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 بسم الله الرحمن الرحيم
 هلخض البحث

إف الشعرية سمة مف سمات النص األدبي شعًرا كاف أـ نثًرا، وىي 
ليست حكًرا عمى الشعر وحده، بؿ تتحقؽ في النثر أيًضا مف خالؿ الصياغة 
الفنية لممعنى، و تقديمو بشكؿ بعيد عف التقريرية الجافة الباردة، وتعد المغة 

ألنيا تظير االستخداـ الفني لمغة واستغالؿ  ؛ر الشعريةالشعرية أبرز عناص
طاقاتيا التعبيرية، وتحاوؿ تمؾ الدراسة استكشاؼ ذلؾ الجانب خاصة في راوية 
)المركب( لمكاتب العراقي غائب طعمة فرماف ، فما تتمتع بو ىذه الرواية مف 

نفعاؿ الشعرية يعود إلى شكؿ المفردات، واتساقيا مع بعضيا وا  جماؿ المغة
مف أجؿ تقديـ فكره ورؤياه ومشاعره مف غير أف يتقيد  الكاتب مع تجربتو الفنية 

بما يعيؽ عممية التعبير لديو، أي إنو يمكف أف تتحقؽ الشعرية في النص مف 
دوف الػػػػػػوزف والقافية، والمغة الشػػػػػػػػػعرية ذات طبيعة خاصة تعتمد اعتماًدا كبيًرا 

المختمفة التي تثيرىػػػػػػا الكممات وىذا يخمؽ تكثيًفا داللًيا  عمى األلواف و الظالؿ
يحققو كؿ مف الرمز واإليحاء واإليجاز والمفارقة وغير ذلؾ مما يحوؿ لغة 
النص إلى لغة موحية تمنحو جمااًل فنًيا، وتتنوع مالمح الشعرية في الرواية ما 

وشعرية التعالؽ بيف شعرية الصورة الدرامية ، وشعرية الرمز واإليحاء ، 
 والتناص ، وشعرية المفارقات والتضاد.

 :الكممات المفتاحية
 –الرمز  –اإليحاء  –التناص  -الصورة  –الرواية  –الشعرية 

 .التضاد –التعالؽ  –المفارقات 
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Research Summary 
Poetics is a feature of the literary text, whether poetry or 

prose, and it is not exclusive to poetry alone, but is also 
achieved in prose through the artistic formulation of meaning, 
and its presentation away from cold dry judgment, and poetic 
language is the most prominent element of poetry, because it 
shows artistic use For the language and the exploitation of its 
expressive energies, this study tries to explore that aspect, 
especially in the novel (Al-Marakb) by the Iraqi writer Absent 
Tohma Farman. And his feelings without being bound by what 
hinders his expression process, That is, poeticism can be 
achieved in the text without weight and rhyme, and the poetic 
language is of a special nature that depends heavily on the 
different colors and shades that the words evoke, and this 
creates semantic condensation achieved by each of the symbol, 
suggestion, brevity, paradox, and so on, which turns the 
language of the text into a suggestive language that gives it An 
artistic beauty, the poetic features in the novel vary between the 
poetry of the dramatic image, the poetry of symbolism and 
suggestion, the poetry of intertwining and intertextuality, and the 
poetry of paradoxes and contradictions. 
key words:  

Poetry - the novel - the image - the intertextuality - the 
suggestion - the symbol - the paradoxes - the correlation - 
the contradiction. 
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 قذهته
نساف وعممو البياف، والصالة والسالـ عمى أشرؼ الحمد هلل الذي خمؽ اإل

الخمؽ سيدنا محمد النبي األمي خير خمؽ اهلل قاطبة، الذي دعانا لتذوؽ البياف 
، وىي (ٔ)" لسحًرا، أو: إف بعض البياف لسحر : " إف مف البيافحيف قاؿ 

الكريـ، فالجماؿ المغوي يتجمى في دعوة لمتأمؿ والتدبر في لغة البياف لغة القرآف 
ولعؿ أىـ الدوافع التي أغرتنا بالنظر في كنو المغة فروع العربية شعرىا ونثرىا، 

الشعرية في رواية المركب ، ما تحممو مف إيماءات لممعاني بطرؽ غير مباشرة، 
تجعؿ الفكر يسافر بعيًدا لربط الحاضر بالماضي ولمقارنة المعنوي بالحسي 

   اؿ بالواقع.وربط الخي
وتكمف أىمية الموضوع في ذلؾ الجموح المغوي الذي يخرج بالنثر عف 
دائرة المألوؼ والمتوقع ، إلى لغة مراوغة يصعب الوصوؿ إلى داللة يقينية ليا، 
مفتوحة تجاه أكبر قدر مف القراءات، يصعب عمى المتمقي العثور عمى داللتيا 

استخدميا الكاتب )غائب فرماف(  بسيولة، وتتعدد الوسائؿ والتقنيات التي
لتجميؿ لغة نصو الروائػي وتحميميا أقصى ما تستطيع البوح بو واإليماء إليػػػػػو، 
تعتمد التكثيؼ والتمميح، والتمويح عوًضا عف التصريح فتطفح بما يفيض عف 
بنيتيا المعجمية، وتسمؾ سباًل ال يمكف تحديدىا في السير تجاه داللتيا، فتصبح 

ة تطفح بالداللة والمعاناة، وتتحوؿ الدواؿ إلى رموز تحيؿ إلى أشياء لغة ظني
ذلؾ ال ينفي تضمنيا  تقع خارج النص، وكوف الرواية تكتب نثًرا ال شعًرا، فإف

لعناصر شاعرية في بنيتيا المغوية، لقد أصبحت الرواية نًصا منسوًجا، يدخُؿ 

                                                           

بف إسماعيؿ البخاري، تحقيؽ محمد زىير بف ناصر الناصر،  ( صحيح البخاري لمحمدٔ)
 .ٖٛٔص  ٚىػ، ج ٕٕٗٔالناشر: دار طوؽ النجاة، الطبعة: األولى، 
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مز، ويمزج الواقع ، ولحمتو الحمـ والخرافة والر الشعر في تكويف خيوطو
 باألسطورة، وتتراسؿ فيو الحواس. 
 (1)اللغت الشعزيت يف روايت ادلزكب 

لغة الرواية تستفيد مف الشعر طرائقو التعبيرية، وتدخمو ضمف بنيتيا  إف
التي تخضع بدورىا ألسموب الجنس الروائي ذاتو، فال تأخذ مف الشعر ما يخرج 

تأثيرىا وثرائيا، فتحقؽ بذلؾ شعريتيا  بيا عف طبائعيا العامة، بؿ ما يعمي مف
مكانات قرائية متعددة تؤكد  وجاذبيتيا مف خالؿ ما يتفجر فييا مف طاقات وا 
المراوحة بيف الممكف وغير الممكف، مما يجعميا لغة مراوغة قابمة لمتأويؿ 
والتعدد؛ ولذا تعد ظاىرة تداخؿ األجناس مف الظواىر األدبية الفنية التي حازت 

                                                           

( بغدادي المولد ٜٜٓٔ – ٕٜٙٔعمٍؿ روائي لمكاتب العراقي غائب طعمة فرماف ) (ٔ)
قديمة. والنشأة، وىو ينحدر مف أسرة فقيرة، استقرت في أحد أحياء بغداد الشعبية ال

ساىمت في تكويف ثقافتو عوامؿ ومؤثرات عديدة كالذىاب إلى القاىرة لدراستو الجامعية 
وتشرده في سوريا ولبناف  بحثًا عف عمؿ مروًرا بالصيف وانتياًء بموسكو، كما أف حياة 
)غائب( برمتيا كانت تتسـ بالقمؽ وعدـ االستقرار. ويمكف أْف نعزو ذلؾ إلى التوجس 

قبؿ السمطة الحاكمة في العراؽ آنذاؾ تجاه )غائب( مف جية، وتوجس المتبادؿ، مف 
)غائب( نفسو تجاه السمطة مف جية أخرى. فقد تعرض، منذ إكمالو تعميمو الثانوي إلى 
مضايقات مف األجيزة األمنية، عمى الرغـ مف انَّو لـ يكف ذا نشاط سياسي معارض 

العيود السياسية المتعاقبة. كما  يستدعي ذلؾ، وظؿ ىذا موقؼ تمؾ األجيزة منو عبر
أفَّ )غائب( نفسو في توجسو مف نوايا األجيزة الحكومية تجاىو، كاف يميؿ إلى 
التضخيـ، أو المبالغة في، تفسير دالالت اإلجراءات التي تتخذىا السمطة، بؿ يمكف 

أطاؿ القوؿ إنَّو كاف يييمف عميو خاطر بأفَّ السمطة تقتفي خطاه وتطارده، األمر الذي 
 مف غربة )غائب( عف وطنو. انظر الغربة واالغتراب في روايات غائب طعمة فرماف 
 لػ ميساء نبيؿ عبد الحميد رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة تكريت نوقشت عاـ  

 .ٚٗص ٕٔٔٓ
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ماـ األدباء والنّقاد قديًما وحديثًا، ويرى ليفي ستروس" إف الرواية ال عمى اىت
 . (ٔ)"  تعكس الواقع المتعدد ومتنوع المظاىر األدبية بؿ ىي مرأتو

فالشعرية سمة مف سمات النص األدبي شعًرا كاف أـ نثًرا، وىي ليست 
لفنية حكًرا عمى الشعر وحده، بؿ تتحقؽ في النثر أيًضا مف خالؿ الصياغة ا

لممعنى، و تقديمو بشكؿ بعيد عف التقريرية الجافة الباردة، أو عف الكتابة في 
وتعد المغة الشعرية أبرز عناصر الشعرية، ألنيا تظير  .الصفر درجة

االستخداـ الفني لمغة واستغالؿ طاقاتيا التعبيرية، وأكد عبد القاىر الجرجاني 
قيا والحقيا في نسؽ مترابط المعاني أىمية نظـ الكممة المفردة، وترابطيا مع ساب

والدالالت ، فالمفظُة ال تكوف فصيحٌة " إالَّ وىو يعتبُر مكاَنيا مَف النظـ، وحسَف 
 .(ٕ)ُمالئمِة معناىا لمعاني جاراتيا" 

كما عرض حاـز القرطاجني لمفيوـ الشعرية مستنًدا إلى أف حقيقة الشعر 
س المعاني الػشعرية، وانتيى إلى أنو تقوـ عمى التخييؿ والمحاكاة. والتخييؿ أسا

يجب أف توضع ليا مف القوانيف أكثر مما وضعت األوائؿ، "ولو وجد ىذا 
الحكيـ أرسطو في شعر اليونانييف ما يوجد في شعر العرب مف كثرة الحكـ 
واألمثاؿ، واالستدالالت واختالؼ ضروب اإلبداع في فنوف الكالـ لفظا ومعنى، 

عاني وحسف تصرفيـ في وضعيا ووضع األلفاظ وتبحرىـ في أصناؼ الم
بإزائيا، وفي إحكاـ مبانييا واقتراناتيا ولطؼ التفاتاتيـ وتتميماتيـ واستطراداتيـ، 

                                                           

األدب واألنواع األدبية لمجموعة مف األساتذة الفرنسييف ترجمة طاىر حجاز، تقديـ د.  (ٔ)
 ٓٙٔ، ص ٜ٘ٛٔوي، الناشر دار طالس بدمشؽ، الطبعة األولى محمود الزبدا

دالئؿ اإلعجاز في عمـ المعاني لعبد القاىر الجرجاني ، تحقيؽ محمود شاكر، الناشر  (ٕ)
 .ٗٗىػ، ص ٖٔٗٔمطبعة المدني بالقاىرة، الطبعة الثالثة 
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وحسف مآخذىـ ومنازعيـ وتالعبيـ باألقاويؿ المخيمة كيؼ شاءوا، لزاد عمى ما 
 . (ٔ)ة" وضع مف القوانيف الشعري

و عف المغة المجازيػة التي تجعؿ وقد تناوؿ أدونيس الشعرية أثناء حديث
مف النص األدبي نًصا متعدد التأويالت نتيجة الغموض الفني الكامف فيو، 
"وعيف الخياؿ ىي التي ترتسـ فييا الصور الرمزية التي ينبغي أف نعبر منيا 
إلى إدراؾ الحقيقة المرموز إلييا ، والخياؿ يشبو الرحـ : كما يتكوف الجنيف في 

المعاني في الخياؿ، وتتشكؿ بصور مختمفة. ىكذا ينقمنا الخياؿ الرحـ، تتكوف 
  .(ٕ)مف المعمـو إلى المجيوؿ" 

الشعرية يعود إلى شكؿ المفردات، واتساقيا مع بعضيا   إف جماؿ المغة
مف أجؿ تقديـ فكره ورؤياه ومشاعره مف غير  وانفعاؿ الكاتب مع تجربتو الفنية 
لديو، أي إنو يمكف أف تتحقؽ الشعرية في  أف يتقيد بما يعيؽ عممية التعبير

النص مف دوف الػػػػػػوزف والقافية، والمغة الشػػػػػػػػػعرية ذات طبيعة خاصة تعتمد 
اعتماًدا كبيًرا عمى األلواف و الظالؿ المختمفة التي تثيرىػػػػػػا الكممات وىذا يخمؽ 

فارقة وغير ذلؾ مما تكثيًفا داللًيا يحققو كؿ مف الرمز واإليحاء واإليجاز والم
يحوؿ لغة النص إلى لغة موحية تمنحو جمااًل فنًيا ،ومف ثـ يجعمو أكثر قبواًل 
وتأثيًرا في اآلخر، و يرضي إبداع صاحبو في التعبير عما يريد في فضاء مف 

 الحرية دوف قيد يقيده .
ويؤكد أدونيس أف الشعرية ال تتوقػؼ عمػى الوزف والقافية، فقد كاف السجع 

ًما ىو الشكؿ األوؿ لمشفوية الشعرية الجاىمية ، أي لمكالـ الشعري المستوي قدي

                                                           

الحبيب ، منياج البمغاء وسراج األدباء ألبي الحسف حاـز القرطاجني، تحقيؽ محمد  (ٔ)
 .ٜٙص  ـ ،ٜٙٛٔالناشر دار الغرب اإلسالمي ، الطبعة الثالثة ببيروت عاـ 

 .ٓٚـ ص ٜٜٛٔالشعرية العربية ألدونيس الناشر دار اآلداب ببيروت الطبعة الثانية  (ٕ)
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عمى نسؽ واحد ، ثـ  انتقؿ فيما بعد إلى الحديث عف الكتابة الشعرية مستشيًدا 
بالنص القرآني وأنيا كانت األساس الذي صاغ منو الجرجاني نظرية النظـ ، 

تنتج أف اكتشاؼ الشعرية ال وبو يتـ الكشؼ عف شعرية الكتابة أو النص ، واس
نما يجب النظر  إلى النص بالقمب وتجب االستعانة  يتـ بالسماع وحده ، وا 

 (ٔ)بالفكر ويجب إعماؿ الروية ومراجعة العقؿ واالستنجاد بالفيـ. 
وىذا الغزو لمشعرية في مختمػؼ الفنوف اإلبداعية يعود إلى محاولة 

طة بو، وذلؾ بمنحيا البعد اإلنساني المبػدع أنػسنة األشػياء والجمادات المحي
شراقيا، واستطاع  الذي ينتشميا مف جمود المادة وجفائيػا إلػى حيوية الحياة وا 
غائب فرماف أف يرسـ أبعاد شخصياتو الجسدية والنفسية والفكرية مف خالؿ 
أساليب متنوعة في تقسيميـ إلى فئات مثؿ المثقؼ والشاعر والفناف والعامؿ 

مرد، واستظيار تأثيرات الحدث والزماف والمكاف في تكويف والكادح والمت
طبائعيـ وغالًبا ما تحتشد جميع عناصر السرد إلبراز الخواص العميقة 

 لمشخصية بأبعادىا الداللية.
ويرى البعض صعوبة في تحديد القراءة الوجدانية لمنص بسبب التعدد 

أف تحيؿ إلى مراجع مختمفة  الداللي اليائؿ أللفاظ المغة، فالكممة الواحدة يمكنيا
 (ٕ)تصطدـ بازدواجية األشياء. 

ومف أىـ المالمح التي تؤكد الحضور الشعري لدى " غائب فرماف " 
تجدر اإلشارة إلى إنو قد استيؿ حياتو األدبية شاعًرا فكانت لو بعض 

                                                           

 بتصرؼ ٙٗالشعرية العربية ص (ٔ)
ات المجمد الداللة الشعرية لجاف كوىف ترجمة سعيد بنكراد، بحث منشور بمجمة عالم (ٕ)

 بتصرؼ ٜ٘ـ ،صٜٜٗٔاألوؿ العدد األوؿ سنة 
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اإلرىاصات الشعرية المنشورة في بعض المجالت العربية والعراقية، ويرى د. 
، واستدؿ عمى ذلؾ بنماذج مف شعره (ٔ)يـ أنو " لـ يكف شاعًرا فاشاًل" عمي إبراى

الذي استثمر فيو الرمز واإليحاء، ويظير ذلؾ جميِّا في روايتو ) المركب ( وما 
ُتعرب عنيا جمالية المغة الشعرية وما أضفت عمييا مف سمات وخصائص 

نسانية والفكرية زادت مف خصوبة أحداثيا وفاعميتيا ومضامينيا النفسية واإل
فتضيؼ إلى المغة الروائية فنية ذات طابع مميز وذلؾ مف خالؿ اختيار األلفػاظ 
الموحية والعبارات المجازية ذات الرموز والدالالت واإليحاءات. والبد مف األخذ 
في االعتبار بػ" إف اإلشارة غامضة دوًما بعكس الرمز؛ لكونيا تعسفية ووضعية 

متناقضة عمى األقؿ بمقارنتيا بثبات الرمز وخموده،  ويمكف أف تحمؿ بمعافٍ 
 .(ٕ)" والرواية مكيفة مع فكرة اإلشارة

وتتميز لغة الكاتب بعدة خصائص منيا إفادتو الواضحة مف الدراما 
والشعر والسينما وذلؾ لينشئ عالمو الروائي وىذه األجناس تحمؿ في طياتيا 

ناء الرواية وانغماسيا في صمب أسموبو وخصائصو المغوية. لذا فتداخميا مع ب
ذا صح  المغة الروائية تمثؿ جزًءا مف الخصوصية األسموبية داخؿ رواياتو، وا 
التعبير ىي نصوص روائية مفتوحة، وعمى الرغـ مف تحقؽ التداخؿ بيف 
األجناس األدبية في ىذه الرواية عمى النحو الذي سعت ىذه الدراسة في 

لنظر ىو لغتيا الشعرية، إذ يتحقؽ مفيـو مقاربتو، إال إف أكثر ما يمفت ا
الشعرية عبر وسائؿ فنية عدة نقمت المغة مف مستواىا العادي إلى مستوى 
جمالي، مشحوف باالستعارات واالنزياح والحمـ ، ولـ تكف المغة ترًفا وبذًخا 

                                                           

الزماف والمكاف في روايات غائب طعمة فرماف ، د. عمي إبراىيـ ، الناشر مطبعة  (ٔ)
 .ٕٚـ :  ٕٕٓٓاألىالي لمطباعة والنشر بدمشؽ ،  

 .ٛ٘ٔاألدب واألنواع األدبية ص   (ٕ)
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ومظيًرا شكميِّا محًضا لمتزييف فحسب، بؿ لغة روائية تؤدي وظيفتيا في رسـ 
نمية الحبكة بجماؿ أخاذ، يقترض مف لغة الشعر جمالياتو الشخصية، وت

مكاناتو التعبيرية.   وا 
 الذاللت الفنيت لزوايت ادلزكب :

لقد ظيرت في)رواية المركب( تمؾ المغة المشحونة مف الداخؿ، التي 
تضج بعناصرىا الداللية والتركيبية، لتؤكد قدرة الرواية عمى احتضاف كؿ 

عاب الكثير مف متعمقات الفنوف المختمفة، فيي جنس الميجات واألشكاؿ، واستي
يعيش حالة مف التشكؿ والتجدد المستمر، وقد جاء السرد في كثير مف األحياف 
مرتدًيا عباءة الشعر، فتطفح لغتو بالتشكيالت المجازية والجمالية، وتتحوؿ إلى 

وتعددية قطعة منسوجة بالصور المتشابكة، التي تعج بالرمز واإليحاء واالنزياح 
الداللة، فتمجأ إلى التمويح عوًضا عف التصريح، ويفجر الكاتب طاقاتيا ويكشؼ 
دواخؿ الذات وبواطنيا مف خالؿ ذاتية المغة التي تتحوؿ إلى ما يشبو الخواطر 

 المشبعة باإليحاء الشعري.
وسئؿ )غائب طعمة فرماف( في لقاء صحفي: "بعد )المرتجى والمؤجؿ( 

ف المنفى؟، فأجاب )غائب( قائاًل: "مف يدري؟ فالكاتب ىؿ ستواصؿ الكتابة ع
حتى حيف يفمس أو ينضب، يؤمؿ القراء بأنو سيأتي ليـ في آخر الدىر بدّرة 

،  فكانت  )المركب( الرواية األخيرة التي لـ تعقبيا رواية أخرى، (ٔ)نفيسة. " 
 وكانت )الّدرة( بوصفيا آخر ما خطو قمـ )غائب( مف روايات، ولقد أراد
)غائب( أف يسمي الرواية بػ)رحمة إلى أـ الخنازير( إال إف ىذه التسمية لـ تنؿ 
رضى الناشر، فتـ تغيير العنواف تفاديِّا ألّي احتكاكات سياسية، وذلؾ ألىمية 

 تمؾ الجزيرة المذكورة في الرواية عند رجاؿ السمطة الحاكمة بالعراؽ آنذاؾ.

                                                           

لقاء مع الروائي غائب طعمة  –بة ( مجمة )الثقافة الجديدة(: البدايات، التكوف، الغر ٔ)
 .ٙٔٔ، صٜٚٛٔ، ٜٛٔفرماف، مجمة )الثقافة الجديدة(، العدد 
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حقيقية في ظاىرىا ولكنيا  إف )المركب( ىنا ىو تعبير رمزي عف رحمة
وىمية في باطنيا تنقؿ أصحابيا إلى جزيرة حالمة في رحمة ذىاب بال إياب، 
إلى حاضر غريب مجيوؿ المعالـ وترؾ الماضي خمفيـ بكؿ ما فيو، حيث 
تدور أحداث الرواية حوؿ رحمة ترفييية، قامت بيا إحدى المؤسسات لموظفييا 

أـ الخنازير(، تقع في وسط نير دجمة في بيـو اإلجازة، إلى جزيرة تدعى بػ)
ضواحي بغداد، وكاف )المركب( ىو وسيمة نقميـ لتمؾ الجزيرة، وحيف يصؿ 

خميؿ(  –الشيخ نعمة  –عصاـ  –أربعة مف موظفي تمؾ المؤسسة ىـ: )رائد 
إلى الشاطئ، تصحبيـ خيبة األمؿ برحيؿ )المركب( عمى الرغـ مف التزاميـ 

حد أصدقائيـ ويدعى )شياب(أراد إبعادىـ عف تمؾ بالموعد المحدد، ولكف أ
 الرحمة لغرض في نفسو. 

وعندما عاد )شياب( مف الرحمة، أخذ في تقديـ االعتذار إلى أحد 
أصدقائو، حاماًل معو الخمر، وألقي عمى مسامعيـ خبًرا ييز األبداف، وىو 
تعّرض إحدى موظفات المؤسسة إلى االغتصاب، وأحدث ىذا الخبر ضجة 

مؤسسة وقمبيا رأًسا عمى عقب، إذ استمرت المسامع تتناقؿ الخبر بدوف بال
 معرفة المصدر الرئيس لإلشاعة، والتأكد مف صحة الخبر أو عدمو. 

وتشتد حبكة الرواية عندما تكتشؼ الموظفة )سياـ( اإلشاعة التي تطعف 
بشرفيا، وتنكر صحة الخبر وتصحح ما أخطأ اآلخروف في فيمو، والممفت 

 باه أف الشخص الذي قاـ بنشر اإلشاعة يتـ اغتيالو عمى يد )مجيوؿ(. لالنت
 وفيوا يلي عزض دلالهح الشعزيت يف لغت الزوايت:

: شعزيت الصورة الذراهيت.  أوالا
فقد بدا الكاتب مولًعا بالمشاىد الدرامية التي اعتمدىا ليجعؿ مف المتمقي 

ولغة التداعي التي  يعيش في قمب األحداث ، ويبدع في توظيؼ المنولوجيا
جسدت المغة الشعرية إلى جانب تجسدىا مف خالؿ السرد الوصفي المرتبط 
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ف كانت ىذه  باألحداث، إذ حممت دالالت تؤكد جمالية نصوصو الواقعية، وا 
الشعرية التصؿ في انزياحاتيا إلى درجة )الفجوة( إال إنيا شعرية تتعمؽ بالنص 

أو عدوؿ عف المستوى المغوي ، وىي  الروائي مف خالؿ ما تحققو مف انزياح
شعرية ال تتجرد مف مالزمة ورصد لمصراعات الدرامية التي حرص فرماف عمى 
ضبط إيقاعيا، وىذا ما يتضح جميِّا في أوؿ مشاىد الوصؼ في روايتو المركب 
حيث قاؿ : " وفي شمس أواخر آذار  بدت بموف القيوة المخموطة بالحميب، 

ت إلى السرعة الثالثة ، وكأنيا عبت نشقة مف ىواء شيقت سيارتيـ حيت تحول
رطب ، وانطمقت محمولة عمى نسيـ شفاؼ .كاف اليواء الصباحي مشبًعا بدؼء 
شمس عذراء يالمس وجوىيـ وأيدييـ بحنّو ، ويداعب رغائب الحياة في 
أعماقيـ . كانت الطبيعة بعناصرىا الجميمة والخيرة فقط، تبدو وكأنيا استيقظت 

ف نوـ وادع، وتبسمت خصيًصا الستقباليـ، كأنما كانوا عمى موعد لتوىا م
العمر معيا، استقبمتيـ بخضرتيا العطشى المغبرة، وارتفع منيا ما يشبو النشيد 

 (ٔ)في زغردة خافتة تتصاعد فيما حوليـ، وكأنيا تنبعث مف اليواء نفسو...." 
وتجسيد  أضفى الكاتب عمى كمماتو شاعرية مف خالؿ تصوير الطبيعة ،

إذ يحاوؿ  (ٕ)الصورة سياقا لتكوف  "مجاوزة  بالقياس إلى المغة االعتيادية " 
غائب أف يبعث في كمماتو اإليحاء والحركة في رسـ الطبيعة وكأنيا إنساف حي 
يحاكي ويالمس ويعبر وينشد لقاء األصدقاء وقد عمد إلى توليد الصور 

آخر شير مارس بأنيا كالقيوة المستحدثة وتركيبيا ، فقد صور لوف الشمس في 
المخموطة بالحميب لداللة عمى تشبعيا بالغيوـ وأنيا ليست صافية ليوحي 

                                                           

 ـ ، ٜٜٛٔرواية المركب لغائب طعمة فرماف ، الناشر دار اآلداب ، الطبعة األولى  (ٔ)
 .٘ص 

النظرية الشعرية ، جاف كوىف ، ترجمة وتقديـ وتعميؽ د. احمد درويش ،  –المغة العميا  (ٕ)
 . ٙٔـ:  ٜٜ٘ٔجمس االعمى لمثقافة ، القاىرة ، الم
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بالصراع الداخمي الذي يحاوؿ أف يخفيو كؿ فرد روايتو عف األخر ، وينشد كّؿ 
منيـ اإلثارة والمتعة والتشويؽ في رحمتو تمؾ مع الطبيعة ، ولـ يكتِؼ بذلؾ 

ماد ينبض بالحياة فالسيارة تتنفس ىواء نير دجمة التصوير ولكنو جعؿ الج
 الرطب وتشيؽ وتنطمؽ محممة بالنسيـ العميؿ. 

وتكمف تجميات الشعرية في وصؼ الطبيعة الذي صّعد مف وتيرة المغة 
الشعرية وقدرتيا عمى التعبير والتماسؾ ، فنجد غائب في تصويره لبئٍر في بيت 

لظالـ كالدرر ، فيجسد تمؾ الذكرى بقولو: " والد خميؿ القديـ يتألأل لمعانو في ا
وكاف خميؿ يحب ىذا الممعاف، ويتأمؿ فيو، إذا كاف ساكًنا وديًعا، أو رّؼ تمؾ 
الرفة الخفيفة الناعمة حتى ليتصور أنو يقترب منو ، ويكاد يممسو. وفي أحياف 
ذ ا أخرى كاف يبدو بعيًدا بعيًدا كنجـو السماء يستحيؿ أف يصؿ إليو إنساف، وا 

وصؿ غرؽ فيو، ومات ىناؾ في األعماؽ القصوى. وكاف ىذا الممعاف يتكسر 
أحياًنا أو يرتج فيرتعب الطفؿ خميؿ ارتعاًبا شديًدا، ويحس بالرجفة تسري في 
جسده. فقد كاف عقمو الصغير يتصور أف أفاعي عبرت الماء مف جانب إلى 

ف ذلؾ الضوء آخر، ومزقت صفو الماء األسود الوديع. وفي كؿ األحواؿ كا
العميؽ الغامض بعيد المناؿ لخميؿ ، ساحًرا مسحوًرا، ال يمكف أف يمتقط، وال 

 (ٔ)حتى أف تمسو يد، ويظؿ ىناؾ في األعماؽ يجذب األطفاؿ بمغزه المحير. " 
ويتضح مف ذلؾ براعة الكاتب في تجسيد الصورة الجمالية لطبيعة ماء 

بذبو في خياؿ الطفؿ، وقد البئر في حاؿ سكونو وركوده وحاؿ تحركو وتذ
استدعى األفعاؿ البشرية و صفاتيا وأحاسيسيا ومشاعرىا عمى تمؾ الطبيعة، 
ليظير الكوامف النفسية التي يعتمد الكاتب ربطيا بالصورة الحّية، وليوطد الصمة 

 بيف مالمح الطبيعة وبيف مشاعر الشخصية وأفكارىا.

                                                           

 .ٕٕٔرواية المركب ص   (ٔ)
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أرقى أنواع الخياؿ  لقد اىتـ غائب بالتشخيص عمى نحو الفت، فيو "
وصورتو إنسانية مف أقوى أنواع الصور فيو يجسد المعنى ويبعث الحياة في 
الصمب الجامد، ويوجد الرموز لممحسوسات، ويجسـ األفكار التي تتخايؿ مف 
وراء الصور، وتقوـ الحيوية فيو مقاـ البرىاف العقمي وىو الدليؿ الوجداني 

والتشخيص يعتمد عمى دعائـ أساسية في الناطؽ الذي ال يعرفو إال الشعور، 
 (ٔ)حيويتو، وىي الموف والشكؿ والحركة، مما يزيد الصورة األدبية روعة وسحًرا."

ومف ذلؾ تصويره لحالة عصاـ النفسية بعد عودتو خائًبا إلى بيتو، ألنو 
لـ يستطع االلتحاؽ بالمركب وقد غدر بو صديؽ طفولتو شياب "  واليوـ شعر 

يد تعرؼ كيؼ تمسؾ بالمقبض، ونزؼ الكثير مف عرؽ اإلىانة  بطعنة تسددىا
الصامتة، والكرامة الجريحة، حتى لـ يعد يوًما يعبأ بأية إىانة أو استيانة تصدر 
منو في حؽ األخريف ... واتجو إلى أعماؽ الحجرة، حيث يربض سرير قديـ 

ؿ ذات يعود إلى حياتو الجامعية، عوًضا عف سرير الماضي العريض، الذي حم
مرة مع بقية أثاث الحجرة، ضمف المتأخر مف زواجو المقبور. فكأف الحجرة 
يتقاسميا عالماف: عمـ الرومانسية الشعرية، حيف كاف يجمس عمى سريره األجمح 
الحالي، في الميالي التي تعود إلى عيد الطوفاف، ويرفع المخدة عمى متكأ 

صيدة شعرية عف ذات السرير مسنًدا رأسو عمييا، ويستغرؽ في صياغة ق
العيوف البنفسجية، وىو الموف الذي اختاره لعيني لميس الداكنتيف البراقتيف، دوف 
أف يعرؼ أف ىذا الموف يدؿ عمى الجنوف، كما نبو خميؿ ذات مرة، بعد أف 
اكتشؼ أنو كاف يقرض الشعر. وعالـ الوقوع في الخطيئة، والمتمثمة في صورة 

 .(ٕ)ر..."ابنو ىاني المعمقة عمى الجدا
                                                           

الصورة األدبية تأريخ ونقد، د. عمي عمي صبح، الناشر دار إحياء الكتب العربية د.ت،  (ٔ)
 . ٕٙٔص 

 .ٖٗرواية المركب ص   (ٕ)
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لقد جاءت جماليات التشخيص لمتعبير عف الحزف والتشتت الذي أصاب 
نفسية عصاـ فقد بمغت اإلىانة حد ال ينوب فيو إال الصمت ، وصارت الكرامة 
مجروحة يسيؿ منيا الدـ ، كما جعؿ الكاتب مف الحجرة كائًنا حًيا يأخذ عصاـ 

مميا أحاسيسو ومشاعره ألّنو إلى أعماقو ويناجيو ويكشؼ عف ذكرياتو، وكأّنو يح
يعيش أجواء المعاناة النفسية الناتجة عف طالقو مف لميس ، وبذلؾ يشكؿ 
المكاف انعكاًسا لموضع النفسي لساكنو، كما برع في تجسيد الموف حيث استخدـ 
الموف البنفسجي الذي يدؿ عمى الجنوف عمى حد تعبير صديقو خميؿ وما يوحي 

، وقد اعتمد عمى التشكيؿ الحسي لمصورة، فأسبغ بو مف جنوف الشباب وطموحو
عميو األحاسيس والحركة والموف؛ ليكشؼ مدى التفاعؿ بيف أجزاء الصورة 
والكائف وشدة االرتباط الوجداني بينيـ، فيو في حركة حرة تجعؿ مف الصورة 

 قمًبا نابًضا بالحياة، وتعكس لوعة الشخصية وحزنيا.
ا: شعزيت الزهز واإلحياء

ا
 :ثاني

إّف شعرية الرمز تحمؿ قدرة كبيرة عمى اإليحاء والتكثيؼ والتركيز، 
فالرمز وسيط تجريدي ،  وتجعؿ مف القراءة قراءًة مفتوحًة عمى كافة االحتماالت

يحيؿ إلى عالـ األشياء ويعرؼ بأنو" عالمة تحيؿ عمى موضوع ، وتسجمو طبًقا 
ير الناقد عبد الجبار ومما يعزز توظيفو الرمز عمى حد تعب (ٔ)لقانوف ما." 

عباس أف ىناؾ سببيف الستعماؿ الرمز: األوؿ منيما موضوعي يمجأ إليو 
الكاتب لمبوح بما ال يستطيب أو ال يستطيع البوح بو مباشرة، واألخر جمالي 
ألنو ال يمجأ  إلى التناوؿ الرمزي إال حيف تتبمور تجربتو )حقيقة خيالية ( مركبة 

نقؿ البارع لحقيقة موضوعية واضحة ، والسبيؿ أو خصيصة تتجاوز مرحمة ال

                                                           

اني معجـ المصمحات األدبية المعاصرة ،د سعيد عموش، الناشر دار الكتاب المبن (ٔ)
 ـ.ٜ٘ٛٔببيروت، الطبعة األولى 
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إلى التقاطيا وتجسيدىا طاقة خطية مف التخيؿ واإلدراؾ الحدسي الشعري 
المرىؼ تصؿ عبر دقة خفية بعيدة دقيقة إلى رؤية األشياء والصور رؤية 
جديدة تمتقط ما تنطوي عميو مف ثراء في المعاني المستورة واإليحاء الكامؿ 

راية فنية محتجبة ويد حساسة مدربة تحفظ لمرموز حيويتيا  وتحسف جدليا بد
 . (ٔ)وجدتيا ولألجواء المبتكرة عفويتيا وسيولتيا

ويقوؿ غائب : " أنا ضد الرمز الموغؿ في الرمز ، أنا لست ضد الرمز 
، لذا فكؿ ما تتضمنو الرواية مف حضور يرتبط (ٕ)الذي وراءه حقيقة واقعية ..."

لرواية يخضع لدى فرماف لحقيقة واقعية ، وال يتجدد بشعرية معينة داخؿ ا
الحضور الشعري ، عمى تمؾ التجميات فحسب ، إذ أَف ىناؾ تجميات أخرى 
اشتغمت عمييا بعض السياقات داخؿ رواية المركب ، تتمثؿ في اختياره ألسماء 
الشخصيات فػ ) شياب( الموظؼ الجميؿ صاحب العالقات الوطيدة مع رئيس 

سابؽ الذي جعمو يصعد ويترقى بسرعة الشيب في وظيفتو ، حتى المؤسسة ال
عندما أراد الزواج اختار  لو والده ذات السمطة والماؿ: " أريد أف أزوجؾ كريمة 
رجؿ أقوى مف المدراء العاميف ، وحتى الوزراء .. كريمة مقاوؿ لو قدـ ىنا 

 . (ٖ)وأربعة حسابات في البنوؾ الخارجية" 
) المركب( يتجمى مف خالؿ األسماء ذات الدالالت  إف الرمز في رواية

المختمفة لشخصياتو، فتحمؿ معانييا دالالت ميمة توحي بالواقع وطبيعة 
الشخصية؛ ألف التسمية شكؿ مف أشكاؿ التشخيص وتختمؼ القيمة الداللية 

                                                           

الحبكة المنغمة ، إعداد عمي جواد الطاىر ، عائد خصباؾ ، وزارة الثقافة واإلعالـ ،  (ٔ)
 بتصرؼ. ٔٛٔ-ٓٛٔـ ، ص ٜٜٗٔبغداد ،  -دار الشؤوف الثقافية العامة 

الغ ، (  لساف حاؿ األديب العربي )الميـ ال تدخمني في تجربة(، جورج الراسي ، مجمة البٕ)
 . ٛٗـ، ص  ٖٜٚٔنوفمبر   ٕٙ،  ٜٜع 

 .ٖٛٔرواية المركب ص  (ٖ)
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لالسـ عف القيمة العامة لو، وقد حممت الكثير مف أسماء شخصيات الرواية 
ورمزًيا يطابؽ الواقع حيًنا، ويفارقو حيًنا آخر، فنجد )غائب( قد  بعًدا داللًيا

 اختار اسـ )سياـ( لمشخصية صاحبة اإلشاعة المفتعمة حوؿ حادثة 
االغتصاب ، فتوحى المفظة بأنيا سياـ مثيرة لمشؾ تدور في أعيف جميع 
موظفي المؤسسة ، وكذلؾ شخصية )عصاـ( الميندس العصامي الذي يتعرض 

بسبب عدـ االعتراؼ بمؤىمو، إلى أف يأتي المدير الجديد الذي تخرج لمتيميش 
مف نفس الجامعة في الغرب ، ومنذ ذلؾ الحيف يستعيد ذلؾ الميندس قدره في 

 تمؾ المؤسسة ويترقى إلى نائب المدير العاـ.
وجاء اسـ )خميؿ( ليتفؽ وينسجـ مع الدور المنوط بالشخصية في بناء 

اعاتو الخاصة بو كفناف رساـ، ويممؾ رؤيتو وموقفو النص الروائي، ويحمؿ قن
يدافع عف كؿ ذلؾ، تربطو عالقة حب واندماج مع الفتاة الريفية )حسنة(، 
 وكذلؾ اختياره لشخصية )وصاؿ( رفيقة عصاـ ؛اسـ يحمؿ الكثير 
مف الدالالت، ويتحمؿ القراءات والتأويالت المتعددة، فالجذر المغوي لمكممة 

بوصؿ خيوط الحب والعشؽ الذي انقطع بيف عصاـ  )وصؿ ( حيث يوحي
ولميس طميقتو، فاستخداـ صيغة المبالغة )وصاؿ ( ليدلؿ عمى عمؽ التواصؿ 

 فقد وصمت شبابو وأعادت لو ماضيو المشرؽ. بينيما وصؿ الماضي بالحاضر
وقد وفؽ غائب في توظيفو ألسماء شخصيات روايتو جميعيا، باستثناء 

لفراش رأس الفتنة وسبب اإلشاعة المفتعمة والذي قتؿ اسـ شخصية ) جابر ( ا
غدًرا دوف تحديد ليوية القاتؿ ، ليترؾ المتمقي يستنتج القاتؿ المجيوؿ مف خالؿ 

ىؿ تذكر  يوـ خدعتنا في تمؾ السفرة   -حوار أجراه  بيف شياب وخميؿ : "
 المشؤومة؟
 
 



 ٕٕٓٓالعدد السادس والعشرون ديسمبر  -مجمة كمية الدراسات اإلسالمية والعربية لمبنات بسوىاج 

 

 

 الداللة الفنية للغة الشعرية في رواية المركب لغائب طعمه فرمان

ٛٔٚ 
 

 لم أخدعكم. -
ألحرى لم ترد أن تخدعنا ال ، خدعتنا ، ىذا ىو الرأي السائد .. آه ، با -

 فمن نحن بحسابك .. بل أردت أن تخدع عصاًما. وعصام اليوم 
 في صعود.

ال تخف .. سيأتي يوم يجد نفسو في ورطة مثمي .. ال يدوم في صعود.  -
سيوقعونو في مطب، أو عمى األقل يشوىون سمعتو، مثمما شوىوا سمعة 

 مديرنا القديم...
معتدى عمييا بالزور، واآلن تخمصوا من كانت أكذوبة. وقد تخمصوا من ال -

 .(ٔ)المغتصب أيًضا..." 
وتسفر روايتو المركب عف احتداـ واضح لممواقؼ إلى جانب استخدامو 
لمرمز والتشكيؿ، فضاًل عف استخدامو ألسموب ألفاظ االحتماؿ أو التغريب، 
ومف ذلؾ حيف صور لحظة ذىاب األصدقاء إلى الشاطئ وقد فاتيـ المركب " 

الثة تفرقوا عمى الشاطئ، لـ يرد أحدىـ أف ينظر في وجو األخر مخافة أف الث
يقرأ في وجيو ماال يريده. ثـ بدوا وكأنيـ ُعري، كانوا يستحموف عمى الشاطئ، 
ولما خرجوا رأوا مالبسيـ قد سرقت، وخجؿ أحدىـ مف النظر إلى عورة األخر 

ببصره الكميؿ، كانت دجمة  .... وبقي الشيخ واقًفا بقامتو الصغيرة يرمؽ اآلماد
تبدو رزينة مثمو، تدفع مياىيا بخمو باٍؿ محظوظ. فكر الشيخ بما تحمؿ أعماقيا 
مف خير، وظمؿ عينيو، وفكر بمياه أخرى أقرب إلى الخضرة تركيا منذ خمسيف 
عاًما، ىناؾ في الجنوب، واستدار يساًرا فرأى شعمة الدورة، وخط الشاطئ 

 .(ٕ)ثؿ إطباقة جفف عمى عيف مغولية" األشعث الداكف الخضرة، م

                                                           

 .ٜٖٕ، ٖٕٛرواية المركب ص  (ٔ)
 .ٓٔص  المرجع السابؽ  (ٕ)
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لجأ فرماف إلى تصوير موقؼ االنكشاؼ بيف األصدقاء بصورة الُعري 
والتي توحي بالخزي ومحاولة أف يستر كؿ منيـ نفسو عف األخر فالثالثة لكؿ 
منيـ سر يحاوؿ ستره عف األخريف، ولكنو عندما تناوؿ وصؼ شخصية عبد 

نفس اإلنسانية وعاد بذكرياتو إلى خمسيف المنعـ عمد إلى تصوير دواخؿ ال
عاًما حيث الخضرة وما يرمز بيا إلى الشباب والريعاف والقوة ، والعيف المغولية 

شكؿ مف أشكاؿ العيوف، امتاز بو اآلسيويوف  التي توحي بالشذوذ والغرابة وىي 
الصفر، والشعوب الخميطة المشتقة منيـ، وفتحة ىذه العيف تكوف مائمة، 

ية الخارجية أعمى مف الزاوية الداخمية، وشكؿ فتحة العيف كمثمث غير والزاو 
 متساوي األضالع، وىي أضيؽ مف العيف العادية، وتسمى أيًضا بالعيف 

، فأراد الكاتب أف يجعؿ مف شخصية الشيخ متباينة ومتباعدة المالمح (ٔ)المائمة 
 والصفات عف سائر الشخصيات . 

مفظي في استخداـ وتوليد الرمز ، ويبدو وقد عمد غائب إلى التالعب ال
ذلؾ مف خالؿ الحوار  الذي أجراه بيف خميؿ وحسنة، عندما سألتو عف مذاؽ 
، ولكف التمميح   –الطعاـ فأجاب: " ال، بالعكس. مالح، مالح أكثر مف الالـز

ليواء نصؼ استدارة ليعطي لمكممة ولوى يده المنشورة األصابع، وأدارىا في ا
مدلوليا الرامز الذي ال تعرفة حسنة بالتأكيد، ألنو مف المالحة وليس مف الممح 

، فقد (ٕ)ألف التمميح عنواف حياتنا. ومنو نضيؼ الممح إلى طعامنا الماسخ."  –
شرح الكاتب المدلوؿ الرمزي لكممة )مالح(، وضرب مثاًل لمحياة االجتماعية في 

كساب الشيء الماسخ المالحة كي يتـ بيئتو  فجعؿ التمميح مف المالحة وا 
 استساغتو وقبولو، فالحياة في عينيو مميئة بالتزييؼ والتمويف.

                                                           

 :مقاؿ عف العرؽ وتصنيؼ البشر  (ٔ)
https://www.marefa.org/%DٛٝBٜٝDٛٝBٔٝDٜٕٝٛ_(%DٛٝAA%DٛٝB٘ٝDٜٝ

ٛٙٝDٜٝٛA%Dٜٝٛٔ_%DٛٝAٚٝDٜٝٛٗٝDٛٝAٛٝDٛٝBٗٝDٛٝBٔ) 
 .٘٘ٔرواية المركب ص  (ٕ)

https://www.marefa.org/%D8%B9%D8%B1%D9%82_(%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1)
https://www.marefa.org/%D8%B9%D8%B1%D9%82_(%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1)


 ٕٕٓٓالعدد السادس والعشرون ديسمبر  -مجمة كمية الدراسات اإلسالمية والعربية لمبنات بسوىاج 

 

 

 الداللة الفنية للغة الشعرية في رواية المركب لغائب طعمه فرمان

ٜٛٔ 
 

ا: شعزيت التعالق والتناص
ا
  :ثالث

التقنيات الروائية التي تسيـ في إتاحة الحرية لمكاتب  يعد التناص مف أىـ
الواسعة التي تجعؿ مف النص شعمة لمتعبير عف مشاعره، مف خالؿ إمكاناتو 

مف الدالالت الغنية بالمعاني واألفكار ، والتناص في أبسط صوره ومعانيو، 
يعني: "أف يتضمف نص أدبي ما نصوًصا أو أفكاًرا أخرى سابقة عميو عف 
طريؽ االقتباس أو التضميف أو التمميح أو اإلشارة أو ما شابو ذلؾ مف المقروء 

بحيث تندمج ىذه النصوص أو األفكار مع النص  الثقافي لدى األديب،
 .(ٔ)األصمي، وتدغـ فيو ليتشكؿ نص جديد واحد متكامؿ" 

ولمتناص أشكاؿ متعددة كاالقتباس والتضميف واالستشياد، وقد يكوف 
التناص في األفكار والمعاني واألسموب ، فالنص ال يتأسس مف فراغ، فيو ناتج 

فية سابقة عميو، ىي التي تساىـ في إبداعو عف تضافر بنية لغوية وفكرية وثقا
خراجو إلى حيز الوجود، ليصبح ىو أيًضا أرضية جديدة، أو جزًءا مف  وا 
األرضية الثقافية التي تستند إلييا نصوص جديدة تأتي بعده ، ويتجمى ذلؾ 
واضًحا في استميامو لقصة أىؿ الكيؼ أثناء تعبيره عف الحالة الشجية لخميؿ 

 ري غرفتو مف قسمات الحزف واألسى الذي أضحي كأحد الرساـ وما يعت
دىاليز الحمـ ، فوصؼ ذلؾ بقولو: " والطعاـ عمييا مثؿ طعاـ أىؿ الكيؼ، لـ 

 .(ٕ)يتسنف بعد " 

                                                           

التناص نظرًيا وتطبيقًيا ألحمد الزعبي، الناشر مكتبة الكتاني ، باألردف ، الطبعة األولى  (ٔ)
 .ٜـ، صٜٜ٘ٔ

 .ٕٙٔالمركب ص  رواية  (ٕ)
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َك َفاْنُظْر ِإَلى َطَعامِ }  فيذا النص بو إحالتيف أحدىما إلى قولو تعالى:
ولـ ينتف مع مرور السنيف وكأنو ثابت فطعامو لـ يتغير  (ٔ){َوَشرَاِبَك َلْم َيَتَسنَّوْ 

ال تغيره السنوات مثمو مثؿ أىؿ الكيؼ ، فقد برع الكاتب في دمج قصتيف وردتا 
بالقرآف الكريـ بأسموب غير مباشر ، حيث لجأ إلى االقتباس الضمني الذي 
استوحي فيو صفة طعاـ أىؿ الكيؼ وجعمو كطعاـ عزيز عميو السالـ الذي 

 ـ ثـ بعثو، فترؾ المجاؿ لعقؿ وخياؿ المتمقي أماتو اهلل مائة عا
يستميـ أحداث القصتيف ويحاوؿ أف يستنتج أوجو التشابو والترابط بينيما وبيف 

 رواية المركب.
كما تظير براعة الكاتب مف خالؿ ذلؾ الحوار الذي دار بيف  

الحاضريف لزفاؼ )شروؽ وعطا( حيف باغتتيـ )سياـ( بحضورىا حفؿ صديقتيا 
ة واعتزاز ، نافية جميع الشكوؾ التي تثار مف حوليا، وألجمت )رائد( بكؿ ثق

بردىا القوي حيف قالت: " أواًل، ال تقؿ سيدتي، فأنا لست سيدة أحد. أنا سياـ 
وتطمعت إليو بنظرة سابرة واكتست عيناىا لوف الكيرماف الداكف،  -إبراىيـ

ترد، والتخويؼ بو ال وثانًيا: المصير موجود سواء أردت أـ لـ  -وأردفت تقوؿ
يتـ دائًما، وال لكؿ الناس، ألف عممية التخويؼ تتـ عادة بيف قطبيف حساسيف 
عامريف بالعواطؼ اإلنسانية، مثؿ الخوؼ والشجاعة، والخسة والضمير، وما 

 إلى ذلؾ...
 .وتشجع أحدىم وقال : الخوف، والحمد هلل، موجود -
 يف ننكره؟وقال صامت آخر: المصير مذكور في القرآن ، فك -
 أحسنت يا حاتم، ولكنو مشفوع بكممة أخرى ، ومن يريد بئس المصير؟ -
 .(ٕ)"  عاد شياب يقول : وقانا اهلل شره -

                                                           

 .ٜٕ٘سورة البقرة اآلية   (ٔ)
 .ٔٔٔرواية المركب ص   (ٕ)
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فقد برع غائب في إبراز الشخصيات الرئيسة والثانوية ، وجعؿ المتمقي 
يشاىد الحفؿ وكأنو يراه بعينيو، حتى الصمت أجاد في تصويره حيف أجرى 

ريف غير المعروفيف الذيف اتخذوا الصمت ديدنيـ طواؿ عمى لساف أحد الحاض
الحفؿ ولـ يتفوىوا بكممة إال حينما ظيرت )سياـ( وأدىشتيـ بثقتيا في نفسيا ، 
وحديثيا عف المصير والتخويؼ والعواطؼ اإلنسانية والمفارقات المغوية؛ 
 فأنطقت أحد الصامتيف ، ويدعي )حاتـ ( وأخذ في نقض رأييا والرد عمييا مف

 َوِلمَِّذيَن َكَفُروا ِبَربِِّيْم َعَذابُ } خالؿ استمياـ آيات الذكر الحكيـ في قولو تعالى:

 .(ٔ){َجَينََّم َوِبْئَس اْلَمِصيرُ 
ويتجمػى )الحضور الشعري(  بفعؿ التداخؿ النصي المتمثؿ بالتوظيؼ 
المرجعي لمنصوص الروائية األخرى داخؿ السياؽ الػروائي ، مف خالؿ الحوار 

لذاتي لشخصية  )خميؿ ( عف سنة مولده ! وىؿ أتـ الخمسة واألربعيف عاًما أـ ا
يزيد ؟ " واهلل لـ تكف آية حاجة آنذاؾ لتسجيؿ الوالدات. ابنؾ، وال أحد يأخذه 
منؾ. وقحط بنيف وبنات مادامت الوالدة تتـ في مواعيدىا. بعد اإلخصاب 

واكب، ومنازؿ القمر. كؿ بتسعة أشير. تماًما كالزروع، كالرقى، كأبراج الك
سنتيف ينتفخ البطف، وُيخرج رأسو وليد جديد . األرحاـ مخصبة، وىي أخصب 
مف األرض، ال تحتاج إلى سماد. ابذر واحصد. والسعيد مف أرخ مولده بيـو 

 .(ٖ)في تاريخ العائمة، أو سنة الجراد، أو الزلزاؿ أو الكوليرا....."  (ٕ)مشيود 
قافية ويدمج داللتيا مع رؤياه الذاتية، فيعمد فالكاتب يستميـ مصادر ث

إلى التجسيد ويجعؿ األرحاـ كاألرض الخصبة بؿ أخصب مف األرض أيًضا ال 
                                                           

 . ٙ( سورة الممؾ اآلية ٔ)
 . ٖٓٔسورة ىود اآلية ، {َوَذِلَك َيْوٌم َمْشُيوٌد } : يستميـ الكاتب قولو تعالي  (ٕ)
 .ٕ٘ٔرواية المركب ص  (ٖ)
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تحتاج إلى أسمدة لتزيد مف خصوبتيا، وذلؾ التعالؽ يظير جمّيا في قصيدة 
 )حمزة( لمشاعرة فدوى طوقاف ، حيث تقوؿ في وصفيا لفمسطيف:

 ىذه األرض امرأة
 ديد واألرحامفي األخا

 سر الخصب واحد
 قوة السر التي تنبت نخاًل وسنابل

 .(ٔ)تنبت الشعب المقاتل
فوجو الشبو بيف الصورتيف واحد، وىو تصوير األرحاـ باألرض الخصبة 
 التي تنبت النخيؿ والسنابؿ ىي نفسيا التي تنجب الشعب المقاتؿ ، وقد 

 فعؿ تنبت عمى سبيؿ لجأت الشاعرة إلى االستعارة التبعية باستخداـ ال
 المشاكمة المفظية.

كما أف وباء الكوليرا مف األحداث التي أفرغت شحنات األدباء والشعراء 
 واستميموىا في أعماليـ الفنية ، ويحضرني قصيدة الكوليرا لنازؾ المالئكة 

 حيث تقوؿ:
 في شخص الكوليرا القاسي ينتقم الموت

 ألصمت مرير
 ال شيء سوى رجع التكبير

 حّفار القبر ثوى لم يبق نصيرحتى 
 ألجامع مات مؤذنو
 ألمّيت من سيؤبنو

 .(ٕ)لم يبق سوى نوح وزفير

                                                           

العربية لمدراسات والنشر األعماؿ الشعرية الكاممة لفدوى طوقاف، الناشر المؤسسة  (ٔ)
 .ٛٔٗـ ، ص ٖٜٜٔببيروت ، الطبعة األولى 

 .ٔٗٔص  ٕمج  ، ٜٜٚٔديواف نازؾ المالئكة ، الناشر دار العودة ببيروت ، (ٕ)
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فالشاعرة تنعى الشعب المصري وما حؿ بو مف أحزاف وآالـ جراء ىذا 
،وىذا العاـ ىو الذي قد سافر (ٔ)ـ ٜٚٗٔالوباء الذي انتشر في مصر في عاـ 

وقد أودى وباء الكوليرا بحياة فيو غائب إلكماؿ دراستو الجامعية بمصر ، 
عشرات اآلالؼ مف المصرييف، وىذا التعالؽ الفني يرجع إلى أف )غائب( قد 
عاش فترة شبابو بمصر، وتأثر بالكاتب نجيب محفوظ وما أخذه عنو مف ولع 

                                                           

أكمؿ )غائب( دراستو الثانوية في بغداد، ونظرًا إلصابتو بمرض )السؿ الرئوي( فقد  (ٔ)
استو الجامعية وااللتحاؽ بكمية ُنصح بالسفر إلى )مصر( لالستشفاء ولمواصمة در 

اآلداب في جامعة القاىرة، غير أنَّو ما لبث أْف واجو صعوبة في الحصوؿ عمى )جواز 
سفر(؛ إذ ُنمي إليو أفَّ اسمو مدرج في )تانكي المي( الشيير، وىو تعبير مجازي اعتاد 

ئمة النشطاء السياسيوف العراقيوف استخدامو لمداللة عمى وضع اسـ شخٍص في القا
السوداء، أو قائمة الممنوعيف مف السفر. ويبدو أفَّ عالقاتو وصالتو ببعض 
الشخصيات )المشبوىة( إذا جاز التعبير، وكتاباتو التي نشرىا خالؿ الحرب العالمية 
الثانية وبعدىا، قد أّدى إلى إدراج اسمو في قوائـ المحظور عمييـ السفر إلى خارج 

ف حؿ ليذا اإلشكاؿ سوى مراجعة )مكتب التحقيقات(، العراؽ، ولـ يكف أماـ )غائب( م
وىذا ما حصؿ. يقوؿ )غائب( في ىذا الخصوص: "راجعت بيجت العطية في مكتب 
التحقيقات، أعطيت ربع دينار لمفراش حتى يسمح لي بالدخوؿ، قمت لبيجت العطية: 

الرجؿ،  آني طالب، وأريد الدراسة وقيؿ لي إنؾ مف جماعة )فيد( ، وأنا ال أعرؼ ىذا
لماذا تعدموف مستقبمي؟ كاف عمري حينيا عشريف سنة. ورحت ناديت الضابط الذي 
طمبو بيجت العطية، فقاؿ لمضابط: أشطب المالحقة عف غائب، أخذتيا لوزارة 

لمسفر  ٜٚٗٔالمعارؼ، فقبموا أوراقي" ، وبذلؾ انفسح المجاؿ أمامو في أواخر عاـ 
لقاء مع الروائي  -اب، البدايات، التكّوف، الغربة إلى )القاىرة( وااللتحاؽ بكمية اآلد

، ٖٓٔ، دمشؽ، ص ٜٜٓٔ، ٕٔغائب طعمة فرماف، مجمة )الثقافة الجديدة(، العدد 
أدب المنفى  -)وقد أعيد نشره في كتاب د. أحمد النعماف: غائب طعمة فرماف 

 (.ٕ٘ٗص ٜٜٙٔوالحنيف إلى الوطف، الناشر دار المدى بدمشؽ، 



 ٕٕٓٓالعدد السادس والعشرون ديسمبر  -مجمة كمية الدراسات اإلسالمية والعربية لمبنات بسوىاج 

 

 

 الداللة الفنية للغة الشعرية في رواية المركب لغائب طعمه فرمان

ٕٛٗ 
 

بالواقعية االجتماعية، وتركيزه عمى الشخصيات مف عامة الناس ، وجنوحو إلى 
 . (ٔ)التي تعد معينا أساسيا في كتاباتوالذاكرة الشعبية اليومية 

وقد جعؿ النظاـ المغوي لمسياؽ يتألؼ مع وجوه الرؤيا التي تتوافؽ مع 
عناصر الحياة مف حولو ، وذلؾ التداخؿ النصي  يكشؼ عف ثقافة ومعرفة 
الكاتب المخزونة والتي يوظفيا ليشكؿ برواياتو حقال معرفيا وشعريا ينفتح عمى 

 اس سابقة عميو .نصوص موروثة وأجن
كما استخدـ )غائب( األساليب المنطقية مف تعميؿ وتفسير وربط يثير 
االنتباه، وىذا ما جعؿ السياؽ يمتاز بالتعالؽ السببي والمنطقي، وداللة ذلؾ أنو 
جعؿ العالقة بيف عصاـ ومدير المؤسسة الجديد تبدو منطقية ، نتيجة لتمقييـ 

)صدمة الغرب ( فقد أصدر العديد مف التعميـ في الغرب، وما أطمؽ عميو 
القرارات القوية الجريئة ، و" استطاع المدير الجديد أف يبث الرعب في قموب 
المنتسبيف، ويثير قمقيـ ومخاوفيـ عمى مستقبميـ، وُصفيت المؤسسة مف بعض 
العناصر التي جمبت إلى مؤسسات الدولة ليذا السبب أو ذاؾ، وأنيطت بيا 

فإف االنضباط العسكري شيء، والتفكير العممي السميـ  مناصب ال تصمح ليا،
في تنمية االقتصاد شيء آخر، وُنقمت سياـ وشروؽ إلى المخازف في وزارة 
النقؿ، وقد قاؿ المدير : قسـ العالقات أخطر مف أف يشتغؿ فيو مشبوىوف... 
 وصدمة الغرب التي يحب أف يتحدث عنيا كثيًرا ليست إال امتحاًنا لإلرادة، 

قد امتحف إرادتو ىناؾ خالؿ سنتيف في أمريكا حصؿ خالليما عمى دبمـو و 
 .(ٕ)بصعوبة ، وترؾ الغرب كارًىا لو" 

                                                           

ف )كاف ىنا غائب طعمو فرماف ( تقديـ: خضير ميري، الناشر حزب التجمع مقاؿ بعنوا (ٔ)
 .ٜ٘ـ، ص ٕٛٓٓ، عاـ ٕٕٚ، العدد  ٕٗالوطني ، مج 

 . ٗٙٔ، ٖٙٔ(  رواية المركب ٕ)
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فالسرد ىنا قائـ عمى السببية والتعالؽ المنطقي بيف األحداث والترتيب 
التسمسمي لمنيايات الفرعية داخؿ الرواية ، وينتقؿ غائب إلى تبرير عالقة 

ولـ يكف تفضيمو لعصاـ راجًعا إلى إعجابو بيذا الشاب  المدير بعصاـ بقولو: "
اليادئ الصموت في الغالب، وال ألنيما خاضا تجربة الغربة مًعا، كما يجب أف 
يعمف ، بؿ إلى سبب آخر، فقد عرؼ بطرقو الخاصة أف شيادة عصاـ موضع 
شؾ، وأف زمالئو في نفس الكمية لـ يعترؼ بشياداتيـ ، وأف الرجؿ البد أف 

ر بالغبف، إذا كاف بالفعؿ قد حصؿ عمى شيادتو باستحقاؽ، والشعور يشع
بالغبف يدفع اإلنساف المغبوف إلى جميؿ األعماؿ وسيئيا، يصنع المجرميف مثمما 

 . (ٔ)يصنع الرجاؿ العظاـ أيًضا وقادة األمـ" 
وكأف المتمقي لرواية المركب يشعر بأف شخصية )عصاـ( ىي نفسيا 

ني مف االغتراب في وطنو ولجأ إلى الغربة منذ شخصية )غائب( الذي عا
ريعاف شبابو ليكمؿ دراستو بالخارج، وانتيى بو األمر إلى أف يموت منفًيا شريًدا 

 بعيًدا عف وطنو. 
ا: شعزيت ادلفارقاث والتضاد

ا
 :رابع

تنيض المفارقة والثنائيات المتضادة بتحقيؽ قدر عاؿ مف الشعرية في 
و مف دىشة، ومفاجأة، وتناقض يصدـ خبرة المتمقي، مشاىد الرواية، لما تتضمن

فيحفزه عمى تأمؿ الداللة المقصودة مف تجاور المتناقضات عمى نحو تصويره 
لمشيخ عبد المنعـ مقارنة باألصدقاء الثالثة عندما فاتيـ المركب" كاف يتراءى لو 
بيف إغفاءة وأخرى كطيؼ زائر، خرج عبد المنعـ مف سرحانو برؤية واثقة، 
يخيؿ إلّي أني أراىـ ... تمؾ سفينتيـ وأشار بذراعو القصيرة تدب في البعيد 

 كسمحفاة رمادية.

                                                           

 . ٗٙٔص رواية المركب (  ٔ)
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كاف الثالثة اآلخروف ال يروف غير النير يكتنفيـ مف ثالث جيات . 
وأحس عصاـ وكأنو ُسمب منو بصره الحاد . قاؿ في ضيؽ مف عصبت عيناه: 

 .بدا الشيخ يحمؽ فوؽ واقعنا المرير
منعـ بحماس مفرط : ال ال... أنا أرى الواقع بحذافيره.... قاؿ عبد ال
 (ٔ)ضحكوا، قاؿ رائد : أي در يخرج مف ىذا الفـ الصغير!"  ابتعدوا عنا كثيًرا

مف السياؽ السابؽ نجد براعة غائب في تصوير المفارقة بيف دواخؿ  
النفس اإلنسانية وقدرتو عمى تجسيد التناقض بيف شخصية الشيخ وشخصية 

الثة وكيؼ سخروا مف محدودية تفكيره بينو، ويبدو أف شخصية الشيخ كانت الث
ىي الصورة المحورية لممتناقضات في الرواية ومف ذلؾ حديثو عف مرحمة سف 
التناقضات حيث قاؿ " بعد الخمسيف تبدأ فيؾ ىذه المرحمة ، يتخاصـ فيؾ 

أف ألتيـ كؿ  الشباب والكيولة، العطش واالرتواء، الكسؿ وااللتياـ .. أريد
شيء، ألتيـ الدنيا كميا، ولكف ال أستطيع . العيف بصيرة واليد قصيرة ... وعاد 
ف بدا بسيًطا قنوًعا، أعطاني  خميؿ فجمس، وقاؿ لنفسو : الشيخ شيطاف رجيـ، وا 
مادة لمتفكير، أعطاني ذريعة لتأبيف نفسي وأنا عمى أبواب الشيخوخة. ألست 

 .(ٕ)مجمع المتناقضات حًقا؟ " 
نمحظ تناقض الداللة المعجمية لمفردتي الشباب والكيولة، ىكذا  

والعطش واالرتواء، وىما معا يحيالف إلى داللة إيحائية، يجسد فييا حالة 
الذىوؿ والترقب والخوؼ مف المجيوؿ التي سكنت شخصية خميؿ وجاره الشيخ 

ى أنو عبد المنعـ، وأسممتيما إلى مونولوج نفسي داخمي، أفاؽ منو خميؿ عم
 أوشؾ أيًضا عمى سف المتناقضات، بؿ استنتج أنو ىو مجمع المتناقضات!

                                                           

 .ٔٔرواية المركب ص   (ٔ)
 .ٙٛٔص  المرجع السابؽ (ٕ)
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وتتجسد شعرية المفارقة ىنا في تصوير حالة مف عدـ التوازف التي  
يعيشيا الرساـ خميؿ، فعالمو الداخمي تتجاذبو حالتاف؛ الحالة األولى مف السعادة 

بوىا برسـ صورة ليا إحياًء التي تغشاه في وجود شذر الفتاة الحالمة التي كمفو أ
لذكرى وفاة والدتيا " كانت تبدو لو الممعة العجيبة في عيني شذر السوداويف، 
عميقة ومؤثرة، غامضة وحبيبة إلى القمب، مفرحة وشجية، قريبة وبعيدة المناؿ، 

فيبدو فييا غنيا  (ٔ)أليفة وموحشة، وديعة مكشوفة وصاخبة ممتفة باألسرار" 
را في لحظات الوصؿ والمقاء، والحالة الثانية مف اإلحباط ممتمئا فرحا وحبو 

والفشؿ والعجز التي ال يستطيع فييا إكماؿ صورة  الفتاة ويظير ذلؾ مف خالؿ 
حديث زوجة عباس والد شذر حيف سافر " صرخت بو: وأيُّ حؽ لؾ في 
استجواب بنت قاصر؟ ما ىذه الوقاحة؟ أربعة أشير وأنت قاعد قبالتيا؟ ماذا 

ؾ مع البنت؟ عّذبتيا مرمرتيا. شنو عشقتيا؟ شوؼ شكمؾ بالمراية. عجوز عند
 .(ٕ)يمكف أكبر مف عباس. إش عندؾ ؟ تروح لو استدعي شرطة النجدة؟ "

ولجأ غائب إلى استخداـ الميجة العامية في الكممات ) شنو، المراية ،  
جة إش ( ليصور الحالة المزاجية  لتمؾ الشخصية الثانوية حيث تيجمت زو 

 األب عمى ذلؾ الرساـ الفاشؿ الذي ضاقت بو زرًعا .
وقد ترتفع الصياغة، وتتجاوز شعرية التضاد في الرواية مستوى  

إلى –كما تقدـ -التناقض في الجممة مف خالؿ مزج األلفاظ في بنائية متضادة 
التقابؿ بيف صورتيف متناقضتيف يفترض توافقيما، وذلؾ حيف صور شخصية 

وىو يبوح بالسبب الذي جعمو يجمب خميؿ الرساـ ليرسـ صورة  عباس والد شذر
ابنتو إحياًء لذكرى وفاة زوجتو األولى ، فقد مؿء غرفة الرسـ بكثير مف 

                                                           

 .ٕٕٔرواية المركب  (ٔ)
 .ٖٕٙص  المرجع السابؽ (ٕ)
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الديكورات الزائدة واإللحاح عمى إظيار الترؼ المفتعؿ، وىو ما يناقض صورة 
فيقوؿ  الصفاء والنقاء والبساطة وصورة الطبيعة العذراء في وجو الفتاة شذر،

 عباس عف أميا :
أريدىا أن تشعر، وىي في قبرىا، أن ابنتيا تعيش في نعيم، وأنيا ليست -"

 يتيمة أو منبوذة، بل محاطة بكل ما تشتيي النفس.
 ومن قال لك إن شذر بفطرتيا تحتاج إلى مزىرية تيريجية، ولو كانت  -

 غالية الثمن؟
 وكيف تعرف أميا أنيا تعيش مرفية؟ -

 أن يضحك، فتّعبس.أراد خميل     
ستفيم من نجاح الصورة، الرفاىية ليست بالغنى والثروة وحدىما، ىناك  -

 . (ٔ)أغنياء، ولكنيم تعساء" 
فقد تجمي الحضور الشعري المتحقؽ بفعؿ االنزياح والتناقض، وحاوؿ 
غائب طعمة فرماف أف يدخؿ ضمف سياقاتو بعض المساحات الشعرية ، ومف 

قابمة لمتأويؿ والتفسير وتعدد المعنى واالحتماالت ثـ جعؿ مف ىذه الدالالت 
 وىذا ما منح النصوص خصوصية  فنية ولغوية .

 
 

 

                                                           

 .ٖٚٔرواية المركب ص  (ٔ)
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 اخلامتت
كانت ىذه الدراسة مقاربة أدبية لما قدمو الكاتب العراقي غائب طعمة 
فرماف في آخر روايتو وأعمالو الفنية ) رواية المركب ( فالشعرية مالمح 

ة ومتمازجة تتولػد مػف الػنص فتصنع لو خصوصيتو وعناصر وتقنيات متعالق
 وتميزه وتدخمو ضمف دائرة األدب.

 وىذه أىن نتائج الذراست جمولت :
  أبرز ما تميز بو ىو قدرتو عمى تجسيد لغتو األدبية ؛ إذ أخرجيا مف ركودىا

البارد ليجعميا أكثر تحسًسا بالواقع، فقد استخدـ أشكااًل بالغية مف تشخيص 
كناية وىي تنوعات أسموبية بمور مف خالليا فرماف خطابو الروائي وتشبيو و 

  ليجعميا أكثر تماسًكا ووضوًحا وانغراًسا في بنية عممو الفني.
  بروز جمالية المغة الشعرية وما أضفت عمييا مف سمات وخصائص زادت

مف خصوبة أحداثيا وفاعميتيا ومضامينيا النفسية واإلنسانية والفكرية 
المغة الروائية فنية ذات طابع مميز وذلؾ مف خالؿ اختيار فتضيؼ إلى 

 األلفػاظ الموحية والعبارات المجازية ذات الرموز والدالالت واإليحاءات.
  كشؼ االستيالؿ في جميع أجزاء الرواية عف عمؽ التالحـ والتعالؽ بيف

بنية النص السردي الذي تتقدمو، فيكثؼ ويركز ويوحي ليأتي التفصيؿ الحقًا 
، وىذا يشكؿ إحدى الحوافز التي توثؽ صمة المتمقي بالنص، وتخمؽ شعريتو 
ثارة الريبة، ومحاولة الوصوؿ إلى  مف خالؿ التخميف وتعدد االحتماالت وا 

 اليقيف مف خالؿ النص الالحؽ.
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  ال يمكف قصر شعرية الرواية عمى الجانب المغوي فقط، فالرواية عالـ
اخميا عناصر متنوعة ومتعددة، تجمع ما متكامؿ، وتجربة شاممة، تتعالؽ د

بيف المكونات المفظية والسردية، وتشحف مف داخميا بعناصر فنية لغوية 
وتقنيات تخرج بيا مف عالـ العادي إلى عالـ التفرد والخصوصية، األمر 

 الذي جعؿ الرواية ممتقى جميع األنواع األدبية.
 وبعد

ف إليو ، فإف أ -عز وجؿ-فيذا ما وفقني اهلل  صبت فيو مرادي ، وا 
 أخطأت فمف أتشبث بخطئي ، وآخر دعوانا أف الحمد هلل رب العالميف .
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 ادلصادر وادلزاجع
 ادلصذر أو ادلزجع م
 .القرآف الكريـ   -ٔ
األدب واألنواع األدبية لمجموعة مف األساتذة الفرنسييف ترجمة طاىر   -ٕ

س بدمشؽ ، حجاز، تقديـ د. محمود الزبداوي، الناشر دار طال
 ـٜ٘ٛٔالطبعة األولى 

األعماؿ الشعرية الكاممة لفدوى طوقاف، الناشر المؤسسة العربية لمدراسات   -ٖ
 ـ .ٖٜٜٔوالنشر ببيروت، الطبعة األولى 

التناص نظرًيا وتطبيقًيا ألحمد الزعبي، الناشر مكتبة الكتاني ، باألردف ،   -ٗ
 ـ.ٜٜ٘ٔالطبعة األولى 

عمي جواد الطاىر ، عائد خصباؾ ، وزارة الثقافة  الحبكة المنغمة ، إعداد  -٘
 ـ.ٜٜٗٔبغداد ،  -واإلعالـ ، دار الشؤوف الثقافية العامة 

الداللة الشعرية لجاف كوىف ترجمة سعيد بنكراد، بحث منشور بمجمة   -ٙ
 ـ .ٜٜٗٔعالمات المجمد األوؿ العدد األوؿ سنة 

عمي إبراىيـ ، الناشر الزماف والمكاف في روايات غائب طعمة فرماف ، د.   -ٚ
 .ـ  ٕٕٓٓمطبعة األىالي لمطباعة والنشر بدمشؽ ،  

الشعرية العربية ألدونيس الناشر دار اآلداب ببيروت الطبعة الثانية   -ٛ
 .ـ ٜٜٛٔ

الصورة األدبية تأريخ ونقد ، د. عمي عمي صبح، الناشر دار إحياء الكتب   -ٜ
 العربية د.ت.

ب طعمة فرماف لػ ميساء نبيؿ عبد الحميد الغربة واالغتراب في روايات غائ  -ٓٔ
 .ـٕٔٔٓرسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة تكريت نوقشت عاـ 
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 ادلصذر أو ادلزجع م
النظرية الشعرية ، جاف كوىف ، ترجمة وتقديـ وتعميؽ د.  –المغة العميا  -ٔٔ

 ـ . ٜٜ٘ٔأحمد درويش ، المجمس االعمى لمثقافة ، القاىرة ، 
ر الجرجاني ، تحقيؽ محمود دالئؿ اإلعجاز في عمـ المعاني لعبد القاى  -ٕٔ

 .ىػٖٔٗٔشاكر، الناشر مطبعة المدني بالقاىرة، الطبعة الثالثة 
 ـ. ٜٜٚٔديواف نازؾ المالئكة ، الناشر دار العودة ببيروت ،  -ٖٔ
رواية المركب لغائب طعمة فرماف ، الناشر دار اآلداب ، الطبعة األولى   -ٗٔ

 ـ .ٜٜٛٔ
ي، تحقيؽ محمد زىير بف صحيح البخاري لمحمد بف إسماعيؿ البخار   -٘ٔ

ناصر الناصر، الناشر: دار طوؽ النجاة، الطبعة: األولى، 
 ىػ.ٕٕٗٔ

أدب المنفى والحنيف إلى الوطف، د. أحمد النعماف ،  -غائب طعمة فرماف   -ٙٔ
 .ـٜٜٙٔالناشر دار المدى بدمشؽ، 

كاف ىنا غائب طعمو فرماف تقديـ: خضير ميري، الناشر حزب التجمع   -ٚٔ
 .ـٕٛٓٓ، عاـ ٕٕٚ، العدد  ٕٗالوطني ، مج 

لساف حاؿ األديب العربي )الميـ ال تدخمني في تجربة(، جورج الراسي ،   -ٛٔ
 ـ . ٖٜٚٔنوفمبر   ٕٙ،  ٜٜمجمة البالغ ، ع 

لقاء مع الروائي غائب  –مجمة )الثقافة الجديدة(: البدايات، التكوف، الغربة   -ٜٔ
 .ـٜٚٛٔ، ٜٛٔطعمة فرماف، بدمشؽ، العدد 

صمحات األدبية المعاصرة ،د سعيد عموش، الناشر دار الكتاب معجـ الم  -ٕٓ
 ـ.ٜ٘ٛٔالمبناني ببيروت، الطبعة األولى 

منياج البمغاء وسراج األدباء ألبي الحسف حاـز القرطاجني، تحقيؽ محمد   -ٕٔ
الحبيب ، الناشر دار الغرب اإلسالمي ، الطبعة الثالثة ببيروت عاـ 

 ـ .ٜٙٛٔ
 


