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ABSTRACT:  

      The study aims at investigating the features leading to the textual coherence including "the 

syntax of the text" exceeding the traditional studies which used to put emphasis on 

textual  syntactical analysis through studying syntactical inter-relations of sentences to the 

discovery of the minimal tie of textual coherence ln non- linguistics dimensions and correlate it 

with the internal linguistics compositional relationship of the text. Descriptive approach Wil be 

applied to "Zohor" modernist free verse poem by Amal Donkol. 

Keywords: The syntax of the text, Coherence, Harmony, Consistency. 

 
 صامللخ

يهدف هذا البحث إىل دراسة اخلواص املؤدية إىل متاسك النص، ضمن ما يسمى بـ "حنو النص" متجاوًزا بذلك 
الدراسات التقليدية، اليت كانت تعمد إىل التحليل النحوي للنص ابلبحث يف العالقات النحوية بني اجلمل، إىل البحث 

غوية، وربطها ابلعالقات الرتكيبية اللغوية الداخلية للنص. عن فتيل الربط ووسائل التماسك النصي يف األبعاد غري الل
وتطبيق ذلك على قصيدة من الشعر احلر يف العصر احلديث "زهور" للشاعر أمل دنقل، ابستخدام املنهج الوصفي 

  التحليلي.  
 االتساق  -االنسجام  -التماسك  -زهور  -حنو النص  الكلمات املفتاحية:

 
 مقدمة 
اليت –شهدت الدراسات اللغوية احلديثة تطّورات واضحة يف جمال حتليل النصوص؛ فتجاوزت بعض أعراف اللغة        

 كانت ترى اجلملة أكرب وحدة لغوية، إىل فضاء لغوي أوسع هو فضاء النص، فظهر ما يسّمى بـ "حنو النص".
يتجـاوز حنو النص نظرة التحلـيل النحوي التقلـيدي، اـلذي يبحـث يف العالـقات النحوـية بني اجلمـل، إىل دراســــــــــــــة        

العالقات  --، من خالل شـــــــــبالة من العالقات بني اجلمل املتباعدة داخل النص(1)اخلواص املؤدية إىل متاســـــــــك النص
مى بعامل النص. فيعرض يف حتليله للنصـــوص مالوانت  الرتكيبية الداخلية، وعالقات أخرى بني النص وحميطه، أو ما يســـ 

النظام النصـــــــــــــاب ويربزها وإا بدت يف ؛اهرها مبعثرة؛ إذ على اآلّلل اكتشـــــــــــــاف اآللية اليت متالنه من إ اد فتيل الربط 
-لســـطحي  لتالوين البناء املتميز، هذا يعين أّا فتيل الربط هو ذلك الرابط املضـــمر مقابل الروابط املتجلية يف تشـــاليله ا

 
 -37ص  م.2001. القاهرة: مكتبة زهراء الشررررررر ،  1اتجاه جديد في الدرس النحوي. ط –نحو النص  ، أحمد.  ي( انظر: عفيف( 1
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. وقد حاول بعض الدارســـــــني، عنوا بدراســـــــة حنو النص،  ســـــــي  أ ر عامة  (2)اليت كانت ترومها الدراســـــــات التقليدية
ــًبا على العالقات الداخلية للنص،  ــائله، إال أّا معظمها كاا منصـــــ تبحث يف الرتابط النصـــــــي من حيث أشـــــــالاله ووســـــ

ــة الرتابط هذ  اب ــيصـ ــن خصـ ــّور هاليداي ورقية حسـ ــة،  عل مالوانت النص مرتابطة ترابطًا  فمثاًل صـ عتبارات لغوية مخسـ
، الوصت ، واحلذف، وواالستتبدا كالضـمائر، وأااء اششـارة، وأدوات املقارنة،   اإلحالةخطّيا، وهذ  االعتبارات هي: 

وجودها أو قضــية داخلية، وو؛يفة املتلقي أمامها احلالم ب -يف نظرمها–. هذا يعين أّا نصــّية النص  واالتستتاا املعيم 
   .(3)عدمه
ويف فرتة الحقة التفت دارســـو حنو النص إىل أّا دراســـة العالقات الرتكيبية داخل النص مســـ لة قارّة وواضـــحة منذ         

القدم، فعمدوا إىل ما هو خارج العالقات الرتكيبية، لبياا متاســك النص، من خالل دراســة األبعاد غري اللغوية، وربطها  
لوصــــــــــــــول إىل حتليل عميق للنص. هذا يعين أّا حنو النص افل ابخلارج يف قراءة  ابلعالقات الرتكيبية اللغوية الداخلية، ل

ــقطها على النص يف التحليل.  الداخل، معتمًدا يف ذلك على علوم أخرى  غري اللغوية، كعلم النف  واالجتماع، ليســـــــــــ
غريها مما ادد  النص وهذا األمر يتطلب من اآللل تصـــــورات واســـــعة تشـــــمل عناصـــــر حنوية وداللية ومنطقية وتداولية و 

 املراد حتليله.
ويف إ ار دراســــــــــــة العالقات الرتكيبية داخل النص،  در اششــــــــــــارة إىل ما ذكر  أبو زنيد من أّا النص يقوم على        

مسـتويني: تتحالم ابملسـتوى األول منه القواعد النحوية والداللية اليت حتدد الرتتيب الداخلي فيه، أي العالقات الرتكيبية 
ــفه وحدة كلّية، ويتم ذلك بتجاوز جمموع املعاب اجلزئية  ا ــتوى الثاب يتحدد ابلنظر إىل النص كاماًل بوصــــ لداخلية. واملســــ

املتحصلة عرب املستوى األول، حىت يتم الوصول إىل املستوى األمشل، وهو البنية الالربى اليت ترتكب من قضااي حتيل إىل  
 . (4)الوقائع نفسها

ــة العالقات الرتكيبية الداخلية، وقد عمد هذا البح ــيدة من الشــــــــعر احلر؛ بدراســــــ ث إىل تطبيق حنو النص يف حتليل قصــــــ
 وإسقاط بعض العوامل اخلارجية يف فهم النص، لبياا متاساله ووحدته العضوية، واملوضوعية.

 
  ,حتلي  قصيدة زهور للشاعر أم  دنق   يف ضوء حنو النص  

 
الخامنررة، الود  . بحث منشررور في مج ة الو وم اسننررانية. النررنة قراءة في وساال ا ابكاالن اب  اايسرررايةية، ياسرر  .  ( انظر:(2

 م.2007، خريف 35
. منقول ع   81م. ص 2004لحديث، نقد النظرية وبناء أخرى. اربد: عالم الكتب ا–أبو خرمة، عمر. نحو النص  ( انظر: (3

 . (cohesion in Englishاستنا  في اسنج  زية ) .ب هال داي ورقية حن كتا
  . 40. ص م2009إطار نظري و راسات تطبيقية. اربد: عالم الكتب الحديث،  –( انظر: أبو زن د، عثمان. نحو النص (4



20, 202, No: 5(JISTSR) Vo:  Journal of Arabic Language for Specialized Research 

 

20 
 

يعمد هذا البحث إىل اختيار نص من الشعر احلديث ليالوا حمور املعاجلة النصية، بدراسته ضمن إ ار حنو النص.   
 (، ك منوذج للشعر احلر يف العصر احلديث.5وقد وقع االختيار على قصيدة بعنواا "زهور" للشاعر أمل دنقل) 

 وسالٌ  مَن الورِد
 أحمُلها بنَي إغفاءٍة وإفاقْة 

  ابقة وعلى ك  ِ 
 اسُم حاِمِلها يف ِبطاقة 

 *** 
 تَتَتحدُث يل الَزهراُت اجلميلُة 

  -دهشًة   -أن  َأعيُتَنها اتََّسَعْت  
 حلظَة الَقْطف
 حلظَة الَقْصف

 حلظة إعدامها يف اخلميلْه! 
 تَتَتحدُث يل.. 

ا َسَقطْت مْن على عرِشها يف البَساتني   َأّن 
 الدكاكنِي، أو بنَي أيدي املُنادين، مث َأفَاَقْت على َعْرِضها يف زُجاِج  
 حىت اشرتَْْتا اليُد املَتفضِ لُة العاِبرْة  

 تَتَتحدُث يل.. 
 كيف جاءْت إيل  

 )وأحزاُّنا املَلكيُة ترفع أعناَقها اخلْضر(   
 ك  تَتَتمين يَل الُعمَر! 

 وه  جتوُد أبنفاِسها اآلخرْة!! 
 *** 

 .. ْْ  ك ُّ ابقْة
 وإفاقْة   بنَي إغماءة

 اثنيًة.. اثنيْة   -ابلكاِد    -تتنفُس ِمثِلَى 
 

 .443 -442م. ص 1995القصيدة من كتاب: دنقل، أمل. األعمال الشعرية. د.م: مكتبة مدبولي،  - 5
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 راضيْة..   –وعلى صدرِها مَحلْت  
 اسَم قاتِلها يف بطاقْة!

، وقد مّيز (6)يسـعى البحث يف معاجلته للنص الشـعري إىل إبراز ركين التماسـك النصـي ومها: االتسـاق واالنسـجام       
صـــد ابالتســـاق البحث عن التماســـك بني األجزاء املشـــاللة للنص، وجماله  علماء حنو النص بني هذين املفهومني؛ إذ يق

املادة اللغوية، فيتتبع فيه اآللل الوســائل اللغوية اليت تصــل بني العناصــر املالونة للنص، ويبني أ رها يف االتســاق، فريصــد 
ميالن أا يربط بني أجزاء  اشحالة ابلضــــــمائر وألفار اششــــــارة، ويرصــــــد العطو واحلذف واالســــــتبدال والتالرار، وكل ما

ــجام فرّا مظاهر   ويلية ال لغوية؛ تتطلب من اآللل االهتمام ابلعالقات اخلفية اليت  النص من املادة اللغوية. أّما االنســــــ
تنظم النص وتولــد ، متجــاوزا بــذلــك املــادة اللغويــة، ألّا قراءة النص قراءة عميقــة تعتمــد على معرفــة اآللــل بعــامل النص 

 . (7)ل إليه اجلملة أو اجلملالذي حتي
ــع على البنية اللغوية          ــيعمد يف مدا  األوســــــــ ــيدة "زهور" ســــــــ آبية ما تقدم، ميالن القول إّا البحث يف حتليله لقصــــــــ

للنص، بيد أنّه ســـــــــيبدأ التحليل من خارج النص من خالل إلقاء الضـــــــــوء على الســـــــــياق الثقايف العام للشـــــــــاعر دنقل، 
ضمن ما يسمى بـ "عامل النص"، انطالقًا من فالرة مؤادها أنّه ال ميالن إدراك  -صيدة "زهور" والسياق النصي اخلاص لق

ــية وخصـــــوصـــــيتها وفرديتها،   ــع يف اعتبارها فاعلية التجربة النصـــ لغة الناص وفاعليتها تبعا لتصـــــورات لغوية عامة، ال تضـــ
 . (8)واآليط الذي حتيل إليه مجل النص

 عامل النتص
ــاعد على حتليل النص وقراءته          ــتعانة وا هو غري لغوي )عامل النص( لفهم ما هو لغوي )النص( أمر  يســـــــــ إّا االســـــــــ

دوا يّل عنقه؛ هذا يعين أّا اسـتغالل املعرفة السـابقة عن املنتج والظروف اليت أدت إىل خلق  وسـرب أغوار  قراءة عميقة، 
  ،تعســـو يف الت ويل. و در اششـــارة إىل أّا دراســـة النص ضـــمن إ ار معرفة العاملاملدّونة، أمر   عل املتلقي بعيًدا عن ال

، وتتجاوز دعوى موت املؤلو، بيد أّّنا  (9)تتجاوز ما قاله دوســـوســـري من أّا دراســـة اللغة تتم من ذااا ويف ذااا ولذااا
ــاراببل   فالتطرق لعامل النص يالوا بال إفراط وتفريط؛ ال تعين التطرف، ــ نه أا يعد أداة فاعلة يف  القتصـــ على ما من شـــ

 إضاءة النص، لذلك سيقتصر البحث يف هذا اجلزء على عنصرين خارجيني مها: قائل النص، وموضوع النص.  

 
 . 5ص م.1991ب روت: المركز الثقافي الوربي،  .مدخل إلى اننجام الخطاب– . لنانيات النص، محمد( انظر: خطابي(6

 .6-5وانظر: الخطابي. لنانيات النص.  .42( انظر: أبو زن د. نحو النص. (7

  .80. نحو النص( انظر: أبو زن د. (8

 .253م. ص 1988. ع م ال غة الوام. ترجمة: يوئ ل يوسف عزيز.  .م: ب ت الموصل، ، فر نيان  ي( انظر:  وسوس ر(9
. ب روت: المؤسرررررنرررررة الوربية ل دراسرررررات والنشرررررر، 2*لالسرررررتزا ة انظر: الدوسرررررري، أحمد. أمل  نقل طررررراعر ع ى خطوط النار. ط

  م.2004
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 *قائ  النص  -1   
م،  1940مل دنقل شــــاعر ومفالر مصــــري، أ لق عليه والد  الذي كاا أحد علماء األزهر هذا االســــم يف عام أ       

 حلصوله على اشجازة العاملية، عرف شعر  ابلتزامه الو ين وقضااي  السياسية. تيمًنا بنجاحه
، فدخل املسـتشـفى للعالج، وكاا صـاحب إرادة عالية   1979أصـيب أمل دنقل ورض السـر اا اخلبيث عام        

ــراعه مع املرض، ومل يهمل الشـــــعر؛ إذ ؛ل يالتبه يف مرقد  ابلغرفه رقم   ــتشـــــفى، ف ّلو  8صـــ ديواان كامال ابســـــم يف املســـ
 "، نشرته زوجته بعد أربعني يوماً من وفاته.8"أوراق الغرفة 

،  ، مؤمن ابملوت اآلتموشــــــــك على االنطفاء النهائيأ   شــــــــاعر وعهد األورام كتابة   8وميالن عّد شــــــــعر الغرفة رقم         
 .معاانته شرك الطبيعة يفيط به، ويا ماوقصيدة "زهور" هي إحدى نتاجات تلك الفرتة، يت مل فيها املوت من خالل 

 موضوع النص -2 
من  أ ر  على نفســــه،  مّر هبا الشــــاعر، وهو على فرار املرض، ينقل الواقع و  مهّمةتعرّب قصــــيدة "زهور" عن مرحلة        

ت كانت أمريات متّوجة يف بساتينها، مثّ  يت يد فتسلبها حقها يف البقاء، يد ال متلك خالل حديث الزهرات إليه، زهرا
 احلق إبّناء حيااا، لتقدمها لآلخر، متمنية له الشفاء و ول العمر.

فسـلبت   غتيلتا،  يئةيرى الشـاعر ابقات من الورود اجلميلة يف ؛اهرها، مث يفصـع عن حقيقتها؛ إذ هي زهرات بر        
وجيء هبا لتجود حبيااا فتقدمها لآلخر، وهي شــا ة رافعة أعناقها عناا الســماء، أبت وهي حتتضــر  ياة فج ة،منها احل

على فضـــع حقيقة اجلناة؛ فاملشـــاعر الزائفة من اليد املتفضـــلة  ب   -وهي تلفظ أنفاســـها األخرية-االنالســـار وأصـــرت 
 وراءها قسوة وعنًفا.

ائد واصــــــل فيها دنقل رفضــــــه االجتماعي والســــــياســــــي، فموضــــــوعها ؛اهر   جاءت هذ  القصــــــيدة بعد عدة قـصـــــ        
فهو رفض للواقع، وك ّا الشاعر يف هذ  القصيدة يقول بصوت شامخ: إّا الطغاة    ؛سياسيفيه معىن اجتماعي، واب نه  

ــتطيعوا حتقيق مبتغاهم  نوا صــــورام القبيحة أمام اآلخرين، فهذا التحســــني  بالل شــــيء مجيل  عند ترّبصــــهملن يســ ــّ ليحســ
م قتلة، وحماوالام أبا يبدوا  والتجميل ال يغرت به إال من كاا على نظر  غشــاوة، أما أصــحاب النظرة الثاقبة فيدركوا أّن

 أصحاب فضل وعرفاا ما هي إال حماوالت فاشلة،  فحقيقتهم واضحة هلم.
 حنو النص واملعطيات اللغوية

حســب معايري شــاللية وتركيبية وداللية، على النحو -ميالن تقســيم هذ  القصــيدة إىل  الد وحدات نصــية كربى        
 اآليت:

، يف رقعة زمانية ومالانية  همشـــــــهد يصـــــــو فيه الشـــــــاعر منظر الســـــــالل، وهي ما لة أمام عيني  الوحدة النصتتتتتية ا و :
  تلو عنها يف املشهد التايل، ويبدأ جبملة ااية.  

 ".وسالل من الورد...... اسم حاملها يف بطاقة"
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مشــهد حديث الزهرات للشــاعر، تصــو فيه حلظة املوت بتســلســل زمين وحتديد مالاب، واتل الوحدة النصتية الثانية:  
هذا املشـهد احلّيز األكرب من القصـيدة؛ إذ ميالن تقسـيمه إىل وحدات نصـية صـغرى، تبدأ كلها جبملة فعلية على النحو 

 اآليت: 
 "تتحدد يل الزهرات...... حلظة إعدامها يف اخلميلة". -أ

 "تتحدد يل...... اليد املتفضلة العابرة".  -ب
 "تتحدد يل ...... وهي  ود أبنفاسها اآلخرة".  -ج

 مشهد مما ل للمشهد األول يف الزماا واملالاا، واشيقاع الصويت، ويبدأ جبملة ااّية كذلك. الوحدة النصية الثالثة:
 "كلّ ابقة...... اسم قاتلها يف بطاقة".

ــيـة،  ـدر بـه أا يقو قلياًل على عنواا النص ويبني داللتـه؛ فقـد          وقبـل أا يبـدأ البحـث بتحليـل الوحـدات النصــــــــــــ
ــيدة، وكاا موفقا يف ذلك من عدة جوانب ار ى دنقل أا  عل كلمة "زهور ــلوبية   –" عنوااًن للقصــــــ ــوعية، وأســــــ موضــــــ

مجالية، وداللية؛ فالنص يف جممله يدور حول إشـــــــراك الطبيعة يف معاانة بشـــــــرية مشـــــــاركة وجدانية، واختريت الزهور من  
مة زهور عنواان للقصـــيدة،  ة أا تالوا كلبتلك الطبيعة لتالوا معادال موضـــوعيا للشـــاعر يف  ســـيد فالرة املوت، فال غرا

هذا من الناحية املوضـــــوعية. أّما من الناحية األســـــلوبية فاملتلقي يتوقع من العنواا أّا هذا النص ميالن أا يندرج ضـــــمن  
ــية، بيد أّا خيبة التوقع  ــية؛ ألّا املتوقع من كلمة زهور أا تالوا ذات إااءات مجيلة مشـــرقة رومانسـ النصـــوص الرومانسـ

تثري يف نف  املتلقي التســـــافالت، فتجعله أكثر تفاعاًل مع النص، وهذا يضـــــفي عنصـــــرًا  -ا النصابلنظر إىل مضـــــمو –
ــر التوقع. ومن النـاحيـة الـدالليـة يلحظ أّا "زهور" جـاءت نالرة، وترى البـاحثـة أّا هـذا التنالري  ا على كســــــــــــ مجـاليـا قـائمـً

ــيئً  ــبة للشــــاعر شــ ا إ ابيًّا، ومل تعد تفوح منها الروائع الزكّية، وإمّنا هي ميالن  ويله داللًيا؛ إذ أّا هذ  الزهور مل تعد ابلنســ
  سيد للموت، وهذا أمر غري معهود أو معروف.

ا مرتابطًا         ووفًقا لإل ار العام يف تقســــــــــيم النص ميالن الوقوف على العناصــــــــــر اليت  عل من هذ  القصــــــــــيدة نصــــــــــًّ
النصـية وحتليله، وإبراز عالقات االرتباط اليت تنشـ  بني  ومتماسـالا، من خالل وصـو النظام الذي تت لو منه الوحدات

 مالواناا.
تتالوا الوحدة النصــية األوىل من مشــهد ســالل من الورد، يعطيها الشــاعر األولية فيقدمها على الرفية؛ إذ مل يقل        

يُفتتع ابلســــرد، روا لداللة  أملع ســــالال من الورد، بل قال: "وســــالل من الورد أآلها"، وهذا التقد  املتعمد جعل النص 
ــالوا على الفعل الدال  ــم الدال على السـ ــالل من احلياة منذ البداية، فقّدم االسـ ــاعر أا يربزها، وهي  ريد السـ أراد الشـ
على احلركة. ويف اختيار  للفعل اسـتخدم الفعل الدال على اللمع ال على وضـوح الصـورة؛ فلم يقل أراها بل أآلها، وهو 

لي  فقط على  ،بية الرفاي، وعدم وضـوح الصـورة. واملت مل يف هذا املشـهد يرى أّا عنصـر احلركة معدومبذلك يؤكد ضـبا
مســـــــتوى التقد  والت خري، بل على مســـــــتوى اختيار املصـــــــدر دوا الفعل؛ فالشـــــــاعر روا تعمد اســـــــتخدام املصـــــــادر يف 
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ــري إىل احلدد غري مقرت  ــهد، "إغفاءة"، و "إفاقة"، ومل يقل: أغفو وأفيق، ليشــ ا بزمن، فيهيمن جو املوت على هذا املشــ
إذ يسـتبعد كل ما من شـ نه أا يوحي حبركة وحياة، ويسـتبدل به ما يدل على السـالوا واملوت، فتظهر بذلك براعته يف 

 انتقاء املادة اللغوية للتعبري عن الغرض املنشود.
الل مع العنواا "زهور" يف اجلمع والتنالري، وهذا بدأ النص بواو اسـتئنافية مث "سـالل من الورد" إذ اتفقت لفظة سـ        

مما ميالن عّد  عنصـر ربط، منذ البداية، بني العنواا ومسـتهل النص. مث اسـتخدم أسـلوب التضـاد فصـّور لنا نفسـه موزعة  
بني حالتني: إغفاءة وإفاقة، وال يســــــــــتبعد أّا هذا األســــــــــلوب جيء به شحداد و؛يفتني: و؛يفة نفســــــــــية؛ تبني احلالة 

متســــًقا مع اللفظة األخرية يف  ،نفســــية املضــــطربة. وو؛يفة بنيوية؛ فقد أحد ت اللفظتاا رنة صــــوتية، وجرســــا موســــيقياال
يرافق شـــعور الشـــاعر،  ،وهي "بطاقة"، فاشيقاع الصـــويت يف )إغفاءة، إفاقة، بطاقة( إيقاع موســـيقي متالرر ،هذا املشـــهد 

 ضع الحًقا.وقد عاد إليه يف املشهد الثالث يف النص، كما سيت
أّما زمن املشـهد األول أو الوحدة النصـية األوىل فهو الزمن احلاضـر، ويصـو الشـاعر ما يرا ، يف مالاا غري مصـرح       

 به ولالنه معروف ضمنا وهو املستشفى.
والقراءة الســـــــــــــطحية للوحدة النصـــــــــــــية األوىل توحي أّا الشـــــــــــــاعر يعرض جانًبا اجتماعيا، يتمثل يف تقد  الزهور         

 للمريض، عليها بطاقات حتمل أااء حامليها.
 :(10)ميالن توضيع مالوانت الوحدة النصية األوىل على النحو اآليتو 

 وسالل من الورد أآلها بني إغفاءة وإفاقة.  1)الوحدة النصية الالربى(: ج  1نص 
 على كل ابقة اسم حاملها يف بطاقة.و 2+ ج                                 

 تالونت الوحدة النصية األوىل من مجلتني، ربط بينهما حرف العطو الرتاكمي )و(.       
أما الوحدة النصــية الثانية فتمثل حديث الزهرات، وفيها يســقط الشــاعر ما يف نفســه على الزهور؛ فيتحدد على        

، فتحد ه، بعد أنسنتها، عن رحلتها نساا وينقل الواقع وحقيقته من خالل حديث الزهرات إليهلساّنا، ويبني مصري اش
 من البستاا إىل املستشفى، معربة عن دهشتها حلظة إعدامها يف اخلميلة.  

وتتالوا هذ  الوحدة النصــية من  الد وحدات نصــية صــغرى، يتلط فيها الســرد ابلشــعر، وتبدو ك ّنا مشــاهد،         
ــاهد  ــهدية. تبدأ املشـــــ ــيدة كلها قائمة على املشـــــ ــاعر القول إىل   وروا كانت القصـــــ ــند فيه الشـــــ ــارع يســـــ الثال ة بفعل مضـــــ

 الزهرات، فيالرر يف بداية كل مشهد قوله: "تتحدد يل".  
 وميالن توضيع مالوانت هذ  الوحدة على النحو اآليت:

 
بحث في ما يكون به الم فوظ  –ه ألجزاء النص ما ور  عند األزهر الزنا ، في كتاب ننري  النص عرضر ( يحاكي البحث في (10

  .33 -32م. ص 1993الثقافي الوربي، ب روت: المركز . 1طنًصا. 
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 3تتحدد يل+ نص  3)الوحدة النصية الالربى(: ج2نص 
 دهشة حلظة القطو.أّا أعينها اتسعت  4: ج 3نص                                         

 ]اتسعت دهشة[ حلظة القصو. 5+ ج                                             
 ]اتسعت دهشة[ حلظة إعدامها يف اخلميلة.6+ ج                                             

 5تتحدد يل + نص  7: ج4نص 
 أّنا سقطت من على عرشها يف البساتني. 8: ج5نص                            

 أفاقت على عرضها يف زجاج الدكاكني. مث 9+ ج                                
 ]أفاقت على عرضها[ بني أيدي املنادين.  أو 10+ ج                                
 اشرتاا اليد املتفضلة العابرة.  حىت 11+ ج                                

 7تتحدد يل + نص   12: ج6نص 
 كيو جاءت إيل  13: ج7نص                            

 أحزاّنا امللالية ترفع أعناقها اخلضر.و 14+ ج                                
 تتمىن يل العمر.  ك  15+ ج                                
 هي  ود أبنفاسها اآلخرة.و 16+ ج                                

ا املشهد تؤدي الزهرات دورين مها: احلوار، والتعا و؛ يظهر احلوار من خالل حديث الزهرات، ويبدو أنّه ويف هذ      
مل يالن حوارا عاداي؛ فقد كانت الزهرات تتحدد وكاا الشــــــاعر يصــــــغي هلا دوا أا يشــــــاركها القول، إذ ال داعي ألا  

ــاّنا، فيجعلها معادال م ،يتجاذاب احلديث وضــــــوعيا له، لذلك مل يقل تتحدد إيل، بل قال:  املا يتحدد هو على لســــ
تتحدد يل، وهي بذلك متا ل مجلة "تقول يل" يف الداللة. أما التعا و فتبدو الزهرات متعا فة جًدا مع الشــــاعر، وال  

ألا الشــــــــــاعر جاء هبا لتالوا ذات موضــــــــــوع شــــــــــعري؛ إذ هي زهرات بريئة، اغتيلت فج ة، وجيء هبا  ،غرابة يف ذلك
 ا فتقدمها لآلخر، فرتفع أعناقها لتتمىن للشاعر العمر، بيد أنّه متنٍّ غري مثمر.لتجود حبياا

 أما مالوانت الوحدة النصية الثالثة فيمالن توضيحها كاآليت:       
 كل ابقة بني إغماءة وإفاقة.  17: ج8نص
 اثنية..اثنيه. -ابلالاد  –تتنف  مثلي    18+ ج     
 .. اسم قاتلها يف بطاقه.راضية.  –على صدرها محلت و 19+ ج     
ا تظهر براعة الشـــاعر يف انتقاء املادة اللغوية؛ فاســـتخدام لفظة "ابلالاد" فيها داللة على أّا          ويف هذا املشـــهد أيضـــً

التنف  كاا صـــــــــــــعبا، وهذا يعين اقرتاب املوت، مث يعزز هذا املعىن ابســـــــــــــتخدام لفظة "إغماءة"، يف قوله: "بني إغماءة  
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نت يف أول مقطع يف النص "إغفاءة"، يف قوله: "بني إغفاءة وإفاقة"، وهذا التغيري املتعمد من الشــــاعر وإفاقة" حيث كا
يوحي بتصعيد املوقو؛ فاملقطع األول هيمن عليه السالوا وعدم احلركة، فالانت لفظة إغفاءة مناسبة يف ذلك الوقت،  

ــل إىل إغمــاءة يف املقطع األ خري. ومل يالن هــذا التغيري هو الوحيــد الــذي يوحي  مّث بــدأ جو املوت ابلتــ زم إىل أا وصـــــــــــــ
يف بطاقة"،  حاملهابتصـعيد املوقو، بل يلحظ أّا الشـاعر ختم املقطع األول من القصـيدة بقوله: "وعلى كّل ابقة اسـم  

 يف بطاقة" ليدل ابلنهاية على أّا القراءة  قاتلهابينما ختم املقطع األخري بقوله: "وعلى صــــــــــدرها محلت راضــــــــــية اســــــــــم  
الســــطحية للمقطع األول ليســــت كافية، وإمنا املراد هو قراءة أعمق تتضــــع يف ّناية النص، تتمثل يف أّا املشــــاعر الزائفة 

 من اليد املتفضلة  ب  وراءها قسوة وعنًفا، لسلبها إرادة األبرايء.
من توضـــــــيع الاليفية اليت  وبعد عرض بنية النص الرتكيبية وتفاليالها إىل بىن نصـــــــية صـــــــغرى وأخرى فرعية، ال بدّ        

إببراز الروابط والوسائل اليت  عل من متتاليات   ؛تتماسك هبا هذ  البىن من الناحية اللغوية، وأ رها على الناحية الداللية
 اجلمل نصا متماسالا، ومنها:

 اإلضمار: -1
إىل دور  يف ربط النص  يعد اشضـــــــــمار نوعا من أنواع اشحالة، اليت حتقق التماســـــــــك الداليل للنص، وابشضـــــــــافة       

ا وســــــــيلة من وســــــــائل االقتصــــــــاد يف العنصــــــــر اللغوي ؛ ألنه يقوم على ترك تالرار االســــــــم  (11)ومتاســــــــاله فرنّه يعد أيضــــــــً
واالســتعاضــة عنه بعالمة الضــمري. ويعمد البحث هنا إىل حصــر الضــمائر، وبياا عائدها يف كل وحدة نصــية، لبياا أ ر 

 ذلك يف متاسك النص.
 :(12)اشضمار يف الوحدة النصية األوىل

 الوضع  العائد  الضمي  الرتكيب يف النص  الرقم 
 اختصار عنصر  سالل الورد  اهلاء أآلها  -1
 اختصار عنصر  الباقة  اهلاء حاملها  -2

 
 اشضمار يف الوحدة النصية الثانية:

 الوضع  العائد  الضمي*  الرتكيب يف النص  الرقم 
 اختصار عنصر  الشاعر الياء  يل -3
 اختصار عنصر  الزهرات  اهلاء أعينها  -4
 اختصار عنصر  الزهرات  اهلاء إعدامها  -5

 
  .  172( انظر: أبو خرمة. نحو النص. (11
  ( يحاكي البحث في عرضه ل جدول ما ور  عند أبي خرمة في نحو النص.(12
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 اختصار عنصر  الشاعر الياء  يل -6
 اختصار عنصر  الزهرات  اهلاء أّّنا  -7
 اختصار عنصر  الزهرات  )هي(  سقطت  -8
 اختصار عنصر  الزهرات  اهلاء عرشها -9
 اختصار عنصر  الزهرات  )هي(  أفاقت  -10
 اختصار عنصر  الزهرات  اهلاء عرضها  -11
 اختصار عنصر  الزهرات  اهلاء اشرتاا -12
 اختصار عنصر  الشاعر الياء  يل -13
 اختصار عنصر  الزهرات  )هي(  جاءت -14
 اختصار عنصر  الشاعر الياء  إيل  -15
 اختصار عنصر  الزهرات  اهلاء أحزاّنا  -16
 اختصار عنصر  الزهرات  اهلاء أعناقها  -17
 اختصار عنصر  الزهرات  )هي(  تتمىن  -18
 اختصار عنصر  الزهرات  هي وهي -19
 اختصار عنصر  الزهرات  )هي(   ود  -20
 اختصار عنصر  الزهرات  اهلاء أبنفاسها  -21

 
ضــــمائر الوحدة النصــــية * بعض الضــــمائر وضــــعت داخل قوســــني لإلشــــارة إىل أّنا ضــــمائر مســــترتة، وهذا ينطبق على 

 الثالثة أيًضا.
 اشضمار يف الوحدة النصية الثالثة:

 الوضع  العائد  الضمي  الرتكيب يف النص  الرقم 
 اختصار عنصر  الباقة  )هي(  تتنف   -22
 اختصار عنصر  الشاعر الياء  مثلي  -23
 اختصار عنصر  الباقة  اهلاء صدرها -24
 اختصار عنصر  الباقة  )هي(  محلت  -25
 اختصار عنصر  الباقة  اهلاء قاتلها  -26

 
متصـــــــلة ومنفصـــــــلة، واملســـــــترتة( الواردة يف النص بوحداته  –يلحظ من اجلدول أعال  أّا مجيع الضـــــــمائر )الظاهرة        

النصــــــية الثالد، تعود على عنصــــــرين رئيســــــيني، يُعداا حمور النص، ومها: الشــــــاعر، والزهرات أو ما حل مالاّنا كباقة، 
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ا كيو أّا الشــاعر كاا يف كل وحدة نصــية يذكر االســم الظاهر مرة واحدة فقط يف بداية النص،  وســالل. ويلحظ أيضــً
ــية الثانية مل يذكر لفظ الزهرات إال مرة واحدة يف البداية، مث   ــمار؛ فمثال يف الوحدة النصــــــــ مث ايل إليه فيما بعد ابشضــــــــ

واحدة يف بداية أحال إليها ابلضـــمري يف مخســـة عشـــر موضـــًعا. وكذلك الوحدة النصـــية الثالثة فقد ذكر لفظة "ابقة" مرة 
ــتمرار اشحالة إىل حموري النص بضـــــــمري غائب   النص، مث أحال إليها ابلضـــــــمري يف أربعة مواضـــــــع. وميالن القول إا اســـــ

ــية كلها  متماســـالة، ال   -الالربى والفرعية-مســـترت ،رة، و؛اهر متصـــل أو منفصـــل ،رة أخرى، يعين أّا الوحدات النصـ
ا على أّا لإلضــــمار دورًا مهما يف إبراز متاســــك النص وترابطه، وا يرج أّي منها عن موضــــوع النص، ويدل ذلك  ــً أيضــ

 يقوم به من االستعاضة عن تالرار االسم بعنصر ايل إليه إحالة قبلية أو بعدية.
 العطف:  -2
العطو هو أحد وسائل الربط بني أجزاء النص إا مل يالن أبرزها؛ ألّا الغاية منه إشراك مابعد حرف العطو مع         
ــاب ــاًلا، و يت العطو يف ســـــ ــيًئا متماســـــ قه يف احلالم، هذا يعين أّا العالقة بني املعطوف واملعطوف عليه  عل منهما شـــــ

عدة مســـــتوايت؛ فهناك عطو على مســـــتوى األلفار، وعطو على مســـــتوى اجلمل، وعطو على مســـــتوى الفقرات، 
. ويعمد  (13)له صـفة الرتابط النصـي ومتاسـاله وهذا األمر  عل النص قائما على عالقات التضـام بني مالوانته، مما اقق

 البحث يف هذا املوضع إىل رصد أدوات العطو يف النص، وبياا داللتها يف اجلدول أدان :
 داللته  الرمز  اجلملة يف النص  الرقم 
 عطو على عنصر  و إغفاءة وإفاقة   .1
 عطو على مجلة  و وعلى كّل ابقة   .2
 عطو على مجلة  مثّ  مثّ أفاقت   .3
 عطو على مجلة  أو بني أيدي املنادين أو   .4
 عطو على مجلة  و وأحزاّنا امللالية   .5
 عطو على مجلة  و وهي  ود   .6
 عطو على عنصر  و إغماءة وإفاقة   .7
 عطو على مجلة  و وعلى صدرها  .8

يلحظ من اجلـــدول تنوع يف األدوات وإا كـــانـــت ال تتجـــاوز  ال ـــة روابط هي: "و، مث، أو"، ويالمن التنوع يف        
ــرًا على  خر يف موضـــعني، ويف األربعة األخرى عطفت مجلة على مجلة،  ــتة مواضـــع، عطفت عنصـ اســـتخدام الواو يف سـ

ــتخ ــع واحد، عطفت فيه مجلة على أخرى، واســ ــتخدام "مث" يف موضــ ا لعطو مجلة واســ ــً ــع واحد أيضــ دام "أو" يف موضــ
 على أخرى.     

 

 .133 -131انظر: أبو زن د. نحو النص  )13(
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 :  (14)وتنقسم الروابط املستخدمة يف النص إىل
رابط خطي يقوم على اجلمع بني مجلة ســــــــــــــابقة وأخرى تلحقه، فيفيد جمرد الرتتيب يف الذكر، وهو الواو، وقد   -

ــابًقا، و در اششــــــارة إىل أّا البحث  ــتة مواضــــــع، كما ذكر ســــ عّد واو احلال الواردة يف بعض اســــــتخدم يف ســــ
ــ "واو" العطو؛ ألّنا تربط اجلملة الواقعة فيها مع اجلملة السـابقة بصـاحب احلال، وقد   املواضـع أداة ربط كــــــــــــــ

: "فتسـميتها بواو احلال ال  رجها  (15)أشـار الدكتور إبراهيم خليل إىل الصـلة بني واو احلال وواو العطو بقوله
 إىل مجلة".عن كوّنا جمتلبة لضم مجلة  

رابطني خطيني يقومـاا على اجلمع، مع إدخـال معىن  خر يتعني ـبه نوع العالقـة بني اجلمـلة واألخرى، ويعرباا   -
ــرين املربو ني، ومهــا: "مث، أو"؛ إذ مجع الرابط "مث" بني مجلتني، ومهــا: "أّنــا   عن عالقــة منطقيـــة بني العنصــــــــــــ

ــقطت من على عرشـــها يف البســـاتني   ها يف زجاج الدكاكني"، وعرّب عن عالقة منطقية أفاقت على عرضـــ    مث  سـ
بني اجلملتني، تركز على عنصــر الزمن، وهي أّا حدد اشفاقة تبع حدد الســقوط مع مهلة زمنية فصــلت بني 
ا بني مجلتني، وعرّب عن عالقة منطقية بينهما قائمة على  ــً احلد ني. أما الرابط اآلخر وهو "أو" فقد مجع أيضــــــــــــ

 التخيري.
 الزمانية واملكانية:الروابط   -3
ــتند إىل قواعد التماســـك املالانية أو الزمانية، مثلما هي احلال يف احلالاية         ــيدة عادة ال تسـ على الرغم من أّا القصـ

أو القصـــــة، إال أّا قصـــــيدة زهور قامت على املشـــــهدية والســـــرد، لذلك لي  من اخلط  البحث عن أمارات تعمل على 
 خر مالاب.ترابط النص ضمن إ ار زمين و 

يلحظ أّا الشـاعر غلب عليه اشحسـاب بعنصـري الزماا واملالاا، فاسـتحالت القصـيدة إىل مقطوعة سـردية؛ ألّّنا         
ــهد   ــاهد متتالية، وأا الرتتيب الذي جاء عليه النص ميا ل الرتتيب الزمين للحالاية؛ فاملشـــــ ــية تبنّي مشـــــ يف وحدااا النصـــــ

ر يف املسـتشـفى وأمامه ابقات من الزهور، مث  يت املشـهد الثاب ويبني فيه الشـاعر  األول  عل املتلقي يتصـور ك ا الشـاع
ــلســـــال زمنيا  الطريقة اليت أتت فيها الزهرات إليه، من خالل حديث يســـــوقه على لســـــاّنا، ويراعي يف ذلك احلديث تســـ

لت أمامه )أمام املتلقي( يف املشــــهد ومالانيا لألحداد، مثّ يف املشــــهد األخري يعود الشــــاعر ابملتلقي إىل الصــــورة اليت متث
ــحية أكثر  زًما ــاعر يف حالة صــ ــورة الشــ ــع املت زم؛ إذ  ،األول، وهي صــ ــبهه يف ذلك الوضــ وأمامه ابقات من الزهور، تشــ

؛هر الشـــــــاعر يف املشـــــــهد األول يف حالة بني إغفاءة وإفاقة، ويف املشـــــــهد األخري ؛هرت الزهرات يف حالة بني إغماءة  

 
  .37( انظر: الزنا . نني  النص (14

 .226م. ص 2007. عمان:  ار المن رة، 1ط خ  ل، إبراهيم. في ال نانيات ونحو النص. ( (15
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ــيـدة، وذلـك من خالل نقـل وإفـاقـة. وهو بـذ  لـك يربط أول النص مع  خر ؛ إذ يعود ابملقطع اخلتـامي إىل بـدايـة القصــــــــــــ
 الشاعر أحاسيسه ومشاعر  إىل الزهرات.

ــية الالربى الثانية        ــهد الثاب أو الوحدة النصــ ــيل املالاا   ،ويف املشــ ــاعر بتفاصــ ــيه  ،يظهر اهتمام الشــ ضــــمن ما يقتضــ
أو املشـــــار إليها مرتبة يف النص حســـــب زمن احلدد، وهي: مخيلة، عرر، بســـــاتني،  ،عنصـــــر الزمن؛ فاألماكن املذكورة

زجاج الدكاكني، أيدي املنادين، املستشفى ]مستوحى من مجلة "جاءت إيل"[. وهذ  العالقة الرتاتبية يف الزماا واملالاا  
 ين بني وحدات النص.قد نش  عنها ضرب من التواصل الذه

اســـــتخدامه مادة لغوية تركز على إبراز هذا العنصـــــر بشـــــالل دقيق،   ،ومما يدل على اهتمام الشـــــاعر بعنصـــــر الزمن       
كاســــــــتخدامه لفظة "حلظة" اليت تالررت  الد مرات، واســــــــتخدامه لفظة "اثنية" اليت تالررت مرتني متتاليتني. أما دور  

لشـــاعر يف كل الوحدات النصـــية  عل املتلقي يســـتشـــعر بداللة الزمن؛ فعلى املســـتوى هذا يف الربط بني أجزاء النص، فا
اللغوي يستخدم الشاعر يف املشهد األول فعل "أآلها"، وهو فعل فيه داللة الزمن القصري، مث يف املشهد الثاب يستخدم  

ــتو  ا، هذا على مسـ ــً ــتخدم "اثنية" مالررة أيضـ ــهد األخري يسـ ــتوى  "حلظة" مالررة، ويف املشـ ى املادة اللغوية، أما على املسـ
الت ويلي فرّا أكثر ما يهيمن على املريض هو عنصر الزمن، واقرتاب األجل، والقصيدة من أوهلا إىل  خرها متثل تصعيدا  
ــاًلا  نذاك على االنطفاء، وهذ  القصــــــــيدة من بني  هلذا الشــــــــعور، وال غرابة يف ذلك؛ ألّنا من نتاج شــــــــاعر كاا موشــــــ

ميالن عّدها كتابة على عتبة املوت؛ إذ يالشــو املقطع األخري عن حالة االســتســالم اليت تعيشــها الزهرات قصــائد  اليت 
على اعتبار أّا الزهرات معادل موضــوعي للشــاعر، فيظهر لنا يف املشــهد األخري ذلك االنســاا الذي ينهي    –والشــاعر  

 فيقول:     مسار حتدايته للحياة والزمن، فيستسلم للموت ويستالني إىل قدر ، 
  ..كلُّ ابقه  

  بني  إغماءة وإفاقه  
  اثنيًة.. اثنيه    -ابلالاِد   -تتنفُ  ِمثِلى   

  ...راضيه    -وعلى صدرِها مح لت  
 !بطاقه   اسم  قاتِلها يف

ا؛ أي أننا أمام          ومما ال شــك فيه أّا األحداد واحلركات الواردة يف القصــيدة قد حتولت إىل ألفار، وأصــبحت نصــً
ــواء أكـانـت حقيقيـة أم جمـازيـة-ينقـل لنـا أفعـااًل وحركـات حـد ـت  نص عن  ريق مـادة لغويـة، وقـد وردت ألفـار   -ســــــــــــ

ابعتمـاد معـيار التـتابع يف احلـدود، و؛هرت حســــــــــــــب تـعاقبهـا على حمور الزمن؛ إذ  ،األحـداد املالوـنة لـعامل النص مرتـبة
أآلها، تتحدد، اتسعت، سقطت، أفاقت، اشرتاا، يوافق سرد األحداد يف النص تتاليها، ومجلة هذ  األحداد هي:  

ترفع، تتمىن،  ود، تتنف ، محلــت. وهــذا العرض  مع األحــداد دوا ؛هور أي معيــار، بيــد أا إبراز أدوات الربط 
ــري إىل ترتيب األحداد ابالعتماد على معيار التتابع الزمين، وميالن توضــــــــــيع  ،اللغوية وإا كانت حمدودة ميالن أا يشــــــــ
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ذلك ابششـارة إىل األحداد: "سـقطت، وأفاقت، واشـرتاا" مثال، فقد ربط بني "سـقطت" و "أفاقت" بــــــــــــــــ "مث"، وهو 
ا مع تلك قد رابط   املسـافة الفاصـلة اليت يشـري إليها  يشـري إىل أا املسـافة الفاصـلة بني هذين احلد ني كانت قصـرية قياسـً

ــرتاا. أما   ــقطت مث أفاقت حىت اشـ ــرتاء، فجاءت األحداد على النحو اآليت: سـ الرابط "حىت" بني حد ي اشفاقة واالشـ
ــل بينها يرتبها، وإا كاا غري حمدد   ،األحداد اليت مل يظهر بينها رابط لغوي فرنّه ال بّد أا يالوا هناك مدى زمين فاصـ

 الشاعر إىل حتديد .  أو مل يقصد 
ــهد       ــهدين من حيث املالاا: مشـــــــ ــاهد، إال أنه ميالن اختزاهلا يف مشـــــــ وإذا ما تقرر أا النص مالوا من  ال ة مشـــــــ

داخلي تدور أحدا ه يف املســـــتشـــــفى، وهو منظر الزهور أمام مرأى الشـــــاعر،  ويظهر يف الوحدة النصـــــية األوىل والثالثة. 
ســتشــفى، وهو ما تضــمنه حديث الزهرات إىل الشــاعر، وتبني فيه كيو وصــلت  ومشــهد خارجي تدور أحدا ه خارج امل

  إليه، ويظهر يف الوحدة النصية الثانية. ويف ذلك االختزال ربط بني أجزاء النص من انحية مالانية.
 ر:يالتكر  -4
، وهذا األسلوب  هاوتواصلاألجزاء    بني    ربطال  لدور  يفمن الوحدات اللفظية اليت تدخل يف سبك النص،    يرالتالر        

و؛ّفه دنقل يف قصــــيدته، فقد تالرر ضــــمري املتاللم )الياء( يف النص ســــت مرات، وتالررت "يل" أربع مرات، وأفاد هذا 
استمرارية يف وحدة املرجع؛ بعودة الضمري على ذات واحدة وهي ذات الشاعر، فشالل حلقة متالررة تربط بني   يرالتالر 

 الد مرات يف الوحدة النصــية الثانية، أفاد تالرارها وصــل الوحدات النصــية  أجزاء النص. وتالررت مجلة "تتحدد يل"
قد يؤتى به خشية تناسي األول لطول    يرالفرعية الثالد بعضها ببعض، وزاد يف متاسالها. ويرى حممد اخلطايب أّا التالر 

النصــــــــية الثانية أورد حديث الزهرات يف ، وروا انطبق هذا على القصــــــــيدة؛ فالشــــــــاعر يف الوحدة (16)العهد به يف القول
ر  أبّا كل هذ   أحد عشــر ســطرًا، وكاا يالرر مجلة "تتحدد يل" بني كل  ال ة أســطر أو أربعة، لالي ينبه املتلقي ويذكّ 

 األسطر هي تتمة حلديث الزهرات.
ابط واألدوات اللفظية يف إ اد  وأخريًا ميالن القول إّا دراســـة العالقات الرتكيبية الداخلية ال تقتصـــر فقط على الرو        

التماســـك النصـــي للالالم، فهناك روابط ميالن التوصـــل إليها عن  ريق الســـياق كالعالقات املنطقية وغريها، فقد لوحظ  
ســــابًقا على قصــــيدة زهور حمدودية أدوات العطو، على اعتبار أّا العطو من أبرز وســــائل الربط، إال أّا هذا األمر مل 

ج بني العناصـــــــــــر املالونة للنص؛ هذا يعين أّا الربط يف اجلمل قد ال يالوا قائما على النســـــــــــيج ال دوا وجود تواـشــــــــــ 
اللفظي، بل إّا هذا النســــــــــــــيج ايل إىل نوع  معنوي من الربط، فمثاًل مجلة "تتحدد يل"  يف الوحدة النصــــــــــــــية الثانية  

ــر؛ ألّا الفعـل "تتحـدد" يرب ــرهـا  الـ ة:  رفـا ارتبطـت وـا بعـدهـا من اجلمـل من خالل ربط مـباشــــــــــــ  عن واقعـة عـناصــــــــــــ
التواصـــــــــل ]الزهرات + الشـــــــــاعر[ واحلدد يف مجلة "تتحدد". وأّا اجلمل الالحقة لذلك الفعل ترتبط به وا تورد  من  

 
  .134خطابي. لنانيات النص. انظر: ( (16
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مضــموا ذلك احلديث. ويشــري األزهر الزاند إىل أّا النحاة والبالغيني العرب ربطوا غياب الرابط اللفظي ابفرتاض ذهين  
ــيه عملية ا ــياق (17)لتواصــــــل وجدليتهتقتضــــ ــل إليها عن  ريق الســــ ، هذا يعين أّا أدوات الربط غري اللفظية ميالن التوصــــ

 كالعالقات السببية، واملنطقية وغري ذلك.
و در اششــارة إىل مســ لة مهمة لي  هلا عالقة بتماســك النص، ولالن البّد من التنبه إليها يف حتليل نص كهذا،         

للنص؛ فقد وّ؛و دنقل عالمات الرتقيم بشــــــــــالل الفت، ومحّلها كثريًا من الدالالت واملعاب،  وهي التشــــــــــاليل الالتايب 
كتو؛يفـه النقـاط األفقيـة بالثرة، اليت توحي بالالم حمـذوف، مثـل قولـه: "تتحـدد يل.." وقـد تالررت هـذ  اجلملـة مرتني 

ية الثالثة: "كّل ابقة.."، وقوله: "اثنية.. يف الوحدة النصـــــــــــية الثانية متبوعة بنقاط أفقية، وكذلك قوله يف الوحدة النـصــــــــــ 
ــاعر على خلق حـاـلة من التـفاعـل بني النص واملتلقي، وحـثه على التوقع  اثنـية"، ولـعل اهلـدف من ذـلك هو حرص الشــــــــــــ

 .(18)الستالنا  اخلطاب املسالوت عنه، وملء الفراغات
اب تســـــــتخدم عادة ملا ميالن أا يســـــــتغىن أما اســـــــتخدام األقواب فقد خالو دنقل يف تو؛يفه هلا ما هو م لوف؛ فاألقو 

عنه، بيد أا الشــــــاعر اســــــتخدمها يف قوله: ")وأحزاّنا امللالية ترفع أعناقها اخلضــــــر(" ليســــــلط الضــــــوء على هذ  اجلملة 
فتصـــــــبع ذات داللة إاائية ابرزة، تالشـــــــو عن احلزا العميق؛ إذ جعل الشـــــــاعر لألحزاا أعناقًا خضـــــــراء. واســـــــتخدم  

 ليجعل القارئ مشدوًدا لدالالت تلك الاللمات.   -ابلالاد-و  -دهشة-رة، مثل: االعرتاض أيًضا غري م
    

 اخلامتة
لعل أهم ما توصل إليه البحث بعد دراسة قصيدة زهور للشاعر أمل دنقل ضمن ما يعرف بــ "حنو النص" هو أّا         

ــبالة من العالقات بني اجلمل املتباعدة داخل   ــجامه يتطلباا شــــ ــاق النص وانســــ النص، وعالقات أخرى بني النص اتســــ
وحميطه اخلارجي، وأّا دراســــة التنظيم الداخلي تركز على إبراز الروابط اللفظية وغري اللفظية، اليت تســــهل للمتلقي إدراك 

 الرتابط الداخلي بني أجزاء النص.  
ــيدة خلص البحث إىل أّا األجزاء املالونة لنص زهور تواشــــــــجت         ــاق يف القصــــــ وبعد الوقوف على مظاهر االتســــــ

ــاهم يف تشـــــــاليل وحدة النص،  ــائل تبني العالقات بني البىن الداخلية، وتســـــ ــًجا داخلًيا، ابالعتماد على عدة وســـــ تواشـــــ
ا منها كاشضـــمار، والعطو، والروابط املالانية   ــً ر، فجاءت مالوانت النص بعضـــها  يوالزمانية، والتالر عرض البحث بعضـ

 تعلًقا يعال  مقدرة الشاعر على نظم النص نظًما حمالًما متسًقا.   ،متعلق ببعض

 
  .39( انظر: الزنا . نني  النص. (17
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وبعد الوقوف على مالمع االنســـــــجام يف القصـــــــيدة خلص البحث إىل أّا املدونة من أّوهلا إىل  خرها تدور حول         
ا اجتماعًيا، إال أنّه يف حقيقته أعمق من ذلك،  ،املتلقيرســـالة أو هدف يريد الشـــاعر إيصـــاله إىل  يبدو يف ؛اهر  غرضـــً

وهو ما أشـــــــري إليه يف "موضـــــــوع النص" من أّا القصـــــــيدة يف جمملها رفض للواقع؛ فقد جاء دنقل ابلزهرات اليت كانت  
ــلبتها حقها يف البقاء، ــوة وعنًفا ســـ ــلة  ب  وراءها قســـ ــاتينها، مث أتت يد متفضـــ لتقدمها لآلخر، جاء هبا  متوجه يف بســـ

وهو  ميل  ليعرب من خالهلا عن رفضـــه للواقع، ولريســـل رســـالة إىل العامل مفادها أّا الطغاة لن يســـتطيعوا حتقيق مبتغاهم 
 صورام القبيحة، والظهور ونظر املتفِضل على اآلخرين؛ ألا حقيقتهم واضحة وابدية للعياا.
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