
النصيااللتفات 
(*)النقديالتداول إلىالبالغياإلطارمن 

لنصيااللتفات   بالغي المدرس في ا إلىاإلخبار ال

خر  آمعنى إلىاالنصراف من معنى  أو، اإلخبارإلىالمخاطبة وانصراف المتكلم عن المخاطبة      

وعن  ، اإلخبار إلى صرف إنكما یؤكد ابن المعتز بقولھ      

معنى  إلى ، المخاطبة وما یشبھ ذلك   إلىاإلخبار

اوبات التنوخي . )١(آخر لضمائر  وتن إلى ا

، إلىاالنتقال من مخاطبة الواحد    فيمستوى النوع بجعلھ    

قسمة    أنواع إلىومن مخاطبة الجمع    سب ال ة ح ست

.)٢(العقلیة

في إذاأوفالمفاھیم البالغیة   

لنموذجالمثاليبداعاإلفيأم ، وا

.التجاوز واالختالف مع بنى تعبیریة نموذجیة مستقرةفيعن نفسھ ویبحث

 ،

یمارسھ ، فالشاعر یفارق النمط التوصیلى إلى نمط جمالي، التي تتحرك بین االئتالف واالختالف

فیتسم النص بسمات خاصة في ظل حركتھ   ، تقوم فیھا اللغة بدور التطھیر    ، وھو في حالة خاصة   

، من اجل امتالك وجود جمالي خاص    ، الدرامیة

عریة التي تؤكد أن ش، )٣(وھذا األمر یقوم بتوجیھ عملیة التلقي، امتالك النص لسانیات خاصة بھ

منحرفا عن النسق االعتیادي بنسبة تسمھ بالغرابة والغموض من جراء ، الحداثة تنتج مصا مارقا

، قطعیتھ مع اللسان القائم المحتمل    

أن، إذنفالنص    .جھاز عبر لساني یعید توزیع نظام اللسان      : بأنھ

.)٤(بناءة-ھادمة: توزیعإعادةعالقة فيیتموضع داخلھ الذيباللسان 

سنادیةاإلسیاقا كلیا من خالل عالقاتھ       الحداثيالشعريیشكل النص   

. ھيالنص كبنیة داللیة إنحیث ، لتجلى الجملة الداللیة الكبرى  

لنقل  أو، ض إنتاجھویتم  

.)٥(البناءأوطابع الھدم یأخذالذيالتفاعل أساسجدلیة تقوم على 

.حلوانأستاذ مساعد بكلیة اآلداب جامعة:د عبد الناصر ھالل(*)



للمعیاريومن خالل عالقات الھدم والبناء ومدى حركتھا بالنسبة         

، بفيالقارئ  الذي 

، ویتم التشویش من خالل نظام اللغة ذاتھا      "

اسك       إحالة  تم من  لكالم "تجعل  التي أداء"ا

فاضل ، الشعرى ، فيآخر أجزاءفتت

.)٦"(نعدم قواعد الربط وقوانینھاأنیدل علیھ دون أنحسب ما یراد لھ ، "العمل"

 ،

، ضاء الحریةالمؤسسة النقیض التي تشید بتاءاتھا في ف"یكون الشعر في ظل تجریب الحداثة ھو 

، مستقلة عن ضوضاء السلطة وأنساق األیدیولوجیة ودعاوى جمالیات النظام        

 ،

تع بقوة   -أي اللغة الشعریة   -مملكتھ تتم ة 

.)٧"(الفعل

األولىفي: "

لغوي في  ، ال

.)٨"(یدور فیھ الكالمالذيبحیث یتالءم ھذا التنظیم مع النسق 

وان ، إذا اعتبرنا أن  

، تداخل ھذه السیاقات في أنظمة واحدة یخلق سیاقا كلیا        

 ،

أمام وكأننا آدد في تركیب النص وتراتیبھ وقر     الكتابي على القارئ من تع    

، أكثر من سیاق یمثل صیرورة داللیة ما      

، ، تجعلنا نتبنى مصطلح االلتفات   ، ومختلفة

سیصبح -في دراستنا ھذه-محل اشتغالھ النصآخرغي إلى حقل    اشتغالھ الجملة في الدرس البال    

، ، أخرىإلى ھیئة بنائیة    

لمزج  ،  وا

، يواالرتداد المشھد ، اإلیقاعي

.نص مفتوح متعدد الداللة یتسم بالعمق والثراء والدراما البنائیة

؟النصيلتفات لماذا لم تعرف البالغة القدیمة مصطلح اال: وتطرح الدراسة سؤاال



لجملة   : اإلجابة  ا انت  لما ك

أنالبالغيوارتبط االلتفات ، تقوم على الشفاھیة   التيالبنیة   أساس

التلقيإذأو

اإلعالم ، والتلقي اإلنتاج ، شفاھیا

.تتشكل عبر كل ما ھو خارج الكلمة

:النصيكانت وراء تبنى الدراسة مصطلح االلتفات التيومن الدوافع 

، أوال

استطاعت   ، اللسانيالتعبیر   تستوعب   أنفي و

ة سواء الذي، كمادةاألدب لف فيأماالستخدام فيأكانتعلى المخا

.ھذه المخالفة تحدث التفاتا، التركیب والتشكیلفيأمبالمدلول 

حث عن   فيجریبیة خصوصا   الكتابة الت  آلیاتثانیا اختالف    ب تحتم ال لشعر  ا

في الذي ، 

.وداللتھااتبالعالقتولى اھتماما التيالوقت نفسھ جدل العالقات النصیة 

بالغي:  ل لقصد في/ ا ويا

بان  النصيلكن االلتفات   ، الجملة

.الفصل بینھما عملیة تعسفیةأنكما ، حد ذاتھ معنىفيالشكل 

، فيالمعیاريأوالمثاليكل انحراف عن    : رابعا

وال من إن":،یحدث لذة نصیة  

لعضلي، يلالنمط  قوس استعداد أنفي. ا ت ت

.)٩("تجعل من الشكل انحرافاأنتستطیع فلذتي. للقتال

امسا عاننيأ: خ

درة على احتواء  ، لللتداوأن وقا

أولى لجأت ، ، النصوص الجدیدة 

صي مصطلحا ي

.في السیاق ذاتھكتابينرغب بھ تحدیدا أكثر من مركز نصي ، في المفھوم قبل اختبارهإجرائیا

االلتفات عبر التناص
:مستویات عدةفيالتناص آلیةعبر النصيتااللتفایتجلى 

:يفرادإلاالمستوى أوال



 ،

، وأصبحت، الجمعيالوعي

، تقوم ھذه المفردة بعملیة االلتفات    

"/ آن/ آخر

، أيولم یكن ذلك لخصیصة داخلیة في       ، اآللیةبشكل فیھ الكثیر من      خراآلیستدعى  

أمثالإلیھ   ینتميلصیرورة الخطاب وتماسكھ الذي      وإنما

.)١٠"(وثیقا

نصي االلتفات    أووھذا النمط من التناص      في ال

إذ"إذوأعمقأوسع

أخرىمحددة یما قد یخل بالمحتوى الكلى من جھة       

لشعري الذي لعناصر السیاق    اللغويتھجین الشكل    أي.. ا

)١١"(شعري قي المتل

:النار لحسن طلبأزلقصیدة فيیمارس االلتفات حضورا فاعال كما 

راسك من عرق السوسامأل
عنق القادوسفيوخبئ راسك 
وضمد نفسك

بالعھن
وحدد حدسك

األنوارنھر في
الوسواسة

بحر النیرانأو
الخناسة

ةأبخرفيتفنى كي
.)١٢(فصوص الیاقوتفيأمالطاسة 

ني آالقر

)١٣(} َوَتُكوُن اْلِجَباُل َكاْلِعْھِن اْلَمْنُفوشِ   {: جدلیا بالمفردة تستدعى قولھ تعالى    

ِمْن َشرِّ اْلَوْسَواِس * ِإَلِھ النَّاِس * َمِلِك النَّاِس * ِس ُقْل َأُعوُذ ِبَربِّ النَّا{في قولھ آنيالخطاب القر
.الخناسة، الوسواسةمفردتيمن خالل ) ١٤(}*اْلَخنَّاِس 



تعالي التلقيفيھذه الخاصیة االلتفاتیة تحقق نشوة       ال

.دا داللیایضفى على القصیدة تعددالليأفقفيوتتحرك ، والخصوصیة والقداسة

االلتفات النصي عبر التناص عن طریق المفردة الواحدة من الخطاب الشعري القدیم      أما

 ،

 ،

للغة كائن     أنوالتطور نسان حي ا نساني اإل اإل

یفرغھا ، ھذه المفردات تتخلى عن خصوصیتھا في العملیة الشعریةأنغیر ، واللغويوالتاریخي

تصبح اللغة في الكتابة خارجة على اھكذ"، الشاعر من داللتھا التداولیة ویشحنھا بطاقتھ الخاصة

أخضعت) ( و

)"١٥(

أوغلوقد  ، الجدید اإلبداعي

وتكتسب، مفارقة تامة 

.السلبي/ الممتنع مما یضفى خاصیة الغموض التي ال تتقبلھا التلقي البسیط 

تأملإلى"أن ، لل

، البدء  في في 

األعالم أسماء وتتثنى المفردات بداللة  ، )١٦("البحث عن لغة تعتمد معجم الحیاة الیومیة المعیشة       

األلفاظ ، تةتحمل داللة ثاب   ألنھا، أماكنأوأشخاصاأكانتسواء   ، في ب

إعادة "والعالقات   أواإلسنادفيتكتسب وجودھا بالقرائن     أنھاغیر  

.)١٧"(القرائن والعالقات بین الكلمات حتى تخرج اللغة من سكونیتھا

إلىھذه السیاق یقود فيااللتفات النصي  

لحدث   ، كذلك آنفيخاطفة وعمیقة    إیماءةعبر   آنفياوانفتاح لساني فا "ال

: الوظیفة وھما  فيالزمن متطابقتین    فيمتوالیتین  

أي، ینبأنھیتحدد   األسلوبفإذا.. ثم تركیبھ لھا  ، للغة المعجمي

، ، )١٨"(االختبار على جدول التوزیع   

بعاد ، األسلوب أھمیةوما تمثلھ من    ، التفات متحرك  فجر  أ وت

الكلمة حا  إذ"وما تكشف عنھ من مساحات معرفیة وقیمة جمالیة         ، طاقة التأویل 

.)١٩"(األصلينیة لداللة مغایرة لنصھا اب، وداخلھ بھذه القیم في نص جدید، معینة في نص محدد

:التركیبيثانیا االلتفات النصي عبر التناص 



تمد على      الثانيمع   وتساؤالجدال وحوارا   األولیمارس فیھا   ، إلى النص المستدعى   تع في عالقة 

تحرك   فينصین   أمامفیصبح القارئ   ، التواتر والتوالد  احد م أخرى ، نص و

دینيفعندما یلتفت النص إلى خطاب      ، مما یكسر رتاج االنغالق في البنیة والداللة      

:أھمھاا ولھ في الحالتین مستویات عدة نوعندما یلتفت إلى خطاب شعري یسمى تضمی

:عبر التناص التامالنصيااللتفات 
 ، ، ،

، ، بتمام عباراتھ دون تحریف أو تفكیك    آنيیستدعى فیھ الشاعر الخطاب القر    

یذھب إلیھ النص الشعري لیح    

أمل  والت

.للنص المستدعى ومناوشتھ وسكناھما معا في رداء واحد

ستمد منھ الحركة   النص لی  إلیھفیلتفت  ، بدایة القصیدة استھالال   فيالنص المستدعى    أتيی

:لصالح عبد الصبور) الموت بینھما( قصیدة فيكما آنفيأسيوالراالمتداديوالنشاط والنمو 

صوت عظیم
والضحى 

جى،واللیل إذا س
،وما قلى، ما ودعك ربك

األولىخیر لك من ولآلخرة
...ولسوف یعطیك ربك فترضى

صوت واھن
؟أین
الكونبیا رعطائيأین
بین البابینأتعثرأنا ذاھا 
بینالمافياسقط أنا ذاھا 
فأعطیت، تبقر

،حتى بللت الشفتین بماء النسیم
وانبت الریحان على الكتفین

:ثم منعت
یا حرق العینین، القلبفيقنا وقد الجفوة 



،ىیا ربأتقلبملليفي
مسمومصدريفيضجريكل صباح خنجر ىأتلق

الحدین
... ...

صوت عظیم
كلھااألسماءوعلم ادم 

أنبئونيثم عرضھم على المالئكة فقال 
كنتم صادقینإنھؤالء بأسماء

ما علمتناإالقالو سبحانك ال علم لنا 
العلیم الحكیمأنتانك 

...مبأسمائھأنبئھمقال یا ادم 
صوت واھن

ال...ال
یا رباهأجرؤال 

؟األسماءأسمىوكیف 
جسميقصبة فيحتى تنفخ ، ىیا ربتكرھنيھل 

...الناحل
أسماءما صنت زمانا من 

.اآلالءتكلیفك یا فیاض اصرف عنى
... ... ...

صوت عظیم
فاخرج منھا فانك رجیم

نھا فانك رجیمفاخرج م
صوت واھن

!دثریني.. دثریني
!يزملین.. يزملین

).٢٠(، بین نھدیك وضمینوخذیني
تحوالت أفق

تعدد     / الموضوع   نى و لمع ألصوات ا أصبح ، ا النص  : ف



يوالنص الشعري  المتعاليص  أو الن ، الضیف/ الدیني

 ، ،

، وتركیبیا وداللیا  إیقاعیا

، محمد/ الدینيفیحدد القارئ الداللة المتموضعة في النص ، قرائیااأفقالذي یفتح ، النص المقدس

الشعري عبر صوت واھن ویحدث تماسا بین الخطابین وتداخال داللیا ھسیاقثم یلتفت النص إلى   

النبيفیتماھى  ، محمد: أخرىفیلتفت القارئ إلى داللة     

الجدليتمازج ھذا ال، یقودھا التناص 

.واالعتیاديبل تخلق مناخا درامیا متداخال یفتح قدرات الذات على المقدس ، معتم

:االلتفات عبر التكرار
اكمير  لتر ، ا

ممتدة ، 

الترددي

تصاعدي االمتزاج ال  إطارفيالتركیب   ال

أنالتكرار من شانھ     "الخطاب حیث 

 ،

.)٢١"(ومتسقة

لتكرار  الدالليالثبات أولتدرج فيا

لمكرر     فيعلى الرغم من عدم التغییر       المعنويالتصادم   فظ ا الذي الل

، المتحول عادة  الداللي

یربك القارئ ویدھشھ ویلزمھ أفقتفتح النص على    التيھيھذه الدرامیة   ، النفسيوجھة للتفریغ   

.ترویضھفيبالنشاط والمداورة والدھاء 

:االلتفات عبر المفردة
سیاق البنیة الكلیة للنص فيعن طریق تحولھا الدائم النصيتقوم المفردة بدور االلتفات 

مماثال عبر خاصیة وفى نفس الوقت تخلق التفاتاإسنادھاظل فيوھذا ما یجعلھا متعددة الداللیة   

.اإلسنادسیاق فيتراكمھ وحركتھ عن طریق التحول الدائم فيیشكلھا النص التيالرؤیة 

فظي / يفراد اإلوااللتفات المستمر القائم على التكرار    اإلفي الل

:دونیسألقصیدة كلمات فيكما الدالليوحركة بنائھ 

كلمات لھا اجل وبیوت



موتكلمات ت
سكنا... وھى حبلى

وطنا راودتھ شردنا
ارتسمنا، تقاطیعھفي

حول افاقھ غصونا
وارتسمنا رؤى وعیونا

رافقتنيكلمات رمت قشرھا 
طقوس المدینةفي

احترقنا، ودخلنا مقامتھا
ھا ھنا دفنا.. حلما

جثة العالم اقتسمنا
ارثھ استعدنا

لھب الفطرة الدفینة
صرخة الطفولةفيكلمات تسافر 

كم حلمنا خطانا مزجنا البطولة
بالجنون احتمینا

...ببراكینھ
كلمات

حضنت صمتنا وماتت
وحرقنا منادیلنا وقرانا.... 

،صورة
وذبحنا

حلما كالخروف
والحروفإیقاعھابین 
.)٢٢(وامتزاجنا بھا ورقدنا... 

یتحمل بطاقات جمالیة   ، للنص الكلى  أساسیاالعنوان كلمات بوصفھ مفتاحا لغویا      

، األولى المرة فيالصورة المكررة ال تعنى نفس ما عنتھ أوفالكلمة المكررة "، كل ما تردد  في

قع  ، أنھاذات حقیقة    إلىوذلك راجع    تقد و

.)٢٣"(مرة بالفعل



لى بنیة داللیة معقدة یقوم االلتفات النصي في ھذه القصیدة بدور كبیر في تحویل النص إ 

، أفق 

، أنفعلى الرغم من ، في كل حالة من حاالتھ  المفاجأة

نصي  لفكرة التواصلي، عالمياإل، الكالسیكيشعر الحداثة یفتت المفھوم      أن ماسك ال لت ، ا

، يسنادالدالليعلى 

منطقي، اآلن ، ال

الداللي

أولى ، كینونى/ التي وردت عنوانا إلى نسبى خاص       ، كلمات و

ان النص    أنإذ"،  نو اعتبارات  وضع ع ب

أو –العنوان "أنكما ، )٢٤"(را

، )٢٥"(أشاریةقیمة سیمیولوجیة أو  -الداخلیة

والتيالعتبة األولى على حد تعبیر جیرار جینت        

ى ي

والتأویلیمنح القارئ فرصة التخییل   ، فالعنوان القصیر الناتج عن التركیب أو الحذف      ، اإلفصاح

سلطة  "فھواألدبيالعمل قراءةفيفالعنوان لھ حضور فاعل واستراتیجیة دالة   ، يوالتعدد القرائ 

من النص   كما انھ الجزء الدال   ، أدبیاإكراھاالمتلقيالتي تمارس على     اإلعالمیةالنص وواجھتھ   

، الذي یؤشر على معنى ما    

أو یقلل منھا، )٢٦"(غموضھ

أاعتبرنا العنوان في قصیدة  وإذا

، االلتفات النصي حركة الوجود في العنوان كلمات      

الدالليالذي یوسع من انتشارھا     ، عشرة مرة  أربعخالل تكرارھا الذي بلغ     

أخرى ،  ، ، و

 / / ،

، إلى المطلق الذي یعانیھ الشاعر وتعاینھ اللغة      وتنتمي

:والتنامي

وبیوتأرجلكلمات لھا -
كلمات تموت-



: الحركة والموت معا حسب طرح المسند       : ھاإسنادتفارق كلمات ھیئتھ وتتحول من      

رافقتنيالذات إلى←رمت : وجود مفارقإلى←أرجل

جدل الحركة والسكون: االلتفات من خالل كلماتأحداثفيالتكرار فاعلیتھ 

صمتھا وماتتكلمات حضنت-
كلمات-

نصي       فيتتبنى الذات    ات ال ، لفا موقفا مخت –ظل االلتف

بت الروح       إلىمفعوال بھ    لة تث اع ات ف ، ، وقود  إلى تحتاج   ، في ذ

:ظل حركة االلتفاتفيلیمارسا التغییر والتفجر والثورة آنفيإلیھالمسند والمسند 

وامتزجنا بھا ورقدنا
فوقھا

ونھضنا
وعدناوبدأنا

والمدى جامح
لماتك

الثورةھيكلمات 
اجترحنا

، الكتابة/ الذات في شعر الحداثة تتطھر بالكلمات   

"، الترديظل  

تاج إلى داخلنا ونجعلھ جزءا من النفتأخذ، نعید استنساخھاوأخیراأنفسنالنرمز إلى ياألدبالعمل 

.)٢٧"(فالھویة تعید خلق نفسھا–ثروتنا النفسیة الخاصة 

الذيالنصيالمتشظیة القائمة على االلتفات   أوالبنیة المتشعبة   

أ"

إنتاج التيالحقول   ھيبنیتھ الشاملة    أوالنص  

.)٢٨("الحیاة والفكر من جدة وحداثةفيفیھ من الجدة والحداثة قدر ما شعري

:االلتفات عبر التكرار المركب
، ، النصإلى تناميیؤدى االلتفات عبر التكرار المركب    

یلجا إلیھ شاعر في الوقت ، والدالليالتركیبي/ التعبیري: فیحدث انتھاكا للمتوقع على المستویین

لما  ،  فك

الدالليھ



لعالمي ، مطوال من حیث البنیة    اإلبداعي ا

أحادیةقصیدة واحدة قصیدة تسجیلیة اعتمد النص فیھ على بنیة       

ات ، المتداخلة فھیمنت علیھا الحركة والتداخل والتالحم    واألشیاءالمتضادة  

:النصیة قائمة على االنحراف والتجاوز وااللتفات عند تكرار بعض الصیغ مثل

:قلنا لمنتصف النھار، قلنا لبیروت القصیدة كلھا-
بیروت قلعتنا
بیروت دمعتنا

)٢٩(ومفتاح لھذا البحر كنا نقطة التكوین
قصتنا-بیروت -

بیروت غصتنا
)٣٠(جربناك جربناك.اهللاوبیروت اختبار 

ت صورتنابیرو-
)٣١(بیروت سورتنا-
بیروت ال-

ال. .وأسواراالبحر أمامظھري
..!خسر الدنیاأقد 

قد اخسر الكلمات
ال: اآلنأقوللكنى 

ال–الطلقات آخرھي
-األرضما تبقى من ھواء ھي
ما تبقى من نسیج الروح الھي

).٣٢(ال–بیروت 
:بیروت فجرا-

أغنیةح العصفور ففت. لنوافذیطلق البحر الرصاص على ا
)٣٣(مبكرة

بیروت ظھرا-
)٣٤(یستمر الفجر منذا الفجر

بیروت عصرا-
)٣٥(تكثر الحشرات



:بیروت لیال-
ال ظالم اشد من ھذا الظالم

.)٣٦(یضئ قتلى
اوتت    ،  قة تف الساب اطع  ق في والم

لقصیدة وجدلیة بین عناصر تكوین افيتشبعا ذھنیا ومكانیا أحدثمما 

داللة     بنائيمكون   ھيوالوحدة النصیة   "، النص عبر وحدات نصیة معینة     ل ات ا من مكون

في، )٣٧"(

اوبة   لمتن ات ا موض ل تمل  التي ، دوريوتأتى "، ا في تع

.)٣٨"(نبعھافيثم تغور من جدید ، ھصلب

الموسیقى/ اإلیقاعااللتفات عبر 
النص  في یالخلیليیقوم الشاعر فیھ بانتھاك النظام الموسیقى      

ائمة على     ، آخر نظام    إلى النص    في كلھ ویلتفت    ق

في الذي آخر إلى یاق 

الشعوري المتموج و عرج و ت الم

إلى

الحركة وھي تمارس انفالًتا قوًیا ف     

تعرف حضورھا وسط الزخم المتراكم واالنھیارات المتعددة، ھذا الوعي واتساع الرؤیة یتطلبان 

لحلم  أكثر عقا  أكثر، وا حو

فضت ، اإلبداعي موازن للجنون    لخلة    إلى أ أحدثت ، التلقي خ دشا    و في خ

وأدھشناوفاجأناصدمنا الشعر فإذا" ، التلقيفيوھذا ما یحدث نشوة    ، الذائقة

أفق إلى ومعتادة    مألوفةتواقعات   أفقنقلنا من    أي، عنا جمالیات غریبة  إلىألفناھامن جمالیات   

.)٣٩"(وھذا مؤشر على احتمالیة صعوبة ھذا الشعر وصعوبة فھمھ، جدید على الذائقة والقارئ

:فيالقصیدة الحدیثة فتجسدت فيوقد تعددت صور االلتفات الموسیقى 

:االلتفات التفعیلى المقطعى-١
من  أكثر وتنبني 

في أومقطع ھذا المقطع یمثل نصا ذا عنوان مستقل         

استیعابیة المزج المقطعى وظیفة فيیناط بھ   "وتشكل ھذه النصوص نصا كلیا متحركا       ، التفعیلى

النص  ، أخرى إلى يو المسئول عن تنظیم التحول الوزن     فھ، اإلیقاعيلظاھرة التنوع   



إن، في، 

أمثلةومن   .)٤٠"(كلیة بنائیة بفعل النص    فيتنسجم   فإنھاومالمحھا  

قصائد قصیرة أومن ثالثة مقاطع التي تنبنينوعیا قصیدة الشاعر عادل عزت التحول المقطعى

:النص الكلىأومنھا القصیدة العامة وتنبنيتتمازج ، مقطعیة

الشتات المقدس-١
لصحراء    في  ات تبزغ     ، اآلبار في ا ومض ل ا تختفي و

تبعثھاألرواحاالبحار ھنالك ارض تخطف فيتھاجر أسرابكعیون 
ھذا الشتات؟فيأرواح.. األنھارھنالك برحلة 

أناآلن: أثقلتني اللیاليلكن ، أعودفقلت  
ھذا الشتاتفيمن النشوات آمادھناك 

؟األمواتقوافل إلیكتأتىأنتعیش وان تموت بغیر أنالم تحلم سیئا 
.. ... فيلألط.. تعال 

.)٤١(األمواتقوافل إلیكتأتىلن اإلیقاعفياإلیقاعإلىمقدسة فادخلھا 
كشف   التي ٥/٥/٥//) ( في ت

ي

اصل  ) ٥(//وتد مجموع جمعيبمقطع   یبدأالذي، الممتد للحركي تو تجسد  ، )٥(/األسباب ثم ت وت

لصحراء  : المكان، اللیل: عبر الزمان  متناھيالنص الداللیة من خالل تالحق االمتداد الال         أبعاد ا

)الصحراء–ل اللی: ( يفرادعبر التكرار اإلاالتفافتھم-الوقت نفسھفي-اللذین یباشران

نغمة      آخر إلى وفى الحركة الثانیة یلتفت النص       بر  في تختلف   أخرى / ع

:األولىتكونت فیھا الحركة التياألولىعن التفعیلة اإلیقاعیةبنیتھا 

الشرقيالزاھد أشواق-٢
انسابسوف ... یتوارىغسقيولون ، النورفيالمأسورشطحات اللؤلؤ 

مستحیلوصوليلكن آه–یتالشى الكل فیما یتناھى أنإلى
ال ترضى وقد ولى زمان الزاھدیناألھوالإنھا

أشعاره لم  األفالك تأبھلن   اإلخالصفيأمعنكل من   
عشرات التجارةإاللنا مأوىال األنذالمستغربا قالت لھ 

أھواءھایات الحیارى حولت    فاختفت حیث النفوس القزح   
منارة

مغارةفيالنور كالنا فيشطحات اللؤلؤ المسحور 



.)٤٢(لقد ولى زمان الزاھدین. ال ترضىاألھوالإنھا
إیقاعإلىوفى الحركة الثالثة یلتفت النص      

//٥/٥:

وطني-٣
قلبھا یتسلل إلىوتأبىتشبھنيامرأةإلىالقرى لو تحركھ الریح یمضى لیاليفيشذا 

.كرؤیاطیفي
وتأبىبجسميحلم ألفعلى جسمھا 

تغیبنيغیوم البحار احتراقينار وعشق وسنبلة تتغیر تبعا للون : فھاجرت
الغریبة منفىاألراضيوناس ، اختبار طویلفي

نسقت ولكننيبشعر یدمدم متصال بجنون الزنوج       وليدخخالصي أ
إلیھاإلیھارجوعا 

.)٤٣(وتأبىتشتھینيامرأةإلى
تأمل لحركة أنفيبال ( ) ( األولىا

، تطرحھ القصیدةالذييالنفسموازیا للتموج إیقاعیاتموجا أحدثتقد ) فعولن(والثالثة ) فاعالتن

في البعض أرتاھانظریة إمكانیةلیس مجرد  "االلتفات التفعیلى  أنكما  ، لیست عمال مجانیا   فھي

وضرورة  ، وإنما، اإلبداعيوجدت عندھم تطبیقھا ، ضیةطبیعة التفعیلة العرو  

.)٤٤"(النظريمن كونھا فرضت من قبل الفكر أكثرتشكیلیة نبعث من الممارسة 

أوتعتمد على االلتفات من غیر فصل بین نصوصھا بعناوین فرعیة          إیقاعیةوھناك بنیة   

، آخر إلى ، غیر ذلك 

:يب لعبد الحكم العالمالعش: قصیدةفيكما يالتتابعأوالتراكمينمط اختراق ال

ليالماء 
ھذا الخالءفيولك اصطیاد العشب 

قارباعینيستكون 
مجدافینيویدا

ئيمافاضرب خیامك قرب 
ھذه الطلول عفیة
ورسومھا قوالة

شجر التذكر فارع



موائد العشاق ثكلىأو
مائيفاضرب خیامك قرب 

تنیخأنل وادع الرواح
:على قدرأنتال باس 

بھذا البیدأقومكنت 
خیليأطلق
دالئيبادئة النبعأورد
الحيألھلأعودثم 

الماءبصافي
البیدبھذيأقومكنت 
).٤٥(حبیبيھذا العشب لوصل أھیئ
٥//٥///تبدأ

امة إلى تأسیسالتفعیلى وھى تعترك مع عالمھا محاولة     یقاعاإلالذات ھذا    إق

:تعرف طریقھا جیدا وسط التراكمات وانھیارات الواقعالذيالوقت فيعالم خاص بھا 

قارباعینيستكون 
نمجدافیویداى 

مائياضرب خیامك قرب 

لمفاجئ إلىحتى تخرج من الفعل ، العالم/ اآلخرالفاعلة المتالطمة المتحاورة مع      تذكر ا لة ال ، حا

لمجاز   ا ارق  ف إلىوتلتفت ، السردإلىفيوت

، لحظة يف أو، والتالحق

إلى -االلتفات/ فیكون التحول   ، حضورھا أشكالشكل من    إالااللتفات  

تحولة ٥//٥/ م ، -٥///أو٥/٥/فعلن إلىال

تغرق الذات         ندما تس ،في ع

، / التحول

:الخیل

) ( متفاعلن ٥//٥///-متفاعلن٥//٥/٥: /على قدرأنتال باس 

:إلى

).خببال/ المتدارك ( فعل / ٥/فعلن ٥/٥/فاعل // ٥/فاعل ٥//٥/بھذى البید أقومكنت 



واللھجة العامیةاألجنبیةااللتفات عبر اللغات 
لغات    أخرى أدائیةمستویات إلىھذا النمط تلتفت اللغة     في ام ال تخد في مثل اس

/ اللھجة الدارجة    أو-المتن فيوإماالعنوان   فيإما-الشعريالنص  

في

مھما اآلخرتؤكد التوحد مع ، المتغیراألداءوكشف حالة التقارب والتداخل بین وسائل ، نياإلنسا

.بھ واالختالف معھالوعيأو، اختلفت الھوایات

إلى التي فيدنقل أملاستخدم  

في الفصحى إلىثم التفت عنھا Petit Terianor: فرنسیةاللغة ال

فالذات ، ، ): ( 

أنإلىااللتفات عن النص إلىوربما لجا الشاعر  : تمارس حضورھا مع المكان   

.الطبقات المفارقة المختلفة: من یتكلمون ھذه اللغةویرتادھارف بھذه المسمیات تعاألماكنھذه 

لم یذكرنا حتى المكان
كیف ھنا عنده

ھان؟واألمس
....قد دخلنا
!نحونادةئمالم تشر 

!!لم یستضفنا المقعدان
الجلیسان غریبان

!ظالل الشمعدانإالفما بیننا 
،انظري

قھوتنا باردة
ترتعشان-حولھا –انادوی

أصباغھفيوجھك الغارق 
سحب الدخانفيالغارق وجھي
رسما

!)ما ابتسما( 
لوحة خانت الرسام فیھافي

)٤٦(!!لمستان



إلىالعنوان ھو ینحاز    ، یحقق بعدا داللیا عبر جدلیة العنوان والمتن       أناستطاع االلتفات   

آنفي في 

الذي ، اآلخر أنھاتستشعر ذات الشاعر    

عربي  ل لمكان  أنحتى  ، ا )ا Petit

Terianot) ، ، فلم

.باألمنلقد فقدا االبتسامة والشعور ، ویداھما ترتعشان، یستضفھما المقعدان ھو وحبیبتھ

عبر عنوان القصیدة اإلنجلیزیةإلىشاھر خضرة االلتفات   السوريكما یستخدم الشاعر    

 )Metaphysical Summit ( ،

أنفیتطلب من القارئ    ، والعربیة اإلنجلیزیة: تیناللغ

.جدل العنوان النص

إلى

:مستھل القصیدةفيالعربیة 

استذكر. الذروةإنھا
الصعودإبانسفحيما عانیت من 

الصخرینبذنيحمل الصخر وال أنيفكا
تتشبثوأیدىترققدم 

أيورجزفیريصاعدا بین 
.)٤٧(اآلنھا وصلت 

تجا   أصبح الذيیقوم بكسر التوقع عند القارئ       عربينص   فياألجنبیةاستخدام اللغة    من

لنصي، ومشاركا للغة ا عبر ا

، فياألجنبیة

لم  ، أنأوثنایا النص فيحقق جمالیات   األجنبیة

رف القارئ        تجلیا شعوریا بل تقوم بفعل التوقف عن الم        أومشھدا   أوتنقل حالة    ابعة وربما تص ت

.یحفل بجمالیات یعرف ھویتھا وبنیتھاألنھ، النصھعن تلقی

أدوات

، ، والجماليياألیدیولوجن ثقافة الشاعر وتوجھھ     تكشف ع ، وتواصلیة

فعل عالء عبد    تكشف عنھ وتحتویھ التيووسائلھ أدواتھھذا المناخ لھ    ا  في مثلم

من  أحدث ، ئالموت المخب  ةمن نبوء أسفار



أفقیاالجدید لیس خطا   الشعريالنص   أنلتؤكد  ، بنیة النص وبنیة الطلسم   : خاللھ جدال بین بنیتین   

: ینتج داللة نصیة مفتوحةالذيللعب ویفتح مجاال، كافةاألدواتولكنھ یقبل اختبارات ، أحادیا

تحكى مركبتھ عن نور یصاحبھ
أرملةاللیلة 

والشھوة تمتشق غموض الحضرة تتلوى
أتيی

رمح یده!! تمال صورتھ المبتسمة
الریح.. األبوابترسم صیحتھ على 

تتعالى الدق ااات
یكتمل الطقس

ینفتح رتاج الطلسم
شففاطیس سقاطیم احون

م ھاء امینادم جفي
زلزلة.. یبتدئ المیالد

لھا اھھ من شعیر
ولق من سحنة القنبلة

فانتبھوا
.)٤٨(یتدثر بنبوءتھالذيللقادم ذاك 

الذي أنالبد للقارئ    

تساؤل  إلى ویحتكم   إلیھا، واطمئن ألفھاالتياللغویة   س  ، وال

، ، ، مخاض لوالدة جدیدة  

الفصحى عند انتھاء الطلسم بعدما عباه بطقس إلىیعدل النص أنفكان البد   . یتدثر بنبوءتھ  الذي

الم؟
المى؟؟

!المى؟؟ ال

المیالد



لحظة  امة في : ال أواإلق

.رفض محققا دھشة ما مغیرا مسار حركة النص

الھاديخطاب عالء عبد فيلاللتفات   أخرىوھناك تقنیة   

إلى مبنیتھ التكوینیة عن طریق كتابة الكلمات بالحروف الفينفسھ معكوسا    إلى

وإعادتھللعب مع النص  یترك للقارئ فرصة ا    أنفيرغبة من الشاعر    ، الیمن

:ھیئتھا الصحیحة لیكتمل النصإلىوإعادتھاالحروف من الجھة المعكوسة 

ھبتكى ھرسفشكى نم ه ب ت ك ه ر س ف ش ك ى ن م 
ناتسبال تتسردمیك ابالف اصفصال اذا ھخدسین یحال

تجھبالت نسوسال ھملع نیتح
یراكس سوفنالم یھتانیف تفاسمال رفسل فقیو

یراكس مھامو
انایشا بترنخلدنف ھتنینا مط حتفیناال
برشنوت میدقال ریمازمال لكقر حنو

.)٤٩(تال مثالدح قشعال باتك
أخرىثم قام الشاعر بكتابة النص السابق مرة        

جدیدة بین كلمات بعض التشكیالت الكتابیة البصریة عن طریق استخدام خط یربط عالقة إدخال

:جدیددالليإنتاجإلىالنص تؤدى في

لباكيالحین سیدخل ھذا الصفصاف 
نالبستامدرسة 

البھجة.. حتى تعلمھ السوسنة
ویقفل سفر المسافة فینا

تھیم النفوس سكارى
سكارىبوما ھم 

أشیاءنافندخل نرتب .. طمأنینتھیفتح .. اآلن
ونحرق كل المزامیر القدیمة

..ونشرب
.)٥٠(حد الثمالة.. ب العشقكتا

إلىمن البناء فیلتفت من الفصحى  آخرتعبیريمستوى   إلىیلتفت النص    وأحیانا

، القصیدةإلىمعرفیة أواصطیاد حالة شعوریة فيرغبة اإلبداعيأوالوظیفيكیانھا فيالعامیة 



فقاألفيالتلقيوافق  النصيالتناميأفقوتكسر  ، تضفى عمقا وثراء وحركیة   

في النثريالوظیفيأوالبالغيكیانھا   فياللھجة   إلىالتفات النص   

جسد النص وقد كتب علیھ مولود فيالصطیاد المالك حیث وضع مستطیالت  .. .سقف: تصدیقھ

یوم الخمیس حیاتھ طویلة

رجال التلغراف
الذین یبلغون اخبر الوفیات

جال الیینبھدوء مثل ر
علقوا یافطة تقول

مولود یوم الخمیس حیاتھ طویلة
...فیھا صدقوھا بقلوبھمتحدیقھمومن طول 

آخركانوا یحملون شیئا األحوالبطبیعة أنھمإال
.)٥١(یموتوا أنیظھروه أنشكال خلفیا اتفقوا 

نصي وھذا النوع من االلتفات      تماعي ال لمعرفي االج وا

ھذه الحالة تساؤال فيفلكل مقام مقال یمارس النص أخرىمن ناحیة التعبیريوالمستوى الثقافي

.حیا یتحرك كما تتحرك الحیاة بكل معطیاتھابنائیا ووجودیا

.كما یساعد المستطیل الموجود خارج التعبیر على حدود االلتفات عبر القراءة البصریة

اإلبداعيفي

في ویلتقط عبرھا الشاعر حالة ینسى      ، وتكسر استقامتھ ، أخرىجمالیة  

، فيذلك من ترجمة ربما تنجح العامیة   فيلما  

ة 

:األخرىوالفنون التعبیریة األدائیةاألدواتوالتراشق مع كل 

اخفضوا ساللكم قلیال
على مھلدمعيانزف كي

:ولى تساؤال
ماذا تریدون من طائر

للریحھجناحیاھدي
وخبا ریشة

یكتب قصتھ على ھذا النحو؟كي
نھار بدایة لیل ما بینتھیشال



:لألرضوالشمس كلمة ربنا 
كوني مضلمة مرات

ومرة واحدة منورة

أنا سوسن یستكن على نھر خمر

قیغازل أثباجھ بأباری

منقوشة فوق جدرانھا

...خیل جامح

بیت یتدلى من قاع النشیج

وحتى سدة قد قیل لھ الجنة

لیس في النار غیر انطفاء جبیني

السائلینوجمیزة تطرح لذة

كوثر عذب لذة للشاربین

غرفة قایضت جدرانھا بالفضاء

جیش من النمل

خطط الحتالل فمي

كیف أمسك شھقة عاشق

:بإذا غنى لیطرب، فاضطر

نزلت على خده دمعة"

"وجناحاتھ متكیة

كانت شوارع مدفونة

تغسل بفي ضحكتھ، ذبا

جبھتھ الریح

قطار یسیر على شفتیھ،

وأتھدى باألرض"

........"وقال

عبثا كان یستعجل النشوة 

في الدخان المعبأ من لحاء األرض

بعاًدا          لعامیة یطرح أ ا شعر ا ي خصوص عر الش نص  ي ال میة ف لعا فصحى وا ال ن  لتراشق بی ا

جمالیة متنوعة، إذ یلتفت النص القائم على العالقات البالغیة وربما تكون بالغة الموقف ال بالغة 



العالقات اإلسنادیة المألوف  

.متحركة ومتعددةتللتعبیر إذا قلنا إن اإلبداع استجابة للداخل یقوده الوعي الجمالي في اتجاھا

.على الجدل البنائيمتشظى أحیانا وأحیانا متماسك یعتمد

االلتفات لمشھدي عبر االرتداد

–للتعبیر عن رؤیتھا المركبة      –استعانت القصیدة الحدیثة    

–تاألدوات الشعریة التي ألفھا المتلقي، فاستعان     

.والمسرح والسینما والرسم وغیرھا

"وقد لجأ الشاعر إلى ھذا التكنیك   

).٥٢"(القصیدة الحدیثة إلى أن تكون كیانا متفرًدا خاصم من ناحیة أخیرةلیة، ولمیمن ناحیة ثان

ل

ا یعرف بالخطاب المركب الذي یتطلب طریقة جدیدة في فض مغالیقھ والحوار والصراع مكونة م

" االرتداد "نوطریقة التعامل معھ، م   

قطع :"ارتبطت بالسرد حیث تعني    االزمني أو لمشھدي، وھذه التقنیة لم یألفھا الشعر العربي، ألنھ         

التحول في   اأو تأزیم الموقف، ھذ    اإلضاءةمن أجل    كأو إلى المشاھد المتناثرة، وذل    )٥٣"(الماضي

نى وإلقاء        من خالل استدعاء أفق    لمع ا د إضاءة  بقص عرفي آخر  " الزوم "م

م

"

لم  .ممقطوع، یقوقدر ما یضیف وینمي الموقف ال  

س

:اإلصحاح الثانيسفر الخروج" ل دنقل أم"في قصیدة اوتصاعد الحالة، كم

دقت الساعة المتعبة

رفعت أمة الطیبة 



.. عینھا

!"دفعتھ كعوب البنادق في المركبة"

...... ..... ..... ....  ...

.دقت الساعة المتعبة

..نھضت، نسقت مكتبة

.. صفعتھ ید"

أدخلتھ ید اهللا في التجربة

...... ..... ..... ....  ...

قت الساعة المتعبةد

..جلست أمة، رتقت جوربھ

..وخزتھ عیون المحقق"

!"حتى تفجر من جلده الدم واألجوبة

...... ..... ..... ....  ...

.دقت الساعة المتعبة

.54)(دقت الساعة المتعبة

ن

الجدید شاعر مركب على المستوى الشعوري والنفسي والفكري المتأزم رشعریتھ الخاصة، الشاع

"

تالمركب المعقد واست  

.)٥٥("أصبحت نسیجا شعوریا متشابك الخیوطابسیطا وواضحا، وإنم

 :

ارة على  " دقت الساعة المتعبة:" قام بھا طالب جامعة القاھرة یتبدى الحدث من خالل األیقونة    إش

ساعة جامعة القاھرة التي تؤدي التماسك البنائي من خالل التكرار كما أنھا تقوم بدور البطل غیر      

"

" المشھد

ت، فیلتف"رفعت أمھ الطیبة عینھا  :"ترفع عینھا 

م، ث"دفعت:"



ثنائیة االلتفات ر، وتستم"نسقت مكتبھتنھض"سریعا لمشھد الم وھي تنھض وتنسق نكتب ابنھا، 

.فالمستمرة مشحونة بطاقة عالیة من الحزن والتوتر والخو

االلتفات التصاعد الزمني ویلفت القارئ إلى زمن آخر ربما یتقاطع أو یتوازى أو     رالزمني، فیكس 

.یتداخل مع زمن النص

تالزمني من أجل خلق بناء یقوم على االلتفا       

يالعالم، فھ / وجودھا  

:وتداخلھ

ھنا یعیشون( 

حیث یجري

)سوسن السنوات

حرائق تختصر الشرفات

شرفتي 

كل شيء(كیف أوقظ من غفوة الخراب

یتھاوى

یتھاوى

یتھاوى

)كل شيء

تركض الصرخة ھكذا (

)في بطن جیل االنھیارات

شاھد ثمل وفعل مختصر

).٥٦(وضالالت تمأل الھواء

النص یقوم على بنیة ا    

←←(تتداعى، 

ا، ھذ )شاھد ثمل وفعل مختصر    ←الصرخة

النصیة التي یمكن للقارئ مالحظتھا في یسر من 



دتؤدي إلى التماسك واالنسجام، ویعتم    

ا

أة الترابط اللفظي، وینشوالخراب فإن النص الجدید یتحلل من خاصی     

.وإحساسھ باالغتراب والنفي والتشرد
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