل شززبرًا عززن الحزز  متخززذًا أسززلوب الخطززاب باسززتخدام يأخززذ بعززدرا بحيجززا    
 أداة النبي )  ( وبالطريقة التبكمية   يقول : 

 ال تلوموه          
 فما كان فدائياً .. بإحراج اإلذاعات                                 

 وما باع الخيال      
 في دكاكين النضال                                       

 هو منذ البدء ألقى نجمة فوق الهالل                             
 ومن الخير استقال                                      
 هو إبليس                            

 لو أن إبليس تمادى في الضالل    
 نحن بالدهشة أولى من سوانا    
 فدمانا    
 راية فرعون  صبغت   
 وموسى فلق البحر بأشالء العيال    
 ولدى فرعون قد حط الرحال    
 ثم ألقى اآلية الكبرى    
 يداً بيضاء .. من ذل السؤال    
 افلح السحر    
 فها نحن بيافا نزرع )القات(    
 ومن صنعاء نجني البرتقال    

غتبا القرآنيزززة   ومززززج بزززين آيزززات وبزززد امزززتص بصزززة سزززيدنا موسزززى عليزززه السززز م مزززع فرعزززون بصزززي   
َنززا  ...مختلفززة مززن القصززة القرآنيززة نفسززبا    ن فلزز  البحززر مززن اآليززة الكريمززة فززي بولززه تعززالى: ) َفُقلف
ززَرَبُبمف ُكُلززواف َوا ززَرَة َعيفنززًا َبززدف َعل ززَم ُكززلُّ ُأَنززاس  مَّشف نفززُه اثفَنتَززا َعشف ززر ب بّ َعَصززاَك الفَحَجززَر َفززانَفَجَرتف م  ززَرُبو اضف ززن شف اف م 

ينَ  د  س  اف ف ي اأَلرفل  ُمفف َثوف ي  ّللاَّ  َوَ  َتعف زف   على أن رنزاك آيزات تناولز  الق زية عينبزا ولكزن نتيجزة (1)( رّ 
زر ب بّ َعَصزاَك  )...ال رب تختلف في كل منبا عن األخرى في بوله تعالى:  ُمُه َأن  اضف َقاُ  َبوف َتسف      اسف

نفززُه اثفنَ  ززَرَة َعيفنززًا الفَحَجززَر َفانَبَجَسزز ف م  ززَقاُ  : )     وبولززه تعززالى(2).. ( .تَززا َعشف َتسف َنززا   َلززى ُموَسززى      اسف َ يف َوَأوف
ززَرَة َعيفنززاً  نفززُه اثفَنتَزززا َعشف ززر ب بّ َعَصززاَك الفَحَجزززَر َفانَبَجَسزز ف م  ُمززُه َأن  اضف   ولكزززن ال ززرب فززي اآليتزززين (3) (َبوف

 زززرب بزززين : )انفجزززرت( و )انبجسززز (   بزززين األخيزززرتين كزززان علزززى الحجزززر وبزززد تغيزززر الفعزززل بعزززد ال
ال ززرب فززي اآليززة األولززى   أي ضززرب البحززر رززو األبززرب  لززى مصززدر امتصززاص القصززة القرآنيززة   
بد لة )الفل ( و )البحر (   وبد أّخزر فزي اآليزات الممتصزة وبزّدم  وأّخزر  وأفزاد مزن القصزة المختزنزة 
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تلقي ا نمو جي أو  تى ما دونه    ن تلك األلفزا  وراء تلك األلفا    واعتمد على خلفية برآئيزة للم
 لدى الكثرة ممن يعرفون تلك القصة بصيغتبا القرآنية .  والجمل القصيرة تحيل على محفو  جمعي

وتنبززال الصزززورة األخززرى بعزززد تلززك الصزززورة القرآنيززة ورزززي عمليززة  لقزززاء العصززا أمزززام السززحرة فزززي      
الجيززب فتخززرج بي ززاء   فحلقززاء العصززا فززي أبوالززه تعززالى :  القصززة المشززبورة وكززذلك  دخززال اليززد فززي

َبان  مُّب ين  ) َي ُثعف َي   وبوله تعالى : )(1) (َفَألفَقى َعَصاُ  َفح َ ا ر  َ يفَنا   َلى ُموَسى َأنف َألف   َعَصاَك َفح َ ا ر  َوَأوف
 . (2) (َتلفَقُف َما َيأفف ُكونَ 

زنف َغيفزر  ُسزوء  وَ واليد البي اء في أبواله تعزالى : )      زُرجف َبيفَ زاء م  زلف َيزَدَك ف زي َجيفب زَك َتخف خ    (3) ... (َأدف
ر ينَ : )  وبوله تعزالى زَي َبيفَ زاء ل لنَّزا   زَك   وبولزه تعزالى : )(4) (َوَنزَزَع َيزَدُ  َفزح َ ا ر  زُممف َيزَدَك   َلزى َجَنا   َواضف

زَرى  ُرجف َبيفَ اء م نف َغيفر  ُسوء  آَيزًة ُأخف ر ينَ لزه تعزالى : )  وبو (5)(َتخف زَي َبيفَ زاء ل لنَّزا     (6)(َوَنزَزَع َيزَدُ  َفزح َ ا ر 
ثززم يلمززا  لززى ب ززية عززدم فزز ح السززحر فززي السززياي القرآنززي وف  ززه فززي المعززايير األرضززية فززي رززذ  

ر  َباَل ُموَسى َأتُقوُلوَن ل لفَح ّ  َلمَّا َجزاءُكمف : )  القصيدة : )افلا السحر(   الممتصة من بوله تعالى زحف َأس 
ُرونَ  ا   ل ُا السَّ   نََّمزا َ زَنُعوا َكيفزُد   زنعواَتلفَقزُف َمزا  ما فزي يمينزك َو َألف   : ) وبوله تعالى   (7)(َرزَذا َوَ  ُيفف

ُر َ يفُث َأَتى ا   ل ُا السَّ ر  َوَ  ُيفف  .(8) (َسا  
يقززدم ويززؤخر بززين وواضززا انززه يختزززل القصززص القرآنيززة ويشززير  ليبززا بألفززا  أو جمززل بصززيرة   و     

أ دا  القصة على وف  ر يته الشزعرية محزورًا بطريقزة كبيزرة ورامززة مزن خز ل موسزى رمزز القزوة فزي 
معا زرين الزذين بلزب ببزم ال زعف  لزى  زد الالقصة القرآنية  تصاله بالسماء  لى موسزى الرامزز  لزى 

است ززاف اآليززات شززعريًا ا سززتعانة بفرعززون والسززؤال منززه   فززي  ززين أن الحريززات   ُتبززدى   وببززذا 
على سبيل المثال التي غيررا من النفي فزي لشعري و لك من خ ل :) أفلا السحر(لتغني م مونه ا

 سياببا القرآني  لى اإلثبات في السياي الشعري .

في مقطعه التالي الذي يمتص اختزال بصة اإلسزراء والمعزراج القرآنيزة فزي بولزه تعزالى:  ويستمر     
د  اأَلبفَصزىُسبفَحاَن الَّز) زج  د  الفَحزَرام    َلزى الفَمسف زج  زَن الفَمسف زَرى ب َعبفزد    َلزيفً  مّ  ليفيزد مزن الحزدود   (9)  (...ذ ي َأسف
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التي رسمبا النص القرآني لحادثة اإلسراء ولكنه يغّير في  فة البي  مزن ال زد ل زد    مزن الحزرام 
مسجد األبصى  لى من :المسجد األبصى  لزى  لى الح ل   ويغّير الر لة من: المسجد الحرام  لى ال

)البيززز  الحززز ل(    ن الر لزززة رنزززا ر لزززة ا زززت ل ابتزززدأت باألبصزززى ورأى الشزززاعر أنبزززا سزززتنتبي بزززز 
 )البي  الح ل (   ألنه لم تعد رناك  رمة له في نظر المحتل وتكاسل  ماة المكانين.

ألخيزر الزذي نزادى بزه أشزبا  الرجزال ويغري في تعمي   ورة الموت المعنزوي مزن خز ل مقطعزه ا    
 غيرة  ورو تناص نثري كما سيمر بنا في موضعه ويمتص ث   آيات برآنية فزي مسزا ة شزعرية  ز

د لة على  قز ع الشزاعر و فظزه القرآنزي   وبدرتزه علزى اسزتنطاي النصزوص واإلفزادة منبزا بطريقزة 
لقزات   لزدى المتلقزي مزن ببزول وإكمزال الحفزادة ممزا تثيزر من معينبا المعنوي الثر   وا  كبرى   والنبل

 المسكوت عنبا شعريًا   يقول : 
 ال تنادوا رجالً        
 فالكل أشباه رجال         
 وحواة         
 أتقنوا الرقص على شتى الحبال         
 ويمينيون أصحاب الشمال         

 الشمال ( .  : ) وأ حاب الشمال ما أ حاب (1)وييه  شارة  لى بوله تعالى 
 يتبارون بفن االحتيال      
 سوف يقولون له بعداً      
 ولـكن      
 بعد ان يبرد فينا االنفعال      
 سيقولون : تعال      
 وكفى هللا السالطين القتال      

يَن َكَفزرُ ورو تغيير تبكمي باستبدال المؤمنين بالسز قين فزي بولزه تعزالى : ) مف َلزمف َوَردَّ ّللاَُّ الَّزذ  ب  وا ب َغزيفظ 
ّيًا َعز يزاً  ن يَن الفق َتاَل َوَكاَن ّللاَُّ َبو  م   :(2)( َيَناُلوا َخيفرًا َوَكَفى ّللاَُّ الفُمؤف

 إني ال أعلم الغيب                                     

ثَ : ) ..  وفيبا اخذ مباشر من بوله تعالى َتكف َلُم الفَغيفَب َ سف َن الفَخيفر  َوَلوف ُكنُ  أَعف ُت م   :(3)...(رف
 ولكن صدقوني :      
 ذلك الطربوش       
  من ذاك العقال     

 ورو مثل سيمر بنا في موضعه . 

                                                 
 .41سورة الواقعة: (1)
 .25سورة األحزاب: (2)
 .49و31، وسورة هود: 50، وكذلك سورة األنعام:188سورة األعراف:  (3)
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بأنبزززا بصزززيدة موغلزززة فزززي القرآنيزززة مزززن خززز ل مقطعيبزززا اللزززذين  (1) وتمتزززاز بصزززيدته ) الخ  زززة(    
 تبا في تينك المسا تين . يمتازان بصغر المسا ة الشعرية وغنى الر ية القرآنية وكثر 

   
َراَ  الُمسَت  يمَ ففي مقطعه األول يمتص بوله تعالى : ) َنززززا الصّ  زَد َ ل زَك   وبولزه تعزالى: )(2)( ارد  ُعُتزلّ  َبعف

ويحاول أن   (5)   و) الجحيم ( (4) ويأخذ ألفا ا برآنية من آيات مختلفة مثل) جنات النعيم((3) (َزن يم    
صزيًا علزى قريقزة الكز م )اإللقزاء( الزذاتي الزذي يبزدأ  بال زمير المنفصزل الزدال علزى يقدم تسويغًا شخ
 المتكلم )أنا( : 

 أنا ال أدعو    
 إلى غير الصراط المستقيم    
 أنا ال أهجو    
 سوى كل ُعتُّل وزنيم    
 وأنا ارفض أن تصبح أرض هللا غابْة    
 وأرى فيها العصابْة    
 لنعيم تتمطى وسط جنات ا   
 وضعاف الخلق في قعر الجحيم    
 هكذا أبدع فني    
 غير أني    
 كلما أطلقت حرفاً    
 أطلق الوالي كالبْه    

   فالظارر في :  ن مستتراً وبد تكرر ال مير )أنا( ث   مرات  اررًا ومرتي
   أدعو                

   أرجو      أنا        
 ارفض                

ن وي  ززز  أن الزززذي بعزززدرا مقرونزززًا بزززأداة النفزززي ) (  رييزززًا أو معنويزززًا   فزززالحرفي فزززي الشزززطري     
 األولين   والمعنوي في الثالث    ن معنا  :   اببل .  

 أما المستتر ففي : أرى   وأبدع .  

                                                 
 .115_114األعمال الشعرية الكاملة: (1)
 .6سورة الفاتحة: (2)
 .13سورة القلم : (3)
 .85،والشعراء: 56، والحج:9، ويونس: 65ينظر سور المائدة: (4)
 وغيرهن.91، والشعراء:51،والحج:113،والتوبة:10،86، والمائدة:119ينظر سور البقرة: (5)
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 ب و  يخفززى مززا فززي ) أقلزز  ( مززن معززان دالززة علززى اإلقزز ي الكتززابي الشززعري وعلززى  قزز ي الكزز
 الح يقي . 

وبزززذلك بزززدم لمعنزززى البزززراءة والمعنزززى الم زززاد الزززذي اختصزززر  بزززحق ي الكززز ب د لزززة علزززى القمزززع    
 السلطوي لحملة الفكر والشعر البرياين . 

َر َوإ نَّا َلزُه َلَحزاف ُظونَ وفي مقطعه الثاني يمتص بوله تعالى: )    كف لفَنا الذّ  ُن َنزَّ  وكزذلك ألفا زا   (1)(  نَّا َنحف
  ويمززتص اآليززة القرآنيززة فززي بولززه  (4)  و ) بززرآن كززريم ( (3)  و ) الززذكر ( (2)برآنيززة مثززل ) الززرجيم (

ر ك يَن تعالى: ) َن الفُمشف يَم َ ن يفًا َوَما َكاَن م  لََّة   بفَرا    .(5)(ُبلف َ َدَي ّللّاُ َفاتَّب ُعواف م 
وألفا زززه راسزززما  زززورة أخزززرى فزززي رزززذا  بمسزززا ة ضزززيقة شزززعريًا مسزززتثمرًا آيزززات القزززرآن ويتحزززرك      

المقطع لجانب من جوانب القبر الفكري الذي رسمه في المقطع األول   لكنه رنزا يتخلزى عزن  اتيتزه 
( ا المقطزع مبنزي علزى األداة)لزو. ورزذكمزا يسزمونه فزي السزردم (وانويته ويتحزد  بصزيغة )الزراوي العلزي

  مقطع جملتان معنويتان ت مان عدة جمل نحوية .التي تفيد ا متناع  متناع . والظارر أن رذا ال
وبززد تكززون القرآنيززة فززي شززعر  مباشززرة جززدًا و  يمسززبا التحززوير   ويبقززي سززكونية الززنص غيززر مبتزززة    

  (8)   و )السزعير ((7)   التزي يزذكر فيبزا )بزاس المصزير((6) شعريًا و لك جلزي فزي بصزيدته )موازنزة (
 بًا الذي يسطو لدى الجوع على لقمته : بطريقة مباشرة وسطحية   يقول مخاق

 أيها اللص الصغير      
 ارم شكواك إلى بئس المصير     
 واستعر بعض سعير الجوع     
 واقذفه بآبار السعير     

وغيززر خززاف اسززتخدام أسززلوب األمززر بالفعززل الززذي يززأتي علززى  ززيغة ) فعززل (   مثززل )ارم   وابززذف  
   يتحد  عن الخانعين بائً  :  (9)باب المنفى (واستعر(  وفي بصيدته )  وار على 
 فال كف لهم تبدو    
 وال قدم لهم تعدو    
 وال صوت ، وال سمع ، وال بصر    

                                                 
  9الحجر : سورة (1)
 . 98، وسورة النحل : 36ينظر :سورة آل عمران : (2)
 وغيرها . 1و ،وسورة  ص : 11، وسورة يس : 29، وسورة الفرقان :  105ينظر : سورة األنبياء : (3)
 . 77سورةالواقعة : (4)
 . 95آل عمران : سورة (5)
 .120-119األعمال الشعرية الكاملة : (6)
 . 162و سورة آل عمران : 126ينظر :سورة البقرة : (7)
 وغيرها . 21، ولقمان : 4، والحج :  7والشورى :  16وسور فاطر : 112ينظر سورة سبأ :  (8)
 .  154-152األعمال الشعرية الكاملة : (9)
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وييه  شارة  لى بوله تعالى: )و  تقف ما ليس لك به علم  ن السزمع والبصزر والفزؤاد كزل أولازك كزان  
نص الشززعري أي شززحنة سززوى المشززاببة فقززط   ورززو اسززتخدام سززطحي لززم يقززدم للزز   (1) عنززه مسززؤوً (
 :               فان وافت خيول الموج ومثله بوله 

  ال تبقى وال تذر                                

 .  وري اآلية القرآنية بحرفيتبا في بوله تعالى :)  تبقي و  تذر ( 

عزن و زوله  لزى  زد قلزب المزوت      يطلز  اسزتغاثة   ي يزة معبزرة (2) وفي بصزيدته )اسزتغاثة(    
 ن ا ستغاثة كان  بعزرائيل ملك الموت وبد عبرت بصزيدته عزن  اجزة نفسزية   ي يزة متحققزة مزن 
خ ل القسزم الزذي يسزتخدمه مزرتين)وع(   ومزن خز ل التكزرار بالفعزل وفاعلزه ) اشزتقنا( الزذي يكزرر  

 أربع مرات   يقول : 

 الناس ثالثة أموات      
 أوطاني في     
يُت معناه قتيل       والمَّ
 قسم يقتله " أصحاب الفيل"     
 والثاني تقتله "إسرائيل "    
 والثالث تقتله " عربائيل "    
 وهي بالد   
 تمتد من الكعبة حتى النيل   
 وهللا اشتقنا للموت بال تنكيل   
 وهللا اشتقنا   
 واشتقنا   
 ثم اشتقنا   
  يلأنقذنا ... يا عزرائ  

 والنص القرآني واضا الد لة شعريًا    ن الشاعر يعمد  لى بوله تعالى:
َحاب  الفف يل  ) و  يدخل عليه تحويرًا   بل يأخذ  مباشرة ليفيد منه في    (3) (َأَلمف َتَر َكيفَف َفَعَل َربَُّك ب َأ ف

 : في أوقانه   فقد بسم الناس على ث ثة أنواع من الموتى تقسيماته الث ثة
 بسم يقتله أ حاب الفيل                                               

 اس ث ثة أموات في أوقاني    الن
 والثاني تقتله  سرائيل                                               
 والثالث تقتله عربائيل                                                

                                                 
 .  36: اإلسراء  سورة   )1(

 .163_162األعمال الشعرية الكاملة:( 2)
 .1سورة الفيل: (3)
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نبزا استغل الفا لة القرآنية )يل( واستخدمبا رويًا ألشطر  فأتى بحسرائيل   وباس على وز  وواضا انه
ي فزرا  الشزاعر واشت  من )العرب( كلمة ينبزرم ببا ويشتقبا على وزن) سرائيل(   ربما لتشابه كبير ي

ورززي   بززل خصصززبا بجملززة تززدلل علززى رويتبززا الح ي يززة ) ولززم يتززرك مشززتقته ركززذانظززر  بززين ا ثنززين 
 ب د تمتد من الكعبة  تى النيل ( ليشير  ليبا كونبا األمة العربية . 

وبزززد أراد تعميززز  معنزززى اسزززتيائه  لزززى الحزززد الزززذي يسزززتغيث معزززه بملزززك المزززوت خ  زززًا مزززن المزززوت   
الدنيوي على يد رذا الثالو  غير المقدس في نظر  وبد تكرر  رف العطف ) الزواو ( كثيزرا فزي رزذ  

غم من  غر مسا تبا الشعرية التزي تتحزرك عليبزا : ) والميز    والثزاني   والثالزث القصيدة على الر 
  وري (   كذلك ) واو القسم ( تكررت مرتين . ويسير على رذا المنوال نفسزه فزي بصزيدته ) وا زدة 

     يأخززذ  شززارات رئيسززة ولمحززات خاقفززة مكتنزززة علززى معززان وبصززص قويلززة كمززا رززي  (1) بوا ززدة (
فرعزززون ( رمزززز الطغيزززان والظلزززم والجبزززروت وادعزززاء األلو يزززة و زززا ب نظريزززة  زززلب الحزززال فزززي ) 

اإلنسان على جذوع النخل ومقطزع األيزدي واألرجزل مزن خز ف   وكزذلك بزارون رمزز البيمنزة الماليزة 
 على الكنوز األرضية التي لم تغنه من الموت   يقول : 

 نعم . أنا ملعون       
 الدون   ال أحسن الظن أنا بسيئات     
 اكتب شعري بالعصا       
 والحجر المسنون        
 اكشف عن براءة الذنب       
 وعن جرائم القانون       
 أقول دون رهبة من غدر فرعون       
 ودون رغبة في ما لدى قارون      
 العاهلون عندنا عن حقنا ساهون       
    والعاهلون عندنا لعهرهم راعون     
 اهلون عندنا .. أشرفهم مأبون  والع     
 هذا أنا ماذا إذن تبغون       
 مني ، أنا المحزون والمطعون والمرهون ؟       
 أن اترك الشتم وأن        
 أتلو لكم ) والتين والزيتون (       
 ممنون        
 سأغسل الشعر لكم بالماء والصابون       
 لكن عندي طلباً :       
 لحكام ال تعجبني  رائحة ا     
 أريدكم       
 أن تسحبوا السيفون        

                                                 
 .252_251األعمال الشعرية الكاملة: (1)



 ...................................................التناص في شعر أحمد مطر ...................................................

 71 

ن برآنيتزه المباشزرة جزاءت بقولزه ويت ا انه استخدم ) فرعون   ورامزان ( بو زفبما رمززين   ولكز   
يث عزن   مزن عزدة آيزات   يتلزو رزذ  اآليزة  زد (1) ) والتين والزيتون ( التي تعزد بدايزة لسزورة بزرآ نيزة:

أشار ولما  لى انزه   يسزتطيع تز وة الكز م عزن البلزد األمزين وعزن التزين  كن النصالبلد األمين   ول
 والزيتون    ن العارلين   يستحقون السماع و  الكتابة    بالحجر والعصا   اإلشارات  لآليات ال

َن َوَراَماَن َوَلَقدف َجاءُرم مُّوَسى ب الفبَ )كريمات واضحة مثل :  َرفل  َوَباُروَن َوف رفَعوف َبُروا ف زي األف زَتكف يّ َنزات  َفاسف
زَرة  َسزاُرونَ   وبولزه تعزالى : ) (2) (َوَما َكاُنوا َسزاب ق ينَ  يَن ُرزمف ف زي َغمف يَن ُرزمف وبولزه تعزالى : )  (3) (الَّزذ  َوالَّزذ 

مف َراُعزونَ  ر  زد  مف َوَعبف ََماَنات ب  الزذي يزأتي  ن ( زيزادة فزي تقبزيا  زفاتبم فزي تغييزرو وبزد كزرر ) العزارل (4) (أل 
 بعدرم في كل شطر :

 عن  قنا سارون                                       
 لعبررم راعون            العارلون عندنا               

 أشرفبم مأبون                                      
 ا زاألنا   ألنبم عن  قن ويعتمد على ثنائية األنا واآلخر   فبم غافلون عن اآلخر   وغاربون في

 ( سارون   لعبررم راعون ) األنا ( .   ) اآلخر
 لى قريقة قالما اسزتعملبا فزي اعتمزاد  علزى ال زربة األخيزرة فزي  (5)ويعود في بصيدته ) جواز (   

ُخزل  الفَجنَّزَة َبزاَل َيزا ) الخاتمة التي جعلبا برآنية  رفة مزن غيزر تحزوير مزن بولزه تعزالى :  َليفزَ  ب يزَل ادف
َلُمونَ  م ي َيعف ألنزك لزو  دعامزة رئيسزة وو يزدة فزي القصزيدة   وبد بنى بصيدته عليبزا فأ زبح   (6) (َبوف

  ذفتبا  نقلب المعنى وبقي نابصا لم يخلص بنتيجة كان  منتظرة   يقول :
 قال : الهي                                                

  .. إنني لم احفظ السنةْ                                                 
 ولم أقدم لغدي                                                 
  ما يدفع المحنةْ                                                 
 عصيت ألف مرة                                                 

 وخنت ألف مرة                                                 
 وألف ألف مرة                                                 
   وقعت في الفتنةْ                                                 
 لكنني                                                 

                                                 
 .1سورة التين: (1)
 .39سورة العنكبوت: (2)
 .11سورة الذاريات:  (3)
 .32، وسورة المعارج:8سورة المؤمنون:  (4)
 .297_296األعمال الشعرية الكاملة: (5)
 .26سورة يس :  (6)
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  ومنك كل الفضل والمنةْ                                                 
 كنت بريئا دائما                                                 
 من حب أمريكا                                                  

 ومن حب الذي يحب أمريكا                                                 
  عليها وعلى آبائه اللعنة                                                  

 هل لي من شفاعة ؟                                                   
 قيل ادخل الجنة .                                                    

  ص والمخززرج مززن كززل اآلثزززام  وبززد جعلبزززا المنفززذ والمخلزز (1) ولفظززة الشززفاعة وردت فززي آيززات كثيززرة
والوبوع في الفتنة   وبد كان منتظرا أن تكون بحجم رذ  المقدمة في   والخيانة  والعصيان  والسياات

القصيدة   بد عبرت عنبا فع  مزن خز ل معادلزة رسزمبا الشزاعر بفطنزة و نكزة   فقزد جمزع الخطايزا 
من شفاعة ( فكان  النتيجة ) بيل : ادخزل واآلثام المختلفة وسأل سؤاله على لسان بائله : ) رل لي 

الجنة (   وفي رذا معادل معنوي بوامه : أن كل اآلثام   تساوي  ثم  ب أمريكا ز في نظزر الشزاعر 
زززز وإنبزززا جميعزززا تزززنحط لمزززن يكرربزززا ويكزززر  محبيبزززا . وإ ا كزززان الم  ززز  أن رنزززاك بعزززض اآلي تكزززون 

بد يعمد  لى آيات يكون من الصعوبة بمكان ا لتفزات القرآنية في الشعر فيبا أكثر من غيررا   فحنه 
 ليبزا   لتوافررززا علززى الحقززائ  العلميززة    ولكنززه يعقززد مقارنزة مززن خزز ل األدوار التززي يمززر ببززا الكززائن 

  التزززي (2) عر فزززي بصزززيدته )ادوار ا سزززتحالة (الحزززي الصزززغير وادوار مزززرور اإلنسزززان فزززي نظزززر الشزززا
 يقسمبا على بسمين : 

 ل استحالة البعوضة مراح     
 بويضة       
 دويبة في يرقة       
 عذراء وسط شرنقة      
 بعوضة كاملة      
   ثم تدور الحلقة     

ة ويظبززر أنبززا المرا ززل الحيويززة ) البايلوجيززة ( الح ي يززة سززردرا مززن دون تغييززر لي ززيس عليبززا المر لزز
 األخرى .    

 مراحل استحالة المواطن  :            
 بويضة                

 فنطفة معلقة                         
 فمضغة مخلقة              

 فلحمة من ظلمة لظلمة منزلقة           
 فكتلة طرية بلفة مختنقة            
 فكائن مكتمل من أهل هذي المنطقة            

                                                 
 .48، وسورة المدثر:85،وسور النساء:123ينظر سورة البقرة: (1) 
 .320_319األعمال الشعرية الكاملة: (2)
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كزن عنصززر المفاجزأة لزم يتحقز  بعززد   ولبزذا الحزد يتسزاوى المقطعزان فززي المرا زل الطبيعيزة للوجزود ول
 لذلك يكسر الشاعر رتابة ما تقدم في المقطع نفسه : 

 فتهمة بالزندقة                 
 أو تهمة بالهرطقة         
 فجثة راقصة تحت حبال المشنقة         
 وحولها سرب من البعوض          
 يغوص وسط لحمها         
 ويرتوي من دمها          
 ويطرح البيوض         
 وللبيوض دورة استحالة موفقة            
 بويضة         
 دويبة في يرقة          
 عذراء وسط شرنقة          
 بعوضة كاملة          
 حفلة شنق الحقة         
 ثم تدور ) الحلقة (          

لبعوضزة التزي بزدأ ببزا و خزتم . وبزد وبد  صر مرا ل استحالة المزواقن بزين مر لتزي اسزتحالة ا     
ززَن اتكززأ علززى األدوار التززي  كررززا القززرآن الكززريم فززي بولززه تعززالى: ) َيززا َأيَُّبززا النَّززاُس   ن ُكنززُتمف ف ززي َريفززب  مّ 

زَغة  مَُّخلََّقز زن مُّ ف َفة  ُثمَّ م نف َعَلَقة  ثُزمَّ م  ن ُتَراب  ُثمَّ م ن نُّطف َناُكم مّ  ث  َفح نَّا َخَلقف ة  َوَغيفزر  ُمَخلََّقزة  لّ ُنَبزيّ َن َلُكزمف الفَبعف
َ زام  َمزا َنَشزاء َرف   وبزد اسزتبدل  زرف العطزف )الفزاء( بحزرف )ثزم( فزي مرا زل خلزز   (1).(..َوُنق زرُّ ف زي األف

  اإلنسان   ألنه   يريد التمارل   للو ول  لى :           

 بالسربة                                      
 بالزندبة          فتبمة                

 بالبرققة                                
ليصل  لى )فجثة رابصة تحز   بزال المشزنقة(   وي  ز  انزه يؤكزد اشزطر  بتكزرار زمزن معزين   كمزا 

 :فعل في : و ولبا سرب  من البعول 
 يغوص 
 وكلبا أفعال م ارعة      يرتوي        
 يطرح 
  
                         صل  لى ختام بصيدته يستغني  تى عن )الفاء( ليصل  لى معنا  بأسلوب أسرع:           وعندما ي 

                                                 
 .5سورة الحج:( 1)
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                 دويبة...                               
 عذراء ...                          
 بعوضة...                          

في تزأخير القرآنيزة لخاتمزة القصزيدة ليجعلبزا ال زربة األخيزرة المفاجازة فزي ويعود  لى أسلوبه المعبود 
 : (1)بصيدته )شرو  ا ستيقا (

 أيقظوني عندما يمتلك الشعب زمامه -
 عندما ينبسط العدل بال حّد أمامه    
 عندما ينطق بالحق وال يخشى المالمة    
 عندما ال يستحي من لبس ثوب االستقامة    
 كنوز األرض ويرى كل    
 ال تعدل في الميزان مثقال كرامه    

 سوف تستقيظ .. لكن  -
 ما الذي يدعوك للنوم  -
  إلى يوم القيامة    

( قريقزززة للتعبيزززر عزززن رزززاجس داخلزززي فزززي عزززدم -وبزززد اتخزززذ الشزززاعر مزززن خززز ل الشزززار تين )    
اآلخزر رزو انعقاد األمل على الشعب الذي ارت زى مختلزف التعسزف وسزلم زمزام أمزر    والصزوت 

 زززوت البزززاجس الزززذي يعلزززم أن تلزززك  النومزززة سزززوف تسزززتمر لعزززدم تحقززز  شزززرو  ا سزززتيقا  التزززي 
 سردرا بأفعال م ارعة مسبوبة )بعندما(  ينًا وعارية  ينًا آخر : 

 يمتلك                       
                                                              عندما                    ينبسط                                               

 ينط                          
   يستحي                         

فيبزا الكلمزة فقزط ) يزوم ال يامزة ( وأعطارزا  يحزاء مزن خز ل  اسزتخدمو  (2)عزدة وبد أخذ من آيزات     
 التي  (3)ئرة القرآنية المباشرة اليسيرة في بصيدته) الغريب ( المد الزمني لزمن ا ستيقا  ويظل في دا

 بني  على اآليات ومّستبا مّسا مباشرًا في بوله : 
 إن فرعون طغى ، يا أيها الشعر فأيقظ من رقد                
 قل هو هللا احد                
 قل هو هللا احد                
 د قل هو هللا اح               

                                                 
 .342األعمال الشعرية الكاملة: (1)
، 12، وسور األنعام:85ينظر سورة البقرة: (2)

 وغيرها.47،والزمر:27،والنحل:100،وطه:97،واإلسراء:32واألعراف:
 .489_487عمال الشعرية الكاملة:األ (3)
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 قالها الشعر                
 ومد الصوت ، والصوت نفد                
 واتى من بعد بعد                 
 واهن الروح محاطاً بالرصد                
 فوق أشداق دراويش                 

    يمدّون صدى صوتي على نحري                   
 حبالً من مسد                
 ويصيحون ) مدد (                

ورززذ  المباشززرة فززي األخززذ لززم تقززدم للززنص شززعرية زائززدة أو شززحنة اكبززر ممززا ييززه  ورززي آيززات كريمززات  
َن   نَُّه َقَغىمأخو ات بالترتيب من بوله تعالى: ) َربف   َلى ف رفَعوف  (ُبلف ُرَو ّللاَُّ َأَ د   وبوله تعالى: )(1) (ا ف

ن مََّسد  ف    وبوله تعالى : )(2) َرا َ بفل  مّ  يد   .(3) (ي ج 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .24سورة طه : (1)
 .1سورة اإلخالص: (2)
 .5سورة المسد: (3)
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 المبحث الثاني : القرآنية المباشرة المحورة
 : ثريا النص. 1
ززص فزززي شززعر ا مزززد مطززر يجزززد َأنَّ تقنيززة القرآنيزززة المباشززرة المحزززورة تسززتدعي ال        تزززأني ن الُمَمح 

 التي تندرج تح  رذا الباب .  للوبوف على خلفيات ثريا النصوص والفحص   والمعرفة بالقرآن
 وبد وردت ثريا النص في  قل القرآنية المباشرة المحورة في بصائد  :   

  و)يوسزف فزي (3)   و )   ا ال زحايا سزال ( (2)   و ) يبزأي آ ء الشزعوب  تكزذبان((1) ()ر يا  برا يم
 .  (6)  و ) مجادلة( (5)   و )توبة ( (4) بار البترول(

 (7) بزرا يم ( التززي تحيلنزا علززى اآليزة القرآنيززة التزي تناولزز  بصزة سززيدنا  بزرا يم وابنززه فزي بصزيدة )ر يززا

َي َبزاَل َيززا ُبَنزيَّ   نّ ززي َأَرى ف زي الفَمَنززام  َأنّ ززي عليبمزا السزز م فزي ر يززا    بزال تعززالى : ) ززعف زا َبَلززَب َمَعزُه السَّ َفَلمَّ
َبُحَك َفانُظرف َماَ ا َتَرى َباَل َيا َأَبز   ا زاب ر ينَ َأ ف زَن الصَّ ُدن ي   ن َشزاء ّللاَُّ م  َمُر َسزَتج  َعزلف َمزا تُزؤف   ويظبزر (8) (فف

 .أن ثريا النص اختزل  القصة بكلمتين تحي ن على مرجعية برآنية بصصية معروفة
دة كلبزا أما   ا نظرنا  لى ع بة الثريا القرآنية المباشرة المحورة بالنص الشعري فسنجد أن القصزي    

 م( مزن الخطزاب الموجزه  لزى  بزرا يم )عليزه السز ريقة السرد فيل تلك الر يا ولكن بتغير قدارت  و 
 باسم اآلخرين :  الشاعر الراوي 

 يا موالنا إبراهيم 
 اغمد سكينك للمقبض 

 واقبض أجرك من أصحاب الفيل 
 ال تأخذك الرأفة فيه  

 بدين البيت األبيض ! لن 

                                                 
 .23األعمال الشعرية الكاملة: (1)
 .65_64المصدر السابق: (2)
 .82_81السابق: (3)
 .142_140السابق: (4)
 .476_475السابق: (5)
 .453_452السابق: (6)
القرآن الكريم ، والسنة النبوية وأسفار اليهرود والنصرارى . هرو احرد بنري  الذبيح بالقطع مما وردت به نصوص (7)

إبراهيم ، احد االبنين األولين الذين رزق بهما إبراهيم )عليه السالم(من هراجر المصررية القبطيرة ، وسرارة اآلراميرة 
وفريرق قرال : انره إسرماعيل ، البابلية ، أو الحرافية ، وقد اختلف الباحثون فيه فريرق قرال : بران الرذبيح انره اسرحق ، 

وفريق ثالث : قال هو اسحق ثم عردل عرن قولره األول ، وأكرد انره إسرماعيل ، ورابرع توقرف واكتفرى بعررض أسرماء 
وأقوال الفريقين وأشرار إليهمرا . ينظرر : الرذبيح مرن هرو    د . صرديق عبرد العظريم أبرو الحسرن ، المنهراج )مجلرة( ، 

م 2003-هرـ1424سالمية ، العدد الحادي والثالثون ، السنة الثامنة ، خريف تصدر عن مركز الغدير للدراسات اإل
 :15   . 

 .102سورة الصافات: (8)
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 نفذ رؤياك وال تجنح للتأويل 
 كبٌش .. ال تأمل بالتبديل ينزل 

 يا موالي 
 إن لم تذبحه نذبحك 

 فهذا زمن آخر 
 يفدي فيه الكبش بإسماعيل

ويظبززر الخطززاب مززن خزز ل تكززرار النززداء :أداة النززداء والمنززادى : )يززا مو نززا( مززرتين . وي  زز  أن   
يزززاء و زززي   ولكزززن القصزززيدة كلبزززا عبزززارة عزززن بزززراءة م زززادة لززززر يا  بزززرا يم المتحققزززة   ألن ر ى األنب

لززو جززاء  –فززي نظززر الشززاعر  –القصززة رنززا تززأتي ببززل  لززك   فالززذبيا الززذي فززدا  ع بكززبش لززن يفززدى 
اليزززوم  ن )رزززذا زمزززن آخزززر ( تغيزززرت معزززايير    ولزززذلك مزززال الشزززاعر  لزززى تحزززوير اآليزززة الكريمزززة : ) 

  لى العكس منبا: يفدى ييه الكبش بحسماعيل .  (1) وفدينا  بذبا عظيم(
ولززم يخززرج الشززاعر عززن الجززو القرآنززي فززي بصززيدته القصززيرة   ألنززه مززّر بآيززة أخززرى فززي بولززه :     

زَحاب  وا بض أجزرك مزن أ زحاب الفيزل التزي تحيزل علزى اآليزة الكريمزة ) َأَلزمف تَزَر َكيفزَف َفَعزَل َربُّزَك ب َأ ف
لوابززع المعا ززر بمززن   ويكززون بززذلك بززد ربززط بززين أ ززحاب الفيززل فززي القززرآن الكززريم   وفززي ا (2)(الفف يززل  

 يسيرون على ردارم .
 ورززو زمززن الر يززا والفززداء (  برا يمززي )والشززاعر بززذلك بززد عقززد مقارنززة بززين زمنززين : زمززن برآنززي     

 وزمن آخر رو الزمن المعا ر بكل تناب اته وبدح المعايير التي تحكم كل زمن وكما يأتي : 

      
غيزر معيار األول معيار الح    والعقل  والعدل   ويكون اآلخزر معيزار انبيزار ال زيم وتوببذا يكون ال

 المفا يم وعدم ا ترام العقل . 

                                                 
 .107سورة الصافات: (1)
 .1سورة الفيل: (2)

 

 
 ابراهيم   يفدي فيه     اسماعيل بذبح ) كبش (    (  1)           

             زمن         
 معاصر يفدي فيه      الكبش باسماعيل      (  2)            
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و  وببزذا تكزون رزذ  الثريزا اسزتمدادًا لقصزة برآنيززة اختاررزا الشزاعر معتمزدًا علزى خززين برآنزي مززور    
القصزززة  وكونبزززا مزززادة خصزززبة لزززدى المتلقزززين مسزززلمين بخا زززة وغيزززر مسزززلمين بعامزززة   لشزززيوع تلزززك 

 ل ستلبام الشعري الحا ي . 
ربكمزا(  )أما الثريا الثانية ) يبأي آ ء الشعوب تكذبان(   فقد  ور فيبا كلمة وا دة   فاسزتبدل بزز    

د لززة ) الشززعوب( فززي ثريززا    وكانزز  ع بززة الثريززا وقيززدة بالقصززيدة   ألنززه بنارززا كلبززا بنززاًء برآنيززًا )
 يرًا وتركيبًا( وان قغ  الد لة األولى على األخرى . وبنية( أي )تعب

لقد اعتمد الشاعر على ما يمكن تسميته بال زربة األخيزرة فزي بصزيدته      جعزل الثريزا )القرآنيزة     
المباشزززرة المحزززورة( مزززن ) ربكمزززا(  لزززى )الشزززعوب( بدايزززة ونبايزززة لقصزززيدته    يمانزززا بأرميزززة الخزززواتيم 

  وتحويرًا لبا عن تحوير آخزر عمزد  ليزه فزي بصزيدته مزن ) (1) يطري السمعالشعرية   ألنبا آخر ما 
 يبأي آ ء ربكما تكذبان (  لى ) يبأي آ ء الو ة تكذبان( . 

ن( سبع وتت ا  يمنة البنية القرآنية من خ ل تكرار تلك الدعامة الشعرية ) يبأي آ ء الو ة تكذبا  
ت كززل دعامززة علززى خا ززية )بنيززة ا تعبيززززر ( برآنيززة   مززرات فززي بصززيدته مززع محافظززة داخززل مجززاورا

 وكما يأتي : 
 غفت  الحرائُق             
 أسبلت أجفانها سحُب الدخاْن             
 الكل فان             
 لم يبق إال وجه " ربك " ذي الجاللة واللجان              
 ولقد تفجّر شاجباً              
 اً ومندد             
 ولقد أدان              
 فبأي آالء الوالة تكذبان !              

مززن خزز ل ) الكززّل فززان( مززن سززورة الززر من نفسززبا التززي امززتص  ةالقرآنيززلآليززة ويت ززا امتصا ززه    
ُه َوَيبفَقى وَ . ُكلُّ َمنف َعَليفَبا َفان  فيبا ثريا  ودعاماته السبعة وخاتمة بصيدته   و لك في بوله تعالى ) جف

زَرام   كف فبزو يسزتغل  مكانيزة الكلمزة الوا زدة مزن خز ل تعزدد معانيبزا ورزي كلمزة  (2) (َربّ َك ُ و الفَجزَ ل  َواإلف 
)الرب( التي تأتي بمعان متعددة : منبا الخال  والمالك والسيد   ويعقد مقارنة من خ ل معنيين فقط 

كم بزدليل برآنزي فزي بولزه تعزالى علزى لسزان لبذ  الكلمة : الخال  والحاكم   فكلمة رب تدل علزى الحزا
أي: عند مليكك   وكذلك في بوله تعالى على لسان ا د  (3) يوسف عليه الس م :)ا كرني عند ربك(

                                                 
لالستزادة  ينظر : الخواتيم الشعرية بين النظرية والتطبيق قديما وحديثا ، ، أناهيد عبد األمير عباس  (1)

 .2001ماجستير، كلية التربية ابن رشد ، جامعة بغداد،الركابي،رسالة 
 .27_26سورة الرحمن: (2)
 .52سورة يوسف:  (3)
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ززُر رييقززي يوسززف عليززه السزز م فززي السززجن :)  َن َفَتَيززاَن َبززاَل َأَ ززُدُرَما   نّ ززي َأَران ززي أَعفص  ززجف َوَدَخززَل َمَعززُه السّ 
ززرًا  . ومززن خزز ل رززاتين الززد لتين يحززّور الززرب السززماوي ليززدل علززى الززرب األرضززي الززذي (1)( ...َخمف

اختلف بكونه )رب الج لة واللجان( وليس ) اإلكرام(   ويقدم دعامته المكزررة للسزخرية والزتبكم   ن 
اعر ويكفيه في رأي الش -أي الحاكم –الحاكم بّدم تنديد  وإدانته وتفجر شاجبًا   ورذا يكفيه في رأيه 

 متبكمًا من انصياعه وضياعه وببوله ببذ  الحلول الك مية فقط . 
 ويستمر في جو  القرآني الممتص في المقطع الثاني : 

 وله الجواري الثائرات بكل حان      
 وله القيان     

 وله اإلذاعة                                      
 ن المذياَع لقَّنَه البيان : َدجَّ                                      
 الحُق يرجع بالربابة والكمان                                      
 فبأي آالء الوالة تكذبان ؟!                                     

وجلي امتصاص اآليات األخرى فزي رزذا المقطزع التزي تحيزل علزى أجزواء ونصزوص برآنيزة وبخا زة 
 ن خ ل : في سورة الر من م

  و )ولزه الجزواري المنشززآت (2)  )ولزه الجزواري الثزائرات ....   َلّقنزه البيزان( القريبززة مزن )علمزه البيزان(
وببززذا يكززون بززد عقززد المقارنززة بززين الززربين )السززماوي واألرل( و ززاول أن (3)  فززي البحززر كززاألع م (

دعامة شعرية وري : )يبأي آ ء  يحاف  على أجواء اآليات القرآنية كي   يبتعد عما سينتبي به من
 الو ة تكذبان(   التي يسوببا ساخرًا   ويسخر كذلك في بوله )الح  يرجع بالربابة والكمان( . 

 َعقََد الرهان                     وفي المقطع الثالث يقول : 

 ودعا إلى نصر  الحوافر     
 بعدما قُت َل الحصان    
  فبأي آالء الوالة تكذبان   

ا   والم    انه يقّصر المقاقع الشعرية كي   يبتعد عن اآليات القرآنية الممتصة في القصيدة كلبز
 ألنه يمتصبا أسلوبا أي ا ف ً  عن الخا يتين ) التعبيرية والد لية(.

 وبد تبكم في رذا المقطع من نزا يتين   األولزى :  ن الزرب )الحزاكم( يجزب أن   يزرارن   لحرمزة   
واألخززرى :  ن الررززان كززان علززى فززوز الحزززوافر بزز   صززان   ورززذا ضززرب بززين ا سزززتحالة    لززك   

 فعم  بذلك سخريته.

                                                 
 .36سورة يوسف: (1)

 .4سورة الرحمن :( 2)
 .24سورة الرحمن: (3)



 ...................................................التناص في شعر أحمد مطر ...................................................

 80 

وفي المقطع الرابع يمتص بصة برآنية لمزريم العزذراء )عليبزا السز م( ومزا  كزا  القزرآن فزي بولزه      
َيَم      انَتَبَذتف م نف أَرفل  تعالى : ) ُكرف ف ي الفك َتاب  َمرف َفَحَمَلتفزُه َفانَتَبزَذتف ب زه    وبولزه : )(1) (َبزا َمَكانزًا َشزرف  ّياً َوا ف

زّيًا ً  ت َبزا  وبولزه )(2) (َمَكانًا َبص  زن َتحف   ويزاوجبزا شزعريًا مزع جزو بصزيدته المسزتمد مزن (3) ... (َفَناَداَرزا م 
 سورة الر من ليصل  لى دعامته : 

 وقضية حبلى              
  مكاناً قد انتبذتْ             
 ثم أجهضها المكان           
 فتململْت من تحتها           
 وسط الركام : قضيتان         
 فبأي آالء الوالة تكذبان         

وتظبززر مشززتركات ا متصززاص : مززن خزز ل الززواو فززي )وب ززية(   والززواو فززي )وأ كززر(  وكززذلك      
( وا سم )مكانًا( و )المكان (   رف والظزرف )تحتبزا( مزن دون تغييزر ييزه  وكزذلك الحز الفعل )انتبذتف

 زية )ف( : فتململ ف   و) فنادارا( التي اخزذ منبزا الحزرف فقزط  ولزم يصزّرح بعمليزة الزو دة  ألن )الق
  بلى( ومريم عليبا الس م  بلى      ان الق ية أجب با المكان   ويكون بد امتص اآلية . 

خا ززية نثريززة موروثززة مززن  خطززب عصززر مززا ببززل اإلسزز م  أمززا المقطززع الخززامس فقززد امززتص ييززه   
  فقزد (4)لقس بن ساعدة في بوله: )أيبا الناس من عاش مات ومن مات فزات وكزل مزا رزو آت  آت( 

 امتص غير القرآني من خ ل  بامة قرف آخر للمعادلة :
 من مات مات                                  لقس بن ساعدة  

 رالبلد الجديد                 أل مد مط ومن نجا سيموت في
 على الخ ص  : رامزًا  لى عدم  مكانية الحصول  ويستمر فعل الموت رذا في مقطعه السادس  

 في الفخ تلهث فأرتان      
 تتطلعان إلى الخالص      
 على يد القطط السمان     
 فبأي آالء الوالة تكذبان     

 التي ُيتب عبا بسخرية أبلب في مقطعه السابع : ورو نوع من السخرية ال  عة 
 ُخل َق المواطن مجرماً حتى يُدان      
 والحّق ليس له لسان      
 والعزم ليس له يدان      
 والسيف يمسكه جبان      

                                                 
 .16سورة مريم:( 1)

 .22سورة مريم:(2)
 .24سورة مريم: (3)
 .1/38، بيروت:جمهرة خطب العرب ، احمد زكي صفوت، المكتبة العلمية  (4)
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 وبدمعنا ودمائنا سقط الكيان     
 فبأي آالء الوالة تكذبان     

خزز ل العطززف المتكززرر بززالواوات التززي يبززدأ ببززا اشززطر    وبززد امززتص الخا ززية القرآنيززة المتجليززة مززن 
َول َمزنف والتي ابتدأت ببا بعزض آيزات سزورة الزر من ودخلز  فزي ت زاعيفبا أي زا فزي أبوالزه تعزالى : )

َما َجنََّتان    و )(1) (َخاَف َمَقاَم َربّ ه  َجنََّتان   ل  َوُرمَّان  و ) (2) (َوم ن ُدون ب  َما َفاك َبة  َوَنخف  . (3) (ف يب 
عزن  – مكانيزة الخز ص  –وبد َبّدم األسزماء التزي تت زمن معنزى الزذات بز   زد    لنفزي اإلمكانيزة 

 :  فعل في م والسيف ولحقبا بنفي بأداة كما تلك المسميات فجاء بالح  والعز 
 الحق ليس له لسان                 
 والعزم ليس له يدان                

  .السيف يمسكه الجبانونفي د لي للخ ص : و  
 م ( استغل  مكانيات الكلمات الصوتية  واسزتعمل موسزيقى داخليزة مزن خز ل تكزرار الحزرفين : )دو   

 ألنبما يشتركان في رذين الصوتين ) دمع   دم ( .  في بوله : وبدمعنا ودمائنا  
يزة ي الفا زلة القرآنمتاز رذا المقطع بمحافظتة على الروي الوا د الذي رو نفسه بزد اسزتعمل فزاو     

   نتبائزززززه بزززززاأللف والنزززززون مزززززن خززززز ل : )ُيزززززدان( و )لسزززززان(   )َيزززززدان (  و)جبزززززان(   و)كيزززززان(   
  .و)تكذبان( 

وفززززي مقطعززززه األخيززززر بززززدم الحلززززول التززززي تخززززرج اإلنسززززان الم ززززطبد مززززن كززززل المززززوت وتجلياتززززه     
 وإشكا ته ومسبباته وا باقاته عن قري  اإليمان بأن : 

 كل شبر من دم  في       
 سيذاب كرسي       
 ويسقط بهلوان       
 فبأي آالء الشعوب تكذبان      

دم ويظبر أن رذا المقطع بد اختلف   ألنه يقدم ر يا القصيدة األخيرة التي غرب  في الموت والز    
ألنزه واليأس والسلب من )الرب(الحاكم الذي انتبى بزه األمزر  لزى أن يزذوب كرسزيه وعرشزه ويسزقط   

 ببلوان بد أكلته أشبار الدماء التي أريق  وأغرب  أمثاله. 
وجلى أن الر يا اختلف  فتغيرت الدعامة بتغير تلك الر يا   ألنبا كان  تتكزرر فزي كزل المقزاقع     

: يبزأي آ ء الززو ة تكززذبان   لكنبزا عنززدما بززّدم الشززاعر الحزل والخزز ص عززادت  لزى ثريززا الززنص الززذي 
إليمان بالشعوب : يبأي آ ء الشعوب تكذبان. وبد نورنا  لزى أن الزنص  زاف  علزى ابتدأت به ورو ا

                                                 
 .46سورة الرحمن : (1)
 .62سورة الرحمن : (2)
 .68سورة الرحمن: (3)
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الفا لة القرآنية أو الروي المستمد منبا المختوم بز )األلزف والنزون( فزي كزل دعامزة تتكزرر وكزذلك زاد 
 علزززززززى  لزززززززك بتكراررزززززززا فزززززززي ثنايزززززززا بعزززززززض ا شزززززززطر مثزززززززل :  الزززززززدخان  و اللجزززززززان   و ان وال يزززززززان               

البيززززززززان  والكمززززززززان  والررززززززززان  والحصززززززززان  والمكززززززززان  وب ززززززززيتان   وفأرتززززززززان  والسززززززززمان و ُيززززززززدان         
  ول سان  وَيدان  والكيان   وببلوان . 

وفززي ثريززا مطززر الثالثززة )   ا ال ززحايا سززال ( التززي تحلينززا علززى اآليززة الكريمززة ) وإ ا المززوءودة      
ييسزتبدل بزز) المزوءودة ()ال زحايا(   ونسزتطيع و زف رزذا   يقوم بتحوير يسزير فزي اآليزة (1) سال  (

بالبسزاقة    ن المزوءودة مزن ال زحايا   فبزي ضزحية فزي   يقزة األمزر لمجتمزع يعزاني  ا متصاص
 قبائع وأخ  يات ما . 

 أما ع بة الثريزا بزالنص ييظبزر أنبزا مرتبطزة بخاتمزة القصزيدة فقزط    ن الشزاعر يعتمزد علزى      
 ًا رة في القصيدة   ويؤجل ثريا  وع بتبا  لى الخاتمة التي من شأنبا أن تعطي تفسير ال ربة األخي

ور يا لما بدمه في بصيدته على قريقة السرد في المقطزع األول الطويزل كلزه   أمزا المقطزع األبصزر 
 اآلخر  فبو الذي يمثل ع بة الثريا بالنص ويقدم مسا ة ر ية الشاعر بي  بصيد    يقول : 

العت في صحيفة الرحيل        ط 
 قافلة تائهة      
 دليلها يستر قبح فعله       
 بصبرها الجميل      
 رأيتُها تغرق في دمائها     
 والدمع والعويل     
 لكنها     
 رغم الضياع والردى    
دُّ من عروشها سفينة      تُع 
 تخيط من أكفانها أشرعة    
 كي تنقذ الدليل !    
 ن الدم ال يصير ماًء ، وقيل إ   
لَْت      ُهز 
 فالدم قد أصبح ماَء نيْل    
 والدم قد أصبح ماء زمزم    
 وكأس زنجبيل    
 في صحة األموات من أحيائنا    
 يشربه القاتُل ما بين يدي    
 ممثل القتيل!    

               * * * 

                                                 
 .8سورة التكوير: (1)
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 إذا الضحايا سئلت   
 بأي ذنب قتلت ؟   
 ؤها وجلجلت : النتفضت أشال  
 بذنب شعب مخلص    
 لقاتل عميل    

 والقصيدة تقزوم علزى ازدراء عمليزة السزير فزي ركزاب القائزد   ا كزان مجرمزًا  واإلخز ص لزه علزى     
الزرغم مزن الترريزب والجزوع المعبزر عنزه فزي القصززيدة فزي مقطعبزا األول   وبزد عبزر عزن ركزب األمززة 

ت ومزع زمن   والقائد راديبزا بطبيعزة األمزر   ولكنزه يبزديبا للمزو والوقن بالقافلة  ألنبا تسير بسير ال
 لك تقدسه بجمبوررا عدا ما جاء في المقطع اآلخر من عدم  صزول  لزك مزن ال زحايا   ألنبزا   ا 
سال  : بأي  نب بتل ؟ فيرى الشاعر أنبا ستنفض أشز ءرا وتجلجزل وتقزول :بزذنب شزعب مخلزص 

 لقائد عميل. 
ام الفعل )جلجل( وما ييه من تكرار  زرفين علزى  زيغة )فعلزل( ي زفي شزياًا وواضا أن استخد     

من عظم  لك الصوت   وتلك الصيحة المدوية   وبد وردت رذ  الصيغة في القزرآن فزي بولزه تعزالى 
ززَل الفَجنَّززَة  ) خ  ززز َح َعززن  النَّززار  َوُأدف )    وبززد أكثززر السززياب مززن اسززتعمالبا فززي شززعر  مثززل :(1) (...َفَمززن ُز ف

 . (2) كركر   دغد    الب ... (
ويظبززر أن رنززاك تنا ززًا بززين القصززيدة بو ززفبا كززً  كززامً   وبززين مقولززة  كيمززة تززرى: أن اشززد     

شيء من الخيانة رو الوفاء للخونة   و  يخفى ما في القصيدة من تناص شعري في بوله : )رزل ( 
 بنا . أرجأنارا  لى محلبا كما سيمر وبد   : )وبيل  ن الدم   يصبا ماء(   ومثلي في بوله

لفعزل و  يفوتنا القول:  ن بناء رذ  القصيدة ابتعد عزن امتصزاص البنيزة القرآنيزة بو زفبا خلفيزة ل    
 الشعري   ومال  لى قريقة السرد باستثناء ثريا  التي كرررا في المقطع األخير .

لقرآنية يقته في ثريا  الثانية    يث يتخذ اوفي ثريا  الرابعة )يوسف في بار البترول( يعود  لى قر    
 )بنيزة وتعبيزرًا (خلفيزة لنصززه الشزعري ويكتزب بصززيدته ضزمن تلزك األجززواء القرآنيزة .  وثريزا  تسززتو ي
ر بصة سيدنا يوسف )عليه الس م( كما أوردرا القرآن الكزريم   ولكنزه لزيس فزي بازر مزاء وإنمزا فزي باز

 ( كلمة  نجليزية دخل  العربية  ديثًا . patrolالبترول   و  يخفى أن كلمة البترول)
أمزززا ع بزززة الثريزززا بزززالنص فتت زززا مزززن خززز ل تتبزززع القصزززيدة التزززي بزززدأت بامتصزززاص آيزززة برآنيزززززة     

زَواَلُبمف ف زي َسزب يل  ّللّا  َكَمَثزل  َ بَّزة  تشترك فيبا سورتان برآنيتان ورما بوله تعالى : ) يَن ُينف ُقزوَن َأمف َثُل الَّزذ  مَّ

                                                 
.وينظر في التعليق عليها:السور المدنية دراسة بالغية وأسلوبية،د.عهود عبرد الواحرد،  185سورة آل عمران : (1)

 .1997امعة بغداد،أطروحة دكتوراه،إشراف د.ناصر حالوي، كلية التربية ابن رشد،ج
 وغيرها. 2003:1/131ينظر األعمال الشعرية الكاملة ،دار العودة ، بيروت، (2)
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ززع  َعل ززيم  أَ  ُف ل َمززن َيَشززاُء َوّللّاُ َواس  َاززُة َ بَّززة  َوّللّاُ ُيَ ززاع    وبولززه (1) (نَبتَزز ف َسززبفَع َسززَناب َل ف ززي ُكززلّ  ُسززنُبَلة  مّ 
ززر  َوأُ تعززالى : ) َجززاف  َوَسززبفَع ُسززنُبَ ت  ُخ ف ززَمان  َيززأفُكُلُبنَّ َسززبفع  ع  َخززَر َوَبززاَل الفَمل ززُك   نّ ززي َأَرى َسززبفَع َبَقززَرات  س 

ُبزُرونَ  َيزا َتعف َيزاَي   ن ُكنزُتمف ل لرُّ ف تُزون ي ف زي ُر ف . ولكزن الظزارر أن ا متصزاص (2) (َياب َسات  َيزا َأيَُّبزا الفَمزُا َأفف
   ر   ورذا ما جاء في سورة يوسف.وابع بصورة اكبر من الورود الثاني بد لة و ف السنابل بالخ

نزاع الفنزي   وفيبزا مززج بزين ر يزا العزيزز التزي وردت فزي ويبدو أن ا متصاص يأتي بطريقزة الق     
القززرآن الكززريم فززي ر يتززه البقززرات السززمان والسززنابل السززبع الخ ززر واآلخززر اليابسززات   ور يززا  ززا ب 

ززُر  سززيدنا يوسززف فززي السززجن   بززال تعززالى :) َن َفَتَيززاَن َبززاَل َأَ ززُدُرَما   نّ ززي َأَران ززي أَعفص  ززجف َوَدَخززَل َمَعززُه السّ 
ززز يل زززه    نَّزززَخمف َنزززا ب َتأفو  زززُه َنبّ اف نف زززُر م  زززي ُخبفززززًا َتأفُكزززُل الطَّيف َي َرأفس  زززُل َفزززوف م  زززَن رًا َوَبزززاَل اآلَخزززُر   نّ زززي َأَران زززي َأ ف ا َنزززَراَك م 

ززن ينَ  س    وبززد عبززر الشززاعر بطريقززة فنيززة عززن أغززرال عصززرية مززن خزز ل المزززج بززين اآليززات (3) (الفُمحف
 بين شخصياته )أبنعته( . والر ى المختلفة ومزجه بينه و 

وبززد سززارت القصززيدة وكأنبززا مجموعززة ر ى مثلمززا سززارت سززورة يوسززف أي ززا   ففيبززا ر يززة يوسززف    
للشززمس والقمززر والكواكززب السززاجدة   ور يززة  ززا بي السززجن ور يززة العزيززز   كززذلك القصززيدة تعززددت 

 : (4) فيبا الر ى   ولكنبا تدور في الفلك نفسه الذي تجمعه ثريا نصه   يقول
 سبع سنابل خضر من أعوامي                
 تذوي يابسة               
 في كف األمل الدامي               
 أرقبها في ليل القهر               
 تضحك صفرتها من صبري               
 وتموت فتحيا آالمي              
 يا صاحب سجني نبئني                      

 ما رؤيا مأساتي هذي ؟               
 فأنا في أوطان الخير              
 ممنوع منذ الميالد من األحالم!             
 وأنا أسقي ربي خمرا             
 بيدي اليمنى             
 ويدي اليسرى تتلقى أمر األعدام             
 وأرى قبري              
 ريمثل قصائد شع              
 ممنوعا في كل بالدي             

                                                 
 .261سورة البقرة: ( 1)

 .43سورة يوسف:  (2)
 .36سورة يوسف: (3)
 .وما بعدها140األعمال الشعرية الكاملة: (4)
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ويظبزر مزن رزذا المقطزع أن الزر ى ابتزدأت منززذ بدايزة القصزيدة ولكزن مزن غيزر اسزتعمال الفعززل )رأى( 
واشتقاباته المختلفة   ولكن السياي يو ي بأنبا ر يا ممتصة من بوله تعالى على لسان يوسف عليزه 

ن  َأمَّا َأَ دُ الس م: ) جف َبي  السّ  زه  َيا َ ا   زن رَّأفس  َلُب َفَتأفُكزُل الطَّيفزُر م  رًا َوَأمَّا اآلَخُر َيُيصف ق ي َربَُّه َخمف ُكَما َيَيسف
ت َيان   َتفف ُر الَّذ ي ي يه  َتسف َي اأَلمف   وكذلك ما مر  كر  من ر يزا العزيزز   ولكزن فعزل الر يزا تتكزرر (1)( ُب  
 مرتين في رذا المقطع في بوله :

 وأرى قبري 
 وأرى ملك الموت يجرجر روحي                                      

 وكذلك يعود  ستعمال )فعلل( ولكن بزمن الم ارع )يجرجر(  وما ييه من تكراروموسيقى داخلية . 
 ويعّول الشاعر في رذا المقطع على د  ت األلزوان التزي أوردرزا فزي بصزيدته   ابتزداء مزن رمزز    

  ر الحياة )األخ ر(:سبع سنابل خ
 ومرورا برمز القتل )األ مر(  الذي استعمل ييه التلميا بدل التصريا بذكر    لقوله :

 في كف األمل الدامي                             

 ولون الدم أ مر بطبيعة الحال   وانتباء باأل فر لون الموت والخريف والجفاف :
 تضحك صفرتها من صبري                            

 ي كون بذلك بد عقد مقارنة بين الر ى القرآنية الُحلمية  وبين ر ا  العصرية الح ي ية  ألنه فوي
 بلد يمنعه منذ المي د من األ  م .

 وفي المقطع الثاني يبدأ بالفعل )رأى( بقوله :   
 وأرى حول "البيت األسود"

 "بيتا أبيض"
 يجري بثياب اإلحرام  

 يرمي الحجرات على صدري
 "خشم" األصنام ويقبّل

 ويحّد السيف على نحري 
 يوم النحر !

 وأرى سبع جوار كاألعالم  
 غّص بهن ضمير البحر

 تحمل عرش الثور الثوري
 وعروش األنصاب األخرى واألزالم  

 وأراها تحت األقدام  
 تشجب ذل اإلستسالم  
  وتنادي لجهاد عذري

MADE  IN USA 

                                                 
 .41يوسف:( 1)
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 من سابع ظهر
 يمضي بالفتح إلى "النسر "

 ّط سطور اإلقدام  ويخ
 ويعيد الفتح اإلسالمي

 بصهيل "الروليت " الجامح
 من فوق الرايات الخضر
 أو تطويق عذارى الشرك

 بيوم الثأر
 فوق الخصر وتحت الخصر

 منذ حلول الليل .. وحتى الفجر!

وتبزدو أرضزية مسززرح رزذ  األ زدا  رززي أراضزي نجزد والحجززاز مزن خز ل والبيزز  األسزودو ورززو       
ّا لمكي المقدس وبي  ع والحجر األسود ييه   ويستعمل د  ت األلوان المتناب زة _ ّن  زالحرم ا

أّن السود لون  ألنه ليس أي لون _ ليظبر التنابض الحا ل مزن بداسزة البيز  األسزود الزذي يجزري 
 جانبثياب اإل رام   والبي  البيض رو بصر الرئاسة األمريكية   وكان الشاعر يريزد اسزتنكار واسزتب

 تلك الحالة من خ ل  عوبة الجمع بين اللونين :األبزيض واألسزود  الزذ ي أخزذ األعمزال  التزي تقزام
 ييه مثل رمي الجمرات   ولكن الحا ل ان الجمرات ترمى على  در    على الشيطان.

 ويعيد )أرى( مرة ثانية في مقطعه الثاني في بصيدته الر يوية الطويلة بقوله:   
 وأرى سبع جوار كاألعالم                                     

  ويستخدم جملة بلغة  نجليزية   إل ساسه بحاجة النص لذلك   ولكنه (1) امتصا ا من سورة أخرى 
كان يستطيع القول :مصنوع في الو يات المتحدة األمريكية  ولكنه آثزر اإلبقزاء عليزه كمزا رزو لزتحس 

ه كززان جبززادا عززذريا كمزا و ززفه ينتبززي بززه األمززر فززي الفززراش  ويؤخززذ بقرابتزه ومنافاتززه للجبززاد      انزز
 الثأر عن  لك الطري .

وفززي المقطززع الثالززث يتقنززع بشخصززية الصززّدي  يوسززف عليززه السزز م   ويسززتطيع المحافظززة علززى    
 الموازنة بين الشخصيتين : الشاعر والشخصية القرآنية بكل ما تحمل من معان   يقول:

 بة بئريوأنا أرقد في غيا
 أشرب فقري

 رهن البرد، ورهن ظالمي 
 وتمر السيارة تشري

 من بقايا جلدي وعظامي
 نيران بنادقها المزروعة في صدري

 بالمّجان..
 وتطلب خفض السعر

                                                 
 .24ينظر سورة الرحمن : (1)
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 وأولو األمر 
 ال أحد يدري في أمري

 منشغلون بتطبيق اإلسالم:
 كف تمسك كأس الخمر

 واألخرى تمتد لظهر غالم
 يطمع في جنات تجري...

 حين يطيع ولي األمر
ورززذا تعبيززر عززن ب ززايا اإلنسززان العربززي المعا ززر ومأسززاته مززن خزز ل شخصززية يوسززف عليززه      

ُلزواف الس م   ومقارنزة الحزالين :القزديم والحزديث  والعزروج علزى اآليزة الكريمزة: ) ين آَمُنزواف َوَعم  زر  الَّزذ  َوَبشّ 
زز ززر ي م  ززال َحات  َأنَّ َلُبززمف َجنَّززات  َتجف بززًا َبززاُلواف َرزززَذا الَّززذ ي الصَّ زف ززن َثَمززَرة  رّ  نفَبززا م  ت َبززا اأَلنفَبززاُر ُكلََّمززا ُرز ُبززواف م  ن َتحف

َنا م ن َببفلُ   .(1) ...(ُرز بف
 ن زويبدو أن  وت الشاعر ع  على  وت شخصيته في ختام المقطع  ين أراد أن يعبر ع    

 م   وبد انتبى تقّنعه بقوله:يد الو ة والحكا مأساته وأبناء جيله المعا رين على
َسُلواف َوار َدُرمف )وتمر السيارة تشري ( امتصا ا لقوله تعالى: )  .(2) ...(َوَجاءتف َسيَّاَرة  َفَأرف

وتمزززوت  وأنززا  ويزززدي   :وبززد سززيطرت  زززروف العطززف وبخا زززة الززواو علزززى القصززيدة بغالبيتبزززا    
وأولو   وأرارا   وتنادي   ويعيد   وأنا   وتمّر وأرى وأرى   وأرى  ويقّبل   ويحّد   وأرى   وعروش  

 واألخرى . نتيجة قريقة السرد أو بص الر ى وعطف األفعال المتتالية.
ويظبززر أن القصززيدة لززم تخززرج عززن ثريارززا  ودارت فززي مززداررا   و واليبززا   ودخلزز  فززي القصززيدة     

 بطريقة كبيرة   مما يؤكد وجود ع بة بين الثريا والنص رذا.
التي يدور فلكبا في الفلك القرآني من خز ل معنارزا    أن القزراءة  (3) وفي ثريا  الخامسة)مجادلة(   

الفا صزززة لبزززذ  القصزززيدة   تؤكزززد وجزززود تزززرابط بزززين تلزززك الثريزززا وبزززين القصزززيدة     ا عزززددنارا برآنيزززة 
  وخرجز  المجادلزة مباشرة محورة   ومع أنبزا كزذلك    أن الشزاعر ابتعزد ببزا كثيزرا عزن تلزك األجزواء

 من مفبومبا القرآني  لى مفبومبا اللغوي الحيوي اليومي   يقول:

 قل لنا يا ببغاء..
 إن لم يكن فيك ذكاء

 لم ال تخجل من ترديد ما تسمعه
 صبح مساء؟

 لسُت إال طائرا في قفص 
 ال أرض من تحتي

                                                 
 .31والكهف:19ويونس:100والتوبة:12والمائدة: 13والنساء:15ر آل عمران:وكذلك سو25سورة البقرة: (1)
 .19سورة يوسف: (2)
 .453_452األعمال الشعرية الكاملة: (3)
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 وال فوقي سماء
 أنا محكوم بقانون التدلي في الهواء 

 ليس لي أي عزاء 
 غير أن اجعل صوتي
 معبرا لي فوق موتي 
 امنح السجان ما شاء

 وأجني ما أشاء 
 أنا أعطيه هراء

 وهو يعطيني غذاء
 وأنا اهجوه _ في تقليده_ أقسى الهجاء

 إذ أنا افقه ما قال 
 وال يفقه من قولي أنا ... حرف هجاء !

 هل يحّق اآلن 
 أن أسالكم يا هؤالء:
 إن يكن فيكم إباء
 ياءأو قليل من ح

 أو بقايا كبرياء  
 ما لكم مثلي

 تعيدون هراء المستبدين
 وأنتم طلقاء

ورذا   ع بة له بريبة أو بعيدة بقصة خولة بن  ثعلبة مع زوجبزا أوس بزن الصزام  والمجادلزة أي 
َع : )(2)فزي بولزه تعزالى (1) :المحاورة التي دارت مع الرسول األكزرم  زلى ع عليزه والزه وسزلم  َبزدف َسزم 

ززَمُع َتَحاُوَرُكَمزا   نَّ ّللاََّ َسززم يّللاَُّ  زَتك ي   َلزى ّللاَّ  َوّللاَُّ َيسف َبززا َوَتشف ج  ُلززَك ف زي َزوف َل الَّت زي ُتَجاد  زير   َبزوف (  لكنززه ع  َبص 
سّخر المعنى الرئيس للمجادلة   واعتمد على ال ربة األخيرة في القصيدة كما ري الحال في بصائد 

 ثيمة أسلوبية .  كثيرة في شعر    تعد تلك 
  يحززاول أن يبقززى فززي الجززو  (4)التززي يمتصززبا مززن أمززاكن كثيززرة  (3) وفززي ثريززا  السادسززة )توبززة(     

الديني اإلس مي بصورة عامة   ولكنه يخرج عن النص القرآني   ألنه   يمتص نص بعينه   وإنما 
 من نصوص متعددة   يقول :

 صاحبي كان يصلي 
 _دون ترخيص_

 آيات الكتابويتلو بعض 
 كان طفال 

                                                 
 ومصادره.266: 1992األسرة أحكام وأدلة ، د. الصادق عبدالرحمن الغرياني ، منشورات جامعة الفاتح ، (1) 
 .1المجادلة:  (2)
 .476_475لكاملة:األعمال الشعرية ا (3)
 .26آيات التوبة كثيرة منها سورة التوبة : (4)
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 ولذا لم يتعرض للعقاب
 فلقد عزره القاضي 

 وتاب

  وبززد تززأرجا الززنص الشززعري بززين نصززوص الصزز ة الكثيززرة فززي القززرآن   ونصززوص تزز وة الكتززاب      
  وبززين األ كززام اإلسزز مية ومنبززا التعزيززر ورززو عقوبززة خفيفززة يحززددرا القاضززي . وبززد بقززي ضززمن (1)

 بى ببا كما ابتدا ببا ولكن نصه كان أبل شعرية من نصو ه المتقدمة. دود ثريا    وبد انت
 
 ـ البنية الرئيسية:2
يدخل الشاعر نمط القرآنية المباشزرة بصزورة كثيزرة فزي البنيزة الرئيسزة فزي شزعر  بوسزاقة استح زار   

 اآليززة أو اآليززات بطريقززة ممتصززة لغززرل  ثززراء نصززه   ومززن شززان رززذا الززنمط أن يفسززا أمامززه مجززا 
 :(2) اكبر يتحرك بين النصين: القرآني والشعري   كما في بصيدته )الحبل السري(

 لقيطة؟
 فما لنا نختلق األعذار 

 في السر والجهر
 ونرتدي نيابة عن أمها

 كل ثياب العار؟
 وما لنا نعيش في جهنم
 وأمها في جنة تجري

 من تحتها "اآلبار"؟! 

راد كلمززة وا ززدة مززن )النبززار(  لززى ) اآلبززار( د لززة علززى فقززد رفززد نصززه بآيززة غّيززر فيبززا فززي المعنززى المزز
َأَيَودُّ َأَ زُدُكمف َأن دنيوية تلك الجنة   وتخصيصبا بمنطقة نفطية عربية   فبي تشير  لى بوله تعالى:) 

ت َبا اأَلنفَبارُ  ر ي م ن َتحف َناب  َتجف يل  َوأَعف ن نَّخ  تكزرر عنزد  فزي   ورذا ا متصزاص ي (3)...(َتُكوَن َلُه َجنَّة  مّ 
 : (4)موضع آخر من شعر  في بوله
 إنني في جنة من حولها اآلبار تجري             

لززة ورزي فزي الموضزعين  بززداء لمقارنزة بزين جنتززين :دنيويزة وأخرويزة   فالدنيويزة فيبززا اآلبزار تجزري د 
ي تجززري فيبززا علززى الغنززى والسززلطان والخيززر والنعززيم    وفززي األخززرى د لززة علززى الجنززة النعيميززة التزز

 األنبار.

                                                 
 .251، والبقرة :164، وآل عمران:2، و الجمعة:11،وسور الطالق:2سورة البينة: (1)
 .15_14األعمال الشعرية الكاملة:  (2)
 .266سورة البقرة :  (3)
 .261األعمال الشعرية الكاملة: (4)
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ويحززاول أن يمززتص فززي بصززيدته نفسززبا ولكززن بصززيغة أكثززر عمقززا مززن األولززى مززن خزز ل اإلتيززان     
 بأمر تعقلي م مونه اآلية الكريمة لعلة ما في بلب الشاعر:

 ال ترجموا زانية ثابتة العهر                                    
 بل وفّروا األحجار         
 لحبلها السري         

َازَة َجلفزَدة  واآلية بولزه تعزالى : ) نفُبَمزا م  زد  مّ  ل زُدوا ُكزلَّ َوا     ولزم يقتصزر الشزاعر  (1)...(الزَّان َيزُة َوالزَّان زي َفاجف
على النص القرآني كما يبدو _ ولكنه  تكأ ربما على بصة مريم المجدلية التي أرادوا رجمبا فقال لبم 

م:من كززززان مززززنكم بزززز  خطياززززة فليرمبززززا بحجر.فتوبززززف الجميززززع   وتابزززز  السززززيد المسززززيا عليززززه السزززز 
. وبد  مزج الشاعر بين اآليزة الكريمزة  (2)وأ بح  من الصالحات في التاريب اإليماني بعد الخطياة

بعد اإلمتصاص وبين القصة اإلنجيلية المجدلية   واإلمتصاص يأتي في تحويل المدلول القرآني  لى 
نبززي ) ( مززع الفعززل الم ززارع بعد أن كززان األمززر فززي سززيابه القرآنززي بعكززس مززا  ززيغة األمززر بززأداة ال
 أورد في شعر  .

ويبني بصيدته أ يانا أو مقطعا من بصيدته على منى برآني ممتص لزم يتبز  منزه سزوى كلمزة أو    
)  كلمززات بليلززة   ولكززن الد لززة واإلشززارة والخلفيززة القرآنيززة تبقززى ملحو ززة و لززك مززا فعلززه فززي بصززيدته

 الذي عبر اللص  لى بيته فز: (3)  كاية عباس(
 صرخت زوجته عباس

 أبناؤك قتلى 
 ضيفك راودني

  قم أنقذني يا عباس

وبد تحق  الفعل ا متصا ي بتغيير الفاعل وتغيير السياي وتغيير القصزة كلبزا   مزن بصزة يوسزف 
وجزززة عبزززاس   واآليزززة عليزززه السززز م وزوجزززة العزيزززز مزززن خززز ل فعزززل المزززراودة  لزززى مزززراودة ال زززيف لز 

زُبُكنَّ    ف َراَودتُّزنَّ   وبوله تعالى: ) (4)الكريمة تقول: )...ولقد راودته عن نفسه فاستعصم...( َباَل َما َخطف
ه   س    زيزادة علزى رة ز  وبد اشتبر فعل المزراودة وارتزبط ببزذ  القصزة القرآنيزة الشبيز (5)...(ُيوُسَف َعن نَّفف

دة ولكززن بطريقزة غيززر مصززطنعة مزن قززرف المززرأة أو النسزاء كمززا رززي  رادة العصزية نفسززبا فزي القصززي
 الحال في القرآن الكريم   بل بتحق  الفعل من الطرف اآلخر المراود الح يقي .

                                                 
 .2النور:( 1)

، منشورات وزارة اإلعالم ، الجمهورية العراقية ، دار الحرية 1وانه البحر، نازك المالئكة ، طينظر يغير أل (2)
 .169: 1977للطباعة ، 

 .16_15األعمال الشعرية الكاملة:  (3)
 .32يوسف: (4)
 .51يوسف: (5)
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ويكزون رزذا الفعزل بزد أغنزى القصزيدة وأعطارزا شزحنة مزن خز ل خلفيزة القصزة القرآنيزة   ولكزن األمزر 
 ي القصيدة نفسبا   يقول : يتحق  في المقطع الذي يلي رذا المقطع ف

 عباس وراء المتراس 
 منتبه ..لم يسمع شيئا 
 زوجته تغتاب الناس

فزززي نظزززر  القا زززر المعلزززل لفعلزززه السزززلبي   والقرآنيزززة البسزززيطة فزززي القصزززيدة مزززن خززز ل فعزززل الغيبزززة 
ُ زززُكم َبعف زززاً )...)تغتزززاب( المنبزززي عنزززه فزززي الزززذكر الحكزززيم بقولزززه تعزززالى:  تَزززب بَّعف  ولكزززن  (1)(...َوَ  َيغف

الشززافع لبززذا ا سززتعمال البسززيط رززو د لززة الفعززل علززى عززدم تحققززه  ألن الغيبززة  كززر النززاس بمززا لززيس 
 فيبم أو بما يكررون ورذا مقصد  الشاعر على لسان بطله السلبي .

  التززي يزذكر فيبزا) الوسزواس والخنززاس(  (2))الصزحو فزي الثمالزة(ويفعزل األمزر نفسزه فزي بصززيدته     
ير الفعل من ا ستعا ة في السياي القرآني  لى اللعن في السياي الشعري  يأتي بآيزة أخزرى ولكن بتغي

ززَ َة َوَأنززُتمف علززى سززبيل أف ززل ورززو ا متصززاص مززن بولززه تعززالى: ) َرُبززواف الصَّ يَن آَمُنززواف َ  َتقف َيززا َأيَُّبززا الَّززذ 
َلُمواف َما َتُقوُلونَ  من معنى عدم معرفة ما يقال أثناء السكر من خ ل   ييستفيد  (3)...(ُسَكاَرى َ تََّى َتعف

 والمعادلة كاآلتي:موا ما تقولون( ) تى تعل
 في  ال السكر زززززززززززززز    ُيعلم ما يقال

 ُيعلم ما يقال زززز  زززالحساب يكون عندما زززز
   ن فالشاعر معذور   ألنه سكران يقول :

 وأحيي ميت إحساس
 بأقداح من الخمر

 ل دساس ووسواس وخناس فألعن ك
 وال أخشى على نحري

 من النحر                        
 ألن الذنب مغتفر                        
 وأنت بحالة السكر                        

وببززذا يكززون للكلمززة )مغتفززر( و)راود( د لززة أعمزز  وأبلززب   ألنبززا) تأخززذ مكززان الصززدارة   لتتقززدم علززى 
ورة العنصرين الذين نعدرما أبرز عنا ر القصيدة الحديثة ...فبزي تتخزذ معزاني جديزدة اإليقاع والص

                                                 
 .12الحجرات:( 1)

 .25_23األعمال الشعرية الكاملة: (2)
 .43النساء: (3)
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 ورززذا   ينطبزز   (1)و تشززحن بشززحنات  تمزز   لززى معانيبززا المعجميززة بصززلة بمززا يسززمى اإلنزيا ززات(
 على جميع شعر    ولكن على جيد  ورو كثير في مجموعه.

ستفادة من عم  المعاني القرآنية التي يستطيع وبد يكون تحوير   ا منحى أكثر  يغا  في ا    
ببعض الحذي منه أن يغير أبطالبا , بل انه يبتكر أبطا  بد ًء من بنات أفكار  , ويعطيبم أسماء 

, التي يبنيبا على آية برانية وا دة ري  (2)تدل على   يقتبم و لك ما فعله في بصيدته )القر ان(
د  األَبفَصى  ُسبفَحاَن الَّذ يبوله تعالى : ) ج  د  الفَحَرام    َلى الفَمسف ج  َن الفَمسف َرى ب َعبفد    َليفً  مّ  ,  (3)(...َأسف
المسري به والمكانان  , ولعل الذي يحدو  لذلك رو عظمة البطل الساري أو (4)لاستو ارا من بب

بين  له برآنياالمقدسان جدا , ورما الحرمان الشريفان , بي  ع وبي  المقدس , وما دار من ر 
رذين المكانين , ييحاول الشاعر أن يعيد  ياغة الر لة أو لنقل القصة بتغيير البطل ويطل  على 

 بديله اسم ) عبدالذات ( د له على أنانيته ونرجسيته وعدم ارتمامه    بأمور , يقول : 
 بنينا من ضحايا أمسنا جسرا 
 (5)وقدمنا ضحايا يومنا نذرا 

 (6)ا     لنلقى في غد  نصر
 ويممنا إلى المسرى
 ولكن قام عبدالذات
 يدعو قائالً : صبرا

ا بلدة كما انه مفعول مطل  للفعل) رذ  الدعوى تحتمل ) التورية ( من خ ل بوله )  برا ( فصبر 
 :الح يقي لقوله  ) ا بروا ( كما يراد منه , ولكنه  لى رذا الحد يبقى في مجال الصبززرا بر (أو

 ب الصبر قتالنا فالقينا ببا
 وقلنا : انه أدرى 

 وبعد الصبر 
 ألفينا العدا قد حملوا الجسرا

 فقمنا نطلب الثأرا
 ولكن قام عبدالذات 
 (7) يدعو قائالً : صبرا

                                                 
احمد مطر ,د. ثائر عبد المجيد العذاري ,جريدة األديب ,عن مركز تنوير للدراسات والبحوث المفارقة في شعر (1)

 : عناصر اإلبداع في شعر أحمد مطر وينظر.2007نيسان//25 ,143 عالتنموية ,بغداد ,السنة الرابعة ,
269_299. 
 .28 – 27األعمال الشعرية الكاملة :  (2)
 .1اإلسراء :  (3)
 هذا البحث. من  57ينظر ص  (4)
 ( 27فيها امتصاص لقوله تعالى ) وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فان هللا يعلمه ( ) البقرة :  (5)
 (. 13)وأخرى تحبونها نصر من هللا وفتح قريب ( ) الصف :  (6)

 (. 25) ربنا افر  علينا  برا ( ) البقرة :  (7)
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يصلا  وما زال  د لة الصبر تدل على قلب  صوله الفعلي ولكنه يتغير عندما يصل  لى  د  
 لصبر آالفا من القتلىفالقينا بباب ا    معه  رادة فعل الصبر:

 وآالفا من الجرحى 
 وآالفا من األسرى 
مُل رْحَم الصبر   وهد الح 
 حتى لم يطق صبرا 

 فأنجب صبرنا صبرا 

 رذا الوليد الذي أنجبه الصبر ليس  برًا فعليًا ولكنه علم على )  برا ( التي اجتيح  في 
  ادثة ) برا وشاتي  ( 

 وعبدالذات 
 شبرا لم يرجع لنا من أرضنا 
 ولم يضمن لقتالنا بها قبرا 
 ولم يُلق  العدا في البحر        
 بل ألقى دمانا وامتطى البحرا        

 فسبحان الذي أسرى                                
 الذات بعبد       
 من صبرا إلى مصرا  

 وما أسرى به إلى الضفة األخرى

 يقي انية يتغير فيبا الزمن من زمن اإلسراء القرآني الحوبد تحرك  القصيدة على أركان زمك        
 لى الزمن المعا ر , ومكانيه في مسرح الحد  الذي زادت عليه ) مصر ( , وبد تغير البطل من 

 ) عبد  ( في بول ع تعالى أي عبد ع  لى عبدا لذات .
 )ن زززر األمكنة مزطل وتغييوبقي السياي القرآني ولكن التغير المحور جرى في تغيير الب        

 المسجد الحرام  لى المسجد األبصى ( برآنيا  لى ) من  برا  لى مصرا ( 
(  ات ) الصبرززززز( لفظيا , وبد تكررت مشتقيدة على تشابه بين )  برا والصبروبد بني  القص      

 الفعلية وا سمية خمس مرات , بينما العلمية مرتين فقط
طل السلبي في القصيدة من خ ل تكرار  ث   مرات , ولكنه بأفعال مختلفة وبد تحرك الب      

 مسند   ليه , فقد اسند ال يام بالداء بالصبر مرتين  
 ولكن قام عبدالذات                يدعو قائال صبرا         

 يدعو قائال صبرا                                         
  ة الشعرية المصا بة لفقدان القتلى واألسرى واألرل تغير مسند عبدالذاتولكن بعد تحرك المسا
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 يرجع لنا من أرضنا شبرا                                      
 وعبدالذات لم                    يضمن لقتالنا بها قبرا           

 البحر يلق العدا في                                              
مدلول كلمة )سبحان ( من د لة على العظمة  لى د لة على التغيير نحو  –شعريا  -وكذلك يتغير 

  األسوأ وا ستبزاء بالفعل الذي دعا لبذ  المقولة المتحركة بين د لتين مت ادتين .
 مسا ات برآنية , على ث   آيزاتفيتحرك في ث    (1)أما في بصيدته ) عاش .. يسقط (   

وبين النسيج القرآني كل  –شعر   –مختلفات , يحاول أن يسقط أو يلما أسلوب المشاببة بين سيابه 
    سب مكانه وإمكانياته ومناسبة موضوعه ,يقول في  مقطعه الثاني :

 لو أن أرباب الحي حجر                                              

 لحملت فأسا دونه القدر 
 بقي وال تذرهوجاء ال ت 
 لكنما .. أصنامنا بشر 
 العذر منهم خائف حذر 

 والمكر يشكو الضعف إن مكروا        
 فالحرب أغنية يجن بلحنها الوتر 
 والسلم مختصر : 
 ساق على ساق 
 وأقداح  يُعرش فوقها الخدرُ  
 وموائد من حولها بقر 
 ويكون مؤتمر 

            ... 
 هزي إليك بجذع مؤتمر 
 حولك الهذريساقط  
 عاش اللهيب  
 ويسقط المطر 

ا تدخل ضمن القرآنية غير المباشرة المحورة _كما سيمر بنا_  رتباقب والتقنية في عمومبا       
بعمل  برا يم عليه الس م بأ نام بومه   ولكن الذي يعنينا رو المستوى الذي نتحد  عنه   ألن 

 ييما بينبا   ويكون الفصل بينبا دراسيا. المستويات التعاملية في القرآنية بد تتداخل
وبد عقد الشاعر مقارنة بين فأسه وبين سقر   وري قبقة من قبقات النار التي تمتلك  فات    

َراَك َما َسَقرُ برآنية كما و فبا القرآن في بوله تعالى : )  . ر  اَ ة  لّ لفَبشَ َلوَّ . َذرُ َ  ُتبفق ي َوَ  تَ . َوَما َأدف
 

                                                 
 .31 – 30األعمال الشعرية الكاملة : ( 1)
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َعَة َعَشرَ َعَليفَبا    وبد امتص المشاببة من بوله )  تبقي و  تذر( فكأن فأسه كذلك _ في  (1)(ت سف
نظر  على األبل_ وري استفادة من خا ية برآنية نعتية أعط  بعدا لنصه ومعنى زائدا على معنا  

   ونقلته  لى دائرة أوسع وأكبر.
اي  تعالى : )أما اآلية الثانية التي ترد في رذا النص فبي بوله      اُي ب السَّ   ولكنه  (2)(َوالفَتفَّ   السَّ

يحور  لتكون )ساي على ساي( ويكون امتصا ه سطحيا لم يقدم له شياا زائدا سوى المشاببة 
البسيطة بين الصورتين   وتبقى الصورة القرآنية أكثر ثراء وعمقا   ألنبا تدل على رول وفجاعة 

 لساي خوف رذا المساي .و عوبة المساي  لى ربك  ين تلتف با
  ومنبم شاعرنا   ربما يعود  (3)أما اآلية الثالثة فحنبا منبل للشعراء يمتصونبا بكثرة في أشعاررم    

امتصاص رذ  اآلية بالذات للمسا ة المعنوية التي يتركبا رد الفعل لفعل )البّز( المساي باآلية 
َلة   الكريمة:) ذفع  النَّخف   وكل شاعر يرى نتيجة البّز مختلفة  (4)(ُتَساب طف َعَليفك  ُرَقبًا َجن ّياً  َوُرزّ ي   َليفك  ب ج 

على وف  ر يته   كما فعل شاعرنا  ين غّير الرقب  لى البذر الذي يكون النتيجة الو يدة للمؤتمر 
  ويكون ا متصاص بد بّدم غنى للنص وان تحرك بمستوى يسير   ولم يأخذ مسا ة كبيرة في 

  التي يمتص فيبا بوله تعالى :  (5)ذلك األمر نفسه يكرر في بصيدته )انحناء السنبلة(النّص   وك
ُنون  ) نف َ َمح  مَّسف نَساَن م ن َ لفَصال  مّ  َنا اإل  ن   وبوله تعالى : ) (6)(َوَلَقدف َخَلقف ي َخَلَقُكم مّ  ُرَو الَّذ 

ين    لى مادتيه األوليتين :الماء والتراب  ولكن الشاعر لم يقدم شياا سوى عملية فتا الطين (7) ...(ق 
 كما سيمر بنا في التناص الشعري.   ربما ألنه يريد بذلك أن يمبد لخوفه من خطى السابلة

ويبلب الشاعر أعلى مدى له  ين يمتص القرآن بطريقة ابتكارية تدل على  بداع وتجديد وإيمان     
م سورة _ في رأيه_ يسميبا سورة النسف في بالقدرة اإلنتاجية التي يمتلكبا من خ ل ابتكار اس
ُل  يا)َ   وبخا ة في بوله تعالى :  (8)بصيدته )بف ورتل سورة النسف على رأس الوثن( َأيَُّبا الفُمزَّمّ 

                                                 
 .30_26سورة المدثر: (1)

 .29سورة القيامة: (2)
، دراسة نقدية للظواهر الفنية في الشعر العراقي المعاصر ، محسن اطمريش ينظر دير المالك،د.محسن اطيمش (3)

 م :   . 1982، دار الرشيد للنشر ، وزارة الثقافة واإلعالم ، سلسلة دراسات ، 
 .25سورة مريم: (4)
 .45ملة:األعمال الشعرية الكا (5)
 .26سورة الحجر: (6)
 وغيرها كثير. 7، والسجدة:12، وسورتي : المؤمنون: 2سورة األنعام: (7)

وتجدر اإلشارة إلى ان شاعرنا ال يعد الشاعر األول الذي يضع اسما  68_66األعمال الشعرية الكاملة:(8 )  
موعة من قصائده بـ)سورة الرجل، لسورة من عنده ؛فقد سبقه الى ذلك الشاعر محمد عمران حسين حين سمى مج

 وسورة المرأة، وسورة الحب، وسورة الغرق(،ينظر التناص ومفهوم التحويل في شعر محمد عمران ،
 1997، تشرين ثاني رجب،319دراسة:محمد مفيد، مجلة الموقف األدبي، عن اتحاد الكتاب العرب بدمشق،ع 

:6. 
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َل    َّ َبل ي ً . نفُه َبل ي ً  .ُبم  اللَّيف َفُه َأو  انُقصف م  ت ي ً  .ن صف   وع بة المشاببة  (1)(َأوف ز دف َعَليفه  َوَرتّ ل  الفُقرفآَن َترف
 بالنص تتجلى من خ ل :

 قرآنيا:  قم ...ورتل القرآن
 شعريا: قف ورتل سورة النسف

 فلقد بقي  الجملة )ورتل( وبقي  رف وا د من فعل قلب الوبوف ورو القاف في )بم( و)بف(.
تح ر  اآلية في رذ  القصيدة من خ ل تغيير السيابات   ففي بداية بصيدته  ويتخذ ا متصاص   

ُرجف الكريمة في بوله تعالى: ) دف ف ي اأَلرفل  ُمَراَغمًا َكث يرًا َوَسَعًة َوَمن َيخف رف ف ي َسب يل  ّللّا  َيج  َوَمن ُيَباج 
ُرُ  َعلى ّللّا  َوَكاَن ّللاُّ  ُت َفَقدف َوَبَع َأجف ُه الفَموف ر كف رًا   َلى ّللّا  َوَرُسول ه  ُثمَّ ُيدف يماً م ن َبيفت ه  ُمَباج   ( َغُفورًا رَّ  

   عتمادرا على النبي  شائياإلن برية   أما القصيدة فتتخذ األسلوب وري متخذة الطريقة الخ(2)
 الذي ابتدأ به شعر    الذي يت من رجرة أخرى نقلتبا التواريب والسير من مكة  لى المدينة  يقول:

 ال تهاجر
 كل من حولك غادر

 لدفينة ال تدع نفسك تدري بنواياك ا
 وعلى نفسك من نفسك حاذر

فقد تغّير أسلوب الحض على فعل البجرة برآنيا  لى أسلوب النبي شعريا   لتغير الزمن وانعدام 
 واليأس والقنو . ورذا دليل على اإل با األمان والثقة    

ر رو ثم ينقل الحواد  التاريخية ويداخل بع با ببعض   ليعود  لى النبي عن البجرة لسبب آخ    
ا تبام بالسحر والجنون   ولكنه يغير مكانه وفاعله ويحله محل النشيد الذي بوبل به عند البجرة 

َوَيُقوُلوَن َأئ نَّا من تر يب وتشبيه بالبدر  وتفائل بالخير ونع  بالنور   يقول متخذا من بوله تعالى : )
ُنون   ر  مَّجف  من البجرة ونبيه عنبا :   علة لخوفه (3)(َلَتار ُكوا آل َبت َنا ل َشاع 

 هذه الصحراء ما عادت أمينة
 هذه الصحراء في صحرائها الكبرى سجينةْ 

 حولها ألف سفينةْ 
 وعلى أنفاسها مليون طائر

 ترصد الجهر وما يخفى بأعماق الضمائر
 وعلى باب المدينةْ 
 وقفت خمسون قينةْ 

 حسبما تقضي األوامر
 تضرب الدف وتشدو:
 أنت مجنون وساحر

                                                 
 .4_1سورة المزمل: (1)
 .100سورة النساء : (2)
 .36سورة الصافات: (3)
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 جر ال تها

َفىوفيبا أي ا امتصاص لقوله تعالى: )  َر َوَما َيخف َلُم الفَجبف   فأ با للطير  (1)(   َّ َما َشاء ّللاَُّ   نَُّه َيعف
 التي تر د الجبر بأعماي ال مائر.

ثم يعمد  لى آية يمتصبا ويختاررا ليخصص المنادى أكثر  وليخلط بين النبوة والشعر عن قري     
 لمقاييس الحديثة للفبم :منع ا ثنين في ا

 اخف إيمانك 
   فاإليمان _ استغفرهم _ أحدى الكبائر 

 ال تقل إنك شاعر
 تب فإن الشعر فحشاء وجرح للمشاعر

 أنت أمي فال تقرأ و ال تكتب
 وال تحمل يراعا أو دفاتر
 سوف يلقونك في الحبس
 ولن يطبع آياتك ناشر

يَن َيتَّ ورذا خطاب برآني لقوله تعالى: ) نَدُرمف الَّذ  ُتوبًا ع  ُدوَنُه َمكف يَّ الَّذ ي َيج   ...(ب ُعوَن الرَُّسوَل النَّب يَّ اأُلمّ 

  ولكن األمية في القصيدة تحمل معنى خا ا مفاد :أن   تقرب اإلبداع وادع األمية  تى بعد (2)
َدعف ب َما فَ : ) (3)تجاوزرا   ألن رذا زمن   يعيش ييه    األميون   كذلك امتص اآلية الكريمة ا ف

ر ك ينَ  َمُر َوأَعفر لف َعن  الفُمشف  ...( أي اخف  يمانك   ورو امتصاص بال د.ُتؤف
 وربما رناك امتصاص أي ا في بوله :

 امض إن شئت وحيدا 
   أنت مقتول على أية حال

َعى َباَل يَ للعبارة القرآنية في بوله تعالى: ) يَنة  َيسف نف َأبفَصى الفَمد  ا ُموَسى   نَّ الفَمَاَ َوَجاء َرُجل  مّ 
ينَ  ح  َن النَّا   ُرجف   نّ ي َلَك م  ُتُلوَك َفاخف   وبد انتقل الخطاب من موسى عليه الس م  (4) (َيأفَتم ُروَن ب َك ل َيقف

 لى الرسول األكرم  لى ع عليه وآله   وتحول  الصيغة من المتكلم المخاقب في القرآن الكريم 
 أمل له في العيش   ألنه مقتول على كل الجبات   ثم يحور تحويرا  لى  يغة المخاقب الذي  

   َّ عميقا في ب ية دخوله الغار   وما تحق  له من األمن في الخطاب القرآني بقوله تعالى: )
يَن َكَفُرواف َثان َي اثفَنيفن     ف ُرَما ف ي الف  َرَجُه الَّذ  َزنف َتنُصُروُ  َفَقدف َنَصَرُ  ّللّاُ    ف َأخف ب ه  َ  َتحف َغار     ف َيُقوُل ل َصا  

َرا    (5)(...  نَّ ّللّاَ َمَعَنا َفَأنَزَل ّللّاُ َسك يَنَتُه َعَليفه  َوَأيََّدُ  ب ُجُنود  لَّمف َتَروف
                                                 

 .7سورة األعلى:( 1)
  .157سورة األعراف : (2)
 .95سورة الحجرات : (3)
 .20سورة القصص :  (4)
 .40سورة التوبة :  (5)

 



 ...................................................التناص في شعر أحمد مطر ...................................................

 98 

  الذي  ار تحذيرا في النص الشعري من الدخول  لى الغار:  
 سترى غارا فال تمشي أمامه

 ذلك الغار كمين
 فوتيختفي حين ت

 وترى لغما على شكل حمامةْ 
 وترى آلة تسجيل 

 على هيئة بيت العنكبوت
 تلقط الكلمة حتى في السكوت

 ابتعد عنه وال تدخل ...وإال  ستموت
 قبل أن يلقي عليك القبض

 فرسان العشائر 

ل َيززاء َكمَ وييززه امتصززاص أي ززا لقولززه تعززالى: ) ززن ُدون  ّللاَّ  َأوف يَن اتََّخززُذوا م  َثززل  الفَعنَكُبززوت  اتََّخززَذتف َمَثززُل الَّززذ 
  ويعد رذا ا متصاص من أربى امتصا اته من النص القرآني   ألنه يأخذ بنيزة عميقزة  (1)...(َبيفتاً 

يمتصززبا بشززكل  كززي علززى وفزز  مقت ززيات الززنص الشززعري الززذي يتطلززب  لززك للتعبيززر عززن مصززدا ية 
  جية عدم توفر األمان أل حاب الرسا ت السماوية والشعرية.

ويرفزززع فزززي خاتمزززة بصزززيدته رايزززة الحزززرب ويمزززتص آيزززة برآنيزززة أخزززرى   نتيجزززة لمزززا تقزززدم علزززى مسزززا ة 
 القصيدة من عكس للمعايير وال يم التي تستوجب رفع الس ح:

 قف كما أنت
 ورتل سورة النسف على رأس الوثن

 إنهم جنحوا للسلم
 فاجنح للذخائر

ززلف َعَلززى ّللّا  َوإ ن َجَنُحززواف ل  : ) (2)ورززو امتصززاص لقولززه تعززالى َناف َلَبززا َوَتَوكَّ ززلفم  َفززاجف ...(الززذي يجعززل الززرد لسَّ
بززززالجنوح للسززززلم علززززى شززززاكلة جنززززو بم   ولكنززززه فززززي الشززززعر يعاكسززززه  ألنززززه يطلززززب جنو ززززه للحززززرب 

 )الذخائر(.
وكلما كان مجال ا متصاص ابعد  وجمع أقرافا متباعزدة كلمزا كزان أوفزر  ظزا   و لزك مزا فعلزه     

ه ز  التززي يؤكززد ببززا عمزز  جززبن اإلنسززان فززي نظززر   لززى الحززد الززذي أعلنزز  فيزز (3) ضززراب(فززي بصززيدته )
َمُن َعَلزى الفَعزرفش  : ) (4)الجذور اإلضراب ولزم يتحزرك   وبزد اتخزذ آيتزين بزرآنيتين رمزا بولزه تعزالى الزرَّ ف

َتَوى   (   يي ع الورد بمكانة ا ستواء :اسف
 الورد في البستان

                                                 
 .41سورة العنكبوت : ( 1)

 .61سورة االنفال :  (2)
 .79االعمال الشعرية الكاملة :  (3)
 .5سورة طه :  (4)
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 رانممالك مترفة ، طرية الجد
 تيجانها تسبح في برد الندى

 والنور والعطور
 في ساعة البكور

  وتستوي كسلى على عروشها

 ن  ضافة )كسلى( يعطي بعدا آخزر يحتاجزه الزنص الشزعري المو زوف   فزي  زين يبزدو غريبزا جزدا 
وع عن النص القرآني الذي يدل على السلطة والبيمنة والقوة وا ستواء البعيزد عزن الكسزل وإن كزان بنز

 من د ل  ورذا تحريف يحسب للشاعر لمناسبة النص بعد أن استبدل المستوي.
 ويسير بانسيابية ورو يمتص نصو ا برآنية أخرى م فيا على الطبيعة مسحة  س مية برآنية:    

 الورد في البستان
 ممالك مترفة تسبح في الغرور

 بذكرها تسبح الطيور
 ويسبح الفراش في رحيقها

 وتسبح الجذور
 ظلمة النسيانفي 

َرفل  َوالطَّيفزُر َ زافَّات  ُكزلب :)ورو امتصاص لقوله تعالى زَماَوات  َواألف َأَلمف َتَر َأنَّ ّللاََّ ُيَسبّ ُا َلُه َمزن ف زي السَّ
َعُلززونَ  ززب يَحُه َوّللاَُّ َعل ززيم  ب َمززا َيفف    ولكززن التسززبيا فززي القصززيدة للمسززتوى الممززتص (1)(َبززدف َعل ززَم َ ززَ َتُه َوَتسف

وليس   كما ري الحال في اآلية الكريمة  ألنه استبدل الورد وأعطا  خا زية ا سزتواء   فأعطزا  مزا 
بعدرا من متعلقات مثل تسبيا الطير والفراش والجذور  وبد تكرر فعل التسبيا ث   مرات فزي رزذ  

عبزارة عزن تعبيزر القصيدة   كذلك ابتدأت ث ثة مقاقع من بصيدته بقوله :)الورد في البستان(  ورزو 
 أو معادل معنوي للثورة من خ ل الطبيعة   و لك جلّي من بوله:

 قد أعلنت إضرابها الجذور                                 
 ما أجبن اإلنسان

 ويكون تحوير  ملحو ا أي ا في بوله:
 الورد في البستان

 أصبح ثم كان
 في غفلة تهدلت رؤوسه

 وخّرت السيقان
 إلى الثرى

 هوت من فوقها التيجان ثم

                                                 
 .41سورة النور :  (1)
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دًا : ) (1)ورو امتصزاص لقولزه تعزالى وا ُسزجَّ يَن   َ ا ُ كّ زُروا ب َبزا َخزرُّ ُن ب آَيات َنزا الَّزذ  م  (  وبزد رسزم ...  نََّمزا ُيزؤف
لبززا الشززاعر معنززى جديززدا بعيززدا عززن  يمززان المززؤمن الززذي يخززر سززاجدا   وأعطززى المعنززى للززورد الززذي 

 استبدله بالمؤمن.استبدله كما تقدم   وامتصه و 
سزمى وتحمل كلمة )التيجان( تورية في قياتبا   ألنبا تحتمل التيجان التي في الورد ومفردرزا الم    

ين بززز )التززاج( أو )التززويج(   ومعنززى التيجززان الح ي يززة للملززوك   وإن كززان رنززاك ابتززراب فززي المعنززى بزز
 ا ثنين   رتفاع ا ثنين.

امتصا ا سطحيا   عم  ييه   بل  نه ليعمزد  لزى المعنزى ييأخزذ  وبد يمتص الشاعر آية برآنية    
التززي  (2)مباشزرة مززن دون تغييزر كبيززر   عزدا المشززاببة فزي العمززل   كمزا فززي بصزيدته)الطفل األعمززى(

 يصف فيبا وقنه بالطفل الذي انبال عليه اللص بالسكين وتوارى:
 وطني ما زال ملقى 
 مهمال فوق الرصيف 

 غارقا في سكرات الموت                               
 والوالي هو السكين
 والشعب النزيف

يزدُ ورو امتصاص يسير مع بوله تعالى: ) نفزُه َتح  ت  ب زالفَح ّ  َ ل زَك َمزا ُكنزَ  م  َرُة الفَمزوف  فلزم (3)( َوَجاءتف َسزكف
  يصزززب اآليزززة ا  تغييززززر بسزززيط لخدمززززة الزززنص وشززززحنه   وتزززّم ا بتصززززار علزززى سززززكرة المزززوت فقززززط 
وا  تفا  بالنص الشعري بشعرية ما من خ ل المقارنة بين )الوالي _ السكين(و )الشعب _النزيف( 

 و)الوقن _الطفل(.
النص الشعري  منحى آخر من ا متصاص الذي ي في على(4)بينما تتخذ بصيدته )فقا يع(     

)  ى:زتين أو رما بوله تعالبعدا جديدا من خ ل  غنائه بالنص القرآني   وإدخال التحوير عليه في آي
)الصبا( الى )الميدان( الذي يسفر   ورو تغيير يسير  ولكن  التي غّير (5)والصبا   ا أسفر(

ُتم مّ ن ُبوَّة  َوم ن خرى في بوله تعالى: )التغيير ا عم  في امتصاص ا ية األ َتَطعف واف َلُبم مَّا اسف دُّ َوأَع 
َبا   الفَخيفل  ُترفر ُبوَن ب ه   ُكمف رّ  وَّ ّللّا  َوَعُدوَّ   ولكن اإلعداد في النص الشعري ليس من ربا  (6) ...( َعدف

الخيل للقتال ولكن من سباي الخيل للترف   و)الشاي المقطر( بدل القوة   وييه سخرية وإشارة الى 

                                                 
 .15ة السجدة : سور (1)
 .94االعمال الشعرية الكاملة :  (2)
 .19سورة ق :  (3)
 .102االعمال الشعرية الكاملة :  (4)
 .34سورة المدثر :  (5)
 .60سورة االنفال :  (6)
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سباي     روب الخمر التي يتعاقارا المقصودون بقصيدته  أي :  ن  رببم  رب أبداح وخيول و 
 دان وبوة وخيول:مي

 فإذا الميدان أسفر
 لم أجد زاوية سالمة في جسدي
 ووجدت القادة "األشراف" باعوا

 قطعة ثانية من بلدي
 وأعدوا ما استطاعوا

 من سباق الخيل 
 و"الشاي المقطر"

 وهو مشروب لدى األشراف معروف
 ومنكر

 يجعل الديك حمارا
 وبياض العين احمر

ي افو مزن توريزة بزين واألشزرافو فعز    وواألشزراف و نسزبا كمزا تزّدعو  يخفى ما فزي كلمزة واألشزر    
 غالبيتبم العظمى.

وبززد توبززف كززل رززذا الحشززد علززى الشززر  الززذي ابتززدأ منززه الحززديث الززذي أ ززابه التغييززر عززن ارتزززاز    
 ال يم واستبدالبا   ألنبا جميعا بعد )  ا( التي ابتدأ الميدان يسفر عنبا.

َلزة   اآليزة الكريمزة: ) (1)ة المشزروع(ويمتص في بصيدته )نباي زل  َباَلز ف َنمف ي النَّمف ا َعَلزى َواد  َ تَّزى   َ ا َأتَزوف
َمزنَُّكمف ُسزَليفَماُن َوُجُنزوُد ُ  ط  ُخُلوا َمَسزاك َنُكمف َ  َيحف ُل ادف   فنقزل عمليزة ال زحك مزن سزليمان (2)...(َيا َأيَُّبا النَّمف

د لزززة علززى دبززة سززماع الكلزززب الززذي يعقززر بالجملززة فزززي  عليززه السزز م فززي الزززنص القرآنززي  لززى النملززة
 السياي الشعري  ورو تغيير له دبة في العملية الشعرية :
 ضع كلبا يعقر بالجملةْ 

 يسبق ظلّهْ 
 يلمح حتى الال أشياء 
 ويسمع ضحك النملةْ 

وبزززد أغنزززى نصزززه ببزززذا ا متصزززاص مزززن خززز ل عمليزززة اسزززت ب الفعزززل مزززن الفاعزززل   ونقلزززه الزززى     
 حوك من بولبا وري النملة.الم 
ززززي َك : ) (4)آيتززززين بززززرآنيتين رمززززا بولززززه تعززززالى (3)ويمززززتص فززززي بصززززيدته)مؤر ت(      ززززدف ف ززززي َمشف َوابفص 

ير   ُت الفَحم  َوات  َلَصوف َ ف ت َك   نَّ َأنَكَر األف  (  في بوله:َواغفُ ضف م ن َ وف

                                                 
 .106-105االعمال الشعرية الكاملة :  (1)
 .18سورة النمل :  (2)

 .116-115االعمال الشعرية الكاملة : ( 3)
 .19مان : سورة لق (4)



 ...................................................التناص في شعر أحمد مطر ...................................................

 102 

 تنطلق الكالب في مختلف الجهات
 بال مضايقات

 تلهث باختيارها 
 بح باختيارهاتن

 تبول باختيارها ..واقفة
 أمام " عبدالالت"

 بال مضايقات
 وتعرب الحمير عن أفكارها

 بأنكر األصوات 
 بال مضايقات

ورززو امتصززاص   يتجززاوز السززطا فززي و ززف  ززوت الحميززر بززأنكر األ ززوات   ورززي  ززيغة     
دفزه التربيززة وضزرب المثززل برآنيزة لززم يغّيزر فيبززا الشزاعر الشززيء الكثيزر سززوى نقلبزا مززن سزياي برآنززي ر

على الحث  على الغض من الصوت    لى السياي الشعري  الذي يعّد تعبيرا عن افكزار الحميزر بز  
 .(1) م ايقات من )عبدال ت( الذي اخترعه معنويا واشت  اسمه كما فعل مع )عبدالذات (سابقا

ز     ي د باآليزة  لزى األسزلوب الخزالوبد تغير األسلوب : ) ن أنكر األ وات لصوت الحميزر(   المؤكَّ
من كل مؤكد :) بأنكر األ وات   ن الموضوع الشعري ليس موضع استد ل ومثل و جة كما ري 

 الحال في القرآني   بل موضع سرد قبيعي لمتل  خالي الذرن.
وتطفزززو سزززطحية امتصا زززه أكثزززر فزززي الموضزززع الثزززاني الزززذي يشزززير  لزززى بولزززه تعزززالى: )يزززا بنزززي     

   بقوله :(2)  آدم...(
 ونحن نسل آدم

 لسنا من األحياء في أوطاننا 
  وال من األموات

 عدا التغير في األسلوب من الخطاب )المنادى(  لى )المتكلم( : )نحن...(.
ولززيس رنالززك م يززاس مززادي ل متصززاص   وإنمززا رززو م يززاس  وبززي يبززين مززدى التغيززر الحا ززل     

   المعنزى  ويعزد التبزانن الم يزاس الو يزد فزي رزذا البزابالذي يبلب مدا  عندما ينال قرفزا مزن أقزراف 
 لمقارنات الرياضية )بناء ومعنى(.لركونه  لى ا

   التي يقول فيبا : (3)وبد نال التغير قرفا من المعنى في بصيدته )آمن  باألبوى( 
 فنحن خير أمة 

 أخرجها الحّكام

                                                 
 من هذا البحث. 70ينظر ص    (1)
 وغيرهما. 60و سورة يس :  35سورة االعراف :  (2)
 .125-123األعمال الشعرية الكاملة :  (3)
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 من بلوى إلى بلوى 
َن َعزن  ُكنتُ : ) ورو معنى ممتص من بوله تعالى  ُروف  َوَتنفَبزوف ر َج ف ل لنَّاس  َتأفُمُروَن ب الفَمعف مف َخيفَر ُأمَّة  ُأخف

ُنوَن ب اّلّل   م    ولكزن فعزل اإلخزراج لزم يكزن مزن المجبزول الزذي أشزير  ليزه والزذي يزدل  (1) ...(الفُمنَكر  َوُتؤف
 الشاسع بين المخرجين.على فاعله ورو ع تعالى  لى تغيير الفاعل بز)الحّكام(   لبيان البون 

 النتيجة        الفاعل        اإلخراج األول     

تأمرون بالمعروف وتنبون عن  ُأخرج  )ع جل وع ( كنتم خير أمة
 المنكر

 النتيجة          الفاعل       اإلخراج الثاني      

لم تززل وبع زبا ببع زبا يلزوى  أخرجبا الحكام من بلوى  لى بلوى 
 ولحمبا بزيتبا يشوى  ولم تزل

وبد بقزي الفعزل المسزيطر علزى نتيجزة اإلخزراج الثزاني رزو الفعزل الم زارع )يلوى ويشزوى وتنتظر(    
َنزززا َعَلزززيفُكُم الفَمزززنَّ  )...ولكزززن امتصا زززه يبزززبط  ينمزززا يسزززتعمل المباشزززرة عمليزززا  فزززي بولزززه تعزززالى:  َوَأنَزلف

لفَوى     في بوله : (2)(...َوالسَّ
 يا ربنا 
 لينا الموت والسلوى أنزل ع

 يط من )المن(  لى )الموت( مع الفاري المعنوي الكبير بين ا ثنين .بتغيير بس  
ي َخَلززز  : ) (4)يمزززتص آيزززة برآنيزززة فزززي بولزززه تعزززالى    (3)وفزززي بصزززيدته )يزززا ليزززل ..يزززا عزززين(  َوُرزززَو الَّزززذ 

ُشززُه َعَلززى  ززتَّة  َأيَّززام  َوَكززاَن َعرف َل ف ززي س  ززَماَوات  َواأَلرف ...(  ييغيززر ) ززا ب العززرش( ليززدل علززى الفَمززاءالسَّ
 ولي األمر_الحاكم_الدنيوي :

 الصناديق التي غّص بها البحر
 صناديق على بقعة زيت تتقلقل

 كل صندوق به تيس معقّل
 ما لهم من أمره _وهو ولي األمر_ شيء 

 فبأمر الموجة الزرقاء يأتي 
 وبأمر الموجة الزرقاء يرحل
 كنمستقل فوق عرش الماء..ل

                                                 
 .110سورة األعراف :  (1)
 .160وسورة األعراف :  80و سورة طه : ، 57سورة البقرة :  (2)
 .151-149األعمال الشعرية الكاملة :  (3)

 .7ود : سورة ه( 4)
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 يطلق النار على البحر
 إذا سرواله السامي تبلل

وبد و ف  رذ  اآلية لغرل اإلغراي في التبكم في بيزان الفزاري الكبيزر بزين العرشزين و زا بيبما   
األول: بيد  األمر كلزه   واألخزر أمزر  بيزد الموجزة الزربزاء التزي تحركزه ييزأتمر بأمررزا   و  يخفزى أن 

يُعزواف :)  (1)اقفة  متصاص بعيد من بوله تعالىفي بوله : ولي األمر  شارة خ يَن آَمُنزواف َأق  َيا َأيَُّبا الَّزذ 
نُكمف  ر  م  ل ي اأَلمف يُعواف الرَُّسوَل َوُأوف  (....ّللّاَ َوَأق 

والظززارر أن  مكانيزززة ا سزززتفادة مزززن قابزززات الزززنص القرآنززي تسزززتدعي وبفزززة وتأمزززل الزززنص ومعرفزززة    
ييه  ولكن الشاعر بد يكون سطحيا في أخزذ  مزن القزرآن و لزك جلزّي  كيفية ا متصاص منه والتغيير
   التي يرويبا على لسان مواقن معذب: (2)في بصيدته )مواقن نمو جي(

 أيها الجالد ابعد عن يدي
 هذا الصفد

 ففي يدي لم تبق يد
   .   .  . 

 كيس من الجلد أنا 
 فيه عظام ونكد

 فوهته مشدودة دوما
 بحبل من مسد

 لى آية امتصبا من دون تغييزر كبيزر سزوى تغييزر  )فزي جيزدرا(  لزى )فورتزه مشزدودة دومزا(  فقد عمد
وبقي الرابط المعنوي رو الحبزل المزادي أو المعنزوي علزى األكثزر فزي ا سزتعمالين  ويزذرب أكثزر فزي 

 المباشرة  ين يقول :

 أذناي وقرّ  
 وفمي صمت
 وعيناي رمد

زر   )...بوله تعزالى:  ورذا المعنى مأخو  من موبعين   األول: زمف َوبف ُنزوَن ف زي آَ ان ب  م  يَن َ  ُيؤف  (3)...(َوالَّزذ 

زر    واآلخر بوله تعالى: ) ُعوَنا   َليفزه  َوف زي آَ ان َنزا َوبف زا تَزدف مَّ   فأخزذ المعنزى  (4)...(َوَباُلوا ُبُلوُبَنزا ف زي َأك نَّزة  مّ 
 و ول اآل ان  لى وبر كامل. المباشر واستعمله في بصيدته وإن ألغى  رف الجر في آ ان

                                                 
 .59سورة النساء :  (1)
 .162-161األعمال الشعرية الكاملة :  (2)
 .44سورة فصلت : (3)
 .46سورة:اإلسراء: (4)
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  يو ف مجموعة من اآليات التي تزدل علزى بزدرة ع علزى األشزياء مثزل  (1)وفي بصيدة )الشيء(   
َعُل َمزا ُير يزدُ  )...بوله تعالى:  َتَتُلواف َوَلزك نَّ ّللّاَ َيفف   ييسزتفيد مزن جززء مزن معنارزا    (2)(َوَلوف َشاء ّللّاُ َما ابف

َناُرم) وكذلك بوله تعالى: َمُن َما َعَبدف    يقول : (3)...(َوَباُلوا َلوف َشاء الرَّ ف
 يفعل الرحمن ما شاء 

 وما شاء فعل
 ضعه في جيبك

 حتى يفتح هللا علينا
 أو يوافيه األجل

زنف َغيفزر  وواضا أن رناك آية أخرى ممتصة من بوله تعالى: ) زُرجف َبيفَ زاء م  لف َيَدَك ف زي َجيفب زَك َتخف خ  َوَأدف
ألن  تيجة اإلدخزال المحزورة رنزا تختلزف    فامتصبا باستبدال )ضع( بز )أدخل(  ولكن ن (4)(...ء  ُسو 

 دخال يد موسى نتيجته خروجبا بي اء   بينما وضع الشيء في القصيدة يبقى  تى يفتا ع علينا 
َنَنززا َربَُّنززا ثُزززمَّ يَ ورززو اسززتلبام آليززة أخززرى مززن بولزززه تعززالى: ) َمززُع َبيف َنَنززا ب ززالفَح ّ  َوُرززَو الفَفتَّزززاُح ُبززلف َيجف ززَتُا َبيف فف

 .(5)(الفَعل يمُ 
ن ويبدو أن استلبام اآليات ببذ  الكثرة الكاثرة فزي مسزا ة شزعرية ضزيقة لزم يزتا للشزاعر المجزال أل  

يغني نصه من أبعاد كل نص   بل تراكم  عند  النصزوص بع زبا فزوي بعزض فزي مسزا ة ضزيقة 
ألن بصززيدته )الشززيء( تعبززر عززن لغززز لززم يززبا بززه ولززم يعززرف بززه لآلخززر   ربمززا بصززد  ليبززا الشززاعر   

 فأتى ببذ  ا متصا ات والمعميات لزيادة  لك التلغيز.
  التززي تعبززر عززن شززدة امتعاضززه  (6)ولكنززه   يسززر علززى رززذا المنززوال فززي بصززيدته )األمززل البززابي(  

اختيززارا جيززدا   لززد لتبا علززى  وتززذمر  مززن الحكززام  فيلجززأ  لززى امتصززاص آيززة برآنيززة بطريقززة مختززارة 
 المعنى المراد بالفعل )ا نقرال( وفعل )القرل(  يقول:

 هّدنا اليأس 
 وفات الغرض

 لم يعد من أمل يرجى ..سواكم
 أيها الحكام باهلل عليكم

 أقرضوا هللا لوجه هللا قرضا حسنا 
 وانقرضوا

                                                 
 .176_174األعمال الشعرية الكاملة: (1)
 .253سورة البقرة: (2)

 .20سورة الزخرف:( 3)
 .12سورة النمل: (4)
 .26سورة سبأ: (5)

 .186_184األعمال الشعرية الكاملة: (6)
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ب يَن َوالفمُ فقد عمد  لى بوله تعزالى : )... زدّ  ضزًا َ َسزنًا   نَّ الفُمصَّ َبات  َوَأبفَرُضزوا ّللاََّ َبرف زدّ    وغّيزر  (1)...(صَّ
معنا  شعريا   لتكون د لته أن القرل الحسن من رؤ ء الحكام رو انقراضزبم   ورزو تغييزر عكسزي 

مرضززاة ع   وبززد جززاء ن ابتغزززززاء ززززززززلمفبززوم اآليززة الشززريفة التززي تشززير   لززى القززرل الززذي يقدمززه المؤم
وامتصا ه ناجحزا وموفقزا أّيمزا توفيز  فزي اختيزار اآليزة وفزي د لتبزا علزى معنزى مغّيزر آخزر  تو يفه

: )انقرضززززززززززززوا(.                                    غيزززززززززززر معنارززززززززززززا   وتأتزززززززززززز  الجماليزززززززززززة أي ززززززززززززا مززززززززززززن الفعزززززززززززل األخيززززززززززززر وفاعلززززززززززززه
 : ) والتزين والزيتزون(لآلية الكريمة فزي بولزه تعزالى (2) ويمتص امتصا ا يسيرا في بصيدته )اتركونا(

   ييغير السياي من العطف  لى الجار والمجرور في بوله:(3)
 أيها المنشغلون اآلن

 في عد الماليين 
 وفي نقل الدكاكين
 من الزيتون للتين
  التززي يخاقززب فيبزززا أرززل ال ززفة ممتصززا بولزززه  (4)وكززذلك بصززيدته )قلززب انتمززاء للعصزززر الحجززري(

ُمواف ب َحبف تعالى: ) َتص  يعًا َواعف م : ) ه تعالى  ويلحقبا بآية أخرى ممتصة من بول(5) (. . .ل  ّللّا  َجم  يب  م  َترف
يل   ززجّ  زن س  َجزاَرة  مّ    ييغيزر فززي األولزى بتغييزر السززياي مزن األمززر )اعتصزموا(  لزى النززداء )يزا مززن  (6)(ب ح 

فة تعتصزززمون(  ورزززو تغييزززر يسزززير فزززي آليتزززه   لكنزززه يعطزززي معنزززى خا زززا للمنزززادى فزززي   زززبا   ززز
التمسك بحبل ع وبرببم منه ومن مبادئه   وكزذلك اآليزة األخزرى المغيزرة مزن سزياي الحكايزة بصزيغة 

 الغائب برآنيا  لى  يغة الخطاب الملحو  من خ ل كاف الخطاب في )أيديكم( .
ورذان اإلمتصا ان على بساقتبما  لكنبما ي فيان  زفتين بزرآنيتين علزى )أرزل ال زفة( الزذين    

 م الشاعر تلزك النسزبة  ولكزن امتصا زاته فزي القصزيدة نفسزبا   تربزى و  تقزدم تلزك الخا زيةأراد لب
للززنص مززا لززم يقززع ا متصززاص المغيززر نتيجززة  اجززة كبززرى فززي الززنص تبززدي تعطشززه و اجتززه للغنززى 

 القرآني  ففي بوله :
 ونقول لها كوني 

 فتكون دواوين القات

                                                 
 وغيرهن.17، والتغابن:11، وسور الحديد:20سورة المزمل : (1)
 .206األعمال الشعرية الكاملة: (2)
 .1سورة التين: (3)
 .212_207األعمال الشعرية الكاملة: (4)
 .103سورة آل عمران: (5)
 .4سورة الفيل: (6)
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ا جزاء فزي مأو خا ية خل  الفعل بمجرد بوله  و لك وبد أفاد من خا ية قلب الفعل ووبوعه      
رًا َفح نََّما َيُقوُل َلُه ُكن َيَيُكونُ بوله تعالى: ) َماَوات  َواأَلرفل  َوإ َ ا َبَ ى َأمف يُع السَّ   ولكن التغييزر لزم (1) (َبد 

فزي  يحصل من خ ل البنزاء   ولكزن مزن خز ل المعنزى   فزاألمر برآنيزا يتحقز  كمزا رزو   أمزا شزعريا
 نصه ييكون غير    وببذا يتحق  كسر المتوبع   ويأتي بنتيجة تختلف عما ُأمر به .

 ويبقى رذا المعنى مسيطرا على شعور   لى نباية بصيدته الطويلة   التي يقول في آخررا :   
 ال صوت لنا،ال طعم لنا ، ال لون لنا

 حتى جئتم       
 لتعيدوا ترتيب الدنيا     
 الميزانوتعيدوا وضع   

وببذا  صزل ا سزت ب وإضزفاء  زفة األلو يزة والعدالزة التزي سزلبورا وكزأن الشزاعر أراد أنبزم نّصزبوا 
زززَماء َرَفَعَبزززا َوَوَضزززَع أنفسزززبم آلبزززة و كامزززا بيزززدرم كزززل األمزززر   ألن ع تعزززالى رزززو المقصزززود بزززز ) َوالسَّ

يَزانَ    أما في القصيدة فالمقصود مخاقبون: (2)(الفم 
 عد الرحمن هذا ما و    
 كن ، فيكون ، فكنتم    

 فإذا أنتم أمطار تشوي البركان
وببذا كان التغييزر فزي ا متصزاص فزي تغييزر المخاقزب   ففزي األولزى يكزون واضزع الميززان رزو ع 
الذي عبزر عنزه بصزيغة الغائزب )رفعبزا  ووضزع(   بينمزا بعزد التغييزر يكزون المعنيزون رزم الواضزعون 

ر ميزززانبم الززدنيوي المبتززدع الززذي وضززعو  مززن ضززمن  عززادة ترتيززب الززدنيا المعبزز للميزززان   للد لززة علززى
شزاعر   عنه شعريا   وكذلك آية التكوين نتج عنبا رؤ ء الذين يعد التغيير  ليبم  الة شا ة أرادرا ال

ا زة لبيان البون الشاسع بين نتيجة التكوين اإللبي ونتيجة التكوين الشعري المغّير بو زفه برآنيزة خ
 تمتص ر ي  اآليات الكريمات.

ويبزززدو أن التغييزززر كلمزززا كزززان مفاجازززا كلمزززا كزززان أكثزززر شزززعرية وأعطزززى بعزززدا أبعزززد   وكسزززر  زززاجز    
 ه ممتصة   و لك ما فعله في بصيدتا نتظار الذي يبدأ من براءة الشعر  لى الولوج في القرآنية ال

صززفة القرآنيززة فززي شززعر    وعطززف علززى  لززك   التززي ابتززدأرا بالقسززم بززاّلل تعززالى وأعطززا  ال (3))تعززاون(
القسزززم بسزززما آخزززر بآيزززة برآنيزززة أخزززرى مزززن سزززورة أخزززرى   فزززاألولى مزززن بولزززه تعزززالى : )ع الصزززمد( 

   بقوله:(5) واألخرى من بوله تعالى: )ووالد وما ولد( (4)

                                                 
 .47، وكذلك سورة  آل عمران:117سورة البقرة: (1)
 .7سورة الرحمن: (2)
 .219_216األعمال الشعرية الكاملة: (3)
 .2سورة اإلخالص: (4)
 .3سورة البلد: (5)
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 أقسم باهلل الصمد 
 ووالد وما ولد

 وكل ما في الدين والدنيا ورد
 أن الحرائق التي 

 كلت هذا البلدقد أ
 وما نجا من حّرها أحد

 أشعلها فيل 
 بعيدان ثقاب من حمار

 وبنفط من فهد

ويظبززر أن روي القصززيدة رززو الفا ززلة القرآنيززة المسززتعملة   واسززتطاع الشززاعر الززربط  بززين آيتززين    
تتفقززان فززي الفا ززلة وكززذلك رويززه الززدالي   وأ ززد تلززك اآليززات تززدور مززدار القسززم وتززدخل ييززه لسززبقبا 

َبَلزد  عطفبا على بسم سزاب  فزي بولزه تعزالى: )و  زُم ب َبزَذا الف َبَلزد   .َ  ُأبفس  زلب ب َبزَذا الف   و لزك يزدل  (1)(َوَأنزَ    
على  ف  ومعرفة ودراية الشاعر بالقرآن الكريم بحيث استطاع الزربط بزين نصزين تربطبمزا فا زلة   

فقزد نقلزه مزن  زيغة السزرد للغائزب  لزى  يختص أ درما بالقسم    لذا لم يغّير ييه أ     أما اآلخزر
 يغة القسم   و ق  نجا ا في  لزك   و  تخفزى التوريزة فزي كلمزة )فبزد( فزي القصزيدة التزي وضزعبا 
 في سياي مشابه من  كر )فيل  و مار(   ولكن  كر الز)النفط(يسحب  لى النظر  لى مكان آخر.

يزة لحاجزة شزعرية   عنصزر تو زد النسزيج وي اف  لى عنصر المفاجاة في القرآنيزة الزذي يحقز  تلب  
 ع أن تحل رذا المحل  وتؤدي رزذا الممتص مع النص الشعري بحيث تحس أن أي جملة   تستطي

 :(2) الغرل    اآلية الشريفة الممتصة في النص الشعري   كما في بصيدته)دور(
 أعلم أن القافيْة 

 ال تستطيع وحدها إسقاط عرش الطاغيةْ 
 ه بهالكنني أدبغ جلد

 دبغ جلود الماشيةْ 
 حتى إذا ما حانت الساعةْ 

 وانقضت القاضيةْ 
 واستلمته من يدي أيدي الجموع الحافيةْ 

 يكون جلدا جاهزا

 تصنع منه األحذية  
ززَيةَ فاآليززة الكريمززة: ) َتَبززا َكاَنزز   الفَقاض    ُغّيززرت فززي الززنص بحيززث أ ززبح  تلززك األمنيززة شززبه  (3) (َيززا َليف

انق زز  أو سززتنقض فززي نظززر الشززاعر   وأ ززبح  اآليززة بعززد التغييززر فيبززا  متحققززة   ألن القاضززية

                                                 
 .2_1سورة البلد: (1)

 .238األعمال الشعرية الكاملة: (2)
 .27سورة الحاقة:( 3)
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جزززءا مززن نسززيجه الشززعري الززذي لززم يبززدو أنبززا أبحمزز  ييززه  بحامززا خارجيززا   وجززرت بانسززيابية  ققزز  
علزززى األبزززل  سزززن تعليلزززه بت زززافررا مزززع األشزززطر األخزززرى  ألن القصزززيدة كلبزززا تعليزززل لمزززدى لكتابزززة 

 القصائد ومدى جديتبا.
د يبلب التحاور أو الحوار مع النص القرآني مديات أبعد  ينما يكون مستفبما عنه بطريقة رد وب   

ين  ا ستفبام على المستفبم   فالنص القرآني بوله تعالى: ) ن مَّاء مَّب  ُلقكُّم مّ    فيرد الشاعر (1) (َأَلمف َنخف
اري الكبير بينبم وبين أبناء   لبيان الفالفاري بين َخلقين يستفبم عنبماا ستفبام لغرل تعمي  

 الحاكم:
 ربّنا ..هل نحن من ماء مهين

 وابنه  من "بيبسي كوال"
 ربنا .. هل نحن من وحل وطين

 وابنه من اسبرين
ين  واآلية األخرى بوله تعالى : )... نَسان  م ن ق  ء  َخَلَقُه َوَبَدَأ َخلفَ  اإلف  َسَن ُكلَّ َشيف ي َأ ف   وري  (2)(الَّذ 

بامية كسابقتبا   ولكن المعنيين بريبان من بع بما في ا ل خل  اإلنسان   ولكنبما ليس  استف
من مكانين مختلفين جاءا على  عيد وا د لبيان ا ستنكار وا ستفبام والصرخة المخبوءة وراء تلك 
األشطر للبون بين األثنين: ابن الشعب وابن الحاكم  ويستمر في بصيدته بامتصاص برآني موزع 

 جسد القصيدة بالتساوي ليصل  لى خاتمتبا بقوله:على 
 رّب هل من أجل

  عشرين لقيطا ولوطيا
 خلقت العالمين

ُبُدون  ورو امتصاص لقوله تعالى : ) نَس    َّ ل َيعف نَّ َواإلف  ُ  الفج    وبد  اف  على استفبامه  (3)(َوَما َخَلقف
 تمر باألسلوب نفسه:كلما امتص آية برآنية   وري خا ية ببذ  القصيدة التي تس

 إن يكن هذا 
  فيارب  لماذا

 لم تكرم قوم لوْط؟
 ولماذا لم تعلمنا السقوط؟                            

  وعمليزززة عصزززيان بومزززه وعزززذاببم األرضزززي ببزززذا 4 وبزززد اختززززن بصزززة لزززو  عليزززه السززز م القرآنيزززة   
سياسة آبائبم. ويستثمر القرآنية أي ا ا ستفبام المبتسر الذي يعبر عن ثورة ضد أو د الس قين   و 

                                                 
 .20سورة المرسالت: (1)
 .8سورة السجدة: (2)
 .65سورة الذاريات: (3)
 وغيرها.66النمل :، و160، والشعراء:61،والحجر:81ينظر سور هود: (4)
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َرُرزززواف َشزززيفاًا َوُرزززَو َخيفزززر  لَُّكزززمف  بتغييزززر نصزززفي لآليزززة القرآنيزززة: ) ...   وبولزززه تعزززالى: (1)( ...َوَعَسزززى َأن َتكف
َعَل ّللّاُ ي يه  َخيفرًا َكث يراً )... َرُرواف َشيفاًا َوَيجف اد  : عسزى   ورما تحم ن معنى متقاربزا مفز (2)(َفَعَسى َأن َتكف

  ولزم  (3)أن يحمل الشزيء المكزرو  خيزرا فزي قياتزه   لكزن الشزاعر غّيزر  لزك فزي بصزيدته )المرسزوم(
 يصدمه بقوله:ي الذي ززززر للمتلقبل عمد  لى نصفه األول وترك اآلخ يمتص الك م كله  

 وعسى أن تنكروا شيئا 
 فيبدو تحت مجهر

 و اروا في كيفية تعليقه فوجد لبم العلة متبكما. ألنه يتحد  عن الميكروب الذي أُعطَي وساما  
وبززد يززأتي الفزز  القرآنززي فززي شززعر  ولكننززا   نسززتطيع الجزززم أنززه تززأثر بززالقرآن فززي  لززك   وبخا ززة    

 :(4) ينما يستعمل ألفا ا مشاعة   ُيجزم بو فبا برآنية كما في بصيدته)المصير(
 واختبائي من خطى القاتل 
 ما بين شهيقي وزفيري

ي   في النص القرآني: )و  يَن َشُقواف َفف ي النَّزار  َلُبزمف ف يَبزا َزف يزر  َوَشزب    ولكزن الشزاعر غّيزر فزي  (5)(َفَأمَّا الَّذ 
 الترتيب بتقديم )الشبي ( على )الزفير( وإضافة ياء التملك الدالة على متكلم مفرد.

ن خ ل بصيدة )ب د مابين داخل النص الشعري موتمدداتبا  وتتمثل القرآنية بكل  بعادرا    
ن تستوعب اكبر عدد من اآليات القرآنية المباشرة أالتي تعد أكثر بصيدة استطاع    (6)النحرين(
القصيدة يطغى   في رذ بل  ن ا متصاص القرآني والحوار  في مقاقعبا التسع جميعبا  ةالمحور 

ن تلك القصيدة مطرزة تطريزا مما يدل على أ  قرآنيةال المعاني غير في المسا ة الشعرية على
بداية برآنية   دأ ن ثمانية مقاقع منبا تب عجيبا  بالقرآنية بطريقة تكاد تكون القصيدة     برآنيا 
مجموع  أن علمناما ة القرآنية    ا بيمنمع اخت ف درجات وتوجبات التحوير فيبا  ما يدل على ال

 .مقاقع رو تسعة مقاقع فقطال
غير واستبدل  رفا وا د لي ن النبري نبي ب د مابسائدا لتسمية العراي  ىاعر معنالش غّيروبد      

  ار ران دلي  الموت و  الدم و الدمحوزرع  بينما الن  و ياة  المعنى كليا   فالنبران دلي  خصب 
 .اآلخر  هما يجبّ المعنى األول ويعاكسه  ويقف على اتجار ارذ و

                                                 
 .216سورة البقرة: (1)
 .19سورة النساء: (2)
 .244_243األعمال الشعرية الكاملة: (3)
 .246_244األعمال الشعرية الكاملة: (4)
 .106سورة هود: (5)
 .274ـ265األعمال الشعرية الكاملة: (6)
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م  ُنوح  َوَعاد  ) :ر لقوله تعالىغييأ بتبدفي المقطع األول ي      مف َبوف ل ب  يَن م ن َببف مف َنَبُأ الَّذ  َأَلمف َيأفت ب 
أضفى عليززه ه ير ما بعد  بعد أن يطمأن أنغيييأخذ منبا )ألم يأتكم نبأ( ويبدأ بت   (1)(...َوَثُمودَ 

 لى النص   الكريمة الظ ل القرآنية هأن ينقل مع ه بغة برآنية  رذا التحوير من شأن
 يغة ا ستفبام التي يحاف  عليبا  في بعض مقاقع رذ  القصيدة الطويلة  هالشعري  ام  مع

 ةكفروا وبطروا  بالنعم نالذية من توجيه  النبأ  من نبأ األبوام السابق  ىير فقد تأتغيأما الت     انسبي
آية  هرا  آخر يمتص ييثم يردف شط  لى نبا ا جتياح  المعا ر الذي يخاقب ييه بوما سامعين 

  نَّ ف ي َ ل َك ) ى:تعال هدون أن يترك مسا ة شعرية كايية ليعاود امتصا ه من بول من برآنية أخرى 
َشى بفَرًة لّ َمن َيخف  وبد جعل العبرة ليس  لمن يخشى   بل ألولي ا نبطاح التي تشير  لى  (2)(...َلع 

ُلواف األَلفَباب  َرزَذا َبَ    لّ لنَّاس  َول يُ  )ى:تعاله بول د  َول َيذَّكََّر ُأوف َلُمواف َأنََّما ُرَو   َلزه  َوا      (3)(نَذُرواف ب ه  َول َيعف
الث   بمسا ة   ة  وبد استطاع  تركيب اشطر  الشعري( مكانبا لباب( ووضع )ا نبطاحفحذف )األ
 و بث   موارد برآنية  يقول:  ضيقة

                                 

 لم يأتكم نبا االجتياح أ
   لقد كان هذا لكم عبرة

 يا أولي االنبطاح

 يباع السالح لقتل الشعوب
 ويشرى السالح بقوت الشعوب

 وها قد علمتم  
 بأن الشعوب سالح السالح

 فهال تركتم لها ما يباح 
 وها قد عرفتم فتوح الحروب و

 فهال تركتم فتوح النكاح ؟

ا ستنكارية ا ستبجانية التي  ةإل با  الصفة  محتشد ةقرآنيويبدو انه و ف النصوص ال     
لشاسع ا( و رف النفي )لم( .  أما البون  ة)البمز  كاري بأداة  ا ستفبامتناستعمل ببا ا ستفبام ا س

                                               يرات وبخا ة في الشطر الثالث كما اشرنا  ليه.         غيبين المخاقبين فقد تجلى من خ ل الت

                                                 
 .9سورة إبراهيم: (1)

 .26سورة النازعات: (2)
  .52سورة ابراهيم: (3)
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ا بعد  مقطعه الثاني  لى األسلوب الساب  في مقطعه األول ييستعمل ا ستفبام أيفي ويعود       
ير  غيعلى بسم كبير من اآلية من غير ت )رل (   مب يا ة )أ ( ا ستفتا ية   باستعمال  ا دا 

من بوله  األنب  شعريا( )ى  يغة الجمع را المخاقب فقط من  يغة المفرد)أتاك( برآنيا  لغيوم
يُث الفُجُنود  : )تعالى َن َوَثُمودَ  .َرلف َأَتاَك َ د  فغير الخطاب الموجه  لى الرسول األكرم   (1) (ف رفَعوف

               من خ ل تغير  المخاقب   يقول :                                 لى ع عليه وسلم  لى الخطاب الجماعي فتغير مدلولبا
 أال..هل أتاكم حديث الجنود

 الجنود العظام
 العظام التي انكرت لحمها والجلود

 الجلود التي ساعة االلتحام
 طيرسااستحالت ب

 تمشي طوابير
 تحمل بيض البنود
 وتلعق سود الجلود

 جلود نعال الجنود اليهود  

بما ينتبي به  أي:استخدامه  في رذ  ا شطر من خ ل ا بتداء ةخا  ةوبد استعمل تقني     
) الذي يليه وكذلك الحال مع التي ينتبي ببا الشطر في بداية الشطر مثل )الجلود( ةاألخير  ةالكلم
   واآلخر ةا درما العظام البشري :و)العظام( وان كان استخدام )العظام(رنا يحمل معنيين الجلود(

 .العظام من جمع العظيم
ير د لة الجنود في النصين غيوالشعري( بتغير المخاقب   وت القرآني ) نوبد اختلف السيابا       

برانيه أخرى من  ةثم يعود ليمتص آي.من معنى الجنود القرآني ومعنارا الشعري  دةافمن خ ل اإلست
كأ حاب األخدود الذين اخبر عنبم القران الكريم    فتصور أنبم (2)(النَّار  َ ات  الفَوُبود   بوله تعالى:)

ُدود  ) ةالسابق ةوبالرجوع  لى اآلي   ُخف َحاُب األف ر المعنى وجعلبم يدورون غيّ نرى انه    (3)(ُبت َل َأ ف
 غّيرعليه الذل  وكذلك  روداالذي تم اجتيا ه من ببل الجنزود  لدفي  لك الب ةعلى النار الم رم
ن يَن ُشُبود   َوُرمف َعَلىمن بوله تعالى :) م  َعُلوَن ب الفُمؤف  : يقول (4)(َما َيفف

 وداروا على النار ذات الوقود
 ودارت خوازيق ذل 
 وإذ هم عليها قعود 
 وانتم عليها شهود

 الم تسالوا..

                                                 
 .17سورة البروج: (1)

 .5سورة البروج: (2)
 .4سورة البروج: (3)
 .7سورة البروج: (4)
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 كيف يفنى بها من يقاد
 وينجو بها من يقود؟

 تبارك ذو المكتب البيضوي
 وحمدا وشكرا آلل السعود

مد تدل على انه يع ةمترا  ةيقبطر ة ير في اشطر  الشع ةنيته المحور آوفي المقطع الثالث يركز بر     
في  ةبتحويرات مختلف ةمصاغ ةمن عدة آيات براني ةمأخو  ةمتتابع ة لى  شد مجموعه معان براني

ل ال  عين في معانيه التي يص ة ورو بذلك يجمع بين بداسة النص القرآني والتبكم والسخري ةالدرج
 يقول: فيبا  لى  د الشتم المباشر 

 امنعال كرام نعال الكر
 عليها السالم

 اعدوا لها ما استطعتم
  ن االحترام م

 عليها السالم

َبا   الفَخيفل   )ة:يمالكر  ةر اآليغيّ ف ُتم مّ ن ُبوَّة  َوم ن رّ  َتَطعف واف َلُبم مَّا اسف دُّ  التي تأمر المسلمين (1) ...(َوأَع 
( المشير ءال مير )را رم(المشير  لى المجموع  لى)فتغير ال مير من  تبيا واإلعداد لاعداء لبا

على آيات  أوا  ترام ثم يظل يدور في رذا الفلك متك ة لى النعال التي أ بحوا يقدمون لبا التحي
 :ا أي ةأخرى يمتصبا  ويحور فيبا بمسافات ضيق

 وتلك النعال نداولها بينكم يا نشامى                              
من بوله في الشعر  يام(األا درما بتغيير كلمة ): ين ير غيت_بجرأة كبرى_ واستبدل  غّيروبد     
ُلَبا َبيفَن النَّاس   ...):تعالى  لى )بينكم  واآلخر :بتغيير)بين الناس(   بكلمة)النعال((2) (َوت لفَك األيَّاُم ُنَداو 

 المخاقب  ثم يقول : ةيا نشامى(فتغير الخطاب من الغيب
 يامانفخروا لها سجدا أو  

دًا َوُبك ّياً  ...بوله تعالى:)استلباما من  وا ُسجَّ َمن َخرُّ مف آَياُت الرَّ ف  ةرت الصيغغي  فت (3)(  َ ا ُتتفَلى َعَليفب 
 ا ورو   يقصد النعال بطبيعة الحال وإنما يقصد  بسيبا. من الغائب للمخاقب أي

 ويلحقه بتحوير آخر في بوله:

 ظ وفيكم ألد الخصام؟ما يغيأفي لثمها                                

 على التبديد والوعيد ييكرررا: ةد ل ةبراني ةثم يستعمل لفظ
 فويل لمن ال ينام

                                                 
 .60سورة االنفال:. (1)
 .140سورة آل عمران: (2)
 .  58سورة مريم: (3)
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 وويل لمن ال يفك الحزام 
 بقوله: (ىصلّ )مثل  ةويستمر بأفعال قراني

 وطوبى لبغل 
 تسامى لنعل 

 وصلى لنعل..صالة النعام

يَن ُرمف َعن َ َ  ا تقدم تو يف لقوله تعالى:)مويي مف َساُرونَ الَّذ  تشير  لى رذا التبديد  ةياآل  و (1)(ت ب 
 ةجديد ةيرا عميقا لتعطي د لغيررا تغيّ امتصا ا و  ةوالوعيد ولكن النص الشعري امتص اآلي

َفُث   َلى ن َسآئ ُكمف  ويفعل األمر نفسه في تعاقيه مع بوله تعالى : ) َيام  الرَّ َلَة الصّ  لَّ َلُكمف َليف     (2)...(ُأ  

 :ةر ما بعد  ففي اآليير الفعل ث   مرات مع تغيييكر 
 احل لكم ليلة الصيام....

 وفي النص:
 أن تـ  :احل لكم  

 يالبغاا أيادي اوان تشحذو جياعا عرايا شوا مطايا وان تزحفوا للمناياعي                      
 ستميتوا ليحيا العظام                                         

 موتوا ويبقى لنا وجه أم المعارك وابن الحرام                              

التي  ةالمختلف ةفاستفاد من قابة النص وبلب المعنى  لى م اد  مع تغيير المواضع المعنوي     
 ر ما بعدرا .غيّ ) ا ل لكم (المة تأتي بعد المكرر 

ذ مقطعه بالتوجه  لى السرد المكاني  ستفبام  ويأخاوفي المقطع الرابع يكسر باعة البدء ب    
ما يرا كبيرا ورئيسا  ينغيت ةالقصغّير في ولكنه ي  لحكاية  بليس ةبراني ةبصصي ةمستفيدا من خلفي

 يجعل مقولة  بليس ري اإلرشاد والطري  الصحيا :
 واذ قال إبليس

 إني أريكم سبيل الرشاد
 فيا قوم ..شلت يد االقتصاد 

 وران الكساد

َمان  َيأفُكُلُبنَّ في بوله تعالى: ) ةر يا الملك القرآني ثم يو ف     َوَباَل الفَمل ُك   نّ ي َأَرى َسبفَع َبَقَرات  س 
ر  َوُأَخَر َياب َسات   َجاف  َوَسبفَع ُسنُبَ ت  ُخ ف ن آير الرائي من الملك في القر غي ولكن بت(3) ...(َسبفع  ع 

  لى ر يا  بليس في الشعر:
 واني أرى ثروتي في نفاد                                

ر بام على معادل معنوي بسبب الحفا  على المعنيين مع اخت ف البنيتين غييويت ا أن الت      
 ولكن المعنى القرآني ةوفقدان النعم ةاإلب    فك رما يدل على نقصان الثرو و وقريقة التعبير 

                                                 
 .5( سورة الماعون:1)

 .187سورة البقرة:( 2)
 .43سورة يوسف: (3)
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يفَطان  شرا  كما امتص من بوله تعالى:)منفصل  في  ين كان معادله الشعري مختصرا مبا َكَمَثل  الشَّ
ينَ  نَك   نّ ي َأَخاُف ّللاََّ َربَّ الفَعاَلم  ُفرف َفَلمَّا َكَفَر َباَل   نّ ي َبر يء  مّ   فالشيطان يغري  (1)(   ف َباَل ل  ف نَسان  اكف

 ويوسوس بينما في النص الشعري أ با مرشدا للخير ويخلط به شرا:
 في ازدياد  أال إنكم

 كم لقادرضفخواني على 
 فانفروا للجهاد
 وبشر عباد

 بان لهم ملجأ دون سقف
 وان لهم قصعة دون زاد

 يراد ىءبلى إن هذا الش
 أال ان هذي حقول 

 وهذا أوان الحصاد وانتم جراد
 اهتكوا كل بنت وأال فاسرقوا  كل بيت أال 

 أال واحرقوا كل نبت 
 وصبوا االسيد
 وشدوا الوثاق

 تفسدوا وال
 إنني ال أحب الفساد

يَن َكَفُرواف ب َعَذاب   )...على التوالي من بوله تعالى:  ةوواضا استلبام اآليات القرآني      ر  الَّذ  َوَبشّ 
َباب  َ تَّى   َ ا كما أن شد الوثاي من بوله تعالى: )   (2)(َأل يم   َب الرّ  يَن َكَفُروا َفَ رف َفح  ا َلق يُتُم الَّذ 
وا الفَوَثايَ َأثفخَ  من خ ل تغير موقن شد الوثاي  سب  ةخير ألير في اغي  والت (3)...(نُتُموُرمف َفُشدُّ

 المعنيين .
     :الوا ف من الخارج  ثم يتحول في المقطع نفسه من السارد  لى المتكلم +    

 فيا حسرتاه على هؤالء العباد                                
 من بالد اتوأ

 ا في بالدعتو
 هم في بالدل وما كان قبر

 فهم من تراب ..وهم للرماد
 وهم لم يعودوا 

 وإبليس عاد                                       

                                                 
 . 16سورة الحشر: (1)
 .3سورة التوبة: (2)
 .4سورة محمد: (3)
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  لى ع عليه وآله  رم بالرسول  على العباد الذين ي م عليبم استبزا ةر زمة الحسر غيّ وبد       
َرًة َعلَ برآنيا في بوله تعالى: ) ز ُئون َيا َ سف َتبف ن رَُّسول     َّ َكاُنوا ب ه  َيسف م مّ  َباد  َما َيأفت يب   لى    (1)(ى الفع 

 على العباد الذين  ربوا ولم يعودوا ولكن  بليس رو الذي عاد . ةالحسر 
وما بعدرا  ةباأل رف المقطع ةبحت ةوفي المقطعين الخامس والسادس يبدأ الشاعر بداية برآني     

ر في المعنى غيّ را لما بعد  خدمة لنصه وغرضه الذي من اجله يغييل مما يليبا وممحافظا على بل
 : القرآني

 الم 
 ذلك الجيش ال ريب في الريب فيه

 الم
 ذلك الشعب لم يبق في جسمه 

 وضع صالح لأللمم

 ُرًدى َ ل َك الفك َتاُب َ  َريفَب ي يه  الم.  )ري بوله تعالى: ةوا د ةورذان التحويران مأخو ان من اي
 .(2) (لّ لفُمتَّق ينَ 
 ةالمعنوي ةفي الموضعين   وامتص قابة ا ي ةوبد ا تف  بالنفي الذي يرد بعد ا شار    

  وبد ابفل مقطعه  يةلكي يصبب عليه  فة بداس  من  كر الشئ ثم نفي يتبعه ةالمستخلص
ّللّاُ َمَثً  َكل َمًة َقيّ َبًة َكَشَجرة   َأَلمف َتَر َكيفَف َضَربَ الخامس بامتصاص براني آخر من بوله تعالى : )

 بقوله : (3)...(َقيّ َبة  
 كيف أغار على أهله كالذئاب  الم تر

  وولى أمام العدى كالغنم

 في  ين ترك مقطعه السادس خاليا من  لك ومن أي امتصاص براني آخر .
ولكن    (4) (ُر ّللاَّ  َوالفَفتفاُ   َ ا َجاء َنصف وفي مقطعه السابع يبتدا بامتصاص بوله تعالى : )     
 :الذي ما انتصر لى ير يصيب الم اف  ليه ليغير  غيالت

 إذا جاء نصر الذي ما انتصر                                 
 بأدنى الضرر:
 كهدم المباني 
 وذبح المعاني
 وقتل األماني 

 ضرحومسح البوادي، ومحو ال

                                                 
 .30سورة يس: (1)
 . 2_1سورة البقرة: (2)
 .24سورة ابراهيم:  (3)
 .1سورة النصر: (4)

 



 ...................................................التناص في شعر أحمد مطر ...................................................

 117 

 فهذا قدر
 اكمبومن فضله أن ح

 الرئيس األغر بهذا 
  ةوان بث من شكله أم

 في صفات أخر
 فسبح بحمد

 وسبح بحمد الصور

بعد أن بدأرا به   و لك  ةفي بعض مقاقعه أن يقفل المقطع بقراني ةأسلوبي ةوبد أ بح  سم            
د  رَ )يات برانيه أخرى مثل بوله تعالى:ير آغيما فعله في رذا المقطع من خ ل ت  ...(بّ كَ َفَسبّ اف ب َحمف

مف َوُرمف َ  وبوله تعالى: ) ( 1) د  َربّ ب  دًا َوَسبَُّحوا ب َحمف وا ُسجَّ يَن   َ ا ُ كّ ُروا ب َبا َخرُّ ُن ب آَيات َنا الَّذ  م    نََّما ُيؤف
ب ُرونَ  َتكف  ا . يأ  و ور  رنا كما فعل في مطلعه ةلف  الج لسه بتغيير فولكن التحوير يبقى ن (2) (َيسف
ير القرآني غي ن ا متصاص والت ة  مكثف ة ات براني ةالمقطع الثامن ييمثل مسا ه شعري أما     

ير من المقطع   فقد بدا خفي تلك ا شطر يكاد يكون مترا ا ومتتابعا وبخا ة في النصف ا 
ف     ف َأَوى الفف تفَيُة   َلى : )(3)من بوله تعالى ةماخو  ةبتو يف بصة أ حاب الكبف بطريقه سردي الفَكبف

ر َنا َرَشداً  َمًة َوَريّ ئف َلَنا م نف َأمف ير يصيب ما بعد لجوءرم  لى غيولكن الت  (َفَقاُلوا َربََّنا آت َنا م ن لَُّدنَك َر ف
مف    ف َباُموا َفَقاُلوا َربُّن  ):يزززسياي القرآنالالكبف  ففي  َنا َعَلى ُبُلوب ب  َماَوات  َواألفَ زَ َوَرَبطف رفل  َلن ا َربُّ السَّ

ُعَو م ن ُدون ه    َلبًا  ر  لك المعنى شعريا ليدل على التعام ت العصرية الحكومية غي بينما يت(4)(... نَّدف
 ة: القمعي

 المؤمنون  ةولما أوى الفتي 
 إلى كهفهم 

 كان في الكهف من قبلهم مخبرون
كل  في  ةالقمعي ةجبز على تدخل ا  ةرؤ ء المخبرون رم ما أراد الشاعر  بحامه في النص د ل

آني  تى  لى كبفبم   وبد اتف  النصان : القر  بل يسبقونبم  وع يقفون  لى جنب الح  والعدل ةفتي
 بينما ة والشعري في  صيلة اإليواء  لى الكبف الذي أووا  ليه من البطش وكان آمنا لبؤ ء الفتي

 .برين ف  أمان ييه مقرا للمخ أ با د الذيلفي النص الشعري كان الكبف رو الب
 :ثم يتحد  على لسان تلك الجماعات

 ظننتم إذن ، أننا غافلون                                  

                                                 
 .98( سورة الحجر:1)

 .15سورة السجدة: (2)
 .10سورة الكهف: (3)
 .11سورة الكهف: (4)
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َرة   : )  وبوله(1)ورو استيحاء من مجموعة أبوال   تعالى مثل:)...وانتم عنه غافلون ( خ  َوُرمف َعن  اآلف
َر َبوف   وبوله : ) (2)(ُرمف َغاف ُلونَ  َر آَباُ ُرمف َفُبمف َغاف ُلونَ ل ُتنذ   .(3) (مًا مَّا ُأنذ 

راني بعينبا بل بجو ب ةولكن من دون ا تكاء على آي  ثم يأخذ بعدم ا بتعاد عن السياي القرآني    
 :فقط

 كذلك ظن الذين أتوا قبلكم 
 فاستجبنا 

 ولو تعلمون 
 بما قد اعد لهم من قوارير

  ةكانت قوارير منصوب
 فوقها يقعدون

َوَكَشَف ف َعن َساَبيفَبا َباَل   نَُّه )...وردت في مواضع ث   في بوله تعالى:  ةوالقوارير برآني     
ن َبَوار يرَ  َواب  َكاَن ف َبَوار يَرا  وبوله تعالى: ) (4)...(َ رفح  مَُّمرَّد  مّ  ة  َوَأكف ن ف  َّ م ب آن َية  مّ  . َوُيَطاُف َعَليفب 

ة   يراً َبَوار يَر م ن ف  َّ د  ُروَرا َتقف  .(5) (َبدَّ
  ة:ولكن بمعان ليس  براني ةالقرآني ةستمر في أسلوب الجزاليو 

 ولو قد رأيتم ،وثم رأيتم                                   
يمًا َوُملفكًا َكب يراً : ) من بوله تعالى   ويستمر بائ :(6) (َوإ َ ا َرَأيفَ  َثمَّ َرَأيفَ  َنع 

 يربطونمراوح سقف بها 
 وفازوا بفقد الشعور
 وفازوا بحلق الشعور

 وحرق الشعور التي في الصدور 
 وشي الظهور                                             

 وصعق الخصى ..واقتالع العيون

 ثم يعود  ستلبامه القرآني :
 وانتم على آثارهم سائرون

 لينشر ماذا لكم ربكم؟
 رحمة ؟
 تحملون؟

                                                 
 .13سورة يوسف: (1)
 .7سورة الروم: (2)
 .6سورة يس: (3)
 .44سورة النمل: (4)
 .16_15سورة اإلنسان: (5)
 .20ة اإلنسان:سور (6)
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َنا آَباءَنا َعَلى ُأمَّة  َوإ نَّا َعَلى آَثار ر م  في ا متصاص عن بوله تعالى :) ... وييه تغيير    نَّا َوَجدف
َتُدونَ    الذي  ار )سائرون(  ورو اخت ف لفظي وتشابه معنوي.(1)( مُّقف
وتتالى ا متصا ات المباشرة المحورة في ا شطر البا ية على وف  الطريقة السابقة عينبا      
كن الشاعر   يترك لنفسه مسا ة شعرية غير برآنية   فقد رّكب اشطر  بقرآنية مترا ة فيبا ول

 تغيير   فقوله :
 وهل حسبتم بأن المباحث ملهى

 وإنا بها العبون؟!

يَن َجاَرُدواف )ير لقوله تعالى:ورو تغي َلم  ّللّاُ الَّذ  ُخُلواف الفَجنََّة َوَلمَّا َيعف بفُتمف َأن َتدف َلَم  َأمف َ س  نُكمف َوَيعف م 
اب ر ينَ    وبد  اف  على بنية واسلوب ا ستفبام مع تغيير األداة   ولكنه غّير ييما بعد (2) (الصَّ
 ا ستفبام .
 كذلك بوله:

 سنملي لكم من لدنا اعترافاتكم                                      

لفماً َفَوَجَدا َعبفدًا مّ نف ع  تغيير لقوله تعالى : )ورو      َناُ  م ن لَُّدنَّا ع  َنا َوَعلَّمف ند  َمًة م نف ع  َنا آَتيفَناُ  َر ف  (َباد 
على شياين ة(:) من لدنا(  د لة   وبد تم التغيير مع المحافظة على شيء مبم لديه ورو )اللدني( 3)

طاب اآلخر: فاستحقوا _في نظررم_ رذا الخ أن رؤ ء نصبوا أنفسبم أربابا   و ّلوا مكان ع األول:
)الر مة (  والمعطى الحكومي ورو ا عترافات ف الشائع بين المعطى الرباني ورورو ا خت 
 الموضوعة.
 وفي بوله : 

 ثم أنتم عليها بأسمائكم تبصمون                                

َد َ ل َك ف ي األَ  )...تأثرا بقوله تعالى :   نفُبم َبعف ر ُفونَ ُثمَّ   نَّ َكث يرًا مّ    ولكن باتخا   خلفية (4) (رفل  َلُمسف
 اكثر منه امتصا ا مباشرا   وفي بوله :

  فإنا لنعلم، ما لم تقولوا
 وندري بما في غد تصنعون
 وإنا لنسمع صوت السكون

 تغييرات عديدة على التوالي بوساقة ا متصاص:

                                                 
 .23سورة الزخرف: (1)
 .142سورة آل عمران: (2)
 .65سورة الكهف: (3)
 .32سورة المائدة: (4)
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َلمُ األول لقوله تعالى: ) نَساَن َوَنعف َنا اإلف  َرُب   َليفه  م نف َ بفل  الفَور يد   َوَلَقدف َخَلقف ُن َأبف ُسُه َوَنحف ُس ب ه  َنفف و   (َما ُتَوسف
   مع تغيير لما توسوس به النفس  لى ما لم يقل.(1)

َ ام  َوَما َتدف  والثاني لقوله تعالى :) َرف َلُم َما ف ي األف اَعة  َوُيَنزّ ُل الفَغيفَث َوَيعف لفُم السَّ نَدُ  ع  ر ي َنففس    نَّ ّللاََّ ع 
ر ي َنففس  ب َأيّ  َأرفل  َتُموُت   نَّ ّللاََّ َعل يم  َخب ير   ُب َغدًا َوَما َتدف   والتغيير متأت من ضّدية (2) (مَّاَ ا َتكفس 

المعنى   فالقرآن يؤكد عدم معرفة الناس بما سيصيببم أو ما سيكسبون  ولكن رؤ ء يدعون أنبم 
تبكم شديد وبيان للبون الشاسع لبؤ ء عن تعاليم القرآن  يعرفون ما ا سيصنع اآلخرون   وييه

 والح .
ُتُبونَ والثالث لقوله تعالى: )  مف َيكف َواُرم َبَلى َوُرُسُلَنا َلَديفب  رَُّرمف َوَنجف َمُع س  َسُبوَن َأنَّا َ  َنسف   فسماع  (3)(َأمف َيحف

ييه د لة على بدرة ع برآنيا السر والنجوى معادل معنوي لصوت السكون المقصود في القصيدة   و 
   ولكنبا شعريا تدل على تغلغل السلطة ودخولبا في كل المفا ل ومرا بة كل األشياء .

 ثم يسحب الحد  نحو المشبد الثقافي الذي يعنيه ويعني من ييه :
 أكنتم لنا )مربدا( تهجرون    
 وفي مولد الموت ال ترقصون   
 وإن قيل إن ابن هذي ..شريف  

 عتم أصابعكم فوق أشيائكم تضحكونوض

َواع    َ َذَر  )...رذا التغيير ا متصا ي لقوله تعالى :   َن الصَّ م مّ  اب َعُبمف ف ي آَ ان ب  َعُلوَن َأ ف َيجف
يط  ب الفكاف ر ينَ  ت  وّللّاُ ُمح    ولكنه جعل األ ابع يتغير موبعه ليكون على األشياء التي لبا  (4)(الفَموف

 الشرف بو  ونكرانه فع .ع بة بادعاء 
وبد تغّير الزمن من الم ارع )يجعل (  لى الماضي )وضع(  كما تم تغيير ال مير في    

 )أ ابعبم(  لى ) أ ابعكم( من الغيبة  لى الخطاب.
 ويستمر في  غدابه القرآني الكثيف المتراص :   

 وكنتم تقولون
 إنا وجدنا مدير الرقابة تيسا 

 وإنا له عاطفون
َتُدونَ  )...و امتصاص لقوله تعالى: ور  م مُّقف َنا آَباءَنا َعَلى ُأمَّة  َوإ نَّا َعَلى آَثار ر    وبد  (5)(  نَّا َوَجدف

 اف  على بنية اآلية الكريمة أو على جزء كبير منبا   ولكنه غّير المفعول به من )آباءنا(  لى 

                                                 
 .16سورة ق: (1)
 .34سورة لقمان: (2)
 .80سورة الزخرف: (3)
 .19سورة البقرة: (4)
 .22سورة الزخرف: (5)
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د  لك في السياي القرآني في رذ  اآلية مدير الربابة   وردفه بمفعول ثان ) تيسا( في  ين لم نج
 الكريمة.

َر َوإ نَّا َلُه أما بوله :  نا له عاقفون  فامتصاص سطحي لجزء من بوله تعالى: )   كف لفَنا الذّ  ُن َنزَّ   نَّا َنحف
 .(1) (َلَحاف ُظونَ 

 أما بوله :   
 فسحقا لما قد كتبتم 
 وبعدا لما تنشرون

ينَ  : ) ...فامتصاص غير عمي  لقوله تعالى  م  الظَّال م  دًا لّ لفَقوف يّ  َوب يَل ُبعف َتَوتف َعَلى الفُجود   .(2) (َواسف
ثم عّرج على بصة يوسف عليه الس م فغّير فيبا كثيرا والما  ليبا بخفة وبعد كبير من خ ل  كر 

سيارة في )السيارة(  وبول )بشراي( واإلشارة  لى السجن الوارد في القصة نفسبا   فقد ورد  كر ال
َسُلواف َوار َدُرمف بوله تعالى: )   ولكنبا في القصيدة تكون مصدر  وت   وري (3) ...(َوَجاءتف َسيَّاَرة  َفَأرف

سيارة بالتسمية الحديثة الدالة على آلة النقل المعروفة وليس  القافلة القديمة   ولكنبا ترتبط معبا 
اي يدل على )السيارة ( المشار  ليبا في القران لفظا وسيابا  فاللف  نفسه مع تطور د لي   والسي

الكريم بقوله: )بشراي( الواردة في اآلية نفسبا ) بال يا بشرى رذا غ م...(  وبد لة السجن الواردة 
 .  (4)في القصة نفسبا

 وعندما يصل  لى نباية المقطع يرجع  لى بدايته التي افتتحه ببا من  كر أ حاب الكبف :   
 م لبثتم؟وقيل لهم: ك

 فقالوا : مئات القرون
 انبعث؟

 قال الذي عنده العلم:
 بل قد لبثنا سنينا

 وما زال أوالد أم الكذا يحكمون
 وما دام ) بعث (..فال تبعثون

نفُبمف َكمف َلب ثفُتمف  )...فقد استدعى غير آية برآنية   فالشطر األول يشير  لى بوله تعالى:     َباَل َبائ ل  مّ 
َلُم ب َما َلب ثفُتمف َباُلوا َلب   م  َباُلوا َربُُّكمف أَعف َض َيوف مًا َأوف َبعف   فجاء التغيير من اإلخبار عن (5) ...(ثفَنا َيوف

أ حاب الكبف   وكذلك في اآلية كان السؤال من ا د الفتية أنفسبم   أما في النص فالسؤال 
 ير .اختلف   فكان من غيررم      أن الد لة القرآنية با ية لم تتغ

                                                 
 .9سورة الحجر:( 1)

 .44سورة هود: (2)
 .19سورة يوسف: (3)
 .100، 42، 41، 39، 36، 33رة يوسف:ينظر سو (4)
 .19سورة الكهف: (5)
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وغّير الشطر الثاني  يث أبقى )فقالوا( مع  دخال الفاء عليبا وأبدل بقوله تعالى )يوما او بعض     
يوم( بوله )ماات القرون(   اما عبارته الشعرية : بال الذي عند  العلم فبي تحوير لقوله تعالى: 

َن الفك َتاب  َأَنا آت يَك ب ه  َببف ) لفم  مّ  نَدُ  ع  ي ع  ُفكَ َباَل الَّذ  َتدَّ   َليفَك َقرف وبد ادخل ا لف وال م (1)(...َل َأن َيرف
 على )علم( فكان  نكرة في القرآن .

وبد مزج بين سيابين برآنيين من آيتين مختلفتين ا درما من بصة سليمان وبل يس وا خر من    
او المبنية بصة ا حاب الكبف مستفيدا من امكانات كل اية في تحقي  المعنى الم اف لقصيدته 

 عليه.
وبد استغل قابة كلمة )بعث(فاستعملبا د لة على العودة من الموت او الموت السباتي وعلى    

 )البعث( الحزب المعروف  وبد استخدامه على ضد    لقوله :وما دام )بعث(ف  تبعثون.
َباَل ف ُرُسُلُبمف : )ويستخدم في مقطعه التاسع واألخير أسلوب ا ستفبام المستو ى من بوله تعالى     

َماَوات  َواأَلرفل   ر  السَّ اف ر يَبًة ف ي زى: )   وبوله تعال(2) ...(َأف ي ّللّا  َشكب َفاق  ي َبَنوف َ  َيَزاُل ُبنفَياُنُبُم الَّذ 
مف    َّ َأن َتَقطََّع ُبُلوُبُبمف َوّللّاُ َعل يم  َ ك يم   َل   وبوله تعالى: )(3) (ُبُلوب ب  َكُبوَرا َوالفَخيف يَر ل َترف َوالفب َغاَل َوالفَحم 

َلُمونَ  ُلُ  َما َ  َتعف   وبد غّير با دا من خ ل استبدال )الروم( بز )ع(   د لة على (4) (َوز يَنًة َوَيخف
ه على الغرب في السيطرة على الشعب   فد لة اآلية الكريمة األولى تسلطه واتكائعمالة الحاكم و 

تنكاري  ول وجود ع   وانه   يربى  ليه الشك  ولكن الشاعر يستغل امكانات على ا ستفبام ا س
اآلية الكريمة وعمقبا المعنوي في د لة وجود ع تعالى على د لة محورة ري موجودة ب  شك 

 أي ا وري في الروم الوابفين  ول الحاكم :
 أفي الروم شك؟
 أفي ريبة أنت؟

 من على ظهرنا أركبك؟                                       

وواضا أن الذي أركبه على  بر الشعب رو الروم المغّير عن ع تعالى في اآلية األولى  والذي 
بقي مقصودا في شطر  الثالث وآيته التي يقف ع وراءرا برآنيا   ألنه رو الذي سّخر األنعام 

بقي محافظا على معنا  المقصود على  للركوب  كذلك الروم سخروا الشعب لركوب الحاكم وبذلك
 اء.الرغم من تغير اآلية المستو اة مما يدل على سعة  ق عه القرآني   وتمكنه من ا نتقاء وا تك

                                                 
 .40سورة النمل: (1)
 .10سورة إبراهيم: (2)
 .110سورة التوبة: (3)
 .8سورة النحل: (4)
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نية بعد  لك الحشد القرآني لث   آيات في ث ثة أشطر يأخذ نفسا شعريا ضروريا ليعود  لى القرآ   
قذع   وبد ه برآنيا بعد ان استعمل امكانات اللغة من ثانية با ثا عن آية تعينه على سبابه الم

 خ ل التورية في كلمة )الف ل( التي تدل على معنى بريب رو المّنة والنعمة واإل سان   والمعنى
كان  تتخذ فيبا  ربما المعروف من خ ل اللون المحلي الذي يدل على منطقة معينة في بغداد

 لحاكم بذلك:البغايا أوكارا لبا  فبو يغمز  لى ا
 وأعطاك رتبة ألفي رئيس
 ورّص على كتفيك التنك
 أفضلك آت من )الفضل ( 

 أم من فضيلة تلك التي )هيت لك(
 عفا الروم عنك

 خذ العفو وأمر لهم كل يوم
 بمليون صك 
 وأغلق فمك

 فماذا عليك؟أكان تراث الذي خلّفك؟
 دع الناس تسجد

 لذي العرش داحي القروش
 روش وحامي القروش ذات الك

 التي في العروش
 وتأكل بغمس الرفوش بقايا الجيوش
 جيوش الوحوش وجيش النعوش

 وتنشق عبير الدخان 
 وتشرب رحيق البرك

وبد استغل امكانية بصة زوجة العزيز مع سيدنا يوسف عليه الس م المروية برآنيا   ولكنه غّير 
غمز  ببا   والتي برنبا  واسند  ليبا الكلمة الشخصية القائلة ليبدلبا بامرأة ربما كان  أم الحاكم التي ي

ه  َوَغلََّق   اأَلبفَواَب َوَباَل ف المشبورة )ري  لك(   من بوله تعالى: ) س  َوَراَوَدتفُه الَّت ي ُرَو ف ي َبيفت َبا َعن نَّفف
نَ  َلُبمف   يردفبا باستيحاء بوله تعالى:)(1) ...(َريفَ  َلكَ   وري الطريقة التي  (2)(...َعَفا ّللّاُ َعنَك ل َم َأ  

 استخدمبا مرتين   ويعيدرا ثالثة رنا باستبدال )الروم (بز)ع( تعالى وكما يأتي:
 ع                                                   الروم  
 أفي ع شك                                          أفي الروم شك   

 ر لتركبورا                    ومن على  برنا اركبكوالخيل والبغال والحمي

                                                 
 .23سورة يوسف: (1)
 .43سورة التوبة: (2)
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 عفا ع عنك                                         عفا الروم عنك
  وبد (1) :)خذ العفو وأمر بالعرف وأعرل عن الجارلين( كما بام بتغيير في امتصا ه بوله تعالى 

 جر من الباء  لى ال م .تغّير منبا كثير وبقي )خذ العفو وأأمر( وتغير  رف ال
ثم يعود  لى سؤاله ا فتتا ي في مقطعه ليعيد  ثانية   ولكنه يبتعد بتغيير آخر لقوله تعالى :    
َلى)... َتعف َم َمن  اسف َلَا الفَيوف   ويجنا  لى ضد  لك   ويجعل الف ح لمن انتبك   لمن  ان (2) (َوَبدف َأفف

 و ف  واستعلى:
 أفي الروم شك؟ 

 لح المنتهكلقد أف

وفي ختام مقطعه يبتعد عن تغيير اآليات والسياي القرآني  ويستغل  مكانية اللفظة القرآنية مثل       
)تبارك   وسبحان( المسندة  لى ع برآنيا   لكنه على األرجا   يجنا  لى التغيير الذي يحد  

لكلمتين في سيابه مثل بوله تعالى: تخلخ  في بناء آية بعينبا  ولكنه يغير اللف  الوارد بعد تينك ا
ر ك ينَ )...َ  َن الفُمشف ينَ  )...:  وبوله تعالى (3) (ُسبفَحاَن ّللّا  َوَما َأَناف م    ويغير به (4) (َتَباَرَك ّللّاُ َربُّ الفَعاَلم 

 أشياء أخرى تحل أو تنّصب نفسبا مكان ع في خليقته :
 تبارك ذو المكتب البيضوي

 الرحيم الغوي
 حان هيئة شن الحروبوسب

 ووصل الشمال
 وفصل الجنوب

 وفرض السالم بقتل الحمام
 وترك الشبك

  *      *       * 
 وقل رب ضاقت 

 ولم يبق إالك...واألمر لك

َن اأَلمفر  ):ازززرة منبززززز)األمر لك( معنى برآنيا واردا في آيات كثيى في بوله:وبد استو  َليفَس َلَك م 
ء   َما ذ  ّلل َّ   :)ه تعالزززىبول  و (5)...(َشيف ُر َيوف َمف ل ُك َنففس  لّ َنففس  َشيفاًا َواألف َم َ  َتمف َيوف

آخر    وسبقبا بتغيير(6) (

                                                 
 .199سورة األعراف:( 1)

 .64سورة طه: (2)
 .108سورة يوسف: (3)
 .54سورة األعراف: (4)
 .128آل عمران: سورة (5)
 .19سورة اإلنفطار: (6)
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َرام  لقوله تعالى: ) كف ي الفَجَ ل  َواإلف  ُم َربّ َك     وبد أبدل بز )الج ل واإلكرام ( )المكتب (1) (َتَباَرَك اسف
 . البي وي(

  يستعظم الحقد الكامن في نفسه   الذي خّلفه له الحكام   ويرى أن  (2) حة(وفي بصيدته )المذب   
 لك الحقد كبر واستفحل وعظم  لى الحد الذي لم يجد له ما يساويه عظمة    عظمة ع تعالى في 
النص القرآني في  ادثة التجلي في بصة سيدنا موسى عليه الس م  ولكن الشاعر غّير الجبل 

صة على السماء األعظم منه ومزج بين الجبل وموسى  ألنه رو الذي خّر  عقا الوارد في الق
يَقات َنا َوَكلََّمُه َربُُّه َباَل َربّ  َأر ن ي َأنُظرف   َليفَك َباَل َلن وليس الجبل   بال تعالى: ) َوَلمَّا َجاء ُموَسى ل م 

َتَقرَّ  َف َتَران ي َفَلمَّا َتَجلَّى َربُُّه ل لفَجَبل  َجَعَلُه َدّكًا َوَخرَّ َتَران ي َوَلزك ن  انُظرف   َلى الفَجَبل  َفح ن  اسف َمَكاَنُه َفَسوف
قاً   وبد أمعن الشاعر في  زنه و قد  وبالب ببل ان يمعن  لى اآلية الكريمة التي (3) ...(موَسى َ ع 

 اختاررا بنجاح ولمحة ثا بة   لما في  ادثة التجلي من عم  معنوي   يقول:
 منفتقةْ كبدي 

 كبدي منفتقةْ 
 بي من الحقد محيطات

 وغابات
 وبيد

 وجبال شاهقةْ 
 بي من الحقد خزين

 لو تجلى للسموات لخرت صعقةْ 

وواضا أن تركيب اآلية بد غّير بطريقة امتصا ية كبيرة  ولم يحاف  على بنائبا  ولكن  وف     
وية بين عظم  قد  وعظم ع على معنارا فقط   لتدل على ما أراد  الشاعر من ع بة تشابه معن

تعالى  رذا التشابه المعنوي يتكرر عند الشاعر عندما تأخذ  المعاني ابعد من ألفا بزا كما فعل في 
 :(4) بصيدته )لعبة الحروف(

 راء وباء:) رب(
 منتقم مسيطر..وال يثير الرعب

 يعفو عن العبد وإن كان عظيم الذنب

َقاب  غَ فالمعنى غير بعيد عن بوله تعالى : ) يد  الفع  ب  َشد    وبد أبقى كلمة (5) ...(اف ر  الذَّنب  َوَباب ل  التَّوف
)الذنب( وغّير)غافر( لى )يعفو( فأبدل بالم ارع اسم الفاعل أو الفعل المستمر كما يسمونه  ولكن 

                                                 
 .78سورة الرحمن: (1)
 ومابعدها.26األعمال الشعرية الكاملة:(2)
 .143سورة األعراف: (3)
 .287األعمال الشعرية الكاملة: (4)
 .3سورة غافر: (5)
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بقي امتصا ه سطحيا لم يمس البنية العميقة   ألنه أخذ معنى مباشرا واستعمله بطريقة مباشرة 
  التي  اف  على الفا لة القرآنية الرائّية  (1) ا   على عكس ما  نعه في بصيدته )الدولة(أي

  نَّا وجعلبا رويا لقصيدته القصيرة   التي يدل بصررا على بصر اآليات المستو اة في بوله تعالى: )
َثرَ  َطيفَناَك الفَكوف  فسحب األمر  لى ب ية  فلسطين  (2)(بفَترُ   نَّ َشان َاَك ُرَو األفَ .َفَصلّ  ل َربّ َك َوانفَحرف  .أَعف

و ركة  ماس المقاومة  وربط بين اليبود الصباينة المعا رين وبين خيبر وري قائفة يبودية 
كان  تقطن المدينة المنورة  ضافة  لى بني بينقاع وبني بري ة  والما  لى معركة خيبر الشبيرة 

 ن  فخيبر اآلن ري المسيطرة المتحدثة :كذلك من خ ل استعماله رذا ا سم   ولكن شتا
 قالت خيبر

 شبران ..وال تطلب أكثر
 ال تطمع في وطن أكبر

 هذا يكفي ..
 الشرطة في الشبر األيمن 
 والمسلخ في الشبر األيسر

 إنا أعطيناك )المخفر(!
 فتفرغ لحماس وانحر

 إن النحر على أيديك سيغدو أيسر

ته من خ ل بصر ا شطر المشاببة لقصر اآليات  ولكن وبد مبد  ستلبامه منذ بداية بصيد     
المعاني اختلف    وغّير )الكوثر(  لى المخفر الذي يقف على ند  وضد  و اف  على الفاء وفعل 
األمر الذي غّير  أي ا )فصّل (  لى )فتفر (  ويكون بذلك بد استفاد من خواص اآليات الكريمات 

ة والمعاني بين المحافظة والتغيير  ونجا في كتاباء الجمل(  )الفا لة( والقصر )بنمن خ ل الروي 
 بصيدته وإثرائبا.

وبد يلجا في امتصا اته  لى آلية بلب المعنى وتغيير  ياغته من أسلوب  لى آخر   كما     
  التي قرزرا بمجموعة من اآليات التي رآرا ربما (3) فعل في بصيدته )و ايا البغل المستنير(

ء  َوَما  ا بلب معنارا القرآني  مثل بوله تعالى: )تعم  المعنى   َرَأ َسوف َ  َراُروَن َما َكاَن َأُبوك  امف َيا ُأخف
ّياً   فغّير فيبا عند امتصا با من النفي  لى اإلثبات:   (4)(َكاَن ف ُأمُّك  َبغ 

 قال بغل مستنير واعظا بغال فتيا
 يا فتى أصغ إليا

 إنما كان أبوك امرأ سوء

                                                 
 .300األعمال الشعرية الكاملة: (1)
 .3_1سورة الكوثر: (2)
 .301األعمال الشعرية الكاملة: (3)
 .28سورة مريم: (4)
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 د كانت بغياوكذا أمك ق

وبد تغّير الو ف من نفي الصفة  لى تعمد  ثباتبا من خ ل بلب المعنى  ثم يتبع الطريقة عينبا  
َباَل   نّ ي َعبفُد ّللاَّ  آَتان َي الفك َتاَب ولكن بتغيير األسلوب من اإلثبات السردي المكاني في بوله تعالى: )

  لى أسلوب النبي : (1) (َوَجَعَلن ي َنب ّياً 
 نت بغل يا فتى أ

 والبغل نغل
 فاحذر الظن بان هللا سواك نبيا

.          .       . 
 فاقبل النصح

 تكن بالنصح مرضيا رضيا

وبد ا بر نصحه للبغل المراد له ببول النصا من خ ل اآلية التي تتحد  عن  سماعيل       
َ ة  الى : )عليه الس م المأمور بالص ة والزكاة والمرضي عند ربه في بوله تع َوَكاَن َيأفُمُر أَرفَلُه ب الصَّ

ّياً  نَد َربّ ه  َمرفض  َكاة  َوَكاَن ع   فاستعمل كلمة )مرضيا(التي دل  على اآلية الشريفة وبادت  لى  (2)(َوالزَّ
 سياببا القرآني .

يحملورا ثم لجأ  لى اإلشارة  لى معان برآنية من بوله تعالى : )مثل الذين  ّملوا التوراة ثم لم   
َ ة    وبوله تعالى : )(3) كمثل الحمار يحمل أسفارا...( َ ان ي ب الصَّ َوَجَعَلن ي ُمَباَركًا َأيفَن َما ُكنُ  َوَأوف

ُ  َ ّياً  َكاة  َما ُدمف   فمزج بين اآليتين الكريمتين في بوله :(4) (َوالزَّ
 يا فتى ..من أجل أن تحمل أثقال الورى 

 صيّرك هللا قويا
  يا فتى فاحمل لهم أثقالهم ما دمت حيا                

وبطبيعة الحال ليس من موضعين   من موضع برآني وا د ,فعملية  مل األثقال ودوام الحياة 
بحمكان أي شاعر المحافظة على درجة وا دة من اإلبداع   فقد تأتي القرآنية بأببى  لة لبا وبد 

عري  و  تقدم معنى زائدا   ومثال  لك بصيدته )عفو تأتي سطحية    يمة كبيرة لبا في النص الش
وُح   َليفه  رآن معنى  غيرا من بوله تعالى :)التي يأخذ فيبا من الق   (5)مشرو ( ُرُج الفَمَ ئ َكُة َوالرُّ َتعف

يَن َألفَف َسَنة   س  َداُرُ  َخمف قف م  َكاَن م  خمسون ألف   فأخذ الربم فقط   وأ بح  الكفالة مقداررا  (6)(ف ي َيوف
 عام:

 أصدر عفو عام 

                                                 
 .30( سورة مريم:1)

 .55سورة مريم: (2)
 .5سورة الجمعة: (3)
 .31سورة مريم: (4)
 .323األعمال الشعرية الكاملة: (5)
 .4سورة المعارج: (6)
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 عن الذين اعدموا
 بشرط ان يقدموا :
 _ عريضة استرحام

 مغسولة األقدام
 غرامة استهالكهم لطاقة النظام

 كفالة مقدراها خمسون ألف عام.

يّغير في األسلوب القرآني من  يغة ا ستفبام التقريري   لى    (1)كذلك في بصيدته )الغزاة(  
يحور )الصدر(  لى )القلب(  ولكن يبقى على الرغم من  لك استلباما سطحيا   السرد الحكائي   و 

 يربى بقصيدته   و  يحّل  ببا في أجواء شعرية :
 واحد..يقرأ في المسجد خطبةْ 
 واحد..يشرح بالقرآن قلبه

 واحد..يعبد ربه

َركَ واإلشارة  لى بوله تعالى : ) َرحف َلَك َ دف َلزا َك الى بوله تعالى:  )...   كذلك يشير (2) (َأَلمف َنشف ُأوف
ل ُحونَ  َلزا َك ُرُم الفُمفف مف َوُأوف بّ ب     بقوله : (3)(َعَلى ُرًدى مّ ن رَّ

 ولنقل نامت له نومة_لوجه هللا طبعا ال لرغبة_                        

 وري سخرية واضحة مستفيدة من كلمة )وجه ع(   من سياي اآلية جميعه.
   لى قريقته في استلبام القصة القرآنية و كررا بالمجمل  (4)بصيدته )الفتنة الل يطة(ويعود في   

 ويعود أي ا  لى قريقة وآلية قالما اعتمدرا ري خا ية ال ربة األخيرة في الشطر األخير في 
القصيدة  وعادة ما تبنى كل القصيدة على رذ  الخاتمة   وتكون ري بي  القصيد  فالشاعر يريد 

الفتنة في األرل على ) سرائيل(  ويعتقد أنبا وراء كل فتنة في األرل  ويعجب لما ورد في بصر 
القران من بصة ابني ادم :رابيل وبابيل   من دون تدخل  سرائيل نظرا للفاري الزمني  والقصة 

َبا وردت في بوله تعالى : ) مف َنَبَأ ابفَنيف آَدَم ب الفَح ّ     ف َبرَّ َما َوَلمف ُيَتَقبَّلف َواتفُل َعَليفب  ر  َبانًا َفُتُقبّ َل م ن َأَ د  ُبرف
َن الفُمتَّق ينَ  ُتَلنََّك َباَل   نََّما َيَتَقبَُّل ّللّاُ م  َن اآلَخر  َباَل أَلَبف ط   .م  ُتَلن ي َما َأَناف ب َباس  َلا ن َبَسطَ    َليَّ َيَدَك ل َتقف

ُتَلَك   نّ ي َأَخاُف ّللاَّ  َي   َليفَك أَلَبف ينَ َيد  َحاب  . َربَّ الفَعاَلم  َك َفَتُكوَن م نف َأ ف   نّ ي ُأر يُد َأن َتُبوَء ب ح ثفم ي َوإ ثفم 
ينَ  ر ينَ  .النَّار  َوَ ل َك َجَزاء الظَّال م  َن الفَخاس  َبَا م  يه  َفَقَتَلُه َفَأ ف ُسُه َبتفَل َأخ  ولكن  (5) (َفَطوََّع ف َلُه َنفف
صة وب ية القربان  واخذ م مون نتيجة العملية وري القتل   و ا  الشاعر ابتعد عن تفصيل الق

 عجبه ل ي  األرل ببما ورما أخوان اثنان فقط   وإسرائيل غير موجودة لتفري بينبما  :
                                                 

 .328_326األعمال الشعرية الكاملة: (1)
 .1سورة اإلنشراح: (2)
 .38سورة الروم: (3)
 .339األعمال الشعرية الكاملة: (4)
 .30_27سورة المائدة: (5)
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 اثنان ال سواكما، واألرض ملك لكما
 لو سار كل منكما بخطوه الطويل
 لما التقت خطاكما اال خالل جيل

 قاتل والقتيلفكيف ضاقت بكما فكنتما ال
 قابيل..يا قابيل

 لو لم يجيء ذكركما في محكم التنزيل 
 لقلت:مستحيل:

 من زرع الفتنة ما بينكما 
 ولم تكن في األرض إسرائيل

َياف   يستلبم آيتين برآنيتين بتغيير يسير رما بوله تعالى: )...(1) وفي بصيدته )أرجوزة األوباش(   
خدمبا بتغيير يسير رو  خراجبا من سياببا القرآني الدال على آية معينة   ييست(2) (...ُأول يف األَلفَباب  

 واستخدامبا بو فبا تركيبا برآنيا:
 مواعظ األرباب: 

 قل يا أولي األلباب
 قصوا من الجلباب

ل ي األَلفَباب   وبوله تعالى: ) ... َوى َواتَُّقون  َيا ُأوف ُدواف َفح نَّ َخيفَر الزَّاد  التَّقف   ولكنه يدخل في  (3)..(.َوَتَزوَّ
 سياي آخر ي اد سيابه القرآني في كونه خير الزاد  ييصبا بالكذب يزاد :

 وواعظ المزاد                                    
 يغلب شهرزاد
 فإن خير الزاد
 بالكذب يستزاد

غير في فقد غّير )التقوى ( من خ ل  ذفبا   ووضع سيابا مكانبا   فتغّير المعنى   كذلك ت
  التي يتحد  فيبا عن مخاقبته الرئيس ومناجيا نفسه من خ ل  لك  (4)بصيدته )ربابة  اتية(

الحديث نا يا  يارا عن نعته بأية  فة وكأنه يستعمل الشيزوفرينيا األدبية    يث يظن السامع انه 
 يخاقب غير  لكنه يخاقب نفسه:

 ال تطلق الصوت سدى   
 الشيء هذا ال ينادى بفم  

 فاخفض جناح الفم وارفع اليدا

َمة  : ) وبد ابتعد عن الكناية القرآنية الواردة في بوله تعالى   َن الرَّ ف ف ضف َلُبَما َجَناَح الذُّلّ  م   ...(َواخف

  الواردة في سياي بر الوالدين  والمراد التواضع والتودد والعناية والرعاية وما  لى  لك من معان  (5)
                                                 

 .357_356األعمال الشعرية الكاملة: (1)
 وغيرهن. 7،وآل عمران:9،والزمر:179سور البقرة: (2)
 .197سورة البقرة: (3)
 .444_443األعمال الشعرية الكاملة: (4)
 .24سورة اإلسراء: (5)
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النص الشعري يعني )الخفض( يعني اإللغاء والتبديل وا ستعاضة عن الفم  متحصلة   بينما في
باليد   وببذا غّير في المعنى   وأعطى النص مّدا برآنيا معنويا أغنى النص ولكن من كبير فائدة  

 وبد  ذف ما يتعل  بالوالدين مثل )لبما( وبدل بز )الذل ( )الفم(.
ية   فيدل على انه تريب براني  وان كان   يختزن على وبد يمتص أسلوبا يسيرا من آية برآن   

َوَتَفقََّد الطَّيفَر َفَقاَل َما ل َي َ  َأَرى معنى كبير  ولكنه يبقى يشير  لى مصدر  القرآني في بوله تعالى: )
َن الفَغائ ب ينَ  ُرَد َأمف َكاَن م   :(2)  فاخذ  يغة ا ستفبام تلك في بصيدته )ثمن الكتابة((1) (الفُبدف

 أيتها األسالك
 أين ارتحلت عن متنك األطيار؟

 أيتها الدروب..
 مالي ال أرى 

 فوقك طيف المار؟

وان كان ثمة تغيير ففي تغيير  )البدرد( المفعول بز)قيف المار(  ورو تغيير قفيف يشبه تغيير     
 ليت شعري.. :3ا متصا ي في بصيدته )الفقير الغني(

 لم إصراري على )النقطة(  
 واألنهار من حولي تجري  

ورو استلبام لقوله تعالى : ) وبّشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات بان لبم جنات تجري من تحتبا 
بار دالة على  ولكن  رف المكان ُغّير من )تح (  لى ) ول(  وغّيرت األنبار  لى ان(4) األنبار(

ين آيتين كريمتين  أو رما: بوله   ب(5) ويمزج في بصيدته ) سب األ ول( معنى انبار البترول,
  ييخرج (7)(  نّ ي َلُكمف َرُسول  َأم ين  )  وأخرارما بوله تعالى:(6)...(َوَما ُمَحمَّد     َّ َرُسول  تعالى: )
الدالة على عدم مسؤولية الحامل شياا من المسؤولية عندما يأتيه السعد  وما أنا    رسول(بحصيلة)

 ما انا اال رسول              :فيتفاجأ بمقدمه وبوله
 ظلك )النحس(يقول

 اهله اليوم على وشك الوصول
 وهو مضطر ألن يأتي بهم
 حتى يوافيك على موعد 

 حسب األصول

                                                 
 .20سورة النمل: (1)
 .447_445األعمال الشعرية الكاملة: (2)

 450ابق : المصدر الس  (3)

 .25سورة البقرة: (4)
 .459_458األعمال الشعرية الكاملة: (5)
 .144سورة آل عمران: (6)

 .162،و125،و 107سورة الشعراء: (7)
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وبد يغّير الشاعر سياي اآلية الكريمة من المخاقب الى المتحد  ا ا كان رو الراوي السارد   
 :(1) (و لك ما فعله في بصيدته )البرج المفقود  للقصيدة 

 أي مولود أنا ؟      
 موتي وميالدي سواء!  

 أنا ال املك لي فجا من االرض
 وال املك برجا في السماء!

فقد تحد  عن عدم امت كه البرج والفج في  ين في السياي القرآني ببل امتصا ه وتغيير  في  
ر َي بوله تعالى : ) َباَل ُقو ً َوَ  َتمفش  ف ي اأَلرفل  َمَر ًا   نََّك َلن َتخف ُلَب الفج  َل َوَلن َتبف   وبد (2) (اأَلرف

في األرل مر ا(  لى)أنا   املك لي فجا من األرل(  كما تغّير  شغّير المعنى وتغّير من )  تم
سماء   الجبال وبد أفاد معنى وتركيب )ولن تبلب الجبال قو ( لى ا رتفاع أي ا ولكن  لى ال

: نبا لفظة خ ل لفظة وا دة نستطيع أن نقول رآني بعينه منوبد يشير  لى موضع ب القصيدة,
)مجبود )الوتين(بقوله في بصيدتهنظر  لى النص القرآني عندما يذكربرآنية وا دة  لكنبا سحب  ال

 وأبي الحافي المدين                          :(3) ربي( 
 أبي المغصوب من أخمص رجليه 

 إلى حبل الوتين
 ا_ظل _ال يدري لماذ

 وحده 
 يقبض باليسرى ويعطي باليمين

 نفقات الحرب والغوث
 بأيدي الخلفاء الراشدين

نفُه الفَوت ينَ : ) ورو  شارة  لى بوله تعالى َنا م  ويستلبم   فغّير السياي واخذ )الوتين (فقط,(4) (ُثمَّ َلَقَطعف
نَد ّللّا  َكَمَثل  آَدَم َخَلقَ : ) ىززبوله تعال يَسى ع    في بوله (5) (ُه م ن ُتَراب  ث مَّ َباَل َلُه ُكن َيَيُكونُ   نَّ َمَثَل ع 

 كلنا من آدم نحن       :(6) في بصيدته )العبد الجديد(
  وما آدم إال من تراب                                        

  فوقه تسرح ..قطعان الذئاب                                   

                                                 
 .470_467األعمال الشعرية الكاملة: (1)
 .37سورة اإلسراء: (2)
 .478األعمال الشعرية الكاملة: (3)
 .47سورة الحاقة: (4)
 .59سورة آل عمران: (5)
 .482_480األعمال الشعرية الكاملة: (6)
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 غيير أ اب اآلية القرآنية سوى  ذف ما يتعل  بعيسى عليه الس م   وكذلكويبدو انه   ت       
ب ية )كن ييكون(  واستبقى عملية كون آدم من تراب   لذلك من المألوف أن تسرح فوبه بطعان 

 الذئاب  ألنبا تسير فوي التراب.
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 محورة المباشرة الالقرآنية غير  المبحث الثالث :                       
 :  ثريا النص ــــ1
عد خا ية امتصاص القرآنية غير المباشرة المحورة امتصا ًا خا ًا   ألنه   يحيل على آيزة ت    

بعينبزززا   بزززل علزززى معزززان ربمزززا تكزززون مجلوبزززة مزززن آيزززات مختلفزززة متعزززددة   أو  نبزززا اخزززذ برآنزززي بعيزززد 
   (1)فززي شززعر مطززر ثمززاني مززرات فززي بصززائد  : )ثززورة الطززين( تسززتطيعه براعززة المبززدع   وبززد وردت

  (5)  و)عقوبزززززة  بلزززززيس((4) و) ززززز ة فزززززي سزززززورو(  (3)  و)لزززززيس بعزززززد المزززززوت مزززززوت ( (2)و)الجززززززاء(
 . (7)  و)الطوفان( (6)و)الحميم(

ززففززي بصززيدته )ثززورة الطززين( يمززتص م ززمون آيززة برآنيززة فززي بولززه تعززالى : )    ي َخَلَقُكززم مّ  ن ُرززَو الَّززذ 
َتُرونَ  نَدُ  ُثمَّ َأنُتمف َتمف ين  ُثمَّ َبَ ى َأَجً  َوَأَجل  مُّسمًّى ع    يقول: (8)(ق 

 وضعوني في إناء
 ثم قالوا لي : تأقلم 
 وأنا لست بماء 

   أنا من طين السماء
 وإذا ضاق إنائي بنموي  

 يتحطم                                         
                                           .... 

 خيروني بين موٍت وبقاٍء  بين أن أرقص فوق الحبل              
 أو ارقص تحت الحبل 

 فاخترت البقاء 
 قلت :أَُعدم 

 فاخنقوا بالحبل صوت الببغاء  
 وأمّدوني بصمت أبدي يتكلم  

نززاق  علززى الحيززاة الطرح الثززوري الززذي اختززار  الشززاعر الززذي ف ززل المززوت الوتظبززر القصززيدة بزز    
السززاكنة المكززررة لمززا يقولززه الفززارغون المخيّ ززرون   ورززو ببززذا ا متصززاص لززم يززدع اآليززة القرآنيززة تمتززد 

                                                 
 .17األعمال الشعرية الكاملة: (1)
 .25المصدر السابق: (2)
 .125السابق: (3)
 .146السابق: (4)
 .284السابق: (5)
 .344السابق: (6)
 .406السابق: (7)
 .76_71،وص:11، والصافات:7، والسجدة:12، وسور المؤمنون:2سورة األنعام: (8)
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وا ززدًا دلززل علززى ارتبززا  القصززيدة بثريارززا    عة فززي القصززيدة :لكنبززا أخززذت شززطراً علززى مسززا ة شاسزز
صززيدة عبززارة عززن تخييززر بززين ألن الق بززة وقيززدة بززين الثريززا والقصززيدة  ولكنززه لززم يززدل علززى وجززود ع

الموت والحرية والحياة والعبوديزة   فأختزار أو رمزا خيزر لزه مزن أن يصزبا ببلوانزًا يزربص فزوي  بزال 
كمزا يفعزل السلطان وبد جاءت اآلية الممتصة في القصيدة عبارة عّما يمكن أن نسميه  سن التعليزل 

  ألنزززه مزززن قزززين السزززماء وإ ا نمزززا  ألن اإلنزززاء المفتزززرل   يسزززع الشزززاعرالشزززعراء العزززرب القزززدامى 
 لعدم محدودية المبدع وعدم استعداد  للتأبلم كببلوان أو ببغاء .   فسيتحطم رذا اإلناء 

َعزُل ...)  التي تمتص اآلية القرآنية في بوله تعزالى:  (1)وفي ثريا  الثانية )الجزاء(    َفَمزا َجزَزاء َمزن َيفف
ززززفي  ف زززي الفحَ  زززنُكمف    َّ خ  زززا َ ل زززَك م  وَن   َلزززى َأَشزززدّ  الفَعزززَذاب  َوَمزززا ّللّاُ ب َغاف زززل  َعمَّ َم الف  َياَمزززة  ُيزززَردُّ نفَيا َوَيزززوف َيزززاة  الزززدُّ

َمُلززونَ  يحززاول أن يصززو  بصززيدته كلبززا ضززمن رززذا اإلقززار و  يتعززدى ثريززا نصززه   ويززدور    (2)(... َتعف
مززن العززراي  لززى الكويزز   لززى  مززداررا مززن خزز ل عقززد مقارنززة بززين بياتززين وسياسززتين عاشززارما الشززاعر

َم ييه الشاعر فقال :  (3)بريطانيا   وما بين رذين العالمين من اخت ف في األ عدة المختلفة ُ د 
 في بالد المشركين         
 يبصق المرء بوجه الحاكمين         
 فيجازى بالغرامة          
 ولدينا نحن أصحاب اليمين         

 يبصق المرء دماً 
 أيدي المخبرين  تحت

 ويرى يوم القيامة 
 عندما ينثر ماء الورد والهيل 

  –بال إذن -
 على وجه أمير المؤمنين  

ويبدو أن السخرية ما زال  وسزيلة يلجزأ  ليبزا الشزاعر مزن خز ل بولزه ممتصزًا آيزة برآنيزة أخزرى علزى 
متصبا مزن بولزه تعزالى التي يبقوله :ولدينا نحن أ حاب اليمين الرغم من مسا ة القصيدة الصغيرة 

زين  ) : ززَحاُب الفَيم  ززين  َمزا َأ ف زَحاُب الفَيم  متصززاص وبززد جزاء ا متصززاص اآلخزر تعميقززًا ل    (4). .. (َوَأ ف
األول الززززذي بززززدأ مززززن الثريززززا وسززززيطر علززززى القصززززيدة كلبززززا      بززززدم الشززززاعر معززززادً  معنويززززًا للجزززززاء 

 كما يأتي : بطريقتين من تغير المكان وتغير الجزاء جراء  لك و 
 المكان                                   العمل                        الجزاء  

                                                 
 .25ل الشعرية الكاملة:األعما (1)
 .85سورة البقرة: (2)
: 2004ينظررر عناصررر اإلبررداع فرري شررعر أحمررد مطر،كمررال أحمررد غنرريم، منشررورات ناظرين،مطبعررة سررتارة، (3)
54_58. 
 .34_27سورة الواقعة: (4)
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 في ب د المشركين               يبص  المرء بوجه الحاكمين         ييجازى بالغرامة   
                                                                                                                                                                                     ح  أيدي المخبرين   يبص  المرء دمًا ت   ثر ماء الورد                  ولدينا نحن أ حاب اليمين       ين

              )يقصد المسلمين(               والبيل ب    ن            
 على وجه أمير المؤمنين                               

وي    ان اخت ف المكان يرافقه اخت ف الفعل ففزي ارل المشزركين يبصز  وفزي ارل المسزلمين 
 ينثر ماء الورد ولكن الجزاءين يختلفان ضّدّيًا أي ا .  

ن سخريته غير مستغربة    لك انه من وليس بخاف أسلوب السخرية والتكبم في  لك   فبو )يرى :أ
خززز ل اسزززتقرائه لوابزززع شزززرائا المجتمزززع وجزززد أّن مزززن يحسزززنون السزززخرية واإلضزززحاك رزززم أكثزززر النزززاس 

 .  (1)امت ء بالحزن   ف حكه ضحك مّر من شدة البكاء( 
  نَُّه )  يتشرب م مون اآلية القرآنية في بوله تعالى : (2)وفي ثريا  الثالثة )ليس بعد الموت موت(   

يزى ر مًا َفح نَّ َلُه َجَبزنََّم َ  َيُمزوُت ف يَبزا َوَ  َيحف   التزي  زاول أن يشزيع خيوقبزا داخزل  (3)(َمن َيأفت  َربَُّه ُمجف
َ  َيززُذوُبوَن ف يَبززا الززنص الممززتص   وكززذلك  مززل العنززوان معنززى آيززة برآنيززة أخززرى فززي بولززه تعززالى:) 

ُو  َتَة األف َت    َّ الفَموف   وبد َأّخر الشاعر ثريا  الشعرية في بصزيدته ولزم يطلز  لبزا العنزان  (4)(...َلى الفَموف
في المقطعين األولين اللذين اخذ فيبما يغري في و ف  ال الذين نط  باسمبم والذين يظبزر أنبزم 

 الشعب بعامته الذي استخدم ال مير) نا ( للتعبير عنبم في القصيدة كلبا   يقول :
 ا سبايا نحن في أوطاننا صرن

 ومطايا للمطايا
 وعراة في العراء  

 وجياعاً فقراء 
 غير أنا    

  ننزف الثروة والزاد ألصحاب الحوايا                    
 وألصحاب الثراء 
 وكفاهم رحمة 

 أن  يتركوا من دمنا فينا ..بقايا 
 وكفاهم كرماً 

 أن يمنحونا الذل مّجاناً 
 وان يحتسبوا القهر عطايا 

 رقة  وكفاهم
 أن يمنحونا حق تقرير البكاء  

                                                 
 .48عناصر اإلبداع الفني في شعر أحمد مطر: (1)
 .127_125األعمال الشعرية الكاملة: (2)
 .74سورة طه : (3)
 .46سورة الدخان: (4)
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 وكفاهم عزة في ظلهم  
 أنّا تقدمنا كثيراً للوراء 

 وتقدمنا( د لة علىوواضا ضمير المتكلمين في )أوقاننا   و رنا   ودمنا   وفينا   ويمنحونا   

 ليه تعبير  بلسان أبناء جلدته وبومه . ويبدو أن رذا المقطع عبارة عن مدخل تعليلي لما سيصل  
 في مقطعه األخير المرتبط بثريا    وكذلك مقطعه الثاني   يختلف كثيرًا عن األول   يقول : 

 نحن في أوطاننا  
 نغرق في بحر لظى 
 لكننا نحلم بالدفء 

 ونشتاق إلى بعض الضياء 
 وعلى أجسادنا 

 نحن التقاة الشرفاء 
 تقطع النيران أمياال 

 لكي تدفىء أجساد البغايا 
 و سالحاً ولكي تغد

 يحرس الجزار من كيد الضحايا 
 فعلى رغم سواد الوجه منا  

 لم يزل بيت اله الخلفاء 
 ابيض الوجه .. صقيالً كالمرايا 

 لم يزل يُغسل بالزيت  
 على أيدي الرعايا 

 لم يزل يُمسح يومياً 
 بآالف القضايا 

 وبما يهرقه "األشراف" 
 من ماء الحياء 

 وعلى حّمارة القيظ  
 اء الخطايا برمض

 وعلى رنة ناقوس الرزايا  
 فوق  آبار الشقاء 

 لم يزل يرقد بيت هللا  
 محزوناً ..جريح الكبرياء 

 لم  يزل مرتدياً ثوب حداد                                    
 لم يزل تغسله منا دموع ودماء                                  

لمتكلمزززين   وبزززد خصزززص مسزززرح أ داثزززه فزززي الزززوقن العربزززي ولزززم يززززل يحزززاف  علزززى  زززيغة الجمزززع ل
 وبخا ة في ارل البي  الحرام المتشا بالسواد  دادًا في نظر الشاعر . 
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ونبرة المأساة في تصاعد بخزط مائزل نحزو بمزة مزا مزن خز ل معزاني القبزر والظلزم واسزت ب ا رادات 
شززاعررم الززذي بززدأ مقطعززه و زززن المقدسززات واليززأس الززذي و ززل   ليززه الجماعززة مززن خزز ل  ززوت 

 األخير بمثل بقوله : 
 بلغ السيل الزبى 

 ها نحن والموتى سواء 
 فاحذرونا يا خلفاء 

 ال يخاف الميَُّت المَوت 
 وال يخشى البالء 

 قد زرعتم جمرات اليأس فينا  
 فاحصدوا نار الغناء  

 وعلينا ..وعليكم 
 فإذا ما أصبح العيش 

 قريباً للمنايا  
ً فسيغدوا الش  عب لغما

 وستغدون شظايا 

ورزذ  رزي بمززة الخزط المائززل الزذي و ززل  ليزه التصززاعد الشزعوري مززن خز ل  شززد مجموعزة األعمززال 
ارزا القاررة والمحبطة في المقطعين األولين اللزذين تجسزدا فزي النبايزة التزي رجعز  بالقصزيدة  لزى  ثري

ا نتيجززة لمززا تقدمززه   والثريززا رنزز المرتبطززة معنويززًا ببززا فززي المقطززع األخيززر علززى أن رززذا المقطززع جززاء
  يخزاف )فزي الثريزا  (لزيس بعزد المزوت مزوت )تتكرر باخت ف في التركيزب ومحافظزة علزى المعنزى 

فززي القصززيدة مززع الحفززا  علززى النفزي فززي الحززالتين ونسززتطيع القززول  ن رنززاك ت  مززًا  (الميز  المززوت 
يزا ولزم للمنا جماعيزة ألن العزيش أ زبا بريبزاً  يةبين الثريا والقصيدة الموتية التي انتب  بنباية انفجار 

 يعد ثمة فا ل كبير. 
  فلم يزل البي  الحرام الزذي أورد  فزي بصزائد السزابقة  (1)أما في ثريا  الرابعة )  ة في سورو(    

مسيطرًا عليه   ألنه يدور في الشزيء الوا زد أو المعنزى الوا زد مزن عزدة وجزو    ويعالجزه بعزدة قزري 
 ا.  كما سيمر بن

والص ة ري رمز الجانب الرو ي فينا   ري الورود التي تنب  في النفس اإلنسانية من أثر اتصالبا 
بالمنززابع األزليززة الجميلززة منززابع ع   ورززي مقرونززة بززالثورة   ألن اإلنسززان الززذي يصززلي  زز ة كاملززة 

لكزن الشزاعر يمزتص    (2)األبعاد شاسعة التطلعزات   رزو اإلنسزان الزذي يعزرف الزرفض الحز  والثزورة

                                                 
 .148_146األعمال الشعرية الكاملة: (1)
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الخا ية الدينية الرو ية للص ة من خ ل بدسيتبا ثم يبين البون الشاسع بينبما  ين يتغيزر مكانبزا 
 فتتغير الص ة كلبا . 

ل ثمة مفاربة في ثريا بصيدته واستغراب بين الص ة وسورو   وان لم يكن للص ة مكزان خزاص ولع
 ببا   يقول : 

 أبصرت في بيت الحرام 
 ة )البيت الحالل( خليف

 متخففاً من لبسه ُزهداً  
 فليس عليه من كل الثياب 

 سوى العقال 
 قتضى حكم الشريعة خلعه  اولو 

 لرمى به 
 لكنه ..شرف الرجال 

 ورأيته يتلو على سمع الموائد
 ما تيسر من آللي 

و ليززه الحرمززة ورززوبززد اسززتخدم التوريززة فززي )بيزز  الحززرام ( د لززة علززى البيزز  الحززرام الززذي أسززبب ع ع
ة الكعبززة وبززين بيزز  الحززرام أي البيزز  الززذي يفعززل ييززه الحززرام ورززي اسززتعارة مرشززحة د لتبززا أن الخليفزز
كززان عاريززًا مززن لبسززه سززوى العقززال   فالشززاعر بززد وضززا د لززة المعنززى الثززاني ورززو كززون البيزز  بيزز  

  رام وموبقات   البي  الحرام المقدس ويستمر في سرد  .. 
 ى صالة السهو  من بعدما صل
 في "سوهو" 

  على سجادة مثل الغزال
 تنساب من فرط الخشوع 

 كحية فوق الرمال  
 تنأى 

 فيلهج بالدعاء لها  
 تعالي 
 تدنو ..

  فيشعره التقى باإلحوالل

ا ويؤيد فكرة الترشيا أي ا كون رذ  الص ة على سجادة ولكنبا ليس  تلزك السزجادة القماشزية   ألنبز
ه دعزاء اقببا فتأتيه   ألنبا امرأة ما  يلبج بالدعاء   والدعاء رنا تورية أي ا   ألنتنساب كحية ويخ

يبا   لبا با بتراب   وليس دعاء السماء   وما يعم  تلك الفكرة كون تلك المراة عارية ينظر  لزى ثزدي
 وما زال يسخر منه الشاعر من خ ل كلمة والدعاءو وكذلك وببلةو   يقول : 

 بلتين ويرى عليها ق
 فقبلة جهة اليمين
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 وقبلة جهة الشمال  
 وتهزه التقوى 

 فيسجد باتجاه القبلتين 
   فمرة لالبتهال
 ومرة لإلهتبال

 ويو ززف الشززاعر اإلمكانيززات اللغويززة مززع تغيززر المعنززى فززي كلمتززي ) ا بتبززال وا رتبززال ( المكززونتين
 لذلك .  غير موابعبا وتغير معانيبا تبعامن نفس الحروف مع ت

 والقصزيدة محافظزة علززى سزردرا ا نفزرادي علززى لسزان الشزاعر بطريقززة الزراوي العلزيم الززذي بزدأ بالفعززل
 )أبصرُت( المقرون بتاء الفاعل المتحد    يقول  : 

 لما رأى في مقلتي شرر انفعالي                                          
 قطع الفريضة عامداً 

 وأجاب من قبل السؤال  
 الي : على سؤ

 قد ّحرم هللا الربا   
 لكنني رجل 

 أوظف )رأس مالي(  
 مابين أجساد القصار  
 وبين أجساد الطوال 

 يا صاح   
 إن الفتح منهجنا الرسالي 

 أدري بأن الفتح يهلك صحتي 
 أدري  

 بأن السهد يذبل مقلتي  
 لكن من طلب العاُل 

 سهر الليالي  

َوَأَ ززلَّ ّللّاُ الفَبيفززَع  بززد ّ ززرم ع الربززا   مززن أبوالززه تعززالى:).... وبززد امززتص آيززة برآنيززة أخززرى فززي بولززه :
َبا  َم الرّ  ُرزَو وكذلك امتص في بوله : ورايته يتلو علزى سزمع الموائزد   مزن بولزه تعزالى: )   (1) ..(.َوَ رَّ

مف آَيات ه   نفُبمف َيتفُلو َعَليفب  يّ يَن َرُسوً  مّ  ُمّ  ي َبَعَث ف ي األف  .  (2).(..الَّذ 
ويظبززر أن القصززيدة بامزز  علززى التوريززات المسززتعملة فيبززا فززي بولززه : لكننززي رجززل أو ززف )رأس     

 الززذكري مززالي (   ألن رأس المززال رنززا يعنززي األمززوال المسززتعملة فززي التجززارة   ويعنززي اي ززًا الع ززو 
وبززين أجسززاد للرجززل فززي اللبجززة العاميززة العرا يززة   ومززا يرشززا  لززك رززو تو يفززه بززين أجسززاد القصززار 

 الطوال . 

                                                 
 .275سورة البقرة: (1)
 .2، والبينة:11، وسورتي الطالق:2سورة الجمعة: (2)
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لمزززدن لأمززا التوريززة األخيززرة فززي بولززه :  ن )الفززتا ( منبجنززا الرسززالي والفززتا رنززا رززو الفززتا القززديم     
واألمصززار فززي تززاريب اإلسزز م والفززتا أي م مسززة النسززاء الززذي يرشززحه بولززه :أدري بززأن الفززتا يبلززك 

ه مزع بيز  شزعري أ زبا مزثً  ييمزا  حتي   أدري بزأن السزبد يزذبل مقلتزي   وينبزي بصزيدته بتنا ز
 بعد كما سيمر بنا في محله.  

ويظبزر أن الثريززا عبززرت عززن القصززيدة كلبززا مززن خزز ل المفاربززة التززي سززاببا للصزز ة فززي كونبززا فززي   
سورو   وبد أتى بمعظم أفعال الص ة مبثوثة في بصيدته مثل : يتلو   يلبج بالدعاء   يسجد  وفي 

  التززي يسززتو يبا مززن بصززة  بلززيس فززي القززرآن الكززريم وبخا ززة فززي (1) لززيس(ثريززا  الخامسززة )عقوبززة  ب
ل يَس بوله تعالى: ) ُجُدواف آلَدَم َفَسَجُدواف    َّ   بف   يحاول أن يدور في فلك تلزك  (2)(...َوإ  ف ُبلفَنا ل لفَمَ ئ َكة  اسف

 العقوبة   عقوبة الكفر وما تبعبا من قرد  من الر مة   ويقول : 
 إبليس خليلته  طمأن 

 ال تنزعجي يا باريس 
 إن عذابي غير بئيس 

 ماذا يفعل بي ربي في تلك الدار ؟ 
 هل يدخلني ربي ناراً ؟ 
 أنا من نار هل يبلسني ؟ 

 أنا إبليس  
 قالت :دع عنك التدليس 

 أعرف أن هراءك هذا للتنفيس 
 هل يعجز ربك عن شيء ؟؟ 

 ماذا لو علمك الذّوق ، 
 يس وأعطاك براءة قد

 وحباك أرق أحاسيس 
 ثم دعاك بال إنذار .. 

 أن تقرأ شعر أدونيس ؟                                          
ويظبر أن القصيدة عبارة عن محاورة بزين الززوج وزوجزه   ويبزدو  لزك مزن خز ل  ديثزه وخطابزه    

الخلفيزة القرآنيزة لقصزة لبا ومن خ ل )بال (   ويبدو أي ا أنه استمد بصة بصيدته من امتصزاص 
  وكزذلك القصزة مشزبورة فزي المزورو  الحكزائي العربزي  (3) بليس و كايتزه المشزبورة مزع آدم وزوجزه 

عن بصة ادعاء ا درم : انه   ا كان  بليس من نار فكيف يعذب ببا وما فعله ا درم ببزذا المزدعي 
مززن قززين وكززذلك  بلززيس مززن ضززربه بحجززارة وبززال لززه :انززك تألمزز  وعززذب  بززالطين مززع انززك مخلززوي 

 والنار .  
                                                 

 .285_284األعمال الشعرية الكاملة: (1)
 .34سورة البقرة: (2)
 .26_25ينظر سورة البقرة: (3)
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لكن المحسوب للشاعر انه ابتكر إلبليس عقوبات وعذابات جديدة غير مدعياته بكونزه مزن نزار      
س وكونه  بليس ف  تغر  النار و  ا ب س   ومن تلك الطري الحديثة ما جزاء علزى لسزان زوجزة  بلزي

ار :) بززاك أري أ اسززيس ثززم دعززاك بزز   نززذ:) مززا ا لززو علمززك الززذوي وأعطززاك بززراءة بززديس(   وكززذلك 
 الشاعر العربي المعا ر والنابد علي ا مد سعيد .  ينبز رو.أن تقرأ شعر أدونيس(  و 

وفززي  لززك د لززة علززى أن العقوبززات مززن الممكززن أن تكززون عصززرية ابتكررززا الشززاعر   ألن الصززبر    
لشاعر عقوبة جديدة إلبليس    بران :  بر على ما تحب و بر على ما تكر    ورذا ما ابتر ه ا

الجو بزوري عقوبة  و ية فنية را ية   وبد دارت بصيدته في فلك ثريا  ولزم تتعزدارا   ولكنبزا لزم تتقيزد 
ألفززا  القرآنززي للعقوبززة   بززل أضززاف  عليززه مقززابً  جديززدًا بشززريًا لر يززة الشززاعر للعقوبززة وبلغززة بسززيطة و 

 سلسلة بعيدة عن التعقيد . 
  التززي يمززتص فيبززا مززن اآليززة القرآنيززة الكريمززة فززي بولززه تعززالى :   (1)لسادسززة )الحمززيم(أمززا ثريززا  ا    
ُفززُرونَ  )... ززيم  َوَعززَذاب  َأل ززيم  ب َمززا َكززاُنواف َيكف ززنف َ م  يَن َكَفززُرواف َلُبززمف َشززَراب  مّ    فقززد بززدم الشززاعر فيبززا  (2)(َوالَّززذ 

لقزائم علزى ال زربة األخيزرة فزي الشزطر األخيزر معادً  شعوريًا لبذا المعنزى مزن خز ل بنزاء القصزيدة ا
كمززا رززو ديدنززه فززي بصززائد كثيززرة مززن شززعر    فقززد كانزز  ا شززطر السززابقة علززى الشززطر الخززاتم كلبززا 
 تشويقًا وتعميقًا لمعنى أّخر  الشاعر للنباية   ليرسم  لك العذاب الحميم   والحب القاتل   يقول : 

 سمه..تنطفيء األحداق  حين أطالع ا                                         
 وحين أكتب اسمه ..تحترق األوراق 

 .يلذعني المذاق .سمه وحين أذكر ا
 وحين اكتم اسمه..أحس باختناق 

 وحين انشر اسمه ..تنكمش اآلفاق  
 وحين أُطبق اسمه ..ينطبق اإلطباق

 يا لألسى منهُ؛عليه ، دونه ، فيه ، به !  
 كم هو أمر شاق 

 َمل العراق أن اح

علززى أن التكززرار الموجززود فززي القصززيدة جززاء نتيجززة لحاجززة نفسززية اسززتدعته   ألنَّ ال زمززة التززي مززع 
 .   والتأثر بالقرآن بعيد المنالالمكرر تتغير بتغير الفعل المصا ب للمكرر 

ن خززر رززو معنززى الحميميززة ورززو درجززة مززآو  يفوتنززا القززول أن ثريززا  مززن الممكززن أن تتحمززل معنززى    
درجززات الحززب   وتكززون بززذلك خارجززة عززن الثريززا القرآنيززة  ولكننززا وجززدنا أنبززا ابززرب للمعنززى القرآنززي   

                                                 
 .345_344األعمال الشعرية الكاملة: (1)
 .4سورة يونس: (2)
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لززذلك رجحنارزززا   علمززا أن رنزززاك )اشززتراكا( فزززي المعنيززين فالحميميزززة فززي كليبمزززا رززي نزززوع مززن أنزززواع 
 العذاب ولكن باخت ف الطريقة والدرجة . 

َسلفَنا : )    تحمل المعنى آيتين برآنيتين في بوله تعالى (1)في ثريا  السابعة واألخيرة )الطوفان(     َفَأرف
َبُرواف َوَكزاُنواف بَ  زَتكف زَ ت  َفاسف َم آَيزات  مَُّفصَّ َع َوالزدَّ زَفاد  زَل َوال َّ ُم الطُّوَفاَن َوالفَجَراَد َوالفُقمَّ ينَ َعَليفب  زر م  مزًا مُّجف    (2)(وف

َسلفَنا ُنو ):  وبوله تعالى  زيَن َعامزًا َفَأَخزَذُرُم الطُّوَفزاُن َوَلَقدف َأرف س  مف َألفزَف َسزَنة     َّ َخمف زه  َفَلب زَث ف زيب  م  ًا   َلزى َبوف
  يحاول أن ي ع الثريا معادً  نفسيًا لما يجول في نفسه مزن فخزر واعتززاز وعلزو    (3)(َوُرمف َ ال ُمونَ 

م تتشزرب القصزيدة و  توجزد كبيززر ي زا يه    الطوفزان الزذي يفزور فزي داخلزه   ويظبززر أن القرآنيزة لز
 التاريخي . –ع بة لما يدور في القصيدة بما يت منه الطوفان بمعنا  القرآني 

وإ ا تتبعنزززا القصزززيدة نجزززد  يعقزززد مقارنزززة بينمزززا  ّطمزززه ويحطمزززه علزززى الزززرغم مزززن  زززغر  فزززي كزززل   
 المقاسات      انه يبّد كبررم وكبرياءرم   يقول :

 أنتم بأعلى شرفة 
 أدنى حفرْة أنا ب

 انتم لديكم معول  
 أنا لدي ابرْة 

 لكم لهيب مدفع ..ولي وميض فكرْة 
 فلنَر .أنتم أم أنا 

 من سوف يبلغ الُمنى ؟ 
 ولنر ..في أي يٍد 

 سوف تكون القدرة ؟ 
 في عالم أعراُضهُ 
 معروضة لألجرة  
 يمكنكم أن تشتروا 
 بالمال.. كل نبرْة 
 ولكن يراعي الذي 
 ْه يشرب مني حبر

 سوف يبث صرختي 
 في صمت كل قطرةْ 

 وسوف ينهض الصدى 
 منها ..بكل ذّرةْ 

 وصوُت كل ّ  ذّرْة 
 سوف يكون ثورةْ 

                                                 
 .407_406األعمال الشعرية الكاملة:( 1)

 .133سورة األعراف: (2)
 .14سورة العنكبوت: (3)
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.    .    .  .  
 قد قام سد مأرب 

 وأقعدته فأرةْ 
 فأي سد عندكم  
 يملك سد الثّغرْة 
 أمام نفس حّرةْ 

 البنية الرئيسة  :-2
ي علزى الزنص القرآنزي علزى نحزو  يميزل  لزى المحافظزة  نتاجية تتحق  )باتكاء النص الشزعر ري     

علزززى البنيزززة التعبيريزززة القرآنيزززة      يزززذوب الزززنص القرآنزززي فزززي الزززنص الشزززعري وربمزززا ت زززيع المعزززالم 
  فتتمزارى األ زول (1) الشكلية)اللفظية( للنص الساب    ويتم  خ اعبا  لى النس  الشعري الجديد (

ل فزززي ع بزززة وتعزززال  و مزززع الزززنص القرآنزززي      يتمزززارى الزززنص وتنزززدمج باإلبزززداع الجديزززد )الزززذي يزززدخ
الداخل في النص المسزتقبل   علزى  يزأة تعيز  عمليزة التزرابط التنا زية بزين المرجزع والزنص الشزعري 

 .   (2)برائيًا (
بارىء فطن يقز  يسزتطيع اكتشزاف جزذور تلزك  ت والفرز في رذا النمط  لىوتحتاج عملية ا لتفا    

–غيززر السززطحية  وغيززر المباشززرة مززن خزز ل فطنتززه وخبرتززه  ودرايتززه بززالنص السززاب  ا سززتلبامات 
 القصيدة .–والنص ال    -القرآن
عزد  على استلبام الخا ية القرآنية بطريقزة فنيزة تب-الشاعر–كما يدل رذا النمط على بدرة المبدع    

 عن اآلليتين سابقتي  الذكر في المبحث األول والثاني . 
وفز  رزذ  اآلليزة يعنزي عمليزة مشزاركة القزارىء المبزدع فزي علزى ية براءة النص المستو ي  ن عمل   

َوإ  ف َبزاَل ُموَسزى ل َفتَزاُ  َ  َأبفزَرُح َ تَّزى  نتاج النص من خز ل اسزتج به للزنص القرآنزي كقولزه تعزالى  : )
َي ُ ُ باً  َريفن  َأوف َأمف   َمَع الفَبحف ُلَب َمجف  : (4)عر في  بصيدته)عقوبات شرعية(  في بول الشا (3)(َأبف

 أمر الوالي بإعدامي 
 ألني لم اصفق                                      
 -عندما ّمر-                                       
 ولم اهتف                                         

   ولم أبرح مكاني                                     

                                                 
 التناص في شعر حميد سعيد،يسرى خلف حسين، رسالة ماجستير،اشراف د.ابتسام عبد(1)

 .28: 2002الستارمحمد ،كلية التربية ابن رشد ،جامعة بغداد،
 .54القرآنية في شعر الرواد: (2)
 .60سورة الكهف: (3)
 .12األعمال الشعرية الكاملة: (4)
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 فالظزارر أن الع بززة غيززر كبيززرة بززين الززنص وغيزر  ززاررة وغيززر مباشززرة   بززل شززديدة ا بتعززاد        
عززن الم  ظززة   لكززن  لززك   ينفززي وجززود الوشززائج بززين النصززين مززن خزز ل )  ابززرح( برآنيززًا   )ولززم 

 .رلية اي ا وان كان  مفردات جاأبرح( شعريًا   مع م  ظة تغير أداة النفي من ) (  لى )لم( 
الززذي ي  يزززه  ى الززنص القرآنزززي فسززوف ن  زز  الزززايفززح ا عكسززنا الطريقزززة وبززدمنا  كززر القصزززيدة علزز
 يقول: (1)القارىء والبا ث   ففي بصيدة )الحبل السري( 

 أدري بأّن الثار 
 سحابة تحبل باألعذار 

 سيزأر الرعد..ولكن بعده 
 ستهطل األمطار 

 صمنا مدى الدهر  
 فطار وصومنا ظل هو اإل

فالقرآنيززة غيززر المباشززرة المحززورة بززد  بززرت علززى سززطا الززنص بشززكل   يسززيطر علززى البنيززة        
ي التعبيريزة ف )السززحاب   والرعززد   والصززيام( تعززد ر وسززًا اشززارية غيززر أنبززا   تحيلنززا  لززى نززص برآنزز

جزع  لزى بزدرة معين ا ومع رذا فبي تخص المعجم القرآني وبد اشزترك  فيبزا غيزر آيزة وا زدة ورزذا را
 الشاعر على دمج البنى القرآنية و ياغتبا من جديد بما يت ءم ونصه الشعري . 

ولكن تلك اآللية بد تكون بطريقة ابل ابتعادًا عن الوضوح  فليس رنالك م ياس ربمي سوى     
ر آخأشياء  يحكمبا التذوي أكثر من أي شززيء  ذي بد يعتمد في بعض األ يان علىمنبج التبانن ال

  وفي رذ  الحال يكون الو ول  لى مرجعية النص ومورد  أسبل   ولكنه   يخرج عن رذ  اآللية 
   يقول في القصيدة نفسبا : 

 ال ترجموا زانية ثابتة العهر 
 بل وفروا الحجارة 

   لحبلها السري

ل زُدوا ُكزلَّ ورو امتصاص غير مباشر لقوله تعالى : ) َازَة َجلفزَدة  الزَّان َيزُة َوالزَّان زي َفاجف نفُبَمزا م  زد  مّ   (2)..(.َوا  
  وربما خلط رذا المفبوم بمزا ُأثزر عزن  ادثزة مزريم المجدليزة التزي أرادوا رجمبزا بعزد خطياتبزا   فقزال 

متنع الجميزع وتابز  و زارت ن مزنكم بز  خطيازة فليرمبزا بحجزر فزالبم المسيا عليه الس م : مزن كزا
 .  (3)من الزاردات

                                                 
 .14األعمال الشعرية الكاملة: (1)
 .2سورة النور: (2)

 

جيلين ،عبدالمنعم جبار عبيد  شخصية الرسول محمد ص في الشعر العربي الحديث في العراق بين :ينظر (3)
 ومصدره.151: 1998،رسالة ماجستير،اشراف د.ابتسام عبدالستار محمد، كلية التربية ابن رشد ،جامعة بغداد،
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 :  (1))ا بك(ويقول في بصيدته 
 يا وطني ضقت على مالمحي  

 فصرَت في قلبي 
 وكنت لي عقوبة 

 وأنني لم اقترف سواك من ذنب 
 ... 

 طردتني 
 فكنت أنت خطوتي 
 وكنت لي دربي 
 وعندما صلبتني 

 أصبحت في حبّي  
 معجزة 

 حين هوى قلبي ..فدى قلبي!                                           

د  لى  دخال ألفا  برآنية بصورة جزئية   تسزيطر علزى الزنص بأكملزه  ورزو علزى نحزو فالشاعر يعم
    ويكزون الحيزز ززززان النص ال    يحمل جززءًا مزن ملفو زات الزنص الساب)  التناص الجزئي ورو

 (2)الذي يشغله النص الساب  في بنية النص ال    ضيقًا   و يمنته على النص ال    محزدودة( 
َيَم ا في نصه الشعري وييه تناص مع بوله تعالى: )ورذا واض يَسى ابفَن َمرف يَا ع  مف   نَّا َبَتلفَنا الفَمس  ل ب  َوَبوف

 ..  وعنـدما صـلبتني    والتناص في بوله : (3).. (.َرُسوَل ّللّا  َوَما َبَتُلوُ  َوَما َ َلُبوُ  َوَلزك ن ُشبّ َه َلُبمف 
 لى صلبي سامحك هللا ع :وكذلك في بوله .   

وتندرج ضمن رذ  اآللية أي زا  شزاراته  لزى ألفزا  برآنيزة غيزر مخصو زة بآيزة معينزة ولكنزه يسزتقيبا 
 : (4) من الجو القرآني العام في بصيدته )شكوى باقلة(

 بيني وبين قاتلي حكاية طريفة  
 فقبل أن يطعنني 

 حلفني بالكعبة الشريفة 
 أن اطعن السيف أنا بجثتي 

 وكفه ضعيفْة فهو عجوز طاعن 
 حلّفني أْن احبَس الدماء

 عن ثيابه النظيفْة 
 فهو عجوز مؤمن

 سوف يصلي بعدما يفرغ من 
 تأدية الوظيفة 

                                                 
 .31األعمال الشعرية الكاملة: (1)
التناص في شعر العصر األموي،بدران عبدالحسين حمود البياتي ,أطروحة دكتوراه،اشراف د. عمر الطالب،  (2)
 .68: 1997ية اآلداب,جامعة الموصل، كل

 .157سورة النساء :  (3)
 .35األعمال الشعرية الكاملة :  (4)
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 .  وان كان    تعني تنا ا مطلقاومن تلك األلفا  )الكعبة   مؤمن   يصلي(
بصزيدة وا ززدة  وفز  اآلليزة القرآنيزة نفسزبا فزيعلززى وبزد يكثزف الشزاعر تلزك ا سزتلبامات البعيزدة      

زن )التي يستلبم فيبا بوله تعزالى  :    (1)كما فعل في بصيدته )انحناء السنبلة( نَسزاَن م  َنزا اإل  َوَلَقزدف َخَلقف
زززُنون   زززنف َ َمزززح  مَّسف ُل ز لفَزاَلَبزززا  وبولزززه تعززالى  ) (2)(َ لفَصززال  مّ  َرف َلززز   األف )...  :  وبولزززه تعزززالى (3)(  َ ا ُزلفز 

ززَوا  ززُل الصَّ س  ززيُب ب َبززا َمززن َيَشززاُء َوُيرف َ  َيُيص    ولكززن نجا ززه موبززوف علززى توزيعززه تلززك المززوارد  (4)..(.ع 
 وف  ا تياج المعنى لذلك   يقول: على بطريقة  كية على المسا ة الشعرية و 

 أنا من تراب وماء  
   ... 
 ألن التراب صميم البقاء  
 وان الخطى زائلْة   
 ولكن إذا ما حبستم    
 واء بصدري اله  
 سلوا األرض   
 عن مبدأ الزلزلْة؟  

 سلوا عن جنوني ضمير الشتاء  
 أنا الغيمة المثقلْة 
 إذا جهشت بالبكاء 

 فان الصواعق 
  في دمعها مرسلةْ 

ويبزززدو انزززه ابتسزززر مفبومزززات اآليزززات الكريمزززات واعتمزززد علزززى القزززارىء الزززيق  ومخزونزززه  لتقزززا  تلزززك 
َفح نَّزا  .ما من آية أخرى غير ما  كرنا  مثل بوله تعزالى  : )..اإلشارات وإكمال المعنى من عند    رب

َفة  ُثمَّ م نف َعَلَقة   ن ُتَراب  ُثمَّ م ن نُّطف َناُكم مّ   في ا ستلبام األول مثً  . (5) ..(.َخَلقف

 ن القرآنيززة فززي رززذا المحززور عبززارة عززن مفززاتيا مختزنززة ومشززحونة تحمززل كززل منبززا د  تبززا فززي     
 :  (6) لى آية أو آيات متعددة كقوله في بصيدته )تسا  ت( اإلشارة

   كيف سندخل حرباً هذه المرةْ 
 ما دامت امتنا الحرْة 
 تنجب عشرة أبطال 

 كي تقتل منهم عشرْة؟ 
 كيف سنجني ثمراً 

                                                 
 .45: األعمال الشعرية الكاملة(1)
 .26سورة الحجر: (2)
 .1سورة الزلزلة: (3)
 .13سورة الرعد: (4)
 .5سورة الحج: (5)
 .53األعمال الشعرية الكاملة: (6)
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 والبذرة مازالت بذرْة .؟ 
 كيف سنجني شهداً ؟ 
 والبذرة في يدنا مّرْة ؟ 
  يا وعد هللا ..ويا نصرهْ 

 كيف ستسلم هذي الّجرْة ... 
 مادام اإلنسان لدينا 
 يولد يحمل قبره ؟؟ 

فان عبارته الشعر ؟ )يزا وعزد ع ..( تحمزل غيزر آيزة برآنيزة منبزا بولزه تعزالى: )والزذين آمنزوا وعملزوا 
الصالحات سندخلبم جنات تجري من تحتبا األنبار خالدين فيبزا أبزدا وعزد ع  قزًا ومزن ا زدي مزن 

ززَرى َكززاف َرة  . وبولززه تعززالى: ) (1)(ع بززي  َتَقتَززا ف َاززة  ُتَقات ززُل ف ززي َسززب يل  ّللّا  َوُأخف َبززدف َكززاَن َلُكززمف آَيززة  ف ززي ف َاتَززيفن  الف
ر    َمن َيَشاُء  مف َرأفَي الفَعيفن  َوّللّاُ ُيَؤيّ ُد ب َنصف ثفَليفب  َنُبم مّ   . (2) .(..َيَروف

آيززة ببدعززة فززي رززذا المبحززث   ألن رززذ  اآلليززة رززي اإلتكززاء  ولززيس اختيززار مجموعززة آيززات أو غيززر  
علزى خا زية برآنيزة بعيزدة المتنزاول   بزد تمزّ  بصزلة آليزة وا زدة أو آليتزين أو لمجموعزة آيزات علززى 

 زجز  يم (3)وف  نسيجبا الشعري المعجمي وبنائبا التركيبي ود لتبا   ففي بصيدته )اعترافات كّذاب(
ف رف َلَنززا ُ ُنوَبَنززا َوب َنززا األولززى بولززه تعززالى  : ) فززي ا سززتلبام بززين آيتززين يَن َيُقوُلززوَن َربََّنززا   نََّنززا آَمنَّززا َفززاغف الَّززذ 

ل َنززا َربََّنززا َوَ  )...َ   وبولززه تعززالى: (4) (َعززَذاَب النَّززار   ززن َببف يَن م  ززرًا َكَمززا َ َملفتَززُه َعَلززى الَّززذ  َنززا    ف ززلف َعَليف م  َ  َتحف
لفَنا َما  َنا ُتَحمّ  َ مف ف رف َلَنا َوارف ُف َعنَّا َواغف    في بوله :  (5)..(.َ  َقاَبَة َلَنا ب ه  َواعف

 بملء رغبتي أنا       
 ودونما إرهاب      

ترف اآلن لكم بأنني كذاب وقفت طول األشهر المنصرمْة             اع 
 أخدعكم بالجمل المنمنمْة 
 وأدعي أني على صواب 

 لتي وها أنا أبرأ من ضال
 قولوا معي : اغفر وتب  

 يا ربُّ يا تواب .  

 يقول :  (6)وفي بصيدته )دوائر الخوف( 
 أهرب نحو هللا 
 أدور حول بيته 

 اسّمر اليدين فوق بابه 

                                                 
 .122سورة النساء: (1)
 .13ورة آل عمران:س (2)
 .61_59األعمال الشعرية الكاملة: (3)
 .16سورة آل عمران: (4)
 .286سورة البقرة: (5)
 .63_61األعمال الشعرية الكاملة: (6) 
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 أقول :يا هللا
 أصيح :يا هللا  
 أصرخ :يا هللا  

  يخاف صوتي من فمي
 فيختفي صداه؟ 
 والباب صمٌت 

 ودم يسيل من أعاله 

رت القرآنيززة غيززر المباشزززرة المحززورة عززن قريزز  اسزززتعمال األلفززا  القرآنيززة  فالشززطر الثانززززي فقززد سززيط
َتَمَر َفزَ  ُجَنزاَح َعَليفزه   : (يتناص مع بوله تعالى َوَة م ن َشَعآئ ر  ّللّا  َفَمنف َ جَّ الفَبيفَ  َأو  اعف َفا َوالفَمرف   نَّ الصَّ

َمزززا َوَمزززن َتَطزززوََّع خَ  َف ب ب  َولفُيوُفزززوا  )...  كمزززا يتنزززاص مززززع بولزززه  :  (1)(يفزززرًا َفزززح نَّ ّللّاَ َشزززاك ر  َعل زززيم  َأن َيطَّزززوَّ
ُفوا ب الفَبيف   الفَعت ي      فقد امتص الصياغة القرآنية و ولبا  لى سزياي منبثز  مزن نزص  (2)(ُنُذوَرُرمف َولفَيطَّوَّ

.وبزززد يسزززتدعي الموبزززف الشزززاعر فزززي بنيزززة شزززعرية اختزلززز  بخا زززة فزززي بولزززه : )أدور  زززول بيتزززهو( 
الشعري استح ار  آيتين كريمتين والمزج بينبما واستخ ص بنية ثالثة ري البنيزة الشزعرية فزي بولزه 

 :  (3)في بصيدته )مصادرة(
 إن شئت أن تنجو من النحس

 وان تكون شاعراً محترم الحس 
 سبّح لّرب "العرش" 
 واقرأ آية الكرسي  

َلزى) اسزتلبام لقولزه تعزالى: العرش (   ففي بوله  : )سبا لربّ  َعف زَم َربّ زَك األف   وبولزه تعزالى  (4) (َسزبّ ا  اسف
ُفونَ ) َما آل َبة     َّ ّللاَُّ َلَفَسَدَتا َفُسبفَحاَن ّللاَّ  َربّ  الفَعرفش  َعمَّا َيص    ولكن الشاعر عمد  لى  (5)(َلوف َكاَن ف يب 

ثز   آيزات برآنيزة فزي شزطر وا زد كمزا فعزل تمويه النص  وربما بصد  لزى أكثزر مزن  لزك باسزتدعاء 
زم  َربّ زَك الَّزذ ي َخَلز َ في بوله : )وأبرأ آية الكرسي (   التي يستلبم أبواله تعالى : ) زَرأف ب اسف َوآَيزة    و) (6)(ابف

ل ُمونَ  نفُه النََّباَر َفح َ ا ُرم مُّظف َلُب م  ُل َنسف يُطوَن ب شَ  )... :  و (7)(لَُّبمف اللَّيف زه     َّ ب َمزا َشزاء َوَ  ُيح  لفم  زنف ع  ء  مّ  يف
يُُّه  س  َع ُكرف  .  (8)..(.َوس 

                                                 
 .158سورة البقرة: (1)
 .29سورة الحج: (2)
 .89_88األعمال الشعرية الكاملة: (3)
 .1سورة األعلى : (4)
 .22سورة األنبياء: (5)

 .1العلق:سورة ( 6)
 .37سورة يس: (7)
 .255سورة البقرة:  (8)
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وفززي بعززض األ يززان يميززل  لززى تغييززب اللفزز  القرآنززي ويحززور  تحززويرًا غيززر مباشززر كمززا فززي بصززيدته   
 :  (1))واع  السلطان( 

 حدثنا اإلمام  
 في خطبة الجمعْة 
 عن فضائل النظام  

 والصبر والطاعة والصيام 
 ما معناه : وقال 

 إذا أراد ربنا  
 مصيبةً بعبد ابتاله 

 بكثرة الكالم 

ززَرَمن  ) :و لززك يحمززل معنززى بولززه تعززالى َمززُه َيَيُقززوُل َربّ ززي َأكف َرَمززُه َوَنعَّ ززَتَ ُ  َربُّززُه َفَأكف نَسززاُن   َ ا َمززا ابف ززا اإلف   .َفَأمَّ
َبزززُه َيَيُقززز زف زززَتَ ُ  َفَقزززَدَر َعَليفزززه  ر  زززا   َ ا َمزززا ابف  ففزززي الزززنص القرآنزززي تبيزززين لعزززدم رضزززا  (2) (وُل َربّ زززي أََرزززاَنن  َوَأمَّ

اإلنسان وعدم شكر    أما في النص الشعري فالمصيبة ري كثرة الك م   ورو رمزز  لزى ضزرورة كزتم 
 الصوت بسبب السلطان الذي تحد  واعظه ببذ  النصيحة . 

المحزورة علزى شزكل  شزارات متداخلزة  تظبر القرآنية غيزر المباشزرة  (3) وفي بصيدته ) ديقة الحيوان(
 في النص الشعري : 

 في جهة ما 
 من هذه الكرة األرضيْة 

 قفص عصري لوحوش الغاب  
 فيه قرود أفريقيْة 

 ربطت في أطواق صهيونيْة 
 ترقص طول اليوم على األلحان األمريكيْة  

 فيه ذئاب 
 تعبد رب ))العرش(( 
 وتدعو األغنام إلى هللا 

 المحراب   لكي تأكلها في

والظزززارر أن اإلشزززارات مزززن خززز ل : )تعبزززد   ورب   والعزززرش   وع   والمحزززراب( رزززي تشزززّرب     
  فالشطر الخامس مزأخو  مزن وتحتمل عدم برآنيتبالخا ية القرآنية من النمط غير المباشر المحور 

ونستطيع تلمس المعنى    (4)( َربُّ الفَعرفش  الفَكر يم  َفَتَعاَلى ّللاَُّ الفَمل ُك الفَح ُّ َ    َلَه    َّ ُروَ بوله تعالى : )

                                                 
 .93األعمال الشعرية الكاملة: (1)
 .16_15سورة الفجر: (2)
 .108_106األعمال الشعرية الكاملة: (3)
 .117سورة األنبياء: (4)
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المأخو  من خ ل كلمة وا دة وتأتي معان  مرادفة لبعض كلمات السياي األخزرى والعبزرة فزي التشزابه 
 :  (1)المعنوي   اللفظي الذي يشير  لى النص القرآني   كما فعل في بصيدته )أبزام قوال(

 الهالل  هو منذ البدء ألقى نجمة فوق
 ومن الخير استقال 

 هو إبليس 
 فال تندهشوا  

  لو أن إبليس تمادى في الضالل

يَن ففزي الززنص اسزتلبام لقولززه تعزالى  : )    د  ززاج  ل ززيُس َمززا َلزَك َأ َّ َتُكززوَن َمزَع السَّ َبزاَل َلززمف َأُكززن  .َبززاَل َيزا   بف
ززنف َ َمززح   ززن َ لفَصززال  مّ  تَززُه م  ززُجَد ل َبَشززر  َخَلقف َسف ززُنون   ألّ  ززيم  . مَّسف نفَبززا َفح نَّززَك َرج  ُرجف م    ويبززدو أن  (2)(َبززاَل َفززاخف

  بليس  وف  على اسمه ولكن المسمى  بد تغير في النص الشعري  ألنه يدل على  اكم ما . 
وتمتاز رذ  اآللية بأنبا بعيدة المأتى أ يانا فقد يورد  الشاعر  شارات ولمحزات تشزير  لزى الزنص     
تحتززاج  لززى  لمززام بززالنص   يقتصززر علززى ن بصززورة  ززعبة ا كتشززاف   كبيززرة التبززانن   قرآنززي ولكززال

 : (3)براءته لكن بب مه وفبمه والتقا  تلميحاته   و لك ما فعله في بصيدته )بوابة المغادرين(
 ملك كان على باب السما                                                

 ائرْة  يختم أوراق الوفود الز  
 طالباً من كل آت نبذة مختصرةْ 

َما زززذ  فالشزززطر األول ييزززه تشزززّرب لقولزززه تعزززالى: ) َبُبمف َيوف َش َربّ زززَك َفزززوف زززُل َعزززرف م  َجائ َبزززا َوَيحف َوالفَمَلزززُك َعَلزززى َأرف
علززى المغززادرين والززراجعين بمثابززة الملززك ررززن  شززارته   وبززد  ززّور المعنززى وجعززل المسززؤول (4)(َثَمان َيززة  
 وأمر .  
تبقززى  ويعمززد الشززاعر  لززى تفكيززك البنيززة القرآنيززة الدالززة علززى الززنص القرآنززي   ولكززن الززروح القرآنيززة    

 مسيطرة على النص   فقد  ور اآلية تحويرًا عميقًا ومزجبا في تركيبه الجديد على نحو غيزر مباشزر
 محور في بوله من القصيدة نفسبا : 

 قال آت : أنا من تلك الكرةْ 
 منذ قليل   كنت في طائرة

 غير أني 
 قبل أن يطرف جفني  

 جئت محموالً هنا فوق شظايا الطائرةْ   

                                                 
 .111_109األعمال الشعرية الكاملة: (1)
 .34_32سورة الحجر: (2)
 .114_112األعمال الشعرية الكاملة: (3)
 .17سورة الحاقة: (4)
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زَل فالشطران األخيران يحي ن على بوله تعالى  : )    َن الفك تَزاب  َأَنزا آت يزَك ب زه  َببف لفم  مّ  نَدُ  ع  َباَل الَّذ ي ع 
َتق ّرًا  ُفَك َفَلمَّا َرآُ  ُمسف َتدَّ   َليفَك َقرف ُفزُر َوَمزن َشزَكَر َأن َيرف زُكُر َأمف َأكف ُلزَون ي َأَأشف زل  َربّ زي ل َيبف زن َف ف نَدُ  َباَل َرَذا م  ع 

ه  َوَمن َكَفَر َفح نَّ َربّ ي َغن يب َكر يم   س  ُكُر ل َنفف فالنص القرآني موجه  لى سليمان)عليه الس م (  (1)(َفح نََّما َيشف
 يغة المتكلم . فجاء بصيغة الخطاب   أما النص الشعري فكان بص

  :ثم يعود ليعم   ورة الم ك الذي مّر  كر    ويؤكد دعوى ارتباقه بالنص القرآني من خ ل بوله 
 لمالك اهتز مذهوالً                                       

 وألقى دفتره :                                           
 أأنا أجلس بالمقلوب                                          

 أم أني فقدت الذاكرة ؟                                         

ُعزونَ وري  شارة  لى بوله تعالى  : )     مف ُثمَّ َتَولَّ َعنفُبمف َفزانُظرف َمزاَ ا َيرفج  َرب بّ ك َتاب ي َرَذا َفَألفق هف   َليفب   (ا ف
ن فعل األمر)ألقه(  لى فعل مال : )ألقى   كمزا تغيزر الكتزاب   غير أن البنية النحوية اختلف  م(2)

 بطريقة تتمارى فيبا القرآنية غير المباشرة المحورة :  (3) لى دفتر ويتشرب في بصيدته )مؤر ت (
 ونحن نسل آدم 

 لسنا من األحياء في أوطاننا 
 وال من األموات  

زز: )ففيززه تحززوير لقولززه تعززالى ي َخَلَقُكززم مّ  ززا ُرززَو الَّززذ  ززُكَن   َليفَبززا َفَلمَّ َجَبززا ل َيسف نفَبززا َزوف ززَدة  َوَجَعززَل م  ززس  َوا   ن نَّفف
َعَوا ّللّاَ َربَُّبَما َلا نف آَتيفتَ  ً  َخف يفًا َفَمرَّتف ب ه  َفَلمَّا َأثفَقَل  دَّ اَرا َ َمَل ف َ مف نَ َتَغشَّ زاك ر يَن َنا َ ال حًا لََّنُكوَننَّ م  الشَّ

ر مززن خزز ل  كززر آدم غيززر المززذكور فززي اآليززة االمعبززر عنززه )بززنفس وا ززدة(   وبززد  صززل التحززوي(4)(
وانتقال الحديث من الغائب  لى المتكلم نتيجة لما يلقا  ولزد آدم مزن العزذاب  ولكزن ليسز  برآنيتزه فزي 
رذا الباب جارية على رذا المنوال   ففي القصيدة يشير  لى استلبام آخر لكن بدرجة تحوير ابل من 

 لى  الرغم من تقدم اآلية ال  قة على السابقة في القصيدة :سابقتبا ع
 عن أفكارها  وتعرب الحمير

 بأنكر األصوات  
  بال مضايقات

ير  ورو تحوير لقوله تعالى: )...     ُت الفَحم  َوات  َلَصوف َ ف   ويبقى المفتاح الذي  اف   (5)(  نَّ َأنَكَر األف
ني رو كلمة )الحمير( الواردة بعينبا   و)أنكززر األ وات ( عليه الشاعر والذي يشير  لى النص القرآ

                                                 
 .40سورة النمل: (1)
 .28سورة النمل: (2)
 .116_115األعمال الشعرية الكاملة: (3)
 .189سورة األعراف: (4)
 . 19سورة لقمان:   (5)
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يقتحم  (1)المحاف  عليبا كذلك وبدم رذا ا ستلبام بوة شعرية للنص ب  شزززززززك وفي بصيدة )موازنة(
 البنية القرآنية العميقة ويحوررا      يشعر ببا المتلقي بسبولة : 
 أيها اللص الصغير 

 ير ارم شكواك إلى بئس المص
 هكذا العدل يصير  

 في بالد تنبح القافلة اليوم بها  
 من شدة اإلمالق 
 والكلب يسير ؟ 

وتكمن براعته في  دراج استلبامه داخل نص نثري مستلبم ورو المثل كما سزيمر بنزا فزي موضزعه    
زز)... وييزه   الزة علزى بولززه تعزالى :  زَ ي  نَّحف زنف  مف ُتُلزواف َأوفَ َدُكززم مّ  ُزُبُكمف َوإ يَّزاُرمف َوَ  َتقف   وبولززه  (2)..(.ُن َنزرف

ءًا َكب يزراً تعالى  ) زطف ُزُبُبمف َوإ يَّزاُكم  نَّ َبزتفَلُبمف َكزاَن خ  زُن َنزرف َيَة   مف ي  نَّحف ُتُلواف َأوف َدُكمف َخشف ويبزدو انزه  (3) (َوَ  َتقف
 ززل وان ابتربزز  أو  ززاف  علززى كلمززة وا ززدة رززي ))اإلمزز ي((   ولكنبززا بقيزز  دالززة علززى منبعبززا األ

 : (4) ابتعدت من  رف جررا   ويتكرر األمر نفسه في بصيدته )أ ربي في غربتي سفني(
 مستوحشاً في حومة اإلمالق والشجن                                      

 ولكنبا   تكاد تقترب كثيرًا من معنارا القرآني   لعدم برنبا بشيء  تى  رف الحجر المناسب .
  يمزد الجسزور بزين القرآنيزة المباشزرة المحزورة وغيزر المباشزرة  (5)بصيدته )من المبد  لزى اللحزد( في و

 ييقول : 
 كان وحده 

 شاعراً صعر للشيطان خده حين كان الكل عبده 
 حتوى في الركعة األولىوا

 يد الفأس
 والقى هامة )الالت(  

 لدى أول سجدْة 
 فتسامت به أرواح السماوات  

 ولكن 
  كل كالب األرض ضدهْ  وقفت

وت    األلفا  القرآنية في النص : )السزيقان   والركعزة   والز ت  وسزجدة   والسزماوات(   وبزد     
ُقززوَن اشززترك  فززي تشززكيل الززنص عززدة آيززات برآنيززة   منبززا بولززه تعززالى: ) مف . َمززا َلُكززمف َ  َتنط  َفززَراَ  َعَلززيفب 

                                                 
 .120_119األعمال الشعرية الكاملة: (1)
 .151سورة األنعام: (2)
 .31سورة اإلسراء: (3)
 .135_131األعمال الشعرية الكاملة: (4)
 .130_128المصدر السابق: (5)
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ين   بًا ب ززالفَيم  ُعززونَ : )  وبولززه تعززالى  (1)(َضززرف   فأ ززبا  (2)(َفَجَعَلُبززمف ُجززَذا ًا    َّ َكب يززرًا لَُّبززمف َلَعلَُّبززمف   َليفززه  َيرفج 
 برا يم عليه الس م فخرًا على الرغم من محاولة بومه لرميه في النار   ونجاتزه فزي القصزة المعروفزة 

الحكززام   والقصززة   لكنززه شززعريًا أ ززبا م  قززًا مززن كززل كزز ب األرل الززذين يقدسززون األ ززنام رمززز 
يُم )قوله تعالى:استيحاء ل ُكُرُرمف ُيَقاُل َلُه   بفَرا   َنا َفًتى َيذف عف ُين  النَّاس  َلَعلَُّبمف . َباُلوا َسم  َباُلوا َفأفُتوا ب ه  َعَلى أَعف
زززَبُدونَ    وبزززد  ّوب الشزززاعر بقدرتزززه تلزززك القصزززة مزززن خززز ل  شزززارات خاقفزززة   كزززان يقصزززد ببزززا  (3)(َيشف

 يع بوجبه   لكونه رو الشاعر الذي وبف كحبرا يم و د  : وبوف الجم
 كان وحده 

 شاعراً مّد السموات لحافاً 
 وطوى األرض مخدْه 
 فغدت تهفو إلى نعليه 

 تيجان الرؤوس المستبّدْة 
 واألذى يخطب وّدْه  

لتزززي   يمكزن وسيطرة النص القرآني متأتية من خ ل البنية التعبيرية القرآنيزة الم  ظزة بتحويررزا   ا
َوَمزا َبزَدُروا ّللاََّ َ ز َّ أن تشير  لى آية بعينبا   ولكنبا تقترب من تشّرب آيتين  األولى : بوله تعالى: )

ين ه  ُسبفَحاَنُه َوَتَعاَلى عَ  يَّات  ب َيم  و  ماَواُت َمطف َم الف  َياَمة  َوالسَّ يعًا َ بفَ ُتُه َيوف ُل َجم  َرف ر    َواألف زر  َبدف زا ُيشف  (4)(ُكونَ مَّ

ُزون   واألخرى بوله تعالى :) ء  مَّوف َي َوَأنَبتفَنا ف يَبا م ن ُكلّ  َشيف َناَرا َوَألفَقيفَنا ف يَبا َرَواس  َل َمَددف  . (5) (َواأَلرف
وبد يستغل الصورة القرآنية بحذافيررا   ولكنه يحّور المبتغى منبا   فق يته عدم نفاد كلمات ع     

زَل  ا  ورة في بوله تعالى :)تعالى التي يرسم لب زُر َببف زَدادًا لّ َكل َمزات  َربّ زي َلَنف زَد الفَبحف زُر م  ُبزل لَّزوف َكزاَن الفَبحف
ثفل زه  َمزَدداً  َنزا ب م  اف زَ م  َوَلزوف   وبولزه تعزالى: ) (6)(َأن َتنَفَد َكل َماُت َربّ ي َوَلزوف ج  زن َشزَجَرة  َأبف َرفل  م   َأنََّمزا ف زي األف

زززا َنف ززَدتف َكل َمزززاُت ّللاَّ    نَّ ّللاََّ َعز يزززز  َ ك زززيم   زززد    َسزززبفَعُة َأبفُحزززر  مَّ زززن َبعف ُ  م  ززُر َيُمزززدُّ   فأفزززاد مزززن معنزززى (7) (َوالفَبحف
لزو تحقز  مزا  كزر  اآليتين و ور البدف   فزالغرل فزي الزنص القرآنزي رزو  نبائيزة كز م ع تعزالى و 

في اآليتين   لكنزه فزي الزنص الشزعري يبزدف  لزى تعميز  معنزى عزدم انتبزاء الشزاعر مزن اآل م التزي 
تدفعه  لى كتابة  فادته لدى المخابرات بحيث على   نباية لك مه   من شدة وبع التأثير عليه الذي 

                                                 
 .93_92سورة الصافات: (1)
 .58سورة األنبياء: (2)
 .61_60سورة األنبياء: (3)
 .67سورة الزمر: (4)
 .19سورة الحجر: (5)

 .109سورة الكهف: (6)
 .27سورة لقمان: (7)
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ل عقززد المقارنززة بززين عززدم يززؤدي  لززى عززدم ا نقطززاع   ورززو تشززبيه ولكززن بطريزز  بعيززد متززأت  مززن خزز 
 انتبائه من اإلفادة به  وعدم نباية ك م ع على وف  اآليتين القرآنيتين . 

 يتخذ الخلفية القرآنية و األسلوبية قريقة للتعبير :  (1)وفي بصيدة )خيبة( 
 الشعوب ؟      
 ما الشعوب ؟     

 أهي الشيء الذي أنقض ظهري
 وأنا احمله طيلة عمري

  وبد بقي من بناء اآليزة )مزا( (2) (َما الفَحابَّةُ . الفَحابَُّة لبروب ورو تناص مع بوله تعالى )من رروب 
 اف  على تكرار الكلمة نفسبا كما في القرآن في سيابه ببل اإلستلبام  في بصيدته ) تح    و  فقط 

  يقول :  (3) الصفر(

 
 أي قيمة       
 ألولي األمر     
 طوال العمر      
  وطان لوال أنهم عاشواواأل
 لما صارت يتيمة ؟؟   

ُسززوَل ورززو  ززوار مززع غيززر آيززة برآنيززة منبززا بولززه تعززالى: ) يُعززواف الرَّ يُعززواف ّللّاَ َوَأق  يَن آَمُنززواف َأق  َيززا َأيَُّبززا الَّززذ 
نُكمف  ر  م  ل ي اأَلمف ويزتبكم    ورو ببذا يحاور اآليزة مزن بعيزد  ويأخزذ معنزى كلمتزين منبزا فقزط (4)...( َوُأوف

من خ لبما بالفبم السطحي لو ة األمر المفترضين الطاعة   الذين تعزد لبزم  يمزة فزي نزص الشزاعر 
  فلو  وجودرم لما عاش  األوقان يتيمة . 
 يقول :  (5)وفي بصيدته ) مبادىء الكتابة العربية( 

 إياك أن تكتب بالسواء 
 فيغضَب الشيُء الذي سيماه في منطقة من أثر الغبار 

 إياك أن تكتب بالمقلوب 
فيغضببببَب الشببببيء الببببذي سببببيماه فببببي منطقببببة مببببن أثببببر 

 المشروب
 إياك أن تكتب ما بينهما   

 فيغضب الراكب والمركوب 

                                                 
 .229األعمال الشعرية الكاملة: (1)
 .2_1سورة الحاقة: (2)
 .233_232األعمال الشعرية : (3)
 .59سورة النساء: (4)

 .236_235األعمال الشعرية الكاملة:( 5)
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فالقرآنية غيزر المباشزرة المحزورة  بزرت علزى نحزو تلقزائي فزي الزنص الشزعري ورزذا يزدل علزى ا تفزا  
لزنص المسزتقبل   فشزطرا  الثالزث والسزادس تنزاص  اكرته بالبنى التعبيرية القرآنية التزي سزلكبا داخزل ا

ززنف َأثَززر  مززع بولززه تعززالى: ) م مّ  ززيَماُرمف ف ززي ُوُجززور ب  ززَوانًا س  ززَن ّللاَّ  َور ضف ززً  مّ  دًا َيبفَتُغززوَن َف ف تَززَراُرمف ُركَّعززًا ُسززجَّ
ُجود     تعزالى     ولكنبا أدت معنى مختلفزًا   ففزي اآليزة الكريمزة تزدل علزى الخشزوع والطاعزة  (1)(السُّ

 بينما في النص الشعري تدّل على الغباء وتفيد التبكم والسخرية ببؤ ء . 
وبد يستعمل الشاعر اإلشارة بألفا  معينزة علزى آيزة برآنيزة معينزة كمزا فعزل فزي بصزيدته )وا زدة      

 :  (2)بوا دة (
 أقول دون رَهبة من غدر فرعون 
 ودون رغبة في ما لدى قارون 

   عن حقهم ساهون العاهلون عندنا

فاإلشزززارات تظبزززر مزززن خززز ل )فرعزززون   وبزززارون   و رزززون(   وان كزززان الشزززطر األول   يحمزززل    
معنى آية معينة      أنه يرمز لغدر فرعون و لمه   أما الشطر الثاني ييحمزل معنزى بولزه تعزالى : 

لتنزوء بالعصزبة أولززي  ) ن بزارون كزان مزن بززوم موسزى يبغزى علزيبم وآتينززا  مزن الكنزوز مزا  ن مفاتحززه
 . (3)القوة .. (

ر فيبزا الشزاعر بطريقزة البنزاء   وفزي  زوّ وبد  ل الشطر الشعري يحمزل شزحنة اآليزة الكريمزة وان    
مف َساُرونَ الشطر الثالث تشرب لقوله تعالى : ) يَن ُرمف َعن َ َ ت ب    وري دالة على السزبو عزن  (4)(الَّذ 
 عر تدل على الذين يغمطون  قوي غيررم . الص ة في القرآن   بينما في الش
   يقول :  (5)وفي بصيدة )اعرف الحب ولكن(

 وكان طوفان األسى يهدر في صدري  
 وكان الحب ناراً 

 فتوارى 
 وكان شمساً 

 وأختفى لما طوى الليل النهارا 

َسززلفَنا وَ فبززذا الززنص تشززع ييززه القرآنيززة غيززر المباشززرة   ففززي شززطر  األول تشززرب لقولززه تعززالى  : ) َلَقززدف َأرف
ززيَن َعامززًا َفَأَخززَذُرُم الطُّوَفززاُن َوُرززمف َ ززال ُمونَ  س  مف َألفززَف َسززَنة     َّ َخمف ززه  َفَلب ززَث ف ززيب  م    فحززاور (6) (ُنو ززًا   َلززى َبوف

المعنى القرآني و زاغه  زياغة جديزدة ت ئزم موبفزه الشزعري     جعزل الطوفزان الزذي غطزى األرل 
                                                 

 .29سورة الفتح: (1)
 .252_251األعمال الشعرية الكاملة: (2)
 .76سورة القصص: (3)
 .5سورة الماعون: (4)
 .260_257األعمال الشعرية الكاملة: (5)

 .14( سورة العنكبوت:6)
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لشززطر األخيززر فحمززل معززان برآنيززة فززي  نتاجززه     انززه   يحيلنززا علززى آيززة در بصززدر   ونززرى أن ابززي
 برآنية معينة      اشترك  في  نتاجه غير آية .   

وبززد تلمززا القرآنيززة غيززر المباشززرة المحززورة مززن خزز ل كلمززة وا ززدة تعطززى معنززى برآنيززًا   أو تحمززل    
عجمي مرجعيزة لبزا أي زا   ولكزن القرآنيزة على مرجعية برآنية معينة   وإنف  اف أن يكون معنارا الم

نتيجة لتأثر الشاعر الكبير بالقرآن  كما مر بنزا رزذا الفصزل  يقزول فزي بصزيدته  )وسزائل   فيبا أولى
 :  (1)النجاة(

 كيف إذن أضمن أال يذبحوني ؟!
 انتحرْ 
 أو متْ 
  ستسلْم ألنياب  المنونأو ا

زززَب الفَمُنزززون  َأمف َيقُ فالشزززطر األخيزززر يشزززير  لزززى بولزززه تعزززالى: ) ر  نَّتَزززَربَُّص ب زززه  َريف   فأدخزززل  (2)(وُلزززوَن َشزززاع 
الشززاعر لفظززة )المنززون ( علززى نصززه فززأدت د لززة جديززدة مفادرززا المعانززاة التززي يعيشززبا العربززي علززى 

 أيدي أعدائه .  
  نجد األلفا  القرآنية مسزيطرة علزى الزنص الشزعري بشزكل يبزين مزا  (3)وفي بصيدة )رات العدل(    
 ف  به  اكرة الشاعر القرآن الكريم : تحت

 أدُع إلى دين ربك بالحسنى 
 ودع الباقي للديان 

 أما الحكم ..فأمر ثان 
 أمر بالعدل تعادله 
 ال بالعمة والقفطان 

لفبُ فالشطر األول  وار مع بوله تعالى: ) َظة  الفَحَسزَنة  َوَجزاد  َمة  َوالفَموفع  كف ُع   ل ى َسب يل  َربّ َك ب الفح  م ب زالَّت ي ادف
ينَ  َتد  َلُم ب الفُمبف َلُم ب َمن َضلَّ َعن َسب يل ه  َوُرَو أَعف َسُن   نَّ َربََّك ُرَو أَعف َي َأ ف   ويقول في القصيدة نفسبا (4) (ر 

  : 
 توقن  أم ال توقن .. ال يعنيني 

 من يدريني 
 أّن لسانك يلهج باسم هللا 
  وقلبك يرقص للشيطان

                                                 
 .293_291األعمال الشعرية الكاملة: (1)
 .30سورة الطور: (2)
 .295_293األعمال الشعرية الكاملة: (3)
 .125سورة النحل: (4)
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َجززَل ب ززه  ج ..( تشززّرب مززع بولززه تعززالى  : )فقولززه : ) ن لسززانك يلبزز َنززا  .َ  ُتَحززرّ كف ب ززه  ل َسززاَنَك ل َتعف   نَّ َعَليف
َعززُه َوُبرفآَنززهُ    فقززد ورد فززي اآليززة الكريمززة بصززيغة النبززي   فززي الززنص الشززعري ورد محززّورًا وييززه (1)( َجمف

  نَّزُه (   مقزاب  لقولزه تعزالى: )توكيد ب) ّن( وتغير الفعل وجيء بفعل بمعنا    وجاء بوله : )باسم ع
يم   َمن  الرَّ   م  ّللاَّ  الرَّ ف  ولكن المعنى ليس بمعنى ا بتداء للبركة كما في النص  (2)(م ن ُسَليفَماَن َوإ نَُّه ب سف

 القرآني   بل بمعنى اختيار الوجبة التي من اجلبا يأتي العمل . 
م مَّزَرل  ل  لقوله تعالى  : ) تشربأما الشطر الرابع فبو  يَن ف زي ُبُلزوب ب  زيفَطاُن ف تفَنزًة لّ لَّزذ  َعَل َمزا ُيلفق زي الشَّ َيجف

ززَية  ُبُلززوُبُبمف   ززوار ُ ّوَب الززنص القرآنززي فززي داخززل الززنص الشززعري ليناسززب الموبززف   فبززو (3) ..(.َوالفَقاس 
 المراد التعبير عنه . 

   يقول في  ديثه عن المؤمن : (4)وفي بصيدته )المغبون( 
 ما يستر ُعرَي الناس إن

 حتى في الحرام ؟ 
 حسبه أنَّ بحبل هللا  

   ما يغنيه عن فتل حبال االتهام 
   يتمارى النص القرآني على  يأة تكاد تمتص جذور التناص   ولكزن اإلشزارات القليلزة البا يزة      

زل  ّللّا  كايية ل  الة على الزنص األ زلي ورزو بولزه تعزالى: ) زُمواف ب َحبف َتص  ُكزُرواف َواعف ُبزواف َوا ف يعزًا َوَ  َتَفرَّ  َجم 
َمَ  ّللّا  َعَلزيفُكمف    فقزد خلز  الشزاعر نصزًا موازيزًا وبمعنزى مسزتقً    واسزتقى بلزيً  مزن المعنزى (5) ..(.ن عف

القرآني و اغه بطريقة جديدة وان بقي اللف  القرآني مسيطرًا في )الحبل  الحرام   ع( . وبزد يزذرب 
ًا فزي اسزتلبامه القرآنزي بحيزث   يتزرك للقزراءة األولزى نصزيبًا فزي  يجزاد المصزدر القرآنزي الشاعر بعيد

 :  (6)ولكن القراءة المتمعنة تحيل على النص بعد ألي    كما فعل في بصيدته )وراء ب بان الماء(
 راقصة حسناء الصورْة 
 تبدو ضاحكة مسرورة ْ
 تتقافز في حفرة ماء 
 وتلملم ذعر األضواء 

  الخصالت المذعورة بيد
 دائرة داخل دائرة  

 صرعى بدوار اآلراء : 
 هي أسطورْة 

                                                 
 .17_16سورة القيامة :( 1)

 .30سورة النمل: (2)
 .53سورة الحج: (3)
 .376_375األعمال الشعرية الكاملة: (4)
 .103سورة آل عمران: (5)
 .380_379األعمال الشعرية الكاملة: (6)
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 بل ساحرة .بل مسحورْة 
   عطشى تُروي عطش الماء

مف َسزبفَع َلَيزال  َوَثَمان َيزَة َأيَّزام  ُ ُسزومًا فالقرآنية المتما يزة فزي الزنص ترجزع  لزى بولزه تعزالى: ) َرَرا َعَلزيفب  َسزخَّ
َم ف ي َيزة  َفَتَرى الفَقوف زل  َخاو  َجزاُز َنخف   ففزي اآليزة نجزد غيزر بزوم عزاد رزم الصزرعى  (1)(َبزا َ زرفَعى َكزَأنَُّبمف أَعف

 بفعل الريا   بينما أ بح  الميا  ري الصرعى بفعل اآلراء غير المستقرة . 
   يقول :  (2)وفي بصيدته )مسائل غير بابلة للنقاش(

 الشعوب 
 حين لم توصد بوجه الشر 

 أبواب القلوب 
 وخطت ، سراً ، على درب الخطايا 

 وتعاطت ، ُخفية ، كل الذنوب
 ظهر الحكام فيها  

 عاقبها هللا وأخزاها  هكذا
  بإظهار العيوب

َزيفتَززُه َوَمززا وبززد  ززور الشززاعر بطريقززة غيززر مباشززرة بولززه تعززالى  : ) ل  النَّززاَر َفَقززدف َأخف خ  َربََّنززا   نَّززَك َمززن تُززدف
يَن م نف َأنَص    وبد اتف  ا ثنان : الشزعوب فزي الزنص الشزعري   ومزن يزدخل النزار  اتفقزا  (3)(ار  ل لظَّال م 

في عملية الخزي الذي لحقبما   ولكن علة  لك  وّ رت وغيّ رت   فالعلة برآنيًا ري الظلم لقوله تعالى 
وجزه : )وما للظالمين من أنصار (   بينما العلة شزعريًا رزي عزدم  يزام الشزعوب يقفزل أبزواب القلزوب ب

 الشر   ويقول في القصيدة نفسبا : 
 خطأ حشر جميع الحاكمين 

 في عداد الكافرين 
 إنما الكافر من يكفر بالدين 

 وهم أغلبهم  
  من غير دين

مف وبززد تنززاغم مززع الززنص القرآنززي فززي بولززه تعززالى : ) َبززاَدت ب  ززَداء َوَكززاُنوا ب ع  ززَر النَّززاُس َكززاُنوا َلُبززمف أَعف َوإ َ ا ُ ش 
   فا متزاج متجل  من خ ل ) شر( و)كافرين(   وبد تناغم في بوله :  (4)(نَ َكاف ر ي

 إنما الكافر من يكفر بالدين                                       

زر ينَ  )...مع بوله تعالى :  زَن الفَخاس  زَرة  م  . وفزي  الزة الشزعور باليزأس (5) (َفَقدف َ ب َط َعَمُلُه َوُرَو ف ي اآلخ 
 :   (1))خارج السرب(ي بصيدتزززه ززززززم تجا  اآلخرين   يبرب الشاعر  لى ع لطلب المغفرة فوالند

                                                 
 .7سورة الحاقة: (1)
 .427_425ألعمال الشعرية الكاملة:ا (2)
 .192سورة آل عمران: (3)
 .6سورة األحقاف: (4)
 .5سورة المائدة: (5)
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 رّب سامحني 
 فقد أرهقت أقراني مليّا 

 لم يدع طبعي سروراً ظاهراً فيهم  
  ولم يترك لهم سراً خفيّا

نزص بعينزه     والم    أن البنى القرآنية تمار  داخل النص  لى درجة  زعب معبزا اإل الزة علزى
زب  َأنزَ  َعزنف آل َبت زي     أننا نستطيع الو ول  لى األمساك بطرف يحيلنا على بولزه تعزالى:) َبزاَل َأَراغ 

ن ززي َمل ّيززاً  ُجَمنَّززَك َوارفُجرف يُم َلززا ن لَّززمف َتنتَززه  أَلَرف   فلفظززة )ملّيززا( تززؤدي معنززى جديززدًا داخززل الززنص (2) (َيززا   بفززرا  
  وبززد عكززس  (3)يززر ييحيززل علززى بولززه تعززالى:)    نززادى ربززه نززداء خفّيززا (الشززعري   أمززا شززطر  األخ

 يقول : (4) (1999المعنى شعريًا  وفي بصيدة )
 عيونهم كبيرة

 لكنا فقيرةْ 
 لنعمة اإلبصار

 لو أبصروا لقّدروا
 كم هو منهم أكبر

رَ  فقززد  ززّور بولززه تعززالى:) رَ  .  نَّززُه َفكَّززَر َوَبززدَّ رَ ثُزز .َفُقت ززَل َكيفززَف َبززدَّ بفززتا الززنص   وبززام  (5)(مَّ ُبت ززَل َكيفززَف َبززدَّ
 وتحوير  من خ ل ا ستفادة من األفعال الواردة في النص القرآني .

ي الزنص القرآنزي عنزد  رادتزه الو زف متخزذا الصزفات فيد الشزاعر مزن المعزاني المتعزددة فزوبد يست   
 :  (6)بصيدته )جدلية(القرآنية نبجا له   محّورا في نبايتبا بتغيير الزمن  يقول في 

 كان جاري                                       
 ملحداً  
 لكنه يؤمن جداً   

 بأبي ذر الغفاري 
 "بروليتاري" ؟ 

 رائد لالشتراكية في هذه  
 الصحاري 
 كان جاري 

 يضع الراكب من تحت الحمار ؟ 
 قلُت : هذا رجل آمن باهلل  

 وقد جاهد في هللا 
 بأمر هللا

                                                                                                                                                
 .428_427األعمال الشعرية الكاملة: (1)
 .46سورة مريم: (2)
 .3سورة مريم: (3)
 .472_470األعمال الشعرية الكاملة: (4)
 .20_18  المدثر: سورة (5)
 .480:األعمال الشعرية الكاملة (6)
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 في عصر الغبار 

ززر  ورزو  زوار لقولززه تعزالى : ) م  اآلخ  د  الفَحززَرام  َكَمزنف آَمزَن ب ززاّلّل  َوالفَيزوف زج  َمززاَرَة الفَمسف زَقاَيَة الفَحزاجّ  َوع  َأَجَعلفززُتمف س 
يَن  َم الظَّزززال م  َقزززوف ي الف زززد  نزززَد ّللّا  َوّللّاُ َ  َيبف زززَتُووَن ع    فزززالنص القرآنزززي ييزززه (1) (َوَجاَرزززَد ف زززي َسزززب يل  ّللّا  َ  َيسف

 استفبام استنكاري لغرل التوبيب أو التبكي  وبصيغة الغيبة.
   يذوب النص القرآني داخل نصه الشعري مستفيدا من معنا :(2) وفي بصيدة ) ا بة الجبالة(    

لم  نحن في مرحلة الّس 
 وقد حّرم في السلم القتال

ُتُلوُرمف َوَ  ُتَقات ُلوُرمف )... لورودرا في بوله تعالى:  د  الفَحَرام  َ تَّى ُيَقات ُلوُكمف ي يه  َفح ن َباَتُلوُكمف َفابف ج  نَد الفَمسف  ع 
 . (3) (َكَذل َك َجَزاء الفَكاف ر ينَ 

وبد تكون اإلفادة بأكبر درجاتبا  ينما يكون األخذ من موارد برآنية متقاربة تجمعبزا بصزة وا زدة     
 نيززة تخززدم الززنص الشززعري مززن دون أن تكززون جسززمًا غريبززًا عززنوتؤخززذ تلززك المعززاني وتحززّور بطريقززة ف
 : (4)النص   كما فعل في بصيدته )الغري  (

 أيها الشعر لقد طال األمد ...
 ذرَّ صوتي ، أيها الشعر عروقاً 

 في مفازات الرمد  
 صبَّه رعداً على الصمت 

 وناراً في شرايين البرد ألقه أفعى 
 إلى أفئدة الحكام تسعى 

 البحر واطبقه على نحو األساطيل  وافلق 
 وأعناق المساطيل 

 وطّهر من بقاياهم قذارات الزبد  
 إن فرعون طغى ، يا أيها الشعر 

 فأيقظ من رقد 

زَعىفقد استو ى بصزة موسزى الزواردة برآنيزًا فزي بولزه تعزالى: )   زَي َ يَّزة  َتسف   وبولزه (5) (َفَألفَقاَرزا َفزح َ ا ر 
َ يفنَ .تعالى: ).. زيم  َفَأوف د  الفَعظ  ي  َكزالطَّوف َر َفانَفَلَ  َفَكزاَن ُكزلُّ ف زرف ر ب بّ َعَصاَك الفَبحف   (6) (ا   َلى ُموَسى َأن  اضف

َن   نَُّه َقَغىوبوله تعالى: ) َربف   َلى ف رفَعوف  وبد  ور في البنية النحوية القرآنية .  (7)(ا ف

                                                 
 .19سورة التوبة: (1)
 .485_484األعمال الشعرية الكاملة: (2)
 .191سورة البقرة: (3)
 .489_487األعمال الشعرية الكاملة: (4)

 .20( سورة طه:5)
 .63سورة الشعراء: (6)
 .17سورة النازعات: (7)
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في النص الشزعري   ألنبزا  مكانيزة م زافة وبد يأخذ التفاتة  غيرة ويسيرة    ولكنبا   تذرب سدى 
 : (1) لى امكاناته في بصيدته )المواكب(

 تقول مهما اختلفت سيماؤهم 
 واختلفت أسماؤهم  

 فسمهم موحد 
  وكلهم )عقارب(

زَدام  ر مع بولزه تعزالى: )ألنبا  وا َبف زي َواألف زيَماُرمف َفُيؤفَخزُذ ب النََّوا   ر ُمزوَن ب س  زَرُف الفُمجف وبزد اشزتركا    (2)(ُيعف
 بصفة السيماء.

ويظبر مما تقدم ان الشاعر ا مد مطر بد غمس  شعر  بالقران  ورا  والفا ا  وتراكيب وخلفيات   
مختلفززة ومتعززددة المسززتويات   واسززتعمل ا ليززات المختلفززة فززي تلززك ا سززتلبامات المتعززددة   وا ززاب 

 مرات واخف  مرات اخرى   وكل  سب سيابه وموضوعه.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .494_493األعمال الشعرية الكاملة: (1)
 .41سورة الرحمن: (2)
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ن أل ي العمليزة اإلبداعيزة الشزعرية   ن الت با الشعري رزو أبزرب ا  تمزا ت التنا زية  للوبزوع فز   
أ ززحاب الحرفززة والصززنعة الوا ززدة أدعززى  لززى  التززأثر بع ززبم ببع ززبم اآلخززر   ا كززانوا مززن  ززنف 
وا ززد   فينززدر وجززود مبززدع لززم يب ززم تززرا  أسزز فه ويطلززع علززى تجززارببم ويشزز  قريقززه وسززط  لززك 

 الز ام  فاإلبداع أن تتجاوز اآلخرين وترسم قريقك بميسم خاص بك .
م بززه و ت الشززعرية األسززب  زمنززا نززدرك  لززك السززب  المززراد معرفتززه واإللمززاولعلنززا بززالرجوع  لززى المقزز    

_ ن لزم يكزن خطابزا مزن _كما أشرنا الى  لك _ وفي بول زرير بن أبي سلمى  خير دليل على  لزك 
 : الشاعر لزوجه

 (1)ما أرانا نقول إال معارا                        أو معادا من قولنا مكرورا       
نززوع األشززكال الشززعرية علززى وفزز  أوزانبززا   وبخا ززة الززوزنين : الخليلززي البندسززي الثابززز  وفززي ت    

ع العدد  والتفعيلة غير ثابتزة العزدد   ن  ز  أن رنزاك تغيزرا يطزرأ علزى بنيزة الزنص  تكبزر مسزا ته مز
التغير في الشكل   ألنزه   ا كزان الزنص المسزتو ى مزن نزص شزكل شزعري معزين كزأن يكزون عموديزا 

ية تنا ه في شكل شعري آخر أدعى  لى  عادة بنائه و به في بوالب جديدة   ألن الشزكل فحن عمل
التفعيلززي   يحززاف  علززى البنيززة البندسززية الخليليززة للززوزن  الشززعري   وإ ا كززان شززعر أ مززد مطززر فززي 
غالبيتززه العظمززى شززعرا يجززري علززى قريقززة التفعيلززة   فحنززه يكززون  ا  ظززوة ببززذا التغيززر علززى وفزز  مززا 

 شف عنه  في الفرضية القائمة على أساس   يقاعي بنائي .سنك

 تزة ن البنزاء الشزعري متوبزف علزى البنزاء الموسزيقي  لزى  زد كبيزر  ألن التفعزي ت البندسزية الثاب    

تتيا للشاعر تكوين مجموعة ع بات بنائية تختلف عن تلك التي تتيحبا التفعي ت غير الم بوقة 
ر با المعنى نتيجة لحاجة بنائية  تفعيليزة فزي )الشزعر الحزر( الزذي يسزيب ابط أي:تلك التي يتحكم في

  أغلب شعر شاعرنا على وزنه التفعيلي الذي يطول ويقصر.
ينقسم التناص الشعري  في شعر مطر على بسمين   األول :التناص  مع الشعر العربي القديم      

 :التناص مع الشعر العربي الحديث.واآلخر
 
 
 
 
     

                                                 
.ولرم أجرده 266: 1971،،5ربي العصر الجاهلي ، د.شوقي ضيف ، دار المعارف ، مصر طتاريخ األدب الع (1)

 .1978في ديوانه ،دار بيروت للطباعة والنشر،
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 األول : المبحث
 التناص مع الشعر العربي القديم

نعني به الشعر العربي الزذي كتزب منزذ عصزر مزا ببزل اإلسز م  تزى بدايزة عصزر النب زة الشزعرية  
  وبد بلب عدد مرات ورود  أكثر من خمسا وأربعزين مزرة  (1)م 1798العربية الحديثة القريبة من عام 

تنا زه مزع الشزعر الحزديث   ورزذا يزدل علزى وبوفزه _كما سيمر بنا_ ورو العدد نفسه الذي بلغه فزي 
على  عيد وا د من كز  الطزرفين   وعزدم تف زيله أ زدرما علزى اآلخزر   وإنمزا كزان رائزد  الفنيزة   

 الزمنية.
وإ ا كان)التناص يفتزرل انبثزاي شزياين بصزورة متزامنزة فزي  رزن القزاريء قبيعزة الزنص األ زلي    

فزحن رزذا ا نبثزاي لزم يزأت بآليزة وا زدة    (2)لنص األ لي الجديد (ونوعية العمل الذي يمارسه عليه ا
 .(3) في شعر مطر وفي شعر الشعراء اآلخرين الذين ُدر َس التناص في شعررم

لفزة لقد اختلف  اآلليات التي أقل  عليبزا بزا ثو التنزاص األسزماء المختلفزة   ولكنبزا لزم تكزن مخت    
  ة   فقزد فبزم كزل با زث اآلليزات بطريقتزه الخا زة   وربمزا أقلزلتبلب رذا الحد من التسميات المتعدد

ا درم عليبا اسزما وأقلز  اآلخزر اسزما آخزر مزع بقزاء عزين اآلليزة مزن غيزر تغييزر   فقزد بزام الزدكتور 
أ مززد قعمززه الحلبززي فززي دراسززة للتنززاص فززي شززعر البيززاتي  بتقسززيم أشززكال التنززاص الشززعري ))ضززمن 

 خمسة أنواع ري :
.تنزززاص 5.التنزززاص األسزززلوبي4.التنزززاص ا متصا زززي 3.التنزززاص اإلشزززاري 2باسزززي .التنزززاص ا بت1

 (4)الشخصيات االقناع ((
 لكنه ابتصر على دراسة األشكال الث ثة األولى وأرجأ الشكلين اآلخرين .

آليزززة أ.شزززعر أبزززي تمزززام فقزززد بسزززمبا  لزززى : ) أمزززا  زززفاء كزززا م البزززديري فزززي دراسزززته للتنزززاص فزززي    
 .(5) (آلية الحوارد. آلية التوليدج. تمثيلآلية  الب.الت مين 
أما البا ثة يسرى خلف  سين فتقتصر علزى آليتزي ا متصزاص والحزوار فزي دراسزتبا لشزعر     

 . (6) ميد سعيد
                                                 

لالستزادة في منطلقات وأسباب ونتائج النهضرة وبردايتها ينظرر :شرعراء العرراق ليسروا أقرل ريرادة ، عبردا لمرنعم  (1)
 .32-30: 2008_ 2007، 5الثقافة العراقية،ع  جبار عبيد، مجلة ثقافتنا،تصدر عن وزارة

 .50: 1991أدونيس منتحال ، كاظم جهاد،أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، (2)
 15 ينظر التناص في حميد سعيد : (3)

 .1أشكال التناص الشعري شعر البياتي أنموذجا : (4)
راف د.صميم كريم، كلية التربية ابن التناص في شعر أبي تمام ،صفاء كاظم البديري ،رسالة ماجستير،اش (5)

 .77:  2000رشد،جامعة بغداد،
 .118-106التناص في شعر حميد سعيد: (6)
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ويقتصر البا ث أ مد نارم  فزي آليزات التنزاص علزى آليتزين رمزا: التمطزيط واإليجزاز ويزدخل    
 .(1)معبا رذا العنوان برأيه ضمن كل آلية مجموعة من اآلليات التي يج

ونسززتطيع القززول :  ن تلززك اآلليززات المختلفززة   دخززل لبززا بمززدى نجززاح أو عززدم نجززاح أو عززدم       
وفزز   نجزاح العمليزة التنا زية     ن العمليززة   يحكمبزا    الزذوي الفنزي   وتبقززى الطريقزة آليزة تقسزم

ت   يعني أنه ليس رنالك تمايز بزين اآلليزا نوعية التناص   على وف  جودته الفنية   على أن  لك
  ولكنززه   يصززلا م ياسززا د يقززا لمززدى جماليززة التنززاص  فبنززاك عوامززل أخززرى تززدخل فززي  نجززاح تلززك 
العملية  منبا : مدى التقارب بين النصين   ومدى عطش النص الحديث للنص المزراد التنزاص معزه 

 ك.  ومدى بدرة األخير على ري النص المتناص وغير  ل
    رزي : ا جتزرار   وا متصزاص   والحزوار (2)ويرى الزدكتور محمزد بنزيس أن للتنزاص ث ثزة بزوانين

 وكما رو آت:
 :االجترار .1
))رزو تكززرار للزنص الغائززب مززن دون تغييزر أو تحززوير ورززذا القزانون يسززبم فززي مسزا الززنص الغائززب   

تغيير قفيف   يمزس جزورر  بسزبب  ألنه  لم يطور  ولم يحاور  واكتفى بحعادته كما رو أو مع  جراء
من نظرة التقديس وا  ترام لبعض النصوص والمرجعيات  سيما الدينية واألسطورية منبزا مزن جبزة 

لزززدى الشزززاعر و لزززك  (3)ومزززن جبزززة أخزززرى فقزززد يعزززود األمزززر  لزززى ضزززعف المقزززدرة الفنيزززة واإلبداعيزززة ((
 بتبززاس  ورززو ) دخززال المؤلززف ك مززا بطبيعززة الحززال يقربنززا رززذا القززانون  ممززا عززرف عنززد القززدماء با
  مع فاري يسير بين ا ثنين يكمن (4) منسوبا لغير  في نصه  ويكون  لك  ما للتحلية أو ا ستد ل (

فزي تززدخل الشززاعر الحزديث فززي الززنص فززي بعزض األ يززان وتغيززر  تغييززرا يسزيرا   يسززجل للشززاعر أيززة 
 مقدرة فنية .

ع ضززمن ثلززث اإلبززداع ال ززامر فززي  ات الشززاعر   ا بسززمنا تلززك ونسززتطيع القززول : ن رززذا النززوع يقزز   
 قا لتدف   بداعبا التنا ي. الذات على ث ثة أجزاء وف

أنماقزا   _أي: بزانون ا جتزرارفزي رزذا المجزال _ا مزد مطزر ديم يتخزذ الشزاعر وفي بزاب الشزعر القز    
الزززنص الزززذي  زززاف  ييزززه   تخزززرج عزززن أنمزززا  الشزززعراء اآلخزززرين   ألن رزززذا المجزززال ضزززي  يزززدخل ييزززه 

                                                 
 2004ينظر التناص في شعر الرواد دراسة ، أحمد ناهم، سلسلة رسائل جامعية،دار الشؤون الثقافية ،بغداد، (1)

:71-104. 
 .253كوينية : ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب مقاربة بنيوية ت (2)

 .253:  المصدر السابق( 3)
: 1979معجم المصطلحات العربية في اللغة واألدب ،مجدي وهبة،وكامل المهندس، مكتبة لبنان، بيروت، (4)
34. 
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الشزززاعر علزززى بنيتزززه ومعنزززا    أو بزززام بتحزززوير قفيزززف   يمزززس جزززورر الشزززعر   و  يزززدل علزززى بصزززمة 
الشززاعر الواضزززحة   األمزززر الزززذي يجعزززل  لزززك التنزززاص غيززر محلززز  فزززي أجزززواء شزززعرية   ولكنزززه يربطزززه 

 بماضيه الشعري العتيد.
معززه فززي مواضززع عززدة   ولكززن بززاخت ف  وتجززدر اإلشززارة  لززى أن ا مززد مطززر يعيززد المعنززى المتنززاص  

كن اآلليات والقوانين   فقد يتناص مع بي  شعري بقانون ا جترار  لكنه يعود  ليه في موضع آخر  ول
 على وف  بانون الحوار   و لك ما سيمر بنا في التناص الداخلي في الفصل الرابع من رذ  الدراسة.

وثة محافظة على أ التبا في مواضع من شعر شاعرنا   تبقى المحافظة على البنية الشعرية المور    
 :(1)و  يمسبا بتغيير كبير كما في بوله 

 خفف الوطء قليال 
 فأديم األرض من هذي العساكر

 ال تهاجر

 أرض إال من هذه األجساد ـ )م( ما أظن أديم ال خفف الوطء: (2)ورو تناص مع بول المعري 
ي فزجساد  ألنبزا أجسزاد  زّل ا جتزرار رزو سزيد السزا ة التنا زية فح ا كان  العساكر معاد  معنويا لا

 رذين الشطرين   عدا ما يفبم من  رادة تكثير العسزاكر وتعظيمبزا وجعلبزا مالازة األرل   لزذلك يحزذر
 من البجرة.

مززراد ولزم يزززد اسززتعمال )بلززي ( ربعززة ا سززتخدام الحزديث فنيززة و  معنويززة    ألن )خفززف( فيبززا رززذا ال   
  منة رذا المعنى .ومت

 يا أيها المشنوق من أهدابه                   :(3)وفي بوله 
 يا أيها الراقص مذبوحا على أعصابه

  : (4)تناص مع بول الشاعر
 فالطير يرقص مذبوحا من األلم               اال تحسبوا أن رقصي بينكم طرب    

أغززوار    ولكنززه دار علززى رامشززه   وأخززذ   ولكنززه تنززاص سززطحي لززم ينزززل  لززى عمزز  المعنززى ولززم يسززبر
على عوارنه مع تغيير يسير في البنيزة مزع المحافظزة علزى المعنزى    وبزد تجلز  محافظتزه مزن خز ل 
)الزززرابص والمزززذبوح( وبزززد  زززاف  األخيزززر علزززى اشزززتقابه   بينمزززا تّحزززول األول مزززن الفعليزززة )يزززربص(  لزززى 

 الو ف )رابص(.

                                                 
 .66األعمال الشعرية الكاملة : (1)
 .7سقط الزند: (2)
 .80األعمال الشعرية الكاملة : (3)
 م أعثر له على قائل.لنسبه بعضهم البي الطيب المتنبي و (4)
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 :(1) الحفا  على المعنى في رذا القانون كما في بوله وبد يستخدم آلية  التبديل مع   
 ال يسلم الجسد النحيل من األذى 

  إن لم تنافق            
 :(2)ورو تناص مع بول الشاعر 

 ال يسلم الشرف الرفيع من األذى           حتى يراق على جوانبه الدم        
ك لم يخرجه من بانون ا جترار   ن رذا التبديل فبّدل )الشرف الرييع( بز )الجسد النحيل(   ولكن  ل

  ة   لذلك دار مدار البي  المورو ليس تحويرا عميقا   كما انه ليس امتصا ا لخا ية شعرية معين
  :(3)  عتماد  آلية التبديل  اليسيرة التي   تربى بمعنا  وإن بدل   لى العكس كما في بوله

 الناس قفا نضحكأيها                             
 على هذا المآل

  :(4) مريء ال يسلتنا ه مع بول ا
خول فحومل  قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل                     بِسقط اللِّوى بين الدَّ

واسززتبداله يكمززن فززي  تغييززر  )ن ززحك (بززز )نبززك( مززع وبوعززه فززي خطززأ عززدم تغييززر ال ززمير فززي) بفززا( 
 ة الم ئم لز)أيبا الناس(.المخاقب ل ثنين  لى خطاب الجماع

عنزدما يكززرر  وبزد يبلزب ا جتزرار درجتزه عنززدما يقزع علزى خزط مسززت يم مزع ا بتبزاس   بزل بززد يزيزد عليزه
 :(5) الساب  كما في بوله

 وأرى خيول الصبح مقبلة 
 تجر له الكفن 

 وأرى حوافرها تمهد قبره
 وصباحها يعلو :

 )أال أيها الليل الطويل 
 أال انجل(

 :(6)ار لقول امرىء ال يس ورو اجتر 
                                                 

 .84األعمال الشعرية الكاملة : (1)
ي، خطه يحيى سلوم العباسي ديوان المتنبي مع فهارسه ومعانيه،فهرسه وشرحه عبود احمد الخزرج (2)

 .326: 1990،المكتبة العالمية ، بغداد، الخطاط
عيسى المعروف باألعلم  شرح ديوان امرىء القيس بن حجر الكندي، ألبي الحجاج يوسف بن سليمان بن (3)

 60: 1974الشنتمري ، اعتنى بتصحيحه ابن أبي شنب بكلية اآلداب بالجزائر ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، 
لمعارف،مصر،سلسلة ذخائر وديوان امرىء القيس ، تح محمد أبي الفضل إبراهيم، دار ا

 .8،)بال.ت(: 4(،ط24العرب)
 .109األعمال الشعرية الكاملة : (4)
 .440وينظر 133( األعمال الشعرية الكاملة :5)

 .81شرح ديوان امرىء القيس : (6)
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 أال أيها الليل الطويل أال انجِل            بصبح وما اإلصباح منك بأمثلِ       
 :(1) وكذلك بوله

 أدري بأن السهد يذبل مقلتي      
 لكن من طلب العال           
 سهر الليالي             

 : (2)اجترار من بول الشاعر
 ومن طلب العال سهر الليالي             عاليبقدر الكد تكتسب الم        
وتعتمززد درجززة نجززاح التنززاص علززى مقززدار م ءمززة الززنص الُمبززَدع وانحرافززه وابتعززاد  عززن المحافظززة     

 على أ له و وبانه في النص الجديد وتأديته و يفة جديدة .
لر ية الفنية رما اللذان وليس رناك م ياس مسطري مدرج لمعرفة  لك التدرج    أن الذوي السليم وا   

 :(3)يحددان  لك من خ ل منبج التبانن القائم بين البنيات    فقوله 
  وذاك األسود المخصي تحت التاج مخصي 

 :(4) أعم  بخطوة من بوليه سابقي الذكر    ن ييه نوعا يسيرا من التغيير في بي  المتنبي في بوله
 أقومه البيض أم آباؤه الصيُد؟      من علّم األسود المخصي مكرمة            

لكنزه لزيس كبيززرا  لزى الحززد الزذي يصززبا ييزه امتصا زا   لززذلك بقزي ضززمن دائزرة ا جتززرار  لبقزاء البنيززة 
 :(5) القديمة بثوببا  التراثي   و لك ما فعله في بوله

 ينـا؟واستشهدوا الغرب هل خاب الرجا ف    سلوا بيوت الغواني عن مخازينا            
 ـــــاـــــــــــــــــــــــا                خضر موائدنا ، حمر ليالينــــــــسود صنائعنا بيض بيارقنـ

مززع ان  الشززاعر بززام با سززتبدال  بززاأللوان لتغييززر المعززاني    أن البنيززة التراثيززة لززم تنصززبر فززي الززنص 
رذين البيتزين فقزط   و افظز   الحديث بل جاءت باسم )بر ية عاجلة  لى  في الدين الحلي( وضّم 

 :(6) على الوزن الخليلي ورو بحر البسيط الوارد على نغم ه  بول الحلي
 فينا سلي الرماح العوالي عن معالينا،                واستشهدوا البيض هل خاب الرجا

 ـاــــــــــــــواضينمــا                 خضر مرابعنــــا ، حمر ـــــــــبيض صنائعنا، سود وقائعن

وبد يكتب بعض النجاح عندما توزع أشز ء البيز  وفز  تقسزيم يقت زيه الزنص الجديزد  ييزأتي جززء منزه 
 :(1) ثم يأتي اآلخر بعد مسا ة شعرية ت ي  أو تتسع  سب الموبف كما في بوله

                                                 
 .148األعمال الشعرية الكاملة: (1)
: 1983أعيان الشيعة، سيد محسن األمين، تحقيق وتخريج حسن األمين ،دار التعارف للمطبوعات، بيروت، (2)
تصحيح احمد عبدالسالم،دار الكتب العلمية ، بيروت، ، و فيض القدير شرح الجامع الصغير،المناوي،تح:  4/266
 .4/661: 1994، 1ط

 .149األعمال الشعرية الكاملة : (3)
 .110( ديوان المتنبي مع فهارسه ومعانيه :4)

 .157األعمال الشعرية الكاملة: (5)
 .21_20.ت(:ديوان صفي الدين الحلي، مقدمة بقلم كرم البستاني، دار بيروت للطباعة والنشر ،)بال (6)
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 مفتي الموائد األبي 
 قال :كن دوما قليل األدب

 فال تقل :ها أنذا
 غرب:وانبح من المشرق حتى الم

 كان أبي
 كان أبي

ي فزي )كزان فقد توزع البي  على ركيزتين ضمتا الحاضر والماضي  فالحاضزر فزي )راأنزذا(   والماضز
 :(2) إلمام علي عليه الس مأبي( ورو من بول ا

 ليس الفتى من قال كان أبي                    إن الفتى من قال : ها أنذا

 زززرورة علزززى عزززدم ن زززج المو بزززة   ولكزززن الشزززعراء جميعزززا   علزززى أن اختيزززار ا جتزززرار   يزززدل بال  
يتسززاوون فززي كززل بصززائدرم وكززل مززواقن جززودتبم   فبززم يسززيرون  ززعودا ونزززو  بززين اإلبززداع واإلتبززاع 
 فقد يجد الشاعر ضرورة في التماس المعنى التراثي مزن بيز  معزين كمزا فزي بيز  المتنبزي علزى سزبيل 

 : (3)المثال
 مممن قلبه شبم                  ومن بجسمي وحالي عنده سق واحّر قلباه          

 : (4)ييأخذ جزءا منه يحتاجه في نصه في بوله 
      .    .      .      . 

 المدى أضيق من كلمة أين 
 مات مكتوف اليدين    

 منحوا جثته عضوية الحزب
 واحّر قلبي فناحت أمه: 
 قتل الحاكم طفلي   

 مرتين       

من الجملزة الصزغيرة وبنزى عليبزا رويزه البزائي بزين )الحززب   وبلبزي( . وبزد ينتثزر المبنزى ولكزن  فاستفاد
 : (5)المعنى باي   يستطيع الشاعر الخروج منه  ألنه  نما أراد  ليبقى   كما في بوله

 أنا وحدي دولة 
 ما دام عندي األمل
 دولة أنقى وأرقى 

 وستبقى 
 حين تفنى الدول

 

                                                                                                                                                
 .453و294وينظر 174-173األعمال الشعرية الكاملة: (1)
جامع السعادات، محمد مهدي النراقي،تحقيق محمد كالنتر،ومحمد رضا المظفر،دار النعمان للطباعة والنشر،  (2)

 .1/295النجف االشرف:
 .285ديوان المتنبي مع فهارسه ومعانيه: (3)
 .216األعمال الشعرية الكاملة : (4)
 .250المصدر السابق : (5)
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 :(1)الشاعرالمأخو  من بول 
 دول تدول وأنت وحدك دولة              عال لها بين األنام لواء

 بقي اجترارا. عند   لكنهيبقي المعنى  وردم المبنى   ووضع بينه فا لة شعرية من 
 : (2) ينما يقول ى تختلف على وف  السياي  فالشاعروبد يأتي اللف  بتراكيبه  ولكن  رادة المعن     

 بدو وحاضرة         بعض لبعض وإن لم يشعروا خدم الناس للناس من

يريد تبيان خدمة بع بم بع ا في الخير  لكن أ مد مطر  ينما يأخذ المبنى يريد به معنى آخر في 
 )الناس للناس(           : (3)بوله

 ورو معنى الشر الذي يحوله بع بم لبع بم اآلخر:
 أم عبدا هلل ثاكل

 مات عبدا هلل في السجن
 أدخله فيه سوى تقرير عادل وما

 عادل خلّف مشروع يتيم
 فلقد أعدم والزوجة حامل
 جاء في تقرير فاضل

 أنه أغفل في تقريره بعض المسائل
 فاضل اغتيل
.    .  . 

 نحن شعب متكافل

ويكون ببذا بزد عبزر عزن معنزى مجتزر بقصزيدة كاملزة تحمزل  لزك المعنزى _وإن عمزد  لزى ضزد _ لكنزه 
ه لمسة المعا رة  وألبسه ثوبا جديدا   ورو األمر نفسزه الزذي فعلزه فزي بصزيدته استمد    وأضاف علي
 : (5)التي اجتررا من بول الشاعر  (4) )الرم اء والنار(
 الناربالمستجير بعمرو عند شدته               كالمستجير من الرمضاء                

 قول:فقّدم نصا يحمل رذا المعنى كما فعل في نصه الساب   ي
 ذلك المسعور ماض في اقتفائي  -
 صن حيائي    

 أنا يا سيدتي ؟! -
 لكنني لص وسفاك دماء -
 فلتكن مهما تكن  -
 ليس مهما  
 ..إن شرطيا ورائي  

                                                 
 لم أعثر له على قائل. (1)
 .1/102السحر الحالل، احمد الهاشمي،دار الكتب العلمية ، بيروت: (2)
 .282األعمال الشعرية الكاملة : (3)
 .350المصدر السابق : (4)
 .7/235خزانة االدب للبغدادي: (5)



 ...................................................التناص في شعر أحمد مطر ...................................................

 172 

 : (2)  التي اجتررا من بول الشاعر (1)وينطب  األمر نفسه على بصيدته )الماء في الغربال(
 إال كما تمسك الماء الغرابيلوما تمسك بالوصل الذي زعمت                   

للحاضر  ت ء الماضي وعدم ن وبه  وم ئمتهوبد يأخذ من القديم جملة ويبدأ بالنسج عليبا  يمانا بام
 : (3)في المعنى   كما في بوله

 لم أنم 
 خفت

 أن يسرق مني أمتي 
 كيد األمم

... 
 : (4)بشارالمجتر من بول 

 ونفى عني الكرى طيف ألم         لم يطل ليلي ولكن لم أنم               

 : (5)الذي تناص ييه بدور  مع بول ا عرابي
 ما أقصر الليل على الراقد            واهون السقم على العائد!            

وي    أن سبب السبد بد اختلف من )قيف ألم(  لزى )كيزد األمزم( المنتبزين بحزرف المزيم الزذي تعمزد 
 .ير  وا فادة ليس  عميقة بطبيعة الحال ون تغيد بقاء  كما رو من

بنص الغالي من المعاني دليل على  سن  وي وروعة اختيار و والعبرة في تخير المورد المتناص معه 
والنادر الشارد المملوء بعب  شعري مشحون بعاقفة وخيال   فبي  الشاعر القديم :لم يطل ليلي...  

متسعا  بتكار م علتبا الح ي ية من دون أن يتيا لخياله ليس بيتا عميقا   ألنه يقدم المشكلة ويقد
الشعرية من خ ل  العلة الذكية التي تستوبف الذرن وتحرك المشاعر المطلوب تأججبا في العمليزة

البحث عن علل معا رة أكثر من : كيد األمم  الذي سابه علة لسبد  الدائم  ويبقى ا جترار في 
ألنه   يسبر أغوار النص و  يتواشج معه   فقول المباشرة للتناص   ر ضمن الدائرةأ سن أ واله يدو 

 قيل ما قيل ، وما أكثر ما قيل      :  (6)شاعرنا

 إذا قيال؟ إن كذبا       فما اعتذارك من قولقد قيل ما قيل إن حقا و :(7)اجترارا لقول الشاعر
 غضبي ،فاني العاشق الولهان     ال تنكري  تعبي ، وال تستنكري                  :(1) وبوله

                                                 
 .369-367األعمال الشعرية الكاملة : (1)
ن زهير ، صنعه اإلمام أبو سعيد الحسن بن الحسين العسكري، قدم له ووضع هوامشه وفهارسه ديوان كعب ب (2)

 .29: 1994، دار الكتاب العربي، بيروت،1د.حنا نصر الِحتّي ،ط
 .416-415األعمال الشعرية الكاملة : (3)

 .773/ 2: 1997ة، بيروت ابن بسام الشنتريني ،تحـ احسان عباس، دار الثقافاهل الجزيرة، في محاسن (الذخيرة4)
 .2/773المصدر السابق: (5)
 .487األعمال الشعرية الكاملة : (6)
 .2/118هـ :1310هـ( ،مصر،395جمهرة األمثال،ابو هالل حسن بن عبدهللا العسكري ) (7)



 ...................................................التناص في شعر أحمد مطر ...................................................

 173 

 :(2) مجتر من بول أبي تمام
 ن العالين الغنى           فالسيل حرب للمكاال تنكري عطل الكريم م               

لزى ولكن النصين المجترين لزم يقزدما شزياا كبيزرا للزنص  وب يزا غزريبين عنزه ويشزيران  لزى أنبمزا يمتزان  
 الجديدة.نص آخر ولم ينصبرا في البنية 

 .االمتصاص2
))ا متصزززاص مر لزززة أعلزززى فزززي بزززراءة الزززنص الغائزززب ورزززذا القزززانون الزززذي ينطبززز  أساسزززا مزززن يعد     

اإلبرار بأرمية رذا النص وبداسته  فيتعامل وإيزا  تعزام   ركيزا تحويليزا   ينفزي األ زل بزل يسزبم فزي 
الززنص الغائززب و  ينقززد  انززه يعيززد اسززتمرار  جززوررا بززاب  للتجديززد ومعنززى رززذا أن ا متصززاص   يجمززد 

 وغه فحسب على وف  متطلبزات تاريخيزة لزم يكزن يعيشزبا فزي المر لزة التزي كتزب ببزا وبزذلك يسزتمر 
فززي الشززعر الززذي يعتمززد علززى تنززاص أو تنا ززات  (3) الززنص غائبززا غيززر ممحززو ويحيززا بززدل أن يمززوت((

يفزززه بنحزززو يزززت ءم والزززنص ونسزززتطيع القزززول : ن بزززانون ا متصزززاص يزززنم عزززن نفزززس مبدعزززة عنزززد تو  
 المتناص  ألن  لك من شأنه اغناء النص  وعدم وبوعه أسيرا في ا ستج ب غير المسو  فنيا. 

 :(4))بلم(ا القانون التنا ي كما في بصيدتهلقد استطاع مطر أن يطوع نصو ا عدة على  وف  رذ  
 جس الطبيب خافقي 

 وقال لي:
 هل هاهنا األلم
 قلت له :نعم 
 شرط جيب معطفيفشق بالم

 واخرج القلم!
 هز الطبيب رأسه ومال وابتسم  

 وقال لي:
 ليس سوى قلم 

 فقلت :ال يا سيدي
 هذا يد ..وفم 

 رصاصة ..ودم 
 وتهمة سافرة ..تمشي بال قدم!

 :(5)ففي رذ  القصيدة امتصاص لصراع السيف والقلم في األدب العربي كما في بول أبي تمام 
                                                                                                                                                

 .511األعمال الشعرية الكاملة : (1)
، 4غزاوي، دار احياء العلوم ، بيروت، ط االيضاح في علوم البالغة، الخطيب القزويني، تحقيق الشيخ بهيج (2)

1988 :1/343. 
 .253ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب: (3)
 .19-18األعمال الشعرية الكاملة : (4)

(ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي ، تح محمد عبده عزام ، دار المعارف ، مصر سلسلة ذخائر العرب 5)
 .6/58:.وموسوعة أمثال العرب1/40: 1964، 5
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 تب      في حده الحد بين الجد واللعبالسيف اصدق إنباء من الك
 :(1) وبول  علي الشربي في بصيدته  )السيف والقلم(

 كلمند من الجم                      واحمل على الدهر في ـــــــهذب يراعك وانصر دولة القل
 مـــــــــــــر منثلوفي اليراعة سيف غيــ ه                     ــــالسيف  يثلم إن طال القراع ب

 مـــــــــــــــــــم بالقسلم يقسم هللا في الذكر المبين به                      وإنما شرف األقـــــال
 مـــــــــــــــــــلنعـــــلراع وذا                      للعلم للفضل لآلداب ـــــال يصلح السيف إال للق

 ـمإن اليراعة تحيي سالف األمــ       إن أصبحت امة بالسيف بائدة               
 ـــمــــــــالقلــــه                      وإنما علم اإلنسان بــــــما علم  هللا إنسانا بصارم

وبززد عبززر الشززاعر عززن مأسززاته ومشززكلته الكبززرى فززي نصززرته لدولززة القلززم وكونززه المحززرك والوجززع     
ر ب يته ومشزكلته   ويعزد القلزم سز  ه ويمزتص بزذلك الذي أ ابه   فبو يدفعه نحو الشعر   والشع

قزة معنى بعيدا يصوغه بطريقة   يخفزي فيبزا أثزر  األ زلي كليزا   و  يتجلزى عيانزا   وإنمزا يتخزذ قري
وسطى مستفيدا من عم  التجربة في الشزعر العربزي القزديم بزين المفاضزلين :السزيف والقلزم   و  يقزة 

 ب م   بالسيوف   ولكنبا بد تحتاج السيوف لتحميبا.األمر أن الح ارات  نما تبنى باأل
وكلمززا كزززان امتصا ززه للجززززء الحسززاس فزززي البيزز  أو المقطزززع الممززتص   كزززان أ ززرى بزززالجودة      

وا بتراب من النجاح    ن لكل مفصل أرمية فزي العمليزة الشزعرية   ولكزن مفصز  وا زدا رزو األرزم 
 :(2)ا في لفظة )جسر(في بول الشاعر أبي تماممن غير    وبه يكون التحول الفني   كم

 بصرت بالراحة الكبرى فلم ترها                     تنال إال على جسر من التعب
فلفظة )جسر(   تحمل  يمة فنية و درا   ولكنبا بسياببا تأخذ  يزا فنيا كبيزرا   لزدخول المجزاز فزي 

 :(3)ي بوله كون رذا الجسر من التعب   و لك ما امتصه شاعرنا ف
 بنينا من ضحايا أمسنا جسرا  
 وقدمنا ضحايا يومنا نذرا   
 لنلقى في غد نصرا     

ومززع أن ا متصززاص بعيززد المنززال  ومززن دائززرتين بعيززدتين   تتشززاببان    باللفظززة )جسززر(      أن 
مزززن الزززنص السزززاب  أكثرتزززأثيرا مزززن ال  ززز    فالجسزززر مزززن التعزززب أعمززز  د لزززة بالمجزززاز مزززن الجسزززر 

 :(4)ال حايا   لبعد األول عن المباشرة والخطابية بأبصى  مكانية و لك ما فعله في بوله 
 خذوا حذركم أيها السابلة   
 خطاكم على جثتي نازله    

 وصمتي سخاء         
                                                 

 :     .1980ديوان الشرقي ،جمع وتحقيق إبراهيم الوائلي وموسى الكرباسي ، دار الشؤون الثقافية ، بغداد، (1)
.ودالئل اإلعجازفي علم المعاني، عبدالقاهر الجرجاني 1/73.ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي:  (2)

 .1/75: 1961هـ( ،تصحيح وتعليق محمد رشيد رضا،مكتبة القاهرة ،471)
 .27األعمال الشعرية الكاملة : (3)

 .45المصدر السابق:( 4)
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 :          (1)ورو امتصاص لبي  المعري مار الذكر 
 رض إال من هذه األجساد    أف الوطء ما أظن أديم ال   )م(   خف                

وبزززد  زززاف  الشزززاعر علزززى  زززيغة األمزززر ولكنزززه غّيزززر كزززل شزززيء آخزززر غيزززر لمحزززة  لزززى المعنزززى       
الممتص مزن )خزذوا  زذركم( القريبزة مزن )خفزف الزو ء(  ولقزرب )خطزاكم علزى جثتزي نازلزة (الداخلزة 

 :(2)في )الو ء( أي ا ورو امتصاص ييه كثير من الجودة ولكن يبز  في  لك بوله
 أجل إنني أنحني 
 وال تنحني السنبلة
 إذا لم تكن مثقله

 :(3)الذي امتص ييه بول الشاعر
 وامخمألى السنابل تنحني بتواضع       والفارغات رؤوسهن ش                       

نبلة وجعله تعلزي  آخزرا  نحنائزه   ألن األول انحنزاء الشزمس لتبلزب بلزب السزماء   واآلخر:انحنزاء السز
 المثقلززة   وبززد اخززرج البنيززة الجديززدة مززن بينيززة بديمززة تحمززل معنززى مشززاببا لززم يبزز  منززه سززوى السززنبلة

 وا نحناء   وغّير )ماى( بز )مثقلة( ورما من دائرة متقاربة معنويا .
وبد يكون ا متصاص عبارة عن التفاتة  كية من الشاعر  لى معنى شعري مورو  كقول الفرزدي 

 ال :ال قطُّ، إال في تشهده،      لوال التشهد كانت الَؤهُ نعمُ ما ق:         (4)

ييمتص رذ  المقولة المستمدة مزن بزول :)  الزه    ع(   وتركزز فزي  رنزه  زفة الممزدوح علزي ابزن 
الحسززين عليبمزززا السززز م   وعزززدم بولزززه :) (  لسزززائل   وعززدم لفظبزززا    فزززي التشزززبد المت زززمن بولبزززا 

بقولبا في التشبد لما بالبا  ييعمد ا مد مطر  لزى سزبر غزور المعنزى وامتصا زه   ولو  رذا اإللزام 
 :(5)  والبناء على منواله في بوله

 حدثنا اإلمام                                

 في خطبة الجمعة 
 عن فضائل النظام

 والصبر والطاعة والصيام
 وقال ما معناه:إذا أراد ربنا 

 مصيبة بعبد ابتاله 
 رة الكالمبكث

 لكنه لم يذكر الجهاد في خطبته
 وحين ذكرناه

                                                 
 .من هذه الدراسة183مر بنا ينظرص (1)
 .46األعمال الشعرية الكاملة : (2)
 .6/73موسوعة أمثال العرب:  (3)
 .2/179: 1966ديوان الفرزدق ،دار صادر للطباعة والنشر، دار بيروت للطباعة والنشر ، (4)
 .93مال الشعرية الكاملة :األع (5)
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 قال لنا:عليكم السالم
 وبعدها قام مصليا بنا
 وعندما أذن للصالة

 قال:
 نعم.. إله إال هللا

 ة.وفي كلمة)النظام(تورية بين النظام بمعنى ا لتزام باألنظمة وبين النظام بمعنى السلطة الحاكم
 اص :ويبين المخطط البسيط  لك ا متص
 السجاد  زززززز مابال  :  ززززززز  للز   سائل
 الخطيب ززززز بززال :نعم ززززززز للز     اكم

ح   وإ ا كان  )ما بال  ( تساوي )نعم(   فك رما بال : )نعم(   ولكن السجاد في بي  الفرزدي ُمزد  
ح  ألن السجاد لزم يقزل ) ( لكرمزه وجزود    والخط يزب بزال )نعزم( لخوفزه والخطيب في شعر مطر ُبد 

 من بول : ) ( من الحاكم أو لتواقاه معه.
 :(1)وبد تتخطى مقدرة الشاعر  لى ا متصاص من موضعين في مكان وا د كما في بوله 

 اسمعوني
 عندما تزدهر األشواك

 واألزهار تذبل
 ويصير اللص ناطورا لبيت المال 

 عندما تمتلك األوثان بيت هللا
 ماعندما تحتسب العفة جر

 :(2) ن في  لك امتصا ا وتنا ا بينه وبين بول المتنبي 
 اقيد  نامت نواطير مصر عن ثعالبها           فقد بشمن وما تفنى العن              

 :(3)وبول ا مد مشاري العدواني 
 الراعي عدو الغنم م الذئب في عدوانه        إن يكال يال                 

ممتص من )نواقير( في بول أبي الطيب على مستوى اللفظة والمعنزى كزذلك  فكون) اللص ناقورا( 
ر   وان ابتعد المعنى بلي    ويقرب المعنى أكثر من بول العدواني مع أن أولبما بزديم ورزذا محزل  كز

 واآلخر  ديث وسيأتي  كر .
 
 :(4)ويمتص بي  أبي الطيب المتنبي الذائع    

                                                 
 .151األعمال الشعرية الكاملة : (1)
 .109.ديوان المتنبي مع فهارسه ومعانيه: (2)

شعر العدواني في مرايا بعض معاصريه ،د.نسيمة راشد الغيث، الحولية الخامسة عشر ،تصدر عن مجلس  (3)
 .55 :1995النشر العلمي ،جامعة الكويت، الرسالة المائة ،

 355ن المتنبي مع فهارسه ومعانيه :ديوا (4)
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 كن؟، وال وطن          وال نديم ،وال كاس، وال سفيم التعلل؟ ال أهل            

فيركز على شياين يرى انه يشترك مع المبدع فيبما   ورما: فقدان األرل والوقن  وي زيف ب زايا  
الخا ززة كالعمززل   ولكنززه يعّمزز  معنززى السززكن كثيززرا بكلمززات أخززرى :ملجززأ   ومخبززأ   ومنزززل( وكلبززا 

 :(1)مبدوءة بحرف الز )الميم(  يقول
 س عندي وطنلي

 أو صاحب
 أو عمل
 أو مخبأ
 أو منزل

 كل ما حولي عواء قاحل
 أنا حتى من ظاللي أعزل 

 وأنا بين جراحي ودمي أنتقل
ُم من كل أنواع الوطن  ُمعد 

وإ ا كان التناص تعبيرا عن ثقافة المبدع بطريقة من الطرائ  وعن  ق عزه   فزحن لشزاعرنا باعزا     
لتي  يغ  شعرا   فالعرب كان  ترى أن لكزل شزاعر شزيطانا يزو ي قوي    فقد يمتص الحكايات ا

 ليزه الشززعر  وبززد سززموا شززياقينبم بأسززماء مثززل : البوجززل والحوبززل  ومسززحل وغيززر    واعتقززدوا بوجززود 
تعززدارم  لززى اليونززانيين الززذين  وادي عبقززر الززذي تقطنززه تلززك الشززياقين   ولززم يقتصززر األمززر علززيبم بززل

لكنبم لم يسمورا شياقين   بل  اولوا الربي ببزا فسزمورا عزرائس الشزعر أو  سبقورم  لى تلك الفكرة  
رباتززه  وبززد ) يكززون اإللبززام  الحززدس   اإليحززاء مسززميات تجاوزرززا اإلنصززات الززذي ينظززر  لززى الكتابززة 

  رذ  المغامرة من شأنبا )أن تكف عن   بزار المبزدع وكأنزه نفخزة علويزة  لز  (2)على أنبا مغامرة(
 . (3)شيطانيا خالطه( ييه  أو مساً 

 :(4)ييمتص مطر رذا المعنى 
 للشعراء كلهم 
 شيطان شعر

 ولي بمفردي أنا ..عشرون شيطانا

ن ليس إليمانه بنظرية شيطان الشزعر بالتأكيزد   ولكزن لتعميز  المبالغزة فزي موربتزه وعبقريتزه  علزى أ
  لك ا متصاص لم يقدم له شياا كثيرا  وبقي يدور على السطا.

                                                 
 .248األعمال الشعرية الكاملة: (1)
الخلفية النصية األسبانية والشعر العربي المعاصر_ بحث في التفاعل النصي_ أطروحة دكتوراه الدولة، محمد  (2)

الرباط، عبد الرضا شياع، إشراف:أ.د فاطمة طحطح ،جامعة محمد الخامس ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ب

2000_2001 :10. 

حداثة السؤال :بخصوص الحداثة الشعرية في الشعر والثقافة ،د. محمد بنيس ،المركز الثقافي العربي، بيروت ،  (3)

 .30: 1988، 2الدار البيضاء، ط

 .276األعمال الشعرية الكاملة : (4)
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 بول بع بم لى معنى شعري غير ُمحلّ     ولكن يطيب له أن يمتصه ويتناص معه مثل  وبد يعمد
 سأصبر حنى يعجز الصبر عن صبري    واصبر حتى يحكم هللا في امري  : (1)

 صبرت على شيء أمّر من الصبر  ــــي  سأصبر حتى يعلم الصبر أنن           

 :(2)مناسب بقولهلكنه يلبسه  لة جديدة من خ ل وضعه في سياي 
 قلمي يجري 
 ودمي يجري 

 وأنا ما بينهما أجري
 الجري تعثر في أثري                       

 وأنا أجري
 والصبر تصبر لي حتى

 لم يطق الصبر على صبري
 وأنا اجري

وإ ا كزان تكزرار كلمزة ) زبر( أو مشزتقاتبا بزد  زبط بالبيز  المزورو     فزحن أشزطر شزاعرنا بللز     
لكثرة غير المسوغة   وكلما كان  التفاتاته بعيدة المنال    عبة ا لتقا    عصية   كان  من تلك ا

 :  (3)ألي  وأجمل كما في بوله 
 )فيفي( من غير حراسات

 تختال ذهابا وإيابا
 تغدو ليعانقها حب

 وتروح لتحتضن أحبابا
 ال تحمل أسلحة ..إال
 شفرات تدعى االهدابا

 :(4)ورو تناص مع بول المتنبي 
 دـوـــــــــــــطلعت في براقع وعقـ           عمرك هللا هل رأيت بدورا   
 ب تشق القلوب قبل الجلــود    )م(    راميات باسهم ريشها الهد  

وبد امتصه امتصا ا  كيا خطف الصورة و اغبا بطريقته الخا ة  وري تشابه الرموش مع ريش 
 دم لغاية.السبام    ن كليبما باتل   وس ح يستخ

 :(5)ونجد  مثل تلك ا لتفاتة  تتكرر في شعر مطر ورو بوله     
 ما الذي نصنعه في عمر
 نقصانه في االزدياد؟!

 :(1)ممتصة من بول أبي العتا ية
                                                 

 .17/176.تفسير الرازي: (1)

 .283األعمال الشعرية الكاملة : (2)

 .398:  مصدر السابقال (3)

 .82ديوان المتنبي مع فهارسه ومعانيه: (4)
 448األعمال الشعرية الكاملة: (5)
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 ـدــــــــده      من الدهر علم طارف وتليـــــــوأي بني األيام إال وعن  
 قص الشيء حين يزيديرى ما يزيد والزيادة نقصه      أال إن ن   

وبالطريقة السابقة نفسبا من عدم األخذ المباشر   ويبقى  خت ف األوزان بزين الخليلزي البندسزي    
مزززن البحزززور  والتفعيلزززي دور فزززي عزززدم المباشزززرة التزززي بزززد تقزززع وتتسزززع كلمزززا تطابقززز  األوزان   وكانزززز 

 : (2)الخليلية كما في بوله
 زادت فكل زيادة نقصان       وان       كال، ولكن "األنا" ورم،           

 :(3) متصا ه من بول أبي البقاء الرندي
 لكل شيء إذا ما تم نقصان            فال يغر بطيب العيش إنسان          

 مع تغيير مكان ا ستلبام من العجز الى الصدر.
 الحوار:. 3
مد الزنص المؤسزس علزى أرضزية عمليزة يمثل  الحوار )أعلى مر لة في براءة النص الغائب    يعت   

 لبة تحطم مظارر ا ست ب   مبما كان شكله و جمه   ف  مجال لتقديس كل النصوص الغائبزة 
مع الحوار . فالشاعر أو الكاتب   يتأمل رذا النص وإنمزا يغيزر فزي القزديم  أسسزه ال روتيزة ويعزري 

نقديززة   ع بززة لبززا بالنقززد مفبومززا عق نيززا  فززي الحززديث بناعاتززه التبريريززة وبززذلك يكززون الحززوار بززراءة
  فبزو نزوع مزن الثزورة علزى الجامزد والثابز  والمقزدس   ومحاولزة (4)خالصا أو نزعة فوضوية عدميزة (

للخززروج بر يززة خا ززة بالمبززدع   الززذي يززرى  أن مززن  قززه ان يؤسززس  بداعززه الخززاص وان كززان علززى 
 يرى أن يخل  عم   بداعيا   عم   تباعيا . ذلك اإلبداع   ألنهل بداع ساب   لكنه ليس أسير 

ويرى اغلب البا ثين أن الحوار  نما يحصل بالنفي   ويسوبون لذلك أنواعا مثل :النفي الجزئي       
  ولكززن البا ززث ا مززد نززارم يززرى: أن الحززوار)  يقززوم علززى النفززي (5)والنفززي الكلززي   والنفززي المتززوازي 

  ونززذرب مذ بززه فززي رززذا ا تجززا  ونؤيززد  ببززذا الشززأن    ن (6)فحسززب ... نمززا باليززات وقززري عززدة (
 النفي بد يكون يسيرا   يربى  لى درجة الحوار فنيا ف   عن وجود سبل أخرى للحوار .

وإ ا كان ا جترار رو تعامل سطحي ومباشزر مزع النصزوص   وا متصزاص رزو الدرجزة األعمز     
الدرجزة الثالثزة ويمثزل اسزتق   اكبزر للمبزدع    ن المجتزر منه   فحننا نستطيع القول:  ن الحوار رزو 

                                                                                                                                                
 .127: 1965أبو العتاهية أخباره وأشعاره،عني بتحقيقها د.شكري فيصل،مط جامعة دمشق، (1)
 .507األعمال الشعرية الكاملة: (2)
 1976،مؤسسة الرسالة ،بيروت ، 1ضوان الداية ،طأبو البقاء الرندي شاعر رثاء األندلس ،د. محمد ر (3)

:134. 
 .253ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب: (4)

، جوليا كرستيفا،ترجمة فريد الزاهي،مراجعة عبدالجليل ناظم،دار توبقال للنشر ،الدار صينظر علم الن (5)

 .73، :1،1991البيضاء،ط

 .56التناص في شعر الرواد: (6)
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شباك المبززدع األول مززتص رززو الززذي اسززتطاع أن يفلزز  مززززنرززو الوابززع تحزز  تززأثير المبززدع األول  والم
 :(1)مطريقول ا ززوينسج على منوال بريب منه   في الوب  الذي استقل ييه المحور كلي

 تدرج الدبابة الكسلى على رأسي
 اب الرئاسة إلى ب  
 وبتوقيعي بأوطاني الجواري                         

 يعقد البائع والشاري مواثيق النخاسةْ 
 وعلى أوتار جوعي

 يعزف الشبعان ألحان الحماسةْ 
 بدمي ترسم لوحات شقائي

 فأنا الفّن..
 وأهل الفن ساسةْ 
 فلماذا أنا عبد

 والسياسيون أصحاب قداسةْ 

تطيع أن يعرف أن الحوار موجود في رذا الزنص بدرجزة عاليزة مزع بزول أبزي والقارىء اليق  و د  يس  
 :(2)الصعاليك عروة بن الورد

 ـــدـــــــــــــــــــــــــة          وأنت امرؤ عافي إنائك واحــــإني امرؤ عافي إنائي شركـ
 د؟ــــــــــــبوجهي شحوب الحق والحق جاه رى         ــأتهزأ مني أن سمنت وأن ت

 اردـــــــــــأقسم جسمي في جسوم كثيرة           وأحسو قراح الماء والماء بــ

نا  رزززو اسزززتبزا   نفسزززه عنزززدما يزززرى جزززوع ابزززن الزززورد  فعززززُف الشزززبعان  أوتزززاَر الحماسزززة  علزززى جزززوع  مبزززدع 
 وضعفه   ولكن اللقاء بين ا ثنين خفّي   يعرف    بعد ألي.

ة الشزاعر ييسزيطر عليزه  لزك المعنزى ويبقزى فزي   وعيزه ييكزرر  مزرارا وبد يخيم معنى ما على مخيلز  
كمزا سززيمر بنززا فززي التنززاص الززداخلي فززي رززذ  الدراسزة   ويغلززب عليززه بززانون الحززوار  يقززول محززاورا بززول 

 قوم إذا ضرب الحذاء برأسهم    قال الحذاء بأي ذنب أضرب؟:   (3)الشاعر 

 :(4)ولكن بطريقة التفعيلة 
 اب الشعرحين وقفت بب

 فتش أحالمي الحراس 
 أمروني أن أخلع راسي 
 فخلعت نعلي في الباب  

 وقلت: خلعت األخطر يا حراس

                                                 
 .8ـ7الكاملة : األعمال الشعرية (1)

ديوان عروة بن الورد شرح ابن السكيت ،قدم له ووضع هوامشه راجي األسمر ، دار الكتاب العربي ، بيروت  (2)

 .2/302.وديوان الحماسة :35ـ34: 1994، 1ط

 .لم أعثر له على قائل. (3)
 .9األعمال الشعرية الكاملة: (4)
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 هذا النعل يدوس
 ولكن..هذا الرأس يداس!

فاسززتبدل النززاس بزززالقوم  ورززو اسزززتبدال سززا ج   وبلزززب المعنززى ومنززع تحققزززه   ألنززه فزززي الززنص الغائزززب 
وس أو ال ززرب بمعنززى آخززر   ورززذا المعنززى متكززرر فززي ُضززرب   ولكنززه ُخلززع وبقيزز   ززفته ورززي الززد

 شعر  وبالقانون الحواري نفسه .
وكلمززا  ززاول الشززاعر  خفززاء الززنص  الغائززب   كلمززا تأ ززل   واريتززه وتعمقزز  وانزا زز  عززن األخززذ   

 :(1)السطحي   فقد يقدم معاد  معنويا يساوي النص الغائب كما في بوله
 يخيم الصباح 
 فأرفع الستار

 المصباح وأشعل

 :(2)وري التفاتة  كية  لى بول الشاعر دعبل الخزاعي 
 إني ألفتح عيني حين افتحها      على كثيرين لكن ال أرى أحدا     

 ومع مصباح ديجون البا ث في النبار عن  نسان.
وبززالعودة  لززى فرضززيتنا فززي أن ا خززت ف اإليقززاعي يغيززر مززن البنيززة بززين الززوزنين الخليلززي البندسززي    

 :(3)ابترب  لى المباشرة و لك في بولهوالتفعيلي الحر  نرى أنه كلما عاد  لى تطاب  اإليقاعين   كلما 
 ه      إن لم يجد ما يأكل اوسيأكل السرحان لحم صغار              

 :(4)ورو  وار ضعيف مع بول الشاعر 
 اصبر على حسد الحسود فان صبرك قاتله

 ـهـــــــما تأكلـفالنار تأكل بعضها إن لم تجد 
 فقد بقي فعل )األكل(   وبقي المساوي معنويا )بع با _ لحم  غار (.

وبززذلك تحققزز  فرضززيتنا فززي أن ا بتعززاد اإليقززاعي يرافقززه ابتعززاد بززانوني )امتصا ززي   أو  ززواري(    
رزو ولكن ليس بال رورة أن يكون نحو الجودة  ألن لكل نص براءته الخا ة به   ولكن العام الشائع 

  لك.
 

 

                                                 
 .462األعمال الشعرية الكاملة : (1)
 :.1983بن علي الخزاعي  ، صنعه د.عبدا لكريم األشتر، مجمع اللغة العربية ، دمشق ،  شعر دعبل (2)
 .505األعمال الشعرية الكاملة: (3)

 .1/460المستطرف في كل فن مستظرف : (4)
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 المبحث الثاني :
 التناص مع الشعر العربي الحديث

 ن التنززاص مززع الشززعر العربززي الحززديث أدعززى ألن يكززون كثيززرًا فززي شززعر الشززاعر الحززديث  لقززرب      
الشززاعر مززن شززعراء عصززر  رو ززا وقمو ززا   وربمززا رززدفا وب ززية   أو ربمززا لتقززارب زمنززي يجمززع بززين 

 . ا ثنين   ا ضعف  األوا ر األخرى 
على أن رذا التقارب ليس ضروريا أن يكون معبرا عن تطاب  أفكزار   بزل بزد يكزون عزن اخت فبزا     

والنتيجة وا دة   وري أن يتناص مع نص بريب من زمنزه وعلزى وفز  القزوانين متقدمزة الزذكر نفسزبا   
كثزر منزه فزي ولكنا   نستطيع الجزم بأن الشاعر أ مد مطر بد مال  لى التنزاص مزع الشزعر الحزديث أ

تنا ززه مززع الشززعر العربززي القززديم   أو انززه فّ ززل رززذا علززى  اك ولكنززه _فززي رأينززا_ يميززل  لززى المعززاني 
التي تبدف غرضه مبما كان زمنبا   بغض النظزر عزن  قبتبزا  وعزن جودتبزا أ يانزا  فلزيس ضزروريا 

بززرب لمززراد    أن تكززون النصززوص المتنززاص معبززا رززي الجيززدة أو األجززود  بززل المبززم أن تكززون رززي األ
 ويتناص معبا على وف  اآلليات المختلفة وكما رو آت:

 :االجترار .1
يغلب رذا القانون في تناص أ مد مطر مع الشعر العربي الحديث بو فه آلية يسيرة ومباشرة     

في التعامل مع الشزعر   وترجزع أسزباب  لزك  لزى   سزاس الشزاعر بزأن الشزعر الحزديث بريزب منزه 
 يحتززاج  لززى  تبززاع أسززاليب أكثززر عمقززا تززارة   وتززارة أخززرى  إليمانززه بززان رززؤ ءرو ززا ومعا ززرة فزز  

المعا رين يحملون معظم ر ا  العصرية التحرريزة فز   اجزة  لزى األسزاليب العميقزة   ويزدخل فزي 
 لك أي ا أن الذات المبدعة   تسير دائما على القمم   لعدم وجزود شزاعر مجيزد فزي جميزع شزعر  

   على درجة وا دة من اإلتقان والسمو والرفعة .  و  تكون أشعار 
وا جتزرار يقززرب كثيززرا مززن دائززرة الت ززمين التززي تميزل  لززى األخززذ السززطحي والمباشززر أكثززر مززن     

التفاعزززل النصزززي العميززز    ولعزززل فزززي اختيزززار اسزززم )ا جتزززرار( د لزززة علزززى معنزززا   أو علزززى مزززؤدا  
 المختلفة. الح يقي الذي يقف بعيدا عن سبر أغوار النصوص

وتبلززب اجتززرارات الشززاعر النسززبة األعلززى بال يززاس  لززى ا متصززاص والحززوار مززع الشززعر العربززي    
 الحديث  ل ي  المسافة الشعورية والزمنية بين الشاعرين:الوارب والمستلم.

 :(1)يجتر الشاعر أ مد مطر بي   برا يم ناجي في بوله   
 شهي الكبرياءمالك الحسن    واثق الخطوة يمشي ملكا                  

                                                 
 .110: 1990، دار المعارف ، مصر، 3شعر ناجي الموقف واألداة ، د.طه وادي، ط (1)
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 :(1)فيب يه على  اله   ويغير المبتدأ من المفرد )واث  الخطوة(  لى الجمع )الكل( يقول 
 منذ ثالثين سنة

 والكل يمشي ملكا
 تحت أيادي الشيطنة 

 يبدأ في ميسرة
 وينتهي في ميمنة

عه لذلك   ولكن ألجل فز )الكل ( تشير  لى مجموع خامل يمشي ملكا ليس ألجل الوثوي الذي يدف 
الشززيطنة التززي تززدفع ببززذا الكززل مززن أبصززى اليمززين  لززى أبصززى الشززمال   وتنحززرف بززه عززن ثوابتززه 

 اإلنسانية في ب يته األ لية المقصودة ببذ  القصيدة وري فلسطين.
وبد يجتر شاعرنا نشيدا ُيزردد أيزام الحزروب   ييسزوبه للد لزة علزى عقزم تلزك المعزاني وعزدم تحقيز  

 تنتهي الحرب لدينا           :(2)با د  ت

 إذ تبتدي 
 بفقاقيع من األوهام ترغو

 فوق حلق المنشد:
 " تُْم ت َرْم  .. هللا اكبر
 فوق كيد المعتدي".
 فإذا الميدان أسفر 

 لم أجد زاوية سالمة في جسدي 
 ووجدت القادة "األشراف" باعوا

 قطعة ثانية من بلدي

دم مقدرة الشاعر على امتصاص أو  وار المعنى   ولكن الحاجة و  يقع رذا ا جترار في  قل ع
      تسزززتدعي أن يزززأتي مجتزززرا   ممتصزززا و  محزززورا   ليبقزززى محافظزززا علزززى بنيتزززه الد ليزززة واإليقاعيزززة.  
ويقتزززرب الشززززاعر مزززن معا ززززريه أو مزززن جيززززل سزززبقه بطريقززززة ا جتزززرار ييحززززاف  علزززى عبززززاراتبم   

 :(3)ة مواضع  منبا بوله وبخا ة بدر شاكر السياب في خمس
 قلت يا رب لك الحمد    
 على مركبة الفقر األمينة   

 : (4)ويجتر فيبا بول بدر
 بالءلك الحمد مهما استطال ال

 مهما استبد األلم و    
 لك الحمد ،أن الرزايا عطاء  
 وأن المصيبات بعض الكرم  

                                                 
 .14-13األعمال الشعرية الكاملة :  (1)

 .103-102المصدر السابق : (2)

 .109_108: سابقال (3)

 . 2/149: 2003األعمال الشعرية الكاملة،بدر شاكر السياب،دارالعودة ،بيروت، (4)
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الشزاعر فنيزا ه الس م الزذي اتحزد بزه ويكرررا خمس مرات في بصيدة وا دة تعبيرا عن  بر أيوب علي
 فصارا وا دا .

ثزر ويبقى النص) األسب ا السيابي( مستعم  جيدا  لبذ  التركيبزة :)لزك الحمزد (   وتحمزل  يحزاء أك   
وان كزززان موبفزززه يسزززتدعي عزززدم تكراررزززا       أن   مزززن اسزززتعمالبا مزززرة يتيمزززة فزززي بصزززيدة ا مزززد مطزززر

  فبي وإ ساسا واقمانانا بقبول ردايا الحبيب الرب   وإن كان  رزاياتكراررا عند السياب أعطى  يمانا 
 ردايا مقبولة.

ويجتززر بززول السززياب أي ززا ولكزززن بالطريقززة السززابقة نفسززبا      يبقززى األ زززل أكثززر  يحززاء مززن الزززنص 
 :(1)المجتر المتناص مع السياب   يقول مطر 

 ولقد خطبت يد الفراق 
 بمهر صبري ، كي أعود

 صبحي اآلتي ثمال بنشوة 
 فأرخت أالعنة : لن تعود
 فطفا على صدري النشيج
  وذاب في شفتي النشيد

 :(2)ويقول السياب 
 كأن طفال بات يهذي قبل أن ينام

 بأن أمه التي أفاق منذ عام 
 فلم يجدها،ثم حين لّج في السؤال 

 قالوا له : بعد غد تعود...
 البد أن تعود

 وإن تهامس الرفاق أنها هناك
 ب التل تنام نومة اللحودفي جان

 تسّف من ترابها وتشرب المطر

  وان كان اإلستعما ن بد جاءا بطريقزة فنيزة     (3)  السياب في شعر  ر وكذلك مفردة )النشيج( مما يكر 
     ن النص السيابي سجل السب  أو    ثم  ن القصيدة مبنية على  لك اإل ساس بعزدم العزودة اكثزر 

 طر .من ارتباقبا في نص م
ويندفع الشاعر محاو  تطوير اجترار  من النص السيابي   ولكنه يقع في شراك المباشرة مرة أخرى     

 :(4)  فقد غّير بلي  في الزمن والمعنى   و لك في بوله 
 كل من نهواه مات  

                                                 
 .134_131األعمال الشعرية الكاملة : (1)

 .1/254:مصدر السابقال (2)

 .1/257:سابقينظر ال (3)

 .177: سابقال (4)
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 كل ما نهواه مات   
 رب ساعدنا باحدى المعجزات 

 وأمت إحساسنا يوما 
 لكي نقدر أن نهوى الوالة                         

 :(1)وري معاني الموت والجدب الموجودة في النص السيابي عينبا 
  شوارعالموت في ال
 عمزاروالعقم في ال

 وكل ما نحبه يموت

فقد غّير بلي  في الزمن مزن الم زارع  )يمزوت(  لزى الماضزي)مات(   أو فزي الفعزل الم زارع نفسزه 
شاعرنا أقال النظر في ديوان السياب وبرأ  بتأن  فتأثر به كثيرا  من )نحب(  لى )نبوى( . ويبدو أن 

                   فززي بولززه:(2)   بلززب  بززه التززأثر أن تجززاوز النصززوص القصززار  لززى المطززو ت مثززل )المززومس العميززاء(
 ومن الذي جعل النساء 

 دون الرجال ،فال سبيل إلى الرغيف سوى البغاء ؟
 هللا _عّز وجّل_شاء 

  يكّن سوى بغايا أو حواضن أو إماءأن ال
 أو خادمات يستبيح عفافهن المترفون

 أو سائالت يشتهيهّن الرجال المحسنون

 :(3)فطاب  له الفكرة ونقلبا باجترار   لى أ يلة بطلة بصيدته 
.    .     .      . 

 ماذا تفعلين اذن هنا؟ -
 الشيء ...ارتكب الزنا -
 أتفارقين بالدنا -

 ة لتهدمي شرف العروب
 في بالد عدونا ؟!

 إني أهّدُمهُ  -
 بيتا لنا  ألبني في بالدي ، من حجارة عفتي ،

 وبكت ...
 فأذابنا
 وأسالنا

 صبّي دموعك يا أصيلة   -
 وأبكي على كتفي 

 فما أنت البغي
 وإنما أنت الفضيلة

 وا سم )أ يلة( يحمل معنى ا سم ومعنى ا  الة التي أراد الشاعر  ثباتبا لبطلته.
                                                 

 .468_1/467كاملة :األعمال الشعرية ال (1)

 .286_1/269:مصدر السابقال (2)

 205_204: سابقال (3)
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 :(1)ر رذا المعنى عند الشعراء المعا رين   فقد  كر  مظفر النواب أي ا في بولهويتكر   
 إن خنت بهذا الجسد البالي 

 رفبعض الناس يبيع اليابس واألخض
 و  تسير اجترارت مطر من شعر السياب على وتيرة وا دة   فقد يببط ا جترار عند   لى  د  

 :(2)ا ستنساخ كما في بوله 
 أهل الضفة

 تم روح هللاان
 وأنتم موجز كل المخلوقات

  أنتم أحياء أحياء
 والناس جميعا أموات
 ال تنتظروا منا أحدا 

 ال تثقوا في احد منا أحدا 
 نحن وجوه فقدت ماء الوجه

 ونحن وجود ضيّع أوراق اإلثبات
 :(3)لقول السياب

 فنحن جميعنا أموات

 :(4)الذي مار الذكر  وكذلك من بول السياب
 الشوارعالموت في 

 عزاروالعقم في الم

  :(5)في بوله
 أي قيمة

 لجيوش يستحي من وجهها 
 وجه الشتيمة

 هزمتنا في الشوارع
 هزمتنا في المصانع
 هزمتنا في المزارع
 هزمتنا في الجوامع

 ولدى زحف العدو انهزمت ..
 قبل الهزيمة

                                                 
 :.1996األعمال الشعرية الكاملة،مظفر النواب، دار قنبر ،لندن، (1)

 . 210_207األعمال الشعرية الكاملة: (2)

 .396_1/394:مصدر السابقال (3)

 .468_1/467السابق:  (4)

 .233_232: سابقال (5)
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ضزززافة  لزززى السزززياب   ويحتزززل نززززار  بزززاني المرتبزززة نفسزززبا فزززي كونزززه مصزززدرًا  جتزززرارت الشزززاعر باإل
لكبيزرة علزى النصزوص األ زول فك رما بد اجتر شعر    ولكن ا جترارين يشزتركان فزي عزدم الجزرأة ا

 : (1) يقول
 حكامنا طبول
 جيوشنا طبول
 شعوبنا طبول

 وسائل اإلعالم في أوطاننا طبول
 غفوتنا تأتي على قرقعة الطبول
 طعامنا تطبخه قرقعة الطبول

 ة الطبولشرابنا ينبع من قرقع
 مؤتمنون دائم

 ومؤمنون دائما                           
 وآمنون دائما                            
 والفضل للطبول                           

 :(2)فقد كرر )الطبول( تسع مرات في نص بصير   ورذا تأثر بتكرارات  باني للفظة نفسبا
 الحاكم يضرب بالطبلةْ 

 ات اإلعالم تدق على ذات الطبلةْ وجميع وزار
 وجميع وكاالت األنباء تضخم إيقاع الطبلةْ 

                            .         .        . 
 ال يوجد شيء في الموسيقى أبشع من صوت الدولةْ 

.        .      .      . 
 الطبلة تخترق األعصاب فيا ربي ألهمنا الصبر

.       .      .      . 
 لدولة من بداية هذا القرن تعيد تقاسيم الطبلةْ ا

.        .      .     . 
 طبلة طبلة

 الدولة تعرض فتنتها في سوق الجملةْ 
 ال يوجد عري أقبح من عري الدولْة 

 طبلْة طبلةْ 
 وطن عربي تحكمه من يوم والدته طبلْة 

 وتفرق بين قبائله طبلةْ 
 لذكر وقاضي البلدةأفراد الجوقة والعلماء وأهل الفكر وأهل ا

 يرتعشون على وقع الطبلةْ 

 :(3)وفي بصيدة مطر التي يقول فيبا 
                                                 

 .239_238:عرية االملةعمال الشاال (1)

 20:مصدر السابقال (2)

 .409_408:سابقال (3)
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 في طوفان الشرف العاهر 
 والمجد العالي المنهار

 احتضن ذنبي
 بيدي قلبي

 وأقبل عاري مغتبطا
 لوقوفي ضد التيار

 :(1)وبد عنون بصيدته بذلك )ضد التيار( ورو اجترار لقول نزار 
 إني ال أؤمن في حب 

  يمشي ضد التيارال
 ال يضرب مثل اإلعصار

ورزززو اجتزززرار سزززطحي ويسزززير لزززم يقزززدم شزززياا زائزززدا  ألنزززه كزززان باسزززتطاعة الشزززاعر أن يقولبزززا و  داعزززي 
 جتراررزززا   وان كنزززا نظزززن أنبزززا بزززد تكزززون عفزززو الخزززاقر  لكننزززا   نسزززتطيع  زززن  لزززك فزززي اجتزززرار  مزززن 

 :(2)الشاعر نفسه بقوله 
     .        .        .      . 

 لكنني يا صاحبي
 سأصعق الدنيا غدا

 بالكشف عن مواهبي
 وسوف يحسد الورى أنفسهم
 ألنهم عاشوا بعصري الذهبي

 :(3)ورو ما باله  باني 
       .         .         .        . 

 فالماليين التي في بيت مال المسلمين
 هي ميراث قديم ألبي                        

 فخذوا من أبي
 واكتبوا في أمهات الكتب

 إن عصري عصر هارون الرشيد
 :(4)ويختلف الوزن من الحر التفعيلي   لى الخليلي البندسي في اجترار  بول  باني 

 حين يهرب من مكانه المكان                                  

                      :     (5)ك رما مكان أي اولكنه يحاول كسر رتابة ا جترار بتبديل يسير من )المكان (  لى )األوقان( و 
 هي موطني ،ولها فؤادي موطن       أتفر من أوطانها األوطان؟

 ويتغير األسلوب التقريري  لى ا ستفبامي.
                                                 

 222األعمال الشعرية :  (1)

 .454_453األعمال الشعرية الكاملة:   (2)

 320األعمال الشعرية :  (3)

 55:  المصدر السابق (4)

 .511األعمال الشعرية الكاملة : (5)
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 :(1)في بصيدته )األق ل(  )ابرا يم ناجي(مثل ا مد شوبيويجتر مطر تراكيب لشعراء آخرين    
 صاحبي أين الهوى؟         كان صرحا من خيال فهوىال تسلني  يا              

 :(2)فتاتي تركيبة )  تسلني( مجترة بطريقة مباشرة في بوله 
 ال تسلني يا صديقي

 ال تسلني
.     .    . 

 فكم من مرة 
 جئت إلى نفسي على الموعد 

 لكن ..لم أجدني

ه وشزرود   لزى زززززلتعبيزر عزن شزدة انشغالالتي يستعملبا الشاعر ل (3)ورو نوع من الشيزوفرينيا اإلبداعية 
المسززتوى الززذي انفصززم عززن  اتززه   ولكززن اجتززرار   ززل بسززيطا ومتكلفززا. ويرجززع  لززى قريقززة اجتززرار  مززارة 

 :الذكر  ينما يجتر نشيدا مغنى 
 رائدنا حب الوطن        نموت كي يحيا الوطن

 :(4)في بوله
 )أبي الوطن(   
 )أمي الوطن( 

 )رائدنا حب الوطن(
 )نموت كي يحيا الوطن(

ولززم يكززن اجتززرار  مرت يززا بززالنص   ففززي بعززض األ يززان يجعززل منززه علززى  افززة عززدم اإلسززتجابة عنززد 
 يا سيدي انفلقت حتى لم يعد    :(5)المتلقي      يقول

 للفلق في راسي وطن
 ولم يعد لدى الوطن

 من وطن يؤويه في هذا الوطن
 أي وطن ؟

 الوطن المنفي ..
 !أم منفى الوطن؟

 أم الرهين  الممتهن؟
 أم سجننا المسجون خارج الزمن ؟!

 )نموت كي يحيا الوطن(
 كيف يموت ميت ؟

                                                 
 30األعمال الشعرية:  (1)

 165_164كاملة: األعمال الشعرية ال (2)

ينظرررر فررري تفصررريل هرررذا المصطلح:الشررريزوفرينيا اإلبداعيرررة ،د.مشرررتاق عبررراس معرررن، دائررررة الثقافرررة واإلعرررالم ،  (3)

 .2008الشارقة،

 217األعمال الشعرية الكاملة : (4)

 218 :عمال الشعرية األ (5)
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 وكيف يحيا ما اندفن؟
.    .   .   . 

وبد خرج غرل الت مين من تشابه البي  وزنا ورويا مع القصيدة ومعنى كذلك كما رزي الحزال فزي 
   لبي  الم من بل بني  عليه معنويا . الشعر العمودي   وسار بأشطر مختلفة لم تترك معنى ا

ويظبر أن شاعرنا يميل  لى األبيات أو القصزائد المشزبورة  ائعزة الصزي  ليخزالف مسزلماتبا مزن     
خ ل كسر األساس الذي بام  من اجله   و لك مزا فعلزه فزي بصزيدته ) رادة الحيزاة(   التزي اجتررزا 

الشابي وبصيدته الشبيرة ببذا العنوان   التزي تبزدأ  بجملتبا على مستوى العنوان من شعر أبي القاسم
 :(1)بقوله

 إذا الشعب يوما أراد الحياة     فالبد أن يستجيب القدر 
 ـرـــــي     وال بد للقيد أن ينكســـــوالبد للضيم أن ينقضـــ 

 :(2)ييعيد ) بد( المكررة  ث   مرات بعددرا نفسه بقوله 
 إذا الشعب يوما أراد الحياة
 فالبد أن يبتلي بالمرينز
 والبد أن يهدموا ما بناه
 والبد أن يخلفوا اإلنجليز

ة فقد أعاد البي  نفسه مع تغيير قفيف من )يستجيب القدر(  لى )يبتلزي بزالمرينز( ورزم مشزاة البحريز
ما ا ميركيززة  ولكززن رززذا التغييززر أ ززد  ا لتفاتززة التززي سززعى  ليبززا الشززاعر   وكززذلك مززا بعززد ) بززد(وك

 أتي:ي

 مطر         الشابي      المشترك          

 إذا الشعب يوما أراد الحياة إذا الشعب يوما أراد الحياة إذا الشعب يوما أراد الحياة

 يبتلي بالمرينز       يستجيب القدر فالبد   أن  

 وان   يهدموا ما بناه للضيم أن  ينقضي  والبد 

 خلفوا اإلنجليزأن     ي للقيد أن  ينكسر والبد  

 

                                                 
 .9: 1956الكتب الشرقية ،  تونس ، أبو القاسم ألشابي حياته وأدبه، زين العابدين السنوسي،نشر وتوزيع دار  (1)

 .217األعمال الشعرية الكاملة: (2)
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ويكون بذلك بد خالف المعنى   وبلبزه عزن مزراد  مزن خز ل نتيجزة  رادة الحيزاة المتفائلزة عنزد الشزابي 
 والمتشزززائمة عنزززد مطزززر. ويعمزززد  لزززى شزززعر النزززواب مزززن سزززيطرة معنزززى  شزززعري علزززى نفسزززيته   فيبغزززي 

 :(1) عادته   ورو عبارة عن  رخة بالبا 
 غربيةهل وطن هذا التحكمه األفخاذ ال

 هذا وطن أم مبغى؟!
 هل أرض هذي الكرة األرضية 

 أم وكر ذئاب؟!

 :(2)ييعيدرا نفسبا ث   مرات في بصيدته )دعوة للخيانة(
 هل وطن هذا الذي 
 حاكمه مراهن وأهله رهائن! 

 هل وطن هذا الذي 
 سماؤه مراصد وأرضه كمائن!

 هذا الذي 
 هواؤه اآلهات والضغائن ؟

 !رة الدواجنهذا الذي أضيق من حظي
 والتكرار ينم عن  اجة نفسية تستدعيه وليس زائدًا على النص كما رو  ارر.

 :(3)ويجتر عنوان ديوان الشاعرة نازك الم ئكة )شظايا ورماد( في بوله    
 وإذا أنت بقايا من رماد وشظايا

 لز )شظايا(.وبد غير المكان بالتقديم والتأخير  مراعاة للروي الساب  ورو )بقايا( المشاببة 
 

ويبلب ا جترار به مستوى ضحً   ين يعمد  لى تراكيب مشبورة لقراء آخرين ويبقيبا كمزا رزي الحزال 
التزي يكزرر فيبزا عبزارة )لسز  ادري(   (4)معه مع  يليزا أبزي ماضزي فزي بصزيدته المشزبورة )الط سزم(

 :(5)ييعيدرا مطر بحذافيررا 
 راكضا كنت  -

 وكانوا من ورائي يركضون 
 ابعد عن أنظارهم  كلما

 يقتربون !
 كان كابوسا رهيبا 
 كل ما فيهم عيون

                                                 
 200األعمال الشعرية الكاملة: (1)
 .240األعمال الشعرية الكاملة : (2)
 .260_257األعمال الشعرية الكاملة : (3)
  150األعمال الشعرية الكاملة : (4)

 .302_301األعمال الشعرية الكاملة : (5)
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 وبأيديهم عيون
 أين منا الحاسدون!

 تذرف الدمع رصاصا 
 ولهيبا 
 ودخانا

 آه ..كم هم مرعبون؟ 
 شرطة ..أم مجرمون؟ -
 لست أدري -

 كيف لي أن اعرف الفرق
 وهم من مهنة واحدة يرتزقون؟!

ي تعبزر عزن  يرتزه ومذ بزه الز  أدري  فحنبزا عنزد مطزر أبزل وإ ا كان  ) لس  أدري( عند أبي ماض
 من  لك بكثير   ألنبا ليس  بصيدة تتبنى عقيدة   ولكنبا لحظة تمر مع الزمن .

وتأتي بعض اجترارات شاعرنا غير مسوغة   وبخا ة  ين تكزون ممزا يسزتطيع اإلتيزان بمثلزه مزن   
يعمززد  لززى جزززء مززن بيزز  للشززاعر  (1)جززراس( غيززر  اجززة لبززذا ا جتززرار  ففززي بصززيدته )بالزز  لززه األ

 : (2)ا مد مشاري العدواني 
 قالت له األرقام انك ثروة      كبرى، فصّدق كذبة األصفار

 االمتصاص:. 2
َف      ضزززززعف تعزززززد امتصا زززززات الشزززززاعر ا مزززززد مطزززززر بليلزززززة   ا مزززززا  يسززززز  باجتراراتزززززه التزززززي تعزززززّدت  

  ويزأتي ا متصزاص _ كمزا نعلزم _ (3)المبحزث ا متصا ات لاسباب التزي  كرنارزا فزي بدايزة رزذا 
أكثززر خطززوة مززن ا جتززرار   ألنززه يتعززدى األخززذ السززطحي المباشززر  ويززدل علززى وعززي الشززاعر وبدرتززه 

 على التعامل مع النصوص األخرى .
 :معنى بصيدته وعنوانبا من بصيدة إليليا أبي ماضي يقول فيبا  (4)يمتص في )ثورة الطين(   

 نه طين حقير فصال تيها وعربداساعة نسي الطين 

والطين رو اإلنسان  د لة على أ له المخلوي منه باعتبار ما كان    ولكن شاعرنا التف   لى رذا 
المعنى فامتصه وخرج عن غرل بصيدة أبي ماضي التزي تحكزي بصزة الكبزر والتواضزع فزي الزنفس 

 (5)ي يتنزافى مزع مزراد   يقزولسان الزذاإلنسانية   ودارت بصيدته _ أي مطر_  ول معنى ا ل اإلن

: 
                                                 

 .318_317لشعرية الكاملة : األعمال ا (1)

شعر العدواني في مرايا بعض معاصريه ،د.نسيمة راشد الغيث، الحولية الخامسة عشر ،تصدر عن مجلس  (2)

 .52: 1995هـ ـ 1415النشر العلمي ،جامعة الكويت، الرسالة المائة ،

 من هذه الدراسة. 35ينظر ص   (3)

 40األعمال الشعرية الكاملة : (4)

 17الشعرية الكاملة : األعمال (5)
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 وضعوني في إناء 
 ثم قالوا لي تأقلم
 وأنا لست بماء

 أنا من طين السماء
 وإذا ضاق إنائي بنموي

 يتحطم
.  . 

 خيروني بين موت وبقاء
 بين أن ارقص فوق الحبل 

 أو ارقص تحت الحبل
 فاخترت البقاء

 قلت :اعدم
 فاخنقوا بالحبل صوت الببغاء

 ي يتكلم!وأمدوني بصوت ابد

ويمتص من شزعر السزياب فعزل التسزمير الزذي يأخزذ  مزن بصزة تسزمير السزيد المسزيا عليزه السز م   
 :(1)ولكنه ينقلبا  لى الرسول األكرم محمد  لى ع عليه واله وسلم 

 محمد النبي في حراء سمروه 
 فسمر النهار حيث سمروه

 غدا سيصلب المسيح في العراق
 ستشرب الكالب من دم البراق                         

 :(2)ويكون امتصا ه دائرًا في الدائرة الدينية نفسبا في بوله 
 أهرب نحو هللا
 أدور حول بيته

 أسمر اليدين فوق بابه
  أقول : يا هللا
 أصيح: يا هللا
 أصرخ :يا هللا

 يخاف صوتي من فمي 
 فيخنقني صداه!
 والباب صمت

 ودم يسير من أعاله !

قريقززًا أكثززر جززرأة كلمززا ابتعززد عززن اللفظيززة السززطحية   وأغززري فززي المعنززى المززراد  ويززنبج ا متصززاص
 :(3)امتصا ه كما فعل في معنى نزار  باني عندما يقول 

 وتوكلت على هللا 

                                                 
 .                   468_1/467األعمال الشعرية الكاملة : (1)

 .63_61األعمال الشعرية الكاملة : (2)

 70األعمال الشعرية الكاملة : (3)



 ...................................................التناص في شعر أحمد مطر ...................................................

 194 

 وقررت أن اركب الشعب من اآلن إلى يوم القيامة

 :(1)قول فيدور  ول  لك المعنى ولكن بطريقة استبزائية تخرج لتبكي  النفس واآلخر   ي
 الشعوب ؟
 إنها ذنبي

 وها إني من الذنوب أتوب
 الشعوب؟

 ال
 كفى 

 شكرا جزيال
 هذه األشياء ال تصلح إال للركوب

 فقرار بطل بصيدة ال باني ركوب الشعب رو القرار الذي و له  ليه شاعرنا نفسه بعد جبد ومشقة.
ارنة بين الفقير والغني في بزول ويعود  لى بصيدة أبي ماضي مارة الذكر ويمتّص منبا معنى المق   
 :(2) يليا 

 وكسا الخز جسمه فتمادى     وحوى المال كيسه فتمرد

 :(3)في بوله
ولكنه يغير بزالمعنى بزالنفي ويقتزرب مزن أسزلوب الحزوار      انزه يبقزي امتصا زًا     عتمززاد  علزى 

  ورزو األمززر نفسزه الززذي  بلزب المعنزى ونفيززه بطريقزة يسززيرة ومباشزرة   يززدور فيبزا  ززول المعنزى نفسززه
 :(4)فعله مع بصيدة ألجوارري التي يصف فيبا الرابصة بديعة 

 فاــة             تستجمعين الظرف واللطــــــــــأبديعة والنت مقبلـ
 ا ــما قسمت تقسيمك الطرف     ا        ـــعشرون طرفا لو نجمعه                

 ـاــوتخادعين الصف فالصف      ا        ــــترضين مبتعدا ومقتربـ

ولكزززززن الشزززززاعر يتقدمزززززه بخطزززززوة تجعلزززززه ممتصزززززا للمعنزززززى عبزززززر المقارنزززززة التزززززي يعقزززززدرا بزززززين الحزززززاكم 
 :(5)والرابصة

 في )فيفي( أربع خصالت
 تجعل حاكمنا قبقابا:

 )فيفي( راقصة مبدعة 
 تستثمر جسما خالبا
 يهتز فيمطرنا عجبا

 ويميل فيحصد إعجابا
 هابرد ما فيه حرارت

                                                 
  .230_229األعمال الشعرية الكاملة: (1)

  300األعمال الشعرية الكاملة: (2)

 .401_397األعمال الشعرية الكاملة : (3)

 250األعمال الشعرية الكاملة : (4)

 .401_397األعمال الشعرية الكاملة : (5)
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 أقبحه ما لذ وطابا
 أثقل ما فيه رهافته
 أقبحه شيء ملتبس 
 يستثمر ويال وعذابا 

 يهتز فيحرثنا غضبا ويميل فيزرع إرهابا
 هو مهما اكتضت جثته 

 لن تبقى إال خصيته
 لو نزعوا منه األلقابا 

 وي    تكرار  يغة )افعل(:أ با  و أثقل  و أبرد.                      
 :الحوار.3
متصا زاته مزن ر العربي الحديث بليلة ومسزاوية  تأتي  وارات  الشاعر ا مد مطر مع الشع      

 الشعر نفسه   في  ين يغلب اجترار  كما بدمنا.
ويمثل الحوار درجة التناص األعلى مزن جبزة الر يزا والتقنيزة   لكونزه اآلليزة األكثزر ر يزا ود لزة      

ص معبزا   ولعزل الشزاعر بزد بزرأ بصزيدة مظفزر النزواب على تمكن الشاعر ور مه النصزوص المتنزا
 :(1)التي يقول فيبا 

 سبحانك كل األشياء رضيت 
 سوى الذل

 وان يوضع قلبي في قفص  
 في بيت السلطان

 وقنعت يكون نصيبي في الدنيا
 كنصيب الطير
 لكن سبحانك

 حتى الطير لها أوطان
 وتعود إليها 

 وأنا ما زلت أطير
 فهذا الوطن 

 الممتد
 من البحر إلى البحر

 سجون مالصقة
 سجان يمسك سجان 

فأخززذ معنززا  فززي ازد ززام رجززال األمززن وكثززرتبم وبسززوتبم علززى الشززعب المسززكين   وبززال مخاقبززا أرززل  
 :(2)ال فة

 من أي طريق نأتيكم 

                                                 
 .172مظفر النواب حياته وشعره : (1)

 .212_207األعمال الشعرية الكاملة :( 2)
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 لو أحسسنا بالتقصير؟
 في أي دروب سنسير؟
 في أي بحار سنحير؟
 في أي سماء سنطير؟
 األرض كالب نابحة

 حر كالب سابحةوالب
 والجو جهاز تقارير!

 من أين سنأتي وخفير 
 ما بين خفير وخفير؟

فقزد ورد تحزاور  معزه  خمزس  وتقتصر  واراتزه البا يزة فزي اسزتمدادرا شزعر نززار  بزاني مزادة للحزوار  
 :(1)مرات   منبا  وار  مع بصيدته التي يقول فيبا 
 المدفع يلزمه إصبع

 واإلصبع في إست الشعب
 باخمصنا من شرم الشيخ إلى زعزع قازوق دق

 م ي المعاني كسلسلة يتصل بع باتفحاور د لة ارتبا  الشيء بالشيء الساب  وتعلقه به   و 
 :(2)ببع با اآلخر  يقول

 عندي قلم 
 ممتليء يبحث عن دفتر

 والدفتر يبحث عن شعر                          
 والشعر بأعماقي مضمر 
 وضميري يبحث عن أمن

 من مقيم في المخفرواأل
 والمخفر يبحث عن قلم

 عندي قلم  -
 وقّع يا كلب على المحضر -

وبززد تطزززور الحزززوار مزززن خززز ل القالزززب التركيبزززي وا رتبزززا  المعنزززوي ولكزززن بتغييزززر المسزززميات ودخزززول 
أسزززلوب الحزززوار الروائزززي أي زززا فزززي الشزززطرين األخيزززرين   وبزززد  زززاور بطريقزززة بسزززيطة للحزززوار معنزززى 

 :(3)لقازوي في بولهال باني في فكرة ا
 وسيوف الفاتحين  تندق إلى المقبض 

 في أدبار جيش )الفاتحين(

و  يبقى الحوار على مستوى وا د   بل بد ينزل  لى مستوى أبل من سزابقه  زين يحزاور بصزيدة     
 التي يقول في مطلعبا:(1) باني الموسومة بز )الديك(

                                                 
 .277االعمال الشعرية الكاملة: (1)
 227المصدر السابق : (2)
 .478األعمال الشعرية الكاملة: (3)
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 في حارتنا ديك سادي سفاح
 كل صباح ينتف ريش دجاج الحارة

 ينقرهن يطاردهن يضاجعهن ويهجرهن    
 وال يتذكر أسماء الصيصان  

 في حارتنا ديك يصرخ عند الفجر كشمشون الجبار
 يطلق لحيته الحمراء 
 ويقمعنا ليال ونهار

 يخطب فينا
 ينشد فينا 
 يزني فينا
 فهو الواحد
 وهو الخالد 

 وهو المقتدر الجبار

مزززن رزززذ  الصزززورة للزززديك والزززدجاجات فزززي بصزززيدته )مزرعزززة  وبزززد اسزززتقي أ مزززد مطزززر عنزززوان بصزززيدته
 سبع دجاجات            :(2)الدواجن(

 وديك واحد
 مستهدف للرغبة العمالقةْ 
 تنثُر حبَّ الحّب  في أحضانه
 وخلفها األفراخ تشكو الفاقةْ 

 سبحان من يقسم 
 مابين الورى أرزاقهْ 

 والسبع تلك باقةْ 
 نارية سبّاقةْ 

 وسوف تأتي باقة
 وف تأتي باقةْ وس

 كل تهّز ردفها 
 ملهوفة مشتاقة
 كلٌّ _ ألن قلبها

 ال يرتضي  إرهاقْة_
 لقاء هتك عرضها ..
 تعرض بذل )الطاقْة(
 والديك فيما بينها ...

 يطبّع العالقةْ 

 :(3)ويحاور بصيدة أخرى لنزار  باني على قريقة الرسالة المكتوبة في بوله
 نفيسة قد أنجبت جنينها

                                                                                                                                                
 301املة:األعمال الشعرية الك (1)
 .367-366األعمال الشعرية الكاملة: (2)

 .367-366األعمال الشعرية الكاملة: (3)



 ...................................................التناص في شعر أحمد مطر ...................................................

 198 

 يم التسعونعنواننا المخ

 وري دالة على فحوارا: (1)ييستفيد من تلك اآللية اإلبداعية لكتابة بصيدته التي عنوانبا )مكتوب(
 من طرف الداعي..

 إلى حضرة حّمال القرح:
 لك الحياة والفرح:

  نحن بخير ، له الحمد ، وال يهّمنا
 شيء سوى فراقكم ،

 نود أن نعلمكم 
 أن أباكم قد طفح

 رط شدة الرشحوأمكم توفيت من ف
 وأختكم بألف خير .. إنما

 تبدو كأنها شبح
 تزوجت عبد العظيم جاركم
 نذبحوزوجها في ليلة العرس ا

 ولم يزل شقيقكم 
 في السجن ...الرتكابه عشر جنح

 وداركم عامرة ..أنقاضها
 وكلبكم مات لطول ما نبح
 وما عدا ذلك ال ينقصنا 

 سوى وجودكم هنا 
 ح(أخوكم الداعي لكم )قوس قز

  وكزززذلك الفزززا  ويبزززدو أن القصزززيدتين مسزززتمدتان مزززن بصزززة عميزززر التزززي سزززتمر بنزززا فزززي رزززذ  الدراسزززة
 .الع بات ا سرية  متجلية في القصيدة مثل )اخ   و تزوج   وامكم  وزوجبا  و اباكم  واخوكم(

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .394_393األعمال الشعرية الكاملة : (1)
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 الفصل الثالث
 

 التناص النثري في شعر مطر
 
 ديث الشريف ــ المبحث األول : التناص مع الح1
 ــ المبحث الثاني : التناص مع الرياضيات 2
 ـــ المبحث الثالث:التناص مع الخطاب السياسي 3
 ــ المبحث الرابع :التناص مع الخطب 4
 ـــ المبحث الخامس :التناص مع الحكايات الشعبية 5
 ـــ المبحث السادس :التناص مع المأثور 6
 صيات ــ المبحث السابع : التناص مع الشخ 7
 ــ المبحث الثامن: التناص مع األغنية  8
 ــ المبحث التاسع : التناص مع المثل 9

  ى المثلأـــــ ما كان شعرًا أجرى مجر                                      
 ب ــ المثل المحض                                      
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نى عر والنثر   ألن الشعر يقوم على معنى وموسيقى   غيقف اإليقاع الموسيقي فاربا كبيرا بين الش
ى لغزة عالميزة تفبمبزا له عن أ درما _ وإن تخل  )بصيدة النثر( عزن الموسزيقى أ يانزا _ لكنبزا تبقز

 .الشعوب كلبا  وان كان  الشعرية   تتوبف عند وجود الموسيقى والوزن 
تصر على فن وا زد وإن ُقلزب فزي الشزعر   و يقفمشترك بين النثر والشعر    الشعري  أما المعنى   

 مجموعة مزن األعمزال النثريزة مثزل  وتوجد  لى الصورة الشعرية المطلوب توافررا في الشعر  لحاجته
 ان خليززل جبززران  ززديثا وغيررمززا  تقززلكتززاب اإلشززارات اإللبيززة للتو يززدي بززديما   وكتززاب النبززي لجبززر 

 . أرمية وفنية عن أربى شعر
رار ني أن النثر خال من الموسيقى   فقد ترد ييه الموسيقى الداخلية من خز ل التكز ن  لك   يع    

وغيزززر    لكننزززا نعنزززي بزززه الموسزززيقى الخارجيزززة التزززي تقزززوم علزززى األوزان الخليليزززة فزززي الشزززعر العمزززودي 
 والتفعيلة في  )الشعر الحر(    فتقار النثر  ليبا.

ن الشززاعر يعمززد  لزى كززل الفنززون الكتابيززة ليسززتقي و  يقزف التنززاص فززي الشززعر عنزد  ززد معززين   أل   
 منبا مادته غير مفري بين نثررا وشعررا.

 وتجزدر اإلشزارة  لززى أن النثزر لزيس ابززل شزانا مززن الشزعر بأيزة  ززال   فلزو كزان كززذلك لجزاء القززران    
 .  ولكنه جاء نثرا وييه بعض األشطر الموزونة التي  تربطه بالشعرالكريم كله شعرا

ويعتمزد علزى  لشزعر أو العكزس التباين في مقدار تناص شاعر معين مزع النثزر أكثزر مزن ا قفوي    
نوعية ثقافته القرائية وكميتبا   فكلما بلز  ثقافتزه النثريزة وزادت ثقافتزه الشزعرية كزان  لزك أبزرب لتزأثر  

بة )ويجب بالشعر   فالثقافة منبع وشر  أساس من شرو  اإلبزداع باإلضزافة  لزى مو بزة  الشزعرالخ 
أن تززردف تلززك المو بززة أي ززا أدوات كثيززرة تبذبززه وتصززقله وتسززمو بززه  لززى  رى الفززن الرائززع والجميززل 

)(1) . 
بزا مزن الشزعرية و  يفوتنا القزول :  ن رنزاك  نمو جزات نثريزة عبزرت القزرون وو زل   لينزا    وفي    

ل المثزال _ أشزبه مزا تكزون على سبي –:  ن خطبة الحجاج ما   يمكن تغطيته  وربما نستطيع القول
بقصززيدة نثززر فززي زمننززا رززذا    مت كبززا مقومززات تلززك القصززيدة مززن نا يززة التصززوير فززي بولززه:)  نززي 

  فتشبيه الر وس بالثمراليانع تصويزر (2) رى ر وسا بد أينع  وبد  ان بطافبا...(أل

                                                 
( التفاعل النصي في )رامة والتنين( الدوار الخراط ، أطروحة دكتوراه دولة، ربيعة بلفقير ،إشراف د. سعيد 1)

 1999، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ، جامعة محمد الخامس ،الرباط،  يقطين، ود. عبد هللا العلوي المدغري
/2000 :24. 

 .4/375: 1966الكامل في التاريخ، ابن االثير،دار صادر، بيروت، (2)
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                                             ا فززي نظززر الحجززاج.يحززين بطفززه والززر وس التززي يحززين بطعبززدبيزز  يعقززد مقارنززة بززين الثمززر الززذي     
وإ ا كانزز  ثمززة كلمززة يجززب أن تقززال فززي رززذا المجززال :فززحن اللحززاي بالشززعر   ومحاولززة  سززاب بعززض 
بزل األجناس عليه يقلل من  يمة النثر   فالنثر ليس با را عن ا تواء تلك األعمال   كما أنه ليس أ

 شأنا من الشعر.
يمانزا  يستبعد أن يكون اللحاي بركب الغرب دافعا وراء تسجيل األعمال األدبية بطريقزة نثريزة  و     

بأنبززا مززن جززنس الشززعر أو أنبززا موضززة العصززر  ونحززن   نززرى أن الح ززارات واألمززم مسززتقلة  ألنبززا 
 في ت با دائم   ولكن يجب المحافظة على المورو  والتجديد ييه   خارجه.

مطززر فززي تنا ززاته موبززف الممسززك العصززا مززن الوسززط   فبززو يغززرف مززن الشززعر يقززف أ مززد       
 مع أننا نرى أنه نثر  (1)بأشكاله   وكذلك من النثر بكل أنواعه   وإ ا استثنينا القرآن الكريم من النثر

ولكنزززه متميزززز وخزززاص وراي   فحننزززا نجزززد الشزززاعر يقزززف فزززي نقطزززة يتسزززاوى قرفارزززا تقريبزززا مزززن  يزززث 
نثزززر والشزززعر  و  يفزززري بزززين أجنزززاس النثزززر   ألن عمزززاد  المعنزززى أينمزززا وجزززد    فنزززرا  المسزززافة بزززين ال

يتناص مع الحديث الشريف   ومع القصة   ومزع المثزل واألغنيزة   ومزع السياسزة   ومزع الرياضزة   
 ومع األجناس األخرى  وكما يأتي:

  
                    

 
 

                   
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
ويرى بعضهم أن )في عد الدكتور العالق القرآن الكريم من التراث تسامح ؛ألنه بنية مستقلة عنه ، فهو نص  (1)

ل زمان حضوره إبان تالوته األولى على أسماع المؤمنين( ينظر التناص في شعر حميد الهي حاضر في ك
        ،علي جعفر العالق ، جريدة األنوار، وينظر الحاضر والماضي في تفاعل حي ، د.29سعيد:
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 :التناص مع الحديث الشريف المبحث األول:
 

المسزلمين   ألنزه كز م الرسزول األكزرم  زلى ع عليززه  يحتزل الحزديث الشزريف مكانزة سزامية عنزد    
   تزى  رزب بع زبم  لزى انزه يجزوز نسزب كز م ع بالحزديث الشزريف  لدعوتزهواله الذي يقف متمما 

 .(1) نباكم عنه فانتبوا...( يمانا وعم  بقوله تعالى :)...وما آتاكم الرسول فخذو  وما 
وبد انبرى العلماء والمحدثون يجمعون ويكتبون وير لون مزن أجزل الحزديث وجمعزه وتصزحيحه       

وألفززوا ييززه مجلززدات ضززخمة   وأ ززبا عنززدرم علززم خززاص يسززمى بعلززم الجززرح والتعززديل   ألرميززة رززذا 
 الك م الشرعية و يمته الفنية .

  ن التزرااأ مد مطر متأثرا ببذ  األ اديث الشريفة   لبحثه في مظو  نستغرب    ا وجدنا شعر     
عّما يغني تجربته ويع د نصو ه بفنية   زد على  لك أن تلك األ اديث الشريفة محبوبزة مزن ببزل 

ا الكفايززة لجعلبززا مصززدر   األ اديززث غنيززة فنيززا بمززا ييززه  والمسززلمين   لززذلك يلقززى شززعر  رواجززا بززذلك  
 لتنا ه .

ي  لززك بحززال مززن األ ززوال أن كززل تنززاص مززع الحززديث الشززريف مززن شززأنه أن يغنززي العمليززة و  يعنزز   
الشعرية    ن  يمة التناص ورفعته تتوبف على  اجة النص نفسه   واآللية التي يو ف ببا الزنص 

 المتناص معه.
 المتلقززيويلجززأ شززاعرنا فززي اسززتلبامه األ اديززث الشززريفة  لززى قريقززة اإلشززارة المو يززة التززي تحتززرم    

وتتززرك لززه خا ززية  كمززال المعنززى مززن محفو ززه   ييكززون بززذلك مشززاركا فززي العمليززة اإلبداعيززة بعززد  
 أساسا   يمكن ا ستغناء عنه.

 وبد استلبم بوله  لى ع عليه وآله:)   ا  كم الحاكم فاجتبد ثم أ اب فله أجران وإن  
 :(3)  في بوله (2) كم فاجتبد ثم اخطأ فله أجر( 

 ي األعاد
 يتسلون بتطويع السكاكين

 وتطبيع الميادين
 وتقطيع بالدي

 وسالطين بالدي
 يتسلون بتضييع الماليين

                                                 
 7سورة الحشر : اآلية : (1)
د بن بسيوني زغلول ،كتبها د.عبد موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف ، إعداد وإخراج: أبي هاجر السعي (2)

 .1/296: 1989، بيروت ، 1الغفار سليمان عبد الغفار البنداري،عالم التراث للطباعة والنشر، ط
 .51_50األعمال الشعرية الكاملة : (3)
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 وتجويع المساكين
 وتقطيع األيادي

 ويفوزون إذا ما اخطأوا الحكم 
 بأجر االجتهاد

  ليزويتبكم ببؤ ء الس قين الذين ربما اتخذوا الفبم السطحي لبذا الحزديث  ريعزة لبزم  وشزّماعة لتع
 أخطائبم. 

وبززد يتززدخل الشززاعر فززي  عززادة  ززياغة الحززديث الشززريف مززن خزز ل اسززتلبامه وتوجيبززه وجبززة نظززر  
مقاربززة أو مخالفززة   فحينمززا يتنززاص مززع بولززه  ززلى ع عليززه والززه:)من رأى مززنكم منكززرا فليغيززر  بيززد  

ت ي الشقين األولين   فحنه ير (1) فحن لم يستطع فبلسانه فحن لم يستطع يبقلبه و لك أضعف اإليمان(
 :(2)  ويأبى ال عف  و  يركن  ليه   وينادي بأغلظه

 يا أيها اإلنسان
 بأغلظ اإليمان واجه أغلظ المآسي

 بقبضتيك حّطم الكراسي
 أما إذا لم تستطع

 فجّرد اللسان
 قل : يسقط السلطان
 أمل إذا لم تستطع

 فال تدع قلبك في مكانه
 ألنه مدان

 فدقة القلب سالح بارد
 ركه الشجاع بعد موتهيت

 تحت يد الجبان
 لكي يداري ضعفه
 بأضعف األيمان

 ورززو بززذلك   يسززتنكر درجززة ا سززتنكار األبززل شززأنا   ولكنززه يتخززذ الخيززارين الصززعبين والمناسززبين فززي
 رأيه.
يسزززتلبم الحزززديث ويعبزززر بزززه  الشزززاعر و  تتعلززز  بداسزززة الحزززديث الشزززريف بطريقزززة تو يفزززه   ألن    
رل التبكم     زززززعن ب ية معا رة   فحينما يساي ا ستلبام لغرل التبكي  أو لغ  مختلفة ائبطر 

يقززدح  لززك فززي الززنص المتنززاص معززه   بززل يتخززذ  دعامززة  ززلبة محفو ززة للتعبيززر عززن وابززع بززد يكززون 
)كلكزم راع ومسزؤول عزن رعيتزه  األميزر  :سياا   و لك ما فعلزه الشزاعر مزع بولزه  زلى ع عليزه والزه

سؤول عن رعيته  والرجل راع  على أرله ورو مسؤول   والمرأة راعية على بي  زوجبا وري راع وروم

                                                 
 .8/274موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف: (1)
 .81_80األعمال الشعرية الكاملة: (2)
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والززتبكم  ا ززل مززن تعميزز  المعنززى المززراد مززن  رعايززة   (1) مسززؤولة  أ  فكلكززم راع وكلكززم مسززؤول(
  :  (2)الرعية التي أضاعورا  يقول

 زعموا أن لنا                          
 أرضا ، وعرضا ، وحميةْ                          

 وسيوفا ال تباريها المنيْة                           
 زعموا ..                          
  فاألرض زالت                          

 ودماء العرض سالت
 ووالة األمر ال أمر لهم
 خارج نص المسرحيةْ 
 كلهم راع ومسؤول 

 عن التفريط في حق الرعيةْ 
 وعن اإلرهاب والكبت 
 وتقطيع أيادي الناس

 من اجل القضيْة!
 والقضية 

 ساعة الميالد ، كانت بندقيةْ 
 ثم صارت وتداً في خيمة ٍ

 أغرقه "الزيُت"
 فأضحى غصن زيتون
 .. وأمسى مزهريةْ 

 تنعش المائدة الخضراء
 صبحا وعشيةْ 

 في القصور الملكيةْ 
.    .   .    . 

: األرل   والعرل   والحمية ثم تحول   لى التفصيل : األرل زالز  وبد بدأت بصيدته بالمجمل 
  ودمزززاء العزززرل سزززال    وو ة األمزززر   أمزززر لبزززم . وتغيزززر الخطزززاب مزززن المخاقزززب )كلكزززم( فزززي 

 )كلبم( في القصيدة. ئبينالحديث الشريف  لى الغا
مزراد فزي  رنزه فيزردد  وبد يعل   ديث شريف أو أ اديث شريفة متشزاببة  أو متقاربزة المعنزى وال    

بد لة وا دة   فعندما يستلبم  ديث الجار و قوبه يصف  لك الجار بأنه مخبر في بصيدة    وواش  
اسززم )الجززار( أو )الجيززرة(   وإن وّرى   ززم بصززيدته فززي أخززرى   ورمززا معنيززان متقاربززان   وكززذلك ت

                                                 
(، البخاري محمد بن مسلم ،تحقيق وتعليق عبدالعزيز بن عبدهللا بن باز،دار الفكر ، الصحيح )فتح الباري (1)

 .10/317: 5188بيروت ، لبنان: كتاب النكاح ،باب قوا أنفسكم واهليكم نارا، حديث رقم 
 .99_98األعمال الشعرية الكاملة: (2)
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عليه واله:)مازال جبريل يو زيني   يستلبم بوله  لى ع (1)باألول  ففي بصيدته )الجار والمجرور(
   وبولزززه  لى ع عليه والزه:)جارك ثزم جزارك ثزم جزارك ثزم أخزاك((2) بالجار  تى  نن  أنه يوّرثه(

                                          يطيل التعبير عن رذا المعنى   ولكن بقصد التبكم   يقول :   (3)ففي شعر  
 لي جار مخبر                                     

 في قلبه تجري دماء وشراك
 رحمة منه..هالك
.       .        . 

 قلت : لكن .. أنت جاري
 قال لي: احفظ وقارك

 ال تعلمني بديني
 فرسول هللا وصى 

 قال)جارك
 ثم جارك
 ثم جارك(

.    .     . 
 قلت :لكن رسول هللا

 وصى بعدنا )ثّم أخاك(
 في العدّ  قال :خالفت رسول هللا

 فسلمت أخي
 من قبل أن تبرح دارك

ويظبزززر أنزززه انزززتبج قريقزززة القصزززة القائمزززة علزززى الحزززوار   وبزززد تخللبزززا بعزززض الجزززدل  وسزززادرا     
 ا ستغراب المقصزود لبيزان كيزف الفبزم المقلزوب فزي نظزر رزذا الجزار الزذي سزّلم أخزا  ببزل جيرانه.وبزد

 ل بسم  سب سياي القصة الذي يقت يه.تقسم الحديث الشريف على بسمين داخل القصيدة   ك
والجار في القصيدة يشزير  لزى فبزم خزاص لو يفتزه وواجباتزه   رزذا الفبزم يقزف علزى الن زيض مزن    

مفبوم الحزديث الشزريف   ممزا يعمز  مأسزاة الشزاعر مزن تحزول الجزار  لزى مخبزر   أو  لزى واش  فزي 
 عليززه والززه:)من كززان يززؤمن بززاّلل واليززوم   التززي يسززتلبم فيبززا بولززه  ززلى ع(4)بصززيدته) قوي الجيززرة(

   يقول:(5) اآلخر فليحسن  لى جار ...(

                                                 
 .123_122.األعمال الشعرية الكاملة : (1)

 .9/142النبوي الشريف :موسوعة أطراف الحديث  (2)
 .123_122األعمال الشعرية الكاملة : (3)
 .388األعمال الشعرية الكاملة : (4)
 .8/505موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف: (5)
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 جاري أتاني شاكيا من شدة الظلم:
 تعبت يا عمي

 كأنني أعمل أسبوعين في اليوم
 في الصبح فّراش 

 وبعد الظهر بناء
 وبعد العصر نجار
 وعند الليل ناطور

 وفي وقت فراغي مطرب
 في معهد الصم

 ورغم هذا فانا
 منذ شهور لم أذق رائحة اللحم

 جئتك كي تعينني
 قلت: على خشمي

 قال: خلت وظيفة
 أود أن أشغلها.. لكنني أمي

 أريد أن تكتب لي
 وشاية عني

 وأن تختمها باسمي
وبد تجاوز رذا الجار  د الوشاية باألخ وو زل بزه األمزر  لزى نفسزه ورزي درجزة متقدمزة بخطزوة عزن 

 كزن با تجزا  السزلبي المخزالف للو زايا المرجزو تطبيقبزا فزي الحزديثسابقتبا في القصيدة الماضزية ول
 الشريف.

والقصززيدتان تمززي ن  لززى أسززلوب القززص البسززيط  والحززوار القصززير  بجمززل واضززحة تخززرج معانيبززا    
  لى  براز الوجه السلبي والقبيا للجار عندما يتحول  لى مخبر  وجاسوس.

ه من بنائه األ ل   وي عه فزي بنيزة جديزدة  ات د لزة وبد يو ف الشاعر المعنى الفني ويخرج   
جديدة   مستفيدا من قابة الحديث الشريف المبثو  في نصه الشزعري   وكزأن األخيزر   ع بزة لزه 

         فتزرك الطلزب (1)باألول نبائيزا  ففزي بولزه  زلى ع عليزه والزه: )اقلزب العلزم مزن المبزد  لزى اللحزد( 
                                                 

أحاديث طلب العلم كثيرة منها قوله صلى هللا عليه وآله :)اطلبوا العلم ولو في الصين(، ينظر موسوعة أطراف (1)
 .1/507الشريف :الحديث النبوي 
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 )ين المبد واللحد   واختصررا   و ّفررا في بصزيدته)من المبزد  لزى اللحزد(وو ف المسافة الزمنية ب
1)  :                        .     .      . 

 كان وحده
  لَثََغ الكلمة في المهد
 وحين اجتاز مهده
 وجد الحبل معّدا
 وفم َ القبر معّدا
 والقرارات معّدةْ 
 فأعاد القول..لكن
 مهده أصبح لحده

 لخاتمْة فاكتبوا في ا
 رحم هللا قتيل األنظمة

 واكتبوا:
 ال رحم هللا والة األمر بعده

ويستعمل الطريقة عينبا مزع بولزه  زلى ع عليزه وسزلم:)ليس المزؤمن الزذي يبيز  شزبعانا وجزار   لزى 
 :(3) في بوله (2)جنبه جائع ( 

 لي صديق بتر الوالي ذراعهْ 
 عندما امتدت إلى مائدة الشبعان 

 أيام المجاعةْ 
 فمضى يشكو إلى الناس 

 ولكن
 أعلن المذياع فورا
 أن شكواه إشاعةْ 

 فازدراه الناس ، وانفضوا
 ولم يحتملوا حتى سماعهْ 

  وصديقي مثلهم .. كذّب شكواه
 وأبدى بالبيانات اقتناعه !

             *           * 
َن  الشعب الذي   لُع 
 ينفي وجود هللا

 إن لم تثبت هللا بيانات اإلذاعةْ 

       ن ا زل أو  عزادة ترتيزب معلوماتزهواضحة محاولة الشاعر  خفزاء ا زل الزنص أو تمويبزه   و 
 الحديث موجود بألفا ه   وبد خّرجه الشاعر  لى دائرة معنوية أخرى.

                                                 
 .130_128األعمال الشعرية الكاملة : (1)
 .6/834موسوعة أطراف  الحديث النبوي الشريف: (2)
 .184األعمال الشعرية الكاملة: (3)
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و  يستمر الشزاعر بمسزتوى وا زد فزي جميزع اسزتلباماته الحزديث الشزريف   ألنزه _ كمزا فزي بزابي    
كزل تنزاص عزن اآلخزر  فقزد يومزأ  لزى الحزديث بطريقزة اإلشزارة التزي    منارل التناص _ يختلف في

يسززتطيع التقاقبززا    القززاريء الززيق  أو المتلقززي المثقززف الززذي يجيززد اإل ززغاء للززنص   ألنززه   ا كززان 
الك م لعامة الناس   فحن اإلشزارات للخزواص   فالمبزدع يبزدأ باإليمزاء  لزى الزنص المتنزاص معزه فزي 

ويسززتغل قاباتززه   ففززي بولززه  ززلى ع عليززه وآلززه:)كل مولززود يولززد علززى الفطززرة  مززوقن معززين ييززه  
   شارة  لى أن اإلنسان يولد ن يا كالوربة البي زاء   وإنمزا الخزواص (1)فأبوا  يبودانه أوينصرانه ...( 
 كلبا مكتسبة كالدين وغير .

اإلنسان على مفتري قزري  وبد وّ ف مطر رذا المعنى  معانا في تقبيا  ورة الر ساء   ووضع   
   مزززا أن يكزززون مسزززت يما أو يكزززون رئيسزززا   وبزززد تسزززاوت عنزززد  كلمتزززا)الرئيس(  و )غيزززر المسزززت يم( 

 :(2)معنويا   ورذا بي  بصيد    يقول 
 يولد الناس جميعا أبرياء 
 فإذا ما دخلوا مختبر الدنيا 

 رماهم وفق مرماهم بأرحام النساء
 في اتجاهين :
 مستقيمين..فأما أن يكونوا 

 وأما  أن يكونوا رؤساء!
 ساء( ندا وقد عادل الشاعر بين كلمتي الفطرة والبراءة وجعلهما  بمعنى واحد، وجعل كلمة )الرؤ  

 وضدا لكلمة )المست يم(. 
  ولكتابزه ولنبيزه :)الزدين النصزيحة ويستعمل اآللية نفسبا في تنا ه مع بوله  زلى ع عليزه واله  

 رةزززززززمباش ر  ييشير  لى معنى الحديث  شارة غيز (3) وعامتبم ( وألئمة المسلمين
 :(4)في بوله في معرل  ديثه عن الحاكم 
 عرب أنتم 

 ومن أخالقكم أن تنصحوه
 فإذا لم ينتصح وازداد ذبحا..

 صارحوه
لتُم  أنكم حقا  َزع 

 وازعلوا منه ، ولكن بالتراضي..
 ليس من أخالقكم أن تجرحوه!

 صالحوه

                                                 
 .6/449موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف: (1)
 .377األعمال الشعرية الكاملة : (2)
 .5/44موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف: (3)
 .435_434األعمال الشعرية الكاملة :  (4)
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 اء هي أخط
 وقد آن لكم أن تغفروها

 فإذا عاد إليها من جديد ..
 سامحوه

وواضزززا أن القصزززيدة خرجززز  للزززتبكم مزززن تقزززاعس القزززوم وت زززرعبم وسزززخرت مزززن ضزززعفبم . ويتقزززدم 
الشززاعر نحززو تقلززيص مسززا ة الززنص التنززاص معززه مززن  ديثززه  ززلى ع عليززه وآلززه   فقززد يأخززذ بسززما 

) ما أ ل  الخ زراء و  أبلز  الغبزراء أ زدي لبجزة مزن ليس رو الحديث   ولكنه مكمل له في بوله:
. فيترك مصدا ية أبي  ر   ويستفيد من التركيب المستعمل في الحزديث الشزريف للد لزة (1) أبي  ر(

 :(2)على الشمولية ويو فه في شعر   يقول
 قل لنا يا ببغاء..                         

 إن يكن فيك ذكاء
 تسمعه لم ال تخجل من ترديد ما

 صبح مساء؟
 _ لسُت إال طائرا في قفص 

 ال أرض من تحتي 
 وال فوقي سماء

 أنا محكوم بقانون التدلي في الهواء

     أنزه لزيس   وان دار  زول األرل المقلزة والسزماء الم زلةوبد خرج المعنى  لى دائرة غير دائرتزه
 :(3) عصيا جدا  وإن ابتعد ونأى  ورو األمر الذي ازداد وضو ا في بوله

 فإن عطسُت مرغما 
 سيصدر التشميُت لي

 في أمهات الكتب

)   ا عطززس أ ززدكم فحمززد ع فشززمتو  فززحن لززم يفعززل فزز   :ورززو مززأخو  مززن بولززه  ززلى ع عليززه وآلززه
 .(4)تشمتو ( 
وُيخززر ج  المعنززى كززذلك مززن سززيابه لي ززعه فززي سززياي آخززر  ومناسززبة مختلفززة عززن مناسززبة الحززديث    

 فأخزذ الشزاعر  (5)  نا معاشر األنبياء ي اعف لنا الزب ء كمزا ي زاعف لنزا األجزر(الشريف القائل:) 
 : (6) لك المعنى في خاتمة بصيدته )ع مة الموت(

 يوم ميالدي
                                                 

 .9/40موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف: (1)
 .452األعمال الشعرية الكاملة: (2)
 .454_453األعمال الشعرية الكاملة:  (3)
 .1/352موسوعة أطراف الحديث الشريف: (4)
 3/478المصدر السابق : (5)
 .    475_474األعمال الشعرية الكاملة: (6)
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 تعلقت بأجراس البكاء
 فأقامت حزم الورد ، على صوتي،

 وفّزت في ظالم البيت أسراب الضياء 
 وتداعى األصدقاء

 يتقصون الخبر
 وا  أني ذكرثمّ  لّما علم

 أجهشوا .. بالضحك، 
 قالوا ألبي ساعة تقديم التهاني

 يا لها من كبرياء
  صوتُه جاوز أعنان السماء

 عّظم هللا لك األجر 
 على قدر البالء

ك(   وكسززر  للتوبززع   ألن اإلجبززاش األولززى فززي بولززه : )أجبشوا..بال ززح(1)والقصززيدة فيبززا مفاربتززان 
مززوج بال زحك للدرشزة والتعجزب واخزت   ا نفعزا ت   و األخزرى فزي بالبكاء   ورو يريد البكاء الم

بوله:) عّظم ع لك األجر(   لسبقبا بقوله:) بالوا ألبي ساعة تقديم التباني(  ولزيس مزا  كزر للتبنازة 
   ورما مفاربتان متقاربتان في المغزى .

ه المعروفززة فززي بتززل كززل مززع بصززة سززيدنا موسززى عليززه السزز م وفرعززون و كايتزز بعيززد رنززاك تنززاصو    
قفل يولد  كما أن في القصيدة لزذلك السزبب معنزى كزون الحزاكم فرعزون  ورزو معزادل موضزوعي لمزا 

 تقدم.
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
لالستزادة في مفهوم المفارقة، ينظر : موسوعة المصطلح النقدي ، ت د.عبد الواحد لؤلؤة، المؤسسة العربية  (1)

 .45_24: 1993، بيروت ، 1للدراسات والنشر ،ط



 ...................................................التناص في شعر أحمد مطر ...................................................

 211 

 التناص مع الرياضيات:المبحث الثاني:                        
 
لزة علزى يستغل الشاعر اإلمكانيات الرياضية البسيطة ويو فبا فزي مجموعزة بليلزة مزن بصزائد  د   

 :(1) سن التفاتته وتو يفه   يقول في بصيدته )درس  ساب(
 عشرة ناقص تسعْة؟*             
 _ واحد ، وهو أنا              
 كيف ؟                                         
     _ ال أدري .. جرى األمر بسرعةْ               
 لم أكن حينئذ في بيتنا    
 يرانناقال لي ج    
 أنَّ أمي أشعلت في الليل شمعْة..   
 وأبي أرهف سمعهْ    
 وشقيقاتي وأخواني أداروا األلسنا  
 والعصافير  تغنت عندنا  
 والهواء انساب من شباكنا 
 تهم شتى 

 وتكفي تهمة واحدة 
 أن يذهبوا من غير رجعةْ 

 آخر األسبوع جمعةْ 
 أول األسبوع سبت:
 * عندنا حصة جمعٍ 

 د قْم..أيها الواح
 _ لم يأت أستاذنا

 حسنا ، أنت ، إذن ، اجمع لنا:* 
 واحد زائد تسعْة؟

 _ حاصل الجمع بسيط:
َق الواحد ربعْه   لَح 

سززتغل مززا فززي مززات ننطقبززا فززي  ياتنززا اليوميززة  واوبززد اسززتبدل الشززاعر ع متززي  الجمززع والطززرح بكل
 الذين يعيشون ضياعا. الجمع والطرح من معان سحببا  لى الشعر للتعبير عن مأساة ناسه

فيززد الشززاعر مززن خا ززية شززكل األربززام   ومشززاببتبا األشززياء   فالوا ززد عصززا  سززتقامته   وربمززا ي   
واألربعززة أفعززى لتلّويبززا   ويصززور وبززوف التسززعتين بززين رززذين الن ي ززين  ينمززا ينظززر  لززى بصززيدته 

 :(2)(1994المعنونة ببذا الربم الدال على السنة المي دية )
  

                                                 
 .221األعمال الشعرية الكاملة:  (1)

 .278:مصدر السابقال (2)
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 سٌع على أعتاب تسعٍ تسعى  ..ت 

 إلى سالم عادل،
 بورك هذا المسعى
 بين عدالة )العصا(
ْلم  األفعى !  وبين س 

)التزززاء   والسزززين    فزززي أسزززمائه وأفعالزززه  سزززيماوبزززد اسزززتعمل الشزززاعر الحزززروف المتشزززاببة وكرررزززا  
 والعين( .

األربززام   ويلقززي عليبززا  وتمتززد تلززك النظززرة عنززد الشززاعر  لززى بعززد أعمزز   ينمززا ينظززر  لززى خززواص  
 :(1)انفعا ته متلمسا فيبا خواص القوة التي يريدرا لقومه   يقول في بصيدته )الوا د واأل فار(

 ما معنى أن يملك لصٌ 
 أعناق جميع األشراف ؟
 ليس اللص شجاعا أبدا..

 لكن األشراف تخاف
 والثعلب قد يبدو أسدا
 في عين األسد الخواف
 ما بلغ )الواحد( مقداراً 
 لو ال أْن واجه أصفاراً 
 فغدا آالف اآلالف !

 وري  مكانية  سابية سحببا  لى أشياء معنوية .
ويجمزززع الخا زززيتين المتقزززدمتين مزززن نا يزززة الشزززكل   أي : شزززكل األربزززام   وخا زززية القزززوة التزززي    

 :(2)(1999يطلببا   في بصيدة وا دة عنوانبا )
 ثالثة أشرار 
 تفردوا بواحد
 ليس لديه قوة

  له أنصاروال
 )صر عبدنا،
 أو إننا..(

 لكنه ما صار
 ولم تخفه مطلقا
 عواقب اإلنذار

 وظّل ، رغم ضعفه ،
 منتصبا أمامهم كأنه المسار

                                                 
 .407األعمال الشعرية الكاملة:  (1)
  .478_ 470المصدر السابق:  (2)
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 (9) فيبززا منفززذا ل بززداع . وبززد سززلب الززربمورززو بززذلك ي ززفي نوازعززه وأ اسيسززه علززى األربززام ويجززد 
الشر وأضفى  فة الغباء عليبا أي ا   خا ية سعيبا للس م في القصيدة المتقدمة   واكسببا  فة

 فاألربززام عنزززد  ليسززز  ثابتزززة الخزززواص   وإنمزززا تتغيزززر بتغيزززر مجاوراتبزززا   وييزززه تغيزززر ل يمتبزززا رياضزززيا
 أي ا:

 لكنها عاطلة من حلية األفكار
 عيونهم كبيرة
 لكنها فقيرة 

 لنعمة اإلبصار
 لو أبصروا لقّدروا

 كم هو اكبُر!
 لو فكروا
 لقرروا

 مهمأن الذي أما
 لن يقبل اإلقرار 

 وأنه 
 ليس من النوع الذي 

 يسهل أن ينهار
 فهو ، برغم ضعفه ،
 من ألف عام واقف  

 بمنتهى اإلصرار
 يرقب يوم الثار!

 ثالثة أشرار
 في حالة استنفار
 تفردوا بواحد

 يغيب في إطراقة
 تكمن في هدأتها..مطرقة اإلعصار:

 لم تبق إال سنة ،
 ما هي إال سنة..
 بعدها عواصف األقدار وسوف تصحو
 لتقلب األدوار!

 وعندها ..
 سيزحف الشر على أعقابه

 مجلال بالعار
 والواحد المقهور يبقى قائما لوحده

 منتشيا بمجده
 لكنه _ حينئٍذ_ 

 سوف يخر راكعا _ كعادة األحرار_
 للواحد القهار
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 إذ جاءه بنصره 
 وخّصه _ لصبره_

 برفعة المقدار
 النار وانزل األشرار في قعر قعر

 فأصبحوا فيها وهم ..
 ليسوا سوى أصفار

ويبززدو أن الصززفر يمثززل _ فززي نظززر _ الخاسززر   والمززد ور  والمنبزززم علززى عكززس ال يمززة الرياضززية 
ن التي تكسب ما بعد   يمة كبرى بوجزود   لزى يمينبزا  وبزد وبفز  نبايزة العزام أمزام الشزاعر   ورأى أ

  منبزا الصززبر لبم  لزى أ ززفار  وفيبزا عبزر مسزتفادة الوا زد بصزبر  علزى مزدى بززرن رززم الث ثزة و زو 
 ورو ببذا يربط الشعر باألشكال الرياضية.وغير   
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 التناص مع الخطاب السياسي:المبحث الثالث: 
 

يتناص شاعرنا مع الخطاب السياسزي علزى مسزتوى ضزايل وبليزل فزي بصزيدتين فقزط  ففزي األولزى   
ا مزن  البنزاء علزى باعزدة وضزعبا أ زد السياسزيين فزي التعامزل مزع المحتزل   يسزتمدر (1))خذ وقالب(

_آنذاك_ وتقوم على مطالبتزه بالقليزل ثزم تكزرار العمليزة   والشزاعر يسزخر مزن رزذا الزذل ويزرا  خنوعزا 
 وخ وعا :

 خذ ..وطالب
 هذه األكوان لم تخلق بيوم 
 وعلى هذا فإن الصبر واجب

 كن سياسيا مع األعداء
 النفس : راوغهم بضبط

 طأطيء ،وتجرد ، وانبطح ، وارفع،
 وحاسبْ 

 فإذا قصوا لك اللحية 
 طالبهم بتنتيف الشوارب
 وإذا هم نتفوا األهداب

 طالبهم بإحفاء الشوارب
 وإذا ألغوا لك الخصية 

 طالبهم بتعطيل الحوالب 
 وإذا شقوا لك السروال
 طالبهم بتقطيع الجوارب

 وإذا حطوا على ظهرك سرجا
 ..وطالبهم براكباقبل السرج

 وإذا هم وضعوا الراكب
 طالبهم بخازوق مناسب

 فتّش عن مطالب
 هكذا..شيئا فشيئا،

 وبطول البال تحظى بالمكاسب
 خذ.. وطالب

 ال يضيع الحقّ 
 مادام وراء الحق طالب

فيبزا كثيزر مزن التطويزل بز  قائزل      أن  نى وا د عّبر عنه الشاعر بطرائ  عزدةوفي القصيدة مع
 ا(    وبزد بنيز  القصزيدة علزى ا داة )املل بالتطويل مرادا لذاته د لة على سقم  لزك الشزعاريكون ال

 .وفعل ا مر المتغير على وف  المعنى
                                                 

 .425_ 424األعمال الشعرية الكاملة: (1)
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وبززد دارت القصززيدة _ فززي أغلببززا_ علززى تززركيبين رئيسززين رمززا :الفعززل بصززيغة األمززر الطززاغي علززى 
و اسب   وقالب مكررة خمزس مزرات   غير :)خذ  وكن   وراو  وقاقيء وتجرد  وانبطا  وارفع   

 و اببل   وفتش ( وكذلك  يغة الشر  باألداة )  ا( س  مرات.
  المجزززال السياسزززي بألفا زززه وتراكيبزززه علزززى مسزززتوى سزززطحي (1)ويسزززتغل فزززي بصزززيدته )لسززز  منزززا(   

  ينما يخاقب الحلزون بقوله:
 ً  لم تكن ، قطُّ، حبيب الشعب ، يوما

 ومحال أن تكون
ً لم تكن شعب حب  يب الشعب يوما
 ومحال أن تكون

 فلماذا تتوارى مثله ، خوف العيون؟
 ولماذا تتوارى مثلنا ،

 خوف )العيون(؟
 ولماذا مثله تطفح رعباً؟
 ولماذا مثلنا تنضح ُجنبا؟

 لست منا ..
 لست مضطرا لهدر العمر 

 مابين السراديب وما بين السجون
 أنت حر .. فانطلق ياحلزون

ي فززي لجززوء الحززاكم ل ختبززاء خوفززا مززن شززعبه   ولجززوء شززعبه خوفززا مززن وفززي القصززيدة مغزززى سياسزز
 بطشه  ومن )العيون( الموّرى ببا عن الجواسيس رنا.
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 التناص مع الخطب: المبحث الرابع:
 

يتنزاص الشززاعر مزع األبززوال الشزبيرة فززي الخطزب العربيززة القديمزة   مثززل بزول اإلمززام علزي عليززه      
. و  يبقيبزززا علزززى  البزززا   ويغيزززر فيبزززا مزززن )سزززلوني(  لزززى (1) أن تفقزززدوني ...( الس م:)سزززلوني ببزززل

)اسمعوني(   ويحاف  على مفعولبا )الياء(  ويغير د لة المعنزى  لزى معنزى غيزر المزراد فزي الخطبزة 
مزززن  رادة ا سزززتفبام عزززن كزززل شزززيء خفزززي   ليتحزززول  لزززى التعبيزززر عزززن مصزززدا ية متحزززد   ربمزززا رزززو 

 :(2)ل في بصيدته )نبوءة( الشاعر عينه  يقو 
 اسمعوني قبل أن تفقدوني     
 يا جماعةْ     
 لسُت كذّابا ..    
     ً  فما كان أبي حزبا
 وال أّمي إذاعةْ     
 كّل ما في األمر     
 أنَّ العبد     
 صلّى مفردا باألمس     

 في القدس
 ولكّن "الجماعْة"   
 سيصلّون جماعْة!     

   
التي مرت  (3)ن خطبة بس بن ساعدة في بوله: )من مات مات ومن فات فات...(ويتناص مع جزء م

 :(4)  ييأخذ منبا جزءا يسيرا في بوله بنا
 من مات مات

  ومن نجا
 سيموت في البلد الجديد

 من الهوان
.   .   .  . 

 نهويظبر أن تنا يه السابقين مباشران وسطحيان   لعمد   لى أخذ المعنى بطريقة مباشرة   ولك

                                                 
 .1/391هـ :1412، 1نهج البالغة خطب االمام علي ،شرح الشيخ محمد عبده،دار الذخائر،قم،ط (1)
النبوءات على ، وتجدر اإلشارة إلى أن عنوان القصيدة غير منطبق لغويا ؛ألن  11األعمال الشعرية الكاملة:  (2)

 يد األنبياء فقط ،أما غيرها فكهانات .
 .1/38جمهرة خطب العرب: (3)
 100األعمال الشعرية : (4)
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. (1) يزا أشزبا  الرجزال ...(  )يزا رجزال  :يتقزدم خطزوة  زين يتنزاص مزع بزول اإلمزام علزي عليزه السز م 
ييحّول السياي من الخطاب  ويبدو متعجبزا لوجزود رجزال أ ز    ألن األ زل فزي بزول اإلمزام ييزه )يزا 

    رجال( ببل )أشبا  الرجال(
 :(2)بينما في بول الشاعر   يوجد رجال أ  

 ادوا رجال ال تن
 فالكل أشباه رجال

ويسير  عودا في تنا ه مع خطبة أخرى   ييخرج ببزا عزن قريقتبزا مزن مراعزاة المخاقزب   وتزوخي 
السززبولة فززي الغالززب   واسززتخدام ضززمائر المخاقززب أو المخززاقبين   و لززك  ينمززا يتنززاص مززع خطبززة 

 :(3)الحجاج المشبورة 
 ي لصا ببا  وأضاف عليبا البي  الشبير: ني أرى ر وسا بد أينع  وبد  ان بطافبا وإن

 أنا ابن جال وطاّلع الثنايا        متى أضع العمامة تعرفوني        
 :(4)ييستغل  مكانيات  الخطبة وما فيبا من شعرية وتحول فني ليعبر عن )قري  الس مة(

 أينع الرأس و"طالع الثنايا "                                  
 ، العمامةْ  وضع ، اليوم

 وحده اإلنسان ، والكل مطايا
 ال تقل شيئا ..وال تسكت أمامه  

 إن في النطق الندامةْ 
 أنت في الحالين مشبوه

 فتب من جنحة العيش كأنسان
 وعش مثل النعامةْ 

 أنت في الحالين مقتول
 فمن من شدة القهر
 لتحظى بالسالمة

 فألن الزعماء افتقدوا معنى الكرامةْ 
 ستأثروا وألن الزعماء ا
 بالزيت والزفت

 وألن الزعماء استمرأوا وحل الخطايا
 وبهم لم تبق للطهر بقايا
 فإذا ما قام فينا شاعر
 يشتم أكوام القمامةْ 

 سيقولون:
 لقد سّب الزعامة

                                                 
  109نهج البالغة :  (1)
 .111_109األعمال الشعرية : (2)
أما البيت فمصدره:المجازات  .9_9/8: 2002، مكتبة الصفا ، القاهرة،1ينظرالبداية والنهاية ، ابن كثير، ط (3)

.و تفسير البيضاوي ، 201النبوية،الشريف الرضي ،تحقيق وشرح طه محمد الزيتي،منشورات مكتبة بصيرتي ،قم:
 .3/169دار الفكر،بيروت،بيروت:

 .158_157.األعمال الشعرية الكاملة : (4)
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 : التناص مع الحكايات الشعبية المبحث الخامس:
 

علززى مرتكزززات معروفززة مثززل _ رنززا_ بو ززفبا جنسززا أدبيززا بائمززا  حكايززة  نقصززد بالتنززاص مززع ال   
:الحد    والشخصيات والف ائين:الزماني والمكاني   وما تمر به من استقرار فأزمة فو دة خروج   

 تخرج عن كونبا سردا بسيطا أل دا  وابعية أو متخيلة تدور  التي الشعرية الحكاية )اوإنما نريد بب
ليميززة أخ  يززة أو أنبززا رمززز مززن خزز ل  ززول شخصززية مركزيززة أو  ززد  بعينززه   الغايززة منبززا غايززة تع
شخصزية معينزة أو  زد  معزين محزورا لزه   الرموز التي تحملبزا بزين قياتبزا  أو رزي سزرد اتخزذ مزن 

رمزوزا واشزارات ليحملبززا  وربما كان  الحكاية سردا لوبائع   ي ية أضاف الكاتب  ليبا شزياا مزن عنزد 
أتزززوفرت علزززى مقومزززات أم لزززم تتزززوفر  كمزززا فعزززل يتزززداولبا النزززاس فزززي أ زززاديثبم  سزززواء فزززي  لزززك   (1)(

شزاعرنا فزي تنا زه مزع ) كايززة جبزر( الزذي يزروى أنزه رأى بعززض القبزور مكتوبزة عليبزا عبزارات تززدل 
ززروا كثيززرا فلمززا سزززأل عززن سززر  لززك ُأخبزززر أن رززذ  األعمززار القصزززيرة  علززى أعمززار  ززغيرة ألنزززاس ُعمّ 

  ا علززى ببززري :جبززر مززن بطززن أمززه  لززى القبززرللسززنوات التززي عاشززورا منعمززين   فقززال :  ا مزز  فززاكتبو 
فأخزذ الشززاعر رززذ  القصززة البسززيطة بتركيبتبززا العميقززة بززد لتبا   ومحززا  ززدودرا وا ززتف  بنززززواة المعنززى 

 :(2)وخ  ته و ذف البطل أي ا  يقول 
 إذا ما عدت األعمار
 بالنعمى .. وباليسر

 فعمري ليس من عمري  
 ألني شاعر حرّ  

 وفي أوطاننا 
 عمر الشاعر الحّر   يمتد

 إلى أقصاه بين الرحم والقبر
 على بيت من الشعر

وبد أ زبا الشزاعر رزو البطزل الزذي ضزاع بسزبب بسزيط بزد يكزون بيز  شزعر   ُيرت زى  أو معنزى   
 يروي لبعض أ حاب مقص الربابة الذي تحول  لى مقص رباب.

دام أ زدرم شزنقا وكزان  عز د كايزة بربزوش  زين   زرأرافعل  لك الشاعر أي ا فزي تنا زه مزع يو    
ليشزززن   فقزززال  متزززه  لقصزززر با (3)لنسزززتطيع شزززنقه قزززوي  فقزززال لبزززم ا  زززروا ابصزززر منزززه بعلزززو البزززاب

 : (4)مطر
                                                 

 .61_60شعرية السرد في شعر احمد مطر: (1)
 .25األعمال الشعرية الكاملة:  (2)
 .75: 2006ال العامية البغدادية وقصصها ،د.محمد صادق زلزلة،دار اإلرشاد ،بيروت،.ينظر مجمع األمث (3)
 125األعمال الشعرية :  (4)



 ...................................................التناص في شعر أحمد مطر ...................................................

 220 

 باسم والينا المبجل
 قرروا شنق الذي اغتال أخي

 لكنه كان قصيرا
 فمضى الجالد يسأل:
 رأسه ال يصل الحبل
 فماذا سوف أفعل؟
 بعد تفكير عميق
 قي بدال منهأمر الوالي بشن
 ألني كنت أطول

وي  ززز  أنزززه بزززد غيزززر أقزززراف الحكايزززة   وجعزززل ال زززحية تصزززل  لزززى المطلزززوب شزززنقه بقربزززززى       
وي    أي ا أنه يحور القصزتين ليكزون بطَلبمزا أو بريبزا مزن البطولزة   ويجعزل القصزة تدور ولزه   

 من غير مراعاة لكونه شخصية رئيسة أو مسّطحة غير نامية في السرد.
ويو زف  كايزة الصززحفي المتداولزة تعبيزرا عززن قغيزان الحززاكم أي زا  التزي تلخصززبا بصزيدته التززي   

 زار الرئيس المؤتمن :(1)جعل نفسه بط  فيبا أي ا بقوله 

 بعض واليات الوطن    
 وحين زار حيَّنا    
 قال لنا:     
 هاتوا شكاواكم بصدق في العلن    
 ذاك الزمن وال تخافوا أحدا .. فقد مضى    
 فقال صاحبي "حسن":    
 يا سيدي    
 أين الرغيف واللبن؟    
 وأين تأمين السكن؟    
 وأين توفير المهن؟    
    .      .      .       . 
 يا سيدي    
 لم نر من ذلك شيئا أبدا    
 قال الرئيس في حزن:   

     شكرا على تنبيهك يا ولدي

 سوف ترى الخير غدا
                             *                   * 

 وبعد عام زارنا ثانية
 ومرة ثانية قال لنا:

 هاتوا شكاواكم بصدق في العلن
 وال تخافوا أحدا

                                                 
 .161_  160األعمال الشعرية الكاملة: (1)
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 فقد مضى ذاك الزمن
 لم يشتك الناس
 فقلت معلنا:

 أين الرغيف واللبن؟
 وأين تامين السكن؟
 وأين توفير المهن؟

 وأين من
 ما ثمن؟يوفر الدواء للفقير دون

 معذرة يا سيدي
 وأين صاحبي "حسن" ؟!

علززى  البززا وتغيززر البطززل فقززط   واعتمززد التكززرار فززي بصززيدة قويلززة كززان مززن  وبززد بقيزز  الحكايززة    
الممكن أن تكون أشزد تركيززا  لخروجبزا عزن التكثيزف المطلزوب فزي رزذا البزاب   ولعزل ا سزتفبامات 

 نكاري في القصيدة .ضبا اإللبمزة وبز )أين( تؤدي غر الكثيرة المبثوثة با
وبد اعتمدت على أسلوب الروائي العلزيم الزذي يحكزي القصزة مزن الخزارج وإن تزرك مسزا ة ضزيقة    

لقزززول الشخصزززية  الثانيزززة )الزززرئيس(      انزززه يحكزززي عنزززه أي زززا  ويمكزززن عزززّد )الزززرئيس(  الشخصزززية 
 األولى التي تحظى بأكبر مسا ة بولية.

  ييستمدرا من بصة الرجل الذي جلس على مائدة أ د  الو ة   فسأله  (1)أما بصيدته )مكتوب(    
   ؟ زززالوالي :كيف  ال دارنا وكيف  ال أم عمير وكيف  ال كلبنا  يقاع   وجملنا زري

خزذ والرجل يأكل ويجيبه : بخير وكلزبكم يمزا الحزي نبا زا ...الزب  فزأمر الزوالي برفزع الطعزام عنزه وا 
لقزد مزات عميزر مزن كثزرة بكائزه علزى أم عميزر وماتز  أم عميزر لسزقو  الزدار يعيد أسزالته   فأجابزه: 

غززص  عليبززا  ومززات جملكززم زريزز  مززن كثززرة  مززل المززاء لقبززر أم عميززر   ومززات كلززبكم  يقززاع   ألنززه
ثيززة ونسززج علززى وبززد اسززتفاد الشززاعر مززن األسززلوب المتبززع فززي القصززة الترابعظمززة مززن عظززام زريزز  ,

 والتي اتسم  بطولبا غير المسو . ذكر المنواله بصيدته مارة 
ويسززتعمل اإليجززاز أ يانززا فززي التعبيززر عززن معنززى مززوجز يقززوم علززى اإليحززاء فيتركززه علززى  الززه       

 كما ري الحال في  كاية )ديجون( الذي يخرج  ام  مصبا ه في النبار بحثا عن  نسان  يقول:
 يخيُم الصباحْ 

 فأرفع الستار عن نافذتي
 وأشعُل المصباحْ 

جلي رو التنابض بين الفعل والفاعل )يخيم الصباح(  ألن الليل رزو الزذي يخزيم   الصزباح  ولكزن و 
 ردفه الشعري سّو   لك   كما أنه سلب القصة التناص معبا بطولتبا  وجعل نفسه البطل أي ا.

                                                 
 .394_393األعمال الشعرية الكاملة: (1)
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 :التناص مع المأثورالمبحث السادس: 
 

تززززأريب مثززززل بززززول النجاشززززي لمبززززاجري يتنززززاص الشززززاعر أ مززززد مطززززر مززززع األبززززوال المززززأثورة فززززي ال    
  ولكنزززه يغيزززر المعنزززى الخبزززري  لزززى معنزززى آخزززر رزززو (1)المسزززلمين فزززي الحبشزززة: ) جزززتكم ضزززعيفة( 

)سخيفة( ييحاف  على وزن الكلمة ويبالب في التعبير عن المبتدأ بمعنى أشد من بول النجاشي   في 
 :(2)بوله

 بيني وبين قاتلي حكاية طريفةْ 
 فقبل أن يطعنني

 ي بالكعبة الشريفةْ حلفن
 أن أطعن السيف أنا بجثتي

 فهو عجوز طاعن وكفه ضعيفةْ 
 حلّفني أن أحبس الدماء

 عن ثيابه النظيفةْ 
 فهو عجوز مؤمن

 سوف يصلي بعدما يفرغ من
 تأدية الوظيفةْ 

     *             * 
 شكوته لحضرة الخليفةْ 

 فرّد شكواي 
 ألّن حجتي ضعيفةْ 

جية الشخصية التي يعيشبا المزؤمن العجزوز السزفاح   وعزن مزدى تمزادي ورو بذلك يعبر عن ا زدوا
 الخليفة في الظلم واإلجحاف  ويحاف  على روي كلمة النجاشي أي ًا.

ويسززتو ي  ادثززة رجززرة الرسززول األعظززم  ززلى ع عليززه وآلززه مززن مكززة  لززى المدينززة ييحمززل معززاني   
بنظرة عصرية  ويربطبزا بمعطيزات الحاضزر    تلك البجرة المباركة   وما  صل فيبا   وينظر  ليبا

 :(3)وينقل أ دا  الزمن الماضي  لى قلب  صول الحد  في بوله 
 ال تهاجرْ 

 كل من حولك غادرْ 
 كل ما حولك غادرْ 

 ال تدع نفسك تدري بنواياك الدفينةْ 
 وعلى نفسك من نفسك حاذرْ 
 هذه الصحراء ما عادت أمينةْ 

                                                 
 145 /2السيرة النبوية ألبن هشام : (1)
 .35األعمال الشعرية الكاملة:  (2)
 .68_66:در السابقمصال (3)
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 جينةْ هذه الصحراء في صحرائها الكبرى س
 حولها ألف سفينةْ 

 وعلى أنفاسها مليون طائر
 ترصد الجهر وما يخفى بأعماق الضمائر

 وعلى باب المدينةْ 
 وقفت خمسون قينةْ         
 حسبما تقضي األوامر        
 تضرب الدف وتشدو        
 أنت مجنون وساحر        

 ال تهاجر                                             

ي ا النبي المتحق  بأداة النبي )  ( التي تسب  الفعزل الم زارع فزي )  تبزاجر(   والزذي تكزرر فزرذ
 )  تدع (أي ا من شأنه أن يقدم الر ية التشا مية للشاعر وخوفه من البجرة على كل أ عدتبا . 

مزد ( وزمن)أ ثم يأخذ بتقريب البوة بين الزمنين :زمن )أ مد الرسول األكرم  زلى ع عليزه وآلزه    
   الشزززاعر(   ويخلزززط بزززين المعزززاني القرآنيزززة  والمعزززاني التراثيزززة المسزززتلة مزززن السزززير النبويزززة الشزززريفة

 ويسحب بالزمن تدريجيا من خ ل  دخال أدوات العصر الحديث ورو ه في القصيدة:
 أين تمضي ؟

 رقم الناقة معروف
 وأوصافك في كل المخافرْ 

 وكالب الريح تجري
 امرْ ولدى الرمل أو

 أن يماشيك لكي يرفع بصمات الحوافرْ 
     .     .     .        . 

ثززم يمزززج  بززين نفسززه وبززين  ززا ب البجززرة المشززرفة بطريقززة   تربززى  لززى كونبززا بناعززا   ألنبززا أبززرب 
 للرمز المنسوج من المزج التراثي:

 اخف إيمانك   
 فاأليمان أستغفرهم أحدى الكبائرْ 

 ال تقل إنك شاعرْ 
 إنَّ الشعر فحشاء وجرح للمشاعرْ تُْب ف 

 أنت أميٌّ فال تقرأ وال تكتب ْ
 وال تحمل يراعا أو دفاترْ 
 سوف يلقونَك في الحبس  

  ولن يطبع آياتك ناشرْ     

وبد أبترب الزمنان وأ زبا النشزر_ ورزو سزمة إلبزداع الشزاعر ولزيس آليزات النبزي_ أبزرب  لزى الززمن 
 الحاضر المليء بعب  الماضي .
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يعقززد مقارنزة غيززر ملحو زة مززن خزز ل اختصزار الزززمن  وتصزفير   ومسززا الحزد الفا ززل بززين ثزم      
 الزمنين: القديم والحديث  واإلشارات  لى رموز تاريخية وشخصية رافق  البجرة:      

 امض إن شئت وحيداً 
 ال تسل أين الرجالْ 

 كل أصحابك رهن االعتقالْ 
 فالذي نام بمأواك أجير متآمرْ 

 جاسوس ..عميل للدوائرْ ورفيق الدرب 
 وابن من نامت على جمر الرمالْ 

 في سبيل هللا كافرْ 
 ندموا من غير ضغط ٍ

 وأقروا بالضاللْ 
 رفعت أسماؤهم

 وهوت أجسادهم تحت الحبالْ 
 امض _ إن شئت _ وحيداً 

 أنت مقتول على أية حال 
               *           * 

 سترى غارا فال تمش أمامهْ  
 نٌ ذلك الغار كمي

 يختفي حين تفوتْ 
 وترى لغماً على شكل حمامةْ 

 وترى آلة تسجيلٍ 
 على هيئة بيت العنكبوتْ 

 تلقط الكلمة حتى في السكوتْ 
 ابتعد عنه وال تدخل ..وإال ستموتْ 

 قبل أن يلقي عليك القبض فرسان العشائرْ 

_ فززي نظززر وبززذلك تززداخل  الموابززف تززداخ  رمزيززا   واختلطزز  الموابززف المحيطززة بززين الشخصززيتين 
 الشاعر_ مع مراعاة  ذف الزمن وتصفير .

 :(1)ويسجل خطوة متقدمة  ين يبتكر اسما جديدا لسورة رو  ا ببا    
 أنت مطلوب على كل المحاورْ 

 ال تهاجرْ 
 اركب الناقة واشحن ألف طنْ 

 قف كما أنت 
 ورتل سورة النسف 

                                                 
ً لسورة هو كاتبها؛ فقد سبق ببعض أسماء السور  (1) تجدر اإلشارة إلى أن احمد مطر ليس أول من ابتكر اسما

مثل:) سورة الرجل،وسورة المرأة ، وسورة الحب،و سورة الغرق( ، ينظر:التناص ومفهوم التحويل في شعر 
تشرين ثاني  319ن اتحاد الكتاب العرب بدمشق ، ع محمد عمران ، مفيد نجم ،مجلة الموقف األدبي،تصدر ع

1997 :6. 
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 على رأس الوثن
 إنهم جنحوا للسلم
 فاجنح للذخائر
 المنفي منصورا  ليعود الوطن

 إلى أرض الوطن

 زرام وكثيزر مزا بليلزه كثير  مسكر  بليل ما) :  مورو  الفقبي في المقولة الفقهويتناص الشاعر مع ال
 :(2)  في بوله (1) رام(  مسكر

 تريد أن تمارس النضاْل؟ 
 تعالْ 

 كلُّ كثيٍر مسكٍر .. قليله حرامْ 
 فأعلن  الصياَم عن صحافة النظامْ 

 ة ألف مرةٍ وأعلن التوب
 عن خطب النظامْ  

 واستغفر هللا على عمر مضى
 صّدقَت فيه مرة ً..وسائل اإلعالمْ 

 ثم التقط بملقط
 ما قيل أو يقالْ 

 وارم به في سلة الزبالْ 
 هذا هو النضالْ 

وبززد التفزز  بنبارززة  لززى أن كثززرة الززدعايات بززد تصززبا   يقززة يومززا وتصززدي   لززذلك فبززي مسززك رة للفكززر 
 نمززا المززرء بأ ززغريه : بقلبززه  :(3)ويتنززاص مززع مقولززة بع ززبم عززدة الفقبيززة ,القا ويجززب تجنببززا وفزز 

 ولسانه    ن  اَل  اَل بجنان   وإن بال بال ببيان  وبول الشاعر األعور الشّني :
 :(4)(.في بوله لسان الفتى نصف ونصف فؤاده            فلم تبق إال صورة اللحم والدم

 أيها الشعب 
 يديك؟ لماذا خلق هللا 
 حاش هلل ..

 لقد سواهما لكي تحمل الحكام 
 من أعلى الكراسي ..ألدنى قدميك

 ولكي تأكل من أكتافهم 
 ما أكلوا من كتفيك

 ولكي تكتب بالسوط على أجسادهم
 ملحمة أكبر مما كتبوا في أصغريك

                                                 
 .9/476تاريخ بغداد: (1)

 200األعمال الشعرية الكاملة: (2)

و المستطرف في كل فن مستظرف، لألبشيهي،تح د.درويش الجويدي،المكتبة 171_1/170البيان والتبيين: (3)

 .1/78: 2004العصرية للطباعة والنشر ، بيروت،

 .  344_343ل الشعرية الكاملة:األعما (4)
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 التناص مع الشخصيات:المبحث السابع:                      
 

و زززززا يتنزززززاص معبزززززا المبزززززدع   ولكزززززن  ولبزززززا رالزززززة مزززززن النصزززززوص ليسززززز  الشخصزززززيات نص     
 واإليحاءات المرتكزة في الذوات الجمعية عن قري  براءة تاريب تلك الشخصيات  .

ويتززداخل تنززاص الشخصززيات مززع اسززتدعاء أو اسززتلبام الشخصززيات التراثيززة الززذي نمززا فززي الشززعر     
المختلفززة مززن رمززز وبنززاع وغيززر . فحينمززا العربززي الحززديث بصززورة كبيززرة عززن قريزز  آليززات التو يززف 

يستدعى شخصية الرسول األكرم  زلى ع عليزه وآلزه فحنمزا يسزتدعي كزل النصزوص المحيطزة الدالزة 
علززى عدالتززة وكونزززه المنقززذ  و المصززلا  والمخلزززص   وبززارر األ ززنام الماديزززة كززالعزى   والمعنويزززة 

 :(1) كشخصيات القمم الباردة 
 قمة أخرى .. 

 ي جياع تتنهدوفي الواد
 قمة أخرى ..

 وقعر السهل  أجرد
 قمة أعلى . . وأبرد

 يا محمد
 يا محمد
 يا محمد

 ابعث الدفء 
 فقد كاد لنا عّزى ..

 وكدنا نتجمد

 :(2)ويبقى رمز )عزى( مسيطرا عليه ييستلبمه في القصيدة التالية مباشرة   يقول 
 حين ولدت ألفيت على مهدي قيدا

 ختموه بوشم الحريةْ 
 رات تفسيريْة:وعبا

 يا عبد العزى .. كن عبدا
        *       * 

 وَكب رُت ولم يكبر قيدي
 وهرمت .. ولم أترك مهدي
 لكن لّما تدعو المسؤولية ْ
 يطلب داعي الموت الرّدا
 فأكون لوحدي األضحيةْ 
 ردوا اإلنسان ألعماقي

 وخذوا من أعماقي القردا

                                                 
 .22_ 21األعمال الشعرية الكاملة : (1)

 .23_22المصدر السابق: (2)
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المسززيطر علززى الجززنس البشززري   ويمزززج فززي بصززيدته  فرمززز )العزززى( يشززير  لززى ا سززتعباد والطغيززان
 كززذلك مقولززة )دارون(  ززول األ ززل الَخلقززي ل نسززان وبرابتززه مززن القززردة    سززيما الشززمبانزي منبززا  

 واآلخر: الثورة ضد المشاببة بين الجنسين  ألنه ربما يكون للقرد وليس ل نسان الحر.
عليزززه السززز م بو زززفه بطززز  ل سززز م   ويمزززر  ويسزززتلبم  ادثزززة بزززاب خيبزززر وكيزززف د ارزززا الكزززرار   

 :(1)بشخصية مسيلمة برمزرا للكذب األكبر والفتنة   يقول 
 قلت لكم :                                      

 إن الشعوب المسلمةْ 
 رغم غناها . .معدمةْ 
 وأنها بصوتها مكّممةْ 
 وأنها تسجد لألنصاب

 وان من يسرقها يملك مبنى المحكمة
 ك القضاة والحّجابويمل

 استغفر هللا  ..فما أكذبني! 
 فها هي األحزاب

 تبكي لدى أصنامها المحطمةْ                                   
 وها هو الكرار يدحو الباب 

 على يهود الدونمةْ 
 وها هو الصديق يمشي زاهدا

 مقصّر الثياب
  وها هو الدين لفرط يسره

 قد احتوى مسيلمةْ 
 .. بال مقاومةْ فعاد بالفتح 

 من مكة المكرمةْ 
        *          * 

 يا ناس ال تصدقوا
 فإنني كذاب

وبد يقترب من الشخصية ويحاول أن يكتب بصيدة القناع   لكنه يبقى بناعا فّجا وغير ناضج  ألنزه 
لبم   يسير بمسا ة القصيدة   وإنما في ربعة  غيرة منبا   سبببا ربما تشابه الموبفين   فحين يست

:) وع لززو وضززعوا الشززمس فززي (2) الشززبيرة  ادثززةفززي الحبززول الرسززول األعظززم  ززلى ع عليززه وآلززه 
يمينززي والقمززر فززي يسززاري علززى أن اتززرك رززذا األمززر  تززى يظبززر  ع أو أرلززك ييززه مززا تركتززه (   فحنززه 

 : (3)يستو ي موبف الصدي من الرسول األعظم ويقف موبفا مشاببا   يقول 
                                                 

 61_59األعمال الشعرية الكاملة: (1)
السيرة النبوية، ابن هشام أبو محمد عبدالملك المعافري،تعليق طه عبدالرؤوف سعد،دار الجيل ، بيروت،  (2)

 .240 /1لبنان،)بال.ت(:
 86_84الشعرية الكاملة :  األعمال (3)
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  .      .    .     . 
 هذي مقالة خائفٍ 
 متملق ٍ ، متسلقٍ 

 ومقالتي : أنا لن أنافق
 حتى ولو وضعوا بكفيّ 
 المغارب والمشارق

وبد تبتعد الشخصية مزن مقولزة شزبيرة لبزا   وتقتزرب منبزا  سزب سزياي القصزيدة  فحزين يسزتلبم أبزا  
مزن   يجزد بزوت يومزه كيزف عجبز  ل:(1) ر الغفاري فحنه يستلبمه موبفا ومقولة  مزن مقولتزه الشزبيرة

 :(2)  يخرج شاررا سيفه (   يقول 
 الح لي في مسجد النور

 على غير انتظارْ 
 يلهب الموكب بالعزم

 ومن عينيه ينثال بريق االنتصارْ 
   ْراكضا بين الجموع

 هاتفا : أهلكنا سيف الخضوع
 ال رجوعْ 
 ال رجوعْ 

 آن للجائع أن يشهر للمتخم سيفَهْ 
 آن أن يشطره نصفين

 كي يأكل عند الجوع نصفه
 ثم يرمي نصفه الثاني

 طعاما للجواري
                                  *             * 

 قبل بدء االنتشار
 طرأت في ساحة المسجد قوات الطواري

 هطل الموت رصاصا
 وعصيّا 
 وحجارا

 رواطل الليل من ثوب النها
 وتلفتُّ 

 فلم المح صديقي بجواري
          *              * 

 ومضى اليوم 
 لما اقبل الليل 

 تهادى نحو داري
 حاسر الرأس ، جريحا ، نصف عار

                                                 
  120السيرة النبوية البن هشام :  (1)
 .137_134األعمال الشعرية الكاملة: (2)
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  .      .        .        . 
 قال في شبه اعتذار:

 حسنا .. لذت سريعا بالفرار
 ال تؤاخذني
 ففي أيامنا

 نشهر السيف و ننسى في البراري
 لم يكن في عهدنا نوم بأنهار المجاري

 ي عهدنا غاز مسيل للدموعلم يكن ف
 أو هراوات تجر القلب

 من خلف الضلوع
.      .     .     . 

 بعد يوم 
 داهم الشرطة داري

 ثم قادونا إلى محكمة األمن
 وألقى الناهق الرسمي منطوق القرار:

 داهم الشرطة وكرا للقمار
 ولدى الضبط

 رأوا فيه فتى يقرأ قرآنا،
 ومجنونا نصف عار
 ان وما زال يّدعي أن اسمه ك

 ))أبو ذر الغفاري((! 

 وي    وجود ر لة عبر زمنية بين زمن أبي  ر وزمن الشاعر وبيان الفاري الكبير بين الزمنين.
ويستو ي مقولة لعالم غربي ليتناص معبا في ب زية كرويزة األرل للعزالم غزاليلو غزاليلي  زا ب  

ز الكززون   والززذي  رززب ضززحية نظريززة كرويززة األرل وتحركبززا  ززول الشززمس   وكززون الشززمس مركزز
تلك الق ية   ييقوم مطر باستيحاء تلك الفكزرة  ليعزيش موبفزا مشزاببا لموبزف غزاليلي   ربمزا لتشزابه 

 :(1)  يقول  في عدم زوال الشمسيرا  بينه وبين  ا ب النظرية على مستوى الموبف على األبل
 أقول :

 الشمس ال تزول
 بل تنحني

 لمحو ليل آخرٍ 
 لفي ساعة األفو

وربمززا _ أي ززا_ تعنززي شززمس الشززاعر الحريززة التززي يرارززا   تغيززب   ولكنبززا تنتقززل لمحززو  زز م فززي 
مكان آخر  ويكرر التحزدي الزذي  رزب بائلزه ضزحيته علزى يزد الكنيسزة المتطرفزة _ آنزذاك_ ويقتزرب 

                                                 
 .188_186األعمال الشعرية الكاملة : (1)
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مزززن القنزززاع   ولكزززن الصزززوت متسزززاو  ومزززن شزززرو  القنزززاع أن تتحزززد الشخصزززيتان   وتزززتكلم األخيزززرة 
 عر( على لسانيبما   أما في رذ  القصيدة فالصوت مشترك ل ثنين بالتساوي.)الشا
ي اف  لى  لك أن الشاعر لم يحزدد بتعبيزر  زريا أو بريزب خصو زية معينزة لعصزر  ور ا  و      

 الخا ة على لسانه ولسان شخصيته   بل ترك األمر  الحا لكليبما ورذا استعمال نادر.
:الصزز ة خلززف علززي أتززم   ة لنزززاع شززبير   كمززا فززي بززول بع بمخيززوبززد يتنززاص مززع مقولززة تاري    

والموائد مع معاويزة أدسزم  والوبزوف علزى التزل أسزلم( . ويسزحب تلزك المقولزة  لزى امتزدادرا بزين يزيزد 
 :(1)والحسين عليه الس م   ويختار ييما بينبما األ عب على نفسه  يقول

 ب أو جماعةْ إنني لست لحز                                
 إنني لست لتيار شعارا

 أو لدكان بضاعةْ 
 إنني الموجة تعلو حرة ما بين بينْ 

 وتُقّضي نحبها دوما 
 لكي تروي دماء الضفتينْ 
 و أنا الغيمة لألرض جميعا

 وأنا الريح المشاعةْ 
 غير أني من زمان الفرز

 أنحاز إلى الفوز
 :فإن خيرت ما بين اثنتينْ 
 أن اغني مترفا عند يزيد

 أو أصلي جائعا خلف الحسينْ 
 سأصلي جائعا خلف الحسين

ويبقزى رمزز )يزيززد( فزي  رزن الشززاعر ليكزرر  فزي بصززيدة أخزرى دا  بزه علززى قزاغوت جديزد يفعززل    
 :(3)مشيرا  لى جبيمان العتبي (2)بالكعبة ما فعل ببا يزيد من ضرب بالنار   يقول 
 ها هو ذا )يزيْد(
 صباح يوم العيدْ 
 لدماء من جديدْ يخضب الكعبة با

 إني أرى مصفحات حولها
 تقذفها بالنار والحديدْ 

 وطائرات فوقها
 تقذف بالمزيدْ 
 هذا )جهيمان (

                                                 
 .190_188:االعمال الشعرية الكاملة(1)
 .498:المصدر السابق (2)
الشريف في كانون أول وقد أعدم ورفاقه سنة جهيمان العتبي قائد حركة التمرد االنقالبية في الحرم المكي  (3)

 .109: 2002،دار الغدير، قم ،1، ينظر مظفر النواب حياته وشعره، باقر ياسين ، ط1979
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 يسّوي رأسه الدامي
 ويدعو للعال صحبةْ 

 يقسم بالكعبةْ 
 أن يترك الكلمة رعبا خالدا

 للملك السعيدْ 

لفلسززززطيني )نززززاجي وربمززززا خلزززز  الشززززاعر رمزززززا خا ززززا بززززه ورززززو رمززززز  ززززديقه الفنززززان التشززززكيلي ا    
 الززذي كززان يعمززل مززع الشززاعر فززي الكويزز  فززي جريززدة )ال ززبس(   وكانزز  بصززائد  ولو ززات (1)العلززي(

العلي تزينان  فحاتبا   وتحول _بعد اغتياله_ بنظزر  زديقه  لزى رمزز يبتكزر  الشزاعر نفسزه   ورزو 
لزه درسزًا ثوريزا تطور  لى مستوى خل  الرموز الشخصزية. وبزد اسزتلبم  ياتزه وعطزاء  ون زاله   وجع

 :(2)ضروريا لُيتعَلم  يقول 
 تريد أن تمارس النضاْل؟

 تعالْ 
 قل :إنني ناجي العليْ 

 والويل ليْ 
 إن لم أضع أصابعي العشر

 بعيني قاتلي
 والويل لي

 إن لم أحاسبه على 
 ما ضاع من مستقبلي

 والويل ليْ 
 إن لم أعلقه على مشنقة األجيالْ 

 إني أنا مخترع الحجارةْ 
 لثورة من مخالب التجارةْ ومنقذ ا

 إني أنا مخيم العفةْ 
 يا فنادق الدعارةْ 

 فالويل ليْ 

 والويل لي  
 إن لم أكن "حنظلة " في لوزة المحتال   

 والويل لي
 إن بعت قامتي أنا

 بقامة التمثال
 قل : إنني ناجي العليْ 

                                                 
، ينظر مظفر النواب حياته 1987ناجي العلي الرسام الفلسطيني المبدع الذي اغتيل في لندن في أيلول  (1)

 .110 وشعره:
 .203_197األعمال الشعرية الكاملة : (2)
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 قلها
 قلها فليست كلمة كغيرها تقالْ 

 بل عبوة ناسفة
 تزلزل الجبالْ 
 فةوغيمة ناز

 في دمه يطفيء حّره الندى
 وتزهر الرمالْ 

 قلها تكن مناضال
 هذا هو النضال

 على الزدعاء ببز ك الزنفسمن غيررا بتكرار تركيب تراثي ورو) الويل لي(الدال  وبد انمازت بصيدته
 ن فعلزز  كزززذا  أو تركززز  كززذا  وباسزززتعمال فعزززل األمر)بزززل(  و ززد    أو متصززز  ب زززمير المخاقزززب 

 المفرد.
المعاكس لبزا    ى تبكمه بمن يقف على الجانباص مع شخصية تراثية ترمز لشيء يشير  لويتن   

  التززي يشززير اسززمبا  لززى  ززدة البصززر كمززا رززو المعززروف   (1)كمززا فعززل فززي بصززيدته)زرباء اليمامززة(
  بينما اآلخرون المراد السخرية منبم رم :

 اآلمر بالفتوى أعورْ                                
 اطق بالفتوى أعمىوالن

 والعامل بالفتوى أحولْ 
 الحاضُر، مرتبكا ، يسأل:
 باألعين هذي ياربي..
 كيف أرى المستقبل؟!

 ألنبزم  وبذلك ي ع م ياسا جديدا لعيش الحاضزر و ياتزه   تبتعزد عزن الفتزاوى الصزادرة عّمزن  كزررم
 :(2)(. ويتكرر المعنى نفسه في بصيدته )كيف وأين ولما ا يمتون للزرباء بصلة

 أين سأحكي
 وأنا منذ العهد التركي
 مدني في زمن مكي

 
 

 
 
 
 
 

                                                 
 .374األعمال الشعرية الكاملة: (1)
 441_439: المصدر السابق (2)
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 :التناص مع األغنية المبحث الثامن:
 

يقززل ورود التنززاص مززع األغنيززة فززي شززعر أ مززد مطززر   فلززم نعثززر لززه    علززى ث ثززة مواضززع فقززط    
قزززة اختلفززز  فيبزززا آليزززات تنا زززه مزززع األغنيزززات   ففزززي الموضزززع األول   يتنزززاص مزززع  األغنيزززة بطري

معينة  ألنه يعمد  لى الت مين المباشر وي ع مقطعا من األغنية في نباية بصيدته من دون تغيير 
وبلبجززة عرا يزززة دارجزززة  وي زززع توضزززيحا فزززي البزززامش يشزززير  لزززى أنبزززا )أغنيزززة مزززن الفلكلزززور العرابزززي 

لدارجزة )نشزأت   واللغزة ا(1)معنارا: أريد من ع أن يأخزذ مزنكم بثزأري أن يعزا بكم ألنكزم سزبب الفزراي(
ري من المخلفات الرديازة ]و[نتيجة التدرور الح اري والسياسي والعسكري وا بتصادي والثقافي ...

التي ورثتبا األمة عن فترة ا نحطا  والتخلف والتدرور الح اري   لزذا فعنزدما تسزتعيد األمزة وعيبزا 
ين شخصزززيتبا المسزززتقلة وتبزززدأ مزززن جديزززد بزززالنبول والصزززعود فزززي سزززلم الح زززارة والسزززير باتجزززا  تكزززو 

الح ززززارية المميزززززة فمززززن الطبيعززززي ان تززززتخلص مززززن كززززل مززززا يشززززدرا لمر لززززة ا نحطززززا  وا نززززد ار 
 :(3)  يقول (2)والتخلف...(

 على أبواب حضرتكم                         
 جاللتكم
 سيادتكم
 معاليكم

 سأطرح رأسي الذاوي
 وأطلق صوتي الداوي:

 " أريد هللا يبين حوبتي بيكم
 أريد هللا على الفرقْة يجازيكم".

بززي وبززد  ززّور فيبززا بلززي  لمراعززاة العربيززة الفصززيحة بتحويززل الكززاف الفارسززية باللبجززة  لززى القززاف العر 
بزززديلتبا  ولكزززن  لزززك لزززم يخرجبزززا مزززن سزززياببا العزززامي   ولزززم تكزززن الحاجزززة ملحزززة جزززدا فزززي بصزززيدته 

يميززة مفبومززة فززي بلززد وا ززد ومحتاجززة  لززى  سززتخدامه العاميززة فززي القصززيدة  كمززا أنبززا تجعززل منبززا  بل
 البامش في البلدان األخرى   والقاري ء يتنقل بين المتن والبامش .

وبززد يتنززاص أو ي ززمن بتعبيززر أدي غيززر أغنيززة فززي بصززيدة وا ززدة   ولكززن مسززو  وجززودرن أبززوى     
لنززص علززيبن  ممزا فزي القصززيدة سزابقة الززذكر   ألن األغنيزات لززم تقحزم  بحامززا فزي الززنص   بزل بززام ا

 :(4)وللبررنة على  رية التغني بمعنى ساخر   يقول
                                                 

 .82:  عمال الشعرية األ( 1)
 .35مظفر النواب حياته وشعره:  (2)
 .82األعمال الشعرية الكاملة : (3)
 .112_111:المصدر السابق (4)
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 ليت شعري
 أي كذاب جبان
 يّدعي أن بالدي

 تكره الصوت وتغتال األغاني؟!
 ولعمري من ترى قال بان الشعر ممنوع 

 و أن الشاعر الحر يعاني ؟!
 حاشا هلل 

 فما زلت اغني
 والحكومات تراني 

 نوأنا ما زلت أحيا رغم هذا في أما
 هاكم اآلن مثاال:

 ) يا حبيبي عد لي تاني
 أنت عمري اللي ابتدا بنورك صباحه

 أنت عمري
 خدري ..خدري الشاي خدري

 مّر ضبي وسباني
 أرأيتم 

 ها أنا عبرت عن رأيي
 وغنيت 

 : ولم يقطع لساني !

(  وثالثززة ..وبززد أورد أغنيتززه باللبجززة المصززرية )يززا  بيبززي ...(  و أغنيززة باللبجززة العرا يززة )خززدري .
وبد يذرب  لى أكثر من  لك  ينما يأخذ ك ما مغنى ومرددا ليس في أغنية فصيحة )مّر  بي...( ,

غاني ويقوم بكتابته بطريقة تشير  لى نطقه بالعربية الفصيحة فزي بعينبا   وإنما في مجموعة من األ
 :(1)بصيدته التي عنونبا بال زمة الغنائية نفسبا )يا ليلي يا عين(

 ا ليل ..ويا عيني آه ي
 متى الثورة تشعل 

 لترى عيني، وهذا الليل يرحل؟
 آه يا ليل ..

 كما تهوى تجّمل 
 بضياء البدر والنجم
 فعيني ليس تجهل

 أن هذا الضوء مسروق من الشمس
 وعيني ليس تجهل

 أّن وجه الصبح من وجهك أجمل
 آه يا ليل ..لقد أطفأت عيني

 غير أني سأغني
 كي ال يؤولواسمي كل شيء باسمه 

 واعري كل كرش فوق عرش

                                                 
 .151_149األعمال الشعرية الكاملة: (1)
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 :التناص مع المثلالمبحث التاسع:
 

المثزززل كززز م مقت زززب يزززنم عزززن  كمزززة وتجربزززة مزززرت ببزززا اإلنسزززانية   واختزلتبزززا بكلمزززات بصزززيرة     
مشزحونة ومكثفززة   للد لزة علززى ) خ  زة لتجززارب مزر ببززا اإلنسزان   فحززاول أن يظبزر أثررززا عليززه 

   لتبقى مخزونة في الذاكرة البشرية الجمعية. (1)ز(فأبرزرا بأسلوب أدبي متمي
أما التقنيات التي يتعامل ببا الشاعر أ مد مطر مع متنا اته المختلفة من القرآن والشعر والنثر    

  ييمكن معالجتبا بمنبج تأثري وا د   وآلية تنطب  على الجميزع   فمزث  نسزتطيع أن نعزالج مبحزث 
البزززززا ثين  جتزززززرار وا متصزززززاص والحزززززوار  و لزززززك مزززززا فعلزززززه بعزززززضالتنزززززاص مزززززع المثزززززل بطريقزززززة ا 

  ولكنززا رأينززا أن لكززل (3) ونسززتطيع التعامززل معززه بآليززة الت ززمين والتمثيززل كمززا فعلززه بع ززبم اآلخززر(2)
منبززع مززن منززابع التنززاص آليززة تناسززبه أكثززر مززن غيززر    لززذلك عمززدنا  لززى مززا يتناسزززب وقبيعززة الززنص 

ثزل أسزبل بطبيعزة الحزال مزن التنزاص مزع القزرآن   ألن نسزج القزرآن المتناص معه   فالتناص مزع الم
خاص ومعظم نصو ه قوال  ومعانيه ليس  مختزلة جميعبا  بينما يميل المثل  لى القصر   على 

 أن  لك   يعني خلو القرآن من األمثال .
  (4)(ا  جماعاعروفة لدى الجميع واتفقو وإ ا كان  )األمثال تنشأ لكي تعبر عن  قائ  أ بح  م    

فعلى الشاعر أن يراعزي تلزك المعرفزة   ويتنبزه  لزى أن تلزك األمثزال معزان عامزة  بزد أن تزدعم شزعر  
وتؤيد فكرته وتنسجم مع نسيجه   ألن المثل عندما يدخل الشعر يكون دخوله كدخول فزرد جديزد فزي 

 عائلة عليه أن ينسجم معبا   ويكون جزءا منبا .
عر ملكيزة جديزة للشزاعر يسزتطيع أن يقلزب ييزه ويكزرر ويفعزل بزه مزا يشزاء ويعد دخول المثزل فزي الشز
 بشر  اإلجادة وا بت اء .

 وإ ا كززان المثززل  بززداعا   فززحن التنززاص معززه يعززد  بززداعا علززى اإلبززداع األ ززلي   ألن الشززاعر يجززد   
المعنززى المززادة الخززام بززد  ززيغ  بحكمززة ودرايززة   واثبزز  الزززمن أن تلززك الصززياغة را يززة   وان  لززك 

   حيا و الا   فلم يبز  عليزه سزوى معرفزة التقنيزة واآلليزة المناسزبتين لتقويزة معنزا  بمعنزى المثزل 
 سواء أكان المثل مما يع د رأيه أو مما يساي لبيان المخالفة لسبب من األسباب.

                                                 
   .65التناص في شعر أبي تمام: (1)
 125-118ينظر التناص في شعر حميد سعيد: (2)
 .69-65ينظر التناص في شعر أبي تمام: (3)
: 1986أبحاث في التراث البغدادي،المثل البغدادي، د. مزهر الدوري ، دار الشؤون الثقافية ، بغداد،)بال.ط(، (4)

211. 
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  بلغز لقد تناص ا مد مطر  كثيرا مع المثل بنسبة فاب  تنا اته  مع األنواع النثريزة األخزرى   فقزد
أمثالززه أكثززر مززن خمسززين مززث    نتيجززة محفو ززه المثلززي   وإيمانززه بززان المثززل قريزز  أف ززل للتعبيززر 

 الشعري.
 وتنقسم األمثال في الشعر وف  نوع المثال  وكما يلي:    
 : ما كان شعرا أجري مجرى المثلأ.

 :(1)س بن كعب أو يسمى بالمثل الشعري   وله أمثلة كثيرة في الشعر العربي منبا بول األخن
 تسائل عن حصين كل ركب              وعند جهينة الخبر اليقين           

 الذي يحكي بصة امرأة تبحث عن زوجبا المفقود الذي   يعرف خبر     جبينة رييقه الو يد
 الذي يظبر أنه بد دّبر ب ية بتله . 

 : (2)والبي  المنسوب للشاعر ديسم بن قاري 
 ذا قالت حذام فصدقوها         فإن القول ما قالت حذامإ              

 ألن )عند جبينة الخبر اليقين(  و)القول ما بال   ذام ( يجريان مجرى المثل.
 :(3)ومن أمثاله الشعرية بوله  

 قفوا حول بيروت
 صلوا على روحها واندبوها

 وشّدوا اللحى وانتفوها 
 لكي ال تثيروا الشكوك
 من قيدوهاوسلوا سيوف السباب ل

 ومن ضاجعوها
 ومن احرقوها

 لكي ال تثيروا الشكوك
 ورصوا الصكوك 

 على النار "كي تطفئوها"!
 ولكن خيط الدخان 

 سيصرخ فيكم : دعوها
 ويكتب فوق الخرائب:

........ .  " 
 إذا دخلوا قرية أفسدوها "!

                                                 
، دار الجيل ، 2حمد أبو الفضل إبراهيم، طينظر مجمع األمثال ، أبو الفضل احمد بن محمد الميداني، تحـ : م (1)

1987 :2/319_321. 
 .1/46أورد األبشيهي المثل نثرا:القول ما قالت حذام، ينظر المستطرف في كل فن مستظرف : (2)
 .41األعمال الشعرية الكاملة:  (3)
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  ولكنزه (1)باإلبزل(  دوااور و  سزبافقوله : )سّلوا سيوف السباب...( تناص مع بزول الشزاعر: )أوسزعتبم 
  يأخززذ المعنززى بطريقززة مباشززرة   بززل يأخززذ معادلززه ويصززو  عليززه المعنززى   وي  زز  تكززرار )لكززي   

الح يقززي ورززو  تثيززروا الشززكوك(   والززتبكم فززي )ر ززوا الصززكوك( المشززيرة  لززى تحززوير فززي المطزززلوب
يسززتكمل اآليززة الكريمززة مززن )ر ززوا الصززفوف(.وي    أي ززا اسززتثمار  للبيززال وتززرك الفززرا  للمتلقززي 

محفو ززه   ورززي ) ن الملززوك...(  ا ترامززا للمتلقززي أو  واعتمززادا علززى محفو ززه ثانيززا   وترفعززا عززن 
 كزززررم فزززي الشزززعر ثالثزززا  وتسزززجل المشزززاببة فزززي الزززروي الشزززعري )دعورزززا(   والفا زززلة القرآنيزززة فزززي 

 )أفسدورا(.
مع المثل نفسه كما في بوله على لسان  وبد يتناص مع المثل بطريقة عصية و عبة الم  ظة    

 :(2))عباس( الذي دخل اللص بيته   وخّط له خطة   يتجاوزرا  كما سيمر بنا 
          .     .     .    . 

 وغارة اللص؟!           -
 قطعت دابره   -

 جعلت منه مسخرة  

 انظر لقد غافلته 
 واجتزت خط الدائرة !

  كثيرة ومختلفة   ولكنزه لزم يزري  لزى درجزة كونزه تنا زا داخليزا ألن المعنى وا د وقري التعبير عنه
 لصعوبة القطع بنسبته للمثل بصورة باقعة.

  :ويتناص كذلك مع بول الشاعر 
 ومن طلب العال سهر الليالي                                 

يدة لغزرل اللبزو ولكن تنا ه لغرل السخرية ممن يريد ا ستبزاء بزه   ألن سزبر الليزالي فزي القصز
 :(3)  للجد   يقول على لسان خليفة )البي  الح ل( كما يسميه 

.     .     .     . 
 إن )الفتح ( منهجنا الرسالي

 أدري 
 بان الفتح يهلك صحتي

 أدري
 بأّن السهد يذبل مقلتي

                                                 
 .2/407: 1983يتيمة الدهر،الثعالبي،شرح وتحقيق محمد مفيد قمحية،دار الكتب العلمية ،بيروت، (1)
 .168_166األعمال الشعرية الكاملة: (2)
 .148_146:المصدر السابق (3)
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 لكن من طلب العال سهر الليالي

فززتا المشززبور فززي الحززروب والفتو ززات   و )الفززتا ( محمززول علززى التوريززة بززين معنيززين   أو رمززا ال
واآلخززر فززتا علززى سززبيل اللبززو مززع النسززوة فززي سززورو كمززا وسززم بصززيدته بززز ) زز ة فززي سززورو(.وبد 

 ضّمن المثل في شعر  ت مينا بسيطا  ولكن ببوله متأت من مجياه في محله المناسب .
 :(1) ويتناص  مع بول اإلمام علي عليه الس م   

 كان ابي قال:ها انذا           ليس الفتى من  قال:من  إن الفتى           

 :(2)مع عكس المعنى لبيان خواء )الموعظة(
 مفتي " الموائد "األبيْ 

 قال : استقم كما أُمرَت ..يا صبي
 فقلت : كيف؟

 قال لي: امش كمشي اللولب
 ضحكُت من )صراطه (..

 قال : تأدب يا صبي
 فقلت : كيف؟

 بقال : كن دوما قليل األد
 فال تقل : ها أنذا

 وانبح من المشرق حتى المغرب
 كان أبي
 كان أبي

طة ألن فائدة المفتي الذي تحركه المائدة رو توجيه الناس  ستذكار الماضي   ألنه   يؤثر في سل 
ة ولي نعمته   وإنما الذي يؤثر فيبا رو بزول : رزا أنزذا   ألنزه فزي زمزن  اضزر  وفزي )الموائزد( توريز

 سززير للمائززدة ورززو اسززم سززورة برآنيززة   وبززين الموائززد التززي يوضززع عليبززا الطعززام لحاشززيةبززين جمززع التك
 الملك أو الحاكم. ويظبر أسلوب الحوار المتأت من تكرار فعل القول:بال   وبلُ . 

 :(3)ويتناص مع الشعر الجاري مجرى المثل في بول الشاعر   
 ل من سار على الدرب وصلك        التقل قد ذهبت اربابــه                 

التي يرسم فيبا آليات خطته بعد خروجه من السجن الزذي  (4)في بوله في بصيدته )عا بة الصرا ة(
 دخله جّراء  را ته:

 نجلس في المقهى ونمضي في الجدْل..
 يسأل :هل أنت مع الـ  ..؟

                                                 
 .1/295جامع السعادات: (1)
 .174_173األعمال الشعرية الكاملة: (2)
توجيه النظر الى اصول االثر، طاهر الجزائري الدمشقي، تحقيق عبدالفاتح ابو غدة ،مكتبة المطبوعات  (3)

 .2/652 :1995، 1االسالمية، حلب،ط
    322األعمال الشعرية الكاملة:     (4)
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 أقول: بل أنا مع الـ ..
 وأنت ؟ هْل ؟
 يقول: بْل..

 اسأله : هب أنهم..
 ل لي: على األقْل..يقو

 اسأله : وما عسى ..؟
 يقول:ال أدري ..لعْل..
 وهكذا نسير في جدالنا

 وكل من سار على الدرب وصلْ 
 *                            * 

 بعد الوصول دائما 
 نشهده عز وجل 

 أن ال نقول كلمة صريحة
 مهما حصل

 إذا تركنا المعتقل

م مزززع القصزززيدة   وتكمزززن شزززعريته فزززي رسزززمه القصزززيدة ييزززأتي بالشزززطر كمزززا رزززو و كأنزززه جززززء ملزززتح
 وتو يف  واريتبا وف  المعنى والبدف المراد منبا   فتعبر بياضاتبا ونقاقبا عن المراد منبا.

وبززد بقيززز  القصززيدة مببمزززة تسززتعمل الرمزززوز القصززيرة مزززن خزز ل أدوات ا سزززتفبام المختلفززة التزززي    
 ل.ن السبب في نيته المعقودة ورفابه بعد مغادرة المعتقاللغز بعد أن بيّ  لّ بقي  مببمة  لى أن  ُ 

 المثل المحض:ب.
قصد به ما كان مث  نثريا ولم يكن شعريا   ورزو أكثزر ورودا فزي شزعر مطزر مزن سزابقه  وي    

فززي (1)ويسززيطر علززى مسززا ة كبيززرة مززن شززعر    يقززول فززي تنا ززه مززع المثل)السززكوت مززن  رززب(
 ي نباية  روفبا للمثل :المشاكلة ف (2)بصيدته )بلة أدب(

 قرأت في القرآْن:    
 تبت يدا أبي لهب ْ"   "   
 فأعلنت وسائل اإلذعان ْ:    
 " إن السكوت من ذهْب"   

ويظبر )أنه تعامل مع المثل بوعي سكوني ألنه وبع تح  تأثير  من غير أن يعمل على تجاوز  
لكنززه  ززاف  علززى رويززين رمززا :البززاء   وتسززجل براعتززه فززي التلصززي    (3)  واإلنفكززاك مززن أسززر  (

 والنون الساكنين المتناوبين وكما يلي:
                                                 

ويقال : إن الساكت بين النائم و األخرس ،وقيل أيضا:لسان العاقل من وراء قلبه ، فإذا أراد الكالم تفكر ، فإن  (1)
بيان كان له قال ، وإن كان عليه سكت ، وقلب الجاهل من وراء لسانه ، فإن هم بالكالم تكلم به له أو عليه،ينظر ال

 .102و1/172والتبيين:
 .8األعمال الشعرية الكاملة: (2)
 .67التناص في شعر أبي تمام: (3)
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 ............. القرآن     أ
 ..............لبب       ب
 .............اإل عان     أ

 .............  رب       ب    
بززين ويعتمززد  نززدماج المثززل داخززل النسززيج الشززعري علززى فطنززة الشززاعر و وبززه وتوخيززه الم ءمززة 

 النسيجين  بين نص مجتلب ُيغرس في نص مبتدع.
وكلما تطاب  روي القصيدة القريب من المثل مكانيا والحرف أو الحرفين األخيرين من المثل     

 :(1)  كان  لك أدعى لذلك ا ندماج   كما في بوله 
 قلّب عباس القرطاس  

 ضرب األخماس ألسداس

 نه جزء منه   لكنه يبقى يدور في دائرة الت مين  ألن المثل فالمثل   يبدو غريبا عن النسيج   بل 
ما زال كما رو بتركيبتزه األ زلية   مزن دون تزدخل الشزاعر ييزه   ألنزه فزي األ زل )ضزرب أخماسزا 
ألسززداس .ورززو مثززل ي ززرب لمززن يسززعى ويفكززر فززي أمززر . واألخمززاس جمززع خمززس واألسززداس جمززع 

  ا أراد سززفرا بعيززدا عززّود  بلززه أن تشززرب خمسززا أي  سززدس . ورمززا مززن أ مززأ اإلبززل .وأ ززله أن الرجززل
و)المعنززى أ بززر أخماسزززا  (2)كززل خمسززة أيززام مزززرة أو سدسززا  تززى   ا سزززارت  ززبرت علززى العطزززش(

ألجززل أسزززداس   أي : ربزززى  بلزززه مززن الخمزززس  لزززى السدس.ي زززرب للمززاكر الزززذي يظبزززر شزززياا ويريزززد 
ل تعمي  رد الفعل غير المبالي مع تغير .وبد كرر الشاعر المثل مرتين في القصيدة   لغر (3)غير (

وتطور د لة األفعال التي يأتي ببا الساري في بي  عباس من )بلع الساري ضفة(  لى )عبر اللص 
  ليه...(وكما سيمر بنا   قا في مبحث التناص الذاتي الداخلي. 

يزة التمثيزل أكثزر جزودة و  تعد المحافظة على المثل بكل تركيبه عيبزا   و  نسزتطيع القزول:  ن آل    
مزن آليزة الت زمين   وإن كانز  تززدل علزى بزدرة وبراعزة الشززاعر وشزجاعته فزي التصزرف بالمثززل  ألن 
لكززل مثززل فززي كززل بصززيدة  كززم خززاص بززه  سززب نسززجه فززي تلززك القصززيدة   فقززد يكززون المثززل بمثابززة 

 :(4)الجزء من الشعر   ا وضع في موضعه المناسب كما تقدم وكما في بوله 
 كالم رائع ال أستطيع قولهْ عندي 

                                                 
 .17_15األعمال الشعرية الكاملة:  (1)

، دار دمشق للطباعة والنشر 1المرجع الكامل في جميع مواد اللغة العربية وشواهدها، نهاد تكريتي، ط (2)
معجم ما استعجم،البكري االندلسي، تح وضبط:مصطفى السقا،عالم ، و 353: 1989والتوزيع ، مطبعة الشام ،

 .4/1223: 1983الكتب ، بيروت ،
 .4/291: 1995، بيروت، 1موسوعة أمثال العرب، إعداد إميل بديع يعقوب، دار الجيل ،ط (3)
 .20األعمال الشعرية الكاملة: (4)
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 أخاف أن يزداد طيني بلّهْ 
 ألن أبجديتي في رأي حامي عزتي 

 ال تحتوي غير حروف العلةْ 
 فحيث سرُت مخبرٌ 
 يلقي علّي ظلهْ 

 يلصق بي كالنملةْ 
 يبحث في حقيبتي
 يسبح في محبرتي

 يطلع لي في الحلم كل ليلةْ 
 حتى إذا قبّلت _يوما _زوجتي 

 أشعر أن الدولةْ   
 قد وضعت لي مخبرا في القبلةْ 

 يقيس حجم رغبتي
 يطبع بصمة لها عن شفتي

 يرصد وعي الغفلةْ 
 حتى إذا ما قلت يوما جملةْ 

 يعلن عن إدانتي
 ويطرح األدلّةْ 

        *                 * 
 ال تسخروا مني فحتى القبلةْ 

 تعّد في أوطاننا 
 حادثة

 تمس أمن الدولةْ 

ي مو زززززززززززززززد يتكزززززززززززززززرر فزززززززززززززززي أشزززززززززززززززطررا فزززززززززززززززي بولزززززززززززززززه:) وبزززززززززززززززد  افظززززززززززززززز  القصزززززززززززززززيدة علزززززززززززززززى رو 
لهف وبّلةف وعلةف و لهف ونملةف ودولةف وببلةف وغفلةف وجملةف ودولةف(   ورو روي مأخو  من  سه.المثل نف َبوف

وسزط رزذا (1)وما دام التكرار ببذ  الطريقة   فحنه  ري بالشزاعر أن يسزتعمل َمَثَلزُه )زاد الطزين بلزةف(   
يع الززززعم أن القصزززيدة بنيززز  علزززى نسزززج المثزززل   العكزززس   فقزززد بقزززي النسزززج المشزززابه لزززه  بزززل نسزززتط

محافظززا علززى بنيتززه الكبيززرة مززع تغييززر قفيززف فززي بنيتززه الصززغيرة مززن خزز ل تغييززر زمززن الفعززل مززن 
 و )يزيد(.  ززز)زاد(الماضي  لى )يزداد(الم ارع مع أن ماضي )يزداد( رو )ازداد( وم ارع )زاد( ر

 :(2)ة مما ييه _في رأي الشاعر_كما في بوله وبد يساي المثل للسخري    
 يريدون مني بلوغ الحضارةْ 
 وما زلت أجهل دربي لبيتي

 ومازلت أجهل صوتي

                                                 
، ودفاع عن  334: 1418سة اليمامة الصحفية،نحو انقاذ التاريخ االسالمي، حسن بن فرحان المالكي،مؤس (1)

 .262: 1997، 1الرسول ضد الفقهاء والمحدثين ، صالح الورداني،تريدنكو للطباعة،بيروت،ط
 .26األعمال الشعرية الكاملة : (2)
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 .وأعطي عظيم اعتباري ألدنى عبارةْ 
 ألن لساني حصاني 

 _كما علموني_
 وأّن حصاني شديد اإلثارةْ 
 وأن اإلثارة ليست شطارةْ 

 وأّن الشطارة في ربط رأسي بصمتي
 حصانيوربط 

 على باب تلك السفارةْ 
 وتلك السفارةْ 

(  والشززاعر يقّلزززب فزززي  ززفات  صزززانه _أي لسززانه_ ويكزززرر  مزززرتين فالمثززل أ ززز  )لسززانك  صزززانك
 بجملتين مختلفتين .

وبززد يأخززذ المثززل ويركبززه وفزز  مززا تقت ززيه  اجتززه   أي: يززدخل بينززه وبززين غيززر  وشززائج مرتبطززة    
  لغزرل ربطزه بالمثزل   أو لغزرل ربزط المثزل بزه   فعنزدما شعريا   غيزر موجزودة فزي المثزل أ ز  

(  فحنزه يو زف رزذا المعنزى لخدمزة ب زيته   ورزي النيزل مزن لمثل القائزل )األعمزى رزو الكحزاليأخذ ا
 :(1)الوالي   في بصيدته )األرمد والكحال(

 "هل ، إذا ، بئس ، كما                                
 قد ، عسى ، ال ، إنّما                                  

ن ، إلى ، في ، ربما"  م 
 هكذا _سلمك هللا _ قل الشعرَ 

 لتبقى سالما
 هكذا لن تشهق األرض 

 ولن تهوي السما
 هكذا لن تصبح األوراق أكفانا

 وال الحبُر دما
 هكذا وّضح معانيكَ 
 دواليَك.. دواليكَ 

 لكي يعطيك واليك فما
        *               * 
 ني أيها األرمدوط

 ترعاك السما
 أصبح الوالي هو الكحالَ 

 فابشر بالعمى

                                                 
 37-36األعمال الشعرية الكاملة: (1)
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وبززد أخززر المثززل   ليقززّدم دعززوا  القائمززة علززى رسززم  ززورة مأسززاوية لحززال الشززعر عنززدما يفقززد معنززا    
فززالحروف المفززردة التززي  كررززا   تعطززي معنززى بنفسززبا _ كمززا رززو معلززوم_ لززذلك عنززدما تكززون رززي 

 ل   وتفقد المعاني معانيبا.الشعر تسقط كل  يم الجما
ا    بشزززعر مزززن رزززذا ويبزززدو أن استرضزززاء النابزززد أو الربيزززب_  زززا ب مقزززص الربابزززة_   يسزززم   
ي زيع الززوقن   ألن الزوالي أ زبا كحززال الزوقن   والزوالي أعمززى البصزيرة ومتعزام أي ززا_ وبزد  النوع

لزززك الزززوالي   وتلزززك فزززي نظزززر الشزززاعر_ فزززالوقن سيصزززير أعمزززى ولزززيس لزززه    السزززماء لترعزززا  مزززن  
 المقاييس القاسية.

وتززأتي األمثززال _غالبززا_ مززن  ززواد  ترافقبززا   فتقززال تلززك األمثززال فززي تلززك المناسززبات لتبقززى عبززرة   
لمعتبر من تجارب غير    وتختري الزمان وتمّر عبر األجيال لتصل  لى جيل بعد جيل ورزي تحمزل 

دي وأبزززرب وأنسزززب   اسزززبًة كلمزززا كزززان المثزززل أ زززمعانيبزززا المو يزززة نفسزززبا   وكلمزززا كانززز  المناسزززبة ُمن
وبالزز :  وجيشززه  بززريش_ تركزز  الكعبززة عنززدما رجززم عليبززا ابررززه الحبشززي بفيلتززه والعززرب _  سززيما
  والبي  رو البي  العتي  الذي بنا   برا يم وولد   سماعيل . ويسوي شاعرنا  (1) )للبي  رب يحميه(

واللوم واستنكار  لك المثل الدال على التخلي وغير  من  لغرل التقريع (2)المثل في بصيدته )الذنب(
الصزززفات المذمومزززة الدالزززة علزززى البزززروب مزززن المسزززؤولية   لزززذلك يزززأتي المثزززل فزززي القصزززيدة مسزززبوبا 

 باستفبام بز )لما ا( المفبومة من خ ل العطف بز )الواو(:
 يعوي الكلب 

 إن أوجعه الضرب
 فلماذا ال يصحو الشعب  

 لب؟وعلى فمه يقعي ك
  *                * 

 الذّل بساحتنا يسعى 
 فلماذا ترفُض أن نحبو؟ 

 ولماذا ندخل " أبرهةً" في كعبتنا
 ونُؤذُّن : للكعبة رُب؟

       *    * 
 نحن نفوسٌ 

 يأنف منها العارُ 
 ويخجل منها العيبُ 

 وتُباهي فيها األمراضُ 
 ويمرُض فيها الّطب
 حقَّ علينا السيفُ 

                                                 
 . 2/139: 1988، 3كشف الخفاء ، العجلوني،دار الكتب العلمية، بيروت،ط (1)
 .43_42األعمال الشعرية الكاملة: (2)
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 وحّق الضربُ 
 نَب لنا ..ال ذنب لنا ال ذ

 نحن الذنب!

ويظبر أن الخا ية اإليقاعية المتحققة من خ ل الروي   وتكرار  في أشطر معينزة لبزا اثزر فزي     
انسززجام المثززل مززع القصززيدة   فززح ا زاد علززى  لززك ابت ززاء المعنززى لززذلك المثززل   ومطابقتززه كان  لززك 

يزر للمثزل الشزبير )بمزيص عثمزان(  و ) رززو مزدعاة للتمثزل بزه. وبزد جزانس الشزاعر بززين الحزرف األخ
بميصززه الم ززرج بالززدم الززذي بتززل ييززه . وي ززرب بززه المثززل للشززيء يكززون سززببا للتحززرش   و لززك أن 
عمرو بن العاص لّما أ ّس من عسكر معاوية في  فين فتورا في المحاربة   أشار عليزه بزان يبزرز 

القوم على القمزيص   ارتفعز  ضزجتبم لبم بميص عثمان   ففعل  لك معاوية    و ين وبع  أعين 
  يقزول   (1)بالبكاء والنحيب   وثزار  قزدرم الكزامن   وعنزد  لزك بزال عمرو:و زّرك لبزا  واررزا تحزّنو(

 :(2)في بصيدته )بين يدي القدس(
 يا قدس يا سيدتي .. معذرة 

 فليس لي يدانْ 
 وليس لي أسلحةٌ 
 وليس لي ميدانْ 

 كل الذي أملكه لسانْ 
 تي أسعاره باهضةٌ والنطق يا سيد
 والموت بالمجانْ 

      *             * 
 سيدتي أحرجتني

 فالعمر سعُر كلمٍة واحدةٍ 
 وليس لي عمرانْ 

 أقول نصَف كلمٍة    
 ولعنة هللا على وسوسة الشيطاْن:

 جاءت إليك لجنةٌ 
 تبيض لجنتينْ 

 تُفَق سان  بعد جولتين   عن ثمانْ        
 وبالرفاء والبنينَ         

 تكثر اللجانْ         
 ويسحُق الصبُر على أعصابه          
 ويرتدي قميصه عثمانْ         

             *                     * 
 سيدتي..        
 حيَّ على اللجاْن!       
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وبززد يتمثززل الشززاعر مززن دون المحافظززة علززى بنيززة كبيززرة للمثززل   ولكنززه   يمحززو أ ززله   ييززأتي    
مواعيد عربوب(  ورو)رجزل مزن (: بير الذي ُي رب ل شارة  لى عدم الوفاء بالوعد ييقال بالمثل الش

العمززالي  أتززا  رجزززل يسززأله  فقزززال لززه عربززوب:  ا قلعززز  رززذ  النخلزززة فلززك قلعبززا  فلمزززا أقلعزز  أتزززا  
للعززدة فقال :دعبززا  تززى تصززير زرززوا  فلمززا زرزز  بززال: دعبززا  تززى تصززير رقبززا  فلمززا أرقبزز  بززال : 

ير تمززرا  فلمززا أتمززرت عمززد  ليبززا عربززوب فززي الليززل فجززّذرا   ولززم يعززط أخززا  شززياا   فصززار دعبززا تصزز
  وبززد تمثلزز  بززه العززرب بززديما      بززال كعززب بززن  (1)مززث  فززي الخبث.ويقززال :وأخلززف مززن عربززوبو(

 :(2)زرير
 يلكانت مواعيد عرقوب لها مثال              وما مواعيدها إال األباط           

 :(3)بصيدته )المسر ية( يقول في
 مقاعد المسرح قد تنفعل

 قد تتداعى ضجرا
 قد يعتريها الملل
 لكنها ال تنفعل

 ألن لحما ودما من فوقها
 ال يفعل
      *        * 

 عودوا إلى بيوتكم 
 فهؤالء مثلكم

 ما ألّفوا، ما اخرجوا،ما دققوا، ما غربلوا
 وفي فصول النص لم يعدلوا 

 لكنهم ..
 يكور والطالءقد وضع الد
 ثم مثّلوا!!

 وهكذا ظل الستار يعملُ 
 يرفع كل ليلة عن موعد

 .. وفوق"عرقوب" الصباح يسدل 
 وكلما غيّر في حواره الممثل   

 مات ..وجاء البدل
 مهزلة مبكية..ال يحتويها الجدل
 فالكل فيها بطل: وليس فيها بطل

    *              * 
 عوفيت يا جمهور يا مغفل

                                                 
 .5/496موسوعة أمثال العرب:  (1)

ديوان كعب بن زهير، صنعه اإلمام ابو سعيد الحسن بن الحسين العسكري ، قدم له ووضع هوامشه وفهارسه  (2)
 .29: 1994رالكتاب ، بيروت ،،دا1د.حنا نصر الِحتّي ،ط
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 لمسرحال ينظف ا
 إن لم ينظف الممثل

ويتنززاص فززي شززعر  مززع المثززل الشززعبي ف زز  عززن المثززل العربززي القززديم   واألمثززال لبززا أعمزززار  فكلمززا 
قال عمر المثل وامتد به الزمن   وكان معبرا عن  ميم ب ية  نسانية   كان  لزك مزدعاة لرسزوخه 

دارت فزة   فالقزديم بزد كزان  زديثا يومزا   على أن  لك   يعني انتفاء  يمة األمثزال الحديثزة أو المولزد
عليززه عجلززة الزززمن   فأضززحى بززديما  والحززديث سيصززبا بززديما يومززا مززا   وركززذا رززي األشززياء تبتعززد 

 ارتبا   ا كان  من  ميم ب ايا اإلنسان.مبا مع الزمن ولكنبا تحاف  على ن بتقاد
ه(   أي :  ن الززدم يبقززى دمززا و  ومززن األمثززال الشززعبية المصززرية بززولبم: )عمززر الززدم مززا يبقززى َمّيزز    

كنايزة عززن  زلة الزر م الوا زدة التزي   تنفززر  مبمزا اشزتدت النزاعزات بزين مززن   يتحزول  لزى مزاء أبزدا
ينتمي  ليبا. لكن الشاعر يثور ضد رذا المثل   فينقلب على معنزا  فزي األشزطر اآلتيزة   ليبزررن أن 

 :(1)الدم عند بع بم بد  ار ميارا وعصيرا   يقول 
 طالعت في صحيفة الرحيلْ 

 قافلة تائهة
 دليلها يستر قبح فعله

 بصبرها الجميْل 
 رايتها تغرق في دمائها

 والدمع والعويلْ 
 لكنها

 رغم الضياع والردى
       ..... 

 وقيل إن الدم ال يصبح ماء،
لتْ   ُهز 

 فالدم قد أصبح ماء نيلْ 
 والدم قد أصبح ماَء زمزمٍ 

 وكاَس زنجبيلْ  
 ات من أحيائنافي صحة األمو

 يشربه القاتُل ما بيَن يدي 
 ممثل  القتيلْ 

مر    نفى الشاعر   يقة المثل الراسخة   ولكن عند مزنف يريزد التنكيزل ببزم   بصزورة عامزة   ورزواأل
نفسززه الززذي يفعلززه مززع مثززل شززعبي عرابزززي مفززاد  أّن )المززاء   يززروب   والزانززي   يتززوب(   ومعنزززى 

ن مزة الدارجة )يتخثر( ويتحول  لى لبن خزاثر بعزد أن كزان  ليبزا  والخثزرة )يروب( في اللبجة العرا ي
 خواص الحليب المغلي   و  تنطب  على الماء   لذلك يقول المثل  نه )  يروب(.
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وبززد  شززد الشززاعر فززي رززذا الززنص مجموعززة مززن د ئززل ا سززتحالة واليززأس مززن تحقزز  أمززان خا ززة   
 زززال العززرب  فجززاء بالمثززل مززن بياززات محليززة مختلفزززة  ليعمزز  الشززعور بالمحززال واليززأس مززن  زز ح

كالمصري والعرابي ومفا يم يستشبد ببا على  لك كالشطر الثالث والرابزع ومزا بعزدرما     يقزول فزي 
 : (1)بصيدته )رّبما(

 ربّما الزاني يتوبْ 
 ربّما الماء يروبْ 

 ربّما يحمل زيت في الثقوبْ 
 ربّما شمس الضحى 

 تشرق من صوب الغروبْ 
 بّما يبرأ إبليس من الذنب  ر

 فيعفو عنه غفار الذنوبْ 
 إنما ال يبرأ الحكام
 في كل بالد العرب
 من ذنب الشعوبْ 

 بوعزه يليزهوبد اتخذ أسلوب البناء المكون من األداة )رّبما(  يليبا ا سم المراد التعبير عن ا تمالية و 
 الفعل الم ارع المحتمل وبوعه وكما يلي:

 ا سم                          الفعل                 األداة            
 

 رّبما                     الزاني                        يتوب         
 =                       الماء                          يروب         
 ... =                    شمس ال حى                   تشري          

 وكما يأتي: أو نائبه وأسلوب البناء المكون من األداة)ربما( يليبا الفعل فالفاعل
 بهالفاعل أو نائ          الفعل                       األداة                               

 ... زي          يحمل                              رّبما                                
 ... بليس                   يبرأ                                          رّبما             
رززم وفززي مقابززل تلززك ا  تماليززة  المتحققززة بززز)رّبما(   يعززود الشززاعر ليقززدم بيزز  بصززيد  األ          

ويتبزا عبزا بنفزي بزز ) ( لتقالذي ساي القصيدة من اجلزه   ويعبزر عنزه بزز ) ّنمزا( التزي تفيزد القصزر ويتب
        في بوله : ) ّنما   يبرأ الحكام في كل ب د العرب من  نب الشعوب(.
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ويتنزاص مززع مثززل شزعبي آخززر ورززو )كاعززد علزى الحديززدة( بالكززاف الفارسزية فززي اللبجززة العرا يززة      
العزراي بلبجزة عاميزة  الدارجة   أي: باعد  ورو كناية عن الفقر المدبع والعوز الكبيزر   ييقولزون فزي

:) ف ن فقير كاعد على الحديدة( . ييستعمل تلك الكناية للسزخرية مزن الحزاكم فزي بصزيدته )مكسزب 
 :     (1)شعبي( 

 آباُرنا الشهيدةْ 
 ً  تنزف نارا ودما
 لألمم البعيدةْ 

 ونحن في جوارها
ها  نُطعُم جوع َ نار 

 لكننا نجوْع!
 ونحمل البرد على جلودنا

 ونحمل الضلوعْ 
 ونستضيء في الدجى

 بالبدر والشموعْ 
 كي نقرأ القرآن 
  والجريدة الوحيدةْ 

 حملُت شكوى الشعب لصاحب العقيدةْ  
 وصاحب الجاللة األكيدةْ      

 قلُت له :             
          َ  شعبك يا سيدنا
 شعبك يا سيدنا         
 صار )على الحديدة(ْ     
 تهرأت من تحته الحديدةْ      
 شعبك يا سيدنا          

 قد أكل الحديدةْ          
 وقبل أن أفرغ          
 من تالوة القصيدة       
 رأيته يغرق في أحزانه     

 ويذرف الدموع         
 وبعد يوم          

 صدر القرار في الجريدةْ   
 أن تصرف الحكومة الرشيدةْ 
 لكل رب أسرة حديدة جديدةْ 

د اتخززذت الطززابع الحكززائي القصصززي علززى قريقززة )الززراوي العلززيم( الززذي وي  زز  أن القصززيدة بزز    
التنويززع  فززي يززروي القصززة مززن الخززارج   وي ززع نفسززه بطزز  لبززا فززي رززذ  القصززيدة   وبززد قززاب لززه  
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: )آبارنزا الشزبيدة   ونحزن فزي جواررزا   وشزعبك يزا  لجمل بين ا سمية والفعلية   فمن ا سمية بولزها
 د لة على ارتمامه بالمكرر الذي بام  من أجله القصيدة كلبا. سيدنا...( ث   مرات 

 أما الجمل الفعلية فزحن لبزا الغلبزة _ رنزا_ ورزي فزي بولزه:) تنززف نزارا  و نطعزم جزوع...  ونحمزل   
البززرد...  و نحمززل ال ززلوع   ونست ززيء فززي الززدجى   ونقززرأ القززرآن  و  ملزز  شززكوى...  وبلزز  لززه 

ت موضزوعات القصزيدة و ركتبزا   فا سزم أكثزر د لزة علزى ا سزتقرار  الزب...(  مزا يزدل علزى تحزو 
والثبات   ويحتاج معنى القصيدة ومغزارا للحركة   فالشعب الذي يجلس علزى الحديزدة يحتزاج  ركزة 
للتغييزززر     ثباتزززا . وفزززي القصزززيدة أي زززا كنايزززة كبيزززرة علزززى مسزززتوى الزززنص كلزززه عزززن القزززرارات غيزززر 

 ر التي يعانيبا الشعب .الصحيحة في معالجة األمو 
وبززد ابتززدأت القصززيدة  وانتبزز  بززالروي نفسززه   وبززد تخللزز  بينززه مجموعززات متفربززة علززى مسززا ة    

ضيقة بروي يختلف عن روي البدء والقفل   ويأتلف مع روي بريب منه مثل:)  ونحزن فزي جواررزا   
ه وي األساسي الزذي بامز  عليزنطعم جوع ناررا (  و)لكننا نجوع   ...ونحمل ال لوع(   كما أنَّ الر 

 القصيدة )مطلعا وبف ( رو روي المثل نفسه.
ويتمثل الشاعر أ يانا   ولكنه يتصرف في المثل    ويحّور   وي يم معنى مقام المعنى األ لي     

 ييغيررا  لزى )دولزة (   (1)(دولة  ويحاف  على نصفه اآلخر في المثل القائل:) للباقل جولة وللح  
 ت الح  وأ زحاب الحز  المعبزر عزنبم بزز )نزا( المتكلمزين   وي زع مكانبزا أشزياء تلبينزا ويحذف جو 

 :(2)عن أخذ  لك المحذوف في بصيدته )أنشودة(
 أ   شعبُنا يوَم الكفاْح                          

 ب                           رأُسهُ .. يتبُع قولَهْ 
 أ                         ال تقل : هات  السالحْ 

 ب   إّن للباطل  دولْة                            
ْصٌر ، ومزماٌر ، وطبلةْ   ب               ولنا خ 

 ولنا أنظمةٌ                     
 لوال العدا 

 ب                    ما بقيْت في الحكم  ليلةْ 
التشززززابَه فززززي الززززروي علززززى مسززززتوى وتبززززين الرمززززوز التززززي وضززززعنا  مقابززززل األشززززطر الشززززعرية التغيززززَر و 

 القصيدة.وبد يقّدم ويؤخر في المثل وي منه في شعر  مراعيا الروي الذي تسير عليه األشطر القريبة

                                                 
، و 9هـ :1406، 1فقه الرضا ، علي بن بابويه ، تح مؤسسة ال البيت عليهم السالم الحياء التراث ، قم ،ط(1)

،ووفيات االعيان وانباء ابناء الزمان،ابن خلكان،تح احسان عباس،دار الثقافة ،  12/127تاريخ دمشق:
 .2/33لبنان:
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مززن المثززل   ييقلززب األمكنززة ليبحززث عززن كلمززة تناسززب الززروي لززيس      ألن المثززل )شززر البليززة مززا 
 :(2)ية( في بصيدته )الق ية(    يختلف عن بوله :)  نني أضحك من شر البل (1)ي حك( 

 زعموا أن لنا                                             
 أرضا ، وعرضا ، وحميّةْ 
 وسيوفا ال تباريها المنيّةْ 

 زعموا  ..
 فاألرض زالت ْ

 ودماء العرض سالتْ 
 ووالة األمر ال أمر لهم 
 خارج نص المسرحيةْ 

.     .     .     . 
 كْ ويقولون لَي : اضح

 حسنا
 ها  إنني أضحك من شر البليّةْ 

ولكن مثله لزم ينزدمج كليزا مزع القصزيدة ولزم تتباعزد بنيتزه الصزغيرة   وبقيز  متماسزكة ومتقاربزة   ممزا 
 الشززعبي  ززدارا  لززى البقززاء وكأنبززا مسززتقلة   تطززاب  القصززيدة رويززا ومعنززى .وعنززد تنا ززه مززع المثززل

يبقي علزى المثزل   ولكنزه يحزذف مزا  أي:  تنقطع  ع( طنكت : )بين العابل والمجنون شعرة ما القائل
سززوا  اعتمززادا علززى األشززطر المتجززاورة التززي تززو ي بززالمعنى المززراد   وا ترامززا للمتلقززي الززذي يعاملززه 

 :(3)بو فه متل يا  كيا  يقول 
 حتى متى نلف حول قبرنا؟

 حتى متى ندور؟
 ال بّد أن تنقطع الشعرةْ 
 وتكسر الجّرةُ بالجّرةْ 

 المستوْر: ويكشف
 عاش إباء جوعنا

 في المسرح المهجور                                            

 ويسقط الممثل المشهور       
 ويسقط الجمهور           

                                                 
 .6/54هـ : 1422،  1االنتصار، العاملي، دار السيرة ، بيروت،ط (1)
 .98األعمال الشعرية الكاملة: (2)
 .101-99:السابقالمصدر  (3)
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ي وبذلك خالف المثل الذي ُيبقي عليبا غير مقطوعة   وآمزن ب بديزة بطعبزا   لتنتبزي التسزا  ت التز
   وبد عادلبا بتكرار )يسقط(  وبد آمن أي ا بالزمن الحاضزر فكزرر بدأرا بتكرار ) تى متى( مرتين

 الم ارع )تنقطع   و تكسر   ويكشف( .
   (1) (سزّميه  جزي جليزبلزب ج د: )  ا  اجتك عز ويتناص مع المثل الشعبي العرابي الذي يقول    

     ن المثزل ر فزي المثزل بلزيد لة على تدليله وتعظيم شأنه   لغرل ب اء  اجتزك عنزد    ويحزوّ 
مززث     (search)فززي اإلنجليزيززة فززي كلمززة ch) ( الفارسززية المقابلززة للحززرفين) جاءفززي األ ززل بززز)ال

(  لززى )يززا سززيدي(  انسززجاما مززع )بلززدي  و خلززدي  و تحريفززه أي ززا فززي تغييززر لفظززة )جليززبويظبززر 
 :(2)يدي(  يقول 

 بلدي ..يا بلدي
 شئُت أن أكتشف ما في َخلَدي

 أكثرْ شئُت أن أكتب 
 شئُت . . لكن

 قطع الوالي يدي
 وأنا أعرف ذنبي

 أنني
 حاجتي صارت لدى كلبٍ 
 وما قلت له : يا سيدي!

 وبد جاء المثل لغرل  بداء العلة   ومن مجياه كذلك أي ا بوله متمث  بالمثل الشعبي العرابي 
 :( 3)  بوله   أي:العقالال(: ) اك الطربوش من  اك العكالقائل 

 الغيب إنني ال أعلم
 ولكن . . صدقوني :

 ذلك الطربوش
 . . من ذاك العقال

ورززو تمثززل يسزززير و  يربززى بززالنص أ ززز   علززى عكززس األمزززر الززذي ينتبجززه عنزززدما تتخلخززل الزززر ى 
: (4)والموازين المعقولة لديه   فيتغير كل شيء عند    ويتبادل قرفا المثل دوريبما فزي المثزل القائزل 

 :( 5)(   في بوله )القافلة تسير والك ب تنبا
 أيها اللص الصغير 

 ارم بعض شكواك إلى بئس المصيرْ 

                                                 
 مجمع األمثال العامية البغدادية وقصصها: (1)

 .103_ 102األعمال الشعرية الكاملة:  (2)

 11_110األعمال الشعرية الكاملة: (3)

هـ( المثل بالصيغة اآلتية:ال يضير السحاب نباح الكالب ، ينظر المستطرف في كل فن 580أورد األبشيهي) (4)

 .1/46: 1992بة الحياة،بيروت،مستظرف ، منشورات دار ومكت

 120_119األعمال الشعرية الكاملة: ( 5)
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 واستعر بعض سعير الجوع  
 واقذفهُ بآبار السعيرْ 
 واجعل النار تدّوي

 واجعل التيجان تهوي
 واجعل العرش يطيرْ 
 هكذا العدل يصيرْ 

 في بالد تنبح القافلة اليوم بها
 من شدة اإلمالق والكلب يسيْر!

وفزز  رززذ  المززوازين_ أن تتغيززر مززوازين العززدل   فيتغيززر معبززا كززل شززيء  تززى المثززل فالعززدل _ علززى 
 الذي انقلب في القصيدة من :

 ززز       تسيرزالقافلة       زززززز           
 ززز      تنبازالك ب     ززززززز           

 القافلة     في المثل:  تنبا       ززززززززززز
 ززززززززززز     يسير الكلب                

وبد ينطل  الشاعر من المثل ييكون رو المدخل والمحزرك والباعزث الزذي يدفعزه للبنزاء عليزه   ألن   
الطابزة المختزنززة فززي المثزل   والشززحنة الكبيززرة المشزحون ببززا ربمززا تكزون رززي القاعززدة النسززب_أ يانا_ 

  يقزول   الزبزى(  الزذي اسزتبل بزه مقطعزه  :) بلزب السزيل (1)ل نط ي   و لك ما فعله في المثزل القائزل
(2) : 

 بلغ السيل الزبى
 ها نحن والموتى سواءْ 

 فاحذروا يا خلفاءْ 
ُت الموتَ   ال يخاف الميّـ 

 وال يخشى الباليا
 قد زرعتم جمرات اليأس فينا 

 فاحصدوا نار الفناءْ 
 وعلينا .  . وعليكم
 فإذا ما أصبح العيش

 قريبا للمنايا
 فسيغدو الشعب لغما
 وستغدون شظايا!

                                                 
 .4/499موسوعة أمثال العرب: (1)
 .127_125األعمال الشعرية الكاملة:  (2)
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وبد أسس المقطع على المثل   لكون المثل تعلي  له  ويكون رو المنطل  الذي يع زد الزدعوى ورو 
 :(2):)   تؤجل عمل اليوم  لى الغد(  في بوله (1)األمر نفسه الذي يتبعه في المثل القائل 

 ال تؤجل عمل اليوم إلى الغدْ 
 ربما قبل حلول الليل 

 تبعْد !

طعززا مسززتق  فززي بصززيدته   لريبتززه فززي أن األمززر الخطززر سززيأتي أي لحظززة   و   راد لززه  ييجعلبززا مق
 لذلك يجب اغتنام الفر ة .

ويحززذف أكثززر مززن نصززف المثززل اعتمززادا منززه علززى شززيوعه و يوعززه و فظززه مززن ببززل النززاس  ففززي   
كززل شزيء ويبقززي يحزذف  أي :  يرارززا الصزياد(  بزالتراب  تززى مزا يشززوفبا :)النعامزة تزدفن رأسززباالمثل

 :(3))النعامة ( التي يسخر من عيشبا بقوله
.      .       .      . 

 فتب من جنحة العيش كإنسان
 وعش مثل النعامةْ 

 أنت في الحالين مقتولٌ 
 فمْت من شدة القهر
 لتحظى بالسالمةْ 

ألخزرى   ويندر عند  أن يخرج المثل من دائرته الَمَثلية  ويعاملزه بو زفه نصزا كبزابي النصزوص ا   
: )خيزززر الكززز م مزززا بزززّل وجزززّل ودل ولزززم يمزززل...( يرى أن رزززذا نصزززا يتنزززاص معزززه فزززي  (4)ففزززي المثزززل 

    (5)معززرل  ديثززه عززن تو ززيف  لززك الشززيء المززببم الززذي وسززم بززه بصززيدته الموسززومة بززز )الشززيء(
 .     .      .      .                          بقوله:

 قيل : ما قلَّ وذلْ 
  مصاب بالحولْ قيل : جنيٌّ 

 قيل :بل بعرة شاة داسها خفُّ جملْ 

وبززد تحطمزز  بنيززة المثززل و ززار رامشززيا يززؤدي دورا ثانويززا مرتكزززا علززى بنيززة فقززط . وبززد يززأتي تعلززي  
الشزعبي:) يشززوف  لزدعوى يزدعيبا الشزاعر   ومبالغززة فزي معنزى يصززوغه   كمزا فزي تنا زه مززع المثزل

 : (6)( في بولهالتفله دررم
 مَم نخشى ؟

 أبصُر الحكام أعشى
                                                 

 .5/39موسوعة أمثال العرب: (1)
 . 146_143األعمال الشعرية الكاملة :(2)
 158_157:المصدر السابق (3)
 .1/95المستطرف : (4)
 .176_174ل الشعرية الكاملة:األعما (5)
 .253_252:المصدر السابق  (6)
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 أكثر الحكام زهدا

يحسب البصقة برشا.وبد يخرج بالمثل عن مؤدا  المباشر  لى المعنى المجزازي   ففزي المثزل الشزعبي 
  أي: ن غير المسنود من ببل أألبوياء سي زرب   المصري : )المعندوش  بر ين رب على بطنه(

 لزة علزى السزند علزى الجزدار المجزازي   على بطنه   لعدم وجود  ماية له  وبد استعمل )الظبر( د
 :(1)الح يقي  يقول 

 إعالمنا :إعدامنا 
 يركلنا
 يشتمنا

 يبصق في وجوهنا
 وما بأيدينا سوى أن نشكر اإلحسان

 أليس شيئا رائعا
 أن يصفع المرء على قفاه باأللوان

 ززله بحيجززاد الحكايززة وإ ا كززان لكززل مثززل  كايززة نشززأ منبززا أو فيبززا   فززحنَّ شززاعرنا بززد يززرد المثززل  لززى أ
لشزعبي لكنبا ليس  األ لية   بل ري  كاية بصيدته   كما في المثل الشزعبي الزذي يزورد  الشزاعر ا

 :(2)بقوله: )باع الكذا واشترى( فيتناص معه بقوله العرابي
 حلَب البقال ضرع البقرةْ 

 مأل السطل . . وأعطاها الثمن
 قبّلْت ما في يديها شاكرةْ 

 ذ زمنْ لم تكن قد أكلت من
 قصدت دكانهُ 

 مّدت يديها بالذي كان لديها
 واشترت كوب لبنْ 

وبد يقف موبفا مناوئا للمثل   ويرى أن العكس رو الصواب   ألنزه ي زعه فزي سزياي معنزوي تنطبز  
 :(4):) الحركة بركةف والتواني رلكةف( في بوله(3)عليه العكسية   كما في المثل القائل 

 يخرج الصياد للرزق
 المياه الشبكةْ فيلقي في 

 وتخرج األسماك للرزق 
 فتلفى في الشباك التهلكةْ 
 يأكل الصياد منها سمكةْ 
 تخنق الصياد منها حسكةْ 
 هي مأساة ولكن مضحكْة:

                                                 
 256_253:عمال الشعرية الكاملةاال (1)
 .281:المصدر السابق (2)
 .1/127المستطرف في كل فن مستظرف: (3)
 .308األعمال الشعرية الكاملة: (4)
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 مهل ٌك يهل ُك .. والجاني هالُك الهالكةْ 
       *                * 

 يا كالب الصيد 
 مْن قال بأن البركةْ 
 دائما في الحركْة؟!

 احذري
 م احذريث

 أقدارنا مشتركةْ 
 ربما تأتي على حسرة مملوٍك..
 وال ترحل إال بانحسار الملكةْ 

فلزززم تعززززد الحركزززة بركززززة كمزززا يقززززال   ولكنبززززا تحولززز   لززززى مبلكزززة   لززززذلك يسزززوببا لموعظززززة وتحززززذير 
 الصيادين الذين يصطادون الشعوب  ألنبم ربما غصوا ببا.

وى وا د   فربما  بط  لى أبل مستويات التعبيزر كمزا و  يسير الشاعر في تنا ه مع المثل بمست   
  بطريقزة تزدور مزدار  :التي يتمثزل فيبزا بالمثزل القائزل:) مزا خفزي كزان أعظزم((1)في بصيدته )المتكتم(

 الك م العادي:
 في يوم مذا
 جاُرك سلّم

 فصرخَت به :أي سالٍم 
 وكالنا ، يا هذا ، نعشٌ 
 يتنقّل في بلد مأتْم؟
 نعلْم؟!هل تحسب أنّا ال

 هذي أمثلة ..والخافي أعظم

ا بالمثزل القائزل:)  بايزة  بايزة.. تصزير   التي تمثل فيب(2)وبد تكررت رذ  الرتابة في بصيدته)الغزاة(
   بقوله:(3) (كّباية

 األصوليون قوم ال يحبون المحبةْ                            
 مألوا األوطان باإلرهاب

 حتى امتأل اإلرهاب رهبْة   
. .  .  . 

 يستفزون الحكومات
 وان فزت عليهم
 جعلوا الحبة قبّةْ 

                                                 
 .321األعمال الشعرية الكاملة: (1)
 .328_326المصدر السابق: (2)
 .67ثال العامية البغدادية وقصصها:مجمع األم (3)
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وكلمززا انبثزز  مززن تركيززب ع ززوي يحتاجززه داخززل الززنص كززان منسززجما مززع بنيتززه الجديززدة  وبياتززه    
نزاس تبكززي علززى   الحاضزرة   وكززان مناسزبا أكثززر   وكززان معنزا  أوبززع  كمزا فززي المثززل الشزعبي :  )

الذي يقزف فاربزا بزين الحزب الح يقزي   والحزب القزائم  ي : تبكي أي على الثريد(  الحسين وناس تبج
 أي مجٍد يا بليْد؟!              :(1)على قمع   يقول 

 كلمة يبتاعك الداني بها دوما 
 ويشريك البعيدْ 

 علكةٌ يبصقها الطاغي الُمَولّي
 ويوالي مضغها الطاغي الجديدْ 
 دمعةٌ . . يسفحها هذا وهذا

 ليس حبا في حسين
 بأطباق الثريدْ بل 

 وهنا بيت القصيدْ 

فقد جعل روي المثل رويا لقصزيدته   وكزان منتببزا منزذ البدايزة  لزى انزه سزيحتاج  لزك لي زع مثلزه    
ي ّمن مث  شعبيا آخرا في القصيدة نفسبا  مفاد : ) تيتي تيتزي مثزل مزا ر تزي و في مكانه المناسب.

 امر ف  يوف  ويعود ب  نتيجة  بزز  مثل عرابي ي رب للرجل يحاول ب اء  ورو (2)جيتي( 
: يقول   نتيجة  

أيها الشعب المجيد                                                                          
 ينتهي عهد مبادٌ 
 يبتدي عهد مبيدْ 

 ونظام الحكم يستبدل نعليه  
 فال يحكم حزب واحد
 لكنّما .. حزب وحيدْ 

 ولكم أيام شهد
 )يوم الشهيد( ولنا

 تيتي تيتي 
..  مثلما رحت 
 ومنكم نستفيدْ 

(   ووضزع نقطتزين مكانبزا   مزع العلززززم أن السزياي  وبد  ذف كلمة )جيتي( التي تعطي معنزى )جاز  
(   ولكنززه لززم يززرد أن يبتعززد  يسززتدعيبا   ألنبززا تنسززجم مززع رويبززا أو سززجعتبا األ ززلية فززي المثززل )ت 

ة ورزو )الزدال السزاكنة(   ويعتمزد كزذلك علزى شزيوع المثزل وا تزرام كثيرا عن رويه األ زل فزي القصزيد

                                                 
 .331_328األعمال الشعرية الكاملة: (1)
 .56.مجمع األمثال العامية البغدادية وقصصها:  (2)
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المتلقي.ويظبززر أن القصززيدة فززي رززذا المقطززع عبززارة عززن البيززان األول الززذي يقززرأ عنززد سززقو   كومززة 
 و يام أخرى مكانبا.

وربمززا ي ززع جزززءا مززن المثززل عنوانززا لقصززيدته  لكنززه لززم يعززد  ليززه فززي القصززيدة   وبقيزز  القصززيدة     
 (خصا لبزا   ففزي المثزل: ) المزاء بغربيزلخالية من ترابط بينبا أي ا وبين عنوانبا الذي جاء ملغير 

 :(1)  الذي تمثل به كعب بن زرير بقوله
 تمسك بالوصل الذي زعمت       إال كما يمسك الماء الغرابيل ماو             

 .(2)ييجعله الشاعر عنوانا لقصيدته )الماء في الغربال(
مفاد :)الح ل ما  كنائي   وإن كان مصدر  مث  شعبياتقديم معادل از أ مد مطر بقدرة على ويمت   

ي ززيع(  ييقززوم بتقزززديم بصززيدة تغطززي رزززذا المعنززى بززدل الكنايزززة البسززيطة القصززيرة التزززي كززان يقزززدمبا 
 : (3)العرب مثل :كثير الرماد للكريم وقويل النجاد للشجاع   في بوله

 نفقدْ رئيسنا كان صغيرا ، وا
 فانتاب أمه الكمدْ 
 وانطلقت ذاهلةً 

 تبحث في كل البلدْ 
 قيل لها : ال تجزعي

 إن كان مفقودك هذا طاهراً 
 وابن حالل .. فسيلقاه أحدْ 
 صاحت : إذْن .. ضاع الولدْ 

وكنايتززه جميلززة ولكنبززا ليسزز  عصززية علززى الفبززم   ألن مززراد  أن الحززاكم ابززن  ززرام وان أمززه اعززرف 
قصيدة ر م للمثل وعدم ت زمين مباشزر   بزل التمثزل بزالمعنى والصزياغة علزى الناس بأ له.وفي ال

 المنوال. 
ويقزززف الشزززاعر موبفزززا مناوئزززا للمثزززل   ألن تدخلزززه فزززي  زززياغته يشزززير  لزززى اسزززتبزائه بزززه   كمزززا أن   

تحريفززات المثززال عنززد  مززا رززي    د  ت علززى موابززف يقفبززا  بفبمززه الخززاص ألسززباب شززتى  ففززي 
 :(4)لعن الظ م أشعل شمعة(  يقولالمثل : )  ت

 أيها الناس إذا كنتم كراما
 فعليكم حقُّ إكرام الكرامْ 

 بدال من أن تضيئوا شمعةً 
 حيوا الظالمْ 

                                                 
 .29ديوان كعب بن زهير: (1)
 .369_367األعمال الشعرية الكاملة: (2)
 .372:المصدر السابق (3)
 .376_375السابق:  (4)
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 :(1)ومن فبمه الخاص ور يته ما فعله بالمثل القائل: )  شر مع الناس عيد(  في بوله
 دّق بابي كائن يحمل أغالل العبيدْ 

ٌع    بَش 
 في فمه َعدوى 

 في كفيه نعيٌ و
 وبعينيه وعيدْ 

 رأسه ما بين رجليه  
 ورجاله دماءٌ 
 وذراعاه صديدْ 

 قال : عندي لك بُشرى  
 قلُت: خيرا؟!
 قال : سّجْل..

 حزنَُك الماضي سيغدو محَض ذكرى
 إن تكن تسكن باألجر  

 فلن تدفع بعد اليوم أجرا
 سوف يعطونك بيتا
 فيه قضبان حديدْ 

 لم يعُد محتمال قتلُك غدرا
 ه أمر أكيدْ إن

 قوة اإليمان فيكم ستزيدْ 
 سوف تنجون من النار 
 فال يدخل في النار شهيدْ 

 ابتهْج..
 حشر مع الخرفان عيدْ 
 قلُت : ما هذا الكالْم؟!

 إّن أعوام األسى ولّْت ، وهذا خير عامْ 
 إنه عام السالمْ 

 عفَط الكائن في لحيته  . .
 قال : بليدْ 

 قلُت: مْن أنت ؟!
 ني تريْد؟!وماذا يا ترى م

 قال : الشيء بتاتا ..
 إنني العام الجديدْ 

م البززززديل الززززذي رآ  مناسززززبا بززززدل )النززززاس( مززززن خزززز ل اسززززتبدالبم بززززز ) الخرفززززان(   ألنبززززم      وبززززد بززززدَّ
سيصزززبحون أضزززا ي العيزززد بزززدل الخرفزززان   ورزززي ر يزززة اسزززتبا ية وربمزززا تكزززون تشزززا مية أي زززا.وفي 

                                                 
 .397_396األعمال الشعرية الكاملة:  (1)
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  الزذي (2) (العرابي القائل: )ك م األخزرس يفتبمزه األقزرش بي  يأخذ المثل الشع(1)بصيدته )توا ل(
ي زززرب فزززي عزززدم وجزززود تزززرابط بزززين السزززائل والمجيب.ويحزززاول ا سزززتبزاء بزززالقمم مزززن خززز ل الحكايزززة 

 البسيطة التي تحوم  ول المثل بقوله:
 مرَّ )شعواط( األصمْ 

 بالفتى )ساهي( األصمْ 
 قال ساهي: كيف أحوالك ..عْم؟

 وق الغنْم قال شعواط:إلى س
 قال ساهي: رضة في الركبة اليمنى 

 وكسر عرضي في القدم
 قال شعواط: نعم

 اقبل الشغَل 
 فال عيب بتحميل الفحمْ 

 قال ساهي:نشكر هللا لقد زال األلم 
 قال شعواط : بوّدي ..إنما شغلي أهمْ 
 لَم ال تأتي معي أنت إلى سوق الغنْم؟
 قال ساهي : في أمان هللا .. عّمي 

 اض إلى سوق الغنمْ إنني م
           *                  * 

 الحوارات لدينا
 هكذا تبدأ دوما .. وبهذا تختتم

 شعواط وساهي(: اسمها األصلي 
 واسمها المعروف رسميا :) قمْم(

وبد تأتي مجموعة من األمثال غيزر  ات جزدوى فزي القصزائد   بحيزث لزو رفعنزا  لمزا اختلز  معانيبزا 
 واصل الصوم وال تفطر بجيفةْ    :(3)ي بولهولما ضعف    كما ف

 :(4): ) ام وأفطر بجيفة(  وبوله  ذي أخذ  من المثل الشعبي العرابيال
 خْذ ..وطالب

 ال يضيع الحقُّ 

 مادام وراء الحّق طالب

وإن كزززان ييزززه معنزززى ا سزززتبزاء   لكنزززه لزززيس بزززذي  يمزززة كبيزززرة   والمثزززل ييزززه:)ما ضزززاع  ززز ب وراء  
 أليس الحديد يفلُّ الحديد   :(5)ي بوله مطالب(   وكذلك ف

   وبال:(: ) يفل الحديد    الحديد(6)والمثل ييه 
 قومنا بعضهم يقتل بعضا                     اليفّل الحديد إال الحديد(

                                                 
 .410األعمال الشعرية الكاملة: (1)
 . 165.مجمع األمثال العاميةالبغدادية وقصصها:(2)
 .419_418األعمال الشعرية الكاملة : (3)
 .425_424المصدر السابق: (4)
 455السابق: (5)
 .2/230مجمع األمثال:  (6)
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 التناص الخارجي : وقد مر بنا في الفصول السابقة. المبحث األول:
 التناص الذاتي الداخلي المبحث الثاني:

يتنززاص مززع  مثلمززا تقززع روافززد التنززاص خززارج  بززداع الشززاعر   فقززد تقززع داخلززه   ألن الشززاعر بززد     
لزة شعر    فشزعر  يشزكل رافزدا أكيزدا لزه   ألنزه يحفظزه أو  علزى األغلزب   وألنزه بريزب  لزى نفسزه بد 

 الكتابة عنه مسبقا.
وي  ززز  أن تنا زززات الشزززاعر الداخليزززة غيزززر متأتيزززة مزززن ب زززية تكراررزززا المسزززب    ولكزززن ألنبزززا    

مززززرة وا ززززدة   ألن القززززراءة  تسززززيطر علززززى شززززعور الشززززاعر بحيززززث   يكتفززززي بالتنززززاص مززززع الق ززززية
ا ستعراضزية لتنا ززه تشزير  لززى تزأثر   بمعززان معينززة لزم يسززتطع أن ينسزلب منبززا فزي كتاباتززه ال  قززة 
)فنصو ه يفسر بع با بع ا   وت من ا نسجام ييما بينبا   أو تعكس تناب ا لديه   ا ما غيزر 

 وتنقسم تنا اته الداخلية  لى: (1)رأيه (
 نى قرآني:التناص الداخلي بمع .1
نستطيع القول :  ن المعاني الراكزة فزي الزذرن تنقسزم علزى نزوعين   األول :معزان محببزة  لزى الزنفس   

يكرررا اإلنسان مع نفسه ويعيد الشاعر  ياغتبا لتعبير  عن تلك األلفة   واآلخر :معان م ادة يقف 
  ولكنزه   ينفزي وجودرزا  ضد مفا يمبا   و  يستسيب وجودرا ربما في زمن معين أو فزي مكزان معزين

)السزاري والسزاربة فزابطعوا أيزديبما  :  وينفي وينتقد تطبيقبا ا نتقائي   فقد سزيطر معنزى اآليزة الكريمزة
  على  رن الشاعر   ألنه يرى أن تلك اآليات الكريمات المبثوثات في القرآن بد (2)جزاء بما كسبا..( 

َل على تطبي  رذ  اآلي ة   لذلك يقف موبفا م ادا لبا   وتتكرر في شعر  خمس ترك  جميعبا   وُعوّ 
مرات بصيب وموابف مختلفة   وعدد مرات الورود رزذا يزدل د لزة واضزحة علزى مزدى التصزاي المعنزى 

 :(3)بروح الشاعر   فجعلبا مثلبة للحكام   يقول
 األعادي 

 يتسلون بتطويع السكاكين
 وتطبيع الميادين
 وتقطيع بالدي

 وسالطين بالدي
 تسلون بتضييع المالييني

                                                 
كز الثقافي العربي، الدار ، المر1تحليل الخطاب الشعري )استراتيجية التناص(،د.محمد مفتاح،ط(1)

 وهو تداخل نصوص الشاعر مع بعضها .ويذهب سعيد يقطين الى ان التناص الذاتي 125: 1992البيضاء،
الداخلي هو تداخل مع نصوص كتاب عصره ، والخارجي مع نصوص عصور بعيدة عنه.ينظرانفتاح النص 

 .100الروائي:
 .38سورة المائدة:اآلية  (2)
 .51_50ة الكاملة: األعمال الشعري (3)
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 وتجويع المساكين
 وتقطيع األيادي

 :والقصيدة في رذا المقطع عبارة عن معادلة متقابلة على مستوى المعنزى والزنغم   فقزد بسزمبا بسزمين 
ثزة بسم لاعادي  وبسم لس قين ب د   وبابل األعمال بينبما  و اف  على الروي فزي المقزاب ت الث 

 وكما يلي:
 تطويع السكاكين                                                األعادي   

 تطبيع الميادين                                                           
 تقطيع ب دي                                                                          

 ن بز                   ت ييع الم يينس قين ب دي                يتسلو 
 تجويع المساكين                                                           
 تقطيع األيادي                                                           

 وكذلك:
 األعادي                   سكاكين                         ب دي

 ميادين                           
 س قين ب دي            الم يين

 المساكين                        األيادي                           
 :(1)ويعيد المعنى نفسه في بوله 

 ووالة األمر ال  أمر لهم 
 خارج نص المسرحيةْ 
 كلهم راع ومسؤول 

 :(2)ية   وتبقى العقوبة نفسبا   يقول ويتحرك المعنى عند  ليكون رو ال ح
 عن التفريط في حق الرعيةْ 

 وعن اإلرهاب والكبت
 وتقطيع أيادي الناس

 من أجل القضيْة 
 بلدي .. يا بلدي

 شئت أن أكشف ما في َخلَدي
 شئت أن أكتب أكثر

 شئُت .. لكن 
 قطع الوالي يدي

                                                 
 .99_ 98األعمال الشعرية الكاملة: (1)

 .103_102المصدر السابق: (2)
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خل فزي قريقززة القززص الحكززائي  يقززول ويبقزى المنفززذ رززو الززوالي فززي كزل األ ززوال وتتغيززر ال ززحية وتززد
 لي صديق بتر الوالي ذراعهْ                                :(1)

 عندما امتدت إلى مائدة الشبعان أيام المجاعةْ     
 فمضى يشكو إلى الناس     
 ولكنْ     
 أعلن المذياع فورا    
 أن شكواه إشاعةْ     
 فازدراه الناس ، وانفضوا     
 تملوا حتى سماعهْ ولم يح    
 وصديقي مثلهم ..كذّب شكواه    
 وأبدى بالبيانات اقتناعهْ     
     *                  * 
َن الشعب الذي       لُع 
 ينفي وجود هللا    
 إن لم تثبت هللا بيانات اإلذاعة    

  لك النصوتجدر اإلشارة  لى أن عدم توافقه   يعد اعتراضا على  كم شرعي   ألنه يرى أن    
 :(2)القرآني مستغل من قبقة من الحاكمين والس قين ورم السّراي بنظر    يقول 

.   .   .   . 
 ما الذي خلّفه الحكام عندي

 غير حقدي؟
 ولي الجوع الذي يمل مني رمقهْ 

 ولي السيف
 به يقطع السارق كفي بدعوى السرقةْ 

 .التناص الداخلي بمعنى حديث شريف:2
  وتنززاص معززه (3)مولززود يولزد ...( كمززا تقززدم كززلمززد مطززر مزع الحززديث الشززريف :)تنزاص الشززاعر ا    

 التزي  زّول م زمون الزنص فيبزا مزن معنزى الحزديث الزذي يشزير ( 4)ثانية في بصيدته )مزا ببزل البدايزة(
 الى دور األبوين في ديانة المولود وبوميته   يقول:

( حزينا   كنت في )الَرْحم 
 ببدون أن أعرف لألحزان أدنى س

 لم أكن اعرف جنسية أمي
 لم أكن أعرف ما دين أبي
 لم أكن أعرف أني عربي

                                                 
 .184األعمال الشعرية الكاملة: (1)
 .265_ 260:المصدر السابق  (2)
 من هذه الدراسة200ينظر ص   (3)
 .474األعمال الشعرية الكاملة: (4)
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 آه ..لو كنت على علم بأمري
 كنت قطعت بنفسي )َحْبَل سري(

 كنت نفّست بنفسي وبأمي غضبي 
 خوَف أن تمُخَض بي

 خوف ان تقذف بي في الوطن المغترب
 خوف أن تحبل من بعدي بغيري

 ثم يغدو _ دون ذنب _
 في بالد العرب  عربيا .. 

 . التناص الداخلي بمعنى شعري:3
تعززد تنا ززات الشززاعر الداخليززة بمعنززى شززعري أكثززر تنا ززاته الداخليززة  فقززد تكززرر معانيبززا   وتظززل     

 :(1)مسيطرة عليه   تنفك عنه في بصيدة وا دة   فحينما يستلبم بول الشاعر
 أضرب قوم إذا ضرب الحذاء برأسهم        قال الحذاء بأي ذنب 

 :(2)فيبدأ بتو يف  لك المعنى   ويجتر  بعد أن اختزن في   شعور    يقول 
 حين وقفت بباب الشعر
 فتّش أحالمي الحراس
 أمروني أن أخلع رأسي
 وأريق بقايا اإلحساس

 ثم دعوني أن أكتب شعرا للناس
 فخلعت نعالي في الباب

 وقلُت:
 خلعت األخطر يا حّراسْ 

 هذا النعل يدوس
 ولكن ..

 هذا الرأس يداسْ 

 :(3)ويقول 
 آه لو يدرك حكام بالدي العقالءْ 

 آه لو هم يدركون
 أنهم لو ال جنوني.. عاطلون

 لرموا تيجانهم تحت الحذاءْ                           
 وأتوا من تهمتي يعتذرونْ                          

ويبزالب فزي رزذا المعنزى   ويزرى أن بل  نه ليذرب  لى أكثر من مذرب  ا ب البي  المتناص معه   
 رؤ ء القوم يصلون  لى  د أكثر من ب ية شكوى الحذاء ل رببم به  

 
                                                 

 50ديوان أبو الطيب المتنبي :  (1)

 .9ية الكاملة:األعمال الشعر (2)

 .98_97المصدر السابق: (3)
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 :(1)بل  ن الحذاء ليستح  ا عتذار   ا  مسو  أو  مسبم   يقول  
 صحُت من قسوة حالي:

 فوق نعلي
 كلُّ أصحاب الجالل

 قيل لي :عيب
 فكررت مقالي
 قيل لي : عيب
 وكررت مقالي

 ما قيل لي :عيبثم ل
 تنبهت إلى سوء عبارتي 

 ثم قدمت اعتذارا 
 ..لنعالي

فالتكرار)بيززل لزززي :عيززب( ثززز   مززرات فزززي القصززيدة فبمزززه الشززاعر علزززى مفبززوم الشزززاعر القززديم   مزززن 
شكوى الحذاء   شكوارم . ثم يطور تلزك الفكزرة ييصزوغبا بطريقزة غيزر مباشزرة  وفاعلزة وأبلزب ممزا مزر 

 :(2)الشعري نفسه  يقولمن نسجه في المعنى  
 جلد حذائي يابس
 بطن حذائي ضيق
 لون حذائي قاتم

 أشعر بي كأنني البس قلب الحاكم
 ثم يزيد في المعنى بقوله:

 يعلو صرير كعبه
 ليس لهذا الشيء قلب مطلقا

 أما أنا ..فليس لي جرائم
 بأي شرعة إذن ْ

 !يمدح باسمي ، وأنا استقبل الشتائم؟                       

 :(3)ويتناص مع بي  آخر يقول
 الناس للناس من بدو وحاضرة            بعض لبعض وإن لم يشعروا خدم        

 ييسززتعمله للسزززخرية مزززن أسززرتنا  الكبيزززرة _ الزززوقن العربززي _التزززي أ زززبح  فيبززا الخدمزززة عبوديزززة  فزززي
 :(4)بوله

 أسرتنا فريدة القيمْ 
 وجودها : عدْم 
 جحورها : قممْ 

                                                 
 . 86األعمال الشعرية الكاملة:(1)
 .390المصدر السابق : (2)
 .1/102السحر الحالل: ((3 
 .48_47األعمال الشعرية الكاملة:  (4)
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 م ْالءاتها: نع
 والكل فيها سادة

 لكنهم خدمْ 

فقد تغيرت وجبة الخدمة وابترب  من العبودية   واألسرة في القصيدة ري األمة . ويصل بالمعنى  لزى 
اإليحاء عندما يعبر عنزه با بتعزاد عزن التعبيزر المباشزر فزي بولزه فزي بصزيدته التزي اجتززأ عنوانبزا مزن 

 هللا ثاكلْ أم عبد    :(1)البي  مار الذكر)الناس للناس(

 مات عبد هللا في السجن                                 
 وما أدخله فيه سوى تقرير عادلْ                                  
 عادل خلّف مشروع يتيم                                 
 فلقد أُعدم والمراة حاملْ                                  

 ضْل جاء في تقرير فا
 انه اغفل في تقريره بعض المسائلْ 

 فاضل اغتيلَ 
 ولم يترك سوى أرملة ..ماتتْ 

ويستمر في ربط أ درما بزاآلخر وكونزه سزببا فزي ر كزه  ألن النزاس للنزاس لغزرل البز ك   للنفزع   
 ورو تقريع وتبكم:

 بنت عبد هللا في التقرير قالت 
 إنها سمعت في بيتها صوت بالبلْ 

 تحيا طويال بنت عبد هللا لن
 إنها جاسوسة طبعا ..

 وجاري فوضوي
 وشقيقي خائن 

 وابني مثير للقالقلْ 
 سيموتون قريبا

 حالما أرسل تقريري إلى الحزب المناضل
 وأنا؟

 بالطبع راحلْ  
 بعدهم . . أو قبلهم

 البد أن يرحمني غيري بتقرير مماثْل 
 نحن شعب متكافلْ 

تكافززل علززى ال ززر   النفززع   وبززد بززدم البررززان الشززعري  والتكافززل الززذي يحمززل معنززى )النززاس للنززاس(  
 على دعوا    ووضعه بين عنوان القصيدة والخاتمة )نحن شعب متكافل( المتساويتين معنى.

و  تتساوى درجة جودة وإتقان التناص مع النص الوا د فزي جميزع  النصزوص المتنا زة معزه   فقزد   
 :(1)فالشاعر  ينما يتناص مث  مع بول المعري يأتي التناص اآلخر مع النص نفسه رابطا   

                                                 
 .283_282:عمال الشعرية الكاملةاال (1)



 ...................................................التناص في شعر أحمد مطر ...................................................

 268 

 أرض اال من هذه األجسادـ   )م(     خفف الوطء ما أظن أديم ال            

 :(2)فحنه يقرأ المعنى جيدا   ويعيد  ياغته بحيث يعبر عن معنى معا ر بطريقة تراثية  يقول 
 أين  تمضي رقم الناقة معروف

 وأوصافك في كل المخافرْ 
 الريح تجري وكالب

 ولدى الرمل أوامر
 أن يماشيك لكي يرفع بصمات الحوافرْ 

 خفف الوطء قليال 
 فأديم األرض من هذي العساكْر 

 ال تهاجر

فقزززد بقيززز  جملزززة )خفزززف الزززو ء(   وزادرزززا )بلزززي (   بغيزززر فائزززدة و  مطلزززب لبزززا   ألن )خفزززف( تزززؤدي 
  األجسزاد(  لزى ) مزن رزذي العسزاكر( د لزة معنارا تقريبا وتقترب منه   وغّير )أديم األرل( )مزن رزذ

علززى انتشززاررم وسززيطرتبم علززى األرل جميعبززا  وبززد تنززاص محمززد الخمززار الكنززوني مززع بيزز  المعززري 
 :(4)ويأتي النص نفسه بتناص رابط غير ملحو  في بوله  .(3)نفسه

 اكتب كما تشاءْ 
 لكن..بال مهاترة

 ال تمش في األرض ،
 وال تطر إلى السماء

 معلق الرجلين في الهواءْ  وال تقف
 كن هكذا ..

.ومززن تنا ززه (5)فززز )  تمززش فززي األرل( تكززاد تقتززرب مززن اآليززة القرآنيززة أكثززر منبززا  لززى البيزز  الشززعري 
 :(6)الداخلي الشعري الذي عالجه ث   مرات بول الشاعر 

 ال يالم الذئب في عدوانه         إن يك الراعي  عدو الغنم

 :(7)له في بوله فاخذ بفرش المعنى وتفصي
 لمن نشكو مآسينا؟
 ومن يصغي لشكوانا

 ويجدينا؟
 أنشكو موتنا ذال لوالينا؟

                                                                                                                                                
 .7سقط الزند: (1)
 .68_66األعمال الشعرية الكاملة: (2)
 ،دار العودة ، بيروت1هرة الشعر المعاصر في المغرب مقاربة بنيوية تكوينية ،د.محمد بنيس،طينظر:ظا (3)

،1979 :266. 
 .237_235األعمال الشعرية الكاملة: (4)
 .ينظر  القرآنية  من هذا البحث. (5)
مجلس  شعر العدواني في مرايا بعض معاصريه ،د.نسيمة راشد الغيث، الحولية الخامسة عشر ،تصدر عن (6)

 .55: 1995النشر العلمي ،جامعة الكويت، الرسالة المائة ،
 .56_55األعمال الشعرية الكاملة: (7)
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 وهل موت سيحيينا؟!
  *             * 

 قطيع نحن ..والجزار راعينا
 ومنفيون .. نمشي في أراضينا

 ونحمل نعشنا قسرا..
 بأيدينا

 ونعرب عن تعازينا
 لنا  .. فينا

 فززي بولززه:)بطيع نحززن والجزززار راعينززا(   وبززد ي ززمر المعنززى ويشززار  ليززه ولعزل نززواة المعنززى بززد اختزلزز 
 :(1)بطري  أبعد من رذا التصريا في بوله 

 اسمعوني
 عندما تزدهر األشواك

 واألزهار تذبلْ 
 ويصير اللص ناطورا لبيت المال 

 والمال على رايته الخضراء
 في الماخور يُبذلْ 

 عندما تمتلك األوثان بيت هللا
 يفتي هيئة الفتوى والشيطان

 ويستغنى عن السنة 
 والقرآن يُفصلْ 

 عندما تحتسب العفة جرما
 ويد المأبون والزاني تقبَّلْ 
 ألف شكر للذي يقتلني

 فالموت أفضل

وبززد يبتعززد المعنززى عززن اإلشززارة الصززريحة  لززى المعنززى المتنززاص معززه   ولكززن يبقززى معنززا  محززتم     
 :(2)وبائما وملحو ا   كما في بوله 

 لكبش تظلّم للراعيا
 ما دمَت تفكر في بيعي 
 فلماذا ترفض إشباعي؟

 قال له الراعي: ما الداعي؟
 كل رعاة بالدي مثلي
 وأنا ال أشكو وأداعي

 احسب نفسك ضمن قطيع
 عربّيٍ 

 وأنا اإلقطاعي

                                                 
 .150_149:الكاملة عمال الشعريةاأل (1)
 .447:المصدر السابق (2)
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 فز )الكبش(   و)الراعي( يشيران  لى النص   وكذلك المعنى العام.
 ويتناص الشاعر مع بول الشاعر:

 يس الفتى من قال :كان أبي             إن الفتى من قال : ها أنذال

 :(1)بطري ومستويات مختلفة   فمرة يتناص معه بأخذ جزء من المعنى وتغيير ما ببله في بوله 
 دع أقوال األمس وقل لي..

 ماذا تفعل أنت اآلن ؟
 هل تفتح للدين الدنيا..
 أم تحبسه في دكان؟!

 هل تعطينا بعض الجنة 
 أم تحجزها لإلخوان؟!

 فقوله : )دع أبوال األمس ( يساوي )كان أبي(    ن فيبزا د لزة الززمن الماضزي والحزد  المسزتو ى  
 وبوله: )ما ا تفعل أن  اآلن( يساوي )...من بال راأنذا(  ففيه د لة الزمن الحاضر.

أبطالبزا فيزو ي بزالمعنى  ومرة ثانية يتناص معه بتقديم  ادثة بسزيطة يسزوي الكز م علزى لسزان أ زد   
 :(2)في بوله 

 بعدما طارده الكلب
 وأضناه التعبْ 

 وقف القط على الحائط
 مفتول الشنبْ 

 قال للفأرة : أجدادي أسود
 قالت الفارة : 
 هل أنتم عرب؟!

مزززن يفخزززرون بجزززدودرم وماضزززيبم كثيزززرا   بينمزززا ينبزززار الحاضزززر العربزززي   وبزززد أعزززاد مألن العزززرب رزززم 
ي )قارد ( و )أضزنا ( علزى متزأخر لفظزا ورزو القزط   والسزؤال علزى لسزان الفزأرة فزي ال مير )الباء( ف

 القصيدة يشير  لى القوم والقول كذلك ورو المتقدم في البي .
_ ومزززرة ثالثزززة يتنزززاص معزززه بنفزززي زمنيزززه كليبمزززا : الماضزززي _ زمزززن األب  والحاضزززر زمزززن ا بزززن     

 :(3)المتحد  في بوله 
                                   .   .    .    . 

 أنا غبي                                    
 وغبائي نفسه مثلي غبي

 ال فرق بين الفيل بالنسبة لي 
 واألرنب

                                                 
 .424:عمال الشعرية الكاملةاال (1)
 357:المصدر السابق (2)
 .454_453السابق: (3)
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 أو ألف المّد وعود القصب 
 ال أعرف األخالق إال عرضا..

 فصدفة أصدمها ..
 وصدفة تعثر بي
 ولم أقل ها أنذا
 ولم أقل كان أبي
 من أنا فلست ادري 

 ولست أدري من أبي
 لكنني يا صاحبي

 سأصعق الدنيا غدا
 بالكشف عن مواهبي

.    .     .    . 
 كيف ستغدو هكذا؟! -
 سأنتمي ألي حزب خاضع لألجنبي -
 سأنتمي ألي حزب عربي! -

 وبد   اف  على )را أنذا(   و )كان أبي(   ولكن أراد فيبا نفي تأريخه وجذور  وبيان كون رجينا.

 :(1) فرزدي ث   مراتص  ث   مرات مع بول الويتنا   
 ما قال :ال قط إال في تشهده               لوال التشهد كانت الؤه نعم

 :(2)ففي األولى يأخذ المعنى فقط ويبتعد عن الصياغة في بوله 
 أنا في وطني                                             

 أبصرت حولي وطنا
 الناس أو أنا لم أشهد 

 يموتون بطاعون القلمْ 
 أو أنا أبصرت )ال( واحدةً 

 وسط ماليين )نعْم(
.     .     .    . 

 فأنا _ال ريب _مجنون
 وإاّل 

 فأنا لست أنا

)نعم( ري المسيطرة  بينما في البي  المتناص معه كان   )نعم( وا زدة  أمزا رنزا فالعزدد و زل  ألن الز
ر  لى خ وع وخنوع واستكانة تحول  الى فعل يومي معتاد تقوله التي تشيالم يين د لة على كثرتبا 

  وفززي الثانيززة يجمززع بززين النززاس للطاغيززة علززى العكززس مززن الززز ) ( التززي ضززاع  وضززّيع  مززن يحملبززا

                                                 
 من هذه الدراسة  150البيت ينظر ص    .وقد مربنا 2/179ديوانه:(1)

 .218األعمال الشعرية الكاملة : (2)
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بيتززين  األول كمززا مززر بنززا  مزززن تو يفززه بيزز  الحززذاء الم ززروب بزززه النززاس  واآلخززر رززذا المتقززدم فزززي 
 :(1)بصيدة وا دة   يقول 

 : ما الشيء الذي يمشي كما تهوى القدْم؟قال 
 قلُت:شعبي

 قال: كال .. هو جلد ما به لحم ودمْ 
 قلت : شعبي

 قال : فّكر جيدا..
 فيه فم من غير فمْ 

 ولسان موثق ال يشتكي رغم األلمْ 
 قلُت : شعبي

 قال: ما هذا الغباء؟!
 إنني أعني الحذاء!
 قلُت: ما الفرُق؟

 هما في كل ما قلَت سواء!
 قل لي إنه ذو قيمةٍ لم ت

 أو إنه لم يتعرض للتُّهم
 لم تقل لي هو لو ضاق برجلٍ 
 وّرم الرجل ولم يشك الورمْ 

 لم تقل لي شيء
 لم يقل يوما ..)نعْم(!

 :(2)ويخفي ا ل البي  بقوله الستعمال المباشر فينجا ييهوفي الثالثة يحاول ا بتعاد عن 
.         .     .       . 

 ى طاعنهفي غاية البخل عل
 بقول )ال(

 لكنه عليك  واسع الكرمْ 
 يلوك الءات ويلويك بها 

 وهو الذي 
 من قمة الرأس إلى بطن القدمْ 

 ليس سوى شخٍص 
 على شكل )نَعَم(!

مرتين في شعر    ألنه يرى أن الطبلة ري التزي  (3)ويتناص مع بصيدة  نزار  باني متقدمة الذكر     
 :(4)ولكنه يستثني نفسه في بوله  تتحكم بالشعب   والكل أ با قبو  

 يا واهب مملكة العقل  
                                                 

 . 278األعمال الشعرية الكاملة:  (1)

 .368:المصدر السابق (2)

 من هذه الدراسة فحات سابقةنظر صتو  244:  السابق(3)

 .171_169: السابق (4)
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 ال صوت بأوطاني
 إاّل صوت الطبلْ 

 عاش ليهتف : عاش الالتْ 
 عاش ليثبت أن لدينا حّرياتْ 
 عاش لكي ينفي اإلثبات!

       *                * 
 يا واهب مملكة العقل ْ

 مملكتي ومنفاي وسجني
 أنقذني .. خلصني منّي

 بلٍ فانا لست بط
 وسوى الطبلْ 

 ال يحيا إال األموات

 . التناص الداخلي بالمثل:4
علزى شزعور أ مزد مطززر    أي :لوبز  الشزدائد   الشزدة(  كز:) الخنجزر لو (1)يسزيطر المثزل القائزل      

ويعتلج في   شعور  بحيث يتناص معه ث   مزرات   وفزي كزل مزرة يربطزه بزز)عّباس( بطزل بصزائد    
خر الخنجززر لاوبززات العصززيبة   ورززو مثززل ي ززرب لمززن يززّدخر شززياا لوبزز  ثززم   ومفززاد المثززل : أنززه يززد

يستعمله فزي  لزك الوبز    ييكزون محزل اسزتبزاء وسزخرية  وبزد تنزاص مزع المثزل فزي بصزيدتين   وفزي 
 الثالثة جاء بالقصيدة محتملة معنى  لك المثل.

جزع الرجولزة أمزام الحزد  المأسزاوي و  تدور القصيدة  زول المثزل فقزط   بزل تتعزدا  للتعبيزر عزن ترا    
   يقول:(2)الحا ل من اعتداء على الزوج )اإلمرأة(   ففي القصيدة األولى ) كاية عباس(

 عباس وراء المتراسْ 
 يقظ..منتبه..حّساسْ 

 منذ سنين الفتح ..يلمع سيفهْ 
 ويلمع شاربه أيضا..
 منتظرا..محتضنا ُدفَّهْ 
 بلع السارق ضفّهْ 

 قلّب عباس القرطاسْ 
 ضرب األخماس ألسداْس:

 بقيت ضفْه..
 لملَم عباس ذخيرته والمتراسْ 

 ومضى يصقل سيفهْ 
     *                 * 

 عبر اللص إليه.. وحّل ببيتهْ 
 أصبح ضيفهْ 

                                                 
 175مجمع األمثال العاميةالبغدادية وقصصها: (1)
 .16-15الشعرية الكاملة :األعمال  (2)
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  قّدم عباس له القهوةْ 
 ومضى يصقل سيفْه!

             *                 * 
 صرخت زوجته : عباسْ 

 أبناؤك قتلى ..عباس
 راودني عباسْ ضيفك 

 قم أنقذني يا عباسْ 
        *                 * 

 عباس وراء المتراسْ 
 ً  منتبه .. لم يسمع شيئا
 زوجته تغتاب الناسْ 

    *                  * 
 صرخت زوجته :عباسْ 
 الضيف سيسرق نعجتنا
 عباس اليقظ الحساسْ 
 قلّب أوراق القرطاسْ 

 ضرب األخماس ألسداْس:
 ديدأرسل برقية ته

   *                 * 
 * فلمن تصقل سيفك يا عباس!

 * لوقت الشّدةْ 
 * اصقل سيفك يا عباسْ 

ويتنبه الشاعر  لى أنه تناص مع رذا المثزل فزي بصزيدته السزابقة   لزذلك يجعزل عنزوان الثانيزة )عبزاس 
 ل :  وكأن القديم لم يؤد غرضه   لذلك استبدله بالجديد  يقو  (1)يستخدم تكتيكا جديدا(

 بعد انتهاء الجولة المظفرةْ 
 "عبّاس" شّد المخصرةْ 

 ودّس فيها خنجرةْ 
 وأعلن استعداده للجولة المنتظرةْ 

                   *               * 
 اللّص دق بابه ..

 اللص أبدى ضجرْه..
 "عباس" لم يفتح له  

 اللص هّد بابه
 وعابهُ 

 واقتحم البيت بغير رخصةٍ 
 وانتهرْه:
 .. أين البقرْة ؟_ يا ثورُ 

                                                 
 .168_166األعمال الشعرية الكاملة: (1)
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 "عباس" دّس كفّه في المخصرةْ 
 واستل منها خنجرهْ 
 وصاح في شجاعٍة:
 في الغرفة المجاورة!

    *                     * 
 اللص خّط حوله دائرةً 

 وانذرْه:
 _ إياك أن تجتاز هذي الدائرة

           *                       * 
 عال خوار البقرةْ 
 خّف خوار البقرةْ 
 خار خوار البقرةْ 
 واللص قام بعدما
 قضى لديها وطرهْ 

 ثم مضى
 وصوت "عباس" يدوي خلفه

 فلتسقط المؤامرةْ 
 فلتسقط المؤامرةْ 
 فلتسقط المؤامرةْ 

 _ عباس ُ..والخنجر ما حاجته؟!
 للمعضالت القاهرةْ _ 

عن البقرة مزن ببزل  وواضا أن )البقرة( رنا ري الزوجة  بد لتين: األولى تسمية الزوج بالثور  والسؤال
مخاقبززززة الرسززززول األعظززززم  ززززلى ع عليززززه    واآلخززززر اسززززتلبام اآليززززة الكريمززززة أو انبززززا الثززززروةاللززززص 
ب زى لزديبا وقزر ( ثم يقزول اسزتكما  : (  فزي بولزه(1) :)...فلّما ب ى زيد منبا وقرا زوجناكبا...(وآله

 وغارة اللص؟!_    لاسالة الموجبة  ليه في ختام القصيدة:

 طعت دابرهْ _ ق
 جعلت منه مسخرْة!

 أنظر ...
 لقد غافلته 

 !واجتزت خط الدائرةْ 

وبد استخدم أسلوب القص البسيط المت من شزياا مزن الحزوار بزين بطزل القصزيدة وسزائل مجبزول ربمزا 
 رو الشاعر نفسه الذي يقحم نفسه في البطولة.

   يقول :(2)وفي بصيدته الثالثة)عباس فوي العادة(
 دةْ في حملة اإلبا

                                                 
 .37سورة األحزاب:  (1)
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 )عباس( كان كتلة من قوة اإلرادة:
 هّد الخصوم بيتهُ 
 واغتصبوا زوجتهُ 
 وأعدموا أوالدهْ 
 لم يكسروا عنادهْ 

 قال لهم :
 لي زوجة ثانية والّدْة!

                    *                    * 
 حاز الخصوم سيفهُ 
 وصادروا خنجرهُ 
 وفّجروا عتادهْ 

 لم يكسروا عنادهْ 
 ظ السروال لي خلفيتيقال لهم : سيحف
 في مقعد القيادةْ 

 قّصوا له شمالهُ ، وانتزعوا سروالهُ 
 أسرَع منه عندما ينتزع اإلفادةْ 

 لم يكسروا عنادهْ 
 قال لهم:لم أُنتقص ..فانيلتي زيادةْ 

           *                * 
 حاصره الخصوم حتى منعوا 

 دواءه ، وماءه ، وزادهْ 
 عندئذٍ 

 حمى وطيس ذعره  
 علن استنجادْه!وأ

 قالوا له : نعطيك بعض الخبز لو ..
 أعطيتنا السّجادةْ 

 صاح بصوت طافح بالعز فوق العادةْ 
 كالّ ..

 فهذا عملٌ 
 يخلُّ بالسيادْة!

يتبين أن القصيدة ابتدأت من  يث انتب  سابقتبا   وإ ا أخذنا المعاني المتشاببة بالحسبان نستطيع 
 صزائد الث ثززة بصزيدة وا ززدةيشززير  لزى  مكانيززة أن تكزون رززذ  الق أن نقزول :  ن رزذا التنززاص الزداخلي

الشززاعر بززد تنززاص مززع المثززل :) و  .وتختلززف ردود افعززال )عباس(رمزالحززاكم العربززي مززن سززيء ألسززوء
العصززا لمززن عصززا ( مززرتين   ولكنززه فززي المززرتين أدخززل المثززل  بطريقززة جامززدة   روح فيبززا و   يززاة 

 :(1)وبقي ببنيته من غير تغيير واندماج  يقولوكأن المثل بد أبحم  بحاما   
 ولو أتاه تائبا.. يقبل منه التوبْ 
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 وإن عصى 
 لم يستلمه بالعصا

ه    كزاهد ٍ يرقص طوُل وزر 
 وراء قصر الثوب

 :(1)ويقول
 وصاحب السيادْة يدور يحمل العصا لمن عصى

 ويهدر الوقت بال إفادةْ 

 :(3)  وفي بوله (2)بنا ويتناص مرتين مع مثل )بميص عثمان(  الذي مر 
 عثمان يقتل كل يوم باسمنا        وتخاط من أطمارنا القمصان             

 . التناص الداخلي بالمقولة العلمية:5
ليس  رنالك أشياء علمية كثيرة يتناص معبزا أو ببزا الشزاعر ا مزد مطزر      ا كانز  مصزحوبة      

ا رزي الحزال مزع مقولزة العزالم غزاليلو غزاليلي  زول كرويزة بمقولة تثير  وتسيطر على  رنزه ييكرررزا كمز
 أقوْل:  :(4)يقول ,األرل وكان  سببا في  عدامه 

 الشمس ال تزولْ 
 بل تنحني 

 لمحو ليل آخرٍ 
 في ساعة األفولْ 

ورززي الح يقززة دون  ضززافة منززه  أو تحززوير  أو توجيززه  ويؤكززد المعنززى عينززه ولكززن بأسززلوب أف ززل مززن 
 :(5)رذا المباشر بقوله 

 يا أبا العينين .. ما فتواك في هذا الغالم؟ 
 _ هل دعا _ في قلبه _ يوما إلى قلب النظام؟ 

 ..ال 
 _ إذن أنكر أن األرض ليست كرويْة؟

 ..ال 

وتتبزانن   ميزة نفسزبالوبد  صل التناص بالم مون الذي يسزيطر علزى القصزيدتين   وتحمزل الفكزرة الع
 ألنبا بيل  بلغة أخرى ب  جدال.معبا كثيرا  محتفظة باأل ل الم موني   

يتناص ا مد مطر موسي يا مع نفسه مرة وا دة في بصزيدتين يقعزان .التناص الداخلي بالموسيقى:6
  متتاليتين في مجموعته الشعرية الكاملة   ويقع رذا التناص الموسيقى على مستوى الروي والمعاني

 
                                                 

 201: الكاملةاألعمال الشعرية  (1)
 من هذه الدراسة. 295وينظر ص  539 /4موسوعة أمثال العرب :  (2)
 .509ل الشعرية الكاملة:األعما (3)
 .188_186:المصدر السابق (4)
 .306_305السابق: (5)
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 :(1)ي األولىيقول فلتي تع د عملية التناص الموسيقي  المتقاربة ا
 هاهو ذا )يزيْد(
 صباح يوم العيدْ 

 يخضب الكعبة بالدماء من جديدْ 
 أني أرى مصفحات حولها

 تقذفها بالنار والحديدْ 
 وطائرات فوقها
 تقذف بالمزيدْ 
 هذا )ُجهيمان (

 يسوي رأسه الدامي
 ويدعو للعلى صحبهْ 

 يقسم بالكعبةْ 
 أن يترك الكلمة رعبا خالدا 

 للملك السعيدْ 

 :(2)را بقصيدة مباشرة لبا بقولهويتلو 
 ها هي ذي طائرة تغشى سماء البيدْ 

 من فوقها مملكة هللا
 ومن أسفلها مملكة العبيدْ 

 ها هي تلقي جثةً 
 !هلل ما أثقلها

 أأمة قد أُلقيْت .. أم )ناصر السعيْد(؟!
 ال فرق ما بينهما 

 كالهما شهيدْ 
 )ناصر( يهوى عاليا مالقيا ربَّهْ 

 ، إلى العال ،شعبهْ يجرُّ خلف ظهره 
 يقسم بالكعبةْ 

 أن يترك الكلمة وعيا قاتال 
 للملك البليد

فقد تحدث  القصزيدتان عزن رمززين متقزاربين فزي البطولزة _ فزي نظزر الشزاعر_ رمزا جبيمزان والسزعيد  
و ززافَ  الشززاعر علززى روي الززدال المنتبززي بززه اسززم السززعيد وكززرر  فززي القصززيدتين   ممززا جعلززه تنا ززا 

 .خ ل )الدال( المسبوبة بياء التي تسيطر على القوافي الحرةمن  موسي يا
ويت ا مما سب  ان الشاعر يتناص مع نفسه ليس بمعزان رزو مبتكررزا   بزل بمعزان ومزوارد اخزرى    

 تسيطر على شعور  او   شعور    او يميل الى تكراررا   فيتناص مع نفسه ببزا  وبزد يتنزاص بزالمعنى
 المكرر.

                                                 
 .498األعمال الشعرية الكاملة: (1)
 .499_498المصدر السابق: (2)
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 لتناص الموسيقيا المبحث الثالث:
 

يعد التناص الموسيقى من التنا ات نادرة الوبوع  ألنبا تتطلب مو بة كبيزرة   وثقافزة عميقزة          
تتطلزب الموا زفات نفسزبا  كتشزافبا فزي و  لصور واألخيلزة واأللفزا  وبدرة على الربط بين األلحان   ا

نا ززه الموسزيقى مززن خز ل عنززوان النصزوص وتسزليط األضززواء عليبزا   ولكززن ا مزد مطززر أشزار  لزى ت
  والمزوال رزو لزون شزعري شزعبي يعتمزد تفعزي ت معينزة ورويزين خا زين أو بزد يزيزد (1)بصيدته )مّوال(

على  لك   ولكنه يرجع في القفل األخير لرويه األول  وتسمية القصزيدة ببزذا ا سزم تشزير  لزى مزوقن 
وسززيقى فقززط   وأعتمززد اللغززة الفصززيحة مقززام تنا ززبا الموسززيقي مززع رززذا اللززون   ولكززن الشززاعر نقززل الم

 اللبجة العامية التي يكتب فيبا رذا اللون   يقول:
 نار بجوف الحشا في دمعي سائلةْ 
 تنثال من مقلتي مذهولة سائلْة:

 هل في الدنا دولة..رغم الغنى سائلْة؟

ين مززززركبتين ويظبززززر أن رززززذا اللززززون يتطلززززب اعتمززززاد المعززززاني المختلفززززة للكلمززززة الوا ززززدة أو مززززن كلمتزززز
 طلب وركذا فسائلة األولى بمعنى السيل ومنه سيل الدمع   والثانية بمعنى مستفسرة  والثالثة بمعنى ت

 جاوبتها :دولتي ، مادام فيها مالْ                           الكدية  وركذا:
 يستفّه حاكم عن كل خير مالْ 
 آالمنا أنبتت في يأسه اآلمالْ 

 : نفسبا الموسيقى مي ن  والثالث نصف كلمة تعطيقود   والثاني بمعنى الفالمال األول بمعنى الن
 لكنّما وحلنا أمسى به أوحلْ 

 يبيع أو يشتري فينا ..مضى أو َحلْ 
 وهو الذي لم يكن ربط له أو حلْ 

س فاألو ل األولى من الو ل   والثانية )أو( العطف والز) ل( من الحلزول  والثالثزة مزن الحزل ورزو عكز
 :فالمال في أمسه بد كان ررن البوى الربط: 

 ثم استوى مسندا للحكم لّما هوى        
 وغارٌق مثله ..في سوق شم الهوا        
 حتى دمانا لديه عملة سائلةْ         

لقفزل افالبوى األولى ري الرغبة   والثانية ري السقو    والثالثة ري البزواء   أمزا الشزطر األخيزر فبزو 
 )سائلة( بمعنى السيولة المالية.زما كان بد ابتدأ به مواله   فجاء بالذي عاد ييه  لى 

 

                                                 
 .238_237األعمال الشعرية الكاملة: (1)
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التناص في شعر ا مد مطر ياخذ مسا ة كبيرة وعميقة  يزيد مما سب  نستطيع ا ستنتاج أن  
ستدع  عمقبا وينقص  سب النصوص المتناص معبا   ولكنه يشكل  اررة كبرى في شعر  ا

 الوبوف عندرا ودراستبا .
نزه مزن وتشير تلك الكثرة التنا ية في شعر   لى أن الشاعر يقف على مخزون ثقافي كبيزر   كوّ     

بتززه مززن متلزز  يززأنس _فززي وبززد اغنزز  أعمالززه الشززعرية   وبرّ  قززول تجاربززه القرائيززة مختلفززة المصززادر  
  دبي والثقافي بعامة.الغالب_ الى تلك النصوص التي تكّون موروثه الديني وا

 التناص  ع بة له باأل ل العربي للمادة )نصص(  لغويا ألن أوجه التشابه ليسز  بريبزة جزداو     
بحيث تتيا عملية الربط بين المغزى المعجمي القديم والمفبوم الحديث للكلمة   وإن تعسزف بع زبم 

نزززي أنزززه مزززن أ زززل عربزززي  لزززك   كمزززا أن البحزززث عزززن جزززذور للتنزززاص فزززي المزززورو  العربزززي   يع
  ( عند اليونان الذي يعنزي :النسزيج textبال رورة _ وإن لم يتولد من فرا  _ فأ له من) النص() 

  او  ع بة كبيزرة لزه بمزادة )نصزص( العربيزة التزي تفيزد الظبزور وا رتفزاع فزي أ سزن أ والبزا وأبرببز
 . ادوان شبه بعض النقاد كالجرجاني والجا   الشعر با  با  والسج

األنزززواع المختلفزززة مزززن الجزززذور العربيزززة للتنزززاص بمفبومزززه الحزززديث ليسززز  خارجزززة عنزززه  مثزززل : و      
 المعارضات الشعرية والسربات الشعرية   والت مين  وغيررا.لكنبا ليس  بال رورة جزذورا لوجزود   

 لنشأته الغربية أ    ولكونه شام  لبا  ولكنه يتعدارا أكثر من  لك بكثير.
ن التناص ليس ع بة نص بزنص  سزب  كمزا كزان يظزن  ألنزه بزانون النصزوص جميعزا _كمزا      

 يقال_ وألن فعل التناص يبدأ مع فعل اإلنتاج األدبي .
ولكل كلمة من الكلمات مجموعة من اإلشعاعات والظ ل تشّعبا  والتناص يكزون بتو يزف تلزك     

لمزات وإ ا سّلمنا با ستعما ت غير المنتبية للكاإلشعاعات بدوائرمتقاربة  أو مستعملة من  ي ببل. 
لعزرب انكون بد سلمنا باستب ك تلك اإلشعاعات المختلفة   وبقي  القلة النادرة أو ما يسميه القدماء 

 بالمعاني العقم.
ونخلززص للقززول:  ن التنززاص  و نشززأة غربيززة   ولززه جززذور عربيززة تززدخل ضززمنه   وتصززنف مززن     

 أ له الح يقي في نشأته الحديثة.مدرجاته   لكنبا ليس  
  ويبقززى  ن يكثززر التنززاص فززي شززعررمكمززا نخلززص  لززى أن الشززاعر أ مززد مطززر مززن الشززعراء الززذي    

نجززاح أو عززدم نجززاح التنززاص مررززون باآلليززة التززي يتنززاص ببززا علززى وفزز  مقت ززى الززنص  و  يقززف 
صزه عمقزا أكثزر مزن مصدر التناص م ياسزا فزي قريز  نجا زه   فقزد يتنزاص مزع نزص شزعري يزيزد ن
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تنا ززه مززع آيزززة برآنيززة  فنجزززاح التنززاص ينبززع مزززن  اجززة داخليزززة فززي الززنص  لزززى نززص أو نصزززوص 
 مختلفة.

وبد نجا الشاعر ا مد مطر في تنا ه في مواقن كثيرة   واخف  في مواقن اخرى  ولكنه يمتاز   
بزا ببسزاقة مزرة   بكونزه لّما زا  كيزا يحسزن اختيزار نصو زه التزي يتنزاص معبزا   ولكنبزا يتعامزل مع

 وبتعقيد مرة اخرى.
ويعد التناص القرآنزي مزن أكثزر المبيمنزات بزين مزوارد شزعر    بزل انزه ليطغزى علزى جميزع المنزابع    

األخرى ويبزرا   وبد خلصنا  لى أن مصطلا القرآنية أدي في ا ستعمال مزن المصزطلحات األخزرى 
 القرآن .مثل : تأثير القرآن   أو التفاعل القرآني   أو أثر 

تزي وبد  نمازت برآنيته بتشرببا على مستويين :األول :ثريا النص   ونعني به عنوانات بصزائد  ال   
تنير نصو ه   وبد درسنا ع بتبا ببزا ووجزدنارا مرتبطزة ببزا فزي غالبيتبزا   واآلخزر: علزى مسزتوى 

 البنية الرئيسة في النص الشعري الذي يتسع وي ي  .
حززورة  ري:القرآنيززة المباشززرة غيززر المحورة والقرآنيززة المباشززرة الم آليززاته علززى وبززد توزعزز  برآنيتزز     

 والقرآنية غير المباشرة المحورة وري  األندر واأل عب.
ولم يقتصر الشاعر على برآنيته  بل تناص مع الشعر العربي القديم   وكزذلك مزع الشزعر العربزي    

واستعمل اآلليزات المختلفزة فزي التعامزل مزع رزذا  الحديث  ووبف على مسافة متساوية من الشعرين  
 الشعر   مثل: ا جترار  وا متصاص   والحوار.

ا  وبد مال في الغالبية العظمى مزن تنا زه الزى ا بيزات والمعزاني الشزبيرة  والمثيزرة  ونسزج  ولبز   
 او منبا مجموعة معانيه المختلفة.

لمتنزاص معبزا   يعنزي بال زرورة ا خزت ف  ن اخت ف مسميات آليات التعامزل مزع النصزوص ا   
فززي   يقتبززا  وإنمززا ا خززت ف فززي التسززميات فقززط    فززي  ززين تبقززى اآلليززات وا ززدة أو متشززاببة فززي 

 كثير من أنواعبا.
مسألة التأثر والتأثير ليس  سائبة على الدوام  لعدم وجود م ياس مسطري  أن ونخلص أي ا  لى   

ى(  بط   ألن منبج التبانن القائم على الفري بين البنيات)معنى ومبنزدبي   بل  ن فيبا نوعا من ال
 يقوم ببذ  المبمة   وينبض ببا على وف  ما يستعمل في علم الرياضيات.

   لمعروفززة مززن : أ اديززث نبويززة   و كايززات شززعبيةوبززد تنززاّص أ مززد مطززر مززع النثززر بكززل أنواعززه ا  
 . تحيطبا النصوص   وأجناس   وشخصياتوخطبة   ومثل وأغنية وخطاب سياسي   ورياضي 
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أمززا أنززواع التنززاص فززي شززعر أ مززد مطززر فقززد جززاءت علززى ث ثززة أشززكال:األول التنززاص الخززارجي     
معنززى خززارجي او ززيغة او تركيززب , والتنززاص الززداخلي ورززو ماتنززاص بززه مززع  ورززو مززا تنززاص بززه مززع

 .بحسب علمنا طرنفسه بمعنى خارجي   والتناص الموسيقي ورو ما ينفرد به ا مد م
كما نخلص الى انه افاد من تنا ه بصزورة عامزة فزي تطعزيم نصو زه وربطبزا بماضزيبا العريز     

 من  يث ا التبا العربية  وكونبا امتدادا لذلك المورو  وابداعه به   ييه.
وتبقى عمليزة عزدم وجزود التنزاص فزي شزعر شزاعر مزا ضزربا مزن الزورم   سزتحالة الو زول الزى     

لبكززر  وعززدم عذريززة الكلمززات التززي اخززذت تشززظياتبا المختلفززة   ولكنبززا مززا زالزز  تشززع مززا دام الززنص ا
 ا بداع بائما .

ت ولن نتوبع ان ياتي يوم يقفل ييه باب التناص   ولكن بد يخف  نجم التعويل عليه في الدراسزا    
ثزم ت شز  شزياا كما خفت  مجموعة منزارج واليزات ور ى مختلفزة كانز  رزي المبيمنزة فزي زمزن مزا  

 فشياا  ولكن يبقى بانون التناص بانون النصوص ا زلي .
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 .2003. األعمال الشعرية الكاملة, أ مد مطر  لندن 13
 در شاكر السياب  دار العودة   بيروت.. األعمال الشعرية الكاملة  ب14
أعيان الشيعة  سيد محسن األمين  تحقي  وتخريج  سن األمين  دار التعارف للمطبوعات  . 15 

 .1983بيروت 
 باني مطبعة دار الكتب المصرية.ف.األغاني أبو الفرج علي بن الحسن ا  16
 .1927لمطبعة الكاثوليكية   بيروت  امر  ال يس : منتخبات شعرية   فؤاد أفرام البستاني  ا. 17
 . 1422  1ا نتصار  العاملي  دار السيرة   بيروت   .18
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  :    3. انفتاح النص الروائي النص والسياي  سعيد يقطين المركز الثقافي العربي المغرب  19
2006. 

دار  رز( 685البي اوي)ت نا ر الدين عبدع بن عمرأنوار التنزيل وأسرار التأويل . 20
 الفكر بيروت لبنان)ب .ت(.

رز(  739.اإلي اح في علوم الب غة  الخطيب ج ل الدين محمد بن عبد الر من القزويني )ت 20
 رز  .1419تحقي  عبد الحميد رنداوي مؤسسة المختار  القاررة   

 .9_8ا9: 1،2002البداية والنباية   ابن كثيرالدمشقي  مكتبة الصفا   القاررة   . 21
رز(  تحقي  عبد الس م محمد 255البيان والتبيين  ألبي عثمان عمرو بن بحر الجا   )ت. 22

  .1960  وبيروت  1950رارون  القاررة   
 .1971  5تاريب األدب العربي العصر الجارلي د.شوبي ضيف. دار المعارف   مصر  . 23
 . تى القرن الثامن البجري   د تاريب النقد األدبي عند العرب )نقد الشعر من القرن الثاني . 24

 .1986األردن   –  سان عباس   دار الشروي للنشر والتوزيع   عمان 
 مركز عبادي للدراسات 1.تأ يل النص براءة في أيديولوجيا التناص  د.مشتاي عباس معن  25

 .2003والنشر   نعاء 
رات اتحاد الكتاب تحليل الخطاب األدبي وب ايا النص دراسة عبدالقادر شرشار منشو . 26

 .2006العرب دمش  
الشعري )استراتيجية التناص(   د.محمد مفتاح   المركز الثقافي العربي . تحليل الخطاب 27
 .121: 1992 الدار البي اء 3  
بين الشعراء براءة في النظرية النقدية عند العرب  أ مد سليم غانم المركز .تداول المعاني 28

 .2006  1البي اء   الثقافي العربي   الدار 
رز(    تا د.مبدي 175ترتيب كتاب العين ألبي عبدا لر من الخليل بن أ مد الفراريدي). 29

 رز.1425   يران   2المخزومي ود. برا يم السامرائي تصحيا أ.أسعد الطيب   
 .  )ب .ت(3.التفسير الكبير ل مام فخر الدين الرازي  دار   ياء الترا  العربي  بيروت  30 

د.مصطفى السعدني منشأة المعارف باإلسكندرية      . التناص الشعري براءة أخرى لق ية السربات 31
 1991. 

توجيه النظر  لى أ ول األثر  قارر الجزائري الدمشقي  تحقي  عبدالفاتا أبو غدة  مكتبة  .32
 .1995  1المطبوعات اإلس مية   لب  
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صصي،محمودعبدالوهاب،الموسوعة الق.ثرياالنص،)مدخل لدراسةالعنوان 33

 .1995(،دار الشؤون الثقافية ، بغداد،396الصغيرة)

رز( تحقي  محمد ك نتر   ومحمد رضا 1209.جامع السعادات   محمد مبدي النرابي)ت34 
 .1963  النجف ا شرف  4المظفر دار النعمان للطباعة والنشر   

 رز .1310رز(  مصر 395لعسكري ) أبو ر ل الحسن بن عبدع ا. جمبرة األمثال35
 . جمبرة خطب العرب   ا مد زكي  فوت  المكتبة العلمية   بيروت.36
 داثة السؤال :بخصوص الحداثة الشعرية في الشعر والثقافة  د. محمد بنيس  المركز الثقافي . 37

 .1988  2العربي  بيروت   الدار البي اء   
ر واإلبداع   دوي نور الدين  سلسلة الدراسات النقدية دراسة في التنظي .  دود النص األدبي38
 .1984 الدار البي اء  المغرب  1(  دار الثقافة    2)

رز(  388في  ناعة الشعر  أبو علي محمد بن الحسن المظفر الحاتمي)ت.  لية المحاضرة 39
 .1979العرا ية   تحقي  جعفر الكتاني   دار الرشيد للنشر   وزارة الثقافة واإلع م  الجمبورية 

 .1907رز(  مصر 255. الحيوان أبو عثمان عمرو بن بحر الجا  )ت40
رز( تحقي  محمد نبيل قريفي  و اميل 1093. خزانة األدب  عبد القادر بن عمر البغدادي)ت41

 .1998  1بديع يعقوب  دار الكتب العلمية   بيروت    
 1997  1لورداني تريدنكو للطباعة بيروت  . دفاع عن الرسول ضد الفقباء والمحدثين  الا ا42
. 

 رز .1331رز(  مصر  471. د ئل اإلعجاز  عبدالقارر الجرجاني )ت43
دراسة نقدية للظوارر الفنية في الشعر العرابي المعا ر   محسن اقيمش   دار الرشيد . دير الم ك 44

 م . 1982للنشر   وزارة الثقافة واإلع م   سلسلة دراسات   
 .1987تنظير وإيجاز د.محمد مفتاح  المركز الثقافي العربي الدار البي اء دينامية النص  .45
ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي   تا محمد عبد  عزام   دار المعارف   مصر سلسلة . 46

 .1964(  5 خائر العرب )
ار الشؤون الثقايية     جمع وتحقي   برا يم الوائلي وموسى الكرباسي   د.ديوان الشربي47  

 . 1980بغداد 
 .1966 دار  ادر للطباعة والنشر  دار بيروت للطباعة والنشر  .ديوان الفرزدي 48
المتنبي مع فبارسه ومعانيه فبرسه وشر ه عبود ا مد الخزرجي  خطه يحيى سلوم . ديوان 49

 .1990العباسي الخطا   المكتبة العالمية   بغداد  
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  دار المعارف  مصر   سلسلة 4  تا محمد أبي الف ل  برا يم    يس .ديوان امريء ال 50
 (.24 خائر العرب )

 .1978ديوان زرير بن أبي سلمى  دار بيروت للطباعة والنشر . 51
 .ديوان  في الدين الحلي  مقدمة بقلم كرم البستاني  دار بيروت للطباعة والنشر  )ب .ت(  .52
ن السكي   بدم له ووضع روامشه راجي األسمر   دار الكتاب عروة بن الورد شرح اب.ديوان 53

 .1994  1العربي   بيروت  
ديوان كعب بن زرير    نعه اإلمام أبو سعيد الحسن بن الحسين السكري  بدم له ووضع . 54

ّتي     .1994  دار الكتاب العربي  بيروت 1روامشه وفبارسه د. نا نصر الح 
 .1988  1بدالحليم محمد  سين الدار الجماريرية   ليبيا  السخرية في أدب الجا   ع .55
 . 1982.السخرية في أدب المازني  امد عبد  البوال  البيأة المصرية العامة للكتاب القاررة 56 
 .1986السربات األدبية   د. بدوي قبانه   دار الثقافة   بيروت  .57 

 .1992كتاب وأدباء اإلمارات الشاربة  . السكون المتحرك  د.علوي الباشمي منشورات اتحاد58
   ابن رشام أبو محمد عبدالملك المعافري تعلي  قه عبدالر وف سعد دار الجيل.السيرة النبوية 59

 (.  بيروت  لبنان )ب .ت
ال يس بن  جر الكندي  ألبي الحجاج يوسف بن سليمان بن عيسى .شرح ديوان امرىء 60

بتصحيحه ابن أبي شنب بكلية اآلداب بالجزائر   الشركة  المعروف باألعلم الشنتمري   اعتنى
 .1974الوقنية للنشر والتوزيع   

  2    المغرب التقليدية  محمد بنيس  دار توبقال للنشرلعربي الحديث بنياته ابدا تبا الشعر ا .61
2001. 
عبدالكريم . شعرية السرد في شعر ا مد مطر دراسة سيميائية جمالية في ديوان  فتات  د.62 

 .2008  1السعيدي  دار السياب   لندن    
بن علي الخزاعي     نعه د.عبدا لكريم األشتر  مجمع اللغة العربية   دمش    .شعر دعبل 63

1983 . 
 .1968الشعر والشعراء  تحقي  أ مد محمد شاكر دار المعارف   مصر   . 64
 .1898.الشو يات  ا مد شوبي   مط اآلداب والمؤيد  مصر    

 .2008اإلبداعية  د.مشتاي عباس معن  دائرة الثقافة واإلع م   الشاربة  .الشيزوفرينيا65
 .1978للم يين   بيروت    ملع  دار ال1  نازك الم ئكة    .للص ة والثورة 66
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رز(  برأ  وشر ه محمود محمد 232 ابو عبدع محمد بن س م الجمحي)ت.قبقات فحول الشعراء67
 .1974مطبعة المدني  القاررة   شاكر  

 دار العودة   1مقاربة بنيوية تكوينية  د.محمد بنيس  .  اررة الشعر المعا ر في المغرب 68
 .1979بيروت 

 بجوليا كريستيفا ت فريد الزاري مراجعة عبدالجليل نا م دار توبقال للنشر  المغر . علم النص  69
   1  1991. 

بربزان   مطبعة الكاتب  نقد  ابن رشي  القيرواني  تحقي   سنالعمدة في محاسن الشعر و . 70
                                                                                                 رز1،1424وتحقي  د.عفيف  اقوم دار ادر بيروت   .1994دمش    العربي 

  . 1955مكتبة التجارية   القاررة   محمد محي الدين عبد الحميد   ال تحقي   و
:  ، منشورات ناظرين ، ط1عناصر اإلبداع الفني في شعر احمد مطر ، كمال احمد غنيم ، ط. 71

 .2004ستاره ،
.عيار الشعر  ابن قباقبا العلوي تحقي  قه الحاجري و د.محمد زغلول س م شركة فن 72

 للطباعة.
 ا مدالتناص في الخطاب النقدي الجديد(  ترجمة  .في أ ول الخطاب النقدي الجديد)مفبوم73

 .1987المديني   دار الشؤون الثقايية   بغداد 
  د. عبدا لواسع الحميري   )مجد( المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر  .في الطري  الى النص74
 .2008  بيروت 1 

م دار الكتب العلمية   . ييض القدير شرح الجامع الصغير المناوي تا: تصحيا ا مد عبدالس 75
 .1994  1بيروت   

 مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي    عداد وتقديم  محمد عبد .القاموس المحيط 76
 .2003  2الر من المرعشلي   دار   ياء الترا  العربي   بيروت  

 .1995لكتاب .براءات أسلوبية في الشعر الحديث د.محمد عبدالمطلب  البيأة المصرية العامة ل77
. بصيدة القناع في الشعر العربي الحديث محمد جميل شلش الموسوعة 78

 .2001( دارالشؤون الثقايية  بغداد 456الصغيرة)
.بصيدة القناع في الشعر العربي المعا ر_تحليل الظاررة_عبدالر من بسيسو المؤسسة العربية 79

 .1988  1للدراسات والنشر  بيروت  
ن :الكتابة والشعر  أبو ر ل العسكري  تحقي  علي محمد البجاوي   ومحمد كتاب الصناعتي. 80

   دار الفكر العربي   القاررة )ب .ت(.2أبو الف ل  برا يم   
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 .1988  3. كشف الخفاء   العجلوني دار الكتب العلمية  بيروت  81
 .1956رز(  دار  ادر   بيروت 711  ابن منظور ).لسان العرب 82
 ت النبوية الشريف الرضي تحقي  وشرح قه محمد الزيتي منشورات مكتبة بصيرتي بم..المجازا83
   2. مجمع األمثال العامية البغدادية وبصصبا د.محمد  ادي زلزلة دار اإلرشاد بيروت  84

2006 . 
        ابن األثير  تحقي  محمد محي الدين عبد الحميد  المكتبة العصرية   بيروت   المثل السائر. 85

 رز.1420
.مدخل لجامع النص مع مقدمة خص ببا المؤلف الترجمة العربية  جيرار جيني   ترجمة 86

 .1986  2عبدالر من ايوب دار توبقال للنشر  المغرب   
  دار دمش  للطباعة 1في جميع مواد اللغة العربية وشواردرا  نباد تكريتي   .المرجع الكامل 87

 .1989م  والنشر والتوزيع   مطبعة الشا
المستطرف في كل فن مستظرف  لابشيبي تا د.درويش الجويدي المكتبة العصرية للطباعة . 88

 .2004والنشر   بيروت 
نقدية من الترا  األدبي العربي   محمد عزام  منشورات وزارة الثقافززة السورية   .مصطلحات 89

 .1995دمش   
 .2002 دار الغدير  بم  1مظفر النواب  ياته وشعر   بابر ياسين    . 90
المعارضة الشعرية عتبات التناص في القصيدة المغربية   دار أبي ربراي للطباعززة . 91

 .2008  الربا   1والنشر  
العربية في اللغة واألدب  مجدي و بة وكامل المبندس  مكتبة لبنان  . معجم المصطلحات 92

 .1979بيروت 
رز(  تا شباب الدين بن عمر   دار الفكر   395ارس)معجم المقاييس في اللغة   ابن ف. 93

 .1998  2بيروت   
 .1983. معجم ما استعجم البكري ا ندلسي  تا وضبط:مصطفى السقا عالم الكتب   بيروت  94
مفبوم التناص خصو ية التو يف في الشعر اإلس مي المعا ر بالمغرب  د.المختزار . 95

 لدار البي اء.  مط النجاح الجديدة ا1الحسني    
منباج البلغاء وسراج األدباء   ازم القرقاجني تحقي  محمد الحبيب بن الخوجة  دار الغرب . 96

 .1986  بيروت 3اإلس مي    
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 .1959. الموازنة بين أبي تمام والبحتري اآلمدي  بيروت   97
ن بسيوني زغلول موسوعة أقراف الحديث النبوي الشريف    عداد وإخراج: أبي راجر السعيد ب. 98

  بيروت   1 كتببا د.عبد الغفار سليمان عبد الغفار البنداري عالم الترا  للطباعة والنشر   
1989. 

  1موسوعة المصطلا النقدي   ت د.عبد الوا د لؤلؤة  المؤسسة العربية للدراسات والنشزر   . 99
 .1993بيروت   

 .1995  بيروت  1  دار الجيل   موسوعة أمثال العرب   عداد  ميل بديع يعقوب. 100
.ميخائيل باختين المبدأ الحواري  تزفيتان تودوروف  ت فخري  الا المؤسسة العربية 101

 .1996للدراسات والنشر  بيروت 
 .1418.نحو  نقا  التاريب ا س مي   سن بن فر ان المالكي مؤسسة اليمامة الصحفية 102
 رز.1412  1الشيب محمد عبد  دار الذخائر بم   نبج الب غة خطب ا مام علي  شرح .103
 وييات ا عيان وانباء ابناء الزمان ابن خلكان تا ا سان عباس دار الثقافة   لبنان. .104
رز(  تحقي  366. الوساقة بين المتنبي وخصومه  القاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني )105

 شورات المكتبة العصرية   بيروت)ب .ت(.محمد أبو الف ل  برا يم   وعلي محمد البجاوي  من
 .1983يتيمة الدرر الثعالبي شرح وتحقي  محمد مفيد بمحية دار الكتب العلمية  بيروت  .106

                    
 :الدوريات

 د.أ مد قعمه  لبي مجلة الموبف أشكال التناص الشعري شعر البياتي أنمو جا. 1
 .2007 شبا 430ش  عاألدبي  عن اتحادالكتاب العرب بدم

بنية الندب)في مثل حنو الزوبعة(،حاتم الصكر،جريدة الجمهورية، ع  .2

 . 1989أيلول،/7308،21

التناص ومفبوم التحويل في شعر محمد عمران   مفيد نجم  مجلة الموبف  .3
 .1997تشرين ثاني  319األدبي تصدر عن اتحاد الكتاب العرب بدمش    ع 

 فاعل  ي   د.علي جعفر الع ي   جريدة األنوار.الحاضر والماضي في ت.4
ر لة التنا ية الى النقد العربي القديم  معجب العدواني دراسة منشورة في شبكة المعلومات  .5

 .العالمية )ا نترن (
.بصيدة القناع براءة نقدية لبعض نما جبا في الشعر العرابي المعا ر علي 6

 .1987( 11،12 داد مجلة األب م ع)
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.القناع في الشعر العربي المعا ر مر لة الرواد د.عبدالرضا علي مجلة آداب 7
 .1983  7المستنصرية ع 

المفاربة في شعر ا مد مطر , د. ثائر عبد المجيد العذاري , جريدة األديب ,عن .8
 ا25,  143مركز تنوير للدراسات والبحو  التنموية , بغداد , السنة الرابعة , العدد 

 .2007ا نيسان
النص بو فه  شكالية رارنة في النقد الحديث   فاضل ثامر   مجلة األب م  ع . 9
 .1992 س  4_ 3

 شعراء العراي ليسوا أبل ريادة   عبدا لمنعم جبار عبيد  مجلة ثقافتنا تصدر عن. 10
 .2008_2007  5وزارة الثقافة العرا ية ع 

راشد الغيث   وليات الجامعة شعر العدواني في مرايا بعض معا ريه  د.نسيمة . 11 
الكويتية  الحولية الخامسة عشر  تصدر عن مجلس النشر العلمي  جامعة الكوي   

 .1995الرسالة المائة  
 الدوريات االجنبية:

1. Le ngendrement de la formula ,Julia kristeva, Tel Quel 
,French,1969, 37  

 
 الرسائل واألطروحات الجامعية:

رز( محمد شبززاب 422_92آن في الشعر األندلسي منذ الفتا  تى سقو  الخ فة ).أثر القر 1
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abstract 
 
Title of thesis:intertextuality in Ahmad Mattar’s  poetry 
Introduced by  Abdul-muneam Jabbar Obaid 
 
The research of (intertextuality) in the poetry is considered one of the 
important studies that refers to the poet’s originality, the depth of his culture 

and the good use to the different elements in his intertextuality . 
The nature of the creator is joined with previous creations works .we do not 
fined a music piece dislike all music or painting dislike the all. 
As the human can not form his world  alone without the influence of his 
society .as well as he cant make his creation separately . he need to previous 
creations in order to be in high spirit  of creation . 
Ahmad  Matter is a poet has large presence  in the modern Arabic poetry 
.the poet represent the extent for the pioneers period in contemporary 
Arabic poetry .he has a group of poetic works which  get about five 
hinderers  pages and  the (intertextuality) is available in his poetry from 
different resources such as Quran,poetry,and  prose . 
Intertextuality with Quran can be divided into three parts: 
1.dirct Quranic which is not modification. 
2.dirct Quranic which is modification. 
3.indirect Quranic which is modification. 
We study this phenomenon on tow levels ,the first is called (Thurea of the  
text ) that explain the text .and will be the key for it.the second is called 
(main structure) that represent the poem . intertextuality with Quran is so 
much in his poetry . 
 
Intertextuality with poetry that deals with the ancient Arabic and 
contemporary Arabic poetry .he benefits from both equality .he choose the 
famous lines and the meanings which is closed for himself and his Subject. 
 

Intertextuality with pros was very various such as prophet talking 
,popular story,speech,song,poletical speech,athletic. Either the shapes of 
intertextuality are three : 
1.external intertextuality 
2.enternal intertextuality 
3.musical intertextuality, he was very distinctive in this style . 
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intertextuality is found greatly in all kinds of poetry .we can not imagine 
any  text or poem without intertextualiy .no one has the ability to create 
anew thing as a pure . 
The linguistic concept of text  don’t join with denotation meaning  at  the 

Arab because it depend  on the a appearance and height and the concept of  
the text as a web in a west. 
The theft , quotation , object and  implication  don’t represent the roots  for 

intertextuality concept. 
The origin of intertextuality in the modern concept is considered a western 
in its originality .the method to deal with the text and its resources is called 
(Altabanin ) that means the  difference among  strictures. 
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