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  ملخص

 يالفلسطين تقوم هذه الدراسة على النظر في أسلوب توظيف الموروث الجاهلي في الشعر      
ا      المعاصر  ة محورا له تقراء مجموعة واسعة من النصوص       ، متخذة من شعر التفعيل ك باس وذل

ه  ، فلسطينيينالشعرية المعاصرة لشعراء  وا ب ، بغية الوقوف على أنواع النص الجاهلي الذي انتفع
المعاصرين   الفلسطينيين قد ظهر بجالء استدعاء الشعراء و  .وآشف أشكال توظيفه في أشعارهم

ات    ، وآان حضور النص الشعري أوسع، جاهلية في أشعارهمنصوصا  وبخاصة نصوص المعلق
ال          ، وقصائد الفرسان وآبار الشعراء  ى بعض الخطب واألمث ري عل في حين اقتصر النص النث

ك  ، آذلك تباينت آليات توظيف النص الجاهلي  .  واألقوال المأثورة والمرتبطة بوقائع تاريخية وذل
ي أبسط     ، واآتمال أدواته الفنية، قدرة التوظيفيةتبعا المتالك الشاعر ال فكان التوظيف النصي الكل

اله التوظيف   ، أشكال التوظيف لقيامه على إدراج النص الجاهلي في النص المعاصر دون تغيير ت
ثم ، النص الجاهلي وإلحامه في النص المعاصرالنصي الجزئي الذي يقوم على اجتزاء بعٍض من 

ذي  ين مضمون            التوظيف التناصي ال دغام الكامل ب ه االن ة بتحقيق درات الشاعر الفني ه ق تظهر في
ر   نص المعاص اهلي وال نص الج اهلي    ، ال نص الج ر ال رة عب عرية المعاص ة الش ر التجرب .  لتظه

ى أن الشعراء   ة  –محور الدراسة  – الفلسطينيين وخلص البحث إل م الفني وا من أدواته د تمكن ، ق
  .  توظيفا يشي بتمكن واقتدار، ي أشعارهمواستطاعوا توظيف النص الجاهلي ف

 
Abstract 

This study investigates the method by Pre-Islamic literary heritage 
was adopted in modern Arabic poetry in Palestine.  Through the analysis 
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of wide range of poetic texts written by the Palestinian modern poets, this 
study seeks to identify how different types of by Pre-Islamic texts are 
adopted. Quoting Pre-Islamic texts varies in accordance with the talented 
poets.  Mere quotations are the simpliest type of adoption, sifting parts of 
texts and mixing them with modern ones comes second. The ideal 
adoption is that the concepts of ancient texts are implied in modern 
literary usages.  Such an adoption shows that modern Palestinian poets 
succeed in achieving a comprehensive blending of Pre-Islamic texts with 
modern. 

 
  تمهيد

ة في الشعر          ة توظيف النصوص الجاهلي  الفلسطيني يهدف هذا البحث إلى الكشف عن تقني
ر ة   – المعاص عر التفعيل ا    ، -ش ي وظفه ة الت وص الجاهلي واع النص ام ألن ان ع عراء ببي الش

عرية   هم الش ي نصوص طينيون ف ات توظيف و، الفلس يح آلي اتوض ي  ه ه   ف ى وج ة عل عر التفعيل ش
اد        الفلسطيني  لى مدى انتفاع الشاعر ؛ للوقوف عالتحديد د أن س ذا الشكل التراثي بع المعاصر به

ة  وتوظيف الشخصيات  ى بشكل     في  الرموز الجاهلي ى توظيف   التجارب الشعرية األول  طغى عل
  .المادة األدبية

دفعت التجارب الشعرية األولى التي تصدى لها شعراء مرحلة اإلحياء آثيرا من شعراء  لقد 
ة   مرحلة التجديد ات  التي ارتبطت بشعر التفعيل ى االلتف ى ا  إل ر     إل ة المتاحة عب ات التوظيفي إلمكاني

ذا   و، الموروث الجاهلي ان ه ين     التوظيف  إن آ راوح ب ر عن   [صيغتي  "بأسلوب مختلف ت التعبي

وروث ه [و] الم ر ب ]"التعبي
)١(

اء       ة اإلحي ارب مرحل ل تج ى تمث يغة األول ار الص ل ، باعتب وتمث
التعبير " ما آان ليمكن لصيغة"ب مرحلة التجديد مع األخذ بعين االعتبار أنه الصيغة الثانية تجار

ر ڊ  " بل ما آان لشعرنا المعاصر أن يصل إلى صيغة، أن توجد في المرحلة األولى"ڊ  إال "التعبي

.".." التعبير عن "عبورا بصيغة
)٢(

  .  

ف      و ارب التوظي ي تج ر ف ظ األآب ان الح رحلتي   وآ ا الم ي آلت تدعاء ف يات االس ن للشخص
ى األخص    –ولم يكن استدعاء هذه الشخصيات ، الرموز التراثية الجاهليةو منفصال   –األدبية عل

أثورة   ا الم ن أقواله عرا  -ع را وش ارب  –نث ي بعض التج عرية   ، ف رت نصوص ش ى أن ظه إل
  .  الرموز التراثية الجاهليةومعاصرة استبدلت توظيف النصوص الجاهلية بالشخصيات 
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 .  ٦٢ص  .القاهرة
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  .  ٧٠ص  .القاهرة
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د  ، لح التوظيفأما عن مصط وب من         وفال تب در المطل ة المعاصرة واضحة بالق ه الفني داللت
ي المعاصر   والوضوح،  عر العرب ي الش ف ف ت التوظي ات تناول ن الدراس ر م ين ، آثي دون أن تب

ه وحقيقة المصطلح أ داللت
)١(

دا    و،  ا تحدي ه هن ار الرمز أ   :  المقصود ب ة اختي ابقة    وتقني ة الس التجرب
  .  لتجربة المعاصرة شعريا دون أن يطغى جانب على آخرإسقاط مالمحها على او

ف  لوب التوظي ي أس ري ف ي عش ول عل د    وه":  يق ه حش تم في ذي ال ي لوب األفضل ال األس
د بفضل ا       ، حشرها والعناصر األسطورية   ا من جدي ق إحيائه ا عن طري ي    وإنم دة الت ة الجدي لدالل

بها "... تكتس
)٢(

ن المصطلحاتو،  ذا المصطلح م دا ه ةالنقد غ ا بالشعر  ي ا وثيق ة ارتباط المرتبط
ة    اس األدبي ن األجن ره م ى غي اوزه إل ه تج م أن ي المعاصر رغ ل و، المعاصرةالعرب ارب خلي يق

الماضي في و، يها صوت الحاضر في الماضيتجربة يندغم فوه":  الموسى هذه المعاني في قوله

ة شعرية معاصرة     الحاض ر عن تجرب " ر للتعبي
)٣(

ي عشري زاي    و،  ود عل د ليعرف التوظيف   يع
تقل     ث مس ي بح امال ف عا ش ا واس ول، تعريف راث : "فيق ف الت ه   :  توظي تخدام معطيات ى اس بمعن

ة الشعرية للشاعر      و، استخداما فنيا إيحائيا اد المعاصرة للرؤي بحيث  ، توظيفها رمزيا لحمل األبع
ه الخاصة راث مالمح معانات ات الت ى معطي ات معط، يسقط الشاعر عل ذه المعطي ات فتصبح ه ي

ذي      ، معاصرة - تراثية تعبر عن أشد هموم الشاعر المعاصر خصوصية ومعاصرة في الوقت ال
د  و، آل أصالتهوتحمل فيه آل عراقة التراث  ذا تغ ا أصيلة من نسيج        وبه راث خيوط عناصر الت

"مفروضا عليها من الخارجوليست شيئا مقحما عليها أو، الرؤية الشعرية المعاصرة
)٤(

  .  

ة   جاهلية التي تقوم عليها الدراسة فهي أما النصوص ال بمختلف   النصوص الشعرية الجاهلي
ا كال توظيفه ة  ، أش ة الجاهلي اووالنصوص النثري ة:  أبرزه ة الجاهلي اهلي، الخطب ل الج ، والمث

أثورة و ال       األقوال الجاهلية الم ى أمث ا إل ر منه ي تحول آثي ذا التوظيف     و، الت تستقرئ الدراسة ه
ار فلسطين      و، لشعراء فلسطين المعاصرين  شعر التفعيلةعبر نصوص  دافع األظهر الختي ان ال آ
ة االستيطان الصهيوني           ،على غيرها ي يعيشها الشعب الفلسطيني في مواجه اة الت ، قسوة المعان

ا    ونه يومي ذي يعيش راع ال راوة الص ية ، وض ام    وخصوص ي االضطالع بمه طين ف عراء فلس ش
   .قسوة االحتاللالعربية أمام  المحافظة على الهوية الفلسطينيةو، التنوير
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  .  القناع والرمز في الشعر العربي الحديث  .محمد علي ،آندي
 .دار الفكر العربي. استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر. )١٩٩٧( .زايد، علي يعشر  )(٢

 .  ٦١ص  .القاهرة
ص  ). ٣٣٦( .الموقف األدبي .بنية القناع في القصيدة العربية المعاصرة. )١٩٩٩ ،نيسان(.  الموسى، خليل  )(٣

٥٦  . 
 .  ٢٢١- ٢٠٢ص  .)١(١ .فصول. شعرنا المعاصر توظيف التراث في). ١٩٨٠( .عشري زايد، علي  )(٤
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  الجاهليةتوظيف النصوص الشعرية 

ات   الفلسطيني وجد الشاعر  المعاصر في الموروث الشعري الجاهلي مادة خصبة تحمل طاق
ار   ، قدرات تعبيرية تتناسب مع مختلف أبعاد تجربته الشعرية المعاصرةو، هائلة ين االعتب آخذا بع

ا ال   و، ة ال يقل شأوا عن حضور أصحابهاأن حضور النصوص األدبية الجاهلي ه م أنها قد تؤدي ل
  .  الدالالت األخرى وتستطيع أن تؤديه غيرها من الرموز أ

ذا العمل      درة الشاعر    "إال أن الصعوبة األظهر في ه ي مدى ق يضمن شعره   وه وتكمن ف
ة قصيدته      ذ   و، أشعار سواه على أن يجعل ذلك البيت المضمن جزءا من بني ه آ لك من  مدى تمكن

"إيصال الداللة إلى المتلقي الذي يفترض فيه الشاعر إحاطته بما ضمنه من أبيات سواه
)١(

.  

ة    و ى النصوص الجاهلي اء عل ان شكل    ، ال يفوتنا أن نشير إشارة عاجلة إلى أن االتك ا آ آيفم
ي     ، هذا االتكاء ى الشعر العرب ا عل را غريب دونات       ، ليس أم ابقين م اء الس ر من األدب رد آثي د أف  فق

اختلفت مسميات الظاهرة من آتاب آلخر حتى و، خاصة تناولوا فيها هذا الموضوع من آل جانب
ذا   ا ه ه المعاصر      ، زمانن ى أن ظهر مصطلح التناص بمفهوم أ   ، إل ذي نش تطور في منتصف    وال

د      د من الناق اختين  "القرن الماضي بتمهي ل ب ه   " ميخائي م   ، "شعرية دوستويفسكي  "في آتاب ه ل لكن
ذا الصياغة  يستخدم لفظة    دلول والتناص به ل استخدم مصطلح   ، الم ة"ب ه " الحواري ة علي ، للدالل

دى  و ١٩٦٦في عام " جوليا آريستيفا"حتى جاءت  اختين "التقطت مفهوم الحوارية ل ه  و" ب طورت
بح  اص"ليص تيفا"أوضحت و، "التن اص    " آريس وم التن ن موضع مفه ر م ي أآث ي  وف دا ف تحدي

دم  و، صوص تم صناعتها عبر امتصاصن"إنها : النصوص الشعرية، فقالت في نفس اآلن عبر ه
يا   داخل نص اء المت رى للفض ة    ... النصوص األخ ل الحرآ تج داخ عري ن نص الش أن ال ا ب ، علم

"نفي متزامنين لنص بآخروالمعقدة إلثبات 
)٢(

د آخر هو    و،  ول ناق ون سومفيل  "يق آل نص   ": "لي
تقرأ اللغة و، صية يترسخ مفهوم التناصيةوبدل مفهوم التشخي، تحويل عنه وامتداد لنص آخر أ وه

ل  ى األق ة عل عرية بصورة مزدوج " الش
)٣(

ذورا  و،  تنبط ج رب أن يس اد الع اول بعض النق د ح ق
ة    و، لنظرية التناص في األدب العربي فأثيرت قضية السرقات الشعرية    ددت المسميات الرديف تع

وتها ي استشعر بعضهم قس ذه اللفظة الت ا، له تبدلوا به اسو، تضمينال:  فاس هادو، االقتب ، االستش

 ...اإلغارة،و، االنتحالو، االجتالبو، العقدو
)٤(

  .اختلفت األسماءوفبقيت مالمح الظاهرة ، 

                                                 
ص  .اإلسكندرية .منشأة المعارف .١ط .لغة الشعر، قراءة في الشعر العربي المعاصر .)٢٠٠٣( .عيد، رجاء  )(١

٩٤. 
  .  ٧٩ص  .المغرب .دار توبقال .١ط .فؤاد الزاهي: ترجمة.  علم النص).  ١٩٩١( .آريستيفا، جوليا  )(٢
 .  ٢٥٨ – ٢٣٣ص  .٦، م ٢١ج .  عالمات .وائل البرآات:  ترجمة .التناصية). ١٩٩٦( .سومفيل، ليون  )(٣
أورد ابن رشيق القيرواني تفصيال واسعا للسرقات األدبية ولديه عدد آبير من المصطلحات يمكن الرجوع   )(٤

حمد محي الدين م :تحقيق  .العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده).  ١٩٦٣( :إليها لمن أراد المزيد في آتابه
 .  ٢٨٠ص  .القاهرة .المكتبة التجارية الكبرى .٢ج . عبد الحميد
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 الفلسطيني ويسعى هذا البحث إلى بيان أشكال توظيف النص الشعري الجاهلي في الشعر       
ري هي ذات األشكال التي تنسحب على الو، المعاصر عبر نماذج شعرية متنوعة سواء  ، نص النث

اريخي  دالالت      ، أآان النص خطبة أم مثال أم قوال مأثورا مرتبطا بحدث ت ى نظرة في ال إضافة إل
اوين النصوص    ا عن ي تحمله ور      والت رز ص ين أب وذج يب ع نم رة م عرية المعاص دواوين الش ال

يم أشكال     و، العناوين التي يمكن أن يوظفها الشاعر المعاصر ى تقس ان إل التوظيف  يمكننا االطمئن
  :إلى األقسام التالية

 .التوظيف النصي الكلي .١

  .التوظيف النصي الجزئي .٢

 .التوظيف التناصي .٣

 .سيميائية العنوان .٤
  

  التوظيف النصي الكلي   :أوال

اعر   د الش كال التوظيف نج ن أش ذا الضرب م ي ه طيني ف نص الفلس ى ال أ إل المعاصر يلج
ة     يضمنها و، الشعري الجاهلي فيقتطع منه أبياتا آاملة ه التجرب ذي تتطلب نصه المعاصر بالشكل ال

له أن و، أقل ما يمكن أن يأخذه الشاعر في هذا الشكل من التوظيف بيتا شعريا واحداو، المعاصرة
  .  وفق ما تقتضيه حاجة نصه ، يزيد على ذلك ما أراد

إال أن توظيف  ، أيسرها وُيَعدُّ هذا الشكل من أشكال توظيف النصوص من أبسط األشكال    و
دير       ا اج لسالمة تق نمط يحت ذا ال ار  و، لنصوص الجاهلية في النصوص المعاصرة في ه ة اختي ، دق
ين النص الجاهلي    و النص   وألن في حش  ، النص المعاصر  وقبل آل ذلك رابط إيحائي مشترك ب

ا   ، المعاصر بشعر اآلخرين   اد للنص المعاصر    ، دون قواسم مشترآة بينهم ه عن    وإفس خروج ب
  .حدود األصالة

وة النص الشعري الجاهلي      يبرز و هذا الشكل التوظيفي عندما يدرك الشاعر المعاصر أن ق
ردا وق نصه منف ي نصه ، تف وة ف ا للق لوب تحقيق ذا األس ى ه أ إل ول إن ، فيلج ى الق ا إل ذا يقودن وه

اهلي       عري الج التراث الش ع ب الع واس ى اط ون عل د أن يك ر ال ب اعر المعاص ن  ، الش تمكن م لي
النصوص التراثية في  إلى توظيفعليه البد للشاعر المعاصر الذي يلجأ و ،قوةواالختيار بسالمة 

  :شعره أن يأخذ بعين االعتبار أمورا أبرزها التالية

ق       .١ ان؛ لضمان تحقي در اإلمك ز ق توظيف النص الشعري الجاهلي ذي القوة والحضور المتمي
ي  ع المتلق ن    ، التواصل م ا ع ف تمام اهلي يختل اعر الج تهار الش ا أن اش نص علم هرة ال ش

 .  وهذا االختيار محكوم أصال بشبكة العالقات المشترآة بين آال النصين، الجاهلي
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ه      ، تنبيه المتلقي بطريقة ما .٢ ى قراءت ل عل ذي يقب إلى أن النص الموظف في العمل الشعري ال
تقلة          راده في أسطر مس أن يحاول إف ين عالمات     وأ، ليس من صنع الشاعر، آ أن يضعه ب

 .من خالل تقنيات الطباعة المتاحةوأ، دام الهوامشباستخ وأ، تنصيص

ة الغضب    ا      ويقول الشاعر سميح القاسم في نص يعبر فيه عن حال د م ه بع ي تنتاب السخط الت
اعس عن   وفي ظل التخاذل العربي ، تنكيلواعتقال و، وتشريد، حل بأهله في فلسطين من قتل التق

  :نصرتهم

  . . تفو"

  على أعالمكم الخافقة 

  ..م أهليفوق جماج

  فأعرف منك غثي من سميني            فإمَّا أن تكوَن أخي بصدٍق

  تتقينـي   وعدوا أتقيــك          ي   ـــاتخذنوي ــإال فاّطرحنو

  إثمهاويا خالص روحي .. يا نظري. .  أهلي

!يا ذرى القامات المسحوقة آالتبن ؟. .. أين أنتم
)١(

  

قام بتضمين بيتين  القاسمسميح في النص السابق نالحظ أن 
)٢(

من قصيدة للشاعر الجاهلي     

القدرة على ، على حالهما التراثية، دون أن يغير شيئا فيهما، ذلك أنه وجد فيهما )٣( المثقٍّب العبدي
  .  فاآتفى بإيرادهما فقط، التعبير التام عن تجربته الشعرية المعاصرة

ه جعل عن      يقول الشاعر عز  و دين المناصرة في قصيدة ل ا الشطر األول من بيت      ال ا له وان
، وطنهو، يتحدث فيها عن معاناته من فراق أهله ، "ذهب الذين أحبهم"بن معد آرب  وشعر لعمر

                                                 
 .٤ج .رعقآفر  .دار الهدى .١ط.  لماذا قتلتني، سربية. إلهي.  األعمال الكاملة، إلهي .)١٩٩١( .القاسم، سميح  )(١

 .  ١٣٤ص 
جامعة  .عهد المخطوطات العربيةنشرة م .حسن آامل الصيرفي :تحقيق. الديوان. )١٩٧١( .المثقب العبدي  )(٢

  .    ٢١١ص .القاهرة .الدول العربية
دار  .محمد طريفي :تحقيق .١ط .منتهى الطلب من أشعار العرب .)م ١١٩٣ –ه  ٥٨٩( .ابن ميمون -

  .٢٩٩:  ١ .١٩٩٩ .بيروت .صادر
 .وتبير .٦ط  .وعبد السالم هارون ،أحمد شاآر:  تحقيق .المفضليات) .ه ١٧٨( .الضبي، المفضل -

 .٢٨٧ص  .٧٦رقم 
.  بن هند واسمه عائذ بن محصن بن ثعلبة، شاعر فحل قديم، آان زمن عمرو لقب له، المثقب بكسر القاف وهو  )٣(

  .٢٨٦ص . انظر المفضليات
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لكن بينهما من األسالك   و، على الرغم أن آال المتفارقين أحياء، آأن الفراق أبدي آفراق الموتو

" والبنادق ما يحول دون اللقاء
)١(  :  

  

  ء المرُّ منهمرا إلى صدري في الليل يرتد البكا

  :  ال أقولووطني يضيع 

  من الليل الطويل . .  آه

  آنت أملك أن يردا ول

  ذهب الذين أحبهم    "

"بقيت مثل السيف فرداو
)٢(

  

ليس من صنع المناصرة، ال يخفى على المتأمل أن بيت الشعر األخير
بل أخذه من قصيدة    ، 

بن معد يكرب الزبيدي ولعمر
)٣(

ا البيت      أنه قد و،  ي يحمله ة الت ات التعبيري ع باإلمكاني األمر  ، انتف
د   و، الذي دفعه إليراده تاما دون نقصان ة النص الجدي زاد النص بالبيت    ، بشكل متناسق مع لحم ف

ى هامش في            و، جماالوقوة تعبيرية  ارئ إل ه أحال الق ة لديوان إن الشاعر في آخر طبع مع ذلك ف
  . بن معد يكرب ونهاية الصفحة يبين له أن البيت لعمر

ذلي  وخالد يلتفت إلى شاعر مغمور ه وونجد الشاعر خالد أب األعلم اله
)٤(

اة    ،  ذي عاش حي ال
ى   وخالد أبأن الشاعر نظن و، ولما قتل أخوه قام في ثأره، حمل صفاتهموالصعاليك  خالد اطلع عل

ر   و، حياة األعلم وشعره ذي   وجد فيه رمزا قادرا على التعبير عن تجربته الخاصة عب المشترك ال
  :عبر عنه في قوله 

  ..  يا زائري

                                                 
 .وزارة الثقافة، عمان .١ط .المضامين التراثية في الشعر األردني المعاصر .)١٩٩٠(. صبيح، يوسف أبو  )(١

  .  ١٦٤ص 
دار مجدالوي  .١ج. األعمال الشعرية، يا عنب الخليل، ذهب الذين أحبهم. )٢٠٠٦(. اصرة، عز الدينالمن  )(٢

  .٦٩ص . عمان. للنشر والتوزيع
وزارة الثقافة واإلعالم العراقية،  .هاشم الطعان: تحقيق .الديوان .)١٩٨٠( .بن معد آرب الزبيدي، عمرو  )(٣

  .  ٦٩ص  .بغداد
على رجليه عدوا ال ُيلحق واشتهر بشفته  الخثمي، أحد صعاليك هذيل وآان يعدو حبيب بن عبدا هللا: هو  )٤(

مجموع في ديوان الهذليين، أخوه صخر بن عبد اهللا الملقب بصخر الغي لخالعته وشدة  المشقوقة، وله شعر
د الستار عب: قيقتح .األغاني:  أنظر.  من خزاعة، فنهض األعلم لثأره المصطلق بأسه وآثرة شره، وقتلته بنو

  .      وما بعدها ٣٨٠، طبعة دار الثقافة ص ٢٢ج  فّراج،
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  يا مخجلي 

  فليس في اإلبريق قطرة من زيْت

  ليس في مزودتي طحين و

  ماذا أعد للعشاء غير حفنة الحصى ؟

  ماذا لدى الفقير 

  غير جلده ؟

  عظمه ؟و

  حزمة من األنفاس مطلقة؟و

  ذآرت أهلي بالعراءو

  والبحاجة الشعث الثو

 الالمحين إلى األقاربالمصرمين على التالد 
)١(

  

ر     اة الفق نرى الشاعر قد عّبر عن حالة الصعلكة والفقر التي يعيشها من خالل استحضار حي
  :شعره الذي يقول فيه تناص آلي معوآذلك عبر ، التي عاشها األعلم الهذلي

  ـْبناِقبالَم  ناٍسإلى  ُأ بالحجا       ِز  َعْيِنَي  عُترّف

  والْبّثِث  الْعالشُّ حاجَةو را      ِءبالَع   َيأهِل ُتَروذَآ

 ارْبإلى  األَق حيَنالِمال  ال       ِدالتَّ  َنِم ميَنِرْصالُم
)٢(

   

را    " انتقام الشنفرى"نجد الشاعر سميح القاسم في نص جميل له بعنوان و قد ضمن عددا آبي
يا   أبياتا أخرى بدل فيو، من أبيات الشنفرى بشكل تام دون أن يغير فيها شيئا ها بعض الشيء تماش

  :يقول في مقطع من النص، مع الشنفرى الجديد

  يا ولدي الجنّي الغامض 

  ...  صّفر لحنا همجيا

  رحيقاوبلؤم ينطف سما و

  انطلق يجوب العالم وقضم الحشفة 
                                                 

آلمات من البعد / خالد أبوخالد ( .ديوان الشعر العربي في القرن العشرين. )١٩٩٤( .راضي صدوق،  )١(
  .   ٧٤٢روما، ص . دار آرمة للنشر .١، ط)الرابع

 .القاهرة .، مطبعة دار الكتب المصرية٢ج . ٢ط  .ديوان الهذليين  .)١٩٩٥( .منشورات دار الكتب المصرية  )٢(
  .  ٨١ص 
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  أقيموا بني أمي صدور مطيكم " 

  " فإني إلى قوم سواآم ألميل 

 ..  انطلق يجوب العالمو
)١(

  

ع   وذلك، الشنفرىوتلقي التناص الكلي بين القاسم واضحا للم ويبد من خالل إيراد األول مطل
  :الذي هوالمية الشنفرى ضمن النص 

 ُلَيألْم ْماُآَوِس  وٍمي  إلى  َقإّنَف        ْمُكطّيُم وَرُدي ُصي أّمِنيموا َبأِق
)٢(

  

ي لمجمو ، ذاته ثم نجد القاسم في مقطع آخر من النص السابق ر من    يقوم بتوظيف آل عة أآب
  :فيقول، أبيات شعرية للشنفرى

  اَروَُّنَب  اٍفَدِع وأ وْهَدي  ِبشِّي          ُأَمِنالِقُتوْن ال  َتُزْرِني  َحْتَفِتي أإَف

  اَرَصْنَصَعَف  اَطُبْسي ُبِلْجِر ُضفِّنتَُ           ارًةَتو  اِطَمالَح  راِفأْطي  ِبشُِّأَم

  راإن  اهللا  أخَّ ْميِهالِقُأ  وَفَسو           ْمِهاِرَدِب رٍُّم  بِن ِبْعي َصِني َبّغُأَب

 اَروَِّغَتالُم  َياِصي  الَقِغْبُن  َكاِلَنُه         ٍلَجْنِم َبْطِنويوما بذات الرَّسِّ أو
)٣(

   

  يوما بذات الجليل و

  يوما بذات الخليلو

  حيفا ويوما بيافا و

  روما، عمان، باريس، بيروتو

  يوما آل الحواضرو

  آل المنابر 

 ..  آل المقابر
)٤(

  

                                                 
  .  ٨ص  .الالذقية .دار الحوار للنشر.  جهات الروح .)١٩٨٤( .القاسم، سميح  )(١
  .  ٢٧ص  .بيروت. دار مكتبة الحياة .محمد بديع شريف. المية العرب .)١٩٦٤( .الشنفرى  )(٢
  .  ٧٨ص  .بيروت .ر الجيلدا. ديوان الصعاليك .)١٩٩٢( .فرحات، يوسف شكري  )(٣

 .بيروت .شرآة خياط للكتب والنشر. ١ج .موسوعة الشعر العربي .)١٩٧٤(. وحاوي، إيليا .صفدي، مطاع
  .  ٨٦ص 

  .١٠ص  .الالذقية .دار الحوار للنشر. جهات الروح .)١٩٨٤( .القاسم، سميح )(٤
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ة  ، إن طبيعة تجربة الشنفرى المعاصر الذي يسعى لالنتقام هي التي استدعت األبيات األربع
يئا       ، األولى في النص ا ش ر فيه ا دون أن يغي ا آلي ا توظيف ى    ، فقام الشاعر بتوظيفه ا تحمل عل ألنه

وة   ر بق ة الشاعر سميح القاسم في        جاهليتها من الدالالت المعاصرة ما يمّكنها من التعبي عن رغب
اد      ر من النق ار الشنفرى في النص السابق ه       واالنتقام آما ذهب آثي ى اعتب القاسم  والدارسين عل

  :يقول القاسم مضمنا بيتا من شعر الشنفرى ذاته في مقطع آخر من النصو . نفسه

  ُغرمي وذريني ليأسي 

  وقوسي وسهمي 

  ..  بأسي وغنميو

  إني الحبيب وإني المحب إذا حرموني الحبيب ف

  ماض وحاضر و

  مستقبل في غيابة هذا الزمان المغامرو

  قولي بعد ما شئت إنني ودعيني " 

 ..  "سيغدى بنعشي مّرة فأغيب 
)١(

  

بيت آخر من شعر الشنفرىوفما بين عالمتي التنصيص في آخر النص ه
)٢(

ه     انتفع القاسم ب
اد      فتحول الشنفرى إل، في تجربته الشعرية الخاصة ى قناع تختفي وراءه شخصية القاسم بكل أبع

اعرين   ين الش ترآة ب ة المش ذه       ، التجرب ن ه ه ع اء ذات م إقص اوالت القاس ن مح رغم م ى ال وعل
  .  الشخصية إال أنه آان آثيرا ما ينطق بلسان حاله الخاصة

  
  التوظيف النصي الجزئي :ثانيا

ه تناصيا   ولنص الشعري  أن يلجأ الشاعر المعاصر إلى اقتطاع جزء من ا:  يعنيوهو توظيف
ة من بيت الشعر        و، مع نصه بيت  وأ، شطر بيت  وأ، من الممكن أن يكون التناص بتوظيف جمل

   .أآثروآامل مع تبديل آلمة منه أ

ي   ، في بعض الدراساتو إال ، يتم معاملة هذا الشكل على أنه جزء من التوظيف النصي الكل
اين  ونظرا للتشابه اإلجرائي ، الشكل السابقو أنه من األفضل الفصل بين هذا الشكل التوظيفي التب

ا للنص الجاهلي في النص الشعري المعاصر       ، الفني بينهما ة   ، فإن آان آالهما توظيف إن الدالل ف
دار     ، التي يؤديها آل شكل من أشكال التوظيف تختلف نسبيا عن اآلخر  ي الشكل األول نجد مق فف
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ر من   و، مع المتلقي أفضلإمكانية التواصل و، المباشرة أآبروالوضوح  ال تتطلب ذلك القدر الكبي
  .  القدرة اإلبداعية

ر   -الجزئي  –أما الشكل الثاني  ة أآب ة ذات      ، ففيه مهارة فني ك أن الشاعر يتعامل مع جمل ذل
ابقة ة س نص المعاصر   ، دالل ا ضمن ال ى ترآيبه درة عل ى ق اج إل ن   ، تحت ا م ق نوع د يخل ا ق مم

الكلمة الدخيلة على النص   ولى بعض القراء اآتشاف الجملة أبحيث يصعب ع، اإلبهاموالغموض 
ى مدى     ، مع ذلكو، دون إشارة مساِعدة دي عل فإن قدرة الشاعر هي التي توجه إطالق الحكم النق

  .  فاعلية اندغام الجملة الموظفة بشكل متجانس مع النص الجديد

ة عرية الجاهلي ة الش أثير التجرب وظيفي الكل، إن ت نمط الت ي ال دف ر وي يب اهرا أآث ث ، ظ بحي
نص   زاء ال ن أج ر م ي آثي نص المعاصر ف ى ال اهلي عل نص الج أثير ال ان ت ح طغي ا أن نلم يمكنن

ه       ، نكاد في بعض النصوصو، الشعري المعاصر ر في توجي تحكم أآث ة ت ة الجاهلي نجد أن التجرب
ا  يتبأّما نمط التوظيف النصي الجزئي، ففيه ي، هخصوصياتوالنص المعاصر بعض تفاصيل  ن جلي

اهلي      نص الج ع ال ر تطوي اعر المعاص ة الش ي محاول ة    ، للمتلق اد التجرب ع أبع ب م ث يتناس بحي
  :االستبدال آما سيظهر في النماذج اآلتية والزيادة أ والشعرية المعاصرة عبر الحذف أ

من ويبكي األحبة من األهل " فلسطين الهوى"يقول الشاعر أحمد دحبور في قصيدته 
  :ال الذين عاش فقدهماألبطوالشهداء 

  لم يسعه الموت و. .  وسع البالد

  ..  فاحتفلوا بموٍت ضيٍق متمزق األوصال

  اتسعت حياة حيثما ذهب الشهيد و

  ذهب العديد..  ذهب الذين أحبهم

  نصف البرتقالة حامض مّر: بقيُتو

..  نّز الدم على النصف المحلىو
)١(

  

شاعر قد وظف شطرا من بيت شعر جاهلي  يجد أن ال، إن من يمعن النظر في النص السابق
ر  اعر عم رب    وللش د آ ن مع ديب ه        الزبي ن تجربت ر ع ى التعبي درة عل اعر الق ه الش د في ، وج

ذا التوظيف  و، أصبح جزءا من النص الجديدوفاستعان به ، المعاصرة ، ال نجد في النص إشارة له
اهلي راث الج ي الت ه سعة اطالع ف م تكن لدي ه اآتشاف، فمن ل ا  سيصعب علي دغام، أم ذا االن ه

  :بن معد آربوالتوظيف ففي شطر البيت الذي يقول فيه عمر
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ا َدْرَف ِفْيل الّسْثِم قيُتَبو           هْمبُِّحُأ ذيَناّل َبَهَذ
)١(            

دل األحوال  و، اإلخوان وفيه من قسوة األحبة  ويقول الشاعر علي فودة في نص له يشكو ، تب
  :  يام بخليل مخلص حافظ للمعروفبخل األو، تغيير األزمانو

  :أبي يقول.. من القتيل أيها الثلج

  هذا الولد الضليل

  ينكره دمي

  األصدقاء ناآروا الجميل و

  ..  يطربهم همي

  فآه يا زماني البخيل 

؟ ...  )ابن عميوما لي أراني (
)٢(

  

ية ليوظفها بل اآتفى بعبارة شعر، ونرى في النص السابق أن الشاعر لم يستعر شطرا آامال
اقي       و، في نصه زة عن ب ارة سمة ممي ذه العب قد وضعها بين قوسين محاوال التلميح للمتلقي بأن له
د          ، النص ن العب ة ب د استذآر الشاعر حال الشاعر الجاهلي طرف ة   وفق ه  وموقف القبيل ، األهل من

ذي يق  ، وجد في شعر طرفة تعبيرا عن ذات الحال التي يعيشهاو ه  فوظف جزءا من البيت ال ول في
  :طرفة

  ي ويبعِدي مالكا       متى أْدُن منه ينأ عّنابن عّموأراني  الْيَم
)٣(

  

ومة  و يدتها الموس ي قص ان ف دوى طوق ول ف ر   "  :تق د جس اريح عن باك التص ام ش ات أم آه
  :هي تنتظر الحصول على تصريح للدخول إلى وطنهاو ،المهانةوبعد أن شعرت بالذل " اللنبي

  العبوْرقفتي بالجسر أستجدي و

  أستجدي العبوْر. .  آه

  ليت للبراق عينا 
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  آه يا ذل اإلسار 

  مذاقي قاتل ، حنظال صرت

   موغل حتى القرار. .  حقدي رهيب

.فّورة ناروآبريت وصخرة قلبي 
)١(

   

ة    إلى الفلسطينية لقد لجأت الشاعرة  ى العفيف ة ليل توظيف جزء من نص للشاعرة الجاهلي
)٢(

 ،

راق  التي استغاثت من أسرها ب    ا الب ابن عمه
)٣(

ة   ،  ا   "فاستعارت جمل راق عين من النص   "ليت للب
  :الشعري الذي تقول فيه ليلى العفيفة

  وعنا الٍءَب ْنرى          ما أقاسي ِمَتعينا َف اِقللبّر ليَت

سا صبحا وَم النكِر اِبَذبَع         ْمُكَلْييا َو كْمأخُت بْتذُِّع
)٤(

  

تع    ى اس ر عل م تقتص دوى ل اعرة ف نص  فالش ن ال زء م ف   ، ارة ج ذلك موق تعارت آ ل اس ب
ي تعيشها     و، االستغاثة اة الت ي      ، وظفتهما لما يتناسب مع المعان ك الت تغاثة آتل فأطلقت صرخة اس

  .أطلقتها من قبلها ليلى العفيفة علها تجد من يغيثها ويخلصها مما هي فيه

ي و طيني"ف د الفلس ة الول ذي  " حكاي يم ال ع األل ور الواق د دحب رفض أحم اه ي ان  –يحي اإلنس
انه   وفيغير من لهجة آالمه ، يرفض الصمت العربيو –الفلسطيني  يستبدل لسانا قويا آالرعد بلس

  :فيقول، رافضا للذل والهوان، القديم

  أنا العربي الفلسطيني

  قد بدلت لسانَي العاري بلحم الرعد وأقول 

  ..أال ال يجهلن أحد علينا بعد

  صرفنا منذ هل الضوء ثوب المهد 
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  ألقمنا وحوش الغاب مما تنبت الصحراءو

. .  رمال عاصف األنواءورجاال لحمهم مّر 
)(١

  

اعر المعاصر    اص الش ح تن ابق نلم نص الس ي ال اهلي   ، فف اعر الج ة الش ن معلق ت م ع بي م
  :  بن آلثوم الذي يقول فيهوعمر

الجاهلينا ِلْهفوق َج هُلْجَنعلينا           َف أحٌد هلْنْجأال ال َي
)(٢

  

ذو ي   ه ين التوظيف النصي الجزئ بي ب ارب النس ى التق ارة إل ن اإلش ع م التوظيف وا ال يمن
ارق   و، إال أن وجود فارق فني بينهما يستدعي هذا الفصل، التناصي الذي سيرد تاليا ذا الف يتمثل ه

وع من    في مقدار التصرف الكبير في النص الموظف في التوظيف التناصي إذا ما قورن بذاك الن
ه و، التوظيف د      ، ملحظ آخر يبقى قائما للبحث إلى أن يثبت خالف ه أن بعض الشعراء ق راءى في يت

د أن يتسرب شيء من     ، يصدر في نمط التوظيف التناصي عن مقدار غير محدد من الالوعي  بع
  .ليتمازج بشكل إيجابي عفوي مع التجربة الجديدة، مخزونه التراثي

  
  التوظيف التناصي:  ثالثا

ن ال   ون م ذا الل ي ه فف عري      ؛توظي نص الش ي ال اهلي ف نص الج مون ال ف مض تم توظي ي
ه وفيعمد الشاعر إلى التصرف في النص الجاهلي بإعادة صياغته ، المعاصر ا يتناسب   ، توجيه بم

دة  ذا التوظيف التناصي يكون مقصودا       ، مع أبعاد التجربة الشعرية الجدي ه،  لولعل ه ه  وذات يطرق
ة       العكس وأ، بوعي تاموالشاعر بنية مسبقة  ا لخصوصية التجرب ره وفق ا سبق ذآ عمق  وتماما آم

   .  التوظيف المبني على مدى وعى الشاعر بما يصنع

ر أشكال التوظيف النصي شيوعا      و ة      و، هذا الشكل من أآث تيعاب آاف ى اس درة عل ا ق أآثره
ا الشاعر في النص الجاهلي            ي يملكه ة التصرف الت ، أبعاد تجربة الشاعر المعاصر نظرا لحري

بس     إلى يقودنا للتنويه بأن هذه الحرية في التصرف قد تؤدي  هذا ماو وع من الل ق ن اك  وخل االرتب
ابقين  كَلّي التوظيف النصي الس ة بش ي مقارن دى المتلق نص الشعري و، ل ة ال اهم معرف ة وتس ثقاف

  .  المتلقي مساهمة فعالة في التواصل مع النص الجديد

يفِرغ فيها ثورة الغضب التي في داخله  التي" نشيد الغضب"يقول حيدر محمود في قصيدته 
ي  وهوان في ظل التخاذل ومن ذل ، أوالدهموجّراء ما يالقي أبناء فلسطين  ة  والصمت العرب الغفل

  :فيخاطب أما فلسطينية، عما يجري في فلسطين

  ادخلي غرف النوم 
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  ..  انتزعي وردة الحلمو

  من رأس أم 

  تهدهد أوالدها 

  في أسرة أوالدنا 

  الفطام لنا رضيع  فإن بلغ" 

  صاغرينا . .  العروبةوتخر بن

  صفوا :  نأخذ منهم البترولو

. " .  طيناوآدرا ..  ونبقيه لهم
)١(  

اة      ولقد استفاد الشاعر من الثورة التي عاشها الشاعر الجاهلي عمر     رافض لحي وم ال ن آلث ب
د    وفثار على ملك الحيرة عمر ، الهوانوالذل  ن هن د أن حاول الن   وب ه بع ه   قتل ه وإذالل ل من ام  ، ي فق

ر الشاعر       الشاعر ي يعب ة المعاصرة الت بتوظيف نص ابن آلثوم توظيفا تناصيا مصبوغا بالتجرب
فيها عن ثورته على تلك الفئة الالمبالية من أبناء األمة العربية الراضية بالذل الذي لحق بإخوانهم 

ول    ف، فرأى في الثورة عليهم دفعا للذل عن نفسه وشعبه، في فلسطين وظف في النص مضمون ق
  :بن آلثوما وعمر

  غيرنا آدرا وطينا يشرُبوصفوا         إن وردنا الماَء نشرُبو

 ساجدينا  تخر  له  الجبابُر          لنـا  رضيٌع إذا  بلغ  الفطامَ 
)٢(

  

من الشعراء الذين أآثروا من توظيف النصوص الجاهلية في أشعارهم توظيفا نصيا و
الذي أآثر من استدعاء شخصية امرئ القيس ، الشاعر عز الدين المناصرة، تناصيا واعياو
  :يقول المناصرة ، آذلك شعرهو

  . .  ضاع ملكي

  أآلتني الغربة السوداء يا قبر عسيب 

  إنا غريبان بوادي الغرباء ، جارتي

  نبعث الشعر ونحمي أنقره 
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  أيها الوادي الخصيب

  ربما مرت على القبر هنا يوما حمامة

  امات السهوبيا حم

  أبلغي عني التحية

قبل موتي للحبيب
)١(

   

الوحدة الذي يسيطر عليه بيتي ويتحدث عن إحساس الغربة  وهولقد استعار المناصرة 
  :  الشاعر الجاهلي امرئ القيس اللذين يقول فيهما

   ما أقام عسيُب إني مقيٌموتنوب        الخطوَب أجارتنا إّن

 ُ للغريب نسيب غريٍبآلُ و     ها هنا   أجارتنا إنا غريباِن
)٢(

  

ر     ، سميح القاسم  الشاعر  عند هذا النمط من التوظيف آذلك  نجدو ار زهي تقط أفك ذي ال ن  ال ب
  :يقول، أسقط عليها بعدا عصريا يناسبهوعن الحياة والموت أبي سلمى 

  .. .  رأيت المنايا"

  " ما آان أعشى سوايا و

  لصوص وراء لصوص 

  ائية يجيئون باألدمع السينم

  اختصري الوقت

  صحراء

  هذي أآاليل وردهم االصطناعي 

. .  فوق قبور بنيِك
)(٣

  

ر استحضار      نلمحو في النص السابق القاسم يستدعي زهير بن أبي سلمى بشكل تناصي عب
  :بيت شهير من معلقته الذي يقول فيه 
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رِمَمْن ُتخطئ يَعمَّر فيهوتمته          عشواء من تصْب المنايا خبَط رأيُت
)(١

  

اعر  ر الش د أآث طيني لق ر      الفلس لمى عب ي س ن أب ر ب ية زهي ف شخص ن توظي المعاصر م
عراء    ار الش ا أنظ ذبت إليه ي ج ه الت عاره وِحَكِم ر ألش تدعاء الصريح والمباش ي ، االس دوا ف فوج

  .  من مصادر التجربة الشعرية المعاصرة مهماونظرته المتأملة للكون مصدرا ، تجربته الحياتية

ذلك و دين المناصرة ع صنآ اعر عز ال ي استحضاره الش رئ ف اهلي ام اعر الج ة الش معلق
وان  ه بعن ي نص ل يس ف ا"الق ك. .  قف ي واضح " نب اص أول ي تن ة وف ع المعلق ع مطل مكشوف م

  :الشهيرة

بسقط اللوى بين الدَّخول فحومِل        منزِلو من ذآرى حبيٍب قفا نبِك
)٢(

   

  :يقول المناصرة

  ىيا ساآنا سقط اّللو

  قد ضاع رسم المنزل

  بين الدخول فحومل

  مقيم هنا أشرب الخمر في حانة

  آل مساء" رأس المجيمر " قرب 

  هنا ينعب البوم في سقفها

تستريح ثعالبها من ثمول الرخاء
 )٣(  

را السم موضع ه     السابق  نجد في النص  و ي     ووه ، "رأس المجيمر "وذآ من المواضع الت
  :  الذي يقول فيه تي البيالقيس ف ؤذآرها الشاعر الجاهلي امر

 فلكة مغزل، الغثاءو ر غدوة        من السيِلجيِمآأن ُذرى رأس الُم
)٤(
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  سيميائية العنوان  :رابعا

يا سريعا    ، احتل العنوان مكانة متميزة في القصيدة المعاصرة د عمال هامش فالشاعر  ، ولم يع
ه في        ا يعاني وان قصيدته أضعاف م ق عن ا    المعاصر قد يعاني في خل ول القصيدة ذاته ك أن  ، ق ذل

مطلعها إن جاز وعنوان القصيدة في نظر الكثير من النقاد المعاصرين يكاد يشكل مفتاح القصيدة أ
ائال        و، التعبير وان ق يميائية العن د من الجوانب المتصلة ب س داوي العدي :  يعالج الباحث جميل حم

ة النص     باعتباره مص، لقد أولت السيموطيقيا أهمية آبرى للعنوان" ا في مقارب طلحا إجرائيا ناجع
ي تنطاقها       ، األدب د اس ة قص نص العميق وار ال ى أغ وج إل ل للول ه المحل لح ب يا يتس ا أساس ومفتاح
ا النصية و  يخلق أجواو ،يعينهاو القصيدة،الذي يسمي  و، فالعنوان ه...،وتأويلها ر  عالتناصية  ئه ب

ارجي   داخلي والخ ياقها ال "س
)١(

وان  و،  ة عن ف أهمي وان     ال تختل ة عن ن أهمي عري ع نص الش ال
  .  الديوان الشعري الذي تنتمي له قصائده

اعر  ه الش د تنب طيني لق ي وضع   الفلس اهلي ف وروث الج ف الم ة توظي ى إمكاني المعاصر إل
تفادة من     ، العناوين ذات الدالالت اإليحائية ة االس ى محاول بل إنه تجاوز عملية العنونة المجردة إل

   .  صبغها بالصبغة الشعريةوفي محاولة إلخصابها ، خلق المفارقة في العناوينواالنزياح 
  

  عنونة النصوص

ى تكثيف النص الشعري     الفلسطينيون لقد سعى الشعراء  ة أ   وإل ه في الجمل ردة   واختزال المف
إن األمر ال يخل   ، المكونة لعنوان النص اوين ال رابط        وومع ذلك ف من وجود نصوص تحمل عن

ا      وأ، النص بينوبينها  ي يحويه ة الت ا للدالل ا تمام ا الشاعر المعاصر    ، أن العنوان يكون معاآس أم
بل إنه تنوع في صور ، فإن انتفاعه بالموروث الجاهلي في وضع عناوينه لم يقف عند شكل معين

  :يكمن أبرزها في التالية، متعددة

 العناوين الرمزية الجاهلية .١

وك  وأسماء الشعراء   وأ، عر من رموزهي تلك العناوين التي يستوحيها الشاو اء  والمل الحكم
ة و ة الجاهلي دالالت التراثي اهير ال ة، مش روب الجاهلي ام والح ماء األي ير ، وأس ذلك الس وآ
امرئ  ، التي تحظى بحضور آبير في وجدان المتلقي، األساطيرو وتحمل دالالت تعبيرية مكثفة آ

 .اغيرهوزرقاء اليمامة، و، البسوسو، األصنامو، القيس

 ومن صور العناوين، فإننا نجد الشاعر في الغالب ال يكتفي بوضع األسماء أ  اللونفي هذه و
ذه الرموز   وبل يعمد لخلق قدر من االنزياح ، الرموز بصورة مجردة المفارقة من خالل إضافة ه
آلمة "و، لعلي فودة" الصعاليك يجوبون الشوارع"آنص بعنوان ، موحية وإلى دالالت معاصرة أ

ل  "و، لتوفيق زياد"وة بن الورد لعر ا الجلي دين المناصرة   " امرؤ القيس يصل فجأة إلى قان ، لعز ال
  .  وغيرها الكثير

                                                 
  . ١١٢ - ٧٩. )٣(٢٥. مجلة عالم الفكر ."السيموطيقيا والعنونة" .)١٩٩٧. (حمداوي، جميل  )١(
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 العناوين الشعرية الجاهلية .٢

ٍف للنص الشعري الجاهلي      و هي تلك العناوين التي يهتدي إليها الشاعر المعاصر من توظي
ة   وبأخذ شطر من بيت مشهور أ   ع لمعلق ة شعر   وأ، مطل ة تتناسب    جمل ة الدالل مضمون  وية مكثف

هل غادر   "و، في مطلع معلقة امرئ القيس" قفا نبك"من ذلك العبارة الشهيرة والنص المعاصر، 
 .  غيرهاو، من مطلع معلقة عنترة" الشعراء

ام     و ين تضمين ت اوين ب ن العن نمط م ذا ال ي ه عراء ف راوح الش عرية  وي ة الش ر للجمل مباش
ادا عصرية    من خالوأ، المختارة للعنونة ا    ول تصرف فني مدروس يحمل أبع ة وفق سمات تجديدي
  .  لتقدير الشاعر

 العناوين النثرية الجاهلية .٣

اهلي و النثر الج ا ب بط اختياره ي ارت اوين الت ك العن أثورا، هي تل ا م وال جاهلي أن تكون ق :  آ
ثال أ ة وم داث   وأ، حكم ي أح ل ف ا قي ا مم ام أوغيره ائع جس وارات  ووق دة وح ام أوخطب خال ي
ري ذي الحضور الواسع في وعي المتلقي          و، مشهودة ول النث ، الغالب أن يبحث الشاعر عن الق

اوين   و، الحكمومن هنا آانت الغالبية العظمى للعناوين النثرية من األمثال و اول العن للشاعر في تن
 .  فيها آالعناوين الشعرية يتصرف وأ، النثرية أن يقف عليها آما هي

  
  عنونة الدواوين

دواوينهم    ناك الكثير من الشعراء المعاصرين الذين وظفوا الموروث الجاهليه اوين ل في عن
ال تختلف صور عناوين الدواوين الشعرية التي وضعها أصحابها بتوظيف الموروث    و، الشعرية

  .  الجاهلي عن صور عناوين النصوص الشعرية آما سبق بيانه

ى توظيف الموروث ا     و ل عل الي مث اوين من مختلف صور       في الجدول الت لجاهلي في العن
ا        ي سبق بيانه اوين النصوص الشعرية المعاصرة الت دين      وعن د الشاعر عز ال ي اجتمعت عن الت

  :المناصرة

  مالحظات  صورة العنوان  الديوان  عنوان النص

العناوين الشعرية   يا عنب الخليل  قفا نبك
  الجاهلية

من مطلع معلقة امرئ 
  القيس

العناوين الرمزية   ب الخليليا عن  زرقاء اليمامة
  الجاهلية

من الرموز الجاهلية 
  المشهورة

العناوين الشعرية   يا عنب الخليل  ذهب الذين أحبهم
  الجاهلية

بن معد ومن قصيدة لعمر
  كربي

العناوين النثرية   يا عنب الخليل الرحيل إلى حيث ألقت
  الجاهلية

  من األمثال العربية
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  ةتوظيف النصوص النثرية الجاهلي

بل إنه ، المعاصر عند النصوص الشعرية الجاهلية الفلسطينيلم يتوقف توظيف الشاعر 
فالتفت إلى النصوص النثرية بغية توظيفها في ، حاول أن يفيد من الموروث الجاهلي آامال

ضئيال نسبيا مقارنة مع النصوص  ومع أن توظيف النصوص النثرية الجاهلية يبدو، نصوصه
المعاصر  الفلسطينيدها في بعض المحاوالت، يظهر مدى إدراك الشاعر إال أن وجو، الشعرية

  .  إلمكانية االنتفاع بالتراث الجاهلي على اإلطالق

وال تختلف أشكال توظيف النصوص النثرية الجاهلية عن األشكال الشعرية التي سبق 
  :معاصر هيال الفلسطينيلعل أشهر األنواع النثرية التي تم توظيفها في الشعر و، بيانها

  .  الخطب الجاهلية -

 .الحكم الجاهليةواألمثال  -

  .  األقوال المأثورة -
  

  توظيف الخطب الجاهلية في الشعر المعاصر 

ما زالت الخطابة تتمتع بذات التأثير واألهمية التي عرفت بها، مما دفع بعض الشعراء 
خطبة  ،المعاصرونطينيون الفلسلعل من أآثر الخطب التي وظفها الشعراء و، لالنتفاع بإمكاناتها

  :  قس بن ساعدة اإليادي التي يقول فيها

، ليل داج، آٍت آت ووآل ما ه، من مات فاتو، عوا، من عاش ماتواسمعوا :  أيها الناس(
، أرض مدحاةو، وجبال مرساة، وبحار تزخر، نجوم تزهرو، سماء ذات أبراجو، نهار ساجو
، ال يرجعونوما بال الناس يذهبون ، ي األرض لعبراإن فو، إن في السماء لخبرا، أنهار مجراةو

  :انشد يقولو..) .،أم ترآوا فناموا، أرضوا فأقاموا

  للموت ليس لها مصادر         لما رأيت مواردا     

لة حيث صار القوم صائر        أيقنت أني ال محا      
)١(

  

قصيدة اشتق اسما لها من  الشاعر أحمد دحبور في:  فمن الشعراء الذين وظفوا تلك الخطبة
  :يقول فيها" عن الذي البد آت":  هيوالخطبة ذاتها 

  لنا الخير الذي في األرض 

  .  .األرَضو

                                                 
مطبعة مصطفى  .١ج .١ط .جمهرة خطب العرب في عصور العربية الزاهرة .)١٩٣٣( .صفوت، أحمد زآي  )١(

  .  ٣٦ – ٣٥ص  .مصر .الحلبي البابي
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  آل الثورات و

  الذي آت على آوآبنا و

 "البد آت 
)١(

  

وتحديدا في ، توظيف الشاعر للمضمون الفكري للخطبة واضحا في النص السابق ويبد
من المعاني الفلسفية التي تشد آثيرا من الشعراء  ووه، بد أنه سيأتيفكرة التسليم للقدر الذي ال

  .  إليها

  :  يقول الشاعر علي البتيريو

  تجّمل بثوب الشهيْد 

  ال تبك موت البياْنو

  فما فات مات 

  ما آان آاْنو

  ما بين عزف القذائف والشعر و

 ..  ينفض عن آتفيه غبار الهوانوها وطن يتعرى 
)٢(

  

يصبر نفسه  و، في النص السابق أن يواسي ذاته بالفجيعة التي حلت بفلسطينيحاول الشاعر 
د حد التفجع      ، على احتمال ما آانوعلى موت من مات من أهلها  ا عن د أن يبقى واقف ، ألنه ال يري

ل  و يم ليواصل العم ع األل اوز الواق اول أن يتج ا يح ذل وإنم ل ال ى يزي وان عن والتضحية حت اله
  .ة السابقة ما يتناسب والفكرة التي تؤرقه فوظفها في النصفوجد في الخطب، الوطن

  
  مثال الجاهلية في الشعر المعاصرتوظيف األ

انية      ى المصادر بالتجارب اإلنس رة  وتعّد األمثال من أغن ة والخب ا أصيال من    و، الحكم مكّون
عوب     ة بالش ة الخاص ات الهوي اتومكون ب    و، المجتمع ا الكت ت لن د حفظ ة  وق دونات العربي الم

فيها مصدرا  الفلسطينيالتي وجد الشاعر و، غير الجاهليةومثال الجاهلية مجموعات آبيرة من األ
  .  ورافدا خصبا لنصوصه المعاصرة، متجددا

ين التوظيف النصي سواء         الفلسطينيين قد تراوح توظيف الشعراء   و ا ب ة م ال الجاهلي لألمث
ل الجاهلي  بين التوظيف التناصي من خالل مضم    وأآان جزئيا أم آليا  ز    و، ون المث م يكن ترآي ل

                                                 
  .  ٥١٣ .بيروت .دار العودة .األعمال الكاملة، الوثاق الحرير .)١٩٨٣( .دحبور، أحمد  )١(
  .  ٣٦٥ص  .عمان .آتابكم .دم عربي لفطير صهيون .الشعر في جرش .)١٩٨٨.  (البتيري، علي  )٢(
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ال      ى نص األمث ي   ومضمونها بغض النظر عن المناسبة أ     والشعراء منصبا إال عل الشخصية الت
  .  غدا جزءا منهوأطلقت المثل إال ما ارتبط ذآره بصاحبه عرفا 

ده أمك  ":  من األمثال التي وظفها الشعراءو " رب أخ لك لم تل
)١(

،
 

د  ه الشاعر سميح     فق وظف
ة     سم في أحدى قصائده القا ر عن الغرب وطن    والتي يخاطب فيها محمود درويش ليعب النفي عن ال
  :فقال، الهموآيف يلتقي الغرباء فيصبحوا إخوة في الغربة و

  بدون سالم

  بدون آالم

  تقبل في عنقي قلب أمك 

  .).  ورب أخ لك( 

  ألقي بهمي على صدر همك

  نبكي ونضحكو

. .  في غربتين
)٢(

  

ل   يوظف الشاعرو ل   ":  علي فودة المثل الجاهلي القائ ل بالناب " اختلط الحاب
)٣(

ه      في نص ل
  :يقول فيه" غزالن الصحراء"بعنوان 

  في المقهى 

  تختلط األصوات.. يختلط الحابل بالنابل

  يختلط األحياء مع األموات 

  ها هم صحبي في المقهى

  هاهم يلتفون على طاولة الزهر

                                                 
 .دار المأمون للتراث .تحقيق عبد المجيد قطامش .١ط  .األمثال .)ه ٣٣٨ /١٩٨١( .ابن سالم الجمحي،  )١(

  .  ١٧٥ص  .دمشق
إذ أن لقمان رأى امرأة  ،.ويقال إن المثل للقمان بن عاد وأن له موضعا غير الموضع الذي يضعه الناس فيه

رب أخ لِك :  إنه أخي، فقال مستنكرا قولها:  لها عنه فقالتيعرفها وعندها رجل غريب في وضع مريب فسأ
  .  لم تلده أمِك

  .  ١٣٠ص  .، دار الحوار للنشرتغريبة إلى محمود درويش. جهات الروح .)١٩٨٤( .القاسم، سميح  )٢(
 . ٣١ص . بغداد. دار الشؤون الثقافية العامة. محمد جبار :جمع. األمثال. )ه٢١٦/ ٢٠٠٠( األصمعي،  )٣(

  .٢٩٨ص . األمثال البن سالم :انظرو
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وفي خاطرهم بعض الحسناوات
)١(  

 الذيالشاعر سميح القاسم في أحد نصوصه  المثل السابق ذاته واوظف الذين الشعراء ومن
  :  يقول فيه

  أمم شتى تحشر في بابل 

  ..  يختلط الحابل بالنابل

  ثمة آالت تصخب 

  ..أرض تتقلب

  حبلى تتوجع 

 ..  جبل يتصدع
)٢(

   

اعرين  و ال الش د آ را عن ل آثي ف المث ة توظي ف دالل م تختل ل إن األمث، ل د ب ام ق كل ع ال بش
  .  حافظت على آامل دالالتها المختزنة في وعي المتلقي

  
  توظيف األقوال الجاهلية المأثورة 

ار  و، هي تلك األقوال التي صدرت في مواقف جاهلية مشهودةو تناقلتها آتب التراجم واألخب
ا من النصوص الشعرية     ، فكتب لها من الخلود والبقاء ة المش  وآما ُآتب لغيره ومع  ، هورةالنثري

ال  ل        ، أن آثيرا من هذه المقوالت تحول إلى أمث ي قي المواقف الت ا ب ي مرتبط ا بق إال أن بعضا منه
  .  فيها أآثر من داللته آمثل

ذي قيلت            و ام ال ا بالحدث والسياق الع ى ارتباطه ي حافظت عل أثورة الت وال الم من هذه األق
دم        ، فيه ن شداد العبسي عن رة ب د عنت ى لسان وال اء العرب     "ا ما جاء عل ل  و -أغار بعض أحي قي

نهم    –طيئ  تاقوا إبال  وعلى عبس فأصابوا م وهم    ، اس بعهم العبسيون فلحق م    وفت ا معه اتلوهم عم ق
وه  ، عنترة يومئذ فيهمو ه أب رة   :  فقال ل ا عنت رة  ، آر ي ال عنت ا يحسن      :  فق د ال يحسن الكر إنم العب

دها بنسبه   و، أنت حر  وآر  :  فقال، الصّروالحالب  ه بع " ألحق
)٣(

ودة في      و،  ي ف وجد الشاعر عل
  :األقوال السابقة إمكانيات توظيف فنية خصبة فقال

                                                 
ص  .بيروت .المؤسسة العربية للدراسات والنشر .١ط .الغجري .األعمال الشعرية ).٢٠٠٣(. علي فودة،  )١(

٣٦٤  .  
 .عكا .منشورات مكتب األسوار .٢ج .ضوء جديد للقصر العتيق .ديوان الحماسة .)١٩٧٩( .القاسم، سميح  )٢(

  .  ١١٣ص 
 .بيروت .دار الثقافة .عبد الستار أحمد فّراج :تحقيق .األغاني .)م ١٠٣٥- ه ٣٥٦(. لفرجاألصفهاني، أبوا  )٣(

  .٢٣٧ص  .٨ج  .١٩٦٠
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  ها أنا ذا بين يديك . .  يا وطني

  أبكي شحوب ساعديك 

  ال عليك :  أقول

  بعد أن رأيت في الليل نجوم الظهر

  آر . .  يا وطني المقهور

 أنت حّروآّر 
)١(

  

ا     رة     لقد وجد الشاعر في الحدث الجاهلي تقاطع ة عنت ه وعبودي ين احتالل وطن في ظل   و، ب
ورة           ه للخالص إال بث وطن ال يجد الشاعر سبيال ل ذا ال ا   ، صولة والقهر الذي يعيشه ه نهض له ي

   .  الوطن يجزى بها حرية آما نال عنترة بكّره حريته

دا أمر  واليوم خمر ":  من نماذج األقوال التي ارتبطت بأصحابهاو ول     ، "غ ذا الق اد ه فال يك
القيس الذي تشير األخبار إلى أنه  ئر حتى يستدعي معه بالضرورة خبر الشاعر الجاهلي امريذآ

ي صغيرا   ":  أسد والده جاءه الخبر فقال مقولته المشهورة  ولما قتلت بن ه   ، ضيعني أب ي دم وحملن

" غدا أمرواليوم خمر ، ال سكر غداواليوم  وال صح، آبيرا
)٢(

   .  فذهبت مقولته مثال، 

دا  "المعاصرين عبارة امرئ القيس الفلسطينيين آثير من الشعراء وقد وظف  اليوم خمر وغ

" أمر
)٣(

ة بعضهم مدرك أنها من األمثا، التي أصبحت بعده مثال  ه    ، ل الجاهلي بعض اآلخر دفع وال
  .  مناسبتها الجللوتوظيفها شهرة قائلها إلى 

دين المناو ة الشاعر عز ال ذا القول وا ه ذين وظف ي قصيدتهمن الشعراء ال المقهى " صرة ف
ين فعل   و" الرمادي القضية التي يحاول الشاعر صرف األنظار إليها من خالل خلق المفارقة ما ب

ة       الفلسطينيفعل الشاعر والشاعر الجاهلي  تثارة هم ة الس المعاصر؛ هي تنبيه المتلقي في محاول
ع اإلنسان ال  ، العيش في الوهموالعبث و والعربي المنصرف لله ي يتطلب بالضرورة    ألن واق عرب

  :  حيث يقول .  االنتقال إلى مرحلة العملواليقظة 

  في آؤوس الشاي حمراء 

  في لون الخطبو

                                                 
ص  .بيروت .المؤسسة العربية للدراسات والنشر .١ط .الغجري .األعمال الشعرية ).٢٠٠٣(. علي فودة،  )١(

٣٦٢  .  
  .  ١٤ص   .القاهرة .دار المعارف .٤ط .لالفض محمد أبو:  تحقيق .الديوان .امرؤ القيس ابن حجر،  )٢(
ص   . بيروت .دار الرائد العربي .تقديم إحسان عباس. أمثال العرب .) ه١٩٨١/١٧٨( .الضبي، المفضل  )٣(

  .  ٥٢٦ص  .مجمع األمثال  وانظر الميداني،.  ١٢٧
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  ..  ها هنا أدفن يأسي

  يا غرباء . .  غداو. .  أقول اليوم خمرو

  اسكتوا يا غرباء

  ارقصوا يا غرباء

 ..  فوراء الثأر منا خطباء
)١(

  

رحيم عمر مع     و د ال ا جاء في النص السابق       يشترك الشاعر عب اختالف في   ، مضمون م ب
  :  فيقول، الصياغة

  أنت تفرُّو. أعدوه حسر مصير

  في ناظريك عذابات جيل يصّرو

  أين المفرُّ ولعنُتك آيف 

  اليوم أمُر وه

  اليوم أمُر وه

..  وجهد لياليك شعر وخمُر
)٢(

  
  

  الخاتمة

ي       وروث النص ف الم ة توظي دت تقني اهلي   –غ عر ا   –الج ي الش ر   ف ي المعاص ن لعرب م
ة ، األساليب التي استهوت آثيرا من الشعراء المعاصرين ، فأقبل آثير منهم عليها بأشكالها المختلف

ة    اهلي التعبيري نص الج درة ال ام بق ي ت ن وع د  و، بعضهم صادر ع اب التقلي ن ب ج م بعضهم ول
ى  خاص بالشاعر   واٍع للمخزون التراثي الجاهلي ال  من تسرٍب الوأ، للتجارب الريادية الناجحة إل

  .  نصوصه الشعرية المعاصرة

ي    و ف الفن ن التوظي د م يب األس ة بنص عرية الجاهلي وص الش ت النص عرحظي ي الش  ف
، مقارنة بالنصوص النثرية الجاهلية التي اقتصر توظيفها على بعض أجزاء   المعاصر الفلسطيني
ة   ارتبطو، األقوال الجاهلية المأثورةونزر يسير من األمثال و، الخطب توظيف النصوص الجاهلي

ان بشهرة صاحبها        –شعرا ونثرا  – ر من األحي ذي قيلت      وفي آثي دار حضور الحدث ال ه  مق في
   .  بها الشاعر المعاصر يحظىهذا آله مبني أساسا على مقدار الثقافة التي و، اشتهارهو

                                                 
. وي للنشر والتوزيعدار مجدال .١ج . المقهى الرمادي، األعمال الشعرية. )٢٠٠٦(. المناصرة، عز الدين  )١(

  .  ٦٣ - ٦٢ص  .عمان
  .  ٤١- ٤٠ص  .لكتاب العربيدار ا .١ط . هارب من حلمه، أغنيات للصمت .)١٩٦٣( .عمر، عبد الرحيم  )٢(
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ي  التي تشكل آليات التوظ فهي تلك، توظيفي النصي التي عالجها البحثأما أنماط ال ، يف الفن
ي  :  فإن البحث نظر إليها في ثالثة أنماط هي ي   ، التوظيف النصي الكل ، والتوظيف النصي الجزئ

ي و ف التناص ارة  ، التوظي ع إش ريعةم عرية       س اوين الش ي العن ة ف ف النصوص الجاهلي لتوظي
ة في          و، المعاصرة ات التوظيفي ي التفت أصحابها لإلمكاني محاولة توضيح التجارب الشعرية الت

  .صوص النثريةالن

ا و رن ظهوره ن أن يقت ي يمك كاليات الشعر المعاصر الت ن إش ة توظيف النصوص  م بتقني
كالية الغموض  ة إش ا    و، الجاهلي اعر المعاصر نصوص تدعي الش دما يس كالية عن ذه اإلش رز ه تب
تمكن من التواصل مع النص          إلى جاهلية تحتاج من المتلقي  در من االطالع لي ى ق ، أن يكون عل

ين يعموأ اعر ح ى د الش ورة إل ة مغم دودوتوظيف نصوص جاهلي ى و، ذات حضور مح ا عل هن
ة     وص الموظف ة النص در حاج اعر أن يق ى االش وامش أ   إل وء لله الل اللج ن خ يح م  ولتوض

ه في أشعارهم   ومن النص الجاهلي  فلسطينوقد أفاد الشعراء في ، الشروحات التقديمية ، انتفعوا ب
  .  أجادوا في توظيفه في قصائدهمو
  

  المراجعوالمصادر 

ّراج :تحقيق .األغاني). ١٩٦٠( .)ه ٣٥٦ت(. الفرجواألصفهاني، أب - دار  .عبد الستار أحمد ف
  .بيروت .الثقافة

ار :  جمع .األمثال). ٢٠٠٠( .) ه ٢١٦ ت(. عبد الملك بن قريب، األصمعي - دار  .محمد جب
  .بغداد .العامة الشؤون الثقافية

ي المعاصر   المضامين  .)١٩٩٠( .يوسف، صبيحوأب - وزارة  .١ط .التراثية في الشعر األردن
  .  عمان .الثقافة

 .)ت.د( . القاهرة .دار المعارف .٤ط .الفضل ومحمد أب  :تحقيق .الديوان .امرؤ القيس -

  .  عمان .منشورات آتابكم. الشعر في جرش .)١٩٨٨( .علي، البتيري -

زي  - ق تح .٢ط .  شرح القصائد العشر  .)ه ٥٠٢ت(. الخطيب ، التبري اوة  :قي دين قب  .فخر ال
  .  حلب .دار األصمعي

دار  .تحقيق عبد المجيد قطامش .١ط  .األمثال .)١٩٨١( .)ه ٣٣٨ ت( .ابن سالم الجمحي، -
  .دمشق .المأمون للتراث

 .  ١١٢-٧٩  .)٣(٢٥. مجلة عالم الفكر . "العنونةوالسيموطيقا "). ١٩٩٧( .جميل، حمداوي -

   .بيروت.  دار العودة .شهادة باألصابع الخمس، كاملةاألعمال ال .)١٩٨٣( .أحمد، دحبور -

ي المعاصر       ). ١٩٩٧( .علي عشري، زايد - ة في الشعر العرب  .استدعاء الشخصيات التراثي
  .القاهرة .دار الفكر العربي
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ي عشري   - راث في شعرنا المعاصر      ).١٩٨٠( .زايد، عل ص  .)١(١  .فصول  .توظيف الت
٢٢١-٢٠٢  . 

 .  بيروت .دار العلم للماليين .٤ط .األعالم .)١٩٧٩(.  خير الدين، الزرآلي -

ومفيل - ون، س ة .التناصية). ١٩٩٦( .لي ات  :ترجم ل البرآ ات .وائ ص . ٦م ، ٢١ج . عالم
٢٥٨ - ٢٣٣  . 

   .  )١٩٦٤( .بيروت .دار مكتبة الحياة .محمد بديع شريف.  المية العرب  .الشنفرى -

 .  بيروت .دار المشرق .٣ط .المشعراء النصرانية قبل اإلس .)١٩٦٧( .لويس، شيخو -

رن العشرين   .)١٩٩٤(. راضي صدوق، - ة   .١ج .١ط .ديوان الشعر العربي في الق دار آرم
  .  ، روماللنشر

اط للكتب    .٤ج .موسوعة الشعر العربي .)١٩٧٤(. إيليا، حاويو .صفدي، مطاع - شرآة خي
  .  النشر، بيروتو

ة الزاهرة  جمهرة خطب العرب في عص     .)١٩٣٣( .أحمد زآي، صفوت - ، ١ط  .ور العربي
  .  مصر  .مطبعة مصطفى البابي الحلبي

رب .)١٩٨١( .) ه١٧٨ت (الضبي، المفضل  - ال الع اس .أمث ان عب ديم إحس د ، تق دار الرائ
 .بيروت، العربي

بي - ل، الض ليات .) ه ١٧٨ ت( .المفض ق. ٦ط . المفض اآر :  تحقي د ش الم  و ،أحم د الس عب

  .  بيروت .هارون

لطفي  و ،درية الخطيب :  تحقيق .شرح األعلم الشنتمري .الديوان). ١٩٧٥( .طرفة بن العبد -
 .دمشق .مجمع اللغة العربيةمنشورات  .الصقال

  .  بيروت .دار العودة .١ط .الليل والفرسان .انقديوان فدوى طو . )١٩٧٨(. فدوى، طوقان -

  .  العربيدار الكتاب  .١ط  .هارب من حلمه، أغنيات للصمت .)١٩٦٣( .عبد الرحيم، عمر -

دي   وعمر - ديوان  .  )١٩٨٠( .بن معد يكرب الزبي ق  .ال ان    :تحقي ة   .هاشم الطع وزارة الثقاف
   .بغداد .اإلعالم العراقيةو

د - اء، عي عر  .)٢٠٠٣( .رج ة الش ر  ، لغ ي المعاص عر العرب ي الش راءة ف أة  .١ط .ق منش
 .  اإلسكندرية .المعارف

  .  بيروت .الجيل دار .ديوان الصعاليك .)١٩٩٢( .فرحات، يوسف شكري -

ودة،علي - عرية  ).٢٠٠٣(. ف ال الش ذئب ، األعم واء ال ات   .١ط .ع ة للدراس ة العربي المؤسس
  .  بيروت .والنشر
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   .رعقآفر  .دار الهدى.  ٤ج .١ط .األعمال الكاملة .)١٩٩١( .سميح، القاسم -

  .  الالذقية .دار الحوار للنشر .جهات الروح .)١٩٨٤( .القاسم، سميح -

منشورات مكتب   .ضوء جديد للقصر العتيق .٢ج .ديوان الحماسة .)١٩٧٩( .سميح، القاسم -
 .  عكا .األسوار

 .عمان .دار الجليل للنشر .١ط .سربية الصحراء .)١٩٨٥( .سميح، القاسم -

د والقرشي، أب  - رن  (. زي رة أشعار العرب   .  )١٩٨٦( ).ه٤آخر الق ق تح .٢ط. جمه د : قي محم
 . دمشق .دار القلم .علي الهاشمي

ي،القير - يق  وان ن رش عر   ). ١٩٦٣( ).ه٤٥٦ت ( .اب ن الش ي محاس دة ف دهوه آدابوالعم  .نق
   .القاهرة. محمد محي الدين  :تحقيق

ة  .١ط. علم النص  . )١٩٩١( .آريستيفا، جوليا - ؤاد الزاهي  : ترجم ال  .ف  .المغرب  .دار توبق
 .  ٧٩ص 

 . معهد المخطوطات نشرة  .حسن آامل الصيرفي:  تحقيق .ديوانه ).١٩٧١(. المثّقب العبدي -
   .القاهرة .جامعة الدول العربية

در  - ود، حي ر      .)٢٠٠١(. محم اهد األخي وال الش ن أق عرية، م ال الش ة  .١ط .األعم المؤسس
  .  بيروت .العربية للدراسات والنشر

دين، المناصرة - عرية. )٢٠٠٦(. عز ال ال الش عودار مجدالوي للنشر  .٢ج  .األعم  .التوزي
 .  عمان

ورات دار ال - ب المصريةمنش ذليين .)١٩٩٥. (كت وان اله ب  .٢ج .٢ط . دي ة دار الكت مطبع
  .  القاهرة .المصرية

ل ، الموسى - ة المعاصرة      " .)١٩٩٩ ،نيسان (. خلي اع في القصيدة العربي ة القن الموقف   ".بني
  .  ٥٦ص  .)٣٣٦(، األدبي

داني، أب  - ال .)ـه٥١٨ /١٩٨٧(. الفضلوالمي ع األمث ق٢ط  .مجم د أب :، تحقي  .فضلال ومحم
  .بيروت .دار الجيل

ون - ن ميم رب  .)ه ٥٨٩ /١٩٩٩( .اب عار الع ن أش ب م ى الطل د  .١ط .منته ق محم تحقي
 .بيروت .دار صادر .طريفي


