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 డإلنعاس سعي إين

مقدمة

مق ــدمـة
التجديد يف الشعر هو تطور جوهري مل يف صميمه ا اجة امللحة للخروج من أسر
التبعية وع ف التقليد وسلطته إ أفق اإلبداع ا داي املبترر ،وبذلك ظلت تتوهج ا يوية الف ية
يف نفوس شعراء العصر ا ديث ،فامتلروا رؤى ف ية ممتلئة بالطاقة ا دسية ا صيفة املاغاير
للقدمي؛ مما دعاهم إ

اولة طيم القوالب السلفية ،وبعث املعطى الشعري من جديد بلاغة

شعرية جديد تواكب ما َّ
جد يف الركب ا ضاري ،فبدأ تطور الشعر العريب يشق طريقه و
الوجود ،وخرج به من دائر االستسالم لسطو األساليب الف ية التقليدية إ ع فوان التجديد
والتطور والتمرد ،مما ي م عن الوع الف املبرر لدى الشعراء املعاصرين بأمهية ا رية اإلبداعية،
وال شك يف أ ّن ضرورات عد دفعت بعجلة الشعر و اري التجديد.
إن فرر االبترار ظلت تمر إبداعات شعراء العصر ا ديث ،فاهتموا بتأصيل شعرهم،
وسعوا به إ ممارسة ذاتية نابعة من إرادهتم الف ية ا الصة ،وإن كان الشعر يف املمارسة واملاهية
واهلوية نابع من قدرات الشاعر يف متر ه من املاد اللاغوية وتوظيفه هلا بطرقه ا اصة ،فشاعر
ا داية استطاع أن يب عامله الشعري الذي ي ال به التفرد واإلعجاب ،فانصرف إ التعبري ا ر
الذي يتماشى مع تطور العصر يف جوانبه املتعدد يف االمتالء ا ار وجدانيا وعقليا؛ فران
رفضه لسلطة ال موذج تأكيد الضدية ،وتعميقا للممارسة الف ية ،وكانت اللاغة ه املاد ا ام اليت
يتصرف فيها الشاعر و قق هبا مراد الف  ،وتربر هذ املباعد عن القدماء بعدم التشابه
واالمتثال ل موذجهم ،فقد كان شعر مبترر على غري مثال ،وم ه نلمح فرر االنزياح مبفاهيمها
القدمية وا ديثة قد تشرلت يف قصيد  ،وتشرل التمايز يف اإلراد اإلبداعية الذي من شأنه أن
يعصمه من السقوط يف شرك التبعية ،وهذا التمايز دفع به إ البحث عن م افذ جديد ،
وكذلك يف عدم موافقة السابقني و ط اإلبداع الشعري ا اهز.
أبطل شعراء ا داية عبوديتهم لألمنوذج الشعري القدمي ،وحاولوا إعاد ال ظر يف املعطى
اإلبداع الذي ابتهلوا به وق ّدسو  ،مثلما استطاعوا أن يبلوروا مفهومات ف ية ونظم إبداعية
ـأ

مق ــدمـة
جديد ت اسب إمراناهتم املعرفية اليت ال تتعارض مع التصور ا اصل يف الزمان واملران ،فرسروا
الشرائع وكشفوا ا قائق اليت تضمن هلم حق تأسيس مشروعهم الشعري ا داي  ،فأمثرت حركة
متردهم الف رجة ع يفة وخلخلة عظيمة يف مضمون الشعر ،وبذلك عمل الدارسون على فهم
أصول العمل الشعري احملدث ،وظلوا ي اقشونه يف أساليبه امللتوية وعباراته الاغريبة ،وصور غري
املألوفة ،فأفرز ا طاب ال قدي مجلة من القضايا بإنتاج تصورات جديد ملعطيات الشعر،
فرانت مقوالت األسلوب والداللة واملفارقة واالنزياح والتجاوز الدال والاغموض ،والعدول يف
الرؤيا الشعرية عن حقائقها ودقائقها من تلك االشراالت ال قدية.

وسعت ال ظر ا مالية ملفهوم الشعر يف العصر ا ديث ،و ددت مال ه
ت ّ
األسلوبية ،وكان االنزياح من مظاهر الشعر العريب ا ديث ،فتح به الشعراء آفاقا بعيد
فهم ْم ا ببحث متظهرات االنزياح يف الشعر العريب ا ديث،
يف اإلبداع الشعريَ ،
وأخرتنا من قامات هذا الشعر شاعرين كبريين ،مها أمل دنقل و مود درويش ،ف زل
ع وان رسالت ا بالشرل التا  " :االنزياح في الشعر العربي الحديث أمل دنقل
ومحمود درويش أنمودجا".
إن اختيارنا هلذا البحث كان نابعا من ق اعتها يف سرب أغوار التجربتني
الشعريتني لدى أمل دنقل و مود درويش ،و ث مالمح التحديث الشعري ع دمها يف
تلف املستويات الف ية واملضمونية ،وكشف ما يتميز به شعرمها من فراد يف اإلبداع
وا مال ،وكوهنما أيضا صوتني قويني يف الساحة األدبية بعطاءاهتما اليت صورت الواقع
وحاكت على جوانبه طبيعة اجملتمع العريب ،فرانا ي افحان ويدافعان عن قضايا قومية
مشرتكة ،وقدما ال فيس يف هذا اجملال ،فران البحث متعلّ ًقا برصد جوانب من شاعرية

دنقل وشاعرية درويش من خالل انزياحاهتما املت ّوعة يف املستويات األسلوبية ،سواء

ـب

مق ــدمـة
الرتكيبية ،أو ال ّداللية ،أو الرؤيوية ،أو مبا خلقا من شعرية االنزياح باستاغالل طاقات
اللاغة ،وما استحديتا من وظائف شعرية مجالية ابالغية وتواصلية ابالغية.

حاول ا يف هذا البحث أن نرشف عن الوظائف ا مالية اليت يفض إليها
التحليل األسلويب من خالل االنزياحات الف ية للشاعرين أمل دنقل و مود درويش،
وهو ما استدعى مّا اتباع م هج ث كفيل قيق املبتاغى يف دراست ا ،فران امل هج
مز ا بني االستقراء واالست باط والوصف ،معتمدين يف ذلك على اإلجراء األسلويب
ممثال يف االنزياح بشرل خاص يف الدراسة.
جاءت ال ّدراسة يف مق ّدمة ومدخل ويالية فصول مذيلة امتة ،مشفوعة مبرتبة
البحث.
يت اول املدخل مفهوم االنزياح ،لاغة واصطالحا  ،وتطرق ا فيه ملصطلح االنزياح
املهمة م ها تعدد املصطلح،
وتطور ع د الاغرب والعرب ،وعرض ا فيه مجلة من القضايا ّ

وقد استاغرقت مصطلحات االنزياح واال راف والعدول وغريها من املصطلحات اليت
تتشاكل فيما بي ها دالليا ،وتعمق ا الفرر الّقدي العريب يف اولة التأريخ ملفهوم
االنزياح وما يقاربه من مصطلحات انطالقًا من الدرس ال قدي عن العرب القدامى
وصوالً إ الدراسات ال قدية العربية ا ديثة.

والفصل األول كان صصا لالنزياح الرتكييب فتحدي ا عن مستويات االنزياح،
باعتبار املستوى الرتكييب أساسا لترريس شعرية االنزياح داخل ال ص ،واليت عله
تلف عن ا طاب العادي ،يف خلق إمرانيات جديد للتعبري ،والرشف عن
أهم ما يقوم عليه هذا الّوع من االنزياح من مظاهر
عالقات لاغوية جديد  ،ث ا عن ّ

االختيار اللاغوي ،والتوزيعني اللاغويني الرتكيب والتأليف ،ومن مجلة ما يقوم بني
ـج

مق ــدمـة
الرلمات من عالقات ميرن أن تساهم يف توليد االنزياح ،فبحث ا مواطن التقدمي
والتأخري وا ذف يف شعر أمل دنقل وشعر مود درويش ،وكذلك التررار حني
تتش ّرل العبارات املرتوبة وتأخذ أنظمتها وه دستها الشعرية ،وما هلا وييق الصلة
مبضامني الّص ودالالته.
جاء الفصل الثاين صصا للبحث يف مستوى االنزياح ال ّدال وجال ال ظر فيه
املتمخضة ع ها يف االنزياح الشعري ،وكل
بفحص طبيعة العالقة بني الرلمات وال ّداللة
ّ

ما تُولد ال ّداللة من انزياحات جديد  ،فآيرنا ا ديث عن التجاوز الدال  ،وكان يف
ع صرين :التجاوز وتراسل الدالالت ع د أمل دنقل ،مث التجاوز الدال املضاعف ع د
مود درويش ،مث عرج ا للحديث عن انزياح الصور الشعرية ،وكانت أيضا يف
ع صرين :انزياح الصور وبراعة التشخيص ع د أمل دنقل ،وااللتباس اجملازي للصور
الشعرية وا رافها ع د درويش.
أما الفصل الثالث جاء يف معرفة انزياح الرؤيا الشعرية وبي ا فيه وع الشاعرين
بالقيمة ا مالية للشعر ،ومدى متر هما من فتح آفا وفضاءات اإلبداع الشعري،
وتقوية أواصر الرسالة الشعرية ،واليت يف حقيقتها ه تضرب يف العمق وال تذعن
للطاقة التعبريية وليس رد خر مل طقية اللاغة وليست رد ابتداع لاغوي ،بل ه أيضا
ت ام فرري ،ورؤية فلسفية م زاحة عن حقيقتها ،حيث يشتاغل عليها التشريل بني
الفن والرؤيا ،إذ بلقاء الشعري والرؤيوي وتضافرمها وتداخلهما تتضح معامل ا يوط
الف ية وا مالية بالربوز يف حاض ة ال ص الشعري ،إذ يتصل االنزياح باملهار وا ذ
وإتقان اللعبة الشعرية باستخدام أكرب طاقة ممر ة من التجربة وا رب  ،واالستعانة
بالثقافة واملعرفة والعلم وا ساسية وا دس ،لذلك كان الفصل صصا النزياح الرؤيا
ـد

مق ــدمـة
بتفريك الوع وع ف الذات ،واالنزياح االنفعا املرثف ودور يف إنتاج املع لدى
أمل دنقل ،و دي ا عن فلسفة مود درويش ا ياتية وما يقابلها من رؤية شعرية
بديلة ،وما حوته من شعرية الـ ـتـ ـ بؤ ورؤيا للرشف واالستشراف ،فيالت وع واالختالف
يف اللحظات اإلبداعية العميقة.
أهم املالحظات وال تائج اليت تولّدت عن
وأهني ا هذا البحث امتة ،بلورنا فيها ّ
دراسة االنزياح يف شعر الشاعرين.
دراست ا كانت مست د يف بعدها امل هج واملعريف إ مراجع أساسية اعتمدت
عليها يف البحث نذكر م ها على سبيل املثال( :ب ية اللاغة الشعرية) ون كوهن،
(االنزياح من م ظور ال ّدراسات األسلوبية) و(االنزياح يف الرتاث الّقدي والبالغ )
ألمحد ّمد ويس ،وغريها من الدراسات ال قدية اليت تصب يف هذا اجملال.
كل من أسهم يف إ از هذا البحث أو م ّد يد
يف األخري أعرب عن شرري إ ّ

العون يف تلف مراحل ترونه ،و شرف عظيم أن ظى رساليت باشراف قامة من
قامات البحث األكادمي األستاذ الدكتور الفاضل كامل بلحاج ،الذي كان إلشرافه
وقراءته الفاحصة وتتبعه لبحث ا أير بالغ يف توجيهه وتقوميه ،فله خالص الشرر ووافر
التقدير ،وشرري موصول ألساتذيت الررام امعة سيدي بلعباس ،وكذا جامعة ا لفة،
أخص بالذكر الدكتور بودنة بلقاسم والدكتور بوشيبة بوبرر والدكتور بن مسعود مد
و ّ
العريب.

واهلل و ّ التوفيق.
سعيداني النعاس سيدي بلعباس :فيفري 2018
ـه

مدخل:
مفهوم اإلنزياح

مفهوم االنزياح

مدخل
مفهوم اإلنزياح:
 -1لغ ـ ـ ـة:

اتفقت املعاجم العربية على التعريف اللغوي للفظة زيح ،فقد جاءت يف لسان العرب
يوحا َوزح اناً ،وانزاح :ذهب وتباعد ،وأزحته وأزاحه غري ،
مبع " َزاح ّ
الشيء يُزيح َز ًا ُ
يوحا وِز ً
وز ً
ت علّته فزاحت ،وهي تزيح ،وقال األعشى:
الزيح:ذهاب ّ
الشيء ،تقول قد َأز حح ُ
ويف التّهذيبّ :

شع ـ ـ ـ ـ ٍ
ث ،كـ ـ ـ ـ ـ ــأنّه *** وإيّاهمُ ،رب ٌد أحـثت رئـالـها
وأرملةٌ تَ ْسعى ب ُ
هنـأنا ،فلم تمنُن علينا فأصبحت *** زخيّة ب ٍـل ،قد أزحنـا هزالـها.1
الرئال:ط مجع رأل
قوله :هّأنا أي أطعم ا ،و ّ
الربدة :لوهنا و ّ
الربد :الّعام ،و ّ
الشعث :أوالدها ،و ّ

وهو فرخ الّعام .

الشيء وت حيه،
":زيَ َح وهو زوال ّ
ويف مادة زيح يف مقاييس اللغة البن فارس وردت مبع َ

يح" ،2إن ا نالحظ تشاركا
يح :إذ ذهب وقد
يقال :زاح ّ
ُ
الشيء يز ٌ
أزحت علته فزاحت وهي تز ُ
يف التعريف اللغوي ،إذ كل املعاجم العربية تؤكد على داللة التباعد والذهاب.
أما إذا عدنا إ القاموس املوسوعي"الروس" و ث ا يف مادة " "Ecartلوجدنا دقّة أكرب يف
السري
ديد املصطلح ،إذ أ ّن االنزياح هو حركة عدول عن الطريق أو خط ّ
 -2اصطالحا:
لإلنزياح أمهية كبرية يف الدراسات ال قدية واللسانية ع د العرب والغرب ،فقد حظي
ت له دها تلف باختالف
بدراسات مستفيضة يف بابه ،وإذا وقف ا على التعريفات ال أُثبتَ ح
مشارب م ظريها.
 - 1أبو الفضل مجال الدين مد بن مكرم بن م ظور ،لسان العرب ،مج ،4ط ،4دار صادر بريوت ،ص86ا.
السالم مد هارون ،ا ّ اد الكتاب العرب،دمشق ،2002،ص.39
 -2أمحد ابن فارس ،مقاييس اللغة ،ج ،3تح :عبد ّ
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مفهوم االزنياح

مدخل:

أ -مفهوم اإلنزياح عند الغرب:
شاع مصطلح االنزياح يف الدراسات الغربية ،وخص بت ظريات كثرية يف ال البحث
اللغوي كونه يست د إ اللسانيات الب يوية ا ديثة ،واستخدم على نطاق واسع يف الدراسات
األسلوبية والبالغية وال قدية ،ومن الصعب االتفاق حول ديد ماهية موضوع االنزياح يف
مل الدراسات الغربية ،لتشابك أطروحات امل شغلني ببحث موضوع االنزياح تشاكال وتباي ا،
فاختلفت إجراءاهتم واشتغاالهتم وتعددت أراءهم مما نتج ع ها مفاهيم متعددة لالنزياح؛ فهو
غري مستقر يف تصور اصطالحي واحد فهو يتوزع و يتخذ أمناطا تلفة.
متحورت انشغاالت امل ظرين الغربيني يف وثهم األسلوبية يف استقصاء القوانني ال
يستطيع بواسطتها املبدع التحكم يف إنتاج نصه وإبراز هويته الف ية وا مالية ،ومتك ه من
الوصول إ اإلبداع األديب ،فسعوا إ كشف مكونات ال ص األديب وكيفية قيق وظيفتيه
االتصالية وا مالية ،فاستفاد مصطلح االنزياح من مل ما طرحته األسلوبية واألسلوبية
الشعرية ،فقد كانت من املسلمات ال انطلق م ها أصحاهبا يف الكشف عن مرام االنزياح يف
اإلبداع األديب ،ويقف جون كوهن ،وميشال ريفاتري ،وتزفيتان تدوروف ،يف طليعة األسلوبيني
الغربيني يف العصر ا ديث ،ومن الذين تعمقوا يف األسلوبية الشعرية ،فأوردوا مفاهيم متتاز
بالدقة ،وت ء عن الدربة واملمارسة األسلوبية.
انطلق جون كوهن من فرضية مفادها أن الشعرية واقعة أسلوبية ،وقدم نظريته صوص
االنزياح من فرادة تشكل اللغة الشعرية املخالفة للغة ال ثرية؛ ألن امل ظوم يقفز على املعيار
باعتبار "كل ما ليس شائعا وال عاديا وال مطابقا للمعيار العام املألوف" ،1أي الفة طبيعية

 - 1جون كوهني ،ب ية اللغة الشعرية ،ترمجة مد الوا و مد العمري ،دار توبقال لل شر ،املغرب ،ط،1986 ،1
ص.15
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مفهوم االزنياح

مدخل:

تفرق بني اللغة الشعرية واللغة العادية ،و ل االنزياح ع دها مع ويالت تصيب املعايري فتغريها
وتتصرف فيها.
إن اللغة الشعرية تتجسد يف شكل لغوي أكثر ارتقاء ،و تعتمد لتحقيق ذلك الشكل على
خرق املعيار ،أل ّهنا ت تقل بالكالم من ور األلفة إ

ور التكسري واملخالفة َّ
"إن الشعر انزياح

عن معيار هو قانون اللغة ،فكلﹼصورة رق قاعدة من قواعد اللغة أو مبدأ من مبادئها"،1
فاللغة الشعرية تكون انتهاكا يفسر ارتباط بني أقسام الكلم يف وضعياته املختلفة ال حوية
والصوتية والداللية.
إن اسرتاتيجية االنزياح قامت ع د جون كوهن وتعلقت مفاهيمها باألسلوبية الشعرية،
فالشاعر يعي العامل مجاليا ،ويعرب ع ه بلغة خاصة تلف كثريا عن اللغة يف ال ثر العادي ميع
ص وفه ،فاالنزياح يف األسلوب مت ديد قياسا إ االستعمال الشائع يف لغة ال ثر أما الشعر
فلغته انفالت وحرية و اوز ،واستشهد ب ظرة فالريي ال رأى فيها أن الشعر ما هو إال لغة
داخل لغة ونظام لغوي جديد ي ب على أنقاض من القدمي ،وبه يتشكل منط جديد من الداللة
وسبيل ذلك هو الالّمعقول ،إذ أ ّهنا هي الطريق ا تمية ال ي بغي للشاعر أن يعربها إذ ما كان
يرغب يف أن مل اللغة على أن تقول ما ال ميكن أن تقوله بالطرق العادي ،2لتكون اللغة
امل زاحة وسيلة يف إبداع الشاعر ،وم ه الشعر"ال يتحقق إال بقدر تأمل اللغة وإعادة خلقها مع
كل خطوة ،وهذا يفرتض تكسري اهلياكل الثابتة للغة ولقواعد الّ حو وقوانني ا طاب" ،3وكسر
ّ
رتابة اللغة والتخلي عن املعيار وتشكيل اللغة وفق نظم جديد.

 - 1جون كوهن  ،ب ية اللغة الشعرية  ،ص.31
 - 2ي ظر ،املرجع السابق  ،ص.129
 - 3جون كوهن ،ب ية اللغة الشعرية ،ص.176
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مفهوم االزنياح

مدخل:

أما ريفاتري من خالل اولته يف ديد الظاهرة األسلوبية تعرض ملصطلح اال راف ،هذا
املصطلح الذي ظل يعتور دراسات رفاتري األسلوبية ،يقول ع ه صالح فضل"إ ّن مفهوم
تطوًرا جذريًا على يديه ،إذ أنّه استخلص م ه مقولة التّضاد الب يوي" ،1فالبحث
اال راف لقي ّ

عن املعيار األسلويب يكون من داخل ال ص ،واال رافات ال تتشكل م ها اللغة يف نص ما ال
تربز وال تكتسب السمة األسلوبية إال من خالل إسقاطها على اللغة املعيارية املشاركة هلا يف
ب ية هذا ال ص ،وم ه فاال راف باعتبار العامل الكفيل بتحديد الع اصر املوسومة أسلوبيا يف
ال ص دون أن تكون هلا هذ الصفة مطلقا؛ وهو ما يسمح بالتعليل إلمكانية أن قق انزياح
ما بعدا أسلوبيا يف حاالت وال ققه يف حاالت أخرى ،وكيف ميكن للعبارة الواحدة أن تكون
موسومة تارة وغري موسومة تارة أخرى ،2واال راف أو املخالفة يكونان معا ما يسميه مسلكا

أسلوبيا و وصف الشيء مبا ال يعد من صفاته.
إن تصور ميشال ريفاتري لالنزياح يأيت من املميزات ال تُسهم يف اوز العقبات ال
تعرتض دراسة األسلوب من م طلق االنزياح عن املعيار ا ارجي؛ ومن هذ املميزات ال
است بطها بليت هي ريتش من نظرية األسلوب والداللة لدى ريفاتري - :قابلية حصر األصل
امل زاح ع ه يف هذ ال ظرية؛ ألنه متوفر يف ال ص ،متجدد دد ال صوص ،متغري ال تتحكم فيه
قواعد افرتاضية ،وامليزة الثانية هي الطابع التداو ؛ إذ ال ُ دد األسلوب على مستوى اللغة بل
على مستوى الكالم ،يث يُركز االهتمام يف هذا التصور على الظواهر األسلوبية املؤثرة بالفعل
ال بالقوة ، 3وما االنزياح اللغوي إالّ انعكاس النزياح ا ياة عن قيمها السالفة يف السياق
ا ارجي وابتعاد عن مسارها الطبيعي.
 - 1صالح فضل ،علم األسلوب مبادئه وإجراءاته ،مؤسسة تار ،القاهرة ،1992 ،ص .160 :
- Riffaterre, M. (1971), Essais de stylistique structurale, Tr. Delas, D. Paris, Flammarion, 1ère éd
p. 56.

2

 - 3ي ظر ،بليت هي ريتش  ،البالغة واألسلوبية ،ترمجة :مد العمري  ،م شورات دراسات سال ،فاس ،املغرب،1989 ،
ط ،1ص.38
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مفهوم االزنياح

مدخل:

طرحت الدراسات الغربية الكثري من املصطلحات ال تقارب مدلول االنزياح ،وقد
أحصاها عبد السالم املسدي ،ونسب كل مصطلح لصاحبه( ،االنزياح
التجاوز ()L`abusلفالريي
(االختاللLa subversion

(-)valeryاالنحراف)La déviation

L`écart

(لسبيتزر- )spitzer

)(واالك وفارا(-) wallek et warreاالطاحة

( )distorsionلبايتار ( - )peytardالمخالفة ( ) L`infractionلتريي)(-الشناعة

La
Le

 ()scandaleلبارث (-) barthesاالنتهاك ( )Le violكوهن ( - )cohenخرق السنن
)La violation des normsو(اللحن( )L`incorrectionلتودوروف ،)todorof

(العصيان La

( )transgressionأراقون ( -)Aragonالتحريف( ) L`altérationمجاعة مو legroupe

 ،1")muفاستقرأ عبد السالم املسدي أعمال الغربيني ،واست بط م ها مفهوما موحدا م ها "
مفهوم االنزياح بأنه يكون خرقا للقواعد حي ا ،و وء إ ما ندر من الصيغ حي ا آخر" ،2وإن
تعدد وجهات نظر األسلوبيني لالنزياح كوسيلة وكآلية إجرائية ملعرفة امليزات اللغوية للخطابات
املختلفة ،يظهر تكامال معرفيا يف اإلحاطة مبصطلح االنزياح ومقاربته لغويا ونقديا ومعرفيا.
فكل هذ املصطلحات تفصح عن وجهات نظر تلفة مل ظريها ،إال أهنا تتقارب يف
دالالهتا تطابقا وتشاكال ،وهذا االختالف انتقل من املؤطرين الغربيني إ الدارسني العرب،
ولكن رغم االستكثار من هذ املصطلحات إ أهنا تصب يف مدلول واحد هو االنزياح "إن
هذ املسميات املختلفة هي يف ا قيقة ملسمى واحد وأطلق عليها عائلة االنزياح وما

 - 1ي ظر ،عبد السالم املسدي ،األسلوبية واألسلوب ،دار سعاد الصباح ،القاهرة ،1993 ،ط ،4ص.101 ،100
 - 2املسدي  ،عبدا لسالم  :األسلوبية واألسلوب  ،ص 82
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مفهوم االزنياح

مدخل:

االختالف يف التسمية إال نتيجة لالختالف يف ال ظرة إ تطبيقاهتا و ليالهتا " 1فاملصطلحات
ح وإن اختلفت يف التسمية إال أن دالالهتا تتوافق وتقرتب من بعضها البعض.
ب – مفهوم االنزياح عند العرب :
 -1العرب القدماء:
طرح اللغويون والبالغيون وال حويون عدة مصطلحات هلا مدلوالت قريبة من مفهوم
االنزياح ،حيث تشكلت ع دهم هذ املصطلحات برؤى تلفة كل حسب تطلعه وفهمه هلا
مبا دم اهلدف الذي هو بصدد  ،إذ ه اك " عددا من املصطلحات ميس مفهوم االنزياح على
درجات متفاوتة من القرب والبعد" ،2وإذا رم ا ث هذ املصطلحات وجب علي ا الرتكيز على
أمهها وخاصة تلك ال اقرتبت وسامهت يف تأصيل مدلول االنزياح وإثرائه.
إن البحث عن هذ املصطلحات ومدلوالهتا وتطبيقاهتا يف ث ايا مدونات الرتاث العريب
القدمي عل ا ندرك عبقرية اللغويني والبالغيني وال حويني وال قاد العرب يف أطروحاهتم ويف مدى
متك هم من سبك نظرياهتم اللغوية أو البالغية وح ال قدية ،فإذا تعمق ا هذ املدونات القدمية
الرتاثية لبعض املصطلحات ال
ألفي ا االستخدامات ر

مل جزئيات مدلول االنزياح ،وم ها

اال راف والّتحريف واالخرتاع واالبتكار والتغيري وا روج والعدول  ،3فتُصادف ا هذ
املصطلحات بت ظرياهتا العميقة وقد هيأت إ وجود مدلول االنزياح يف الرتاث العريب.

 - 1يوسف أبو العدوس :األسلوبية الرؤية والتطبيق  ،دار امليسر لل شر والتوزيع و الطباعة ،عمان ،األردن ،ط ،1
 ،2007ص.181
 - 2أمحد مد ويس ،االنزياح يف الرتاث ال قدي والبالغي ،ا اد الكتاب العرب ،دمشق ،2002 ،ص.35
 - 3ي ظر ،املرجع السابق ،ص 35وما بعدها
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مفهوم االزنياح

مدخل:

حظي مصطلح العدول بدراسات مستفيضة ،فال نكاد د من بني الّحاة القدامى من
أنكر ظاهرة العدول وهو املصطلح املتداول آنذاك بكثرة يف كتب اللغة وال حو والبالغة،1
وكذلك كتب ال قد.
إن ال قاد العرب القدماء عرفوا االنزياح ،وإن مل يسمو هبذا االسم ،ظهر ع د ابن ج
مصطلح العدول يف حديثه عن قضية اللفظ واملع  ،يقول" :من تكثري اللفظ لتكثري املع
العدول عن ُمعتاد حاله 2"،فهو يرى أن ت وع املع هو الفة املألوف من اللفظ الذي يدل
عليه مباشرة ،وقد أعطى مثاال حيا عن العدول يف قفز الشاعر عن الثوابت وانتهاكه
للخصوصيات املتفق عليها حول ب ية ال ص الشعري ،فيقول " :فم رأيت الشاعر قد ارتكب
مثل هذ الضرورات على قبحها وا راق األصول هبا ،فاعلم َّ
أن ذلك على ما َج ِش َمهُ م ه وإن
دل من وجه على َج حوِر وتع رسفه؛ فإنه من وجه آخر مؤذن بصياله و رمطه وليس دليالً على
قصورا عن اختيار الوجه ال اطق بفصاحته ،بل َمثَلُهُ يف ذلك ع دي َمثَ ُل ُح ِري
ضعف لغته ،وال ً
ملوما يف ع فه
حاسرا من غري احتشام ،فهو وإن كان ً
ا َ ُموح بال ام ،ووارد ا رب الضَّروس ً
وهتالكه ،فإنَّه مشهود له بشجاعته وفيض ِمَّتِه" ،3فالعدول يف الشعر ليس من باب االضطرار،

َّ
وإمنا الدافع إليه طموح الشاعر يف التعبري عن اختيارات فكرية وف ية مب ية على الكشف
والتجريب.
و ث ابن ج ظاهرة العدول من خالل حديثه عن ول الداللة ا قيقيَّة إ دالالت
أخرى ازيَّة ،يقول" :إمنا يقع اجملاز ويعدل إليه عن ا قيقة ملعان ثالثة وهي االتساع والتوكيد

 - 1ي ظر ،أمحد مد ويس ،االنزياح وتعدد املصطلح ،لة عامل الفكر ،مج ،25ع ،3جانفي_مارس ،ص.63
 - 2ابن ا أبو الفتح عثمان  ،ا صائص ،تح ،مد علي ال جار ،دار اهلدى للطباعة وال شر ،بريوت( ،د.ط) ،
(د.ت) ،ج ، 3ص.271 ،270
 - 3املرجع السابق،ج  ، 2ص.394
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مفهوم االزنياح

مدخل:

والتشبيه فإن عدم هذ األوصاف كانت ا قيقة البحتة" 1فالداللة اجملازية هي عدول عن
املعا ا قيقية وتأيت لتوكيدها وتوسيعها ،وهو يرى أن ضرورة ا روج عن االستعمال العادي
للغة بأنه صورة من صور اإلبداع ال يأيت هبا إال ا رأة والشجاعة "ومن اجملاز الكثري من باب
الشجاعة يف العربية  ،من ا ذوف والزيادات والتأخري وا مل على املع والتحريف"،2
فالعدول يتم وفق إرادة املتكلم يف طي ا امد من اللغة و رك ساك ها ،ويوسع استعماالته هلا
ويتصرف فيها ويطوعها و ضعها ألسلوبه وتعبري وأغراضه.
استخدم عبد القاهر ا رجا لفظ العدول َوربَط بي ه وبني مصطلح اجملاز اللغوي ،حيث

عما يوجبه أصل اللغةُ ،وصف بأنه از ،على مع أهنم جازوا به
يقول" :وإذا عُدل باللفظ َّ
موضعه األصلي ،أو جاز هو مكانه الذي ُوضع فيه أوالً" ،3حيث أن املع ال يكون يف اللغة
َ
رق املوجود املتداول ،ولكن شريطة أن يكون

املباشرة بل ميكن أن يتبلور يف اللغة الثانية ال

املقول قيمته أمام
هذا العدول يدور يف فلك مقتضى الظاهر فإذا حدث نشاز يف ذلك فَ َق َد ُ
وقل بالتا انفعالُه به ،وإدراكه ملراميه ومجالياته؛ َّ
ألن ب ية العدول املخالِفة ملقتضى
املتلقي " َّ
الظاهر تُسهم يف توليد ث ائية ضدية على املستوى الصياغي ِمن خالل االنتقال من الغِياب إ
طايب ،كذلك يُتيح العدول يف الضمائر للمبدع حريةً كبرية من إضفاء ا يوية على
ا ضور ا ّ
ال ص ،من خالل تعدرد زوايا الرؤية ،والتحوالت الدائمة من الذاتية إ املوضوعية ،والعكس"،4
فاللغة تقول شيئا مث تأخذ بيدنا بعيدا عما قيل لكي نصل إ املبتغى واملراد ،وقد يكون إدراك
التعارض أو الت اقض بني ا قائق على املستوى الشكلي للغة مرتبط بالرباءة الغامضة ال
القارئ واملستمع مرتددا يف قبول ما مسع من كالم.
 - 1املرحع السابق ،ج ، 3ص.267
 -2املرجع نفسه  ،ج ، 2ص.448
 - 3عبد القاهر ا رجا  ،أسرار البالغة ،تح :يوسف ه داوي ،دار الكتب العلمية ،بريوت،2001 ،ص .365
 - 4أسامة البحريي ،والت الب ية يف البالغة العربية ،دار ا ضارة ،مصر ،دط ،2000 ،ص .318 ،317
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مفهوم االزنياح

مدخل:

و دث عبد القاهر ا رجا يف باب "التقدمي والتأخري" عما ري فيه من عدول ،مشريا
إ أمهية التقدمي وبالغته ،يقول" :اعلم أنَّه إذا كان بيِّ ًا يف الشيء أنه ال تمل إالَّ الوجه الذي
هو عليه ح ال يُشكل ،وح ال تاج يف العلم َّ
بأن ذلك حقه وأنَّه الصواب إ فكر ورويَّة،
فال مزية ،وإمنا تكون املزية ،و ب الفضل إذا احتمل يف ظاهر ا ال غري الوجه الذي جاء عليه

وجها آخر ،مث رأيت الَّ حفس ت بو عن ذلك الوجه اآلخر ،ورأيت للذي جاء عليه حسًا وقبوالً،
ً

حتع َد ُم ُه َما إذا أنت تركته إ الثا " 1إ ّن للتقدمي فائدةً شريفة ،ومع ً جليالً ،ال سبيل إليه مع
التأخري.
وقد برر عبد القاهر أمهية التقدمي والتأخري وما دث بي هما من عدول وا راف فيقول:
"إنه ج رم احملاسن ،واسع التصرف ،بعيد الغاية ،ال يزال يفرت لك عن ٍ
بديعة ،وي ِ
فضي بك إ
ُ
ٍ
سبب أ حن
شعرا يروقك مسمعه ،ويلطف لديك موقعه ،مث ت ظر فتجد َ
لطيفة ،وال تزال تَ َرى ً
وحول اللفظ عن ٍ
مكان إ مكان" 2فتحطيم القوالب
راقك ولطف ع دك أ حن قُدِّم فيه شيءٌِّ ،
السلفية املغايرة من طريق التقدمي والتأخري فيه مزية ف ية ممتلئة بالطاقة ا دسية ا صيفة ال
تبعث األر ية يف نفس املتلقي.
استطاع عبد القاهر ا رجا أن يبلور مفهومات ف ية ونظم إبداعية جديدة ت اسب
إمكانات املتكلني املعرفية ال ال تتعارض مع التصور اللغوي ،إال أهنا تتخطى الظاهر العادي،
فقسم الكالم الفصيح إ قسمني ،فاألول م هما تعزى املزية وا سن فيه إ اللفظ ،و قسم
َّ
يعزى ذلك فيه إ ال ظم .فالقسم األول  " :الك اية و االستعارة والتمثيل الكائن على حد
االستعارة ،وكل ما كان فيه ،على ا ملة ،از و اتساع و عدول باللفظ عن الظاهر ،فما من
ضرب على هذ الضروب إال وهو إذا وقع على الصواب وعلى ما ي بغي ،أوجب الفضل
 - 1عبد القاهر ا رجا  ،أسرار البالغة ،ص.23
 - 2عبد القاهر ا رجا  ،دالئل اإلعجاز ،تح ،مود شاكر ،مكتبة ا ا ي،القاهرة ،1984 ،ص .73
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واملزية" ،1فحصر العدول واتساع املع يف أقانيم اجملاز البالغية ،إذ وي على تعارض
للتصورات ا اصلة يف االستعمال املعتاد للغة ،في بثق من هذا العدول البالغي توزيع كثيف
للمع  ،واخرتاق ركة البِ يةُ السطحية األُفُقية ونقلها إ الب ية العميقة ،ويفرتض أن تتوافق
تبعا ملقصديته.
هذ املخالفة مع ا ِّ ا ا ركة الذه ية ع د املبدع ً
إن فكرة العدول يف الرتاث ال قدي ظلت تتمظهر يف اال راف الشعري لدى تلف
فضاءاهتم الف ية ا مالية ،وقد أبان ع ها الدارسون مبا
الشعراء ،من خالل رؤاهم املعرفية و
ُ
يسمى االخرتاع والبتكار والتجديد ،فقد كان اوز عمود الشعر وما شكله هذا العمود مببادئه
السبعة من قيود على الشعراء أمر مهم يف قضية العدول واال راف عن املعيارية يف ال ظم،
ويقف أبومتام يف طليعة الشعراء املشهورين هبذا اال ا التجديدي "إنه رأس يف الشعر ومبتدءا
ملذهب سلكه كل سن بعد " ،2فارتقى بتجاوز تلك املعيارية ال تكبح فيه ويف أمثاله روح
اإلبداع ،وظل يرتقي به يف أفق عا  ،وقد سار على هديه الكثري من الشعراء الذين جاءوا من
بعد .
ورد مصطلح العدول ع د اآلمدي حني عكف على مدارسة شعر أيب متام وفيما أحدثه
من ا رافات عن املعيار الشعري وانزياحه ع ه ،وقد انطلق يف تفسري مجلة من ال ماذج الشعرية
ال تعرب عن هذا العدول يقول ":عدل يف شعر عن مذاهب العرب املألوفة إ االستعماالت
البعيدة املخرجة للكالم إ ا طإ أو اإلحالة" ،3فحديث اآلمدي عن س ن العرب حديث
طويل ،ويتميَّز بأنَّه يدل على رؤية لقواعد ا طاب الشعري ورصد وت ظيمه ،ومن خالهلا قد
 - 1املرجع السابق ،ص.430 ، 429
-2أبو بكر الصو  ،أخبار ب متام ،كتاب األوراق ج( ،1أخبار الشعراء احملدثني) ،قيق :ج .هيورث دن ،مطبعة دار
املسرية ،بريوت ،1934 ،ص.121
 -3اآلمدي ا سن بن بشر ،املوازنة بني الطائيني،تح :السيد أمحد صقر  ،عبد اهلل احملارب ،دار املعارف ،القاهرة ،ط،4
1994ج ،1ص.24
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أبان عن معارضاته أليب متام يف خرقه الوظيفة االتصالية للغة الشعرية ال قفز هبا أبو متام إ
وم جديدة.
يف حني د أن اآلمدي يف معارضاته أليب متام قد نفى القوانني ال ترخص للشاعر
الضرورات الف ية ال بثها ال قاد والدارسون الذين سبقو  ،أمثال ا ليل بن أمحد الفراهيدي
الذي دث عن قدرة الشعراء وتفوقهم يف الكالم ،وعن الرخص ال جوزت هلم مسالك
ررهم يف كيفية نظمهم املخالف للكالم العادي ،يقول":والشعراء أمراء الكالم يصرفونه أ
شاءوا ،و وز هلم ما ال وز لغريهم من إطالق املع وتقييد  ،ومد املقصور وقصر املمدود،
وا مع بني لغاته ،والتفريق بني صفاته ،واستخراج ما ّكلت األلسن عن وصفه ونعته ،واألذهان
عن فهمه وإيضاحه فيقربون البعيد و يبعدون القريب و تج هبم وال تج عليهم" ،1فالضرورة
الشعرية ال تكون فقط كرخصة تبيح لصاحبها إنتاج ال ص إمنا هي عالمة على متيز الشاعر
وحريته وقدرته اللغوية والف ية ،ومتك ه من ف ه الذي يساوق فيه الشكل معانيه ومضامي ه ،فهو
فز الشعراء وال يعجزهم ،ألن باب اإلبداع مفتوح.
وقد تبع سبويه شيخه يف تبيني مفهوم الضرورة الشعرية ،ويتجلى يف الباب الذي عقد
يف مؤلفه "الكتاب" بع وان "ما تمل الشعر" ،فيقول ":اعلم أنه وز يف الشعر ما ال وز يف
الكالم ،من صرف ما ال ي صرف يشبهونه مبا ال ي صرف من األمساء ألهنا أمساء كما أهنا
أمساء ،وحذف ما ال ذف ،يشبهونه مبا قد حذف و استعمل ذوفا" ،2فتتجوهر الضرورة يف
التعبري عن روح الشعر ا ية أساسا ضد كل ما يرتكه هذا ال مط من استغراقات بالغية ومجالية
دالة على الفاعلية الشعرية.
 - 1حازم القرطاج  :م هاج البلغاء وسراج األدباء ،تح ،مد ا بيب ابن ا وجة ،دار املغرب اإلسالمي ،بريوت،ط،3
ص.144
 - 2سيبويه :الكتاب ،تح ،عبد السالم هارون ،دار القلم القاهرة ،ج ( ،1د.ط)  ،1966 ،ص.26
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لقد استقر يف تقبل الشعر العريب أن الشعر ا اهلي هو ال موذج وال ال إ تصور الشعر
إال فيه وم ه وبه ،وعدول الشاعر عن ال موذج يع أنه يسلك مسلكا الفا لألول ،وأن ا ارج
يعدل إ مسلك مبهم ويرمتي يف طريق هول ح "كأنه يتعسف الفالة بغري دليل أي أنه ال
تذي شعر شاعر وال يعارضه" ،1وبذلك مت تسجيل اعرتاضات كثرية على الشعراء العباسيني
احملدثني لعدم التزامهم بسلطة ال موذج.
ولكن يف املقابل ه اك من استحسن هذا اال راف عن السلطة املفروضة وقد عرب ابن
قتيبة عن ذلك بانتصار للشعراء العباسيني احملدثني فيقول" :ليس للمحدث أن يتبع املتقدم يف
استعمال وحشي الكالم الذي يكثر" ،2ألن الظروف ا ديدة غريت من آفاق الشعراء
العباسيني احملدثني ووسعت من طرق تفكريهم ،وفتحت عيوهنم على حياة جديدة كل ا دة،
فخرجوا يف غري موضع عن القدمي وهذا ا روج له أثر يف املتلقي ،إذ أورث السامع هزة ونشاط،
ووجد ع د من القبول أرفع م زلة و ال ،3وهذا ما وصل إليه الشعراء احملدثون يف تأسس عامل
شعري مب على التجاوز والرفض ،وامتلكوا رؤى ف ية ممتلئة بالطاقة ا دسية ا صيفة مغايرة
للقدمي مما دعاهم إ

اولة طيم القوالب السلفية ا اهزة ،وبعث املعطى الشعري من جديد

بلغة شعرية جديدة تواكب ما َّ
يشق طريقه و الوجود.
جد يف الركب ا ضاري ،فبدأ التطور ّ
"فأما ما ب يف طريقه ا ّد
ورد ع د حازم القرطاج ّ ذكر للفظ اال راف يف قولهّ :
فاال راف يف ما كان من الكالم على ا ّد إ طريقة اهلزل كبري ا رف أو ال ي حرف إ ذلك

 -1ابن سالم ا محي ،طبقات فحول الشعراء ،دار الكتب العلمية ،بريوت .2001 ،ص.502
 - 2ابن قتيبة عبد اهلل بن مسلم الدي وري ،الشعر والشعراء ،قيق مد مود شاكر ،دار املعارف ،القاهرة ،دط،
 1982ج ،1ص .45
 -3أبو يعقوب يوسف بن مد بن علي السكاكي ،مفتاح العلوم ،قيق عبد ا ميد ه داوي ،دار الكتب العلمية،
ط ،1بريوت ،لب ان  ،1ص. 398
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با ملة ،والواضح من كالمه ه ا أنّه يسمي ا روج من ا ّد إ اهلزل ا رافًا" 1فاملتكلم تظهر
قوته يف مدى قدرته على اإلبداع يف التعبري مبا ُح ِدث يف كالمه من تشكيالت عدولية ،وت ويع
األسلوب؛ استجابةً ألفق انتظار املتلقي وإدهاشه ومفاجأته باالنتقال من حال ا د إ حال
آخر من خالل املراوغة واملغامرة األسلوبية.
اهلزل على سبيل املثال ،اال راف من مع إ
َ
و د مسميات عديدة تدعم العدول واال راف مثل ا رق والتجاوز والغرابة عما هو
مألوف ،فقد أورد ا احظ قوال لسهل بن هارون الذي يقول... " :ألن الشيء من غري معدنه
أغرب ،وكلما كان أغرب كان أبعد يف الوهم ،وكلما أبعد يف الوهم كان أطرف ،وكلما كان
أطرف كان أعجب ،وكلما كان أعجب كان أبدع" ،2فاإلبداع ناتج عن الغرابة والبعد عن
السائد يف االستعمال ،وتشكل الغرابة فاعلية عميقة هلا أبعاد داللية كمة ،حيث يف نفي
املطابقة مع الواقع واست ساخه يتكشف اإلبداع بتجلياته العجيبة.
ويبدو أن اللغويني وال قاد استخدموا أمساء متعددة ملسمى واحد ومل يوضحوا الفروق
بي ها ،فقد كان مسمى العدول قريبا من اال راف وا روج واالتساع ،فظهر مصطلح ال قل
والعرب

"...ومسي هذا ال قل التفاتًا ع د علماء املعا
مبدلول املغايرة والتبدل والعدول
ّ
يستكثرون م ه ،ويرون الكالم إذا انتقل من أسلوب إ أسلوب أُدخل يف القبول ع د السامع،
وأحسن نظرية ل شاطه" ،3ويقول الز شريَّ " :
إن الكالم إذا نُِقل من أسلوب إ أسلوب كان
أحسن تطريةً ل شاط السامع ،وإيقاظًا لإلصغاء إليه من إجرائه على أسلوب واحد،
ذلك
َ
و تص مواقعه بفوائد" ،4فال قل هو الت ويع يف األسلوب ،فيساهم يف ريك املستمع وجعله
يتفاعل مع ما يتلقى من كالم ،فال قل هو رول أسلويب وا راف عن األصل املثا  ،فالعادة
 -4أيب ا سن حازم القرطاج ّ  ،م هاج البلغاء وسراج األدباء ،ص .328
 -2ا اجظ ،البيان والتبيني ،تح عبد السالم مد هارون ،اجملمع العريب اإلسالمي ،بريوت ،دت ،دط ،ج ،1ص .89
 -3أبو يعقوب يوسف بن مد بن علي السكاكي ،مفتاح العلوم ،ص .296
 -4الز شري مود بن عمر أبو القاسم جار اهلل ،الكشاف ،دار املعرفة ،بريوت ،ط ،2003 ،3ج ،1ص.64
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تكون دائما مبتذلة تؤدي إ انفالت وهج املع  ،فال قل انزياح يرتقي وهر املع فال يغري
عليه دون أن ميد بعطاء جديد قوي مؤثر.
لقد وردت املصطلحات السالفة الذكر متمحورة التجميل املت وع للغة وص اعتها وخاصة
يف طفرهتا اإلبداعية يف تلف آلياهتا اإلجرائية ب فوذها اللغوي من أبواب األسلوب والتعبري
والبالغة وال حو وال قد ،وحازت السبق يف باب االنزياح ومدلوالته ،إذ محلت هذ املصطلحات
متعمد
اجرتاء على نظام اللغة وا راف عن أمناطها ،وانتهاك مطَّرد لتقاليدها وأعرافها ،وخروج َّ
على أعرافها ومألوفها يف اإلبداع واملمارسة ،فيولد هذا االجرتاء طاقات جديد من التعبري
واإل اء ،ي ِ
عجز ع ه املستعمل للرغة يف مستواها العادي.
أ-

مفهوم اإلنزياح عند العرب المحدثين:

شاع مصطلح األسلوب أو األسلوبية يف اللغة العربية ك وع من الرتمجة لكلمة
 Stylisticsال ترمجها بعض الدارسني بعلم األسلوب ،ويرتمجها بعضهم اآلخر باألسلوبية،
ويتكون املصطلح الغريب من لفظة  Stylasال تع الكتابة أو القلم باللغة الالتي ية ،ومن
ّ
الالحقة  Intiesال تشري إ البعد امل هجي للعلم الذي يدرس موضوع األسلوب
إن الدراسات العربية ا ديثة واملعاصرة عا ت مصطلح االنزياح ،وطرحت له عدة
مفاهيم ،وقد كانت مرتكزاهتا ت طلق يف غالبيتها من م ظورات غربية ،ومن خالهلا أبانت
الفوارق بني الثابت املتفق واملتغري املختلف ملفهوم االنزياح االصطالحي ،دون أن تتجاوز
املوروث العريب الذي له فضل كبري يف اإلحاطة بالكثري من املفاهيم ال تقارب داللة هذا
املصطلح ،وبذلك هتيأت هلا كل اإلمكانيات ملواصلة ث مشروع االنزياح.
ورغم ما أثار املفهوم من جدل وما تولد ع ه من ا اهات أثرت الدراسات العربية فإن
جهد املثاقفة ع د الدارس العريب مل ميتد إ

اولة استيعاب ذلك ا دل الذي يعد توسيعا
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لداللة املصطلح مبا يهيئه ليشكل نظرية يف ديد ماهية االنزياح ،وإذا تعقب ا جهود العرب
احملدثني يف تأسيس نظرياهتم لالنزياح وجدناها عميقة مبعطياهتا جديرة بالتمحيص والتمعن،
ألهنا مل تتوقف ع د حدود الت ظري بل امتدت إ التطبيق واملمارسة الفعلية.
عرف مصطلح االنزياح يف الدراسات العربية ا ديثة واملعاصرة تصورات مفهومية ورؤى
تلفة ت ظريا وتطبيقا ،وإذا رم ا ث هذ التصورات املطروحة نكاد دها تعرب عن وجهات
نظر متباي ة ،م ها ما كان يقتفي أثر الدراسات الغربية ويتتبع إشعاعها ،والبعض اآلخر وقف
أصحاهبا يتوجسون خيفة بسبب مفهومات االنزياح ال مل ل من االضطراب يف بعض
األحيان ،إذ يقف عبد السالم املسدي يف مقدمة ال قاد الذين اشتغلوا يف حقل األسلوبية ،وما
يالحظ ع د ثه موضوع االنزياح أنه قام بعملية ميع ملصطلحات تتقارب دالليا من مفهوم
االنزياح ،1واملصطلحات ال أحصاها عبد السالم املسدي غربية امل شأ تِ م عن اهتمامه
بال ظريات األسلوبية ال أبانت عن تراكم املفاهيم املختلفة ملدلول االنزياح.
تكمن داللة مصطلح االنزياح ع د عبد السالم املسدي يف كثافة السمات األسلوبية املب ية
على ع صري االختيار والتوزيع وتآلفهما مما يشكل صورا لالنزياح من خالل العالقات
االستبدالية بني املعطى املعيشي واملعطى امل قول ،2فهو يرى أن االنزياح مقاربة علمية استمدت
ع اصرها من الدرسني البالغي واللسا .
اهتم عبد السالم املسدي مبصطلحي العدول واال راف الواردين يف الدرس العريب القدمي،
فهو يرى أن " القدماء كانوا يعتربون أن كل تغيري يطرأ على قواعد اللغة إمنا هو انتهاك ألبدية
قواني ها ،فهو بالتا

ٍن على اللغة وتسلط على أصلها فيكون شأنه مب زلة البدعة ،ويف كل

 - 1ينظر ،عبد السالم املسدي ،األسلوبية واألسلوب ،ص.101 ،100
 - 2ي ظر ،املرجع السابق ،ص .160
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بدعة عدول وا راف ،وما أن يظهر الشذوذ ح ت ربي اجملموعة ملقاومته"  ،1وهذا ا كم يعترب
حفا يف حق الدراسات العربية الرتاثية ،إذ نالحظ فيه تعميم ،ولو تعمق ا هذ الدراسات
لوجدنا الكثري م ها تؤسس ملفهومي العدول واال راف اللغويني وتعتربمها إخراجا للتعبري بطريقة
غري مألوفة للغة واالبتعاد عن املعا الواضحة ،وتضمني املعا ا ديدة يف تراكيب ف ية وفق
ترتيب جديد كفيل بوضع اإلبداع على درجة عالية من ا مال.
قد ازدادت ظاهرة االنزياح ترسخا يف الدرس ال قدي العريب ا ديث ،حيث ظلت تست د
إ م جزات الدرس اللسا الغريب ا ديث ،وهذا ما انعكس يف اجتهاد مد مفتاح بوضعه
طاطة الشعرية يف ارتباطاهتا باجملاز ،معوال يف ذلك على مفهوم ال حو التوليدي والتحويلي،
ويرى أن اجملاز طم اللغة العادية ،و لق لغة سامية شعرية ،وأوجد أربعة مناذج من ا رق وهي:
م طقي ودال ومعريف وصويت ،2فمجموعة التحوالت ال ظمية ال تطرأ على اللغة العادية
فت حرف هبا إ صياغة جديدة من شأهنا أن تعطي قيمة شعرية جديدة هلا  ،وقد عل متايزا
شديدا بني اللغة األصلية واللغة امل حرفة عليها يف خرق م طقيتها دالليا ومعرفيا وصوتيا ،وميك ا
القول أهنا تتعدى على املعطى التار ي هلا.
انتقد نعيم اليايف الفوضى االصطالحية القائمة حول املصطلحات ال يتقاطع أ َغلبها مع

الرتاثية وا داثية املقابِلة هلذا املصطلح ،ألن
"االنزياح" ،فهو يرى عليها مآخذ يف االستخدامات ر
هذ املصطلحات ُ يل على تداخل مع املعايري األخالقية ،فيسقط الصفة الوصفية اجملردة ال
ي بغي أن تكون قوام املصطلح "وقد آَثرنا استخدام االنزياح Ecartليس ألنَّه األكثر شيوعاً
ودوراناً على األلس ةَّ ،
وإمنا ألنَّه الف سوا مل داللة توصيفية ال متت إ القيمة ،والسيما
 - 1عبد السالم املسدي ،اللسانيات وأسسها املعرفية ،الدار التونسية لل شر ،تونس ،واملؤسسة الوط ية للكتاب ،ا زائر،
 ،1986ص.16
 -2ي ظر ،مد مفتاح ،يف سيمياء الشعر القدمي ،دار الثقافة ا ديدة ،الدار البيضاء ،املغرب ،ط،1982 ،1
ص.50،51
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األخالقية م ها بصلة" ،1فتلك االستخدامات ليست ذات دالالت مفهومية قادرة على
اإلحاطة هبذا املصطلح ،وهذا ما اكتشفه مد ويس؛ إذ أن بعض االستخدامات لتلك
املصطلحات املتقاربة مع االنزياح تشري إ سياقات غري نقدية أو يتداخل مع حقول معرفية
أخرى ،كالطب أو علم الَّفس ،2فمصطلح االنزياح مل طاقة مفهومية تتشاكل فيه ال ظرية
مع التطبيق يف مقاربة الفن أسلوبيا.
وإذا مضي ا مع االنزياح وجدنا ع د نعيم اليايف يرد مبع ا روج عن القياس اللغوي
املثبت ،فاالنزياح هو "خروج عن التعبري السائد املتعارف عليه قياسيا يف االستعمال رؤيةً
وصياغةً وتركيبًا" ،3وقد ارتبط ع د بالشعرية يقول ":مفهوم االنزياح يتغري ،بأنه موطن الشعرية
وداللتها ،فاالنزياح خاص بالشعر دون ال ص العلمي ،يكون االنزياح حقل األدب والشعر

معا" ،4فاالنزياح قرين اللغة الشعرية يف األدب والشعر ،حيث أن هذا االنزياح هو "من م ظور
لغوي يقوم على اال راف عن املعا املألوفة ،ولك ه ليس ا رافاً فوضوياً ،وإمنا هو ا راف
م ظم ،يؤكد عبقرية اللغة مبا دثه من وقع لذيذ على الوجدان" ،5وال يأيت يف ال صوص ذات
الطابع العلمي،ألهنا تفرض نقل األخبار على صورهتا املعرفية ا قيقية ال تباشر املتلقي مبعانيها
الظاهرة.

 - 1نعيم اليايف :أطياف الوجه الواحد  -يف ال ظرية والتطبيق -دراسات نقدية ،م شورات ا اد العرب ،دمشق ،سورية ،
دط ،1997 ،ص. 91
 - 2ي ظر :أمحد مد ويس :االنزياح يف م ظور الدراسات األسلوبية.66 -52 ،
 - 3نعيم اليايف ،االنزياح والداللة ،لة الفيصل ،الرياض ،العدد 226أوت سبتمرب  ،1995ص.28
 - 4املرجع السابق ،ص.28
 -5بسام قطوس ،مظاهر اال راف األسلويب يف موعة عبد اهلل الربدو (وجو دخانية يف مرايا الليل) لة دراسات ،مج
 ،19ع  1992 ،1ص .2

18

مفهوم االزنياح

مدخل:

يكاد إمجاع الدارسني العرب ي عقد على أ ّن االنزياح هو خروج عن املألوف أو ما
يقتضيه الظاهر ،أو هو"ا روج عن املعيار لغرض يقصد إليه املتكلّم" ،1وقد يكون دون قصد
م ه غري أنّه يف كلتا ا التني دم الّص بشكل أو بآخر وبدرجات متفاوتة ،فريى نور الدين
السد أن االنزياح هو عصب األسلوب األديب "االنزياح هو ا راف الكالم عن نسقه املألوف،
وهو حدث لغوي ،ويظهر يف تشكيل الكالم وصياغته ،وميكن بواسطته التعرف على طبيعة
األسلوب األديب ،بل ميكن اعتبار االنزياح هو األسلوب األديب الذايت" ،2فاالنزياح هو إعادة
تشكيل جديد للغة قائم على خرق نظامها واإلخالل بعالقاهتا وقفز على مواضعاهتا.
هذ االنتهاكات يفرتض أن ال تتعدى ا ّد الذي ُ رج الكالم إ الالمعقول؛ باعتبار
االنزياح "ذلك املستوى األعلى من اللغة ال هتجس وتثور وتطغى ،وكونه مل كل هذ
التشظيات فذلك دليل على احملتمل الدال وا ما املضمن فيه" ، 3يع أن اللغة هلا مستويني
.

من االستعمال ،مها "األول مستواها املثا يف األداء العادي ،والثا مستواها اإلبداعي الذي
يعتمد على اخرتاق هذ املثالية وانتهاكها " ،4استعمال املبدع للغة مفردات وتراكيب وصور
تفرد
استعماال رج هبا عما هو معتاد ومألوف يث ّ
يؤدي ما ي بغي له أن يتّصف به من ّ
وقوة جذب وأسر.5
وإبداع ّ

 -2يوسف أبو العدوس ،األسلوبية الرؤية والتطبيق ،دار امليسر لل شر والتوزيع و الطباعة ،عمان ،األردن ،ط ،1
 ،2007ص .7
 - 2نور الدين السد ،األسلوبية و ليل ا طاب ،دار هومة ،ط ،1ا زائر ،1997 ،ص .179
 - 3فيدوح عبد القادر" ،شعرية االنزياح يف الشعر البحري ا ديث" ،لّة البحرين الثقافية ،عدد  ،20امل امة ،وزارة
الثقافة بدولة البحرين ،أبريل-جوان( ،)1999ص.139
 - 4مد عبد املطلب ،البالغة واألسلوبية ،مكتبة لب ان ناشرون،ط .1مصر1994 ،م ،ص .268 :
 - 5أمحد مد ويس ،االنزياح من م ظور ال ّدراسات األسلوبية ،املؤسسة ا امعية للدراسات والّشر والتوزيع ،ط،1
بريوت ،لب ان1426 ،ه  ،2005ص.7
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نظر ال قاد إ مفهوم االنزياح انطالقا من دراستهم للفن الشعري ،وربطو مبعايري  ،إذ
يرى حسن ناظم أ ّن "االنزياح يبحث يف لغة مجيع الشعراء عن الع صر الثابت رغم اختالف
لغاهتم ،فهو غري تّص وال فردي ،بل إنّه يرتبط بث ائيّة القاعدة  /العدول ،ال انبثقت من
البالغة القدمية وال تبّتها األسلوبيّة فيما بعد" ،1ألن الشعر تشحن كلماته بكم كبري من

الدالالت املتحركة املتغرية ،فلما تدخل الكلمة موطن الشعر تفقد صورهتا املعجمية والقاموسية،

وتصبح عبارة عن "نظام من املعا متت بر تها يف نظام الشفرة اللغوية ،من أجل است طاقها
لكشف املعا الداخلية فيها" ،2فيظهر فيها تكثيف للدوال والرموز.
وقد عرب مصطفى ناصف عن منو الدراسات اللغوية يف اللغة العربية انطالقا من تأصيل
فلسفة التجاوز باسم الدعاية ،وهذا يع أيضا نوعا من اال راف عن دراسة فن الشعر ،3حيث
التوجه تُظهر ل ا ال ص األديب كخطاب مغاير
أن املقاربة األسلوب وفلسفتها يف ظل هذا ّ
للخطاب املألوف ،حيث يظل الشعر يثور على اللغة وسلطتها ؛ ويتحرر من كل م طق لغوي
الشعر اآللية الفاعلة الخرتاق اللغة "االستعارة
مألوف عن طريق االنزياح ،ومت ح االستعارة َّ
والتعبري اجملازي ا رافاً للغة عن طبيعتها األصلية ،مت حها االت أوسع للتعبري عن االنفعاالت
واملشاعر واملواقف ال يعيشها املبدع" ،4فالصوغ البالغي من خالل االستعارة

ري بواسطته

املتفرد هو يف حقيقة األمر عدول عن
متثيل املعا متثال جديدا ومبتكرا ،وذلك الصوغ املتميّز و ّ
صيغ إحالية من القول إ صيغ إ ائية تأخذ متطيطاهتا التعبريية يف تضاعيف ا طاب الشعري.

 - 1حسن ناظم ،مفاهيم شعرية ،دراسة مقارنة يف األصول وامل هج واملفاهيم ،املركز الثقايف العريب ،ط ،3بريوت ،ا مراء،
 ،1994ص.117
 - 2يوسف نور عوض ،نظرية ال قد األديب ا ديث ،دار األمني ،مصر ،ط1994 ،1م ،ص. 84
 - 3ي ظر ،مصطفى ناصف ،اللغة والتفسري والتواصل ،سلسلة عامل املعرفة ،الكويت ،1995 ،ص.38 ،10
 - 4مصطفى ناصف ،نظرية املع يف ال قد العريب ، ،دار األندلس للطباعة وال شر ،ط  1981 ،2ص .58
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إذا كان ا طاب الشعري يضمر فيضا عارما من االنزياح ،فهذا يفتح أفاقا تأويلية من
خالل فعل القراءة ال شيط الفعال "االنزياح ليكون شعريا ي بغي أن يتّبع إمكانيات كثرية لتأويل
الّص وتع ّدديته" ،1فع اص ر الشعر ترسم تفصيالت ت قل القارئ إ عامل ال ص وتقيم أمامه
معربة ،فتحدث لديه تأثريا
صورا دقيقة لوجو وأحداث غريبة يلها االنزياح إ صورة مرئية قوية ّ

وتفاعال ،فأمهية االنزياح تكمن فيما دثه من الدهشة واملفاجأة نتيجة "خروج التعبري عن
املألوف يف الرتكيب والصياغة والصورة واللغة " 2وكأنه يكتسب فاعليته من العالقات ا ديدة
ال يقيمها التعبري بني الع اصر اللغوية املختلفة فتستثري دهشة املتلقي.
إن االنزياح عصب البحث األسلويب فهو اول مقاربة الظاهرة الشعرية مقاربة علمية
"ويتصل بكيفيات التعبري ال مباهياته ،وهو يهدف إ

ويل غري املرئي من املعا إ احملسوس،

وتعومي الغائب إ ضرب من ا ضور ،مبا يثري االختالف ويستدعي التأويل بقري ة أو دليل ،إذ
ت حرف األلفاظ يف التشكيل الصوري عن داللتها املعجمية إ

دالالت خطابية حافة

وجديدة ،ومن مث مت ح ال ص هويته ال يتجدد ،دائما ،مع كل قراءة" ،3وهذا ما ركز عليه
الت ظري الغريب ،فاالنزياح ع د ميشال رفاتري هو يشكل عدم التوقع حني يستوقف القارئ
ويدفعه إ الرتكيز إ فك الس ن وغالقها ،وهو رد فعل متوقَّع مرتتب عن االنتظار ا ائب
الذي دثه الت اقض بني السياق واإلجراء األسلويب ،4وقد أرجعه رومان جاكبسون إ تفسري
الوقائع األسلوبية باالرتكاز على مفهوم االنتظار "اإلحساس بالرضا الذي يرتبط ع د اإلنسان
باإلحساس غري املتوقع ال ابع من املتوقع .وال ميكن أن يفكر يف أحدمها دون أن يفكر يف

 - 1نور الدين السد ،األسلوبية و ليل ا طاب ،ج ،1ص.194
 - 2أمحد مبارك ا طيب ،االنزياح الشعري ع د املت  .،دار ا وار لل شر والتوزيع ،سوريا ،ط ،2009 ،1ص.40
 - 3بشرى موسى صاحل ،الصورة الشعرية يف ال قد ا ديث ،املركز الثقايف العريب ،بريوت ،1994 ،ص .3
4
- Riffaterre, M. (1971), Essais de stylistique structurale, Tr. Delas, D. Paris,
Flammarion, 1ère éd .p150.
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نقيضه" ،1وهذا األمر يغذي املع األديب بفرادته املخصوصة لدى املتلقي ،إذ يلج املتلقي أتون
جديد عميقة بالال دود من املع .
وهكذا ظلت ت ظريات ال قد العريب ا ديث واملعاصر تستكشف القضايا األسلوبية
ا ديدة ،ويف هذا الصدد استطاعت أن تثبت متك ها من الفهم العميق لقضية االنزياح
بأسلوب يضاهي أحيانا مستوى املدارس األسلوبية والشعرية الغربية ا ديثة ،فهي من حيث
املفهوم كانت حاضرة بقوة ،وعلى مستوى املمارسة والتطبيق كانت أقوى.
شعرية االنزياح في الشعر العربي الحديث:
يعترب االنزياح هجوما على املستقر الراكد وخرق للعادة ،هو است باط للحي الدي امي
وإسقاط للمست فد ،هو رفض للتح يط والتقليد العقيم ،هو الكشف والتجريب االستظهار
والبحث وليس رد املقايسة وال قل واملشاهبة الغثة ،من خالله تثبت ع اصر العامل املوضوعي
حضورها الف يف أهبى صورها إذ تفقد سكونيتها وعموميتها وتصبح متحررة ضد وجودها
املألوف ،فالشعريه ليست خصيصة يف األشياء ذاهتا ،بل يف متوضع األشياء يف فضاء من
العالقات أوال وفاعلية خلق ترفض استخدام الكلمات بأوضاعها القاموسية املتجمدة ألهنا ال
ت تج الشعرية بل ي تجها ا روج بالكلمات عن طبيعتها الراسخة إ طبيعة جديدة ،2فاملبدع
تفظ با ركة بعيدا عن الواقع و عل كل م طلقاته تصورات لطبيعة ثانية ال رد وصف هلا،
فجاء االنزياح الشعري مع أمل دنقل و مود درويش وأدونيس ونزار قبا  ،و مد الفيتوري
وغريهم من شعراء ا داثة والتجديد إلخراج اللغة من دائرة املعا املعجمية الضيقة واملعيارية

 - 1جاكوبسون ،رومان ( ،)1988قضايا الشعرية ،ترمجة :العمري ،مد و ح ون ،مبارك ،الدار البيضاء ،دار توبقال،
الطبعة األو  ،ص 40 .و.83
 - 2كمال أبو ديب ،يف الشعرية ،مﺅسسة ﺍألبحاﺙ ﺍلعﺭبية ،بريوت ،ﻁ ،1987 ،1ص .135
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واحملددة إ دائرة ال شاط ا ي ،إ شعرية الكلمة ال تتجلى يف مراوغتها ملعانيها ويف نزوعها
الدائم والفريد و التكثيف الدال و تعديد .
املتفرد يف الشعر
فاالنزياح هو متثيل املعا متثال جديدا ومبتكرا ،وما ذلك الصوغ املتميّز و ّ
ا ديث واملعاصر هو يف حقيقة األمر عدول عن صيغ ابالغية من القول إ صيغ إ ائية تأخذ
متطيطاهتا التعبريية يف تضاعيف ا طاب الشعري احملدث الذي يضمر فيضا عارما من االنزياح،
فهذا يفتح أفاقا تأويلية من خالل فعل القراءة ال شيط الفعال "االنزياح ليكون شعريا ي بغي أن
يتّبع إمكانيات كثرية لتأويل الّص وتع ّدديته" ،1فع اص ر هذا الشعر ترسم تفصيالت ت قل
القارئ إ عامل ال ص وتقيم أمامه صورا دقيقة لوجو وأحداث غريبة يلها االنزياح إ صورة
معربة ،فتحدث لديه تأثريا وتفاعال ،فأمهية االنزياح تكمن فيما دثه من الدهشة
مرئية قوية ّ
واملفاجأة نتيجة "خروج التعبري عن املألوف يف الرتكيب والصياغة والصورة واللغة " 2وكأنه
يكتسب فاعليته من العالقات ا ديدة ال يقيمها التعبري بني الع اصر اللغوية املختلفة فتستثري
دهشة املتلقي.
لعل نظرة ال قاد إ مفهوم االنزياح انطالقا من مدارستهم للفن الشعري ،قد ربطو مبعايري
الت وع والثابت واملتغري ،والكائن املمكن وا ضور والغياب ،إذ أ ّن "االنزياح يبحث يف لغة مجيع
الشعراء عن الع صر الثابت رغم اختالف لغاهتم ،فهو غري تّص وال فردي ،بل إنّه يرتبط
بث ائيّة القاعدة  /العدول ،ال انبثقت من البالغة القدمية وال تبّتها األسلوبيّة فيما بعد"،3
ألن الشعر تشحن كلماته بكم كبري من الدالالت املتحركة املتغرية ،فلما تدخل الكلمة موطن
 - 1نور الدين السد ،األسلوبية و ليل ا طاب ،ج ،1دار هومه للطباعة وال شر والتوزيع ،عمان،األردن2007 ،م،
ص.194
 - 2أمحد مبارك ا طيب ،االنزياح الشعري ع د املت  ،ص.40
 - 3حسن ناظم ،مفاهيم شعرية ،دراسة مقارنة يف األصول وامل هج واملفاهيم ،املركز الثقايف العريب ،ط ،3بريوت ،ا مراء،
 ،1994ص.117
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مدخل:

الشعر تفقد صورهتا املعجمية والقاموسية ،وتصبح عبارة عن "نظام من املعا متت بر تها يف
نظام الشفرة اللغوية ،من أجل است طاقها لكشف املعا الداخلية فيها" 1فاالنزياح هو إعادة
تشكيل جديد للغة قائم على خرق نظامها واإلخالل بعالقاهتا وقفز على مواضعاهتا ،فيظهر
فيها تكثيف للدوال واال اءات.
يرى مصطفى ناصف أن الدراسات اللغوية يف اللغة العربية ت مو وتتطور وتتكاثر
انطالقا من تأصيل فلسفة التجاوز باسم الدعاية ،وهذا يع أيضا نوعا من اال راف عن دراسة
2
التوجه تُظهر ل ا ال ص األديب
فن الشعر  ،حيث أن املقاربة األسلوب وفلسفتها يف ظل هذا ّ
كخطاب مغاير للخطاب املألوف ،حيث يظل الشعر يثور على اللغة وسلطتها؛ ويتحرر من

كل م طق لغوي مألوف عن طريق االنزياح ،هلذا اخرتنا أن نقف ع د قامتني من قامات الشعر
العريب ا ديث ومها أمل دنقل و مود درويش ،وكشف خصوصية األداء الشعري الذي يعكس
ممارستهما الف ية لإلبداع  ،وتغيري شكال ومضمونا  ،ويل أب يته وتراكيب ه  ،وب قل الكلمات
أو الدوال من حدود دالالهتا املعجمية إ حقول معجمية أخرى ،وتتحرر من قيود التصورات
املوسيقية ا ليلية وغري ذلك من انزياح يف الرؤيا ،وتثوير وظيفته التواصلية التبليغية واملضي هبا
و آفاق جديدة.

 - 1يوسف نور عوض ،نظرية ال قد األديب ا ديث ،ص. 84
 - 2ي ظر ،مصطفى ناصف ،اللغة والتفسري والتواصل ،سلسلة عامل املعرفة ،الكويت ،1995 ،ص.38 ،10
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االنزياح التركيبي :
ميتلك الرتكيب الشعري خصوصية يف تشكله وسريورة انب ائه ،هذ ا صوصية
هي ال يتوسل هبا الرتكيب لتكريس الشعرية داخل ال ص ،وال

عله تلف عن

ا طاب العادي ،متجاوزا الوظيفة االبالغية ،ومعانقا الوظيفة ا مالية ،وبذلك وبغري
يكون لل ص الشعري بالغ التأثري يف املتلقي ،ووسيلة للدهشة واإلق اع واملتعة على حد
السواء ،من خالل اوز األمناط اللغوية واالستعماالت املتواضع عليها ،وإحداث
انزياح تركييب يتواشج مع ال سيج اللغوي صورة وإيقاعاً ومفردات ،مستغال ما توفر اللغة
من إمكانات ال دودة ،وطاقة استيعابية فريدة متكن من نقل كل التجارب الشعورية.
ولعل االنزياح الرتكييب هو أول ما يقابل املتلقي من خروج عن املألوف باعتبار
ميثل صورة الدال ،فهو يبادل مراكز الكلمات و يكسر رتابة توجبها اللغة فيضع كل
لفظة يف امل زلة ال ي بغي أن تأخذها فيؤخر ما حقه التقدمي ويقدم ما حقه التأخري
و ذف ما ي بغي ذكر ويلتفت إ املع الذي اوز ،فاالنزياح على ورين مها
االختيار والتأليف ويكون على قسمني تركييب واستبدا "وت طوي عليهما مجيع أنواع
االنزياحات ،فال وع األول يتعلق بالسياق أو تركيب العبارات ،وهذا ما يسمى باالنزياح
الرتكييب ،وال وع اآلخر هو ما يتعلق فيه االنزياح وهر املادة اللغوية والذي مسا جون
كوهن االنزياح االستبدا " ،1ولرمبا ال يتميز الشاعر عن غري إال يف طريقة رصفه
للكلمات ،فهو يرسم أحاسيسه ومشاعر ومواقفه وأفكار يف خطابه عن طريق التأليف
 - 1صالح فضل ،علم األسلوب مبادئه واجراءاته ،ص.114
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والرتكيب بني الوحدات اللغوية ،فهو يقوم باختيار ما يرا األنسب من الكلمات مث
ي ظمها وفق نظام أفقي كفيل عل أسلوبه يدخل دائرة اإلبداع الف  ،لذلك حاول
ال قاد ديد مفهوم هذا ال وع "اال رافات الرتكيبية تتصل بالسلسلة السياقية ا طية
لإلشارات اللغوية ع دما رج على قواعد ال ظم والرتكيب مثل االختالف يف تركيب
الكلمات". 1
فطريقة تضافر مكونات ال ص هي أبرز ما يكسب ا طابات متيزها ويعطيها
السمات األسلوبية ال ترتقي هبا ،إذ يظهر قدرة املؤلف على إضفاء خصوصية يتميز
هبا ال ص الف عن ال ص العادي ،وذلك بفضل ما مله هذا الرتكيب من ب اء يتجاوز
حدود املألوفات سواء من حيث اختيار الع اصر اللغوية أو تأليفها فيما بي ها فيتصرف
فيها تصرفا إبداعيا ي زاح عن ال مطية املعروفة " دث هذا االنزياح من خالل طريقة يف
الربط بني الدوال بعضها ببعض يف العبارة الواحدة ،أو يف الرتكيب والفقرة" ،2وقد
تفطن ا رجاين إ أن قيمة الكالم وجودته سواء كان شعرا أم نثرا تعتمد على ال ظم
الصبغ
والرتكيب و " أن من الكالم ما ترى املزيّة يف نضمه وا سن ،كاألجزاء من ِّ
تتالحق وي ظم بعضها إ بعض ح تكثر يف العني ،فأنت لذلك ال تكرب شأن
صاحبه ،وال تقضي له با ذق واألستاذية وسعة ال ّدرع وش ّدة املّة ،ح تستويف القطعة
ُ

 - 1صالح فضل ،علم األسلوب مبادئه واجراءاته  ،ص.16
 2أمحد مد ويس ،االنزياح من م ظور الدراسات االسلوبية ،املؤسسة ا امعية للدراسات وال شر والتوزيع،
بريوت،لب ان،ط،2005 ،1ص.120
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وتأيت على ع ّدة أبيات "،1وقد أشار(جون كوهن) إ أمهية ال ظم يف العملية الشعرية
ف ـ " ال ظم من مقومات العملية الشعرية وهبذ الصفة ب أن ندرسه "  ،2وذلك
برصد كيفية تشكيل البُ الرتكيبية لل ص وال ظر يف طريقة تشابكها ،وما يسلكه املبدع
كي عل نصه متماسكا تتعالق فيه البُ األسلوبية ال اختارها يف اتساق وانسجام
نضيد ح تشكل سياقا للخطاب األديب .

فجمالية االنزياح تقتضي استمالة القارئ وإبعاد عن امللل وخلق حيوية يف ال ص
يقول شبل ز يف كتاب (علم اللغة والدراسات األدبية)" ،وال يستطيع أحد إنكار أن
اولة إدراك األسلوب على أنه ا راف عن املعيار املوجود خارج ال ص ،وعلى أنه
ا راف مقصود من املؤلف ألغراض مجالية ددة تبدو مقبولة يف ال ظرة األو على
األقل "  ،3فقد أوضح أن األسلوب يف ال هاية انزياح عن معيار ،هذا اال راف الذي
مل القصدية؛ يقصد املؤلف من خالل إتباعه مسات مجالية عل ال ص شاعريا.
يقول (ابرامز)  :إن أفكار علم اللغة ا ديث تستخدم للكشف عن السمات
األسلوبية أو"ا صائص الشكلية "ال يُقال إهنا متيز عمال معي ا ،أو كاتبا معي ا ،أو
موروثا أدبيا ،أو عصرا معي ا ،وهذ السمات األسلوبية قد تكون :
 -صوتية ( :األمناط الصوتية للكالم ،أو الوزن أو القافية)

 1عبد القاهر ا رجاين ،دالئل اإلعجاز ،تح :مود شاكر ،ص.264
 - 2جون كوهن ،ب ية اللغة الشعرية ،ص.52
 - 3يوسف ابو العدوس ،األسلوبية الرؤية والتطبيق ،ص.185
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 مجلية ( :أنواع الرتكيب ا ملي ) معجمية( :الكلمات اجملردة ضد الكلمات احملسوسة ،التكرار ال سيب لألمساءواألفعال والصفات )
 بالغية (:االستعمال املتميّز للمجاز،االستعارة،والصور وما إليها ) .1وإذا كان العمل األديب يتجسد يف تشكيالت لغوية ومركبات لفظية يرتبها املبدع
لرسم ما ي بغي عليه الواقع " مما ال ريب أن الع اصر اللسانية يف ا طاب امل طوق أو
املكتوب ،ضع إلزاميا لسلطة الطبيعة ا طية للغة ،فهي إذ ذاك ترتبط فيما بي ها
بعالقات رك ية تقتضيها طبيعة اللسان اقتضاء ...ويرتد ذلك يف جوهر إ

موعة

تكون
الس ن أو القوانني ال تعتمد يف اإلجراء التأليفي بني الع اصر املتعاقبة ،ال
ّ

املتوالية اللفظية " ،2فهو يثبت أن اللغة هلا عالقات ورية تركيبية وال ميكن رصها إال
ب اء على احتماالت وية وبالغية ولسانية ،وإمنا يقع االختالف يف ال هج الذي

يسلكه املبدع يف التالعب هبذ االحتماالت والعالقات مما يعطي الرتاكيب الكالمية
صفة غري مألوفة.
تظهر مجالية االنزياح يف خلق إمكانيات جديدة للتعبري ،والكشف عن
عالقات لغوية جديدة تقع يف عالقة اصطدام مع ما يتوافق معه الذوق وما تأسس يف
معرفة اإلنسان األولية ،ومسألة ا ديد والغريب ال تعكسها ظاهرة اال راف ،ما هي
 - 1م.هـ برامز :املدرارس ال قدية ا ديثة ،تر:عبد اهلل معتصم الدباغ يف الثقافة االج بية  ،3/1987ص.55
 - 2أمحد حساين ،دراسات يف اللسانيات التطبيقية ،ا زائر ،ديوان املطبوعات ا امعية ،د.ط ،1994 ،ص9
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إال ترسيخ للشعرية وال هي هدف كل عمل أديب ،وهي توقع من خالل داللتها
الكام ة أثرا كبريا يف نفس املتلقي .1
فال ص الذي مل مسلكا خاصا يف تشكيل الع اصر اللغوية يوجه العبارة إ
شعري مجا جديد ،فهذ الب يات ال تقوض العرف الشعري تشكل يف
فتح أفق
ّ
الوقت نفسه ب ية الفة لألصل " فتحريك الكلمة أفقيا إ األمام ،أو إ ا لف
يساعد مساعدة بالغة يف خروج اللغة من طبعها ال فعي إ طابعها اإلبداعي "،2
حيث أن ولوج اإلبداع يتم بواسطة انتقال الدوال ما بني الصدارة والتأخري وما بني
األصل وا ائز ،فإن رحلة االنتقال ال متر هبا الوحدة اللغوية يف ا ملة أو ال متر هبا
ا ملة يف ا طاب هي ال ت شأ مملكة نصية مل يف ث اياها مسات أسلوبية و
خصائص ابستمولوجية من شأهنا خلق مجالية يف ال ص وفتح أفق داللته ،ذلك ملا
مله من مغامرة لغوية تعمل على اهنيار السائد وإبقاء عملية ا لق ا ديدة مستمرة،
يقول صالح فضل عن هذا املستوى من االنزياح "إنه ا رافات تتصل بالسلسـ ــلة
السياقية ا طية لإلشارات اللغوية ع دما رج عن قواعد ال ظم والرتكيب مثل
االختالف يف ترتيب الكلمات ".3
ومن امل ــقرر أن تركيب العبارة األدبية عامة والشـ ــعرية بصـ ــفة خاصة ،تلف عن
تركيبها يف الكالم العادي ،أو ال ثر العلمي ،فعلى حني تكاد لو كلمات هذين
 - 1موسى سامح الربابعة  :األسلوبية مفاهيمها و لياهتا ،ص.59
 - 2مد عبد املطلب ،جدلية اإلفراد والرتكيب يف ال قد العريب القدمي ،مكتبة ا رية ا ديثة ،1984،ص.143
 - 3صالح فضل ،علم االسلوب مبادئه واجراءاته ،ص .211
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األخريين إفرادا أو تركيبا من كل ميزة أو ق ـ ــيمة مجالية فإن العبارة األدبية أو الرتكيب
األديب قابل ألن مل يف كل عالقة من عالقته قيمة أو قيما مجالية ،فاملبدع ا ق هو
من ميتلك القدرة ع ــلى تشكيل اللفظة مجاليا مبا يتجاوز إطار املألوفات ،ومبا عل الت بأ
بالــذي سيسلكه أمرا غري ممكن ومن شأن هذا إذن أن عل املتلقي يف انت ـ ــظار دائم
لتشكيل جديد وم ه معاين ودالالت جديدة.1
وقد اعتادت املصادر املت اولة للشعر على ليل املضامني والتحوالت الثقافية
والفكرية للقصيدة وللشاعر ،وعلى أسلوبية الب اء الشعري ،وكان اقل الرتكيز هو ذلك
املوجه إ اللغة ،أي الب ية اللغوية يف ذاهتا ،ال تقول حقائق عن ا طاب الشعري
ليست اقل من تلك ال تشري إليها معاين كلماته.
فاللغة هي احد مفاتيح ال ص وق وات ال فاذ إ ك هه ،والكلمة تشــبه ا ــلية
املصغرة من ب اء الـ ـ ص ،مل كل صفاتــه ال فســية واالجتماعية وطاقته التأثريية،
والقارئ ال يو أسلوب تشكل الكلمات يف نص ما أمهية بل يفهم الصور واألفكار
فهما بائسا شان الذي ال يتحسس تفاعل ألوان اللوحة .
وليس ا ديث عن ضرورة االهتمام باللغة لسرب أعماق ال ص وفهمه على الوجه
األكمل طرحا جديدا ،فقد أسهب ا رجاين قدميا يف دراسة جدلية الرتكيب والداللة
يف الفروق ال ظمية ،وأوضح أن األلفاظ تتفاضل من حيث هي ألفاظ ال من حيث
هي كلمة مفردة.
1

 -مد ويس االنزياح من م ظور الدراسات األسلوبية ص119...113
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ويتالقى هذا الرأي ال قدي مع الب وية يف اعتمادها على العالقة القائمة بني لغة
األدب واللغة العامة ،للتوصل إ فهم موحد للث ائيات واملقابالت ال تشرتك يف خلق
الصورة أو موعة من الصور يف الفن الشعر" فاالنزياح الرتكييب هو الفة أو خروج
عن معيارية اللغة دون الوقوع يف ه ات اللحن والغلط والزلل اللغوي ،فيلجأ إليه املبدع
مدفوعا بعبقريته اللغوية إ تشكيل ب لغوية خارجة عن التصورات امل طقية اململة
للغة ،فتمارس –تلك الب  -نوعا من ريض القارئ على تتبع الكيفية ال خرجت هبا
اللغة من القيود ال حوية الصارمة إ لغة متمردة تتصف بالبعد الشعري ا ما دون أن
تسيء يف حركتها الثورية إ القوانني العامة لل حو " ،1وهذا هو األمر الذي اتفقت
عليه الدراسات ال قدية املعاصرة وهو ما لى يف األعمال األدبية "فإذا كان للمبدع
القدرة على تشكيل اللغة وترويض تراكيبها ،اوز املألوف وح ّقق املفاجأة ،فاإلبداع
اللغوي ليس إ اد كلمات مل تعرفها املعاجم ،لكّه تشكيل هلذ الكلمات بطريقة ف ّذة
عبقريّة " 2وهذا التشكيل يتم على مستوى الب ية السطحية لتتغري تبعا له الداللة إ
مستوى الب ية العميقة فت تج الشعرية " وهلذا يعد االنزياح الرتكييب من املالمح األسلوبية
املهمة ،وال تصب يف باب الشعرية – ولعله نقطة تقاطع بني الشعرية واألسلوبية –
فهو ال يكسر قوانني اللغة املعيارية ليبحث عن قوانني بديلة ،ولك ه رق القانون
باعت ائه مبا يعد استث اء أو نادرا" ،3أي أن خصوصية استعمال الشعر للغة والدعوة
 - 1توتاي سيف اهلل هشام ،شعرية االنزياح يف ب ية القصيدة العربية ،دار غيداء ،عمان (االردن) ،2016 ،ط،1
ص.141-140
 - 2مليكة ال وي ،مقاربة بني االسلوبية ونظرية ال ظم ،ص 140
 - 3يُ ظر :سامح الرواشدة ،فضاءات الشعرية،ص.54
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لالنزياح ومتيز اللغة الشعرية عن سواها ال يع هدم اللغة والعبث بقواني ها ،وإمنا
البحث فيما تتيحه اللغة نفسها من تراكيب ،ت اسب الغرض وتستطيع محل التجربة،
إ ّن" مثّة تركيبا مل من الفاعلية والتأثري والدالالت ما ال مله تركيب آخر ،إذا ما
كان أحدمها قريبا من املعيار أكثر من اآلخر ،وكلما ابتعد الرتكيب عن املعيار حقق
شعرية أوسع ،شريطة أن ال رج عن مواصفات اللغة خروجا هنائيا يث يدمر
أنظمتها جة الشعرية ".1
 -1االختيار اللغوي:
وقبل ا ديث عن مظاهر االنزياح الرتكييب كان ال بد من املرور على قضية
اختيار األلفاظ ،فالعالقة بني الع اصر اللغوية ت حصر يف مستويني مها االستبدال
والرتكيب ،ويتجلى االختيار يف احملور االستبدا

الذي يعكس انفتاحه وتأثري ،

فإمكانات االنتقاء ال حصر هلا خاصة يف التشكيالت اللغوية اإل ائية ،وهو ما عل
ال ص أمام جسور التأويل عرب انفتاحه الدال .
إنّ ل ـكل مبدع ثروته اللغوية وقاموسه املصطلحي فيختار ما ي اسب السياق وما
يتالءم مع األسلوب واملوضوع واهلدف ...اخل ،إنه يراعي ال ظم ،الرتكيب ا ما ،
التأليف الراقي ،فيثري يف املتلقي ثورة البحث عن املع بل" املع الذي قصد املتكلم،
املع الذي يكشف عن حسن ري وصحة تأليفه أو عملية التالؤم بني ما وقع قبل

 - 1سامح الرواشدة ،قصيدة امساعيل ألدونيس –صور من االنزياح الرتكييب ومجالياته ،ص.468
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امل طوق وما وقع يف امل طوق ال أنتجت الّظم".1إن ا رجاين يب نظريته على حسن
اختيار األلفاظ ،وهي ال

قق الفصاحة والبالغة يف الكالم وسوء االختيار يرتك

م افرة و خلال يف الرتكيب ،فالرتكيب إجراء إبداعي مبدأ االختيار  :الذي يقع على
مستوى ا رف والكلمة ،والرتكيب يقع على مستوى ا ملة ،وبالتا " ترتكب
الكلمات يف ا طاب من مستويني ،حضوري وغيايب ،فهي تتوزع سياقيا على امتداد
خطي ،ويكون لتجاورها تأثري دال وصويت وتركييب ،وهو ما يدخلها يف عالقات
رك ية ،وهي أيضا تتوزع غيابيا على شكل تداعيات للكلمات امل تمية ل فس ا دول
الدال "

2

فتآلف الرتكيب لقه التوزيع امل تظم لأللفاظ ،ويكتسب خصوصيته من خالل
الطريقة ال مت رصف األلفاظ فيها وترتيبها ،وهبا يكتسب فاعليته "فاأللفاظ ال تفيد
ح تؤلف ضربا خاصا من التأليف ،ويعمد هبا إ وجه دون وجه من الرتكيب
والرتتيب " ،3فكل مبدع يعتمد على الذخرية اللغوية العامة واختيار للمفردات وتوزيعها
وتشكيلها هو ما مييّز أساليبه .
االختيار تلف من مؤلف آلخر وإن كان يف أصله واحد "االختيار يف جوهر
واحد ،لك ه تلف من ناحية طبيعته الظاهرة ،وكيفية ققه ،األمر الذي يُضفي عليه
ميزة معي ة عله لصيقا باللغة املتميزة ،فثمة إذن اختياران أحدمها لساين أو كالمي
 - 1سعيد حسن ريي ،القصد والتفسري يف نظرية ال ظم (معاين ال حو)ع د عبد القاهر ا رجاين ،ص.36
 -2نور الدين السد ،األسلوبية و ليل ا طاب  ،دار هومة ،ط ،1ا زائر1997 ،م ،ج ،1ص.168
 - 3عبد القاهر ا رجاين ،أسرار البالغة ،تح :يوسف ه داوي ،دار الكتب العلمية بريوت .2001 - 1422 ،ص.14
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يُستخدم يف االستعمال العادي للغة ،وثانيهما متميّز يُستخدم يف االستعمال غري
االعتيادي للغة ،وذلك هو االختيار األسلويب" ،1وألمهية الرتكيب والتأليف الذي يأيت
بعد االختيار كان لزاما أن نعرج عليه و اول تسليط الضوء على ماهيته وأثر يف
ا طاب الشعري ،فهو ميثل يف الشكل ال هائي للجملة وال ص .

 -2التوزيع (التركيب –التأليف)اللغوي:
يأيت التوزيع بعد االختيار ،فبعد عملية انتقاء األلفاظ ب صفها يف ور
التأليف"حيث يقوم املتكلم باختيار أحد املرادفات املتاحة واملت وعة مث يس د إليها أحد
املرادفات األخرى من موعة أخرى والتأليف يعتمد على مقدرة املتكلم نفسه يف
إنتاج ا ملة ،و دد ياكبسون الب ية الشعرية بإسقاط مبدأ التماثل من ور االختيار
على ور التأليف"،2ومعلوم أن الشعر ال ي فصل عن لغة التواصل اليومي إال من
خالل هذا احملور؛ ور التأليف والتوزيع ،حيث سد التأليف فرادة لغة الشاعر ولغة
الشعر ولغة األدب عموما.
إن األلفاظ سابقة بالوجود عن الشعر ،أو بلغة أخرى هي مادته األولية ،لكن
امل شىء هو الذي يهبها حلة جديدة بفعل االستعمال الواعي الذي يتجاوز هبا
املألوف ،و علها قادرة على التعبري عن ضائقته الف ية ،وقادرة على محل م طلقاته
 - 1حسن ناظم ،البُ األسلوبية :دراسة يف "أنشودة املطر" للسياب،ص.54-53
 -2حسن ناظم ،مفاهيم الشعرية ،ص.151
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الفكرية ،وخوا ه الشعورية ،وذلك بطريقة الرتكيب والسياق الذي تردد فيه ،لذلك"
ترى األسلوبية أن الكاتب ال يتس له اإلفصاح عن حسه وال عن تصور للوجود إال
انطالقا من تركيب األدوات اللغوية تركيبا يفضي إ إفراز الصورة امل شورة واالنفعال
املقصود". 1
إن قدرة كل م شيء على استعمال األلفاظ بطريقة تلفة وواعية ،هي ال

لق

له أسلوبه ا اص ،مبع أن األسلوب ا اص هبذا املبدع أو ذاك هو حصيلة موعة
من العمليات الذه ية والفكرية والثقافية وطريقة الت اول واملقدرة على التعرف إ
التشابه للوصول إ التميز" ،فكل كاتب له مزاجه ال فسي وثقافته املتميزة،كما أن
لكل عصر مساته الثقافية ،ومزاجه الفكري ،ومن مث تلف أسلوب كاتب عن كاتب،
كما تلف أسلوب عصر عن عصر ،إن املوقف وطبيعة القول وموضوعه ،كل ذلك
سوف يفرض بالضرورة أداء تلف عن أداء ـ بل إن ذلك قد يكون لدى كاتب
واحد" ،2فاإلبداع يف ال تاج الشعري هو نتيجة عمليات متداخلة "عقلية ،ومزاجية،
ودافعية ،واجتماعية...اخل"،3كما تلف تكوين التشكيلة ا طابية اإلبداعية يف
مستويني األول هو الدوافع اإلبداعية املتفاوتة بني العامة وا اصة "فالدوافع العامة تشري
إ املبدع أكثر من إشارهتا إ عمل إبداعي دد ،بي ما تشري الدوافع ا اصة إ
املبدع يف عمل إبداعي بعي ه،وقد تظل الدوافع العامة ممتزجة بالدوافع ا اصة خالل كل
 - 1نور الدين السد ،األسلوبية و ليل ا طاب ،ص.169
 2البحث االسلويب ص(49م اهج ال قد االديب السياقية وال سقيةص.206
 3شاكر عبد ا ميد ،علم نفس اإلبداع ،دار غريب ،القاهرة( ،د.ط) ،ص.13
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ا االت العملية اإلبداعية وبأشكال تلفة" ،1واملستوى اآلخر املتمثل يف املوقف
اإلبداعي الذي تلف من كاتب آلخر بل تلف يف الكاتب نفسه بني التأمل العميق
والتجربة الشعرية " فتحقيق إنتاج جديد ،ليظهر التفاعل بعد االستغراق يف التأمل ،مث
تبدأ بوادر اإلبداع الذي قق االئتالف واالختالف معا ،واالئتالف يكون عضويا،
يتأصل بواسطة االختالف الواعي هلذ العالقة التالمحية ،لت تج شروط التجاوب معا
اختالفا وائتالفا" ،2إن اإلبداع عملية واعية ي خرط فيها املبدع لدواعي عديدة ،وهو
ليس عملية واحدة وإمنا موعة من العمليات املتداخلة املتسقة ،وامل سجمة ،ال
تسمح للغة با فاظ على نظامها ،إ جانب خلق استعماالت جديدة ،تتجاوز
املألوف لكن دون أن رج على ال ظام العام للغة ،حيث "تتشكل الب ية ا طابية
الشعرية يف ظل م ظومة متداخلة ،تأخذ صورة نظام ،أو تداخل أو ممازجة أو امتداد
من املبدع إ املتلقي ،وهذ التشكيلة ا طابية الشعرية تتجاوز ال احية العمومية
الشكلية ا طابية...تظهر ل ا خصوصية خطابه الشعري يف ت وع املباحث اإلجرائية يف
نتاجه الشعري ...د تربيرها يف طبيعة امتدادها إ زاوية رؤية يتجه هبا إ املخاطب،
وأنه غري معزول عن موقع زماين ومكاين له ،وترتسم هذ ا صوصية يف شكل نتاج
لغوي ف

تركييب ظهر يف صورة خطاب ،جسد الروح الشعرية بكل تفاصيلها

وواقعها" ،3إن التجاوز يف الرتكيب و طي املنت الشعري ا ديث واملعاصر ومغايرته ملا
 1نفسه ص.171
 2عبد اهلل الغذامي ،ما بعد األدونيسية ،فصول لة ال قد االديب،اجمللد،16العدد،02خريف،1997اهليئة املصرية العامة
للكتاب،ص.11
 3االغرتاب والتشظي ص.13
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كان عليه قدميا ت مسمى ا داثة ال

متثل "الوعي ا ديد مبتغريات ا ياة

واملستجدات ا ضارية واالنسالخ من أغالل املاضي ،واالنعتاق من هيم ة
األسالف...فهي استجابة حضارية للقفز على الثوابت وتأكيد مبدأ استقاللية العقل
اإلنساين ا التجارب الف ية السابقة" ،1إن االنغماس يف متاهات ا داثة واالنسياق
ورائها أوجد شعرا غامضا ـ يف بعض األحيان اقرب إ الرموز ال ال يستطيع الوصول
إ داللتها إال من أويت حظا وفريا ألهنا عن الفهم عصية وقد محلت لواء التمرد والتفرد
يف املب أوال فاملع تبعا ،ذلك أن الشاعر ا ديث ال د حدا إلبداعه وال حاجزا
للحظته الشعورية ال

سدها من خالل وسيلته املتاحة له يف نسق عالئقي له مساته،

" فأول ما يصدم القارئ ألدب ا داثة ،هو تلفعه بعباءة الغموض وتدثر بشعار
التعتيم والضباب ،ح إن القارئ يفقد الرؤية وال يعلم أين هو متجه" ، 2ومن ذلك
اختلفت لغة الصورة الشعرية عن مثيالهتا وان كان القاموس املتواتر واحدا إال أن
الشاعر يهيمن ياله على اإلبداع ،لكن شعور "يظل مبهما فال يتضح له بعد أن
يتشكل يف صورة وال بد أن يكون للشعراء قدرة فائقة على التصور ،علهم قادرين
على استك ا مشاعرهم واستجالئها" ،3ليعيد القارئ خلقها بإنتاج دالالت أخرى
توضح مغزى الشاعر.

 1امله ا عبداهلل امحد،ا داثة وبعض الع اصر احملدثة يف القصيدة العربية ا ديثة ،لة عامل الفكر،الكويت
ع،03،1988مج،19ص.06
 2عوض القرين ،ا داثة يف ميزان االسالم ،هجر للطباعة وال شر ،1998 ،ص .112
 3امساعيل عز الدين ،الشعر العريب املعاصر قضايا وظواهر الف ية واملع وية،دار الفكر العريب،ط،3،2013ص.116
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شهدت الساحة ال قدية متفصالت كبرية حول اشتباك ظاهرة الغموض بالصورة
الشعرية ا يالية املوحية املعتمدة من طرف الشاعر ا ديث يف تعبري عن مهومه وآالمه
إذ ال تصبح الكلمة يف التعبري الشعري " رد لفظ دد للمع  ،بل هي عبارة عن
مستقر تلتقي فيه كثري من الدالالت ...إنه رر الكلمة من املواضعة االصطالحية،
ويصبح نوعا من الكالم ،يكسر القواعد ويتجاوز الس ن ،ليؤسس تبعا لذلك آفاقا
جديدة مليئة بالرؤى واالحتماالت ".1
إن كال الشاعرين دنقل ودرويش قد اهتما برتاكيبهما عل اللغة الشعرية إ ائية
تعكس ربتني أساسيتني (نقل الواقع املعيش ووصفه-توظيف الرتاث) ،لذا كان على
أسلوهبما أن يرتاوح بني البساطة وقوة الرتكيب وصالبة ال سج ،بني املباشرة والغموض،
فقد تت امى املكونات ال ثرية و تفي االنزياحات اللغوية والبياضات اإل ائية وترتكز
على التقريرات والتحليالت ،فقد متثل بعض املقاطع منطا معي ا من الصياغة الشعرية،
انزياح أكثر شاعرية ،بت ظيم للكلمات

يف حني تتجاوز أخرى هذا ال مط إ

واستعماهلا ورصفها بصفة خاصة فتحمل يف ث اياها فجوات داللية بني الكلمة
ومع اها ،فتجعل القارئ يف رحلة ث عن هذ التلميحات والدالالت ا ديدة بفعل
وضعها يف عالئق غري مألوفة مع سياقات متوترة هتبها مفاهيم متجددة كل ذلك يرتكز
على طرق الرتكيب ا اصة املميزة للغة الشعر ا املة صائص التخييل والفرادة وغياب
الدالالت املرموز هلا "وتتبدى هذ الكيفية يف طرائق صوصة تؤلف بني الكلمات
 1اليوسفي مد لطفي،يف ب ية الشعر العريب املعاصر،دار سراس لل شر تونس ،1985ص.27
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وت ظمها للوصول إ أنظمة وأنساق وتراكيب وأب ية تفجر الطاقة الشعرية يف الواقع
و لق موازاة رمزية هلذا الواقع""،1وه ا يكون ال سق األسلويب صورة لغوية تظل وراء
ظالل املعاين هائمة على وجهها ح تتلمس ذه ا صبا بإدراك واع شفاف يلتقط
بغريزته الوشائج الالشعورية ال تأنف عن التوضيح السقيم ،أو الغلو العقيم ،ومن ه ا
متك ا الكلمات أن نستكشف من خالهلا برزخا ي قل ا إ مغاور خبيئة ،حيث تضن
الكلمة العامل ا ارجي ،ويف دفء أحضاهنا ت سحق حدود اللفظ ،وي سحق مدلوله
اللغوي البارد ت توقد ا يال ،وي عدم إطار احملسوس يف ذهول ف خالل عامل الرؤيا
ال متثل ربة القصيدة".2

التقديم والتأخير :
وهو انزياح و الفة ال ظام املعياري للجملة العربية ،فاستبدال املراتب األصلية
للكلمات وتقويض األساس الذي تلتزمه اللغة ،ومبادلة املواضع بتحويل املركز إ
هامش وغريها مما يتمظهر يف هذا اإلطار إمنا سد حقيقة اكتساب اللغة شاعريتها من
خالل رصف كلمات ا ملة الشعرية يف سياقات لغوية اوزت إطار املألوفات ذلك
أن التقدمي والتأخري " يقوم على إعادة ترتيب مكونات ا ملة فيقدم ما حقه التأخري يف

 1مصطفى السعدين ،الب يات االسلوبية يف لغة الشعر ا ديث ،ص.69
 2رجاء عيد ،دراسة يف لغة الشعر ،ص7
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عرف اللغة واصطالح ال حاة ،ويؤخر ما حقه التقدمي"..1وإمنا يلجأ إليه املبدع ثا عن
قيم مجالية وأساليب بالغية وصور ف ية ،مما ال يتوصل إليها با ملة ال

ضع للمعيار

جم احملاسن ،واسع
ال حوي ،قد قال ع ه عبد القاهر ا رجاين " هو باب كثري الفوائدّ ،

يفرت لك عن بديعة ويفضي بك إ لطيفة ،وال تزال ترى
التصرف،بعيد الغاية ،ال يزال ّ

شعرا يروقك مسمعه ،ويَلطُف لديك موقعه ،مث ت ظر فتجد سبب أن أراقك ولَطُف
وحول اللفظ عن مكان إ مكان " .2فا رجاين أشار إ
ع دك ،أن قدم فيه شيءّ ،
أن ما لب التفات املتلقي ،ويثري استحسانه إمنا مدار التشكيل ا ما للغة ال متثل
انزياحا عن تركيب الكالم العادي إ كالم إبداعي مبخالفة قوانني اللغة ال تقتضي
تأليفا منطيا للوحدات الكالمية من مثل (مبتدأ +خرب)( ،فعل +فاعل  +مفعول )...
وغريها حيث ميثل التقدمي والتأخري االنزياح على املستوى السـياقي للكـلمات فيقوم "
رق هذا الرتتيب و إشاعة فوضى م ظّمة بني ارتباطات تلك الوحدات ".3
وهبذا يعد التقدمي والتأخري ع صر اغ اء أسلويب يضمن قيمة ف ية ومجالية ملختلف
التحوالت داخل اإلس اد الرتكييب" فاأللفاظ قوالب املعاين فيجب أن يكون ترتيبها
الوضعي ،سب ترتيبها الطبيعي ومن البني أن رتبة املس د إليه التقدمي ألنه احملكوم
عليه ،ورتبة املس د التأخري إذ هو كوم به ،وما عدامها فتوابع ومتعلقات تأيت تالية

 1تار عطية ،التقدمي والتأخري ومباحث الرتاكيب بني البالغة واألسلوبية ،دار الوفاء لدنيا الطباعة وال شر ،االسك درية،
مصر( ،د.ط) .2005،ص11
 2عبد القاهر ا رجاين،دالئل االعجاز ،تح ،مود شاكر ،ص.106
 3حسن ناظم ،مفاهيم الشعرية ،ص .121
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هلما يف الرتبة ،ولكن قد يعرض لبعض الكلم من املزايا ما يدعو إ تقدميه" 1حيث "
العدول عن هذ الرتب ميثل خروجا عن اللغة ال فعية إ اللغة اإلبداعية " ،2فالتقدمي
والتأخري مسة للرتكيب الشعري حيث للشاعر حرية املبادلة وسلوك هنج خاص يف
ممارسة نقل الوحدات من األصل إ غري وإبداء ترتيب ي حرف به عن العرف
ال حوي ،وليس الغرض من كل ذلك إقامة الوزن أو تفضيله لسمة بالغية دون أخرى،
وإمنا سيد قيمة داللية وإبداعية ومجالية ملها التقدمي والتأخري يف ث ايا "وما دم ا
نلتزم ب ظام ا ملة أو الرتكيب ال حوي لألسلوب فال ب ّد أن نالحظ أن ل ظام الرتكيب
ال حوي قيمة من حيث املوقعيّة ونظاما سائدا من حيث الرتتيب ...فيوضع كل يف
املوضع الذي يستطيع من خالله التأثري على املع " ،3و الفة هذا الرتتيب هو صورة
االنزياح على املستوى األفقي للكالم .
وما لقي كل من التقدمي و التأخري كل هذ الع اية إال ألهنما " مها اللذان رقان
عرف ا ملة العربية ويشوش ترتيبها ويثري انتبا احمللل" ،4على أن اللجوء إ التقدمي
والتأخري له أسباب ،ومن وراء ترجى غايات مجالية وشعرية ،وقد أعاب كثري من
األسلوبيني االستعانة به إذا كان ال يؤدي امل تظر م ه " كل هذا إمنا يدل على وعي
البالغيني بوجود مستوى م حرف عن املستوى العادي للغة وفهمهم أن هذا املستوى
امل حرف الذي يقوم على انتهاك املتعارف عليه من ال ظم اللغوية له أغراض وغايات،
 1أمحد مصطفى املراغي،علوم البالغة،ص.92
 2مد عبد املطلب ،البالغة واألسلوبية ،مكتبة لب ان ناشرون ،لب ان،ط ،1994 ،1ص.329
 3أمحد درويش ،دراسة األسلوب بني املعاصرة والرتاث ،ص .166
 4نور الدين السد ،األسلوبية و ليل ا طاب،ص.175
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يهدف إليها امل شىء من خالل ما تقوم به من خرق للس ن اللغوية ،لذلك فهم يرون
أن الشاعر ال ي بغي أن يلجأ إ التقدمي والتأخري إذا كان استخدامهما يفسد املع ـ
و ل بالكالم على حسب تعبريهم ،وال يلجأ إليه إال إذا اضطر ،فهو يكون إما
لضرورة وزن أو قافية وهو أعذر ،وإما لي ّدل على أنه يعلم تصريف الكالم ويقدر على
الغي بعي ه ".1
تعقيد  ،وهذا هو ّ
وعليه ،فإن البالغيني قد استقبحوا التقدمي والتأخري يف الكالم إذا كان املبدع
يستعمله من أجل خلخلة ال ظام ال حوي وال بد من أجل االستعانة به من وجود
سبب كفيل بتعليل اللجوء إليه ألنه حسبهم يقوض األصل ال حوي الذي يُ ظر إليه
على أنه األصل ،وتربز أمهية هذا الرتكيب األسلويب من خالل العالقة القوية بني
حضور والع صر املوسيقي من حيث هو أساسي يف الب ية الشعرية ف ـ ـ "الرتكيب
الشعري أحوج إ التقدمي والتأخري من غري ملا يقتضيه ضبط الوزن وأحكام القافية،
فضال عما يرغب إليه الشاعر أحيانا من إثارة معان معي ة بتقدمي بعض أجزاء الكالم
وتأخري بعضه اآلخر" ،2فتمظهرات التقدمي والتأخري يف ال ص سد عامال مهما يف
إثراء الرتاكيب الشاعرية واغ اء التحوالت االس ادية الرتكيبية ،فيكون مسامها يف فتح
أفق الداللة وخلق حيوية ال ص ال تصاحب اولة القارئ الوصول إ الدالالت
الكام ة واملمك ة يف مستويات اللغة.
االنزياح يف شعر مسيح القاسم ،ماجستري ،ص.100ي ظر سليمان فتح اهلل،األسلوبية  :مدخل نظري ودراسة تطبيقية،
1ص.30
 2مد محاسة عبد اللطيف،لغة الشعر دراسة يف الضرورة الشعرية،دار الشروق،بريوت،د.ط1996،م ،ص.290
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الرتب احمل طة ،لق صور
إن املبدع يسعى وراء تعدي القوالب ا اهزة و اوز ّ
وأساليبه ا اصة املتميزة "فالرتكيب ا ديد الذي يقوم به املبدع بانزياحاته عن الّمط
املألوف دث للمتلقي مفاجأة ودهشة ،فبالرغم من إدراك البالغيني أ ّن اللغة العربية
تتميز بعدم حتمية ترتيب أجزاء ا ملة دهم يفرتضون أصال يف الرتكيب يقاس إليه
االنزياح". 1
إن اوز املألوف من طرف املبدع يف ترتيب أجزاء ا ملة ،لق تراكيب
جديدة ،قادرة على إثراء اللغة ،وخلق مساحات أوسع يستطيع املبدع من خالهلا
التعبري عن دالالت وصور جديدة ،إ جانب ما لفه هذا التقدمي وتأخري من دهشة
وإغراب ،ققان املتعة الف ية للمتلقي" يقدم الوقوف على مقتضى التقدمي والتأخري من
حيث وجهة ال ظر األسلوبية والتفكيكية إمكانية تشكيل أمناط من القول تلفة تفصح
عن مدى مرونة االستعمال اللغوي يث تفسح اال رحبا من ا يارات والبدائل
املتعددة والالهنائية ،مبا يوفر قيما شعرية ما كان للخطاب أن يفيد م ها لوال انزياحه
عن األمناط املعيارية"

2

وقد ُوجد ع د أمل دنقل مناذج كثرية هلذا ال وع نذكر م ها :
معلق أنا على مشانق الصباح
وجبهتي -بالموت -مح ية (عالمة تعجب)
 1املرجع نفسه ،ص.290
 2مجالية االنزياح االسلويب ص.151
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ألن ي لم أح ها ..حيّة.1
لقد أبرز أمل يف هذا املقطع مع الرفض واإلباء مطلقا على نفسه العذاب
واملوت ،فالرتتيب الشائع ه ا كان يستلزم م ه أن يبقى على األصل ويقول "أنا معلق
على مشانق الصباح " ،لك ه استغل ما تتوسع فيه اللغة من تقدمي وتأخري ليبدل
الرتتيب ،وهذا التغيري جاء ليكشف عن جانب دال مهم ،فتقدمي كلمة"معلق" وإن
كان حقه التأخري يبني املدى الذي انتهى إليه مشوخه ح يف حالة ال كال به،
فكلمة"معلق" مل داللة العلو ألن ما يُعلّق يكون عاليا إن مل نقل األعلى ،ومع ذلك

مل ُتزل هذ الصفة ع ه إال ألنه قد قهر املوت .
ويقول يف موطن آخر :
الرياح اختبأت في القبو ،حتى تستريح...
فيه من أرجحة األجساد فوق المش قة .
ووقف ا نحرس الباب ،ونحمي األروقة

بي ما خيل المماليك تدق األرض بالخطو الجموح
يقتفون األثرا.2
نلحظ جليا تقديم الفاعل في موضعين
 1أمل دنقل األعمال الكاملة ،دار الشروق ،القاهرة ،مصر،،ط،2015 ،5ص.83
 2أمل دنقل األعمال الكاملة ،ص.157
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ومن م اديل وداع المهات للج ود:
في الشاطئ اآلخر..
ملقى في الثرى ..
هش فيه الدود ..
ي ُ
ي هش فيه الدود ..واليهود.1
ال ش ـك أن األصل ال حوي يقتـضي تتابع الفاعل بعـد فعله مالصقا له ،ولكن ما
يتجلى يف هذا املقطع هو تأخر الفاعل (الدود) عن فعله وتقدم شبه ا ملة (فيه)
ليبني
لتفصل بني الفعل وفاعله ،فالشاعر ه ا اوز هذا املعيار وق ّدم شبه ا ملة (فيه) ّ
أمهية الظرف الذي يقع فيه الفعل ،ولتسليط الضوء عليه ،فالشاعر يركز على مكان
ال هش ،وما يع يه أن الفاعل( الدود ..اليهود) ميثلون الغازي الذي ال يرتك شيئا ،بل
يقضي على ما يف طريقه ..
إن هذ الظاهرة يف الرتكيب اللغوي ال تفصل بني الفعل وفاعله قد يؤدي إ
إضعاف الرابطة الداللية املوجودة بي هما ويوهم بان الفاعل ع د الشاعر مل يكن ط
اهتمام ،أو أنه ط اقصاء وهتميش ،وأن تأكيد على الفعل وما يدور عليه ،لكن
تتجلى ع ايته بالفاعل يف ال مط املقابل هلذا ال مط التعبريي ،حيث ميثّل مرتكز الرؤية
الشعرية يف القصيدة ونقطة ا مالية األسلوبية "فبهذا الت ويع الرتكييب فظ الرؤية
 1أمل دنقل ،األعمال الكاملة ،ص.251-250
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درويش
الشعرية ا داثية تلفتها من القوالب ال قدية ،حيث تغدو فارضة على ال اقد ظتها
اإلبداعية " ،1ألن الفاعل يف هذا ال مط التعبريي يشكل قيمة كربى ،من ه ا نلحظ
تقدمي الفاعل عن فعله ،واستحالة ا ملة من الفعلية إ االمسية ،ألن غاية الشاعر ه ا
ليس الفعل /ا دث ،وإمنا االسم /الدميومة والثبات:
على محطات القرى...
ترسو قطارات السهاد
فت طوي أج حة الغبار في استرخاءة الدنو
وال سوة المتشحات بالسواد
تحت المصابيح ،على أرصفة الرسو
ذابت عيونهن في التحديق والرنو
على وجو الغائبين م ذ أعوام الحداد
تشرق من دائرة األحزان والسلو

2

وقد حقق تقدمي شبه ا ملة على الفاعل

سيدا ف يا وثراء دالليا يف بداية

املقطع فاملعيار ال حوي يقتضي تتابع الفاعل مع فعله غري أن الشاعر اوز هذا املعيار
وقدم شبه ا ملة على الفاعل وذلك رغبة م ه يف املبالغة يف وصف حالة اليأس والقهر
 1عميش العريب ،القيم ا مالية يف شعر مود درويش ،كوكب العلوم لل شر والتوزيع ،ا زائر،ط  2012 ،2م ،ص.76
2

-
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ال مل ترتك مكانا إال دخلته ،ح طات القرى ال عُرفت بالشجاعة والبسالة
غري مع احملطة والقطار إ شكل
صارت مكانا ترسو فيه قطارات السهاد ،فالشاعر ّ
حيّز قاتل يتشكل من الغبار و لس عزاء وحداد تشرق فيه األحزان.
فعملية التقدمي والتأخري " ليست رد نقل الدال من مكانه املفرتض له سلفا إ
مكان آخر قبله ،أو بعد  ،على مستوى ال طق والكتابة فقط ،وإمنا هي يف جوهرها
متثل تزاوج الفكر واللغة ،وذلك أن تغيريا يف حركة الصياغة يتبعه بالضرورة تغيري يف
الفكر الذي سد  ،فما من شك أن الفكر واللغة وجهان لعملة واحدة":1
قد بلغ ا قمة القمة
هل بعدها إال  ..هبوط الع فوان
افترق ا..
(دون أن نغضب)
صوت الهذيان.2
ال يُغضب الحكمة
ُ
فقد عمد الشاعر إ تقدمي املفعول به (ا كمة) على الفاعل(صوت اهلذيان)،
فكلمة (ا كمة) وما مله من دالالت وصفات يتميز هبا صاحبها ،خاصة وأنه كان
قد مهد هلا بتج ب الغضب بعد اهلبوط واالفرتاق ،أوجبت عليه أن يكون مع يا بإبراز
 1شعر عمر بن الفارض ،دراسة أسلوبية ،رمضان صادق ،القاهرة ،1998 ،ص.115
 2أمل دنقل ص .84
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مدى أمهيتها،كما أن تأخري للفاعل (صوت اهلذيان ) الذي يشري من خالله للحظة
زم ية ت اقض ا كمة مما عل الفاعل يفقد قيمته التعبريية وترتاجع مكانته يف التأثري
على ما هو أرفع م ه .
على أن الشاعر يف سياق حديثه عن بلوغ قمة القمة أدرك أنه سيسقط ال الة،
هذا السقوط الذي سيجعل ا ميع يرتكونه ،فكأن الشاعر وع د تصور بلوغ هذ
املرحلة وهذ ا الة الشعورية وال فسية الصعبة املصاحبة للسقوط والفراق أيقن أن
حكمته أقوى من أن يؤثر فيها أو عليها صوت اهلذيان لذلك عمد إ تأخري هذا
الفاعل العاجز ،هبدف احتقار وإمهاله .
والظاهر أن التقدمي والتأخري ليسا ظاهرة شكلية متعلقة بكسر تراتبية ا ملة
املألوفة ،أو عكس للرتبة فيها ،وإمنا األمر متعلق بذائقة ف ية داللية ترغم املبدع على
إ اد بدائل يف نظام اللغة ،تستطيع محل الدالالت الشعرية" ،و ال قصيدته ع دما
يوظف إلنتاج الداللة الشعرية ،فالظاهرة األسلوبية – أية ظاهرة – إن مل تكن مقصودة
ومسهمة يف إنتاج الداللة ،وتلقيمة التأثريية ا مالية ،للت عن كوهنا ظاهرة أسلوبية،
ح لو كانت ذات قيمة عالية ،لكن ميكن ال ظر إليها بوصفها نوعا من التعا
اللغوي".1
يقول محمود درويش:
على ا سر أمشي
 1شعر أمل دنقل .دراسة أسلوبية ص.99
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ض نفسي على
أرو ُ
إ داخلي ،و ّ
كل جسري فصام .
االنتبا على أمرهاّ .
فال أنت أنت كما ك ت قبل قليل،
وال الكائ ات هي الذكريات.
فتقدمي شبه ا ملة (على ا سر) وجعله فا ة هلذا املقطع من مقاطع القصيدة،
يدل على اهتمامه مبكان هذا املشي الذي هو ا سر ألن املشي على ا سر مل معه
معاين ا طر واملغامرة ،ومن ه ا كان تركيز عليه بتكرار (جسري) ،ومعلوم أن ا سر ال
يكون إال بني مكانني م فصلني م قسمني وأن الوصل واالتصال بي هما واالنتقال
بي هما يكون يف طريق معلوم دود،فكأن الشاعر يشري إ حالة االنفصال الكبرية بي ه
وبني داخله ،مث هو ال يرتك االنفصال مسيطرا متاما بل ي ِ
وجد سبيال  -وإن كان ضيقا
ُ
– الذي يتمثل يف ا سر ليتحكم يف نفسه ولت تبه ألمرها ،مث هو يصور هذا ا سر يف
صورة الفصام ا اصل بني داخله وذاته ،وهذا يعود ب ا إ تربير افتتاح املقطع بشبه
ا ملة (على ا سر)،كأنه جعله أساسا لب ائه ال صي ،فأبرز من خالله التشظي الذي
يعيشه يف داخله ،ويظل الشاعر باحثا عن األنا ال مل دها يف ال هاية (فال أنت أنت
كما ك ت قبل قليل) ،ومما زاد يف ضياعه هو تالشي الذكريات ال تعكسها الكائ ات
ال اعتاد العيش معها .
يقول محمود درويش:
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درويش
في األناشيد التي ن شدها
ناي
وفي ال اي الذي يسك ا
نار
وفي ال ار التي نوقدها
ع قاء خضراء
وفي مرثية الع قاء لم أعرف
رمادي من غبارك

1

تلحظ تقدم شبه ا ملة ( )......على املبتدأ
يتصاعد اإلحساس بانشقاق شرنقة الذات ا ديدة املولودة من نفسها لكن ا رية
واالرتباك يظالن مسيطرين على الشاعر ،إن الذين يعيشون حالة الفصام بني
شخصيتني بال وعي مسرت ون متاما ،فهم ال يدركون االنتقال من شخصية إ أخرى،
لكن الوعي بضرورة فصم الذات ووأد جانب م ها ،بل وأد ما كانت عليه زم ا طويال،
وانبثاقها من جديد ،أمر ال يطيقه أكثر ال اس ،ولو استعرنا عبارات املتصوفة لقل ا إن

1

-
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األمر شبيه برياضة ال فس ،و ريدها من أهوائها ،وصقلها ،و اهدهتا ح تصفو مرآهتا
و لص من شوائبها ،والتسلسل الذي يبدأ باألناشيد فال اي فال ار مث الع قاء.
هو تسلسل يُ ّذكر بالطقوس ال كان البشر ميارسوهنا يف مفتتح احتفاالهتم حول

ال ار ،وال ار يف حد ذاهتا دليل االشتعال واالحرتاق الذي ت بثق م ه الع قاء ،غري أن
الفاجعة ه ا تتمثل يف احرتاق االث ني  :الشاعر املغ القدمي الذي احرتق ليكون املغ
ُ
ا ديد ؛ الذات األو ال بلغت دورة اكتماهلا ،أجربت على االحرتاق قبل أواهنا،

والذات ا ديدة ال انبعثت م ها ؛ هكذا احرتقت الذاتان ،واحرتقت معهما الع قاء
ال أشعلت ال ار وال كانت ستولد م ها ؛ وهلذا امتزج رماد األو بغبار الثانية ،مبا
يدل على أن الذات الشاعرة األو قد احرتقت متاما وإن بقي رمادها ،وأن الذات
ّ
الشاعرة ا ديدة مل تولد متاما.

1

ويقول درويش:
المكان الرائحة
قهوة تفتح شباكا  .غموض المرأة األولى
أب علّق بحرا فوق حائط
المكان الشهوات الجارحة
خطوتي األولى إلى أول ساقين أضاءا جسدي
 11الع قاء يف شعر درويش .19
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في.
فتعرفت إليه وإلى ال رجس ّ
(تأمالت سريعة في مدي ة قديمة وجميلة على ساحل البحر األبيض المتوسط)
يستخدم ال رجس للداللة على الذات الشاعرة ال

1

تعكس آمال الشاعر

وأحالمه ،وتكون احملفز وامللهم الذي مل الشاعر على اإلبداع وذلك من خالل
االرتباط بأسطورة نرسيس ال

مل فيها ال رجس الذات األنانية ال تعشق نفسها،

ال رجس/الذات املتوحدة مع املكان /الوطن /فلسطني/فيتعرف الشاعر على املكان من
خالل الذات ا املة للمكان ،لتصبح الذات هي مكان املكان الذي ال مكان له يف
الواقع فيب له الشاعر مكانا متخيال يف الذات ـ يف داخله ـ وم ها ي تقل هذا املكان.
الحذف:
ويعد من املكونات األساسية يف تشكيل ا طاب الشعري ا ديث ،و وء الشاعر
إليه كبديل عن تضييق معاين الوحدات اللغوية وداللتها وترك األفق أمام القارئ تمال
غري دد ،فهو عامل لالنفتاح الدال يضع ال ص أمام عدة تأويالت ممك ة ،فيكون
وال يف الرتكيب اللغوي ،يثري القارئ و فز و استحضار ال ص الغائب فيجعل
القارئ يتم الفراغات وميأل البياضات مبا يتيحه ا ذف كوسيلة مهمة يكشف قدرة
القارئ التأويلية لكشف الغائب البعيد واستكشاف ما تويه ال صوص كفضاءات
مفتوحة توي أفكار وأحاسيس مبدعها ،إذ املبدع يرا أبلغ من الذكر ،وأكثر م ه
 1حصار ملدائح البحر ص.413
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إفادة وال يكون أبدا اعتباطا ،بل إنه ميثل االنزياح على املستوى ال حوي وهو ظاهرة
متس املستوى الرتكييب بالدرجة األو .
وا ذف إذ تتعدد أشكاله و تلف ألوانه فهو كما قال عبد القاهر ا رجاين "باب
دقيق املسلك ،لطيف املأخذ ،عجيب األمر ،شبيه بالسحر ،فإنك ترى به الذكر،
أفصح من الذكر ،والصمت عن اإلفادة ،أزيـد لإلفادة ،و دك أنطق ما تكـون إذا لـم
نب" ،1فعبد القاهر ا رجاين اهتم با ذف كظاهرة
ت طق وأمت ما تكون بيانا إذا مل تُ َ
مجالية يف الكالم يلجأ إليها املبدع ألغراض مت وعة ،وكذلك ألثرها الفـ يف املع
أفصح من الذكر نفسه ،وقد ذكر ابن ج

ت باب شجاعة العـربية ،بل بدأ بذكر

ع دما أورد املوضوعات ال ت درج ضمن هذ الشجاعة (شجاعة العربية) ،وجـعله
على رأسها قال ":اعلم أن معـظـم ذلـك إنـمـا هو ا ـذف "...

2

وقد تتبع غري واحد من البالغيني واللغويني مواطن ا ذف ابتداء با ركات
فا روف فالكلمات....وهدفهم اولة ضبط أشكاله كي ال رج عن س ن ال حو،
فا ذف " غري جائز يف بعض الرتاكيب فال وز أن ذف الفاعل مثال ،وكذلك فإنه
يف الرتاكيب ال

وز فيها ا ذف ،ال ب ّد أن يستقيم املع بعد " ،3فا ذف يكون

لغاية ترتبط باملتكلم أوال ،فاملتلقي ثانيا الذي د نفسه أمام فراغ نصي تم عليه ملئه

 1عبد القاهر ا رجاين ،دالئل اإلعجاز ،تح  :مود شاكر ،ص.146
 2أبو الفتح عثمان بن ج  ،ا صائص ،قيق مد على ال جار ،دار الكتب املصرية ،القاهرة ،ج ،3ص.360
 3أمحد درويش ،دراسة األسلوب بني املعاصرة والرتاث ،ص.171
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فهو مل أسرارا ،ويبوح مبفاجآت ،فهو" يؤدي إ إطالق املع وتوسيعه ،وذلك يف
التعبريات ال

تمل فيها احملذوف ع ّدة معان وتقديرات .1"...

وقد ت اولت كتب ال حو أسباب ا ذف أما أغراضه فقد اهتم هبا البالغيون
غالبا ،وهم ال يلجؤون إليه إال لتحسني الكالم " اعلم أن هاه ا بابا من اإلضمار
وا ذف ،وما من ذوف د قد حذف إال وأنت د حذفه ه اك أحسن من ذكر
وترى إضمار يف ال فس أو من ال طق به ،وترى املالحة كيف تذهب إن أنت رمت
الكالم به" ،2وتسمية ا ذف إضمارا موجود ع د ال حاة كما قال أبو حيان "وهــو
موجود يف اصطالح ال حــويني ،أع ـ أن يســمى ا ذف إضمارا"  ،3على أن ابن
مضاء القرطيب استهجن هذا ا لط بني املصطلحني ودعا إ ضرورة التفريق بي هما يف
االستعمال قائال " الفاعل يُضمر وال ُ ذف " 4فالقصد من اإلضمار ما ال ب ّد م ه،
وبا ذف ما ميكن االستغ اء ع ه .

وا ذف يعكس متردا على القواعد املعهودة ،وميثل ليا من ليات اإلبداع
الذايت على املستوى التعبريي ،ويثري يف نفس املتلقي نوعا من املفاجأة ،والغرابة تلفت
انتبا القارئ وتستدعيه الكتشاف الع اصر احملذوفة ،وكذلك دواعي ا ذف
ومسبباته "،5فال حو هو الركيزة ال تســت د إليها الداللة ،فبمجرد ما يتحقق االنزياح
 1بلقاسم بلعرج  :ظاهرة التوسع يف املع يف اللغة العربية،ص.149
 2دالئل االعجاز ،ص.141
 3ابو حيان التوحيدي،البحر احمليط ،ص643
 4الرد على ال حاة ،ص.130
 5يُ ظر  :االنزياح بني كوهن وا رجاين ،ص  ،160بتصرف
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بدرجة معيّ ة عن قواعد ترتيب وتطــابق الكلمات تذوب ا ــملة ،وتتالشى قابلية الفهم

" ، 1فالرتتيب قاعدة مبي ة يف الرتكيب اللغوي تأليفا وتوزيعا.

إن غياب بعض الع اصر اللغوية يف الرتكيب الشعري كفيل بدفع القارئ ملداومة
ال ظر يف الرتكيب وبالتا يسعى مللء الفراغات لكي يسد فجوته ،كما أنه يثري ال ص
مجاليا و جبه عن التلقي السليب ،وال بد أن نشرك القارئ يف جعل آفاق ال ص مفتوحا
ال مغلقا وتصبح وظيفة ا طاب اإلشارة ال التحديد وذلك بإنتاج دالالت جديدة
ومن ضمن الذين أبرزوا قيمة ا ذف يف الرتاث العريب يف ظل ث ائية ا ضور والغياب
عبد القاهر ا رجاين الذي عد ا ذف من عوامل اإلجادة يف اإلبداع ،وذلك يف ليله
ألبيات شعرية قائال ع ها ":فتأمل اآلن هذ األبيات كلّها واستقرها واحدا واحدا
وانظر إ موقعها يف نفسك و إ ما د من اللطف و الظرف و إذا أنت مررت
مبوضع ا ذف م ها ,مث فليت ال فس عما د,و ألطفت ال ظر فيما س به مث
تكلفت أن ترد ما حذف الشاعر وأن رجه إ لفظك وتوقعه يف مسعك فإنك تعلم
رب حذف هو قالدة ا يد وقاعدة التجويد"،2
أن الذي قلت كما قلت,و أن ّ

حذف الخبر:

وظف مود درويش أسلوب ا ذف يف قصائد  ،ك زع من االنزياح الرتكييب ،على
الرغم من الفائدة ال ميكن أن يؤديها احملذوف يف ا ملة ،إال أن العبقرية اإلبداعية
للشاعر عل املتلقي ال س بأي خلل ميكن أن يعرتي الرتكيب نتيجة هذا ا ذف،
 1جون كوهن ،ب ية اللغة الشعرية،ص.149
2عبد القاهر ا رجاين دالئل اإلعجاز ص 151
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بل على العكس من ذلك متاما ،فاملتلقي س مبتعة ف ية عل من هذا االنزياح الرتكييب
املتمثل يف ا ذف يفتح آفاقا رحبة تسبح فيها العديد من الدالالت ال

ملها

ا ذف يف حد ذاته.
ومن أهم ليات ذلك د حذف ا رب يف ا مل االمسية ع د درويش ،والذي
يشكل ظاهرة أسلوبية تستدعي الوقوف خاصة وأهنا ظاهرة تتكرر يف مستهل قصيدته
ال يقول فيها:
بيروت من تعب ومن ذهب ،وأندلس وشام
ضة ،زبد ،وصايا األرض في ريش الحمام
فّ
وفاة س بلة ،تشرد نجمة ما بي ي وبين حبيبتي بيروت

1

حذف الشاعر مود درويش ا رب الذي يعترب جزءا متمما للفائدة يث ي تظر
السامع بعد املبتدأ ماذا يقع ،فبريوت مبتدأ مرفوع وخرب جار و رور متعلق مبحذوف
يقدر املتلقي بكلمات متعددة ومت وعة ولكن تكب يف ا قل الدال للمعاناة ؛
فبريوت تعاين من التعب ويف الوقت نفسه مكسوة بالذهب فا ضور ذهب وهو امل ظر
ا ارجي للمدي ة ماهلا وهبائها و الباطن تعب مما تعانيه من حروب داخلية بني
الطوائف واستغالل اليهود للجوالن ،مث يردف انزياحا ذف متكرر ومعطوف على ما
سبق وكذلك األندلس والشام وإن كان الشاعر يعيش يف العصر ا ديث إال أنه يربط
املاضي با اضر فرييد أن يبني أن األراضي ال كانت باألمس سيدة أصبحت اليوم
مأسورة.
 1ديوان مود درويش ص01
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حذف المبتدأ:
مل يصرح الشاعر بأن بريوت تقاسي وتتعب بل ترك ا رية للمتلقي كي ميأل
الفراغات مبا ي اسبه و عله مستعدا نفسيا لتقبل مضمون الرسالة املوجهة يف إطار
ال ص ولكن بعيون املتلقي .يقول الشاعر عن بريوت :
بيروت أسواق على البحر
اقتصاد يهدم اإلنتاج
كي يب ي المطاعم و الف ادق ...
دولة في شارع او شقة
مقهى يدور كزهرة العباد نحو الشمس
وصف للرحيل و للجمال الحر

1

بعد البيت األول الذي ذكر فيه الشاعر بريوت بامسها الرباق حيث متتاز املدي ة
مالية املكان املطل على البحر حيث أصبحت فقط مرسى للتجار يروجون فيه
سلعتهم فيستفيدون ،وبريوت ال تستفيد شيئا مث عمد إ حذف املبتدأ بريوت وصرح
با رب الذي يبني بأن بريوت أصبحت مكانا ليمأل فيه الغرباء بطوهنم و ير ون فيه
أجسادهم مث ترك نقاطا للفراغ  ...ليمال املتلقي كلماته مبا شاء من قراءات كان يقول
ويب ون ا انات واملواخري ....اخل وبريوت دولة يف شارع ليست كالدول ال هلا إقامات
1ديوان مود درويش ص 13
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وبروتوكوالت بل عصابات متقاتلة فال نستطيع وصف بريوت فا مال رحل والبهاء زال
وما هي إال دمار و خراب.
حذف المفعول به  :يقول مود درويش اطبا عشيقته األبدية:
وشدي ي إلى زنديك
وشدي ي أسيرا
م ك يغتفر
تشهيّيت الطفولة فيك

مذ طارت

عصافير الربيع.1
إن اإلبداع البالغي جعل الشاعر يلجأ إ حذف املفعول به للفعل " اغتفر "
لي قل هبذا ا رق معاناته وشوقه إ ا ان بعد البعد الطويل الذي يكفر ضمة إ
الصدر وهو الرجوع إ األرض جاعال هذا التفجع يستمر إ زمن الطفولة و
األحالم .مث يردف شاعرنا قائال:
يخيل لي أن بحر الرماد
سي بت بعدي نبيذا وقمحا
وأني لن أطعمه
ألني بظلمة لحدي
 1ديوان مود درويش ص134
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درويش
وحيد مع الجمجمة

1

إن الداللة مقدرة معربة عن ا الة ال فسية احملبطة للشاعر ولذلك حذف املفعول
به الثاين وذلك يف املفعولني اللذين ليس أصلهما مبتدأ وخرب ويف هذا الباب يقول
ا رجاين " :وهو أن يكون معك مفعول معلوم مقصود قصد  ،قد علم أن ليس للفعل
الذي ذكرت مفعوال سوا بدليل ا ال أو ما سبق من الكالم ،إال أنك تطرحه
وتت اسا وتدعه يلزم ضمري ال فس لغرض غري الذي مضى ،وذلك الغرض أن تتوفر
الع اية على إثبات الفعل للفاعل و لص له ،وت صرف واملفعول احملذوف يف قول
الشاعر لن أطعمه والفعل أطعم يتعدى إ مفعولني و د ذلك يف مجلتها ،وكما هي
إليه".2
الحذف ع د أمل دنقل :
إن ا ذف ظاهرة أسلوبية ازدادت أمهيتها يف الشعر املعاصر ،والذي يعمد إ
كسر اللغة العادية املألوفة وإعطائها شيئا من الغرابة بتحطيم القاعدة والرتاكيب املألوفة
يف ب اء ا مل وال ال ص صورا تستمد إشاراهتا من البياض والسواد وعالمات الوقف
والفراغ امل قط ،فهو " آلية تكثيفية ويلجأ إليها الشاعر لغرض بالغي شعري ،ويكون
مثة إشارة إ هذا ا ذف كالبياض وال قاط ،وعلى القارئ ملء هذا البياض ح يتم
اكتمال املع املطلوب أو املعقول لدى القارئ" ،3فالقارئ يُعطى مساحة الستحضار
 1املصدر نفسه ،ص .134
 2عبد القاهر ا رجاين :دالئل اإلعجاز،تح مود مد سالم،مكتبة ا ا ي،القاهرة ،ص8419156
 3الت اص يف شعر الرواد ص(.96شعرية وحداثة)ص.185
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االحتماالت ورؤيا للتخييل وتتمثل بالغة ا ذف فــي أنه " يص ع قفزة مفاجئة فوق
فجوة غري امل ظور ،ا ذف نوع من احملو  ...ميثل نزوعا طاغيا إ استبعاد جزء أساسي
من الوجود امللموس ،من األنا أو من العامل كي يؤكد حضورا ملا ليس ملموسا ".1
القراء إ لعبة
وتعد الكتابة عملية فاعلة يف نظرية التلقي ومل يلتفت الشعراء و ّ
البياض والسواد على الصفحة « وهي لعبة متثل اض عسري و إرهاصات بال سبة إ
التمثيل املكاين إن ت ظريات "دي سوسري" و"روالن بارت" فيما ص الداللة غري
اللغوية ؛كان هلا أكرب تأثري اللتفات الشعراء و ال قاد إ فراغ الصفحة و الّظر إليه
كجزء من القصيدة ؛ وهو ما أمسا "غرمياس" بالشكل ا طي "ا رافيكي" وهو يتعلق
باهليئة الطباعية للقصيدة ،واستخدام عالمات الرتقيم » .3
وا ذف ع د دنقل وسيلة يتوسل هبا إ

اوز املألوف يف اللغة ،و اولة لإلغراب

لق الدهشة لدى املتلقي ،واستغالال ملا متلكه اللغة من إمكانات غري مستغلة يف لغة
االستعمال العادي ،ولعل ا نقف ع د هذ الظاهرة ع د أمل دنقل يف قصيدة العشاء
األخري ال يقول فيها:
أعط ي القدرة حتى أبتسم ..
ع دما ي غرس الخ جر في صدر المرح
وي ّدب الموت ..كالق فد..في ظل الجدار
 1التجريب يف القصيدة املعاصرة ،لة فصول ،مج178 ،32،1997ص(شعرية وحداثة ص).185
 3مد يب التالوي القصيدة التشكيلية يف الشعر العريب ص 485
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حامال مبخرة الرعب ألحداق الصغار
أعط ي القدرة ..حتى ال أموت
م هك قلبي من الطرق على كل البيوت
علّ ي في أعين الموتى أرى ظل ال دم ؟فأرى الصمت ..كعصفور صغير
ي قر العي ين والقلب ..ويعوي..
في ث ايا كل فم؟

1

فكما بي ا يلعب ا ذف دورا مهما بوصفه وسيلة لتجاوز األمناط السائدة يف
الرتكيب اللغوي ،فيعمد الشاعر إليه مدفوعا بشهوة اإلغراب والتجاوز ،وا روج على
املألوف ،طلبا للمتعة الف ية ال يأسر هبا املتلقي ،و ثا عن م افذ تركيبية للت فيس عن
ذائقته الف ية ال ال ميكن للرتاكيب املألوفة أن ملها أو أن تؤدي الغرض املراد هلا.
حذف الخبر  :يقول
العيون الهادئة الواسعة
والشفا الحلوة الممتلئة
فت ة طفليّة أذكرها

وهي عن سبعة عشر م بئة

إن ي أعرفها.2

 1دنقل االعمال الكاملة ص.156
2

 -.المصدر السابق ص.Ϯϯϭ
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تتعدد أغراض ا ذف تبعا ملا يريد املبدع ،وأمل دنقل ه ا ذف ما ألف املتلقي
إثباته ،ليرتك للمتلقي حرية تعويض احملذوف تبعا ملا متليه عليه م طلقاته ،وتصوراته من
جهة ،وتبعا ملا يتالءم و ربته الشعورية من جهة أخرى ،وا رب يكتسي أمهية بالغة يف
الرتكيب كونه رب عن املبتدأ ،فهو مل فائدة ال ميكن أن تتاح بدونه ،لكن الشاعر
هاه ا يرتك للمتلقي مساحة ليمألها مبجموعة من االفرتاضات ،وال

عل من املتلقي

م شأ يقوم مبشاركة املبدع يف العملية اإلبداعية.
ويف هذا املقطع من قصيدة ألمل دنقل يرد حذف رب ال اسخ حني يقول:
ثم لم نحمل من الماضي
سوى ذكريات في األسى مهترئة
نتعزى بالدجى
إن الدجى للذي ضل م ا ...
تكئه.1
إن الدجى للذي ضل م ا  ....يكمل ا ملة املتلقي بقراءات متعددة فيقول :
يرديه ويكلفه حياته يؤديه إ التيه عن الطريق.....اخل ،إن هذا ا ذف مقصود لذاته،
فالشاعر يتيح للمتلقي ربة اإلبداع ،من خالل افرتاض ا رب احملذوف وتعويض ال قاط
رب مل م طلقات وعواطف املتلقي ،إن الشاعر بذلك يقحم املتلقي يف صلب
1

 -أمل دنقل ،األعمال الكاملة ص.ϯϱϲ
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التجربة اإلبداعية ،فيصبح مشاركا للشاعر يف نصه ،إنه توريط للمتلقي على املستوى
األسلويب والبالغي ،كي يكون املتلقي مبدعا ويكون املبدع متلقيا ،يكون ال ص ناتج
مشاركة املعاناة اإلبداعية بني الشاعر واملتلقي.
حذف المبتدأ:
تبتدئ ا ملة االمسية عادة مببتدأ ،وهو عبارة عن اسم صريح أو مصدر مؤول
بالصريح ،وال يكتمل مع ا ملة إال باحتوائها على مبتدأ وخرب معاً ،فغياب أحدمها
ال يعطي للجملة مع  ،وهبذا ويكون دور املبتدأ يف ا ملة أنه احمل ّدث ع ه ،أو املخرب
ع ه ،أي أن حضور يف ا ملة االمسية العادية أمر ضروري ،إذ ميثل املع با ديث،
فال تكتمل اإلفادة إال ضور  ،غري أن الشاعر أمل دنقل ذف املبتدأ لغايات ف ية،
وإبداعية ،من ذلك قوله:
اآلن ،أنت اث ان ،أنت ثالثة ،ـعشرون،
ألف كيف تعرف في زحماك من تكون؟

1

حذف املبتدأ أنت عشرون أنت ألف ،فا ذف ه ا إ جانب أنه ب الشاعر
التكرار ،فإن ذكر ال طائل من ورائه لتعدد افرتاضاته ،وتعدد اإلخبار ع ه ،والذي عله
هوال ،وا ذف ه ا احتقار وتقزمي للمبتدأ (أنت) ففي هذا الزحام لن تعرف ما متثله
من عدد ،ولن تعرف هويتك ،بل لن عرف من تكون.
1

 - -أمل دنقل ،األعمال الكاملة ،ص.ϱϲϳ
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درويش
ويف هذا املقطع يتجلى أيضا حذف املبتدأ بوصف وسيلة للتجاوز واإلغراب
وخلق الدهشة ،فيقول:
س تان
وأنا أب ي زورق حب
يمتد عليه من الشوق شراعان
كي أبحر في العي ين الصافيتين
إلى جزر المرجان

1

أصل الكالم هذ س تان وأنا أب زورق حب  ....فحذف اسم اإلشارة (هذ )
وبدأ بال كرة كي ال يبوح بسر و فيه ل فسه بأن يرتصد من كان يعشقه ،إن هذا
التجاوز الواعي للمألوف ال يشعر املتلقي بأي خلل يف الرتكيب ،بل لق ع د دهشة
تغذيها غرابه عل املتلقي ي تقل من مرحلة التقبل إ مرحلة التفاعل ،أو أن يصري
متلقيا واعيا ،يقاسم املبدع نصه مبلء الفراغات ال يرتكها ا ذف ،وال

عل من

التلقي عمليه إبداعية ،يكد املتلقي من أجل إ اد ما يت اسب و ربته الشعورية ،فيصبح
ا ذف وسيلة بانية هتب الرتكيب مساحات أوسع تسبح فيها الدالالت ،وتتيح
للمتلقي أن يلج من خالل ذلك كله إ فضاء ال ص ،إنه البحث عن السر الذي مل
يبح به الشاعر.
1

 - -أمل دنقل ،األعمال الكاملة ،ص .ϲϰϯ
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حذف الفاعل:
البد يف ا ملة من فاعل ت سب له األفعال ،والفطرة عل لكل فعل فاعل ،وعليه
فإن للفاعل دور كبري يف لية املع والداللة ال

ملها ا ملة ،بل يصري احملور الذي

تدور حوله األفعال واملفاعيل ،إن االستعمال العادي للغة عل الفعل ال يستغ عن
فاعله ،إذ بغيابه تل الرتكيب وتبعا لذلك تل املع  ،غري أن الشاعر أمل دنقل
الف املألوف يف االستعمال اللغوي ذف الفاعل يدفعه لذلك حب اوز ال مطية
اللغوية ،واستغالل إمكانات اللغة ،واستحداث تراكيب جديدة متك ه من اوز ضائقته
الف ية ،ويظهر ذلك من خالل هذا املقطع:
ثم لم نحمل من الماضي
سوى ذكريات في األسى مهترئة
نتعزى بالدجى
إن الدجى للذي ضل م ا ...
تكئه.1
تتكون ا ملة الفعلية من فعل وكأ يكئ واهلاء ضمري متصل مفعوال به والفاعل
ذوف تكئه األقدار أو ال وائب ا روب ،حذف الشاعر الفاعل ليفتح الباب أمام
احتماالت املتلقي ،إهنا دعوة سرية للمتلقي كي وض غمار ال ص ،كي يقدر
1

 - -أمل دنقل ،األعمال الكاملة،
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احملذوف ،والذي البد أن تلف باختالف املتلقني ،وم طقاهتم الثقافية ،ومرجعياهتم
العقدية والفكرية ،او ألن الفاعل احملتمل متعدد مل يستطع الشاعر ديد  ،أو ألن
الشاعر اف تسميته فيومئ للمتلقي ،مما عله أمام انفتاح نصي دال .
حذف المفعول به:
األصل يف االستعمال أن تثبت كل ع اصر ا ملة الفعلية من فعل وفاعل
ومفعول به ،وألغراض بالغية وأسلوبية ،ولدواع يقتضيها املقام يعمد امل شئ ذف
املفعول به ،من ذلك ما يرد يف هذا املقطع من قصيدة ألمل دنقل الذي يقول فيه:
بيدي هاتين احتض ته
يا أخوتي ّ
أسبلت جف يه على عي يه حتى تدف و !
قالوا  :كفاك  ...اصمت .

1

إن املفعول به احملذوف ه ا ،كفاك (ثرثرة) (عتابا) (ندما) ...كل الكلمات ت اسب
فه ا داللة على العتاب هذا الوقت ال ب فيه الكالم بل الصمت.
حذف حرف ال داء
ماريا..يا ساقية املشرب
الليلة عيد
1

 --أمل دنقل ،األعمال الكاملة ،ص.ϲϱϰ
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لك ا في مجرات الت هيد
صيب ال شوة با  ..با
صيب حبا
لقد جئ ا الليلة من أجلك
إن االستعمال العادي للغة يوجب إثبات أداة ال داء ،ليستطيع املتلقي ديد
املسافة ال تفصل املتكلم عن امل ادى ،وال

تلف باختالف أداة ال داء ،فالشاعر

ه ا ذف أداة ال داء ليوحي للمتلقي بقرب امل ادي (ماريا) ،وهذا االختصار للمسافة
ول (ماريا) من م ادى إ

اطب ،من ساقية مشرب إ ندمي ،ففي وحدة الشاعر

تتحول (ماريا) الساقية إ ندمي يقامسه الكأس واهلم .

التكرار
يقول ا رجاين يف التعريفات " عبارة عن اإلثبات بشيء مرة بعد أخرى" .1وهو
مغاير عن اإلط اب وا شو"،وح ّد داللة اللفظ على املع مرددا ورمبا اشتبه على أكثر
ال اس باإلط اب مرة ،وبالتطويل مرة أخرى ،وهو ي قسم إ قسمني  :أحدمها يوجد يف

 1القاضي ا رجاين ،التعريفات ،تح:نصر الدين تونسي ،شركة القدس للتصوير،ط ،2007 ،1القاهرة ص.113
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اللفظ واملع  ،واآلخر يوجد يف املع دون اللفظ" ،1بل عد السيوطي من اسن
الفصاحة "ابلغ من التوكيد وهو من اسن الفصاحة ".2
و در اإلشارة ه ا إ أن التكرار بأمناطه املختلفة مثرة من مثرات االختيار
والتأليف ،من توزيع للكلمات على مواقعها ،وترتيبها ترتيبا ي تج ع ه تلك األنساق
املكررة ال تقيم عالقاهتا مع ع اصر ال ص األخرى ،هذا يف جانب وا انب اآلخر هو
تكرار املع  ،وما ت اول ال قاد هلذ الظاهرة إال توكيدا ألمهيتها وأثرها البالغي وا ما ،
وذلك من خالل بروز هذ الظاهرة يف القرآن الكرمي ،فكان دافعهم يف ا وض فيها
هو دراسة بالغة القران الكرمي وإعجاز  ،كما أنه يعد من مذاهب العرب يف التأليف
واإلنشاء "العرب إذا أرادت املع م ّك ته واحتاطت له ،فمن ذلك التوكيد ،وهو على
ضربني ،أحدمها :تكرير األول بلفظه ،وأما الضرب الثاين فهو تكرار األول مبع ا ". 3
تلف الشعراء فيما بي هم من حيث اختياراهتم ال يشكلون م ها تلك
األنساق ،فم هم من مييل إ حروف ا ر أو الظروف أو أشبا ا مل ،أو ا مل
االمسية أو الفعلية ،ويقدم ويؤخر يف تلك ا مل ،ولكل م هم أغراضه ا مالية من هذا
الب اء ،فكل شاعر حر يف ب اء تركيباته ال يكررها ،يث يعد التكرار مسة ألسلوب
الشاعر وظاهرة لغوية هلا أمهيتها يف الرتكيب ،فمن الدارسني من أكد على أنه من
 1ابن االثري ضياء الدين ،املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر ،ط ،2ج،2تح،أمحد ا ويف وبدوي طبانة،دار
الرفاعي،الرياض،1984،ص.394
 2السيوطي جالل الدين ،االتقان يف علوم القرآن،د،3تح :مد ابو الفضل ابراهيم ،املكتبة العصرية( ،د ط)،1988لب ان،
ص.199
 3ابن ج  ،ابو الفتح،ا صائص،ط،1تح :مد علي ال جار،عامل الكتب،بريوت،2006،ص.699
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صلب مكونات الشعر يقول لومتان "الب ية الشعرية ذات طبيعة تكرارية حني ت تظم يف
نسق لغوي"  14فهو يرى التكرار من طبيعة الشعر ومن خصائصه حيث يكون ب اء
الشعر مثل ب اء املعمار تتكرر الوحدات الب ائية فيه كتكرار لب ات الب اء ليُخرج شعرا
ه دسيا له قيمه املت وعة وداللته املختلفة املتسرتة ت الكلمات وا مل ،إنه هبذا يرد
على من زعم أن التكرار من عيوب الشعر" ،ليس التكرار عيبا ،مادام كمة كتقرير
املع  ،أو خطاب الغيب أو الساهي ،كما أن ترداد األلفاظ ليس بعيب ما مل اوز
مقدار ا اجة و رج إ العبث " .1فالتكرار له أثر ا ما يف الكالم ،ووقعه على
نفسية املتلقي ،وإذا نظرنا إ الدراسات ا ديثة د أن صاحبة الفضل يف ت اول هذ
الظاهرة هي (نازك املالئكة) يف كتاهبا (قضايا الشعر املعاصر) ،حيث أبرزته يف دراسة
متميزة دقيقة من زاوية نظر جديدة ،تلفة عما كان يُ ظر إليه يف الشعر العريب القدمي

حيث ق ّدمته على أنه"إ اح على جهة هامة يف العبارة يع هبا الشاعر أكثر من ع ايته

بسواها ".2
كما ترى " أن التكرار يسلط الضوء على نقطة حساسة يف العبارة ويكشف عن
اهتمام املتكلم هبا ،وهو هبذا املع ذو داللة نفسيّة قيّمة تفيد ال اقد األديب الذي
يدرس األثر و لل نفسية كاتبه".3

 1ا احظ ،البيان والتبيني ،ج ،1دار الكتب العلمية ،ط ،1998 ،1بريوت لب ان ،ص.79
 2نازك املالئكة ،قضايا الشعر املعاصر ،مطبعة دار التضامن،ط،1965 ،2بغداد،ص.242
 3ن.م ،ن.ص
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ويف ضوء ما تقدم د أن ذلك اإل اح يأيت مصحوبا يف عرض طبقة صوتية
موحدة للرتاكيب واملفردات املكررة ،مما يسهم يف خلق حالة من التوقع واالنتظار
ّ
بوصفها ا الة املهيم ة .
كما ترى نازك املالئكة أن التكرار كغري من األساليب التعبريية األخرى ،يتضمن
إمكانات إبداعية ومجالية تستطيع أن ترتفع إ مرتبة األصالة ،كما ميكن أن ترقيه
وتتخذ م ه موقفا يقضا ،وترى أن اليقظة تكون بـ ـ :
 كون اللفظ وثيق الصلة باملع العام. أن ضع لكل ما ضع له الشعر عموما من قواعد ذوقية ومجالية وف ية. أن ال يكون املكرر لفظا ي فر من السمع .1ومفهوم التكرار يتحدد يف أبسط مستوياته " أن يأيت املتكلم بلفظ مث يعيد بعي ه،
سواء أكان اللفظ متفق املع أو تلفا ،أو يأيت مبع مث يعيد  ،وهذا من شرط اتفاق
املع األول والثاين ،فإن كان متحد األلفاظ واملعاين ،فالفائدة يف إثباته تأكيد ذلك
األمر وتقرير يف ال فس ،وكذلك إذا كان املع متحدا ،وإن كان اللفظان متفقني
واملع

تلفا فالفائدة باإلتيان به للداللة على املع يني املختلفني ".2

 1نفسه ،ص231
 2مد صابر عبيد ،القصيدة العربية بني الب ية الداللية والب ية االيقاعية ،ا اد الكتاب العرب ،2001 ،دمشق ،ص.15
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يقدم و ا ملة العديد من ا يارات الرتكيبية إلنتاج املع الشعري ،وقد اعتمد
درويش يف تركيبه على التقابل الذي يوفر ال ظام اللغوي بني ع اصر كتقابل الفعل
واالسم ،ا ضور والغياب ،اإلثبات وال في

1

أن اللغة يف نظامها تب على موعة من الث ائيات ال يقع عليها عبء التمييز
بني ع اصر ال ظام اللغوي املختلفة ،والشعر باعتبار ممارسة إبداعية يقيم داخل القيم
اإل ائية تعارضا سياقيا ،إما يف القصيدة ال موذج

2

ومن املؤكد أن اللجوء للتكرار له أسبابه ودوافعه ،وذلك حسب نزعة الشاعر وما
يعرب ع ه مما له أولوية يف تأليفه أو أمهية يف إيصاله إ املتلقي" ،يلجأ الشاعر املعاصر
إ التكرار ليوظفه – ف يا – يف ال ص الشعري املعاصر ،لدوافع نفسية ،وأخرى ف ية،
أما الدوافع ال فسية فإهنا ذات وظيفة مزدوجة ،مع الشاعر واملتلقي على السواء ،فمن
ناحية الشاعر يع التكرار اإل اح يف العبارة على مع شعوري ،يربز من بني ع اصر
املوقف الشعري أكثر من غري ...ومن ناحية املتلقي يصبح ذا اوب يقظا مع البعد
ال فسي للتكرار من حيث إشباع توقعه ،وعدم إشباعه ،فتثرى ربته بثراء التجربة
الشعرية املتفاعل معها ،وتكمن الدوافع الف ية للتكرار يف قيق ال غمية ،والرمز
ألسلوبه ،ففي ال غمية ه دسة املوسيقى ال تؤهل العبارة ،وتُغ املع ". 3

 1مد محاسة ،ص.105
 2عاشق من فلسطني .دراسة سيميائية .
 3مصطفي السعدين ،الب يات األسلوبية يف لغة الشعر العريب ا ديث ،ص.173-172
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فال قاد قد أشاروا إ غرض آخر من أغراض التكرار ،خاصة احملدثني فالتكرار
يضع يف أيدي ا مفتاحا للفكرة املتسلطة على الشاعر ،وهو بذلك أحد األضواء
الالشعورية ال يسلطها الشعر على أعماق الشاعر فيضيئها ،يث تطلع عليها،
فلجوء الشاعر إليه قد يكون ال إراديا بل له خلفيات نفسية يغذيها الشاعر بكلماته،
ومع ذلك فهو يسلط الضوء على جوانب داللية قد تكون خفية .
يت وع التكرار يف ال تاج الشعري بني (التكرار االستهال والدائري وا تامي واهلرمي
والرتاكمي)  ،1حيث شكل ع اصر االسرتسال الذي جعل القارئ يتلذذ باإليقاع يف
"تشكيلة نظام خاص داخل كيان القصيدة يقوم هذا ال ظام على أسس نابعة من
صميم التجربة ومستوى عمقها وثرائها ،وقدرهتا على اختيار الشكل امل اسب الذي
يوفر لب ية التكرار أكرب فرصة ممك ة لتحقيق التأثري ،من خالل فاعليته ال تتجاوز
حدود اإلمكانيات ال حوية ،واللغوية والصرفية ،لتصبح أداة موسيقية داللية يف آن
معا".2
د أن مود درويش وفق يف استخدام التكرار استخداما مفارقا للمألوف،
فالب ية التكرارية ع د تشكل نظاما خاصا داخل كيان القصيدة ،إنه نظام قائم على
أسس نا ة من صميم التجربة ومستوى عمقها وثرائها ،وقدرهتا على اختيار الشكل
امل اسب الذي يوفر لب ية التكرار أكرب فرصة ممك ة لتحقيق التأثري ،من خالل فعاليته
 1القصيدة العربية ا ديثة بني الب ية الداللية والب ية االيقاعية ،مد صابر عبيد ص190-168
 2االغرتاب والتشظي يف شعرية ا طاب ال صيص.85
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ال تتجاوز حدود اإلمكانات ال حوية واللغوية ،لتصبح أداة موسيقية داللية يف آن
معا. 1
والبحر أبيض
والسماء
وقصيدتي بيضاء
والتمساح أبيض
والهواء
وفكرتي بيضاء
كلب البحر أبيض
كل شيء أبيض
بيضاء دهشت ا
بيضاء ليلت ا
وخطوت ا

 1مد صابر عبيد ،من م شورات ا اد الكتاب العرب،دمشق،2001 ،
httpM//www.awu.dam.org/indexbook-htm.املوقع االلكرتوين.
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وهذا الكون أبيض
أصدقائي
والمالئكة الصغار
وصورة األعداء
أبيض ،وكل شيء صورة بيضاء .هذا البحر .ملء البحر،
أبيض.1..
يف هذا املقطع يتكرر اللون األبيض بشكل واضح ،فجعل األبيض صفة لكل
موجود يط بالشاعر ،لكن امللفت لل ظر هو إطالق اللون األبيض على التمساح ؛
فالتمساح معروف انبه العدائي فكان األنسب وصفه بالسواد الذي ميثل الظلم
والتعدي ،فالتمساح يرمز للعدو املغتصب أرض ليست موط ه حيث موط ه ال هر ال
البحر ،كذلك اليهود دخلوا موط ا ليس هلم وتصرفوا فيه مع أهله كتصرف التمساح
وما وصفه باألبيض إال من باب استدعاء نقيضه (األسود) ،حيث د يف هناية املقطع
وصف صورة األعداء بالبياض ،ورمبا ذلك من أجل تأكيد حقيقة أن هذا العدو يدعي
الرباءة والسالم والتعايش – ال هي من دالالت اللون األبيض  -وهو يف ا قيقة
ادعاء كاذب فالتمساح وإن كان أبيض اللون تبقى طبيعته العدائية ضد كل من يقرتب

 1درويش  ،مديح الظل العا .379 ،
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درويش
م ه ووصفه األعداء بالبياض هو تذكري بلونه األسود مما ي تج ل ا مفارقة داللية نستطيع
من خالل التأمل يف كامل املقطع است تاجها.
إن الشاعر يف قصيدته جعل األبيض للبحر والسماء والقصيدة والتمساح ...اخل،
لكن ع د التأمل فيها د كل هذ األشياء هلا لوهنا ا اص ،وم ها ما ال لون له ألنه
غري سوس (مع ويات)كالفكرة والدهشة ،وواقع األمر يكشف أن القصيدة كتبت
عن ظة انكسار للمقاومة ،هذا االنكسار ولّد ظة حزن أراد وصفها ،فا زن يعقبه
اليأس الذي أحاط بالشاعر فوقه و ته ومن حوله وح داخل شعور وعقله ،مث رآ يف
أعدائه ،فاألبيض يشري يف ثقافات متعددة إ التفاؤل وكل ما به ال فس من ا ري
وا مال ،لكن ه ا دال على الدمار واهلزمية ومن مث الق وط الذي جعل الشاعر يرى كل
شيء أسود ،فاألبيض ه ا يستحضر نقيضه األسود و يل على حقيقته ،إن الث ائية ه ا
مب ية على التضاد وهذا ما يسميه البعض ب(تكرار الت اقض) "والظاهر أن الكون وما
فيه يف عيون الشاعر أبيض وواقع األمر أن الكون يف عيونه أسود ،فال تبدو من خالل
البحر الذي سيبحرون فيه ،أو من خالل السماء أي بارقة أمل فاللون األبيض
يستحضر نقيضه ويأخذ داللته "

1

يقول درويش :
فلسطي ية العي ين والوشم

 1عاشور فهد ناصر ،التكرار يف شعر مود درويش ،املؤسسة العربية للدراسات وال شر ،بريوت2004،م ،ص.81
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فلسطي ية االسم
فلسطي ية األحالم والهم
فلسطي ية الم ديل والقدمين والجسم
فلسطي ية الكلمات والصمت
فلسطي ية الصوت
فلسطي ية الميالد والموت.1
الشاعر أراد من تكرار الالزمة الشعرية ال أتت ثابتة م تظمة مستهال هبا بداية
كل مجلة إحداث مشاركة أبدية بني الوطن وكل ما ي تمي إليه من صفات ،هذا تأكيد
لرؤية الشاعر املتضم ة أبدية الوجود ،فإضافة الصفة (اهلوية) لكل شيء ح امل ديل
وا لم واهلم...اخل ،هو تكثيف للمع وتوضيح للفكرة واستدراج املتلقي العريب إ
الدفاع عن فلسطني وأهلها من خالل تأنيث اللفظة(فلسطي ية) ألن العريب معروف
بالدفاع عن الشرف ففلسطني عربية ح زوال الدنيا وهو ما ختم به املقطع السابق .
فالتكرار يف ال ص سد "بوصفه أداة أسلوبية وظيفة داللية مهمة ،وت حصر هذ
الوظيفة يف اإل اح املباشر على اهلوية ،وتأكيد بعدها املتصل باألرض والشاعر يؤكد
انتماء كل من الع صر ا سي والع صر املع وي ،إ ج سية الذات ،بل يدخل هذين
 1عاشق من فلسطني .65-ص
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الع صرين معا يف دائرة (املشرتك ) ،من خالل (التداعي) أو (التدومي) أو (التكثري
الصويت)" .1
"الب ية يف قصائد مود درويش تعتمد على املغايرة والتجديد يف توظيف األلفاظ
والرتاكيب ال يبتغي هبا إعادة إنتاج للمعاين واألفكار األكثر إ احا وحضورا يف
وجدانه ،ذلك ألن "اإل اح على لفظة أو عبارة أو مجلة يف ال ص ،يشد االنتبا إ
أمهية هذا اإل اح يف نفس الشاعر ،مبع آخر إن تكرار ألفاظ صوصة إضاءة
لل ص ،يستطيع الدارس أن يب

ليالته بواسطة هذا امللمح التعبريي للكشف عن

املالمح الرئيسية للتجربة الشعورية و اولة فك رموزها" .2
يقول أمل دنقل :
ستبقى الس ابل ...
وتبقى البالبل.
تغرد في أرض ا..في وداعه..
ّ
ويكتب كل الصغار بصدق وطاعه:
(ستبقى الق ابل..
 - 1وليد م ري ،نص اهلوية قراءة يف شعر مود درويش ،ص.13
 2جعفر عبد الكرمي راضي ،تكرار الرتاكم وتكرار التالشي –ظاهرة أسلوبية –مهرجان املربد الشعري الرابع  ،1999.دائرة
الشؤون الثقافية العامة ،بغداد،ص (.10-9ليات الشعرية ع د درويش ص).206
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وتبقى الرسائل..
نبلغها أهل ا..في بريد اإلذاعه) .1
إن البقاء الذي أراد الشاعر إثباته هو البقاء الوجودي األز  ،فهو إ اح م ه
على املع السائد يف فكر ووجدانه ،وقد شرع يف اولة برهاهنا فاعتمد على الفعل
املضارع (تبقى) الدال على االستمرارية ،حيث أتبعه يف كل عبارة من العبارات السابقة
مع آخر مجع فيه بني ث ائية البؤس واألمل ،التفاؤل واليأس ،فاملؤكد أن أمل دنقل أبرز
مالمح هذا البقاء من خالل الت بيه والتشويق و سيد مالمح رئيسية هلذا البقاء
املقصود.
فا ملة الشعرية األو تعرب صراحة عن بقاء الس ابل ال هي رمز ا ياة
واألمن ،مث أراد تأكيد هذا املع ببقاء البالبل ال تضيف هبجة وفرحا للمكان
بتغريدها يف أرض ا ،مث ذكر كلمة (يف وداعه) كتدرج م ه لذكر التمزق ا اصل ،الذي
رب الكائ ات على ترك الوطن وتشتت األها فالتصريح بالوداع هو صورة للتمزق
بني ما يريد من مع البقاء والتشبث باألرض وحتمية الرتك واالنفصال ال هلا
أسباهبا ،مث هو يرسم حركة الصغار وكتاباهتم املوصوفة بالصدق والطاعة (ستبقى
الق ابل) فبعدما أعطى صورة مشرقة للحياة ها هو يستدعي صورة وحركة الدمار
املتمثل يف الق ابل ال ال ترتك شجرا وال بشرا ،لكن الوسيلة الوحيدة للتواصل بني
هؤالء الصغار وأهاليهم هي الرسائل ويبدو أنه أطلق عليها صفة البقاء كمحاولة م ه
لتجاوز الشعور باألمل واملرارة وا الة ال فسية املتأزمة بسبب ا رب والعدوان وترك ق اة
 1أمل دنقل ،االعمال الكاملة .ص.208
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تواصل بني األسر عن طريق اإلذاعة ،أو عن طريق اشرتاكهم يف حب الوطن والتمسك
به فالبعد عن الوطن هو موت قبل املوت وا ياة مستحيلة يف غري الوطن ،أو أنه أراد
املوت حقيقة وأراد من (بريد اإلذاعة) األحالم والرؤى ،وكل هذا يعرب عن داخله
املشحون بالفراق واألسى على أوضاع األرض .
يقول أمل دنقل :
" أموت في الفراش ..مثلما يموت البعير "
أموت .وال فير
يدق في دمشق..
أموت في الشارع :في العطور واألزياء
أموت واألعداء ..
تدوس وجه الحق
" وما بجسمي موضع إال وفيه طع ة برمح"
..إال وفيه جرح ..
إذن
" فال نامت أعين الجب اء ".1

 - 1أمل دنقل  ،االعمال الكاملة ،ص .249
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جاوز الظاملون املدى وداسوا على ا ق وأصبح املوت يتوالد ويتكاثر وي زل على
األمة العربية ،فالشاعر يرى أن املوت اصطبغ بألوان ا ياة العربية ،وجاء تكرار كلمة

"أموت" يف تراكيب ال ص السابق متقاطعة مع تكرار هاجس الرتدي يف الف اء العقدي
والقومي الذي مل يدخر له األعداء جهدا وال تأخريا يف صبه على العرب ،وي كر هذا
املوت املسافة اإلنسانية حني ع له الرقاب مطأطئة ،دوها ا زي والعار ،مث يعيد

صياغة الكلمة بشكل طيفي ،وكأهنا صوت ثاين في ثورة "وما بجسمي موضع إال

وفيه طع ة برمح" وليسوا بغري الفداء يبون صوتاً هلذا املوت؛ ألنه صدى

هلمم

الشباب وتقوية عقيدهتم وأخالقهم ،ومتكني عزة ال فس من قلوهبم؛ بغية اإلخالص من
العبودية  ،وعدم الشح ببذل الدماء واملهج يف سبيل العز.

التكرار ع د محمود درويش:
د أن مود درويش وفق يف استخدام التكرار استخداما مفارقا للمألوف،
فالب ية التكرارية ع د تشكل نظاما خاصا داخل كيان القصيدة ،إنه نظام قائم على
أسس نا ة من صميم التجربة ومستوى عمقها وثرائها ،وقدرهتا على اختيار الشكل
امل اسب الذي يوفر لب ية التكرار أكرب فرصة ممك ة لتحقيق التأثري ،من خالل فعاليته
ال تتجاوز حدود اإلمكانات ال حوية واللغوية ،لتصبح أداة موسيقية داللية يف آن
معا. 1
والبحر أبيض
1

مد صابر عبيد ،من م شورات ا اد الكتاب العرب،ص .123
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والسماء
وقصيدتي بيضاء
والتمساح أبيض
والهواء
وفكرتي بيضاء
كلب البحر أبيض
كل شيء أبيض
بيضاء دهشت ا
بيضاء ليلت ا
وخطوت ا
وهذا الكون أبيض
أصدقائي
والمالئكة الصغار
وصورة األعداء
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أبيض ،وكل شيء صورة بيضاء .هذا البحر .ملء البحر،
أبيض.1..
يف هذا املقطع يتكرر اللون األبيض بشكل واضح ،فجعل األبيض صفة لكل
موجود يط بالشاعر ،لكن امللفت لل ظر هو إطالق اللون األبيض على التمساح ؛
فالتمساح معروف انبه العدائي فكان األنسب وصفه بالسواد الذي ميثل الظلم
والتعدي ،فالتمساح يرمز للعدو املغتصب أرض ليست موط ه حيث موط ه ال هر ال
البحر ،كذلك اليهود دخلوا موط ا ليس هلم وتصرفوا فيه مع أهله كتصرف التمساح
وما وصفه باألبيض إال من باب استدعاء نقيضه (األسود) ،حيث د يف هناية املقطع
وصف صورة األعداء بالبياض ،ورمبا ذلك من أجل تأكيد حقيقة أن هذا العدو يدعي
الرباءة والسالم والتعايش – ال هي من دالالت اللون األبيض  -وهو يف ا قيقة
ادعاء كاذب فالتمساح وإن كان أبيض اللون تبقى طبيعته العدائية ضد كل من يقرتب
م ه ووصفه األعداء بالبياض هو تذكري بلونه األسود مما ي تج ل ا مفارقة داللية نستطيع
من خالل التأمل يف كامل املقطع است تاجها.
إن الشاعر يف قصيدته جعل األبيض للبحر والسماء والقصيدة والتمساح ...اخل،
لكن ع د التأمل فيها د كل هذ األشياء هلا لوهنا ا اص ،وم ها ما ال لون له ألنه
غري سوس (مع ويات)كالفكرة والدهشة ،وواقع األمر يكشف أن القصيدة كتبت
عن ظة انكسار للمقاومة ،هذا االنكسار ولّد ظة حزن أراد وصفها ،فا زن يعقبه
 - 1مود درويش ،مديح الظل العا .379 ،
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درويش
اليأس الذي أحاط بالشاعر فوقه و ته ومن حوله وح داخل شعور وعقله ،مث رآ يف
أعدائه ،فاألبيض يشري يف ثقافات متعددة إ التفاؤل وكل ما به ال فس من ا ري
وا مال ،لكن ه ا دال على الدمار واهلزمية ومن مث الق وط الذي جعل الشاعر يرى كل
شيء أسود ،فاألبيض ه ا يستحضر نقيضه األسود و يل على حقيقته ،إن الث ائية ه ا
مب ية على التضاد وهذا ما يسميه البعض ب(تكرار الت اقض) "والظاهر أن الكون وما
فيه يف عيون الشاعر أبيض وواقع األمر أن الكون يف عيونه أسود ،فال تبدو من خالل
البحر الذي سيبحرون فيه ،أو من خالل السماء أي بارقة أمل فاللون األبيض
يستحضر نقيضه ويأخذ داللته "

1

يقول درويش :
فلسطي ية العي ين والوشم
فلسطي ية االسم
فلسطي ية األحالم والهم
فلسطي ية الم ديل والقدمين والجسم
فلسطي ية الكلمات والصمت
فلسطي ية الصوت
 1عاشور فهد ناصر ،التكرار يف شعر مود درويش ،املؤسسة العربية للدراسات وال شر ،بريوت2004،م ،ص.81
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فلسطي ية الميالد والموت.1
الشاعر أراد من تكرار الالزمة الشعرية ال أتت ثابتة م تظمة مستهال هبا بداية
كل مجلة إحداث مشاركة أبدية بني الوطن وكل ما ي تمي إليه من صفات ،هذا تأكيد
لرؤية الشاعر املتضم ة أبدية الوجود ،فإضافة الصفة (اهلوية) لكل شيء ح امل ديل
وا لم واهلم...اخل ،هو تكثيف للمع وتوضيح للفكرة واستدراج املتلقي العريب إ
الدفاع عن فلسطني وأهلها من خالل تأنيث اللفظة(فلسطي ية) ألن العريب معروف
بالدفاع عن الشرف ففلسطني عربية ح زوال الدنيا وهو ما ختم به املقطع السابق .
فالتكرار يف ال ص سد "بوصفه أداة أسلوبية وظيفة داللية مهمة ،وت حصر هذ
الوظيفة يف اإل اح املباشر على اهلوية ،وتأكيد بعدها املتصل باألرض والشاعر يؤكد
انتماء كل من الع صر ا سي والع صر املع وي ،إ ج سية الذات ،بل يدخل هذين
الع صرين معا يف دائرة (املشرتك ) ،من خالل (التداعي) أو (التدومي) أو (التكثري
الصويت)" .2
"الب ية يف قصائد مود درويش تعتمد على املغايرة والتجديد يف توظيف األلفاظ
والرتاكيب ال يبتغي هبا إعادة إنتاج للمعاين واألفكار األكثر إ احا وحضورا يف
وجدانه ،ذلك ألن "اإل اح على لفظة أو عبارة أو مجلة يف ال ص ،يشد االنتبا إ
أمهية هذا اإل اح يف نفس الشاعر ،مبع آخر إن تكرار ألفاظ صوصة إضاءة
 1مود درويش ،عاشق من فلسطني ص.65
 - 2وليد م ري ،نص اهلوية قراءة يف شعر مود درويش ،ص.13
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لل ص ،يستطيع الدارس أن يب

ليالته بواسطة هذا امللمح التعبريي للكشف عن

1
املالمح الرئيسية للتجربة الشعورية و اولة فك رموزها"  ،ويبقى ال ص الشعري ناقصاً

صي الرتكيبية.
من دون تفعيلها وتشغيلها يف مجيع مراحل التكوين ال ّ

 - 1جعفر عبد الكرمي راضي ،تكرار الرتاكم وتكرار التالشي –ظاهرة أسلوبية –( مقال) مهرجان املربد الشعري الرابع
 ،1999.دائرة الشؤون الثقافية العامة ،بغداد،ص.10-9
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االنزياح الداللي في الشعر:
إن كان الشعر هو "الكالم املتميز بقدرته على االنزياح ،والتفرد وخلق حالة من
التوتر 1"...فهذا يع فرادته

الشعري ذاك االستعمال اللغوي الذي عله يقفز ولخلق انفعاال

وتوترا لختلف عن الكالم املعهود ،لكن إن ما تتيحه اللغة من إمكانات استبدالية وقدرة توزيعية
يدل على أن الشعر هو أمسى ما يعرب عن انتهاك اللغة وا رافها عن ال مط املألوف ،2ففكرة
اال راف ال تعد خرقا م ظما لشفرة اللغة فقط بل تعترب

حقيقة األمر الوجه املعكوس لعملية

أساسية أخرى ،إذ إن الشعر ال يدمر اللغة العادية إال كي يعيد ب اءها على مستوى أعلى
فعقب فك الب ية الذي يقوم به الشكل البالغي ،دث عملية إعادة بِ ية أخرى

نظام

جديد 3هذا الب اء الذي ميس بالدرجة األو الكلمة وداللتها ومن مث تركيبها مع غريها
السياق الذي ترد فيه.
إن أبرز ما ميس املادة اللغوية من انزياح هو ما كان متعلقا باللفظ واملع  ،وهو ما مسا
جون كوهن بـ " االنزياح االستبدا " ،4فالشاعر "ال يستخدم اللفظ املعتاد بداللته احملددة ال
نتعلمها  ،أو ال يستخدم اللفظ بداللته ال نقصدها حني نستخدمه

حيات ا اليومية ،مث إنه

ال يفسر ل ا األشياء تفسريا م طقيا يقبله العقل ،ومن مث فإن ا نصف الشاعر بأنه غامض
وا قيقة أن ا ال كم عليه هذا ا كم إال ألن ا م طقيون ،وألن ا اعتدنا أن نتعامل باللغة

 -1إبراهيم عبد اهلل عبد ا واد ،اال اهات األسلوبية
 ،1997ص.102

ال قد العر ا ديث ،وزارة الثقافة ،عمان ،األردن .ط، 1

- Kamal Abo Deeb, al-jurjani’s theory of poetic imagery, aris and phillips LTD

2

Warminister,Wilts 1979, p 11.

 - 3صالح فضل  ،بالغة ا طاب وعلم ال ص ،سلسلة عامل املعرفة ،العدد  ،164الكويت ،اجمللس الوط للثقافة
والف ون واآلداب ،1992 ،ص .58
 - 4جون كوهن  ،ب ية اللغة الشعرية  ،ص 205.
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وضوح" 1فهذا ا روج بداللة األلفاظ عن املعتاد هو الفارق بني لغة الشعر ولغة ال ثر  ،فانزياح
داللة اللفظ هو خاصية مميزة للغة الشعر فمن غري املقبول مطالبة الشاعر بالوضوح والشرح
وإال سقطت عن القصيدة مجاليتها  ،وبالتا يفقد القارئ لذة تذوق الشعر .
نسق يتسم بالتفرد والتميـز،

إن الـشاعر وأث اء تألـيفه لكلماته الشــعرية ورصفها يضعها

فمادة الشعر األولية هي اللغة ال تتجسد من خالل رؤيا الشاعر للوجود ،والقدرة اإلبداعية
للشاعر تربز

نسجه هلذ الكلمات حيث يقدمها

صورة داللية ثرية مت وعة تتميز

با رافها عن املع الظاهر إ دالالت غري متوقعة مما يستدعي حضور املتعة واإلثارة ،إنه خلق
للغة ذات طاقة شعرية ،مركزة ومكثفة تكون موحية هلا فعالية

السياق الذي تأيت فيه،

وبالتا تصبح هي فضاء الشاعر الذي يَعرب من خالله إ أفق اإلبداع ،فال ص الشعري يعتمد
كليا على مبدأ االنزياح ومما يثبت ضرورة حضور أنه ال ي حصر

يرافق ال ص الشعري "مما يؤكد أمهية اإلنزياح أنه ال ي حصر

نوع أو جزء بل هو شامل

جزء أو اث ني من أجزاء ال ص،

وإمنا له أن يشمل أجزاء كثيفة مت وعة متعددة  2"...وهذا يدل على أن االنزياح يالزم ألفاظ
ال ص الشعري وتراكيبه ودالالته وإيقاعه ...ا .
يأيت الشاعر ليغمر قصيدته بكل ما أتاحته له قدرته اإلبداعية ،حيث يأخذ املفردات
ويوظفها داخل السياق الشعري ليكسبها دالالت جديدة تتجاوز معانيها املتبادرة للذهن،
وبالتا تصري مركز إشعاع وطاقة إ اء ألهنا تعدت حدودها اللغوية ،ومن مث فإهنا متكن للقارئ
تأمل شيء آخر وراء ال ص إنه يتجاوز الظاهر ويتجاوز املفهوم املتبادر األو  ،يتجاوز كل ما
له عالقة بإبعاد دور املتلقي

تأويل ال ص ،يتجاوز انغالق ال ص.

 - 1عز الدين إمساعيل ،الشعر العر املعاصر ،قضايا وظواهر الف ية واملع وية ،دار الكاتب العر للطباعة وال شر،
القاهرة ،1967 ،ص .192
 - 2أمحد مد ويس ،االنزياح من م ظور الدراسات األسلوبية املؤسسة ا امعية للدراسات وال شر والتوزيع ،بريوت
(لب ان) ط ،2005 ،1ص111
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 -1التجاوز الداللي :
ت اول ال قاد مفهوم التجاوز الدال وأكدوا قيمته
والشعرية خاصة ذلك أن التجاوز يع الرتك والتخلي
للم طق العادي ،ويشكل

ال صوص األدبية ا ديثة عامة

مفهومه العام " ...إنه مفهوم م اقض

الوقت نفسه م طق الشعر ،ولذلك فقد أكد الشعراء ـ عربا

وأجانب ـ على أن هدم العالقات الواقعية هو روح الشعر ووظيفته ،1"...ولعل تراسل الدالالت
واألشياء وانصهار العالقات الب يوية العضوية

بوتقة التجربة الكلية ال تتمدد كل جانب

ت فتح على زخم مع وي وشعوري غري متوقع؛ بتكثيف الرموز املشحونة بدالالت سياقية
(عالئقية) مبتكرة يصعب فكها والتواصل معها خارج م طقها؛ ألن "الشاعر ال يكتفي بالرتكيز
على الدالالت املعجمية أو املفاهيم الظاهرية أو العالقات االعتيادية للكلمات والسياق بل ال
يكتفي باملفاهيم المجازية أو الوجدانية الظاهرة فحسب إمنا يستخدم موهبته وقدراته ا اصة
اإلضاءة والكشف عن العالقات والدالالت للكلمة أوالسياق على كل املستويات الظاهرية أو
أبعادا نفسية وروحية تعمق من أثرها وتفتح أبواب الدالالت على
الداخلية يث يضفى عليها ً

مصراعيها" ،2هذا امل طق الذي يصدر عن الذات كرؤيا ريدية وعن الواقع ا يا الذي مع
ما ال تمع ويقرن ما ال يقرتن وفق كمياء اللغة ال تفجر الدالالت املكبوتة

قلب اللغة

الشعرية.
لقد أشار نزار قباين إ كون الكالم العادي الذي يكون ضمن املعتاد يفارق الشعر "كل
ما يدخل

نطاق املألوف والعادة ليس شعرا" 3فبما أن كسر منطية اللغة يشكل أهم مرتكز

ا طاب الشعري ،خاصة

الشعر ا ديث واملعاصر و الوقت نفسه هو ميثل روح الش ـ ـ ــعر

 -1عبد اهلل العشي ،أسئلة الشعرية ،ص.119
 - 2أمحد مد املعتوق ا صيلة اللغوية سلسلة عامل املعرفة  ،العدد  ،212المجلس الوط للثقافة والف ون واآلداب
الكويت ،1997 ،ص.132
 - 3ي الدين صبحي ،نزار قباين مطارحات فن القول ،اورات ،دمشق  ،1978ص. 109
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وذلك ألنه دائم التغري والتجديد روحه وعماد فهو م طق الشعر األول إذ الذي يستحيل
القبض عليه وذلك النعدام ضبطه بقوانني ،يقول مد ب يس "إذا كان الكالم املالوف تابعا
للقوانني العامة...،فان الشعر لخرتق هذ القوانني ،ولخرج عليها مؤسسا لقوانني خاصة "،1
فهذا ا رق امل ظم يضع أُسسا جديدة لإلبداع وبالتا فإنه ميارس التأجيل الدائم ،ومن خالله
ي بع انفتاح واختالف الداللة انه مب لكن ليس مغلق وال متمركز بل هو ال هنائي وال يب
على ا قيقة ،2فهو دائم ا ركة للوصول للمقصود ،و مل

طياته ال هنائية الداللة وما يوجد

ث ايا يوجب على القارئ البحث عن األفق املتوقع الذي غالبا ما يصطدم يبة يكون
املسؤول االول ع ها هو الداللة املتجاوزة ال

سدها لغته.

أ -التجاوز وتراسل الدالالت ع د أمل دنقل:
إذا أقررنا بأن اللغة الشعرية بصفتها خرقاً أو تغيرياً رداً

ب ية اللغة االعتيادية ،إ

فهمها بوصفها داللة ماهوية جديدة يتكون عاَملها من الكيفيات واألساليب الوجودية ال مت
اختيارها حدسياً أث اء املمارسة اآلنية املتفاعلةً مع نشاط املخيلة؛ فهي صلة التفاعل ا د
القائم بني ع اصر الصراع والتوتر اللغوي والفكري من جهة ،والتماهي الف ا ما من جهة
ثانية ،وبال ظر إ داللة التجاوز احملايثة ألنطولوجيا الفضاء التصويري الذي يتمفصل

عاَمل

اجملاز الشعري املركب والبسيط.
يشكل التجاوز الدال ع د أمل دنقل أفقا ف يا مجاليا م بسطا

فجوة االلتباس

اللغوي ،وهذ الفجوة تعد انفتاحا و مباعدة واختالفا ،ذات أوجه متعددة ،تساهم حركيتها
املرا ِوغة أمناطا من التخيل اجملازي ،هذ األمناط ٍ
قابل للتعيني لِتلقف دالالهتا املفتوحة بِإستمرار،

 -1مد ب يس ،حداثة السؤال ،املركز الثقا العر بريوت(لب ان)-الدار البيضاء(املغرب)،ط ،1988 ،2ص.33
 -2عدنان بن ذريل ،ال ص واألسلوبية بني ال ظرية والتطبيق ،م شورات ا اد الكتاب العرب ،د.ط ،2000،ص.18
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فجوة داللية جديدة تتمفصل بني كشف

تدفع ا من هذا الّحو متاماً إ إنزياح
لك ها َ
املدلول الوقائعي وكشف املدلول املتخيل امللتبس ،يقول أمل دنقل

قصيدة "مقتل القمر":

وت اقلوا ال بأ األليم على بريد الشمس
في كل المدي ة
(قُتل القمر )
شهدو مصلوبا تدلى رأسه فوق الشجر
نهب اللصوص قالدة الماس الثمي ة
من صدر

1

الشاعر ميارس اوزا دالليا من خالل توظيف اللغة املوحية ،فكأنه يستغل القمر كرمز
للضياء وال ور مث يضيف وحدة لغوية عل داللة الع وان غري متوقعة ،رتقة املع املألوف
"مقتل القمر" فهو يلمح إ قتل األمل وال ور الذي يضيء الليل الطويل ،وهل القمر يُقتل؟.

مث صور مشهد انتقال هذا ا رب الذي وصفه باألليم ،وشبه سرعة انتقاله بسرعة الشمس "بريد
الشمس" وأشار إ مكان انتشار

كل أجزاء املدي ة كتأكيد على أثر ا رب وأمهيته ،مث أعطى

صورة ملوت القمر مبي ا وجه استعماله الفعل املب للمجهول "قُتل" بأن من أهل املدي ة من قتله
اطبا إياهم بضمري الغائب كعتاب هلم ،بل ح سرقوا قالدته من صدر بعد موته ،فبعد
قتلهم البعد الرمزي للكوكب املتمثل

(األمل ،التفاؤل ،األنس ،ا ري )...سرقو أغلى ما ترك

على صدر من ذكريات مجيلة .

 - 1أمل دنقل ،األعمال الكاملة ،دار الشروق ،القاهرة ،مصر ،ط ،2015 ،5ص.34
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واملالحظ على دنقل أنه يستثمر كل طاقته املعرفية وخاصة الثقافية م ها ،وال ظل يستمد
م ها إبداعاته ،ورسم هبا خطوط ف ه ال مترد هبا عن الواقع الشعري وعن الواقع ا قيقي،
وميكن وصف مترد أنه قرين رؤية قومية دفعته إ اختيار رموز من الرتاث العر  ،ومن
الشخصيات التارلخية ذات الدالالت املضيئة القادرة على إثارة الشعور لتستعيد أعظم ما
املاضي من خربات لتتجاوز ما

ا اضر من ثغرات.1يقول:

ال تصالح !
فما ذنب تلك اليمام ْة
العش محترقًا ..فجأ ًة،
لترى َّ
وهي تجلس فوق الرماد؟ !
تصالح،
ال
ْ

ولو َّتوجوك بتاج اإلمارْة .
أبيك..؟
كيف تخطو على جثة ابن َ

المليك ..
وكيف تصير
َ
ِ
البهجة المستعارْة؟
أوج ِه
على ُ
صافحوك ..
كيف ت ظر في يد من
َ
الدم ..
فال تبصر َ

كف؟
في كل ْ

الخلف ..
سهما أتاني من
ْ
إن ً

ك من ِ
خلف .
ألف ْ
سوف يجيئُ َ
فالدم ـ اآلن ـ صار وساماً وشارْة
 - 1جابر عصفور،

ذكرى أمل دنقل  ،املوقع االلكرتوينwww//jehat,com/ar/amal/htm . ،

90

االنزياح الداللي في شعر أمل دنقل ومحمود درويش

الفصل الثاني
تصالح،
ال
ْ

ولو َّتوجوك بتاج اإلمارْة .

سيف
كٌ :
إن عر َش َ
زيف
كٌ :
وسي َف َ

ِ
الشرف،
لحظات
إذا لم تز ْن ـ بذؤابته ـ
ْ

الترف.1
واستطبت ْ
إن أمل دنقل يبحث إرادة التغيري ،ومن طريق لغته الشعرية حاول أن عل إبداعه ي بثق
فالرؤيا مل هاجس
من رؤيا تتأمل الواقع وتتجاوز  ،لكي تصل إ ك ه األشياء وجوهرهاّ ،
الكشف عن عامل بريء حلمي ،بعيد يتوارى زيف الوجود ووهم الواقع ،ولذلك فهي رؤيا
مستقبلية تسافر دوماً عرب ا يال وا لم إ ما وراء الظّاهر ،إ الباطن الذي يبقى نابعاً
ساحة املمكن واالحتمال،ألن "القصيدة احملدثة تستفز القارئ دالليا بطريقة طم لغتها أب ية
وعيه التقليدي من ناحية وتعبري من ناحية أخرى على إنتاج داللة لن يصل إليها إال بعد أن
مع الشظايا املتكسرة لدوال القصيدة ويصل

الوقت نفسه بني سلسلة إشاراهتا املتعددة إ

ع اصر متباعدة" 2فإن األبيات ال وقع اختيارنا هلا هي من الوحدة الرابعة من قصيدة
(التصالح) ،إذ يبني فيها الشاعر األيدي امللطخة بالدم وقد صافحها عدوها مغضياً عي يه عن
الدم الذي يربق بني األصابع ال تصافحه ،نالحظ
يضفي توهجا

اوزا دالليا

الرتكيب اللفظي ،الذي

السياق الذي ورد فيه ،مشكال ب داللية متشظية.

 - 1أمل دنقل ،األعمال الكاملة ،ص .333 ،332
 - 2جابر عصفور ،مع ا داثة الشعر املعاصر لة فصول المجلد الرابع ،اهليئة العامة للكتاب ،القاهرة يوليو/
أغسطس /سبتمرب  ،1984ص.47
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من داللة التجاوز الكام ة

رسالة الشاعر وال استفادها من قصة الزير سامل وأخيه

كليب رمز اجملد العر القتيل ،أو لألرض العربية السليبة ،ال تريد أن تعود للحياة مرة أخرى،
وال نرى سبيالً لعودهتا إال بالدم ..وبالدم وحد  ،ومن يقرأ القصيدتني بتمعن د بي هما رابطة
صلة وثيقة ،وكما هو معلوم أن القصيدة (ال تصالح) مكونة من عشر وحدات متوالية ،بعدد
وصايا كليب ألخيه الزير ،وهي وصايا ذات نربة حادة ،جديرة مبلك فارس مغدور ،ألخ فارس
يعرف مع كالم امللوك .حيث تبدأ كل وحدة من الوحدات العشر بال ال اهية ،يليها فعل أمر
مضمر ،أشد حضوراً غيابه من حضور .
يأمر برفض الذهب مث اً للشرف ،ويأمر برفض قبول التطبيع ومعاونة اآلخر ألن فيه شبهة
املساواة .مث يدعو للتأمل وتذكر آالم اب ة أخيه اليمامة،

مواجهة دعاوى اإلنسانية الكاذبة.

مث يعود مرة أخرى لي بهه برفض التاج مث اً ثة أخيه ،مث يشجع فيه وته بشجب دعوات
االستسالم من داخل الصف إ غري ذلك من األوامر والدعوات ال نبهه إليها ،وه ا الشاعر
أمل دنقل يرسم العديد من الصور املوحية املؤثرة ،ال ت وب ع ه
كليب يكتب وصيته وميوت .وكله أمل

إيصال الرسالة ،حيث

أن ت فذ هذ الوصية ،ال يضمن ذلك إال ويل

مشاعر املوصى له إ نار مضطرمة ،ال يهدأ أوارها على تقادم الزمن .لذا ت وب الصورة عن
املصور،

البقاء أطول مدة ممك ة .يقول

قصيدة مراثي اليمامة:

صار ميراث ا فى الغرباء.
وصار سيوف العدو :سقوف م ازل ا.
نحن عباد شمس يشير بأوراقه نحو أروقه الظل
إن التويج الذى يتطاول :
يخرق هامته السقف،
92
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إن التويج يتطاول :
يسقط فى دمه المكسب!
نستقى بعد خليل األجانب  -من ماء أبارنا.
صوف حمالن ا ليس يلتف إال على مغزل الجزية
ال ار ال تتزهج ين مضارب ا
بالعيون الخفيضة نستقبل الضيف
أبكارنا ثيبات ...
وأوالدنا للفراش ..
ودرهم ا فوقها صورة الملك المغتصب
أيادي الصبايا الح ائن تضم على صدر نصف ثوب
وتبقى عيون كليب مس رة في شواشي الج ائن

1

القصيدة حققت ع صر اوزها الدال  ،فقوة انثياهلا من املغامرة الشعرية دخلت أفاق
جديد

ألقها ووهجها ،ه اك تفاعل

ظة مشوبة بالغضب ،فيها ريك وإثارة للشعور

الشفاف ،والدة واعية بدءا باستعاب الدرس جيدا من الزمن املاضي ،حني جعل كليب رمزا
للمجد العر القتيل ،أو األرض العربية السليبة ال تريد أن تعود إ ا ياة مرة أخرى .ولكن
إذا كان مشروع هذا الديوان مل يكتمل فإن ما قق م ه يكفي إلبراز حلم أمل دنقل القومي،

 - 1أمل دنقل ،األعمال الكاملة ،ص.347 ،346
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وهو حلم يتجسد

وطن عر ترفرف عليه أعالم ا رية والعدل والتقدم ،ويستعيد فيه

املستقبل عظمة املاضي وأ اد  ،وها هو ا لم يعاود مرة أخرى ،يقول:
يجيء أخي
هل عباءته الريح ؟
هل سيفه البرق ؟
هل يتم طق فوق جواد السحاب؟
يجيء أخي !
غافال عن كتاب المواريث
عن دمى الملكي..
عن الصولجان الذى صار مقبضه العاج :
رأس الغراب !

1

التجاوز الدال ديدن أمل دنقل امناز به شعر  ،الذي ميثل نقلة نوعية

التحديث الف

الشعري ،ذلك التحديث الذي يأ السكون والركود "شعر أمل هو خروج كذلك عما هو
سائد وثورة عليه ،ولكن دون قطيعة مطلقة ،مع امكانية التواصل املباشر مع ال اس وهبذا فهو
يعرب عن ديد و ديث

الشعر" ،2فمقطوعته يغلب عليها طابع املغايرة

الرؤيا الشعرية

فكشف عن نسق عالئقي دياليك بني توجهه الف وطموحاته الواقعية اهلاربة ،ال ما برح
 - 1أمل دنقل ،األعمال الكاملة ،ص.353 ،352
 - 2أمني العامل ،أمل دنقل وثالث ا اهات نقدية( ،مقال) لة الشعر ،العدد  ،1990 ،59ص .28
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يتأملها ،فتستغور مطاوي شعور العميق ،البسته حلل من ا زن الشديد وا داد القامت على
حال العرب املرتدي الساقط
أخي) وهي الركن األساس

هوة ا زي والعار والتخاذل ،فإذا وقف ا على عبارة (يجيء
املع العام للقصيدة ،مث د الشاعر يستخدم انتفاضته الثورية

بصياغات تتشيأ وال دالليا غريبا( ،هل عباءته الريح ؟ هل سيفه البرق ؟ غافال عن كتاب
المواريث ( ..كان يعرفه القلب !) )..وكأن الشاعر ميارس إسقاطات الرفض والتغاير من
العمق د غري ذلك .ويقول فيها أيضا:

باب املداه ة ا طابية املستسلمة للموقف لكن
يجيء أخي

(كان يعرفه القلب !)
أقذف تفاحة
يتصدى لها وهو يطح ها بالركاب
( هي الخطأ البشري الذي حرم ال فس فردوسها
األول المستطاب)
شاعرنا اول تثوير ذهن املتلقي ،يدعو للتأمل
ا وع ،يريد أن يفتح أماله وأحالمه

1

مستقبله ،يريد م ه التخلص من

فردوس حياته ألن ا ب وا رية ستالقيه ،وما يالحظ

عن ف يات أمل دنقل أنه وضع مدلوالت متثل عائقا لغويا أمام عميلة التوصيل املؤلوفة ،فهو
دائما له حيله ا اصة املرهقة ،ال تبعث القلق ،لكن هذ ا صيصة لختفي خلفها وجود
وسياسته

القول الشعري .يقول أمل دنقل

قصيدة (العراف األعمى):

قولي من أين؟
 - 1أمل دنقل ،األعمال الكاملة ،ص.353 ،352
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الصمت شظايا
والكلمات بال عي ين
....

...

...

لمل ي الليل ..وأدخل ي السرداب
قدماي نسيتهما ع د األعتاب
ويداي تركتهما فوق األبواب

1

كان أمل دنقل يقوم بتمزيق نظام اللغة املأنوس و طيم ب ياته ،وميارس عليه ع فا مقصودا،
ليجعل القارئ يتفاجأ هبذا االستعمال ،يفرغ الدوال من مدلوالهتا املعجمية ،ويؤجل دالالهتا
املتوقعة ،وكأن املعاين عائمة

أفق ال ص ،ظالهلا ترتفع عن ال سق املفهومي الساكن ،فهي

كي ونتها تتوزعها اإل ائية والظ ية ،ترتاءى أو هذ الظالل من خالل الصمت املتكسر
شظايا ،والكلمات املشخصة كأهنا إنسان ،مث مللمة الليل للشاعر ،هذا كله ص يع التجاوز
الدال ال ابع من ا دس وهر الفكرة املشار إليها

خلد الشاعر ،إذ بزغت هذ الفكرة

م اوئة للظروف القاسية القاهرة ال حكمت بإعدام وتعذيب العر وإخضاعه ل واميس القوة
العدائية املفروض من خارج إرادته.
و قصيدته «كلمات سبارتكوس االخيرة» يرى أمل دنقل عودة "سبارتكوس" 2الثائر
وجه العبودية بكافة أص افها وأنواعها ،وكون الع وان قد أحال إ إشارة وجودية آلخر
 - 1أمل دنقل ،األعمال الكاملة ،ص432
 « " - 2سبارتاكوس » عبد ثائر ثار فی وجه القيصر الظامل ،ورفض ا ضوع له ،مع معرفته املسبقة بعدمية ثورته ،وأهنا
كوم عليها بالفشل ،فهو أحد العبيد املصارعني ،وكان الرومان قد أنشأوا مدرسة فی« كيوا » للمصارعني ،رجاهلا من
األرقّاء ،تدربوا فيها علی صراع ا يوانات ،أو صراع بعضهم بعضاً فی حلبات خاصة وقد ح فی اهلرب مثانية وسبعون
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كلمات سبارتكوس ،فأن ا أمام وصية ثورية متثلها املفردة (سبارتكوس) إشارة إ حوادث
تارلخية لثورة املظلومني وا ياع ،أكثر من مدلوهلا املرتبط باسم شخصية ددة ،وهي ه ا
تستحضر الرمز الثوري املقاوم واملدافع إ آخر رمق من أجل قضيته ،ويشكل الرمز الثائر
والضحية

صورة الشهيد ،واملوقف ه ا

املوت من أجل القضية ،يرتبط بداللة الكلمات

مبفهومها احملدد ب اء ومع  ،هذا الرمز التارلخي األج يب استلهمه شاعرنا واستأنس به وا د معه
" ح أمل دنقل

أن يتحد معه ويتحدث بصوته نتيجة لتوافر األبعاد اإلنسانية الكبرية

شخص الثائر سبارتاكوس ،ال القت هوی

نفس الشاعر وملست أعماقه" ،1الشاعر

يتقمص صوت سبارتاكوس و ربته ترميزاً شامالً فيبدأ بتحقيق وحدة القصيدة العضوية بأفضل
ما يكون متماهياً مع فكرة ال اقم علی طغيان السادة والثائر من أجل تصحيح األوضاع
ا اطئة .والقصيدة مطولة يقول أمل دنقل

مقطعها الثاين:

( مزج ثان ) :
معلّق أنا على مشانق الصباح
و جبهتي – بالموت – مح يّة
ألنّ ي لم أح ها  ..حيّه !
عبداً ،وتسلحوا ،واحتلوا أحد سفوح بركان « فيزوف » واختاروا هلم قائداً هو« سبارتاكوس » يقال فيه « :مل يكن رجالً
شهماً شجاعاً وحسب ،بل كان إلی ذلك يفوق الوضع الذی كان فيه ،ذكاء العقل ودماثة األخالق .وأصدر هذا
القائد نداءً إلی األرقّاء إيطاليا ،يدعوهم إلی القوة ،وسرعان ما التف حوله سبعون ألفاً ،ليس فيهم إال من هو متعطش
للحرية واالنتقام ،فزحف علی روما ،ومل يكن لخفی عليه أنه يقاتل إمرباطورية بأكملها ،وأيقن سبارتاكوس أن ال أمل له
االنتصار علی هذ ا يوش ا رارة ،التی أعدهتا روما فانقض علی جيش« كراسس » وهو القائد الروماين القدير ،الذی
بعث ملالقاة سبارتاكوس ،وألقی ب فسه وسط ا يش ،مرحباً باملوت املعمة".
ي ظر مصطفی عبادي ،اضرات التاريخ الروماين،مكتبة كريدية إخوان ،بريوت ،دط ،دت ،ص.90 ،89
 - 1أمحد الدوسري ،أمل دنقل شاعر علی خطوط ال ار ،املؤسسة العربية للدراسات وال شر ،بريوت ،ط ،2004 ،2ص
132
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... ...

يا اخوتي الذين يعبرون في الميدان مطرقين
م حدرين في نهاية المساء
في شارع اإلسك در األكبر :
إلي
ال تخجلوا ..و لترفعوا عيونكم ّ
ألنّكم معلقون جانبي  ..على مشانق القيصر
إلي
فلترفعوا عيونكم ّ
لربّما  ..إذا التقت عيونكم بالموت في عي ّي
مر !
يبتسم الف اء داخلي  ..ألنّكم رفعتم رأسكم ّ ..
الصخر
" سيزيف " لم تعد على أكتافه ّ
الرقيق
يحملها الذين يولدون في مخادع ّ
و البحر  ..كالصحراء  ..ال يروى العطش
أل ّن من يقول " ال " ال يرتوي إالّ من الدموع !
 ..فلترفعوا عيونكم للثائر المش وق
فسوف ت تهون مثله  ..غدا
و قبّلوا زوجاتكم  ..ه ا  ..على قارعة الطريق
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فسوف ت تهون ها ه ا  ..غدا
مر ..
فاالنح اء ّ

1

لقد مضى "دنقل" إ ال هاية

اإل اح على ضرورة استبدال األق عة القومية باألق عة

األج بية ،ووضع التاريخ القومي موضع الصدارة

عالقات اإلشارة والتضمني ،مهما اختلفت

جوانبه :الدي ية والسياسية واالجتماعية واألدبية ،2فإن أمل دنقل

املقطع األول يصور مشهد

زعيم الثوار  spartacusمصلوبا وهي بؤرة اللحظات املؤثرة

ال ص إ جانب نصب

ا ذوع مشانق ،حيث مل يستطع أتباعه من العبيد رفع رؤوسهم لريو مصلوبا بعدما رأ على
محل السالح

وجه سادات اجملتمع الروماين وعلى رأسهم القيصر ،وشاعرنا لختصر

شخص سبارتاكوس مفاهيم ا رية وا ياة واألمل ،فيوجه نداء إ أب اء قومه ،والذين يعتربهم
إخوة له كم انتمائهم إ صفه؛ صف م ح الرؤوس (العبيد) املقهورين ،وذلك وسط ميدان
ساحة من يتحكم

مصريهم مجيعا  ،ي اديهم ليوجه إليهم دعوته األخرية كي يرفعوا هاماهتم
التحرر ،ح يواجهوا املصري بشجاعة وكرامة،

ويفخروا بكوهنم ميثلون فريقهم؛ صف الراغبني

ويستشهد بتجربة (سيزيف) الذي كان شخصا صلبا ع يدا

مواجهة القدر؛ قدر العذابات

ال كانت مقرتنة مل الصخرة إ قمة ا بل كما رب األسطورة بذلك .
جعل من قصة سبارتاكوس بؤرة مركزية ملبدأ الثورة والتمرد والرفض والتغاير 3هلذا الواقع الذي
يسعى للخالص م ه ،فال يع يه املاضي املؤمل وال ا اضر الرجعي وإمنا يبحث عن زمن جديد
قق فيه ذاته لذلك بدأت دوائر الزمن ع د من هنايتها (فسوف ت تهون ها ه ا  ..غدا ،
 - 1أمل دنقل ،األعمال الكاملة ،ص ص.84-83
 - 2عصفور جابر ،من أق عة أمل دنقل ،سفر أمل دنقل ،اهليئة املصرية العامة للكتاب ،د.ط ،1999،ص.337
 - 3فتحي مد رفيق يوسف أبو مراد ،شعر أمل دنقل دراسة أسلوبية ،عامل الكتب ا ديث ،األردن ،دط،2003 ،
ص .131
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مر  )..لتعلو
فاالنح اء ّ

آخر أنفاسه وت طلق دون قيود وال حدود وهو بذلك يعكس ذاته

ال تسعى لالنفالت والتحرر من قيود التبعية القاسية وقيود اجملتمع الزائفة ،وإ اد طريقة مثلى
يعيش هبا إنسانيته

عامل الالهناية فيخفف بذلك من حدة الصراع والتشاؤم الذي يعلو أفكار

أحياناً ألن حتميا (اال اء مر) .وما يالحظ على شاعرنا أنه يتجاوز املعطى الدال الرتاثي
وي فلت من إسار  ،مث يستكني له مرة أخرى كانطالقة شعرية جديدة تعرب عن ما

خلد

من أفكار مرتاكمة متبعثرة على مساحات وجود الفعلي والواقعي.
إذا استقرأنا ع وان القصيد د يشي مبراوغة ف ية مجالية على مستوى املب مثلما يربهن
عن فكرة عظيمة ا لل لخاطب ا هبا الشاعر ،وأول ما يالحظ فإن لفظة (كلمات) أتت لتدل
على مع

ازي يتجاوز داللة املفردات املت اثرة بشكل غري ذي سياق ؛ بل هلا داللة أعمق

وأدق ملا يتعلق السياق بصفة اإلخبار (األخرية) وخصوصا إذا ارتبط املوقف بكلمات أخرية
إلنسان  /شخص سبارتاكوس .وهي الداللة ال تضع ا أمام شبه (وصية) يرتكها هذا اإلنسان
الذي أشرف على ال هاية/املوت ،ويتأكد ل ا مدلول الوصية من خالل صلب القصيدة و ديدا
السطرين الشعريني الثامن والتاسع:
يا إخوتي الذين يعبرون في الميدان مطرقين /م حدرين في نهاية المساء
إلي
في شارع اإلسك در األكبر / :ال تخجلوا  ..ولترفعوا عيونكم ّ
تظهر عالقة اال اء واضحة مع القطيع "مطرقني ،م حدرين ،لرتفعوا عيونكم ،ال
جلوا" ،ورغم تكرار املشانق ه ا لك ها مل ترتبط بالصباحات بل توثقت عالقتها

املساء،

والفارق بني مشانق الصباح ،ال ي صبها القيصر للثوار ،وبني مشانق القيصر ال يضعها
للعبيد ،الذين ميوتون دفاعا عن عرشه وإثباتا لعبوديتهم ،هو الفارق

املوت بني اإلشراق

الصباحي واألفول الليلي .وتبقى عالقة ا بني والرقبة قائمة ،فالرقبة الذليلة شى ح أن ت ظر
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إ املصلوب من أجل الصباح ،ونرى أن الكلمات تعرب عن حالة االنصياع واالنصهار إ حد
االستجداء ،وهي أي (الكلمات) صورة مقلوبة ،هتز دواخل املخاطبني وتست هض مهمهم
يل حالة االنبعاث بعد املوت ،فهو ميدهم

وتستمطر وعيهم املغيب ،وهي صورة أقرب إ

بوعيه وي تظر صحوهتم ويقظتهم ،ولكن بسخرية مرة (كوميديا سوداء) ،فكل ما يطلقه
(سبارتاكوس) من اعرتاف وإذعان ،يتحول إ ضد وبدرجة مضاعفة ،1و قوله فلترفعوا
الي  /لربما  ..اذا التقت عيونكم بالموت في عي ّي /يبتسم الف اء داخلي ..
عيونكم ّ
مرة!
ألنكم رفعتم راسكم ّ ..
إن داللة التجربة برفع الرأس تشري إ حقيقة أن ال ي ح ا بني ،لكن الفارق بي هما،
هو أن الرأس متحرك ممكن أن يرفع وي حدر مرة أخرى ،لكن ا بني ثابت إذا ما رفع ال ي ح
إال باملوت ،وهو ا اء ميكانيكي وليس ا اء فعليا ،وهذ الدعوة الواضحة للعبيد بان يتطلعوا
مرة إ ما سيخسرون لو كانوا أحرارا ،هي كسر لتقديس الرمز واالبتعاد عن أفعاله ،األنا ه ا
ال تطالب بأن تكون رمزا أبدا ،بقدر سعيها لتكون سلوكا ياة لو من العبودية واالستغالل،
وال سيما وهي تذكرهم بأهنم لن لخسروا شيئا ،فهذ ا ثة املصلوبة

املش قة مل ت حن ،ح

وان مت التمثيل هبا ،فاألمر ال يعدوا إال إركاعا وإخضاعا للعبيد فقط ،أما إمكانية اال اء بعد
املوت فهي مامل تكن للقيصر وال يستطع ح

يلها ،وان عبث با ثث.

يرى الشاعر أن املوت يأيت كعقوبة زائلة أمام اجملد ،كون املشانق مل تكن لألنا وحد بل
للصباح ،وما األنا الرافضة إال واحدة من هذ اإلشراقات الصباحية ،ح أن مدلول اال اء
للجبهة جاء

البيت الثاين فاقدا لإلرادة " ية" ،كما هو املوت ،لكن ال ص يل إ خلود

أهم من ا ياة ،وحياة أسوأ من املوت ،فيتحول املوت كحادث اعرتاضي وليس ك هاية
 -1املساوي عبد السالم ،البي ات الدالة
 ،1994ص .171

شعر أمل دنقل (دراسة) ،م شورات ا اد الكتاب العرب ،دمشق ،ط،1
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لسبارتاكوس أو مجيع من ميثلهم هذا الرمز الساعي للحرية ،إذا يتحول اجملد إ حياة حقيقية
ثورية أو موت اعرتاضي نابع من قتل اإلشراق وال ور ،لذا جاء املوت

ال ص ليس أصيال أو

معادال للمشانق ،فاال اء وعدمه هو املعادل ال صي الذي يقود املوقف ،مما أحال األمهية
ال اء ا بهة وليس الخت اق الرقبة وهو الفعل املؤدي
"ا بهة = اال اء" أمهية قصوى

املش قة للموت ،إذ تأخذ داللة

ال ص بني جزء من ا سد اإلنساين ،و تقر الفعل

االعرتاضي للموت "الع ق = املش قة" ،وهذ ا دلية بني جزأين من ا سد اإلنساين يل إ
مدلوالت ال ص ،فالع ق يعادل استمرار ا ياة ،بي ما ا بهة تعادل الكرامة ،ه ا يتضح الفارق
بني جذور الـ "نعم" ا انعة ،وجذور الـ "ال" األبية املمانعة.

يعد الرمز

الشعر العر املعاصر رك ا أساسيا؛ ألنه يتيح للشاعر( سيد رؤيا هو

مي حها شكالً حياً و ملموساً) 1و مستوى التخطي وكسر احملاذاة وتمكني التجربة الشعرية
فكريا ومجاليا ،د الرموز واألق عة قد غزت شعر أمل دنقل؛ إذ نالحظ مواءمته الفطرية
بني الق اع والتجربة الشعرية ونشري بالتحديد إ حسن الت اغم الفريد بني اختياراته
املختلفة للرموز وتلوين معانيه هبا ،حيث أهنا سد الرفض واملخالفة وكلها متثل التخطي
والتجاوز وق ص سر جديد
يقول أمل دنقل

بعث املع م دسا

بذور هذ الرموز.

قصيدة سفر الخروج:

(أغ ية الكعكة الحجرية)
(اإلصحاح األول)
أيها الواقِفو َن على ِ
حافة المذبح ْه
 - 1علي جعفر العالق،

حداثة ال ص الشعري ،دار الشروق ،القاهرة ،مصر ،ط ،2003 ،1ص.56
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أَش ِهروا األَسلِح ْه!

كالمسبح ْه.
القلب
ط
ط
الموت؛ وانفر َ
َسق َ
ُ
َ
ُ
شاح!
والدم
انساب فو َق ال ِو ْ
ُ
َ
أضرحةٌ،
ازل
المَ ُ
َ
أضرحةٌ،
والزنازن َ
والم َدى ..أض ِرح ْه
فارفَعوا األسلِح ْه
واتبَـعُوني!
أنا نَ َد ُم الغَ ِد والبارح ْه
وج ْم ُجم ْه،
رايتي :عظمتانُ ..
ِ
باح!
وشعاريَّ :
الص ْ

1

اتسعت دائرة التجاوز ع د أمل دنقل بكل رحابتها مع الرموز وبدأت مراوغات
األب ية الف ية املرتاكمة

التجريب واصطياد الشوارد تأكد وجودها

قصيد  ،و ولت

األق عة إ رافد غ يستقي م ه شاعرنا أفكار ومعانيه وأساليبه الشعرية ،عبء موله
الف من املذخور القومي وتوارت با جاب وجو الرموز اإلغريقية وحلت لها وجو
املت يب وزرقاء اليمامة وع رتة بن شداد وقطر ال دى ،وقد كان انكسار دائرة احملاذاة احملكمة
 - 1أمل دنقل ،األعمال الشعرية الكاملة ،ص.271-271
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ا ا التجريب التق املستمر ممدى أدى إ انفساح الرؤيا الشعرية ،وهكذا

انفك من أغالل التقليد ،ومارس حركته الف ية ا ديد ب ربات شاجية حزي ة ،فيها من
الدرامية ما عل ا نؤمن مبسريته الشعرية ال

طت املألوف ،وانتهكت سرت الصمت ،إذا

كعادته ي قل صور بدراما مسرحية مفعمة بالعطاء.
وهكذا تظل التجاوزات الداللية تشكل أنساقا ف ية الفتة

نصوص أمل دنقل ،وال

ت طوي على بؤر إ ائية ومجالية عالية القيمة ،وتبقى انزياحاته تتكاثر وترتاكم بطاقاهتا
ومواضعاهتا املختلفة ال تكسر العادة واأللف والعقل واالنتظام والتلقي.
ب -التجاوز الداللي المضاعف ع د محمود درويش:
يتم التجاوز الدال األكمل واإل از األروع ع د توظيف األنساق املختلفة ،حيث
تتحول القصيدة إ عمل متكامل بالصور واألفكار عرب تراصفها
املالزم لإلبداع سد التجاوز

وحدة القصيدة ،والتغيري

أعلى صور "إن خاصية التجاوز هي إحدى ا اصيات املركزية

للرؤية الشعرية فبدون التجاوز والتخطي ،لن يكون مثة اختالف بني الشعر وغري  ،والتجاوز هبذا
املع هو م طق الشعر فالشعر

أصله اوز ل مط التفكري والتعبري السائد إ منط آخر ققه

هذا التجاوز بفعل ما يسمى

األسلوبية باال راف

البالغة باجملاز أو ما يسمى حديثا

أوالعدول" ،1والتجاوز الدال ه ا ليس تأكيد على فرضية الت صل الكلي والقطيعة ال هائية بل
على اللقاء األرحب واألوسع مع اهلدف.
وم ه يصبح التجاوز الصيغة ا اصة للتعبري عن األفكار ،وصور الشاعر هي ال تضفي
خصوصية ا س وخصوصية االلتقاط والرتكيب والعرض عرب اختيار الشكل الف للمضمون
الشعري ا زل وذلك ألن "القصيدة ا يدة تب فيها ا مل بدقة ُ ّكمة ،وت تقي هلا العبارات
 -1عبداهلل العشي ،أسئلة الشعرية ،ص. 121
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عفوية آسرة ،و لق الكلمات فيها سياقها املالئم ،وتتفاعل فيها ع اصر التعبري تفاعالً يعمل

على إشعاع عدد غري دود من الدالالت" ،.1وم ها يكون التجاوز الشعري الذي يسرتشد به
الشاعر هادفا إلضاءة الفكرة الشعرية ا القة والدي امية للقصيدة وصوال إ التغيري الثوري
ال اجز.
إ ّن مود درويش ميتلك سحر وإهلامه الالمت اهي فقد استفز أسوار املكان والزمان
املطلقني ووصل إ نقطة قصوى يتفجر م ها مشروع املغامرة الشعرية املب ية على التجاوز
واملغايرة واالختالف والت وع ،والكثافة

االنسجام والتفكري الشعري املت امي ،يقول

ا دارية:
ك
اسم َ
هذا ُه َو ُ
ِ
قالت امرأةٌ،
وغابت في َم َم ِّر بياضها.
ْ
ك َجيِّداً!
اس َم َ
اسم َ
ك  ،فاحفظ ْ
هذا ُه َو ُ
تختلف َم َعهُ على َح ْرف
ال
ْ
ِ
ِ
وال تَـ ْعبَأْ
القبائل،
برايات
ُك ْن صديقاً السمك األُفُِق ِّي
َج ِّربْهُ مع األحياء والموتى
ود ِّربْهُ على ال ُطْق الصحيح برفقة الغرباء
َ
 - 1مد محاسة عبد اللطيف ،اللغة وب اء الشعر ،مكتبة الزهراء ،القاهرة ،ط ،1992 ،1ص.127
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ِ1

واكتُْبهُ على إحدى صخور الكهف

تعد قصيدة ا دراية حملمود درويش عجيبة
مضموهنا

هدفها،

عالقتها بالقارئ،

م احيها املختلفة،

طبيعتها

ب اها وأسلوهبا،

الوسط الف  ،فهي

طريق الزمن

صراع دائب بني احملاذاة والتجاوز ،بني متثل البعيد والقريب من املع  ،ب ا

مل األشبا

وال ظائر ال ال تتفاضل وال تتغاير ،إذ د يهتصر صور ا ياة امليخبة ،د أفياء التجربة
العاطفية السائدة

القصيدة سابغة مت اغمة ت بئ عن ا س املؤرق بني الرغبة واالحرتاق( ،هذا

تختلف َم َعهُ على َح ْرف) وكأن الشاعر ي كر أمرا عن
ك َجيِّداً! ال
ْ
اس َم َ
اسم َ
ك  ،فاحفظ ْ
ُه َو ُ
خذالن العرب لقضيته ،وموطن التجاوز املضموين جاء من طريق التلميح ،فإن كانت فلسطني
ت تمي قصرا إ املكان وا صوصية العربية ،فهو يرى أن هذا ال دي نفعا ،طاملا أن فلسطني
ا ر ة بعيون مشدوهة و العرب ،فهو يرمي إ غض الطرف عن االنتماء ،ألن العرب
اختالفهم ال يغ وال يزيد الطني إال بلة ،فالواجب على فلسطني أن فظ كرامتها ب فسها،
ويستدرك القول بأن الوجود العر ال ترجى شفاعته ،وحري بفلسطني أن تدخل املعركة
ود ِّربْهُ على ال ُطْق الصحيح برفقة الغرباء).
جبهة جديدة بأنصار جدد من الغرباء ( َ
التجاوز والتخطي ركه الصورة الشعرية

باطن ا دارية ب شاط مرّكب وحيوي ،تعمل من

خالله على جهة اإل اء الذي ميكن أن د صدى
مستور ،لكن ما يدل عليه
الضباب وتاهت

نفس املتلقي ،امل ادى مغيب ،واهلدف

هذا املضمر من الكالم صوت املرأة ال غابت بني أموا

غياهب الظالم ،أضاعت طريقها الصحيح ،وأدركها الضياع ،إهنا فلسطني

ا ر ة ،وما يالحظ أن درويش ال يكر اللغة لتخرج عن طبيعتها ،وإمنا تركها للمطلق ،فهو ال
يعرتف مبحدودية اللغة ،ومن مث فإن قابلية التجاوز وفق هذا التصور جرت فيه ا رافاته اللغوية
لتجسد رغبته

التميز والتفوق.

 - 1مود درويش ،جدارية  ،مكتبة مدبو  ،القاهرة ط2001 ،2م ،ص .07

106

االنزياح الداللي في شعر أمل دنقل ومحمود درويش

الفصل الثاني

ال شك أن التجاوز الدال لخلق عاملا جديدا عل القارئ حائرا ووضعه

حالة غري

طبيعية ،وخلق حالة من التوتر ،وتتأسس الشعرية كمصدر ص اعي ،مبع أن الطاقة املتفجرة
الكالم املتميز بقدرته على االنزياح والتفرد ،وخلق حالة من التوتر ،1ولعل االنزياح الذي ترومه
الشعرية ليس فقط ذلك الثابت

عدول األشياء عن وظائفها ا وهرية ،بل هو أيضا تلك

االنزياحات ال تشمل حركة الذات املتغرية حني تلمس أشياء العامل بأدوات الشعر ،املاحقة
مفردات الطريق العادية ،وهلذا يتموضع االنزياح بني حال

للم طق وإعاقات املستهلك

التفرد والتوتر
ّ
متباعد املعاين ،فيلجأ إ مساءلة ال ص ،هذا التوتر الذي يدفع القارئ إ ملىء الفراغ الذي
 ،و

عل املتلقي يبحث عن الداللة املفقودة

أغوار ال ص ،د كالما متشظيا

يضعه فيه ال ص بواسطة البحث عن أسلوب وطريقة وضع الكلمات وترابطها

فضاء من

العالقات الكائ ة أتاح هلذ الوحدات أن "..تفجر طاقات ال حدود هلا ،ومن مث ال جدوى من
وضع حــدود أو قيـود أو ضوابط هلذ الطــاقات ،إن املعاين تتحــرك داخل ال ــص
متباي ة تشــكل نسيــجا متــباي ا معقــدا  .2"...يقول مود درويش :
أنا ضيف على نفسي.
ستُحرج ي ضيافتها و تبهج ي فأشر َق بالكالم
وتشر َق الكلمات بالدمع العصي ،ويشرب الموتى.
مع األحياء نع اع الخلود ،وال يطيلون
الحديث عن القيامة

3

 -1ي ظر ،جون كوهن  ،ب ية اللغة الشعرية ص .133
 -2سعيد البحريي  ،علم لغة ال ص  ،مكتبة زهراء الشرق ،ط ،2007 ،1ص .17
 -3مود درويش ،الديوان األخري  ،رياض الريس للكتب وال شر،د.ط ، 2009 ،ص.33-32
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ف الحظ خروجا م ه

جرد نفسا أخرى غري نفسه ووصفها
الداللة على نفسه ح أنه ّ

بالضيف عليها ،وهو ما لخلق حالة من التضاد

املع  ،مث يصف ضيافتها له بأهنا ُ رجة وهذا

اإلحراج هل م بعه الكرم كما هي عادة املضيف فيشرق بالكالم وي شرح صدر أم شيء آخر
ُ
بالعصي ،مث قال (يشرب املوتى) وه ا يبقي ث ائية
وبالتا يصاحب الكلمات دمع وصفه
ّ
(ا ياة واملوت) فيجمع بي ها ت افر وت اقض دال كفيل بشحن القصيدة بالب يات الداللية
ال مارس من خالهلا اوزا دالليا متتد آثار إ القارئ .
تعترب األق عة الرهان الذي تعتمد عليه القصيدة إل از شعريّتها لدى مود درويش،
فالرموز واألق عة "عامل متوج كثيف بشفافيته  ،تعيش فيها وتعجز عن القبض عليها ...تقودك
سدمي من املشاعر واألحاسيس ...تغمرك ،وحني هتم أن تض ها  ،...تفلت من بني
ذراعيك كاملوج " ، 1فهو موجود بني ث ايا ع اصر األثر الف  ،يتفصد عن كل أجزائه ،وي بع
بني ظالل الدالالت والرموز وقد يكون هو مراد العمل األد الذي مله القصيدة وي ف ــتح
إحكاما وإثارة إذا تآزرت فيه
علي ــها االحتمال  ،2من املعروف أن "العمل الشعري يصبح أكثر
ً

نبضا شعريًا شامال" ،3حيث
تآزرا كليًا ميتد على طول رقعة القصيدة فيخلق فيها ً
الرموز ا زئية ً

أن حس املغامرة واالقتحام يعترب من أساسيات الفن الشعر ا ديث ،وهذ املغامرة ما هي إال
تعبريا عن تعدد زوايا الرؤية اإلبداعية ،وتكثيف على مستوى احملور التصويري؛ إذ تبدأ دائرة

التقليد

االنكسار لتتماس مع ا داثة ،فتحل لها دائرة التخطي والتجاوز.
أخذ مود درويش

الفرتات العصيبة ال

إ از مشروعه اإلبداعي الذي يواكب بتدفقه وبكارته وغ ا

قت آماله وطوت أحالمه ،وظل ميحص شعر و رب

إجراءاته الف ية

 - 1أدونيس ،زمن الشعر ،دار الساقي للطباعة وال شر ،ط ،2005 ،6ص.195
 - 2ي ظر ،مونسي حبيب ،فلسفة القراءة وإشكالية املع  ،دار الغرب لل شر والتوزيع ،سيدي بلعباس ،ا زائر ،دط،
 ،2002ص.194
 - 3أمحد مد فتوح ،الرمز والرمزية ،مؤسسة املعارف لل شر والتوزيع ،القاهرة ،مصر ،د.ط ،1978،ص .78
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املتكاثرة لتسعفه

نسج األحسن واألروع ،ومضى لخرتق القاعدة و طّم العرف ،و وز املعهود

ال التجاوز واالنزياح ،وقد كانت مسألة الرمز برمتها داخلة
ا قيقي الذي يستحكم

باب الفن ،وهو اجملال

حيثيات السمو اإلبداعي للشعر املعاصر؛ إذ أصبح اقت اص الداللة

من رحم الّص الشعري هاجس يدفع إ البحث عن م احي التفرد ،فمن هذ ا هة تبدو ل ا
ال ص فائضة عن املوضوع ،وشاردة وعصية على التحديد،

مل الدالالت املق عة بالرمز

ع دئذ ت غلق امل افذ املؤدية إ قلب ال ص إال من جهة اإلحساس با مال ،أو ال فريدة
فتتفوق القصيدة فِّياً
ت جم عن التعالق الدال املت وع الذي ي طوي عليه الشاهد اآلنفّ ،
وشعرياً على ما سواها من حيث األسلوب األنيق والدالالت العميقة والصور الرامزة املبتكرة.
تق ية األق عة ال استثمرها مود درويش ،إميانا م ه مبا توفر

أبرز أقانيم التجاوز تتجلى

من نأي عن املباشرة ،فالرموز تعترب عصب اإلبداع الشعري لديه ،يقول:
ِ
جسمك في القاموس
لم أجد
يا َمن تأخذين
صيغة األحزان من طروادة األولى
وال تعترفين
بأغاني إرميا الثاني..

1

هذا املقطع من قصيدته "ضباب على المرآة" من موعته الشعرية "العصافير تموت في
الجليل"،

القصيدة يستضيف ال يب إرميا املذكور

التوراة

عملية ت اص شائكة بعض

الشيء ت م عن عمق معرفته بالعهد القدمي ،فهو يرى تقاطع الصلة بني فلسطني وقدسها احملتلة،
 - 1مود درويش ،ديوان العصافري متوت

ا ليل،دارالعودة،ط ،1993 ،8ص.27
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وت اصه مع سقوط طروادة اإلغريقية ،إال أن هوية إرميا الثاين تبدو مربكة بعض الشيء ،لوال
أن الشاعر أسعف ا بإشارته إ األحزان ،وكأنه يتحدث عن مراثي إرميا ،وهي مراثي تبكي
قبضة البابليني عام  586ق.م .لقد استفاد درويش من رمزية طروادة

سقوط أورشليم

ومراثي إرميا ليُغ املع املراد من ال ص بكثافة التثاقف أوالً ،وببالغة البياض املرتوك للقارئ
العارف بقصة كل من حروب طروادة والسيب البابلي ثانياً.
البد من الت ويه مبلحوظة وهي أن إدراك املع يتطلب الكشف عن مالمح الرمز وداللته
الرجوع إ تلمس القرائن ال تشري إ مصدر الرمز وماهيته ،وم ه فإن درويش نسج الكثري
من قصائد مسبوكة بالرموز الدي ية تارة واألسطورية تارة والتارلخية تراة أخرى ،مهه الكبري وشغله
الشاغل هو تبني قضية وط ه ،يقول:
وط ي قصيدتي الجديدة
أرى فيما أرى دوال توزع كالهدايا
وأرى السبايا في حروب السبي تفترس السبايا
في مصر كافور  ...وفي زالزل
لل يل عادات
راحل
وإني ٌ

1

إن مود درويش ظل مرتبك موهوم لم يظل بعيد امل ال ،حيث كان يرى إ داللة
الصراع الذايت

أعماق املت يب بوصفه شخصية ق اع ،على أنه صراع أعمق يتعدى الفردي إ

ا ماعي؛ وبالتا يكشف عن كل معاين التمزق والسقوط الذي تعانيه األمة.
 -1مود درويش ،الديوان (األعمال األو )،ج ،2رياض الريس للكتب وال شر،بريوت لب ان،ط ،1،2005ص.422
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ولذلك فإن ما يبوح به الق اع م ذ بداية القصيدة ال يدل على ارتباطه هبموم فردية
خاصة ،بل إنه تعبري عن قضايا متس الكيان ا ضاري لألمة.و قصيدته الرائعة بع وان "رحلة
المت بي إلى مصر" من موعته الشعرية حصار لمدائح البحر ( )1984يعقد الشاعر ت اصاً
بني حاضر وبني املاضي العر  ،يقول:
عادات
لل يل
ٌ
راحل
وإني ُ
األسماء مِّي
أمشي سريعاً في بالد تسر ُق
َ
جئت من حلَب ،وإني ال أعود إلى العر ِ
اق
قد ُ
َ
الشمال فال أُالقي
ط
ُ
َس َق َ
سبُ ي إلى نفسي...ومصر
غير هذا
َ
الدرب يَ َ
الصهيل
اندفعت إلى
كم
ُ
ْ
فلم أج ْد فَـ َرساً وفرساناً
الرحيل
الرحيل إلى
وأسلَ َم ي
ْ
ْ
ُ
وال أرى بلداً ه اك
وال أرى أحداً ه اك
نخيل
ُ
األرض أصغُر من مرور الرمح في خصر ْ
ِ
األنبياء
أكبر من خيام
ُ
واألرض ُ
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وال أرى بلداً ورائي
ال أرى أحداً أمامي
قاحل
هذا ٌ
زحام ُ
يتطاول
لكن المدى
ُ
والخطو قبل الدربَّ ،
عادات
لل يل
ٌ
راحل
وإني ُ

1

كثافة تعبريية أسلوبية امتاز هبا صوت الشاعر مود درويش ،فا ملة األو يتم فيها
تقدمي ا رب على املبتدأ؛ ألن ا رب شبه مجلة واملبتدأ نكرة غري مقيدة ،فاإلخبار عن املبتدأ
(عادات) من خالل مقاطع القصيدة ،هو ما ي كر صوت الشخصية التارلخية وصوت الشاعر
واقع مصر وتارلخها-

وحاضرا ،وأن هذ العادات نكرة ،وليست معروفة ومتجذرة
ماضيًا
ً
سياق القصيدة.
على رغم وجودها وامتدادها ،-وإمنا هي طارئة ،ويتجلى هذا املع

الفهم للشعر وحد بتصا داخلي مع األشكال الف ية وما تقرر  ،وهو أيضا يعرب با ا
ال ص بعيداً عن ضوضاء التص يف وملل املعاد واملكرور ،شعرية ثابتة استطاعت أن تقول
جديداً على صعيدين املضمون والشكل وتلك اللغة البسيطة أكسبته مسة أخرى لق هبا ثابت
هتكه وهي اللقطة  /اللحظة ،أو مبع الومضة ذات الدالالت اللغوية ا اطفة ،وهو يص ع
هذا ا ليط السحري من اقتحامه ل ا بكل هذا الزخم ا يوي من حركية ال ص.
نقل جون كوهن عن فالريي مقولة مهمة مفادها أن الشعر ما هو إال لغة داخل لغة
ونظام جديد ي ب على أنقاض القدمي ،وبه يتشكل منط جديد من الداللة وسبيل ذلك هو
 - 1مود درويش ،الديوان (األعمال األو )،ج ،2ص.422-421
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الالمعقول ،إذ أهنا هي الطريقة ا تمية ال ي بغي للشاعر أن يعربها إذ ما كان يرغب

أن

مل اللغة على أن تقول ما ال ميكن أن تقوله بالطرق العادية .1فهو يشري إ كون هذ اللغة،
وبفضل ما ققه التجاوز الدال للمألوف الذي يرافقها ـ أن هلا قدرة على اكتساب دالالت
جديدة ال هنائية بفعل دي اميكيتها ،وهو ما يبني أن اإلبداع الذي تضم ه ال ص وما فيه من
انزياح دال هو الذي يشكل عصب الشعر ا ديث.
مود درويش يتعامل مع اللغة ك ظام رمزي أو وما يعطي هذا ال ص وظيفته الشعرية
هو االستخدام ا اص هلذ الرموز اللغوية ،هذا االستخدام يتجاوز ال مط املألوف حيث
يهدف إ زيادة وتعدد الدالالت ،بل هو أبرز ما مييز لغة الشعر ومن ه ا فلغة الشعر
هي"...لغة متفاعلة ،ليست خامدة ،وال تكف عن ا ركة :ال تكف تستعمل دالالت
ومضامني جديدة" 2وهذا ما يضمن خلودها كلغة متجددة الداللة.
ُبعث حيّا
لدي ي…لدي ي أل ْع َ
أي ْأرض سأ ُ
أي أرض ُأم ُ
وت وفي ّ
رف في ّ
علي ِ
ِ
ِ ِ
ك.أ ََما
الصباح
ين نار َّ
سالم ْ
,سالم َع ْليك … ُ
ُ
َس ُ
الم َعلَْيك وأَنْت تُع ّد َ

إلي ِ
اله َدايا ِ
ك؟ أَما زال
إليك  :أَما آ َن لي أَ ْن أعود ْ
ض َ
آ َن لي أَ ْن أق ّدم بَـ ْع َ
الغيم وهو يم ّد السماء ِ
َش ْع ُر ِك أَط َْو َل ِم ْن عُمرنَا ومن َش َجر ِ
إليك ليَ ْحيَا ؟
َُ ّ َ
ك حليب البِالَد  ،وأبقى صبياً على س ِ
اعديْ ِ
لِ ِدي ي ألَشرب ِم ْ ِ
ك.3
َْ َّ
َ
َ
ال يكاد القارئ د فارقاً كبرياً بني ما يقوله درويش
"إ أمي" وما جاء

املقطع الثالث من قصيدة

هذ القصيدة ،فكلتامها تتحدثان عن األم ،ومتزجان بني األم واألرض أو

 -1ي ظر جون كوهن  ،ب ية اللغة الشعرية ص129
 -2سعيد البحريي ،علم لغة ال ص ،ص.164
 - 3مود درويش ،الديوان (األعمال االو )،ج ،3رياض الريس للكتب وال شر،بريوت (لب ان)،ط،2005 ،1
ص149.
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الوطن مزجاً تاماً ،فاألرض /الوطن ( تلد ،تشعل نار الصباح ،تدر ا ليب ،شعرها طويل،
مل على راحتها"..وهبذ الصفات" استطاع الشاعر أن عل من أرضه أماً تتمتع بكل
صفات األمومة ،ويصبح دال األم ع د معادالً موضوعياً لألرض".1
وبالعودة إ ال ص املدورس ،د أن الكلمة املفتاح ال
"درب الرجوع" إذ إن الرجوع

يل ا إ عملية التوحد هي

الذاكرة الفلسطي ية مرتبط بالعودة إ البيت والوطن الذي

ُه ِّجر م ه ،وجاءت عبارة "صغار العصافري" لرتمز للشعب الفلسطي املغلوب على أمر  ,والتائه
صحراء الغربة والتشرد ,ووصف العصافري بالصغر إمنا يشري إ مدى حاجتها إ العودة إ

عش األمومة /الوطن الذي ال تستطيع أن يا م فردة بدونه ,مث تتعزز هذ الداللة بعبارة "لعش
انتظارك" ال ترمز إ فلسطني ال مازالت ت تظر أب اءها للعودة إليها ,والعيش

ربوعها بأمن

واستقرار.
هذا كله مبا يتيحه االستعمال ا اص للغة و أي صورة قد يقدمها الشاعر أو يشكلها
أو يوحي إليها ،ومما يضاف إ ذلك هو قصور بعض ألفاظ اللغة أحيانا أن تؤدي املع الذي
يرغب الشاعر

إيصاله "...أما عامل ال فس املع وي فال تزال ألفاظ اللغة قاصرة عن أن دد

معانيه ،وال تزال تضرب

تيه من ماهياته ،وهي ماهيات غري مت اهية ،وما ال ت اهي له ال

يدرك إدراكا دقيقا يث يوضع لفظ دد بإزائه" ،2فإذا كان املبدع قد ال د ما يعرب به عن
مك وناته ومشاعر  ،فكيف باملتلقي أن يقبض عن شيء عجز صاحبه عن تقدميه فاستعان
ب سق جديد رمبا يضمن له إيصال ما يريد من رسائل بواسطة محل القارئ للغوص

متاهات

غري معلومة ال هاية.
 - 1مد صالح زكي أبو محيدة ،ا طاب الشعري ع د مود درويش ،دار املقداد ،غزة ،فلسطني ،ط،2000 ،1
ص.69
 -2شوقي ضيف  ،ال قد األد  ،دار املعارف ،القاهرة ،ط ،1988 ،7ص.129
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فالشاعر حني تشكيله لغته الشعرية يربهن بالدرجة األو على كمال اللغة وأرفع لياهتا
وأمسى أطوارها ،فهو ع دما ي حت اللغة ويصقلها يبتغي جعلها أكثر مسوا وشرفا من خالل
اوز األلفة إ الغرابة وبالتا يفرضها كأداة فوق الرسالة ال تتضم ها وأعلى م ها ،وهذا
صلب الشعر وشأن من اختصاصه قبل غري  ،فالشعر إطالق الستطاعة اللغة ،أو لقدرهتا
املتعالية وبذلك فإن السمة األثريية للغة معيار من أهم معايري الشعر ،1إن القيمة ال يُكسبها
الشاعر للغة هي املسؤولة عن األدبية ال ص ،واملع هو الذي يُلبس الشاعرية للخطاب من
خالل التجاوز؛ الذي يُدخل البعد ال فسي للمتلقي عاملا موجودا داخل ذاته إ أن يصل إ
التماهي

عامل خاص هول ،إنه كما يقول نوفاليس "إن الشعر يتجاوز املعلوم إ اجملهول

والواضح إ املسترت والثابت إ العرضي ،فهو ي فذ إ متثيل ما ال يستطاع وإ رؤية ما ال
يرى"

2

الشعر عدول إ عامل جديد؛ عامل ا لق والتميز ،إنه اوز لكن إ لغة ف ية تربز قدرة
املبدع بالدرجة األو على االختيار وقدرة القارئ على است باط اإلمكانات الداللية املتعددة
ال

ملها اللغة ،بفعل ما ت تجه من صدمة معرفية تباشر فكر املتلقي وخياله ،فتدفعه هذ

اهليئة ا ديدة للغة إ الرحلة

أعماق ال فس والذات واجملهول وما وراء الواقع إ املأمول،

فيكتشف عاملا أكثر مجاال وإثارة ،فالشعر ا ديث هو التخطي والتجاوز وكسر احملاذاة ،ليس
يصور باللغة
مألوفا ال من حيث لغته وتراكيبها وال من حيث معانيه فهو يرسم الذاتية العي ية؛ ّ
ا ية مكابدة الوجدان للواقع والتاريخ واملستقبل .

 -1ي ظر ،يوسف سامي اليوسف  ،القيمة واملعيار :مسامهة نظرية الشعر ،دار ك عان ،دمشق  ،2000ص.67
 -2مد غ يمي هالل ،الرومانتيكية ،دار الفكر العر للطباعة وال شر ،القاهرة ،د.ط ،1996 ،ص55
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 -2انزياح الصورة الشعرية:
صرح بول ريكور بأن "الصورة الداللية هي الصورة ال ميكن إ اد ما يعادهلا
إن الصورة الداللية تكمن

الواقع،

التفسريات والتأويالت و اولة إ اد مقاربة بني التمثيل والواقع :

تغيري الرتكيز التأويلي إ الرتكيز على مغزى  senseالعمل نفسه ومرجعه ،1"Reference
وم ه كثرت الدراسات ال ظلت تع باللغة الشعرية انطالقا من مظاهرها اللسانية واألسلوبية
على أساس أن هذ اللغة مباي ة للكالم املألوف فعمدت تلك الدراسات إ كشف ا وانب
ا مالية والف ية فيها ،فأبرز ما مييز لغة الشعر ومي حه خصوصيته هو ا راف لغته عن نسق
الكالم العادي ،هذا اإل راف هو الذي يُكسب اللغة الشعرية مجاليتها وجوهرها املتميز وبالتا

تصبح لغة خاصة هلا تأثريها (ا ما ) وبُعدها اإل ائي وذلك ملا مله من دالالت مت وعة
وطاقة متفجرة لذلك وصف الشعر بأنه "الكالم املتميز بقدرته على االنزياح ،والتفرد وخلق
حالة من التوتر 2"...مبع أن هذ الفرادة

الشعري عله يقفز ولخلق هبا انفعاال وتوترا

لختلف عن الكالم املعهود.
بات الشعر املعاصر أكثر تعقيداً  ،وأميل إ االستغ اء باإلشارة والتلميح عن التصريح فقد
انبثقت أشكال ب ائية متقدمة وبدأ الشاعر هبجر املباشرة والتقريرية ،واعتمد اإل اء والب اء
بالصورة الشعرية عن طريق إ اد معادالت موضوعية النفعاالته وأفكار و اربه ،وعول على
عالقة الصورة البسيطة بالب اء الصوري املركب الذي ت بع قيمته اإل ائية من االنزياح واألق عة،
فضالً عن كون الصورة تتحول إ رمز من خالل "وفرة دالالهتا وكثرة معانيها وقدرهتا على
اإل اء والتداعي ،وإمنا هو وضع خاص هلا ت ّكون فيه نسقاً كامالً من التجربة أو كائ اً مستقالً
 - 1بول ريكور ،مهمة اهلرم يوطيقا ،تر :خالدة حامد ،لة نوافذ ،ال ادي األد الثقا  ،جدة اململكة العربية السعودية،
ع ،2002 ،22ص.49
 -2إبراهيم عبد اهلل عبد ا واد ،اال اهات األسلوبية ال قد العر ا ديث ،وزارة الثقافة ،عمان ،األردن .ط، 1
 ،1997ص.102
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ألي معيا ٍر عر من معايريها ،وما مل ندرك هذا الفرق
ميلك حياته املتكاملة دون اعتبار ِّ
الضروري  ،فستقع ال الة

شرك  ،ف تعامل مع كلَ صورةٍ قادرة على الرتميز رمزاً ف ياً"،1

فالشاعر من هذ ا هة أصبح مييل ميالً شديداً إ االستخدام الفردي لبعض األب ية بصورة
مترد الواضح على دودية األلفاظ واإلقرار بعجزها عن استيعاب معانيه.
تشري إ ّ
يرى كثري من البالغيني ونقاد األدب املعاصرين أن إعطاء تعريف موحد وهنائي ملفهوم
أمر صعب جدا؛ ألن هذا املفهوم ي طوي
الصورة ٌ

ؤى ف ية
ال الشعرية ا ديثة على عدة ُر ً

تلفة تأثرت بتيارات أدبية متباي ة ،ودراسات أسلوبية مت وعة .2وهكذا تضيق -أحياناً -دائرة

لتشمل األشكال اجملازية املشحونة بالعاطفة وا يال فقط ،وتتسع -أحياناً أخرى-
الصورة َ
اس وال ْفس والعقل" ،3وميك ا أن
لتشمل "كل تشكيل لغوي يستقيه خيال فّان ملعطيات ا و ّ
ُ
نعرف الصورة الشعرية"وسيلة حتمية إلدراك نوع متميز من ا قائق تعجز اللغة العادية عن
ّ
إدراكه أو توصيله ،وتصبح املتعة ال مت حها الصورة للمبدع قري ة الكشف والتعرف إ جوانب

يكونه خيال الشاعر انطالقاً من
خفية من التجربة اإلنسانية" ،4وبأهنا تشكيل لغوي ف
ِّ
ٍ
معطيات ،أبرزها أشياء العامل الفيزيقي املحيط ب ا.
ُ
وللصورة مستويان أو بـُ ْعدان تتوقف عليهما

تأثريها و احها؛ بعد مع وي ،وبعد نفسي

الوجه األ ْكمل إمنا يعود إ االنسجام والتآلف
همتَها على ْ
" اح الصورة الشعرية أدائها ُم ّ
احملتمل أ ْن
الذي صل بني هذين
ْ
املستويني ،كما أن إخفاقها يعود ال الة إ التغايُر والت افر َ
 - 1نعيم اليا  ،تطور الصورة الف ية الشعر العر املعاصر ،صفحات للدراسات وال شر،,د.ط ،2008،ص. 289
 - 2ي ظر ،مد القامسي :الصورة الشعرية بني اإلبـداع واملمارسة ال قدية ،لة “فكر ونقد” ،الرباط ،ع ،37.س،4.
 ،2001ص.67
 - 3علي البـطل ،الصورة الشعر العر ح ِ
آخر القرن الثاين اهلجري ،دار األندلس للطباعة وال شر ،ط،1980 ،1.
ص.30
 -4جابر عصفور ،الصورة الف ية الرتاث ال قدي والبالغي ع د العرب ،املركز الثقا العر  ،بريوت ،ط،1992 ،3
ص. 383
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صل بي هما" ،1والصورة بشكل من األشكال هي تعبري الشاعر عن عامله الف و سيد عرب
تشكالت لغوية م زاحة عن قواعدها الرتكيبية والداللية واملعجمية ،ويرى جون كوهن أن الصورة
خرق م هجي لقانون اللغة " ،إن الصور واجملازات واالستعارات مل تعد رد تفاصيل ِ
وحلية
ُ
للخطاب ـ يث ميكن إلغاؤها ،بل إهنا خصائص جوهرية للعمل األد  ،فلم يعد املوضوع علّة
للشكل ،بل هو أثر من آثار " ،2فكل "صورة تتميز مبخالفتها لواحد من القواعد ال تكون
هذا القانون" ،3وهذا يع أن الصورة شكل من أشكال اال راف واالنزياح.
وميكن أن ندرج االنزياح
الداللة

خانة اجملاز بقدر ما ي م عن الوعي بالكيفية ال تتحقق هبا

هذا القول املتميز يرسخ الفهم اصية التأويل البالغي ،فإذا كانت بالغة الشعر هي

بالغة الصورة اجملازية تكمن

انفالت الشاعر من قيود اللغة واالنفتاح على لغة أكثر اتساعاً،

ليكون لغة داخل اللغة وإعادة صياغة ا قائق وتوظيفها ف ياً ومجالياً ،و اولة صهرها لتتحول
ّ
من دائرة اإلتباع إ دائرة االبتكار ،واإلخراج اجملازي للمع قيق لشعرية القول الذي يظهر
كل أص اف التغيريات ال تطول مستويات ال ص املختلفة ،داللياً
وتركيبياً

مستوى تالحم الوحدات

اهليئات ا ادثة

مستوى الصورة،

السياق كما ت تظمها العالقات ال حوية أو دثها

الب ية ال حوية للعبارة ،4وم ه فإن االنزياح االستعاري يشكل رك ا أساسيا

بالغة الصورة اجملازية.

 - 1عبد اهلل راجع :القصيدة املغربية املعاصرة :ب ية الشهادة واالستِ ْشهاد ،م شورات عيون ،البيضاء ،ط،1987 ،1.
ص.238
 - 2جان كوهن ،ب ية اللغة الشعرية ،ص .46.47
 - 3املرجع السابق ،ص .49
التفكري ال قدي والبالغي ع د العرب-دراسـ ـ ــة ،-م شورات ا اد الكتاب
 -4ي ظر ،األخضر مجعي ،اللفظ واملع
العرب ،دمشق ،2001 ،ص.132
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التصوير من أهم مظاهر اإلبداع
ال ظر

ا طاب الشعري؛ ألنه "إبداع لغوي ي هض على إعادة

ال ظام اللغوي" ،1عرب تفجري قدرات اللغة التوليدية ،والداللية ،والتصويرية ،وغريها.

وباخرتاقه لتلك السويات ،يفسر ،و اول تغيري العامل ،2وهذا ما س قف ع د
متظهرات االنزياح

دراسة بعض

الصورة الشعرية ع د أمل دنقل و مود درويش.

أ -انزياح الصورة وبراعة التشخيص ع د أمل دنقل:
قصائد أمل دنقل تتجاوز فلسفة ال ظر إ األشياء نظرة بسيطة إ فلسفة رؤيوية عميقة،
وتسعى للتعبري عن عالئق جديدة ،وإ اد ارتباطات بني األشياء ،وهذا ما يُكسبها التحرر من

قيود املألوف والعادي لرتتبط بأفق ال فس الداخلية ومداها األرحب ،وتكشف األشياء ومت حها

وجوداً مستمرا .وإذا قم ا باستظهار مواطن الفلسفة الشعرية من م احيها البالغية والتصويرية
فإن ا دها ثرية بعطاءاهتا.
إن كثرياً من ال جاح الذي أحرز أمل دنقل يتوقف على مهارته

ب اء صور الشعرية،

إذا أثار بالغة شعرية جديدة تتعامل مع ذائقة جديدة ومتلق حداثي ،أرسل صور الف ية عرب
مدى أوسع بعد أن محلها بطاقتني شعورية وشِّعرية ،مثلما أنتجها من
فضاء اإلبداع الف إ
ً
العمق الالشعوري الغائر الوجود اإلنساين ،وهو و ٍاع إ حقيقة أن صور استمدت حيويتها
من هذا الكون املرتامي األطراف ،وأصبح لفظه نوعاً من الكالم يكسر القواعد ويتجاوز
الس ن ،ليؤسس تبعاً لذلك ،آفاقاً جديدة مليئة بالرؤى واالحتماالت ،3مما م ح صو بعداً ف يًّا
ودالليًّا غري مألوف ،يقول:
أعط ي القدرة حتى ابتسم..
 - 1اليوسفي مد لطفي ،ب ية الشعر العر املعاصر ،سراس لل شر ،تونس ط ،1985 ،1ص.25
 - 2ي ظر ،إحسان عباس ،ا اهات الشعر العر املعاصر .سلسلة عامل املعرفة ،الكويت ،ص  ،176وما بعدها.
 - 3ي ظر ،مد لطفي اليوسفي :ب ية الشعر العر  ،ص .27
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الم َر ْح
جر في صدر َ
ع دما ي غرس الخ ُ
ويدب الموت ،كالق فذ ،في ظل ِ
الجدار
حامالً مبخرة الرعب ألحداق الصغار.
أعط ي القدرة ...حتى ال أموت.
هك قلبي من الطرق على كل البيوت
م ٌ
ظل ندم!
علّ ي في أعين الموتى أرى َّ
فأرى الصمت ..كعصفور صغير
والقلب ،ويعوى..
ي قر العي ين
َ
في ث ايا كل فم

1

إن الصورة الشعرية لدى أمل دنقل متثل كياناً ف ياً نابضاً با ياة اإلنسانية ،2ومجاهلا يستمد
حدود الف ية من هذا الصدق وهذ البساطة وتثبيت ا قيقة قرب اجملاز ،وجعل هذا التدفق
الدال

جسد ال ص الشعري يأخذ قوته من هذ املزاوجة ،ف الحظ الصورة التشبيهة مل

تقتحم

اإلبداع من باب سني الشكل وطالئه ليظهر ُمْب ِهـجا ،وإمنا لتدعيم املضمون وجعله

أكثر تفاعالً ،وهذا من أسباب القوة الف ية ع د أمل دنقل ،كم أن " قوة الشعر تتجلى

الصور ال متلك من اإلمكانات الف ية والقيم ما ميك ها من التعبري عن التجربة الشعورية

 - 1أمل دنقل ،األعمال الكاملة ،ص.156
 - 2عدنان حسني قاسم ،التصوير الشعري التجربة الشعورية وأدوات رسم الصورة  ،امل شأة الشعبية لل شر والتوزيع
واإلعالن ،ليبيا ط1980/1م ،ص.7
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ودقائقها واإل اء بظالهلا" 1ه اك التوحد الالزم بني الشكل واملضمون ،وهذ الصور نفسها
جاءت مكربة

شكل لوحة استخدام فيها الشاعر اجملازات واألخيلة ،بل هي ترصد الواقع

اإلنساين كما هو رصدا شعريا دقيقا وتعمل على إثارة الدهشة والتصادم واملفاجأة.
والصورة التشبيهية ه ا رغم أن لغتها صافية إ أقصى درجات الصفاء وال قاء تُظ ِهر ما
بداخلها

صور هبية تبهر العيون والعقول والقلوب وت شأ عالقة مجالية وف ية رائعة من

ا رافاهتا عن تصورها البسيط الظاهر ،إن كان مظهرها املعطى سطحي ،وال مل أي قرائن
واضحة مثل قوله( :ويدب الموت ،كالق فذ ،في ظل ِ
الجدار) ،فيبدو غامضا أيضا مما تاج
للتأويل ،إهنا لغة اعتيادية ال تكاد تغادر أطرها املعجمية وهي بطيئة ا ركة ثقيلة على ذاهتا

نفس الوقت ،مما عل ا نتيقن أن الصورة كما هي قريبة من املخيلة هي بعيدة من الواقع
أيضا ،أي أن تلك الكلمات مل تعد تستجيب للمع العر املتفق عليه
إن الصورة غدت

املعاجم.

السياق ا ديد شكال مفتوحا على دالالت سيميولوجية قصدها

الشاعر اوال أن يسمو هبا القارئ إ آفاق واسعة ،ففي قوله(:فأرى الصمت ..كعصفور
صغير) فه اك تصوير بسيط

ظاهر  ،لك ه يطوي

ج باته بعدا ف يا حكيما ال ميكن أن

نصل إ فحوا إ بتمعن ،وربط أسباب العلة بني املشبه واملشبه به ،ه اك ا راف عن التصور
امل طقي هللع العصفور الصغري ،والصمت صفة عارضة

العصفور ،أما

توظيفها املقصود

من طرف الشاعر فهي دائمة وباقية ومالزمة للمشبه (العرب) ليعطي انطباعه عن حال العرب
املتخافت

ركودها وسكوهنا ،ويتكئ الشاعر على هذ الص عة ليب عالقات انزياحية

يكسوها طابع املباشرة املموهة ،ليرتك اجملال مفتوحا أمام املتلقي لتثوير طاقاته التخييلية فريى
ماال يرى  ،ويدرك ماال يدرك ،فالصمت ع دما يله اال راف إ هيئة عصفور صغري  ،ولك ه
 - 1عدنان حسني قاسم ،التصوير الشعري التجربة الشعورية وأدوات رسم الصورة ،ص.11
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عصفور غريب أيضا ،ألنه ي قر العي ني والقلب ،ويعوي

ث ايا كل فم ،هكذا فكلما ازدادت

درجة اال راف بني طر الصورة التشبيهية ،وت اءت املسافة بي هما ،كلما ازدادت فاعلية
التشبيه ،وقدرته على خلق املفاجاة والدهشة وا يوية ،ورفد الصورة بع اصر التخيل
االبتكاري.1
هذ الصورة تبني الواقع العر الذي ال يواجه هذا املوت إال بالصمت ،والذي بدور
مشخصا على هيئة طائر ي قر العي ني ،فال تعود ترى  ،وي قر القلب فال يعود يدرك ،فتتعطل
ح فاعلية الكالم  ،ويتحول إ عواء كعواء الكالب ،إهنا صورة مغرقة

األسى واملأساوية

تكشف عن شدة إحساس الشاعر باملفارقة األليمة  ،ففي حني انتشر املوت والف اء والقتل
كل األرجاء من حوله.
ومبا أن لغة الصورة الف ية ليست لغة عادية ،وأن الكلمات فيها ليست رد كلمات،
وذلك أن الضورة تكون فيها "الكلمة ليست رد لفظ دد للمع  ،بل هي عبارة عن مستقر
تلتقي فيه كثرية من الدالالت .إهنا ،بتعبري آخر ،عبارة عن حيز يتواجد فيه أكثر من احتمال،
غري أن االستعمال املتعارف أي طريقة توظيف الكلمة

سياقات معتادة ،هو الذي عل

داللة ما تطغى على كل االحتماالت .وع دما يعيد الشاعر تركيب الكالم يكون قد أدخل
الكلمة

شبكة من العالقات رب ذلك ا شد الدال على الربوز .ه ا بالضبط يت زل الشعر.

إنه رر الكلمة من املواضعة االصطالحية ،ويصبح نوعاً من الكالم يكسر القواعد ويتجاوز
الس ن ،ليؤسس تبعاً لذلك ،آفاقاً جديدة مليئة بالرؤى واالحتماالت" ،2فإن أمل دنقل أصبح
يتحرك قلقا أتون ربته الشعرية ويلوهنا بتالوين حداثية ،فيها مسحة رمزيّة وطقس ييلي
متموج آفاق بعيدة من الداللة والتصوير .يقول:
 -1ي ظر ،عبد السالم املساوي ،الب يات الدالة شعر أمل دنقل  ،ص.100
 - 2مد لطفي اليوسفي ،ب ية الشعر العر  ،ص .27
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الشوارع في آخر الليل  . .آ
أرامل متشحات ي ه هن في عتبات القبور – البيوت
قطرة  . .قطرة  ،تتساقط أدمعهن مصابيح ذابلة
تتشبث في وج ة الليل ثم  . .تموت
الشوارع في آخر الليل  . .آ
خيوط من الع كبوت
والمصابيح تلك الفراشات – عالقة في مخالبها
تتلوى  . .فتعصرها  ،ثم ت حل شيئا  ،فشيئا
فتمتص من دمها قطرة  ،قطرة
الشوارع في آخر الليل ........آ
أفاع ت ام على راحة القمر األبدي الصموت
لَ َم َعان الجلود المفضضة المستطيلة يغدو مصابيح
مسمومة الضوء  ،يغفو بداخلها الموت
حتى إذا غرب القمر  :انطفأت
وغلى في شرايي ها السم
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ت زفه قطرة ..قطرة؛ في السكون المميت
تف ن أمل دنقل

1

ابتكار الرتاكيب ا ديدة ل سج صور  ،وجعل التشخيص م اطَها

وهم ببلورة أشكال ف ية مستحدثة جعلت الصور الشعرية تتزين باملثريات األسلوبية ال
وأسهاَ ،

مت ح ا يوية واإلثارة ،فكانت الصورة عبارة عن لوحة فسيفسائية م م مة ،تشي بوجود "وحدة

تركيبية معقدة تتبأر فيها ش املكونات ،الواقع وا يال ،اللغة والفكر ،اإلحساس واإليقاع،
الداخل وا ارج ،واألنا والعامل ،2 "...فالتشبيه ه ا يشكل عامال ب ائيا ودالليا وإ ائيا

الوقت

نفسه ،إذ يعمل على سيد رؤية الشاعر وإحساسه العميق بالغربة والضياع املميت ال يعيشها
شوارع مدي ته ،يث تصبح هذ الشوارع نفسها مل صورا مرعبة للموت ،وبذلك فإن
الصورة رج هنائيا من زاوية الطرفني التقليديني (املشبه واملشبه به) إ أطراف عديدة تتآزر
رسم صورة كلية للموت املتجسد

الشوارع آخر الليل ،3فت هض الصورة الكلية

ب يتها

األساسية على نوع من التجاور الداخلي بني آليات تلفة ،وهذا التجاور لخضع الختيارات
داللية وتركيبية ،وفيه "انسجام م طقي ويتولد ع ه بالضرورة مفارقة داللية تثري لدى املتلقي
شعورا بالدهشة والغرابة ".4
ً
وللسياق حضور قوي

ب اء الصورة الشعرية وكذا التجربة الشعرية حيث "تظل العالقة

بني الصورة والسياق الكلي للتجربة الشعرية احملرك األساسي الذي ي بغي أن ت بع م ه الدراسة.
وتبلغ هذ العالقة حدا من الكثافة والتوتر

صورة شعرية ما يل فاعلية الصورة إ عملية من

 - 1أمل دنقل ،األعمال الكاملة ،ص.297-296
 - 2نعيم اليا  ،أوهاج ا داثة ،م شورات ا اد الكتاب العرب ،دمشق ،سوريا ،دط ،1993 ،ص.174
 - 3ي ظر ،فتحي " مد رفيق" يوسف أبو مراد ،شعر أمل دنقل دراسة أسلوبية ،دار عامل الكتب ا ديث ،أربد ،األردن،
ط ،2004 ،1ص.145
 - 4سعد مصلوح ،ال ص األد (دراسة أسلوبية إحصائية) ،مطبعة عني للدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية،
اسباتس اهلرم ،القاهرة ،ط ،1993 ،1ص .187
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الفيض واإلضاءة والكشف ال حدود هلا" ،1وملا كانت مساحة االنزياح كبرية بني املشبه:
ّ
الشوارع وبقية ع اصر املشبه به (األرامل خيوط الع كبوت،األفاعي) فإن ذلك ما لخصب فاعلية
التشبيه ،ويكسر ب ية توقع القارئ ،ولخلق لديه املفاجأة والدهشة و عله أكثر وعيا وحساسية
بواقع الشاعر املسكون باملوت والغربة والضياع.2
نتلمس طرفاً من مظاهر االنزياح التصويري ع د أمل دنقل ،والذي كانت
وإذا رح ا ّ
الصورة الكلية أقوى دعائمه ع د  ،لوجدنا أصواتا شعرية جديدة تؤسس مساراهتا الف ية بقوة
املشهد الشعري لدى دنقل سيبحر

تأ حال الركود وا مود ،ولعل املتأمل

تصورات

ذه ية وقيم إ ائية وشعورية ودالالت ال حدود هلا ،تتشابك دواهلا التعبريية وتتشاكل وتتفاعل
من داخل صورها البديعية ال تسهم سياقاهتا التعبريية
يقول

ريك وتفعيل ردود أفعال املتلقي،

السن»:
قصيدة «يوميات كهل صغير 

والسفلية،تفتح إال بابه

األبواب،العلوية

كل
أطرق..أطرق
وأنا 
خفاشايتعلق في ب دول

حتى تصبح قبضتي المحمومة

3

إن تشبيه القبضة امللحاحة

فاشيتعلق

الدق على الباب

تشبيه مل الكثري منالغرابة ع دث صدمة

حائط،
ب دول ساعة 

وعي املتلقي للفت انتباهه إ حال املوضوع

الذي ت اوشه الصورة التشبيهية ،ومالحظة متغريات استخدام التشبيه الذي يبدو بسيطا وعفويا،
ويقول:
 - 1كمال أبو ديب :جدلية ا فاء والتجلي .دراسات ب يوية الشعر .دار العلم للماليني .بريوت .ط .3ص.45
 - 2ي ظر ،فتحي " مد رفيق" يوسف أبو مراد ،شعر أمل دنقل دراسة أسلوبية ،ص.145
 - 3أمل دنقل ،األعمال الكاملة ،ص.115
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سآتى إليك كسيف تحطم
فى كف فارسه المثخن
نحيال..نحيال
سآتى إليك 
لميحزن
كخيط من الحزن 

1

زن» .وهو مشبه به
مع «خيط من ا زن مل  
اعتيادية التشبيه وتقليديته تأتلف 

حكم

وضعفها،لكن هذ الشاعرية سرعان ما ت ضجها

الذييدل على وهن الشاعرية
املعدوم،لكن 

الذي يقابل ا
ا ياة والقراءة ،ومن املمكن التوقف عن التشبيه 

قصيدة « ا زن ال يعرف


القراءة»، يقول:
أعمدة البرق التي تطل من نوافذ القطار
كأنها سرب إوز أسود األع اق
يطلق فى سكي تى صرخته المروعة
ويختفي..متابعا رحلته مع التيار


2

فأعمدة الربق ال  يراها ا الس

القطار 
تشبه

تتابعها سرب إوز أسود األع اق،


ما يتحول إ استعارة مك ية تطلق صرخة مفزعة قبل أن
املشبه به) سرعان 
لكن هذا 
اإلوز ( ّ
الذي  ملها معه
تفي كي تتابع رحلتها مع تيار املاء 

حيث يتجه
األمام ، 

اندفاعه إ

فيمايشبه
الذيميتد 
القطار.ولو أعدنا ال ظر إ الصورة التشبيهية لوجدناها ت فتح من التشبيه 


 - 1أمل دنقل ،األعمال الكاملة ،ص.61 ،60
 - 2املصدر السابق ،ص.143.
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الدائرة ال تغلقها االستعارة ،وهذا هو حال االنزياح التصويري ع د أمل دنقل ،إذ ي تقل من
صورة إ صورة دون أن تدرك الفواصل الواقعة بي هما.
إن

شعر أمل دنقل ،فأظهر ع ايته واهتمامه به ،إذ

أسلوب االستعارة حيزاً مهماً

نال األسلوب االستعاري أعلى مراتب ا مال واإلبداع

شعر  ،فهو لون وفن خيا مبالغ

فيه ؛ ألنه يسوق فكر املتلقي إ آفاق ا يال فيأنسن الطبيعة  ،ويُ طق ا ماد  ،وُ ّرك الساكن
ويبث ا ياة فيما ال حياة له :،يرتكه هذا األسلوب من دهشة
ّ ،

فكر املتلقي  ،فهو اجة

إ تفكر ونباهة الكتشافه "انزياح استبدا " ،1إن أمهـ ــية االست ــعارة تكمن

تأثي ــرها ،هذا

التأث ــري املتـ ـولد من املسافة بني املش ــبه واملشبه به ،وبقدر بُعد املسافة يتجلى االنزياح على
مستوى الداللة ،وما اهتمام الشعراء باالستعارة إال لكوهنا" ...تتكثف وتتوا لتحقيق الشعرية
عن طريق خلق اجملاز بعالقة التضاد بني قطيب املزاوجة ،املستعار واملستعار م ه ،و قق من
خالل هذ العالقة إبداعا

املع عن طريق ا مع بني لفظتني من حقلني دالليني تلفني"،2

وهبذا فاالنزياح االستعاري أساس يتيح للشاعر استخدام اللغة على و يكشف عن
خصوصيتها ومجاليتها ،ا رافاً عن الوضع اللغوي ،وا رافا عن الوضع الوظيفي للغة وكذلك
انزياحا دالليا ،وهذ اال رافات بطبيعة ا ال إّمنا هي
أمل دنقل

قصيدة (أشياء دث

مصلحة البالغة وا مال الف .يقول

الليل):

وكانت األضواء ت طفي
والطرقات تلبس الجوارب السوداء
وتغمر الظالل روح القاهرة
 -1جون كوهن  ،ب ية اللغة الشعرية  ،ص 205.
 - 2نوارة ولد امحد  ،شعرية القصيدة الثورية اللهب املقدس ،دار األمل ،ا زائر ،ط ، 2008 ،1ص .114
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يلوث القضبان
والدم كان ساخ ا ّ
هذا دم الشمس التي ستشرق  ،الشمس التي ستغرب
الشمس التي تأكلها الديدان.1
فهذا ال ص يعتمد اال راف األسلو أسا واضحا
واإل ائية ،فهو يتمثل حادثة قتل (صالح حسني) ،وانعكاسها

ب ائه وشح ه بالطاقة ا مالية
وعي الشاعر ومرآة نفسه،

ومن مث سيد هذ االنعكاسات ال فسية واإل اء بك هها بشكل ف مجيل ،والفن إال التعبري
الصادق ا ميل عن وقع الوجود على الوجدان ،2وتلعب (االستعارة التصر ية)
تلبس ا وارب السوداء ،ودم الشمس) دورا بارزا

رسم مالمح الصورة الف ية

(الطرقات
هذا ال ص،

حيث صرح الشاعر باملشبه به (الطرقات ،الشمس) ،وحذف املشبه(ال ساء ،صالح حسني)،
وأبقى شيئا من لوازمه(لبس ا وارب ،الدم).
أصبح للصورة الشِّعرية قيمتها العالية ومكانتها الفاعلة ،وبالغتها ا ديدة بتجلياهتا
املختلفة اكية النزياحات داللية

اللغة والفكر والفن وا مال ،وقد أدخل الكلمة

شبكة

من العالقات رب ذلك ا شد الدال امل حرف على الربوز ،وحرر الكلمة من املواضعة
االصطالحية ،االستعارة التصر ية تتجسد

ال ص من خالل املفردات التالية  :الطرقات،

خاصا ،يقوم على تأسيس
القاهرة،الشمس ،فهذ املفردات موظفة ال ص توظيفا ازيا ّ
عالقات جديدة بني األلفاظ ،فالطرقات ال تلبس ا وارب ،والقاهرة ليست هلا روح ،والشمس
ليست هلا دم ،وهذا ا راف أسلو يقوم على تفريغ الدوال من توياهتا القاموسية املألوفة،

 - 1أمل دنقل ،األعمال الكاملة ،ص.169
 - 2ي ظر  :ميشال العاصي ،تعريف الفن :الفن واألدب بريوت  ،ط ،1963 ،1ص.35-33
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و يلها إ إشارات لغوية حرة عائمة

أفق املع  ،بانتظار ٍ
متلق متوقد القر ة القت اص

فك رمزيّتها واكتشاف التصورات املتكتّمة فيها.
إ اءاهتا ،وتصيّد ظاهتا ا مالية ،عرب ّ
االستعارة هي ريب لعالقات التجاور السياقية بني الدوال ،وإنشاء لعالقات جديدة،1
تتحقق عرب تشابك دال يستحيل فيه املدلول نفسه داالً ،وقد يتحقق بني الدوال بعضها مع
بعض من جهة ،وبني الدوال ومدلوالهتا من جهة أخرى ،فالطرقات ال تتصاحب ويا وم طقيا
مع ا ملة الفعلية (تلبس ا وارب) ،والقاهرة ال تتصاحب مع الروح ،كما أن الشمس ال
تتصاحب مع الدم ،وبالتا فهذا ريب لعالقات التجاور السياقية بني الدوال ،واستبداهلا
بعالقات جديدة طارئة ،تقف عائقا أمام عملية التوصيل االعتيادية ألن هذا التغيري

السياق

الشعري ،يربك العالئق داخل ال ص بني الدوال أنفسها ،و خارج ال ص بني الدوال
ومدلوالهتا ،ع دما تفرغ الدوال من مدلوالهتا القاموسية ،وتكتسب مدلوالت طارئة ،فتصبح
الطرقات عالمة لغوية مؤشرة على ال ساء والقاهرة عالمة مؤشرة على كائن حي معني،
والشمس عالمة مؤشرة على (صالح حسني) ،2وعلى شاكلة هذا االنزياح الف يؤسس أمل
دنقل اللفتة ا مالية للصورة الشعرية االستعارية ال يقت صها ،فيب يها برباعته ا اطفة املفاجئة،
ال تتمدد

أفق م بسط مفتوح على تأويالت عميقة بالدالالت ،فتتعمق الصورة

أغوارنا

فتكسب ا معادالً زاخراً بالفهم املت وع.
تقوم االستعارة بتجسيد الالمرئي إذ يرتاجع املع األصلي ليأخذ مكانه املع االستعاري
فهي أداة فكرية مع بني املتغايرات وتوحد بي ها في تج بني املع يني عالقة تفاعل،هذا التفاعل
الدال الذي تب عليه االستعارة حيث ال ميكن أن ل شيء لها "وتسهم

 - 1ي ظر ،يوسف أبو العدوس ،االستعارة ال قد األد ا ديث  ،عمان ،ط ،1997 ،1ص.99
 - 2ي ظر ،فتحي " مد رفيق" يوسف أبو مراد ،شعر أمل دنقل دراسة أسلوبية ،ص.148
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الذي مييزها ،وهو ا ضوع للواقع واإلبداع التخييلي معا ،فهي إحالل وتسام

اآلن ذاته"

1

وعرب ا مع بني املت اقضات والتفطن للعالقات بي ها مما ال يرا غري الشاعر ،حيث إنه يقدم لغة
داخل لغة ،هذ اللغة ال "تتميز اصية جوهرية هي أهنا دي اميكية وذلك نتيجة للتوتر الذي
يتمثل

ا طاب االستعاري" ،2بإمكان ا أن نتقصى االنزياح االستعاري

نص آخر من شعر

أمل دنقل ،وكيف متكن و دارة لغوية إبداعية أن قق قيما داللية أنتجها انزياح شعر بالغيا
وف يا .يقول:
يوم أن ك ا صغارا
نمتطي صهوة الموج
إلى شط األمان ك ت طفال ال يعي مع ى الهوى
وأحاسيسك مرخاة الع ان

3

السطر األخري استعارة مك ية  ،حيث شبه الشاعر أحاسيس حبيبته با يل ،فحذف املشبه
به (ا يل) وأبقى شيئا من لوازمه (الع ان) ،ويتمثل مجال االستعارة

حذف املشبه به،

والصدام اللغوي بني الدوال ،فاألحاسيس ال تتصاحب مع (مرخاة الع ان) ،4وهو من
خصائص ا يل فكيف ملح الشاعر التجانس

الع اصر غري املتجانسة ؟وكيف أدرك الشبه

الع اصر غري املتشاهبة ؟

 - 1صالح فضل  ،بالغة ا طاب 145 ،
 - 2صالح فضل ،بالغة ا طاب ،ص146.145
 - 3أمل دنقل ،األعمال الكاملة ،ص.72
 -4ي ظر ،ىي القاسم انزياح املصاحبة املعجمية  ،دراسة
 ،1999ص.157

شعر أمل دنقل ،لة جامعة البعث ،العراق ،م،21
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إن الشاعر يطرح ربته مع حبيبته ع دما كانا صغريين  ،وكان ا ب بي هما بريئا متدفقا
تدفقا عفويّا فيّاضا ،وكانت أحاسيس ا بيبة تتدفق باملستوى نفسه من القوة والعفوية
واالندفاع ،من ه ا فقد ملح الشاعر أوجه الشبه بني أحاسيس ا بيبة وبني ا يل املرخاة الع ان،
وجسدها عرب سبيكة لغوية
وبذلك أضفى على أحاسيس حبيبته مزيدا من القوة واالندفاع ّ ،
متآلفة ،وإذا ما أدرك املتلقي هذا التصور،ومتثل صورة األحاسيس ّسدة كي ونة لغوية

موحية ،فإنه ع دئذ يكتشف السر املسكوت ع ه ،ويصل إ حالة تفريغ التوتر وانفراج القلق،1

فالشاعر يلغي عالقات الواقع املألوفة ،ويعيد تشكيل الواقع بعالقات نفسية جديدة ،قد تدهش
املتلقي ،بقدر ما تكون قادرة على سيد العامل الداخلي للشاعر ،عرب تشكيالت لغوية مجالية
فيّاضة بإ اءات هذا العامل وخبايا الدفي ة .2
إن اغ اء الفضاء الشعري ،وضخ حيويته املتحركة بف يات التصوير ،هي مبثابة قوة قابلة
ملضاعفة االنزياح وت شيط دالالته ،وشحن التشكيل بإرادة مفاجئة تؤسس العمل الشعري
وتدفعه إ ذروة االنشغال الكلي مبصري اإلنسان على ال حو الذي ميتحن خطورة حضور
ا ما

الوجود ،وهذا ما دفع أمل دنقل إ

الظاهري بني عدد من املفردات

ريب خلق انس بعيد التوقع

صور الشعرية بإقامة عالقات التكامل التفاعلي بني

املتضادات من األلفاظ ،واملتباعدات من الصفات،
وخلق لألصل فرعاً أندى نضارة وأقوى

امل ظور

نزع مقصود للخصوصية املتآلف عليها؛

العبارة ،وأكثر بالغة

التعبري ،وهو ما ي تج مفاجأة

للقارئ العادي ،و فيزاً للمتلقي ذي االهتمام ا اص.

 - 1ي ظر ،فتحي " مد رفيق" يوسف أبو مراد ،شعر أمل دنقل دراسة أسلوبية ،ص.149
 - 2ي ظر ،عبد القادر الرباعي ،تشكيل ا طاب ال قدي ،عمان،ط.1998، 1ص.53
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ب -االلتباس المجازي للصورة الشعرية وانحرافها ع د درويش:
عرف ا أن الصورة الشعرية هي لب الشعر وجوهر  ،إذ أن "مهمة الشاعر أن سن صياغتها
ولخرجها

صورة مجيلة " 1ب سج تراكيب جديدة تكون األلفاظ املستحدثة أسها ،واملعاين

ا ديثة من القاموس الذايت للشاعر مادهتا ،و دث هذا كله باالتكاء على االستعارات،
يتقد
والتشبيهات ،والك ايات ،والرموز ،والتشخيصات املتعددة األوجه ،ومجيع واألدوات ال
ُ
هبا مفعول الصورة
الصورة

ال فس املتلقية بانتقال املع السامي إليها ،وتأثري فيها ،وبذلك تتعمق

أغوارنا فتكسب ا معادالً زاخراً بالفهم  ،حيث " تتيح ل ا الصورة مبا تستقيه من القيم

الف ية والدالالت اإل ائية ال يوفرها التشبيه ،واالستعارة ،والرمز والق اع ،واألسطورة أن منتلك
األشياء امتالكاً تاماً " 2وتكون هذ الصور الف ية متشيئة على أساس اال راف اللغوي ،وتقوم
على أساس تشخيص املعاين اجملردة ومظاهر الطبيعة ا ارجية
ويعتــرب االنزيــاح وســيلة ف يــة عريقــة هلــا جــذورها الراســخة

صور كائ ات حيّة أيضا.
الشــعر ،حيــث أن طبيعــة الشــعر ال

تقبــل االنغــالق ،باعتبــار نبــوة ورؤيــا وخلــق و ــث ال هنايــة لــه ،ويــأيت االنزيــاح فيــه علــى أســاس أنــه
يعطي للكشوف الشعرية فرادهتا ففي هذ الكشوف يتعانق املرئي مع الالمرئي واملعروف مع اجملهول
والواقــع احملســوس مــع ا لــم ،ويســعى الشــاعر إ تأســيس عالقــة تَوحـ ٍـد بــني شــعور وشــعور املتلقــي ،
ووسيلته الفاعلة هي الصـورة  ،فهـو ع ـدما يقـدِّم ل ـا صـورة شـعرية إمنـا يقـدِّم ل ـا شـعور  ،وهـو ع ـدما
ِّم ل ــا شــعور إمنــا يرمــي إ
يقــد ُ

فيــز مشــاعرنا الســتك ا مــا

صــورته مــن أفكــار قــد تلتقــي مــع مــا

ملــه مــن أفكــار ،فالصــورة تســتطيع " مبــا ملــه مــن معــاين مســتمدة مــن الواقــع أن تكــون إحساسـاً

ال قد العر " عرض وتفسري ومقارنة"  ،دار الفكر العر  ،ط،1974 ،3

 - 1عزالدين إمساعيل  :األسس ا مالية
ص.401
 - 2أدونيس ،زمن الشعر  ،دار العودة  ،بريوت  ،ط1978 ، 2م  ،ص 154
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نابعـاً مــن الــذات " ،1وقــد تقــود إ أمنــاط فكريــة مغــايرة تــتحكم

تكوي هــا درجــات وعي ــا ،وأســس

ثقافت ا ،إال أهنا ال ميكن ال أن عل م ا شعراء بقدر ما لق م ا متذوقني لإلبداع.
إن املمارسة الف ية لإلبداع الشعري لدى مود درويش مبراحلها و والهتا ت دفع مبشروعها
امل جز بتصاعدية مدهشة ،مؤصلة صوصيتني فكرية ومجالية ،مستهدفة إنشاء طفرة جديدة
مستوى اإلبداع العر املعاصر ،وصور الشعرية ال يقدمها ت بئ عن طم وتضاد يعيشه
موع

داخله الرافض لواقعه املؤمل ،فمعاين قصائد تقوم على أن "الفعل الشعري املتمثل

عملية ميع مع ا خالل ظرفية منو خطوط كتابة القصيدة ،وأث اء تصاعد عمل األداءات
الشعرية ال

هد كشف ا الة الشعرية وتبلورها

تلفة ،2"...بعث روح املسؤولية

امل اخ ا اص هبا ،الذي لخلق تأثريات

شعر  ،والسري وفق الواجب ،وااللتزام با كمة

وضع

األمور مكاهنا الصحيح ،وطرح تساؤالت أراد من خالهلا أن يقرتح الشكل الشعري ،مبا هو
اوز وتعبري ،ويتشكل مبا هو فعل إبداعي

التصوير الف  ،متمثالً

" حركة القصيدة

وطريقة تكوهنا وعالقة أجزائها ببعضها  ،واألصوات الداخلية فيها  ،مث صورها وطبيعة الصور
وأبعادها  ،وتراكب هذ الصور  ،3 "...فقد آثر نزوعا لغويا يفاعل به بني دالالت غري مرتابطة
م طقيا ولعل خصوصية شعر تكمن

هذا الت وع و ب كل أشكال ت ميط الشعر.

لقد انشغلت قصيدة درويش ا ديدة ،وم ذ ليّاهتا األو  ،ب مذجة التجربة الوجوديّة
الفلسطي يّة ،وإعطائها بعداً ملحميّاً ي قل تراجيديتها إ مصاف الرتاجيديات الكربى التاريخ

اإلنساين ،فجاءت ُ ملة بالدالالت الشعرية واإل اءات ،والظالل الوجدانية ،ال جعلتها
ت بض با ياة من جديد و ِّسد رؤيا سيداً قوياً.يقول:
الشِّعر الفلسطي املعاصر ،دار الثقافة ،الدوحة ،دار ا كمة ،غز  ،ط،1

 - 1ىي زكريا اآلغا  ،مجاليات القصيدة
 ،1996ص 124
 -2إبراهيم عبد العزيز ،شعرية ا داثة-دراسة -م شورات ا اد الكتاب العرب ،دمشق ،2005 ،ص.228
 -3ي ظر ،عبد اهلل العشي ،نظرية الشعر كتابات الشعراء املعاصرين ،ا امعة األردنية ،األردن،1988 ،ص.273

133

الفصل الثاني

االنزياح الداللي في شعر أمل دنقل ومحمود درويش

...وأنا أنتشر اآلن على جسمك
كالقمح ،كأسباب بقائي ورحيلي
وأنا أعرف أن األرض أُمي
وعلى جسمك تمضي شهوتي بعد قليل
وأنا أعرف أن الحب شيء
والذي يجمع ا ،الليلة ،شيء
وكالنا كافر بالمستحيل
وكالنا يشتهي جسما بعيدا
وكالنا يقتل اآلخر خلف ال افذة (تعجب)
(التي يطلبها جسمي
جميلة
كالتقاء الحلم باليقظة
كالشمس التي تمضي إلى البحر
زي البرتقالة..
بِ ّ
والتي يطلبها جسمي
جميلة
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كالتقاء اليوم باألمس

وكالشمس التي يأتي إليها البحر
من تحت الغالله)

1

درويش يربر تعلقه بفلسطني وتشبثه هبا ،وأن كل جزء م ه متمسك هبا فهو فشبهها باملرأة
والرابط الدال بي ها (الوطن -املرأة) هو ا ب والعشق واهليام فهو ي تشر فيها كانتشار القمح
ا قول ويزداد التشبيه قوة ألن القمح يلتقي أرضا خصبة فتحتويه ويذوب فيها مث ي مو
األم يوحي با ب والرمحة
ضج ،مث عرب عن االرض باألم تشبيه بليغ صريح فداللة رمز ّ
لي َ
وا ان وقوة الرابطة العاطفية ،وهذا ما د الشاعر تسبيهه األرض باألم ،مث يذكر أمورا
مشرتكة بي هما( ،كالنا كافر باملستحيل)( ،كالنا يشتهي جسما بعيدا) ،فالولد يأخذ من طباع
والدته ،فهما يتوقان إ ا رية ونبذ احملتل ،مث ي تقل إ تشبيه وط ه با ميلة (كالتقاء ا لم
باليقظة)( ،كالشمس ،)...فتشبيه مجاهلا بزمن رؤية ا لم يقظة متحققا ،برؤية الشمس ع د
غروهبا وهي بلون الربتقال

البحر.

إن الصورة اجملازية ع د مود درويش ت عطف بلحظات ا ضور املتعدد لالنزياح ،هذا
ا ضور يتحرك

ا اهني ،ا ا أول تُولد ا ياة ويدفعه الشعور املتوتر فجاء كموجة كبرية

هائجة وهادئة رقة ،وكان هذا "التوتر أو اال راط
ثاين ركه األبعاد اهل دسية للقصيدة وأنساقها

التوتر على و مغرق

ا دية" ،2وا ا

قوة الب اء واملتانة ،ويتجسد االلتباس هكذا

الوجو البالغية املتعددة لتدعيم حالة املع الذي يتحرك

فضاءات تستكشف ا فايا

وبواطن الذات الشاعرة ،ولقد كانت فلسطني متثل املعادلة املوضوعي
 -1مود درويش ،ديوان العصافري متوت ا ليل ( إمرأة مجيلة سدوم) ،ص.139
 - 2يوسف سامي اليوسف ،القيمة واملعيار :مسامهة نظرية الشعر ،ص.26
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يستقي مادته ،وبتماهيه يعطي ا الداللة املتفجرة
العاشق

إيقاع يشهد العمق الف واإل اء للشاعر

د ومجاله ملوقف يساوي به بني ا ياة واملوت ،يقول:
يوما
خذي ي ،إذا ُ
عدت ً
دبك
وشاحا ُله ْ
ً
وغطّي عظامي بعشب
كعبك
تعمد من طهر
ْ
ّ
وش ّدي وثاقي..
بخصلة شعر..
ثوبك..
يلوح في ذيل ْ
بخيط ّ
عساني أصير
إلها أصير..
قلبك!
إذا ما لمست قرارة ْ
*****
ضعي ي ،إذا ما رجعت
نارك..
وقودا بت ور ْ
وحبل غسيل على سطح دارك
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الوقوف
ألني فقدت
َ
نهارك
بدون صالة ْ

فردي نجوم الطفولة
هرمتّ ،
حتى أشارك
صغار العصافي ِر
درب الرجوع..
انتظارك!
ش
ْ
لعُ ِّ

1

تكتسب هذ القصيدة أمهية خاصة ألهنا تكثف آراء

الشعر وا ب وفلسفة ا ياة

و األسلوب أيضا ،إنه يكشف أوراقه لقارئه بتواضع العارف ،وصدق اإلنسان ،وح ان املر ل
بأكثر األساليب تقشفا و ففا من ط ني البالغة حيث تغدو البساطة شكال وحيدا لفتح آفاق
ال ص ليس على معانيه فحسب ولكن أيضا وأساسا على موسيقى العاطفة الثرية ال تتب
اقصر الطرق للوصول إ متلقيها ،واستطاع أن ي سج الروابط ا ميمة بني الكائن واملمكن،
والوضعيات

فرادة ثابتة وأصالة راسخة من التحكم

"ه اك فرقاً بني املفردات من حيث هي مادة
الشعري ،إهنا تكتسب

وضع الكلمة

موضعها امل اسب ،إذ

اللغة ،وبي ها من حيث هي مادة

العمل

الشعر دالالت جديدة ،والشك فإذا كانت هذ املفردات معتادة

االستعمال اللغوي العام ,فإهنا تصبح غري معتادة

مفاهيمها ا ديدة ومعا تها الشعرية"،2

 - 1مود درويش ،عاشق من فلسطني ،ص.17 ،16
 - 2مد محاسة عبد اللطيف ،اللغة وب اء الشعر ،مكتبة الزهراء ،القاهرة،مصر ،ط1992 ،1ص .186
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وهبذا التماهي الف ا ميل يعيد درويش رسم الصورة مبخيلته فتدل على ترسيخ املع والتأمل
حركية الصورة.
إذا الحظ ا األلفاظ األكثر توهجا

القصيدة ،مثل ( وشاح ،هدب ،غطي ،عشب،

تعمد(تغطية بالماء) ،خصلة شعر ،ثوبك) تؤكد صفة التغطية وهو يدل على ا ماية واالنقياد
إذ أنه

املقطع األول رّكز درويش على ذاته ،وكانت األنا ور املقطع األول ومفتتح املقطع

الفعل أحن ،مث يوظف األفعال املضارعة من جهة وضمري املتكلم من جهة أخرى ،أما
املقطع الثاين فيتغري ا طاب
املضارع

يتحول الفعل
القصيدة ويتوجه الشاعر إ أمه بقوله (خذي )ّ ،

بداية املقطع الثاين إ فعل طليب وكذلك

املقطع الثالث(ضعي ) ،يالحظ أن

أحن _ خذي _
بداية املقاطع الثالثة هي أفعال كمها مبدأ التدرج من الداخل إ ا ارجّ .
ضعي .

االلتباس اجملازي يكمن

الطبيعة الف ية للصورة ذات ا ركية املتعامدة املتجانسة ،شاعرنا

يستثمر هذ الكلمات ،و علها تشبه ذاته ،تشبه وجود تشبه فعله وصفته وخصوصيته ،هكذا
يتصور معطى الكلمات ومدلوالهتا ،حيث مي الوشاح ويزين العاتق مثلما تفعل األهداب،
كما أ ّن داللة الفعل خذي هي التملك واالنقياد وهي رغبة التشيؤ ع د الشاعر ليعرب عن
عشقه ألمه ولي عتق من ظروفه السيئة .يقوم الشاعر

هذا املقطع مبا يشبه الطقس الدي ح

يصل إ عملية التطهر ،يطلب من أمه ا ماية لكي يولد من جديد "وغطي عظامي بعشب"
وكأن العشب ًازا اللحم الذي سيغطي العظام.
ويالحظ

املقطع األخري أيضا األلفاظ ال تدل على ال ور(نار ،نهار ،نجوم) ممّا يؤكد

تبني االنصهار والثانية تفيد مع ا رية
مبدأ التماهي ،فالوقود وحبل الغسيل وسيلتان؛ األو ّ
واالنطالق وا روج من األسفل ،القاع أو السجن إ سطح الدار ،إ العلوي مثلما أ ّن حركة
املقطع الثالث تتجه إ األعلى من الت ور إ سطح الدار إ ال جوم .قد يكون ذلك إشارة
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للرتفع عن الواقع املأساوي .يتم ذلك باستحضار املخاطب وكأنه أمامه فيلغي الشاعر بواسطة
هذ اآللية البعد املكاين بي ه وبني أمه (فلسطني) ،وهذا التشبيه له القدرة على سيد املفارقة
أيضا وإظهارها بصورة يلية تباغت املتلقي من حيث ال يرتقب ،بإ ادها عالقة غري معهودة،
وقيمة هذ العالقة تتأتى من الربط غري امللتفت إليه من قبل.
وتتكرر هذ الطبيعة التصويرية املتشابكة

الكثري من قصائد درويش ،اول أن دد
اال راف بالصورة وجعلها م اط

عطاءات ف ه ،لكن ليس برتاتبية مملة بل بت وع ثري

املع  ،إذ إن اللمحة الف ية التصويرية تؤسسها اللفتة ا مالية ال يقت صها من فضاء ا ياة،
يقول:
فوق السحاب وصية أهلي؟ وأهلي
يتركون الزمان كما يتركون معاطفهم في البيوت .وأهلي
كلما شيدوا قلعة هدموها لكي يرفعوا فوقها
خيمة للح ين إلى أول ال خل ،أهلي يخونون أهلي
في حروب الدفاع عن الملح .لكن غرناطة من الذهب

1

إن ا أمام صور شعرية مكثفة نا ة عن توظيف أكثر من أسلوب بالغي ،إذ د التشبيه
و د االستعارة ،والك اية أيضاً ،هذا الت وع يشي بااللتباس واالنزياح

مستوى ف ية التصوير،

وإذا حاول ا أن زئ هذ الصور ،نستطيع أن نتابع جدل (السكون /ا ركة)
تفجر
الربط بي ها ،وكأن شاعرنا الروح الشعري ع د ي ّ

فلسطني احملتلة ،مستلهماً قاموسه من

مفردات ا ياة وتفاصيل األرض  ،ش ّكل حالة اخرتاق قصوى للروح والكلمة.
 - 1مود درويش.... ،
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الصورة األو ( :أهلي يتركون الزمان كما يتركون معاطفهم في البيوت) :ف حن أمام
تشبيه وقد اكتملت أركانه ،الذي نريد أن نقولـه :هو عالقة املشبه باملشبه به
(أهلي/معاطفهم) ،على مستوى الرتكيب ال حوي د أن الضمري (هم) يعود على أهلي ،كما
أن الفعل املضارع (يتركون) هو نفسه

مجلة املشبه به وه ا يكمن سر اإلبداع ،ألن مجلة

(يتركون معاطفهم في البيوت) ليل ا إ املكان،

حني أن (يتركون الزمان) تستحضر

الزمان ،إذ تصبح حركة األهل با ا ترك املكان بعد أن تركوا الزمان .مث أن (البيوت) حركة
با ا األرض (أرضية)

حني الفعل الفردي (أكتب) كان با ا علوي ،إذ تتشظى حركة

الصورة بني الفردي/ا ماعي.
الصورة الثانية(:أهلي كما شيدوا قلعة هدموها لكي يرفعوا فوقها خيمة للح ين إلى
أول ال خل) :تبدو الصورة مكثفة ،إذ نالحظ فعلني ماضيني وفعالً مضارعاً (شيدوا ،هدموا،
يرفعوا) ،كما أن ا نشاهد استمرارية ا ركة

املاضي عن طريق أداة الشرط (لو) ال تفيد

التكرار .إن فعل التشديد يتطلب حصول حركة ت طلق من السكون و ا ركة ،فمفردة
(القلعة) الدالة على العلو تاج ب اؤها إ حركة ت طلق من األسفل و األعلى ،من السكون
إ ا ركة ،من األرض إ السماء .لك ا نفاجأ بانكسار ا ركة لدخول فعل اهلدم الذي يتجه
عكسياً (حركة عكسية) و السكون .لكن الشاعر ال يبقى الصورة

سكوهنا ،إذ ي طلق من

ركام سكونه (الهدم) مباشرة لكي ي قذ تلك ا ركة من سكوهنا ويعود إ تشكيل صوري ناتج
عن إزاحة السكون لتلك ا ركة إذ يأيت بفعل مضارع يدل على قوة ا ركة (يرفعوا) وبصيغة
ا ماعة ،إذ ترفع (خيمة الح ين) بعد أن كانت (القلعة) الدالة على الثبات واالستقرار
أصبحت خيمة لك ها أضيفت لتكتسب داللة جديدة أي شح ات جديدة مستعرياً هلا صفة
ا ني وه ا نبع اإلشعاع ،موطن القوة.
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ا يمة تذكرها مبكان قبل كل شيء ،مث إهنا كانت البيت العر

زمن قدمي بعد أن

أدى السكون (اهلدم) إ إلغاء القلعة جاءت ا ركة لتبعث من جديد ا ياة

(القلعة)،

ولكن بالعودة إ الوراء حركة با ا معاكس حركة تسلط أضواءها على املاضي ،وليس من
دليل قاطع سوى أن تكون هذ ا يمة (للح ني) شعور رد مع وي اقرتن بشيء حسي مادي
هو (ا يمة) (إلى أول ال خل) إشارة إ األصل املكان العر املعروف بال خيل .وإذا كانت
ا يمة توحي بالسكون فإن ا ني اضطراب وحركة؛ إذ اول الشاعر أن مع الزمان واملكان
حركة الستعادة حاضر إ أهله ليكشف جدل السكون/ا ركة عن قوة تشكيل الصورة
وعن بعد االستعارة وخفائها ويضيء الصورة بتلك االستعارة ،وحركة االضطراب للح ني
تيار ا ركة واالضطراب ،وتلك هي االستعارة املتق ة

خفائها

وسكون ا يمة ليقذف هبا

ودقتها ،ومدى ما تقدمه من خدمة ضمن السياق الذي ترد فيه ،ومقدار ما تبعثه

ال فس

من لذة وقوة يل وتصور

1

الصورة الثالثة (:أهلي يخونون أهلي في حروب الدفاع عن الملح لكن غرناطة من
ذهب) :ه ا هتبط ا ركة من العلو إ اال فاض والسري

الوقت نفسه ،إذ أن فعل ا يانة

(لخونون) مضارع ا ماعة املخاطبني ،فا ركة مجاعية لك ها أرضية ،وبا ا معاكس ،إذ أهنا
خيانة األهل لألهل ،غري أهنا (ا روب) توحي بقمة ا ركة واالضطراب اصة وأهنا جاءت
بصيغة ا مع وهذ ا روب هي حروب للدفاع عن امللح ،يبدو من ال ص أن املقصود بامللح
هو معدن ا ري وأساس كل شيء ،ألن امللح مادة أساسية .لقد جاء درويش هبذ الك اية
لتشكيل حركة و املاضي ،فاملقصود هو الدفاع عن املاضي الذي هو أساس ا اضر
واملستقبل .وا روب حركة على حني أن امللح /سكون فقد ا هت ا ركة و السكون غري
أن التشكيل الصوري وي با ركة ال تأيت عن طريق التوقف (لكن) مث االنطالق و حركة
 - 1عبد الفتاح صا نافع ،الصورة .....ص.132
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أخرى تستوحي التاريخ املفقود والذهيب فغرناطة رمز امللح ،وم ه فحماية وطن مفقود بالكلمات
من الضياع أو االندثار أو الغياب.
إن الصورة ع د مود درويش ذات حركية متعامدة ،فهي إبداع جديد وقيمة ف ية
حد ذاهتا ،وهي وظيفة فاعلة

الب اء الشعري الكثيف ،وجل القصائد ع د إن مل نقل كلها

تتشكل عرب موعة من الصور ا افلة بأكثر من إ اء وأكثر من خطاب ،وهو مكمن املتعة
املتجددة

القراءات املتعددة ،فالقصيدة جاءت ُ ملة بالدالالت الشعرية واإل اءات،

والظالل الوجدانية ،ال جعلتها ت بض با ياة من جديد و ِّسد رؤية الشاعر سيداً قوياً،
وب فس الرؤية والتوهج يستطيع درويش أن يطلق ا وارات املدهشة بني األشياء املت اقضة
والوضعيات املتأزمة ،وكأنه يستشرف است بات الغياب وتقريب املستحيل ،فت شأ حدة
الكتابة و القراءة لتقوية مع الرفض ومع املقاومة ومع اإلصرار والع اد .يقول:
خضراء أرض قصيدتي خضراء
يحملها الغ ائيون من زمن إلى زمن كما هي في
خصوبتها
ولي م ها :تأمل نرجس في ماء صورته

1

إن درويش يزهو ب فسه كزهو (نرجس) حني حدق

صورته

املاء ،وهذا ما يعكس

إحساس الشاعر العا بتفرد ومتيز بشعر  ،ما دفعه لالفتخار واألمل رغم ما يواجهه الشاعر
من وحشة املوت ،فقصيدته (جدارية) برأيه "خضراء عالية" ،ورغم حتفه املؤكد إال أنه ال مي عه
من التأمل واإلعجاب داريته ،أسلوب التماهي الشعري راسخ
 - 1مود درويش .جدارية ،ص .35
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االستعارة هي عفوية اللغة "هبذا املع تكون االستعارة خلقا تلقائيا ،وابتكارا دالليا ،ال
مكان له

اللغة السائدة ،وال وجود له إال ألنه اكتسب مس دا غري عادي أو غري متوقع"،1

حيث أن الشاعر يفكك لغته ويعيد صياغة ب ائها وفق رؤيته الشعرية ،ويكمن فائض املع
االستعارة ،إذا اقرتنت بالرمز واألق عة والغموض ،واالنزياح وااللتباس

األذهان ،مما علها

تتفجر بتأويالت تلفة ومي حها قيمة إ ائية جديدة ،فيضفى عليها طابعا شعريا خاصا ،ومن
يتأمل مود درويش

مغزى ربته الشعرية د مسكون هباجس التحديث والتجديد

مستوى التصوير الف .يقول:
ويا أيها الموت التبس واجلس
بلور أيَّامي ،كأنَّك واحد من
على ّ
أصدقائي الدائمين ،كأنك الم في بين
الكائ ات .ووحدك الم في .ال تحيا
حياتك .ما حياتك غير موتي .ال
تعيش وال تموت .وتخطف األطفال
من عطش الحليب إلى الحليب

2

االنزياح بصورة تكون فيها صلة ا دل أقرب إ التطابق مع كشف املدلول الوقائعي
األول مبع أن بالغة املشهد هذا السياق أقرب لِتكون ذات مرجعية انعكاسية معيشة ،ذلك

بتشبيه سوس وقائعي أول مبحسوس وقائعي ٍ
ثان ،إن ا نالحظ إحساسا بالقلق لدرجة أنـّه

 - 1بول ريكور ،نظرية التأويل أو فائض املع  ،ص.93
 -2مود درويش ،األعمال ا ديدة الكاملة ج،2رياض الريس للكتب وال شر،بريوت (لب ان)،ط ،2009،1ص.490
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أصبح لخاطب املوت ،ويدعو إ إقامة عالقة حيّة بي هما ليتم ّكن من إكمال مسار  ،فكما
تال اللّغة بأساليبها اجملازية واالنزياحية على الواقع اإلبداعي ،كذلك يستخدم الشاعر عبارات
ازية بغية الوصول إ هدفه امل شود ،وهذا ما يعكس وظيفة اللغة ال ال تكمن

توصيل

تعرب
املعلومات واألفكار ،بل إهنا رمز يتفاعل فيه شعور الشاعر مع املوضوعات ا ارجية ،إذ ّ
هذ الصورة عن مدى عمق ربة الشاعر وهو يصارع ظات املوت حيث نقل هذا املشهد
بلغة شعرية تتسم باإل ائية ال ّ جاءت مب ية على تبادل املدركات وذلكبأن تكتسب املاديات
صفات املع ويات ،أو املع ويات صفات املاديات وإيصال الرؤية الشعرية للمتلقي نابضة ،إ ّن
هذا املقطع ملئ بالتجريد ،الذي أحدث انزياحا على مستوى الصورة ال

تبقى من

كلي ومشو ّ إذ من أهم
أهمّ احملطات ال ّ
مير عربها الف ان لبث ربته و ربة غري  ،إطار ّ
مميزات الصورة الشعرية ا ديدة ّأهنا صورة كلية تتجاوب أصداؤها كل أرجاء القصيدة ،يث
ال ميكن أن ت فصل واحدة من الصور ا زئية دون أن تفقد وظيفتها ا يوية

الصورة الكلية

للقصيدة .يقول مود درويش :
.....كالمي
يب ي عش رحلته أمامي
يواصل درويش رحلته

1

البحث عن مأوى له ،فوجد

اللغة مالذ  ،وهي "وطن الشاعر

الذي ال يستطيع األعداء استالبه كما استلبوا أرضه ووط ه ،واللغة هي هويته األو ومعجزته
ومقدساته وتارلخه وحاضر ووسيلته لالنتصار وا لود" ،2إنه يتخذ من األلفاظ أدوات للب اء،
من خالل استعارته لفظ يب من ال خاص كمن
تصور

ميدان مغاير يكمن

الب اء ( مستعار م ه) قصد حديثه عن

اللغة ( مستعار له) فمأوا الذي د فيه وجود يكمن

 - 1مود درويش،ديوان ( ملاذا تركت ا صان وحيدا) ،رياض الريس للكتب وال شر ،بريوت ،د.ط ،1995،ص.116
 - 2فوزي عيسى ،ليات الشعرية (قراءة الشعر املعاصر) م شأة املعارف ،اإلسك درية ،مصر ،دط ،1997 ،ص.35
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اللغة ( الشعر) ،فقد آمن بأن مملكة الشعر والروح هي البديل ا الق للعامل ا قيقي املشوش،
والذات الشعرية تسعى

اولة جهيدة لتقمص وجدانات العامل ال وراين والروحاين ،بكل ما

يفيض به من كيانات ت بض با وهري املطلق .
أ الشاعر إ االستعارة املك ية ،لتصوير فاعلية الزمن املدمرة،

نوع من اولة سيد

عامل املطلق اجملهول ،ويعتمد بقوة على التأثري ال فسي للصور وإيقاعاهتا املوسيقية ،رغبة

إثارة

الشعور واالنفعال؛ ويبتعد عن الصور األليفة والتجارب اإلنسانية ال عايشها ويعايشها املتلقي
مستقرا ثابتا تزخرفه
املع و نظام التصوير ،فلم يعد املع
ّ

جذري
مع نصه ،ه اك ّول
ّ
العبارة و َتو ّشيه ،ألن درويش يستخدم الكلمات ال ولك ه لخدمها ،ويرتفع باللغة عن أن

تكون نفعية ،1فكثرياً ما تقتادنا رائحة اجملاز إ مكمن ذي طبيعة لغوية خاصة ،والدخـول ـفـة

وكفاءة ،إ

بّآتـه األسلوبية واجملازية ،حيث يكمن الشعر وتتكاثف وسائله ،وتزداد فت ته اتقاداً،

تتحدد بدرجة االنزياح عن املع التعيي  ،هكذا كان اجملاز ص و الشعر وقري ـه ع د مود
درويش ،تتكثف آراء

الشعر وا ب وفلسفة ا ياة و األسلوب أيضا ،إنه يكشف أوراقه

لقارئه بتواضع العارف ،وصدق اإلنسان ،وح ان املر ل بأكثر األساليب تقشفا و ففا من
ط ني البالغة ،ويلم بطبيعتها املتحولة ،ويدفـع هبا بعيدا عن السكون والركود ،ومي حها مجال
وقـّاد يفيض عـن حوض البالغة وتص يفاهتا املعهودة حيث تغدو البساطة شكال وحيدا لفتح
آفاق ال ص ليس على معانيه فحسب ولكن يتب أقصر الطرق للوصول إ متلقيه.
إن االنزياح يعد أحد األسس الالفتة ال تقوم عليها التجربتني الشعريتني ا ديثة واملعاصرة
بشكل عام ،إذ أنه يشكل ألقا ف يا ومظهرا مجاليا ،وتوهجا دالليا ،ويظل يلعب دورا كبريا
ب اء الصور الشعرية عرب تشكيالته اللغوية ال تقفز على الثوابت ،وتتخطى املألوف ،ويصبح
 - -1جان بول سارتر :ما األدب؟ ،ترمجة الدكتور مد غ يمي هالل ،هنضة مصر للطباعة وال شر والتوزيع،القاهرة،
 ،1961ص.7
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بذلك ع صرا ورا

استشفاف طاقات ا طاب الشعري التصويرية وشح ها بالطاقة اإل ائية

وا مالية " .اللغة اجملازية لغة يعدل فيها الكاتب أو الشاعر عن االستعمال اللغوي املألوف إ
غري املألوف ،وهي وسيلة بيانية يستعني هبا األديب لكي يُكسب صياغته ثوبا مجاليا " ،1فيبدو

ارتباط الصور

تشكيلها دل السكون وا ركة الذي يضيء سيمات ا داثة الف ية العميقة

تضيئها اللغة اجملازية لتشكل لوحة ف ية متفردة

انسجامها ،وهذا ما جعل من شعر أمل دنقل

ومحود درويش ترتقي الصورة توليدا وتفريعا عرب التساؤل والدهشة ،ومتثل املواقف والوضعيات
فرادة ثابتة وأصالة راسخة مما أكسب شعرمها متيزا خاصا

املشهد الشعري العر .

 -1وفاء كامل فايد ،قصيدة الرثاء بني شعراء اال ا احملافظ ومدرسة الديوان  ،اهليئة املصرية للكتاب ،مصر ( ،د.ط) ،
 ،2000ص.11
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انزياح الرؤيا الشعرية:
تعد الرؤية الشعرية ا ديثة ا وهر
إذ تشكل

قضية التجديد

الشعر العر ا ديث،

حقيقة آمر مسعى يستهدف الشاعر ال القصيدة؛ أي أهنا تع

بتجديد الشاعر أوال وعيا وثقافة وذائقة ،ونظرة إ ا ياة والعامل ،قبل أن تع
بتجديد ال ص ،1والرؤية تزل صلة الشاعر بالعامل ا ارجي ،وتضفي على وجود
الفردي مع شامال ،تستوعب ا زئيات الدقيقة ال مك ت الشاعر من ملّ شتات
التجربة اإلنسانية ال يعيشها ،ومدى استعاب خرباته ا مالية

ا لق والتذوق

ومعدل اوبه أو رفضه هلذ التجربة اإلنسانية ،وهي "إملام بأبعاد التجربة

أصقاعها

البعيدة وبعثها وجودا واقعيا ،وهي اوز الواقع دون االنسالخ الشامل م ه ،وهي نوع
من املعرفة الفلسفية ا ديثة ال

رج التجربة الف ية

حرارهتا آو ،

صدقها

ا قيقي...إهنا آداة ال ت قل القصيدة من عامل القوة إ عامل الفعل ،عرب التقمص
الداخلي و ا لولية

قلب آشياء و سيدها

لغة مجالية" ،2فالرؤية هي إعادة

ب اء شعري متعدد آقطاب ،شعر بديل متحرر من املركزية الف ية املغالية ال متثل
السلطة االستالبية.
إن االقتصار على ا انبني الشكلي والدال وحدمها ،لن يسعف

القبض

على جوهر الطفرة الشعرية ع د أبرز شعراء ا يلني ا ديث واملعاصر ،وإذا حشرنا
 - 1ي ظر ،علي جعفر العالق ،حداتة ال ص الشعري ،دار الشروق ،بريوت ،ط ،2003 ،1ص .11
 - 2ي ظر :إبراهيم رما  ،الغموض الشعر العر ا ديث ،ديوان املطبوعات ا امعية ا زائر ،ط1994 ،1
ص .107
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هامش القرائن اللغوية و ركاهتا داخل ال سيج الشعري فس ظل

نسحب املادي على بساط املع وي ،وم ه نفي الرؤيا الشعرية؛ فتصاب مفاصلها
الغ ائية ،أو

الشعر ال يكمـن فـي البيت ،أو
بالزيف والتدليس ،وذلك "أ ّن ّ
الساعيني وراء املطلق،1"...
الطّرافة ،بل إشراق مته استفزاز الفكر وا ساسية ّ
مما يع أن الرؤية الشعرية تتخذ أبعاداً أكثر استغراقا واستبطاناً ،وهي "إدراك تقود

الرؤيا
وتؤيد ملكة عقلية عليا .وه اك رؤيا االستحالة والكشف _ الت بؤ _ و ّ

2
املشرع
إعادة
كذلك
و
املضمر،
املتلبس
اجملهول
اكتساح
هي
ية
ر
الشع
فالرؤية
،
البهيجة"
ّ
التكون حيّز الواقع ونقله إ امل حسر املتوا ٍر البعد.
على ّ

إن إرساء البديل اهلادف إ التغيري والتطوير كان ديدن شعراء ا داثة ،وقد
أملت القطيعة الثورية ضرورات ملحة

اوز التعبري والكتابة الشعرية ال موذجية،

ولكن مل ت فصل ظة عن ا مال الف  ،وكان صوغ الرؤيا القادرة على التوجه و
املستقبل ،باستجالء مالمح التحريض وإعادة تركيب أنطولوجية الفن الشعري و قيق
قسماته املمتدة

الزمن ،إذ أن "الثورية

الكتابة و الشعر اصة ال تكون مبجرد

تغيري ب يته اللغوية ،وا روج على موروثاته وذاكرته ،....بل الثورية

الكتابة والشعر

هي الصياغة املتجددة للوعي الثوري ،وا ربات اإلنسانية اجملددة" 3فالثورة هي إعادة
إنتاج هلا ع دما تكون قابلة للتبلور والتميّز وخاضعة

تبلورها ومتيّزها لعالقتها باملوقع

 -1ران ماريل البرييس ( -)Rene_Marill_Alberesاال اهات آدبية ا ديثة ،ترمجة جورج طرابيشي،
م شورات عويدات ،بريوت _باريس ،ط 1983 ،3ص .134
2
الشؤون الثّقافية ،بغداد ،ط 1987 ،1ص .21
الرؤيا شعر البيايت ,دار ّ
 انظر ي ال ّدين صبحي _ ّ - 3أمني العامل ،لغة الشعر العر ا ديث ،ص.49
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الفكري الذي م ه متارس عالقتها مبوضوعها ،وبالوضعية الثقافية واالجتماعية ال
تشكل حقل ممارستها.
يعد االنزياح صورة من صور التغلغل التدر ي

هول الرؤيا الشعرية ،وضرب

من مشروع ا داثة الشعرية ،أعاد به شعراء العصر ا ديث ف هم إ نقطة البدء من
ظالل الصمت

دائرة الصفر ،واستساغوا انطالقة شعرية متتد

أفق التمرد

واالنزياح ،و طيم العالقات الطبيعية بني ع اصر الشعر ال موذجي ،فتشكل الوجه
ا قيقي للكشف عن جوهر الرؤيا الشعرية ،وفضائها الرؤيوي املكثف وم ظورها
ويغري
اإلبداعي املميز ،بلبوس تق ف وتعالق إ ائي مؤثر؛ يستحث الرؤى ا ديدة ،ر
امل ظورات السائدة العالقة

الذاكرة الف ية للشعر العر .

فاالنزياح مغ ط الرؤيا الشعرية ا ديثة وأكسبها ربة عمقية ومشولية أوسع ،من
توظيف املؤثرات ا ديدة ،مما م حها متيزا و موال رؤيويا حداثيا وأداء جديدا ،فقد
"الرؤيا بطبيعتها ،قفزة خارج املفاهيم القائمة .هي إذن ،تغيري
صرح أدونيس بأن ّ
الشعر ا ديث ،أول ما يبدو ،مترداً على
نظام آشياء ونظام الّظر إليها .هكذا يبدو ّ
الشعرية القدمية ،ورفضاً ملواقفه وأساليبه ال است فدت أغراضها،1".
آشكال وامل اهج ّ
فالرؤيا تصدر عن حلم مب على تصور طموح و التّغيري والتّجدد
ّ

فهي تصدر عن قصدية هلا أهدافها احملددة ال ت طوي على الثّورة.

 -1أدونيس ،زمن الشعر ،دار العودة ،بريوت ،الطّبعة الثّالثة ،1978 ،ص .9
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مل يقف تطور الشرعر العر ع د تكسري الب ية اللغوية والتق يات العروضية و اوز
ثمر انزياحا
ماليات الصورة الشعرية ،بل واصل حركيته وامتداد ليُ َ

الرؤيا الشعرية

لتعرب عن
بإعادة تشكيل الواقع عرب تق يات وأمناط متعددة ،فقام بتفجري اللغة وتثْويرها ّ

أفق جديد مفتوح على التأويل ،وقد دأب أمل دنقل و مود درويش
ا فاف املوجود

تبديد
اللغة

ا طاب الشعري ،بكيفيات تلفة ومتغايرة ،من تغيري

وتطوير أساليبها وم ح مفرداهتا مغامرات داللية جديدة ترتفع عن السكون وتأ
الركود ،فأكسبا شعرمها شرعية مضاعفة مفتوحة على تراكمات مرنة قابلة للتحريك
واإلشعاع.
 -1انزياح الرؤيا  /تفكيك الوعي وع ف الذات لدى أمل دنقل:
إذا كانت ا داثة تتميز بوجود أسس وماهيات املعرفة بش صورها العقالنية،
فإن الرؤيا الشعرية ا ديدة تقفز على هذا الت ميط العقال وتتجه إ فضاءات من
االحتماالت ،رتق املمكن املوجود لت فتح على اللحظة الغامضة ال تعوم

اإلرادة

الشعرية ،و تدرج مستمر و املع وصعود دائم باستكشاف كثافته و والته،
والبحث العميق عن ا واب املتوتر بسبب السؤال املخت ق

الذات الشاعرة.

اهتم تودوروف بالشعرية ورأى أهنا " العلم الذي يع بتلك ا صائص اجملردة
الل تص ع فرادة ا دث آد " ،1فالشعرية هي التفرد

ا دث الشعري ع دما

الرؤيا اطة بظالل االنزياح للوصول إ فعلها الّاجز
تكون فيها ّ

الكتابة ،واالبتعاد

 - 1تودوروف  ،الشعرية ،تر شكري املبخوت ورجاء بن سالمة ،دار توبقال لل شر ،الدار البيضاء ،املغرب ،ط،2
 ،1990ص.23
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عن املوجود والت كر له والبحث عن م افذ

الالمت اهي لتؤسس لها قيما جديدة،

قيم إرادة القوة واإلنسان ،ومن ذلك استلهم أمل دنقل تق يات الرؤيا املتجددة،
ووضع شعر ل تساؤل جعل مفهوم شفافية اللغة والفن الشعري
تفكيك الوعي املوجود وا موح

طة غريبة ،هي

لغة الشعر إ قول ما ال يقال ،ورفض املأنوس

املألوف املرتاض ،وقد يوحي هذا بال في والرفض لك ه يعمل على است فار كل طاقات
الوعي

الذات بطفراهتا الفكرية ومعاوهلا اللغوية لتربير نزعة الع ف ،وإعادة ب اء

آشياء ،أو استعادة ب ائها.
إن معظم القضايا امللحة ال حفل هبا معرتك الشعر العر ا ديث كان من
الطبيعي أن تتصدر أعمال أمل دنقل؛ فتح هبا سجاال عميقا مع الواقع الذي يتمحور
حول الذات ،وكشف أحاسيسه املرتعة بالع ف رفضا قيقة ا ماعة امل تكسة ،وبقدر
ما هو إحساس فائض من الوعي دد عالقة الذات ب فسها من جهة وبالعامل العر
من جهة أخرى ،فأخصب مت ه بالغوص
االنزياح املتعددة

أماكن وفضاءات تكاثفت بفضاءات

ال ص الشعري وأكسبها أبعادا داللية م وعة أدت إ

ديث

الرؤية والرؤيا الشعريتني معا وكذا الرؤى ا مالية.
إن الفضاء الواسع

ارب أمل دنقل غ بالدالالت واإل اءات واملواقف

ال تتمحور حول حقلني ،حقل ا ياة بأبعادها ومتوجاهتا ،وحقل الفن الشعري بغ ائه
وانبعاثه ،وكشف الرؤيا االنزياحية

تشكل الوعي الثقا وأنساقه يفرض مزاوجة بني

هذين ا قلني ،وهذا دأب شاعرنا ،ميتاز بـ "حركات ف ية ،متمردة وطليعية ،ولكن
متمردا
على و خاص واع وهر ت اقضات اجملتمع العر وأزمة اإلنسان فيه .إذ بدا ً
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على كافة آشكال ا اهزة وال مطية ،ال تعوق سيد آزمة والت اقض على و
دقيق ومجيل" ،1وال ص الشعري هبذا امل ظور يكون انفتاحا متواصال ال هناية له ضمن
حيز التمرد وممارسة ف يات التلميح وا فاء من طريق املكاشفة واملغامرة.
القصيدة تستمد ثراءها من لغتها وتوزعها امل تظم امل سق ،مثلما تستلهم ب يتها
الكلية وما تولد من انزياحات تركيبية وتصويرية وإيقاعية ،دون أن نعدم تشاكل
آنساق املختلفة

تكوي ها ،من ثقافية واجتماعية ودي ية وأسطورية ،وما هلا من

تشظي وتفجر داخل القصيدة ،وما تستبط ه من تأويالت وإ اءات ،وإذا ث ا
مواطن اإلثارة والتفريغ ورصد ظة التأزم واالنفراج ع د أمل دنقل فأن ا نلمس
انزياحات ت ماز ببعثرة الرؤية الشعرية وتالعب بآشكال املختلفة ومزج بني اهليئات
املت وعة و طي ا واجز امل طقية

الزمن واملكان ،والوضع وآنساق فهي طاقة إبداع

م تجة لصور ممت عة
إن دنقل كان مولع بدراسة التاريخ غارق
يستخلص العربة والعظة مث يهديها

تفاصيله اول بكل جهد

صورة شعرية خاصلة ،وقد كانت قصيدة

"البكاء بني يدي زرقاء اليمامة "مبثابة احتجاج وإدانة للعامل بسبب هزمية يونيو
 ،1967يقول دنقل:
 - 1طراد الكبيسي،

ا داثة وا داثة العربية

الشعر ،ص.117

" - جفرا الك عانية /زرقاء اليمامة أنثى واحدة ت بئ قومها عن رؤيتها للخطر القادم فلم يصدقوها ،فوظيفة زرقاء اليمامة
أوالفعل الذي تقوم به هذ الشخصية مسار ال ص آسطوري متمثل فعل الرؤية (بصري وغري بصري) ،و هذ
الوظيفة يتعلق كل من ال صني الشعري وآسطوري" ليديا عبداهلل ،الت اص املعر شعر عزالدين امل اصرة ،دار دوالي
لل شر والتوزيع ،ط ،2005 ،1ص.225
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أيتها العرافة المقدس ْه..
والدماء
جئت إليك ..مثخ اً بالطع ات
ُ
ْ
أزحف في معاطف القتلى ،وفوق الجثث المك ّدس ْه
واألعضاء.
م كسر السيف ،مغبر الجبين
ْ
زرقاء..
أسأل يا ْ

ِ
عن ِ
الياقوت عن نبوءة العذراء
فمك
عن ساعدي المقطوع ..وهو ما يزال ممسكاً بالراية الم كس ْه

عن صور األطفال في الخوذات ..ملقاةً على الصحراء
جاري الذي يَ ُهم بارتشاف الماء..
عن َ

أسه ..في لحظة المالمس ْه!
فيثقب
الرصاص ر َ
ُ
المحشو بالرمال والدماء!!
عن الفم
ِّ
أسأل يا زرقاء..
والجدار!
عن وقفتي العزالء بين السيف..
ْ

عن صرخة المرأة بين السبي .والفر ْار؟

حملت العار..
كيف
ُ

أنهار؟!
ثم
ُ
مشيت؟ دون أن أقتل نفسي؟! دون أن ْ

ودون أن يسقط لحمي ..من غبار التربة المدنس ْه؟!
تكلمي أيتها ال بية المقدس ْه
تكلميِ ..
باهلل  ..باللع ِة ..بالشيطا ْن
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ال تغمضي عي ِ
يك ،فالجرذان..
تلعق من دمي حساءَها ..وال أردها!
َ

تكلمي ..لشد ما أنا ُمهان

1

كثريا ما د أمل دنقل حائرا تائها يسك ه القلق و دو آمل ،فهو ال في
عدم ارتياح للقيم ال ترمز هلا الدولة والوط ية والقومية،

ظل التخاذل والتقاعس

وا زي والعار.
قصيدة أمل دنقل تط هنجا يقوم على املزاوجة بني امل طق الغ ائي والتصوير
الدرامي من جهة ،وبني التعفن السياسي امل حط بتغليب املصلحة ا اصة على العامة
وبني الروح الوط ية ال تسكن هاجس العامة من العزل البسطاء ،الث ائية ال يت اقض
فيها املقموع والقامع داخل الوطن ،وبإدراك مشبع بالتفكري

أسباب االنتكاسة

أستطاع أن يدلف بلهجته ا ادة إ عمق املعادلة ال يتوزعها التشظي والشرخ
نقطة املركز(السلطة) ومظاهر ا شوع والطاعة العمياء (للشعب) ،فه اك لوم وتأنيب،
لوم موجه لعلية القوم ،وتأنيب ملن هم أد بسبب العواقب الوخيمة ال تالحقهم
من جراء غفلتهم.
إن املتأمل لقصيدة الشاعر د قد مارس إسقاطات تتوزعها أنساق ثقافية
مت وعة ،و معها نسق الرؤيا الشعرية املرتامي
الصورة الرتاثية الضاربة

أفق الوعي املمكن الالم ت اهي ،ولعل

عمق الثقافة العربية كان مبعث استلهام لشاعرنا ،حيث

-1أمل دنقل ،آعمال الكاملة( ،البكاء بني يدي زرقاء اليمامة) ،دار الشروق ،القاهرة ،مصر،ط،1
،2010ص.95،96
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رسم مشهدا شعريا عارجا به

وهاد الثقافة اجملتمعية ال ره ت كثريا حياة العرب

قدميا ،إذ د صورة زرقاء اليمامة وصورة ع رتة بن شداد ،وصور أخرى متمك ة تار ا
بعطاءاهتا ال موذجية ،فمن تأكيد الصورة الدرامية ال يشرتك فيها زم ني تلفني بني
القدمي وعصر الشاعر ،و ضور املشهد الغائب املتساوق مع الزمن ا اضر،
والدماء -وفوق
فآحداث رب عن ركها وتقابلها وتصارعها( ،مثخ اً بالطع ات
ْ
الجثث المك ّدس ْه-ممسكاً بالراية الم كس ْه -م كسر السيف ،مغبر الجبين
واألعضاء )...يتصور أحداث املعركة وي سجها
ْ
عما أبصرت عني الشاعر ال غاب نورها جراء ما يؤرقه من ا ال ال وصل إليها

يلته ..وهي حتما معركة تلفة

المحشو بالرمال والدماء!! -عن صرخة المرأة بين السبي .والفر ْار؟ -
(عن الفم
ِّ
حملت العار -لشد ما أنا ُمهان ،)...مث بدأ أمل دنقل يص ع تفردا ف يا خطت
ُ
م م ماته

تصوير قسمات وجو أولئك الذين حفرت ا رب أخاديدهم وهم ال

يزالون لسون

صمت.

وقد رسم شاعرنا خطا حديا

دائرة اإلبداع فهو يتماهى

ف ية متقابلة تت قل بصورة واضحة ،ت طلق من نواة لرتحل

طقوس انزياحات

مركب اللغة و رب شبق

اإلبداع ولذته وما يطرحه من دالالته ،وأصبح ع صرا فاعال ومشاركا

أحداث

تتجاوز اإلقليمية الف ية إ آفاق واسعة تالمس قضايا مصريية حية وآنية "بكاء
حضرة زرقاء اليمامة ،العرافة املقدسة ،شاهد على ما ميكن أن يفعله الشعر ،فالشعر-
اإلبداع  -صورة أخرى من هذ العرافة ،أوق اع هلا ،قادر على أن يرى ما ال يرا
اآلخرون ،وأن يستشرف أفق الكارثة أو أفق الوعد باملستقبل .وبكاء هذا العبد
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حضرة زرقاء اليمامة مثل شهادته عالمة على أسباب اهلزمية ال ترتبت على غياب
الدميقراطية" ،1إن ج وح أمل دنقل و التعبري بعدة أق عة تراثية تتجانس فيما بي ها
فيما ص القيمة املع وية ال تكمن فيها ،لعله يقوي بذلك الشح ة الداللية
ملستحضر تار ع اصر الفاعلة ،فتحدث عن الصورة الواقعية كما ملها
ثقافيا ،وكما يتصور أحداثها وي سجها
اجتهد أمل دنقل

ذاكرته

يلته.

إ اد نقطة التالقي ال تتقاطع ع دها متغريات الرؤيا

الشعرية املمك ة ال تتحكم

إنتاج املع  ،فقد استطاع أن يستمد من الب ية

التار ية الطاقة الف ية ال ت هض بوحداهتا الفكرية وا مالية وتفيض بدالالهتا الغري
مت اهية

مستوى التأويل وأخضعها ل مط حياة راهن ،فهو يوظف معطيات

اإلشارات التار ية " تكثيف ف مكت ز املع وثري املغزى وبواسطة استبصار واع
ترتاوح

اللحظة ذاهتا أوجاع املاضي ومهوم ا اضر فإذا مها وجهان لعملة واحدة"،2

وهكذا يظل اال اد شعوريا والشعوريا باملاضي ،فأمل دنقل بوعيه ا كيم حاول أن
يصوغ مهوم وأحالم القضية العربية ال يهفو إليها ،واستطاع أن يُ طق املسكوت ع ه

من خطابه الشعري ،ويضعه من شروط املبادئ ال يدافع ع ها.
إن قصيدة أمل دنقل في

ظالهلا قصيدة ثانية أعظم ،من االنزياحات ال

تتخذ من الكلمات ممرات هلا خارج ال ص لتحمل

أطرافها الساك ة إشعاعات

متفجرة ،وتلك هي الرؤيا الشعرية املتمحورة حول البحث عن ا في

ظالل

آنساق الثقافية ،فشعر دنقل مشبع بالتار ية والرتاثية ،وهو يشهد انفتاحا حضاريا
 - 1جابر عصفور ،لة ا ياة العدد ،312ص.125
 - 2رجاء عيد :لغة الشعر واالسطورة  ،ص .332
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وثقافيا على املشرتك القومي ،إذا أن"دراسة اإلنتاج ا معي للممارسات الثقافية و ث
العالقات بني تلك املمارسات ...وكيف جرت صياغة املعتقدات والتجارب ا معية،
مث نقلها من وسيط إ آخر مركز

شكل مجا ميكن التعامل معه مث تقدميها

لالستهالك ،وكيف خططت ا دود بني املمارسات الثقافية ال تعترب أشكاال ف ية،
وبني آشكال آخرى ذات الصلة،1"..وتلك أدبية وشعرية االنزياح ع د دنقل.
ولعل إطاللة إحصائية علي الشخصيات الرتاثية تأيت

شعر أمل دنقل علي

هذا امل وال ،فيفرد قصائد كاملة جملموعة كثرية من الشخصيات ال ما تزال مال ها
فورة

الوجدان العر واإلنسا بشكل عام ،مث وهو يتبع مواقفها التار ية

أوآسطورية ،والقيم االجتماعية ،وال فسية ،وا ضارية ال متثلها ،وا يوط املمتدة من
ومها القدمية إ ا اضر ،إن اختيار دنقل " هلذ الشرائح التار ية ا ادة يسمح
لق ما ميكن أن نسميه با دلية الفكرية امل تجة ال يستطيع أن لص م ها إ
استقطار القيم ال وظف شرائح الرتاث من أجلها" ،2وهذا االهتمام ليس اعتباطيا،
بل يدعو من خالله إ ا ركة والتغيري والتقدم بدل الثبات والتخلف أو العودة إ
الوراء ،واالستفادة من أخطاء املاضي لتجاوزها و طيها.
وإذا تابع ا هذا العرض الف الرائع عن أمل دنقل من قصيدته (البكاء بني يدي
زرقاءاليمامة) ،فأن ا د حيز محيمي بتكريس البطولة وإهلاب ا ماس باستحضار
شخصية ع رتة بن شداد ،وي قل ل ا ذلك التداعي ا ر بني الفروسية والشاعرية ،فقدم
 - 1عبد العزيز محودة .ا روج من التيه ،دراسة سلطة ال ص .عامل املعرفة ،الكويت2003 ،م .ص.253
شعر دنقل  ،ص 169
 - 2جابر قميحة  :الرتاث اإلنسا
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أزهى صورها تقدميا ثقافيا ،فقد شعر أنه ب أن دد صلت ا هبذا التاريخ

ح نعرف على آقل سبب االهنزام ،يقول:
أيتها ال بية المقدس ْه..
سَةً..
ال تسكتي ..فقد َس َكت َسَةً فَ َ
لكي أنال فضلة األما ْن

اخرس»..
لي « ْ
قيل َ

وائتممت بالخصيا ْن!
فخرست ..وعميت..
ُ
ُ
ِ
(عبس) أحرس القطعان
ظللت في عبيد
ُ

أجتز صوفَها ..أرد نوقها..
أنام في حظائر ال سيان
طعامي :الكسرةُ ..والماءُ ..وبعض الثمرات اليابس ْه.
َ

وها أنا في ساعة الطعا ْن

ساعةَ أن تخاذل الكماةُ ..والرماةُ ..والفرسا ْن
ُدعيت للميدا ْن!
لحم الضأ ْن..
أنا الذي ما ُ
ذقت َ

حول لي أو شأ ْن..
أنا الذي ال َ

أنا الذي أقصيت عن مجالس الفتيا ْن،
أدعى إلى الموت ..ولم أدع إلى المجالسة!!
 - 1أمل دنقل ،آعمال الكاملة ،ص ص98-97
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إن اح القصيدة يرجع إ خصائصها آسلوبية ،حيث تتجاور الصياغة
احملكمة مع اإليقاعات اإلنشادية ،وتتآلف لغة الصورة ال
ال ربة ال

اطب العقل والقلب مع

اطب السمع وتتوازى فيها التضمي ات الشعرية القدمية مع اإلشارات

السياسية املعاصرة ،ومن "خالل التجاذب والتالقي والت افر بني آصوات املتجاورة
تتضح ل ا أبعاد املوقف ،وت طبع

نفوس ا صورته وهذا سر التأثري املتزايد هلذا

آسلوب" ،1فإن هذا ا راف دال يتمركز كامل جسد القصيدة ،وهذ آبيات
هي صوت املواطن البسيط الذي يقف أعزل بني السيف وا دار ،يصمت كي ي ال
فضلة آمان ،كأنه عبد من عبيد عبس يظل رس القطعان ،يصل الليل بال هار
خدمة السادة ،طعامه الكسرة واملاء وبعض التمرات اليابسة ،هذا العبد الذي ي طق
القصيدة كان سد صوت الشاعر من ناحية ،وصوت املواطن العر املسكني
الذي مزقته اهلزمية من ناحية ثانية.2
تتقد الرؤيا الشعرية
ع رتة املوجع

انزياح زما  ،وهو التشابه بني املاضي وا اضر ،فصوت

ق اعه عالمة فارقة

اور آحداث وتقابلها مع حاضر الشاعر

ورهاناته ،وهذا تصور ي طق عن لغة السخرية

حوار من التقابالت الضدية ،بني

وائتممت بالخصيا ْن!-
فخرست ..وعميت..
حزمتني دالليتني تلفتني  ،آو (
ُ
ُ
أحرس القطعان -أنام في حظائر ال سيان) والثانية (وها أنا في ساعة الطعا ْن-
ساعةَ أن تخاذل الكماةُ ..والرماةُ ..والفرسا ْنُ -دعيت للميدا ْن! -أدعى إلى
الموت ..ولم أدع إلى المجالسة!) هذا التضاد يضع الصور
 - 1عز الدين إمساعيل ،الشعر العر املعاصر ،ص .299
 - 2ي ظر ،جابر عصفور ،لة العر  ،العدد ،198ص.37
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واملفارقة ال تستقطر السخرية من التقابالت املفاجئة ،فالشاعر ّسد االنتصار
وخروج آنا من اكتفائها الذايت واكتشاف الشاعر التظاهر آمسى لذاته ،لعمقه
التار ي ،وهلويته املتطلع إليها حيث ربط هذ اهلوية برؤيا ال ترى إمكاناً للمستقبل إال
املاضي من خربات ،وتتجاوز ما

ب هضة قومية تستعيد أعظم ما

ا اضر من

ثغرات.
إن كشف الرؤيا االنزياحية

معرفة الوعي ع د أمل دنقل يفرض جعل شعر

ل تساؤل وتفكيك وتشريح و ليل ،وذلك باعتبار أن "ال ص املفتوح هو ال ص
القابل للتأويل واالستجابة ،واالستثارة؛

حني أن ال ص امل غلق على ذاته أوال ص

املغلق هو ال ص الذي ال يتجاوز حدود التفسري املعجمي أو الشرح،وكلما اتسعت
مساحة االنفتاح،وامتدت

فضاء الداللة كانت فرص اخرتاق املقروء .و اوز

احملجوب أكثر حضوراً وفاعلية" 1ليكشف عالقات جديدة تعيد القصيدة

ضوئها

ترتيب آشياء ،وخلق عوامل جديدة ت صهر فيها ربة الشاعر باعتبار مبدعا.
 -2االنزياح االنفعالي المكثف وانتاج المع ى:
يعترب أمل دنقل من الشعراء الذين دش وا مرحلة الكتابة الشعرية التأملية االنفعالية
ال تاج إ حساسية عالية وثقافة غ ية ،فكان مل مها كبريا برسم مالمح شعر
قوميٍ ،
متعال على االنطباعية الضيقة ال تتضاد مع آبعاد الفكرية والثقافية ملكونات
شعر ا داثة ،ولعل من قصائد ال اصطبغت بالتأمل املتشظي امل غمس
 -1عدمان عزيز مد ،حدود االنفتاح الدال

قراءة ال ص آد 2009 ،ص.86
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االجتماعي قصيدة " خطاب غري تار ي" ،ال استطاع من خالهلا أمل دنقل أن
ُ مل اللغة نفسها ع ف نزوعه املتمزق ،وأصبح واضحا أن القصيدة لت عن املسار
ا طي الذي يتبع الفكرة أو الصورة عرب آق ية الواعية ،وأضحت ت ضح بانزياح الرؤيا
الشعرية ،إذ ولت فيها الصورة املمك ة إ نسق ثقا دقيق ،يعترب غالفا شفافا
يغطي الداللة الكلية ،والشاعر ميتص هذ الداللة و وهلا إ فعل مغاير ع دما يضعها
سياق آخر ،فتواجهها ب ية فاعلة

تشييد ال ص من آنساق الثقافية الرامزة لفعل

الوقائع وآحداث واملشاعر وتلمس وظائفها الداللية وا مالية معا.يقول:
أنت تَ ْسترخي أخيراً..
ها َ

فوداعاً..

الدين.
يا َ
الح ْ
ص َ

اقص الموتى
بل البِدائي الذي تر َ
يا أيُها الطَ ُ
على ِ
إيقاعه المج ِ
ون.
قارب ال َفلِّي ِن
يا َ

تتت ُهم سفن القر ِ
ِ
اص ه
للعرب الغرقى الذين َش ْ ْ ُ ُ
وأدركتهم لع ةُ الفر ِ
اع ه.
وس ةً ..بع َد س ه..
ِ
طين"..
صارت لهم "ح ْ
ِ ِ
ين (جبل التوباد حياك الحيا)
تميمةَ الطِِّفل،
وأكسير الغد العّ ْ
َ
(وسقى اهلل ثرانا األج بي!)
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رك
خيول التُ ْ
ت ُ
مر ْ
يول ِّ
رك
الش ْ
َمرت ُخ ُ

ِ
الملك – ال سر،
مرت ُخيول

الباقين
مرت خيول التت ِر
ْ
ْ
ونحن  -جيالً بعد جيل  -في ميادي ِن المراه ه
ِ
األحص ه!
تحت
ُ
نموت َ

ذياع ،في جر ِ
وأنت في ِ
التهوين
ائد
الم ِ
َ
ْ
تستوقف الفارين
ُ
ِ
ِ
ين"..
تخطب فيهم صائحاً" :حطّ ْ
ُ
وترتدي ِ
قال تارةً،
الع َ
وترتدي َمالبس الفدائييّ ْن
اي مع الج ود
ُ
وتشرب الش َ
ات ِ
في المعسكر ِ
الخش ه
ُ
وترفع الرايةَ،
ُ

تسترد المد َن المرتهَة
حتى
َ
ِ ِ
سكين
ُ
ار على جواد َك الم ْ
وتطلق ال َ
سقطت  -أيها الزعيم
حتى
َ
واغتال ْتك أيدي ال َك َه ه! .

1

 - 1أمل دنقل ،آعمال الكاملة ،ص.404 ،402
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يرى جان كوهن أن اللغة ليست إال "بديال مق ا للتجربة نفسها والتواصل
اللغوي يفرتض عمليتني متقابلتني :إحدامها الرتميز ،ويسري من آشياء إ الكلمات،
والثانية فك الرموز ويسري من الكلمات إ آشياء .أليس فهم نص من ال صوص
عبارة عن تبني ما تفي وراء الكلمات أي السري من الكلمات إ آشياء"،1
تيارات م تشرة داخل منت قصيدة "خطاب

فحي ما نطالع دالالت الع وان هتبط

غري تار ي" فأن ا د الشاعر يضمر خلف لغة نصه دالالت عميقة ،م حت نفسها
ا رية الف ية

اإلفادة من الب اء اللغوي الشعري والتشكيل اإليقاعي ال ابض فيه،

فجاء ال ص لوحة رمزية متلونة اإليقاع ذات مضمون مع مشاهد وأجزاء خيط
دال موحد ،ميكن ل ا أن نستشف من خالله دالالت ش .
مثة عالقة داللية عميقة تربط بني الع وان ال ص ومقاطعه ،فهي دالالت متجاوبة
تعكس حالة اإلحباط وآمل ال تكت ف نفسية الشاعر ،ه اك مسعى خائب م ذ
البدء سد ال ص يرتكز على عدم قيمة أي مسعى يهدف للخالص من هذ ا الة
املؤملة ،اهليم ة املطلقة على املشهد بأكمله يشي هبذ الداللة ،واالكت از الدال
املوجود

الع وان يوطئ جملموعة أخرى من الدوال توحي بعدم رضا الشاعر عن واقعه

وواقع تمعه ا امل.
إن إثراء الداللة وتوزيعها بعمق
التأسيس ا ه إبداعه إ اإليغال

ال ص كان ديدن شاعرنا ،وعلى هذا

بديال من العرض الزائف،
ا قائق الثقافية لتكون ً

 - 1جان كوهن ،ب ية اللغة الشعرية ،ترمجة مد الو و مد العمري ،دار توبقال لل شر الدار البيضاء املغرب ، ،ط،1
 ،1986ص.33
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تعبريا ف يًا عن رفض للواقع ،فأضحت اللغة العادية تشاكل الواقع،
وقد يكون ذلك ً
فهي اللحظة ذاهتا م هارة سحقتها مرارات ا ياة املتكررة ،ورمبا لغته أزاحت ال سق
ا ما اهلامشي ،وحولته إ نسق خطا

تلط فيه الرؤيا بني ظات اإل اب

والسلب ،وما تلبث آزمة أن جعلته يستحضر شخصية تار ية "صالح الدين
آيو " ،وتأيت هذ الدعوة املفعمة ب داء املستصرخ ،بعد استالب الظمأ واالغرتاب
الواقعي ،فتوجه و قوة ا الص الكام ة

(شخصية صالح الدين) ال تبدد

ظلمات الوهم وتبعث االطمئ ان وا ياة من جديد (يا َ
الح ْ
ص َ
الدين /.يا أيُها الطَبلُ
ِ
ِ
تبعا،
البِدائي الذي تر َ
اقص الموتى /على إيقاعه المج ون )...فهو يسحب دالالته ً

فضال عن كثافتها ،وي تشرها أفقيًا ورأسيًا من خالل االستبداالت الكثرية ال توفرها
االستعارات املتوالية بشكل ف عجائيب ،هذا االنتشار واالستبدال يتم عرب ظات
رمست مسارها الصوري

منطني مها ظة الكشف و ظة االستجالء ،فلحظة

الكشف تتوزع بني صورتني إ ابية وسلبية .فأو هذ الصورة من ظة الكشف
ال داء .يقول:
أنت تَ ْسترخي أخيراً..
ها َ

فوداعاً..

الدين.1
يا َ
الح ْ
ص َ
إهنا اللحظة اال ابية الوارفة ال يبدو أهنا قصرية سريعة طافحة بالبهجة ،سرعان
ما ت بع داخلها صورة مغايرة متحولة فيها إ
 - 1أمل دنقل ،آعمال الكاملة ،ص.402
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قارب ال َفلِّي ِن) تعرب عن أزمة و ن
بل البِدائي  /يا َ
من صميم حقيقتها (يا أيُها الطَ ُ
مير هبا الوطن ،ورمبا من خالهلا يلمح إ نبوءات متوقعة سوف يؤول إليها أمر وواقع
آمة ،وهذا االستبدال يستقطر كافة اإل اءات والدالالت الكام ة

ال ص ،وأن ك ا

ندرك يقي ا أن القصيدة ال ضع للتسلسل امل تظم ،ورمبا حقيقة القصيدة هي مرآة ال
مجال ملائها الفضي املاكر إال بقدر ما تعكس من أشياء أو أفكار أو مواقف،1
فقصيدة أمل دنقل مل مهًا وموق ًفا يعكسان الكثري من ظروف وواقع تمعه ،لذلك
جاءت مل

طياهتا انشطارا بني اإل اب والسلب ،الشاعر ي طلق من ال واة

املركزية (صالح الدين) صلب القضية.
ويعاود ابتهاله مرددا نداء السابق بأشكال تلفة ،ممجدا فيه البطولة ،فهو يأ
ذياع ،في جر ِ
وأنت في ِ
التهوين/
ائد
الم ِ
ا ضوع واالنقياد لقوى الشر املعاديةَ ( ،
ْ
تخطب فيهم صائِحاًِ :
"حطّين" /..وترتدي ِ
قال تارةً ).....مث يفاجئ ا مبفارقة
الع َ
ْ
ُ

عجيبة تتشظى فيها السلبية املطلقة من الزمن الراهن ( ِ
تتت ُه ْم
للعرب الغرقى الذين َش ْ
اص ه /وأدركتهم لع ةُ الفر ِ
ِ
سفن القر ِ
تستوقف
األحص ه!/
تحت
نموت
اع ه/.
ُ
ُ
َ
ُ ُ

الفارين) ،رؤيا الشعرية ت ماز بتوتر مكثف ،فالصورة نفسها توحي جم االهنزام،
وهذا االستالب العميق ساهم
إن كل الدالالت

تفعيل صور شعرية تعتمد على اجملاز االستبدا .

املقطع آول مزدوجة مل املع وضد

آن ،والعجيب

هو هذا الت اغم والتجانس بني هذ الضديات الداللية ال متحو آثار تضادها اللغة
الساحرة ال ت ساب

مرونة آسرة وتفجر كل ما بداخلها دون صخب ودون ع ف

 - 1على جعفر العالق  ،الشعر مالذا للروح ،لة فصول المجلد ا ادي عشر ،العدد الثالث اهليئة املصرية العامة
للكتاب القاهرة ،1992 ،ص.210
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وتتعانق مع بعضها البعض وال تتصادم .وببساطة مت اهية وصدق يكاد أن يتسم
بالكمال ولغة عفوية تتدفق رية مطلقة و فضاء رحب يواصل الشاعر

رسم

أقانيم صور الشعرية ،يقول:
ِ
بالخلد َع ه)..
لت
(وط ي لو ُش ِغ ُ

ِ
لمجلس األم ِن  -نَفسي!)
(نازعت ي -
***
صالح الدين
نم يا
َ

الورود..
نم ..تَتَدلى فو َق قَب ِرك
ُ

كالمظلِّيين!

ِ
ين
ونحن ساهرو َن في نافذة َ
الح ْ
ُ
كين
فاح ِّ
نُق ّ
بالس ْ
شر التُ َ
الحس ه"!
ُ
ونسأل اهللَ "ال ُق َ
روض َ

فاتحةً:

آمين
ْ
تأيت أمهية شعر أمل دنقل كونه ميثل "وثيقة ف ية بالغة آمهية على صراع املتغريات
1

بني السياسة والثقافة ،واحتفاظ الب ية الثقافية بصالبة فائقة تقاوم هبا التشكالت
اهلالمية لعامل السياسة املتقلب" ،2ولغته م فتحة على كل التصورات ،طاقاهتا مل
 - 1أمل دنقل  ،آعمال الكاملة ،ص.404
 - 2صالح فضل ،آسلوب السي مائي شعر أمل دنقل من كتاب دراسات نقدية ،ص.102
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أبعادا ف ية وتتأصل مبكتسباهتا الثقافية ال تشغل حيزا كبريا

منطيتها ،هذ املزاوجة

بني اللغة واملكتسبات الثقافية مي ح شعر إبداعا على مستوى الرؤيا الشعرية.
معا
إن الشاعر حاول أن يرسم صورا سد الضيق والعزلة وآمل ً

املقطع

آول ،وقد تكون هذ نابعة من ظ املكاشفة ،أما ظة االستجالء فتظهر
املقطع آخري حني خيم اليأس على نفسه ،فتحول من مفاخرة البطل والتهليل
بانتصاراته إ تأبي ه

الح الدين /نم ..تَتَدلى فو َق قَب ِرك
خفوت وأنني ،نم يا ص َ

الورود )..أن الشاعر رتق ويتمزق بني ا لم والواقع ،آمل يغذي نار الذاكرة
ُ
بالتوهج واالنكسار مما انبثق ع ه تالمحا وانفصاال ،تالمحا مع روح صالح الدين،
وانفصاال عن أمله اهلالمي البعيد عن التحقق ،وهو ا لم املتواري خلف تصدع
واهنيار وا اء قومه إ ا وع وا زي والعار.
إن انزياح الرؤيا الشعرية ظل اورا ال سق الثقا ع د أمل دنقل فهو يعمل على
"است طاق الشكل الرتاثي بالداللة الرمزية املوجودة فيه وال ظر إليها من زاوية الفعل
املعاصر الستخدامها
اإلبداعية

خلق انعكاس متطور عن صورهتا آصلية" ،1اختزل التجربة

مضموهنا ،وعول على التدرج

االنتقال والتحول

صور الشعرية ال

ظلت تتشكل ثقافيا.
أن الب ية الداللية
انبسطت

شعر أمل دنقل متيزت بانكسار الروح وتفتت الوعي ،فقد

قصيدته " ال تصالح" ويتجلى ذلك

 - 1علي حداد ،أثر الرتاث

الشعر العراقي ا ديث ، ،ص.118
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لسريورة الرفض ،فهي تتكون من عشرة مقاطع كل مقطع ميثل لوحة م بسطة على
جذور آسى ،وقد كونت هذ اللوحات مشهدا مؤملا ،والشاعر يبدأ من نقطة ليعود
إليها فتبدو القصيدة دائرية كمة ،حيث أن ب ية القصيدة هي ب ية دائرية لولبية
بدأت وأقفلت ملة ((ال تصاحل) ال اهية ،أي أهنا اختتمت مبا بدأت به

حركة

شعرية محلت معها خصوصيات التجربة ،وعلى و تتــابع أث اء مكونات آنساق
ال صية (وضع الكلمة  ،تتالحق ا مــل) فيــأخذ هــذا االستغراق

جانبه اآلخر

شكال رأسيا حيث ترتتب ع اصر العمل الف ـي ترتيبـا عموديا يبدأ من املستوى الصويت
إ املستوى املعجمي.يقول:
-1تصالح!
ال
ْ
الذهب
 ..ولو م حوك
ْ
يك،
أترى حين أفقأ عي َ
ت جوهرتين مكانَهما..
ثم أثبِّ ُ
هل ترى..؟
....
-2169
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تصالح على ا ِ
بدم!
ال
لدم ..حتى ْ
ْ
أس برأس
ال تصالح! ولو قيل ر ٌ
أكل الرؤوس سواءٌّ؟
يب ِ
أقلب الغر ِ
أخيك؟!
كقلب َ
ُ
أخيك؟!
أعي ا ُ عي ا َ
لك
وهل تتساوى ي ٌد ..سي ُفها كان ْ
بيد سيفها أثْ َكلك؟
....
دم.
إلى أن
الع ْ
يجيب َ
َ

1

ميثل ع وان القصيدة العتبة آو للوصول إ مضموهنا ومفتاحا لفك رموزها
وفهمها .والع وان الذي يواجه ا (ال تصالح) يشكل احملور آساسي واملضمون الذي
نسج الشاعر حوله خيوط ال ص ،فثمـة طاقـة إبالغية مشرتكة تتعالق بني مجيع مقاطع
القصيدة ،فأمل دنقل يعرب عن ا الة القهرية ويكثف دالالت ربته ا اصة ال
تتماهى مع ارب السواد آعظم من أب اء أمته ،وي سجم مع موقفه الرافض
ب!) وهي
لالستسالم وا وع (
الهر ْ
ْ
التصالح ..وال تتوخ َ
 - 1أمل دنقل ،الديوان ،ص.330 ،329 ،327،328
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على الواقع العر بعامة ،يدعو للخروج من سكونية املوقف ا ا واست هاض اهلمم
للخروج م ه ،فالشاعر "ي تقي مما حوله ما يعزز هذ الذات وما يؤكد إحساساهتا،
ومن ه ا يكون التشخيص صورة لْمال واملخاوف وآحزان م عكسة على آشياء
وآحياء

هذا الكون" ،1فهو يستثري خربته وثقافته ليكشف عن وهج الكتابة

الشعرية الغارقة الغواية الداللية والطاقات اإل ائية ،ويتخطى التصوير املباشر ،ويضيء
ل ا إبداع ييلي مجيل.
واضح أن أمل دنقل ي ظر إ الواقع بتوجس فيشي با صام املستمر ،وهذ
اآلثار العميقة تؤول أن ه اك

م اجاة الشاعر مسافة يصعب عبورها ،فريى أن

الواقع خا من بواعث الرضا والتفاؤل واالبتسام ما دام رنا إ دائرة التيه واال طاط
تصالح /،إلى
والتسلط اإليديولوجي واإلسقاط الغريزي العجائيب للذل واهلوان( ،ال
ْ
الوجود لدورته الدائرْة /:ال جوم ..لميقاتها /والطيور ..ألصواتها/
يعود
ُ
أن َ
والرمال ..لذراتها /والقتيل لطفلته ال اظرْة) واستطاع أن يوسع ويطور مدياته الف ية
ورؤا باتساع أفقه الثقا والفكري ،من أجل توليد نوع من ا دل ا اد بني ما
ت طوي عليه اللغة ال تقف مع حركة التاريخ وس ن التطور اإلبداعي

الرؤيا الشعرية

واجتهاداته ورهانات اإلبداع املتغري.
إن خطاب الشاعر مفعم ومزدحم باإلشارية ،ومكت ز أبعاد نفسية عميقة يكوهنا
تصالح على ِ
الدم) والرتدد بني اليقني
الشعور ا معي بني االفتقاد وتشظي الواقع (ال
ْ
 - 1وجدان عبد اإلله الصايغ  :الصورة البيانية
1998م،ص39 :

ال ص ال سائي اإلمارايت ،القاهرة ،الدار املصرية اللب انية ،
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بدم!)  ،فإن ا انب املتدفق املفتوح على التأويل
املمكن وا تمي املفقود (حتى ْ
أحدث جدال مستمرا بني الغائب والشاهد بني البعيد والقريب بني الغامض والظاهر،
جدل ركه الكلمات بسكوهنا وعجائبها وانبساطها وانقباضها وتقدمها وتأخرها.
ظلت اللغة تتغري لتضع أمام ا رؤية شعرية ضمن دائرة التواصل اللفظي
وا ضاري ،واإلنسا  ،بل ضمن دائرة التواصل الوجوديٓ ،نه "من الواجب تغيري
اللغة لتغيري مقتضياهتا ،مب املقامات على أن االعرتاف قائق التغري

شكل اللغة

وفحواها ضروري" ،1فهاجس التغيري يهادن الشاعر ،يتسلط عليه فيصد  ،وي تصر
عليه فيستأنس به ويسافر معه ،ويتمرغ بعذاباته ،وباختصار إنه الطريق والعامل واللغة
بؤرة واحدة ،أنه موعة االنزياحات والتوترات ال تتحقق
ال وافذ واملفاتيح السرية ال أحدثها

ال ص من جراء تلك

ب ية ال ص الشعري لديه ،إلقالق املتلقي وإثارة

ذائقته وإزالة ما تكلس على روح ال ص من عادة التكرار ال ظهرت مبجاز لعوب
ص عه بدقة ف ية متسقة ،ومل يهمل اإلشارة احملدودة والوقائع ا زئية ال تثري ال ص
وتغ يه.
يقول:
يك،
أترى حين أفقأ عي َ
ت جوهرتين مكانَهما..
ثم أثبِّ ُ
 - 1مصطفى ناصف ،اورات مع ال ثر العر  ،علم املعرفة ،اجمللس الوط للثقافة والف ون واآلداب ،الكويت،
العدد ،218فرباير ،1997ص.210
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هل ترى..؟

1

من السهل اكتشاف الب ية املت اغمة مع الداللة الظاهرة ،لكن ه اك أحداث تأ
املكاشفة ٓن مرجعية الدال الوظيفية ه ا نابعة من السؤال ،وهي بؤرة االنزياح ا فية
ال تتوزع بيـن طاق التمليح والتصريح ،ه اك امت اع آمر عن ا دوث (أترى حين
ت جوهرتين مكانَهما ..هل ترى..؟)
أفقأ عي َ
يك) المت اع على التحقق (ثم أثبِّ ُ
ويعيدها مرة أخرى بشكل لغوي متباين عن آول ،ولكن ب فس الوضعية ونفس
قصيدة "ال تصاحل"

الطاقة الداللية إ ائيا وتعيي يا .فه اك وجود ب ية داللية رئيسية

وهي امت اع ا قيقة عن اجملافاة ،وهي بآساس متحولة عن ب أخرى هلا نفس
القيمة ،وشائعة ب فس الدرجة ،وسعى الشاعر الستجالء أو إنتاج ب ية واحدة ،وإن
تكن أساسية من وجهة نظر فيما يعيشه من واقع.
يتم داخل هذ الب ية الكبرية (ال تصاحل) بوصفها ب ية دالة يوجد العديد من
التحوالت آساسية والتفاصيل وآشكال والرؤى املختلفة ال
الواحدة ،وأول ما يتبدى وفق هذ الرؤيا أن الواقع املاثل

تتضم ها الب ية

التساؤل إمنا هو واقع

خرب ومتحجر ،قد أدمى روح الشاعر وجعل م ه رد كيان متهدم تعصف به
صروف ا ياة ،ال يقوى على مسايرهتا ،أو االستكانة لشروط البقاء فيها ،مما انعكس
عليه بصورة مأساوية .هذ الدالالت املتشاكلة
بوسائل متعددة ،تبلغ ذروهتا

الرؤيا الشعرية سدها الشاعر

صور متثيلية متعددة .يقول:

 - 1أمل دنقل ،آعمال الكاملة ،ص.327
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أكل الرؤوس سواءٌّ؟
يب ِ
أقلب الغر ِ
أخيك؟!
كقلب َ
ُ
أخيك؟!
أعي ا ُ عي ا َ

1

إن الدالالت الضم ية ع د شاعرنا ال تبتعد عن السطح وليست عميقة لك ها
تتفرد ماهلا وعذوبتها ودفئها الذي ي بئ عن صدق حقيقي صادر عن ق اعة عقلية
ووجدانية ،فإنه يص ع إمكانية لتعدد املعا ؛ فتتضاعف طاقات الصورة الداللية
وا مالية

آن ،وما هي

حقيقتها إال صورة مألوفة من واقع مألوف! ولكن لغة

املشاعر ثارت على لغة املعجم تصارعها وتغلبها وتتحكم

سكوهنا و جرها،

وتفجر فيها وم ها دالالت ومشاعر جديدة يفاجئ الشاعر هبا املتلقي

نقطة ما

ويطرح حضورا مر ا ال قاط ال ميكن التعلق هبا ،2أن أمل دنقل ي هض بآسئلة كي
يكشف ذاهتا

جدل الكي ونة وفهم حقيقتها وأسرارها من أقصاها إ أقصاها ،كما

أن هذا الب اء الف املستمر من التكرار الدوري للسؤال أورث تأويالت مفتوحة على
كثافة الوجود ومتركزت حول جدل الواقع الذي نقله دس مبهم ،فتحرك مع نوازع
الذات ومهوم ا ماعة.
ويقول:
ِ
س؟
كيف تست ُ
شق الرئتان ال َ
سيم المدن ْ
 - 1أمل دنقل ،آعمال الكاملة ،ص.329
 - 2ي ظر ،أمربتو إيكو ،التأويل والتأويل املفرط ،ترمجة :ناصر ا لوا  ،سلسلة آفاق الرتمجة العدد ،16اهليئة العامة لقصور
الثقافة القاهرة  ،1997ص163

174

الفصل الثالث

انزياح الرؤيا الشعرية ع د أمل دنقل ومحمود درويش

كيف ت ظر في عي ي امرأة،
أنت تعرف أنك ال تستطيع حمايتها؟
فارسها في الغر ْام؟
كيف تصبح َ
كيف ترجو غداً ..لوليد ي ْام،
كيف تحلم أو تتغ ى بمستقبل لغالم
وهو يكبر بين يديك بقلب ُم كس؟
تق ية السؤال

1

املقطع ا امس ظاهرة وجلية ،وهي تق ية واردة

الشعر العر

اجرتحها الشعراء بشكل مستفيض ،ولكن هي متجددة مع أمل دنقل استثمرها وأعاد
هبا إنتاج الرؤيا الشعرية وفجرها
ظلت تتحرك

سبيل الوصول إ هدفه ومبتغا  ،هذ آسئلة

ال سق الشكلي لل ص فص ع هبا أمل دنقل شعريته وبقى يتوسل

بقدراهتا ك ربات متوازية متماثلة تفصح عن ا س االنفعا والشعور بالغضب ،وظلت
تتعاضد آسئلة لتحيل معطياهتا إ تواز نغمي يتجاوز "حدود الظاهرة اللغوية إ
تشكيل بعد تأثريي بإثارة االنتبا وتوجهه و االستخدام اللغوي الذي مل
شح ات انفعالية قادرة على أن سد موقف املبدع ،فب ية التوازي تستطيع أن
تكشف عن تآلف ع اصر الصوت والرتكيب والداللة لتعكس التجاوب القائم بني

 - 1أمل دنقل ،آعمال الكاملة ،ص.334
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اللغة واملوضوع" ،1فالتكثيف الصوري لألسئلة ساهم
دافق با ركة االنفعالية والتأملية امل صهرة
ومتغرية غري متوقعة تسري وتت قل

تشكيل وإشاعة فضاء شعري

التخيل ،انبثقت ع ه دالالت متوقعة

زمن ا طاب بني ماض وحاضر ومستقبل.

ربة أمل دنقل الشعريّة ظلت تشق طريقهاُ ،وتعلن عن حضورها بغزارة ،تتدفق
رية مطلقة و فضاء رحب ال حدود له؛ و سدت مواقفه ا اد ووصلت إ أرقى
درجات التفا مببادئ قوميته ،شاعر " مع بني املت اقضات ،فهو هادىء ،وثائر،
بسيط ،ومركب ،انفعا  ،وكتوم ،ال يظهر مشاعر  ،وقح ،وخجول ،لك ه حزين
دائما ،هو ع يد ال يتزحزح عما
آمجل  ...مع قدر كبري

رأسه ،عاشق للحياة ،مقاوم لم باملستقبل ،والغد
اهلزمية يزدري فيها كل شئ ،ويدمر كل شئ ،ويؤمن

تمية موته" ،2شاعر متوتر باحث عن فرصة للتتويج واالنبعاث ،وسط ركام آيام
وغبار آزم ة ،وحاول إكساب شعر أبعاد ثقافية وف ية غري ما مله

طبيعتها

املعرفية.
تعترب قصيدة "إلى صديقة دمشقية" من أبرع وأروع ما جادت به قر ته
وخطته أنامله

معايشة ظروف أب اء سوريا آحرار الذين امتدت هلم أيادي الغدر،

وانتهكت حرمتهم وداست على كرامتهم ،وشتت مشلهم ،واكتسبت هذا القصيدة
أبعادا مجاليًة من التمظهرات الدرامية ،وكانت من آلياته اإلبداعية ،استغالهلا
ً
قصيدة للخ ساء  ،لة دراسات آردن ،مج ،22العدد،2044 ،1995 ،5

 - 1موسى ربابعة ظاهرة التوازي
2045
 - 2عبلة الروي ا و  ،شعر أمل دنقل ،مكتبة مدبو القاهرة ،دط1985 ،م  ،ص .19
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االستغالل آمثل مثلها مثل اإليقاع والصورة والرتميز والتكثيف واإل اء والغموض
جديدا.
والفضاء البصري ،مما يثري ال ص الشعري ومي حه إشعاعا جديد و ثوبًا ً
ظل ا راك اإلبداعي للحدث املت امي

اصطبغ إبداعه بصبغة درامية

إطار

السردي ،فصرح أمل دنقل قائال " :إ دائم البحث عن حلول جديدة ملشاكل
القصيدة ا ديثة ،سواء من جهة اللغة ،أو املوسيقى ،أو الب اء" ،1فواضح من هذا
التصريح أنه ي تهج طرق عدة

الب اء وال ظم ،فهو يتكئ على الب اء الدرامي املكثف

كتق ية إبداعية وهي تدل على وعي مقيم ،يدرك من خالله آشياء احمليطة مب ظار
أبعد مدى من يطه الضيق اللصيق ،تتمدد ا الة حي ها؛ لتغدو أكثر انفتاحا،
وتتعدد مآرهبا ،وشخوصها ،وتتفتق كي ونتها ،وقد بدأ هذا امل حى ع د دنقل حيث
قدم أصواتا شعرية متعددة متصارعة من ب ية ا دل أو الصراع ال تقوم عادة على
ا ركة الدرامية

داخل القصيدة.

إن القصيدة تظل ناقصة ما مل تستو شرطني أساسني :ا انب الف وما مله
من مواقف "القصيدة مرآة ال مجال ملائها الفضي املاكر إال بقدر ما تعكس من أشياء
أو أفكار أو مواقف" ،2وا قيقة أن هذ القصيدة لشاعرنا تبدو لفرط مجاهلا وصدقها
تبدو أهنا امتثلت ٓساس املوقف ،أهنا تتقطر بعفوية ممتزجة مبرارة وسخرية وفلسفة
وروعة آسرة وساحرة ،وقد امتازت قصيدته " إ صديقة الدمشقية" بالكثافة الدرامية،
وضرورة هذ الكثافة أملته عليه ظروف املوقف ،فهو سريع التغيري واالنتقال من حال
 - 1الروي  ،عبلة ،شعر أمل دنقل ،ص .26
 - 2على جعفر العالق  ،الشعر مالذا للروح ،لة فصول المجلد ا ادي عشر ،العدد الثالث اهليئة املصرية العامة
للكتاب القاهرة ،1992 ،ص.210
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إ حال فال بد له من لغة الصورة املشهدية الدرامية ،لغة تصر إيقاع العصر
ومفارقاته .يقول:
إذا ِ
سباك قائ ُد التتار
ِ
وصرت محظية..
فشد شعرا م ك سعار
وافتض عذرية..
واغرورقت عيونك الزرق السماوية
بدمعة كالصيف  ،ماسية
وغبت في األسوار ،
فمن ترى فتح عين الليل بابتسامة ال هار؟ !

1

أن دنقل يصف ليات الواقع وأحداثه ،بتثوير وتكثيف الفضاء الدرامي ،ولن
يفوت ا أبدا أن ال ص الشعري من أهم املظاهر اإلبداعية طاب املعرفة؛ ٓنه" :إبداع
لغوي ي هض على إعادة ال ظر

ال ظام اللغوي" ،2عرب تفجري قدرات اللغة التوليدية،

 -1أمل دنقل ،آعمال الكاملة ،ص423
 -2اليوسفي ،مد لطفي1985 ،م :ب ية الشعر العر املعاصر ،سراس لل شر ،تونس ط ،1ص.25
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والداللية ،والتصويرية ،وغريها .وباخرتاقه لتلك السويات ،يفسر ،و اول تغيري العامل
يفعل "دنقل" ذلك حني يستلهم وجه تلك الفتاة املسبية

1

أيدي التتار الظاملني.

ويعلي دنقل من وترية ال زعة الدرامية ،حني يشد انتبا القارئ ،ويزيد من توتر ،
ويرفع من درجة حزنه ،حني يباغته بصوت مفاجئ وهو ما تعتمد عليه "الدراما"
الفجائية ال

دث بسبب تبدل آحداث وانقالهبا وتغريها ،حيث يظهر فجأة

وبشكل غري متوقع ،يستلزم ذلك القلب املقصود جملرى آحداث ومعه القلب
املقصود ل عوت تلك الشخصيات؛ ليذوب ال ص ا ديد بقري ه الغائب ،ويعلو
الصوت الدرامي على ا ذر الغ ائي ،2مث يتحول إ منط جديد من السرد وي قل ا إ
رحلة املاضي ا ميل الذي كان ي عم فيه بالراحة واهل اء مع تلك الفتاة ،ويتدرج
ذكر املواقف الذكريات الغائرة باحملبة والتواصل والتوادد ،وكأن بالشاعر يدخل ا
دهاليز عجائبية بف ياته الشعرية ،ه اك تشابك بني املاضي وا اضر ،يقول:
ماز ِ
لت رغم الصمت والحصار
أذكر عي يك المضيئتين من خلف الخمار وبسمة الثغر الطفولية..
أذكر أمسيات ا القصار
ورحلة السفح الصباحية
حين التقي ا نضرب األشجار
 -1عباس ،إحسان ،ا اهات الشعر العر املعاصر .الكويت ،سلسلة عامل املعرفة ،ص  ،176وما بعدها.
 -2بسيسو ،عبد الرمحن ،صيف1997م :قراءة ال ص ضوء عالقاته بال صوص املصادر -فصيدة الق اع أمنوذجا،
فصول ،م  /16ع  ،1ص 98ـ.120
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ونقذف األحجار
في مساء فسقية

1

يعلو صوت الشاعر الداخلي

"مونولوج درامي" باستخدام الضمري (أنا) ،الذي

يتيح له مساحة واسعة للحركة ،ل لحظ حالة من التماهي مع التاريخ والت اقض معه
معا ،وكأنه يستقطر تلك اللحظات ا ميلة

الزمن املاضي ما ظل فورا

وجدانه ،مما عل ا نتصور جزئيات وحيثيات املوقف ونستشعر عظم املوقف الذي تئن
له تلك الفتاة.يقول:
ِ
قلت – ونحن نسدل األستار
في شرفة البيت األمامية:
التبتعد ع ي
انظر إلى عي ي
ْ
هل تستحق دمعةً من أدمع الحزن؟
ولم ِ
أجبك ،فالمباخر الشآمية
والحب والتذكار
طغت على لح ي

2

 -1أمل دنقل ،آعمال الكاملة ،ص.424 ،423
 - 2املصدر السابق ،ص .424
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صورة درامية جديدة أخرى يفاجؤنا هبا دنقل ،رمبا نستطيع القول إهنا مستحدثة
متاشيا مع واقع طارئ ،مثة فلسفة مجالية ّدق هبا الشاعر
وتوصيف الكتابة الشعرية ومكابداهتا ظاهر
ا رح مرة أخرى ويتيه

ابتكار هذا الت وع

هذا التكثيف الدال  ،و د يعمق

تراجيديا مؤملة ،وقد عرفت الرتاجيديا بأهنا " موعة من

آحداث ا ادة املرتابطة على أساس سبيب معقول و تمل الوقوع وتدور هذ
آحداث حول شخص مأزوم (البطل) يصارع مصارعة ا ابية ضد قوى اهلية
أواجتماعية أو نفسية ومن خالل تتابع آحداث يكون ا و السائد حزي ا شجيا"،1
ومضة خيالية رمسها الشاعر ق ف رائع

فقصيدة الشاعر متثلت هذا املشهد
يقول:
يا كم تم ت زمرة األشرار
لو مزقوا ت ورة في الخصر...بُ يّة
لو علموك العزف في القيثار
لتطربيهم كل امسية

حتى إذا انفضت أغ ياتك الدمشقية
ت اهبوك ؛ القادة األقزام..واألنصار
ثم رموك للج ود االنكشارية
 -1إبراهيم ،محادة1985 ،م :معجم املصطلحات الدرامية واملسرحية ،القاهرة ،دار املعارف ،ص .197
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يقضون من شبابك األوطار

1

إن أمل دنقل يعمد إ التالعب

ال ظام الزم للحكاية ،فالزمن آد ال

يفرتض احرتام تسلسله لزم  ،فاإلمكانات ال يتيحها التالعب بال ظام الزم ال
حدود هلا ،ذلك أن الراوي قد يبتدئ السرد

بعض آحيان بشكل يطابق زمن

القصة ،ولك ه يقطع بعد ذلك السرد ،ليعود إ وقائع تأيت سابقة
السرد عن مكاهنا الطبيعي

ترتيب زمن

زمن القصة ،فالسارد يقطع وترية ال ظام الزم

املتسلسل؛ ليسرتجع آحداث املاضية أوقد يستبق آحداث

السرد ،يث يتعرف

إ وقائع آحداث قبل وقوعها 2وتأيت اولة دنقل التأصيل لتلك الصورة الشعرية
املمك ة

تعدد آصوات الدرامية املكثفة وال ب ت متفصالت م زاحة عن الصور

املألوفة

العرف الف الشعري ،وال أبت الركود على السطح من الداخل واست طاق

شعريته آدبية ال ي سج عليها شكله وب ا السردية وخطابه

عالقته باملعطيات

الثقافية وانفتاحه على االجتماعي واملرجعي والسياسي واملذهيب إ غري ذلك.

 - 1أمل دنقل ،آعمال الكاملة ،ص.426 ،425
 -2ا مدا محيد،ب ية ال ص السردي من م ظور ال قد آد  ،املركز الثقا العر للطباعة وال شر والتوزيع ،املغرب،ط،2
 .،1993ص.74
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 -3محمود درويش نحو رؤية شعرية بديلة:
الرؤية هي جهد فلسفي عميق يتم فيه التقاط ما هو شعري وجدا للعامل،
فيتجاوز الظاهر إ الباطن ،ويتجاوز حدود العقل وحدود ا يال والشعور ،ولست
الرؤية ببعيدة عن مسوغات ا طاب الشعري اللغوية ،فهي ال
تبدو كأهنا تكشف عن ب يتها آصيلة ال ال تتمثل
معي ة ،وإمنا

حالة،

عل «اللغة الشعرية

شكل خاص دد بصفات

درجة من ا ضور والكثافة ال ميكن أن تصل إليها أية

متتالية لغوية ،يث لق حوهلا هامشا من الصمت يعزهلا عن الكالم العادي احمليط
هبا» ،1للرؤية نقط اذب ضع لالنتظام واالتساق ،تغدو معها الطاقة الشعرية
متعالقة بكثافة داللية ،تضاهي التوظيف الفعال الذي الدالالت اللغوية

ت ميطها

اإلبالغي إ االستغراق الكامل إ غري حد دود.
إن االنزياح الرؤيا الشعرية هو خرق العادة واست باط للحي الدي امي وإسقاط
ال موذج ،ورفض للتح يط والتقليد العقيم ،يع الكشف والتجريب واالستظهار
والبحث ،ورفض ا مود وال قل واملشاهبة الغثة ،لذا د الشعر العر املعاصر له
حضور ف متميز متدفق بالتحديث واملغامرة " أمثرت حركة التمرد الف رجة ع يفة
وخلخلة عظيمة

مضمون الشعر ،وكانت ذروة ا لخلة طبعت القصيدة بطابع

االنصياع واالستسالم

رؤيتها الف ية واملضمونية" ،2فهي ربة اوز وصريورة ،ال

ربة مجود واستقرار.
 -1صالح فضل :أساليب الشعرية املعاصرة .دار اآلداب .بريوت .ط.1995 .1ص.25
 - 2عبد العزيز املقاحل ،أزمة القصيدة العربية ا ديثة ،مشروع تساؤل ،دار اآلداب ،بريوت ،ط ،1985 ،1ص .105
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الرؤيا الشعرية لدى درويش ت بثق من تأمالته للواقع وتتجاوز  ،لكي تصل إ
ك ه آشياء وجوهرها ،رؤيا ترفض االنصهار

بوتقة الواقع ومالمسته بسذاجته،

فيما تعانق ما وراء ذلك ،تعانق العامل الالمرئي والالمت اهي ،فهي ترفض الوضوح
والبساطة ،تلب الغموض الذي أصبح من طبيعة الشعر الرؤيوي املعاصر ،وسعى
مود درويش إ تأسيس عالقة توحد بني شعور وشعور املتلقي وتصوراته وأفكار
وواقعه ،وأنشأ م ها رؤيا شعرية ف ية من عالقات التداعي بي ها ،إذ كان يرمي إ
فيز كل إمكاناته بغية استك ا املفقود .برع الشاعر باختزال شعري قصيدته قَافِيةٌ
ِم ْن ِ
أجل املعلقات ،وبرر طريقه زمحة العابرين وهج الشعر .يقول:
علي
ما دلّ ي أح ٌد ّ
إلي
الدليل ،أنا
أنا
ُ
ُ
الدليل ّ
بين البح ِر والصحراء
َ

ولدت…
من لغتي
ُ

1

إن مود درويش خرج إ ه اك لريى كل شيء بداية ،تلمس حقيقته ووجود
بين
الدليل ،أنا
علي/أنا
إليَ /
ُ
ُ
الدليل ّ
وشق طريقه ومها بعزم وثبات (ما دلّ ي أح ٌد ّ
ولدت…) هكذا مي ح أعماله املهابة وا الل ،يكافح
البح ِر والصحراء /من لغتي
ُ
من أجل حرية املع  ،مثلما ي افح من أجل شعبه ح ال هاية ،ي زع إ اعتزال

 - 1مود درويش  ،آعمال الكاملة ،ديوان "ملاذا تركت ا صان وحيدا" قصيدة "قافية من اجل
املعلقات"ص...694..
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فلسفي للحياة ،فآمن بأن الكلمات تيمات خالدة ،لّع نياط القلب ومتتص ع فوانه
ّ
مساء الفن إ غري هناية.

الذايت ،فهو يتحرر من كل قيد و لق
يقول:
من أنا؟

سؤال اآلخرين وال
هذا ُ
جواب لهُ
َ
أنا لغتي،
عشر ،هذ لغتي
وأنا معلقةٌ  ...معلقتانُ ..
أنا ما ِ
الكلمات :كن جسدي
قالت
ُ
ت ل برها جسدا
فك ُ
ماقلت للكلمات:
أنا
ُ
كوني ملتقى جسدي
مع األبدية الصحراء
أقول!
كوني كي أكو َن كما ُ

1

أرسى درويش إبداعه ع د مرافئ القول الشعري ،ونسج ما تزل كي ونته و قق
وجود  ،فهو أكرب من أن يولد

ظة معي ةٓ ،ن ربته كشف عن وجود ،ال ربة

وصف ملوجود ،فهو يضع احملتمل

فرضية خاصة ،يستطيع من خالهلا ال فاذ إ ما

 - 1ن.م،ن.ص.
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جواب لهُ /أنا لغتي ) ،ا يال الشعري
سؤال اآلخرين وال
هو بعيد (،من أنا؟ هذا ُ
َ
االبتكاري خالق لدى مود درويش ال يكتفي باستدعاء املتخيل ،ولك ه يقوم

خاص ال ميكن أن يقال بغري الطريقة ال قيل فيها مرة
باخرتاعه ،وابتكار  ،فهو قول ّ

أخرى ،نتلمس جدلية الصراع من خالل تكريس االنتماء ،نتماء الشاعر إ أرضه

ولغته ،وإ ف ه الشعري.
اهلش الذي ال
ولت كلمات درويش إ سؤال إنسا  ،ارتطمت بالواقع الف
ّ

اجعا وانسحابًا من معركة الوجود ( وأنا معلقةٌ ...
يُشبهه وال يفهم لغته انكفاءً وتر ً
معلقتان ..عشر ،هذ لغتي /أنا ما ِ
ت ل برها
قالت
ُ
الكلمات :كن جسدي /فك ُ
ُ
جسدا) تأسيس الكي ونة متج رذراً قلب السؤال( من أنا؟) عن جوهر الرؤيا الشعرية
طي العقم الف  ،فكان
الساذجة ،ب فس الرؤيا الشعرية يعلو صوته يتحدى آمل
هو (أنا ما ِ
الكلمات ) ترنيمة قاسية لتمرد على الواقع املأزوم املتحجر ،إنه
قالت
ُ
الصفحة البيضاء ،رمز الّقاء" ،1اإلبداع ع د
يسلم نفسه "إ التّأمل آز
ّ
تعارض وانقطاع مع الكائن وطموح للوصول إ املمكن ،هو توتر بني راهن و تمل،
أقول!  .ويقول:
وبني موجود ومفقود ،فكان ا واب:كوني كي أكو َن ما ُ
هذ لغتي
قالئد من ِ
ِ
األحبة :هاجروا
نجوم
ُ
أخذوا المكا َن وهاجروا
أخذوا روائحهم عن الفخا ِر
 - 1ر.م.البرييس -اال اهات آدبية ا ديثة ,ترمجة جورج طرابيشي ,ص.144
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ِ
الشحيح ،وهاجروا
والكأل
ِ
القتيل معهم
القلب
هاجر
أخذوا
َ
ُ
الكالم و َ
ُ
أيتسع الصدى ،هذا الصدى
ُ
األبيض الصوتي السم
اب
ُ
هذا السر ُ
تمألُ
َ
المجهول بُ ّحتُهُ
الرحيل ألوهةً؟
ويملؤ ُ
ُ
فأنظر
ُ
تضع السماءُ علي نافذ ًة ُ
ال أرى أحداً سواي..
وجدت نفسي ع َد خارجها
ُ
ورؤاي
كما كانت معي،
َ
ال ت أى ع ِن الصحر ِاء
من ريح ومن ِ
خطاي
رمل
َ
يداي
وعالمي جسدي وما ملكت َ

1

رؤيا درويش تزداد تشظيا وا رافا ،فلغته هي عـون له على التجاوز واالعتداد
بالذات( ،هذ لغتي /قالئد من ِ
ِ
األحبة :هاجروا /أخذوا المكا َن وهاجروا/
نجوم
ُ

أخذوا روائحهم عن الفخا ِر) فت قل مشاعر وأحاسيسه مبا يكتوي به من حرائق
 - 1مود درويش ،آعمال الكاملة ،ص.695
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فجرت شاعريته ،وأهلمته القدرة على اإلفصاح عن مك ون ذاته ،لغته تتوحد

حركة

تشكيل الوحدة أهنا تبدأ مع معركته

هجا مأسويّاً
الفرد و الكل ،وتأخذ م ً
أيتسع
القتيل معهم/
القلب
وهاجر
الكالم
الوجودية ال ال ت تهي (أخذوا
َ
ُ
ُ
َ
ُ
الصدى ،هذا الصدى) إن لغة درويش تتشوف صوب الفلسفي ،فت هض من
الال تمل ت املع الواقعي"(ال أرى أحداً سواي )..إهنا شعرية آنا "آنا الذكورية
حني تشعر ب قصها ا اص فتتحرك

ا ا شعرية اآلخر ،آخرها ال اعم آَنيق

ا ميل العميق املؤثر.
إ ّن الرؤيا

الشعر هي نفاذ الشاعر ببصرية ثاقبة إ ما بّئه املرئيات وراءها

س ع ها؛ وبذلك يفتح عيون ا على
من معان وأشكال فيقت صها ويكشف نقاب ا ّ
ما

آشياء املرئية من روعة وفت ة ،وأمهية تأصيل لغته الشعرية بِإضاءة ا ذور،

واالنفتاح على جغرافيات شعرية تلفة من خالل توسط لغوي مغاير ،وا روج من
األبيض الصوتي السم/
اب
ُ
القوقعة احمللية إِ العامل لريى ويكتشف ( هذا السر ُ

تمألُ
تضع السماءُ علي نافذةً فأنظر /ال
َ
المجهول بُ ّحتُهُ /ويملؤ ُ
الرحيل ألوهةًُ /
ُ

أرى أحداً سواي )..إدراك للذات وعودة إ الذات ا رة

الطبيعة ا رة مثلما

يوحي إليه مصطلح "سواي" ،و عل كل م طلقاته تصورات لطبيعة ثانية ال رد
وصفا هلآ ،هنا

املقام الشعري آول كمع وخطاب ورؤيا .يقول

مغ ي الدم:
ِ
وتر
لمغّيك ،على الزيتون ،خمسون ْ
ُ
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ِ
للمطر
للر ِ
يح ،وعبداً
ُ
ْ
ومغّيك أسيراً كان ّ
يك الذي تاب عن ال ِ
ومغّ ِ
بالسهر
وم تسلّى
ُ
ْ
ِ
ِ
شرر
سمي طلعةَ الورد ،كما شئتْ ،
سيُ ّ
ِ
ِ
سحر
سيُ ّ
سمي غابة الزيتون في عي يك ،ميالد ْ
وسيبكي ،هكذا اعتاد،
وتر
إذا مر نسيم فو َق
خمسين ْ
َ
آ يا
خمسين لح اً دمويّاً
َ

وشجر؟
كيف
صارت بِركة ِّ
الدم نجوماً
ْ
ْ
الذي مات هو القاتل يا قيثارتي
ومغّ ِ
يك انتصر!
ُ

1

سيدا مما رأي ا للرؤيا فيها تضام مكثف بني
درويش يعلو إ مستوى أكثر
ً
العالقات اللغوية والداللية؛ وبشكل مت اوب
باملنت

التجلي وا فاء ساهم

داللة ب يوية ازية ،بعالقات سياقية وتار ية وشعورية بعيدة

ربط املع
مراميها،

فأصبحت معانيه متحررة ضد وجودها املألوف؛ ٓهنا سيد للرفض ،و سيد
للشاعر الثائر ،وي ِهض الكلمات من مرابضها من أجل ما ّمع لديه

مفكرته من

صور وأفكار ،وي بّش عن العبارات ال تليق باملمارسة الشعرية ،ال ترمز إ عالقته

 - 1مود درويش  ،آعمال الكاملة ،ص.
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بذاته وأرضه وهنايته ،وبتمفصل تدر ي سامهت رؤيا بشكل عضوي كل أبيات
القصيدة ،إذ جعل من لفظة (مغ ) ورا تدور حوله معا القصيدة بشكل دائري،
ملمعا ليص ع
هذا املتأمل (مغ الدم) الذي لم با رية له مخسون حبال ممدودا ّ
حريته.
إن دس درويش ومهارته
ال فسي شأن كبري

استشفاف ما وراء الظاهر ا سي لبيان الباطن

خلق الصورة ،واست باط العالقة ا فية بني الرمز واملرموز أيضا،

"وتبلغ هذ العالقة حدا من الكثافة والتوتر

صورة شعرية ما يل فاعلية الصورة إ

عملية من الفيض واإلضاءة والكشف ال حدود هلا» ،1فحرية مشدودة بال آمل
املستشري العفنٓ ،ن فعل الشهيد (مغ الدم) يتكرر يصور مأساوية ( أسيراً كان
يح ،وعبدا للمطر /تاب عن ال ِ
بالسهر) احتفال ولقاء وممارسة
ى
ل
تس
وم
ّ
للر ِ
ً
ْ
ّ
آمة الباطلة
للمأساة ،ودرويش ه ا يبطن نظرة ساخرة وهتكما مرا ،إذ حال هذ ّ
املصط عة ال تشارك فيها ا يانة الكربى ال ميارسها الغر  ،لك ه ي تصر ملغ يه

(الفلسطي ) ٓنه يدرك أن ا زي والعار الذي ران على قلوب املقربني ،ما هو إ
إلخفاء جب هم.
وكأن صاروا موتى مثلهم مثل الغاصبني (الذي مات هو القاتل يا قيثارتي)،
ليعرب عن ذلك مستمداً طاقته اإلبداعية من وعيه مبأسوية الواقع،
فهو يعتصر شعور ر
فامتلك ا رأة واإلقدام إلثبات هذ الرؤية وتفعيلها ويرفع عن اطبه (الشهيد)
العذاب املهني؛ مثلما د درويش يقدم شعور ويرمي إ
 -1كمال أبو ديب :جدلية ا فاء والتجلي .دراسات ب يوية
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السطوع الف قام بتحويل
أفكار ورؤيا ،وعن طريق التّأمل أكثر ومن طريق اإلشراق و ّ
هذ املـأساة إ انتصار (ومغّ ِ
يك انتصر).
ُ

 -4شعرية ال ت بؤ /رؤيا الكشف:
ت اول مود درويش هامشا من الت بؤ ،وحاول أن يؤسس لفلسفة شعرية
جديدة ،ت طلق من بؤرة اإلثارة الشعرية ال ت بثق من الداللة ال تضيءُ ذاهتا بإرادة
القوة الف ية وتضيئ ب ورها العامل ،فانتثرت عطاءات شعرية بطاقات رؤيوية بوءة ت بئ
عن بصرية نافذة تست فد أبعادها الداللية املختلفة
والكشف ،ومحل ا

التشكل والتماهي ا ر،

رحلة عرب أكوان سرية نعيشها وال ندركها ،عرب عوامل ترسم معامل

االرتقاء باإلنسان ،تستمد أشرعتها من التشوف الفلسفي للحياة ،فأصبح شعر
ضرب من التخاطب العا الذي يوظف

اللغة طاقتها املخبوءة ،فيصرفها إ

ضرب من التكثيف ،ال ت تهي فيه الداللة ،وال تتوقف الرؤيا ع د عتبة املوجود املباشرة
من ا طاب الشعري.
ومن أجل املضي أعمق

وم اللحظة الشعرية املسكونة هبواجس الت بؤ

ا طابات الشعرية لدى درويش ،وجب الوقوف على فلسفته

ابتكار مفاهيم

ا ياة ،ال أصبحت متيز ع اوين موعاته ونصوصه الشعرية ،مثل "مديح الظل
العا "" ،على هذة االرض ما يستحق ا ياة"" ،ال أريد هلذي القصيدة أن
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ت تهي"..وغريها من القصائد ال ظلت تشع بتفردها الف  ،وبغرابتها الشعرية ،إذ
ليس من البساطة ادراك حقيقة تفردها وال سرب أغوارها وغوامضها ،ويبدو ذلك
مستسا ًغا وذا أمهية ٓنه ي سجم مع طبيعة ال صوص الشعرية ال تتعدد و تلف
طرائق ب ائها ،فهو مل يستكن إ هذ البساطة جربا ،وال قهرا وال استسهاال لف ه ،بل
اجة شعرية مل ثقال وهاجسا ضاربني كوامن ذاته ،وهو القائل:
ِ
المساء
تيب
سأعي ُد تر َ
يليق بخيبتى وغيابها
بما ُ

1

حالة الت بؤ تستهدف رؤية شعرية تلتف فيها ا يبة بالتوهم املفاجئٓ ،ن ما ال
يتحقق على أرض الواقع من خالل التاريخ وحد  ،ال ميكن إعادته ووضعه
تار ية تزاحم حلقة هي أو مبكاهنا من ال تتدافع معها
وهكذا تبدأ رحلة الشعر الفاعل

حلقة

الرتتيب الزم تار يا،

ب اء ا دث ومنو لدى درويش ،وترتاص مبانيه

وتتخالف معانيها ،لرتسم ميتافيزيقيتها الف ية  ،فتتفجر بأعظم الدالالت ،فيها ظة
الكشف املرتادف املتتابع دون توقف ،فقصيدته ال يريد هلا أن ت تهي .يقول:
يقول لها ،وهما ي ظران إلى وردة
ُ
اقترب
ط:
تجرح الحائ َ
الموت مِّي قليالً
ُ
َ
ُ

فقلت له :كان ليلي طويالً
ُ

الشمس عّي!
فال تحجب
َ
 - 1مود درويش ،آعمال الكاملة ،قصيدة مل تأت ،ص.378
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وأهديتُهُ ورد ًة مثل تلك...

ِ
للغيب،
تحيَته العسكرية
فأدى ِّ
وقال:
ثم
استدار َ
َ

إذا ما أردتك يوماً وج ُدتك
فاذهب!
ْ

ذهبت...
ُ

قادم من ه اك
أنا ٌ

هسيس القيامة ،لك ي
سمعت
ُ
َ

لم أكن جاهزاً لطقوس الت اسخ بعد،

فقد يُ شد الذئب أغ يتي شامخاً

واقف ،قرب نفسي ،على أربع
وأنا ٌ
صرخت ه اك:
هل يصدق ي أحد إن
ُ
أنا ال أنا
وأنا ال ُهو؟

1

التجاوزية ملا هو معقول ،توسل هبا درويش وبلغ مراتب
تلك الرؤيا الكش ٌفية
ٌ
الكثافة الرؤيوية حدودها القصية ،وتتفجر طاقة اللغة وتتشظى مبعانيها ،وأن
صورهتا ا سية ووجهها الفيزيائي يفصح عن ما فيه من بعثرة واكتظاظ واستطالة كأن
ه اك صورة مرئية جا ة تأ الرتويض ،صورة ميتافيزيقية "أقوى
 - 1مود درويش ،آعمال الكاملة ،ص.48
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واإلحساس به...وأعمق كذلك وأبلغ

نقل التأثري امل شود من الصور الذه ية ال

تلتمس ع اصرها من الواقع ا ي امللموس" ، 1أن الصورة الشعرية البالغية مل تعد
قادرة على التعبري عن الواقع املعقد لتجسيد ربته ،فيقت ص ع اصر الوجود ويُكون
بي ها تفاعال ب يويا يربط أجزاء نظمه ،فتصبح أشعار وكأهنا لوحة ف ية تعج بال شاط.
هل كان مود درويش حقا يشعر أنه على وشك الرحيل؟ أم مثة بقية له من
العمر ،فهل تكفي ليحقق من خالل كتابة الواقع كما كان ،في تصر على فساد
الواقعي؟ .حدس الشاعر ميثل جزءا من الوجع الكبري والعميق ،جعل املوت يتسلل
يقول
إ احتماالت وجود االنسا فبدل أن يكون املوت هاجسا ،نرا صديقا ( ُ
الموت مِّي قليالً) واإل ار
اقترب
ط:
لها ،وهما ي ظران إلى وردة/
تجرح الحائ َ
ُ
َ
ُ
عرب إ أعماق الرغبات اإلنسانية اآلن نفسه.
(فقلت له :كان
كشف درويش عن ألقه الدائم املساور للحياة ،املتشبث براه ه
ُ
الشمس عّي!) حوار غريب ري على مستوى الذات
ليلي طويالً  /فال تحجب
َ
الشاعرة املكلومة بالتعب ،متظلال خلف السرور ،ويتوقف قبل أن يصل إ عجز ،
استدار
متخليا عن غواية السلطة ال طبعت سلوكه الغرائزي ،معل ا استسالمه (ثم
َ
ذهبت )...رؤيا صار فيها انتماؤ
فاذهب!/
وقال /:إذا ما أردتك يوماً وج ُدتك/
َ
ُ
ْ
نسيجا جديدا ،تتألق فيه لغة الذاكرة امل سية ،كأنه اكتفى بالقلق وبتلخيص زم ه،

صرخت
والذهاب به إ آبعد وآمجل وآكثر عمقا ( هل يصدق ي أحد إن
ُ
 - 1مد زكي العشماوي  ،ال ابغة الذبيا (مع دراسة للقصيدة العربية
 ،1980ص .290
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ه اك /:أنا ال أنا /وأنا ال ُهو؟) رحلة ف ية جديد أسس عليها صوتا شعريا جديدا،

وأخذنا إ أبعاد دهر كي يعيدها إلي ا تومة برحيق أنفاسه الشجية ،وظل يتعهدها

مبا يغذيها ويُ ميها با مال الف تصويرا وإيقاعا.
سعة معهودة هو آكثر قدرة على العيش

إن "الف ان املبدع مبا تتسم به يلته

بصورة دائمة مع كثافة اللحظة الشعرية وضغوطاهتا ال تتحول وتتغري باستمرار،
فالشعور املستمر الذي يتميز به الف ان آصيل
كجهاز استقبال بالغ الدقة للرسائل؛ ح

حياته هو نتاج رك حواسه وعقله
آوقات ال يبدو فيها الف ان عدمي

ال شاط" ،1ولعل ظة املخاض الشعري القابلة للتمدد ،هي املرجعية اإلبداعية ا صبة
لدى الف ان

معايشة الواقع واالرتقاء يثياته إ آفاق جديدة عل من نصه

الشعري طاقة عالية من اإل اء ،وا اذبية الف ية ،وآلق ا ما .
وتكون الرؤيا بال سبة لشاعر ا داثة هي هاجسه ،وهي آلية إبداعية ري
دمه مبا هلا من رعشة وفطرة وحدس ،تكون أكثر احتواء ،وأقوى حرارة من أن يطفئ
جذوهتا قبول املتلقي هلا واستحسانه إياها ببساطة ،وإذا تابع ا قراءت ا لديوان " ال أريد
هلذ القصيدة أن ت تهي" د درويش يؤسس لشعرية حداثية تستهدف املبتغى الف ،
متطورة آنساق وآشكال والتق يات التعبريية برؤى مبتكرة ،متلك قيمها ا مالية
العليا ،وتولد إثارهتا الشعورية احملفزة ،وم ظورها اإل ائي ا ديد املتجدد ،يقول:
عصافير زرقاءُ ،حمراءُ ،صفراءُ ،ترتشف
ُ
 - 1حسني ،قصي ،تشظي السكون

العمل الف  ، 1998 ،ص.207
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الماءَ من غيمة تتباطأ حين تُطل على

ِ
خفيف
شفيف
كتفيك .وهذا ال هار
ٌ
ٌ
ي،
انثو ٌّ
شهيٌّ ،
بهي ٌّ
ٌّ
رضي بزوار ّ ،

بريءٌ جريءٌ كزيتون عي يك .ال شيءَ
هار
يبتعد اليوم ما دام هذا ال ُ
يرحب بي ،هه ا يُولَ ُد الحب
ِّ

والرغبةُ التوأمان ،ونول ُد ...ماذا
أريد من األمس؟ ماذا أريد من
يافع أستطيع
الغد؟ ما دام لي
حاضر ٌ
ٌ
زيارةَ نفسي ،ذهاباً إياباً ،كأني

استطيع
حاضر
كأني .وما دام لي
ُ
ٌ
ص اعةَ أمسي كما أشتهي ،ال كما
كان .إني كأني .وما دام لي
حاضر استطيع اشتقا َق غدي من
ٌ
سماء تحن إلى األرض ما بين

حرب وحرب ،وإني ألني!

1

إن الشاعر املبدع هو الذي ميلك أقصى درجات ا ساسية ا مالية

تشكيل

نصه ،بطرائق تشكيلية مبتكرة؛ تروم الوصول إ قمة اللذة واإلثارة الشعرية؛ ودرويش
 - 1مود درويش ،اجملموعة الكاملة ،ص.53.52
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واقعها اللغوي املميز ،وحسها ا ما املرهف ،وفعلها اإل ائي

الطويل
ا اص ،ومسوها الرؤيوي املؤثر ،وكان ال بد له من التٌيه ٌ

اجملهول ،ليعود من

عصافير زرقاءُ ،حمراءُ،
ه اك من بعيد و عل ا س ونلمس ونسمع اكتشافاته( ،
ُ
ِ
كتفيك .وهذا ال هار
صفراءُ ،ترتشف الماءَ من غيمة تتباطأ حين تُطل على
خفيف )..الرؤيا الشعرية ا قيقية ت بع من القدرة على الدخول عمق آشياء
شفيف
ٌ
ٌ
والكشف ا ما -الرؤيوي ع ه ،ف الحظ الكلمات م زلقة من بعضها البعض ،فال
اللون قادر على احتواء صور  ،وكل ا راحات لن تصلح ما افسدته أيدي الصهاي ة،
واملوت

بالد عزيزة تروي عطش أيامه ببطء.

املع ال ي تهي وال د حدودٓ ،ن كثافة الرؤى ،واملرامي االغرتابية ا ر ة ال
تشي هبا أقوى من اإلحاطة بك هها؛ ف جد
الزمانية واملكانية املوغلة

شرايني الكلمات كثافة الدالالت

الوواربة بني الرؤى ،والعبث بآشياء لدرجة تدلل على

تشظي معاملها ودالالهتا إ أكثر من رؤيا كشفية ،وجاءت صور الشعرية تتجاوز
الوعي إ الالوعي واملفرد إ ا مع ،والساكن إ املتحرك ،تصر املسافات وتقرب
بني املتباعدين  ،وتوفق بني املختلفني ،وفيها الشاعر يري ا آضداد ملتئمة ،ويري ا
العدم وجودا والوجود عدما ،ويأتي ا با ياة واملوت موعني ،1وظل يطوع اللغة
و صبها و ضعها ل ظامه ا اص.

 - 1ي ظر ،عبد القاهر ا رجا  ،أسرار البالغة ،قيق مد الفاضلي ،املكتبة العصرية ،صيدا ،بريوت ،ط،2001 ،3
ص.101

197

الفصل الثالث

انزياح الرؤيا الشعرية ع د أمل دنقل ومحمود درويش

السطحية للواقع ،فحول نظر إ عمق جدليته
درويش أحس بعقم نظرته
ٌ
الوجودية املصطرعة ،واستشعر ذلك بفلسفته الف ية ،كأن أشياء موضوعات موجودة
خارج اللغة ،ويتم إحضارها وإخضاعها ميتافيزيقياً ،إمنا ي ظُر إليها بوصفها وجوداً
1
أدق بوصفها لُغة الكي ونة ،متجا ِوزاً بذلك ال ظرة التقليدية إليها
الكي ونة ،أو مبع
ّ
هار ِّ
يرحب بي ،هه ا يُولَ ُد الحب والرغبةُ
(ال شيء يبتعد اليوم ما دام هذا ال ُ
حاضر
التوأمان ،ونول ُد ...ماذا أريد من األمس؟ ماذا أريد من الغد؟ ما دام لي
ٌ
يافع) حققت هذ املقطوعة من التجانس
ٌ
ا اطفة الزمن ال توسلها درويش ،رمبا ملا

تراكيبها وع اصرها الكثري ،من حركاهتا
رؤيا من رر و طيه للزمن ،ومركز

ثقل هذ اجملاوزة مرتكزاً على فكرة أن املستقبل هو أصل الزمان ،والطموح والرغبة ال
ت تهي مادام املستقبل ي تظر ،لك ه أكثر إهباماً وتعقيداً وصعوبة ما بقى ا اضر
يستعفي رغبته.
وتظل قدرة درويش الفائقة

ريك املع بالعبثية والالمباالة؛ تعترب ارتداداً

داخلياً لتأزمه ال فسي ،وقلقه الوجودي؛ وعلى هذا ،تؤدي ا ملة فاعليتها التأثريية
نصه من خالل عمق املؤثرات ا مالية ،وما أثارته من إ اء،وتفاعل نصي يدلل على
البعد اإل ائي للكلمة

ريك الصورة وإثارهتا مجاليا.

أن ألق الشعرية لدى مود درويش يكمن

املواربة واالختالف

إبراز

دي امية نصه الداللية ،ومساراته اإلبداعية؛ وربطها مبؤثراته الف ية التفاعلية ا ذابة،
حيث تأخذ ألفاظه مكاهنا امل اسب
1

الرتكيب نسقيا وسياقيا" ،يتشكل سياق

-
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الكلمة ال ص من خالل ثالثة أبعاد :آول السياق الذايت للكلمات؛ويُع
بالسوابق واللواحق،والثا البعد التجاوري،ويع بعالقة الكلمة مبا اورها مثال
(ا اس ،والتضاد ،والرتادف ،واملوقف ،والعاطفة) ،والبعد الدال  .ويتمثل

الداللة

املركزية ال تطرح مع ً واحداً،والداللة الفرعية ال تطرح أبعاداً متعددة" ،1فالكلمات

عصافير زرقاءُ/
ومتوضعها اإلس اد الشعري قق هلا فيضا من الرؤيا الكشفية (
ُ
ترتشف الماء /ال هار
انثو ٌّ
ٌ
شهي ٌّ /
بهي ٌّ
شفيف ٌّ /
ي ،بريءٌ جريءٌ
رضي بزوار ّ /
كزيتون عي يك )...قق القصيدة رؤيتها ومقصديتها باقتصاد لغوي بالغ ،وإ اء
شاعري عميق تبدى

هذا التالحم الف العجيب؛ بني الكلمات والرشاقة اإليقاعية

املموسقة ال ت بعث من صدى الكلمات

نسق ا ملة؛ إما عرب اورها الف

املوحي ،ونالحظ بداهة اإلس اد الشعري الذي يستثري بعمق حرقة الشاعر العاطفية،
وتوقه الوجودي لدرجة متثل ا الة الشعورية بكل مؤثراهتا ،وفواعلها ال فسية ،ونبضها
الروحي الدافق؛ ومسار الدفقة الشعرية يتبعثر أمام كي ونته ،أهنا ظات الكشف
والت بؤ ال تعلو تصور الذايت.
إن كون الرؤية مظهراً من مظاهر الكشف هبا يصل التألق الشعري ا ذروته،
حيث ميزج الشاعر بني الواقعية وامللحمية،

خالصة مدهشة لعالقة الشاعر بذاته

وأرضه وحكاياته وموته ،فالرؤيا مبع تصور املستقبل واستشرافه والت بؤ به؛ وهبذا تعرب
الرؤيا عن وعي حاد باللحظة الراه ة ،فدرويش أراد أن يعرب عن اغرتابه إحساساً
 - 1مربوك مراد عبد الرمحن ،ال ص آسطوري واالتصال آد ع د محزة شحاتة؛ مج ،عالمات
مج ،15يونيو ، 2006ص745
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شعورياً وفعالً شعريا ،ترك أثر

خلجات روحه ،مثلما أثر على أسلوبه الشعري،

وكأن أصداء الكلمات وإيقاعها تشكل صوت درويش الثائر امللتزم الذي كرس
جهود للقضية الفلسطي ية ،صموداً و ديا وتضحية ،وثباتاً سبيل نصرهتا.
حملمود درويش حضور استث ائي متميز كان له أثر ويلي فاعل يتجاوز الذايت
إ الكو والعاملي إ رؤيا حضارية شاملة ،أصبح شعر كرسالة شعرية ناجز ،وهذا
يع أن سر مجالية شعر ي بع من تالحم رؤاها ،فهي ال نتجاور وحسب ،بل
تتكامل

م احيها املتعددة .يقول

قصيدته على طة قطار سقط عن ا ريطة:

ب ،هواء يابس ،شوك ،وصبار
عُ ْش ٌ

على سلك الحديد .ه اك شكل الشيء
في عبثية الالشكل يمضغ ِظلهُ...
عدم ه اك موثق ..ومطو ٌق ب قيضه
ويمامتان تحلقان

ِ
المحطة
علي سقيفة غرفة مهجورة ع د

والمحطةُ مثل وشم ذاب في جسد المكان
ه اك أيضا سروتان نحيلتان كإبرتين طويلتين
تطرزان سحابة صفراء ليمونيّةً
ّ
تصور مشهدين:
وه اك سائحةٌ ّ

افترشت سرير البح ِر
الشمس التي
األو َل،
ْ
ّ
َ
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ِ
الخشبي من كيس المساف ِر
المقعد
والثانيُ ،خلو
ِّ
ِ1
افق من صالبته
يضجر الذهب السماوي الم ُ
إن ديدن درويش املضي و ا ديد والبحث
بالدرجة آو إ القبض على الصفات واملالمح
الشعري بواسطة الغوص

املتغري واملختلف ،فكان يهدف
ا مالية املتمردة

عامل نصه

مك وناته ال فسية ا املة ،والكشف عن معادل ف يلتقي

فيه الذايت باملوضوعي والكو واآل باملطلق "فكان رفضه لسلطة ال موذج تأكيد
الضدية ،وتعميقا لتعقيد العالقات االستعارية
التعددية

الداللة والتعددية

العامل ،ونفيا للوحدانية ليحل

امل ظور مكاهنا" ،2ال يأيت باملع جاهزا ٓ ،نه رق

تلك التجميعات املعجمية والصرفية املت وعة ،انفالت وحرية و اوز وانزياحات
مرتاكمة تركيبيا ودالليا ومجاليا ،د

مقطعه هذا لقاء وهتجني بني ا قيقي

واجملازي ،وبني ا ون والعقل ،قق هذا االنفتاح من موقع الكتابة الشعرية باستالب
ذلك جلياً امتصاص اليومي وُ اولة
وذوبان البحث عن هويته وانتمائه ،ويظهر َ
فهم روحه وجدله ا في ( في عبثية الالشكل يمضغ ِظلهُ ...عدم ه اك موثق..
ِ
المحطة)...
ومطو ٌق ب قيضه ويمامتان تحلقان  ،علي سقيفة غرفة مهجورة ع د
اور خالق للتجارب والرؤى ا ياتية ،تتعارض بني ظة وأخرى ملا يشبه الوالدة
واملوت ،وكأن الشاعر يعيش أكثر من طفولة وأكثر من زمان و كل مكان ،كي ونته
تتخطى ال ظام البيولوجي ،تتفكك على عتبة اهلوية ،أمام عبثية تشكل الكيان
الصهيو الذي يظل يلوك انصرامه الزائف ببطء.
 - 1مود درويش  ،آعمال الكاملة ،ص.19
 -2كما أبو ديب ،ا داثة السلطة ال ص - ،مقال -فصول لة ال قد آد  ،ص .42
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املمارسة واملاهية واهلوية نابع من قدرات الشاعر

متك ه من املادة

اللغوية وتوظيفه هلا بطرقه ا اصة"،وهذا هو الذي مييز هذا اال ا عن اال ا اللغوي
الذي ال يهتم باملع وغ ما بالشكل والصياغة"  ،1فهو يستطيع هبذ الطرق أن يب
عامله الشعري الذي ي ال به التفرد واإلعجاب ،فاللغة هي املادة ا ام ال يتصرف
فيها الشاعر و قق هبا مراد الف  ،و مود درويش استطاع أن يتماهى مع الصور
اللغوية املختلفة ،وركب فيها رؤا الشعرية تركييا حكيما ،يرفض الثبات ويرفض
االكتمال فشعر مفتوح يزيح ذاك التعتيم و ل له الكشف ،يعول كثريا على ا ركة
تصور مشهدين) هذ حركة مشهدية عبارة عن
الدرامية ب ائه (وه اك سائحةٌ ّ
افتتاحية ملسرحية مشخصة ،تفتح اجملال لعدة تأويالت لألفق دال غريب واقعيته،
الشمس
األو َل،
ٓن أقفال املسرحية املتتابعة ت في الداللة التعيي ية هلذ االفتتاحيةّ ( ،
َ
ِ
الخشبي من كيس المساف ِر/
المقعد
افترشت سرير البح ِر/والثانيُ ،خلو
التي
ْ
ِّ
ِ
صالبته) فهو ي طق بالسهل املمت عٓ ،ن
افق من
يضجر الذهب السماوي الم ُ
التعبري املمعن

التجريب الشعري لدى درويش عل "املتلقي العادي عاجزا عن

اإلحاطة بأبعادها (القصيدة) من ناحية ،و علها توهم ،ظاهريا على آقل ،بأهنا قد
اوزت رد البحث عن شكل جديد ،ومضت بعيدا على درب االستالب الثقا
من ناحية أخرى" ،2فهو يعدل من موقعه قليال ليتسع املع أكثر

ا ا ا ياة

نفسها ،مهه اآلخر الوجود والشعر وا لم والتاريخ والشخصي والفن وآمل ،يلم
الشتات واملت اقض الزمن وا ب الوجود آرض "يسكن القصيدة ويشيد وط ا من
 1ي ظر  ،مـد اللوميي ،آسلوب وآسلوبية  ،ص.48
 - 2مد لطفي اليوسفي ،ب ية الشعر العر املعاصر ،دار سراس لل شر ،تونس ،1966ط ،3ص .101

202

الفصل الثالث

انزياح الرؤيا الشعرية ع د أمل دنقل ومحمود درويش

الشعر ،يرسم حدود على خطوط الطول والعرض الورقية ،ويبسط أرضه ،ويرفع
مساء  ،ويشكل تضاريسه ..فتتشكل السطور دروبا وم ازال والكلمات حصى وذرات
تراب ،وتتجسد القصيدة –آرض -بقدسها وجليلها" ،1ويظل هكذا

ربة خلق

باللغة ال ربة تعبري باللغة كامل انزياحاته.
مسار الت وع واالختالف

اللحظات اإلبداعية لدى درويش عميقة ،وهذا تبعاً

لعمق التجربة ،وفاعلية الرؤية الشعرية ،ويؤكد مسوقه اإلبداعي موالت في ة إ ائية
قوية زادت من شعرية ال سق ،وقيمة الصورة مجاليا والتحامها الصويت املموسق ،يؤسس
عليها ذاكرة جديدة ،ورؤيا شعرية حداثية .ودرويش"ال يكتفي بالرتكيز على الدالالت
املعجمية أو املفاهيم اايهلظاهرية أو العالقات االعتيادية للكلمات والسياق بل ال
يكتفي باملفاهيم المجازية أو الوجدانية الظاهرة فحسب إمنا يستخدم موهبته وقدراته
ا اصة

اإلضاءة والكشف عن العالقات والدالالت للكلمة أو السياق على كل

أبعادا نفسية وروحية تعمق من
املستويات الظاهرية أو الداخلية يث يضفى عليها ً
أثرها وتفتح أبواب الدالالت على مصراعيها" ،2واشراقته الشعرية تبدو أكثر متاسا مع
طموحه

الكشف عن اجملهول ،إذ قدم ابتكارا ملفهوم ا ياة ومفهوم فلسفة إرادة

القوة الف ية ،وصوالً إ ك ه العامل الالمرئي والالمت اهي

ا مال الف .

 - 1اعتدال عثمان ،إضاءة ال ص ،دار ا داثة ،بريوت ،1988 ،ط ،1ص.115
 - 2أمحد مد املعتوق ا صيلة اللغوية سلسلة عامل املعرفة  ،العدد  ،212المجلس الوط للثقافة والف ون واآلداب
الكويت ،1997 ،ص.132
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الرؤيا إ
إذا كانت الرؤيا الشعرية على حسب رأي أدونيس أهنا دائماً القفزة من ّ

فالرؤيا،
الرؤيا يتم طموح ّ
الشعراء الكبار ،كما كان الثّوار حاملني كباراًّ .
الفعل ،وهبذ ّ
ه ا ،أو ا لم اإلبداعي تصور للعامل ي طلق من رغبات اإلنسان العميقة آصيلة

كل شكل من أشكال التّسلط والظّلم واالستغالل واإلذعان لألمر الواقع ،1فإن
غياب ّ

انزياح الرؤيا الشعرية لدى دنقل ودرويش هو انزياح فرض متايزا ف يا جديدا ،هذا
التمايز كي ونته ا اصة هو متايز لغوي ،حيث يتضح مدى الدور الذي أصبحت
تضطلع به الكلمة ووظيفتها ا ديدة ال

ب أن تتمرد على سلطة اللغة ،وأصبحت

الرؤيا مصدرا لطاقة شعرية قائمة على إ اد عالقات جديدة بني الكلمات ،وشح ها
مبدلوالت جديدة الكتشاف أفق لغوي جديد .شعرمها ضارب

العمق والتدقيق،

ٓن حيوية شاعريتهما تشكل نفي للرؤى آخرى ،إذ تشكل ارتباطا برؤية مشدودة
إ املطلق .توغال أكثر
طموحهما

قلب العامل ،وخلقا أفاقا شعرية جديدة من امتدادات

اثراء صور الشعر العر .

 -1انظر خالدة سعيد _ حركية اإلبداع ،دار الفكر ،بريوت ،الطّبعة الثّالثة ،1986 ،ص 125
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خـ ـاتم ـ ـة
لقد حاول ا من خالل هذا البحث الوقوف على مجاليات االنزياح يف شعر
كل من أمل دنقل ،و مود درويش ،متوسلني لذلك بالبحث يف االنزياح،
ومفاهيمه ،ومظاهر  ،ووظائفه ،مث تتبع حضور ذلك يف شعر الشاعرين ،ومتثله،
و اولة تربريه على املستوى ال صي ،من خالل الرتاكيب ،والداللة ،والرؤيا ،للوصل
إ ال تائج التالية:
 لقد عرف ال قاد العرب القدامى االنزياح ،وإن مل يسمو هبذا االسم ،فإذاالرتاثية لبعض املصطلحات
تعمق ا يف املدونات القدمية ألفي ا االستخدامات ر
مل جزئيات مدلول االنزياح ،وم ها االحنراف والّتحريف واالخرتاع
واالبتكار والتغيري وا روج والعدول.
 أمجع الدارسون احملدثون على أن االنزياح هو موعة التحوالت ال ظمية اليتتطرأ على اللغة العادية فت حرف هبا إ صياغة جديدة من شأهنا أن تعطي
للغة قيمة شعرية جديدة هلا.
 ميثل االنزياح الرتكييب أبرز اوز وخروج عن املألوف ع د الشاعرين أملدنقل ،و مود درويش ،ذلك أن االنزياح على مستوى الرتكيب ميثل أوضح
صور االنزياح ،فالشاعر يكسر من خالله رتابة توجبها اللغة ،ويتصرفان يف
العالئق ال اشئة بني أجزاء الرتكيب ،ويؤخران ما حقه التقدمي ويقدمان ما حقه
التأخري و ذفان ما ي بغي ذكر ويلتفتان إ املعىن الذي اوزا .
 إن كال الشاعرين دنقل ودرويش قد اهتما برتاكيبهما جبعل اللغة الشعريةإ ائية تعكس

ربتني أساسيتني (نقل الواقع املعيش ووصفه-توظيف
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الرتاث) ،لذا كان أسلوهبما يرتاوح بني البساطة وقوة الرتكيب وصالبة ال سج،
بني املباشرة والغموض.
 لقد استطاع أمل دنقل من خالل توظيفه للتقدمي والتأخري أن قق غاياتمجالية ،إ جانب ا اذ وسيلة عل نصه مفتوحا على التأويالت ،واغ ائه
بالدالالت اليت ي طوي عليها هذا ال وع من العدول واليت تأخذ بيد القارئ
الكتشافها.
 مل تلف األمر ع د درويش ،فقد استطاع من خالل التقدمي والتأخري أنسد عبقريته يف القفز على حواجز اللغة ،ليهب لقصائد نفسا جديدا،
يتجاوز به املألوف ،ويعبث بالرتب املعروفة داخل الرتكيب ،ممتطيا اللغة ذاهتا
من أجل الوصول باملتلقي وله ،من خالل الدالالت املتولدة عن هذا
االنزياح.
 -وا ذف ع د دنقل ودرويش وسيلة يتوسل هبا الشاعران إ

اوز املألوف يف

اللغة ،و اولة لإلغراب لق الدهشة لدى املتلقي ،واستغالال ملا متلكه اللغة
من إمكانات غري مستغلة يف لغة االستعمال العادي .مما يفتح آفاقا رحبة
تسبح فيها العديد من الدالالت اليت ملها ا ذف يف حد ذاته.
 لقد وفق الشاعرين دنقل ودرويش يف استخدام التكرار استخداما مفارقاللمألوف ،فالب ية التكرارية ع دمها تشكل نظاما خاصا داخل كيان القصيدة،
إنه نظام قائم على أسس نا ة من صميم التجربة ومستوى عمقها وثرائها،
وقدرهتا على اختيار الشكل امل اسب الذي يوفر لب ية التكرار أكرب فرصة
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ممك ة لتحقيق التأثري ،من خالل فعاليته اليت تتجاوز حدود اإلمكانات
ال حوية واللغوية.
 ميثل االنزياح الدال حجر الزاوية ،إذ ي تج أنساقا يعدل فيها املبدع عناالستعمال اللغوي املألوف إ غري املألوف ،وهو وسيلة بيانية يستعني هبا
األديب لكي يُكسب صياغته ثوبا مجاليا ،وهذا ما جعل من شعر أمل دنقل

و مود درويش يرتقي بالصورة توليدا وتفريعا عرب التساؤل والدهشة ،ومتثل
املواقف والوضعيات يف فرادة ثابتة وأصالة راسخة مما أكسب شعرمها متيرزا
خاصا يف املشهد الشعري العريب.
 تشكل التجاوزات الداللية أنساقا ف ية الفتة يف نصوص أمل دنقل ،واليتت طوي على بؤر إ ائية ومجالية عالية القيمة ،وتبقى انزياحاته تتكاثر وترتاكم

بطاقاهتا ومواضعاهتا املختلفة اليت تكسر العادة واأللفة والعقل واالنتظام
والتلقي.
 يتعامل مود درويش مع اللغة ك ظام رمزي أو وما يعطي هذا ال صوظيفته الشعرية هو االستخدام ا اص هلذ الرموز اللغوية ،هذا االستخدام
يتجاوز ال مط املألوف حيث يهدف إ زيادة وتعدد الدالالت.
 تكتسي الرؤيا الشعرية أمهية بالغة بوصفها صلة اإلبداع ودافعه يف الوقتنفسه ،فهي تزل صلة الشاعر بالعامل ا ارجي ،وتضفي على وجود الفردي
معىن شامال ،تستوعب ا زئيات الدقيقة اليت مك ت الشاعر من ملّ شتات

208

خـ ـاتم ـ ـة
التجربة اإلنسانية اليت يعيشها ،ومدى استيعاب خرباته ا مالية يف ا لق
والتذوق ومعدل اوبه أو رفضه هلذ التجربة اإلنسانية
 قصائد أمل دنقل تتجاوز فلسفة ال ظر إ األشياء نظرة بسيطة إ فلسفةرؤيوية عميقة ،وتسعى للتعبري عن عالئق جديدة ،وإ اد ارتباطات بني
األشياء ،وهذا ما يُكسبها التحرر من قيود املألوف والعادي لرتتبط بأفق
ال فس الداخلية ومداها األرحب ،وتكشف األشياء ومت حها وجودا مستمرا.
 إن املمارسة الف ية لإلبداع الشعري لدى مود درويش مبراحلها و والهتات دفع مبشروعها امل جز بتصاعدية مدهشة ،مؤصلة خبصوصيتني فكرية
ومجالية ،مستهدفة إنشاء طفرة جديدة يف مستوى اإلبداع العريب املعاصر،
وصور الشعرية اليت يقدمها ت بئ عن طم وتضاد يعيشه يف داخله الرافض
لواقعه املؤمل.
تظهر مجالية االنزياح يف خلق إمكانيات جديدة للتعبري ،والكشف عن عالقات
لغوية جديدة تتصادم مع ما يتوافق معه الذوق وما تأسس يف معرفة اإلنسان األولية،
ومسألة ا ديد والغريب اليت تعكسها ظاهرة االحنراف ،ما هي إال ترسيخ للشعرية
واليت هي هدف كل عمل أديب.
وأخريا أمتىن أن يبلغ عملي هذا مقصد  ،وأن أكون قد أضأت نقاط الظل يف
موضوع االنزياح ،من خالل املفاهيم والتصورات ،ومتثل ذلك يف شعر الشاعرين أمل
دنقل و مود درويش وتبيني اآلليات والدواعي واألغراض احملققة من خالله.
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ط.. 2016 ،1
 .33جابر عصفور .من أق عة أمل دنقل ،سفر أمل دنقل ،اهليئة املصرية العامة للكتاب،
د.ط.1999،
 .34جابر عصفور ،الصورة الف ية

الرتاث ال قدي والبالغي ع د العرب ،املركز الثقا

العر  ،بريوت ،ط1992 ،3

213

قائمة المصادر والمراجع
شعر أمل دنقل ،هجر للطباعة وال شر والتوزيع،

 .35جابر قميحة ،الرتاث اإلنساين
واإلعالن ،القاهرة ،ط.1987 ،1

 .36ا احظ أبو عثمان عمر بن حبر ،البيان والتبيني ،عبد السالم هارون ،مطبعة ا ا ي،
القاهرة ،دط1985 ،
 .37حازم القرطاج ّ  ،م هاج البلغاء وسراج آدباء ،تح :ا بيب ابن ا وجة ،الدار العربية
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 .60صالح فضل ،علم آسلوب مبادئه واجراءاته ،مؤسسة تار ،القاهرة،1992 ،
ص.114
 .61عاشور فهد ناصر ،التكرار

شعر مود درويش ،املؤسسة العربية للدراسات وال شر،

بريوت2004،م.
 .62عبد السالم املساوي  ،البي ات الدالة

شعر أمل دنقل (دراسة) ،م شورات ا اد

الكتاب العرب ،دمشق ،ط.،1994 ،1
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 .73عبد اهلل العشي ،نظرية الشعر كتابات الشعراء املعاصرين ،ا امعة آردنية ،آردن،
.1988

 .74عبد اهلل راجع :القصيدة املغربية املعاصرة :ب ية الشهادة واالستِ ْشهاد ،م شورات عيون،
البيضاء ،ط.1987 ،1.
 .75عبلة الروي ا و  ،شعر أمل دنقل ،مكتبة مدبويل القاهرة ،دط1985 ،م .
 .76عدنان بن ذريل ،ال ص وآسلوبية بني ال ظرية والتطبيق ،م شورات ا اد الكتاب العرب
،د.ط.2000،
 .77عدنان حسني قاسم ،التصوير الشعري التجربة الشعورية وأدوات رسم الصورة  ،امل شأة
الشعبية لل شر والتوزيع واإلعالن ،ليبيا ،ط1980،1م.
 .78عز الدين إمساعيل ،الشعر العر املعاصر ،قضايا وظواهر الف ية واملع وية ،دار الكاتب
العر للطباعة وال شر ،القاهرة.1967 ،
 .79عز الدين إمساعيل  :آسس ا مالية
الفكر العر  ،ط.1974 ،3
 .80علي البـطل ،الصورة

ال قد العر " عرض وتفسري ومقارنة"  ،دار

الشعر العر حىت ِ
آخر القرن الثاين اهلجري ،دار آندلس

للطباعة وال شر ،ط.1980 ،1
 .81علي جعفر العالق،

حداثة ال ص الشعري ،دار الشروق ،القاهرة ،مصر ،ط،1

.2003
 .82علي حداد ،أثر الرتاث

الشعر العراقي ا ديث ،دار ا رية للطباعة وال شر ،بغداد ،

.1986
 .83عميش العر  ،القيم ا مالية

شعر مود درويش ،كوكب العلوم لل شر والتوزيع،

ا زائر،ط . 2012 ،2
 .84عوض القرين ،ا داثة

ميزان اإلسالم ،هجر للطباعة وال شر ،مصر.1998 ،
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 .85فتحي " مد رفيق" يوسف أبو مراد ،شعر أمل دنقل دراسة أسلوبية ،دار عامل الكتب
ا ديث ،أربد ،آردن ،ط.2004 ،1
 .86فوزي عيسى ،ليات الشعرية (قراءة

الشعر املعاصر) م شأة املعارف ،اإلسك درية،

مصر ،دط.1997 ،
 - .87القاضي ا رجاين أبو ا سن علي بن مد بن علي  ،التعريفات ،تح:نصر الدين
التونسي ،شركة القدس للتصوير ،القاهرة  ،ط.2007،1
 .88كمال أبو ديب :جدلية ا فاء والتجلي .دراسات ب يوية

الشعر .دار العلم للماليني.

بريوت .ط.3
الشعرية ،مﺅسسة ﺍٓبحاﺙ ﺍلعﺭبية ،بريوت ،ﻁ.1987 ،1

 .89كمال أبو ديب،

 .90ليديا عبداهلل ،الت اص املعر

شعر عزالدين امل اصرة ،دار دوالي لل شر والتوزيع،

ط.2005 ،1
آسلوب وآسلوبية  ،الرياض ،ط.2005 ،1

.91

مـد اللوميي،

.92

مد ب يس ،حداثة السؤال ،املركز الثقا العر بريوت(لب ان)-الدار البيضاء(املغرب)،

ط.1988 ،2
مد محاسة عبد اللطيف ،اللغة وب اء الشعر ،مكتبة الزهراء ،القاهرة،مصر ،ط،1

.93
.1992
.94

-

مد محاسة عبد اللطيف ،لغة الشعر دراسة

الضرورة الشعرية ،دار الشروق،

بريوت1996 ،م.
الشعر العر  .ال اشر :مكتبة ا ا ي ،القاهرة.1989 .

.95

مد محاسة،ا ملة

.96

مد زكي العشماوي  ،ال ابغة الذبياين (مع دراسة للقصيدة العربية

ا اهلية) ،دار

ال هضة العربية بريوت ،دط1980 ،م.
.97

مد صابر عبيد ،القصيدة العربية بني الب ية الداللية والب ية االيقاعية ،ا اد الكتاب

العرب ،،دمشق.2001 ،
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.98

مد صالح زكي أبو محيدة ،ا طاب الشعري ع د مود درويش ،دار املقداد ،غزة،

فلسطني ،ط2000 ،1
.99

مد عبد املطلب ،البالغة وآسلوبية ،مكتبة لب ان ناشرون ،لب ان ،ط.1994 ،1

 .100مد عبد املطلب ،جدلية اإلفراد والرتكيب

ال قد العر القدمي ،الشركة املصرية

العاملية ،القاهرة ،ط.1995، 01
 .101مد غ يمي هالل ،الرومانتيكية ،دار الفكر العر للطباعة وال شر ،القاهرة ،د.ط،
.1996
 .102مد لطفي اليوسفي ،

ب ية الشعر العر املعاصر ،سراس لل شر ،تونس ط،1

.1985
 .103مد مفتاح،

سيمياء الشعر القدمي ،دار الثقافة ا ديدة ،الدار البيضاء ،املغرب،

ط.1982 ،1
 .104مد يب التالوي القصيدة التشكيلية

الشعر العر  ،اهليئة املصرية العامة للكتاب

 ،القاهرة.2006 ،
 .105مد ويس  ،اإلنزياح

الرتاث ال قدي والبالغي  .ا اد الكتاب

العرب،دمشق.2002,
 .106مد ويس االنزياح من م ظور الدراسات آسلوبية ،املؤسسة ا امعية للدراسات والّشر
والتوزيع ،ط ،1بريوت ،لب ان. 2005 ،
 .107مود أمني العامل :لغة الشعر العر ا ديث وقدرته على التوصيل ـ

(قضايا الشعر

العر املعاصر) ,امل ظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم،القاهرة 1988.
 .108مود درويش ،آعمال ا ديدة الكاملة ج،2رياض الريس للكتب وال شر،بريوت
(لب ان)،ط.1،2009
 .109مود درويش ،آعمال الشعرية الكاملة  ،دار ا رية للطباعة وال شر ،بغداد ،ط،2
.2000
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 .110مود درويش ،الديوان آخري  ،رياض الريس للكتب وال شر،د.ط.2009 ،
 .111مود درويش ،جدارية  ،مكتبة مدبويل ،القاهرة ط2001 ،2م.
 .112مود درويش ،ديوان العصافري متوت
الرؤيا
 .113ي ال ّدين صبحي _ ّ
.1987

ا ليل،دارالعودة،ط.1993 ،8

الشؤون الثّقافية ،بغداد ،ط،1
شعر البيايت ,دار ّ
فن القول ،اورات ،دمشق.1978 ،

 .114ي الدين صبحي ،نزار قباين مطارحات

 .115تار عطية ،التقدمي والتأخري ومباحث الرتاكيب بني البالغة وآسلوبية ،دار الوفاء لدنيا
الطباعة وال شر ،اإلسك درية ،مصر( ،د.ط).2005 ،
 .116مصطفى السعدين ،الب يات االسلوبية

لغة الشعر ا ديث ،م شأة املعارف ،القاهرة،

.1987
 .117مصطفى ناصف ،اللغة والتفسري والتواصل ،سلسلة عامل املعرفة ،الكويت.1995 ،
 .118مصطفى ناصف ،اورات مع ال ثر العر  ،عامل املعرفة ،اجمللس الوط للثقافة والف ون
واآلداب ،الكويت ،العدد ،218فرباير.1997،
 .119مصطفى ناصف ،نظرية املع

ال قد العر  ، ،دار آندلس للطباعة وال شر،

ط .1981 ،2
 .120مصطفی عبادي ،اضرات

التاريخ الروماين،مكتبة كريدية إخوان ،بريوت ،دط،

دت.
 .121موسى سامح الربابعة ،آسلوبية مفاهيمها و لياهتا ،دار الك دي ،الكويت ،ط،1
،2003
 .122ميشال العاصي ،تعريف الفن :الفن وآدب بريوت  ،ط.1963 ،1
 .123نازك املالئكة ،قضايا الشعر املعاصر ،مطبعة دار التضامن ،بغداد ،ط.1965 ،2
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ال ظرية والتطبيق -دراسات نقدية ،م شورات

 .124نعيم اليا :أطياف الوجه الواحد -
ا اد العرب ،دمشق ،سورية  ،دط.1997 ،

 .125نعيم اليا  ،أوهاج ا داثة ،م شورات ا اد الكتاب العرب ،دمشق ،سوريا ،دط،
.1993
الشعر العر املعاصر ،صفحات للدراسات

 .126نعيم اليا  ،تطور الصورة الف ية
وال شر،,د.ط.2008،

 .127نوارة ولد امحد  ،شعرية القصيدة الثورية

اللهب املقدس ،دار آمل ،ا زائر ،ط،1

.2008
 .128نور الدين السد ،آسلوبية و ليل ا طاب  ،دار هومة ،ط ،1ا زائر.1997 ،
 .129وجدان عبد اإلله الصايغ  :الصورة البيانية

ال ص ال سائي اإلمارايت ،القاهرة الدار

املصرية اللب انية 1998 ،م
 .130وفاء كامل فايد ،قصيدة الرثاء بني شعراء اال ا احملافظ ومدرسة الديوان  ،اهليئة املصرية
للكتاب ،مصر ( ،د.ط)  2000 ،م.
 .131وليد م ري ،نص اهلوية قراءة

شعر مود درويش ،اهليئة العامة لقصور الثقافة ،القاهرة،

.2004
 .132حيىي زكريا اآلغا  ،مجاليات القصيدة

الشِّعر الفلسطي املعاصر ،دار الثَّقافة ،الدوحة،

دار ا كمة ،غز  ،ط.1996 ،1
 .133يوسف أبو العدوس :آسلوبية الرؤية والتطبيق  ،دار امليسر لل شر والتوزيع و الطباعة،
عمان ،آردن ،ط .2007 ،1
 .134يوسف أبو العدوس ،االستعارة

ال قد آد ا ديث  ،عمان ،ط.1997 ،1

 .135يوسف سامي اليوسف  ،القيمة واملعيار :مسامهة
.2000
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 .136يوسف نور عوض ،نظرية ال قد آد ا ديث ،دار آمني ،مصر ،ط1994 ،1م.
املراجع آج بية:
1. Kamal Abo Deeb, al-jurjani’s theory of poetic imagery,
aris and phillips LTD Warminister,Wilts 1979,.
2. Riffaterre, M. (1971), Essais de stylistique structurale,
Tr. Delas, D. Paris, Flammarion, 1ère éd .

 المراجع المترجمة:
. .1ي ـ ــوري لومت ـ ــان ،لي ـ ــل الـ ـ ـ ص الش ـ ــعري(مهاد نقدي)ترمج ـ ــة م ـ ــد فت ـ ــوح أمح ـ ــد،ال ادي
آد الثقا  ،جدة،ط.1،1999
 .2أمربت ـ ـ ــو إيك ـ ـ ــو ،التأوي ـ ـ ــل والتأوي ـ ـ ــل املف ـ ـ ــرط ،ترمج ـ ـ ــة :ناص ـ ـ ــر ا لـ ـ ـ ـوا  ،سلس ـ ـ ــلة آف ـ ـ ــاق
الرتمجة العدد ،16اهليئة العامة لقصور الثقافة القاهرة .1997
 .3بلي ـ ــت هي ـ ـريتش  ،البالغ ـ ــة وآس ـ ــلوبية ،ترمج ـ ــة :م ـ ــد العم ـ ــري  ،م ش ـ ــورات دراس ـ ــات
سال ،فاس ،املغرب ،1989 ،ط1
 .4ب ـ ــول ريك ـ ــور ،مهم ـ ــة اهلرم يوطيق ـ ــا ،ت ـ ــر :خال ـ ــدة حام ـ ــد ،ل ـ ــة نواف ـ ــذ ،ال ـ ــادي آد
الثقا  ،جدة اململكة العربية السعودية ،ع.2002 ،22
 .5ب ـ ــول ريك ـ ــور ،نظري ـ ــة التأوي ـ ــل أو ف ـ ــائ املع ـ ـ  .ت ـ ــر :س ـ ــعيد الغ ـ ــا ي" ،املرك ـ ــز الثق ـ ــا
العر " ط.2006 ،2
 .6ت ـ ـ ــودوروف تزيفيط ـ ـ ــان ،الش ـ ـ ــعرية ،ت ـ ـ ــر ش ـ ـ ــكري املبخ ـ ـ ــوت ورج ـ ـ ــاء ب ـ ـ ــن س ـ ـ ــالمة ،دار
توبقال لل شر ،الدار البيضاء ،املغرب ،ط.1990 ،2
 .7جاكوبس ـ ــون روم ـ ــان  ،قض ـ ــايا الش ـ ــعرية ،ترمج ـ ــة :العم ـ ــري م ـ ــد و ح ـ ــون مب ـ ــارك ،دار
توبقال  ،الدار البيضاء ،ط.1988.،1
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.8
.9
.10

.11

ج ـ ــان ب ـ ــول س ـ ــارتر :م ـ ــا آدبغ ،ترمج ـ ــة ال ـ ــدكتور م ـ ــد غ يم ـ ــي ه ـ ــالل ،ض ـ ــة مص ـ ــر
للطباعة وال شر والتوزيع،القاهرة.1961 ،
ج ـ ــان ك ـ ــوهن ،ب ي ـ ــة اللغ ـ ــة الش ـ ــعرية ،ترمج ـ ــة م ـ ــد ال ـ ــويل و م ـ ــد العم ـ ــري ،دار توبق ـ ــال
لل شر الدار البيضاء املغرب ، ،ط.1986 ،1
ان ماري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل البـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرييس ( -)Rene_Marill_Alberesاال اه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات آدبي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ا ديث ـ ـ ــة ،ترمج ـ ـ ــة ج ـ ـ ــورج طرابيش ـ ـ ــي ،م ش ـ ـ ــورات عوي ـ ـ ــدات ،ب ـ ـ ــريوت _ب ـ ـ ــاريس ،ط،3
.1983
م.هـ ـ ـ ـ برامـ ـ ــز :املـ ـ ــدارس ال قديـ ـ ــة ا ديثـ ـ ــة معجـ ـ ــم املصـ ـ ــطلحات آدبيـ ـ ــة ،تر:عبـ ـ ــد
اهلل معتصم الدباغ ،الثقافة آج بية ،ع ،3بغداد.1987،

 المجالت العلمية:
 .1أمح ـ ـ ــد م ـ ـ ــد وي ـ ـ ــس ،االنزي ـ ـ ــاح وتع ـ ـ ــدد املص ـ ـ ــطلح ،ل ـ ـ ــة ع ـ ـ ــامل الفك ـ ـ ــر ،م ـ ـ ــج ،25ع،3
جانفي_مارس.
موعة عبد اهلل الربدوين (وجو دخانية
 .2بسام قطوس ،مظاهر اال راف آسلو
مرايا الليل) لة دراسات ،مج  ،19ع .1992 ،1
 .3بسيسو ،عبد الرمحن ،صيف1997م :قراءة ال ص ضوء عالقاته بال صوص املصادر-
فصيدة الق اع أ وذجا ،فصول ،م  /16ع .1
اللغة العربية ،لة العلوم االجتماعية واإلنسانية،
 .4بلقاسم بلعرج ،ظاهرة التوسع املع
العدد ،16جامعة بسكرة .2006،
 .5جابر عصفور ،من بدايات أمل دنقل ،لة العر  ،العدد ،480الكويت.1998 ،
 .6جابر عصفور ،مع ا داثة الشعر املعاصر لة فصول المجلد الرابع ،اهليئة العامة
للكتاب ،يوليو /أغسطس /سبتمرب ،القاهرة.1984 ،
 .7جعفر عبد الكرمي راضي ،تكرار الرتاكم وتكرار التالشي –ظاهرة أسلوبية ( مقال) مهرجان
املربد الشعري الرابع  ،دائرة الشؤون الثقافية العامة ،بغداد.1999.
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لة الفكر

 .8ا سني قصي ،تشظي السكون العمل الف (الزمن /الشعر /الصورة)،
العر  ،معهد اإل اء العر  ،ع ،92بريوت.1998 ، ،
 .9خالد عبد الرؤوف ا رب ،رمز الع قاء شعر مود درويش  ،لة ا اد ا امعات العربية
لْداب،اجمللد،09ع،02آردن.2012 ،
 .10سامح الرواشدة ،قصيدة إمساعيل ٓدونيس –صور من االنزياح الرتكييب ومجالياته ،لة
دراسات للعلوم اإلنسانية ،مج ،30ع ،3عمان.2003 ،
 .11عبد اهلل الغذامي ،ما بعد آدونيسية ،فصول لة ال قد االد  ،اهليئة املصرية العامة
للكتاب ،مج ،16ع ،02القاهرة.1997،
 .12عدمان عزيز مد ،حدود االنفتاح الداليل قراءة ال ص آد  ،عامل الفكر،
اجمللد ،37ي اير ،الكويت.2009،
 .13على جعفر العالق  ،الشعر مالذا للروح ،لة فصول  ،المجلد ا ادي عشر ،العدد
الثالث اهليئة املصرية العامة للكتاب ،القاهرة .1992 ،
 .14فيدوح عبد القادر" ،شعرية االنزياح الشعر البحري ا ديث" ،لّة البحرين
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:ملخص
تروم هد الدراسة إىل متكني ال قد األسلويب كم هج إجرائي يف تقومي اإلبداع الشعري العريب ا ديث وكشف ما به
 وعول ا يف ذلك على آلية االنزياح بغية فحص وسرب أغوار جتربتني شعريتني عربيتني متميزتني مع أمل،من جدة وحداثة
 وحاول ا، كوهنما طاقتني متفجرتني يف اإلبداع العريب بتفردمها يف ا لق والتوتر والتماهي الشعري،دنقل وحممود درويش
 عرب تشكيالت لغوية، مبا خلقا من وظائف مجالية بالغية وتواصلية ابالغية،تتبع مستويات االنزياح يف إبداعاهتما
 وغاصت، وتصويرا شعريا، وتوهجا دالليا، مما جعلها تشكل ألقا ف يا ومظهرا مجاليا،تقفز على الثوابت جتاوزت املألوف
. مما أكسب شعرمها متيُّزا خاصا يف املشهد الشعري العريب،يف عمق الرؤيا الشعرية الفلسفية
.. الرؤيا الشعرية، حممود درويش، أمل دنقل، التجاوز، الشعرية، حداثة، انزياح:الكلمات المفتاحية
Résumé:

Le but de cette sujet étude est d'activer la critique stylistique comme une procédure
d'évaluation pour découvrir la poésie arabe moderne et de révéler ce que sa modernité
créativité poétique,avec Amal Dunkul, Mahmoud Darwish donc nous prenons le
mécanisme de l'écart pour examiner et d'explorer les profondeurs de deux expériences
de poétisation Arebe distinctes étant l'identification de la poétique arabe. Nous avons
aussi essayés de trouver des traces des niveaux des fonctions de la rhétorique esthétique
et de la communication poétique, à travers les niveaux linguistiques sur les constantes a
dépassé l'ordinaire, ce qui les rend forment un aspect esthétique de masse, et la
représentation de la poésie et se rest profondément dans la vision philosophique de
poétique ; qui lui a valu sa poésie une distinction spéciale dans la scène de la poésie
arabe.
Mots-clés: écart, Modernité, Poésie, Amal Dunkul, Mahmoud Darwish, Vision poétique..
Abstract:
This study aims to enable the methodological criticism as a procedural method in
evaluating the modern Arab poetic creativity with Amal Dunkul, Mahmoud Darwish and
uncovering its novelty and modernity, and relying on the mechanism of displacement in
order to examine and explore the two distinct Arab poetry experiences, as they are two
explosive energies in Arab creativity by their uniqueness in creation, tension, We tried to
follow the levels of displacement in their creations, creating the aesthetic functions of
rhetorical and rhetorical continuity, through linguistic formations that jump on the
constants that went beyond the familiar, making them form an artistic art and an
aesthetic appearance, and a reflection and a poetic representation, , Which earned their
poetry a special distinction in the Arab poetry scene.
Keywords: Ecart, Modernity, Poetry, Amal Dunkul, Mahmoud Darwish, Poetic vision ..

