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 هـ.1426للطباعة،  

كتاب   - أللفاظ  والنظائر  الوجوه 

محمد  بن  الحسين  العزيز،  هللا 

تحقيق: 478الدامغاني)ت   هـ(، 

علي، الحميد  عبد  ، 1ط  عربي 

 الكتب العلمية. دار  -بيروت

 المجــــــالت:

 

و)اآلخر(،  - )األنا(  ثنائية 

الجاهلي  والمجتمع  الصعاليك 

الطاهر ، محمد  بن  هللا  عبد 

العربي. ،  تريسي التراث  مجلة 

 .م2011  ،121-12 العدد

"المدخل  - من  والعبد  السيد  جدلية 

السكندر  هيغل"،  قراءة  إلى 

شعبان،  د.وفاء  تر:  كوجيف، 

فريق   القومي، مراجعة:  اإلنماء 

المعاصر،  العربي  الفكر  مجلة 

 .2000،  115-114العدد 

 

 

 

الجامعية:  الرسائل 

األنا واآلخر في الشعر األندلسي،  -

والموحدين،  المرابطين  عصري 

إسماعيل،  الزهرة  عبد  لقاء 

جامعة  دكتوراه  أطروحة 

   .م2015القادسية، كلية اآلداب، 

العنكبوتية:  الشبكة 

 

اآلخر؟ ، عبد الجليل زيد من هو   -

الرياض/  جريدة  موقع  المرهون، 

اليوم، ربيع /  1الجمعة    مقاالت 

 30  -هـ    1438  /اآلخر

 .م2016  /ديسمبر/

 الخاتمة

على   نقف  أن  البد  البحث  نهاية  في 

 النتائج التي توصل إليها، وهي كاآلتي:

البالغة   - نهج  في  اآلخر  جاء 

مخالفا  جاء  إذ  ومتعددا؛  متنوعا 

وفي  ناقصا،  ومخالفا  تاما، 

اآلخر  ظهر  التامة  المخالفة 

العقائدي،  واآلخر  السياسي، 

اآلخر  ويتجلى  العدو،  واآلخر 

متمثال  حقيقية  بصورة  العدو 

حقيقية  غير  وبصورة  باإلنسان، 

بالدنيا والشيطان والموت،  متمثال 

الم في  فظهر أما  الناقصة  خالفة 

واآلخر  الموافق،  الصديق  اآلخر 

واآلخر  الموافق،  غير  الصديق 
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البحث  ملخص 

مباحث  ثالثة  على  البحث  اعتمد  ثم  ومن 

الظاهرة؛ مجال  من خاللها  تجلت  رئيسة؛ 

التعالق  األول:  المبحث  فتناول  البحث، 

النصي مع القرآن، وتجلَّى التعالق النصي 

في   الشعر  تعالق مع  فقد  الثاني؛  المبحث 

مع  الباري؛  عبد  عند  الشعري  النص 

ه  ووجَّ والمحدثين،  القدماء  الشعراء 

التعالق  إلى  اهتمامه  الثالث  المبحث 

الشاعر  وظَّف  حيث  الثقافة؛  مع   النصي 

التاريخي،  والعلم  والمثل،  األسطورة، 

عن  يكشف  فنيًّا،  توظيفًا  الشعري  والعلم 

ا اختيار  في  الشاعر  الفنية قدرة  لعناصر 

وتبرز  النص،  تشكيل  في  تسهم  التي 

 تجربته الشعرية.

النص ي التعالق  المفتاحية:    -الكلمات 

 الثقافة.  -الشعر   –القرآن  

 

summary 

The poetry of Mohamed Abdel-Bari 

represents a distinct phenomenon in 

contemporary poetry, and the poet 

has the ability to observe reality and 

simulate it with artistic simulation, 

through which his artistic vision is 

highlighted, as it appears in his 

poetry the issues of the times and the 

crises of man; through a poetic 

context that radiates pictorial shades; 

loaded with a lot of symbols  . 

Intertextual in Mohamed Abd Al-

Bari's poetry is a prominent stylistic 

phenomenon, a phenomenon that is 

worthy of research and analysis, and 

thus the research attempts to uncover 

textual comments: in one of his most 

important poems, "Unless the Zarqaa 

Al Yamama says it" , from his 

 التعالق النصي في قصيدة "مالم تقله زرقاء اليمامة" لمحمد عبد الباري

 إعداد 

 د. حمدة بنت خلف العنزي 

 أستاذ األدب والنقد المشارك / قسـم األدب / كلية اللغة العربية 

 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 

 2/4/2021تاريخ الطلب:

 21/4/2021تاريخ القبول:
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collection" The First Epitaph of 

Fire"   

Thus, the research was based on 

three main subjects: the 

phenomenon was manifested in the 

field of research, the first of which 

was: the  intertextual with the Quran, 

and the second of which was: the 

poetic intertextual of Abd Al-Bari 

with the ancient and modern poets. 

The third research focused on the 

intertextual to culture; Where the 

poet employed the legend, the 

example, historical science, and 

poetic science as an artistic 

employment, discovering the ability 

of the poet to choose the artistic 

elements that contribute to forming 

the text, and highlights his poetic 

experience.. 

 المقدمة

الباري عبد  له   (1)محمد  شابة؛  موهبة 

العربي  الشعر  خارطة  في  متميز  حضور 

إنسان هذا العصر  أزمة  المعاصر؛ وتبرز 

الذات،  تشظي  يعاني  حيث  شعره؛  في 

االغتراب  ظاهرة  فنرى  النفس،  وتمزق 

فيجسد  الشعرية؛  تجربته  في  واضحة 

من  يصاحبها  وما  األزمة،  بهذه  إحساسه 

 .(2)أرق وقلق

لالنتباه  الالفتة  الظواهر  شعر   ومن  في 

بالمستقبل، وبالمأالت  الباري؛ عنايته  عبد 

فنرى  المشاهدة؛  واألحداث  البعيدة، 

المعبرة عن المستقبل؛ مثل  للدوال  شيوعًا 

التأويل والرؤيا والحدث والنبوءة والكاهن 

تنتشر  كما  اآلتية؛  والمواسم  والعراف 

االستقبال ) لن   سوف(   –السين    –أدوات 

تنكير الكلمات؛ عوًضا عن تعريف ية.بقدر كبير في صياغته الشعر وغيرها من الوسائلويتكئ عبد الباري في شعره على التصوير المشهدي الموحي بالرهبة، ويحقق هذه اآللية بعدة وسائل؛ فيفضل  اإلشارة،  يستعمل األلفاظ الدالة على المراقبة والحضور؛ مثل أسماء   .  (3)ها؛ كما 

له نصيب من شعر محمد الواقع   وأسطرة 

الباري؛ فنراه يستدعى األساطير إلى  عبد 

توظيفًا فنيًّا يخدم  الشعري، ويوظفها  نصه 

تجربته  عن  ويعبر  الشعرية،  العملية 

 .(4)الفنية

محمد  شعر  في  الظواهر  هذه  بروز  ومع 

عبد الباري؛ إال أن أول ما يسترعي انتباه 

يسمى  ما  أو  التناص،  ظاهرة  المتلقي 

تعالقًا فنجد  النصي؛  نصوص   التعالق  مع 

وكتاب  لشعراء  نصوص  ومع  دينية، 

متعمدة  ليست  تناص؛  عملية  في  مختلفين 

يرى  ثم  ومن  أيًضا،  معلنة  وإنما  فحسب؛ 

تسعى  إزاء نصوص شعرية  نفسه  القارئ 

قراءة  أية  على  المسافة  نصف  قطع  إلى 

زاوية  من  حداثية  بعد  ما  فهي  لها؛  نقدية 

 .(5)الوعي الحاد بالذات  

في الشاعر  األدبية،   ومع حضور  الساحة 

إال  الجوائز؛  من  العديد  على  والحصول 

تُعد  الشعرية؛  تجربته  عن  الدراسات  أن 

هوامش  في  مثبتة  الدراسات  وهذه  قليلة؛ 
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 البحث، ويمكن إجمالها على النحو اآلتي:

في   -1 المسافرة  النبوءة  الحجالن،  سامي 

شعر  في  قراءة   " والحدس  الرؤى  نهر 

 .2،  1محمد عبد الباري  

في   -2 الشعرية  المثاقفة  البازعي؛  سعد 

عبد  محمد  السوداني  للشاعر  لم«  »كأنك 

 الباري؛ البحث عما لم يقله النص المعلن.

الرؤية   -3 جحالن،  بن  عمر  مشاعل 

زرقاء  تقله  "مالم  نص  في  الحدسية 

 اليمامة".

عبد   -4 لمحمد  األهلة  الحربش،  عدي 

بنية  داخل  الحداثة  شرط  يحقق  الباري 

 القصيدة.

تجليات   -5 الدريس،  الرحمن  عبد  هدى 

 االغتراب في تجربة محمد عبد الباري.

مقاالت  عن  عبارة  الدراسات  هذه  وكل 

هدى  دراسة  باستثناء  سيارة؛  صحف  في 

علمي  بحث  فهي  الدريس؛  الرحمن  عبد 

العلوم دار  جامعة   -منشور في مجلة كلية 

 القاهرة.  

لدى محمد عبد الباري؛  األشهر  والقصيدة 

م  " "، قصيدة  اليمامة  زرقاء  تقله  لم  ا 

أفضل قصائده، بل  أنها  تعني  ال  وشهرتها 

في  جاءت  ألنها  الشهرة؛  هذه  استحقت 

الصاعد  الحدث  مع  التاريخي  موعدها 

موجات  مواكبًا  الشاعر  كتبها  فقد  آنذاك، 

للقصيدة  حقق  ومما  العربي؛  الربيع 

فيها  استثمر  الشاعر؛  أن  أيًضا؛  شهرتها 

ال اآلليات  من  تُعد عالمة الكثير  التي  فنية 

 .  (6)فارقة في شعره 

هو  القصيدة  هذه  في  النظر  يلفت  ومما 

الدينية  لإلسقاطات  الواسع  الحضور 

والشعرية  والفلسفية  واألسطورية 

في  كبير  تنوع  عن  يكشف  مما  والثقافية؛ 

عنها  يصدر  التي  الثقافية  المرجعية 

القصيدة  تتضمنه  بما  تِف  يَك  ولم  الشاعر، 

مر إشارات  تقنية من  استثمر  بل  جعية؛ 

يسبق  الذي  الموازي  النص  أو  العتبة، 

التزمها في  مباشرة، وهي ظاهرة  العنوان 

عن  عبارة  وهو  قصائده،  من  قصيدة  كل 

ألجواء  المتلقي  يهيئ  مقتبس؛  نص 

 .  (7)القصيدة 

عن  الدراسات  قلة  أن  نرى  ثم  ومن 

شعره،  لدراسة  الدوافع  أهم  من  الشاعر 

زرقاء  تقله  لم  ما   " قصيدة  وأهمية  

تعالقات  من  به  تتميز  وما   ،" اليمامة 

األسباب  أهم  من  فلسفية؛  ورؤى  نصية، 

في  النصي  التعالق  لدراسة  دفعتني  التي 

 هذه القصيدة.   

النصي؛ هو عبارة عن  التعالق  ومصطلح 

يسمى عالق ما  أو  النصوص،  بين  ات 

كرستيفا"  جوليا   " عرفته  وقد  التناص، 

من  قادمة  نصوص  فسيفساء   " بأنه 

مع  يؤسس  النص  أن  أي  شتى"،  سياقات 
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عن  نتيجة  داللية،  عالقة  آخر  نص 

سواء  النصية،  والتداخالت  التعالقات 

أم  أدبية،  أم  دينية،  أم  تاريخية،  كانت 

األصلي  النص  شحن  يتم  بحيث  ثقافية، 

امتصاص  نص  فكل  جديدة؛  بدالالت 

قراءة  يمكننا  حتى  أخرى؛  لنصوص 

واستحضار  الحاضر،  خالل  من  الغائب 

وتفجير  الجديد،  خالل  من  القديم 

المراوغة والتحويل  المدلوالت، واكتشاف 

المماثلة  .  (8)والتضمين، وعالقات 

النصوص  عالقات  تنقطع,  لم   " هنا  ومن 

أي و أبدًا في  ببعض  بعضها  قت , األدبية 

تسمح  بينها,  فيما  خاصة  حياة  تعيش  فهي 

ويحيك  وتتصالح,  تتصارع،  أن  لها 

الفخاخ؛  وينصب  المكائد,  لبعض  بعضها 

أنساب وسالالت؛ تنحدر  لها  فهي عائالت 

وال  وأجداد,  وآباء  أمهات,  نصوص  من 

ذلك   بثقافة   -بالطبع  –يرتبط  أو  بلغة 

 (9)معينة "

األدبي؛  النص  نري  األمر  لهذا  ووفقًا 

األفكار ي من  كثيًرا  فضائه  إلى  جذب 

والثقافات، وهذا األمر شديد االرتباط؛ بما 

جيرار  عند  النصية  االتساعية  يُسمى 

االتساعية   إن   " يقول:  حيث  جنيت؛ 

بدرجة  عالمي  بُع دٌ  بداهة  هي  النصية 

ال  أدبي  ليس هناك عمل   : لألدب  مختلفة 

بدرجة مختلفة وحسب القارئ   –يستدعى  

األعمال  – األخرى , وبذلك تكون   بعض 

 (.10األعمال كلها اتساعية نصية")

من  بمنجاة   " نصٌّ  هناك  فليس  وبالتالي 

االتساعية النصية؛ التي يستدعى فيه نصُّ 

بدرجات متفاوتة  أخرى  نصوًصا  أو  نصًّا 

اإلسالمية؛ لم يتأثر بالقرآ .  (11)" ر " شاعًرا عربيًّا في أي عصر من العصور  القلوب، ويأخذ األلباب؛ البد أن تظهر آثاره في نتاج الشعراء على اختالف توجهاتهم، وطرائق نظمهم"فال يمكن أن نتصوَّ الذي يأسر  إعجازه   .(12)ن الكريم؛ فأمام 

من  شاعر  أي  نجد  ال  المفهوم  وبهذا 

الشعراء؛ سواء في القديم، أم في الحديث، 

ينفصم عن تراث أمته؛ فتراث أية أمة من 

هو   تحدد األمم؛  التي  الحقيقية  الواجهة 

يمثل  التراث؛  من  فاإلفادة  هويتها؛ 

األمة  حاضر  بناء  في  الرئيسة  الركيزة 

 .   (13)ومستقبلها

النصي  التعالق  أو  التناص  دراسة  ويمكن 

 " اليمامة  زرقاء  تقله  مالم   " قصيدة  في 

 : هي  رئيسة؛  محاور  ثالثة  خالل  من 

والتعالق  القرآن،  مع  النصي  التعالق 

مع   النصي النصي  والتعالق  الشعر،  مع 

 الثقافة.

مع القرآن   النصي  التعالق   المبحث األول: 

اللغة  في  كبير  تأثير  للقرآن  كان  قد 

بالقرآن  مرتبط  اللغة  فبقاء  واألدب؛ 

على  العرب  القرآن  جمع  فقد  الكريم؛ 

األلفاظ  من  اللغة  ونقَّى  قريش،  لهجة 

األثر  أكبر  له  وكان  والغريبة،  الحوشية 

توس فيها في  أشاع  بما  اللغوية؛  المادة  يع 

تُستخدم  تكن  لم  وفقهية؛  دينية  ألفاظ  من 
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 هذا االستخدام الخاص.

الخطباء والشعراء والكتاب  ومن هنا وجد 

وأخذوا  ينفد،  ال  وزادًا  ثمينًا،  كنًزا  فيه 

ورسائلهم  خطبهم  في  منه  يستمدون 

 .(14)وأشعارهم

الشعراء؛  مقصد  القرآن  جعل  ومما 

م من  المتنوع، يمتاحون  أداؤه  عينه؛ 

وأساليبه المختلفة؛ تتبعًا لتنوع األغراض، 

الكالم  . (15)وتباين مقامات 

الشعراء  عند  القرآن  مع  التناص  ويتخذ 

األلفاظ  مع  التناص  مثل  متعددة؛  أشكااًل 

القرآني،  المعني  مع  التناص  أو  القرآنية، 

اآلية  من  جزء  على  الشاعر  ينص  أو 

تنصيص عالمتي   بين  أو ويضعها   ،

 يتناص مع القصة القرآنية.

تماًما في  التنصيص  اختفاء  نالحظ  ولعلنا 

التناص  يقل  بينما  البحث؛  مجال  القصيدة 

السطح  على  ويطفو  والمعنوي،  اللفظي 

تمتد  بحيث  القرآنية،  القصة  مع  التناص 

الفتة.  النسق الشعري بصورة   في فضاء 

األنبياء من األلفاظ التي انتشرت في  فلفظ 

سميت القرآن   وقد  كبير،  بشكل  الكريم 

باسم القرآن  سور  من  األنبياء"؛   سورة   "

القصيدة في  مفتتح  في  األنبياء  لفظ  فنرى 

 قول الشاعر:  

              شَيٌء                                                                                                                        

 طلُّ اآلَن ِمن  هذي الذُّرى  يُ 

األنبِياِء                                                                                                               أَحتاجُ     دَمَع 

أََرى  .(16) لِكَي  

القرآني، فقد أشاعت على   اللفظة القرآنية في هذا النص الشعري؛ اكتسبت هوامش إضافية نتيجة دخولها في  المكتسبةتراكيب قرآنية مختلفة، وتظل مفردة قرآنية؛ حتى بعد تغير السياق، وتغير الوظيفة النحوية، ويبقى لها طابعها  عن  (.17)النص الشعري بعًضا من هوامشها  النص  وانحرف 

استخدم  حيث  المجاز؛  نحو  الحقيقة 

بالعين؛  الدمع  فاستبدل  المرسل؛  المجاز 

الرؤية،  في  للعين  بدياًل  الدموع  لتضحي 

التي  والحزن  األلم  من  حالة  يثير  وهذا 

فاألمة  أمته،  أبناء  ومعه  الشاعر،  يعانيها 

تدعو إلى  التمزق، والتفرق؛  في حالة من 

هنا ومن  والبكاء،  الشاعر   الرثاء  احتاج 

مع  صراع  في  عاشوا  الذين  األنبياء  دمع 

السير  إلى  حاجة  في  فهو  الباطل،  أهل 

منقذون  فاألنبياء  نهجهم؛  على 

ر  يُبَص ِ أن  الشاعر  ووظيفة  ومخلصون، 

لينقذهم  بهم،  المحدق  بالخطر  القومَ 

لحاجات شعورية، و ويخلصهم من واقعهم المتردي.   القرآنية؛  القصة  الشاعر  له، وتقصد غير ما يقصد، وتعرض لغير ما يعرض، وقد تغفل قصدًا تحديد الزمان، وذويستلهم  ليست غرًضا  لكنها  التاريخ؛  تستخدم  كر المكان، وتسمية الشخصيات، أو تعيد ترتيب األحداث على نحو يحقق الغاية من إيراد القصة؛ أسباب فنية؛ فهي " 

وتستهدف  التأثير،  تطلب  فهي 

 .(18)اإلقناع"

وقصة فنرى   آدم،  قصة  يستدعي  الشاعر 

السالم إلى نصه الشعري في  نوح عليهما 

 قوله:    

آدمٌ   فِي  الموسِم اآلتي سيأكُلُ 

لن يُغ فََرا َوذنبهُ   تفاَحتَي ِن 

ُض سَوَف تشيُخ قبل أوانَِها  األر 
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فينا أنهَُرا  الموُت سوَف يكوُن 

ِمن أوطانِنَا الطوفاُن   َوسَيعبُُر 

أال يَع بَُراَمن  يُقنع    (20)الطُّوفان 

تعالى         قوله  على  اتكأ  " النص 

بَدَت   ٱلشََّجَرةَ  ذَاقَا  فَلَمَّا  بِغُُروٍر  فَدَلَّٰىهَُما 

عَلَي ِهَما  ِصفَاِن  يَخ  َوطَفِقَا  تُهَُما  َءٰ سَو  لَهَُما 

أَلَم   َربُّهَُما  َونَادَٰىهَُما  ٱل َجنَِّة  َوَرِق  ِمن 

تِل كُ عَن  إِنَّ أَن َهكَُما  لَّكَُما  َوأَقُل  ٱلشََّجَرةِ  َما 

مُّبِيٌن" عَدُوٌّ  لَكَُما  َن 
األعراف   ٱلشَّي طَٰ  (

22.) 

نوح        إلى طوفان  أيًضا  النص  ويشير 

السالم   إِلَى عليه  نُوًحا  سَل نَا  أَر  َولَقَد    "

ِسيَن  َخم  إاِلَّ  سَنٍَة  أَل َف  فِيِهم   فَلَبَِث  ِمِه  قَو 

ا فَأََخذَهُمُ  ظَالُِموَن  عَاًما  َوهُم    -لطُّوفَاُن 

آيَةً  َوَجعَل نَاهَا  السَّفِينَِة  َحاَب  َوأَص  فَأَن َجي نَاهُ 

 (.15،  14) العنكبوت   لِل عَالَِميَن"

األمه؛       مستقبل  الشاعر  يستشرف 

باألحداث  مفعًما  مؤلًما  مستقباًل  فيراه 

توظيفًا  القصيتين  وظَّف  ثم  ومن  الدامية، 

تناص   عبر  العصر عكسيًّا  فآدم  التخالف، 

آدم عليه السالم؛ فآدمنا  أبينا  الحديث غير 

ٌر  ُمص ِ فهو  تفاحتين؛  التفاحة  بدل  سيأكل 

فال  الدماء،  وإراقة  األوطان،  تدمير  على 

توبة من جرمه، ويمتد  لذنبه، وال  غفران 

نوح  معه  ويتآزر  الجميع،  ليطال  دماره؛ 

العصر الحديث عبر التناص العكسي؛ فال 

ا من  سفينته ينجو  تستوي  وال  لطوفان، 

الجودي؛ فال يغيض الماء، وال تبتلع  على 

سيغرقها  فاألوطان  ماءها؛  األرض 

أمر  من  عاصم  وال  محالة،  ال  الطوفان 

 هللا.

القصتين  إلى  أشار  الشاعر  كان  وإن 

السالم  عليه  يوسف  قصة  فإن  السابقتين؛ 

على  وامتدت  القصيدة،  في  تسربت 

النص ا  لشعري.مساحة واسعة في فضاء 

ينادي  اليأس  من  حالة  في  الشاعر  فنرى 

 سيدنا يعقوب عليه السالم على حد قوله:

اآلتِي                                                                                                             الموسِم      في 

 مزادٌ ُمعلنٌ 

 حت ى دَمُ الموتى يُباعُ ويُشتََرى  

يَع قُوب                                                                                                         يَا  ناديُت 

نُبُوَءتِي    تِلَك 

ِطَرا تُم  هُنَا لن   الغيمةُ الُحب لَى 

الظالم                                                    هَذَا  ات ِخذ                                                     قَالَ 

 َخِري طَةً 

السَُّرى سيحمدُ القَومُ   (.21)عندَ الص باحِ 

مجازي؛       تعبير  هناك  الطوفان  إن 

تسيل،  دماء  بل  تُغرق؛  مياه  ثمة  فليس 

تُزهق، استعار  وأرواح  الذي  والشاعر 

يأوي  هنا  النص؛  مفتتح  في  األنبياء  دمع 

هللا نبي  به   إلى  يُضرب  الذي  يعقوب؛ 

هاجس  لكن  الجميل؛  الصبر  في  المثل 
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األمة؛  واقع  وترد ِي  المستقبل،  ضبابية 

الشاعر، ومن ثم عبر النسق  مسيطر على 

يعتري  الذي  الهم ِ  هذا  عن  الشعري 

والصورة  المفارقة،  تقنية  عبر  الشاعر 

على  الحبلى  فالغيمة  الجميلة،  الشعرية 

بثق وتلقي  حملها؛  تضع  أن  على وشك  لها 

المطر، فالجدب  تمتنع عن  لكنها  األرض؛ 

الطوفان؛  جرفها  التي  األوطان  يعم 

 فيصير الظالم خريطة األوطان.

شديد؛      ركن  إلى  آوى  الذي  والشاعر 

اليأس،  الليل، ويكسر قيد  يبدد ظالم  فأخذ 

هللا  ونبي  يعقوب،  هللا  نبي  مع  ويتماهى 

  يوسف عليهما السالم؛ يقول:

                                                                                                                                      التبتئس       

واِحدٌ                                                                                                         فالبئرُ                             يومٌ 

الرياُح  تُأم رَك  وغداً 

      على القَُرى

 اخلع  سَوادََك .. في المدينة نسوةٌ 

تََصبَُّرا أيديهن  عنَك   .(22)  قَط عَن 

القرآن من قوله    البئر مقتبسة من  ولفظة 

أَن تعالى:   َمعُوا   َوأَج  بِِه  ذَهَبُوا   "فَلَمَّا 

ال   غَيَابَِة  فِي  عَلُوهُ  إِلَي ِه يَج  َحي نَا  َوأَو   ِ ُجب 

يَش عُُروَن" الَ  َوهُم   هَذَا  ِرِهم   بِأَم   لَتُنَب ِئَنَّهُم 

يوسف:    (.  15)سورة 

في  شكلت  فقد  داللتها؛  لها  البئر  ولفظة 

م  وتأزُّ البداية،  عقدة  القرآنية  الحكاية 

األحداث  من  سلسلة  عقبها  ثم  الوضع، 

النهاية  تأتي  حتى  والمعقدة؛  المتشابكة 

األمورا  .(23)لمبشرة بخالص 

فجملة   بالقرآن؛  مسكونًا  الشاعر  ومازال 

موسى،  نبي هللا  تستدعي  سَوادََك"  "اخلع  

تعالى   نَع لَي َك وقوله  لَع   فَٱخ  َربَُّك  أَنَا  إِن ِى   "

ٱل ُمقَدَِّس طًُوى"  (.12) طه  إِنََّك بِٱل َواِد 

سيدنا  إلى  موجه  الشاعر  خطاب  وإن 

يمنع   فال  استدعاء يعقوب،  من  السياق 

يكون  ثم  ومن  السالم،  عليهما  موسى 

وهذا  الداللة،  مزدوج  الشعري  النص 

 يمنح النص كثافة داللية عالية.

في    الكاملة  الجملة  تناص  ظهر  كذلك 

حينما  أيديهن  قطعن  الالتي  النسوة  قصة 

اقتباسًا  الس الم،  عليه  يوسف  جمال  رأين 

تعالى:   قوله  بِ من  سَِمعَت   ِرِهنَّ "فَلَمَّا  َمك 

َوآتَت   ُمتَّكَأً  لَهُنَّ  تَدَت   َوأَع  إِلَي ِهنَّ  سَلَت   أَر 

ُرج   اخ  َوقَالَِت  ينًا  ِسك ِ ن هُنَّ  م ِ َواِحدَةٍ  كُلَّ 

أَي ِديَهُنَّ  َوقَطَّع َن  نَهُ  بَر  أَك  َرأَي نَهُ  فَلَمَّا  عَلَي ِهنَّ 

إاِلَّ  هَذَا  إِن   بَشًَرا  هَذَا  َما   ِ َّلِلَّ َحاَش   َوقُل َن 

يوسف:    َملٌَك كَِريمٌ"  (.  31) سورة 

الذي  السواد  نفسه  عن  خلع  الشاعر  إن 

ثوب  يعقوب  خلع   كما  فخلعه  به؛  اتشح 

اليأس، ويشير السياق الشعري إلى النسوة 

الشعري  والملفوظ  أيدهن،  قطعن  الالتي 

في  الواردة  الغائبة  الشخصيات  يستدعى 

عليه  ليوسف  والكيد  العزيز  امرأة  قصة 
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حاضرة   السالم؛ القصة  داللة  كانت  وإن 

من  الهدف  أن  إال  الشعري؛  النسق  في 

فالبئر  مصر؛  المكان/  استحضار  القصة 

اآلالم؛  نهاية  مصر  وإمارة  األلم،  بداية 

 وتحقق الرؤى.

للثبات   رمًزا  السالم  عليه  يعقوب  فيكون 

عليه  يوسف  ويكون  واألمل،  والصبر 

للمنقذ  الموضوعي  المعادل  السالم 

ا غيابة والمخلص؛  من  يخرج  سوف  لذي 

 الجب إلى كرسي العرش.

يتعالق مع النص   الحاضر  النص  ومازال 

عالم  إلى  يوسف  إخوة  وتحضر  القرآني، 

 النص الشعري.

الطريَق                                                                                                     أِلخوتَِك                    واك ِشف 

 لِيَدُخلُوا

إِن  أَرادُوا َخي بََرا    ِمن  ألِف بابٍ 

ةٌ   سَتَجيُئ سَب ٌع ُمرَّ

ِزنُوا  فَل تَخ 

ال ُمصابِِر سُكََّرا َمِة ال َوَجعِ   ِمن  ِحك 

أَن فاسَكُم    فَاض بِطوا 

َضَرا ِجُع أَخ  يَر   .(24)ِمن  بَع ِدها التَّاريُخ 

تعالى:   قوله  مع  واضح   "َوقَالَوالتناص 

ُخلُوا   َواد  َواِحٍد  بَابٍ  ِمن  ُخلُوا   تَد  الَ  بَنِيَّ  يَا 

َن  م ِ عَنكُم  أُغ نِي  َوَما  قٍَة  تَفَر ِ مُّ أَب َوابٍ  ِمن  

عَلَي ِه   ِ َّلِلَّ إاِلَّ  ال ُحك مُ  إِِن  ٍء  شَي  ِمن   ِ َّللاَّ

فَل يَتََوكَِّل  َوعَلَي ِه  تََوكَّل ُت 

لُوَن")  (67يوسف:  ال ُمتََوك ِ

الشعري يعدل عن النص القرآني   والنص 

نرى  فال  الداللة؛  تحريك  من  نوع  في 

أن يدخلوا من أبواب  أوالده؛  يأمر  يعقوب 

بينما  القرآني،  النص  يخبرنا  كما  متفرقه؛ 

الذي  يوسف  إلى  الشعري  النص  يشير 

المنقذ  بصفته  باب  ألف  من  إخوته  يأمر 

 والمخلص لهذه األمة من كبوتها.

بن في  أهميته  له  المكان  ية وعنصر 

الشعري  الفضاء  استدعى  فقد  التناص؛ 

بوابة  فمصر  وخيبر؛  وفلسطين  مصر 

وقضية  التوتر،  منطقة  وفلسطين  القدس، 

إلى  تشير  وخيبر  الكبرى،  المسلمين 

توسيع  في  وحلمهم  اليهود،  أطماع 

 دولتهم؛ لتمتد من النيل إلى الفرات.  

فالشاعر  الكثرة؛  إلى  تشير  باب  ألف  إن 

ي بعث  في  األمل  من يحدوه  الجديد  وسف 

الغفيرة؛  الجموع  ليقود  الجب،  غيابة 

السنين،  سبات  من  األمة؛  هذه  ليخلص 

إلى  بها  ويعود  الدهور،  عبر  وتخلفها 

وفجرها  التليد،  وماضيها  مجدها،  سالف 

 الوليد.

العجاف،  السبع  تنقشع  بأن  الشاعر  ويتنبأ 

مضجعها،  وتقض  األمة،  تزلزل  التي 

التار فيتحول  عضدها،  من  من وتفتُّ  يخ 
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أغصانه،  وتورق  النماء،  إلى  الجدب 

 وتؤتي ثمارها.

مستشرفة    القصيدة؛  نهاية  وتأتي 

اليأس  طارحة  باألمل؛  مفعمة  المستقبل؛ 

لفظًا  القرآني  النص  مع  متماهية  جانبًا؛ 

مع  الشاعر؛  يتماهى  وكذلك  وداللة، 

 يعقوب عليه السالم؛ يقول عبد الباري:  

القَِميِص                                                          رائَِحةَ                                                                              أشتمُّ 

 وطالَما

وبَش َرا على العُيُون   .  (25)هطَلَ القَميُص 

تعالى  قوله  ومع  الشاعر  فَلَمَّا يتناص   ":

تَدَّ  فَار  ِهِهۦ  َوج  عَلَٰي  أَل قٰيهُ  اَل بَِشيُر  َجاَء  أَن 

أَلَمَ   قَالَ  ِ بَِصيًرا  َّللَاَّ ِمَن  أَع لَمُ  إِن َِي  لَّكُمُۥٓ  اَقُل 

يوسف  َما اَل تَع لَُموَن"  (96.) 

أهم  من  النفسي  االغتراب  ظاهرة  تُعد 

لكنه  الباري؛  عبد  شعر  في  الظواهر 

بالنظرة  المغلف  غير  االغتراب 

عليه  يوسف  قصة  فاستدعى  السوداوية؛ 

قسوة  ظاهرها  في  تحمل  التي  السالم 

باطن وفي  األمل، االغتراب،  ها 

الشاعر  فاستطاع  المستقبل؛  واستشراف 

يمر  التي  األزمة  تلك  بحدسه  يتخطى  أن 

رائحة  وشم  البشير،  قافلة  فرأى  بها؛ 

 .  (26)القميص

توظيفًا  القميص  الشاعر  وظَّف  هنا  ومن 

النص  في  وروده  داللته  من  وكثَّف  فنيًّا، 

الشعري،  النص  في  وتكراره  القرآني، 

كان وإن  لألمل،  رمز  ردَّ   فهو  القميص 

النص  في  فهو  بصره؛  النبي  على 

بها  وينهض  مجدها،  لألمة  يعيد  الشعري 

ويمنحها  عثرتها،  ويُقيل  كبوتها،  من 

التحلل والفناء.  البقاء، ومقاومة 

القرآني  فالنص  شأن  من  يكن  ومهما 

النص الشعري ظالاًل قدسية،  أضفى على 

القيمة  عالية  فنية  بنماذج  دعمه  فقد 

أسهم المتلقي؛ والتأثير،  إثارة  في  ت 

اإلقناع واالمتاع معًا؛  نوعًا من  له  محققة 

القرآني  المعنى  المتلقي  يقرن  حيث 

داللة  فتتضاعف  الشعري؛  بالمعنى 

المتلقي،  نفس  في  أثرها  ويعمق  الشاعر، 

وبما  ملموس؛  تأثير  من  القرآن  للغة  لما 

من  لها  وما  ومعاٍن،  دالالت  من  تشعه 

 .  (27)جزالة، وجرس موسيقي خاص

مع  النصي  التعالق  الثاني:  المبحث 

 الشعر

الشعراء  على  الالحقين  الشعراء  اتكاء 

بدهي؛ فاألبناء يتزودون بما  أمر  السابقين 

التراثية  والروافد  واآلباء،  األجداد  تركه 

بصفة  األدبية  والروافد  عامة،  بصفة 

منه  يمتاح  الذي  المعين  هي  خاصة؛ 

ِن منه عالمه الخاص، وهذ ا الشاعر، ويكو 

 األمر ال ينتقص من طاقته اإلبداعية.

قيدًا  يُعد  ال  الروافد؛  هذه  على  واالعتماد 
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ا  ثرًّ يُعتبر حافًزا ورافدًا  بل  الشاعر،  على 

العملية اإلبداعية، ويزيدها ثراًء؛ ما  يغني 

التجاوز واإلضافة  الشاعر قادًرا على  دام 

مالمح  ال  مسًخا  أصبح  وإال  واالبتكار؛ 

شائهة   صورة  أو  فالتقليد له،  ممن سبقوه؛ 

من  للفن  طائل  وال  فيه،  جديد  ال  الذي 

ال (28)ورائه شيطانيًّا؛  نبتًا  يصير  ؛ 

أسسه  إلى  االهتداء  حينئذ  نستطيع 

 .  (29)وأصوله

في  واضًحا  الشعري  التناص  ويبدو 

العنوان،  تلي  التي  النص، والعتبة  عنوان 

في  التناص  على  الشاعر  يعتمد  وعندما 

يكشف عنوان   ناقد؛  إلى  يتحول  القصيدة؛ 

قصيدته؛  تغفله  ما  الناقد؛  القارئ  قبل 

متلقي  وبين  بينه  الوهمي  الحاجز  فيكسر 

عمل  وهو  أسراره،  عن  فيكشف  النص؛ 

يبدو، وكأنه ينظر إلى نفسه في المرآة، أو 

بنوع  فيقوم  الخارج؛  من  نفسه  على  يطل 

 .(29)من التفحص، وإن توقف دون الحكم

عبد نص  تقله   وعنوان  مالم   " الباري 

أمل  قصيدة   مع  تناص  "؛  اليمامة  زرقاء 

اليمامة"؛  زرقاء  يدي  بين  البكاء   " دنقل 

على  أمل  قصيدة  من  جزًءا  ونقتبس 

 طولها؛ حيث يقول:  

قَاء   يَا َزر   أَس أ لُ 

نُبُوَءةِ ال عَذ َراء   فَِمِك ال يَاقُوِت عَن    عَن  

ال َمق طُوعِ   سَاِعِدي  مَ   00عَن   ا َوه َو 

ال ُمنَكَّسَه   بِالَّرايَِة  ِسكًا   يََزالُ َُمم 

ال ُخوذَاِت   فِي  األَط فَاِل  ُصوَرةِ   00عَن  

َراء    ُمل قَاةً عَلَى الصَّح 

ال َماء   تِشَاِف  بِار  َجاِري الَِّذي يَِهمُّ   عَن  

َرا سَهُ  َصاُص  الرَّ ظَِة   00فَيَث قُُب  لَح  فِي 

 ال ُمالَمسَه  ! 

شِ  ال َمح  ال فَِم  وال َِماء  عَن   َماِل  ِ بِالر ِ و 
(30). 

الموافقة والمخالفة  يدل على  المقتبس  هذا 

الباري  آٍن واحد؛ فعبد  في  الشاعرين  بين 

أمل  قصيد  عنوان  من  عنوانه  استوحى 

أمل  تقنع  بينما  اتفاق،  موطن  وهذا  دنقل، 

بكى  ثم  ومن  اليمامة،  زرقاء  بقناع  دنقل 

يدي   بين  المثقفة  الطبقة  ومعه  الشاعر، 

لفظ ز تكرر  هنا  ومن  اليمامة،  رقاء 

القصيدة،  في  مرات  خمس  الزرقاء 

للزرقاء  مرادفًا  المقدسة؛  النبي ِة  وترددت 

بالعرافة.  نصه  دنقل  وافتتح  مرات،  أربع 

لم يتقنع عبد الباري بما تقنع به أمل  بينما 

زرقاء  تقله  مالم  نصه  في  فقال  دنقل؛ 

النسق  للزرقاء وجودًا في  نََر  فلم  اليمامة؛ 

لم  وكذلك  العنوان،  باستثناء  الشعري؛ 

وهذا  النص،  في  للزرقاء  بمرادف  نظفر 

 موطن مغايرة بين الشاعرين.

سيحدث،  بما  التنبؤ  في  الشاعران  ويتفق 

فقد  المستقبل؛  استشراف  في  أيًضا  واتفقا 

مصر  على  القادم  بالخطر  دنقل  أمل  تنبأ 
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نكسة   فكانت  العربية؛  ؛ 1967واألمة 

الب عبد  تنبأ  بما بينما   " نصه  في  اري 

الربيع  موجة  بعد  األوضاع  إليه  ستؤول 

 .  (31)العربي"

إذًا الشاعر فارق زرقاء اليمامة التي تمثل 

فيها؛  يتماهَ  ولم  دنقل،  عند  المثقفة  الفئة 

ما  يبصر  فالشاعر  دنقل؛  أمل  تماهى  كما 

يراه  ال  ما  يرى  لكنه  الناظرون؛  يبصره 

الشعري  التناص  ذلك  ويفسر  اآلخرون، 

الشاعر اإلنجليزي " بيرون" في عتبة مع  

أَن ظُُر، النص   َما  إِلى  يَن ظُروَن  إِنَّهم    "

َما أََرى.. َن  اَل يََرو   (32)بيرون"  َولَكنَّهم  

فيتخذ  النص؛  متن  في  التناص  أما 

وردت  لفظة  الشاعر  يستدعي   : طريقتين 

نص،  من  أكثر  أو  شعري،  نص  في 

التنصيص؛  أخرى على  أحيان  ويتكئ في 

ويضعه فيقت شعري  بيت  من  جزًءا  بس 

 بين عالمتي  تنصيص.

الغنيمة،  تدور معانيها حول  النافلة  ولفظة 

التطوع) وصالة  وقد 33والهبة،   ،)

الشعراء هذه اللفظة في أشعارهم،  استخدم 

في  سعاد"  "بانت  قصيدة  في  وردت  وقد 

 قول كعب بن زهير:

  ... نافِلَةَ  أَع طاَك  الذي  هَداَك  آِن َمه الً  ال قُر 

َمواعيظٌ وتَفُصيلُ  (34)فيها 

الهبة   بمعنى  النافلة؛  كعب  استخدم  فقد 

صار  حتى  للقرآن؛  وإضافتها  والعطية، 

إليه كلمة واحدة، مما  المضاف والمضاف 

صلى  للرسول  تشريفًا  اإللهية  الهبة  جعل 

 هللا عليه وسلم.

أبو ذؤيب، بمعنى الغنيمة، وقد  واستعملها 

األنفا سور  في  المعنى، وردت  بهذا  ل 

 قول:  

كَِريَمةً        َمعَد ٍ  ِمن   أَن ثَى  تَُك  فَإِن  

نَافِلَةَ ال فَض لِ  ِطي َت  فَقَد  أُع   (35)عَلَي نِا 

إلى  والثناء  المدح  من  بشار  لها  وحوَّ

 الغزل والوداع في قوله:

األَحبابِ  ِمَن  الَوداعَ  إنَّ 

إِذا  نافِـــــــــــلَةٌ      لِلظاِعنيَن 

ـلَداما   ــــــموا بَــــــــــــــــــ  يَمَّ

بِِهم      الَمزاُر  شَطَّ  إِذا  أَدري    َولَسُت 

أَبَداــــــهَ   (36)ل تَجَمُع الداُر أم ال نَلتَقي 

والعطية  الهبة  على  الكلمة  داللة  وتبقى 

وتفارق  به،  ومتلبسة  بشار،  بنص  عالقة 

السابقة؛  السياقات  في  داللتها  اللفظة 

داللة أخري؛ عندما تدخل في لتتحول إلى  

قديمة  أغان   " قصيدة  في  مغاير  سياق 

 لمسافر عربي" لمحمد الثبيتي؛ يقول فيها:

 لَقَد  نَامت  ال قَافلة  

احلِينَ  الرَّ أَع يُُن   َونَاَمت  لََها 

ِمَن السَّابِلة   هُ الطَّريِق   وأَق فََر َوج 
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، نَامت  ال قَافِلة    إِذَن 

ضَ   -هُناكَ   –أَدَّت    فاَل ال فَر 

 (37)َوال النَّافِلة  

التي  وقلقه  المسافر  حيرة  تمثل  القصيدة 

والقصيدة  المعاصر،  اإلنسان  أزمة  تمثل 

بالسؤال،  متلبسة  فقراتها  بعض  في 

يجعل  مما  االستفهام،  بنية  عليه  وتسيطر 

في  يعيش  المعاصر  اإلنسان  الشاعر/ 

نور  إلى  الخروج  محاوالً  الحيرة؛  ضباب 

األمة اليقين،   تمثل  التي  القافلة  تضنيه 

الممزقة، والنائمة، والمتخلفة عن  العربية 

تؤد ِ  لم  هنا  ومن  التقدم،  الحضارة  ركب 

 الفرض وال النافلة.

صالة  بمفهوم  وردت  النافلة  كانت  وإن 

التطوع في مقابل صالة الفرض، وهذا ما 

البنية  أن  إال  النص؛  ظاهر  من  يبدو 

االت ضياع العميقة؛ تشير إلى حالة من ح

أية  أداء  عن  عاجزة  تجعلها  التي  األمة 

وتقاوم  تنهض،  تجعلها  مهمة؛ 

 .    (38)عجزها

النافلة  لفظ  الباري  عبد  محمد  ويستدعي 

 في نصه الشعري على حد قوله:

ال ُوصولِ   قُم  َصل ِ نَافِلةَ 

 تَحيَّةً 

ِت الثََّرى   ِمن  َصم  اآلَن   لِلَخارِجيَن 

الطريقَ    أِلخوتَِك                                                                                                واك ِشف 

 لِيَدُخلُوا

إِن  أَرادُوا َخي بََرا  .(39)ِمن  ألِف بابٍ 

صالة  إلى  تحولت  التطوع؛  صالة  إن 

جمالية  داللة  اللفظ  واكتسب  الوصول، 

التشبيه اإلضافي، أو  بنية  عندما دخل في 

صالة ال وتحولت  المقلوب،  تشبيه 

الوصول إلى تحية للذين ينبذون الصمت، 

عاشوا  فقد  الموت؛  جدث  من  ويخرجون 

صحوتهم،  تنتظر  فخيبر  موتى؛  أحياء 

 واألمة تترقب نهضهم.

 " لفظ  يستدعي  الباري  عبد  ونرى 

لمحمد   " األسئلة   " قصيدة  من  يشتعلون" 

 الثبيتي، ويدخل اللفظ في تركيب جديد.

 بيتي:يقول الث

ِغناءً  يَش تِعلُوَن   أَق بَلُوا كَال عََصافِيِر 

 فََحدَّق ُت فِي دَاِخلي

أَق َرأُ هَِذي ال ُوُجوهَ   كَي َف 

َحَجٌر َجاِهلِي  (40)َوفِي لُغَتِي 

 ويقول عبد الباري

 ِهَي  تلَك   قافلةُ  البشيِر  تَلُوُح  لِي  

، واشتَِعلُوا  قَِرى     (41)  ُمدُّوا  خيامَ  القلبِ 

الثبيتي  عند  اللفظة  أن  المالحظ  من 
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أو  بوعي،  الباري  عبد  نص  إلى  تسربت 

داللة  أخذت  اللفظة  ولكن  وعي،  بغير 

الغائب،  النص  في  اللفظة  لداللة  مخالفة 

حسب  يختلف  اللفظة  مدلول  إن  حيث 

الذي  الجديد  التركيب  وحسب  السياق، 

النص  في  لحياتها  مغايرة  حياة  يمنحها 

الحال فتحول  النص   القديم؛  في  "غناء" 

اآلني،  النص  في  قًِرى"   " إلى  الغائب 

من   " يشتعلون   " الفعل  وتحول 

اشتَِعلُوا "  األمر "  صيغة  إلى  المضارعة 

األسلوب  ل  وتحوُّ الباري،  عبد  نص  في 

النص  يُدخل  اإلنشائية؛  إلى  الخبرية  من 

ويُحدث  الجمالية،  الوظيفة  قلب  في 

 مشاركة وجدانية بين المبدع والمتلقي.

معين  من  يمتاح  الجديد  النص  ومازال 

 محمد الثبيتي؛ يقول عبد الباري:

لِي   والت أويلُ  اِف   النصُّ للعرَّ

، وفَس َرا قَالَ  هُنَاَك   (42)يَتَشَاكَسَاِن 

عراف   الثبيتي  محمد  أن  المعروف  ومن 

شعره؛  في  يكثر  العراف  ولفظ  الرمل، 

 نذكر قوله في قصيدة " ترتيلة   البدء ":

لِ ِجئ ُت عَ م  افًا لِلرَّ  رَّ

السَّواد   تِماالِت  اح   أَس تَق ِصي 

أَسَاِطيرَ   ِجئ ُت أَب تَاعُ 

 (43)َووق تًا َوَرَماد  

الغيث،  اسميك فاتحة  في قصيدة "  ويقول 

الصحو":  أم هاجس 

يكِ   أُسَم ِ

لِ  م   قَاِرئةَ الرَّ

افةَ ال عَش قِ  الرمل قار (44)عَرَّ بالعراف، وعراف  نفسه مرة  الثبيتي  أمته، وهذه وظيفة الشاعيسمي  يقود عواطف  الذي  الرائي  أي  الحي؛  أخرى كاهن  نفسه مرة  يسمي  العربي هشًّا؛ كما  الواقع  الذي أضحى فيه  الزمن  ر، ونجد المرأة في النص الثاني؛ قارئة الرمل، وعرافة العشق، والمرأة هنا الوطن، ومن ثم لها ئ 

 .(45)القدرة على المعرفة والنبوءة 

التنا الباري؛ ونرى  عبد  محمد  عند  ص 

في  تماهي  فالثبيتي  التخالف،  تناص 

ذات العراف،  ذاته في  العراف، وتوحدت 

الرمل،  قارئة  المرأة  في  تماهي  وكذلك 

الباري   عبد  نجد  بينما  العشق؛   -وعرافة 

اليمامة  -الذي قال مالم تقله زرقاء 

من  نصه؛  ِل  ويؤو  العراف،  عن  ينفصل 

للعراف الشاعُر  يُسلم  لم  فيظل   هنا  قيادَه؛ 

مناوشة  حالة  في  والتأويل  النص 

وال  منقذًا،  العراف  يرى  فال  ومشاكسة، 

اتجه النص إلى يعقوب،  ثم  مخلًصا، ومن 

سبيل  فهما  السالم؛  عليهما  يوسف  وابنه 

جرفها  التي  النجاة،  وسفينة  الخالص، 

 الطوفان.

التنصيص  تقنية  يستخدم  الشاعر  ونرى 

 في قوله:

عََصاهُ                                                                                                              َوسَيُنكُر                         األعَمى 

 ويَرتَِدي  

من الس َرابِ لِيبِصَرا  نظ ارتيِن 
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تَصلُُب                                   وهي  القَبِي لَةَ                                                                                                                      سيَرى 

 عب دَها

الش نفَرى دُ ال زالت تخاُف   فاألز 

واإلمامَ                                                                             الُمؤذ َن                                                               سيرى 

 ِكالهُما

بقيصرا" "إن ا الِحقَاِن   (46)سيقولُ 

القيس امرئ  مع  تناص  في   (47)الشاعر 

                                     قوله:                                                                          

 كَى َصاِحبي لمَّا َرأَى الَّد رَب دونَه     بَ 

بِقَي َصرا    أَنَّا اَلِحقَاِن   َوأَي قََن 

ُمل كَاً  تَب ِك عينَُك....إنمَّا نُحاِولُ  له: ال  فقلُت 

 (48)أو  نَموَت فَنُع ذَرا

 " قصيدة  في  العربي  اإلنسان  أو  الشاعر 

بين  يعيش  اليمامة"؛  زرقاء  تقله  لم  ما 

وب واألمل،  والرجاء، اليأس  الخوف  ين 

من هنا نرى األعمى المعادل الموضوعي 

التي  لعصاه  يتنكر  السالم؛  عليه  ليعقوب 

يرى فيه  لعله  بالسراب؛  ويتسربل  تهديه؛ 

 وسيلة أخرى للرؤية والبصيرة.

العبد  فصلب  المر؛  الواقع  يرى  وبالتالي 

كما  أنهًرا؛  سالت  التي  للدماء  يرمز 

الش ويبصر  الشعري،  النسق  نفرى أخبرنا 

األمام  ويرى  القبيلة،  على  متمردًا 

إلى  يرمزان  وهما  هالكين؛  والمؤذن 

يترك  لم  المؤلم  فالواقع  المقدس؛  تدنيس 

إليه، ومع هذا  أثاره  امتدت  وقد  إال  شيئًا؛ 

يعقوب   الذي يُعد قناع الشاعر الذي   -فإن 

خلفه في   -تقنع  اليأس  حالة  من  تحول 

في  األمل  من  حالة  إلى  النص؛  نهاية 

يقول مست أن  القدرة  لديه  ألن  أفضل؛  قبل 

يرى  ال  ما  ويرى  الزرقاء،  تقله  لم  ما 

 اآلخرون.

المؤذن  فاإلمام  شأن؛  من  يكن  ومهما 

بن  عمرو  وصديقه  القيس  امرأ  استدعيا 

الروم  قيصر  إلى  رحلتهما  أثناء  في  قمئة 

يشير  بقيصرا"؛  الِحقَاِن  "إن ا  المقتبس  إن 

لتناص في النصين إلى الهالك، وبالتالي فا

التوافق،  أو  التآلف  تناص  يمثل  هنا 

السلطوي  إلى  يرمز  النصين  في  وقيصر 

 الذي يمثل وسائل الضغط.

الحاضر مطروحتان، ويظل  النص  الغائب، وداللة  النص  الداللة؛ فداللة  نصًّا مزدوج  حيث أصبح  الجديد؛  النص  في  فنية  وظيفة  التناص  أدى  الدال  وقد  بين هاتين  المتلقي مترددًا  السطذهن  القيس؛ فتطفوا قصته على  امرأ  إلى عالمه  يشد  الجديد  النص؛ فالنص  إنتاج  بصفته مشاركًا في  ، حلتين؛ 

وتتسرب مآسيه في مفاصل النص؛ فكثافة 

المعاصر  الشعري  النص  يمنح  قصته، 

 كثافة تساوي كثافة النص القديم.      

مع  النصي  التعالق  الثالث:  المبحث 

 الثقافة

علي نقف  ما  الشاعر وأول  توظيف  ه 

أو  كهانة،  تكون  قد  التي  لألسطورة 

 .(49)طقوسًا، وقد تكون خرافة قصصية

المعارف  لكافة  أصاًل  األسطورة  وتُعتبر 

منه  تفرعت  الذي  النبع  فهي  البشرية؛ 

أدرك  فقد  الفلسفية،  والعلوم  الفنون 
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عليه من  وسيطر  عالمه،  البدائي  اإلنسان 

وأكدت   األسطورة،  األسطورة خالل 

ليس  أنه  على  للفن  الحقيقي  المفهوم 

بل  للواقع،  عارضة  أو  حرفية،  محاكاة 

فإن  لذا  الحقيقي؛  لجوهره  واعٍ  إدراك 

إلى  الحديث  العصر  في  األديب  لجوء 

أن  باعتبار  المنبع؛  إلى  عودة  األسطورة؛ 

الرموز  أقدم  من  األسطوري  الرمز 

 .(50)الحضارية في حياة اإلنسان

األ توظيف  عبد ويتجلى  عند  سطورة 

متنها؛  وفي  القصيدة،  عنوان  في  الباري 

اليمامة  زرقاء  أسطورة  يستدعي  فالعنوان 

بقوة  األسطورة  تقول  كما  اشتهرت  التي 

الراكب على مسيرة  ترى  بحيث  بصرها؛ 

بقدوم  قبيلتها  تخبر  كانت  فقد  أيام،  ثالثة 

العدو قبل ثالثة أيام؛ فيستعد قومها لمالقاة 

ا مرة  وذات  لغزوهم؛ العدو؛  العدو  حتال 

فلما  به؛  وتحركوا  شجًرا  فقطعوا 

أرى  إني  قالت:  الزرقاء؛  أبصرتهم 

لها:  إليكم؛ فكذبوها قائلين  أقبل  قد  الشجر 

بصرك؛  وذهب  عقلك،  ورق  خرفت،  لقد 

فصبَّحهم العدو، وبعد أن انتصروا عليهم؛ 

 .(52)فقأوا عينيها وقتلوها

إال  القصيدة؛  الزرقاء عن متن  غابت  وإن 

أثناء   أن في  حاضرة  تظل  األسطورة 

قراءة النص على اعتبار أن العنوان يمثل 

بل  بعنوانه؛  النص  يربط  سريًّا  حباًل 

النص،  جسد  في  داللته  تتسرب  العنوان 

األمة  آالم  د  تجس ِ األسطورة  وكذلك 

فإن  النفسي،  الشاعر  واغتراب  العربية، 

القوم؛  يصدقها  ولم  قالت،  الزرقاء  كانت 

المأساة   الشاعر قال ما فكانت  فإن  فادحة؛ 

العربية  األمة  الزرقاء؛ ألن وضع  تقله  لم 

زرقاء  قبيلة  عليه  كانت  مما  أقسى 

أفدح.  اليمامة؛ فكانت المأساة 

في  النجوم  استطالع  الشاعر  ويستدعي 

 قوله:    

لِي   والت أويلُ  اِف   النصُّ للعرَّ

، وفَس َرا قَالَ  هُنَاَك   يَتَشَاكَسَاِن 

دُل نِي     َما قُل ُت للنجمِ   الُمعل ِق 

 َما نمُت كي أصطادَ ُرؤيا في الكََرى

هََززتُهُ   شََجٌر من الحدِس القَِدي ِم 

َرا  (53)َحت ى قَبضُت الَماَء حيَن تبخ 

الغيب؛  معرفة  ادعاء  على  قائم  التنجيم 

أو  الحاضر،  أو  الماضي،  في  سواء 

يحاول ربط حركة النجوم  المستقبل، كأنه 

على واألفالك   تجري  التي  باألحداث 

 .(54)األرض

توظيفًا  األمر  هذا  الشاعر  ويوظَّف 

فالمأساة  ليدله  النجم؛  يستطلع  فال  عكسيًّا، 

إلى  جلل، فال حاجة  والخطب  البالد،  تعم 

ينام،  أن  للشاعر  فأنَّى  والرؤى،  األحالم 

ثم جنح النسق  أنهاًرا، ومن  تسيل  والدماء 
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منحرفً  الحقيقي؛  التعبير  عن  ا الشعري 

الشاعر شجر  المجازي، فهزَّ  التعبير  نحو 

قوتها  زمن  األمة  حدس  القديم؛  الحدس 

يقبض  ولم  الماء،  على  فقبض  وفتوتها، 

 على السراب.

 وبالتالي تتجلى الحقيقة أمام الشاعر:  

قالَ لِي   فانُوُس النُبوة   ..  ال ِسر 

 (55)ماذا سيجري حيَن طالَع َما َجَرى

عال إلى  يجذب  الشعري؛  مه النص 

الدين والمصباح السحري،  أسطورة عالء 

له  يظهر  السحري؛  الخاتم  يفرك  فعندما 

طلباته كل  له  يلبي  المصباح؛  جنيُّ 
؛ (56)

الشاعر   األنبياء،   -لكن  دم  استعار  الذي 

النجوم يستطلع  مصباح   -ولم  يستبدل 

الدين.  النبوة بمصباح عالء 

الحالي ال هوية له في هذا المقطع،  الزمن 

الشاعر منغمس في  إذ  ؛  السابق  والمقطع 

الماضي  الزمن  إلى  المفضي  التفكير 

فيه  يتساءل  حيث  بالالوعي  المتمثل 

للكشف  بأدواته  أحيانًا  ويستعين  الشاعر، 

 عن حقيقة ما سيجري في المستقبل.

أما المتلقي فلم يحدد هويته أيًضا وهذا ينم 

الالوعي؛  التفكير  في  الشاعر  عمق  عن 

ونزعته في البحث واالستعانة وسعة آفاقه  

 بالعوالم األخرى.

بعد  إذ  سر(؛  )ال  يقول:  النهاية  وفي 

المتمثلة  الصادقة  األنبياء  برؤية  استعانته 

حقيقة  وجد  األنبياء(  )فانوس  بقوله: 

بل  أسرار مكتومة،  توجد  ال  وأنه  األمور 

غموض  على  دالالته  وله  واضح  األمر 

يزال متشا ما  فهو  المستقبل؛  ئماً وضبابية 

بغير  يستعن  لم  هنا  وهو  سيجري  مما 

كالتنجيم  األخرى  فالرؤى  األنبياء؛  رؤية 

أضغاث  ولعلها  األحالم  وحتى  والعرافة؛ 

تضلل  كونها  عليها  يعتمد  فلم  أحياناً 

تنقلها بصدق، فعاد إلى زمن  الحقيقة، وال 

التاريخي  الموروث  وإلى  األنبياء، 

ينطق عن الهوى؛ فنبأته  ال  الذي  الصادق 

أحداث بم من  المستقبل  في  سيجري  ا 

الفكر  في  المعروف  ومن  مريبة، 

الفانوس وقدراته الخارقة  الميثولوجي قوة 

في  توظيفه  جاء  وقد  األحالم،  لتحقيق 

تعميق  بهدف  وموجهًّا؛  دقيقًا  الن ص  بداية 

باستثمار  يناقشها  التي  القضية  في  الرؤية 

إيحائية  طاقات  من  األسطورة  في  "ما 

خيا ومن  تحده خارقة،  ال  طليق  ل 

بقداسة (57حدود") اقترن  وأنه  السيما   ،

مصداقية  يزيده  الذي  األمر  النبوءة؛ 

األلفاظ  بعض  جاءت  فقد  وكذلك  وتحققاً، 

أرى"  والتأويل،  الرؤيا،   " كـ  الن ص  في 

لحقائق  واإليضاح  البيان  لفكرة  معاضدة 

الت ناص  هذا  جعل  الذي  األمر  األمور، 

مع المضمون  صعيد  على  سياق   منسجًما 

األبعاد  في  وإثراء  تعميق  وفيه  القصيدة، 

رآه  عما  فعبر  الن ص  في  والفنية  الفكرية 
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المستقبل.  من حقائق 

ذات  العبارات  تجعل   " بالمثل  واالستعانة 

وتفتح  بالدالالت،  تزخر  فياضة  معاٍن 

 . (58)أكثر من طريق للتأويل والتحليل"

بالمثل " الشاعر  استعان  عندَ الص باحِ   وقد 

السَُّرىيحمد    ، في قوله:(59)"القَوم 

اآلتِي                                                                                                             الموسِم                                     في 

 مزادٌ ُمعلنٌ 

           حت ى دَمُ الموتى يُباعُ ويُشتََرى  

              

يَع قُوب                                                                                                           يَا                      ناديُت 

نُبُوَءتِي    تِلَك 

ِطَرا تُم  هُنَا لن   الغيمةُ الُحب لَى 

الظالم                       هَذَا  ات ِخذ                                                                                                                  قَالَ 

 َخِري طَةً 

السَُّرى سيحمد القَوم   (60)عندَ الص باحِ 

المشقة رجاء الراحة  يحتمل  للرجل  يُضرب  ته، ويكون الصباح األمل في بزوغ فجر الحرية، والمثل اًل أن يفارق حالة اليأس والقنوط، ويَقدُم على النبوءة باألمل، وأن يُبشر بالقميص، ومن هنا كان المثل أماًل؛ بأن ينجلي الليل بظلم؛ جاء المثل في منطقة وسطي في النص، والشاعر محاو(61)المثل 

المسلمين، وسعيهم  الكثيفة، وجهاد  بقصته 

النص كثافة  يمنح  الفتوحات؛  نحو  الحثيث 

الزمن داللية عالمه  إلى  ويستدعي   ،

الوليد   بن  خالد  يستدعي  كما  -الماضي، 

المثل أطلق  من  في   -أول  األمة  فتكون 

خالد  إلى  حاجة  في  المتردي  واقعها 

الجديد؛ ليكون منقذًا ومخلًصا، وهذا المثل 

أخري،  تأويالت  إلى  المجال  يفتح 

بن   وقراءات متعددة. مر  وقد  التراثية،  الشخصية  الشاعر  الشخصية  ويوظف  الشاعر  أيديهن، ويوظف  قطعن  التي  والنسوة  السالم،  عليهما  يوسف  وشخصية  يعقوب،  مثل شخصية  الدينية؛  الشخصية  الشاعر  استدعاء  نحو ا  تنحو  القصيدة  نرى  الشعري، ومن هنا  النص  بنية  الشاعرة في  التاريخية، والشخصية 

في  أم  الفني،  بنائها  في  سواء  الدرامية، 

الفكري   والنفسي، مضمونها  والشعوري 

الشعري؛  النص  في  الشخصيات  وتعدد 

تعبر  مما  أكثر  الشاعر،  رؤية  عن  تعبر 

تنمو وتتطور  التي  الدرامية  األحداث  عن 

الشخصيات  هذه  أن  أي  القصيدة؛  في 

بمثابة رموز  المتحاورة والمتصارعة هي 

الراوي، وهذاوهذا األمر تكنيك مسرحي، ولم يقف النص الشعري الحدي .(62)ألفكار الشاعر بل يمتد األمر إلى القصة والرواية؛ فيستعير الحوار والسرد، وفي بعض األحيان يتقمص الشاعر شخصية  أو الراوي. ث عند المسرحية فحسب،   تكنيك سردي، وقد تقمص الشاعر شخصية السارد، 

القصيدة  أية حال، فالشخصيات في  وعلى 

الدرامي  البناء  في  أثَّرت  وقد  متعددة، 

رؤية   فيها، عن  التعبير  في  وأسهمت 

األمة  وتفرق  الواقع،  تردي  في  الشاعر 

 .   (63)العربية، وانهيارها

ابن  شخصية  الشاعر  ويستدعي 

تاريخية، (64)القرمطي شخصية  وهي  ؛ 

 حيث يقول:

الذ بَابِ                                                                         أل ِسنةُ                                                     سَتَقُولُ 

 قَصي دَةً 

الِمن بََرا ِذئ ُب ال ِجباِل  تِقِي   َوسَيَر 

ت  بِِهم   َمن  َمر  كُلَّ  َضى.. َوتُن بَأُ   فَو 

لِيَث أَِرا َمِطيِ   ال قَر  سَي ُف   سَيَعُودُ 

ال َمع نَى                                                                                                                      َوسَيَس قُطُ 

 عَلَى أَن قَاِضنَا

إِلَى الَوَرا تَِدي ُر   (65)َحت ى األمامُ سَيَس 
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تار  بارز في  دور  الشخصية من  تملكه هذه  لما  القارئ، وفقًا  إلى  تجربته  نقل  أجل  التاريخية؛ من  الشخصية  إلى  الشاعر  يُيلجأ  ذاته  الوقت  للحاضر، وفي  إدانة  بما فيه من هزائم وانكسارات؛ فالماضي  المعاش، ويدين عصره  الواقع  الشاعر على  ليتمرد  اإلنسانية؛  أماًل، وحلًما لدى يخ  الماضي  عد 

األمة  تعود  وأن  تحقيقه،  يتمنى  الشاعر 

القرا .(66)إلى مجد آبائها، وعز أسالفها إلى حركة  تشير  القرمطي  عيش حالة اليأس في هذا القسم، واألمة تعاني الفوضى، والتمزق والتفرق، وتمرد فئات خارجة على األنظمة، مطة، وهي شخصية محاربة، وخارجة على السلطة، ومعادية للدولة العباسية، وتوظيفها في القسم األول من النص له داللته، حيث إن الشاعر يوشخصية 

و الدماء،  وتكثر  المكان،  القتل  من ويعم 

حاالت  من  حالة  القرامطة  مثَّل  هنا 

ثم  ومن  والهالك،  والدمار  الفوضى، 

دنسوا  الذين  فالقرامطة  األوضاع؛  تنقلب 

حديثًا؛  المنابر  يتسنمون  قديًما،  المقدسات 

نحو  األسود  تتراجع  بينما  يتقدم،  فالذئب 

على  والمبادئ  القيم  فتسقط  الخلف؛ 

إلى غير  األمور  األوطان، وتُوسَّد  أنقاض 

األمامُ أ  " الشعري  النسق  ويعبر  هلها، 

من  الحالة  هذه  عن  الَوَرا"  إِلَى  تَِدي ُر  سَيَس 

بجانب الشنف الفوضى، وتقلب األحوال، وتغير األمور. التأويلية تشير إلى الشاعر عبد بني الحساس  الصعلوك الشنفرى في نصه، وبينما القراءة   عري:  رى في نص الشوقد وظَّف عبد الباري شخصية الشاعر 

األعَمى  َوسَيُنكُر 

              عََصاهُ                                                                                                                      

 ويَرتَِدي  

من الس َرابِ لِيبِصَرا  نظ ارتيِن 

القَبِي لَةَ وهي تَصلُُب                                                                                                                                                       سيَرى 

 عب دَها

الش نفَرى) دُ ال زالت تخاُف  شعره) (69فاألز  قتله  الذي  الحساس  بني  عبد  إلى  النص  يشير  الذي70ربما  الشنفرى  النص؛ في مقابل  الموظفة في  الشخصيات  بين  الجانب األضعف من  يمثل  بنسائها، فالعبد  وشبَّب  القبيلة،  أعراف  على  فتمَرد  أدبية منبوذة، ومعادية   (،  تراها مشاعل جحالن؛ شخصية  الشخصية  القوة؛ هذه  يمثل جانب 

ذا المبدأ انطلقت هذه الحركة، وكان مصدر قوتها، فالنص جعل القبيلة تخاف الشنفرى، ألن قوته تنطلق من مبدأ لك في حركة الصعلكة؛ تلك الحركة التي تمردت على أعراف القبائل الظالمة، فأرادوا أن يقيموا توازنًا اجتماعيًّا داخل المجتمع، ومن هلكن الشنفرى، لم يُعرف شخصية منبوذة، بل يُس .(71)ألهلها

المجتمع؛ فيكون   العدل في  الشنفرى إقامة 

لينادي  الشاعر؛  منها  ينطلق  التي  البوابة 

واألمل،  األلم  رمز  السالم  عليه  يعقوب 

الشاعر   هللا-ويشتم  نبي  بقناع   -المتقنع 

أنكر  الذي  األعمى  ويُبصر  القميص، 

الذي  والشاعر  يعقوب  ويبصر  عصاه، 

 يرى ما ال يراه األخرون  

مثَّل  التناص  أن  اتضح  سبق  ما  كل  ومن 

و أسلوبية  النص سمة  هذا  في  اضحة 

المفتاح  هو  النصي  والتعالق  الشعري، 

وتقوم  القصيدة،  تُقرأ  خالله  من  الذي 

مع  فالتناص  داللتها،  بتأويل  القراءة 

من  بدأ  والمعاصرة  التراثية  الروافد 

في  وتسرب  النص،  عتبة  ثم  العنوان، 

داللته،  وإنتاج  بنيته،  في  فأسهم  جسده، 

د له  وحقق  داللية،  كثافة  منحه  رجة مما 

 عالية من اإلعالمية.  

 النص

 شيءٌ 

 يُطلُّ اآلن من هذي الذُّرى

دَمَع األنبياءِ   أحتاُج 

 لكي أرى

لي   والت أويلُ  اِف   النصُّ للعرَّ

قَالَ، وفَسرا هُناَك   يَتَشاكساِن 

دُل ني المعل ق   َما قلُت للنجِم 

 ما نمُت كي أصطادَ ُرؤيا في الكرى

 شََجٌر من الحدِس القَديم
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تُهُ   هََزز 

َرا  حت ى قَبضُت الماَء حيَن تبخَّ

 ال ِسرَّ 

لي   قالَ  ة  النُبوَّ  فانُوُس 

 ماذا سيجري

 حيَن طالَع ما َجرى

آدمٌ   في الموسم اآلتي سيأكلُ 

 تفاحتين

 وذنبهُ لن  يُغفرا

 األرُض سوَف تشيخُ 

أنهرا فينا  الموُت سوف يكون   قبل أوانها 

ِمن   الطوفاُن   وسَيعبُر 

 أوطاننا

أال  يَعبُرا؟! َمن     يُقنع الطوفان 

ألسنةُ الذ بابِ   ستقولُ 

 قصيدةً 

المنبرا ذئُب الجباِل   وسيرتقي 

ت بهم كل من مر   فوضى... وتنبئ 

القرمطي  ليثأرا  سيعود سيُف 

المعنى  وسيسقط 

 على أنقاضنا

إلى الورا  حت ى اإلمام سيستديُر 

 في الموسم اآلتي

الرؤى  ستشتبك 

تَجذ راستزيدُ أشجاُر    الض بابِ 

 وسيُنكُر األعمى عَصاهُ 

 ويرتدي 

من الس رابِ لِيبِصرا  نظ ارتين 

وهي تَصلُبُ   سيرى القبيلة 

 عب دَها

الش نفرا دُ ال زالت تخاُف   فاألز 

 سيرى المؤذن  واإلمام

 ِكالهما

بقيصرا إن ا الحقان   سيقولُ 

 في الموسم اآلتي

 مزادٌ ُمعلنٌ 

 ويُشترىحت ى دمُ الموتى يُباعُ  

 ناديُت يا يعقوب
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 تلك نبوءتي

ِطرا تُم  هُنا لن    الغيمةُ الُحبلى 

اتخذ من هذا الظالم    قَالَ 

 خريطةً 

السُّرى سيحمد القوم   عندَ الصباح 

 ال تبتأس  

 فالبئُر يومٌ واحدٌ

على القُرى تأمرك الرياح   وغداً 

 اخلع سَوادَكَ 

 في المدينة نسوةٌ 

أيديهنَّ عنك تصب را  قط عَن 

َصل  نافلة الوصولِ   قُم .. 

 تحي ةً 

من َصمِت الثرى اآلن   للخارجين 

الطريقَ   واكِشف ألخوتك 

 ليدخلوا

أرادوا خيبرا  من ألِف بابٍ  إن  

ةٌ   سَتجيُء سَبٌع ُمر 

 فالتخزنوا

المصابر سُك را  من حكمِة الوجع 

 سبٌع عجاٌف  

أنفاسَكُم  فاضبِطُوا 

يرجع أخضرا  ِمن  بعِدها الت اريُخ 

قافلةُ ِهَي تل   البشيرَك 

 تَلوُح لي  

القلبِ   ُمدُّوا خيامَ 

قِرى  واشتعلوا 

 أشتمُ رائِحةَ القميِص 

 وطالما

وبَش را  القميُص على العيون   هطلَ 

 

مدينة   -1 مواليد  من  سوداني  شاعر 

عام   الجزيرة،  والية  م، 1985المناجيل، 

المملكة  إلى  طفل  وهو  عائلته،  مع  انتقل 

الحال  بهم  استقر  السعودية، حيث  العربية 

درجة  على  حصل  الرياض.  مدينة  في 

ثم انتقل  العربي،  األدب  البكالوريوس في 

درجة  على  وحصل  األردن،  إلى 

الجامعة   من  في الماجستير  األردنية 

فالسفة  تراث  في  الشعر  عن  أطروحة 

وكان  واألصول،  الكالم  وعلماء  اإلسالم 

لدى  الشعر  نظرية  األطروحة "  موضوع 
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في  تكريمه  تم  الفارابي"؛  نصر  أبي 

الشعر بسلطنة عمان    .   2016مهرجان 

 مؤلفاته: له ثالثة دواوين شعرية؛ هي:

منتدى  -1  ، األولى  النار  مرثية 

بيروت،    .2012المعارف، 

 .2014كأنك لم، دار المدارك، دبي،  -2

 .   2016األهلة، دبي،   -3

 الجوائز

في   -1 العربي  لإلبداع  الشارقة  جائزة 

ديوان  ألفضل  المتحدة  اإلمارات  دولة 

عام   في  ديوان 2013عربي  أول  عن  ؛ 

 له" مرثية النار األولى".

المملكة   -2 من  السنوسي  شعر  جائزة 

عام   في  السعودية  عن 2016العربية   ،

 ديوانه " كأنك لم".

3-   " األفريقي  العربي  الشباب  جائزة 

Afrabia  لعام وهي   2016"  للشعر، 

االتحاد  من  مشتركة  برعاية  جائزة 

 األفريقي، وجامعة الدول العربية.

األمير عبد هللا الفيصل العالمية   -4 جائزة 

 .  2019للشعر العربي، الموسم األول،  

هللا عبد  األمير  جائزة  الفيصل يراجع:   

الثقافة وزارة  للشعر،  جامعة   -العالمية 

العربي،   -الطائف الشعر  أكاديمية 

ص  2019السعودية،   ويراجع: 3،  2،  ؛ 

بن جحالن، الرؤية الحدسية  مشاعل عمر 

تقله زرقاء اليمامة(، مجلة  )مالم  في نص 

العدد   اإلبداعية،  الطائف 15فرقد  نادي   ،

سامي 5  ، ص2018األدبي،   ويراجع:   ،

نهر ال في  المسافرة  النبوءة  حجالن، 

محمد  شعر  في  قراءة   " والحدس  الرؤى 

الباري   الجزيرة،  1عبد  يونيو   4"، 

2016. 

الدريس،   -  2 الرحمن  عبد  هدى  يراجع: 

عبد  محمد  تجربة  في  االغتراب  تجليات 

ع   العلوم،  دار  كلية  مجلة  ، 124الباري، 

 .544. ص  2019جامعة القاهرة،  

النبوءة   -  3 الحجالن،  سامي  يراجع: 

 المسافرة في نهر الرؤى والحدس

األهلة لمحمد   -  4 الحربش،  يراجع: عدي 

الحداث شرط  يحقق  الباري  داخل عبد  ة 

عكاظ،   جريدة  القصيدة،  / 1/  19بنية 

2019. 

المثاقفة   -  5 البازعي؛  سعد  يراجع:  

الشعرية في »كأنك لم« للشاعر السوداني 

يقله  لم  عما  البحث  الباري؛  عبد  محمد 

األربعاء  األوسط؛  الشرق  المعلن،  النص 

فبراير  1 -هـ    1438جمادى األولى    5  -

 م.  2017

الحجالن،  -  6 سامي  النبوءة   يراجع: 
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 المسافرة في نهر الرؤى والحدس

النبوءة   -7 الحجالن،  سامي  يراجع: 

المسافرة في نهر الرؤى والحدس " قراءة 

"، الجزيرة، 2في شعر محمد عبد الباري  

 .2016يونيو   16

النص،   -  8 علم  كرستيفا،  جوليا  يراجع: 

ط توبقال،  دار  الزاهي،  فريد  ، 2ترجمة: 

المغرب،   البيضاء،  م، 1997الدار 

 .55ص

النصوص   -  9 تداخل  حماد،  محمد  حسن 

المصرية  الهيئة  العربية،  الرواية  في 

د.ت، ص    .  9العامة للكتاب، القاهرة، 

على   -  10 األدب  جنيت، طروس  جيرار 

التناصية  آفاق  كتاب  ضمن  األدب، 

خير  محمد  ترجمة   ، المنظور  و  المفهوم 

للكتاب  العامة  المصرية  الهيئة   ، البقاعي 

 .146: د.ت ، ص    ، القاهرة 

و   -11 التناص  أشكال   : المغربي  حافظ 

 ، المعاصر  الشعري  الخطاب  تحوالت 

مؤسسة االنتشار العربي ، بيروت ، نادي 

، السعودية   ، األدبي  ص 2010حائل  م، 

44. 

الكريم في   -  12 القرآن  أثر  عبود،  شلتاغ 

ط الحديث،  العربي  دار 1الشعر   ،

 .170، ص  1987المعرفة، دمشق،  

التناص    -  13 نبوي،  أحمد  يراجع: 

األندلسي، ط الشعر  في  ، مكتبة 1التراثي 

 .11، ص  2020دار المتنبي، السعودية،  

العصر   -  14 ضيف،  شوقي  يراجع: 

ط القاهرة، 2اإلسالمي،  المعارف،  دار   ،

دسوقي 30،  15ص   محمود  ويراجع:   ،

في  األدب  فهمي،  عيد  وعصام  خليفة، 

ط اإلسالم،  للنش1صدر  إشبيليا  دار  ر ، 

السعودية،  العربية  المملكة  والتوزيع، 

 .45-35، ص  2009

الدين الهادي، األدب   -  15 يراجع: صالح 

النبوة والخلفاء الراشدين، ط ، 4في عصر 

القاهرة،   الخانجي،  ص 1988مكتبة   ،

44  . 

النار   -  16 مرثية  عبدالباري،  محمد 

العالمية  الموسوعة  ،منشورات  األولى 

المعا ،منتدى  العربي  بيروت لألدب  رف، 

 .9ص    2012

المطلب، قراءات   -  17 يراجع: محمد عبد 

دار  الحديث،  الشعر  في  أسلوبية 

القاهرة،    .170، ص  1995المعارف، 

الطاهر أحمد مكي، مقدمة في األدب   -  18

ط المقارن،  عين 1اإلسالمي  الناشر:   ،

اإلنسانية  والبحوث  للدراسات 

 .375، ص  1994واالجتماعية،  

يراجع: أحمد نبوي، التناص التراثي    -19

األندلسي، ص    .61في الشعر 
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النار   -  20 مرثية  عبدالباري،  محمد 

 .10األولى ، ص  

النار   -  21 مرثية  عبدالباري،  محمد 

 .12األولى ، ص  

النار   -  22 مرثية  عبدالباري،  محمد 

 .13األولى ، ص  

جحالن،   -23 بن  عمر  مشاعل  يراجع: 

)مالم تقله زرقاء الرؤية الحدسية في نص  

 .5اليمامة(، ص

النار   -  24 مرثية  عبدالباري،  محمد 

 .14األولى ، ص  

محمد عبدالباري، مرثية النار األولى   -25

 .15،  ص  

الدريس،   -26 الرحمن  عبد  هدى  يراجع: 

عبد  محمد  تجربة  في  االغتراب  تجليات 

 .588الباري، ص  

يراجع: أحمد نبوي، التناص التراثي   -  27

 .36األندلسي، ص    في الشعر

السابق، ص   - 28  .201يراجع: 

التطاوي،   -  29 هللا  عبد  يراجع: 

للطباعة  قباء  دار  الشعرية،  المعارضات 

 .26، ص  1998والنشر، القاهرة،  

المثاقفة   -  30 البازعي؛  سعد  يراجع:  

 الشعرية في »كأنك لم«

الهيئة   -  31 الكاملة،  األعمال  دنقل،  أمل 

الثقافة،   لقصور  د.ت، العامة  القاهرة، 

126  ،127. 

محمد   -  32 هو  من  إبراهيم،  العزيز  عبد 

زرقاء  تقله  لم  ما   " صاحب  الباري  عبد 

نت،   العربية  مارس،   21اليمامة"، 

2019. 

النار   -  33 مرثية  عبدالباري،  محمد 

،  ص   بيرون في 9األولى  . وورد نص 

ولكن  نظروا  هم  منصور،  أنيس  مقالة: 

األ الشرق  جريدة  رأى،  وسط، العقاد 

مارس،   6  -1429صفر    27الخميس  

2008  . 

العرب،   -34 لسان  منظور،  ابن  يراجع: 

محمد حسب هللا،  الكبير،  هللا  عبد  تحقيق: 

القاهرة،  المعارف،   دار  الشاذلي،  هاشم 

)نفل(.  د.ت، 

كعب   -  35 ديوان  شرح  زهير،  بن  كعب 

ط زهير،  المصرية، 3بن  الكتب  دار   ،

 .19، ص2002

لس - 36 ) نفل (.ابن منظور،   ان العرب، 

بشار بن برد، ديوانه، تحقيق: الشيخ   -  37

الثقافة  وزارة  عاشور،  بن  الطاهر  محمد 

 .697/  1،  2007الجزائرية، الجزائر،  
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الكاملة،   -  38 األعمال  الثبيتي،  محمد 

بحائل1ط األدبي  النادي  مؤسسة   -،  

بيروت،   العربي،  ص 2009االنتشار   ،

265  ،266. 

محمد ع  -  39 الرحمن عطاهللا، يراجع:  بد 

مفردة  في  قراءة  الثبيتي  محمد  شعر 

ع   والتنمية،  الثقافة  مجلة  ، 84الرمل، 

 .204،  203، ص  2014سبتمبر  

النار   -  40 مرثية  عبدالباري،  محمد 

 .14األولى ،  ص  

األعمال   -  41 الثبيتي،  محمد 

 .297الكاملة،

النار   -  42 مرثية  عبدالباري،  محمد 

 .15األولى ،  ص  

 .9السابق، ص   -43

األعمال الكاملة، ص   -  44 الثبيتي،  محمد 

59. 

األعمال الكاملة، ص   -  45 الثبيتي،  محمد 

307. 

الرحمن عطاهللا،   -  46 محمد عبد  يراجع: 

مفردة  في  قراءة  الثبيتي  محمد  شعر 

 .194الرمل، ص  

النار   -  47 مرثية  عبدالباري،  محمد 

 .12األولى ،  ص  

على   -  48 ملكًا  القيس  امرئ  والد  كان 

بنو  القبائل   العرب؛ من هذه  قبائل  بعض 

القيس  امرؤ  فاستنجد  بقتله؛  فقاموا  أسد؛ 

الروم، ملك  عمرو   بقيصر  يرافقه  وكان 

بالد  مشارف  إلى  وصال  فلما  قمئة،  بن 

في  يموت  أن  خشية  عمرو  بكى  الروم؛ 

رأى  فلما  دياره؛  عن  بعيدًا  الغربة  بالد 

بكاءه؛ قال هذين البيتين، وقد  القيس  امرؤ 

يراجع:  الرحلة.  هذه  في  الصاحبان  هلك 

القيس،  امرئ  ديوان  الشنتمري،  األعلم 

إب الفضل  أبو  محمد  دار تحقيق:  راهيم، 

ص   د.ت،  القاهرة،  ، 7المعارف، 

األنباري،  بن  محمد  بكر  أبو  ويراجع: 

الطوال، تحقيق: عبد  السبع  القصائد  شرح 

المعارف،  دار  هارون،  السالم 

ص  1480القاهرة، عز 8،   يراجع:    ،

في  اللباب  الجذري،  األثير  بن  الدين 

اللطيف  عبد  تحقيق:  األنساب،  تهذيب 

ص  دار  الرحمن،  عبد  بيروت، حسن  ادر، 

 .  257/  2د.ت،  

أنور   -  49 تحقيق:  ديوانه،  القيس:  امرؤ 

ط الشوابكة،  علي  ومحمد  سويلم،  ، 1أبو 

العين،  والتاريخ،  للتراث  زايد  مركز 

 .67/  1،  200اإلمارات،  

أحمد كمال زكي، التفسير    -  50 يراجع : 

مجلة  الحديث،  للشعر  األسطوري 

مج ع1فصول،  القاهرة،  4،   ،1981 ،

 .91ص  
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الشنطي،   -  15 صالح  محمد  يراجع: 

في  القصة  في  األسطوري  التوظيف 

بيادر،  مجلة  السعودية،  العربية  المملكة 

األدبي،  1ع أبها  نادي   ،1406-  1986 ،

 .  120ص  

األصفهاني،   -  52 الفرج  أبو  يراجع: 

بيروت،   الفكر،  دار  ، 2010األغاني، 

2./125 

النار   -  53 مرثية  عبدالباري،  محمد 

 .9األولى ،  ص  

سالم   -54 بن  الحميد  عبد  يراجع: 

ذلك  وحكم  والمنجمون  التنجيم  المشعبي، 

، الناشر: أضواء السلف، 2في اإلسالم، ط

ص  1998  -1419الرياض،    ،34 ،

35. 

النار   -  55 مرثية  عبدالباري،  محمد 

 .10األولى ، ص  

عالء   -  56 قصة  محمد،  طارق  يراجع: 

موقع  السحري،  والمصباح  الدين 

 .2017مبر  ديس 4موضوع،  

استدعاء   -  57  ، زايد  عشري  علي 

العربي  الشعر  في  التراثية  الشخصيات 

العربي  الفكر  ،دار  القاهرة   ، المعاصر 

 .174م ص  1997،

 .  39السابق،   -58

بن   -  59 المثل خالد  هذا  قال  من  أول  إن 

بكر رضي هللا  أبو  إليه  بعث  لما  الوليد؛ 

العراق؛  إلى  يسير  أن  باليمامة  وهو  عنه؛ 

له رافع الطائي:  المفازة فقال  فأراد سلوك 

قد سلكتها في الجاهلية، وهي خمس لإلبل 

أن  إال  عليها؛  تقدر  أظنك  وال  الواردة، 

الماء؛ فاشترى مائة شارف ، ثم تحمل من 

إذا  حتى  المفازة؛  سلك  ثم  أفواهها،  كعم 

الناس  العطش على  يومان، وخاف  مضى 

بطون  في  ما  يذهب  أن  وخشي  والخيل، 

والخيل،  الناس  فسقى  فنحرها؛  اإلبل؛ 

قال  الرابعة؛  الليلة  كانت  فلما  ومضى 

فإن  عظاًما؟  سدًرا  ترون  هل  رافع: 

الناس؛  فنظر  الهالك،  فهو  وإال  رأيتموه، 

السدر وكبر فرأوا  فكبر،  فأخبروه؛  ؛ 

 الناس، ثم هجموا على الماء؛ فقال خالد:

 هلل در  رافع أن ى اهتــدى      

إلى ســرى ز من قراقر   فو 

إذا سار به الجيش بكى        خمسًا 

 ما سارها من قبله إنسيُّ يـرى

 عند الصباح يحمد القوم الس ـرى  

الكـرى      وتنجلى عنهم غيابات 

الميد محمد  بن  األمثال، أحمد  مجمع  اني، 

الحميد،  عبد  الدين  محيي  محمد  تحقيق: 

 .   2/3دار المعرفة، بيروت،  
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النار    -60 مرثية  عبدالباري،  محمد 

 .12األولى ، ص  

مجمع   -61 الميداني،  محمد  بن  أحمد 

 .2/3األمثال، 

بناء   -  62 يراجع: علي عشري زايد، عن 

الرشد،  مكتبة  الحديثة،  العربية  القصيدة 

 .  195  -189، ص  2003الرياض،  

الرحمن عطا هللا،   -63 عبد  محمد  يراجع: 

والتشكيل،  الرؤية  دالالت  األدبي  النص 

القاهرة،  1ط اآلداب،  ، ص 2019، مكتبة 

52. 

حمدان   -  64 إلى  القرامطة  تنسب 

العباسيين،  على  ثاروا  وقد  القرمطي؛ 

والنهب  القتل  من  الفظائع  وارتكبوا 

نقض  على  مذهبهم  وأسس  واالغتصاب، 

يقولون  أنهم  عنهم؛  ثبت  وقد  الشرائع، 

القيامة،  وأنكروا  قديمين،  بإلهين 

واستباحوا المحظورات، وعندما تولى أبو 

ف القرامطة  أمر  القرمطي  بداية طاهر  ي 

هجماتهم  توالت  الهجري؛  الرابع  القرن 

وقتلوا  والمعتمرين،  الحجاج  قوافل  على 

الحجر  واقتلعوا  الكعبة،  في  الحجاج 

بعد قرنين من  القرامطة  األسود، وسقطت 

 الزمان.  

يراجع: أبو الفداء الحافظ بن كثير، البداية 

به، عبد الرحمن األدقي،  اعتنى  والنهاية، 

بيضون، غازي  دار 3ط  ومحمد   ،

بيروت،   ، 1998  -1418المعرفة، 

بن 11/182 الفرج  أبو  ويراجع:   ،

محمد  تحقيق:  القرامطة،  الجوزي، 

ط اإلسالمي، 5الصباغ،  المكتب   ،

 .  60-44؛ ص  1981بيروت،  

محمد عبدالباري، مرثية النار األولى   -65

 .11، ص  

الرحمن عطا هللا،   -66 عبد  محمد  يراجع: 

الرؤي دالالت  األدبي  والتشكيل، النص  ة 

92. 

في   -  67 مقاالت  إليوت،  س  ت  يراجع: 

الزيات،  لطيفة  ترجمة:  األدبي،  النقد 

د.ت.  القاهرة،  المصرية،  األنجلو  مكتبة 

 .26ص  

الشعر   -68 إسماعيل،  الدين  عز  يراجع: 

وظواهره  قضاياه  المعاصر  العربي 

ط العربي، 3المعنوية،  الفكر  دار   ،

 .307، ص  1978القاهرة،  

النار محمد    -  69 مرثية  عبدالباري، 

 .12األولى ، ص  

سحيم عبد بني الحساس، قتله أسياده،   -70

النار،  من  ب  فقُر ِ فاحشًا،  غزله  كان  فقد 

موضع  على  المحمية  بالعيدان  وُضرب 

أجهز عليه. يراجع:  ثم  حساس في جسده، 

العربي  األدب  في  الشنطي،  صالح  محمد 

ط للتوزيع 2القديم،  األندلس  دار   ،
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، المجلد األول ص 2005حائل،  والنشر،  

93. 

جحالن،   -  71 بن  عمر  مشاعل  يراجع: 

الرؤية الحدسية في نص )مالم تقله زرقاء 

 .5اليمامة(، ص

 المصادر والمراجع

 أواًل: المصادر

األولى   - النار  مرثية  عبدالباري،  محمد 

لألدب  العالمية  الموسوعة  ،منشورات 

بيروت  المعارف،  ،منتدى  العربي 

2012. 

المراجع  ثانيًا: 

أحمد كمال زكي، التفسير األسطوري     -

مج فصول،  مجلة  الحديث،  ، 1للشعر 

 1981، القاهرة،  4ع

األمثال،  مجمع  الميداني،  محمد  بن  أحمد 

الحميد،  عبد  الدين  محيي  محمد  تحقيق: 

  -دار المعرفة، بيروت.

أحمد نبوي، التناص التراثي في الشعر    -

ط دار  1األندلسي،  مكتبة  المتنبي، ، 

 2020السعودية،  

القيس،   - امرئ  ديوان  الشنتمري،  األعلم 

دار  إبراهيم،  الفضل  أبو  محمد  تحقيق: 

د.ت القاهرة،   المعارف، 

أبو   - أنور  تحقيق:  ديوانه،  القيس:  امرؤ 

ط الشوابكة،  علي  ومحمد  ، 1سويلم، 

العين،  والتاريخ،  للتراث  زايد  مركز 

 .2000اإلمارات،  

األعمال  - دنقل،  الهيئة   أمل  الكاملة، 

د.ت،  القاهرة،  الثقافة،  لقصور  العامة 

126  ،127. 

العقاد   - ولكن  نظروا  هم  منصور،  أنيس 

الخميس  األوسط،  الشرق  جريدة  رأى، 

 .  2008مارس،    6  -1429صفر    27

الشيخ   - تحقيق:  ديوانه،  برد،  بن  بشار 

الثقافة  وزارة  عاشور،  بن  الطاهر  محمد 

 .2007الجزائرية، الجزائر،  

شرح   - األنباري،  بن  محمد  بكر  أبو 

عبد  تحقيق:  الطوال،  السبع  القصائد 

المعارف،  دار  هارون،  السالم 

 .   1480القاهرة،

إليوت، مقاالت في النقد األدبي،   - ت س 

األنجلو  مكتبة  الزيات،  لطيفة  ترجمة: 

د.ت.  المصرية، القاهرة، 

العالمية   - الفيصل  هللا  عبد  األمير  جائزة 

وزارة   الطائف  -الثقافةللشعر،   -جامعة 

السعودية،  العربي،  الشعر  أكاديمية 

2019      . 

العرب،   - لسان  منظور،  بن  الدين  جمال 

محمد حسب هللا،  الكبير،  هللا  عبد  تحقيق: 
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الشاذلي، دار المعارف،  القاهرة.  هاشم 

ترجمة:   - النص،  علم  كرستيفا،  جوليا 

ط توبقال،  دار  الزاهي،  الدار 2فريد   ،

المغرب،    م.1997البيضاء، 

على   - األدب  طروس  جنيت،  جيرار 

التناصية  آفاق  كتاب  ضمن  األدب، 

خير  محمد  ترجمة   ، المنظور  و  المفهوم 

للكتاب  العامة  المصرية  الهيئة   ، البقاعي 

 ، القاهرة : د.ت .

و   - التناص  أشكال   : المغربي  حافظ 

 ، المعاصر  الشعري  الخطاب  تحوالت 

ربي ، بيروت ، نادي مؤسسة االنتشار الع

 م.2010حائل األدبي ، السعودية ،

حسن محمد حماد، تداخل النصوص في   -

العامة  المصرية  الهيئة  العربية،  الرواية 

د.ت.    للكتاب، القاهرة، 

في   - المسافرة  النبوءة  الحجالن،  سامي 

شعر  في  قراءة   " والحدس  الرؤى  نهر 

الباري   الجزيرة،  1محمد عبد  يونيو   4"، 

2016  . 

في   - المسافرة  النبوءة  الحجالن،  سامي 

شعر  في  قراءة   " والحدس  الرؤى  نهر 

الباري   عبد  الجزيرة،  2محمد   ،"16 

 .2016يونيو 

في   - الشعرية  المثاقفة  البازعي؛  سعد 

عبد  محمد  السوداني  للشاعر  لم«  »كأنك 

الباري؛ البحث عما لم يقله النص المعلن، 

األربعاء   األوسط؛  جمادى   5  -الشرق 

 م.  2017فبراير    1 -هـ    1438ألولى ا

في   - الكريم  القرآن  أثر  عبود،  شلتاغ 

ط الحديث،  العربي  دار 1الشعر   ،

 .1987المعرفة، دمشق،  

العصر اإلسالمي، ط  - ضيف،  ، 2شوقي 

د.ت.                                                                                                    القاهرة،                                 دار المعارف، 

األدب في عصر   - الهادي،  الدين  صالح 

ط الراشدين،  والخلفاء  مكتب4النبوة  ة ، 

 .1988الخانجي، القاهرة،  

الدين   - عالء  قصة  محمد،  طارق 

موضوع،   موقع  السحري،   4والمصباح 

 .2017ديسمبر  

األدب   - في  مقدمة  مكي،  أحمد  الطاهر 

ط المقارن،  عين 1اإلسالمي  الناشر:   ،

اإلنسانية  والبحوث  للدراسات 

 .1994واالجتماعية،  

التنجيم   - المشعبي،  سالم  بن  الحميد  عبد 

في اإلسالم، طوالمنج ذلك  وحكم  ، 2مون 

الرياض،  السلف،  أضواء  الناشر: 

1419-  1998. 

إبراهيم، من هو محمد عبد   - العزيز  عبد 

زرقاء  تقله  لم  ما   " صاحب  الباري 

نت،   العربية  مارس،   21اليمامة"، 
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2019      . 

المعارضات   - التطاوي،  هللا  عبد 

والنشر،  للطباعة  قباء  دار  الشعرية، 

 .1998القاهرة،  

عبد   - لمحمد  األهلة  الحربش،  عدي 

بنية  داخل  الحداثة  شرط  يحقق  الباري 

 .2019/  1/  19القصيدة، جريدة عكاظ،  

عز الدين بن األثير الجذري، اللباب في   -

اللطيف  عبد  تحقيق:  األنساب،  تهذيب 

بيروت،  صادر،  دار  الرحمن،  عبد  حسن 

 د.ت

العربي   - الشعر  إسماعيل،  الدين  عز 

قضاي المعنوية، المعاصر  وظواهره  اه 

دار الفكر العربي، القاهرة،  3ط  ،1978. 

استدعاء   -  ، زايد  عشري  علي 

العربي  الشعر  في  التراثية  الشخصيات 

العربي  الفكر  ،دار  القاهرة   ، المعاصر 

   م.1997،

القصيدة   - بناء  عن  زايد،  عشري  علي 

الرياض،  الرشد،  مكتبة  الحديثة،  العربية 

2003. 

ال  - الفداء  البداية أبو  كثير،  بن  حافظ 

به، عبد الرحمن األدقي،  اعتنى  والنهاية، 

ط بيضون،  غازي  دار 3ومحمد   ،

 .                                                                                                1998  -1418المعرفة، بيروت،  

دار   - األغاني،  األصفهاني،  الفرج  أبو 

 .2010روت،  الفكر، بي

القرامطة،    - الجوزي،  بن  الفرج  أبو 

ط الصباغ،  محمد  المكتب 5تحقيق:   ،

 .1981اإلسالمي، بيروت،  

بن   - كعب  ديوان  شرح  زهير،  بن  كعب 

ط المصرية، 3زهير،  الكتب  دار   ،

 .19، ص2002

ط  - الكاملة،  األعمال  الثبيتي،  ،  1محمد 

بحائل األدبي  االنتشار   -النادي  مؤسسة 

 .2009وت،  العربي، بير

التوظيف   - الشنطي،  صالح  محمد 

األسطوري في القصة في المملكة العربية 

ع بيادر،  مجلة  أبها 1السعودية،  نادي   ،

 .  1986  -1406األدبي، 

األدب   - في  الشنطي،  صالح  محمد 

القديم، ط دار األندلس للتوزيع 2العربي   ،

 .2005والنشر، حائل،  

الرحمن عطاهللا، شعر    - محمد محمد عبد 

مجلة  الرمل،  مفردة  في  قراءة  الثبيتي 

 .2014، سبتمبر 84الثقافة والتنمية، ع 

النص   - هللا،  عطا  الرحمن  عبد  محمد 

ط والتشكيل،  الرؤية  دالالت  ، 1األدبي 

 .2019مكتبة اآلداب، القاهرة،  

محمد عبد المطلب، قراءات أسلوبية في   -
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القاهرة،  المعارف،  دار  الحديث،  الشعر 

1995. 

عيد م  - وعصام  خليفة،  دسوقي  حمود 

ط اإلسالم،  صدر  في  األدب  ، 1فهمي، 

المملكة  والتوزيع،  للنشر  إشبيليا  دار 

 .2009العربية السعودية، 

الرؤية   - جحالن،  بن  عمر  مشاعل 

زرقاء  تقله  )مالم  نص  في  الحدسية 

العدد  اإلبداعية،  فرقد  مجلة  اليمامة(، 

 .    2018، نادي الطائف األدبي، 15

تجليات   هدى  - الدريس،  الرحمن  عبد 

الباري،  عبد  محمد  تجربة  في  االغتراب 

ع   العلوم،  دار  كلية  جامعة 124مجلة   ،

 .  2019القاهرة،  

 

 


