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Abstract
This research deals with a collection of poems by a
distinguished poet at the level of Iraqi Arab culture, which is
a collection (and…) by the poet (Adnan AL- sayegh) whose
poems are distinguished by good casting and quality of
expression . This research is based on the study of the
grammatical coherence in that poetry group in light of the
theory towards the text, which is a modern theory suitable for
studying the creative texts of modern poets and snowing the
aesthetic features of the grammatical use in those texts. The
research deals with the grammatical cohesion in this poetry
group in three toplcs: assign ment, deletion and linking,
which will be highlighted in the research pages.
َّ
الممخص

يتناكؿ ىذا البحث مجمكعة شعرية لشاعر مميز عمى مستكل الثّقافة العراقية

 الذم تنماز قصائده,)الصائغ
ّ ) لم ّشاعر (عدناف... ىي مجمكعة( ك,كالعربية
النحكم في تمؾ
ّ  كقد درس البحث التّماسؾ,السبؾ كجكدة التّعبير
ّ بحسف
 كىي نظرية حديثة تصمح لدراسة,ص
ِّ الن
ّ المجمكعة ال ّشعرية في ضكء نظرية نحك
النصكص اإلبداعية لم ّشعراء المحدثيف كاظيار المالمح الجمالية لالستعماؿ
ّ
النحكم في ىذه المجمكعة
ّ  كقد تناكؿ البحث التّماسؾ,النصكص
ّ النحكم في تمؾ
ّ

الضكء عميو
ُّ  كىك ما,الربط
ّ سيتـ تسميط
ّ  اإلحالة كالحذؼ ك: ىي,في ثالثة مباحث
.في صفحات البحث
َّ  نحك, التماسؾ النحكم:الكممات المفاتيح
 جماليات,النصي
ّ  عمـ المّغة,النص
.).. ديكاف (ك,النصكص
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توطئة:

َّ
ص ال ّشعرم أىمية خاصة تميزه عف غيره مػف اججنػاس اجدبيػة ,كتعطيػو
لمن ِّ

ف ػرادة فػػي التّػػاثير بػػالمتمقي كاسػػتنياض مداركػػو ,كلالسػػتعماؿ المّغػػكم ا ثػػر اجكبػػر
ف ػػي ذل ػػؾ التّمي ػػزّ َّ
جف ال ّش ػػعراء ل ػػدييـ الي ػػد الطّ ػػكلى ف ػػي اس ػػتعماؿ مف ػػردات المّغ ػػة
كتكظيفي ػػا ف ػػي س ػػياقات ش ػػعرية متنكع ػػة بحس ػػب اجغػ ػراض المطمكب ػػة .كف ػػي ى ػػذا

المفيكـ تناكؿ البحث مجمكعة( ك )...لم ّشػاعر(عدناف الصػائغ)ّ لتكػكف مكضػكعان
الد ارس ػػةّ لم ػػا تنم ػػاز ب ػػو ى ػػذه المجمكع ػػة م ػػف كج ػػكد قص ػػائد م ػػؤثرة متنكع ػػة
لي ػػذه ّ
اجغراض ,تتنػاكؿ إشػكا ت الحيػاة المعاصػرة كتحػاكي أفكػار اججيػاؿ الحاليػة مػف

النحػػكم فػػي ىػػذه المجمكعػػة ال ّشػػعرية فػػي
زكايػػا مختمفػػة ,كقػػد تمػ د
ػت د ارسػػة التّماسػػؾ ّ
النظري ػػات المّغكي ػػة ف ػػي د ارس ػػة
ض ػػكء نظري ػػة نح ػػك ال ػ ّػنص ,الت ػػي تع ػ ُّػد م ػػف أح ػػدث ّ
النصكص اإلبداعية .كتستند في ذلؾ الى المعػايير التػي حػددىا ( ركبػرت دم بػك
ّ
جراند )  ،كىي  :إعادة المفظ  ،كالتعريؼ  ،كاتحاد المرجع  ،كا ضمار ( بانكاعو
)  ،كالحذؼ  ،كالربط كقػد تػـ اختيػار المعػايير الخاصػة بالتماسػؾ النحػكم اساسػا
ليذا البحث ّ لكثرة الظكاىر الخاصة بػذلؾ التماسػؾ فػي نصػكص ىػذه المجمكغػة

الشػػعرية .كقػػد كقػػع البحػػث فػػي ثالثػػة مباحػػث ,ىػػي :اإلحالػػة كال ػربط كالحػػذؼ كقػػد

الد ارسػػة عػف كثيػػر مػف م ازيػػا اإلبػػداع لػدل ال ّشػػاعر كىػك مػػا سػيتـ بيانػػو فػػي
كشػفت ّ
صفحات البحث.
االول :اإلحالة:
المبحث ّ
كىي مف أىـ عناصر التماسؾ النصي التػي حػددىا عممػاء النظريػة النصػية

 ,كتقسـ عمى نكعيف  :أ -ا حالة المقامية ( الخارجيػة ) ،ب -ا حالػة النصػية (
الداخمي ػ ػ ػػة ) ،كلكػ ػ ػ ػػؿ تفرعاتػػ ػ ػػو كاسػػ ػ ػػتعما تو (ش ػ ػ ػػبؿ ،2007 ،ص ػ ػ ػػفحة  )120ك

(الصػػبحي ،2008 ،صػػفحة  ،)89كقػػد حفمػػت قصػػائد ال ّشػػاعر بمظػػاىر متنكعػػة
لإلحالةَّ ,
م ,كقكلػو فػي
كلعؿ مف أبرزىا ظاىرة تعدد اإلحػا ت داخػؿ ال ّػنص الشػعر ّ

(الراية) (الصائغ ،2015 ،صفحة  29ػ :)31
قصيدة ّ
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المّيؿ ياخذني لشكارع برليف دثَّرىا الثّمج
الصحب لمحاف
ياخذني ّ
ياخذني ابف زريؽ إلى الكرخ
تاخذني غربتي لمقصيدة

مف أيف أبدأ...؟
ىا أنت تصعد

تصعد سمّمؾ البيركستركيكا

تعبرؾ الطّمقات

فتصرخ تمؾ بالدم
عمى بعد سكريف

نيريف

مكتيف
ترنك إلى البحر ينال بنا

لميالي المضاعة بيف كيكؼ الجباؿ كبيف الماؿ

لمرصاص ينخر قصائدىا القركية
ّ
لممعكؿ الفذ ييدـ جدراف برليف

.......

فمنبني جدا انر جديدان لنا!...
....

لماذا
لماذا

نقيـ لنا
َّ
كؿ يكـ

جدا انر جديدان
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فقد تنكعت اإلحا ت في ىذا النص بيف المخاطب كالمػتكمـ المفػرد كالمػتكمـ

الجم ػػع ,كى ػػذا الن ػػكع م ػػف القص ػػائد يس ػػمى بػ ػػ(القصائد المركب ػػة) (كن ػػكني،1997 ،
صػفحة  )215التػي ن ّػكع الشػاعر فػػي اسػتعماؿ الضػمائر فييػا ,ففػي المقطػػع اجكؿ
اس ػػتعمؿ الش ػػاعر الض ػػمائر الت ػػي تحي ػػؿ ال ػػى الم ػػتكمـ ,كى ػػك الش ػػاعرّ م ػػف خ ػػالؿ
ضمير المتكمـ(الياء) في قكلو( :ياخذني) الذم كرره أربػع مػرات فػي ىػذا المقطػع,
كفي المقطع الثاني انتقؿ الشاعر الى استعماؿ ضمير المخاطب فػي قكلػو( :أنػت

تصػػعد) ك(تصػػعد) ك(تعبػػرؾ) ك(تصػػرخ) ك(ترنػػك) ,أمػػا فػػي المقطػػع الثالػػث فينتقػػؿ
الشػاعر الػى ضػمير المػػتكمـ لمجماعػة (نحػف) فػي قكلػػو ( :فمنبنػي) ك(نقػيـ) .كليػػذا

التنػػكع أثػره البػػارز فػػي التعبيػػر عػػف أغػراض الشػػاعر كا فكػػار التػػي يريػػد ايصػػاليا
الى المتمقيّ مف خالؿ ما تحيؿ اليو تمؾ الضمائر الى جانب أف ىػذا ا سػتعماؿ

يسيـ اسيامان كبي انر في تحقيؽ التماسؾ النحػكم بػيف أجػزاء الػنص فاإلحالػة (( مػف

أى ػ ػػـ الكس ػ ػػائؿ المتع ػ ػػددة كالمتنكع ػ ػػة لس ػ ػػبؾ العب ػ ػػارات لفظيػ ػ ػان دكف اى ػ ػػدار لتػ ػ ػرابط

زد عمػػى ذلػػؾ فػػاف ىػػذا
المعمكمػػات الكامنػػة تحتيػػا)) (عفيفػػي ،د .ت ،صػػفحة  ,)7د
ا ستعماؿ يدؿ عمى شمكلية المكضكع كجعمو انعكاسا لمعاناة الشاعر ,مف خػالؿ
التناسػػب فػػي اسػػتعماؿ اجلفػػاظ كتكظيفيػػا عمػػى نحػػك يتناسػػؽ مػػع معانييػػا (الزنػػاد،

 ،1993صفحة .)121

كمف ذلؾ ايضان قكلو (الصائغ ،2015 ،صفحة  136ػ :)137

منذ سنيف لـ أبمع ريقي

جتاكد أف ما أشربو ليس كحك ن

ىـ يصفعكف أكطاننا عمى قفاىا كنحف نتفرج
ىـ يدلقكف الكحكؿ عمى ثيابنا كنحف نتفرج

ىـ يسحبكننا مف شكاربنا الى المظاىرات أك المقاصؿ كنحف نتفرج
انصبكا المدافع ىـ يتقدمكف

انصبكا المكائد ىـ يتقيقركف
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انصبكا المشانؽ ىـ يغنكف
لجامنا ابيض مف المعاب
كنحف نمضغ اجحالـ

السياط تعمك كتنخفض عمى ظيكرنا المدماة

كنحف نتدفّع في شكارع الكطف كالجياد المركضة
المذىبة
نجر عربات الحكاـ بعجالتيا
ُّ
ّ

يمزؽ حناجرنا ك يصؿ
كنداؤنا الحبيس ّ
حي ػػث يالح ػػظ التن ػػكع ف ػػي اسػػػتعماؿ الض ػػمائر الت ػػي تحي ػػؿ ال ػػى مرجعيػ ػػات

متعددة ,ففي المقطع اجكؿ استعماؿ الشاعر ضػمير المتكمـ(أنػا) الػذم يعػكد عمػى

الش ػػاعر ,كذل ػػؾ ف ػػي قكل ػػو (:أبم ػػع ,كأتاك ػػد ,كأشػػربو) كف ػػي المقط ػػع الث ػػاني اس ػػتعمؿ
ضمائر المتكمـ لمجمع في قكلو ( :أكطاننػا ,كنحػف نتفػرج الػذم كػرره ثػالث مػرات,

كثيابنػػا ,كيسػػحبكننا ,كش ػكاربنا) كفػػي المقطػػع الثالػػث انتقػػؿ الشػػاعر الػػى اسػػتعماؿ
ضمائر الجمع ( كاك الجماعة) التي تعكد عمى الشعب كرجاؿ السػمطة ,كذلػؾ فػي

قكلػػو( :انصػػبكا ,يتقػػدمكف الػػذم كػػرره ثػػالث م ػرات ,كيتقيقػػركف ,كيغنػػكف) ثػػـ يعػػكد

الشػػاعر الػػى اسػػتعماؿ ضػػمائر الجمػػع التػػي تعػػكد عمػػى الشػػعب ,كذلػػؾ فػػي قكلػػو:
(لجامنػػا ,كنحػػف ,كظيكرنػػا ,كنترفػػع ,كنجػ ّػر ,كنػػداؤنا ,كحناجرنػػا) .كفػػي ذلػػؾ د لػػة
كاضحة عمى اثر ا حا ت في تحقيؽ التماسؾ النحكم في ىذا النص مػف خػالؿ
تمؾ ا نتقا ت التي أجاد الشاعر في تكظيفياّ لتحقيؽ الترابط المنشكد في النص

ا ب ػػداعي (شاش ػػكة ،ص ػػفحة  ,)20كىن ػػاؾ أمثم ػػة أخ ػػر لي ػػذا الن ػػكع م ػػف اإلح ػػا ت,
ينظر( :الصائغ ،2015 ،صفحة  44ػ .)50

كمػػف صػػكر اإلحػػا ت التػػي كردت لػػدل ال ّشػػاعر اإلحالػػة القبميػػة التػػي تعػػد
أكث ػػر أنػ ػكاع اإلحال ػػة كركدان ف ػػي الك ػػالـ (دم بكج ارن ػػد ،1998 ،ص ػػفحة  )227ك

(الفقػػي ،2000 ،ص ػػفحة ج )38 /1كقكل ػػو ف ػػي قص ػػيدة (م ػػا ل ػػـ ي ػػرد ف ػػي ا مت ػػاع
كالمؤانسة) (الصائغ ،2015 ،صفحة :)122
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كضعكا الشاعر

في زنزانة
حرقكا

ديكنو

فنمت لألحرؼ أجنحة
طارت بقصائده لمناس

سجانو
عمى مرأل مف عيني ّ

فقػ ػػد جعػ ػػؿ (الشػ ػػاعر) المحػ ػػكر ال ػ ػرئيس لمكضػ ػػكع ىػ ػػذا الػ ػػنص ( العنصػ ػػر

ا شػػارم)ّ مػػف خػػالؿ ضػػمير الغائب(اليػػاء) الػػذم يعػػكد عمػػى الشػػاعر ,كذلػػؾ فػػي

ػجانو) فشػػكمت تمػػؾ ا حػػا ت مممح ػان ممي ػ انز لمت ػرابط
قكلػػو ( :ديكانػػو ,كقصػػائده ,كسػ ّ
النصػػي (دايػػؾ ،2000 ،صػػفحة  )71كتعزيػػز فك ػرة عػػدـ قػػدرة ا سػػاليب القمعيػػة
عمى اسكات اجصكات المنادية بالعدالة ,كقد تجمى ذلؾ فػي تحميػؿ تمػؾ ا حػا ت

كم ػػا تش ػػير الي ػػو م ػػف د

ت فػ ػػ((تحميؿ ال ػ ّػنص

يتكق ػػؼ عن ػػد اس ػػتقاء المع ػػايير

كالض ػكابط ب ػػؿ يس ػػعى بانتقالػػو م ػػف مس ػػتكل أعم ػػؽ الػػى اس ػػتجالء ج ػػكىر الظ ػػاىرة

المسانية كالػى فيػـ أمثػؿ ليػا)) (بحيػرم ،2000 ،صػفحة  ,)134كمػف ذلػؾ أيضػان

قكلو في قصيدة (مصارحة) (الصائغ ،2015 ،صفحة :)181
كما الذم

قد فعؿ الح ّكاـ
كاجكلياء؟

ىؿ غيركا مف حالنا!
ىؿ حسنكا مف كضعنا!

ىؿ أكقفكا مسيرة الشقاء!؟

يا ُّ
رب..

ما نحتاجو حرّيةه
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عمؿ

كخبز آمف
ه
كليس أحالمان
ك إنشاء

يخاطػػب الشػػاعر فػػي ىػػذا الػػنص الحكػػاـ كأصػػحاب الق ػرار الػػذيف يتصػػدكف

لمسؤكلية الحكـ ,كىـ (الحكاـ كاجكلياء) كجعميـ العنصر اجساس في ىذا النص,
كجعؿ ا حا ت التالية تعكد عمييـ مػف خػالؿ ضػمير الجمػع(كاك الجماعػة) الػذم

كحسنكا ,كأكقفكا) ّ بما
كرره ثالث مرات في ىذا النص ,كذلؾ في قكلوّ ( :
غيركاّ ,
أسيـ في تحقيؽ التماسؾ النصي ,كتعزيػز فكػرة الشػاعر كتسػاؤ تو المتكػررة بشػاف

ما قدمػو رجػاؿ السػمطة الػى شػعكبيـ كبمػدانيـ ,كعػدـ قػدرتيـ عمػى ذلػؾ فػي الكقػت

نفس ػػو ,فج ػػاءت تم ػػؾ ا ح ػػا ت لتؤك ػػد ذل ػػؾ عم ػػى امت ػػداد ال ػػنص (زيم ػػا،2013 ،

صفحة  80ػ  )81ك (دم بكجراند ،1998 ،صفحة . )322
المبحث الثاني :الحذف:

كىك مف العناصر الميمػة فػي تحقيػؽ التماسػؾ النحػكم لمػنص  ،كلػو الياتػو

التػػي يسػػتعمميا الكتػػاب إلضػػفاء صػػفة ا بػػداع عمػػى النصػػكص ا دبيػػة (الفقػػي،

 ،2000صػ ػػفحة  )207 /2ك (شػ ػػبؿ ،2007 ،صػ ػػفحة  ،)172كقػ ػػد كردت فػ ػػي
قصائد الشاعر أمثمة متنكعة لمحذؼ تكزعت بيف حذؼ المفرد كحذؼ الجممة.

كمف أمثمػة حػذؼ المفػرد حػذؼ الفاعػؿ فػي قكلػو (الصػائغ ،2015 ،صػفحة

 124ػ :)125
....

لكف :يا َّ
رب العصمة كالطاعة
تقدر

أف تقتمو

منذ الساعة
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تدس بطيات مالبسو
حيف ُّ
كقصائده-

خيط إشاعة

ػ سيطكؿ
يطكؿ

ُّ
كيمتؼ

 .....عمى تمؾ العنؽ الممتاعة
فقد حذؼ الفاعؿ في ىذا النص مرتيف ,كذلؾ بعد الفعؿ (سيطكؿ كيطػكؿ),

كتقػػدير الكػػالـ ( :سػػيطكؿ الخػػيط كيطػػكؿ الخػػيط) ّ معتمػػدان فػػي ذلػػؾ عمػػى القرينػػة

ػدس
المكجكدة في النص ,التي تشير الى الفاعؿ المحػذكؼ ,كىػي قكلػو  ( :حػيف ت ُّ
بطيػػات مالبسػػو  /كقصػػائده خػػيط إشػػاعة)  ,كفػػي ذلػػؾ د لػػة كاضػػحة عمػػى إجػػادة

الشاعر في تكظيؼ ظاىرة الحذؼّ لتعزيز الفكرة المراد ايصاليا الػى المتمقػي مػف
خالؿ حذؼ الفاعؿ الذم يحمؿ د لة الفاعميػة المعنكيػة كلػيس عمػى الحقيقػة كىػك
((خ ػ ػػيط إش ػ ػػاعة)) (مص ػ ػػمكح ،1993 ،ص ػ ػػفحة  187ػ ػ ػ ػ )188ك (الفي ػ ػػؿ ،د .ت،
صػػفحة  57ػ ػ  ,)58لمػػا لػػذلؾ الحػػذؼ مػػف أثػػر فػػي اشػػغاؿ فكػػر المتمقػػي بنكعيػػة
العمؿ المحذكؼ الذم يؤديو ذلػؾ (الخػيط) عمػى كجػو الحقيقػة ,حيػث ادل الحػذؼ

ىنػا دك ار بػػار از فػي إثػراء المعنػى المقصػػكد أكثػػر مػف الػػذكر كاكتمػاؿ البنػػاء النحػػكم
(دم بكج ارن ػػد ،1998 ،ص ػػفحة  340ػ ػ ػ  )341ك (الفق ػػي ،2000 ،ص ػػفحة ج/2
 192ػ .)193

كمػػف أمثمػػة حػػذؼ المفػػرد لػػدل شػػاعرنا حػػذؼ (الصػػفة) فػػي قصػػيدة ((سػػجع

ليس بف المقفع)) ,يقكؿ (الصائغ ،2015 ،صفحة :)126
الخنزير

تكعد ليثا

في غاب
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كيؼ سييزمو ػػوي ػػوي ػػوي ػػوي؟
أأأأ أيف!

بام خر و
اب؟
ِّ
َّ
فكر عم انر

كتكصؿ ػ فيما تحكيو المركيات ػ

إلى ٍّ
حؿ ناجع

سيكرثو جيال عف جيؿ

لشكيعر ىجاء مداح فاقع
مف عصر التطبيؿ

[ يكنى ]......

أف
فقد عمد الشاعر الى حذؼ كنية (الشكيعر اليجاء) الذم يرل َّانو يمكنو د
ييػػزـ الميػػث عمػػى لسػػاف الخنزيػػر ,كىػػي حكاريػػة معتػػادة لػػدل الشػػعراءّ لمتعبيػػر عػػف
أفكػػارىـ بعيػػدان عػػف سػػمطة الرقيػػب كأعكانػػو (قطػػكؼ ،1998 ،صػػفحة  53ػ ػ ,)54
ك ش َّ
ػؾ َّ
اف فػي حػذؼ الكنيػة فػي الػنص اعػاله د لػة بالغػة ا ىميػة فػي شػد انتبػاه
المتمقػػي كاعمػػاؿ فك ػره فػػي تقػػدير المحػػذكؼ ,كايجػػاد كنيػػة مناسػػبة لػػذلؾ النػػكع مػػف

الشعراء.

كمػػف أمثمػػة الحػػذؼ ا خػػرل لػػدل الشػػاعر حػػذؼ الجممػػة ,فقػػد كردت امثمػػة

متع ػػددة لي ػػذا الن ػػكع م ػػف الح ػػذؼ ,كقكل ػػو ف ػػي قص ػػيدة (رق ػػص) (الص ػػائغ،2015 ،
صفحة  53ػ :)54

في صالة صكتؾ تندلع المكسيقى
كليا مشبكىا

يتقرل كحشة اياـ اضناىا الحرماف

....

أتامؿ اكراقي تتطاير
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ايامي

قمبي

فاقكـ جمسكو

يمسؾ كفي النادؿ

دعو!

ما أجمؿ
بؿ

ما أبمغ

تعتة الحرؼ الكلياف

يتضح في ىذا الػنص قيػاـ الشػاعر بحػذؼ الجممػة الفعميػة مػرتيف كذلػؾ بعػد

قكلػ ػػو (ايػ ػػامي  ,...قمبػ ػػي  )...كتقػ ػػدير الكػ ػػالـ( :ايػ ػػامي تتطػ ػػاير ,قمبػ ػػي يتطػ ػػاير)ّ
اعتمادا عمى قرينة الكالـ المذككر قبميا ,كىػك قكلػو (أتامػؿ اك ارقػي تتطػاير) التػي

تػػدؿ عمػػى الجممػػة الفعميػػة المحذكفػػة فػػي ىػػذا الػػنص ,كىػػك مػػا يشػػير الػػى تػػدرج فػػي
كصػػؼ الحالػػة ا نفعاليػػة لػػدل الشػػاعر فػػي ذلػػؾ المكقػػؼ الػػذم تامػػؿ فػػي أك ارقػػو

المتط ػػايرةّ نتيج ػػة لس ػػماع حبيبت ػػو ,ثيػ َّػـ تبع ػػو بتط ػػاير أيام ػػو ال ػػذم اراد ب ػػو المعن ػػى

ا س ػػتعارم كمال ػػو م ػػف د ل ػػة بالغ ػػة عم ػػى انش ػػداده لحبيبت ػػو كق ػػكة مش ػػاعره تجاىي ػػا
(حم ػػكدة ،1998 ،ص ػػفحة  96ػ ػ ػ  ,)98ثي ػ َّػـ أردؼ ذل ػػؾ بتط ػػاير قمب ػػو ال ػػذم مثَّ ػػؿ
منتيػػى التػػاثر بقػػرب حبيبتػػو منػػو كجمػػاؿ صػػكتيا الػػذم أذىػػب قمبػػو منػػو فػػي تمػػؾ

المحظة ,كىػك مػا يعكػس تمكػف الشػاعر مػف أدكاتػو المغكيػة كتكظيفيػا لخدمػة نصِّػو
ا بػػداعي فيجعمػػو متفػػاعال مػػع متمقيػػو كيشػ َّػده إليػػو ,فػػالنص ىػػك(( :الػػدليؿ المرئػػي
لمتفاعؿ المستقؿ كاليادؼ بدرجة ما بيف كاتب كاحد أك اكثر مع قارئ كفيو يتحكـ

الكتاب بالتفاعؿ المغكم كيقدمكف معظـ المادة المغكية)) (ىكم ،صفحة .)33

كم ػػف ذل ػػؾ ايض ػػا قكل ػػو ف ػػي قص ػػيدة (إل ػػى ( )...الص ػػائغ ،2015 ،ص ػػفحة

:)129
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الى ـ تظؿ تتعقبني كظمي
مف رصيؼ الى قصيدة

كمف كطف  ...إلى منفى

الشكارع تغتسؿ بصباحاتيا
كا شجار بخضرتيا

كأنت مختبئه بعينيؾ الفاراكيف
تتمصص لحفيؼ أكراؽ ركحي
ػ ػ خمؼ النافذة ػ

أف أراؾ
خشية د
فق ػػد ح ػػذؼ الش ػػاعر الجمم ػػة الفعمي ػػة ف ػػي قكل ػػو (كا ش ػػجار بخضػ ػرتيا) أم:

كا شجار تغتسؿ بخضرتياّ كذلؾ بقرينة الجممة التي قبميا ,كىػي قكلػو( :الشػكارع

تغتسػؿ بصػباحاتيا) ,فػي د لػة عمػى جماليػة ا شػياء إذا كانػت عمػى طبيعتيػا مػف
دكف تزييؼ أك تكمؼ أك النيػة بييػذاء ا خػريف كالتجسػس عمػييـّ ف الشػاعر فػي

ىػ ػػذا الػ ػػنص يخاطػ ػػب (المخبػ ػػر) الػ ػػذم يحػ ػػاكؿ عػ ػ َّػد أنفػ ػػاس ا خ ػ ػريف كحرك ػ ػػاتيـ
كسػكناتيـ ,مػف أجػؿ ا يقػػاع بيػـ كايػذائيـّ بمػا يخرجػػو عػف الطبيعػة البشػرية التػػي
تميػؿ الػى الجمػػاؿ كالتعػايش مػع ا خػريف بسػالـ .كىػك مػػا يعكػس إمكانيػة الشػػاعر

لالسػػتفادة مػػف ىػػذه الظػػاىرة التػػي أجازىػػا عممػػاء المغػػةّ لتحقيػػؽ التماسػػؾ النصػػيّ
فيككف المحذكؼ بمنزلة المذككر (أبك مكسى ،1980 ،صفحة  274ػ .)275

كم ػػف أمثم ػػة الح ػػذؼ ل ػػدل الش ػػاعر ح ػػذؼ جػ ػكاب ا س ػػتفياـ ف ػػي ع ػػدد م ػػف

القصائد ,كقكلو في رثاء أخيو (الصائغ ،2015 ،صفحة :)148
ترؾ البالد

ترؾ الحياة
بال كصية

ماذا سيكصي عف حياة ػ مف خسارات ػ كأحالـ شقية
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يكرث
تكرث كي َّ
ماذا ِّ

أم أمنية أضاع
َّ

أم أغنية أشاع
ك َّ

أم مرثية
ك َّ

حيػػث عمػػد الشػػاعر فػػي ىػػذا الػػنص الػػى حػػذؼ أجكبػػة ا سػػتفياـ المػػذككرة

اعاله ,كلـ يذكرىاّ مما زاد مف القيمة الفنية لتمؾ ا ستعما تّ مف خالؿ إعمػاؿ
الفكر في تقدير تمؾ ا جكبة ,كما تمثمو مف د

ت متنكعة تسيـ في تعزيز فكػرة

الػػػنص (أبػػػك شػ ػػادم ،د .ت ،صػ ػػفحة  113ػ ػ ػ  ,)123كم ػػف أمثمػػػة ح ػػذؼ ج ػ ػكاب
ا ستفياـ ينظر( :الصائغ ،2015 ،الصفحات  41ػ .)48 ,43
الربط
المبحث الثّالثّ :

يعد الربط أبرز اداة مف ادكات التماسؾ النحكم  ،يقكـ الربط عمى عدد مػف

ا ليػػات التػػي تسػػيـ فػػي تماسػػؾ الػػنص كانسػػجامو (دم بكج ارنػػد ،1998 ،صػػفحة
 )326ك (الزن ػػاد ،1993 ،ص ػػفحة  ،)52كق ػػد حفم ػػت قص ػػائد الش ػػاعر بمظػ ػػاىر
متنكعػػة لم ػربط ,لعمَّيػػا اجكثػػر كركدان مػػف غيرىػػا مػػف المباحػػث ,كاجمػػر المميػػز فػػي

أمثم ػػة الػ ػربط ل ػػدل الش ػػاعر أني ػػا ج ػػاءت مقترن ػػة ب ػػادكات الػ ػربط الت ػػي أش ػػار اليي ػػا
الدارسكف في مكضكع نحك النص (دم بكج ارنػد ،1998 ،صػفحة  301ػ ػ ,)302
كمػػف ذلػػؾ ال ػربط اإلضػػافي ب ػػ(كاك) العطػػؼ ,فػػي قكلػػو فػػي قصيدة(صػػعاليؾ حسػػف

عجمي) (الصائغ ،2015 ،صفحة :)62

يحدؽ في كجيي فيرل تقاسيـ
بينما مفتش الحدكد ّ
"النفط مقابؿ الغذاء"
ك"اجرض مقابؿ السالـ"

أك

"كؿ شيء مف أجؿ المعركة"
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ك "يا ليؿ ,يا عيف"

كأنا أتػارجح ,بينيـ ,في مطارات العالـ

مشردان ,بال كطف ك حبكب نكـ

فق ػػد كردت أمثم ػػة الػ ػربط ا ض ػػافي ف ػػي ى ػػذا ال ػػنص بكاس ػػطة ح ػػرؼ العط ػػؼ

(ال ػكاك)ّ لتحقي ػػؽ التماس ػػؾ ب ػػيف تم ػػؾ اجفك ػػار الت ػػي طرحي ػػا الش ػػاعر كى ػػي( ال ػػنفط
مقابؿ الغذاء) ك(اجرض مقابؿ السػالـ) ك(كػؿ شػيء مػف أجػؿ المعركػة) ك(يػا ليػؿ

يا عيف) كجممة (بال حبكب نكـ) التي عطفيا عمى جممة نفي الكطف.
ك َّ
شؾ أف في ذلؾ لمحة ابداعية مف الشػاعر جمػع فييػا تمػؾ العبػارات التػي
تمثؿ مفاىيـ متعددة أفرزتيا السياسات التػي تسػير عمييػا الدكلػة كانعكاسػاتيا عمػى

نفسية الشاعر الذم ىاـ عمى كجيو في بالد الغربة ,منفيان عف كطنو

يمتمؾ مػا

يعين ػػو عمػ ػػى ذلػػػؾ الف ػ ػراؽ (خمػ ػػرم ،2007 ،صػ ػػفحة  376ػ ػ ػ  )378فاسػ ػػيـ ذلػػػؾ
ا ستعماؿ المميز لمغة في تحقيؽ الربط المنشكد فػي الػنص ا بػداعي ,فػػ(( الػربط

عالقػػة تصػػنعيا المغػػة بطريػػؽ المفػػظ)) (حميػػدة ،1997 ،صػػفحة  )152كمػػف ذلػػؾ

أيضان قكلو (الصائغ ،2015 ،صفحة :)70
أم و
كطف -يا إليي -ىذا الذم يطفك عمى النفط كالمجاعات
ُّ
كعمى الحضارات كا نقالبات!

أم كطف لـ ىنر منو سكل السياط كالصفارات!
ُّ
كمع ىذا..
و
مقصمة تمنعني مف أف أحتضف نخيمو كأناـ
ما مف

ما مف مجنزرة تمنعني مف التمرغ عمى عشبو الناحؿ

و
ِّ
المتغضف
مخبر يمنعني مف البكاء عمى صدر أمي
ما مف

ما مف رقيب

يمنعني مف تدكيف عكيمي

ما داـ في جيبي كرؽ
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كحبر

كأرصفة
تتضػػح مالمػػح التميػػز فػػي ىػػذا الػػنص الػػذم أجػػاد فيػػو الشػػاعر اسػػتعماؿ أداة

ال ػربط(كاك) العطػػؼ فػػي تحقيػػؽ التماسػػؾ النحػػكم بػػيف أج ازئػػو حيػػث ربػػط الشػػاعر

الصػػكر التػػي يختزليػػا فػػي ذىنػػو عػػف كطنػػو الػػذم يطفػػك عمػػى الػػنفط كالمجاعػػات
ك(الحضػػارات كا نقالبػػات)ّ ففػػي ذلػػؾ جمػػع لتناقضػػات مقترنػػة بكطنػػو (الع ػراؽ)

ال ػػذم يزخ ػػر ب ػػالثركات كم ػػا زاؿ الكثي ػػر م ػػف أىم ػػو يع ػػانكف المجاع ػػة  ,كى ػػك أص ػػؿ
الحضارات كمبتدعيا كمع ذلؾ فانو لـ يسمـ مف ا نقالبات التي تمثػؿ مظيػ ار مػف

مظػ ػػاىر العنػ ػػؼ كا بتعػ ػػاد عػ ػػف الح ػ ػكار الحضػ ػػارم (حمػ ػػاد ك العابػ ػػدم،2012 ،
صفحة  )337الى جانب حا ت العطؼ التي ذكرىا فػي نيايػة الػنص التػي تشػير

الى أدكات التعبير عف أفكاره (كرؽ كحبر) ,ككذلؾ اجرصفة التػي أصػبحت مػالذا
لممنفي ػػيف ع ػػف أكط ػػانيـ ك يج ػػدكف م ػػاكل يحتض ػػنيـ س ػػكل اجرص ػػفة الت ػػي غ ػػدت

مستق انر بد ن عف أكطانيـ.

كمػ ػ ػػف أمثمػ ػ ػػة ال ػ ػ ػربط لػ ػ ػػدل الشػ ػ ػػاعر ال ػ ػ ػربط الزمنػ ػ ػػي ,كمػ ػ ػػا فػ ػ ػػي قكلػ ػ ػػو فػ ػ ػػي

قصيدة(غربة) (الصائغ ،2015 ،صفحة  55ػ :)56
كما َّ
ظؿ مف إرثنا في البالد
سكل أرثنا في الحداد

....

كليس لؾ اآلف مما ترل

أف ترل

كلكف حاف تكاصؿ فيو القصيدة

أك ...

شارعا تتسكع فيو مع الذكريات
كحيدان
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كبعض نثيث

مر
كلؾ اآلف أف تتناسى الذم َّ

المكاجع كالطعنات
كتبسـ لمعابريف

فقد عمد الشاعر الى استعماؿ ظػرؼ الزمػاف (اآلف) مػرتيف فػي ىػذا الػنص,

لتحقؽ التماسؾ النحكم بيف أجزائو كىك ربط زمني أراد الشاعر فيو كضع المتمقي

في المحظة التي يعيشيا ,كجعمو متعايشان معو كمشاركان لو في معاناتػو فػي الغربػة,
الى جانب استذكار آ مو كذكرياتو عف بمده كما قاه مف عذابات ىناؾ مع حث
الػنفس عمػى تناسػي ذلػؾ كا نػدماج مػع اآلخػريفّ فاسػيمت تمػؾ الجمػؿ المتعاطفػػة

فػػي طػػرح المعالجػػات ا دراكيػػة لبنيػػة الػػنص كعممػػت عمػػى تماسػػكو كتقديمػػو لمقػػارئ
ِّ
المعب ػ ػرة (الطعػ ػػاف ،1994 ،صػ ػػفحة
بصػ ػػكرة متكاممػ ػػة مػ ػػف ا يحػ ػػاءات كالصػ ػػكر

 ,)439كمف أمثمػة الػربط الزمنػي لػدل الشػاعر ينظػر( :الصػائغ ،2015 ،صػفحة
.)40

كمف أمثمة الربط لػدل الشػاعر اسػتعمالو أكثػر مػف نػكع مػف أنػكاع الػربط فػي

النص الكاحد ,كقكلو في قصيدة (شكر) (الصائغ ،2015 ،صفحة .)93
شك انر ليـ ..

إنيـ يستنسخكني
بتاكيالتيـ

كاشاعاتيـ

كشتائميـ...

ليذا تكاثرت نصكصي
بيف الناس

حيػػث اسػػتعمؿ الشػػاعر نػػكعيف مػػف أن ػكاع ال ػربط بػػاجداة ىمػػا  :ال ػربط بػػاداة

العطػػؼ (ال ػكاك) كالتعميػػؿ بكاسػػطة( ـ التعميػػؿ) كقػػد كظّػػؼ الشػػاعر مزيػػة العط ػؼ
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باجداة في ىذا النصّ لرسـ صكرة صراعو مع اجخريف الذيف يحاكلكف النيؿ منػو

كاسػػكاتو عػػف قػػكؿ الحقيقػػة ,عمػػى أف الممحػػة ا بداعيػػة الممي ػزة فػػي ذا الػػنص ىػػي
جعػػؿ الشػػاعر ذلػػؾ عػػامال مػػؤث ار فػػي اصػ ارره عمػػى أفكػػاره كمبادئػػو كعػػدـ ا كت ػراث

باص ػكات المغرضػػيفّ مػػف خػػالؿ التعميػػؿ الػػذم سػػاقو ليػػذا الشػػاف ب ػػ( ـ التعميػػؿ)ّ

فعمػػؿ ذلػػؾ عمػػى تحقيػػؽ التماسػػؾ بػػيف أج ػزاء الػ ّػنص ,كأظيػػر تمكػػف الشػػاعر مػػف
تكظيػ ػػؼ اجدكات النحكيػ ػػة فػ ػػي إث ػ ػراء نصػ ػػو كتجسػ ػػيد أفكػ ػػاره (برينكػ ػػر،20095 ،
صفحة .)74

كمػػف ذلػػؾ أيض ػان قكلػػو فػػي حػكار السػػمطاف مػػع أحػػد الحكمػػاء الػػذم يحػػاكلكف

النيؿ مف الشاعر (الصائغ ،2015 ،صفحة  123ػ :)124
.....

القكاد
فاحتار ّ

َّ
كضج الحراس

َّ
الجالس
لكف حكيمان أعمى مف بيف ّ

قاؿ لو:

يا مك م

الساعة تقدر اف تذبح

آ ؼ اجشجار
الشعراء
الجند

اجفراس
كتفصميـ ما شئت

عمى المقياس

لكنؾ!!...

لف تمحك بيتا
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كحنجرة الريح

كنبض ا نساف

اسػ ػػتعمؿ الشػ ػػاعر نػ ػػكعيف مػ ػػف ان ػ ػكاع ال ػ ػربط فػ ػػي ىػ ػػذا الػ ػػنص ىمػ ػػا :ال ػ ػربط

ا سػػتدراكي بػ ػ (لكػػف) التػػي كردت م ػرتيف ك(كاك العطػػؼ) ,حيػػث ابتػػدأ با سػػتدراؾ
عمى حيرة السػمطاف كفشػمو فػي اسػكات صػكت الحػؽ الػذم يمثمػو الشػاعر ,فتحقػؽ
بذلؾ التماسؾ بيف الفكرتيف في ىذا النص (ىاينو كفييفجر ،د .ت ،صفحة  22ػ

 )29ثيَّـ استعمؿ الشاعر كاك العطؼّ لمربط بيف جممتيف تمثالف الحمكؿ المقترحة

(تفص ػػميـ) فك ػػاف ذل ػػؾ مث ػػا انر لمتكاش ػػج ب ػػيف تم ػػؾ
ل ػػذلؾ كىم ػػا ( :تق ػػدر أف ت ػػذبح) ك
ّ
ا فعػاؿ ,ككػذلؾ الحػػاؿ فػي ا سػػتدراؾ الثػاني الػذم يمثػػؿ الثيمػة المتكخػػاة مػف تمػػؾ
الصكرة الشعرية عف طريؽ ا ستدراؾ بػ (لكف) كما تبعو مف جمؿ منفية متعاطفة
عمػػى بعضػػيا بػػاداة العطػػؼ (ال ػكاك)ّ فاسػػيـ ذلػػؾ فػػي إث ػراء الػػنص كتعزيػػز أفكػػاره

كترابطيا (الككمي ،2011 ،صفحة .)205

خاتمػة البحػػث كنتائجػو :كشػػفت ىػػذه الد ارسػة عػػف عػػدد مػف النتػػائج نمخصػػيا

باآلتي:

 1ػ ػ ػ تض ػػمنت نص ػػكص الش ػػاعر مالم ػػح متع ػػددة لمتماس ػػؾ النح ػػكم عكس ػػت

تمكنػػو مػػف تكظيػػؼ مفػػردات المغػػةّ لمتعبيػػر عػػف أفكػػاره المطركحػػة فػػي نصكصػػو

الشعرية.

 2ػ ػ كث ػرة اإلحػػا ت بالضػػمير قياسػػا بػػانكاع اإلحالػػة ا خػػرل التػػي اسػػتعمميا

الشاعر ,حيث ىيمف ىذا النكع مف اإلحالة في قصائده.
 3ػ مثَّؿ الحذؼ مممحان ممي از لمتماسؾ النحكم فػي قصػائد الشػاعر ,كجػاءت
أمثمة الحذؼ متناسقة مع أغراض الشاعر كما أراد التعبير عنو.
 4ػ ػ ػ ش ػ َّػكؿ الػ ػربط مظيػ ػ انر ميم ػػا م ػػف مظ ػػاىر التماس ػػؾ النح ػػكم ف ػػي قص ػػائد

ػرت ب ارعػة ال ّشػػاعر فػػي
الشػاعر كتضػػمنت تمػؾ القصػػائد أنماطػػا متعػددة لمػربط أظيػ د
سبؾ نصكصو كجعميا متماسكة نحكيا كد ليا.
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