
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 اياجه داللتإعادة إنو، ريل النص الشعيلحت يفج تنئ املر القاوراز در إبالواحم، يلقتة الري نظر إطايفث ح البوردي

) مر العايشحو ىل عومقر(ة ريعة الشعموج امليف يفالرصو حوي النيازتوة الراسة ظاهرن خالل دمى، رة أخمر
. هي لدايبو أسلامحلم تكلث شحي با؛حاضو ًكاءت ارها الشاعيكأ علتة ار ظاهيهو، يقرن البارمح عبد الرللشاع
 يف متدى أسهم يإىل أو، يلقت املورنظمن مة ريعة الشعموج عىل املقهايطبتة برظاهلك التل يلحتث حل البواوحي
 .اج الداللةتإعادة إنواسك النص، ومت، يقاعياء اجلانب اإلرإث

.اسك النصمتاج الداللة، تج، إنتنئ املر، القايازتو ال،يلقتال :ةحيافت املتامالكل
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Abstract 
This study deals with the Theory of Reception. It attempts to highlight the role of the productive 
reader in the analysis of a poetic text and reproducing it semantically. To achieve this goal, the 
study explores the phenomenon of Grammatical and Morphological Parallelism in the poetry 
collection "Carvings on the Footnotes of Life” by Abdul Rahman Al Bariqi. It is a phenomenon 
that was remarkably employed by the poet and it formed one of his stylistic features in his 
works. The current research attempts to analyze this phenomenon by applying it to Al Bariqi's 
poetry collection from the recipient's perspective and to what extent has this phenomenon 
contributed to the enrichment of the rhythmic aspects, text cohesion, and semantic reproduction.  
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 يلقـت التايـ آليحضـتو ثحـالب ا هـذلواحي

 للنص اصيلتواق اليق السوفاج الداللة ت إنةإعادو
ة ري الـشعهتـعموجم يف يقرن البـارمحعند عبـد الـ

ج الـنص تنمن وكيإذ ). مرُ العايشحو عىل ومقر(
 م، ثـيلقـتصاهلا إىل امليـد إيرية رفع ملًةي ذهنًةورص
 نوكـي ا،ويـ لغًعـاءوة ية الذهنورلك الصتن لوكي
ه رفتعمق وفا هتاءره قي عله،ية إلويسلة لغمرثابة مب

اعـد ون قمـِسـل رع املمـنطلـق ي الـنص، إذ بعامل
لـك ت نيعـوت، امنهيـ بفـيام اهي علرفعامتكة رتشم
ن مـع و نداجي إيف يلقتاملو لِسرن املم  اعد كالوالق
 اصيلوتاق ي سيفا كالمهف ؛امنهي بوي اللغاصلتوال
 .هيتِّ نصُّقد النصيفإال ود، حاو

ل يــلوحتثــة يدة احلي النــصتاســار الدزوتتميــ
 نيكة بـ رشح اخلطاب أصبواخلطاب، بأن النص أ

د حـ عـىل -جتنـ املحصبيـث حي، بيلقتاملوج تنامل
 واج الـنص أتـ إنيف ايقيقحاعال ف -كيان دافل وق

ــاب،  ــاخلط ــت املحصبوي ــ يلق ــة ف ــىل جه اعال ع
الن روه يـا ذهب إلمع مق يتفا ال م وهو. كانماإل
ا عـن مـامتعزله و فؤل املموت أعلن يالذ رتبا

ــنص بعــد إن ــتمجــال لل املاحسمفــاجــه، تال  يلق
 ،يقوالدسـ. (ىرة أخمراجه تإلعادة إن) ئرالقا(

ة يـل الـنص بغيلحت يه ئرة القامهم إن). ٢٠١١
 تـي الداللة اليفثل تم املي النهائجتنل إىل املوصوال

ص ة داخــل الــنري كثــاعــل عنــارصتفاج تــ نيهــ
 من ثوم؛ وي لغريغو وي لغوا همنها مجه، رخاو
ة يفيـعـىل كوئ، ر عىل القـارزي إمتام اهانصبقد ف

ه فصـو بعنىاملأى ور ه،ي لدعنىم صن للنوكيأن 
ه فصـو بي أ،ئرالقـاو الـنص ني باعلفتجة للتين

كــن يم اًعوضــمو سيلــوه، تســرامم كــنيم ارأثــ
لـك تإن فة، ية إبداعيلمإذا كان النص عف ،دهيدحت
ج تنـئ املر القـادوجـو طلـبتتة ية اإلبداعيلمالع
 الناشـئة تاغـافرلء المة عىل رلك القديمت يالذ

ن ومـ؛ ة الـنص األديبين بنم أجزاء يف معن اإلهبا
 ئرالقـا هـذاة إىل تمرسمـاجة ح يفإن النص ف مث
 وراجـه بـصت إنإعـادةو ه،لام إككنهمي يج الذتنامل
ــ ٌّ كــل،ةفــلتخم ــه يمتا مــسب ح ــلك ــن ثقام  تاف
ــ؛ لرفعــاوم ــذلك حصبي ــنص ب  عــىل افتحــنم ال
ه تـاحين مضيـالنص ال فلذلك وة؛ فلتخم تاءارق
 وهـفج؛ تنـئ املرن خـالل القـام إال هريتاتمراسو
كـه فن خالل م جسد النص يفاة يبعث احلي يالذ
 يلقتقد امليفت وحني. اي إلعادة نسجه داللا؛يبيكتر

نئـذ حي وهـف ،ىرة أخـمر اجهتة عىل إعادة إنرالقد
ــا ــذه احلويف؛ يئ ســلبرق ــة  ه  ور جــسمنعــدتال
هـذا . هيلقومتج النص تنم نياعل بتفالواصل توال
 .ةيقق النصحتسائل و من أهمعد ي ياعل الذتفال

 مأهــن مــ يفالــرصو حــويدخل الن املــعــدوي
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 يف جتنـامل) ئرالقـا (يلقـتلجهـا املي تيالداخل امل
 ،بيـكرتعلـق باليت امهلوأفـ ،يرل النص الشعيلحت
 صليتـا ومـب، يكرت ذلك التناوكمعلق بيت الثاينو
كـل : ي، أ....الداللةوقاع ياإلو وتالصن م امهب
كـن للـنص يمال فـ ،مـيالكال فقوعلق بامليتا م

ة يـن البنمـلة يل جدفت إال بَصَّنصيت أن" ريالشع
لـق خت تي اليلة هيهذه اجلدو، تدافراملوة حويالن
 مهفلة واحمعند وسه، ف بالنص نا  خاصاوي لغاًاقيس
 عـىل حوي بنائه النمهفن مله، البد يلحتو نص يأ
ى الـنص كلـه توسمـعـىل و ً،الو ألةمى اجلتوسم
ط ن احلـو، د)٩ص ،٢٠٠١ ،يف اللطعبد ("ًايثان
 بـشكل -مسهتـ تـيى الرداخل األخـن شأن املم
 .ران أرسما به م فكشول النص يلحت يف -ريكب

ة يــاعلف عــن فث الكــشحــ هــذا البلواوحيــ
ن خـالل مـ ريلشعل النص ايلحت يفة ية نصرظاه
 يقرن البـارمح عبـد الـرلشاعة لري الشععةموجامل
 يازتـوال(ة ر ظاهي ه،)مر العايشحو عىل ومقر(
 يف رهـا الـشاعي علكـأتا تـيال) يفالرصو حويالن
 ًةيبو أسلًةر ظاهتثلمث حي ا؛حاضو ًكاءتانه ايود
 ىتوسمة عىل ف بكثاهارشاتانن خالل مان يو الديف

ذلك عىل وه، فيدة راوص الوة للنصحيالبنى السط
 :يتأي فيامد راو وا هم حون
 

 ٌّقـاصو ر، شـاعيقرسن البـاحـن رمح الـعبد
 عـىل ومقـر(ة ريعـة شـعموجم لـه ر صد،يدوسع
طـة، وطخمة يعة قصـصموجمله و ،)مرُ العِايشحو

ـــدد يفك رشـــا ـــ ع ـــن األم ـــشعتايسم ة ري ال
القــصص و بعــض القــصائد َنــرشوة، يالقصــصو

 حفن الـصمـ عـدد يف ة جـدا ريصالقو ،ةريالقص
 م قـسيف يعماذ جـات أسـوهو. ةيلح املتجالاملو

 . بأهباالدلك خعة املم جا-آداهباوة يبراللغة الع
  

 ةيـبيكرتالط ام األنـراركـت: يازتو بـالدوقصامل
هــا  عنارصفالتع اخــمـهــا يبانم يفشابه تتــ تـيال
 امكـ، )١٩٩١ وحصلم. (دةي جدشغلها بعنارصو

ة عــن ر أنــه عبــايف خصائــصهن وبــسو جاكددحــ
 ال يثـل الـذتام عـىل أسـاس الومقـي ي ثنائيفألت
ــي ــابقت اليعن ــسوجاك. ط ــضا). ١٩٨١ (نوب  ايق

 ،)انمجـمرت ن،ونـحك رباوم يلو الدحمم(ة ريالشع
 حامفتـــد حممـــه رفــعو. بقـــالتو رداب، رغــامل
 ،عـاين املفالتاخـو تايـشابه البنتـبأنه ) ١٩٩٧(
 رفدد الطــحيــن ال يوكــت الي ثنــائكــبمر" وهــف
 "هي نسقنية بي لعالقة الشبه الشكلرد إال بآخحاوال
 يازتـوال هذا دثوحي). ٤٢، ص٢٠١٢ة، ر قوب(
نهـا م رصتـ عدة، سأقتاتويسم عىل صوالنص يف

ــعــىل ا ــرصو حــويالن توينيسمل امهــربات باع؛يفال
ــشععــةموجامل يف اًظــحولم اتراتــوثالن يمــ ة ري ال
 بنـاء يفه يـلد -ري بـشكل كبـ-ام أسهام ك،رلشاعل

ة يمـ قيازتـوثـل الويم. اسـك الـنصومتالداللة 
ه اجلزء يقع علوي ،ريعل النص الشيشكت يفة مهم

 مرثتسي حني يقاعيى اإلتوس املقيقحت يف األسايس
ق البعـد يـقتحة اللغـة لمـه لـه أنظحنمتا م رالشاع

 م ثنوم ؛)٢٠٠٦ ،اشدةروال (ر الشعيف يقاعياإل
، راز به لغة الـشعتمت ي الذيق اجلانب اإلبداعيقحت
. كـشك، د( لاماجلـو بـةوالعذن وخيتواء رالشعف

 .)ت
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ل مـجـد اجلتوث حيـب يـاكرتى التوسم عىل

 شـكل خـاص، يف اهتـدامفرثـل تتامداخل الـنص 
ج تاوة نـيـ النهايف يعطـيا ممـ ؛دةحـاولـة ت ككأهنا
شكل تتـ تيها اللة بعنارصم اجلتإذا كانو. ةيدالل

 ،ةيقق هبـا النـصتتح تيسائل الو المأه يهنها، م
ل يـلحت عند - إن هذه العنارصف ،)١٩٨٨ خطايب(

 داخل ي بشكل جزئًالونها أي بفياماعل تتف -النص
 تزهــا بعــد ذلــك إىل عالقــاوجاتت ملــة، ثــماجل
ى ر األخلمجلد إىل امتت لةملك اجلتج رى خارأخ
 ل،يـلتحن المدة ونشة امليل إىل الغاوصوة؛ لليالتال
عـد وي. هيتـ للـنص كلققيتحهبذا والداللة؛  يهو
ة مه املن العنارصم حويى النتوس عىل امليازتولا
 يف تدافـراثـل املمت أن رابت ذلك باعيف مسهت تيال
ظ فاحيـد حـاوى الـنص التوسملة عىل ن مجم رأكث

ج تنـيثـل تام أن هـذا الامه، كمانسجاواسكه متعىل 
 رصبط عنار يف مسهي ويتقاع الصين اإلمع وعنه ن

 .النص بعضها ببعض
 عـةموجامل يف حـوي النيازتـو الم انقـسقدو
 عىل ،مني قسيقرن البارمح عبد الرلشاعة لريالشع
 :يت اآلحوالن
 :ضادتى التوسم عىل حوي النيازتو ال-أ

 قابـلت عىل أسـاس اليازتون الم عو هذا النومقي
ظــل ي حــني يفة، يــازتوب امليــاكرت النيبــ الــداليل

ال  احلـو هامكب، ياكرت التناوكم ني بامشابه قائتال
 ):٢١ ص ، ٢٠٠٩، يقرالبا( رل الشاعو قيف

 َشىفَ أُخر الصاَكمتَ صِيبنجت ال
 رَ رشَاكيناح نم

 ًسخام تِرص
 ْعيبر التاتقت تُكن
ُخللتت  حمام باحلَّ

 ْقاء بالنَُّضمْضتتم
 ْعيج النَّتاتقت تِرص
ُخللتت  مجَام باجلَّ

 ْاءمِّ بالدُضمْضتتم
، )ور النُّكرغَث(ان ودة بعني قصنم القطعة هذه

 عـىل يازتـوب الو عـىل أسـلرها الـشاعفي دتماع
 :يت اآلحوذلك عل النوب، ياكرتى التوسم
لـة مج(ه خـرب) + مريضـ(ه ماس+  ناسخعلف  -١

 ).ةيعلف
 ).ْعي النَّجتاتقت تِرص ،ْعيبر التاتقت تُكن(

 ماسـ) + البـاء (ر جـحـرف+ عرضامـ علف  -٢
 .رورجم

ُخلـــلتت( ُخلـــلتت ،حمام بـــاحلَّ ـــاجلَّ ، )مجَام ب
 ).ْاءمِّ بالدُضمْضتتم ،ْ بالنَّقاءُضمْضتتم(

 راركـتل عـىل ملك اجلت يف رد الشاعتم اعلقد
ع مـ بـاين املنيشابه بـتها الفيظ حالية يبيكترط امأن
ن مـا مـامتى وساتتـ لةكل مجف،  العنارصفالتاخ
 أن ريى، غـرلة األخمع اجلمها  عنارصعددث حي

ل مـ اجلني بـحويشابه النتىل ال عرصتقي  ملرالشاع
 بـلضا، يـ أيقاعيى اإلتوس إىل املةفإضا سب،حف
، نين الـسابقية إىل البعـدف باإلضاايالل دًعداُاد برأ

ل مــلــك اجلت ني بــتقــابالاء املرن خــالل إجــمــ
ة ركفىل و األلةمض اجلرعتث حي ا،حوية نيازتوامل
ض رعها بعمة يازتوة امليلة الثانم اجليتأت مثنة، يعم
هـا رنكوت ،هـايلغوتىل وة األركـفنـاقض التة ركف
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 تاتقت تُكن(له و قيف حاضو و هام حو عىل نا،مامت
ِع، رصيبرال ُخلـل تت(لـه وقو ،)ْعيـ النَّجتاتـقت تْ َّ

َخلل باجلتت، حمامباحل ُ  ْنَّقاء،ُض بالمْضتتم (،)مجامَّ
ِّض بالدمْضتتم ل م هذه اجليفض رعي ثحي، )ْاءمُ
د كـان حـاوشخص  لـفـنيلتخم نيالح نينة برقام
، كـان نينمع اآلتروي معدو مالسالون من باألمؤي
اة حيـظ حتفـ تـية المح السم اإلسالسالةرن بمؤي

ل الـثالث م اجليف وبديا م وهو، مقهوقوحالناس 
 إىل ضيالنقـن مـاله ح لَّبدتا لبث أن م م ثل،واأل
ة يـقيقه احليتـاهم ري عىل غمأى اإلسالفر ،ضيالنق
ة حرمــن بمؤيــ ال رصافــن أجلهــا، مــ جــاء تــيال

لة عـن وصفس املوؤرالو مة الديؤراء، بل إن مالد
 ال اوفـألم ايـ عادًداشهمثل له مت رتاألجساد صا

ة ور أبشع صـيف هروصفة، رمح وقة أفة شيه أفي ريثي
قابـل م يف) ْاءمِّ بالدُضمْضتتم(ة ريلة األخم اجليف
ة مـثـل قمت يهـو ا،ويحعها نم تازتو تيلة الماجل

 ). ْ بالنَّقاءُضمْضتتم(النقاء و رالطه
ــد ــذا اللق ــو أدى ه ــ إىل ايازت ــنص مت داد ال

 ت شـغلتـيل المن خالل هذه اجلمه ريتاتمراسو
ــى توسمــذلــك عــىل و الــنص، يفة حسامــ ى البن

ن خـالل مة ين عالقة داللمضت أنه امة، كحيالسط
، فرنـاتؤد إىل الت ملقابلة م يهول، م اجلنيقابلة بامل
 هلبـسي أن رد الـشاعار أيعنى الـذدة املوح إىل بل
ــايبراإل(ه وفصــمو ــ) ه ــن خــالل اجلم ــم  نيع ب

 .نيالضد
 :ثلتامى التوسم عىل حوي النيازتو ال-ب

 نيثـل بـتامن الوكـي يازتون المع و هذا النيف
، بـاينى املتوسمـة عـىل يازتوب املياكرت التناوكم

ق حـب اليـكترإن كـل فى الداللة، توسما عىل مأ
ال فـه، يالسابق علب يكرت إىل الاي داللاً بعديفضي

هـا يقة علحى الرة أخركفة السابقة إال بركف التتم
ا ممـ إال بـه؛ عنى امليتما ال مها ي إليفضوتؤكدها ت
اسـكه؛ ومته ريتاتمراسـوداد الـنص متـ ا إىليؤدي

 -ُّعدي اماج للنص، كت إنةيلُّعد آي يازتوالف من ثوم
      .  لقٍّتة ي آل-هت ذاتقو اليف

 ثـل،تامالى توسمعىل  حوي النيازتو النوم  
، يقرالبـا (،)اًكـان عـذب(ه تدي قصيف ر الشاعلوق

 ):٢٥، ص ٢٠٠٩
ًذباَ عَكان ًالالَ زلَب.. ْ َ
 ْنياهل النَّيِسبي َكان
 ِاينَم األفورصُ عَكان
َاللَ شَكان  ِينعا املَّ
 ِعاين املَاقريت َكان
 ْنريِ العابَ زادَكان
 ْداهَ صِقُف األيف ِّب احلَجهو َكان
 ْاهَ هبِلياصفت يف َقىرَ غُنيع األتكان
 ْناهَن سم ىرتوت.. اونِ صُانوَل األتكان
 ْفنيِائَ اخلَءف دَكان
ــو الدور ــة يف يازت ــذه القطع ــ ه ــنوف ط مق ال

 :يت اآليبيكرتال
هي إلفضام + خرب+  ناسخ علف -

َ شالل املَكان ،ِاينَم األفورُ عصَكان َّ  َكـان ،ِعاينَ
 . ِعاينَاق املتري
ِء اخلائف دَكان ْن،ريِابَ زاد العَكان َ  .ْفنيَ
  العنـارصفالتع اخـم تايالتو املوتسات لقد

 يازتــوقــق الحتا أدى إىل ممــب؛ يــكتر كــل يف
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 اًى بعـدف أضـام كـا،وتي صـاًقاعي إًققاحم، حويالن
 كـان ي الـذمـر النـاس للقيلقتن خالل م ايدالل
 كـلف، تقو الت ذايف ايعفنو ايال مجاً بعدمثل هليم
ب يـكرت إىل الاًديـعنى جدم فيضيق حب اليكتر

 املهـم، نيبـمح للًؤنـسام مـرالق كان قدالسابق، ل
ــشع ــترياء، رلل ــر للاًاق ــم ــان هادامىض، ك ــ ك  اي

ل يـة اللم ظليف فني للخائاًزادو انًمأون، فريساملل
 عـاينلـك املت عـن َّربَ عرظ أن الشاعحلوي، يمالبه
 يلقــت الهـذاف، )كــان (ايضعــل املـف الامخدتسمـ
 .ارض احليفد وجوعد له ي  مليعفالنو يلاماجل

ا هتـدة ذاي القـصيف حـوي النيازتو التمرسيو
 ايلت اليازتو اللكنو، سك النيصتامققا بذلك الحم

 يلقـت افاصـو الـسابق، يازتون الم ضيالنقعىل 
، يقرالبا(ل وقفي، ارض احل العرصيف مرالناس للق

 ):٢٦، ص ٢٠٠٩
ُجههو  ًباحوُ شت باُ
 ًباروُ غت باُهمرُع
 ًباوغُ لت باهوتَص
ط مة عـىل الـنيـازتوب امليـاكرت الت جـاءقدف
 :يتاآل
+عل ناسخ ف) + مريض(ه ي إلفضام + دأتبم

 عل الناسخف الخرب
ة يـبيكترط ام أنراركت عىل رد الشاعتم اعثحي

ة إىل فباإلضــاف ،ة العنــارصفـلتخم بــاينشاهبة املمتـ
 نيبـط بـر ي الـذيقيسوقاع املي اإليازتوق اليقحت
 ر الشاعادرأ امهم اي داللاًن هناك جانبإفب، ياكرتال

ة ور صـمسـرن خـالل مـه، يلقمتبعث به إىل يأن 
 ت بـاهمـرعو ًبا،حوُ شت باُجههفو ،مرة للقيحقب

 ةرو الـصتسيـ ليهو ًبا،وغُ لت باُهوتصو ًبا،روُغ
 يف النـاس لــه يلقـتثـل مت امإنـو، مـرة للقيـقيقاحل

ة بـشكل يـاده امليـ علت طغـي الذارض احلالعرص
 و أركـتف للتقـوعـد لـدى النـاس ي ملـف ،طمفر
ع، فنـاومال ن مجـمـ مر القيفا منباط تل السمأتال
ــصامــامتناقــضة ة املور الــصيهــو ىل، وة األور لل
 بعـض همداختعنى باسـؤكد عىل هذا املي رالشاعو
دل عـىل تـ تي الةمي االسلةمكاجلب، يكرت التايآل

مري ضــورضحـكــذلك وده، يـأكوت مــر األتثبـا
د عىل وعي مري ضوهوب الثالثة، ياكرت اليفالغائب 

عـل فالواة الناس، حي عن اً غائبركأنه صاو ،مرالق
 .الحال إىل حن مل تحواد الف أيالذ) تبا(

ا مخدتسمـ مره عن القتدي قصر الشاعتمخي مث
ــوب الوأســل ــا،رآخ يف حــويالن يازت ــفي ه ل وق

 ):٢٦، ص ٢٠٠٩، يقرالبا(سائال مت
 ْنريابَ العَ زادَ كانٍءَ يشيَأ
 ْفنيِائَ اخلَءفِ دَ كانٍءَيش يَأ

 يبـيكرتط الم عىل الـنيازتو جاء هبذا الثحي
 :يتاآل

 خـرب+ عل ناسـخ ف+ ه ي إلفضام + مهاتفاس
 هي إلفضام+ عل الناسخ فال

 نــةوك البنــى املراركــت إىل رد الــشاعمــ علقــد
ــيكرتلل ــاحم ؛نيب ــو الًقق ــ بيازت ــ؛ امنهي ا إىل ريشم
ــ باألســى ساسحــإ  مهاتفن خــالل هــذا االســم
ن مان م هذا الزيفال الناس حه يا آل إلمم يعجبتال
انـب و للجماتـاب يـغوة، يـادانب املوان للجيطغ
 .ةروحيال

 قـد رلـشاعدة أن اي عىل هـذه القـصظحالاملو
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ن مـ حـوي النيازتـوب الو عـىل أسـلهافيد تماع
 .سك النيصتامها الفيققا بذلك حمها، رهلا إىل آخوأ

 يازوتـى الر، نـ)ميُال اهلباحل(دة ي قصنوم
ــويالن ــ ح ــ يفا ارضح ــشاعلوق ــا( ر ال ، يقرالب

 ):٦١، ص ٢٠٠٩
 يــِقلم عن ُعدُ الباذامل    يـــِلمَا أي رَجاهل َاذاِمل
 ِجلو للتاإلنصاو ِل    احرت اليف ُعانم اإلِمل
ِلدجل لُـاناإلذعو ِل    وـُجهْ امليفُغال ي اإلِمل َّ 

الثالـث و  الثـاينيتني البيف يازتو الدور ثحي
 :يت اآلحوعىل الن

 روروجم رجا+ دأ تبم + مهاتفاس -
يفُغــــال ي اإلِمل ،ِالرتحــــ اليف ُعــــانم اإلِمل(
 ).ِلوُجهْامل

 رجا + وفعطم + فئنات االسو أفط العواو -
 رورجمو
ِ للدجلُاإلذعـانو ،ِلجو للتاإلنصاو( َّ.( 

ــاألب ــ تاي ــصنم ــشاعي ق ــىل ردة لل ــسان ع  ل
د إىل وعي ل؛ينيلسطف الالالجئاطب خت) نيلسطف(
 -ر لـسان الـشاععـىل –ه يـ إلجـهوتث حينه، طو
ل حيم ري إنكامهاتف شكل اسيفن األسئلة م دداع
 ةيـازمتو ةيـبيكترال تا كمخدتسم اب،تالعن م اًنول
ة رإثـاو ،هرتـكف بيلقـتة إقنـاع امليـه؛ بغتدي قصيف
 .  بة عن هذه األسئلةوأج

ــ مثــ  يازتــوب الوه أســلمخدات اســيف تمرسي
، ٢٠٠٩، يقرالبا( دة قائالي القصت ذايف حويالن

 ):٦١ص 
 يِـلـمَـها أتــيَ زَقـَـنادل      يتينمُ أتْجَ أرسِْنمل

َبالبل      يـتدورَ أتْقعوَ أِْنمل َ عللمتَ أجلَ   يــــِِ
نـة وكمة يـبيكترة يـ عىل بنرد الشاعتم اعثحي

 :نم
اعـل ف+ اضمـعـل ف+ مهاتفاسـ+ ر جحرف

 ):مريض(ه ي إلفضام+ ل بهوعمف)+ مريض(
 ). يـتدورَ أتْقعوَ أِْنمل ،يتينمُ أتْجَ أرسِْنمل(
ــف ــليو وه ــاص ــىل رح ط ــئلة ع ــسان األس  ل

ط ام شـكل أنـيف نيإىل أبنائهـا الالجئـ) نيلـسطف(
ة إىل ف باإلضا،يقاعي اإلمناغتقق هبا اليتح ةيازمتو

 ،تد هلا إجاباجيق أسئلة ال ري طعن البعد الداليل
صال، ودة الوعام يفأس ين المالة ح شيعت اكأهنو
ؤكد هـذا يا ملعل وصال، وقق هذا الحت يفجاء ور
 مريي ضـ عـىلينيازتـو املنيبيكرتاء الحتوعنى اامل
 عـىلى فا أضمم؛ )مكلتاء املوياعل، فاء الت (مكلتال

 .داوتفر ةيصوص خمالكال
 يازتـوب الو أسـلرركـيتا هتـدة ذاي القصويف

 عنهـا، تن إجابـاو عـىل شـكل أسـئلة دحويالن
 ):٦٢، ص ٢٠٠٩، يقرالبا(ل وقفي

ًأقصدا ْ َ  ِيلحَ كنم َنتواتقي َد  غاَو األُكرتت َ
ًأقصدا ْ َ ِزيلَ غيف َنونُّفتي َش  باَواألُك ترت َ َ 

ط مة عـىل الـنيـازتوب امليـاكرت الت جـاءقدف
 :يتاآل

+ع رضامـعـل ف + رصدمـ + مهاتف االسزةمه
) +مريضـ(اعـل ف+ ع رضامـعـل ف+ ل بـه وعمف

 ).مريض(ه ي إلفضام + رورجم ماس + ر جحرف
ج عـن ت النـايقـاعي اإلمنـاغت إىل الةفباإلضاف
ــل ــوب الوأس ــ البيف حــوي النيازت ــن يم ،نييت ك
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ث حيـ ، بناء الداللةيف يازتو هذا الوردظة حالم
 ندة عـو العـيفهـا ية الجئمهـ) نيلـسطف (ريثتست
ن مـل حتـكبـه امليرتا مـ إىل مبـاههت انفتق لريط
س يلـو لحتـملها عائد إىل ذلك اريأن خو، مائرج

 ِّالو بعـض الـدر الـشاعمخدتقد اسـو ،ئهاإىل أبنا
ًصداَق (رصدامل: حوعىل ذلك، ن  نـاب عـن يالذ) ْ

ة يمــن قمـلـه حيم ام بـمـرتني رركـتقـد وعـل، فال
ـــديأكت ـــسطف الالجـــئ الرضاتحـــاسوة، ي  ينيل

ــ املمري ضــمخداتباســ ــل ف اليف ترتسخاطــب امل ع
عل ف التة ذايعلف اللةمجلط ام نراركت م، ث)كترت(
 َنتواتـقي (راتمراالسوجدد ت ال عىلالدالع  رضاامل
ِ غزيليف َنونُّيفت ،ِيلحَن كم َ َ  .( 

 يفة رية كبـحسام حوي النيازتو شغل اللقد  
قـق فحة؛ حي الـسطةيـنى البتوسمـدة عـىل يالقص
.  ةحاضوة يقاعية إيمقق قح ام، ك النيصااسكهمت

 
ة فيـغ رصي صراركت يف الرصيازتو بالقصدي  

غة ي صـراركتذلك كواظ، ف األلفالتع اخمنة يعم
ــفال ــوع أرضاعــل امل  راركــت و، أمــر األو أايض امل
 حـو ن،إلـخ...تقاتشغ املـي صـو أرصدغة املـيص
 -رِقــاد: يف) ِاعــلف(اعـل ف المغة اســي صــراركـت

 راركـت عـن الفلتخي وهف من ثوم ؛ِ نارص-قرطا
 وي اللغـر إعـادة للجـذي اجلزئراركتالف، ياجلزئ

):  بتك (حـو نيف امة، كـفـلتخم ور صيف ةملكلل
د محـ ، غزالـةوأبـ ،إلخ ...ابتِب، كتوكم ب،تكا
ـــــ، اجلع)١٩٩٩(  اشـــــدةروال، )٢٠٠٥( يدي
ة هـذا يـاعلف حضوتتـ، )٢٠٠٩(، شبل )٢٠٠٦(
ل عـىل مـعي قـاعيداث إحـ إيف يازتون المن والل

لــك ت لمـعتث حيـ ؛هريتاتمراسـوابط الـنص تـر
ل مـنها باجلمضتتـ تـيلـة المبـط اجلرغ عىل يالص
 يفثلة هلـا امى املرغ األخي الصحتوي تيى الراألخ

 لمـعيغ يلك الصت راركت إىل أن ةفباإلضازن، وال
 عـربي تي الداللة المدعوة، ركفقاع الية إويقت عىل

 ). ١٩٨٧، مرات(. عنها النص
 ران الـشاعيـو ديف يف الـرصيازتود الور قدو
 :يتأي امم حوعىل ن
، يقراالبـ( ،)ورك النـرثغـ(ه تدي قـصيف لوقي

 ):٢٢، ص ٢٠٠٩
 ْقاءَ نَبقىوت.. ًخاموُ شيِ بالدَبقىوت
 افيو ًبضاَ نعانُقت.. باهاِ صيرسوت
 ايبَ أاوتَ صملثوت
 ايَنها رسم ِ للجدبُبعثوت
 ..اًجهو ِقف لألمسوتر
 َلْقَ األُسيَها مخفي ُصهلوي
 سْقَ الغِلولف ىتَ شُقحالي
 دوُلنها اخلم ُنسابوي
 بولُالق َّلُ كُزجامي ٌءيش ُنسابوي
 ىوشَ نُالتخفت
 تافتـن المـ ُزأوهتـ... بروُّ الـدىتَ شـعانُقت

 بوغُّالل
ج عــن ت النــايقــاعي اإلمنــاغت الوبــدي ثحيــ

 اًغي صـر الـشاعرر كـحنية فيغ الرصي الصيازتو
 تازتـوقـد فاظها، ف ألفالتع اخمثلة متامة فيرص
ة مــكــذلك كلو، )ايــ رس-ايــ أب-اوفيــ (تامالكلــ

ة مكلو، )َالغسق(ة مكلعها م تازتو تيال) َاأللق(
ة مـكلو، )بولغـُّال(ة مـا كلهيـازتو يتال) دواخلل(
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ا زاد وممـ، )بروُّالد(ة ما كلهيازتو تيال) بولُالق(
غ يلـك الـصت أن يقـاعي اإلمنـاغتداث الحـن إم
ظ حـلويدة، حاوغة يثناء صتة باسفي القايف تقعو
 يفنهــا مغة يغ أن كــل صــي هــذه الــصراركــتن مــ
ا ممـه؛ يق علحب الاليكرتل ايف رركتتب سابق يكتر

بخاصـة أن وب، يـاكرتلك الت نيبط بر اليف مأسه
ى توسمـ عـىلة رية كبـحسامـغ شغل ي الصيازتو
 ى الداليلتوسا عىل املمأ. دةية للقصحية السطيالبن
 ،ر الشاعادهارأة ي دالليامة قيازتوغ املي الصتلمحقد ف

 راتمراسـوطن وه عـىل بقـاء الـتـاهنمراق ي سففي
 ت كانـ،نيبرخاملو ينيهابرد اإليزه كواوجتعطائه 
هـا رآزفت؛ عـاينلـك املت لتيحامفـة يـازتوغ امليالص

 ويف وهـفل، مـكامت ثـايلمطـن ون ويكت إىل يؤدي
 رصدم وهو، ) أيب-ويف( فتنين خالل الصمز يعز
، )ايرس نهام للجدب ُبعثتو(له و قخاللن م ريللخ
ب ريـختالو هـابره اإلتقحالم يفة و بالقهفصو امك
 ىتَق شـحاليَ األلق، ُسيها مخفي ُصهلوي(له و قيف
ن مـد واخللو بالبقاء هفصو كذلك، )َل الغسقولف

 نمـ ُزأوهتـ ،دوُنهـا اخللـم ُنـسابوي(له وخالل ق
ن ريصد املـني بيازتو المخداتباس) بوُّ اللغتافتال
صاب يـ بـاق خالـد ال وهـف، )بولغـُّالو دوُلاخل(

ــصب  ــتال وبن ــب، ث ــ مع ــ األلفتي صــفيضي ة ف
ع يـسع مجيـ وهـفطن، و هذا الـأبناءبط عىل ارتالو

، مهتافـثقاو مهركافأو مهتجهاتو فالت عىل اخأبنائه
ُ كل القلُزجاميٌء  يشُنسابوي(له و قيفذلك و َّ ،بوُ
طاع تقـد اسـف من ثـومـ؛ )بروُّى الـدتَ شـعانُقت

لـك ت يف يف الـرصيازتوة الر ظاهيفظتو رالشاع
 .ددةحمة ي دالليماز قردة إلبيالقص

هـا ياطـب الجئخت نيلـسطف لـسان  عـىلقالو
 ):٦١، ص ٢٠٠٩، يقرالبا(
 يِـلـمَ أهاتـيَ زَادلـَقن    يتينمُ أتْجرسَ أِْنمل
َبالبل    يـتدورَ أتْقعوَ أِْنمل  يـَِللِ عمتجلَ أَ
 ِـلَج األَلدوم َعلنِتل    ِاينفجَ أتْعرشَ أِْنمل

 تثلمت ةيزامتوة فيغ رصي عىل صرلشاع ادتماع
سند إىل املـ) َعـلفَأ (ايضملـعل افغة الي صراركت يف
 -تقعــو أ-تجــأرس(لــه و قيفاعــل فاء التــ
ة ثالثـة حسامـ يازتوقد شغل هذا الو، )تعأرش
ا ور دت لعبام كا،ياسكها نصمت يف ما أسهمم؛ تايأب
 يفغ ي هذه الصتدورقد ف ،اج الداللةت إعادة إنيف
اب لالجـئ تـل العحيمـ ي الـذمهاتفاق االسـيس
دة إىل وه للعت مهنيطلسف ريثتستث حي، ينيلسطفال
 مـتن أجلملـولهـا؟ ي قنادتن أضاءملفض، راأل

قـد ف من ثومه؟ تدوقب عترت نومنها؟ يأنوعللها 
 اًة بعـديـازتوعـال املفن هـذه األمعل فى كل فأض
عـل ف لل إىل البعـد الـداليلفضايـ اًديـ جدايدالل

كز الثقل مر يعال هف هذه األتكانفه، يالسابق عل
ا ممـ؛ تايـ األبيفالداللـة نه منطلق ت ي الذالداليل

 .هاراتمراسواصل الداللة تو يف مأسه
 رل الـــشاعوقـــي، )ارذُعـــ(ه تدي قـــصنومـــ

 ):٨٧، ص ٢٠٠٩، يقرالبا(
 !؟ْقائب احلَبطةر أتقد أهلبو ارُعذ
 !ْغائب؟ر الَاهفو أمتقد أجلو ارُعذ
  ....ارُعذ
 !ْائب؟حَّ السيمانترن م ُزأهي ِ القلبُاءوم
  ....ارُعذ
 !؟ْصائب املِينياَ رشيف تشالت يتدورَأو
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ة فيغ الرصين الصم عددا ر الشاعمخدت اسلقد
ع مـوهـى اجلتنمغ ي صـراركـت يف تثلـمت ةيازتوملا
ــباحل( ــبر ال-قائ ) صائب املــ-ائبحَّ الــس-غائ

ققـا حم، يعجبـت المهاتفس االقاي سيف كلها تجاء
دة يالقـصو، تايـة األبفيـ قايف ايقاعي إاًبذلك بعد

 رتخأتـ تـيه التبوبحم إىل رعبعث هبا الشاية يغزل
 تاق لعبـي هذا الـسويف، رذات االعيمقدت يفا ريكث

ة ف بناء الداللة باإلضايف امهم اورة ديازتوغ امليالص
 رال الـشاعحـ تزرقـد أبـف، تايـاسك األبمتإىل 

ل بعد أن رحي عىل المقد عزفان، ربسبب هذا اهلج
ــغبار تالشــت بعــد أن وصــال، ودة الوعــام يفه ت

ب حزل الـستـخت ام كـعمولـدزل اتـخي قلبه حأصب
نـه ويكتن مأساة جزءا  املحتبعد أن أصبو ،رطامل

ــه م ريجتــ ــن ــدرجم ــد ف. مى ال ــذه تاصــلتوق  ه
ة يــازتو املغيالــص راركــتدا عــىل تام اعــتالــدالال

 تثلـم أهنـا ام، كـأيسر بشكل تاي األبيفئها يوجم
 .سهف نيفل وجي ام عةرييعبت َّالود

 يفداخل  املــمأهــ وهــ حــوين الدخلاملــ ُّعـدي
ق ي الضهرن إطام جرخُ، إذا أريل النص الشعيلحت
 همـوهمفل بمشي؛ لحوينيه بعض النفيه رصح يالذ
 تلـمعقد و، مي الكالفقوعلق بامليتا م كل اسعوال
 قـصائد يف سـك النـيصتامق اليـقحت عل يازتوة اليبن

اج تـإعـادة إنو ،يقـاعياء اجلانـب اإلرإثـو ،انيوالد
ى اجلانـب توسمـاسـة عـىل ر الدتـتأثب امالداللة، ك

 تضـفران قد يو الديف ري، أن النص الشعيقيطبتال
 ذلـك عـىل أكـاناء و أجزائـه، سـني بابطرتله اتعيطب
ز ر أبـام، كـيفى الرصتوس عىل املم أحوي النىوتسامل

ل النص، يلحت يف) جتنئ املرالقا( يلقت املورث دحالب
 .ىرة أخمرا ياجه داللتإعادة إنو
 

 
 مدخل إىل علم، ٢. ، ط)١٩٩٩ (د،مح ، غزالةوأب

ــ لنظتقــايطبت الــنص، لغــة ــروة ري  ي درتب
ئـة ياهل: ةرالقاه. رسلريجانج دفلوواند، رجوب
.ابتة للكمة العايرصامل
 ومقـر، ١ط ). ٢٠٠٩. (سنحن رمح عبد ال،يقرالبا

 لكـةمامل. ةريعـة شـعموجم. مـر العايشحوعىل 
ة يق الــرشي نــادتارإصــدا: ةيدو الــسعةيــبرالع

.األديب
.  اخلطابتايلسان، ١. ط، )٢٠١٢ (ن،امنع ،ةر قوب

 ردا:  ريوتبـ. اءراإلجوس يأست اليفث حبام
.ةميب العلتالك

. ةيـ نقدتاردامـ، ١. ، ط)١٩٨٧ (اضل،ف ،مرات
.ةمة العافين الثقاو الشؤردا: بغداد
 دحممـ. ( ةريا الـشعي، قـضا)١٩٨١ (ن،وجاكبس
ــ ــاوم يلوال ــحك رب ــمرت ،نون ــدا). انمج  رال
.بقالتو ردا. ةية األدبرفعسلسلة امل: ضاءيالب
أغــسطس (ن يامد ســلحممــ دحممــو ،يديــاجلع

ء و ضـيفاسـة رة، ديـآنر القاصلةفال، )٢٠٠٥
 -ة اآلدابيـلـة كلجم: رصم ، اللغة النيصمعل
.٣٧ق بالعدد حلمة، ورنصعة املمجا
دخل م.  النصتاي، لسان)١٩٨٨ (د،حمم ،خطايب

 يفكـز الثقـارامل: برغـامل.  اخلطابمإىل انسجا
.يبرالع
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قـصاء تاس. اقيالسو، النص )٢٠٠٠(، ف ك،يدا
 رالقادعبد. (يلوداتالو  اخلطاب الداليليفث حالب
.قا الرشيقفريأ: ضاءي البرالدا).  مجمرت، ينيقن
ــ ــ ،يقوالدس ــسدحمم ــالمج). ٢٠١١. (دي ال  تاي
ة ي لسانيف اسةرد. اج الداللةتإعادة إنو يلقتال

.نياماإلو م العلبةتكم رصم. النص األديب
غـــاينم، ١. ، ط)٢٠٠٦ (،محســـا اشـــدة،روال

. ثيد احلـر الـشعيفة يقيطبت تاسارد. النص
.النرشو تاسارة للديبرؤسسة العامل: دنراأل
.  لغـة الـنصمعلـ، ٢. ط). ٢٠٠٩. (عزة شبل،

.بة اآلدابتكم: ةرالقاه. قيطبتالوة ريالنظ
بناء و للغة، ا)٢٠٠١ (،اسةمح دحمم ،يف اللطعبد

.بري غردا: ةرالقاه. رالشع

اث حـأب. مالكـالو، اللغـة )ت. د( د، مح أكشك،
 النهضة بةتكم: ةرالقاه. بريقتالوداخل ت اليف
 .ةيرصامل

 حـون، )١٩٩١ أغـسطس،يوليو( سعد، ،وحصلم
دة ي قـصيفاسـة رد. ري للنص الـشعةروميجأ

 .٢،  ١عدد ،لوصفلة جم: ةرالقاه. ةيجاهل
اءة الـنص ر إىل قدخلم ،)١٩٩٧ (د،حمم ،حامفت

 ،١٦ جلـدامل ل،وصفـ لةجم: ةر القاه،ريالشع
 .١ العدد

ــبوه ــنظ، )٢٠٠٠(، ر. ل ــت الةري ــقدم. يلق ة م
ــنقد ــز. (ةي ــدع ــي ال ــرتل، يعامن إس ). مجم

.ةيميبة األكادتكامل: ةرالقاه
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