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(1) 

ع، أراين مهموًما هبا منذ فرتة تقوم هذه الدراسة على حماور أساسية لدراسة أوس
ا على تساؤٍل ملٍح حول اإلهبام املسيطر  ليست ابلقصرية وحىت اآلن، وترتكز فكرُته
على املدونة الشعرية املعاصرة، والذي صار حاجًزا حيهْول دون التواصل بني املبدعني 

يف احليلولة  وقطاع املتلقني من اجلماهري املستهدفة هلذا اإلبداع؛ مما صار سبًبا رئيًسا
ِعيش، ابعتبارهم بؤرًة ُتهَسِ د ُهههوَم هذا 

َ
دون تفعيل دور املبدعني وإبداعهم يف الواقع امل

وكانت هذه  -أو كما ينبغي هلا أن تكون–الواقع، وتهَشكِ ل وعيه النابه وقلبه النابض 
العزلة الثقافية إلبداع احلداثة الشعري املعاصر؛ مثار قلق وتساؤالت كثرية من 

واالقتصادية املرتتبة ابلطبع على احلالة  والسياسيةاملهمومني أبوضاعنا االجتماعية 
َدوَّنةه قراءًة ورصًدا متأنًيا يراقب حركة َتَشكُّل هذا الشعر 

ه
الثقافية الراهنة، حتتاج هذه امل

َب يف بالغياته وحيله الفنية، وال يههَمله أتثريه السياق احمليط إبنتاج هذا اإلبداع، لنراق
تطوَر األداء اللغوي هلذا اخلطاب الشعري يف ضوء جمرايت الواقع احمليط أو حمركاته، 
سياسًيا واجتماعًيا واقتصاداًي، وابلتايل لغواي وفنيا، واليت ت هَعدُّ عاماًل مهًما يف ارتباك 

اقع هذا اإلنتاج، وعنصرًا فاعاًل يف تكوين ِحَيله البالغية املراوغة واملتمردة على تيار الو 
-وعامله، يف عامل مواٍز يغايره عامَل الواقع وينماز عنه، وذلك لصنع حالة حمايثة تشابه 

احلالة السريايلية والشطحات الصوفية آبليات خرافية أسطورية، وكأن  -إىل حد كبري
الشاعر أبدواته العبثية املقصودة، يستنفر قوى التأويل والتلقي لدى قارئه ويستدعيها،  

الشاعر القدمي وهو يستدعي قوى الغيب األسطورية يف خطابه  كما كان يفعل
الشعري منذ اجلاهلية؛ لتؤدي الشعرية دورًا سحراًي ابستخدام الكلمة الفاعلة، وتكون 
الكلمة الفاعلة هي صاحبة السر؛ إذ هي اليت تقيم املاثل املبتغى آبليات السحر 

 التشاكلي اخلرافية.
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لى ما صار غامًضا ضبابًيا مستغلًقا وعصًيا من شعر وتَنصبُّ عنايةه هذه الدراسة ع
الذي  (1)حممد عفيفي مطر، حىت صار معتًما مبهًما حىت ختطى حدود الغموض الفين

مينح النص بكارة وإاثرة؛ لرتصَد هذه الدراسة مظاهر هذا الغموض وآليات وقوعه اليت 
هرية وراء هذا الغموض حولته إىل إهبام ضبايب معتم، وتتقصَّى األسباب الفنية واجلو 

 املبهم متسائلة:
هل هذا الغموض الفج جاء جملرد الغموض، ذاته وحِبَيله اليت تواكب ِحَيل  -

 الغموض الشعري يف اآلداب األخرى؟
ما سر هذا اإلغالق الذي جعل النص يبدو هالمًيا حمريًا جمافًيا للواقع، يف  -

له بطريقة ُتعل من جيهل  اٍز يبدو متناقًضا مع عامل الواقع ومغايرًاعامل مو 
، ليظهر النص الشعري احلداثي يف (2)أسراره، أن يهسمَيه ب   )الكذب الفين(

 حالة مجاليٍة ُتايف مألوف املدونة الشعرية الكالسيكية؟
هل مثة إمكانية للمقاربة بني تشكيل هذا اخلطاب الشعري وبني الواقع احمليط  -

 قد الثقايف؟؟به، أو بني سؤال النقد األديب وسؤال الن
إذا كان شعر حممد عفيفي مطر، ظاهرة مجالية هلا آاثرها الفنية وتَِقِنيَّاُتا  -

فهل للظرف التارخيي املعاصر دور  -من وجهة نظر نقاد احلداثة -البالغية 
يف تطور طبيعة األداء اللغوي للخطاب الشعري املعاصر وشعر حممد عفيفي 

 مطر، بصفة خاصة؟؟
يب عن التساؤالت رمبا تستطيع هذه احمل اولة املتواضعة الوصول إىل نتائج ُته

بشكل ُترييب  (3)السالفة، من خالل دمج وضعي يعتمد املنهج الوضعي الفلسفي
؛ (6)والنظرة األنثربولوجية (5)لتستطيع املقارنة بني النظرة السيميولوجية 4)إمبرييكي(

ة بني ما هو مجايل وما إلضاءة جوانب هذا النص الشعري املبهم، يف مقارابت نقدي
هو ثقايف، أو بني الوقائعية واللسانية يف صورة نقد وضعي؛ لتفتح النص )املغلق 
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بالغًيا( على واقعه احمليط من جانب،  ومراقبة إعالمية هذا النص بتكثيفاته وانزايحاته 
 وتشظياته وتكتيكاته الدرامية من اجلانب األدائي اللغوي.

بد من العودة للمفاهيم اللسانية يف جمال الدرس اللغوي؛  ال ،وكي تتم هذه املقاربة
 لنراقب طبيعة تطور أداء لغة النص الشعري، وحالته الراهنة يف شعر احلداثة املعاصرة.

 . (8)، أن بنية العالمة اللغوية متثل ثالث نقاط7رأى شارلز ساندروس بريس
 املفسرة                        

 
 املوضوع           املصورة            

 
 
 

وقد مثَّل الدكتور علي البطل ملثلث بريس اللغوي مبثلث نقدي ليوازي رؤوسه، 
يعتمد هذا التقسيم الثالثي العالمة اللغوية داخل النص الشعري، وتوظيفه توظيًفا 
واعًيا، رصد حركة تطور طبيعة أداء اخلطاب الشعري العريب، على مر العصور )منذ 

وحىت الطور املعاصر(، يف مثلث مناظر له، متثل رؤوسه الثالث  الطور اجلاهلي
 (9)املاثل( -املتصور الذهين -)الرامز

 املتصور الذهين               
 

 الرامز                          املاثل    
 

رأى أن الشعر العريب يف الطور اجلاهلي كان دراًب من ممارسة طقوسية للسحر، 
يس هلذا الطور، هو دور الكلمة الساحرة، حيث كانت الكلمة وكان الدور الرئ

 تصنع ماثلها دون املرور على منطقة التصور الذهين.
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وأن الطور الالحق عليه هو الطور اإلسالمي؛ حيث حل اإلسالم مشكالت 
العريب الوجودية وأجاب عن تساؤالته احملرية اليت كان يعاصرها، فصارت الكلمة 

سِ رة ت هَفسَّر )تقول وتعين(، فاستغرقت الكلمة يف النص يف شعره واصفًة مهف
الشعري اإلسالمي كال من )الرامز، واملتصور الذهين، واملاثل( ليصرَي الشعره العريبه 
يف ظل اإلسالم، شعرًا إشاراًي )تقول فيه القصيدة وتعين( فيفتقد سحرية العصر 

ديث الذي جلأ فيه الشاعر الوثين السابق عليه وعبقه اخلرايف، حىت جاء الطور احل
إىل إحياء الكلمة، فكانت الكلمة احلاملة املوحية يف األداء الرومانسي املولع بوعود 
النهضة الغربية احلديثة، إىل أن وصل إىل الطور املعاصر؛ حيث عادت الكلمة 
حائرة إىل دورها الطقوسي القائم على ثرثرة الرعب من اجملهول والتخبط يف الواقع 

اليت تبحث مرتبكة عن توقع ملستقبل مقنع للذات العربية  (10)ق فيه اللغةلتتخل
مفتقدة كل معطيات هذا املستقبل ومقدماته بل أي  (11)احلائرة املتوجسة

 مؤشرات تعطي أماًل فيه.
فإذا كان الشاعر القدمي قد تَ َوَهَم أن الكلمة )املصورة( أو )الرامز( يف الطور 

لها مع غياب )املفسرة( أو )املتصور الذهين(، يف اجلاهلي، قد كانت تصنع ماث
أداء وثين يعتمد طقوسية خرافية سحرية، فوهِسم شعره بعبق وبكارة ما، مث جاء 
الطور اإلسالمي حيث اكتملت عناصر املثلث إايه من )مصورة، ومفسرة، 
وموضوع( أو )رامز، ومتصور ذهين، وماثل(؛ ليكون الشعر تسجياًل أميًنا للواقع 

يط مقرتاب من لغة التداول العرفية؛ ويفتقد بذلك بكارته اجلاهلية وسحريتها، احمل
ويف الطور احلديث يكون العلم الغريب قد أخذ  فرصته يف إهبار الشرقيني إبجاابته 
ؤيَدة ابإلجنازات العلمية والتكنولوجية، واليت ُتسدْت على أرض الواقع 

ه
املادية امل

، لتغوص الكلمة يف أعماق (12)حلرية واالبتكار املبدعيف حتقيق الوفرة والعدالة وا
اإلنسان العريب احلامل ابليوتوبيا املنشودة، أو املدينة الفاضلة _حسب النموذج 
الغريب_ يف مشاعره الداخلية، وتتخذ من اإلحياء سبياًل؛ لتصنع متصوراٍت ذهنيًة 
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وحىت  -سالميكان يف الطور اإل  -موحيًة وحاملة، متجنبًة تسجيل الواقع كما
مدرسة البعث واإلحياء، مَتََثل هذا يف إبداع املهجريني ومجاعة أبولو ومجاعة رواد 

، مث كان الطور املعاصر الذي عادت الكلمة فيه إىل الطقوسية (13)الشعر احلر
اليت تغاير طقوسية اجلاهليني، حيث تلهفها خماوف اجملهول اليت سيطرت على 

حد؛ لتأخذ الكلمة )أو العالمة اللغوية( دور اإلشارة املبدعني واملتلقني يف آن وا
التائهة اليت تبحث عن ُتسيد داللة حتققها، لرتزح الكلمة الشعرية املعاصرة حتت 
واقع كابوسي، جيربها على اختاذ أمناٍط سرايلية أو عبثية من األداء الطقوسي؛ 

حقق لتبحث هذه الكلمة عن إحالة مفاجئة ملاثل خارجي، يؤدي إىل الت
الوجودي املنشود لدى الواقع العريب املأزوم البائس، وبصفة خاصة بعد نكسة 

 م.1967اخلامس من يونيو عام 
صارت الكلمة يف هذا الطور املعاصر ملتبسًة حائرًة بني مستوَيي  اللغة املعروفني 

اإلبداعي( لتفيء إىل لغة اإلبداع الشعري أبمناٍط طقوسية خاصة، متايزت  -)التداويل
؛ حيث حاول الشاعر املعاصر التمرد ابللغة (14)هبا عن طقوسية العصر اجلاهلي

ليهسافر هبا وابلقارئ إىل عامل ختييلي حمايث للنص كي تتماهى فيه اللغة مبوضوعها؛ 
حىت يوازي عامل املوجودات احمليطة به يف العامل اخلارجي، والذي ضن عليه وحرمه من 

ه من أبسط حقوقه، فاُته إىل العبثية واخلرافية حتقيق جل أحالمه وأمانيه بل حرم
األسطورية يف أداء يشبه أداء الدراويش وهالوسهم، أو كلغة العصابيات واألحالم يف 

؛ ليهرب هرواب طوعيا من الداللة الواصفة للواقع إىل التشكيل املوحي، (15)رداء فين
بية اليت حتلق يف مجالياُتا وجيتاز ابللغة الوظيفة األدائية التداولية إىل الوظيفة األد

الشاعرية، وتنحرف متنحية عن األداء اإلشاري املرجعي حنو األداء اإلحيائي املستمد 
من عامل األحالم، ليضع العهدة بني يدي القارئ، وحيفزه على صناعة فضاء معريف 
يسحبه القارئ على النص حىت يشكل النموذج الذي يروق له، فيما سِ ي ب )املعادل 
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كما يراه املتلقي ويقيم به متخيالته اخلاصة ليصنع مواثله املأمولة، فيما سهِ َي   16عريف(امل
 يف هذا العامل االفرتاضي.    17ب )الزمن الشعري واملكان الشعري(

فشعرية احلداثة تتشابه مع شعرية اجلاهلية، من حيث إن كليهما شعرية حتفيز، فإذا 
الطبيعة الفيزايئية ابستنفار قوى الغيب السحرية كان الشاعر اجلاهلي قد غالب قوانني 

، فإن 18اخلرافية وحتفيزها؛ كي حيقق مراميه وأهدافه ويشبع رغباته ابلسحر الَتَشاكهلي
الشاعر املعاصر قد غالب الواقع احمليطبه، أبن استنفر قوى التلقي عند ق هرَّائِه يف تيه 

قارئ وخالل كل قراءة، يف نزاع بينه لغوي مربك؛ ليصنَع واقًعا مغايرا ومتكررا عند كل 
وبني املتلقي غالبا ما حيدث خالل ديناميات القراءة املنتجة اليت يدخل هبا القارئ عامل 

؛ لي هَعوِ َض أو حيقق أو 19النص وحيلق يف فراغاته ليصنع منتوجاته يف معان جديدة
ملهزوم، ويقيم يستحضر املفقود على أرض الواقع، ويصنع عوامل موازية لعامل الواقع ا

)املواثل املأمولة( ذلك من أجل ختليق )متصورات ذهنية( لدى املتلقني، من خالل 
حتفيزهم ملشاركته يف صنع عامل ختيُّلٍي خيهْرِجه الشاعَر وخيرجههم من عامل الواقع الكابوسي 

ي( املرعب، وجيسِ د واقًعا ختيُّلًيا مرجوا حيل حمل )املوضوع( عند بريس )املاثل اخلارج
عند علي البطل؛ لذا جاءت العالمة اللغوية متمردة يف سياق من التيه، بني ما يشبه 

 لغة العصابيات واهللوسات وأحالم املنام.
لذا صار املثلث اللغوي يف الطور املعاصر فاقًدا للمتصور الذهين الساكن واملستقر 

لذهين كما هو يف مقابل الرامز واملاثل _كما هو يف الطور اإلسالمي_ أو للمتصور ا
الطور الرومانسي احلامل، وابحثًا _ ابرتباك وتشتت _ عن )ماثل( تطمح له النفوس 
الظامئة ملنجز حضاري يرضى أحالمهم، متاما كما كان اجلاهلي يبحث عن ماثل على 
أرض الواقع، مستعينا ابلسحر الستنفار قوى الطبيعة اخلرافية يف إجياده بفعل الكلمة، 

 عاصر ليستعني بقوى التلقي والقراءة املنتجة؛ ليحقق حلمه فيها.جاء الطور امل
 أتمل الشكل الذي توضحه هذه اخلطاطات
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 ؟؟                   متصور ذهين              متصور ذهين             ؟؟      
 
 
 

امز         رامز            ماثل         رامز       ماثل           رامز       ؟؟       ر 
 ؟؟

الطور اجلاهلي          الطور اإلسالمي             الطور احلديث       الطور 
 املعاصر
(2) 

وإذا أسقطنا هذه الفكرة على أداء حممد عفيفي مطر اللغوي يف شعره، ستتجسد 
لنا تلك الظاهرة اليت تعد تطوًرا  لألداء اللغوي يف الشعر العريب، وتطمح الدراسة يف 

يكون هذا اإلسقاط، ابدرة إشارة إىل مرحلة جديدة من تشخيصات أخرى لظاهرة أن 
اإلهبام الالفتة يف شعر احلداثة املعاصر؛ لنهَميِ َز نقداًي بني الغموض الفين املعروف يف 

بهم (20)الشعر، وأسبابه منذ القدم
ه
، وما هو قائم يف مدونة الشعر احلداثي املعاصر، فامل

، واألمر املبهم ما يشتبه فال يعرف وجهه، وابب مبهم: مغلق (21)هو ما ال مأتى له
وال يهتدي لفتحه إذا أهغلق، والبهيم هو كل ما ال مييز، وهو ببههمته ألنه أهبم من أن 
مييز، وأمر مهبَهم: ال يهعرف وجههه، أما الغامض فهو من لطيف املعىن ودقيقه، واملسألة 

الليل دايجري ظلمته، والغامض من الغامضة هي ما فيها نظر ودقة، ومغمضات 
الكالم خالف الواضح، وملن أجاد الرأي يهقال أغمض النظر: جاء ابجلديد وأغمض 

 .         (22)يف الرأي: أي أصابه
ابت هذا التمييز ضروراًي للغاية؛ كي ن هَفر َِق بني ما ميارسه الشاعر حبرفية واقتدار؛ 

عا، حينما يكد القارئ أمام القصيدة ليصل إىل لينجز منتًجا أدبًيا كثيًفا ورصيًنا وممت
جوهرها املكنون، غري املباح لكل من كاشفها ابملرور العابر، وبني اإلهبام الضبايب 
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عتم املستغلق والذي تبدو عتامته شاملة النص كله وجزأه؛ مما يرتكه مبهًما موصًدا يف 
ه
امل

ُتم النقدية مرتبكة مربكة، وجه من أراده، حىت من املتخصصني أنفسهم، لَتخرج كتااب
متناقضة، حائرة حمرية، يف تيه هذه الظاهرة كما النص _متاما_ مرتبكا مربكا، وهذه 
حالة ثقافية حضارية تعد َمَرِضية حتتاج فحصا ثقافًيا أنثربولوجيا جبوار الفحص األديب؛ 

 لتدرك الظواهر اجلمالية يف ظل الوقائعية احمليطة إبنتاج النص.
بعض الباحثني جاهًدا يف دراسات جادة، وضع آليات بالغية تقنِ نه وقد حاول  

كما فرَّقت بعض   (23)لتشكيل هذا األداء اللغوي يف نصوص شعراء احلداثة املعاصرين
وربطت بني الغموض واخليال، وبني اإلهبام وتركيب  24الدراسات بني اإلهبام والغموض

، بينما حتمس كثري للغموض ودافع 25اجلملة، ليصبَح الغموض خيالًيا واإلهبام حنوايً 
بل جعله  26عنه، معتربا إايه مظهرا من مظاهر الشعرية أو سَر فاعليِة اللغة األدبية

، وبرَّر لإلهبام املتجسد يف غياب املعىن وغياب الفهم عن 27أدونيس وغريهه قواما للشعر
 .28النص الشعري، كثرٌي من النقاد

والغموض عند بعض دارسي الظاهرة، قد نتج  ويبدو أن اللبس الواقع بني اإلهبام
عن تداخل يف الفهم بني )املعىن والداللة( رغم أن املعىن معطى اثبٌت أحاديه التفسري 
يؤسس للداللة، بينما تتسم الداللة ابلتعدد وقابلية التشتت واالختالف كلما اختلفت 

واع األدبية للتأويل عملية التلقي والتأويل، على خالف املعىن، والشعر من أنسب األن
منذ فجر اتريخ اآلداب اإلنسانية، وأتويل الشعر يتخذ من الداللة وسيلًة للقراءة 
هولِ دة اليت ُتعل من الشعر معيًنا ثرًا ال ينضب؛ ليتضح لنا أن الغموض يكون 

املنتجة امل
ياًًن، يف اللعب ابلداللة بينما يكون اإلهبام عند العبث ابملعىن ليأيت يف غري سياقه أح

أو أييت يف صور متناقضة، أو أييت مشتًتا متناثرًا بني أفكاٍر وصور متسرعة يهسهبه 
األديبه أو يهطنب فيها، وهذا ابلطبع حييلنا إىل ربط التفسري ابملعىن احلَدِ ي املصطلح 
عليه لغًة ومنطًقا ومعرفًة، وربط التأويل ابلداللة الدينامية املطلقة املتسارعة، املتجاوزة 

 حلدود اللغة ومعياريتها واليت غالبا ما تفارق ضوابط املنطق وأصول املعرفة املعهودة.
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بني املعاين والدالالت؛ مما جعلهم خيلطون بني  -فعالً –وقد خلط بعض املعنيني 
الغموض واإلهبام، لدرجة أن ربطت بعض الدراسات بشكل عكسي بني ما كان 

 مطروحة يف الطريق يعرفها العريب يقصده اجلاحظ مبقولته الشهرية: "املعاين
 .(29)والعجمي"

واإلهبام ابت واضًحا يف َلِعب املبدعني ابملعاين يف جهِل إنتاجهم احلديث واملعاصر،  
وُتاوزهم يف ذلك اللعب وتلك احلَِيل حىت أحدثوا هبا مساًسا مبكانة إنتاجهم؛ مما 

من وجه نظر  –إىل إهبام واستغالق معيب  -املفرتض فنيا–حوَّل الغموض 
، حال هذا اإلهبام بني إنتاجهم وتفاعل مجاهري املتلقني، بل صار معتما -كالسيكية

 مستغلًقا حىت لدى بعض املتخصصني من نقاد الشعر أنفسهم.
وضع تعريفات  -يف حماوالت جادة-وقد حاوَل بعض املهتمني ابلظاهرة 

املعاصر، لريصَد آلياته  وتوصيفات تقنن لطبيعة هذا األداء اللغوي يف شعر احلداثة
 ويضع له تقعيداٍت بالغية، مشريًا إىل:

: الذي رآه تشظًيا من خالل: )التشتت والتشذير والتفكك 30)االنزايح( -
والتفسخ(، ليعتربه "انقساًما مبنيا على مرجعية ذات مبادئ، وليس فوضى 

رتاب ، وتذهب بعض الدراسات إىل ترسيخ هذا الَتشظِ ي وحالة االغ31عشوائية"
، وقد أيد ذلك واستدل به أبو اليزيد الشرقاوي فيما ساه 32املرتبط مبا بعد احلداثة
، واستغالل النص؛ ليربر ما ساه ب )تفجري اللغة( وهذا اإلهبام 33ب )األنطولوجيا الشعرية(
 .34لتغيِ ي اإلهبار والدهشة

، 35ا)العنوان(: حيث يراه احلداثيون ال يعلن عن فكرة النص، بل يوحي هب -
ابلتايل مت العبث بعالقة العنوان ٍمع نصه، لرتاه أييت أحياًن يف واد والنص يف واد آخر، 

 بل أييت متناقضا مع النص.
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)االنزايح النحوي(: عهرِ ف أبنه استبدال الداللة اإلحيائية ابلداللة اإلشارية  -
يف خرق  37ة، وهذا قد يزيد من النشو 36املرجعية، لينتج معىن شعراًي موحًيا وحركيا

 ،  39، وقد عهدَّ ذلك املدرج األول للتخييل الشعري38واضح للمعيار النحوي
)منتجةه اللغِة(: هي أداء على شاكلة األداء الدرامي يف السينما واملسرح، وقد  -

عهدت بديال تكنيكًيا للغة داخل النص الشعري؛ لتحل حمل حماكاة أرسطو والواقعيني، 
 .40اثةوتصري سة من سات نص احلد

)التكثيف الداليل(: وهو بتداخل الداللة وتكثيفها لتحويل اللغة من اإلبالغية  -
إىل الشعرية، لتصبح العناية فيه ابلتجربة ال ابملوضوع، واالنشغال ابلدال ال ابملدلول، 
وال سلطة خارج النص، فالسلطة سلطته واإلشارات إشاراته، وفق ما ذهب إليه تريي 

 .41إجيلتون
ية النص(: بزايدُتا تتزايد معدالت شعرية النص، ومن أهم مظاهرها: )إعالم -

اخنفاض معلوماتية النص واخنفاض مستواه اإلخباري، مع ارتفاع الغموض املسيطر 
 .  42عليه

كان األمر من الصعوبة مبكان، حيث كان النص الشعري احلداثي عصيا متمرًدا 
يد ترصد بالغته وحتدد له أمناطا مشاكسا، ليس من السهل استئناسه ووضع أمناط تقع

لتسيطر عليه، بل طوفت هذه الدراسة مقتصرة على الدوران يف فلك وصف لغة 
التداول والتمييز بينها وبني لغة اإلبداع، من حيث إشارية األوىل وإحيائية الثانية، 

لطبيعته  وعاملها املتخيل املوازي لعامل الواقع واملتمايز عنه، (43)ووالدة القصيدة املتعثرة
الذاتية اليت تنفرد هبا القصيدة "إذ توحي وال تقول"، "وال تشري فيه إال إىل نفسها" يف 

رؤاي املنام، ًنئية بعيًدا عما ميكن أن يدرك  -إىل حد كبري-بنية عميقة مغمورة تشبه 
مما يصفه اخلطاب التداويل، لتصنَع عاملا احتمالًيا مفرتًضا أو متخيال، ومل  (44)حسًيا

أن َتصيغ رؤيًة متكاملًة توصِ ف أو  -رغم حماوالت التقنني الراصدة والدائبة-طع تست
 ت هَفسِ ر هذا األداء العبثي، يف تصور بالغي ميكن االحتكام به أو القياس عليه.
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ففسر الدكتور أبواليزيد، ارتباك املعىن الذي أَْعتَم النص الشعري عند حممد عفيفي 
ألن هروب  -الذي رآه متميزًا ومتفرًدا يف ُتربته الشعرية-مطر، ب )االلتباس الداليل( 

الكلمات يف الكتابة األدبية عن مرجعيتها، إمنا هو عنف منظم وقع على احلديث 
، فيما ساه ب   (45)العادي ليحوِ له من خطاب تداويل مرجعي إىل خطاب إبداعي

، تريي إجيلتون، )تثوير اللغة( أو )تفجري اللغة( مستدال أبقوال كل من )جاكبسون
ودودروف، وصالح فضل، ورومان سالون، وفاطمة الطبَّال...... إخل( من نقاد 
احلداثة وما بعدها، يف تشخيص متهيدي؛ حىت يقدم مربًرا هلذا االرتباك يف األداء 
اللغوي هلذا اخلطاب، أو ليدافع عنه ويعتربه ميزة للشاعر وتفرًدا يف أدائه، هو وقلة من 

م وحممد إبراهيم، وقاسم قرًنئه مثل:  عالء عبداهلادي وعبداملنعم رمضان ورفعت سالَّ
 -، جملرد أهنم مل يهشبهوا غريهم من السابقني واملعاصرين، وُتاهل د. أبواليزيد(46)حداد

دور الواقع العريب وجمرايت األمور وحمركاُتا اليت أثرت  -إال يف بعض اإلشارات الضيٍقة
و أُهل أزمة اللحظة التارخيية اليت لفت هذا اخلطاب يف تشكيل لغة هذا اخلطاب، أ

إىل  -ال حمالة-وظللت ظروف والدته، مما صنع ارتباًكا يف الواقع املعيش والذي أدى 
 .(47)ارتباك األداء اللغوي يف خطاب شعر هذه املرحلة

وإذا كانت بعض الدراسات قد ارتكزت يف حديثها عن اإلهبام يف لغة شعر 
، حماولة التنظري والتقنني ملا يظهر جلًيا (48)ره سبًبا وعرًضا يف آن واحداحلداثة، ابعتبا

من فوضى لغوية داخل النص الشعري املعاصر، وظهر ابلتايل يف لغة املدونة النقدية 
 احلديثة واملعاصرة، فيما سوه ب  )تفجري اللغة( أو )تثوير اللغة(.

صر ونطرحه ونناقش ما وراء هذه كان ذلك داعًيا لنا لنعود إىل نصوص شعرًن املعا  
الظاهرة، وحندد العوامل اليت دفعت هبا إىل هذا األداء اللغوي للنص الشعري املعاصر، 
أو لنحدد الينابيع النفسية واالجتماعية والسياسية والثقافية اليت كانت مصدًرا مغذاًي 

ه الذائقة العربية، هلذه الظاهرة، )ذات الطبيعة الفنية واألداء اللغوي املخالف ملا ألفت
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وما عرفه التلقي العريب منذ فجر احلياة األدبية العربية، من املرجعية العامة للغة وراء كل 
 .(49)قصيد شعر من حيث املعىن(

فاللغة هي املادة األولية يف تشكيل الشعر وهي متثل اللوح احَلسَّاس )الفوتوغرايف 
photographزايئية واليت يعكسها عن (، الذي تظهر عليه مالمح الصور الفي

َكِ نه مهتلقى هذه  الواقع بكل صدق ودقة، ومن املالمح اليت جيهَلِ يها هذا اللوح وميه
الصور، من أن يتعمق أغوارها النفسية ويفلسف كل مالحمها، مع ما يدور هبا ومن 

الطور اللغوي للخطاب الشعري املعاصر ابلنسبة  -متاًما-حوهلا ومن خلفها؛ هذا 
، فهو مبثابة هذا اللوح الفوتوغرايف أو )الورقة احلساسة( اليت نستطيع أن للنصوص

نستقرئ عليها ظروف إنتاج الشعر والشاعر، من البيئة الثقافية واحلالة االجتماعية 
-والظروف السياسية واألوضاع االقتصادية.....إخل؛ لتشرَي إىل بيئة اإلنتاج، بل وتؤثر 

سه، حىت يواكب إنتاجية اإلبداع ويفتض أسرار يف إنتاجية التلقي نف -ابلطبع
 تشكيله، سواء كان إهباًما معتًما أو غموًضا فنًيا وُتلًيا ممتًعا أو وضوًحا مهِسًفا.

(3) 
بدا التطور واضًحا يف النص الشعري املعاصر، حينما الحت الطقسية كعالمة فارقة 

لتحليلي، قريًبا من على هذا التطور، الذي وضع النص الشعري خارج حدود العقل ا
األداء اخلرايف والرتميز السحري، يف سياقات عبثية غامضة غموض السريايلية املفرط، 
مستخدًما الرتميز املبهم يف سياقات أقرب إىل حهلم املنام، ليوحَي إىل القارئ أجواًء 

 -ومشاعَر، ال ليعلم أشياء أو ليفهم حقائق أو ليقتنع بقناعات؛ بل ليهرب به 
من عامل الواقع احمليط الذي يصعب عليه االنسجام أو التواؤم  -هذا اإلحياء بواسطة

مع كبواته احلضارية وانتكساته السياسية والعسكرية احملبطة؛ حيث اهنارت أحالمه 
الذي كان يقيم خطااب عاطفيا أتَثُّراي  -وطموحاته مع اهنيار املشروع النهضوي العريب

 م؛ ليهرب به إىل عامل يوتويب حامل.1967فيما قبل يونيو  -غري واقعي
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كان هذا األداء الرمزي احلامل حتواًل وظيفًيا للغة الشعر، من وظيفة اإلشارة 
إىل وظيفة اإلحياء  -كما هو معهود منذ الطور اإلسالمي وإىل عهد قريب  -الواصفة

ر الكاشف الذي يعاين قلًقا وجوداًي يف الطور الرومانسي، إىل أن جاء الطور املعاص
الذي جعل الشاعر يلجأه إىل ما يشبه املمارسات الطقوسية )كهلوسة رامبو(، جامًعا 
بني استخدام كل من األسطورة واخلرافة من جانب، ولغة الكشف الصويف من جانب 
آخر، يف تعابري إشراقية شاعت يف الشعرية اجلديدة؛ "لتصبح العملية اإلبداعية حالًة 

الذي جعل التجربة الشعرية ُتربة صوفية، وأدونيس، صوفيًة عند )صالح عبدالصبور( 
الذي ربط بني الصوفية والسريايلية، وحازت مواقف النِ فَّري، على حضور شديد يف 
اخلطاب الشعري والنقدي احلديث، حىت صارت مجهَاًل كاملة مقتبسة من الصوفية، 

عرب  -رترتدد بعد أن شاعت يف إبداعات شعراء احلداثة، حيث انتقل إىل الشع
التصوف )حاالت الغيبوبة( اليت تسمى ابلشطح أو تفجري اللغة وعلم الباطن، لدرجة 

، وال (50)أنك تقرأ املدونة الشعرية احلدثية على اعتبار أهنا حالة )غيبوبة( صوفية شعرية
ختفى لغة أدونيس املتأثرة ابلتصوف اإلسالمي، وال كتاابت جربا إبراهيم جربا، 

د اخلرَّاط، وما شاع وصار ظاهرة، من توحد بني الشعر وإحسان عباس، وإدور 
؛ من هنا كانت الرمزية العبثية (51)والشاعر بشكل ِصرف يف شعر السبعينيات

والصوفية وراء إغماض الشعر وإهبامه خلف صهَوٍر رامزٍة ولغٍة موحيٍة يف األداء احلداثي 
 املعاصر للشعر العريب".                                

وحممد عفيفي مطر، خري مثال هلذه احلالة الراهنة؛ حيث محل شعره كل 
مالمح هذا الطور الشعري احلديث الذي يتسم ابإلهبام واالستغالق، وغياب املرجعية 
اللغوية ذات احلدود املنطقية اليت حتكمها قواعد اللغة وضوابط األعراف النقدية 

مة املفسرة املسجلة للواقع إبجاابت الذي ألف الكل-املوروثة منذ الطور اإلسالمي 
لقد حفل الطور احلداثي املعاصر بشاعرية  –واقعية واعية؛ لتقول وتعين وتشري وحتدد

الكلمة احلائرة اليت ارتبكت ابرتباك الواقع احمليط هبا، فصارت داللة اتئهة تقول وال 
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جوَة بني الداللة تعين وال تشري إال إىل نفسها، يف أداء إحيائي ال إشاري، َجسَّد الف
والتشكيل، أو بني معىن النص وتقنية أدائه، ليصري النص شيٍئا وشكله شيًئا آخر، 
ويتسلط النص بسلطة داخلية حتميه من أي سلطة خارجه؛ حيث ال "سلطة خارج 

 .52النص"
لنرى يف شعر حممد عفيفي مطر، تشتتا وتفككا وتفسخا، أدى إىل تشظي لغته يف 

ني ب )األنطولوجيا الشعرية( واعتربه تفجريا للغة أو تثويرا هلا، يف شكل ساه بعض الباحث
أداء تغىي اإلهبار والدهشة، ونفي املرجعية بني النص ومعاين لغته؛ لتنَبتُّ الصلة بني 
األلفاظ ومعانيها وتفقد إشاريتها؛ لتتجه ابلقارئ حنو اإلحيائية اليت ُتعله يصنع املعىن 

ى ب )حركية التأويل(، وتصري القصيدة نشاطا لغواي متميزا، املنشود لديه، وفق ما يهسم
متجها حنو تشكيل مجايل يستنفر طاقات التأويل والتخييل البَ نَّاء لدى املتلقي، ويصنع 
ماثله حسب تصوره الذهين التاويلي، يف منتوج جديد للنص كلما قرئ، ويصبح 

، لتتشابه القصيدة العربية 53اءةالقارئ مشارًكا فاعأل ومهنتًجا بنَّاًء للنص عند كل قر 
احلديثة أبختها اجلاهلية يف طقوسية األداء، فإذا كان الشاعر اجلاهلي يستدعي قوى 
الطبيعة ابلكلمة السحرية اليت تنشئ ماثلها، فالشاعر احلديث يستدعي قوى التأويل 

ة لدى متلقيه ليصنع املاثل حسب ما يهريد، وكالُها محَّل الكلمة حبموالت شعائري
 جعلها موحية حاملة هبدف مفقود وواقع منشود بشكل طقوسي.

هذه الطقوسية احلديثة جعلت من قصيدة حممد عفيفي مطر _سهرة  
نصا عصيا ممتنعا عن التفسري السريع والتلقي  54األشباح . "حماكمات وانتظارات"_

ال سلطان املباشر املفتقر آلليات التاويل، فباتت تقول وال تعين، وتوحي وال تشري؛ ف
يهفرض عليها من خارجها، بل هي تشكيل خيايل حتكمه آليات اإلحياء الداخلية فيه، 
وال سلطات عليه من قواعد النحو أو تركيبات اللغة اإلشارية املعهودة واملألوفة يف 
النص الكالسيكي العريب منذ جميء اإلسالم وحىت العصر احلديث؛ حيث جاءت يف 

: مبثابة مدخل كابوسي تغلب عليه لغة االرتكاس األوىل ثالث دفقات متتالية، كانت
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واهلالوس ومشاهد الرعب، يف جمهوالت وهواجس خميفة ومظاهر اهللع الذي خيَّم 
يف صورة أشباح مبهمة مل يهَسِم منها إال األول،  الثانيةعلى املشهد كامال، وجاءت 

الظلم والظلمة  حيث استوحى اسه من املخزون الثقايف للمنطقة، مستعريا معىن
، وترك الثالثة األخرى حتدد هويتها التفاصيل املرعبة 55والضبابية واجملهولية )ظَْلَمائيل(

اليت أكدت  األخريةاليت جاءت يف ثنااي وصفها، واختتم  مطر قصيدته ابلدفقة 
إحباطات الدفقتني السابقتني هلا، واصفا األرض اخلالء اليت تنتظر مصريها املشئوم، 

يشيخ بطيئا، وميلؤه الرماد والسقوط والدمار والفشل والصرخات احلجرية يف زمن 
واخلرفات واجملد املزعوم، خماطبا إايه _الزمن_ أبن يشرب عصري مثاره ويتعرى ويطأطئ 
الرأس بتاجها الذي يثقلها إبرثه الوُهي؛ ليرتك األرض خالًء من خطى الثورة عالمْة 

 ....  للقيامْة.
سريعة، جاءت بعد عناء ومكابدة للنص املتمرد العصي كانت هذه إملامة  

على اإللف والتطويع، والذي جاء يف صورة طقسية وأداء شعائري يستدعي طاقات 
التأويل لدى املتلقي املؤهل للتأويل والقادر على القراءة اليت تستنبت منتوجا جديدا، 

تهداف مراوغة التلقي وتستفتح مكنوًنته، ومل يكن هذا النص عصيا جملرد العصيان واس
ابإلهبام واإلغالق يف وجَّه القراء، بل كان النَّْاصُّ فيه يقوم بدور املستدِعي مللكات 
التَ َلقِ ي اليت حتفز القهرَّاء على خلق عوامل جديدة جبوار عامل نصه املأزوم؛ ليحفز النقاد 

طور جديد  ، كما كان ميثل ذلك ظاهرة تنم عن56على ما قد يهسمى ب )أفق التوقعات(
لطبيعة أداء لغة الشعر العريب فيما بعد عقد الستينيات _أو قل خالل أواخره_ هذه 
الطبيعة اليت لوحظت على شعراء هذه الفرتة، وقد استههدفت ابلبحث والدراسة من 
َحريِ  بضبابيته وإهبامه 

ه
املهتمني هبذه الظاهرة، لتتجلى مالحمها وسات أدائها اللغوي امل

لى ما تعودته الذائقة العربية منذ ما بعد فجر اآلداب العربية، بداية من واستعصائه ع
عنونة القصيدة مرورا مبنتجتها وأدائها األنطولوجي وانزايحاُتا من مألوف لغة الوثيقة 
املتعارف عليها، لتأيت  يف خطاب إنساين عام حيمل لغة متشظية مفككة، ويكثفها 
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نحوية، ليصل يف النهاية هبذا األداء اللغوي إىل إعالمية تكثيًفا داللًيا  يف انزايحاُتا ال
النص اليت تتزايد معها معدالت الشعرية احلاملة، وتتناقص إخباريتها أو معلوميتها يف 

 ظل االلتباس الداليل أو تثوير اللغة أو تفجري اللغة، أو أنطولوجيا اللغة.
ل التشكيل الفين فيها حمل وبذلك يستبدل يف القصيدة املطرية اإلحياء ابإلشارة وحي

التعبري؛ لتقول وال َتعين، وتهوحي وال تهشري، وال يتحكم فيها غري تشكيلها الداخلي، 
 لتنم عن خطاب إنساين عام.

(4) 
أمام شعر حممد عفيفي مطر، وسنتعرض بذلك ألهم مالمح من هنا حَتَريَّ القراء 

 :قصيدته
 سهرة األشباح

 "حماكمات وانتظارات"
 املراوغ: العنوان  -1

يبدو العنوان لدى قارئ القصيدة ذا عالقة عبثية، حيث مل يعلن صراحة عن 
فكرة القصيدة لدى القارئ العادي، بل يظهر العنوان يف واد وموضوع القصيدة يف 
واد آخر، لتبدو لدى القارئ املتعجل، أن عالقة العنوان ابلنص عالقة عبثية عفوية 

ان قد أراد لقصيدته عنواًًن يهوحي مبوضوع قصيدته اعتباطية، واحلقيقة أن الشاعر ك
وال يعلن عنها، وفق آليات الشعر اجلديدة، ويبدو اإلحياء قليال يف الشق األول منه 
وهو )سهرة األشباح( اليت تصرح مبا جاء يف طيات القصيدة، وقد يهربك العنوان 

القصيدة القارئ يف شقه األخري )حماكمات وانتظارات( أبخذه بعيدا عن جو 
 العام.

 التكنيك الدرامي للنص املتداخل بتفاصيله:  -2
أخرج الشاعر القصيدة أبداء قريب من األداء الدرامي يف السينما واملسرح، لتتجلى 
اإلحيائية يف أدائه اللغوي، يف نص حداثي غادر حماكاة أرسطو والواقعيني، وُتاوزها 
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ور الطور اإلسالمي وسيطرة بكثري هذا األداء اإلشاري يف شعرية اللغة منذ ظه
التعبري اإلشاري على األداء اللغوي يف اآلداب العربية، منذ البعثة النبوية إىل ما قبل 

 ظهور احلداثة املعاصرة، فأهخرجت القصيدة يف ثالث دفقات:
  كانت الدفقة األوىل: (أ)

مدخال كابوسيا تغلب عليه لغة االرتكاس النفسي واهللوسة، ومشاهد الرعب 
واجملهوالت مبساحات كبرية واهلواجس املخيفة ومظاهر اهللع يف: )دخينته(   واحلذر

سيجارته،  اليت تهصبح )جهرًحا ومهديًة وقلًما، واترها دًما( بني إصبعيه، ودخاهنا 
الذي صار )خيمًة معقودًة( يرى فيها كل كائنات التجسس والرتصد واملراقب 

ن(، وارتعاش )مواسم القطاف( يف املرعبة )يصطف فيها البشر املدججون ابلعيو 
جسده، وارتعاد مفاصله ل )خوفه من أن خياف(، كما ُتلَّى ذلك واضحا يف 
مشاهد: )صرخات القصائد(، و)شيِ  القصائد(، و)شعائر البكاء مع العناق( يف 
مشاهد رعب يف جمملها وكأهنا ُتيئة نفسية للقارئ ليتلقى ما بعد هذا املدخل؛ مما 

املرعبة، يف أشباح القصيدة املداُهة، وتشاؤميتها احمليطة حىت  سيؤكد كابوسيته
 خمتتمها.

 : كالتايل
 خترج من دفاتر األعمال واألقواْل  

 أشباحها املرصودةْ 
 اجملوفةْ  57ترفع يل رءوسها

 أمارس الدفاع واملوت، متارس األشياءْ 
 طقوسها الليلية املكثفْة:

 كل جدار معرٌب، كل زوااي األرصفةْ 
 شرطي يسري سريه املنتظماأقدام 

 دخينيت تصبح يف أصابعي املرُتفةْ 
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 جرًحا ومديًة وقلما وًنرها دما
 دخاهنا يصبح خيمة معقودةْ 

 يصطف فيها البشر املدججون ابلعيوْن ..
 وقفت بني النطع والسيَّاْف 

 مستجمعا مملكيت اخلفيةْ 
 وارتعشت يف جسدي مواسم الِقطافْ 
 أن أخاْف .. حتجرت وارتعدت مفاصلي من خوف

 أرى عيون الشرطة السر ِيَّةْ 
 تلمع من وجه إىل وجه،

 وتسكب العيون يف الشوارع اخللفيةْ  
 كل قفا وراءه عينان خترقان ظلمة النخاع،

 تسأالن عن هواجس اهلويةْ 
 وإرثنا املكتوم بني الشفة اخلرساء والشغافْ 
 وعن حوارًن الضائع بني البحر والضفافْ 

  احلمأ املسنون والشرارة الكونيةْ وعن توقع الزواج بني
 أرى عيون الشرطة السرية

 أصبحه شرطيا أهكابد القمع ملا يَ ن ْبهته يف األعماقْ 
 من صرخات الشعر والقصائد املشويَّة

 ومن طقوس الدمع والعناقْ 
 ورقصة التداخل احلميم بني جسدي

 وجسد البكارة الليلية ..     
 ليبكان دفء املخدع الرطب رابطا حول ق

 كلما فكرت يف السري املنوَّم
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 شدين خوف هبوب العاصفةْ 
 كلما فكرت يف العاصفة اليت أسكنها الليل الطويلْ 

 وانقسامي كلما أبصرت يف األعني اتريخ اجلراح الراعفة
 شدين وجهك اي طفلة روحي الواجفة

 طعم األرغفة .. -يف فمك الضاحك -شدين 
يِ م عليها جو االدفقة الثانية  (ب) ألشباح األربعة الذي سيطر على مشهدها  : خيه

 كامال: 
 أربعة أشباح يف صوت واحد:

 "أتينا من ساء السحر والتعزمي والتنزيلْ 
 ن هَبِشره ابحلقيقة يف زماِن القحِط والتضليلْ 

 نبشر يف زمان احلق ابلتهديل والتعطيلْ 
 ونرفع يف احملافِل شارًة وعالمةً 

  لقدوم "ظَْلمائيْل"       
  

 بعينيه وشفتيه وقلبه ومائه ومعجمه ........ كااتيل:  58األول )ظَْلمائيل( فكان 
 ظَْلمائيل صورة وصفية:

 لظَلمائيل عينان
 مهرتداتِن ابلشمس القدمية والسدمي األول

 احملمول يف نقالة اخللقِ     
 مهفتَّحتان يف األرض اليت مل ختتمر طمًيا

 ومل ختَضرَّ صحراءً 
 وضىواتئهتان حتت جمرة الف

 ومعتمتان تركهضه فيهما ًنر الدهورِ 
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 ومتطره السحب القدمية ظلمة  ورهؤىً  وأضواءً   
 له شفتان من شجر اللغات ومن جذور الشعر والصمتٍ 

 له قلب تفجره خيول احلب واملقتِ 
 فينفض يف ترائبه دما مستقطرا من

 59غيمة التعزمي والكيمياْ   
 به ماء العناصر فيه سر املزج واخللطِ 

 ه املعجم األبدي لألساْء،وفي
طفآت،

ه
 له نعالن من طني الشرائع والوصااي امل

 أصالهبا يف رأسه املعطاء
 لتشرب من عطاايهه 

 وحتمل يف عناقيد التذكر كل ما سيجيءه من أحياءه 
 ويف رئتيه روحه املاءْ 

 وأشجار التناسل والدم الدوَّاره يف دوامة األبناءه.
 بح(:وكان الشبح الثاين مبهما ) ش 

 ومل يتضح أهو وصف ل )ظَْلمائيل( متماه فيه؟؟؟ 
 أم هو آخر متحايث عنه ونظري آخر له؟!،  

فجاء ماشيا عابرا يرقص أمامه خالعا وجه البداايت القدمية، صارخا يف 
 األرض كي تصبح له أما وزوجا وقبيلة، كالتايل:

 كان ميشي مسرًعا كان يطريْ 
 الايخالًعا وجًها نباتًيا ومملوَء اخل

 بتواريخ اللقاحْ           
 عابرا خضخضة املوج .. له ألف ذراعْ 

 تقطف اجلنس املشاعْ 
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 يف كهوف الليل والفسفور، يعلو ويطريْ 
 يف انفجار البيض عن أفراخه،

 يدخل يف عرس القبيلةْ    
 شبقا أو لغًة بكرًا ورؤاي مستحيلةْ 

 تهصبح األرض له أما وزوجا، ويهِشريْ 
 تد الفروعشارة الدهشة .. مت
 يرقص اآلن أمامي

 خالعا وجه البداايت القدميةْ 
 صارخا كي تهصبًح األرضه له أًما

 وزوًجا      
 وقبيلْة ..       

 وجاء الشبح الثالث مبهما أيضا )شبح(:
ورَّاد ليٍل، يتسلل من زجاج النافذة مقتحما برأسه اهلالمية قفل النافذة؛  

 لثعبان ويطارده، كالتايل: ليتجسَّد متمكنا منه يف الداخل كا
 دق يف الليل زجاج النافذةْ 

 وتدىلَّ رأسه من ق هْفلها .. مث َُتَسَّدْ 
 قال: "فلتلق على كفي ما حتمل من إرث الشكاوى

    فأًن أصعد من جوعك للخبز اخلرايف ِ 
 وللشمس اليت تطلع من  

 آنية احلرب العتيقْ       
 وأًن أصعد من ليل السجونْ 

 للخيل وفرسان املطرْ وانتظاراِتك 
 وأًن أصعد من صهد الَسَفر
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 وبكاء الريح يف ابب املواين املوصدة .."
 مدَّ كفيه إىل مجيزة احلزن القدميْ 

 يف دمي، هزَّ الفروع
 فارمتت منها وريقات الدموع

 وانتظرته الفرَح الطالَع من نسغ األغاين املعتمةْ 
 قال: "هبين صوتك الدافَئ كي أنعس فيه

 ن شقاق الكلماتوأرحين م
 كل آٍت سيجيء ...".

 كانت القافية الصعبة والليل البطيءْ 
 ِمقودا حول عظام القدمني

 وأًن أمحل يف ثلج اليدين
 اتجه حىت ينامْ 
 رحمه حىت ينامْ 

 وانتظار الشمس من عام لعامْ 
وكان الرابع واألخري )شبح(، مبهما مغلفا إبشارات املوت والتقييد  

 ،ٍ لبكاء والتوديع بني: )سور وحائط مبكًى وظالمواإلثبات والعناق وا
وعمق شقوق غائرة، وسراج يشع عتمة وظالما، ويغلي فوق كتب الدم 
وكتب املمات، يف صورة وجه وقناع؛ ليضمه يف راثء من ودَّع زمان اليأس 

 60ابألندلس املفقود( مستدعيا ظالل حائط املبكى السياسية والعقائدية
، يف تكثيف مهرَكَّز لدالالت ترتاكم مجيعا 61اتجبوار أسفار الدم واملم

لتزيح هذا التشكيل اللغوي عن مرجعيته، ليصر املشهد موحيا غري مشر 
 لشيء ما وال مهبلغا رسالة ما،  كالتايل: 

 كانت الليلة سورا، واملدينةْ 
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 حائطا ينتظره الباكني يف جوف الشقوقْ 
 وسراجا معتم الضوء يهغطي الكائناتْ 

 لسطوح الفارغةابستدارات ا
 ومراسيم الثباتْ 

 وأًن أغلي انقساما فوق أسفار الدم احلي .
 وأسفار املماْت.   

 أقبَل املوت الذي كان صديقي
 يف رؤى الرعب القدميْ 

 وانتظار الزمن الطالع كالزهرة يف فوضى السدميْ 
 أقبل املوته بوجه وقناعْ 

 ضمَّين وهو يهغين ابلوداعْ 
 لزمان اليأس ابألندلس:

.. ........... 
مستمرا يف نظم موزوٍن مقفًى على شاكلة املوروث الصويت للشعر العريب 

 منذ عصر األندلس الضائع ..
يف سياق عابث خمتلط ابلرعب من عيون احلرس وهرب الطني والشِ ْعر 

 اخلرايف وهو يغلي ويتبخر يف الظلمة وريح البحر ........
ألخرية اليت تعكس قنوطا وتشاؤما من: " كل )ج(  إىل أن وصل إيل الدفقة الثالثة وا

 آٍت َسَيِجْيء ......" وكأنه يقول:
ال حمالة ... يف انتظاٍر ابئِس الوطِء ُتلَّى ... قد تعرَّى وختلَّى سالًفا ... 

 وختلَّى عن عباءات الوعود ..  
سرده  هذه الدفقة كانت خمهْتَ َتًما حمهِْبطًا على مستويي السرد واحلوار؛ حيث أشار يف

إىل أرض خالء خاوية، قاءت أوالَدها وأخرجت أحشاءها، بني سواد األغربة يف 
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ظالم الليل احلالك، بني ُتديدي حراس املستبد وجيوش الغزاة، وتنتظر مصريها 
املشئوم، وكان جوهر هذه األرض يغلي رغم خضاره، مهْبِداًي رؤيته عن هذا الزمن 

نوطا/صرخاٍت حجريًة/خرافاِت جمٍد مزعوم( الذي رآه )رمادا/سقوطا/فشال/غلياًن/ق
ووصف هذا الزمن أبنه، عرف أساء بغري مسمى، وعرف األفعال يف صور 
متناقضات، زمن صاغه الصمت، والدهشة املفاجئة املرتعشة، وأهنى القصيدة 
خبطابه هلذا الواقع آمًرا إايه أن يشرب عصري مثاره، وأن يتَعرَّى ابلِعْري الربيء، وأن 

ئ الرأس مبا خيفضها من بقااي الشهب األوىل واألفالك املزعومة والقناعات يطأط
املندثرة وحوار القبضة البكر وإزميل احلجر، اتركا على صخرة األرض اخلالء من 
مالمح الثورة ومقدماُتا وخطواُتا اجملددة إىل ظهور: "عالمْة... للقيامْة .." يف 

ل "ألرض اخلالء" وسرد ذايت واصف  تشتيت وتشذير للغة تراوح بني سرٍد واصفٍ 
نفسه يف مونولوج داخلي، وحوار للزمن البائس، يف سيناريو جيعل من يبحث عن 
رسالة أو إشارة أو قصد لديه بعد تطوافه بني تلك الصور بذلك التشكيل اهلالمي 
احملري، فال يعود إال خبلجات وإحياءات نفسية قامتة ايئسة مقذذة، بني أشتات هذه 

 ر املتشرذمة.الصو 
 كالتايل: 

 هذه األرض اخلالءْ 
 بعد أن قاءت بنيها أخرجت أحشاءها

 وانتظرْت أغربَة الليِل: وابًء فمجاعةْ 
 واندحارا حتت خيل الغزو أو خيل احلرس

 وانكسارا صامدا حتت لثام اللغو أو صمت الفجيعةْ 
 )هذه جوهرة اخلهضرة تغلي  

 حتت عْييَنَّ وتعلوها املياهْ 
 بد يطفو ورعد ودهخانْ كل شيء ز 
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 وساٌء تتخلقْ 
 وإطار الَفَلك الدائِر يدنو ويضيقْ 

 وأًن _كائنه أايم احلريق_
 طينة يف ابطن األرض وإيقاع عميقْ 

 يتخفى صوته يف أجبدايت احلريق(  
 فاطلع اآلن .. ففي كٍل رماد وسكوت

 أسع الطينة تغلي بنشيش االختمارْ 
 وأرى كل تواريخ القنوطْ 

 غابًة تبدأ منها الصرخات احلجريةْ 
 وأساطري العصور الذهبية 

 وأرى شيخوخة الدهر البطيءْ 
 برعما تصعده مْنه الشجرةْ 

 )عرف األساء من قبل املسمَّى  
 عرف الفعل عبورا من نقيض لنقيضْ   
 لبس الصمت البدائي قناعا وانتظرْ   

 رعشة الدهشة والصوت احلواري اخلفيضْ 
 الثمرة فاشرب اآلن عصري
 وابدأ العهري الربيءْ 

 طأِطِئ الرأس .. فقد أثقلك التاجه املليءْ 
 ببقااي الشهههِب األوىل وأفالك املطرْ 

 وتواريخ القبضة البكر وإزميل احلجرْ 
لتهبْ 

ه
 وتقدم ابلشعار امل

 اتركا يف صخرة األرض اخلالءْ 
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 من خطى الثورة واخللق عالمةْ 
 للقيامْة ..

 :لغة اخلطاب يف القصيدةالتكثيف الداليل ل(  3)
وسهرة األشباح على وجه اخلصوص_ التداخل -يالحظ على القصيدة املطرية عموما 

بني صورها بشكل عبثي يهربك القارئ العادي، حينما يتنقل الشاعر به بني صور 
 متناقضة على مستوى املنطق املعقول وحدوده.

 –اململكة اخلفية  -الليلية : ك )الطقوس مستخدما تعابري من معجم التصوف الرامزة 
الشرارة الكونية، ومراسيم انفتاح الشيء للشيء،  –تواشيح الدخول  –احلمأ املسنون 

وأسرار الفطام، ومراسيم الثبات، أسفار الدم احلي وأسفار املمات(؛ ليضعه أمام 
خطاب أقرب إىل هذاين الدراويش خمتلطًا برموز عقائدية، تنعكس يف خميلته بظالل 

 ية كثيفة، مسافرة به عرب اتريخ هذه الرموز املوحي.دالل
: ك )األشباح املرصودة( و)رؤوسها اجملوفة( مستدعًيا مورواثت األساطري واخلرافيةأو  

و)مواسم القطاف( يف جسده، و)مراسيم انفتاح الشيء  –اليت ترفعها مطاردة له 
 - 62حائِط مبكًى(للشيء( و)أسرار الفطام(  و)عصفور اهلواجس(  و)َوْْشًا على 

نبشر ب )احلقيقة يف زمان القحط والتضليل(  –أتينا من )ساء السحر والتعزمي والتنزيل( 
لتظهر تعابريه يف شكل هلوسات وارتكاسات نفسية، دون وضوح نسق ترتاتب فيه، 

 مما جيعلها تتزاحم مكثفة يف خميلة القارئ لرتبكه. 
ر الوجود من )جسده وبكارة الليلة : مداخال بني عناصمستخدما مشاهد جنسيةأو 

والنار اليت خبأها الربق أبواتد  -وخماض البيوت، وأشجار التناسل وأفراخ الطيور 
اخلالاي؛ لتصبح عطااي تنشق هبا األرض بكارة من بكارات تواريخ الزًن، أو من وجه 

طف عابرا خضخضة املوج .. له ألف ذراع تق –نبايت مملوء اخلالاي بتواريخ اللقاح 
اجلنس املشاع؛ ليشرب هذا العصره من عصري الثمر ويبدأ العري الربيء(، يف أداء 

-صويف يقربك من مبدأ وحدة الوجود والتماهي بني عناصره 
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يف تصاريف وأداءات طقوسية   -جسدالشاعر/الليل/الشجر/الطري/النار/الربق/املوج
 -مرتتبطة: كأهنا شعائر

اح/عطااي/زًن/انشقاق/بكارة/امتالء/لقاح/ختداخل/خماض/تناسل/تفريخ/ختبئة/اصطب
وكأنه يصرح بفكرة احللول من خالل اجلنس؛ بتكثيف  -ضخضة/قطاف/شرب/عري

داليل يعبث ابلرتاتب املنطقي بني التصاريف املذكورة، دون خضوع للمنطق املنظم 
املسلسل لألحداث ليطيح ابإلبالغية واإلشارية ويذيب معلوماتية النص معتمدا على 

 حياء املخيم على التشكيل العام للمشهد، لريفع من درجة إعالميته.اإل
: اليت وردت عنده متقابلة ومتجاورة  يف صوره؛ كما استخدم املتناقضات املربكة

َكِ نه اللغَة من أن تشري إليه، ويبقى  لتلتبس اللغة وتتشظى، ويغيب املعىن الذي ميه
خياف( ....، أو أييت متذوقا لطعم التشكيل الفين املوحي، فيأيت )خائًفا/من أن 

شتَ َهى الذي حرمه منه واقع الفقر والظلم والَنْدرة وزمن اجلوع، حينما شاهد 
ه
األرغفة امل

وجهها الضاحَك الذي مجع لديه بني )اجلوع/تذوق الطعام ....(،  أو يف صورة من 
فرع ميارس )الدفاع/املوت( يف آن .....، ويصف منفاه املقام بني )جذر األرض/

الغمام( املتباعدين مكاًن ......، أو الدم الذي يشتعل فوق وسادته .....، أو 
السحب اليت متطر )ظلمًة/ضياء( ...، أو اخلضرة اليت تغلي وتعلوها املياه ....، 
)غليان/زبد(  والزبد هو رغوة املاء، مع )الرعد/الدخان( ....، ويبدو هو طينة يف 

جبدايت احلريق )طني/حريق( ....، ويرى شيخوخة بيضة األرض ويتخفى صوتهه يف أ
الدهر تهستنبت برعًما تصعد منه الشجرة  )الشيخوخة/الربعم(....، وتعرف األساء 

َسمَّى
ه
 .... 64، والفعل يَ ْعربه من نقيض لنقيض63لديه من قَ ْبل امل

هكذا تتداخل اللغة يف القصيدة املطرية وتلتبس وتتكثف دالالُتا؛ لتحقق هذه 
ايحات اليت حالت بني استقرار عالقة ما، بني تشكيلها الفين ومعناها، لتقول وال االنز 

تعين وتوحي وال تهشري، ولتنخفض معلوماتيتها وتزول إخباريتها، وتصري اللغة فيها 
جاحنة حنو اإلحياء ال البيان واإلفصاح؛ وال لتهعرب عن قيمة ما أو لتهملي رسالة، من 
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ة ابملتلقي عابثة به بني لغة الالشعور واألحالم املنسية، هنا  تتبدى شاعريتها، ساحب
وإشارات الكشف الصوفية والرموز اخلرافية، متقلبة به ما بني املتناقضات يف 
سناريوهات عبثية _وكأهنا الفوضى املنظمة_ أو السحر املقصود؛ لتستفذ قوى التأويل 

ٍع آخَر مواٍز للواقِع عنده، ليسبح يف ملكوت الشاعرية وحيقق حلم الشعر، يف واق
حسب مفهوم –احمليط به ومناظٍر له، كلما قرئ النص من جديد يولد والدة جديدة 

ويعود الشعر العريب على يد عفيفي مطر وضرابئه، يف طوره  -)ريكور( للقراءة املنتجة
األخري إىل الشعائرية األوىل، حيث كان الشاعر اجلاهلي يستنفر قوى الطبيعة 

تها الوثنية؛ لتحقق له ما حيلم به للواقع بطريقة طقسية، لتصنع كلماته األسطورية وآهل
 اخلرافية ماثلها املنشود للواقع احمليط على يد املتلقي ومن خالل أتويله احلامل.

إذن كانت كلتا القصيدتني العربيتني )اجلاهلية واملعاصرة( حمهَمَّلًة حبموالٍت  
ن يف آليات االستدعاء، فالشاعر العريب القدمي كان طقسيٍة أو شعائريٍة ما، بينما ختتلفا

يستدعي قوى ما وراء الطبيعة )امليتافيزيقية( اليت كان يعتقد يف قدرُتا على حتقيق 
حهلمه وُتسيد املاثل لديه على أرض الواقع، حيث كان يفتقد املتصورات الذهنية، 

حني استخدم الشاعر العريب  وحيلم بتحقيق أهدافه الوجودية يف وجوٍد ِفْعِلٍي أمامه، يف
املعاصر شاعريته بطقوسية خمتلفة وشعائرية اإلهبام العبثي املنظم واملربمج وآلياته، 
ليستفز  قوى القراءة احلاملة والتلقي املؤول ويستنفرها لتقيم ما أفتقده من املواثل 

 اجملسدة ألحالمه على أرض لواقع.
احلداثة، خري من صنع هذا وأقرانه من شعراء -وكان حممد عفيفي مطر، 

الصنيع؛ ليكون مبثابة طور جديد من أطوار األداء اللغوي للخطاب الشعري العريب 
من اجلاهلي إىل اإلسالمي ذي األداء اإلشاري، الذي استمر حىت انتهاء مدرسة 
البعث واإلحياء، وظهور الرومانسية احلاملة يف مدرسة أبولو واملهجر والديوان، اليت 

حياء احلامل ابلنموذج الغريب سبيال، لتكون إشارة بدء إلرسال الشعر  حىت اختذت اإل
يتجاوز معىن القصدية فيه، اليت انتهت بظهور الشعر احلر وشعر التفعيلة وقصيدة 
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النثر، لتظهر عبثية األداء اللغوي عند شعراء السبعينيات الذين فجعتهم املفاجأة 
هار حلم السياسة الرومانسي العريب؛ م؛ لين1967الكربى بعد اخلامس من يوليو

وتسقط وعود القومية الوُهية اليت أقامها خطاب عاطفي أتثُّري يتجاىف  بكل جوانبه 
 عن الواقع.

 صادر واملراجع مرتبة أجبداي: امل
أمحد بن حممد بن احلسن، )أبو علي( يف: شرح املشكل يف شعر أيب متام، تفسري    (1

 م.1987مل الكتب عام معاين أبيات شعر أيب متام ، عا
م. وطبعة دار 1985أدونيس، يف كتابه: زمن الشعر، نشر دار العودة، بريوت،     (2

 م.1986، 5الفكر، بريوت ط
أرسطو، )فن الشعر(، ترمجة شكري عياد، اهليئة املصرية العامة للكتاب، مصر   (3

 ،ص.1993
نشر مكتبة أروين أدمان، يف كتابه: )الفنون واإلنسان(، ترمجة مصطفى حبيب،   (4

 م.2001األسرة، مصر 
إريك فروم، اللغة املنسية )مدخل لفهم األحالم واحلكاايت واألساطري( ترمجة حسن   (5

 م.1993بقيس، املركز الثقايف العريب بريوت 
اسرت وارين، ورينيه وليك، نظرية األدب، ترمجة حمي الدين صبحي، اجمللس األعلى    (6

 م.1973تماعية، مصر لرعاية الفنون واآلداب والعلوم االج
استيفني أهوملان، )احلياة والشعر( ترمجة د. مصطفى بدوي مراجعة د. سهري القلماوي،   (7

 مكتبة األسرة، مصر د.ت.
استيفن أوملان، دور الكلمة يف اللغة، ترمجة د. كمال بشر، نشر دار غريب، القاهرة    (8

 ، د.ت.2ط
 :إيكو إمربتو 

أمحد الصمعي، املنظمة العربية للرتمجة، مركز  )السيميائية وفلسفة اللغة(، ترمجة   (9
 م.2005(، بريوت، 1دراسات الوحدة العربية، ط)

) التأويل بني السيميائية والتفكيكية(، ترمجة وتقدمي سعيد بنكراد، املركز الثقايف    (10
  ٍم.2000( سنة1العريب، ط)
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 م، 1992بولند حيدري، يف مقاله: مبجلة )املنتدى( ديب عدد أكتوبر    (11
جورج سانداين، )اإلحساس ابجلمال(، ترمجة مصطفى بدوي، نشر مكتبة األسرة،    (12

 م.2001ابهليئة املصرية العامة للكتاب، مصر 
جريار جينيت، وآخَرْين يف: البنيوية والنقد األديب، ترمجة حممد لقاح، دار إفريقيا   (13

 م.1990الشرق، الدار البيضاء، املغرب 
هرة الغموض يف الشعر احلر، جملة فصول يف النقد األديب، خالد سليمان يف مقاله: ظا   (14

 م.1986أكتوبر   2، 1، ع 7جملد 
روز غريب، )النقد اجلمايل وأثره يف النقد العريب(، دار الفكر اللبناين بريوت سنة     (15

 م. 1983
، لذة النص، ترمجة منذر عيَّاش، مركز اإلمناء احلضاري، حلب، سوراي، روالن ابرت  (16

 م.1992
الشيطان األعظم( منشورات  –التشظي  –سامي أدهم، ما بعد الفلسفة: )الكابوس    (17

 م. 1996، 1دار الكتاب، بريوت، ط
 م.1944سنة  568شوقي ضيف، يف مقاله، مبجلة الرسالة عدد    (18

 :صالح فضل 
 م.1996أساليب الشعرية املعاصرة، طبع اهليئة العامة لقصور الثقافة، مصر   (19
 .1996، 1ر لوجنمان، القاهرة، طأشكال التخييل، نش  (20
 م.1992، نوفمرب 11عابد خزندار، يف مقاله عن: احلداثة وما بعدها، جملة إبداع، ع  (21
 م .1934سنة  27عباس فضلي، يف مقاله مبجلة الرسالة عدد  (22
 م.2008، 1عبداحلق بلعابد، من النص إىل الناص، اجلزائر ط  (23
الكويت عام  279داثة، عامل املعرفة عدد عبدالرمحن حممد القاعود اإلهبام يف شعر احل  (24

 م .2002
 م.1972عبدالغفار املكاوي، ثورة الشعر احلديث، اهليئة املصرية العامة للكتاب،   (25
راسات نقدية(: الكتاب نشر املنشأة الشعبية، )د عدًنن حسني قاسم يف كتابه:  (26

 طرابلس د.ت، 
 عصام حممود 
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قد العريب، دار العلم واإلميان للنشر والتوزيع، عصام حممود، نص اللذة ونص املتعة يف الن (27
 م.2009دسوق، مصر 

يف مقالة له: )الغموض يف النص األديب( مبجلة الرافد: اإلمارات العربية املتحدة، إبريل   (28
 م. 2014

 .م2002عفاف طبالة، )النصوص وسياقاُتا(، جملة فصول يف النقد األديب، مصر،  (29
 

يف لغة الشعر العريب احلديث، احتاد الكتاب العرب،  عالء الدين رمضان، ظواهر فنية  (30
 م.1996دمشق عام 

علي عبداملعطي البطل، تطور طبيعة األداء اللغوي يف الشعر العريب، دراسة مقدمة   (31
 م. 1993ملؤمتر الشعر العريب، القاهرة، إبريل 

داب علي يوسف االيعقويب، يف مقاله )ظاهرة الغموض يف الشعر احلديث( ، كلية اآل   (32
والعلوم اإلنسانية، جامعة األقصى، غزة، املقال منشور على شبكة  فلسطني للحوار، 

 م .2010أكتوبر 14
فاروق عبداحلكيم درابلة: )الغموض الشعري بني التشكيل والتأويل( أحد مباحث    (33

 م.2017كتابه: املشهد الشعري املعاصر، قراءة يف حتوالت النص، القاهرة 
ول، يف دراستها مبجلة: فصول يف النقد األديب، بعنوان )فيض الداللة فرايل جبُّور ِي غزُّ   (34

 م(  1984وغموض املعىن يف شعر حممد عفيفي مطر( عدد ) يونيو( سنة ) 
كمال نشأت، شعر احلداثة يف مصر، نشر اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة    (35

 م. 1998
إبداع، العدد احلادي عشر، نوفمرب  مراد وهبة: )ما بعد احلداثة واألصولية( جملة   (36

 م. 1992
حممد إساعيل داندي، يف حبثه: )ظاهرة الغموض يف الشعر العريب( مبجلة كلية اآلداب   (37

 م.2013سنة 12واللغات، جامعة بسكرة ابجلزائر، العدد 
حممد خري البقاعي، حبوث يف القراءة والتلقي، ترمجة مركز اإلمناء احلضاري، سوراي   (38

 م.1998
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حممد عبداملطلب، شعراء احلداثة يف السبعينيات، وفوضاهم اخلالقة، نشر اهليئة املصرية   (39
 م.2009العامة للكتاب، مصر، 
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 م..1998دار الشروق، الطبع األوىل، القاهرة سنة 

شعر العريب املعاصر بني التجريب والتجريد(، جملة فصول يف حممود أمني العامل، )ال   (41
 . 1997، 1، ع16النقد األديب، جملد 

 ابن منظور ، لسان العرب، دار املعارف ، مصر، د.ت.  (42
 املوسوعة احلرة، وكيبداي، على شبكة اإلنرتنت.  (43
فة جنيب عثمان أيوب، حبثه: "إحياءات اللون األبيض يف القرآن الكرمي يف ضوء ثقا  (44

التلقي"، واملنشور يف املؤمتر الدويل الذي نظمته كلية دار العلوم جبامعة املنيا، أكتوبر 
 م. 2017

حيىي اخلواجة، يف كتاب: )الغموض الشعري يف القصيدة العربية احلديثة(، نشر دار   (45
 م.1991الذاكرة، محص سوراي، 

 :أبواليزيد الشرقاوي 
إصدار دار اهلانئ للطباعة والنشر،  احلديثة، آليات الفهم والداللة للمدونة النقدية  (46

 م. 2016، القاهرة 1ط
 م.2017دار االنتشار العريب، بريوت  ،اللغة( شعرية غياب املرجع )تفجري    (47
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م، وحممد 1992عرض كل من بولند حيدري يف مقاله: مبجلة )املنتدى( ديب عدد أكتوبر  -1
إساعيل داندي، يف حبثه عن الغموض الفين وميزه عن االستغالق املعمي للنص األديب، يف حبثه 

، وفرَّق جورج 2013لسنة  12دداملنشور مبجلة كلية اآلداب واللغات، جامعة بسكرة ابجلزائر، الع
سانتياًن وإمبسون، وأورين أدمان، ورتشاردز، وروز غريب، ودريد اخلواجة، بني الغموض الفين 
واإلهبام املعتم للنص، كذا بني شفافة النص األديب الفنية والوضوح املسف بقيمته، ) راجع عصام 

. وما أضشار إليه 95، 94، 93حممود، يف مقاله مبجلة إبداع: الغموض يف النص األديب، ص 
من وأن ما يهعرف اليوم من إهبام الشعر احلداثي، معتربين إايه شيئا من اهلذاين والنففخ يف زجاج 
ابرد، كما وصف جنيب الكيالين، راجع: الدكتور علي يوسف االيعقويب، يف مقاله )ظاهرة 

اإلنرتنت، كما اشرتط  الغموض يف الشعر احلديث(، شبكة فلسطني للحوار، منشور على سبكة
الدكتور عبدالقادر القط، يف الغموض الفين اإلجيايب يف الشعر، " أن يكون غموضا شفافا"، وقد 

، وعبدالرمحن حممد 65: 62أخذ كل من فاروق درابلة، يف كتابه: )املشهد الشعري املعاصر( ص 
على غموض شعر  ،204: 177، ص 15،  7القاعود يف كتابه: )اإلهبام يف شعر احلداثة(، ص

 احلداثة، أنه قد بلغ درجة اإلعتام واالستغالق وتعمية النص، ورأى عدًنن حسني قاسم يف كتابه:
راسات نقدية(: أن الغموض إذا وصل ابلنص إىل اإلهبام التام املعتم واملنغلق، فإنه يفقد النص )د

وما بعدها، واتبع    25ص  قيمته اإلنسانية والفنية، الكتاب نشر املنشأة الشعبية، طرابلس د.ت،
كل من روز غريب يف كتاب: )النقد اجلمايل وأثره يف النقد العريب(، دار الفكر اللبناين، بريوت 

وما بعدها، وحيىي اخلواجة، يف كتاب: )الغموض الشعري يف القصيدة  48م، ص 1983، 5ط
دها، وجورج وما بع 100م،  ص 1991العربية احلديثة(، نشر دار الذاكرة، محص سوراي، 

سانداين يف كتابه: )اإلحساس ابجلمال(، ترمجة مصطفى بدوي، نشر مكتبة األسرة، ابهليئة 
، مث أرين أدمان، يف كتابه: )الفنون 90:  80م، ص 2001املصرية العامة للكتاب، مصر 

، راجع  30:  20م، ص 2001واإلنسان(، ترمجة مصطفى حبيب، نشر مكتبة األسرة، مصر 
، عن الغموض الفج الذي 95،  92يف مقال د. عصام حممود، يف جملة إبداع ص تفاصيل ذلك 

 يصري إهباما معتما، ومتييز الغموض الفين عنه. 
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تعد الشعرية عموًما كذاًب، لكن كذهبا كذب فين، وليس كذاب يناقض الواقع ويغايره، ولكنه  -2
عرب لغة األدب الدينامية ذات احلراك جزء منه وطورا من أطوار منو هذا الواقع يف اخلربة البشرية، 

ليقيم نًصا شعراًي يف صورة مغايرة لصور الطبيعة اآلنية  -واملتناقض أحياًنً -املتتايل واملتنامي 
الواقعية، والكتابة األدبية عامة تستشرف وضًعا جديًدا للواقع، ال تصفه بل تصيغه وتضيف إليه؛ 

يف الطبيعة، وذلك لن يكون إال عرب بالغة مراوغة هلذا  ليبدو واقًعا جديًدا مغايرًا لنسخته األصل
الواقع، وخمادعة لسهلهطاته املعرفية اليت تعد صورًا من صور الصراع بني الواقع واملأمول داخل 

 اإلنسان.
الفلسفة الوضعية: هي إحدى الفلسفات اليت تعتمد التجربة احلسية يف جمال العلوم  -3

طبيعية، وتقول أبن املعرفة احلقيقية لديها هي ما يستمد من التجربة االجتماعية، كما يف العلوم ال
احلسية وأن البياًنت املستمدة من التجريب احلسي ومعاجلاُتا املنطقية والرايضية واليت ميكن 
التحقق منها ومعاجلتها من خالل البحث واألدلة التجريبية هي املعرفة احلق، وتعد قسما من 

)أبستمولوجيا(، وقد نشأت نقيضا لعلوم الالهوت وامليتافيزيقا غري املربهنة،  أقسام "نظرية املعرفة"
ورائدها العامل االجتماعي والفيلسوف الفرنسي )أوجست كونت( الذي وضع هذا املصطلح يف 

 القرن التاسع عشر.      )ويكيبيداي( املوسوعة احلرة.
س واخلربة هو السبيل الرئيس للمعرفة تعتمد اإلمربيكية ) الفلسفة التجريبية( طريق احلوا - 4

اإلنسانية، متخذة  االستدالل واالستنباط املنطقي اخلالص سبيال يف الوصول إىل املعرفة، لينضم 
فرنسيس  –تومس هوبز  –روجر بيكون  –توما اإلكويين  –إىل روادها شخصيات مثل: )أرسطو 

 بيكون(.     )ويكيبيداي( املوسوعة احلرة.
ميولوجيا: )السيموطيقا( أو علم اإلشارات، وهو علم يدرس أنساق العالمات علم السي  -5

واألدلة والرموز، سواًء كانت طبيعية )كأصوات احليواًنت وأصوات عناصر الطبيعة واحملاكيات 
الدالة على التوجع والتعجب واألمل والصراخ(، أوصناعية )كل ما اصطلح اإلنسان على تسميته 

اإلنسان، كاللغات اإلنسانية وإشارات املرور والسلم املوسيقي(. وإذا كانت واتفق عليه مع أخيه 
اللسانيات تعتين مبا هو لغوي فقط، فالسيميولوجيا  تعتين مبا هو غري لغوي، كإشارات املرور 
وإشارات الصم والبكم .. وغريها مما هو غري لغوي. عدها الفرنسي )فريدًن ندي سوسري( أصل 

ها، عدها )روالن ابرت( فرعا من فروع اللسانيات، اليت هي األصل.  يزعم واللسانيات فرع من
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األجنلوسكسونيون أن األمريكي )تشالز ساندروز بريس( هو مؤسسها، يزعم األوروبيون أهنا إنتاج 
فرنسي على يد )دي سوسري( هو أبو السيميولوجيا، يف كتابه حماضرات يف علم اللسانيات 

 احلرة )وكيبيداي(   م.   راجع املوسوعة 1916
األنثربولوجيا: )علم اإلنسان( يعىن بدراسة البشر وسلوك اإلنسان واجملتمعات اإلنسانية   -6

القدمية واملعاصرة، فمن الزاوية االجتماعية والثقافية يدرس قيم اجملتمعات ومعايريها املتفق عليها. 
تماعية وتتأثر هبا. ومن الزاوية احليوية، ومن الزاوية اللغوية، يدرس كيف تؤثر اللغة يف احلياة االج

 فينصب اهتمامه على دراسة التطور البيولوجي لإلنسان. املوسوعة احلرة ويكيبيداي.
م 1839: سيميائي وفيلسوف أمريكي ولد يف الوالايت املتحدة عامشارل ساندروز بريس  - 7

سسي السيميائيات م، يهعد إىل جانب )فرديناند دي سوسري( أحد مؤ 1914وتويف يف عام 
 املعاصرة.   ) وكيبيداي( املوسوعة احلرة.

راجع إريك فروم، اللغة املنسية )مدخل لفهم األحالم واحلكاايت واألساطري( ترمجة حسن  -8
 .27 -16م، ص 1993بقيس، املركز الثقايف العريب بريوت 

عريب، دراسة مقدمة راجع علي عبداملعطي البطل، تطور طبيعة األداء اللغوي يف الشعر ال - 9
 . 9م، ص1993ملؤمتر الشعر العريب، القاهرة، إبريل 

 .10، 9، 8املرجع السابق ص  - 10
 .11 -8املرجع السابق ص  -11
كان ذلك جليا بعد أن ُتلت وضعية أوجست كونت، وراسيل، واقًعا ملموًسا وتطورت   -12

تماع وعلم النفس والسياسة واالقتصاد العلوم التجريبية ومواكبة العلوم اإلنسانية هلا، من علم االج
 والفلسفة والنقد األديب؛؛ لتبهر ساكين الشرق مبنجزاُتا الرباقة.

، تغيت مدرسة )اإلحياء والبعث( إعادة الروح للشعر العريب بعد ما 9، 8املرجع السابق ص  -13
وكان من انتابه من ضعف وركاكة وضمور، منذ سقوط بغداد عاصمة العباسيني على يد التتار، 
 روادها حممود سامي البارودي، وأمحد شوقي، وحافظ إبراهيم، وأمحد حمرم، وعلي اجلارم. 

وكانت املدرسة )الرومانسية( تطورا جديدا حاولت التجديد يف لغة الشعر العريب وقيمه يف مقابل 
م شكري، )أبولو( أصولية الكالسيكيني، يف فروعها الثالثة )الديوان( وروادها املازين والعقاد وإبراهي

أسسها أمحد زكي أبو شادي، وكان من روادها: إبراهيم ًنجي، وعلي حممود طه، وأبوالقاسم 



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إعالمية النص امُلبهم يف شعر حممد عفيفي مطر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

دد 
الع

47 

90 

                                                                                                                                        

الشايب، وحممد عبداملعطي اهلمشري، وصاحل جودت. )املهجريون( من روادهم جربان خليل 
جربان، وميخائيل نعيمة، وإيليا أبو ماضي،  وعبد املسيح حداد، ونسيب عريضة.  مث ظهرت 
مدرسة )الشعر احلر( يف العراق على يد بدر شاكر الَسياب، ورادها كل من ًنزك املالئكة، 
وحممود درويش، ونزار قباين، وكانت مبثابة البادرة األوىل بعد الرومانسية يف حتيك مسار الشعر 

 العريب وبداية إرساله ليخرج عن وأطره املوروثة منذ عصوره القدمية.
هلية يقوم بدور الساحر الذي ميارس طقوسا شعائرية وخرافية، ليحقق ما كان الشاعر يف اجلا  -14

 .11 -6حيلم به وجيعله واقًعا، فيما يشبه السحر التشاكهلي. راجع املرجع السابق ص 
يهراجع ذلك ابلتفصيل عند إريك فروم، يف كتابه )اللغة املنسية(. يف الصفحات املائة األوىل  -15

آخرَْين يف: البنيوية والنقد األديب، ترمجة حممد لقاح، دار إفريقيا منه، وراجع جريار جينيت و 
 م.1990الشرق، الدار البيضاء، املغرب 

هكذا أطلق الدكتور أبواليزيد الشرقاوي هذه التسمية، ونتساءل ملاذا ال نسمي ذلك ابملعادل  16
هذا اهلروب الطوعي كما  القرائي أو املعرفة القرائية، لنجعل ذلك يف عهدة القارئ بعيدا عن تربير

ساه هو من املعىن لريتبك النص والقارئ معا؟!، راجع دكتور أبو اليزيد الشرقاوي، آليات الفهم 
 . 132وآليات الداللة،     ص 

 . 103،  95راجع آلسابق ص  17
وهو درب من ممارسات سحرية خرافية هبا يصنع املثيل مثيله، أبداء طقوس معينة يكون للكلمة  18
 الدور الفاعل من خالل متتاته اليت يعتقد فيا البدائي القدرة على التأثري يف الواقع وتغيريه.  فيه
، نقل ذلك عنه د. أبواليزيد الشرقاوي يف آليات الفهم 64راجع أمربتو إيكو، نظرية التأويل ص 19

 .134:125وآلية الداللة، يف حديثه عن آليات إنتاج الداللة ص 
أمحد بن حممد بن احلسن، يف: شرح املشكل يف شعر أيب متام، تفسري معاين أراد )أبو علي(،  -20

أبيات شعر أيب متام اليت متيزت ابلغموض ودالالُتا اليت كانت موضع جدل ودرس من نقاد 
 م.1987عصره، الكتاب نشر: عامل الكتب عام 

الكويت عام  279دد وراجع عبدالرمحن حممد القاعود اإلهبام يف شعر احلداثة، عامل املعرفة ع -
 .13، 12م ص 2002
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وراجع عالء الدين رمضان، ظواهر فنية يف لغة الشعر العريب احلديث، احتاد الكتاب العرب،  -
 م، حيث عرض تعريف إمبسون للغموض.1996دمشق عام 

وراجع اسرت وارين، ورينيه وليك، نظرية األدب، ترمجة حمي الدين صبحي، اجمللس األعلى لرعاية  -
 م،1973نون واآلداب والعلوم االجتماعية، مصر الف
 .29ص  

وراجع دراسة حممد إساعيل داندي، اليت عرض فيها تعريفات أدونيس )عبدالغقار املكاوي،  -
وعز الدين إساعيل، وأنطون كرم( بعنوان: ظاهرة الغموض يف الشعر العريب، حبث مبجلة كلية 

 م.2013سنة  12لعددجامعة بسكرة ابجلزائر، ا -اآلداب واللغات
وراجع د.عصام حممود، نص اللذة ونص املتعة يف النقد العريب، دار العلم واإلميان للنشر  -

 .88 -86م ص 2009والتوزيع، دسوق، مصر 
م وتناوله ألسباب الغموض 1934سنة  27وراجع عباس فضلي، يف مقاله مبجلة الرسالة عدد  -

 .26 -19ص 
م، عن أسباب 1944سنة  568 مقاله مبجلة الرسالة عدد وراجع الدكتور شوقي ضيف، يف -

 .437الغموض يف الشعر ص 
وقد عرضت فرايل جبُّور ِي غزُّول، يف دراستها مبجلة: فصول يف النقد األديب. للجهود النقدية  -

بعنوان )فيض الداللة وغموض  176والسيموطيقية الغربية احلديثة يف معاجلة ظاهرة الغموض ص 
 م (  1984شعر حممد عفيفي مطر( عدد ) يونيو( سنة )  املعىن يف

 راجع اللسان مادة )هبم( -21
  راجع اللسان مادة )غمض(. -22
انظر إىل دراسيت د. أبواليزيد الشرقاوي األوىل منهما: يف كتابه آليات الفهم والداللة للمدونة  -23

م. والثانية يف كتابه: 2016رة ، القاه1النقدية احلديثة، إصدار دار اهلانئ للطباعة والنشر، ط
 م.2017شعرية غياب املرجع )تفجري اللغة(، دار االنتشار العريب، بريوت 

ودراسة الدكتور فاروق عبداحلكيم درابلة: الغموض الشعري بني التشكيل والتأويل، ضمن ملفات  
 .93 -57م، ص 2017كتابه: املشهد الشعري املعاصر، قراءة يف حتوالت النص، القاهرة 
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وراجع عبدالرمحن حممد القاعود اإلهبام يف شعر احلداثة، سلسلة عامل املعرفة، الكويت، عدد 
 م. 2002، 279

منذ الِقدم قال أرسطو: "أمجل الرتاجيداي ما كان نظمها معقدا ال بسيطا" فرفض البساطة   24
ِسَفة كما رفض الغموض املغلق للنص، راجع معىن ذلك يف كتابه: )فن الشعر(

ه
، ترمجة شكري امل

وما بعدها، وحول هذا املعىن، دار  75،ص 1993عياد، اهليئة املصرية العامة للكتاب، مصر 
عمِ ى، وبني الشفافة الفنية والوضوح املسف، 

ه
تفريق روالن ابرت، بني الغموض الفين واإلهبام امل

لثقافة، القاهرة راجع روالن ابرت، يف )لذة النص(، ترمجة حممد خري البقاعي، اجمللس األعلى ل
، وقد مايز استيفن أوملان، بني غموض احلديث العادي )يف لغة التداول( 30: 36م،  ص1998

وغموض الشعر الذي رآه خاصة من خواص الشعر املميزة له، راجع ذلك يف كتابه: دور الكلمة 
 وما بعدها. 130، د.ت ص 2يف اللغة، ترمجة د. كمال بشر، نشر دار غريب، القاهرة ط

راجع فاروق درابلة: الغموض الشعري بني التشكيل والتأويل يف كتابه: املشهد الشعري  -25
 .60املعاصر ص

، مصر، 58راجع عفاف طبالة، )النصوص وسياقاُتا(، جملة فصول يف النقد األديب، ع  26
 .م2002

م، حيث يقول: 1985، 2راجع أدونيس، يف كتابه زمن الشعر، نشر دار العودة، بريوت، ج 27
. وملتابعة هذا 217"غموضا حيث الغموض أن حتىي .. وضوحا حيث الوضوح أن متوت"، ص

، 1996، 1االُتاه عند صالح فضل، يف كتابه: أشكال التخييل، نشر لوجنمان، القاهرة، ط
وكمال نشأت، يف كتاب: شعر احلداثة يف مصر، نشر اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة 

كتور فاروق درابلة هلذه اآلراء يف كتابه: املشهد الشعري املعاصر، م، وقد تعرض الد 1998
 .70: 66ص
، لذة النص، ترمجة منذر عياش، مركز اإلمناء احلضاري، حلب، سوراي، راجع روالن ابرت  28

، وإمربتو إيكو، السيميائية وفلسفة اللغة، ترمجة أمحد الصمعي، املنظمة العربية 27م، ص 1992
وحممد خري البقاعي، حبوث يف القراءة والتلقي، ترمجة مركز اإلمناء احلضاري، م، 2005للرتمجة، 

، وعبدالغفار املكاوي، ثورة الشعر احلديث، اهليئة املصرية العامة للكتاب، 28م، ص1998سوراي 
. وحممود أمني العامل، حينما غلَّب الدال على املدلول، وجعله يف املقدمة 203ص 1م، ج1972
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بداع الشعري، عند حديثه عن التجريب احلداثي، يف مقاله: الشعر العريب املعاصر عند حتديد اإل
، فيما ساه الدكتور 1997، 1، ع16بني التجريب والتجريد، فصول يف النقد األديب، جملد 

حممد عبداملطلب )الفوضى اخلالقةٍ( اليت من البداهة أن تؤدي فاعليتها بتدمري املعىن، يف كتابه: 
اثة يف السبعينيات، وفوضاهم اخلالقة، نشر اهليئة املصرية العامة للكتاب، مصر، شعراء احلد

م، وأشار خالد سليمان إىل مزيج السرايلية والفرويدية والتجريدية، اليت خيلقها كثري من 2009
شعراء احلداثة يف القصيدة العربية املعاصرة، راجع مقاله: ظاهرة الغموض يف الشعر احلر، جملة 

م،  وقد استدل بذلك د. أبو اليزيد 1986، أكتوبر 1،2، ع 7 النقد األديب، جملد فصول يف
 .27: 24الشرقاوي، يف آليات الفهم وآليات الداللة،  ص

راجع دراسة حممد إساعيل داندي )ظاهرة الغموض يف الشعر العريب(، جملة كلية اآلداب  -29
 م. 2013سنة 12واللغات، جامعة بسكرة، اجلزائر العدد

االنزايح: هو نسف اإلحالة ونفي املرجعية بني النص ومعاين لغته؛ لتنبت الصلة بني األلفاظ  30
- -بدوره-ومعانيها وتفقد القصيدة إشاريتها وتنجرف ابلقارئ حنو اإلحيائية، اليت يقوم القارئ  

 من خالهلا بصنع املعىن املنشود لديه، وفق ما يهسمى ب )حركية التأويل(.
 الصلة بني األلفاظ ومعانيها فأي معان يستطيع املتلقي أن يصنعها ؟!فإذا انبتت 

فالعالقة بني اللفظ ومعناه هي أساس لتحديد هوية اللفظة أو العالمة اللغوية، فال يستقيم نفيها 
متاما، بل ميكن أن تتعدد بفعل القراءة ووظيفة التلقي للغة اإلبداع املوحية، اليت تتوالد وتتجدد 

فعل التلقي املنتج، لكن ال يكون ذلك مبعزل من املرجع األصل بني العالمة واملعىن دالالُتا ب
املعجمي العريف، الذي قد يهنَحى قليال يف لغة اإلبداع لتؤدي الداللة دورها الدينامي،  لكنه يظل 

ه: األصل املؤسس للعالمة وإشارايُتا، العرفية واإلبداعية، وبذلك نستطيع تعريف االنزايح على أن
ها؛ لتصنع سياقات حمتملة وغري حمتملة )عالقات(، فال نسف  )تنوع العالقة وتعدد احتماالت تَ َغريُّ
لإلحالة أصال، بل تتعدد وتتنامى صورهها بفعل دينامية لغة اإلبداع اخلالقة املتحركة، وال بد أن 

 تنبين على عالقة داللية وال متحوها.
الشيطان  –التشظي  –)ما بعد الفلسفة: الكابوس راجع ذلك عند سامي أدهم، يف كتابه:  31

 م. 1996، 1األعظم( منشورات دار الكتاب، بريوت، ط
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راجع مراد وهبة: )ما بعد احلداثة واألصولية( جملة إبداع، العدد احلادي عشر، نوفمرب  32
 م. 1992

طبيعة ، مرادف لعلم ما بعد الطبيعة، يبحث يف األنطولوجيا: هي قسم من أقسام الفلسفة 33
 الوجود الكائن.  راجع معجم اللغة العربية املعاصر )أنطولوجيا(.

 .103، 59: 56راجع ذلك يف كتابه: شعرية غياب املرجع )تفجري اللغة( ص  34
، أصبح يستهويه يقصد املتلقي احلديث–حيث يرى جريار جينيت، أن اجلمهور املعاصر  35

قين للعنونة اليت بدأت تتزحزح قيمته، أو قاربت على اإلحياء األسلويب للعنوان، أكثر من التعيني لت
، 1االنتهاء، أما العنونة اإلحيائية. راجع عبداحلق بلعابد، من النص إىل الناص، اجلزائر ط

 .17، 16م، وراجع أبو اليزيد الشرقاوي، آليات الفهم والداللة ص2008
االلتباس الواضح بني الغموض الفين الحظ اخللط بني املعىن والداللة. وهذا تقريبا ما أوجد هذا  36

املربمج، واإلهبام املستغلق واملعمي للنص، وهذا ما تعاين منه املدونة الشعرية احلداثية، حىت أصاب 
 الكتاابت النقدية حوهلا.

 102راجع تفصيل ذلك لدى أيب اليزيد الشرقاوي يف: شعرية غياب املرجع، ص 37
 .79:  75راجع السابق ص 38
يل، صالح فضل، يف: أساليب الشعرية املعاصرة، طبع اهليئة العامة لقصور الثقافة، راجع للتفص 39

 وما بعدها. 74م.  ص1996مصر
اعترب عابد خزندار، عملية منتجة اللغة يف النص الشعري حال إلشكالية شعر احلداثة،  ورد   40

وما بعدها، جملة إبداع،  ذلك إىل دريدا، الذي اختذها بديال حملاكاة أرسطو. يف مقاله عن: احلداثة
 70م، استدل بذلك د. أبو اليزيد الشرقاوي يف آليات الفهم والداللة، ص 1992، نوفمرب 11ع
.  ًنقش ذلك حممد إساعيل داندي ، يف حبثه عن )ظاهرة الغموض يف الشعر 187، 72:

 .2013سنة 12العريب( منشور مبجلة كلية اآلداب واللغات، جامعة بسكرة ابجلزائر عدد
. وقد أتثر هنا 126،  125، ص 57: 45راجع الشرقاوي يف: شعرية غياب املرجع ص 41

 جباكوبسون، حيث جعل الرتكيز على الرسالة، ال على ما تشري إليه.
 127:  115راجع السابق ص  42
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يهقصد بوالدة القصيدة: أن يتخلق عامل متخيل من خالهلا جيسد تيمتها )موضوعها( ويوازي  -43
قع احمليط هبا، وهي تشبه الوالدة البيولوجية؛ لتنتج تيمة فنية أثرية تفتح اباَب أتويلًيا حول عامل الوا

 إشارات هذا العامل.  
 .174 -167راجع الدكتور أبواليزيد الشرقاوي شعرية غياب املرجع ص  -44
الذي ، وقد اتبع كذلك ستيفني أهوملان حينما أصَّل لظاهرة الغموض وِقَدِمها 176نفسه ص  -45

واكب قدم الشعر نفسه، يف كتابه )احلياة والشعر( ترمجة د. مصطفى بدوي مراجعة د. سهري 
 .144م، ص 2000القلماوي، مكتبة األسرة، مصر 

وقد حاول د. أبواليزيد، التربير هلذا اإلهبام وغياب املرجع لشعر احلداثي املعاصر ليسمه ابلغموض 
اإلبداع األدبية مستنًدا إىل أتويل )بريس( للعالمة  الفين، وقد اسرتسل الدكتور يف وصف لغة

اللغوية، فيما يهسمى ب   )مدلول العالمة(؛ حيث يؤدي هذا املدلول إىل مدلوالت مرتاسلة، تؤدي 
إىل أتويالت متكررة ومتجددة، كلما تكررت القراءة أو مع تكرار التلقي، قائاًل هذا يف جمال 

ا ابلدالالت األدبية الدينامية غري أحادية املعىن ؟؟ راجع ذلك يف  الداللة واللغة العادية، فما ابلن
 .164كتابه آليات الفهم والداللة ص 

 كما استدل ببعض أقوال  بعض السلف يف ذلك. 
أو لغة القرآن الكرمي  –ونرى أن الذي ينبغي علينا هو أن نفرق عرب مطالعتنا للغة الرتاث 

ئقي يف آايت التشريع والعبادات، وبني اجلانب اإلحيائي يف بني اجلانب اإلشاري الواث -ابلتحديد
آايت وصف القدرة وآايت الرتغيب والرتهيب وأدبياته واآلايت اليت ُتتذب روح املتلقني هلذا 
القرآن، يف لغة إحيائية أدبية منفتحة بكر، تتفجر فيها املعاين عند كل قراءة لتنتج أتويالٍت جديدة 

 حول النص القرآين.
 إحياءات اللون األبيض يف القرآن الكرمي يف ضوء ثقافة التلقي"ع يف ذلك حبثنا حول "يراج

إعداد: جنيب عثمان أيوب، واملنشور يف املؤمتر الدويل الذي نظمته كلية دار العلوم جبامعة املنيا، 
 م. 2017أكتوبر 

 ملقدمة.من ا 14راجع أبواليزيد الشرقاوي، شعرية غياب املرجع )تفجري اللغة( ص  -46
أُهل كل من عبدالرمحن حممد القاعود ارتباك الواقع العريب املعيش، يف كتابه: اإلهبام يف شعر  -47

 احلداثة، واتبعه يف ذلك كل من روز غريب، يف كتاهبا: )النقد اجلمايل وأثره يف النقد العريب ( 
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ديب( عدد إبريل وعصام حممود يف مقاله يف جملة: الرافد اإلماراتية )الغموض يف النص األ 
 م.2010م، وكتابه: نص اللذة ونص املتعة يف النص العريب، نشر دار العلم واإلميان مصر2014

 -ًنقشت دراسة د. فاروق درابلة الغموض أو اإلهبام وآلياته يف مثان نقاط: )الغياب الداليل -48
 -ال حنوية النص - اجملازربط اإلغراق يف -إهبام العالمة اللغوية -انتفاء القصدية -التشتت الداليل

برت التواصل( وقد لهوحظ التداخل عنده بني مفهومي الغموض واإلهبام، رغم تفرقته  -إهدار املعىن
بينهما يف مدخله النظري للدراسة. راجع تفاصيل ذلك يف كتابه املشهد الشعر املعاصر )قراءة يف 

 .78 -71حتوالت النص( ص 
آلليات، وعن األسباب اليت افرتضها كلغة التصوف الرتاثية، وقد أشار يف سياق حديثه عن هذه ا

ولغة احلداثة املرتبكة يف نقلها، ولغة الرتميز وحيلها التقنية، راجع يف ذلك املرجع السابق من ص 
60- 70. 

وقد اتبع الدكتور أبو اليزيد الشرقاوي، ظاهرة غياب املرجع يف املدونة الشعرية احلداثية املعاصرة، 
أيًضا على اللغة وحيلها مناقًشا: )الكثافة املعجمية يف كل من: مفردات العبارة، ومن حيث   مرتكزًا

كثافة اجلملة والكلمات املغلقة ونسبتها إىل الكلمات املفتوحة، ومن حيث غياب النحوية يف كل 
 من: غياب اإلسناد وغياب اإلشارية والفاعلية واملفعولية( ودور ذلك كله فيما ساه ب )غياب

املرجع( أو )تثوير اللغة( أو )تفجري اللغة(. راجع ذلك يف كتاب: شعرية غياب املرجع )تفجري 
 .138 –130اللغة( ص 

هذا على سبيل التمثيل من بني كثري ممن حاول أن ي هَنظِ ر ويهقنِ ن هلذه الفوضى اللغوية، 
لفين للداللة، اليت تفتح خالطًا بني اللعب ابملعىن الذي يربك النص لغواًي، وبني ِحَيل اللعب ا

النصوص وُتعلها متاحة للمتلقي الذي يعيد إخراجها يف منتوج جديد، تهوَلده كلما قهرئت تكرارًا 
ومرارًا، كذلك خلط كله من ًنقش هذه الظاهرة بني األسباب الكامنة وراء اإلهبام وأعراضه؛ 

 لتتداخل العلة مع املعلول، أو السبب مع العرض.   
ي قصيد الشعر بذلك لكماله وصحة وزنه، ولعله قصد ابلكمال متام قال ابن  -49 منظور: سه

القصد فيه وبلوغ غاية الشاعر من إيصال رسالته، وهذا ال ينفي اكتمال مواصفاته الفنية وهيئته 
اخلارجية الظاهرة، ويقرب ابن جين، ذلك املعىن بقوله: سي بذلك ألنه قهِصَد أي أريد به أو قصد 

 اللسان مادة )قصد(. منه. راجع
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 .152، 151راجع للمزيد عند  د. أبواليزيد الشرقاوي، آليات الفهم والداللة ص  -50
 -37راجع يف ذلك عبدالرمحن حممد القاعود ، اإلهبام يف شعر احلداثة )يراجع النص( ص  -51

42 
 حسب مذهب تريي إجيلتون 52
 وفق تعريف ريكر للقراءة 53
م، ويرجع إليها يف 1970يف الثامن عشر من شهر يوليو سنة  كتب الشاعر هذه القصيدة  54 54

األعمال الشعرية حملمد عفيفي مطر، )احتفاالت املومياء املتوحشة( نشر دار الشروق، الطبع 
 . 24: 7م.من صفحة 1998األوىل، القاهرة سنة 

طقة العقائدية، جاء اسم الشبح األول من خمزون املنطقة الثقايف، وعلى وزن أساء من ذاكرة املن 55
حيث أساء املالئكة منذ العهد القدمي وإىل اليوم ) جربائيل وإسرافيل وعزرائيل(، مهْسِقطًا عليه سة 
الظلم والظلمة )القهر واالستبداد مع اجلهالة والعماء(، ولذالك أبعاده السياسية والعقائدية لدى 

 الشاعر. 
ذها املتلقي أو الناقد؛ استعداًدا ملا قد يواجهه )أفق التوقعات(  مساحة من التهيؤ القبلي، يتخ 56

من غموض لغوي أو اجتياح داليل مربك ألي قاعدة قبلية ميكن الدخول هبا مسبقا ملواجهة 
 النص، ليستطيع التعامل مع نص متمرد على أي سلطة قد متارس عليه من خارجه

الت املومياء املتوحشة( هكذا جاءت يف نسخة األعمال الشعرية، حملمد عفيفي مطر، )احتفا 57
 ( إمالئيا. وحرصا على أمانة النقل كتبناها كما كانت.)رؤوسها، وصواهبا هو: 8ص 

 
الحظ البعد العقائدي واستلهام تراث املنطقة منذ العهد القدمي ولليوم، واستدعاء اسم على  58

ثيفي هلذه الرمزية، ميزان أساء املالئكة )جربائيل وإسرافيل وميكائيل وعزرائيل(، واألداء التك
واستثارة مكانة هذه األساء لدى شعوب املنطقة وخمزهنا الثقايف، وداللة الظلم والقهر واالستبداد، 
جبوار داللة اجلهل والعماء يف هذه التسمية املستفذة اليت المست أساء حتوز قداسة واحرتاما 

 أببعاد تتناقض مع ما يقصده الشاعر يف شبحه )ظلمائيل(.
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اليت سردها(،  ظ داللة التيه والشتات اليت ابتغاها الشاعر، لتوريط القارئ بني )املتناقضاتالح 59
إىل اخللط الواضح بني األداء اخلرايف واملتمسح يف األداء العلمني أو ما يهشبه العلم، )التعزمي 

 والكيميا(.
 يف هذه اإلحالة. ال حظ اإلحالة إىل حائط املبكى واإلسقاط السياسي والتارخيي والعقائدي 60
الحظ دوال اللفظة )أسفار( وما تعين )الكتاب يف لغة العهد القدمي العربية(، وتستخدم يف  61

اللغة العربية ف "سفر األولني" هو كتاهبم، وتداعيات هذه اللفظة وإشاراُتا املوحية وتكثيفها أبجواء 
 املنطقة الثقافية وعبقها.

الصهاينة، بظالله العربية املوروثة وتداعياته املكثفة مٍن ال يههمل حائط املكى املزعوم لدى  62
السياسية والثقافية واألمنية يف املنطقة، وال يهغفل استخدامه لفظة )وشم( وظالهلا الداللية لدى 

 القارئ الواعي. 
َشخََّص الشاعر هنا العلة اليت كانت وراء العرض اللغوي ألداء الشعر يف هذا الطور احلديث،  63

من خالل أسائه احلائرة، الباحثة عن مسمى هلا يقابلها يف )الواقع ث غموضه وإهبامه من حي
ربك( يف

ه
تيه احلاضر العريب العليل. والذي حفل به النص الشعري املعاصر؛ حيث توافر  املرتبك امل

َحَقق على األرض، يف ظل متصورات ذهنية تغمرها مشاعر االغرتاب وا
ه
لتيه  الرامز فاقدا للماثل امل

والشتات احملقق، مع تالشي احللم العريب املوعود. تذكر املثلث اللغوي املعرب عن هذه احلالة 
 الراهنة.  

خري شاهد مباشر على حالة االلتباس اللغوي والتاخل الواضح بني متناقضات اللغة يف هذا  64
خرى على مر اتريخ أدبنا الطور، ذي الطبيعة األدائية املتحايثة، عما سبقها من أداءات أألطوار األ

 العريب.


