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  م٢٠١٣.ش/ه١٣٩١شتاء ، عشر الثاين مة، العددكّجملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا، فصلية حم
  

  (دراسة ونقد) النزياح الكتايب يف الشعر العريب املعاصرا
  الدكتور علي أكرب حمسين
  رضاكياين

  امللخص:
هم قدراً من اإلبداع، حاول الشعراء املعاصرون استثمار كلّ األدوات الفنية حتى حيققوا لنصوص

الكتايب عبارة عن كسر نظام كتابة املألوف دف زيادة عدة  االنزياح من هذا املنطلق، فإنَّ ظاهرة
 تدرس اليت احلديثة األسلوبية الدراسات يف املهمة الظواهر الدالالت املمكنة، وهذه الظاهرة تعد من

فاالنزياح الكتايب يف الشعر احلديث حياول  .عاديوال للمألوف خمالف أسلوب أنه على الشعري النص
متزيق  -١أنْ يستعيض من خالل التعبري بالصورة البصرية وقد جتلت مظاهرها بأشكاله املختلفة، منها: 

أوصال الكلمة الواحدة من خالل فك ارتباطها الطباعي أو تفتيت الكلمة من خالل بعثرة حروفها 
 من عبارات أو ألفاظ تضمني - ٣ الشعري النص جسد يف النقاط و الفراغ تقنية - ٢على الصفحة 

  توظيف األشكال املختلفة واالهتمام بالفنون التشكيلية يف نسيج النص الشعري.  - ٤أخرى  لغات
من النتائج املتوخاة من هذه الدراسة نرى أنَّ الشعراء احملدثني يف كثرياً من األحيان جيمعون بني 

اهر البصريية يف النسيج الشعري، ويريدون ذا الطريق أن يزيدوا من دالالت الكتابة اللغوية والظو
النص بصرياً؛ ولكن ما يلفت انتباهنا يف هذا الشأن، هو أنَّ توظيف الظواهر البصرية يف كثري من 

القصيدة، بل على النقيض من ذلك، قد يقود الشعر  جسد يف وداللية مجالية أبعاداً األحيان ال يضفي
 بتذال والسطحية.لال

  

 االنزياح، االحنراف الكتايب، القصيدة البصرية، الشعر املعاصر. كلمات مفتاحية:
  

  املقدمة
 لَتغالكتابة الشعرية يف الشعر احلديث قد تتخذ أشكاالً متنوعةً توحي كلّ منها باألفكار اليت قد ش

ة للنص الشعري يف الشعر املعاصر قد خيرج على بالَ الشاعر يف بحبوحة حياته اليومية. فالكتابة الشعري
املعايري املألوفة، وتسهم يف صنع اجلانب الشعري من البعد البصري للنص، فضالً عن زيادة قدراته 

 اللفظ من االنتقال على يستند البصري القصيدة اليت ترتكز على البعد يف املعىن التأثريية يف املتلقي. فبناء
                                                             

  ا جبامعة رازي يف قسم اللغة العربية مساعدأستاذإيران. وآدا ،       Mohseni0310@yahoo.com  
 ا جبامعة رازيإيران.طالب الدكتوراة يف قسم اللغة العربية وآدا ، Rkiany@yahoo.com   

  م٢٨/٠٢/٢٠١٣ش = ه. ١٠/١٢/١٣٩١تاريخ القبول:  م ٠٣/٠٤/٢٠١٢ش= ه.١٥/٠١/١٣٩١تاريخ الوصول: 



 ٨٦ االنزياح الكتايب يف الشعر العريب املعاصر (دراسة ونقد)

 
 اجلديد اخلطي التعبريي تشكيله يف احلداثي الشعر جعل ما وهذا الداللية، الطاقة ييقو مما الشكل، إىل

 اإلحيائي أو القدمي العريب الشعر يف سواء ثابتة بنمطية املتلقي خيال يف ترسخت اليت اخلطية لأللفة خرقاً
  الكالسيكي. احلديث الشعر وحىت

 وداللية مجالية أبعاداً يضفي قد النص الشعرييف نسيج  البصرية الظواهر غين عن البيان أنَّ توظيف
 الشعر يقود قد ذلك، من النقيض على القصيدة، ولكن هذا التوظيف يف كثري من األحيان جسد يف

ونقد  »االنزياح الكتايب« ظاهرة والتحليل بالدراسة املقال هذا يتناول والسطحية. لذلك، لالبتذال
 »التحليلي -الوصفي«باملنهج  البحث استعان من الشعر املعاصر. وقد يف مناذج جوانبه االجيابية والسلبية

 باستنتاجات لتحليلها ويسعى املختلفة، أشكاهلا ويتابع الكتايب، اإلنزياح ظاهرة يقوم على حتديد الذي
  .احلديث الشعر يف وحضورها الظاهرة طبيعة تعلل وأحكام

  :يلي فيما تلخص عنها، جنيب نأ حناول وحنن املقال هذا يف تطرح اليت فاألسئلة 
 نسيج يف األجنبية الكلمات تؤدي هل -٢ الشعرية؟ الرؤية بعثرة على تدل الكلمات بعثرة هل - ١
 حدود تصل حد أي إىل -٣ العربية؟ اللغة تؤديها كما التماثلي التحفيز وظيفة احلديث العريب الشعر
  الشعرية؟ التجربة صعيد على منها املتوقعة دةالفائ وما االنزياح؟ من األمناط هذه يف اللغة إذابة

 متظهراته يف النصي منجزه وتتبع احلداثي، الشعري املنت قراءة إىل تدفعنا األسئلة هذه عن فاإلجابة
 صنفهم الذين للشعراء املختلفة بالنصوص واإلحاطة واخلارجي، الداخلي بنائه إىل والولوج املتنوعة،

   احلداثة. شعراء دائرة يف احلديث النقد
قد كُتبت دراسات حول أساليب االنزياح يف الشعر العريب املعاصر خالل السنوات األخرية، منها: 

للدكتور علوي اهلامشي اليت طُبِعت يف جملة » تشكيل فضاء النص الشعري بصرياً«مقالة حتت عنوان 
عت يف جملة الفصول، وكتاب لوليد منري اليت طُبِ» التجريب يف القصيدة املعاصرة«الوحدة، ومقالة 

  للدكتور علي جعفر العالق.»  - دراسات نقدية –الشعر والتلقي «
ولكن مما الريب  حفلت هذه األحباث بالعديد من املالحظات واالستنتاجات النقدية الصحيحة،قد
لشعراء دراسة االنزياح الكتايب بِكامله ومن حيث املبدأ يف البناء الشعري ضمن جتربة ا فيه أنَّ

 البصرية، وتضعنا على مقربة من الظاهرة املهمة يف بالصورة املعاصرين، تكشف عن عمق التعبري
والعادي،  للمألوف خمالف أسلوب أنه على الشعري النص تدرس اليت احلديثة األسلوبية الدراسات

إىل حد ما ملا ألف  لذلك، ميتاز هذا البحث خبصوصية فريدة مل يزاوله أحد من الباحثني، ويكون مغايراً
  من دراسات أخرى. 



 ٨٧                       ، السنة الثالثة، العدد الثاين عشرجملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
  املتلقي يف التأثريية بصرية النص الشعري وقدراته

حيظى «من هذا املنطلق، ، ة نصوصهم الشعريةيستمثر الشعراء املعاصرون األساليب املتعددة يف کتاب
لنقدية احلديثة بأمهية قصوى يف القراءة ا -بصرية النصيف جمال  –اإلبداع يف حركية التعبري الشعري 

، إذ إنَّ التعبري يف قدرته على استنطاق التجربة وتفوقه يف »السيميائي«و» اجلمايل«والسيما يف بعديها 
ويشتغل لسانياً يف حلقه، على » الشعري«متثيلها ينفتح على أوسع املديات وأعمقها حني يتصل بـ
ق منظوماا واستراتيجيات فعلها على وفق النحو الذي تتوافر له يف هذا املضمار طاقة حركية هائلة ختل

نظام متكامل من احلرية اليت تتكشف عن شبكة بىن متآلقة ومتناظرة ومتضادة تعمل باجتاهات ورؤى 
خمتلفة ومتنوعة يف سبيل إغناء الفضاء الشعري، وضخ حيواته املتحركة يف االجتاهات كلّها بطاقات 

ت الداللة، وشحن التشكيل بإرادة مفاجئة تؤسطر العمل قابلة ملضاعفة قوة اإليقاع وتنشيط نويا
الشعري وتدفعه إىل ذروة االنشغال الكلي مبصري اإلنسان على النحو الذي ميتحن خطورة حضوره 

  ١».اجلمايل يف الوجود
 جيب عليه أن ،البصرية يف شعره بالصورة التعبري خالل من يستعيض أنْ فالشاعر املبدع الذي حياول

القدرة على إدراك الروابط املفقودة بني األشياء، واستكشاف العالقات، مث تفكيكها وإعادة ميتلك «
صياغتها بروابط جديدة هلا العالقة األوثق بنفسية وطريقته املتميزة يف تناول األمور، حبيث تبدو 

 يف لغوية يةفاعل الشعر أنَّ«أي ؛ فالشعر ظاهرة لغوية يف وجودها ٢».لآلخرين وكأا ترى ألول مرة
 باملفردة ومروراً بالصوت ابتداء اللغة يف وسرها الشعرية فجوهر لذا الكلمة، أدائه فن فهي األول، املقام

 يف وأحاسيسه الشاعر ولعواطف التجربة لتلك جتل فالكالم جتربة، الشعر كان وإذا بالتركيب، وانتهاء
 بنية الشعر كان هنا ومن مجالياً، تعبرياًُ الوعي هذا نع ويعرب مجالياً العامل يعي فالشاعر التجربة، تلك
 أي للعامل اجلمالية الشاعر حيازة عن بالكشف يسمح الشعرية اللغة بنية وحتليل مجالية معرفية لغوية

 مقولة عن املباشر للتعبري العادي، وسيلة النثر يف اللغة كانت وإذا والرؤيا. اللغة بني بالربط يسمح
 وختلق معين تؤدي وسيلة هي ما بقدر فنية غاية الشعر يف اللغة فإنَّ توضيحها، أو هلاإيصا يف ترغب

 أهل عليه تواضع مبا التقيد على احلرص غاية العادي النثري اخلطاب حيرص بناء على ذلك، ٣،»فناً
 هذه عن الشيء بعض التخلي ىعل خاصة والشعري عامة االديب اخلطاب يقوم حني يف اللغة،

                                                             
 .٥-٦، صصاملناصرة عزالدين شعر يف الصورة ومرايا اللغة رذاذ حركية التعبري الشعري:عبيد،  حممد صابر -١
  . ١٢، صمطر أمحد عرش يف الفين اإلبداع عناصركمال أمحد غنيم،  -٢
 .٩٧، صاملعاصر العريب الشعر حركة يف احلداثةخليل املوسى،  -٣



 ٨٨ االنزياح الكتايب يف الشعر العريب املعاصر (دراسة ونقد)

 
 يعرف ما وهذا العادي، النثر يف اللغة أصول عليه ملا مغاير جديد خلق إىل بلغته متحوالت ضعاتاملوا
 الضروري الشرط يعد الذي »االنزياح« أو »االحنراف« أو »العدول«بـ وشعرائها احلداثة نقاد لدى
صورة خترق  إنَّ الشعر انزياح عن معيار هو قانون اللغة، فكلّ:«١كوهني جان يقول كما شعر لكلّ

هذا يعين أنه يرى أنَّ االنزياح هو الشرط األساسي  ٢؛»قاعدة من قواعد اللغة أو مبدأ من مبادئها
والضروري لكلّ الشعر، فاالنزياح عنده قضية أساسية يف تفجري مجاليات النصوص األدبية. فـ"الشعر 

لغة كأشكال مساعية أو بصرية، ومن مث اليوم، شأنه شأن اللغة، يعمل على استغالل الطاقة التبليغية يف ال
 ٣.»فكان الشعر اسم وامليكانيكي واملشهد الصويت كانت الرتعة الفضائية ترمجة إجرائية هلذا الرتوع،

ويظهر هذا االهتمام بفضاء النص الشعري أو شكله الكتايب عند الشعراء الغربيني من خالل تعليق 
فنحن نعرف بأي قدر من العناية واحلرص كان «ميه بقوهلا: جوليا كريستيفا على الكتابة عند ماالر

ماالرميه يصفف األوراق واجلمل الشعرية، حريصاً على التنظيم املضبوط لكل بيت، وللبياض الذي 
   ٤»حييطه

، ألنها نسق دالئلي ميكن حتديده »سيميوطيقياً«ميكن اعتبار الكتابة موضوعاً «ويف سبيل هذا، 
اته، وباعتبارها نسقاً، فهي داللة، ومتضمنة يف نفس اآلن للكتابة واحلركة، أي وضبطه، ومتثيل عالق

لألشكال اخلطية وطريقة بناء تلك األشكال، هلذه االعتبارات، أمكن اقتراح مبادئ تناول سيموطيقي 
   ٥».للكتابة حتت اسم الغرافيستيك

سد الفراغ الذي أحدثه ضعف مثة اهتمام بالتشكيل البصري يف الشعر املعاصر يعود إىل حماولة 
قد «الصلة بني الشاعر واملتلقي باندثار الوظيفة اإلنشادية اليت تربز القيم اجلمالية واملالمح التعبريية، و

يكون هذا االهتمام من تأثريات الدادائية والسريالية وغريها من التيارات الشعرية والفنون التشكيلية اليت 
فالقصيدة البصرية  ٦».احلديث دف التمرد على املألوف و الرتيب وجدت طريقاً إىل الشعر العريب

حتاول أن تستعيض من خالل التعبري بالصورة البصرية عن مبدأ التعبري بالصورة اللفظية، لذا مل يعد «

                                                             
  يعترب الناقد الغريب جان كوهني من بني املهتمني األوائل بظاهرة االنزياح يف الشعر. -١
  .٣١، صالعمري وحممد الوايل حممد ترمجة ،الشعرية اللغة بنية جان كوهني، -٢
  .٧، صظاهرايت لتحليل مدخل اخلطاب:و الشكلحممد املاكري،  -٣
  .١٠٦أمحد، ص فتوح حممد ترمجة) القصيدة بنية( الشعري: النص حتليل، لومتانيوري  -٤
  .٨٧، صظاهرايت لتحليل مدخل واخلطاب: الشكلحممد املاكري،  -٥
  .٦، ص)البصرية القصيدة( والكتابة: الشعرطراد الكبيسي،  -٦



 ٨٩                       ، السنة الثالثة، العدد الثاين عشرجملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
املعروض نصاً بل هو إىل جانب النص فضاء صوري شكلي ال خيلو من داللة حتكمها مقصدية منتج 

اشتراك البصر «فالتحول الذي وقع يف التلقي للقصيدة البصرية هو هذه اإلشارة،  يف إطار ١».اخلطاب
ويف هذا الشأن، ميكن لنا أن نشري إىل  ٢».مع السمع مع العقل يف الفهم املتكامل للنص الشعري

فاعلية عنصر التكنولوجيا من خالل اختراع الطباعة، اليت شكلت ما ميكن أن نسميه القرأة الصامتة، «
يف إطار ذلك  –فهذه القراءة الصامتة أوجدت جماالً لتوليد هوية بصرية للنصوص، فالشعراء املعاصرون 

فيعترب تنظيم  ٣.»أصبحوا يهملون العناصر السماعية، ويركزون جهدهم لتوليد شعرية بصرية - الوضع
يسمح برصد مجلة  تنظيم الكتابة الشعرية«الشكل الكتايب للشعر من أهم جتليات النص الشعري، ألنَّ 

من قوانني العالقة بني البنية الشعرية واللغة العامة، فالشكل اخلطي ال ميثل أسلوباً وال نظاماً تعبريياً يف 
أي لغة طبيعية، أما احلال يف النص الشعري، فإنه على العكس من ذلك، إذ إنَّ الترتيب الكتايب للنص 

   ٤».يأخذ أمهيته اخلاصة
  طالحاًاالنزياح لغةً واص

فجاء يف ، االنزياح من املصطلحات املتداولة اليت تطلق للداللة على العدول عن النمط العادي
: نزح الشيء يرتح نزحاً ونزوحاً: بعد، ونزحت الدار نزح«تعريف هذا املصطلح يف لسان العرب: 

ونزح به وأنزحه، وبعد  فهي ترتح نزوحاً، إذا بعدت، إنما جمع مرتاح وهي تأيت إىل املاء عن بعد،
؛ فيبدو أنَّ ابن منظور قد ذهب يف تعريفه وإيضاحه لكلمة االنزياح إىل  ٥»نازح، ووصل نازح: بعيد

  أا تعين بعد أو بعيد، واالنزياح هو االبتعاد عن املعىن األصلي واملعجمي. 
ف املذاهب وأما يف تعريف االنزياح اصطالحاً، اختلفت اآلراء حول حتديد مفهومه باختال

والتيارات، بل واختلفت باختالف تصورام، وهذا ما جعلنا جند صعوبة يف االختيار والتحديد، ومهما 
إنَّ االنزياح ظاهرة أسلوبية يعمد إليها الكاتب أو الشاعر باعتبارها وسيلة ألداء غرض «يكن، فـ

                                                             
  .٢١٣، صظاهرايت لتحليل مدخل :واخلطاب الشكلحممد املاكري،  -١
اخلامس، السيمياء ، امللتقى الدويل التلقي البصري للشعر: مناذج شعرية جزائرية معاصرةخريف حممد الصاحل،  -٢

 .٥٤١، صوالنص األديب
  .١٣، صالشعري النص حتليل يفعادل ضرغام،  -٣
  .١٠٦ص أمحد، فتوح حممد ترمجة )القصيدة بنية: (الشعري النص حتليل لومتان، يوري -٤
 .٦١٤، ص١٠الد ،العرب لسان ابن منظور، -٥



 ٩٠ االنزياح الكتايب يف الشعر العريب املعاصر (دراسة ونقد)

 
وهذا ال ينفي وجود إشارات  معني؛ إذ جند هذه الظاهرة قد انتشرت بصورة كبرية يف العصر احلديث،

  ١»نقدية هلا عند نقادنا القدماء من خالل عدة صور
هو يف احلقيقة نوع من عالقة غريبة يف جسد  »االنزياح الكتايب«من هذا املنطلق، فإنَّ ما نسميه 

 تقنية أو الكلمة، تفتيت أو الواحدة، الكلمة أوصال متزيقالقصيدة من خالل العملية اإلبداعية يف 
 أخرى، أو توظيف لغات من عبارات أو ألفاظ تضمني أو الشعري، النص جسد يف النقاط و لفراغا

  .القصيدة نسيج يف التشكيلية بالفنون واالهتمام املختلفة األشكال
وذا النوع من االنزياح، خترج القصيدة احلديثة من شكله املألوف واملتعارف الذي العني متعودة 

 بالظواهر اجلديدة اليت هلا صلة باللغات والنقاط واألشكال و...، فهذا األمر، على رؤيته إىل التعبري
القصيدة، ولكن اإلفراط يف هذا احلقل على  جسد يف وداللية مجالية أبعاداً يضفي يف كثري من األحيان

نَّ والسطحية، أل لالبتذال الشعر يقود حساب الروح الشعرية، قد يوقع الشاعر بالزخرفة البصرية و
 لكي ثانية حلظة يف يعود ألنه إالَّ وال يكون شعرياً التأويل على مستعص مقبول غري االنزياح املفرط«

  ٢»التواصلية انسجامه ووظيفته للكالم وليعيد التصحيح، لعملية خيضع
  أساليب االنزياح الكتايب يف الشعر العريب املعاصر

 القائم على النقدي التصور ختدم متقدمة، حلديث نظرةالعصر ا قد نظر إىل االنزياح الكتايب يف
فإنَّ لغة الشعر أو لغة النثر على  واملألوف، للسائد وانتهاك خرق كتابة الشعرية الكتابة اعتبار أساس

حد سواء تزخر باأللفاظ والكلمات يف شكلها الكتايب العادي، ولكن عندما خترج هذه األلفاظ 
 ظاهرة ، فإنه يدخل عليها ما يعرف باالنزياح أو االحنراف الكتايب. فإنَّوالكلمات عن منطها االعتيادي

 هذه و املمكنة الدالالت عدة زيادة دف املألوف كتابة نظام كسر عن عبارة الكتايب االنزياح
 أنه على الشعري النص تدرس اليت احلديثة األسلوبية الدراسات يف املهمة الظواهر من تعد الظاهرة

 خالل من يستعيض أن حياول احلديث الشعر يف الكتايب فاالنزياح. والعادي للمألوف خمالف بأسلو
  :منها املختلفة، بأشكاله مظاهرها جتلت وقد البصرية بالصورة التعبري

  التقطيع الكتايب) =التفتيت (
خل تقطيع كلمة أو جمموعة كلمات إىل أجزاء متعددة دا«نعين بالتفتيت أو التقطيع الكتايب 

القصيدة، فهو عدول بصري يف طريقة الرسم الكتايب العادي للمفردات الشعرية، تعبرياً عن البعد 
                                                             

  .٤، صقباين نزار شعر يف األسلوبية الظواهرصاحل،  حللويل -١
 .١٠٣، صاألسلوبية الدراسات منظور من االنزياححممد أمحد ويس،  -٢



 ٩١                       ، السنة الثالثة، العدد الثاين عشرجملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
عن عملية  ويكشف الدهشة يثري املألوف، خيرق ، فكلّ ما١»النفسي لداللة املفردة املقطعة يف القصيدة

دا إبداعية جتسالتشذير أو بعثرة الكلمات  التفتيت أو«املتلقي، لذلك، تعد ظاهرة  يف التأثريية قدرا
على الصفحة من أبرز مظاهر التشكيل الذي مييز القصيدة اجلديدة، وشكالً من أشكال التجديد 

مظهراً  هذه الظاهرةكما تعد ٢»الصياغي والتحرير البصري والتشكيل احلريف، وجزءاً من الثورة اللغوية
حركة تتصف ببعض االنسجام والتشكل يف يكشف عن فعل داخلي حي يتجه حنو التعبري عن «تعبريياً 

   ٣».اجتاه حركي واحد على صعيد الداللة واألسلوب
فالسؤال املطروح يف هذا السياق هو: هل بعثرة الكلمات تدل على بعثرة الرؤية الشعرية؟ هذا ما 
سنحاول اإلجابة عنه من خالل استعراض القيم البصرية البارزة لظاهرة تفتيت الكلمات يف مناذج 

  خمتلفة عن بعض الشعراء.
إىل استخدام أسلوب التفتيت أو التقطيع يف » منصف املزعين«يعمد الشاعر التونسي يف سبيل هذا، 

حينما يلمح الشاعر بروحه الساخرة إىل » ثغاء«عدة مواضع، منها ما جاء يفيد السخرية يف قصيدة 
ت احليواين وصدى الربملان البشري الذي احنطاط الرأي السياسي للربملان من خالل املساواة بني الصو

  :»إمجاع«حاكى ذلك الصوت من خالل تقطيع كلمة 
خروف  

  دخلَ الْربملانَْ
  قَالَ:

»ماع«  
  فَجاَء الصدى:

»ماع..٤»إج  
كما نالحظ يف هذا النموذج، فقد قام الشاعر بأسلوبه الساخر بنقد الربملان وانعدام التنسيق فيه، 

تشري إىل التبعية العمياء البهيمة للصوت أو «حتمل داللة جديدة ساخرة  »إمجاع«ة مفالتقطيع جعل کل
الرأي السياسي اخلاص بالربملان نتيجة غياب االختالف الفكري السياسي الصحي الذي يولده العقل 

                                                             
  .١٧٣، صشعرية القصيدة القصرية عند منصف املزعين ،نياسي د جاراهللاأمح -١
  .١٧٩، صاملعاصرة القصيدة يف التجريبمنري،  وليد -٢
  .٩٠، صبصرياً الشعري النص فضاء تشكيل علوي اهلامشي، -٣
  .٤٩، صحباتمنصف املزعين،  -٤



 ٩٢ االنزياح الكتايب يف الشعر العريب املعاصر (دراسة ونقد)

 
كي يعرب من خالهلا عن  »إج..ماع« بشكل »إمجاع«، فالشاعر كتب هنا كلمة ١»اإلنساين املستنري

 أسلوب بعبارة أخرى، استغل الشاعر يف هذه املقطوعة .واة بني الصوت احليواين والصدى البشرياملسا
 وداللتها؛ مضموا ويف  ومالحمها مظهرها يف شعرية صورة للقارئ لتعطي وبنائها شكلها يف التقطيع

  ساد الربملانَ.حروف الكلمة تنبه األذهان إىل املوقف املتوتر الذي  بعثرة فالسخرية هنا من خالل
عدوالً بصرياً يف طريقة الرسم الكتايب العادي ويعمد  »أمحد مطر«يف هذا اال، قد يعدل الشاعر 

ويف سبيل هذا، يصور الشاعر  ،إىل هذا العدول عندما يرغب يف إعطاء صورة حقيقية للوقائع اليومية
جاريته عن قبلة، فتتدلل عليه، وتتقطع يراود «لوحة واقعية للحاكم املُترف واخلائض يف امللذّات، حيث 

كلماا يف أثناء مراودته، والشاعر يسجلها كما هي يف إحياء بارع بطبيعة املوقف، بل إن كلمات 
تقطع كلمة ي، والشاعر ٢»الشاعر نفسه اليت تصف احلدث تتأثر ذه اللحظة املفعمة بفساد السلطان

لتها، وهذه الكلمة املقطعة منسجمة مع اللحظة مسهمة يف (يرا... ودها) تعبرياً عن البعد النفسي لدال
  توهج الصورة:

  يراود جاريةً عن قبلة
  ويراودها...
  (لَيس اآلن)

  ويراودها ... (لَيس الـ...آن)
  ويرا...ودها

الليلُ، تراخت فإذا انتصف  
  وطواها بني األحضانْ!

  واحلراس الْمنتشرونَ بِكلِّ مكانْ
  ثغراتِ احليطانْسدوا 

ْأحاطوا جداً باحلفلةو  
  كي ال خيدش إرهايب

  ٣أمن الدولة!

                                                             
 .١٧٤، صنفسهدر املص -١
  .۱۹۱ص ،مطر أمحد شعر يف الفين اإلبداع عناصر أمحد غنيم، كمال -٢
  .٧٦، ص٥الفتاتأمحد مطر،  -٣



 ٩٣                       ، السنة الثالثة، العدد الثاين عشرجملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
يستثمر لوحة تعبريية جسدية خترج » يرا...ودها«و »الـ...آن«يالحظ أنَّ الشاعر بتقطيع كلميت 

على معايري شكل الكتابة االعتيادية يف صياغة الفضاء البصري للقصيدة؛ فهذه التقنية تسهم يف صنع 
 تنطلق اليت الشعري من البعد البصري للنص، فضالً عن فاعليتها التأثريية يف املتلقي. فالبؤرة اجلانب

بني شكلي الكتابة املألوفة وغري املألوفة يف الفضاء  اجلدلية على تقوم هذه املقطوعة اشعاعات منها
تكن مستمدة من قبل اللوحة البصرية مل  ليترسخ ذه التقنية أسلوب التقطيع الشاعر البصري، ويوظف

 التناسبية من نوعاً حقق قد هذه املقطوعة يف املوظف التقطيع فأسلوب ،»يراودها«و »اآلن«لكلميت 
  ور.الص يف وتكاملية الشعري، النص بني

يف نثر املفردات املتكررة وتوزيعها على بياض » سعدي يوسف«كذلك، لقد أفرط الشاعر 
وظ عن احلركة والقيام بدور الفعل الذي جيسد الصورة الشعرية أو الصفحة بطريقة توحي بالتعبري امللح

الفضاء الداخلي جتسيداً خارجياً حياً، وهو ما مينح مظهر التكرار املكثف وظيفة أعمق وأبعد من داللة 
فقد جلأ الشاعر يف بعض األحيان إىل تفكيك وحدة الكلمة الواحدة حبيث تبدو كلّ جزئية «التأكيد. 

يان مستقل معزول عن نظريه رغم اتصاله السياقي، فيفتح بذلك تشكيالً بصرياً موازياً منها ذات ك
  »:األعداء«، كما يف قصيدة ١»ملضمون التبعثر والتناثر والتشظي

  نعرف أنَّ ع. ر. ا. ق حروف نتهجاها
؟ أيننراه  

  وكُنا نحملُ آنيةَ السلوى
  الكلمات اليت ال نفقهها

  ابنِ مباركو ع. ر. ا. ق 
  كانت أجساد السمك البالغِ ناعمةً فوق حراشفنا

  ك. و. س. ج
  ك. و. س. ج

كوسج  
  كوسج وكانَ الكوسج مندفعاً حنو املاِء األبيضِ

ع. ر. ا. ق جنهله عرب ٢طائرةٌ مترق  

                                                             
 .٤٥، صشعر سعدي يوسف: دراسة حتليليةدي، امتنان عثمان الصما -١
  .١٣١، ص٢ الد ،الشعرية األعمالسعدي يوسف،  -٢



 ٩٤ االنزياح الكتايب يف الشعر العريب املعاصر (دراسة ونقد)

 
 كما نالحظ، جتلى التفتيت يف هذا املقطع السردي القصصي حبيث شكلت الشذرات يف النص

داللة البعثرة والتمزيق » عراق«مة، أال وهي أيقونة التجزؤ والتعبيض فحملت حروف كلمة عال
ألوصال الوطن منذ بداية النص الذي انفتح مشهده على جئة احلروف، ويستمر هذا التشكيل املتقطع 

ية املشهد حتى اية النص الذي يغلق على حروفها جيعلها مبعثراً، يف حني ظهرت كوسج مبعثرة يف بدا
، مث حتولت إىل بنية ١ملا حيمله تفتيتها من داللة صوتية للتعبري عن تقطع األنفاس خوفاً من الكوسج

  لغوية موحدة ذات داللة وحشية.
ميتاز بكونه « التقطيع الكتايبشكالً آخر من أشكال » سعدي يوسف«زِد على ذلك، يستخدم 
من  »مشنوقني«أسلوب التفتيت يف تقطيع كلمة  ، فالشاعر يستخدم٢»يتساقط عمودياً على الصفحة

أجل تصوير مشهد واقعي وصورة حية لواقع معني، وذا الطريق يسهم يف تبلْورِ اجلانب الشعري من 
  البعد البصري:

  لكن القرن األول مل يعد األول
  ها حنن أوالِء نغادرها

  م
  ش
  ن
  و
  ق
  ي
  ٣ن

بطريقة عمودية  »املشنوقني«ورت ظاهرةُ التقطيع يف كلمة كما يالحظ يف هذه املقطوعة، فقد تبلْ
املشذرة حمط اهتمام مفاجئ ملا متثله من  »املشنوقني« كلمةمثرية للدهشة ال يمكن جتاهلها، فكانت 
 الكلمة تناثر رأسياً كحبل املشنقة متاماً؛ فيوحي »املشنوقني«متييز شكلي داخل السياق، إذ تتدىل كلمة 

  املشنوقني. بتساقط اوتشظيه

                                                             
  من احليوانات البحرية املفترسة. الكوسج: -١
  .٤٦، صشعر سعدي يوسف: دراسة حتليليةامتنان عثمان الصمادي،  -٢
 .٤٣٧، ص٢ الد الشعرية، األعمالسعدي يوسف،  -٣



 ٩٥                       ، السنة الثالثة، العدد الثاين عشرجملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
رلْوبتدى« قصيدة الشاعر يف يعمد إذ ،»القزويين جودت«عند  يت الكتايبظاهرة التف وتالص 
 بدالالت لإلحياء »أصفّق«و »األمس«و» جنمة« تقطيع كلميت هذه التقنية من خالل إىل »والكلمات

ى بياض الصفحة بطريقة توحي تثري الدهشة؛ فتتمثل صورة التشكيل البصري يف بعثرة املفردات عل
يف  الدرامي، فهذه احلالة التوتر طبيعة مع تتناغم كي بالتجسيد والتعبري امللحوظ عن الكلمات املشذرة

 اىل الشعري بالنص وجتاوزاً احنرافاً متثل وشعورية لغوية خلق حالة هي الشعرية عند الشاعر الكتابة
  :واملعتاد املألوف نطاق خارج

  ... أمشي
  .. ساقي تبحر

  الظل مين يضحك
  العتمة أفكار جبيين فوق تتنـزى

  سِ األمسـ..  ة..  جنم..  يآ..  وأصرخ
  .. و..  ق..  ف..  ف..  أُص..  أصفِّق إين

  ١صويت فَقَد ضاع تعايل
من خالل تفتيت البنية اللغوية » القزويين جودت« مرة أخرى لدىوتظهر ظاهرة التقطيع الكتايب 

 تتنسق فيها صورة يف هذا األمر إىل أقصى حاالته الة نفسية ممزقة متشظية للشاعر، ويرتفعباستحضار ح
  الصدى: تشظي مع الكلمة تشظية

عاددى والص  
  آ آ آ آ آ آ آآآ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ.. دآ دآ،،.. دآ.. صدا.. صدا.. الصدى

العمر ذبلَ لَقَد  
احترقتماء يف جنميت و٢!الس  

والالفت أنَّ مظهر التشكيل التعبريي يف هذه املقطوعة يتجلى من خالل تقطيع أوصال الكلمة، 
 صوتياً تتالشى حتى للكلمات، واملكاين اإليقاعي التشكيل فيه يتوافق تعبري - هنا – »الصدى« فتشظية

دير بالذكر أنَّ واجل السماء. يف جنمته وحتترق والضمور، الذبول يف الشاعر عمر يتالشى وكتابياً كما

                                                             
  .٢٠٠، صاألوىل الشعرية موعةاجودت القزويين،  -١
 .٢٠١ص ،نفسه املصدر -٢



 ٩٦ االنزياح الكتايب يف الشعر العريب املعاصر (دراسة ونقد)

 
 األوصال، مقطّع نص إىل القصيدة حتولت حىت فيه، وبالغ التنقيط استعمال يف متادى الشاعر هنا لقد

تذَّبشدى«فيها كلمة  تاملضمون جنباً إىل جنب الشكل على تركّزت بطريقة غري مألوفة» الص.  
عاصر مبظهرين: األول متزيق قصارى القول: قد جتلت مظاهر التفتيت أو التقطيع يف الشعر امل

أوصال الكلمة الواحدة إىل حروف من خالل فك ارتباطها الطباعي، والثاين تفتيت الكلمة من خالل 
بعثرة حروفها على الصفحة. فيبدو أنَّ الشعراء املعاصرين قد أفرطوا يف العناية ذا النمط حىت وصل 

  اء املسافة النفسية حلالة النقل اليت متتاز بالرتابة. إىل تفتيت البنية اللغوية نفسها فيجزئ الزمن إلعط
  التلميع: 

 اللغات تفاوت من ذلك ويتجلى طبيعتها، مع تتناغم بطريقة املكاين فضاءها ختلق لغة كلَّ إنَّ
 الكتابة خبـالف اليسار إىل اليمني من تبدأ العربية فالكتابة حروفها، ونوع كتابتها طبيعة حبسب

   اللغتني. حروف يف االختالف عن فضالً اليمني، إىل اليسار من تبدأ اليت - الًمث - اإلجنلـيزية
من أهم األسباب اليت دفعت الشعراء العرب املعاصرين إىل دمج املفردات األجنبية يف التركيب 
الشعري تعلقهم املستمر بالتجريب الناتج عن تنوع املنابع واهتمامهم بعلوم اللغة والترمجة وغريها. 

ال الذي يطرح هنا: هل تؤدي الكلمات األجنبية وظيفة التحفيز التماثلي كما تؤديها اللغة العربية؟ فسؤ
وهل يهدف إىل إثارة الدهشة يف املتلقي لدى مساع قطعة بلغة أجنبية ضمن السياق النصي أم هي حالة 

  من فرض ميزة التغريب احلضاري؟
يرى املرء كلمة بشكل أكيد كما يراها من اخلارج نادراً ما «يف هذا اال، يقول جريار جينيت: 

لذلك، لقد متيزت لغة أكثر  ١».من أرض أجنبية - وبكلمات أخرى –أي من املكان الذي نكون فيه 
شعراء العرب املعاصرين بالقدرة على دمج املفردات األجنبية سواء أ كان هذا الدمج على شكل ألفاظ 

فها األصلية، وما يهمنا يف هذا املقام، التركيز على دمج املفردة دخيلة و مستوردة حبروف عربية أم حبرو
  حبروفها األصلية. 

قد استخدم الشعراء املعاصرون بعض األلفاظ األجنبية يف أشعارهم، ومنها ما جاء مكتوباً بأحرف 
محد أ«اللغة اإلجنليزية منسجماً مع القصيدة من ناحية الوزن والقافية، وقد برزت هذه الظاهرة عند 

  »:وسائل النجاة«يف قصيدة » مطر
عريب أنت  

No, don’t be silly, thay 

                                                             
  .٣٤سلمان، ص مالك ترمجة ،للكلمات مزدوجة حالة ،تينيج جريار -١



 ٩٧                       ، السنة الثالثة، العدد الثاين عشرجملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
  ترمجوين!

  لَم يزلْ فيك دم األجداد!!
  ١ما ذنيب أنا؟ هلْ باختياري خلفوين؟

والالفت يف هذه املقطوعة أنَّ عبارة الشاعر باللغة اإلجنليزية تؤدي وظيفة التحفيز التماثلي كما 
فالقارئ ينظر بذهول إىل العبارة كما انها دف إىل إثارة الدهشة يف املتلقي، تؤديها اللغة العربية، 

الشاعر يربز من خالل هذه العبارة باإلضافة إىل مضمون «واإلجنليزية اليت قد تبلْور العبارات العربية 
ان السياق حجم التعصب الغريب، واحلقد على كلّ ما هو عريب، فاحلرب قائمة على كل إنسان ك

ألنه سيظل حيمل يف نظر » االستغراب«ينتمي أجداده إىل العروبة، فال فائدة من مبالغة العريب يف 
فالعبارة اإلجنليزية قد سامهت يف إبراز ، ٢»الغرب بصمة مقيتة؛ ال يطهرها سوى سفك دم صاحبها

عن لغته إالَّ أنه  تفاقم املشكلة ومدى استفحاهلا، فالعريب يتخلى عن دينه من أجل أن ينجو، ويتخلى
  . يفشل يف إمخاد هذه األحقاد

حياول أن يصور الواقع بصدق ال «زِد على ذلك، أنَّ الشاعر أمحد مطر باستخدام اللغة اإلجنليزية 
متناه، يضع من خالله املتلقي يف بؤرة احلدث باإلضافة إىل أنه ينجح من خالهلا يف إبراز طبيعة املفارقة 

ثل والواقع املرير الذي نعيشه، ويف سبيل هذا، فالقاضي الذي يتخيله املتلقي متباهياً بلغة بني املبادئ وامل
عربية فصيحة منسجمة مع طبيعة الشريعة اليت حيكم من خالهلا، مل يعد حيمل هذه الصورة النقية 

، وال جيد ٣»ات الغربالصافية، ومل يعد نقياً طاهراً وبالتايل فهو مل يعد عربياً ألنه ليس إالَّ أداة من أدو
الشاعر أفضل طريقة من التعبري عن هذا التبدل اخلطري إالَّ بصدم املتلقي الذي يفاجأ بالقاضي العريب 

  املسلم يتكلم اإلجنليزية بصالفة، فيقول:
  فَقُلْت: يا موالي

  هذا مذهب الالمذهب
  ومذهب يذهب بالذَّهبِ
  من أجلِ اهتبالِ الذَّهبِ

 يكون مذهيبال... لَن  

                                                             
  .١٠٧، ص٢الفتاتأمحد مطر،  -١
 .۱۳۷ص ،مطر أمحد شعر يف الفين اإلبداع عناصر غنيم، أمحد كمال -٢
  .١٣٨، صاملصدر السابق -٣



 ٩٨ االنزياح الكتايب يف الشعر العريب املعاصر (دراسة ونقد)

 
  فهيأ الفتوى لقتلى عامداً،

  وقالَ يل بالعريب:
You want to be really happy  

  ١!صلْ، إذنْ، علَى النيب
 جسد أخرى يشوه لغات من عبارات أو ألفاظ تضمني إىل الشعراء بعض ويف هذا اال، قد يعمد

يدة مسات وخصائص ما كان هلا وال يضفي على القص مجالية أو معرفية وظيفة أية يؤدي وال القصيدة
نفسه، ومن ذلك قول الشاعر  األديب العمل يف فشل إىل التجربة تتحول قد بل أن تتوافر بدوا،

  »:صالح عبدالصبور«
ملّا أنت الرحيل عشقت  

لَم جدموطناً ت  
الذي الفضاِء يا حبيب ه لَمجتس قدم  

وخدن البحارِ يا عشيق القمم  
  امللولْ الفؤاد أسري يا

غريباملىن و  
  أنا يا صديقي

Hypoerite lecteur  
Mon Semblable , mon frere  

الكونُ أنت شاعرو ٢نثر  
القصيدة،  جسد يف ومعرفية مجالية أبعاداً يضفي التضمني من اللغة األجنبية ال هذا يالحظ إنَّ

القصيدة، ألنَّ العبارة األجنبية  دجس فالتضمني يف هذه املقطوعة ليس بالضرورة عمالً مجالياً بل يشوه
وتضعنا أمام الغرابة اليت ترتاح بالنص الشعري عن مستواه املعياري  ما سامهت يف إثراء النص العريب،

  .الطبيعي إىل دالالت مفاجئة توقع املتلقي
 يف داللية أبعاداً تضفي »طوقان فدوى«على النقيض من النموذج السابق، نرى مقطوعة للشاعرة 

من خالل  مألوفة غري بطريقةفيسهم التضمني نقل الكالم من خالل تضمينها من اللغات األجنبية، 
                                                             

  .٥، ص٢الفتاتأمحد مطر،  -١
  .٣٥، صعبدالصبور صالح ديوانح عبدالصبور، صال -٢



 ٩٩                       ، السنة الثالثة، العدد الثاين عشرجملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
العريب القيم، حينما تقول الشاعر عن تعدد  يف إثراء نصها والعربية والفرنسية اإلجنليزية اللغات توظيف

  اإلسرائيليني احملتل: ثقافات وأصول اجلنود
  قليب زهرةَ خذي احلزن! يا سيدةَ يا عبلةُ!

  احلمراْء
  العذراء أيتها صونيها

ندلَى الْجوياله بايب ع!  
  اهللا! حتى عين ختلّى اهللا حتى

  !رأسك خيبء
  !صوتك خيبء

  ظهري طعنوا عبس وبنو
  ظلماْء غدرٍ ليلة يف

Open the Door!  
Ouvre ia porte!  

افتح هاديليت! إت  
افتح !باب  

  يتالطم بايب لَىع األرضِ لغات وبِكُلِّ
صوت الْجند  

  ١!ياويلي
 ويتكلمون باا، يقرعون وهم العدو جنود تقول عن فدوى طوقان والالفت يف هذه املقطوعة أنَّ

 عن والعربية لتعرب العربية االجنليزية، الفرنسية، :لغات اربعة تستخدم هنا فالشاعرة العامل؛ لغات بكلّ
 يف وداللية مجالية أبعاداً تل وأعراقهم املتباينة؛ فهذا التضني يضفياملخ اإلسرائيليني اجلنود أصول تعدد
القصيدة  نسيج يف غريباً شكالً متثل خمتلفة أجنبية القصيدة، والعبارات الشعرية املضمنة بلغات جسد

  ليشق النص الشعري مساره املألوف من أجل هز يقظة املتلقي.  تتوسل ا الشاعرة 
يف توظيف املفردات األجنبية يف نصوصه الشعرية » سعدي يوسف«جاوز الشاعر هذا اال، يت ويف

يضعنا الشاعر أمام مستفيداً من املصطلحات الفرنسية يف التعامل السطحي مع العبارات العربية، حيث 

                                                             
  .٣٥٤، صالكاملة الشعرية األعمالفدوى طوقان،  -١



 ١٠٠ االنزياح الكتايب يف الشعر العريب املعاصر (دراسة ونقد)

 
رسائل «يف قصيدة الغرابة اليت ترتاح بالنص الشعري عن مستواه املعياري الطبيعي إىل دالالت مفاجئة 

  »: جزائرية
يأيت املطر حني  

و ،عشاقهن اتالصبي تستفزتبقى املوائد  
طرالْم حتت ايالش وحدها تشرب  
:الرؤوسِ الْجرائد فوق تز ُحيث  

La Re Publique 
Le Peuple  
Le monde 

Sous le drapeau 
Alger١  

 الشكل على تتركّز هذه املقطوعة يف »يوسف«ميكننا القول، إنَّ العبارات الفرنسية اليت استخدم 
 حييد عن األساليب حياول أن ٢فيالحظ أنَّ الشاعر باستخدام اللغة الفرنسية ؛املضمون من أكثر

جسد قصيدته على حساب الروح الشعرية، لذلك ميكننا القول إنَّ فكرة التضمني يف هذا  يف االعتيادية
داللية  ات األجنبية املتتابعة اليت ال تضفي أبعاداًالنص الشعري تقوم على حشد جمموعة من املصطلح

ارتباط «نَّ للزخرفة البصرية؛ غري أ الشعر تقود ذلك، من النقيض على بل القصيدة، جسد يف عميقة
السياق النصي بعضه ببعض يبدو وثيقاً مبدلوالته حيث تز اجلرائد اجلزائرية اليت حيتمي ا أصحاا من 

هذا النص يأيت تعبرياً عن بنية سعدي الثقافية مع اإلحالة إىل واقع ثقافة الشعب املطر املتساقط؛ ف
اجلزائري املتوزعة بني العربية والفرنسية، كما يظهر ذلك يف الكالم اليومي للمجتمع اجلزائري الذي 

: خيط له هذه الرسالة ضمن جمموعة الرسائل كما الحظنا من عنوان القصيدة. ومعناها على التوايل
   ٣».اجلمهورية، الشعب، العامل، حتت العلم األمحر، اجلزائر العاصمة

  التنقيط)=الفراغ واملساحة املفتوحة (
وضع جمموعة من النقاط السود جبوار الكلمات سواء قبلها أو بعدها، أو بني كلمة «التنقيط يعين 

ة بصرية عن دال (كلمة ، أو بني السطور كفاصل بصري، والتنقيط كنايأو أخرى داخل السطر الواحد

                                                             
  .٣٤٠، ص١ الد ،الشعرية األعمالسعدي يوسف،  -١
 حىت هلا املتمادي االحتالل إبان للجزائر الرمسية اللغة لكوا اجلزائري الشعب ثقافة غزت قد كانت الفرنسية اللغة -٢

  .شعبياً العربية ةاللغ اكتسحت
 .٢٣٣، صشعر سعدي يوسف: دراسة حتليليةامتنان عثمان الصمادي،  -٣



 ١٠١                       ، السنة الثالثة، العدد الثاين عشرجملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
أو مجلة) مغيب بنحو مقصود من قبل الشاعر، جتنباً للحساسية الداللية اليت ميكن أن يثريها ذلك الدال 
لو ظهر علنياً يف القصيدة اليت حذف منها ووضعت يف مكانه جمموعة من النقاط كعالمة على احلذف 

شكيل الفراغ املكاين جزءاً ال يتجزأ من بناء على ذلك، يعد ت١.»أو مبعىن آخر كعالمة على الصمت
إيقاع القصيدة التكويين إذ هو مستوى إيقاعي يفصح عن حركة الذات الداخلية، ويتسم بالصراع بني 

، وهذا الصراع ال ميكن أن »مساحة البياض«وما ميثله الفراغ » املساحة السوداء احملربة«ما متثله الكتابة 
غري مباشر للصراع الداخلي الذي يعانيه الشاعر، فيقيم حواراً بني الكتابة  يكون إالَّ انعكاساً مباشراً أو

والبياض، مستنطقاً الفراغ ومساحته الصامتة حبيث تعرب عن نفسية الشاعر املندفعة أو اهلادئة على 
املكان النصي ببياضه الصمت متكلماً وحييل الفراغ إىل كتابة أخرى «املستوى البصري، ويترك 

 االمتالء لذلك ميثل ٢.»و الذي يكثف إيقاع كل من املكتوب املثبت واملكتوب املمحىأساسها احمل
 وكأنَّ الفراغ، يتقلص الشعرية األسطر متتد ما مبقدار إذ أوالً، املتلقي يبده أساسياً ملمحاً والفراغ
 النصوص تنيبء دالالت من هذا خيلو وال سوادها، حياصر الفراغ وكأنَّ الصفحة، بياض يلتهم االمتالء
 من النص على مفروضاً فضاء أو حمايداً، عمالً أو بريئاً فعالً ليس البياض أنَّ« يعين وهذا عنها، الشعرية
 ال البياض إنَّ وحياته. النص لوجود وسبب اإلبداعية مظاهر من ومظهر واع عمل هو ما بقدر اخلارج

 مرئياً جسداً بوصفها الصفحة تفصح إذ سواد،ال مع تعالقه يف اال الطبيعي وامتداده وخيانة معناه جيد
   ٣.»بصرياً إيقاعاً بوصفه والسواد البياض لعبة عن

جسد يف النقاط و الفراغ تقنية من أفاد قد احلديث الشعر أنَّ إىل السياق هذا يف اإلشارة من والبد 
جيعل امم احلاالت من كثري يف القارئ تشاكس قد إحياءات و دالالت إلنتاج الشعري النص النص 

 إنتاج تعيد وهي املالئكة ذهن عن غائباً كان كلّه ذلك أنَّ يبدو و إمتاعاً، و تشويقاً أكثر الشعري
ذه النص أنَّ متناسية املشوهة، الصورة اجلمل و الكلمات من جمموعة ليس احلديث الشعري النص 
 ليس و ،٤»داللة من خيلو ال شكلي صوري فضاء« ذلك عن فضال هو بل الورق، على تسطَّر اليت

 يسهم أنْ ذلك بعد وله األديب، أبدعها اليت بالصورة النص مع يتعامل أنْ إال احلاالت كل يف للمتلقي
  .اخلاص تأويله عرب إنتاجه يف

                                                             
  .١٧٢، صشعرية القصيدة القصرية عند منصف املزعين، نياسيد جاراهللا أمح -١
 .١٥١، صاحلديث العريب الشعر بنيس،حممد  -٢
 .١٠٠ص ،البصري التشكيل إىل اللغوي من احلديث الشعري اخلطاب رضا ابن محيد، -٣
 .٦، صظاهرايت لتحليل مدخل واخلطاب: الشكلحممد املاكري،  -٤



 ١٠٢ االنزياح الكتايب يف الشعر العريب املعاصر (دراسة ونقد)

 
 زينة أو للنص، مضافة وحدة ميثل ال أنه للقصيدة، ذلك الكلي البناء جممل عن يستقل ال الفراغ إنّ

 تتفاوت مث ومن الكلي، سياقه مع تتفاعل كيانه من جوهرية جزئية هي وإمنا ،عنه مستقلة خارجية
 يتمكن مل املبدعة الذات يف كامنة دالالت عن ويعرب املختلفة، وسياقاا النصوص حبسب داللته

  الداللة. إيصال يف واملكاين الزماين يسهم وذا إيصاهلا، من وحده اللغوي التشكيل
من أجل التعبري عن عجز «إىل أسلوب الفراغ أو التنقيط » أمحد مطر«يف سبيل هذا، قد يعمد 

، ١»املواطن العريب عن مواجهة أدوات القمع السلطوية اليت تتفنن يف تزوير احلقائق وتلفيق التهم لألبريا
اليت جيري فيها حمادثة غريبة بني رجل التحري واملتهم األبكم، فيعدد فيه » املتكتم«من ذلك قصيدة 

 التنقيط والفراغاحملقق عدة م تعتمد على قدرة املتهم على الكالم والتحريض، ليربز من خالل 
  استحالة قدرة األبكم عن الدفاع بلسانه العاجز واملتهم يف نفس الوقت:

  إن ملفك هذا متخم
  هلْ عندك أقوالٌ أخرى؟

-!..................  
* ال تتكتم  

  م!دافع عن نفِْسك أو تعد
-!..................  
* مجهنوى ل افعلْ ما  

٢شنق األبكم  
يستغل الشاعر أسلوب الفراغ من أجل اإلحياء مبدى القمع الفكري » القصيدة املقبولة«ويف قصيدة 

  يف العامل العريب، فاملطلب احلقيقي من املبدعني هو عدم كتابة شيء:
  أكتب لنا قصيدةً
  ال تزعج القيادة

... ...) (...  
  تسع نقاط؟!

  ما الذّي يدعوك للزيادةْ؟!
... ... ... ... ...  

                                                             
 .۱۸۸ص ،مطر أمحد شعر يف الفين اإلبداع عناصر غنيم، أمحد كمال -١
  .٧٦، ص٥الفتاتأمحد مطر،  -٢



 ١٠٣                       ، السنة الثالثة، العدد الثاين عشرجملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
(.)  

  واحدة؟!
  عليك أن حتذف منها نقطةْ

احذف  
  فال جدوى من اإلسهابِ واإلعادةْ

( )  
  أحسنت؛

  ١هذا منتهى اإلجيازِ واإلفادةْ!
 الكلّي البناءراً أساسياً يف يالحظ أنَّ النقاط املتتابعة يف هذه املقطوعة واملقطوعة السابقة تلعب دو

حتل رؤية الشاعر  - يف الوقت ذاته –، ذلك أنها متثل الفاصلة بني العادي واملدهش، وهي للقصيدة
التعبري عن عجز الناس عن  املنحرفة عن األفق املعروف. فالشاعر يستغل أسلوب التنقيط من أجل

  . مبدى القمع الفكري يف العامل العريب اإلحياء مواجهة أدوات القمع السلطوية وكذلك من أجل
 وانفعاالا، النفس إىل حييل داالً أضحى - يف كثري من األحيان  – املكاين أو التنقيط التشكيل إنَّ
 يف املنقط الفراغ على »القزويين جودت« الشاعر يتكئ ولذلك اإلبداعي، التوتر حاالت عن ويعرب

 للنص مصاحبة دالالت وليضفي التوتر، حاالت عن للتعبري الشعرية قصائده من عديدة مواطن
   :يقول الشعري،

  الدنيا! أبناَء يا
فار )نورالطوفانُ( وجاَء) ... الت(  

  ... وسفينته  نوح
موج خرِ ملتطمبالص  

  )طوفاين( يشبه طوفان  لنوح كانَ ما
  ٢)ذايت( تغرقين فإنا

 من فسحة بينهما وايء، إذ الفوران فعلي إزاء شاعرال توتر حالة عن املنقط يعرب الفراغ يالحظ أنَّ
 عن إال احلقيقة يف يعرب ال الشاعر أن عرفنا إذا هذا واالنتهاء، البدء مرحليت بني صمت عن تنيبء الوقت
  ذاته. طوفان

                                                             
  .٧٧، صاملصدر السابق -١
  .٢٠٠ص ،األوىل الشعرية اموعة القزويين، جودت -٢



 ١٠٤ االنزياح الكتايب يف الشعر العريب املعاصر (دراسة ونقد)

 
 جودت« فيقول مبخيلته، استكماله إىل املتلقي يعمد الذي عنه املسكوت عن املنقط الفراغ يعرب وقد
  :»القزويين

  مبتسماً نوحاً وأرى
يبحر ركبهبِم ...  .. .... ....  

... ... ...  
الطّوفانْ ذاك يتوقف  
  .. أبت:  لَه أقولُ

  ،... ،... ،... وحدي تتركين أنْ أتوسلُ
  ... نفسي عن أحبثُ

نع راْهللا س  
.... ...  
... ...  

  ١... بيديه نوح ويلوح
 الدالالت وتأخذ املتلقي، يف تؤثر موحيات تصبح املنقطة اغاتالفر والالفت يف هذه املقطوعة أنَّ

 منفرداً البقاء ضرورة يف النص خلق يف ويسهم احلديث، يستكمل والتناسل، فاملتلقي التوالد يف
 يف يشارك كما والتأويل، التأمل يف أكرب حرية وميتلك اإلبداع، عملية يف الشاعر ومتوحداً، ويشارك

 من الشاعر من بوعي املقصودة املنقطة الفراغات مبلء بفاعلية ويشارك ناحية، نم الشعورية التجربة
  .ثانية ناحية

بتطوير لغة احلوار مع الفراغ واستنطاق مساحاته الصامتة » سعدي يوسف«وقد متيز الشاعر 
  وتشكيل بياض الورقة بصرياً كما جاء يف املقطوعة التالية:

بني رأطل أكومامتنيِ، وح نيايديكالد ق  
  وراَءمها ....

  تعالَ
  تعالَ ...

  يا زمن اخلنادقِْ
  نحن نرجف يف العراءِْ .....

  تعالَ .....
  يا زمن البنادقِْ

                                                             
 .٢٠٢، صاملصدر السابق -١



 ١٠٥                       ، السنة الثالثة، العدد الثاين عشرجملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
ئَتدلو صى و١حنن نبكي طلقةً حت  

يف هذا املقطع حالة من التوتر الدرامي جيسدها على الصعيد البصري تراجع اللون األسود أمام 
مما يوحي بارتداد » حنن«اجعاً تدرجيياً، مث ارتداده دفعة واحدة من خالل الضمري بياض الفراغ تر

حركة الذات الداخلية املتوترة اليت تشعر بروح اجلماعة، فتعود إىل بداية السطر مشحونة بالقوة. كما 
الذي أخذ » تعالَ«وتشكل حركة التراجع واالرتداد تلك صورة بصرية أخرى من خالل فعل األمر 

  مي حبركة متوجية مستمرة.يو
أبانت النماذج اليت نظرنا فيها وجوهاً من الكالم الصامت فكانت بالغة الصمت فيها أقوى أحياناً 
من بالغة الكالم. لقد كانت لعبة السواد والبياض والتناوب بني االمتالء واخلواء، وبني منطوق الكالم 

يف كتابة القصيدة ويف إخراج نصها متشكِّالً يف هيئة مل  وما كان كالماً خمفياً يف الصدور تقنيةً جديدةً
يألفها قراء الشعر. ولئن بدا هذا الرتوع إىل التشكيل اجلديد مردوداًً إىل تأثّر بعض الشعراء العرب 
حديثاً بتجارب الكتابة الغربية يف الشعر وإىل إفادم من فن الرسم الذي يستغلّ املساحات واخلطوط، 

  ل نزوعاً إىل تطوير الكتابة والذائقة وإىل إعادة بناء التعامل مع القصيدة.فإنه مثّ
  ل البصريةتوظيف الشكو

 إىل ا والصعود قصائدهم يف والبصري التشكيلي املعطى توظيف على املعاصرون الشعراء دأب
 كبرياً تفاعالً نهاوبي بينهم وأحدث كثرياً منها الشعراء اقترب اليت الفنون التعبري. ومن مستويات أرقى
جمموع األشكال البصرية اليت تقدمها «توظيف الشكول يف السياق الشعري. فنقصد بالشكول  هي

، ٢»النصوص دون أن يكون هلا طابع أيقوين، وال أن توظف اللغة يف بعدها البصري من أجل بنائها
  حات املختلفة و...فهذه األشكال خمتلفة و تتوزع إىل: الدوائر، املثلثات، املربعات، اللو

يف كثري من األحيان إىل الفضاء » مسيح القاسم«يف هذا اال، قد جلأ الشاعر الفلسطيين امللتزم 
التصويري للتأثري العميق على القارئ بصرياً من خالل توظيف األشكال البصرية بني نصوصه الشعرية، 

 لمواطنني حيالَ دسائس قُوات االحتاللاليت توجه إنذاراً ل إجراءات املرورومنها توظيف لوحة 
؛ فقد مجع الشاعر بني »stop«و» توقّف«االسرائيلي، باللغتني العربية واإلجنليزية من خالل كلميت 

  الرسم والكتابة، ويقول:   
  سأغتسلُ اآلن! البد من مـطَرٍ. سيـقوم الْكسيح ويشـفي

                                                             
  .٣٤٧، ص١ الد ،الشعرية األعماليوسف،  سعدي -١
  .٢٤٦، صظاهرايت لتحليل مدخل واخلطاب: الشكلحممد املاكري،  -٢



 ١٠٦ االنزياح الكتايب يف الشعر العريب املعاصر (دراسة ونقد)

 
املريض  

  ضويعشب قربى الـطّويلُ الـعري
 
  
  
  
 

  ١سترجع من حيثُ جِئْت ينـم عليـك احلنيـن وتربق عينـاك
 فيه تبلْورت حيث التشكيل البصري، من نوع هو يف هذا النص اعتمده الشاعر الذي األسلوب إنَّ

بل متأمالً  املوضوعية يف التعبري الشعري، فهذا الشكل ال يقف أمامه املتلقي قارئاً فقط، لتعطينا الصورةُ
  له كشكلٍ يستدعي التقاطه كتشكيل يف معزل عن محولته اللغوية، لذلك فهو دال على مستويني:

  مستوى الفضاء النصي، ألنه يقدم مقطعاً لغوياً للقرأة. - ١
٢ - ن شكالً بصرياً يقدم لوحةً تعبريية للمشاهدة.مستوى الفضاء الصه يكووري، ألن  

عامر «وج بني التخطيط الكتايب والرسم يف شعر الشاعر اجلزائري من هذا املنطلق، جند التزا
الشعري للتأثري على القارئ من خالل رسم عالمة  نص، فقد وظف الفضاء البصري يف ال»شارف
   يقول: .السؤال

  

  
  ما للحـماية تنتـهــى            عنـد الـقـيادة يف إرم؟!             

  ما للخيانة يف الــهرم؟!        ما لألمانة مل تـصـمن؟!    

                                                             
  .٢٣٩، ص ٣الد ،القاسم مسيح ديوانمسيح القاسم،  -١

  

  Stop فـتوقَّ



 ١٠٧                       ، السنة الثالثة، العدد الثاين عشرجملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  

  

 

  ما للبطــولة وجهـت             حنو الشعوب إىل الرحم؟!                    
  ما لإلصـالـة مل تسـد             مثل احلداثة يف األمـم؟!

  ١ما للسـياسـة دمـرت              بيد اجلهـالة والنـظم؟!                   
الفضاء اخلارجي للنص معرباً عنه بعالمة السؤال، جاء منسجماً ومتسقاً مع الفضاء يبدو أنَّ تشكيل 

الداخلي. فقد متثل اخلطاط النص الشعري حموالً إياه إىل رسم تشكيلي أو صورة فنية، وقد كان الرسم 
يف وسط النص، وكان عبارة عن عالمة استفهام كبرية احلجم، وعالمات استفهام صغرية، وعالمات 

بالتسأول،  فقد بدأ الشاعر النص» كيف، ملاذا، أين، مىت، هل؟«تعجب مع حروف االستفهام اللغوية: 
وختمه بالتسأول، وجمـيء الرسم التشكيلي يف وسط النص طبيعي، ليهيء القارئ ملزيد من األسئلة 

تفاعل مع اليت ال إجابات هلا، فالنص سؤال مستمر ومضاعف؛ لغة ورمساً، وهو ما جيعل القارئ ي
النص، ويسعى لإلجابة عن بعض األسئلة اليت وردت يف النص، فالشاعر قد جنح يف إشراك القارئ 

.وإحداث التفاعل عن طريق استثمار الصورة يف تقدمي النص  
على شكل بصري يشبه ما يرسم الرسام يف لوحته، وهو » سعدي يوسف«ويف هذا اال، ارتكز 
دراك احلسي الذي يقوم بتنظيم خطوط الصورة تلقائياً داخل مثلث البصري، اخلط الومهي الناتج عن اإل

وهو الرابط بني النقاط الثالث ألي مثلث على حنو تلقائي، ومع أنه ال يرى إالَّ أن له حضوراً حقيقياً 
مال يف ممارستنا البصرية، ففي حالة وجود فجوات يف التكوين، فإنَّ اخلط الومهي سيجرب العني على إك

  :٢حدود حميط التشكيل
  معلنةً أنَّ باباً فتحناه بني األغاين

  تناءى ومر مرور األغاين                                           
  تناءى ومر مروراً                                           
                                           تناءى ومر  

  تناءى ...                                           
  

ويالحظ أنَّ  التزاوج بني التخطيط الكتايب والرسم، يف املوجود بالسر يف هذه املقطوعة نشعر
إبراز األبعاد الصوتية للنص من خالل البنية االختزالية اليت «يلجأ يف هذه اهلندسة الشكلية إىل الشاعر 

                                                             
  .٥٤، صالعايت الظمأ ديوان، شارف عامر -١
 .٣٤٧، ص١ الد ،الشعرية األعمالسعدي يوسف،  -٢



 ١٠٨ االنزياح الكتايب يف الشعر العريب املعاصر (دراسة ونقد)

 
ية الكربى يف سطر واحد، مثَّ عمد إىل اختزاهلا شيئاً حتى وصل إىل أصغر بنية أوردها منطلقاً من البن

ذا ه خالل ومن فيها تعرب عن احلالة النفسية للشاعر، مشكالً بذلك مثلثاً قائم الزاوية من األعلى.
 ثرأك حنو على ا واإلحساس إليه، إيصاهلا الشاعر حياول اليت التجربة فهم املتلقي يستطيع األسلوب

  ١».وفنية مجالية
زبدة القول: قد جنح الشعراء يف كثري من األحيان يف نقل النصوص الشعرية من التلقي عن طريق 
السماع إىل التلقي عن طريق البصر، وقد تعدد أساليب توظيف األشكال البصرية بني نصوصه الشعرية 

ألشكال املرافقة للنصوص ا والرسم، فتأخذحبسب رؤية كلّ شاعر للتزاوج بني التخطيط الكتايب 
  الشعرية دالالت عميقة تساعد لفهم أعمق هلذه النصوص. 

  نتائج البحث: 
  :يأيت ما استنتاج ميكن أساليب االنزياح الكتايب يف الشعر املعاصر، يف البحث به قام ما خالل من 
 تعين اليت املغايرة، من يتأتى وهو شعري، نص أي منها خيلو ال يكاد شعرية ظاهرة االنزياح - 

 من تعد الظاهرة لذلك هذه الشعر احلديث. يف حتول نقطة االنزياح مبثابة املألوف، فكان ختطي بدورها
 خمالف أسلوب أنه على الشعري النص تدرس اليت احلديثة األسلوبية الدراسات يف املهمة الظواهر

  .والعادي للمألوف
العني اردة ال على السمع، ألنَّ اخلطاب الشعري  التلقي املعاصر للشعر العريب أصبح يعتمد على - 

مل يعد كلمات وأفكار فقط، بل أصبح يشمل عناصر أخرى ال ميكن الوصول إليها إالَّ بالبصر، لفهم 
النص، وفهم التشكيل اخلطي املرافق الذي أصبح ذا دالالت عميقة، ألنَّ طريقة كتابة النص بفضل 

   حتديد معناه وتأطري مساره.الرسوم املختلفة، أصبحت تدخل يف
لقد تنوع الفضاء النصي يف النص الشعري املعاصر حبسب رؤية كلّ الشاعر للشعر وللعامل  - 

النصي. فقد جنح الكثري من الشعراء يف نقل النص من التلقي عن طريق السماع إىل التلقي عن طريق 
  البصر ليزيدوا دور الفضاء النصي يف بناء الشعر املعاصر. 

قد جيمع الشعراء املعاصرون بني الرسم والكتابة اللغوية ويريدون ذا الطريق أن يزيدوا من  - 
دالالت النص بصرياً. فلجوء الشعراء إىل األسلوب اليت يتبلْور يف صلة الرسم والكتابة اللغوية، وسيلة 

  جلذب القارئ الذي له موقف من الشعر املعاصر.
 وقد البصرية بالصورة التعبري خالل من تستعيض أنْ حياول احلديث رالشع يف الكتايب االنزياح - 
 أو الطباعي ارتباطها فك خالل من الواحدة الكلمة أوصال كتمزيق املختلفة، بأشكاله مظاهرها جتلت
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