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 شكر كتقدير

 

عرفاننا كتقديرنا بقبكلو  يسٌرني أف أتقٌدـ بالٌشكر كالٌتقدير لمٌدكتكر حساـ الٌتميمي

 .اإلشراؼ عمى ىذا البحث كمتابعتو لجميع مراحمو

، سائمة المكلى ر مشتاؽ عباس معف عمى جيكده معيكما أتقٌدـ بجزيؿ الٌشكر لمٌدكتك 

 أف يجعؿ كٌؿ ما قٌدمو لي في ميزاف حسناتو.
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 ممخص 

منيج الكصفٌي كفؽ القصيدة " ًل متناىيات الجدار الٌنارٌم"  يتناكؿ ىذا البحث ظاىرة اًلنزياح في 

في محاكلة  ؛في ىذه القصيدة ة كاإلسنادٌية؛ لتسميط الٌضكء عمى اًلنزياحات الٌتركيبٌية كالٌدًلليٌ الٌتحميميٌ 

جنس  لفت اًلنتباه إلى كما ييدؼ إلى الٌطاقات اإلبداعٌية عند الٌشاعر،ًلكتشاؼ الجمالٌيات الٌدًللٌية ك 

أًل كىك الٌشعر  اؽ عٌباس معف إلى نظرٌية األدب العربي،شعرٌم جديد أضافو الٌشاعر المجٌدد مشت

 التٌفاعمٌي. 

،  البحث في مقٌدمة كثالثة كقد استقاـ فصكؿ يسبقيا تمييد يقؼ عمى كصؼ ظاىرة اًلنزياح أكًلن

ـٌ يتناكؿ الحديث عف األدب الٌرقمٌي التٌفاعمٌي كالٌشعر الٌرقمٌي التٌفاعمٌي، كينتيي بالحديث عف ًل متناىيات  ث

  .الجدار الٌنارٌم كريادة اًلنزياح التٌقنيٌ 

ٌي في قصيدة " ًل متناىيات الجدار أٌما الفصؿ األكؿ فقد جاء تحت عنكاف: )اًلنزياح الٌتركيب

خير، كالمبحث الثٌاني: الفصؿ. كما قٌسـ تٌأما: المبحث األكؿ: التٌقديـ كالالٌنارٌم"(، كقسـ إلى مبحثيف، كى

الفصؿ الثٌاني المكسكـ بػ)اًلنزياح الٌدًللٌي في قصيدة "ًل متناىيات الجدار الٌنارٌم"( إلى ثالثة مباحث، 

  .لٌتشخيص، كالمبحث الثٌاني: الٌتجسيد، كالمبحث الثٌالث: انزياح الٌنعكتكىي: المبحث األكؿ: ا

دار الٌنارٌم"، كانبثؽ "اًلنزياح اإلسنادٌم في قصيدة "ًل متناىيات الج دراسةالفصؿ الثٌالث  تناكؿك 

ـٌ أتبع ، كىما: المبحث األكؿ: اإلسناد اًلسمٌي، كالمبحث الثٌاني: اإلسناافمنو مبحث  خاتمةبد الفعمٌي. ث

 ييا البحث. لٌنتائج اٌلتي تكٌصؿ إلأبانت أىـٌ ا
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 مقّدمة

الحمد هلل رٌب العالميف، كالٌصالة كالٌسالـ عمى أشرؼ الخمؽ كالمرسميف، سٌيدنا محمد كعمى آلو  

 تبع ىداه إلى يكـ الٌديف، كبعد؛ كأصحابو كمف

 قصيدة "ًل متناىيات الجدار الٌنارٌم" بػ)اًلنزياح في الٌشعر التٌفاعميٌ ييدؼ البحث المكسكـ 

ا( إلى الكشؼ عف شكؿ شعرٌم جديد  لمشتاؽ عٌباس معف  أفرزه عصر المعمكمات كالثٌقافة أنمكذجن

يسٌمط  و؟، كما ىي دكافعو كممٌيزاتو؟، كما ىي بنيتو؟، ثـٌ ، أًل كىك الٌشعر التٌفاعمٌي؛ لمعرفة ماىيتالٌرقمٌية

الٌظكاىر األسمكبٌية اٌلتي يمتاز بيا األسمكب الٌشعرٌم عف غيره،  بكصفيا أىـٌ  ،ظاىرة اًلنزياح الٌضكء عمى

تجربتو  اعة المبدع كقدرتو عمى الٌمعب بمغتو؛ ليكٌكف تراكيب كدًلًلت جديدة تصٌكركمف خالليا تظير بر 

نزاح فييا عف كٌؿ ما ىك متعارؼ كمألكؼ، فيكسر أفؽ المتمقي، كيدفعو إلى ي ًلفتةالٌشعرٌية بطريقة 

ختمؼ باختالؼ ىذه المحاكلة معاني ًل حصر ليا، تالكشؼ عف جمالٌيات ىذا األسمكب، فيبني مف خالؿ 

 . متمؽو  عممٌية التٌأكيؿ اٌلتي يقكـ بيا كؿٌ 

مٌي عمى الٌساحة العربٌية، كالٌرغبة في الٌتعرؼ عمى تجربة ىذا الٌشعر، كاف إٌف جٌدة الٌشعر التٌفاع

لمٌشاعر المجٌدد  لجدار الٌنارٌم"كقد كقع اًلختيار عمى قصيدة "ًل متناىيات االٌسبب في اختيار الٌدراسة، 

. أٌما سبب اختيار ظاىرة اًلنزياح  الٌتجارب الٌرائدة في ىذا الميداف ألٌنيا مف أىـٌ  مشتاؽ عباس معف؛

 .ٌكمت حٌيزنا كاسعنا في القصيدةمف بيف الٌظكاىر األخرل، فقد شاألبرز مكضكعنا لمٌدراسة؛ فمككنيا 

يا ، كلكنٌ ىناؾ العديد مف الٌدراسات الٌسابقة اٌلتي تناكلت قصيدة "ًل متناىيات الجدار الٌنارٌم"

كبنيتيا الحركٌية كالبصرٌية  مف حيث شكميا، ،في القصيدة الحديث عف األنساؽ الغير لغكٌية تطٌرقت

 ، كىي: كالسمعٌية
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)رسالة  ،جمالّيات الوسائط في قصيدة "ال متناهيات الجدار الّنارّي" لمشتاق عّباس معن .1

ماجستير(، إعداد: سميحة كنكارة خضير، جامعة الٌشييد حمو لخضر الكادم، الجزائر، 

 ـ.2019ـ_2018

الّرقمّية وهندسة العرض في قصيدة "ال متناهيات الجدار الّناري" لمشتاق عّباس الثّقافة  .2

، إعداد: خكلة فاطمة، )رسالة ماجستير(، جامعة محمد خضير بسكرة، معن

 ـ. 2018ـ_2017

بنية تشكيل الّنّص الّشعرّي الّرقمّي في "ال متناهيات الجدار الّناري" لمشتاق عّباس  .3

(، 15المجٌمة األردنٌية في الٌمغة العربٌية كآدابيا، المجمد ) ألحمد زىير رحاحمة،، معن

 (. 1العدد )

 ( لمشتاق عّباس معنر الخروج األزرق: )ال متناهيات الجدار الّناريّ ف  س    .4

(، القسـ 31، لكصفي عٌباس، مجٌمة كمٌية اآلداب، العدد )(أنموذًجا...قراءة سيميوثقافّية

 ـ. 2019األكؿ، 

ألحمد  العالمّية في قصيدة الّشعر العراقّية )مشتاق عّباس معن أنموذًجا(، الّتجميات .5

 ـ. 2012(، 201عبد حسيف الفرطكسي، مجٌمة األستاذ، العدد )

 لعالء صالح عبيد. االكتشاف بوصفه تفاعاًل في "ال متناهيات الجدار الّناري"،  .6

يدة "ال متناهيات الجدار الّناري" )االنزياح في قص المكسكـ بػ كعميو يككف مكضكع ىذه الٌدراسة

 األكؿ في دراسة ظاىرة اًلنزياح في ىذه القصيدة.  لمشتاق عّباس معن أنموذًجا(
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، ككصؼ ظاىرة اًلنزياح في ؛ لمحديث عف الٌشعر التٌفاعميٌ اعتمد البحث عمى المنيج الكصفيٌ 
في القصيدة، كما استعاف البحث  إطارىا الٌنظرٌم، كالمنيج الٌتحميمٌي؛ مف أجؿ تحميؿ مكاطف اًلنزياح

 بياف الكظيفة الجمالٌية لالنزياح. بالمنيج الجمالٌي؛ ل
ـٌ يتناكؿ بحث إلى ثالثة فصكؿ يسبقيا تمييد يقؼ عمى قٌسـ الكقد  ، ث كصؼ ظاىرة اًلنزياح أكًلن

متناىيات الجدار  ًلالحديث عف األدب الٌرقمٌي التٌفاعمٌي كالٌشعر الٌرقمٌي التٌفاعمٌي، كينتيي بالحديث عف 
 . الٌنارٌم كريادة اًلنزياح التٌقنيٌ 

اًلنزياح الٌتركيبٌي في قصيدة " ًل متناىيات الجدار أٌما الفصؿ األكؿ فقد جاء تحت عنكاف: )
كما قٌسـ الفصؿ. كالمبحث الثٌاني:  خير،التٌقديـ كالتٌأالمبحث األكؿ: كقسـ إلى مبحثيف، كىما: الٌنارٌم"(، 

الفصؿ الثٌاني المكسكـ بػ)اًلنزياح الٌدًللٌي في قصيدة "ًل متناىيات الجدار الٌنارٌم"( إلى ثالثة مباحث، 
 كىي: المبحث األكؿ: الٌتشخيص، كالمبحث الثٌاني: الٌتجسيد، كالمبحث الثٌالث: انزياح الٌنعكت. 

دار الٌنارٌم"، كانبثؽ منو ىيات الجالفصؿ الثٌالث "اًلنزياح اإلسنادٌم في قصيدة "ًل متنا كدرس
ـٌ أتبع ، كىما: المبحث األكؿ: اإلسناد اًلسمٌي، كالمبحث الثٌاني: اإلسناد الفعمٌي. مبحثاف خاتمة أبانت بث

 ، كألحؽ بالٌرسالة ممحؽ يضـٌ قصيدة "ًل متناىيات الجدار الٌنارٌم"أىـٌ الٌنتائج اٌلتي تكٌصؿ إلييا البحث
 مطبكعة.
كاعتمد البحث عمى قصيدة "ًل متناىيات الجدار الٌنارم" كمصدر رئيس لمٌدراسة، كما أفاد مف  

)من الّنّص إلى الّنّص لفاطمة البريكي، ك )مدخل إلى األدب الّتفاعمّي( مصادر كمراجع أخرل، كمنيا:
)األسموب ، ككيسألحمد محمد )االنزياح في الّتراث الّنقدّي والبالغّي( ك لسعيد يقطيف،المترابط( 
إضافة إلى ما كرد مف بحكث كدراسات في الٌدكريات المحٌكمة، كمنيا  لعبد الٌسالـ المسدم، واألسموبّية(

ف  ) بعنكافدراسة لمٌدكتكر كصفي عٌباس  ر الخروج األزرق: )ال متناهيات الجدار الّناري( لمشتاق س 
 .(عباس معن أنموذًجا.. قراءة سيميوثقافّية

 كفي الختاـ أسأؿ اهلل عٌز كجٌؿ الٌتكفيؽ كالٌسداد.
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  تمهيد

 أواًل: االنزياح 

رافؽ مصطمح اًلنزياح طائفة مف المصطمحات األخرل أطمؽ عمييا اسـ: عائمة اًلنزياح، حيث 

، (سبيتزر)، كاًلنحراؼ عند (فاليرم)اختمؼ الباحثكف في تسميتو، فقد عرؼ باًلنزياح أك الٌتجاكز عند 

 ركًلف) ، كالٌشناعة عند(تيرم)، كالمخالفة عند (بايتار)، كاإلطاحة عند (فاراف)ك (كاًلؾ)كاًلختالؿ عند 

، كالٌتحريؼ عند (آراقكف)، كالعصياف عند (تكدكركؼ)عند  ، كخرؽ السنف(ككىاف)، كاًلنتياؾ عند (بارت

 .1(مك)جماعة 

ظاىرة اًلنزياح عمى الٌنقاد الغربييف فحسب، فقد كاف ليا جذكر في تراثنا كلـ تقتصر دراسة 

دت مفاىيـ ىذا المصطمح، حيث أطمؽ عميو: اًلنحراؼ، كالعدكؿ، كالٌتشكيش، كالبعد، فتعدٌ  العربٌي،

ع، كالفارؽ، كالخركج، كالخرؽ، كاًلبتعاد كالٌشذكذ، كالٌتشكيو، كالمجاكزة، كاًلنتياؾ، كالٌنشاز، كاًلٌتسا

 .2كتجاكز بعضيـ ذلؾ كربطكه بالغمكض كالحذؼ كالتٌقديـ كالتٌأخير كاًلستعارة كالمجاز بصكره المتعٌددة

اتٌفقكا عمى أٌنو "خركج الٌتعبير الٌسائد أك كعمى الٌرغـ مف اختالفيـ في تسمية المصطمح، 

"استعماؿ المبدع لٌمغة مفردات . كىك 3المتعارؼ عميو قياسنا في اًلستعماؿ، رؤية كلغة كصياغة كتركيبنا"

كتراكيب كصكرنا استعماًلن يخرج بو عٌما ىك معتاد كمألكؼ بحيث يؤدم ما ينبغي لو أف يٌتصؼ بو مف 

بداع كقٌكة جذب كأسر"  .4تفٌرد كا 

                                                           
1
ٌّةٌنظر:المسدي،عبدالّسالم،  .010-011،األسلوب واألسلوب
2
ٌّة مفاهٌمها وتجلٌّاتهاربابعة،موسىٌنظر:  45-44،، األسلوب
3
ٌّة والّتطبٌقالٌافً،نعٌم، ٌّة فً الّنظر  .99،أطٌاف الوجه الواحد دراسات نقد
4
ًّ وٌس،أحمدمحمد،  .5،االنزٌاح فً الّتراث الّنقدّي والبالغ
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بالحدكد كاألنظمة كالٌدًلًلت الكضعٌية،  يقكـ المبدع بتشكيؿ لغتو حسبما تقتضي حاجتو، غير آبوو 

غتو، فيفٌجر طاقاتيا، كيكٌسع الخاٌص لم استعمالو عبر ممكف إلى ما ىك غير ممكففينتقؿ مٌما ىك 

لٌذكؽ، كما تأٌسس في معرفة تصطدـ مع ما ترٌبى عميو ا مكلَّدةكتراكيب  جديدة دًلًلتيا، كيكٌلد أساليب

يحائٌية تثياإلنسا ر الٌدىشة ف األكلٌية، فتصبح لغتو لغة مثيرة ذات طابع غريب، كذات أبعاد دًللٌية كا 

كالمفاجأة في نفس المتمقي، كتكسر أفؽ تكٌقعو، ما يدفعو إلى الغكص في أعماؽ الٌنٌص؛ بغية الكصكؿ 

 .1إلى الٌدًلًلت المشحكنة كالكامنة كراء أسمكب اًلنزياح

ًل ينحصر في جزء أك اثنيف مف "ك ي، فكاٌفة شمؿ اًلنزياح بمفيكمو الكاسع مستكيات الٌمغةكي

ٌنما لو أف يشمؿ أجزاء كثيفة متنٌكعة كمتعٌددة، فإذا كاف قكاـ الٌنٌص ًل يعدك أف يككف في أجزاء الٌنٌص،  كا 

 .2الٌنياية إًٌل كممات كجمؿ، فإٌف اًلنزياح قادر عمى أف يجي في الكثير مف ىذه الكممات كىذه الجمؿ"

تشاره في الٌنٌص ان درجةكقد جعمو الباحثكف في خمسة نماذج أساسٌية، حيث صٌنؼ اًلنزياح تبعنا ل

مف الٌسياؽ كاًلستعارة، عمى نسبة محدكدة  إلى انزياحات مكضعٌية كشاممة، فاًلنزياحات المكضعٌية تؤٌثر

الٌنٌص بأكممو كالٌتكرار. كما تـٌ تصنيؼ اًلنزياح تبعنا لعالقتو بنظاـ  فيفتؤٌثر أٌما اًلنزياحات الٌشاممة 

يالقكاعد الٌمغكٌية إلى انزياح الٌسمبٌية تتمٌثؿ في تخصيص القاعدة العاٌمة  جابٌية، فاًلنزياحاتات سمبٌية كا 

كقصرىا عمى بعض الحاًلت، كفي ىذه الحالة تنجـ تأثيرات شعرٌية باًلعتداء عمى القكاعد الٌمغكٌية، أٌما 

اًلنزياحات اإليجابٌية فتتمٌثؿ في إضافة قيكد معٌينة إلى ما ىك قائـ بالفعؿ، حيث تنجـ تأثيرات شعرٌية 

 . 3عمى الٌنٌص كما ىك الحاؿ في القافيةبإدخاؿ شركط كقيكد 

                                                           
1
ٌّة مفاهٌمها وتجلٌاتهاٌنظر:ربابعة،موسى،  .85،األسلوب
2
ٌّةوٌس،أحمدمحمد،  عن:الحولً،فٌصلحسان،000،االنزٌاح من منظور الّدراسات األسلوب ًّ الحدٌث.نقالا ،ظاهرة االنزٌاح فً الّنقد العرب

،لعدمتوفرالمرجعالّسابق.97
3
.901،علم األسلوب مبادئه وإجراءاتهفضل،صالح،ٌنظر: 
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المحٌمؿ إلى  كما صٌنؼ اًلنزياح مف كجية الٌنظر اٌلتي تعتمد عمى العالقة بيف القاعدة كالٌنٌص 

انزياحات داخمٌية كخارجٌية، فاًلنزياحات الٌداخمٌية تبدك جمٌية عندما تنفصؿ كحدة لغكٌية ذات انتشار محدكد 

عف القاعدة المسيطرة عمى الٌنٌص في جممتو، أٌما اًلنزياحات الخارجٌية فتبدك عندما يختمؼ أسمكب الٌنٌص 

ا عمى المستكل الٌمغكم فقد قٌسـ اًلنزياح إلى ستة أقساـ، عف القاعدة المكجكدة في الٌمغة المدركسة. أمٌ 

، كيتمٌثؿ اًلنزياح 1كىي: اًلنزياحات الخطٌية، كالٌصكتٌية، كالٌصرفٌية، كالمعجمٌية، كالٌنحكٌية، كالٌدًللٌية

باًلستعارة كالمجاز كالكناية، حيث "تقكـ مباحث البالغة عمى أساس اًلنزياح بمعناه الكاسع،  الٌدًلليٌ 

اًلستعارة كالمجاز كالكناية ما ىي إًٌل أنكاع مف اًلنزياح؛ ألٌنيا جاءت عمى غير المعاني اٌلتي كضعت ف

"  .  2ليا أصالن

ـٌ تقسيـ اًلنزياح تبعنا لتأثيرىا عمى مبدأم اًلختيار كالٌتركيب في الكحدات الٌمغكٌية إلى  كقد ت

ستبدالٌية تخرج عمى قكاعد اًلختيار لمٌرمكز الٌمغكٌية، كمف اًلنزياحات اًلستبدالٌية كالٌتركيبٌية، فاًلنزياحات اًل

األمثمة عميو كضع المفرد مكاف الجمع، أك الٌصفة مكاف المكصكؼ، أك الٌمفظ الغريب بدؿ المألكؼ، أٌما 

ـ قكاعد الٌنظ رج عمىاًلنزياحات الٌتركيبٌية فتٌتصؿ بالٌسمسمة الٌسياقٌية الخطٌية لإلشارات الٌمغكٌية عندما تخ

 .3كالٌتركيب، كيعٌد أسمكب التٌقديـ كالتٌأخير مف أبرز تقنيات اًلنزياح الٌتركيبيٌ 

كييدؼ اًلنزياح الٌتركيبٌي إلى "أف يحٌقؽ لمٌنٌص سمات جديدة تعجز عنيا الٌمغة في حاؿ تمٌسكيا 

نزياح كغيره ىذا اًلمات ىي الٌسمات الٌشعرٌية اٌلتي تتحٌقؽ عف مثؿ بأبعادىا المعيارٌية الٌصارمة، كىذه السٌ 

اٌلتي ًل تكتفي بكصؼ الجمؿ كما ىي في الٌنظر البنيكٌم، كلكٌنيا تبحث عف الٌدًلًلت مف أنكاع اًلنزياح، 

المائزة في الٌنصكص، ذلؾ أف أٌم تغيير في بناء الٌتركيب ًل بد أف يحمؿ معو تغييرنا في المقاصد 

                                                           
1
.900-901وإجراءاته،علم األسلوب مبادئه فضل،صالح،ٌنظر: 

2
ٌّة الّرؤٌة والّتطبٌقأبوالعدوس،ٌوسف،  .099،االسلوب

3
.909-900،علم األسلوب مبادئه وإجراءاتهفضل،صالح،ٌنظر: 
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كٌمما تطٌمع الٌشاعر إلى آفاؽ أرحب تكفؿ لو القدرة عمى  ، "فكٌمما ضاقت قكاعد الٌنحك،1كالٌدًلًلت كالٌرؤل"

كتضمف لو ضركبنا مف اًلستعماًلت غير المألكفة القادرة عمى تجاكز  ،تشكيؿ الٌمغة كتركيض تراكيبيا

حداث التٌأثير كجمب التٌأٌمؿ، فاإلبداع الٌمغكٌم ليس إيجاد كممات لـ تعرفيا  المألكؼ كتحقيؽ المفاجأة كا 

 . 2ٌنو تشكيؿ ليذه الكممات بطريقة فٌذة عبقرٌية"المعاجـ، لك

 األدب الّرقمّي الّتفاعمّي والّشعر الّرقمّي الّتفاعمّي   ثانينا:

الحديثة، برز األدب ائؿ في التٌقنيات الٌتكنكلكجٌية مع ظيكر الحاسكب كاإلنترنت، كمع الٌتطكر الي

 .3الٌرقمٌي التفاعمٌي كمصطمح جديد عمى الٌساحة األدبٌية

كًل يمكف أف  التٌفاعمٌي جنسنا أدبيًّا جديدنا، يجمع بيف األدبٌية كاإللكتركنٌية، الٌرقميٌ  يمٌثؿ األدب

، قكامو التٌفاعؿ كالٌترابط، يستثمر أم مف خالؿ الٌشاشة الٌزرقاء يو إًٌل عبر الكسيط اإللكتركنٌي،يتأٌتى لمتمق

 ٌنٌص المترابط، كيكٌظؼ أشكاؿ الكسائط المتعٌددةإمكانات الٌتكنكلكجيا الحديثة، كيشتغؿ عمى تقنٌية ال

عف مساحة المبدع  ، كًل يككف ىذا األدب تفاعميًّا إًل إذا أعطى المتمقي مساحة تعادؿ أك تزيدالمختمفة

 .4األصمٌي لمٌنٌص 

ـٌ األدب  تعٌد التٌفاعمٌية الٌسمة األبرز كالٌشرط األساسٌي في األدب الٌرقمٌي التٌفاعمٌي، حيث ييت

الٌرقمٌي التٌفاعمٌي "بالعالقة التٌفاعمٌية اٌلتي تنشأ بيف الٌراصد كالٌنٌص عمى مستكل الٌتمقي كالتٌقٌبؿ. كتخضع 

ي: الٌنٌص، كالٌصكت، كالٌصكرة، كالحركة، ىذه العالقة لمجمكعة مف العناصر التٌفاعمٌية األساسٌية ى

كالمتمقي، كالحاسكب، مع الٌتشديد عمى العالقة التٌفاعمٌية الٌداخمٌية )العالقة بيف الٌركابط الٌنصٌية(، كالعالقة 

التٌفاعمٌية الخارجٌية )الجمع بيف المبدع كالمتمقي(. أم: إٌف األدب التٌفاعمٌي ىك اٌلذم يجمع بيف نشاط 
                                                           

1
عن77دراسة فً تحلٌل الخطاب الّشعرّي،، فً األفق األدونٌسً سامحالّرواشدة، الّنقد  ظاهرة االنزٌاح فًالحولً،فٌصلحّسان،.نقالا

ًّ الحدٌث  039،العرب
2
ًّ الحدٌث،الحولً،فٌصلحّسان،  039ظاهرة االنزٌاح فً الّنقد العرب
3
ٌّةمتولً،نعمانعبدالسمٌع،ٌنظر: ًّ الّرواٌة الّرقم ًّ األدب الّتفاعل ًّ الّشعر الّرقم 053،معالم الّنّص اإللٌكترون
4
،، مدخل إلى األدب الّتفاالبرٌكً،فاطمةٌنظر: ًّ .094،الكتابة الّزرقاءزرفاوي،عمر،وٌنظر:.49عل
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فالتٌفاعؿ يحدث بيف المتمقي كالحاسكب مف جية ، كبيف المتمقي . 1الٌسارد كنشاط المتمقي معنا"  الكاتب أك

كالٌنٌص مف جية ثانية، كبيف الٌنٌص المترابط كالكسائط المتعٌددة مف جية ثالثة، كبيف المبدع كالمتمقي مف 

ة، كذلؾ حسب اإلمكانٌيات اٌلتي مع تفاكت درجات التٌفاعؿ في الٌنصكص الٌرقمٌية التٌفاعميٌ . 2جية رابعة

 . 3يتيحيا الٌنٌص لممتمقي

 مف خطٌ  ،كالٌسمعيةمنيا البصرٌية  يؼ الكسائط المتعٌددةتكظٌي عمى يعتمد األدب الٌرقمٌي التٌفاعمك 

، فمـ يعد األدب فقط سمع كًل يقرأ فقطشاىد كيي رل كيي مشيدٌم يي  كلكف كحركة كصكت كصكرة؛ لتشكيؿ نص  

ا مف الفنكف، كممة كصكرة  اليندسٌي اإلستيتٌي الثٌابت، إذ كلـ يعد األدب يحتفظ بشكمو، بؿ أصبح مزيجن

مبنى القصيدة، كأصبحت الكممات كالٌصكر انيار ف الحركة صفة الٌدينامٌية لمٌنٌص، أضفى عنصر

أكيؿ مقتصرنا كلـ يعد التٌ كاأليقكنات كالحركؼ كالجمؿ تتناثر كتتشٌكؿ كتتبعثر كتتحٌرؾ أماـ عيف القارئ، 

 .4عمى الكممات فقط، بؿ أصبح لمحركة معنى كلأللكاف دًللة كلمٌصكر قيمة

كثيقة رقمٌية تتشٌكؿ مف ؼ تقنٌية الٌنٌص المترابط، إٌنو الٌرقمٌي التٌفاعمٌي عمى تكظيكما يعتمد األدب 

الٌمغكٌية كغير تقكـ بربط الٌنصكص ، عقد مف المعمكمات، قابمة ألف يٌتصؿ بعضيا ببعض بكاسطة ركابط

الٌنٌص المترابط إلى تحرير الٌنصكص مف قبضة الخطٌية الٌصارمة اٌلتي تقنية "أٌدل تكظيؼ . كقد 5الٌمغكٌية

لمتشابكة بيف فرضيا عمييا جمكد الكرؽ كثبكت الٌطباعة، لتصبح شبكة مف العالقات المتداخمة كا

ٌتجاه إلى تعٌدد اًلٌتجاىات، كلـ عو األحادٌم اًلمٌما أٌدل بالٌنٌص إلى اًلنتقاؿ مف طاب الننصكص المختمفة،

                                                           
1
ٌّة(،حمداوي،جمٌل ٌّة والّتطبٌق )نحو المقاربة الوسائط ًّ بٌن الّنظر .04، األدب الّرقم
2
.095،الكتابة الّزرقاء،وٌنظر:زرفاوي،عمر،01،من الّنّص إلى الّنّص المترابطٌنظر:ٌقطٌن،سعٌد،
3
ًّ الحدٌثإٌمانٌنظر:ٌونس، .41،، تأثٌر اإلنترنت على أشكال اإلبداع والّتلقً فً األدب العرب
4
.083-089نفسه،  ٌنظر:
5
 031،من الّنّص إلى الّنّص المترابطٌقطٌن،سعٌد،ٌنظر:
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تعد قراء الٌنٌص تسير حسب نمط معٌيف مفركض عميو، بؿ صار باإلمكاف البدء بقراءة الٌنٌص مف كؿ 

 .1نقطة متاحة لذلؾ، كالٌتحرؾ بيف كصالتو باٌتجاىات مختمفة"

فمـ تعد البدايات محٌددة كما في نصكص األدب الكرقٌي، أصبحت البدايات متعٌددة، كالٌنيايات 

، فيتنٌقؿ الكلكج إلى أعماؽ الٌنٌص غير مكٌحدة، إذ يمكف لممتمقي أف يختار نقطة البدء اٌلتي يريد مف خالليا 

  .2، كيختار مساره، كيشٌكؿ نٌصو كيبنيو كيؼ شاءئوبيف أجزا

؛ لتشكيؿ أجناس أدبٌية كاٌفة دب الٌرقمٌي التٌفاعمٌي التٌقنٌيات الٌتكنكلكجٌية الحديثةاستثمر األك  

إلكتركنٌية جديدة تمتاز بصفتيا التٌفاعمٌية، فبرزت الٌركاية الٌرقمٌية التٌفاعمٌية، كالقٌصة الٌرقمٌية التٌفاعمٌية، 

  : إيجازسنقؼ عند مفيكمو ب الٌرقمٌي التٌفاعميٌ مٌشعر ممحض ل البحث كما داـكالٌشعر الٌرقمٌي التٌفاعمٌي، 

مصطمح أدبٌي تكنكلكجٌي أطمؽ عمى " ذلؾ الٌنمط مف الكتابة الٌشعرٌية اٌلذم ًل يتجٌمى إًٌل في إٌنو 

الكسيط اإللكتركنٌي، معتمدنا عمى التٌقنيات اٌلتي تتيحيا الٌتكنكلكجيا الحديثة، كمستفيدنا مف الكسائط 

تنٌكع في أسمكب عرضيا، كطريقة اإللكتركنٌية المتعٌددة في ابتكار أنكاع مختمفة مف الٌنصكص الٌشعرٌية، ت

تقديميا لممتمقي/ المستخدـ، اٌلذم ًل يستطيع أف يجدىا إًٌل مف خالؿ الٌشاشة الٌزرقاء، كأف يتعامؿ معيا 

 .3إلكتركنيًّا، كأف يتفاعؿ معيا، كيككف عنصرنا مشاركنا فييا" 

ـٌ الٌتعامؿ مع القصيدة الٌرقمٌية التٌفاعمٌية تعامالن إلكتركنيًّا، راءتيا إًٌل مف إذ ًل يمكف إيجادىا كق كيت

قراءتيا كرقيًّا؛ فالكممة لـ تعد المكٌكف الكحيد لمقصيدة الٌرقمٌية التٌفاعمٌية، إٌنيا  تتعٌذرحيث  خالؿ الحاسكب،

" نٌص شعرٌم يصدر عف تفاعؿ مككنات متعٌددة، منيا الٌشعرٌم كالكممة كمكسيقا إيقاعيا، كمنيا التٌقنٌي 

كمنيا الٌدرامٌي كالحركة،  المٌتصؿ بعمـ الحاسكب كالٌركابط الٌتشعبٌية، كمنيا اإللكتركنٌي كفضاء الٌشاشة،

                                                           
1

ًّ الحدٌثٌونس،إٌمان،  .083،تأثٌر اإلنترنت على أشكال اإلبداع والّتلقً فً األدب العرب
2
ًّ برٌكً،فاطمة،ٌنظر:ال  59-50،مدخل إلى األدب الّتفاعل
3
 77،نفسه
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كمنيا المكسيقٌي كالٌصكت، كمنيا الٌتشكيمٌي كالٌصكر )الٌمكحات كالٌرسمات( كالٌمكف في الخطكط كعناصر 

الٌتشكيؿ الحٌرة، كذلؾ التٌفاعؿ اٌلذم يفيد بشكؿ جكىرٌم أحدث ابتكارات الٌتكنكلكجيا الحديثة ىك الفاعؿ في 

جيء فيو مستعصية عمى القراءة الكرقٌية، كمتعٌذرنا عمى المتمقي أف يقرأىا صياغة القصيدة التٌفاعمٌية، بما ت

 .   1بمعزؿ عف شاشة الحاسكب كمككناتيا الٌسبعة الٌسابؽ ذكرىا"

كلـ تقتصر أشكاؿ التٌفاعؿ في القصيدة الٌرقمٌية التٌفاعمٌية عمى تفاعؿ مككناتيا )الكممة، كالٌصكرة، 

ٌركابط الٌتشعبٌية( فقط، بؿ أتاحت لممتمقي صكرنا كأشكاًلن متعٌددة لمتٌفاعؿ مع كالٌصكت، كالٌمكف، كالحركة، كال

نصكصيا، " كاإلبحار في متف الٌنٌص كالتٌنٌقؿ بيف كصالتو كقراءتو بشكؿ غير خطٌي، كالٌتدخؿ في بنائو 

ساىمة في كتابتو كاٌتجاه مساراتو، كاًلستمتاع بمشاىدتو أثناء تشٌكمو كاًلستماع إليو، ككذلؾ المشاركة كالم

كصياغتو، كأخيرنا إمكانٌية الٌتعميؽ كالٌتعقيب كاإلدًلء برأييـ حكؿ الٌنٌص كحكؿ تفاعالت متمقيف آخريف 

 .   2معو"

مشاركنا في بمعنى أضحى فمـ يعد الٌنٌص ممكنا لمبدعو، إذ أصبح المبدع متمقينا، كالمتمقي مبدعنا، 

في بناء  فاعمة ميٌمة كظيفةأصبح لممتمقي ف كالٌتعديؿ فيو،  لحٌؽ اإلضافة بناء الٌنٌص كصياغتو، مالكنا

 . 3الٌنٌص بعد أف أىمؿ لسنكات طكيمة

 ال متناهيات الجدار الّنارّي وريادة االنزياح الّتقنيّ ثالثًا: 

عمى قدر العمؽ المعرفٌي كالثٌقافٌي لممبدع، يمكف أف يقاس عمقو اإلبداعٌي في اإلنتاج األدبٌي؛ 

ا أمامو في اختيار المسمؾ المناسب إلمكانألٌف الٌطريؽ   اتو األدبٌية، كمناطؽ الفراغ اٌلتيسيككف كاضحن

 يمكف أف يسٌدىا نتاجو. 

                                                           
1
9القصٌدة التفاعلٌة فً الشعرٌة العربٌة تنظٌر وإجراء،غركان،رحمن،
2
ًّ الحدٌثٌونس،إٌمان، .991،تأثٌر اإلنترنت على أشكال اإلبداع والّتلقً فً األدب العرب
3
ًّ مدخل إلى األدب ٌنظر:البرٌكً،فاطمة، 50،الّتفاعل
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حٌدد الكعي الٌنقدٌم ، إذ اعر المجٌدد مشتاؽ عباس معفكيمكف مالحظة ىذا الٌنسؽ في نتاج الشٌ 

ا يككف دليالن عمى قٌكة ميارتو اإلبداعٌية كالثٌقافٌي اٌلذم يمتمكو قدرتو عمى استعماؿ الٌمغة استعماًلن فنيًّ 

ٌلتي كضعيا المتجٌسدة في شاعريتو القادرة عمى خمؽ استجابة ليا بالغ األثر في متمقي نصكصو الٌشعرٌية ا

بكعاء يحتضف لغتو الٌشعرٌية؛ لتتجسد شكالن كمضمكننا في بناء الٌنٌص، في  في مدلكؿ تصكيرٌم أشبو

كماتٌي الٌنمط األدائٌي في الٌشعر الحداثٌي اٌلذم يضع اًلستيعاب التٌقنٌي كالمعممحاكلة مف الٌشاعر لتجريب 

معيارنا أساسيًّا لتجربتو
1. 

ف تقييـ الٌنقاد كالباحثيف لتجربة الٌشاعر ماثالن لكصفو بالفريد كاكبناءن عمى ىذا الٌتشخيص  

ا، ثكير طريقنا كالتٌ باعتماد التٌ غيير ًل يككف إًٌل ة التٌ سجف المحاكاة إلى حريٌ "فػ   كالمتمٌكف، قكيض منيجن

ا عنيا، أم إٌنو ينتصر لمخمؽ كالتٌ قكيض قائـ في أصمو عمى نقض مركزيٌ فالتٌ  حالؿ أخرل عكضن جديد ة كا 

كمف ثـ اإلبداع، بمعنى أٌنؾ )إذا أردت أف تككف مبدعنا فعميؾ أكًلن أف تككف تقكيضينا( ىذه ىي القاعدة 

خذىا منطمقنا لو في مشكاره المعرفٌي، فبدأ بتقكيض كتكر مشتاؽ عباس معف ليتٌ اعر الدٌ تي رصدىا الشٌ الٌ 

ة المستندة إلى خمفية معرفية تي اجتباىا مف تراثو ليعيد بناءىا تبعنا لكجيتو الخاصٌ ة الٌ المركزيات المعرفيٌ 

أف يككف  قكيض مف أبرز سمات نتاجاتو المعرفية؛ ألٌنو أرادتؤىمو لخكض تمؾ الممارسة، فأضحى التٌ 

ا فحسب  .2"مبدعنا ًل منتجن

منضبط، كحيف ييقاؿ إنَّو منضبط، فيك  جاه تجديدمٌ باتٌ " ؽ عباس معفسمت تجربة مشتااتٌ كقد 

الذم ييدرؾ مقدار  تو محاطةه بيالة مف الكعي الشعرمٌ ليس منفمتنا مف ربقة التجنيس، كمعنى ذلؾ أفَّ تجرب

، فيي تجربة ميعاصرة ذات انطالقة تأصميَّة، عر العربيٌ ما يمكف أف ييحدثو مف تغيير في منظكمة الشٌ 

                                                           
1
،مجلّةاألستاذ،العدد(ًجاذالتجلٌات العالمٌة فً قصٌدة الشعر العراقٌة )شعر مشتاق عباس معن أنمو،أحمدعبدحسٌن،الفرطوسًٌنظر: 

.001م،9109(،910)
2
ٌّة المنهج واإلجراء مقاربة فً لسانٌات الخطاب الّشعريّ العبكً،آالء، .08،الّتقوٌض
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، ، فيي بذلؾ تجمع بيف األصالة كالتٌ عر العربيٌ باعثيا األكؿ ىك تراث الشٌ  جديد في إطار شعرم  حداثي 

 1" الشعرم   ٌص ض عف قراءة مدلكًلت العالمة داخؿ النٌ ذم يتمخٌ ركيزتو األساسيَّة اإليحاء الٌ 

ة جديدة كخصائص لـ تكف متاحة مف قبؿ معايير جماليٌ  قميٌ قٌدـ األدب الرٌ " كبناءن عمى ما سبؽ 

تي تؤدم بدكرىا إلى تعٌدد ، كتعٌدد الركابط الٌ أليؼ الجماعيٌ ة تعٌدد المبدع، كالتٌ ، كخاصيٌ الكرقيٌ  ٌص في النٌ 

 عر العربيٌ كركاية كقصيدة، كىذه األخيرة قد أمٌدت الشٌ  ةد األجناس، مف قصٌ صكص، باإلضافة إلى تعدٌ النٌ 

كفيسكر مشتاؽ عباس معف حيث كانت لو ريادة ؿ إبداع مؤلفيا كاندؿ العرب البر برؤية جديدة مف خال

ة لسيرة ة مف خالؿ إنجازه األكؿ لمجمكعتو الشعرية "تباريح رقميٌ فاعميٌ ة التٌ قميٌ اإلصدار في القصيدة الرٌ 

ػ " ًل ة ثانية كسمت بمف ثـ يعكد مف جديد بإصدار مجمكعة شعريٌ  ،ـ2007ة بعضيا أزرؽ" سن

 . 2ت"مدة عشر سنكافييا العمؿ ل تي استمرٌ الٌ متناىيات الجدار النارم" 

اعر لـ يستقر عمى ما ساد قبمو، بؿ كاف يحاكؿ دكمنا أف يضيؼ عميو جديدنا، كمف لذلؾ نجد الشٌ 

تي تحيط بو، كفيما سيأتي سنتعرض لثالثة أمكر تتعمؽ قنية الٌ التٌ  ة، كاًلشتغاًلتفاعميٌ ذلؾ مفيـك التٌ 

، كقبؿ ذلؾ يمكنني أف أضع تعريفنا مبٌسطنا لػ ، ، عمى عجالة بما ينسجـ كحجـ الرسالةقنيباًلنزياح التٌ 

 . )اًلنزياح التقني( كىك كسر النمط السائد في حركة األشياء كحضكرىا في التصميـ التقني

 قنيفاعل باالكتشاف واالنزياح التّ أواًل : التّ 

ة قبؿ األخيرة )ًل متناىيات الجدار فاعميٌ اعر مشتاؽ عباس معف مف خالؿ قصيدتو التٌ أضاؼ الشٌ 

 : ٌص ة قبؿ ىذا النٌ فاعميٌ ، فكانت التٌ (Interactiveة فاعميٌ )التٌ ارم( مفيكمنا جديدنا لمفاىيـ النٌ 

 .ةالمشاركة الفعميٌ  -

                                                           
1
(،910مجلّةاألستاذ،العدد)التجلٌات العالمٌة فً قصٌدة الشعر العراقٌة )شعر مشتاق عباس معن أنموذًجا(،،عبدحسٌنالفرطوسً،أحمد 

.6،شتاق عباس معن فً العمود الومضة(مهوى التفاحة )مقاربة مشروع م،عباسرشٌد،وٌنظر:الدده.013  ،م9109
2
.93،جمالٌات الوسائط فً قصٌدة ال متناهٌات الجدار الناري لمشتاق عباس معن،وارةوخضٌر،ن،خضٌر،سمٌحة 
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 .ةالمشاركة المجازيٌ  -

ا أمٌ  يقكـ بو المتمقي  سمكؾ إبداعيٌ  (، كىكثالثنا أًل كىك )اًلكتشاؼا الشاعر فأضاؼ ىنا مفيكمن

دنا عف بكصفو جنسنا أدبينا متفرٌ  –التفاعمي ماىيتو  ٌص إذ يكتسب النٌ "كدًلًلتو؛  ٌص ليستكشؼ مقاصد النٌ 

أف  ٌص يرتجي مف كرائو منتج النٌ التفاعؿ( بكصفيا مبدأ عامًّا مف المشاركة ) –ة األخر األجناس األدبيٌ 

ؿ بالمتمقي فيتحكٌ  في خط أفقيٌ  ؿ بمراعاتو في العمؿ األدبي مثمث إبداعي يصدر عف المنتج ليمرٌ يتشكٌ 

 ٌص ة النٌ ع تزداد الفاصمة بيف أجزائو استنادنا إلى مستكل قابميٌ متقطٌ  بخطٌ  جاه العمكدمٌ مف خاللو إلى اًلتٌ 

ليمتقي بقصد المنتج في  حاده مع المنتج في العمؽ الثقافيٌ ة كمدل اتٌ دبيٌ عمى المشاركة ككفاءة المتمقي األ

 1ث"رأس المثم

َـّ فالمشاركة تمٌثؿ عالمة فارقة في النٌ   فاعميٌ دىا رائد األدب التٌ ، كقد حدٌ فاعميٌ التٌ  ٌص كمف ث

، 2ةالمجازيٌ  ة كالمشاركةكة الحقيقيٌ اس معف في ضربيف اثنيف: ىما المشار كتكر مشتاؽ عبٌ اعر الدٌ الشٌ 

 ،دة كأشكاؿ مختمفةيركرة في تغاير المنتج كلك بمستكيات متعدٌ ربيف يبذراف مالمح الصٌ الضٌ " مشيرنا إلى أفٌ 

 –كالحاؿ كذلؾ  –بات كيذٌكب أبعاد العالـ المعتادة، فال تجد ا مف نسؽ الثٌ رب األكؿ يفمت تمامن فالضٌ 

اني فينفعؿ حضكره بمديات رب الثٌ ا الضٌ أصؿ. أمٌ  عة عف كًلدة متفرٌ ا بالفعؿ، بؿ أشكاًلن  كاحدن شكالن 

خكؿ كمنافذ اإلبحار بيف في تشريؾ المتمقي بكساطة خيارات الدٌ  ٌص ة النٌ ا إلمكانيٌ متفاكتة مع التمقي، تبعن 

ة البناء، كغيرىا مف مسامات تنٌسـ العالمة ص المتفٌرع، كمخاتالت التشكيؿ كظكاىره، كطبقيٌ نكافذ النٌ 

عادة التخميؽ ة المتمقي في تحكيؿ صفتو عف طريؽ كالمعيار المائز بيف الضربيف ىك إمكانيٌ  …كا 

                                                           
1
 ."االكتشاف بوصفه تفاعاًل قراءة فً " ال متناهٌات الجدار الّناريّ عبٌد،عالءصالح، 

http://cois.uokerbala.edu.iq/wp/blog/2020/06/13/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B4%D8%
A7%D9%81-%D8%A8%D9%88%D8%B5%D9%81%D9%87-

%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%8B%D8%A7-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-
%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D9%86/

2
.95،ما ال ٌؤدٌه الحرف، نحو مشروع تفاعلً عربً لألدبشتاقعباس،،ممعن 
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عادة تكليفيا، أك الكقكؼ عمى عتبات المرقكف، فالنٌ   قميٌ الرٌ  فاعميٌ التٌ  ٌص المشاركة الحقيقية بالبرمجة كا 

 .1"متكافر عمى الضربيف

دٌ   بأربعة أنماط ىي:  قميٌ الرٌ  ميٌ فاعالتٌ  ٌص في النٌ  –حقيقية كمجازية  –دت أنماط المشاركة كقد حي

نا نستطيع أف نزيد عمى ىذه األنماط األربع نمطنا خامسنا كلعمٌ "، 2شكيؿ كالكتابة أكيؿ كاإلبحار كالتٌ التٌ 

"ًل متناىيات الجدار  ـ بػكتكر مشتاؽ عباس معف المكسك اعر الدٌ اني لمشٌ الثٌ  فاعميٌ تاج التٌ نستشفو في النٌ 

طيا ساعة اظر في ىذه القصيدة نفسو أماـ بكابة سكداء تتكسٌ إذ يجد النٌ  ؛ كيتمثؿ في الكشؼ؛الٌنارم"

بخالؼ القصيدة  –بأرقاـ ًلتينية مؤطرة بإطار يدكر عكس اًلتجاه المعيكد لعقارب الساعة، كىي تخمك 

ـٌ فإنو ممـز بأف يجرب الضغط عمى أجزاء الصٌ مف التٌ  -األكلى اىرة كرة الظٌ كجييات كمف العنكاف؛ كمف ث

ة اعر ىنا يضع المتمقي أماـ أرضيٌ امو لييرضي فضكلو األدبي، كليكتشؼ محتكل ىذه القصيدة، كالشٌ أم

ة في ذىف ؿ ىذه األرضيٌ تتشكٌ  –اعة فضالن عمى أرضيتو المنظكرة المتمثمة بالسٌ  – فاعميٌ التٌ  ٌص أخرل لمنٌ 

ا افتراضينا ذىنينا يكازم النٌ  عمى شاشة الحاسكب، مفتاح  رجيٌ الخا اًلفتراضيٌ  ٌص المتمقي لتخمؽ فيو نصًّ

 ٌص ىف يتمثؿ في اًلكتشاؼ؛ إذ عميو أف يكتشؼ نقاط الكلكج في النٌ ص المتصكرف في الذٌ ىذا النٌ 

المعطيات  ىف عمى استدعاء كؿٌ ا ينبني في الذٌ ب منو جيدنا ذىنيًّ كىك ما يتطمٌ  الحاسكبيٌ  فاعميٌ التٌ 

 –مف تكٌقع نقطة الكلكج كصكًلن إلى اكتشافيا، فالشاعر يضمف ف ة لديو ليتمكٌ ة كالجماليٌ قافيٌ ة كالثٌ المنطقيٌ 

َـّ  و ة مف المرجعيات المعتمدة في إنتاج نصٌ عمى المتمقي فيجعؿ منو مرجعيٌ  فاعميٌ و التٌ ىيمنة لنصٌ  –مف ث

بكة أك في خكادـ الشٌ  خصيٌ كفت كير( في جياز الحاسكب الشٌ ة )السٌ كيٌ مثمو مثؿ القطع الذٌ  فاعميٌ التٌ 

 .3"ةكتيٌ العنكب

                                                           
1
.96-95،لألدب عربً تفاعلً مشروع نحو الحرف، ٌؤدٌه ال ماعباس،مشتاقمعن، 

2
ة قراءة فً ما بعد الّتأوٌلٌنظر:رسن،فاطمةكرٌم،  ٌّ .41،المشاركة الّتفاعل

3
،تفاعاًل قراءة فً " ال متناهٌات الجدار الّنارّي"االكتشاف بوصفه عبٌد،عالءصالح، 

http://cois.uokerbala.edu.iq/wp/blog/2020/06/13/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B4%D8%
A7%D9%81-%D8%A8%D9%88%D8%B5%D9%81%D9%87-
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فؽ د مف تعاقب الدٌ فاعمي، كتأكٌ و التٌ اعر ىذه المعية بيف المتمقي كنصٌ كبعد أف ضمف الشٌ " 

مقي؛ شرع ببٌث البكح إليو عمى مستكياتو و أضحى مستعدنا لمتٌ بينيما، كاستثبت إثارتو، كأنٌ  المعمكميٌ 

المتمقي بسعيو إلى الكشؼ عف اعر يستجمي تفاعؿ ة، كصار الشٌ صيٌ ة، كالنٌ ة، كالسمعيٌ المتنكعة البصريٌ 

فاعمي مف لدف المتمقي اعر عمى ىذا الكىج التٌ . كألجؿ أف يحافظ الشٌ فاعميٌ التٌ  ٌص نقاط الكلكج في النٌ 

فاء نقاط الكلكج(؛ فنراه ؿ مف تعانؽ تقنيتيف ىما: تنكيع نقاط الكلكج، كالتعمية )=إخاعتمد تكتيكنا يتشكٌ 

يـ بنحك أك بآخر في جعميا خفية عمى المتمقي ة يجعؿ الكممة، كىذا يرٌ مكلكج، كمة نقطة لقكنة مرٌ ييجعؿ األ

سكاء أعمى مستكل تشخيصيا أـ عمى مستكل استكناه ما تيحيؿ إليو. فما أف يضع المتمقي المؤشرى عمى 

محكر عقارب الساعة حتى ينبثؽ مف جانبييا عنكاف القصيدة كاسـ الشاعر؛ فيككف قد اكتشفت اسـ 

ة ىذا العنكاف كحاكميتو عمى ما سيرد فييا مف معاف، كأف د في نفسو مركزيٌ اعرىا، كيتأكٌ القصيدة كاسـ ش

الف يمثٌ  –عمى السكاء  –المنتج كالمتمقي  ة كأفٌ كاصميٌ ة التٌ مركز في العمميٌ ىك نقطة التٌ  فاعميٌ التٌ  ٌص النٌ 

ـٌ فإف الكشؼ يحقٌ ٌص ىامشنا عمى ىذا النٌ   –ـ فضالن عمى ما تقدٌ  –ؽ ، فيسيماف في بنائو كاكتمالو. كمف ث

 1"المقٌدـ فاعميٌ التٌ  ٌص ة لدل المتمقي تجعمو بمستكل النٌ كفاءة قرائيٌ 

ا تقكعمى أساس كٌؿ ما سبؽ؛ يمكف   اعر المجٌدد مشتاؽ ا قٌدمو الشٌ نيًّ اعتبار ىذه اإلضافة انزياحن

 .2(بذلؾ أف يمٌقب بػ )كاندؿ العرب عباس معف ليستحؽٌ 

 

 
                                                                                                                                                                                     

%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%8B%D8%A7-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-
%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D9%86/

1
.االكتشاف بوصفه تفاعاًل قراءة فً " ال متناهٌات الجدار الّنارّي"عبٌد،عالءصالح، 

http://cois.uokerbala.edu.iq/wp/blog/2020/06/13/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B4%D8%
A7%D9%81-%D8%A8%D9%88%D8%B5%D9%81%D9%87-

%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%8B%D8%A7-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-
%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D9%86/

2
ة، -الحداثة الّتكنومحمد،عالءجبر،ٌنظر:  ٌّ .09ثقاف
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 اعة والحركة المقموبةثانًيا : عقارب السّ 

ؿ عمى المستكل المجازم جاه اليميف ، كىك مسار يمثٌ اعة تسير باتٌ عقارب السٌ  مف المعتاد أفٌ 

ذا أردنا أف نعٌبر عف الحديث عف الماضي فإنٌ سير الزٌ   اعة(، ككأفٌ نا نقكؿ )رجع عقارب السٌ مف ، كا 

ة حينما جعؿ عقارب ساعتو اإلبداعيٌ  ائع ليضعو في مقاصدهاعر أراد أف يستثمر ىذا المقصد الشٌ الشٌ 

 .تسير عكس عقاربيا في الكاقع

 

ارم مف المكقع الخاص لمشتاؽ عباس عند تفعيؿ إذ يمج الميبحر/ المتمقي لالمتناىيات الجدار النٌ "

، ليجد نفسو  http://dr-mushtaq.iq/My-poetry-works/Interactive-digital :ابط التاليالرٌ 
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 خمس دقائؽ، كتبدأ اعة الثانية عشرة إًلٌ كىي صكرة لساعة تشير عقاربيا إلى السٌ أماـ عتبة العمؿ، 

جاه عكس اتٌ  –ذم يدكر مف اليميف إلى اليسار كاني في الساعة الٌ ة مف عقرب الثٌ ثكيريٌ ة التٌ البراعة الرقميٌ 

ة ة لمياًلت الككنيٌ اعة كأرقاميا كعقاربيا ىالة دائرية تكحي بطريقة مجازيٌ اعة، كنجد حكؿ السٌ عقارب السٌ 

حيح صٌ الجاه يا تعكد لمدكراف باًلتٌ اعة، لكنٌ ؾ ىي األخرل عكس عقارب السٌ تي تحيط بكجكدنا، كتتحرٌ الٌ 

تي تبدأ ة الٌ اعة فيي األرقاـ الركمانيٌ تي تشير إلى كقت السٌ ا األرقاـ الٌ ر الفأرة نحكىا، أمٌ حاؿ تحريؾ مؤشٌ 

 . 1"انية عشرةالثٌ اعة اعة الكاحدة كتنتيي عند السٌ مف السٌ 

اعة كاليالة المحيطة بيا المساحة المتكسطة مف شاشة العرض األكلى، صكرة السٌ  تحتؿٌ "ك

اعة كمككناتيا عمى نحك يعطي ىبي لمسٌ كف الذٌ حد مع المٌ ذم يتٌ كف األسكد الٌ ة تظير بالمٌ ة المتبقيٌ كالخمفيٌ 

ؿ كاني، كيتدخٌ ة لعقرب الثٌ في الحركة العكسيٌ  رميز المشحكفمف، كيتماشى مع التٌ ا بقسكة الزٌ المتمقي إحساسن 

؛ لييٍحكـ اإلحساس ة ذات كقع تأمميٌ ؿ في ىذا المدخؿ بمقطكعة مكسيقيٌ كالمتمثٌ  العنصر الصكتيٌ 

ا تي يعاينيا في العتبة. تغيب الكممة غيابن بالمضمكف، كيدفع المتمقي لبناء أفؽ تكقع يكافؽ المعطيات الٌ 

ذم يقدـ عمى اإلبحار فيو، ة العمؿ الٌ ا عف تحديد ىكيٌ ا يجعؿ المتمقي عاجزن ممٌ  ة،ا عف العتبة الرقميٌ مطمقن 

ؿ رابط العمؿ دكف أف يعمـ محتكاه، كمثؿ ىذا المبحر مكجكد في الفضاء ذم يفعٌ ىذا ييـ الميبحر الٌ  كلعؿٌ 

ت المرافؽ ك السبيراني كقد يحتاج إلى المساعدة خشية أف ينسحب مف المغامرة قبؿ البدء فييا، أما الصٌ 

 .2"كت عف الجياز كامال أف يقكـ بإيقاؼ الصٌ ة فال يممؾ المتمقي خيارا فيو إًلٌ لمعتبة الرقميٌ 

ة( كابط التشعيبيٌ ة، كالرٌ كميٌ ة، كالشٌ ة، كالحركيٌ كنيٌ ة، كالمٌ ة )الصكتيٌ تتعاضد مككنات العتبة الرقميٌ "ك 

ا بيف الحاضر كالماضي في حركة كتبني جسكرن ا بقسكة الزمف، ككطأة الكجكد، لتثير لدل المتمقي إحساسن 

ة القياـ مقامو عمى مف كحضكره قد ًل تستطيع الممفكظات المغكيٌ ة متعاكسة، كىذا اإلحساس بكقع الزٌ دكرانيٌ 

                                                           
1
ًّ فً "ال متناهٌات الجدار الّنارّي" لمشتاق عّباس معن،رحاحلة،أحمدزهٌر،  ٌّةفًاللّغةبنٌة تشكٌل الّنّص الّشعرّي الّرقم المجلّةاألردن

ٌّةوآدابها،المجدل) 064-060م،9109(،0(،العدد)05العرب
2
 نفسها.، والصفحة نفسه 



18 
 

ة مكتنزة ىناؾ ركابط تشعيبيٌ  أفٌ  بكعيو اإللكتركنيٌ  قميٌ ة. كيدرؾ المتمقي الرٌ نحك ما ظير في العتبة الرقميٌ 

اشة ًل تكشؼ عف ر لمعثكر عمييا، ما دامت الشٌ عميو تحريؾ المؤشٌ  تي تظير أمامو، كأفٌ اشة الٌ في الشٌ 

نشيط ا بانتظار التٌ ا تشعيبيًّ ( رابطن 12ركابطيا أك تميزىا في مساحة المشاىدة، ليجد بعدىا نفسو أماـ )

 1 ."ؿ مداخؿ العمؿ اإلبداعيٌ اعة، كىي تمثٌ ع عمى أرقاـ السٌ تتكزٌ 

ا تقنينا؛ بحكـ مغايرتو لسيرهء التٌ لذا فإف ىذا البنا في الكاقع ليقٌدـ مقصدنا  قني يعٌد بحٌؽ انزياحن

 .ا بٌيناه في السابؽ مف حديثا ميمًّ إبداعيًّ 

 قّدم إلى الخمفثالثًا : حنظمة والتّ 

ذفي الكاقع يككف باتٌ  بيعيٌ ير الطٌ إٌف السٌ  أردنا أف نعٌبر عف شخص يتراجع في  اجاه األماـ، كا 

عي غير المكفؽ عبير عف السٌ نا نصفو بأف تقٌدـ إلى الخمؼ؛ تجٌكزنا في التٌ مف تقٌدمو فإنٌ  غـمسيره عمى الرٌ 

اعر المجٌدد مشتاؽ عباس أك غير المحٌدد بيدؼ، كىذا ما لمسناه في حركة )حنظمة ( التي استقدميا الشٌ 

 .عرمالمشيد الشٌ  معف مف مجاؿ الكاريكاتكرم إلى

                                                           
1
ًّ فً "ال متناهٌات الجدار الّنارّي" لمشتاق عّباس معنرحاحلة،أحمدزهٌر،  ٌّةفًاللّغةبنٌة تشكٌل الّنّص الّشعرّي الّرقم ،المجلّةاألردن

ٌّةوآدابها،المجدل) .064-060م،9109(،0(،العدد)05العرب
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كٌظؼ الٌشاعر شخصٌية حنظمة كىي شخصٌية كاريكاتكرٌية لمفناف الفمسطينٌي ناجي العمي،  فقد

حيث يظير حنظمة في يميف أسفؿ الٌشاشة كىك يسير في طريؽ غير منتوو، يدير ظيره لممشاىد، يخفي 

الفمسطينٌي القكٌم كالمعٌذب  ، كلـ تعد ىذه الٌشخصٌية رمزنا لمٌشعبمشبكنا يديو، حافي القدميف كجيو،

لتصبح رمزنا كالمغتاؿ الٌصاعد رغـ كٌؿ الٌصعاب اٌلتي تكاجيو، بؿ تجاكزىا الٌشاعر مشتاؽ عٌباس معف 

 .1لجميع الٌشعكب العربية

فالشاعر يريد أف يثبت شيئنا كىك أٌف اإلنساف العربٌي رغـ ما يعانيو كما يعيشو مف ظمـ كقير 

لممقاكمة كالٌتحدم. كما يمكف رمز كاستبداد إًٌل أٌنو سيظٌؿ مقاكمنا صادمنا في كجو العدك، فشخصٌية حنظمة 

ا الكقكؼ في كجو المصاعب، فيك يحاكؿ جاىدن أف تككف في ىذه القصيدة رمزنا لمعاناة اإلنساف المستمرة، 

إًٌل أٌنو يمشي إلى الخمؼ معقكد اليديف مكتكؼ األيدم دكف حراؾ، فقد أصبح اإلنساف العربٌي في عصرنا 

الحالي كاٌنو متفٌرج عمى فيمـ سينمائٌي ًل يحمؿ نياية، بؿ تككف كٌؿ نياية بداية لحكاية جديدة مميئة 

 . 2بالخراب كالٌدمار كالحركب

ة بٌيناىا جاه سير حنظمة إنٌما أراد منيا مقاصد إبداعيٌ اعر ًلتٌ تي بناىا الشٌ ة الٌ العكسيٌ  كىذه الحركة

ا تقنينا با  متياز. فيما سبؽ، كىك في كٌؿ األحكاؿ انزياحن

 

 

 

 
                                                           

1
ٌّة وهندسة العرض فًٌنظر:فاطمة،حولة،  .وٌنظر:غضبان،لٌلً،88،قصٌدة ال متناهٌات الجدار الّنارّي لمشتاق عّباس معن الّثقافة الّرقم

ٌّة "ال متناهٌات الجدار الّناري"  لمشتاق عّباس معن  9108،00،مجلّةتنوٌر،العددالّثمن،-نموذًجا–الّنسق الغٌر لغوّي فً القصٌدة الّرقم
2
ٌّة ٌنظر:فاطمة،حولة  .89،وهندسة العرض فً قصٌدة ال متناهٌات الجدار الّنارّي لمشتاق عّباس معن، الّثقافة الّرقم
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 الفصل األول

 في قصيدة "ال متناهيات الجدار الّناري" االنزياح الّتركيبيّ  

 المبحث األول: الّتقديم والتّأخير

 المبحث الثّاني: الفصل
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  المبحث األول: الّتقديم والتّأخير

يعٌد أسمكب التٌقديـ كالتٌأخير مف أىـٌ مظاىر اًلنزياح في الٌتركيب الٌمغكٌم، كىك مف خصائص 

الٌمغة العربٌية كممٌيزاتيا، كلكف مف ألكاف مركنتيا، كصكرة مف صكر الٌتصرؼ فييا، فيك يسمح لممبدع أف 

يتحٌرؾ بحرٌية، فيختار مف الٌتراكيب المحتممة لٌمغة ما يمنح مكقفو الفكرٌم كالكجدانٌي خصكصٌيتو كتفٌرده، 

عف المعنى اٌلذم يريده مف خالؿ تقديـ بعض الكالـ عمى بعض، "فيك ظاىرة أسمكبٌية الٌتعبير ف مف فيتمكٌ 

دكؿ عف األصؿ العاـ اٌلذم يقكـ عميو تعني تغيير ترتيب العناصر اٌلتي يتكٌكف منيا البيت، بمعنى الع

 .1"بناء الجممة العربٌية كالٌتشكيش عمى رتبتيا

خرج بيا الٌشاعر لغتو مف المباشرة إلى اإلبداع، عف طريؽ كىك إحدل الكسائؿ البالغٌية اٌلتي ي

لكًل ىذا  جممو، فيقٌدـ كيؤٌخر؛ ليكٌكف دًلًلت جديدة لـ يكف باستطاعتو الٌتعبير عنياك الٌمعب بتراكيبو 

 .2األسمكب

ـٌ الٌنحكيكف كالبالغيكف بأسمكب التٌقديـ كالتٌأخير، حيث تباينت نظراتيـ إليو عمى كفؽ  كقد اىت

منطؽ كٌؿ منيـ، فالٌنحاة نظركا إليو مف ناحية الٌرتب الثٌابتة كالمتغٌيرة لمجممة، فاقتصركا عمى إيراد ما 

اؿ سيبكيو كابف جٌني، فقد أشاركا يجكز تقديمو كما ًل يجكز في الٌتراكيب الٌنحكٌية، عدا قٌمة منيـ أمث

لبعض المعاني الكامنة كراء التٌقديـ كالتٌأخير. أٌما البالغيكف فقد اختمفت نظرتيـ إليو، فأخذكا يفٌصمكف 

الحديث عف األغراض البالغٌية لو، كمنيا: العناية كاًلىتماـ، كتخصيص المسند بالمسند إليو، كالتٌنبيو مف 

خبر ًل نعت، كالتٌفاؤؿ، كالٌتعٌجب، كالٌتعظيـ، كالمدح، كالٌذـ، كالٌترحـ، كالٌدعاء، أكؿ األمر عمى أٌف المسند 

                                                           
1
ٌّة الّتناص(،مفتاح،محمد   71، تحلٌل الخطاب الّشعرّي )استراتٌج

2
ٌّةٌنظر:محفوظ،هشام،  ٌّة تحلٌل عن:مغنً،خٌرة،وسعاد،نصٌرة،الخطاب الّشعرّي فً الّستٌنات دراسة أسلوب ة اال.نقالا ٌّ نزٌاح فً جمال

ٌّة .86،شعر فلوس "عراجٌن الحنٌن" أنموذًجا دراسة أسلوب
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كالمساءة نكاية بالمخاطب، كالٌتشكيؽ إلى ذكر المسند إليو، كالٌتخصيص، كرٌد الخطأ في الٌتعييف، كالتٌبٌرؾ 

 . 1بالمتقٌدـ، كككف المقٌدـ محٌط اإلنكار

ؿ عبد القاىر الجرجاني: "ىك باب كثير الفكائد، جـٌ المحاسف، كعف فاعمٌية التٌقديـ كالتٌأخير يقك 

كاسع الٌتصٌرؼ، بعيد الغاية، ًل يزاؿ يفتٌر لؾ عف بديعة، كيفضي بؾ إلى لطيفة، كًل تزاؿ ترل شعرنا 

ـٌ تنظر فتجد سبب أف راقؾ كلطؼ عندؾ، أف قٌدـ فيو شيء،  يركقؾ مسمعو، كيمطؼ لديؾ مكقعو، ث

 .2"ف إلى مكافكحٌكؿ الٌمفظ عف مكا

فتعٌددت صكره عمى الٌنحك  الٌنارم قصيدة ًل متناىيات الجدار كرد أسمكب التٌقديـ كالتٌأخير فيكقد 

  :اآلتي

  ر عمى المبتدأالخبأواًل: تقديم 

إٌف األصؿ في الجممة اًلسمٌية تقٌدـ المبتدأ كتأٌخر الخبر، إًٌل أٌف ىذا الٌترتيب قد يعدؿ عنو، 

ٌما جكازنا، كلكف اختمؼ الٌنحاة في جكاز تقديمو، فذىب البصريكف فيتقٌدـ المبتدأ  عمى الخبر إٌما كجكبنا كا 

أمثاؿ سيبكيو إلى جكاز تقديمو إذا لـ يحصؿ بذلؾ لبس أك نحكه، أٌما الككفيكف فمنعكا تقديمو سكاء أكاف 

 .  3مفردنا أـ جممة؛ ألٌنو يؤدم إلى تقديـ ضمير اًلسـ عمى ظاىره

في مكاضع متعٌددة، استطاع الشاعر مشتاؽ  "ًل متناىيات الجدار الٌنارم"صيدة كقد كرد في ق

   :عباس معف مف خاللو أف يعٌبر عف معافو بالغٌية تختمؼ حسب الٌسياؽ، كمنيا قكلو

 لي كككب ًل ينحني لمشمس

                                                           
1
ٌّة المعانًٌنظر:العاكوب،عٌسىعلً،والّشتٌوي،علًأسعد،  ،والهاشمً،الّسٌد918-917،البدٌع -البٌان -الكافً فً علوم البالغة العرب

،والجندي،دروٌش،39-30،البالغة المٌسرةربً،عبدالعزٌزبنعلً،،والح053-059،، جواهر البالغة فً المعانً والبٌان والبدٌعأحمد

 .88-87،علم المعانً
2
.016،دالئل اإلعجاز 

3
0/60،اإلنصاف فً مسائل الخالف بٌن البصرٌٌن والكوفٌٌن ٌنظر:ابناألنباري، 
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 تطفك فكقو الظممات في قمؽو 

 كيالمس الخٌفاش

 فيو كٌكةن 

 مف ميموو فٌذ الصرير

 الجدراف ىك أشعث . . .

 يحتطب الشتاء ليدىف الشرفات بردان 

 ىك يرتمي في نجمة قطبية

 ينسى المدار

 1يأتي ليبتكر المياث . . .

يتجٌمى اًلنزياح الٌتركيبٌي في قكؿ الٌشاعر )لي كككب ًل ينحني لمٌشمس(، إذ انزاح الٌشاعر فقٌدـ ك 

لمٌشمس(، كاألصؿ )كككب ًل ينحني الخبر شبو الجممة )لي( عمى المبتدأ المكصكؼ )كككب ًل ينحني 

ٌنما جاء لتخصيص كطنو بعدـ اليداية بسبؿ اليداية، لذا  لمٌشمس لي(، كىذا التٌقديـ لـ يكف اعتباطنا، كا 

 .يبقى في حالة مف الٌتخٌبط، كاليجراف، كالعبثٌية

  :آخر مقطعكيقكؿ في 

 مرفكع الرأس أنا،

 جسدم مقطكع الرأس
                                                           

1
.الّساعة الّسادسة، لوحة الجهل 
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 أعمى ،

 شظايا األمس كبال عينيف أراقب كؿٌ 

 مكتكؼ السمع أنا ،

 لكٌني أعرؼ كٌؿ خفايا اليمس

 ًل تعيا بالبحث فإني ،

 1... أيكلىدي حضنان حيف يشٌع الرمس

يظير في ىذا المقطع الٌشعرٌم انزياحاف، أٌما األكؿ ففي قكؿ الٌشاعر )مرفكع الٌرأس أنا(، فقد 

أس( عمى المبتدأ )أنا(، إذ األصؿ )أنا مرفكع انزاح الٌشاعر في تركيبو فقٌدـ الخبر المضاؼ )مرفكع الرٌ 

الٌرأس(، ىادفنا إلى الٌتركيز عمى الخبر كتككيده، فيك يفتخر كيؤٌكد مف خاللو تقديمو عمى أٌنو مرفكع 

 .اٌلرأس، كناية عف  الٌشمكخ كعٌزة الٌنفس كالقٌكة كالٌصالبة، كلكٌنو في الكقت ذاتو مقطكع اٌلرأس

حاتو فيقكؿ: )مكتكؼ الٌسمع أنا(، فيك يكسر أفؽ المتمقي دًلليًّا كنحكيًّا، كيستمر الٌشاعر في انزبا

ـٌ قٌدـ  فالمتمقي حيف يقرأ يتكٌقع أف يقكؿ الٌشاعر )مكتكؼ اليديف(، كلكٌنو انزاح فقاؿ )مكتكؼ الٌسمع(، ث

ٌتركيز عمى الخبر المضاؼ )مكتكؼ الٌسمع( عمى المبتدأ الٌضمير )أنا(، كاألصؿ )أنا مكتكؼ الٌسمع(؛ لم

الخبر كتككيده كبياف حالة العجز، فيك عاجز عف القياـ بأٌم شيء، كلكٌنو عمى الٌرغـ مف ذلؾ يعرؼ كٌؿ 

  .خفايا اليمس

 :في مقطع آخر يقكؿ فيو الٌشاعر تقديـ الخبر عمى المبتدأكيتجٌمى 

 القمح متيـه ، خؤكف 
                                                           

1
 الّساعة الّثانٌة عشرة، لوحة المقاومة.  
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 كالخبز أعدل ما يككف

 كلكؿ سنبمةو نزت في حقمو شٌر المنكف

 تنسٌؿ مف أعطاؼ بيٍرقعو إلى الكجع السنكف

 القحط يسترخي نزيزان يرتديو الميتكف

 1مف أم شح  أنت يا كطف اليباس عمى الغصكف

ا تركيبيًّا في سطره الٌشعرٌم الثٌالث حيف قاؿ: )كلكؿ سنبمةو نزت في حقمو شٌر  انزاح الٌشاعر انزياحن

في حقمو(، فحيف يبدأ المتمقي بقراءة ىذا الٌسطر يتشٌكؽ المنكف(، كاألصؿ )شٌر المنكف لكٌؿ سنبمة نزت 

  .لمعرفة مصير ىذه الٌسنابؿ، فبتقديمو الخبر تشكيؽ لممبتدأ، كعندما يكمؿ يعمـ أٌف ليا شٌر المنكف

 (ثانًيا: الّتقديم والتأخير في )ما زال

  :كرد ىذا التٌقديـ في ثالثة مكاضع، أٌما المكضع األكؿ ففي قكؿ الشاعر

 أمي كجو

 ما زاؿ حضنان مف الذكريات الطرية

 يبٌممو الندل

 2!! ...  عمى الرغـ مف كؿ ىذا اليباس

                                                           
1
 الّساعة األولى، لوحة الفقر. 

2
 الّساعة الّثانٌة عشرة، لوحة المقاومة. 
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يالحظ أٌف الٌشاعر عمد إلى تقديـ اسـ ما زاؿ  )كجو أمي( عمييا كعمى خبرىا )حضننا(؛ ألٌنو 

 .)محكر حديثو كاىتمامو، إذ األصؿ قكلو: )ما زاؿ كجو أمي حضننا مف الٌذكريات الٌطرٌية

كالمتمقي حيف يبدأ بقراءة الٌسطر الٌشعرم يتأٌكد في ذىنو أٌف كجو أمي )الكطف( ىك المحكر 

الٌرئيسٌي اٌلذم يدكر حكلو الحديث، كبعد ذلؾ يعمـ أٌف الكطف ما زاؿ حضننا لكؿ الٌذكريات الجميمة عمى 

  .الٌرغـ مف جميع المصائب كاألىكاؿ كالٌنكبات اٌلتي أصابتو

  :آخر مقطعكيقكؿ في 

 لـ يزؿ تحت ىذا العكيؿ القديـ

 سكل

 معطفي-

 كقاركرةه ألبي-

 1كشيء مف السيسباف العتيؽ لكالدتي المقعدة-

إٌف التٌقديـ في البيت أبرز عف الحالة الٌنفسية اٌلتي يعاني منيا الٌشاعر، ككأٌف اٌلذم دعا إلى ىذا 

يعاني مف الحزف كاأللـ كالٌضياع التٌقديـ ما بداخؿ الٌشاعر مف أحاسيس كمشاعر، فيك شاعر مغترب 

كالٌتشٌتت، فيككف الٌتعييف كالٌتخصيص بذكر ما أصابو خارج كطنو ىك اليدؼ مف تقديـ خبر لـ يزؿ 

)تحت ىذا العكيؿ القديـ( عمى  اسميا المعطكؼ )معطفي كقاركرة ألبي كشيء مف السيسباف العتيؽ 

 (.تمرة بدليؿ استخداـ الٌشاعر الفعؿ المضارع )لـ يزؿلكالدتي المقعدة(، فيذه اآلًلـ كاألحزاف ما زالت مس

  :كفي مكضع آخر تقٌدـ فيو اسـ ما زاؿ عمى خبرىا قكؿ الٌشاعر
                                                           

1
 الّساعة العاشرة، لوحة الهجرة والمطاردة.  
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 البحري عار و 

 يأكؿ األمكاج ممح ناصع القسمات

 في كجع النخيؿ

 يشٌدىا لمطيف

 كحيث جرارنا المرسـك في عطشي ظماىا

 مردكخ أكدع سٌره. . .

 الريحشمشكف أيقظ فتنة في 

 كمسٌمتي مازاؿ سحران بابمٌيان بابييا . . .

 يستافيا طير كحيد الجنح

 1. . .    يبغضو الربيع

الجفاؼ كًلسيما مف  استحضر الٌشاعر بعض األساطير العراقٌية في ىذه المقطكعة مف قصيدة

ساعدتو (، "قديمنا، كاف )مردكخ( كبير آلية قدماء بابؿ، تكمف قٌكتو في حكمتو كمجمجامش)ممحمة 

بشعره الٌطكيؿ اٌلذم  أيشتير، إسرائيؿ بني األخيار عمى األشرار، بينما كاف )شمشكف( بطالن شعبيًّا مف

اٌلذيف نجحكا في الٌتغمب عميو، بعدما خانتو زكجتو )دليمة(  الفمسطينييفاليائمة فيبطش بأعدائو  يمنحو القٌكة

استطاع أف يقيرىـ، أٌما  شىٍعريهي ٌنو بعد أف عاد إليو ينيو، لككقٌصت شعره كىك نائـ، فقبضكا عميو كأحرقكا ع

)مسٌمة بابؿ( فيرجع تاريخيا لمعصر الحديدٌم، كىي األكلى مف نكعيا لممؾ بابمٌي يحمؿ في يده 

                                                           
1
.الّساعة الّسابعة، لوحة الّتخلّف 
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الٌصكلجاف. كاليكـ تعٌرل بحر العراؽ بعدما أكؿ الممح أمكاجو، كالٌنخيؿ غادر أرضو، كالجرار مألىا 

 .1"المجد القديـ، ًل حكمة مردكخ، كًل بطش شمشكف، كًل عراقة ممكؾ بابؿالعطش، كما عاد يجدم 

كقد انزاح الٌشاعر في قكلو: )كمسٌمتي مازاؿ سحران بابمٌيان بابييا(، فقٌدـ خبر ما زاؿ المكصكؼ 

براز ىذه الٌصفات كلفت  )سحرنا بابميًّا( عمى اسميا )بابيا(؛ لتخصيص ىذا الباب بالٌسحر كالجماؿ، كا 

  .ظر إليياالنٌ 

  ثالثًا: تقديم المفعول به

إٌف األصؿ في بناء الجممة الفعمٌية المحافظة عمى ترتيب مكاضع عناصرىا، فيأتي الفعؿ أكًلن 

ـٌ المفعكؿ بو، كلكف قد يطرأ تغيير عمى ترتيب الجممة الفعمٌية، فيتقٌدـ المفعكؿ بو عمى الفاعؿ  فالفاعؿ ث

كاز تقديمو فأجازه العمماء، فقد أجاز سيبكيو في )ضرب عبد اهلل زيدنا( كجكبنا في مكاضع معٌينة، أٌما عف ج

أف يتقٌدـ المفعكؿ بو فتقكؿ )ضرب زيدنا عبد اهلل(، كىذا التٌقديـ لمعناية كاًلىتماـ بالمتقٌدـ، ففي المثاؿ 

"عربٌي جٌيد األكؿ العناية كاًلىتماـ متكٌجو لمٌضارب أكثر، أٌما في الثٌاني فمتكٌجو نحك المضركب، كىك 

ف كانا جميعنا ييٌمانيـ كيعنيانيـ  .2 "كثير، كأٌنيـ يقٌدمكف اٌلذم بيانو أىـٌ ليـ كىـ ببيانو أعنى، كا 

كما يقكؿ ابف جٌني في حديثو عف المفعكؿ بو: "ينبغي أف يعمـ ما أذكره ىنا، كذلؾ أٌف أصؿ 

كضع المفعكؿ أف يككف فضمة كبعد الفاعؿ، كضرب زيد عمرنا، فإذا عناىـ ذكر المفعكؿ قٌدمكه عمى 

ا: عمرنا ضرب الفاعؿ، فقالكا: ضرب عمرنا زيد، فإذا زادت عنايتيـ بو قٌدمكه عمى الفعؿ الٌناصبو، فقالك 

                                                           
1
ٌّةعباس،وصفً  ٌّةاآلداب،،م، ِسفر الخروج األزرق: )ال متناهٌات الجدار الناري( لمشتاق عباس معن أنموذًجا.. قراءة سٌمٌوثقاف جلّةكل

.09-00م،9109(،القسماألول،30العدد)
2
 .0/34،الكتاب 
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. فتقديمو يككف لنكتة بالغٌية ىي العناية بشأنو، كىذه العناية تقكل كتضعؼ حسب الحاًلت، ككٌمما  1زيد"

  .قكيت العناية اٌتخذ التٌقديـ صكرة جديدة

في مكاضع  "ًل متناىيات الجدار الٌنارم"كقد كرد تقديـ المفعكؿ بو عمى الفاعؿ في قصيدة 

  :متعٌددة، كمنيا قكؿ الٌشاعر

 كطني

 كتنكسر المنافي في ممٌراتي القصٌية

. . . 

 خٌداف منيمكاف في عشؽ . . .

 :كينفجراف في كفٌي دفئان 

 أمي . . .

 كقد عبرت مالمحيا عمى الصفصاؼ

 تمسح دمعيا الريفي عف جٌدم

 كتطبع طيبةن ما زاؿ عطر أريجيا يحنك عمى

 ٌكر عشبيا بالييؿجدراف قريتنا المس

 ًل أستطيعؾ يا أبي . . .

                                                           
1
 .0/65،المحتسب فً تبٌٌن شواذ القراءات واإلٌضاح عنها 
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 فافمت زماـ حنينؾ الرقراؽ

 يطعف قمبيىا األياـ

 إذ شٌجتٍ 

 كطالتٍ 

 فاندلقتي عمى سنابميا الضنينة

 1إنو كقت الشحكب . . .

، بعدما ذاؽ الٌشاعر فيو طعـ اليتـ كمرارة الكجع إذ ضٌنت الٌسنبمة عمى  لقد "صار العراؽ منفىن

لجفاؼ عمى تالبيب الكطف، كًل مصدر لدؼء الٌشاعر سكل كالديو؛ فمالمح أٌمو حزينة الجكعى، كأطبؽ ا

 2 "كأشجار بالده، كدمكعيا منسكبة عمى الٌراحميف، كطيبتيا غامرة آسرة، كظٌؿ أبيو ينبكع حناف

ـي(، فقٌدـ المفعكؿ بو  ا تركيبًّا في قكلو: )يطعف قمبىيا األيا )قمبىيا( عمى كقد انزاح الٌشاعر انزياحن

ـي قمبىيا(؛ كجاء التٌقديـ لمعناية كاًلىتماـ بالمتقٌدـ، فالٌشا ـي(، إذ األصؿ )تطعف األيا عر ًل ييٌمو الفعؿ )األيا

، كلكف ما ييٌمو أكثر المكضع المتأٌثر، فقد و )العراؽ(، فاٌلذيف طعنكه كخانكه كثيركفمف قاـ بطعف قمب أمٌ 

، فقد طعنت )العراؽ( مدل تأثير الحزف كاأللـ كالفقد عمى قمب أٌموأراد الٌشاعر لفت نظر المتمقي إلى 

ا ينزؼ ألمنا كفقدنا ككجعنا، كباتت مالمحيا حزينة كأشجار بالده، كدمكعيا  األياـ قمبيا، فأصبح جريحن

 .منسكبة عمى الٌراحميف

 : كيقكؿ في ساعتو التٌاسعة

                                                           
1
 الّساعة األولى، لوحة الفقر. 

2
ٌّة، ِسفر الخروج األزرق: )ال متناهٌات الجدار الناري( لمشتاق عباس معن أنموذًجا.. قراءة عباس،وصفً  ٌّةاآلداب،،سٌمٌوثقاف مجلّةكل

 .36،م9109(،القسماألول،30العدد)
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 البحري عار و 

 1يأكؿ األمكاج ممح ناصع القسمات

التٌقديـ كالتٌأخير في قكؿ الٌشاعر )يأكؿ األمكاج ممح ناصع القسمات(، فقد انزاح الٌشاعر يتٌجمى 

ا عمى القاعدة الٌنحكٌية المتعارؼ عمييا، )ممح   في تركيبو فقٌدـ المفعكؿ بو )األمكاج( عمى الفاعؿ ( خركجن

التٌقديـ الٌتركيز كلفت  إذ األصؿ )يأكؿ ممح ناصع القسمات األمكاج(، كقد أراد الٌشاعر مف خالؿ ىذا

اًلنتباه عمى حاؿ ىذه األمكاج، فقد أكميا الممح فأصبح البحر عار، كىذا البحر يعكس حاؿ الٌشعكب 

  .بال كطف، كبال مأكل، كبال أمف يناالعربٌية، فقد أصبح العربي عار 

 :كيقكؿ في مقطع آخر

 أفتش عٌني بمسبحة ضاع شاىدىا

 في انحناءة خيط شفيؼ

 2أيامنا ديمية مف حريؽ كقٌش يمممـ 

حالة الٌضياع اٌلتي حٌمت بو بعد أف ىاجر مف كطنو،  لٌشعرٌية الٌشاعر في ىذه األسطر ا يصٌكر

فيا ىك كحٌبة مف حٌبات مسبحة قٌطعت فتناثرت كٌؿ حباتيا، فبعد أف ىاجر مف كطنو ضاع كتشٌتت 

كضياع حٌبات المسبحة، كيبدك أٌف عكدتو لكطنو الحبيب صعبة، فمـ يعد ىناؾ مف يمممـ أيامو، كقد ساىـ 

مى الفاعؿ ) دمية مف حريؽ كقٌش( في الٌسطر الٌشعرٌم األخير في كصؼ تقديـ المفعكؿ بو )أيامنا( ع

مشيد الٌضياع كالٌتشتت اٌلذم عاشو الٌشاعر خارج كطنو، كحيف يبدأ المتمقي بقراءة الٌسطر الٌشعرٌم األخير 

                                                           
1
لوحة الّتخلّف. 

2
 الّساعة الّثامنة، لوحة الّضٌاع.  
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 ينزرع في نفسو األمؿ لعٌؿ ىناؾ مف يمممـ شتات ىذه األياـ، لكٌنو يتفاجأ في نياية المسار بعكس ما

  .تكٌقعو، فمف يمممميا دمية مف حريؽ كقٌش 

  رابًعا: تقديم الحال

إٌف أصؿ الٌترتيب بيف الحاؿ كصاحبيا أف يتقٌدـ صاحب الحاؿ عمييا، كلكف قد يعدؿ عف ىذا  

قصيدة )ًل متناىيات الجدار الٌنارٌم( في ىذا الٌنكع مف التٌقديـ في  قد كردك الٌترتيب ألغراض بالغٌية، 

 :أٌما األكؿ ففي قكؿ الٌشاعرمكضعيف فقط، 

 خنقٍت حفيؼى الكقت ذم األجراسي 

 كطغى يكٌمـ صكتىو الكسكاسي 

 كتسيح في ميؿو دقائؽ عمره

 طكران ، كطكران تيكتـ األنفاسي 

 فغدا يدٌثر ذم السنيف بعمره

 1المصمكب ، إذ عطشان يريؽ الكاسي 

لمستكل المعيارٌم لمجممة ىك )إذ تبدت حالة مف التٌقديـ في جممة )إذ عطشنا يريؽ الكأس(، إٌف ا

يريؽ الكأس عطشنا(، كحيف نكازف ما بيف مستكيي الٌتركيب في بعديو المعيارٌم كاًلنزياحٌي، نجد فرقنا ميمًّا 

بينيما، فالٌشاعر لـ يكف ييدؼ إلى كشؼ الفعؿ )يريؽ(، كلكٌنو أراد أف يكشؼ حاؿ الفاعؿ، إذف مناط 

 (.حاؿ )عطشناالعناية كاًلىتماـ متكٌجو نحك ال

                                                           
1
 الّساعة الّثامنة، لوحة الّضٌاع.  
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 كما يتبٌدل ىذا التٌقديـ في قكؿ الٌشاعر: 

 دربيؾى األيميٌ  

 يجيؿ خطكتي

 إذ كيؼ أحفظ ما تناثر مف شتاتي ؟

 ! أنت تبغضؾ الجيات . . .

 ىؿ ستبقى عاريان كالظٌؿ ؟

 يفجأني ىطكليؾى في الضباب

 إذ ليس لي إًٌل رمادؾ في المغيب

 دفئان يفاتحني الرحيؿ

 ضٌمت بقايا عٌشيافأظٌؿ مثؿ حمامة 

 1  ! . . . الغافي عمى رمشيف مف قمؽ كليؿ

جاء الحاؿ )دفئنا( متقٌدمنا عمى عاممو، كالٌسياؽ عمى المستكل المعيارٌم يقٌدـ العامؿ عمى معمكلو، 

فاألصؿ أف يقكؿ الٌشاعر: )يفاتحني الٌرحيؿ دفئنا(، لكف كممة دفئنا بما تحممو مف دًلًلت، جعمت الٌشاعر 

، فالٌشاعر ىنا يصٌكر الٌرحيؿ بشخص يفاتحو بمكضكع اؽ؛ ألٌف العناية مرتبطة بياعمى بقٌية الٌسي يقٌدميا

 الٌرحيؿ، كيقنعو بو، فانظر كيؼ أصبح الٌرحيؿ عف الكطف دفئنا بعدما كاف الدؼء في أحضاف الكطف.

 
                                                           

1
 الّساعة العاشرة، لوحة الهجرة والمطاردة.  
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 المبحث الثّاني: الفصل 

مف أنماط قاعدة )العدكؿ عف األصؿ(  ة ىك نمطإٌف مكضكع الفصؿ بيف مكٌكنات الجممة العربيٌ  

الكظيفة  ة، كلكفٌ ة، كأخرل إبداعيٌ ة مرٌ التي تحٌدث عنيا الباحثكف، كسبب ىذا العدكؿ غايات معنكيٌ 

كاعمـ أىٌنا لـ "قكؿ في ذلؾ عبد القاىر الجرجاني الجامعة لياتيف الغايتيف ىي العناية بالعادؿ عف أصمو، ي

و قد يككف مف جرل األصؿ غير العناية كاًلىتماـ، كمعنى ذلؾ أنٌ نجدىـ اعتمدكا فيو شيئان يجرم م

 .1 "نو كًل يبالكف مف أكقعوأغراض الناس في فعؿو ما ، أف يقع بإنساف بعي

كلعٌؿ أحد األنماط الميٌمة التي تنتمي إلى قاعدة العدكؿ عف األصؿ ىي الفصؿ بيف المسند 

ٌمؿى ذ، كالمسند إليو بفاصؿ )شبو الجممة(  الٌرغـكعمى  ،ركيب العربيٌ لؾ بكظيفة اًلحتياج المعنكم لمتٌ كقد عي

ا باٌتساؽ الخطاب  مف أٌف القكاعد الٌنحكٌية ترل "أٌف الكصؿ بيف المتالزميف أمر كاجب الحفاظ عميو التزامن

ٌنما ييٌميـ ما تحمؿ مف  نحكيًّا، كلكٌف الٌشعراء ًل ييٌميـ مف الٌمغة أف تؤدم ما تؤديو لكصفيا معيارٌية، كا 

عد فييا عف العادم كالمألكؼ إلى لغة اًلنتياؾ مكنكنات نفكسيـ مف جية، كأف يحٌقؽ قدرنا مف الجماؿ يبت

كالٌشرخ مف جية أخرل، تمؾ الٌمغة اٌلتي تزيد مسافة الٌتكٌتر لدل القارئ، لتجعمو دائـ الٌتكاصؿ معيا بحثنا 

 2"عف تأكيؿ لممشكؿ منيا كغير المؤتمؼ

و األدباء الذم يميؿ إلياًلنزياح ؿ عف األصؿ صكرة مف صكر كمف الطبيعي أف يككف ىذا العدك 

كضع "ة ميٌمة في اإلسناد النحكم فحيف لتحقيؽ صكرىـ اإلبداعية، كقد خرؽ ىذا اًلنزياح طبيعة تركيبي

ا جعمكا لممفردات في داخؿ الجممة درجات متفاكتة مف اًلرتباط كجعمكا أقكل نمطن  ةحاة لمجممة النحكيٌ النٌ 

ما ًل  كجعمكا كؿٌ  ،الجممة ميزة انتمائيا إلى الجممة الـز ، ثـ جعمكا لمفرداتكابط بيف الكممتيف رابطة التٌ الرٌ 

                                                           
1
 .018،دالئل اإلعجاز 

2
ًّ وجمالٌاته فً قصٌدة "الّصقر" ألدونٌسمن الّزٌود،عبدالباسطمحّمد،  (،العدد93مجلّةجامعةدمشق،المجلد)،دالالت االنزٌاح الّتركٌب

(0،)080.
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عنيا ككرىكا الفصؿ بيف المتالزميف ، كمما يكصؼ بمفظ المتالزميف األداة  اينتمي إلى الجممة أجنبيًّ 

  ،ة كما أشبو ذلؾأكقؿ إف شئت المتبكع كتابعو بصكرة عامٌ  إليو كالمنعكت كنعتو،  ، كالمضاؼكمدخكليا

ب الكالـ يترتٌ  كذلؾ عمى أفٌ  يدؿٌ ف تقكـ عمى منزلة المعنى ، ك العالقة بيف المتالزمي عمى أفٌ  كىذا يدؿٌ 

سة كالقرآف الكريـ ، حاة ليست مقدٌ تي كضعيا النٌ ة الٌ ىذه األنماط التركيبيٌ  ة ، إًل أفٌ بحسب األىمية المعنكيٌ 

، لتترتب األنماط ا جديدة، ليصنع أنماطن ؛ؾ أكاصرىا، كيفكٌ ة أخرلمرٌ  فقد يجتاحيا اًلحتياج المعنكمٌ 

ة ة المعنكيٌ ب بحسب األىميٌ فالكالـ يترتٌ  ة أخرل،ـ كذلؾ مرٌ عند المتكمٌ  الجديدة بحسب اًلحتياج المعنكمٌ 

 .1"في األصؿ كفي العدكؿ عف األصؿ كاًلحتياج المعنكمٌ 

العدكؿ مط مف ىذا النٌ  استثمارالمجدد مشتاؽ عباس معف المنزاحة صياغات شاعرنا  كيالحظ في

 كقد جاءت عمى الٌنحك التٌالي:زة.الـز لتحقيؽ مآرب إبداعية مميٌ عف األصؿ؛ بكسر التٌ 

 أواًل: الفصل بين الفعل والفاعل  

ما في الفصؿ بيف الفعؿ كفاعمو ىي الفصؿ بشبو اعر كًل سيطبيعة الفصؿ التي ماؿ إلييا الشٌ إٌف 

 .ة امتاز بيا نٌصوعمى أٌنيا سمة أسمكبيٌ الجممة )مف الجار كالمجركر(؛ مٌما يعطي تصٌكرنا 

، في قصيدة "ًل متناىيات الجدار الٌنارم" تختمؼ كتتعٌدد مف مكضع إلى آخر دًللة الفصؿ إفٌ  

 كيمكف أف نمٌثؿ ليذا الفصؿ بقكؿ الٌشاعر: 

 لـ ينـ في جدار الغركب سكل الٌذكريات

  أٌييذا الٌنشيد الكحيد

 دتيكٌؼ عف غزك أمتعتي ًل تراكد زٌكا
                                                           

1
 دور االحتٌاج المعنوي فً الفصل النحوي فً القرآن الكرٌم،الشرٌدة،عزاممحمد 

https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=327018
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 1كامتط ظير ىذا الٌصدل

إذ فصؿ بيف الفعؿ المجزـك )ينـ( كفاعمو المرٌكب )سكل الذكريات( بفاصؿ مف شبو الجممة )جار 

 (.كمجركر( كىك )في جدار الغركب

 ة دية جاء لبياف أىميٌ األصؿ في بناء الجممة اإلسنا لتراتبٌيةكمف الكاضح جدًّا أف ىذا الكسر 

ًل يتزعزع،  و جدار قكمٌ الشاعر بعبارة )في جدار الغركب( إذ كصؼ الغياب ككأنٌ ذم ألمح إليو الغياب الٌ 

ب ره الشاعر؛ ألٌف مف الطبيعي جدًّا أف يتسبٌ ركيب فأخٌ ا الفاعؿ الذم كاف دكره ثانكينا في مقصدية التٌ أمٌ 

 كريات.الغياب بسمسمة مف الذٌ 

 كيقكؿ في مقطع آخر:  

 تغتالني الٌظممات كالٌنكبات 

 2في أمسي الٌطريد سباتي كيضٌج 

الجممة )في  لقد عمد الٌشاعر إلى الفصؿ بيف الفعؿ المضارع )يضٌج( كفاعمو )سبات( بشبو

ليو يكٌجو نظر المتمقي(؛ أمسي الطريد ، فأمسو طريد، كاألمس عادة ًل ألٌنيا محكر حديثو كاىتمامو، كا 

ا عف المألكؼ كالمتعارؼ عميو.   يقكل عمى أف يككف طريدنا مالحقنا، كلكٌف الٌشاعر جعمو كذلؾ خركجن

صدر الٌنٌص،  كما جعؿ بيف شبو الجممة فعالن كفاعالن ًل ينسجماف، كىما )يضٌج( اٌلذم في

ة متضاٌدة، فالٌضجيج ًل ينسجـ كالٌسبات، مو، فيما ينتمياف إلى منظكمة معنكيٌ ك)سبات( اٌلتي في ذي

 ٌدىشة كالٌسبات ًل يتكافؽ كالٌضجيج، لكٌف الٌشاعر رسـ صكرة تشخيصٌية ًل معقكلة بنحك يثير الٌصدمة كال

 في أفؽ انتظار المتمقي. 
                                                           

1
 الّثانٌة، لوحة اإلحباط.الّساعة  

2
 الّساعة الّرابعة، لوحة الوحدة والعزلة. 
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كفي نٌص إبداعي آخر ، استثمر الشاعر أسمكبو في الفصؿ بيف رتبتي الفعؿ كفاعمو بفاصؿ مف 

 الجار كالمجركر( ، إذ يقكؿ :شبو الجممة )

  أما آف أف تشتييؾ الفصكؿ؟

 !...يا باقة مف رماد األضاحي اليبيسة

  يا بؤبؤنا يشتييو الٌظالـ

 1كيغفك عمى حاجبيو الغبار

ة ىي ة عمى مفردة مركزيٌ اعر لممشيد المقصكد كانت مبنيٌ تي رسميا الشٌ ة الٌ كداكيٌ كرة السٌ إٌف الصٌ 

، ا فيو بحيث برز البؤبؤ مف العيفاندىاشنا مبالغن  و رسـ كاأللـ في المشيد، فكأنٌ )البؤبؤ( لتعميؽ األسى 

 .اكف في عمقوذم كاف يعانيو السٌ بحكـ المحيط الخانؽ كالغريب الٌ رد بؤبؤ؛ فصارت العيف مج

كمف الطبيعي أف يككف )عمى حاجبيو( الفاصؿ مف شبو الجممة بيف الفعؿ )يغفك( كفاعمو 

 .ازية المشيدتصكير كتكتمؿ فنيبرز في التٌ  كيالعيف محتاج إلى تفصيؿ أكثر  ظرمن )الغبار(، ألفٌ 

الشاعر فٌؾ التالـز  لكفٌ  ،ة أف يقكؿ )كيغفك الغبار عمى حاجبيو(فاألصؿ في الصياغة التركيبيٌ 

 ة صياغتو اإلبداعية بعدكؿ عف األصؿ.ة ليثبت أسمكبيٌ راتبيٌ ككسر التٌ 

الـز في إسناد الفعؿ كالفاعؿ التركيبية المنزاحة ، كيكسر التٌ  كيستمر الشاعر في تثبيت صياغاتو

 آخر: شعرمٌ  ، كمف ذلؾ قكلو في نٌص ةفي جممو الفعميٌ 

 يفٌز عمى حافة المكت 

                                                           
1
.الّساعة الّثالثة، لوحة الخضوع 
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 1مف الٌضحكات الخكالي زغب

صؿ أف يقكؿ الشاعر : )يفٌز زغب مف الٌضحكات الخكالي عمى حاٌفة المكت( لكٌنو كسر ىذه فاأل

 .الـزفي كسر التٌ  ركيبيٌ ائدة كأحٌؿ محٌميا نسقو التٌ ة السٌ مطيٌ النٌ 

كعادة ما ينتاب  ،كء عمى الحدث األىـٌ ، أًل كىك )المكت(اعر ىنا أف يسٌمط الضٌ إذ أراد الشٌ 

ذم مف أجمو ة غير كاعية كغير منضبطة، لذلؾ قٌدـ السبب الٌ اإلنساف في ىذه الحالة أكضاع ىستيريٌ 

ليزرع  ، لذلؾ قٌدـ سبب المشيد اليستيرمت عمى شفاه ذلؾ اآليؿ لممكت حكايتقٌبؿ المتمقي كًلدة الضٌ 

 ة في أفؽ انتظار المتمقي.المقبكليٌ 

، إذ ركيب المنزاح عف أصموالمعتمد عمى التٌ  اعر بتعميؽ حضكر نسقو األسمكبيٌ الشٌ  كيستمرٌ 

  آخر : يقكؿ في نٌص شعرمٌ 

 سٌر المكت في كجع الرفاتً أ

 آتً أنينان مكرقان مف كٌؿ 

 يناغي ظمُّو دمعان بميغان 

 تبكح بجرحو كؿُّ المغاتً 

 ليستسقي شتات الصبر منيا

 كيينطؽ دربيو صمتى الجياتً 

 أسٌر الدٌف في أرؽ الكؤكسً 

                                                           
1
 الّساعة الّرابعة، لوحة الوحدة والعزلة.  
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 1أنينان فانتشى قمؽ النفكسً 

غات بجرحو، لكٌنو ماؿ إلى كسر أف يقكؿ : تبكح كٌؿ المٌ الٌسطر الٌشعرٌم الٌرابع فاألصؿ في 

 (.بيف المسند كالمسند إليو بفاصؿ )شبو الجممة مف الجار كالمجركرالتالـز كفصؿ 

يدية ألصؽ ما كىذه المشٌ  ، ياعكالضٌ  حكؿ الفقركاف يدكر  ٌص سبب ذلؾ أف مدار النٌ  كلعؿٌ  

اعر كسر ىذا التكٌقع كجعؿ الجرح الشٌ  ة، لكفٌ جيج كالحركيٌ ككف، كًل ينسجـ معيا الضٌ مت كالسٌ يككف بالصٌ 

 كاحدة بؿ بالمغات كٌميا.يبكح ليس بمغة 

 : أما في نٌص آخر فيقكؿ الشاعر

  أيٌتيا الٌسماء الٌصنكبرٌية

  تخٌمرت نجكمؾ اآليمة لميباس

 2كيؼ تنمك عمى جبيتؾ غصكف القمكب

اعر ىنا كسر الشٌ  ركيب أف يقكؿ: كيؼ تنمك غصكف القمكب عمى جبيتؾ ، لكفٌ فاألصؿ في التٌ  

 .بينيما بفاصؿ مف شبو الجممة الـز بيف الفعؿ كالفاعؿ كفصؿالتٌ 

أف تككف  قاتمة تعتمد عمى المكت كاليباس، كمف الطبيعيٌ   ةص مشيديٌ ة التي رسميا النٌ فالمشيديٌ 

 ـ الجبية عمى سكاىا.مك، لذا قدٌ الجبية كىي كناية عف الجانب األكضح مف الشي خالية مف النٌ 

 :اعر في نص آخركيقكؿ الشٌ 

  يفيؽ عمى شرفتي اًلنتظار

                                                           
1
 الّساعة الّرابعة، لوحة الوحدة والعزلة.  

2
.الّساعة الخامسة، لوحة الجمود 
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  رقب سكسنةلي

 1 ليس تأتي

ركيب المنزاح ، الـز كماؿ إلى التٌ كاألصؿ أف يقكؿ : يفيؽ اًلنتظار عمى شرفتي، لكف كسر التٌ 

 رفة عف األبعد كىك اًلنتظار.و أراد لفت العناية لألقرب كىي الشٌ ألنٌ 

 ثانًيا: الفصل بين الفعل والمفعول به 

 بو بشبو الجممة في مكاضع قميمة، كمنيا قكلو:لجأ الٌشاعر إلى الفصؿ بيف الفاعؿ كالمفعكؿ  

  أتذٌكر

  في أمسي الٌراعؼ

  حفنة مف شككؾ أبٌية

 2لـ تزؿ ناضجة

( بشبو الجممة )في أمسي لقد عمد الٌشاعر إلى الفصؿ بيف الفعؿ )أتذٌكر( كالمفعكؿ بو )حفنة

ليو يكٌجو نظر المتمقي، حيث الٌراعؼ( يصؼ الٌشاعر سيطرة الماضي ؛ ألٌنيا محكر حديثو كاىتمامو، كا 

  .فييا ًل تقكل تجاكز مرارتو؛ ألٌنو أقكل مف قدراتيا اغير الحميد اٌلذم مٌر عمى البمداف العربٌية، كبقي قابعن 

كقد لٌخص الٌشاعر ىذا اليـٌ عبر تجسيده األمس، حيث جعمو قادرنا عمى الٌرعاؼ _ كىك نزيؼ 

يصيب األنؼ غالبنا بسبب ارتفاع ضغط الٌدـ_  كرعافو ىذا ليس دمننا، بؿ )حفنة مف شككؾ(، كليعٌمؽ ًل 

 بأٌنيا أبٌية.  بصفات سمبٌيةمعقكلٌية المشيد، كصؼ الٌشككؾ اٌلتي عادة ما تقترف 
                                                           

1
 الّساعة العاشرة، لوحة الهجرة والمطاردة 

2
 الّساعة الّثانٌة، لوحة اإلحباط. 
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يختـ الٌشاعر تصكيره بتعميؽ ًل معقكلٌية )الٌشككؾ( اٌلتي كصفيا بأٌنيا أبٌية، أٌكد ذلؾ بكصفيا ك 

دىاش، كىك أٌنيا )لـ تزؿ ناضجة(.  بكصؼ أكثر غرابة كا 

 كيقكؿ في مقطع آخر: 

  بكٌؿ ميابة القركمٌ 

  نٌكختى المدل

  كأزلت مف مدر الٌدركب

  كٌؿ الٌشظايا

  مف ذا أناخؾ

 1  األشـٌ؟!!.أٌييا الجبؿ 

إٌف مرتكز القصد اإلبداعٌي في ىذا المقطع الٌشعرٌم ىك )القركٌم( بما يممكو مف ميابة بحكـ 

الخصاؿ الحميدة اٌلتي يمتمكيا كالٌشيامة، كالجكد، كالٌنخكة، كالٌشجاعة، كسكاىا مف منظكمة خصالو اٌلتي 

فاستعاف بالٌتشخيص ليجعؿ المدل كىك  جعمتو يقكل عمى )إناخة المدل(، كناية عف عمٌكه كارتفاع قدره،

 معنكٌم قادر عمى اًلستجابة المادٌية في صراعو مع القركٌم. 

ىذا الفعؿ المجيد ظمؿ عمى الٌدركب، كناية عف األرض، فخٌمصيا مف كٌؿ ما يمكف أف يعٌكرىا أك 

المٌتصؿ بتاء  الماضي يدٌنسيا بدًللة لفظ )الٌشظؼ(، كلمٌتعبير عف ىذا لجأ الٌشاعر إلى الفصؿ بيف الفعؿ

( كالمفعكؿ بو المضاؼ )كٌؿ الشظايا( بشبو الجممة )مف مدر الٌدركب(.  الفاعؿ  )أزلتى

                                                           
1
 الّساعة الّثالثة، لوحة الخضوع.  
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لكف ىذه الييبة اٌلتي كانت تنيخ األفؽ قد أناخيا مجيكؿ لـ يفصح الٌنٌص عنو؛ كي تبقى 

لمٌشاعر، يمكف معرفة مالمح احتماًلت التٌأكيؿ مفتكحة، كلكف بمقايسة ىذا الٌنٌص مع الٌنصكص األخرل 

ذلؾ المجيكؿ، فيككف اًلحتالؿ كاًلستغالؿ مف الٌدكؿ الكبرل لمبالد العربٌية المستباحة، إذ صار في ظٌؿ 

 ىذا الكضع الٌطارئ بال ميابة، ًل كما كاف قبالن بكامؿ ميابتو.

سبؽ، يمكف القكؿ إٌف تكظيؼ الٌشاعر ألساليب التٌقديـ كالتٌأخير كالفصؿ ساىـ  في  كبناء عمى ما

د الفقر مشاىاعر ضياع البمداف العربٌية، ك إثراء نصكصو أبعادنا دًللٌية كجمالٌية، فمف خالليا صٌكر الشٌ 

 تعيشيا حٌتى اآلف. كًل تزاؿ ، مدافعاشتيا تمؾ البؿ، اٌلتي كالٌتشرد كالمكت كالٌرحي
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 صل الثّانيالف

 في قصيدة "ال متناهيات الجدار الّناري" االنزياح الّدالليّ  

 الّتشخيص المبحث األول:

 المبحث الثّاني: الّتجسيد

 : انزياح الّنعوتلثالمبحث الثّا
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  الّتشخيص المبحث األول:

مف أساليب اًلنزياح، يمجأ إلييا الٌشاعر لمفت المتمقي  ايعٌد الٌتشخيص آلية أك تقنٌية أك أسمكبن 

ثارتو، عف طريؽ مفاجأتو بخركجو عف المألكؼ في استخداـ الٌمغة، كىك ليس لغة عادٌية؛ ألٌنو  دىاشو كا  كا 

يقـك عمى المجاكزة ككسر ما ىك مألكؼ، كمف خاللو يبرز الٌشاعر قدرتو عمى استجالء عكاطفو ككجدانو، 

اليا إلى المتمقي بدٌقة، بؿ إٌف طريقة الٌتشخيص تحٌطـ المستحيؿ كتجعمو ممكننا عند كيتمٌكف مف إيص

الٌشاعر المبدع المحٌمؽ بخيالو، فعممٌية نقؿ العكاطؼ كتصكير المشاعر ليست سيمة، كمف ىنا يمجأ 

 . 1المبدع إلى جعميا مؤٌثرة في المتمقي بصكرة فاعمة كعميقة عف طريؽ الٌتشخيص

عر بإضفاء بعض الٌصفات اإلنسانٌية أك بعض صفات الكائف الحٌي عمى الجمادات يقكـ الٌشاإذ 

ىذه الحياة ترتقي فتصبح حياة إنسانٌية، كليا خمجات آدمٌية كذات ، اىر الٌطبيعة، كيبٌث الحياة فيياكمظ

دٌية، ما عكاطفو كمشاعره بطريقة ينزاح فييا عف الٌمغة العاك  تصكير تجاربو ىادفنا إلى، عكاطؼ إنسانٌية

يجذب المتمقي كيثير انتباىو، فييعمؿ عقمو في محاكلة لمكشؼ عٌما ينطكم كراء ىذا األسمكب مف جماليات 

   .2كدًلًلت أراد الٌشاعر إيصاليا لممتمقي بطريقة انزياحٌية مثيرة فاعمة

قدرة الٌشاعر  عبره، برز "ًل متناىيات الجدار الٌنارمقصيدة " ىذا األسمكب في  استعماؿكقد شاع 

  في صنع صكر جديدة مبتكرة غير مألكفة، كقد تمٌثؿ في قكلو: 

 الخبز العاطؿ

 يأكؿ كٌفي

                                                           
1
 .09-7مجلّةاآلداب،العددالّسادس،،، ظاهرة الّتشخٌص فً شعر العباس بن األحنفٌنظر:الجعافرة،ماجد
2
ًّ عبدالّنور،جبور،وٌنظر:نفسه،ٌنظر:  .67،المعجم األدب
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 1جركح شفاه صغارم يعٌض 

حيث قٌدـ حالة الفقر،  لٌتصكير المجازمالٌشاعر في ىذه األسطر الٌشعرٌية عبر تقنية ا صٌكر

فػ )الخبز( لـ يعد جمادنا كما ألفناه، بؿ صار ، مشيدنا كحشيًّا لمفقر بشكؿ غير مباشر ة رسمتصكرنا حركيٌ 

(، أم يقع عميو كؿ( ك)ييعٌض (، كالخبز عادة )ييؤ قادرنا عمى الحركة كممارسة العنؼ، فيك )يأكؿ( ك)يعٌض 

 فعؿ ىذه الممارسات الٌسمككٌية ًل أف يقكـ بيذه الممارسات.

البالد العربٌية مف بالد ذات قصد الٌشاعر مف خالؿ ىذا اًلنزياح الٌتعبير عف انقالب كضع كقد  

خيرات إلى بالد منيكبة الخيرات جٌراء سياسات اًلحتالؿ كالحككمات، فيقؼ المتمقي أماـ صكرة كحشٌية 

لمفقر، إذ جعؿ الٌشاعر الخبز العاطؿ كحٌشا يأكؿ كٌفيو، كحٌشا يعٌض بأنيابو جركح شفاه صغاره المميئة 

 طريؼ. بالجركح مف قسكة الخبز عبر انزياح إسنادمٌ 

 كيقكؿ في مقطع آخر: 

 ترتديني الجرار خجمى كظمأل

 كالسحاب الثقاؿ بالكصؿ ينأل                                 

 فيظٌؿ الجفاؼ يسقي جذكرم

 كثمارم العجاؼ بالمكت مألل                                 

 يستحٌث األفكؿ

 أفقي سريعان                         

 2كربيعي الكسكؿ يزداد بطئا                                 

                                                           
1
 الّساعة األولى، لوحة الفقر.  

2
 الّساعة االولى، لوحة الفقر.  
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لٌية مف آليات اًلنزياح، إذ أنتج شخيص في ىذه األسطر الٌشعرٌية كآاستعاف الٌشاعر بالتٌ 

التٌشخيص صكرنا دًللٌية حركٌية إيحائٌية تستيكم فكر المتمقي، كتحثٌو عمى التٌأٌمؿ كالتٌفكير، كتمنح ذىنو 

إنسانيًّة، لمٌتعبير عف حالة  لٌشاعر عمى مظاىر الٌطبيعة مالمحخيالو، فقد أضفى ا فرصة ًلستثمار

 الجفاؼ كالقحط اٌلتي أصابت مظاىر الٌطبيعة. 

حيث أضفى رار خجمى كظمأل(،األكؿ )ترتديني الجً  صدر البيت الشعرمٌ كيتجٌمى الٌتشخيص في     

ألٌنيا عاجزة  بفتاة خجمة ظمأة؛  -أم األكاني  -ر، فصٌكر الجراعمى الجرار صفة الخجؿ كالٌظمأ الٌشاعر

ا ناة أًل كىي السقي، لكٌنيا ىيٌ أف تؤدم كظيفتيا الرئيس  . تعاني مف الظمأ، كفاقد الشيء ًل يعطيو حتمن

حٌتى الٌسحاب الثٌقاؿ المحٌممة بكمٌيات كبيرة مف الماء تنأل بالكصؿ، فالٌسحاب الثٌقاؿ تنزاح عف 

معناىا الحقيقٌي، فيي في حالة نأم كبعد كرفض لمكصؿ، كعمى الرغـ مف أف صفة الٌنأم خاٌصة 

فاؼ اٌلتي أصابت حالة الج تصٌكرتقكـ بكظيفة انزياحٌية شعرٌية للٌسحاب أعارىا الشاعر إلى اباإلنساف، 

األراضي الٌزراعٌية نتيجة لعدـ نزكؿ األمطار، كلمٌتعبير عف ذلؾ انزاح الٌشاعر فشٌخص الٌسحاب، كرسميا 

 في صكرة حبيبة تنأل الكصؿ بحبيبيا كترفضو، ككذلؾ الٌسحاب فيي ترفض أف تيب أمطارىا لألرض. 

الكسكؿ يزداد بطئا(، انزاح كفي صكرة استعارٌية تشخيصٌية أخرل، يقكؿ الٌشاعر: )كربيعي 

كىي مف سمات الكائف الحي القادر عمى الٌشاعر عف المعنى الحقيقٌي، فأضفى عمى الٌربيع صفة الكسؿ، 

الٌربيع اٌلذم ىك رمز الٌتجدد قتامةن، فالمشيد كقد استثمر الشاعر ىذا التركيب المنزاح ليزيد  ،الحركة

كحاؿ الكطف   في المجيء؛ ليظٌؿ الجفاؼ كالقحط مستمرنا كالٌنماء أصبح كسكًلن بطيئنا، يأبى اإلسراع

  حتمؿ.العربٌي اٌلذم يستمر في مكاجية الفقر كالحركب كاألكضاع المعيشٌية الٌصعبة اٌلتي لـ تعد تي 

 كيستٌمر الٌشاعر في كصؼ حالة الجفاؼ في صكرة تشخيصٌية أخرل فيقكؿ: 
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 عبءي المطر الذم ناءت بو السحاب

 لفاغراتسرقتو الصحارل ا

 1عمى حيف ظمأ

 الشاعر السابقة انزياحات، أحالت المألكؼ إلى غير مألكؼ، فػ :إسنادات في 

 المطر = ذك عبء

 السحاب = ذات نكء

 الصحارل = سارقة

نٌص الشاعر منزلة ة، أنزلت ة أفرزت عبارات ذات صياغات تشخيصيٌ ركيبيٌ عالقات التٌ التٌ  هفيذ

فيا ىي الٌصحارم تسرؽ ذلؾ المطر اٌلتي رفضت الٌسحاب الثٌقاؿ أف تيبو لألرض،  ، اإلبداع الطريؼ

فقد شٌخص الٌشاعر الٌصحارم كما شٌخص الٌسحاب، فرسميا في صكرة شخص يسرؽ مف الٌسحاب ما 

 تحمؿ مف أمطار.

  الٌشاعر:  شخيصٌية أخرل، يقكؿكفي صكرة ت

 حنجرة الكقت . . . ًل أكتار ليا

 كحفيؼ القحط يطكؿ           

           . . .   . . . 

 العصفكر بال تغريد           
                                                           

1
 الّساعة األولى، لوحة الفقر.  
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 كالصفصاؼ حثيث الكجد            

           . . .   . . . 

 النام ضرير           

 كالعازؼ مبتكر اإلصبع           

           . . .   . . . 

 1ىؿ أيقنت بعرس الجدب ؟! 

كب العربٌية أماـ في ىذه األسطر الٌشعرٌية حالة اإلحباط اٌلتي تعكس انكسار الٌشع الٌشاعر يصٌكر

كيتمٌثؿ اًلنزياح الٌتشخيصٌي في ىذه األسطر الٌشعرٌية في قكؿ الشاعر:) حنجرة الكقت . .  الكاقع المرير.

، أم بمعنى كعمى الرغـ مف أٌف التشخيص يقتضي إضفاء الحركة عمى الساكف كالعكس . ًل أكتار ليا(،

تالعب في التشخيص كذلؾ، فإضفاء الحنجرة لمكقت، تقديـ تصٌكر عكس المألكؼ، لكف الشاعر ىنا 

تجعمو قادرنا عمى النطؽ بحكـ التشخيص، لكف الشاعر ىنا جعميا حنجرة مشٌكىة، تصيب التشخيص 

  تصكير سكداكٌية الكضع.في  ؛ لممبالغةـ أٌنيا )حنجرة بال أكتار(بالعطؿ بحك

كىذا كحاؿ العربٌي، فيك بحنجرة كلكٌنو ًل يستطيع الٌتحٌدث إطالقنا، ًل يستطيع البكح أك الٌشككل 

ف تحٌدث فال سامع لو كًل مجيب، كىذا يعكس حالة اإلحباط اٌلتي  أك الٌدفاع عف أرضو أك الٌنداء، كا 

 س ضٌده.مارى ٌلتي تي يعيشيا أبناء الٌشعكب العربٌية جٌراء سياسات القمع كتقييد حرٌية الٌتعبير ا

عف  زةبالحركية عمى حيف ىي حركية عاج كيستمر الشاعر في قمب تشخيصو؛ ليكىـ القارئ

مٌثؿ اًلنزياح في قكؿ الٌشاعر: )النام ضرير(، حيث انزاح الٌشاعر في تعبيره بإضفاء صفة الحركة، إذ 

                                                           
1
 الّساعة الّثانٌة، لوحة اإلحباط 
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لكف الٌشاعر أطمقيا عمى الٌنام، عمى الٌنام، كمف المعمكـ أٌف ىذه الٌصفة خاٌصة باإلنساف، ك  (الٌضرير)

حيث شٌبو الٌشاعر الٌنام بشخص لو عيكف، كعيكف الٌنام ىي الثٌقكب المكجكدة فيو، كلكف عيكف ىذا 

الٌنام ضريرة، ًل ترل أصابع العازؼ الٌتي تعزؼ عميو، أك ربما لـ يعد ىناؾ مف يستطيع العزؼ عمييا، 

ك رمز الفرح كالٌسعادة كالٌسركر أصبح ضريرنا ًل يرل، ما فالعازؼ مبتكر اإلصبع، حٌتى الٌنام اٌلذم ى

 يطرت عمى الٌشعكب العربٌية.يعكس حالة اإلحباط كالحزف كاليأس اٌلتي س

 كيستمر الٌشاعر فيعٌبر عف حالة اإلحباط حٌتى مف اكتماؿ الفرح كالٌسركر، فيقكؿ: 

 أقداـ السركر

 تستبيح ىىًذم البيكت             

 لكنيا             

 1ًل تعرؼ غير الدخكؿ إلى األقبية !.

كىؿ لمٌسركر أقداـ؟، بالتٌأكيد ًل، كلكٌف الٌشاعر رسـ صكرة حركٌية تثير الفرح في البداية، كلكف 

ا ليقتحـ  يتيقف المتمقي بعد إكماؿ القراءة بأٌف ىذا الفرح غير مكتمؿ، فيا ىك الٌسركر يجرم بأقدامو مسرعن

فرح في ىذه البيكت غير مكتمؿ، ليككف البيكت، كلكٌف الٌظممات كالٌنكبات كالحركب ًل تتـٌ عميو طريقو، فال

 لمحزف الٌنصيب األكفر في نفكس جميع أبناء الٌشعكب العربٌية. 

 كيخاطب الٌشاعر نشيده الكطنٌي فيقكؿ لو: 

 أيُّيذا النشيد الكحيد

 كٌؼ عف غزك أمتعتي ًل تراكد زٌكادتي

 2كامتًط ظير ىذا الٌصدل

                                                           
1
 الّساعة الّثانٌة، لوحة اإلحباط. 

2
 الّساعة الّثانٌة، لوحة اإلحباط. 
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اص كىك عكس الحقائؽ تسير عمى نسقو الخابؽ صياغات منزاحة السٌ  ٌص اعر في النٌ يقٌدـ الشٌ 

الكاقع المعيش، فالنشيد الكطني عادة عالمة العالقة الحميدة كالحميمية بيف الكطف  لتعميؽ مشيد

كمكاطنيو، كينبغي أف تككف عممية تشخيصو باعثة عمى الحركية اإليجابية، لكف الشاعر قمب ىذه 

ؿ مف كطنو كاليجرة إلى مكاف آخر، فحـز أمتعتو كتزٌكد بكٌؿ ما ىك ضركرٌم عـز عمى الٌرحيالمعادلة، إذ 

، ًل ألٌنو ميحبَّب بؿ ألٌنو أصبح بال قيمة، كيميؽ بو  عف اليجرة منعولرحمتو الٌطكيمة، إًٌل أٌف نشيده الكطنٌي 

عثة عمى لذا فخياًلت النشيد كتمثالتو لـ تعد با، أف )يمتطي ظير الصدل( عمى حٌد تعبير الشاعر

عالؽ اإليجابي مع األرض، بؿ أصبحت سالبة؛ ألٌف األرض مسمكبة بسبب اًلحتالؿ أك بسبب الفقر التٌ 

 كالقحط كالمآسي.

ـٌ انزاح الٌشاعر مٌرة أخرل، فقاؿ: )ًل تراكد زٌكادت كزكادتو برجؿ،  ي(، فصٌكر الٌنشيد الكطنٌي بفتاة،ث

لعبارة كتحريضو عمى البقاء كعدـ اليجرة. كلعٌؿ في ىذه ا ثـٌ رسـ مشيدنا تقكـ فيو الفتاة بإغكاء الٌرجؿ

لىقىدٍ تناص مع قكلو تعالى: ) دتُّوي  كى ـى  نٍَّفًسوً  عىف رىاكى ، فقد حاكلت امرأة العزيز إغكاء يكسؼ عميو   1(فىاٍستىٍعصى

الٌسالـ كاستيكاءه، ككذلؾ الٌنشيد الكطني فيك يحاكؿ إغكاء زكادة الٌشاعر كخداعو حٌتى ًل يتمٌكف مف 

 ؾ امرأة العزيز لـ تنجح في ذلؾ. الٌرحيؿ، كلكٌنو لـ ينجح في ذلؾ ككذل

 آخر:  مقطعكيقكؿ في 

 حيف نصغي

 إلى أنيف الطرقات! 

 قف: نتي

 2  أف األقداـ دًلئؿ أنس!

                                                           
1
 23ٌوسف/
2
 الّساعة الّرابعة، لوحة الوحدة والعزلة. 
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بسبب الٌنكبات اٌلتي أصابتيا،  دف بعد أف ىاجر أىمياحالة الم ر فيو يصكٌ يرسـ الٌشاعر مشيدنا  

 فقد أصبحت ميجكرة بدليؿ قكؿ الٌشاعر: )نتيٌقف: أٌف األقداـ دًلئؿ أنس!(.

ا ير مألكفة جعؿ فييا الٌطرقات شخصن كقد ٌعبر عف ىذا بطريقة غي شتكي كيتأٌكه ألمنا، ا مريضن

بفعؿ  ، فمـ يعد ىناؾ أقداـ تمٌر، فقد أصبحت ميجكرةالمتأٌلـ مف الحالة اٌلتي أصابتو بصكت المتكجع

 الٌنكبات كالحركب.

 آخر يقكؿ فيو الٌشاعر:  مقطعكيتجٌمى الٌتشخيص في 

 ذاكرة الجدراف

 1الء العابريمزقيا الطٌ 

، كليس مف سماتو التذٌكر، لكف كائف غير حي ف( بال ذاكرة؛ ألنيامف الطبيعي أف )الجدرا

؛ قكاميا اًلسترجاع ألحداث الماضي مميء بالحركة عبر بيا إلى مشيدالشاعر ىنا شٌخص ىذه المفردة؛ لي

التي يمٌكح عف بيعد أٌنيا كانت إيجابية؛ ككأنو أراد التمميح إلى ماضي العرب المجيد، لكٌف ىذا الجياز 

ساسيف ة كالمفيدة ألسالفنا )يمزقيا الطالء العابر( ككأنو يمٌمح إلى أمريف أالعريض مف الذكريات الحميد

 .قضيا عمى حاؿ األمة

المدنية الزائفة التي لـ يحصؿ منيا العرب سكل القشكر؛ ألٌنيـ مستيمككف  أٌما األمر األكؿ فيك

 ي الحقيقي المنتج.ليا ًل منتجكف، فمف الطبيعي أف يككف ىذا الحاؿ ىذا الحاضر الشكمي مؤذينا لمماض

ممزقيف اًلحتالؿ كاًلستغالؿ الخارجي لثركات الكطف، فيما يجعالف البمداف بال سيادة، كالثٌاني 

  ـ.نا التي حكمت أغمب العالبذلؾ سيادة أسالف

                                                           
1
 الّساعة الّسادسة، لوحة الجهل.  
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 : في نص  ذم تشخيص بارع آخر كيقكؿ

 يتمٌفت ظمي

 . . . يختبيء

 فخفافيش خطام تطارده منذ . . .   .

 الجمبابكألني عديـ 

 صفعني الشتاء

 فاٌساقط دؼء األجداد عف كتفي المتيدليف كجفني بعكض

 تكسمت حارات عٌماف

 أزٌقة صنعاء

 شكارع دمشؽ

 1  كعدت إلى مسقط جرحي بخٌفي ضياع !!.

ي قكؿ الٌشاعر: )صفعني الٌشتاء(، حيث جعؿ يتجٌمى اًلنزياح الٌدًللٌي المتمٌثؿ بالٌتشخيص ف

، فقد أصبح رمزنا لمشرٌ  كالعطاء ا يصفعو بقٌكة، حٌتى الٌشتاء الٌذم ىك رمز الخيرالٌشاعر مف الٌشتاء شخصن 

العربٌي الٌذم  دـ الٌشاعر ىذا األسمكب ليصؼ حاؿ، كقد استخانزاح الٌشتاء برمزٌيتو مف الخير إلى الٌشر

إلى كطنو بخفٌي ، كقد عاد ير فييـخيرنا، كلكف ًل خ ـكاف يأمؿ منيلبمداف عربٌية رحؿ مف كطنو كىاجر 

 داف العربٌية اٌلتي لـ تقٌدـ المساعدة لممياجريف إلييا. مضياع، فالٌشتاء ىنا رمز لمب
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 الّساعة العاشرة، لوحة الهجرة والمطاردة.  
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كيظير في الٌسطر الٌشعرٌم األخير انزياحاف إضافياف، فاألصؿ أف يقكؿ الٌشاعر )كعدت إلى 

فقاؿ ر أفؽ المتمقي، مسقط رأسي بخفي حنيف(، كلكٌنو ابتعد في الٌتعبير عف الٌمغة العادٌية فانزاح ككس

جرح مفتكح ينزؼ ألمنا عمى الحالة المأساكٌية اٌلتي تعيشيا ت إلى مسقط جرحي(، فكطنو كالجرح، د)كع

 الٌشعكب العربٌية مف فقر كقتؿ كحركب كنكبات كظممات متتابعة مستمٌرة. 

نزياح فقاؿ )عدت بخفٌي ضياع(، كىذا اًل الٌشعبيٌ  كما انزاح الٌشاعر في تناٌصو مع المثؿ

حالة الٌضياع كالٌتشتت اٌلتي حٌمت بالٌشعكب العربٌية بعد أف ىٌجرت مف كطنيا ثـٌ عادت  صٌكراإلضافٌي 

 إليو بال شيء. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

 المبحث الثّاني: الّتجسيد 

يعٌد الٌتجسيد تقنٌية أخرل مف تقنٌيات اًلنزياح  يمجأ فييا الٌشاعر إلى إكساب المعنكيات صفات 

بػ "إبراز الماىية كاألفكار كالعكاطؼ في رسكـ كىيئات  حيث يقكـ ،مادٌية مجٌسدة غير حٌيةحسٌية أك 

 . 1محسكسة ىي في كاقعيا رمكز معٌبرة عنيا"

؛ ألٌف ليا قكة إيحائية كالمبدعيف عمى حد  سكاء الٌنقادة عناية ياغيٌ الصٌ  قنيةكقد شغمت ىذه التٌ  

كرة مف خياؿ في أفؽ انتظار القارئ كما تكٌلده مف استجابة لما الصٌ ر في تمتيف العالقة بيف ما تثيره تؤثٌ 

ذم يستجمبو الٌ  يٌ يتمقاه، لذلؾ صٌكر)سي دم لكيس( في كتابو )الصكرة الشعرية( العالقة بيف الجانب الحسٌ 

 سمسمة مف المرايا مكضكعة في زكايا مختمفة بحيث تعكس المكضكع "ة بقكلو عريٌ كرة الشٌ جسيد كالصٌ التٌ 

كىي ًل تعكس المكضكع فقط، بؿ تعطيو الحياة  ،ةك يتطٌكر في أكجو مختمفة، كلكٌنيا صكر سحريٌ كى

 .2"ة لمعيافكؿ، ففي مقدكرىا أف تجعؿ الركح مرئيٌ كالشٌ 

بعض الٌصكر الٌتجسيدٌية اٌلتي تنقؿ المعاني إلى  "ًل متناىيات الجدار الٌنارم"كيظير في قصيدة 

عالـ الحٌس، فيك يحٌكليا مف الحدكد المجٌردة إلى حسٌيات أك ماٌديات تيرل كتيممس كتيشـٌ كتيذاؽ، كما قد 

يعمؿ عمى تحكيؿ المحسكس إلى محسكس آخر؛ بحيث يككف الٌطرؼ األكؿ )المستعار لو( مف 

كيككف الٌطرؼ اآلخر)المستعار منو( مف المحسكسات  -كالجماداتاألحياء غير العاقمة  –المحسكسات 

ا  .األحياء غير العاقمة كالجمادات أيضن

كتظير نتيجة ىذا اًلنصيار بيف الٌطرفيف دًلًلت جديدة مكٌلدة مف ىذا المزيج، غير أٌف ىذا ًل 

ٌنما يضيؼ إلييا دًلًلت جديدة. كىذا يظير في قكؿ الشٌ   اعر:يمغي دًلًلتيا القديمة كا 

                                                           
1
ٌّة الّتشكٌل االستعارّي فً البالغة والّنقدنواف،قوقزة،  عن:زروقً،عبدالقادرعلً،960،نظر صور الّتجسٌد والّتشخٌص فً شعر .نقالا

.33م،9191(،4(،العدد)9ألدب،المجلد)،مجلّةإشكاالتفًاللّغةوا-ًدراسة فً الّتشكٌل الّداللً والجمال–"محمد بلقاسم خمار" 
2
 90.
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 ىذه األرض   

 ! ًل تنبت غير الشقائؽ   

 كلك كشفت شباكيا األعكر   

 ًلنبجست مف تربيا ألؼ شيرزاد ذبيحة   

 ! لـ تحسف قٌص أظافر حكاياتيا المخمبية   

 : مرة . . .   

 : ربتي عمى صدرىا المغبرٌ    

 فتنٌيد أمان غافية   

 1تخيط األكجاع بسنارة صكؼ   

كىك شيء معنكٌم  )الكجع(إلى الٌتجسيد مف خالؿ تحكيؿ لجأ الٌشاعر في ىذا المقطع الٌشعرٌم 

مدل اٌتساع رقعة  ليحيؿ الذىف إلىط بسنارة؛ صكرة قطعة صكؼ تخا في وجعم ؛ إذادمٌ إلى شيء م

، بقرينة )تخيط( اٌلتي تحيؿ إلى صكرة حسٌية مفادىا الغزؿ،  كىذه الٌصكرة الحزف كالكجع ألٌنيا تغزؿ غزًلن

 تؤٌكد مساحة األكجاع العريضة في ذات الٌشاعر كذات جميع أبناء الٌشعكب العربٌية. 

صؼ بحجميا الكبير، بقرينة )سنارة صكؼ( التي تتٌ  كما يشير الٌشاعر إلى عمؽ ىذا الكجع،

مف الكغز  كحٌدية رأسيا الذم يفرؽ عف حجـ كحٌدية رأس اإلبرة، فاختيار السنارة جاء لبياف عمؽ الكجع

 ر لتحقيؽ فعؿ )تخيط(.المتكرٌ 

                                                           
1
 الّساعة الحادٌة عشرة، لوحة الموت.  
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في قمكب الٌشعكب العربٌية كشٌدتيما مدل الحزف كاأللـ  سعى الشاعر مف خالؿ ما مٌر إلى بياف   

 كًل مساعد إًٌل اهلل.ليا كأثرىما في نفكسيـ، فيا ىي الٌشعكب العربٌية تخيط جركحيا بيدىا، فال معيف 

 : كيقكؿ في مقطع آخر

 ستتمكه النكارس في الرياحلستي أكؿ مىف 

 لستي آخري مىف سينزفو النكاح

 قبمي تدٌثر ألؼ أفؽ بالفجيعة

 فكيؼ أرتجؿ الرماد

 كأعٌفر النعناع بالكجع الخبيء

 ك أنا المبٌمؿ بالعمى

أنا لستي آخرى مطفأ في األمسيات
1 

ٌية: )لست أكؿ(، بدًللة تكرار العالمة الٌمفظ يؤٌكد الٌشاعر سيميائيًّا عمى ديمكمة المحنة كقدامتيا  

 ك)لست آخر(.

قبيؿ  مف الٌشكاىد الخارجٌية اٌلتي تساعد عمى تركيز ىذا المقصد مف اكيحاكؿ أف يستقدـ بعضن   

لحالتو اٌلتي يعانييا مف قبيؿ )مبٌمؿ بالعمى(،كىنا  ازمتليخمص إلى تعالؽ فن )عالقة الٌنكارس بالٌرياح(؛

يتمٌثؿ اًلنزياح الٌدًللٌي المتمٌثؿ بالٌتجسيد، حيث جعؿ الٌشاعر العمى سائالن يبٌممو، فانتقؿ مف المعنكٌم إلى 
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 الّساعة الحادٌة عشرة، لوحة الموت 
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المحسكس، ليبٌيف أٌنو فاقد لمٌشعكر بالحكاس، فاستعار العمى لعطؿ الحكاس، إذ ًل يشعر بالٌممس أك الٌشـٌ 

  .ك غيرىا. فيذا نٌص جنائزٌم يعكس جنائزٌية البالد كالشعكب في المحيط العربيٌ أ

  :الٌشاعر في كصؼ حالة كطنو، فيقكؿ كيستمرٌ 

 ما زاؿ كجوي أمي

 مبٌمالن بالفقد

 ... كعباءتييا مبٌخرةن باألسئمة

 تنشر خصاؿ كيكلتيا

 فكؽ انحناءة التٌنييدة الحٌرل

 1بالكحشةكتنسؿ شعر ليالييا المكغمة 

)الفقد( حالة شعكرية معنكية ًل ييحٌس بالحكاس المعمكمة، لكٌف الشاعر ىنا حاكؿ أف يجعميا 

 نٌص عمى خمؽ حالة تفاعؿ بيف الٌ  مشيدنا قادرناقنية التجسيد؛ ليكٌكف مف ذلؾ مممكسة محسكسة عبر ت

 المرسؿ كأفؽ انتظار المتمقي.

)منقكعنا( )ممطرنا( أك أية مفردة مف معجـ ما يتالـز كقد اختار الشاعر مفردة )البمؿ( كلـ يختر 

ك)الماء(، السبب في ذلؾ أٌنو أراد أف يستعير منظر الكجو المبمكؿ بسبب التعٌرؽ مف أثر القمؽ أك الحٌر 

الث كٌميا أضحت احتماًلت مطركحة ًلختيار الشاعر لمبمؿ أك الحزف البالغ، فيذه الحاًلت المأساكية الثٌ 

 دكف سكاه.

                                                           
1
 الّساعة الّثانٌة عشرة، لوحة المقاومة 
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يالة الحزينة بفعؿ القمؽ عمى شيء استطاع الشاعر ىنا أف يصٌكر كجو األـٌ كىك مطٌكؽ بال لذا

 ما أك الحزف عميو أك الشعكر بالسخكنة بسبب الظرؼ الخارجي أك المشاكؿ المحيطة.

استعار الفقد  لبياف حالة الٌتشتت كالٌضياع كالحرماف اٌلتي تعيشيا إٌنو كيمكف القكؿ بعد ذلؾ كٌمو 

عكب العربٌية، فقد أصبحت  بعد كٌؿ الٌنكبات اٌلتي أصابتيا تفتقد الٌسالـ كاألمف، تفتقد لحضف الكطف الشٌ 

  .كدفئو،  فقد فقدت كٌؿ ذلؾ كما زالت تفقد كٌؿ ما تحتاجو لتعيش حياة كريمة آمنة

  :كفي صكرة تجسيدٌية أخرل يقكؿ الٌشاعر

 ارتدم الماء

. . .   . . .   ، 

 ذقف بئرمأصٌب المكاجع مف 

 كأنفخ مف رغكتي سحبان 

 كحيف أرٌكم الجفاؼ

 1أظٌؿ ظميا

كما ، كالٌسقي، لمدًللة عمى: الخيرحٌكر الشاعر في ىذا النٌص كظيفة )الماء(، فعادة ما يستعمؿ 

  مكجع كالٌظمأ.الشاعر ىنا جعؿ منو مصدرنا ل يتالـز مع تمؾ المعاني مف دًلًلت، لكفٌ 
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بالٌثكب الٌذم يرتديو اإلنساف، كلعٌؿ ذلؾ دليؿ عمى كثرة اآلًلـ كاألحزاف شٌبو الٌشاعر الماء حيث 

كالمصائب اٌلتي حٌمت بأبناء الٌشعكب العربٌية، حٌتى أصبحت كالٌثكب اٌلذم يرتدل، ككأٌنيا تالزمو، فقد 

 استعار الماء لميمكـ كالمصائب كالٌنكبات اٌلتي تالـز الشعكب.

ا  كيتمٌثؿ التجسيد  و )أصٌب المكاجع مف ذقف بئرم(، فجعؿ المكاجع ماء يصٌب، كقد في قكل أيضن

اٌلتي أصابت كما زالت تصيب الٌشعكب اآلًلـ استخدـ الفعؿ المضارع )يصٌب(، دًللة عمى استمرارٌية 

  .العربٌية

  :كيقكؿ الٌشاعر في ساعتو األكلى 

 الخبز العاطؿ

 يأكؿ كٌفي

 يعض جركح شفاه صغارم

 يرعى كؿ بقايا الخكؼ

 يكنس مف أرجاء الركح

 1قٌش الصبر                                   

ففي قكلو: )يرعى كٌؿ بقايا الخكؼ(، تشبيو لمخكؼ بشيء مادٌم لـ يتبؽ منو سكل بضع بقايا، 

فانتقٌؿ مف المعنكٌم إلى المجرد المحسكس، كىذا اًلنتقاؿ أراد منو الٌشاعر إظيار عدـ مباًلة الٌشعكب 

  .يي لـ تعد تياب شيئنا، كىذا يدٌؿ عمى كثرة المصائب كالٌنكبات كالحركب اٌلتي حٌمت بيـالعربٌية ف
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كفي قكلو: )يكنس مف أرجاء الٌركح قٌش الٌصبر( تجسيداف، يتمٌثؿ األكؿ في تشبيو الٌركح كىي 

يا شيء معنكٌم ببيت كىك شيء مادٌم محسكس، كلـ يقتصر الٌتجسيد عمى ىذه الٌصكرة فحسب، فقد تبعت

صكرة تجسيدٌية أخرل تتمٌثؿ في قكؿ الٌشاعر )قٌش الٌصبر(، كقد لعب ىذا الٌتجسيد دكرنا في الٌتعبير عف 

، بدليؿ قكؿ الٌشاعر )قٌش الٌصبر(، فيك بيذا تي لـ تعد تحتمؿ، فالٌصبر قد نفدالحالة المعيشٌية الٌصعبة الٌ 

و في الٌتعبير عف الحالة المأساكية اٌلتي حٌمت المتمقي كيكٌثؼ المعنى رغبة منانتظار اًلنزياح يكسر أفؽ 

  .بالٌشعكب كأثرىا في نفكسيـ

 كيقكؿ في مكضع آخر:

 أشعٍؿ عيكنىؾ في الدجى كامضً      

 كافرش بخطكؾ تكتةى األرضً                                 

 القفري أٌجج ناظريو عمىن 

 عمى الغٍمضً أبصٍر ، فما كسعي                                 

 ما زاؿ ينبض بالشحكب لظى

  1                          كشحكبؾ الميمكف في غضً                                 

ا يجده القارئ في قكؿ الٌشاعر )أشعؿ عيكنؾ(، كاألصؿ في ىذه  يتضٌمف البيت األكؿ انزياحن

اح في تعبيره، فشٌبو العيكف بشيء مادٌم يشعؿ، العبارة أف يقكؿ الٌشاعر )أشعؿ نارنا(، كلكٌف الٌشاعر انز 

ؽ لمخالص مف تمؾ ائكىك بيذا اًلنزياح يطمب مف الٌشعكب العربٌية أف تشعؿ عيكنيا لمبحث عف طر 

  الٌنكبات كاليمكـ كاألحزاف اٌلتي أصابتيا.
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  :كبعد غياب الكطف دخؿ الٌشاعر في حالة مف الكحدة كالعزلة فقاؿ

 كبٌحًة النام

 أثداء العزلةتتمقفني 

 لترضعني مف صميؿ سككنيا

 كجعان أخرس                                          

 يحفر في مباسمي صفرةن ثكمى

 كيباسان مف النكاح القشيب

 كما بيف بٌحةو كبٌحة

 ينزفني النام أمثكلة لمبكاء القركم

 يندبني لحنجرة بال أكتار

 تصفر إثمان مف السنكات العجاؼ

 1 . ! . . . ع المنقكعة بالعزلةحيث الدمك 

استعاف الٌشاعر في ىذه األسطر الٌشعرٌية بالٌتجسيد لتعميؽ حالة الكحدة كالعزلة اٌلتي أصابتو بعد 

غياب كطنو، فقد شٌبو العزلة بأـ ترضعو، كلكف ًل ترضعو حميبنا، بؿ ترضعو كجعنا أخرس، كيتجٌمى ىذا 

ا غريبنا خرج فيو عف في قكلو: )لترضعني مف صميؿ سككنيا كجعنا أخرس(، فقد انزاح الٌشاعر انزياحن 

المألكؼ، فشبو الكجع كىك شيء معنكٌم بسائؿ يشرب كىك )الحميب(، ثـٌ كصفو بأٌنو أخرس، فالٌشعكب 
                                                           

1
 الّساعة الّرابعة، لوحة الوحدة والعزلة.  



62 
 

ف تكٌجعت كباحت ، ًل تستطيع البكحى الٌرغـ مف كجعيا كحزنيا كألمياالعربٌية عم كًل  ،فال مجيب ليا، كا 

 إًٌل اهلل.  سامع

 :كما يقكؿ

  راجيكـ ضٌج مف مٌس الخطى مع

  كأناخ في درب طريد داجي

  لـ ينزع الٌظممات عف أكتافو

  كمضى يزٌؽ ظالمو أكداجي

  كيجٌر عتمة ليمو في صبحو

 1 ليظٌؿ في غبش الغركب الٌناجي

، لذا أمرنا ضركريًّايطفح ىذا النٌص بالحركية التي جعمت مف التعامؿ مع المعنكيات بنحكو حسٌي 

الظممات قابمة لمنزع كأم ثكب ، فقاؿ )لـ ينزع مالمح ما ييحٌس، فكانت ماؿ الشاعر بإلباس ما ًل ييحٌس 

 لمسحب ، فقاؿ )كيجٌر عتمة ليمو في صبحو(. ةالعتمة قابم، ك )الٌظممات عف أكتافو

 اٌلتي فعؿ الماضي(عمى مستكييف مف الصياغة ، صياغة )ال لشاعر أحداثو في النصكقد بنى ا

ـى ىذه الحالة في ذات مثؿ:تصٌدرت النٌص  ، ؼالشاعر كما يحيط بو مف ظرك  )ضٌج ، مضى( لتأكيد ًقدى

ينزع ،  ) ى صيغة )الفعؿ المضارع(:أما تأكيد ديمكمة ىذه الحركية كاستمرارىا فعمد إلى بناء أحداثو عم

 يزٌؽ ، يجٌر ، يظٌؿ(.
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لمٌتعبير عف مالزمة  كربما كاف ميؿ الشاعر إلى التعامؿ مع ىذه التجسيدات في صياغات نٌصو؛

 الٌظممات لمٌشعكب العربٌية.

  :كما يتجٌمى الٌتجسيد في قكؿ الٌشاعر

 عمى قارعة الفضح

 : اكتشفت 

 ! أف مدينتي لـ تكف فاضمة 

 كرعاياىا

 بقايا             

 أحالـ                    

 1 .! محٌرمة                              

إلى الجكاسيس كالعمالء اٌلذيف قضكا عمرىـ في العمؿ  الٌشاعر في ىذه األبيات اإلشارة يريد

لصالح العدٌك، فاألصؿ أف يقكؿ الٌشاعر )عمى قارعة الٌطريؽ(، كلكٌنو عٌبر عف ذلؾ بقكلو )عمى قارعة 

فأمرىـ قد فضح ، كقياداتيا الفضح(، فيذا اًلنزياح اإلضافٌي  أظير حقيقة بعض أبناء الٌشعكب العربٌية

 بعد أف كاف سرًّا.

 

 

                                                           
1
 الّساعة الّثانٌة، لوحة اإلحباط. 
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 : انزياح الّنعوت المبحث الثّالث

أٌف الٌصفة تطابؽ المكصكؼ مف الٌناحيتيف الٌتركيبٌية كالٌدًللٌية، كىذا يستدعي ترافؽ  "مكـمف المع

الٌصفة مع المكصكؼ، كبالتٌالي استدعاء صفة مناسبة لممكصكؼ عمى اإلطار المعجمٌي )سماء صافية، 

فإٌف ذلؾ يعٌد  كمدينة جميمة(، أٌما إذا كقعت الٌصفة في الٌسياؽ غير متجانسة مع مكصكفيا، كمتنافره معو،

عت نكعنا مف اًلنزياح الٌدًللٌي، مٌما يحٌقؽ مستكل عالينا مف الٌشعرٌية، يتمٌيز بيا الٌشعر عف غيره، إذ إٌف لمنٌ 

 .1عمى المستكل الٌشعرٌم مردكدنا شعريًّا ًل ييضاىى"

المتنافرات بصكرة ، إذ يمتمؾ الٌشاعر جرأة في المزج بيف "إٌف التٌنافر القائـ بيف الٌصفة كالمكصكؼ

مدىشة تدعك إلى الٌتساؤؿ كالتٌأٌمؿ، كتفتح آفاقنا غنٌيةن مف التٌفسيرات اٌلتي تأخذ القارئ إلى عكالـ جديدة لـ 

 .2يسبؽ لو أف كقؼ أماـ سحرىا المدىش"

 كمف األمثمة عمى المنافرة الٌنعتٌية قكؿ الٌشاعر: 

 أبجدية حزني

 تناـ عمى لكح مف الخشخاش      

 تتيجاني

 كغزان                 

 كغزان                           

 لتغتالني عند أقرب      

 3  . ! . . . قصيدة محشكة بالذكريات

                                                           
1
ًّ فً شعر محمود فضٌل الّتلالّضمور،عماد،  https://www.addustour.com،تجلٌات االنزٌاح الّنعت

2
،لعدمتوفر008،، ظاهرة االنزٌاح فً الّنقد العربً الحدٌثالحولً،فٌصلحسان.نقالعن:97،، جمالٌات األسلوب والّتلقًربابعة،موسى 

المرجعالّسابق.
3
 الّساعة الّرابعة، لوحة الوحدة والعزلة.  
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يتجٌمى في الٌسطر الٌشعرٌم األخير ما يسٌمى بانزياح الٌنعكت، حيث كصؼ الٌشاعر قصيدتو 

الٌمغة العادٌية، كذلؾ بكصؼ قصيدتو بأٌنيا  اعر في تعبيره عفبكصؼ يكسر أفؽ المتمقي، فقد انزاح الشٌ 

لمٌدًللة عمى كثرة الٌذكريات الٌصعبة المحفكرة في ذاكرة  ؛كقد استخدـ كممة محشٌكة محشٌكة بالٌذكريات،

 ، اٌلتي تثير فيو األلـ كالحزف، كتذٌكره بالمآسي. الٌشاعر

 آخر:  قطعكيقكؿ في م

 أييا المكؤد صمتان في فمي

 كسنان فنـً يشتييؾ الجففي 

 1كارتجؿ ذاكرةن مثقكبةن 

يظير التٌنافر بيف الٌصفة كالمكصكؼ في قكؿ الٌشاعر: )ذاكرةن مثقكبةن(، كالٌذاكرة ًل تككف كذلؾ، 

كًل يمكف أف تكصؼ معجميًّا بأٌنيا مثقكبة، إًٌل أٌف ىذه العالقة المرفكضة معجميًّا مقبكلة شعريًّا، فالٌشاعر 

ي ليست ذاكرة مستقٌرة بؿ مثقكبة، يمكف ؼ ذاكرة الٌشعكب العربٌية، فيمف خالؿ ىذا الكصؼ يريد كص

يا مكف الٌتالعب بيا، أك تفريغبشكؿ طبيعٌي، كما ي ممفاتيااطة، فيي ذاكرة ًل تحتفظ بالٌتحٌكـ بيا ببس

عادة تعبئتيا كما يريد المحتٌؿ، فالمحتٌؿ يتال  كفؽ ما يريد مف خالؿ الٌتالعب عب بالٌشعكب العربٌيةكا 

 بالٌذاكرة، كًل يمكف ألٌم شعب مف الٌشعكب اًلنتصار بيذه الذاكرة المثقكبة. 

 آخر:  قطعكيقكؿ في م

 خزانتي العابسة

 تتكسدىا أكفاني الذابمة

                                                           
1
 الّساعة الّسادسة، لوحة الجهل.  
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 ترتديني كٌؿ بداية مكت مشمس

 كحيف أضٌج بالنشكر

 تنسٌؿ مٌني

. . . 

 أظٌؿ ألٌكح دكف حراؾ . . .

 1 ة . . . ! كفتاة الحرية المكءكد      

أضفى الٌشاعر  اإلنساف كحده، فقد أصبحت الخزف عابسة كذلؾ، حيثلـ يقتصر العبكس عمى 

زف، فيي عابسة ألنٌيا اإلنساف كىي )العبكس( عمى الح في قكلو: )خزانتي العابسة( صفة مف صفات

عمى تخييـ المكت عمى كاٌفة األرجاء، فالعربٌي في  دليؿفاف ذابمة، كذلؾ مميئة باألكفاف الٌذابمة، حٌتى األك

 ظٌؿ الحركب كالٌنكبات أصبح جاىزنا لممكت يتكٌقع في أم لحظة أف يالقي حتفو. 

 آخر:  مقطعكيقكؿ في 

  الكجع األسمر

  يقتات عمى حنظمة ركحي

  :كيعٌمميا

  أٌف دخاف غيكـ الٌصبح

  نذير غركب
                                                           

1
 الّساعة الخامسة، لوحة الجمود.  
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 يقطؼ مف ىمسات الفجر

 1حيؽكٌؿ ر 

اًلنزياح في ىذه األسطر الٌشعرٌية يتمثؿ في )الكجع األسمر( اٌلذم يعكس سكداكٌية الكضع، إٌف 

، فخرج عف المألكؼ، ككسر أفؽ بأٌنو أسمر كصؼ الٌشاعر الكجع كالٌتشاؤـ، كىكؿ المصاب، فقد كاليأس،

يتألـ كما يتألـ المتمقي، أثار مف خاللو كعيو كاستفٌزه، كجعمو متفاعالن مع الٌشاعر، يحٌس بإحساسو، ك 

الٌشاعر، فقد كشؼ الٌشاعر مف خاللو انزياحو عف ىكؿ المصاب كما انتابو مف أكجاع كأحزاف في نفسو 

المعنى الذاتي لدًللة )األسمر( في العربية فػ )السمرة تكاد تككف رمزنا عربينا، إذ ارتبطت ككطنو بدليؿ 

سمراء، كالرجؿ أسمر، كالفارس أسمر إلى غير ذلؾ  لذا فإٌف ) المرأة العربية ،2(بذىف العربي أينما كاف 

 .3( ي سكاء تمؾ المفيكمات قديمة أك حديثةمف المفيكمات التي انطبعت في ذىف العرب

 كما يقكؿ: 

 الفكاخت عمى صدأم

 مقٌيدة اليديؿ

 يصٌعر الغركب كحشتو عمى زغبيا الدافئ

 يماطؿ جناحاىا بالرفيؼ

 يكٌشر الصمت عف ربابتو الصٌماء

 أبقى تحت سٌرم المفضكح . . .

 4مكصد الشبابيؾ

                                                           
1
 الّساعة الّرابعة، لوحة الوحدة والعزلة. 

2
095،اللون ودالالته فً الشعررمحمدهزاع،الّزواهرة،ظاه 

3
.911-099،فضاءات اللون فً الشعر )الشعر السوري نموذًجا(الّصحناوي،هدى، 

4
 الّساعة الّرابعة، لوحة الوحدة والعزلة.  
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تو الكحشة كعٌطؿ الغركب جناحيو كأكصد شبابيكو أصبح "الحماـ ًل يصدح باليديؿ بعدما لفٌ 

، حٌتى الحماـ حـر مف المرح كما حـر مف اليديؿ، فقد كٌشر الٌصمت عف ربابتو 1كحرمو مف الفرح"

ظر كيؼ كصؼ الٌشاعر في قكلو: )يكٌشر الٌصمت عف الٌصماء، كيتجٌمى ىنا انزياح في الٌنعكت، فان

ربابتو الٌصماء( الٌربابة بصفة الٌصـٌ، كمف المتعارؼ عميو أٌف ىذه الٌصفة خاٌصة باإلنساف، كلكٌف الٌشاعر 

كالـ كالبكح كالفرح أصبح أضفاىا عمى الٌربابة لمٌدًللة عمى أف الٌصمت أصبح يعـٌ جميع األرجاء، فال

ر في اعر، كقد تكرٌ نسؽ مف الصياغات المكىمة يعٌد سمة مف سمات المعجـ الشعرم لمشٌ ، كىذا الممنكعنا

 ابؽ بشكؿ ممفت :السٌ  ٌص النٌ 

 .بابة ذات صكت ًل صٌماءماء: كعادة ما تككف الرٌ بابة الصٌ الرٌ  -

ًٌل لـ يعٌد سرًّا. -  سٌرم المفضكح: فعادة ما يككف السٌر مكتكمنا كا 

 األشياء كالمعنكيات اإليياـ بالتجسيد؛ ليعٌمؽ سكداكية المشيد، بجعؿاعر ماؿ إلى ىذا لكٌف الشٌ 

ب ضغكط الٌظركؼ كجكدىف بسب فع مفى بعد تحكيميا إلى حركيات، لمدًللة عمى انتفاء النٌ حتٌ  دكف جدكل

  الٌصعبة كالٌذكريات المؤلمة.

 آخر:  قطعقكؿ في مكي

 أييا العصفكر العاطؿ عف السقسقة

 انزع عٌشؾ العارم   

 ككٌؼ عف التحميؽ   

  2  .! إف كنت تصفؽ بميجة الخٌفاش    

                                                           
1
ٌّةسفر الخروج األزرق: )ال متناهٌات الجار الّناري( لمشتاق عباس معن أنموذًجا.. عباس،وصفًٌاسٌن،  ٌّةقراءة سٌمٌوثقاف ،مجلّةكل

.09م،9109(،القسماألول،30اآلداب،العدد)
2
 الّساعة الّسابعة، لوحة الّتخلّف.  
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ة كاضح بيف ما يكحيو لفظ )العصفكر( كما يكحيو لفظ )الخٌفاش( في استعماًلت العربيٌ  التٌفاكت

ة؛ بحكـ سقسقتو الباعثة عمى اًلسترخاء، كطيرانو في لمعياف، فغالبنا ما يدٌؿ األكؿ عمى الحالة اإليجابيٌ 

ة؛ اني فيدٌؿ عمى الحالة السمبيٌ ا الثٌ ة كسالمتيا، أمٌ يٌ شاط ككضكح النٌ ة كالنٌ ي بالحركة كالحريٌ باح المكحالصٌ 

بحكـ صمتو المريب، كشكمو المختمؼ فيك طائر بال ريش، فضالن عف حركاتو التي تماثؿ حركات 

 كايا كًل السعي الحميد.ًل يبدياف حسف النٌ  ،ٌص الجاسكس كالمٌ 

تي بٌدؿ الٌ حٌكؿ كالتٌ يعقد معادلة بيف ىاتيف الحالتيف؛ لمدًللة عمى حالة التٌ  لذا حاكؿ الشاعر ىنا أف

 .لخفاش بعد أف كاف عصفكرنا حميدنا، فصار كاالعربيٌ اإلنساف ابتمى بيا 

حرمت الٌشعكب العربٌية مف الحرٌية كالفرح كما حرمت العصافير مف حٌقيا في الٌتغريد  فقد 

كالٌتحميؽ كالعٌش الٌدافئ، فعٌشيا أصبح عارينا، كفي ىذا الكصؼ بياف لحاؿ الٌشعكب العربٌية، فقد أصبحت 

 .المميء بالمحٌبة كاألمف كالٌسالـعارية بعد أف فقدت حضف كطنيا الٌدافئ 

 آخر:  قطعمكيقكؿ في 

 أتمفت في نزىتي المرعبة

 لعؿ في بيتي منسأة لمخكؼ

 فغركبي نزيؼ مف اًلرتعاش القاني

 يفز في جدراني المكحشة

 ليصبغ كٌؿ ستائرىا العمياء بضباب أسمر

 يتعٌرل سكادان في كٌؿ ليمة فائتة

 1  . . . متى يترؾ بيتي فتنتو بالضجر . . . ! .

                                                           
1
 الّساعة الّثامنة، لوحة الّضٌاع.  
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الٌشعرٌية حاؿ الٌشعكب العربٌية بعد أف رحمت مف أكطانيا، فيي يصؼ الٌشاعر في ىذه األسطر 

الٌشاعر  تعيش في حالة مف الٌضياع كالٌرعب كالخكؼ كالٌضجر، كلتعميؽ حالتو الٌشعكرٌية كلتكثيفيا لجأ

، كيتجٌمى ذلؾ في قكلو: )نزىتي المرعبة(، كمف المتعارؼ عميو أٌف الٌتعبير باستخداـ أسمكب اًلنزياحإلى 

زىة تككف طمبنا لمٌراحة كالٌتسمية كالٌتركيح عف الٌنفس، كلكٌف الٌشاعر انزاح فكصفيا بأٌنيا مرعبة، كذلؾ النٌ 

 لمٌدًللة عمى حالة الٌرعب كالخكؼ اٌلتي أصبحت مالزمة لإلنساف حٌتى في أماكف راحتو. 

ىا عمياء، كستائر  حٌتى في بيتو يعيش حالة مف الٌرعب كالخكؼ كالكحٌشة، فجدراف بيتو مكحشة،

فقد انزاح الٌشاعر مٌرة أخرل في قكلو: )ستائرىا العمياء(، حيث أضفى عمى الٌستائر صفة العمى، كىي 

زاد كجعميا مصبكغة بضباب أسمر، كذلؾ  ؼ بكصفيا بالعمياء، بؿساف، كلـ يكتصفة مف صفات اإلن

 يحمميا الٌمكف األسمر.  تيالٌ  كالكحشة كالٌظمـ لتكثيؼ كتعميؽ حالة األلـ كالحزف كالٌتشاؤـ كاليأس

إٌف الٌضباب كما ىك معركؼ لكنو أبيض، كلكٌف الٌشاعر خرج عف اًلستخداـ المألكؼ لٌمغة، 

حالة الكآبة كالٌتشاؤـ اٌلتي  تجربة الٌشاعر السكداكٌية، كما يكشؼ عففكصفو بأٌنو أسمر، كذلؾ يكشؼ عف 

 يعيشيا. 

 آخر:  مقطعكيقكؿ في 

 1سأرٌطب كسادتي برائحة الٌتراب المٌر 

الحكاس، حيث زاكج الٌشاعر بيف حاٌسة الٌممس  بتشارؾيظير في ىذا الٌسطر الٌشعرٌم ما يسٌمى 

 لفظ ، كحاسة الٌشـٌ تظير مف خالؿكالٌشـٌ كالٌتذكؽ، أٌما حاٌسة الٌممس فتظير مف خالؿ الفعؿ )سأرٌطب(

)المٌر(، كىذا يدٌؿ عمى مدل إبداع الٌشاعر كقدرتو عمى  لفظحاسة الٌتذكؽ فتظير مف خالؿ  )رائحة(، أٌما

حالتو الٌشعكرٌية، كلـ يكتؼ الٌشاعر بذلؾ، فقد انزاح ككصؼ الٌتراب بأٌنو مٌر، ك يتناسب تركيب كمماتو بما 
                                                           

1
 الّساعة الّتاسعة، لوحة األلم  
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إلى مرارة األحداث كالكقائع إلشارة أراد اكىؿ رائحة الٌتراب أك طمعو يككف مرًّا، بالتٌأكيد ًل؟، كلكف الٌشاعر 

 أصبح ترابيا مرًّا كمرارة األكضاع في كطنو.في كطنو، فقد 

 كما يقكؿ: 

 1لـ يبؽ مف بسماتي غير فرحةو صفراء 

فقد أراد الٌشاعر مف  يتمٌثؿ التٌنافر بيف الٌصفة كالمكصكؼ في قكؿ الٌشاعر: )فرحة صفراء(،

خالؿ ىذا اًلنزياح اإلشارة إلى أٌف الفرح في بالده معدكمنا، فالفرح في بمده فرح كاذب، كذلؾ بسبب 

 األكضاع المأساكٌية المسيطرة عمى بمده مف فقر كجدب كقحط كجفاؼ كحركب. 

 الٌتجسيد كاًلنزياحات اًلنزياح الٌدًللٌي المتمٌثمة بالٌتشخيص ك لقد عمد الٌشاعر إلى تكظيؼ تقنيٌ 

بطريقة بديعة انزاح فييا عف كٌؿ ما ىك حٌمت بالٌشعكب العربٌية لمٌتعبير عف الحالة المأساكٌية اٌلتي  الٌنعتٌي؛

، فقد ربط الٌشاعر بيف أشياء ًل ترابط بينيا في الكاقع، كقد نتج عف ذلؾ صكر جديدة مبتكرة تدٌؿ  مألكؼ

ـٌ يبدأ رحمتو لمبحث عف عمى خيالو الخاٌلؽ كقٌكة إبداعو، في قؼ المتمقي مندىشنا أماـ ىذه الٌصكر، ث

 ىذه التٌقنيات. الٌدًلًلت كاألفكار الكامنة كراء 
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 الفصل الثّالث

 في قصيدة "ال متناهيات الجدار الّناري" االنزياح اإلسناديّ  

 سميّ المبحث األول: اإلسناد اال
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قٌدـ ككىف في دراستو لبنية الٌمغة الٌشعرٌية قانكننا عامًّا يتعٌمؽ بتأليؼ الكالـ في الجمؿ، إذ "يقتضي 

ا لممسند إليو في كٌؿ  تقديـ تراكيب ، كلكٌف الٌمغة الٌشعرٌية تيدؼ إلى 1جممة إسنادٌية"أف يككف المسند مالئمن

تجديد الكظائؼ  نزياح اإلسنادٌم إلىيسعى اًلحيث  لغكٌية تككف فييا العالقة اإلسنادٌية غير مألكفة،

اٌلتي تقـك بيا الكممات في الجمؿ، كتحقيؽ قدر مف الٌتطكر الٌدًللٌي، إلبراز شعرٌية  الٌنحكٌية المألكفة

الٌنٌص، كلكي تحٌقؽ العالقة اإلسنادٌية سمات الٌشعرٌية ًل بد ليا أف تنزاح عف المألكؼ كالمتداكؿ مف 

ٌية، كالٌدًلًلت المعجمٌية، بغية إيجاد ألفاظ، كتراكيب، كأساليب، كصكر عمى قدر عاؿ مف القكاعد الٌمغك 

الٌشعرٌية، قائمة عمى سعة الفضاء اًلنزياحٌي المشتمؿ عمى عالقات إسنادٌية بيف طرفيف متباعديف، أك 

دًللٌية منبثقة عف تباعد األطراؼ، أك عدـ تجانسيا، كىذا  بةمتجانسيف، مٌما يكسب الٌنٌص خصك غير 

  .عنا أماـ آفاؽ تأكيمٌية متجٌددةيفسح المجاؿ كاس

يحاءات جديدة، كإلثارة  لقد أكلى الٌشاعر اًلنزياح اإلسنادٌم عناية فائقة؛ لمنح نصكصو دًلًلت كا 

تجٌمى اًلنزياح اإلسنادٌم في قصيدتو القارئ كتنشيط خيالو كتحفيزه لمكشؼ عف دًلًلت ىذا اًلنزياح. كقد 

 عمى الٌنحك اآلتي: 

 المبحث األول: اإلسناد االسمي

ييكثر الٌشاعر مف استخداـ عناصر الجممة اًلسمٌية كفؽ مبدأ اإلسناد، كقد اٌتخذ مف نسؽ ىذه 

الجممة كسيمة ميٌمة في كشؼ رؤياه لمقارئ، كلكٌنو جعؿ ىذا الٌنسؽ ينزاح عف األصؿ اٌلذم كجد لو. كمف 

 األمثمة عمى اًلنزياح اإلسنادٌم اًلسمٌي قكؿ الٌشاعر:  

 النام ضرير
 2مبتكر اإلصبعكالعازؼ 

                                                           
1
ٌّة،  .014بنٌة اللّغة الّشعر

2
الّساعة الّثانٌة، لوحة اإلحباط 
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أسند الٌشاعر في قكلو: )الٌنام ضرير(، صفة )الٌضرير( لمٌنام، كىي عالقة إسنادٌية جديدة،   

عٌبرت عف حالة الحزف كاإلحباط اٌلتي أصابت الٌشعكب العربٌية، كما كسرت أفؽ الٌتكقع لدل المتمقي، 

كاسعة في الحقيقة، كلكٌف الٌمغة الٌشعرٌية فالعالقة بيف المسند كالمسند إليو غير منطقٌية، كالمسافة بينيما 

ا  تقٌرب المسافات، كتجمع بيف المتناقضات، حيث أسند الٌشاعر إلى الٌنام صفة إنسانٌية، فجعمو شخصن

، فالعازؼ مبتكر يعزؼ عميوًل يرل أصابع العازؼ اٌلتي تعزؼ عميو، أك رٌبما لـ يعد ىناؾ مف ضريرنا، 

رمز الفرح كالٌسعادة كالٌسركر أصبح ضريرنا، كىذا يعكس حالة اإلحباط اإلصبع، حٌتى الٌنام اٌلذم ىك 

، اٌلذم تعيشو األٌمة نتيجة خذًلف كب العربٌية أماـ الكاقع المريرعمى الٌشعكالحزف كاليأس اٌلتي سيطرت 

 قادتيا ليا. 

 كما يقكؿ: 

 في الغرؼ المظممة ًل يتككر الٌميؿ كحده 

 فالٌصباح يمٌر بمعطفو األسكد

 كيمٌسد عكد الٌشمس شعر جدرانيا بالكحؿ

 كٌؿ شيء يذٌكرني بالٌميمة القادمة 

 1ألٌف أحداقي مٌتشية بالٌسكاد

فالمسند إليو يتمٌثؿ اًلنزياح اإلسنادٌم في قكؿ الٌشاعر: )فالٌصباح يمٌر بمعطفو األسكد(، 

ي الٌشاعر كسر أفؽ المتمقكلكف )الٌصباح( يستتبعو جممة مف الٌتكقعات اإلسنادٌية مثؿ: الصباح مشرؽ، 

ا يرتدم معطفنا أسكد الٌمكف، كالٌمكف األسكد دًللة  بإسناده فعؿ المركر إلى الٌصباح، فجعؿ الٌصباح شخصن

                                                           
1
 الّساعة الّثانٌة عشرة، لوحة المقاومة. 
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عمى الشؤـ، حٌتى الٌصباح برمزٌيتو الٌدالة عمى األمؿ كالتٌفاؤؿ كالبعث الجديد لبداية متجٌددة، تحٌكؿ فأصبح 

ـ األسكد لينشر الٌظمـ كالشؤـ في األجكاء، فمـ يعد الٌميؿ كحده رمزنا لمٌشؤ رمزنا لمشؤـ، فيا ىك يمر بمعطفو 

 كىذا يعكس الحالة المأساكٌية الٌتشاؤمٌية اٌلتي تعيشيا الٌشعكب العربٌية. كاألحزاف بؿ صار الٌصباح كذلؾ،

 آخر:  قطعكما يقكؿ في م

 منذ أرجكحة

 كاف يحمـ ظٌمي بمتكأو 

 . . . كي تناـ ظنكني

 . . . يشٌع بأركقتي كممافالصرير 

 . . . ًلت حيف سككف

 ك المنافي تجرجر أذياليا في خشكع

 1  عمى ًقبمتي . . . !!! .

يكشؼ الٌشاعر في ىذه األسطر الٌشعرٌية عف حالة الٌضياع اٌلتي أصابت الٌشعكب العربٌية بعد أف 

انزاح الٌشاعر عف المتداكؿ ف، كقد ىٌجرت مف كطنيا، فيا ىـ مطاردكف يحممكف بمتكأ كي تناـ الٌظنك 

كالمألكؼ في قكلو: )كالمنافي تجرجر أذياليا في خشكع عمى قبمتي(، فأسند فعؿ الجرجرة إلى المنافي، 

كيككف بذلؾ قد صاحب بيف مسند كمسند إليو ًل يتصاحباف معجميًّا، فكٌلد ىٌكة بيف المسند كالمسند إليو 

لجرجرة، كلكف لفظة )المنافي( ًل يالئميا معجميًّا فعؿ ادفعت المتمقي إلى إعماؿ فكره كخيالو، ألٌف 

                                                           
1
 الّساعة العاشرة، لوحة الهجرة والمطاردة.  
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، لتصكير حالة الٌضياع اٌلتي أصابتو بعد ىجرتو عركسنا تجرجر أذياليا عمى قبمتو الٌشاعر جعؿ المنفى

 مف كطنو. 

 آخر:  قطعكيقكؿ في م

 دركبي بمقتبؿ الرحيؿ

 يممسف بابي

 فكؽ قارعة الخطى

 لٌما ىممف باًللتفات

 أنساب سربان 

 1بال كجية آثمة

رسـ الٌشاعر في ىذه األسطر الٌشعرٌية صكرة حركٌية يصٌكر فييا مشيد رحيمو عف كطنو، قكاميا 

اًلنزياح في العالقات اإلسنادٌية بيف المبتدأ )دركبي(، كالخبر كىك جممة فعمٌية )يممسف(، حيث أسند فعؿ 

باإلنساف، كلكف الٌشاعر ابتعد عف المألكؼ صفة خاٌصة  ب، كمف المعمـك أٌف فعؿ الٌممسالٌممس إلى الٌدرك 

 كىك مشيد الٌرحيؿ عف الكطف.  مكجعكالمتعارؼ عميو فأسندىا إلى الٌدركب؛ لتصكير المشيد المؤلـ ال

 آخر:  قطعكيقكؿ في م

 الككف أحدب

 ككٌؿ الدركب إليو سكاء

                                                           
1
 الّساعة الّثالثة، لوحة الخضوع.  
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 سكل أنو

 يدٌر الدركب

 1كيبقى عمى ىامة دائرة

فقد أسند الحدب إلى تتمٌثؿ عالقة اإلسناد غير المألكفة في قكؿ الٌشاعر: )الككف أحدب(،  

الككف، كىك معطى لـ تألفو الٌذاكرة مف قبؿ، فقد يتكقع المتمقي قبؿ المسند )أحدب( قائمة مف الٌتكقعات 

، أٌما أف يقكؿ بد، مثؿ: الٌرجؿ أحدب، اإلنساف أحدب، المريض أحعٌية اٌلتي تكٌفرت في ذىنوالٌتكاض

الٌشاعر الككف أحدب، فذلؾ غريب غير مألكؼ، فقد أسند الٌشاعر صفة إنسانٌية كىي )الحدب( إلى 

فاإلنساف العربٌي ميما رحؿ الككف، كلعٌؿ الٌشاعر أراد أف يكٌضح أٌف جميع الٌطرؽ مؤدٌية إلى مكاف كاحد، 

ياع كالمطاردة، ليعكد في الٌنياية إلى كطنو بال مف مكاف إلى آخر، إًٌل أٌنو يبقى في حالة مف الضٌ  كتنقؿ

 شيء. 

 آخر:  مقطعكيقكؿ في 

 ذاكرتي: 

 2فقاعة تشربيا سبابة عابرة

حالة الٌضياع اٌلتي  يصٌكرلقد أسند الٌشاعر إلى المسند إليو )ذاكرتي( مسندنا غريبنا غير مألكؼ 

سبابة عابرة فاختفت، مجأ إلى الٌتجسيد، فذاكرتو كفقاعة شربتيا فأصابتو، فقد شبو ذاكرتو بشي حسٌي، 

حالة الٌضياع ككثرة المصائب اٌلتي أصابت الٌشاعر حٌتى أنستو جميع ذكرياتو السعيدة  مىكىذا دليؿ ع

 منيا كالحزينة. 
                                                           

1
 الّساعة الّثالثة، لوحة الخضوع.  

2
 نفسها 
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 آخر:  قطعكيقكؿ في م

 خطكة

 تغتالني في ميموو مف ضٌجة الترحاؿ

 تعرؼ أنيا كجعي

 دركبي كتسرم في . . .

 . . . تقفؿ الطرقات

 تغفك

 1  كي أصيح . . . . !

. 2"الٌشاعر مكجكع بخطكة الٌرحيؿ اٌلتي مألت عركقو كسٌدت طريقو كدفعتو لالنفجار بالٌصراخ"إٌف 

كقد لجأ الٌشاعر إلى اًلنزياح اإلسنادم لمٌتعبير عف ىذا المعنى، فقد أسند إلى المسند إليو )خطكة( فعؿ 

فقاؿ: )خطكة ٌص بالعدٌك، كلكٌف الٌشاعر انزاح عف المألكؼ  كاًلغتياؿ كما ىك مألكؼ مخت)اًلغتياؿ(، 

بب الٌرحيؿ، كقد استخدـ الفعؿ كذلؾ لمٌتعبير عف عمؽ ألمو كحزنو ككجعو اٌلذم أصابو بستغتالني(، 

 في نفسو حٌتى جعمو يصرخ كالمجنكف. الٌرحيؿ  أثر )تغتالني(، لتعميؽ ىذه الفكرة كبياف

 مقطع آخر: كيقكؿ في 

 أم درب نز منو كىمى

                                                           
1
 الّساعة الّرابعة، لوحة الوحدة والعزلة. 

2
ٌّةسفر الخروج األزرق: )ال متناهٌات الجار عباس،وصفًٌاسٌن،  ٌّةالّناري( لمشتاق عباس معن أنموذًجا.. قراءة سٌمٌوثقاف ،مجلّةكل

09م،9109(،القسماألول،30اآلداب،العدد)
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 عٌمو يكرؽ عينان بمسما

 فالمسافات نزت عف أفقو

 كغدت كؿ الزكايا عمقما

 1أيف يمضي كالخطى مكؤدة

يتساءؿ الٌشاعر عف الكجية أك الٌطريؽ اٌلذم سيمضي فيو، كلكٌنو يقؼ عاجزنا جامدنا مدركنا بأٌنو 

بدليؿ قكلو: )كالخطى مكؤدة(، كحيف يقرأ المتمقي ىذه العبارة يصاب بحالة مف  إلى أم مكاف يى لف يمض

بأٌنيا مكؤدة، فالمألكؼ عنده أف يقاؿ: )الفتاة  تغراب، فكيؼ لمٌشاعر أف يصؼ الخطىالٌدىشة كاًلس

؛ كذلؾ مكؤدة(، كلكٌف الٌشاعر بيذا اًلنزياح كسر أفؽ المتمقي، كانزاح عٌما ىك متعارؼ فأسند الكأد لمخطى

مصائب كالٌنكبات لمٌتعبير عف حالة الجمكد كالعجز الٌتي أصابتو، فخطاه مكؤدة منعتيا مف المضي تمؾ ال

 بسبب اًلحتالؿ، فأصبح عاجزنا عف الٌتحرؾ كالمضي إلى أٌم مكاف.  ببالدهاٌلتي حٌمت بو ك 

 آخر:  مقطعكيستمٌر الٌشاعر في كسر أفؽ المتمقي فيقكؿ في 

 مرآتي الباردة

 تحفظ غير مالمح ميتة ًل

 تصٌفؼ جدائؿ أمتعتي الفائتة

 تتجاكز كجيي األكحد

 تالمس كٌفي المكبكء بالكمس

                                                           
1
 الّساعة الخامسة، لوحة الجمود. 
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. .   . . . 

. . . 

 مرآتي الباردة كجو آخر . . .

 1  لمحميـ . . . ! .                                          

ًل تحفظ غير مالمح مٌيتة(، فقد أسند  يتمثؿ اًلنزياح اإلسنادٌم في قكؿ الٌشاعر: )مرآتي الباردة

الٌشاعر إلى المسند إليو المكصكؼ )مرآتي البادرة( فعؿ الحفظ، كالمتعارؼ عميو أٌف الحفظ مف صفات 

، فجعؿ مرآتو إنساننا يحفظ فقط يريدهليصٌكر ما ريد اإلنساف فقط، كلكٌف الٌشاعر يستخدـ ألفاظو كما ي

سبب الٌظركؼ المعيشٌية ، في إشارة إلى حالة الفقر المنتشرة في كطنو بف عف كطنومالمح المٌيتيف كالٌراحمي

لكضع لـ يعد يحتمؿ في ، فاكطنو إلى ىجرة العربٌي كرحيمو عفباإلضافة إلى الٌنكبات اٌلتي أٌدت الٌصعبة، 

 ذلؾ الكطف.

   :كيقكؿ

 الغيكـ مقابر لمنازحيف إلى أفقيا

 البركؽ نذكر

 2كصكت الرعكد زئير ضياع

رسـ الٌشاعر في ىذا المشيد صكرنا قكاميا اًلنزياح في العالقات اإلسنادٌية بيف المبتدأ كما تاله 

مف أخبار، فالمبتدأ )الغيكـ( يخبر عنو عادة بالجماؿ كضٌده، أك اًلرتفاع كضٌده، كلكٌف الٌشاعر جعؿ 

                                                           
1
 الّساعة الّثامنة، لوحة الّضٌاع. 

2
 الّساعة الّثانٌة، لوحة اإلحباط. 
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ضياع(، فالمطر لـ يعد يعانؽ  )الغيـك مقابر لمٌنازحيف إلى أفقيا(، ك)البركؽ نذكر(، ك)صكت الٌرعكد زئير

ير بالدنا، ألٌف الغيكـ أصبحت مقابر الحالميف ًل تغيثنا سكل بالٌظمأ األسكد، كما أٌف البركؽ أصبحت نذ

. فمظاىر الٌطبيعة برزت بصكرة غير مألكفة لإلنساف العربٌي، تحمؿ لو شؤـ، كصكت الٌرعكد زئير ضياع

 الٌربيع. الٌشٌر كالكيالت بدًلن مف الخير كالمطر ك 
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 المبحث الثاني: االنزياح في اإلسناد الفعمّي 

عمد الٌشاعر في كثير مف جممو الفعمٌية إلى المنافرة بيف المسند كالمسند إليو؛ بغية إيصاؿ أفكاره 

الٌتعبير المباشرة، يظير مف خالليا مدل  طرائؽكعكاطفو كتجاربو إلى المتمقي بطريقة مثيرة منزاحة عف 

 براعة الٌشاعر كقدرتو عمى استخداـ لغتو ما يتكافؽ كتجربتو الٌشعرٌية. كيظير ذلؾ في قكؿ الٌشاعر:

 أما آف أف تشتييؾ الفصكؿ ؟

 ! . . . يا باقةن مف رماد األضاحي اليبيسة

 يا بؤبؤان يشتييو الظالـ

 كيغفك عمى حاجبيو الغبار

 : ىز مرة

ـى أكجاعنا كي يسيؿ األنيف ؟               !غي

 : ىز مرة

 !نعشى أكًلدؾ المتعبيف ؟             

 : ىزني مرة

                  . . .   . . . 

 ًل تكف

 كالتي          
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 أحصنت                   

 فرجيا                                

 1 بالبغاء . . . !                                          

ر الٌشاعر في ىذه األبيات خطكرة الخضكع، فيدعك إلى الٌثكرة بدليؿ قكلو: )ىٌز مٌرة: غٌيـ يصكٌ 

أكجاعنا كي يسيؿ األنيف؟! ىٌز مٌرة: نعش أكًلدؾ المتعبيف(، كقد لجأ إلى اًلنزياح اإلسنادم الفعمٌي 

ذلؾ، ففي عبارة )غٌيـ أكجاعنا كي يسيؿ األنيف؟!(، خرج الٌشاعر عف المألكؼ، فأسند إلى لمٌتعبير عف 

الفعؿ )غٌيـ( مفعكًلن يتنافر معو، فيك يطمب أف تتحٌكؿ تمؾ األكجاع اٌلتي أصابت الٌشعكب العربٌية إلى 

ـٌ انزاح مٌرة أخرل في قكلو )يسيؿ األنيف؟ !(، فجعؿ األنيف كىك غيكـ، حٌتى يتخٌمص مف أكجاعو كأنينو، ث

 شيء معنكٌم ماء يسيؿ مف غيمة األكجاع، رغبة منو في الٌتخمص مف تمؾ اليمكـ اٌلتي أرىقت األركاح. 

 مكضع آخر: كما يقكؿ في 

 قيؿ أغفى ، قيؿ استشاط غيابا

 قيؿ أرخى ، قيؿ استقٌؿ سحابا

 فينا أغمضت الخطى ،في انتظارم

 2مقمةه تكرد الرمكش اقترابا

كيتجٌمى في كطنو بدليؿ قكلو )قيؿ استقٌؿ سحابنا(،  في ىذه األسطر الٌشعرٌية غيابر الٌشاعر يصكٌ 

ا إسناديًّا فعميًّا، فقد أسند الٌشاعر إلى الفعؿ استقٌؿ مفعكًلن غريبنا، فالمتعارؼ عميو  ىذه العبارة انزياحن

                                                           
1
 الّساعة الّثالثة، لوحة الخضوع.  

2
 نفسها 
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رؽ المألكؼ فجعؿ كطنو يستقٌؿ استقالؿ سٌيارة أك طائرة أك غيرىا مف كسائؿ الٌنقؿ، كلكف الٌشاعر خ

سحابنا، كذلؾ لمٌتعبير عف غيابو غيابنا تامًّا بال عكدة، كمف أجؿ ذلؾ لـ تغمض عيكف الٌشاعر، بؿ 

أغمضت خطاه، كفي ىذا الٌتعبير اًلنزياحٌي تعميؽ لفكرة غياب الكطف، فقد أغمضت خطى الٌشاعر كىي 

  في انتظار رجكع كطنو، كلكٌنو سئـ اًلنتظار. 

 كما يتجٌمى اًلنزياح اإلسنادٌم الفعمٌي في مكضع آخر يقكؿ فيو الٌشاعر: 

 1 تغتالني الٌظممات كالٌنكباتي 

ساىـ اًلنزياح اإلسنادٌم في ىذا الٌسطر الٌشعرم في الكشؼ عف حالة الٌشاعر في كحدتو 

عيش حالة مف يكعزلتو، فيك ًل يعيش حالة مف األمف كاًلستقرار، بؿ عمى عكس ذلؾ، حٌتى في كحدتو 

 الٌضجر. 

إلى فعؿ اًلغتياؿ فاعالن غريبنا كىك الٌنكبات كالٌظممات، حيث  الٌشاعر أسندكلمٌتعبير عف ذلؾ    

صٌكرىا بعدٌك يقكـ باغتيالو في كحدتو كعزلتو، فكٌمما أراد أف ينسى، تأتي تمؾ المصائب اٌلتي أصابتو في 

نفسو ككطنو مف فقر كجكع كألـ كحركب كنكبات  لتغتالو كتقتمو، فال راحة كًل طمأنينة بعد كٌؿ ما مٌر 

 حٌتى اآلف.  كيمر

 كيقكؿ في مكضع آخر: 

 كظٌؿ سمائيـ حطبي 

 ليس يمتيب ندٌم 

 يناـ الحرؼ في فميـ

                                                           
1
 الّساعة الّثالثة، لوحة الخضوع. 
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 فما في حضنو كجب يمكح الٌصخر أحجٌية 

 1ككٌؿ متكنيا عطب 

ا  أسند فعؿ الٌنكـ إلى الحرؼ،  في قكلو: )يناـ الحرؼ في فميـ(، فقد إسناديًّاانزاح الٌشاعر انزياحن

لإلنساف أك لمكائف لكف الٌشاعر أضفى عمى الحرؼ صفة الٌنكـ، كىي صفة مالزمة ك كالحرؼ ًل يناـ، 

فاع أك الحٌي، فجعؿ الحرؼ يناـ في الفـ، كىك بيذا اًلنزياح يريد أف يشير إلى أٌف الكممة لـ تعد كسيمة لمدٌ 

 لمحماية. 

 مقطع آخر:كيقكؿ في 

 ذات رعد كسيح 

 2أحرؽ الفأس ىاماتنا بالٌضجيج 

حالة الٌتخمؼ اٌلتي أصابت الٌشعكب العربٌية، كجعؿ  ٌشاعر في ىذه األسطر الٌشعرٌية اليصٌكر 

الفأس رمزنا لمٌتخٌمؼ، كقد انزاح الٌشاعر في قكلو: )أحرؽ الفأس ىاماتنا بالٌضجيج(، فخرج عف المألكؼ 

اف، فقد شٌبو بإسناده إلى الفعؿ )أحرؽ( فاعالن ًل يتالءـ معو، كالحرؽ كما ىك معمكـ مف أفعاؿ اإلنس

ًل الٌشاعر الٌتخمؼ بإنساف يحرؽ ىامات الٌشعكب العربٌية، حيث أصبحت أفكارىـ مبعثرة، كعقكليـ مشتٌتة، 

 تدرؾ ىكؿ المصائب اٌلتي أصابتيا كما زالت تصيبيا حٌتى اآلف. 

 كيقكؿ في ساعتو الثٌامنة: 

 كيؼ الكصكؿ إليؾ كأنت بال أنت 

                                                           
1
 الّساعة الّسادسة، لوحة الجهل.  

2
 الّساعة الّسابعة، لوحة الّتخلّف.  
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 يدفنؾ الٌصمت

 في حشرجاتي الحبيسة 

 في ظمأم األسكد 

 عمى  

 سٌنة          

 1المٌيتيف               

يتساءؿ الٌشاعر عف كيفية الكصكؿ إلى كطنو، كلكف ىييات فكطنو لـ يعد كما كاف، لقد أصبح 

(، فقد أسند صامتنا مميئنا بالٌظمأ األسكد، كلتعميؽ ىذه الفكرة انزاح الٌشاعر في قكلو: )يدفنؾ الٌصمتميتنا 

إلى فعؿ الٌدفف فاعال غريبنا غير مألكؼ، حيث شٌبو الٌصمت بإنساف يدفف كطنو، كذلؾ لمٌتعبير عف فكرة 

 مكت كطنو كضياعو بال عكدة. 

 كما يقكؿ: 

 رغكة النارنج

 تحرؽ لساف الغابة الممدكد عمى

 فرشة مف صنكبر أشعث

 كتخٌمر أكراؽ الصٌبار

 كعمى مقربة مف أشالء الكحشة
                                                           

1
 لوحة الّضٌاع.  
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 تسيؿ أصابع بغدادم المدٌكرة

 فكؽ

 شالؿ        

 مف                 

 . . . التراب العتيد                      

 تقضميا أسٌنة الندـ األكؿ

 كتكدعيا زٌكادةن لمبالء

 تظٌؿ بغدادم تدكر

 ككمما أكشكٍت أٍف تغادر رغكة النارنج

 افترشتيا زٌكادةه جديدة

 1  مف البالء الحامض . . . ! .

يتحٌدث الٌنٌص عف العالقة الكطيدة بيف العراؽ  _بدًللة عاصمتو بغداد_ كالبالء كالٌشقاء كالمحف، 

ٌممت عمى كقد ربط الٌشاعر بيف ذلؾ بركيزتيف أساسيتيف، أٌما األكلى فيي استثمار ىندسة المدينة اٌلتي صي 

الٌدائرة؛ ليككف ذلؾ مكٌجينا دًلليًّا لمقصدٌية  شكؿ دائرة، كبيف الحركة الالمتناىية اٌلتي يعكسيا الٌسير باٌتجاه

 الٌتالـز بيف البمد كالمحف. 

                                                           
1
 الّساعة الّتاسعة، لوحة األلم.  
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الٌنٌص بمفردات ذات إيحاء ترتبط بالمحف كالبالء مف قبيؿ ) الٌنارنج، تحترؽ،  ةشحف بني: كالثٌانية

 صنكبر أشعث، تخٌمر، أكراؽ الٌصبار، أشالء الكحشة، تقضميا، الٌندـ، البالء الحامض(. 

الٌشاعر إلى تقنٌية اًلنزياح اإلسنادٌم الفعمٌي لتصكير العالقة الكطيدة بيف البالد كالمحف،  كما لجأ

كذلؾ يتجٌمى في قكلو )تسيؿ أصابع بغدادم المدٌكرة(، ك)تقضميا أسٌنة الٌندـ األكؿ(، ك)تكٌدعيا زكادة 

فعاؿ )تسيؿ، كتقضـ، كتكٌدع، ، فقد أسند الٌشاعر إلى األلمبالء(، ك)كمما أكشكت أف تغادر رغكة الٌنارنج(

ٌياىا معجميًّا، خدمة ألفكاره كعكاطفو اٌلتي أراد إيصاليا لممتمقي بأسمكب بديع  كتغادر( أفعاًلن ًل تتناسب كا 

 الٌتعبير المباشر.  عف ينزاح فيو 

 مقطع آخر:كيقكؿ في 

  بنصاعة الٌرز

  يمضغني تبغ القمؽ

  كتفتمني الحٌناء

  كخاصرة قطف

 1  ...ليس يأتيمغزًلن لكقت 

يستعير الٌشاعر في ىذا المقطع الٌشعرٌم مالمح الٌنبات )الٌرز، التٌبغ، الحٌناء، القطف( ليكىـ 

 الٌتخمص مف ىذا الٌتكقع بكسر عبر المتمقي أٌنو في صدد إنشاء قصيدة في كصؼ الٌطبيعة، لكٌنو يحسف

إسناد األفعاؿ إلييا ليكٌكف ككننا شعريًّا مغايرنا، يجمع بيف سككنٌية الٌنبات في الكاقع كحركٌيتيا في القصيدة، 

كمٌما زاد مف حركٌية الحدث استثمار الفعؿ )يمضغ( اٌلذم فيو ممارسة عممٌية لمحركة؛ ليحيؿ الٌسككف اٌلذم 

                                                           
1
 الّساعة الّثامنة، لوحة الّضٌاع. 
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الٌزمف، ككأٌنو متكٌقؼ عف بف قمؽ كفاقد لمٌشعكر يضفيو سحر الٌطبيعة إلى سككف الٌسكداكٌية ألٌنو كائ

 المستقبؿ بدًللة خاتمة الٌنٌص )مغزكًلن لكقت ليس يأتي(. 

ذا أردنا أف نجرم إسقاطنا لدًلًلت الٌنٌص عمى مقاصده الكاقعٌية، فال يعدكنا مشيد بمداننا العربٌية  كا 

ا لتمتٌصيا كتجعمنا بال حاضر مزدىر فضالن ات الخيرات كًل سيما الٌنباتٌية، لكٌنيا ممضكغة بأفكاه غيرنذ

 عف مستقبمنا المجيكؿ. 

 كيقكؿ في مقطع آخر: 

 يمضغني صمتًؾ المتكٌرـ عمى شفتيؾً 

 1مميءه بالكالـ

ح الٌشاعر نٌصو بفعؿ مميء بالحركة؛ ليفتح أفؽ المتمقي عمى عتبة ما تفتأ تصطدـ بمسندىا تيفت

لٌنحك، فالمضغ لمفـ اٌلذم ىك آلة األكؿ لإلنساف، لكٌف الٌشاعر اٌلذم ًل ينسجـ عمى كفؽ مقاييس المعجـ كا

 أسنده إلى فاعؿ معنكٌم غير قادر عمى الحركٌية أًل كىك )صمتؾ(. 

ازٌية، اٌلتي ًل يصؿ منيا المتمقي إًل كرتو اإلبداعٌية ذات الٌسمة الفنتكيستمٌر الٌشاعر في رسـ ص

 صمت غاز. إلى معنى الالجدكل في الحياة عبر فـ معٌطؿ ك 

لفاظو كصيغو كتراكيبو مف كالعبكر بأاًلنتقاؿ  انزياحاتو اإلسنادٌية لقد استطاع الٌشاعر مف خالؿ

تيا الكضعٌية المحٌددة، إلى عكالـ غير متناىية مف الٌدًلًلت كالعالقات الغريبة المتنافرة، كقد كشفت دًلًل

 بدكرىا براعة شاعرنا في تصكير تجاربو الٌشعرٌية. 

 

                                                           
1
 الّساعة الّثامنة، لوحة الّضٌاع.  
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 خاتمة 

مختمؼ مف حيث  ، كالمختمفة في فحصيا لمتف شعرمٌ حمة الممتعة بتعبيا البحثيٌ بعد ىذه الرٌ 

عر بيتو، فيك متف تجاذبتو أطراؼ مغايرة متعٌددة منيا مغايرة الجنس؛ إذ كاف الشٌ يجنسو كصياغتو كتجر 

، فمكًل ة األدب العربيٌ نظريٌ  اس معف إلىاعر المجٌدد مشتاؽ عبٌ جنسنا شعرينا جديدنا أضافو الشٌ  فاعميٌ التٌ 

كنقده نماذج ليمٌثؿ  ( لما كاف لألدب العربيٌ ـ2007ائدة )تباريح رقمية لسيرة بعضيا أزرؽ / قصيدتو الرٌ 

اس معف اعر مشتاؽ عبٌ ة، ككاف الفضؿ لمشٌ فاعميٌ قميات التٌ في ميداف الرٌ  بيا كيؤذف بدخكؿ األدب العربيٌ 

ثبات أحقيتو ف فضالن عف  قدمٌ كاًلشتغاؿ النٌ  داكؿ األدبيٌ كالتٌ  ي اإلنتاج اإلبداعيٌ بديمكمة ىذا الجنس كا 

ة مف قبيؿ رائعتو )ًل متناىيات الجدار النارم / قميٌ ة الرٌ فاعميٌ ، عبر إنتاجو قصائده التٌ رس األكاديميٌ الدٌ 

 . ؿ نصكصيالتحمي عمدت( التي ـ2017

إلييا البحث، كمف المؤٌكد أف ىناؾ حاكلت في الخاتمة أف أقؼ عند أىـٌ النتائج التي تكٌصؿ 

 نتائج جزئية كفرعية مبثكثة في صفحات البحث كتحميالتو، كيمكف إجماؿ أىـٌ تمؾ النتائج بما يأتي :

 : كشفت الٌدراسة أٌف الٌشاعر لـ يتعامؿ مع اًلنزياح تعامالن سطحيًّا لبناء نصكصو لغكيًّا فقط، أكًلن

ى مستكل التٌقانة كالحرؼ، كىك ما اصطمحت عميو بػ )اًلنزياح عم سعى إلى تقديـ نمكذجو تجريبي   ؿب

التٌقني(، كقصدت بو كسر الٌنمط الٌسائد في حركة األشياء كحضكرىا في الٌتصميـ التٌقني، كقد خٌصصت 

الٌتمييد ليذا اًلشتغاؿ اإلبداعي كالتٌقني في الكقت نفسو، كقد رصدت ثالثة انزياحات تقنٌية لدل الٌشاعر، 

لتٌفاعؿ باًلكتشاؼ كاًلنزياح التٌقني، كعقارب الٌساعة كالحركة المقمكبة، كحنظمة كالتٌقٌدـ إلى كىي: ا

 الخمؼ.                                                                                                             

مشتاؽ عٌباس معف كاف يعيش ىمًّا عربيًّا عامًّا، كما  بٌينت الٌدراسة أٌف رائد الٌشعر التٌفاعميٌ ثانٌيا: 

تنفتح ىمكمو عمى ما ىك أكسع فيككف منيمًّا باليمكـ اإلنسانٌية العاٌمة، بدليؿ أٌف نصكصو تخمك مف 
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إلى ىمكـ محمٌية، فيك ليس منيمًّا بيـٌ بمده فحسب، فصياغاتو عاٌمة يمكف أف  -إًٌل ما ندر –اإلشارة 

كنٌية، حيث يمكف أف تنطبؽ أرصاده اإلبداعٌية عمى أٌم ىـٌ لمٌشعكب المستمبة تؤٌكؿ عمى ىمـك ك

 يمكف كصفو بشاعر اليـٌ الككنٌي.  كمف ىناكالمستبعدة، كلعٌؿ أجمى مثاؿ عمى ذلؾ الٌشعكب العربٌية، 

قي أٌف الٌشاعر اعتمد عمى تقنية اإليياـ في انزياحاتو، حيث كاف يكىـ المتمثالثنا: رصدت الٌدراسة 

بأٌنو في طكر تأسيس شيء ما، لكٌنو يفجأ بتغيير المسار، فمثالن يبدأ بفعؿ يدٌؿ عمى الحركة فيكٌجو تكٌقع 

المتمقي إلى أٌنو سيصكغ عبارتو الٌشعرٌية بشكؿ حركٌي، لكف نجده يسند الفعؿ الحركٌي إلى مسند ساكف 

 ليجٌسدؽ انتظار المتمقي كتكٌقعو كقكلو: )يمضغني صمتؾ(؛ ليحٌقؽ بذلؾ أمريف ميٌميف، كىما: كسر أف

، ليككف ذلؾ معادًلن تازٌيةالمغايرة في الٌصياغة، كتقديـ رؤل مكغمة بالٌسكداكٌية أك مخالفة الكاقع لدرجة الفن

 معنكيًّا لما تعانيو الٌشعكب العربٌية. 

ًفيَّة الٌشاعر في صياغة اًلنزياحات كتمٌكنو منيا في األنكاع الٌشعرٌية  رابعنا: راقبت الٌدراسة ًحرى

 الٌثالثة اٌلتي يكتب فييا نصكصو، فيك يكتب في الٌشعر العمكدٌم، كشعر التٌفعيمة، كقصيدة الٌنثر. 

فصرامة تفعيالت  ككما ىك معمكـ فإٌف لكؿ نكع شعرٌم منيا خصكصٌياتو كطبيعتو الٌصياغٌية،

الٌتعبير المكحي في قصيدة الٌنثر، كٌؿ ىذه اًلختالفات العمكد كالقافية، كصرامة إيقاعٌية التٌفعيمة، كصعكبة 

تمٌثؿ عقبات بالٌنسبة لمٌشاعر اٌلذم حاكؿ أف يجمع بينيا، لكٌف الٌشاعر كاف ماىرنا في صكغ انزياحاتو 

أك نصكص الٌنثر، كىذا ما أثبٌتو في تحميؿ الٌنصكص اٌلتي سكاء في شعره العمكدٌم أك قصائد التٌفعيمة 

 تكٌقفت عندىا. 

خامٌسا: أٌكدت الٌدراسة أٌف الٌشاعر كاف متمٌكننا مف صياغاتو كًل سيما المنزاحة، حيث غٌطت 

الٌنماذج اٌلتي تكٌقفت عندىا أنماط اًلنزياح اٌلتي خٌصصتيا في بحثي عمى مدل فصكؿ الٌدراسة، كىي 

 عتو فيالٌتركيبٌي، كاًلنزياح الٌدًللٌي، كاًلنزياح اإلسنادٌم، كىذا مؤٌشر عمى قدرة الٌشاعر كبرا اًلنزياح
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انزياحاتو الٌتركيبٌية، في قصيدتو، فقد استثمر أسمكب التٌقديـ كالتٌأخير كالفصؿ في  تكظيؼ تقنيات اًلنزياح

يبٌية، كما لجأ إلى المنافرة في انزياحاتو ككٌظؼ الٌتشخيص كالٌتجسيد كانزياح الٌنعكت في انزياحاتو الٌترك

معاناة الٌشعكب العربٌية الالمتناىٌية، كىذا ما أشار إليو عنكاف القصيدة المعنكف تصكير اإلسنادٌية، كذلؾ ل

 بػ ) ًل متناىيات الجدار الٌنارٌم(. 
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 ممحق 

 الّساعة األولى: الفقر 

 الخبز العاطؿ

 يأكؿ كٌفي

 يعض جركح شفاه صغارم

 يرعى كؿ بقايا الخكؼ

 يكنس مف أرجاء الركح

 قٌش الصبر                                   

 ! يا سنبمة

 . . . تحمؿ منذ عجاؼ أسمر              

 . . . . سرَّ المكت                                          

 خؿ  رفات الكقت قميالن                                           

 فالتابكت يئٌف ضحايا

 تمك ضحايا               

 تمك ضحايا               

 كمياد الغافيف طكيالن خشبه قاف

 يحضف مف أغصاف رفاقي ًجٍمدان أنزع

 يقطر كىنان 

 فكؽ مساـ الخطك األحمر

 يعمـ . . . أفٌ 
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 : نداءى الكقت

 بقايا خنجر                    

 تفتح جفنان 

 كي يغفك ما بيف الحنظؿ كالحنظؿ

 

 األفؽ المرٌ 

 ان أشعث في ثكب الريحينبت صٌبار 

 يثأر مف عطر النعناع

 يكقد في ليؿ األكجاع

 . . . فتيؿ ظالـ

 كيؤجؿ نسيانان يأتي

 يفضح كٌؿ شجكف الماضي

 كيعٌطر أجكاء الحاضر

 بػػالػػيػػذيػػاف ! . . .                                 

 

 ترتديني الجرار خجمى كظمأل

 كالسحاب الثقاؿ بالكصؿ ينأل                                 

 فيظٌؿ الجفاؼ يسقي جذكرم

 كثمارم العجاؼ بالمكت مألل                                 

 يستحٌث األفكؿ

 أفقي سريعان                         
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 كربيعي الكسكؿ يزداد بطئا                                 

 يشتييني الخريؼ صبحان شىحكبان 

 يحتسيني الصٌبار شيئان فشيئا                                 

 

 كؿ سنبمة

 في المدينة يعرفني ظٌميا

 كالزىكر التي جاكرت ظٌميا

 يعرفني عطرىا

  غير أف اليباس يراكدني دائمان !!.

 

 كطني

 كتنكسر المنافي في ممٌراتي القصٌية

. . . 

 خٌداف منيمكاف في عشؽ . . .

 :كينفجراف في كفٌي دفئان 

 أمي . . .

 كقد عبرت مالمحيا عمى الصفصاؼ

 تمسح دمعيا الريفي عف جٌدم

 كتطبع طيبةن ما زاؿ عطر أريجيا يحنك عمى

 جدراف قريتنا المسٌكر عشبيا بالييؿ

 ًل استطيعؾ يا أبي . . .
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 فافمت زماـ حنينؾ الرقراؽ

 يطعف قمبيىا األياـ

 إذ شٌجتٍ 

 كطالتٍ 

 فاندلقتي عمى سنابميا الضنينة

 إنو كقت الشحكب . . .

 

 عبءي المطر الذم ناءت بو السحاب

 سرقتو الصحارل الفاغرات

 عمى حيف ظمأ

 

 يا عطش القدح إلى الثمالة

 ًل تحٌطـ جٌرة الزبىد

 فالشفاه مقمطة بكسكاس الندماف

 

 أتعبت غصنان يستجار بظٌموً 

 كلطالما غفًت الكركد بحقموً                                  

 جٌؼ النسيـ عف الغنالكًلؾ ما 

 ما ًلح شحٌّ يستبيح بأىموً                                  

 يٌممتىوي عند الغركب كجئتني

 غض الذبكؿ ، إذ شحبت بقتموً                                  
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 ارتدم الماء

. . .   . . .   ، 

 أصٌب المكاجع مف ذقف بئرم

 كأنفخ مف رغكتي سحبان 

 الجفاؼكحيف أرٌكم 

 أظٌؿ ظميا

 

 أشعٍؿ عيكنىؾ في الدجى كامضً 

 كافرش بخطكؾ تكتةى األرضً                                 

 القفري أٌجج ناظريو عمىن 

 أبصٍر ، فما كسعي عمى الغٍمضً                                 

 ما زاؿ ينبض بالشحكب لظى

 كف في غضً كشحكبؾ الميم                                

 

 . . . أتكٌدر بالغسؽ اآليؿ

 أتكغؿ في قفرو فذ

 ظالن محشكان حتى النصؼ أمكث

 بالتبغ اآلسف

 . . . كأسٌد غصكف األمًس . . .
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 لقمح متيـه ، خؤكفا

 كالخبز أعدل ما يككف

  كلكؿ سنبمةو نزت في حقمو شٌر المنكف

 تنسٌؿ مف أعطاؼ بيٍرقعو إلى الكجع السنكف

 نزيزان يرتديو الميتكفالقحط يسترخي 

 مف أم شح  أنت يا كطف اليباس عمى الغصكف

 

 الّساعة الثّانية: اإلحباط

 حنجرة الكقت . . . ًل أكتار ليا   

 كحفيؼ القحط يطكؿ           

           . . .   . . . 

 العصفكر بال تغريد           

 كالصفصاؼ حثيث الكجد            

           . . .   . . . 

 النام ضرير           

 كالعازؼ مبتكر اإلصبع           

           . . .   . . . 

 ىؿ أيقنت بعرس الجدب ؟!

 

 أقداـ السركر
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 تستبيح ىىًذم البيكت             

 لكنيا             

 .! ًل تعرؼ غير الدخكؿ إلى األقبية

 الذكرياتلـ يىنىـ في جدار الغركب سكل 

 أيُّيذا النشيد الكحيد

 كٌؼ عف غزك أمتعتي ًل تراكد زٌكادتي

 كامتًط ظير ىذا الصدل

 

 الناقكس يكغؿ في الصمت

 كيعٌمؽ األجراس عف البكح

 ألف العصافير

 لمممت زقزقتيا مف مدينتنا

 

 حيف أنظر إلى أكًلدم كىـ يضحككف

 أتذٌكر

 دمعان آتو في أحداؽ السرك

 

 كنـك الفجأة

 يكرؽ الربيع سريعان كيمرٌ            

 قبؿ أف يكمؿ الزيتكف عطره
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 يا ىدىدم ذبحكؾ كاستبقكا النبأ

 فعالـى تتبعني الخبايا مف سبأ                               

 كعالـى يمسؾ ناظرام عف العناؽ

ف صبأ                                 الرمش ينبي بالعناؽ كا 

 

 ازحيف إلى أفقياالغيكـ مقابر لمن

 البركؽ نذكر

 كصكت الرعكد زئير ضياع

 

 خيكط المدافئ تتسمؽ خمسة

 مف عيكف الصباح

 لتكرؽ األفكؿ . . . !

 

 

 المحاربكف القدامى

 كىبكا اًلنتصار حريتو

 ألنيـ متعبكف مف حمؿ األكسمة

 

 عمى قارعة الفضح

 : اكتشفت 

 ! أف مدينتي لـ تكف فاضمة 
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 كرعاياىا

 بقايا             

 أحالـ                    

 .! محٌرمة                              

 

 ىامتي تعشؽ ألحاف التأسي

 فيي منذ الفأس تبحث : أيف رأسي ؟                       

 كالصباحات التي ىامت بميمي

 ! لـ تزؿ تزحؼ مف يأس ليأسً                        

 ! صيحآًه يا صكتي : عمى ) أيفو ( ت

 فالذم يأكؿ أكداجي فأسي !                       

 الّساعة الثّالثة: الخضوع 

 أما آف أف تشتييؾ الفصكؿ ؟

 ! . . . يا باقةن مف رماد األضاحي اليبيسة

 يا بؤبؤان يشتييو الظالـ

 كيغفك عمى حاجبيو الغبار

 : ىز مرة

ـى أكجاعنا كي يسيؿ األنيف ؟               !غي

 : ىز مرة

 !نعشى أكًلدؾ المتعبيف ؟             

 : ىزني مرة
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                  . . .   . . . 

 ًل تكف

 كالتي          

 أحصنت                   

 فرجيا                                

 بالبغاء . . . !                                          

 

 يسٌرب عٌشي

 ضاحية مف ىرير حميـ

 يرٌطبني

 يرٌكض آنيتي لمنبيذ

 يصٌؾ الضجيج

 يييؤني ًلنتظار سيأتي . . . !

 

 الفجر الكاذب

 يعمـ أف الصبح قصير

 فأغرل الشفؽ

 

 أييا المتشي بالمجيء . . .انفجر

 كٌسد الرجكع

 طريقي مميء بأعمدة مف رياح بميدة
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 كأنت تظٌمؿ سندانة مف حريؽ

 

 دركبي بمقتبؿ الرحيؿ

 يممسف بابي

 الخطى فكؽ قارعة

 لٌما ىممف باًللتفات

 أنساب سربان 

 بال كجية آثمة

 

 كٌؿ ميابة القركمب

 نٌكختى المدل

 كأزلت مف مدر الدركب

 كٌؿ الشظؼ

 مف ذا أناخؾ

 أييا الجبؿ األشـٌ ؟!!.

 الككف أحدب

 ككٌؿ الدركب إليو سكاء

 سكل أنو

 يدٌر الدركب

 كيبقى عمى ىامة دائرة
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 كحيدان كأٍفقي بال برؽً    أظٌؿ عمى بابة الطٍرًؽ          

 أقصام رعشة تكتة في

 ظٌؿ متكأو كئيد

 يزٌفني لمجرح مثؿ فراشة يقتاتيا . . .

 جنح الصرير

 

 كذاكرتي أسممت أىميا لمجراد

 .-بال أذرع  –يبعثر أكراقيـ في صفار الخريؼ الطكيؿ 

 

 نخيؿ ىذم البيكت

 لـ يستقـ منذ قركف

 كتمرىا يسيح كفقاعات الرقي

 يستافيا

 ألؼ ضفدع كضفدعة

 

 العيكف المالحة

 تغرؽ البحر بزرقتيا

 كتعصر السحاب

 ليمطرىا باقةن مف دمكع

 

 قيؿ أغفى ، قيؿ استشاط غيابا
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 قيؿ أرخى ، قيؿ استقٌؿ سحابا

 فينا أغمضت الخطى ،في انتظارم

 مقمةه تكرد الرمكش اقترابا

 

 

 الّساعة الرّابعة: الوحدة والعزلة 

 كبٌحًة النام

 أثداء العزلةتتمقفني 

 لترضعني مف صميؿ سككنيا

 كجعان أخرس                                          

 يحفر في مباسمي صفرةن ثكمى

 كيباسان مف النكاح القشيب

 كما بيف بٌحةو كبٌحة

 ينزفني النام أمثكلة لمبكاء القركم

 يندبني لحنجرة بال أكتار

 تصفر إثمان مف السنكات العجاؼ

 الدمكع المنقكعة بالعزلة . . . ! .حيث 

 

 أبجدية حزني

 تناـ عمى لكح مف الخشخاش      

 تتيجاني
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 كغزان                 

 كغزان                           

 لتغتالني عند أقرب      

 قصيدة محشكة بالذكريات . . . !

 

 حيف نصغي

 ! إلى أنيف الطرقات

 : نتيقف

 ! أف األقداـ دًلئؿ أنس

 حيف

 تغرؽ        

 المدينة                

 بنزكة                           

 الجدب ! .                                   

 

 الفكاخت عمى صدأم

 مقٌيدة اليديؿ

 يصٌعر الغركب كحشتو عمى زغبيا الدافئ

 يماطؿ جناحاىا بالرفيؼ

 يكٌشر الصمت عف ربابتو الصٌماء

 المفضكحأبقى تحت سٌرم  . . .
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 مكصد الشبابيؾ

 

 كنتي انتظرتيؾى في ًقٍبمتي

 أكثرى مف قيبمىتىي عاشؽو 

 كدمعًة أـ

 كنتي انتظرتيؾى  . . .

 حتى نضجتي بكٌؿ أسباب الرحيؿ

 

 فمنذ ارتعاشة أحالمنا في التالقي

 تيادم الغراب لينبش أجداثنا

 في

 سالؿ       

 البعاد . . .                 

 

 عطشى ما زالت شقكؽ األرض

 المطر النازؼ ظامي

 فعالـى يفز الكرد عمى الجدراف ؟!.

 

 أسٌر المكت في كجع الرفاتً 

 أنينان مكرقان مف كٌؿ آتً 

 يناغي ظمُّو دمعان بميغان 
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 تبكح بجرحو كؿُّ المغاتً 

 ليستسقي شتات الصبر منيا

 كيينطؽ دربيو صمتى الجياتً 

 

 خطكة

 تغتالني في ميموو مف ضٌجة الترحاؿ

 كجعي تعرؼ أنيا

 كتسرم في دركبي . . .

 . . . تقفؿ الطرقات

 تغفك

 كي أصيح . . . . !

 

 ما زلًت 

 تنفمتيف مف ألحاف أغنيتي

 . . .كترتاديف أكتارم

 ! . . . أنا المكتكر بالصمتً 

 

 ما بيف راحمتيف

 أٌجمت المسير

 كأعمف المزمار خنؽ شجكنو

 فالكقت مرتبؾ الضياء
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 يكٌمـ الضحكات في غسؽ المرافئ

 عاريان كالبحر

 مبتالن بألؼ حمامة أيمٌيةو 

 تستاؼ رمؿى الصمت ىسيسةن 

. . . 

 . . . ترل مف أيف أختتـ الضباب ؟!!!

 

 فتشتي لـ أجًد                          في قرية الرمدً 

 إًٌلؾى يا بددم                          

 يكمي بال أمًد                            بيتي بال عمدً 

 بحرم عميَّ صدم                      

 يا كاحدى الكمًد                            لٌما تئد رغدم

 تكلد، كلـ تمدً                          

 الّساعة الخامسة: الجمود 

 . . . ىناؾ

 حيث الظالؿ البعيدة

 ثمة بيارؽ فتية

 تحنك عمى المحبة

. . .   . . . 

 . . . ىناؾ

 القصيةحيث الظالؿ 
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 ثمة ىزار مرشكش بداء النقرس

 يحتضف خيبات مبٌممة

 ًل تقكل عمى التحديؽ بقرص الدؼء

. . .   . . . 

 . . . ىنا

 حيث الظالؿ القريبة

 ثمة

 ًل      

 شيء . . . ؟!!.         

 

 تشرئب الظالؿ

 عمى ساحؿ األمنيات الكحيدة

 تراقب

 عصفكرىا المتشي بالرحيؿ

 يسقسؽ

 بفيض الخطى منذ احتباس الطريؽ

 فالشبابيؾ مكبكءة بالقيكد

 كأبكابيا مكغمة بالصدكد

 . . . لكف

 أذياليا مكككلة لمضباب

ي أكبارىا بالرياح  تحٌني جناحى
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 كتطمؽ

 أحداقيا           

 بالمسير . . . ! .                        

 

 أنا مف بالد النار

 أكفاني بال مكتى

 كحمقكـ المقابر يشرؽ بالرماد

 جدثان يسيرأيا 

 أيف بقايا كجيؾ المصبكغ بالنارنج ؟

 فحمكضة األجكاء تنبي بالمغيب . . . ! .

 

 خزانتي العابسة

 تتكسدىا أكفاني الذابمة

 ترتديني كٌؿ بداية مكت مشمس

 كحيف أضٌج بالنشكر

 تنسٌؿ مٌني

. . . 

 أظٌؿ ألٌكح دكف حراؾ . . .

 كفتاة الحرية المكءكدة . . . ! .      

 

 السماء الصنكبريةأيتيا 



118 
 

 تخٌمرت نجكمؾ اآليمة لميباس

 كيؼ تنمك عمى جبيتؾ غصكف القمكب

 كأرضي مثخنة بالممح كاألشنات ؟!.

 

 كـ ضٌج مف مٌس الخطى معراجي

 كأناخ في دربو طريدو داجي

 لـ ينزًع الظممات عف أكتافو

 كمضى يزٌؽ ظالمىوي أكداجي

 كيجٌر عتمة ليمو في صبحو

 الناجيليظٌؿ في غبش الغركب 

 

 تناـ الجيات بأرجمو

 يفز المغيب

 . . . كتكرؽ مف خكفو األحجيات

 . . . بكؿ طريؽ

  . . . يطٌؿ الجدار . . . !!

 

 أم درب نز منو كىمى

 عٌمو يكرؽ عينان بمسما

 فالمسافات نزت عف أفقو

 كغدت كؿ الزكايا عمقما



119 
 

 أيف يمضي كالخطى مكؤدة

 ساقيا الكسمى بقايا مف عمى

 

 أنا األجكاء

 أكبت نكرسي

 كأشٌد جنح الريح

 أشربيا الدركب

 . . .   . . . فيندلؽ السككف

 

 أسممتني العيكف شٌيان فشٌيا

 كسقتني العمى رمكشي ركٌيا

 كانحنى دربي كي أضٌؿ مسيرم

 نحكه أمضي ثـ أىكم إلٌيا

 لـ نعد

 في ظالؿ الخريؼ

 قامة كارفة

 إننا تمتمات الغيـك

 ىرير الغركب

 خيمة كاجفة

 أريج الد ًلؿ ليس فييا

 فالدركب غدت خائفة



120 
 

 تنمحي مف بقايا خطام . . .

 

 أنا أنت ، ًل تشطط فتردل

 كتديؼ فكؽ الجرح سيدا

 فإذا عدكتى ، فما سكام

 عدا ، فأييما سيبدا

 لي جاحداًف أنا كنفسي ، أٌجالني فاستبدا !!!

 

 الّساعة الّسادسة: الجهل 

 الحركؼ في شفاىي

 كفؤكس متكدرة

 األبكاب الخمفيةًل تعرؼ 

 فكٌؿ طىٍرًقيا متخثر الصدل

 ينمك خمسة

 كطحالب بال أكتاؼ . . . !

 

 أييا المكؤد صمتان في فمي

 يشتييؾ الجففي كسنان فنـً 

 كارتجؿ ذاكرةن مثقكبةن 

 نزفيا مف صكتؾ المكٌمـً 
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 تدفعنا أكزار الشجر الخريفي

 لنحٌش جذكر الشجر الطازج

 فيي نذكر خيانات مؤجمة

 ًل ينحني لمشمسلي كككب 

 تطفك فكقو الظممات في قمؽو 

 كيالمس الخٌفاش

 فيو كٌكةن 

 مف ميموو فٌذ الصرير

 ىك أشعث الجدراف . . .

 يحتطب الشتاء ليدىف الشرفات بردان 

 ىك يرتمي في نجمة قطبية

 ينسى المدار

 . . . يأتي ليبتكر المياث

 

 ذاكرة الجدراف

 يمزقيا الطالء العابر

 

 أحدكثةن شاخصاف في المدل 

 كنتي أخمدتي لظاىا في دمي

 كجيؾى المصمكب عطشى عينو

 كمصابي فيؾ ذٌياؾ الظمي
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 الشفتاف

 ًل تقكل عمى مكابدة السرٌ 

 

 ككاف فمي عاطالن 

 في يديؾ

 يحاكي دمكعان مف الييبة المطفاءة

 حينيا

 لٌكح األرخبيؿ

 عمى كجع الكمـً 

 كنتي انطفأت

 كغادر في بسمتي

 كٌؿ حيف

 

 ىذا رماد مياىي

 يختالو لشفاىي

 رمؿه رعتو دمائي

 تطفك عميو جباىي

 

 طمؽ الصفصاؼ في ثمرم

 كأرداني ظميالن 

 فاستكيت عمى حشاش راعش القامات
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 حٌطتو الططاكل في المسا

 كاعشكشبت في الكرد

 أرداف الظالـ

 ما بيننا

 كرؽ

 كقفر

 كاندًلع مشيمةو لميؿ في طممي

 كىمس مف ركاـ

 األمس أرقب حتى أتى إلى

 فطاؿ عمٌي ًشتاحسيسان 

 كأسمبني دؼء ىذا الرفيؼ

 كطكقني بردهي كعتا

 

 كظٌؿ سمائيـ حطبي 

 ندمٌّ ليس يمتيب

 يناـ الحرؼ في فميـ

 فما في حضنو كجبي 

 يمكح الصخر أحجيةن 

 ككٌؿ متكنيا عطبي 

 الّساعة الّسابعة: الّتخّمف 

 ذات فأس سحيؽ



124 
 

 خٌرـ البكـ ألكاحنا

 شٌج عيفى الحرؼ

 خافقىي فجرنا كاستباح الصباحكٌمـ الجنحى في 

. . .   . . . 

 ذات رعد كسيح

 أحرؽ الفأس ىاماتنا بالضجيج

 أسمؿ الذكريات

 رٌمـ الجرحى في نزفنا المستقيـ

 لـ يزؿ نزفنا يستقيـ

. . . 

. . . 

 أًل يحنث الجرحي عف فضح أكردتي !!؟.

 

 كيؼ أحنك كيدم معصـ فأسي

 رقب ترحاليى نفسيكالذم ي                               

 كالذم يشربني كٌؼ شفاىي

 يرتكيني لٌذةن كأسان بكأسً                                

 عطشي يغرم فراتي بمظاه

 كيييؿ التيٍربى عف جذرمى غرسي                               

 كنتي قبؿ الريح يحدكني نشيدم

 الريحي تباريحى لرمسي صٌرني                               
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 ىا أنا مقصمةه ، رأسي فطامي ،

 لكحيا أمي تناغيني لطمسً                                

 

 الفٌؾ األدرد

 !! كفاه بداء النذر تكرمتا

 أكغؿ في قتؿ شياه الحي

 لٌؼ منائر كٌؿ مساجد أرض اهلل

 بخيط أخضر

 رٌمؿ كٌؿ دجاج القرية

 قٌطع ذقف نخيؿ البصرة

 بيت الكحدةغادر 

 كحده

 كخياؿ الطاعف بالقصؼ

 بعيد المرمى                                     

 قد يغفك في حضف الراحؿ

 الفٌؾ األدرد

 ًل يعمـ ؟!!!.                  

 

 أييا العصفكر العاطؿ عف السقسقة

 انزع عٌشؾ العارم   

 ككٌؼ عف التحميؽ   
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 إف كنت تصفؽ بميجة الخٌفاش !.    

 

 رٌدت إلي الريح أنفاس الغبار

 دارت مناجؿ صكتنا المخنكؽ بالكمـ

 ًلحت

 لتحتطب الحركؼ عف المسالت الجريحة

ـٌ ىكادج الغرباف عف صدرم القديـ  كأنا ال

 كأنكخ بالسيارة العجمى لحتفي

ٌبان فاغران بالمتعبيف  راجالن ستيف جي

 كي يظٌؿ الذئب متيمان . . . ؟!

 

 أنت في البحر ظمي

 نبع الدـً  إيو يا

 حضنؾ الفقد لظى

 يحتمي فيو فمي

 

 أتعمـ أف شفاىؾ طاعنة بالكصايا

 أيا أييا المستبٌد بحمؿ الحركؼ

 سئمت انشغالؾ عف راحتي

 لتيرب حيث مداؾ الجريح

 حيث انيماؾ الشفاه العجاؼ
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 بالمارقيف

 

 كيجتٌرني لغدم كىني

 لحيف كسكؿ كلـ أىحيفً 

 فيقتاتني أكده في الحركؼ

 بال عطفً  أللثغ تمران 

 تخكف الثمار بو جذرىا

 كفاء لمتكأو عففً 

 

 عمى حيف ذاكرة فارغة

 تثاءب صخر أنيكتو السيكؿ

 تمٌطى قميالن عمى نقشو البارد

 تيٌجى ثيابو

 التحؼ بغباره

 كانشغؿ بعٌد حٌبات الرمؿ عمى جبينو

 

 البحري عار و 

 يأكؿ األمكاج ممح ناصع القسمات

 في كجع النخيؿ

 يشٌدىا لمطيف

 جرارنا المرسـك في عطشي ظماىا كحيث
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 مردكخ أكدع سٌره. . .

 شمشكف أيقظ فتنة في الريح

 كمسٌمتي مازاؿ سحران بابمٌيان بابييا . . .

 يستافيا طير كحيد الجنح

 يبغضو الربيع . . .

 

 إذا لـ تكف أحداقؾ عٌبادان لمشمس

 ًل تغرس منارة عالية

 ألنيا ستككف مرتعان لمحمائـ الغريبة

 

 يفؾ ما أمرَّؾلممـ خر 

 كانزع عف األصفاد نحرؾ

 أزرل بؾ الصفصاؼ لٌما غصنيو لمشُّح جرَّؾ

 ك مشيت تتبعو فكاف الغصف في الطكفاف ظفرىؾ

 كنسيت أٌنؾ تكرد الخطكات حيف الفقد غيرىؾ

 كتصٌب فكؽ جبينؾ المتكٌدر المكءكد جكرىؾ

 الّساعة الثّامنة: الّضياع 

 حيف خرجت عىًجالن 

 المرآةنسيت مالمحي في 

 . . . كألني لـ أعد بعد

 سينسى اآلخركف مالمحيـ أيضان 



129 
 

 مرآتي الباردة

 ًل تحفظ غير مالمح ميتة

 تصٌفؼ جدائؿ أمتعتي الفائتة

 تتجاكز كجيي األكحد

 تالمس كٌفي المكبكء بالكمس

. .   . . . 

. . . 

 مرآتي الباردة كجو آخر . . .

 لمحميـ . . . ! .                                          

 أفتش عٌني بمسبحة ضاع شاىدىا

 في انحناءة خيط شفيؼ

 يمممـ أيامنا ديمية مف حريؽ كقٌش 

 

 كيؼ الكصكؿ إليؾى كأنتى بال أنت

 يدفنؾ الصمت

 في حشرجاتي الحبيسة

 في ظمأم األسكد المستفيؽ

 عمى

 ًسنىةً         

 الميتيف                
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 أتمفت في نزىتي المرعبة

 لعؿ في بيتي منسأة لمخكؼ

 فغركبي نزيؼ مف اًلرتعاش القاني

 يفز في جدراني المكحشة

 ليصبغ كٌؿ ستائرىا العمياء بضباب أسمر

 يتعٌرل سكادان في كٌؿ ليمة فائتة

 . . . متى يترؾ بيتي فتنتو بالضجر . . . ! .

 

 كخطكم إليؾ

 تباريح أكمو

 أضاع

 بًسٍفر         

 البنفسج                  

 ألكانو                                

 تدٌلت أصابعو عٌكازة تقتفي

 غبش المنسئيف

 

 أقٌشرني كشرنقة خاف يعسكبيا

 سرَّ الدمقس

 يطعـ ناب الدبابير ستر الرحيؽ

 كاك : العكيؿ
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 كجيـ : الجنكف

 كداؿ : الدليؿ إلى عشبة دنستيا الفصكؿ

 

 ـ تظؿٌ إًل

 بال               

 سحنة                   

 كتنزؼ

 أعطافؾ            

 المكبقات ؟!!                         

 

 بنصاعة الرز

 يمضغني تبغ القمؽ

 كتفتمني الحٌناء

 كخاصرة قطف

 . . . مغزًلن لكقت ليس يأتي

 

 . . . يعٌصبي أسئمة اًلنتظار

 يتمتـ غربةٍ 

 يتيمان يدكركيرسـ طفالن 

 كظالن يفٌتش عف قامة ىاربةٍ 

 نجمان كحيدان 
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 يشٌع ظالمان كما المسغبٍة . . . ! .                   

 

 خنقٍت حفيؼى الكقت ذم األجراسي 

 كطغى يكٌمـ صكتىو الكسكاسي 

 كتسيح في ميؿو دقائؽ عمره

 طكران ، كطكران تيكتـ األنفاسي 

 فغدا يدٌثر ذم السنيف بعمره

 ذ عطشان يريؽ الكاسي المصمكب ، إ

 الّساعة التّاسعة: األلم 

 رغكة النارنج

 تحرؽ لساف الغابة الممدكد عمى

 فرشة مف صنكبر أشعث

 كتخٌمر أكراؽ الصٌبار

 كعمى مقربة مف أشالء الكحشة

 تسيؿ أصابع بغدادم المدٌكرة

 فكؽ

 شالؿ        

 مف                 

 . . . التراب العتيد                      

 تقضميا أسٌنة الندـ األكؿ

 كتكدعيا زٌكادةن لمبالء
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 تظٌؿ بغدادم تدكر

 ككمما أكشكٍت أٍف تغادر رغكة النارنج

 افترشتيا زٌكادةه جديدة

 مف البالء الحامض . . . ! .

 

 أفكمما أستغيثي أيغاثي ًبميٍيؿ

 ما لبيتي / الرصيؼ

 يرٌكم زٌكادتي بالصديد

 كأنا

 حميـاستظٌؿ برمضاء آيمةو لم

 أصـك عف النـك

 فينساب رمشي غديران مف السيد المستديـ

 أيُّيذا الكليد العقيـ

 !متى تستبيف أكعيتي الصدئات ؟

 كيغزك رمكش أضرحتي السمسبيؿ ؟!!!.

 

 سأرٌطب جفني بماء النكـ قميالن 

 فأنا لـ أحمـ

 باإلغفاءة

 منذ              

 ككابيس                    
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 العكدة                                 

 نحك                                           

 الفردكس القاني                                                  

 سأرٌطب كسادتي برائحة التراب المرٌ 

 

 ذاب عرجكني عمى ظٌؿ نبي

 يا مسٌراتي ! كما أكرقًت بي ؟

 ناطران  مٌرت األكجاع ظالن 

 فكؽ أيامي ك لـ تنسكبي ؟

 مف رآًؾ قد رآني غائبان 

 كالتعبحائران بيف المنى 

 الذبكؿ

 يفيض عمٌي اصفراران 

 في زماف الصييؿ

 يكٌسر كٌؿ اخضرار ينز بظٌمي

 يمكؾ بفيء البنفسج

 أطياؼ كٌؿ الخيكؿ التي طرزتيا

 غصكني مميان . . .   .

 

 كأرامؿ الضحكات

 الشفاه العاطالتفكؽ سطكح أرصفتي تعاقرىا 
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 لتستدٌر مباسمان ثكمى

 لتكفر باليجكع . . . !

 

 كؿ ىذا النكاح يبقى األقال

 لجراح تفتدم بعضان ككال

 لك أنخت الدمكع كقفان عمييا

 أزىرت شاطئان كرٌكتؾ بذًل

 

 العازؼ يعرؼ

 أكطاف الكجع المغركز بثكب النام

 فيغرس أنياب صالفتو

 ليٌذكره

 بحنيف العصفكر الناطر

 الغصف المسركؽ عكد

 

 ك آخر مف أيتمتو المغكؿ . . . كنتي أنا

 كحيد األنيف

 يدٌخف عٌكازة اًلنتظار

 كيرقب قٍمريةن آبقة

 تكٌكر زنزانة في الضكاحي

 تطٌكقيا : حافالت رخيصة
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ذ كنتي أشرب أكصافيـ  كا 

 أىز مالمحيـ في عيكني

 فتمتٌصني رعشةه كاجفة

 تصٌفؼ أضرحتي مف جديد

 

 رسارماد عمى خافقي 

 ينز دمكعان ، جركحان ، أسى

 كيزحؼ أبخرةن مف كجـك

 ليأكؿ صبحي إذ أشمسا

 فال الطير يعمـ سٌر الجناح

 كًل الجنح يعرؼ أف ييمسا

 

 رقصت عمى فمو الندٌم فراشة الضحكات لٌكنتً 

 البساتيف اليتيمة بالمكاكيؿ المكٌرسة الحنيف عمى

 قكافؿ يكميا المخزكف في جيبب اليزاًر المثقؿ ً 

 التغريدً مف زغًب الغناًء الذابًؿ األلحاًف يسأؿي في

 زماف الصمًت عف كطفو ألجنحًة الكالـً األخضرً 

 المشتكؿ في أفؽً  الرماًد المٌتشي بالناًر . . .

 

 صاحو في مفرقًو المنجؿٍ 

 ينسؿ رمش الحٌد األكحؿٍ 
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 يستسقي كجعان بدكيان 

 ينشد ًسٍفران ليالن أليؿٍ 

 يغزك كؿ صحارل الفقدً 

 يجٌفؼ أفراحان عيزؿٍ ل

 يطفك كسماء منسية

 ترعى ككنان حمئان ميمؿٍ 

 يعرؼ صبحو يا ليالن ًل

 كظالمان مف أممي أكسؿٍ 

 في كٌؿ ثيابي يتمٌطى

لى كٌؿ دركبي يرحؿٍ   كا 

 أٍقًصٍر مف لفتاتؾ في  

 ، ًل تعجٍؿ ، فحميمؾ منيؿٍ 

 الّساعة العاشرة: الهجرة والمطاردة

 يتمٌفت ظمي

 يختبيء . . .

 .   . . . فخفافيش خطام تطارده منذ

 كألني عديـ الجمباب

 صفعني الشتاء

 فاٌساقط دؼء األجداد عف كتفي المتيدليف كجفني بعكض

 تكسمت حارات عٌماف

 أزٌقة صنعاء
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 شكارع دمشؽ

 كعدت إلى مسقط جرحي بخٌفي ضياع !!.

 

 منذ أرجكحة

 كاف يحمـ ظٌمي بمتكأو 

 . . . كي تناـ ظنكني

 . . . بأركقتي كممافالصرير يشٌع 

 . . . ًلت حيف سككف

 ك المنافي تجرجر أذياليا في خشكع

 عمى ًقبمتي . . . !!! .

 

 متى تعتريني

 كبيني كبينؾ ألؼ فزاعة لمرحيؿ

 تيدىد أنفاسيا في اخضرارؾ

 ليأكمني جراد التنائي

 

 : أتدرم بأني

 نسيت                  

 مالمح                           

 كجيؾ                                     

 يا باقة مف قشكر ..؟!!                                              
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 كشرشفو الكارؼ النازؼ

 يكسكس فيو صدل آزؼ

 فعاد يدٌثر أزىاره

 بعطرو ،فيسبقو القاطؼ

 يسافر في جرحو ليعكد

 ندٌيان ، فيرىقو الطائؼ

 

 الريش يغادر سريعان 

 ينز الريحكمما 

 خشية

 جفاؼ األجكاء

 

 كأكشكتني الريح

 لكني لمست

 ما لـ تالمسو الرياح

 حٌطت حركفي

 حيث آخر ما رآه الصمت في أفؽ القمر

 

 العكيؿ الفصيح

 ًل يقٌمؿ مف لثغة األلـ

 فأنياب األنيف
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 . ! . . . مغركزة في متكف الحركؼ الجريحة

 

 كيؼ الكصكؿ

 ككؿ المسافات . . . عصؼ أصـ

 المقاءكليؿ 

 صييؿ

 مف          

 العابريف                

 القدامى                              

 يدربؾ في أضمعي

 كي يفيؽ

 لـ يزؿ تحت ىذا العكيؿ القديـ

 معطفي-

 كقاركرةه ألبي-

 كشيء مف السيسباف العتيؽ لكالدتي المقعدة-

 

 ٌُ ُي  دربيؾى األيميي

 يجيؿ خطكتي

 شتاتي ؟إذ كيؼ أحفظ ما تناثر مف 

 ! أنت تبغضؾ الجيات . . .

 ىؿ ستبقى عاريان كالظٌؿ ؟
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 يفجأني ىطكليؾى في الضباب

 إذ ليس لي إًٌل رمادؾ في المغيب

 دفئان يفاتحني الرحيؿ

ٌُ مثؿ حمامة ضٌمت بقايا عٌشيا ُي  فأظؿي

 الغافي عمى رمشيف مف قمؽ كليؿ . . . !

 

 يفٌتش عف بدءو لو ، كىك بادئي 

 عنو ، المرافئي كتبحث في عينيو ، 

 ترٌؼ لو مف كٌؿ صبح غمامة

 تدٌثره حينان ، كحينان يناكئي 

 فحارت بو أمشاج كٌؿ رزية

 يطالعيا فجران ندا كىك دافئي 

 : الموت ةالّساعة الحادية عشر 

 ىذه األرض

 ! ًل تنبت غير الشقائؽ   

 كلك كشفت شباكيا األعكر   

 ًلنبجست مف تربيا ألؼ شيرزاد ذبيحة   

 ! تحسف قٌص أظافر حكاياتيا المخمبيةلـ    

 : مرة . . .   

 : ربتي عمى صدرىا المغبرٌ    

 فتنٌيد أمان غافية   
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 تخيط األكجاع بسنارة صكؼ   

 . . . عضتيا قذيفة عمياء مف مكت عابر   

 كعمى مبعدة مف الغبار   

 نزت دمية تحتضف ذراعان نافرة   

 . . . أيتمت كردةن مف حرير   

 : ةمرٌ  -   

 ربتي عمى صدرىا المكبكء بالصرير             

 فانتفضت ألؼ جمجمة مف سككف المكاجع

 . . . كألؼ أسكرة مف أكٌؼ ذليمة

 : مٌرة -   

 ربتي عمى صدرىا المسنكف     

 فاندفعت جثتي تحتكم أعطافيا الرمادية     

 لتمٌسد آخر خصمة مف جدائؿ الشقائؽ . . .     

 

 ستتمكه النكارس في الرياحلستي أكؿ مىف 

 لستي آخري مىف سينزفو النكاح

 قبمي تدٌثر ألؼ أفؽ بالفجيعة

 فكيؼ أرتجؿ الرماد

 كأعٌفر النعناع بالكجع الخبيء

 ك أنا المبٌمؿ بالعمى

 أنا لستي آخرى مطفأ في األمسيات
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 ا يأكؿ بعض بعضاكنٌ 

 كنخٌمؿ أضراس المكت بعكد المدفع

 غكؿكنمٌسد أغصاف الجرح بكٌؼ ال

 كصييؿ الخكؼ

 يرفرؼ في بيت أراممنا المنسيات

 

 بئرم غزير الدمكع

 كالٌدًلء حبيسات كسر قديـ

 جاسيا

 حيف مٌر الخريؼ عمى دارنا قبؿ ليؿ طكيؿ

 المكاء يطكؿ

 كقيض المكاسـ ينزؼ

 أكراقو

 باقة           

 مف                  

 خريؼ                        

 

 العشاء األخير

 يكف آخران لـ 

 فالبيكت تناـ عمى سغبو مقمرو باليجكع

 في ىذه المقبرة
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 جيكبي ممتمئة بعناكيف الحركب الثقيمة

 لكف شجكني فارغة مف األثقاؿ

 ألنيا أبخرة لمحركب

 

 عممتني الكجكه الرمادية

 أف أصغي إلى اختضاض

 المكت في جعبتي . .

 

 أفكاج تترل

 كعبيد القتؿ ينامكف برمش أنزع

 يقتاتكف

 ؿ نيارلي

 كيظمأكف

 ليؿ نيار

 كاألرض تفٌر بعيدان عف خطك العسكر

 كتكٌكر ثكب أزقتيا

 

 صباح ىذه األقبية ليمي

 كشمسيا تنٌث أجنحة سكدان 

 تخنؽ كٌؿ نسمة شرقية

 تحمؿ بيف أضمعيا لفافةن مف بىرىد
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 أقصام

 بعض بداية مف طيف

 لـ تيبس

 ك ىا ! قد صمتي عف بممي !

 

 معطؼ الكيؼزبده مف الفحـ يكغؿ في 

 كىـ عمى حمـ الترٌقب

 يزاكركف ذات اليميف كذات الشماؿ

 لعٌؿ فتاتان مف الشمس ينبض فييـ

 المكت أكليـ

 الرصاص باسط منجمو في الخراب

 الجيات تبغضيـ . . .

 كىـ يزدردكف األفكؿ عمى آجرة الدرب

 ليس فيو آثارىـ

 فالرماؿ شاخت

 كالطيف ينكء بالصخر . . .

 ا أثممؾغدان سكؼ يغريؾ م

 كتبحث عف أم درب سمؾ

 كتذرؼ صبحان مف األمنيات

 لتغسؿ عف كجيو ما حمؾ
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 الّساعة الثّانية عشرة: المقاومة

 ما زاؿ كجوي أمي

 مبٌمالن بالفقد

 . . . كعباءتييا مبٌخرةن باألسئمة

 تنشر خصاؿ كيكلتيا

 فكؽ انحناءة التنييدة الحٌرل

 كتنسؿي شعر ليالييا المكغمة بالكحشة

. .   . . . . 

 ما زاؿ كجوي أمي

 يعٌد سنكات القحط

 بأككاـ التجاعيد الناتئة

 كيحنك عمى زغبو 

 مف عصافير الكجع الصافي                           

 كيدٌثر عٌشان مف المكاكيؿ الكحيدة

 يظٌمؿ أحراش الضيـ األسكد

. . .   . . . 

 ما زاؿ كجوي أمي

 كطنان لمفراشات الحزينة

 كركد التي عضيا الخريؼكغصنان لكٌؿ ال

. . .   . . . 
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 كجو أمي

 ما زاؿ حضنان مف الذكريات الطرية

 يبٌممو الندل

 عمى الرغـ مف كؿ ىذا اليباس . . . !!

 

 عمى الرغـ مف مىرجو لمسيكؼ

 كرقًص السكاكيف عمى حٌدهً                                    

 كعدك الخناجر في محجريو

 كعٌض الرماح عمى زندهً                                    

 كدربكةو لمجماؿ الثقاؿ

 لتزرع شككان عمى لحدهً                                    

 كقصًؼ البركؽ يمٌد الضجيج

 ًليكًلد صخران عمى رعدهً                                    

 يظٌؿ يناغي في مبسميو

 شمكسان ، كأف طٌؿ مف ميدًه !                                   

 

 مرفكع الرأس أنا،

 جسدم مقطكع الرأس

 أعمى ،

 كبال عينيف أراقب كٌؿ شظايا األمس

 مكتكؼ السمع أنا ،
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 لكٌني أعرؼ كٌؿ خفايا اليمس

 ًل تعيا بالبحث فإني ،

 أيكلىدي حضنان حيف يشٌع الرمس . . .

 

 مسٌمة جرحي

 فكؽ رمكش الحٌمى تغفك

 تحفر ألكاحان مف دـ

 تغسؿ بياء الحرؼ مميان 

 تنسج رغكة دمع أصفر

 . . . تيدأ

 . . . تسكف

 تغفك فكؽ ركامي اليغمي . . .

 

 أنٌقر مثؿ دجاج القرل

 ألحفر قسكة ىذا الجدار األصـ

 ألفتح كٌكة أيامنا الفائتة

 فالخطى ميتة

 كالنجكـ تئف عمى قمرم المستباح

 يمٌر الخريؼ

 كأنا طاعف بالمعاكؿ

 أحٌؾ ظير الجدار األصـ
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 كٌمما ينبض العطؼ فيو . . .

 بؤبؤان مف نسيـ عميؿ

 يرٌتب

 جمر         

 المكاف                

 كحر                          

 الزماف                                 

 يخيط المكاء انفتاؽ الجدار

 كيكغؿ في صٌؼ أضرحتي مف جديد

 

 كشمس الشتاء

 نحاكؿ أف نستٌدر الجفاؼ

 الرذاذ ينكء برغكتو . . .

 . . . يرٌش البىرىد . . .

 كنحف نحاكؿ كسر ارتعاشة

 . . . حبؿ المسد

 فالجميد تككَّرى آليةن 

 نطكؼ عمى كعبةو مف صقيعو 

 نقرفص . . .

 نمكذ . . .

 إلى            



150 
 

 قمقـ                  

 مف                          

 جمكد                               

                                     ... 

 . . . نذكم ! . . .                                         

 

 الغركب تباشير خيانة مكركرة

 لكف الشمس طيبة الضكء

 فتنشر دفئيا

 لئال يرتجؼ الظالـ مف البرد

 

 المكحشكف سكاؾ

ف اتخمتؾ   المنافيكا 

 يا عابران لممغيب المييب

 

 حيف ينسى اليزار كجعو

 تنيمؾ القناديؿ بالرمؿ

 تزيد ليمكنة الظير لزكجة الظمأ . . .

 تتعثر الكممات بحركفيا . . .

 تتعالى كسكسة الشجك . . .

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

 . . .   . . . اليزار حزيف !!!.

 

 حيث البيكت الرضيعة

 الحركب التي أيتمتيا

 تكرؽ الجٌنة المكعكدة

 

 أعييتني فىنىـً 

 يا كاىبى الحمـً                     

 قد ساؿى فيؾى دمي                                           
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Abstract 

This research deals with the phenomenon of displacement in the poem 

"The Infinity of the Firewall" according to the descriptive analytical method. To 

shed light on the compositional, semantic, and assignment shifts in this poem; 

In an attempt to discover the semantic aesthetics and creative energies of the 

poet. It also aims to draw attention to a new poetic genre that the renewed 

poet Mushtaq Abbas Maan added to the theory of Arabic literature, namely, 

interactive poetry. 

The research has been straightforward in an introduction and three 

chapters preceded by an introduction that first describes the phenomenon of 

displacement, then deals with interactive digital literature and interactive digital 

poetry, and ends with talking about the infinities of the firewall and pioneering 

technical displacement. 

As for the first chapter, it came under the title: (Synthetic displacement 

in the poem “The Infinities of the Firewall”), and it was divided into two topics: 

the first topic: introduction and delay, and the second topic: the chapter. The 

second chapter, marked by (semantic shift in the poem “The Infinities of the 

Firewall”) is divided into three sections, namely: the first topic: the diagnosis, 
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the second topic: personification, and the third topic: the adjective 

displacement. 

The third chapter examined “the assignment shift in the poem“ The 

Infinities of the Firewall ”, and two studies emerged from it, namely: the first 

topic: the nominal assignment, and the second topic: the actual attribution. 
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