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الممخػص
الشاعر كاظم الحجاج أحد أبرز الشعراء الذين أنجبتيم مدينة البصرة
بعد جيل الرواد  ،يمتمك أسموبو الخاص في إنتاج قصائده  ،تعنى ىذه
الدراسة باجتالء السمات البنائية لمنص الشعري الذي أنتجو الشاعر كاظم
الحجاج  ،وقد اتخذت من ديوان ( غزالة الصبا ) شريحة نصية لمتحميل ،

ومن اهلل التوفيق.
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Abstract
The Poet Kazim Al-Hajjaj is one of the prominent poets
who were born in Basrah city after the pioneer generation. He
has his unique style in production of his poems. The present
paper attempts to shed a light on the structural features for
the poetic text which is produced by Al-Hajjaj. This paper
adopted his poems in Ghazala Al-Saba as model to investigate
the structure of his poems.
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مجمػػة دراسػات البصػرة

السنة الثانية عشرة  /العدد (ٕٗ) ٕٓٔٚ

المقدمة

إن بناء القصيدة يعد سمة مميزة لكل شاعر عن غيره ،فالبناء الشعري ىو

اليندسة التركيبية لمنص ،او بتعبير آخر ـ معمار النص  ،وىو يشتمل عمى أكثر من
عنصر من عناصر التشكيل الجمالي  ،مثل  :الشكل  ،المغة  ،االيقاع .

()1

من خالل تمك العناصر او السمات مجتمعة  ،يمتمك النص مالمحو المميزة،

ويمتمك منتج النص أو مؤلفو أسموبو الذي يميزه .

الشاعر كاظم الحجاج شاعر عراقي متعدد القدرات مابين الشعر والمسرح

والكتابة الصحفية والتاليف  ،وان منتجو الشعري عمى قدر من االتساع والتنوع ،وفي

قراءتنا ىذه سنتخذ من ديوانو (غزالة الصبا)( )2شريحة لمتحميل والمقاربة ،وسندع الحكم
لمنص نفسو  ،ولن نفرض عميو حكما مسبقا أو خارجيا  ،ذلك أن أعدل األحكام ىو

حكم النص .

ابتداء إلى أن معمار القصيدة في ىذا الديوان اتخذ شكمين أو بنائين
نشير
ً
رئيسين ىما :
 1ـ القصيدة القصيرة ( الومضات )
 2ـ القصيدة الطويمة ( المطوالت )

أوال  /القصيدة القصيرة ( الومضة )
يدرك المطمع عمى كتابات الشاعر ميمو الى االختزال والتقشف والخالصات ولعل

في ذلك تفسي ار لقمة نتاجو الشعري نسبيا  ،قياسا باالمتداد الزمني لتجربتو .

إن من األىمية بمكان االبتعاد في لغة الشعر عن الزيادات والحشو الذي ال يعود عمى
النص بجدوى جمالية  ،فالشعر الحديث ىو شعر التقشف التعبيري والعبارة الشعرية

المركزة ذات المعاني المتسعة القابمة لمقراءات المتعددة (.)3

يتجمى ىذا المنحى التعبيري المتسم بالقصر  ،وىو ما يمكن تسميتو بـ (الومضة

الشعرية) في ديوانو غ ازلة الصبا ـ موضع المقاربة ـ عبر قصائده :توحيد (ص ، )5
البصريون ( ص  ،)6تجنيس (ص  ، )7حسناء (ص ( ،)8تحرير ص  ، )9لوال (ص
 ، )11تبشير (ص  ، )11رفض (ص  ، )12ورق االربعين (ص  ، )13أمجاد (ص
 ، )14جنوبيون (ص  ،)15زوار ( ص  ،) 16مراىقة (ص  ، ) 17كاريكاتير شرقي
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استطالعيت ،نضج (ص ،)25أجزاء المرآة ص  ، )26التماثيل
دراست آدم وحواء (ص )24
(ص ، )23
(ص  ، )41آثار ص  ، 44لون (ص  ،)45أعمار (ص  ، )51تعكير (ص ، )52

نقد ذاتي ( ، )53عارضة ازياء ( ص  ، )54شفافية ( ص  ، ) 55غرق ( ، ) 56

سكيتش ( ص  ، ) 57نجوم ( ص . ) 58

فيي تمثل النمط االكثر ىيمنة عمى الفضاء البصري لممجموعة  ،أو المظير

المعماري لمقصيدة .

وبين الومضات والمطوالت التي سنقف لدييا ثمة عدد قميل من القصائد التي ال

يمكن وصفيا بالومضة النيا أطول من الومضة ،كما ال يمكن أن نعدىا من المطوالت
ألنيا أقصر من المطوالت بكثير  ،كما في قصائده  :الفجر (ص  ،) 18شجرة األقزام

( ص ، )21الممثل (ص ، )42فيو بقصائده الثالث النمط االقل انتشا ار في المجموعة
 ،ولم يشكل سمة أسموبية لمبناء كالومضات والمطوالت  ،لذلك سيتنحى البحث عن

معالجتيا طمباً لمتركيز عمى األنماط البنائية المييمنة .
 بناء الومضة :

وىي ضرب من الكتابة الشعرية يتراوح امتدادىا ما بين الكممتين والبضعة كممات،

تتسم بالتقشف المفظي الشديد الذي يمنحيا صفة الكثافة ،غير أنيا تعوض عن ضآلة ما

تشغمو من البياض الورقي الطباعي بسعة الداللة ،أي بما تحيل عميو من صورة ومعنى

ومحمول قابل لمتأويل وتعدد القراءات .

فالومضة التي يمكن أن تكتب بالشكل التفعيمي أو النثري وحتى بشعر الشطرين

تبدو في نظرنا امتداداً طبيعيا لما اطمق عميو قدماؤنا تسمية المقطعة أو النتفة ،التي
يتجمى فييما شعرية البيت الواحد والبيتين وما الى ذلك إلنتاج نص متوحد عضويا

وفاعل دالليا وجماليا .

نمحظ أن أغمب عناوين ومضات الشاعر الحجاج في "غزالة الصبا" التزيد ىي

االخرى عنكممة واحدة ايضا .

ترتكز قصيدة الومضة عند الشاعر عمى المفارقة  ،أي الجمع بين أمرين ال صمة

بينيما ظاىريا ،غير أن الشاعر يفاجئ قارئو بتشكل ىذه الصمة ووجودىا محدثا ـ أو

ساعيا إلى ـ إحداث الصدمة أو الدىشة عند المتمقي .
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السنة الثانية عشرة  /العدد (ٕٗ) ٕٓٔٚ

إن كتابة الومضة ليست أم ار متاحا أو سيال لكل الشعراء  ،فقمة منيم من يستطيع أن

يحقق لممتمقي ىذه الدىشةالناجمة عن اكتشافو لممفارقة ـ الصمة الخفية بين أمرين
استدعاىما الشاعر في نصو  ،تمك الصمة أو الصورة أو الداللة التي أعانو الشاعر

عمى إكماليا أو اكتشافيا ،مثال في قصيدتو ( توحيد ) :
يا قريتنا :

لمي أبناءؾ

أيا ما كانوا ..

أو في أي مكاف
يا قريتنا :

مجد الرمانة ..

حب الرماف

(ٗ)

نجد أن اكتمال تمقي النص مرتين بقدرة المتمقي عمى الجمع بين المفاتيح المفظية
أو القرائن التي وضعيا الشاعر لفيم النص  ،وىي  :العنوان ( توحيد )  ،الصورة (

الوطن  /الرمانة ) الداللة ( الشعب المتوحد ) :

استدعى الشاعر عنوان النص ( توحيد ) من المتن الديني  ،غير أنو أدخل عمى

داللتو قد ار من االضافة أو االنزياح  ،يدركو المتمقي في نياية النص حين يكتشف أن

التوحيد الذي يعنيو الشاعر ىنا ىو وحدة الوطن  ،أي أنو يجعل من الوطن مرتك از
لتجمع وتالقي كل أبنائو عبر صورتو المزدوجة ( الوطن/الرمانة ) عمى اختالف

أمزجتيم ومناشئيم وبيئاتيم  ،كما يجمع التوحيد االنسانية عمى معبود أومقدس واحد ،

وبين العنوان المخاتل واكتمال الداللة في نياية الومضة جاء الشاعر بصورة الرمانة
لجعميا معادال صوريا ليذه الفكرة التي ارتسمت في مخيالو االبداعي ،جاعال من حبات

الرمان معادال في الداللة ألبناء الوطن الواحد  ،ومن الرمانة معادال لألرض أو الوطن
 ،فبغير حب الرمان ال قيمة لمرمانة  ،ألنيا تستمد قيمتيا الجمالية من توحد محتواىا ،

بقدر ما يستمد محتواىا الحماية منيا .

ومن خالل تفاعل ىذه المعطيات الثالث لمومضة ( العنوان ،الصورة ،الداللة)

يكتمل التمقي ويستشعر المتمقي النشوة الجمالية الكامنة في بناء النص .
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استطالعيت ( نضج ) :
نجده في ومضتو األخرى
ومثل ذلك
دراست

إني فتى كالبرتقالة

ناضج
ٌ
والبرتقالة ال تخاؼ

لكنما ..

يصفر وجو البرتقالة

كمما قرب القطاؼ .

(٘)

فال صمة ظاىرة بين البرتقالة والشجاعة أو الجرأة أو النضج الفكري ،غير أن

الشاعر نجح كما نظن في استدراج القارئ لمبحث عن مسوغات ىذا الجمع بين ىذين
األمرين غير المتشابيين ،ليكتشف أن الشاعر أراد التعبير عن اكتمال النضج العقمي

في مقابل التقيقر الحيوي والوىن الجسدي عبر الصورة المزدوجة ( الرجل الناضج/
البرتقالة الناضجة ) برىانا عمى ذلك  ،لحالوة مكنونيا الجمالي عمى الرغم من شحوب

مظيرىا الموني .

ومن خالل ما أشرنا إليو من ىيمنة بنية المفردة الواحدة عمى عناوين ومضات

الشاعر يمكننا تمييز سمة إضافية لمعنونة في قصيدة الومضة لدى الشاعر ىي سمة

الميل إلى جعل النص أشبو بالتعريف أو الحد لمفيوم أو أمر مختزل في العنوان ،

فيمكن تسمية ىذا النمط من الومضات بالتعريفات الشعرية التي تتحرر من القيد

المنطقي المفترض لمتعريفات والحدود  ،لتزيحيا إلى منطقة الشعر والفكرة الحرة  ،فمن
بنية التعريفات في الومضات قولو في ومضة ( البصريون) :

نحف مف نطفئ الشعر

حيف نناـ

ونؤرؽ مصباحنا لمضيوؼ

()ٙ

فالومضة التي أوقدىا الشاعر ىي بمثابة تعريفو الخاص عبر الشعر لمبصريين الذين

ينتمي إلييم  ،وكأنو يجيب سائال مفترضا  ،يسأل ( من ىم البصريون ) ؟ أو ما ىي
البصرة ؟
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فييا :

السنة الثانية عشرة  /العدد (ٕٗ) ٕٓٔٚ

من أمثمة ىذه اإلفادة الشعرية من مفيوم التعريف قصيدتو ( تجنيس) التي يقول

أجمؿ موت لمسكر ..
في أقداح الشاي

وليذا ..

ما أحمى ذوباف الشعراء !

()ٚ

فقد اختار الشاعر مفردة نقدية بحتة ىي (تجنيس) تنتمي إلى المغة العممية ألداء

ميمة شعرية  ،ثم بين لنا عبر الومضة إيضاحا شعريا لعنوانيا يتمثل في رغبتو في

إدىاش قارئو مرة أخرى بجمعو بين أمرين ال يبدوان متقاربين وىما المصطمح النقدي
(تجنيس) وشرحو الجمالي عبر ومضة الشاعر  ،فيو يتحدث عن تصنيف نوعي أو
تعريف شعري لمشعراء عمى وفق منظوره الذي يميزىم عن سواىم بقدرتيم عمى الذوبان
في نصوصيم عبر استحضاره عنصرين حسيين يشتغالن بقوة في حيز الداللة الحسية

عبر اشتغاالت حاسة الذوق في كل من (السكر) و (الشاي) فضال عن االيحاء
بالحركة الدورانية الراقصة التي عبر عنيا الشاعر بالذوبان .
 ثانيا  /المطوالت
وىي قصائد تتسم باالمتداد واالتساع  ،فيي تمأل حي از كبي ار من الفضاء البصري
لممجموعة .

إن الداللة التي يسعى الشاعر إلى بثيا من خالل نصو ال تكتمل اال باكتمال

النص  ،فيي نصوص تعتمد بنية الفقرات او الحمقات المتسمسمة التي تشكل بمجموعيا

نصا  ،وليس كال منيا عمى انفراد  ،وىذا النمط البنائي يتجمى في قصائده :سيناريو
موت جندي في أرض أخرى (ص  ، )27عبور غزة (ص ، )37مساء داخمي قصيدة

سيناريو (ص  ، )46لقاء إذاعي مع العريف المتقاعد حطاب ( ص  ، ) 61غزالة

الصبا ( ص  ، )69من ألواح الشاعر السومري أنا ىو (ص  ، )74قصة شعرية ـ
حكاية العبد آدم وعين الغزال (ص . )83
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استطالعيت :
المطوالت في غزالة الصبا
 بناء
دراست

لم يكن كاظم الحجاج في غزالة الصبا شاعر ومضة فحسب  ،بل أظير في عدد

من المطوالت ميمو أحيانا إلى االسترسال واالنبساط في مساحة القصيدة .

إن الجممة الشعرية المكثفة التي أشرنا إلييا في قصائد الومضة عنده لم تغب عن

مطوالتو  ،ولكن ليس بطريقة الومضة الواحدة  ،وانما بالبنية البانورامية المتمثمة في
سالسل الومضات أو الومضات المتتالية المتوحدة عضويا ألداء داللة كمية تكتمل

باكتمال القصيدة المطولة .

ىذا التسمسل المتتابع لمجمل أو الفقرات الشعرية المكثفة اعتمده الشاعر لبنة لبناء

جدارياتو ومطوالتو في غزالة الصبا .

فمن ذلك مطولتو ( سيناريو موت جندي في أرض أخرى)،حيث قسميا الشاعر

إلى لقطات ،الشك أن المخيال المسرحي كان حاض ار بقوة في مخيمة الشاعر .

فبعد التسمسل ( )1وضع الشاعر عنوانا ثانويا ىو ( لقطة أولى ) ثم رسم مشيد اليزيمة
ليستدرجنا إلى فضاء الحرب مباشرة  ،الحرب التي يريد إدانتيا عبر مطولتو ىذه :

خوذ خمفتيا ىزيمة جيش الغزاة
خوذ لمجنود المشاة
يرتبيا نسؽ صارـ

وتقود تقدميا سمحفاة

()8

ان الخوذ قرينة تحيل عمى الحرب بوصفيا ـ اي الخوذ ـ جزءاً من عدة الجند ،

نالحظ أن الجندي الذي يتحدث عنو الشاعر ىو جندي مجيول  ،قتمو جيش الغزاة  ،لم

يحدد الشاعر ىوية مكانية ليذا الجندي المقتول الذي تحيل عميو خوذتو ،ولم يحدد ىوية
الغزاة  ،فيو راء محايد غير منضو تحت ميل او عصبية  ،يدين بدين االنسان واليو

ينتمي ،كما لم يخبرنا ابتداء بكونو ضمن القتمى  ،فربما القى خوذتو وفر من المعركة أو

أسر ،غير أن التسمسل التصاعدي لمقطات النص سيعيننا بوصفنا متمقين عمى توقع
مصير الجندي صاحب الخوذة  ،وفي ذلك كمو إدانة لمحرب وعدم تشف بانتصار ،ألن

الحرب كميا ىزيمة لالنسانية ميما تحقق فييا من انتصار ألحد  ،وىو أمر سيتجمى لنا
أيضا في نياية النص .
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في المقطات األخرى لن يذكر الشاعر مفردة ( لقطة) وانما سيكتفي بالتراتب

العددي  ، 2،3،4( :الخ  )..فقد اكتفى بتحفيز مخيمة المتمقي مشيديا وترك اشتغاالت
الفضاء المسرحي لمبناء تتداعى وتتكامل دالليا من خالل حدس المتمقي .

سينتقل بنا الشاعر من مشيد المعركة إلى مشيد مغاير تماما ىو مشيد ( مطبخ

منزلي ) لكن ثمة صمة معمقة بين المشيدين المتغايرين تتجمى لممتقي عبر عبارة ( أم
الجندي ) حين يقول الشاعر :
في مطبخيا ..

تتشاءـ أـ الجندي الغائب

مف كرسي فارغ

واناء خاؿ مف أي طعاـ

فتيرب دمعتيا عف عيف أبيو واخوتو

()9

فثمة عنصر غائب عن مائدة األسرة  /األمومة ىو االبن مجيول المصير

صاحب إحدى تمك الخوذ مجيولة المالك التي طالعنا بيا مشيد اليزيمة االفتتاحي
لمقصيدة .

يسير المقطعان او المقطتان الثالثة والرابعة في ىذه الثنائية الفجائعية (الجندي في

الحرب/الجندي في ذاكرة األم البيت )  ،حتى المقطة الخامسة حين يعود الشاعر الى

فضاء الحرب كاشفا عن مصير ىذا الجندي /االبن الغائب :
حيف يموت الجندي غريبا
في ارض أخرى

قد يحسد قاتمو

()11

الموعود بموت ال غربة فيو

في المقطة التي بعدىا (رقم  )6يخرج الشاعر ثانية بالمتمقي من فضاء الحرب
الى فضاء البيت ليعمق إحساس المتمقي بمأساة األم التي تعبر عن مأساة اإلنسانية :
تيئ غرفتو كؿ يوـ

وتبدؿ صمت الستائر
ٖ٘ٔ

بناء القصيدة في شعر كاظـ الحجاج ديواف ( غزالة الصبا ) أنموذجاً

دراستوتناـ دقائؽ
تفتح شباكو
استطالعيت

فوؽ وسادتو لتشـ  ..تالمس خديو
(ٔٔ)

قطعٌ سريع ػ
االم التي نظن انيا ترمز الى االرض او الوطن تدل افعاليا التي اختارىا الشاعر
ليا في لقطتو الشعرية عمى التحاميا بأبنائيا وألميا لفقدىم  ،وقد أظير الشاعرىذه

الصمة المشيمية  /حس التالحم بين االرض االم وابنائيا مجيولي المصير عمى احسن

وجو حين عبر عنو برمزية السموك االمومي تجاه االبن الغائب  /الجندي المقتول في

ارض غريبة .

وعبر  15لقطة من ىذا السيناريو  /القصيدة أتيح لمشاعر االنتقال بمتمقيو بين

فضاءات الحياة المختمفة :

ـ الحرب ( المقطة  ، )1ـ البيت ( ، )2الجامعة ( ، )3البيت مرة أخرى ( ،)4الحرب

( ، )5غرفة نوم الجندي ( ، ) 6الحرب (  ، ) 8 ، 7الحب (  ،) 11 ، 9معرض

أسمحة ( ، )11البيت (  ، ) 12الجامعة مرة أخرى ( ، )13االغنية ( ،)14الفتة النعي
(  ، ) 15الحب ( . ) 16

إن بنية المقطات أو المشاىد قد أتاحت لمشاعر التعبير عبر مساحة واسعة من

االفكار واليواجس االنسانية النابعة من رفضو لمحرب وويالتيا وتماىيو مع آالم وويالت

البشر حين يعمقون في أتون الحروب .

وعمى الرغم من أنو بدأ قصيدتو بمشيد من فضاء المعركة تتناثر فيو خوذ الجند

الميزومين فإنو يختتم مطولتو بمشيد شديد االنتماء الى الحياة ىو مشيد الوالدة الذي
يعمن من خاللو انتصار إرادة الحياة  /السالم  ،دائما عمى إرادة الموت  /الحروب /

الكراىية حين يقول :
ما يدعى نص ار

في كؿ حروب التاريخ

ال يعدؿ نصر األـ

تحدؽ في المولود الخارج توا

()12

ٖٔٙ
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إن بنية السيناريو أو المشاىد المتتابعة تكاد تكون سمة بنائية مييمنة عمى

القصيدة المطولة في غزالة الصبا كما في مطوالتو االخرى  :عبور غزة ص ، 27
مساء داخمي ـ قصيدة سيناريو ص  ، 46غزالة الصبا ص . 69

وربما استبدل الشاعر بنية المقطات أو المشاىد أو البانوراما التصويرية ببنية

السؤال والجواب  ،كما في قصيدتو ( لقاء إذاعي مع العريف المتقاعد حطاب ص

 ، ) 61أو بنية المونولوج الداخمي كما في مطولتو ( من ألواح الشاعر السومري أنا ىو

ص ، ) 74وفي كل ذلك يقترب الشاعربمطوالتو من بنية القص أي أنيا نصوص
شعرية ذات طابع سردي حكائي قصدي ،يعتمد المشاىد والمقطات تارة والحوار (السؤال
والجواب ) تارة  ،والمونولج الداخمي تارى أخرى  ،وتصل مطوالت غزالة الصبا إلى

أوضح تجميات ىذا الطابع السردي في النص الشعري في خاتمة قصائد المجموعة
التي عنونيا الشاعر عنوانا سرديا بار از جعمو عنوانيا الرئيس وىو (قصة شعرية) جاعال
من عنوانيا االصمي المفترض عنوانا ثانويا يأتي بعد العنوان التجنيسي السابق وىو (

حكاية العبد آدم وعين الغزال ) .

يعد أحد الدارسين البناء السردي لمنص الشعري (( من أنضج مراحل التطور في

البناء الشعري  ..إذ يحتاج تحقيق حالة من التوازن بين الوعي الفني والفكري في

شخصية الشاعر اإلبداعية ))( ،)13وىو بناء يعتمد عمى (عمق مخيمة الشاعر

واتساعيا) (.)14
 ثالثا :

 سمات بنائية أخرى لقصائد غزالة الصبا :

ٔ ػ المغة :

لكل شاعر ثمة سموك لغوي  ،بمعنى نمط من االنتقاء المغوي من متن المغة،

يمنحو ضربا من التمايز أو الخصوصية االسموبية  ،فالمغة (( من اىم وسائل التعبير
وأخطرىا عمى صعيد تركز الداللة في الفن الشعري ،فيي الوسيمة العضوية التي
تحتضن الوسائل التعبيرية االخرى  ..وبوساطتيا تنتقل الرسالة الشعرية من الشاعر إلى

المتمقي))

()15

.
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بالميل الى استدعاء المتن اليومي المعيش لمغة  ،مفردات
اتسمت لغة المجموعة
استطالعيت
دراست

حية ذات ايحاء قوي تستمده من تغمغميا في التفاصيل البسيطة لميوميات  ،ففي ومضتو
تجنيس ( ص  ) 7استدعى الشاعر مفردات مثل ( سكر  ،شاي  ،ذوبان ) لتحقيق
المعادلة بين ارتشاف الشعر الجميل وارتشاف الشاي  ،مفيدا من االحالة الحسية القوية

ليذه المفردات البسيطة عمى حاسة الذوق :

أجمؿ موت لمسكر
في أقداح الشاي

وليذا ..

ما أحمى ذوباف الشعراء

()16

وفي ومضتو (حسناء) استدعى مفردات ( زغب الخدين ،بخار ،مسموق) لمتعبير عن
نعومة بشرة تمك الحسناء التي ترصدىا ومضتو :

كاف زغب خدييا
مثؿ بخار

يتطاير

مف ضو ٍء مسموؽ !

()17

ال يخفى أن الشاعر استبدل عبارة بيض مسموق بعبارة ضوء مسموق لإلفادة من
اإليحاء الممسي والموني الكامن في مفردات( بخار) ( ،مسموق) فمممس البيض المسموق
ولونو االبيض رشحو لدى الشاعر لالستدعاء الى النص وااللتحاق بمفرداتو.
إن المفردات ذات االيحاء العالي بمعطيات الحواس

كثيرة االنتشار في

المجموعة ،نحو ( خبز ،ساخنين ،التفاح الناضج ،الحامض ،مناديل حرير ،تتورد،

رائحة الحبر ،اليابس  ،لونو الداكن  ...الخ )  ،وىي تمد النص بقيم جمالية عبر
استثارة المخيمة الشمية والذوقية والممسية والبصرية بفاعمية االيحاء  ،وىي الى ذلك من

السمات االسموبية لمغة الشعر الحديث لدى عدد من الشعراء العرب مثل السياب

ودرويش ونزار والنواب وغيرىم ( .) 18

ٖٔٛ
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لنقل ان الشاعر يستدعي لكل نص ما يناسبو من مفردات الحياة  ،غير أن

الطابع العام في انتقاءاتو ليذه المفردات والعبارات ىو توخي انتمائيا الى االستخدام
المعاصر لمغة  ،ولذلك تنتشر في غزالة الصبا ظواىر لغوية مثل
 استدعاء االرقاـ :

ىذا المولود عمى رقبتي منذ ٕٜٗٔ

...

أعطوه اسما جديدا 1753

() ٜٔ

()21

ويفسر لنا الشاعر داللة ىذا الرقم عبر ىامش في ختام النص يقول فيو ( رقم
اليوية التقاعدية لمشاعر )

()21

 استخداـ عالمات الترقيمواشتغاالت الفضاء الطباعي لمورقة :

ويدعوىا بعض الدارسين بـ ( المقومات المرئية ) ( ،)22فيي عالمات موازية

لمعالمات المغوية تتشارك معيا النسيج السيميائي لمنص النتاج الدالالت واالبنية ،
تحمل ـ باالضافة الى بعدىا الطباعي الجمالي ـ بعدا دالليا عبر ما يقترن بو كل منيا

من مفيوم محدد يحيل عميو ارتسامو البصري يمتزج مع العالمات المغوية لمنص ويدخل
قد ار من االضافة والتعديل عمى محموالتيا  ،كما في قول الشاعر :
خرجنا مف تنانير أمياتنا ػ ساخنيف ػ
(ٖٕ )
ألجؿ أف نميؽ  ..بفـ الحياة !
.....
نبكي ػ يقوؿ والدي ػ لنستريح
فالشرؽ دمعتاف :
(ٕٗ)
لمحسيف ػ يابني ػ والمسيح !
....
أحف ْظ دور " السمطاف العادؿ "
ىا ..ىا  ( ..في سري طبعا)..
(ٕ٘)
سمطاف عادؿ !
ٌ
...
ٖٜٔ
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عبر الحد الفاصؿ
إف ذبابا
استطالعيت
دراست
بيف الدولة ( ط ) والدولة ( ز )

ػ ال تحاوؿ لصؽ الحرفيف ػ
وصورتو الجامعية

وىو .............ىناؾ

()26

()27

.............

سمؾ ذاكرٍة مبيـ مثؿ خط المدار
طرفاه  ........بعيداف

()28

 استدعاء المفردة االجنبية :
يستدعي الشاعر أحيانا مفردات أجنبية ( انكميزية تحديداً ) عمى نحو قصدي ،

ألداء ميمة بنائية داللية  ،فيي ال ترد لديو اعتباطا أو عمى نحو مجاني استعراضي ،

كما في قولو :

فقد أطمقوا عمييـ

 Niggersأي النايجرييف

واهلل أعمـ !

()29

فقد اضطمعت مفردة  Niggersبوظيفة مركزية النتاج الداللة  ،ذلك أن اكتمال

تمقي الخطاب ىنا مرتين بوعي المتمقي لداللة ىذه المفردة في تمك المجتمعات

العنصرية التي ولدت بين ظيرانييا.

ومن ىذا القبيل ايضا مفردة  Summerفي قولو :

سومر قد تعني أرض السمر

فالصيؼ يذكر كؿ الدنيا ببالدي

وليذا  ..صيؼ االوربييف summer
فتبصر يا أناىو

()31

ٓٗٔ
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 نحت واستدعاء المفردات ذات المحموؿ التجنيسي والنقدي :
اكثر أمثمة ذلك تتجمى لممتمقي في عناوين قصائده  ،نحو :

( مساء ػ داخمي )ـ قصيدة سيناريو
.....

نقد ذاتي

....

سكيتش

()31

()32

()33

....

لقاء إذاعي مع العريؼ المتقاعد حطاب

....

مف ألواح الشاعر السومري (أنا ىو)

(ٖٗ)

(ٖ٘)

.....

قصة شعرية

حكاية العبد آدـ وعيف الغزاؿ

()ٖٙ

البصري
نالحظ أن السمات المذكورة لمغة المجموعة تمنح معمار النص فضاءه
َ

المميز فضال عن اشتغاليا المغوي االصمي  ،فاالستعانة بعالمات الترقيم المختمفة مممح
اسموبي غير منفصم عن لغة النص النيا تؤدي ميمة تعبيرية ،كما تعين المتمقي عمى
فيم أفضل لما يريد الشاعر قولو من خالل جممو الشعرية ،ألن لكل عالمة منيا داللة
محددة ،تمتزج مع داللة العبارة الشعرية فتعين المتمقي عمى فيم أفضل لمخطاب .

ٕ ػ االيقاع :

تعد نظرية األدب العمل الفني أو األدبي (( سمسمة من األصوات ينبعث عنيا

المعنى ))( ،)37وىي التنفصم عن النغمة العامة لمعنى القصيدة (.)38

يمثل االيقاع مرتك از صوتيا ميما في البناء الشعري ،وىو أحد مواطن التمايز االسموبي
بين الشعراء  ،فمكل شاعر ميولو واختياراتو اإليقاعية .

ال نجد أية نص من شعر الشطرين في (غزالة الصبا)  ،لكن ثمة في المجموعة ثالثة

أنماط من التشكيل حين نتخذ من االيقاع معيا اًر لمتصنيف (:)39
ٔٗٔ

بناء القصيدة في شعر كاظـ الحجاج ديواف ( غزالة الصبا ) أنموذجاً

التفعيمي :
أ ػ اإليقاع
استطالعيت
دراست

تتسم أمثمة ىذا الضرب باحتفائيا باإليقاع المستمد من التفعيمة بوصفيا بنية  ،ال

بالنمط العددي الذي يتجمى في شعر الشطرين الذي خمت منو المجموعة وانما بالنمط
الالعددي أو الحر  ،واإليقاعات التي استخدميا الشاعر في المجموعة ىي :

ػ إيقاع المتدارؾ :

كما في ومضتو ( نقد ذاتي ) :

إني

رج ٌؿ
يخجؿ
مني

(ٓٗ )

وىو ما نجده كذلك في ( توحيد  ،) 5البصريون  ، 6تجنيس  ،7تحرير  ،9لوال
 11وغيرىا من النصوص .

ػ إيقاع الكامؿ :

كما في ( ورق االربعين ) :
تساقط األياـ فوؽ العمر
ّ
يا ورؽ السنيف

كف مرة شج ار شجاعا
واتحد ضد الخريؼ

(ٔٗ)

ػ إيقاع الرجز :

في نص واحد ىو ( زوار  ،ص . ) 16 :

ػ ايقاع الرمؿ :

في نص واحد ىو ( آثار  ،ص . ) 44 :

ب ػ المزج بيف التفعيمة والشعر غير االيقاعي  /النثري :
وىي سمة بنائية نجدىا في مطوالت المجموعة  ،حيث نجد مفصال من القصيدة يعتمد

ايقاع التفعيمة ومفصال آخر في القصيدة نفسيا يخمو من االيقاع  ،فالخطاب ـ كما عبر

د .حسن ناظم ـ (( يمكن أن يبقى شعريا مع عدم المحافظة عمى الوزن))( ،)42ذلك أن
ٕٗٔ
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(( الحدود مائعة بين الشعر والنثر  ،ومحاولة العثور عمى تمييز موضوعي بينيما

تنطوي عمى مصادرات كثيرة  ،السيما ونحن نشيد ظيور تيارات شعرية كرست ميوعة

الحدود بينيما بتخفيفيا من القيود الوزنية والقوافي أو بإلغائيما))(.)43

ففي المقطع االول من قصيدتو ( حكاية العبد آدم وعين الغزال ) نجد طرفة

يسندىا الشاعر الى زنوج امريكا تخمو تماما من االيقاع( ، )44بينما المقطع الثاني
مبني عمى تفعيمة المتدارك الصحيحة ( فاعمن ) :

شمس أفريقيا

منذ بدء الخميقة

كانت تيئ آدـ أفريقيا

(٘ٗ)

وتوزعت مقاطع القصيدة الباقية بين الخمو من االيقاع او البناء عمى االيقاع حتى
نياية القصيدة .

الظاىرة ذاتيا نجدىا في مطولتو ( من ألواح الشاعر السومري أناىو )()46

ج ػ الخمو مف االيقاع :

تخمو بعض نصوص المجموعة من االيقاع  ،فيي نثر خالص  ،ينتمي إلى
قصيدة النثر أو الشعر النثري  ،الذي يستمد فيو النص شعريتو مما تدعوه سوزان بيرنار

(( القوة المثيرة لمكممات والحد الغامض لإليحاء الذي يضاف لمحتواىا الواضح المحض

))(  ،)ٗٚوىي شعرية (( مستقمة عن الشكل المنظوم ))(  ،)48مثل قصيدتو ( رفض ) :
ارفض ...

يستطيع حتى الكرسي

أف يرفض بدينا يجمس عميو
بأف يكسر نفسو !

()49

ٖ ػ الصورة الشعرية :

ٖٗٔ

بناء القصيدة في شعر كاظـ الحجاج ديواف ( غزالة الصبا ) أنموذجاً

استطالعيتاستو القيمة ( الصورة في القصيدة العراقية الحديثة ـ
دراستد .عناد غزوان في در
يرى

استقراء نقدي )أن استيعاب التجربة الشعرية يعتمد عمى قدرة الصورة أو مجموعة من
الصور عمى خمق االستجابة بين فكرة التجربة ومتمقييا )

()51

.

ال نجد في المجموعة صورة شعرية بالمعنى البالغي لمصورة  ،وانما نجد نمطا

آخر ينسجم مع الطابع الحداثوي لممجموعة ىو( المشاىد)  ،فالبناء المشيدي ىو السمة
االسموبية المييمنة عمى غزالة الصبا ،والشك أن ليذه الييمنة المشيدية سببيا ،إذ أن

الشاعر نحى في أغمب نصوص المجموعة منحى كاتب السيناريو أو القاص ،فكاتب
السي ناريو ال يرسم صو ار بالغية  ،ألن الصورة البالغية تبقى عمى الورقة وال يمكن
تمثيميا اال في مخيمة المتمقي ،وأما (المشيد) الذي يرسمو كاتب السيناريو فالمراد منو
تمثيمو ،أو ىكذا يوىم الشاعر متمقيو في عناوينو المخاتمة كما بينا مسبقا ،فالروح
المنتجة لمنص ىي روح شاعرة بينما الروح المؤثثة لمنص ىي روح ساردة تمسرح

الصورة وتمشيدىا فال يمكن اقتطاع جزء منيا  ،وانما يجب تمقييا عمى نحو كمي غير
مج أز  ،إن ىذه الخمخمة لالشكال والحدود النوعية تجسد ضربا من روح االبتكار والمعب

الحر بالمغة عمى نحو إبداعي  ،وىو ما يدعوه روالن بارت بـ " الوظيفة الشعرية " التي
تكمن لديو في خمخمة البنيات المغوية  (( ،فإذا ما شيدنا خطابا مخمخل البنيات فيعني

ىذا أننا بإ ازء شعر))
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فمننظر مثال الى مشيدية الصورة في قصيدتو ( مساء داخمي ـ قصيدة سيناريو)
تنبني فكرة القصيدة عمى ثيمة (العزلة والموت المفاجئ)  ،وىي تتضمن عددا من
التفاصيل التي اليؤدي أي منيا داللة بغير توحيده موضوعيا مع بقية التفاصيل .
يرصد النص منظر رجل ميت في غرفة

 ،لكنو يقدم لممتمقي عددا من

المفاصل التي ترسم بمجموعيا مشيدا متكامال  ،وعمى المتمقي المرور بكل ىذه

المفاصل الكتشاف ما ستؤول إليو في النياية التي ستتنجمي عن  :رجل ميت ساقط
اسفل المائدة التي كان يمارس عمييا اشياء من يوميات حياتو في العزلة  :قضم تفاحة /

قراءة كتاب  /شرب كأس نبيذ  /تدخين سيجارة  ،وقد باغتو الموت وتوقفت ساعة

حياتو عند الواحدة خالل ممارستو لجانب من يومياتو العادية في الحياة  ،نجد ىذه
ٗٗٔ

مجمػػة دراسػات البصػرة

السنة الثانية عشرة  /العدد (ٕٗ) ٕٓٔٚ

الصور المكونة بمجموعيا مشيدا عبر تقسيمات الشاعر نفسو لمشيد النص بترقيمات

يرسم كل منيا جانبا من جوانب المشيد الكمي في قولو :

ػٔػ

ساعة في الجدار

تشير إلى الواحدة
وبعض الزماف

ػٕػ

زجاجة خمر عمى المائدة
قدح يمتمي نصفو بالنبيذ

وتفاحة ػ نصؼ تفاحة ػ

وكتاب

ػٖػ

ىالؿ بعيد

كالطباشير داخؿ سبورة مف ظالـ
تؤطره النافذة

ػٗػ

رماد السجائر تذروه مروحة

باستدارتيا  ..عف وعاء الرماد

ػ٘ػ

حفيؼ ثياب الستائر يكشؼ عري المساء

ػٙػ
فجأة

خنجر البرؽ يثقب بطف الغيوـ

يتفجر خزانيا ويبمؿ ثور السماء

فيطمؽ خنجره الرعد ثور السماء

ػٚػ

نفسيا الساعة الػ ( في الجدار ) ..
٘ٗٔ

بناء القصيدة في شعر كاظـ الحجاج ديواف ( غزالة الصبا ) أنموذجاً

دراستواحدة
تشير إلى ال
استطالعيت

ٍ
ونصؼ  ..وبعض الظالـ

ػٛػ

فارغ قدح المائدة

والزجاجة مقموبة في الفراغ

مثمما الجرح ينزؼ منيا النبيذ

ػٜػ

رماد السجائر تذروه مروحة

حينما تستدير

ػ ٓٔ ػ

ٍ
ساقط
عمى رجؿ
أسفؿ المائدة

ػ ٔٔ ػ

يده ىامده

ػ ٕٔ ػ

العقارب تنأى عف الثانيو

وخمس دقائؽ  ..فوؽ الكتاب

ػ ٖٔ ػ

صوت ٍ
قمب رتيب
يدؽ الزماف

عمى صورة الساعة الجامدة
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إن ىذا المنحى المشيدي في رسم الصورة سمة مميزة لمجموعة غزالة الصبا بومضاتيا

ومطوالتيا  ،حيث استبدل الشاعر بالغة التشبيو واالستعارة والكناية ببالغة المشيد

الشعري ذي الطابع السردي الممسرحوىو ما دعاه بعض الدارسين بـ (( التمثيل الذىني

لممعنى ))

اليوامش

()53

.

ٔٗٙ

مجمػػة دراسػات البصػرة

السنة الثانية عشرة  /العدد (ٕٗ) ٕٓٔٚ

(ٔ) ينظر ػ عمـ النص ػ فاف دايؾ ػ تر د .سعيد حسف بحيري ػ دار القاىرة لمكتاب  ٕٓٓٔ ،ػ ص :
. ٕٔٓ ، ٕٜٓ
(ٕ) غزالة الصبا ػ كاظـ الحجاج  ،طٕ  ،دار تموز  ،دمشؽ . ٕٓٔٔ ،
(ٖ) ينظر ػ انزياحات أخرى " نصانيات" ،محمد األسدي ،دار فضاءات لمنشر  ،عماف ،ٕٓٔٔ ،
ص  " ، ٖٓ ، ٕٜ:القدامة والحداثة "  ،محمد األسدي  ،مجمة " المنيؿ "  ،العدد ٓ ، ٘ٚنوفمبر
 /ديسمبر ٕٓٓٓ  ،ص ٗٗ .
(ٗ) غزالة الصبا  :ص ٘
(٘) نفسو  :ص ٕ٘ .
( )ٙنفسو  :ص . ٙ
( )ٚنفسو  :ص . ٚ
( )ٛنفسو  :ص . ٕٚ
( )ٜنفسو  :ص . ٕٛ
(ٓٔ) نفسو  :ص ٖٓ .
(ٔٔ)المكاف نفسو .
(ٕٔ) نفسو  :ص . ٖٙ
(ٖٔ) عضوية االداة الشعرية ػ فنية الوسائؿ وداللية الوظائؼ في القصيدة الجديدة  ،أ.د .محمد
صابر عبيد  ،كتاب الصباح الثقافي ٗٔ  ،مطابع جريدة الصباح  ،بغداد  ، ٕٓٓٛص . ٗٚ
(ٗٔ)المكاف نفسو .
(٘ٔ) ـ ف  :ص ٖ ، ٙوينظر ػ بناء السفينة ػ دراسات في النص النوابي  ،د .محمد األسدي  ،دار
الشؤوف الثقافية العامة  ،بغداد  ، ٕٜٓٓ ،ص ٖٔٔ . ٔٔٗ ،
()ٔٙغزالة الصبا  :ص . ٚ
( )ٔٚنفسو  :ص . ٛ
( )ٔٛينظر ػ بناء السفينة  ٔٛٙ :ػ  ، ٔٛٛمسالت الرمؿ ػ قراءات ورؤى في التراث والحداثة ػ د.
محمد األسدي ػ إصدارات اتحاد األدباء والكتاب العراقييف  ،دار تموز  ،دمشؽ  ، ٕٖٓٔ ،ص ٕ ٚػ
. ٚٙ
()ٜٔغزالة الصبا  :ص ٕٔ .

ٔٗٚ

بناء القصيدة في شعر كاظـ الحجاج ديواف ( غزالة الصبا ) أنموذجاً
(ٕٓ) نفسو  :ص ٔ. ٜ
استطالعيت
دراست
(ٕٔ) نفسو  :ص . ٜٙ

(ٕٕ)عالقات الحضور والغياب في شعرية النص األدبي مقاربات نقدية د .سمير الخميؿ دار
الشؤوف الثقافية بغداد  : ٕٓٓٛص . ٔٛ
(ٖٕ)غزالة الصبا  :ص ٘ٔ .
(ٕٗ) نفسو  :ص . ٔٙ
(ٕ٘) نفسو  :ص ٕٗ .
( )ٕٙنفسو  :ص ٕ. ٜ
( )ٕٚنفسو  :ص . ٛٙ ٕٛ
()ٕٛالمكاف نفسو  :ص . ٛٙ
( )ٕٜنفسو  :ص ٔ. ٛ
(ٖٓ) نفسو  :ص . ٗٙ
(ٖٔ) نفسو . ٖ٘ :
(ٕٖ) نفسو . ٘ٚ :
(ٖٖ) نفسو . ٙٔ :
(ٖٗ) نفسو . ٚٗ :
(ٖ٘) نفسو . ٖٛ :
( )ٖٙنظرية األدب  ،رينيو ويميؾ وأو ستف واريف  ،ترجمة محيي الديف صبحي  ،ط ٕ  ،المؤسسة
العربية لمدراسات والنشر  ،بيروت ٔ :ٜٔٛص ٘. ٔٙ
( )ٖٚينظر  :المكاف نفسو .
( )ٖٛينظر  ،بناء السفينة  :ص ٖٔ ػ . ٕٙ
(ٓٗ)غزالة الصبا  :ص ٖ٘ .
(ٔٗ) نفسو  :ص ٖٔ  ،وينظر  :أجزاء المرآة  ، ٕٙآدـ وحواء ٕٗ  ،نضج ٕ٘  ،مساء داخمي
 ، ٗٙلقاء إذاعي مع العريؼ المتقاعد حطاب ٔ ، ٙغزالة الصبا . ٜٙ
(ٕٗ) مفاىيـ الشعرية ػ دراسة مقارنة في االصوؿ والمنيج والمفاىيـ ،د .حسف ناظـ،ٜٜٔٗ ،
المركز الثقافي العربي  ،بيروت  ،ص ٛ٘:

ٔٗٛ

مجمػػة دراسػات البصػرة

السنة الثانية عشرة  /العدد (ٕٗ) ٕٓٔٚ

(ٖٗ) نفسو  :ص ٗٛ
(ٗٗ) ينظر غزالة الصبا  :ص ٕٛ
(٘ٗ) نفسو  :ص ٗ. ٛ
( )ٗٙنفسو  :ص ٗ. ٚ
( )ٗٚقصيدة النثر مف بودلير إلى أيامنا ترجمة د .زىير مجيد مغامس دار المأموف بغداد ٖٜٜٔ
 :ص . ٔٙ
()ٗٛالمكاف نفسو .
( )ٜٗغزالة الصبا  :ص ٕٔ  ،وينظر قصائده  :أمجاد ٗٔ  ،الفجر  ، ٔٛشجرة األقزاـ ٕٓ  ،لوف
٘ٗ  ،شفافية ٘٘  ،غرؽ  ، ٘ٙسكيتش  ، ٘ٚنجوـ . ٘ٛ
(ٓ٘) ينظر مستقبؿ الشعر وقضايا نقدية  ،د .عناد غزواف  ،دار الشؤوف الثقافية بغداد ٗ:ٜٜٔ
ص  ، ٔٔٚوالدراسة المشار الييا وردت في المصدر نفسو  :ص ٕٔٔ ػ ٗٗٔ .
(ٔ٘) مفاىيـ الشعرية ػ دراسة مقارنة في االصوؿ والمنيج والمفاىيـ ،د .حسف ناظـ،ٜٜٔٗ ،
المركز الثقافي العربي  ،بيروت  ،ص  ، ٔٓٓ ، ٜٜ :وينظر نقد وحقيقة  ،روالف بارت  ،تر منذر
عياشي  ،مركز اإلنماء الحضاري  ،بيروت  : ٜٜٔٗ ،ص ٘ٔ .
(ٕ٘) غزالة الصبا  :ص ٓ٘ .
(ٖ٘) قراءة الشعر وبناء الداللة د .شفيع السيد دار غريب  ،القاىرة  : ٕٓٓٚ ،ص ٔ، ٕٙ
وينظر حوؿ البناء المشيدي لمصورة الشعرية دراستنا الموسومة بػ " مشيد المكاف وتجميات الصورة
الشعرية " وىي أحد مباحث كتابنا " إنتاج المكاف بيف الرؤيا والبنية والداللة ػ قراءة في شعر السياب
"  ،مف إصدارات مشروعبغداد عاصمة لمثقافة العربية  ،وزارة الثقافة  : ٕٖٓٔ ،ص ٕ٘ٔ ػ ٕ٘ٙ
.

مصادر الدراسة
ٜٔٗ

بناء القصيدة في شعر كاظـ الحجاج ديواف ( غزالة الصبا ) أنموذجاً
(ٔ) إنتاج المكاف بيف الرؤيا والبنية والداللة ػ قراءة في شعر السياب  ،د .محمد األسدي ػ إصدارات

دراست استطالعيت

مشروعبغداد عاصمة لمثقافة العربية  ،وزارة الثقافة . ٕٖٓٔ ،

(ٕ)انزياحات أخرى " نصانيات " ،د .محمد األسدي  ،دار فضاءات لمنشر  ،عماف . ٕٓٔٔ ،
(ٖ) بناء السفينة ػ دراسات في النص النوابي ،د .محمد األسدي  ،دار الشؤوف الثقافية العامة،

بغداد . ٕٜٓٓ ،

(ٗ)عضوية االداة الشعرية ػ فنية الوسائؿ وداللية الوظائؼ في القصيدة الجديدة  ،أ.د .محمد
صابر عبيد  ،كتاب الصباح الثقافي ٗٔ  ،مطابع جريدة الصباح  ،بغداد . ٕٓٓٛ

(٘) عالقات الحضور والغياب في شعرية النص األدبي مقاربات نقدية د .سمير الخميؿ دار الشؤوف
الثقافية بغداد . ٕٓٓٛ

()ٙعمـ النص ػ فاف دايؾ ػ ترجمة د .سعيد حسف بحيري ػ دار القاىرة لمكتاب . ٕٓٓٔ ،
()ٚغزالة الصبا ػ كاظـ الحجاج  ،طٕ  ،دار تموز  ،دمشؽ . ٕٓٔٔ ،

( ")ٛالقدامة والحداثة "  ،محمد األسدي  ،مجمة " المنيؿ "  ،العدد ٓ ، ٘ٚنوفمبر  /ديسمبر

ٕٓٓٓ .

( )ٜقصيدة النثر مف بودلير إلى أيامنا ترجمة د .زىير مجيد مغامس دار المأموف بغداد ٖ. ٜٜٔ
(ٓٔ) مستقبؿ الشعر وقضايا نقدية  ،د .عناد غزواف  ،دار الشؤوف الثقافية بغداد ٗ. ٜٜٔ

(ٔٔ) مسالت الرمؿ ػ قراءات ورؤى في التراث والحداثة ػ د .محمد األسدي ػ إصدارات اتحاد األدباء
والكتاب العراقييف  ،دار تموز  ،دمشؽ . ٕٖٓٔ ،

(ٕٔ) مفاىيـ الشعرية ػ دراسة مقارنة في االصوؿ والمنيج والمفاىيـ  ،د .حسف ناظـ  ،المركز
الثقافي العربي  ،بيروت ٗ. ٜٜٔ

(ٖٔ) نظرية األدب  ،رينيو ويميؾ وأو ستف واريف  ،ترجمة محيي الديف صبحي  ،ط ٕ ،المؤسسة
العربية لمدراسات والنشر  ،بيروت ٔ.ٜٔٛ

(ٗٔ) نقد وحقيقة  ،روالف بارت  ،ترجمة منذر عياشي  ،مركز اإلنماء الحضاري  ،بيروتٜٜٔٗ ،
.

ٓ٘ٔ

