
 
 

          
 

 

تومالداليل يف شعر أمین الع   نزایحاال  
منوذًجا «ُخذين إلی املسجد األقصی»دیوان   

 
 عباس یداللهی فارساين*

  رانیإ ،أهواز مچران ديشه جامعة، وآداهبا العربية اللغة قسم يف مساعد أستاذ
 194-173صفحة: 

 ه.ش27/02/1397 القبول: اتریخ ه.ش،21/01/1397اإلستالم: اتریخ 

 امللخص
املعياریة عرب اإلنتاجات األدبية الظواهر األلسنية احلدیثة اليت حتاول کسر الراتبة وهدم اللغة من  نزایحاالتعّد ظاهرة 

،ومن مّث یعترب ضرابا من احنراف الکالم عن نسقه املعهود الذي یتبلور ابلنص األديب وطرائق توظيف اللغة وهتتمّ 
ن الداّل دالالت خمتلفة خترتق القانون حيث کالم وصياغته اليت ختضع ملبدأ االختيار الذي خیلق مال بترکي ضمن

ليس االنزایح أداة للتواصل فقط، بل یرمی  ،كللداللة األولی إمکانية تعدد املدلوالت. بناء علی ذل یشّکل
 ليدخله يف دائرة اإلبداع واجلدة. إضفاء اجلمالية ومتطيط الداللة علی املنجز الشعريإلی الشاعر عرب توظيفه 

 ، بوصفه«تومأمین الع  » يف شعر الشاعر األردين احلدیث الداليل، أمناطه ومناذجه نزایحاالیتناول البحث دراسة 
عمد الشاعر إلی توظيف هذه التقنية لتجاوز اللغة املعياریة اليت  حتالل الصهيوين.واحداا من شعراء املقاومة ضد اال

مّت إعداد هذا البحث وفق املنهج  .صدره اختلجتة اليت بری عن املشاعر واألحاسيس الدفينتعجز عن التع
لی الشاعر عمد إ أخریاا خلص البحث إلی أنّ  .األرديناألسلويب لتمثيل مناذج هذه الظاهرة يف شعر الشاعر 

توظيف هذه التقنية عرب خارطة النص الشعري لتصویر املعاانة الروحية والتجربة الشعریة والشعوریة اليت یعيشها، 
ثورة علی من جانب، والوالتخلص من سلطة اللغة  کثيف الداللةت ر املعنی،لتطوی جعةانأداة  نزایحااله یتخذ فنرا

 .ليجعل نصه الشعري لغة خاّصة ختتلف عن اللغة املألوفة آخر بالقائم من جان اللغة املعياریة والنظام السياسي
  التشبيه والکنایة.و  ستعارةاالو  نزایح الداليل لدی الشاعر، اجملازاالمن أهّم متظهرات 

 

، أمین العتوم.نزایحاالالقضية الفلسطينية، سلطة اللغة، اللغة املعياریة،  یة:لدلیلالکلمات ا  
                                                           

  yadollahi.a@scu.ac.ir الکاتب املسؤول: .*
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 املقدمة. 1
یشتمل الشعر العريب احلدیث يف طياته علی جم غفری من اإلنتاجات األدبية اليت تفصح عن 

السياسية وغریها و  قتصاداالو جتماع احمليطة هبم، کااللقضاای الفکریة مواقف الشعراء وآرائهم حول ا
فمن هذا  وحصرت ابهلم. مفکرهت تحاولوا التحریر من القيود واألوزان العروضية اليت قّيدإذ 

حرر فيها من قيود املنطلق، أخذ الشاعر احلدیث یبحث عن إطار منوذجي حداثي جدید یت
مثّ  الذي تتميز قصائده ابإلحیاء والرمز والغموض.القافية والوزن حيث وجد ضالته يف الشعر احلّر 

واالحنراف عن النمط املعياري اخلروج عن النسيج اللغوي املعتاد  عرب خارطة النّص الشعريحاول 
 يف اللغة.

من  نزایحاالابجملتمع اإلنساين يف الشعر العريب احلدیث جند أّن  إذا أتملنا يف الظروف احمليطة
أکثر الظواهر األسلوبية حضوراا يف الشعر احلدیث حيث حاول الشعراء من خالله التعبری عن 

من هنا کان لالنزایح حضور ابرز وهاّم حریر من القوالب القدمیة للغة، و التاهلدم ورفض القدمی و 
. غة املعياریةلدی الشاعر احلدیث ابعتباره من أبرز الوسائل وأدوات اللغة التعبرییة لتجسيد هدم الل

يف هذا اجملال رائداا محل علی عاتقه هدم اللغة وإعادة البناء فيها مصرّاا علی  «أدونيس»یعّد و 
 التحرر من القوالب اللغویة القدمیة.

اليت اسرتعت انتباه الدارسنی  اللسانيةستوایته املخلتفة من املفاهيم مب نزایحاالمصطلح  یعترب
والنقاد وأاثرت اهتمامهم يف هذا اجملال، ومن مّث تباینت وتضاربت مواقفهم ووجهات نظرهم حول 

هلذا املصطلح. انطالقاا  لی تعریف دقيق وشفافقفوا حتی اآلن عم مل یواغری أنّ  هذا املصطلح.
إلی داللة املصطلح نفسه واشتماله  مرّد هذا اخلالف يف معظم األحيانمن هذا املوقف، یعود 

علی احلقول الداللية املتعددة وحضوره الفّعال بنی املذاهب النقدیة املختلفة. مما یلفت النظر يف 
هو األساس الذي بنی عليه املفاهيم الشعریة حيث  نزایحاالومستوایته املتضاربة أّن  نزایحاالجمال 

 یقيم صالت وطيدة بلغة الشعر.
یتمحور حول التباعد وکسر  اإلنزایحراسات والقواميس اللغویة إلی أّن مصطلح ذهب جّل الد

ضيها ظاهر ألولية اليت یقتاملعياریة يف اللغة واخلروج عن املألوف يف األداء اللغوي وخرق الداللة ا
 تجعلفالبعد الفين واجلمايل الکالم إنتاجاا للداللة اليت تضفي علی خارطة النّص الشعري منطاا من 

یتبنی لنا من  سانية والبالغية والسيميائية.قول اللالنّص قادرة علی خلق الصالت املتبادلة مع احل
املختلفة  مبستوایته نزایحااللغة بؤرة رئيسة لتبلور ية أّن النزایحاالالنصوص خالل إمعان النظر يف 
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خیلق أرضية مؤاتية  نزایحاالفالذي ال ریب فيه أّن  اإلیقاعي والصويت.و الرتکييب و  من الداليل
اللغة تستنفذ طاقة هذه التعبری عنها، ألّن عن لتحقيق السمات الشعریة اليت تعجز اللغة املعياریة 

یتحقق القول الشعري إال من یعيد صياغتها من جدید وال  نزایحاالف الشاعر الذهنية واإلبداعية،
 والدیناميکية.وبه خترج اللغة عن الرکود والتکّلس وتتمتع ابحليویة  خالله،
الداليل ابعتباره رکيزة من  اإلنزایحالبحث علی املنهج األسلويب من أجل متثيل ظاهرة  اعتمد

الرکائز األساسية اليت تنبين عليها الدراسات األسلوبية يف حتدید األسلوب الشعري ومتييز مساته 
وف واالجتاه حنو ي للمألوقياس کل أسلوب شعري متميز حيث یصری قادراا علی التجاوز اللغو 

ية يف حتليل النصوص والدور نزایحاالیرکز البحث علی کيفية توظيف التقنية األسلوبية  اإلبداع.
هد أرضية مناسبة ق اللغوي لدی الشاعر احلداثي الذي میاخللالذي یؤدیه يف اإلابنة عن مکامن 

 مق اللغوي لدالالت األلفاظ.للغوص يف الع
مل یتناول الدارسون والباحثون دراسة شعر أمین العتوم کما ینبغي حيث یتصف نتاجه الشعري 

نشرها حول شعر أمین العتوم ما یلي: متّ  من أهم الدراسات اليت والتميز.ابإلبداع   
)خذين إلی املسجد األقصی، ای قبل أمتنا، صورة األقصی يف شعر د. أمین العتوم من خالل قصائده  .1

ن نبوءات العتبات النصية يف دیوا .2 .منوذجاا  )خذين إلی املسجد األقصی( دیوانه .األقصی( ملحمة
يف الشعر العريب  نزایحاالیوجد بعض الدراسات والبحوث اليت تعاجل قضية  اجلائعنی ألمین العتوم.

:شورةن، فالیتسع اجملال للتطرق إلی کاّفة البحوث املبصورة عابرة ویشار إلی بعضها، احلدیث  
أثر . 4يف شعر حممود درویش. رحاب لفتة محود الدهلکي.  هرهالداليل ومظا نزایحاال. 3
 يف تشکيل قصيدة التفعيلة عند أمحد مطر. مقاربة أسلوبية يف قصيدة أان إرهايب. نزایحاال

الداليل،أمناطه، ووظائفه الداللية  نزایحاالظاهرة  یتکمن أمهية البحث يف تسليط األضواء عل
الذین ، ابعتباره واحداا من الشعراء املعاصرین ج األديب للشاعر األردين احلدیث أمین العتومعرب النتا 

 مع الکيان الصهيوين.  مریراانضاالا ا مع القضية الفلسطينية و خاّلقا بلوروا تفاعالا 
خالل هذا البحث ما یلي: تبلورتمن أهم الفرضيات اليت   

أداة طيعة للتعبری عما أملّ  هذه التقنية اللسانيةل هذا البحث أّن الشاعر اختذ ض خالمن املفرت  .1
تعجز عن اإلابنة عن  ابجملتمع اإلنساين من أحداث ووقائع مؤملة، فضالا عن ذلك، فاللغة املعياریة 

حاول الشاعر عرب توظيف هذه  .2 .امر الشاعر من هواجس وعواطف وأحاسيس دفينةخیکل ما 
التقنية کسر الراتبة ضمن خارطة النص الشعري وهدم اللغة املعياریة وجتاوز سلطة اللغة من 
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أراد الشاعر من  .3 جانب، ومن جانب آخر أراد التمرد والثورة علی النظام السياسي القائم.
الداليل أن یسهم يف تقدمی القصيدة العربية احلدیثة رؤیة وشکالا وخلق منط من  نزایحاالخالل 

 أمناط التنوع الداليل الکبری ضمن القصيدة املعاصرة.
تساؤالت لعّل أمّهها ما یلي:یتمحور هذا البحث حول مجلة من   

مبثابة أداة طيعة ومطواع للتعبری عن القضاای  نزایحاالکيف میکن لنا أن نقول إّن الشاعر اختذ   .1
 اإلنسانية يف اجملتمع اإلسالمي والعربی؟

 ضمن خارطة النص الشعري؟ نزایحاالما األغراض اليت رمی إليها الشاعر عرب توظيف  .2
کيف نستطيع أن نقول إّن الشاعر حاول عرب توظيف هذه التقنية خلق منط من التطور   .3

القصيدة العربية احلدیثة؟ وکم سامهت هذه العملية يف توصيل الرسالة إلی والتجدید يف بنية 
 املتلّقي؟

 

 نبذة عن الشاعر . 2
أمین علي حسنی العتوم من الشعراء الکبار يف األدب األردين احلدیث والذي ولد  د. یعترب الشاعر

حصل الشاعر علی شهادة الدکتوراه من اجلامعة األردنية  األردن. -م مبنطقة جرش 1972سنة 
حيث صار  الشاعر يف جمال اهلندسة املدنية کما عمل  م يف فرع اللغة العربية وآداهبا.2007سنة 

الصمود له إنتاجات أدبية قيمة میّت معظمها بصلة وثيقة إلی فکرة  عضواا هبيئة األدابء املهندسنی.
وجمازر  فلسطنی احملتّلة من نکبات وثوراتدان اإلسالمية خاصة لابلب واملقاومة وجتسيد ما حلّ 

، وجيب على كل مثقف األدب املقاومة   رسالة  »عن مهّمة األدب:  «أمین العتوم»یقول . بشعة
عريب أن حیملها ویتبناها. فاملثقفون العرب مطالبون أبن تكون قصائدهم وكتاابهتم موجهة ضد 

 ،2008 املرکز الفلسطيين لإلعالم،موقع ) «ع املقاومة ومع رسالة املقاومةاالحتالل وضد التطبيع، وم
 .(فلسطنی

، بوارق الفجر، البيارق، خذين إلی املسجد األقصیدواوینه الشعریة فضالا عن دیوان من أهّم 
 . حبيبيت قليب عليكالزانبق، املشارق، القمر املسافر، 

 

 من منظور اللغة واملصطلح نزایحاال. 3
کبریاا  ضمن الدراسات البالغية   وضوعات اليت أاثرت جدالا وخالفاا من امل نزایحاالیعّد مصطلح 

الذي خلفه ضمن خارطة النص الشعري حيث واللسانية والنقدیة وذلك ینجم عن الدور واألثر 
 انل رواجاا  کثریاا من قبل النقاد والدارسنی وأاثر انتباههم.
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لنزوح الذي یدّل علی معنيي البعد والنفاذ. ذهب ابن منظور من مادة ا هذه املفردة تاشتقّ 
وذهب  (1097: 1414 )ابن منظور، ذهب وتباعد :إلی أّن الفعل ن زح  نزوحاا إذا بعد، انزاح

جاء يف أساس البالغة  .(857 :أزهري، د.ت)صاحب هتذیب اللغة إلی أّن الزَّیح ذهاب الشيء 
نزح نزوحاا وانتزح وقد  انزحٌ  وبئٌر ن زوح ون  ز ح: قليلة املاء .وبلدٌ  للزخمشري أنّه نزح، ونزحت البئر  

 (.261 :2010زخمشري، ) د  ع  انتزاحاا: ب   
 سوسریامة لألسلوبية حيث یعزي إلی ديأما من منظور املصطلح فيشکل أحد التصورات اهل

ات الفردیة اليت یضعها مستعملو اللغة، نزایحااليف متييزه بنی اللغة والکالم، ابعتبار الکالم جمموع 
عرّفه (. 205 :2008)وغليسي، نزایحاا االلغة األدبية اليت حتدد بوصفها مّث تطور املفهوم يف کنف 

احنراف الکالم عن نسقه املألوف، وهو حدث لغوي یظهر يف تشکيل الکالم »علی أنّه 
هو األسلوب  نزایحاالکن اعتبار وصياغته، ومیکن بواسطته التعرف إلی طبيعة األسلوب، بل می

مسة أسلوبية متّيز  نزایحاالمن خالل هذا التعریف أّن  یتبنی .(175 :د.ت )السد،« األديب ذاته
ضع هلا کافّة مستوایت التعبری غة تتمتع إبطار معياري حمدد حيث ختشاعراا عن شاعر آخر، فالل

أسلوب جدید یفتح أمام بکسر الراتبة ضمن املختلفة اليت یقوم الشاعر أو الکاتب من خالهلا 
ومن هنا میيل بعض علماء األسلوب » رحبة ليحدث يف نفسيته أثراا فنياااملتلقي أو القارئ آفاقاا 

 (.184 :2007)أبوالعدوس، « حيلة مقصودة جلذب انتباه القارئ نزایحاالإلی اعتبار 
ف روج عن األصل واملعيار عرب توظيعلی اخل النزایح أنّه یدلّ من الواضح خالل هذه التعاریف ل

 احلذف والفصل و...یة، التقدمی والتأخری،، الکناستعارةاالالتقنيات املختلفة کالتشبيه، 
 

 عند الباحثنی العرب والغربینی نزایحاالمصطلح . 4
من املوضوعات اليت حتظی ابهتمام ابلغ عند املفکرین العرب  نزایحاالاتفق النقاد علی أّن قضية 

والغربينی حيث انقشوها وسربوا غورها. إذا أتملنا يف جذور الرتاث النقدي العريب جند أّن النقاد 
االحنراف، العرب مل یکونوا غرابء ابلنسبة إلی هذا املصطلح، بل عرفوه ضمن املسميات املختلفة ک

میکننا القول إّن هذه الظاهرة تبلورت من خالل الصالت الوطيدة بنی .العدول، التجاوز، و..
تبينا مسلمات الباحثنی واملنظرین وجدانها تقرر أّن األسلوبية »علمي البالغة واللسانيات، فإذا 

 من البدیهي أن یظهر هذا املعنی املعريف (.44 :2006)املسدي، « وليدة البالغة ووریثها الشرعي
املستحدث من بطن املعنی السابق ليکون امتداداا له، ألّن مالحظاهتم لقضية االستخدام اللغوي 

 (. 43 :2003)راببعة، وتعامل الشاعر مع عناصر اللغة دفعهم إلی الوقوف والتأمل والتفسری 
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أو  لعّل أبرز الظاهرة األسلوبية اليت انلت انتباه النقد األلسين احلدیث هي ظاهرة االحنراف
هرة يف الرتاث األسلویية، فمن النقاد من ذهب إلی أّن أول من حتدث عن هذه الظا نزایحاال

واالهتمام بقراءة الرواایت الفرنسية احلدیثة اليت متيزت  معرب اإلملا (Spitzer) الغريب ليوسبيتزر
القرن التاسع ظهر هذا املصطلح يف أواخر  (.39 :2011 )بودوخة،اببتعادها عن االستخدام العام 

لقد مّيز أرسطو  عشر غری أّن جذوره ضربت يف القدم حيث تعود إلی أرسطو ومن جاء بعده.
 بنی اللغة العادیة املألوفة وغری املألوفة معتقداا أبّن هنا بوانا شاسعاا بنی لغة الشعر ولغة التخاطب.

من رواد النقاد الغربينی الذي أفاض الکالم يف جمال الدراسات الشعریة  کوهنجان یعدّ رمبا 
رومان هذا املصطلح اللساين حيث تناول  قد تطرق الشکالنيون الروس إلی دراسةوالبالغية.
 (.55)املصدر نفسه، « االنتظار اخلائب أو خيبة االنتظار»وعرّفه أبنّه  نزایحاالموضوع  جاکبسون

 

 نزایحاالمستوایت . 5
ی سبيل املثال مل تکن مبعناه الواسع، فعل نزایحاالیعود جّل حماور البالغة العربية إلی قضية 

، إذ تبلورت علی غری معناها األصلي نزایحاالإال صورة من صور أو الکنایة  التشبية أو ستعارةاال
 ضمن خارطة النّص.

من إمکانيات  نزایحاالحقيقة اللذة احلاصلة من جرّاء التعبری ابلصورة تکمن فيما یتيحه  إنّ 
احلواجز النمطية، ومن هنا حتسن املقارنة اليت تفصح عن أمهية الصورة يف النص األديب عموماا وما 

 األدیب عندما املألوف، ویسعف بذلك تتضمنه من قيم حتيل علی آلية اخليال الذي یغفل حواجز
حدود العقالنية اليت تزعم أنا تربز من یوّد أن یعرب إلی ما وراء املسلمات اللغویة النمطية ویتجاوز 

  (. 159 :1979)عيد، التشبيه والکنایة و   ستعارةاالخالل حتليل ساذج ومبّسط ملکوانت 
 هويف النقد األلسين احلدیث، إاّل أّن ما یهّمنا  نزایحاالمناذج خمتلفة من  ةبناء علی ذلك، ثّ 

مما جيدر ابلذکر أّن بعض النقاد  اإلیقاعي. نزایحاالو  الرتکييب نزایحاالو الداليل  نزایحاالثالثة: 
 ، لکّن املشهور منها هذه األنواع الثالثة.نوعاامخسة عشر  حتی عّدوه نزایحاالحتدثوا عن أقسام 

 

 الداليل يف دیوان خذين إلی املسجد األقصی نزایحاالأمناط . 6
قبل معاجلة املستوایت املختلفة لالنزایح الداليل يف هذه املدونة الشعریة جيب أن نتناول دراسة 

 .نزایحاالوفق علم السيمياء ملا وجد فيه من متظهرات للدیوان  العنوان الذي اختاره الشاعر
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 عند أمین العتومدراسة العنوان واسرتاتیجیة العنونة . 1-6
بکونه نظاماا سيميائياا »ال ریب أّن علم السيمياء اهتّم اهتماماا ابلغاا ابلعنوان يف اإلنتاجات األدبية 

 ،(231، املصدر نفسه)« الرامزة  شفرتهذا أبعاد داللية وأخری رمزیة بتتبع دالالته، وحماولة فكّ 
ختيار ال الشاعرنتاجات الفکریة. کل هذا دفع العنوان من األسس األدبية اليت تنبين عليها اإلف

لسرب أغوار  الفکري وحافزاا  منتباه املتلقي وجيذبه ليکون العنوان مصدراا إلهلامهاالعنوان الذي یثری 
التأسيس اخلطايب للنصوص  هذا األمر مما جعل علم السيمياء یهتّم ابلعنوان ملعاجلة العمل األديب.

حمورایا يف لفت انتباه القارئ ویتبلور عرب النتاجات األدبية  العنوان دوراا ابرزاا  یؤّديحيث  األدبية
 ض إبداعي ليضفي ظالله علی النّص.کمحرّ 
أّن هذه املدونة و افد الفکریة يف اإلنتاجات األدبية و أهم الر من مبا أّن البنية الرتکيبة للنص تعّد و 

فإّن هلا خصائها الرتکيبية اخلاصة هبا واليت تتفاعل داخلها »اليت نتطرق إلی دراستها مدونة شعریة 
وعلينا أن ننتبه هلذه اخلصائص يف داخل القصيدة، وال یکون البحث عن شخصية اجلملة يف 

 بناء علی هذا،(. 61 :2005)عبداللطيف، « القصيدة إالّ وسيلة حملاولة فهمها علی املستوی الرتکييب
 میکننا تصنيف العنوان علی النمط التايل:

 النمط الرتکييب العنوان
 شبه اجلملة به+املفعول فعل األمر+ خ ذين إلی املسجد األقصی

)ف ل( إذا کان الفعل صحيحاا ساملاا فبنی فعل األمر علی وزن )إفعل(، أّما صيغة فعل األمر 
وعند صياغة فعل )أخذ( ماضي الفعل )خ ذ(. ملهموز وقد مثّلها العنوان فهي من صيغ فعل األمر ا

مقابالا ذ( )خ  یصری الفعل ، و )فل(رف املقابل هلا يف الوزن األمر تسقط اهلمزة فيحذف معها احل
إحیاء أبّن هذا املتلقي الذي مّت جتسيده يف الضمری املسترت )خ ذ( . یوجد يف هذا الفعل )ف ل(للوزن 

متتع  فضالا عن ذلك،سيطاوع املتکلم وأیتيه يف الزمن احلاضر أو املستقبل وفقاا لفعل األمر. ( )أنت  
قد أخذ التناص التناص القرآين إثراء للعنوان، و  الشاعر عرب عملية العنونة للمدونة الشعریة من تقنية

ابملخزون ه األوفر يف تشکيل داللته وأبعاده اجلمالية ویکتسب داللته من خالل عالقته حظّ 
 .القرآين

الفعل تشری إلی  الشيء زمن التکلم، فإّن داللة هذاإذا کان فعل األمر مما یدّل علی طلب 
يف مل یکن الفاعل .ضرابا من داللة الطلبففي هذا العنوان جيد املتلقي  ،)خ ذ(الطلب حتت العنوان 

جيد نفسه )خ ذين( عنوان لکل قارئ ل  كیضّم العنوان کل خماطب، ولذلهذه البنية الرتکيبية حمدداا و 
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لی املسجد األقصی الذي هو مهبط قلبه عمد إليه الشاعر وهو اإلتيان به إابألمر الذي  ياا معن
إذا غاب الفاعل عن معظم هذه العناوین الرتکيبية، فإّن حضور املفعول به طغی  وقبلته األولی.

 للمفعول به. عليها وکأّن الشاعر مل یصغ هذه العناوین إالّ طلباا 
، وفکر مسبق یتيح لنا التأمل يف هذا العنوان أّن اختيار العنوان مل یکن اعتباطياا دون أي تروّ  

ن الدیوان وفق اعتبارات إسالمية بل نری الشاعر جيهد نفسه ليختار العنوان الذي یالئم مضمو 
العنوان  شاعر نفسه.إالّ الملتلقي خطوة خطوة حيث لن یکون القارئ ابالعنوان  يسری فنفسية، فنية 

خدمها الشاعر جللب اهتمام القارئ. وهذا مینح املخاطب القدرة هي الوسيلة الناجعة اليت یست
املسجد »هنا ليست مفردة  من يل للفکرة اليت رمی إليها الشاعر.لی حتدید اجملال الدالع

 لوطن املسلوب.احلّب لسوی قناع استعاري یعرّب يف کينونته عن االنتماء و « األقصی
د خصوصاا الداليل منه نظرایا وإجرائياا، قدمیاا وحدیثاا، متهّ  نزایحاالإثبات وجود  بعد ما متّ 

 ستعارةاالنبدأ ابجملاز، مث لداليل ضمن هذه املدونة الشعریة و ا نزایحاالالسبيل لنا أن نعاجل أمناط 
 التشبيه وأخریاا الکنایة.ف
 

 اجملاز . 2-6
الداليل ضمن هذه املدونة  نزایحاالمن ضروب ضرابا  -اجملاز املرسل واللغوي -یعّد اجملاز بنوعيه 

يف »اجملاز أبنّه  قبل البالغينی واللسانينی. یعرف أدونيسحيث انل اهتماماا کبریاا من  الشعریة
البالغيون  وعرفه (.75 :1989)أدونيس، « جوهره حرکة نفي للموجود الراهن حبثاا عن موجود آخر

الکلمة املستعملة يف غری ما تدّل عليه بنفسها داللة ظاهرة استعماالا يف الغری ابلنسبة إلی »أبنّه 
 :1987)سکاکي، « النوع إرادة ما تدل عليه بنفسها يف ذلك نوع حقيقتها مع قرینة مانعة عن

 ها حيث یقول:تظهر قوة الشاعر عرب التمّرد علی سلطان اللغة والعدول عن معياریت(. 360
 

 أن یصبح الّذئُب يف القطعاِن راعیها   عاثت بنا یُد أمریکا، ومن عجب

 (19: 2014 )العتوم،                  
 التماثیل اليت تصنعها

 

 کفُّ أمریکا علیها سُتدمَّر 

 (72 نفسه،املصدر )                    
 سأظّل أدفُع عن محاه أبحريف

 

 النریانوأصوغ شعري من لظی  

 (59 نفسه،املصدر )                    
 أطفالنا بصواریخ العدی ُسحقوا

 

 علی یدي حاقٍد ابلقتِل منتقمِ  

 (8 نفسه،املصدر )                      
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 خّبأُت ُحّبِك يف الضلوع فلو بدا

 

 ل ُذِهلِت مما قد ُُتنُّ األضلعُ  

 (55 نفسه،املصدر )                    
 تُراان؟ رقمًا يف ُلعبةٍ ما 

 

 یُد أمریکا هبا تلهو وتسخرُ  

 

 (73نفسه، املصدر )                    
افد و حاول الشاعر عرب هذه األسطر الشعریة إذابة الفواصل واهلوة بنی العناصر األدبية والر 

فنراه یعمد  الفکریة اليت تضافره علی نقل املعنی املراد ليجعل النّص الشعري ککيان واحد منسجم،
إلی خرق املألوف يف اللغة املعياریة ليسوق القارئ حنو جتاوز البنية السطحية إلی البنية العميقة 

 للنص الشعري.
من خالل هذه الصور املبثوثة يف خطابه الشعري، ومتثلت حنکته يف  تبلورت شعریة أمین العتوم

ب جند هذا اخلطا البيانية وهي اجملاز. نيةشاعر للمتلقي حيث توّسل هنا ابلتقمتریر األحاسيس وامل
ولکن املواقف النفسية والروحية وما کابده  الشعري خمالفاا ملا عهدانه يف احلقيقة واملعایشة املألوفة.

يف احلياة من العدو الکاشح والوضع املأساوي الذي انتاب اجملتمع اإلنساين الذي یعانيه الشاعر 
  يب الغریب.األسلو  نزایحاالجعله یلجأ إلی هذا 

أعالها إلی توظيف بعض املفردات اليت تعّد لوانا  ةعمد الشاعر خالل األسطر الشعریة املذکور 
کل هذه املفردات   أمریکا(.و  أضلعو  أطفالو  أحرفو  کفّ و  )یدعهود، منها من ألوان اخلروج عن امل

یکشف الشاعر عن اجملاز حيث  ألوان الداللية يف خارطة النص الشعري تدّل علی لون من
کلميت ف من ميزات شعره. بذلك ميزة نزایحاالاستعمال غری مألوف يف التعامل مع اللغة وصار 

ج ، وأیضا تبلور هذا اخلرو )اجلنود األمریکينی( الکلّ  دأراد هبما اجلسم، لکنه ذکر اجلزء وأرا )ید وکّف(
)الشعر/ الشعب الفلسطيين  الکلّ حيث ذکر اجلزء وأراد به ( )أحرف وأطفالعن املألوف يف کلميت 

ال جزء من مجهور الشعب واألطف و الکالم املنطوقّن احلرف جزء من اللغة الشعریة أ، ألاملقهور(
حيث ذکر اجلزء وأرید به الکل، فاألضلع جزء من اجلسم،  )أضلع(أیضاا لفظة ردت و  .الفلسطيين

 الذین مل أیلوا أي األمریکينیالساسة اّل أي احل احملّل وأراد بهحيث أشار إلی )أمریکا( وأخریاا لفظة 
علی معنی  -أعين أمریکا-تدّل هذه اللفظة ، و سة ضّد الشعب الفلسطيين املقهوريمؤامرة ودس

لدی الشاعر معادالا موضوعياا  نزایحاالانطالقاا من هذا املوقف، صار  .الغطرسة والقوة والسيطرة
لغته من هيمنة  تجند الشاعر انفلت للتعبری عما خامره من هواجس ودفائن وانفعاالت نفسية.

 الوظيفية وتتحرر من سلطة اللغة املعياریة وتنزع حنو اإلبداع واحليویة.
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عان داللية تنزاح هذه املفردات النصية عن استعماهلا املألوف يف اللغة العادیة تعبریاا عن م
نالحظ يف البيت األخری أّن الشاعر  أکثر عمقاا وأتثریاا. مدلوالت جدیدة تشتمل يف طياهتا علی

حیاول إخراج املتلقي من غفوته وهلوه وعبثه لکي الیستطيع العدو األلّد العبث به والسيطرة عليه 
 تکن موجودة بنی یعمد إلی خلق عالقات مل»حيث جعله یفّکر أکثر يف واقعه املؤمل، فمن مّث 

)الطریسي، « الکلمات، أي حتطيم املنطق الداليل املکرس لداللة قارة قصد توليد دالالت جدیدة
2004: 57.)  

یتمثل لنا عرب التأمل يف هذه األسطر الشعریة أّن الشاعر عمد إلی کسر النظام السائد يف 
الشاعر  أنّ  املقطوعة الشعریةمن الواضح خالل التعامل مع اللغة وانتهاك النمط التعبریي املألوف. 

جتسيد األبعاد الفنية اليت ختتفي وراء مثل هذه االستخدامات  نزایحاالأراد من توظيف تقنية 
 التعبرییة اليت تتجاوز حدود ما هو مألوف.

ال ریب أّن فکرة الصمود واملقاومة وترسيم ما حّل ابلشعب الفلسطيين املقاوم من جمازر بشعة 
شاعر مساق انتهاك لفز اليت ساقت ااوممارسات إجرامية وإجراءات شنيعة من أهّم الدافع واحلو 

سلوبية فقط، بل أصبح الداليل جمرد ظاهرة أ نزایحاالرة ومن مّث مل تکن ظاه النظام السائد للغة.
یتمثل لنا عرب األسطر الشعریة أّن هذا  تتضمن علی أبعاد داللية وإحیائيةضرابا من ضروب إبداعية 

اخلرق اللغوي ینجّر إلی تفجری الطاقات اللغویة وتوسيع الداللة وإنتاج األساليب اجلدیدة اليت مل 
جند الشاعر یستخدم هذا األسلوب اللساين من هذا املنطلق يف االستعمال اللغوي، ف مألوفةتکن 

 ثر أتثریاا يف نفسية املتلّقي.لتقدمی الرؤیة والتعبری عنها بطرق یکون أک
وسيعها من سامهت املفردات النصية يف األسطر الشعریة السابقة يف تکثيف الداللة وتعميقها وت

 اتإذا أمعنا النظر يف ثناای املقطوع الداليل وخروجها عن األسلوب املألوف. نزایحاالخالل 
الشعریة يف أدب املقاومة بصورة عامة وأدب فلسطنی بصورة خاصة جند أّن بعض املفردات النصية 

، «أمریکا»وانتهاك حقوق اإلنسان، منها لفظة  االعتداء علی احلقوقو  علی معنی اخليانة تدلّ 
ب نری الشاعر خیرق األسلوب املألوف للتعبری عن املصائب والویالت والفنت اليت انتابت الشعو 

یرمز الشاعر ههنا إلی  لتدّل علی هذا املعنی.« أمریکا»الفلسطيين وعانتهم، فاختار لفظة 
متّيز اللغة  نزایحاالاألحداث والنریان املشتعلة يف الوطن احملتّل، ومن هنا یتضح لنا أّن ظاهرة 

قد  یة.الشعریة وتضفي عليها منطاا من اخلصوصية والتوّهج وجتعلها لغة ختتلف عن اللغة العاد
املعنی اجلدید الذي مل  أن یستغّل هذه الطاقات واإلمکانيات اللغویة إلنتاج «أمین العتوم»استطاع 
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 مواقف روحية ونفسية حميطة الشعریة والشعوریة وما أمّل به منوذلك حسب التجربة  یکن شائعاا
لدی الشاعر وسيلة طيعة وجسراا قوایا إلقامة العالقات الوطيدة بينه وبنی  نزایحاالتعّد تقنية  به.

 الشعب الفلسطيين والقيام بعملية التنویر الذي محل علی عاتقه تلك املسئولية املثقلة من أجل فهم
و حتریر ینسی هدفه احلقيقي الذي یتمّثل يف کل نتاجه الشعري وهیغفل و هذا الواقع املؤمل دون أن 

 فلسطنی من خمالب األعداء وحتقيق طموحاهتا.
 

 ستعارةاال. 3-6
احلدیث عالقة التبادل أو  طار اللسايناإلالداليل يف  نزایحاالبوصفها إحدی صور  ستعارةاالتقيم 

التنافر بنی طريف التشبيه من جانب، کما جتسد املعنی املراد دون أي تصریح ابأللفاظ من جانب 
ه إليه نفر من النقاد بّ من انزایح، وهو ما تن ستعارةاالهي صلب ما يف »وهذه العالقة آخر، 

إمنا هي عالقة تفاعل  ستعارةاالخاصة "ریتشاردز" هذا الذي رأی أّن العالقة بنی طريف الغربينی 
 اتفق (.130: 2002)ویس، « استعارة عنی األساسي وإاّل فلن یکون هناكوتوتر الخیتفي خالهلا امل

 )عبداملطلب،« ابلرتکيز واإلحیاء وکثافة التعبری»متتاز ستعارةاالعاصرون علی أّن النقاد القدامی وامل
حیاول أمین  (.100)املصدر نفسه، « مجال الصورة واختزال التعبری»وإّنا تنبين علی  (99: 1997
ي أمامه الکوارث والنوائب اليت انتابت اجملتمع يخالل مدونته الشعریة أن یرفض کل ما حی العتوم

ویبتعد عن اللغة املعياریة اليت مل تقنعه يف هذا السبيل ومل متّثل  «لبنان»و «فلسطنی»اإلنساين يف 
ألّن اللغة املعياریة تعجز عن تصویر املعاانة  ا یرید اإلابنة عنها أو العثور عليها،طموحاته عمّ 

بناء علی ذلك، ختيم الصور االستعاریة  الشعریة والشعوریة اليت یعيشها.النفسية والروحية واحلنکة 
یتوقع من  الشاعر األردين احلدیث الذي املوّجهة للمتلقي علی خارطة النص الشعري لدی

 الداليل سلطة علی نزایحاالا مینح شفرات النّص للوصول إلی احلقيقة وهذا م املخاطب أن یفكّ 
  هذا اجملال:من مناذج قوله يف  النّص.

 لبناُن ای وجه املآسي دامًیا

 

 ای غادًة أوصاهلا تتقّطع 

 

 وهللِا لو خشع  النَّدُي وأمسعوا

 

 ل عرفُت صوتِك بینها یتوّجعُ  

 

ّر الدموع وُأسبلت  ولو اّّمی ح 

 

 هذي العیوُن رأیُت عینیِك تدمعُ  

 (54: 2014، )العتوم             
 کم حقبٍة مّرت علیِك حروهُبا

 

 فحملِتها إذ إنَّ صربِك أوسعُ  

 (55نفسه، املصدر )               
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 والقدس تشکو يف القیوِد إسار ها

 

 وبقاء ها يف قبضة الطُّغیان 

 (63 نفسه،املصدر )               
 آه ای قدس، وللجروح فمُ 

 

 کلَّما اندیِته یبتسمُ  

 

 ضجَّ یشکو لیس من یسمعه

 

 أملُ؟فلمن تشکو إذًا ای  

 (130نفسه، املصدر )              
الداليل خالل هذه األسطر الشعریة حيث یعّد هذا العدول واالحنراف  نزایحاالتتجلی ظاهرة 

 عر يف توظيف هذه الظاهرة اللسانيةاللغوي الطارئ علی اللغة املعياریة کفاءة فائقة من قبل الشا
إلی تکثيف املعنی وإثراء الداللة وإغناء التحوالت اليت متنح النص الشعري مجالية وارتقاء ویؤدي 

يف نظرة الشاعر سوی تعبری صریح عن  «لبنان»و «القدس»ليست  اإلسنادیة يف النص الشعري.
أّن الشاعر وجد نفسه بنی التطلعات  هذا یعين الذکرایت احلزینة مما دفعه حنو احلننی إليهما،

ليدة واألایم تنی متتعتا يف الزمن املاضي ابحلضارة الراقية والتاملستقبلية وبنی حّبه هلاتنی البلدتنی الل
إّن املتأمل يف هذه املقطوعة الشعریة جيد أّنا تنطوي يف طياهتا علی مفردات نصية تدّل  املضيئة.

، فمن أجل ذلك نراه یرتك )املآسي، یتوّجع، تشکو، ضّج، دامياا( ، منهاعلی معاانة الشاعر الروحية
 «لبنان»نراه یصور  .ستعارةاالسلطة اللغة املعياریة وخیتار عملية تکثيف الداللة عرب توظيف 

تقي من قاموسه اللغوي ما لقي مصائب و نوائب شّتی فينيف هيئة اإلنسان الذي  «فلسطنی»و
الراتبة وجتاوز  املواصلة عرب کسرجتدید بعملية سجم مع معاانته اجلسدیة والروحية ویقوم نیناسب وی

 وتدمي أوصاهلاتتمزق کغادة مجيلة  «لبنان»استعار الشاعر يف النص الشعري اللغة املعياریة. 
لقدس الکالم استعار ل يف متابعة. ع وآالم أصابتهاا وجأوتشکو ویتوجع صوهتا إثر ما حّل هبا من 

إلنسان الذي أصابته ل ألمل ر. مث استعار اهيئة اإلنسان الذي یشکو احلصار والتکبيل وحرم التحری
 ف دمه فينادیه ختفيفاا ملا حّل ابلشاعر من موبقات ومصيبات ومآس.اجلروح ونز 

یدّل توظيف اجلروح يف املقطوعة علی وحدة الشعور العريب ووحدة املصری، ألّنا جروح 
شتات األمة العربية ومن هنا أصبحت رمزاا لالندماج والتکاتف، فلفظة اجلروح  معمشرتکة جت

الم لتشمل معنی أوسع وأعمق، إذ مشلت اهلموم واآل انزاحت عن املعنی املباشر وجتاوزت ذلك
الداليل لرتسيم  نزایحاالف تقنية استثمر الشاعر يف توظي .(105: 2005)شرتح، واملصائب املشرتکة 

األحداث احمليطة ابجملتمع الفلسطيين واللبناين وظروفهما املعاشة وحاول من خالل هذا االستخدام 
جيد ضرابا من  ل الشعریة للشاعر أمین العتوماملتتبع لألعما تصویر الواقع الراهن بکل معطياته.

یثری عالمة االستفهام لدی  التمازج بنی التعبری الصریح عن القضاای الوطنية واالجتماعية حيث
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املخاطب ملا آل أمر اجملتمع العريب إلی هذه الظروف التعسة واملأساویة، وبنی توظيف البنيات 
  األسلوبية واأللسنية اليت تنسجم مع رؤاه ومواقفه الفکریة. 

خالل األبيات الشعریة بصورة جتسيدیة حيث وّفق الشاعر يف أن ینّبه  ستعارةجتسدت اال
عرضاا فيه غری قليل من الغرابة  ستعارةاالالقات جدیدة بنی األشياء فيعرضها عن طریق إلی ع»

 (.143 2002:)ویس، « والغموض حيث یفطن املتلقي ملا کشف عنه املبدع وبنی عليه تصوره
من البدیهي عرب هذه األسطر الشعریة أّن الشاعر رمی إلی توظيف العالقات االستبدالية تعبریاا 

 نزایحاله، واستعان ابعواطف الداخلية اليت اعتصرت نفسمن اهلواجس واملشاعر وال عما خامره
وهذه حماولة قام هبا الشاعر من  والواقع اخلارجي املؤمل.صراع القائم بنی الذات الداخلية لتجسيد ال

الداليل إلخراج  نزایحاالمن مّث قام بتوظيف عملية  أجل تعویض الواقع اخلارجي بواقع داخلي.
ج معنی یقوم اا داللياا یشّد انتباه املتلّقي من أجل إنتا املفردات عن معناها املعجمي وإعطاءها طابع

من خالل األبيات  نالحظ علی تناسي التشبيه وحتقيق املبالغة. ینبينعلی اإلبداع والتخيل الذي 
االحنراف اللغوي الذي یشّکل  الشعریة أّن الشاعر یصف الصرب ابالتساع وهبذا أحدث نوعاا من

خترج عن املألوف حيث ال جند هلا أي تربیر إاّل ما ابلسعة الصرب ة جدیدة، فعالقة یرة استعار صو 
يف کيانه من وقائع ونکبات أثرت  «فلسطنی»و «لبنان»میثل انفعاالت الشاعر جتاه ما حدث يف 

ق من خالل العالقات حتقّ »االتساق االستعاري  یظهرهالذي  نزایحاال وبعثت أحاسيسه ومشاعره.
اإلسنادیة عرب إسناد األلفاظ إلی حقل غریب ليس حقلها، فالنص یستمّد بنيته العميقة من 

املکنية اليت میکن أن نطلق عليها املالمح من خالل اقرتان املسند إليه مبسند  ستعارةاالمعطيات 
ي الداليل نزایحاالجند منطاا من األسلوب من هنا  (.143  :2002)عياشي، « ليس من جنسه

 ضرابا من التوتر واالرتباك خالل خارطة النص الشعري. الذي خیلق
ث علی التعامل املرن مع اللغة عرب کسر ییتبنی لنا خالل هذا النص الشعري قدرة الشاعر احلد

ليضفي علی النص اللغة املعياریة والدالالت الوضعية املتعارف عليها، حيث جتاوز ذلك املألوف 
 آخر. قارئ إلی قارئاختالف الداللة وتنوعها من  مجالية خاصة وهذا هو الذي یتبلور عربه

 

 التشبیه. 4-6
 االيت میکن عربه األساليب التعبرییةیعترب التشبيه من أروع الصور البيانية يف البالغة العربية وهو من 

حماولة التقریب بنی عاملنی خمتلفنی أصالا وحکماا لکن »فالتشبيه  عند املبدع نزایحاالتبلور 
)بناين، « فاملتکلم يف التشبيه یسعی إلی إدراك احلقيقة من خالهلا متماثلنی يف وجه من الوجوه،
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تتجلی  کلما ابتعد التشبيه عما أراد املتلقي الوصول إليه ليعّده مألوفاا وعادایا،(. 308 :1986
يف الوصف ابلندرة » نزایحالبعبارة أخری تتجلی عالقة التشبيه اب لداليل فيه.ا نزایحاالظاهرة 

: 2002)ویس، « ...إذ إّن الندرة ههنا التکون إاّل ابإلتيان مبا مل یکن قبالا، أو مبا قّل وقوعه وندر
يف کون التشبيه لطيفاا ویدّل علی فطنة  نزایحاال، وکذلك مما یشّکل عالقة بنی التشبيه و (143

 نفسه(. املصدر)الشاعر وبراعته وإبداعه 
جيد أّن بنية التشبيه اليت  «أمین العتوم»للشاعر األردين إّن املتأمل يف هذه املدونة الشعریة 

شکلها الشاعر وأفاد منها يف حتقيق انزایحه شغلت مساحة واسعة يف شعره حيث تبلورت ضمن 
املقطوعات الشعریة أبشکال خمتلفة طّورت منط التشبيه املألوف واملعتاد. جند الشاعر يف معظم 

 ترد التشبيهات من مّث ملومن  ،األحيان أیيت بتشبيهاته يف قالب صورة تتسم ابلوعي والفطنة
يف عالقات التشبيه وهذا  نزایحاالیظهر أحياانا منط من والتقليد.  أو عرب احملاکاة عفوایا أو وعي اّل ال

 من مناذج قوله: مما یعطي النّص جدة وطرافة.
 واملسلمنی کأنَّ اجلوَّ زجمرة  

 

 واملاء  انر  وقد فاضت شواطیها 

 

 هذي الشعوب إذا أطلقت  عزم ها

 

 کانت أعاصری  قد هّبت سوافیها 

 

 لکّنها ُسجنت يف أرضها فغدت

 

 مثل  اللیوث إذا سیقت لرامیها 

 (15: 2014)العتوم،                 
 وکاخلیول إذا قّطعت  أرجلها

 

 وکالصقور إذا قّصت خوافیها 

 

 وکاملیاه إذا مل جیِر سلسُلها

 

 فکیف تسقي وطوُل اللبث یُبلیها 

 (16 نفسه،املصدر )                  
نار، معنا النظر يف هذه األبيات الشعریة جند عدة تشبيهات، منها تشبيه املاء ابلإذا أ

عت أرجلها، الصقور إذا قّصت خوافيها قطّ ليوث، اخليول اليت ال والشعوب املسلمة ابألعاصری،
ف هذه التشبيهات اإلفصاح عن واقع توظي ال ریب أّن الشاعر أراد من واملياه إذا مل جيِر سلسلها.

 احلال من تعاسة إليه ظروف البلدان العربية واإلسالمية تعريب وما آلالنسان اإلمؤمل یعيشه 
نری من خالل هذه األسطر  .من قتل وتشرید وهتجری وما قاسته الشعوب املسلمة املوقف وتدهور

اللغة  تصلمن مّث حتاليت تضفي علی النص قوة ومجاالا.  ات الدالليةنزایحاالالشعریة جمموعة من 
الشعریة علی ضرب من الصفة اإلشاریة حتت سطوة القهر واملعاانة، ويف خضم جتربة إنسانية 

فکل شيء یتحول مع ضراوة املعاانة والعذاب إلی عوامل یلّفها الغموض والتعقيد، فيظّل ما  ،عميقة
 (.  57 :2004)الطریسي، عنه بلغة مباشرة تکشف عنه لغة الشعر شيئاا الیعرب 
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أّن املعجم اللغوي والشعري للشاعر یتسم ابلثورة  الشعري یتبنی لنا من خالل هذا النص
أفئدة العدو وتلفح وجهه  علیوالرسالة اخلطابية، فألفاظه کانت هليباا متطایراا من النار اليت تطلع 

فالثورة هي املصدر األساس الذي استمد منه  ويف الوقت نفسه حتّرك نفوس الثوار واملناضلنی.
لتوصيل الرسالة اليت أخذها علی عاتقه جتاه الشعب  نزایحاال نراه یستخدم الشاعر النص الشعري.

فانزاح بلغته الشعریة عن طریق التشبيه وهذا یتجلي ضمن اإلبداع الفيّن وفطنته يف  املقهور.
االستخدام.کما حاول الشاعر من خالل هذه األسطر الشعریة أن یشری إلی أّن هذه املفردات 

الداليل  نزایحاالالنصية حتمل معان کثریة وإحیائية متّثل حالته اليت یعيشها، فرمی إلی توظيف 
يف التشبيه الستعراض مواقفه الفکریة وشّد انتباه املتلّقي ليثری يف کيانه تساؤالت عن املتمثل 

 القضية الواردة ضمن خارطة النّص الشعري.
عطی میکن التوصل إليه إال بعد إمعان النظر وإعمال الفکرة مما أ ا تشبيه املاء ابلنار فالأمّ 

املغایرة بنی التشابه بنی ل أن خیلق منطاا من ، فالشاعر دوماا حیاو النص الشعري قيمة فنية فریدة
واملکوانت الطبيعية التشبيه أن یقول إّن کل املظاهر أراد الشاعر من خالل هذا  به.ه واملشبهاملشب

ان تواجه العدّو احملتّل وختالفه، فکل علی الکرة األرضية من املاء والنار، واألعاصری واجلّو واحليو 
 بدایة االحتالل تعلم أّن هذه األرض املسلوبة ال تتعلق ابلعدو احملتلهذه املظاهر الطبيعية من 

ا، ف ادة األرض وثنی من أجل استع ة الثوار واملناضلنی أن حیاولوا ویبذلوا کل غال  علی کافّ أبدا
عادي واملألوف أّن الشاعر مل أیت ابلکالم يف اإلطار ال من الواضح .الوطن املغصوباملسلوبة و 

عت ح آخر متّثل يف تشبيه الشعوب املسلمة ابخليول اليت قطّ ای. هناك انز غة املعياریةوانزاح عن الل
عن  نزایحاالالتشبيه عرب هذا خرج  .ومل تسرِ  تأرجلها، والصقور اليت قّصت خوافيها واملياه إذا لبث

ابلتشبيه من  نزایحاالوظيفة أتکيد املعنی إلی وظيفة خلق املعنی املغایر، بناء علی ذلك انتقل 
 األسلوب املألوف يف حقله الداليل إلی حقل داليل مغایر. 

من أهم اخلصائص والسمات اليت تثنی  واإلغذاء يف السریالکل یعلم أّن اإلسراع واملبالغة 
اخليول من أجلها، وأیضاا التحليق يف السماء والسيطرة من مسات الصقر وجراین املاء وسرعته من 

الشاعر مل یعتقد هبذه السمات اليت جتذرت يف کيان  نّ  أيف ذات کل ماء، إالّ  السمات اليت تتبلور
اللبث واإلقامة ابملکان وعدم الدیناميکية  الصقور واملياه ویرید من هذه العناصر الطبيعيةو  خليولا

الشعریة تدّل علی االنتماء والذّب عن  بری اليت وردت يف حناای املقطوعةاکل هذه التعوالسکون.
بناء علی ذلك، قام  اهلویة اإلسالمية واالعرتاف حبق تقریر املصری واحلّب والوالء للوطن األّم.
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الداليل الذي میّثل جانباا من  نزایحاالعر خبروج واع  عن النمط واملعيار املأنوس ليجسد االش
 عن املواقف الشعوریة والشعریة اليتجوانب جماوزة التعبری کسراا حلجز اإللف والعادة بغية التعبری 

أّن هذا التشبيه یوقظ وعي املخاطب ویشّد انتباهه ویثری  یبدو جّرهبا يف احلياة عرب عملية اإلبداع.
غة التشبيه يف طرافته وب عد مرماه يف کونه ینتقل تکمن بال»من هنا ،و مشاعره وتفاعله مع النص

ما کان هذا االنتقال بعيد املنال قليل ابلسامع من شيء طریف یشاهبه أو صورة ابرعة متاثله، وکلّ 
 (. 299  :1999)العمري، « عجاب النفس فيهبال کان التشبيه أروع وأدعی إلی إاحلضور ابل

 

 کنایةال. 5-6
الرتاث البالغي أن یتکلم اإلنسان بشيء ویرید غریه، فالکنایة مشتّقة من السرت املراد ابلکنایة يف 

هبذا االسم ألّنا تسرت معنی وتظهر غریه  ومّسی والتغطية حيث یقال: کنيت الشيء إذا سرتته
إذا أتملنا يف جذور الرتاث العريب من أجل العثور علی صلة الکنایة  (. 366 :1914)العلوي، 

وبنی األسس األلسنية احلدیثة جند أّن هذه الصلة تبلورت ضمن  اوإقامة الصالت بينه نزایحالاب
التعریفات اليت جاء هبا البالغيون للکنایة، ومن أهّم هذه القرائن ذلك التعریف الذي ذکره 

إّن املتکلم یعدل عن التصریح ابملعنی املراد إثباته إلی ذکر ما »اجلرجاين عن الکنایة حيث یقول: 
فالتعبری » نزایحاالثّة صلة أخری بنی الکنایة و  (.154 :2002 )ویس،« لزم عن هذا املعنیی

)مورو، « ابلکنایة یعطي جماالا أرحب يف التعبری والتخلص مما ال یراد التصریح ألمر یقتضيه السياق
تفوق بناء علی ذلك، تعّد الکنایة من وسائل تطویر الداللة واالحنراف هبا حيث  (.142 :1995

من النقاد الغربينی الذي ذهب إلی أّن الکنایة  «کيسنجا »یعترب  اللغة  التأثرییة عملية  التوصيل.
میارس انزایحاا کنائياا عن احلبکة »الداليل حيث یعتقد أبّن الکاتب  نزایحاالتعّد ضرابا من ضروب 

یکشف  (.56: 1989)احلمداين، « إلی املناخ احمليط، ومن الشخصيات إلی اإلطار املکاين والزماين
من خالل ممارسة الکاتب أو الشاعر  نزایحاالهذا الناقد الغريب عن وجود صلة بنی الکنایة و 

ألسلوب الکنایة لإلفصاح عن املواقف الشعریة عرب عملية اإلبداع ليمهد أرضية مؤاتية للمتلقي 
عرب توظيف األسلوب الذي یساعده ا یدور يف ذهنه حيث میيل إلی إخفاء املعنی وسرته عمّ  إابنةا 

، وإاّل یعّد الکالم ضمن اللغة العادیة نزایحاالوهذا احملور الذي یتمحور حوله  علی ذلك
جند أّن نتاجه  «أمین العتوم» املقطوعات الشعریة لدی الشاعر إذا أتملنا يف والتوظيف املألوف.

غایرة بنی القول والفهم عرب وخلق امل األديب ینبين علی اکتشاف املعنی ومفاجأة املخاطب
  من مناذج قوله: .نزایحاالاألساليب التعبرییة اليت أّدت إلی حتقيق 
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 محلوا علی أکتافهم أرواح هم

 

 وعلی طریق املصطفی قد ساروا 

      (25: 2014 )العتوم،                
 لغریك أنت  ما کّشفُت ظهري

 

 فقد ُنسجت ثیاُبك من ثیايب 

    (28 نفسه،املصدر )                  

 ولکن قل له للسیِف إانّ 

 

 ُخلقنا، واملسّومِة العرابِ  

   (29 نفسه،املصدر )                  
 ابنت لکّل الناِس کلُّ خفّیةٍ 

 

 فِلم ن ُتدیر الوجه ای ُمقّنعُ  

 (51 نفسه،املصدر )                  
 لقدای أّمة املائيت  مالیینًا 

 

 شاهدِت ُقطعان الذائب ُتّمعوا 

 

 شارون أو شامری أو رابنی، أو

 

 ُأوملرت أو ...أو... والبقّیُة تتبعُ  

 (53 نفسه،املصدر )                  
تعرّب عن املعاين اللغویة الواضحة أو  من البدیهي عرب هذه األسطر الشعریة أّن األلفاظ ال

وهذا مما جيعلها  التعبری عنهاعن الغامضة فقط، بل تنّم عن دالالت واسعة تعجز اللغة الصرحیة 
ات اليت تنبين علی التمزق نزایحاالالشعریة إلی توظيف  األسطرد الشاعر يف عمواسعة الداللة. 

ربته الشعریة مما جعل النص الشعري یّتسم بّثها علی جتن خالل اإلسقاطات املباشرة اليت یم
يف الشطر األول من املقطوعة أتی مبعنی التضحية وبذل النفس من ابإلحیاء وتکثيف الداللة. 

أجل التحریر حيث أطلق اللسان يف مدح الثوار والناضلنی الذین جياهدون األعداء خاصة الکيان 
ة النص الشعري، فرتك التصریح وانزاح عنه حتی الصهيوين والوالایت املتحدة املراد هبما عرب خارط

إلظهار مظاهر اخليانة واملمارسات اإلجرامية  يف إبداعه الفين ساساحملور األذلك  نزایحاالأصبح 
نالحظ يف الداليل.  نزایحاالعمد إلی إبراز تلك الصور الکنائية عرب . نراه یحبق الشعب الفلسطيين

الشاعر مل یعتقد بفجوة ومسافة بينه وبنی الشعب الفلسطيين ویعترب أّن الشطر الثاين من املقطوعة 
عالقة  «فلسطنی»فالعالقة بينه وبنی  ،نفسه واحداا من هذا الشعب ليسامهه يف اآلالم واملصائب

، لکنه انزاح عن األسلوب العادي واملألوف وعرّب عن هذا املعنی عرب الکنایة ابلنسبة عشق وهيام
استخدم  ظهري لغریك ای أیها الوطن األّم ألّن ثيابنا من نسج واحد.حيث یقول: ال أکشف 

، لکنه عدل عن املألوف وأتی بعبارة تتميز الثورييف الشطر الثالث ذلك األسلوب البياين الشاعر 
کسر الشاعر .  واملسّومة العراب فيها لغته الشعریة عن اللغة املألوفة حيث یقول: خ لقنا للسيف

 طار غری مألوف.ومّثل الکنایة ابلنسبة يف إ واخرتق األسلوب املألوف للغة يآفاق توقع املتلقّ 
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من  ات األسلوبية إطاراا لغوایا ینّم عن موقف الشاعر الروحي والنفسي.نزایحاالشّکلت هذه 
إلی ه املعلوم أّن الشاعر أراد هبذه العبارة التعبری عن االستعداد التام ملواجهة العدو احملتل داعياا إایّ 

فالشاعر ینادي ویصرخ من أجل الوطن وکّل شيء یثری يف کيانه النفور من  النضال واحملاربة.
حتاللية أثّر يف نفسيته ویوقد يف صدره التوهج الثوري وکان شعره خری تعبری عن احملن السلطة اال

من هنا تغيری الظروف ونبذ السيطرة والنهب والسلب. حماوالا واآلالم اليت عاانها الشعب الفلسطيين 
 «فلسطنی»یتضح أّن االحنراف اللغوي الذي عمد إليه الشاعر إمّنا هو احنراف سياسي، ألّن 

 هبا عن اهلویة الدینية واإلسالمية. أصيبت بفنت طّورت مسریهتا واحنرفت
ة إلی رمز شکلي من أجل احلدیث خالل هذه املدونة الشعریة أن حیّول الکنای حاول أمین العتوم 

عن املراد الذي رمی إليه ضمنها دون أن یلفظ املکّنی عنه، وهذا مما یتبنی لنا خالل املقطوعة 
 النفاق والسيطرة. ةاللذین یداّلن علی ظاهر قّنع/ قطعان الذائب( امل)الشعریة حيث استخدم التعبریین 

ال شك أّن الشاعر أراد من املقّنع تلك الدول اإلسالمية والعربية اليت تقاعست عن نصرة  
الشعب الفلسطيين من أجل العثور علی املصاحل الشخصية، ومن مّث قاموا بتطبيع العالقات مع 

 الداليل نزایحاالمن  ستخدم ههنا منطاا نالحظ أّن الشاعر ا الکيان الصهيوين والوالایت املتحدة.
لتفسری والتأمل يف النّص، فيکسر الراتبة اترکاا له اجملال األرحب ل وکسر اآلفاق التطلعية للمتلقي

یبعث يف الذهن ن املبتذل ليوقظ انتباه املخاطب و األسلوبية وینزاح عربها عن املألوف ویتناءی ع
 یغادر أي ریب مما ال وراء هذا اخلرق الذي حدث يف نظام املعيار اللغوي. حیجبالتطلع إلی ما 

جند الشاعر یساعده  أّن الشاعر یثور علی السلطة السياسية من خالل الثورة علی سلطة اللغة.
 علی کسر الراتبة يف ذهن املتلّقي وهذه عملية تنبين علی طاقة اللغة ومقدرته اللغویة. نزایحاال

أسلوب اإلشارة إلی املعنی املراد دون التصریح حبقيقة املکّنی من أجل االحنراف  الشاعرخیتار 
لذي حیدث کسراا يف الداليل ا نزایحاالیؤدي إلی تکوین ابلنص الشعري عن التصریح وهو ما 

اليت  نزایحااللغة  ینسجم معرة أعمق کوامن الذاکرة اإلنسانية وذلك قانون التواصل بغية استثا
 جتاوزه.و  تنبين علی هدم املألوف

حیّس السامع معه »أن کناایت حنو املتلّقي لوجود دليل علی إّن أسلوب الشاعر يف توجيهه لل
مجاالا، وجيد للتعبری الصریح، وذلك ألّن الکنایة تعرض املعنی مصوراا بصورة حمسوسة فيزداد تعریفاا 

 (.284 :1984)الشنی، « ووضوحاا 
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خالل ما مّت تقدمیه من الصور الکنائية للشاعر أّنا مل تتعلق ابأللفاظ دون املعاين، یتضح لنا من 
 ألّن املعاين الکنائية مّت إنتاجها عرب األلفاظ الکنائية وهذا مما عرّب عنه اجلرجاين حيث یقول:

 (. 340 :1969 )اجلرجاين،« الیکّنی ابللفظ عن اللفظ وإمنا یکّنی ابملعنی عن اللفظ»
 

 النتیجة. 7
 النتائج التالية:عن ینجم البحث 

ا مل تکن ظاهرة حدیثة تبلورت يف الرتاث البالغي أنّ  نزایحاالظاهرة تبنی لنا من خالل معاجلة  .1
اب، بل کانت هلا أسس وجذور يف الرتاث النقدي و ور احلدیث يف أ علی النقد اللساين إثر التعرف
 والعدول رغم اختالف املسميات وتنوعها.  نزایحاالالذي حیمل معنی والبالغي 

للتعبری عما أمل به من مشاعر دفينة کأداة طيعة هذه الظاهرة   استخدم الشاعر أمین العتوم .2
وأحاسيس وعواطف خامرت نفسيته حيث أاثرت يف کيانه ضرابا من احلساسية والتوهج جتاه 

الشاعر استخدم  واإلسالمية خاصة فلسطنی احملتّلة.القضاای املؤملة اليت أحاطت ابلبلدان العربية 
 هذه التقنية لتوصيل رسالته القومية والثوریة والتحرریة إلی املتلّقي.

نزع الشاعر إلی بناء اللغة وفق استجابة احلاجة للتعبری عن مواقفه الشعریة والشعوریة ابلطریقة  .3
زاح عن توظيف املفردات واأللفاظ املتواجدة يف أبعد أتثریاا يف نفسية املخاطب، فنراه ین اليت تکون

لدیه جمرد عبث اعتباطي وترف لغوي، بل کان ضرورة  نزایحاالفمن هنا مل یکن  قاموسه املعجمي.
 یقتضيها خروج املعنی علی هذا الضرب. 

نالحظ من خالل هذه املدونة الشعریة ضرابا من االحنراف عن اللغة واألسلوب حتقيقاا  .4
مجالية مل تفهم ضمن اللغة العادیة واملألوفة، فمن هنا یعّد هذه السمة من مسات الشعر لدالالت 

الع تومي، وهي مبنزلة امليزة األسلوبية اليت تضافر علی التعرف إلی شخصية الشاعر ومواصفات 
 إنتاجاته األدبية.

والکنایة إلضفاء مسة  ، اجملاز، التشبيهستعارةاالالداليل لدی الشاعر من خالل  نزایحاالتبلور  .5
 فنية وإبداعية علی خارطة النص الشعري.

ة اعتمد الشاعر علی أسلوب التجاوز وعدل عن اللغة املعياریة اليت تدّل علی امتالکه قدر  .6
نتاج معنی جدید یضافره التوظيف الستخدام املفردات بغية إفائقة يف جتاوز اللغة املألوفة وحسن 

 الشعریة.علی تشکيل الصورة 
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