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Abstract 

In stylistic studies, the phenomenon of deviation is considered as one of the most 

important phenomena that studies the poetic text as a language contrary to the usual 

and the ordinary. Therefore, this study has tried to investigate this stylistic 

phenomenon in the poetry of the most prominent poets of the Palestinian resistance, 

namely Tawfik Zayyad. This research, which is written in a descriptive-analytical 

way, intends to reveal the poetic aspects of one of her poems called Bitter Sugar in 

three layers of phonetic, syntactic and semantic de-familiarization. The results show 

that semantic de-familiarization was one of the most frequent forms in this poem 

where the poet was able to achieve an inspiring distant relationship between the 

signifier and the signified through the method of paradox and correspondence of the 

senses. But the effects of de-familiarization are manifested in the syntactic layer in 

the hysteron proteron and the difference between phrasal and noun phrases. This 

variety returns to the place, so if the text needs a spirit of anger and rebellion, use 

the present verbs that benefit movement and renewal to arouse the reader's emotions. 

But if the poet wanted to talk about the cultures of the Palestinians and their 

traditions and etiquette, he used the nominal sentences that indicate stability and 

immutability. The poet has used inspirational language to literaryize his language. 

The aesthetic purpose of each of these manifestations is to arouse surprise, influence 

and incitement to the reader. 
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  ر املرّ" لتوفيق زيّادك َّأسلوبية االنزياحات الصوتية والنحوية والداللية يف قصيدة "الس

 وهنكعلی أساس نظرية جون 

 2بالسم حمسين ،1انيفاطمه عل 

 رانيامشهد، و آداهبا جبامعة فردوسي مشهد،  يةوراه يف اللغة العربتكد 

 رانيامشهد، و آداهبا جبامعة فردوسی مشهد،  يةاللغة العربقسم يف أستاذ مساعد  

 (17/10/2022، تأريخ النشر: 30/8/2022، تأريخ القبول: 5/7/2022، تأريخ املراجعة: 7/2/2022)تأريخ اإلستالم:  

 امللخّص

تعترب ظاهرة االنزياح من الظواهر اهلامّة اليت تدرس النصّ الشعري علی أنّه لغة خمالفة يف الدراسات األسلوبية 

 للمألوف والعادّي ومن مثّ سعی هذا البحث إلی إلقاء الضوء علی هذه الظاهرة األسلوبية يف شعر توفيق أمني زيّاد

 إلی ثنائية  معيار كرية مستنداً يف ذلوهن الذي نظر إلی االنزياح باعتباره اداة لتحقيق الشعكمن وجهة نظر جان 

نزياح من وجهة نظر كوهن باإلضافة إلی خرق  اال . إنّ( املألوف خرق) انزياح أو )درجة الصفر اللغوية( و

 عن حضور ناتج ،هتصور يف من الالشعري والشعرية الشعري متييز من متكننا مجالية إلحداث قوة وسيلة املعيار، 

املنهج الوصفي التحليلي  الذي اتبع يهدف هذا البحث .خيفيه و املعىن يظلل الفين الذي الغموض من معينة نسبة

ذا كو "توفيق زيّاد" ةيشاعر وبالتايلر املرّ" كّقصيدة من قصائده املوسوم بـ "الس ةيشعر جوانب شف عنكإلی ال

باستثمار  بعض املفاهيم اليت جاء هبا جان  كتوضيح جتلّيات االنزياح علی املستوی الداليل والنحوي واإليقاعي وذل

يف املستوی  تدل النتئج علی أنّ الشاعر .وهن منها: اإلسناد وعدم املالئمة، والتنافر والشعرية وإلغاء الوظيفةك

 وهذا فيها، التنويع خالل من بتجديدها اكتفى بل القافية عن فلم يستغن بالتجديد الروي وقام يف نوّعاإليقاعي 

أمّا جتلّيات االنزياح يف املستوی النحوي  باملوضوع. واالنتقال املعىن توسيع وأعانه على موسيقيته حفظ التنويع

روح الغضب والتمرّد استخدم  فإذا احتاج النّص إلی .والتنوع بني اجلمل الفعلية واالمسيةفتتبدّی يف التقدمي 

يف املستوی الداليل، تبيّن لنا أنّ  .بالثّوران والغضبانفعاالت قارئه وشحذ وجدانه من أجل إثارةاألفعال املضارعة 

التقنّيات املستخدمة فيها مثل املفارقة والتنافر اللوين وتراسل احلواس واالنزياح اإلسنادي املتمثل يف التشخيص 

  اًيائحيإ بعداً شعره إكساب مما أدّى إىلثر شعرية كجعلت هذه القصيدة أ

 لمات الدليليةكال
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 املقدمة

من القضايا اهلامّة يف عصرنا احلاضر هي القضية الفلسطينية اليت هتزّ ضمري الشعر 

العريب وهي قضية جال وجتاوب فيها الشعراء حيث تبلورت يف أشعار هؤالء الشعراء مبفاهيم 

عن املأساة الفلسطيين والتعبريمن حقوق  حق هيتمسك بالدميقراطية اليت الك جديدة 

وتوصيف  جراء انتشار جيوش القمل وصديد اجلروح االجتماعية للشعب الفلسطيين يف اخليام

بالثورة من أجل احملافظة على  داءنالو حالة الظلم واالضطهاد اليت يعانيها الطفل الفلسطيين

تتكرر يف أشعار وغريها من املفاهيم  اليت  احتاد األمّة العربية ء فلسطني والتحريض علیبقا

بري توفيق زيّاد ومن خالل قصيدته كيين الطوها هو ذا الشاعر الفلس الشعراء العرب احملدثني

ل كم ياملعانات واآلهات واالستغاثات اليت تصدر من صم كر املرّ" قام بترمجة تلك"الس

تشمل السمات العامة وهي ر املرّ" كولقد اخترنا قصيدة "الس الت الظلم والقهريفلسطيين ذاق و

للقصيدة العربية احلديثة منها: التفرّد واخلصوصية، التركيب، الوحدة املوضوعية، اإلحياء وعدم 

هي من األشعار السياسية الرمزية اليت تعكس شخصية املباشرة، اللغة الشعرية املتميّزة، و

الشاعر وعواطفه اجلياشة، من الناحية الشكلية خرجت هذه القصيدة يف إطارها العام عن 

عمود الشعر العريب أو الشكل التقليدي من وحدة الوزن والقافية وهي قائمة علی التفعيلة 

اخترناها ة من ترابط األفكار وترتيبها، ووحدة املوضوع ووحدة اجلو النفسي وهذه الوحدة نابع

لنقوم بدراستها دراسة أسلوبية انزياحية وفق مستويات التحليل األسلويب الثالث املستوی 

 (ج على قواعد النظم والتركيبور)اخل ييبكوالتر )خرق التوازي بني الصوت واملعنی( الصّويت

و ما يسمّی باالنزياح التصويري( )اخلروج علی قواعد االختيار للرموز اللغوية أ والداليل

 بظاهرة ثةياحلد ةياألسلوب الدراسات معظم اهتمت ببيان آخر ( 212م: 1998)فضل، 
 هريغ عن به زيتمي الذي النص أسلوب عندهم الواقع يف ثلمي األديب؛ ألنه النص يف احياالنز
املتعارف عليه قياسًا يف خروج التعبري عن السّائد أو »األخرى، واالنزياح يعين  النصوص من

ره أنّ االنزياح كومن اجلدير ذ (2م: 1995)اليايف، « يبًاكاالستعمال، رؤيةً ولغةً وصياغةً وتر

تقنية فنّية يستخدمها الشعراء للتعبري عن جتارهبم الشعورية فهو ليس حمصورًا بشعراء عصر 

معيّن إال أننا نريد أن ندرس هذه الظاهرة يف القصيدة العربية اجلديدة ومن هنا يهدف هذا 

اجته البحث يف تناوالً أسلوبيًا لذلك  توفيق زيّادظاهرة االنزياح يف شعر  دراسةالبحث إلی 

نتحدث فيه عن رؤية اإلطارين: األول وهو اإلطار النظري الذي ندرس فيه مصطلح االنزياح و

بتشغيل الصورة الشعرية اليت مبوجبها يتغيّر »وهن غاية االنزياح كوقد حدد   وهنكجون 

ر عليها ون داللتها مفقودة أوالً مثّ يتم العثوكي حتقق القصيدة شعريتها ينبغي أن تكاملعنی و
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وهن تقوم علی كإنّ نظرية االنزياح عند ( 56م: 2010)القامسي،  «له يف ذهن القارئك كوذل

جمموعة من الثّنائيات، ثنائية )املعيار/ االنزياح( وثنائية )الداللة التصرحيية / الداللة 

عناية أخذ النثر العلمي ألنه األقل و يطرح كوهن النثر معيارا يقاس االنزياح عليه احلافة(

أمّا  ( 56م: 2010)القامسي،  .باهلدف اجلمايل و بالتايل يؤول االنزياح فيه إىل الصفر

اإلطار الثاين فهو عبارة عن التطبيق العلمي ملا سبقت اإلشارة إليه يف اإلطار األول؛ حيث يتم 

ه من تعابري يدتالبحث يف النص الشعري؛ للكشف عن أسرار ما قال به الشاعر يف قص

يفية ما يقول؛ أي كفة. إمنا هذا البحث سلَّط الضوء ليس علی ما يقول الشاعر بل علی المألو

 ويطرحأنه دراسة ال تعاجل املوضوعات يف شعره بل طريقة تناوله هلا وأسلوبه يف معاجلتها. 
 :وهي عنها اإلجابة ناسعي اليت اإلشكاليات من جمموعة وضوعامل هكذا

 ؟ثر انتشارًاكوأيّها أ هذه القصيدةا يف يًودالل ايًبيوترك ايًقاعيإ ات االنزياحيّجتل هي ما -1

 ؟قصيدتهة يف ياجلمال ما هي وظائف االنزياح -2

 فرضيات البحث

ظاهرة من أهم الظواهر املزناحة يف  املتناوبةواالستخدام من القوايف  التدويران ك -

جعلت تناوبا بني اجلمل الفعلية واالمسية ييب نری أنّ ك. يف املستوی التراإليقاعي املستوی

لالنزياح  .التيوالتأو الدالالت خمتلف ملحي مفتوحًا ون فضاءًكأن ي الزيّاديالنص الشعري 

ثّف يف هذه القصيدة مقارنة بغريه من االنزياحات وهو يتمثّل يف املفارقة كالداليل حضور م

 وتراسل احلواس واالنزياح اإلسنادي. 

الشاعر سعی إلی تغيّر رؤية املتلقّي وجعله أنّ لالنزياح أغراض مجالية متعددة إال  -

أمّا األغراض الرئيسة فهي تعود إلی السياق، حيث ختتلف كر مبا هو مضاد ملا هو معتاد يف

 باختالف املواقف اليت ترد فيه. 

 خلفية البحث

إنّ معظم الدراسات يف أشعار توفيق زيّاد عاجلت مضامني املقاومة وجتلّياهتا يف أعماله 

هناك وقلّما نری أنّ الباحث يقوم بدراسة أشعاره من وجهة نظر لسانية أو أسلوبية إال أنّ  

 دراسات جتدر اإلشارة إليها منها:

ضوء نظرية  زياد علی دراســة ســيميائية فی قصيدة "كلمات للوطــن" لتوفيق»مقالة 

، حبيبية زارعي، وحسني أبويساين علي برياين، عبد اهلل حسيينتاب: كلل« بريس 
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العدد  -التاسعة  السنةمت نشر هذه املقالة يف جملّة إضاءات نقدية، يف   (، م)

القصيدة، بأن الشــاعر اســتعان هم بعد دراســتتاب كال ولقد اســتنتج .السادس والثالثون

املقاومة ومفاهيمها ر علی شكل عالمات رمزية لبيان مضامني شع بعناصر الطبيعة

 .علی عالمات االســتعارة اجلماليــةاعتمد عتمد أكثر ما فهو ا االنتزاعية اخلاصة؛

علی : تابكلل« (قصيدة "هنا باقون" منوذجاً)شعر توفيق زيّاد  يفالبنية الصوتيّة »مقالة 

 يف حبوثمت نشر هذه املقالة يف جملّة (، ش1396) ری بيادورسول بالوي وصغ ، وخضري

كتاب صفات احلروف اليت قام يف هذه املقالة، تناول ال .16، العدد اللغة العربية

نسبة توظيف الشاعر لألصوات اجملهورة والشديدة  باستخدامها التوفيق حيث خلصوا إلی أنّ

الشاعر روح الثورة واحلماسة يف نفس ثر من األصوات املهموسة والرخوة، حتّى يلقي كأ

رار صوت الراء يدلّ كمن فيها، مثل تكرار بعض األصوات دالالت تكاملخاطب، ونالحظ يف ت

ة مستمرّة يف الدعوة إىل اجلهاد، وصوت الشني لبيان انتشار روح املقاومة، وصوت كعلى حر

ر الشاعر، فاجلرس األلف يدلّ على الصيحة املمتدّة من انفعاالت وخلجات جتيش يف صد

 .رار هذه األصوات يزيد موسيقى القصيدةكالناتج عن ت

قدمتها ليال ( 2014َّحيــاة وبنية قصائد توفيق زيــاد" ) وكذلك رسالة عنواهنا "دراسة

مال ابراهيمی، َّمت مناقشــتها فی جامعة طهران، تتضمن  ترابی بإشــراف الدكتورة عزت

الشــعريةوخصائصها الفنيةواألدبيةدون االهتمام  زياد الدراسة حتليل مضامني توفيق

 .بالتطبيقات اللســانيةاحلديثة

ن اإلشارة إلی كوهن فهي قليلة ميكتابتها علی أساس نظرية جون كاليت متّت  الدراساتأمّا 

 بوحلواش سعادللكاتب: « يف شعرية جان كوهني والداليلزياح النحوي االن»مقالة عنواهنا:  

العدد الثامن. يهدف هذا املقال إلی توضيخ   املقال،م(، مت نشر هذه املقالة يف جملّة 2019)

باستثمار بعض املفاهيم اليت جاء هبا جان  كجتلّيات االنزياخ علی املستوی الداليل والنخوي وذل

 وهن منها: اإلسناد وعدم املالئمة، التخديد وإلغاء الوظيفة، الوصل واالنقطاع. ك

 رسالة عن عبارة وهي دراستنا من موضوعها يف تقترب أخرى دراسة هناك وكذلك

 سعادقدمتها « كوهن وجان اجلرجاين القاهر عبد بني شعرية االنزياح»ماجستري بعنوان 

احلاج ، َّمت مناقشــتها فی جامعة حممد زرمان  بإشــراف الدكتورم(، 2011)بوحلواش

 اللغوية واألسس املقوالت رصد من تنطلق أن الدراسة هذه يف كاتبةحاولت ال وقد،خلضر

 و بالدعائم ربطها وحماولة اجلرجاين القاهر عبد لدى االنزياح مفهوم شكلت حضور اليت

  .االنزياح يف نظريته كوهن جان بىن عليها اليت املرتكزات
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ولعل ما مييّز هذه الدراسة عن غريها املنهج القائم علی االستقصاء والتحليل األسلويب، 

للكشف عن حقيقة هذه  االنزياحإذ تتبّع هذه الدراسة باالستقصاء والتحليل عدداً من أنواع 

 .الظواهر والبواعث الكامنة فيها

اح عند جون  كوهنيمفهوم االنز - 
1 

 

الناقد  عن نتحدث الواقع يف فنحن البالغية اللسانية الشعرية يف االنزياح عن نتحدث عندما

 يف ودوره االنزياح ملفهوم الفعلي التنظري نالحظ فمعه األوىل، بالدرجة كوهن جون الفرنسي

 حيث "الشعرية اللغة بنية"كتابه يف االجتاه هذا كوهن جون مثل النص. لقد بناء مجاليات

 البالغية الدراسات حقل يف اجلادة النظرية احملاوالت كإحدىعام  الكتاب هذا ظهر

لقد ذهب هذا الناقد األسلويب الفرنسي إلی كشف  ( م:)التجدييت، والشعرية. 

والطقوس  املألوف النمط عن احنراف الكتاب مبدى بدءاً األساليب بني االختالف مالمح

وال  شائعاً ليس ما كل هو األسلوب إن» اإلبداعية، إذ نصوصهم سياق يف الكتابة يف املتداولة

مقصود  خطأ ولكنه خطأ إنه أي ملعيار بالنسبة انزياح إنه... املألوف ملعيار مطابقاً وال عادياً

 مفهوم يتأسس(   م:)كوهن،  «مجاالً فنياً. حيمل مادام إليه النفس تزنع وحممود

 بثالثة دراسته حدد قد و النثر، ولغةالشعر  لغة بني التفريق أساس كوهن على عند االنزياح

 الرمزية، وعصر وعصر الرومانسية، الكالسيكية، هي: عصر الفرنسي الشعر من عصور

كوهن بـ  ويسميه شكل لالنزياحات، أي من خال ألنه لالنزياح، كمعيار العلمي النثر اختذ كما

 عليه، االرتكاز يتم منطلق اختيار يف الصفر البالغية درجة وحتدد ،«البالغية الصفر درجة»

 نسبة بأقل اللغة استخدامات أي صفر نسبية، بدرجة وإمنا مطلقة، صفر بدرجة يتعّلق ال

 يف فعال موجود اللغوي املستوى اجملاز. هذا من درجة بأقل أي البالغي. املنظور من موسومة

  اآليت: خططبامل كوهن لالنزياح مقاربة متثيل ( وميكن: العلمية. )فضل،  اللغة

 

 املستحيل                                                                                   

 الشعر

 النثر العلمي

                 

 درجة الصّفر البالغية                                 

                                                                                                                                            
1. J.cohen 
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 الرغم الشعراء، على مجيع لغة يف مشتركة خاصية االنزياح جعل كوهن إىل سعى وقد

 بثنائية قاعدة يرتبط أنه كما . فردي وغري خمتص غري فاالنزياح لغاهتم، اختالف من

 (117م : 1994حديثاً )ناظم،  األسلوبية وتبنتها القدمية البالغة من انبثقت اليت العدول

د وظيفة االنزياح. يأساس موضوعي انطلق منه لتحدكوهن أسلوبية شارل بايل كاعتمد جون 

ما يقوم يف اللغة »بينما نظر شارل بايل إلی األسلوب من جهة ما حيمله من شحنات وجدانية أو 

( يقول 37م: 2007)املسدّي، « ماليةمن وسائل تعبريية تربز املفارقات العاطفية واإلرادية واجل

يستمدّ االنزياح أصالته من أسلوبية بايل، فههنا يقع األسلوب علی حمور العالقات »وهن: ك

 (  79م: 1987)صولة، « االستبدالية معوّضاً عنصراً عقلياً بعنصر عاطفي

 االنزياح اإليقاعي

 والقافية بالوزن املتعّلقة الشعرية القواعد عن الشاعر خروج»املراد باالنزياح اإليقاعي يعين 
م: 2007)أبو العدوس، « اإليقاعي". أو الصويت باالنزياح "يسمى ما لنا عمومًا فيطرح واإليقاع

 عليها نص اليت الصحيحة العروضية الصور يف املتمّثلة عن القاعدة االنزياح فيكون (187
 ميكن املتغريات ملتغريات وهذهوا املزاحة العروضية إىل الصور باللجوء وذلك العروضيون،

 وقسما العروض، علم عليها ونص القدمي، العريب عرفه الشعر قسما قسمني: نقسمها أن
 القسم كان وإذا خاصة، احلر الشعر مع حركة املعاصرون العرب الشعراء استحدثه ثانيا
 يعترب الثاين القسم فإن البحور الشعرية، من حبر لصور النظري للشكل انتهاكًا األول
 بفضل عما سواها ختتلف أدبية لغة خلق أجل من وذلك واالنتهاك، اخلرق يف متاديا
 يف الصوتية جتلية االنزياحات إىل سنعمد (40م: 2008)قاسي، الشعري املتفرّد.  نسقها
بنائه،  يف املسامهة الصوتية العناصر خالل دراسة من توفيق زيّاد عند الشعري البناء

من أكثر الظواهر املزناحة عن املعيار العروضي يف املستوی اخلارجي،  التدويريث كان ح

ليعبّر عمّا  )املزج بني القوايف( بالقوايف املتداخلة الداخلي كما أنّه استعان يف هذا املستوی

 جييش يف قلبه من خلجانات وأحاسيس.

 الوزن يف الصويت االنزياح أ. مظاهر

فالبدّ أن نتكلم عن  هذه القصيدة  الــخارجية يف ىاملوسيققبل أن نتكلم عن االنزياحات يف 

فهو يعطي للشاعر فرصةً ليبحـث  هذه القصيدة تنبين عليه؛ ألنَّ (free verse)الشعر احلر 

وكذلك يعطي للشاعر حرية أكثر يف التعبري عـن  ىعن قوالب وأشــكال وأمناط موسيقية أخر
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التفعيلة كأساس عروضي للقصيدة، ويتـحرر من فهو شعر يعتمد على »جتاربه وأحاســيسه 

: م)الغذامي، « البيت العــمودي ذي التفـــعيالت احملــددة مثلــما يتحرر من الروي الثــابت

ألني البحور يشتدّ إذا »وهو  الوافر حبر على ر املرّ"كّالس" دةيقص ميتنظ يف الشاعر اعتمد (

)الشايب، « ثر ما جيود به النظم يف الفخر وفيه جتود املراثي.كشددته ويرقّ إذا رققته وأ

 لبحر الشاعر ليتفض رجعيو (مزناحة)ساملة ريغ وأخرى ساملة لةيبتفع ورد ( م:

 تناوهلا، اليت دةيالقص ملوضوع ومالءمته الصاخب، قاعهإيو عة،يالسر تهيحلرك نظراًالوافر 

وهن كوهذا مماش مع نظرية   الوجداين، العاطفي باحلس مفعمة أغلبها يف جاءت واليت

د وظيفة يأساس موضوعي انطلق منه لتحدكوهن أسلوبية شارل بايل كاعتمد جون حيث 

ما »االنزياح. بينما نظر شارل بايل إلی األسلوب من جهة ما حيمله من شحنات وجدانية أو 

املسدّي، « )يقوم يف اللغة من وسائل تعبريية تربز املفارقات العاطفية واإلرادية واجلمالية

 يستمدّ االنزياح أصالته من أسلوبية بايل، فههنا يقع األسلوب»وهن: ك( يقول : 

م: صولة، « )علی حمور العالقات االستبدالية معوّضاً عنصراً عقلياً بعنصر عاطفي

 ذي (نتُل اعَف مُ) الوافر حبر على ةيالعروض ةيالناح من دةيالقص وردتببيان آخر،  (  

هو تسكني اخلامس املتحرك، ال يصيب ( )العصب زحاف ومنها والعلل الزحافات

 فإنّ لذلك ة،يالشعور للتجربة ختضع احلر الشعر يف لةيالتفع إنّمفاعيلُن.  فتصري الوافر إال

. أمّا تفعيلة مُف اعَل تُن مع انزياحاهتا العروضية هايعل والعلل الزحاف إدخال إىل عمدي الشاعر

 كِرحَي جُادِأنَ/ ي !!ينِيبِجِأ »فيبدو من بداية السطر الشعری هلذه القصيدة حيث قال:  

 :الهتايتفع مع ةيالعروض رموزها« ي!ينِسطِل ا فِلحاً يَمِ اململوءَ

U - - -  /ْأو مَف اعِيلُن تُنمُف اعَل 

U - - - /U  - - -  /U - - - /U  - - -    /ْتُنمُف اعَلْ/ تُنمُف اعَلْ/ تُنمُف اعَلْ/  تُنمُف اعَل 

 احياالنزالتقطيع العروضي لألسطر االبتدائية هلذه القصيدة أنّ  خالل من الحظي

 العام، دةيالقص وجو تناسبي اريمتغ ايأدائ بعدًا أخذل تُن" مُف اعَاألصلية " لةيللتفع العروضي

 من نوعاً أضفى يف "مفاعَل تُن" املتحرك اخلامس نيفتسك)العصب(  واحد زحاف منةيه مع

 .قاعياإل يف احلركي بالبطء زيتتم اليت الساملة لةيالتفع قاعيإ رتابة كسرت اليت قاعياإل سرعة

لعلّ اعتماد الشاعر تفعيالت الوافر وهي من التفعيالت األحادية ساعده علی إخراج الدفقة 

)العصب( الذي مسح له  زحافالشعورية اليت تنادي فلسطني حني يراها جرحياً ضمن 

ل الشحن كبطول اآلهات علی النّفس احلزينة املؤملة مما يتيح للشاعر اجملال إلفراغ 

 ملختزنة يف ذاته.   العاطفية ا
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 ظاهرة التدوير

تصبح القصيدة بيتاً واحداً  هي اتصال أبيات القصيدة بعضها ببعض حىت»إنّ هذه الظاهرة 

 يتم وال (: صم، زايدعشري )« أو جمموعة حمدودة من األبيات املفرطة الطوال.

  تكراراًهلذه القصيدة  دراستنا خالل من اجلزء املنفصل وجند هذا خالل من إالّ البيت شطر

 تغرياً حيدث أو يؤثر أنْ دون من النوع هذا من الشعري النص ىموسيق يف مدور بيت من ألكثر

 :الشاعر قول يف كما البيت، ىموسيق يف

 ـاعَل ف تُن/ مُمُف اعَلْ/   U  - - -   /U - U U           خُ :يه وأصرُادِأنَ

 تُنمُف اعَلْ/ تُنمُف اعَلْ/ تُن/   - - - U - - -  /U/ -    يينِبِّ.. صُ ي فيهِينِوِّبِذ 

ــتُنمُف اعَلْ/ تُنمُف اعَلْعَل تُن/ مُف ا/   U - U U -  / U - - - /U - - -  /U   اةُ،نا املأسَي ها هُفتنِلَّك ! خَأنا ابنُ  / مُـ

 تُنمُف اعَلْن/ تُف اعَلْ/ - - - U/  - - -    ني.كِّسِ حتَنقاً تَعُ

، إال املكاليستخدم يف البيت األول، التفعيلة )كاملة( وهي من حبر  زيّادواملالحظ أنّ 

وتكتمل التفعيلة يف السطر الثاين  (ـاعَل ف مُحيث ينتهي بـ )البيت  هناية أنّه جلأ إىل التدوير يف

 ألمهيتهما أوردمها كلمتني وقد من املكون الثالث البيت يف التدوير إىل يلجأ مث (تُنْ)ْ
 جزء الكاملة بل التفعيلة تستغرقان ال بيت منفرد، ولكنهما يف همايإل النظر لفت ولزيادة
 التفعيلة إىل يعود مث (نْتُف اعَلْ)الثالث  البيت بداية يف التفعيلة هذه ويكمل( )مُــــ هو منها

 يف توقف بدون القراءة يف االستمرار ضرورة إىل يدعو وهذا الرابع البيت الكاملة يف
كما  –الكاملة يف البيت الرابع والتدوير  التفعيلة إىل يعود األبيات الثانية والثالثة والرابعة مث

 التجربة يؤكد اً وهذاليودال عروضياً وتواصلها األسطر هذه ارتباط إىل يدعو -هو معلوم
من الداللة  اجملرّدربط املوسيقي  هدف التدويرإنّ   يعززها و األبيات يف الواحدة النفسية

بني املعىن واملوسيقى، ة  بل له وظيفة تعبريية، تستهدف يف املقام األول حتقيق عالقة عضوي

وتستدعي ة  مما جيعل من هذه التقنية وسيلة فنية موسيقية توائم البناء النفسي للقصيد

 يتولدجتعله  (150م: 1988)البحراوي،  بريةكية لتحقيق هذا التواصل والتركيب طاقة شعر

ة  خللق امتداد متدفّق يفيض باملشاعر ملا يعانيه الشاعر من درامية من عمق النص والتجرب

السكتة العروضية للشطر حيث يعوّض هذا الفيض ،ضاغطة حتتم عليه اختيار التدوير 

اعي مشحونة بالدهشة ما حيفظ الشكل اإليقغة حيفل باملفاجآت والتموج بله كونل، األو

 (112م: 1989لعلّاق، واجلمايل للتجربة. )ا

 :ومن مثل ذلك أيضاً قوله

 / مُــتُنن/ مُف اعَلْل تُمُف اعَ/  U - U U -   /U - - -  /U   وقِ ..الشَّ يفِفِى حَل عَ أعيشُ

 تُنمُف اعَلْ/ ْنتُف اعَلْ/ - - - U/ - - -      ي .ونِيتُزَ اتِابَيف غ 
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 مث" تُنمُف اعَلْ" ومشتقها" نل تُمُف اعَ)كاملة( "التفعيلة  البيت، هناية يف توفيق زيّاد استخدم

 يف ويكملها (مُــالتفعيلة ) من جبزء يأيت هنايته يف ، حيثالتفعيلة األخرية يف التدوير إىل جلأ

حدة تدفق  ( وهكذا استطاع الشاعر هبذه الوسيلة البارعة أن يكسر مننْتُف اعَلْ) التايل البيت

البيت املدور هبذه الوقفات اليت ال ميكن اعتبارها هنايات أبيات وإنّما هي وقفات موسيقية 

داخلية كما استطاع أن يثري اإليقاع هبذه القوايف الداخلية فهو ال خيرج عن السياق 

 (.نل تُمُف اعَ) الوافراألساسي يف القصيدة وهو حبر  ىاملوسيق

 التضمني العروضي 

وهو احتياج البيت الشعري إنّ التضمني هو ظاهرة من الظواهر املزناحة يف علم العروض 

وهو متام وزن البيت قبل متام »إىل البيت الذي بعده حنوياً ومعنوياً وعدم اكتماله إال به، 

يف حني أنّ املعاصر الغريب جان  (: م)على، « بيت إىل آخر أو هو تأخري معىن املعىن

: م )كوهن،« إنّ التضمني العروضي تعارض بني الوزن والتركيب.»كوهن يعرفه قائالً 

حالة خاصّة من التعارض بني »الدّقيق  فيالحظ جان كوهن أنّ التضمني باملعىن (

هما، واختزال العروض والتركيب إذ يقوم التنافس بني نسقني من الوقفة يتعذر التمييز بين

 (: م كوهن،)« ة.الليهذا التعارض سيلتزم لقاءً تاماً بني الوقفة العروضية والوقفة الد

الشّاعر أنَّ  ىرأ إنّ التضمني يف الشعر قد ال يكون عيباً فيه؛ ألنّ للشعر لغته اخلاصة فمىت

ة تؤثر يف املتلقّي، فإنّه الييف التضمني )تعلق البيت بالبيت الذي بعده( حتقيق قيمة مج

جيوز له ما ال جيوز لغريه، ألنّ اللغة الشعرية أكرب من أن تدرك وحتدد بقوانني اللغة 

 (: م)كوهن، « بأنّ النظم مناف للنحو وانزياح عنه.»والعروض، ومثلما يقول كوهن 

هذه التقنية املزناحة عن املعيار  تكررت دققنا النّظر يف هذه القصيدة نری أنّهإذا 

/ وداءِالسَّ يمةِاخلِ ودُمُعَ/ يالِوَّومَ» نراها يف املقاطع األخرية من القصيدة:العروضي؛ حيث 

املالحظ أنّ هذه « األخرى ةِفَّيف الضِّ/هألهلِ رابِالتُّ وقُشَ/ يتبك دَ ةُجَوضَ/ حرايف الصَّ

كما نشاهد أنّ املقطوعة ال تعتمد يف بنائها على وحدة البيت، وأنّما على وحدة املوضوع، 

ليس بكامل بل يأيت الشطر الثاين  لكن املعىن ،تُنمُف اعَلْ متام وزن البيت " الشطر األول فيه

لمة "موايل" يف الشطر األول مبتدأ حنوياً حيث حيتاج  إلی كببيان آخر، إنّ    ليتم املعىن

. ساعدت هذه التقنية علی وداءِالسَّ يمةِاخلِ ودُمُعَاخلرب مما نری خربه يف الشّطر الثاين 

التدوير وإن كان هناك تقنية مزناحة عن املعيار العروضي وهي املزج بني  وحدة املوضوع

 والتضمني يف الشطر الثاين:
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 / مُــتُنتُن / مُف اعَلْمُف اعَلْ     U - - -  /U - - -  /U   وداءِ،السَّ يمةِاخلِ ودُمُعَ

 تُناعَلْ/ ف - - -      حرا.يف الصَّ

 حتی هناية القصيدة.  اإليقاعية هذه الوحدةحيافظ على  مما

 قافيةال يف الصويت االنزياح مظاهرب. 

 حروف الرّويبني  التناوب

 هايعل العربية وهتيمن للقصيدة املوسيقية البنية على حتافظ أن الشعرية األوزان استطاعت
 أهم من وكان بعض التغيريات إىل تعرضت اهليمنة هذه ولكن طويال، زمنا كبري حدّ إىل

 الترخيصات واستثمار شعر التفعيلة يف املتمثل املوسيقي النظام اختالف مظاهرها
 لبثت وما (213: م2001)عبيد، املركبة.  أكثر من الصافية البحور على واالرتكاز العروضية

 للقصيدة التشكيل املوسيقي يف مهمة منعطفات إىل امتدت أن التجديدية الزنعة هذه
بني  التناوب منها شىت أخذت أشكاال اليت املوسيقية باملزاوجة يعرف ما هي احلديثة

 وحماوالت التجديد مظاهر من مظهرا النقاد املعاصرين من الكثري اعتربه حروف الرّوي.
 أبرز من»وهو  اإليقاعي بالتنوع يعرف ما ضمن املألوف وأدرجوه رتابة على اخلروج
من  قدر أكرب حتقيق إىل سعيه يف املعاصر العريب الشاعر وظفها األسلوبية اليت التقنيات

ال تلتزم يف هذا النوع من التقفية  (59: م2001)الغريف، « التعبري. ىمستو على الدرامية

فتأتى أحياناً بسطرين على قافية  قافية واحدة بل عدة قواف. األبيات أو األسطر الشعرية

واحدة، مث بسطرين على قافيتني مغايرتني للقافية السابقة، مث تأتى بسطر على قافية 

ومن مث فتبدو التقفية  ،السطر األخري، مث تردفه بسطر آخر على قافية السطر الذي قبله

 علىت طغ إذ ،زاًيمتم مذهبا ةيللقاف استعماله يف الشاعر ذهبي  النحو متبادلة. على هذا
 إال أنّها تأيت بلونني:املطلقة  ةيالقاف دةيالقص

 نيِطِّحِ/يينِسطِل فِ/ي ينِيبِجِأ الياء، مثل ) مبدّ املوصولة املردوفة املطلقة ةيالقاف -أ

 (يينِبِّصُ/كاكنيِالسَّك / شرينِتِ/ي ينِرايِشَ/ اكنيِسَللمَ/ي ونِيتُ/زَنيكِّسِ/

 (حراالصَّ/ األخرى / ضرا اخل ألف مثل ) مبدّ املوصولة املردوفةغري  املطلقة ةيالقافب. 

 ويلتزم القصيدة، عليه تبىن الذي احلرف وهو»أمّا بالنسبة إلی استخدام حرف الرّوي 

 كنمييف هذه القصيدة (  م:)بن حييی،  «إليه وتنسب واحد موضع يف منها بيت كل يف

 عنصرا عدّي كونه -ةيديالتقل فةيالوظ عن انزاحت -دةيجد فةيوظ أخذ الروي حرف إن القول

  الشعري، النص بناء يف

   :مقاطع ثالثة هذه القصيدة إىل الشاعر قسم
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مؤلف من ستة أسطر األربعة منها جاءت مقفوةً على صوت النون اجملرورة   املقطع األول

  (/سِكِّني نِي)أ جِيبِينِي /فِل سطِينِي/صُبِّيومردوفة بالياء أيضاً موصولة حبرف مد الياء 

 مع الروي نفس علىمنها جاءت مقفوةً  ستة سطراً ثالثة عشر من مؤلف الثاين املقطع

أمّا بقية القوايف جاءت بالواو )زَيتونِي(  مردوفة كانت حيث األولیالردف يف القافية  اختالف

 (حِطِّنيِ/كاكنيِلسَّ/ا شرينِتِ/ي ينِرايِشَ/ اكنيِسَامل مردوفة بالياء )

 "صوت "الرّاء مقفوّة على كانت منها األربعة أسطر تسعة من مؤلف فهوالثالث  املقطعأمّا 

 (حراالصَّ/ األخرى / السّوداء/ ضرا اخل )املوصولة باأللف دون أن تكون مردوفة 

 على األول والثاين املقطع جعل اجلمايل، حيث النغم أبرز مثريات من يعد التنويع إنّ هذا

 بنفسية وثيقا ارتباطا اإليقاعي التنويع هذا يرتبط حيثوالثالث علی روي "الراء" روي "النون" 

 لغة يف الصوت بالغة هو مما»الصوت  تنويع السبب يف هو االنفعال فهذا وانفعاله، الشاعر

من حيث صفات احلروف إنّ  الراء هو صوت  (: م)صادق الرافعي، « املوسيقى

رار يعطيه ميزة موسيقية خاصّة )أبو العدّوس، كرر واضح مسعيًا وهذا التكجمهور م

 الصميم من ينبعث هجائيا من كوهنا صوتاً أصال مستمدة»إحياءات  ذات وهي( م: 

 )أي النوين الطابع ذو الصوت الرنان كان أنينا( ولذلك )أنّ العميق األمل و الفطرة عن للتعبري

 أصلح األنفي، هو التجويف يف الصوتية اهتزازاته تتجاوب الذي النوين(، املخرج ذو

 ليم هو نلحظه ما (م: )عبّاس، « واخلشوع األمل مشاعر عن للتعبري قاطبة األصوات

 على دلي دّل إن هذا املهموسة، األصوات بدل كروي اجملهورة األصوات استخدام إىل الشاعر

 العواطف من هاريوغ حزن من تلجهخي عما ريوالتعب ح،يوالتصر اجلهر مقام يف الشاعر أن

 تساهم صفات من حتمله مبا األصوات أن نستنتج ذلك إىل باإلضافة دته،يقص تضمنتها اليت

 الروي حرف يف ع هذاالتنو ولعل. الشعري للنص والداليل قاعيياإل ليالتشك يف ريكب بشكل

 نيستعي املوقف دحي فعندما اق،يبالس املرتبطة سيواألحاس واملشاعر املوقف يف التنوع عيني

مثل األبيات البدائية حيث إنّ استخدام حرف النون  واجملهورة دةيالشد باألصوات زيّاد

سرة ومسبوقة بردف الياء تدل علی الصّرب وجرأة الشاعر يف كة الكاملوصولة بإشباع حر

املواجهة حبيث إنّ الصراع من أجل النضال ولد فيه روحاً تودّ للنّضال ال لشيء إنّما للتحرّر 

 األخرية أمّا يف األسطر من بطش املستعمر من جهة وحباً للوطن من جهة أخری. 

يف / عَمُودُ اخل يْمَةِ السَّوْدَاءِ/ وَمَوَّالِي/   أ نْف اسِيَ الْخَضْرَا/ عَبَّأْتُهَا/ فِلِسْطِينِيَّةٌ شُبَّابَتِي »

ی أنّ الشاعر يتحدّث نر.« يف الضِّفَّةِ األُخْرَى/ شَوْقُ التُرَابِ ألَهْلِهِ/ وَضَجَّةُ دَبْك تِي/  الصَّحْرَا

فن وهو »التحدّث عن املوّال ل ما يربطه بأصله الشريف وعراقته وثقافته العربية منها كعن 
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جديد من الفنون الشعريّة اليت ظهرت بني الطبقات الشعبيّة يف بالد املشرق اإلسالميّ يف 

إطار التجديد والتطوير يف نظام القصيدة العربيّة طلبًا للسهولة والسريورة بني عامّة الناس 

رقصة شعبيّة مجاعيّة مصحوبة هي و» ةكوالدّبوالشبابة الفلسينية  « تأليفا وغناءً ومساعًا،

 استعمال خالل من واالرتفاع، األمساع إىل ةيالقاف ليممن مثّ « بالغناء، شائعة يف بالد الشَّام

 الشعري، السطر يف الصويت االرتفاع قمة متثل بذلك فهي اجملهورة، واألصوات املد حروف

 .املتلقي إىل صوته إيصال،ونسيته الفلسطينيةجب اجلهر يف الشاعر برغبة وحيي ما وذلك

 االنزياح التركييب )النحوي(

قال جان كوهن: إن النحو هو الركيزة اليت تستند إليها الداللة فبمجرد ما يتحقق االنزياح، 

بدرجة معينة، عن قواعد ترتيب وتطابق الكلمات تذوب اجلملة وتتالشی قابلية الفهم ويری 

اخلاصة أكثر مما تعينها حركتها اإلعرابية وقد نری  بأنّ العالقة بني األلفاظ تعينها مواقعها

بأن نظام الكلمات تزنل احملدَّد قبل احملدِّد واملسند إليه قبل الفعل، والفعل قبل الفضلة 

لالنزياح ( 180م: 1996)كوهن،  )املكملة( وأي احنراف عن هذه القاعدة يسمّی القلب.

 .هي التقدمي والتأخري  هذه القصيدة التركييب أشكال خمتلفة إال أنّ أكثرها انتشاراً يف 

 التقدمي والتأخري -

عن  بعينه شيء تقدم لكون ذلك وليس األسلوبية، امليزات أهم من والتأخري التقدمي يعد

 فإنّ هلذا وتأخري تقدمي من اخلرق هذا يلعبه الذي واجلمايل الداليل للدور بل آخر شيء
 قبل من كبرية بعناية حضيت اليت اهلامة املباحث من العربية يف اجلملة والتأخري التقدمي
 عرف خيرقان اللذان مها»النّحوي  املنظور يف فالتقدمي والتأخري والبالغيني، الّنحاة
 مظاهر ومن (175م: 2007)السّد، « انتباه احملّلل. ويثري ترتيبها ويشوش العربية اجلملة
ينيةٌ سطِل فِ» :يف اجلملة االمسية، تقدمي اخلرب علی املبتدأ، مثل قولهريوالتأخ ميالتقد

 الصوت حننيالشوق وبتوفيق   يصدحيف هذا املقطع، «ضراي اخل اسِأنف /هاأتُبَّعَ/ يتِابَبَّشُ

 عرب هبا واالمتزاج فلسطني أرض يف للذوبان حماولة يف (شبّابيت فلسطينية) :ويقول

 شبابيتال شك أنّ املعنی سيكون مفهوماً بذات الدرجة لو قال الشاعر ) .األحلان

(، فاخلرب الذي يريد الشاعر إيصاله للمتلقي سيصل بكال التركيبني، ولكن فلسطينية

الغرض ليس جمرد إيصال هذا اخلرب إلی املتلقّي فحسب، ولكن الشاعر أراد استخدام 

لتنبيه إلی خطورة األمر؛ لذلك جلأ إلی تقدمي اخلرب؛ ألنّه اخلرب كأساس للتأثري والتحذير وا

  .( هو الغرض املتعمد بالذكرون شبابته فلسطينية)ك
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 التنوع بني الفعلية واالمسية من اجلمل -

 جند هذه القصيدة ويف وأنواعها، مدلوالهتا، تعددت كما اجلملة، مفاهيم تعددت لقد

 يف التنوع وهذا الواحدة، القصيدة داخل والفعلية االمسية اجلمل استخدام يف ينوع الشاعر
. بالنسبة إلی هذه القصيدة نستطيع وبديعة مجيلة فنية لوحات القصائد جيعل اجلمل

تقسيمها إلی قسمني: قسم يتحدّث الشاعر عن نفسه بوصفه شخصية فلسطينية ختاطب 

الغضب والتمرّد علی  مما سيطر علی جسد النص روح« ك !أنا ابنُ»األم حيث يقول: كفلسطني 

اس ملا يعانيه اإلنسان العريب من قهر كإنع»ما هو معلوم أنّ التمرّد والغضب كالوضع الراهن و

سات ومجيع املواقف احلادّة والظّاملة كوقسوة الظّروف وقمع احلرّيات والتجويع واهلزائم والن

ومن مثّ آمن  (71م: 2019)مخخام، « اليت تؤدّي إلی اتّساع مساحة الغضب والتمرّد عن الواقع

توفيق زيّاد بالثّورة عن الواقع الفاسد وهذا اإلميان نابع عن الذات اجملرّحة اليت حيل بينها 

 وبني حرّيتها يف العامل فتعزم علی تغيري هذه احلال حيث نری هذا العزم يف بداية القصيدة:

يتّضح لنا  « يينِبِّ.. صُ ي فيهِينِوِّبِخُ:ذ وأصرُ يهادِأنَ/ ي!ينِسطِل ا فِلحاً يَمِ اململوءَ كِرحَي جُادِأنَ»

من خالل القصيدة أنّ الشاعر استعمل سياق القصيدة الفعلية االستقبالية الدالة علی احلاضر 

 و احلركة تفيد وكلهاواملستقبل يف اللحظة اآلنية للحد الذي تضاءلت معه الصيغ املاضية  
. أما سيطرة الفعل املضارع والتحول التجدد على يدل مما والثبات السكون وعدم االستمرار

 بُأكتُ/  أعيشُ/ خُأصرُ /يهادِأنَ/يادِأنَ»علی اجلمل الفعلية فنراها يف هذه األفعال: 

ة غإنّ اهلدف الرئيس من استخدام هذه األفعال املضارعة بصي« سُأغمِ/بُأشرَ/لُآكُ/يأدمِ/

لم وحده ليس إال إثارة انفعاالت قارئه وشحذ وجدانه بالثّوران والغضب بفرض خطاب كاملت

 حتريضي توصيلي وسيطرة لغة مباشرة وإيقاع خاصب. 

أمّا القسم الثاين من القصيدة ففيه يتحدّث الشاعر عن ثقافات الفلسطينني وعن 

االمسية اليت تدلّ علی تقاليدهم وآداهبم ومن مثّ نری أنّ اجلمل تتغيّر من الفعلية إلی 

 حتتاج اليت احلاالت عن للتعبري املبدع إليها االمسية يلجأ فاجلملة»الثبات وعدم التغيّر 
 التجدّد عدم على للداللة ويصلح الزمن، من خيلو االسم أنّ والتثبيت، ذلك التوصيف إىل

 االسم خبالف واحلدث، عنصر الزمن فيه فيدخل الثبات أما الفعل من وإعطائه لونا
 الذهن يف ينبعث فهو الفعل، داخل يف الزمن عنصر وألنّ الزمن، عنصر من خيلو الذي
 خالله تتحدد ال ثابتا، جامدا يعطي معىن الذي االسم كذلك وليس بالفعل، النطق عن

ومن النماذج الدالة علی سيطرة اإلسم علی الفعل  (153)درويش، التا: إثباهتا.  املراد الصفة
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يف / وداءِالسَّ يمةِاخلِ ودُمُعَ/ يالِوَّومَ/ ضراي اخل اسِأنف / هاأتُبَّعَ/ يتِابَبَّينيةٌ شُسطِل فِ» قوله:

 «األخرى ةِفَّيف الضِّ/ هألهلِ رابِالتُّ وقُشَ/ يتبك دَ ةُجَوضَ/ حراالصَّ

 االنزياح الداليل

 أن كوهن"" یوير البالغة، طريق عن النص تشفري الداليل االنزياح خالل من املبدع حياول
 الشعري اخلطاب وأن (106م: 1986)كوهن، « ما لكلمة املتحقّقة التأليفات جمموع» الداللة

م: 1986)كوهن، احلافة.  الداللة صعيد على لينبعث التصرحيية الداللة صعيد ميوت على

عدم  خيلق حيث بعضها، إىل املسندة األلفاظ تنافر من الداليل االنزياح ينشأ (196

)صاحل فنياً.  كان ما إذا النص شعرية يشكل ما هو االنزياح وذلك جديدا، معىن مالءمتها

حتت عنوان املستوی الداليل، فصالً جعل عنوانه اإلسناد  كوهنقد أدرج   (120م: 2010املالكي، 

المية كن أن تشغلها وحدة كاإلسناد هو أحد أهمّ الوظائف النحوية التی مي وعدم املالئمة.

ون هذه الوحدات إما مالءمة لوظيفتها وإمّا غري مالءمة هلا، كمعيّن، وقد تيب كضمن تر

ل عبارة  إسنادية ينبغي توفر شرط املالءمة بني املسند واملسند إليه، تبعا للوظيفة كووفقا ل

ل وظيفة معجمية. فالقاعدة تقتضي صحة اإلسناد وتوفّر شرط املالءمة كالنحوية املخصصة ل

الم هلذه القاعدة يفضي إلی بروز خصائص اللغة الشعرية. كال كوانتها لتحقيق معنی الفهم،

مبا أنّ لالنزياح الداليل مظاهر متعددة إال أننا سنتناول املظاهر اليت  (21م: 2000ري، ك)ش

 وتراسل احلواس.  اللوين ومنها: املفارقة والتنافر وردت يف هذه القصيدة

 املفارقة 

وهي تكنيك فنّي يستخدمه الشاعر املعاصر إلبراز التناقض بني طرفني متقابلني بينهما نوع 

التناقض يف املعنيني املتناقضني يف الكالم بشكلٍ استخدامها يف »من التناقض  واملفارقة هي 

مبا أنّ املفارقة حتدث يف  (376 م:1984)وهبه وكامل،« الكالم يؤدّي إلی العدول واالحنراف.

يقوم باإلبداع  زيّادنری أنّ  يف هذه القصيدةكالم نوعا من املفاجأة فهي تشبه باالستعارة ال

 يفِفِى حَل عَ أعيشُ» :قوله ذلك باملألوف، ومن التعبري ويأيت بالتراكيب املزناحة عن منط

أوّل « .اكنيِسَللمَ بُوأكتُ/ راً مُرّاًكَّسُ ائدَصَالق  عاليكِللصَّ بُوأكتُ/  يونِيتُزَ اتِابَيف غ / وقِ ..الشَّ

 الصفات إن !؟مراً ركالس يكون كيفسؤال خيطر ببالنا بعد قراءة هذا السطر هو أنّه 
 طيبوال عسليةوال الوةاحل يف تكمن رمبا ركسلل املعجم مينحها أن ميكن اليت املألوفة
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أن  دون)وهي املرّ(   جديدة صفة ركالس أعطى غري أننا نالحظ أنّ الشاعر هنا ،للذةوا

 خروجاملرّ  ركالس مقولة ؛ ألنالوة(احل) له واملستعار )املر(املستعار بني التناسب يراعي
 يعتمل ملا انعكاس (املر) لمةكللغة. ما هو مجالية هذه املفارقة؟ إنّ  املألوف االستخدام على
 جتربته يالئم ما اختيار الشاعر يكشف شذوذا ميثل وأمل وهو حزن من الشاعر داخل
ر املر وهذا نوع غريب كّشبّه الشاعر يف هذا السطر قصائده بالس القامتة. السوداوية ورؤيته

به يف دور احلال حنوياً. ون املشبهكمن التشبيه البليغ الذي حذف فيه األداة ووجه الشبه وي

ر ألنّ القصيدة مبا فيها من التعابري كّر املرّ؟ شبّه قصائده بالسكن ملاذا شبهها بالسكل

لّم الشاعر عنه جعلها كجملازية واإليقاع واالنزياحات مجيلة يف ذاهتا إال أنّ الواقع الذي يتا

مريرة وهذه املرارة نامجة عن اغتصاب أراضي بالده من قبل العدوّ الصهيوين واخلراب 

 والدمار  والتشرّد الذي قد حدث علی أبناء شعبه.     

 التنافر اللوين

 أطلق ما وخصوصامبا أنّ املفارقة حتدث يف الكالم نوعا من املفاجأة فهي تشبه باالستعارة 
 بني اجلمع على تقوم بالغية صورة عن عبارة هي»اليت  اللونية التنافرية عليه االستعارة
 هذا يكون وبذا (47م: 1994)قطوس وربابعة، « منطقية عالقة بينهما جتمع ال شيئني متنافرين

 كانت إذا خاصة هبا، يأيت أن الشاعر لدى قدرة فائقة بالفعل وهي االستعارة، من النوع
 ميتلك فالشاعر» اخلفاء  يشوهبا وال من التجلي حالة يف واملوصوف الصفة بني العالقة
 آفاقا وتفتح والتأمل، التساؤل إىل مدهشة تدعو بصورة املتنافرات بني املزج يف جرأة
 أمام وقف أن له مل يسبق جديدة عوامل إىل القارئ تأخذ اليت التفسريات من غنية

يقوم باإلبداع ويأيت بالتراكيب اللونية  إنّ زيّاد (47م: 1994قطوس وربابعة، )« املدهش. سحرها

 غري جديد بتوظيف لونية تقدمي دوال إىل يسعى باملألوف، فهو التعبري املزناحة عن منط
« ضراي اخل اسِأنف / هاأتُبَّعَ/ يتِابَبَّينيةٌ شُسطِل فِ: »قوله ذلك ومن قبل، من مألوف وال معهود

األشياء جمرّدة، فهذا حتدٍّ فاضح  یلوناً إل الالفت يف هذا السطر يری أنّ الشاعر أسند

 أمر وهذاضرا ي اخل اسِأنف  التركيب هذا يف القارئ يفاجئ ماإنّ .ببيان آخر للعقل واملنطق
النَفس وهو ريح تدخل وخترج من أنف اإلنسان وفمه يف حال التنفّس مما مستحدث؛ ألنّ 

، فأبدع هبذه العالقة اجلديدة صورة جمازاً ضراءهنا باخل الشاعروقد نعته ليس له لون 

 مينحها أن ميكن اليت املألوفة ةالصف إن «.خضراء»شعرية قوامها االستعارة يف لفظة 
غري أننا نالحظ أنّ  كرارة والسرعة والبطء وما إلی ذلاحل يف تكمن رمبا نَّف سلل املعجم
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له؛  واملستعار املستعار بني التناسب أن يراعي دون جديدة صفة النَّف س أعطى الشاعر هنا

يعترب اللون األخضر من . للغة املألوف االستخدام على خروجضرا ي اخل اسِأنف  مقولة ألن

السكون والطمأنينة، ويعكس للنفس إحياء باألجواء  األلوان املهدئة، يبعث يف املكان جواً من

 السعادة، والفرح، فهو يُريح العني، ويُرخي األعصاب یالطبيعية، كما أنه يدل عل

 .ويُستخدم أيضاً كرمزٍ للسالم

 تراسل احلواس

وصف »وهو وسيلة من وسائل تشكيل الصورة الشعرية اليت عنی هبا الرمزيون، وهو يعين 

من احلواس بصفات مدركات حاسة أخری، فنعطي لألشياء اليت ندركها مدركات حاسة 

حباسّة السمع صفات األشياء اليت ندركها حباسة البصر، ونصف األشياء اليت ندركها 

حباسّة الذوق بصفات األشياء اليت ندركها حباسّة الشم، وهكذا تصبح األصوات ألواناً، 

إنّ هذه التقنية بوصفها تقنية مزناحة عن  (م: )عشري زايد، « والطعوم عطوراً..

ومن النماذج الواضحة السيّما هذه القصيدة  توفيق زيّاد املعيار اللغوي قد شاعت يف ديوان 

 لُوآكُ» :لالعتماد بشكل أساسي علی هذه الوسيلة من وسائل التصوير الشعري قول الشاعر

معلوم أنّ التراسل واضح يف الشطر الثاين كما هو « شرينِتِ ريحَ بُأشرَ/ .. الفوالذِ حائط 

فيضفي عليه صفة من صفات  لمساليت هي من مدركات حاسّة ال -" ريحففيه يصف "ال

الذّوق وهو الشرب مبعنی آخر إنّ الريح ليست من املفردات اليت تصاحب مع مدركات حاسة 

املتلقّي وحيفّزه ويشوّقه الشّرب إال أنّ الشاعر جلأ إلی هذا النوع من االنزياح ليؤثّر علی 

  ينقل إلی املتلقّي رسالة ل شهر تشرين توفيق حنو التمرّد علی العدوّ الصهيوين.  اختار

ويقابله أكتوبر  تتساقط أوراق األشجار وفيههو أحد شهور فصل اخلريف يتّضح أنّ تشرين 

حرب السادس من ی إال أنّ غرض الشاعر الرئيسي هو اإلشارة إل من شهور السّنة امليالديَّة،

 .اليت حقَّق فيها العرب نصرًا عسكريًّا على إسرائيل أكتوبر 

 االنزياح اإلسنادي

 من النحوية، اإلسنادية املالءمة عدم عننوع آخر من االنزياح الداليل الذي ينجم  كهنا
الداللة.  حيث من جتانس بينها يكون ال واخلرب. إذ املبتدأ أو وفاعله ومفعوله، الفعل مثل

االنزياح اإلسنادي هو الذي يقع ضمن االنزياح  ببيان آخر إنّ  (47م: 1999)الرواشدة، 

السياقي الذي مساه كوهن منافرة فهو الذي يتمثّل يف عدم مالءمة املسند للمسند إليه، أي 



  487 وهنكعلی أساس نظرية جون    ر املّر" لتوفيق زاّيدك  أسلوبية االنزايحات الصوتية والنحوية والداللية يف قصيدة "الس

ه كانَمَ عتُضَوَ/ يهرِى ظ دَالرَّ رَسَوإن ك » قول الشاعر: كومن مثل ذل مثّة منافرة بينهما

اإلسناد غري  یجلأ يف هذه اجلملة إل توفيقكما هو معلوم إنّ « .. !! نيِطِّحِ خرِن صَمِ/ ةًانَوَّصُ

( فإنّ املصاحبة يهرِى ظ دَالرَّ رَسَك املألوف والذي يعكس هوّة بني املسند واملسند إليه )

ذلك من خالل هذه  ی( ونستطيع أن نسترشد علىدَالرَّ( ليست )رَسَك املعجمية للفظة )

 اخلطاطة: 

 الرّجل أو املرأة                                                                          

 رَسَك                                

 حيوان و..                                                                         

 

 ی( فتحمل معنىدَالرَّمادّياً حمسوساً بينما لفظة ) ی( حيمل معنرَسَك فإنّ الفعل )

 شيء ووه كسري أن له وكيف ،كسري ال ىدَالرَّ بأن يقول نعرفه الذي احليايت الواقع معنوياً. إن

 یأد األمل الذيهو إبداء ما فيه من شدّة ذلك االنزياح  یإل الشاعرمعنوي. لعلّ الذي دفع 

 . روحه يف برودة إىل

و هف النحوية، اإلسنادية املالءمة عدم عنالذي ينجم أمّا نوع آخر من االنزياح اإلسنادي 

 منبه احملذوف إلی املشبه واإلضافة االستعارية حيث فيها يتمّ إضافة مسة من مسات املشبه

 وقُشَ/ يتبك دَ ةُجَوضَ» هلذه القصيدة: مجالية قيمة مينح الذي هذا النوع من االنزياح أمثلة

( رابِالتُّ وقُشَ( و)يتبك دَ ةُجَضَنّ التّركيبني اإلضافيني )إ« األخرى ةِفَّيف الضِّ/ هألهلِ رابِالتُّ

( ال تتصاحب معجمياً مع ةبك دَيشكل خرقاً واضحاً للتّصاحب املعجمي، فإنّ لفظة )

 الشوقكما أنّ هناك ليست أية مالئمة بني  رجل أو امرأة() ةُجَضَ(. فقد نقول: ةُجَضَ)

مثل هذه التراكيب املزناحة  یإل توفيق زيّادمن حيث التصاحب املعجمي فقد جلأ  والتراب

 ،خصبًا التراب كوني أن جيوز ،التراب صفات من ليست الشوق من أجل إثارة املتلقّي. إن

لكن إثبات  ترابال عن يعرف مل ما فهذا شتياقباال يوصف أن أما عليه األمطار الغزيرة بسبب

 حيوية أبناءه الذين يعيشون يف هذا التراب. عدم  یهذه الصفة هلا دليل عل

 إحيائية املفردات

 على نظرة إلقاء حناول أننا يعين الشعري املعجم عند نتوقف أن حناول عندما
حاالته،  عن للتعبري الشاعر عليها يعتمد الىت األساسية العامة لأللفاظ اخلصائص

)شوقي ضيف، « الشعر. نقد يف دائما تثار املسائل اليت من تعد األلفاظ مسألة وأن خاصة»
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أمّا الداللة اإلحيائية لبعض مفردات القصيدة تعتمد علی استحضار واستدعاء  (195التا: 

املعنی اإلحيائي ملفردات النص املراد حتليله، فكل مفردة توحي مبعنی أو أكثر يف ذهن 

املوجودة بني الكلمات يف  -حسب دي سوسري -الباحث؛ إذ هي نوع من العالقة الترابطية 

 (152م: 1986)دي سوسري، رة وعلی الصيغة مرة أخری. النص وهي قائمة علی املعنی م

تظهر يف القصيدة كلمات ذات خصوصية، قد تكون جمرد مفردات عادية، ولكن هلا يف 

 داخل القصيدة إحياءات ودالالت متميزة ومن تلك املفردات:

  داللة علی اعتبار نفسه جزءاً ال يتجزأ من فلسطني وأعطاها النسب الفلسطيين.فلسطني: 

الغضب العريب والسالم، و الثوره یالتحريض علو املقاومه الفلسطينيه داللة علی: ونيتُزَ

 .ما ان اخضراره الدائم يرمز للحياه واملقاومه املستمرهكيف فلسطني، 

إال أنّها  تتساقط أوراق األشجار وفيههو أحد شهور فصل اخلريف تشرين  :شرينتِ ريحَ

م اليت حقَّق فيها العرب نصرًا عسكريًّا على 1973حرب السادس من أكتوبر تدل علی 

 وهبذا تدل هذه املفردة علی النضال واهلجوم القوي.  إسرائيل

شهدت أراضي القرية حادثني شهريين إحداها هي  هي قرية فلسطينية مدمّرة :نيطِّحِ

معركة حطني، واليت انتصرت فيها الدولة األيوبية بقيادة صالح الدين األيويب على 

لصليبيني. وآخرها هتجريها وهدمها من قبل العصابات الصهيونية، خالل نكبة الشعب ا

 .بني العرب واليهود 1948الفلسطيين وإقامة دولة إسرائيل بعد حرب 

وهي متثل التراث الفلكلوري  بالد الشام فولكلورية شعبية منتشرة يف رقصة هي ة:بك دَ

 ؛أخذت شكالً من أشكال النضال م 1948نكبة عام  بعدإال أنّها وال سيّما  لتلك البلدان

 .جريه هلاحتارب هذا اإلرث احلضاري وهت إسرائيل ألن
الشعريّة املستحدثة اليت ظهرت بني الطبقات الشعبيّة يف ن جديد من الفنون ف :الوَّمَ

إال أنّه يف هذه القصيدة يرمز إلی الثقافة العريقة للشخصية  بالد املشرق اإلسالميّ

 الفلسطينية يف أراضيها األم وتعريض العدوّ اإلسرائيلي املغتصب.  

 النتيجة

 لتوفيق زيّاد،ر املرّ" ك َّ"الس قصيدة يف والداللية التركيبيةو اإليقاعية، االنزياحات دراسة بعد

 :التالية النتائج عن البحث اهذ متخض

 ةياألساس لةيالتفع عن انياألح من ريكث يف الشاعر انزاح قديف املستوی اإليقاعي ف -

 استغالل نسب ثيح منأمّا  ،مَف اعِيلُن ةصور يف ظهرت اليتوافر )مُف اعَل تُن( ال لبحر

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%82%D8%B5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%82%D8%B5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%83%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%83%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
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 بالقوة تتصف اليت اجملهورة األصوات غلبتفقد  الشعري، النص يف فهايوتوظ األصوات،

 اجلهر يف الشاعر برغبة وحيي ما وذلك حيوالتصر اجلهر مقام يف الشاعر أن ذلك والشدّة،

إنّ التضمني والتدوير من أهمّ التغريات  .املتلقي إىل صوته إيصالو، نسيته الفلسطينيةجب

وساعد علی وحدة املوضوع ووحدة اليت طرأت علی الوزن مما أدّی إلی الوقفات الشعرية 

  اجلو النفسي.

لقد استطاع زيّاد أن خيلق مالئمة بني اجلمل الفعلية واالمسية يف املستوی النحوي؛  -

روح الغضب والتمرّد استخدم  النّص إلینظراً إلی املوقف الذي يتحدّث عنه فإذا احتاج 

اهلدف الرئيس من استخدام هذه و والتحول التجددو احلركة تفيد األفعال املضارعة اليت

أمّا إذا أراد الشاعر األفعال ليس إال إثارة انفعاالت قارئه وشحذ وجدانه بالثّوران والغضب.  

اجلمل االمسية اليت  و استخدم فهعن ثقافات الفلسطينني وعن تقاليدهم وآداهبم التحدّث 

  . تدلّ علی الثبات وعدم التغيّر

تبيّن لنا أنّ التقنّيات املستخدمة فيها مثل املفارقة والتنافر يف املستوی الداليل،  -

ثر كاللوين وتراسل احلواس واالنزياح اإلسنادي املتمثل يف التشخيص جعلت هذه القصيدة أ

 شعره إكساب إىل مما أدّى استخدام مثل هذه االنزياحاتشعرية وذات تأثري قوي يف املتلقّي 
هلا يف داخل القصيدة إحياءات  يف القصيدة كلمات ذات خصوصية تظهر . ايائحيإ بعدا

فكل مفردة توحي مبعنی أو أكثر يف ذهن الباحث. لذلك انتقی مبا يتناسب  ودالالت متميزة

اآلخر يرمز و الوَّمَة وبك دَيدل بعضها علی ثقافته األصيلة وآداب الفلسينيني من واملقام مما 

ريح يشري هذه البعض إلی النضال واهلجوم القوي مثل و زيتونمثل  للحياه واملقاومه املستمره

 .  حطّنيريات السارّة واحلزينة مثل كر القارئ بذكّما بعضها آخر يذك تشرين
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