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  ملخص البحث
من سمات الشعرية المعاصرة اكتنازها بااللماعات المرجعية لقدرتها على ادلجة الخطاب الشعري باتجاهات 

  .مختلفة
 المرجعيات الغائبة وعياً تماهى بين الحوار المباشر معها والحوار الفاعل يةوالشاعر كزار حنتوش وعى اهم

. ومتعالق معها) غائبة(خراج نص منفتح على نصوص أخرى لكسر اطر الجمود والتقليد إل) غير المباشر(
  .وهذا يكشف حساً ابداعياً لدى الشاعر في تعامله مع النص بروح شفافة

  :توطئة
  :حتديد املفهوم

 االلمـاع المرجعـي     ينبغي ان نحـدد مفهـوم           
احـد   هـو    حتى تتضح رؤيتنا البحثية، فااللمـاع     

انماط التعديـة النـصية وأقـل اشـكالها وضـوحاً           
مالحظـة  ى مـا،  دوهو يقتضي الفهم العميـق لمـؤ   

ى آخـر تحيـل إليـه بالـضرورة         دالعالقة بين مؤ  
تكــرار ((أو هــو  (1).هـذه او تلــك مــن تبدالتــه 
ــاهعناصــر نــص آخــر دون  (2))) اســتعمال معن

وتتــضح قيمــة االلمــاع المرجعــي مــن خــالل 
التوظيف الشعري الخالق الـذي يمكـن ان يكـشف       

  .(3)عنه بوساطة طرائق التشكيل
      فمصطلح االلماع المرجعـي يؤشـر وجـود        
عالقة مـا تـربط الـنص الـشعري وسـواه مـن             
النصوص الدينيـة او التاريخيـة او االسـطورية او       

يتفــق مــع عرية وهــذا التحديــد الــشعبية او الــش
تعريف التناص الـذي عرضـه محمـد مفتـاح اذ           

نـصوص  ) الدخول فـي عالقـة  (تعالق : (( هو يقول
  .(4)))مع نص حدث بكيفيات مختلفة

      فالتنــاص هــو اســاس االلمــاع المرجعــي 
ــه  وســيلة تواصــل ال يمكــن ان يحــصل ((لكون

القصد مـن أي خطـاب لغـوي بدونـه اذ يكـون             
ير متلق متقبـل مـستوعب مـدرك        هناك مرسل بغ  

 وقـسطاً   وجـود ميثـاق   لمراميه وعلى هـذا فـإن       
مشتركاً بينهما من التقاليد األدبيـة ومـن المعـاني          

 وتتـضح   (5)))ضروري لنجاح العمليـة التواصـلية     
شعرية االلماع المرجعي في شعر كـزار حنتـوش         
من خالل تعالقه مـع التـراث الـذي يـشير الـى             

والتوصـيل فاالبـداع   وعيه وقدرته على التوظيـف      
صوغ المـصادر جميعـاً فـي       ((الحقيقي يكون في    

قالب جديد اذ ال يكفي الوقـوف علـى القـديم ثـم             
عرضه في إطـاره االول، الن الـشاعر الحقيقـي          
هو الذي يستطيع اسـتغالل الماضـي فـي ابـداع           

 وهذا يكـشف عـن اصـالة        (6)))شيء لم يسبق اليه   
عبيـر  الشاعر في اسـتلهام الماضـي والتـراث للت        

  .عن رؤياه للعالم الذي يعيشه
       فشعرية النص لدى كـزار حنتـوش تظهـر         
من خالل اكتنازه بالمرجعيات الدينيـة والتاريخيـة         

  .واالدبية وتوظيفها توظيفاً ابداعياً
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  :شعرية املرجعيات الدينية) ١(
     وقف كزار حنتوش عنـد المـوروث الـديني          

ــر ــتدعى كثي ــ اًاذ اس ــصوص القرآني ــن الن ة  م
وصاغها صياغة جديدة توافقت مع بنـاء قـصيدته          

ــصوص القرآنيــ  و ــب الن ــى جان ــكلت ال ة ش
ـ الشخصيات الدينية ا   اءات فـي نـصه الظهـار       ض

  .وجهة نظره في بعض جوانب الحياة
ــة((ففــي قــصيدته  ــك ... االمبريالي ــن تمتل ل

  :(7)نقرأ قوله)) الشمس
   هزي هذا الصمت-

  كي يساقط ثمر البوح
  تعبةمكانت 

  ة في الغيبةظلت سارد
       يلمــح هــذا المقطــع الــى اآليــة القرآنيــة 

        ـ   جنيـا  اًهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليـك رطب
فكزار فـي هـذا المقطـع اعـاد         ] ٢٣سورة مريم   [

ــاه   ــق رؤي ــى وف ــنص المرجعــي عل ــشكيل ال ت
الخاصة حتى يحقق البعد الـداللي المقـصود فهـو          
يرسم مقابلة مع امه وهي في حالـة مـن الـصمت            

  . المحيط بهاواقعلتعب مع الوا
ـ ارففشعرية النص تحققت مـن خـالل الم              ة ق

هـزي   ((في عملية االسناد ففـي الجملـة االولـى        
يـساقط ثمـر    ((وفي الجملة الثانيـة     )) هذا الصمت 

عــن المــألوف فــي عمليــة فــالخروج )) البــوح
 عليـا فـي     االسناد اعطى للـنص قيمـة شـعرية       

طـرفين  فـالنص يؤشـر حواريـة بـين         . التعبير
لطــرف ااالول ســارد وواصــف وحــاول اثــارة 

الثاني ليبوح وينفس عن همومـه ولكـن ال جـدوى           
  ).االم(فالصمت مخيم على الطرف الثاني 

       وحين اراد الشاعر تـصوير واقـع الحـرب         
والــدمار الــذي لحــق بــالعراق نتيجــة العــدوان 

) (المتكرر عليه اسـتلهم قـصة النبـي يـونس         
 ن يـونس لمـن المرسـلين      وإ: في قوله تعـالى   

 فـساهم فكـان مـن       إذ أبق إلى الفلك المـشحون     
ــضين ــيم المدح ــو مل ــوت وه ــه الح   فالتقم

ــصافات [ ــي ] ١٤٢-١٣٨ال ــشاعر ف ــول ال اذ يق
  :(8)قصيدة وريقات

  ال تظلموا الحوت
  انه لم يبتلع القمر
  ابتلعته الهاونات

  والراجمات
  ال تدقوا على الصفيح
  دقوا اعناق الجنراالت

  فالشاعر هنا يربط بـين المرجعيـة القرآنيـة             
ـ وواقع بالده مؤكداً داللـه مركز      ة هـي البحـث     ي

ــن  ــسلبي(ع ــر ال ــي )) اآلخ ــل الحقيق أي الفاع
 فشعرية الـنص تحققـت فـي        .المؤسس لهذا الدمار  

 فـالنفي   - النفـي واالثبـات    -الجمع بين المتضادات  
الغائبـة، واالثبـات هـيمن      هيمن على المرجعيـة     

 فخطابه النصي يـسعى الـى حـث         .على الحاضر 
المتلقي علـى تحقيـق واقـع افـضل مـن خـالل           
الوحدة والتكاتف بين ابنـاء البلـد الواحـد السـيما           
وقد هيمنت على الـنص صـيغة الجمـع المتمثـل           

  .في لغة المخاطبة
     ان اهم ما يميز شعرية كـزار حنتـوش هـو            

 وهـذا  (9)حـواره المـستمر مـع الـنص القرآنـي     
من سياق نصه الـى سـياق الـنص         يستدعي النفاذ   

ــات  ــات والمخالف ــستدعى إلدراك المفارق (10)الم 
  .التي تطرحها هذه الحوارية مع النص الغائب

      وتحضر الشخصية الدينية فـي شـعر كـزار         
حنتوش ببعـدها االنـساني مـن ذلـك قولـه فـي             

  :(11)))وما بينهما... واألمل... األلم((قصيدة 
  وحلقت وحدي

  اوية العظيمةتحت القبة السم
  )فاطمة الزهراء(ناظرا باشفاق 

  الى البشر الفانين
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  األحمروهم يغزلون ثوب الحرية 
 الـنص تتـضح مـن خـالل هـذه                فشعرية  

الحوارية مع سيدة نساء العـالمين متخـذاً صـفتها          
 اساس فـي بنـاء نـصه        في الرحمة والعطف بؤرةً   

ليظهر الثمن الغـالي المـدفوع مـن قبـل البـشر            
الحرية واي حريـة فهـي حريـة حمـراء          لتحقيق  

لـذا فـان    . نسجت مـن دمـاء الـشعب المتفـاني        
قد وفق الى حد ما في اسـتدعاء شخـصية          الشاعر  

فمرجعيـات هـذه الشخـصية      )) فاطمة الزهـراء  ((
  .ترتبط بالتضحية والشهادة لتحقيق حرية حقيقية

 زمـن جديـد     وغ      يأمل كـزار حنتـوش بـز      
حيـاة طـاهرة    تهيمن عليه صفات نبويـة ليبعـث        

ألناس عاشوا زمناً مظلمـاً متـصدعاً فيقـول قـي           
  :(12)))مرحباً ايها البارود((قصيدة 

  إبزغ يا صبح اإلصباح
  يا ريق محمد 
  ووضوء علي

 الـزمن   نةانـس       فشعرية الـنص تظهـر فـي        
 هـي امنيـة طالمـا حلـم بهـا           نةوداللة هذه األنس  

الشاعر وهي تحقيق زمن نقي طـاهر نظيـف مـن           
حرب والدمار والدم ليعيش فيـه هـو وابنـاء          آثار ال 

  .طمئنانآمان وأشعبه بسالم و
     ان شعرية النـصوص الـسابقة تجـسدت فـي         
ــات   ــى المرجعي ــاد المعاصــرة عل اضــفاء االبع
الدينية لتكون قادرة علـى التعبيـر عـن تجربتـه           

  .وتجسيدها تجسيداً فنياً
  :شعرية املرجعيات التارخيية) ٢(

ر حنتـوش علـى مرجعيـات       تكأ كـزا  إ       لقد  
وهـذا لـيس    . حقيقية واسـطورية  . تاريخية منوعة 

ــداً ــات  الن اجدي ــشعر والمرجعي ــين ال ــة ب لعالق
تدل على بصيرة كافيـة بطبيعـة       ((اريخية قديمة   الت

 فالقـصيدة الحديثـة     (13)))الشعر والتعبير الـشعري   
تتحاشى التجريد والتقريـر والقـول المباشـر وان       ((

ــاريخي او تعبــر بــدالً عــن ذلــك با اليجــاز الت
ات التاريخيــة يــ فالمرجع(14)...))االســطوري

كانت سنداً لشاعرنا اسـتطاع مـن خاللهـا مـزج           
الحاضر بالغائب ببوتقة واحدة ليعبـر عـن رؤيـاه          

  .الخاصة
     وكما جاء فـي التـاريخ فـإن الـشمر خـرج            

 معاوية لقتل االمـام الحـسين بـن    بأمر من يزيد بن 
ه الشخـصية   وكـزار يستحـضر هـذ     ) (علي  

باالسم ولكنه يوظفها توظيفاً خاصـاً ويـدمجها فـي          
 يقتـل ويحـرق     فالـشمر هنـا يـأتي     . بناء قصيدته 

الناس والطفولة ولكـن القتـل هـذه المـرة غيـر            
 فـالمقتولون   - كمـا فـي الماضـي      -مأسوف عليه 

التـدبير، اذ يقـول فـي       يستحقون القتل ألنهم آسأوا     
  :(15)))نحن ال نحسن التدبير((قصيدة 
  لشمر العصري يجيفا

  مشعله فوق مصائرنا، وطفولتنا
  وسيحرقنا، ونصير رماداً

  سيقولون علينا
....  
....  

  ما عرفا أبداً تدبير
  أكال بعضهما

               حنطة
                  وشعير

ــوش   ــزار حنت ــطر ك ــشهيد(       ويؤس  اذ )ال
 حياة جديـدة لهـذا فهـو        يجعل من تضحيته انبثاق   

فينيق تأكيـداً علـى فكـرة االنبعـاث         يشبه طائر ال  
والحياة الجديدة المنبثقـة مـن المـوت والتـضحية          

ـ في سبيل األرض وا    وطن اذ يقـول فـي قـصيدة        ل
  :(16)))احتفال((

  امرأة ال تعبأ
  إن نشب حريق

.....  
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  أو قام لها ابن كالفينيق
  من أنقاض القصف

  تمشي متثاقلة كالبطريق
  

ــف     ــي الموق ــنص تجــسدت ف ــشعرية ال ف
فثمـة  . مـن هـذا االنبعـاث     ) األم(لسلبي للمـرأة    ا

وتحويل في فكرة االسـطورة الـى صـيغة         قلب  ((
  .(17)))جديدة احدث انزياحاً في النص
لتكـون  )) عـشتار  ((ي  وفي نص آخر يستدع   

رمزاً لتلك الحبيبـة القـادرة علـى تجديـد الحيـاة            
 قـصيدته   وبعث الوجود في حياتـه، اذ يقـول فـي         

ــ(( ــي والنحل ــي طبق ــسل ف ــن ع ــأتيني م ة ال ت
  :(18)))بغداد

  فانهمرت أمطارك
  )عشتار(كنسيج عباءة 

  أمطارك... أمطارك
  يا سيدة الحوريات

  رسمت في البر سراجاً للعشب
  يضيء حدائق نوارك

  
ــفات     ــة ص ــى الحبيب ــاعرنا عل ــفى ش أض
 ليعطيها بعـداً رمزيـاً، فعـشتار كـزار          (19)اآللهة

هــي الخــصب والجمــال والنــور الــذي يتمنــاه 
الشاعر لينيـر دروبـه المظلمـة وتخـضر حياتـه         

  .المقفرة
      ويحفل شعر شـاعرنا باالشـارات التاريخيـة        

 التي استوحاها مـن تـراث االمـة         (20)واالسطورية
  .العربية الخالد

  :شعرية املرجعية األدبية) ٣( 
)) فـضيحة ((      في المقطع الخـامس المعنـون       

  :وش يقول كزار حنت(21)))قصائد((من قصيدة 
  ذات مساء منحرف الصحة

  موعدنا األخضر) فاطمةٌ(نشرت 

  )اللبالب(فوق جبال 
  ...واختالت تحت غمامة هيل
  وابتسمت عن فرط الرمان

  حين رأتني مشدوهاً
  )درب التبانة(أرقب 

  )الحي الجمهوري(منتظراً ان تنهي كالب 
  جولتها

  وسهارى الناس يفيئون إلى راحة
  هدأ الكل

  ساهر نامحتى مصباح الحي ال
ودنوت ببطء  

  كعجوزٍ يتسوق
  وإذا بالريح تهب

  لقي موعدنا االخضرون
  .في درب شماتة

يستلهم رائية عمر بن ابـي ربيعـة ال         فالشاعر هنا   
  :(22)سيما االبيات اآلتية

     ي السرى    ـنــلة ذي دوران جشمـولي
  م الهول المحب المفررــوقد يجش      

          ا     ــى شفــ علاقــتُّ رقيباً للرفـفب
  م من يطوف، وأنظرــأحاذر منه             

       م  ـوم منهـن النــهم منى يستمكـالي
  أوعر انة لس لوال اللبــ ولي مج               

  ...     ...      ...                 ...         
              ...      ...      ...   ...     
     ......          ...           ...             

                    ...     ......       ...        
            تـهم وُأطفئـا فقدتُ الصوت منـفلم

  اء وأنورـشب في العشابيح ـمص          
     ه     ـــاب قمير كنتُ ارجو غيوبــوغ

  مرــــان، ونوم سـوروح رعي            
    فضت عني النوم، أقبلتُ مشية الــ       نو

  اب، وركني، خشية القوم، أزورـحب          
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  فضحتني        ان ـت بالبنــالت وعضـوق
  رِك اعسرـور امـوانت امرٌؤ ميس              

      ولكن المفارقة الـشعرية تظهـر فـي تبـدل          
فبعـدما كانـت الحبيبـة      .  وانقالب االوضـاع   القيم

ــى كتمــان االمــر اصــبحت هــي حريــصة  عل
المصدر االول في نـشره وبـدالً مـن ان يخـرج            
الشاعر سراً دون ان يعلم به احـداً اصـبح اللقـاء            

فـشعرية الـنص تجـسدت      . على مرأى الـشامتين   
 بـين   باظهار التبديل والتحوير لكـشف االخـتالف      

ال يتأمـل هـذا الـنص    فهـو   . الماضي والحاضـر  
وتية ويعـري فـي     هسه الال سوانما يغير في القديم ا    

 وبعبــاة (23)الحــديث قناعاتــه التبريريــة المثاليــة
تغييـرالنص  رية النص ظهرت فـي      عأخرى فان ش  

 الـذي قـد   الغائب وتحويله بقـصد كـسر الجمـود       
ـ اوالكتيمـات    االشـكال والث   فيغل ة فـي الجديـد     ب

  .(24)واالنفتاح نحو فضاءات قصية جديدة
غائـب دون   واحياناً يكرر الـشاعر الـنص ال            

ــر ــة  (25)تغي ــة المرجعي ــى ان االحال ، وال يخف
  .النصية ال ترقى بالنص الى مستوى الشعرية

  :شعرية املرجعية الشعبية) ٤( 
      مثلمــا عنــي كــزار حنتــوش بالمرجعيــات 
الدينيـة والتاريخيــة واألدبيــة فـي شــعره عنــي   

ذلـك الفـن القـولي    ((بالمرجعيات الـشعبية وهـو    
امية الـشعبية الدارجـة المعبـر       المؤلف باللهجة الع  

عن تراث المجتمع الشعبي من قيم وأمثـال وحكـم          
هـذا الكـالم الـذي تـشكله        .... وأغان وحكايـات  

االلفاظ اليومية، التـي تـوحي بالبـساطة وتحمـل          
ئ  للقـار طابع البدائية في اغلب مفرداتـه، ويعطـي      

انطباعاً عـن طـراز المعيـشة والبيئـة المتـصل           
 وقـد اخـتط     (26)))لروحيـة بالجوانب الـشعورية وا   

شاعرنا لنفـسه لغـة ثالثـة قوامهـا المـزج بـين             
 وتتـضح تلـك اللغـة فـي         (27)الشعبي والفـصيح  

ــشعبي     ــل ال ــة بالمث ــث العناي ــصوصه حي ن

واالهزوجــة الــشعبية والهوســات فهــذه االنــواع 
جـزء مـن الفلكـور وأدب الـشعب         ((الشعبية هي   

وفنه، تمثل قـواه اإلبداعيـة وتـشف عـن حياتـه            
  .(28)))عية الصادقةالواق

ــصيدته   ــي ق ــاس ((      فف ــت الن ــذا وق )) ه
  :(29)يقول

  هذا وقت الناس
  أفال تسمع هذي الدنيا

  تزلزل من زجل الشعب
  )من حلق السبع أخذنا النصر(

 وهـو   (30))مـثالً شـعبياً   (     فالشاعر هنا يستعمل    
يضرب على االشـياء التـي ال يمكـن الحـصول           

ـ         ق شـاعرنا فـي     عليها اال بشق االنفـس وقـد وف
ــة ــذه المرجعي ــتاســتدعاء ه ــا انبثق ــن  ألنه  م

  :ضرورتين
نفسية تصور حالـة الفـرح بالنـصر بعـد        : األولى

  .حرب طويلة راح ضحيتها شهداء كُثر
ــة ــل : الثاني ــف المث ــنهض بتوظي ــة اذ ال ي لغوي

الشعبي توظيفاً فنياً اال شـاعر مقتـدر النـه          
يحتــاج الــى قــوة شــاعرية تــستطيع ان ((

 تشكيالً ينطلق مـن ضـرورة       تشكل المحكي 
رسي أسـساً سـياقية تكـون      نفسية وجمالية، ت  

قامة الصورة وإنمائهـا باتجـاه ان       إفاعلة في   
تـصبح المفــردة والعبــارة والمثــل مانحــة  

  .وممنوحة لتكوين لغة داخل لغة
ــشرته   ــزع ق ــلوب وين ــرد االس ــذا ينف       وبه

بعـاداً شـعرية     الـصورة أ   الخارجية مضفياً علـى   
  .(31)))جديدة

)) نمــا تعــالإو.. ال تــأت((قــصيدته      وفــي 
ــة ق ــة عراقي ــستدعي هوس ــورة يي ــي ث ــت ف ل

  :(32)العشرين
باألمس رأيتك ترفع كفاً قـد تـصرع فحـل           

  الجاموس
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ودوه يبلعنـه وغـص     ... هـا... ها خوتي (
  )بينه

  ..ها اني اعجن روحي اآلس
  ..دقات الهاون تعلو

  هل يسمعها مستر بوش
  ..بعد ثالثة أيام ستجيء
  أحضرت لك البقدونس

  والبصل االحمر
  واللوبياء

  السروال البنيتُ يوكو
  

     ان شعرية الـنص ظهـرت فـي االسـتدعاء          
 المفـردات  النصي لإلرث الـشعبي اوالً واسـتعمال     

حـاول ان يلتقـي بقارئـه    ((الشعبية ثانيـاً فكـزار    
لقاءاً بسيطاً صادقاً ال أثـر للتكلـف فيـه متحـدثاً            

تـدور  شـياء   عـن أ  مداركـه و  إليه بلغة قريبة من     
 وقـد   (33)))عليها او بقرب منها حيـاة كـل منهمـا         

 باسـلوب سـردي اعتمـد     رث المستدعى عرض اإل 
فيه على صـيغة حواريـة اسـتطاع مـن خاللهـا         

  . معبرةةخلق لغة ايحائي
ــتعمال        ــى ان اس ــارة ال ــن االش ــد م وال ب

 عيبـاً ألن    االقوال الشعبية استعماالً نـصياً ال يعـد       
يـدرك مـا تحملـه هـذه االقـوال مـن            الشاعر  

ايماءات، لكونهـا تحيـا فـي االسـتعمال اليـومي           
ـ     ة جديـدة تبعـدها عـن       فتتولد منها دالالت مجازي

  .(34)صل الذي وردت فيهاأل
      وعليه فشعرية نص كـزار حنتـوش تظهـر         

ــ شعبي باللغــة مــن خــالل مــزج المــوروث ال
  . مؤثرظهارهما بأسلوب موحٍالفصيحة وإ

  امتـــةـاخل
ش تمكـن    كـزار حنتـو     أن سبق يتبـين          مما

كثـر مـن مرجعيـة      أبمقدرته الشعرية من توظيف     
في خلق صـورته الـشعرية كالمرجعيـة الدينيـة          

ــة و ــاءت  والتاريخي ــد ج ــشعبية وق ــة وال االدبي
نــصوصه معبــرة عــن تجربتــه الــشعرية لهــذا 

وضـوح وااليحـاء فـي الوقـت        التغلفت صوره ب  
  .نفسه

 مسارين فـي التعامـل مـع        وقد سلك الشاعر        
المرجعيات الغائبـة االول منهمـا غيـر مباشـر اذ         
عمد فيه الى قلـب ومحـاورة المرجعيـة الغائبـة           
لتعبر عن تجربته الحاضـرة وال يخفـى مـا فـي            

والثـاني مباشـر اذ     . هذا التعامل من شعرية عاليـة     
وهـو فـي    . استدعى فيه المرجعية الغائبة بنـصها     

 فنيـة وموضـوعية     ينطلق من وجهة نظر   كل ذلك   
  .تحقق الهدف المراد

  اهلوامش 
                                                

 ة  هو مرادف للتلميح او تكنيك االشار
)Allusion ( وهو)) اشارة غير مباشرة الى اثر

ادبي آخر الى فن آخر الى تاريخ او الى شخصيات 
الى ... معاصرة وما اشبه حيث يتوجه الشاعر

)). ليشاركوه بعض تجاربه او ثقافته... جمهوره
والمفهوم نفسه تناوله  .١٠: ينظر ديوان حميد سعيد

ي شعر المفارقة ف((قيس حمزة الخفاجي في كتابه 
غير ان دراسته ركزت على االلماع )) الرواد

المرجعي في النص الشعري القائم على المفارقة 
مبنى ومعنى ودراستنا تؤكد على أهمية االلماع في 
تحقق شعرية النص من دون ان تكون المفارقة هدفاً 

في )) اإللماع((وإن وردت في بعض النصوص و 
ار جنيت إذ االصل من مبتكرات الناقد الفرنسي جير

طروس األدب على ((ورد في مقالته الموسومة بـ
 –المنشورة ضمن كتاب آفاق التناصية )) األدب

   .  ١٣٢ ص –المفهوم والمنظور 
 -١٣٢:  المفهوم والمنظور- ينظر آفاق التناصية (1)

١٣٣.  
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 دراسة في دور مترجم - نظرية القارئ (2)
  .٧٦: النصوص االدبية

  .١٢٦:  شعر الرواد ينظر المفارقة في (3)
: - استراتيجية التناص- تحليل الخطاب الشعري(4)

  .٧٧:  وينظر نظرية القارئ١٢١
:  استراتيجية التناص-تحليل الخطاب الشعري (5) 
١٣٥ -١٣٤.  
 ٢٢٦:  دراسة حضارية مقارنة- االساطير (6)

  .٥٥: وينظر متاهات
  .٢٩٣:  االعمال الشعرية الكاملة (7)
  .٤٤٨:  الشعرية الكاملة ينظر االعمال (8)
، ٢١٦، ٢٠٣، ٥٤، ٢٩ -٢٨/ ٩: ن. ينظر م(9)

٣٤٢، ٣٣٨، ٣٢٢، ٢٦٨، ٢٢٣، ٢٢١، ٢٢٠ ،
٤٤١، ٤٣٦، ٤٣٣، ٤٣٢، ٣٦٧.  
ظواهر فنية في لغة الشعر العربي :  ينظر (10)

  .١١٦: الحديث
  .٣٧٢:  االعمال الشعرية الكاملة (11)
 ،٢٦٧، ٢٦٦، ٢٢، ١٣: ن. وينظر م٢٦: ن. م (12)
٣٩٩، ٣٨٢.  
  .١٩٥:  الشعر العربي المعاصر (13)
  .م١٩٦٠ سنة ١١٧ص/ ١٣ مجلة شعر ع (14)
  .٣٢٦:  االعمال الشعرية الكاملة (15)
  .١٦٧:  االعمال الشعرية الكاملة (16)
  .٦٠:  التناص في شعر الرواد (17)
  .٣٥٠:  االعمال الشعرية الكاملة (18)
مال وهي  عشتار هي رمز االنوثة والحب والج(19)

آلهة سومرية ينظر في ذلك مقدمة في تاريخ 
، والرمز االسطوري في شعر ٣٣٦: الحضارات

  .السياب
، ١٤١، ٨٧، ٥٤:  ينظر االعمال الشعرية الكاملة(20)

٤٣٧، ٤٣١ -٤٣٠، ٤٢٧، ٣٩٥، ٣٦٢، ٢١٣.  
  .١٨٢ -١٨١:  االعمال الشعرية الكاملة (21)

                                                                            
  .١٢٣ -١٢٢:  ديوان عمر بن ابي ربيعة (22)

:  ينظر ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب (23)
٢٥٣.  
  .٥٦:  ينظر التناص في شعر الرواد (24)

، ٢٣٠، ١٥٣:  ينظر االعمال الشعرية الكاملة (25)
٤٤٣، ٤٤٠ -٤٣٩.  
  .٩١:  لغة الشعر العراقي المعاصر (26)
 ينظر لقاء االسبوع مع شاعر الديوانية، كزار (27)

القادسيتين حنتوش، علي الشباني، جريدة 
٢٨٤/١٢/٢٠٠٢.  
  .٩٢:  لغة الشعر العراقي المعاصر (28)
  .٣٠١:  االعمال الشعرية الكاملة (29)

 يحفل ديوان كزار حنتوش باالمثال الشعبية  (30)
  .٤٤٥، ٣٢٧، ٣١٨، ١٩٩، ٦٨، ٥١: ينظر
دراسة في البنية الموضوعية :  رماد الشعر (31)

  .١٦٥: راقوالفنية للشعر الوجداني الحديث في الع
، ١٤٩:  وينظر٢٣١:  االعمال الشعرية الكاملة(32)

 والى جانب الهوسات هناك اهازيج شعبية ينظر ٢٩٧
  .٢٦٥، ٢٥ -٢٤، ١١: ن.م

  .٧٣:  لغة الشعر العراقي المعاصر (33)
  .١٨٤:  ينظر لغة الشعر عند الجواهري (34)

  ـع املصــادر واملراجـ
 القرآن الكريم. 
 رية مقارنـة، د    دراسـة حـضا    -االساطير .

احمد كمال زكي، مكتبـة الـشباب، المنيـرة         
 .م١٩٧٥

  ــة ــشعرية الكامل ــال ال ــزار : االعم ك
حنتوش، بنـى الزهـراء للطباعـة والنـشر         

 .م٢٠٠٧ -هـ١٤٢٨/ ١والتوزيع ط
 المفهــوم والمنظــور -آفــاق التناصــية 

ترجمة وتقديم محمد خيـر البقـاعي، مطـابع         
 .م١٩٩٨: الهيئة المصرية
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     اسـتراتيجية  (الـشعري   تحليل الخطـاب
 -محمد مفتـاح، الـدار البيـضاء      . د) التناص

 .م٢٠٠٥/ ٤المغرب ط
          ،التناص في شعر الـرواد، احمـد نـاهم

ــة ــشؤون الثقافيـ ــداد، ط-دار الـ / ١ بغـ
 .م٢٠٠٤

          ديوان حميـد سـعيد، مطبعـة األديـب
 .م١٩٨٤/ ١ط/ البغدادية

   ــة، دار ــي ربيع ــن اب ــر ب ــوان عم دي
 .م١٩٦٦ -هـ١٣٨٥صادر، بيرزت، 

 ــة  ر ــي البني ــة ف ــشعر، دراس ــاد ال م
ــداني   ــشعر الوج ــة لل ــوعية والفني الموض

عبد الكـريم جعفـر،     . الحديث في العراق، د   
/ ١دار الــشؤون الثقافيــة العامــة، بغــداد ط

 .م١٩٩٨
         الرمز االسطوري في شعر بـدر شـاكر

/ ١علي عبـد المعطـي البطـل ط   . السياب، د 
 .م١٩٨٢

   ــضاياه ــر ق ــي المعاص ــشعر العرب ال
عـز الـدين    . نية والمعنويـة، د   وظواهره الف 

اسماعيل، دار العودة ودار الثقافـة ببيـروت        
 .م١٩٧٣/ ٢ط
         ،ظاهرة الشعر المعاصـر فـي المغـرب

مقاربة بنيوية تكوينيـة، محمـد بنـيس، دار         
التنوير للطباعـة والنـشر، الـدار البيـضاء،         

 .م١٩٨٥/ ٢ط
           ظواهر فنية فـي لغـة الـشعر العربـي

ــس ــدين رمــضان ال يد، الحــديث، عــالء ال
 .م١٩٩٦منشورات اتحاد الكتاب العرب، 

        لغة الشعر العراقي المعاصـر، عمـران
ــت، ط  ــسي، الكوي ــد الكبي ــضير حمي / ١خ

 .م١٩٨١

                                                                            
       علـي  . لغة الشعر عنـد الجـواهري، د

/ ١ناصــر غالــب، دار الــصادق، بابــل، ط
 .م٢٠٠٥ -هـ١٤٢٦

      المتاهات، جـالل الخيـاط، دار الـشؤون
 .م٢٠٠٠الثقافية العامة، بغداد، 

 مفارقة في شعر الـرواد، قـيس حمـزة        ال
ــة   ــة، الحل ــم للطباع ــاجي، دار االرق الخف

 .م٢٠٠٧ -هـ١٤٢٨
         ،مقدمة في تـاريخ الحـضارات القديمـة

 .م١٩٧٣طه باقر، بغداج، 
 ــارئ ــات الق ــي دور -نظري ــة ف  دراس

مهـا طـاهر    . مترجم النـصوص االدبيـة د     
ــداع    ــشورات اب ــي، من ــسى االبراهيم عي

 .م٢٠٠٨النجف االشرف، 
  ــات الدوري

  لقاء االسبوع مع شاعر الديوانية، كزار
حنتوش، علي الشباني، جريدة القادسيتين، 

 .م٢٨/١٢/٢٠٠٢
 م يوسف الخال، ١٩٦٠، ١٣مجلة شعر ع

 .حاضر الشعر العربي، ندوة مجلة شعر
 

Abstract 
     One of the characterizing features of 
modern poetry is the abundance of 
allusions that can ramify poetic discourse. 
Igzaar Hantoosh was fully conscious of 
the importance of allusions. He used this 
technique both directly and indirectly. 
Doing so, he created open poems that 
were novel and different from the 
traditional rendering intertextuality a 
lively and highly creative. Hantoosh 
dealt with his texts in a transparent spirit. 


