
 

 

 

  لسميح القاسم قصيدة االنتفاضةشعرية االنزياح يف 
 

 *2مريم غالمي، 1إنسية خزعلي
 الزهراء، طهرانجبامعة  ، قسم اللغة العربية وآداهبامشاركة ةأستاذ .1

 الزهراء، طهراندكتورا ، قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة ال ةطالب .2
 

 (10/12/2017؛ تاريخ القبول:  15/2/2017)تاريخ االستالم: 
 

 امللخّص

كان نيح القاسم شاعرًا مبدعًا متأ رًا بالقضايا السياسية واالجتماعية الّل تسود بيئت ، وأشعار  تعرب عن وجـدان  

جمتمع . وتعدّ قصيدت  املسماة بقصيدة االنتفاضة صرخة جرحية ملتهبة جتأر بـالظلم والعـدوان الصـهيوين. حـاول     

النتفاضـة مـن مثـل: التشـبي ، واالسـتعارة والكنايـة، وبعـض        البحث رصـد بعـض مالمـح االنزيـاح الـدالي يف قصـيدة ا      

مالمح االنزياح التركييب الّل شكل  اـواهرًا يف القصـيدة وهـي: التقـدمي والتـأخري، واحلـذف وااللتفـات؛ حيـث جلـأ          

الشــاعر إليهــا ألغــراض فنيــة، وفكريــة. كمــا وحــاول أنا يتبــع الــدالالت املتنوعــة واجلماليــات الّــل تقــف وراء هــذ              

االنزياحات لدى الشاعر، وقد ساعدت تلك الظـواهر يف إ ـراء الـنص مـن النـواحي الدالليـة، وإكسـاب  طاقـة مجاليـة          

وفنيــة عاليــة. وتــدلّ النتــائف علــى اســتيعاب نــيح القاســم مجاليــات االنزيــاح؛ ذلــك لوجــود منــاذج مــن اخلــروج عــن   

زياحية أضاف  صـورًا إحيائيـةا علـى القصـيدة للتعـبري      املألوف يف أطر النحو والبالغة يف قصيدت ، وتلك امليزات االن

عن البعد اجلماي. وقد بّين أّن لالنزياح الدالي والتـركييب أ ـرًا مهمًـا يف االرتقـاء بالقصـيدة مجاليًـا، واإلسـهام يف        

ياح على قـدر  التحليلي، حيث وصف االنز –واملنهف املتبع يف هذا البحث هو املنهف التوصيفي  .تقدميها رؤيةا وتشكيلاا

املتاح نظريًـا معتمـدًا علـى أهـّم مـا كتـب يف هـذا اجملـال، بعـد ذلـك قـام باسـتنطاق الظـواهر االنزياحيـة يف القصـيدة                

 .وحتليلها لتبيني مجاليات االنزياح يف قصيدة االنتفاضة

 

 ةكلمات الرئيسال

 .االنزياح الدالي، االنزياح التركييب، نيح القاسم، قصيدة االنتفاضة
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 ةمقدم

ألوف، وهذا املعيار مألوف عند الغالبية، وبالتاي فهو خروج االنزياح هو خروج عن املعيار، أو امل

مــن املــألوف إىل الالمــألوف، وهــو مــا يولــد اإلهبــام والغمــوض، وكلّمــا زادت درجــة الغمــوض زاد   

تعدّد الدالالت يف النص عند املتلقي. واالنزياح يعـّد مـن أهـم اخلصـائص اجلوهريـة الّـل تـوفّر        

 العمق اللغوي لدالالت األلفاظ والتعابري، باعتبار  مـالذاا للتفـرد   سبلاا خمتلفةا وواسعةا للغوص يف

اللغــوي والتمييــز الشخصـــي. ووايفــة االنزيــاح الرئيســة ما لــة فيمــا حيد ــ  مــن مفاجــأة تــؤدّي      

مجلـــة مـــن  هنـــاكبـــاملتلقي إىل الغبطـــة واإلمتـــاع وإىل اإلحســـاس باألشـــياء إحساسًـــا متجـــدّدًا.  

بئ عن اإلدراك الضمين للّغـويني القـدماء بوجـود تفرقـة بـني مسـتويني       الثنائيات تعزّز الـوعي املن

للّغة ال يقف أحدمها إلّا متراحًـا عـن اآلخـر؛ وهـذ  الثنائيـات هـي: الشـعر والنثـر، الكـالم البليـغ           

والكالم العادي، أصـل الوضـع واجملـاز، اإلغـراب والقـرب. أمّـا الدارسـون العـرب اّـد ون فقـد           

ــلوا للظــاهرة كمــا أ  نّهــم تــأ ّروا بالدراســات الغربيــة وخاصــة بنظريــة جــون كــوهني، فأفــادوا     أصّ

 االنزيـاح  اـاهرة  اهـرت  وأخـريًا  املعاصـر.  الـدارس  منـها  ينطلـق  معرفيـة  خلفيـات  بـذلك  وشكّلوا

 للظــاهرة، وتســمياهتم منطلقـــاهتم اختلفـــ  وإنا اّـــد ني العــرب والنقــاد اللغــويني عنــد جبــالء

ــر تاملصــطلحا مــن مجلــة أوجــد ممــا  االنتــهاك، املخالفـــة،: مثـــل مــن العرضــي، الواقــع عــن تعبّ

 جنـد  الدراسـة  هـذ   مـن  موضـوعها  يف قريبـة  كانـ   الّـل  الدراسـة  أمّا. السنن خرق االحنراف،

" منوذجًـــا اجلديــدة  قانــا  عجائــب  قصــيدة  القاســم،  نــيح  شــعر  يف االنزيــاح " عنواهنــا  رســالة 

ــة( 2013) ــاي لوهيبـ ــل فوغـ ــ  الّـ ــطلح تناولـ ــاحا مصـ ــى النزيـ ــتوى علـ ــري، املسـ ــ  النظـ  ودرسـ

 وهنــاك. املــذكورة القصــيدة يف واإليقــاعي والتــركييب الــدالي،: وهــي الثال ــة االنزيــاح مســتويات

" األســلوبية الدراســات منظــور مــن االنزيــاح" كتــاب :مثــل مــن االنزيــاح جمــال يف أخــرى دراســات

 ومفهومــ ، املصـطلح  تأصـيل  حيـث  مـن  االنزيـاح  فيـ   تنـاول  الّـذي  ويـس،  حممـد  ألمحـد ( 2005)

 العمــوم،  فلـك  يف تــدور  بقيـ   أنّهـا  السـابقة  الدراسـات  علـى  واملالحـظ . ووايفتـ   ومعيـار   أنواع 

 الّـل  فوغـاي  وهيبـة  دراسـة  إلّـا  باالنزيـاح؛  اخلاصـة  النظريات تقدمي يف منها أفاد فقد والبحث

 فيهـا  واالنزيـاح " االنتفاضـة  قصيدة" بـ املوسومة الشاعر قصيدة أنّ غري القاسم، بسميح ختتص

 لدراســة مــادةا القاســم نــيح قصــيدة اختيــار ويرجــع. عليهــا املعثــور دراســة أيــة حمــور تكــن مل

 القـارئ  حيـث  العـريب،  الشـعري  املشـهد  يف متميّـز  الشعري القاسم نيح صوت أنّ إىل االنزياح
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 التفاصـيل  اقتنـاص  يف العميقة الذاتية واخلربة احلكيمة الرؤية تلك يالمس الشعرية جتربت  يف

 ميزتـ   فنيـة  خصـائص  مـن  شـعر   بـ   يتميـز  ومـا . الشعب حلياة واقعيًا متثيلاا شعر  ويعدّ اليومية

 اللغـة  فطـرة  إىل أقـرب  لغــت   وتعــدّ . التعبرييـة  والقـيم  االنزياحية املظاهر اجتماع وهو غري ، من

 خصـائص  ومعرفـة  الشـعرية،  اللغـة  هـذ   حتليـل  إىل يـدفعنا  إغـراء  موضـع  فهذا مثّ ومن العربية،

 االنزيـاح  مـن  نـوعني  اختيـار  أمّـا . واخلفـي  املمتع القاسم نيح عـامل إىل للولـوج الفنيـة األسلوب

ــأ ري مــدى إىل يعــود فقــد القصــيدة لدراســة ــة املباحــث ت ــة النحوي ــاح يف املتمثل ــركييب االنزي  الت

 الـدالي  االنزيـاح  يف املتمثلـة  غيةالبال واملباحث وااللتفات؛ والذكر، واحلذف والتأخري، كالتقدمي

. االنتفاضــة قصــيدة يف القاسـم  نــيح الشـاعر  أســلوب متييــز يف والكنايـة  واالســتعارة كالتشـبي  

 يف االنزيــاح أســلوب اســتخدام يف القاســم نــيح أغــراض عــن الكشــف الدراســة هــذ  وهتــدف

 األصـــلية، الــبىن  مكونــات  حتليــل  خــالل  مــن  وذلــك  فيهــا؛  االنزيــاح  حضــور  وكيفيــة  القصــيدة، 

ا  التـاليني؛  السـؤالني  جتيب أنا حماولةا والداللية؛ التركيبية املنـزاحة البىن ومدلوالت  هـي  مـا : أولـا

 غـرض  هـو  مـا :  انيًـا  االنتفاضـة؟  قصـيدة  يف االنزيـاح  لظهـور  الشاعر استخدمها الّل األساليب

 القصـيدة  قـراءة  لخـال  مـن  يبـدو  كما االنتفاضة؟ قصيدة يف االنزياح اسلوب الستخدام الشاعر

 والكنايـة  والتـاخري،  التقـدمي  مثـل  مـن  والبالغيـة  النحوية الطاقات الشاعر استخدم عابرة قراءة

 حـق  يف الصـهيوين  الكيـان  افعـال  كراهية مدى خالل  من يربز كي القصيدة؛ يف االنزياح لظهور

 .الفلسطيين الشعب

 املناسب واملنهف املتبع، ملنهفا حتديد من البدّ العلمية مصاف لتحقيق تطمح دراسة وككلاي

 تقــوم مثّ ومــن بدايــةا االنزيــاح تصــف حيــث التحليلــي، -التوصــيفي املنــهف هــو الدراســة هلــذ 

 .فيها والتركييب الدالي االنزياح مواضع واكتشاف القصيدة نص بتحليل

 االنزياح
 واالصطالح اللغة يف االنزياح

 وزيوحًــــا زحيـــًا  يــزيح  الشــيء،  زاح» هــو  بالعــر  لســان  صــاحب  قــال  كمــا  اللغــة  يف االنزيــاح  إنّ

 قـاموس  يف وجـاء . (3: 1897 منظـور،  ابـن )« غري  ازاحـ  وازحتـ  وتباعـد؛ ذهـب: وإنـزاح وزحيانًـا،

 يف زيـح  مـادة  وجـاءت . (216: ت.د آبـادي،  الفـريوز )« وذهـب  بَعُدَ،: وزيوحًا زحيًا يزيح زاح» اّيط

 وقــد ذهــب إذا: يــزيح الشّــيء زاح: يقــال وتنحيــ ، شــيءال زوال وهــو زيــح: »مبعــىن اللغــة مقــاييس

 كمعجــم احلديثــة املعــاجم ختتلــف وال. (39: 2002 فــارس، ابــن)« تــزيح وهــي فزاحــ  علتــ  أزحــ ُ
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 مبعىن فجاء ،"نَزَحَ" لفعل التعرض عند البعد داللة على تأكيدهم يف العرب لسان على الوسيط،

: انزياحًـا  انـزاح  وأذهبـ ،  أبعـد  : أزاح كشف ،: اللثام وذهب، تباعد: زحيانًاو وزيوحًا زحيًا، زاح»

 .املذكورة املعاجم كلّ يف لالنزياح بارز" بعد" معىن إذاا. (314: 2002 معلوف،)« زاح

 االسـتعمال  يف قياسًـا  عليـ   متعـارف  أو سـائد  هـو  عمّـا  التعـبري  خـروج  يعين االصطالح ويف

 غـري  لغـة  إىل عنـ   والعـدول  الكـالم  جتـاوز  أي (92: 1997 اليـايف، ) .وتركيبًـا  وصـياغةا  ولغـةا  رؤيةا

 وصــف وقــد (154: 1988 فضـل، ) «مــا قاعـدة  عــن احنــراف» بأنّـ   عــرف كمـا  ومتنــافرة، مألوفـة 

 والعــدول واالبتكـار،  اللغــوي، والشـذوذ  والغرابــة، اللغويـة،  اجلســارة :مثـل  مــن بتعـابري  االنزيـاح 

 بـــدائرة تعلقـــ  كـــثرية وأوصـــاف عـــدّة مصـــطلحات هنـــاك وكـــذلك (84: 2005 الشـــتيوي،) ...و

 .املفهــوم  علــى  الداللــة  يف واحـد  مسـتوى  يف ليسـ   املصـطلحات  هـذ   أنّ املؤكّد ومن االنزياح،

 خــرق  االنتهــاك،  املخالفــة،  االخـتالل، االحنـراف، االنزياح، التجاوز، :املصطلحات تلـك ومـن

 فجــوة  التغريــب، ختــراق، اال البنــاء، كســر  نكســار،اال التحريــف،  العصــيان، اللحــن،  الســـنن،

 يوافهـا  فنيـة  تقنيـة  هو فاالنزياح (33: 2005ويس،  حممد) .والشناعة التناقض اخللـل، التـوتر،

 .حمدّد عصر بأدباء خمصوصًا وليس الشعورية، جتارهبم عن للتعبري األدباء

 االنزياح نشأة

ــلوبية الدراســة يف الشــائعة املصــطلحات مــن اإلنزيــاح يعــدّ مصــطلح  ــا. املعاصـــرة األسـ  جــان وربّمـ

ــ   جمــال  يف مستفيض اديث املصطلح خصّ هذا من أوّل كوهني ــة  عــن  حديث  كإحـدى  الشـعر،  لغ

ــة  الدراســات  حقــل  فــي  اجلـادّة  النظرية اّاوالت  أمّـا ( 170: 2004 بوخـامت، . )والشــعرية  البالغي

ــا األســلوبية؛ الدراســات إنبثــاق قبـــل مــن العــريب الفكــر يف حاضــرة كانــ  فقــد االنزيــاح بــوادر  فلمّ

ــا رســـوخًا املفهـــوم زاد الدراســـات هـــذ  جـــاءت  األدب يف املصـــطلح هـــذا اســـتخدم مـــن أوّل .وعمقـا

 ترمجـــة االنزيـــاح ومصـــطلح". واألســـلوبية األســـلوب" كتابـــ  يف املســـدي الســـالم عبـــد هـــو العـــريب

ــل  ،العـريب  األدب يف جبديـد  لـيس  املصـطلح  هــذا  ومفهــوم  Ecratالفرنســي   للمصطلح  فــي  جــاء  ب

ــى  القــدماء  النقـاد  فطـن  وقـد . املفهوم هذا على يدلّ ما القدمية والبالغيـة النقديـة الكتـب بعـض  إل

 مـــن شــيئاا لكـنّ  النشــأة حــديث أسـلويب،  مصــطلح نزيــاحاال مصـطلح  إذاا. األســـلوبية الظـــاهرة هــذ  

. والنقـد  البالغـة  مـن  أرسـطو  التـ  مـا  وإي أرسـطو  إي أصـول   يف يرتـدّ  قـدمي  االنزيـاح  هذا مفهـوم

ــة  أنّ ورأى املألوفـة غري وأخرى واملألوفة العادية اللغة تناول وأرسـطو ــي  اللغ ــى  تنحــو  الّت  اإلغــراب  إل

 (82: 2005 ويـس، حممـد). األدبيـة اللغـة هـي الشـائعة العبـارات وتتفـادي
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 االنزياح وايفة
ــل االنزيــاح وايفــة ــل املفاجــأة يف تتمثّ ــها الّ  علــى اخلــروج أنــواع مــن نــوع وهــي املتلقــي، حيسّ

ــل املفاجـــأة حــدّة مــع تتناســب أســلوبية خاصــية كــلّ قيمــة» إذاا للّغــة، العــادي االســتخدام  الّ

 «أعمـق  املتلقـي  نفس يف وقعها كان منتظرة غري كان  كلّما إنّها ايث طرديًا، تناسبًا حتد ها

 متوقعــة غــري ناعيــة هــزة حيــدو كونــ  مــن  أمهيتــ يســتدعي فاالنزيــاح. (86: ت.د املســدي،)

 ويؤكّد .املبدع يتطلبها الّل هي الغاية وهذ  وشدّ ، املتلقي انتبا  إ ارة هو وهدف  املتلقي، عند

 يف أبعــد كــان أغــرب كــان وكلّمــا أغــرب، معدنــ  غــري مــن الشــيء إنّ» :بقولــ  الكــالم اجلــاحظ

 كــان وكلّمــا أعجــب، كــان أطــرف كــان مــاوكلّ أطــرف، كــان الــوهم يف أبعــد كــان وكلّمــا الــوهم،

 منـ   تنـتف  االنزيـاحي  األسـلوب  أنّ والواضـح . (90-89: 1926اجلـاحظ،  ) ...«و أبعـد،  كان أعجب

 .قبل من القارئ يألف  مل الّذي اجلديد وحيدو القارئ لدى والدهشة املفاجأة

 االنتفاضة وقصيدة القاسم مسيح

 أصــولٍ مــن تنحــدر عائلــة مــن وهــو( 1939) ســنة بــاألردن الزرقــاء مدينــة يف القاســم نــيح ولــد

 والناصــرة، الرامـة  مـدارس  يف وتعلّــم فلسـطني،  مـن  الغــريب باجلليـل  الرامـة  قريــة يف تعـيش  درزيـة 

 أنا قبــل الشــيوعي احلــزب يف السياســي نشــاط  إىل بعــدها انصــرف مثّ املــدارس، إحــدى يف وعلّــم

 اجلربيـة  اإلقامـة  رهـن  وضـع  كمـا  مـرّة  نمـ  أكثـر  القاسـم  سجن األديب، لعمل  ويتفرال احلزب يترك

 الفلسـطينيني،  ومعانـاة  الكفـاح  شـعر   يف يتنـاول  مكثر شاعر وهو السياسية، ومواقف  أشعار  بسبب

 العـامل  يف واسـعة  شـهرة  علـى  حـازت  شـعرية  جمموعـات  سـ   نشر قد كان حتّى الثال ني بلغ أنا وما

 العـــدو وجـــ  علـــى ســـاخرًا  وريًـــا خطابًـــا االنتفاضـــة قصـــيدة تعـــدّ (378: 1997 اجليوســـي،). العـــريب

 قنابـل  إيقـاع  علـى  إيقاعاتـ   وبـدأت  االنتفاضـة،  قلـب  يف كتـب  متكامـل  شعري عمل كأوّل االسرائيلي،

 نـيح  شـمّ . القـدس  يف الشـاعر  حـول  مـن  تتطـاير  كانـ   الّل والشظايا املطاطي والرصاص الغاز

 جتربــةا أنشــد  مــا كــلّ الشــاعر جــرّب دفقــ رئتــ ، دخلــ  الّــل للــدموع املســيل الغــاز رائحــة القاســم

 الرئيســة فكرتــ  الشــاعر قــدّم فيهــا املوجـودة  الفنيــة واملباشــرة الظاهريــة البســاطة ورغــم. شـعوريةا 

 صــورة يف املســتعمر الشــاعر خياطــب حيــث الفلســطيين، الشــعب وصــمود للمســتعمر حتــدي: وهــي

 ومــن بالصــمود، الشــعب ويــدعو .العــدو كيــان بتزلــزل واملقاومــة االنتفاضــة بشــارةا وســخرية، هتكــم

 قـــوة تعـــدّدت مهمـــا اخلــوف  وعـــدم والثبـــات والثقـــة االستســالم،  وعـــدم القتـــال مواصـــلة مظــاهر  

 .احلرية فجر وبزوال املستعمر هناية إىل مشريًا. جرائم  كثرت ومهما وأسلحت  املستعمر
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 االنتفاضة قصيدة يف االنزياح

 قسّـمو   النقـاد  بعـض  ولعـلّ  املختلفـة،  والبالغيـة  البيانيـة  التعبري صور يف عدّة أمناط لالنزياح

 أنّ غـري  (96: 1997)اليـايف،  . واخل اللغوي، واالنزياح اإليقاعي، واالنزياح اجملازي، االنزياح إىل

 منطــني خـالل  مـن  االنتفاضــة قصـيدة  يف القاسـم  نــيح لـدى  االنزيـاح  ســيتناول هـذا  البحـث 

 ،والكنايـة  واالسـتعارة  التشـبي ،  مـن  البيـان  رصـو  خمتلـف  يشـمل  الّـذي  الدالي االنزياح :ومها

ــركييب واالنزيــاح  احلــذف، والتــأخري، التقــدمي مــن واألســلوبية اللغويــة التراكيــب مبختلــف الت

 هلمــا حيــث وحنويًــا، بالغيًــا القصــيدة أرض يف ميتــدّان الــنمطني هــذين ألنّ ذلــك وااللتفــات؛

 .تلقيامل ذهن يف القصيدة وقع وكيفية الشاعر أسلوب يف األ ر

 الدالي االنزياح

 معــايري مــن معيـارًا  تُعــدّ ألنّهــا االنزيـاحي؛  جانبــها يف الشــعرية بالصـورة  احلــديث النقــد اهـتمّ 

 الصـورة  ورفضـوا  والتشـبي   االسـتعارة  بـاب  مـن  قـدميًا  العـرب  واعتربهـا  الشعر، وشعرية الفن

 الصـورة  تصـبح  ملألوفـة، ا غـري  بالتشـبيهات  يـأتون  الشـعراء  بعـض  أنّ الحظوا إنّهم إذا الغريبة؛

 مــا حتــ  بالصــورة اعــتىن فقــد احلــديث النقــد أمّــا .اإلنســانية احلــواس علــى تصــعب غامضــة

 التــأويالت جممــوع» الداللــة كــوين جــان ويعــدّ (53: 2004 الرواشــدة،) ،الــدالي باالنزيــاح يســمّى

 عقليـة  قفـات و البيان موضوعات أمام البالغيون توقف. (106: 1990كوين،) «ما لكلمة املتحققة

 والتفسري، والتوضيح التقريب يف مجال  فالتشبي  فيهـا، اجلمـال سر اجتهادهم وفق يشرحون

 وهكـذا  دليلـها  ومعها باحلجة جتيء مجاهلا أنّ :قالوا الكناية وعن للتأ ري، فهي االستعارة أمّا

 (130 :1985 اجلويين،) .لالستعارة إلّا نفسيًا تأ ريًا البالغيون يرى مل

 بيهالتش

 عقـد  هـو  املصـطلح  ويف التمثيل، لغة يف يعين الّذي الشعر يف الفنية الصور من هو التشبي  إنّ

 عنـد  التشـبي   أنـواع  وأبلـغ  املـتكلم،  يريد  لغرضٍ صفةٍ يف اشتراكهما وارادة شيئني بني مما لة

 شـبي  الت هـذا  ومثـل  التشـبي ؛  وأداة الشـب   وجـ   منـ   حـذف  الّـذي  البليغ التشبي  هو البالغيني

القاسـم،  ) : "أولكـم آخـركم/ مـؤمنكم كـافركم"    القاسم نيح ينشد حينما القصيدة، يف جند 

 فـرق  ال :يقـول  حيـث  التشـبي   هبـذا  وحيقّر  اإلسرائيلي العدو الشاعر خياطب (3/143: ج1970

 وغصــب هنــب يريــدون الكــلّ لــ ، خــربة ال كمــن اخلــربة عنــد  كــان مــن وأبنــائكم، آبــائكم بــني

 خيالف القول وهذا كافرًا؛ كان ومن الصهيون من مؤمنًا كان من بني فرق وال اكم الفلسطني؛
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 العصــر يف ولــد مــن يفكّــر فــال الزمــان، بتغــيري أفكــار  يــتغري االنســان حيــث الطبيعــة، نــاموس

 املـؤمن  يفكّـر  فـال  ختتلـف،  عقيدتـ   حسب االنسان رؤية كذلك سنة، مئة قبل ولد كمن الراهن

 بــني التفريــق عــدم إىل ليهــدينا والقــانون النــاموس هــذا عــن انــزاح رالشــاع أنّ غــري .كالكـافر 

ــدو ــذ الع  يف واحــدة لعملــة وجهــان كلّهــم وأنّهــم اآلخــر، علــى ألحــدهم تفضــل وال بدايتــ ، من

 يف ليسـتقرّ  البليغ التشبي  من الشاعر استمدّ االنزياح هذا ولظهور .الفلسطينيني مع تعاملهم

 حـديثٍ  إىل اإلشـارة  ميكن وهنا .أشكال  تغريت مهما أفكار  ريغيّ ال الصهيون بأنّ القارئ بال

 يومــ  شــرّ غــد  كــان ومــن مغبــون، فهــو يومــا  تســاوى مــن» :يقــول حيــث  علــي اإلمــام مــن

 فـاملوت  نقـصٍ  يف كـان  ومـن  اهلـوى،  عليـ   غلب نفس  من النقص يتعاهد مل ومن ... فمحروم،

 يومـا ،  اعتـدل  ألنّـ   ؛ اإلمام قول سبح ونلصهيل خري فاملوت .(396 :1376 قمي،) «ل  خري

 .نفس  من النقص يتعاهد مل وهو أيّام  بل

 االستعارة

 مـن  أقـــدر  االســـتعارية  الصـــور »و النـاس،  كـالم  يف تكثـر  الّل البيانية الوسائل من اجملاز يعدّ

 إذ ،اجلمــاي األداء ىعلــ وكــذلك والتشــكيلية اخلياليــة طاقاهتــا إاهــــار يف التشــــبيهية الصــور

 أنا شـأهنا  مـن  االســـتعارة  فـإن  الرابطـة،  األداة وجـود  مـع  منفصـلني  التشبي  طرفا ىيبق بينما

 منفصـلني  كانـا  لـو  حتّـى  واحدة صورة يف الطرفان فيندمف الفواصل، حتطم وأنا احلدود تلغي

 لاالنتقــا أو االســتبدال علــى تعتمــد أنّهــا االســتعارة ميــزة .(43 :1982 القاضــي،) «متناقضــني أو

 أو يقـارن   ـ  إن بـل  مباشرة بطريقة فيها يقدم ال فاملعىن املختلفة، للكلمات الثابتة الدالالت بني

ــل هــي امليــزة وهــذ  (82 :1992 عصــفور،) .التشــاب  مــن أســاس علــى بغــري  يســتبدل  جتعــل الّ

ــا .االنزيــاح مــن تقتــرب االســتعارة  مــن أبــرز فحضــورها االنتفاضــة قصــيدة يف االســتعارة أمّ

 تقـــدّموا/ بنـــاقالت جنـــدكم/ ورامجـــات حقـــدكم" " :الشـــاعر قـــول يف يالحـــظ كمـــا  ،التشـــبي

 باسـناد   ذلـك  الصاروخ، هوية العدو حقد القاسم نيح أعطى فقد (3/143ج: 1970 )القاسم،

 هــو الفلســطيين الشــعب جتــا  االســرائيلي فاحلقــد .الصــواريخ مــن بــدلاا احلقــد إىل رامجــات

 يعطـي  ما .الفلسطني قصف إىل يشري أنا الشاعر أراد قدف .بالعنف األبرياء تضرب كصاروخ

 احلقـد  وهـذا  .االسـرائيلي  احلقـد  رامجـات  ولكنّهـا  ناريـة  العـاب  ليسـ   الفلسـطينيني  اسـرائيل 

 العـرب  صـورة  وتشـوي   الكراهيـة  وغـرس  واحلقـد  العنـف  منـهف  علـى  االسـرائيل  نشأة من تنتف

 اتصـال   لشـدة  معنـوي  أمـر  وهـو  داحلق القاسم نيح جعل فقد .خاصة بصفة والفلسطينيني
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 الشــاعر شــعور شــدة ىعلــ لتــدلّ حســي أمــر وهــو الفلســطني حنــو يــرجم صــاروخًا بالصــهيون

 بـدأ  حيـث  املـألوف،  عـن  لـيااح  االسـتعارة  اسـتخدام   الشـاعر  استمرّ وقد .الصهيوين باحلقد

: "ها هو ل قو يف وذلك هويت ؛ عن الدفاع حياول الّذي اجملاهد هوية فلسطني يف ما كلّ يعطي

ذا تقدم املخيم/ تقدم اجلـريح والـذبيح/ والثاكـل وامليـتم/ تقـدم  حجـارة املنـازل/ تقـدم          

بكــارة الســنابل/ تقــدم الرضــع والعجــز واألرامــل/ تقــدم  أبــواب جــنني ونــابلس/ أتــ  نوافــذ  

ــل"       ــل/ تقــدم  تقات  وهــذا .(3/144ج: 1970 ،)القاســمالقــدس صــالة الشــمس والبخــور والتواب

 رأوا نســانًاإ ...و والســنابل واحلجــارة املخــيم مــن جعــل الشــاعر ألنّ ؛اســتعاري عــبريت التعــبري

 اسند .وكرامتها شرافتها عن يدافع بدأ فلسطني يف ما فكلّ املقاومة، إىل حاجة يف الفلسطني

 صـعوبة  عن النظر بغض القارئ لدى مقبول من  قسم خمتلفني؛ مسندين إىل التقدم الشاعر

 مــع وهــذا العــدو؛ ملقاتلــة واألرامــل والعجــز وامليــتم والثاكــل اجلــريح قــدمت وهــو التقــدم، هــذا

 حيـث  ألهلـ   الـوطن  أمهيـة  علـى  مؤكّـدًا  املتلقـي،  يقبلـ   ...و واجلـريح  العجز لدى األمر صعوبة

 الـذبيح  تقـدم  :يقـول  حيـث  األمـر  يف الشـاعر  بـالغ  وقـد  وطن ، عن ليدافع جاء والعجز اجلريح

 الشـاعر  أنّ نقول إذا إلّا ل  توجي  ال غريب فهو الشاعر اسناد من الثاين القسم أمّا .والرضع

 تقـدم   املنـازل،  حجـارة  تقـدم   املخـيم،  تقـدم  :يقـول  عنـدما  وهو وكسر ، املألوف عن انزاح

 هويــة املــذكورة األشــياء تلــك أعطــى فالشــاعر .ونــابلس جــنني أبــواب تقــدم  الســنابل، بكــارة

 .دوالع وتقاتل الوطن عن لتدافع انسانية

 الكناية

 غـري  بـ   يريـد  لفـظ  املصـطلح  ويف الظـاهر،  خـالف  بـ   يريـد  مبـا  الـتكلم  تعـين  اللغة يف الكناية

 مكرّرًا القصيدة مطلع يف يقول حيث القصيدة، من موضعٍ غري يف وجندها ل ، املوضوع معنا 

نّ إ (3/143ج: 1970 القاسـم، ): "كلّ ناء فـوقكم جهـنم/ وكـلّ أرض حتـتكم جهـنم"      مرّات أربع

 يف جهـنم  واألرض السـماء  تكن مل حيث املتلقي بال يف املألوف عنالكناية خرج  الشاعر هبذ 

 هبـذ   فالشاعر االسرائيلي، العدو من وحيقد يغضب والسماء األرض يف كان من إذا إلّا بال ،

 خـرة اآل يف لكم اهلل أعدّ  الّذي اجلهنّم هي مصريتكم بأنّ العدو ويهدّد حيذّر أنا أراد الكناية

 إرادة إىل يشـري  القصـيدة  يف مـرّات  أربـع  املقطـع  هـذا  وتكـرار  .الـدنيا  يف الفلسـطيين  والشعب

ـــا الصـــهيوين  الـــذهن  يف الكــــالم وقـــع  الشـــاعر   فلســــطني شـــعب  علــــى العـــدوان  بتـــركهم  آملـا

: "قـاتلكم مـربأ   قولـ   يف أخـرى  بكنايـة  مسـتعينًا  املـألوف  عـن  القاسم نيح يااح كما.الربيء
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 ،)القاسـم ومل يزل رب اجلنود قائماا وساهراا/ ومل يـزل قاضـي القضـاة اجملـرم"     قتيلنا متهم/ 

 وال الصـهيوين  القاتـل  يـربئ  حيـث  املقطع هذا يف الكناية من الشاعر استفاد .(3/144ج: 1970

 أمّـا  وسـاهر،  قـائم  االسـرائليني  اجلنـود  وقائـد  الفلسطيين، القتيل ويتهم ذنبٍ، أي إلي  يتوج 

  .جمرمًا أصبح فقد الرباءة ممثّل وهو سطيينالفل القضاة قاضي

 التركييب االنزياح

 إىل اللجـوء  دون تتحقـق  ال الّـل  واألسـلوبية  اجلماليـة  اإلمكانيـات  عـن  القاسـم  نـيح  يغفل مل

 تتبــدى االنتفاضــة قصــيدة ويف وااللتفــات؛ واحلــذف والتــأخري، التقــدمي األســاليب؛ هــذ  مثــل

 :وهي ية،اللغو التراكيب يف انزياحية اواهر

 والتأخري التقدمي

 اإلسـنادية  التحـوالت  وإغناء الشعرية اللغة إ راء يف مهمًا عاملاا والتأخري التقدمي عنصر ميثّل

 علـى  احلـرص  القـارئ  نفـس  يف ويبعـث  حيويـةا،  أكثـر  جيعلـ   ممّا الشعري، النص يف التركيبية

 االختالف هذا وراء الكامنة الدالالت بل الداللة إىل الوصول بغية التركيب؛ يف النظر مداومة

 :1986 كـوهني، ) .واملغـايرة  االختالف على تقوم املعاصر الشعر لغة حيث والشذوذ، االنتهاك أو

 ويشـوش  العربية اجلملة عرف خيرقان اللذان مها النّحوي املنظور يف والتأخري فالتقدمي (15

اــاهرة التقــدمي والتــاخري مــن     تعتــرب   (175 :2007 الــدين،  نــور ) .اّلّــل  انتبــا   ويــثري  ترتيبــها

الظــواهر املهمــة الــل متتعــ  بعنايــة البالغــيني ويف طليعتــهم عبــدالقاهر اجلرجــاين حيثمــا       

 يقـول  كمـا  (658، 1437)جمـاز،   ؛يعتقد باّن هـذ  الظـاهرة مـن اجلوانـب املهمـة يف تعليـق الكلـم       

 القاسـم  نيح جلأ .(3/145ج: 1970 ،)القاسم: "ميوت منّا الطفل والشيخ وال يستسلم" الشاعر

 اجلملة يف واألصل .الشيخ ومعطوف  "الطفل" وهو الفاعل على "منّا" واجملرور اجلار تقدمي إىل

 األسلوب هذا عن عدل الشاعر ولكن "يستسلم وال منّا والشيخ الطفل ميوت" تكون أنا املذكورة

 ليخــتصّ حويــةالن القائــدة هــذ  عــن الشــاعر فــانزاح .الــنص شــعرية الخيــدم اإلخباري،الّــذي

ــلون الّـــذين فلســـطني أهـــل علـــى الشـــجعان مـــوت  وال ميوتـــون األذالء، حيـــاة علـــى املـــوت يفضّـ

 حيـث  الشـيخ،  وهـو  عليـ   عطـف  ومـا  الطفـل  إىل مسندة فعلية جاءت واجلملة .أبدًا يستسلمون

 أبــدًا القتــال هــذا يســتمرّ ال احلالــة، هلــذ  واالســتمرار الثبــوت عــدم علــى تــدلّ اجلملــة فعليــة

ــا، الفلســطيين الشــعب تصــروسين  :أي عليــ  واملعطــوف الطفــل إىل الفعــل اســناد وكــذلك قريبً

 األمـة  هـذ   مـن  والشـيوخ  األطفـال  حيـث  العـدوان،  أمـام  الشـعب  مقاومـة  مـدى  على تدلّ الشيخ
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: "ومل يزل أمامنا/ طريقنا القاسم نيح قول يف الباب هذا ومن .يستسلمون ال ولكن ميوتون

 "أمامنــا" كلمــة قــدّم يــثح .(3/144ج: 1970 القاســم،) وخرينــا وشــرنا" وغــدنا وبرنــا وارنــا/  

 وهبـذا  االسـم،  بعـد  اخلـرب  يأيت النحو يف وعمومًا علي ؛ عطف وما ان  على "يزل مل"لـ كخرب

ــد أنا الشــاعر أراد الكســر  نــيح إذاا .ومســتمر موجــود هــو حيــث فلســطيين، وجــود علــى يؤكّ

 عليــ  االضــاءة ويســلط يقــدم فهــو لــذا فلســطيين،ال بالشــعب مهــتم الشــطر هــذا يف القاســم

 كلـ ،  املقطـع  مسـاحة  علـى  متتـد  الصـورة  جعـل  للقـارئ،  مـثرية  الـنص  يف مركزيـة  بؤرة ليعطي 

 حينمـا  أنّـ   غـري  .املقـاوم  الفلسـطيين  الشعب أمام واقع واحليوية احلياة على يدلّ ما كلّ حيث

ا/ طـــريقكم وراءكـــم/ وغـــدكم  "تقـــدمو :يقـــول الصـــهيوين العـــدو حالـــة عـــن يتحـــدو أنا أراد

 ال الشـاعر   أنّ واملالحـظ  .(3/144ج: 1970 القاسـم، ) وراءكم/ واركم وراءكم/ وبركم وراءكم"

 عندما إذاا .خلف  واقع بالعدو يتعلق ما وكلّ العدو، عن يتحدو حينما املبتدأ على اخلرب يقدّم

 مجلــة يف النظــر نــاأمع وإذا .هنايتــ  قــرب علــى إشــارة فــذلك العــدو، خلــف شــيء كــل يصــبح

ــة أي الفلســطيين، بالشــعب اخلــاص التقــدمي ــل اجلمل ــدّم الّ  جنــدها "أمامنــا" اخلــرب فيهــا قُ

 وكـذلك  والثبـات،  الدميومـة  علـى  داللـة  مـن  االنيـة  يف ملا فلسطني، انتصار إىل تقود انية،

  .العدو فشل استمرار على تدلّ انية للعدو اخلاصة اجلملة أي في  تقدمي ال الّل اجلملة

  احلذف

 الغائـب،  الـنص  استحضـار  حنـو  وحيفـز   القارئ، يثري اللغوي، التركيب يف حتولاا احلذف يعدّ

 إىل يعمـد  أسـلوب  فهـو  السليب، التلقي عن ويبعد  مجاليًا، النص يثري أنّ  كما الفراال، سدّ أو

 إذا دودة؛حمــ غــري آفــاق علــى اخلطــاب وانفتاحيــة الداللــة، تعدديــة بغيــة واالســتبعاد اإلخفــاء

 علـى  الـنص  انغـالق  بـذور  حيمـل  فالتحديـد  التحديـد،  ولـيس  اإلشـارة،  اخلطـاب  وايفـة  تصبح

 حـاول  قـد  .ودالالتـ   بـالنص  جديـدة  معرفـة  إنتـاج  يف املشـاركة  فرصـة  للقـارئ  يبقي وال نفس ،

 ألوان من النص يف ما الستخالص» والغياب، احلضور إطاري ضمن البعد هذا تفهم القدماء

 مظاهر أهمّ من اخلاصية هذ  كان  آخر ومبعىن القبح، اواهر من في  ما لرصد أو اجلمال

 دورهـا  يـربز  اللغوية العناصر بعض أنّ إدراكهم يف القدماء مقدرة وتبدو األديب، العمل تقييم

 .(182: 1994 عبداملطلب،) «حضورها من أكثر بغياهبا األسلويب

ــاا، قــروءامل قصــيدت  يف احلــذف إىل القاســم نــيح عمــد وقــد ــ  هــذا ومــن حالي  "تقــدّموا" :قول

" تقـدّموا " عبـارة  وهـي  مرّة عشرة مخس واحدةا عبارةا الشاعر كرّر فقد (3/143ج: 1970 القاسم،)
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ــا  أي املتلقــي ذهــن يف داللتــها لتتســع العبــارة هــذ  يف بــارز واحلــذف الصــهيوين، العــدو خماطبً

 مـن  وكـلّ  تقـدّم  لفعـل ". بــ "و" علـى "و ،"إىل"و ،"لــ "و ،"يف:"وهـي  حـروفٍ  مـع " تقـدّم " كلمة تأيت العدو؛

 العـدو  ذهـن  يف ليبـادر  جمـرور   مـع  اجلـر  حـرف  الشـاعر  حذف فقد خاصة، داللة احلروف تلك

 يف خطّـوا : أي جـرائمكم  يف تقـدّموا  يقـول  أنا القاسم نيح أراد فربّما هبا؛ التقدّم ميكن ما كلّ

 ســفك يف شــاركوا: أي األبريــاء دمــاء ســفكل تقــدّموا أو األمــام، إىل متقدّمــة خطــوات جــرائمكم

 بيــوت بتــدمري أمــروهم: أي النــاس بيــوت بتــدمري املرتزقــة إىل تقــدّموا أو الــربيء، الشــعب دمــاء

 بدايـة  منـذ  والتعـدّي  الظلـم  يف كـربمت : أي النـاس،  علـى  التعـدّي  يف السـنّ  بكـم  تقدّموا أو الناس،

. القصـيدة  يف احلـذف  هلـذا  نتصـوّرها  أنا ميكـن  الّـل  األخـرى  والدالالت فلسطني، يف حضوركم

 حيـــاةا االنتفاضـــة يعطـــي تكرارهــا و الكلمـــة هبـــذ  الشـــاعر بــل  عشـــوائيًا، يكـــن مل التكـــرار وهــذا 

 .  الوطن عن والدفاع القتال ساحة يف الفلسطيين الشعب جتمع الّل مستمرةا

 وهـدّموا"  : "وهـدّدوا/ وشـرّدوا/ ويتّمـوا/   قولـ   يف ب  املفعول الشاعر حذف آخر موضع ويف

 الشـاعر  أنّ غـري  بـ ،  املفعـول  إىل تتعدى األربعة األفعال هذ  كون مع (3/145ج: 1970 القاسم،)

 حــذف مــع الشــاعر جعــل القــارئ؛ ذهــن جلــوالن بــ  املفعــول وحــذف القــانون هــذا عــن انــزاح

ا  تكـن  أنا ميكـن  املفـاهيم  مـن  جمموعـة  حول يتجول القارئ ذهن ب  املفعول   إذاا .للفعـل  مفعولـا

 بـال  ختطـر  عـدّة  املفـاهيم  داللـة  يتسـع  أنا اسـتطاع  األربعـة  املفاعيـل  مـن  كل حذف مع الشاعر

 :يقـول  أو ؛...و املـدارس،  املستشـفيات،  املخيمـات،  البيوت، العدو هدّم :يقول فالقارئ .القارئ

 أو األعـزل؛  والعجـائز  والرجـال،  والنسـاء،  واألطفـال،  الرضـيع،  مـن  املـدنيني  وشرّد العدو هدّد

 الشعب مواجته  يف الصهيوين العدو شراسة تؤكّد األمور هذ  وكلّ ...و واألطفال الرضيع ميتّ

 مـا  يف السـبب  الشـاعر  حـذف  كما .إليهم يؤول ما يف هلم ذنب ال الّذين الفلسطينيني األبرياء

ــى ــ  هنـ ــدو عنـ ــهيوين العـ ــا الصـ ــوا"  قائلـا ــذروا/ ال تفهمـ ــذروا/ وال حتـ ــم : "وال تعتـ : 1970 ،)القاسـ

 لوضـع  واإلفهـام  واالحـذار  اإلعتـذار  عن العدو لنهى السبب ذكر إىل الشاعر جلأ لو .(3/145ج

 إىل يسـعى  ال اخلطـاب  مضـمون  ولكـن  مفهوميـاا،  اجلملة في  اكتمل  حمدد، إطار يف اخلطاب

 مـا  كـلّ  بـأنّ  السـبب  حـذف  مـن  قصـد  الشـاعر  ولعلّ حد، حيدّ  ال مفتوح، مطلق، ألنّ  التحديد

 أنا الصـهيون  أراد مـا  كـلّ  مـن  الفلسـطيين  الشـعب  خيـاف  وال االعتذار، بيتطل الصهيون يفعل

 يفهـم  أنا يتوقع الّذي الشيء وأساس أهمّ وهي االنسانية الصهيون يفهم ال كما من ، حيذرهم

 التـاي  ويف .والشراسـة  العـدوان  فعل من يفعل ما فليفعل هذا الصهيون يفهم ال وإذا االنسان،

 أنّ ويبـدو  للـدموع،  املسـيل  وغـاز  الشـرطي  وهـراوة  اجلندي خوذة معهم مايفعل الشاعر حذف
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ال خـوذة اجلنـدي/ ال هـراوة    " النحويـة، فقولـ :   الناحية يف يكمن :فاألول :حذفان هنا احلذف

ــدموع   ــيل للـ ــازكم املسـ ــم، "الشـــرطي/ ال غـ  واخلـــرب اخلـــرب، إىل حيتـــاج (3/146ج: 1970)القاسـ

 هـذا  إىل جلـأ  حينمـا  إنّـ   أي تقـين،  فهـو  :اينالثـ  احلـذف  وأمّـا  السياق؛ اسب يقدر حمذوف

 يتمثــل مجـاي  بعنصــر الشـعري  الــنص إمـداد  يف منـ   رغبــةا اخلـرب؛  حــذف إىل عمـد  األسـلوب 

 أمهيــة ال أنّ وهــي أخــرى داللــة إىل يقودنــا وهــذا .جديــدة آفــاق علــى وفتحــ  الــنص بتخصـيب 

 حينمــا ولكــن .تبكينــا وال ختافنــا ال التهديــدات هــذ  كــلّ الصــهيونية؛ والتعــذيب القتــال دواتأل

: "غزة تبكينا/ ألنّها فينا/ ضـراوة الغائـب/ يف حنينـ     يقول العذابو البكاء سبب عن يتحدو

ــد احلــذف بــذلك إذاا .(3/146ج: 1970 )القاســم،الــدامي إىل الرجــوع"    عــدم علــى الشــاعر يؤكّ

 .والطغيان العنف من اإلسرائيلي العدو فعل ما أمهية

 االلتفات

 إىل الغيبـة  مـن  كاالنتقـال  اخلطـاب؛  يف خمتلفـة  حتوالت على تعني أسلوبية، نة اتااللتف يعدّ

 فعـل  عـن  العـدول  أو األمـر،  إىل املسـتقبل  الفعـل  من األزمنة يف التحول أو العكس، أو اخلطاب

 التحـوالت  هـذ   تفهـم  وال .العكـس  أو باملسـتقبل،  املاضـي  الفعـل  عـن  اإلخبار أو أمر، إىل ماضٍ

 املعـىن  إنّ إذا املـراد؛  املعـىن  طبيعـة  لتحديد وحد  إلي  يرجع الّذي اللغوي، سياقال ضوء يف إلّا

 .الالكالمية بالقوة يتحدّد معىن وهو ضمناا، يفهم آخر إىل أمامنا املرسوم الكالم يتجاوز قد

 االلتفـات  يعد مل إذا  اقبة نظرة االلتفات إىل إناعيل الدين عز نظر وقد (226: 1987 اليـا، )

 أو للنسق احنراف من في  حيدو ما ألنّ وتشويق ؛ املتلقي اهتمام جذب حيل من حيلة» عند 

ا  لـيس  صـيغة  إىل صـيغة  مـن  الكالمـي  اإليراد يف انتقال ا،  اسـتطراديًا  انتقالـا ا  ولـيس  مثلـا  تعليقـا

 يف األمـر  ينحصـر  وإنّمـا  ملحـة،  أو بطرفـة  استشـهادًا  ولـيس  حـدو،  مـا  أو قيـل  مـا  علـى  طريفاا

 إلّـا  عنـ   البحـث  إىل أو إليـ   املتلقـي  يلفـ   ال واخلفـاء،  الرهافـة  مـن  كـبري  قدر على معىن بيان

 ودون الـتغري،  هـذا  إىل القـارئ  ينتبـ   وقلّمـا  للخطـاب،  اللغوي النسق يف احلادو للتغري إدراك 

 نـص  تفحصـنا  إذا أمّـا  .(124: 1990إناعيـل، ) «وغائبًا خمتفياا املعىن ذلك يظل اإلدراك ذلك

 مــع  أســهم  الّــل جليــةا،  عنايــةا االلتفــات بظــاهرة  الشــاعر عنايــة لوجــدنا  م،القاســ نــيح

 جمـال  يف االلتفـات  حيـث  بـالنص،  اجلمـاي  اإلحسـاس  تقويـة  يف السـابقة  االنزياحية الظواهر

ــا العــدو خياطــب فقــد القصــيدة؛ يف بــارز املــتكلم إىل املخاطــب مــن الضــمري : "تقــدموا/ قائلا

ــم/   ــدكم وراءكـ ــم/ وغـ ــريقكم وراءكـ ــم"    طـ ــركم وراءكـ ــم/ وبـ ــركم وراءكـ ــم،واـ : 1970 )القاسـ
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ــدو       .(3/146ج ــ  إىل العـ ــع مـــن هـــذا اخلطـــاب املوجّـ ــلّ مقطـ ــيح القاســـم كـ خـــتم الشـــاعر نـ

الصــهيوين بضــمري "كــم" اخلطــاب الّــذي يغلــق فــم القــارئ حينمــا يتلفظــ ، مؤكّــدًا علــى أنّ مــا   

ء العـدو أي أنّـ  علـى قـربٍ     يقول الشاعر هو مصريهتم ال مناص من  للعـدو؛ يقـع كـلّ شـيء ورا    

من النهاية والزوال. وقد أفـاد الشـاعر مـن طاقـة التضـاد يف كالمـ  عـن الفلسـطني ومصـرية          

: 1970 )القاسـم،  شعبها قائلاا: "ومل يزل أمامنا/ طريقنا وغدنا وبرنا وارنا/ وخرينـا وشـرنا"  

 صـيغة  مـن  الكـالم  قالبانت النّسق انتهاك على تعتمد أسلوبية ااهرة هنا وااللتفات .(3/145ج

 بصــيغة القاســم نــيح يــتكلّم املقطــع هــذا بدايــة يف. املــتكلم إىل خطــاب ومــن صــيغة، إىل

 االلتفـات،  مـن  مكثّفة صورة وهي املتكلم، ضمري إىل الضمري هذا عن التف  مثّ ومن اخلطاب

 والعد مصرية يسرد فالشاعر وأحاسيس ، مشاعر  من الشاعر يعتري عمّا واضح تعبري وفيها

 ويبشّـــرهم الفلســـطيين الشـــعب مصـــرية إىل يشـــري مثّ ومـــن املطـــاف؛ هنايـــة مـــن حيـــذر  إذا

ــار ــإنّ.باالنتصـ ــال فـ ــن االنتقـ ــاب مـ ــتكلم، إىل اخلطـ ــا الـ ــتعمل إنّمـ ــيم يسـ ــأن لتعظـ ــعب شـ  الشـ

 نـيح  فـنص  الشعري، النّص بنية تشكيل طبيعة إىل يعود االلتفاتات هذا وسبب .الفلسطيين

ــري الظـــاهري الصـــريح  احلـــوار أنّ الّإ مســـرحية،  كببنيـــة القاســـم  وكـــذلك  فيـــ ، موجـــود  غـ

 الشـطر  مـن  مقطـع  كـلّ  القاسـم  نـيح  خـتم  .املالمـح  حمـددة  وغـري  اـاهرة  غري الشّخصيات

 ولكـن  أمـامهم  والنصـر  احليـاة  :أي احلالـة  هـذ   استمرار على يدلّ الّذي "الف" ارف األخري

 .النجـــاح إىل الوصـــول عوباتصـــ لتحمـــل واآلهـــات احلـــزن مـــن شـــيئاا يتطلـــب إليهـــا الوصـــول

 جعل قد املتعددة، باألشكال وتكرار  القصيدة، يف الضمري حلركة توايف  خالل من فالشاعر

 موضــوع يف الشــعرية جتربتــ  صــدق وأكّــد للــنص، التّعبرييــة بالطاقــات تــتحكّم أداة ذلــك مــن

 مجاليًـا  بعـدًا  القصـيدة  أعطـى  قـد  واملتكلم املخاطب لضمري الشاعر تكرار أنّ كما .االنتفاضة

ــ  اتّســق  حيــث ــنّص مجــل في ــ  ال ــا وإذا .وعبارات ــن قــول الحظن ــري اب ــ  لوجــدنا األ   قســم أنّ

 وهـذا  الغيبـة،  إىل اخلطـاب  ومـن  اخلطـاب،  إىل الغيبـة  مـن  الرجوع :منها أقسام إىل االلتفات

 الفعــل عــن والرجــوع .االنتفاضــة قصــيدة مــن أوردناهــا الّــل الســابقة األمثلــة توضــح  القســم

 فقـد  ( 5-2/4ج د.ت: األ ـري،  ابن) .األمر الفعل إىل املاضي الفعل وعن األمر، فعل إىل ملستقبلا

 املاضـي  فعـل  اسـتخدام  إىل واملضـارع  األمـر  فعل استخدام من أسلوب  يف القاسم نيح لتفّا

"تقدموا/ وهددوا/ وشردوا/ ويتموا/ وهدموا/  :قائلاا يأمرو  العدو خياطب واملستقبل، حينما

 خـريٍ  فعـل  مـن  ينـها   وبوا بدقة ال ترحم/ وسـددوا للـرحم إن نطفـة مـن دمنـا تضـطرم" أو      وص

 "ال تفتحــوا مدرســة/ وال تغلقــوا ســجناا وال تعتــذروا/ وال حتــذروا ال تفهمــوا"  :بقولــ  يفعلــ  ربّمــا
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 :يقـول  املقـاوم  الفلسـطيين  الشعب عن يتحدو أنا يريد حينما ولكن .(3/144ج: 1970 )القاسم،

وا أعماقنا/ لـن هتزمـوا أشـواقنا/ حنـن قضـاء مـربم/ يصـيح كـل حجـر مغتصـب/           "لن تكسر

وتصــرخ كــل ســاحة مــن غضــب/ يضــف كــل عصــب/ هــا هــو ذا تقــدم املخــيم/ تقــدم اجلــريح    

والــذبيح/ والثاكــل وامليــتم/ تقــدم  حجــارة املنــازل/ تقــدم  بكــارة الســنابل/ تقــدم الرضــع   

  نوافـذ القـدس صـالة/ الشـمس والبخـور      والعجز واألرامل/ تقدم  أبواب جنني ونابلس/ أت

ــد نــيح اللغــة للتعــبري بنحوهــا    .(3/146ج: 1970 )القاســم،والتوابــل/ تقــدم  تقاتــل"   فقــد جنّ

وصــرفها عــن  وابــ  احلــق الفلســطيين، حيــث يــرتبط املضــارع واألمــر، يف القصــيدة، بالعــدو   

 بينمـا  زوالـ ،  حتميـة و فلسـطني  أرض علـى  املؤقـ   العابر املخاطَب الغاصب، إشارة إىل وجود 

 وبشــرى والتــاريخ األرض يف لتجــذر  إشــارةا املقــاوم، بالفلســطيين واملســتقبل املاضــي بــرتبط

 فعــل إىل األمـر  فعــل مـن  الشــاعر التفـ   إذ واضــح، عـدول  حصــل املقطـع  هــذا ففـي  .املسـتقبل 

 فعـل  مـن  القاسم نيح انطالق إذاا .املاضي إىل مثّ ومن املستقبل، فعل إىل العودة مثّ النهي،

 الّـل  احلالـة  حقيقـة  يقـرّ  واملاضـي  املستقبل فعل إىل االلتفات ذلك وبعد النهي، مثّ ومن األمر

 علـى  الشـاعر  تركيـز  أنّ نالحـظ  أنا وينبغـي  .الفلسـطيين  والشعب الصهيوين العدو فيها يعيش

 مـــن نـــوع يعتريهـــا مبـــا مجّـــة وأغـــراض دالالت يعكـــس إنّمـــا االلتفاتـــات مـــن النّـــوع هـــذا مثـــل

 .القارئ مفاجأة يف بارزًا دورًا تلعب الّل اجلمالية النزياحاتا
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 ائجنتال

 :وهي أقسام؛  ال ة إىل تقسم الّل التالية النتائف االنتفاضة قصيدة يف االنزياح دراسة عن وتنجم

 موجّـ   خطـاب  أو رسالة هي القصيدة حوهلا تدور الّل الفكرة إنّ :القصيدة فكرة يف أولاا

 وجــ  علــى الصــهيوين العــدو وإىل العــام وجــ  علــى بأكملــ  العــامل إىل كفلســطيين الشــاعر مــن

 الظلـم  من الفلسطيين الشعب رأى وما احلقيقي األمل طياهتا يف حتمل الرسالة هذ  اخلاص؛

ــذي للعــامل موجــ  وهــذا والعــدوان، ــ  ال الّ ــ  الرئيســة والرســالة الفلســطني؛ أمــر يهمّ  إىل توجّ

 وطنـ ،  أجـل  مـن  ويقاتـل  يقـاوم  الفلسطيين الشعب بأنّ وغصب  نيالفلسط هنب الّذي الغاصب

 .أساس دور لالنزياح الرسالة تلك ايصال ويف حليفهم، سيكون والنصر

 القصـيدة  يف الصـورة  إنّ يف يتمثـل  فقـد  :الـدالي  االنزيـاح  (أ :االنزيـاح  استخدام يف  انيًا

 عمّـا  مااحًا تصويرًا ليصوّر يانيةالب األساليب عن الشاعر أفاد فقد املنطقية، أبعادها فقدت

 الصـهيوين  واحلقـد  ككـافر ؛  منـهم  واملـؤمن  كآخر ، صهيون أول حيث املتلقي؛ عند مألوف هو

 .املتـهم  فهـو  املظلـوم  القتيـل  أمّا املربأ، هو والقاتل األعزل، الشعب حنو يرجم صاروخًا أصبح

  .التشبي  واالستعار ، لكناية،ا مثل من بالغية طاقات عرب املفاهيم تلك عن الشاعر وانزاح

ــا :التــركييب االنزيــاح (ب  االنزياحــات برصــد البحــث قــام فقــد التــركييب االنزيــاح يف أمّ

 والتقــدمي االلتفــات مثّ ومــن األوّل، احلــظّ للحــذف فكــان املنتهكــة، القواعــد وتعــيني التركيبيــة

 مـن  والغـرض  النّحويـة،  اعدالقو عن انزياحات أو تركيبية صور وكلّها الثاين؛ املركز يف يقعان

 الـدالالت  التساع احلروف، يف بارز واحلذف واالختصاص، االهتمام يف حمصور استخدامهما

 .القارئ بال يف املختلفة
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