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﴿اإلهــداء﴾
أىدي ثمرة ىذا الجيد إلى أعز ما أممؾ في الدنيا والتي ضحت بالكثير ،إلى الحب والطيارة
«أمي» حفظيا ا﵀ ،إلى أبي وأخواتي الحبيبات واخوتي الكراـ وزوجاتيـ.
إلى شموع العائمة 6يوسؼ ،ىاجر ،موسى ،محمد أميف.
إلى األستاذة المشرفة أوديحات التي تابعتنا طيمة ىذا العمؿ.
إلى لعريبي مخموؼ الذي لـ يقصر معنا في إنجاز ىذا العمؿ ونتمنى لو كؿ الخير في ىذه الحياة.
إلى كؿ الصديقات 6نعيمة ،وىيبة ،ميدية ،حفيظة ،دليمة ،رقية والى كؿ مف يحبنا ونحبو ولـ يسعنا
أف نذكر اسمو.
إلى كؿ مف ساعدنا مف قريب أو مف بعيد حتى ولو بابتسامة أو كممة طييبة.

و﵀ الحمد والشكر والثناء الجزيؿ عمى ما منا بو عمينا قبؿ وبعد كؿ شيء

نصيـــــرة

﴿اإلهــداء﴾
الحمد ﵀ الذي ال يحمد عمى النعمة سواه والصبلة والسبلـ عمى مف عظمو واصطفاه رحمة
لمعالميف محمد صمى ا﵀ عميو وسمـ.
أىدي ثمرة ىذا الجيد إلى التي فتحت عيني عمى وجييا ولمست الراحة في حجرىا وأخذت الحناف
مف بيف أحضانيا حتى سيرت الميالي وتعبت السنيف ألرتاح ،وضحت بالكثير ألنجح إلى«أمي»
أطاؿ ا﵀ في عمرىا.
إلى أحف وأكبر قمب في الدنيا إلى صاحب الفضؿ الجزيؿ والدعـ الكبير ،إلى مف يقدس العمـ
ويشجع طالبو «أبي» أطاؿ ا﵀ في عمره.
إلى إخوتي وأخواتي ودلوعة العائمة أسماء.
إلى كؿ األىؿ واألقارب دوف استثناء.
إلى األستاذة المشرفة أوديحات التي أعطتنا مف وقتيا الكثير ولـ تبخؿ عمينا بالدعـ والتوجيو.
إلى كؿ الصديقات 6نعيمة ،ميدية ،حفيظة ،نصيرة.

وهيبـــــــة

مقـ ّذمة

المق ّذ
قدّمة :
رؽ مشاعر اإلنساف
يعبر عف ْا ّ
ّ
يعد األديب أو ال ّشاعر ضوءا كاشفا في حياتناّ ،
ألنو ّ
الحؽ،
لمنفوس والقموب ،فييدييا ويي ّذبيا إذا كاف يحمؿ رسالة األدب
ّ
ويقدـ ّ
المختمفةّ ،
الزاد الخالص ّ
ويحرفيا إذا كاف
الصادؽ ،وقد يظ ّؿ القموب
رسالة الكممة ّ
الطيبة والوعي المبصر بفضؿ إحساسو ّ
ّ
ىدفو الوحيد مف وراء كتاباتو التّكسب وربح الماؿ.
فال ّشاعر في ىذه الحياة تجبره بعض القضايا عمى إقحاـ نفسو فييا والتّقصي عنيا خاصة
المادية أو الفكرية مف
مس الجانب اإلنساني ،لذلؾ نجده يسعى بك ّؿ قواه وطاقاتو سواء ّ
إذا كانت ت ّ
ْاجؿ الوصوؿ لتحقيؽ حياة أفضؿ وذلؾ بإبراز العيوب الموجودة في الببلد والعباد ،بيدؼ مناقشتيا
وطرح حموؿ لمقضاء عمييا.
أي عصر مف العصور مف أف يرجع ويستعيف بالتّراث
وال
ألي شاعر كاف ،وفي ّ
مناص ّ
ّ
حد سواء وذلؾ لبلستفادة
ألنو بمثابة المنبع الّذي ينيؿ منو األدباء وال ّشعراء عمى ّ
الّذي ينتمي إليو ّ
مف ذخائره.
الدراسات الحديثة الغر ّبية والعر ّبية ،عرؼ الخطاب
وفي ظ ّؿ تبمور مفيوـ التّناص في ّ
الداللي ال
النصية عمى المستوييف التّشكيمي و ّ
ال ّشعري الجزائري المعاصر جممة مف التّفاعبلت ّ
السابقة كمّيا ،واّنما تعيد تنظيميا وبناءىا بإبراز بعض العناصر واخفاء البعض
تستدعي التّجارب ّ
النص األسطوري
منيا ،وىذا كمّو بفضؿ قدرة ال ّشاعر اإلبداعية عمى االنفتاح بشعره سواء عمى ّ
والتّاريخي ،وكذلؾ عمى الخطاب ال ّشعري القديـ والحديث باإلضافة إلى القرآف الكريـ الّذي يمثّؿ
المرجعية البكر لم ّشاعر الجزائري القديـ والمعاصر.
دستور البشرّية األعظـ ،و
ّ

أ

المق ّذ
فالنص
مة ّ

السابقة لو ىذا
ال ّشعري ال يقؼ وحيدا كنتاج فردي معزوؿ ،بؿ يرتبط ّ
بالنصوص ّ

النصوص األخرى يش ّكؿ شبكة مف عبلقات التّناص ،ىذا األخير كاف
الراىف و ّ
االرتباط بيف ّ
النص ّ
نقطة بحثنا.
أما عف سبب اختيارنا ليذا الموضوع الموسوـ بػ" تجمّيات التّناص في شعر عقّاب بمخير"
ّ
يعود لعدة أسباب نذكر منيا6
الدارسيف إلى ال ّشعر
الدراسات الّتي تتناوؿ ال ّشعر الجزائري ،واتّجاه العديد مف ّ
 نقص ّالمشرقي (مصر ،لبناف ،سوريا)...
خاصة في تشكيؿ ال ّشعر الجزائري
عامة وال ّشعري
ّ
 تبييف مدى إسياـ العامؿ الثّقافي ّالمعاصر.
النصوص األدبية
النص ال ّشعري الجزائري المعاصر مع ّ
 تبييف مدى تفاعؿ ّ(السابقة لو أو المتزامنة معو) ،وابراز كيفية استمياـ ال ّشاعر الجزائري مف
(ال ّشعريةو ّ
النثرية) الغائبة ّ
النص القرآني والتّراث العربي.
ّ
النص الحاضر،
النص الغائب في ّ
 وبذلؾ نستطيع التّساؤؿ عف المظاىر الّتي يتمظير بيا ّالنصوص الغائبة؟
وكيؼ تعامؿ ال ّشاعر عقّاب بمخير مع ّ
النصوص المقروءة؟ وىؿ استطاع خطابو ال ّشعري أف يثمر
وما ىي طرؽ توظيفو ليا في ّ
بإنتاج معاف جديدة؟
النص الحاضر ،والمنيج التّحميمي لتوضيح
وقد اتّبعنا في ىذه ّ
الدراسة المنيج الوصفي لموقوؼ عمى ّ
النص الغائب.
النص الحاضر مع ّ
مدى تعامؿ ّ
مقدمة ،وثبلثة فصوؿ وخاتمة.
مقسما إلى ّ
ومف ذلؾ جاء بحثنا ّ

ب

المق ّذ
مة
األول
فالفصل ّ

تطرقنا فيو إلى مفيوـ
جاء بعنواف 6مفيوـ التّناص في ّ
الدراسات ّ
النقدية والّذي ّ

النقاد الغر ّبييف الّذيف ساىموا في
التّناص لغة واصطبلحا ،كما تناولنا فيو أيضا التّناص عند بعض ّ
لمنص األدبي
بمورة ىذا المصطمح ونذكر منيـ 6باختيف الّذي ّ
يعد ّأوؿ مف أ ّكد عمى الطّابع الحواري ّ
وتعددية األصوات فيو ،وكذلؾ جوليا كريستيفا الّني يعود ليا الفضؿ في تسمية مصطمح التّناص،
ّ
قضية
بالنقد القديـ مرّكزيف في ذلؾ عمى
وفيما بعد ّ
النقد العربي بدءا ّ
تحدثنا عف التّناص في ّ
ّ
النقاد العرب أمثاؿ 6القاضي الجرجاني وابف األثير.
السرقات ال ّشعرية الّتي أخذت الكثير مف جية ّ
ّ
متطرقيف في ذلؾ إلى ثبلثة أعبلـ
وصوال إلى الجيود العر ّبية الحديثة حوؿ ىذه الظّاىرة (التّناص)
ّ
محمد بنيس ،وصبلح فضؿ.
طالعونا بقراءات ّ
محمد مفتاحّ ،
متميزة لمفيوـ التّناص وىـ كالتّاليّ 6
أما الفصل الثّاني جاء تحت عنواف 6نظرّية التّناص والّذي تناولنا فيو مجموعة مف
ّ
العناصر وىي كاآلتي 6أنواع التّناص ،مظاىره ،وآلياتو.
أما الفصل الثّالث فجاء بعنواف 6تجمّيات التّناص في شعر عقّاب بمخير ،حيث تناولنا فيو
ّ
تناص شعر عقّاب بمخير مع ك ّؿ
(الديني ،التّاريخي ،األسطوري ،األدبي) ،وكيؼ
أنواع التّناص ّ
ّ
نوع مف ىذه األنواع المذكورة.
النتائج الّتي
تتضمف المحاور
وخمص بحثنا إلى خاتمة
ىـ ّ
ّ
ّ
األساسية الّتي تناولتيا دراستنا وْا ّ
أىميا 6القرآف الكريـ ،لساف
ّ
توصمنا إلييا وقد اعتمدنا في ذلؾ مجموعة مف المصادر والمراجع ّ
العرب البف منظور ،ديواف التّحوالت ،وديواف بكائيات األوجاع وصيد الحيرة في زمف الحجارة
النقدي والببلغي لعبد القادر بقشي،
السؤاؿ
لمحمد بنيس ،التّناص في الخطاب ّ
لعقّاب بمخير ،حداثة ّ
ّ
وجماليات التّناص ألحمد جبر
وجمالياتو في ال ّشعر الجزائري المعاصر لجماؿ مباركي،
التّناص
ّ
ّ
شعث وغيرىا مف المصادر والمراجع الّتي اعتمدنا عمييا في إتماـ بحثنا.
الصعوبات الّتي واجيتنا في دراستنا ىذه نذكر6
ومف ّ
ت

المق ّذ
الدراسات التّطبيقية في شعر عقّاب بمخير.
مة قمّة ّ قمّة دواويف عقّاب بمخير وانعداميا في العديد مف المكتبات.الزمبلء الّذيف ساعدونا مف
نتقدـ بجزيؿ ال ّشكر والعرفاف لك ّؿ األساتذة و ّ
في األخير ال يفوتنا أف ّ
أحسنا فمف فضؿ ا﵀ ونعمو ،واف كاف دوف ذلؾ المّيـ
قريب أو مف بعيد في إنجاز ىذا العمؿ ،فإف
ّ
ّأننا حاولنا.

ث

الدراسات ال ّنقدية.
األول :مفهوم التّناص في ّ
الفصل ّ
 .1مفيوـ التّناص6
 .1.1التّناص لغة.
 .1.1التّناص اصطبلحا.
الدراسات األولى لمتّناص6
ّ .1
 .1.1البدايات الغر ّبية.
 .1.1البدايات العر ّبية6
النقد العربي القديـ.
أ-في ّ
ب-الجيود العر ّبية الحديثة6
محمد مفتاح.
ّ -1
محمد بنيس.
ّ -1
 -3صبلح فضؿ.

الفصل األ ّول

الدراسات ال ّنقدية:
مفهوم التّناص في ّ

-1مفيوـالتّناص:
 -1.1التّناص لغة:
جاء في لساف العرب "البف منظور"
النصي 6عظـ العنؽ ويقاؿ ىذه الفبلة أرض كذا ونواصييا أي
تناصيني :أي تنازعني وتباريني و ّ
ّ
نتّصؿ بيا.
تناصا القوـ ازدحموا
ص:
ّ
 تنا ّالرياح.
ّ
تقربت حتّى يعمؽ بعضيا ببعض عند ىبوب ّ
تناصت األغصافّ 6
الرجبلف 6تسابقا في البروز ورفعة المقاـ.
تناص القوـ ازدحموا
تناص:
ّ
ّ
ّ
تناصا ّ
تناصت ببلدىـ كاف بعضيا متّصبل ببعض.
ّ

()1

-1.1التّناص اصطالحا:
األدبية المعاصرة ،محافظا عمى المدلوؿ
يظير مصطمح التّناص في ّ
الدراسات ا ّلنقدية و ّ
«
النصوص ،وتدافعيا في مكاف ىندسي
المرة يرّكز عمى تراكـ ّ
المّغوي القديـ نفسو-تقريبا -لكف ىذه ّ

األوؿ
النصوص فيما بينيا ،وتتعالؽ لتخمؽ مف ّ
حي از مف بياض الورؽ ،حيث تقترب ّ
يشغؿ ّ
النص ّ
الكمية وحدات
الصورة ّ
نص آخر ،لتتش ّكؿ مجريات "التّناص" مف خبلؿ تفكيؾ ّ
نصا ثانيا يتشظّى في ّ
ّ
»()2

الكمية.
الصورة ّ
جزئية أو مف خبلؿ ّ
الصور الجزئية لبناء ّ
عممية اقتناص ّ

 -1ينظر ،ابف منظور ،لساف العرب ،دار صادر ،ط ،1المجمّد العاشر ،1511 ،ص.14

وجمالياتو في ال ّشعر الجزائري المعاصر ،إصدارات رابطة اإلبداع الثّقافية ،الجزائر،
 -2جماؿ مباركي ،التّناص
ّ
ص.114
7

الفصل األ ّول

الدراسات ال ّنقدية
مفهوم التّناص في ّ

النصوص
النقاد المعاصروف مصطمح "التّناص" كأداة ووسيمة إجرائية لنقد ّ
وقد استعمؿ ّ
«
عممية استعادة
واقتحاـ عوالميا الثّقافية و
الجمالية ،إذ أصبحت اإلنتاجية المعاصرة في -أغمبياّ -
ّ

أف قطاعا كبي ار
لمجموعات مف ّ
النصوص القديمة ،في شكؿ خفي أحيانا وجمي أحيانا أخرى ،بؿ ّ
يتـ لو النّضج الحقيقي إالّ
مف ىذا اإلنتاج ال ّشعري ّ
يعد تحويرات لما سبقو ،ذلؾ ّ
أف المبدع أساسا ال ّ
» ()1
نص ال ينشأ مف
السابؽ عميو في مجاالت اإلبداع المختمفة  .وىذا يعني ّ
أف ك ّؿ ّ
باستيعاب الجيد ّ

نصا جديدا
فراغ واّنما ينبني انطبلقا مف تفاعمو مع نصوص مختمفة سابقة لو ،فالمبدع حتّى ينتج ّ
متكامبل عميو أف يكوف عمى دراية بيذه األخيرة ،لكي يأخذ وينتقي منيا ما يتناسب ويتبلءـ مع
نص سابؽ لو كما ىو (لفظا ومعنى) أو ّأنو يكتفي
نصو ،فقد يكتفي مثبل بأخذ بيت شعري مف ّ
ّ
نصو.
ثـ يقوـ بتوظيفو في ّ
بأخذ المعنى لوحده ،أو المّفظ لوحده ّ
الدراسات األولى لمتّناص:
ّ -1
الغربية:
 -1.1البدايات
ّ
أشار "دي سوسير" (- )1513-1413حسب ما يذكره نيمة فيصؿ في دراسة لو سنة
يحدد المصطمح وذلؾ مف
الدراسة ،بحيث لـ ّ
يتعمؽ في ىذه ّ
 1595إلى مفيوـ التّناصّ ،
لكنو لـ ّ
» ()2

«
مجرد كممة .
النص مكوكب تبنيو
إف سطح ّ
خبلؿ قولوّ 6
وتحركو نصوص أخرى حتّى ولو كانت ّ
ّ

» ()3

أف الكممة ال تكوف وحدىا .
تنبو ىذا الباحث المّغوي «إلى
فقد ّ
الخاصية التّفاعمية لمّغة حيث أثبت ّ
ّ
فمعنى الكممة ال يفيـ إالّ مف خبلؿ سياقيا العاـ داخؿ الجممة.

 -1نفسو ،ص.115 ،114

 -2منير سمطاف" ،التّضميف والتّناص"(وصؼ رسالة الغفراف لمعالـ اآلخر نموذجا) ،منشأة المعارؼ ،اإلسكندرّية،
 ،1992ص.24
3
وتطبيقية) ،إفريقيا ال ّشرؽ ،المغرب،
النقدي والببلغي (دراسة نظرّية
 عبد القادر بقشي ،التّناص في الخطاب ّّ
 ،1993ص.14

8

الفصل األ ّول

الدراسات ال ّنقدية
مفهوم التّناص في ّ

وبعد ىذا اإلرىاص الّذي يشير إليو "دي سوسير" ،يأتي التّطور الفعمي لممصطمح عمى يد
األوؿ لو ،حيث يعتبره البعض «المدخؿ الطّبيعي
الروسي "ميخائيؿ باختيف" ،الّذي ّ
ّ
يعد المنظّر ّ
» ()1

لمتّناص .

» ()2

«
لمنص األدبي .
ألنو ّأوؿ مف أ ّكد عمى الطّابع الحواري ّ
ّ

أف التّفكير
وىذا يعني ّ

«
تتجسد
حي مع فكرة أخرى
اإلنساني ّ
ّ
بالنسبة إليو ال يغدو صحيحا ،وال ّ
يتحوؿ إلى فكرة إالّ باحتكاؾ ّ

يعبر عنو الخطاب ،فك ّؿ لفظة تنتج عف اآلخر تدخؿ في
في صوت اآلخريف ،أي في الوعي الّذي ّ
» ()3

فإنو يصعب إدراكيا والجواب عنيا .
معيف ،واالّ ّ
سياؽ ّ

نص ىو في حوار دائـ
وىذا يعني ّ
أف ك ّؿ ّ

مع نصوص أخرى.
«
المتعددة
الرواية
ّ
تحدث "باختيف" أيضا عف ّ
كما ّ
الرواية فذكر ّ
أف ّ
تعدد األصوات في ّ

النظر المتباينة الّتي
األصوات ىي الّتي ال
أي محاولة لمتّنسيؽ أو التّوحيد بيف وجيات ّ
تتضمف ّ
ّ
تعبر عنيا ال ّشخصيات المختمفة ،وال يمتزج وعي ىذه ال ّشخصيات المختمفة بوعي المؤلّؼ ،أو تذعف
ّ
ال ّشخصيات لوجية نظره ،بؿ تظ ّؿ محتفظة بتكامميا واستقبلليا ،فيي ليست موضوعات لكممة
»()4
ألف لك ّؿ وجية نظره
الدالة في الوقت نفسو
المؤلّؼ فحسب ،بؿ ذوات فاعمة ليا كممتيا المباشرة ّ
ّ

الخاصة بو.
ّ
النص األدبي وحالة
وقد
توصؿ "باختيف" إلى ك ّؿ ىذا مف خبلؿ عقده لمقارنة بيف حالة ّ
ّ
الرسمية والثّقافة ال ّشعبية،
الميرجاف أو الكرنفاؿ  Carnavalالّتي يختمط فييا ك ّؿ شيء 6الثّقافة ّ

 -1منير سمطاف" ،التّضميف والتّناص" (وصؼ رسالة الغفراف لمعالـ اآلخر نموذجا) ،ص.24
2
وتطبيقية) ،ص14
النقدي والببلغي"( ،دراسة نظرّية
 عبد القادر بقشي" ،التّناص في الخطاب ّّ

3
الدار البيضاء ،المغرب ،بيروت ،لبناف،
 فاطمة البريكي ،مدخؿ إلى األدب التّفاعمي ،المركز الثّقافي العربيّ ،ط ،1992 ،1ص.143

 -4نفسو ،ص.141 ،142
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الفصل األ ّول

الدراسات ال ّنقدية
مفهوم التّناص في ّ

()1
متغير
الدنيا ،وىذه ىي بالفعؿ حالة التّناص.
الثّقافة العميا والثّقافة ّ
ألف ّ
النص ليس ثابتا واّنما ىو ّ
ّ

عدة ثقافات.
ومتجدد ومنفتح عمى ّ
ّ
«
النص المغمؽ ،إذ
وفي ظ ّؿ صورة الكرنفاؿ المفتوح الّذي تتداخؿ فيو األشياء تنتقي فكرة ّ
» ()2
فالنص ليس لو معنى
النص عف طريؽ تفسير نيائي محكوـ عميو بالفشؿ
ّ
ك ّؿ محاولة إلغبلؽ ّ

القراء وتفسيراتيـ« .مف ىنا يخمص "باختيف" إلى
ّ
يتغير ّ
محدد ونيائي ،واّنما معناه ّ
بتغير وجية نظر ّ
» «
لنص آخر إلى ما ال نياية ،جديمة لنسيج الثّقافة
نص نقي ّ .
نص صدى ّ
إف ك ّؿ ّ
استحالة وجود ّ
» ()3
متمدد ومفتوح،
ذاتيا
نص ّ
نص ّ
بمعنى ّ
نصا منغمقا عمى نفسو ،بؿ ىو ّ
بالنسبة إليو ليس ّ
أف ك ّؿ ّ

ومشبع بآثار نصوص مختمفة.
ّ
«
ونبو إلى
وقد رصد "مارؾ أنجينو" استعماؿ مصطمح التّناص في الخطاب ّ
النقدي الجديدّ ،

بالروسية،
مبلمح التّناص في نقد "باختيف" واف لـ يستعمؿ كممة تناص وال ّ
أي كممة أخرى تقابمو ّ
» ()4

"الماركسية وفمسفة المّغة" (. )9191
ولكنو ذكر مصطمح "تداخؿ" في كتابو
ّ
ّ

السوفيات في مجاؿ العموـ
أما "تدوروؼ" فرأى ّ
أىـ المف ّكريف ّ
ّ
أف "باختيف" كاف مف ّ
اإلنسانية ،وأكبر منظّر لؤلدب في القرف العشريف.

()5

فيو ّأوؿ مف بمور مصطمح التّناص كمفيوـ

النصوص األدبية تقيـ حوا ار
أف ّ
والّذي يعني عنده عبلقة بيف ّ
النصوص تحدث بكيفيات مختمفة ،أي ّ
بينيا.
1
المحدبة مف البنوية إلى التّفكيؾ ،سمسمة عالـ المعرفة ،المجمس الوطني لمثّقافة
حمودة ،المرايا
ّ
 ينظر ،عبد العزيز ّوالفنوف واآلداب ،الكويت ،1554 ،ص.313

 -2نفسو ،ص.313

3
الصفحة نفسيا.
 نفسوّ ،4
النشر
 نور ّالنقد العربي الحديث) ،ج ،1دار ىومة لمطّباعة و ّ
السد ،األسموبية وتحميؿ الخطاب (دراسة في ّ
الديف ّ
والتّوزيع ،الجزائر ،1919 ،ص.193
5
لمنشر والتّوزيع ،ط،1993 ،1
النصي" (مقامات الحريري نموذجا) ،دار اليدى ّ
 ينظر ،عمر عبد الواحد "التّعمؽ ّص.23

10

الدراسات ال ّنقدية
مفهوم التّناص في ّ

الفصل األ ّول

» ()1

«
النصية المتداخمة .
يعد أيضا ّأوؿ مف صاغ نظرّية حوؿ ّ
كما ّ
تعدد القيـ ّ

ولكف مصطمح التّناص ولد عمى يد "جوليا كريستيفا" عاـ 9191ـ ،الّذي استنبطتو ىي
فرضية وجود حوار دائـ
األخرى مف "باختيف" في دراسة لديستويفسكي ،وبنت نظرّيتيا القائمة عمى
ّ
النصوص المختمفة الّتي نادى بيا ،وقد كاف لكريستيفا الفض ػ ػػؿ في اشتق ػ ػ ػ ػ ػػاؽ مصطم ػػح التّناص
بيف ّ
رسميا مف خبلؿ مقالتيف نشرتيما في مجمّة (تيؿ كيؿ) ) ،(Telquelحيث حممت المقالة
وترويجو
ّ
()2

الرواية" واحتوت عمى ّأوؿ استخداـ لممصطمح.
األولى عنواف "الكممة ،الحوارّ ،

أما المقالة الثّانية
ّ

«
نص ما،
فيي ّ
وعرفتو بقوليا 6تقاطع ببلغات في ّ
"النص المغمؽ" ،قامت فييا بتحديد التّناص بدقّة ّ
» ()3

مأخوذ مف نصوص أخرى» وفي تعريؼ آخر تقوؿ«6تعديؿ نصوص سابقة أو متزامنة .

فك ّؿ

نص ينشأ دائما مف نصوص سابقة أو معاصرة لو.
ّ
نص استعممت فيو كريستيفا كممة "التّناص" ،وفي عاـ  9191نشرت
يعتبر ىذا المقاؿ أقدـ ّ
قدمت فيو المفيوـ بصيغة أكثر تجريدا عمى ّأنو تحويؿ أو نقؿ لنظاـ مف
كتابيا"ثورة المّغة ال ّشعرية" ّ
العبلمات أو أكثر إلى آخر.

()4

تحويميا مشتركا لموحدات المنتمية
وفي عاـ  9199ذكرت تعريفا آخر لمتّناصوتعتبره «تقاطعا
ّ
» ()5

إلى نصوص مختمفة .

نصا مف غير عبلقة تربطو مع نصوص
بمعنى ْاّنو ال يمكف أف
نتصور ّ
ّ

1
النص الغائب (تجمّيات التّناص في ال ّشعر العربي) ،منشورات اتّحاد الكتّاب العرب ،دمشؽ ،سوريا،
محمد ّ
عزاـّ ،
 ّ ،1991ص.15

 -2ينظر ،تيفينساميوؿ" ،التّناص ذاكرة األدب" ،ترجمة نجيب غزراوي ،منشورات اتّحاد الكتّاب العرب ،دمشؽ،
سوريا ،1993 ،ص.5
3
الصفحة نفسيا.
 نفسوّ ،4
النصي"( ،مقامات الحريري نموذجا) ،ص.21
 ينظر ،عمر عبد الواحد" ،التّعمؽ ّ5
العامة لمكتّاب ،1991 ،ص.391
 ّمحمد جاد ،نظرّية المصطمح ّ
النقدي ،الييئة المصرية ّ
عزت ّ

11

الدراسات ال ّنقدية
مفهوم التّناص في ّ

الفصل األ ّول

نص ينبني انطبلقا مف ىذه األخيرة« .وبيذا التّصور لمتّناص استطاعت "كريستيفا" أف
أخرى ،فك ّؿ ّ
لغوية (إشارّية
نقدية جديدة ،تؤ ّكد انفتاحية ّ
لغوية وغير ّ
النص األدبي عمى عناصر ّ
تقترح رؤية ّ
» ()1

ورمزّية) .

السيمياء ليكوف
تأسس عمى يد "جوليا كريستيفا" في حقؿ ّ
وىكذا يكوف مصطمح التّناص قد ّ
يحرؾ آلية الكتابة.
رم از جديدا ّ
النقد الغربي المعاصر الّذيف أعطوا
أىـ أعبلـ ّ
كما يبرز "جيرارجينيت" أيضا كواحد مف ّ
اىتماما ليذه المسألة.
العبلقاتالنصية الّتي
«فقد حاوؿ مف خبلؿ كتابو أطراس  Palimpsestesرص ػ ػ ػ ػ ػػد جميع
ّ
» ()2

النصوص أف تأخذىا في حوار بعضيا مع البعض اآلخر
بإمكاف ّ

حيث عني عناية كبيرة بما

«
نصا يتعالؽ مع نصوص أخرى بشكؿ
اسماه "التّعالي ّ
النصي" الّذي يعني عنده "ك ّؿ ما يجعؿ ّ
» ()3

مباشر ،أو ضمني" .

النصي فيما يمي6
وقد ّ
حدد أنماط التّعالي ّ

«
السرقة...
نصيف أو أكثر ،كما يتجمّى في االستشياد ،والتّمميح و ّ
 -9التّناص :وىو العبلقة بيف ّ

 -9الميتانص) (Metatextualitéأو ما وراء ال ّنص :وىو عبلقة التّعميؽ الّذي يربط نصا
يتحدث عنو دوف أف يذكره.
بآخر ّ
ونص أسفؿ ،وىي عبلقة تحويؿ
نص أعمى
ّ
 -3ال ّنص األعمى :وىو العبلقة الّتي تجمع بيف ّ
ومحاكاة.
المقدمات،
عية ،و ّ
 -1المناص ) :(Paratextualitéونجده في العناويف ،والعناويف الفر ّ
الناشر...الخ
الصور ،وكممات ّ
والخواتيـ ،و ّ
1
وتطبيقية) ،ص.15
النقدي والببلغي (دراسة نظرّية
 عبد القادر بقشي ،التّناص في الخطاب ّّ
 -2نفسو ،ص.11
3
النص الغائب (تجمّيات التّناص في ال ّشعر العربي) ،ص.29
محمد ّ
عزاـّ ،
ّ -

12

الفصل األ ّول

الدراسات ال ّنقدية
مفهوم التّناص في ّ

ويتضمف مجموعة
النمط األكثر تجريدا وتضمينا،
 -5جامع ال ّنص أو"معمارية ال ّنص" :وىو ّ
ّ
»)1(.

نص عمى حدى في تصنيفو كجنس أدبي 6رواية ،شعر،...الخ
الخصائص الّتي ينتمي إلييا ك ّؿ ّ
نص.
النص يتعمّؽ ّ
أف جامع ّ
بمعنى ّ
بالنوع األدبي الّذي ينتمي إليو ك ّؿ ّ
العربية:
 2.2ــ البدايات
ّ
أ-في ال ّنقد العربي القديم:

النصوص وانفتاحيا عمى بعضيا البعض نقّادنا القدامى ،كما شغمت باؿ
شغمت
قضية تفاعؿ ّ
ّ
«
أف التّناص مف المفاىيـ الحديثة الّتي نجد ليا بعض
المحدثيف اليوـ فقد أشار صبري حافظ إلى ّ
» ()2

اليامة ،في نقدنا القديـ .
المبلمح ّ

«
السرقات
النقاد القدماء بمجموعة مف األبواب ّ
وارتبطت ظاىرة التّناص عند ّ
أىميا ّ
النقدية ّ
» ()3

األدبية

«
النضج الحقيقي إالّ
يتـ لو ّ
ذلؾ ّ
أف المبدع يحمؿ دائما نفحات مف نصوص غيره ،فبل ّ

» ()4
النص ينبني دائما مف نصوص غائبة.
أف ّ
السابؽ عميو ،بمعنى ّ
باستيعاب الجيد ّ

المتقدميف
يتعرؼ عمى ّأياـ العرب وأمثاليـ ويطّمع عمى كبلـ
ّ
فبل يصير ال ّشاعر شاع ار حتّى ّ
»

()5
ألنو«يشحذ القريحة ،ويذ ّكي الفطنة
النقاد العرب القدماء عمى ذلؾ كمّو ّ
المنظوـ والمنثور  ،وقد أ ّكد ّ

«
()6
الجيدة ال يكوف
إف ال ّشاعر الّذي ق ّؿ حفظو لؤلشعار ّ
السياؽّ 6
 ،ويقوؿ ابف خمدوف في ىذا ّ

 -1نفسو ،ص.21 ،29

2
النقد العربي الحديث) ،ص.115
 نور ّالسد ،األسموبية وتحميؿ الخطاب (دراسة في ّ
الديف ّ
3
وتطبيقية) ،ص.39
النقدي والببلغي (دراسة نظرّية
 عبد القادر بقشي ،التّناص في الخطاب ّّ
4
النص الغائب (تجمّيات التّناص في ال ّشعر العربي) ،ص.23
محمد ّ
عزاـّ ،
 ّ5
الصفحة نفسيا.
 ينظر ،نفسوّ ،6
الصفحة نفسيا.
 -نفسوّ ،
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الفصل األ ّول

الدراسات ال ّنقدية
مفهوم التّناص في ّ

» ()1
الجيد المبدع ىو الّذي يطّمع عمى أعماؿ سابقيو مف
شاعرا ،واّنما يكوف ناظما ساقطا  ،فال ّشاعر ّ

نصو ال ّشعري.
ال ّشعراء ويأخذ منيا ما يحتاجو ليوظّفو في ّ
السرقات ال ّشعرية)
كما أشار ابف" رشيؽ القيرواني" في كتابو (العمدة) إلى ىذه الظّاىرة ( ّ
«
تقدمو ،أو يزيد
لكف بتسمية أخرى وىي "التّوليد" وىو أف يستخرج ال ّشاعر معنى مف معنى شاعر ّ

يسمى توليدا وليس باختراع ،لما فيو مف االقتداء بغيره ،وال يقاؿ لو أيضا سرقة إذا
فيو زيادة ،فذلؾ ّ
ويتصرؼ فيو
كاف ليس آخذا عمى وجيو( ،)2فال ّشاعر قد يأخذ معنى مف بيت شعري لشاعر سبقو
ّ
النقاد مجموعة
بحسب ما يخدـ طبيعة موضوعو ،ولرصد ىذه الظّاىرة ومحاولة القبض عمييا أوجد ّ
مف المصطمحات نذكر منيا( التّمميح ،التّضميف ،االقتباس.)...،
النص الحاضر إلى
فالتّمميح يتعمّؽ بالجانب التّحسيني ،ويعتمد عمى ورود إشارات مف ّ
يتـ بيف
النص
الغائب(السابؽ) ،وىذه اإلشارات تر ّ
ّ
تد إلى ّ
ّ
قصة أو مثؿ أو شعر ،...والتّضميف ّ
النص الغائب باقتطاع وأخذ جزء مف البيت ال ّشعري أو البيت بكاممو،
نصيف شعرييف ،فيشار إلى ّ
ّ
()3

أما االقتباس فيو أف يقتطع ال ّشاعر شع ار مف بيت شعري بمفظو ومعناه.
أو أخذ أكثر مف بيتّ ،

تعددت اآلراء حوؿ
النقاد القدماء فقد ّ
السرقات أخذت الكثير مف الجيد لدى ّ
أف ّ
وبما ّ
قضية ّ
ومتوسط» ( ،)4حيث يرى "ابف األثير" مثبل في كتابو (المثؿ
ىذه األخيرة «بيف متحامؿ ومنصؼ
ّ
«
السرقة ّإنما تكوف في
أف باب ابتداع المعاني لـ يوصد ،وال حجز عمى الخواطر ،و ّ
السائر) ّ
أف ّ
ّ

السمخ 6وىو أخذ بعض
المعاني
الخاصة ،و ّأنيا ثبلثة أنواعّ 6
برمتوّ ،
ّ
النسخ وىو أخذ المّفظ والمعنى ّ

1
النقد العربي الحديث) ،ص.115
السد،
 نور ّاألسموبية وتحميؿ الخطاب (دراسة في ّ
ّ
الديف ّ
 -2ابف عمي حسف بف رشيؽ األندلسي القيرواني ،العمدة في صناعة ال ّشعر ونقده ،ج ،1مكتبة الخانجي ،القاىرة،

ط ،1999 ،1ص.212

3
النص الغائب (تجمّيات التّناص في ال ّشعر العربي) ،ص.22
محمد ّ
عزاـّ ،
 ينظرّ ، -4نفسو ،ص.23

14

الفصل األ ّول

الدراسات ال ّنقدية
مفهوم التّناص في ّ

«
أف ال ّشاعر إذا قمب
المعنى ،والمسخ 6وىو إحالة المعنى إلى ما دونو» )1(.كما
توصؿ أيضا إلى ّ
ّ

السرقات ال
يسمى سرقة ،واّنما إصبلح وتيذيب .و ّ
أف ّ
ّ
الصورة القبيحة إلى صورة حسنة ،فيذا ال ّ
» ()2

يمكف الوقوؼ عمييا إالّ بحفظ األشعار الكثيرة الّتي ال يحصرىا عدد...

«
ألف التّراث في نظره
بالسرؽّ ،
باإلضافة إلى ابف األثير نجد القاضي الجرجاني كذلؾ غير مقتنع ّ

توس ًعا كبي اًر،
تصرؼ فيو بعد أف آؿ إليو ،ولذلؾ فيو
ممؾ لمف
السرؽ ّ
يتوسع في دفع تيمة ّ
ّ
ّ
المرخص مف المعاني الّتي سبؽ أف طرقيا ال ّشعراء» ( ،)3فالجرجاني ابتعد
ويتسامح كثي ار في األخذ
ّ
السرقة.
الحادة فيما
عف استعماؿ المصطمحات
ّ
يخص موضوع ّ
ّ
العربية الحديثة:
ب-الجهود
ّ
النقدي الغربي قد عرؼ البداية المنيجية لممارسة مفيوـ التّناص في
إذا كاف التّفكير ّ
النقدي العربي لـ يعرؼ ىذا
النص ّ
فإف ّ
منتصؼ الستّينات مع جماعة (تاؿ كاؿ) وكريستيفاّ ،
السبعينات ،رغـ أسبقية االىتماـ عند النّقاد العرب القدامى ،وأشير في ىذا
المفيوـ إالّ في أواخر ّ
النظريات
النقاد العرب الّذيف
ّ
تصدوا لمفيوـ التّناص ،مستفيديف في ذلؾ مف ّ
المجاؿ إلى بعض ّ
الخاصة والمختمفة الّتي يكشؼ عنيا منذ
تصوراتيـ ومفاىيميـ
واآلراء الغر ّبية ،ومحاوليف طرح
ّ
ّ
النقاد نذكر6
البداية ّ
تعدد المصطمح ،ومف بيف ىؤالء ّ
محمد مفتاح:
ّ -1
متميزة لمفيوـ التّناص ،مطّمعا في ذلؾ عمى
وىو مف الباحثيف العرب الّذيف طالعونا بقراءات
ّ
«
(الدخوؿ في عبلقة) نصوص مع
أف التّناص ىو تعالؽ ّ
توصؿ إلى ّ
المفاىيـ الغر ّبية لممصطمح ،إذ ّ

 -1نفسو ،ص.115

2
الصفحة نفسيا.
 نفسوّ ، -3نفسو ،ص.112 ،113
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الفصل األ ّول

الدراسات ال ّنقدية
مفهوم التّناص في ّ

» ()1
نص تربطو عبلقة بنصوص أخرى مختمفة وىو (التّناص)
نص حدث بكيفيات مختمفة  ،فك ّؿ ّ
ّ
«
الزمانية والمكانية ومحتوياتيا ،ومف
ألنو ال فكاؾ لئلنساف مف شروطو ّ
شيء ال مناص منوّ ،

نص ىو معرفة صاحبو بالعالـ ،وىذه المعرفة
أي ّ
تاريخو ال ّشخصي أي مف ذاكرتو ،فأساس إنتاج ّ
» ()2
لنص مف غير عبلقة تربطو
ىي ركيزة تأويؿ ّ
النص مف قبؿ المتمقّي  ،وىذا يعني ّأنو ال وجود ّ

فية
نص ما عميو أف يستعيف
بالخمفية المعر ّ
ّ
بنصوص سابقة لو ،فالمتمقّي مثبل لكي يقوـ بتأويؿ ّ
نص جديد.
والثّقافية لديو مف أجؿ إنتاج ّ
"محمد مفتاح"
(األسموبية وتحميؿ الخطاب) وجية نظر
السد في كتابو
ويبيف لنا نور ّ
ّ
ّ
الديف ّ
ّ
في مفيوـ التّناص الّتي خمص إلييا ىذا األخير وىي« ّأنو إذا كانت ثقافة ما محافظة تنظر إلى
فإنيا
تتعرض ّا
يخية عنيفة تقطع بيف تواصمياّ ،
ليزت تار ّ
أسبلفيا بمنظار التّقديس واإلحتراـ ،واذا لـ ّ
فإنما غالبا
يخية و
تكوف
اجتماعية عميقة ّ
ّ
تحوالت تار ّ
ثقافية ّ
مجترة محافظة واذا كانت ّ
ّ
متغيرة انتابتيا ّ
»()3
محمد مفتاح ينطبؽ
أف الّذي
ما تعيد ّ
النظر في تراثيا بمناىج ّ
نقدية  ،والمبلحظ ّ
ّ
توصؿ إليو ّ

المتتبع المقتدي المسالـ ،ومنيـ المشاكس المعتدي
بالنسبة إليو «عمى مستوى األدباء وال ّشعراء فمنيـ
ّ
ّ
» ()4

الثّائر ...

نص
مف خبلؿ ىذا يتّضح لنا ّ
محمد مفتاح ىو تمؾ العبلقة الّتي تنشأ بيف ّ
أف التّناص عند ّ
تنوعة
حاضر
ّ
ونص سابؽ لو ،بحيث يكوف المنتج مطّمعا عمى ما سبقو ،ويوظّفو بطرائؽ عديدة وم ّ
الجدة واالبتكار.
في نصوصو الجديدة ليخمؽ نوعا مف ّ

1
النقدي ،ص.399
 ّمحمد جاد ،نظرّية المصطمح ّ
عزت ّ
2
الدار البيضاء ،المغرب،
محمد مفتاح ،تحميؿ الخطاب ال ّشعري (إستراتيجيةالتّناص) ،المركز الثّقافي العربيّ ،
 ّبيروت ،لبناف ،ط ،1991 ،2ص.111
3
النقد العربي الحديث) ،ص.111 ،112
السد،
 نور ّاألسموبية وتحميؿ الخطاب (دراسة في ّ
ّ
الديف ّ
 -4نفسو ،ص.111
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الفصل األ ّول

الدراسات ال ّنقدية
مفهوم التّناص في ّ

محمد بنيس:
ّ -2
استبدؿ مصطمح "التّناص" بمصطمحات أخرى جديدة في كتابيو "ظاىرة ال ّشعر المعاصر"،
نصي
السؤاؿ" ،إذ أطمؽ عميو "مصطمح التّداخؿ ّ
النصي" ،الّذي يحدث نتيجة تداخؿ ّ
"وحداثة ّ
حاضر مع نصوص غائبة ( ،)1وىذا مف خبلؿ كتابو ظاىرة ال ّشعر المعاصر في المغرب وانطبلقا
النصوص
الناتج عف تداخؿ ّ
النص ّ
النص الحاضر ىو ذلؾ ّ
أف ّ
مف ىذا التّعريؼ يتّضح لنا ّ
النص الحاضر،
النصوص
المخفية غير الظّاىرة الّتي يحتوييا ّ
النصوص الغائبة فيي ّ
أما ّ
ّ
وتفاعمياّ ،
النص الحاضر.
السابقة الّتي انطمؽ منيا ّ
أو بتعبير آخر مجموعة ّ
النصوص ّ
النص"
وفيما
السؤاؿ" ،فقد استعاض المصطمح بمصطمح" ىجرة ّ
يخص كتابو الثّاني" حداثة ّ
ّ
()2
"محمد بنيس"
الناقد
أف ّ
(نص مياجر إليو)  ،وىذا يعني ّ
(نص مياجر) يقابمو ّ
وقسمو إلى شطريف ّ
ّ
ّ

ونص غائب ،ذلؾ
نص حاضر
استبدؿ مصطمح التّناص بمصطمح ىجرة ّ
ّ
قسمو إلى ّ
النص الّذي ّ
لنص ينطمؽ مف فراغ بؿ دائما ينطمؽ مف نصوص غائبة ،ليغدو«النّص عنده دليبل
ّ
ألنو ال وجود ّ
» ()3
نص ينتج مف خبلؿ تفاعمو مع نصوص
لغويا معقّدا بشبكة مف ّ
ّ
النصوص البلّنيائية  ،فك ّؿ ّ
«
الزماف
تمتد عبر ّ
بالنسبة إليو شرط رئيسي إلعادة إنتاج ذاتوّ ،
النص" ّ
أف "ىجرة ّ
أخرى غائبة.كما ّ
» ()4
نصا عميو أف يطّمع
النص فييا
والمكاف ،وتخضع ثوابت ّ
ّ
لمتغيرات دائمة  ،فالمبدع حتّى ينتج ّ

عمى نصوص أخرى سابقة لو.

وجمالياتو في ال ّشعر الجزائري المعاصر ،ص.23
 -1ينظر ،جماؿ مباركي ،التّناص
ّ
 -2نفسو ،ص.22
 -3نفسو ،ص.21

4
السؤاؿ (بخصوص الحداثة العر ّبية في ال ّشعر والثّقافة) ،المركز الثّقافي العربي ،بيروت،
محمد بنيس ،حداثة ّ
 ّالدار البيضاء ،المغرب ،ط ،1544 ،1ص.53
لبنافّ ،
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الفصل األ ّول

الدراسات ال ّنقدية
مفهوم التّناص في ّ

وقد كانت لو دراسة رائدة في ىذا المجاؿ رّكز فييا عمى ال ّشعر العربي الحديث الّذي بات
الصدد
متّسما بحضور الفت لػ " ثقافة
موسوعية" ىائمة مف ّ
ّ
النصوص الغائبة ،حيث يقوؿ في ىذا ّ
«ولكف اعتماد ال ّشعر المعاصر نصوصا مف خارج ال ّذخيرة ال ّشعرية العر ّبية أو ما ىو متداوؿ فييا
ثقافية
عينة مف نصوص ال ّشعر المعاصر مكثّفة بنصوص غائبة قدمت مف أمكنة ّ
أف ّ
يدلّنا عمى ّ
تميز ال ّشعراء المعاصريف» (.)1
متنوعة يمكف مف خبلليا رصد ثقافة
موسوعية أصبحت ّ
ّ
وحضارّية ّ
ومشبعة بآثار نصوص سابقة ومختمفة.
محممة
أف ّ
ّ
بمعنى ّ
النصوص ال ّشعرية المعاصرة ّ
 -3صالح فضل:
النص ىو فسيفساء لنصوص
أف ّ
لقد كانت وجية نظره توافؽ جوليا كريستيفا الّتي ترى ّ
«
عممية استبداؿ مف نصوص أخرى،
أف ّ
النص يمثّؿ ّ
أخرى ،وىذا ما أ ّكد عميو صبلح ؼ حيث يرى ّ

عدة ،مأخوذة مف نصوص
النص تتقاطع أقواؿ ّ
عممية (تناص) ) (inter textualitéففي فضاء ّ
أي ّ
» ()2

أخرى ،

بنص آخر ،فبل
ويفيـ مف ىذا ّ
نص ّ
أف التّناص صورة مف صور التّفاعؿ الّتي يتأثّر فييا ّ

لنص مف غير عبلقة تربطو بنصوص أخرى.
وجود ّ
أف التّناصية كما يقوؿ
وبيف لنا ّ
محمد جاد" في كتابو" نظرّية المصطمح ّ
ّ
النقدي" ّ
"عزت ّ
«
النصوص
عممياتاإلمتصاص والتّحويؿ الجذري أو الجزئي لعديد مف ّ
صبلح فضؿ تتجمّى في ّ

النص األدبي مندرجا بذلؾ في
النص األدبي ال ّ
ّ
محدد ،ليصبح ّ
الرفض في نسيج ّ
الممتدة بالقبوؿ أو ّ
لمنص إلى المقاربات والتّداخبلت
فية ّ
يتسرب مف خبللو بما يمتزـ تجاوز القراءة الحر ّ
فضاء ّ
نص ّ

1
العممية
حصة عبد ا﵀ سعيد البادي ،التّناص في ال ّشعر العربي الحديث (البرغوثي أنموذجا) ،دار كنوز المعرفة
ّ
 ّعماف ،األردف ،ط ،1995 ،1ص.14
ّ
لمنشر والتّوزيعّ ،
2
النص ،سمسمة عالـ المعرفة ،المجمس الوطني لمثّقافة والفنوف واآلداب،
 صبلح فضؿ ،ببلغة الخطاب وعمـ ّالكويت ،1551 ،ص.111
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الفصل األ ّول

الدراسات ال ّنقدية
مفهوم التّناص في ّ

»()1
عدة
نص مفتوح عمى ّ
النصوص األخرى ّ ،
المختمفة مع ّ
نص مغمؽ إلى ّ
يتحوؿ مف ّ
فالنص ىنا ّ

نصوص مختمفة.
النقدية المعاصرة ،ىذه الجيود الّتي سعت
الساحة ّ
أىـ الجيود الغر ّبية والعر ّبية في ّ
لقد استعرضنا ّ
إلى بمورة وتطوير البحث التّناصي مف مجرد ظاىرة أو مصطمح ليصبح منيجا إجرائيا ،لو آلياتو
النص
النصوص الغائبة وآليات تفاعميا مع ّ
الناقد أو القارئ في كشؼ ّ
ووسائمو التّحميمية الّتي تساعد ّ
الجديد.

1
النقدي ،ص.391
 ّمحمد جاد ،نظرّية المصطمح ّ
عزت ّ

19

نظرية التّناص.
الفصل الثّاني:
ّ
 .1أنواع التّناص:
1.1

الديني.
التّناص ّ

1.1

التّناص التّاريخي.

3.1

التّناص التّراثي.

2.1

التّناص األسطوري.

1.1

التّناص األدبي.

 .1مظاهر التّناص:
1.1

النص الغائب.
ّ

1.1
3.1

السياؽ.
ّ

المتمقّي.

2.1

شيادة المبدع.

 3آليات التّناص:
 1.3التّمطيط6
أ-الجناس بالقمب و بالتّصحيؼ.
ب-القمب المكاني.
ت-ال ّشرح.
ث-التّكرار.
ج-االستعارة.
ح-المجاورة.
خ-ال ّشكؿ الدرامي.
د-أيقونة الكتابة.
 1.3اإليجاز.

الفصل
الثّاني

رية التّنــــــــــــاص
نظـــــــــــــــ ّ

(إما بقصد
نص مع ّ
إذا كاف التّناص ىو تعالؽ ّ
نص أو مجموعة نصوص بكيفيات مختمفة ّ

دينية،
نص ىو نتيجة تفاعؿ مع نصوص مختمفة ( ّ
أو عف غير قصد) ،فيذا يعني ّ
أف ك ّؿ ّ
ويتنوع ،وينكشؼ ويتجمّى وفؽ مظاىر مختمفة تحكمو
يتعدد
مما يجعؿ التّناص ّ
تار ّ
يخيةّ ،)...،
ّ
مجموعة مف اآلليات.
 -1أنواع التّناص:
تعدد المضاميف ،وتوظيؼ الخمفية الثّقافية
النص األدبي يعود إلى ّ
إف ّ
تعدد التّناصات في ّ
ّ
شعبية ،ومف ىنا يمكننا
اثية
ّ
ينية أو أساطير ،أو مسائؿ تر ّ
يخية أو د ّ
لممبدع سواء كانت أحداث تار ّ
رصد أنواع التّناص كاآلتي6
1.1

الديني:
التّناص ّ
«
الدينية عادة
معينة ،و يعرؼ التّناص مع المصادر ّ
وىو تداخؿ ّ
دينية ّ
النص مع نصوص ّ

أساسيا مف روافده»( ،)1ونعني
ميما و ّ
باالقتباس ،فاالقتباس يدخؿ دائرة التّناص ويش ّكؿ رافدا ّ
«
السماوية األخرى مف
بالمصادر ّ
الدينية القرآف الكريـ والحديث ال ّشريؼ وما جاء في الكتب ّ
«
»()2
ميما لم ّشعر العربي المعاصر ،فقد نزعت فئة مف
نصوص  ،إذ يعتبر القرآف الكريـ رافدا ّ

ال ّشعراء العرب المعاصريف إلى أف تقتبس مف القرآف صياغات جديدة لـ يعرفيا ال ّشعراء مف قبؿ،
»()3
ألف لغة
تحمؿ ال ّشاعر المبدع عمى التّفتيش عف عبارات جديدة ّ ،
ومشكمة التّعبير ىي الّتي ّ

النصوص اإلبداعية
السماوية األخرى ،وال في ّ
القرآف الكريـ ال تضاىييا لغة أخرى ال في األدياف ّ
النثرية.
سواء ال ّشعرية أو ّ

1
حصة عبد ا﵀ سعيد البادي ،التّناص في ال ّشعر العربي الحديث (البرغوثي أنموذجا) ،ص.35
 ّ2
الصفحة نفسيا.
 -نفسوّ ،

 -3نفسو ،ص.29 ،35
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الفصل
الثّاني

رية التّنــــــــــــاص
نظـــــــــــــــ ّ

نصا مف القرآف الكريـ يكوف بطريقة مباشرة فيذكره كما ىو ،أو بطريقة
فاقتباس األديب أو ال ّشاعر ّ
نصيالجديد( ،)1بمعنى
فيحور أو يحاوؿ أف ّ
ثـ يقوـ بتوظيؼ ذلؾ في سياؽ ّ
يغير فيوّ ،
غير مباشرة ّ
نصو كما ىي ،أو
أف األديب قد يقتبس مف القرآف آية أو جممة مف ىذه اآلية ويقوـ بتوظيفيا في ّ
ّأنو يكتفي باقتباس المعنى ويقوـ بالتّصرؼ فيو (اإلضافة والحذؼ) بحسب ما يخدـ موضوعو.
 2.1التّناص التّاريخي:
يتـ اختيارىا مف طرؼ
وىو تداخؿ ّ
النص األصمي الّذي بيف أعيننا مع نصوص تار ّ
يخية ّ
«
فالدارس لمخطاب ال ّشعري المعاصر يبدو لو متف ىذا الخطاب مسكونا بذاكرة التّاريخ
المبدع،
ّ
»()2
أف
وّ
النصوص القديمة الّتي تفاعؿ معيا شعراؤنا ووظّفوىا في نصوصيـ المقروءة  ،وىذا يعني ّ

لنصو ،بؿ ىو يكتب
ال ّشاعر عموما وال ّشاعر الجزائري خصوصا لـ ينطمؽ مف فراغ عند كتابتو ّ
الفنية ،وفي ذلؾ إعادة إلحياء
الضخـ ويأخذ منو ما يشاء مما يبلئـ رؤاه ّ
ويسترجع التّاريخ العربي ّ
النصوص القديمة ،فالمطّمع عمى النّصوص ال ّشعرية الجزائرّية المعاصرة يجدىا تتفاعؿ
التّراث و ّ
المادة التّاريخية.
وتتعالؽ وتتداخؿ مع ّ
 3.1التّناص التّراثي:
«
النثر وراء
ينيؿ ال ّشاعر مف التّراث بطرؽ شتّى حيث يقؼ تراث ضخـ مف ال ّشعر و ّ

يمر بعصر أدبي إالّ ويفيد
ال ّشاعر العربي ،ينسؿ منو ما يشاء ،وما يبلئـ تطمّعاتو ورؤياه ّ
الفنية ،وال ّ

1
عماف ،األردف،
محمد الزواىرة ،التّناص في ال ّشعر العربي المعاصر ،دار الحامد ّ
لمنشر والتّوزيعّ ،
 ينظر ،ظاىر ّط ،1913 ،1ص.19

وجمالياتو في ال ّشعر الجزائري المعاصر ،ص.131
 -2جماؿ مباركي ،التّناص
ّ
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ّ
الثاني »()1
منو

رية التّنــــــــــــاص
نظـــــــــــــــ ّ
النقاد واألدباء عمى
 ،فالتّراث ّ
يعد بمثابة المنبع الّذي ينيؿ منو ال ّشاعر لذلؾ أجمع ّ

النقدية "
أىمية التّراث في العمؿ اإلبداعي ،مف ذلؾ ما قالو" ت.إس.إليوت" في أشير دراساتو ّ
ّ
«
ألف األجزاء
التّراث والموىبة
أف ليس مف شاعر وال ّ
ّ
فناف يستطيع إيصاؿ معناه بمفردهّ ،
الفردية" ّ
»()2

المتفردة في شعر ال ّشاعر ىي تمؾ الّتي تؤ ّكد خمودىـ فييا بعنؼ الموتى مف ال ّشعراء أسبلفو
ّ

فإنو يحاكي تراثو ويقتطع منو ما يحتاج
فال ّشاعر ميما ّ
تعددت معارفو الثّقافية وابداعاتو ال ّشعريةّ ،
إليو ليوظّفو في نصوصو.
 4.1التّناص األسطوري:
ىو نوع مف أنواع االستفادة مف التّراث ،وتختمؼ األسطورة عف أنواع التّناص األخرى في
الخاصة بيـ ،إالّ ّأنيا قميمة مقارنة
يونانيا أو غر ّبيا ،واف كاف لمعرب بعض األساطير
كونيا موروثا6
ّ
ّ
()3
مما عرفت عند
أف األسطورة عرفت عند الغرب
بالغرب  ،وىذا يعني ّ
ّ
(خاصة اليوناف) ،أكثر ّ
«
ثـ استعممتو اآلداب
العرب ،فيي الجزء ّ
الناطؽ مف ال ّشعائر البدائية الّذي ّ
نماه الخياؿ اإلنساني ّ

افية تتعمّؽ بكائف خارؽ أو
العالمية ،ويرى ّ
قصة متداولة أو خر ّ
ّ
الناقد خمدوف ال ّشمعة ّ
أف األسطورة ّ
قصة
حادثة غير
وتقدـ تفسي ار لمظّاىرة ّ
عاديةّ ،
ّ
الدينية أو لما فوؽ الطّبيعة كاآللية واألبطاؿ وىي ّ
»()4
حقيقية تداوليا اإلنساف منذ القديـ مثؿ  6أسطورة
قصة غير
ّ
مخترعة أو ممفّقة  ،فاألسطورة ّ

السندباد.
ّ
الرموز األسطورّية،
والمطّمع عمى ال ّشعر العربي المعاصر يبلحظ كثرة استعماؿ ّ
النصوص و ّ
الفنية والفكرّية ،واثراء
الّتي قد يمجأ إلييا ال ّشعراء لتحقيؽ أحبلميـ وحسف التّعبير عف تطمّعاتيـ ّ
1
حصة عبد ا﵀ سعيد البادي ،التّناص في ال ّشعر العربي الحديث (البرغوثي أنموذجا) ،ص.14
 ّ2
الصفحة نفسيا.
 نفسوّ ،3
محمد الزواىرة ،التّناص في ال ّشعر العربي المعاصر ،ص.11
 ينظر ،ظاىر ّ4
حصة عبد ا﵀ سعيد البادي ،التّناص في ال ّشعر العربي الحديث (البرغوثي انموذجا) ،ص.43
ّ -
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تجاربيـ ال ّشعرية( ،)1ولع ّؿ ذلؾ راجع إلى عجز المّغة التّقميدية عف أداء وظيفتيا التّوصيمية والتّعبير
الفنية والفكرّية ،أو بتعبير آخر األسطورة ظاىرة اتّخذىا ال ّشاعر كوسيمة
عف تطمّعات ال ّشاعر ّ
تعبيرّية مف أجؿ االبتعاد عف المألوؼ ،نظ ار لما تحتويو ىذه األخيرة (األسطورة) مف رموز موحية.
 5.1التّناص األدبي:
أدبية سواء كانت لمكاتب نفسو أو ألدباء آخريف متزامنيف لو
وىو تداخؿ ّ
النص مع نصوص ّ
أف
أو سابقيف لو سواء ينتموف إلى ثقافتو ،أو ال ينتموف ليذه الثّقافة ،وتجدر بنا اإلشارة ىنا إلى ّ
استحضار شعرائنا المعاصريف لنصوص ال ّشعر العربي الحديث حقيقة مؤ ّكدة ،تناولتيا العديد مف
الدراسات لمتّجربة ال ّشعرية المعاصرة( ،)2فال ّشعر العربي الحديث صار بمثابة منيؿ لم ّشاعر العربي
ّ
المعاصر.
-2مظاهر التّناص:
نص يبقى دائما في حاجة إلى نصوص أخرى ينبني وينطمؽ منيا ،فبل يمكف
ّ
إف ك ّؿ ّ
فالسؤاؿ الّذي يطرح
نص مف غير عبلقة تربطو بنصوص غائبة وىذا ما يعرؼ "بالتّناص" ّ
تصور ّ
ّ
«
النص الحاضر؟ وما ىي
نفسو ىنا 6ما ىي المقاييس الّتي ّ
يحدد بيا القارئ (الباحث) التّناص داخؿ ّ

السابؽ؟
النص البلّحؽ ّ
يتـ بيا تعميؽ ّ
بالنص ّ
الطّرائؽ الّتي ّ
» ()3

عدة يمظير بيا الباحث التّناصي مف بينيا6
أف لمتّناص مظاىر ّ
السؤاؿ 6ىو ّ
والجواب عف ّ

وجمالياتو في ال ّشعر الجزائري المعاصر ،ص.193
 -1ينظر ،جماؿ مباركي ،التّناص
ّ
الفنية ،دار المغرب اإلسبلمي ،ط،1
 -2ينظر،
محمد ناصر ،ال ّشعر الجزائري الحديث ،اتّجاىاتو وخصائصو ّ
ّ
 ،1541ص.299
وجمالياتو في ال ّشعر الجزائري المعاصر ،ص.125
 -3جماؿ مباركي ،التّناص
ّ
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رية التّنــــــــــــاص
نظـــــــــــــــ ّ

 1.2ال ّنص الغائب:
«
النص الحاضر ويتفاعؿ معو،
السابؽ أو المعاصر الّذي يشتغؿ عميو ّ
ونقصد بو ّ
النص ّ
»()1

فقييا...
سياسيا أو
فمسفيا أو
أدبيا أو
وقد يكوف ىذا ّ
عمميا ،أو ّ
ّ
ّ
ّ
النص الغائب خطابا ّ

ومف أمثمة

النصوص الغائبة ىو ذلؾ المثاؿ الّذي أورده" صبري حافظ" ومفاده ّأنو
تمظير التّناص مف خبلؿ ّ
فف ال ّشعر بالتّحميؿ والتّقييـ ،وعندما
اطّمع عمى كثير مف كتب ّ
النقد القديمة والحديثة الّتي تتناوؿ ّ
انكب عمى قراءتو فمـ يجد فيو أفكا ار جديدة تستدعي انتباىو،
وقع في يده كتاب فف ال ّشعر ألرسطو
ّ
النقاد الّذيف ق أر ليـ سابقا ،فقاؿ
أف ىذه األفكار الواردة في الكتاب قد ذابت في كتابات ّ
السبب ىو ّ
و ّ
عف ذلؾ« 6وقد أدىشتني ىذه الظّاىرة وقتيا ،ولـ أعرؼ ساعتيا ّأنني كنت أعيش أحد أبعاد الظّاىرة
بالنسبة لمكثير مف
النص الغائب ّ
التّناصية دوف أف أدري ،فقد كاف كتاب أرسطو العظيـ بمثابة ّ
النص الّذي ذاب في معظـ ما
النقدية الّتي قرأتيا ،وتفاعمت معيا وحاورتيا وتأثّرت بياّ ،
األعماؿ ّ
نقدية وأصبح مف المستحيؿ استنفاذه منيا أو فصمو عنيا أو عزؿ خيوطو عف
قرأت مف أعماؿ ّ
األساسية الّتي تصادر
البديييات
ألف رؤاه وأحكامو قد صارت نوعا مف
ّ
ّ
صدى أفكارىا ولحمتياّ ،
»()2

النقدية الّتي قرأتيا...،
عمييا معظـ الكتابات ّ

فالباحث تمظير لو التّناص وانكشؼ مف خبلؿ

يتعرؼ عمى التّداخؿ
اطّبلعو عمى كتاب" فف ال ّشعر" ألرسطو فموال ىذا اإلطّبلع لما استطاع أف ّ
النص الغائب(كتاب فف ال ّشعر).
النصوص الحاضرة و ّ
النصي بيف ّ
ّ
«
نصا مف دوف
بأنو ال يمكف " أف
واذا كانت ّ
تقر ّ
الدراسات ّ
نتصور ّ
النقدية األكثر حداثة ّ
ّ

النصوص
فإف الباحث التّناصي ّ
البد أف يكوف عمى ّبينة بيذه ّ
عبلقة مع نصوص سابقة لو"ّ .

 -1نفسو ،ص.125

 -2نفسو ،ص.119 ،125
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الفصل
ّ
اني
ال»ث ()1

الغائبة

ومحمؿ
مشبع
نص ينطمؽ دائما مف نصوص أخرى غائبة ،فيو ّ
 ،وىذا يعني ّ
أف ك ّؿ ّ
ّ

النصوص الغائبة.
بآثارىا ،ويجب عمى الباحث التّناصي أف يكوف مطّمعا وعمى دراية بيذه ّ
السياق:
ّ 2.2
«
الصحيحة الّتي يتمظير مف خبلليا" التّناص"
ّ
بالسياؽ شرط أساسي لمقراءة ّ
إف المعرفة ّ

النص عبارة عف توليد سياقي
ألف ّ
لمقارئ ،وال تكوف ىذه القراءة كذلؾ إالّ إذا كانت منطمقة منوّ ،
السياؽ قد يكوف عالـ األساطير ،أو
ينشأ مف عممية االقتباس الدائمة مف المستودع المّغوي ،وىذا ّ
النص ،والّتي
حضارة ،أو تاريخيا ... ،وىو ما يمكف تسميتو
بالمرجعية الّتي تفرض وجودىا داخؿ ّ
ّ
النفسي لتاريخ سياقات الكممة»( ،)2وىذا يعني
بالنسبة لمقارئ ،أي المخزوف ّ
(السياؽ ال ّذىبي) ّ
تمثّؿ ّ
النصوص المختمفة (الغائبة) يستطيع التّعرؼ
فية واطّبلعو عمى ّ
أف القارئ مف خبلؿ خمفيتو المعر ّ
ّ
النص.
عمى التّناص داخؿ سياؽ ّ
 3.2المتمقّي:
«يعتبر المتمقّي عنص ار ىاما مف العناصر الّتي ينكشؼ بيا التّناص ،وذلؾ بالتّعويؿ عمى
النص الحاضر عمى شكؿ
بناء عمى ما
نصية مدمجة في ّ
الرسالة مف شواىد ّ
ذاكرتو ،أو ً
تتضمنو ّ
ّ
"تضميف" حيث يقتطع ال ّشاعر بيتا أو شط ار مف بيت أو حكمة أو مثبل ويوظّفو داخؿ خطابو ،أو
عمى شكؿ "تمميح" أو "إشارة" أو إحالة عمى نصوص سابقة أو متزامنة» ( .)3فالمتمقّي يعتبر عنصر
ضروري «وحاسـ

النصوص
في الكشؼ عف التّناص وفي غياب
النصية تبدو لو ّ
المرجعية ّ
ّ

وكأنيا إبداع مثالي أو وحي يوحى عمى صفوة مف البشر ،واذا إلتقى ال ّشاعر المبدع
الحاضرة ّ
النص كتابة وقراءة معا أو قراءة
والقارئ الكؼء في إنتاج ّ
فإف ىذا "يجعمنا نرى في ّ
الداللة ّ
النصيةّ ،
 -1نفسو ،ص.119

2
الصفحة نفسيا.
 نفسوّ ، -3نفسو ،ص.111
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الفصل
الثّاني

»()1
(السمبي)
وتجربة في آف واحد"  ،وىذا يعني ّ
أف المتمقّي المقصود ىنا ليس المتمقّي المفعوؿ بو ّ

النص في
النص األصمي ،بؿ المتمقّي اإليجابي الّذي يتفاعؿ مع ّ
الّذي يكتفي بما جاء بو مؤلّؼ ّ
لمدخوؿ في
ثـ يقوـ بتأويمو مف خبلؿ توظيفو
فية والثّقافية الّتي تؤىمو ّ
لخمفيتو المعر ّ
ّ
أثناء قراءتو لوّ ،
بالنصوص الغائبة
ألف المتمقّي الّذي ال يكوف عمى دراية ّ
نصا جديدا ،ذلؾ ّ
عالـ التّناص لينتج بذلؾ ّ
النصوص الحاضرة ،إذ تبدو لو ك ّؿ ىذه األخيرة نصوصا
ال يستطيع ّ
الدخوؿ إلى عالـ التّناص في ّ
مثالية.
إبداعية ّ
ّ
 4.2شهادة المبدع:
يصرح
بناءا عمى شيادة المبدع أو «ال ّشاعر الّذي يشير أو
يمكف لمتّناص أف يتمظير ً
ّ
أف لممبدعيف
بالمرجعية الفكرّية و
اإلنشائية فيعمف عف الثّقافات و ّ
ّ
ّ
النصوص الّتي يقتبس منيا ،ذلؾ ّ
عدة
النص المقروء يجمع بيف ّ
معينة ورؤى مختمفة لمكوف والحياة ،ومع ذلؾ يبقى ّ
قناعات فكرّية ّ
يستمدىا مف ىذه الثّقافة الّتي ينتمي إلييا ،وكما تقوؿ ( جوليا كريستيفا)" 6ك ّؿ
نصوص ال نيائية
ّ
» ()2
نص ينبني انطبلقا
نص ىو امتصاص أو تحويؿ لوفرة مف ّ
النصوص األخرى"  ،بمعنى ّ
أف ك ّؿ ّ
ّ

السابقة
النص ىو بؤرة
تتجمع فييا مجموعة مف ّ
مف نصوص سابقة ،أو بتعبير آخر ّ
النصوص ّ
ّ
النصي.
بفعؿ التّفاعؿ ّ
.3آ ت

ص:
الزماف والمكاف لئلنساف ال يستطيع أف
بالنسبة لم ّشاعر بمثابة اليواء والماء و ّ
يعتبر التّناص ّ

فإنو مف األجدر لو أف يسعى لمبحث عف آليات
يحيى ويعيش مف دونيما أو خارجيما ،لذلؾ ّ
التّناص ال أف يتجاىؿ وجوده ىروبا إلى األماـ( .)3وىذه اآلليات تتمثّؿ فيما يمي6
 -1نفسو ،ص.111
 -2نفسو ،ص.113

3
اتيجيةالتّناص) ،ص.111
محمد مفتاح ،تحميؿ الخطاب ال ّشعري (إستر ّ
 -ينظرّ ،
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 1.3التّمطيط:
البنائية المّفظية أو التّركيبية حيث
وتمدد في وحداتو
«والتّمطيط في جوىره
لمنص ّ
عممية توسيع ّ
ّ
ّ
» ()1
أف التّمطيط ىو التّوسيع في المّفظ
الزوائد المّغوية البنى
تقتحـ ىذه ّ
األصمية ّ
ّ
لمنص  ،بمعنى ّ

يصب في نطاؽ القوؿ ،وقد
والمعنى ،وال نقصد بو ذلؾ التّوسع وال ّشرح المم ّؿ ،واّنما ال ّشرح الّذي
ّ
متعددة6
يحصؿ التّمطيط بأشكاؿ ّ
أ -الجناس بالقمب وبالتّصحيف« :فالقمب مثؿ6قوؿ-لوؽ وعسؿ – لسع والتّصحيؼ مثؿ 6نخؿ
السير» ( ،)2ونقصد ىنا بالقمب تغيير ترتيب الحروؼ في الكممة مع
– نحؿ وعثرة – عترة ،و ّ
الزىر – ّ
أما التّصحيؼ فيو المحافظة عمى ترتيب الحروؼ وتسمسميا مع
المحافظة عمى نفس الحروؼّ ،
تغيير حرؼ فييا مثؿ 6عترة – عثرة.
«
تمطيطية تقوـ عمى تطوير داللة صغيرة أو حدث صغير عف
آلية
ّ
ب -القمب المكاني :وىو ّ

النص دالليا مف جانب ،ومف
اآللية تسيـ في تعضيد ّ
السرد والحوار والحشو والبياض ،وىذه ّ
طريؽ ّ
النص الكتابي عمى الورقة» ( ،)3فالكاتب مثبل يأخذ حدثا أو
جانب آخر تساعد عمى زيادة فضاء ّ
كتابيا يقوـ بالتّوسع فيو مف خبلؿ إدخاؿ أفكار جديدة تسيـ
مشيدا صغيرا ،لكف أثناء تصوير ذلؾ
ّ
في إثراء داللة ذلؾ الحدث.
متعددة
شرحّ «:إنو أساس ك ّؿ خطاب ،وخصوصا ال ّشعر ،فال ّشاعر قد يمجأ إلى وسائؿ
ت -ال ّ
ّ
األوؿ محورا ،ثـ يبني عميو المقطوعة أو القصيدة وقد
تنتمي كمّيا إلى ىذا المفيوـ ،فقد يجعؿ البيت ّ
األوؿ أو في الوسط أو في األخير ثـ يمطّطو بتقميبو في صيغ
يستعير قوال معروفا ليجعمو في ّ

1
محمد الزواىرة ،التّناص في ال ّشعر العربي المعاصر ،ص.23
 ظاىر ّ -2نفسو ،ص.24
3
الصفحة نفسيا.
 -نفسوّ ،
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الفصل
ّ
اني
ال»ث()1

مختمفة

رية التّنــــــــــــاص
نظـــــــــــــــ ّ

ثـ جاء عدد مف ال ّشعراء
 ،مثبل كعب بف زىير الّذي كتب قصيدة في مدح ّ
النبي (البردة) ّ

مف بعده ونسجوا عمى منواليا منيـ البوصيري وأحمد شوقي ،ىذا األخير الّذي اقتطع بيتا مف
قصيدة البردة وجعمو مطمعا لقصيدتو (ولد اليدى) حيث يقوؿ6
ولد اليدى فالكائنات ضياء

تبسـ وثناء
وفـ ّ
الزماف ّ

الروح والمؤل المبلئؾ حولو
ّ

الدنيا بو بشراء
لمديف و ّ
ّ

«
يتـ بواسطة اليوامش بقصد إيضاح داللة غامضة أو تعريؼ رمز أو
وال ّشرح يمكف لو أف ّ

الصفحة بعد إنتياء القصيدة أو
عمـ ّ
إما داخؿ فضاء ّ
معيف ،وقد يكوف ال ّشرح عف طريؽ اليوامش ّ
النص عف طريؽ آخر غير
بعد نياية المجموعة ال ّشعرية ،ولكف آلية ال ّشرح قد تتحقّؽ داخؿ ّ
مما يجعمو آلية مف
اليوامش فقد يقع ال ّشرح داخؿ فضاء (متف) القصيدة وبعد العنواف مباشرةّ ،
» ()2
الصفحة بعد
آليات ّ
النص وتمطيطو  ،بمعنى ّ
أف ال ّشرح قد نجده في التّيميش ،أو داخؿ فضاء ّ

النص أو المجموعة ال ّشعرية ككؿ.
انتياء الفكرة أو القوؿ ،كما نجده أيضا بعد انتياء ّ
» ()3

«
الصيغ ،متجمّيا في التّراكـ أو فيالتّبايف
ث -ويكوف عمى مستوى األصوات والكممات و ّ

كما
»

«
يتعدى ذلؾ ليكوف تكرار في المعاني
الصيغ المّغوية ،بؿ ّ
يمكف لو أال يتوقّؼ عند حدود ّ

( ،)4فالتّكرار ال يكوف في األلفاظ والجمؿ فقط ،بؿ قد يكوف حتّى في المعاني.
ومجردة ومطمقة ،فيي تقوـ بدور جوىري في ك ّؿ
ج -االستعارة«:بأنواعيا المختمفة مف مر ّشحة
ّ

1
محمد مفتاح ،تحميؿ الخطاب ال ّشعري (استراتيجيةالتّناص) ،ص.112
 ّ2
محمد الزواىرة ،التّناص في ال ّشعر العربي المعاصر ،ص.25
 -ظاىر ّ

3
اتيجيةالتّناص) ،ص .112
محمد مفتاح ،تحميؿ الخطاب ال ّشعري (إستر ّ
 ّ4
محمد الزواىرة ،التّناص في ال ّشعر العربي المعاصر ،ص.39
 -ظاىر ّ
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الفصل
الثّاني

رية التّنــــــــــــاص
نظـــــــــــــــ ّ

خطاب وال سيما ال ّشعر بما تثبتو في الجمادات مف حياة وتشخيص» ( ،)1فال ّشاعر أثناء كتابتو
الحيوية
الحركية المحسوسة وذلؾ قصد بعث
الصور مف الحالة الجامدة إلى الحالة
ّ
ّ
لقصيدة ما ينقؿ ّ
والحياة فييا.
ح -المجاورة«:تتحقّؽ بنية المجاورة بواسطة آليات التّصوير ال ّشعري سواء عمى أساس
ثمة معنى آخر يريده ال ّشاعر مف
مستوى األجزاء أو المستوى الكمّي ،والمجاورة في ّ
النص تعني ّ
» ()2
خفي باطني
ومعنى
عمني
ظاىر
معنى
لو
نص
ؿ
ك
ألف
.
النص ال ّشعري
ّ
وراء ىذه الجممة أو ّ
ّ
ّ
ّ

المتأنية القائمة عمى االنتباه والتّأمؿ والوقوؼ عمى
مضمر
نتوصؿ إليو مف خبلؿ القراءة العميقة و ّ
ّ
النص.
ك ّؿ تفاصيؿ وأجزاء ّ
«
الصراعي ولّد توتّرات عديدة بيف ك ّؿ عناصر بنية
خ -ال ّ
شكل الدراميّ :
إف جوىر القصيدة ّ

القصيدة ،ظيرت في التّقابؿ (بمعناه العاـ) ،وتكرار صيغ األفعاؿ ،وك ّؿ ىذا ّأدى بطبيعة الحاؿ إلى
» ()3
فتعدد المواضيع داخؿ القصيدة الواحدة ّأدى إلى زيادة حجميا
فضائيا
نمو القصيدة
وزمانيا ّ ،
ّ
ّ
ّ

ودالليا.
فضائيا
ّ
ّ
«
فإنيا تجاور
د -أيقونة الكتابة( :عبلقة المشابية مع"واقع" العالـ الخارجي) وعمى ىذا األساس ّ

النحوية ببعضيا أو اتّساع الفضاء الّذي تحتمّو أو
الكممات المتشابية أو تباعدىا ،وارتباط المقوالت ّ
ضيقو ىي أشياء ليا دالالتيا في الخطاب ال ّشعري اعتبا ار لمفيوـ األيقونة» (.)4

1
اتيجيةالتّناص) ،ص.113
محمد مفتاح ،تحميؿ الخطاب ال ّشعري (إستر ّ
 ّ2
محمد الزواىرة ،التّناص في ال ّشعر العربي المعاصر ،ص.39
 ظاىر ّ3
اتيجيةالتّناص) ،ص.113
محمد مفتاح ،تحميؿ الخطاب ال ّشعري (إستر ّ
 ّ4
لصفحة نفسيا.
 -ينظر ،نفسو ،ا ّ
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الفصل
الثّاني

رية التّنــــــــــــاص
نظـــــــــــــــ ّ

 2.3اإليجاز:
«
النص مثمما يحصؿ في آليات التّمطيط ،فاإليجاز قد ال يمكف الكشؼ عنو
ال ّ
يتحدد اإليجاز في ّ

لمنص أو رؤية الفضاء الكمّي لو ،ولكف قد يحصؿ ىذا األمر عف طريؽ
بوساطة القراءة المباشرة ّ
» ()1
يتـ الكشؼ
أف شيئا ما أكبر يقؼ وراء ىذا ّ
التّداعي والتّأويؿ و ّ
النص الغامض مثبل  ،فاإليجاز ّ

النص ال يكشؼ معناه لمقارئ مف الوىمة األولى كونو
ألف ّ
عنو عف طريؽ القراءة العميقة ّ
لمنصّ ،
النص والقبض عمى
يتضمف فراغات وبياضات تكوف بمثابة نقاط إستدالؿ تساعد عمى تأويؿ ّ
ّ
معناه ،ويمكف لو (القارئ) أف يتّخذ مف اإليجاز طريقة لتأويؿ نصوصو.

1
محمد الزواىرة ،التّناص في ال ّشعر العربي المعاصر ،ص.31
-ظاىر ّ
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الفصل الثّالث :تجمّيات التّناص في شعر عقّاب بمخير.
الديني (القرآف الكريـ).
 -1التّناص ّ
 -1التّناص التّاريخي.
 -3التّناص األسطوري.
 -2التّناص األدبي.

الفصل
الثّالث

تجمّيات التّناص في شعر عقّاب بمخير
اإلبداعية أصوال تستقي
ألف«لكؿ اآلثار
الكاتب ال ينطمؽ مف العدـ عند كتابة عمؿ ّ
ّ
فني ّ

حية بعقيدة وتاريخ وفمسفة ،فإ ّف
فنيا ،ومتى كانت تمؾ األصوؿ ّ
منيا أو تستند إلييا ،أو توظّفيا ّ
إنسانيا ،ومتى كانت مفتعمة ابتعدت عف
اإلبداعية الّتي اتّكأت عمييا ستقترب مف دائرة البقاء
اآلثار
ّ
ّ
الصيحات الّتي تدعو لمعودة إلى الجذور
دائرة البقاء والخمود وماتت بعد والدتيا مباشرة ،لذلؾ تعالت ّ
ألف
التّراثية الّتي ّ
تعد إرثا مجيدا عمينا أف نحافظ عميو ،وذلؾ باستقاء الموضوعات ذات الوىجّ ،
اإلبداع ال يكوف إالّ بالتّواصؿ بيف ىذا التّراث والحياة الجديدة بما فييا مف قيـ خبلّقة وذلؾ انطبلقا
» ()1
ال ّف اإلبداع يكوف نتيجة
مف األساطير وانتياءا بما سطّره التّاريخ  ، .ومرو ار عمى القرآف الكريـْ ،

التّفاعؿ بيف ىذه األشياء والحياة الّتي نعيشيا.
الديني (القرآن الكريم):
 -1التّناص ّ
ميما لم ّشعر العربي المعاصر ،فقد نزعت فئة مف ال ّشعراء
يعتبر القرآف الكريـ رافدا ّ
المعاصريف إلى أف تقتبس مف القرآف الكريـ صياغات جديدة لـ يعرفيا ال ّشعراء مف قبؿ ،وذلؾ
بالتّفتيش فيو عف عبارات جديدة ،ولغة جديدة غير مستيمكة تستطيع أف تنقؿ ْاكبر قدر ممكف مف
بالصياغة والمعنى
دينية ،وآليات قرآنية ،فيو يفيض
المعاناة واإلحساس مف خبلؿ استعارة لغة ّ
ّ
أي تعبير آخر فتوظيفو أو
المبتكر،
ويصور تقمّبات القموب وخمجات ّ
النفوس ،فصوره تغني عف ّ
ّ
خاصا متناسقا تطرب لو األسماع
فنيا
االقتباس منو يتفاعؿ مع إبداع ال ّشاعر ليخمؽ تشكيبل ّ
ّ
ال ّف ال ّشاعر
وتطمئف لو القموب ،ويكاد ال يخمو خطاب شعري حداثي مف امتصاصو واستدعائوْ ،
ّ
عما يريد مف قضايا مف غير حاجة إلى ال ّشرح والتّفسير
يجد فيو ك ّؿ ما قد يحتاجو مف رموز ّ
تعبر ّ

1
حصة عبد ا﵀ سعيد البادي ،التّناص في ال ّشعر العربي الحديث( ،البرغوثي نموذجا) ،ص.33 ،32
ّ -
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الفصل
الثّالث

تجمّيـــات التّنــــــــاص في شعــــــرعقّاب بمخير

لعامة المسمميف بك ّؿ ما يحتويو مف قصص وعبر ،ناىيؾ عف
ألنو ّ
ّ
مادة راسخة في ال ّذاكرة الجمعية ّ
يتميز بيما الخطاب القرآني(.)1
االقتصاد المّفظي والغنى األسموبي الّذي ّ
المتنوعة منيا
ومف أمثمة ذلؾ تناص عقّاب بمخير مع القرآف الكريـ مف خبلؿ قصائده المختمفة و ّ
()2

قصيدة "الوالدة المستحيمة"

الّتي يقوؿ فييا6

وانتظرت طويبل...وبعمؾ مسافر دوف سبب
وحبمت أخيرا...ولـ تضعي
(فوضعت يدؾ عمى نخمة)
(وىززت بجذع رطب)
لـ يكف ولدا
حمما...ولما أفقت
كاف
ّ
انحدرت...وبعمؾ عاد دوف سبب.
فنيا بطريقة
في ىذا المقطع ال ّشاعر يعيد كتابة ّ
النص القرآني الغائب ،ويوظّفو توظيفا ّ
()3
الديني
االمتصاص لآلية الكر
النخمة تساقط عميؾ رطبا جنيا﴾ .فالتّناص ّ
ّ
يمة﴿6وىزي إليؾ بجذع ّ

امتص اآلية الكريمة
يصرح بو ال ّشاعر مباشرة واّنما ذكر ما يد ّؿ عميو ،لذلؾ ىو
خفي لـ
ىنا
ّ
ّ
ّ

 -1نفسو ،ص.12

الجاحظية ،الجزائر ،1551 ،ص.15
 -2عقّاب بمخير ،ديواف التّحوالت ،منشورات التّبييف
ّ
 -3مريـ اآلية.11
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الفصل
الثّالث

تجمّيـــات التّنــــــــاص في شعــــــرعقّاب بمخير

النص
السابقة ال ّذكر إشارّيا
النص ال ّشعري و ّ
نصو ليحدث بذلؾ تفاعبل بيف ّ
ّ
ودالليا ونشرىا في ّ
ّ
القرآني قصد إحداث إبداع أدبي.
()1

وثمة تناص آخر في قصيدتو "الغياب اآلخر"
ّ

الّذي يقوؿ فييا6

غائب عنكـ
ال أكمّـ منكـ أحدا
جاءني الوحي قاؿ ابتعد
رب اجعؿ لّي آية قاؿ آيتؾ أالّ
ال ّشاعر ىنا يستحضر اآلية الكريمة في قولو تعالى﴿6قاؿ ّ
وعشيا﴾(.)2
سبحوا بكرة
تكمّـ ّ
ّ
سويا ،فخرج عمى قومو مف المحراب فأوحى إلييـ أف ّ
الناس ثبلث لياؿ ّ
أف اليروب ىو الح ّؿ واالبتعاد ىو
فيو ىنا يستحضر ويستوحي معاني اآلية الكريمة إذ يرى ّ
جراء بقائو.
األنسب ،لكي يتفادى ما قد يحصؿ مف مشاكؿ ّ
()3

وندرج نموذجا آخر في قصيدة "التّحوؿ"

حيث يقوؿ6

سافر اآلف واخرج مف الظّممات...
ترى اآلف وقتا يجيء وآخر يمضي...
وبوصمة االنتظار
دائما تنقمب

 -1عقّاب بمخير ،بكائيات األوجاع وصيد الحيرة في زمف الحجارة ،إصدار رابطة إبداع الثّقافة ،1993 ،ص.23
 -2مريـ اآلية .11-19
 -3عقّاب بخير ،ديواف التّحوالت ،ص.95
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الفصل
الثّالث

تجمّيـــات التّنــــــــاص في شعــــــرعقّاب بمخير

افتح العصر..ال شيء خمّيت لي...
كتبا...
صحفا..
الريح وسط الغبار
الرمؿ يرسمو ّ
وذرار مف ّ
وشموعا بكيؼ التّناسي ورأسا يذرذره
سيؼ عار
ومقطع آخر6
وقد أزبد البحر
طار الحماـ وكمّمنا بيدير...
ىيا بنا
قمت ّ
آه يرىبني..منظراالغتراب..بألؼ قصيد.
ولما يزؿ
ومكثنا ىناؾ..نحتسب الوقت فينا ّ
حمـ يكتمؿ
ىب ريح المساء عمى أرضنا (.)1
ّ
طياتو أىؿ الكيؼ وتبدو عبلقة تداخؿ
أف ّ
النص يحمؿ في ّ
في ىذيف المقطعيف نجد ّ
بالنص القرآني ،وىنا يتجاوز االقتباس الحرفي مف القرآف ،ويتّخذ طريقة االمتصاص قصد
واقتراب ّ
األمة العر ّبية وشعبيا الّذي انطوى في كيؼ
توليد داللة الحاضر ،ىذا االقتباس ّ
يعبر عف حاؿ ّ

 -1نفسو ،ص.11-19
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الفصل
الثّالث

النائـ ال يعمـ ما يدور حولو ،وال يعمـ حتّى بحالو فبل يمسح وال ينفض الغبار
التّناسيْ ،
ال ّف ّ

األمة العر ّبية جامدة قابعة في مكانيا ،والخاسر األكبر ىنا ليس
أمتو ،لذلؾ تظّؿ ّ
عنو ،وال عف ّ
الرؤساء واّنما ال ّشعب.
ّ
الزعماء وال القادة و ّ
تناصا مع سورة "الكيؼ" وذلؾ في قوؿ ال ّشاعر6
وفي موضع آخر مف شعره نجد
ّ
لكنيا
انظرالطّير كيؼ تحطّ عمى الوحؿ ّ
ال تقع...
تتحوؿ (ذات اليميف وذات الشماؿ)
وعميؾ ب ْاف ّ
()1

ْامسؾ المنتيى

ألنو
النص القرآني الغائب تعامبل سطحيا يقترب مف االجترارّ ،
أف ال ّشاعر تعامؿ مع ّ
يبدو ّ
ثـ أعاد كتابتو
يفجر ّ
لـ ّ
النص الغائب (القرآف) مف داخمو ولـ يبرع في إخفاء مصدر إليامو ،ومف ّ
النص القرآني عمى مستوى ال ّشكؿ( ،)2لقولو
عمى نحو صامت ،وذلؾ باسترجاعو لمعديد مف دواؿ ّ
تعالى ﴿6وترى ال ّشمس إذا طمعت تّزاور عف كيفيـ ذات اليميف واذا غربت تّقرضيـ ذات ال ّشماؿ
وليا ّمرشدا﴾
وىـ في فجوة ّمنو ذلؾ مف آيات ا﵀ مف ييد ا﵀ فيو الميتد ومف يضمؿ فمف تجد لو ّ
ونجد التّناص أيضا في قوؿ ال ّشاعر6
أدخموىا سبلـ سبلـ
ومروا عمى خطونا
فتّنوا الكممات ّ

 -1نفسو ،ص.13

وجمالياتو في ال ّشعر الجزائري المعاصر ،ص133
 -2جماؿ مباركي ،التّناص
ّ
 -3الكيؼ ،اآلية .13
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الفصل
الثّالث

الزحاـ (.)1
يفتح الباب خمؼ ّ
نسبيا وذلؾ مف
النص القرآني و ّ
ىنا نجد تداخبل بيف ّ
لغويا ّ
النص ال ّشعري ،ونجد وجودا ّ
فمما دخموا عمى يوسؼ
النص الحاضر مف ّ
خبلؿ اقتباس ّ
النص القرآني الغائب في قولو تعالىّ ﴿ 6
()2

آوى إليو أبويو وقاؿ ادخموا مصر إف شاء ا﵀ آمنيف﴾

فال ّشاعر في ىذا المقطع يشير إلى سورة

عممية
"يوسؼ" إشارة خاطفة ،ويترؾ لمقارئ فرصة إنتاج المعنى مف خبلؿ الخبرات المكتسبة أثناء
ّ
تناصو لـ يكف عمى مستوى ال ّشكؿ واّنما كاف عمى مستوى المضموف ،لذلؾ فيو
ألف
القراءةّ ،
ّ
السابؽ والكافي بالقرآف الكريـ«ىذا االفتراض يناظر منح القارئ سمطة كي
يفترض مف القارئ اإللماـ ّ
»()3

عممية القراءة
عما يمكف أف يكوف قد شعر بو وف ّكر فيو في خبلؿ
ّ
يدلي بأحكامو ّ

ألنو ىو الّذي
ّ

النص لموجود.
يبرز ويخرج ّ
اإلبداعية ،ويظ ّؿ في حالة
النص القرآني يميـ ال ّذاكرة
أف ّ
ّ
ونفيـ مف خبلؿ ىذا التّوظيؼ ّ
بتجدد األزمنة بحسب المناسبات والظّروؼ الّتي تمنح
ويتجدد
تعدد القراءة،
ّ
ّ
فعالية وحضور دائـ ب ّ
ّ
()4

النص صفة القصدية
ّ

نفسرىا استنادا إلى القرآف الكريـ.
فك ّؿ حادثة تحدث لنا يمكف أف ّ

النص القرآني في ال ّشعر الجزائري المعاصر ،أ ّف
وما يمكف استخبلصو مف دراستنا
لفاعمية ّ
ّ
تناصية مختمفة،
النص
ّ
ال ّشاعر عقّاب بمخير ق أر ّ
المقدس وأعاد كتابتو في نصوصو وفؽ مستويات ّ
النص الحاضر عمى نحو سطحي صامت،
النص القرآني في ّ
تراوحت بيف االجترار الّذي يعيد ّ
النص الحاضر ،ومف
واالمتصاص حيث
الدالالت و ّ
يمتص ال ّشاعر ّ
الدواؿ المّغوية ويعيد توزيعيا في ّ
ّ

 -1عقّاب بمخير ،بكائيات األوجاع وصيد الحيرة في زمف الحجارة ،ص.25-24
 -2يوسؼ ،اآلية .55

وجمالياتو في ال ّشعر الجزائري المعاصر ،ص.142
 -3ينظر ،جماؿ مباركي ،التّناص
ّ
 -4نفسو ،ص.145
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الفصل
الثّالث

()1
فالنص الحاضر ما ىو إالّ توظيؼ لنصوص
نصحاضر ّ .
لنص غائب في ّ
ثـ يحدث االنسجاـ ّ
ّ

سابقة بكيفيات مختمفة.
 -1التّناص التّاريخي:
مما كاف عميو مف
لقد كثر ّ
مؤخ ار حضور ال ّشخصيات التّراثية في ال ّشعر العربي المعاصر أكثر ّ
«
الفني ىو ْابرز العوامؿ الّتي ربطت بيف ال ّشاعر المعاصر وتراثو مف واقع
قبؿ ولع ّؿ العامؿ ّ

الداللية العميقة الغور في الثّقافة العربية،
الفنية والمعطيات ّ
واحساس بمدى ثراء التّراث باإلمكانات ّ
األمة ونوعا مف المّصوؽ
ال ّف المعطيات التّراثية تكتسب لونا
ذلؾ ْ
ّ
خاصا مف القداسة في نفوس ّ
روحية وفكرّية تصؿ القديـ بالحديث
ؾ أػ ّف الموروث التّاريخي يقوـ بترسيخ قيـ
بوجدانيا وال ش ّ
ّ
حية ،وليس غريبا أف نجد شاعرنا المعاصر يستجيب لذلؾ،ويصدر
جدلية ّ
والماضي بالحاضر في ّ
في استجابتو عف موقؼ شعري ال يمميو عميو إالّ ذاتو ال ّشاعرة نفسيا ،و ال ّشخصيات التّاريخية
إنسانية عابرة تنتيي بانتياء دورىا في الحياة أو
مجرد ظواىر
ّ
والفكرّية الف ّذة بوجو عاـ ليست ّ
شمولية قابمة لمتّجدد عمى امتداد التّاريخ» (.)2
ولكنيا تبقى ذات داللة
بغيابياّ ،
ّ
ّ
وىذا الحضور لم ّشخصيات التّاريخية نجده متداوال في شعر عقّاب بمخير الّذي وظّؼ
لمربط بيف القديـ والحديث ،حيث يقوؿ في قصيدتو " حفريات البحث
التّاريخ العربي القديـ ،وذلؾ ّ
()3

الدـ المسفوح"
عف ّ
ليأت التّتار
ويأت الحصار

 -1ينظر ،نفسو ،ص.154

عماف ،األردف ،ط ،1911 ،1ص.33-32
 -2أحمد جبر شعث،
جماليات التّناص ،دار مجدالوي ّ
ّ
لمنشر والتّوزيعّ ،
 -3عقّاب بمخير ،بكائيات األوجاع وصيد الحيرة في زمف الحجارة ،ص.35-34
39

الفصل
الثّالث

تجمّيـــات التّنــــــــاص في شعــــــرعقّاب بمخير

حينا
وتسقط بغداد في ّ
الدمار
ليأت ّ
ويكتب سفر مف ال ّشعر عف حزننا
ليأت التّتار
الستار
فبغداد نائمة مف وراء ّ
يا وردة الكحؿ صارت غبار
ليأت التّتار
حينا
فما عاد في ّ
بي تعثّر وسط القفار
سوى فارس عر ّ
كأف بيا وتر مف جمار
وصيحة ّأـ ّ
النجوـ
تصيح بسمع ّ
فتصطؾ صيحتيا بالجدار
الدمار.
ليأت ّ
الربط والوصؿ بيف أجزاء القصيدة
وكررىا قصد ّ
في ىذا المقطع استخدـ ال ّشاعركممة التّتار ّ
أف (التّتار) كانوا أبشع
وتوصيؿ معناىا ،أو لتأكيد فكرة جرائـ التّتار وبشاعة ما ارتكبو ،فنحف نعمـ ّ
المجرميف ،فيـ دخموا العراؽ (بغداد) واغتصبوا نساءىا ،وسفكوا دماء األبرياء منيا ويتّموا أطفاليا
مرت بو العراؽ أنذاؾ ،فتمؾ الحادثة ألحقت البؤس
ودمروا معالميا .فمف ّ
منا ال يعرؼ ما ّ
ّ
وشردوىـّ ،
الرافديف.
والخراب بالع ارؽ دولة وشعبا ،فيي ّ
تعد مف أقسى الحوادث الّتي تعاقبت عمى ببلد ّ
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يدـ ،واّنما رّبما يقصد
يتمنى ال ّشاعر عودة التّتار لكف ليس التّتار القديـ
المخرب الم ّ
ثـ ّ
ّ
ّ

الفارس العربي الّذي يخرج الببلد مف غمبتيا ،ورّبما يقصد مف وراء كبلمو قادة وزعماء العراؽ ،فيو
لؤلمة
السبات الّذي
ّ
يريد أف تحيا ضمائرىـ ،وتنيض عقوليـ مف ّ
يتخبطوف فيو ،وبذلؾ يعيدوف ّ
األمة الّتي زّكاىا ا﵀ مف بيف األمـ األخرى.
العر ّبية شرؼ وجودىا ،ىذه ّ
وفي موضع آخر مف شعره يقوؿ
ال بشر...
تحدر تحت الحفر
ك ّؿ ظ ّؿ ّ
وطموؿ ْامرئ القيس أمست طموال آخر
لصمت فيؾ ترى وجيؾ المنكسر وسط المرايا
حينما ا ّ
أف ك ّؿ الحقيقة حفف رمؿ عمى منحدر
ترى ّ
وأخذت بحفنة رمؿ وألقيتيا
الريح فييا ،وفييا انتشر(.)1
نفخ ّ
ال ّشاعر في ىذه األبيات متشائـ مف األوضاع الّتي يعيشيا ،ومف طبيعة وحقيقة تعامؿ
الرمؿ
شبو ىذه الحقيقة بحفف رمؿ عمى منحدر ْ
ّ
الناس مع بعضيـ البعض ،لذلؾ ّ
ال ّف مف طبيعة ّ
شخصية اإلنساف ومزاجو المتقمّب ،ىذه ال ّشخصية
الحركة وعدـ الثّباتواالنزالؽ ،وىذا ما ينطبؽ عمى
ّ
متغيرة فيو كاف زير نساء ،ث ّـ
بشخصية ْامرئ القيس التّاريخية،
الّتي ربطيا
فالمتتبع لحياتو يجدىا ّ
ّ
ّ
انقمببعد ذلؾ إلى الثأر مف القبيمة الّتي اغتالت والده.

 -1عقّاب بمخير ،ديواف التّحوالت ،ص.39
41

الفصل
الثّالث

تجمّيـــات التّنــــــــاص في شعــــــرعقّاب بمخير

وفي مثاؿ آخر6
الديف قـ مف عثػرةفينا ومػف نػػاس لدينػا تكػذب
قـ يا صبلح ّ
وىميا المستطرب
قـ مف لييب الحزف ومف وجع ومنخطػب يعرش ّ
يجؼ ركبؾ واليػوى مف شمػاؿ والمّيػؿ منؾ ميػرب
الربيع
ّ
زىر ّ
والميؿ أنت وك ّؿ خارطة ومف

عينيػؾ يطمع فج ػرنا المتوثّب

وفي فكرة أو عبرة أو لحظة

الصوب
ما بيف سيرؾ والطّريؽ ا ْ

حرؾ فورة
حرؾ تراب األرض ّ
ّ

فينػػا فقد صػرنا نعاجا ترىب(.)1

الديف التّاريخية ىذه ال ّشخصية القويّة
في ىذا المقطع استحضر ال ّشاعر
شخصية صبلح ّ
ّ
حرر األقصى سابقا ،وأصمح ما فسد في مصر بعد دخولو إلييا ،فال ّشاعر يرى في ىذه
الّذي ّ
لؤلمة العر ّبية الّتي ماتت بعده ،وضاع مستقبميا برحيمو ( زىر
ال ّشخصية ّ
القوية ّأنيا ىي المنقذة ّ
الديف أف يقوـ ويأتي ليعيد الحياة العر ّبية إلى زمف
الربيع
يجؼ) لذلؾ فيو يطمب مف صبلح ّ
ّ
ّ
«
الصحيح ليرفع مشعؿ التّحدي والمواجية
االنتصارات(زمنو ىو) ،ويعيد اإلنساف العربي إلى الطّريؽ ّ

وتحد مف
في معركة البناء الوطني ،ونزع ك ّؿ القيود والعقبات الّتي تعترض سبيمو
ّ
حريتو»(.)2فاإلنساف العربي ال يقبؿ ال ّذؿ والخضوع لآلخريف.
ّ
القضية
باإلضافة إلى حضور ال ّشخصيات التّاريخية في شعره ،نجد أيضا حضور
ّ
«
السفاح (ْارنيؿ شاروف) حرمة الحرـ
ّ
الرديء ،دنس ّ
الفمسطينية فذات يوـ كئيب مف ّأياـ الحزف ّ

الصياينة ،الّذيف يرتدوف مبلبس الجنود
السفاحيف ّ
القدسي ال ّشريؼ في حماية عشرات المئات مف ّ
الصورة قتامة واسودادا ،وتتجمّى بشاعة القتؿ والعدواف لدى
لتنطمؽ انتفاضة األقصى ،وتزداد ّ
 -1عقّاب بمخير ،بكائيات األوجاع وصيد الحيرة في زمف الحجارة ،ص.14
وجمالياتو في ال ّشعر الجزائري المعاصر ،ص.115
 -2ينظر ،جماؿ مباركي ،التّناص
ّ
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لمرأي العاـ العربي واإلسبلمي
الصياينة ،وتتصاعد ّ
ّ
حدة الغضب العربي واإلسبلمي ،لتصوغ موقفا ّ
الرصاصات
الصورة ّ
يتجاوز العجز بصورة جديدة توشؾ أف تح ّؿ مح ّؿ ّ
السوداوية الّتي رسمتيا ّ
»()1
قصة الّتي كاف ليا
الييودية الجبانة وىي تغتاؿ الطّفؿ
(محمد ّ
الدرة) في حضف أبيو  .ىذه ال ّ
ّ

الرأي العربي وحتّى العالمي ودفعت بالعديد مف
حركت ّ
صدى كبير في العالـ العربي ،وىي الّتي ّ
تطرؽ في
األدباء وال ّشعراء لمكتابة عنيا ،وتصويرىا في مؤلّفاتيـ ،منيـ (عقّاب بمخير) الّذي ّ
()2

الدرس"
قصيدتو " ال ّشييد و ّ

القصة فيقوؿ6
ليذه
ّ

خ...ر...ج
ض . . .ح  . . .ؾ
ص  . . .ر . . .خ
تيد قمبو
صرخات كانت ّ
ما بيف جناحيو كعصفور يصارع مف خطر
بالنداء وعينيو حبمى
والطّفؿ ناء ّ
الزىر.
......بألواف ّ
حؽ ال ّشعب الفمسطيني
فمعظمة ىذه
القصة ،وبشاعة ما يرتكبو المستعمر الغاصب في ّ
ّ
يصور حالة الطّفؿ الّذي كاف في حضف
ليصورىا لنا،
العزؿ منيـ ،دفعت ال ّشاعر
وحتّى األطفاؿ ّ
ّ
ّ
النجدة والمساعدة
أبيو يحتمي ويصرخ
الرأفة بو ،وفي الوقت نفسو طالبا ّ
ّ
مترجيا مف جنود العدواف ّ
قوة لو ،ىذا
مف س ّكاف بمده ،فال ّشاعر في ىذه األبيات ّ
شبو ىذا الطّفؿ بالعصفور الّذي ال حوؿ وال ّ
الدفاع عف نفسو لحظة إحساسو بالخطر لذلؾ يمجأ إلى
الضعيؼ الّذي ال يستطيع ّ
العصفور ّ
1
الصادرة شيرّيا مف و ازرة اإلعبلـ الكويت ،ع 195أفريؿ  ،1991ص.11،19
 مجمّة العربي ّ -2عقّاب بمخير ،بكائيات األوجاع وصيد الحيرة في زمف الحجارة ،ص.11
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مفر ومكاف يحتمي فيو سوى
الطّيراف بعيدا ىاربا مف األخطار
ّ
أما ىذا الطّفؿ فمـ يجد ّ
المحدقة بوّ ،
العدو طالتو وأردتو قتيبل أماـ مرأى عيني والده.
أف رصاصات
حضف أبيو ،إالّ ّ
ّ
ويقوؿ أيضا في قصيدتو " 6بكائيات األوجاع وصيد الحيرة في زمف الحجارة"
شعب ينوء وحممو متغ ّػرب

عرب تساـ وسوميا المستغرب

تمحفػت القنا
باألمس أندلس ّ

واليوـ قدس والغػد المرتقب

أي الحاؿ يصفو بعده
حاؿ و ّ

حاؿ ،وك ّؿ األمر منػّا يذىب

()1

إلى قولو6
يا قدس ما أنت الطّريحة كمّنا

طرحتو أحداث تجيء وتذىب
ّ

نخروا العظاـ ولـ تزؿ موثوقة

تحدب
الرؤوس وفي الفؤوس ّ
فصموا ّ

الديار منازؿ
الديار وفي ّ
ىدموا ّ
ّ

لـ تنيدـ ،سرقوا الطّعاـ فأجدبوا

حفروا الجراح وفي الجراح ىتافنا

أعتى مف البحر الفسح وأرحب

()2

صور لنا معاناة ال ّشعب الفمسطيني في األرض المحتمّة الّذي
في ىذه المقاطع ال ّشاعر ّ
غني وال ّشعب فقير،
تمارس ّ
ضده ك ّؿ أنواع العنؼ واالضطياد والحرماف مف خيرات البمد ،فالبمد ّ
الصييوني الّذي يتم ّذذ بتجويع ىذا ال ّشعب
فخيراتو منتيكة ومغتصبة يستفيد منيا
العدو الغاشـ ّ
ّ
الضغوطات .ىذا ال ّشعب الّذي يحارب بك ّؿ ما لديو ويقاوـ بك ّؿ
وتعريضو لك ّؿ أنواع التّعذيب و ّ

 -1نفسو ،ص.13
 -2نفسو ،ص.11
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حرة كريمة آمنة ،ومثمما يقاوـ ىذا ال ّشعب في فمسطيف فإ ّف شاعرنا يقاوـ
الطّرؽ حتّى يعيش حياة ّ
()1

ىنا مف خبلؿ شعره فيقوؿ في قصيدتو " الغياب اآلخر"
سأغني لقدس البراءة والكبرياء
ّ
السماء
لمسبلـ
المعرش فوؽ الجدار وعميا ّ
ّ
ّ
لممعارج والطّفؿ ذاؾ لـ يبف مف عماء
ولما مشوا ّقبموا بعضيـ
لجميع الّذيف التقوا في احتفاؿ ّ
الوداع ،الوداع ،لمف يعرفوف ب ْا ّف المّقاء
يكوف عمى الطّرؼ ،ال شيء أعظـ مف ثورة
تتحوؿ في ضحكة أو لقاء...
ّ
وقولو6
سأغني لزيتونة زرعت
ّ
البف الحمو والبرتقاؿ ولمخبز(.)2
السواحؿ ّ
لمنحؿ و ّ
في ّ

السمـ
يذكر ال ّشاعر في ىذه األبياتكممة ّ
"الزيتوف" ىذه ال ّشجرة المباركة الّتي تد ّؿ عمى ّ
السبلـ ،وبذلؾ يتفاءؿ وينتظر اليوـ الّذي يسطع فيو شعاع األمؿ ،ويطمع معو خيوط الفجر الّتي
و ّ
تموح بميبلد يوـ جديد ،يحظى فيو ىذا ال ّشعب بطيب العيش وحبلوة الحياة ،فال ّشاعر ىنا لـ ينطمؽ
ّ
مف موقفو ال ّشخصي ،أو إحساسو ال ّذاتي ،بؿ رأيو ىو رأي الجماعة وىدفو ىو ىدفيا ،فيو ليس ابف
ويتغنى بانتصاراتيا ،ويب ّشر
يسجؿ
أمتو العر ّبية بأكمميا ،فيو الّذي
ّ
ّ
وطنو فقط ،واّنما ىو ابف ّ
بمستقبميا ،ويقؼ إلى جانب المتألّميف مف شعبيا.
 -1نفسو ،ص.19
 -2نفسو ،ص11
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مستمرة ،أو إعادة صنع المعنى طبقا لمحاجات
«وىكذا فإ ّف التّاريخ ىو حركة ارتداد ماضوي
ّ

الحاضرة ،فالقصيدة ىي كيمياء الكممة الّتي مف خبلليا تمتحـ في العبارة كممات ،يستطيع مف
»

خبلليا ال ّشاعر أف يجمع في قصيدتو الحداثية مجموعة مف ال ّشخصيات والحوادث التّاريخية
(.)1فالتّاريخ يبقى دائما مركز جذب لم ّشاعر الحديث والمعاصر.
 -3التّناص األسطوري:

الفنية
األسطورة ىي أكثر الغوامض إثارة يمجأ إلييا ال ّشعراء لتحقيؽ أحبلميـ ،والتّعبير عف تطمّعاتيـ ّ
لمفناف وال ّشاعرواف إختمؼ ال ّشعراء في مقدار
والفكرّية ،واثراء تجاربيـ ال ّشعرية.فيي مصدر إلياـ ّ
ثقافية أصيمة تكسب القصيدة
أىمية األسطورة مف كونيا بنية ّ
توظيفيـ لؤلسطورة وشغفيـ بيا ،وتبدوا ّ
إنسانية مدىشة ،ولع ّؿ ذلؾ يكوف مف
أبعادا جديدة لما يتوافر فييا مف رموز ،ومعاف ذات قيـ
ّ
لمنيؿ مف مصادر الثّقافة األسطورّية محاوليف التقاط أبعادىا
القوية الّتي دفعت ال ّشعراء ّ
األسباب ّ
النزوع إلى
الوجودية و
الرؤى وطابع ّ
ّ
ّ
الفمسفية ،لما لمخطابيف األسطوري وال ّشعري مف تشابو في ّ
النماذج
السبب نجد كثي ار مف ال ّشعراء المبدعيف كمّما اقتربوا مف األسطورة ّ
قدموا أروع ّ
الخياؿ ،وليذا ّ
» ()3
«
()2
الدارس
الروح
اإلنسانية ،و ّ
ّ
ال ّشعرية .فأساطير العالـ القديـ ّإنما ىي واحدة مف أعمؽ منجزات ّ

لم ّشعر الجزائري المعاصر يجده مفتوحا عمى عالـ األساطير ،حيث استخدـ العديد مف شعرائنا
النائمة ،وغيرىا مف
السندباد البحري ،الحسناء ّ
الرمز األسطوري مثؿ ألؼ ليمة وليمةّ ،
المعاصريف ّ
األساطير الّتي استيوت وجذبت إلييا ال ّشعراء ومنيـ ال ّشاعر الجزائري المعاصر عقّاب بمخير الّذي

1
حصة عبد ا﵀ سعيد البادي ،التّناص في ال ّشعر العربي الحديث ،ص.113
 ينظرّ ،جماليات التّناص ،ص.53
 -2ينظر ،أحمد جبر شعث،
ّ

3
الرائد العربي ،بيروت ،لبناف ،ط ،1542 ،1ص.12
الرضا ،األسطورة في شعر ّ
السياب ،دار ّ
 -عمي عبد ّ
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السندباد ووظّفيا في شعره ،وىذا ما نجده في قصيدتو " بكائيات األوجاع وصيد
استميـ مف أسطورة ّ
الحيرة في زمف الحجارة"( )1حيث يقوؿ6
مف صخر األوراس مف جسر الفدا

وأصالة منقوشة ال تشطب

قد خطاؾ فأنت ّأوؿ ثائر

ويؤدب.
الرؤى ّ
يجتاز أبعاد ّ

«
نص
النص يتقاطع مع ّ
ىذا ّ
(السندباد) عمى شكؿ رمز يشير إلى ّ
النص األسطوري الغائب ّ

الرمز المستحضر
ويتـ ذلؾ مف خبلؿ إشارة ال ّشاعر لروابط في أذىاف المتمقّيف بيف ىذا ّ
بكاممو ّ
»()2
السندباد
السابؽ الّذي
ّ
استمده ال ّشاعر منو ،ففي ىذا ّ
وّ
النص ال ّشاعر لـ يشر صراحة إلى ّ
النص ّ

ال ّف مف
الرؤى) ْ
ولـ يعد كتابتو ،واّنما أشار إلى ذلؾ مف خبلؿ قولو ( فأنت ّأوؿ ثائر ،يجتاز أبعاد ّ
وحبو لممغامرة مف أجؿ االكتشاؼ ،فال ّشاعر
السندباد كثرة حركاتو ،ورحبلتو وأسفاره ّ
المعروؼ عف ّ
«
الداللة الجديدة الّتي لـ تتح
النص األسطوري
ويطوعو إلنتاج ّ
ىنا استطاع أف يستوعب مغزى ّ
ّ
»()3
عامة «ال يمكف أف تستغ ّؿ إالّ إذا أتيح ليا األديب
ّ
لمنص الغائب أف يبوح بيا إذ األسطورة بصفة ّ
»()4
أف ال ّشاعر مولع بالتّفكير
الّذي يفيـ مغزاىا لتعميؽ حالتو عمييا ،فالتّناص ىنا يحيمنا إلى ّ

السفر
أف «التّجرية ال ّشعرية ىي في طبيعتيا تجربة
ّ
لسندبادي مدرؾ ّ
الرحمة و ّ
ا ّ
سندبادية ،تجربة ّ
»()5
ألنيا رمز االكتشاؼ والبحث عف عوالـ االمتبلء والخصوبة.
المادة
الروح و ّ
ّ
المتواصؿ في أدغاؿ ّ

 -1عقّاب بمخير ،بكائيات األوجاع وصيد الحيرة في زمف الحجارة ،ص.11
وجمالياتو في ال ّشعر الجزائري المعاصر ،ص.115
 -2جماؿ مباركي ،التّناص
ّ
 -3نفسو ،ص.114

4
النقد األدبي ،دار األندلس ،بيروت ،لبناف ،ص.134
 أحمد كماؿ زكي ،دراسات في ّ5
اإلنسانية،
االجتماعية و
تطبيقية في نموذج شعري حداثي) مجمّة العموـ
السندباد المعاصر (دراسة
ّ
ّ
ّ
 عبد ا﵀ الع ّشيّ ،ع ،1جامعة باتنة ،الجزائر ،1552 ،ص.124
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ويشير إلى نفس األسطورة في موضع آخر مف شعره ،وذلؾ في قصيدتو " في انتظار

الغائب حتّى يعود"

()1

حيث يقوؿ6

عاد مبلّح البحار
مف عمى قاربو يس ْاؿ مف أىؿ ودار
الدنيا وألقى األشرعة
عبر ّ
أف األفؽ ينبني عف قرار
خاؿ عف ّ
أف األفؽ ْابدى ظبلؿ مفزعة
غير ّ
حوليا إلى
ال ّشاعر ىنا استخدـ األسطورة
ّ
داخميا ،فيو قرأىا واستوعب مغزاىا وبعد ذلؾ ّ
السندباد بعد عودتو
الراىنة ،فيو استعرض في ىذا المقطع أجواء ّ
شعر ووظّفيا لمتّعبير عف تجاربو ّ
األمة العر ّبية) ،ىنا
مف رحبلتو
المتعددة المميئة بالمتاعب والمغامرات يسأؿ عف أىؿ ّ
ّ
الدار ( ّ
السندباد األسطوري ،واّنما اإلنساف العربي بعد عودتو مف سفره يسأؿ عف أحواؿ
ال ّشاعر ال يقصد ّ
تغير بو أحواليا فتبني عميو كيانيا بغية
أي قرار ّ
أمتو فيجدىا ال تزاؿ قابعة في مكانيا ،لـ تتّخذ ّ
ّ
«
ويخصب الحياة
يبدد م اررة اليأس
مواجية المصاعب الّتي تعترضيا ،و البحث عف انبعاث جديد ّ
ّ

باألمؿ في والدة جديدة منتظرة»( ،)2فبمخيراعتمد عمى ىذه األسطورة وربطيا بواقعو محاوال بذلؾ نقؿ
الرضا والقناعة بالواقع
ىموـ مجتمعو وابرازىا بغية معالجتيا ،فمف سمات المواطف العربي عدـ ّ
()3
األمة متعمّؽ بمستقبؿ أفرادىا.
السعي إلى تغييره الستشراؼ المستقبؿ ْ
الراىف و ّ
ّ
ال ّف مستقبؿ الوطف و ّ

 -1عقّاب بمخير ،بكائيات األوجاع وصيد الحيرة في زمف الحجارة ،ص.54
األسموبية في ال ّشعر الجزائري المعاصر (شعر ال ّشباب نموذجا) مطبعة ىومة،
 -2عبد الحميد ىيمة ،البنيات
ّ
الجزائر ،1554 ،ص.59
 -3ينظر ،نفسه ،ص.2
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السندباد ،نجد ال ّشاعر أيضا يوظّؼ حكاية أخرى وىي حكاية
فباإلضافة إلى أسطورة ّ

النائمة مف خبلؿ قصيدتو " وقائع المّيمة األخيرة بعد األلؼ"
الحسناء ّ

()1

الّذي يقوؿ فييا6

تعمّقت وحدي بك ّؿ الخرافات ،سابقت نفسي عمى ظير أحصنة
السفر
ىونتيا دروب ّ
ّ
كاف ظمّي يصاحبني
ويقوؿ الحكايا عف الفارس الممتطي فرسا مف ورؽ
عف جميمة قصر تناـ عمى المفترؽ
الساحرات المّواتي اختطفف القمر.
وعف ّ
خبأنو وسط جفنو.
ثـ ّ
ّ
النائمة كك ّؿ الحكايات ليا انتشار واسع منذ القدـ إلى يومنا ىذا ،ىذه
حكاية الحسناء ّ
ثـ
الحكاية الّتي وظّفيا ال ّشاعر في مقطعو والّتي تروي ّ
أف ممكة كانت ال تمد ،وذات يوـ حممت ّ
ألنيا كانت تخاؼ
ولما صارت البنت تمشي أمرت والدتيا بعدـ تجواليا في القصر ّ
أنجبت بنتاّ ،
عمييا مف كيد الكائديف والمترّبصيف بيا ،كما أمر والدىا بعدـ استعماؿ المغزؿ في القصر(المغزؿ
سف الخامسة عشر خرجت
الّذي كانت تستعممو ّ
ولما بمغت البنت ّ
النساء قديما في غزؿ ّ
الصوؼ) ّ
لتتجوؿ في ساحة القصر وغرفو ،إلى أف وصمت إلى غرفة كانت بيا ساحرة تغزؿ
خفية عف والدييا
ّ
تقدمت منيا البنت ولمست المغزؿ فوخزت يدىا بو ونامت مائة سنة ،ولـ تفؽ حتّى
الصوؼّ ،
ّ
السحر ،وأخذىا عمى فرسو ىذا
جاءىا الفارس الّذي كاف يمتطي فرسا أبيضا ،وخمّصيا مف ذلؾ ّ
الساحرات أبدا.
وطار بيا إلى مكاف بعيد ال تطالو يد ّ
 -1عقّاب بمخير ،بكائيات األوجاع وصيد الحيرة في زمف الحجارة ،ص.25
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«
ألف التّوظيؼ األسطوري
مر العصور متداولة في شعرنا العربي ّ
وىكذا تظ ّؿ األسطورة عمى ّ
» ()1

النص حافبل باالنفتاح واإليحاء
يجعؿ ّ

«
تنصب منيا
السحرية الّتي
ّ
ّ
ألف األسطورة ىي الفتحة ّ
» ()2

اإلنسانية
طاقات الكوف لتنفذ إلى مظاىر الحضارة
ّ

فيي الّتي أسيمت وساعدت ال ّشعراء

المعاصريف في التّعبير عف أحاسيسيـ وىواجسيـ وىموـ مجتمعيـ وطرحيا في قصائدىـ ال ّشعرية
إبداعية.
فنية
بطرؽ ّ
ّ
 -4التّناص األدبي:
النصوص ال ّشعرية
طياتو أفكار ومقاطع نصوص أخرى ،أل ّف ّ
ّ
النص ال ّشعري يحمؿ في ّ
قية منيا أو المغر ّبية حافمة باالنفتاح عمى ال ّشعر العربي الحديث والقديـ،
العر ّبية الحديثة سواء المشر ّ
النّالتّناص (تفاعؿ
النصوص ال ّشعرية فيما بينيا ،فتولّد لنا أشعا ار جديدةْ ،
بحيث تتداخؿ ىذه ّ
عية انطبلقا مف تفاعمو مع نصوص
ّ
مفر منو ،فك ّؿ شاعر ينتج نصوصو اإلبدا ّ
النصوص) أمر ال ّ
ثـ يدمجيا في
النصوص يستحضرىا
سابقة عميو
ممتدة في ّ
ّ
بكيفيات ّ
الزماف والمكاف ،ىذه ّ
ّ
فنية ّ
نصو الجديد ،فيمنحو أبعادا فكرّية ويضفي عميو
تجربتو
الخاصة ،ويجعميا منسجمة مع فضاء ّ
ّ
النصوص الّتي يتفاعؿ
مسحا
النصوص تتحقّؽ بمدى وعي ال ّشاعر بيذه ّ
لكف نجاعة ىذه ّ
ّ
جماليةّ ،
بفنو عف التّقميدية(.)3ومف ال ّشعراء المعاصريف الّذيف استحضروا
معيا قراءة وتوظيفا لكي يسمو ّ
نصوص ال ّشعر العربي وتفاعموا معو عقّاب بمخير وذلؾ في العديد مف نصوصو ال ّشعرية الّتي
نذكر منيا6

وجمالياتو في ال ّشعر الجزائري المعاصر ،ص.195
 -1جماؿ مباركي ،التّناص
ّ
2
النيضة العر ّبية ،بيروت،
الفنية وطاقتيا
اإلبداعية) ،دار ّ
مقوماتو ّ
ّ
 ّالسعيد الورقي ،لغة ال ّشعر الغربي الحديث ( ّ
لبناف ،ط ،1542 ،3ص.121
وجمالياتو في ال ّشعر الجزائري المعاصر ،ص.331
 -3ينظر ،جماؿ مباركي ،التّناص
ّ
50

الفصل
الثّالث

تجمّيـــات التّنــــــــاص في شعــــــرعقّاب بمخير

أنا مف أنا...مف كاف في زمف ومف سيكوف؟
()1

ال أنا مف أنا

النص الغائب لنازؾ المبلئكة الّتي تقوؿ فيو6
ىذا تقاطع مع ّ
المّيؿ يسأؿ مف أنا
سره العميؽ.
وأنا ّ
()2

تناصا حوارّيا في قصيدة " عمى الجسر"
كما نرى
ّ

قباني
الّتي ت ّ
تمدد في قصيدة نزار ّ

" رسالة مف تحت الماء" يقوؿ عقّاب بمخير6
أف ىذا العمر ما عبرت
لو ّ

السحر
ّأيامو مدنا مف ّ

لو كنت أدري كيؼ آخرتي

مرميا عمى حجري
ما صرت ّ

ميما كنت يا أممي
لو كنت ّ

فمحاؿ أف ندري متى ندري

أف ىذا الجسر ينطمؽ لي
لو ّ

الصخر
ّ
لكنو جنس مف ّ

الصيؼ يسعفني
لو ّ
أف غيـ ّ

ليقوؿ ما يدريو بالقطر

قباني6
وّ
النص الغائب لنزار ّ
جدا...
أف
الحب خطير ّ
ّ
لو ّأني أعرؼ ّ
ما أحببت
جدا
أف البحر عميؽ ّ
لو ّأني أعرؼ ّ
ما أبحرت...
 -1عقّاب بمخير ،ديواف التّحوالت ،ص.125
2
بكائيات األوجاع وصيد الحيرة في زمف الحجارة ،ص.135
 عقّاب بمخيرّ ،51
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الفصل
الثّالث

لو ّأني أعرؼ خاتمتي
ما كنت بدأت

()1

لمرحيؿ"
وفي مثاؿ آخر يقوؿ عقّاب بمخير في قصيدتو " 6دعوة ّ

()2

خيرتؾ قمبي فاحتمؿ قمبي
أنا ّ

فقدمناؾ مف بيف المّواتي
ّ

واصطبر يا ليؿ في ىذا المدى وانتشر

شعاعاتالضيا في العرصات.
ّ

قباني مف خبلؿ قصيدتو " إختاري"
يتقاطع مع نص نزار ّ

()3

خيرتؾ...فاختاري
ّإني ّ
ما بيف الموت عمى صدري...
أو فوؽ دفاتر أشعاري...
وفي مثاؿ آخر يقوؿ عقّاب بمخير في قصيدتو " المدف الفسيحة والجدار"(6)2
ما ذا أقوؿ ،أقوؿ ّأني ارحؿ؟
لو قمتيا...
الدالؿ.
تبكي ويفضحيا ّ
قباني في قصيدتو "أفيقي"()1الّتي يقوؿ فييا6
ىذه األبيات استوحاىا عقّاب بمخير مف نزار ّ

 -1نزار ّقباني ،أحمى قصائدي ،ط  ،1551 ،12ص.23
2
بكائيات األوجاع وصيد الحيرة في زمف الحجارة ،ص.113
 عقّاب بمخيرّ ، -3نزار ّقباني ،أحمى قصائدي ،ص.13
1
بكائيات األوجاع وصيد الحيرة في زمف الحجارة ،ص.33
-ع ّقاب بمخيرّ ،

5
لمنشر والتّوزيع ،ص.24
الراية ّ
-نزار ّقباني وقصائد ممنوعة (الباب الثّاني نزار وقصائده ال ّشريرة) ،مركز ّ
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الثّالث
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أمؾ الغافمة
فعودي إلى ّ
ستمضي ال ّشيور...وينموا الجنيف
ويفضحؾ الطّفؿ والقابمة.
بكائيات األوجاع وصيد الحيرة في زمف الحجارة"
كما نجد
تناصا آخر في قصيدتوّ " 6
ّ
الديف قـ مف عثرة
قـ يا صبلح ّ

فينا ومف ناس لدينا تكذب

قـ لييب الحزف مف وجع ومف

وىميا المستطرب
خطب يعرش ّ

يجؼ ركبؾ واليوى
الربيع
ّ
زىر ّ

مف شماؿ والمّيؿ منؾ ميرب

()1

()2

الزماف العربي"
منا ّ
ىذه األبيات تتقاطع مع قصيدة نزار "سرقوا ّ
الزىراء
سرقوا فاطمة ّ
النبي
مف بيت ّ
الديف
يا صبلح ّ
النسخة األولى مف القرآف
باعوا ّ
باعوا الحزف في عيف عمي
الديف
يا صبلح ّ
باعوؾ وباعونا جميعا في المزاد العمني.

الزعماء العرب وتخاذليـ لنصرة
في ىذيف المقطعيف
يتحدث ك ّؿ مف ال ّشاعرينعف خذالف ّ
ّ
األمة العر ّبية ،واختيارىما ليذه
الديف
يحدثاف صبلح ّ
أصدقائيـ العرب ،فكبلىما ّ
ّ
ويشكيانو حاؿ ّ
1
بكائيات األوجاع وصيد الحيرة في زمف الحجارة ،ص.14
 عقّاب بمخيرّ ، -2نزار ّقباني وقصائد ممنوعة ،ص.132
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الثّالث
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األمة العر ّبية ،وحامييا مف
ال ّشخصية التّاريخية لما لو مف انتصارات وبطوالت كثيرة ،فيو كاف منقذ ّ
األمة العر ّبية.
الصحيحة لكف بعد رحيمو عف ىذه الحياة ّ
خبلؿ ق ارراتو ّ
جؼ ربيع ّ
قباني في قصيدتو "القدس" فيقوؿ عقّاب بمخير6
كما نجد
تناصا آخر مع نزار ّ
ّ
عريت يا قدس البراءة عارنا
ّ

تتحجب
وكشفت عورتنا الّتي
ّ

يا فتية طمعوا مف المحظور مف

وتسربوا
تمردوا ّ
عمؽ الجراح ّ

عمّمتنا يا طفؿ حكمة عارؼ

يضع األمور نصابيا ويقمّب

يا قدس ما أنت الطّريحة كمّنا

طرحتو أحداث تجيء وتذىب
ّ

النص الغائب لنزار " القدس"
ّ

()1

()2

يا قدس يا مدينة تفوح أنبياء
السماء
يا ْاقصر ّ
الدروب بيف األرض و ّ
يا قدس يا منارة ال ّشرائع
يا طفمة جميمة محروقة األصابع.
()3

يتناص فيو شعر عقّاب بمخير في قصيدتو " عمى الجسر"
ونورد مثاال آخر
ّ
السياب فيقوؿ بمخير6
شاكر ّ
عيناؾ ترتعشاف في قمؽ

سر
ّ
وتناجياف البحر في ّ

لـ أدر ماذا قالتا ولمف

قد أرختا تغريبة ال ّشفر

1
بكائيات األوجاع وصيد الحيرة في زمف الحجارة ،ص.14
 عقّاب بمخيرّ ، -2نزار ّقباني ،األعماؿ الكاممة ،ص.15

3
بكائيات األوجاع وصيد الحيرة في زمف الحجارة ،ص.129
 -عقّاب بمخيرّ ،
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الفصل
الثّالث
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وىـ عيونؾ كمّما رقصت

نظراتيا بمياء مف سكر

ورأيت في عينيؾ أولية

قصة النحر
ويدا تمارس ّ

عيناؾ يا قدري محاولة

الصفر.
كيما نواجو لحظة ّ

النص الغائب " أنشودة المطر"
ّ

()1

السحر
عيناؾ غابتا نخيؿ ساعتا ّ
أو شرفتاف راح ينأى عنيما القمر
عيناؾ حيف تبتسماف تورؽ الكروـ
وترقص األضواء كاألقمار في نير
السحر
ّ
يرجو المجذاب وىنا ساعة ّ
النجوـ.
كأنما تنبض في غورييما ّ
ّ
األوؿ مف
فالتّفاعؿ والتّداخؿ ّ
النصي واضح في المقطعيف ،فبمخير أخذ بداية ال ّشطر ّ
النصوص الحديثة الّتي
لمسياب مف ّ
السياب وجعمو محو ار يبني عميو القصيدةّ ،
ألف "أنشودة المطر" ّ
ّ
كاف ليا الحظّ الوافر في تقاطع التّجربة ال ّشعرية الجزائرّية المعاصرة معيا لما ليا مف رموز.
السياب ،حيث يقوؿ عقّاب بمخير6
تناصعقّاب بمخيرمع ّ
وفي موضع آخر ي ّ
وانتظرت طويبل...وبعمؾ سافر دوف سبب
وحبمت أخيرا...ولـ تضعي
فوضعت يديؾ عمى نخمة

1
الديواف ،دار العودة ،بيروت ،لبناف ،1531 ،ص.231
السيابّ ،
 -بدر شاكر ّ
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الرطب
وىززت بجذع ّ
لـ يكف ولدا
حمما...ولما أفقت
كاف
ّ
انحدرت..وبعمؾ عاد دوف سبب

()1

النص الغائب " شناشيؿ ابنة الحمبي"
ّ

()2

النخيؿ حيث تظ ّؿ تمطر ك ّؿ ما تسعفو
وتحت ّ
الرطب
تراقصت الفقائع وىي ّ
تفجر ّأنو ّ
تيز في ليفة
تساقط عمى يد العذراء وىي ّ
النخمة الفرعاء تاج وليدؾ األنوار ال ال ّذىب.
بجذع ّ
الدـ
كما نجد
تناصا لشعر عقّاب بمخير مف خبلؿ قصيدتو "حفريات البحث عف ّ
ّ
المسفوح"()3الّتي يقوؿ فييا6
ليأت التّتار
ويأت الحصار
حينا
وتسقط بغداد في ّ
الدمار
ليأت ّ
ويكتب سفر مف ال ّشعر عف حزننا

 -1عقّاب بمخير ،ديواف التّحوالت ،ص.15
2
السياب ،األعماؿ الكاممة ،ـ ،1دار العودة ،بيروت ،ط ،1531 ،1ص.155-154
 بدر شاكر ّ3
بكائيات األوجاع وصيد الحيرة في زمف الحجارة ،ص.34
 -عقّاب بمخيرّ ،
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الفصل
الثّالث

ليأت التّتار

الستار
فبغداد نائمة مف وراء ّ
الغماري الّذي يقوؿ6
ىذا المقطع
ّ
يتناص مع شعر مصطفى ّ
يرد التّتار؟
مف ّ
السيوؿ الّتي جرفت بيتنا
مف يد ّ
آه...نيساننا غالو االنحسار
الريح
ىومت كالقنابؿ مجنونة ىذه ّ
مثقمة بالمّيالي الكبار
...

...
()1

يردالّتتار؟
مف ّ

المرة ليس مع ال ّشعر،
ونورد مثاال آخر لمتّناص ،تقاطع فيو شعر عقّاب بمخير لكف ىذه ّ
ألنالتّناص ال يقتصر عمى ال ّشعر فقط ،واّنما يمكف أف يقتنص مف أجناس نثرّية مثؿ
واّنما مع رواية ّ
الرواية ،وىذا ما وجدناه واضح مف خبلؿ عنواف قصيدتو" وقائع المّيمة األخيرة بعد األلؼ" الّذي
ّ
تناص مع
السابعة بعد األلؼ"( .)2الّذي ىو
ّ
اقتطعو مف عنواف لرواية واسيني األعرج "فاجعة المّيمة ّ
"ألؼ ليمة وليمة".
أف شعر عقّاب بمخير حافؿ
في األخير ومف خبلؿ األمثمة الّتي ذكرناىا سابقا نبلحظ ّ

1
الوطنية لمكتب ،الجزائر ،ص.33
المؤسسة
الغماري ،حديث ال ّشمس وال ّذاكرة،
ّ
ّ
محمد ّ
 مصطفى ّ2
النشر ،دمشؽ ،سوريا ،ط،1
السابعة بعد األلؼ-دار كنعاف ّ
لمدراسات و ّ
 -واسيني األعرج ،رمؿ الماية-فاجعة المّيمة ّ

.1553
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باالنفتاح عمى أشعار الّذيف سبقوه ،ىذا االنفتاح يختمؼ مف قصيدة إلى أخرى بحسب الموضوع
ويشبع رغباتو
النصوص الغائبة وفؽ ما يمّبي حاجاتو الفنّية،
المراد الحديث عنو ،فيوظّؼ تمؾ ّ
ّ
اإلبداعية.
ّ
«
النصوص
ّ
فالدارس لمخطاب ال ّشعري الجزائري المعاصر يجده يش ّكؿ نقطة التقاء لمعديد مف ّ

وخفية مستترة
ال ّشعرية الجزائرّية والعر ّبية يمتزج بيا جميعا ،ويتقاطع معيا
جمية تارة ّ
بكيفيات مختمفة ّ
ّ
»()1

تارة أخرى

«
أرضية خصبة ينطمؽ منيا ليش ّكؿ
فيستخدميا كأداة مف أدوات التّشكيؿ الجمالي ،و ّ

النصوص
نصوصا معاصرة فوؽ نصوص قديمة ،وبذلؾ يكوف ىذا المّقاء أحد صور تفاعؿ ّ
»()2

ال ّشائعة

مر العصور في نصوصنا الحديثة
وبذلؾ تبقى ّ
النصوص القديمة حاضرة عمى ّ

والمعاصرة.

وجمالياتو في ال ّشعر الجزائري المعاصر ،ص.193
 -1جماؿ مباركي ،التّناص
ّ
 -2نفسو ،ص.113
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خاتمـــــت

الخاتمة
الخاتمة:
الستينات مف طرؼ
النص وفيموّ ،
بأنو أحد المفاتيح لقراء ّ
يعرؼ التّناص ّ
قدـ في نياية ّ
صياغتو مف جديد وىو مف المصطمحات األكثر شيوعا بيف
"جوليا كريستيفا" وأعاد بعض ّ
النقاد ّ
النقاد واألدباء وال ّشعراء المعاصريف ومنيـ ال ّشاعر عقّاب بمخير الّذي تعامؿ معو وفؽ مستويات
ّ
النتائج
تطرقنا إليو في بحثنا ىذا لنخمص في نيايتو إلى مجموعة مف ّ
وطرؽ مختمفة ،ىذا كمّو ّ
أىميا6
ّ
عممية استيعاب
فالنص األدبي ىو
لغوية
ألي شاعرّ ،
ّ
ّ
أف التّناص ممارسة ّ
 ّمفر منيا ّ
وداللية ال ّ
تناص ال ّشعراء معيا بطرؽ مختمفة ومستويات متفاوتة.
وتمثّؿ وتفاعؿ لكثير مف ّ
السابقة لي ّ
النصوص ّ
الرموز
 ّأف ال ّشاعر عقّاب بمخير قد وجد في القرآف الكريـ وما يحويو مف أساليب وألفاظ وعبارات ّ
الّتي يحتاجيا لمتّعبير عما يريد اإلفصاح عنو.
 اختمفت طرؽ توظيؼ ال ّشاعر لمقرآف الكريـ بيف االجترار واالمتصاص.أف ال ّشاعر استميـ كثي ار مف التّاريخ حيث وظّؼ في نصوصو ال ّشعرية العديد مف الحوادث
 ّالربط بيف
التّاريخية باالضافة إلى الكثير مف ال ّشخصيات(التّتار ،صبلح ّ
الديف )...وذلؾ قصد ّ
الماضي والحاضر والتّذكير بالتّاريخ العريؽ.
النص الحاضر ومستويات تعامؿ
النص الغائب في ّ
 الكشؼ عف المظاىر الّتي يتمظير بيا ّالنصوص أسطورّية
النصوص الغائبة وطرؽ توظيفو ليا ،فقد تكوف ىذه ّ
ال ّشاعر عقّاب بمخير مع ّ
دينية وغيرىا.
يخيةّ ،
وتار ّ

الخاتمة
النص الغائب بطريقة
لمنصوص الغائبة ،فيو تارة يعيد كتابة ّ
 الكشؼ عف توظيؼ عقّاب بمخير ّيمبي احتياجاتو
اجت اررّية صامتة ،وتارة يوظّفو بطريقة
امتصاصية فيو يأخذ مف ّ
النص الغائب ما ّ
ّ
ال ّشعرية.
أف الموضوع الغالب عمييا ىو
متنوعة بيف
ّ
الحرة إالّ ّ
 رغـ ّالعمودية و ّ
أف قصائد عقّاب بمخير ّ
االجتماعية خاصة.
عامة و
حديثو عف القضايا
ّ
ّ
اإلنسانية ّ
متعددة فيو واسع
النصوص
المتنوعة وتفاعؿ معيا بطرؽ ّ
 ال ّشاعر عقّاب بمخير ق أر العديد مف ّّ
النصوص األسطورّية بغية التّعبير عنمواقؼ معاصرة.
االطّبلع فقد تفاعؿ مثبل مع ّ
أف بحثنا ىذا ليس إالّ محاولة لدراسة التّناص عند شاعر جزائري معاصر ما زاؿ
وفي الختاـ نقوؿ ّ
لكف البحث ىذا يترؾ لنا طروحات عديدة نذكر
يقدـ الكثير لؤلدب الجزائري
ّ
عامةّ ،
ّ
خاصة والعربي ّ
منيا 6ما األصوؿ المعرفية لمتّناص؟ وما الفرؽ بينو وبيف التّضميف؟ كيؼ انتقؿ ىذا المصطمح مف
الغرب إلى العرب؟ وكيؼ تمقّاه نقّادنا العرب المعاصروف؟ وماذا أضافوا إليو؟.
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الخانجي ،القاىرة ،ط.1999 ،1
 .1ابف منظور ،لساف العرب ،ج ،2دار المعارؼ ،مصر.
السياب ،األعماؿ الكاممة ،دار العودة ،بيروت ،لبناف ،ط.1531 ،1
 .3بدر شاكر ّ
الديواف ،دار العودة ،بيروت ،لبناف.1531 ،
السيابّ ،
 .2بدر شاكر ّ
بكائيات األوجاع وصيد الحيرة في زمف الحجارة ،إصدار رابطة اإلبداع
 .1عقّاب بمخير،
ّ
الثّقافية.1993 ،
الجاحظية ،الجزائر.1555 ،
 .2عقّاب بمخير ،ديواف التّحوالت ،منشورات التّبييف
ّ
قباني ،أحمى قصائدي ،ط.1551 ،12
 .3نزار ّ
لمنشر
الراية ّ
 .4نزار ّ
قباني وقصائد ممنوعة (الباب الثّاني ،نزار وقصائده ال ّشريرة) ،مركز ّ
والتّوزيع.
النشر،
السابعة بعداأللؼ-دار كنعاف ّ
لمدراسات و ّ
 .5واسيني األعرج ،رمؿ الماية-فاجعة المّيمة ّ
دمشؽ ،سوريا ،ط.1553 ،1
المراجع:
عماف.1911 ،
 .1أحمد جبر شعث،
جماليات التّناص ،دار مجدالوي ّ
ّ
لمنشر والتّوزيعّ ،
النقد األدبي ،دار األندلس ،بيروت.
 .1أحمد كماؿ زكي ،دراسات في ّ

النيضة
(مقوماتو الفنّية وطاقاتو
اإلبداعية) ،دار ّ
ّ
ّ .3
السعيد الورقي ،لغة ال ّشعر العربي الحديث ّ
العر ّبية،بيروت ،لبناف ،ط.1542 ،3
وجمالياتو في ال ّشعر الجزائري المعاصر ،إصدارات رابطة اإلبداع
 .2جماؿ مباركي ،التّناص
ّ
الثّقافية ،الجزائر.
حصة عبد ا﵀ سعيد البادي ،التّناص في ال ّشعر العربي الحديث ،البرغوثي نموذجا ،دار
.5
ّ
عماف ،األردف.1995 ،
كنوز المعرفة
العممية ّ
ّ
مجمع الفحيص التّجاريّ ،
لمنشر والتّوزيعّ ،

النص ،سمسمة عالـ المعرفة ،المجمس الوطني لمثّقافة
 .2صبلح فضؿ ،ببلغة الخطاب وعمـ ّ
والفنوف واآلداب ،الكويت.1551 ،
لمنشر والتّوزيع،
محمد ّ
الزواىرة ،التّناص في ال ّشعر العربي المعاصر ،دار الحامد ّ
 .3ظاىر ّ
عماف ،األردف ،ط.1913 ،1
ّ
األسموبية في ال ّشعر الجزائري المعاصر (شعر ال ّشباب نموذجا)،
 .4عبد الحميد ىيمة ،البنيات
ّ
مطبعة ىومة ،الجزائر.1554 ،
المحدبة مف البنوية إلى التّفكيؾ ،سمسمة عالـ المعرفة ،المجمس
حمودة،المرايا
ّ
 .5عبد العزيز ّ
الوطني لمثّقافة والفنوف واآلداب ،الكويت.1544 ،
وتطبيقية) ،إفريقيا
النقدي والببلغي (دراسة نظرّية
 .19عبد القادر بقشي ،التّناص في الخطاب ّ
ّ
ال ّشرؽ ،المغرب.1993 ،
العامة لمكتّاب.1991 ،
ّ .11
محمد جاد ،نظرّية المصطمح ّ
النقدي ،الييئة المصرّية ّ
عزت ّ
الرائد العربي ،بيروت ،لبناف ،ط،1
الرضا ،األسطورة في شعر ّ
السياب ،دار ّ
 .11عمي عبد ّ
.1542

لمنشر والتّوزيع،
النصي" (مقامات الحريري نموذجا) ،دار اليدى ّ
 .13عمر عبد الواحد " التّعمؽ ّ
ط.1993 ،1
الدار البيضاء،
 .12فاطمة البريكي ،مدخؿ إلى األدب التّفاعمي ،المركز الثّقافي العربيّ ،
المغرب ،بيروت ،لبناف ،ط.1992 ،1
السؤاؿ (بخصوص الحداثة العر ّبية في ال ّشعر والثّقافة) ،المركز الثّقافي
محمد بنيس ،حداثة ّ
ّ .11
الدار البيضاء ،المغرب ،ط.1544 ،1
العربي ،بيروت ،لبنافّ ،
(تجميات التّناص في ال ّشعر العربي) ،منشورات اتّحاد الكتّاب
النص الغائب
محمد ّا
عزـّ ،
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