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ملخص 

  يشّكل االنزياح بؤرةً مركزيةً لشعرية النص األديب؛ إذ حيول االنزياح النصوص 
من مناطق رتيبة ال تصدم املتلقي إىل مناطق مأهولة بالضجيج واالنفعال العاطفي 
الداللة  وجه  هو  الوجوه  هذه  وأهم  متعددة،  وجوه  من  للنص  املتلقي  يشد  الذي 
جسد  يف  نابض  عنرص  فالداللة  سواء،  حد  عىل  واملتلقي  املبدع  عليه  يعّول  الذي 
ا  القصيدة، فهي أول يشء يف ذهن املبدع يريد إيصاله إىل املتلقي الذي حياول جاهدً
استقصاء هذه الداللة حتى لو كانت غر مقصودة، وعىل أي حال فإن جهد القارئ 
يف إنتاج داللة أخر خاصة هو عمل إبداعي ينطوي عىل مهارات متعددة، والداللة 
البنائي،  الرتكيب  أو  اإليقاع  أو  الصوت  مثل  األديب  األثر  عنارص  من  مهم  عنرص 
ومن اجلدير بالذكر أن أي تغير يف بنية النص املألوفة سوف يؤدي إىل تول كبر يف 
املستو الداليل للنص عىل حد تعبر جومسكي رائد املدرسة التحويلية التوليدية 
وقد رصدنا هذا األمر يف شعر ممد املاغوط، إذ يلجأ الشاعر إىل استثار االنزياح 

الداليل عىل مستو كبر بالتالعب باألشكال والصيغ التعبرية اللسانية.
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Abstract
 The shift is a central focus of the poetry of the literary text. If            
 the texts are transformed by shifting from monotonous areas، the
 receiver will not reach populated areas with the noise and emotional
 response that guides the interlocutors to the text in many ways. The
 most important of these faces is the face of significance on which
.both the creator and the receiver depend
 It is the first thing in the mind of the creator wants to deliver it to          
 the recipient ... who in turn tries hard to investigate this significance
 even if it is unintentional and in any case the reader's effort to
 produce another special indication is a creative and legitimate work
          .requiring many skills
 It is important to note that any change in the structure of the       
 familiar text will lead to a significant shift in the semantic level of text،
 in the words of Jomsky، the leader of the transformational school،
 and we have observed this in the poetry of Mohammed Al-Maghut
 if the poet resorts to the investment of semantic displacement at a
.large level by manipulating forms and expressions of language
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الداللة بني املبدع واملتلقي

ا    اللغة هي املفتاح الرئيس للدخول إىل مغاليق النص األديب، وتشكل الداللة عنرصً
من  بني طرفني مهمني  الداللة  تتحرك  إذ  األديب؛  للنص  اللغوي  التشكيل  مهاً يف 
أطراف العملية التواصلية مها املبدع واملتلقي إذ إن بعض اخلصائص الداللية تبدو 

ا باللغة تتطور كجزء منها مندجمة بقوة بخصائصها األخر(1(. مرتبطة ارتباطاً خاصً

؛ إهنا بناء - كا نر - عىل نحو  ويعتقد روالن بارت أن اللغة ليست أداةً أو واسطةً
بنية  العامل يف  وبناء  بنائه  ذات  يذيب  الذي  الوحيد  اإلنسان  املؤلف هو  لكن  يزداد 
ا أن  اللغة. غر أن هذه اللغة هي مادة جمتهدة بال حدود، وهلذا ال تستطيع اللغة أبدً
إخفاء  لتحسن  إال  تفعل ذلك  العامل ال  تفسر  أو يف األقل حني تدعي  العامل  تفرس 

غموضها.(2(

وير الدكتور عبد القادر الفهري أن نظرية الداللة اللغوية جيب أن متثل للكيفية 
اخلارجي  العامل  عن  املعلومات  حلمل  الدالة  اللغوية  العبارات  هبا  تستعمل  التي 
بالنسبة للمبدع وجتربته يف احلياة وعن احلالة الذهنية للمتلقي، ويمكن تصنيف هذه 
األلفاظ  )وبتطور  بينها  اللغوية  التداولية  وبحسب  املعنى(3(.  بنظرية  بينها  اآللية 

ا للنواميس الذاتية اخلاصة بكل لغة من اللغات يف اجتاهات ثالثة((4(. طبقً

اتساع الداللة.

حرص الداللة.

تغير الداللة.



٤٥٨

وتغير  الداليل،  االنزياح  عمليات  تل  األمر  هبذا  إذ  الداللة؛  تغير  هو  هيمنا  وما 
داللتها  هتمل  أن  درجة  إىل  اللفظة  معنى  يف  شامل  تغير  حيدث  أن  هو  الداللة 
أن  كوهن  جان  ويقرر  املتلقي.  تصدم  مغايرة  جديدة  داللة  لتكتسب  التارخيية(5( 
عامة  قاعدة  تعطل  فهي  وهبذا  منطوقة،  بأهنا  تتظاهر  وهي  مكتوب  يشء  القصيدة 
السرتاتيجية اخلطاب، إن اخلطاب ملتزم بتمكني املتلقي من جلة من األخبار الداللية 
التي يستطيع استنباطها من املقام(٦(؛ لكي تتحول القصيدة لسياق غر مألوف وغر 
واضح حتى تكتسب فرادهتا ذلك )حني يغدو الشعر معتمدا كليا عىل اللغة السائدة 
يف أيامه والتي يسهل فهمها يف تلك املرحلة يموت تلقائيا بسبب ما يعتوره من جود 
ورتابة((7(، إذ يشغل الشعر عنارص بنائية عىل كل مستويات اللغة ابتداءً من شبكة 
املالمح املميزة إىل ترصيف النص يف جمموعة، وتتل العالقة بني الدال واملدلول يف 
الرتاث السوسري مرتبة أعىل من بقية املستويات وتكتسب عالقة خاصة يف الشعر 

ذلك أن القصيدة جمموعة مركبة غر قابلة لالنشطار(8(. 

 أّما مفهوم معنى النص يمكن أن نعرب عنه بطريقة مددة وذلك بوساطة جمموعة من 
املحتويات الداللية املتعددة للجمل الشعرية التي تشكل نوعا من اخلالصة الذهنية 

والعقلية املتداخلة فعال يف ثنايا القصيدة وضمن موضوع اخلطاب (9(. 

 ومما يتيح لنا القول إّن الشعر بناء رمزي يقوم عىل تقويض الداللة املستقرة املألوفة 
وخلق دالالت جديدة تنمو فوق انقاض الدالالت القديمة أو بعبارة أكثر خطورة 
هو العبث بالعالقة بني الدال واملدلول مما يشكل انزياحا عىل صعيد النص وتدد 
شعريته بمقدار احتفاله بالدال وتريره من أرس دالالته التقليدية املألوفة، إنه رؤية 
والشمول  العمق  بحسب  جديد  من  صياغته  تعيد  بل  هو  كا  تقدمه  ال  للعامل  فنية 
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والنفاذ، وإذا تصدعت العالقة بني الدال واملدلول ستؤدي إىل نمو دالالت جديدة 
فوق صدوعها تغاير النمط التقليدي املألوف(10(. 

ا جيال يلعب  ا لغويً بالكلات وموضوعً اللعب  لونًا من  النص   وهذا ما جيعل من 
عىل وجهي الرموز يف وقت واحد، فهو عىل الرغم من كل يشء يرتبط بالشكليني 
طبقا  املعنى  وتديد  املدلول  عن  الدال  فصل  إىل  جلوئه  من  انطالقا  )الروس( 

البستمولوجية املتلقي(11(.

وربا صاغ تودوروف تراتبية العالقة بني الدال واملدلول بطريقة مغايرة متاما تسمح 
بإنتاج الدالالت عىل نحو خمتلف بقوله: )وعلينا يف البداية، مقتفني يف ذلك خطى 
 اللسانيات املعارصة، أن نميز بني نمطني من األسئلة الداللية: أسئلة شكلية وأخر
مادية، أي ماهي الكيفية التي يدل هبا نص من النصوص وعالم يدل((12( مما يفتح 
باب التأويل عىل مرصاعيه ذلك )أن ماولة الوصول إىل داللة هنائية ومنيعة سيؤدي 
إىل فتح متاهات وانزالقات داللية ال حرص هلا((13(، فاألوىل أن حيمل النص غرائبية 
ا عىل التأويل مما يكسبه صفة اخللود عرب الزمن من  ا ومنيعً ورمزية جتعل منه حيويً
طريق استنباط دالالت جديدة مع كل قراءة وهذه حالة صحية للنص والنقد عىل 

حد سواء. 

2-االنزياح بني اللسانيات والشعرية

تعريف  واللسانيات؛ فمن  احلديث  اللغة  كليا عىل علم  اعتادا  الشعرية  اعتمدت   
الشعرية نر أهنا االنحراف عن قاعدة لغوية(14(، أي: إن االنزياح الشعري الذي 

يتحقق رشط مهم من رشوط الشعرية، ومن ثم فنية النص.
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اللسانيات وعىل طروحات  الشعرية عىل  كتاب  ركز )جان كوهني( مؤلف  وقد    
املدرسة اللسانية، قائال: ”فاللغة ـ كا نعلم ـ مكونة من مادتني، أي: من حقيقتني، 
الدال،  تدعيان؛   ،األخر عن  ومستقلة  بنفسها،  قائمة  منها  واحدة  كل  توجد 
)يامسليف(؛  حسب   ،واملحتو العبارة،  أو  )سوسر(،  مفهوم  حسب  واملدلول، 

فالدال هو الصوت املتلفظ به، واملدلول هو الفكرة، أو اليشء“(15(.

  فال يغيب هذا التصور اللساين للنقد والشعرية عند: )كوهني( يف تنظراته، قال: 
اللغة إال بديال مقننا للتجربة نفسها، والتواصل اللغوي يفرتض عمليتني  ”ليست 
متفاعلتني، إحدامها: الرتميز، ويسر من األشياء إىل الكلات، والثانية: فك الرموز، 

ويسر من الكلات إىل األشياء“(1٦(.

  إن األساس العام لتحقق هذه الشعرية يكمن يف سياقات لغوية خمصوصة، ومقننة، 
ضمن أعراف، وسنن لغوية تفرتض ـ بحسب: )كوهني( ـ تواصال ناجعا بني املبدع 
ـ  تعتمد  ما  أول  ـ  تعتمد  التي  الشعرية وشفافيتها  الرسالة  فاعلية  واملتلقي، يضمن 
عىل مستويات لسانية مضة، ومصبوبة يف قالب شعري خاص، فيعتمد عىل الرتميز 
عىل أساس لساين، حيول املدركات إىل ألفاظ، ومن ثم نحتاج إىل قارئ، يدرك داللة 
هذه األلفاظ ويرجعها إىل أصوهلا األساس األوىل؛ األشياء املدركة بحسب املخطط 

اآليت بيانه: 

          سياق خمصوص

   اإلبداع  األشياء  ــــــــــ  نظام نيص

          خمصوص
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 عمليات قراءة

  القراءة  نظام نيص ــــــــــ  داللة األشياء 

           خمتلفة

بني  إال كعالمة  ”النظم ال يوجد....  افرتاضه:  أو  اقرتاح: )كوهني(،  أو بحسب    
ا بنية صوتية، وداللية»(17(. الصوت واملعنى، فهو إذً

ا ال لبس فيه عىل مقوالت الدرس اللساين، وهو واضح يف تعريفه    فهو يركز تركيزً
األخر: بنية صوتية داللية، ومل يقل يف تعريفه النظم أو القصيدة الشعرية إهنا ـ مثال ـ 
بنية استعارية، أو أسلوبية، أو ما شاكل ذلك، فاملصطلحات اللسانية تكاد تطفح هبا 

مقوالته، وكتاباته بصورة الفتة لالهتام (18(.

  فهو ال يكف عن احلديث عن النحو يف نظريته الشعرية، وهذا اعرتافه: ”مل يكف 
خالل التحاليل السابقة عن احلديث عن النحو؛ ذلك أن الصور تم دراستها عموما 

بالعالقة معه»(19(.

  أي: بعالقة الصور الشعرية مع النحو، أو اللسانيات العامة، فال تتحقق الشعرية 
عند: )كوهني( إال من طريق الوعي التام بقوانني هذه اللغة، فاعتاد: )كوهني( عىل 
اللسانيات يف صناعة الشعر، ومن ثم صناعة نظرية قائمة قياما علميا عىل هذه اجلذور 
اللسانية، لتأكيد أمهية االعتاد عىل عنارص اخلطاب من طريق اتساق أجزاء الرسالة، 
فهو يقول: ”ال يتحقق الشعر إال بقدر تأمل اللغة، وإعادة خلق اللغة مع كل خطوة، 

وهذا يفرتض تكسر اهلياكل الثانية للغة، وقواعد النحو، وقوانني اخلطاب“(20(.
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اإلبداع،  يف  اللغوية  القاعدة  قبول  عدم  مبدئيا  يفرتض  الشعري  الوعي  أن  ذلك    
ولكن شعرية النص األديب تكمن يف االنحراف عنها، وتقيق االنزياح بخلق فجوة 

ختلخل أفق توقعات القارئ.

وفاعلية  دينامية،  النص  ستعطي  التحويل  يف  املسؤولية  وتلك  الوعي،  هذا  إن    
باالنحراف عن خط الرتابة باجتاه أفق لساين شعري جديد.

أن  ذلك  اللسانيات“(21(؛  من  يتجزأ  ال  جزء  ”الشعرية  أن:  )ياكوبسن(   :وير   
الشعرية هتتم بقضايا البنية اللسانية متاما(22(.

تليل  من  اإلجرائية  وآلياهتا  العامة،  قوانينها  تستنبط  الشعرية  نظرية  إن  أي:    
الرسالة الشعرية؛ تليال لسانيا لغويا، قائا عىل فرز املتواليات اللسانية، وبيان درجة 
انزياحها، أو عدوهلا عن القاعدة اللغوية، ومد تقق الشعرية فيها، من طريق هذا 
االنزياح الذي يتأسس بخرق أفق توقع املتلقي، با يسهم يف صناعة االنزياح وهو 
”تعرف  هلا:  بتعريفه  احلقيقة،  هذه  )ياكوبسن(  ويؤكد:  الشعرية،  يف  املهم  الرشط 

بوصفها الدراسة اللسانية للوظيفة الشعرية يف سياق الرسالة اللفظية عموما“(23(.

تدرس  فهي  األديب،  العمل  مكونات  بني  لسانية  عالقة  وجود  تفرتض  فالشعرية 
جلة  طريق  من  الشعرية  هذه  تقق   مد  لرت لسانية؛  منظومة  ضمن  النص  هذا 
الدقة،  من  عالية  درجة  امتالك  إىل  يطمح  للشعرية  تديد  ”كل  فـ:  العالقات،  من 
العالقات؛  أنظمة  أو كمفهوم  العالئقية،  يتم ضمن معطيات  ينبغي أن  والشمولية 
ذلك أن الظواهر املعزولة ال تعني؛ فمن الطبيعي أهنا ال يمكن أن تشكل خصائص 

ممميزة، كا أظهرت الدراسات اللسانية، والبنيوية“(24(.
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الشعرية  ”أن  ديب(:  أبو  )كال   :ير )تشومسكي(  اقرتاحات  عىل  وباالعتاد    
العميقة، والبنية السطحية، وتتجىل هذه  البنية  العالقة بني  هي وظيفة من وظائف 

الوظيفة يف عالقات التطابق املطلق، أو النسبي بني هاتني البنيتني“(25(.

  فالعالقة بني املعنى األول، واملعنى الثاين نرشح منها عنارص شعرية، فكلا اختلف 
التطابق بني البنيتني اختلفت درجات الشعرية (2٦(.

  نخلص مما تقدم كله إىل أن اللسانيات تعطي الشعرية منطلقات جديدة؛ لتحديد 
لدو سوسر، وال  السوسرية طبقا  الثنائيات  انبثقت من  فاللسانيات  موضوعاهتا، 

سيا ثنائية اللغة، الكالم.

 واللغة ـ با هي موجود ـ داخل عقل املجموع، والكالم ـ با هو ـ استعال شخيص 
الكالم  األدب،  ثنائية  الشعرية   مستو عىل  تتكون  الثنائية  هلذه  وطبقا  مسوس، 
األديب، يكون األدب يف ثنائية الشعرية بمثابة اللغة يف الثنائية اللسانية، بينا يكون 

الكالم األديب يف األوىل بمثابة الكالم يف الثانية (27(.

  إن األسس اللسانية مهمة جدا يف فهم الشعرية، واستيعاهبا، وبناء أطرها النظرية، 
واإلجرائية، ومن هذا املنطلق تنبثق اللسانيات دعامة قوية يف إرساء القوانني العامة 

للشعرية.
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3-التاويل الداليل

الذي تطور  التأويل  املرور بمفهوم  التلقي من دون    ال يمكن احلديث عن نظرية 
ليصبح منهجا خاصا، ومستقال.

  فالتأويل مرحلة متقدمة من مراحل التلقي، والقراءة، واالستقبال، إذ ير أحد نقاد 
نظرية التلقي أن استخدام اللغة لقياس فكرة القدرة اللغوية (28(. هذا التفاعل بني 
القراءة والنص اللغوي يعطي األدب صفة الدينامية واحلركية يف ختصيب الدالالت 
املتحولة يف نص واحد؛ فالناقد يف هذا املنهج يستوعب اخلصائص اللسانية بتفرعاهتا 
التلقي  جاليات  عىل  الوقوف  بغية  واخلفية؛  الواضحة  الدالالت  لتوليد  كلها؛ 
واالستقبال، و“لو تفحصنا اخلطوات التي جتمع عليها معظم االجتاهات، واملفاهيم 
الداللية يف ماولة الوصول إىل املعنى والداللة لوجدناها متر من طريق اإلفادة من 

مستويات علم اللغة اآلتية: 

1. املستو الفونولوجي )الصويت(.

2. املستو املورفولوجي )الرصيف(.

3. املستو الرتكيبي )النحوي(.

4. املستو املعجمي“(29(.

 وذهب الدكتور متام حسان إىل أن الوصول إىل املعنى يف صورته الشاملة، يقتيض 
اإلفادة القصو من الدراسات اللغوية املختلفة مثل الصوت، والرصف، والنحو 

.)30)
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 هذا الوصول إىل حفريات املعنى يقتيض قارئا مؤوال، و“من ثم يبنى املؤول معنى 
مشرتكا بينه وبني الكاتب عىل أرضية اللغة، وهي أرضية تعد مشرتكة... وإذا حدث 
أن اهتم املؤول بالعرص، يف هذا السياق؛ فمن جهة الرغبة يف معرفة طرائق التخاطب 
اللغوي فيه. وهنا ندخل يف احلسبان قيام املعجم املشرتك بني الكاتب والقارئ“(31( 
اللغوي  للمعجم  العام  اإلطار  ضمن  ولكن  املتلقي،  يفرزها  جديدة  إنتاجية  فثمة 
”عندما يفصل النص  الذي تم فيه التواصل األديب بني املبدع واملتلقي، قال إيكو: 
القراء، وال يف مقدورهم  فلن يكون من واجب  أنتجته،  الذي  الذات  عن قصدية 
التقيد بمقتضيات هذه القصدية الغائبة، واخلالصة وفق هذا التصور أن اللغة تندرج 
ضمن لعبة متنوعة للدوال، كا أن النص ال حيتوي عىل أي مدلول متفرد، ومطلق، 
وال وجود ألي مدلول متعال، وال يرتبط الدال بشكل مبارش بمدلول يعمل النص 
عىل تأجيله، وإرجائه باستمرار. فكل دال يرتبط بدال آخر، بحيث أن ال يشء هناك 

سو السلسلة الدالة املحكومة بمبدأ الال متناه“(32(.

  فالتأويل هنا مرتبط بتحول القراءة مع النصوص الغامضة؛ فداللة النص ال تنتهي، 
فهي متجددة مع كل قراءة جديدة، حتى لو كانت هذه القراءة لقارئ واحد أيضا، 
التجريب  عملية  لتجري  بالتناوب؛  والرتاكيب  األلفاظ  دوال  باستبدال  يقوم  إذ 
واالكتشاف، إهنا لعبة تنطوي عىل مغامرة مفوفة بالتشويق والتسلية، وهي استبدال 

خمتلف للدوال مع كل قراءة؛ إلكساب داللة جديدة للنص، وإنتاجها.

  هذه املغامرة تدعى حديثا بالتأويل: ”وإذا كانت العالمة اللغوية بطبعها تأويال فإن 
شحنها أسلوبيا يغدو تأويال للتأويل، أي: بحثا عن معنى للمعنى الطارئ فيها بفعل 

تريفها ملركبات الواقع“(33(.
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للنص،  صحية  حالة  عىل  تنطوي  األصل  للمعنى  العام  اهلدم  من  احلالة  وهذه    
واملبدع، والقارئ عىل حد سواء، فكل ثبات للنص هو أشبه بإعالن صارخ ملوت 

ذلك النص.

حديثه عن  معرض  يف  )غادمر(  عليه  ركز  ما  وهذا  معناه،  بتعدد  النص  فحيوية    
يميز  خاص  كنمط  واملشاركة  التفاهم  إرادة  ”داخل  قال:  املعنى(،  )إرادة  مفهوم 
حقيقة اإلنسان، وبالتايل النزعات التفكيكية التي تارص املعنى وتشكك يف وجود 
حقيقة يتفق عليها، وتنال من حيوية احلوار، هلا إرادة خاصة يف الفهم بدوهنا تفقد 
الواقع  يف  تفهم  ألن  وضعت  اسرتاتيجية  فهي  استعاهلا،  وقيمة  وجودها،  داللة 

تبحث عن حقيقة هي حقيقة )إرادة الفهم((34(. 

  إن اعتاد نظرية التلقي عىل أسس لسانية بحتة أمر ال شك فيه، لكن الغريب يف ما 
يتعلق بالتأويل فهذه قضية مرة، وخطرة يف الوقت نفسه؛ ألن مفاهيم التأويل هي 
يف األساس مفاهيم لسانية لغوية ُرحلت من حقلها اللغوي اللساين إىل حقل آخر 

قريب هو حقل النقد األديب، ومناهجه احلديثة.

بعدا  أعطته  النقاد  بعض  قبل كل يشء، ولكن جهود  لساين  مفهوم  ا:  إذً فالتأويل   
متطلبات  مع  انسجاما  ومصطلحاته؛  مفاهيمه،  توسيع  طريق  من  واسعا  نظريا 

التطور، واالتساع، والشمولية يف النص األديب نحو فضاء الغموض، واحلداثة. 

املاغوط  الشاعر ممد  لغة  لدراسة  أفضل يشء  أن  متواصل  نحوٍ    ومما يؤرش عىل 
الرصيد  ذلك  األنواع  هذه  وجمال  االنزياحية،  الدالالت  بأنواع  املعجم  رصد  هو 
الشاعر يف  النظر إىل مقدرة  الذي تظهر فيه مفردات عرصية مغايرة الفتة  اخلالص 
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الكتابة واالختالف (35(. 

أبناء جيله من الشعراء العرب ممن  إذ متيز شعر املاغوط بأسلوب أديب خمتلف عن 
ينتمون إىل جنس قصيدة النثر كأدونيس واني احلاج وغرمها....

 نقرا مثال يف قصيدة الفائض البرشي

أنا الذي مل أقتل حتى اآلن

يف احلروب أو الزالزل أو حوادث الطرق

ماذا أفعل بحيايت

بتلك السنوات املتاوجة أمامي

كالبحر أمام البجعة

بعد أن ذهبت زهرة كلايت

عىل الرسائل وطلبات االسرتحام

ورسم مستقبيل

كا ترسم البطة عىل لوح املدرسة

هل أعرب عن أحالمي

باهلمس واللمس كاملكفوف



٤٦٨

أم أتركها تسيل عىل جوانب رأيس

كصمغ األشجار االستوائية

أيتها النوافذ

قليال من هواء الغابات

إنني أختنق

......إنني أتصدع

أهنار

كالقمم الثلجية تت شمس الربيع

آه

لو يتم تبادل األوطان (3٦(

مرورا  العنوان  من  بدءا  الداللية  االنزياحات  من  جلة  عىل  القصيدة  هذه  تقوم 
دالليا  بعدا  حيمل  فالعنوان  القصيدة؛  من  األخر  بالسطر  وانتهاء  الشعرية  باجلمل 
مفارقا للمألوف خيتزل فكرة القصيدة؛ إذ مل الشاعر من حياته يف هذه البالد وعد 
ا يمكن االستغناء عنه كأي أثاث من أثاث املنزل فهو زائد وعديم  نفسه شكالً ماديً
اجلدو واألفضل له مغادرة هذه احلياة، إذ يقول: أنا الذي مل ُأقتل حتى اآلن، فالبقاء 
عىل قيد احلياة أمر يثر الدهشة والغرابة، ثم يردف هذا األمر ماذا أفعل بحيايت داللة 
واالختناق  الضيق  حالة  من  نابع  األمر  وهذا  حياته،  من   والالجدو العبثية  عىل 
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التي يمر هبا الشاعر؛ إذ يستغيث بالنوافذ قائال: أيتها النوافذ، ما يؤرش انزياحا دالليا 
الغابات  هواء  من  )قليال  اإلنسان  صفات  ويعطيه  اجلاد  ينادي  إذ  املناداة،  بصيغة 
إنني اختنق(، إذ عرب عن عبثية حياته هبذا املقطع )بعد أن ذهبت زهرة كلايت | عىل 
الرسائل وطلبات االسرتحام | ورسم مستقبيل | كا ترسم البطة عىل لوح املدرسة( 
ومل يكتف الشاعر هبذا األمر بل شبه نفسه باجلدران التي تريد أن تنهار بقوله: )إنني 
أتصدع.... كاجلدران التي خالطها الغش | أهنار( وخيتتم الشاعر بجملة داللية فيها 
انزياح كبر عن املألوف بـ )اه | لو يتم تبادل األوطان|(، إذ قلب الشاعر املعادلة 
الطبيعية يف تلقي الداللة رأسا عىل عقب؛ فالعقل يتصور العكس ال أن تتم العملية 
بطريقة مغايرة عندما تصعب األمور عىل اإلنسان هياجر إىل بلد آخر ال أن يستبدل 
انزياحا وخرقا  املكان نفسه ما ولد  برقعة أخر وهو يف  الرقعة األرضية  يبدل  أو 
للمألوف هبذه الصيغ الشعرية اجلديدة، ويف نص آخر نلمح األمر نفسه بطريقة أكثر 

مفارقة والسيا يف قصيدة الغجري املعلب إذ يقول: 

بدون النظر إىل ساعة احلائط

أو مفكرة اجليب

أعرف مواعيد رصاخي

وأنا هائم يف الطرقات 

أصافح هذا وأودع ذاك

  أنظر خلسة إىل الرشفات العالية 
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إىل األماكن التي ستبلغها أظافري وأسناين

يف الثورات املقبلة

فأنا مل أجع صدفة

ومل أترشد ترفا أو اعتباطا

”ما من سنبلة يف التاريخ

إال وعليها قطرة من لعايب“

أعرف أن مستقبيل ظالم 

وأنيايب شموع 

أعرف أن حد الرغيف

سيغدو بصالبة اخلنجر

وأن هنر اجلائعني سوف هيدر ذات يوم

بأرشعته الدامية

وفرائصه الغرباء

فأنا نبي ال ينقصني إال اللحية والعكاز والصحراء 

ولكنني سأظل شاكي السالح 
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يف“قادسية العجني“

يف ”واترلو احلساء“ التي خيوضها العامل 

هكذا خلقني اهللا

سفينة وعاصفة

غابة وحطابا

زنجيا بمختلف األلوان كالشفق، كالربيع 

يف دمي رقصة الفالس

ويف عظامي عويل كربالء

وما من قوة يف العامل 

ترغمني عىل مبة ما ال أحب

وكراهية ما ال أكره 

ما دام هناك

تبغ وثقاب وشوارع (37(

لكي  الشوارع  يف  هائا  ينتظرها  فهو  هلذا  ستنطلق،  مقبلة  ثورة  الشاعر  يسترشف 
يشارك فيها )أنظر خلسة...إىل األماكن العالية...يف الثورات املقبلة....فأنا مل اجع 
الوضع  عىل  الشاعر  بانفجار  تنذر  والصعلكة  الضياع  يف  الرتاتبية  هذه  صدفة...( 
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القائم عىل اجلوع والظالم والالجدو، فقد خلق اهللا تعاىل هذا الشاعر وهو حيمل 
تناقضات العامل )سفينة وعاصفة.... غابة وحطابا....زنجيا بمختلف األلوان...يف 
دمي رقصة الفالس ويف عظامي عويل كربالء( هذا التوازي الداليل قد يبدو طبيعيا 
وربا يؤرش ازدواجية الشاعر بفعل قساوة احلياة إال أن اجلمل التي حلقت هبا أعطت 
داللة مغايرة وأحدثت فجوة داللية واضحة وانزياحا شعريا عىل صعيد النص كله، 
بقوله: )وما من قوة يف العامل ترغمني عىل.. مبة ما ال أحب...وكراهية ما ال أكره(، 
لتستمر حركة النص عىل الصعيد الداليل نفسه الذي ابتدأ به وهو أن هييم بوجهه يف 

الطرقات يتسىل حتى انفجار الثورة يف )ما دام هناك....تبغ وثقاب وشوارع(

وتلوح الفكرة نفسها يف قصيدة الظل واهلجر نقرأ:

.....

حبيبتي

هم يسافرون ونحن ننتظر

هم يملكون املشانق

ونحن نملك األعناق

هم يملكون الآليلء

ونحن نملك النمش والتواليل

هم يملكون الليل والفجر والعرص والنهار
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ونحن نملك اجللد والعظام

نزرع يف اهلجر ويأكلون يف الظل

أسناهنم بيضاء كاألرز

 وأسناننا موحشة كالغابات

صدورهم ناعمة كاحلرير

وصدورنا غرباء كساحات اإلعدام

ومع ذلك فنحن ملوك العامل

بيوهتم مغمورة بأوراق املصنفات

وبيوتنا مغمورة بأوراق اخلريف

يف جيوهبم عناوين اخلونة واللصوص

ويف جيوبنا عناوين الرعد واألهنار

هم يملكون النوافذ

 ونحن نملك الرياح

هم يملكون السفن

 ونحن نملك األمواج
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هم يملكون األوسمة

ونحن نملك الوحل

هم يملكون األسوار والرشفات

ونحن نملك احلبال واخلناجر

 واآلن

هيا لننام عىل األرصفة ياحبيبتي(38(

احلاكم  امتالك  نتيجة  املجتمع  يف  طبقيا  رصاعا  ولد  سياسيا  رصاعا  الشاعر  حيدد 
يف  تصفيتهم  وربا  واملثقفني  الفقراء  واقصاء  بتهميش  وقيامه  األمور  زمام  الفاسد 
أسوأ األحوال، ومع هذا بقي الشاعر يف حيز املنتظر لثورة مقبلة تأيت من أزقة الفقراء 
دققنا  ولو  نملك(  ونحن  يملكون،....  )هم  املتضاد  التوازي  وبأسلوب  واملثقفني 
إذ تتحول  املنوال،  أن األمر لن يستمر طويال عىل هذا  النص نجد  النظر يف سياق 
األدوار بني الفقر الذي يف اهلجر واجلالد الذي ينعم يف الظل هبذا السطر الذي يف 

بداية النص

)هم يملكون املشانق....ونحن نملك االعناق(

وهذا السطر الذي يف هنايته

)هم يملكون األسوار والرشفات.....ونحن نملك احلبال واخلناجر(

انزياحا دالليا عىل  منه مما ولد  الثورة واالنتقام  بعد  لتصفية اجلالد  إشارة واضحة 
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صعيد النص كله. وتتسم نصوص املاغوط بالتاسك الداليل بني أسطر القصيدة، 
ا ونعّلق عليه وحده وإنا علينا قراءة القصيدة كاملة الرتباط  فال يمكن أن نأخذ مقطعً
كل جلة مع اجلملة التي تسبقها والتي تليها برابط بنائي عضوي حيدد كينونة هذا 
النص ومتاسكه بنيويا فضال عن ارتباطه بالعنوان والعتبات النصية األخر، فيشكل 
لبداية  أو  القصيدة  إلشعاع  ومركزا  تكراره  ال  النص  انطالق  بؤرة  أحيانا  العنوان 
تأويلها وانزياحها عن املألوف، نقرأ يف قصيدة مسافر عريب يف مطات الفضاء هذا 

األمر: 

أهيا العلاء والفنيون 

اعطوين بطاقة سفر إىل الساء

فأنا موفد من قبل بالدي احلزينة

باسم أراملها وشيوخها وأطفاهلا 

كي تعطوين بطاقة جمانية إىل الساء

ففي راحتي بدل النقود....“دموع“

ال مكان يل؟

ضعوين يف مؤخرة العربة

عىل ظهرها

فأنا قروي ومعتاد عىل ذلك 
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لن أؤذي نجمة

ولن أيسء إىل سحابة

كل ما أريده هو الوصول

بأقىص رسعة إىل الساء (39(

يريد الشاعر هنا إهيام املتلقي بأنه يستعر عقل الطفل يف التفكر والرباءة يف األفعال 
هبذه الصور الكارتونية ولكنه عىل بعد أوسع يريد إيصال فكرة مغايرة عن البساطة 
والثورة )كل ما أريده هو الوصول بأقىص رسعة إىل الساء( ما أحدث خرقا عىل 

صعيد الداللة الكرب وانزياحا دالليا واضحا.

 ونقرأ يف قصيدة أخر كل العيون نحو األفق: 

مذ كانت رائحة اخلبز 

شهية كالورد 

كرائحة األوطان عىل ثياب املسافرين

وأنا أرسح شعري كل صباح

وأرتدي أجل ثيايب 

وأهرع كالعاشق يف موعده األول

النتظارها
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النتظار الثورة التي يبست

قدماي النتظارها 

من أجلها أحيص أسناين كالصريف 

أداعبها كالعازف قبل فتح الستائر

بمجرد أن أراها 

وأملح سوطا من سياطها

أو رصاصة من رصاصاهتا

سأضع يدي حول فمي

وأزغرد كالنساء املحرتفات

سأرمتي عىل صدرها كالطفل املذعور

وأشكو هلا 

كم عذبني اجلوع وأذلني اإلرهاب

ويف املساء

سآخذها إىل احلواري الضيقة

والريف املصدور
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سأجلس وإياها تت مصابيح الشارع

وأروي هلا كل يشء

بفمي وأصابعي وعيني

حتى يدب النعاس يف أجفاهنا

وتغفو رويدا رويدا

كاجلدة أمام املوقد

ولكن

إذا مل تأت

سأعض رشاييني كاملراهق

سأمد عنقي عىل مداه 

كشحرور يف ذروة صداحة

وأطلب من اهللا 

أن يبيد هذه األمة (40(

القصيدة قد تبدو من أول قراءة تقليدية وواضحة لكن مع استمرار القراءة تتضح 
أداعبها   | كالصريف  أسناين  )أحيص  يقول:  حني  والداللة  املعنى  يف  االنزياحات 
داللة  استحضار  يتطلب  األمر  وهذا  أراها(  أن  بمجرد  الستار  فتح  قبل  كالعازف 
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العاشق حني ير احلبيبة وهو هنا يتحدث عن الثورة التي لطاملا انتظرها فا داللة 
إحصاء  واالبتسام،  للفرحة  التأهب  فكرة  إهنا  النص؟  هذا  يف  األسنان  إحصاء 
األسنان هنا للتحضر للفرحة الكرب واالنتصار عىل الظلم بداللة )سأضع يدي 
األمر  فهذا  ثانية،  داللية  انزياحية  إشارة  املحرتفات(  كالنساء  وأزغرد  فمي  حول 
خاص بالنساء فكيف للشاعر أن يقوم هبذا األمر يقول: )وأشكو هلا | كم عذبني 
اجلوع وأذلني اإلرهاب( وهي فكرة االحتفاء مع الثورة بالنرص واستذكار العذابات 
التي مر هبا الشاعر، ولكنه يف هناية املطاف سيصحو من هذا احللم اجلميل ويصاب 
باليأس واخلذالن ويترصف بطريقة غر ناضجة يقول: )ولكن إن مل تأت | سأعض 
لعدم  إشارة داللية  االمة(  يبيد هذه  أن   | اهللا  كاملراهق....| وأطلب من  رشاييني 
اجلدو وأن الخر يرجى من هذه الشعوب فاألوىل أن تباد، وهذا خرهلا من البقاء 
عىل قيد احلياة وهي تتجرع العذاب وتتلذذ به كاملازوخيني. ونقرأ يف قصيدة احلصار: 

دموعي زرقاء

من كثرة ما نظرت إىل الساء وبكيت 

دموعي صفراء 

من طول ما حلمت بالسنابل الذهبية 

وبكيت

فليذهب القادة إىل احلروب

والعشاق إىل الغابات
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والعلاء إىل املختربات 

أما أنا

فسأبحث عن مسبحة وكريس عتيق...

ألعود كا كنت

حاجبا قديا عىل باب احلزن

ما دامت كل الكتب والدساتر واألديان 

تؤكد أنني لن أموت

إال جائعا أو سجينا (41(

تبدأ القصيدة بداللة غريبة نوعا ما وهي فكرة لون الدموع الزرقاء إشارة واضحة 
لدعاء الشاعر وتوسله باهللا والساء الذي طال كثرا من أجل اخلالص، ثم تتحول 
آخر،  داليل  انزياح  داخل  دالليا  انزياحا  يؤرش  ما  صفراء  إىل  الزرقاء  الدموع  هذه 
الشاعر ليخرق هذه  الزرقاء واستوعب فكرهتا جاء  الدموع  القاريء  تقبل  فعندما 
الفكرة بفكرة أخر، فاألوىل واقعية فكرة النظر إىل الساء والثانية يف إطار األحالم 
وهو عبارة )من طول ما حلمت بالسنابل الذهبية وبكيت( وعند استمرارنا بالقراءة 
ا عىل صعيد الداللة باستثناء جلة: )ألعود  نجد جالً رسدية واضحة ال تشكل خرقً
كا كنت حاجبًا قدياً عىل باب احلزن( التي حققت انزياحا شديدا وشعرية عالية، 
الضياع  لفكرة  تأشر  وهو  احلزن؟  باب  عىل  حاجبا  بوصفه  الشاعر  يقف  فكيف 
والكآبة واحلزن الذي ال ينقطع، ويتم الشاعر نصه بعبارة غريبة جدا وهي حتميته 
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وموته التي قررهتا من طريق التكهن )كل الكتب والدساتر واألديان | تؤكد أنني 
ا أو سجينا( فمن يكون هذا الشاعر لكي تتنبأ هذه الكتب املقدسة  لن أموت إال جائعً
بمصره، وال نر يف هذا األمر إال حالة متأزمة من النرجسية التي يتمتع هبا الشاعر 

ممد املاغوط وأغلب الشعراء.
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اخلامتة

يتطلب موضوع االنزياح الداليل عينة من الشعر تتسم بالغرابة والغموض واملغايرة 
واالختالف، وهذا ما تتسم به نصوص الشاعر ممد املاغوط؛ إذ ترتشح يف النص 
تأويالت متعددة، وذلك لظاهرة الغرابة واالختالف يف شعره واخلوض يف مناطق 
األسلوبية  جاذبيته  يكتسب  ال  الشعري  النص  أن  ذلك  وتقليدية،  مكرورة  غر 

باختالفه السياقي إال من خالل البعد االنشطاري واخلوض يف عوامله اجلديدة.

وقد وجدنا ما يعيننا عىل استبطان هذا املصطلح عىل الصعيدين النظري والتطبيقي 
هو الرغبة يف االجرتاح والريادة النقدية ذلك أن التوصيف النظري هلذا املفهوم قد 
جمموعة  مثلتها  التي  الشعرية  النصوص  ساحة  يف  يوضح  مامل  وغامضا  مبها  يبدو 

الفرح ليس مهنتي ملحمد املاغوط. 

إن التحليل النقدي للنصوص وفقا ملفهوم االنزياح الداليل قد حقق امتزاجا كبرا 
املاغوط،  نصوص  يف  املرتشحة  الشعرية  الصورة   ومستو الداليل  املستويني  عىل 
 إذ يلجأ الشاعر إىل كرس أفق توقع القارئ جلره إىل استكال نصوصه عىل مستو
أبعد، وهو ال يسلم املتلقي املعنى أو الداللة من أول وهلة، بل جيعل القارئ يستمتع 
ا بعد  بالقراءة وخيوض يف لذة االنزياحات، أما الداللة الكرب للنص فهي تأيت الحقً

قراءة النص مرات متعددة، وهذه هي حالة صحية لألدب والفن عموما.
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