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ABSTRACT 

This research examines the structural deviation in this poetic collection titled bayadh al-asilah, by Saleim al-
naffar. The study is conducted to highlight how structural deviation works to create stylish certification on text 
construction level. The study deals with three types of structural deviation: forwarding, omission end shift. The 
study carefully analyses earth of them to see their role in creating significance within the poetic text. This is done 
through a comprehensive approach to the entire text. The study conchoids that the structural deviation happens in 
the text in relation to the outers emotional start of mind. The structured deviation is also not different from other 
types like the indicative and predicative ones.  
Key Words: structural deviation, post position, omission, variety for attention, Salim Al-Naffar 
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 لخصم
ستجالء أسلوبية ا ألن االنزياح ينماز بأهمية ؛إلى الوقوف على االنزياح التركيبي في ديوان بياض األسئلة للشاعر سليم النفار يسعى هذا البحث

فيقف على دور  ،توااللتفا ،والحذف ،التقديم :هي ؛حث إلى ثالثة أشكال من االنزياح التركيبيتعرض الب وقد .فيه اإلبداعوتلمس مواطن  ،البناء النصي
ن وقد خلصت الدراسة إلى أ ،متبعة المنهج األسلوبي شاملةمن خالل مقاربة تنظر إلى النص نظرة  ،في خلق الدالالت في النص الشعري منها لك

 .والدالليدي : اإلسناتنعزل عن أشكال االنزياح األخرى كما أنها لم ،وكانت ناقال أمينا لها ،انزياحات الشاعر التركيبية ارتبطت بتجربته الشعورية
 .سليم النفار، االلتفات ،الحذف، التقديم ،االنزياح التركيبي :الكلمات المفاتيح

 مقدمة
يعد االنزياح التركيبي الذي يعنى بخروج صياغة الجملة عن نسقها 

وعلى الرغم من اشتغال  المعهود واحدا من مباحث األسلوبية الحديثة،
در الجانب اإلبداعي الذي يصالنحويين بهذا الموضوع؛ فإنهم لم يكتشفوا 

في حين نظر األسلوبيون إلى القيمة الفنية التي تتولد عن االنزياح  عنه،
واألبعاد الداللية التي يمنحها للنص الشعري، فلم يكن غريبا أن  التركيبي،

في و  يتفق النقاد قديما وحديثا حول ربط الشعرية باالنزياحات المتحققة،
 التركيبي.مقدمتها االنزياح 

 فإن ،كشف إمكانات النص الشعريوألن هذه الظاهرة قادرة على 
ى بنيته والغوص إل ،كفيل بتجاوز بنيته السطحية اتخاذها مجاال لدراسته

 وهذا ما يتوخاه الباحث من دراسة شعر سليم النفار. العميقة،
لد عام و  وسليم النفار شاعر فلسطيني تعود أصول إلى مدينة يافا،

التي أبعد عنها إلى األردن مع أسرته وهو لم يتجاوز  مدينة غزة، في 3691
حتى استقر  3691يا عام السادسة من عمره، ومن األردن انتقل إلى سور 

 –في أكثر من مطبوعة. عاد إلى أرض الوطن فعمل محررا أدبيا ،به المقام
 .، صدرت له عدة دواوين شعرية3661غزة عام 

 :أهمية الدراسة
تناول واحد من الشعراء الفلسطينيين تكمن أهمية هذه الدراسة في 

الوقوف  ه عبرإبداعات الكشف عنو  ،لم ينالوا حقهم في الدرس النقدي الذين
  .على االنزياح لما يمثله هذا الجانب من قيمة في البنية النصية

 :الدراسةمنهج 
لما شمله من إمكانات قادرة على  ،تعتمد الدراسة المنهج األسلوبي

 .الشعريكشف خبايا الظواهر األسلوبية في النص 

تسعى الدراسة إلى الوقوف على ديوان بياض األسئلة  :أهداف الدراسة
نزياح دراسة بعض مظاهر االبواستجالء مكوناته األسلوبية  ،لسليم النفار

 ودورها في خلق الدالالت في النص. ،التركيبي

 :الدراسةتساؤالت 
ي : ما هي طبيعة االنزياح التركيبتقوم الدراسة على سؤال رئيس هو

مجموعة  ن هذا السؤالفي ديوان بياض األسئلة لسليم النفار؟ وقد تفرع ع
 :أسئلة فرعية

 ؟التركيبي في الدراسات األسلوبية ما هي مكانة االنزياح -3
 ؟قديم والحذف وااللتفات في ديوانهكيف وظف سليم النفار الت -2
 ؟ألسلوبية السابقة في خلق الداللةدور العناصر ا ما هو -1

 :الدراسات السابقة
 :تناولت بعض الدراسات نتاج سليم النفار الشعري منها

( اإليقاع ودالالته في ديوان شرف 2131دراسة محمد البوجي ) -3
الذي وجد اإليقاع فيه نظاما متكامال يشمل  ،على ذاك المطر

بحيث ال يمكن فصل عناصره التي  ،مستويات اللغة المختلفة
 .وجاءت استجابة لحال الشاعر الشعورية ،شكلت قيما جمالية

( سليم النفار في ديوانه شرف 2133دراسة خضر محجز )  -2
حيث رصد فيه حيرة فنية عند الشاعر كانت  ،على ذاك المطر

 ،وراء صعوبة تصنيف ديوانه بين قصيدة التفعيلة وقصيدة النثر
ه الحيرة وراء اضطراب مرجعيته بين الدين كما رأى أن هذ

 .اإلسالمي واألساطير
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( قراءة في قصيدة سليم النفار في 2133) دراسة خضر محجز -1
وقد توصل فيها إلى أن اللغة لم تنجح في  ،مدح أمير قطر

تحقيق الذات الشاعرة التي تركت بغيابها أثارا سلبية تمثلت في 
  .أخطاء عروضية وداللية

 ،( ومضات نقدية في شعر سليم النفار2131عتيق )دراسة عمر  -1
حيث توصل إلى أن البحر مثل ركيزة سيميائية واضحة في 

حتى أصبح يشكل  ،إذ تنامى على المستوى الداللي ،شعره
 .خصوصية أسلوبية في شعره

وص صويزعم الباحث أن الدراسات السابقة لم تخض في البنية التركيبية لن
يبي دمه عبر االنزياح التركالدراسة أن تقهذه حاول وهو ما ست ،سليم النفار

  .ديوانه بياض األسئلةفي 

  :الدراسة خطوات
 األول يتعرض لمكانة االنزياح التركيبي ،تتكون الدراسة من محورين

أما المحور الثاني فيستعرض مظاهر االنزياح  ،في الدراسات األسلوبية
 .النفارديوان بياض األسئلة لسليم التركيبي في 

 مكانة االنزياح في الدراسات األسلوبية :المحور األول
هم ة المصطلح، واجتهدوا فيما بينانشغل معظم دارسي االنزياح بقضي

إليجاد الصيغ المختلفة المعبرة عنه، أو البديلة له، فلم تخل دراساتهم من 
مجملها ، وهي في (1)ها، وتحديد أبعادها التاريخية والفنيةنرصد أكبر كم م

ًا، قتلتقي حول مفهوم الخروج عن قواعد التواصل اللغوي المحددة مسب
يؤكد جانبين: المعيار، وعملية الخروج عنه  ، مما(2)والمتجاوزة للدرجة صفر

 ليكتسب الكالم دالالت جديدة.
وعلى الرغم من أن مفهوم االنزياح وجد في النقد القديم تحت مسمى 

باألسلوبية جاء ضمن إطار شامل يتعامل  ، فإن ظهوره مرتبطاً (3)العدول
الذي  يمع النص من خالل القيم المتغيرة فيه، وقد ارتبط باالختالف التطور 

ال مدة على تفتيت الظاهرة والخضوع للشاهد والمثتعنقل الدراسة البالغية الم
إلى االهتمام بالبنية، والربط بين النصوص التي يجمعها رابط محدد عبر 

، األمر الذي يتيح (4)دات والجمل والمقاطع من خالل سياقاتهامعالجة المفر 
 .جازاتهنإإلى أعماقه الستكشاف تجاوز البنية السطحية للنص، والغوص 

تتعدد أشكال االنزياح في النص الشعري، فمنها التركيبي، والداللي، 
اللة ما داختراق المألوف لتنشئ واإلسنادي، وهي على تعددها تتفق في 

أن تتحقق لو ظل النص يتعامل مع اللغة بالمعيارية التي وضعت كان لها 
 لها.

ينشأ االنزياح التركيبي من الخلخلة التي تطال التراكيب اللغوية، فمن 
المسلم به أن اللغة نظام تحكمه قواعد، وبمقدار التزام المتحدث بهذا النظام 

سلم ال ي المعيار، تكون الصحة في كالمه غير أن ما يفرضه النحاة هنا،
 هو أن األدب بخضوعه ؛به أصحاب األدب، لسببين ال ينفصالن: األول

تجعل من اللغة أداة واقعية،  بد وأن يتصادم مع القواعد التي للخيال ال
ل من سيجع –فيما لو تم-م بالقواعد المعيار الثاني فمرده أن االلتزاأم

قدم مبدع وهو ي.إن الاإلبداعالنتاج األدبي عملية نمطية تبعد األدب عن 
نتاجه يعي أن مخالفة القواعد، واالنزياح عنها يظل الطريق نحو التفرد 
ألنها تأتي مخترقة للمألوف، ومخالفة للمعهود، فتستجيب لألذواق الباحثة 

، طرادقواعد، فهو "ال يحافظ على هذا االعن الجديد، والمتمردة على ال
نما تحكمه سياقات الكالم، فتتخلى عن الرتب  اكات المحفوظة إلى انتهوا 

أو تكرارات أو منبهات أسلوبية، تبدو في شكل دفقات تعبيرية لها طبيعة 
، وال تنفصل عن التجربة الشعورية، وقد (5)مختلفة عن النظام المطرد"

 ينضج هذا االنزياح ليكون خير حامل لها.
إن تحديد ناتج عملية االختراق في النص الشعري يفرض علينا "أن 

لى معرفة دقيقة وحساسة بإزاء القواعد العامة التي يقاس االنزياح نتوفر ع
في ضوئها، ومن دون تلك المعرفة، فإننا نغفل كثيرًا من االنزياحات التي 

، حيث يتم تحديد المرجعية التي يمكن من (6)يتوفر عليها النص األدبي"
 خاللها رصد عملية المجاوزة وتصنيفها، وتحديد الدور الجديد لها.

ذا نظرنا إلى االنزياح التركيبي الذي يطال مكونات الجملة في  وا 
النص الشعري، سنجد أن الخروج عن التراكيب المتعارف عليها يقودنا 

لك ذإلى دالالت جديدة، تفتح النص على أفق يتيح لنا قراءات متعددة، وك
 طاليظل مرتبطًا بعملية الخلخلة التي ت فالنظر إلى االنزياحات التركيبية

البنية اللغوية، حيث إن هذا العمل "المتميز في البناء الشعري من شأنه 
سهامه في بناء لغة شعرية خالقة تستقطب اهتمام  أن يحدد فاعلية النحو وا 

، وتدفعه إلى البحث عن الخفي في النص الذي أوجدته عملية (7)القارئ"
طريقة ب مضمونه ك عن التشويق الذي تحدثه بتقديماالختراق تلك، ناهي

 غير معتادة.
وما من شك فإن سعي الشاعر إلى دالالت جديدة تحمل أفكاره 

ديد جكما أن مسلكه غير المألوف يمثل الجدة والت ،ؤاه، يظل هدفاً جمالياً ور 
ستوى ت على مال ينفصل عن صياغا إدراكاً لواقعه يقدم من خاللهماالتي 

ًا فنيًا ي أن هناك بعدتيان باستخدامات لغوية جديدة يعنالتراكيب ألن "اإل
 (8)يكمن وراء مثل هذه االستخدامات التي تتجاوز حدود ما هو مألوف"

إلى صياغة جديدة يعمد إليها بدياًل عن صياغة أخرى مخالفة تكون 
 خاضعة للمقصدية واالختيار.

إن لجوء الشاعر إلى تراكيب بعينها يخالف بها المعهود بالتقديم أو 
 يلغي العالقة الوثيقة بين الدال الذي يختاره والمدلولالحذف أو االلتفات ال 

 اطية،األلفاظ بصورة اعتب الذي ينشده في النص، لكن هذا ال يعني رص  
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وبين مواضعها في التراكيب، وخضوعها  مة بين المفرداتءفالمال
وفق  هللرتبة المحفوظة، يخترق عبر منافرة تبدأ من اختيار الشاعر لكلمات

وطالما كانت المقصدية مبينة بالعبث  نظام يخضع للتحديد المسبق،
ات على متناقض فإن النظام الجديد ال بد أن يشتملبالمعايير الثابتة، 

وهكذا نرى أن االنتخاب يقوم على قاعدة التعادل والتماثل في آن، " ومؤالفات
والتنافر والترادف والتضاد، بينما يقوم التأليف وبناء المتوالية على المجاورة، 
والوظيفة الشعرية تسقط مبدأ التبادل المحوري لالنتخاب على محور 

لذلك نجد حيادية األلفاظ خارج النص، تتحول داخله إلى فاعلية  ،(9)تأليف"ال
تنسجم مع الدالالت المتوخاة منها. وهذا االختيار للمفردات في التشكيل 

المتوهمة عن ممارسة المخالفة المعيارية، فهو  الفوضىالشعري يلغي 
ك قيمة ابابتعاده عن العشوائية، يدخل النص في نسق جديد يعتمد على إدر 

الدوال المنتقاة، ويكشف أبعادها في خلق األسلوب، ومنحه صفة الفرادة، 
هو ف مات شخصية صاحبه وثقافته،وعملية االختيار هذه تطبع النص بعال

عندما "يختار من بين سمات عديدة سمة معينة، هي في رأيه أكثر داللة 
 لف قوانين، يكون قد حطم المعيارية مرتين، مرة عندما خا(10)على قصده"

القول المتعارف عليها، وأخرى عندما أعاد اختيار دواله بعيدًا عن الخضوع 
 لدالالتها المجتمعية.

ع ت القدرة التي يتمتفي االنزياح واحدة من عالما وتبقى المقصدية
إذ يجعل من الخروج عن نظام اللغة إعادة خلق لها، فما ؛ بها الشاعر
للمألوف ال يتم بعيدًا عن رؤية فنية اختمرت في ذهنه  اختراقيمارسه من 
دفعته إلى اختيار صياغة دون أخرى، وهو "ما يعطي لوقوعه و ووجدانه، 

، ليمتد تأثيرها في (11)قيمة لغوية وجمالية ترتقي إلى رتبة الحدث األسلوبي"
النص بأبعاده المعرفية والجمالية، وقد يحتل مركزًا تبئيريًا فيه، بحيث ال 

 يمكن رصد قيمته الفنية بعيدًا عن هذه الظاهرة األسلوبية.
إن االنزياح التركيبي وهو يفتح النص الشعري على قراءات متعددة، 
يدعونا إلى الوقوف على آلية تحقق االنزياح، بدءًا من التركيب اللغوي 

تحكم  عد النحو التيوانتهاء بالداللة، حيث تبدأ االنزياحات النصية من قوا
"النحو هو الركيزة األساسية التي تستند إليها الداللة، فبمجرد اغة، فـالصي

ما يتحقق االنزياح بدرجة معينة عن قواعد ترتيب وتطابق الكلمات، تذوب 
، وتصبح مخالفة القواعد نقطة انطالق (12)الجملة وتتالشى قابلية الفهم"

على  وموال غرابة في هذا، فالنص في ظل الصياغة الجديدة يق ،إبداعية
 ياح،سطوري لتتجلى جماليات االنز قراءة يتداخل فيها الخيالي والواقعي واأل

 عندما تحقق عالمًا جديدًا يتراءى بين السطور وخلف الكلمات.
ا هعوامل تتدخل في تحديد ناتج االنزياح التركيبي، من وتبقى عدة

ن الشعورية، فالتركيب اللغوي ال ينفصل ع الموقف الفكري والرؤية والحال
مدلوله، وقد أشار عبد القاهر الجرجاني إلى هذه المسألة وربطها بالشعور 
الداخلي للشاعر في سياق حديثه عن نظم الكالم، "وأما النظم الكلم، فليس 
األمر فيه كذلك، ألنك تقتفي في نظمها آثار المعاني، وترتبها على حسب 

، فالتعالق بين الذات الشاعرة وبين فكرتها (13)ي النفس"ترتيب المعاني ف
 .وصورا وموسيقا ،على النص تراكيبًا، وداللةتترك تأثيرها 

، صهن وال ينعزل دور الشاعر عن القيمة الفنية التي يكتسبها
نما األساس  فاالنزياح ليس مطلبًا شعريًا نحقق به مبدأ الشعرية فحسب، وا 

منه، فوجوده ضروري في كل نص شعري، الذي يستمد الشعر كينونته 
بل إن الشعر نفسه لم يأخذ هذه التسمية إال لوجود االنزياح فيه، وقد أشار 
جان كوهن إلى أن تواتر االنزياح في القصيدة ال يعد الشرط األساسي 
لشعريتها، ولثبات أن ذلك التواتر االنزياحي يمثل جوهر الشعرية، فإنه 

، وال انزياح (14)يوجد شعر يخلو من االنزياحيتطلب عملية تثبت أنه ال 
خارج الشعر، وهذا غير متحقق بالمطلق ألن هكذا أمر يحتاج إلى عملية 
إحصائية وهي بهذا الوضع مستحيلة، كما أن هناك كثيرًا من النصوص 
الشعرية قد تلجأ إلى التصوير بالحقيقة بعيدًا عن االنزياح، ويتحقق فيها 

 (15)مبدأ الشعرية.
النزياح قادر على انتشال النص من بنيته السطحية التي قد إن ا

تظهر عند القراءة األولى، ودفعه نحو بنية عميقة ينفتح منها على دالالت 
ال نهائية، وتأويالت متعددة، وهذا يقودنا إلى المتلقي عندما يقوم بدور 
الغواص الباحث عن الدر في قاع القصيدة، ليضع االحتماالت التي تقود 

هم شعري على متلق يسيعني انفتاح النص ال ، ماى الدالالت المتوخاةإل
نتاجيته، بما يكشف فاعلية هذا المتلقي، ناهيك عن الال متوقع الداللي في إ

قادرًا  ظاهرة حضوره في النص" الذي تبرزه التراكيب الجديدة، فيجعل منها
 .(16)على جعل لغته متوهجة ومثيرة"
ذا كنا قد قصرنا حدثينا على االنزياح التركيبي، فإننا ال نعدم  وا 

تداخله مع انزياحات أخرى في النص لتكون منتجة للداللة، حيث يتعالق 
الخروج عن قواعد ترتيب الكالم مع المنافرة اإلسنادية، التي يعتمد عليها 
االنزياح الداللي، لذلك؛ فإن دراسة هذه الظاهرة يدفعنا إلى االحتكام إلى 

ي يجمع بين أشكال االنزياحات المختلفة، وهو ما سيلجأ هذا اإلدراك الذ
إليه الباحث في تناوله االنزياح التركيبي في ديوان بياض األسئلة للشاعر 

 سليم النفار.

 مظاهر االنزياح التركيبي :المحور الثاني 
 والتأخير: مالتقدي -1

يقوم التقديم والتأخير في النص على تحطيم الرتبة المحفوظة التي 
ذا كانت البالغة التقليدية قد حصرت فائدة التقديم  أوجدتها قواعد النحو، وا 

 الرؤية -بهذا–والتأخير في األهمية واالختصاص، فإنها تتجاهل 
ي، ألنها تنظر إليه قيمة َقْبلية، وتجعل من اإلبداعالموضوعية للنص 

الته المنبثقة عن البنية التركيبية واحدة في النصوص جميعًا، وهو ما دال
فبنية التقديم والتأخير تسمح بمنح الخطاب ، "اإلبداعال ينطبق وجوهر 

 ي الذي يتميزخاصة تدخله في دائرة التركيب اإلبداع األدبي سمات
بخصائص تضمن خروجه عن األصل، وتتيح فنية وجمالية التركيب بتغير 
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، ليصبح التركيب الجديد (17)مواقع أجزاء الكالم داخل التركيب النحوي"
مغايرًا للمعهود ومخالفًا للتوقعات، وقد تجلت هذه الجمالية في حديث سليم 

 النفار الموجه إلى زميله الشاعر أحمد دحبور:
  وأََنا

 َيا َعاِشَق َحْيَفا
 َعَلى الَبْحِر َما ِزْلُت...، 
 الَراِحلةْ  َأْنَتِظُر الُسفنَ  

 َفِكالَنا َشِرْبَنا...،
 ِمَن الَكْأِس َشِرْبَنا 

 هْل َيْأِتي الزََّماُن الَِّذي َنْشَتِهي...
 .. َيا َصاِحِبي؟؟.َأْم َماَذا

 ِتْلَك َيافاي َلْم تَْأِت َبْعُد...
 َفْوَق الَعْيِن...، 
ا َتَزْل َياَفا   َخْلَف الظَّْهِر َلمَّ

 َقاِتٌل...
 َيا َصاِحِبيالنِّسَياُن  

 َراِئٌع...
 َما ِفي ُجبَِّة اأَلْمِس، 
 (18)َفَهْل َيْأِتي؟! 

ة التي بد أن نذكر بالعتبة النصي ال للوقوف على تجليات التقديم هنا،
لشاعر ها "إلى الصديق اؤ ولج سليم النفار من خاللها إلى قصيدته وهي إهدا

ء ز العودة إلى ج ثم ،ة عن فلسطينغربا المجمعته، بعد أن (19)أحمد دحبور"
 لكبير.اا مواكتشاف حقيقة ما حدث الحقًا، وتصادمها مع حلمه ها،من

يقدم الشاعر سبعة مواضع تقديم في النص، أربعة منها تتعلق بتقديم 
ل عوواحد يرتبط بتقديم الفا واثنان يختصان بالخبر، ،(20)كمالت الجملةم

ة قواسم مشتركجد أنها تقوم على نس والصفة، وبمطالعة هذه المواضع
وأنا يا عاشق حيفا على البحر ما زلت ) حبور، أولها البحربدر نفاجمعت ال

ا نأنتظر السفن الراحلة( فالبحر الذي يمثل االتساع بمساحته، يوحي ل
من دخول  3611لتحيلنا على ما حدث عام  ،الدخول والخروج بدالالت

حتضن تي ترة الاليهود إلى فلسطين ورحيل أهلها عنها، لذلك؛ فإن الذاك
ى مدينة النفار، تتحول إل ، ويافادحبور مدينة صورة البحر، وتجمع حيفا

طة محورية في تشكيل النص، الذي أراده الشاعر أداة مقاومة للنسيان، قن
يبي بره إلى رؤيته، فينزاح بهذا التقديم التركعمتخذًا من البحر عالمًا يدخل 

آخر  حاييدة، كما يعمد إلى انز عن الموضع األصلي لتتخلق الدالالت الجد
له عالقة بالرؤية، فاألصل أن ينتظر السفن التي تحمل البشارة على البر 

الء يد االستعف)على( الذي ي استخدام حرف الجرأن لكننا نجد  ال البحر،
 يمنح النص داللة جديدة تعكس أزمة المكان/ الوطن التي يعيشها الشاعر.

السطر السادس الجار والمجرور ي وفي موضع آخر يقدم الشاعر ف
(، وهذه ال يمكن اعتبارها تكملة للسطر قبلها بسبب من الكأس شربنا)

بارة م من افتقاد العغعالمات التنقيط التي تشير إلى محذوف، وعلى الر 
؛ الكأسة، فنيالمنافرة المعجمية، إال أنها جاءت لتؤكد جدلية العالقة المكا

، ة المكان في النصزم، ليؤكد أينشاعر مكان احتوى الشراب وجمع بين ال
ي لسطر الشعر وقد جاء تكرار الفعل )شربنا( مع تغير موضعه على ا

 مع داللة الشرب المتكررة.  جلتحدث إيقاعًا يتواش
 ر في موضعين )قاتل النسيان ياخبكما يلجأ الشاعر إلى تقديم ال
 سنجدهما يرتبطان وبالنظر إليهما،، صاحبي/ رائع ما في جبة األمس(

بالموقف الرؤيوي الذي حاول سليم النفار تقديمه من بداية القصيدة وهو 
الحفاظ على خصوبة الذاكرة، وقد خلق الحديث عن هذه المسألة بعد 

الكأس موقفًا تصادميًا بين اللحظة الحاضرة،  /البحر: المكانإشارات 
رًا موقفًا حاضالذكريات  /لى جعل الماضيإواألخرى الفائتة، حيث سعى 
لذلك  في اللحظة الحاضرة قاتل، فالنسيان ،يفرض نفسه مقاومًا للنسيان

كان ال بد أن يستدعي الماضي/ األمس ليرخي الطمأنينة على ذاكرته 
 المتخوفة.

ي يرة والتوتر التحمن في النص يكشف أحاسيس الز إن تقابل ال
رحاله ظلت تتجلت في انتظاره السفن في بحرها، فيافا/ فلسطين رغم كل 

يدة، أما غير يافا )الالذقية/ غزة( رغم أنهما استلقيتا في أحضان بعغائبة 
عودته إلى جزء ، ف(21)المتوسط إال أنهما لم تعوضانه عن محبوبته شيئا

قديم لذلك سنجد ت وجدانيًا،جعله يعيش األمر فعاًل )غزة( لم ت من الوطن
نتظار االتكشف عن دالالت لتلك يافاي لم تأت بعد( الصفة والفاعل )

تتجاوز يافا المدينة الغائبة، ولو لجأ الشاعر إلى التركيب  والقلق التي
 اتها.ءولظلت الجملة فاقدة إيحا ،األصلي لما كان لقوله الداللة الظاهرة

ن عند في تحديد قيمة يافا/ الوط لقد أسهمت بنية االنزياح التركيبي
فوق ) األمانة التي يتالزم معها وال يتخلى عنها، /ل  مْ الشاعر، فهي الح  

ا، الف التقديم هنالعين خلف الظهر لما تزل يافا(، وثمة انزياح آخر خ
د حقق على، وق خلف بداللة حرفي الجر في/ رفين فوق/ظاستخدام الوهو 

لى في ظهور يافا للناظرين بصورة مغايرة بذلك منجزًا دالليًا عميقًا تج
دع، فهو ضطلع به كمبيعله عن الدور الذي فوغير تقليدية، كأنه يعلن ب

 حاءاتمتكئا على إي التقليدي لصالح الرؤية الشاعرة، ينتهك التعبير
فهذه  ،، أما أن تكون خلف الظهر أي عليه)فوق العين( التعبير الشعبي

 نتجاهل أن استخدام نما يحمل، من دون أ إشارة إلى انحنائه نتيجة ثقل
 رفين أكدا عالقة المكان الذي تبلور حولها النص من البداية. ظال

ويسهم التقديم في تحقيق بؤرة نصية يلج من خاللها سليم النفار 
ية عندما يأخذ االنزياح اإلبداععرة، وتجربته شاللحديث عن ذاته ال

 ه في تجميع المتناقضات: دور التركيبي 
يةارِ سَ  ارِ رَ سْ األَ بِ  ونِ نُ كْ المَ  دِ يْ للسَّ 
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 اربَ غُ الْ  رِ هْ ى ظَ لَ عَ  
 ٌش عْ ا نَ هَ رُ سْ جِ  ةِ ايَ دَ بِ الْ  ذُ نْ مُ 
 ار  دَ قْ أَ  يغِ وِ سْ ى تَ وَ سِ  ن  مَ ال ثَ بِ 
 ...يتِ ال   حِ وُ الر   ةِ بَّ هَ  نْ مِ 
 (22)انْ مَ الزَّ  فِ وْ لى جَ ت إِ اضَ فَ 

يرغب في إعالنها وانتشارها،  ،أسرار شتىيكشف الشاعر عن 
جعل ة، لذلك يفنيفالتجربة معاناة، وال قيمة لها إال إذا خرجت في صورة 

 من ذاته مركزًا تتمحور حوله الدالالت النصية المتمثلة في الكشف 

 عالم األسرار المكنون السيد ) الذات( 

 سارية

  الغبارعلى ظهر 

هدف، ا نحو الهفالسارية إعالن عن السفينة المبحرة، ودليل توجيه
 عالم األسرار إلى عالم منودال الغبار فيه عالمات االنتشار، فهو يخرج 

الكشف، ليمزق الوقائع على األرض، لكن التوتر والقلق اللذين يسيطران 
األلم، و  ر الحزنيلوقوع أساعلى تجربة الشاعر يدفعانه إلى االضطراب و 

سرها جفقد دفعه هذا إلى ربط أدلة الكشف )السارية( بالموت، )منذ البداية 
كون تنعش( لتقف الداللة الزمنية حاضرة وترخي بظاللها على الموقف، ل

ة الذي يهيمن على الصور  ينازمسمية إعالناً عن البعد المالت الجملة االكم
بقهرية اللحظة  أن الشاعر الذي يخضع إلى إحساسه بدووي الشعرية،
 بط األزمنة( فير الزمان ية، يفضل االرتداد نحو الماضي )جوفاإلبداع

بينها وبين الموت، حيث عمل االنزياح  ربطالتي  بلحظة اإللهام الشعري
فيها  داعاإلبالتركيبي هنا على خلق انزياح داللي رؤيوي، فإذا كانت لحظة 

الكثير من المتعة، فإن الشاعر يتوقف على قداستها، ورهبتها التي تتوطن 
بلحظة خروج الروح من الجسد، لكنه خروج مغاير بداللته  اهنفي ذاته، فيقر 

لمفهوم الموت، إنه إعالن عن حياة جديدة هي والدة النص، وهذه اللحظة 
ت( وهي فاض) كة/ المبدع تلتبس بالكثرة والحر عندما تتكرر عند الشاعر

 التنبؤ بوقت وقوعها. والة ال يستطيع الشاعر ذاته رصدها، لحظ
خضاع مكوناتها للتقديم والتأخير غير  ويبقى العبث بتركيب الجملة وا 

اغة حيث ال تخلو الصي يخوضها الشاعر،عيد عن طبيعة التجربة التي ب
ل النص يالجديدة من تأثير األبعاد النفسية والفكرية التي تقف وراء تشك

وتحيلنا إلى دالالت ما كان لها أن تظهر لو ظل الشاعر ملتزما  لغويًا،
( تكرس )المعيارية قاء على مثل تلك الصياغةببالتراكيب المعتادة، ألن اإل
 كما أن تنوع التراكيب الخاضعة لعملية التقديم ،النزعة اإلخبارية في النص

توتر  ا يقوم النص على لحظةله دور في إثراء الصورة وزيادة فاعليتها عندم
وقد المس سليم النفار هذه اللحظة وهو يرى الوطن يبتعد  يعيشها الشاعر،
 واألمل يتوارى.

 ر  حْ ى بَ لَ عَ  تْ امَ نَ 
 ؟دُ جِ يَ  نْ مَ ا، فَ نَ بُ العِ مَ 
 ...اهَ لَ  ورٌ ا صُ نَ بِ دْ ي هُ فِ 
 ؟!دُ رِ نَ  لْ هَ  رِ ويِ صْ التَّ  نَ سِ حْ ا مُ يَ 

 ..تْ مَ ا نَ نَ نِ يُ عْ أَ ناٌر بِ 
 (23)لدُ ها البَ اقِ دَ حْ ى أَ لَ ، عَ فتْ غَ وَ   

ال تبتعد المقصدية في االنزياح التركيبي عن رؤية الشاعر، وموقفه 
العاطفي والنفسي، فال بد أن نقر من البداية أن اللحظة التي رصد فيها 
معانها في الرحيل خالفت كل المسلمات والقوانين  الشاعر غياب فلسطين وا 

ير غ بالظلم صور الكون أمام الشاعر مبعثراً الطبيعية، وهذا اإلحساس 
، مما دفعه إلى نقل هذه الصورة إلى النص على مستوى التركيب، منتظم

وقد امتد هذا اإلحساس ليتدخل في توزيع المفردات على األسطر، ولتكون 
 المخالفة الصياغية في النص صدى لال منطقية األحداث خارجة.

 ت تحتل المساحة األكبر في التقديمجد أن المكمالنوبالعودة إلى النص 
وهذه جميعها مشحونة  ،/ بأعيننا/ على أحداقها(بنادفي ه )على بحر/

ات قبدالالت مكانية، منها مكان واحد مفتوح ممثاًل في البحر، وثالث مغل
 ؛و العين، لتكشف جانبًا جوهريًا في تجربة الشاعرهترتبط بدال واحد 

دراكه أ ن ابتعاده عنه ال يعني افتقاده المساحة أزمة المكان/ الوطن، وا 
نما هناك ابتعاد نفسي لوطن، ال ة ربغالجغرافية أو الطبيعية فحسب، وا 

ولو نظرنا إلى دالالت المكان التي أثارتها المفردات، ستجدها  ،بداخله
تشكل ثنائية السالب والموجب، داخل النص، فالبحر والمالعب المرتبطة 

ي حين ف ،فتوحمتمثل المكان الو بعد المسافة نامت( إشارة إلى ) بالفعل
تتمثل األهداب واألعين واألحداق المكان المغلق، وكأني بالشاعر، يريد 

 يان،سلخوف من تدرجه على سلم النامن هذه الجدلية مقاومة بعد الوطن، و 
 ًا في الذاكرة.ر العين على هذا الحلم الذي يبقي الوطن حاض القبإغ

التقديم عن انزياح آخر في النص تمثل في حذف وال تنعزل عملية 
غة أحالنا على فكرة الغياب متعالقًا مع صيفقد  ،(يجد) للفعل المفعول به

ه، أما والرغبة في إدراك ،هتني غياب الفاعل ومجهوليعاالستفهام التي ت
دالالت  تشكيل التجنيس فقد مثل عنصر اإلسناد الثاني بعد الحذف في

لمفتوح الداللة من المغلق إلى اهدبنا( تتحرك  )مالعبنا، التقديم، ففي قوله
نامت، التجنيس في قوله )لتشكل صورة الوطن الضائع في حين يتجاوز 

غالق في النص الجرس الموسيقي إلى تحديد نقطة البداية واإل نمت(
وتي وتجاوز بعديه التزييني والص ه الغياب/ الحضور،ثنائيباستدعائه 

ت حيث تمثل في فكرة جسد ،ه الداللة في النصليأخذ مكانه في توجي
 االنتقال من الحركة إلى الثبات.

 الحذف: -2
يمثل الحذف الشكل الثاني من االنزياح التركيبي، فاألصل في 

ذا كانت  وهذا مدعاة الوضوح ،ذكره ال غيابهالكالم  في  ةاللغواإلبانة، وا 
سلم بهذه الخاصية، فإن لغة األدب مع محافظتها على تي نفعمستواها ال

 انكشاف السر)النص(
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ي ت الطابع الجمالديات التعبير عندما نشآلغيرت في  ،التوصيل مهمة
 حذف ما يمكن حذفه ليدل الغائب على قيمة فنية. متطلباتهالذي كان من 
"أسلوب يعتمد إلى اإلخفاء واالستبعاد بغية تعدد  –بهذا–والحذف 

إذ تصبح وظيفة الخطاب  ؛خطاب على آفاق محدودةالداللة، وانفتاحية ال
ال يحمل بذور انغالق النص على نفسه، و  داإلشارة، وليس التحديد، فالتحدي

، (24)"نتاج معرفة جديدة بالنص ودالالتهيبقى للقارئ فرصة المشاركة في إ
لغوية مقصودة، يلجأ المبدع إليها للوصول بنصه إلى درجة  عبةفهو إذن ل

على جوهر الحذف، وهو التلميح الذي يكفل  امالية، معتمدعالية من الج
 قراءات متعددة للنص.

للغة تنشد السالسة لتحقق غايتها بوصفها أداة اتصال اولما كانت 
ًا من فخفييب عن اإلسهام في ذلك، كونه يمثل تيغن الحذف ال فإفعال، 

لمقام اما دامت الخفة هي المطلوبة، و ندفاع الكالم، لكنه تخفيف فني، "ا
 ،(25)يطلبها، ففي الخفة تلك تكمن البالغة ويسمو الكالم" الحاليستدعيها، و 

ولذلك لم يكن غريبًا أن يلمس عالم جليل كعبد القاهر الجرجاني أهمية 
ما يمتلكه من قدرة فاعلة على مد النص باألدبي،  ءالحذف في اإلنشا

 ،رالمأخذ، نجيب األمهو باب دقيق المسلك لطيف ـ "بالدالالت المتعددة، ف
عن  كر، والصمتأفصح من الذ ه بالسحر، فإنك ترى به ترك الذكرشبي

إذا  م ما تكونأتوتجدك أفطن ما تكون إذا لم تنطق، و  لإلفادة، زيدأ اإلفادة
لحذف إذن إمكانات كبيرة ل، ف(26)م ما تكون بيانًا إذا لم تبن"أتلم تنطق، و 

 تستجلي موقفه الفكري.تقدمها اللغة للمبدع، بكشف قدراته، و 
إن الحذف يقول ما لم يقله المبدع في نصه، فتحريك المفردات من 

خفارتبير يوتغ ،مكانها ا عن السياق هبها، وتغيؤ تها، واختراق قوانينها، وا 
صفه جمالية و بالحضور والغياب، وتقديمه المسكوت عنه  بخلق جدليةكفيل 

 محدودية الداللية. تدفع النص إلى عالم الال
رؤى المبدع الذي ال يرى طريقًا لتحقيق ب اً ويبقى الحذف مرتبط

 نندرك أنزياحات مختلفة، اسوى هذا الذي سلكه، عبر  هجماليات نص
نصر تستلزمه نفس أن هذا الع إال الحذف غياب لعنصر داخل الجملة،"

يؤكد أنه عملية تتم وفق وعي المبدع، األمر الذي ل، (27)"الجملة وتستدعيه
ياحية، وهو االنتقاء وهذا ما نبه نز آخر مرتبطًا باإلجراءات اال يرسخ مبدأ

أن الصياغة التي يعتمدها الشاعر  رأىد القاهر الجرجاني عندما بليه عإ
ال تنعزل عن االمتداد داخل ذاته المبدعة، وهو ما يؤكد الوعي واإلدراك 

للتعبير ي يف المستوى الجمالثيكون قادرًا على تك بحيث ،اللذين يتمتع بهما
عزل الحذف عن نومثلما ال  ،(28)من خالل بنية متداخلة قوامها التفاعل

ذات المبدع، فإننا ال نستبعد المتلقي في تعامله مع الظاهرة، فالحذف أكثر 
ر بما فيه من مفاجأة ودهشة تصدم المتلقي الذي يرى كْ فاعلية من الذ  

ديه وتخلق ل تصادم مع وعيه،وتالدالالت وهي تنهمر تخالف توقعاته، 
ظر منه أن وينت (ظر المتلقي إلى الصيغة اللغوية )أففي حين ين ،المفارقة

عن قواعد الخطاب ليرى  نصتقوده إلى الداللة )ب(، يصدم بخروج ال
 الصيغة )أ( وهي تقوده إلى داللة جديدة )ج( غير متوقعة.

 ب                المتوقع داللة  صيغة أ

 داللة جالال متوقع   صيغة أ

 اعاندفالحذف مبني على مفارقة أخرى تقوم على استدعاء الغائب، و و 
ضاء الذي أحدثته الصياغة الجديدة، مما يخلق دور فالمتلقي ليمأل ال

إذ إن الحذف "أصبح عنصرًا  ؛جديدًا يقوم على التواصل بين الطرفين
 سهم في استدراج المحذوفيفي الخطاب و  رلكي يحض يحافظًا للمتلق

وهذه  ،(29)"دهيوصفه منتجًا له، ومساهمًا في تشيبديره، والدخول فيه وتق
هي الفاعلية اإليجابية التي تجعل من النص الشعري ائتالفًا بين المبدع 
والمتلقي، فالفراغ الذي يحدثه األول عن عمد ووعي، يتلقفه الثاني ليمأله 

ذا ه وقد وعى سليم النفار بالدالالت، فيجعل للنص أكثر من قراءة.
فكان ممرا سلكه مستغاًل إمكانات الحذف في تقديم رؤية جمالية  ،الجانب

 ة والدة القصيدة، وكيف تفاجئ الشاعر بال موعد، يقول:حظلل
 ا،هَ نَّ كِ لَ  تُ أْ هيَّ تَ  دْ قَ  نْ كُ أَ  مْ لَ 
 الحْ سِ  رِ يْ ِبغَ ي نِ تْ مَ اهَ دَ 
 القِ زِ ي انْ فِ 

 الِ ؤَ الس  
 حًا اتِ فَ  لْ زَ أَ  مْ لَ 
 بِ يْ غَ الْ  ةِ وَّ كُ 
 ة  رَّ صُ  نْ عَ  بُ َنقِّ أُ 
 َعِبيلُ  تْ لَ مَ حَ 
 ي الذِ  يبِ بِ الحَ  روفَ وحُ 
 اعَ ضَ 

 يفِ   
 رة  بكْ     

 ها، نَّ لكِ  أتُ هيَّ د تَ قَ  نْ كُ أَ  مْ لَ 
 آةْ رْ المِ  ةِ ورَ ي صُ ي فِ نِ تْ مَ اهَ دَ 

 راعِ الشِّ  وَ حْ ل نَ ائِ المَ  ارِ دِ ي الجِ فِ   
 (30)...،ا...هَ نَّ كِ لَ  تُ أْ هيَّ تَ  دْ قَ  نْ كُ أَ  مْ لَ 

يرصد سليم النفار اإللماعة التي تضرب بقواها الكينونة الشاعرة 
صراع  ةحظبكل ما تحمله من قلق تجاه العالم، وتصادم مع الواقع، إنها ل

 ،(نيداهمت الفعلالحركة في  تحمل المفاجأة عندما تجتاحه )الحظ سرعة
ة حملت صر دة للقصيدة في ذاكرته )ان معوفي الوقت الذي يبحث فيه 

 الحبيب الضائع( وينتظر لحظة اإللهام أن تلوح من هذا المخزون، لعبي/ 
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ة )في عر اية من عمق الذات الشاإلبداعتحدث المفارقة لتكون والدة البارقة 
 (.مرآةالصورة 

 عندما ضغط الشاعر الحذف في السطرين األخيرين من المقطع،
في الجدار المائل نحو الشراع( ) حذف الجملة الفعلية )داهمتني( من قوله

عدم جاهزيته ثم مداهمته من بارقة الشعر، وقد دل  :بعد حدوث المفاجأة
فقد رأى ، على هذا الحذف وجود الجملة ذاتها في السطر السابق لها

 وهو لحظة انكشاف الذات اختصار الحديث وعدم تكراره في هذا الموضع،
زرت آمن غياب المحذوف، وقد تأمام نفسها، حيث منح النص حضوراً تولد 

 ي مع االستدراك )لم أكننفتمنح هذا االنزياح قيمته: اللإشارات  ةمجموع
 لية،بسرعة العمفي الجمل ليوحي  فاصلقد تهيأت لكنها( دون أن يكون 

يقف الشاعر على  ،في الجدار المائل نحو الشراع() أما في جملة الحذف
ار مغايرة، فالجد ضعيةإلسناد و لمتحرك، ليأخذ عنصر اابت و اجدلية الث

الذي يفترض ثباته وقوته يصبح مائاًل، والشراع أداة الوصول واإلعالم 
 بفعل هذه اللحظة. يفقد إيحاءاتهوالنجاة 

إن دالالت الغياب التي أوجدتها عملية الحذف تأخذ أبعادها الجمالية 
ي ف متآزرة في شبكة متكاملة تلتحم فيها عناصر عدة، فالحذف المركزي

 صحيح أن مضمونه يكشف طبيعة المتحدث .النص كشفه عنوانها )قصيدة(
عنه، لكن عدم ذكره صراحة داخل النص ينشط خيال المتلقي في اقتناص 
هذا المدلول، وقد تظافر التنكير في العنوان بما عمله من امتداد واتساع 
مع تنكير كلمة )صرة( لحرص الشاعر على إظهار ذات االتساع في 

ية، وجعلها مرتبطة بالخلق الشعري الذي يعتمد هنا على اإلبداعظة لحال
قب( )أن وقد أكد عليه من خالل المسند .)الصرة( مخزون ذاكرتي داخل هذه

 بداعاإلفي حين تأتي لحظة  مضنليوحي بأن بحثه عن المادة الشعرية 
 .بال توقع

على  ()وحروف الحبيب الذي ضاع في بكرة وال ينفصل توزيع جملة
دراك الشاعر و  ،عملية الضياع عن مضمونأربعة أسطر بشكل متدرج  ا 

فصراع البياض والسواد على الورق هو  ألهمية القراءة البصرية للنص،
لشاعر، مع لحظة الخلق الشعري. وهذا التشكيل اانعكاس لصراع لذات 

 عر إشارات انزياحية جاءت مناالش حم له البصري مواز للتشكيل الداللي،
تخرج على المعايير لكتابة الشعرية المعاصرة عندما "دراكه طبيعة اإ

المألوفة، وتسهم في صنع الجانب الشعري من البعد البصري للنص، فضاًل 
لتي ترتكز فبناء المعنى في القصيدة ا ،يعن زيادة قدراته التأثيرية في المتلق

ا يقوي مالشكل م على البعد البصري يستند على االنتقال من اللفظ إلى
 ويجعل التأثر بين مضمون النص وشكله الكتابي عالقة ،(31)"الطاقة الداللية

 اءات تخدم االنزياح الشعري وتكرسه على جسد القصيدة.حفاعلة في خلق إي
ا ية وهي تتولد مفاجئة صاحبهاإلبداعويكشف الشاعر أهمية اللحظة 

ث مرات، ( ثاللكنها)لم أكن قد تهيأت  بر تكرار الجملة الفعلية المنفيةع
في الموضعين األولين جاءتا مكتملتين بذكر المستدرك، مما أعطى 

المقطع  مختتموهو المحذوف فاعلية البقاء واالستمرار، أما الموضع الثالث، 

خر مشحونًا بدالالت غائبة تدفع المتلقي إلى آالشعري، فقد كشف حذفًا 
ر ا شكل كتابة السطاستحضارها، وهي دالالت متعددة ومتنوعة أوحى به

األخير في المقطع، عندما وضع ست نقاط على االمتداد األفقي للسطر 
الشعري، فاصاًل بين كل ثالث بفاصلة، فاالنزياح الكتابي الذي ينسجم 
مع االنزياح النحوي يضع للمتلقي آلية استحضار الغائب بامتداداته 

دت السطر أكالصلة عن موصولها في ذات  ةجمل فصلالمختلفة، كما أن 
الذي( يقف ليستحضر الحبيب الذي سم الموصول )فاال ،معنى السياق

عًا في النص فهو معروف ضاعت حروفه، وهو إن كان غائبًا وضائ
لم السامع ع إذ ال تصل الذي إال بجملة من الكالم قد سبق من" ؛للمتلقي

وهذا يؤكد انسجام الشكل الكتابي مع دالالت ، (32)"وأمر قد عرف له، بها
 إلى االختيار واالنتقاء. هخضوع مفرداتو النص، 

 في نهاية المقطع ويتجلى إن الحذف وهو يتموضع داخل النص،
تح ، ولحظة البدء بقسوتها وضبابيتها، وفاإلبداعلحظة  يستحضرالشعري 

أويل تالنص على لحظة الصمت الغائبة، ليضع المتلقي على طريق ال
 .واستحضار الغائب

ا من ة الخلق الشعري وما فيهومضليم النفار من تصوير وينتقل س
 : الشاعر ذاته ،هاتوتر وقلق إلى صاحب

 يقْ رِ ي الطَّ فِ  يء  شَ  ي  ، أَ يء  شَ  لُ ثْ مِ 
 ي شِ مْ أَ  تُ نْ كُ 
 ..،.يضِ بْ اًل نَ امِ حَ 
 وعْ مُ الش   اَس رَ جْ وأَ 
 ي شِ مْ أَ  تُ نْ . كُ .يطِ بْ إِ  تَ حْ تَ 
 (33)يقْ طِ أُ ال  يِ نْ أَ  رَ يْ غَ 

متكلم ضمير ال هاؤ مبتدسمية محذوف اجملة بيفتتح الشاعر نصه 
)أنا(، وقد دل عليه الجملة الفعلية في السطر الثاني، والتقدير )أنا مثل 

ي تميزها، غب الشاعر ذاته، ليلأي شيء في الطريق(، وفي هذا الحذف يغي  
)أي شيء(، حتى لو كانت على الطريق بكل ما  ويعلي درجة مجهوليتها

فيه من دالالت اتساع ومعرفة، لكنه يعود ليعلن عن ذاته التي توارت، 
ن كان فردًا من الشعب،  نه إفوكأنه يقول إن الشاعر فعل إيجابي، وهو وا 

تيجة دوره دها نبفاآلالم التي يكا يتميز عنهم بدور طليعي عماده االلتزام،
 والشموع ليوحي بقداسة الفعل الذي يمارسه وكأنه صالة.يعلنها باألجراس 

نه ات الشاعر في إعالإن حذف ضمير المتكلم المبتدأ يلبي متطلب
ومساواته باآلخرين، واتصاله بهم، ألنه معروف لديهم، وتفرده  نكران ذاته،

جاء من طبيعة دوره، ولعل سر جمال هذا اللون هو أننا حين نحذف 
إنما ندعي أن ذلك المبتدأ حي في ذهن المخاطب، " المبتدأ من العبارة،

وهنا تتحقق دالالت لم  ،(34)ومعلوم، ولسنا بحاجة أن نورده مرة أخرى"
حدثها غياب أختفت المفاجأة التي الو  تكن لتوجد لو بدأ عبارته بالضمير،

المبتدأ، وقد جاء الحذف ليخدم غاية فنية، وهي حضور الذات الشاعرة 
)وحاماًل  ي النص، كما تآلف هذا مع حذف آخرلغة فرغم عدم ظهورها 
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حامال ) نقاط الحذف في قوله:والذي دفعنا إلى هذا التقدير  ،أجراس الشموع(
، بما يوهم باختصاص كل سطر بجملة مستقلة، في حين كان نبضي(

أجراس ) تمازج الصورة السمعية مع نظيرتها البصرية في تكوين مركب واحد
 .لدور الشاعر واستلهامه القداسة اً الشموع( حضورًا حسي

. غير أني ال .كنت أمشي) ثمة انزياح بالحذف في نهاية النصو 
أطيق( بحذف لمفعول الفعل، وتعليق المعنى المراد، ودفعنا إلى تقديرات 

هذا الحذف يدخل أن احتمالية عن هذا الذي ال يطيقه، وعلى الرغم من 
لتي ية ااإلبداعن حدود العملية باب المخالفات النحوية، لكنه ال يخرج ع

توظف كافة المتاح من أدوات لنقل الموقف الشعري، ومثل هكذا خروج عن 
القواعد يدفع النص إلى فضاء من الدالالت، ولو كان االحتكام إلى قواعد 

عندما حول الفعل من  : مرةن الشاعر أخطأ مرتينإالنحو وحدها لقلنا 
منع الفعل المتعدي عن مفعوله، ليأتي التعدية إلى اللزوم، وأخرى عندما 

المعنى مختاًل ناقصًا، لكن ما حدث أن الداللة التي تخلقت هنا باإلشارة 
ومثل  ،()هكذا يخبرنا السياق طيقه، وال مجال لذكره ألنه متعددإلى ما ال ي

هذه المخالفة "ال تجدي مساءلة الشاعر عنها شيئًا، وال يصح االكتفاء 
بوصفها أنها خطأ ألن في مقدور الشاعر أن يأتي بتركيب آخر بديل، 

الذي المس من  (35)"قاله، يهديه في ذلك حدسه الشعري ولكنه يريد ما
عول فخالله مشقة الشاعر في تحمل مسؤوليته تجاه أمته، فهو إذا ما حدد م

الفعل، يكون قد حصر هذه المسؤولية، وجعل منها أحكامًا مسبقة وهذا ال 
 .يةاإلبداعينسجم مع مبدأ الحرية 

 وثمة حذف يشي به البياض داخل القصيدة ذاتها، يقول سليم النفار:
 هْ مَ يْ غَ  فِ تْ ى كَ لَ ا عَ نَ هُ  
 ها...،لَ  امَ  رُض األَ  التِ قَ   

 
 ها رِ دْ .. بصَ .لجُ تَ عْ ا يَ ومَ   

 ،رِ جْ ي الفَ يا حادِ  
 (36)ها؟اقِ ريَ ي بتِ تِ أْ يَ  نْ مَ   

إن الفراغ الذي يتركه الشاعر بين السطرين الثاني والثالث يحتمل 
بر ع الحذف قد جاءجد نوبالعودة إلى النص س ،كتابة ثالثة أسطر شعرية

وحي ت ها،جملة قالت األرض ما لفطريقة كتابة الفاصلة، و التنقيط  :وسيلتين
أن هناك حذفًا قريبًا قد يكون معلومًا للمتلقي، أما الحذف البعيد الذي 

ما يؤكد م التي أشرنا إليها،يستدعي الغائب، فقد جاء في مساحة البياض 
ور في دفاعلية المتلقي ل ليكونق عن هذا الحذف، ثدالالت التي تنبالتعدد 

نص، ولو تعدد قراءات التففع وتيرة االحتماالت التأويلية، ملء هذا الفراغ ور 
 حدد الشاعر ما قالته األرض النغلق النص على داللة واحدة وفقد حرارته.
وعلى الرغم من أن الشاعر يحدد مرجعيته متعالقًا مع النص القرآني 

ت ـــــــلها، وأخرجإذا زلزلت األرض زلزا"

وقال اإلنسان مالها، يومئذ .لهاااألرض أثق

"تحدث أخبارها
إال أنه يستحضره عبر داللتين مختلفتين، ، (37) 

فيها مع دالالت سورة الزلزلة عندما يستدعيها للتناص معها  يتفق :األولى
في سياق حديث األرض الذي يتسم باالمتداد، ويتجلى في الالنهائية 

ا يدخل وهذ ،الداللية عبر التشكيل البصري معتمدًا على بياض الحذف
لذين عدلوا هذه السورة بنصف القرآن أو في تعالق مع موقف المفسرين ا

ن هذه المساحة ترخي بظاللها على المسكوت عنه في إإذ ، (38)ربعه
أما الداللة الثانية في عملية االستدعاء  ،النص الشعري عندما قام بحذفه

رد صيغة تففي النص القرآني  (،ما) ةفتتمثل في المخالفة الوظيفة لألدا
اإلنسان أمر األرض عندما تحركت بعد أن كارية، يستنكر إناستفهامية 
، سمًا موصوالً اأما في النص الشعري فقد وظفها الشاعر  ،(39)كانت ثابتة

بين هذين االستخدامين المختلفين تتخلق دالالت جديدة تنسجم مع و 
 أسلوب الحذف الذي احتضنه النص.

 االلتفات: -3
يقوم االلتفات على تغيير اتجاه الخطاب من نقطة إلى أخرى، 

د يختار لكن المتحدث ق ،في تركيبه ومعانيه رديط  فاألصل في الكالم أن 
 اق موفي هذا الخروج يتحق ها،بعينطريق ليحقق أهدافًا هذا الالحياد عن 

االضطراب والتغيير الذي يطرأ على اختراق قوانين ال يتحقق بغيره ألن 
ال من و لدتحريك ابد أن يقود إلى تغيير في دالاللتها عبر  ملة الالج

ي طعالتي ت النص في لعبة اللغة يدخل األمر الذيموضع إلى آخر، 
 ثمارها لمن يتقنها.

وقد ظل االلتفات خاضعًا لمفاهيم البالغيين ردحا من الزمن عندما 
ا إلى هًا بنقل كل واحدة منحصروه في "التكلم والخطاب والغيبة مطلق

مسيطرة على مفهوم هذا األسلوب، أنت(  أنا/، وبقيت ضمائر)(40)"اآلخر
تفات إال أنها تمحورت لوعلى الرغم من اجتهادات البعض في دراسة اال

االلتفات هو التعبير عن معنى بطريق من الطرق الثالثة بعد "حول أن 
زاد من جمود مفهوم االلتفات ما حدده و  ،(41)التعبير عنه بطريق آخر"

البالغيون من أغراض له، كانت قواعد معيارية حاولوا تطبيقها على الكالم 
 عامة، وهذا ماال يستقيم مع تجدد الداللة وتغيرها بحسب السياق اللغوي. 

 وعبعندما استثير مرحلة متقدمة في النقد القديم ألمثل ابن اوقد 
شكل لنص تتاحقيقة الداللة في  ورأى أن ،اتما يحمله االلتفات من قدر 

وفق تموضعها فيه، وهذا يعني أن ما يحققه االلتفات يبقى متجددًا، وال 
يمكن قراءته إال في سياقه الذي ورد فيه، ألن منشئ النص عندما يقدم 

يرى و السياق، ويتصرف في تراكيبه،  عرؤيته عبر أدواته الفنية، يخض
 لمنحى األسلوبي في ذاته ال يرتبط بقيمة ثابتة،أن ا" د.عز الدين إسماعيل

أو بداللة تعبيرية حاسمة ونهائية، تكون وحدها الصادقة، وأن المعول في 
 عينه المعنى أو الهدف المعنوي الذيباستخدام أسلوب بعينه في سياق 

 يمكن أن يحدد قيمة  افال معيار ثابت ،(42)"يتجه إليه منشئ الخطاب
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لية، ألن دالالت النصوص تختلف بحسب مواضع دوالها االلتفات بطريقة قبْ 
 وطريقة تقديمها.

اد معظم النقعلى  لقد سيطر مفهوم كسر الملل وظيفة لاللتفات
ن التي ه سمة الحسفيبعاده، بل إنهم رأوا أفقيدوا إمكاناته، وحددوا  ،القدامى

إلى أسلوب كان ذلك  قل من أسلوبنالكالم إذا "حددها الزمخشري من أن 
أحسن تطرية لنشاط السامع وأكثر إيقاظا لإلصغاء إليه من إجرائه على 

في هذا الرأي عند جانبين  غير أن الزمخشري وقف، (43)أسلوب واحد"
داللة تتحقق به، وهو ما أسماه قيام االلتفات على وجود  :األول مهمين،

المتلقي عندما  النظر إلى :، والثاني(44)عز الدين إسماعيل بتحقيق الفائدةد.
 تتيح له القراءة المعمقة الوقوف على التحول األسلوبي ورصد قيمته.

بقى من الظواهر األسلوبية ي هشك فيه فإن االلتفات مثل غير  ومما ال
ينه النص، فهو عندما يرتبط بالمبدع، يع –المتلقي –بمثلث المبدع اً مرتبط

مرجعياته  وتبديل تغيير اتجاهه،د رؤاه ألن التحول في الخطاب، و يعلى تحد
 الشعورية عند صاحبها، أما المتلقي فإنه بالدهشة التي يولدها يرتبط بالحال
يمثل ندما "ية عاإلبداعحقق لديه النشوة التي تكفلها اللحظة تااللتفات، ت

ة ظفااللتفات خاصية بارزة في حركة الصياغة موضعيًا، حيث تتحور الل
عه المتلقي، ما ال يتوقم لوف يفرز داللة فيها كثيرفي موضعها تحوراً غير مأ

وفيها كثير من إمكانات المبدع في استعمال الطاقات التعبيرية الكامنة في 
فعندما يخرج من  ،ياإلبداعكما يمتد أثر االلتفات إلى النص ، (45)اللغة"

فإن الحركة المتولدة فيها تقدم صورة للصراع على مستوى  ،حدود المألوف
 يبما يكشف دور األساليب التي يلجأ إليها المبدعون في تشظ ،البنية

وكشف آلية تحكم النظام اللغوي  ،وتحديد ذلك النسق المضمر ،الدالالت
يصبح األسلوب االلتفاتي وسيلة إلغناء النص دالليا وعندها " ،في النص
ة فقد تم استبعاد فكرتي اإلمتاع والتشويق اللتين تشعران بنمطي ،وجماليا بآن

لى ع األسلوب وآلية التفسير مع أن القصد منه إعطاء حيوية للنص تساعد
ال تنعزل عن ثقافته التي توجد االنسجام  (46)"إبراز رؤى خالقة عند الشاعر

قد حدد و . بين البنية والداللة، حيث تتآزر جميعها في خلق نص متماسك
فعل، وبنية ال الضمائر، وزمن :لهاهرة االلتفات ثالثة مواضع المشتغلون بظا

في  غير كاف (ب) إلى النقطة (أ) المفردة، ويبقى رصد التحول من النقطة
خلق دالالت جديدة في دراسة االلتفات األسلوبي، طالما كان بعيدًا عن 

 .النص الشعري
وقد احتلت ظاهرة االلتفات مكانا بارزاً في ديوان بياض األسئلة لسليم 

وع في استخداماتها فتجلى وعيه بها، نالنفار، حيث أفاد من إمكاناتها و 
لمامه بد وداللية متجددة، وكان من  ةرؤيويها في منح النص أبعادًا ور وا 

أن يحتل االلتفات في الضمائر المساحة األكبر في ديوانه، فتنقل  عييالطب
 .ديدةنحو دالالت ج النص تدفعبين أشكالها المختلفة ليولد حركة مثمرة 

ب دور في خلق حركة ب إلى المخاطَ وللتحول من ضمير المخاط  
الداللة، متجهة من الحاضر إلى الغائب، يقول سليم  تشظيتعمل على 

 النفار:

 ي آتِ رْ مِ  ودُ عُ تَ سَ 
 نْ وا ِ   

 ي،نِ يْ عَ  نْ مِ  تِ يْ البَ  وودُ ورُ  تْ طَ قَ سَ 
 اءْ سَ المَ  ديلَ نْ قِ  كُ وْ الشَّ  ارَ صَ وَ  

 ي،نِ يْ ي عَ لِ خُ دْ ال تَ 
 ى،ولَ األُ  ورةَ الص   تِ لسْ فَ 
 المْ حْ األَ  ةِ ولَ فُ طُ  تِ لسْ وَ 
 
 تكِ ورَ صُ  ودَ دُ حُ  تُ مْ سَ رَ  دْ قَ  تُ نْ ]كُ 

 ةْ مَ يْ غَ  نِ طْ ى بَ لَ عَ  
 ى لَ بْ حُ  نِ طْ ى بَ لَ وعَ  
 ،،،يرْ دِ غَ ال دِّ ى خَ لَ وعَ  
 ي[راجِ ا خَ ذَ ل هَ هَ فَ  

 ى،،،دِّ رُ  رةَ يْ رَ ي هُ دِّ رُ 
 (47)يرْ سِ أَ  ار  ى نَ لَ ي عَ نِّ إِ  
 بروز الذات الشاعرة :ثالثةفي عناصر هنا  يتجدد االلتفات 

(، ت  )أنْ  ودخولها في جدلية الحضور/ الغياب مع ضمير المخاطب
)األنا(  وتداخل األحداث، والرمز، حيث يبدأ الشاعر الحديث بضمير

مؤكدًا حضور الذات رغم اإليحاء بغيابها، لكنه غياب مؤقت، فقد عمل 
حضور التوكيد أن السنعود( بصيغة المستقبل على ) إسناد المرآة للفعل

قائم بعودة جماعية، فالمرآة هي الصورة األخرى المقابلة لذات الشاعر، 
 صيغة األنا معب)اآلخر(، وقد تواشج الخطاب  ومن خاللها يتجدد خطاب

ن بخلخلة توحي بخروجه ع على فعله، ليبدأ النص طتقديم جواب الشر 
تدخلي  ال) مخاطبأة في تحوله إلى ضمير الوتكون لحظة المفاج المعيار،

ين ت، مرتبطينتعيني( مخاطبًا هريرة الحبيبة الغائبة، عبر جملتين منفي
عبر  عزل االنزياح في الضميرنبذكرياته معها يحاول استعادتها، وهنا ال 

يستدعيها  فهريرة التي ،االلتفات عن الشعور النفسي الذي يعيشه الشاعر
لة األولى أن التناقض من الموروث تدخل دائرة رفضه، وقد يبدو للوه

يسيطر على النص عندما يجمع داللتين مختلفتين، التوكيد على حضور 
ما يرتبط بها، لكن الصوت الداخلي ما يلبث أن يظهر  يالذات، ثم نف

ما  المركن ليشير إلى أن تقويس)األنا( وتقديمه من خالل ال ودة ضميرعب
ساؤل يحمل وت على تيقدمه تدخل منه في السياق النفسي، ليقفل هذا الص

عتابًا: )فهل هذا خراجي؟( وهنا ينكشف الرمز الذي تمثله هريرة، فقد 
استدعى هذه الشخصية ليحملها بعضًا من أبعاد تجربته، واختار التحدث 

ر النص إلى حدود الموضوعية، كما ليج   (إليها بضمير المخاطب )أنت  
 ت معمية تداخلأن الصوت الداخلي الذي أشرنا إليه أرسل إشارات درا

وقفة الشاعر من الشخصية على بعد مناسب " عملية االستدعاء، وقد كانت
يسمح بأن تأخذ دالالتها المعاصرة، أو أن تقوم بوظيفتها الفنية الخاصة 

 عليها  فيبعيدًا في الظاهر عن مشاعر الشاعر وأفكاره الذاتية، مما يض
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ومثل هكذا إجراء ال ينفصل عن إحساس  ،(48)"قدرا أكبر من الموضوعية
بعد أن  األمة والوطن، الشاعر بالفقد للحال التي تمر بها محبوبته هريرة/

 ظالله عليه بأبعاده الزمانية والمكانية. خىدخلت في رحيل أر 
وهكذا كان التحول بااللتفات عن المخاطب القنطرة التي عبرت عليها 

ة فصل انبثقت من خاللها داللمكز تصورة الشاعر الرمزية عندما شكلت مر 
وتمظهرت في نقطة صراعية، بين الشاعر ومحبوبته )هريرة( ليقفل  ،النص
ر هريرة إني على نا ردي،) أنا(، )أنت/ المشهد بحضور الضميرينعليها 

 أسير(، وتكون نهاية النص للحظة التي تختزل الموضوع كاماًل. 
النفار كانت أقل مساحة  وثمة أنماط أخرى من االلتفات قدمها سليم

 من انزياح الضمائر، منها العدول في زمن األفعال، يقول:
 ي...ذِ الَّ  وَ طْ خَ الْ  دَ ارِ طَ أُ وَ 
 ي نِّ مِ  رَّ فَ  دْ ى قَ طَ خُ الْ  تَ حْ تَ 

 ..، .ي التِ حْ تَ  لَ مْ ال رَ 
 ونُ دْ يَ  آةِ رْ المِ  نَ مِ  لَ كْ وال شَ 

 ة  لَ فْ ي غَ فِ 
 ورْ دُ الص   نَ يْ ي بَ ذِ الَّ  ارَ فَ 

 ى تِ عَ مْ دَ  رُ تُ سْ يَ  يءَ ال شَ 
 (49)ورْ طُ الس   نَ يْ بَ 

يبقى التركيب النصي وحدة متكاملة بكل مكوناته، والشاعر الذي 
ن كل إيعي قيمة أدواته يعرف كيف يوظفها ليصل إلى غايته، لذلك؛ ف

جزئية في موضعها ما هي إال لبنة في تشكيل التجربة، وقد تجلت الحركة 
األفعال، وانتقالها من زمن إلى آخر، فهو الداللية في النص عبر حركة 

)أطارد، فر  مني(، ثم ينتقل إلى الفعل  يخبر عن الماضي بزمن االستمرار
الماضي )فار الذي بين الصدور(، متخذًا من الجار والمجرور )في غفلة( 
نقطة تحول في استخدام الزمن الفعل، وفي الداللة، ففي لحظة مطاردة 

 وتتم والدتها، فتتجاوز الدهشة الشاعر إلى المتلقي القصيدة تحدث المفاجأة،
في تصوير لحظة اإللهام التي ال يستطيع أحد التنبؤ بقدومها، وقد زاد من 

 ،(ال شكل /لتنكير بالنفي مرة )ال رملمجهولية هذه اللحظة استخدام ا
في غفلة(. لتوحي هذه المفردات بصيغها بغياب ) وباإلثبات مرة أخرى

ية، وغياب معرفة لحظة قدومها، ومثلما يعمل انتقال الفعل عاإلبدااللحظة 
من زمن إلى آخر في توليد حركة ذهنية عند المتلقي، فإن حركة أخرى 

 .ة التحولحظتتموضع في النص وتمهد لل

 ال رمل حتى وال 

 حركة نحو األرض 

 حركة نحو األمام، ال شكل في المرآة يدنو

فهو الباحث عن نقطة البداية في القصيدة، فال يعثر عليها رغم 
ن سجل تكرار سليم النفار في حديثه عنتعدد اتجاهات البحث عنها، وهنا 

المرآة بوصفها إشارة إلى الذات الشاعرة، وهي إشارة مرتبطة بالفشل في 
مما يؤكد أن لحظة والدة القصيدة عنده عصية  ،العثور على لحظة التجلي

 ى الرصد والوصف.عل
في  يدخل وبالعودة إلى نقطة التحول في زمن الفعل، نجد الشاعر

حتى إذا جاء أمرنا وفار ": تناص مع اآلية القرآنية

كل زوجين ن التنور قلنا احمل فيها م

اثنين وأهلك إال من سبق عليه القول ومن 

األمر ال ف،(50)"معه إال قليلمن من ءاآمن وما 
نما يتعداه إل يتوقف على توظيف لفظ ى )فار( بداللته القرآنية فحسب، وا 

رؤية أعمق ترتبط بتصوير لحظة الخلق الشعري، عندما تتجمع الكلمات 
متفاعلة مع فكر الشاعر ومواقفه لتخرج القصيدة معلنة عن حياة جديدة 
لمفردات كانت مواتًا قبل دخولها النص، وبالعودة إلى تفسير اآلية القرآنية 

ن التنور هو خروج الماء من األرض، وبزوغ الفجر وفلق جد أن فورانس
مما يشير إلى بداية يوم جديد، وعلى صعيد آخر، فإن السياق  (51)الصبح

 ،الذي وردت فيه اآلية يقودنا إلى أهمية المحافظة على عملية الخلق
أمر نوحًا عليه السالم أن يحمل معه في السفينة من كل زوجين عندما "

، وهذا يعيدنا إلى النص، (52)لمخلوقات ذوات األرواح"اثنين من صنوف ا
و ما وه ،ديد واالستمرارجبدالالت الخلق والت (فار)حيث يرخي الفعل 

 حياة بكل أبعادها.اليربطه الشاعر بالقصيدة التي تمثل عنده 
ويأخذ االلتفات شكاًل آخر عند تحول الخطاب من صيغة المذكر 

ت تستحضرها الصورة، حيث يتخذ من إلى المؤنث، وما يقدمه من تداعيا
  :ة التي تجمعه مع فن الشعرالعالقهذا المقام طريقًا يرصد فيه 

 ...ينِ يْ بَ عر وَ الشِّ  نَ يْ بَ 
 ،...ٌض رْ أَ   
 هاتِ وبَ عذُ  سِ قْ طَ  نْ عَ  ثُ حَ بْ تَ  

 ى...ثَ نْ أُ 
 ...حِ يِ الرِّ بِ ها عَ ابِ صَ أَ  اءَ نَّ حِ  خُ بُ طْ تَ   

 يحُ ى الرِّ قِ بْ تُ  لْ هَ  يو... بِ هُ لْ وتَ 
 ي لِ  يء  ى شَ لَ عَ   
 (53)؟!؟   
ن ريح( لتكو  حناء، أنثى، جمع داللة المؤنث في ألفاظ )أرض،تت

ي دة عناصر فل التحول داخل النص، حيث تتجمع عسياقات داللية تمث
فإن  ؛لذلك ،المتداخلة ةالتركيبي اتتشكيل الصورة، فالنص نموذج لالنزياح

م بين فالتقدي ،إدراك االلتفات فيه ال يتم معزوال عن األساليب األخرى
)بين الشعر  يرقدي، والتثي في قوله أنوالحذف التركيب ،أرض يالشعر وبين

والحذف الكتابي يجعل البياض يزحف على السطر األخير، ، أنثى( يوبين
 لمتولدةا ت جميعها لتدعم الداللةوينتهي بعالمتي استفهام وتعجب، جاء
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 ةيفاتالتعن االنتقال من المذكر إلى المؤنث الذي يحمل صيغة 
 تيح( لتأنثى أرض/ أنا يني)الشعر/ ب كيرنأخرى هي من التعريف إلى الت

خالف ات النص بطريقة تللشاعر تسريب الداللة بين جنب مركبةالالحركة 
حققته جملة االنزياحات جعلت من المفاجأة المرتكز التجاوز الذي فالمعتاد، 

بداعه وهو يأخذ  الذي اتكأ عليه النص في تصوير العالقة بين الشاعر وا 
 صفات البعد واالمتداد والمراوغة والجمال، إنه األنثى بكل تجلياتها.

 خاتمة
سعت هذه الدراسة إلى رصد االنزياح التركيبي في ديوان بياض األسئلة 

 :وقد توصلت إلى النتائج التالية ،يم النفارسللشاعر ل
لم ينفصل االنزياح التركيبي عند سليم النفار عن الموقف الفكري  -3

إذ كانت الخلخلة التي أحدثها في بنى  ؛والحال الشعورية
نصوصه استجابة لتجربة إبداعية ثرية كشفت وعيه بأهمية 

 .الظواهر األسلوبية
نصوص سليم النفار على عمل وجود االنزياح التركيبي في  -2

 ،انتشالها من بنيتها السطحية التي قد تظهر عند القراءة األولى
 .ودفعها نحو بنى عميقة تنفتح فيها على دالالت متعددة

 الدار ونست -د السالم المسدي، األسلوب واألسلوبية، ليبيابلدراسات ينظر: عمن هذه ا (1)
األسلوبية: مفاهيمها  عة،ب، وموسى سامح ربا69- 69ص ،3699، ط الالعربية للكتاب، 

، وزياد جايز الجابري، ظواهر أسلوبية 14، ص2111، 3ربد، دار الكندي، طإوتجلياتها، 
، 91، ص2133في شعر أحمد عبد المعطي حجازي، رسالة ماجستير، جامعة مؤتة، 

ستير، سالة ماجهن، ر و شعرية االنزياح بين عبد القاهر الجرجاني وجان ك ش،او لحوسعاد بو 
 ، وقد اتضح أن الخالف بين1، ص2132باتنه، الجزائر،  ،رجامعة الحاج لخض

 التي قدمتها تلك الدراسات إما شكلي يعود لصيغ اشتقاقيةالمصطلحات المعبرة عن االنزياح 
 أو ،قواعدن الع، أو وصفي له عالقة بوصف عملية الخروج حدمختلفة ترتبط بدال وا

ذلك لى وا عغسبأفي الخروج عنه خطأ ال يغتفر، ف او دالمعيار بعد أن وجلتكريس قداسة 
 أبشع المسميات التي قد تخرج عن حدود اللياقة.عن األصول  االنحراف

قف عند فاللغة المعيارية ت األسلوب قياسا بالدرجة صفر في الكتابة، تيحدد روالن بار  (2)
ذا تجاوزها الكتاب، هذه الدرجة، ة أقرب لينتج لغة مدهش ويدخل منطقة المجاز،فإنه ينزاح  وا 

 وتكون لغة فضلى قادرة على نقل اإلبداع الذي يتوخاه الكاتب. ينظر: ما تكون إلى الوعي،
 -9-سلسلة األعمال الكاملة محمد نديم خشفة، تر: الكتابة في الدرجة صفر، روالن بارت،

 .339، 334ص ،2112، 3مركز اإلنماء الحضاري، ط حلب:
لى الرغم من ظهور هذا المصطلح عند القدماء؛ فإن وروده في سياقات غير بالغية ع (3)

عرية ش سعاد بولحواش، :ينظر .وغير فنية قلل من شأن استخدامه معادال لمصطلح االنزياح
 .31، صهن، رسالة ماجستيرو االنزياح بين عبد القاهر الجرجاني وجان ك

شر لية للنمقدمات عامة، عمان، األه :واألسلوبيةيوسف أبو العدوس، البالغة ينظر: د. (4)
 .393-391، ص3666، 3والتوزيع، ط

، 3666، 3كتبة لبنان، ناشرون، طمحمد عبد المطلب، البالغة واألسلوبية، بيروت، مد. (5)
 .114ص

كانت تجربة سليم النفار في خلق القصيدة واحدة من أهم  -1
المحاور التي ارتكز عليها في توظيف االنزياح التركيبي بكل 

راء وث ،يةاإلبداععلى إدراكه قيمة اللحظة وقد دل هذا  ،صوره
  .تجربته

لم ينعزل االنزياح التركيبي عن غيره من االنزياحات األخرى:  -1
حيث أسهمت جميعها بخروجها  ،الداللي واإلسنادي والكتابي

يبي عبر التقديم الترك .المعيار في منح النص سمة الشعريةعن 
ره فقد ارتبطت مظاه ،عن أزمة المكان التي عاشها سليم النفار

المختلفة بفضاءات مكانية مثلت محاور رئيسة في تجربته 
 .الشعرية

كان و  ،مثل الحذف صراع الحضور والغياب في النص الشعري -4
لتعدد أشكاله دور في إيجاد دور فاعل للمتلقي في ملء الفراغ 

 .وتعدد قراءاته الناشئ عنه،
النص  لية فيأسهم التحول في الخطاب في توجيه الحركة الدال -9

ف النبرة كما عمل على تخفي ،وربطها بالبنية التركيبية ،الشعري
صل عن وولد حركة ذهنية عند المتلقي لم تنف ،الخطابية

 .الدالالت المنتشرة في النص

 هوامش البحث

دراسة في أنشودة المطر للسياب، الدار البيضاء،  :حسن ناظم، البنى األسلوبيةد. (6)
 .14، ص2112، 3العربي، طركز الثقافي الم

سعاد بولحواش، شعرية االنزياح بين عبد القاهر الجرجاني وجان كوهين، رسالة  (7)
 .331ماجستير، ص

 .43موسى ربابعة، األسلوبية، صد. (8)
 نماء الحضاري للدراساتمركز اإلحلب: ، ياشيمنذر عرو، األسلوبية، تر: د.يج بير (9)

 .336ص، 3661، 2والترجمة والنشر، ط
بة اآلداب، رة، مكتفتح اهلل سليمان، األسلوبية: مدخل نظري ودراسة تطبيقية، القاهد. (10)

 .41ال ط، ال ت، ص
 ،3ط مركز اإلنماء الحضاري، حلب:، األسلوبية وتحليل الخطاب، شيايمنذر عد. (11)

 .99ص ،2112
 .391جان كوهن، بنية اللغة الشعرية، ص (12)
، ود.فايز الداية د.محمد رضوان الداية، :تحق، اإلعجازعبد القاهر الجرجاني، دالئل  (13)

 .69ص، 2119، 3ط دار الفكر، دمشق:
 .362ينظر: جان كوهن، بنية اللغة الشعرية، ص (14)
التجربة الشعورية وأدوات رسم  ، التصوير الشعري:عدنان حسين قاسمينظر: د. (15)

 ،3611 ،3ط المنشأة الشعبية للنسر والتوزيع واإلعالن، طرابلس: الصورة الشعرية،
 .311ص

 .41موسى ربابعة، األسلوبية، صد. (16)
سعاد بولحواش، شعرية االنزياح بين عبد القاهر الجرجاني وجان كوهين، رسالة  (17)

 .26ماجستير، ص
ترجمة، ال ط، والسليم النفار، بياض األسئلة، رام اهلل، مركز أوغاريت الثقافي للنشر  (18)

 .13، ص2113
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 .26السابق، ص (19)
يفضل الباحث استخدام مصطلح مكمالت الجملة بدال من الفضلة أو الزيادة، بوصف  (20)

فعلى  ،وهذا غير صحيح ،هذين األخيرين يمكن االستغناء عنهما من دون أن يتأثر الكالم
وقد  ،به اها إال بوجود المفعولسبيل المثال الجملة الفعلية ذات الفعل المتعدي ال يكتمل معن

 :. ينظر26رصد عبد القاهر الجرجاني هذا الشأن ورآه نتيجة جدل النحويين والبالغيين 
نشر دار األندلس للطباعة وال بيروت: ،نظرية المعنى في النقد العربي ،مصطفى ناصفد.

 .31ص ت، ال ط، ال والتوزيع،
وال إلى ذقية وطرابلس وصبيافا مرورا بالال التي بدأتتجربة للوقوف على أبعاد هذه ال (21)

 ،3ط ،المؤسسة الفلسطينية لإلرشاد القومي رام اهلل: ،سليم النفار، هذا ما أعنيهغزة ينظر: 
 .وما بعدها 14ص ،2111

 19، 19سليم النفار، بياض األسئلة، ص (22)
 .16ص سليم النفار، بياض األسئلة، (23)
نزياح التركيبي وجمالياته في قصيدة الصقر عبد الباسط محمد الزيود، من دالالت اال (24)

 .392ص ،2119، 3ع ،21 ألدونيس، مجلة جامعة دمشق، مج
اني، جعبد الفتاح شاهين، التراكيب النحوية من الوجهة البالغية عن عبد القاهر الجر د. (25)

 .391،346صت،  الط،  ال الرياض، دار المريخ للنشر،
 .391ص ،الجرجاني، دالئل اإلعجاز عبد القاهر (26)
 .316ص، جان كوهن، بنية اللغة الشعرية (27)
 .126عبد المطلب، البالغة واألسلوب، صمحمد د.ينظر:  (28)
: صور من االنزياح التركيبي وجمالياته، دونيسألة إسماعيل دصيق سامح رواشدة، (29)

 .192ص ،2111 ،1، ع11 جم واالجتماعية،نسانية العلوم اإل ،مجلة دراسات
 .1،9بياض األسئلة، ص سليم النفار، (30)
 ونقد، ةدراس :االنزياح الكتابي في الشعر المعاصر ورضا كياني، أكبر محاسنيعلي  (31)

 .19،14ص ،2131 ،32 ع طهران، جامعة رازي، مجلة دراسات في اللغة العربية وآدابها،
 .231ص دالئل اإلعجاز،عبد القاهر الجرجاني،  (32)
 .41،49ص ،سليم النفار، بياض األسئلة (33)
دار غريب للطباعة  القاهرة: بين المعاصرة والتراث، أحمد درويش، دراسة األسلوب (34)

 .392ص  ت، ال ط، ال والنشر والتوزيع،
حر: دراسة نصية في شعر محمد حماسة عبد اللطيف، ظواهر نحوية في الشعر ال (35)

 .24ص ،2113دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، ال ط،  :الصبور، القاهرةصالح عبد
 .99سليم النفار، بياض األسئلة، ص (36)
 .1-3 سورة الزلزلة (37)
حمد سامي بن م :م، تحقيأبو الفداء إسماعيل بن كثير، تفسير القرآن العظ ينظر: (38)
 .146ص ،3666، 2 ط ، الرياض: دار طيبة للنشر والتوزيع،1 سالمة، جال
 .191ص ،1 جالسابق،  (39)
دار  ت:بيرو  الحميد هنداوي،د.عبد تحق: مفتاح العلوم، السكاكي، أبو يعقوب يوسف (40)

 .19ص ،2 ج ،2111، 3 ط الكتب العلمية،
 نفس الجزء والصفحة. ،السابق (41)
 ،3661 ،3 ط ،جدة: نادي جدة األدبي ،قراءة جديدة لتراثنا النقدي ،مؤلفينمجموعة  (42)

 .161ص ،2مج 
 ،3 ج ،3611 ،2 ط ،دار القلم بيروت: علوم البالغة، أحمد مصطفى المراغي، (43)

 .326،321ص
 .111ص ،2مج  ،قراءة جديدة لتراثنا النقدي ،مجموعة مؤلفين (44)
الشركة  ة:القاهر  جدلية اإلفراد والتركيب في النقد العربي القديم، د.محمد عبد المطلب، (45)

 .311ص ،3664 ،3 ط لونجمان، –المصرية العالمية للنشر
عبد الباسط محمد الزيود، من دالالت االنزياح التركيبي وجماليات في قصيدة الصقر  (46)

 .399، ص2119، 3 ، ع21مجلة جامعة دمشق، مج  ،ألدونيس

 14، 11سليم النفار، بياض األسئلة، ص (47)
الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر، علي عشري زايد، استدعاء د. (48)

 .299، ص3691، 3 الشركة العامة للنشر والتوزيع واإلعالن، ط ،طرابلس
 .91سليم النفار، بياض األسئلة، ص (49)
 .11سورة هود:  (50)
 .123ص ،1ج أبو الفداء ابن كثير، تفسير القرآن العظيم،  (51)
 .121السابق ص (52)
 .14ص ،بياض األسئلة ،سليم النفار (53)

 المصادر والمراجع

 القرآن الكريم -

 :ق، تحميتفسييييييير القرآن العظ ،أبو الفداء إســــــــماعيل ابن كثير، -3
دار طيبة للنشـــــــــر والتوزيع،  ،1ســـــــــالمة، جالســـــــــامي بن محمد 

 .3666، 2ط، الرياض
، عامة مقدمات :واألسييييلوبية البالغة ،يوســـــف ،العدوس أبو -3

 .3666، 3ط ،عمان، األهلية للنشر والتوزيع

د.محمد نديم  تر: ،الكتابة في الدرجة صيييييييفر ،روالن، بارت -1
 .2112،  3ط حلب، مركز اإلنماء الحضاري، خشفة،

د.محمد رضوان  تحق:، اإلعجازدالئل  ،عبد القاهر ،الجرجاني -1
 .2119، 3ط ،فايز الداية، دار الفكر، دمشقو  الداية،

نماء اإل، مركز ياشي: منذر عر، تاألسلوبية، بيير جيرو، -2
 .3661، 2ط حلب، الحضاري للدراسات والترجمة والنشر،

، المركز الثقافي العربي، بيروت، الدار نقد النص ،علي ،حرب -9
 .3664، 3ط ،البيضاء

ب ، دار غريبين المعاصرة والتراث دراسة األسلوب ،أحمد ،درويش -9
 .ت ال ط، ال القاهرة، ،للطباعة والنشر والتوزيع

ربد، دار إ، األسلوبية: مفاهيمها وتجلياتها ،موسى سامح عة،بربا -1
 .2111، 3الكندي، ط

استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر  ،علي عشري ،زايد -6
الشركة العامة للنشر والتوزيع واإلعالن،  العربي المعاصر،

 .3691، 3ط ،طرابلس
 تحق: ،مفتاح العلوم يعقوب يوسف، أبو ،السكاكي -31

، 3ط ،2ج العلمية، بيروت، د.عبدالحميد هنداوي، دار الكتب
2111. 

مكتبة  ،األسلوبية: مدخل نظري ودراسة تطبيقية ،فتح اهلل ،سليمان -33
 ت.اآلداب، القاهرة، ال ط، ال 
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عبد  دالتراكيب النحوية من الوجهة البالغية عن ،الفتاحعبد ،شاهين -32
 .ت الط،  ال ،دار المريخ للنشر، الرياض ،القاهر الجرجاني

 دراسة ظواهر نحوية في الشعر الحر: ،حماسةمحمد  ،اللطيفعبد -31
دار غريب للطباعة والنشر  ،نصية في شعر صالح عبد الصبور

 .2113ط،  ال ،والتوزيع، القاهرة
 ،ناشرون-، مكتبة لبنانالبالغة واألسلوبية ،محمد ،عبد المطلب -31

 .3666، 3ط بيروت،
جدلية اإلفراد والتركيب في النقد العربي  مد،مح عبد المطلب، -34

 ،3لونجمان، القاهرة، ط –الشركة المصرية العالمية للنشر القديم،
3664. 

مركز اإلنماء  ،األسلوبية وتحليل الخطاب ،منذر شي،ايع -39
 .2112 ،3ط حلب: الحضاري،

 ال ط، ال المعارف،منشأة  اإلسكندرية: ،الشعري القولرجاء،  عيد، -39
 ت.

أدوات و  التجربة الشعورية التصوير الشعري: ،عدنان حسين ،قاسم -31
الن، ر والتوزيع واإلعالشعبية للنش، المنشأة رسم الصورة الشعرية

 .3611 ،3ط ،طرابلس
 ، تر: محمد الوالي ومحمد العمري،بنية اللغة الشعرية ،جان ،كوهن -36

 .3619، 3الدار البيضاء، ط دار توبقال للنشر،
ادي جدة األدبي، ، نقراءة جديدة لتراثنا النقدي فين،مجموعة مؤل -21

 .3661، 3ط، 2مج
 ،3دار القلم، بيروت، ج ،علوم البالغة مصطفى،أحمد  المراغي، -23

 .3611، 2ط
اب، العربية للكت الدار، األسلوب واألسلوبيةد السالم، بع ،المسدي -22

 .3699، ط ال تونس -ليبيا
 دار األندلس ،، نظرية المعنى في النقد العربيمصطفى ناصف، -21
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