
 

 
 
 
 
 
 

 

 الواقعية السحرية

 حممد مشرف يوسف خضر /دكتور

 
 
 



 حممد مشرف يوسف خضرد/                                                                           2018 يونية –والثالثون  الثالثالعدد  – بكلية اآلداب اجمللة العلمية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 حممد مشرف يوسف خضرد/                                                                           2018 يونية –والثالثون  الثالثالعدد  – بكلية اآلداب اجمللة العلمية

  

 الواقعية السحرية

 قراءة في التشكيل الشعري عند محمد عفيفي مطر

 :مدخل

شغلني منذ وقت بعيد هاجس القراءة في شععر محمعد عفيفعي مطعرا ومعا      
ورغبة في استمرار لذة القعراءة   (1)زلت أؤجل األمر؛ وجال أال أجد جديدا أقولها

مع هذا الشاعر االستثناء؛ وما زال ذلك الهاجس يعاودنيا وما زلت  االستمتاعية
أدفعه حتى غلبني الفضول إلى قراءة تلج إلى ععال  عفيفعي مطعر معب بعاد جديعد       
أحسععبه األنسعع: لععها بععاد التشععكيل الشعععريا الععذي هععو أد ععل فععي حقععل الفنععو        

لمصععور التشععكيليةا التععي يعععاد فيهععا وععياغة الواقععع بطريقععة جديععدة وفعع  رؤيععة ا   
التشكيليا باستخدام الخط والشكل واللو  والضعوء واللعل والملمعس    وهعذا معا      
يفعله عفيفي مطر في عالمه الشعريا ولكعب بالكلمعة؛ يعيعد وعياغة الواقعع وفع        
رؤيته الخاوة  ولعل أكثر ما يسري مب معايير على فب التصعوير يسعري علعى    

فكالهما قعام  علعى المحاكعاة    فب الشعرا الذي يعتمد بصفة أساسية على الصورةا 
التي تكو  آنية ثابتة في حالة التصويرا وتراتبية متحركة في حالعة الشععر  وإذا   

ا فذلك 2كا  واح: الفروق اللغوية يؤكد أنه "ال يستعمل الشكل إال في الصور"
يسوغ لنا الد ول إلى عال  عفيفي مطر مب باد التشعكيل الشععري؛ فكعال الشععر     

لتعبيععر والتواوععل والتغييععرا مععب  ععالل  ععرق الواقععع وكسععر  والتصععوير وسععيلة ل
 جمودها وبناء عال  مواز مدهش 

وشاعرنا شديد الشبه ببيكاسو رامعد الفعب التشعكيلي فعي العصعر الحعدي ا       
ذلك الفنا  المشاكس المغامر المجدد؛ الذي كا  يقدم فنا يتخطى زمنها ويتخطعى  

الشعكل التقليعديا ووعانعا كونعه     الواقع المرميا ليكشع  الواقعع العميع ا مقو عا     
 الخاص الذي تعيش فيه األشكال وتمارس حياتها الخاوة 

                                                           
(1)

الدراسات حول محمد عفيفي مطرا وشعره كثيرةا تعز على الحصرا تتوزع ما بيب رسامل للماجستيرا  
والدكتوراها والمؤلفات الحرة؛ منها مثاال ال حصراا في الماجستيرا المفارقة في شعر محمد عفيفي مطرا لحسب 

فيفي مطرا مالمح مب الوجه م؛ ودالالت االستعارة في شعر محمد ع2010منال سليما ا مب جامعة حل:ا عام 
م؛ وثنامية الحياة والموت في شعر محمد 2011األمبيذوقليسي أنموذجاا لسورية لمجاديا مب جامعة وهرا ا 

عفيفي مطرا لغادة محمد فتحيا مب جامعة القاهرة؛ وأثر العالقات النحوية في تشكيل الصورة الشعرية عند 
ب شمس؛ وسيميوطيقا الجسد في شعر محمد عفيفي مطرا محمد عفيفيا لمحمد سعد شحاتةا مب جامعة عي

 -لشوكت نبيل المصريا مب جامعة المنوفية؛ والرباعيات األربع ألليوت ورباعية الفرح لمحمد عفيفي مطر
دراسة في األدد المقارا لياسميب مطاوعا مب الجامعة األميركيةا بالقاهرة؛ والقي  التربوية في شعر محمد 

إلبراهي  حسيبا مب جامعة طنطا    ورسامل للدكتوراها منهاا الخطاد الشعري عند محمد عفيفي مطر ونثرها 
عفيفي مطرا عبد السالم حسب سالما بآداد الزقازي ؛ وقراءة النص وعناور اإلبداع الفني في شعر محمد 

مياء والكتابة في عفيفي مطرا لنادية لطفي ناورا مب جامعة اإلسكندرية    وكت: كثيرة في مقدمتها الحل  والك
 عال  محمد عفيفي مطرا لشاكر عبد الحميد   

(2)
أبو هالل الحسب بب عبد اهلل بب سهل بب سعيد بب يحيى بب مهرا  العسكريا الفروق اللغويةا تحقي ا محمد  

ا وفي المعج  الوسيطا إشراف عبد السالم 155ما صا 1998ا 1إبراهي  سلي ا دار العل  والثقافةا القاهرةا ط
 (ا "تشكلا تصور وتمثل"493/ 1رو  دار إحياء التراث العربيا د  ت  )ها
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فعقععدت العععزم علععى  ععوب هععذا البحععر الخضعع ا محععاوال تقععدي  قععراءة        
تشكيلية لنموذجيب معب نمعاذذ ذلعك الععال  الشععري النقعي العجيع:ا العذي تتحعرر          

نا الشعاعر فعي قلبعه    كامناته في تلقامية مدهشعة؛ لتبنعي عالمهعا الخعاص العذي يضعع      
كلما بدأنا قصيدة مب قصامدها في شعرية سعحرية مذهلعة عجيبعة تن عذنا أمواجهعا      
إلعععى منعععاط  العمععع  التعععي تحتعععاذ إلعععى مهعععارات كثيعععرة؛ هنالعععك حيععع  تتشعععكل     
االستعارات الخاوة موغلة أكثر في عال  التصوير التشكيلي المجس  والمتحرك 

 ا العال  أكثر و وحا وأشد جالء معا؛ وفي هذيب النموذجيب يتراءى لنا هذ

فال  يار أمام قارئ عفيفي مطعر إال أ  يتعرك نفسعه لعالمعه الشععري المتعدف        
يحمله إلى أعماق الحالة الشعرية المطرية  كعو  عجيع: معدهش تتحعرك فيعه الكامنعات       
الشعرية في سرعة بالغة ال تكاد تمنح فروعة للتنمعل؛ فعي  يتعرك نفسعه لهعا تحملعه إلعى         

ذة الشععرية المطلقعةا وتريععه معب الروععة والسعحر مععا ين عذه إلعى جنعة الشعععر         حعدود اللع  
وفردوسه  وإ  يتوق  في حيرة المتعدبر المستكشع  طريقعه فعي تلعك الغابعات الكثيفعةا        
يصل إلى حدود الحكمة الشعريةا ويالمس شعاف األفكار العليا التي يقدمها هعذا العقعل   

ي وععوفية العاشعع ا مععع مكابععدة الحيععاة      الجبععار الععذي توحععد فيععه الشعععر والفلسععفةا فعع      
 ومالحاتهاا وحبها وعش  ما فيها 

وكلما جرفني التيار ألعمعاق هعذا الكعو  الشععريا وطالععت كامناتعه فعي        
 جمالها المطل  وانتلامها الدقي  وانسجامها المدهش؛ أيقنت أنه هو الشاعر 

 Réalisme magiqueالواقعية السحرية 

لسعحرية التعي يتلعبس بهعا شععره هعي واقعيعة        ونسب  بالقول إ  الواقعيعة ا 
 Jorge Luis اوععة بشععاعرنا وحععدها قععد تتشععارك مععع واقعيععة بععور يس )      

Borges)(3) ( ومعععاركيزGabriel García Márquez)(4)  فعععي كثيعععر معععب
لكب يبقى أنها طبيعة الشعر المطريا وفطرتها مزيج مب الواقعي  (5)الخصامص

تتحول فيه الدهشة التعي تمثعل القاععدة    والخياليا الحلمي والحقيقيا بناء القصيدة 
الشعرية إلى فعل معتعادا وإذ نعتعاد الدهشعة فتصعير الواقعيعة السعحرية عنعده إلعى         
نمط لدى المتلقي الذي أوبح يدهشعها معع شععر عفيفعي مطعرا أال ينعدهشا نكعاد        
نشعر أنه يفعل كل هذا دو  أ  يوغعل بعيعدا فعي الخيعال؛ كعل معا فعي األمعر أنهعا          

عريا  اواا يبنيه واحبه وينلمعه برؤيتعه الخاوعةا موازيعا للواقعع      تقدم واقعا ش
 الخارجي المعيش 

                                                           
(3)

القر  العشريب عاش ما بيب  ما ويعد مب أبرز كتاد1979أرجنتينيا حامز على جامزة سرفانتس عام  كات: 
 م1986ما و1899

(4)
ما بيب  ما واح: مامة عام مب العزلةا عاش1982كولمبيا حامز على جامزة نوبل في اآلداد عام  كات: 

 م 2014ما و 1927
(5)

ما صا 2001ا يونيو 104انلرا حامد أبو أحمدا الواقعية السحرية في أمريكا الالتينيةا مجلة القصةا العدد  
49- 57  



 حممد مشرف يوسف خضرد/                                                                           2018 يونية –والثالثون  الثالثالعدد  – بكلية اآلداب اجمللة العلمية

  

ولعل أول نشنة مصعطلح "الواقعيعة السعحرية" يخعص الفنعو  التشعكيلية       
التحعول العذي أوعاد    التي تعنعي ذلعك    (6)أكثرا وبخاوة فترة ما بعد االنطباعيةا

واد العلعاما سعيزا    الفب التشكيلي فعي نهايعة القعر  التاسعع عشعر علعى أيعدي العر        
(Paul Cézanne(  وفععععا  جععععو )Vincent van Gogh  وجوجععععا ) 
(Paul Gauguin( ولوتريععك )Henri de Toulouse-Lautrec ومععاتيس )
(Henri Matisse( وبيكاسو )Pablo Picasso    ؛ العذيب " اسعتطاعوا االنتقعال)

القعام  علعى عالقعة    بالفب مب مجرد النعزاع بعيب الواقعيعة والتنثيريعةا إلعى التعبيعر       
الشكل بالمضمو ا عالقة غير تعسفيةا تنتل  فيها العناور التشكيلية في هيئعات  
تصنع شكال مستحدثاا يرتبط به المضمو  ارتباطا عضوياا بحي  يصنعا  مععا  

ثع  بععد ذلعك كعا       (7)نسيجا واحدا قادرا على التعبير في بالغعةا ودو  مباشعرة "  
 استخدامها في األدد 

فيفي مطر يفتح لنا بابا لعال   اصا يتحول فيه الواقعي إلعى  وإ  عال  ع
بابععا نلععج منععه إلععى الريعع  المصععري الرامععع فععي     - يععاليا والحلمععي إلععى حقيقععي 

هدومها والمحب: في جماله؛ " عال  نشت  منه رامحة الطمعيا ونععيش فيعه  عالل     
سععواقي الخضععرة الداكنععةا والعتمععة الفريععدةا نلتقععي فيععه بالجنيععات والشععوادي  وال   

والقعععواديسا وبالنخيعععل واألشعععجار والطيعععورا وبعععالتوت والجميعععز والصفصعععاف   
والكافور    والحميض والبرنوف والبشنيب واللي  والحلفعاء    وحعرام الصعوف    

 (8)والرز المفلفل وطبلية العاملة؟!"

وإ  تشععكيل العناوععر فععي عالمععه ين ععذ بعععدا سععحريا فععي واقعيتععها فعنععده   
نحدق في مرابع الكو  لنعرى عجبعا؛ فعث  "اإلقامعة فعي      نراق: امتداد المسافاتا و

الرحيل  تناسل السالالت في المكا  والزما ا شعارحة معا فعي األرب  محعراث     
النععار  رغيعع  العهععد معقععود علععي وععع: النواوععي  الشععمس فععي حجععر اللععالما  
تلبس قميص الدما سالم هي حتعى مشعرق النعوم   عمت الحقعول ركبتهعا ونامعت        

ا  أغفت واقفة حتى انكسار نج  الليل علي اتساع دامرة األرب  الثعابيبا والثير

                                                           
(6)

الناقد الفني األلماني  Franz Rohم مب قبل فرانز روه  1925كا  استخدام المصطلح ألول مرة في العام  
 ما بعد االنطباعية( في مقالته )الواقعية السحريةا

"Franz Roh: magical realism post- impressionism, in  Magical Realism: Theory, 

History, Community. Ed, Lois Zamora Parkinson and Wendy B. Faris, Duke 

University Press, 1995. P 15-31" 
(7)

ا 1يقية في أعمال بيكاسوا دار الشروقا طفاروق بسيونيا قراءة اللوحة في الفب الحدي ا دراسة تطب 
 29ما صا 1995

(8)
ا 1إبراهي  محمد منصورا الشعر والتصوف االثر الصوفي في الشعر العربي المعاورا دار األميبا ط 

 271ما صا 1996



 حممد مشرف يوسف خضرد/                                                                           2018 يونية –والثالثون  الثالثالعدد  – بكلية اآلداب اجمللة العلمية

  

والسؤال معب غيعر جعوادا الغعزاالت للعشع  أم للعردي يتوالعد ؟! المسعافة عنع           
 (9)للترق:ا واألرب مشتبك مب جمر ومس دم   "

وشاعرنا يقي  في منطقة وسطى ما بعيب مواجهعة الواقعع والهعرود منعها      
والح والتغيير  ويهرد منه بتفكيكه جماليعا  يواجهه رفضا وثورة ورغبة في اإل

وإعادة تكوينه مب جديد على النحو الذي يحبه وير اها وير ي نفسعه المولععة   
 بالمثالية اإلنسانية 

 :الشاعر

محمد عفيفعي ععامر مطعرا شعاعر يحمعل مصعر فعي مالمحعها ويعئب بهعا           
عربعي  فوق كاهله  التقيت به عمالقا كبيرا وشاعرا  خما في مهرجعا  الشععر ال  

ما عالمعا  2000األّول الذي أحياه معهعد الععال  العربعيا فعي بعاريسا ربيعع الععام        
شعريا شديد الكثافة ذكرني بشعرامنا في كفعر الشعي ا محمعد الشعهاويا وإبعراهي       
دقينشا وعبد الداي  الشاذليا والسعيد غعازيا وعلعي عفيفعيا وممعدوح المتعوليا       

شعععره  مععب قطععرات أرواحهعع ا  وأحمععد سععماحة    الععذيب كععانوا  ينسععجو   يععوط
وكنا نشعر بذلك حيب نستمع إليه ا ول  نكب حينها نسعتطيع أ  نفععل شعيئا إال أ     
نستمع إلعيه  بكعل حواسعناا بنسعماعنا وأبصعارنا وعقولنعا وأرواحنعا ووجعداناتنا           
ونصععغي إلعععيه  بكعععل جوارحنععا  وكنعععا إذ ذاك نكعععاد نلمععس أهعععداد العععروح التعععي    

ميه تجععاوزا )قصععيدة شعععر( وفععي الواقععع هععي سععلخة تقععاطرت واجتمعععت فيمععا نسعع
روح!! يتبعها  ع  شديد ووهب يلحقا  بصاحبهاا فتكاد تشف  عليه مب أذى قد 

 يل  به وهو ينشد قصيدته؛ أذى أقل درجاته  روذ الروح؛ الموت!! 

وهكذا رأيت عفيفي مطعرا تمامعا معثله ؛ شعديد النحافعة؛ سعمة يشعتركو         
شععر يقتعات علعى أجسعاده ا حتعى حولهعا إلعى معا كانعت          فيها جميعاا كما لو أ  ال

عليه مب علام يكسوها جلد آدمي يكاد بصعوبة بالغعة يعدل علعى وعاحبها وكعا       
ووته  اآلتي مب أعماق سحيقةا يكمعل المشعهد األسعطوري لعذلك الشعاعر العذي       
يعيش الشعر ويموت به فعي الوقعت نفسعه  وكعا  مطعر كفراويعا فعي جانع: كبيعر          

ال ومعرفة وإبداعا ومشاركة للمدرسعة الكفراويعة التعي أكعاد أوقعب      منها حياة وعم
اآل  أنها ابنة شرعية للشاعر محمد عفيفي مطرا الذي احتضب جيل السبعينيات 

م 1968وقدم أوحابه على وفحات مجلة سنابل التعي رأس تحريرهعا منعذ ععام     
 م 1972حتى عام 

راء بيكاسعوا  وذكرنيا كذلكا حيب استمعت لوجهة نلره فعي الشععرا بعآ   
في جرأتها الحادةا وتمردها الصا :؛ آراء مغايرة تهدم السامد وتبنيه في الوقت 

                                                           
(9)

 2014أكتوبرا  10سعيد الكفراويا مقاطع مب محمد عفيفي مطرا  األهرام اليوميا  
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ذاته  يرى مطر أنه ليس مهما أ  تفهع  المقصعودا يكفعي أ  تشععر بعها بعل ربمعا        
يكفي أ  تشععر بشعيء    كعا  بيكاسعو يقعولا "الجميعع يريعدو  أ  يفهمعوا الفعب؛          

ور؟    فيا ليته  أدركوا قبل كل شيء أ  الفنا  فلماذا ال يحاولو  فه  أغاني الطي
إنمعا يعمعل بحكع  قععوة قعاهرة    وأولئعك العذيب يحععاولو  تفسعير الصعور غالبعا مععا          

 (10)يضلو  السبيل "

ويقععول مطععرا "إ  العععادات الرديئععة فععي القععراءةا والتععاري  البشععع لتعلععي   
العبعارة التعي ال   الشعر في المدارس وعالقة الجمهور بالشعر هو الذي ينتج هعذه  

معنى لها )أنا ال أفه ( قلا أنا قرأتا قعلا أنعا أععدت القعراءة معراتا قعلا فهمعت        
شعععيئا وغابعععت عنعععي أشعععياءا قعععلا تعععذوقت هعععذه الصعععورةا قعععلا اسعععتمتعت بهعععذه   

نحب نقعول بععض السعر فعي هعذا        الموسيقيا فنحب ال نكت: مسنلة حسادا وإنما
 (11)".هاميا ال يصبح سراالعال  والسر دامما ممتدا وإ  فه  فهما ن

ونكاد نصعغي إلعى ابعب سعالم الجمحعيا ونحعب نسعتمع إلعى عفيفعي مطعر           
يقولا "إنما المتمرس بفب مب الفنو  هو معب يملعك أ  يقعولا إنعه غعامض أو أنعا       
قرأت هذه القصيدة مرتيب أو ثالث مرات ول  أفه  منها شيئا  ث  ما مفهعوم كلمعة   

  تفهمععه؟! أنععت تريععد أ  تفهعع  مععا تعععرف   )أفهعع (ا ومععا داللتهععاا مععا الععذي تريععد أ  
أوعععالا أم أنعععت تريعععد أ  تتعععذوق معععا ال تععععرفا وتريعععد أ  تتحسعععس المجهعععول    

 (12)والغامض والمحير والغري: في العال  "

فالمسنلةا حيب يتصل األمر بالشعرا ال تتعل  بالفه  ا وإنمعا بشعيء أشعد    
ا وتحسعس المجهعول   عمقاا وأبعد أفقاا وأكثر حرية    المسنلة ثع  تتعلع  بالتعذوق   

والغععامض والمحيععر والغريعع:    ثعع  إ  الععذي يملععك حعع  الحكعع  علععى هععذا العععال    
للشععر وعناعة وثقافعة يعرفهعا      الخاص؛ عال  الشعرا هع  المتمرسعو  بعه؛ فعي  "    

أهل العل ا كسامر أوناف العل  والصناعاتا منها ما تثقفه العيبا ومنها ما تثقفه 
فععاألمر لععيس علععى مععا يبععدو عليععه  ععاهره مععب  13"األذ ا ومنهععا مععا يثقفععه اللسععا  

سهولة  ادعة؛ فليس ث  قواعد ثابتة متبعة؛ وإنما يتد ل الذوق تد ال كبيراا مما 
يفسح المجال الواسع للخطنا إ  ل  يخضع هذا الذوق نفسه لقواعد وارمة تحميه 

 ا مب الضالل؛ فينه "يقال للرجعل والمعرأةا فعي القعراءة والغنعاءا إنعه لنعدي الحل ع        

                                                           
(10)

(ا حدي  مع بيكاسوا ترجمة رمسيس يونا ا مجلة الهيئة العامة Christian Zervosكريستيا  زرفوس ) 
 57ما صا 1957ا 11للتنلي  والنشرا العدد 

(11)
نجد هذه اآلراء لعفيفي مطر حول الشعرا بنصهاا في حوار أجراه معه محمد أبو زيدا بمناسبة بلوغه  

مايو  24هـا 1427ربيـع الثاني  25األربعـاء السبعيبا ونشر في جريدة العرد الدوليةا الشرق األوسطا 
 10039ما العدد 2006

(12)
 حوار محمد أبو زيد الساب  

(13)
 (5/ 1م )1980محمد ابب سالم الجمحيا طبقات فحول الشعراءا تحقي  محمود محمد شاكرا المدنيا جدةا  
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ويوو  اآل ر بهذه الصعفةا وبينهمعا    -َطُل الصوت طويل الَنَفسا مصي: للحب
بو  بعيدا يعرف ذلك العلماء عند المعاينةا واالستماع لها بال وفة ينتهعي إليهعا   
وال علع  يوَقعع ل عليععه  وإ  كثعرة المدارسععة لتعععدي علععى العلع  بععه  فكععذلك الشعععر    

 (14)يعلمه أهل العل  به "

في الحك  على الشعرا وعلى الشعراء ومنعازله  إنمعا هع     فالذي له الح  
طبقة مب القراء ممتازة بجودة الحفظا وودق الروايعةا وسععة االطعالعا وعمع      
المعرفةا والعل  بمعدا ل الشععر وأسعراره   باإل عافة إلعى طبعع قعوي ا وقعوة فعي          

لحكع   المالحلةا وذكاء نافذا و يال بعيد    كل ذلك معب ععدة الناقعد العذي يجيعد ا     
 على اإلبداع البشرى بعامةا سواء كا  أدبا أم غيره  

أنت تشعر وتعيش في عال  الشعور ما شئت أ  تعيشا ثع  تخعرذ لتبنعي    
عالمععك الشعععريا وسععطرا فسععطرا تكععو  القصععيدة التععي يصععبح شععكلها مضععمونا   

بكل حموالتها مب الرؤية  -ومعناها شكال؛ القصيدة ال تحاكي واقعاا بل هي ذاتها
هعي ذاتهعا تمثعل واقععا أنشعنته معوازاة        -اة وأوداء الفكعر وطاقعات العنفس      واألد

لعععال  الواقععع الخععارجي؛ فاللغععة للشععاعر كععاللو  للمصععور التشععكيليا مععب الخبطععة  
األولى للريشة يبعدأ مخعاب لمعيالد جديعدا وكعذلك الشععر معب السعطر األول يبعدأ          

مي بتحقيع  التوافع  بعيب    ذلك الميالد األسطوري للكامب الشعريا معع اهتمعام تلقعا   
الشكل المتولد بحرية فطرية وبيب ما يجري تحميله به مب مضمو  شعريا ينبع 
مب التشكيل الخاص منعكسا على عناوره المكونة؛ والقصعيدة فعي النهايعة ال بعد     
أ  تكععو  محكومععة بمنطعع   ععاص ووا ععحا تمتععد شععبكته فععي طععول القصععيدة          

 وعر ها بيحكام شديد 

(ا 77وداها وا حا في جماعتيب مب أبنامها )إ اءةوهذه األفكار نجد 
الذيب ل  يتوقفوا قط عب التجديعد والتجريع: والتخليع  الفنعي  إنعه       (15)و)أووات(

شاعر عاش الشعر كونا  اواا والزمه حتى وار ملكا فيها يتصرف في آلياته 
 وهندسته وتراكيبه وإيقاعاته وموسيقاه تصرف الملك المتوذ 

فععي  (16)أشععهر شععراء جيعل السعتينيات بمصعرا     ولعد محمعد عفيفعي مطعرا    
ما وتخععّرذ فععي قسعع   1935رملععة األنجعع: إحععدى قععرى محافلععة المنوفيععةا فععي     

الفلسععفة بكليععة اآلداد جامعععة عععيب شععمسا وعمععل مدرسععا فععي قريععة العجععوزيبا   
                                                           

(14)
 (7 -6/ 1طبقات فحول الشعراء ) 

(15)
رح بنبوة عفيفي مطر لهاا وكذلك رفعت سالما الذي ا وهو يص77كا  حلمي سال  أبرز أعضاء إ اءة  

انفصل مستقال بمجلة "كتابات" وكا  مب أبرز أعضاء "أووات" عبد المنع  رمضا ا وأحمد طها ومحمد عيدا 
 ومحمد سليما    

(16)
ربما كا  مطر يرفض هذا التقسي ا لكب الواقع يشهد أنه كا  جيال كبيرا ورامدا للتجديد الشعريا مقابل  
 اد القصيدة التقليدية؛ وكا  لمطر دور كبير وبارز في الترسي  للقصيدة الحداثية العربية أوح
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م(ا وفي 1972 -م1968بمحافلة كفر الشي ا وفيها رأس تحرير مجلة سنابل )
م(ا وحصل على جامزة 1983 -م1977العراقية )العراق عمل في مجلة األقالم 

ما رغ   الفة مع السعلطةا العذي عر عه لالعتقعال     1989الدولة التشجيعية عام 
ما وحصعل علعي   1999في أوامل التسعينياتا وفاز بجامزة سعلطا  الععويس فعي    

 م  2010ما وتوفي عام 2006جامزة الدولة التقديرية عام 

ما ومالمح معب  1968فتر الصمت وله مكابدات الصوت األولىا ومب د
ما وكتعععاد 1972ما ورسعععوم علعععى قشعععرة الليعععل  1969الوجعععه األبنبيذوقليسعععي 

ما وشعععهادة البكعععاء فعععي زمعععب    1972م والجعععوع والقمعععر  1972األرب والعععدم 
ما 1977ما ويتحععدث الصععمت  1976ما والنهععر يلععبس األقنعععة  1973الضععحك 

ما 1989فعععرح ما ورباعيعععة ال1986وأنعععت واحعععدها وهعععي أعضعععاؤك انتثعععرت   
 شرو  في مرآة األسالفا وعدد مب األعمال النقدية و

يقول مطرا " أ برتني أمي أنها ولدتني في الحقولا ذهبت لتمأل جرتها مب 
النعناعية ففاجنها طلع  المخعاب وهعي تغمعس الجعرة فعي المعاءا فعد لت بعيب أععواد           

رهعا وععادت   الذرةا ودو  مساعدة مب أحدا أ رجتني إلي الدنياا وو عتني فعي حج 
بي مسرعةا وعلى ساقيها كما قالت يتحدر الدم تحت شمس الصعي  القعادحا ولعلعي    

 مب يومها أحمل لحلة الميالد وشما جسديا وروحيا ال يزول   

  ها نحب جئنا وقد فاتنا الوقت

 فاسمع ودي القوس ترسمه في

 : الفراغ األساور والورد

 ساق بيب اللبب المتفجر عب

 وطبا أقدامنا والشموسناره ارتفعت بيب م

 المقيمة في الروح

 (17))والوقت كا  اللهيرة(   "

لقعد تمكعب الرجعل معب عبعاءة األجعداد التعي ورثهعا ععب جعدارةا وأ عاف            
إليها ما عندها وكا  ما عنعده كثيعراا فانسعل  جديعدا رامععا فعي جدتعها مدهشعا فعي          
يععا روعتععها وتمععادى حتععى اتهعع  جععراء ذلععك بععالغموب حتععى مععب أكثععر النقععاد وع   

بماهيععة الشعععر؛ يقععول عبععد القععادر القععطا "وأنععا حقيقععة بصععدقا أقعع  حععامرا أمععام    

                                                           
(17)

 م2014أكتوبرا  10سعيد الكفراويا مقاطع مب محمد عفيفي مطرا األهرام اليوميا  
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وربمععا يعتععذر   (18)قصععامد عفيفععي األ يععرة وال أسععتطيع إطالقععا أ  أعايشععها   "     
بعضه  عب مثل هعذا االتهعاما بعن  "كعالم العدكتور القعط معرتبط بمرحلعة محعددةا          

ى معا نشعره الشعاعر    وأ ب أنه يصدق على ديوا  أنت واحدها    وال يصعدق علع  
لكب الجديد دامما مثار ري: حتى نعتادها وداممعا   (19)في المرحلة األ يرة بعامة "

كا  عفيفي مطر جديداا وله أسلوبه الخعاص فعي تصعوير كونعه الشععريا سعواء       
في أنت واحدهاا أم فعي غيعره؛ أمعا الغمعوب فلعلعه سعر الشععر العذي نحعاول أ           

لنعا سعر الععال ؛ "والسعر داممعا ممتعدا        نكتش  بعضها عند شعاعر يحعاول أ  يقعدم   
 كما يقول عفيفي مطر نفسه  (20)".وإ  فه  فهما نهاميا ال يصبح سرا

 الغموض في الشعر

ا" فبديهعة النقعد ينبغعي أ  تكعو ا لعيس      ( Northrop Frye) يقول فراي
 (21)أ  الشععاعر ال يعععرف عمععا يععتكل ا بععل إنععه ال يسععتطيع التعبيععر عمععا يعععرف "   

ربما تلعجز الشاعَر لغتلعه أ  يبلعب بهعا تووعيل     مشيرا إلى حقيقة  طيرةا هي أنه 
ما يريد مب طاقة هاملعة جبعارة إلعى متلقيعها وهعو يريعد إيصعالها إليعه؛ فيعمعد إلعى           
جان:  في فيهاا ال يدرك لطفه إال الشعراءا بما امتازوا به معب  صووعية فعي    

فيبعدأ الشعاعر باسعتخدام     (23)يهعاا وفامض في الفطنة وقعوة ف  (22)الشعور وحدة فيها
مفرداتها استخداما جديداا مب  الل حساسية  اوةا في منطقعة غيعر مطروقعةا    
منطقة بكر بيب التعبير والتصوير    وكمعا يقعول برادلعيا فعي  "الشععر لعيس فعي        
طبيعتععه جععزءا أو نسععخة مععب عععال  الواقعععا ولكنععه عععال  بذاتععه مسععتقل كامععلا فععيذا  

 (24)البد مب أ  تد ل ذلك العال  "أردت أ  تملكه كامال ف

فالشعععر لععيس عر ععا لمعنععى فلسععفي مجععرد؛ إنععه انتقععال واع إلععى عععال       
مغايرا إلى الكو  الشعريا العذي ربمعا يكعو  تمثعيال حيعا للمحاكعاة التعي يتحعدث         
عنها الفالسفة منذ أرسطو وأفالطو     بل إ  "الشاعر ال يحاكي أشياء موجودة 

                                                           
(18)

 26 -25ما صا 1987ا القاهرةا 73في حدي  مع محمد أبو دومةا مجلة القاهرةا عدد  
(19)

 274 -273ورا الشعر والتصوفا صا إبراهي  محمد منص 
(20)

مب رأي عفيفي مطر حول الشعرا في حوار أجراه معه محمد أبو زيدا بمناسبة بلوغه السبعيبا ونشر في  
 10039ما العدد 2006مايو  24هـا 1427ربيـع الثاني  25جريدة العرد الدوليةا الشرق األوسطا األربعـاء 

(21)
 12فرايا تشريح النقدا ترجمة محمد عصفورا صا  نورثرود 

(22)
يقول واح: العمدةا "وإنما سمي الشاعر شاعرًا؛ ألنه يشعر بما ال يشعر به غيره " أبو على الحسب بب   

 35رشي  القيرواني األزدي العمدة في محاسب الشعر وآدابها صا 
(23)

  يفطب لما ال يفطب له غيره " أبو حات  يقول أبو حات  الرازيا " وإ  تسمية الشاعر شاعرا؛ ألنه كا 
الرازيا كتاد الزينة في الكلمات اإلسالمية العربيةا حسيب بب فيض اهلل الهمدانيا مركز البحوث والدراسات 

 ( 83/ 1م )1984ا 1اليمنيا ط
(24)

 154إحسا  عباسا فب الشعرا صا   
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ويضععها   (25)نهاا أو يعرفها؛ إنه يبتكعر أشعياء جديعدة "   فعال أو يمثلهاا أو يعبر ع
في شكل  اصا هذا الشكل "هو المحور األساسي في العمل الفنيا فما ل  يتوفر 
فيه تنلي  متفرد لعناوره التركيبية األوليةا ال يكتس: قيمة فنية تتيح له أ  يبقى 

 (26)ويؤثر "

لصععورةا وربمععا أمكععب االنتقععال إلععى هععذا الكععو  مععب  ععاللا عبقريععة ا        
وعبقرية الكلمةا وعبقرية الموسيقىا وعبقرية البناء! يتحول الشاعر إلى مصور 
تشكيليا يمسك فرشاة يراعه وألعوا  لغتعه؛ وإلعى موسعيقي يسعتعير قيثعارة أبولعو        
السععاحرةا وتتلبسععه عبقريععة البنععاء ومعجععزة الخلعع ؛ فينشععم عالمععا جديععدا مدهشععا    

الكنايععة    يرسعع  لوحتععه فرشععا وكشععطا   بالكلمععة واإليقععاع والتشععبيه واالسععتعارة و 
 (27)وتنعيما؛ وإنما "الشعر وناعٌةا وَ ر د مب الَنسعجا وجعنٌس معب الَتصعوير "    

الشعر تحقي  وتنفيذا يمارس الشاعر فيعه جهعاد اللغعةا واعيعا بمعا تتطلبعه الكتابعة        
 الشعرية مب جهد شاق ومرا  طويل وونعة ممتازة 

هاا بعل كعو  جميعل علينعا أ  نرحعل      العمل الفني ليس مقالة نقرأها ونفهم
إليععها وأ  نعععيش فيععها وأ  نتذوقععه؛ فالشععاعر يخلعع  واقعععا فنيععا متكععامال ومغععايرا  
للعال  الواقعي فهو "كثيعرا معا يفتعت األشعياء الواقععة فعي المكعا  لكعي يفقعدها كعل           
تماسكها البناميا وال يبقي فيها إال على وفاتها أو بعض وفاتها سواء األوعلية  

المضافة إليهاا فليس مهما أ  تكو  الصورة المكانية مكتملة التكويب أمام منهاا و
  وكما (28)العيب المبصرةا أي موافقة لمنط  المكا  والتنسي  المكاني لألشياء "

يقول أدونيسا "الشاعر هو مب يخل  أشياء العال  بطريقة جديدة    فليست الكلمة 
أو مو ععوع مععاا ولكنهععا رحعع   فععي الشعععر تقععديما دقيقععا أو عر ععا محكمععا لفكععرة 

ولعل هذا يكو  شيئا مب سر الشعر؛ "ففي الصعورة الشععرية    (29)لخص: جديد "
تتجمع عناور متباعدة في المكا  والزما  غاية التباعدا لكنها سرعا  ما تنتل  
في إطار شعوري واحد  وهذا يفسعر ععادة معب وجهعة نلعر التحليعل النفسعي بعن          

  في حالة حل   وكثير مب الشعراء يحدثوننا عب أنهع   العمل الفني إنما يت  والفنا
 (30)كتبوا أروع أعماله  الشعرية وه  في حالة تشبه حالة المسحوريب "

                                                           
(25)

ترجمةا محمد يوس  نج ا دار وادرا بيروتا ديفيد ديتشا مناهج النقد األدبي بيب النلرية والتطبي ا  
 95ا صا 1967

(26)
 13فاروق بسيونيا صا  

(27)
الجاحظا أبو عثما  عمرو بب بحرا الحيوا ا تحقي  عبد السالم محمد هارو ا دار الجيلا بيروتا  

 (132/ 3م )1996
(28)

 1960عز الديب إسماعيلا وورة الشعر الجديدا مجلة المجلة عدد إبريل  
(29)

 17ا ص 2ا زمب الشعرا بيروتا طأدونيس 
(30)

 161عز الديب إسماعيلا الشعر العربي المعاورا قضاياه و واهره الفنية والمعنويةا     صا  
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هذه الحالة يتحدث عنها شاكر عبد الحميدا مؤكدا الد ول في عال  الحل  
 الذي يو   الشاعر طاقاته مب أجل تشكيله؛ فتعليقا على قول مطرا 

 أبيا "مهرة تطلع مب بيت 

 تطوى المسافات لهاا 

 الفضة والبرق على حافرها  وء غرناطةا 

 واألرب وراء النهر "

يقعول شععاكرا " هععذه عععوال  أحععالم تبعدأ فععي التشععكل؛ فععالمهرة تطععوى لهععا   
المسافات؛ فهي ال تطويها بل تطوى لها؛ أل   فتها مب  فة الحل ا ومهرة الحل  
ال تسير دامما على األربا بل تطير سريعة كالبراقا وامضعة كعالبرق  إنهعا ال    

ار سريعة النموا وكمعا  تفعل شيئا سوى أ  تطلع بخفة كما تطلع النباتات واألشج
يبدو النخيل سام  االرتفاع    ومهرة الحل  ال تفععل شعيئا سعوى أ  تطلعع بخفعة؛      
سوى أ  توجد ويتحرك الوجود لها  الفضة والبرق يضيئا  الكو  حتى غرناطة 
وبالد ما وراء النهرا وعال  الجنة يضاء؛ العال  المجهول البعيعد يضعاءا والكعو     

ة الحل  تجعيء  إنعك فعي حضعرة الحلع  فاوعدع بحلمعك        بنسره يضاء مادامت مهر
 (31)وأطعه  أف  مفتوح ممتد هو عال  الحل  "

والكو  الشعري إنما يقبل أ  يكو  عال  حلع ا فقعط باعتبعار الحلع  حالعة      
نشاط عقلي يقظ يمارس دوره بصرامة في تنلي  عالمعه العذي هعو ععال  تصعنعه      

ي شععديديبا وإ  تجلتععا فععي الصععور  فهععو كععو  يحتععاذ فععي بنامععه إلععى يقلععة ووععع 
عكععس ذلععكا والشععاعرا بععاعتراف عفيفععي مطععر نفسععه ال يصععبح منصععرفا إلععى        
انفعاالتععه وعواطفععه فععي حالععة بنععاء كونععه الشعععريا بقععدر مععا يضععع تركيععزه علععى 
المو وع نفسها على كونه الشعري ذاته؛ يقعولا "الشععر فعب زمنعي تتكعو  فيعه       

اكمعا عشعواميا وال مجانيعاا وال تراكمعا     القصيدة بالتراك     وهعذا التعراك  لعيس تر   
للتععداعي غيععر المتععرابطا بععل هنععاك تععرابط يحكمععه منطعع  قصععيدة معينععةا وعععال     
قصيدة وا حا وليس متروكا في الفراغ    المه  هو بناء القصيدة وعالمها وهل 
هي محكومة بمنطقها الخاص أم الا وهل تؤدي في النهاية إلى هذا العمعل الكلعي   

 (32)  ".دة أم الالمسمى القصي

فالشععاعر شععديد الععوعيا شععديد اليقلععةا حتععى فععي أقصععى حععاالت التنمععلا  
وهعو يبنعى كونعه الشععريا وإ  تخلعى لحلعة ععب يقلتعه ووعرامة إمسعاكه بكعل            
 يععوط البنععاء تحععول مععا يبنيععه إلععى فو ععىا ربمععا يقبلهععا الحلعع  أحيانععا ولديععه مععا      

 ه يبررهاا لكب الشعر ال يواف  أبدا على وجودها في عالم

                                                           
(31)

شاكر عبد الحميدا الحل  والكيمياء والكتابةا قراءة في ديوا  أنت واحدها وهي أعضاؤك انتثرت للشاعر  
 167ما صا 1987 ( مارس2 -1محمد عفيفي مطرا مجلة فصولا العدد )

(32)
 حوار محمد أبو زيد الساب  
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واألقرد أ  الشاعر يد ل في حالعة  اوعة ال هعي نعوم وال هعي يقلعةا       
وهنالك يستنفر كل الطاقات الكامنة للعقليب الباطب واللاهر حتى الحد األقصعىا  
في عال  وور مهولا ومب ث  يكو  جموح الخيال الشعري ونلامعه فعي الوقعت    

 تيععار ذاتعها فعي إطععار معب العتحك  الععواعي؛ حيع  تجعري عمليععات كثيعرة معب اال        
والتركيع: والمراجععة والتععديل    ومعب ثعع  يكعو  الكعو  الشععري المتكامعل فععي         
 صوويتها تصويرا لما وجده الشاعر في نفسعه التعي يتسعع لهعا األفع ا وتنفعتح       

 لها األكوا   

وبهذا يقبل العقعل أ  يكعو ا "تعرك العذ،ك را أفصعَح معب العذكرا والصعمت         
أنطَ  ما تكو ل إ،ذا ل  تنط،  ا وأتَ  ما تكو  بيانًا عب اإل،فادةا أزيَد لإل،فادةا وتجدلك 

وبععه يسععتقي  قععول القامععلا إ  "أفخععر الشعععر مععا غمععض فلعع  يعععط   (33)إذا لعع  تلععب،ب "
 (34)غر ه إال بعد مماطلة منه لكا وعرب منك عليه "

وكما يقول الجرجاني بح ا إ  "المعنى إذا أتاك ممثالا فهعو فعي األكثعر    
ى طلبعه بعالفكرةا وتحريعك الخعاطر لعها والهمعة فعي        ينجلي لك بعد أ  يحوجعك إلع  

طلبها وما كا  منه ألط  كا  امتناعه عليك أكثرا وإباؤه أ هرا واحتجابه أشد  
ومععب المركععوز فععي الطبععع أ  الشععيء إذا نيععل بعععد الطلعع: لععها أو االشععتياق إليععها   

س ومعاناة الحنيب نحوها كعا  نيلعه أحلعىا وبعالميزة أولعىا فكعا  موقععه معب العنف         
وكننه يتحدث عب القصعيدة المطريعة    (35)أجل وألط ا وكانت به أ ب واشغ "

الشععموسا فععي حضععورها المكثعع ا وتنبيهععا علععى اإلدراك القريعع: واالسععتهالك      
العابرا وحيب يشعر  المتلقي أنه قد وول إلى أقصى اشتعالهاا لحلتها يوقب أ  

 جمرها المدفو  يوشك على البدء في اشتعال جديد أشد  راوة 

إ  الغموب المتزر باألسالي: البالغيعةا وغعالالت الجماليعة األسعلوبيةا     
بحي  يكاد المتلقي يرى ويكاد يسمع ويكاد يشعر    ومستعينا بالخيال يتحقع  لعه   
أ  يرىا وأ  يسمعا وأ  يشعر    وينفتحا مب ث ا أمام مخيلته عال  فسيح تتعدد 

هعذا هعو    (36)العنص و صعبه     فيه الرؤىا وتتكعاثر التعنويالت الدالعة علعى ثعراء      
جوهر الشعر؛ يقول عفيفي مطرا "نحب نكت: شعرا والشعر يتعامل معع منعاط    

                                                           
(33)

 77/ 2ويكررها ابب األثير في المثل السامر  121/ 1دالمل  
(34)

 393/ 2والمثل السامر يكرره    357/ 6التذكرة الحمدونية  
(35)

 244ويكررها واح: اإليضاح   118أسرار البالغة  
(36)

القصد إلى العديد مب األشياءا أو بمعنى  وهذا هو تعري  إمبسو  للغموب؛ يقولا "الغموب قد يعني 
آ را الغموب هو احتمالية أ  يعني اإلنسا  أمرا أو آ ر أو األمريب معاا كما قد يعني الغموب أيضا أ  تكو  
للعبارة معا  عدة " وليام إمبسو ا سبعة أنماط مب الغموبا ترجمةا وبري محمد حسبا المجلس األعلى 

؛ ومثله ما يراه وليكا حي  "العمل األدبي الفني ليس مو وعًا بسيطًاا 40ا ما ص2000ا 1للثقافةا مصرا ط
بل هو تنلي  معقد بدرجة عالية وذو سمة متراكبة مع تعدد فيه المعاني والعالقات " رينيه ويليكا وأوستب 
واريبا نلرية األددا ترجمةا محيي الديب وبحيا المجلس األعلى لرعاية الفنو  واآلداد والعلوم 

 29ما صا1972الجتماعيةا ا
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الغموب    ونستخدم فيه أداه أساسعية هعي الخيعالا لهعدم الععال  وبنامعها والخيعال        
هو إعادة تركي: العناور علعى غيعر معا هعي عليعها ولعذلك تبعدو الغرابعة ويبعدو          

 (37)".المدهش ويبدو الغامض

ها فعععي المقابعععلا يؤ عععذ علعععى الشعععاعر أ  يكعععو  وا عععحاا إذ إ       ولعلععع
وكما يقول واح: الوساطةا "لعو   (38)"الو وح في الشعر سذاجة غير محببة "

كا  التعقيدل وغموبل المعنى يلسقطا  شاعرًا لوج: أ  ال يلعرى ألبعي تمعام بيعت     
ومععا كععا  الفنععانو  العلععاما والشعععراء الكبععار يهتمععو  كثيععرا بو ععوح   39واحععد "

المقصد وانكشاف الغاية أمام المتلقيا فما كا  محمد عفيفعي مطعرا وال كعا  أبعو     
تماما وال غيرهما مب الكبار    ما كانوا يعنبهو  كثيعرا باسعتيعاد المتلقعي للعمعل      
ومعرفة المقصد مب ورامعه؛ لقعد كعا  كعل واحعد فعيه  ذا عقليعة حعرةا ال ينسعرها          

كمعا تعرى وكمعا تحع: وكمعا       -ا ترىالمتلقي وذوقها افعل ما تريدا وما تح:ا وم
ا وإ  تريد؛ ث  على المتلقي أ  يجتهدا ليتلقىا وما يتلقاه يستح  أ  يجهعد ألجلعه  

 الشاعر ليقدم  لقا جديدا مدهشاا ولسا  حالعه يقعول قالعة أبعي تمعام المشعهورةا "      
  (40)وأنت ل  ال تفه  مب الشعر ما يقال؟!"

فالشععاعر فععي رحلععة اإلبععداع ينسععى كععل شععيءا ويشععرع فععي بنععاء عالمععه    
"ما دامت التجربة ليست ألفا ا وجمال في  األلفاظ ال تستطيع إيصالها الخاصا و

إال بصعفتها رمععوزا وإشعاراتا ومقععدرة األلفعاظ علععى أ  ترمعز للتجععارد تتوقعع      
هعو رمعز لمعادة     على مقدرتها على تنبيه ملكة الخيال في الناس    واللفعظ األدبعي  

التجربععةا والصععورة األدبيععة هععي الرمععز لوحععدتهاا ولكععي يمكععب إيصععال التجربععة   
بواسطة األلفاظا البد مب تجزمتها أوالا ولكب كلما تقدمت القطعة األدبيعة أ عذت   
أجزاؤها تتحدا ومتى ما كملعت القطععة األدبيعة أمكعب لنعا أ  ننلعر إليهعا بصعفتها         

 (41)كل جزء آ ر "وحدةا كل جزء منها قوي الصلة ب

إ  الكعو  الشععري عنععد مطعر يععنتي مكعتمال د ولعه فععي عالمعه الخععاصا       
تشكله الكامنات المتخلقة مب طبيعة المو وعا فيصير الكو  والفكر شيئا واحعدا  
له هيئة متفردةا يمثلها الكو  الشعري مب حي  كونه تعبيرا إراديا يقتعر  بخلع    

                                                           
(37)

 مب حوار محمد أبو زيد في الشرق األوسط  
(38)

نصرت عبد الرحمبا الصورة الفنية في الشعر الجاهلي في  وء النقد الحدي ا كنوز المعرفةا عما ا  
 121ما صا 2013

(39)
 106/ 1الوساطة  

(40)
ر محمد بب يحيى الصوليا أ بار أبي هو أبو سعيٍد الضرير بخراسا ا وكا  هذا مب علماء الناسا انلرا أبو بك 

 42؛ أبو على الحسب بب رشي  القيرواني األزدي العمدة في محاسب الشعر وآدابها صا  3تماما صا 
(41)

السل آبرركرمبيا قواعد النقد األدبيا ترجمةا محمد عوب محمدا لجنة التنلي  والترجمة والنشرا  
 63 -62ا 61ما صا 1936القاهرةا 
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معب  عالل لغعة معبعرةا يتجعاوز       عمل متفرد يلهر ذاتية الشعاعر ووجهعة نلعرها   
فيها المو وع المطروحا إيحاء بمضمو   اص يكتس: عموميعةا وفقعا لدرجعة    
وعي الشاعرا وقدرته على طرح ذلك المضمو ا دو  تعس ا مب  عالل شعكل   

 (42)متفرد 

وكما يقول جو  ريكاردوا في  " المحتوى ال يصنع الشكل بل إنه نتيجة 
 (44)"شكل يكمعب المعنعىا أعنعي المضعمو      وكذلك يقول غرييها" ففي ال (43)له "

 (45)وما دمنا في إطار الفب فلب يكو  المضمو  شيئا مستقال عب الشكل 

 نموذجان من شعر مطر

 1نموذج 

 ألِمي ولدت ني فو َق سرير، الجوع 

 فشر،ب تل الَصدَأ الَسامَل مب  م،سمار، العال  

 ورقص تل على إيقاع، المو ت 

 ة وأكل تل األرغفَة الحجرَي

 فا  َتَرقت  ودري الحربةل

 في أع راس، الَصم ت 

 أ ذت ني فو َق م،َحَفت،ها مر كبةل القمر، األعمى والَلل ماء 

 فد ل تل فصوَل الُرع : 

 ورجع تل إلي كل  ذاَت مساء 

 محترَق الصدر،   فقد  زّوجني العاَل ل طفلَتهل الج،ِنَيه 

 الُسف ل،َية أد لني عرسل األرب،ا حدامَقهل 

 وأَتي تل إلي ك  مللَته،َ: العي ني ب 

 -تحَت كروم، الجوع، -أسنللك   كيَ  ارتَدت  ألِمي

                                                           
(42)

؛ ومحمد النويهيا قضية الشعر الجديدا دار الفكرا بيروتا 22 -21سيونيا الساب ا صا  فاروق ب انلرا 
 92ما صا 1971ا 2ط
(43)

 06ما صا 1977ريكاردوا قضايا الرواية الحديثةا ترجمة وّياح الجهّي ا وزارة الثقافةا دمش ا  جا  
(44)

 49المعارفا مصرا د تا صا غرييها نحو رواية جديدةا ترجمةا مصطفى إبراهي  مصطفىا دار  آال  رود
(45)

 50غرييها نحو رواية جديدةا صا  انلرا آال  رود 
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 (46)فتاًة بكرًاا وامرأتي عذراء ؟!

الشعر شكل مب أشكال اإلبداعا  ل  لععال  جديعد يعدَرك معب  عالل اللغعة       
فعي كليتهعا؛    التي تتشكل كامنات شعرية تحيا حياة منسعجمة فعي تشعاركهاا متسعقة    

واقع مواز ننتقل إليها ال يكتفي باإلشارات فحس:ا وإنما يخل  كامناته بحموالتها 
الرمزية والمعنوية    وهذا هو الذي يحدث في فعب التصعويرا وهعو العذي يفسعره      
فاروق بسيونيا وهو يحلل لوحات بيكاسوا بقولها "ومعنى هذا أ  التعبير الفني 

موق  أو انفعال أو حتى حعادث واقععيا بعل هعو     في أشكال ليس مجرد استجابة ل
بالضععرورة لغععة رمزيععة تمتععد بمعرفتنععا إلععى مععا وراء الخبععرة الواقعيععة أو دامععرة      
التجربة الحالية المعيشةا لغة رمزية مركبةا متعددة الخيوط محكمة في نسيجهاا 
 47يتشابك في تركيبها االنفعال والتصور واإلدراك وبراعة التنفيذ التقني في آ  "

 العناصر األولية لبناء القصيدة

الَلل ماء   -6الَصم ت   -5الَحَجر   -4المو ت   -3الَصدأ   -2الجوع   -1
التهععاد العي نععي ب    -10الحععدام  الُسععف ل،َية    -9الصععدر المحتععرق    -8الُرع عع:   -7

 األم البكرا والمرأة العذراء  -11

تتفاعععل معععا دا ععل الكععو   وهععي تمثععل الكامنععات الشعععرية الرميسععة التععي   
الشعريا وتتشابك لتكعويب الوحعدة الشععريةا فعي تناسعقها وتكاملهعا  وكلهعا )ععدا         
األ يرة( يدور في فضاء داللي مسكو  بعروح القهعر والعذل واأللع ؛ لعو  أسعاس       
مهيمبا تتخلله تلعك الكامنعات الخشعنة حاملعة لتفاوعيل الكعو  الشععري ومالمحعه         

لفقر الرهي:؛ ومب ث  تن ذ في التشكل دا ل كونها الحادةا يطل مب  لفها شبح ا
لتمنحععه مذاقععه الخععاصا وشععكله الفععرديا وجمالععه البنيععوي المتمثععل فععي التصععمي    

 والفكرة واألسلود 

والشاعر يحاول جاهدا أ  يحقع  التعواز  بعيب تلعك الكامنعات فعي حياتهعا        
هعا الكلعيا   الكونية الخاوةا التي تتجلى في تفاعلها مع بعضها البعضا ومع كون

وفععي تنقالتهععا التععي تن ععذ أشععكاال مختلفععةا مععب تععواتر واسععتباق واسععترجاعا ومععب  
 إيقاع زمني حذفا وإجماال وحوارا وووفا   

وكل هذا يدور في إطار شامل مب االنسجام الذي يجعل الكعو  الشععري   
منطقيععا وجمععيال ومكععتمال يععدل  إليععه المتلقععي فععي انسععياد وتلقاميععةا كننمععا يععد ل   

                                                           
(46)

ما ومالمح مب الوجه األمبيذوقليسيا 1972محمد عفيفي مطرا رسوم على قشرة الليلا دار آتو ا القاهرةا  
 93 -92( صا 2رسوم على قشرة الليلا أغنيات متجول )

(47)
 11فاروق بسيونيا الساب ا صا   
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المعتععادا ثعع  تكععو  الدهشععة حععيب تفجععنه بكععارة العععال  الشعععري المععوازيا      عالمععه
 وغرابة كامناته وتحول و امفها وجدة عالقاتهاا

شر،ب تل الَصدَأ الَسامَل مب  م،سمار،  -2أمي ولدتني فو َق سرير، الجوع    -1
ا  َتَرقعت    -5أكل تل األرغفعَة الحجرَيعة      -4رقص تل على إيقاع، المو ت    -3العال    

أ ععذت ني فععو َق م،َحَفت،هععا مر كبععةل القمععر،    -6وععدري الحربععةل فععي أع ععراس، الَصععم ت     
ورجع ععتل إلععي كل  ذاَت مسععاء   -8فععد ل تل فصععوَل الُرع عع:     -7األعمععى والَلل مععاء ا  

أد لنععي عععرسل األرب،ا  -9محتعرَق الصععدر،ا فقععد  زّوجنععي الععاَل ل طفلَتععهل الج،ِنَيععة     
ارتعَدت  ألِمعي    -11وأَتي تل إلي ك  مللَته،َ: العي ني ب ا أسنللك   كيَ   -10هل الُسف ل،َية   حدامَق

 تحَت كروم، الجوع، فتاًة بكرًاا وامرأتي عذراء ؟

 تفصيل القراءة: 

ند ل الجحي  الشعريا كونا يشكله عفيفعي مطعرا فعي عنع  ووعراحةا      
وحعة قاتمعة تمتعزذ قتامتهعا     تجري  طوطه قاسيةا  ربات لفرشعاة  شعنة فعوق ل   

في وحشية مع كل عناوعرها الموزععة بعيب المعيالد والمعوت؛ ومعع العوالدة تبعدأ         
رحلة العذادا ويبدأ الموت في ممارسة طقوسه؛ فكل شيء يحمل الموت في كل 

ليس جوععا   -تفصيل مب تفصيالتها فالجوع أول مستراحه سرير والدة الراوي
مل مععب مسععمار العععال ؛ فععي إوععرار     فحسعع: بععل ثعع  عطععش يرويععه الصععدأ السععا     

مدفوعا إلى الموت مب كعل   -)عالمي( على إذالله حتى الحد األقصى دو  رحمة
سبيلا ويشتد األلع  فعي سعخرية العرقص علعى إيقعاع المعوتا العذي ال يمنععه منعه           
طعامه المتاح مب األرغفة الحجرية التي يلقمهاا فال تزيده إال مضاعفة في األل ا 

اءا ود ععوال أكثععر فععي المععوت؛ والععرقص علععى إيقععاع المععوت وإياسععا مععب كععل رجعع
يستدعي أعراسا قد يكو  فيها المالذ والنجاةا إال أنها أعراس للصمتا فليس لعه  
ح  في الصرا  أو االعتراب أو حتى فعي المعوت  واألمعل العذي يعنهض قاممعا       

معب  عالص    -ومعا يكعو  فيعه معب طععام وشعراد وهعدايا        -بما ينعقد على الععرس 
ميتا في وهاد الينس؛ فهديته في أعراس الصمت حربة في ودرها ليس له يسقط 

 أ  يصر  منهاا فقط يتنل  في ومت 

ونغوص أكثر في هذا الكعو  الكابوسعي؛ يرحعل فعي العمعاء معن وذا إلعى        
ععال  المعوت     -أعماق الللمة الرهيبعة والرعع: القاتعل فعي حعدام  الععال  السعفلية       

وحقععدا وكراهيععة   وهععو يزوجععه طفلتععه الجنيععةا  والعععال ا كععل العععال ا  ععده تععآمرا
لتن ععذه تحععت األرب إلععى العععوال  السععفلية المهولععة المرعبععة  ويعععود إلينععا ذات       
مساءا محترق الصدرا ملته: العينيب ألمعا وسعهدا وجنونعا    يلقعي إلينعا السعؤال       

فتعاة بكعراا وامرأتعي عععذراء؟!     -العجيع:ا كيع  ارتعدت أمعي تحعت كعروم الجعوع       
ؤال ينتي  تاما طبيعيا لكل ما مر مب قهعر وذل وألع ؛ معا بعيب أمنيعة أ       وهذا الس
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يكو  حدث الوالدة عدما و رافة؛ وأ  األم ما تزال بكعراا ولعب تكعو  إال إذا لع      
تكب والدةا وامرأته عذراء؛ فهو ل  يكبا يا ليتعها وتبقعى زوجعه لعذلك ععذراء         

هعول يتمنعى المعوتا ولشعدة     مب تخاليط األل ؛ وبعيب أ  يكعو  لكعل معا رأينعا معب       
تمنيه له يصعبح كننعه الواقعع؛ فعن  تععود األم فتعاة بكعرا والمعرأة ععذراءا فعذلك ال           
يكععو  إال بعععد نهايععة الحيععاة وبعععد نهايععة المععوت كععذلك؛ فهععو مععب  صععامص أهععل   
الجنةا حي  الععوب ععب كعل معا مضعى معب ععذادا لكعب  عخامة األلع  وهعول            

تعدادا لمعا كعا ا فمعا تعزال القتامعة مسعيطرة        العذاد يتراءى له في كروم الجوع ام
علععى روح الكععو  الشعععريا فننتهععي مععع ذلععك السععؤال الععذاهل ألمععا ود ععوال فععي     

 الموت 

قراءة مب قراءات كثيعرة محتملعةا لعب تصعادر إحعداها األ عرى؛ واألمعر        
كما يقول أستاذنا الدكتور عبد المطل:ا بح ا " إ  قراءة مدونة عفيفي الشععرية  

بععه ينفععر مععب الو ععوحا ويععادي اإل ععاءةا مععؤثرًا العتمععة المشععرقة  تؤكعد أ   طا 
بنورهععاا ومععؤثرًا تنجيععل المعنععي    فكلمععا أمسععك المتلقععي بركيععزة دالليععةا سعععت    

 (48)".الشعرية إلي أ  يغادرها إلي سواها ليلل في حاجة داممة إلي االرتواء

 نرى مب  الل هذا النموذذ كي  استطاع عفيفعي مطعرا بعذكاء ووععيا    
على مدى سنوات التجري: الشععري المسعتمر دو  انقطعاعا أ  يكعو  لنفسعه معا       
يسععمى بععالموجز الشعععريا أي تلخععيص الخبععرات الحياتيععة فععي رمععوز تجريديععة      
مقتصدةا يسهل إععادة اسعتخدامهاا ووعياغتها دا عل بنعاءات متجعددة باسعتمرارا        

؛ وذلععك محققعا بعذلك نسعقا شععريا  اوعاا هععو أسعلود الشعاعرا وروحعها وتفعرده         
الموجز الشعريا أو النس  إنما ينتج عب ذلك التجريعد الحعاد لمخزونعات الرؤيعة     
والمشععاهدةا والوجععد والمكابععدةا بحيعع  يبععدو الشععكل لديععه وكننمععا فقععد كععل وععلته    
باألولا وتوالدت منه أشكال جديدة دا عل ععوال  جديعدةا هعي محصعلة  براتعها       

مرتبطة بمالمحها كما هعي فعي   ولغته الخاوة المتفردةا حتى وإ   لت وسامطه 
الطبيعةا أو تحورت إلى هيئات مختلفة تماما عب أوولها الطبيعية؛ أل  التجريد 
هنا يعنى التجريد مب المباشرةا واالرتفاع فوقها نحو األعلى واألكثر بالغعة فعي   

 (49)التعبير واالتساق معا 

                                                           
(48)

 م2010يوليو  3المطل:ا أ بار األددا عدد محمد عبد  
(49)

أول الكالم عند فاروق بسيوني كا  يدور حول بيكاسوا وإنما استعرناه ههنا للشبه الشديد بينه وبيب  
 39شاعرنا كما أشرنا إلى ذلك مب قبل؛ انلرا فاروق بسيونيا صا 
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  ولعل هذا يتضح أكثر في النمعوذذ التعالي )معوت معا   لوقعت معا(  حيع       
العذي يخعرذ معب دامعرة      (50)يكثر التكرار الذي يتجلى فيه هعذا المعوجز الشععريا   

 القولبة الثابتةا مع تعدد معانيه بتعدد مواقعه التي يحتلها مب البنية الشعرية 

 2نموذج 

 موت ما.. لوقت ما 

 م(1980)المكا  منفى ا تياري في العراق  الزما  يونيو 

 أعلنت ميثاق اإلقامة بالرحيل

 وقع  طاي في سر الشجر وتركت

 واساقطت ما بيب عيني والبالد   

 زمردات مب حجر

 فعرفت طع  الخبز مرتجًفاا

 وقلتلا وقال لي الموتىا أطلتلا استنلفوني 

 بالتذكرا وارتمي عني الرداءا

 األرب روتنيا وبللت الرمال السافيات بري  عينّي 

 المحدقتيب في َحَجر اللالم

 ح الينبوعا ك  ترا تا واألوابع تفت

 تنبجس السحالي والثعابيبا

 الضباد تجيش مب حولي أمانا ناعما  

 ل  يب  لي غير الكالم 

 معها وجذر، النخل والطلع المكت  في

 مساربه العميقةا

                                                           
ما بيب عيني والبالد زمردات مب حجر/ أم وجه البالد  يالحظ مثاال على هذا قوله في القصيدةا )واساقطت (50)

األرب روتنيا وبللت الرمال السافيات بري  عينّي المحدقتيب في َحَجر اللالم/ والريح  -زمردات مب حجر
ليس لي إال سويعات مب النوم السخي/ هذي سويعات مب النوم  -تعلو في قباد الدهر واألعماق سافية فسافية

قال لي الموتى/ أقوم أكل  الموتى/ أكل  الموتىا وأسمع ما تزمزمه العلام/ أسمع الموتىا وقلتلا و -السخي
أكلمه / أمشي في عروق األرب أشهد ساحة البدء المجلجل والختام   ( ولعل هذا المو وع يحتاذ إلى دراسة 

 مستقلة وموسعة؛ إذ هي سمة مميزة لشعر عفيفي مطر 
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 ليس لي إال سويعات مب النوم السخي

 أمر فيه علي البالدا وأستعيد الشمس

 والرعي الطلي  

 أكل  الموتىا وأسمع ما تزمزمه العلام 

 وأشد فيه  ما عقدت مب العرى

 هذي سويعات مب النوم السخيا

 أذي: أعضامي بصمت جاللها المكتودا

 أقرأ ما تجلى مب دمي في سرها الرواغ بيب

 علوه في المد أنسابا وفيضا مب سالالت أنا

 بدء البداية في أبوتهاا

 ما في األرب وبيب الوعد بالميقات في أمشاذ 

 هذٌي مب نواشي  لمة الدهر  

 الكالم

 قول ثقيل الوطءا ساعات مب النوم البطيء

 يمر بالقيلولة السوداء  

 أسكنه وأنلرا بيب عيني السماوات العلى مسكوبةا

 ما بيب كفي اللالم حجارة تتقادح األوقات فيهاا

 األرب روتني وبللت الرمال السافيات بري  

 شمس التذكرا عيني المحدقتيب في

 أسمع الموتىا أكلمه ا

 وأ رذ في سهود النوما

 عرشي قام  األوتاد في ومت البوادي والخليقة  

 شمس التذكر في سهود النوم دامية النزي 

 والريح تعلو في قباد الدهر واألعماق



 حممد مشرف يوسف خضرد/                                                                           2018 يونية –والثالثون  الثالثالعدد  – بكلية اآلداب اجمللة العلمية

  

 سافية فسافية

 وغي  ينطوي مب بعد غي ا

 يمرق البرق األلي 

 بهال شيء إال  بط أكفاني فنسلكه 

 (51)ليطير في الريح الطليقة  

الكو  الشعري الذي ينشئه عفيفي مطر ليس فقط مجموع الكامنات التعي  
يضععمهاا ولععيس مجععرد قيمععة مجموعهععاا وإنمععا هععو تجسععيد لعععال  مععواز للعععال           
العععواقعيا تشعععكله األفكعععار والعععرؤى والتصعععورات ووجهعععة النلعععر التعععي يتبناهعععا   

تها وتذوقهاا ومب  عالل نشعاطه العذهني    الشاعرا مب  الل مكابدة الحياة ومالحا
وتصععوراته وأحالمععه الباطنععة مععب ناحيععة أ ععرىا وذلععك الكععو  يمكععب أ  "ين ععذ     
أشكاال ووورا متعددةا تتحدد مالمحها وف  ما استطاع الفنا  تحقيقه مب توافع   
دقي  متس  بيب األداء التقنعي المكتسع:ا ونشعاطه العذهني الخعالق بحيع  يصعبح        

واا تخضع له العناور المادية المكونة لها مكونة بذلك )مدركا النتاذ تنليما  ا
بصريا( قوامه التناسع: والتوافع  واإليقعاع واللعو  والملمعس وإيحعاءات الحركعة        
والسكو ا وما يحملعه كعل ذلعك معب شعحنات تعبيريعةا تعرتبط بذاتيعة الفنعا ا تلعك           

و عوعا  الذاتية التعي تجععل معب العمعل الفنعي لعيس مجعرد شعكل  عالصا وإنمعا م          
تعبيريععا يتشععكل فععي هيئععة بناميععة بحيعع  يصععبح )التعبيععر والبنععاء( كععال متكععامال ال  
انفصال بينهماا وبالتالي في  قراءة الشكل في العمل الفنيا ال تحتعاذ لتصعورات   
آتية مب العال  الخارجي المرمي كما ال ينبغي أ  نستحضر أحعداثا ومو عوعات   

بالعمععلا والحععوار معععه ينبغععي أ  يكععو   عنععد قععراءة العمععل الفنععيا أل  االنفعععال  
انفعاال نقياا آتيا مب التالقي المباشر مع الشعكل أوالا ثع  معا يسعتطيع ذلعك الشعكل       
أ  يحمله ويوحي به معب انفععاالت جماليعة متسعقة  أل  عالقعات الشعكل الجماليعة        
تحمععل القععدرة فععي حععد ذاتهععا علععى إثععارة االنفعععال الجمععالي بهععاا حتععى لععو تغيععرت  

 (52)ت األولى بعد ذلك وبمرور العصور واألحوال الخارجية "المثيرا

  

                                                           
(51)

صا   1998ا 1ا  مب احتفاالت المومياء المتوحشةا دار الشروقا طأنت واحدها وهي أعضاؤك انتثرت 
237- 243 

(52)
 12فاروق بسيونيا الساب ا صا  
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 الدخول إلى الكون الشعري، قراءة في التكوين

 )أعلنت ميثاق اإلقامة بالرحيل(

يمثل الرحيل ملهرا إلععال  ميثعاق اإلقامعة لعدى الشعاعر؛ اإلقامعة فعي بلعد ال         
وأمانه  إقامٌة ألمنيٌة ال يستطيع إعال  تمسكه به حتى النهايةا وال يستطيع أ  يمنحه أمنه 

تكو ؛ ترغ: فيها النفس لكنها ال تتحق  فكل شيء يجعل حصولها مستحيال؛ لذلك ينتي 
الرحيل )انتقاالا أو موتا   ( شاهدا على قبر تلك اإلقامة المستحيلةا ودليال على أ  شيئا 

فيعه؛   مب ذلك قد كا  في يوم مب األيام؛ فن  ترحل عب مكا  يعني أنك كنعت قعد أقمعت   
إعال  انسحاد واستسالما بالرغ  مما يحمله القول مب روح مفعمة بالغض: والحز  

 والرفض والمقاومة )السلبية( 

 )وتركت وقع  طاي في سر الشجر(

يرحععلا ال كلععها بععل تبقععى منععه أشععياء ال يسععتطيع انتزاعهععا لترحععل معععها  
  ألحععد ولععيس ألحععد مقععدرة علععى ذلععك مهمععا كانععت سععلطته؛ فهععي أشععياء ال سععلطا 

عليها؛ تتركه هي بانفصعالها عنعه مقيمعة فعي محا عب البعراءة؛ فعي سعر الشعجرا          
بكل ما يدور في فضاء السر مب  فاء وكتما  ووحدة وا تالء وامتما  وطمننينة 
وراحة    وما يدور حول الشجر مب  الل وحماية واحتضعا  ووعحبة وإينعاس    

 وروعة آسرة وجمال ساحر   

 البالد   )واساقطت ما بيب عيني و

 زمردات مب حجر(

وفي المسافة ما بعيب المنفعى والعوطب تسعاقط الزمعرد األ ضعر الشعفافا        
حجر الواليةا وبرها  الشعرفا وشعاهد الكرامعة    تسعاقط حجعرا ال كريمعاا بعل        
قاسيا قساوة كسارة الصخور؛ ينهال مب عينه ممتدا غير منقطعا في عال  جاحدا 

 منه سوى الشر يريد له الخير كل الخير وال يجد 

 )فعرفت طع  الخبز مرتجًفاا(

مضطرباا ومرتعشاا ومرتعدا  وفعا فعي مكعا ا ال وطعبا حيع  ال أمعب       
وال َأمعععا ا وال اط م،ئنعععا ا وال َتَصعععاللحا وال َدَععععةا وال َسعععك،يَنةا وال َسعععالما وال     
ا َسعععالَمةا وال سلعععكلو ا وال س،عععل  ا وال طلَمن نينعععةا وال هلعععدلوء    بعععل معانعععاةا وألععع   

 ومشقةا وجهدا وشدةا وكدا ومكابدةا ونَص: مب أجل لقمة  بز 

 )وقلتلا وقال لي الموتى؛ أطلتلا استنلفوني 

 بالتذكرا وارتمي عني الرداءا(
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طفرة مب الغربة في عال  األحياء إلى االنتقال األثير نحو ععال  المعوتىا   
  عرفععوه وحععوار طويععل بينععه وبيععنه ا ربمععا عععب عععال  األحيععاء األمععواتا وكععننه   

فزالت الوحشة بينه وبينه ا ويمعب في الد ول إلى كونعها فيرتمعي عنعه العرداءا     
فععي لحلععة انكشععاف عبقريععة تجمعععه بهعع ا سععلفا كريمععا تععذه: وععحبته  وحشععتها   
 وتؤنس وحدتها وفي األعماق تبدو كوامب الرغبة في الرحيل الجميل والمخلص 

  )األرب روتنيا وبللت الرمال السافيات بري  عينّي

 المحدقتيب في َحَجر اللالم(

ويمعب أكثر في الد ول إلى عال  الموتا ال الحل ا ال يلتفت لحلعة ععب   
تذكر السل  الغابريبا نكووا إلى عالمه  الطي: المجيدا أو هروبعا إلعى المعوت    
المريح مب كبعد الحيعاة؛ األرب تحملعه فعي رحمهعا وترويعه بمامهعاا ذاهبعا بريع           

 اللالم  عينيه المحدقتيب في حجر

 )ك  ترا تا واألوابع تفتح الينبوعا 

 تنبجس السحالي والثعابيبا

 الضباد تجيش مب حولي أمانا ناعما  (

واالستسالم يبلب منتهاه؛ فل  يعد يملك مب أمر نفسه شعيئاا ترا عت كفعها    
وكننما في  ي  القبر يستجيش الذكريات القديمات التعي كعا  الخيعال يصعورهاا     

لثعععابيب والضععباد    وكلهععا ممععا يثيععر الفععزع ويجلعع: الهعع     فتنععبجس السععحالي وا
والحز  والضي     لكنه اآل  محض أما  ناع  ال رع: فيعه وال هع  وال حعز     

 وال  ي     وكننما وجد الراحة كل الراحة 

 )ل  يب  لي غير الكالم

 معها وجذر النخل والطلع المكت  في

 مساربه العميقةا(

أحشاء األربا في عال  السعكينة والسعالم   وهنالك في الرح  الحاني في 
واألمععا ا يكععاد يتحععدث إلععى كامنععات األربا وتسععمعه وتععرد عليععه فععي حععوار         
كالمععيا هنالععك فععي األعمععاق حيعع  يلتقععي جععذور النخيععل الشععامخاتا والطلععع          

 المطمور في الباطب البعيد 

 )ليس لي إال سويعات مب النوم السخي

 أمر فيه علي البالدا وأستعيد الشمس
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 والرعي الطلي  

 أكل  الموتىا وأسمع ما تزمزمه العلام 

 وأشد فيه  ما عقدت مب العرى(

ثعع  عععودة مععب المععوت للحلعع ا الععذي أوغععل فععي المععوت قععبالا الحلعع  الععذي    
يصير هو الوسيلة التي تمكنه مب الععودة لكعل معا كعا  فيعه معب وطعبا وهعذا معب          

 -تعريح العنفس؛ يععود للعوطب    سمات سخاوة النوم المليء بالعطاءات العديدة التعي  
ويعود يستمتع بشمسها وانطالقاته في الحقعول  يسعتعيد حياتعه الرامععة      -في الحل 

بكل جمالها وبهامها الذي كا ا حيب كعا  ابنعا لعألربا لعه منهعا معا لعيس لغيعرها         
تكش  له أسرارهاا وتضمه إلى مهجتها؛ تسمعه الموتىا ويكلمه  ويسعكب إلعيه    

 ه: معه  ويحب إليه عودة إلى ماب جميل ذ

 )هذي سويعات مب النوم السخيا

 أذي: أعضامي بصمت جاللها المكتودا

 أقرأ ما تجلى مب دمي في سرها الرواغ بيب

 علوه في المد أنسابا وفيضا مب سالالت أنا

 بدء البداية في أبوتهاا

 وبيب الوعد بالميقات في أمشاذ ما في األرب (

ويعات مععب النععوم السععخي الكععري  يقععول شععاكر عبععد الحميععدا "هععذه هععي سعع
البععاذ  بععاألحالما فععي مقابععل سععاعات النهععار الصععهرية المجدبععة الفارغععة؛ هععذه        
سععاعات تععذود فيهععا األعضععاء وتتفكععك وتنحععل لتتحععرك حععرة فععي عععوال  النععوم      
واألحععالما فععي مقابععل سععاعات نهاريععة تتععوتر فيهععا األعضععاء وتتععنزم وتنعصعع:      

لنعوم الجليعل يقعرأ سعيرته األولعى؛ سعيرته       وتنشد  هنا يكو  الشاعر فعي حضعرة ا  
العامة؛ سيرة آبامعه وأجعداده وسعاللتها وسعيرة أنبيامعها فعي حعاالت المجعد والعلعو          
وامتطاء الصهواتا واالندفاع والجموح واالقتحعاما وفعيض السعالالت وتحركهعا     
وانتشععارهاا ثعع  سععكونها ووععمتها الععذي كععا  يحمععل فععي باطنععه عالمععات تنهبهععا     

واوععلة حركتهععا وتقععدمهاا وعععدا بمععيالد يتخلعع  أمشععاجا فععي بععاطب  واسععتعدادها لم
 (53)األربا وهو الذي أوبح بعد ذلك وورة مناقضة معاكسة لما كا  "

  

                                                           
(53)

شاكر عبد الحميدا الحل  والكيمياء والكتابةا قراءة في ديوا  أنت واحدها وهي أعضاؤك انتثرت للشاعر  
 162ما صا 1987( مارس 2 -1محمد عفيفي مطرا مجلة فصولا العدد )
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 )هذٌي مب نواشي  لمة الدهر 

 الكالم

 قول ثقيل الوطءا ساعات مب النوم البطيء

 يمر بالقيلولة السوداء  

 أسكنه وأنلرا بيب عيني السماوات العلى مسكوبةا

 ا بيب كفي اللالم حجارة تتقادح األوقات فيهاام

 األرب روتني وبللت الرمال السافيات بري   

 عيني المحدقتيب في شمس التذكرا

 أسمع الموتىا أكلمه ا

 وأ رذ في سهود النوما

 عرشي قام  األوتاد في ومت البوادي والخليقة 

 شمس التذكر في سهود النوم دامية النزي 

 قباد الدهر واألعماقوالريح تعلو في 

 سافية فسافية

 وغي  ينطوي مب بعد غي ا

 يمرق البرق األلي 

 ال شيء إال  بط أكفاني فنسلكه به

 ليطير في الريح الطليقة  (
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 وصف اللوحة: 

السماوات العلى في براحها المطل  تسيل مسكوبة بيب عينيها وحًيا كننه 
واللعالم حجعارة بعيب كفيععه     -طعها وكعن  النعور النععازل عليعه محعو لللعالم المخععي       

ترويه  -تتقادح األوقات فيها برقا كاشفا سرعا  ما يمحوه اللالم الجاث  في عناد
األرب طينا طالعا منها وعامدا إليهاا وعيناه تجمدا  مب تحدي  ملعي  فعي إطعار    
مععاب حمععي ا ومجيععدا يتععراءى فيععه الما ععو  مععب األجععداد األول؛ حععوار دامعع ا     

األمب والمجد والرفعةا ومراك: الحل  هعي الطريع  إلعى     ووراع ال ينقطعا وث 
الععريح فععي سععلطانها عرشععه القععام  فععي بععواديه ا والععذكرى محععض ألعع  ونزيعع   و 

وجبروتها يعلو عصفها في قبعاد العدهر واألعمعاق فعي تغيعر مفعاجم وشعر غيعر         
مرتحل فتنعة وبعالءا وال سعليما  ليحتويهعا؛ والرمعال تتعابع دقيقعة سعافية فسعافيةا          

بة هما ونصبا وحزنا كثيراا وقيعدا يعقعل الحركعة ويفعرب الحصعار    وغعي        جال
ينطوي مب بعد غي ا فرجا يلوح في األف  و الوا ععاجال معب غع  ثقيعلا وهعل      
في الغيمة غير المطر النازل بالرحمة والخير والبركعة    ومعب ثع  يمعرق البعرق      

والخعالصا وبشعير   األلي ا دو  أ  يصحبه الرعدا حامال البشارة وفنل التحول 
يسععمع المععوتىا يكلمهعع    تنكيععدا لفكععرة الخععالصا وقععرد   -الفععرذ مععب بعععد الشععدة

والععرش عرشعه    -يخرذ مب أعماق تالفيع  النعوم   -مصالحة القوم مب بعد شقاق
ال شعيء إال  عبط أكفعاني     -قام  األوتاد فعي وعمت البعوادي والخليقعة تلتقعي عنعده      

 نعتاقا مب كل القيود  ؛ افنسلكه بها ليطير في الريح الطليقة

وتتفاعل الكامنات الشعرية في كونهاا تبعع  فعي اللوحعة روحهعا الخالعدا      
حركةا وتماسكاا وانسجاماا واستبصارا    وث  تكوينات تشكيلية كثيرةا جميعهعا  
مقبععول   لكنهععا اآل  أوععبحت تععدور فععي فلععك العععودة إلععى الما ععي المجيععد ربمععا    

قى األلوا  واللالل في حيويتهعاا والكامنعات    الوا مب أل  الحا ر البئيس؛ وتب
الشعععرية تتحععرك فععي كونهععا السععحريا ال نسععتطيع المسععاس بهععاا فالمسععاس بهععا     
تشويه لهاا وانتهاك لقدسها؛ فتبقىا )بيب عينيعه السعماوات العلعى مسعكوبة  وبعيب      
كفيعععه اللعععالم حجعععارة تتقعععادح األوقعععات فيهعععا  واألرب ترويعععها وتبلعععل الرمعععال   

يعع  عينيععه المحععدقتيب فععي شععمس التععذكر  يسععمع المععوتى  يكلمهعع          السععافيات بر
ويخرذ في سهود النوما حي  عرشه قام  األوتاد في ومت البعوادي والخليقعة    
وشععمس التععذكر فععي سععهود النععوم داميععة النزيعع   والععريح تعلععو فععي قبععاد الععدهر  
 واألعماق  سافية فسافيةا وغعي  ينطعوي معب بععد غعي ا يمعرق البعرق األليع ؛ ال        

 شيء إال  بط أكفاني فنسلكه به؛ ليطير في الريح الطليقة  (

تشكيل شعري مكتمعلا يخعص الشعاعر وحعدها ومرهعو  بدرجعة وعيعها        
وحساسيته الجماليةا ومهارته األداميةا ويقلته لكل ننمعة تمعر بعه؛ و ًطعا فخًطعاا      
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بعداع  ذهنعه قبعل عمليعة اإل    فعي  ولوًنا فلوًنا    تكتمل القصيدة؛ " فالشاعر ال يحمعل 
في حالة  عملية اإلبداع لقصيدتها إنما يلل  الل مخططا مرسوما أو شكال معينا

ترق: لما ا تفى في عم  ذاكرته مب وور وتجارد كي تلهر إلى السطح معب  
تكشع  لعه    أو الشاعر يكتشع  قصعيدته   جديد بفعل عملية التداعيا ولهذا يقال إ 

عها كعععي تجسعععد كينونتهعععا  ععععب ذاتهعععا أثنعععاء إبداععععه لهعععاا فهعععي تقعععتح  ذات مبعععد   
دو  ساب  موعد ودو  إذ  منها وبالنهاية تشكل للفنا  اكتشافا فريدا  ذاته  ارذ

لذاتها وتحقيقا لهعذه العذاتا ال معب  عالل ووعفه لمشعاعره فقعطا إنمعا معب  عالل           
أيضععاا وهععذا االكتشععاف يجعععل العععال  فععي نلععر الفنععا  أكثععر واقعيععةا  لهععا تجسعيده 

لمسكونة بالقل ا المتعطشة للغوص علعى حقعام  األشعياء    ويمكنه مب إشباع ذاته ا
ومعب كعل أولئعك     (54)مب حوله واستكناه جوهرهاا والولوذ في عالمهعا الخعاص "  

 تتشكل رؤية الشاعر وموقفه 

 كون بكر، وكائنات طليقة

يدهشععنا عمعع  الفكععرة فععي شعععر مطععرا ويععذهلنا ذلععك التحععول السععحري       
للمضمو  في لوحة الشكل المميز الذي يبنيها مازجا بيب التصوف والفلسعفة فعي   
شكل مختل  ا تالف طبيعة الشاعر الذي وكننه ال يكاد يغادر عال  الشعر؛ يحيا 

يه بشيء مب أرق فيها ويحيا به؛ وحيب يريده ينتيه )سهوا رهوا( ال نكاد نشعر ف
الطلع: وال كعد المالحقععةا بعل نععرى تععان  الشععري والسععردي فعي أروع وععورة       
وأرق مععععرب؛ ليعععنتي ععععال  شععععره آسعععراا متلبسعععا بحبكعععة السعععردا بعععدراماها        
وحواراتها وتوتره؛ وما بيب روعة الشعر وجالله وفخامتعها وبعيب سالسعة النثعر     

ي مطر؛ ويقول أبو حيعا ا إ   وسهولته وطواعيته وليونتها يقع إبداع محمد عفيف
"أحسب الكالم ما رق لفلها ولطع  معنعاها وتعألأل رونقعها وقامعت وعورته بعيب        

 (55)نلٍ  كننه نثرا ونثٍر كننه نل  "

ولعل تجربة مطعر الشععريةا و صووعيتها الشعديدةا التعي حولعت حياتعه إلعى         
العذي يصعير   قصيدة مستمرةا أنشنت لديه وعيا جديدا بالقصعيدةا وبنامهعا الفنعي المحكع      

فيعه الشععكل مضععموناا والمضععمو  شععكالا فتصعير قصععيدته هععي القصععيدة الكونيععة التععي   
تحمععل روح الشعععر وتاريخععها فععي بسععاطة عبقريععة لععيس مععب اليسععير الووععول إلععى          
مركباتها األولية وتحليلها تحليال نقديا معتادا؛ وإنما هو يحتعاذ إلعى د عول مختلع  إلعى      

 وحدا حي  عاش للشعرا وعاش به عالمه الشعريا الذي هو عالمه األ

                                                           
(54)

هاد شاهر المجاليا دراسات في اإلبداع الفني في الشعرا رؤى النقاد العرد في  وء عل  النفس األدبي ج 
 84ما صا 2008ا 1والنقد الحدي ا األرد ا ط

(55)
أبو حيا  علي بب محمد ابب العباس التوحيديا اإلمتاع والمؤانسةا تحقي  ا محمد حسب محمد حسب  

 309ا صا 1ما ط2003-ه1424 إسماعيلا دار الكت: العلميةا بيروتا
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يقول محمد عبد المطل:ا "إ  شعرية عفيفي مطر هي شعرية التراك  ال 
القطيعةا وكن  قصامده عمرها أل  عام مع أنها بنت لحلتهاا وهذا البعد الزمني 
المتععوه  جععاء أل  اإلنسععانية كلهععا حا ععرة فععي هععذه الشعععريةا حا ععرة بعقامععدها   

سععفاتها وأحالمهععا وتاريخهععا    إ  عفيفععي رامععد لععزمب  وأسععاطيرها و رافاتهععا وفل
شعريا ال لجيل مب الشعراءا هو زمب البكارة والجدةا وزمب النضج واالكتمال 
الععذي ال نسععنل فيععها مععاذا قععال هععذا الشععاعر؟ وإنمععا سععؤالنا األولا كيعع  قععال مععا      

 (56)قال؟ "

عاش لقد استطاع مطرا ابب النسور القديمةا وابب معلقة الشعراءا الذي 
أ  يحق  أسلوبه  -مع األجداد أكثر عمره يحاوره  ويتلقى تراثه  بوعي معاور

الخععاص والمتفععردا لععيس دا ععل نطععاق الشعععر الحععدي  فقععطا وإنمععا دا ععل تععاري     
الشعر العربعي كلعها ممتلكعا ناوعية األداء األرقعىا وواعيعا بييقعاع الحيعاة األدقا         

تيجعععة تجعععارد كثيعععرةا تتميعععر  ومتعععذوقا رحيقهعععا األروع والمتجعععدد دومعععا    والن 
بو وح الرؤية وتنبني على درجعة عاليعة معب الصعدق معع العنفسا والحريعة فعي         
التعبير جعلت نتاجه يحمل قدرا عاليا مب الحس اإلنسانيا برغ  اإلغراق الشديد 
في كونعه الشععريا بجعوار معا يتسع  بعه معب تنعوع هامعل    "إنعه لع  يتوقع  إزاء             

ا وإنما بدا األمر لديه كسلسلة متتالية مب المغعامرات  منط  تنليفي أو أدامي بعينه
االستكشافيةا متسلحا بامتالك األدوات والوعي بلغة الشعكل الشععريا ممعا أسعفر     

  (57)دامما لديه عب إنتاذ ثري وجديد ومؤثر ومتفرد "

وهذا الكالم كما يصدق على بيكاسو فهو ينطب  على عفيفي مطعرا وقعد   
تجاوزه األشكال التقليديةا وتخطيه  اهريعة الواقعع    كا ا شديد الشبه ببيكاسو في

ليكش  عب أعماقه؛ تاركا كامناته تمرح حرة في كونهعا الخعاص تمعارس حياتهعا     
الخاوة؛ وهكذا تعامل عفيفي مطر مع الشعر وكامناته الرامعة التي حررهعا معب   
أسععر الشععكل الكتععابيا وحععدوده الخطيععةا فاتحععا لهععا آفععاق التشععكيل البصععري فععي      

 ده القصوى حدو

  

                                                           
(56)

 15354ما العدد 2010يوليو  8هـا 1431رج:  26الخميس  جريدة الريابا 
(57)

ا الكالم هنا عب بيكاسوا وقد استعرناه للحدي  عب شاعرنا 40فاروق بسيونيا قراءة لوحات بيكاسوا صا  
 محمد عفيفي مطرا النطباقه عليه تمام االنطباق 
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 خاتمة

كانععت تلععك محاولععةا نعععدها أوليععة ولهععا مععا بعععدها إ  شععاء اهللا لقععراءة        
تشكيلية في نموذجيب مب نماذذ عفيفي مطرا نحاول مب  اللها الولوذ إلى ذلك 
العععال  الشعععري النقععي العجيعع:ا الععذي تتحععرر كامناتععه فععي تلقاميععة مدهشععة؛ لتبنععي   

جيبععة تن ععذنا أمواجهععا إلععى منععاط  عالمهععا الخععاص فععي شعععرية سععحرية مذهلععة ع
العم  التي تحتاذ إلى مهارات كثيرة؛ هنالك حي  تتشعكل االسعتعارات الخاوعة    
موغلععة أكثععر فععي عععال  التصععوير الشعععري التشععكيلي المجسعع  والمتحععرك معععا؛        
وتتحق  نتيجة لهذه القراءة مقولة ياوسا وإ  أطلعت معب ورامهعا روح نرجسعيةا     

كتشع  نصووعا ممتعازة أ عرى  عمب معا تصعوره        إ  "القارئ الك ء هعو معب ي  
 (58)الكات: وهو مب يمنحها دالالت وأوجها أكثر "

إ  عفيفي مطر شاعر ليس كغيره؛ ال يكاد أحد ينافسه فعي شعيءا سعواء    
في حياته وكدحه فيهاا وعشقه لهاا وال في شاعريته وإيغاله في غاباتها الكثيفعةا  

نك انزلقت في مسعاحة شاسععة معب    وريا ها الماتعة؛ معه حيب تبدأ القصيدة وكن
الحل ا ال تستطيع التراجعا إنما تكمل االنزالق السريع ترى كونه وترى كامناتعه  
رؤية  اطفة تتجلى مالمحها بيب دفقة وأ رى وال تستطيع التوق  حتى النهاية؛ 
دهشععة تتعععا   لتصععل إلععى حععدود الصععدمةا أو تعبرهععا حتععى؛ ممععا يفععتح المجععال     

 رئ وتغييرها على نحو ما يرس  له الشاعر  ريطة التحول لخلخلة مسلمات القا

إنه غير كل الشعراء إذ يد ل كونه الشعري د وال عنيفاا ويحيعا هنالعك   
مستميتا في البقاء في ملكوتها متشبثا بعروقه يمتص منها دماء حياته التي يعيش 
عليهععاا ويضععخها فععي كععل كامناتععه؛ فيصععير كونععه  اوععاا وكععل مععا فيععه  ععاص       

 ر قراءته قراءة  اوة وتصي

ويبقى أ  غموب مطرا كو  شعري بكرا وكثافعة فامضعة فعي الرؤيعةا     
وتععدف  عععارم فععي الصععور واإليقععاعا وفلسععفة عميقععة فععي الفكععر والشعععر والحيععاةا 
وحبععل سععري وثيعع  الربععاط باألوععولا العربيععةا والدينيععة الصععوفيةا والريفيععة         

 مزها هرود مب الجالد الفطرية    و صووية في اللغة؛ طبيعة الرجل  ور

  

                                                           
(58)

ا 1التلقيا مب أجل تنويل جديد للنص األدبيا تقدي  وترجمة رشيد بنحدوا طهانز روبرت ياوسا جمالية  
 115ما صا 2003
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 :المراجع

آبركرومبيا السلا قواعد النقعد األدبعيا ترجمعةا محمعد ععوب محمعدا       
 م1936لجنة التنلي  والترجمة والنشرا القاهرةا 

أبو أحمدا حامدا الواقعيعة السعحرية فعي أمريكعا الالتينيعةا مجلعة القصعةا        
 م2001ا يونيو 104العدد 

 م2005ا 6بيروتا طأدونيسا زمب الشعرا دار الساقيا 

إسماعيلا عز الديبا الشعر العربي المعاورا قضعاياه و عواهره الفنيعة    
 م1966ا 3والمعنويةا دار الفكرا بيروتا ط

إمبسععو ا وليععاما سععبعة أنمععاط مععب الغمععوبا ترجمععةا وععبري محمععد       
 م2000ا 1حسبا المجلس األعلى للثقافةا مصرا ط

الحععدي ا دراسععة تطبيقيععة فععي بسععيونيا فععاروقا قععراءة اللوحععة فععي الفععب 
 م1995ا 1أعمال بيكاسوا دار الشروقا ط

التوحيديا أبعو حيعا  علعي بعب محمعد ابعب العبعاسا اإلمتعاع والمؤانسعةا          
ها 1424تحقي ا محمد حسب محمد حسب إسماعيلا دار الكت: العلميةا بيروتا 

 م2003ا 1ط

محمعد   الجاحظا أبو عثما  عمرو بب بحرا الحيوا ا تحقي  عبعد السعالم  
 م1996هارو ا دار الجيلا بيروتا 

الجمحيا محمد ابب سالما طبقات فحول الشعراءا تحقي  محمود محمعد  
 م1980شاكرا المدنيا جدةا 

ديتشا ديفيدا مناهج النقد األدبي بيب النلرية والتطبي ا ترجمعةا محمعد   
 م1967يوس  نج ا دار وادرا بيروتا 

كلمعات اإلسعالمية العربيعةا حسعيب     الرازيا أبو حات ا كتاد الزينة فعي ال 
 م1984ا 1بب فيض اهلل الهمدانيا مركز البحوث والدراسات اليمنيا ط

ابععب رشععي ا أبععو علععى الحسععب القيروانععي األزديا العمععدة فععي محاسععب      
ا 5الشعر وآدابها تحقي ا محمد محيي الديب عبد الحميدا دار الجيلا بيعروتا ط 

 م1981

لحديثعةا ترجمعة وعياح الجهعي ا وزارة     ريكاردوا جا ا قضايا الروايعة ا 
 م1977الثقافةا دمش ا 
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زرفوسا كريستيا ا حدي  مع بيكاسعوا ترجمعة رمسعيس يونعا ا مجلعة      
 م1957ا 11الهيئة العامة للتنلي  والنشرا العدد 

الصوليا أبو بكر محمد بب يحيىا أ بار أبي تماما تحقي   ليل محمود 
 م1980ا 3يروتا طعساكرا وآ رو ا دار اآلفاق الجديدةا ب

 م1993ا 3عباسا إحسا ا فب الشعرا دار الثقافةا بيروتا ط

عبععد الحميععدا شععاكرا الحلعع  والكيميععاء والكتابععةا قععراءة فععي ديععوا  أنععت     
واحدها وهي أعضاؤك انتثرت للشاعر محمد عفيفي مطرا مجلة فصعولا الععدد   

 م1987( مارس 2 -1)

الجاهلي في  وء النقد عبد الرحمبا نصرتا الصورة الفنية في الشعر 
 م2013الحدي ا كنوز المعرفةا عما ا 

 م2010يوليو  3عبد المطل:ا محمدا أ بار األددا عدد 

العسكريا أبو هالل الحسب بب عبد اهلل بب سهل بب سعيد بعب يحيعى بعب    
مهرا ا الفروق اللغويةا تحقي ا محمد إبراهي  سلي ا دار العل  والثقافةا القاهرةا 

 م1998ا 1ط

ييعععها آال  رودا نحعععو روايعععة جديعععدةا ترجمعععةا مصعععطفى إبعععراهي     غر
 م1998ا 1مصطفىا دار المعارفا مصرا ط

فعععرايا نعععورثرودا تشعععريح النقعععدا محعععاوالت أربععععا ترجمعععة محمعععد        
  م1991عصفورا منشورات الجامعة األردنيةا 

 10الكفراويا سعيدا مقاطع مب محمعد عفيفعي مطعرا األهعرام اليعوميا      
 م2014أكتوبرا 

لمجاليا جهاد شاهرا دراسات في اإلبداع الفني في الشعرا رؤى النقاد ا
 م2008ا 1العرد في  وء عل  النفس األدبي والنقد الحدي ا األرد ا ط

مطععرا محمععد عفيفععيا أنععت واحععدها وهععي أعضععاؤك انتثععرتا  ععمب         
 م1998ا 1احتفاالت المومياء المتوحشةا دار الشروقا ط

قشععرة الليععلا دار آتععو ا القعععاهرةا    مطععرا محمععد عفيفععيا رسععوم علععى      
 م1972

منصععورا إبععراهي  محمععدا الشعععر والتصععوف االثععر الصععوفي فععي الشعععر 
 م1996ا 1العربي المعاورا دار األميبا ط
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 م1971ا 2النويهيا محمدا قضية الشعر الجديدا دار الفكرا بيروتا ط

أوسععتبا نلريععة األددا ترجمععةا محيععي الععديب   -ويليععكا رينيععها وواريععب
 م1972حيا المجلس األعلى لرعاية الفنو  واآلداد والعلوم االجتماعيةا وب

يععاوسا هععانز روبععرتا جماليععة التلقععيا مععب أجععل تنويععل جديععد للععنص         
 م2003ا 1األدبيا تقدي  وترجمة رشيد بنحدوا ط


