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الملخص
هدفت هذه الدراسة إلى الكشف ع موا

الزناص :األدبي ،والديني في شعر وليد الصراف،

وبيا القيمة الجمالية ،والفنية للزناص في أشعاره ،وللوصول إلى هذا الهدف فقد زناول الباحث
ديوا الشاعر الصراف،الموسوم بـ (ذاكرة الملك المخلوع) ،وبعضا م قصائده الشعرية المزناثرة في
الدوريات ،والمواقع االلكزرونية ،ثم قام الباحث بزحليل زلك النصوص األدبية الواردة في مأثورات
الشاعر الصراف وأعماله ،م

حيث :زناصها مع الموروث األدبي والديني في الزراث العربي:

قديمه ،وحديثه ،وزم زوضيح زلك الزناصات ،وكيفية زداخلها ،وزعالقها مع النصوص األخرى ،وبيا
جماليات زلك النصوص ،وبالزحديد فإ

هذه الدراسة زحاول أ

زجيب ع

األسئلة اآلزية :ما

مظاهر الزناص األدبي والديني في شعر وليد الصراف؟ ،وما القيمة الفنية والجمالية للزناص في
شعر وليد الصراف ؟
وقد ازبع الباحث المنهجية الوصفي ،الزحليلي؛ للكشف ع

زلك الزناصات لدى الشاعر

الصراف ،وبيا القيمة الجمالية والفنية في أشعاره.
وقد اشزملت الدراسة على أربعة فصول ،زضم

الفصل األول :المقدمة ،ومشكلة الدراسة

وأسئلزها ،وأهداف الدراسة ،وأهميزها ،وحدود الدراسة ،ومص لحازها ،ومنهجية الدراسة .أما الفصل

ط

الثاني :فزناول مفهوم الزناص عند النقاد العرب والغرب :قديما ،وحديثا ،أما الفصل الثالث :فزناول
الزناص األدبي ،م حيث الدراسة الفنية والجمالية ،وأما الفصل الرابع فقد بحث الزناص الديني ،م
حيث الدراسة الفنية والجمالية ،وخلصت الدراسة إلى الخازمة ،الزي اشزملت مجموعة م النزائج
المسزخلصة م الدراسة ،والزي قد زفيد الدارسي  ،والباحثي  ،وذوي االخزصاص ،وانزهت الدراسة
بسرد قائمة المصادر والمراجع.
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Abstract
The study aims at revealing intertextuality; religious and literary in Waleed
Al Sarraf`s poetry, stating the beauty and art value in his poetries. In order
to gain such purpose, the researcher examines Al Sarraf designated
collection of poetries; "Thakerat Al Malik Al Makhlou`", and some of his
poems scattered in poetics periodicals and Websites. Then the researcher
analyzes those literary texts mentioned in Al Sarraf`s quotes and writings in
respect of their intertextuality with religious and literary inheritable in
Arabic tradition; the ancient and modern, where intertextuality and the way
of texts interaction have been explained, and how they interrelated with
other texts, also states the beauty of such texts. The study has specific
attempt to answer the following questions: What are the facets of religious
and literary intertextuality in Waleed Al Sarraf`s poetry? What are the art
and beauty value of intertextuality in Waleed Al Sarraf`s poetry?
Furthermore, the researcher follows the analytical and descriptive approach
to reveal such intertextualities of Al Sarraf, and to demonstrate the beauty
and art value in his poetries.
The study includes four chapters; the first one covers the introduction, the
study problems and questions, study purposes, their importance, study
limits, related concepts and study approach. Whereas the second chapter
addresses the identification of intertextuality for Arab and West critics; at
ancient and modern times, as the third one examines the literary

ك

intertextaulity in terms of the beauty and art value, and the forth chapter
deals with the beauty and art aspects of the religious inertextuality. The
study ends with the conclusion which encloses set of study abstracts that
might be beneficial for other researchers whom are specialists, and finally
listing the references and resources.
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المقدمة:
يبدو أ اإلحساس بظاهرة الزناص الفنية كا موجودا منذ وقت مبكر عند النقاد والمبدعي  ،إذ
زرددت بعض المقوالت الزي زشيد بعملية زداخل النص على ٍ
نحو م األنحاء ،ويرى صاحب العمدة
اب رشيق في هذا السياق -أ مقولة اإلمام علي (رضي اهلل عنه) ( :لوال أ الكالم يعاد لنفد)
(العسكري ،)246 ،1989 ،زقعُ في صميم فكرة الزناص ،وهي مقولة فنية الما رددها عنزرة ب
شداد في قوله:
هل غادر الشعراء من متردم

أم هل عرفت الدار بعد توهم
(اب شداد)681 ،6991 ،

وال شك أ

النقد العربي القديم قد زنبه إلى ظاهرة الزناص ،دو أ

يسميها ،وعبَّر عنها

بمص لحات أخرى مثل :الزضمي  ،واالقزباس ،والسرقات ،وغير ذلك.
وم هنا رأى (الوعبي) أ مفهوم الزناص ليس جديدا في الدراسات المعاصرة ،وانما هو
موضوع له جذور في الدراسات النقدية الشرقية والغربية ،ولك

بزسميات ومص لحات أخرى،

فاالقزباس ،والزضمي  ،واالسزشهاد ،والقرينة ،والزشبيه ،والمجاو ،والمعنى ،وما شابه ذلك في النقد
العربي القديم ،هي مسائل أو مص لحات زدخل ضم مفهوم الزناص في صورزه الحديثة ،إال أ
مفهوم الزناص المعاصر قد زشعب وزعمق وازسع بحيث احزوى هذه المص لحات القديمة وزجاووها
وأضاف إليها عناصر جديدة وموضوعات زناصية كثيرة ،انظر (:الوعبي.)69 ،1222 ،
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والزناص مص لحا ُيعد م المص لحات الزي شاعت في السزينيات م القر المنصرم ،وظهر

كما يشير أغلب الدارسي على يد الباحثة البلغارية ( )J.Kristevaفي عام  ،1966انظر( :خير
بك.)141،1986 ،
ويرى (خليل موسى) " أ الزناص هو زشكيل نص جديد م نصوص سابقة ،أو معاصرة زشكيال
وظيفيا ،فيغدو النص المزناص خالصة لعديد م النصوص" (البادي.)19 ،1229 ،
ويعد الزناص ظاهرة م الظواهر الفنية في الشعر ،ذات الزأثير الكبير في الزشكيل الجمالي
على النص األدبي ،إذ يعاد م خالل الزناص ،اكزشاف الماضي ،و قراءزه في ضوء الحاضر،
واعادة زكوينه م جديد على وفق رؤيه شعرية زمزص المحموالت الداللية الموروثة لزكشف ع
ال زجربة الشعرية وخصوصية مبدعها في زعبيره ع الواقع ،بكل ما يحمله م أبعاد ذازية وحضارية
وانسانية.
كثير ،وعرضوا لها في كثير م مؤلفازهم ،وا
ا
إ نظرية الزناص باب واسع زكلم فيها النقاد
عودة الشاعر إلى الماضي ال زعني بأي حال عجو الشاعر أو كسله أو جموده ،بل زعني االسزفادة
م هذا الزراث واعادة بنا ئه على وفق رؤية فنية وفكرية جديدة زراعي مز لبات الشعر الحديث .وقد
بروت ظاهرة الزناص الديني واألدبي في شعر الصراف بشكل الفت ،وبزوظيف فني وعالئقي
اسزرعى نظر الباحث لدراسزه.
والشاعر وليد الصراف م الشعراء المعاصري  ،وا

ريقزه واضحة في الشعر العمودي ضل

مواكب عليها ،وله ديوا اسمه ( ذاكرة الملك المخلوع ) صدر عام 2000م ،ع دار الشؤو
الثقافية العامة ببغداد ،وله عديد م القصائد المنشورة في مجالت أخرى ،وهو يموج بي الحديث
والقديم م خالل رح مشاكل وقضايا مهمة في المجزمع المعاصر.
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مشكلة الدراسة وأسئلتها :
زعــد ظــاهرة الزنــاص ظــاهرة إشــكالية لــدى النقــاد والدارســي العــرب المعاص ـري  ،فمــنهم م ـ يردهــا
إلــى الز ـراث النقــدي العربــي القــديم ،ومــنهم م ـ ي ارهــا حديثــة المنشــأ بــدأت مــع النقــد الغربــي الحــديث.
وهـذه الد ارســة زحـاول الكشــف عـ جــذور هــذه اإلشـكالية ،وزبــي أصـولها النقديــة والمعرفيـة مـ خــالل
اإلجابة على األسئلة اآلزية:
 -1ما مظاهر الزناص األدبي والديني في شعر وليد الصراف ؟
 -1ما القيمة الفنية والجمالية للزناص في شعر وليد الصراف ؟

أهداف الدراسة :
 -1الوقوف على الزناص األدبي والديني في شعر وليد الصراف.
 -1بيا القيمة الجمالية واألدبية للزناص في شعر وليد الصراف.

أهمية الدراسة :
زكم أهمية الدراسة في مايأزي:
 -1أهمية الشاعر وليد الصراف ،ومكانزه الشعرية بي جيل الشعراء المعاصري .
 -2رفد المكزبة العربية بدراسة مزخصصة في مجال نقد الشعر ،علما أ هذه الدراسة هي األولى
حول الزناص األدبي والديني في شعر وليد الصراف.
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حدود الدراسة :
زقوم هذه الدراسة على نماذج مخزارة م قصائد وليد الصراف:
 -1ديوا الشاعر وليد الصراف (ذاكرة الملك المخلوع) بغداد ،دار الشؤو الثقافية العامة2000،م.
 -2بعض قصائده الشعرية المنشورة في عديد م المجالت والمواقع اإللكزرونية.

محددات الدراسة:
زكم محددات الدراسة في قلة الدراسات السابقة ذات الصلة الوثيقة بموضوعها .

مصطلحات الدراسة:
 -1الزناص لغة  " :نصص َّ :
ص الحديث ي ُنصه نصا :رفعه .وكل ما
فعك الشيء .ن َّ
النص  :ر ُ
ص للحديث م الوهري أي أرفع له
ص .وقال عمرو ب دينار :ما أريت رجال أن َّ
أُظهر ،فقد ُن َّ
صت الظبيةُ جيدها :رفعزه"
ص الحديث إلى فال أي رفعه ،وكذلك نصصزُه إليه .ون َّ
وأسند .يقال :ن َّ
(اب منظور ،6981 ،باب نصص).
 -2الزناص اص الحا " Kristevea :كل نص يزشكل م زركيبة فسيفسائية م االسزشهادات،
وكل نص هو زحويل ،أو امزصاص لنصوص أخرى " (الوعبي.)61 ،1222 ،
 -3الزناص(  " :) Roland Barthesإ

كل نص هو

نسيج م

االقزباسات واإلحاالت

واألصداء م اللغات الثقافية السابقة أو المعاصرة الزي زخزرقه بكامله" (المديني.)621 ،6981 ،
 -4الزناص الديني " :ونعني بالزناص الديني زداخل نصوص دينية مخزارة ع

ريق االقزباس أو

الزضمي م القرآ الكريم أو الحديث الشريف أو الخ ب أو األخبار الدينية ،مع النص األصلي"
( الوعبي.)73 ،1222 ،

5

شعر
ا
5ـ -الزناص األدبي" :ونعني بالزناص األدبي زداخل نصوص أدبية مخزارة ،قديمة أو حديثة،
المبدع الجديد بحيث زكو منسجمة وموظفة ودالة قدر اإلمكا على الفكرة الزي
أو ا
نثر مع النص ُ
المبدع الجديد " (الحمداني.)79 ،1262 ،
ير ُ
يد أ يعبر عنها ُ
أفكار م نصوص أخرى ،ع
ا
أدبي
زعريف إجرائي للزناص :هو أ يزضم
ٌ
نص ٌ

ريق االقزباس،

أو الزضمي  ،أو اإلشارة أو ماشابه ذلك ،فزدمج هذه النصوص واألفكار وزخرج بنص جديد واحد
مزكامل له اسزقالليزه ورؤيزه الفنية الخاص به.

منهجية الدراسة:
زنهج هذه الدراسة المنهج الوصفي في وصف ظاهرة الزناص في شعر الصراف ،والمنهج
الزحليلي الذي يقوم على زحليل المحزوى (المضمو ) للوقوف على جماليات زوظيفها في شعره.

الطريقة واإلجراءات:
زقوم الدراسة بوصف القصائد المخزارة للشاعر وليد الصراف ونقدها وزحليلها ،الزي ين بق
عليها مفهوم الزناص ،والمبينة في حدود الدراسة.
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الفصل الثاني
اإلطار النظري والدراسات السابقة

التناص:
المبحث األول:
ّ
 -1كيف نظر القدامى إلى مثل هذه التداخالت في النصوص.
الغربي الحديث.
التناص في النقد
-2
ّ
ّ
التناص.
تلقى النقاد العرب المحدثون
ّ
 -3كيف ّ
المبحث الثاني :سيرة الشاعر وليد الصراف.
المبحث الثالث :الدراسات السابقة.
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التنــــــــــــــــاص:
المبحث األول:
ّ
أولا  :كيف نظر القدامى إلى مثل هذه التداخالت في النصوص:
في الحقيقة ،وم خالل البحث والزدقيق لم نجد كلمة زناص واردة في مؤلفات النقاد العرب
القدماء ،بل وجد م فضاءازها ومدلوالزها ب ريقة أو بأخرى ،ومنها على سبيل المثال ما اص لح
عليه عندهم بالسرقات ،أو االنزحال ،أو المحاكاة ،واالقزباس ،والزضمي  ،والمعارضات ،فهذه أيضا
زعد زداخال بي النصوص ،لكنها م نوع خاص ،ليست بالمفهوم الحرفي الذي

رحه أصحاب

مص لح الزناص ،انظر(:العمري.)68 ،1223 ،
وا المززبع لمفهوم الزناص ونشأزه في النقد العربي ،يجده مص لحا جديدا لظاهرة أدبية ونقدية
مؤخر؛ وا البحث الدقيق في
ا
ث لم يعرف هذا المص لح إال
قديمة ،حي ُ

بيعة المؤلفات النقدية

العربية القديمة يع ينا صورة واضحة لوجود أصول هذه القضية ،لكنها زحت مسميات أخرى،
وبأشكال زقزرب م مص لح الحديث ،وا الزناص مفزاح لقراءة النص ،لفهمه ولزحليله ،ولزفكيكه،
واعادة زركيبه ،لمعرفة كيف زم إنزاج الخ اب ،وسعيا لوقف نويف الزشويش ،ولو في ن اق
محدود ،انظر ( :المديني.)99 ،6983 ،
وقد عد مص لح الزناص من لقا أساسيا لزحويل الزصورات النقدية الزي نظرت إلى النص
محصور في ذازه ،فالزفكير في الزناص يفزح مجاال
ا
األدبي م واوية سكونية ،زعده نسقا لغويا
لوجود مسارب زقوض مبدأ نقاء النص اإلبداعي ،وزهدم عولزه ،فيبنى النص بعد ذلك وفق مبدأ
الزداخل مع غيره م األنساق النصية وغير النصية ،ناهيك ع زدعيم حوارية النص بناء على
مرجعيزي  :األولى فكرية ،والثانية جمالية ،انظر( :الزمارة ،1221 ،موقع إلكزروني).
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ويرى الجعافرة أ مفهوم الزناص ليس جديدا كل الجدة ،بل له جذور راسخة في زراثنا النقدي
القديم ،وا

القدماء قد انزبهوا إليه ،وأشاروا إلى هذه المص لح الذي أصبحت ذات خ ر في

الدراسات النقدية الحديثة ،انظر(:جعافرة.)63 ،1227 ،
ويالحظ أ

نقادنا القدماء قد انزبهوا عند دراسزهم للخ اب الشعر إلى ظاهرة زداخل

النصوص ،وزراكمها فوق بعضها بعضا ،وكا

همهم هو الوقوف على مدى أصالة األعمال

المنسوبة إلى أصحابها ،ونقائها مما ال يعبر ع شاعرية صاحبها ،ومقدار ما حوت م الجدة
واإلبداع ،أو مقدار ما يدي به أصحابها لسابقيهم م الشعراء م حيث الزقليد واإلزباع ،انظر:
( بانة.)7 ،6981 ،
ومما يدعم هذه اآلراء ما ورد على لسا األديب اب المقفع (621ه)؛ إذ اشار إلى الزداخل
بي النصوص ،وذلك عنـدما وصف حالة المنـشـئ وهـو يـكـزـب نـصـه ،فهـو يصوره " كصاحـب
فـصـوص وجـد ياقـوزا ووبـرجـدا ومرجانا ،فنظمه قالئد وسمو ا وأكاليل ،ووضع كل فص موضعه،
وجمع إلى كل لو شبهه وما يويده بذلك حسنا ،فسمي بذلك صانعا رفيقا ،وكصاغة الذهب
والفضة ،صنعوا منها ما يعجب الناس م الحلي واآلنية ،وكالنحل؛ وجدت ثمرت أخرجها اهلل
يبة ،......فم جرى على لسانه كالم يسزحسنه أو ُيسزحس منه ،فال يعجب اعجاب المخزرع
المبزدع ،فإنه اجزناه كما وصقا ،انظر ( :اب المقفع ،د.ت ،ج.)67 ،6
ويوافق هذا الفهم ما رآه الجاحظ (111ه) م أ الشاعر مهما جاء بزشبيهات عجيبة غريبة فال
بد أ يكو قد اسزوحاها م شعراء سابقي  ،مسزعينا بألفاظهم ومعانيهم ،فيجعل م نفسه شريكا
لهم فيها ،انظر( :الجاحظ،6919 ،ج.)766 ،7
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كما ظهرت مص لحات أخرى في الحقل البالغي ،زشير إلى الزناص ،وزمثل له :كالزضمي ،
واالقزباس ،والزضمي

رك

م

أركا

البالغة العربية العديدة ،وما قيل في الزضمي

كم هائل

ومكرر ،فمعظم البالغيي زحدثوا عنه ،وال يكاد مؤلف في البالغة العربية يخلو م الحديث عنه أو
اإلشارة إليه ،وقد خزل مفهوم الزضمي باالقزباس عند كثير منهم ،لذلك ال غرابة عند الحديث عند
الحديث ع الزضمي أ يكو الحديث ع االقزباس أيضا.
مباشر،
ا
فـــ'' التضمين ''  -مثال  -يحصل بي نصي شعريي  ،إذ ززجلى فيه القصدية زجليا
فيشار إلى النص الغائب باقز اع جوء م البيت الشعري ،أو البيت بكامله ،أو أكثر م بيت.
فقد عرف الرماني (782هـ ) الزضمي بقوله ( :زضمي الكالم هو حصول معنى فيه م غير ذكر
له باسم أو وصف أو عبارة عنه)( الرماني ،د.ت ،) 92 ،كما قسمه إلى قسمي :
أوال :قسم يدل عليه داللة اإلخبار.
ثانيا :قسم يدل عليه داللة المقياس ،ثم مثل لألول بذكرك اسم المفعول ،فيزضم اسم الفاعل
ومسق  ،..أما الثاني فقد حصره في كزاب اهلل دو غيره م الكالم ،إذا
كمكسور ومنكسر ،وساق ُ
افزرضت أ كالم اهلل ال يخلو م الزضمي ( ،نفسه ،د.ت.)91 ،
وعرف اب رشيق (217هـ ) الزضمي بقوله ( :فأما الزضمي فهو قصدك إلى البيت م
الشعر أو ش ره ،فزأزي به في آخر شعرك أو في وس ه كالمزمثل)(القيرواني ،6988،ج.)322 ،1
إال أ اب رشيق يخل بي الزضمي وبي السرقات ،إذ عده عي السرقة في مواضع مخزلفة م
كزابه ،فيعرفها بقوله( :السرقة أخذ بعض اللفظ أو بعض المعنى كا ذلك لمعاصر أو قديم )،
(نفسه .)6221 ،فعد االص راف ،والمواردة ،والموافدة ،واالهزدام ،والنظر ،والمالحقة ،م السرقة
المحمودة ،أو الزضمي المقبول ،أما االنزحال ،واالدعاء ،واإلعارة ،والقضب ،والزلفيق ،والزركيب
فعدها اب رشيق م السرقة المذمومة.
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أما الومخشري (178هـ ) فقد أيد فكرة الزضمي  ،وذلك حينما ذكر أ العرب ( شأنهم أ
يضمنوا الفعل معنى فعل آخر ،ف ُي ْجرونه مجراه ،ويسزعملونه اسزعماله ،مع إرادة معنى
المزضم )(الومخشري،د.ت ،ج ،)788 ،1ثم يبي

الهدف م

ذلك إذ يقول( :إع اء مجموع

زع ُد عيناك
معنيي  ،وذلك أقوى م إع اء معنى ،أال زرى كيف رجع معنى قوله زعإلى( :وال ْ
عنهم..اآلية) الكهف 18:إلى قولك :وال زقزحم عيناك مجاووزي إلى غيرهم( ،نفسه ،)788،ويفهم
م هذا أ الومخشري يرى فائدزي للزضمي األولى :هي اخزوال معنيي في لفظ واحد ،م شأنه
أ يقوي المعنى ،ويويده رجاحة ،واألخرى :هي اإليجاو ،واخزوال األلفاظ ،م غير إخالل بالمعنى،
وهذه ميوة م ميوات القرآ الكريم البالغية.
أما اب األثير(173هـ ) فهو يوافق على اسزخدام الزضمي الحس  :وهو( الذي يكزسب به
الكالم الوة فهو أ يزضم اآليات واألحاديث النبوية ) ،وذلك يرد على وجهي  ،أحدهما :زضمي
كلي :هو أ يكو زذكر اآلية والخبر بجملزها .أما الزضمي الجوئي( :فهو أ زدرج بعض اآلية
والخبر في ضم الكالم ،فيكو جوءا منه)(اب األثير .)183 ،6998،كما زحدث ع زضمي
الشعر ،فقال (:هو أ يضم الشاعر شعره والناثر نثره كالما آخر لغيره ،قصدا لالسزعانة على
زأكيد المعنى المقصود ،ولو لم يك ذلك الزضمي لكا المعنى زاما) (نفسه.)189،
أما حاوم القر اجني ( 182ه) فيؤيد عملية اال الع على آثار فكر اآلخري  ،م  :نظم،
ونثر ،وزاري  ،ضم

معايير العمل األدبي ،وهذه المعايير ززخذ سبيلها إلى النص بعد المرور

بآليات معينة ،مثل :الزحوير ،والزصريف ،والزغيير ،والزضمي  ،انظر (:القر اجني.)79 ،6911،
وم خالل اسزعراض أقوال النقاد القدامى في مص لح الزضمي يمك االسزنزاج أ  :الزضمي
هو أخذ بيت م الشعر كامال أو جوءا منه لغرض زقوية المعنى ،أو الزعريف بالشاعر ،أو إلظهار
مدى زأثر الشاعر الالحق بالسابق ،وهذا مسموح به عند النقاد القدامى كما رأينا ،ولك الزضمي ال
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يكو م القرآ الكريم أو الحديث الشريف الذي يعد اقزباسا ،خالفا لما يراه اب األثير الذي خل
بي مفهوم االقزباس والزضمي .
وأما '' القتباس ''  :فقد عرفه النقاد العرب بقولهم ( :زضمي الكالم شيئا م القرآ الكريم،
والحديث الشريف ،كليا أو جوئيا ،وال ينبه عليه للعلم به)( الحلبي.)717 ،6982 ،
وم هنا يزبي لنا أ مص لحي االقزباس والزضمي  -حسب زعريف النقاد السابق -يزقاربا
مع مفهوم الزناص ،أو الزعالق النصي في صورزه الحديثة الزي ظهرت في الدراسات النقدية
المعاصرة ،وم هنا يمك للدارس أ يدرجهما ضم

دائرة الزناص الواسعة ،وأ

ينظر إليهما

مظهر م مظاهر زداخل
ا
بوصفهما فكرزي زحمال الشكل القديم للمص لح الحديث ،وأنهما يعدا
النصوص ،ال سيما في الخ اب الشعري ،انظر(:عبد الم لب.)619 -612 ،6991 ،
وزظهر جمالية االقزباس م

القرآ

الكريم والحديث النبوي في الخ اب األدبي ،وذلك

بهدف زأكيد الكالم ،وزقوية المعنى ،وكذلك إضفاء لو م القداسة على النص األدبي؛ لما في زلك
النصوص م هيبة وزقديس في ذاكرة المزلقي ،انظر (:مباركي.)18 ،1227 ،
أما " السرقات األدبية "  :أعاد أغلب النقاد العرب في هذا العصر السرقات األدبية و رحوها
بوصفها منهجا نقديا جديدا ،بعد أ حظيت في القديم بأهمية قصوى ،وال سيما عندما فرضت كفكرة
لها ظروفها ومالبسزها أو لعلهم زناولوها في إ ار م المفاهيم األخرى وكأنهم يسعو إلى إعادة
وراعة حقل مهجور بآليات حديثة وصالحة لمعالجزه ،انظر (:الغذامي.)11 ،6998 ،
فم الذي أشارو إلى أ السرقات هي الزناص ( راد الكبيسي) ،واذا كا الكبيسي لم يسميها
السرقات ،فقد وصفها باسم الزناص ،وهو في ذلك يقول :إ قدر الشعراء –على ما يبدو – م هذا
كثير في حديزه إلى أ الزناص والسرقات هو
ا
الزاري ( الجاهي ،أصبح هو الزناص ) ثم يلمح
شيء واحد ،إذ يقول ( ونح إ كنا ال ندري مزى بدأ الزناص أو السرق أو الزشاكل في الشعر
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العربي ،ألننا ال نوال ال نعلم شيئا مهما عما هو أبعد م الشعر الجاهلي" (الكبيسي،6983 ،
ع.) 677 ،61-66
وعرصت فا مة البريكي للزناص في النقد العربي القديم ،وزناولت العديد م

القضايا

المفصلة للزناص ،وم ذلك عرض آراء بعض النقاد العرب القدماء في السرقات ،ومقارنه آرائهم
والمالمح المشزركة بي آراء عبد القاهر الجرجاني ع السرقات والزناص ،وخرجت بنزائج هامة في
هذا السياق إذ إنها زقول " يسز يع القارئ في زراثنا النقدي أ يلحظ وجود آراء وأفكار زلزقي إلى
حد ما زلزقي مع ما يدور الحديث عنه في الساحة النقدية الغربية الحديثة م حضور النصوص في
بعض ،وازكاء األدباء على الموروث باخزالف أنوانه سواء أكا دينيا أم أدبيا"( البريكي.)1227،3،

وخالصة القول إ مص لح الزناص في النقد األدبي الحديث لم يظهر حرفيا عند النقاد القدامى،
وانما ظهرت بعض الزلميحات واإلشارات إلى بعض أشكال الزناص :كالسرقات ،والزضمي ،
واالقزباس؛ إذ أشار كثير م النقاد القدماء إلى ما يفيد بزعالق النصوص األدبية ،وزداخلها لفظا أو
معنى ،كليا أو جوئيا ،ولك

ثر
بمسميات عصرهم ،وانما ظهر مص لح الزناص أخيرا؛ ومزأ ا

بالمفاهيم النقدية الغربية ،الزي زعد الزناص مفزاح ا لزصورات نقدية زفزح ما أغلق م النصوص
الساكنة.
الغربي الحديث:
التناص في النقد
ثاني ا:
ّ
ّ
أشار بعض الدارسي إلى أ الشاعر اإلنكليوي (ت .س.إليوت )هو أول م ذكر الزناص،
إذ يرى أ

أكثر أجواء عمل الشاعر فردية هي زلك الزي يثبت فيها أجداده الشعراء الموزى

خلودهم.انظر (:الرواشدة ،)67 ،6981 ،ما جعل باخزي الحقا يزنبه إليه ،وسماه الحوارية ،انظر:
(خمري .)117 ،1223 ،ومما الشك فيه أ

قضية الزأثير والزأثر الزي درست ضم مباحث
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األدب المقار قد مهدت ال ريق لنشأة مفهوم الزناص ،إذ عنيت هي األخرى بالبحث والكشف ع
مرجعيات النصوص.
وم المعلوم أ نزاج الفكر اإلنساني هو مجموع ميراث الناس كافة ،وجهود مضنية لذوي
المواهب منهم بخاصة ،ويعد زمثل األديب آلثار الفكر اإلنساني دليال على أصالة شخصية الكازب،
يزغذى بآراء اآلخري  ،فما الليث إال عدةُ خر ٍ
َّ
اف مهضومة ،كما يرى بول فاليري،
فقد
انظر(:صالح.)11 ،6999 ،
وهناك م يرى أ االهزمام بالنص ومرجعيازه الثقافية جاء ردة فعل زجاه الدراسات البنيوية
الزي جعلت العملية اإلبداعية جداول واحصائيات عقيمة ،فعولت النص ع ك ــل سياقازه المولدة له،
أو المزولدة عنه ،وكانت زهدف إلى زصحيح األخ اء الزي وردت في أدبيات البنيوية ،مثل :موت
المؤلف ،والنصية ،والصنمية ،وعدم االلزفات لحركة الزاري

ودورزه في صنع النص ،انظر:

( باخزي .) 11 ،6981 ،
وزعد أبحاث الشكالنيي الروس حول النص المقدمات األولى لزشكل فكرة الزناص ،وبخاصة
المعارضو لزوجهات الشكالنية الروسية ،ومنهم :شكلوفسكي (  ،) Shklovskyوبوريس إيخانبوم
( ( B.Ejchenbaumوسواهم م الشكالني الروس الذي سعوا إلى زأسيس منهجية جديدة في
دراسة اللغة واألدب إلى جانب زأسيس نظرية جمالية وخلق علم أدبي مسزقل ،انظر( ق وس،
 .)12-17 ،1261وزرى الشكالنية عول النص ع كل ما هو خارج عنه ،مبررة ذلك أ ما خرج
ع النص ليس م اخزصاص األدب ،بل البحث في النص يسزلوم البحث ع قواني األدبية الزي
زسعى لخلق أدب مسزقل؛ ان الق ا م

الخصائص الجوهرية للمادة األدبية ،انظر( :باخزي ،

 ،)11 ،6981بينما ركوت مقوالت الزناص في البحث عما هو م النص ،وما هو خارج عنه م
النصوص ،والفنو األخرى .وم

هنا فإ

العالقة بي

الشكالنيي

الروس وأصحاب مص لح
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الزناص هو ان القهما م النص لمعرفة خصائصه األدبية ،على الرغم م اخزالف ازجاه كل
منهما ع اآلخر ،ومع هذا فإنه م الجدير القول :إ دراسات الشكالنيي كانت الش اررة األولى
لنشأة فكرة الزناص ،انظر( :الخ يب ،)71-76 ،6981 ،وقد أشارت آراء عديدة إلى عدم زبني
الشكالنيي الروس لنظرية الزناص بصورة نهائية ،انظر(:عبد المجيد.)61 ،1262 ،
ويرى الباحث أ السبب الوحيد الذي جعل الشكالنيي يعارضو مبدأ نظرية الزناص؛ أنه يزعارض
مع مبادئ نظريزهم الشكالنية الزي زرى عول النص ع كل ما هو خارج عنه ،األمر الذي سيؤثر
في نقاء قوانينهم األدبية النصية الزي يسعو لزشكيلها وصالحيزها لزكو علما خاصا باألدب.

أصول المصطلح:
زنسب مفهوم الزناص إلى (ميخائيل باخزي Mikhail -
ثمة إشارات مزعدده م بعض الباحثي
ُ
 ) Bakhtinذلك الناقد الروسي الذي حلل ظاهرة الزناص دو أ يسزخدم المص لح نفسه ،وال أية
كلمة روسية زقابل هذه الظاهرة ،وانما اسزخدم مص لحا آخر كا أقل نجاحا ،وهذا المص لح
هو(إيديولوجيم) :ويعني (الحوارية) عام 6919م ،انظر( :أنجينو.)13 ،1998 ،
كما رأى باخزي أ سمة زعددية األصوات أو الحوارية صفة مالومة للخ اب مهما كا نوعه،
وأ آدم (عليه السالم) هو الوحيد الذي اسز اع أ يزخلص م هذه السمة ،انظر(:زودوروف،
 ،)81 ،6991ويرى باخزي أ مجال الزناص المناسب هو حقل الرواية وليس الشعر أل الشعر
له لغزه الزي هي لغة الشاعر الخاصة أما بالنسبة لكازب النثر فهو يزكلم بلغة مع اءة اكزسبت
كثافة وأصبحت موضوعية ،وم الباحثي م يرى أ باخزي أخرج الشعر م الحوارية ولم يخـرجه
م الزناص ،والحوارية غـير الزناص فثمة فرق بي المص لحي  ،انظر( :البصري.)11 ،2001 ،
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ويشــير بعــض البــاحثي إلــى " أ مص ـ لح (الزنــاص ) قــد ظهــر للم ـرة األولــى علــي يــد الباحثــة
جولي ــا كرس ــزيفا(Kristeve

 ) juliaف ــي ع ــدة أبح ــاث لهـ ـا كزب ــت ب ــي ع ــام ( )6911و(،)6913

وصـ ـ ــدرت ف ـ ـ ــي مجلزـ ـ ــي (زي ـ ـ ــل -كيـ ـ ــل  )Tel-Quelو (كرزي ـ ـ ــك ،) Critque-وأعيـ ـ ــد نش ـ ـ ــرها ف ـ ـ ــي
كزابهــا(ســيميوزيك ) Semeiotke-و( نــص الروايــة  ،) Letexte duromamوفــي مقدمــة كزــاب
( ديسزو فسكي) لباخزي " ( زودوروف.)621 ،6983 ،
وزرى كرسزيفا أنه يمك أ يحيل المدلول الشعري للنص إلى مدلوالت خ ابية مغايرة ،األمر
الذي يمك معه انبثاق قراءة خ ابات عديدة داخل هذا النص الشعري .وبذلك يزم خلق فضاء
نصي مزعدد حول المدلول الشعري ،بحيث زكو عناصره قابلة للز بيق ،وهذا الفضاء النصي سمزه
كرسزيفا فضاء مزداخال نصيا ،انظر (:كرسزيفا ،)39-38 ،6993 ،وفي أبحاثها (:بحوث في
زحليل العالقة) :عرفت كرسزيفا الزناص بقولها " زقا ع عبارات مأخوذة م

نصوص أخرى"

(جهاد ،)6997،72،وفي كزابها الموسوم( :نص الرواية) عرفت الزناص بأنه " :الزقا ع ،والزعديل
المزبادل بي وحدات عائدة إلى نصوص مخزلفة " (نفسه .)72 ،ثم بلورت كرسزيفا ذلك إلى زعريفها
الشهير للزناص على أنه :أحد ميوات النص األساسية الزي زحيلك إلى نصوص أخرى سابقة أو
معاصرة لها ،انظر( :ديوا  ،6991 ،ع.)2،22
ويبـدو أ زعريفـات كرســزيفا السـابقة للزنــاص جـاءت خالصـة لممارســازها النقديـة حـول الـنص األدبــي،
وم هـذا المنظـور ،اسـز اعت " زحديـد الـنص كجهـاو عبـر لسـاني يعيـد زوويـع نظـام اللسـا بواسـ ة
الرب بي كالم زُواصـلي ،يهـدف إلـى اإلخبـار المباشـر ،وبـي أنمـا أخـرى عديـدة مـ الكـالم السـابق
لـ ـه ،أو المزوامن ــة مع ــه ،ف ــالنص إذا إنزاجي ــة " ،مزداخل ــة م ــع مجموع ــة مـ ـ النص ــوص الس ــابقة الز ــي
ززقـ ــا ع أو ززنـ ــافى مـ ــع ذلـ ــك الـ ــنص( ،كرسـ ــزيفا " ،)16 ،6993 ،وهـ ــو أيض ـ ـا امزصـ ــاص وزحـ ــوير
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ٍ
نصوص أخرى ،إذ زق أر علـى األقـل نصـا آخـر" (أوكـا  ،)12 ،6996 ،وهـو
لنصوص ،وزعالق بي
مـ ـ حي ــث بن ــاؤه – أي ال ــنص – " فسيفس ــاء مـ ـ االسزش ــهادات" (نفس ــه " ،)16،كم ــا أشـ ـارت الناق ــدة
جوليا كرسـزيفا فـي كزابهـا (علـم الـنص) بالنسـبة للنصـوص الشـعرية الحداثيـة إلـى أننـا نسـز يع القـول،
بــدو مبالغــة ،بأنــه قــانو جــوهري ،إذ هــي نصــوص زــزم صــياغزها عبــر االمزصــاص ،وفــي الوقــت
نفسه زهدم النصوص األخرى للفضاء المزداخل نصيا ،انظر( :كرسزيفا.)39 ،6993،
ومـ هنــا يمك ـ القــول :إ العالقــة بــي الــنص الســابق والالحــق ززســم بــالزكرار ب ريقــة الهــدم والبنــاء؛
أي هدم النصوص السابقة وبناء نصوص جديدة.
وهكذا زمكنت كرسزيفا في كزابها (علـم الـنص) أ زميـو بـي ثالثـة أنمـا مـ الزعالقـات بـي المقـا ع
الشعرية ،هي:
أ -النفــي ال ُكلــي" :وفي ـه يكــو المق ــع الــدخيل (الجديــد) منفيــا كليــا ،ومعنــى الــنص المرجعــي(القــديم)
مقلوبا" ( كرسزيفا.)38 ،6996،
قي للمق عي هو نفسه" ( نفسه.)39 ،
ب -النفي المزواوي " :إذ يظل المعنى المن ٌ
الجوئي" :حيث يكو جوٌء واحد فق م النص المرجعي منفيا" ( نفسه.)39 ،
ج -النفي ُ
وزوالت الدراسات الزي زناولت مص لح الزناص ،إذ ازسع انزشاره ،وخاض فيه الكثير م
النقاد ،منهم( :روال بارت  )Roland Barthesالذي أكمل مسيرة كرسزيفا ،انظر( :المناصرة،
 ،)612 ،1221فهـو يـرى أ النص( ليس س ار م الكلمات ينزج عنه معنى أحادي ،أو ينزج عنه
احد
معنى الهوزي ،ولكنه فضاء ألبعاد مزعددة ززواوج فيها كزابات مخزلفة ،وززناوع دو أ يكو و ٌ
منها أصليا :فالنص نسيج ألقـوال نازجة عـ ألف بـؤرة مـ بـؤره الثقافة) (بارت،)72 ،6998 ،
ويبدو أ

بارت قد جعل الزناص بابا لفهم نصوص أخرى ( ،فكل نص ليس إال نسيجا م

اسزشهادات سابقة) (بارت ،)63 ،6996 ،كما يزحدث روال بارت ع النص بوصفه ( جيولوجيا
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كزابات) (زودوروف ،)6983،621،وهـذا يـقزرب م
علـى

مفهـوم كـرسزيفا الزـي زـرى أ النـص مبنـي

بقات ،ولم زرد عند بارت كلمة (الزنـاص) إال فـي كزابـه ( لذة النـص)( ،نفسه،)621 ،

واسزخدمه فـي الـرد علـى مقـوالت البنيويي الزـي زـؤكد انغالق النص زجاه النصـوص األخـرى ،فيـرى
أ الزنـاص " :يفيد فـي مقـاومة السيـاق المنغلق فيـؤكد وجـود سياقيـ علـى األقل ،ومـ ثـم فإ
العبـارة الزـي ززـبـع معنـى ممـكنا ال زـلغـي غـيـره مـ

ا لمـعـانـي الزـي زـصلـه بنـصـوص مـغـايـرة "

(كيروويل ،)121 ،6981،وفضال ع ذلك فقد ازخذ بارت مـ مفهـوم الزناص وسيلة إلعـالء دور
القـارئ فـي النـص وزـغييب دور المـؤلف مـ خـالل زـأكيـده زاريخية النـص بصفزه مصـد ار لحيوية
مصدر السزم اررية النص وز وره وال يزم
ا
النـص (راي )696 ،6938 ،وبهذا يكو الزناص عنده
ذلك إال بأ يصبح الكازب شيئا فشيئا سجي الكلمات األخرى ،انظر( :حلبي.)71 ،1223 ،
لقد أوجدت محاوالت بارت لز وير مص لح الزناص غموضا أكبر في هذا المص لح
وصعوبة في ز بيقه في مجاالت النقد ،وبخاصة ما يزعلق بالبحوث حول إنزاجية القارئ للنص،
يسمى بزناص القارئ ،انظر( :زودوروف،6988،ع.)2 ،2
والذي َّ
ويرى ( زودوروف  ) Todorovaأ
العالقات الزي زرب

مص لح الزناص مفهوم أوسع فضاء ،إذ جعل كل

زعبير بآخر زناصا  ،كما جعل كل لفظي أو زعبيري مزجاوري في العالقة
ا

الداللية  -والزي سماها باخزي بالحوارية -هي عالقة داللية واسعة بي كل الزعابير الزي زقع في
دائرة الزواصل اللفظي ،انظر(:بكر )62 ،1266،ويصف زودورف الخ اب الذي يزكئ على
النصوص السابقة بأنه خ اب أحادي القيمة،؛ لين لق منه إلى بناء خ اب جديد أوسع مزعدد
القيم ،انظر(:نفسه.)66 ،
ويالحظ مما سبق مدى ازساع مص لح الزناص ،وزوسيع دائرزه لدى النقاد الغربيي ليشمل كل
شعر ،وفي هذا االسزنزاج كثير م الصحة والدقة.
نثر كانت أو ا
ما ززعالق به األلفاظ أو الزعابير ،ا
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وزبرو أهمية الزناص عند زودورف عندما يزخذه وسيلة لدراسة نصوص أخرى؛ إذ إنه يرى أ غياب
أو حضور اإلحالة إلى نصوص سابقة قد زساعدنا في الفهم وضب القراءة ،واالنزباه إلى ما وراء
النصوص ،انظر( :بنيس.)111 ،6981 ،
وأما (ريفازير  " )Riffaterreفقد زبنى في آخر أعماله ع
واسزعملها كمرزبة م

األسلوبية صيغة الزناص،

مرازب الزأويل ،وهو زب ٍّ مرزب ٌ بأفكاره ع الوقائع البالغية والمقروئية

األدبية (على المسزوى االفزراضي أ يكو الز ابق مزبادال بي الشكل والمضمو  ،فإ مرجعيات
النصوص هي نصوص أخر ،والنصية مرزكوها الزناص)" ( زودوروف.)662 ،6983،
أما (مارك أنجينو )Marc Angenot-فيرى حزمية زعايش النصوص؛ أل الكلمة في رأيه ليست
حك ار على أحد ،وعلى العكس فكل نص يزالقح مع نصوص أخرى يجذر ذلك الزناص ،كما يؤكد
مارك أنجينو على أ

الزناصية قاسم مشزرك بي

النصوص على المسزوى الثقافي ،وبأشكال

مخزلفة ،فكل موضوع يعد بنية ،وبذلك جعل كل الناس بنيويي  ،انظر(:بكر.)62 ،1266 ،
دور مهما في صياغة نظرية
أما الناقد (جيرار جينيت  ،)GERARDGENETTEفقد لعب ا
الزناص بعد (كرسزيفا وبارت) وز ويرها ،إذ خصص مص لح الزناص للوجود المشزرك بي نصي ،
أو عدة نصوص ،انظر( :حسني  ،)11 ،1221 ،إذ " يصور جيرار في كزابه(أ راس )6981،أنه
ال يمك الكزابة إال على آثار نصوص قديمة ،وهذه العملية شبيهة عنده بعملية م يكزب على
رس ،ويوضح معنى كلمة

رس فيقول( :إنه رق صحيفة م جلد ،يمحى ،ويكزب عليه نص

آخر جديد على آثار كزابة قديمة ،ال يسز يع النص الجديد إخفاءها بصفة كاملة ،بل زظل قابلة
لزبينها وقراءزها زحزه)  ،فهو يقصد بهذا العنوا المسزعار م حقل المعلومازية مجموع نصوص
زظهر واحدة على الشاشة ،ولكنها صادرة ع فضاءات مخزلفة للذاكرة" (البادي.)11 ،1229 ،
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وهكذا رزب (جنيت) " :المزعاليات النصية وفق نظام زصاعدي (الزجريد ،الزضمي  ،الجماليات)،
وهذه األنواع هي:
 -6الزناص بالمعنى الذي صاغزه ( جوليا كرسزيفا) ،وينبغي أ يكو محصو ار في حدود حضور
فعلي لنص ما في نص آخر(نفسه.)11 ،
 -1الزواوي النصي ( ،)paratextualiteأو العالقة الزي ينشئها النص مع محي النص المباشر
( العنوا الفرعي ،العنوا الداخلي ،الزصدير ،الزنبيه ،المالحظة( )...نفسه.)11 ،
 -7النصية الواصفة ( ،)Metatextualiteأو عالقة الزفسير الزي زرب نصا بآخر إذ يحدث عنه
م غير أ يزلفظ به بالضروة (نفسه.)17 ،
 -2النصية المزفرعة ( ،)Hypertextualiteأو العالقة الزي م خاللها يمك لنص ما أ ينبثق
م

نص سابق عليه بوسا ة الزحويل البسي

أو المحاكاة ،وفي هذا ينبغي زصنيف المحاكاة

الساخرة والمعارضات( ،نفسه.)17 ،
 -1النصية الجامعة ( : )Architextualiteوهي عالقة بكماء ،ضمنية أو مخزصر لها

ابع

زصنيفي لنص ما في بقزة النوعية" ( نفسه.)17 ،
إ الناقد جينيت يحاول أ يبحث ع النص الشامل الجامع الذي يرزب بكل ما له عالقة
بجمال بنائه ،ومفردات زشكله مع النصوص األخرى ،وما يرافقها م إشكاالت الكزابة ،ومقدمازها،
وهو في زقسيمازه للزناص جمع كل أنواع العالئق الزي يمك أ يقيمها النص مع محي ه القريب
أو البعيد.
وأما (روبرت شولو  )Robert Schulzفيركو على الكشف ع

الموروث عندما ززم قراءة

القصيدة؛ وما ين وي عليه م مهارة زأويلية خاصة ،انظر(:شولو ،)31 ،6992 ،فإذا جمعنا بي
قراءة النص والمهارة الزأويلية فسيكو هذا مقدمة كبرى في أية دراسة سيميائية للشعر ،ذلك أ
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القصيدة نص يرزب

بنصوص أخرى ،ويز لب مشاركة فعالة م قارئ ماهر قادر على زأويله،

انظر(:نفسه.)33 ،
وخالصة القول إ الزناص خاصية مالومة لكل إنزاج لغوي مهما كا نوعه ،فليس ثمة كالم
ين لق م الصمت ،مهما كا

ابعه خاصا ،وليس هناك كزابة أولية زن لق م ال شيء؛ لذلك

كا حريا في هذا العصر الذي يوصف بالزداخل الثقافي ،فالنص األدبي مهما زوافرت فية الجدة،
يرزب ب ائفة م النصوص السابقة علية ،وهي زكو ما يدعى بالمرجعية الثقافية " ،والشاعر ليس
إال معيدا إلنزاج سابق عليه في حدود م الحرية " (مفزاح ،)612 ،6991 ،واألدب في العصر
الحديث ليس إال امزدادا آلداب العصور الغابرة ،واألديب في العصر الحديث قد ا لع على القديم
واسزوعبه ،وهضمة ،لما فيه م مواقف شبيه بمواقف الحياة الحاضرة ،أو مناقضة لها.
التناص:
ثالثا :كيف تل ّقى النقاد العرب المحدثون
ّ
لقد أوجد الزناص زفاعال واسعا في ساحة النقد الحديث ،وشغل بال النقاد الحداثيي جميعا،
وأحدث بينهم جدال ويال ،مما أدى إلى اخزالف النقاد العرب على إيجاد صيغة لفظية ،أو زرجمة
موحدة ،أو فكرة لغوية لمص لح الزناص ،فزرى أحدهم يزرجمه بالزناص ،وآخر ُيزرجم إلى بي -
نصية؛ ظنا منه أنه ملزوم بأمانة نقل المص لح باللغة اإلنجليوية ،وربما زكو الزرجمة األخيرة أقرب
إلى المص لح الذي يجوئه بعض النقاد الحداثيي في لغزه األصلية إلى ( بي –  ) interو (نص-
 ،) textفيكو الزعبير األكثر دقة هو ( بي – نص ) ،انظر( :حمودة ،6998 ،ع.)776 ،171
ف ـعلى سبيل المثال نجد (محمد مفزاح) يفرق بي مص لح الزناص بمفهومه القديم والحديث،
في كزابه " زحليل الخ اب الشعري :إسزرازيجية الزناص ،فهو يميو بي الزداخل الكبير بي الزناص
وبعض المفاهيم األخرى ،مثل (:األدب المقار  ،والمثاقفة ،ودراسة المصادر ،والسرقات الشعرية)،
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فهو يؤكد أهمية '' الدراسة العملية '' الزي زقزضي أ ُيميو كل مفهوم ع غيره ،ويحصر مجاله
لزجنب الخل  ،انظر(:مفزاح ،)699 ،1221 ،وا هذا العمل يقزضي دراسة مفصلة ززناول كل
مفهوم على حدة ،وززناول الظروف الزاريخية واالبسزيمية الزي ظهر فيها ،فهو يضع (كليات)
أو(قواعد) ليفصل فيها كل مفهوم على حدة ،ويؤكد أ

الزناص ظاهرة معقدة زسزعصي على

الضب  ،إذ يعزمد في زمييوها على ثقافة المزلقي وسعة معرفزه وقدرزه ،انظر(:مفزاح،6991،
.)699
ويالحظ أ محمد مفزاح يسزنزج م عدة مفاهيم غربية مص لح الزناص ،ليقول " :إ الزناص
زعالق (الدخول في عالقة) نصوص مع نص حدث بكيفيات مخزلفة " (مفزاح ،)6991،616،ويبي
أ " الزناص ظاهرة لغوية معقدة زسزعصي على الضب والزقني  ،إذ ُيعزمد في زمييوها على ثقافة
المزلقي ،وسعة معرفزه ،وقدرزه على الزرجيح ،على أ هناك مؤشرات زجعل الزناص يكشف ع
نفسه ،ويوجه القارئ لإلمساك به " (نفسه .)676،ويشير مفزاح إلى اآلثار الوسي ية بي الثقافة
الغربية والثقافة العربية م خالل دعامزي أساسيزي هما:
 -6الزوالد والزناسل ،ذلك أننا نجد أث ار أدبيا أو غير أدبي يزوالد بعضه م بعض ،وزقلب النواة
المعنوية الواحدة ب رائق مزعددة ،وفي صور مخزلفة.
-1الزوازر؛ أي إعادة نماذج معينة ،وزكرارها؛ الرزبا ها بالسنة ،وبالسلف ،ولقوزها اإليحائية(.نفسه،
)672
ثم ي رح مفزاح أقسام الزناص :الضروري ،واالخزياري ،الداخلي ،والخارجي ،آليات الزناص،
الزناص في الشكل والمضمو  ،الزناص والقصدية ،انظر (:مفزاح.)672-611 ،6991،
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ويالحظ أ محمد مفزاح قد عبر ع مص لح الزناص في مصادره الغربية والعربية معا،
وعالقزه بمص لحات مثل :المعارضة ،والسرقة ،وع الثقافة الزي يجب أ يكو عليها المزلقي،
وع فكرة إعادة اإلنزاج في الزناص ،وع عالقة الزناص بالشكل والمضمو  ،فع عالقة الزناص
بمص لحات كالمعارضة والسرقة،وع فكرة إعادة إنزاج النص نجد أ َّ محمد مفزاح قد خلص إلى:
أ الكازب ،أو الشاعر ليس إال معيدا إلنزاج سابق في حدود م الحرية ،انظر( :مفزاح،6991،
.)672-613
أما (محمد بنيس) في لق على النص األصلي النص الغائب ،ويؤكد أهمية النص الحاضر،
فهو يشير إلى وجود النص الغائب م خالل الزداخل النصي عند الزحليل ،وذلك عند اسزخدام
رائق نصية لقراءة الزناص ،انظر( :بنيس.)162 ،1226 ،
ويشير بنيس إلى أ أهمية " اإلقرار بوجود النص كنظام يؤلف بي عدة أنظمة ،وكنص يجمع
بي عدة نصوص ال حصر لها ،لذلك فإ النص الشعري هو مجموعة م النصوص أو كما زقول
كرسزيفا( كل نص هو امزصاص أو زحويل لوفرة م النصوص األخرى)" (بنيس.)6981،116،
وقد قسم بنيس معايير النص الغائب إلى ثالثة ،هي:
 -6االجزرار" :حيث زعامل الشعراء مع النص الغائب بوعي سكوني ،ال قدرة له على اعزبار النص
إبداعا ال نهائيا ،فعم بذلك زمجيد بعض المظاهر الشكلية الخارجية ،في انفصالها ع البنية العامة
للنص كحركة ،وسيرورة ،وكانت النزيجة أ أصبح النص الغائب نموذجا جامدا ،زضمحل حيويزه
مع كل إعادة كزابة له بوعي سكوني" ( بنيس.)117 ،6939 ،
-1االمزصاص :وهو" القانو الذي ين لق أساسا م اإلقرار بأهمية هذا النص ،وقداسزه ،فيزعامل
مع النص القديم كحركة ،وزحويل ،وال ينفي األصل ،بل يسهما في اسزم ارره كجوهر قابل للزجديد"
(نفسه.)117 ،
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 -7الحوار " :إذ يعزمد النقد المؤسس على أرضية عملية صلبة ،زح م مظاهر االسزالب ،مهما
كا نوعه وشكله وحجمه ،ال مجال لزقديس كل النصوص الغائبة مع الحوار ،وبذلك يكو الحوار
قراءة نقدية علمية" ( نفسه.)117 ،
ويرى(عبداهلل الغذامي) زوالد النصوص م

نص سابق ،بشكل جديد ،وبهذا يكو النص

األدبي فرعا في شجرة نسب عريقة ممزدة الجذور ،فالعمل األدبي ال يأزي م فراغ ،وال يفضي إلى
فراغ ،وبالزالي يشكل النص الجديد بذرة خصبة زمنح النصوص الالحقة الحياة والديمومة انظر:
(الغذامي.)666 ،6997،
ويؤكد الغذامي عملية الزناص بي الشعراء ،وال يراها نقصا ،فهي أمر حزمي ،وال يقلل م
عملية اإلبداع واالنعزاق ،فالكلمة عنده موروث يمكنه االنزقال بسهولة م

نص آلخر ،وززغير

هويزها حسب السياق الذي يصدر ع المبدع ،انظر (:الغذامي.)713 ،1221 ،
وفي كزابه (الخ يئة والزكفير) يعرف الغذامي الزناص بأنه عملية زسرب م نص الخر ،وزجسيد
للمدلوالت ،بوعي م

المزناص ،أو دو وعي ،انظر( :نفسه .)711،يرى الغذامي أ

ظاهرة

الزناص زعد سمة للثقافة العربية الغارقة في الزاري  ،وبذلك يرى الغذامي أ الزناص هو إعادة
زدوير للمنزج منذ بعيد ،واسز راد شائع للمؤلفات العربية دو إبداع ،انظر (:الغدامي،6997،
.)612-669
ويرى (محمد عبد الم لب) أ مص لح الزناص يمك الزأري له مع أهم النقاد في الزراث
العربي ،وهو عبد القاهر الجرجاني م

خالل كزابيه المشهوري

(دالئل اإلعجاو) و( أسرار

البالغة) ،فإ الزناص عند عبد الم لب هو أداة نقدية للكشف ع الزعالق بي النصوص القديمة
والجديدة ،وذلك في المجال الروائي ،انظر( :عبد الم لب .)671 ،6991 ،ويرى عبد الم لب أ
الحضور األس وري المكثف في النص الحداثي هو السبب الرئيس الكام وراء اسزدعاء االهزمام
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بعملية الزناص ،انظر(:عبد الم لب،6991،مج ،6ج،7ع)1؛ وفي مجال حديثه ع

اإلنزاجية

الشعرية يرى عبد الم لب أنها اسزعادة واجزرار لنصوص سابقة  ،بشكل جلي أحيانا ،أو خفي في
أحايي أخرى ،أو زحوير لما سبقه ،فعملية اإلبداع عند عبد الم لب ال ززم إال بواس ة النسج على
منوال آخري  ،إما زماثال ،أو اخزالفا ،بناء أو هدم ا ،وهذا هو لب العملية اإلبداعية واإلنزاجية
عنده ،انظر( :عبد الم لب.)11 ،6991،
ويرى ( شربل داغر) أ الظواهر الزناصية ما هي إال زراكيب نحوية ،وداللية ،زبنى م
خالل زفاعلها وانزاجها زبعا لعالقات مخزلفة ،قد زكو  :االسزعادة ،أو الزذكر أو الزلميح أو إيراد
الشواهد أو الزقليد أو المحاكاة الساخرة وغيرها مما زقع عليه م فنو أدبية مزعمدة أو عفوية ،بفعل
(االخز اف) أو (الزملك) أو بمفعول (الذاكرة) المبدعة في الكزابة ،انظر( :داغر.)619 ،6993،
وفي كزاب (سعيد يق ي ) بعنوا (انفزاح النص الروائي) وزحت عنوا  :النص والسياق يشير
إلى أ فكرة الزناص غربية ،وأ النقاد العرب اسزعملوا مص لح الزداخل النصي مرادفا لما شاع
زحت مفهوم الزناص ،أو المزعاليات النصية ،كما اسزعملها (جينيت) ،الذي فرق بي مص لحي ،
هما :الزفاعل النصي الخاص ،الذي يظهر م خالل إقامة عالقة مع نص آخر محدد على مسزوى
الجنس والنم  ،واآلخر هو الزفاعل النصي العام ،الذي يزداخل مع نصوص أخرى مخزلفة على
مسزوى الجنس ،والنم  ،انظر( :يقظي .)93 ،1226 ،
أما (حس محمد حماد ) فقد ميو في كزابه ( زداخل النصوص في الرواية العربية) ،بي
ثالثة مسزويات م العالقات الزناصية وهي :الزناص الذازي ،والزناص الداخلي ،والزناص الخارجي،
انظر( :حماد.)21 ،6998،
وأشار(إبراهيم خليل) إلى أ أول م ز رق بكلمة الزناص هو إحسا عباس ،حيث يقول :لقد
زعرض إحسا عباس إلى هذه الظاهرة في شعر البيازي ،في وقت لم يك فيه لمص لح الزناص
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وجود ،مؤكدا أ كل ٍ
نص شعري ال بد أ يكو مشربا بغيره م النصوص ،انظر( :خليل،6999،
.)62
ويبي (موسى ربابعة) إ " الزناص ليست عملية شكلية ززأسس على الشكلي بي النصوص،
وانما يعني الزناص الفاعل زماوجا وزشكال وزالحما بي

النصوص ،الزي زقيض للقارئ فرصة

معاينة النصوص معاينة قائمة على إثارة وعيه وادراكه واسزنفار معرفزه وخبرزه في النص الوافد،
وما أر عليه م زحويالت في زغيير دالالزه عندما يدخل في نسيج النص الجديد ،ويصبح جوءا
ال يزج أو م منه ،فالنص المسزقبل ممك أ يحور ويبدل ويغير في النص الوافد ،وذلك وفق ما
زقزضيه رؤية المبدع" ( ربابعة.)13 ،1222،
أما (أحمد الوعبي) فقد قسم في كزابه (الزناص :نظريا وز بيقيا)؛ أنواع الزناص إلى :ديني،
وزاريخي ،وأدبي ،وأس وري ،وهكذا بحسب بيعة الزناص في السياق ،ثم قام بناء على هذا الزقسيم
بز بيقه عمليا على مجموعة م الروايات والقصائد الحديثة ،وخلص إلى أ االقزباس ،والزضمي ،
واالسزشهاد ،والقرينة ،والزشبيه ،والمجاو ،وما شابه ذلك في النقد العربي القديم ولك ظهرت بثوب
جديد زحت مفهوم الزناص في صورزه الحديثة ،انظر (:الوعبي.)71-69 ،1222،

ويرى الباحث أ أي نص هو حزميا زناص ،ومزداخل مع نصوص أخرى على شكل فسيفساء-
كما يرى مفزاح ،-وهذا الزناص ال يعني اعزماده كليا على نصوص سابقة ،أو يحاكيها زماما ،بل
يمك أ يكو الزناص معارضا ،أو مخالفا ،أو منافسا لنصوص سابقة ،ثم يصبح هذا النص
ومحور ومن لقا لنصوص الحقة مسزقبال ،فالنص بالزالي ليس سرقة أدبية بل هو
ا
الجديد قاعدة
زعالق وزداخل ضم
با نة في آ واحد.

عملية الزأثر والزأثير ،واألخذ والع اء لنصوص الحقة جديدة ،ظاهرة أو
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المبحث الثاني :الشاعر وليد الصراف :نبذة تاريخية
هـو وليــد فــووي عبــدالقادر الصـراف النعيمــي ،وزمزـد جــذوره إلــى أســرزه الموصــلية العريقــة ،ولــد
ســنة 1964م فــي الموصــل ذات الحضــارة والزــاري واألدب ،ووالــده مــدرس للغــة اإلنكليويــة ،ووالدزــه
مدرسة للغة العربية ،زخرج في كلية ال ب جامعـة الموصـل ،وواضـح مـ ذلـك أ الشـاعر عـاش فـي
أكنــاف أس ـرة مثقفــة ،مــا جعلــه ذا نظ ـرة واســعة وفكــر نيــر نحــو الحيــاة ،فقــد جمــع الص ـراف بــي

ريــق

العلــم و ريــق األدب ،وع ـ هــذا األمــر يقــول الص ـراف" :إ ازجاه ـه العلمــي نحــو ال ــب كــا بســبب
زفوقـه الد ارســي العــالي ،ولــيس الرغبــة فــي ذلــك ،إذ إ انشــغاله األكبــر كــا فــي الشــعر ،واألدب الــذي
ظهرت م خالل ميوله األدبية منذ المرحلة االبزدائية" (العبيدي.) 7،2011،
أمــا بالنســبة لمســيرزه األدبيــة فــي هــذه األثنــاء فنســز يع أ نقــول :إنــه كــا مزقــدما فــي ع ائــه،
وفي إنزاجه الشعري والنثري ،وأقول النثري؛ أل الصراف كزـب القصـص والمقـاالت أيضـا إلـى جانـب
الشــعر .وأهــم حــدث فــي مجالــه الشــعري صــدور ديوانــه الموســوم بـ ـ (ذاك ـرة الملــك المخلــوع) ع ـ دار
الش ــؤو الثقافي ــة العراقي ــة ع ــام  .2000وف ــي مج ــال النث ــر فق ــد أص ــدر مجموعز ــه القصص ــية بعنـ ـوا
(قصـص للنســيا ) عــام  1992م ،عـ دار الشــؤو الثقافيــة العراقيــة ،ومجموعزــه الثانيــة صــدرت عـ
ازحاد كزاب العرب في دمشق ،بعنوا (مع االعزذار أللف ليلة وليلة )عام .2008
وللصراف مقاالت عديدة في بعض المجالت والجرائد العربية والعراقية ،منها جريدة الوما الدولية،
وجريدة الثورة ،وجريدة نينوى ،وله عمود ثابث في جريدة " عراقيو " زحت عنوا " ،عيو الغيمة"،
وهو يزكلم في هذه المقاالت ع
(العبيدي.)61 ،1266،

المجزمع العراقي وع

الثقافة واألدب بشكل عام ،انظر:
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أما ريقزه في نظم الشعر فإذا نظرنا إلى قصائده نجد أنه مزمسك بالعروض الخليلي والبحور
الشعرية ،فهو يزقنها م حيث الشكل العمودي والزفعيلة ،ويقول الصراف " ال أعرف وجودا للقصيدة
خارج العروض ،القصيدة سمكة إذا خرجت م البحر الشعري مازت" (العبيدي.)61 ،1266 ،
ويقول أيضا " يعد كسر الوو م أكبر الكبائر في الشعر  ،ويعادل هروب فارس م معركة أو أ
يصف ال بيب لمريض سما بدل الدواء " ( وكالة أنباء الشعر.)www.alapn.com ،
أمـا مـ حيـث الحداثــة ،فيقـول الصـراف " :أنـا مــع الزجديـد إلـى آخـر نفــس  ،أزكلـم كالمـا يخزلــف
ع ـ ك ــالم الغيــر ،وبعي ــدا ع ـ االدع ــاء والشــعوذة  ،ب ــل يولــد كالم ــي والدة بيعيــة  ،وأحيان ــا زحز ــاج
القصــيدة إلــى وقــت ويــل حزــى زولــد والدة فنيــة صــحيحة  ،ثــم يعقــب ويقــول " :الزجديــد يجــب أ ال
يكو شغلنا الشـاغل واألهـم هـو الزـأثير والزوصـيل " .فشـكل القصـيدة لـيس مهمـا عنـد الصـراف بقـدر
رس ــالزها ومض ــمونها ال ــذي زحمل ــه  ،والحداث ــة زب ــدأ مـ ـ عم ــق الماض ــي  ،وا الماض ــي ل ــيس ه ــيكال
جامدا بل هو المصدر الذي ينهل منه جميع الشعراء " (العبيدي .) 12 ، 2011،
أماالتراثعندالصراف :فقد زعلق الصراف بـالزراث وأفـاد منـه فـي شـعره  ،فالشـاعر يقـ أر ويحفـظ
األحــداث الزاريخيــة والقصــائد القديمــة ،ويــدعها زــؤثر فيــه وفــي شــعره ،فهــو يقزــبس منهــا م ـ أجــل أ
ـر مــا يفزــزح
يوصــل فكـرة يقصــدها ،وكــذلك مـ أجــل أ يعبــر عـ إحساســه وهمومــه وذازــه ،فكــا كثيـ ا
قص ــائده ببي ــت لش ــاعر ق ــديم ،وا ه ــذا االفزز ــاح أو ه ــذا الزن ــاص ل ــم يكـ ـ اعزبا ي ــا ،وانم ــا ن ــابع مـ ـ
إعجاب الصراف بهذا الزراث ،وم أجل أ يوصل رسالزه الجديدة الزي يقصدها ،مثال:



28

عفت الديار محلها فمقامها
خلعت ثياب الطهر عنها وارتدت
واستنوقت آسادها واستأسدت

وذوت مرابعها وغاض غمامها
ما ليس يستر عورةا أيامها
ذؤبانها وتطاولت أقــــــــــــــزامها
(الصراف)666 ،1222 ،

نجد الشاعر في هذه األبيات يصور حالة العرب وما وصلت إليه م ذل ،فهو يسزمد م
الزراث العربي القديم ،ويقوم بالرب بي الماضي الجميل والحاضر المهي  ،وكيف أ العرب نسوا
حضارزهم ومكانزهم ،إذ يزكلم ع ديار العرب وع مقامها الرفيع كيف كانت ،وكيف زحولت م
حال إلى حال ،وا أمرها لم يعد بيدها ،وا العدو هو مزسل عليها ،مزحكم بها ،فهو يموج بي
الزراث والحداثة ليوضح لنا وضع العرب.
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المبحث الثالث :الدراسات السابقة
الديني
بي و ّ
لم أقف على دراسات ذات صلة وثيقة بالموضوع المدروس هنا وهو " التناص األد ّ
في شعر وليد الصراف " .ولكنني ا لعت على العديد م الدراسات الزي ززحدث ع موضوع
الزناص وز بيقازه في الشعر العربي الحديث ،مما له صلة بالزناص مص لحا ومفهوما ،وفي
ز بيقازه على عدد م الشعراء العرب المعاصري  .وقد وقفت على دراسة للباحثة (وينب حسي
علي العبيدي) حول شعر الصراف بعامة ،حيث قامت بدراسة نقدية زحليلية ،زناولت فيها جوانب
م حياة الشاعر الخاص ة ،ودرست شعره ونزاجه األدبي ،وعالقه الشاعر بعمود الشعر وعروضه،
وعالقه الشاعر بالمرأة ،والو

 ،والموت ،والشهادة ،وسواها م الموضوعات:

 -6بحث سليمان ) 2005( ،في رسالته ( مظاهر التناص الديني في شعر أحمد مطر) ع
مظاهر الزناص اللفظي مع القرآ

الكريم في شعر أحمد م ر ،فكا

الزناص الجملي وزناص

الكلمة المفردة ،وكذلك زناولت هذه الدراسة أشكال الزناص عند أحمد م ر مثل الزناص مع الحديث
النبوي الشريف لفظا ومعنى ،وز رقت هذه الدراسة أيضا إلى صور مزعددة م األساليب ،زمثلت
في االنفزاحات والزوويع الصياغي ،ثم الزفاضل الصياغي ،مجسدا في صور مزعددة (كالفصل بي
المبزدأ والخبر ،وبي الفعل والفاعل ،وبي الفعل ونائب الفاعل ).
 -2رقت العبيدي )2011( ،في رسالتها (شعر وليد الصراف دراسة تحليلية ) جامعة الموصل،
موضوع الشعر العراقي المعاصر بعامة ،وخصت شعر الصراف بدراسة زحليلية مركوة على
المقومات الفكرية الزي يزميو بها الشاعر ،وعالقزه بعمود الشعر والعروض ،وز رقت هذه الدرسة
أيضا إلى عالقة الشاعر بالزراث والم أر ة ،والو

 ،وقضية الموت والحو في شعره ،ثم أفردت
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فصال ع ال مقومات الفنية الزي يزسم بها شعر وليد الصراف وكا م ضمنها( اللغة والصورة
واإليقاع ).
 3ـ درس الزواهرة ) 2011 ( ،في رسالته ( التناص في الشعر العربي المعاصر) ظاهرة الزناص
وأشكاله المخزلفة ،وزكم أهمية هذه الدراسة بالوقوف على الزناص الديني وأشكاله المخزلفة ،وبيا
الزناص اللوني والسيميائي ،وقد زوصلت هذه الدراسة ،إلى أ الزناص ورد بكثرة في الشعر العربي
المعاصر ،وم هؤالء الشعراء على وجه الخصوص ( ،بدر شاكر السياب ،خليل حاوي ،أمل
دنقل ،نوار قباني ،سميح القاسم ،حيدر محمود ) وا ورود الزناص في الشعر لم يك

مسألة

اعزبا ية ،بل لها دالالت معينة ،وأغراض مزنوعة ،وزعددت على وفق سياقات وقع بها ووظف
بها ،وبينت هذه الدراسة القيمة الجمالية ،والزاريخية ،والدينية ،والسياسية الزي حملزها النصوص،
كما عبرت هذه الدراسة ع الشخصيات الزراثية الزي كا لها الحضور في النصوص الشعرية لدى
هؤالء الشعراء ،م أجل الزعبير ع هموم الشعراء الزي هي هموم األمة جمعاء .واعزمدت هذه
الدراسة على الز بيق المباشر على النصوص األدبية ،م خالل رصد مواقع الزناص وزحليلها،
وبيا قيمزهما الجمالية واألدبية ،وأثرها على المزلقي.
 4ـ أشار الغيالين ) 2015( ،في رسالته ( التناص في شعر الشريف الرضي ) إلى بعض
مظاهر الزداخالت النصية الزي جاءت في شعر الشريف الرضي ،وركو على الزناص الديني مع
القرآ

والحديث النبوي الشريف ،ووقف عند اآلليات المسزخدمة لزوظيف النصوص الدينية،

واألمثال ،وأخي ار قدم دراسة زناصية ز بيقية على نماذج مدروسة.
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ما يميزالدراسة من الدراسات السابقة :
ززميو هذه الدراسة بأنها ززناول الزناص م الناحيزي النقدية والزحليلية في شعر شاعر لم
ُيدرس الزناص في شعره مع أنه يشكل ظاهرة فيه ،وأفاد الباحث م الدراسات السابقة في اال الع
على بعض الجوانب الزي زوصل إليها باحثو سابقو حول بيعة الزناص ،وزوظيفه زوظيفا فنيا
ودالليا؛ م خالل نصوص مخزاره.
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الفصل الثالث
األدبي في وليد الصراف
التناص
ّ
ّ

التناص مع شعراء ما قبل اإلسالم.
المبحث األول:
ّ
التناص مع شعراء ما بعد اإلسالم.
المبحث الثاني:
ّ
التناص مع شعراء العصر الحديث.
المبحث الثالث:
ّ
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دور مهما في زجميل النص الشعري ،واكسابه قوة دافعـة زغني الزجارب
إ للزناص األدبي ا
األدبية للشعراء ،م أجل نقل مبزغاهم ورؤيزهم إلى القارئ؛ لذلك كا اسزلهام الشعراء في العصر
الحديث للزراث هدفا غنيا يسزثمره أغلب الشعراء ؛ لمنح نصوصهم القوة األدبية وجمالية.
إ للزراث الشعري " سي رة ال يكاد يفلت منها أي شاعر ،والشاعر عليه أ يفهم الزراث ،وأ يعيه
حزى يزغلغل في نفسه ،بحيث يصبح جوءا م زكوينه ،يسز يع بعده أ يصل إلى أسلوبه الخاص،
والشاعر م هذا المسزوى ،يزجاوو الزـراث عادة ،فيضيف إليه جديدا وال يأوي إلى ظله ،بل يخرج
إلى باحة الزجربـة الواسـعة ،ويحـس إحساسا عميقا بسي رزه على اللغة بل على الشعر" (عبد
الصبور ،د.ت " .) 68 ،ولقد حدد موقف الشاعر المعاصـر مـ الزراث القيمة الجمالية للزجربة
الشعرية المعاصرة ،إذ أصبحت هذه القيم نابعة مـ صـميم بيعة العمل ،وليست مبادئ خارجية
مقننة ،فالشعر المعاصر يصنع لنفسه جماليازه الخاصـة ،سواء ما يزعلق منها بالشكل ،أو
بالمضمو  ،وهو في زحقيقه لهذه الجماليات يزأثر كل الزأثر بحساسـية العصر وذوقه ونبضه "
(إسماعيل .)18،1972 ،ال بد للشاعر عند قول الشعر أ يزبادر إلى فكره شيء مما حفظه أو
سمعه م اآلخري  ،وي كو هذا الزوظيف بوعي يقصده أو بغير وعي ،وهذا األمر الذي جعله
يسزفيد م زجارب اآلخري  ،وا هذا األسلوب في العصر الحديث يسمى بالزناص ،وهو ازكاء
الشاعر على نصوص أدبية سابقة علية ،واجراء زناص معها.
حيث يمثل الزراث حقال معرفيا خصبا يحزاج إلى نظر نقدي الخزيار العناصـر الحيـة منه ،والقادرة
" ُ
على الديمومة الزي زصلح أ

زكو شواهد قادرة على الزجدد والزموضـع فـي نصوص جديدة،

وزسزعصي على االسزهالك اآلني لما زخزونه م

ظالل وثـراء يزـأبى علـى االندثار

والووال"(البيازي ،6986،ع .)22/ 2لقد زأثر الشعراء المعاصرو بالشعر العربي القديم ،فوظفوا
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ٍ
حافل بالدالالت ،وا هذا الزعالق
مناخ
هذا الشعر في نصوصهم وزفاعلوا معه ،م أجل خلق
ٍ
يع ي جمالية زجعل القارئ يسزمزع بهذا الزأويل.
"إ الزفاعل الخالق بي الشعراء المعاصري واألدباء القدماء واألجانب ،أنشأ عالقة حلولية مزبادلة
مصدر م مصادر االحزذاء والزقليد
ا
بي الماضي والحاضر ،ال يحضر فيهـا الماضي باعزباره
والزكرار؛ بل باعزباره مصد ار لالبزكـار والزجديد والدهشة ،حيث زعاد صياغة النص الشعري
الموروث وفق رؤيا جديدة معاصرة ،وزفزح له آفاقا واسعة م الزأويل والكشف ،ليجد المزلقي نفسه
أمام نص قديم جديد ،يكزنو بأبعاد داللية شمولية وانسانية في الوقت نفسه"(موسى،1222 ،
.)619
ويبدو لم يعاي شعر الصراف أ هناك ازصاال قويا بي الشاعر وزراثه ،فقد أفاد منـه ،واسز اع
أ يوظفه زوظيفا حيويا ،مسزلهما أفضل ما فيه .وقد قسم الباحث هذا الفصل إلى قسمي  ،سيزناوله
بشيء م الزحليـل بمـا يزناسب ومفهوم الزناص ،وهما:
المبحث األول :التناص مع شعراء ما قبل اإلسالم.
المبحث الثاني :التناص مع شعراء ما بعد اإلسالم.
المبحث الثالث :التناص مع شعراء العصر الحديث.
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التناص مع شعراء ما قبل اإلسالم:
المبحث األول:
ّ
زمايو نحو
ا
إ األدب العربي القديم يعد مادة غنية مليئة بالدالالت الزي زمنح الزجربة الشـعرية
اإلبداع والزميو " ،فشعرنا العربي المعاصر ل يسز يع أ يثبت وجوده ،ويحقق أصالزه ،إال إذا
وقف على أرض صلبة م

صلزه بزراثه وارزبا ه بماضيه وأيقـ

أ

انبزـات الشـعر عـ

زراثه ......إنما هو حكم على ذلك الشعر بالذبول ثم الموت" (وايد.) 18 ،6982،
مصدر غنيا  ،يمك للشعراء المحدثي أ يفيدوا منه ،ويزناصوا
ا
ويمثل شعر ما قبل اإلسالم
أثر واضحا في
معه ،بما يرفد نصهم الحداثي الجديد ،وم هؤالء الشعراء الجاهليي الذي زركوا ا
حيث " زمثل شخصيزه في ُبعدها المأساوي واحدة م
الزجربة اإلبداعية للشعر العربي امرؤ القيسُ ،
الشخصيات الزي اسـزلهمها الشعراء العراقيو في خ ابهم الشعري ،وكانت بمثابة ( نواة ) ان لق
منهـا خيـال الشـعراء للكشف ع مأسازهم ،وللزعبير ع روح العصر ،والواقع الزاريخي الذي يعانونه
وأبناء شعبهم ،سواء أكا ذلك ع

ريق اسزدعاء آلية ( اللَّقب ) ،أم ع

ريق اسزدعاء ملفوظه

الشعري" (موسى .) 1222،672،ولعل شعراء المعلقات هم األكثر حظا أ يفيد منهم الشعراء
المعاصرو .
وزأسيسا على ما سبق ،فقد اسزلهم الصراف زجربة امرئ القيس الشعرية ،ألنها زمثل مادة غنية،
ومعينا ال ينضب ينهل منه الشعراء ،فاسزثمر الصراف أبعاد شخصيزه؛ ليعبر م

خاللها ع

مضمو زجربزه م إحساس بالغربة والوحدة ،وعمل على محاكـاة نصه الشعري بما ينسجم مع
موقفه النفسي.
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ونجد الصراف في إحدى قصائده يحاكي بعض الصور الفنية الزي اسزخدمها امرؤ القيس في
شعره ،لك الصراف أحيانا يزج أر على قلب الصورة وعكسها ،وهذا ما نجده في قصيدزه ( أغنية ):
وكأ ّن بشــــــــعـرك يغـــفو ظــــــــــــــــــــــالم
هر
قبيــــــــــــل ألوف السنيــــــــــــــن اكفــــــ ّ
ســـدول عــــلى نازحــيـــن
وأرخــــى الــــ ّ
يـــســـــرون مـــشـــتملــين الــــــوبـــــر
فلّلـــــــــه ،شعـــــــــــرك كيف يطـــــــــــــول
وتشكـــو جميع الّليالــــــــي القصــــــــــــــر
(الصراف)11،2000،
وفي هذا اسزحضار لقول امرئ القيس:
وليــــــل كموج البـــحر أرخى ســدوله
علــــي بــــأنـــواع الـهـــموم ليبـــتــلــي
( امرئ القيس) 28 ،6918 ،
" فامرؤ القيس يشبه ظالم الليل في هوله ونكارة أمره بأمواج البحر ،ويقول :ورب ليل يحاكي
علي سزور ظالمه مع أنواع األح او  ،ليخزبرني
أمواج البحر في زوحشه ونكارة أمره وقد أرخى َّ
أأصبر على ضرب الشدائد أم أجوع منها" (الوووني.) 78 ،6992،
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ونالحظ أ الصراف في أبيازه الثالثة السابقة يسزلهم المعاني م شعر امرئ القيس ،لكنه يمد
الصورة بصور مزعددة ويقلب الزشبيه ويسزخدم زراكيب ومفردات بعينها كما اسزخدمها امرؤ القيس
مثل ( :أرخى سدوله ،الليل ،الظالم ).
ونجد أ الصراف قلب وعكس الصورة الزي اسزخدمها امرؤ القيس ،وهي ول الليل وكثرة
الهموم الزي ابزلي بها ،ليع ي صورة مغايرة زماما عكسية لليل ،وهي صورة القصر وسرعة
االنزهاء ،فهو يرب ما بي شعر حبيبزه األسود ،والليل المظلم الداك  ،ولك بصورة عكسية ،والراب
بينهما هو السواد الكثيف ،ويبدو الزناص واضحا م اسزغالل الصراف نص امرئ القيس م أجل
أ يعبر ع حبيبزه.
وهذا الزناص يسمى زناص " الحوار  :إذ يعزمد النقد المؤسس على أرضية عملية صلبة ،زح م
مظاهر االسزالب ،مهما كا نوعه وشكله وحجمه ،ال مجال لزقديس كل النصوص الغائبة مع
الحوار ،وبذلك يكو الحوار قراءة نقدية علمية" (بنيس .)117 ،6939 ،فالصراف ينافي قول امرئ
القيس ويقلب الصورة الزي اسزخدمها امرؤ القيس ،ليجعل الصراف شدة سواد شعر محبوبزه كأنه
ليل يغفو فيه الظالم قبل آالف السني  ،ويصف شعرها بال ويل الذي زقصر عنه الليالي عند
الزشبيه ،فهو يبالغ في شدة سواد شعرها و وله ،حزى يجعله أشد وال وسوادا.
مزأثر بمواقفه الشعرية وزعابيره،
ويبدو أ الشاعر على ا الع كبير على شعر امرئ القيس ،فهو
ٌ
فالصراف ال يزخذ م شخصية امرئ القيس أداة يسز ع الزحدث م خاللها فحسب؛ ويمزوج معها،
فحو امرئ القيس يزجاوب مع حو الصراف ،ألنهما يعيشا حالة م الزخاذل ،فضم الصراف
نصه الشعري مواقف م أقوال امرئ القيس ،ليفيد م زجربزه الشعرية ،لك نالحظ أ الصراف
يزج أر على الزغيير وقلب المواقف.
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يقول الصراف:
الـيـوم خــمـــر دمــي فـليـسكـروا وغــد ا
أمــر غــدا يــســتـرد الـثأر مـن طـلبـا
ٌ
(الصراف) 622 ،1222،
فهو زناص مع قول امرئ القيس عندما أزاه خبر مقزل أبيه ( ،ضيعني صغيرا ،وحملني دمه
كبيرا ،ل صحو اليوم ول سكر غد ا ،اليوم خمر وغد ا أمر ) (االصفهاني ،) 131 ،1221،جاءت
مفردات الشاعر وليد الصراف مز ابقة مع المثل المشهور ع امرئ القيس ،وهذا زناص يسمى
" زناص االمزصاص "  ،وهو ال ينفي األصل ،بل يساعد على اإلقرار بأهميزه .واالثنا جاءا بسياق
واحد وهو سياق الثأر والحرب ،امرؤ القيس يثأر لمقزل أبيه ،والصراف ي لب الثأر للو

الغالي

العراق ،م كل ظالم.

ويسزلهم الصراف زجربة لبيد ب ربيعة ،فيأخذ عنوا القصيدة ( عفت الديار) ،ويجعلهُ عنوانا
لقصيدزه ،ألنها زمثل في مضمونها مادة غنية ومعينا ال ينضب للصراف .إ الحديث ع بناء أية
قصيدة ال يغفل العنوا ؛ إذ " لعل داللة العنونة في المنجو الشعري الحداثية ،ال زقف عند حد؛
فالعنوا نظام سيميائي ذو أبعاد داللية ورموية وأيقونية اسزغلزه الشعرية الحديثة ،وأفادت منه أيما
ئ ع الصعود إليه ،وقد يزعالى هو ع النوول
أفق قد
إفادة ،فالعنوا مثله مثل النص ٌ
يصغر القار ُ
ُ
ألي قارئ ،بسبب زمنعه ع االنكشاف ،وبالزالي فهو يؤسس لشعرية م نوع ما حي يثير مخيلة
القارئ ،ويدخله في دوامة الزأويل ،ويسزنفر كفاءزه القرائية م
.) 18،1221

خالل كفاءة العنوا " (ق وس،
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يقول وليد الصراف:
عــــــفـــــت الـــديــــــار :مـــحلــــها ،فـــمـقــــامــــهـــا
وذوت مــرابـــعــهـــا وغـــــــاض غــــمـــامـــها
خـــلـــعت ثــــيــاب الـــطــــهر عــــنـــها وارتـــــدت
ما ليــــس يـــستـــــر عـــــورةا ّأيـــامــــها
واســتـــنــوقــت آســــادهـــا واســتــــأســدت
ذؤبـــانــهــا ،وتــطــــاولـــت أقـــــزامـــهــــــا
(الصراف) 666 ،1222 ،
في هذه األبيات يشكو الصراف مما آلت إليه بالده م وضع محو  ،فقد ذهب كل شيء
جميل وكريم وذهبت العوة وال هارة واندثرت أُسودها وأصبح أقوام القوم يحكمونها ،وكيف زبدلت
القيم وانقلبت المواوي والذئاب أصبحت زحكمنا ،وعال شأ م هم أذلة ،وكيف أ العرب نسوا
حضارزهم ومكانزهم .وقد اسزخدم الصراف مفردات زظهر الضعف عند العرب ،منها (استنوقت ):
وهي م الناقة ،اسزنوق الجمل ،أي صار كالناقة ،انظر( :اب منظور،ج .) 126 ،61إشارة إلى
حالة الضعف الزي اعزرت األمة ،ويسزعي بأبيات لبيد ب ربيعة لفظا ومعنى ووونا إليصال المعنى
مع إحداث زغييرات على نصه.
يقول لبيد ب ربيعة:
عــفـــــت الــــدِّيـــــار مـــحـــلهـــا فــمــقـــــامــها
بــمـــنى تــ ّأبـــد غــــولهــــا فــــرجــــامهـــا
الرّيـــان عــــ ِّري رســـمـــــهــــا
فـــمــدافــع ّ
خـــلقـــــ ا كــــما ضــمن الـوحــي سالمــهــا
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دمــ ٌن تــجرم بعــــــد عــهــد أنــيســهــــــا
حــجــ ٌج خــلــون حــال لــهــا وحــرامــهـــا
(لبيد ب ربيعة ،د.ت ) 17 ،
" المدافع :مجاري المياه في األودية واحدها مدفع ،ويقال هي األودية نفسها مزصلة بعضها ببعض،
والريا اسم واد وقيل اس م جبل ،ويقال عرى أي عري م أهله ،فخال رسمها أي أثرها خلقا أي قد
خلق بعد حدوثه ،والوحي جمع وحي وهو الكزاب واألصل الموحو فصرف ع المفعول إلى فعيل
فأبدلت م الواو ياء ومثله حلي وحلي ،والسالم جمع سلمة وهي الحجارة .الدم جمع دمنة ،وهو
البعر والسرخي والرماد ،وآثار الناس ،وحاللها يعني به شهور الحل وحرامها شهور الحرم ،ويروى
دمنا زجرم بالنصب على الحال م الديار والمناول المذكورة " (األصفهاني.) 171 ،1221 ،
فقد اسزهل لبيد قصيدزه ببكاء الديار وذكر اندثارها وزغيرها ،زلك الزي أثارت األسى والم اررة في
نفسه ،بعد أ

خلت م

أهلها ،والصراف حينما وقف على حال بالده وما آلت إليه ،اسزعار

الزراكيب والوو والقافية مع بعض الزحوير في المعنى جاعال م لع قصيدزه ،وذلك لشد انزباه
القارئ واغرائه باالسزماع ،وضم الصراف نصه الشعري أقوال لبيد ليفيد م زجربزه الشعرية ورؤاه
الفكرية في مكابدة الهموم واألح او  ،وليؤكد لموقفه الشعوري الحالي يشبه أو يخالف موقف م
سبقه م الشعراء.
ويحدث فيها شيئا م الزغيير ،فهو يصور البالد العربية اليوم
فالصراف يزناص مع معلقة لبيد
ُ
وكيف انقلبت المواوي

فيها ،وأ

األعداء هم الذي

يحكمو

البالد ،وكيف أ

العرب نسوا

حضارزهم ومكانزهم ،ويسمى هذا الزناص " زناص االمزصاص " أل الشاعر قد امزص نص لبيد
ليعكس صورة ما آلت إليه البالد العربية م ضعف ،فزلزقي زجربة الصراف مع زجربة لبيد في
الحو على الديار؛ فاألول حوي على الخراب الذي حل في البالد بسبب األعداء ،والثاني حوي
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على اندثار معالم الديار ،مما ولد عند الصراف حالة م الحو واإلحساس بالفاجعة .والصراف ال
يزخذ شخصية لبيد أداة يسز يع الزحدث م خاللها ،وانما يمزوج معها بصورة قوية ،فحو لبيد
يزجاوب مع حو الصراف ،فكأ

الزعالق بي

النصي السابقي

يومئ إلى قدرة الصراف على

الزعالق والزوشيح مع نصوص أخرى ووقائع عديدة اغزنى بها نص ُه ،وزحاور معها فكره ،فأنشأ
صورة ما بي الماضي والحاضر ،وشد انزباه المزلقي إلى زجربة الصراف الجديدة.
وقد اسزلهم الصراف شعر عمرو ب كلثوم بما يزناسب وحالزه الشعورية ،وبما يالئم غرضه ،فيقول:
أل هــــبـّـي بــصــحــنـــك فـــاصـبـحـيــنــا
ول تــــنــسـي خـــمـــور األنــدريــنــا
تـــذكـــــرنــاك واأليـــام تــــمــــضـــــي
وتــمـحـو بـعــضـهـا فـتــذكـــريــنــا
بـكـأس السهـد صــ ّبي أم عــمـرو
مــــدام الــ ّذكــريــات وعـــ ّلـلينــا
بلى ،لـسنا الــكرام كــمـا ا ّدعــيــنـا
ونرضـى أن نهــان وأن نهيــنـا
ونـبـطـش حـيـن نبـطش غـادرينـا
ونعـفـو حــيــن نعــفـو عاجزيــنا
(الصراف ،2011 ،موقع إلكزروني )

1

1

-الصراف ،وليد ،1266 ،قصيدة (محاولة لزحقيق معلقة عمرو ب كلثوم):
(On-Line), availabhe: https://m.facebook.com.
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عند النظر في قصيدة الصراف نجد أ الشاعر يقار بي ماضي األمة والحاضرها ،فيسزذكر
ا لعوة والفخر الذي كا في الماضي ويقابله بالحال الحوينة الزي صار إليها العرب فيسزلهم موقفه
الشعوري م قصيدة عمرو ب كلثوم وونا وقافية  ،ويقول الشاعر عمرو ب كلثوم:
أل هــــ ّبي بــصحــنـــك فـاصــبحـينا
ول تــبــقي خـمــور األنــدريـــنــا
مـشعـشعـةا ،كـــــأن الحـص فــيها
إذا ما الماء خـــالـطــها سخـينــا
تـجــور بــذي الــلـبانة عن هـــواه
إذا ما ذاقــها ،حـــتـى يـــليــنــا
شحيـــح ،إذا أمرت
تــرى اللحز ال ّ
عـــــلـــيه ،لـــــماله فيهــــا مهيــنا
صـبـنـت الكأس ع ّنا ،أم عمرو
وكان الكــأس مجراها اليمـيـنـا
(اب كلثوم)22-26 ،6982،
"هبي أي انزبهي وقومي م

منامك ،والصح  :القدح الكبير ،ويقال الصغير ،ويقال القصير

الجدار ،وقوله فأصبحينا :أي فاسقينا الصبوح وهو شرب أول النهار وال زبقي خمور األندرينا أي ال
زبعثيها لغيرنا ،وزسقيها لسوانا ،واألندري

قرية م

قرى الشام .الحص :صبغ أحمر ،وقيل هو

الورس ،وقيل هو الوعف ار  ،قوله سخينا :أراد به سخ الماء ،ألنهم كانوا يموجو الخمرة بالماء
الساخ في الشزاء ،وقيل هو م سخا الرجل يسخو إذا جاد بما في يديه ،وصددت :أي منعت،
اليمينا منصوب على الظرف أي ناحية اليمي " ( الوووني.) 93 ،6992،
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واذا نظرنا الى قصيدة عمر ب كلثوم نجد فيها معاني الفخر ،والعوة ،والرفعة ،عكس ما نجده
في قصيدة الصراف ،حيث يصف العدو بأنه في حال القوة والعرب في أوج ضعفهم فيوجه م
خالل قصيدة نقدا الذعا للواقع المرير الذي يمر به العرب .وهذا يسمى ( الزناص الحوار)
" إذ يعمد الشاعر إلى اخز اف الجمل وزحويرها ،وأحيانا يعمد إلى قلب معانيها في صورة نقيضة "
(حصة.)619 ،1229 ،
وقد جاء الزناص مع قصيدة عمرو ب كلثوم وونا وقافية ،وفي بعض األلفاظ مع زغيير في
المعنى واسزخدامه لموقف مغاير زماما ،موظفا نص اب كلثوم مع بعض الزحوير في بنيزه ،فهو
يوظف النص القديم ،للزعبير ع موقفه وحالزه الشعورية ،فيكو في نصه الجديد معب ار ع حال
عمر ب كلثوم في حال قوة وعوة .فالصراف يسزذكر
ا
العرب اليوم ،وهو محو ومثير للشفقة ،لك
زلك العوة ليجعل القارئ يقار بي ذلك الماضي وبي الوضع الراه للشاعر " ،والزناص ال يكو
بالمضمو فق

إنما يكو بالمفردات ،والزراكيب ،والبناء ،واإليقاع ،والمحاكاه ،والمعارضة؛ أل

النصوص السابقة مزعالقة مع النص الالحق بالغياب النصي  ،فهي وحدات مزعالية في بنية النص"
(ال عا  ،6992،ع.) 221، 1
نجد ا لصراف يموج بي

األسلوب القديم والجديد م

أجل أ

يعبر ع

موقفه الشعوري،

فالمواوجة بي القديم والجديد م الضروريات الزي ينبغي على الشاعر أ يحرص عليها ويسعى
إلى زحقيقها ،أل " شعر القدماء وحكمهم وكلمازهم محفورة في قلوب الشعراء المجددي محفورة
هاالزها م

العوا ف واالنفعاالت والمشاعر الزي كانت زحي

بها وزكزنفها ،وكلما مر الشاعر

المجدد بحدث فيه خي م شبه بما حفر في قلبه عكس هذا الخي النور على هالة االنفعاالت
زلك فبروت لزقزر بالمشاعر الجديدة " (الرواو.)632 ،6991 ،
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ونجد أ المق ع المزناص هنا يمثل عالمة في قصيدة الصراف ،فقد نبه القارئ وجوب
عمر ب كلثوم ومعلقزه المشهورة؛ فاقزبس م لع القصيدة وبعض مفردازها ،لكي ينقلنا
زذكره الشاعر ا
بأسلوب االنوياح الجميل ،إلى مبزغاه الذي يقصده.
وقد كانت نصوص الشعراء الجاهليي
مكنونات نفسه ،فقد أفاد م

معينا ال ينضب ينه ُل منه الصراف للزعبير ع

رفة ب العبد في بيزه الشهير:

ال
ستـبـدي لـك األيـام ما كـنت جـاهــ ا
ويأتـيـك باألخـبـار مـن لم تــزود
(الوووني) 71 ،6992 ،
يقول وليد الصراف:
األيـــام من كــ ّوة الـكـرى
فــتــبــدي لي ّ
عـواهــر عن أثــوابها تــتــجـــ ّردا
(الصراف) 92 ،1222 ،
فالشاعر هنا يؤم
البيت م

بأ األيام سزكشف له المسزور وسزخبره بما هي عليه مسزلهما فحوى

رفة ب العبد ،ويزجلى الزناص بي النصي لفظيا ومعنويا ،وم حيث المعنى فقد

زشرب الص ارف المعنى العام في بيت

رفة ب العبد ،وحوره بما يزالءم والنص الجديد ،ف رفه

يقول حكمة عامة بأ األيام سزظهر ما يخفى عليك ،ويأزيك باألخبار م حيث ال زدري ،أما
الصراف فقد أعاد زوجيه هذه الصياغة ليجعلها خاصة به وبموقفه وبزجربزه ،وأ األيام كفيلة بأ
زظهر حقيقة ما يجهله ،ويظهر الزناص لفظا في اسزخدام الصراف مع رفة في الزركيب( :ستبدي
لك اليام)  ،فالشاعر لم يقحم هذا الزركيب في السياق دو مبرر ،بل ارزب

ارزبا ـا عـضويا

بالنص ،فأصبح جوءا م بنيزه " وهذا زنويع جديد على نفس الموقف يؤكـد أ العمليـة ليست م لقا
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مجرد عملية اقزباس  ..وانما عملية زفجير ل اقات كامنة فـي هـذا الـنص يسزكشفها شاعر بعد آخر
وكل حسب موقفه الشعري الراه " (إسماعيل.) 71 ،6992 ،
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المبحث الثاني :التناص مع شعراء ما بعد اإلسالم:
يعد الشعر في العصر اإلسالمي امزدادا للشعر الجاهلي ولم ي أر عليه أي زغيير يذكر م
حيث الشكل والبناء في بدايازه ،وقد قل الشعر في هذه الفزرة مقارنة بالشعر الجاهلي الهزمام العرب
بشأ الدي الجديد ،فقد أقبل المسلمو على حفظ كزاب اهلل وسنة نبيه محمد (صلى اهلل عليه
وسلم) ،انظر (:الغالي  .) 22 ،6261 ،انفزح الصراف على شعراء العصر اإلسالمي عامة يق أر
شعرهم ويزشربه ليسق

زلك االمزصاصات على واقعه المعاش ،وموظفا زلك القراءات لزكو له

معينا الينضب في إثراء ثقافزه ،فكا كعب ب وهير م أوائل الشعراء اإلسالميي الذي اسزثمر
الصراف شعرهم ،إ اسزحضر الصراف موقف كعب ب وهير في الميزه المشهورة ،مسزفيدا م
داللزه الماضية وموظفا له في إظهار دالالت جديدة ،فهو ي مح فـي موقـف جديد يقابل موقف
كعب ب وهير.
يقول الصراف:

يا قـلب ،قد بانت فـما لي ل أرى؟
هبني عـيونك في الظالم أل نــظـار
بانت سعاد في القصيدة مثلما
ب أراد لهـا تمـيـس تـبـخـتـرا
كـعـ ٌ
هيفاء ما قصرت ول طالت وقد
مشت الظالل لكي تطول وتقصرا
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لك ّنني حين التمست ديــارهــا
وقـبيـلهـا لـم ألــق حـتـى األقـــبـــــــرا
(مجلة الشاعر ،1267 ،موقع إلكزروني)
اسزحضر الصراف مقدمة كعب ب

2

وهير الغولية في وظيفزها وشـكلها مـع إدخـال بعـض

الزغييرات في مفردازها ال زؤثر في الداللة الوظيفية ،حيث ززكاثف دالالزها في ذه القارئ العربي
مؤكدة القلق الذي يعانيه الشاعر نزيجة البعد والفراق.
وم لع قصيدة كعب ب وهير:
بانـت سعاد فـقـلبي اليوم متبول
مـتيـــّـ ٌم إثــــرها لـم يـجـز مـكـبـول
وما سعاد غداة البين إذ عرضت
إل أغن غـضيض الطرف مكحول
هـيفــاء مــقـبــل اة عـــجــزاء مـدبـــــرةا
ــصر منهــا ول طـول
ل يـشـتكـى قـ ٌ
لكنها خل ٌة قد سيط من دمها
خالف وتــبــديل
لع وا ٌ
جع وو ٌ
ف ٌ
فما تـدوم على حال تكون بها
كـما تلون في أثـوابــــها الغــــول

2

الصراف ،وليد ،1267 ،قصيدة ( يب على بردة كعب) ،الناشر :مجلة الشاعر

(On- Line),available: http://achaer.wordpress.com
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ول تمسك بالعهد الذي زعـمت
إل كــــما تـمســــك الماء الغـرابيل
ال
كانت مواعيد عرقوب لها مث ا
ومـــــا مــــواعـــيده إل األباطـــيل
(كعب ب وهير) 8-1 ،6912 ،
لقد بدأ " كعب " قصيدزه بمقدمة غولية على عادة الشعراء في ذلك العصر ،زمهيدا للمدح
وقد كانوا يبدأو بالغول الرزبا ه بحياة البادية وأهمية المرأة عند العرب ،وألنه كالموسيقى الزي
زمهد لإلنشاد سواء في الوصف ،أو المدح ،أو حزى في الرثاء.
وقد اسزثمر الصراف في هذا النص شخصية الزاريخية وهي شخصية سعاد ،وذكره بعض
المفردات الزي مدحها بها كعب ب وهير ،ليجسد م خاللها الـصراع القائم في نفسه نزيجة البعد
والفراق ،وزصور مشهدا يكاد يزكرر ع الشعراء العاشقي  ،الذي يعانو ألم الفراق والبعد ،وقـد
اسـز اع الصراف باسزثماره هذه الشخصية أ يعبر ع حاله ويصور مشاعره وانفعاالزه بشكل
يبرو ألمه وحونه على البعد والفراق ،ويحرك الحب والشوق لدى المزلقي هواجسه وزجعله يزفاعل مع
الموقف ويعيش الحـدث بكـل انفعاالزه وزوزرازه.
إ

اسزرجاع الصراف لزجربة كعب ،ال يعني زـذكر زاريخها ومكا

حدوثها وكيفية ،وانما

اسزرجاع الحالة الشعورية الخاصة بهذه الزجربة وبعثها م جديد م خالل أحداث ومواقف جديدة
زرب ها قواسم مشزركة معها ،فالقدرة على بعث الزجربة الزاريخية م خالل الزجارب المعاصرة.
ولم يقف الصراف عند حدود ذكر ا لمواقف الشعورية للشعراء السابقي  ،بل زجاووها إلى ما
هو أبعد م أسلوبها السردي ،حيث اخزار منها منا ق زنبظ بالحيويـة ،وأعـاد صياغزها م جديد،
بشكل يزناغم مع زجاربه المعاصرة؛ أل " زعامل الشاعر مـع حساسية المواقف السابقة يزم عبر
زقنيات الفرو الجدلي للوقائع واالخزيـار والزحـوير والزـشويه المزعمد ،عندئذ ال ززبقى الواقعة الشعورية
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السابقة كما هي ،أي ززحول الواقعـة الزاريخيـة بعـد اسزخدامها كل هذه الزقنيات إلى واقعة شعرية؛
أل هذا الزحول والفرو الجدلي هما ما يميو الشعر ع الزاري  ،ودرجات الهضم واالمزصاص هي
الزي زحد د درجة سي رة الـشاعر على حساسية الزاري " (المناصرة .) 91 ،6997،و بيعة الزعامل
مع المع يات الزاريخية وأسلوب زوظيفها الفني هما اللذا يمنحانها ال اقة الشعرية والقوة الداللية،
ويجعال لها حضو ار قويا وفعاال فـي مخزلف النصوص األدبية.
فالشاعر المعاصر أعاد كزابة الزاري

ممزوجا بواقع العصر ،فهو يجمع بي

الماضي

والحاضر ويسزشرف آفاق المسزقبل ،فقد " زكو الشخصية الزاريخية محصورة في إ ارها الزاريخي،
ينف

فيه الشاعر روحا جديدة ،فزجزاو حدودها الـضيقة وزكزسب أبعادا معنوية جديدة"

(البسزاني ،) 6981،692،إ هذه األساليب زؤهلها لمعايشة الحاضر ،والزعبير ع رؤاه وقـضاياه
المعاصرة ،وزمنح العمل أصالة وعراقة ،وأبعادا حضارية.
كما وظف الصراف الدالالت المزنوعة الزي يفيض بها الموقف الشعوري مزخذا م هذا الموقف
المشابه محور ارزكاو لذاكرزه الزي رحلت في الماضـي إلى هذا الموقف محاوال أ يحلل شعوره
المؤلم بعناصر فيها م القوة والعظمة كما في قوله:

أل كـــــم غــــر أغــــرارا سكـــوتــي؟
وكم جــهــلوا عل ّي؟ وكـــم سجـــحــت
يـجـور علي أجبنهم وأغـــضي
ويعجب أ ّنـــني عــــنه صــفـــحت
(الصراف ،بال الشاعر ،موقع إلكزروني)
3

3

الصراف ،وليد ( ،القصيدة  .كوم ) ،إ هذا الموقع يحزوي على أغلب القصائد أخذ الباحث بعضا م أبيازها في

زحليله(On-line),available: http://alqasidah.com>sarraf-poet. .
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فسكوزه جعلهم يظنو أنه ضعيف ع الرد عليهم لكنه يغض ال رف عنهم ألنهم جهالء ،وهو في
ذلك يسزفيد م قول اإلمام الشافعي:
إذا نــطــق الـسـفــيه فـــال تـــجــبه
فــخــ ٌير من إجابته السكوت
ســكــت عن الـــسفـيه فـظـــن أني
عيـيت عن الجواب وما عيـيـت
(الشافعي) 611 ،1222 ،
لقد زم زوظيف بيزي ل لشافعي ،حيث جاءت العبارات مزجاوبـة مع وصف الشافعي وزجاهله
هذه الفئة م الناس ليصبح خ اب الشاعر لونا م ألوا الزنبيه المباشر ضد الجهلة والسفهاء
الذي

يظهرو في كل عصر بوجوه مخزلفة .وقد اسز اع الصراف أ

المكزنو بالدالالت ،وأ

يوظف بيزي الشافعي

يبنـي عليـها فكرزـه المعاصرة ويسزمد منها عناصر صورزه .وهذا النوع

ُيسمى زناص "االمزصاص" ،وهو القانو الذي ين لق أساسا م

اإلقرار بأهمية هذا النص،

وقداسزه  ،فيزعامل واياه كحركة وزحول ،ال ينفيا األ صل  ،بل يساهما في اسزم ارره كجوهر قابل
للزجديد" (بنيس ،)117 ،6939 ،واذا زمعنا في األلفاظ نجد فيها زقاربا كبي ار جدا م حيث األلفاظ
والمعنى.
يسزحضر الصراف عنوا ( قفوا نبك ) م بيت امرئ القيس الشهير ،واألبيات م قصة (قيس
ب الملوح) باعزبارهما جوء ا م الموروث األدبي المشهور ،وززنوع وجوه دالالت هذا االسزحضار
كالداللة على عشقه ووقوفه على أ الل الديار.
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يقول الصراف في قصيدة (قفوا نبك ):
سـاروا وما زلـت فــي أطـاللها أقــف
ودمـعــتي لــم تــزل من مقلتي تــكــف
مــاذا وقـــوفك؟ قـــال العـــابرون ،لـــقــد
ضـــيـــعــت عــمرك يا مجنون وانــصرفــوا
كـــــل إلى وجهـــــة تــــفضي لـــمقبــــــــرة
ٌ
وهــــا هنا الخــلــــد جــــاروه ،وما عــرفوا
(الصراف)627 ،1222،
ويقول قيس ب الملوح:
أمر على الديــــار ديـــــار ليـــــــلـــى
أقبـــِّــل ذا الجــــدار وذا الجـــــــدارا
ومــــا حــــب الديار شـــغفن قلبـــي
ولـــــكن حــــب من ســــكن الديـــــارا
(اب الملوح ،د.ت) 676 ،
نجد الصراف يزناص في عنوا القصيدة ،فيسميها ( قفوا نبك ) ،دعوة إلى االسزيقاظ والزنبه،
وايقاظ الضمائر " .نبك " ،هي دعوة إلى إفراغ كل اآلهات المكبوزة ،وهذا العنوا يذكرنا بعنوا
معلقة امرئ القيس ( قفا نبك ) ،وللعنوا أهمية كبيرة في القصيدة ،وهذا ما أكد دارسو العنونة في
العصر الحديث" ،حيث أشاروا إلى أ لحظة وضع العنوا زعد لحظة حرجة ،ألنها لحظة زأسيس،
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فإما أ زؤسس السزرازيجية إغرائية قادرة على شد انزباه القارئ وحمله على المزابعة رغبة في ( لذة
الكشف ) ،أو زصده ع المزابعة والزواصل " (ق وس.) 12 ،1221 ،
يزضح هنا حني الشاعر إلى الماضي فهو يزناص مع المقدمة ال للية الزي يسزخدمها الشعراء
الكبار في العصر الجاهلي رعبة في معايشة ذلك الوما م خالل قصائده .وهذا النوع م الزناص
يسمى " الموافق" والمقصود به هو اإلقرار بأهمية هذا النص القديم وقداسزه ،ويكو الزغيير في
الشكل وال يكو في المضمو أساسا فيزعامل واياه كحركة وزحول ال ينفيا األصل بل يسهما في
اسزم ارره بجوهر قابلة للزجدد ،وبذلك يسزمر النص غائبا غير ممحو ،ويحيا بدل أ يموت،انظر:
(بنيس ،) 117 ،6981،م خالل إعادة كزابة النص القديم ب ريقة جديدة دو المساس بجوهرة
النص القديم.
" نجد الصراف هنا ليس مجرد مقلد أعمى للموروث األدبي؛ فالشاعر عندما يأزي بألفاظ م
الشعر العربي القديم ،فهذا يدل على رب

أحداث الحاضر بالماضي ،وقد ساعده في هذا األمر

حفظه للشعر القديم ،فهو يعبر ع وجهة نظره الخاصة للحياة من لقا إلى القارئ م خالل هذه
العناوي " (العبيدي.) 627 ،1266،
" إ الصورة الزجسيدية في الشعر زقوم على نقل األحاسيس المجردة إلى صور مادية ،فهي زويد
المعنى عمقا " (أبو شرار .)181 ،1223،ف الصراف يقار بي الماضي الجميل المودهر الذي كا
يعيشه العراق ،وما بي الحاضر المرير الذي يمر به العراق اليوم ،وهو يوحي للذي ال يفهمونه أنه
يرى ما ال يرو ويراقب ما يجهلو  ،فهو يزناص بالفكرة مع قيس ب الملوح ،وي رحها ب ريقة
جديدة ،إ العامل المشزرك بي الصراف وقيس ب الملوح هو المكا ؛ فالصراف يزكلم ع الو
الغالي ،وهو أعو شيء عنه ،وقيس ُيقبل الديار الزي سكنزها ليلى.
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يقول قيس ب الملوح:
ومـــا حــــــب الـــديــــار شـــغـــفــــن قـــلبــــــي
الــــديارا
ولــــــكــــــن حــــــب مــــــن ســــكـــن ّ
(قيس ب الملوح ،د.ت) 676 ،
ويقول الصراف:
ومـــــا حـــــــب الــــديـــــار أمــــال قـــــلبـــــي
الـــــــديــــارا
ــــــب الــــــذي ســــــــكن
ّ
ول ح ّ
(الصراف)629 ،1222،
نجد الصراف هنا قد عكس الفكرة الزي رسمها قيس ب الملوح ،فهو ينفي جوهر البيت ،وهذا
النوع م الزناص يسمى (القلب أو العكس) فهو األكثر شيوعا في الزناص .إ الصراف مسزاء م
هذا الو
زحقق

الجميل؛ والسبب هو أ ماع الغرب وغيرهم في هذا الو

 ،لما فيه م خيرات ،وقد

موحهم في ذلك عندما غووا العراق في عام  ،1227فالصراف يعجب لهذه الديار ،أل

يسكنه اآل  ،والمقصود هنا هم
يحب م
األعداء خربوا جمالها ،ونهبوا خيرازها ،وكذلك فهو ال
ُ
ُ
الذي جاءوا مع المحزل.
مزأثر باأللفاظ
ا
وقد سار الصراف في بعض قصائده على نهج الشاعر عمرو ب أبي ربيعة،
والزراكيب والداللة ،كما في قوله:
الديـار ومدمـعـي
ولـقد مررت على ّ
في ناظـري فـما وقـفت ول جـرى
والبحر ل تـقـف الشجون به إذا
ذكر الـغريـق ،ول يعود الــقهقــرى
(الصراف) 622 ،1222 ،
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ويقول عمر بن أبي ربيعة:
هـ ايـــــج الــــقــلــــب مـــغـــــان وصـــــــير
شـــــجر
ات قــــد عــــالهـــــن ال ا
دارســـــ ٌ
الصــــــيــــف قـــد أذرت بهـــا
وريـــــاح ا
تـــــنـســج الـــتــــرب فــنــونـ ا والمــــطــر
ظـــلــــت فـيه ،ذات يـــوم ،واقــــفــ ا
أســــأل الـمـــنزل هــــل فـيه خــــبـــــر
(عمر ب أبي ربيعة ،د.ت) 12 ،
حباب عنها ،فهي زبقى زوهو باألوهار
يقف عمر ب أبي ربيعة على الديار بعد أ ذهب األ ُ
واألشجار ،مهما غ اها الزراب ،ويقف ويسأل الديار هل هناك خبر ع األحباب الظاعني ع
الديار ،ويقف الصراف م

ديار األحباب مثلما وقف عمرو والسياق ما بي

الصراف وعمرو

يزحدث ع الشجو والحب ،وهو ما دفع الشاعري إلى المرور على ديار األحباب ،والزناص هنا
يسمى زناص "المزواوي" والمقصود به هو اإلقرار بأهمية هذا النص القديم وقداسزه ،ويكو الزغيير
في الشكل وال يكو في المضمو أساسا فيزعامل واياه كحركة وزحول ال ينفيا األصل بل يسهما
في اسزم ارره بجوهر قابلة للزجدد ،وبذلك يسزمر النص غائبا غير ممحو ،ويحيا بدل أ يموت،
انظر( :بنيس.) 117 ،6981،
كثير م مالمح زجاربه في الزراث األدبي ،فاسزثمرها في الزعبير ع صورة
لقد وجد الصراف ا
فنية يقصدها ،م

خالل زسلي

األضواء عليها " ،الزقا

الموقف الخاص الذي زعرضـت لـه

ـادر
معبر ع موقف جديد" (عيد ،) 117 ،1222،وق ا
ا
الشخـصية الزراثية وفي إكسابه ابعا دراميا
علـى اإليحـاء بالزجا رب واالنفعاالت المعاصرة بكل أبعادها الحيازية والوجدانية ،وحمل قضايا
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الشاعر وهمومه  ،وبذلك أصبح الموروث األدبي أداة معرفية

يعة في يد الـشاعر المعاصـر،

ينسرب بجذوره الداللية في أعماق زجاربه ،ويشكل عنوانا ألفكاره وزصورازه وانفعاالزه.
إ

عالقة الرب

ما بي

الصراف وعمرو ب

أبي ربيعة هي عالقة اإلحساس" بالفراق،

فالصراف يصور أمواج البحر عندما زأزي وزأخذ اإلنسا في أمواجها ،فيموت غريقا في البحر ،مما
يبعث الحسرة واأللم في نفس الشاعر ،ومثلما وقف عمر ب

كلثوم مزحس ار على زلك األيام،

فالصراف يصور مشهد الروح الز ي ال زعود مرة ثاثية ،واب كلثوم يصور الحبيبة الزي ذهبت وال
زعود.
يزناص الصراف مع شعر شعراء العصر العباسي ،فينهل كغيره م

الشعراء م

الزراث

الشعري ويزقا ع معه في ألفاظه ومعانيه ،فيصبح جوءا م ثقافزه وهويزه األدبية ،فيوظف ذلك
الزراث السابق عليه ويصهره في نصوصه صهرا ،يعبر به ع أفكاره ،ويوضح رؤيزه م القضايا
الزي زحي به .وقد اسزلهم الص راف معنى بيت أبي زمام واسزهل به قصيدزه مع زحريف لغوي لم
يشوه هيكلـه ،ولم يبهم معناه ،بل اندمج في البنية الزركيبية للنص الحاضر مكسبا إياه إيحـاءات
جديـدة أبروها اسزمرار الزعلق بالو

ومشاركزه آالمه ،وهو م مرثية أبي زمام:

فــــتـ اى مــــات بــــيـــن الضــــرب والــطـــعــن مـيــــتــــ اة
تـــقــــوم مـــقـــام الـــنــصــر إذ فــاتـــه الـــــنــصــــر
(أبي زمام) 22 ،6912 ،
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`ويقول الصراف:
هــــــدنـــ اة يا حـــــروب لـــم يـــبــــق مـــ ّنــــي
مــــوضـــ ٌع واحـــــــ ٌد لـــــضـــــرب وطــــعــــــن
(الصراف ،زحت شجرة هدنة ،موقع إلكزروني)
يرثي أبو زمام قائد الجيش محمد ب

حميد ،وهو يؤكد أ الجيش قد هوم لك القائد ظفر

بالشهادة ،حيث مات شهيدا في ساحة المعركة بي ال ع والضرب ،فأخذ الصراف هذا المعنى
وهو ينزقد الوضع الذي يمر به العراق بسبب الحروب المززالية ،وأ عالقة الرب ما بي البيزي هو
الزعب والهالك أل محمدا ب حميد لم يسزسلم ،وأيضا العراق هلك م كثرة المعارك الزي يمر بها،
والصراف يريد أ يصور هول الفاجعة حيث لم يبق منول في العراق إال وفيه شهيد " ،لم يبق م ّني
مــوضـــ ٌع واحـــ ٌد لـضـــــرب وطـعــن " ،فهو ي لب الوقت لكي زلد النساء أجياال جديدة  ،وهذا الزناص
يسمى " الزناص الموافق "ويزم عندما يوظف أحدى الشخصيات الزراثية داخل بنية قصيدزه الحديثة
محاوال الزوفيق بينها وبي واقعه المعاصر الذي يريد الزعبير عنه"(حصة ،)617 ،1229 ،حيث
قام الصراف بأخذ الفكرة واعادة كزابزها ب ريقة جديدة ال زمس الجوهر ،ويبقى هذا ضم الزناص
الموافق ،فالم ابقة ال زعني بالضرورة اسزحضار السياق ذازه ،واال فما جدوى إعادة مادة سابقة
دو زحوير مع النص الجديد .وزكم جمالية زناص الصراف مع بيت أبي زمام في قدرزها على
إشراك القارئ وزذكيره بوماني :الوما

الحاضر ووم

أبي زمام ،ليجعل المزلقي يعيش بإحساسه

معه .ويسزمد الصراف روح معاني بيزه م أبي زمام بزغيير في البناء فيقول:
وطــــال حـــوارهم فصــــرخت فــــيهــــم
الســيـــف مــــا خلــــق الــــحــــوار
لــــغيــــر ّ
(الصراف)612 ،1222 ،

57

ويقول أبو زمام:
اء من الكــتــب
الـسيــف أصــدق إنــبــ ا
في حــده الحــد بيــن الجــد واللــعب
(أبي زمام ،د.ت) 71 ،
ُيشير أبو زمام إلى المعركة الزي قامت بسبب زحقير امرأة مسلمة م قبل رومي عندما نادت
"وامعزصماه " ،فثار غضب المعزصم ،على الرغم م

زحذير كثير م

المنجمي

م

خوض

المعركة ،وعندما زحقق النصر بقيادة الخليفة المعزصم ،وأثبت أ السيف أصدق م المنجمي  ،وأ
َّ
حد السيف قد ميو بي الحق والبا ل ،قال أبو زمام القصيدة محزفيا بهذا النصر ،ونجد أ الصراف
يزناص مع هذا البيت بصورة مباشرة حيث يأخذ الفكرة وي رحها ب ريقة جديدة ،فهو يدعو إلى
ساحة المعركة فهي الحد الفاصل بي المزخاصمي  ،وفي هذا البيت نلمس النقد الموجه لزراخي
األمة ع نصرة الحق العربي ،والخنوع لألعداء واالكزفاء بالحوار والنقاش والكالم غير المجدي.وقد
جاءت جمالية زناص الصراف في حالة م

القلق والزوزر في األحاسيس لدى المزلقي ليشعره

بالحالة الزي يمر بها ،وهذا الزناص يسمى ( الزناص االمزصاص) فهو " يسوق سلسلة م الصور
أو عبارات اآلخري زكو موضوعا معادال للفكرة الزي يرمي إليها الشاعر"(حصة.)633 ،1229 ،
ويقول الصراف:
ماذا تــبقّــى سـوى أرض قـــد اغــتـــصــبت
وغـــــــيـــر ثـــاكـــــلة لذت بـــمــعـــتصم
قال :املـــؤوا الكأس إ ّني لســـت أشــــربها
حتّى يــــرف بعـّـــمــــورية عــــلمــــي
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تأسـن الـماء والـكــأس الـتـي امـتــألت
ّ
بــذلــك الـــماء قــد آلــت إلى حــطــم
(الصراف)31 ،1222،

ويقول أُبو زمام:
تـدبـيــر مــعتــــصم باللــه مـنـتــقــم
ل ّله مــرتــقــب في ال ّلـه مــرتــغـب
ومـطـعـم النــصر لــم تــكــهم أســنـته
يوم ا ول حـجــبت عـن روح محتجب
لم يـغــز قوما ،ولم يـنهد إلـى بــلـــد
ش من الــرعــب
إل تــــقـدمـــه جـــيـ ٌ
(أبي زمام ،د.ت) 21 ،
إ أبا زمام يمدح المعزصم بأنه ينزقم ويأخذ بثأر المسلمي  ،وأنه هو الخليفة المسؤول ع
أرضهم وبالدهم وع شؤونهم ،وهو الذي يقود المعركة لكي يبث الرعب في نفوس األعداء ،وهو
بهذا الفعل ينشر اإلسالم ويعلى م قوزه وشأنه ،وقد زناص الصراف مع أبي زمام ولك بصورة
حيث جاء أسلوبه مغاي ار ألبي زمام هنا ،وهذا الزناص يسمى زناص " الحوار" ،أل
عكسية،
ُ
الصراف قد أراد أ يخرج م مظاهر زقديس النص إلى شكل آخر م الزناص يقوم على مبدأ
الحوار مع النص ،فهو يأخذ أبيات أبي زمام لكي يعبر عما يدور في الو

العربي ،فالصراف

تأسـن الـماء ،والـكــأس الـتـي امـتــألت :بــذلــك الـــماء قــد آلــت إلى حــطــم)،
ينزقد وضع العربّ ( ،
نجد في هذا البيت أنه مسزاء م حكام العرب ،وم مواقفهم ،واذا نظرنا إلى قصيدة أبي زمام نجد
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ش من الــرعــب) ،ويرى
أنه يمدح الحاكم (،لم يـغــز قوم ا ،ولم يـنهد إلـى بــلـــد :إل تــــقـدمـــه جـــيـ ٌ
الباحث أ جمالية الزناص هنا زكم في أ الصراف اسز اع بذكاء أ يسزحضر لحظات م
ا نزصارات المسلمي في الوم الماضي ،لكي يعبر ع إحساسه بخيبة األمل م هوائم اليوم ،ولكي
يشرك المزلقي بما يحسه ،م خالل اسزذكار الماضي ومقارنة بي الومني  ،وهذا األسلوب هو م
حيث " ينشأ الزشكيل الفني ع بناء فكري ومعرفي وجمالي بعد زجربة
أساليب الحداثة الشعرية
ُ
مريرة مع الحياة ،ومخاض عسير مع اللغة ،بأبعادها الزخييلية والرموية -فإ شرعية الزشكيل زقوم
على شرعية الزخييل ،وهذه األخيرة قائمة على شرعية الرموو الزي ُيعاد إنزاجها ذهنيا وجماليا"
(ق وس.) 68-63 ،1266 ،
وم الزناص األدبي الذي وجدناه في شعر الصراف ما يشابه قول المزنبي:
أتــــانــي وعــيــد األدعـــيـــــاء ،وأ ّنـهـــم
السودان في كـفــر عاقــب
أعــ ّدوا لــ ّي ّ
ولــو صــدقــوا في ج ّدهـــم لــحــذرتــهم
في وحـدي قــولهم غير كاذب
فـهـــل ّ
(المزنبي ،د.ت) 616 ،

ويقول الصراف:
أتـــانـــي وعــــيـــد األدعــــياء ،وحــاولـــوا
فـراعــهـــم أ ّنـــي عـــصــي على الــقتـــل
تـــقـولــون :يــطـويه الـردى مـثـلما طـــوى
اعر مثــلي
ســواه وهـــل فـي دهركــم شـ ٌ
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حــي ا أنـــشد الشعر بينكم
أنا الــموت ّ
وأدفـــن في الـــنسيان ما قيـــل من قــــبلي
(الصراف ،قصيدة كوم ،موقع إلكزروني)
يريد المزنبي قوما يدعو نسب علي رضى اهلل زعالى عنه أرادوا به سوءا ،وكفر عاقب اسم
وعدو لي ،في ادعائهم قُربي
الم ُ
قرية بالشام (الواحدي ،د.ت .) 617 ،ولو صدق هؤالء األدعيا ُ
في وحدي يكو قولهم صادقا،
للنبي عليه السالم ،لحذرزهم لشرفهم ،ولكنهم يكذبو في ذلك ،فهل َّ
كما يكونو في نسبهم ،كذلك يكونو في زوعدهم إياي (اب سيدة.) 6998،89،
والزناص هنا جاء موافقا في بعض األلفاظ والزراكيب مع زحوير بسي يز لبه الموقف الشعوري
الخاص بالصراف ويزفق الموقف الشعوري بينهما وهو ادعاء الكاذبي  ،وزوييف الحقائق ونقل
األقوال الكاذبة.
ويظهر الزناص واضحا م اسزغالل الصراف نص المزنبي لفظا ومعنى ،فالبيزا يزحدثا عم
يدعي األكاذيب ويروج لها؛ إذ اسز اع الصراف أ يمزص بيت المزنبي مما يدل على أ "المحاكاة
هي ال ريقة األولية الزي نكزسب م خاللها العديد م جوانب سلوكنا الثقافي ،وبشكل خاص اللغة"
(ويلسو  ،د.ت .) 61 ،وهذا ما فعله الصراف وبدا في زداخل األلفاظ بي نصه والنص السابق
عليه مثل( :أتاني ،وعيد ،األدعياء ،والستفهام ).
ومما جاء في شعر الصراف زناص مع شعر المزنبي في قوله:
على قدر أهل العزم تأتي العزائم
وتأتي على قدر الكرام المكارم
الصغير صغارها
وتعظم في عين ّ
وتصغر في عين العظيم العظائم
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أتـــــوك يـجـ ّرون الحـــديــد كــأ ّنـــــما
ســـروا بــجـياد ما لهـن قـــوائــم
إذا بــرقــوا لم تــعــرف البــيض منهـــم
ثــيابـهـــــم مــــن مثــلهــا والعــمــائـــم
خميس بـشرق األرض والغـــرب زحـفـه
ٌ
وفـــي أذن الجـــوزاء منه زمـــــــازم
(المزنبي ،د.ت) 782 ،
ويقول الصراف في قصيدة(دجلة):
جــــاء الـــمغـــول يــــجــــ ّرون الـــحديـــــد لــــــنـــــا
وعــــبس ما لـــ ّوحـــــت حتّى بســ ّكـيـــن
شــعـــوب بـــها
هل الجــيــوش على ديــن ال ّ
السالطـيـن
أم ماتــــــزال علــــى ديـــــن ّ
طـــــيـن ما تركــت
والسائـــــرون إلـــــى حـ ّ
حـــرب البسوس بــهم شــيئــا لحـــطيـــن
(الصراف ،قصيدة دجلة ،موقع إلكزروني)

4

"يذكر المزنبي اسزعداد جيش الروم لمواجهة سيف الدولة ،فيصف مجيء األعداء وهم راكبي
الخيول ،مدججي بالسالح البسي دروعهم ،وزغ ي أسلحزهم ودروعهم قوائم الخيل حزى ليظنها
الرائي خيوال بال قوائم ،وعند
4

لوع الشمس على هؤالء ال زسز يع أ

زميو بينهم لشدة لمعا

الصراف ،وليد ،قصيدة دجلة ،1267 ،الناشر  :ملزقى راب ة الواحة الثقافية :
(On-line),available: http://ww.rabitat-aiwaha.net>showthrad.
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أسلحزهم ودروعهم وخوذهم ،وأنهم جمعوا الجيوش م شرق األرض ومغربها لمواجهة سيف الدولة،
إ

أصوازهم زعلو في السماء ،ألنهم جمعوا الجيوش م

شزى األجناس يزحدثو بلغات شزى"

(العكبري ،د.ت.) 782 ،
يرب

الصراف بي انزصارات العرب في الماضي وضعفهم في العصر الراه  ،فهو ينزقد

المواقف العربية حينما جاء األعداء إلى احزالل العراق( ،جــــاء الـــمغـــول يــــجــــّرون الـــحديـــــد
لــــــنـــــا) ففي هذا البيت الجميل يبث الصراف هموم العراقيي وحونهم على احزالل و نهم م قبل
المغول الجدد ،الذي لم يجدوا مقاومة م أحد ،وهذا يقارب صدر البيت للمزنبي (أتـــــوك يـجـ ّرون
الحـــديــد كــأ ّنـــــما).

فهو ُيذكرهم بحرب البسوس ( ،ما تركــت حـــرب البسوس بــهم شــيئــ ا

لحـــطيـــن) ،زاركي العدو الحقيقي يحزل العراق ،لقد اسزخدم الصراف هذه الفنو لكي يعبر ع
مشاكل األمة العربية ،وما آلت إليه ،فهو (يسخر ،وينتقد) ،أما المزنبي فـ ـ( يفتخر ،ويمدح )،
ويكم الزناص في شعر الصراف هنا بعكس الصورة وزحوير المعنى لمناسبة موقفه الذي يخالف
سمى " الزناص القلب أو العكس " وهو " أشبه بزغيير
موقف المزنبي في ذلك الوقت ،وهذا الزناص ُي َّ
للنص الغائب وقلبه وزحويله بقصد قناعة راسخة في عدم محدودية اإلبداع ،م أجل كسر الجمود
والوصول إلى حالة م اإلبداع واالنفزاح نحو فضاءات نصية جديدة ،وهذا النوع هو األكثر شيوعا
في الزناص " (ناهم .) 11 ،1222 ،ونالحظ هنا أ

الصراف ق أر إنزاج الشعراء السابقي ،

واسزحضره في شعره بأشكال زناصية مخزلفة زجعل النصوص الحاضرة ززعايش مع النصوص
الغائبة ،فهي زشكل لنا لوحة فنية ممزوجة بي الزجارب الشعرية الماضية والحاضرة.
ويزناص الصراف أيضا مع بيت المزنبي في قوله:
علــى قلـــق أطــــوف بكـــل أرض
وأســـــــــــال دورهــــــا دارا ،فـــــدارا
(الصراف)662 ،1222،
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يقول المزنبي:
على قلـــق كــــــــــــــأ ّن الــــ ّريح تــــحتـــــي
أو ّجـــهــها جــــنوبـــا أو شــمــــا ال
(المزنبي ،د.ت) 111،
" روي :على قلق :أي أنا على االض راب ،والزحرك .وروى :على قل ٍق .أي على بعير قل ٍ
ق سريع
اكب مز الريح ،أصرفها
السير .وروى :يمينا أو شماال ،يقول :لم أول أقلق في السير حزى كأني ر ٌ
كيف أشاء .مرة جنوبا ومرة شماال ،والشمال زأزي م شمالك إذا اسزقبلت القبلة والجنوب زقابلها"
(العكبري ،د.ت.)677 ،
حيث أخد الصراف فكرزه م بيت المزنبي
ويمك ُ أ نصنف هذا الزناص هو ( زناص المواوي)
ُ
لفظيا ومعنويا ،فكالهما مض رب وال يعرف االسزقرار .ويبدو أ الصراف يلجأ هنا إلى اسزحضار
نصوص المزنبي ليكشف للقارئ ع أرضية ثقافزة وسعة ال العه ،وكذلك يحرك نصه م حيو
المنغلق إلى حيو المنفزح ،فجمالية الزناص هنا زكم في جلب النصوص السابقة ودمجها بالزجربة
الشعورية الزي يمر بها الصراف.
ويزناص الصراف مع اب نبازة السعدي في فكرة حزمية الموت  ،يقول اب نبازه السعدي:
ومن لــــم يمــــت بالسيــف مات بغـــــيره
تــ ّعــــددت األسباب والــــموت واحــــــد
(اب نبازة ،د.ت ،ج) 113، 1
فالشاعر يؤم بحزمية الموت الذي سي ول كل نفس ،وا اخزلفت األسباب فم ينجو م السيف
سيموت بغيره.
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ويقول الصراف:
ميـــت بـعـــد لحظة
فـــأدركـــت أ ّني ّ
ومن لم يمت بالموت مات بغيره
(الصراف) 16 ،1222 ،
فالموت ال مفر
فكل إنسا سيأزي عليه الموت وقد شعر الصراف بأنه ميت في لحظة ما،
ُ
منه ،ويظهر الزناص اللفظي في الش ر الثاني م بيت الصراف حيث ذكر الش ر األول كما هو
الب نبازة ،ويظهر الزناص المعنوي في زأكيد الصراف للمعنى الذي ذهب إليه اب نبازة م أ
الموت حزمي وسي ول كل إنسا وال مفر منه.
فالصراف يوظف زناصه هنا م خالل نصوص سابقة اسزولت على ذاكرزه السزجابات فنية ،فكانت
زجاربها م جنس زجربزه الشعرية ليجعل م نصه صورة حية فيها دالالت م الماضي لزسزولي على
المزلقي ،ف ـ ـ " الشاعر كالصياد الذي ال يزدخل إال إذا نبهت رعشة حباله" (ناصف.) 78 ،6991 ،
ويزناص الصراف مع قصيدة اب وريق البغدادي ،معب ار ع اسزيائه م الربيع العربي الذي
يسميه الخريف الذي دمر البالد والعباد ،يقول الصراف في قصيدة إلى اب وريق الزونسي:
ل تـعذلـيه فإن الــعـــذل يــــــولــعـــه
فـــيستــــحيـــل عـــنيد ا حــيـــن يسمعه
له:
يد يــــنــــاديه يــقـول ٌ
وت بــعــــ ٌ
صـــ ٌ
قد لح مــجــدك فاتـبعني :فـــيتبـــعه
دم
النار تـفضي إليه والسبــيل ٌ
ق ل بــ ّد تـقطــعــه
والعــمر مــفــتر ٌ
(الصراف ،قصيدة إلى اب وريق الزونسي  ،موقع إلكزروني)
5

 -الصراف ،وليد ،قصيدة إلى اب وريق الزونسي (On-line ),available :http://m.youtube.com. ،
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ويقول اب وريق البغدادي :
ل تـعـــذليه فــــــإن العـــذل يـــولعــــه
قــــــد قــــــلت حـــقــا ولــــكــن لـــيس يسمعـه
جــاوزت في لومه حد ا أضربــــــه
من حــيـث قــدرت أن اللــــوم يـــنفــعــه
(الكنعاني) 92 ،6981 ،
لقد ارزحل اب وريق البغدادي م بغداد إلى بالد األندلس م أجل الروق ،وهو يخا ب
ووجزه ويؤكد حبه لها ،ويصور لها حالزه في الغربة والرحيل ،ويذكر أ ووجزه قد نصحزه ولك لم
يسزمع لها .ونجد الصراف في هذه القصيدة يزناص م شعر اب وريق وهو ينزقد الربيع العربي
ويرى أنه ليس ربيعا بل هو خريف دمر الو
صورة المرأة ليجسد فيها الو

العربي ،وغراب قد نعق في البالد ،ويأخذ الصراف

العربي وما أصابها م وبال ودمار ،فهو يرب

بي "محمد البو

عويوي"  ،الشاب الزونسي ،الذي حرق نفسه في عام 1262م ،عندما ضاقت به الدنيا فق ار وعو او،
وبي اب وريق البغدادي الذي ارزحل م أجل الروق ،ويرب

بي الو

العربي الذي يعد األم

واألب والصديق ،والمرأة أو الووجة الزي نصحت ووجها اب وريق البغدادي بأ ال يرحل ألنه ل
يقدر على الرحيل ومشقزه ،ول يقدر على الزعب والمشقة في الغربة ،كما أنها هي ل زسز يع أ
زحزمل غربزه وهجره لها ،وهذا النوع م الزناص يسمى (الزناص االمزصاصي) ،وقد يلجأ الصراف
إلى الزناص ليقصد جمالية محددة ،وهنا الموج بي الماضي وحاضره " األمر الذي يزيح زماوجا
ويخلق زداخال بـي
الحاضر بكـل ماله م

الحركة الومانية حيث ينسكب الماضي بكل إثارزه وزحفوازه وأحداثه على
واجة اللحظة الحاضرة ،فيما يشبه زواكبا زاريخيا يومئ الحاضـر فيـه إلـى
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الماضي ،وكأ

هذا االسزلهام يمثل صورة احزجاجية على اللحظة الحاضرة الزي زعادلهـا في

الموقف اللحظة الغائرة في سراديب الماضي" (عيد.) 1222،1226 ،
ويزناص الصراف مع شعر لعلي ب الجهم واصفا ظلم االحزالل  ،يقول الصراف:
روعت
عـــــيـــون جــنود الــــــ ّروم أقـــصـــت و ّ
عـــــــيون المهــــا بــــين الرصـــــافة فالــــــجسر
(مجلة الموقف األدبي ،1223 ،ع)79

ويقول علي ب الجهم :
عــيون المــها بــين الرصـــافة والــــجسر
جـــلبــــن الهـــوى مــن حيـــث أدري ول أدري
(اب جهم) 112 ،6998 ،
يرسم الشاعر "علي ب الجهم" صورة جميلة لبغداد في عهد ممدوحه الخليفة المزوكل سنة
111هـ ،لك

الصراف يرسم صورة مغايرة زماما ،فيصف العراق بالخراب بعد دخول االحزالل

األمريكي ويذكر كيف أنهم عاثوا باألرض فسادا مسزذك ار مقابل هذا الصورة الجميلة لبغداد في
مشير لش ر علي ب الجهم مزناصا معه لفظا مغاي ار له في المعنى ،فالصراف يذكر
ا
الماضي،
(عيون جنود الروم ) ،قاصدا الخونه والجواسيس ،الذي

عاونوا المحزل على احزالل بغداد،

والصراف عندما يسزحضر هذا الش ر ليجعل القارئ يقار بي الماضي الجميل والحاضر الحوي ،
فزظهر جمالية الزناص بزجسيد صورة الماضي والحاضر .فالزعبير يكو باأللفاظ المزشابهة حزى
ولو اخزلفت العصور وزباعدت ،أل الكلمة ليست مجرد صوت له داللة وانما هي وجود وحضور
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وكيا وجسم" انظر( :حمود .)611 ،6991 ،والزناص هنا يكو ُ " زناصا امزصاصا " .فالصراف
يصف الحال الزي زمر بها البالد ال كما كانت في عصر المزوكل.
وقد أفاد الصراف أحيانا م األقوال واسزخدمها في نصوصة الشعرية ،ب رق وأساليب مزعددة
فأحيانا كا يسزدعي األقوال كما هو دو إجراء زغيير أسلوبي أو لفظي عليه ،وأحيانا كا يشير
إليه لفظيا ومعنويا.
يقول الصراف:
ان ل حــــصــــاد بــــــه
وقــــلـــت يــــأتـــــي زمـــــ ٌ
إل الـــرؤوس الـــتــي قـــد أيـــنــعــــت نـــزقــــا
ويــــومها يـــطرق الغـــــادين في حــنـــق
بــابــــ ا بـــغــــير يـــد الغــــادين مــــا طــــرقا
وكــــل مــــن حوصروا فــي كـــل زاويـــة
يــــصاح فــــيهم هـــلموا أنــــتــــم الطلقــــا
(الصراف) 12 ،1222 ،

يزناص الصراف مع قول الحجاج المشهور":إنــــي ألرى رؤســا قد أيـــنعت وحان قطافها".
(العقد الفريد،ج ) 26، 1نجد هنا ذات الصراف هي الزي ززحدث " ،إ اسزدعاء النص وقلب
دالالزه وادخاله في بنية النص جديد يغدو ريقة فنية يسزخدمها الشاعر للزعبير ع رؤيزه للواقع،
وهو بهذا يضيء الحاضر بالماضي ،ويثري فكرزه وصورزه م خالل إقامة زفاعل بي النص القديم
المعروف وبي الداللة الجديدة " (وعبي .) 19 ،1221،وعند الصراف أصبح من لقا م زلك الداللة
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القديمة ،لكي يعبر ع الشعور الذي يرعد في صدره ،يسزحضر هذا القول لمشابهة معناها الموقف
الذي يحي بالبالد ،وكا اسزدعاء الصراف لهذا القول اسزدعاء كامال معنى ولفظا مع زغيير فيف
على الزركيب ،فكا اسزحضار القول ب ريقة الزناص اإليحائي داللة جمالية م جماليات الزناص،
ألنها عبارة ع عالقة في النص زحيل إلى زاري يكثفه الصراف.
ويزناص الصراف مع قول عبد القاهر الجرجاني في قوله:

أخـــذنــــا بأطـــــراف األحـــاديث بـــيـــنـــــنا
وهـــ ّب نســـيم األمـــــس ،فارتــــعـــش الوقــــت
(الصراف) 76 ،1222 ،
ويزناص الصراف مع مقولة الجرجاني ":أخذنا بأطراف األحاديث بيننا" (القوويني،1227 ،
 ،) 673ويعبر ب ريقزه ع لقائه مع محبوبزه وكيف زجاذبا أ راف الحديث والهواء العليل يهب
عليهما حزى إ

الوقت ارزعش ألنه خائف م

الفراق ،وهذا الزناص زناص اجزرار فقد أعاد

الصراف مقولة الجرجاني بوعي ولم يك هناك زغيير إال في المظاهر الخارجية " .فالعمل األدبي
يسزند في بنيزيه العميقة والس حية إلى مرجعيات ُمضمرة في عقل األديب الذي يزسع هامش حريزه
في اإلبداع .بشر امزالك الوعي .بازساع رقعة ا العه على ما زيسر م زجارب إبداعية سابقة
في مجاالت المخزلفة ،يزشرب عقله نصوصها ،وزذوب في مخوونه المعرفي مضامينها ،وآليات
زشكيلها؛ فإذا ما أراد الكزابة ألقى نفسه في حالة ٍ
زماه مع زلك النصوص ،يزفاع ُل معها فزحل فيه،
ثم زومض في نزاجه اإلبداعي الجديد بصورة أقنعت النقاد والباحثي بأنه عملية إنزاج كازب لنص"
( السالم.)621 ،1262 ،
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المبحث الثالث :التناص مع شعراء العصر الحديث:
ي لق مص لح الشعر العربي الحديث على القصائد الشعرية الزي نظمت في العصر الحديث،
ويشمل ذلك على أول قصيدة شعرية كزبت قبل الحملة الفرنسية على مصر مع بداية القر الزاسع
عشر ،وحزى آخر قصيدة كزبت في يومنا الحالي ،ويمزاو الشعر الحديث ع الشعر القديم بابزعاده
ع الزعبية والزقليد ،كما يخزلف عنه م حيث األسلوب ،والـمضمو  ،والمواضيع الزي ي رحها.
يزناص الصراف مع الشعراء المحدثي اإلحيائيي  ،وها هو يزناص مع شعر أحمد شوقي في قوله
في قصيدة المشرقا عليك ينزحبا :
دقـــــــات قـــــــلب الـمـــــــرء قــائــلــــــــــــ ٌة له
ق وثوانـــــــي
إن الحـــيــــــاة دقـــائــــ ٌ
فارفـــع لـنـــفـــــسك بـعـــد موتـــــك ذكرها
فالـــذكـــــر لإلنـــسان عـــمٌر ثاني
للـمـــرء في الدنـيا وجـــــــ ّم شـــــــؤونها
ما شـاء من ربــــح ومن خســـران
(شوقي) 619 ،1228 ،
ويقول الصراف :
بعـــض يـــــوم فـــــإن دقــــــات قلبـــــي
مـــن سنــــيـن أصـــوات مــعـــول دفــني
بعـــض يـــــوم أنــــا الـــــذي فات يومــي
فـــيه أقــــضي من الــــذي فات ديـنـــي
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بعــــض يــــوم من مـنــزل صار ذكـــرى
أمأل العين ...ثم أغـمـض عـــينــــي
(الصراف ،زحت شجرة هدنة ،موقع إلكزروني)
يصف أحمد شوقي الحياة الدنيا ما هي إال ساعات وثوا ٍ  ،وعبر ع هذا المعنى دو زوقف
ودو انزظار ما بي كل دقة قلب وأخرى ،بزوقف دقازه زنزهي حياة اإلنسا  ،وهذا زعبير ع قصر
الدنيا ومرورها ،فهو ينصح في اسزثمار الوقت في

اعة اهلل زعالى قبل فوات اآلوا  ،ويزناص

الصراف معه لفظا ومعنى فهو يعبر ع واقع العراق وشعبه الذي ال ينفك م الحروب والعمر
يمضي والخراب على حاله .ويزضح الزناص اللفظي في زركيب ( :دقات قلبي ،الوقت ،أمضي،
ثوان وأيام ) ويزجلى الزناص في شكل م أشكال الزداخل في العا فة ،إذ زخيم عا فة األلم
والزحسر على ضياع العمر الذي يمثله مضي الوقت ،وهذا الزناص " يعزمد على الزحوير والزغيير
ليمنح النص الجديد حيازه ،وهذا زكنيك يقوم على الزفاعل بي

النصوص وليس إعادزها كما

األصل" (ربابعة .)71 ،1222،وهو وا يك مزقاربا في بعض األلفاظ ،إال أ الصراف زج أر على
النص المحاكى وجعله يعا لفكرزه المناسبه لموقفه الشعوري.
ويزقا ع الصراف مع أحمد شوقي أيضا في فكرة النجاة م الموت ،فيقول الصراف:
وقـــفـــــت تــجــهـــل مــــاذا ســـوف تـــخــتـــار
مــــاذا وقــــــوفــــك والــفتــــيــــان قد ســـــاروا
كـــل إلـــى جــ ّنـــــة تــفضـــي لـــمــقـبــــرة
يــــحــــدو به نـــحــــوها عــــطــــٌر وأســـــرار
مــستــبشــــرا أ ّنــــــه_ ل بـــــ ّد_ مــدركــهــــــا
ق أو هـــــب إعـــصـــار
وان دجا أفــــــ ٌ
(الصراف) 71 ،1222 ،
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ويقول الشاعر أحمد شوقي في مسرحية مجنو ليلى :
قيس على خباء ليلى وينادي
يقبل ٌ
ليلى !
المهدي :خارجا من الخباء
ّ
الداعي؟ أقيس أرى ؟
من الهاتف ّ
ماذا وقوفك والفتيان قد ساروا
في هذا المشهد الذي صوره أحمد شوقي يقبل قيس نحو خباء ليلى زحت جناح الليل ،فيباغزهُ
أبوها ويسأله ع حاجزه ،فيوعم أنه جاء ي لب قبسا م النار ،وهو يرجو أ ينجو مما وقع فيه،
وكذلك الصراف يقف مزحي ار كيف ينجو م الموت ،فهو عدوه األكبر وعدو كل إنسا  .وهذه
القصيدة الزي ضمنها الصراف ش ار ألحمد شوقي لحظة زأمله مع الذات( ،ماذا وقوفك والفتيان قد
ساروا ) ويزناص لفظا في ش ر مع أحمد شوقي ( :ماذا وقوفك والفتيان قد ساروا ) ،ويزناص مع
الفكرة العامة م أبيات شوقي في رجاء قيس أ ينجو م الموت ،وهذا الزناص يسمى " زناص
الموافق " ،فالصراف يرجو ما رجاه قيس في النص السابق ،ويبدو هنا أ الزناص الذي يقوم به
الصراف ليس نشا او وال بدعا ،فهو يزخذ موقفا فكريا يزالءم مع رؤيزه الشعرية ،وم

ثم يقوم

باسزن اق هذا النص اسزن اقا جماليا ،فيجعل المزلقي يعيش مع الزجربة الشعورية الزي يقصدها.
ويزقا ع الصراف مع الشاعر نوار قباني في الوصول للحد م الزحمل في لب مما يضايقه
الغضب فيقول الصراف:
الـــروح بـــــي عــنـك نــحــو الـمـجـد تـبـتـــعـد
فاغـــضــــب كـــمــا شــئـت واصــرخ أيــها الجـــســـــد
(الصراف  ،وليد ،موقع إلكزروني)
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ويقول نوار قباني في قصيدة اغضب:
اغـــــضـــــب كـــمـــا تشاء
واجـــــرح أحاسيسي كـــمـــا تــشـــــاء
(قباني)678 ،1221،
فالشاع ار هنا قد زحمال ما فيه الكفاية لدرجة أنهما أصبحا غير مباليي بالنزيجة؛ ال بل
ي لبا أ يغضب ويويد م جرحه ،والزداخل واضح بينهما ،فيسزغل فحوى المعنى فيقوم الصراف
بامزصاصه واسقا ه على ما يريد أ يعبر عنه ،وكذلك جاءت األلفاظ مزشابهة في بعضها مثل:
(اغضب ،تشاء ،كما ،اصرخ ،اجرح ) .فالصراف يوظف نماذج م شعر نوار قباني لزلقي على
زجربزه الشعرية ثقافة داللية ووجدانية مشبع بالموقف الشعري الراه  ،وقد جاء الزناص في هذا
ا لمق ع على شكل زضمي يزوفر على قدر كبير م اإليحائية واالنفعالية ،وبزداخل نص نوار في
نص الصراف زولدت داللة جديدة في نص الصراف ،وا كا الموقف الشعري مزشابها ،وهذه
إحدى جماليات الزناص ووظائفه.

ويزناص الصراف مع الشاعر محمد مهدي الجواهري بشكل مباشر لفظا ومعنى ،يقول الصراف
في قصيدة دجلة:
حــيـّـيــــــت ســــفــحــــــك عــــن قــــــرب  ،فــحيـّــــيـــــنـــــي
يا دجـــــــلــــة الخـــــيـــــــر ،يا أم البـــســــاتــــيــــــــن
(جريدة الوما  ،1228 ،ع) 7616
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ويقول الشاعر الجواهري:
حــيــّــيــــــت ســــفــــحـــــك عـــن بــعــــد  ،فــحيـــيــنــــي
يا دجــــــلة الـخــيــــر ،يا أم الــــبساتــــيــــــــن
(الجواهري)37 ،6996،
ويزناص الشاعر وليد الصراف م
موجهزا إلى حب الو
(بعد) ،والراب

قصيدة الجواهري بشكل مباشر ،إذ إ

القصيدزي

الغالي ،ولك الصراف قال ع ( قرب) على عكس الجواهري ،قال ع

بينهما هو االغزراب ،أل

الجواهري كا

خارج العراق ،عندما أنشد قصيدزه،

والصراف أيض ا يشعر باالغزراب النفسي مع أنه قريب م دجلة ،انظر(:العبيدي.)1266،33 ،
وهذا النوع م الزناص يسمى " االجزرار" وهو قبول النص الالحق بمضمو النص السابق وشكله،
ويكو النص الالحق عباره ع نسخة باهزة للنص القديم" ( السعدي ،د.ت .)18 ،واذا نظرنا الى
القصيدة نجد الشاعر يزناص في اإليقاع والوو والقافية والمعنى ،مما دل على زأثره بالجواهري
وخاصة بهذا البيت الشعري الذي وجده معب ار عما يجول بخا ره.
ونجد زناص الصراف المباشر م شعر الجواهري أيضا في قوله:
تـــــكـــــل عــــــــن جـــبـــــل كــــــي ل يـــــزل بـــــــه
وقـــــــد يــــــزل الفــــــتى خـــــــوفـــــ ا من الــــــــــــزلـــــل
(الصراف) 21 ،1222 ،
يقول الجواهري في قصيدة أم الربيعي :
شـــــوقــــ ا أمـنـــت جــــنانـــــي أن يــــــزل بـــــه
وقــــــد يــــــزل الفتــــى خــــوفـــ ا من الـــــــزلــــــــــل
(الجواهري ،جامعة الموصل) 6982 ،
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وهنا يزجلى الزناص بي الصراف مع شعر الجواهري لفظا ومعنى حيث يوافق المعنى الذي
ذهب إليه الجواهري في أ الفزى أحيانا يخ ئ خوفا م الخ أ؛ وسببه الزردد والقلق م الولل،
م الولل لك

خوفها هذا قد يوقعهما بالولل ،وهذا الزناص يسمى " زناص

وهما كذلك حذري

االجزرار" ،وهو يكو مزواويا م

حيث المعنى ،واللفظ ،والزركيب ،وكذلك الوو والقافية ،حيث

يدعو الصراف إلى ما يدعو إليه الجواهري م حيث المضمو واللفظ والزركيب.
فالصراف مع زناصه مع شعر الجواهري ال يعقد الزضمي مع نصوصه ليعيد كزابزها على نحو
جامد؛ وانما يسزحضر زلك النصوص ليلقي عليها كثافة وجدانية جديدة ،زجعل النص الحاضر
حيث زظهر سل ة الصراف في نصه بحيث يقول ما لم يقل
منفزحا على امزداد واخر باإليحاء،
ُ
النص الغائب.
وم الزناص الذي جاء به الصراف م شعر الجواهري  ،يقول الصراف:
إ ّنـــــي وردت كــــــؤوس الـــخــــمــــر مـــتــــرعــــــ اة
مـــــن كــــــل دن ،فــــمــا كانــت لــتـــرويــــــــنـــــــي
(الصراف ،قصيدة دجلة ،موقع إلكزروني)
ويقول محمد مهدي الجواهري :
إ ّنـــــــي وردت عــــيــــون المـــــاء صــــافــــيـــــ اة
نـــبغـــــ ا فـــــنبع ا  ،فــــمــــا كانــــــت لترويــــني
(الجواهري) 37 ،6931 ،
وهنا نجد أ الصراف يقزرب كثي ار م بيت الجواهري ،حيث أ الفكرة واحدة ويزناص وليد
الصراف م الشاعر محمد مهدي الجواهري م حيث اللفظ والمعنى والزركيب والقافية ،وهذا ما
يسمى " زناص االجزرار" .
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ومما نجد فيه زناصا في شعر الصراف قوله :
ورحـــت أنـهـــل شـهــد الرض أجـمـعــهــا
فــــلـم تـــكــــن عــــنــك ل واهلل تـغـنـيـني
وخـلــت حــيـــن سـألـــت الــــمـــــوج عــــن سـبـب
أنــي تـــدخـلــــت فـــــيمـــــا لــيـس يـعـنـينـي
(الصراف ،قصيدة دجلة ،موقع إلكزروني)
وهنا يلوم الصراف نفسه بأنه وجد ما ال يرضيه ألنه زدخل فيما ليس يعنيه ،وهذه حكمة
كثير ،وهو" من تدخل فيما ل يعنيه وجد ما ل يرضيه" (األصبهاني،1229،
المشهور بي الناس ا
 .)131حيث يوظف الشاعر حكمة مزداولة بي الناس ،فيكو الصراف بذلك قريبا م المزلقي وال
يرهق القارئ ،فهو يوصل فكرزه م خالل الزناص مع النصوص السابقة.
زأثر بنصوص الذي سبقوه م الشعراء  ،فقد زشرب زلك
وخالص القول :إ الصراف كا ُم ا
النصوص وما فيها م ألفاظ وزراكيب ومعا وأساليب ودالالت ،فقد كا اللقاء بينهم أبعد مدى م
المحاكاة الشكلية ،فقد زقمص شخصية الشاعر في مواضع كثيره م نزاجه ،وهذا الزشرب ال يعني
أ نصوص الصراف قد ألغت القيمة الفنية والزاريخية للنصوص السابقة " ،فكل نص هو في
الحقيقة إعادة كزابة لنصوص أخرى مغايره له ،إنها كزابة ثانية ال زُلغى الكزابات األولى الزي زظل
ماثلة في أعماقها" (ديوا  .) 32 ،6991 ،زناص الصراف مع الشعراء المحدثي زناصا كليا أو
نصيب في
جوئيا ،كزناصه مع امرئ القيس ،والمزنبي ،وأبي زمام ،والجواهري ،كا لألقوال والحكم
ٌ
مرجعية الصراف ،ما أكسب أشعاره جماال ،وقوة ،وزأثي ار في نفس المزلقي ،كا الصراف بزناصه
مع الموروث األدبي محاكيا لهم مرة ،ومعاكسا لهم مرة أخرى في زصورازهم؛ إذ كا الصراف
يزناص معه لفظيا وزراكيب ،لكنه يحورها ويجعلها ززساوق مع أفكاره ،ومشاعره.
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الفصل الرابع
الديني في الشاعر وليد الصراف
التناص
ّ
ّ

التناص مع القرآن الكريم.
المبحث األول:
ّ
التناص مع الحديث النبوي الشريف.
المبحث الثاني:
ّ
التناص مع الشخصيات الدينية والتاريخية ذات البعد
المبحث الثالث:
ّ
الديني
ّ
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التناص مع القرآن الكريم:
المبحث األول:
ّ
اء العرب في مخزلف العصور إلى الزعالق مع الموروث الديني ،ولعل أهم صور هذا
عمد الشعر ُ
الزعالق مع الموروث الديني ززمثل في الزعالق مع القرآ

الكريم ،وزضمي

ألفاظه ،ومعانيه،

ودالالزه ،وقصصه؛ نظ ار للمكانة الزي يزبوؤها القرآ الكريم ،وقد ُعد اسزق اره إلى النص األدبي
عالمة فارقة في أدبنا العربي ،عووت شعرية القصيدة ،ذلك أ الزعالق مع القرآ الكريم شعريا له
هدف أدبي جمالي؛ إذ إ أسلوب القرآ الكريم األخاذ المعجو هو األسلوب األمثل في اللغة العربية
ٌ
عند األدباء واللغويي  ،وازخاذ بعض صوره وأساليبه نموذجا يغني الصياغة األدبية ،ويكسبها جماال
ورونقا ،باإلضافة إلى أ الزفاعل مع القرآ الكريم يعمل على زحفيو الذاكرة النصية للملزقي في
اسزكناه المعاني ،والدالالت الجديدة الزي أضفاها هذا الزفاعل مع القرآ الكريم في النص الشعري
المزناص مع آيات القرآ

الكريم ،وذلك م

خالل إعادة قراءة النصوص القرآنية بوعي جديد،

والبحث ع أوجه الزماثل والزضاد ،وآليات الزوظيف إلى ما يشكل مجمل الوظيفة الزناصية،انظر:
(ال عا .)229-221 ،6992 ،
الهدف م الزناص مع القرآ الكريم هدفا دينيا ،يقصده الشاعر ،م أجل زأكيد
وقد يكو
ُ
بعض األحكام القرآنية ،وذلك م خالل إعادة صياغزها بما يزناسب والسياق الشعري ،وز عيمها
بمعا ٍ إضافية ،زخدم دالالزها األصلية ،وزعمل على إدامة واسزم اررية فعاليزها :الرموية ،والداللية،
والعقدية ومنيا ،وفق ما يزالءم ومسزجدات المرحلة الزي جرى زوظيفها فيها،انظر(:عبد الم لب،
.)16 ،6993
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وم

الالفت أ الشاعر قد أكثر م

الزفاعل مع القرآ الكريم ،فازخذ م

آيازه ،وألفاظه،

وقصصه ،ومضامينه ،من لقات داللية للكثير م أشعاره ،وقد زعددت أساليب زوظيفه للزناص
القرآني بزعدد اآلليات واألشكال الزي أنزجها في زفاعله مع القرآ الكريم.
ووفقا للنصوص الزي سيزم زحليلها في الدراسة الحالية يمك زقسيم أشكال الزناص الديني عند
غير المباشر:
الصراف إلى قسمي رئيسي  ،هما :الزناص المباشر مع القرآ الكريم ،والزناص ُ
التناص المباشر مع القرآن الكريم:
أو ال-
ّ
ويقصد به الدخول في عالقة مباشرة مع القرآ الكريم ،باجزواء بعض آيازه وزراكيبه بصورة
كلية ،أو جوئية ،وذلك م خالل اإلبقاء على النص القرآني كما هو ،أو إجراء بعض الزحويرات
اللغوية ،واألسلوبية ،والداللية ،بما يزفق مع السياق الشعري المسزق ر إليه ،انظر( :البادي،
.)21-26 ،1229
وسيقوم الباحث بدراسة هذا القسم م

الزناص زحت ما يمك

زسميزه (الزناص االقزباسي

االسزشهادي) الذي ُيعد الزناص فيه األكثر وضوحا وجالء بي أشكال الزناص المخزلفة ،وفيه يعمد
الشاعر إلى اجزواء زراكيب بعينها م نصوص قرآنية معينة ،إما داخل عالمات الزنصيص ،أو
بدونها ،وقد حضر هذا النوع م الزناص في شعر وليد الصراف بكثرة ،إذ جاء بأشكال مزعددة ،وقد
ارزأى الباحث عرضها على وفق نماذج النصوص المدروسة على النحو الزالي:
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الصراف:
الكلي للقرآن الكريم في شعر وليد
القتباسي
التناص
-1
ّ
ّ
ّ
ّ
حضر الزناص االقزباسي الكلي مع القرآ الكريم في شعر وليد الصراف ،م حيث إنه اقز اع
الشاعر جوءا أو زركيبا كامال منه ،دو إجراء زغييرات ،أو م

خالل إجراء بعض الزحويرات

اللغوية أو الداللية ،انظر ( :جدوع.)11 ،6917 ،
وفيما يأزي دراسة لهذا الزناص االقزباسي الكلي مع القرآ الكريم في شعر وليد الصراف وفق
هذي النوعي :
لغويا مع القرآن الكريم في شعر وليد الصراف:
الكلي
القتباسي
التناص
أ-
المحور ا
ّ
ّ
ّ
ّ
وهو أ يعمد الشاعر فيه إلى انزواع أجواء وزراكيب كلية في القرآ الكريم؛ مسزقدما إياها إلى
شعره م سياقازها األصلية ،بعد أ يغير في بنيزها ،فيويد فيها ،أو ينقص ،ويقدم فيها ،أو يؤخر،
سواء أكا هذا الزغيير بسي ا أم معقدا ،وعادة ما يزماثل هذا النوع م الزناص مع داللة النص
األصيل المسزشهد به ،انظر( :نفسه.) 11 ،
وسيكو هذا الموضوع مقصو ار على دراسة الزناص االقزباسي المحور لغويا ،كما في قوله:
ﭐﱡﭐﲃﲄﲅﲆﱠال( ط ارق)51:

ففي قصيدة ( يب على بردة كعب) يالحظ أ الشاعر الصراف يسزلهم قصيدة كعب ب وهير الزي
مدح فيها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يوم إسالمه ،فكلمة يب زوحي بالع ر والروائح الوكية
الزي زجعلك منشدا بقوة نحوها ،دانيا م أريجها ،مسزنشقا شذاها ،وبردة كعب زوحي بعباءة الرسول
وزقدير لقصيدزه الغراء؛ إذ يقول الصراف:
ا
صلى اهلل عليه وسلم يوم أ ألبسها لكعب ثناء
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كـم دسـّـت الشــواك حــيـــث مشى وكـــــم

ألـــــقـــت عــلــيـــه قــريــــش طـــرفـــ ا أخـــــزرا

كــــفـــــار لــه كـــــيـــدا وكـــم
كــــــم كـــــاد
ٌ

مــــــكــــروا فــــكان اهلل مــــنهــــم أمــــــكــــرا

6

(مجلة الشاعر ،1267 ،موقع إلكزروني)
م خالل هذه األبيات يزضح األثر الزناصي االقزباسي الكلي لآلية القرآنية أعاله ،فالصراف
يؤكد ما نصت عليه اآلية الكريمة" ،بأ الكفار ال ينفكو ع النبي (صلى اهلل عليه وسلم) في
زشكيك الناس بدينه ،وذكر خالف كل ما يأزي به كدليل ،فجاءت اآلية لزقول :يمكرو بالناس في
دعوزهم إلى خالف القرآ "(اب كثير،6999 ،ج )137 ،8ويخافو النبي(صلى اهلل عليه وسلم)،
ويظهرو ما هم على خالفه (البغوي6212،ه،ج ،)791 ،1إ األبيات زؤكد ما جاء في اآلية
الكريمة م معنى في معرض حديثه ع النبي(صلى اهلل عليه وسلم) ،وما وجدهُ الرسو ُل م أذى
خالل دعوزه ،وذلك م خالل إعادة صياغة اآلية مع االحزفاظ بالمعنى وداللزه؛ ُمرك او على كيد
ٍ
كيد
الكافري في قوله( :كم كاد ...كيدا)؛ مسزشهدا بقوله زعالى على ما وصف به الكافري م
وغل على النبي(صلى اهلل عليه وسلم) وصحبه الكرام.
ويسزلهم الصراف ألفاظا ومعاني م اآليات القرآنية مزناصا معها زناصا اقزباسيا كليا محو ار
لغويا في الزأكيد على مكر الكافري في قوله :
.....................................مـكــروا فـــكــان اهلل مـــنــهـــم أمـــكــــرا
(مجلة الشاعر،1267 ،موقع إلكزروني )
6

خور الرجل :نظره بلحظ العي  ،وخور الشي عينيه :ضيق جفنيهما حزى كأنهما خي زا ،وخور الشاب عينيه:

فعل ذلك دهاء ،فهو أخورا ،والخاور :الرجل الداهية ،وخور :زداهى ،الفيرووابادي ،القاموس المحيط ،مصدر
سابق ،مادة :خور
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ويزناص قول الشاعر هذا مع اآلية الكريمة:
األن فال)03 :
َّﭧﭐﭨﭐﱡﭐﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱠ (

إذ يؤكد الصراف أ الكافري

مصرو على أذية نبي اهلل ،وأنهم ال ينفكو ع إجهاض

دعوزه ،والزشكيك بها ،ويمكرو به ليال ونهارا ،لك اهلل زعالى يمكر بهم ،ويحول دو أ يقع
مكرهم ،مقزبسا اللفظ والمعنى مما ورد في اآلية الكريمة ،كيف أ

مكر الذي

كفروا م

بني

إسرائيل ،وهم الذي ذكر اهلل زعالى أ عيسى أحس منهم الكفر(،ال بري6272،ه،ج) 1،217
"وكا

بموا أة بعضهم بعضا على الفزك بعيسى وق ْزله ،وذلك أ
مكرهم الذي وصفهم اهلل به ُ

عيسى(صلوات اهلل عليه) بعد إخراج قومه إياه وأمه م بي أظهُرهم ،عاد إليهم ،بعدما اب ل هلل
زعالى م ْكرُه ْم ،وكيدهم وزدبيرهم"( حومد ،1229 ،ج ،)728 ،6فالشاعر يسزدل بهذه اآلية على
إثبات مكر الكافري بأنبيائهم؛ ليضفي على نصه قداسة دينية عند اقزباسه النص القرآني؛ ليصل
ضر أحد في
المكر :فعل ُيقصد به ُ
إلى المزلقي دو زردد؛ وليثبت بقوله زعالى كيد الكافري  " ،و ُ
زدبير اليهود ألخذ
هيئة زخفى عليه ،أو زلبيس فعل اإلضرار بصورة النفع ،والمراد هنا:
ُ
وسعيهم لدى والة األمور ليمكنوهم م قزله .وم ْك ُر اهلل بهم :هو إب ال اهلل
المسيح(عليه السالم)،
ُ
زعالى مساعيهم في حال ظنهم أنها قد نجحت ،والمكر هنا هو م باب المشاكلة البالغية .وجاو
إ الق المكر على فعل اهلل زعالى دو

مشاكلة كما في قوله{:أفأمنوا مكر اللَّه}"(اب

فالشاعر يعيد صياغة اآلية لززناسب مع موقفه الشعري؛ وليضفي
عاشور،1222،ج،)681 ،7
ُ
قداسة على شعره بالزأكيد واالسزدالل بهذه الزراكيب القرآنية ،وليؤكد أ مكر أهل السوء سيعود

ﲱ
ﲰ
ناصر عباده ،ﭧﭐﭨﭐ ﭐ ﭐ ﭐﱡﭐ ﲬﲭﲮ ﲯ
عليهم بالخيبة والفشل؛ أل اهلل
ٌ
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ﳄ
ﳃ
ﲽﲿﳀﳁﳂ
ﲾ
ﲷﲹﲺﲻ ﲼ
ﲸ
ﲲﲳﲴﲵﲶ
ﳅﳆﳇﳈﳉﳊﱠﭐ(فاطر .)34،

ويزناص الشاعر مع آية كريمة م سورة اإلسراء زناصا اقزباسيا كليا محو ار لغويا ،كما

ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌ
اإل س راء.)1:
ﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖﱗﱠ (

يقول الصراف في قصيدة يب على بردة كعب:
وسـريـت سـبـحـان الــــــذي أســــــرى به
أحــــد ســــواك يـــقولـــهــا قـــلنا :افــــــترى
ٌ
(مجلة الشاعر ،1267،موقع إلكزروني)
ويحضر في هذا البيت الزناص الديني ال مباشر مع القرآ الكريم في اآلية السابقة ،فززداخل
األبيات م

خالل االقزباس الكلي المحور لغويا مع اآلية القرآنية أعاله ،وذلك في قوله

زوظيف هذا االقزباس الكلي مع اآلية الكريمة في معرض
زعالى":سبحان الذي أسرى " .....فيأزي
ُ
مدحه الرسول(صلى اهلل عليه وسلم) ،وذكر صفازه ،وسيرزه الع رة في الدعوة إلى اهلل زعالى ،لك
األبيات زحول الخ اب م الغائب للمخا ب(أسلوب االلزفات) ،وكأنه يسزشعر أ النبي(صلى اهلل
وزعظيمه
عليه وسلم) أمامه يسمعه ،فالموقف الشعري للصراف هنا زحي ه القداسةُ بزناصه القرآني،
ُ
لمقام النبي(صلى اهلل عليه وسلم).
روى لحة ب ُعبيد اهلل أحد العشرة المبشري بالجنة أنه قال للنبي(صلى اهلل عليه وسلم) :ما
معنى سبحا اهلل؟ فقال ":زنويه اهلل ع كل سوء" ،قال القر بي :وقوله زعالى{ :أسرى} م اإلسراء:
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وهو السير بالليل خاصة ،والمراد(بعبده) :خازم أنبيائه محمد(صلى اهلل عليه وسلم) ،واإلضافة
في(بعبده) للزشريف والزكريم.انظر ( :ن اوي،6993 ،ج.)119 1
وأوثر الزعبير بلفظ(العبد) للداللة على أ

مقام العبودية هلل زعالى هو أشرف صفات

وصف أعظم منه فى هذا المقام لعبر به.
المخلوقي  ،وأعظمها ،وأجلها ،إذ لو كا هناك
ٌ
وقد بدأ الشاعر الصراف وكأنه -هنا -يواسي نبينا الحبيب محمدا (صلى اهلل عليه وسلم) فيما
يجده م الكفار م  :زنكيل ،وانكار ،وزكذيب ،فيقول له :لقد سريت ثم ينوه الخالق بما ال يليق
بجالله ،فقد ماثل اآلية القرآنية الكريم في افززاح سورة اإلسراء بزنويه اهلل زعالى ع كل ما ال يليق
بجالله ،كما يدل على ذلك لفظ ( سبحا ) ،انظر ( :ن اوي ،6993 ،ج.)118 ،1

ويزناص الشاعر الصراف زناصا كليا محو ار  ،مع القرآ الكريم ،وذلك في قوله زعالىﭐﱡﭐﲔ
ق.)٥- ٤ :
ﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝﱠ (ال عل

ويزناص الصراف زناصا اقزباسيا كليا محو ار لغويا ،مع اآلية الكريمةﭐﱡﭐ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ
ﱗ ﱘﱙﱚﱱﱠ

(ال رعد.)2،

يقول الصراف في قصيدة (وداع):
والــــريح خــطــوتــهـــــا تـــهـــتــــز لو مرقـــــت
حـــتّــــى السماء الـــتي قــــامـــت بـــال عــــمد
(الصراف)92 ،1222 ،
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وهنا ُيسخر الشاعر في قصيدزه المعجوات اللفظية الزي ال حقيقة لها في الواقع؛ ليبره
لمحبوبزه مقدار عشقه لها ،ومبالغزه الزي ال حد لها ،فهو يجعل الريح إنسانا يخ و ،وزهزو خ وازه
عند مرور حبيبزه م قربها .فالشاعر مع اآلية الكريمة بقوله (:السماء التي قامت بال عمد)؛
مزأث ار بهذه المعجوة العظيمة؛ موظفا اقزباسه ،ومسزدال على موقفه الشعري المزناسق مع السياق في
ذكر شيء ال يقدر عليه اإلنسا .
وم الزناص كذلك في شعر الصراف قوله:
ـمن
ول ســــألــــت قــــمـــيـــصي وهــو مــؤتـ ٌ
ـــد مـــن دبر؟ أم قــــد من قـــــــــــــــــــبــل؟
أق ّ
وقـــلـــت :مـــا لــــك بـــعـــد الـــلـــوم صـامـت اة
بـل قــد نـطـقـت وكانـت أدمـعي جـمـلي
(الصراف)21 ،1222 ،

مزناصا مع اآلية الكريمة،ﭐ ﭐ ﭐ ﭐﭧﭐﭨ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐﱡﭐﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧﲨ ﲩ
ف.)٧٢ :
ﲪﲫﱠ (ي وس


فالزناص هنا وقع مع القرآ الكريم لفظا ال معنى ،وا كا قد اسزخدم اللفظ القرآني للمعنى

الذي أراد ،فهو يرى أنه مظلوم مزهم ،ويسأل نفسه الزي شبهها بقميص يوسف ع براءزه مزحسرا،
قد من قبل ،قميصي،
أقد من دبر ،أو ّ
وع الدليل الذي يخرجه م الزهم الموجهة إليه ،ففي قولهّ ( :
سجني) زناص مباشر مع القرآ الكريم؛ لما ورد في قصة يوسف(عليه السالم) مع امرأة العويو
الزي راودزه ع نفسه فاسزعصم ،ودخل السج ظلما ،ثم خرج منه بريئا ،فالصراف الذي ازهم بأنه
يباع ويشزرى بالمال يدفع ع نفسه هذه الزهمة ،مسزحض ار قصة سيدنا يوسف الذي دخل السج
ظلما وهو بريء.
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دلليا مع القرآن الكريم في شعر وليد الصراف:
الكلي
القتباسي
التناص
ب–
المحور ا
ّ
ّ
ّ
ّ
ويقصد به ذلك الزناص الذي يعمد الشاعر أو األديب فيه إلى انزواع أجواء أو زراكيب بعينها
م النص المسزشهد به م القرآ الكريم ،وذلك م

خالل سياقها الداللي؛ ليوظفها وفق معا ٍ

ودالالت جديدة ،م خالل زحويل مراميها ومدلوالزها ،أو الدخول في عالقة زضادية ،ززنافى مع ما
وضعت له أصال ،ويزضم هذا النوع م الزناص االقزباسي النوع االقزباسي األول المحور لغويا
عادة ،انظر (:نفسه.)11 ،
وفيما يأزي زفصيل هذا النوع م الزناص االقزباسي في أشعار الصراف المحورة دالليا وفق
معا ٍ جديدة غير الزي وضعت ألجلها في النص القرآني المسزشهد به ،فم ذلك:

زداخ ُل الصراف مع القرآ الكريم ،في قوله ﭐﭨﭐﱡﭐﲮﲯﲰﲱﲲﲳﲴ
ﲵﲶ ﲷﲸ ﱠ

ف)701،
(ال ك ه

يقول الصراف في قصيدة ثمود م جديد:
تـــــردهـــم جــنـّـــة الـــفـردوس حـــانـــقــــ اة
وتوصد الباب غيظ ا دونهم سقر
(مجلة منابر ثقافية ،1266 ،موقع إلكزروني)
وهنا يزجلى الزناص االقزباسي المحور دالليا في قول الصراف(:زردهم جنةُ الفردوس حانقة)
المقزبس م قوله زعالى (:كانت لهم جنات الفردوس نوال) ،وذلك بعد إجراء الزغيير اللغوي المالئم
للسياق الشعري ،وبالنظر إل ى سياق قوله زعالى ضم اآلية القرآنية الكريمة نجد أ اهلل سبحانه

86

وزعالى جعل جنات الفردوس جواء لم

باهلل واليوم اآلخر ،بينما يوظف

عمل صالحا ،وآم

الصراف هذا االقزباس وفق سياقه الشعري؛ موضحا أ الذي منعهم م زرك العراق وشأنه ،والزي
هي في نظر الشاعر كأ نها جنة الفردوس ،فالدفاع ع الو
الشرفاء زرك العراق بيد األعداء؛ ألنهم يعلمو أ

هو م الجهاد ،وال يحس بالعراقيي

الفردوس بانزظارهم ،فالعراق الزي هي جنة

سقر في غيظها وحنقها عليهم.
الفردوس زمنع األعداء م دخولها ،وكأنها ُ

ويزناص الشاعر الصراف مع هذه اآلية ،ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝ
ﲞ ﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧﲨﲩ ﲪﲫﲬﲭﲮﲯﲰﲱﲲ
ﲳﲴﲵ ﲶﲷﲸﱠ (هو د.)٣٤ – ٢٤ :

يقول الصراف في قصيدة (شباك):
مــــا بــــــيــــن مـــــهـــــد ولـــــحـــد جــئــــت تـسألــني
أن اركــــــب الـبــــحر أو أن أرتـــــقي جـبـــــــال..
(الصراف ،قصيدة كوم ،موقع إلكزروني للشاعر)
ب معنا وال ز ُك ْ مع اْلكافري ( )21قال سآوي إلى
يقزبس الصراف قوله زعالى( :يا ُبن َّي ْارك ْ
جب ٍل ي ْعص ُمني م اْلماء) ،وذلك بعد أ ُيجري عليه الزحوير اللغوي والداللي المناسب للسياق
الشعري الزركيبي والمعنوي ،فالصراف بقوله( :أ ْ أركب البحر أو أ ْ أرزقي جبال) يحول المعنى
المقصود في قوله زعالى ،ذلك أ اهلل عو وجل يقول على لسا نوح(عليه السالم) وهو ينادي ابنه:
أ يركب معه؛ ألنه يعرف مصيره إ لم يركب معه ،وم خوفه عليه ،وم من لق األبوة ظل
ناج ال محالة ،واال فسوف يرزقي
يناديه لعله يسزجيب له ،لك ابنه أصر على الكفر ،وظ أنه ٍ
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جبال يعصمه م ال وفا  ،بينما نجد الصراف يؤول المعنى في اآلية الكريمة زأويال جديدا ،ثم ينقل
داللة المعنى لموقفه الشعري الخاص ،فالشاعر الصراف يعيش لحظات م الشك والريبة والحيرة
في واقعه العراقي والعربي واإلسالمي المرير ،ويسأل ربه عو وجل أ يفزح له شباكا م األمل،
هر أفضل ،وهنا يخا ب الشاعر و نه
وكوة م الزفاؤل؛ ليرى واقعا عراقيا وعربيا مز ورا ،وغدا مو ا
الغالي الذي قضى فيه سني م الظلم والعذاب ،والذي يخيره بي االسزقرار فيه رغم هذا الظلم
والقسوة ،أو أ يزركه مهاج ار إلى بالد أخرى؛ مشبها نفسه بـ (سام ب نوح) الذي خيره أبوه بي أ
يركب معه في سفينة النجاة فينجو ،أو أ يصعد إلى الجبل فيهلك.
يقول الشاعر في قصيدة حلق:
ول جــــرت فــــي لـســــان أو عــــلى قــــــلـــم
ل والـــــــذي عــــــــ ّلم اإلنــــســــان بالـــــقـــــلــــم
(الصراف) 82 ،1222 ،
فم المالحظ اجزواء الشاعر لآليات القرآنية بألفاظها محورة بمعانيها ،في قوله" :ال والذي علم
اإلنسا بالقلم" وهو إعادة للصياغة اللغوية في قوله زعالى(:علَّم ْاإل ْنسا ما ل ْم ي ْعل ْم) وذلك بمجاراة
النص القرآني ،واالسزعانة به ،فجعل القسم باهلل العظيم بال ريقة الرائعة ذازها الزي فيها الداللة
الم لوبة والمقصودة ،فهو يذكر القلم واإلنسا أوال ،ثم يذكر قسما يزناسب مع ما ذكره ،فيزداخل مع
السياق الداللي لآلية الكريمة الزي زؤكد أ م كرمه زعالى أ علم اإلنسا ما لم يعلم " ،فشرفه
القد ُر الذي امزاو به آدم(عليه السالم) على المالئكة عليهم السالم ،والعلم زارة
وكرمه بالعلم ،وهو ْ
يكو في األذها  ،وزارة يكو باللسا  ،وزارة يكو في الكزابة بالبنا  ،أي يكو ذهنيا ،ولفظيا،
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ورسميا ،والرسمي يسزلومهما م غير عكس ،فلهذا قال زعالى( :اقرأ وربك األكرم الذي علم بالقلم
علم اإلنسان ما لم يعلم)"(اب كثير.) 273/8 ،6999 ،

ويزجلى الزناص االقزباسي المحور دالليا في قول الشاعر الصراف في قصيدة (بال شاعر):
أخــــــوض الـــحــــرب ما أبـــدت لـــظـــاهــا
شـــحــــــت
فــــإن أبــــدت غـــنائــــمهـــا أ ّ

7

جــــردت ســيـفــي
عـــلـى أنـــــي وقـــــد ّ
إذا جـــنحــــوا إلــــى ســـلم جـــنــحـــــت
(الصراف ،قصيدة كوم ،موقع إلكزروني)

وقول الصراف هذا يزناص مع اآلية الكريمة ،ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﳈﳉﳊﳋﳌﳍ
األ ف ال.)١٦ :
ﳎﳏﳐﳑﳒﳓﳔﳕﳖ ﱠ ﭐ ( ن

ففي هذه االية الكريمة " يأمر اهلل زعالى نبيه محمدا(صلى اهلل عليه وسلم) أ يسالم الكفار إذا
ض أمرك إلى اهلل زعالى،
مالوا إلى زرك الحرب ،ورغبوا في مسالمزك ،فم ْل يا محمد إلى ذلك ،وف ِّو ْ
وثق به ،إنه هو السميع ألقوالهم ،العليم بنيَّازهم ،وهذا م بيا أحوال معاملة العدو في الحرب :م
وفائهم بالعهد ،وخيانزهم ،وكيف يحل المسلمو العهد معهم إ خافوا خيانزهم ،ومعاملزهم إذا ظفروا
بالخائني  ،واألمر باالسزعداد لهم؛ إلى بيا أحكام السلم إ

لبوا السلم والمهادنة ،وكفوا ع حالة

الحرب " (اب عاشور ،1222 ،ج.)111، 1

 7أشحت عن الغنائم كناية عن العفة ،والترفع عن الدنايا ،كقول عنترة :وأعف عند المغنم
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" فأمر اهلل المسلمي بأ ال يأنفوا م السلم ،وأ يوافقوا م سأله منهم ،والجنوح يعني المْيل،
وهو مشزق م جناح ال ائر؛ أل ال ائر إذا أراد النوول مال بأحد جناحيه ،وهو جناح جانبه الذي
ينول منه ،فمعنى{ وا جنحوا للسَّلم} إ مالوا إلى السلم ميل القاصد إليه ،كما يميل ال ائر الجانح.
وانما لم يقل :وا

لبوا السَّلم فأجبهم إليهم؛ للزنبيه على أنه ال يسعفهم إلى السَّلم حزى يعلم أ

حالهم حال الراغب؛ ألنهم قد يظهرو الميل إلى السلم كيدا"(اب عاشور ،1222 ،ج.)111 ،1
ويزضح م ذلك أ الشاعر الصراف لم يسزشهد باآلية الكريمة بالمعنى المراد ،وانما حور
المعنى لنفسه مع االحزفاظ باأللفاظ القرآنية ،فما يقصده الصراف هو أنه رجل محارب وفارس
مغوار إذا فرضت عليه الحرب ،لكنه لم يك أبدا يبدأ بالحرب واالعزداء على اآلخري  ،فهو رجل
مسالم؛ ألنه وقت أ يقبل ال رف اآلخر بالسلم يقبله دو زردد ،فقد اقزبس الصراف قوله زعالى
ليضفي على نصه قوة في الزركيب ،والداللة ،والقداسة.
ونجد أيضا زناصا قرآنيا في قول الشاعر في قصيدة (بال شاعر):
كـــديــــك لــــم أحـــــاب اللــــيل لـــكـــن
ــــــحـى وّلــــــى فــــــصـحـت..
تـــــــأوبــنـي ض
ا
ِّ
بـــكـــل واد ك ّل فــــجر
أهــيــم
وأتـــعـــب تـــابــــعي بــــما اجـــتـــرحـــــت..
(الصراف ،قصيدة كوم ،موقع إلكزروني)
فهذا زناص مع اآلية :ﭐﭧﭐﭨﭐﱡﭐﲫﲬﲭﲮﲯﲰﲱﲲﱠ (الشع راء:
.)٥٢٢

"الرؤية في قوله زعالى{ألم زر} قلبية ،أو علمية بمعنى :ألم زعلم؛ أل الهُيام والوادي مسزعا ار
لمعاني اض راب القول في أغراض الشعر ،وذلك مما ُيعلم ،ال مما ُيرى ،واالسزفهام زقريري،
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فالجواب بلى ،وأجري الزقرير على نفي الرؤية؛ إلظهار أ اإلقرار ال محيد عنه ،والخ اب لغير
معي  ،وضمائر{إنهم يهيمو  ،ويقولو ويفعلو } عائدة على الشعراء ،فجملة( :ألم زر أنهم في كل
و ٍاد يهيمو ) وما ع ف عليها مؤكدة لما اقزضزه جملة..{ :يزبعهم الغاوو } م ذم الشعراء ب ريق
فحوى الخ اب"(اب

عاشور،1222 ،ج  ،)62،762ومثلت اآلية الكريمة حال الشعراء بحال

الهائمي في أودية كثيرة مخزلفة؛ أل الشعراء يقولو في فنو م الشعر م هجاء واعزداء على
يمدحونه رغبة في ع ائه ،وا كا ال
أعراض الناس ،وم نسيب ،وزشبيب بالنساء ،ومدح م
ُ
وذم م يمنعهم ،وا كا م أهل الفضل ،وربما ذموا م كانوا يمدحونه ،ومدحوا
يسزحق المدحِّ ،
م سبق لهم ذمه"( المساعيد.)622 ،1261 ،
"والهُيام :هو الحيرة والزردد في المرعى ،والوادي :المنخفض بي ُعدوزي  .وانما زرعى اإلبل في
فمثل حال الشعراء بحال اإلبل الزي زرعى في األودية
الربى ،والربى أجود كألُ ،
األودية إذا أقحلت ُ
مزحيرة؛ أل الشعراء في حرص على القول الخزالب النفوس"(نفسه.)621 ،
والشاعر الصراف يزناص مع اآلية الكريمة في المعنى واللفظ معا ،لك مع زحوير المعنى
ليناسب الموقف الشعوري الذي يريد إيصاله لنا ،فهو في كل ف

له قول م

الشعر ،كباقي

الشعراء ،وهو في كل و ٍاد يهيم؛ قائال الشعر ،ومعب ار ع مواقفه دو حرج ،لكنه نصص شعره
باآلية الكريمة ،على أنه هنا يريد أ يقول :إنه في كل موضوع هائم ،ويهيم بالو

 ،فزجد له فيه

شع ار وقوال؛ ليضفي على شعره قداسة يسزمدها م الزناص مع القرآ الكريم ،وليحدث أث ار بليغا في
نفس المزلقي.

وم هذا الزناص -أيضا -ما نجده في قول الشاعر الصراف في قصيدة ( الحديث األخير لورقاء
اليمامة):
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أرى -من مكـاني – سـبع سـنيــن...
عــجــــــــــــــــــاف.........8
سيف..
كمــــــــــــا مر
ٌ
(الصراف ،قصيدة كوم ،موقع إلكزروني)

عليكم تمر.....

مزناصا مع اآلية الكريمة ،ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞ
ﱟﱠﱡﱢﱣﱤﱥﱦﱧﱨﱩﱪﱫ
ﱬ ﱭﱠ

ف.)٦٤ :
(ي وس



وهنا يسزخدم الصراف األلفاظ قرآنية ،ويحور معانيها لما يريده ،فهنا يسزخدم معنى لغير ما
اسزخدم في القرآ في قصة سيدنا يوسف(عليه السالم) ،فالشاعر هنا يزقمص دور نبي اهلل يوسف
عليه السالم عندما زنبأ ألهل مصر بأنه سيمر عليه م سبع سني عجاف ،ال م ر فيها ،وال خير،
والشاعر يزنبأ لألمة العربية بأنه سيصيبها ما أصاب و نه العراق م مح وبالء ،فإ العرب
سزمر عليهم هذه المح والمصائب الزي نولت بالعراق؛ ألنهم ضعفاء وغير مزحدي  ،وقد اسز اع
الصراف ب اقزه الزعبيرية المبدعة في أ

يضفي على نصه القداسة الدينية المؤثرة في نفس

المزلقي ،وذلك عندما واو بينه وبي نبي اهلل يوسف الذي أنقذ مصر م الهالك عندما زنبأ لهم،
وامزلك ومام أمورهم فكانت النجاة ،وزشبيه الواقع العربي المرير بالسني العجاف أو الدابة الهويلة له
أثره البليغ اآلخر في نفس المزلقي.
وم أمثلة هذا الزناص -أيضا -قول الشاعر الصراف:
وان بــ ّلـــل الروض تــغـــدو...
 8العجفاء :األرض التي ال خير فيها ،والدابة العجفاء :الظاهر هزالها ،القاموس المحيط ،مصر ،دار القدس،
 ،6112مادة :عجف
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شيــاطـيـن أغــصـانـه...
كـطــلع الــ ّ
(الصراف ،قصيدة كوم ،موقع إلكزروني)

والـــثّمــر...

كثير في شعره إال ويعود يجمله بمفردات قرآنية كريمة ،ففي البيت السابق
ا
وال يبزعد الصراف
يشبه الشاعر الرياض والبسازي ذات الخيرات في العراق عندما ززبلل بالندى فزبدو الغصو والثمار
ك لع الشيا ي في نظر الشاعر ،الذي يرى أ الخير في العراق ينقلب ش ار عليهم؛ لكثرة ال امعي
والسراق ،حقيقة لقد أع ى الشاعر الصراف النص جماال في غاية الروعة باسزخدام األلفاظ

القرآنية ،وزحوير معناها ،فاسزعار زركيبا قرآنيا كما في اآلية الكريمة ،ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲈ ﲉ
ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﱠ ﭐ ال( صاف ات )٥٦ – ٤٦ :؛
ليعبر ع الواقع االقزصادي واالجزماعي والسياسي للعراق ،فعلى الرغم م كثرة الخيرات الزي زعم
أرضه ،وكثرة بسازينها المثمرة ،وما فيه م كنوو ،إال أ هذه الخيرات زصبح كشجرة الوقوم الزي
لعها وثمرها كأنه رؤوس الشيا ي على أهل العراق ،فالخيرات زنقلب ش ار على العراق وأهله لكثرة
ال امعي والسراق والمفسدي .
وم الزناص المباشر عند الشاعر الصراف في قصيدة (م فكرة مغزرب عائد) مع الق آر الكريم قوله:
الـصــبـا حــيــــن راقـــــا؟.....
أراق زمـــــان ِّ
مــن الــوصـل بــاألمــس كــأسا دهـاقـــا؟

9

وعاد يريق دموع العيون......
اء وفــــاقـــــا
........
ٌ
زمـــــان تــــاله جــــز ا
(الصراف ،قصيدة كوم ،موقع إلكزروني)
 9كأسا دهاقا :أي كأسا مترعة ،الزمخشري،الكشاف ،لبنان ،دار الكتب العلمية272/4 ،2225 ،
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مزناصا مع اآلية الكريمة ،ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﲰﲱﲲ

ﱋ ﱌﱍﱠ (النبأ.)٤٣ – ٦٢ :



ويالحظ –هنا -كيف يوظف الشاعر الصراف المفردات القرآنية الكريمة زوظيفا ،يخدم المعنى
الذي يريده ،فالشاعر هنا يسزذكر أيام الصبا الجميلة البريئة ،ويح إليها ،ويزذكر أيام الوصل الذي
كا فيها الخير والفرح واألمل واألما زعم أرض بالده ،مسزخدما صيغة االسزفهام للزحسر ،ويقار
بينها وبي الواقع العراقي الحالي المليء باألح او والمصائب والخوف والظلم ،ويرى الشاعر أ
عيو الموا ني العراقية الزي كانت زشع بريقا وأمال وفرحا باألمس عادت اليوم لزذرف الدموع كالدم
جواء وفاقا بسبب السياسات الخا ئة ألهل العراق ،فيأزي باآليات القرآنية لفظا محو ار معناه للمعنى
الذي يريده ،فوظف الزراكيب القرآنية في نصه مزوافقا مع المعنى الذي أراد ،ليضفي جماال،
وقداسة ،وروعة على نصه؛ إذ زناص الشاعر مسزخدما لفظزي "جواء وفاقا" م سورة النبأ نفسها
في الزعبير ع

الجواء المر الذ ي لقيه أهل العراق جراء سياسازهم الخا ئة ،وشبه أيام الفرح

والسرور الزي كانت زعم أرض العراق وأهلها بالكأس المزرعة شرابا لذيذا.
وم الزناص –أيضا -عند الشاعر الصراف قوله:
ولـــم يـــك مـجـنــب ا يــومــ ا يـــراعي

10

ماء مهــــيـــــنا
وحبـــري لـــم يـــكـــن ا
(الصراف)19 ،1222 ،

فهو يزناص مع اآلية الكريمة ،ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧﲨﱠ
(ال س جدة.)٨ :


 10مجنبا :من الجنابة عكس الطهارة ،واليراع :القلم يتخ\ من القصب ،إبراهيم أنيس ،وآخرون ،المعجم الوسيط،
مصر ،دار القدس ،مادة :يرع
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فاسزخدم زركيب (ماء مهين) المقزبس م اللفظ القرآني ،والذي يعني(مني الرجل)" ،والمهي
قصد م ورائه االعزبار بنظام الزكوي ؛ إذ جعل اهلل زكوي هذا
يعني :الممزه الذي ال ُي ْعبأ بهُ ،ي ُ
الجنس المكزمل الزركيب العجيب اآلثار م نوع ماء مهراق ،ال ُيعبأ به وال يصا "(اب عاشور،
،1222ج .) 122 ،66فالشاعر يفزخر بنفسه وشعره وقلمه ال اهر ك هارة الجسد م الجنابة،
وكذلك حبر قلمه الكريم الذي يكزب به شعره والذي ينفي عنه الضعف والمهانة ،فهو شعر رفيع
ار ٍ
ق ،لك

الشاعر الصراف هنا يسزخدم الزركيب لمعنى غير هذا المعنى ،ليضفي على شعره

القداسة ،والقوة في الزأثير.
ويزناص الشاعر كذلك مع القرآ الكريم في قوله:
وأنـــني أجــــلد الـمـــوت الــزؤام إذا
بــــغى ،وأقــطع كــ ّفــيه إذا ســـرقا
(الصراف)23 ،1222 ،

فهو يزناص مع اآلية الكريمة ،ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﱏﱐﱑﱒﱓ
ﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜ ﱝﱠ (ال مائدة)٨٣ :

ففي هذه اآلية الكريمة يأمر اهلل زعالى بق ع يد السارق والسارقة ،لك الشاعر يزناص –
هنا -مع الزركيب القرآني لفظا ،ويحور المعنى ،مفزخ ار بنفسه ،وعلو مكانزه ،وكرم أخالقه ،ويبالغ
في هذا ،فهو ال يخشى في الحق إال اهلل زعالى؛ وهو يزقمص دور العراق والعراقيي الشرفاء ،ويزكلم
بلسانهم ،ويبلغ الجمال الفني ذروزه حي يسزخدم االسزعارة في زصوير الموت إنسانا باغيا ،وسارقا
يسزحق ق ع يده.
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ويزناص الشاعر الصراف –أيضا -في قوله:
فــــيخــــرج الــــناس أشـــتات ا قـــد اجــتمـــعوا
مــالحـــقـــا مـنهـمم الــمسبوق مــن سبـــقا
(الصراف) 12 ،1222 ،

فهو يزناص مع اآلية الكريمة ،ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﲌﲍﲎﲏﲐﲑﲒﱠ
(الزلزلة.)٦ :


إذ يقزبس الشاعر اللفظ القرآني ليؤدي المعنى الذي زريده م اآلية خروج الناس أشزازا يوم

القيامة ،والمعنى القرآني للفظة "أشزازا" أي :أنواعا وأصنافا ،ما بي شقي وسعيد ،مأمور به إلى
الجنة ،أو مأمور به إلى النار ،أو بيض الوجوه آمني  ،وسود الوجوه فوعي  ،أو يصدرو ع
الموقف أشزازا يزفرق بهم ريقا الجنة والنار؛ ليروا جواء أعمالهم ،انظر( :الومخشري،6991،ج،2
 .)331ويالحظ بأ الصراف يدرك زفسير اآلية ،لهذا لم يخ ئ عندما قال :يخرجو أشزازا قد
اجزمعوا ،أي جماعات خرجوا؛ لكنهم أشزازا في :األصول ،واألنساب ،والجنسيات ،وهنا يصور
الشاعر ثورة العراقيي الشرفاء الذي سيثورو يوما ما على الظلم والفساد المسزشري ،ويخرجو
جماعات يلحق فيه المسبوق السابق لمقاومة هذا الظلم.

ويزجلى الزناص االقزباسي عند الشاعر الصراف مع اآلية الكريمة ،ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﱜﱝ
ﱞﱟﱠ ﱠ (الكاف رون.)٦ :

إذ يقول الشاعر الصراف:
مــالــي ولـــلناس فـــي دنـــيا مــفــارقــة
هــم لــهـــم ديــنــهم فــيهــا ولي ديني
(الصراف)13 ،1222 ،
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فقد زناص الشاعر الصراف في قوله( :هم لهم دينهم فيها ولي ديني) مع قوله زعالى ":لكم
دينكم ولي دي "؛ إذ أجرى عليه الزحوير اللغوي المناسب للبنية الزركيبية والعروضية للبيت الشعري،
أما م حيث الداللة فالصراف يوظف هذه اآلية في سياق داللي جديد يخدم داللزها األصلية أيضا،
فاهلل سبحانه وزعالى يقول في اآلية الكريمة على لسا محمد(صلى اهلل عليه وسلم) :قل يا محمد
لهؤالء الكفار لكم دينكم ،وعبادزكم ،ولي أنا ديني وعبادزي ،وسيكو هناك يوم نرجع فيه إلى اهلل
زعالى ليحاسب كل على ما قدم ،والصراف-هنا -يدافع ع نفسه الكريمة وقيمه النبيلة الزي يحاول
بعض الحساد والحاقدي أ يشوهوا صورزه ،وهو يزرفع عنهم ،وال يقابل شرهم بالشر ،بل يصمت
عنهم؛ ألنه يرى أ هذه الدنيا زافهة ال زسزحق أ يعادى فيها الناس أو يزفانوا.
وم الزناص  -أيضا -ما نجده في قول الصراف في قصيدة (ظمآ ):
مـــا للــجزيـــرة هـــذا الـــيوم تــكشــف لــي
عــن نــفــطــها وجــواريــها لـتــغـــويــني
ــدت قــمــيصـي وقــالــت :ذاك راودنــي
قّ
فــصــارت الــناس بالــفـــحشاء تــرمــينــي
وبــت فـــي السجن ل ذنـــب ا فــعــلــت ســوى
أ ّنـــي امتـــنعــت عــليهــا وهــي تــدعــونــي
ــمــي أن أرى حــلمــ ا
وصــار فــي السجــن ه ّ
أفــسر أحــالم الــمســـــــــــــــــــــاجــيـــن
أو أن ّ
وقــــلــت يــأتـي زمـــان ل حــــصــاد بــــه
إل حصـــاد النـّــواصي والعــثانـــــــــــــــــــين

11

(الصراف)18 ،1222،
 11النواصي جمع ناصية ،وهي شعر مقدم الرأس إذا طالت ،والعثانين جمع عُثنون :وهو ما نبت على الذقن وتحته
من شعر ،المعجم الوسيط ،مرجع سابق ،مادة :عثن

97

مزناصا مع اآلية الكريمة ،ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ
ﱉ ﱊ ﱋ ﱌﱍ ﱎ ﱏﱐﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕﱖ ﱗ ﱘ ﱙﱚ
ﱛ ﱜ ﱝ ﱞﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ
ﱬﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ
ﱹ ﱺ ﱻ ﱼﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ
ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ
ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣﲤ ﲥ ﲦ ﲧﲨ ﲩﲪ
ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵﲶ ﲷ ﲸ ﲹﲺﱠﭐ
ف.)٨٢ – ٣٢ :
(ي وس

ويالحظ هنا أ الصراف يزناص م النص القرآني زراكيب م قصة يوسف(عليه السالم)
عندما دخل ال سج  ،وذلك بعد أ ازهمزه امرأة العويو بأنه راودها ع نفسه؛ مجريا عليها الزعديل
والزحوير في األلفاظ والداللة ،فاآلية ززحدث ع
مظلوما ،وزفسيره األحالم لمسجوني

دخال السج

قصة يوسف(عليه السالم) ،ودخوله السج
معه ،وزحقيق الرؤية الزي فسرها يوسف

للمسجوني  ،وهو في المقابل يحول هذا المعنى لنفسه كيف ُيظلم أحرُار العراق؟ ،ويزحدث ع
سجنهم ،والزنكيل بهم وهم م يحملو الرؤية الحقيقية لمسزقبل العراق والو

العربي ،ويعرفو

مكر أعدائها والخونة فيها.
ففي هذا المق ع الشعري الرائع يحاول الصراف أ يعقد عالقة إيجابية بي العراق الشريف
األبي الذي ال يساوم على مبادئه وشرفه والقضية العربية ،وأغري بالمال ليزخلى ع زلك المبادئ
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وحصار شديدا م جراء ذلك ،وبي نبي اهلل يوسف(عليه السالم) حي راودزه(وليخا)
ا
فوجد ضنكا،
امرأة العويو ع نفسه بالفاحشة ،فاسزعصم وأبى ،وكا جواؤه السج مظلوما ،ثم خرج بريئا ،فهو
يبشرهم بيوم أسود سيأزي عليهم زق ع فيه الرؤوس ،وزحلق النواصي والعثاني .

الجزئي عند الشاعر الصراف:
القتباسي
التناص
-2
ّ
ّ
ّ
ويقصد به أ يعمد الشاعر إلى النص القرآني ،فيقز ع منه عبارات ،أو جمال موجوة غير
مكزملة ،ويوظفها في السياق الشعري الجديد محورة لغويا ،أو دالليا ،وم أمثلة هذا النوع م

الزناص في شعر الصراف زداخله مع اآلية الكريمة ،ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ
ﲔﲕﲖ ﲗ ﲘﲙﲚﲛﲜﲝ ﲞﲟﲠﲡﲢ ﲣ
ساء.)٧٥ :
ﲤﲥﲦﱠ (ال ن

إذ يقول الصراف في قصيدة زرجل:
ال
تــر ّجــل وانــتبـــذ ظـــالا ظــليـــ ا
ـــثبــان وبيــــــد
فــــقد أضــنــتك ك ٌ
(الصراف)16 ،1222،
يزجلى الزناص الجوئي في اقز اع الصراف لعبارة "ظال ظليال" م النص القرآني عند وصفه
العراق المريح الذي نول به بعد زعب ،مجريا عليه الزحوير اللغوي المناسب ،وم حيث الداللة فإ
الصراف يزماثل مع داللة اآلية القرآنية ،فهنا الشاعر يحث العراقي الشريف أ يكو رجال صلبا
وب ال كباقي الرجال األب ال ،وأ يعود إلى أرض العراق الظليلة ليناضل ويكافح ع

شرف
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و نه ،وأمزه ،وأهله ،وسيكو جواؤه الجنة الظليلة الزي أعدها اهلل سبحانه لعباده الصالحي ،الزي ال
يصيب صاحبها حر ،وال سموم ،وال قر ،وال ومهرير .ويوظف الشاعر الصراف هذه الداللة للمعنى
الذي يريده؛ ليضفي قداسة م القرآ الكريم على نصه الشعري باسزخدامه زراكيب القرآ الكريم،
ومفردازه.
وم األمثلة الزي يحول فيها الصراف الداللة في السياق القرآني األصيل زداخله مع اآلية
الكريمة،ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﲙﲚﲛﲜ ﲝﲞﲟﲠﲡﱠ (ال طور.)٤٢ :

إذ يقول الشاعر في قصيدة دجلة:
خـــريــرها اللـــؤلؤ المسموع شغـــفـــته
تــنشــق عــن لـــؤلـــؤ فــي الــقـــلب مــكنـــون
(الصراف ،ملزقى راب ة الواحة الثقافية ،موقع إلكزروني )
وهنا يجزوئ الصراف م قوله زعالى ( :كأنهم لؤلؤ مكنو ) بعد أ يجري على هذا الزركيب
القرآني الزحوير اللغوي المناسب ،وم حيث الداللة فالصراف يحول داللة اآلية في زشبيه غلما
الجنة الذي

يشبهو اللؤلؤ المكنو ليجعله وصفا لخرير ماء دجلة المزدفق ،والسا ع لمعانا

وشفافية ،والذي زهفو إليه قلوب العراقيي .
وم هذا الزناص -أيضا -ما جاء في قول الصراف:
زلــفى إلــى الــالت راح الــذئـــب يــسلــمنا
ولت مــن يـــفــتديــنا بالـــقــرابــيــن
زلــفـى إلــى الـــالت كانـــت كـــل مــذبـــحة
نـــساق فــيها خـــرافـــا بالــــماليـــين
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فالالت قـــد كان قــبل اليوم مــن حـــجر
وأصبح اليوم من ماء ومن طـــــــــين
(الصراف ،ملزقى راب ة الواحة الثقافية ،موقع إلكزروني )

مزناصا مع اآلية الكريمة ،ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲀﲁﲂﲃﲄﲅﲆﲙﱠ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ
(ال زمر.)٣ :

الصرف على النص القرآني في اقزباس بعض زراكيبه وألفاظه ،فهو يشبه
ا
وهنا يزكئ الشاعر
ب الذبائح لصنم
أهل العراق بالخراف الزي يقودها السماسرة الذئاب إلى األعداء؛ كما كانت زقر ُ
الالت في الجاهلية بالماليي ؛ قربانا ،وزحببا ،وولفى ،ظنا منهم أنها زقربهم إلى اهلل زعالى ،وهذا
الزعالق القرآني أضفى على نصه الشعري قداسة ،وجمالية خاصة ،فالشاعر هنا يصور حالة أهل
العراق المظلومي بسبب السياسات الخا ئة ،والسماسرة المفسدي  ،الزي كا م نزائجها سفك دماء
األبرياء العراقيي قرابي لألعداء ،كما كانت الخراف زقدم ألصنام الالت والعوى في الجاهلية.
ي):
ثانيا:
التناص غير المباشر مع القرآن الكريم (اإلشار ّ
ّ
وهو " إشارة الشاعر إلى نصوص قرآنية ع

ريق اإلشارة المركوة ،بحيث زغدو هذه اإلشارة

بمثابة االسزحضار الكامل لزلك النصوص ،م

يكو هناك حضور لفظي كامل ،أو

دو أ

زحوير جوئي لها في النصوص الالحقة ،وغالبا ما يعزمد هذا النوع م الزناص على لفظة واحدة،
أو اثنزي " (

عمة ،)18 ،1221 ،مع وجود قرينة شارحة في النص الالحق ززناص مع داللة

النص المشار إليه.
وهو اقصر أنواع الزناص وضوحا ،العزماد الشاعر على ألفاظ مركوية في النصوص
القرآنية الزي ززناص معها ،وأ الزناص غير المباشر يمزاو بقدرة كبيرة على اإليجاو ،مع الدقة في
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الزعبير ،إذ زثير المفردة أو العبارة وجدا المزلقي ومشاعره ،وزنقله إلى أجواء النص المسزحضر
بسرعة فائقة ،وبأقل قدر ممك م الكلمات ،انظر ( :عمة.)18 ، 1221،

وم أمثلة هذا الزناص اإلشاري عند الشاعر الصراف زناصه مع اآلية الكريمة ،ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﱽﱾ
ﱿﲀﲁﲂﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉﲊﲋﲌ
ﲍﲎﲏﲐ ﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘﱠ (ال فيل.)٥ –١ :

إذ يقول الصراف في (قصيدة ثمود م جديد):
هلل ،عــام الــفــيـــل كـــــيـــف غــبــاره
ـــرجى أسفـــرا؟
عـــن طـــلعة القـــمر الم ّ
قـــــمر يضــــيء بــلـــيلها
وبـــدا ول
ٌ
عند الولدة ليل مكــــــــــــــــــــة مقمرا
(منابر ثقافية ،1266 ،موقع إلكزروني للشاعر)
زشير إلى قصة أصحاب الفيل سنة والدة النبي الكريم(صلى اهلل عليه وسلم) ،وما
فاألبيات ُ
فعله اهلل زعالى بأصحاب الفيل ،الذي

كادوا ببيزه الحرام ،وأرادوا خرابه ،وهدم الكعبة المشرفة،

فزجهووا ألجل ذلك ،واسزصحبوا معهم الفيلة ،وجاءوا بجمع ال قبل للعرب بهم ،م  :الحبشة،
واليم  ،فلما انزهوا إلى قرب مكة ،ولم يك

بالعرب مدافعة ،فخرج أهل مكة منها؛ خوفا على

ير أبابيل أي :مزفرقة ،زحمل حجارة محماة م سجيل(جهنم)،
أنفسهم ،وأرسل اهلل زعالى عليهم ا
ٍ
كعصف مأكول ،وكفى اهلل أهل مكة
فرمزهم بها ،وززبعت قاصيهم ودانيهم ،فخمدوا وهمدوا ،وصاروا
وبيزه الحرام شرهم ،ورد كيدهم في نحورهم[ ،وقصزهم معروفة مشهورة] ،وكانت زلك السنة موافقة
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للسنة الزي ولد فيها رسول اهلل(صلى اهلل عليه وسلم) ،فسمي ذلك العام بعام الفيل ،وخلده اهلل زعالى
في قرآن ه الكريم ،فصارت زلك الحادثة م جملة إرهاصات دعوزه ،ومقدمات رسالزه ،ويبلغ عشق
الصراف لنبيه محمد(صلى اهلل عليه وسلم) مبلغا عارما حي يشبهه بالقمر المنير في ليلة غاب
فيها القمر ،وذلك ليلة ميالده الشريف ،فهي مناسبة سعيدة ،وأمر عظيم حدث في الكو .
وفي أبيات أخرى م الشعر الحر يقول الصراف في قصيدة (الحديث األخير لورقاء اليمامة):
رأيـــت إلـــى.....
وجــه أبــرهة قـــادما...
يــــؤمــــونـــكــم.....
والــــــذين
ّ
فــي الصــالة الــدليل......
رأيـــت إلـــى الفــــيل....
يـــمشي إليـــكم ومـــا.....
من طيور أبابـــــيل.....
ما مــن حــجارة سجــيل
للـــنخــل رب ولــكــنه.....
لــيس يــحــمــيه إن نــام..
حاميه في ِّ
ظـــل أعـــذاقه....
عــن مــطــامع.....
ســـراقه واســتــتر.......

(الصراف ،قصيدة كوم ،موقع إلكزروني)
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ويالحظ أ في األبيات زناصا مع اآلية الكريمة ،ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﱽﱾﱿﲀﲁ
ﲂﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏ
ﲐ ﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘ ﱠ (ال فيل)٥ – ١ :

فقد أشار الشاعر في أبيازه إلى حادثة الفيل ،وذلك م خالل الزركيو على كلمة عام الفيل ،ثم
لمح إلى قري نة شارحة زدل على مقصوده وهو هدم حضارة العراق العظيم ،وم

المالحظ أ

الشاعر الصراف يوظف سياقا قرآنيا مقدسا لخدمة غرض شعري معنوي ،وذلك بإضفاء حوادث
زاريخية حاسمة كحادثة الفيل ،والزي قدم فيها أبرهة الحبشي لهدم الكعبة ،واوالة قدسيزها وعظمزها؛
مشي ار إلى زلك الحادثة المشهورة ع
الذي

ريق اسزشرافه لمسزقبل العراق الثري ،والذي يرى أ القادة

بيدهم ومام األمور فهم كأئمة الصالة عنده ،هم كأبرهة يريدو زح يم مقدرات العراق

وحضارزه كما حاول أبرهة زح يم زجارة مكة وزحويلها إلى اليم  ،ولك يزشاءم حينما يرى أ
للكعبة ربا يحميها ،و يو ار أبابيل سخرها اهلل زعالى لحماية بيزه الشريف ،بينما ال يوجد للعراق م
يحميه م سراقه إذا نام الشعب ع حماية هذا الو

.

ويزناص الشاعر الصراف ب ريقة غير مباشرة مع اآلية الكريمة ،ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﱺﱻ
ﱼﱽﱾﱿﲀﲁﲂﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎ
ﲐﲒﲓﲔ ﲕﱠ (فص لت.)٥١ :
ﲏ ﲑ


إذ يقول الشاعر الصراف م الشعر الحر في قصيدة يب على بردة كعب:

فهذي الـــرياح التــي أهـــلكت.........
عــاد يــوم ا كأ ّنــي.....................
ســمــعـــت إلــى دجــلة................
والفــرات يــــقول.............:
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خــــريـــرهـــما غـــير ما يـــضــمران.......
ففي كل قــــطــــرة ماء.........
حـــنيـــن لـــطـــوفـــان نــــــــوح ...
ٌ
ول فـــــلــك مـن.....
بل.....
سوف يــعــصمه ج ٌ
سوف تـــأخذه صـــيح ٌة....
أو ســـتدركه الـــــــريح........

(الصراف ،قصيدة كوم ،موقع إلكزروني)

فم المالحظ –هنا -أ الشاعر الصراف يزحدث ع الخراب الذي حل في العراق ،وكيف
يعاني الموا نو م العذابات والمشاكل والظلم ،ويحيل الغضب والويل الذي نول بالعراق إلى ما
فعله أهله م

حروب ،وحقد ،وكره ،وحسد ،ممثال ذلك لنا بذكر قصة هود نبي قوم عاد(عليه

السالم) وقوم نوح(عليه السالم) ،فقد أشار إليهم دو أ يذكر قصزهم؛ زاركا ذلك للمزلقي وثقافزه،
ثم زناص الصراف مع وفا نوح الذي أغرق األرض وم عليها ،فجعل ثورة العراقيي المنزظرة
على الفاسدي والظلمة الزي سزأزي يوما ما ،والزي سمعها الشاعر في خرير مياه دجلة المضمر،
وفانا يبيد كل فاسد ومزجبر ،وابدع الشاعر في رسم زلك الصورة المعبرة ع الثورة المنزظرة
والمزأججة في قلوب العراقيي

عبر زشبيه الثورة بالريح العاصفة ،وجعل دجلة ثائ ار حانقا على

أوضاع العراق المريرة ،والمبالغة في زصوير الثورة الزي ال زجد أمامها سفنا ،وال جباال زقي هؤالء
المفسدي منها.
وهكذا يسزنزج م خالل اسزعراض هذه النصوص الشعرية للشاعر وليد الصراف أ القرآ
الكريم قد شكل مرجعا نصيا في كثير م الموضوعات في شعره ،وقد زعامل مع النصوص القرآنية
ب رائق مزعددة ،زراوحت بي  :الزناص المباشر ،والزناص غير المباشر ،والزحوير اللغوي ،والداللي،
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كما جرى زوضيحه بأنواعهما سابقا ،وعلى صعيد آخر فإ الصراف قد حرص في هذي الشكلي
م الزناص على اإلضافة والزجديد في :المعاني ،والدالالت ،واألساليب ،والبنيوية اللغوية األصلية
للنصوص القرآنية الزي زعالق معها ،وجاء زناصه ابداعيا ،سواء أكا في الزناصات الزي يزماثل
فيها مع دالالت النصوص القرآنية ،أو في الزناصات الزي يزضاد فيها مع الدالالت والزوجيهات
القرآنية ،أو في الزناصات الزي يحور فيها زلك الدالالت ع

مراميها المعنوية ،مكسبا إياها

فضاءات داللية جديدة ،علما أ الزناص الزحليلي في مجمل الشكلي الرئيسي للزناص القرآني كا
النصيب األكبر ،ما يدل على أ الصراف كا ُمسهما في عملية اإلنزاج النصي لداللزه ،وفق
له
ُ
الغرض الشعري ،و بيعة الموقف الشعري الذي يسزق ر إليه النصوص القرآنية.
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المبحث الثاني:
الصراف مع الحديث النبوي الشريف:
التناص في شعر وليد
ّ
ّ
لقد هضم الشاعر العراقي وليد الصراف الزراث اإلسالمي ،وزمثله ،وقويت صلزه به ،وبخاصة
السيرة النبوية ،والزاري

اإلسالمي ،والحديث الشريف ،فاسزعار نصوصه ،وألفاظه ،وأحداثه،

وصوره ،فنظم في موضوعات عدة؛ مزناصا مع ذلك الزراث الخالد ،فنراه يسزخدم
واسزوعب عبارازهُ ،
أسلوب الزلميح لإلشارة إلى المعاني اإلسالمية الزي وردت في بعض األحاديث الشريفة ،أو ملمحا
إلى أحداث زاريخية شهيرة ،أو شخصيات دينية باروة :كاألنبياء ،أو الصحابة ،أو شخصيات لعبت
دو ار معاندا لهؤالء األنبياء ،واسزلهم م زلك الشخصيات المعاني الجميلة ،وبث فيها روحا جديدة؛
ليؤدي المعنى والغرض الم لوبي  ،ويضفي على معانيه القدسية الزي يحملها ذلك الزراث السامي،
ويحقق الزأثير البالغ في نفس المزلقي العربي بألفاظ  ،وعبارات أخاذة ،ثائرة ،وناقمة على المشهد
العربي المعاصر.
وال يخفى على القارئ أ الشاعر الصراف شاعر ملزوم بقضايا و نه ،وهموم قومه ،فهو
شاعر يحمل حسا و نيا ،قوميا ،واسالميا ،يدافع بقلمه ولسانه ع هموم و نه ،ودينه ،وأمزه،
ألنه -وا كا شعره ذازيا أحيانا -ولكنه يعبر زماما ع زلك العوا ف والهموم الو نية ،والقومية،
والدينية ألبناء و نه وأمزه الزي زصارع المسزعمري  ،والظلمة ،والمفسدي  ،وزرنو إلى ٍ
غد أفضل،
إنه يهزم بقصائده كثيرا ،فيخزار لها العناوي المثيرة ،ويبث فيها عا فزه المزأججة؛ حرقة على ما
آلت إليه األمور ،مسزلهما ذلك الزراث اإلسالمي الخالد للوصول إلى لحظة الزغيير المنشود ،وفيما
يأزي بعضا م الشواهد الشعرية الزي زناص الصراف فيها مع زراثنا اإلسالمي.
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زأثر الشاعر وليد الصراف كغيره م الشعراء بالحديث النبوي الشريف ،نظ ار لمكانة الحديث
الشريف عند المسلمي  ،فهو يعد المصدر الثاني في الزشريع اإلسالمي ،والحديث الشريف كالم

رسول اهلل(صلى اهلل عليه وسلم) الذي وكاه ربه ،ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﱋﱌﱍﱎﱏﱠ
وفي معظم قصائد الصراف اآلزية نجده يزناص مع أحاديث الرسول الكريم م حيث المعنى ،ما
يدل على سعة ثقافة الشاعر الصراف ،وحبه لدينه ،والزوامه به ،ومحاولة زضمينه أشعاره ليضفي
عليها جماال  ،وقوة في الزأثير في نفس المزلقي ،إضافة لما يحزويه الحديث الشريف م معاني
وأفكار ازكأ عليها الشاعر في الزعبير ع كثير م أفكاره ومشاعره ،وهذا يز لب م القارئ قراءة
واعية ناقدة ليزواصل مع الصراف ،ويزفاعل معه شعوريا ،وفيما يأزي نماذج م

الزناص غير

المباشر في شعر الصراف مع الحديث النبوي الشريف:
وم قصيدة (دجلة) يقول وليد الصراف:
مـــالي وللناس في دنيا مفارقة ..........هم لهم دينهم فيها ولي ديني
ولما تزل باإلفك تغريني
قالوا :الشياطين ما انفكت تراوده ........بلىّ ،
(جريدةالوما  ،1228 ،ع)7616
ففي البيت األول يالحظ أ

الصراف يوهد في الدنيا ،وال ي لبها ،ويزركها ل البها الذي

يزكالبو على ح امها الوائل ،وهذا يزناص مع معنى قوله(صلى اهلل عليه وسلم) ":ك في الدنيا
عابر سبيل"(البخاري ، )168 ،6211،وهذا م األخالق اإلسالمية الرفيعة الزي
كأنك غر ٌ
يب أو ُ
حض عليها اإلسالم ،وزخلق بها الرسول الكريم وأصحابه رضوا اهلل عليهم ،الذي

لقوا الدنيا في

سبيل اهلل ،فرفعهم اهلل في الدنيا واآلخرة ،وفي البيت الثاني زناص آخر مع حديث الرسول(صلى اهلل
عليه وسلم) الذي يحذر فيه م غواية الشي ا الب آدم ،ومحاولزه فزنزه لزرك دينه ،ومبادئه،
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وزلميح إلى قوله (صلى اهلل عليه وسلم) ":إ الشي ا يجري م اب آدم مجرى الدم ،واني خشيت
أ يقذف في قلوبكما ش ار" (البخاري.)361 ،6983 ،
وم قصيدة (بال شاعر) يقول الشاعر وليد الصراف مفزخ ار:
فإن ج ّن الظالم ونمت ليلي ...........أرحت الناس مني واسترحت
كدأب الزاهدين أنام أرض ا ..............وأطمح بالنجوم إذا طمحت
(الصراف ،قصيدة كوم ،موقع إلكزروني)
اسزرحت) زناص مع األحاديث الشريفة ،فهو يلمح إلى
أرحت الناس مني و
ُ
ففي قول الصراف( ُ
قوله(صلى اهلل عليه وسلم) عندما مرت جناوة ،فقال ":مسزريح ،أو مسزراح منه"(.البخاري ،د.ت،
أنام أرضا) ،زلميح إلى قوله (صلى اهلل عليه وسلم) :ما
 ،)711وفي قول الصراف (كدأب الواهدي
ُ
يبكيك يا اب الخ اب؟ قلت :يا نبي اهلل ،وما لي ال أبكي ،وهذا الحصير قد أثر في جنبك ،وهذه
خوانزك ال أرى فيها إال ما أرى ،وذاك قيصر وكسرى في الثمار واألنهار ،وأنت رسول اهلل (صلى
اهلل عليه وسلم) وصفوزه ،وهذه خوانزك ،فقال :يا اب الخ اب ،أال زرضى أ زكو لنا اآلخر
ولهم الدنيا؟ قلت بلى "(صحيح مسلم ،د.ت ،باب في اإليالء ،) 6621 ،أو كما قال ،وهنا يالحظ
زأثر الصراف بالموروث الديني ؛ معلنا الزوامه بمبادئه الدينية ،ومؤكدا هذه األخالق والقيم
اإلسالم ية الخالدة ،ومنها الوهد في الحياة ،والزرفع ع
الدهريي

أراذلها ،وسفاسفها الزي هي م

شأ

الب الدنيا ،وي مح إلى ما يخلد ذكره في الدنيا واآلخرة م االلزوام بالمبادئ الرفيعة:

كالعفة ،والكرم ،والوهد....
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وم قصيدة (شباك) يقول وليد الصراف:
سواكا .......أنت المليك واني من رعاياكا
سبحان من من ثرى الفردوس ّ
شباكا
سجن
غدي ويومي
ٌ
ٌ
مطبق أبدا ...فافتح من األمس لي في السجن ّ
(الصراف ،قصيدة كوم ،موقع إلكزروني)
ففي هذه األبيات ذات األلفاظ العذبة الرقيقة في مناجاة اهلل زعالى ،والزي يقر فيها بعبوديزه له،
ويزوسل إليه أ يفزح له باب الفرج للخروج م ضيق الدنيا ،وم أيامه الزي زشبه السج في
قسوزها عليه ،وهو بهذا يزناص مع حديث رسول اهلل في فضائل الزسبيح  ،فقد قال رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم  ":كلمزا خفيفزا على اللسا ثقيلزا في المي او حبيبزا إلى الرحم  :سبحا اهلل
وبحمده سبحا اهلل العظيم" مزفق عليه ،وكذلك في وجوب الرجاء وال مع في رحمة اهلل زعالى
القدسي ":قال اهلل زعالى :يا اب
عندما يلمح الصراف إلى قوله(صلى اهلل عليه وسلم) في الحديث ُ
آدم ،إنك ما دعوزني ورجوزني غفرت لك على ما كا منك وال أبالي...الحديث"(سن الزرمذي ،باب
في فضل الزوبة.)128 ،
وم قصيدة (مات العراق) يقول الشاعر وليد الصراف:
تؤبنـها
ائح ّأبنتها أو ّ
ول نعاةٌ يذيعون الوفاة ول ...........................نو ٌ
وديجور يكفّنها
تجز اآلن من جزع ...................شعر النخيل
سوى رياح ّ
ٌ
لو مات منا امرؤ في األرض ندفنه ......لو ماتت األرض قل لي :أين ندفنها؟ !
( الصراف ،قصيدة كوم ،موقع إلكزروني)
ائح أبنزها أو زؤبنـها) مع قول النبي(صلى اهلل عليه
يزناص الشاعر في قوله( :وال نو ٌ
وسلم)عندما رأى عمه حموة ب عبد الم لب شهيدا في غووة أحد ووجد الناس يبكو قزالهم ،وال
أحد يبكي على حموة ،فقال ":أما حموة فال بواكي له" (اب هشام .)112 ،1221،فالشاعر يعاني
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م الحو واألسى على أحوا ل العراق األليمة الزي ال زجد م يشاركها أحوانها م أشقائها العرب
والمسلمي كحال رسول اهلل (صلى اهلل عليه وسلم) الذي لم يجد م يشاركه أحوانه في وفاة عمه
حموة .
وم قصيدة (زحقيق لمعلقة عمرو ب كلثوم) يقول الشاعر وليد الصراف:
تركنا الروم أحرارا طالق ا ...........وعدنا بالشعوب مصفّدينا
نقيم الجور بعد العدل شرعا .........وأرض اهلل نملؤها سجونا
بحكام يرون الظلم مجدا ................وقوم بالهوان مجربينا
وأنا األبخلون إذا دعونا ............وأنا األشرهون إذا دعينا
وأنا الراحلون لحيث شاءت .........لنا أعداؤنا ل حيث شينا
وأنا النازلون ِّ
بكل خبء ...........يخاف النازلون به المنونا
وأنا الالهثون إلى الكراسي .........ولسنا إن جلسنا القائمينا
نرد الطامعينا
وأنا ل نجيب السائلينا .................وأنا ل ّ
(الصراف ،1267 ،موقع إلكزروني)
فهذه األبيات للصراف الزي يعبر فيها ع واقعنا العربي المعاصر المرير ،إذ يقار الشاعر
بي ماضينا العربي الوافر بالمفاخر والشمم ،وبعد أ

كنا سادة نزقدم الصفوف ،ونزفاخر بالكرم

والشجاعة أصبحنا هذه األيام بخالء ،جبناء ،أذالء ،يضرب بنا المثل في زحمل الذل ،والعار،
واالسزكانة ،والخنوع ،ونزسابق إلى المخاوي ،فنح أسود على بعضنا ،وجبناء في مقارعة أعدائنا،
فالصراف يرى أ العودة إلى الجاهلية وماضيها غير المشرف م الزناحر والخالف ال يفيدنا في
عصر الزكزالت واالزحادات ،ويسزحضر الصراف حقبة م زاري الدعوة اإلسالمية عندما ارزدت
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الجويرة العربية بعد وفازه صلى اهلل عليه وسلم ،فعاد العرب إلى الكفر والزناوع م جديد ،وم هنا
يحذر الشاعر م الردة الحمقاء ،والزي زقسم األمة ،وزفزت جهودها ،وم عودة العرب والمسلمي
إلى الزناح ر والخالف والزقازل ،وهذا زلميح إلى قوله( صلى اهلل عليه وسلم) ":ال زرجعوا بعدي كفا ار
يضرب بعضكم رقاب بعض( "..البخاري.)6112 ،6211 ،أو كما قال ،وفي قول( :وأنا الراحلو
حيث شينا) زصوير للعرب كأنهم العميا الذي يزبعو كل ناعق
لحيث شاءت ......لنا أعداؤنا ال ُ
ُ
م الغرب ،ودو زمحيص أو إعمال العقل ،على الرغم م زحذير النبي الكريم ألمزه م هذه
اإلمعية والزبعية للغرب زلميح إلى قوله(صلى اهلل عليه وسلم) ":ال يك أحدكم إمعة يقول :إ أحس
الناس أحسنت ،وا أساءوا أسأت ،ولك و دوا أنفسكم ،فإ أحس الناس أحسنوا ،وا أساءوا فال
زسيئوا" (البوار ،رقم الحديث.)119 ،1821 ،
وفي قول الصراف( وأنا األبخلو إذا دع ْونا ،وأنا األشرهو إذا ُدعينا ،وأنا الالهثو إلى
الكراسي ،ولسنا إ جلسنا القائمينا )..زلميح إلى قوله(صلى اهلل عليه وسلم) ":الدنيا حلوة خضرة وا
اهلل مسزخلفكم فيها وناظر إلى ما زفعلو  ،فازقوا الدنيا ،وازقوا النساء( "...الزرمذي،د.ت.)287
وقوله(صلى اهلل عليه وسلم) ":الدنيا ملعونة ،ملعو ما فيها إال ذكر اهلل وما وااله وعالما ومزعلما"
(الزرمذي ،د.ت.)116،
يقول الصراف في قصيدة (همسات):
عيون ............راصدات مكانه شمس فجر
عن ديوك قد عاينتها
ٌ
(الصراف)11 ،1222 ،
يزناص الشاعر الصراف مع حديث النبي(صلى اهلل عليه وسلم) عند سماع صوت الديك
الذي يرى المالئكة عند ا لصباح ،ففي البيت السابق زلميح لقوله صلى اهلل عليه وسلم  ":إذا سمعزم
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الديك يصيح فقولوا سبحا اهلل فإنه يرى ملكا "..أو كما قال ،فهو يشارك الديكة في انزظار لحظة
الشروق الزي زحمل معها بريق األمل في غد عربي مشرق.
وفي قصيدة عنوانها (زرجل) يقول:
ترجل أيها الرجل العنيد ..............فقد لح الضحى ودنا البعيد
ّ
غفوت على ركابك وهو سار ..........فأقبل نحوك الرأس البعيد
أراك بجنة حواء ترنو ....................إليك وقلبها صب عميد
وأنت وليس آدم أنت إلفي .............ومنك سيبدأ الزمن الجديد
ترجل أيها الرجل العنيد ... .......فقد شمخت على الليث القرود
ّ
(الصراف)16 ،1222،
وفي هذا المق ع الشعري المعبر يقول الشاعر مخا با نفسه -على ريقة الشعراء -بأنه يرى
أ ومانه ال يحزاج إلى أ يركب حصانا للقزال ،فقد زقلبت األمور ،ودار الوما دورزه ،فقد زعالت
القرود على األسود ،فهذا وما الرويبضة كما قال(صلى اهلل عليه وسلم) ،فهو يزناص مع الحديث
الشريف ويلمح إلى قوله(صلى اهلل عليه وسلم) ":سيأزي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها
الكاذب ويكذب فيها الصادق ،ويؤزم فيها الخائ  ،ويخو فيها األمي  ،وين ق فيها الرويبضة،
قالوا يا رسول اهلل :وما الرويبضة؟ قال :الرجل الزافه يزكلم في أمر الخاصة"( .اب ماجه ،د.ت،
باب الصبر ، )6779 ،والصراف الذي يرى في نفسه الكبرياء واألنفة والزرفع ع النفاق يجد م اررة
في هذا الوما الذي زبدل صفاؤه كدرة ،وصدقه كذبا ،وأسوده غوالنا ،وهو ال ي يق زحمل هذا
الواقع المرير  ،ومع أ الشاعر يسزخدم ضمير األنا ،لكنها ليست أنا فردية ،إنها أنا جمعية زمثل
كل المظلومي م شعب العراق الجريح ،وأمزه العربية واإلسالمية المسزعبدة ،بعد أ كانت ذات
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مجد زليد في الزاري البعيد ،وهنا يكم

سر نجاح الصراف كشاعر يحمل هموم و نه وشعبه

وأمزه ،ويشاركهم األح او والمآسي الزي زشيب لها الولدا  ،وزحار فيها األلباب.
وفي قصيدة (أدرها) يقول الشاعر:
ويمسخ بوم ا ناعب ا في خرابها ................به كل ديك كان للفجر ينشد
قريب إلى الردى ........له وجه عبد في المدى وهو سيد
بعيد عن الدنيا
ٌ
ٌ
سجال جرت بيني وبيني سيوفها ..............على أنها طرا بلحمي تغمد
ضدي وأوعدوا
تألب كل الناس في األرض كلها ّ .......
بكل عصور الدهر ّ
(الصراف)91 ،1222 ،
في هذه األبيات يعل الصراف أ كل خير وقيم سامية قد زبدلت في العالم العربي نحو األسوأ،
فالشاعر رغم صورزه الزي زبدو على شكل ٍ
عبد إال أنه يرى نفسه سيدا ،وهنا يزناص مع حديث
الرسول(صلى اهلل عليه وسلم) ":رب أشعث اغبر ذي مري زنبو عنه أعي الناس لو أقسم على
اهلل ألبره" ( النيسابوري ،)7971 ،6992 ،ويصور الشاعر الصراف وقد زكالب عليه الناس كما
زكالب قوم إبراهيم عليه ليحرقوه ،وهو ال يريد هذه الحياة الزي زلو فيها الناس كالحرباء ،وأصبح
الشاعر يعيش ويزعامل معهم  ،فهو يزناص مع قوله(صلى اهلل عليه وسلم) ع أبي هريرة رضي اهلل
عنه قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ":وزجدو شر الناس ذا الوجهي الذي يأزي هؤالء
بوجه وهؤالء بوجه " (مزفق عليه).
وفي قصيدة ( يب على بردة كعب) يقول الصراف:
فتصدعت صم الصخور تأثّرا
مودع ا........
ّ
وحججت آخر ما حججت ّ
بعيد عصرها.. ........وعر السنين إذ ارتقيت المنب ار
أسمعت أجيالا ٌ
(الصراف ،مجلة الشاعر)1267،
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فالشاعر في مدحه للرسول الكريم ،معددا مناقبه الع رة ،وساردا سيرزه المشرفة ،ومنها حجة
الوداع ،فالصراف يلمح في هذه األبيات إلى حجة الوداع الزي لم يحج بعدها ،إذ انزقل إلى الرفيق
األعلى ،وقال ألصحابه الكرام مودعا لهم ":خذوا عني مناسككم هذه لعلي ال ألقاكم بعد عامكم هذا"
( المباركفوري.) 723 ، 1221،
أخير يمك القول :إ زقا ع الصراف مع األحاديث النبوية الشريفة يعكس أبعادا مزعددة،
و ا
فقد عالجت زلك االمزصاصات جوانب حيوية مخزلفة؛ منها السياسي واالجزماعي وغيرها ،إذ اسزغل
الصراف زلك األحاديث ليصور واقعه وما يحدث فيه لزق ريبه إلى الناس ،ويمك

القول أ

زلك

الزناصات الدينية زعكس أثر القرآ الكريم والحديث الرسول (صلى اهلل عليه وسلم ) في نفوس
الشعراء ومكانزها الكبيرة ،وم بينهم الصراف ،فقد وظف هذه المعرفة والثقافة في نصوصه.
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المبحث الثالث:
الديني:
التناص في شعر وليد الصراف مع الشخصيات الدينية والتاريخية ذات البعد
ّ
ّ
إ اسزلهام الشخصيات الدينية وغير الدينية إنما يدل على عمق قراءة الشاعر للزراث ،وبيا
قدرزه على زوظيف هذه الشخصيات ،وم

ثم نقل زجربزه الشاعر المعاصر ،إذ إ

زوظيف

زعبير لحمل ٍ
بعد م أبعاد زجربزه الشاعر المعاصر ،أي أنها
ا
الشخصيات الزراثية هو " اسزخدام
زصبح وسيلة زعبير وايحاء في يد الشاعر يعبر م خاللها ع رؤياه المعاصره" (حداد،6981 ،
 .)612لقد جمع الشاعر وليد الصراف بي

الشخصيات الدينية والزاريخية ذات البعد الديني،

وضمنها شعره ،إذ إ هذه الشخصيات مزغلغلة في ال وجدا لدى الشاعر والمزلقي على السواء،
وهذا ما يعي الشاعر على نقل زجربزه ويحقق للنص فاعلية كبيرة ،كما سزبي لنا في القصائد
اآلزية :يقول الشاعر وليد الصراف:
وحين آنست نارا رحت تتبعها...
فضعت مني بواد غير ذي وله....13

دوني وتعذلني 12فيها على كسلي
ألم أقل لك :ل تذهب ،ألم أقل؟

ول سألت قميصي وهو مؤتم ٌن...

أقد من دبر؟ أم قـــــــــــــ ّد من قبل؟
ّ

سجنتني تارك ا إياي في جسدي...

أدق قضبان أضالعي بال أمل
ّ
(الصراف)22 ،1222 ،

فهو يسزلهم م الشخصية الزاريخية الدينية( وليخا) -الزي راودت يوسف(عليه السالم) ع
نفسه فاسزعصم – في عنوانه المثير ،وليعل براءزه م الشك الذي يحوم حول مدى عشقه لمدينزه

12العذل:المالمةكالتعذيل،انظر:الفيروزاباديّ  ،القاموسالمحيط،مادةعذل
13الوله:الحزنأوذهابالعقلحزنا،انظر:الفيروزاباديّ  ،القاموسالمحيط ،مادةوله.
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الموصل العراقية ،كما لمح إلى قصة موسى(عليه السالم) لما آنس نا ار في جبل ال ور بسيناء
فاسزبشر خي ار ،فهو يسزبشر خي ار في العودة إلى الموصل ،ويزناص مع شخصية سيدنا إبراهيم(عليه
السالم) الذي أسك م ذريزه بواد غير ذي ورع في مكة المكرمة ،لك الصراف يسك واديا م
الوله والعشق لو نه ،كل هذه الزناصات مع الشخصيات الدينية زشير بوضوح إلى مدى العالقة بي
الشاعر الصراف والزراث اإلسالمي الخالد ،وزأثره به ،بل وزمكنه منه زمكنا عجيبا.
ويسزخدم الصراف
مؤزم ) ،فكأ

اقزه الزخييلية مسزخدما االسزعارة المكنية في قوله(سألت قميصي وهو

قميصه إنسا

بريء ،وكذلك (أدق قضبا

أضالعي) فأضالعه زشبه القضبا

الحديدية في مزانزها ،والزي ال يفيد دقها في زبرئزه.
وم قصيدة (دجلة) يقول وليد الصراف:
جاء المغول وزرقاء اليمامة ما .......زالت تقول أرى أغصان زيتون
وأرتقي جبل الذكرى ليعصمني .......من وحشه ورياحي منه تلقيني
ومركب ضاع من عهد الفراعين
أصداف تؤّنبني.........
أشالء غرقى و
ٌ
ٌ
بانت تجاعيد هذا الدهر أجمعه .....في لحظتي وأنا لم أعد عشريني
شم جثته .............فمن ببطن الثرى مني يواريني
أنا قتي ٌل
ونسر ّ
ٌ
ما للجزيرة هذا اليوم تكشف لي ........عن نفطها وجواريها لتغويني
قدت قميصي وقالت :ذاك راودني ....فصارت الناس بالفحشاء ترميني
ّ
وبت في السجن ل ذنبا فعلت سوى ..أني امتنعت عليها وهي تدعوني
أفسر أحالم المساجين
وصار في السجن همي أن أرى حلما ....أو أن ّ
(جريدة الوما  ،1228 ،ع)7616
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ففي هذه األبيات الجميلة يبث الشاعر همومه كعراقي حوي

على احزالل و نه م

قبل

المغول الجدد ،الذي لم يجدوا مقاومة م أحد ،فهو لم يعد يرى قبيلة عبس العربية الزي ظهرت شدزها
في حربها مع ذبيا

في الجاهلية في حرب داحس والغبراء ،ويكثر م

ذكر الشخوص الدينية،

والزاريخية :كالمغول ،وعبس ،وورقاء اليمامة ،وأصنام الالت الحجرية الزي أصبحت اليوم بشرا ،وسام
ب نوح ،ويوسف نبي اهلل المسجو ظلما عند فرعو  ،والفراعنة ال غاة ،وقابيل الذي قزل أخاه هابيل،
ولم يعرف كيف يدفنه حزى بعث اهلل له غرابا يعلمه

ريقة الدف  ،وكلها زناصات مع زلك الرموو

الزاريخية والدينية ،فالشاعر بهذا يعبر ع معانازه مما يالقيه م إغراءات دنيوية ليزخلى ع مبادئه
القومية والدينية ،لكنه يسزعفف ،فهو يشبه نفسه بيوسف(عليه السالم) الذي سج ظلما مع أنه بريء؛
ليزب أر مما يشاع حوله م أنه يرزكب الفحشاء ،وأنه ال يقبل بهذه اإلغراءات المادية ،كما زب أر يوسف
عليه السالم ،والصراف يحور المعنى مع نبي اهلل يوسف حي يعبر ع اخزالفه مع سيدنا يوسف في
أنه ال يملك زفسير األحالم.
ومن قصيدة (بالط شاعر) يقول الشاعر وليد الصراف:
وما لي والملوك وعرش شعري ...........إذا وزن الملوك به رجحت
تركت بباب بيت من قصيدي .............ملوك ا يجتدون وما فتحت

14

ولو جاءوا بقارون شفيع ا ................ألسمح بالدخول لما سمحت
(الصراف ،قصيدة كوم ،موقع إلكزروني)
يزخيل الصراف في هذه األبيات نفسه ملكا عظيما ،لكنه مل ٌك في الشعر كغيره م الشعراء
العراقيي الفحول ،يزربع على كرسيه ،ويقف الملوك الحقيقيو على بابه يسزجدو قصائده الثمينة،
وهو يردهم؛ ألنه أعلى منهم مرزبة في ظنه ،وهو إذا أسدل الليل ذيوله نام على األرض كالوهاد،
14الجداوالجدوى:المطرالعام،والعطية،واجتداه:سألهحاجة،القاموسالمحيط:مادةجدي
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قانعا بما روقه اهلل ،ال يؤذي أحدا ،على العكس م هؤالء الملوك المزجبري  ،ويعل الصراف زرفعه
ع ع اياهم ،ويضرب لهم أكثر العبارات اسزحالة لكي يدينهم ،فيزناص مع الرموو والشخوص
الدينية الزي قاومت أنبياء اهلل كقارو الغني المزكبر الذي خسف اهلل زعالى به وبماله األرض.
وم قصيدة (ذاكرة الملك المخلوع) يقول الشاعر وليد الصراف:
البرق من ريبتي والرعد من حنقي .............والنسم من هدأتي والريح من قلقي
والبحر من غيمتي أمواجه ولدت . .............من حكمتي صمته والغيظ من نزقي
أطلقت أبعاده في ِّ
كل ناحية ...........................وقلت للريح أنى شئت فانطلقي
وقدمت للعدا رأسي على طبق
بلحيتي أخذت غضبى وناصيتيّ ....................
ِّ
الشك والقلق
وأسكنتني قبورا ل عداد لها ..........................تفح فيها أفاعي
(الصراف)66 ،1222 ،
فالصراف يجسد في هذا المق ع الشعري واقعه العربي المرير ،ويقارنه مع زاريخه المجيد،
فيصيبه الشك والحيرة ،فيزناص مع الشخوص الدينية :كسليما عليه السالم الذي سخر اهلل له
وقلت للريح أنى شئت فان لقي) ،فالصراف يجعل
الريح زجري بأمره حيث أراد ،وذلك في قوله(:
ُ
الريح رم او للزعبير ع معانازه وقلقه المزفجر ،كما يلمح الصراف إلى نبي اهلل هارو عليه السالم
الذي أخذ موسى عليه السالم بلحيزه عندما رجع إلى قومه الذي عبدوا العجل بعد ذهابه لمناجاة
أخذت غضبى وناصيزي) ،وكذلك يلمح إلى شخصية سب رسول اهلل
ربه ،وذلك في قوله( :بلحيزي
ْ
الحسي ب علي رضي اهلل عنهما ،والذي ذبح مظلوما وقدم رأسه ليويد ب معاوية ،وذلك في قول
مت للعدا رأسي على بق) ليصور هذا الشك الذي يجزاح روحه ،ويجعله يزفجر
الصراف( :وقد ْ
ألما ،ويدفنه في قبور مليئة بالقلق والشك.
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الجب) التي مطلعها يقول:
وفي قصيدة( في غيابة
ّ
أسري مشيح ا عن الفجر الذي ائتلفا ..........مستحضرا من ليال أدبرت غسقا

15

ثلج يكتم الحرقا
هذا أنا صخرةٌ في القفر كاظمة ...............غيظ المحيطات ٌ
وأنني أجلد الموت الزؤام إذا .......................بغى وأقطع كفيه إذا سرقا
تخضبه ...................بقيا دم منذ عثمان به علقا
مقدود
من عهد يوسف
ٌ
ّ
في ِّ
جب رماني مخفيا طرقي  ..............عن كل سيارة قد جابت الطرقا
كل ٍّ
عصي السور أدخلني ..........ل يرتجي الحلم حتى منه منطلقا
في كل سجن
ّ
وبت أسمع أحالم األلى سجنوا . ...............وأصحب الليل من جرائها أرقا
وقلت إني أرى ليال ينيخ على ...............سبع عجاف تسوء القلب والحدقا
زمان ل حصاد به . ..............إل الرؤوس التي قد أينعت نزقا
وقلت يأتي ٌ
( الصراف)21 ،1222 ،
يسزلهم الشاعر م

قصة يوسف نبي اهلل(عليه السالم) الذي القاه إخوزه في البئر

ليزخلصوا منه ،وقد أفرد القرآ الكريم له سورة سميت باسمه ،ليقدم صورة مز ابقة ومزشابهة مع
حياة نبي اهلل يوسف عليه السالم ،م حيث اآلالم ،والمصائب ،واالبزالءات ،والمح  ،مؤش ار بذلك
إلى معاناة الشعب العراقي المنكوب ،ويزناص مع شخصية الخليفة الراشدي عثما ب عفا الذي
قزل غدرا ،فالشاعر دخل سج اآلالم ،وزفجرت في قلبه عواصف الحو والم اررة على واقع و نه
وشعبه وأمزه ،ويبشر المفسدي والظلمة بأنه سيأزي عليهم سبع سني عجاف كما مرت على أهل
مصر في عهد يوسف ،وسزق ع رؤوسهم كما فعل الحجاج في عهد األمويي .

15الغسق:ظلمةأولالليل،قالتعالى":ومن شر غاسق إذا وقب" الفلق،3:انظر:القاموس المحيط،مادةغسق.
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وفي قصيدة (وداع) يقول الصراف:
سافرت من غير زاد حامال وطنـــــــــي .......من طنجة لذرى نجد على كتــــــــــــــــــــدي
يثبت حكاما بال عــــــــــــــــــدد
من يوم أن خلع ابن العاص خاتمه ...............لكي ّ
الســــــــــهد
صفين تحشد في ليلي عساكرهـــــــــــا ...........وتقطع الدرب بين النوم و ّ
والنهروان وأنهار الدماء بهـــــــــــــــــــــا .............لآلن إن غاض منها البحر يرتفد
وكربالء التي رأس الحسين بهـــــــــــــا......مازال يبحث عن عنق فلم يجـــــــــــــــــــــــــد
تقض رؤياه ظمآنا بساحتهـــــــــــــــــــــا ......نوم الفرات فال يغفو إلى األبـــــــــــــــــــــــــد
ّ
يطوف في الليل مقطوع ا على طبق ......كالطيف في مدن نامت على النكــــــــــد
محل زمزم بئر النفط حل بهــــــــــــــــــــــا......والطائرات محل الطائر الغـــــــــــــــــــــــرد
هاجر منها ولم تعــــــــــــــــــد
لجتهــــــــــــــــــــــا ......وهاجرت
فرت غداة رأت بلقيس ّ
ّ
ٌ
طوقهـــــــــــــــا ......فلم تبد طوقه يوما ولم تبــــــــــــــــــــــــد
مدائن خاتم ابن العاص ّ
وأورشليم وما أخفى اليهود بهــــــــــــــا ......كأنها عورة في ذلك الجســـــــــــــــــــــد
من يوم هابيل حتى اليوم قد قدمـــوا ......ليثأروا وأنا وحدي بال مـــــــــــــــــــــــــدد
كأنهم نسل هابيل وقد نــــــــــــــــــــــذروا ......من قبل أن يخلقوا للثأر والقـــــــــــــود
حل هذا اليوم في جسدي
جاءوا لقتلي زعما أن قاتلـــــــــــــــــــــــه .......قابيل قد ّ
وأيما جبل عال ألوذ بــــــــــــــــــــــــــــــــــه .......أراه يسفر يوم الروع عن أحــــــــــــــد
لي مهج ٌة ح ّرة كالشمس ما سجدت .......على التراب لغير الواحد األحــــــــــــد
(الصراف)81 ،1222 ،
يؤكد الصراف الزوامه بقضايا شعبه ،وو نه ،وأمزه اإلسالمية ،فيزحسس جراحها ،وينكأ زلك
الجراح لعله يجد آذانا واعية صاغية ،فزشاركه هذا الهم ،وزعينه على عودة الحلم العربي في
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الوحدة ،والزحرير ،والنهضة ،فهو يفر م الواقع العربي الملزهب فزنا كق ع الليل المظلم ،كما فرت
بلقيس ملكة سبأ في اليم عندما رأت لجة الماء في قصر سليما عليه السالم ،وكذلك جعل
الصراف هاجر أم إسماعيل عليه السالم زهاجر م

مكة؛ لكثرة الفز

والمصائب ،وهو يحور

المعنى على عكس ما اسزقرت به هاجر مع ابنها في مكة ،ويزناص الشاعر م الزراث اإلسالمي
معانيه وأفكاره وصوره وزراكيبه؛ ليضفي عليها القداسة ،وليشاركه المسلمو جميعا في صرخزه
المدوية في الثورة على هذا الواقع العربي المرير ،وم الشخصيات اإلسالمية األخرى الزي زناص
معها الحسي ب علي الذي اسزشهد في كربالء المقدسة ،والزي قد زبدلت أحوالها ،وكذلك المدائ
الزي فزحها عمرو ب العاص ،وهو الذي حكم بي علي ومعاوية فخلع عليا كما خلع خازمه ،فهي
باقية وشاهدة على أثر اب العاص فيها ،لك أحوالها قد زغيرت ،ومنهم شخصية قابيل الذي قزل
أخاه هابيل ،فالصراف يرى أنه مزهم ،وأنه يزحمل ذنب قابيل ،ودم هابيل ،وأ دمه لذلك مهدور،
ويشبه الصراف قلبه الذي يزحرق لوعة على واقعه العربي واإلسالمي المرير بالشمس الملزهبة،
والزي ال زسجد إال هلل الواحد األحد.
وفي قصيدة ( أدرها) يقول الشاعر الصراف:
سجال جرت بيني وبيني سيوفها ..............على أنها طرا بلحمي تغمد
ضدي وأوعدوا
تألب كل الناس في األرض كلها ّ . ......
بكل عصور الدهر ّ
شدوا
علي تح ّ
كأني قابي ٌل قتلت أباهمو .....................وهم رهط هابيل ّ
دخلت بالط الشعر أحمل معولي . ........فحطمت أصناما لها الناس تعبد
أل قل لهذي األرض تلجم حتفها ............فمنذ قرون تحتها الناس تلحد
تلون وجهها ..........ففي الصبح مبيض وفي الليل مسود
بلى فهي
حرباء ّ
ٌ
(الصراف)91 ،1222 ،
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ففي هذا المق ع الشعري المزقد حسرة وأسى على واقع العراق المرير ،يرى أ كل شيء جميل
في العراق قد زبدل وزغير نحو األسوأ ،فالديك الذي هو رمو الزفاؤل والخير ،والذي ارزب

اسمه

وصوزه بميالد يوم جديد عندما كا يؤذ للفجر ،وينشد مزفائال بالنهضة والعوة ،فقد جعله الصراف
بوما مؤذنا للخراب ،كما يرى الصراف أ السيد أصبح عبدا ،وواد ال ي بلة زكالب األعداء على
العراق م كل حدب وصوب يريدو نهب خيرازه ،والقضاء على مقومات حضارزه المشرقة ،لك
الصراف يرفض هذا الواقع المشئوم ،ويزناص مع شخصية إبراهيم عليه السالم الذي ثار ورفض
عبادة األصنام الزي كا قومه يعبدونها م دو اهلل  ،وكسرها بمعوله ،فالصراف شاعر ثائر على
الظلم واالسزبداد ،وينادي بوقف نويف الدم العراقي المهدور ظلما وعدوانا ،ويدعو إلى محاربة
المنافقي المزلوني كالحرباء  ،والذي ينهبو خيرات العراق وكنووه الثمينة باسم الدي .
ومن خالل استعراض النصوص السابقة يمكن القول :إ الشاعر وليد الصراف شاعر ملزوم
و نيا ،وقد زمثل الزراث اإلسالمي م  :قرآ كريم وحديث شريف ،وزاري عربي مجيد ،وسيرة نبوية
ع رة ،وضمنها أشعاره وقصائده ،وصوره الفنية؛ الزي زعد ركيوة أساسية م ركائو العمل األدبي،
فهي أهم وسائ الشاعر نقل زجربزه ،والزعبير ع واقعه ،وحشد الصراف كثي ار م هذه الزناصات؛
ليعبر ع شخصيزه الو نية الملزومة بقضايا و نه ،وشعبه ،وأمزه ،وليشاركه المسلمو جميعا في
صرخزه المدوية الثائرة على هذا الواقع العربي المرير ،وليحقق الزأثير البالغ في نفس المزلقي
العربي بألفاظ وعبارات أخاذة ،ثائرة ،وناقمة على المشهد العربي المعاصر المرير ،مسزلهما ذلك
الزراث اإلسالمي الخالد للوصول إلى لحظة الزغيير المنشود.
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النتائج:
هدفت الدراسة الحالية إلى الكشف ع موا

" الزناص" في أشعار وليد الصراف ،وبيا القيمة

الفنية والجمالية فيها  ،وم خالل الزحليل والنقد خلص الباحث إلى النزائج اآلزية:
مباشر أو غير مباشر:
ا
 زناص الصراف مع الشعراء القدماء والمحدثي زناصا كليا أو جوئياكزناصه مع امرئ القيس ،والمزنبي ،وأبي زمام ،والجواهري.
 بروت شخصية الصراف في مجال الزناص الديني بشكل جلي ،فقد زجلت شخصيزه الدينية مخالل ا العه الواسع وحفظه القوي ،وكثرة اسزشهاده بآيات القرآ الكريم ،والقصص النبوي ،وعلوم
الزفسير والحديث الشريف ،فزناص الصراف معها ،مضفيا على أشعاره قوة وجماال وقداسة جعلت
المزلقي يزفاعل مع زلك األشعار ،ويزذوقها ،ويزمثلها.
 -اسزفاد الصراف م الزراث األدبي في زجسيد معانازه الذازية كموا

عراقي في و نه المحزل

م حيث الظلم والقهر والفساد ،مزقمصا األنا الجمعية ألمزه العربية واإلسالمية الزي زقاسي م
مخلفات االسزبداد واالسزعمار.
 ظهر اإلبداع في شعر الصراف م خالل كثرة الزلميحات إلى الشخصيات الدينية والزاريخيةذات البعد الديني ،ورسم م خاللها أجمل اللوحات الفنية الزي يزلقاها القارئ أو المزلقي مزأث ار
ومندهشا.
 يموج الصراف بي األسلوب القديم والجديد م أجل أ يعبر ع موقفه الشعوري ،فالمواوجة بيالقديم والجديد م الضروريات الزي ينبغي على الشاعر أ يحرص عليها ويسعى إلى زحقيقها.
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 إ مظاهر الزناص الديني واألدبي في شعر الصراف زراوحت ما بي االقزباس لنصوص دينيةوأدبية كما هي دو إجراء زحوير عليها أو إشراب النص الشعري معاني دينية وأدبية بحيث يكو
مباشر أو وافا حول ذلك المعنى.
ا
هذا اإلشراب

التوصيات:
وم خالل النزائج السابقة يوصي الباحث بما يأزي:
 االسزفادة م محزوى هذه الرسالة م قبل الباحثي وال لبة وأهل االخزصاص. إجراء مويد م الدراسات األخرى على أشعار الصراف م جوانب أخرى. زضمي أشعار الصراف في المناهج الزعليمية في بالدنا العربية ؛ لكي زسزفيد منها أجيالناالقادمة.
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المصادر والمراجع:
القرآنالكريم. اب األثير ،ضياء الدي نصر اهلل ،6998 ،المثل السائر ،زحقيق :الشي كامل محمد ،بيروت،دار الكزب العلمية ،المجلد .1
 إسماعيل ،عوالدي  ،6992 ،الشعر العربي المعاصر -قضاياه وظواهرة الفنية والمعنوية،القاهرة ،مكزبة األكاديمية.
 األصفهاني ،أبو فرج ،1221 ،األغاني ،زحقيق :قصي الحس  ،بيروت ،دار الهالل للنشروالزوويع.
 أوكا  ،عمر ، 6996 ،مدخل لدراسة النص والسل ة ،المغرب ،دار افريقيا الشرق ،الدارالبيضاء.
 -امرئ القيس ،ديوا

أمرئ القيس ،6919 ،زحقيق :محمد أبو الفضل إبراهيم ،القاهرة ،دار

المعارف.
 أنجينو ،مارك ، 1228 ،الزناصية بحث في انبثاق حقل مفهومي وانزشاره ،ضم آفاق الزناصية،زرجمة :محمد خير البقاعي.
 -باخزي  ،ميخائل ،6981 ،قضايا الف

اإلبداعي ع

دسزوفيسكي ،زرجمة :جميل نصيف

الزكريزي ،مراجعة :حياة ش اررة ،بغداد ،دار الشؤو الثقافية العامة.
 البادي ،حصة ،1229 ،الزناص في الشعر العربي الحديث ،البرغوثي نموذجا ،عما  ،دار كنووالمعرفه العلمية للنشر والزوويع.
 البخاري ،أبو عبد اهلل محمد ب إسماعيل6211 ،ه،جامع الصحيح المخزصر ،زحقيق :محمدوهير ب ناصر ،دار وق النجاة للنشر.
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 البركي ،فا مة ،عبد الرحم  ،ن رية الزناص في النقد العربي القديم ،عما  ،رسالة دكزورة،الجامعة األردنية.
 البصري ،عبد الجبار ،د.ت ،خرافات أدبية ،بغداد ،دار الشؤ الثقافية ،الموسوعة الصغيرة. -باقر ،رعد

اهر ،1221 ،الزناص في القص الروائي العربي الحديث في العراق،

روحة

دكزوراه ،العراق -جامعة القادسية.
 البوار ،أبو بكر أحمد ب عمر ،د.ت ،البحر الواخر ،زحقيق :محفوظ الرحم وي اهلل ،بيروت-لبنا  ،الناشر :مؤسسة علوم القرآ .
 البسزاني ،صبحي ،6981 ،الصورة الشعرية في الكزابة الفنية األصول والفروع ،بيروت ،دارالفكر اللبناني للنشر.6 ،
 بكر ،محمد نائل يحيى ،1266 ،الزناص في شعر ناوك المالئكة ،سورية ،جامعة دمشق،أ روحة دكزوراه.
 بنيس ،محمد ،6939،ظاهر الشعر المعاصر في المغرب العربي ،دار الزنوير ،بيروت ،المركوالثقافي العربي.1 ،
 البيازي ،عبد الوهاب ،6986 ،الشاعر العربي المعاصر والزراث ،مصر ،مجلة فصول ،م ،6ع.22/4
 البيهقي ،أحمد ب حس ب علي ،6992 ،سن البيهقي الكبرى ،زحقيق :عبد القادر ع ا ،مكةالمكرمة ،دار الباو للنشر.
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 الزرمذي ،محمد ب عيسى ،د .ت ،جامع الكزاب سن الزرمذي ،بيروت ،زحقيق :أحمد محمدشاكر ،دار إحياء الزراث العربي للنشر.
 أبي زمام ،ديوا أبي زمام ،6912 ،بشرح الخ يب الزبريوي ،زحقيق :محمد عبده عوام ،دارالمعارف ،القاهرة.
 زودوروف ،زوفيزنا  ،6992 ،الشعرية ،زرجمة  :شكري المبخوت ورجاء ب سالمة  ،المغرب،دار زوبقال.
 زودروف ،زوفيزنا  ،6983في أصول الخ اب النقدي الجديد ،زرجمة :أحمد المديني ،بغداد،دار الشؤ الثقافية .
 زودورف وآخري  ،6991 ،المبدأ الحوارية ،زرجمة :فخري الصالح ،بغداد ،دار الشؤ الثقافية،.6
 زوفيق ،محمد ،1228 ،األمثال العربية والعصر الجاهلي ،بيروت ،دار النفائس للنشر ،بيروت،لبنا .
 الجاحظ ،أبو عثما  ،6919 ،الحيوا  ،زحقيق :عبد السالم محمد هارو  ،بيروت ،المجمعالعلمي العربي اإلسالمي ،7 ،ج.7
 جدوع ،عوة محمد ،6917 ،الزناص مع الق ار الكريم في الشعر العربي المعاصر ،الكويت،مجلة فكر وابداع ،العدد.9
 جعافرة ،ماجد ،1227 ،الزناص والزلقي دراسات في الشعر العباسي ،عما  -إربد ،دار الكنديللنشر.
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 اب الجهم ،ديوا علي ب الجهم ،6982 ،زحقيق :خليل مرادم بك ،السعودية ،و اورة المعارف.الجواهري ،6931 ،زحقيق :إبراهيم السامرائي والمخوومي ،بغداد ،العراق،

 -الجواهري ،ديوا

م بعة األديب البغدادية.
 جهاد ،كاظم ،6997 ،أودونيس منزحال -دراسة في اإلسزحواذ األدبي وارزجالية الزرجمة يسبقهاماهو الزناص ،القاهرة ،مكزبة مدبولي.
 حداد ،علي ،6981 ،أثر الزراث في الشعر العراقي الحديث ،بغداد ،دار الشؤو الثقافيةالعامة.6 ،
 حسني  ،نبيل علي ،1221 ،الزناص عند شعراء النقائض ،ا روحة دكزوراه ،األرد  ،جامعةاليرموك.
 الحلبي ،أحمد عمة ،1221 ،أشكال الزناص الشعري – شعر البيازي نموذجا ،دمشق ،الهيئةالعامة للكزاب للنشر.
 -الحلبي ،أحمد

عمة ،1223 ،الزناص بي النظرية والز بيقية ،سوريا ،الهيئة العامة السورية

للكزاب.
 الحلبي ،شهاب الدي  ،6982 ،حس الزوسل إلى صناعة الزرسل ،زحقيق :أكرم عثما يوسف،بغداد ،و اورة الثثقافة واالعالم.
 -حماد ،حس

محمد ،6998 ،زداخل النصوص في الرواية العربية ،مصر ،الهيئة المصرية

العامة للكزاب.
 الحمداني ،غانم ،صالح ،1261 ،الزناص في شعر بدر شاكر السياب ،عما  -األرد  ،دارمجدالوي للنشر والزوويع.
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 -حمودي ،محمد العبد ،6981 ،الحداثة في الشعر المعاصر،

 ،6بيروت ،لبنا  ،دار صبح

للنشر.
 حمودة ،عبد العويو ،6998 ،المرايا المحدبة م البنيوي ة إلى الزفكيكية ،الكويت ،سلسلة عالمالمعرفة ،ع .171
 حومد ،أسعد محمود ،1229 ،أيسر الزفاسير ،قدمه :إبراهيم السلقيني ،ومحمد مزولي الشعراوي. -الخ يب ،إبراهيم ،6981 ،نظرية المنهج الشكلي -نصوص الشكالنيي

الروس ،المغرب،

الشركة المغربية للناشري المزحدي .6 ،
 خليل ،إبراهيم ،6999 ،زحويالت النص ،وبحوث ومقاالت في النقد األدبي ،عما  ،و اورةالثقافة.
 خمري ،حسي  ،1223 ،نظرية النص م بنية المعنى إلى سيميائية الدال ،بيروت ،الدار العربيةللعلوم-ناشرو  ،منشوات االخزالف ،الجوائر.
 خير بك ،كمال ،6981 ،حركة الحداثة في الشعر العربي المعاصر ،بيروت ،دار الفكر للنشر. أبو داود ،سليما ب األشعف السجسزاني ،د.ت ،سننأبي داود ،زحقيق :محمد محي الدي عبدالحميد ،الناشر :دار الفكر.
 دربالة ،فاروق ،1222،الزناص الواعي شكلوله واشكاليازه ،مصر ،مجلة فصول ،العدد/ 71شزاءربيع.
 ديوا  ،محمد ،6991 ،مشكلة الزناص في النقد األدبي المعاصر ،بغداد ،مجلة األقالم ،دارالشؤ الثقافية العامة ،العدد( ،)2المجلد(.)1-1
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 راي ،وليم ،6938 ،المعنى األدبي  ،زرجمة  :يوئيل يوسف عويو ،بغداد ،دار المأمو للزرجمةوالنشر.6 ،
 ربابعة ،موسى ،1222 ،الزناص في نماذج الشعر العربي ،أربد -عما  ،مؤسسة حمادةللدراسات الجامعية.
 الرواو ،نبيلة اللجمي ،6991 ،أصول قديمة في شعر جديد ،دمشق – سوريا ،مؤسسة األسدلل بع والنشر.
 الرماني ،علي ب عيسى ،النكت في إعجاو القرآ  ،زحقيق :محمد خلف اهلل ،ومحمد وغلول،مصر ،دار المعارف.
 الرواشدة ،سامح ،6981 ،معاني النص ،بيروت -لبنا  ،المؤسسة العربية للدراساتوالنشر.6 ،
 وايد ،علي عشري ،6993 ،اسزد عاء الشخصيات الزراثية في الشعر العربي المعاصر،القاهرة،دار الفكر العربي.
 الوعبي ،أحمد ،1222 ،الزناص نظريا وز بيقيا ،عما  ،األرد  ،مؤسسة عمو للنشر والزوويع. وعبي ،وياد ،1221،نص على نص – قراءات في األدب الحديث ،أمانة عما الكبرى ،األرد ،عما .
 الومخشري ،أبو محمد القاسم محمود ،1221 ،الكشاف ،بيروت -لبنا  ،دار الكزب العلمية. الوووني ،أبي عبد اهلل الحس  ،6999،شرح المعلقات السبع ،بيروت -لبنا  ،دار البيا لل باعةوالنشر.
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 السالم ،جمانة مفيد ،1262 ،زجليات الزناص في رواية واحة الغروب ،فلس ي  -غوة ،مجلةالجامعة اإلسالمية للبحوث اإلنسانية ،العدد األول ،المجلد الثاني والعشري .
 السعدني ،ديوا اب نبازة السعدي ،6933،زحقيق :عبد األمير حبيب ،بيروت -لبنا  ،و اورةالثقافة واإلعالم.
 السعدني ،مص فى ،د.ت ،المدخل اللغوي في نقد الشعر -قراءة بنيوية ،االسكندرية -مصر،منشأة المعارف للنشر.
 الشافعي ،ديوا اإلمام الشافعي ،1222 ،زحقيق :اميل بديع يعقوب ،بيروت -لبنا  ،دار الكزابالعربي.
 اب شداد ،ديوا عنزر ب شداد العبسي ،6991 ،زحقيق :محمد سعيد مولوي ،القاهرة ،الناشر:المكزبة اإلسالمية.
 شوقي ،أحمد ،1228 ،الشوقيات ،شرحه :إبراهيم شمس الدي  ،بيروت ،لبنا  ،دار صبح للنشر. شولو ،روبرت ،6992 ،السيمياء والزأويل ،زرجمة :سعيد الغانمي ،بيروت ،المؤسسة العربيةللدراسات والنشر.
 -الصراف ،وليد عبد القادر ،ديوا

ذاكرة الملك المخلوع ،1222 ،بغداد-العراق ،دار الشؤو

الثقافية.
 -اب

با با ،أبو حس محمد ب أحمد ،6911 ،عيار الشعر ،زحقيق :ه الحاجري وآخرو ،

القاهرة ،الناشر :المكزبة الزجارية الكبرى.
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 بانة ،بدوي ،6981 ،السرقات األدبية :دراسة في انزحال األعمال األدبية وزقليدها ،بيروت،دار الثقافة.
 ال بري ،محمد ب جرير 6272 ،ه ،جامع البيا ع زأويل آي القرآ  ،الرياض ،زحقيق :عبداهلل ب عبد المحس  ،دار هجر لل باعة والنشر.
 ال عا  ،صبحي ،6992 ،بنية النص الكبرى ،الكويت ،مجلة عالم الفكر ،العدد ،1-6الكويت. ن اوي ،محمد سيد ،6993 ،الوسي  ،القاهرة -مصر ،دار نهضة مصر لل باعة والنشر. اب عاشور ،محمد ال اهر ،1222 ،الزحرير والزنوير ،بيروت – لبنا  ،دار الكزب العلمية،ال بعة األولى.
 عا ف الوي  ،سميح ،1266 ،األمثال والمثل في الق ار الكريم ،مصر ،دار النشر :دار الكزاب. عبد الصبور ،صالح( ،د.ت) ،قراءة جديدة لشعرنا القديم ،بيروت ،لبنا  ،منشوات اق أر. عبد المجيد ،سعد ،1262 ،الزناص دراسة في الخ اب النقدي العربي ،بغداد ،دار الفراهيديللنشر.
 عبد الم لب ،محمد ،6991 ،قضايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني ،الشركة المصريةالعالمية للنشر ،لونجما .
 عبد الم لب ،محمد ،6993 ،هكذا يكو النص ،القاهرة  -مصر ،الهئة المصرية العامةللكزاب.
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 العسكري ،أبو هالل ،6989 ،كزاب الصناعزي  ،زحقيق :مفيد محمد ،بيروت ،دار الكزبالعلمية.
 عمر ب ربيعة ،ديوا عمر ب ربيعة المخوومي ،د.ت ،زحقيق :علي ملكي ،منشورات :دارالفكر العربي للجميع ،ودار الرآي العام.
 عيد ،رجاء ،1222،لغة الشعر -قراءة في الشعر العربي المعاصر ،القاهرة -مصر ،منشأةالمعارف.
 العمري ،حسي  ،1223 ،إشكالية الزناص مسرحية سعد اهلل ونوس أنموذجا ،عما – إربد ،دارالكندي للنشر.
 الغذامي ،عبد اهلل  ،6997ثقافة األسئلة ،مقاالت في النقد والنظرية ،جده :النادي األدبي.6 ، الغذامي ،عبد اهلل ،1221،الخ يئة والزكفير ....م البنيوية إلى الزشريحية ،بيروت ،المركوالثقافي العربي.
الفاربي ،أب و سحاق ب
ا
-

أبراهيم ،1227 ،ديوا

األدب ،زحقيق :أحمد مخزار ،مجمع اللغة

العربية.
 الفيروو ابادي ،محمد أب يعقوب ،1229،قاموس المحي  ،القاهرة ،دار القدس للنشر. اب قزية ،أبو عبد اهلل ب مسلم ،6938 ،الشعر والشعراء ،زحقيق :أحمد محمد شاكر ،القاهرة،دار الحديث للنشر.
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 القر اجني ،حاوم ،6911 ،منهج البلغاء وسراج األدباء ،زحقيق :محمد حبيب اب الخوجه ،دارالكزب الشرقية.
 القوويني ،محمد ب عبد الرحم  ،1221 ،اإليضاح في علوم البالغة ،مراجعة :عمار بسيونيوغلول ،شركة دار األرقم اب أبي األرقم.6 ،
 -ق وس ،بسام ،1221 ،سيمياء العنوا  ،عما  -األرد ،

بع بدعم م و اورة الثقافة األردنية

بمناسبة عما عاصمة الثقافة العربية.
 ق وس ،بسام ،1266 ،عزبة الزأويل وعزمة الزشكيل ،عما  -األرد  ،نشر بدعم م و اورةالثقافة.
 ق وس ،بسام ،1261 ،دليل النظرية النقدية المعاصرة ،عما  ،األرد  ،دار فضاءات للنشروالزوويع.
 قيس ب الملوح ،ديوا مجنو ليلى ،قيس ب الملوح ،د.ت ،دار مصر لل باعة ،القاهرة-مصر ،زحقيق :عبد السزار أحمد فراج.
 الكبيسي ،راد ،6983 ،الزناص في القصيدة الحديثة ،األقالم ،العدد( .)61-66 اب كثير ،أبو الفداء ،إسماعيل ب عمر ،6999 ،زفسير القرآ العظيم ،زحقيق :سامي بمحمد ،الرياض ،دار يبة للزوويع والنشر.
 كرسزيفا ،جوليا ،6993،علم النص ،زرجمة :فريد الواهي ،مراجعة  :عبد الجليل ناظم ،المغرب،دار زوبقال للنشر.1 ،
 -كعب ب وهير ،ديوا كعب ب وهير ،6991 ،صنعهُ :أبي سعيد السكري ،القاهرة ،الدار القومية

لل باعة والنشر.
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 الكنعاني ،نعما ماهر حمادي حس الخليل ،6981 ،شعراء الوحدة ،7 ،العراق ،بغداد ،دارالشؤو الثقافية.
 كمال الدي  ،سامي ،روائع القصائد المغناة لنوار قباني ،1221 ،القاهر ودمشق ،دار الكزابالعربي للنشر.
 الكوفي ،أبو بكر عبد اهلل ب محمد 6229 ،ه ،المصنف في الحديث واآلثار ،زحقيق :كماليوسف ،الرياض -السعودية ،مكزبة الرشد للنشر.
 كيروويل ،أديث ،6981 ،عصر البنيوية م ليفي شزراوس إلى فكو ،زرجمة :جابر عصفور،بغداد ،دار آفاق عربية.
 اب ماجه ،محمد ب يويد القوويني ،د.ت ،سن اب ماجه ،زحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي،بيروت ،الناشر :دار الفكر للنشر.
 مباركي ،جمال ،1227 ،الزناص وجماليازه في الشعر الجوائري المعاصر ،الجوائر ،إصداراتراب ة اإلبداع الثقافية.
 المزنبي ،ديوا المزنبي ،بشرح العكبري،د.ت ،بيروت ،لبنات ،دار المعرفة. المساعيد ،عواد ، 1261 ،الزناص في شعر علي ب جهم ،رسالة ماجسزير منشورة ،عما ،جامعة آل البيت.
 مسلم ،ب حجاج النيسابوري ،د.ت ،صحيح مسلم ،زحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي ،بيروت ،دارإحياء العربي للنشر.
 مفزاح ،محمد  ،6991زحليل الخ اب الشعري – إسزرازيجية الزناص ،المغرب ،المركو الثقافي،الدار البيضاء.
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 اب المقفع ،عبد اهلل ،د.ت ،األدب الصغير واألدب الكبير ،لبنات -بيروت ،دار صادر ،د. . المناصرة ،عو الدي  ،6997 ،حارس النص الشعري – شهادات في الزجربة الشعرية ،بيروت،الناشر دار كزابات.6 ،
 موسى ،إبراهيم نمر ،1222 ،آفاق الرؤيا الشعرية ،بيروت ،لبنا  ،دار راشد للنشر والزوويع. اب منظور ،جمال الدي محمد األنصاري ،1986 ،لسا العرب ،مصر ،بيروت ،دار إحياءالزراث العربي للنشر ،ال بة الثالثة.
 -الميداني ،أبو الفضل أحمد ،6911 ،زحقيق :محمد محيي الدي

عبد الحميد ،مكزبة السنة

المحمدية.
 ناصف ،مص فى ،6911 ،الصورة األدبية ،القاهرة ،مصر ،دار األندلس لل باعة والنشروالزوويع.
 ناهم ،أحمد ،1222 ،الزناص في شعر الرواد ،العراق ،بغداد ،دار الشؤ الثقافية العامة.6 ، الواحدي ،شرح ديوا المزنبي ،الواحدي علي ب أحمد ،1221 ،دار األرقم للنشر والزوويع. يق ي  ،سعيد ،1226 ،إنفزاح النص الروائي -النص والساق ،بيروت ،المركو الثقافي العربي،دار اليضاء .1 ،

مجالت:
 جريدة الوما الدولية ،العدد .18/11/2008 ،7616 حمداوي ،جميل - ،مجلة الموقف األدبي ،العدد  ،79كانو الثاني. 1223 ، -ال عا  ،1221النص المواوي ،مجلة الكرمل ،عدد ،89 -88صيف وخريف.
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 عبد الم لب ،محمد ،6991 ،الزناص عند عبد القاهر الجرجاني ،مجلة عالمات في النقدالنادي األدبي بجدة – ج ،7مج ،6العدد.1
 مرزاض  ،عبد الملك ،6996 ،فكرة السرقات األدبية ونظرية الزناص ،مجلة عالمات النقد،النادي األدبي  ،جدة ،ج ،6مجلد.6
– ال عا  ،صبحي ،6992 ،بنية النص الكبرى ،الكويت ،مجلة عالم الفكر ،ع .1-6
 داغر ،شربل ،6993 ،الزناص سبيال إلى دراسة النص الشعري وغيره :مقال بمجلة فصول،المجلد  ،61العدد.6
 -العالف ،مهند عوو ، 1229 ،الشاعر الكبير يؤخي القمم ،الع ارق ،مجلة مناهل ع،12آب.
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 الصراف ،وليد ،1262 ،قصيدة كوم ،موقع إلكزروني:(On-Line),availabhe:http://alqasidah.com>sarraf-poet.
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