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Abstract
The Polarity of place in contemporary Arabic poetry recognized through the frequency
of acceptance of semantic contradictions and dualism in place. Meanwhile, in the
understanding of the many concepts in the text, the Polarity of the city has a prominent
function and it is a great help to the reader in accepting the depth of the poet's thoughts,
images, and individual and social moods. The city in the poetry of Mohammad Afifi
Matar, citing the depth of overall image that can be obtained from his poetic examples,
has a lot of dual semantic structure. Because the poet on the one hand paints a complex
and profound picture of city and on the other hand it is trying to expand its elements and
belongings to create a different perception of its concepts in the mind of the reader. This
research, using a descriptive-analytical approach, seeks to examine the Polarity of city
functions in Mohammad Afifi Matar's poetry. Briefly, the result is telling that the poet to
have a defamiliarization look with the city, goes beyond the standard language, insists on
repeating it, and characterized by the interaction between different semantic contrasts
that have spatial paradoxical aesthetic effects. On the one hand, he uses the inherent
Polarity and objective reality, stability and weakness, hunger and well-being, and also
time and place to define the narrative characteristic of what happened in the city; he
extends the scope of its semantic functions on the other hand.
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امللخّص
يب املعاصـر مبيسـم تق ّبـل األضـداد والتنـافرات الدالليـة ا ّلـل ميكـن أن ملـها
ين يف الشـعر العـر ّ
لقد ُعرِف التقاطـب املكـا ّ
املكان يف توجي دالالت ومعاني االنزياحية ،وتبعا ل يلعب تقاطب املدينة دورا كبريا يف الكشف عن املفـاهيم املتعـدّدة الّـل
ينطوي عليها النصّ ويساعد القارئ على قبول عمق األفكار والصور واحلاالت النفسية واالجتماعية الّل ختاجل الشاعر .إنّ
املدينة يف شعر حممّد عفيفي مطر ـ استنادا إىل عمق الصور العامّة الّل ميكن انتشاهلا من مناذج الشعرية ـ ـ كانـج إىل
حدّ بعيد ،تكوينا دالليا قائما على جمموعة من التقاطبات؛ إذ يقدّم الشاعر من جهة صورة معقّدة وعميقـة منـها ،و ـاول
ج بصـلة دانيـة منـها.
من جهة أخرى أن خيلق إدراكا خمتلفا ملعانيهـا يف ذهـن القـارئ مـن خـالل زيـادة عناصـرها ومـا ميـ ّ
تنوي هذ الدراسة باتّباعها النهج الوصفيّ  -التحليليّ أن تتناول تقاطب وظائف املدينة يف شعر حممّد عفيفـي مطـر وتـدلّ
نتائجهــا بوج ـ اإلمجــال علــى أ ّن الشــاعر ليكســب املدينــة نظــرة انزياحيــة أقصــى مــن اللغــة املعياريــة ،يل ـ ّح علــى تكرارهــا
ويســتخدمها علــى أســاس االمتــزاج بــني معاكســات دالليــة خمتلفــة ذات مســحات مــن مجــال التقاطبــات املكانيّــة علــى رــرار
تقاطب الذاتية واملوضوعية ،وتقاطب الصمود والتواين ،وتقاطب اجلـوع والرخـاء ،وتقاطـب الكرونوطوبيـة ،ليـؤطّر مـن جهـة
سردية أحدااها ويفسح من جهة أخرى مدى وظائفها الدالليّة.

الكلمات الرئيسة
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مقدمة
لقد حظيج املدينة يف الشعر العريبّ املعاصر باهتمام واسع؛ فهي مكان مفتـو ال حمالـة منـ يف
ضـر؛ إذ ينظـر إليهـا يف جممـل نظراتـ بوصـفها مكانـا قـادرا علـى
ك ّل مناحي حياة الشاعر املتح ّ
امــتالك خصــائص متقاطبــة تضــمن ميــزة االنتمــاء أو االرتــراب معــا؛ فتســاعد مالحمهــا علــى
االستجابة الشعورية واخليالية ألوصاف السرد وعلى اخلصوص حينمـا يعتمـد عليهـا الشـاعر يف
معرفــة عــامل احملسوســات الّــذي يطــابق عــامل الواقــع وقــد خيالف ـ  .قــد حتمــل املدينــة عالمــات
انزياحيــة متقاطبــة ترفــد القــارئ بطــرق شـتّى علــى جتســيد الرؤيــة الشــعرية للشــاعر عــن قبــول
املكان أو رفض وهي تنبطق يف الشـعر العـريبّ املعاصـر عـن ميسـم رحبـة اخليـال واتّسـاع الصـور
لكط ــرة مالحمه ــا وم ــا تش ــمل م ــن دالالت متطــوّرة م ــيخوذة م ــن الص ــور الواقعي ــة االجتماعي ــة
والذهنيــة املتخيلــة .تبعــا لــذلك مل تعــد املدينــة يف الشــعر املصــريّ املعاصــر جمـرّد مكــان يتــردّد
ان ـ وحســب ،بــل تســاهم علــى االنزيــا عــن املــيلوف يف إنتــاج صــور الــنصّ ومــن ينش ـد مبــا
ختتزن من خواجل أو ما تبعط من أحـالم ينـوي هبـا الشـاعر أن يعيـد بناءهـا .لقـد ابتـدأ متظهـر
وظائف املدينة الشعرية وأوصافها االنزياحية منذ ارتبط هبـا الشـعر العـريبّ وأقـام معهـا عالقـة
إجيابيــة وســلبية تــد ّل علــى تنــافر موقــف األلفــة والنفــور منــها ،علــى اخلصــوص لــدى الش ـعراء
الريفيني املعاصرين الّذين هاجروا إىل املدن األخرى ،تشـب جتـارهبم يف طبيعـة الصـدمة 1علـى
صعيد االرتراب النفسيّ واالجتماعيّ.
يعترب حممّد عفيفي مطر 2شاعرا عربيا كبريا ينحدر من جيل السـبعينات الطـالع يف البلـدان
العربيــة .لقــد اســتدعج حياتـ مغــادرة قريتـ مثّ مغــادرة بــالد رــري قليــل وأاّــرت هــذ الرحلــة يف
وجدانـ ونفسـ حتّــى ترسّــخ تعلّقـ مبؤشّــرات البيىلــة ،وأوصــل إىل مســتوى شــعوريّ يــدعى بشــاعر
 .1ألنّ املدينة تعبّر دوما عن « االرتراب النفسـ ّي واالجتمـاع ّي ا ّلـذي أصـاهبم ،ولك ّنهـا تتفـاوت يف العمـق واملـدى ،فهـي
عميقةٌ مزمنةٌ ـ مطال ـ عند السياب ،وهي عميقةٌ لكنّها مرحليةٌ عند أمحد عبد املعطي حجازي ،وهي متقلّبة خاضـعةٌ
لتغري الظروف عند البيايت وهي مبهمةٌ إلّا أنّها واقعية األسباب عند بلند احليدري» (عبّاس.)94 :1978 ،
 .2إنّ حممّـد عفيفـي مطـر مـن مواليـد ســنة  1935م يف مصـر .لقـد كـان منـذ صــغر شـاعرا عربيـا تنبـع مواهبـ مــن
مظاهر األصالة املستمرّة يف حركة الشعر املعاصـر؛ فهـو يسـري هبـذا الصـدد متماشـيا مـع جتربـة رـري مـن الشـعراء
صـة (عصـفور .)189 :2009 ،يف الواقـع
السابقني لـ إبـداعا وجتربـة وعلـى اخلصـوص يتـياّر بـيدونيه وجتاربـ اخلا ّ
يــنعم الشــاعر يف نقــل املفــاهيم وعــرض الصــور بتكــوين شــعريّ رــامض يفــاجد املتلقّــي دومــا بفــرادة اخليــال وحتويــل
الواقــع ووضــع العالقــات الالمنطقيــة واالنزياحيــة بــني املفــردات حيـ ميــنح هــذا امليســم تعــبري معرّفــا فنيــا خاصّــا
ومهّل.)26 :1397 ،
يتابع الشاعر كي يعرّف املتلقّي إىل شحنة خواجل وأزمات النفسية واالجتماعية (
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البيىلة (شحاتة .)14-13 :2003 ،على الررم من جتوال الشاعر بني مدن املنفى وارتراب فيها ،ولكن
يبدو أنّ معظم جتارب احلقيقية املوحيـة تتجسّـ د داخـل البيىلـة وتسـطع عـادة مـن خـالل اسـتدعاء
املدن العامّة وتقدمي مواضيعها االجتماعيـة والرمزيـة .تبـدو املدينـة يف معظـم رؤا مفعمـة مبعـامل
ش يف أحنائهـا وتفيـد بـاخلواجل واألزمـات النفسـية واالجتماعيـة ا ّلـل يعيشـها
اهنيار وفوضـى مـتف يف
الشــاعر وخيــوض يف حناياهــا خوضــا رــري مباشــر .مــن هنــا تظهــر أمهيــة البحـ يف أنّ املدينــة
صـ السـرد ّي والسـيما حـني جنـد مـن خالهلـا أمناطـا مـن
تسهم إسـهاما كـبريا يف التعـرّف إىل ن ّ
احلياة واالنفعاالت اجلديدة الّل يقدّمها الشاعر عـرب تصـوير األحـداو أو تشـكيل األحـالم الّـل
ترافق  .تتعـدّد أمنـاط توظيـف املدينـة يف شـعر حم ّمـد عفيفـي مطـر؛ إذ ير ّكـز الشـاعر علـى بيـان
أوصافها وحاال ا سواء كانج املدينة األصل أو مدينة السكن أو مدينة املنفى ،ويلجي هبذا الصدد
إىل عناصــر احلــوار ،والتــداعي ،واملونولــوج الــداخليّ ،والوصــف ،وتعـدّد الرمــوز ،وقــه عليهــا مــن
أساليب تعبريية تكسب معامل سردها دينامية باهرة أو دالالت متعدّدة ارية.
تيسيسا على ما مرّ بنا ،يهدف البح يف خطوت األوىل تسليط الضوء على معامل تقاطب
املدينة ومكانت الشعرية على اإلطالق يف إطار التنظرييّ مثّ تقدمي جماالت تطبيقـ يف اـالو
جمموعــات حممّــد عفيفــي مطــر الشــعرية الّــل قــد كانــج ميســورة ال عنــاء يف نيلــها .مــن مثّ
حتاول هذ الدراسة منذ البداية إجابات واضحة عن سؤالني ومها:
 ما هي أمناط تقاطب املدينة يف شعر حممّد عفيفي مطر؟ كيف يعامل الشاعر تقاطبات املدينة وصورها وأوصافها ودالال ا االنزياحية يف شعر ؟خلفية البح :
لقد نال التقاطب املكاينّ مكانة تنظرييـة حديطـة يف النقـد األديبّ وال تعـود الدراسـة حولـ إىل
زمن بعيد؛ فيهمّ قـراءة نزعـج إىل تطبيقـ  ،ترجـع إىل راسـتون باشـالر 1يف كتابـ "مجاليـات
املكــان" ،نشــر ســنة 1957م وعــرض في ـ موضــوع جدليــة الــداخل واخلــارج يف بعــض منــاذج
مكانيــة مثّ وسّــعها يف حتليــل حــاالت نفســية واجتماعيــة خمتلفــة تــؤاّر يف دالالت املكــان وتوليــد
مفاهيم اجلديدة .زد عليها قراءة أخرى زاوهلا يوري لومتان 2سنة 1973م يف كتاب املوسـوم
ب ـ«بنية النصّ الفنّيّ» وهو أقام نظرية متكاملة عن التقاطب منطلقا من فرضة حمدّدة يصف
1. Gaston Bachelard.
2. Yuri Lotman.
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فيها جمموعة مـن الظـواهر املتجانسـة الّـل عنـدها عالقـاتم مشـبهةٌ للعالقـات املكانيـة .جـان
فيســجر هــو الناقــد اآلخــر الّــذي مــارس التقاطــب يف كتاب ـ «الفضــاء الروائ ـيّ» ســنة 1978م
ودرس في البنية التنظريية لنظرية التقاطب املكاينّ على معرفة وظيفت داخل النصّ.
مثّة دراسات أخرى تناولج التقاطب املكاينّ مباشرة أو رـري مباشـرة ،ولكـن لضـيق الفرصـة
وارتنامها األفضل نكتفي بذكرها وفقا لتصنيف زمينّ منضّـد وهـي :كتـاب «يف الشـعرية» لكمـال
أبوديب سـنة 1987م ،كتـاب «بنيـة الشـكل الروائـيّ (الفضـاء – الـزمن – الشخصـية)» حلسـن
حــراوي عــام 1990م ،كتــاب «شــعرية اخلطــاب الســرديّ» حملمّــد ع ـزّام عــام 2005م ،مقالــة
«ذاكــرة املكــان وجتليا ــا يف الشــعر الفلســطيينّ املعاصــر» إلبــراهيم منــر موســى ســنة 2007م،
كتــاب «بالرــة املكــان قــراءة يف مكانيــة الــنصّ الشــعريّ» لفتحيــة كحلــوش ســنة 2008م ،مقالــة
« التقاطـب والتنافر/التمااـل والتنـاظر قـراءة يف روايـة "ديـك الشـمال" حملمّـد اهلـرادي» ،حملمّــد
حتريشــي ســنة 2009م ،مقالــة «التقاطــب املكــاين يف قصــائد حممــود درويــش احلديطــة» لرقيــة
رســتمبــور ملكــي وفاطمــة شــريزادة ســنة 2012م ،مقالــة «التقاطــب املكــاينّ يف القصّــة القصــرية
قراءة يف (ظنون وراء األشجار) لرزان املغريب» لصفاء حممّد فنيخرة سنة 2016م.
هنــاك دراســات نقديــة كــطرية يف شــعر حممّــد عفيفــي مطــر ،ولكــن يبــدو أن ال توجــد دراســة
ملحوظــة تقــارب مالمــح اســتدعاء املدينــة عنــد خاصّــة ولــو اكتشــفنا يف حطنــا الشــامل بعــض
الدراسات الّل ختصّ املكان إطالقا على ررار أطروحة دكتورا كتبها عبد السالم حسن سـالم
وناقشها سنة 1995م وهي توسم ب ـ «اخلطاب الشعريّ عنـد حممّـد عفيفـي مطـر» .يـدرس فيهـا
الباحـ شــعر حممّــد عفيفــي مطــر مــن اجلوانــب املختلفــة مثّ خيصّــص قســما قلــيال للمكــان مــن
خالل املستوى املعجميّ واختيار املفردات فحسب أو ما كتبها حامد بورحشـمل وشـهريار مهّـل
أخــريا حيــال املواضــيع الش ـتّى يف شــعر حممّــد عفيفــي مطــر ،والســيما جم ـرّد موضــوع األمكنــة
املغلقة الّذي جاء يف مقالتيهما ومها على أساس الترتيب الزمينّ للنشر «سردية األمكنـة املغلقـة
يف شعر حممّد عفيفي مطـر؛ "املقـربة" و"املقهـى" منوذجـا» ،قـد انتشـرت يف العـدد الـطالاني مـن
جملّة إضاءات نقدية يف كرج سنة 2018م ويرتبط موضوعها بوظائف املقربة واملقهى يف شـعر ،
واملقالة األخرى «انائية األمكنة املغلقة يف شعر حممّد عفيفـي مطـر؛ دراسـة سـردية يف "البيـج"
و"السجن" منوذجا»  ،قد نشـراها يف العـدد التاسـع العشـرين جبامعـة ننـان اإليران ّيـة بالتعـاون
مــع جامعــة تشــرين الســوريّة ســنة 2019م حــول وظــائف البيــج والســجن يف شــعر دون أن تــتمّ
فيهما إشارة إىل املدينة أو ما فعلنا حوهلا يف الدراسة احلالية.
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حتسّبا ملا تقدّم ،مل جند إىل اآلن دراسة دف إىل تقاطبات املدينـة إطالقـا ،وكـذلك مل
ص علـى املدينـة
يت ّم يف مجيـع الدراسـات ا ّلـل كُتبـج يف شـعر حم ّمـد عفيفـي مطـر تركيـز خـا ّ
ومتابعة وظائفها ودالال ا وصورها عند على وج اخلصوص ،ناهيك عن اجملاالت املتقاطبـة
الّل استهدفناها وطبّقناها هبذا الصدد يف شعر .

تقاطب املدينة يف الشعر املعاصر
إنّ التقاطب 1نوع متطوّر من االنزيا  2عن النسق املعياريّ يف بنية اللغة الفنية املعاصرة؛ فهـو أداة
نقدية منهجية يستعني ب الشاعر يف نقـل األحاسـيه املتناقضـة وحتليـل أضـدادها إللقـاء الضـوء
على العالقات املتبادلة الّل حتكمها أو جتمعها يف مكوّن واحد .يعرف التقاطب كيسلوب رئيه يف
معرفـة التقنيـات االنزياحيـة للمكــان أو «أداة منهجيـة تسـتند إليهــا الدراسـات املكانيـة ويعـدّ األداة
الرئيسة للكشف عن العالقات احلاكمة على األمكنة عناصرها يف النصّ» (رستمبور ملكي وشريزاد ،
 .)73 :2012يظهر التقاطب عـادة « يف شـكل انائيـات ضـدّية بـني قـوى أو عناصـر متعارضـة حيـ
تعبّر عن العالقات والتوتّرات الّل حتدو عنـد اتّصـال الـراوي أو الشخصـيات بيمـاكن األحـداو»
(حــراوي33 :1990 ،؛ نقــال عــن  .)Weisgerber, 1987: 15أمّــا املدينــة بــني عناصــر املكــان فهــي
تستطيع أن تضمّ مفارقات داللية وتقاطبات يواجهها الشاعر ويرصدها ليكشف عن آفاق منفتحة
على التجارب الشعرية واملشاعر وحدود التعبري ،ويصل إىل خمـرج تـداوفّ يسـيطر علـى منظومـة
النصّ املراوحة بني متظهرات البعد الواقعيّ "املوضوعايتّ" وتقنيات البعد الفنّي.
يرجــع مــدى صــلة املدينــة وتقاطبــها بالســرد العــريبّ إىل أســباب وأطــوار عـدّة ،أمهّهــا هــو
انتقال العرب من املرويات الشفهية إىل التدوين 3مثّ ترعرع النشاط املكاينّ حول املدينة حتّـى

1. Polarity.

 .2االنزيــا ( Écartبالفرنســية و Deviationباإلنكليزيــة) أو االحنــراف نــوع مــن خمالفــة القواعــد ورفــض اللغــة
املعياريــة دون تط ـرّف وفوضــوية يف اســتخدام املفــردات؛ فيجلــو حــول اســتخدام األلفــا؛ علــى هيىلــة «ميكننــا تعــيني
االحنراف بناء على تكرار نة لغوية ما ،إىل درجة رري عادية ،ولو مل تكن يف حـال انفرادهـا خمتلفـة اختالفـا قويـا
عن منط اللغة املعيارية» (عياد.)87-86 :1988 ،
 .3لقــد ظهــر هــذا االنتقــال يف مــدن الكوفــة والبصــرة وبغــداد مثّ منــا النشــاط العلمـيّ املــزوّد بطــابع علمـيّ رهنــج بـ
عمليــات التــدوين ،يف املــدن ،مثّ اســتقطبج املــدن مــن يعنــون بالنشــاط الطقــايفّ بيشــكال العديــدة مثّ احتضــنج املــدن
األشـكال السـردية لعالقتـها مـع فـ ّن القصـص كقصـص الـبخالء واملقامـات ويف النهايـة بلـا دور عالقـة املـدن بالشــعر
بعدما استرسخج على وج التحديد دعائم التدوين والطقافة املكتوبة والنطر الفنّيّ (صاحل.)20 :2014 ،
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أشغل موقفها يف الشعر العريبّ املعاصر مساحة واسـعة حيـ «يبلـا هبـذا املوقـف أحيانـا حـدّ
التنــاقض ،ففــي جانــب تقــف املدينــة الطــاهرة ،النقيــة املعشــوقة الّــل تكــاد تكــون مــربأة مــن
العيوب ،ويف جانب آخر تقـف املدينـة املزيفـة القاسـية املشـوّهة ومـن خـالل هـذين املتباعـدين
إىل حـدّ التن ـاقض تنبطــق املدينــة الرمــز الّــل جتسّــد بصــفا ا معــىن شــامال يــومد يف بعــض
األحيــان إىل احليــاة ذا ــا» (محــودين ،التــا ،)48 ،يف الواقــع تضــمن املدينــة يف الشــعر الســرديّ
املعاصــر «قيمــا ودالالت جديــدة تــوحي علــى االنفتــا والقابليــة والــتغري والقــدرة علــى القيــادة
واتّخاذ املواقف» (توام)96 :2016 ،؛ من مثّ بإمكان املدينة أن تيخذ مركزيـة بنـاء السـرد أو قـد
تتجاوز الظاهر وتتوالد منها املفردات واحلموالت الفكرية والداللية مثّ ترتقـي إىل التعاكسـات
الداللية أو التقاطبات الشعرية.

املدينة يف شعر حممّد عفيفي مطر
حتضــر املدينــة يف شــعر حممّــد عفيفــي مطــر حضــورا المعــا؛ فقــد اســتخدمها الشــاعر يف جـلّ
قصائد وال يكتفي منها مبجرّد اسم أو حالة بل تتنـوّع يف الـنصّ بتتـابع ـاكي سلسـلة مسـار
السـرد .تكتســب وظيفــة املدينــة يف شـعر حممّــد عفيفــي مطــر شـعريتها يف نظــام مــن مفــردات
املدينة اجللية واخلفية الّل جتلو يف أشكال خمتلفة؛ فيستحضر مـدنا خمتلفـة بكـلّ مالحمهـا
مث تشـتمل يف شـعر علـى
ونا ا وما حتداـ مـن آاـار علـى نفسـيت ونفسـيات اآلخـرين ،مـن ّ
مــدن خمتلفــة مطــل احلجــاز (مـرّة واحــدة) ،وتــونه (مـرّة واحــدة) ،ودمشــق (اــالو مـرّات)،
واليونان (مرّة واحدة) ولندن (مرّتان) واألندله (مرّتان) ،وررناطـة ( 24مـرّة) ،وأاينـا (3
مرّات) ،ولكن املوضوع الالفج األهمّ يف مجيعها هو عناية الشاعر بلفظة املدينة العامّـة أكطـر
من توظيفها توظيفا خاصّا .لقـد جـاءت مفـردة املدينـة يف شـعر حم ّمـد عفيفـي مطـر  96مـرّة
إطالقا وبينها تبلا حصّة جمموعت األوىل «من جممرة البدايات»  21مرّة ،وجمموعت الطانيـة
«مالمح من الوج األمبيذوقليسي»  53مرّة ،وجمموعت الطالطة «احتفـاالت املوميـاء املتوحّشـة»
 22مرّة .يد ّل هذا اإلحصـاء علـى هيمنـة هـذا املكـان املفتـو وفاعليتـ الزاهـرة يف شـعر كمـا
يفصح الرسم التاف عن هذا املدّعى ويركّز على تفاصـيل نشـاطها الكمّـي يف  41قصـيدة مـن
مجيع قصائد الشاعر:
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سهرة األشباح
األول»
وشم النهر علی خرائط الجسد «الوشم ّ
وشم النهر علی خرائط الجسد «الوشم الثالث»
وشم النهر علی خرائط الجسد «الوشم الرابع»
فرح بالماء
فرح بالنار
جسدان ..وثالثها
ّأول الحلم آخر الحلم
تحلّالت
اکتملْ ذبیحا
إیقاعات الوقائع الخنومیّة
صوت الخیبة
مناظر صغیرة من ساحات مدینة میتة
المسافر
کتاب المنفی والمدینة
خطوات مقتلعة
سفر في الظهیرة
أغنیات من زمن السنابل المحترقة
الحصان والجبل
بوابة طلیطلة
ّ
إیقاع الغرق
عن الحسن بن الهیثم
کتاب السجن والمواریث
الحصان والرأس
اشتهاء الملکة
مصادرات علی مصیر
تطوحات عمر
ّ
الیمامة الدامیة
من طقوس مقتل عمر
مرثیة عمر
من أغاني الحواکیر
الشمس الّتي ال تشرق  /شظایا
القاضي
حواجز منتصف اللیل
البومة
دلتا النهر األسود
حدیث من ألقبیادس
الغریق
الوجه الهارب
مائدة
تجسّدات من الریح القدیمة

كمــا ورد يف الرســم األعلــى الّــذي ميطّــل رؤيــة الشــاعر األوىل وجتربتـ الشــعرية حيــال املكــان
إطالقا ،يتّضح أ ّن التفج إىل ب ّ عالمـات املدينـة يف القصـائد املتن ّوعـة ،وهـذا االلتفـات الواسـع
ص ومه ّمـة املدينـة ا ّلـل تنقـل جتـارب الشـاعر
يعود إىل لزوم العالقات الشعرية بني موضـوع الـن ّ
ورؤا وحسّاســيات املكانيــة يف ســبيل واحــد .مــن الــبني أنّ قصــيديت «عــن احلســن بــن اهليــطم»
و«الشمه الّل ال تشرق  /شظايا» تشغالن مكانـة أوىل بـني نظائرمهـا؛ فهمـا ترتبطـان باملدينـة
أكطر من القصائد األخرى بتواترمها سبع مـرّات .تنبـع القصـيدة األوىل مـن ديـوان «رسـوم علـى
قشرة الليل» وهي قصيدة رمزية ترااية نّاها الشاعر ب ـ «عن حسن بـن اهليـطم» تكرميـا ملكانـة
العــامل اإلســالم ّي الكــبري احلســن بــن اهليــطم .يرســم فيهــا الشــاعر مناخــا مشــبها للمســرحية
الشعرية وجيعل ابن اهليطم اور اآلخـر وميطّـل دور املسـتدعى ،لكـنّ املدينـة يف هـذ القصـيدة
تــييت متتاليــة يف بدايــة القصــيدة أي يف مواقــف التبــاين والصــلة املنقطعــة الّــل يوسّــعها الشــاعر
مث مييلـها إىل مواضـيع الضوضـى والصـرخات العنيفـة ا ّلـل تق ّلـل
بني املدينة والنـهر (القريـة)ّ ،
مــن شــيهنا وقيمتــها .أمّــا الشــاعر فيتط ـرّق يف قصـيدة «الشــمه الّــل ال تشــرق /شــظايا» الّــل
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صدرت من ديوان «اجلوع والقمر» إىل املدينة بادئا بتغطيـة ظلمـة الليلـة علـى مشـهدها مثّ يوسّـع
سواد املدينة يف صمتها وخلودها إىل النوم حي حتتاج إىل العون واملسـاندة الرمزيـة مـن وجهـة
عناصر القرية احلية واجلامدة كالريح والطمي والبلبل.
تتابع هاتني القصـيدتني علـى صـعيد بـذل العنايـة مبفـردة املدينـة قصـيد ُة «كتـاب السـجن
واملواري ـ » الّــل تــرد يف ديــوان «رســوم علــى قشــرة الليــل» وهــي متســك باملدينــة س ـجّ م ـرّات
وتتناوهلا يف مواضيع كاملوت واملآمت واالستسالم مثّ تلحقها قصيدة «بوّابة طليطلـة »1الّـل تقـع
يف نفه الديوان ومتلك املدينة مخه مـرّات حيـ تسـرد شخصـية سـائحة تغـور يف أوصـاف
املدينــة وتبحـ عــن ترااهــا العــريبّ املضــاع .مــن اآلن فصــاعدا يقلّــل عــدد تــواتر املدينــة شــيىلا
فشيىلا يف القصـائد األخـرى إىل أربـع واـالو مـرّات ،ومـرّتني ،ويف النهايـة مـرّة واحـدة حيـ
يصري موضوع املدينة فيها إىل رحاب لتكميل األوصاف والظروف السردية األخرى.

تقاطبات املدينة يف شعر حممّد عفيفي مطر
يعاجل الشاعر املدينة من خالل أفكار ووظائف خاصّة يوجّههـا إىل نطاقهـا املكـاينّ واألحـداو
الّــل حتــوم حوهلــا أو يتناوهلــا يف حنايــا تــداعيات األفكــار والصــور املتقاطبــة املرموقــة الّــل
ليســج مبعــزل عــن التعــايش مــع موضــوعها الســرديّ؛ فهــي ال تبقــى كعنصــر اابــج بتشــكيال ا
اهلندسية والوجدانية بل قد يعتريهـا الغمـوض أو تعـرض يف وصـف دقيـق يق ّدمـ الشـاعر مـن
مغبّة التطـوّرات يف بيىلتـ وتبعـا هلـا يف نفسـ ؛ فتـييت داللـة املدينـة إجيابيـة تـارة وتبـدو سـلبية
تــارة أخــرى ،أو يــنعكه صــداها يف املواقــف اإلنســانية املختلفــة أو يالحــظ تياريهــا يف تشــكيل
شخصية اإلنسان وجمموعة القيم الّل مّ  .يلحّ الشاعر على أوصاف املدينة ويتجاوب معها
بالرؤى البصرية والصور الذهنية ،مثّ تتوجّ حنـو التيديـة السـردية الّـل تسـتقي جتارهبـا مـن
الذات والبيىلة الرمزية ،طبعا يعتمد على اخليـال يف متطيـل املشـاعر احملسوسـة والواقـع املرئـيّ
والتبصّر بيحوال النفه وتقييم مالبسات اجملتمع وقه عليها.
تفي الشاعر يف سرد املدينة بيوصافها اخلارجية النامجة عن امتزاج تقاطب احلقيقـة
واخليال ،ولكن مـا لبـ أن يتج اوزهـا رـري قليـل باالنتقـال إىل وصـفها وصـفا باطنيـا؛ فجـاءت
املدينة يف شعر وايقة اال ّتصـال بالشخصـية ا ّلـل تنتسـب إليهـا وترتفـع قيمتـها بوجـود الـذات
 .1طليطلة :مدينة إسبانية فتحها املسلمون بسهولة يف أواخر القرن األوّل للهجرة بقيادة موسى بن نصري.
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واالستغوار يف أعماق هذ األواصـر النفسـية مـن خـالل احلالـة النفسـية ا ّلـل يعيشـها السـارد
ويصطبا بصبغتها الفريدة .تيسيسا على هذا اجملمـل يـتمّ تقـدمي وظائفهـا ودالال ـا السـرديّة
املتقاطبة يف التصنيفات التالية:

تقاطب الذاتية واملوضوعية
ما برحج نظرة حممّد عفيفي مطر إىل املدينة تترجّح بني التعبري عن موضوعها الراهن كمـا
هــو أو مــا يريــد الشــاعر أن يعرضــها علــى أســاس ذاتيتـ اخلاصّــة .ختـصّ النظـرة األوىل إىل
املدينة صورة سلبية ممّا جيري فيها من صراعات متنامية بني األنـا السـارد واآلخـر املكـاينّ،
وميت ـدّ إىل واقعهــا الــداخليّ واخلــارجيّ ســويا .تبلــا التجــارب املكانيــة الّــل تطــرأ يف املدينــة،
مبلغــا جعــل الشــاعر املعاصــر يعبّــر عــن أفكــار اإلبداعيــة النامجــة عــن الـوعي املكــاينّ متّخــذا
منها موقفا إجيابيا حينا وموقفا سلبيا حينا آخر يعكه طبيعـة رؤيـا الشـعرية (موسـى:2005 ،
 )260وهو يدلّ على تقاطب املدينة يف الشعر املعاصر.
على الررم من أ ّن املدينة تتناسق صـور ا يف شـعر عفيفـي مطـر مـع أشـكاهلا املعتـادة يف
نظرة مطلقة ،ولك ن تتعـدّد وظائفهـا جبماليا ـا املنبطقـة عـن صـورة ذاتيـة تتـراو بـني الواقـع
واحللـم .تـؤدّي املدينـة عنـد وظيفــة دالليـة مـن موقعهـا يف الـذات ومــا تـطري مـن نفـور وحــنني
صـة
تفرضهما رؤيا معينة؛ وذلـك أ ّن توظيـف املدينـة الغريبـة ملـا فيهـا مـن صـبغة وهندسـة خا ّ
وأيضا ملا فيها من مشاهد وصفية بديعة ،يتمكّن مـن بـ ّ االنغـالق والضـيق واالختنـاق خالفـا
مل ــا يب ــدو يف ظاهره ــا (ت ــوام .)95 :2016 ،ينص ــرف الش ــاعر يف رض ــون عنايتــ باملدين ــة إىل
مواضــيع الغربــة وأحــالم العــودة وإعــادة البنــاء أو يرتقــي إىل مســتوى رمــزيّ وحضــور واقع ـيّ
يقتصر على تسجيل الواقع وخرق  .ختلص هـذ املواضـيع يف قصـيدة "الشـمه الّـل ال تشـرق
«شــظايا»" إىل مســتوى مل يعــد الشــاعر يعتــرب املدينــة مكانــا مناســبا لقــرض األشــعار املبهجــة
حول بل جيعل أرجاءها مشحونة باحلزن واملوت كما يلي:
هر ـذَا أنرــا أهُّتر ـزب فــي برورلابرــة الشِ ـعُّرِ املُم يــج /فإبُّ ـدرأ رنــاء الرب عُّ ـبِ يــا قَلبِــي
الصَّــغري /إبُّ ـدرأ ر نــاء الربعُّـبِ ..ال تربُّ ـدرأ ..فــإن مرــد ينرل السَّــكررى ترنــامُ /أيــامي
املقطُوعةُ النرهُّدرينِ مرا زرالَجُّ تُورلـوِلُ فـي الظـالم  /ترسُّـتررُّحمُ ا جلُـدُّرانَ ،ترسُّترسُّـقي
ال ـرُؤرى /،أوّا يــا ضر ـرُّعر احلَجرــر  /هرــذا أنرــا ..فــي الل ي ـلِ مرط ـرُو م (عفيفــي مطــر،
 :1998ج)146-145/1
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لقــد أظهــر هنــا الشــاعر تقاطــب املدينــة مــن خــالل مــا حـلّ هبــا مــن دمــار ورعــب وظــالم،
ويتّكد يف إنارت على صور ذات حواسّ نعية يسمعها القارئ و هّ بالتجاوب الذايتّ معها.
يتمّ ذلك من خـالل دعوتـ إىل بـ ّ الرعـب والفـزع يف نـداء قلبـ «إبـدأ رنـاء الرعـب يـا قلـ
الصغري» ويلحّ في على االنزيا االستبدافّ مرّتني ليسلب من املدينة الفر والسعادة ،ويظهر
سيطرة الرعب عليها؛ فقد انزاحج هذ العبارات عن بنائها احلقيقـيّ إىل البنـاء االسـتعاريّ؛
إذ ميلك االنزيا االستبدافّ معتمدا على عماد (االسـتعارة) دورا بالريـا شـاهقا يف إيصـال
صـد بـ ّ النفسـية احلزينـة القلقـة (قربـانزاد واآلخـرون،
املعىن املراد وتبليغ  ،والسـيما حـني يق ر
 ،)98-97 :2017مطــل الوظيفــة االســتعارية يف قول ـ «إبُّ ـدرأ رنــاء الربعُّ ـبِ يــا قَلبِــي الصَّــغري» .إنّ
الصورة االستعارية يف «إبُّدرأ رناء الربعُّبِ يـا قَلبِـي الصَّـغري» الفتـة؛ ألنّ الغنـاء إصـدار أصـوات
مؤاّرة ناجتة عن االنفعـاالت والعواطـف النفسـية املختلفـة ا ّلـل ميـ ّر هبـا الشـاعر ،ولكـن املهـ ّم
هنا هو أنّ الغناء يصدر من اللسان ويؤاّر يف القلب وليه صـادرا مـن القلـب بـل يقبلـ ويتـياّر
ب  .إنّ جتربة الشاعر متـيط اللطـام عـن مـدى بـ ّ الشـعور العـاطف ّي خبفقـان القلـب علـى قـدر
جعلت على عرضة لالنزيا االستبدافّ عرب وظيفت املعاكسة .هذا األسـلوب االسـتعاريّ أقـدر
على متطيل انفعاالت وأحاسيس من إىل األسلوب املباشر حي إنّ القارئ عندما يواجـ هـذا
اخلطاب اجملازيّ فيتطبّج من أنّ الشاعر يقع يف خمالب وضع ميساويّ مفجع .ليه من املعتاد
أن يطلــب الشــاعر مــن قلب ـ بوصــف موطنــا لحســرار أن يبــو هبــا ،رــري أنّ املوقــف النفس ـيّ
املؤسف جعل يعمد إىل مطل هذا األسلوب.
هنــا جيعــل الشــاعر نــداء القلــب املغلــق مقابــل حالــة املدينــة املفتوحــة حيـ إنّ اســتعمال
صيغل األمر والنهي «إبدأ رناء الرعب» و«ال تبدأ» يدلّ على عمق العالقة بينهما ،فضال عـن
ين للقلـب ملـا فيـ مـن تشـخيص فاعـل،
أ ّن توظيف حرف النداء "يـا" الـدا ّل علـى البعـد الوجـدا ّ
يفاجد املتلقّي ويدهش بعد التفات احلدي عن أنا (السارد) إىل اآلخـر (قلبـ ) الّـذي يبتعـد
ب الشاعر عن لغة اخلطاب اإلخبار ّي ويـعع إىل االنزيـا عـرب توظيـف أسـلوب مشـب للحـوار
بني جانبني؛ أحدمها قادر على احلـوار واآلخـر ال يـتمكّن مـن اإلجابـة واحلـوار .اسـتعمال مطـل
هذا النمط يف حوار ذي جانب واحد ،يشدّ القارئ إىل مضمون احلوار أكطـر مـن العنايـة مبـن
ممــا يرمــي إلي ـ املــتكلّم لتعتــيم مواقــف املدينــة .يعتمــد خطــاب
يلقي ـ ليــنغمه يف مــا وراء ّ
الشاعر على بنية تضادّية متقاطبـة دون فاصـل بعيـد بـني إيـراد فعلـي «إبـدأ» و«ال تبـدأ» ومهـا
يدلّان على حالة االرتباك والقلق النفسـ ّي عنـد الشـاعر مـن جهـة ،وعلـى جتسـيد حالـة حتبيـذ
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وشوق يف القارئ على متابعة النصّ واجنذاب إلي  .لقد جنح الشـاعر يف اختيـار صـورة تبعـ
على النفور واالوىلـزاز مـن وضـع املدينـة يف القـارئ؛ فهـو ال يكتفـي يف تقريـب مآسـي املدينـة
ومهومها مـن اإلدراك املتعـاطف باحلا ّسـة البشـرية بـل يقـوم بعتـاب تشخيصـ ّي ملدينتـ هادفـا
إىل إلقاء عبء املسؤولية على عاتق سكّاهنا يف مركّب «املدينة السكرى» ومـا يسـهم يف توسـيع
فضائها املؤسّف كحديط عن أيامها اجلدبـة ا ّلـل تشـب لنحسـها وسـوء حاهلـا مـرأة مقطوعـة
هندين وتقبل نات إنسانية قريبة من معرفة اجلماهري.
ال يستسلم الشاعر لنفور الذايتّ الغامض من املدينـة بـل ـاول حينـا أن يـرد يف جدليـة
تنقل إىل حالة من قبول املدينة كما هي أو يبح عن بدائل لواقعها املهتـرئ؛ فتظهـر جتربتـ
كما ذاقها أنداد املعاصرين يف أمناط رمزية تشكّل مـن مسـتقبل املدينـة يوتوبيـا 1صـناعية أو
مدينــة حلــم ذات مياســم اخلصــب والنمــاء املطلــق (أبــو رــاف .)309 :1995 ،يلجــي الشــاعر يف
حتقيق نظرة متفائلة للمدينة إىل أحالم اليقظة وعامل حـبّ جديـد يـرا خـارج املكـان احلـاف
حي إ ّن القارئ مـدع ّو لـيحلم ويفتـرض مـا ال ميكـن رنـ يف أرض الواقـع .قـد تقـع املدينـة
إطالقا يف بؤرة صورة مطر الشعرية حي يصبح حتريرها هو املبتغى الّذي تنتشر ظالل يف
عناصر هذ الصورة؛ فيعـرض الشـاعر املدينـة املـدمّرة مشـحونة بالتفـاؤل والتي ّكـد مـن إقبـال
املستقبل وجيهد أن يقدّم صور ا الفاضلة يف مسـحتها الرومنسـية ،كمـا قّـق هـذا التفـاؤل
يف قصيدة "كتاب املنفى واملدينة" قائال:
أدُّخُلُ فـي مرمُّلكَـة األحُّلَـام /أُصُّـبِحُ طينـة مرعُّجُونـة مـنُّ كُـل /مرـا فـي األرُّضِ مـنُّ
هريــولَي /أصُّــبح راعيــا أسُــوقُ فــي الرِيــا  /نراقـةَ الغرمرــام /أُرَنِلــي :تروافُقــات /الرَّمُّـلِ
وراألمُّطار  /أبُّنِيك يا مردائين /منُّ شراطد لشراطد (عفيفي مطر :1998 ،ج)75/2

مث تقتـرب فيهـا
لقد ابتدأ تقاطب املدينـة ح لـم يبينـ الشـاعر مباشـرا علـى املسـتوى الفـرد ّي ّ
الذاتية شيىلا فشيىلا من سعة األرض وحدودها كالشاطد ليتمّ التعاطف معها على املستوى القوميّ.
يتجاوز مدى استخدام املدينة يف شعر حممّد عفيفي مطر حي يغيب عند وجـ املدينـة خاصّـة
لتجــد أبعــادا اجتماعيــة ش ـاملة تتجسّــد يف املــدائن .مــا لب ـ أن يفيــق الشــاعر يف هنايــة الســطر
ويستبشر باحلياة واألمل يف املدينة ويعبّر عن إعادة بنائها مـن شـاطد لشـاطد .مـن جانـب آخـر،
هنا يبادر الشـاعر ترييـف املدينـة بعناصـر الطبيعـة هنـا تفقـد املدينـة أبعادهـا اهلندسـية وتسـتلم
1. Utopia.
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معامل طقه ريفيّ مفعم بعناصر البيىلة وقيمها البسيطة كـالرعي والـريح والناقـة والغمـام والرمـل
واألمطار الّل مّ املرء الريفيّ أو البدويّ دون أن يشاهد فيها شيء من احلضرية.
يكون الشـاعر يف سـياق احللـم مشـاركا يف الفعـل؛ فـال يعامـل املدينـة بشـكل موضـوع ّي بـل
بكلّ ما لدي من طاقات وهم وخيـال ،جيـذب القـارئ إىل أمـل مصـطبا باحلمايـة ليخلـع علـى
املدينة مالمح االطمىلنان واأللفة؛ ألنّ «التعامل مع مطل هذ البنيـة املكانيـة ،ييخـذ يف االعتبـار
كوهنــا عالمــات ذات أبعــاد تؤسّــه للمكــان كمتخيــل واملتخيــل هنــا ال ينفصــل بالضــرورة عــن
الواقع ،ألنّ الواقع مرجع  ،أي أنّ املكان املتخيل عنـد اعتبـار عالمـة سـيميائية يصـبح عالمـة
أيقونية عندما يتحـوّل إىل صـورة ذهنيـة أو فكـرة ،مرجعـ الواقـع» (جمنـا .)165-164 :2008 ،
هنــا يواجـ الشــاعر املدينــة بيلفــة ومؤانســة حيـ يكــون يف ســياق هــذا احللــم بطــال ملحميــا
مشاركا يسرد األحداو و لّلها مـن الـداخل .يقـع هـذا امليسـم لـدى الشـاعر بـني االاـة أنـواع
من الرواة الّذين مييزهم تـودوروف ،يف نـوع الـراوي ا ّلـذي يعلـم أكطـر مـن الشخصـية (الرؤيـة
من اخللف) يعين أنّ السارد بطل يسرد قصّت عادة ،رري أنّ ـ كما يتبني يف النمـوذج األعلـى
ـ ال يكون البطل متاما بل السـارد يتحـدّو يف الـز من احلاضـر عـن بطـل يبـدو أ ّنـ هـو السـارد
بنفس (عـزّام .)91 :2005 ،هنا الشاعر هو السارد البطل الّذي يواج اهليوىل أو يلتحم هبا مثّ
يسوق عناصر البيىلة ويطالب بالتغيري حي يدوّي ضمري املـتكلّم فيهـا حالـة فرديـة تررـب يف
التطوّر والتغيري بتحطيم صورة املدينة الواقعية واللجوء إىل عامل احللم والتخيل.

تقاطب الصمود والتواين
قد يعمد الشاعر يف تعبري عن دالالت املدينة وصورها إىل ميسم الضـعف والتـواين فيهـا ،مثّ إىل
ميســم الصــمود واملقاومــة ،يعــين العطــور علــى حلــول مؤاتيــة للخــروج مــن هــذا الضــعف .إ ّن هــذا
التقاطب يف شعر عفيفي مطر يشب ما جيري يف اخلطاب السرديّ املعاصر ويدلّ على أنّ السارد
يــعع يف تصــوير املدينــة إىل مــوقفني خمــتلفني :أحــدمها ميطّــل املدينــة يف خصوصــيتها وانتمائهــا
الوجــود ّي الــراهن ،واآلخــر ــاول تغــيري املدينــة مواكبــا حلركــات التفاعــل االجتمــاع ّي وجت ـدّد
مقتضيات احلياة (درويش ،)290 :2017 ،أو بعبارة أوجز تقاطب الفضاء الرتيب واملتطوّر فيها.
تُعرف املدينة عند الشاعر بطابعها السل ّ القامت وتتجلّى معاملها يف شكوا ملا ضـمّها مـن
أحداو جتعل يف وطية احلالة النفسية .إنّ املدينة يف الشـعر العـريبّ املعاصـر ،هلـا أن تـرتبط
بانشــطار الــذات واجملتمــع املنــهار؛ ألنّ «الــذات منشــطرة ومنجذلــة بــني عــاملني ،عــامل يتراجــع
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ويتقهقر باستمرار وهو الواقع العريبّ الراهن ،وعامل يتقدّم آتيـا مـن املسـتقبل ولكنّـ رـامض،
رري واضحة معامل» (عقاق .)219 :2001 ،فهي يف معظم ما يعرضـها الشـاعر ،مـن اللـون األوّل
حي ال يشاهد منها سوى صور منهزمة تنقل إىل متلقّيها الشعور باضـطراب وعزلـة .تتمطّـل
صــورة الشــاعر يف بلــورة مشــاهد املدينــة واعتمــاد البــالا علــى أســلوب التشــخيص واســتعارة
مفردات حافلة بدالالت الفتور والتقصري ،كما تييت يف قصيدة "كتاب السجن واملواري ":
أَصُّرُخُ في املَدينرة املَلعُونرة /لَعرلهرا تُخُّرِجُ ررأسرهرا منُّ معُّطَـف الترررقبـبِ املَهُّـزُوم /لَعرلَلهرـا
ترقُــومُ /ورترشُّـررئبب كَـيُّ ترــيكُلَنِي /حرتَّــى جيِيىلهرــا سرــيفم مُغـامرم بِضرـرُّبرة فــي الرَّقبرــة /يطــيحُ
بِالرَّأسِ /أَراك يا مردينرل أُضُّحية ترنُّترظرُ السِكنير( ..عفيفي مطر :1998 ،ج)324/2

لق ــد أص ــبحج املدين ــة يف املقب ــوس األعل ــى مكان ــا مهزوم ــا تغل ــب الس ــمات اإلنس ــانيّة عل ــى
ه بوجههـا .هنـا ـاول
مظهرها؛ فباتج منوذج ترقّب وفشل ،وال تيبـ بـيفظع اجلـرائم ا ّلـل متـ ّ
الشـاعر مــن جانـب أن جي ّســد ر ّد َة فعلـ جتــا املدينـة ،ويــنري مـن جانــب آخـر تغافــل املدينـة عـن
مبادرات عنيفة تلحق هبا ،فيصرخ الشاعر منذ البداية يف املدينة ليطريهـا و طّهـا علـى احلركـة
ولو أسفرت هذ احلركة عن إبادة الشاعر (لعلّها تقـوم وتشـرئ ّب كـي تـيكلين) .علـى الـررم مـن
أنّ الشــاعر يــري املدينــة يف مســتهلّ الــنصّ متّصــفة باألوصــاف الســلبية الّــل مُنيــج هبــا كقول ـ
« أصــرخ يف املدينــة امللعونــة /لع ّلهــا ُتخــرج رأســها مــن معطــف التر ّقــب املهــزوم» ،رــري أنّ هــذ
األوصاف ال تقلّل شـيىلا مـن مـدى تع ّلقـ هبـا؛ فيضـيف إليهـا ضـمري "اليـاء" (مـدينل) ويعتربهـا
أضحية لينصّ على صلة محيمة بين وبينها .هذا الوصف املكاينّ الّذي يتراو بني اإلعراب عـن
القبح والتعلّق العاطفيّ باملدينة اتّجا سرديّ يسمّى بالقبح اجلمافّ 1أو اجلماليات السالبة.
قد يتغري موقف الشاعر عن املدينة ويصري إىل رفض الذلّة واهلـوان جتـا أحـداو هادمـة
تُفرض عليها .تصبح املدينة هذ املرّة مدجّجة بالسـال علـى الصـمود واملقاومـة ،وال رـرو أن
تـتغري نظــرة الشـاعر إىل املدينــة مــن صـميمها؛ ألنّ املدينــة يف الشــعر العـريبّ املعاصــر ،مهمــا
كانج فلسطينية أو لبنانية ،قد تصطبا صورت بصبغة الطورة والصـمود ويكـون املهـمّ فيهـا هـو
البعد املقـاوميّ املشـترك عنـدها (روشـنفكر وپورحشـمل .)4 :1439 ،إنّ الصـمود أمـام السـلطة
يسـت لزم ردّة فعـل مباشـرة عنـد الوقـوع يف األحـداو؛ لـذلك يـوار الشـاعر هـذ املـرّة أن يتــرك
 .1القبح اجلماف أو اجلماليـات السـالبة يف السـرد يعـين أ ّن السـارد يكـر املدينـة ويعـرض قبحهـا ،لك ّنـ هبـذا الكـر
يقصد فضاء آخر للمدينة وهو رسم صورة حمبّبة منها (عبيدي.)102 :2011 ،
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توافر احللم ويعل إىل حلبة الصراع اخلارجيّ العنيف مع املدينة ،فيناديها ويزيل الستار عن
مؤدّا السافر عنها ،أي مييل إىل التعامـل املباشـر مـع املدينـة يف حلظـات األزمـة والقلـق ،كمـا
يتحقّق ذلك يف قصيدة "كتاب املنفى واملدينة" حني يقول الشاعر:
آ يا مردينرل البرعيدرةَ /أنرا أُشريُ بِالسَّيف إلَيك /..فَاصُّمُدي ورانُّترظرِي /الفَتُّحُ قَادمم
إلَيك في مخيسة / ..1فَتروِجِي رِجرالَ ر بِاملَطَرِ( ..عفيفي مطر :1998 ،ج)70/2

مبا أنّ وظيفة السرد وهدف « إزالة رمـوض االحنرافـات ،ال ـ ّل السـرد مشـكلة .إ ّنـ يضـعها
ببساطة بطريقـة جتعلـها مفهومـة» (بـروكميري وكربـو)57 :2015 ،؛ فينـوي السـارد يف هـذا املقطـع أن
يعرض صراع املدينة ببساطة وجيد هلا احللّ املناسب دون أن ينفرد يف هذا امليدان ويعتمـد علـى
فعل  .هنا تعود مركزيـة بنـاء السـرد إىل املدينـة وتصـدر منـها كـ ّل املفـردات واحلمـوالت الفكريـة،
أمهّها هو مكانيزم الصمود الّذي ميكن إدراك من الواقعية الفعلية وال من املطاليـة احلاملـة .يظهـر
الشاعر املدينة يف بؤرة املقاومة القومية حي ميتدّ صـمودها يف مجيـع انايـا الـنصّ و ضـر يف
كلّ ما يتعلّق ب من "سيف" ،و"فتح" ،ومنطقة انهـا "مخيسـة" ،و"رجـال" ،و"مطـر" ،ليحقّـق أسـلوب
يب باجلملــة اخلربيــة املشــحونة بــاالعتزاز
الســرد التحفيــز ّي والســيما حــني يســتدعي تراا ـ العــر ّ
والبطولــة ،أي جــاءت هنــا منطقــة "مخيســة" األاريــة لتصــبح وجهــا تليــدا لــتيريخ املــوطن املصـريّ
املشــرق وحضــارت  .يعتمــد الشــاعر علــى اســتخدام الفعــل املضــارع املــتكلّم لوحــد (أشــري) وذلــك
يصوّر حالة السارد النفسية الّل تفرض أن رّك ساكنا للمدينة مثّ مييل توّا إىل خطاب املدينة
بيفعال األمر (اصمدي وانتظري) ومها يزيدان من هليب نريان الصمود واملقاومة.
فضـال عــن ذلــك يلتجــد الســارد إىل توظيــف الرمــز الشـفّاف يف هــذا املقطــع؛ فاســتخدم
"السيف" بوصف آلة حربية للمالحم القدمية وهو اآلن ينطبق على املوقف امللحميّ ويرمـز إىل
القدرة والشجاعة لـدى السـارد يف سـاحة املعركـة وجهـا لوجـ دون أن يعتريـ اخلـوف .الرمـز
اآلخر هو املطر الّ ذي يستعري الشاعر مـن الطبيعـة املوحيـة ويدخلـ علـى وفـق رربتـ يف حيـز
املقاومة ليظهر حصيلة املقاومة برمزيت املرهفة .إنّ املطر يف سـرد املدينـة جيلـب هلـا اخلـري
ويبســط « نســقا تفصــيليا لســرد البشــر ا ّلــذين ق ّوضــوا مدنيــة املدينــة جمل ـرّد وجــودهم فيهــا»
(صاحل .)308 :2014 ،هنا تتناسق رمزية املطر للمدينة مع مشاعر السارد الرقيقـة وخصـائص
املدينة احلالية الّل حتتاج إىل بوارق األمل واالنبعاو يف هناية الفقرة.
 .1مخيسة هي منطقة مصرية «تضمّ جمموعة من املقابر ترجع إىل العصر اليوناينّ» (عبد اهلل.)108 :2002 ،
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تقاطب اجلوع والرخاء
لقد نشيت املدينة تلبية حلاجات النّاس على تسهيل العيش؛ فيفدون إليها قاطبة مـن األريـاف
املختلفــة علــى حتســني أحــواهلم ،أمّــا املدينــة يف شــعر حممّــد عفيفــي مطــر يف جممــل قيــاس
جيري بينها وبني القرية فما زالج تبدو مهزومة ،يف الواقع «عنـد الصـراع بـني الشـعراء حـول
املدينة والقرية كانج القرية من أجل جودة معيشتها وبساطتها الطبيعية عنصـرا رالبـا وتبـدو
اإلمكانيات الرفاهية واألجهزة احلديطـة ا ّلـل ختـدم اإلنسـان الـراهن ،يف نظـرة الشـاعر ذات
درجــة ســلبية» (قربــاين وعبّاســي .)314 :1386 ،إنّ املدينــة يف أكطــر وحــدات حممّــد عفيفــي مطــر
الشـعرية خالفـا لتوظيفهـا احلقيقـيّ ،متيـل إىل إشـارات الفقـر واإلفـالس ،وإن ال تشـغر متامــا
من معامل اراء وترف وراحة بُنيج من أجلها.
يبدو أ ّن رخاء املدينة بك ّل ما فيها ،مل يقدر علـى إعجـاب الشـاعر وإرضـائ بـل قـد ختـرق
العالقات االجتماعية والقـيم ا ّلـل ترعـرع هبـا الشـاعر كمـا أصـبحج يف قصـيدة "وشـم النـهر
على خرائط اجلسد «الوشم الرابع»" بكلّ سعة العيش وحسن حاهلا مؤبوءة:
هرذي املَدينرةُ مروبُوءةٌ ..يترررجَّلُ 1ورحُّشم جرميلُ /الترقَاطيعِ2مرا برنير هرمُّهرمرة 3الفُقَهـاء
6
وردرفُّء الفراشِ /املُبرلَللِ بِالنَّومِ وراملَوت ،مرا برنير ورشُّورشرة 4القَصُّرِ بِاملُخُّمرل /5املُسُّترريبِ
ورعررَّافــة 7الشَّ ـهُّورة اجلَسرــدية وراالنُّتحــارِ البرطــيء /.أنرــا مرل ـكم ،وراملدين ـةُ ترحُّــل ترلُ ـفب
عرصرــائبرها ،8بر ـنير تــاجِي /ورعررُّشــي ،ترسرــاقَطُ الشَّ ـمُّهُ دراميــة ،خيلُ ـقُ اللي ـلُ /ترحُّ ـجر
هرشاشرت  9حريوانَ الورسرامة 10ورالربعُّبِ (عفيفي مطر :1998 ،ج)126/3

هنــا يرســم الشــاعر صــورة تفســريية مــن موقف ـ احلــاف يف عــامل مــاديّ يتجسّــد يف املدينــة
 .1ترررجَّلَ مُنُّترصرفر الطرِيقِ :مرشرى عرلَى رِجُّلَيُّ  .ترررجَّلَ الفَارِسُ :نرزرلَ عرنُّ حصرانِ ورمرشىر .ترررجَّلَج المررُّأَةُ :صراررتُّ كَالرَّجُلِ.
 .2التقاطيع :مجع التقطيع :القامة واهليىلة.
 .3مههمة ،وهو التكلّم بكالم خفي رري مسموع.
 .4الوشوشة :صوت اإلنسان املختلط.
 .5املخمل :اَوُّبم منُّ نرسيج لَ ُ خرمُّلٌ (الصوف).
 .6اسُّترراب ب  :رأى من ما يريب .
 .7العرَّافة :مُنجِمة ،مرن تدَّعي القدرة على كشف املستقبل ،متنبِىلة ،متكهِنة.
 .8العصائب مجع العصابة :جمموعة منظمة من اجملرمني.
 .9هرشراشرةُ شريُّء :ررخراورتُ ُ.
 .10الورسامةُ :أَارُ احلسن واجلمال والعتُّق.
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ومعاملهــا؛ فيصـوّر فضــاء رحبــا مــن املدينــة الّــل متتلــد مبظــاهر الطــروة والتــرف كمــا يكشــف عــن
مشاهد اهنيارها .هنا عندما تكتضّ املدينة بغاية اإلمكانيات الرفاهيـة ك «دفء الفـراش ،النـوم،
القصر ،التاج والعرش» تيخذ رمزا سلبيا ينظر إليها الشاعر بعني مريبـة؛ ألنّهـا تـؤدّي إىل تصـدّع
العالقــات االجتماعيــة وانتــهاك القــيم ،وتنعــى بــاملوت وظهــور مطالــب واســعة كاشــتعال الشــهوات
اجلسدية واالنتحار البطيء ،يف الواقع ترسم املدينة يف الشعر السرديّ بكلّ رخائها وررـدها علـى
أهبــة كاملــة لــربوز الفســق والفجــور؛ فــإنّ املدينــة يف هــذ الظــروف «مرتـعم للقــيم الضــائعة ،ورسرـطٌ
مشحون بالفسق واللهو والعب والتهتّك األخالقيّ ،املدينة مرتع لالرتراب ،واملعاناة املؤملة ،جملتمع
تفكّكج فيـ كـ ّل القـيم واملعـايري االجتماعيـة ،املدينـة مكـان رـارق مـع سـكّاهنا يف وحـل قاذورا ـا»
(عبيدي .)97 :2011 ،مع ذلك يريد ال شـاعر يف هنايـة املقطـع بـني قـاذورات تـرف املدينـة أن يشـيد
لنفس يوتوبيا املكان؛ فيبني مدى تعلّق باملدينة معتربا نفس ملكـا كمهـا لتغـدو املدينـة منقـادة
حليات املعقودة بعناصر الطبيعة البكرة .هنا يهرب الشاعر من ضوء الشمه ويلوذ بالليلة ،وهـذا
اهلرب من الشمه واملالذ بالليلة للفرار من الواقـع ،بوصـف «نـة عنـد عـدد كـبري مـن الشـعراء
الرومنسيني وهم يتوسّلون بالليلة هربا من الواقع الّذي صل على بياض النهار» (حيدري:1392 ،
 .)80تعرّضج املدينة للتقاطب بني ضوء الشمه وظلمة الليلة حي إنّ تسـاقط الشـمه الداميـة
يف املدينــة يســاوي اضــمحالل بصــمات األمــل والقــيم اهلامّــة فيهــا ،والليلــة مبــا تبطّـ مــن عالمــات
احلسن والرعب املتناقضة تطري هبوط املدينة يف موقف الييس واخليبة.
مع أ ّن املدينـة يف أرض الواقـع اريـة رريـدة ،لك ّنهـا قـد جتلـو يف شـعر حم ّمـد عفيفـي مطـر
على العكه ،حي يضـيعها اإلنسـان ويبـالا يف إقفارهـا؛ فهـي كمـا تضـمّ اإلفـراط يف الطـراء،
ميكن أن تضمّ اإلفراط يف الفقر أيضا (مقبول58 :2016 ،و .)57قد يـدوّي تقاطـب املدينـة لـدى
الشــاعر ميــزة التقابــل بــني جــوع ينبــع مــن اهنيــار املدينــة ،واــراء ينتشــر فيهــا مــن كـلّ صــوب
وحــدب؛ فيصــطبا هــذا اجلــوع يف املدينــة بالصــبغة االجتماعيــة وليســج ذاتيــة وهــو بــدال أن
يتجسّد يف مـن يعـانون مـن ضـيق العـيش والفاقـة ،يتبلـور يف مظـاهر املدينـة كمـا مـ ّر بنـا هـذا
النــهج حيــال القريــة .يتــابع الســارد يف التنــاول الســرديّ للجــوع هنــج أنــداد املعاصــرين الّــذين
يتن ــاولون «املدين ــة يف امت ــدادا ا الطبيعي ــة إىل الري ــف أو امت ــدادات أبن ــاء األري ــاف إليه ــا
وصــال م هبــا» (صــاحل .)46 :2014 ،يهــدف الشــاعر أيضــا إىل العناصــر اجلامــدة الّــل تــبين
حميــا املدينــة ومشــهدها كمــا يط ّبــق هــذا النــهج يف قصــيدة "صــوت اخليبــة" مــن أجــل جــوع
يستوعب مجيع زوايا املدينة اخلارجية:
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اجلُوعُ في املَدينرة /يصُّفَرُل فـي انُّسـكابرة اجلَـدائل /1خيضرـرُل فـي املَزابِـل /يسُّـوردُل
فــي حرـدائقِ األسُّـفَلج ورالسبـكُوت /يبُّــيضب فــي القَصــائد املُخرنَّطَــة /2يطـريُ فــي شرـوارِعِ
الزبجرــاجِ وراألحُّجرــارِ /مُلَوَّنــا فــي الصب ـحُف الفَق ـريرة /مُعرطــرا بِمــا يفُــو ُ م ـنُّ جرــوارِبِ
األمُّوات في الظَهِريرة( ..عفيفي مطر :1998 ،ج)22-21/2

هنــا يعتمــد الشــاعر علــى وصــف املدينــة وتوســعة مــدلوهلا حي ـ يقــوم الوصــف بتصــوير
صــراع اجتمــاعيّ يســاعد الســرد ويشــترك معـ يف تصــوير احلــدو وإدراك الواقــع االجتمــاعيّ
املؤمل .يعكف الشاعر لتصوير اجلوع يف املدينة على تراسـل احلـواسّ 3أو االشـتباك احلواسـيّ،
فتبتــدأ خطوتـ مبــزج حاسّــة التــذوّق (اجلــوع) حاسّــة البصــر الّــل مــا زالــج تــتغري بواســطة
األلوان تبعـا للسـياق واالنفعـال النفسـيّ ،يف الواقـع «تظهـر األلـوان موضـوعا لـبعض النصـوص
اللفظيــة؛ حي ـ تتفاعــل هــذ التشــكيلة املرئيــة بالنظــام اللفظ ـيّ؛ وتتمفصــل مــن خالهلــا بــني
مســتوى التعــبري يف ش ـقّي اخلطــايبّ والســرديّ ومســتوى املضــمون الّــذي جيعل ـ منتجــا لقــيم
دالليــة معينــة» (بــن مســعود .)16 :2015 ،لقــد ظهــرت يف النمــوذج األعلــى كطــرة اإلشــارات إىل
اجلانب البصـر ّي للوصـف ،كـي ّن الشـاعر يف بنائـ ميسـك بالفرشـاة لريسـم لوحـة مـن املدينـة
ويضــع املتلقّــي أمــام مشــهد تكتمــل ألوانـ لينشــغل بالتيمّــل والتفاعــل .يتلـوّن اجلــوع يف املدينــة
بيلوان خمتلفة حي إنّ كلّ لون يكتمل ويعرف من اآلخر بداللة منحصرة تقدّم وصف اجلوع
حنو األمام كما سيييت تصنيف عالمات الّل قد تبلا مبلا االنزيا فيما يلي:
اللون األصفر يدلّ على احلزن والـذبول ← رـري أنّ اصـفرار اجلـوع يف انسـكابة اجلـدائل
يظهر كانطالق بروز االصفرار وسفور يف الشعر.
اللون األخضر يدلّ على األمل ونضارة احلياة ← رري أنّ اخضرار اجلوع يف املزابل يعين
اشتداد من املنظور السل ّ املعاكه لوظيفت املوجبة ،أي بلي وتعفّن يف مزابل املدينة.
اللــون األســود يــدلّ علــى هنايــة احليــاة الّــل ترافــق اخليبــة واهلزميــة واجلــوع ← رــري أنّ
اســوداد اجلــوع يف حــدائق األســفلج والســكوت يرمــز إىل بلورـ قمّــة التــدهور واحلــرج حيـ
أصبح اجلوع كاألسفلج امللتصق باألرض يستحيل سدّ ورفع .

 .1اجلدائل مجع اجلَديلة :ضفرية من الشَّعر.
 .2املخنّطة :الواهنة.
3. Synesthesia.
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اللون األبيض من أكطر األلوان سطوعا ووضوحا؛ فهو يدلّ على السكينة والسـرور ← رـري
أنّ ابيضــاض اجلــوع يف القصــائد املخنّطــة يتح ـوّل إىل لــون ضــبايبّ مع ـتّم خيلــو مــن النشــاط
والدينامكية املتوقّعة.
تييت الرؤية البصرية يف هذ الفقرة متالمحة مع احلواسّ األخرى لتشكيل صـورة اجلـوع يف
املدينة ،حي كينّ هذا امليسم التذوّقي والبصريّ رري واف إلكمال الوصف؛ فـيعع الشـاعر إىل
مزج اجلوع حاسّة الشمّ لتحقيق التراسل بني التذوّق والشمّ ،وذلـك جيعـل القـارئ يف املمارسـة
الذهنية واحدة تلو األخري؛ ألنّ الشاعر املعاصر يصرّ بتقنية تراسـل احلـواس املكـرّر علـى خـرق
1
العرف والعدول األديبّ ليوقف املتلقّي عند ممارسة ذهنية تزيل الستار عمّا ينوي معقّـدا (جنفـي
إيــوكي .)60-59 :1437 ،يســتخدم الشــاعر اجلــوع معطّــرا مبــا يفــو مــن جــوارب املــوتى ليزيــد مــن
انتشار الفقر واجلوع يف املدينة جبانب تعبري عمّا تفسـد وجههـا اجلميـل مـن املزابـل واألسـفلج
وشوارع الزجاج والصحف الّل تعترب من مثرات احلدااة وال يقبلها الشاعر.

تقاطب الكرونوطوبية
قــد يــرد الشــاعر يف تــداخالت ســردية تــرتبط مــن خالهلــا املدينــة بــالزمن لتحقيــق الداللــة
منـا يـل
ص مفـاهيم الـزمن واملدينـة حيـ كي ّ
الكرونوطوبية 2السردية ،أي تتداخل عـرب الـن ّ
أحدمها على اآلخر ،كما يعتقد إحسان عبّاس بنهاية هذا الترابط يف خلق املدن املغيبة قـائال
«ال حنهّ بتضايق الشاعر من الواقع املدينة الواقعية وحسـب ،وإنّمـا جنـد اصـطدام مبشـكلة
الــزمن مســيطرا أيضــا عليـ  ،فمــن بعــض الوجهــات يتّحــد املوقفــان أعــين الطــورة علــى املدينــة
والطورة على الزمن حي يتعـذّر فصـلهما» (عبّـاس)94 :1978 ،؛ إذ يقـوم بينـهما تـرابط عميـق
ميكن أن يتمطّل يف صراع أو فكرة يرمي إليها السارد بطرق خمتلفة.
إنّ الزمنيــة الّــل ــداها الشــاعر حيــال املدينــة ،تبــدي دالالت متناقضــة مــع تشــكيال ا
املعتادة إلنتاج زمن جديد خمتلف .يرتبط زمن املدينة باملواضيع الّل تقتضيها سردية شـعر
حي ميكن أن تتداخل فيهـا عناصـر الـزمن مطلمـا تتـداخل عناصـر األمكنـة معـا؛ فيسـتخدم
 .1العدول األديبّ :يعين السعي إىل املتغري وال إىل امليلوف.
 .2الكرونوطوبية تعادل ( ،)Chronotopeأو مفهوم الزمكانية (الزمـان واملكـان) يف اللغـة العربيـة وهـي تعـين «طبيعـة
املقوالت الزمنية والفضائية املعروضـة والعالقـة بينـها و ـدّد املصـطلح ويؤكـد علـى االعتمـاد التـا ّم املتبـادل بـني الفضـاء
والزمن يف أشكال التصوير (الفنّي) :ويعين حرفيا "الزمان -املكان"» (برنه.)32 :2003 ،
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الشاعر مفردات زمنية عديدة يف إظهار تقاطب املدينة ،منـها "الليلـة" والصـبا  ،ومهـا زمـن
كوينّ مل إيقاع الزمن يف الطبيعة وهلمـا خصـائص مطـوّرة طـوال تكرارمهـا واسـتمرارمها
(قاسم )74 :2004 ،كما يظهران بوضو يف مدينة الشاعر .إنّ االنتقال الزمينّ وحتويـل وظيفـة
الزمن بني الليلة والصبا من السمات البارزة للمدينة يف شعر عفيفي مطر حي إنّ املدينة
قــد تــوحي بــزمن صــريح تتب ـدّل وظائف ـ وييخــذ ميســم التعــاكه الــدالفّ .مــن مصــدر هــذا
التعاكه بني الليلة والصبا يف املدينة ،عندما يصبح ليل املدينة بشوارعها وظـالم أزقّتـها يف
قصيدة "بوّابة طليطلة" زمن أحالم يدخل الشاعر يف أجوائها ليبح عن ألفة وحلم منشود:
لَبِسُّـجُ قنــاعر الترنركبـرِ 1عرلَـيَّ أسُــو ُ 2بِلَيـلِ املَدينــة /ورأدُّخُـلُ ــ عربُّـرر شرــوارِعهرا ورظَــالمِ
أزِقتها ـ /فَيُخروِضُ 3في جروِ أحُّالمهـا وررُؤاهـا الدَّفينرـة( /ورعرـل رِجـالَ الـدَّررك /يقُولُـونَ
فــي الصب ـبُّحِ :كــانَ هُنــا /ورترفَق ـدرنا واحــدا واحــدا ،ورترفَق ـدر صر ـمُّجر الرَّعيــة /،أحُّزانرهــا
ورمرخاوِفَها ،ورترفَقدر 4قُفلَ السَّكينرة /ورأبُّوابرها اخلَشربِية) (عفيفي مطر :1998 ،ج)232/2

هنا يتداخل زمن الليلة مع املدينة حي يلتقي الزمن واملدينة ببعضهما يف موقف من التقاطب؛
أل ّن الشاعر قد اختار زمن الليلة للجولـة والرحيـل ،وهـي ليسـج زمنـا مناسـبا للخـروج إ ّلـا يف مواقـف
حرج وهرب ،لكنّ الشاعر يعامل زمن الليلة معاملة وجدانية ويريـد أن ينتشـل منـها األحـالم والـرؤى
الدفينة ،يف الواقع يصوّر السارد «القيمة الوجدانية لليل وأار على الرو والشعور؛ إذ قّق لونا من
احلركة النفسية املتجدّدة املفعمة باالنطالق والتحرّر» (عبد  .)15 :2013 ،إنّ زمن الليلة الّـذي يفصـح
عن الشاعر يف هذ احلالـة ،زمـن صـريورة وحتـوّل؛ أل ّن الشـاعر يف مفتـتح القصـيدة ـدّد الـزمن
(الليلة) مثّ ينصرف عن إىل احلدي عن الصبا  ،ولكن ما زالـج املدينـة هـي املكـان الطابـج ،طبعـا
ليه تالزم املكان الطابج والزمن املتطوّر مبعزل عن داللة موضوعية واحدة وهـي اإلشـارة إىل تشـرّد
السـارد يف الشــوارع واألزقّــة ،كمــا يشــاهد يف الشــعر الســرديّ املعاصــر أنّ املدينــة «تعبّــر عــن تضــايق
الشاعر يف اتّجاهني :اتّجا املكان  /املدينة الواقعية الّل يعانيها الشاعر واتّجا الزمن الّذي يسيطر
علــى الشــاعر ويضــيق علي ـ اخلنــاق» (أبــو رــاف )284 :1995 ،وهكــذا يــتالزم الــزمن واملدينــة لتكتمــل
الكرونوطوبية السردية الّل تنبطق عن التجربة الذاتية للسارد.
 .1تنكر :رري حال حتّى ال يعررف.
 .2سا يسيح يف البالد :جيول فيها للسياحة والتعّ .
 .3خوَّض املاء  /خوَّض يف املاء :خاض  ،اجتاز  ،دخل ومشى في .
 .4طَلَبر منُّ ُ ترفَقبدر أَحُّورالِ السبكان :أَيُّ مُالَحرظَترهرا ورمُرراقَبرترهرا عرنُّ قُرُّب.
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ص السـرد ّي حيـ ميكـن عـن طريقـ إدراك
مبـا أ ّن املكـان يضـمن التماســك البنيـو ّي للـن ّ
الــزمن أو إدراك العالقــة اجلدليــة بينــهما (حســني ،)5 :2000 ،جتلــو هــذ العالقــة اجلدليــة يف
مث تكتمل حني يت ّم التقابل بـني املدينـة والـزمن وتبعـا هلمـا بـني الشخصـية
املدينة والشخصية ّ
والزمن .قد يقع عند هذا الصراع الزمكاينّ نوع مـن اجلـدال بـني الـزمن والشخصـية ،حيـ
يسعى الشاعر أن ينري بالعرض املباشر واخلطاب السافر:
برينِي وربرينرك أيهرا الصببُّحُ /سجٌّ منر املُدُن العرتيقَة /برينِي وربرينرك منُّ شروارِعهرا الوُجُو ُ
الصبفرُ وراللبغرةُ العرتيقَة /برينِي وربرينرـك أيهرـا الصبـبُّحُ /رَـيمم تربرـرُّعرمر 1فيـ السبـوسُ 2ورامللـحُ/
أرُّضم ترفَتَّقر 3ورجُّهُهرا املَشُّقُوق /عرنُّ وررُّدرة ألوانُها جُرُّ ُ (عفيفي مطر :1998 ،ج)440/2

هنا يبادر الشاعر إعادة إنتاج املنفى ويصوّر مدى ابتعاد عن الوطن من خالل ما يقدّمـ
مــن إشــارات خفيــة تُعــرف بالعالقــات بــني عناصــر الســرد كــالزمن واملكــان والشخصــية؛ فهنــا
يــرتبط الزمــان باملــدن وال ميكــن فصــل عنــها .تتك ـوّن العالقــة الكرونوطوبيــة بينــهما بإضــافة
اإلنســان (الســارد) لتحقيــق الطــالوو الســرديّ (اإلنســان واملكــان والــزمن) يف جتســيد التنــائي
والبعــد .يــييت عنصــر الــزمن "الصــبا " مســيطرا علــى الصــورة منــذ بدايــة الــنصّ لســرد مـدّة
الغياب والنفي ،لكنّ صورة املكان تتجلّى يف السارد وتتنوّع امتدادات (املـدن السـجّ ،الشـوارع،
األرض) يف الزمن الطابج .هذ امليزة تدلّ على تقاطب ابات الزمن وتنوّع املكان؛ ألنّـ «ميكـن
رصــد الكــطري مــن جتلّيــات العالقــة بــني الــزمن والتجربــة علــى أســاس عالقــة الطابــج الــزمينّ
مبتحوّل التجربة» (خلف ،)159 :2015 ،فعندما يقوم السارد بنداء الصبح ،ال يطلـب تغـيري بـل
يريد تيكيد احلدو لريشد خماطب إىل أبعاد العقم واإلحباط يف الزمن.
ميت ّد التقاطب يف هذ الفقرة إىل حتديد كيفيـة تعامـل السـارد مـع الـزمن حيـ إ ّن هـذا
التعامل مع الليلة كان يف متناول اليد والسـيما عنـدما ـاول السـارد أن يسـتعيد هبـا أحالمـ
املنسية ،لكنّ الصبح الّذي جيب أن ميطّل لإنسـان انطـالق حتقيـق آمالـ وأحالمـ وتطلّعاتـ ،
يصبح بعيد منال عرب حواجز مكانية (سجّ من املدن العتيقـة) فصـلج بينـ وبـني الشخصـية.
 .1تربعمرج الشَّجرةُ برعمج ،أخرجج براعمرها وأزهاررها.
 .2السبوسُ :دودم يرنُّخررُ أَنُّواعر القطنيات منُّ فول ورحمَّص ورعردرس ورالصبوفر والطيابر واخلَشربر ويطلق عليـ يف الفارسـية "بيـد
" .نبات السـو س نبـات شـجري معمـر ينبـج يف كـطري مـن بقـاع العـامل مطـل سـوريا ومصـر وآسـيا الصـغرى وأواسـط
آسيا وأوروبا.
 .3ترفَتَّقر الطوُّبُ :ترشرققر .تفتَّقر ذهنُ عن شيء :ابتكر  ،ابتدع .

حممد عفيفي مطر؛ بصمات انزايحية يف وظائفها وأبعادها الداللية
تقاطبات املدينة يف شعر ّ
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لقد قصد الشاعر اجتماع املدن وال مدينة واحدة لينقل إىل القارئ خيبة أمل كاملـة مـن رؤيـة
طلــوع الصــبح .هــذا و قــد اختــار الشــاعر حــوارا أحــادي جانــب مــع الصــبا بوصــف مبــادرة
سايكولوجية تتدارك االنقطاع الفيزيائيّ عن املدينة حطا عن عالقات السارد (األنا) بـالواقع
والزمن واملكـان سـويا؛ فاخلطـاب وإن يبتـدأ بنـداء الـزمن ،رـري أ ّنـ ينصـرف عنـ إىل وصـف
املــدن ويف النهايــة يتّســع مــدا ويشــمل األرض بيكملــها؛ ألنّ األرض هــي األكطــر إاــارة جلــوهر
التياّر واالنفعال الشعريّ.

النتائج
.1

.2
.3

.4

.5

لقد جاءت املدينة يف شعر حممّد عفيفي مطر على أسلوب التقاطبات املكانيّة إلضفاء
ص ـ الســرد ّي واملزيــد مــن تعامــل القــارئ مــع وظــائف املدينــة ،ومــن
اجلماليــة علــى ن ّ
أبرزه ــا تقاط ــب الذاتيـ ـة واملوض ــوعية ،وتقاط ــب الص ــمود واهل ــوان ،وتقاط ــب اجل ــوع
والرخاء ،وتقاطب الكرونوطوبية.
ينظـر الشــاعر إىل املدينــة مــن خــالل تقاطــب املوضــوعية والذاتيــة ،حيـ إنّ النظــرة
األوىل الغالبــة ختـصّ موقــف واقعهــا امليســاويّ وهــي تســبق النظــرة الطانيــة وتنتشــر يف
معظم أوصافها.
يقـوم الشــاعر يف تزويــد املدينـة بتقاطــب الذاتيــة واملوضـوعية بإشــهار ســيطرة الرعــب
والظــالم البدائيــة علــى بنيتــها وربّمــا يغــري خطاب ـ إىل األســلوب املباشــر كاســتخدام
اخلطــاب التشخيص ـيّ وتوظيــف صــيغة األمــر والنــهي يف حــاالت التــرجّح بــني مــوقفي
الدعوة إىل السواد ورفض ليعع من املدينة بوارق األمل من جانـب ويعبّـر عـن رربتـ
النفسية يف ردمها وإصالحها من جانب آخر.
خالفا ملوقف التشاؤم من واقع املدينة قد يقبل الشاعر علـى جتسـيد النظـرة املتفائلـة إليهـا؛
فبما أنّ الواقع ال يترك ل جماال لتحويل وضـعها امليسـاويّ ،يصـبح بطـال مشـاركا بالفعـل يف
حتويل الظروف ويلجي إىل إعادة بناء املدينة يف حلم  ،أي يعيد بناءها عرب ترييفها بعناصر
الطبيعة البكرة ليشيدها منمنمة مطالية خارج حدود نواميه الواقع الراهن.
يتّخذ الشاعر للمدينة تقاطب الصمود والتواين معا ،فمـن جانـب لـديها بصـمات فتـور
وتقصــري حي ـ كــينّ املدينــة تقوقعــج وال تعــري أمهيــة ملــا يطــرأ عليهــا؛ مــن مثّ يبــادر
الشاعر العتاب التشخيصيّ بتقاطب التصرّف واملواجه ليمنح تعـبري معظـم األلفـا؛
العنيفة يف بداية النصّ مثّ ييخذ يف اهلدوء والتحبيب يف هنايت .
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يوسّــع الشــاعر تقاطــب املدينــة يف حالــة الصــمود واملقاومــة؛ فهــو يــرد ســاحة احلــرب
احلقيقية و ّ املدينة على الصمود األكطر مبفردات تراايـة وإ ائيـة وكـذلك بطـرق
تعبري مشحون باالعتزاز والبطولة.
قد تدلّ املدينة على تقاطب اجلوع والرخاء ،بوصفهما خاجلة من اخلواجل االجتماعية
الّــل تقــرب الشــاعر تـوّا مــن أحــداو املدينــة؛ فيحــاول وصــف اجلــوع وتوســعة مدلولـ
بيســا ليب انزياحيــة ،هلــا أن تعــرض صــورة اجلــوع يف املدينــة مــن األشــكال املختلفــة
كتقنية االشتباك احلواسيّ.
ال يغمض الشاعر عن معامل ررد ورخاء قد بُنيج املدينة مـن أجلـها بـل خيلـق هلـا مناخـا
تداس في القيم وتنتشر الشذوذ االجتماعية كالشهوات اجلسدية واالنتحار البطيء.
تــرتبط ا ملدينــة بــالزمن وتقبــل تقاطــب الكرونوطوبيــة حي ـ قــد يــت ّم إدراك املدينــة
ومظاهرهــا الداخليــة مــن خــالل التــداخل اجلــدفّ بينــهما؛ فيحـدّد الشــاعر يف وصــف
ين كالليلـة والصـبا لينقـل منـهما داللـة انزياحيـة معاكسـة ،إىل
املدينة التسجيل الزم ّ
جانب تقاطب أسلويبّ ميكن الكشف عن يف جودة تعامل مع الزمنني.
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شحاتة ،حممّد سـعد (2003م) .العالقـات النحويـة وتشـكيل الصـورة الشـعرية عنـد حم ّمـد
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العامّة السورية للكتّاب.
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املرفي البعيد) .دمشق :اهليىلة العامّة السورية للكتّاب.
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عقــاق ،قــادة (2001م) .داللــة املدينــة يف اخلطــاب الشــعريّ العــريبّ املعاصــر؛ دراســة يف
إشكالية التلقّي اجلمافّ للمكان .دمشق :منشورات اتّحاد الكتّاب العرب.
عيــاد ،شــكري حممّــد (1988م) .اللغــة واإلبــداع مبــادئ علــم األســلوب العــريبّ .القــاهرة:
مطبعة انترناشيونال برس.
قاسم ،سيزا (2004م) .بنـاء الروايـة؛ دراسـة مقارنـة يف «االايـة» جنيـب حمفـو؛ .مصـر:
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 .29قربانزاد  ،هبروز؛ جواد حممّدزاد ؛ رسـول فتحـي (1439هــ)« .أسـلوبية االنزيـا يف ديـوان
"اللزوميــات" أليب العــالء املع ـرّي (علــى أســاس نظريــة جــان كــوهن)» .جملّــة اللغــة العربيــة
وآداهبا ،قم ،السنة  ،14العدد  ،1صص.113-87
 .30قرباين ،جواد؛ رسول عبّاسـي (1386ش)« .
».
 ،مشهد ،العدد 15و ،16صص.317-306
 .31جمنا  ،مجال (2008م) .دالالت املكان يف الشعر الفلسطيينّ املعاصر بعد  .1970أطروحة
دكتورا  ،إشراف العريب دحو ،جامعة احلاج خلضر ،باتنة ،اجلزائر.
 .32مقبول ،إدريه (2016م)« .املدينة العربية احلديطة قراءة سوسيولسانية يف أعـراض مـرض
التمدّن» .جملّة عمران ،العدد  ،16صص.76-47
 .33موسى ،إبراهيم منر (2005م) .آفاق الرؤيا الشعرية :دراساتم يف أنواع التنـاصّ يف الشـعر
الفلسطيينّ املعاصر .فلسطني :اهليىلة العامّة للكتّاب.
 .34جنفـي إيــوكي ،علــي (1437هــ)« .تراســل احلـواسّ وأشــكال يف شــعر عبــد املعطــي حجــازي».
جملّة اللغة العربية وآداهبا ،قم ،السنة  ،12العدد  ،1صص.69-49
(« .)2018سردية األمكنة املغلقة يف شـعر حممّـد عفيفـي
 .35مهّل ،شهريار وحامد
مطــر؛ "املق ـربة" و"املقهــى" منوذجــا» .جملّــة إضــاءات نقديــة يف كــرج ،الســنة  ،8العــدد :30
صص.114-85
(2019م)« .انائية األمكنة املغلقة يف شعر حممّـد عفيفـي مطـر؛
 .36مهّل ،شهريار وحامد
دراسة سردية يف "البيج" و"السجن" منوذجا» .جملّـة دراسـات يف اللغـة العربيـة وآداهبـا ،جامعـة
ننان اإليرانيّة بالتعاون مع جامعة تشرين السوريّة ،السنة  ،9العدد  :28صص.148-129
37. Weisgerber, Jeam (1978). L'Espace romanesque. Lausane, Ed L, Âge
d'Homme.
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