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ُص البْحث:  ُمَلخَّ
تطمح هذه الدراسة الى الكشف عن أبعاد مغامرة الكتابة في شعر )الومضة( 
ومغامرة الكتابة الشعرية ضمن منحى التجريب انطالًقا من عملية رصد تشّكالت 
على  عمل  إذ  معن(،  عباس  )مشتاق  للشاعر  مسن(  )وجع  ديوان  في  االنزياح 
توظيف التقنيات الطباعية والكتابية المختلفة التي أسهمت في إنتاج داللة شعرية 
أخرى، وبذلك خرج عن الشكل التقليدي من خالل التشكيل والرسوم والطرق 
التي أدخلها الشاعر في تحديد معنى النص وتحديد مساره، فخرج عن  الحديثة 
التي  البصرية  بالعالمات  وتعزيزها  بالكلمات  القراءة  تأكيد  خالل  من  األساس 
تجعل المتلقي يبحث عن الصور العميقة للنص الشعرّي وفهم التشكيل السطري 
المرافق الذي حّقق فيه الشاعر دالالت كثيرةعبر األشكال البصرية ؛ لذلك نرى 
أن التشكيل الخاص به بات وسيلًة ونافذًة نحو االخر، ليمثل ما بداخله من اشكال 
بصرية وكتابية جديدة تسعى الى النفاذ الى المتلقي عبرها، ومّما يمّيز هذا التشكيل 
عند الشاعر في الديوان أن كّل قصيدة تحمل في طياتها أنواًعا عدة من التشكيل 
فال تقتصر على تكوين واحد منفرد، فالتشكيل عبارة عن لوحة مدمجة من أساليب 
هذه  ترتفع  وبهذا  كامال،  تشكيليا  نصا  لتكون  بينها  فيما  تعاضدت  عدة  انزياحية 
في  االنطالق  من  وتقترب  النصوص  على  المفاهيم  اسقاط  عملية  عن  الدراسة 
داخل النص لمعاينة فعاليات االنزياح فيه ودورها في انتاج المعنى وإغناء الداللة. 

العالمات  االنزياح،  الشعرية،  الكتابة  )الومضة(،  شعر  المفتاحّية:  الكلمات 
البصرية
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Abstract: 
The current study aspires to reveal the dimensions of the adven١

ture of writing in  Al-Wamda, flash poetry, and the adventure of 
poetic writing within the direction of experimentation based on the 
process of monitoring the formations of displacement in the poetry 
of the poet Mushtaq Abbas Maan. As he worked on the employ١
ment of various printing and writing techniques that contributed 
to producing another poetic connotation. Thus it is to abandon the 
traditional form to adopt certain acts of formation, drawings, and 
modern methods that the poet manipulates to define the meaning 
of the text and determine its path. Many connotations are creat١
ed with visual forms, so it is observe his  composition as a means 
and a vent to the other, to represent the interior , beyond the new 
visual and written forms that seek to penetrate the interlocutor. 
What distinguishes this formation for the poet is that every poem 
cleaves itself to a formation. Several types of composition  are not 
limited to a formation. So formation is a portrait with deviational 
styles syndicating together to form a complete text. Therefore the 
study , here, never sets step in attributing concepts to texts and 
approaches the core of the text to trace the manifestations of devi١
ation and their role in producing meanings and achieving a kind of 
signification. 

Keywords: poetry (al-wamda), poetic writing, displacement, 
visual signs. 
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املحور األول: التشّكالت والدالالت

يف بداية حديثنا ال بّد لنا من إعطاء مساحة واسعة لطروحات األسلوبيني توّضح 
عّرف  إذ  انزياح،  أو  انحراف  فهو  االنزياح،  حتته  ينضوي  الذي  لألسلوب  فهمه 
)لريسبيزر( علم األسلوب بانه علم االنحرافات االسلوبية، الذي ال يشمل بمفرده 

كّل األسلوب فمن املمكن أال يكون سوى حيز ضيق1. 

فاألسلوب هو انزياح فردي عىل قواعد مشرتكة أو أعراف ال يمكن ان تقترص 
عىل العرف اللغوي، فهو )ليس انزياحا عن لغة املعيار فقط فقد يكون انزياحا عن 
منه يف خلق  فاالنزياح اشرتاط ال مناص  الكاتب(، وهبذا  األدبية لعرص  األعراف 
جتاذبته  )مفهوم  أّنه  يراه  من  وهناك  إبداعّي	،  خطاب  يف  إثرائها  أو  الفنية  اللمحة 
بينها  البدهيي أن تتفاوت فيام  وتعلقت بدائرته مصطلحات وأوصاف كثرية، ومن 
العربية  الكتب  يف  طارئة  ليست  فهي  حتاًم،  النظر  تلفت  كثرهتا  لكن  كبريًا،  تفاوتًا 

فحسب بل إهنا عربية املنشأ اصاًل(	

الستخدامه  االنزياح  مصطلح  إىل  اللجوء  تسوغ  التي  اآلراء  لتلك  واستنادًا 
من  املصطلحات  تلك  معاين  وحوزته  النفراده  نظرًا  النقدية  الدراسة  حقول  يف 
املستخدمة يف حقول معرفية غري  املصطلحات  ببعض  اشتباهه  لعدم  ثم  أوىل  جهة 
النقد األديب يف تأكد بام هو كاٍف أن )االنحراف كلمة مشغولة وكذا االمر بالنسبة 
لإلزاحة والعدول واالتساع، واالنزياح أس نظري صلب يكتنه أرسار االبداع يف 
كّل حقل معريف، فام من ابداع اال قائم عىل طرق األعراف او انتهاك للغة او رضب 
والقوانني،  الضوابط  ومغادرة  املعيار  عن  اخلروج  بعملية  اختصَّ  فقد  املعايري(4، 
فتعدد مستويات النص اإلبداعي تكشف عن انزياحات متنوعة مبطنة داخلة يمكن 
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توليدها سواًء كانت عىل مستوى الرتكيب أم الداللة أم الكتايب البرصي. 

فليس االنزياح كام حّدده ياكبسون بأّنه )انتهاك متعمد لسنن اللغة العادية(5 فقط، 
اخلروج  من  رضب  هو  وانام  البالغية	  الصور  بواسطة  اللغة  لقوانني  خرًقا  وليس 
عىل فضاء املمكن اىل فضاء املستحيل واملمتع احلدوث نحو املتخيل املمكن أو غري 
املمكن	، وهبذا تتحّدد طبيعة االنزياح جوهرًيا من خالل حتديد طبيعة العالقة التي 
تتعالق هبا مستويات االنزياح اللساين والرؤيوي ضمن بنية النص الواحدة، يف هذه 
اللحظة من الفعل )يتم العثور عىل الشكل املحتمل للمدلوالت، اما الداللة فقد تم 

استهالكها يف اللحظة األوىل للقراءة(	

ومن هنا جاء مفهوم الفجوة، مسافة التوتر الذي اقرتحه كامل أبو ديب متجاوًزا 
املستويات الرتكيبية واللغوية )فال تنحرص فعاليته ضمن جمال الشعرية بل تسترشف 
التصور  اصعدة  وعىل  وتركيبية  وداللية  لغوية  اصعدة  عىل  تتجىل  إذ  يتعداها(  ما 

واملوقف الفكري والرؤية وعالقة الفنان باآلخر وبالعامل كذلك(	

نوع خاص، هو اخلروج عن  الداليل حيدث خرًقا من  املستوى  االنزياح يف  إنَّ 
املحتمل، وهو كرس ألفق توقع القارئ، وهو مغادرة املرجع بدرجة خمتلفة متاما وهو 
نوع من االختالس )اختالس الرموز( اهلاربة نحو افق مرائي جديد هييئ القارئ 

لوهم جديد وخليبات جديدة10

فنرى رس مجالية النّص األديب تنبع من اخلروج عن النمط ومغادرة املرجع باجتاه 
االختالف. 

الدهشة واالرباك من  الثبات وتنشد  براثن  النص اإلبداعي تفلت من  فشعرية 
خالل خلخلة افق التوقع واخرتاق درجة الصفر11 
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فيايت مفهوم االنزياح ليحقق معنى اخلروج سواء كان حتريفا او عدوال او خرقا 
او انتهاكا او جنونا حيث تتحقق اعىل درجات الشعرية. 

واالنزياح الكتايب البرصي يقع ضمن دائرة ما اشتغل عليه الشعراء ؛ ألّنه حّقق 
نقلة ودمج بني الكتابة الرقمية والبرصية إذ ُعّدت ظاهرًة جديدًة عىل االدب والنقد. 

املحور الثاين: مسارات االنزياح الكتايّب والعالمات البرصية يف)وجع مسن(. 

اشتغل الشعراء وال سيام )شعراء الومضة( ومنهم )مشتاق عباس( باستثامر جل 
أدواهتم الفنية يف شعرهم حتى يصلوا بنصوصهم اىل السمو واإلبداع واخلروج عن 
املألوف، ومن هذا استثامرهم لالنزياح الكتايب الذي ُيعّد كرسًا لنظام كتابة املألوف 
حتى تعطي أكثر دالالت ممكنة يف النص، وهي تنضوي حتت الدراسات األسلوبية 
احلديثة، فاالنزياح الكتايب يف الشعر احلديث حياول ان يستعيض من خالل التعبري، 

بالصورة البرصية وقد جتلت مظاهرها بأشكاله املختلفة. 

من هذا فإنَّ الشاعر يوّظف الظواهر البرصية ليحقق دالالت ابعاد برصية يلفت 
انتباه القارئ وحيقق مجالية داللية يف جسد القصيدة، وهبذا فإنَّ شعر )الومضة( هو 
نص من التجريب والبدَّ أن جينح إىل االنزياحات فهو قائم عليها وال سيام الكتابة 
البرصية فتخرج النص عن املألوف ليتأمل املتلقي صنع هذا الشكل الشعري وتزيد 
دون  والرقمي  الورقي  بني  )جامع  الشاعر  عند  الرئيس  فالنص  فيه،  تأثريها  من 

االنصهار بينهام(	1. 

ففي النص الكتايب البرصي ينتقل االستناد من اللفظ اىل الشكل مما يعطي داللة 
وسيًطا  ُيعّد  الذي  ورقي(   )التكنو  ذلك  ومن  النص،  يف  لفظها  عن  فضال  اقوى 
جامًعا بينهام يمّثله نص الشاعر، فالشاعر املبدع الذي حياول ان يستعيض من خالل 
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التعبري بالصورة البرصية يف شعره جيب عليه ان )يمتلك القدرة عىل إدراك الروابط 
بروابط  صياغتها  وإعادة  تفكيكها  ثم  العالقات  واستكشاف  األشياء  بني  املفقودة 
تبدو  بحيث  األمور  تناول  يف  املتميزة  وطريقته  بنفسيته  االوثق  العالقة  هلا  جديدة 

لآلخرين وكأهنا ترى ألول مرة(	1

لقد عمل شعراء الومضة وال سيام شاعرنا عىل التحرر من الشكل التقليدي يف 
كتابة القصيدة فوجد ضالته يف التشكيل البرصّي املؤثر يف املتلقي من رسم وختطيط 
وهندسة وترقيم وهوامش وفراغات تساعده يف إيصال ما يريده للمتلقي القارئ14 
يرومها  التي  داللته  وحركة  للنص  اخلارجي  الشكل  بني  حماورة  عىل  يعمل  فهو 
الشاعر وحياول تأكيدها يف أذن وعني املقابل يف آن معًا15 إذ تسهم هذه املؤثرات يف 
القصيدة برصيا ولفظيا يف إضفاء حيوية عىل النص املعارص والسيام شعر الومضة. 

يف  معن  عباس  مشتاق  عند  البرصي  الكتايب  االنزياح  أساليب  جتسدت  وقد 
ديوانه )وجع مسن(  عىل وفق اآليت: 

أوال: الفراغات الكتابية: 

ُيعّد تشكيل الفراغ املكاين الورقي جزءًا ال يتجزأ من إيقاع القصيدة التكويني؛ 
بني  بالرصاع  ويتسم  الداخلية،  الذات  يفصح عن حركات  ايقاعي  اذ هو مستًوى 
البياض(  )مساحة  الفراغ  يمثله  وما  واملحربة(  السوداء  )املساحة  الكتابة  متثله  ما 
وهذا الرصاع ال يمكن ان يكون اال انعكاسا مبارشا او غري مبارش للرصاع الداخيل 
الفراغ ومساحته  الكتابة والبياض مستنطقا  فيقيم حوارًا بني  الشاعر،  يعانيه  الذي 
البرصي،  املستوى  عىل  اهلادئة  او  املندفعة  الشاعر  نفسية  عن  تعرب  حيث  الصامتة؛ 
ويرتك )املكان النيص ببياضه الصمت متكلام وحييل الفراغ اىل كتابة أخرى أساسها 
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املحو الذي يكثف إيقاع كّل من املكتوب املثبت واملكتوب املمحى(	1 

وال خيلو من دالالت تنبئ النصوص الشعرية عنها وهذا يعني )ان البياض ليس 
فعال بريئا او عمال حمايدا، او فضاًء مفروضا عىل النص من اخلارج بقدر ما هو عمل 
واٍع ومظهر من مظاهر اإلبداعية وسبب لوجود النص وحياته، ان البياض ال جيد 
معناه وحياته وامتداده الطبيعي اال يف تعالقه مع السواد، اذ تفصح الصفحة بوصفها 

جسدا مرئيا عن لعبة البياض والسواد بوصفه ايقاعا برصيا(	1

واذا نظرنا اىل الشعر املعارص وال سيام شعر عمود الومضة نراه قد افاد من تقنية 
ويتشوق  يؤول  القارئ  جتعل  واحياءات  دالالت  إلنتاج  الشعري  النص  يف  الفراغ 
انه جمموعة من االلفاظ حيكمها  الشعري فضال عن  الفراغات، فالنص  ملا يف هذه 
نقرأ  فنحن  داللة(	1،  من  خيلو  ال  شكيل  صوري  )فضاء  أيضا  هو  كثرية،  أشياء 
النص ونتعامل معه ومع الصورة التي ابدعها األديب ونؤول ما فيهام، فالفراغ ال 
يستقل عن جممل البناء الكيل للقصيدة؛ذلك أّنه ال يمثل وحدًة مضافة للنص، أو 
الكل  مع  تتفاعل  وإنام هي جزئية جوهرية من وحدته  عنه،  زينة خارجية مستقلة 
التشكيل  مع  متعاضدا  فكان  املختلفة  والسياقات  النصوص  مع  مرتبطة  بدالالت 

اللغوي وأسهم يف إيصال ما يريده الكاتب يف الزماين واملكاين يف نصه. 

الفراغات  أسلوب  إىل  يعمد  نراه  معن(  عباس  )مشتاق  شاعرنا  إىل  أتينا  وإذا 
عىل  فعالة  مهيمنة  تكون  أن  الفراغات  وتكاد  مسن(  )وجع  ديوانه  يف  كبري  بشكل 
إىل  أضافها  لدالالت عميقة  الكاتب  هبا  اتى  بياضا،  فراغا  نصوصه وهي)أربعون 
ألفاظ نصوصه وكان البياض سائدا وملخصا مهام يميزه من يقرأ له وترك للقارئ 
اليشء الكثري، حتى يدخل ويكشف أغوار نصوصه والسيام يف نقده لواقع أليم أمل 
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باإلنسان العريب بشكل عام والعراقي بشكل خاص؛ فكان عنوان ديوانه أكرب دليل 
املسن  العاجز  اوجاع  داللة  للوجع  وأعطى  مسن(  )وجع  واألمل  الوجع  هذا  عىل 
الكبري، فكيف يكون ذلك الوجع الذي يغدو ناخرا يف جسد صاحبه يأخذ منه كّل 
مجيل فهذا الوجع قد شاخ وكرب ومل يعد فيه أمل يف الشفاء والعودة وهكذا هو حال 

واقعه الذي مرض وشاخ 

ففي قصيدة )حكاية العطر(	1 

 

               



310

تشّكالت االنزياح الكتابيّ وتعدّد العالمات البصرية يف ديوان )وجع مسن( 

                         

بنثر بعد إضاءة ملا بعده )تروهيا املالئكة؛ ألن  يسبق النص الشعري )الومضة( 
الشياطني ال تتقن سوى الربك اآلسنة: ( 

الفراغ االبيض

للمالئكة  البياض  )الصمت(  عرب  البوح  فرتك  بياض،  فراغ  إىل  الكاتب  عمد 
فاملفروض أن هناك ثمة قول بعد ): ( النقطتان الرئيستان للداللة عىل القول؛ لكنه 
صمت يف فراغ مسكوت عنه وترك للمتلقي االستامع والنظر إليه بمخيلته، فنرى 
الصمت عرب البياض الذي اسنده للمالئكة بفعل )تروهيا( والذي يدل عىل النقاء 
الذي أصبح نادرا وصعبا يف وقت شاعرنا ويؤكد الرصاع واالنفعاالت الذي مثله 

بني املالئكة والشياطني ليبدأ البوح بعدها ب )قل: (0	

ليفصل البياض الصامت ويبدأ البوح بفعل األمر قل. 
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ويف قصيدة )العيش وسط اجلمر(1	 

              

التي يعقبها بنص نثري )العيش وسط اجلمر( ألذ من وحشة الربيع بال فراشات 
ويأيت بعد ): ( الفراغ البياض، صفحة بيضاء كاملة مرقمة؛ إذ نرى فسحة كبرية بني 
الصمت وبني العجز واالنفعال والتوتر الذي دل عليه العنوان والنص املتبوع معه 
يف إيثار اجلمر وربطها ب لفظة )ألذ( اجلمر / الذ، عىل الشاعر من عيشة الوحشة 

وسط حياة بال مشاعر بال دفء، الذي رمز اليها بالفراشات. 

ولعل  القصيدة،  سياق  يف  ترد  ان  دون  )الفراشات(  لفظة  )مشتاق(  استخدم 
فكانت  روحه،  تأثر  ورسعة  الشاعر  لدى  احلس  رهافة  عىل  دليل  اللفظة  ورود 
الفراشة مكونًا من مكونات ذاكرته / الطفل ذاكرة الشاعر صورة من صور الوطن 

فنرى ): ( النقطتني للقول بعد اللفظة فراشات: - فيأيت الفراغ 
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)الفراغ البياض(

عميق  ابيض  نص  عرب  هبا  ليبوح  مشاعره  وتتوقف  الكاتب  ذكريات  لتسكن 
األثر يستنطقه الكاتب عرب صور نتخيلها برموز وذاكرة وضوء وحياة ومجال، وهي 
القول يف  أثر  تابعنا  فلو  الفراشة بداللة رسعتها وحضورها،  خواطر رسيعة متثلها 
هذا الفراغ )البياض( نجد الكاتب قد حّقق ما يروم قوله عرب صمته، فالفراشة من 
حرضة  ويف  واحلياة،  للنور  مصدر  فهي  الضوء وحتوم حوله  تبحث عن  ان  طبعها 
الغياب جتيء ملعنًى واضح ال حيتاج اىل تظليل، بعدها يأيت القصد والبوح اللفظي؛ 

لينثر الكاتب احاسيسه ومشاعره املكبوتة فيقول: 

الرصاع بني  الكشف عن  ليدل عىل  متناغام  بعد صمت جاء  البوح  القول  نرى 
غري  الربيع  استحضار  خالل  من  الشاعر  نفس  خلجات  عرب  والبياض  السواد 

املكتمل، ربيع الكاتب اخلائر. 
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ويف القصيدة املعنونة بـ )حكاية معتقة(		 

وكعادته يلف عنوان قصيدته بنص نثري يفتح للقارئ مغاليق أرادها الكاتب 
فيقول )ما بني البذرة والثمرة )حكاية معتقة( تعرفها احلشائش والسواقي اجلارية، 

فاحرص عىل تأملها: -(		 

الالفت يف هذه الومضة والسيام عنواهنا )حكاية معتقة( ان الكاتب حرص ان 
يقرأها املتلقي بتأمل، يروي حكاية حياة ختللها مسكوت معتق مل يبح هبا وانام تركها؛ 
حتى يشارك القارئ فيها ويبدع يف نسجها ويدخله اىل تالفيف تفاصيلها عرب بياض 
بقية احلكاية، فهي ترمز اىل قصة فيها من  رسمه الكاتب وتركه ليميل االخر ويتم 
. وكلام   .  .  .  . برهة.  بعد  تأثريها  يزول  املعتقة  فهي كاخلمرة  الكثري،  اليشء  اللذة 
زادت فرتة تعتيقها زاد نشاط اخلمرة وطالت فرتة السكرة، لكنها من البداية قصة 

سطرين منها الصادق ويقابلها حفنة أوراق كاذبة. 
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والبذرة والثمرة ترمزان إىل البداية والنهاية لكل حكاية تتضمنها جتارب سنني 
األكاذيب؛ وهلذا  تغذية  إىل  ترمز  احلياة  وأحداث جسام، وحشائش وسواٍق، هذه 
إال عىل  يسلط  العادة ال  واحلرص يف  التأمل،  احلرص عىل  بالقول:  هنا  نصه  ختم 

الرغبات التي جتتاح االنسان والتي حيتاجها بشكل ملح. 

)فراغ البياض(

عليه  تنطيل  لكيال  الكاتب  من  نصح  فهو  احلرص،  هبذا  ينطق  البياض  ونجد 
أكاذيب الثمرة التي يف أصلها جمرد بذرة ال يؤبه هلا، فهة يف البياضات والفراغات 
حرص عىل احلقيقة وعدم تزييفها، ألن األكاذيب لذيذة، فهي تسوغ لنا اهلروب من 
واقع بائس وترمي بأمانينا إىل ساحة التحقيق، أي أهنا تطري بنفس املكذوب عليه إىل 

أرض مل تطؤها قدم غري نفسه فهو من سيسرب أغوار أحالم قيد التنفيذ
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ويف قصيدة )سواد البياض(4	 

حيذر من السواد بمدلوله، ينظر إليه نظرة تشاؤمية، إياك وبياض السواد: 

هنا البياض يساوي الكتابة عند الكاتب فهو يعمد إىل تضاد سواد وبياض وهو 
عميق األثر ذات دالالت، فاألمر قبل البياض إياك وبياض السواد الذي جاء عىل 
الكاتب  أراده  الذي  الرصاع  واملقصود  البياض(  )سواد  القصيدة  عنوان  عكس 
التي دلت عىل كمية  البوح من بعده )صارعت فيك(  البياض والنطق  ونلمحه يف 
هذا الرصاع املسكوت عنه يف حلظة االقرتاب بينهام، يف حالة قوامها متوقفا يف بياض 
من النص، ويأيت ليسرتجع حركته يف سواد النص، ونرى هذه احلركة قد حتققت يف 

قصيدة )عواملها املوحشة(5	 
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)الفراغ البياض(
بعد  البياض  يأيت  الشاعر،  نص  بعد  الصفحة(  )البياض  الفراغ  يتعاقب  عندما 
)متيض( وقد اسند فعل الرشب قبلها للسواقي عرب زحافات أدت الداللة، تدافعني، 
عىل  وجيسدها  الكاتب  أرادها  التي  احلركة  عىل  دلت  أفعال  كلها  متيض  ترشبني، 
تنخر  مازالت  السواقي  هذه  بأن  للميض،  تتمة  ترك  ألنه  بعدها؛  البياض  صفحة 
يف النفس وتزيد من أوجاعها نتيجة النأي واالشتياق والفراق، متيض لكي متارس 

فعلها يف املسكوت عنه لتزيد من احلنني واحلزن واألمل. 
فنجد أن تشكيل البياض والفراغات عند الشاعر، هو فسحة لتبادل التضادات 
البياض مهيمنة  يزاوج بني األثنني، ليشّكل  الشعري  )األسود / األبيض( فالنص 
مضادة )تبدهيا فراغات تبادل املكتوب غواية وإغراء متضادين يف إعادة بناء نص له 
التوازي بني السواد والبياض ويكون البياض هبذا عنرًصا أساسًيا هو اآلخر يف إنتاج 

داللة اخلطاب(		 
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فهو يعمل عىل إثارة املدهش يف املتلقي عرب األشكال اجلديدة ويستنطقه. 

نرى ذلك أيضا يف قصيدة )الغياب(		     

)الفراغ البياض(

بنقطتني  مفتوحا  القول  ويرتك  النهار  مشاعل  عىل  احرص  يقول  أخرى  مرًة 
األبيض  )الضوء  النهار  مشاعل  عىل  داللة  بعدها  )الفراغ(  البياض  ليأيت  رأسيتني 
املتوهج الذي متثله صفحة الكتابة البيضاء، يأيت النص الذي بعدها معززا للغياب 

الذي يأيت إذا اختفت مشاعل النهار واختفت كلامت النور وبواعث األمل 

 / واألبيض  األسود  ديوانه،  صفحات  طول  عىل  االضداد  يكرر  شاعرنا  نرى 
السواد والبياض سرية االضداد 

االضداد ثانية )البياض والسواد(		 دائام حرص أن يعقب السواد البياض وأن 
يكون األمل فيقول ال تعش عن الضد ففيه سواد البياض. 

ثانيا: عالمات الرتقيم: 

     هي عالمات اصطالحية معينة معروفة توضع بني أجزاء الكالم أو اجلمل 
والكلامت، وتوضع إليضاح مواضع الوقف وتيسري عملية الفهم واإلفهام		

دالالت  حتمل  ألهنا  كتايب،  وترتيب  لغاية  وترد  النص،  يف  زائدة  ليست  فهي 
وأمهية كبرية؛ إذ )تشري إىل احلدود بني أطراف مجلة مركبة، أو بني مجل مؤلفة لنص 
ناحية  من  هذا  املختلفة  اجلمل  بني  اجلر  أو  العطف  عالمات  عىل  أيضا  وتدل  ما، 
اصطالحًيا  تقليدا  متّثل  الرتقيم  عالمات  فان  الصوتية،  الناحية  من  /أما  الرتكيب 

للتدليل عىل اخلط البياين للصوت(0	
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قادرة  الرتقيم  فعالمات  ذلك  عن  فضال  احلروف  بجوار  متظهرها  خالل  من 
الصوت واشارات  القارئ من نربة  إىل  نقله  لغة احلديث عن  عىل محل ما عجزت 
املسكوت عنه يف  اجلانب  أن جتسد هذا  اجل  إليها من  االهتداء  لذاكان  املتحدث، 
اللغة املكتوبة، وذلك ألن هذه الرموز البرصية تقوم بضبط نربة الصوت يف الكتابة، 

وهي شاهدة عىل أننا نتكلم بيشء آخر غري الكلامت1	 

الداللة  وإنتاج  املعنى  إمتام  يف  الشعرية  الدوال  مع  تتفاعل  برصية  دوال  فهي 
الذي  الفراغ  )سد  أشكال  من  فهي  الشعري،  اخلطاب  يف  املهمة  املفاصل  وتنظيم 
أحدثه ضعف الصلة بني الشاعر واملتلقي باندثار الوظيفة اإلنشادية التي تربز القيم 

اجلاملية واملالمح التعبريية(		 

وقد جتلت عالمات الرتقيم ب عالمات الوقف، وهي التي توضع لضبط اجلمل 
والكالم، بفصل بعضها عن بعض ومتكن املتلقي القارئ من الوقوف عن دالالهتا، 
وهي )النقطة، والفاصلة، والفاصلة املنقوطة، وعالمة االستفهام، وعالمة االنفعال، 
نقطتا القول، التفسري، ونقاط احلذف ويكشف ديوان )وجع مسن( ملشتاق عباس 

معن، عن حضور الفت لعالمات الرتقيم بأنواعها ففي قصيدة )التيه واخلطو(		
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ونقطتا  والوقف،  التعجب،  الرتقيم:  لعالمات  واضح  النص عن جتل  يكشف 
القول، واالنفعال، ونقاط احلذف. . . . . . . . . . . . 

فنجد )!( عالمة التعجب واالنفعال يف )التصل!( قد حققت انزياحا عرب عنه 
الكاتب هبا 

ما باهلا غيمتي اخلرساء التصل!

الكون يف عطل!

يا غيمة!!

يا مددي!
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حيث  الشاعرة؛  الذات  تعيشه  الذي  املتوتر  االنفعايل  املوقف  عىل  دلت  كلها 
خرس الكون وتعطل عند الشاعر، وأصبحت عالمات الرتقيم طرًفا فاعاًل ومسهاًم 
عربها  إليه  تنقل  الذي  القارئ  نفسية  عىل  والبث(  والوجع  )احلزن  وقع  زيادة  يف 

نربات الذات الشاعرة املسكونة باألمل. 

الشاعر  ذات  اخلرساء(  )الغيمة  وكأن   ) طويال،  )متيش  يف   )  ،( الوقف  ويأيت 
احلزينة وبالوقف طال مشيها وسط ركام مشحون متأزم يبثه )مشتاق( حتى أن أفق 
وصوال  جتاوزها  الشاعر  يستطع  ومل  الوقع،  شدة  من  ثملت  )الذات(  الغيمة  هذه 
إىل حالة من التأزم )يصيح يف الكون( وال جدوى، الكون كله عند شاعرنا تعطل 
والصمت والوقف يزرع شعور احلرية املتجدد عىل طول مسار الذات املمتد الذي 

جسده الشاعر يف احلذف ). . . . . . . . . . . ( 

أصيح يف الكون. . . . . 

        لكن ل أجد أذنا 

   ول أجدين. . . . . . . . . . . كأن هم يف الفضا عطل 

ففيها عالمات لغوية توحي بقلق الذات الشاعرة من جهة وحتفظها عن الترصيح 
بمكنونات متصارعة؛ حيث أعطت النقاط مالمح لكالم كثري آثر الكاتب السكوت 
عنه وأن يكمل املسكوت عنه عمًدا، حتى من يفهمونه هم طلل مبادة مل تسعفه يف 
شعره فلم جيد الشاعر نفسه ضاعت وسط هذا التأزم، كأنه يقول إن هذا التأزم غيب 
الذات الشاعرة فلم جيدها يف موقف انفعايل متوتر، وهبذا يستثمر الكاتب االمتداد 
البرصي عرب )احلذف. . . . . . . . . . ( الذي يمنحه هذا النوع من التشكيل البرصي 

يف فتح نصه عىل مساحات تأويلية شاسعة 
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ومثلها يف يا مددي. . . . . . . . . . 

             أنت احلروف. . . . . . . . . وأنت الصوت. . . . . . . واجلمل 

هذا احلذف يوحي بإهلام الشاعر الذي يتمثل بشعره بحروفه وصوته ومجله فهو 
أنيس للشاعر وسط غياب يف عامل متناقض حاول أن يعرب عنه وعن نفسه، فوقف 
بملئها  بفاعلية  ويشارك  الفراغات  يمأل  واملتلقي  يكتب شيئا  أال  يستدعي  الشاعر 

وهي حذوفات مقصودة نراها مبثوثة يف ديوان الشاعر 

ثالثا: اهلوامش: 

تقدم من تشكيل برصي وكتايب  الشعرية فضاًل عام  الشاعر يف صفحته  اشتغل 
من  النثرية؛  الكتابة  تقنيات  بذلك  مستثمرا  وهامش،  متن  إىل  صفحته  تقسيم  عىل 
املتن ويعززه ويعد مكمال  القارئ ويكمل  أجل فتح النص عىل فضاء برصي يثري 
لعالمات الرتقيم السابقة؛ إذ يضع رقاًم أو عالمة إحالة جوار كلمة يف النص، وجيعل 
منقطة  حذف  بعالمات  مفتوحا  اهلامش  هذا  ويرتك  الصفحة  أسفل  يف  هامشا  له 
هذه  وكانت  املتن.  يف  النص  هذا  يالئم  الذي  اهلامش  يضع  لكي  للمتلقي  يرتكها 
الظاهرة متجلية يف ديوان الشاعر كله وغلبت عليه، كام يف بقية األساليب االنزياحية 
البرصية، واملالحظ عىل مجيع هوامش الكاتب أن نصها أو كلامهتا املجاورة كتبت 
يف  هامشا  ويعطيها  الشعري،  النص  يف  غريها  عن  يميزها  الذي  الغامق  باللون 
األسفل، وقد سامه بعضهم بـ )النرب البرصي(4	 وهو )كتابة جزء من النص / كلمة 

/ أو عبارة أو مقطع ببنط اغلظ من سواه لتسجيل داللة الصوت برصيا(5	 

هذا يعني أن النثر التعبريي يف أصله ظاهرة صوتية تسهم بإسهاًما كبرًيا يف تغيري 
التأكيد عىل مقطع أو  الداللة، إذ تعد )منبها اسلوبيا أو نربا خطيا برصيا يتم عربه 
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سطر أو وحدة معجمية أو خطية، ومن هذا املنظور فإن دوره يقارب الدور الذي 
يلعبه النرب يف اإلنجاز الصويت للنص(		 فهذا يضيف طاقات إحيائية للكلمة الشعرية 
كام سنرى يف ديوان شاعرنا، والتي تأيت من السمك الزائد للخط )اللون الغامق( يف 
حماولة لتوظيف تقنيات الطباعة املعارصة من أجل حتميل النص الشعري دالالت 

جديدة تزيد من انفتاحه الالحمدود عىل التأويل		. 

ويف هذا السياق يستوقفنا الشاعر يف العديد من قصائده )الومضة( والتي اشتغل 
عليها الكاتب هنا بشكل الفت يوظف فيها الشكل الكتايب الطباعي والذي يتعاضد 

مع البرصي )التكنو ورقي( كام ذكره من قبل وتتمثل يف قصيدة )رشيعة النامء(		 

الشاعر اخلط  تناغيه، استخدم  اهلامش )إذ )	((  يأيت بعدها رقم  يف كلمة )إذ( 
الزائد يف إذ، وإذا أردنا أن ندخل إىل أحاسيس قصيد الشاعر وما اراده،  السميك 

فنقرأ القصيدة من بدايتها حتى نفك مغاليقها حيث يقول: 

الوجد ذنب، ان ل يكن يف اوانه

ذنب  للمسن  فالوجد  املوضوع،  )اهلامش(  ملعرفة  مفاتيح  لنا  يضع  فالكاتب 
قاتل نرى جتيل الكالم الصويف والتأثر بأفعال الصوفية )الوجد / الشوق / النامء / 
الغياب(، يف اغلب قصائده يلوذ باملقصود ويتطلع إىل عامل آخر فيه النقاء وفيه الرضا 
وسط الغياب، ملح إىل رمزية احلرص واحلذر من هذا الشوق، ويعقب بعدها وبعد 
هلا هامشا  اهلامش ويضع  رقم  تناغيه ومعها  إذ  مازال وجدي طفال  )البياض( ب 
سفليا ليقرن هذا برشط أن تبعث هبذا الرجل الشاعر األمل كالطفل يف مهده حتاكيه 
و)تناغي( أي تتفاعل معه بأسلوبه وتنزل إىل مستواه وعقله وتكون طفاًل مقاباًل، 
فال يكتفي بربطها بالكلمة بعدها وانام يضع هلا هامشا منقطا ليؤكد ما يريد وحيرص 



323

أ.م.د. سروة يونس امحد 

عىل ترك نقاط حذف بعد اهلامش السفيل )	. . . . . ( حتى يعزز الكالم يف املتن، 
فالوجد حارض ال حيده سن ال ملسن وال لطفل يعرفه العاشقون ممن جتاوزوا احلب 

إىل أبعد من ذلك 

نرى أن الكاتب يتعدى الكلمة يف توظيفه هلذا األسلوب االنزياحي إىل العبارة 
يف كثري من نصوص الديوان. 
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يف قصيدة )سواد البياض(		 

الصويف  بالتأمل  ليأيت  نقاط،  أربع  اهلامش  بعدد  حذف  ونقاط  هلا  هامشا  يضع 
اليقني مفتوحا يف ذات  النفس ويرتك  اليقني يف  أفق )4(، كأنام يؤكد  فأعطف عىل 
الشاعر، وهذا ما دلت عليه نقاط اهلامش يف األسفل لتتعاضد مع اليقني أفق اهلموم 

التي حتيط به وبواقعه. 
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ويف ضالل أبق40 يف كلمة )قفر( )5(

إليه  ما وصل  ليبني مدى  السميك  الغامق  باللون  القفر  الشاعر عىل كلمة  ركز 
احلال من حوله يف واقعه وجمتمعه من عوز وخواء وجفاف جعله يف سبات أطاح 

بكل ما فيه من مقومات احلياة محلت أبعادا رمزية بثها الكاتب يف قصائده

ويف قصيدة )غواية املسافات(41 

نجد جتيل هذا األسلوب يف كلمة )تكفيــــــــــــــــــني( )	( مدها وكتبها باخلط 
العريض الغامق ووضع هلا هامشا، ليؤكد أنه مل يعد له سوى االمنيات واالحالم ملثل 
شاعرنا تؤنسه وتكفيه عن كّل يشء مد الكلمة ليعزز مدى اكتفاء الشاعر باألشياء 
التي ذكرها واكدها يف اهلامش وتركها للمتلقي يدرك ما فيها، فقد عمل عىل كرس 
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الرتابة يف القصيدة وإثراء دالالت ما يريده يف هذه الكلامت اكتفت الذات هبا. 

رابعا: التشكيل الكتايب األفقي والعمودي واألشكال اهلندسية: 

إىل  األفقي  من  الشعري  السطر  يف  بالتغيري  البرصي  املحتوى  هذا  يتشكل 
واحدة،  وترية  عىل  الديوان  يرس  مل  والسفيل،  والعلوي  املتموج  وإىل  العمودي، 
)فالعمودي الذي خيرتق جسد الصفحة، واألفقي الذي يبني متركزه بشكل داللة 
عىل االستقرار يف املكان بوصفه الطبيعي، وهبذا يوجد مساحة تنافسية بني السواد 
الذي يشكل الكتابة والبياض الذي يشكل فراغا(	4 كام أنه يسهم يف تشكيل داللية 
النص ويتناغم مع السطر كيفام كان، فالكاتب عمد إىل ذلك بتشكيل أسطر النص 
وحتريكها من موضعها إىل أقىص اليسار أو اليمني أو إىل األعىل أو إىل األسفل أو 
جعلها عىل هيأة رسم هنديس شكلها تشكيال دالليا؛ لتدل عىل معاٍن كثرية ودالالت 
الشعر  رتابة  عن  ليبعده  املتلقي؛  وحيرك  إليها  الكاتب  نظر  جيذب  أن  الكاتب  أراد 

املعتادة؛ وليحقق الكاتب بنية شكلية لنفسه، ففي قصيدة )ضالل آبق(	4 

الكاتب  ينشئ  القصيدة،  الصاعد والنازل يف  املوجي  الكتايب  التشكيل  أن  نرى 
أسلوبا خاصا به، فقد شكل أسطر النص وعمد إىل حتريكها من موضعها بتقطيع 
العبارات والصعود هبا إىل األعىل من طرف الصفحة اليمني وهكذا فعل يف الطرف 
السمو  يف  املتحركة  الذات  حركات  للمتلقي  لتبدو  مائلة  بصورة  ورتبها  الثاين، 
النجم( كأنام  النفس ب)امسح عىل  واالتصال والبوح الصويف وإخراج مكنونات 
السامء؛ لكي يصل إىل أهبى  العايل يف  النجم  بالسطر إىل  يسمو من خالل االرتفاع 
األفق  وخيوط  العالية  للشمس  أشار  حينام  الثاين  الطرف  يف  فعل  وكذلك  صوره 
لكي  العايل؛  السطر  حركات  ترافق  والتي   / سموها  الشاعرة  للذات  تعطي  التي 
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تكون معادال / احلركات إىل املتلقي عرب الكتابة / الغياب بالرغم من غياب الذات 
املتحركة بسبب هذه الكتابة. 

ويف املقطع الثاين )كم مسني عطش. . . . ( نرى أن التشكيل السطري يتجه إىل 
األسفل وبتقطيع يتناسب مع ليل الفراق عند الشاعر ويتجه أفقيا لتكون حركات 
عند  واللوعة  والفراق  العطش  فدال  الشاعر،  اراده  ما  وكتابة  إيقاعات  مع  السطر 
لينمو تتجه إىل األعىل  النامء  الشاعر، وباملقابل بعدها نرى دالة  ليل  املحب متتد يف 

بتقطيع يف السطر إىل كلامت ممتدة عاليا؛ لتناسب حركات النمو 

وهذا النسق اهلنديس يدفع الداللة من الضيق إىل االتساع تصاعديا ليتناسب مع 
بالشكل  الذي كان  البيت األخري  للشاعر والذي دل عليه ورافقه  النفيس  الشعور 

اهلنديس نفسه كام قبله. 
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وينشئ القفر نزوال متموجا للسطر فيتناغم مع املضمون واحلركات ملا للقفر من 
وقع حيدثه بالنزول بصاحبه إىل األسفل وهو ما دلت عليه كلمة )طاح به(، ويأيت 
الطرف اآلخر ليكون أمال متصاعدا إىل األعىل )ليولد الفجر( بحركة متناغمة مع 
زوال الليل تدرجييا وجميء الفجر بالصعود بالسطر إىل األعىل بروحانية هذا الفجر 

وروائحه العطرة التي تالمس روح الكاتب. 

ويف قصيدة )غواية املسافات(44 

خياطب الشاعر العني البرصية هبذا التشكيل عمال إىل لفت االنتباه ليشء معني، 
فالتشكيل  النص،  بتشكيل  الصفحة  جسد  عىل  يرتكها  التي  اجلاملية  عن  فضال 
األحادي  التشكيل  يأيت  وبعدها  بكلمتني  رمالك(  ب)عىل  يبدأ  الذي  العمودي 
وختاطبية  جسدية  بأشياء  يبدأ  إذ  للعمق  خطاه  يمد  وكأنه  واحدة،  بكلمة  للسطر 
لغوية ليصل إىل الكل، هذه اخلطوات األحادية عىل الرمال حتكي اآلالم جيسدها املد 
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يف )حتكيني( لداللة ما يف القصة من عمق وحكايات طويلة تتناسب مع مد الكلمة، 
)الرمال  الاليشء  فهي متيش عىل  أساس  احلكايات  تكون هلذه  أن  يمكن  والتي ال 
والريح التي ال ترتك أثرا لبث الشاعر ويتواطأ املاء مع الريح يف تعميق وهم الشاعر 
فتصبح األمنيات واحلكايات قد فاضت يف األحالم ويمد كلمة )أمنية( لتدل عىل 
األمنيات الكثرية التي تدل عىل أن الشاعر يعيش يف عامل متناقض يريد أن يعيشه وال 
يستطيع فتسعفه األمنيات واحلكايات اهلشة عىل رمال متحو أثرها الريح، عربت عن 

خلجات الشاعر وروحه العائمة وسط تناقضات عامله املوجع 

ويف قصيدة )عواملها املوحشة(45 
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نرى أن كتابة اجلملة الشعرية هبذا الشكل من الشاعر وتوزيع األسطر الشعرية 
عىل هذا النحو من امليل املوجي والتقطيع األحادي للكلمة والنزول هبا إىل األسفل، 
يستحرض  إذ  املضمون؛  بحركية  تسميته  يمكن  ما  الشعرية  الصورة  عىل  تضفي 
القارئ صورة تكاد تكون مرئية ملشهد الوجع والفراق واالنعتاق واالنفصال عن 
العامل الواقعي، نرى التقطيع طوال / وعرضا، وتدافعني والنزول األحادي للسطر 
تتناسب واملضمون، فهو عمل  التي  كله فهو يمتلك احلركة خللق اشكاله اخلاصة 
النظر برصيا إىل لوحة ذات بعد إحيائي  القارئ إىل  عىل تشكيل هنديس يدعو فيها 
وأفقا  عمودا  صفحته  عىل  نفسه  يف  ما  كّل  ويبث  التساؤالت  يثري  واحد،  وكتايب 
الشاعر احلائرة  لتدل عىل ذات  وطوال وعرضا وصعودا ونزوال وتقطيعا ومتوجا؛ 
التي تعيش عدم التوازن يف عامل خائر وهذا نجده مبثوثا يف أكثر من قصيدة ويكاد 
والسيام  والكتايب  البرصي  التشكيل  يف  احلديث  العرص  شعراء  لدى  مهيمنا  يكون 

عند شاعرنا )مشتاق عباس معن(. 

وتتعاضد مع كّل األساليب التشكيلية الكتابية تقنية الباركود والتي نراها بشكل 
واضح عىل شكل رشيط )//////////////( طباعي يوظفه الكاتب يف كّل 
ليكون  الكاتب  جسده  والذي  الرقمي،  والطباعي  الكتايب  بني  ليجمع  قصائده، 
من  بسيط  معقد  )شكل  فهو  الشاعر  ختص  وبرقيات  رسائل  أو  ملغاليق  مفتاحا 
خطوط سوداء وبيضاء وهو نظام مدهش حيتوي عىل تشفري للمعلومات أسفل كّل 

سطر توجد أرقام. . . . . يمكن تضمني أي معنى وتعيني يف أرقام الباركود(	4 

الباركود تكرر يف كّل  بالدراسة جيد أن  تناولناها  التي  القصائد  فمن يطلع عىل 
خصوصية  يعطي  أو  يشفر  حتى  الرشيط  هذا  الشاعر  وضع  ربام  للشاعر،  نص 
ملعلومات أراد البوح هبا فوضعها يف الباركود كام هو يف األصل، حيث يشّفر معنى 
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وبيانات، حتى يضفي الغموض عىل نصه ويضيف مجالية يف رأي العني البرصية ما 
يف هذا الباركود ولكي يتعامل مع التطور احلاصل يف العامل الرقمي ويوظفه يف نصه 
الشعري، فيه رسائل ورمز تثري املتلقي وترتبط بام فوقها من كلامت، فالكاتب عمد 

إىل تشفري معلومات ورسائل وبواعث ففي قصيدة )سرية األضداد(	4 

وهو  املرسل  أي  الباعث  هو  حتته  الذي  والباركود  التشكيل  هذا  عرب  فالباعث 
كالكود املوجود واخلطوط هي كالكود املتوفرة لإلرسال أو التعريف باليشء أي أن 
الصورة ترتجم الكلمة، فهي شفرة لإلرسال أو الفكرة حتت الكلمة والتي أرادها 

الكاتب تعاضدت مع التشكيل الكتايب )الباعث( 

وقد جتسدت يف كثري من القصائد يف نصوص الشاعر دلت عىل املسكوت عنه 
امللجأ  فيها  وجد  فقط  هو  ختصه  املتلقي،  عن  خمفية  الكاتب  تركها  التي  والرسائل 

ليضع فيها كّل خبايا النفس 
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اخلامتة: 

االنزياح ظاهرة سائدة يف النص الشعري والسيام النص الشعري املعارص، ويأيت •
الشاعر ليحّقق فيها نوًعا من اخلروج عن املألوف وحتقيق مجالية يف النص. 

الكاتب بعد أن • إليه  البرصي، فقد جلأ  الكتايب  التشكيل  جيسد هذا االنزياح يف 
يف  التلقي  فركز  املتلقي،  وبني  املألوف  الشعري  النص  بني  التواصل  انقطاع  وجد 
كتابته عىل العني، فخرج عن األساس وهو الكلامت إىل البرص لفهم النص وفهم 

التشكيل السطري املرافق الذي حقق فيه الكاتب دالالت كثرية. 

طريقة كتابة النص بفضل التشكيل والرسوم والطرق احلديثة ادخلها الكاتب يف •
حتديد معنى النص وحتديد مساره. 
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نرى أن توظيف الكاتب والشاعر املعارص للتقنيات الطباعية والكتابية املختلفة •
مل يكن شكليا بل أسهم يف إنتاج داللة شعرية، وبذلك خرج عن الشكل التقليدي. 

االشكال • العرض عرب  من  جديدا  يأخذ طابعا  الديوان  هذا  الوجع يف  أن  نرى 
هلا  يبق  به ومل  تأبه  باتت ال  الذات حتى  كثر وجعه وصب محمه عىل  فقد  البرصية 
اال االحالم واالمنيات فهي قد تشظت اىل عامل اخر تعيش وتناجي، لذلك نرى ان 
اشكال  بداخله من  ما  ليمثل  ونافذة نحو االخر،  بات وسيلة  به  التشكيل اخلاص 

برصية وكتابية جديدة تسعى اىل النفاذ اىل املتلقي عربها. 

ما يميز هذا التشكيل عند الكاتب يف الديوان ان كّل قصيدة حتمل يف طياهتا انواعا •
عدة من التشكيل فال تقترص عىل تكوين واحد منفرد، فالتشكيل عبارة عن لوحة 

مدجمة من أساليب انزياحية عدة تعاضدت فيام بينها لتكون نصا تشكيليا كامال. 

نرى ان البياض والسواد قد هيمن عىل صفحات القصائد وال تكاد ختلو قصيدة •
يف الديوان من صفحات كاملة فارغة عاد اليها الكاتب يف تشكيالته. 

مجع الكاتب بني الكتابة الطباعية والبرصية وتقنية الباركود. •

مل تستطع الذات الشاعرة عند مشتاق عباس معن من حتقيق االختالف عىل مستوى •
عالقة الشعر بالرسم وكذلك استثامر اهلامش من جتسيد النص الشعري املفتوح. 

ومن هذا كله نرى ان االشتغال الواعي عىل اللغة وعىل التشكيل غري اللغوّي 
فتح نص الشاعر عىل مناطق ابداعية غري مسبوقة وهذا حتقق من خالل النامذج التي 

كانت حمطة دراسة. 
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هوامش البحث:
أطروحة  الدرة،  رشيد  عباس  العرب،  عند  البالغي  النقدي  اخلطاب  يف  االنزياح  عن  نقال   )1

دكتوراه، كلية اآلداب، جامعة بغداد، 			1: 151
	( املصدر نفسه: 154، وهبذا فقد اغنانا كتاب)االنزياح يف اخلطاب النقدي البالغي عند العرب، 
عباس رشيد الدرة( من اخلوض يف موضوعة )االنزياح( كونه خاض يف تفصيالته ومساربه وقد  
والعالقات،  واحلقول  واملقوالت،  واألصول  املصطلح،  وإشكالية  )املفهوم  يف  القول  فّصل 

ومعايري تعيني االنزياح، ووظيفة االنزياح( وهبذا ُيعد مصدًرا مهاًم ورئيًسا ال غنى عنه. 
 ،)	(g،)45( االنزياح وتعدد املصطلح: امحد حممد ويس، جملة عامل الفكر، الكويت، مج )	

5	 :1			
4( املصدر نفسه: 4	

5( اخلطيئة والتكفري قراءة من البنيوية اىل الترشحيية، قراءة نقدية لنموذج انساين معارص: عبد اهلل 
الغذامي، النادي االديب الثقايف، جدة، ط	: 5		1

الطليعة  النثر، امحد غازي االخرس، جملة  ملا بعد قصيدة  النص احلرج( رؤية  ينظر: )شعرية   )	
األدبية، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، مج )1(، 			1: 4

 ،)4(g،)1	( ينظر: لغة املمكن واملمتنع واملستحيل: خالد سليامن، جملة أبحاث الريموك، مج )	
			 :1		5

	( شعرية االنزياح يف القصيدة احلديثة، فن التجريب، عبد القادر فيدوح، جملة البحرين الثقافية، 
141 :1			 )	0(g)5( سنة

	( يف الشعرية: كامل أبو ديب، مؤسسة األبحاث العربية، لبنان، ط 			1: 	
10( ينظر: شعرية االنزياح يف القصيدة احلديثة يف البحرين: 14

50 :1			 )	(g،ينظر: االنزياح الصويت الشعري: د. ثامر سلوم، افاق الثقافة والرتاث )11
	1( وجع مسن: مشتاق عباس معن: 	

	1( عنارص االبداع الفني يف شعر امحد مطر: كامل امحد غنيم، ط1، مكتبة مدبويل، 			1: 	1
14( ينظر: اللغة يف االدب احلديث، احلداثة والتجريب، ت، يون يوسف وعزيزة عام نوئيل، دار 

املأمون للرتمجة والنرش، بغداد، 			1: 111، 		
احتاد  منشورات  الباقي،  نعيم  احلديثة،  العربية  القصيدة  يف  دراسة  احلداثة،  اوجاع  ينظر:   )15

الكتاب العرب، دمشق، 			1: 4		
	1( الشعر العريب احلديث: حممد بنيس، 151
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	1( اخلطاب الشعري احلديث من اللغوي اىل التشكيل البرصي: رضا بن محيد: 100
	1( الشكل واخلطاب، مدخل لتحليل ظاهرايت: حممد املاكري: 	

	1( الديوان: 	-11
0	( الديوان: 11
1	( الديوان: 5	
		( الديوان: 		
		( الديوان: 		
4	( الديوان: 		
5	( الديوان: 45

b. univ. biskra 5	 :سيميائية البياض والصمت يف الشعر العريب احلديث: د. اجلوة امحد )		
		( الديوان: 	5
		( الديوان: 		

		( ينظر: دالئل االمالء وارسار الرتقيم: عمر لوكان، افريقيا الرشق، طرابلس، ط1، 	00	: 
10	

0	( الشعرية العربية احلديثة: رشبل داغر، دار توبقال، املغرب، ط1، 			1: 4	
1	( ينظر: الشعر العريب احلديث: بنياته وابداالهتا: حممد بنيس، ج	، دار توبقال للنرش، املغرب، 

ط	، 			1، 		1-		1
		( االنزياح الكتايب يف الشعر العريب املعارص )دراسة ونقد(، د. عيل أكرب حمسني ورضا كياين: 

		
		( الديوان: 	1

مج  راى،  من  رس  جملة  بولفوس،  زهرية  املعارص:  اجلزائري  الشعر  يف  البرصي  التشكيل   )	4
	05 :	015 ،)40(g،)11(

5	( التشكيل البرصي يف الشعر العريب احلديث: حممد الصفراين، بحث يف سامت األداء الشفهي 
)علم جتويد الشعر(، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، املغرب، ط1، 	00	: 		1

		( الشكل واخلطاب: 			
		( ينظر: التشكيل البرصي يف الشعر اجلزائري املعارص: 	0	

		( الديوان: 1	
		( الديوان: 		
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40( الديوان: 41
41( الديوان: 	5

	4( التشكيل الشعري يف ديوان )صمغ اسود( لوفاء عبد الرزاق: اخالص حممود عبد اهلل، جملة 
األستاذ،g)		(، مج )1(، 	01	: 05	

	4( الديوان: 41
44( الديوان: 	5
45( الديوان: 	4

hion. ar. designuspro. com :4( الباركود: املعنى والرسومات	
	4( الديوان: 		
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املصادر واملراجع*
الصويت * االنزياح   .1			 ثامر.  د.  سلوم، 

 .)	(g.الشعري: افاق الثقافة والرتاث
االنزياح * كياين.  ورضا  حمسني.  أكرب  عيل  د. 

)دراسة  املعارص  العريب  الشعر  يف  الكتايب 
ونقد(. 

يف * 			1االنزياح   . رشيد.  عباس  الددة، 
اخلطاب النقدي البالغي عند العرب. أطروحة 

دكتوراه. كلية اآلداب. جامعة بغداد. 
: امحد حممد ويس. 			1. االنزياح وتعدد *

مج  الفكر.  عامل  جملة  الكويت:  املصطلح. 
 .)	(g.)45(

الباقي، نعيم. 			1. اوجاع احلداثة. دراسة *
يف القصيدة العربية احلديثة. دمشق: منشورات 

احتاد الكتاب العرب. 
* hion. ar. والرسومات:  املعنى  الباركود: 

designuspro. com
بولفوس، زهرية. 015	. التشكيل البرصي *

يف الشعر اجلزائري املعارص. جملة رس من رأى. 
 .)40(g.)11( مج

الصفراين، حممد. 	00	. التشكيل البرصي *
سامت  يف  بحث  احلديث:  العريب  الشعر  يف 
ط1.  الشعر(.  جتويد  )علم  الشفهي  األداء 

املغرب: الدار البيضاء. املركز الثقايف العريب. 
عبد اهلل، اخالص حممود. 	01	. التشكيل *

عبد  لوفاء  اسود(  )صمغ  ديوان  يف  الشعري 
الرزاق: جملة األستاذ.g)		(. مج )1(. 

بن محيد، رضا. )د. ت. (. اخلطاب الشعري *

احلديث من اللغوي اىل التشكيل البرصي. 
الغذامي، عبد اهلل. 5		1. اخلطيئة والتكفري *

نقدية  قراءة  الترشحيية،  اىل  البنيوية  من  قراءة 
النادي  جدة:  ط	.  معارص.  انساين  لنموذج 

االديب الثقايف. 
لوكان، عمر. 	00	. دالئل االمالء وارسار *

الرتقيم. ط1. طرابلس: افريقيا الرشق. 
امحد، د. اجلوة. )د. ت. (. سيميائية البياض *

 b. univ. .والصمت يف الشعر العريب احلديث
 .biskra

بنيس، حممد. 			1. الشعر العريب احلديث. *
ط	. الدار البيضاء: دار توبقال للنرش. 

فيدوح، عبد القادر. 			1. شعرية االنزياح *
جملة  التجريب.  فن  احلديثة.  القصيدة  يف 

 .)	0(g)5( البحرين الثقافية. سنة
العربية * الشعرية   .1			 رشبل.  داغر، 

احلديثة. ط1. املغرب: دار توبقال. 
شعرية *  .1			 غازي.  امحد  االخرس، 

جملة  النثر.  قصيدة  بعد  ملا  رؤية  احلرج.  النص 
الثقافية  الشؤون  دار  بغداد:  األدبية.  الطليعة 

العامة. مج )1(. 
واخلطاب. * الشكل   .1		1 حممد.  املاكري، 

مدخل لتحليل ظاهرايت: ط1. بريوت: املركز 
الثقايف العريب. 

االبداع * عنارص   .1			 امحد.  كامل  غنيم، 
الفني يف شعر امحد مطر: ط1. مكتبة مدبويل. 

ط1. * الشعرية.  يف   .1			 كامل.  ديب،  أبو 
لبنان: مؤسسة األبحاث العربية. 
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سليامن، خالد. 5		1. لغة املمكن واملمتنع *
مج  الريموك.  أبحاث  جملة  واملستحيل. 

 .)4(g.)1	(
عام *  .1			 وعزيزة.  يوسف  تيون  نوئيل، 

والتجريب.  احلداثة  احلديث.  االدب  يف  اللغة 
بغداد: دار املأمون للرتمجة والنرش. 

اىل * مدخل   .1			 حممد.  شكري  عياد، 
العلوم  دار  الرياض:  ط1.  األسلوب.  حتليل 

للطباعة والنرش. 
مسن. * وجع   .	01	 عباس.  مشتاق  معن، 

ط1. دار الكفيل للطباعة والنرش والتوزيع. 


