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التحليل الن�صي.. مقرتحات واإجراءات 

 مدخل 
1-1

يؤكد ارتباط ممارسة القراءة بعملية التلقي ضرورة 
معاينة العوامل التي تسهم في تقريب النصوص من 
متلقيه������ا، وعرض ما ميكن وصف������ه باحملددات التي 
تع������وق االتصال اجلمال������ي باملت������ون النصية، وجتعل 
مزاياها الفنية مغيَّبة بس������بب تع������ارض آفاق الكتابة 

والقراءة والتلقي وتقاطعها.
ومن أجل فحص تلك املوّجهات واحملّددات وتشخيص 
وجوده������ا وإمكان������ه س������وف نقت������رح عدة إج������راءات 
منهجية، ونفترض طرقا ووس������ائل للتحليل النصي، 
في الشعر خاصة؛ ملا تشكله عملية التلقي من أهمية 
ف������ي قبول البرامج التحديثي������ة للقصيدة أو رفضها، 
بذرائع مختلفة، لكنها تلتم حول درجة وعي القارئ، 
واس������تعداده لتغيير أفق تلقيه وفقا ألعراف القراءة 

التي تناس������ب حداثة النصوص وتغيراتها املضمونية 
والشكلية.

هنا تبرز ضرورة »تأهيل القارئ«)1(، باصطالح نقاد 
االس������تقبال وجمالية التلقي، ودوره في إعادة تشكيل 
النص������وص، وإعطائها ملموس������ية ووجودا متعينا من 
حيث قابليتها للقراءة والتحليل، وكش������ف عناصرها 
البنائي������ة، والذهاب مع دالالتها في آفاق التأويل وما 
يتطلبه من فهم واس������تيعاب واستنفار خلبرة القارئ 
في النوع الذي ينتمي إليه النص، واستثمار »ذخيرة 
القراءة«)2( لإلحاطة بجماليات النصوص واستيعاب 

دالالتها.
يس������تطيع النقد إعان������ة القارئ على إجن������از عملية 
تلقٍّ مناِس������بة، من خالل بعض الوسائل التي نحاول 
هنا املس������اهمة في اقتراح بعضه������ا، أو تأكيد أهمية 
ما هو مت������داول منها، وهو ما ينضوي حتت س������جل 
اصطالحي ومفهوم������ي مقتَرح ومع������روض للنقاش، 

حامت ال�صَكر�

� ناقد وأكادميي من العراق.
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السيما في اجلانب التطبيقي.
فالتحليل النصي يواَجه غالباً بالتش������كيك والس������ؤال 
عن إمكان حتقيقه أو جدواه في عملية القراءة، التي 
يتفق النق������اد -على اختالف مناهجه������م- على أنها 
نش������اط فردي قابل -بس������بب ذلك- للتعدد والتنوع، 
منوهني بصعوبة حتليل الشعر؛ نظراً للطبيعة الفنية 
للقصيدة م������ن جهة، ولغياب القواع������د املقررة لنقد 
الشعر نستعني بها عند عرض النص لتعدد القراءات؛ 
نظرا لطبيعة النص الزئبقية، بتعبير أمبرتو إيكو)3(، 
وهو أمر تنبه له النقاد القدامى وتناولوه في نقدهم 
للشعر وطرق حتليله، كتأكيد عبدالقاهر اجلرجاني 
على دور القارئ ونش������اطه في نقل امللفوظ الشعري 
إلى حيز الوج������ود بالفعل، بعد وج������وده بالقوة، قبل 

تسليط طاقة القراءة عليه)4(.
وس������وف يُعنى بحثنا مب������ا ندعوه »موجه������ات قراءة 
النص الشعري«، التي تقربه من القارئ، وتزيل القلق 
اإلجرائي الذي يصاح������ب عملية القراءة في العادة، 

ص بسؤال: من أين نبدأ لتحليل النص؟ وامللخَّ

1-2
تس������عفنا موجهات القراءة وعتب������ات النص، التي لم 
يلتفت إليها النقد بشكل جوهري قبل شيوع نظريات 
الق������راءة واملناهج ما بعد البنيوية، التي أكدت أهمية 
تفاعل القارئ وقراءته، بعد أن كانت املناهج السابقة 
عليها قد انغلق������ت عند البنية النصية كردِّ فعل على 
تأكيد املناهج التقليدية على العوامل اخلارجية غير 
النصّية، واس������تغراقها في ال������كالم على ما هو خارج 

النص.
وجند أن من أهم تلك اخلطوات: تعيني بؤرة أو مركز 

للنص تستشفه القراءة مبعاينة امللفوظ النصي، وما 
يوجهه جتنيس النصوص وإع������الن هويتها. ونحتكم 
ف������ي ذلك إلى مقصدية الن������ص ووصفه كما جاء في 
تش������كله وإرس������اله وعرضه للقراءة، ثم االحتكام إلى 
م������دى مفارقته ملا يذخ������ره النوع املجن������س حتته أو 
توافق������ه معه. ويتيح لنا تعيني املرك������ز البؤري للنص 
مالحظة حركة أجزائه، قربا وبعدا عنه، وتوس������عها 

ومتددها لغوياً وصورياً وإيقاعياً.
وملا كانت املستويات املقترحة للتحليل تتحدد تقليديا 
في املستوى اللفظي والتركيبي واإليقاعي والداللي، 
فإن القراءة املطلوبة الستيعاب حداثة النصوص وما 
تقدمه من تعديالت على النوع نفسه تتطلب توسيعا 
لتلك املستويات، بإشراك القارئ في إظهار مقصدية 
النص وجمالياته، واالنتباه للمس������توى اخلّطي الذي 
يتي������ح التعرف عل������ى هيئة النص وتش������ّكله البَصري 

املعروض لفعل لقراءة.
ل������ذا حتتفي الدراس������ات النقدية احلديثة، الس������يما 
تلك املتأث������رة بأطروحات املدارس م������ا بعد البنيوية 
وجمالي������ات التلقي بوجه خاص، مب������ا تعارف النقاد 
على تس������ميته بالنص������وص احملايثة للم������ن موضوع 

الدراسة والتحليل.
ومن تلك النص������وص احملايثة: موّجهات قراءة النص 
وعتبات������ه التي حتف به وال تدخ������ل في بنيته النصية 
الداخلية املسكوكة بوضع لساني خاص ونسق لغوي 
مغل������ق، له إش������اراته وعالماته اخلاص������ة. ولكن تلك 
النص������وص الصغيرة -وإن وقع������ت على حدود النص 
وأحاطت به- متثل سياقات صغرى تعمل في إمكان 
فهمه واس������تيعابه، واحلكم اجلمالي عليه وتأويله، أو 

قراءته مبناظير متنوعة.

 1 -3
تل������ك العتبات النصية، التي يقترحه������ا البناء الفني، 
تغدو موّجهات قراءة على املستوى اجلمالي التقبلي، 
فتلفت نظر القارئ وتوّج������ه قراءته بالضرورة، وفي 
مقدمته������ا األغلف������ة، بكيانها التصوي������ري واخلطي، 
والعناوين الرئيس������ة والفرعية، واألمكنة التي حتنيِّ 

التحليل النصي يواَجه غالبًا 
بالتشكيك والسؤال عن 

إمكان تحقيقه أو جدواه في 
عملية القراءة
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الن������ص ومُتوِضُع������ه ف������ي م������كان مح������دد ذي حمولة 
داللي������ة، والتواريخ املعينة لزمن كتابته، واملالحظات، 
والهوامش واحلواش������ي، واالقتباس������ات التصديرية، 
والتس������ميات، وُجمل االس������تهالل واخلتام، وسواها 
من الفواعل في ق������راءة القارئ، والداخلة في عملية 
الق������راءة، مبا أنه������ا إعادة تش������كيل للن������ص وترميم 
فجواته، وإظهار املس������كوت عنه في نسيجه البنائي 
املتاح للمعاينة. وقد حظيت تلك العتبات بدراس������ات 
معمقة أفرزتها املناه������ج النقدية في الفترة املعروفة 
مبا بعد احلداثة، وتوسعت في بيان ارتباطها بالنص 
أو متنه اللساني، وأهميتها في حتليله وقراءته معا)5(، 
وهي عناصر لم يكن النقد التقليدي يلتفت إليها، مع 
أنه������ا داخلة في مقصدية إرس������اله وعرضه للقراءة، 
ما يرتب له بالضرورة إس������هاما في بناء النص وملء 
فراغات������ه املتروكة لقراءة القارئ وإس������قاطات وعيه 

وإدراكه اجلمالي.
وس������وف تس������اعد التطبيقات النصي������ة، والفاعليات 
التحليلي������ة لبعض تل������ك املوّجهات واحمل������ّددات، في 
اختب������ار مصداقي������ة املقترحات اإلجرائي������ة، ومدى 
إسهام القراءة في استكش������اف النص وإظهار البنى 
العميقة له، أو ما ال يظه������ر للوهلة األولى بالقراءة، 
التي لم تعد مسحا بصريا للنص، أو اختباراً ملطابقته 
معيارياً لألسس املوضوعة للنوع الذي ينضوي حتته، 
بل اكتش������افا ملا يس������كت عنه الن������ص، أو تخفيه بناه 
التحتي������ة أو العميقة التي يزخر بها بس������بب الوجود 
السيميولوجي لألشياء في النص والتعبير عنها مبا 
يعادلها من الصور واإليقاعات، وتوظيف اللغة بشكل 
منحاز يجعلها خاضعة لنيات الشاعر وبرامج النص 

وأهدافه.

2- اإجراءات حتليل وافرتا�ضات قراءة
2-1

قبل الوقوف عند املقترحات اإلجرائية لتحليل النص 
الشعري، جزءا من عملية القراءة، يجدر بنا الوقوف 
عند التحليل النص������ي، كمصطلح مقترض من علوم 
مجاورة ومتحصل من مؤثرات فكرية وسمت عصرنا 

بأنه عصر التحلي������ل)6(؛ إذ لم يخُل حقل معرفي من 
تداول املصطلح وإجرائه في البحوث واالكتش������افات 
اخلاصة به. فالتحليل عمل يقابل التركيب. ويتضمن 
اجل������ذر اليوناني للمصطلح معنى: فك الش������يء إلى 
جه������ات عدي������دة، جتزيئا ل������ه وتفكي������كا لعناصره)7(.

ويستكمل ذلك التداعي اللغوي ما يدل عليه التحليل 
في اللسان العربي، فهو تيسير ويسر وانبثاق وخروج 
باملعنى. وذل������ك يوافق متددات مصطل������ح »النص«، 
الذي يعني: الظهور واالنكش������اف)8(. ولعل هذا يعلل 
ارتباط النص الش������عري بالش������رح والتعليق، وصوالً 
إل������ى عمليتي التأوي������ل والتحليل وم������ا يرافقهما من 
فاعلي������ات، كالتطبيق الذي يبحث في النصوص عما 
يس������ند االفتراضات النظرية والقناع������ات املنهجية، 
واملمارسة النقدية التي تُعنى غالبا بكشف املهيمنات 
داخل النص ومستوياته املتعددة وتتكيف مع معطيات 
النص. وما تقود إليه املهيمنات واملوجهات النصية. 
ويس������اعد في كش������فها تالقي آفاق الق������راءة وآفاق 
الن������ص، وتتحكم فيها رؤى وتص������ورات القارئ الذي 

يقوم بإسقاطها على النصوص.
إن ذلك يعني جتاوز املقترحات السابقة التي رافقت 
النصوص القدمية وش������روحها وتأويلها استناداً إلى 
األخبار واألحكام املطلقة الت������ي تتحكم فيها القيمة 
املضموني������ة أوالً وال تس������تند إلى بن������ى النص ذاتها 
وال تعتق������د بوجود طبقات غائرة حت������ت بنية النص 
الس������طحية. ومن الطريف أن باحثة أجنبية تصحح 
ق������راءة النق������اد القدامى لنصوص أب������ي متام، بهدى 

من الطريف أن باحثة 
أجنبية تصحح قراءة النقاد 
القدامى لنصوص أبي تمام، 
بهدى حداثة تلك النصوص 
وثبات نظر المحللين 
القدامى
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حداثة تلك النصوص وثبات نظر احملللني القدامى؛ 
فترد على اآلم������دي، صاحب »املوازنة«؛ ألنه اتهم أبا 
متام باجلهل حني جعل اخليل تلوك الشكيم في مكّر 
احلرب، وهي عنده ال تفعل ذلك إال واقفة وليس في 
حومة احلرب. فتشير إلى ما فات اآلمدي من مجاز 
يناظر فيه الشاعر بني احلرب التي تلوك اخليل في 
الشطر األول وبني الش������كيم الذي تلوكه اخليل. كما 
تدافع، في باب الس������رقات، ع������ن اتهام اآلمدي ألبي 
متام بس������رقة مطلع بائيته الشهيرة: »السيف أصدق 
إنباء منه الكتب...« من ق������ول الكميت األكبر: »فإنه 
محا الس������يف ما قال ابن دارة أجمعا...«، منبهًة إلى 
التوس������يع الذي أجراه أبو متام للمعنى، وتطويره له، 

خالل النص كله، بإزاء شحوب األصل املتهم به)9(. 
باملقابل ثمة مقترحات كثيرة لضبط خطوات التحليل 
النصي وإجراءاته، كاخلطوات اخلمس التي يقترحها 
جوهان������ا ناتالي، وامللخص������ة بالوص������ف، والتنظيم، 
والتأوي������ل، والتقومي اجلمال������ي، واختبار الصحة؛ ما 
يؤشر إلى اهتمام باملوضوع والتقومي)10(. فيما يدعو 
ريفاتير، في »س������يميائيات الش������عر«، إلى »اكتشاف 
الكلم������ة أو اجلمل������ة الت������ي منها ول������دت، فالقصيدة 
توس������ع تلك املادة إلى نص يتوسطه نس������ق«)11(. أما 
لوسيان كولدمان، ووفق رؤيته التكوينية ذات املنطلق 
االجتماعي، فيرى ضرورة توفر ثالثة إجراءات، هي: 
إلقاء الضوء على ما يسميه »األمنوذج الداللي الكلي 

للنص«، والدراسة السوسيولوجية لتكوينه، وامتداد 
هذه البنية الداللية على البنية الكلية للنص ش������كال 
ومحت������وى)12(. وذلك يكش������ف رؤي������ة كولدمان للنص 
كتعبي������ر داللي عن رؤية العال������م ومجال إلظهار وعي 

الكاتب ومتثيله لطبقته.

2-2
ولكن التكتيك األكثر شيوعا في التحليالت النصية، 
الس������يما في مجال القصيدة، هو تقسيم النص إلى 
مس������تويات مفترضة تتكفل القراءة بكش������فها وتعيني 
حدودها الت������ي ال تتحدد وال تتعني إال بفعل القراءة، 

وهي: 
املستوى املعجمي أو اللفظي.

املستوى الصرفي أو الصوتي.
املستوى النحوي أو التركيبي.

املستوى اإليقاعي أو املوسيقي.
املستوى البالغي أو الفني.
املستوى الداللي أو املعنوي.

املستوى اخلّطي أو هيئة النص الكتابية.
ونالحظ -باستثناء املس������توى اخلطي، الذي يسمح 
مبعاينة تش������كل النص بصريا، وهيئته الكتابية التي 
تعد جزءا من موجهاته وتوزيع كتلته التي تؤلف شكله 
املع������روض للمعاينة- إغفال احمللل������ني على وفق تلك 
املس������تويات االفتراضية للنصوص احملايثة خارجيا، 
أي املتصلة بالتناص، ووجود نصوص متعلقة بالنص 
املدروس أس������همت في توليد بؤرته، وداخليا بتجاهل 
ذلك التقس������يم النصوص املصاحب������ة للنص األصلي 
واملتفرعة عن������ه، كالعناوين واحلواش������ي واملوجهات 
األخرى التي عنيت بدراستها مناهج ما بعد البنيوية 

خاصة والتي خلصها جيرار جينيت باملناص)13(.
وال ش������ك ف������ي أن ما تقدم������ه النص������وص ذاتها من 
مهيمن������ات هي التي حتدد التعام������ل التحليلي معها؛ 
كأن يك������ون الن������ص خاضعا لبنية لغوي������ة، كلزوميات 
املعري، أو بالغية كنصوص البديعيني العباس������يني، 
أو داللي������ة كالقصائد السياس������ية، أو تصويرية فنية 

كقصائد الغزل والوصف...

التكتيك األكثر شيوعًا في 
التحليالت النصية، السيما 

في مجال القصيدة، هو 
تقسيم النص إلى مستويات 

مفترضة تتكفل القراءة 
بكشفها وتعيين حدودها 

التي ال تتحدد وال تتعين إال 
بفعل القراءة
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لكن النص الشعري احلديث ال ميكن أن يخضع ملثل 
هذه االفتراضات؛ نظراً ملا يقدم من رؤى متش������ابكة 
تلغ������ي املوض������وع أو الغ������رض الواح������د ال������ذي ميكن 
إدراج الن������ص حتته، وفهرس������ته ضمنه، ومعاينة لغته 

ومستوياته األخرى على وفقه.
وإذا كان������ت تل������ك اإلج������راءات املقترح������ة حتص������ر 
النص������وص ف������ي أط������ر تقليدي������ة ال تس������مح بإظهار 
التباين������ات واخلصوصية النصية، ف������إن االنقياد ملا 
تريد النصوص، والتكيف مع معطياتها، والبحث في 
آفاقها، هو احلل األمثل في رأينا؛ ألن التحليل النصي 
ليس منهجا، بل إجراء يترجم القناعات املنهجية إلى 
أدوات وخطوات ونتائج، وهو فاعلية تتخذ من النص 
مناسبة للتوثق من أسس املنهج، والكشف في الوقت 
ذاته عن عناصر شعرية النص ومتاسكه البنائي وما 
يخبئ م������ن دالالت، ليمكن القول إن التحليل النصي 
أصبح ميدانا الختبار مصداقية املناهج وفرضياتها 
النظرية، وللج������دل املنهجي واالختالف التابع للرؤى 
والتص������ورات ع������ن القصيدة والق������راءة معا؛ فيبحث 
األس������لوبيون مثال عن »دليل«، بينما يذهب البنيويون 
صوب »النسيج«، والتأويليون باجتاه »البّينة«، ويكون 
النص لدى املهتمني بالقراءة وجماليات التلقي فرصة 
للتيقن م������ن »ميثاق« القراءة، وهو ميثل »وثيقة« لدى 
املنطلق������ني من املناهج اخلارجية، التي تس������تعني مبا 
هو خارج النص، كالتاريخ والس������يرة واملزاج النفسي 

واستلهام الواقع وغير ذلك.
ونعود مرة أخرى إلى ما متثله الش������بكة النصية من 
وجود يدعو القارئ للتفاعل، فنجد أغلب املنهجيات 
التقليدية ال تولي املوّجهات والعتبات شأنا في قراءة 
النص������وص وحتليلها، كما تغفل ع������ن تكتلها اخلطي 
الذي بدأ يس������ري إليها من التحديث املجتلب بتأثير 
الفنون املجاورة للشعر، كالس������رد والرسم والسينما 

واملسرح.
وس������نرى في التطبيقات أثر ذلك ف������ي تعيني النص 
وحتيين������ه والتعرف على مفاصل������ه البنائية والتفاعل 

معه عبر القراءة.
 ونش������ير هن������ا إل������ى أن عملي������ة التحلي������ل النص������ي، 

والتطبيقات التي حتتك بالنص������وص وحتتكم إليها، 
تواجه عدة أس������ئلة منهجية، منها السؤال عن إمكان 
خضوع الن������ص للتحليل، وصالحيت������ه للتطبيق دون 
النظر إل������ى مس������تواه الفني وتوفره على الش������روط 
املس������تقرة في النوع الش������عري، ومنها غياب القواعد 
النهائية والشاملة في عملية التحليل كفاعلية قراءة 
تق������وم فيها الذات القارئ������ة بالتفاعل مع نص يخفي 
-بس������بب طبيعة الش������عر- ذخيرة فني������ة يكون على 
القارئ إجن������از اجلانب اجلمالي منه������ا، وهي مهمة 
تتنوع، بتنوع القارئ أوالً، وبس������ياقات القراءة أيضاً، 
وكذلك ما يكتنف عملية القراءة من صعوبات تتسبب 
في اختالف آفاق القراءة وآفاق النص، أو ما يُعرف 
بآفاق التوقع الناجتة عن ذخيرة القراءة واس������تعداد 
القارئ وما ميتلك من خبرة قرائية في النوع موضع 
املعاينة والتحليل. كما يندرج في الصعوبات ما يحيط 
بعملية القراءة من محددات ومحظورات، وما ميكن 
أن جتلبه القراءة من كشف ملا يخفيه النص، أو تعمل 
لغته ورموزه وش������يفراته على تغييبه عمداً؛ فتش������ير 
القراءة مثال إلى مضمرات، اعتقادية أو أخالقية أو 

سياسية، يتيح املستوى الداللي للنص اقتراحها.

2-3
إن القول بأن التحلي������ل إجراء وليس منهجا ال يعفي 
احمللل من االنطالق م������ن رؤية نظرية تؤازرها خبرة 
بالنوع الذي تنتمي إليه أف������راد النصوص، ومعرفته 

القول بأن التحليل إجراء 
وليس منهجًا ال يعفي 
المحلل من االنطالق من 
رؤية نظرية تؤازرها خبرة 
بالنوع الذي تنتمي إليه 
أفراد النصوص، ومعرفته 
المتراكمة بأعرافها
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املتراكم������ة بأعرافها التي س������تفرض أع������راف قراءة 
مقابل������ة، كالبحث عن آباء الن������ص ومؤثراته املمتصة 
عبر التناص، واملتمثلة بنائي������ا داخله واملنصهرة في 
نس������يجه، كما تفترض حّسا ودربة في التقاط نقطة 
التماس مع النص، وه������ذه النقطة تقابل فنيا البؤرة 
التي يتمركز حولها النص ويلتّم ظاهرياً، لكنها تتسع 

وتتمدد إلى أطرافه قرباً وابتعادا.
إنا ن������ورد هنا خططا عامة 
قابل������ة للتحوي������ر والتعديل 
والتوس������يع؛ ألنه������ا حدوس 
نرى  ومقترح������ات،  مجردة 
بق������در جتس������يدها  أنه������ا، 
حول  النظرية  للتص������ورات 
متثل  وشعريتها،  القصيدة 
حوارا ممكنا مع النص، ال 
يتوقف عند كشف جمالياته 
الفني������ة )كما ف������ي املناهج 
معاني������ه  أو  االنطباعي������ة( 
)في  ومراميه  وموضوعاته 
املناه������ج اخلارجي������ة(، ب������ل 

نتوخى إجناز فعل قراءة للنص 
ذي محرك ظاهراتي يعطي للذات ش������أناً كبيراً في 
تش������كيل النص الذي تنتفي جدوى وجوده املوضوعي 
املستقل الذي يفرض على قارئه معنى نهائياً واحداً. 

وفي ظننا أن ذلك يتحقق عبر:
- االنتباه إلى العتب������ات النصية واملداخل التي متثل 

النص احمليط.
- البح������ث عن موّلد أو مركز ب������ؤري يفترض القارئ 

وجوده ويتابع انتشاره.
- تعي������ني الس������ياق الع������ام -الكبير- للن������ص وصلته 
بس������ياقاته الصغرى، وذلك يجع������ل القصيدة واقعة 
نصي������ة ذات وجود خاص، لكنه������ا تتنزل عن واقعات 

خارجية تخالفها وتنزاح عنها.
 - فحص انتظام مس������تويات الن������ص املمكنة، والتي 
تتكام������ل إلبراز هوي������ة النص وصلت������ه بنوعه تطابقا 

ومخالفة.
باألدل������ة  االس������تعانة   -
واللس������انية،  الس������يميائية 
بافت������راض أن النص وجود 
لغوي إش������اري، كي ال يكون 
التحلي������ل ضربا م������ن قراءة 
غيبي������ة أو ش������بيهة بق������راءة 
رؤى  املعتمدة على  الفنجان 
خيالية ال يقوم عليها مستند 

أو دليل نصي.
- توس������يع التناص ليش������مل 
التن������اص النوعي بني النص 
ومثيالته في أنواع أخرى، ال 
في نوعه الشعري فحسب، 

بل عبر األجناس أيضاً.
- معاينة التكتل اجلسدي للنص على املطبوع، سواًء 
جاء بالط������رق التقليدية أم أفاد م������ن التفاعلية التي 
تتيحها املمكنات احلديثة طباعياً وبصرياً وإلكترونياً. 
وننش������د هنا إعادة االعتبار أيض������ا لعالمات الترقيم 

وما يضفيه وجودها على النص من سمات داللية.

ن��ورد هن��ا خطط��ًا عامة 
قابلة للتحوي��ر والتعديل 
ألنها حدوس  والتوس��يع؛ 
مج��ردة ومقترحات، نرى 
تجس��يدها  بق��در  أنه��ا، 
للتص��ورات النظرية حول 
القصيدة وشعريتها، تمثل 

حوارًا ممكنًا مع النص
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