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ملخص البحث :
ت یتناول هذا البحث قصیدة (شجر الرمان) عبر قـراءة تأویلیـة هـدفها الكشـف عـن الـدالال
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Abstract:
This paper deals with the poem “pomegranade Tree” through an

explanatory reading aiming to uncover the deep connotations embeded in
the internal structure of the poem which necessarily belongs to an
external structure bigger than it. The reading in its final stages doesnot
neglet to spot the effects of its realistic references on the internal
structure, not to mention its identification of the changes that befell its
references after it changed in to landmarks in the imagintive linguistic
world of the poem. The significance of this poem is represented in its
high poetic potentials which preserved the transparency of its language
even though it taekles issues derived from the heart of an extremely
realistic and hard world.

The poem also possesses a combintion of techniques which
contributed to the carving of that world in distingnished poetic form that
suits, in its precision, the Iraqi critical historical moment in which it saw
the light.
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مصطلحات ومفاھیم القراءة التأویلیة
في ایة قراءة نقدیة، یبدو لنا أّن ((من أهم مایواجه دارس النص الشعري تأویل معناه، 

ذلك ألن الشعر بطبیعته یبتعد عن االنكشاف والوضوح، وهو الیعیش اال من التستر والتخفي، 

اخرى ((الیعني احالل حقیقة مكان ، لكن التأویل من جهة )١(فمثل هذا الجو یبقیه عزیزًا مصونًا))

اخرى وٕانما باألحرى اقتراح الحقیقة (الممكنة) الخاصة بالقارئ استنادًا الى مبررات داعمة وكافیة 

.)٢(إلقناع صاحبها في األقل))

إنَّ تأویل أيِّ نص أدبي یتحقق بفضل عملیة التفاعل بین القارئ والنص، و((هذا التفاعل 

فاعلـة ومنتجـة كمـا انـه یضـمن التواصـل المطلـوب بـین الطـرفین.. والقـارئ فـي كفیل بجعل القراءة 

عالقته بالنص یكون موجهًا بطریقـة مـا مـن الـنص عبـر مجموعـة مـن الصـیغ واالشـارات ومـا الـى 

ذلك مما یتضمنه النص المقروء. لكن هذا الیعني أن النص یقمع نشاط القارئ ویوقفـه، بـل هنـاك 

بوصفه طرفًا رئیسیًا في عملیة التلقي، ((ویتضـح دور المتلقـي )٣(یضًا))مجال یتحرك فیه القارئ أ

في مجمل عملیة التأویل واكتشاف المعاني من خالل نقطتین جوهریتین:

. بنیــة التنــاقض: فالتأویــل الیقــع بــین األشــیاء المتشــابهة وانمــا بــین األشــیاء المتناقضــة، ومعنــى ١

المعنى یشیر الى هذا التناقض.

ني المتعــددة: اذ كانــت داللـة اللفــظ علــى المعنـى داللــة وضــعیة فـي المعنــى األول، فلــیس . المعـا٢

ثمــة معنــى ثــان فــي حقیقــة األمــر، انمــا یوجــد اكثــر مــن معنــى، اذن فــالمعنى التــأویلي متعــدد 

ومتشعب وفق طرق القراءة وامكاناتها، ویرتبط التأویل بالتخییل، ذلك ألن مجال اشتغال األول 

)٤(دبیة التي هي بطبیعتها العامة نصوص مجازیة))هو النصوص األ

وفــي مقدمــة المفــاهیم التــي قــدمها المــنهج التــأویلي مایســمى بـــ ((وجهــة النظــر الطوافــة أو 

الجوالة))، وهي "التي تتیح للقـارئ أن یغیـر اتجاهـه مـع تغیـر مسـار الحبكـة.. كلمـا اقتضـى األمـر 

الیه أیزر عندما قال: ((إن القـارئ یشـكل وحـدات ذلك، دون أن یضیع هذا االتجاه. وهذا ما أشار

كلیة خالل عملیـة مشـاركته فـي إنتـاج المعنـى. فـاذا وقـع ماینـافي هـذه الوحـدة فـان علـى القـارئ أن 

یقوم بمجموعة من المراجعات التي تعید لألشیاء تآلفها وانسجامها. فإذا عجز عن فعل ذلـك، فانـه 

مـع الـنص، ممـا یـؤدي الـى عجـزه عـن فهمـه، وبـذلك یكـون قـد عجـز عـن إقامـة اإلتصـال الحقیقـي

حــدث عــدم تطــابق بــین افــق توقــع القــارئ وافــق توقــع الــنص، أدى الــى ضــجر القــارئ وعجــزه عــن 

. ومثل هذه الطریقة في القراءة ((تعنـي ان عملیـة تعـدیل االفـق تسـتمر منـذ بدایـة القـراءة )٥(الفهم))

ألننـــا )٦(حظـــة أن یعیـــد النظـــر فـــي معانیـــه))وحتـــى االنتهـــاء منهـــا، ألن القـــارئ معـــرض فـــي كـــل ل

((عندما نقرأ نصًا نمضي على نحو متصل في تقویم األحداث وادراكهـا وفقـًا لتوقعاتنـا المسـتقبلیة، 

وعلى اساس من خلفیة الماضـي. ولـذلك فـان حـدوث شـيء غیـر متوقـع مـن شـأنه أن یجعلنـا نعیـد 

.)٧(عنى الذي نسبناه الى ماسبق وقوعه))صیاغة توقعاتنا وفقًا لهذا الحدث، ونعید تفسیر الم
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ویـــرتبط مفهـــوم القـــراءة الطوافـــة بمفهـــوم آخـــر یـــدعى بــــ (الفـــراغ) والـــذي یعنـــي عنـــد أیـــزر 

((معطیات الخلل في النص التي ینبغي على القارئ ان یتمِّمها ویمألهـا، مثلمـا یحصـل فـي روایـة 

خر او في اتجـاه آخـر غیـر متوقـع، معینة عندما ینكسر مسار الحكایة فجأة ویستمر من منظور آ

، فــالفراغ )٨(ینــتج عــن ذلــك فــراغ ینبغــي للقــارئ أن یمــأله لكــي یــربط بــین األجــزاء غیــر المترابطــة))

انما ینتج عندما ُیثار سؤال ما فـي الـنص ُیمـأل بإجابـة عنـه، وقـد الیكـون باالمكـان مـلء الفراغـات 

لـة أن تتفـاوت قـدرة القـراء علـى القیـام بهـذه ، مثلما أن ((مـن الطبیعـي فـي ظـل هـذه المعاد)٩(جمیعاً 

، واعادة قراءته ألكثر من مرة.)١٠(المهمة بحسب تفاعلهم وقدرتهم على التعامل معه))

ل بحاجـــة الـــى ذخیـــرة ثقافیـــة عمیقـــة وواســـعة، ومفهـــوم الـــذخیرة ((ُیعبِّـــر عـــن  والقـــارئ المـــؤوِّ

یــة وغیرهــا، كمــا یبیـــن ذلــك أیــزر االمــور الســابقة علــى الــنص مــن تقالیــد وعــادات وأعــراف اجتماع

الــذي یــرى فــي تلــك الــذخیرة جســرًا حقیقیــًا للتواصــل، وانعــدامها أو ضــعفها یشــوِّش بــدون شــك علــى 

، ومن ثم یعرقل عملیة التأویل. )١١(عملیة التواصل))

ومـن أجــل اســتكمال تلــك العملیــة یطــرح یــاوس مصــطلح (أفــق االنتظــار) وأحیانــًا ُیســمى بـــ 

والــذي یعنــي لدیــه ((مدونــة تضــم معــاییر تــذوق العمــل األدبــي عبــر التــاریخ، هــذه (أفــق التوقــع)، 

المعاییر التي تمتلك قیمة متغیرة في كـل عملیـة فهـم، فالعمـل األدبـي یسـعى باسـتمرار الـى مخالفـة 

المعــاییر التــي نحملهــا عــن موضــوعه والــزمن یفعــل الفعــل ذاتــه فــي معاییرنــا، وتغیــر هــذه العوامــل 

، وبناء على هذا المفهوم فان ((النص المقروء یـأتي )١٢(عاییر العمل األدبي ذاته))مجتمعة یغیر م

إما لیؤكد التوقعـات أو لیعـد لهـا أو ینقضـها أو یسـخر منهـا وینسـفها نسـفًا كـامًال، وتبعـًا لـذلك فإنـه 

من الممكن فحـص الـنص األدبـي علـى أسـاس ماسـماه یـاوس (المسـافة الجمالیـة) وهـو عـن مقـدار 

الــنص لتوقعــات القــراء، حیــث یســمو الــنص ابــداعیًا حســب حجــم هــذا االخــتالف ویتراجــع مخالفــة 

أساسـًا -حسـب مفهومنـا نحـن–إبداعیًا حسب اقترابه مـن التوقـع، ممـا یجعـل االخـتالف والمشـاكلة 

.)١٣(إلبداع النص المختلف، وتراجع النص المشاكل))

البنیـــة النصـــیة المحایثـــة) او ومـــن المفـــاهیم االخـــرى المهمـــة التـــي طرحهـــا أیـــزر مفهـــوم (

مایســـمى بــــ (اســـتراتیجیة الـــنص) ویقصـــد بهـــا ((مجموعـــة التوجهـــات الداخلیـــة التـــي یهیئهـــا الـــنص 

.)١٤(األدبي لمجموعة قرائه المحتملین))

إن مفهــوم اســتراتیجیة الــنص یمهــد لنــا إمكانیــة االســتعانة بالمرجعیــات الخارجیــة، لكــن فــي 

وجیهـات الـنص وٕاشـاراته الدالـة وبمـا الیجعـل الـنص وثیقـة تاریخیـة الحدود التي یمكن أن ترسمها ت

وعلــى الــرغم مــن كثــرة المفــاهیم االجرائیــة، الممهــدة لعملیــة التأویــل، اال انــه ((یصــعب فیمــا یقــول 

دیكور ان نقیم قوانین عامة متفقًا علیها للتأویل. بعض الباحثین یعاملون النص او الرمز باعتبـاره 

قة مقدسة، وبعض الناس یرمـون هـذه النصـوص بـالزیف الـذي یجـب مواجهتـه نافذة تطل على حقی

ومــع ذلــك فإننــا یمكــن أن نســتعین باقتراحــات محمــد بــن عیــاد الــذي وضــع ثــالث )١٥(وتحطیمــه))
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خطوات یفترض أن تمر بها عملیة تلقي النص ومن ثمَّ عملیة تأویله، وهي خطوات متضامَّة فیما 

  وهي: -كما یقول–ن قبیل االیضاح المنهجي بینها ولیس الفصل بینها إال م

لحظة التلقي الذوقي، وفیها یستشعر القارئ جمالیة النص منذ الوهلة االولى..١

لحظة التأویل االسترجاعي، وفیها یتم استجالء المعنى انطالقًا من المبنى..٢

ث یصــبح لحظــة الفهــم أو القــراءة التاریخیــة التــي تعیــد بنــاء افــق االستشــراف لــدى القــارئ، بحیــ.٣

.)١٦(النص جوابًا على سؤال في زمن انشائه

ان مـــاذكر ســـابقًا مـــن مصـــطلحات ومفـــاهیم إجرائیـــة، یمثـــل تمهیـــدًا تنظیریـــًا مـــوجزًا، لكنـــه 

ــز التطبیــق  ضــروري للبحــث ومنهجــه، وســوف تســعى قراءتنــا التأویلیــة للقصــیدة نحــو نقلــه الــى حیِّ

النقدي.

:لحظة التأویل االسترجاعي
هــذه المرحلـــة ننظــر الــى الـــنص مــن منطلــق ((أن الفهـــم الحقیقــي لــألدب والنصـــوص فــي 

ـــــر عنهـــــا  ـــــي یعب ـــــة الت ـــــاة الداخلی ـــــة الحی ـــــى اســـــتعادة القـــــارئ لتجرب االنســـــانیة األخـــــرى یتأســـــس عل

.)١٧(النص))

ـــِرُد بوصـــفه اســـتثناًء فـــي النشـــاط  تُفتـــتح القصـــیدة بحـــدث غیـــر عـــادي (العاصـــفة)، ألنـــه َی

خ، ویوصـف ذلـك الحـدث بعالمـة لسـانیة (الهمجیـة) ذات مـدلول سـلبي، ُیلمِّـح العادي الیومي للمنـا

آنیـًا ومسـتقبلیًا الــى أن مـردود النتـائج التــي سـوف تترتـب علــى هـذه العاصـفة تتَّســع الحتـواء وضــّخ 

كل معاني الخراب الهائل، والدمار العنیف.

المناخ المألوف      الحدث العنیـف العاصفة      األزمة المفاجئة      االنقالب المغایر لطبیعة

الــذي قــد یمنــع الرؤیــة ویعرقــل استبصــارها لألشــیاء كمــا هــي فــي صــورتها البصــریة، والــذي تتبعــه 

تحوالت وتغییرات في جغرافیة المكان، ومن ثم تغییرات اخرى في جغرافیة النفس اإلنسانیة.

شــعري، فإنهــا تنســلخ عــن وبمجــرد صــیرورة العاصــفة ملفوظــًا لســانیًا فــي ســیاق المنســوج ال

العفویة التي تسبغها علیها مرجعیتها الشیئیة في الواقع، لتعني ما هو أبعد من ذلك، تلبیة لمقاصد 

الــنص وبــؤرِه الداللیــة المضــمرة ولــذا تعمــد هــذه العاصــفة فــي ظــل المنــاخ الجدیــد (الشــعري) الــذي 

ه بجغرافیة النص الفكریة ومقاصده الى التحرك ِبدقَّه نحو تحدید مسار اتجاهها المو –انتمت الیه  جَّ

الداللیة، ولیس بجغرافیة الواقع وطبیعته العادیة البریئة.

:-(لماذا؟)–ولذلك وقع اختیار العاصفة بدایة على مهاجمة بین الشاعرة 

العاصفة الهمجیة

كنست كل شوارع بیتي



…قراءة تأویلیة في قصیدة (شجر الرمان) 
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لسـیمیائي للمدینـة وباستعارة الشوارع للبیت، الذي یشكل عالمة مكانیـة مهمـة فـي المجـال ا

فـــإن داللتـــه بهـــذا الكســـب العالمـــاتي الجدیـــد المســـتعار، تحّولـــه الـــى مایشـــبه مدینـــة اخـــرى صـــغیرة 

معزولــة، مكتفیــة بجغرافیتهــا الحقیقیــة المكتســبة داخــل الفضــاء الكبیــر للمدینــة، وســرعان مــاتنجرف 

امــت نســبة تمّلــك هــذا داللــة هــذا الواقــع الجدیــد للبیــت نحــو بعــد نفســي داٍل علــى عزلــة الشــاعرة ماد

البیت بوصفه السابق عائدة علیها (الشاعرة) ومادام البیت في فضاء المدینة یشكل عالمة مكانیـة 

ووجودیــة فــي آن واحــد تشــیر الــى حضــور الشــاعرة وتحــدد نقطــة تموضــعها خلــف المنظــور الــذي 

سیشّكل رؤیتها للعاصفة.

عزلة مكانیًا عن جغرافیة المدینة، ونفسیًا فالعاصفة تبدأ فعالیاتها ببیت الشاعرة، بذاتها المن

عن اآلخرین ویستجیب السطران األول والثاني للتعبیر عن نداء هذه العزلة، فیتوقف تدفق االیقاع 

فیهمـا عنـد قــرار ایقـاعي منعــزل عمـا یلیــه، سـاكن، نهایـة الســطر األول الـذي انتهــى بزائـدة ایقاعیــة 

ــًا فــي تفعیلــة الخبــب، ونهایــة الســطر الثــاني ع نــد مفــردة (بیتــي) التــي رســمت حــدود الســطر ایقاعی

وعزلتــه عمــا یلیـــه، فضــًال عـــن كونهــا رســـمت كــذلك الحــدود الوجودیـــة لعــالم الشـــاعرة، فلــم یتصـــل 

السطران بواسطة التدویر مع السطور االخرى التي شاع بینها التدویر في حركـة ایقاعیـة متناغمـة 

عـــل التـــدمیري للعاصـــفة ودورانهـــا العنیـــف فـــي ومتوازیـــة مـــع حركـــة شـــیوع صـــور الخـــراب بســـبب الف

فضاء المدینة.

ان القــراءة االســتبطانیة للســـطور التالیــة بطباقتهـــا المجازیــة مجموعــًة، تكشـــف عــن تنـــاول 

القصیدة لموضوعة التحوالت غیر الطبیعیـة التـي طـرأت علـى تركیـب البنـى المكّونـة للعـالم، والتـي 

ة العاصـفة، ولهـذا اسـتعان مـتن القصـیدة بمنظومـة ظهرت اثر ضغوط االحتكاك والصراع مـع أزمـ

ـــى التنـــاقض والتضـــاد والمفارقـــة، مفـــردة او  صـــوریة تتولـــد مـــن اجتمـــاع مفرداتهـــا دالالت تشـــیر ال

مجموعة كلها في لحظة واحدة او موقف واحد.

هذه المنظومة الصوریة التي اعتمدت على كامیرا بصریة متحركة، تشخص في كل حـین 

ي لقطــة ســریعة ترشــح مــن عناصــرها المتنــافرة شــحنات عالیــة مــن التــوتر، لتنتقــل مشــهدًا مكانیــًا فــ

الكـــامیرا فیمـــا بعـــد الـــى لقطـــة اخـــرى مصـــحوبة بتتـــاٍل ایقـــاعي داخلـــي یتكـــرر مـــع بـــدء كـــل انتقالـــة 

ومشهد، وبواسطة التكرار التركیبي لنمط الجملة اآلتیة: 

حرف الجر (في) + االسم المجرور المضاف + المضاف الیه 

في أشجار الرمان

في زهر الرمان

في شجر الرمان

وتتغلغل عین هذه الكامیرا في تفاصیل الحیاة االنسانیة، والطبیعیة كلها، وتسرد انتقاالتهـا 

ــه لمنظــورات الرؤیــة والتصــویر وزوایــا الرصــد وااللتقــاط واالضــاءة،  لفظیــًا علــى لســان الــراوي الموجِّ



أحمد جار اهللا یاسین

١٤٢

أیــت األسـوار../ رأیــت الصـبیان../ رأیـت الرجـل األعمــى../ مـدعومًا ببصـیرته الجوانیـة لمـا یـرى (ر 

رأیت امرأة../ رأیت الجبل الباذخ../ رأیت سماًء..).

وتّتسع الفجوة بین شجر الرمان بوصفه داًال في نص شعري (مجازي) وبـین مرجعیتـه فـي 

لفاصـلة الموروث الجمعي بوصفه شـجرًا مباركـًا مـن أشـجار الجنـة، بعـد أن انحشـرت فـي المسـافة ا

لــت شــجر  بینهمــا الداللــة الجدیــدة المعاكســة لتلــك المرجعیــة، التــي َطّعمــت الــدال بمعــاٍن جدیــدة حوَّ

الرمــان إلــى شــجر لعنــة، والــى بوتقــة مكانیــة الحتــواء هــذا المــزیج الغریــب مــن العناصــر المتنــافرة 

مـع خیوطهـا كـل المرتبطة فیما بینهـا بعالقـات متأزمـة قائمـة علـى التناقضـات والمفارقـات التـي تتج

حین في شجر الرمان وزهره لتدخل في صراعات جدلیة، حتى تصل أزمتها ذروة الطفح واالنفجار 

المولِّد لعاصفة أخرى، ومحنة جدیدة، ألن احتمالیة المعاودة من جدید ماتزال قائمـة أمـام العاصـفة 

عبر نسخة أخرى:

تطفح في زهر الرمان النیران

وتولد عاصفة اخرى،

وفـتح -ان صح التعبیر–اد الصور في القصیدة، قد كّون بانوراما بصریة دمویة ان احتش

اكثر من فجوة في النص وأثار أكثر من سؤال تأویلي، لكن امكانیة اإلنابة عن هذا الحشد بإجابة 

من ذلك الحشـد، تبقـى قائمـة ومشـروعة، ألن تلـك الصـور -أیضاً –واحدة، عبر انتقاء سؤال واحد 

نمــاذج مجازیــة لمرجعیــات واقــع اجتمــاعي یالمســه الــنص لغویــًا مــن زوایــا مختلفــة، المتعــددة، هــي 

لیعبر في النهایة عن هدف داللي واحد، یشـیر الـى تلـك التحـوالت التـي أحـدثتها العاصـفة/األزمة. 

ولعل النص في اختیاره ذلك العدد الكبیر من الصور المشغَّلة بنظام المفارقة قد شـاكس كثیـرًا أفـق 

القارئ وراوغه ((وفي حین ان التوقعـات قـد تحـّور باسـتمرار، والصـور توسـع باسـتمرار إال توقعات 

من أجل أن یضـع كـل شـيء معـًا فـي نمـوذج -وٕان بصورة الواعیة–أن القارئ سوف یظل یكافح 

، ویمكننا توضیح الكالم السابق بالطریقة اآلتیة:)١٨(متَّسق))

رأیت الرجل األعمى یخلع عیني سیدة القلب

األعمــى مصــاب بعلــة بصــریة، تجعلــه غیــر قــادر علــى إیــذاء اآلخــرین الســیما فــي مجــال التوقــع:

ماهو یفتقده أصًال ونعني به حاسة البصر.

األعمــى علتــه البصــریة التحــول دون إیذائــه لآلخــرین ســواٌء فــي بصــرهم أم فــي الواقعــة الشــعریة:

بصیرتهم .

  قلب!األعمى      یخلع عیني سیدة الكسر التوقع:

(المفارقــــــــــــــة اللونیــــــــــــــة) فــــــــــــــي أشــــــــــــــجار الرمــــــــــــــان (الخضــــــــــــــراء)       تختبــــــــــــــئ      الغــــــــــــــزالن 

(العسلیة)       والغربان (العون األسود) صورة بصریة لخلیط من األلوان المختلفة.
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الغزالن العسلیة (الجمال)                   الغربان (القبح)

الخشونة/ التوحش / التشاؤمالرِّقة / األلفة / التفاؤل             

في زهر الرمان       تخبئ حوریات الفجر أناملها        وتشیع بهاًء في الكون

(االختباء)                          (الظهور)     

یور الجنة، غنَّت      بكت الحوریاتفي شجر الرمان      اختبأت أسراب ط

الغناء                         البكاء

في شجر الرمان        رأیت األسوار تمد حبائلها بین            األغصان

النمو / االمتداد الحر المستمر  القیود/االنغالق / التحدید / الحصار       

المنفتح على االتجاهات كلها

في شجر الرمان      رأیت الصبیان یرشون النار      على خیل الفرسان

الشجاعة / العقل المتَّزن

التهور / الطیش األذى   القوة / الكبریاءعدم النضوج / العقل البدائي    

في شجر الرمان      رأیت الرجل األعمى           یخلع عیني سیدة القلب (البصیرة)

  انالبصیرة صفة االنسان التقف/العالم/الشاعر/الفن

العمى العقلي أو القلبي، وهو صفة الجاهل

في شجر الرمان      رأیت امرأًة                       تنزع حبل ورید حبیب الروح

االنوثة / الرقة / النعومة /                اآلخر= الرجل= الوطن (الحب)

تحولت الى            الورید = الحیاةالمرأة الطرف اآلخر في كل عالقة حب 

رمز للبشاعة والعنف المعادي للحب والحیاة

في شجر الرمان       رأیت الجبل الباذخ                            یبكي

الشموخ / العلو / القوة / الخشونة      الضعف / الّرقة / االستكانة / الذل

مان       العاصفة الهوجاء                          تسرِّح شعر اللیلفي شجر الر 
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عدم الترتیب والتنسیق / الفوضى              الترتیب والتنسیق، النظام، الجمال

العشوائیة، الهمجیة

تنزل عند النبعفي شجر الرمان        رأیت سماًء                        

العلو                                       االنخفاض

في شجر الرمان        رأیت نجومًا                              تهبط من عرش الكلمة

االنخفاض         العلو                                                          

هذا الخلیط من المتضادات والمتناقضات والمتنافرات والمفارقات

تجمع في شجر الرمان

صراع

یطفع في الثمرة الدَّمویة اللون (زهر الرمان)

ینفجر

یولد عاصفة اخرى

الخالصة= القاتل (المجرم) والمقتول (الضحیة) في زهر الرمان

ویشتغل عنوان القصیدة (شجر الرمان) بالنظـام ذاتـه، فیتزیَّـا بلبـوس تـداولي مـألوف، لكنـه 

یبّیت حقیقة كذبته الشـعریة العذبـة مبثوثـة فـي طیـات الـنص، ألن قراءتـه قبیـل ربطـه ببقیـة الـنص، 

ء القارئ الستقبال  و على سـبیل االفتـراض تتنـاول موضـوعًا طبیعیـًا أو رومانسـیًا، أ-قصیدة–تهيِّ

تأملیــًا، أو أي شــيء آخــر ذي صــلة بالبعــد التفــاؤلي التخــدیري للــنفس االنســانیة الُمشــع مــن بهرجــة 

العنـــوان وألوانـــه االحتفالیـــة المتخیَّلـــة فـــي شـــجر الرمـــان لكـــن قـــراءة القصـــیدة كاملـــة تنســـف الطاقـــة 

ور األبـــوة التخدیریــة المســالمة للعنـــوان عنــدما یكتشــف القـــارئ أن العنــوان (شــجر الرمـــان) یتبنَّــى د

المكانیة والداللیـة الحتضـان هـذا العـالم القـائم علـى الخـراب والـدمار فـي تفاصـیله كلهـا التـي كلَّفـت 

ـــل/ الســـماء/ النبـــع/ زهـــر الرمـــان)) مهمـــة  عالمـــات الطبیعـــة ((الغصـــون/ البســـتان/ الغـــزالن/ الجب

التعبیر عن المجازي عن تلك الدالالت على سبیل السخریة والمفارقة.
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افة التــدویر الــى نظــام الخروقــات الشــعریة للقصــیدة، بوصــفه خرقــًا آخــر ألفــق ویمكــن اضــ

االنتظار االیقاعي الذي یبحث بحكم العادة العروضیة عن القرار االیقاعي نهایة كل سطر. وهـذا 

الطقــــس االیقــــاعي المــــدور ینســــجم ومنــــاخ القصــــیدة المحــــتقن المتــــوتر، الــــذي تتغلغــــل آثــــاره فــــي 

، لیتصاعد االیقـاع فـي كـل حـین ثـم یسـتقر فـي روي النـون عنـد اكثـر -اً أیض–المستویات االخرى 

من قافیة.

وبإعادة الطواف ثانیة في القصیدة، وقراءتهـا مجـددًا، یمكننـا القـول ان القصـیدة فـي حـدود 

بنیتهـــا اللغویـــة یشـــغلها هـــاجس التعبیـــر عـــن تلـــك التحـــوالت الناتجـــة مـــن أثـــر المحنـــة (العاصــــفة 

ظهر في كل مكان من المدینة فحسب، بل یتمظهر أیضًا في نفس الشاعرة، الهمجیة)، الذي الیتم

وعالمها الخاص (لماذا؟).

إن تكــــرار الفعــــل (رأیــــت) بتاریخــــه الــــداللي العریـــــق، والــــذي یستســــقي أبعــــاده مــــن شـــــتى 

المرجعیــات الســیما الدینیــة الصــوفیة، یمــنح صــوت الشــاعرة وفعلهــا طابعــًا رســولیًا تنبؤیــًا بتشــّوفها 

ق لحقــائق العالقــات القائمــة فــي عــالم الــنص المشــوَّه، وبتلمیحاتهــا إلــى أخطــاء األســس التــي الــدقی

قامـت علیهـا، وبتشـخیص هـذه األخطــاء عبـر أسـالیب فنیـة ایمائیــه، تختصـر الكثیـر مـن تفاصــیلها 

المأساویة، فضًال عن استبصارها للمستقبل الذي الیخلو من عواصف اخرى قادمة.

التأویلیة وفوائـدها انهـا تثیـر فینـا وعبـر الـنص معرفـة بتجاربنـا ان من خصائص الممارسة

وخبراتنا أي بما یستفزُُّه النص فینا من معرفة قد تراكمت في خبراتنا، معرفة هي لیست ملك العمل 

نفسـه أو فهمنـا، بـل هـي نـاتج التفاعـل بـین تجربتنــا والحقیقـة التـي یجسـدها العمـل الفنـي كمـا یقــول 

الــنص قــد أصــبح وســیلة معرفــة. إنَّ اســتذكارنا لنصــوص مــن قراءاتنــا الســابقة ، أي أن)١٩(هایــدجر

یمثــل جــزءًا مــن هــذه المعرفــة المثــارة فــي أثنــاء قراءتنــا الحاضــرة لهــذا الــنص الجدیــد، وهــذه مســألة 

مهمة بالنسبة لعملیـة التأویـل، ألن ((اسـتذكار المراجـع، ووصـفها، ضـروري ألیـة قـراءة.. فالتـداخل 

ونعنـــي بالتـــداخل النصـــي )٢٠(ظـــاهرة توجـــه قراءتنـــا للـــنص وتســـاعدنا فـــي تأویلـــه))النَّصـــي یصـــبح

((مجموعـة النصـوص التـي نجـد بینهـا وبـین الـنص الـذي نحـن بصـدد قراءتـه قرابـة، وهـو مجموعــة 

، وهـي جـزء مـن ذخیرتنـا الممهـدة )٢١(النصوص التي تستحضرها ذاكرتنـا عنـد قـراءة مقطـع معـین))

للتأویل.

د أنفســنا أمــام االحســاس بوجــود نصــوص اخــرى ثاویــة تحــت طبقــات هــذا ولــذلك كلــه، نجــ

بة فیه عبر تداخل نصي فالقصیدة  تنادي نصًا لخلیل حـاوي، -وكما بدا لنا–النص، ذائبة أو مذوَّ

التي یقول في سطور منها:)٢٢(هو ((رحلة السندباد الثامنة))

مرة الشـمس/ وزهـو العمـر عانیت في مدینـة/ تحتـرف التمویـه والطهـارة/ كیـف اسـتحالت سـ

والنضــاره/ لغصــة، تشــنج، وضــیق/ عبــر وجــوه ســلخت مــن/ ســورها العتیــق،/ عانیــت فــي الوجــوه/ 
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مدینــة التمویــه والطهــارة/ فتبصــر األدغــال تغــزو ســورها العتیــق/ تفــور قطعــان جیــاع/ لــیس یرویهــا 

سوى التدمیر والحریق/ هذا الدم المحتقن الملغوم في العروق.

ل لنــا أیضــًا صــورًا عــن الخــراب الــذي حــل بمدینــةما نتیجــة أزمــة معینــة، هــذه الســطور تنقــ

غیـر ان نقطـة االخــتالف بـین قصـیدة (شــجر الرمـان) وقصــیدة حـاوي تكمـن فــي المعالجـة النهائیــة 

لمثــل هــذه األوضــاع، اذ أن قصــیدة حــاوي تصــر علــى التفــاؤل فــي النهایــة والبشــارة بــزوال المحنــة 

بشارة)) في حین یبقى التشاؤم مخیمًا بظالله على هذه القصیدة التي ((عدت الیكم شاعرًا في َفِمهِ 

تبشر بعاصفة جدیدة.

إن فكـــرة (بیـــت القصـــیدة) العمودیـــة بطابعهـــا الِحَكمـــي، تبـــدو وكأنهـــا مـــاتزال حاضـــرة فـــي 

المقطــع األخیــر مــن قصــیدة (شــجر الرمــان) التــي تســتدعي فــي ذلــك المقطــع نصــًا آخــر معروفــًا ذا 

ِحَكمیة:مرجعیة دینیة 

في زهر الرمان

اختبأ القاتل

والمقتول

والنص المستدعى هو الحدیث النبوي الشریف الذي جاء فیه:

(عـــن أبـــي بكـــرة "رضـــي اهللا عنـــه" قـــال ســـمعت رســـول اهللا صـــلى اهللا علیـــه وســـلم یقـــول: اذا التقـــى 

بـال المقتـول، قـال: المسلمان بسیفهما فالقاتل والمقتول في النار، فقلت یارسول اهللا هذا القاتـل فمـا 

.)٢٣(انه كان حریصًا على قتل صاحبه)

إن النــار مصــیر ینتظــر القاتــل والمقتــول، عنــدما تصــبح أزمــة أو فتنــة االقتتــال بــین أبنــاء 

العقیــدة الواحــدة مرتبطــة بــدوافع الصــلة لهــا بــأيٍّ مــن أســباب القتــل (القصــاص) المشــروع بالنســبة 

هادة والتضـحیة بـالنفس بالنسـبة للمقتـول، وبمعنـى آخـر سـتكون النـار مصـیرًا للقاتل أو بأسباب الشـ

لإلثنـین حینمـا تصــبح دوافـع االقتتـال دنیویــة رخیصـة تنبــُئ عـن الخـراب المعنــوي (العقائـدي) الــذي 

حـل بتلــك النمـاذج االنســانیة فقادهـا الــى االقتتـال مــن أجـل أهــداف غیـر ســامیة. وبمعنـى آخــر ذي 

، فـإن القـیم والمبـادئ والمعتقـدات الراسـخة فـي مجتمـع مـا حـین تنحـرف عـن صلة أوضح بالقصیدة

مســارها الصــحیح نتیجــة أزمــة مــا (عاصــفة) فــان األطــراف المشــاركة فــي هــذا االنحــراف/ التحــّول/ 

الخراب مصیرها جمیعًا النار= زهر الرمان= النار الدنیویة التي تتمثل بـالعیش وسـط وعـاء ممتلـئ 

بیات مثل وعاء شجر الرمان في النص.بالفتن والفساد والسل

إن آثار العاصفة/ األزمة لن ینجـو منهـا أحـد، واألطـراف كلهـا تكـاد تكـون مذنبـة، مسـهمة 

في الخراب، ولن یشكل هجـوم العاصـفة المسـتمر افتراضـًا بوجـود المعادلـة الثنائیـة فـي كـل كارثـة: 

هـم قتلـة، ومـذنبون مـن دون عاصفة وضحایا، قاتل ومقتول (برئ)، مـذنب وغیـر مـذنب، فـالجمیع
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اســتثناء، حتــى الغــزالن العســلیة، والغربــان، والحوریــات، وأســراب طیــور الجنــة والصــبیان والفرســان 

والرجل األعمى وسیدة القلب، والجبل، والقاتل والمقتول.. 

كمــا –كلهــم مــذنبون.. ألنهــم اختــاروا االختبــاء فــي شــجر الرمــان.. لكــن باســتثناء الشــاعرة 

(لماذا؟). ذلك الشاعر المنعزل في بیته، خارج البستان، خارج حدود شجر  -لى ذلكیدل النص ع

الرمـــان، انــــه المتفــــرج الوحیــــد/ والرائـــي لمآســــي اآلخــــرین بعــــد أن أخـــذ حصــــته مــــن المأســــاة أوًال.. 

((العاصفة الهمجیة/ كنسَّت كل شوارع بیتي)).  

الـــنص وتوجیهاتـــه لنـــا عبـــر إن تلـــك التـــداخالت النصـــیة الســـابقة، جـــزء مـــن اســـتراتیجیات 

قراءتنـــا المفعِّلـــة لـــه مـــن أجـــل الوصـــول الـــى مغـــزاه أو القـــبض علـــى معانیـــه الدقیقـــة عبـــر تأویالتنـــا 

الخاصــة، وهــي جــزء أیضــًا مــن مرجعیاتــه التــي یحیــل إلیهــا كــي یــتخلص مــن عقــدة االنغــالق فــي 

حدود بنیته اللغویة وعالمه المجازي المتخیَّل.

ثناء السـابق الـذي كـرر دعوتنـا ألداة االسـتفهام (لمـاذا؟)، للخـروج ونعود الى مناقشة االسـت

بتأویل ما، ولكي ننسلَّ بهدوء من عالم النص الى العالم الخارجي الذي ولد فیه النص.

ان العاصـــفة (الخراب/الـــدمار) بـــدأت بالشـــاعرة فـــي مطلـــع القصـــیدة ((كنســـت كـــل شـــوارع 

المثقفــة الواعیــة فــي المجتمعــات كلهــا، والتــي مــن بیتــي..)) أي انهــا بــدأت بالشــاعرة، رمــز الطبقــة

المفتــرض أن تنیــر بوعیهــا وثقافتهــا الطبقــات األخــرى. إذن العاصــفة اســتهدفت أوًال الطبقــة المثقفــة 

برمــز الشــاعرة (لمــاذا؟) ألن خــراب أو دمـــار هــذه الطبقــة، هــو بدایـــة دمــار الطبقــات األخــرى فـــي 

منیع بوعیه وثقافته وعلمه یسـهل المـرور نحـو الطبقـات المجتمع، وألن تجاوز هذا الحاجز القوي ال

األخرى وتجاوزها وتدمیرها..

إذن مــن هنــا تبــدأ العاصـــفة بالتــدمیر.. تبــدأ مــن الشـــاعرة وعالمهــا، الشــاعرة التــي مهـــدت 

لتراجعها أمام العاصفة وتغلبها علیها بانعزالها الذي أشرنا إلیه سابقًا. إنعزالها قبل وبعـد العاصـفة، 

لها عن اآلخرین، وعـن أداء دورهـا الرسـولي فـي التوعیـة والتنـویر، مـن هنـا تبـدأ العاصـفة بعـد إنعزا

أن عزلــت المثقــف (الشــاعرة) أو وجــدتها بــاألحرى قــد عزلــت نفســها، ربمــا نتیجــة عواصــف ســابقة، 

ــًا كــان األمــر، فقــد بــدأت العاصــفة بمهاجمتهــا، لتهــدم فیمــا بعــد الُبنــى االخــرى كلهــا، وتغّیرهــا،  وأی

وتبدل عالقاتها والموازین التي تتحكم فیها.

فالشاعرة هي أول الضحایا، وأكثرها ألمًا ألنها االولى، وألنها غیر مشاركة في ألمهـا مثـل 

المفردات الكونیة االخرى المجتمعة فـي شـجر الرمـان وزهـره. لكنهـا أكثرهـا حظـًا بالنجـاة فیمـا بعـد، 

رمـــان/ الفتنـــة/ الفـــخ. وألنهـــا صـــارت فیمـــا بعـــد ألنهـــا ظلـــت رغـــم مأســـاتها الخاصـــة خـــارج شـــجر ال

متفرجة على الصراع. ومحتفظة برصیدها مـن الـوعي والثقافـة بعـد العاصـفة وفـي أثنائهـا، وعـادت 

فــي استبصــار وتشــوِّف الواقــع مــن خــالل الفعــل (رأیــت..) ومافیــه مــن -فــي األقــل–تمــارس دورهــا 

وهــذه العلــل واألخطــاء لیســت كلهــا ایحــاءات للــدور الرســولي للشــاعر وجهــده فــي تشــخیص العلــل
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جدیدة في تشوفات الشاعرة، انها مشّخصة في نصوص أخرى قبل العاصفة، توّجهنا نحـو الرجـوع 

إلیها اسـتراتیجیات الـنص، التـي أشـارت الیهـا عبـر أحـد رموزهـا (السـور): فـي شـجر الرمـان/ رأیـت 

األسوار تمد حبائلها/ بین األغصان.

ــ-األســوار علــة اجتماعیــة  أشــارت إلیهــا مــرارًا نصــوص أخــرى للشــاعرة، -ًا كــان نوعهــاأی

وأحیانــًا صــّرحت بهــا وكشــفت عنهــا فــي مواجهــة معلنــة بینهــا وبــین األســوار. كمــا جــاء فــي عنــوان 

.)٢٤(إحدى مجامیع الشاعرة

لحظة الفھم او القراءة التاریخیة

ي تمثـیًال للواقـع الـذي إن ((كل كتابة التخرج عـن أن تكـون بوجـه مـن الوجـوه تشخیصـًا، أ

تنطلق منه.. إن األدب هو مالمسة مجازیة لمجریات الواقع وقضـایاه، تـتم برفـق وایحـاء. لـذا كـان 

لزامًا، بعد أن یستوي النص معنى.. أن یرصد القارئ معنى للمعنى الذي أثبته في لحظة التأویـل، 

ون البحث عن المقصد هو على حد عبارة الجرجاني. ان لحظة الفهم توغل في مطاوي النص، یك

األساس فیه. وهذا المقصد الیتبیَّنـه القـارئ إال بـاحالل الـنص فـي سـیاقه التـاریخي. فكأنمـا المعنـى 

المتوصل إلیه بالتأویل، التفك مغالقه إال برصد داللة تاریخیة له وٕاال یكن ذلـك، بقـي المعنـى عنـد 

.)٢٥(أبَّى علــى االنــدراج الظرفــي))مســتوى اإلدراك الفنــي المجــازي، واستعصــى علــى التنســیب، فتــ

وظل محصورًا فـي نطـاق البنیـة النصـیة، لكـن ((مـادام العمـل األدبـي تعبیـرًا عـن تجربـة معینـة مـر 

بها فالیمكن التغافل عن المناخ الثقافي العقلي والحضاري والنفسي واالجتماعي الذي تم فیه انتاج 

ـــر الفنـــي المكتـــوب فهـــذه كلهـــا امـــور مـــن شـــأنه ـــك األث ا ان تزیـــد قـــدرة القـــارئ علـــى فهـــم مـــایقرأ ذل

)٢٦(واالستمتاع به فالنص یستمد قوته من القارئ))

ولذلك فإن وضع هذا النص في إطار ظرفه التاریخي، سیبّین لنا بأنه نـاتج مجـازي معبـر 

عن بنیة عراقیة اجتماعیة واقعیة مكوناتها هي حصیلة حرب واسعة مـدمرة (حـرب الخلـیج الثانیـة) 

شامل (عاصفة همجیة) ظل بأزماته المستمرة والمتكررة یؤذي تلك البنیة ویعمـل بقصـدیة وحصار

فارضــیه مــن الــداخل ومــن الخــارج علــى تغییــر الكثیــر مــن ثوابتهــا المعنویــة والمادیــة فــي مســتویات 

الحیاة كافة ویعمل على مسخ عناصرها وتشویه العالقات فیما بینها وخلق فجوة واسعة/ عزلة بین 

ت هذه البنیة لیسهل تحطیمها، عزلة بین مسار اتجاهاتها الفكریة والثقافیة والروحیة والعلمیة مكونا

وأصحابها وبین مسار اتجاهاتها المادیة التي استفحلت على حساب االتجاهات االولى.

لكــن الــنص وان هیمنــت علیــه مســحة تشــاؤم بشــأن الوصــول لنهایــة حاســمة تقضــي علــى 

مجــرد كتابتــه (الــنص نفســه) هــي اولــى بشــارات العافیــة فــي ذلــك الواقــع مسلســل العواصــف، إال ان 

بــــالرغم مــــن الظــــروف –المتــــأزم، ألن ذلــــك یعنــــي أن الشــــعر أحــــد أبــــرز مكونــــات البنیــــة الثقافیــــة 

مــــایزال حیـــًا مستعصــــیًا علـــى أهــــداف العاصـــفة/ الــــدمار/ الحـــرب/ الحصــــار، ومــــایزال -الصـــعبة
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ي من خالل المعرفة التي یقدمها والتي هـي عـدو الجهـل الشاعر من خالله یمارس دوره في التحد

ولید العاصفة.. الهمجیة.

قصیدة: شجر الرمان
د. بشرى البستاني

العاصفة الهمجیْة 

كنست كلَّ شوارع بیتي

وتثنت كغصون البانِ 

انعطفت نحو البستانِ 

وغابت في أشجار الّرماْن..

في أشجار الرماْن..

تختبئ الغزالُن العسلیةُ 

والغرباْن..

في زهر الرمان

تخبُئ حوریات الفجر أناملها

وتشیُع بهاًء في الكون

في شجر الرمان

اختبأت أسراُب طیور الجنَّة

غنَّت،

بكت الحوریاتُ 

انتحرت أسراب الظبي،

تحرك جذر البركانْ 

في شجر الرمانِ 

رأیت األسوار تمّد حبائلها

بین األغصانْ 

رأیت الصبیان یرشون النار

ى خیِل الفرسانعل

رأیت الرجل األعمى،

یخلع عیني سیدة القلب

رأیت امرأة تنزع حبل ورید
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حبیب الروح،

رأیُت الجبُل الباذخ، یبكي

والعاصفة الهوجاء

تسّرح شعَر اللیل

ورأیت سماءً 

تنزل عند النبع

وتغسل وجنتها

ونجومًا تهبُط من عرش الكلمة

تبحث عن سر الفعلْ 

النیرانُ تطفح في زهر الرمانِ 

وتولد عاصفة أخرى،..

في زهر الرمان

اختبأ القاتلُ 

)٢٧(والمقتوْل..
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:الھوامش
  .١٥التشكیل والتأویل: د. عبد القادر الرباعي/ ص-جمالیات المعنى الشعري)١(

ــذة التلقــي: محمــد راتــب الحــالق/ مجلــة الموقــف األدبــي)٢( / ٣٢٩ســوریا/ ع-ممانعــة الــنص.. ل

  .  ٣٩/ ص١٩٩٨سنة 

ســتقبال نظریــة التلقــي علــى النقــد العربــي الحــدیث: د. اســماعیل علــوي اســماعیل، مجلــة أثــر ا)٣(

  . ٣٠،ص١٩٩٨، سنة ٤األقالم، عدد 

  .٦٩/ ص٢٠٠٠/ سنة ٦٤األردن/ ع-في نظریة القراءة والتلقي: عواد علي/ مجلة عمان)٤(

، ســــــنة ٤نظریــــــة التلقــــــي والنقــــــد العربــــــي الحــــــدیث:د. غســــــان الســــــید، مجلــــــة األقــــــالم، عــــــدد )٥(

  .٢١،ص١٩٩٨

  .١٨م.ن ،ص)٦(

  .٢١٥نظریة التلقي: روبرت هولب، ترجمة: د. عز الدین اسماعیل/ ص)٧(

  .١٨م.ن: ص)٨(

  .٢٨ینظر: أثر استقبال نظریة التلقي على النقد العربي الحدیث: ص)٩(

  .٢١نظریة التلقي والنقد العربي الحدیث: ص)١٠(

  .٣١أثر استقبال نظریة التلقي على النقد العربي الحدیث: ص)١١(

-٧قي من بنیـة الـنص الـى بنیـة الفهـم: د. بشـرى موسـى صـالح، مجلـة األقـالم، عجمالیة التل)١٢(

  .٢٣، ص١٩٩٧، سنة ٩-٨

  .١٦٣القصیدة والنص المضاد:د. عبد اهللا الغذامي، ص)١٣(

مفهــــوم المرجعیــــة وٕاشــــكالیة التأویــــل فــــي تحلیــــل الخطــــاب األدبــــي:د. محمــــد خرمــــاش، مجلــــة )١٤(

  .٣٩، ص١٩٩٧، سنة ٩الموقف الثقافي، عدد 

  .٣٤لتأویل: د. مصطفى ناصف/ صنظریة ا)١٥(

، ١٩٩٨، ســــنة ٤التلقــــي والتأویــــل (مــــدخل نظــــري): محمــــد بــــن عیــــاد، مجلــــة األقــــالم، عــــدد )١٦(

  .  ١٥ص

  .٥٠د. سعد البازعي/ ص-دلیل الناقد األدبي: د. میجان الرویلي)١٧(

-نقد استجابة القارئ من الشكالنیة الى مابعد البنیویة: جین ب.تومبكنز ترجمة: حسن ناظم)١٨(

  .١٢٥حاكم/ ص علي

  .٣٧-٣٦ینظر: اشكالیة القراءة وآلیات التأویل: نصر حامد ابو زید ص)١٩(

  .١٤٢البئر والعسل: حاتم الصكر، ص)٢٠(

  .١٣٧م.ن: ص)٢١(

  .٣٢دیوان خلیل حاوي: ص)٢٢(
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  .١١،ص١التجرید الصریح ألحادیث الجامع الصحیح: الحسین بن المبارك،ج)٢٣(

  .٧٢،ص٦٨،ص٦٠،ص٥٥،ص٣٢أنا واألسوار: بشرى البستاني، وینظر م.ن: ص)٢٤(

  .١٤التلقي والتأویل (مدخل نظري): ص)٢٥(

/ ســنة ٥٨تــونس/ ع-الــنص المكتــوب والــنص المقــروء: علــي الظــواهري/ مجلــة الحیــاة الثقافیــة)٢٦(

٦١/ ١٩٩٠.  

  .٢٥البحر یصطاد الضفاف: بشرى البستاني، ص)٢٧(

:المصادر والمراجع
:أ. الكتب

كز الثقافي العربي، الدار البیضـاء/ إشكالیات القراءة وآلیات التأویل: نصر حامد أبو زید، المر .١

  .١٩٩٦، ٤بیروت، طـ

، ١أنا واألسوار: بشرى البسـتاني، منشـورات المركـز الثقـافي االجتمـاعي، جامعـة الموصـل، طــ.٢

١٩٧٨.  

  .١٩٩٢، ١البئر والعسل: حاتم الصكر، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، طـ.٣

  .٢٠٠٠، ١الثقافیة العامة، بغداد، طـالبحر یصطاد الضفاف: بشرى البستاني،دار الشؤون.٤

التجریـــد الصـــریح ألحادیـــث الجـــامع الصـــحیح، ابـــو العبـــاس زیـــن الـــدین الشـــهیر بالحســـین بـــن .٥

  ت.-ط، د-، د١المبارك، جـ

جمالیـــات المعنـــى الشـــعري (التشـــكیل والتأویـــل): د. عبـــد القـــادر الربـــاعي/ المؤسســـة العربیـــة .٦

  .١٩٩٩/ ١للدراسات والنشر/ بیروت/ ط

الـــدار  -د. ســـعد البـــازعي/ المركـــز الثقـــافي العربـــي-یـــل الناقـــد األدبـــي: د. میجـــان الرویلـــيدل .٧

  .٢٠٠٠/ ٢البیضاء/ ط

  .١٩٧٢، ٢دیوان خلیل حاوي: دار العودة، بیروت، طـ.٨

ـــــــــدار .٩ القصـــــــــیدة والـــــــــنص المضـــــــــاد: د. عبـــــــــد اهللا الغـــــــــذامي، المركـــــــــز الثقـــــــــافي العربـــــــــي، ال

  .١٩٩٤، ١البیضاء/بیروت، طـ

  .٢٠٠٠/ ١جدَّة/ ط-ل: د. مصطفى ناصف/ النادي األدبي الثقافينظریة التأوی.١٠

نظریــة التلقــي: روبــرت هولــب/ ترجمــة: د. عــز الــدین اســماعیل/ النــادي األدبــي الثقــافي/ .١١

  .١٩٩٤/ ١جدَّة/ ط

نقــد اســتجابة القــارئ مــن الشــكالنیة الــى مابعــد البنیویــة: جــین بــاتومبكنز/ ترجمــة: حســن .١٢

یم: د. محمــد جــواد حســن الموســوي/ المجلــس األعلــى للثقافــة/ علــي حــاكم مراجعــة وتقــد-نــاظم

  . ١٩٩٩/ ١ط
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