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العالقات الفیزیاویة بین المكان والزمان في شعر أدونیس
****
خدجية ﻫامشي* وحامد صدقي** وصغرى فالحيت***وزﻫرة ناعمي

الشعراء يف نصوصهم الشعرية علی املكان والزمان وما يتعلق هبما من عالقات فيزياوية،
يعتمد ّ
فاألحداث تقع يف الزمن واملكان يف بنية حركيّة أو سكونية .العالقات الفيزياوية بنی املكان والزمان يف
شعر أدونيس أسهمت بشكل فاعل يف التعبری عن أحاسيس الشاعر النابعة من موقفه الثوروي والعالقات
ﻫذه حتمل أسسا مجالية ذات أبعاد ودالالت نفسيّة ورمزية حيال حوادث عصره وموطنه.
حتاول ﻫذه املقالة أن تقوم بدراسة كيفيّة حضور العالقات الفيزياوية بنی املكان والزمان ودالالهتا يف
عري عند أدونيس علی أساس املنهج النفسي ،حيث حتاول أن تربط أبعاد داللتها بعواطف
البناء ّ
الش ّ
اإلحصائي باإلضافة
التحليلي–
الوصفي
الشاعر ومشاعره ،کما سنتّبع يف ﻫذه الدراسة ،املنهج
ّ
ّ
ّ
االستشهاد بنماذج شعريّة دالّة علی استعمال ﻫذه الظاﻫرة ودالالهتا يف الصور الشعرية عند أدونيس.
أﻫم ما يلفت االنتباه يف صوره الشعريةالفيزياوية أ ّن الشاعر يرغب كثریا ما إلی استعمال احلركة
ّ
الشعري؛ إذ تتّفق ديناميكيةاملكان والزمان مع رؤيته الثورية يف التغيری والطموح إلی حت ّقق
نصه ّ
الزمكانية يف ّ
أحالمه يف بناء مستقبل زاﻫر وعامل جديد .ويفصح الشاعر عن اجتاﻫه الوثين من خالل توظيف صور
الشعر
الشعر؛إذ يعتقد أ ّن ّ
احلركة الزمكانية كما يتّضح من وراء صور احلركة الزمانية واملكانية رأيه حول ّ
وبث احلركة ورفض السكون فيلجأ الشاعر إلی صور احلركة املكانية والسكون الزماين يف تصوير
ديناميكية ّ
احليوي
احلب ،كما اعتمد علی توظيف صور اجلمودالزماينواملكاين ،لتحريض املوقف الثّوري واجملال
ّ
فقدان ّ
والتج ّدد علی حنو أعمق وأكثر حرارة وفاعلية ويستعرض الشاعر يف توظيف احلركة الزمانية والسكون
املكاين إدراك عبثيةالوجود وحتطيم الزمانالنجومي والغلبة علی سطوةالزمناملوضوعي يف مجودالفضاء.
كلمات مفتاحیّة :الشعر العريب احلديث ،الفيزياء ،املكان ،الزمان ،أدونيس.

*-طالبة الدكتوراه يف قسم اللغةالعربيةوآداهبا ،جامعة اخلوارزمي،إيران(.الكاتبة املسؤولة)
**  -أستاذ يف قسم اللغة العربيّة وآداهبا ،جامعة اخلوارزمي ،طهران ،إيران.
***  -أستاذة مشاركة يف قسم اللغة العربيّة وآداهبا ،جامعة اخلوارزمي ،طهران ،إيران.
****  -أستاذة مساعدة يف قسم اللغة العربيّة وآداهبا ،جامعة اخلوارزمي ،طهران ،إيران.
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المقدمة
الشعري ملا له من دالالت اجتماعيّة وسياسيّة ويکشف عن
النص ّ
يلعب املکان دورا فاعال يف ّ
الصور
املشاعر النفسيّة اليت جتول يف ذات الشاعر ،فيع ّد املکان من أبرز عناصر التشکيل اجلمايل إلغناء ّ

أﻫم العناصر يف بناء النص األديب والزمن يف
ّ
الشعرية يف ّ
النص األديب،کما يُعترب عنصر الزمن من ّ
التجربة األدبية نوعان :املوضوعي والذي تق ّدم األحداث فيه بصورة خطية جنومية من املاضي إلی احلاضر
الزمن النفسي الذي يُعين باإلدراک النفسي ويرتبط باحلاالت
ثّ املستقبل کما يتناول النص األديب ّ
الشعورية والنّفسيّة عند الشاعر.
ّ
نسمی
تبدو العالقات بنی املکان والزمان من جهة احلرکة والسکون يف ّ
النص الشعري عند أدونيس و ّ

ﻫذه العالقات ،العالقات الفيزياوية؛ إذ تبحث حرکة املکان يف علم الفيزياء کما يرسم الشاعر انتقال
الزمين ينبعث عن مفهوم حرکة الزمن
الزمان املوضوعي من املاضي إلی احلاضر واملستقبل وﻫذا التّصور ّ
املوضوعي اليت يُعين هبا علم الفيزياء.
ما يعنينا يف ﻫذا البحث ﻫو احلركة والسكون يف املكان والزمان يف الشعر؛ واحلركة عند الفيزياوينی تعين

االنتقال من موضع إلی موضع والبحث عن احلركة الزمانية يف ﻫذه الدراسة ﻫو الرتاوح بنی الوحدات
الزمانية املوضوعية :املاضي ،واحلاضر ،واملستقبل .ﻫذا وقد اﻫتم أدونيس يف العديد من أشعاره بظاﻫرة
العالقة الفيزياوية بنی املكان والزمان اﻫتماما بالغا ،ولذلك فإ ّن دراسة"العالقة الفيزياوية بنی املكان والزمان
يف شعر أدونيس" ضرورية ج ّدا .حتاول ﻫذه الدراسة أن جتيب عن سؤالین مهمنی:
 .9ما ﻫي العالقات الفيزياوية بنی املكان والزمان يف شعر أدونيس؟
 .0أية عالقات فيزياوية بنی املكان والزمان قد سادت يف شعر أدونيس وملاذا؟
يف ال ّرد على ﻫذين السوالنی ،میکن أن يقال:

متنوعة ومنها :حركة
.9يبدو أ ّن الشاعر يأيت بتقنية العالقات الفيزياوية بنی املكان والزمان يف صيغ ّ
املكان والزمان ،حركة املكان وسكون الزمان ،سكون املكان والزمان ،سكون املكان وحركة الزمان
 .0میکن سيادة حركة املكان والزمان يف شعر أدونيس؛ إذ تتالءم ﻫذه احلرکة مع مشاعره وتفکریه يف
کل شيء يف جمتمعه.
کسر رتابة اجلمود واملوت الذي ّ
يعم ّ
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هتتم ﻫذه املقالة بدراسة "العالقات الفيزياوية بنی املكان والزمان يف شعر أدونيس" ،لذلك متّ استخراج
ّ

التطرق
القصائد اليت ترتبط هبذه الظاﻫرة "العالقات الفيزياوية بنی املكان والزمان" من ديوان الشاعر بعد ّ
إلی "مفهوم املكان والزمن واحلركة والعالقات الفيزياوية" يف التمهيد ،وذلك اعتمادا علی املنهج النفسي
حنی تبحث عن مشاعره النفسيّة جتاه حوداث عصره وجمتمعه أو احلالة الشعوريّة املسيطرة علی ذات
الشاعر ،مستخدمة املنهج الوصفي التحليلي -اإلحصائي يف تبينی كيفية جتلّی العالقات الفيزياوية بنی
املكان والزمان ودالالهتا يف شعره.
ﻫناك دراسات ظهرت يف السنوات األخریة فی جمال دراسة املكان والزمان ،منها:
 .9مقالة دراسة دور األمكنة يف الديكور الشعري ملظفر النواب ،حممد مهدی روشن ،جملة إضاءات
نقدية ،السنة السابعة ،العدد  ،91ربيع 9316ش ،وتدور ﻫذه الدراسة حول األبعاد الداللية يف توظيف
املكان يف شعر مظفر النواب ومنها؛ البعد السياسي ،والنفسي ،والوطين ،الديين ،االجتماعي وغریه.
 .0مقالة التقاطب املكاين يف قصائد حممود درويش احلديثة ،رقية رستم پور ملكي وفاطمة شریزاده،
جملة دراسات يف اللغة العربية وآداهبا ،العدد التاسع ،ربيع 9319ه.ش ،تقوم ﻫذه املقالة بدراسة تقاطبات
األمكنة ومنها؛ الوطن/املنفی ،ﻫنا/ﻫناك ،العريب/الغريب ،االنقطاع/االتصال.
.3کتاب "اجتاﻫات الشعر العريب املعاصر" يقوم الباحث فيه بدراسة موقف الشعراء املعاصرين من
يبنی أ ّن الشاعر کثریا ما يلجأ إلی الزمن النفسي
يتطرق إلی الزمن يف شعر أدونيس بشکل عابر ،و ّ
الزمن ،و ّ
يف تبينی جتاربه الباطنية وآماله والزمن عنده يستسلم لإلرادة اإلنسانية ويستعمل الشاعر أحيانا الزمن

املوضوعي يف مشاﻫده الشعرية.
 .4مقالة "الفضاء الزمكاين يف القرية عند الشعراء الرواد" ،أمل عبد اجلبار كرمی الشرع وايناس كاظم
شنباره ،جملة جامعة بابل ،العلوم االنسانية ،اجمللد  ،00العدد  ،0294 ،6تبحث ﻫذه املقالة عن جتربة
الرواد؛ نازك املالئكة ،البيايت ،بدر شاكر السياب.
املكان والزمان عند الشعراء ّ

 .1مقالة الزمن النفسي يف مقدمات املعلقات العشر ،أمل حسن طاﻫر ،جملة اآلداب ،العدد ،992

0294م ،حیاول الباحث يف ﻫذه املقالة أن يدرس كيفية تعامل الشاعر مع الزمن الطبيعي وفقا ملا جيري
يف ذاته من أحاسيس الفرح واحلزن واحلب واألمل واحلرمان.
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 .6مقالة مفهوم زمان در شعر شاملو و أدونيس ،زليخا حاجی پور وآخرون ،جمله شعر پژوﻫی
(بوستان ادب) ،دانشگاه شریاز .سال  .6العدد 9313 ،9ه.ش ،قد حفلت ﻫذه الدراسة بالبحث عن
وتبنی أن الشاعر اليقف عند ثغور الزمان
مفهوم الزمان يف شعر أدونيس وشاملو بشکل مقارنّ ،
ويتمرد عليه عرب رحالته يف املاضي وذکرياته وخلق األسطورة واللجوء إلی احلب
املوضوعي ،بل يتجاوز ّ
يف الزمن النفسي والتبحث ﻫذه الدراسة عن الزمن املوضوعي.

بالتفحص عن الزمان واملکان يف
کال منها ال تقوم
يتضح من عناوين ﻫذه ال ّدراسات وموضوعاهتا ،أ ّن ّ
ّ

أي
شعر أدونيس بصورة متمرکزة،کما يبنی أ ّن العالقات الفيزياوية بنی املكان والزمان مل تُدرس يف شعر ّ
شاعر ،لذا تُعترب ﻫذه ال ّدراسة اليت هتدف إلی كشف العالقات الفيزياوية بنی املكان والزمان ودالالهتا يف
أشعار أدونيس حماولة جديدة يف دراسة املكان والزمان.
المکان والزمان في العمل األدبي
يع ّد املكان ظاﻫرة متميّزة يف الشعر العريب احلديث واملعاصر ،ويلعب دورا بارزا يف التشكيل اجلمايل
للنصوص األدبيّة،9كما يشغل الزمن مساحة واسعة يف العمل األديب؛ أل ّن الزمان يع ّد «من العناصر املهمة
كل إنسان
فكل شيء يف ﻫذا الكون قائم علی الزمن ومرتبط به ،و ّ
يف صياغة األحداث وبنيتها وتناميهاّ ،
يبنی يف كثری من
حیس به ويشعر مما جعل ذلك يؤثر سلبا أو اجيابا يف نتاج األديب أو الشاعر ،وقد ّ
األحيان إحساس الشاعر وحالته النفسية والشعورية يف حلظة ما» 0والزمن نوعان :نفسي وخیضع حلركة
النفس وجمری األحداث 3وخارجی أو موضوعي يكون له أبعاده املوضوعية املمكنة القياس ويعين به
4
الفيزياء.
العالقات الفیزیاویة بین المکان والزمان
عالقة املکان بالزمن تؤدي دورا بارزا يف البناء الشعري ،إذ «ترتبط مالمح املکان وعناصره املختلفة
بطابع الزمن وحتوالته وأحداثه الطبيعية والتارخیية والسياسية؛ أل ّن تأثریات تلک األحداث والتحوالت
-9طاليب قره قشالقي ،تجلیّات المكان ،أبعاده ودالالته في شعر "نزار قباني" ،ص .444
 -0طاﻫر ،الزمن النفسي في مقدمات المعلقات العشر ،ص .101

 -3المصدر نفسه ،ص .035

 -4صدام ومعتز ،مستویات بناء الزمن في شعر بشار بن برد ،ص .462
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الزمانية تسهم بشکل کبری يف إعادة ترتيب ﻫيئة املکان وتلوينه ،يف ضوء العالقة املتشابکة بنی اإلنسان
والزمان واملکان» 9فتکون العالقات بنی الزمان واملکان متالزمة والعالقة الفيزياوية تع ّد نوع من ﻫده
العالقات اليت تکون بينهما من جهة احلرکة والسکون؛ واحلركة عند الفيزياوينی تعين تغيری الشيء من
موضع إلی موضع إلی آخر 0کما تقوم ﻫذه الدراسة بتحليل احلرکة يف الزمن املوضوعي وﻫو الزمن الذي
يهتم به يف علم الفيزياء ومیكن تقسيم ﻫذا الزمن علی املاضي واحلاضر واملستقبل.3
ّ
المکان والزمان في شعر أدونیس
 .1حرکة الزمان والمکان
احلرکة يف املکان ﻫي االنتقال من موضع إلی موضع أي االبتعاد من مکان لالقرتاب من مکان آخر،
وکل حرکة يف املکان تتناول احلرکة يف الزمان؛ إذ نری الشخص الذي ينتقل من مکان إلی مکان ،ال بد
يتم حتديد
له يف انتقاله ﻫذا ،من استغراق زمن معنی ومن ث ،سری الزمن من حلظة إلی حلظة أخری .و ّ
حرکة الزمن عرب الرتواح يف فرتات زمينة معينة بدءا من املاضي مرورا باحلاضر واالستشراف اآليت .وحرکة
الزمان واملکان تع ّد نوعا من العالقات الفيزياوية اليت ش ّكلت مساحة واسعة من أشعار أدونيس؛ ومینح
نصه الشعري احیاء متنوعا للتخلّص من اجلمود؛ يف قصيدة "تنبّأ أيها األعمی" ينشد:
ٌ4
ِ
نديل ُمطفأ
اليب َحتُر ُ
َوﻫا ُﻫ َو ال َوق ُ
ث األر َ
سَ ،و َحوََلا َسالس ُل َ /وَدو ُ
ض َ /وال َفضاءُ قَ ٌ
ت َ /جتُُّرهُ أ ُُّمهُ الشَّم ُ
نصه الشعري من خالل الوقفة الوصفية اليت عكست احلركة النجومية للزمان علی أساس
يق ّدم الشاعر ّ

جراء مضی
احلركة الوضعية لألرض والشاعر يريد من خالله اإلفصاح بقوة عما يكابده من أمل ّ
وتوجع ّ
الزمان والنظر إلی احلياة ببصریة أعمق للحياة؛ فأدرك الشاعر عبثية الوجود وحمدودية الزمن النجومی
وفقدان كل شيء .ويقول الشاعر يف مکان آخر:

 - 9صالح ،داللة المكان في الشعر الیمني المعاصر من منظور القراءة والتأویل ،ص .450

 -6رزنيك وآخرون ،فیزیك ،ص .72

 -3جنداری ،الفضاء الروائي عند جبرا ابراهیم جبرا ،ص .41
 -أدونيس ،األعمال الشعریة  ،مج ،6ص .75
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ِ
ِ ِ
ِ
وداع ألقما ِر تِلك اخل ِ
السماوةِ ،لِلشَّم ِ
يام،
وداع ِألﻫ ِل َّ
س تَصنَ ُع من ََ /نلهم خياما ألحبّائها  /ال َ
ال َ
لِعشاقِها  /ولِ ِ
ناقاهتم  /إنَّه الوقت كی َخیرِج الوق ِ ِ ِ
ت كي يَن ِزَل الكو ُن ضيفا َعلَينا /
ُّ
ت من قَيده  /إنَّهُ ال َوق ُ
َ َ ُ
ُ َ ُ
َ
ِ 9
ويفيء ألح ِ
المنا َوألسرارنا
ََ َ
قد كنّی الشاعر بالتجول الزمين واملكاين عن تغيری املكان وحتول التاريخ إلی آفاق أبعد وأوسع ،فریيد
ابداع التاريخ وجتديده؛ وينهض الشاعر ليخلّص اإلنسان من معاناته وعذاباته ،إذ عاش موطنه يف ﻫذه
فيلح الشاعر النعتاق موطنه وتارخیه من القيود ويعيد إليه حريته لبناء قيم رؤيوية
احلقبة قلق احلرب؛ ّ
جديدة ،حبيث تُظهر حرکة األفعال (خیرج ،ينزل) وما توحي من دالالت خالص وحرية ،أمل الشاعر من
أجل التحرر من قيود الواقع الذي حی ّد من حريته.
يف قصيدة "املوت" يعاجل الشاعر فلسفة احلياة واملوت؛
َمل ي ف ِن بالنّا ِر ولكنّه  /عاد هبا لِ
للزَم ِن املقبِ ِل  /كالشَّم ِ
األوِل  /تأفَ ُل َعن
األوِل َّ /
س يف ُخطوِرﻫا َّ
لمنشأ َّ
َ ُ َ
َ
َ
ُ
0
أجفانِنا َ /وﻫي َور ِاء الشَّم ِ
س َمل تأفَل
متموجا؛ فالنار يف النص املذكور مستلهما من
تكتسب مفرداته الشعرية رؤية متميّزة وإيقاعا دائريا ّ

قصة إبراﻫيم اخلليل رمز للحياة نقيضا ملفهومه األصلي ،املوت؛ فالشاعر ينطلق حنو املوت الذي مینح

احلياة؛ والزمن يعود إلی األول ويتّجه حنو املستقبل؛ فيعتقد الشاعر ﻫنا بأ ّن «املوت ال يعنی النهاية ،بل
3
ِ
األوِل" يف منح اللوحة احلرکة املکانية ،فيتجاوز
لمنشأ َّ
ﻫو بداية للمستقبل»  ،وقد أسهم التعبری َ
"عاد هبا ل َ
الشاعر املوت؛ أل ّن إمیانه باإلنسان أقوی حتّی وإن كان يصيب املوت4؛ فيدور الزمن وال يتوقف عن
احلركة ويقرتن املوت مع احلياة يف دورة الطبيعة حبيث تبدو دورته يف حالة دينامية دائما وتوحي بوالدة
دائمة حتی يف املوت.

 -أدونيس ،الكتاب  ،Iص .11

9

 -0أدونيس ،األعمال الشعریة ،مج ،7ص .45

 حیياوي،شعر أدونیس "البنیة والداللة" ،ص .765 -المصدر نفسه ،ص .701
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ويف قصيدة "أحلم وأطيع آية الشمس" ،يستعنی الشاعر يف تبينی أفكاره باألسطورة "إيزيس" وﻫي
«اإلَلة األم العظيمة يف الديانات املصرية القدمیة ومن أشهر اآلَلات املصريات وکان َلا باع کبری يف
السحر».9

ِ
تق ﻫواءك الَّذي تَن َفتِ ُق أطرافُه،
ميصك أيُّها ال َوق ُ
ت  /أترك ألصابعها أن تر َ
تفتح قَ َ
أترك إليزيس أن َ
ِ
وأد ِخلين يف طُُق ِ
وسك َ /حنن َش ِ
بيهان يف ِ
الم َ /وﻫا ُﻫ َو
اإلث  /الشَّه َوةُ ُحمي ٌ
ط َواجلَ َس ُد أكثَ ُر ممّا يُ ُ
طيق الك َ
ُ
َ
0
ِ
ض
ال َفضاءُ سحٌر أب يَ ُ

يقرن الشاعر الوقت مع أسطورة إيزيس ،ربّة اخلصب ،لریمز بالتجول الزمين إلی التجدد واحلياة
ودوامها يف كل األزمنة ،إذ يری املصريون أن إيزيس «أبو املاضي واحلاضر واملستقبل» 3ويعيد الشاعر يف

توظيف أسطورة إيزيس ،مرة أخری إلی سطح األرض بتكرمی اجلسد واألنوثة ،وتكون عودته البداية الرئيسة
للهبوط الرؤيائي إلی أعماق العامل الشهواين ،فضال عن كونه ،میثل ﻫبوطه إلی األرض إمكانية التعايل يف
يقر بأن السماء يف ﻫبوط الشاعر إلی األرض تصری سحرا أبيض،
أقاليم العامل الروحاين والسماوي؛ إذ ّ
فالشاعر يف سریه وصریورته يف العامل األدنی واألسفل جيعل األرض أكثر اقرتابا من السماء؛ ويتجلی تشابه
الشاعر وإيزيس يف صفة اإلث لتجاوزمها الشهوات اجلنسية وما تتطلبه الغرائز.
يتمزق يف جسد املرأة" من
نصه الشعري يف قطعة شعرية "تاريخ ّ
والشاعر يفصح عن اجتاﻫه الوثين يف ّ

خالل توظيف حركة املكان والزمان؛
4
ِِ
املرجأة
وسحقا جلَنَّتها ّ
آه ما أمجَ َل احلَياةَ ُ
انعكس يف النص ﻫذا ،حننی الشاعر وشوقه إلی احلياة يف العامل املادي ،باإلضافة إلی انزجاره من

احلياة اآلخروية ،فصار يصدر املقطع املذكور عن رؤية وثنية شاملة للشاعر .فهو يرّكز ،من وراء احلركة
ِِ
املرجأة" ،علی العامل املادي بدال من الرتكيز علی عامل اآلخرة؛ کما أ ّن
"سحقا جلَنَّتها ّ
املكانية يف التعبری ُ
 - 9أبو علي ،الرمز واألسطورة في شعر أدونیس ،ص .452
 -أدونيس ،األعمال الشعریة ،مج  ،4ص .444

0

 - 3أبو علي ،الرمز واألسطورة في شعر أدونیس،ص .452
 -أدونيس ،األعمال الشعریة  ،مج  ،6ص
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ِِ
يبنی حرکة الزمان؛ إذ يذعن الشاعر بنفوره من اجلنّة يف املستقبل وما
املرجأة" ّ
ﻫذا التعبری " ُسحقا جلَنَّتها ّ
يرغب إليه أدونيس ﻫو «أن تكون األرض موطن غناء وجنس ومخرة ،وليس مكانا للصالة والعبادة»9؛
ألنّه يعتقد أن املؤمن يفقد احلياة أمال باجلنة يف احلياة اآلخرة ،فاملستقبل يظلل علی حياة املؤمن يف
احلاضر ويبيدﻫا.
الشاعر إّنا يريد اَلروب عن الزمان املاضی والراﻫن حتّی ولو بصورة خيالية؛
ِ
ِ ِ
ِ
لَس ِ
ٍ
ِ
َّم يف
ُ
دمای َجتيئان من طُُرق َ /مل َجتئ  /أتَ َقد ُ
ت من ُﻫنا أو ُﻫنالك  /من ذلك العا َمل ال ُمنطَفئ  /قَ َ
ِ0
ظُلُ ِ
الزمان
مات ال َمكان  /تُرمجانا َوضوءا َِلذا َّ
هبذا اَلروب يتحول املكان إلی رمز للمستقبل الذي خیتفي وراء التعبری "قَدمای َجت ِ
يئان ِمن طُُرٍقَ /مل
ّ
َ
َِجتئ" ،متطلّعا إلی تغيری العامل ،وجتاوز الواقع وعزل املاضي من أجل حالة الركود واجلمود اليت يعيش فيها
ِ
"من ذلك العا َِمل ال ُمنطَفئ" وموت الراﻫن الذي مل يعد مالئما للحياة ،ومنح والدة جديدة يف سياق احلركة
املكانية والزمانية والتی تستجيب لنوع خاص من اجلدل بنی فضاء الذاكرة البالية وفضاء احللم املستقبلي.
فتعمل آليات احللم علی فتح عنی الشاعر يف آفاق استشرافية ،قادرة علی اخرتاق حاجز الزمان واملكان
والنفاذ إلی عمق اجملهول ،انتقاال من الرؤية يف حدودﻫا املمكنة يف احلاضر إلی الرؤيا يف حدودﻫا
حل لغز التصورات الدينية يف العالقة بنی العامل األعلی
الالمتناﻫية يف املستقبل.يهدف الشاعر أحيانا ّ
واألدنی؛
ِ
ِ
ِ
ِ
ض
ور كأنَّهُ  /كرةٌ من ال َوَرق ال َعماء َ /جيّرﻫا حب ٌر َعماء  /األر ُ
إلی َزَمين يَ ُد ُ
ُﻫ َو ذا أُعان ُق َ
حریيت َ /و َأری ّ
3
الس ِ
السماء
ماء؟ ُخرافَةٌ  /ما أف َقَر
ث َّ
وا ِرثَة َّ
األرض الّيت تَ ِر ُ
َ
يف النص املذكور متتزج األرض بالسماء يف سياق حركي؛ فيعلن الشاعر ،أ ّن األرض ضحية

تتحول يف الكون الشعري عند الشاعر إلی
املمارسات الدينية السائدة يف عصره ،ذاكرا حركة الزمن اليت ّ
كرة من الورق العماء والذي يرسم الطبيعة األرضية مقرتنة بالظروف املأساوية والعشوائية املهيمنة عليها،
 -0نعوم طنّوس ،السؤال الدیني في شعر أدونیس ،ص .726
 -أدونيس ،الكتاب ،I

ص0.929

 -أدونيس ،الكتاب  ،IIIص .089
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رافضا علی حنو عميق ومؤثر سلطة العامل السماوي الغييب .حرص الشاعر أن تكون عالقته بالتحرك
والتغيری عالقة مميزة؛

ت الشَّمس يف ُم َد ٍع  /جو ٍ
موج َ /وأنا ال ُمب ِحُر،
ت – ان تَظَر ُ
َوأنا ال َوق ُ
اب ،أنا ّ
الصارو ُ :ﻫذا الكو ُن ٌ
َّ
َ
9
ِ
السكَری ،رﻫان
واللُّ ُّج الّذي أَق تَ ِح ُم اآل َن َ /وأستَ رِس ُل يف
أحشائه َّ /

حتول ﻫذا الكون
إن احلركة ﻫي اليت تعطي التشابه بنی الشاعر والوقت واملهم عند الشاعر ﻫو ّ
العظيم إلی تيار شعري مفعم باحليوية والديناميكية وجيعل نفسه يف مركز ﻫذه احلركة ،إذ «إن الذات ﻫي

مركز الوجود عند الفنان ،ومنها ينطلق ،ويبحث عن صداﻫا وماﻫيتها يف نفسه واآلخرين» ،0فيختار
اللج؛ فإن الشاعر يتحرك يف أفق السریورة ورفض السكون
الشاعر التوحد بنی نفسه واملبحر والصارو و ّ
التحول والتج ّدد يف
حتی ّ
يشجع كل الطبيعة وما فيها بالصریورة والتحول ،حيث يكون من املمكن ّ

احلدود الالمتناﻫية يف العامل والکشف يف عامل اجملهوالت ،حتی يقدر الشاعر علی التنبئ مبا سيأيت يف

ويبنی إمیانه باالنسان وقدرته علی صنع املستقبل.
املستقبل؛ فریفض الشاعر الواقع الذي يعيشه ّ

احلب؛ إذ يری أن احلب
وخیرج الشاعر من فضاء ضيّق إلی إطار متّسع وأرحب حينما يتح ّدث عن ّ
کطائر ؛
ِ3
/طائر يَِفُّر ِمن يَ ِد اليَوم
ُح ٌّ
ب ٌ
احلب يفلت الذات ،وحیررﻫا من قيود الرؤية اجلامدة واحمل ّددة للعامل بوصفه رمزا إلمكانيّة اخللق
طائر ي ِفُّر ِمن يَ ِد اليَ وِم".
والتج ّدد ،أو الوالدة الدائمة واملستمرة من وراء احلركة الزمانية واملکانية يف تعبریه " ٌ
 .2سکون الزمان وحرکة المکان
قد ينتاب الشاعر شعور بتباطئ حرکة الزمن املوضوعي انطالقا من جتربته النفسية؛ إذ فرض الزمن ثقله

يتعرض َلا املکان ،و«أما سکون الزمن
عليه ،کأ ّن ّ
الزمن قد توقّف عن احلرکة عند الشاعر رغم احلرکة اليت ّ

 -9أدونيس ،الكتاب ،Iص .999

 -0ﻫشام حممد ،التجربة الشعریة العربیة دراسة ابستمولوجیة للسیرة الذاتیة لشعراء الحدیثة ،ص ".752
 -3أدونيس ،فهرس األعمال الریح ،ص.712
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فال نعين به سوی مجود حلظاته يف ميلة النص الشعري» .9يف النص التايل من قصيدة "مرثية احلالج" نری
نفور الشاعر من عدم التغيری والتحول فی الزمان؛

لسماء  /يا كوكبا يَطلَ ُع ِمن بغداد /
َّ
تاحة َمتتَ ُّد لِ َّ
الزَم ُن استَلَ َقی َعلَی يَديك  /والنّ ُار يف َعينَيك ُ /جم َ
0
ُحمَ َّمال بِالشِّع ِر وامليالد  /يا ريشة َمسمومة خضراء

التجمد الزمين حلجم املأساة وثقل الوضع القائم آنذاك ،فكأ ّن النار يف ثورهتا مع الزمان يف
رّمبا يعود ّ
التعبری "والنار يف عينيك ُ /جمتاحة َمتت ُّد لِ َّ ِ
تتمرد علی أيّة سلطة هت ّدد
ُّ ََ
َ َ
لسماء" ،يف حركة مکانية تصعيدية ّ
وجودﻫا  ،إذ تبدو رغبة الشاعر يف دمیومة احلياة واالنبعاث يف صورة النار عند توصيف موت احلالج ،إلی
جانب ﻫذا يكشف الشاعر عن إحساسه مبدی فاعلية املكان وبيان املنزلة الرفيعة للسماء يف مشول
وايصال رسالته الثورية؛ «فاحلالج الثائر اجملد يف كل األزمنة حیضر من ﻫذا العصر مرتقا حاجز الزمان
3
ﻫاما يف تبينی الصور الشعرية عند
ليشعل الثورة وينتصف للمظلومنی»  .تلعب أسطورة سيزيف دورا ّ
أدونيس يف قصيدة "املوسيقي "I -؛
يَب ُدو َّ
ِج فيها أو َمن
صحر ِاء ُعُروقي َ /ﻫل أس ُ
أن َّ
صخَرةُ ُح ّيب َ
تاﻫت  /يف َ
الصخَرَة َ ،
ألَ :من يَتَ َدحر ُ
إيل قَتيال  /يف ِشك ِل مهاةٍ ضاقَت
حنی َجييءُ احلُ ُّ
ب َّ /
الس َ
اعةُ َ
يَص َع ُد؟ لكن  /ما سأكو ُن َ /وما َستَكو ُن ّ

الصحراءُ عليها
َحتّی ّ

4

نالحظ أيضا أ ّن الشاعر اعتمد التشخيص االستعاري ،باعتماده علی أدوات الطبيعة الصامتة ،منها؛

احلب بك ّل ما ينطوي عليه من مرارة ومعاناة ،ليسرتجع من خالَلا
الصخرة والصحراء يف تصوير فقدان ّ
فضاء مفعما بالرومانسية ؛ فيحاول الرتكيز علی عمق ارتباط الغرام بالفضاء الزمين؛ إذ سيتوقف الزمن عن
إيل قَتيال  /يف ِش ِ
كل
حنی َجييءُ احلُ ُّ
ب َّ /
الس َ
اعةُ َ
احلركة يف اللحظة اليت میوت ّ
احلب يف حياته َ
"وما َستَكو ُن ّ
ٍ
الصحراءُ عليها" و ّأما حرکة املکان أسهمت يف تبينی حبّه الضائع وما يهيمن علی ذاته
مهاة ضاقَت َحتّی ّ
 - 9صالح ،داللة المکان في الشعر الیمني المعاصر من منظور القراءة والتأویل ،ص.717
 -أدونيس ،األعمال الشعریة  ،مج  ،7ص .471

0

 -3الضاوي ،كاركرد سنت در شعر معاصر عرب ،ص.64
 -أدونيس ،األعمال الشعریة ،مج  ،6ص .462

4

جملة دراسات يف اللّغة العربية وآداهبا ،السنة العاشرة ،العدد الثالثون

661

احلب تکون عبثا وتنتهي
يقر الشاعر مستلهما من أسطورة سيزيف أ ّن حرکة صخرة ّ
من املعاناة واألمل؛ إذ ّ
بالفشل يف الصعود واحندارﻫا" ،يَب ُدو َّ
أل:
صحر ِاء ُعُروقي َ /ﻫل أس ُ
أن َّ
صخَرةُ ُح ّيب َ
تاﻫت  /يف َ
الصخَرةََ ،
ِج فيها أو َمن يَص َع ُد؟"واليستسلم الشاعر أمام الرکود يف حياته؛ فيأيت باالستفهامات دون أن
َمن يَتَ َدحر ُ
يطلب َلا اإلجابة؛ ويؤكد أن الشاعر مازال يبحث عن احلب اجلديد والتغنّی جبماله والقدرة علی تغيری

تبين صورة احلياة
ﻫذا الواقع حنو األفضل .الصورة االستعارية التشخيصية للجسد تؤدي الدور ذاته يف ّ
املتحركة يف املكان يف قصيدة "کيمياء النرجس"؛
ِ
ِ
صور /ماحيا
َخلَ َ
ف ال َمرايا َ /جس ٌد يَفتَ ُح الطَّريق  /ألقاليمه اجلَديدةَ /ج َس ٌد يَب َدأُ احلَريق /يف ركام ال ُع ُ
9
ِ
آخر اجلُ ُسور
َجن َمةَ الطَّريق /بَ َ
نی إيقاعه َوال َقصيدة  /عابرا َ
يوحي اجلسد بداللة الطبيعة اليت تعتمد احلركة والطغيان بكل حيويته ،فاجلسد يفتح الطريق اليت

أفضت إلی التغيری والتحول يف الرتاث وتنتهی إلی استجالء حلمه يف كشف العوامل اجلديدة يف السكون
الزمين ،فریفض ضوء العامل بنور الرتاث حمتفال باحلديث واجلسد حبركته اليت كان مطاردا فيها حبريق
السكوت الزمين املرتاكم؛ حیلم باملستقبل الذي يكشف هناية العامل اجلديد .قد كان الشاعر يكسر صمت
العصور ومجودﻫا بالنار يف األرض والسماء وكل ما يواجهه يف الفضاء يف قصيدة "احلضور"؛
األرض ،أُشعِل نار احلضور  /يف الغ ِ
يوم اليت تَتعاكس أو تَتوالی  /يف الم ِ
ِ
حيط َوأمو ِاج ِه
أف تَ ُح بابا َعلی
ُ
َ ُ َ
ُ َ ُُ
ُ
الصخور  /خالقا لِلَّيايل احلبالی  /وطنا ِمن ر ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ماد اجلُ ُذور ِ /من ُح ُقوِل
العاش َقه  /يف اجلبال وغاباهتا ،يف ُّ ُ
ُ
َ
َ
0
الرع ِد و ِ
صور
األغاينِ ،م َن َّ
ّ
الصاع َقه  /حارقا ُمومياءَ ال ُع ُ
النص ﻫذا ،حیضن احلركة بنی األعلی واألسفل؛ يفتح الشاعر بابا يف األرض ،ﻫي املكان الواسع
الذي جيری فيها كل األمور ويريد الفرج واإلنشراح فيها ،ث يبحث عن نار يف السماء ،من الرعد والربق،
يوسع ثغور ﻫذه احلركة؛ إذ تتجاوز احلركة
ث يصف الغيوم بالتكثيف والرتاكم لتبينی احلركة الواسعة ،كما ّ
من الغيوم إلی احمليط واجلبال والغابات والصخور؛ ويستحضر الشاعر أسطورة الفينيق بطريقة غری مباشرة
ويطلب خلق الوطن لليايل من رماد النار املشتعلة  ،ملا متنح الليايل من دالالت متنوعة من خوف وتأمل
 المصدر نفسه ،مج  ،4ص .322 -المصدر نفسه ،مج  ،7ص .421
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وﻫو الوقت الذي يناسب اخليال ويوافق تطلعات الشاعر من أجل التحرر من الظروف السيئة السائدة
آنذاك ،فالنار وﻫيمنتها ترتواح بنی كوهنا باعثة لإلضاءة وبنی كوهنا باعثة لالنبعاث والتجدد يف مجود
العصور.
أمامهُ ،كلَّما تَ َقدَّمّ ،إال ال َقدمی
َزَم ٌن يَتأك ُل َوَحی َد َ
ود ُ
ب ،ما أش َقی اإلنسا َن الذي ال يََری َ

9

ليبنی تسلسل
يف قصيدة "تنبّأ أيها األعمی" يرسم الشاعر املنظر الذي يتوقف فيه الزمان يف املاضي ّ

يبنی
أمامهَُّ ،
كل ما تَ َق َّدم" ،ف ّ
غم االنتقال واحلرکة املکانية "ال يََری َ
الظروف السيئة اليت حلّت مبوطنه ،وَر َ
حیث علی
يعم ك ّل شيء ومصاحبة الناس لشعور األزمة الدائم ،وإلی جانب ﻫذا ،فهو ّ
رتابة اجلمود الذي ّ

كسر الزمن التكراري وحتطيمه رافضا املوقف املأساوي من خالل الصورة الشعرية وجتلياهتا ،إذ إ ّن نط
احلياة يف اجملتمع العريب يسری برتابة وعلی وتریة واحدة وال يتطلّع الناس إلی اخلالص من األنظمة القمعية،
التحرر من القيود الدينية.
کما ال حیاول الناس ّ
 .3سكون المكان والزمان

يرتدد أحيانا يف التجربة الشعرية عند الشاعر ،إذ نری ظاﻫرة اجرتار
إ ّن شعورا بثقل حرکة الزمن واملکان ّ

الزمن وانعدام حرکته« .إ ّن الزمن الشعري ال يسری وفق أنساق الزمن املوضوعي احملددة 0»...کما میکن أن

يوحي املکان عند الشاعر باجلمود لتبينی غاية التأزم اليت يعيش فيها الشاعر .وﻫو ييستعمل ظاﻫرة سكون
جتسد الواقع املرير الذي يعيشه موطنه؛
املكان والزمان يف قصيدة "املدينة" انطالقا من جتربة شعورية ّ
ِ
ياح  /وجهها ِ
ِ ِ
متس قرو َن الربيع  /لَن
ع َوََلا إصبَعان  /لن َّ
ضف َد ٌ
الر ِ َ ُ
للدُّخان إحنَنَت للدُّخان  /ﻫي َعو َامةُ ّ
3
باح َّ /إهنا بِركةُ ال َقطيع َ /وج ُهها واح ٌد َوََلا سّرتان
الص ِ
س بِنَه ِر َّ
ُِحت َّ

الدخان رمز الثقافة املادية يف املدينة والذي يعتمد الشاعر يف تبيينه علی اسلوب وصف تضاف إليها

حتول ذاك املكان من احلالة الطبيعية إلی احلالة احليوانية
قدرة حتطيمية ؛ فتتمثّل بأهنا ﻫي عوامة الرياح اليت ّ

متس قرو َن الربيع "؛ وال يأمل أن يثری رياح التغيری
تتحرك عوامة الرياح دائما
وتتجمد العصور"لن َّ
ّ
دائما؛ إذ ّ
 -المصدر نفسه ،مج  ،6ص .981
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حنو األفضل املأمول يف املستقبل ،فریمز الشاعر من خالل ﻫذا املنظر السوداوي إلی احلقبة الزمانية الصعبة
اليت تسود موطنه؛ إذ التحوالت املأساوية يف املدينة حتيل إلی أسباب احلزن والرعب ،والشاعر يسرتجع
س بِنَه ِر
حمدد وال يتجاوز حدود الواقع الوطين يف سياق السکوت املکاين " لَن ُِحت َّ
ﻫده احلظات يف مكان ّ
ليوضح لنا عمق املأساة واملرارة وشعوره باخليبة.
الص ِ
َّ
باح " ّ
يف النص التايل من قصيدة "النبوءة" يرفض الشاعر احلضارة العربية يف املنظر الشعري الذي كان يقوم

علی الثبات والسكون املكاين والزماين؛ فریسم إبادة الرتاث املاضي وما يوحي داللة بالتخلف كشيخ الرمل
واجلرادة ويلغي املمارسات الدينية السابقة ،إذ الحت بشارة الشاعر عن جميء الشمس اليت ال ترتبط
بالدين،
لِلوطَ ِن المح ُفوِر يف حياتِنا كال َق ِرب  /لِلوطَ ِن المخ ّد ِر المقتُ ِ
ول َ /جتيءُ ِمن ُسباتِنا األلفيِ ،من تار ِخینا
َُ
َ
َ
َ
َ
َ
ِ9
ِ
الرم ِل واجلَر َادة
يخ َّ
س بِال عبادة  /تَقتُ ُل َش َ
ال َمشلُول َ /مش ٌ
فالشاعر يريد استئصال ما میت إلی احلضارة القدمیة للعرب باإلضافة إلی احتفائه برؤية متق ّدمة يف

احلضارة العربية؛ فریی أ ّن التغيری يبدأ بإعادة قراءة احلضارة العربية ،وبإعادة فهمها من جديد ،فقد عاش
اجملتمع العريب سلسلة طويلة من اجلمود وانعدام القيم؛

ِ0

الزمن ِ
ساقان  /مشلولتان
ف َغ َری َّ
أقدام ال تَع ِر ُ
ُّروب ٌ
الد ُ
الس َ
الس ِل َو ََّ ُ

"شرق بال
املكان ﻫنا يتّسم بضيق
مستمر ونأ ٍي عن دواعي الفرح والسرور،؛ فالشاعر يف القصيدة ٌ
ّ
َشرق" يتح ّدث عن دور التاريخ الذي يتوقف وال میكن افتتاح دروب جديدة للتغيری واحلركة ،فالناس
ضحية متارس عليهم كل ضروب القمع واإلبادة طوال العصور حتی ينتهي مصریﻫم إلی اإلخفاق ،وخيبة

األمل ،والسقوط يف عامل اليأس والقنوط.
يكشف الشاعر يف قصيدة "ورقة بال رقم" عن ثقل املكان وانكساره وقربه من املوت يف سياق اجلمود
الس ِ
قاضها  /والوقت ي ِ
الزمين يف رؤيته تشاؤمية َلذا الكون؛ األرض نائمةٌ علی أن ِ
بات ِ /ملَ ال َأری
وغ ُل يف ُّ
ُ َ َ
َ ُ ُ
9
َغي َر ال ُفرات؟
 -المصدر نفسه ،مج  ،0ص .318
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 -أدونيس ،الكتاب  ،IIIص .325
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األلفاظ الدالة علی األنقاض والسكون ،السبات ،ونائمة ،تشرتك كلها يف اإلحیاء بقلق الشاعر
وإحساسه العميق مبأساة الواقع املعيش الذی يفوح بالسكوت واملوت ،مما جيعل أن يثری الشاعر يف املتلقی
مشاعر احلركة والتحرك يف تعبریه ِ
"ملَ ال َأری َغي َر ال ُفرات" للخالص من أزمة الواقع اليت يعاين فيها االنسان
حالة السكون والثبات.
 .4سكون المكان و حركة الزمان
رغم أ ّن حرکة الزمان واملکان عناصر متالزمة يف العامل اخلارجي ّإال أن املکان میکن أحيانا أن يکون
ثابتا يف وعي الشاعر؛ ففي الصور الشعرية «ليس بالضرورة أن تتناغم حرکة املکان والزمان تناغما کليا ،أو
0
الصور الفيزياوية الّيت يأيت هبا
أن تتطابق يف الرؤية والصورة تطابقا تاما . »...وعندما ننعم النّظر يف ّ
الشاعر قد ارتكز أحيانا علی سكون املكان وحركة الزمان؛
أدونيس ،نالحظ أ ّن ّ
ِ ِِ
ِ
جالس يف
َّح ُّو َل َواَلِجَرةَ يف الضَّوِء
َ
فلسطنی َوأغصانُهُ نَواف ُذ  /أصغَينا ألبعاده قَ َرأنا َم َعهُ
« َش َجٌر يُثمُر الت َ
ٌ
َجن َمةَ األساط ِری ُ /جن ٌد َوقَضاةٌ يُ َدح ِر ُجو َن عظاما َوُرؤوساَ ،و ِآمنو َن كما يَرقِ ُد ُ /حل ٌم يُ َه َّجُرو َن إلی التِّ ِيه،
3
ِ
يف نَب َدأُ؟»
ُجيَُّرو َن إلی التِّيه / ...ك َ
التحول واَلجرة عرب
الشاعر يف قطعة "مقدمة لتاريخ ملوک الطوائف" الشعرية ،يستند إلی رمز شجرة ّ
4
ليتحول
الزمن من املاضي إلی املستقبل  ،يف ﻫذه الصورة يتخلّی الوقت عن مفهومه النجومي والطبيعيّ ،

إلی كائن حي يقصد االشارة إلی املستقبل ،ونالحظ احلرکة الزمانية يف لوحته ﻫذه ،فنجمة األساطری
والشجر ،تكشف عن احلركة والتحول الذي ينتظره الشاعر يف املستقبل أمام سكونية املكان (فلسطنی)
وظالمها .ويف موضع آخر ينشد أدونيس؛

السجن َعلَی قَملَتَ ِ
نی  /إحدامها ُحب لَی َوتِلك الَّيت ماتَت
يَتَّكيءُ ِّ ُ

 -أدونيس ،الكتاب  ،IIص .329

1
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وظّف الشاعر كلمة السجن وارتكازه علی قملتنی لتوصيف الدنيا وجتسيد مرارة احلياة ودوام ﻫذه
الظروف اليت حتيط بالشاعر والذي يبنی أ ّن الدنيا تتكئ علی قملتنی لتتّضح دورة احلياة ومضي الزمان،
واملوت الذي يرتبّص بالناس؛ إذ تتولّد فئة من النّاس ك ّل يوم ،كما متوت الفئة األخری يوميا وكنّی الشاعر
ليوضح لنا شدة نقمته على األضرار اليت ُحیدثها الناس يف العامل .ويعكس الشاعر يف
عن الناس بالقملةّ ،

النص التايل من قصيدة "مرثية األيام احلاضرة" اليأس والركود و التمرد؛
ِ9
اللَّيل ي تَخثَّر وفَو َق جثَ ِ
ب طُُفولةُ النّهار
ث العصاف ِری تَ ِد ُّ
ُ
َُ ََُ
العصافری تع ّد رمزا للجمود بدل احليوية واحلرکة؛ إذ تضاف جثث إلی العصافری والتعبری "جثث
حتول األمل إلی يأس واستسالم
العصافری" يوحي باالنكسار الذي انتهت إليه الظروف الراﻫنة ،يف سياق ّ
ِ
دب الزمان .کما أ ّن عبارة "طفولة
يف الفضاء املغطّی بالسکون والالحرکية "فَو َق ُجثَث العصاف ِری" ي ّ
النهار" توحي بتباطئ حرکة الزمن علی حنو أعمق ومؤثر؛ باالضافة إلی ذلک اقرتان الليل يف النص املذكور
بالفعل "يتخثر" يؤکد الظالم واخليبة إزاء التغيری والثورة يف واقع اجملتمع العريب.
يتحرك الزمان حنوه؛ أي حقيقة
میكن مالحظة أن الشاعر ،يعاين أحيانا من القلق الوجودي الذي ّ
ِ
ِ
ت
املوت اليت ينزعج منها الشاعر؛ ل َمن يَفتَ ُح ال َفجُر َشباك َعيين َ /حی َفُر فَو َق ُ
ضلُوعي طَري َقهُ  /ملَ ال َمو ُ
ِ0
ي نبِ ِ
ط عمري ِِبَف ِق الثَّواين؟  /عرفت؛ دمي ر ِ ِ
اض احلَقي َقة
ض ملءَ كياين َ /ويَربِ ُ ُ
حم ل َّلزمان  /ويف َش َفيت َم ُ
َ ُ
ََ ُ َ َ ٌ
يف قصيدة "املخاض" يتغطّی الفضاء باجلمود والركود بعد دورة احلياة يف تعبریه " ِمل الموت ي نبِ ِ
َ َ ُ َ ُ
ض ملءَ
كياين "؛ وجسد الشاعر يصبح إطارا جغرافيا يعطي شعورا بالسکون واجلمود؛ إذ يری الشاعر أن املوت
يعم کل وجوده کما میکننا القول إن الزمان يتوقّف عن احلرکة؛ إذ يدرك الشاعر أن املوت يالحقه ،وأن
ّ

عامل الزمن يطارده وال ب ّد أن يناله ،فإ ّن املوت هناية احلياة والشاعر ي ّدعي أنّه صادق يف کالمه إذ يأيت
وبث مشاعره املضطربة
اض احلَقي َق ِة"؛ فيظهر الشاعر ﻫنا عجزه عن سطوة الزمان ّ
بالتعبری "يف َش َفيت َم ُ
وإبانة احلسرة اليت سيطرت علی نفسه إلختتام دورة احلياة .إ ّن الشاعر أحيانا يفقد ثقته بالرتاث املاضي؛
9
ت ال َمكان
الس َح ِر الطِّف ِل َعلی ك ِّ
ف َّ /
ُﻫ َو ذا أرِس ُم َشك َل َّ
صم َ
الزمان  /قارئا َ
 المصدر نفسه ،ص .009 -المصدر نفسه ،ص .61
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استولی علی ذات الشاعر اليأس ومل يعد ينظر إلی أفق املاضي بتفاؤل وأمل نتيجة التدﻫور والتجمد
الذي أصيب به املوطن العربی بعامة ،ويتجلی موقفه الفكري «يف عدم الوالء للماضي ،بل التوجه إلی
املستقبل» ،0فریسم الزمان بصورة طفل؛ ألنه يرفض املاضي والعصور اخلوايل ،عندئذ يتجه تدرجييا إلی
معامل احللم املستقبل يف سكون الفضاء؛ فقد ظل يطمح من وراءه التحول وحتقق أمل اخلالص يف
املستقبل ،فتكتسب صورة الطفل دورﻫا الفاعل يف رؤية التاريخ ،والتعبری عن مصری املوطن العريب عند
أدونيس.
الدراسة االحصائیة
تدرج العالقات الفيزياوية بنی املكان والزمان يف شعر أدونيس:
املخطط البياين اآليت ّ
يبنی ّ

 -أدونيس ،الكتاب " ،" Iص .777

9

 -حیياوي ،شعر أدونیس "البنیة والداللة" ،ص .02
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تعترب "حرکة املکان والزمان" أکثر ورودا؛ إذ وردت مائة وتسع وثالثنی مرة ،وبعدﻫا جتيء عالقة
مرات ،وعالقة
"حرکة املکان وسکون الزمان" إثنيت عشرة مرةّ ،أما "سکون املکان والزمان" فيقع مثانی ّ
تکررت مخس مرات.
"سکون املکان وحرکة الزمان" جتيء يف املرتبة األخریة وقد ّ

ما يثری االنتباه ﻫو غلبة احلركة املكانية والزمانية علی سائر العالقات الفيزياوية بنی املكان والزمان يف

السياق الشعري عند أدونيس واختيار ﻫذه العالقة يف املوقع األول يكون طلبا للحرية بشك ٍل جديد؛
«فهو يبحث عن النور يف املستقبل وأبوابه مغلقة عليه وعلی الناس كلهم .سفره من نوع غريب عرب
القصائد وأناشيدﻫا يتخطّی الزمان واملكان وحیطم احلواجز واحلدود ويستقر يف أودية من احللم».9
فالشاعر يتمسك باحلب ليتجاوز املوقف الثابت واملراوحة من اإلطار املکاين احمل ّدد إلی فضاء أرحب
والصعود إلی الالزمان والالمكان .والنقطة األخری اليت میكن استنتاجها ﻫي أن الشاعر كثریا ما يلجأ إلی
األسطورة يف ترسيم صوره احلركية بعد أن عانی اجلمود وﻫدفه يف توظيف األسطورة «ﻫو النزعة إلی
التغيری» 0وأدونيس ﻫو الشاعر الذي حاول الدخول إلی شعاب التاريخ وابداعه ،رفضا للحاضر وحماوال
اإلحاطة باملستقبل؛ فأدونيس«خیلق العامل املستقبلي املبين علی التجديد».3
راح الشاعر يوظف الصور اليت تعرب تلقائيا من مشاعر التحرك و رفض اجلمود؛ فرؤية الشاعر للشعر
ﻫي«الرؤية اليت تتبنّی احلركيّة يف كل شيء وترفض قيم الثّبات» 4وأحيانا مینح الشاعر احلركة والتجول يف

إطار الزمن والفضاء بأبعادمها الواسعة موحيا مبوقفه الوثين يف رفض عامل اآلخرة واتّصال السماء والعامل

الغييب باألرض؛ ألن الشاعر يری «أهنم ال يعيشون احلياة علی األرض بقدر ما يؤجلوهنا إلی اآلخرة.
وبذلك تصبح املمارسة الدينية (وليس الدين حبد ذاته) أفيونا للفقراء يبنون بوساطته الفراديس اخليالية».1
جتلّى السكون الزماين واحلركة املكانية يف آثاره مرات؛ فالشاعر يكتفي أحيانا باإلطار الزمين املعتمد
علی األفعال الدالة علی الزمن املاضي .ورغم ما للزمان يف الواقع من مجود وسكون ،فإ ّن الشاعر ال
 سپهری نيا ،االتجاه الصوفي في شعر أدونیس وسهراب سپهری ،ص .776 -1روشنفكر وآخرون ،أنوثة األسطورة في شعر أدونیس ،ص .714
 -1حیياوي ،شعر أدونیس "البنیة والداللة" ،ص .67
 -4حیياوي ،من القصیدة إلی الكتابة ،ص .354

 -1نعوم طنّوس ،السؤال الدیني في شعر أدونیس ،ص .707
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يتوقف عن كشف العوامل اجلديدة «إنه ينام لكي يعرف ويكتشف ،ولكي ينام ال حیتاج إلی مكان بل
حیتاج إلی طريق  9»...وموقف الشاعر من احلب الضائع ،وما يعطيه من حزن وأمل ،يسبّب أن میثّل له
حس املتلقي ِبفقات قلب
الزمان كاللحظات املفعمة باملوت ،حيث يتوقّف فيها الزمان عن احلركة؛ في ّ

الشاعر وأزماته االنفعالية عند وصف شعوره بفقدان احلب واجلمود الزمين؛ فهو يف حالة مضطربة يرسم
مرت عليه
أحاسيسه الوجدانية عند فقدان احلب بالرتكيز علی البعد الزماين ويسرتجع اللحظات اليت قد ّ

ببطء؛ ألنه جيد اخلالص واألمل يف احلب ويكشف به اجملهوالت ،معتقدا أ ّن احلياة تنبعث من ﻫذا احلب؛

احلب ﻫو «مفتاح للوصول إلی احلياة اخلالدة الباقية .0»...صور اجلمود الزماين واملكاين تأيت يف املرتبة
و ّ
الثالثة وكلها تشهد علی رتابة يتنفسها الشاعر مع األيام وموطنه؛ فيستدعي الشاعر من خالَلا االنطالق
حنو الفضاء احليوي للطبيعة واحلياة متطلعا إلی تغيری العامل ،ورفض احلياة املقيّدة بالضياع واجلمود .وقد
وظّف الشاعر احلركة الزمانية والسكون املكاين يف املرتبة األخریة ،حماوال من خالَلا كسر الزمن اخلطي
والنجومي بفعل التداعيات احلرة يف حركة الزمن واستشرافاته يف الفضاء الذي يتّسم بالسكون والثبات
والفراغ؛ «ليس للزمن وجود ذايت عند أدونيس ،وإنا ﻫو جمال وساحة لدينامية اإلنسان .إ ّن أدونيس ال
يبحث عن زمن ضائع وإنا يالحق زمنا مل يولد بعد» ،3كما يستخدم صورا رائعة حلركة الزمان وسكون
ليوضح أحيانا عبثية احلياة وحمدودية الزمن النجومي كي يكون شاﻫدا علی أ ّن املوت يقضي علی
املكان ّ

كل األشياء يف دورة الزمان ومیأل املكان باملشاﻫد اجلامدة يف سكونيته وقد يئس الشاعر من حالة الركود
والدمار اليت عاش فيها الرتاث املاضي العريب؛ ويف ع ّدة أطوار من حياته الشعرية تکون عالقة الشاعر «مع
املاضي متصلة مببدأي الرفض والتحول املتالزمنی» ،4فهو حیاول جتسيد الصور بطريقة أكثر حيوية
ويشحنها بشعور عميق بإمكانية اخلالص يف املسقبل ويبعث فيها روح التطلع واألمل ،فيعانق املسقبل
متشيا مع ذاته اليت ترفض اجلمود.

6
السریالیّة في شعر أدونیس ،ص .62
 -ﻫنداوي ،دراسة ّ

0

.-أمحدی ،حممد رضا وآخرون ،جمالیات توظیف المرأة والحب في القصیدة األدونیسیة بین النظرتین الصوفیة

والسوریالیة.02 ،

 -11عباس ،اتجاهات الشعر العربي المعاصر ،ص .80
 . 4المصدر نفسه ،ص .991
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الخاتمة
 .9ق ّدم الشاعر جتربة شعرية ناضجة وعميقة من العالقات الفيزياوية بنی املكان والزمان يف شعره
مستجيبا حلاالته الشعورية وأحاسيسه الذاتية ولقد أجاد يف توظيف العالقات الفيزياوية بنی املكان
والزمان يف شعره بأشكاَلا املختلفة ،معربا من خالَلا عن مهومه الشخصية والوطنية بأسلوب مجيل،
ومنها :حركة املكان والزمان ،حركة املكان وسكون الزمان ،سكون املكان والزمان ،سكون املكان
وحركة الزمان.
يبنی الشاعر من وراء احلركة
 .0يالحظ التفوق الواضح للحرکة املکانية والزمانية يف شعر أدونيس؛ إذ ّ
تطمئن ذاته القلقة إلی ما حتلم به مستعينا باحلب،
الزمانية واملكانية رغبته يف العامل الرؤيوي؛ حيث
ّ

احلب عند الشاعر يستطيع أن حیطّم قيود
فتعيش روحه خارج الفضاء الزمين واملكاين املألوف؛ أل ّن ّ
العامل احمل ّددة بالتسلسل الزماين واإلطار املكاين ،فيداﻫم الشاعر احلاضر ويستدعی املستقبل كمنقذ

خیلصه من عامل مؤمل .ويظل الشاعر متفائال مبسقبل اخلالص متّخذا احلركة الزمانية واملكانية إطارا
متضمنا رفض عامل اآلخرة وطرحه حمتفال حبياة األرض ،كما يريد هبذه الصور تبينی موقفه حول
تلخص يف أن الشعر رفض
الشعر؛ فوظّف صورا متيل إلی العمق إليصال موقفه الفكري الذي ي ّ
الثبات واجلمود .وحمدودية الزمان النجومي تقود الشاعر إلی ع ّد احلياة زائفة ،ولزوم اكتشاف العامل
يبنی
اجلديد والغلبة علی سلطة الزمن املوضوعي يف سلسلة من الصور احلركة املكانية والزمانية كما ّ
من ورائهما ما يستجيب حلالته االنفعالية حينما يئس من عصره وجمتمعه؛ إذ يريد الشاعر اخلروج
من الفضاء املشحون باجلمود والسكون إلی اجلو الذي يسود فيه التفاؤل واألمل ،ما يستطيع هبما
اخرتاق واقعه املأساوي متطلعا إلی التجدد واخللق واالنتصار.
قائمة المصادر والمراجع
المصادر العربیة
الكتب
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 .9أدونيس ،علي أمحد سعيد ،األعمال الشعریة الكاملة ،مج ،1-8ط ،9بریوت ،لبنان :دار
الساقی.0290 ،
 ،......................0الثابت والمتحول :بحث في االبداع واالتباع عند العرب ،ج  ،9ط
 ،9بریوت :دار العودة9183 ،م.
 ،.....................3الكتاب "أمس المكان اآلن IIIو IIو ،"Iط  ،9بریوت ،لبنان :دار
الساقی.0220 ،
 ....................4فهرس أعمال الریح ،بریوت :دار النهار.9118 ،
 .1جنداري ،ابراﻫيم ،الفضاء الروائي عند جبرا ابراهیم جبرا ،ط ،9بغداد :دار الشؤون الثقافية
العامة.0229 ،
 .6ساعي ،امحد بسام ،حركة الشعر العربي الحدیث من خالل اعالمه في سوریة ،دمشق :دار
الفكر0226 ،م.
 .1صالح ،عبداهلل زيد ،داللة المكان في الشعر الیمني المعاصر من منظور القراءة والتأویل،
ط ،9عمان :دار جمد الوي0294 ،م.
 .8عباس ،إحسان ،اتجاهات الشعر العربي المعاصر ،الكويت ،اجمللس الوطين للثقافة والفنون
واآلداب9118 ،م.
.1فاويل ،واالس ،عصر السریالیة ،املرتجم :خالدة سعيد ،دمشق :دار التكوين0299 ،م.
.92نعوم طنّوس ،جان ،السؤال الدیني في شعر أدونیس ،بریوت-لبنان :دار النهضة العربية،
.0290
 .99ﻫشام حممد ،عبداهلل ،التجربة الشعریة العربیة دراسة ابستمولوجیة للسیرة الذاتیة لشعراء
الحدیثة ،ط ،9عمان :دار جمد الوی للنشر والتوزيع.0294 ،
 .90حیياوي ،راوية ،شعر أدونیس "البنیة والداللة" ،دمشق :منشورات احتاد الكتاب العرب،
.0228
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 ،............93من القصیدة إلی الكتابة؛ تحوالت النص الشعري في الكتاب ألدونیس ،ط
 ،9القاﻫرة :رؤية للنشر والتوزيع.0291 ،
المراجع الفارسیة
 .94رزنيك رابرت وآخرون ،فیزیك .املرتجم :پاشايی راد ،جالل الدين وآخرون ،ط ،9طهران ،مركز
نشر دانشگاﻫی.9389 ،
 .91ضاوي ،امحد عرفات ،كاركرد سنت در شعر معاصر عرب (بدر شاكر السیاب ،خلیل
حاوي ،نازك المالئكة ،عبد الوهاب البیاتي ،أدونیس ،صالح عبد الصبور) ،املرتجم :حسنی سيدی،
مشهد :دانشگاه فردوسی مشهد.9384 ،
 .96عرب ،عباس ،أدونیس در عرصه شعر ونقد معاصر عرب ،ط ،9مشهد ،دانشگاه فردوسی،
9383ش.
الرسائل الجامعیة
 .91سپهری نيا ،حممد صديق ،االتجاه الصوفي في شعر أدونیس وسهراب سپهری ،جامعة
العالمة الطباطبائي ،كلية اآلداب الفارسية واللغات األجنبية ،قسم اللغة العربية وآداهبا.9312 ،
السریالیّة في شعر أدونیس ،طهران ،جامعة اخلوارزمي ،كلية اآلداب
 .98ﻫنداوي ،والء ،دراسة ّ
والعلوم اإلنسانية ،قسم اللغة العربية وآداهبا.9313 ،
 .91أبو علي ،رجاء ،الرمز واألسطورة في شعر أدونیس ،جامعة العالمة الطباطبائي ،كلية اآلداب
الفارسية واللغات األجنبية ،قسم اللغة العربية وآداهبا.9386 ،
المقاالت
 .02روشنفكر وآخرون ،أنوثة األسطورة يف شعر أدونيس ،مجلة اللغة العربیة وآدابها ،السنة ،93
العدد ،9438 ،0صص .981-021
 . 09الشرع ،امل عبد اجلبار كرمی وكاظم شنباره ،ايناس ،الفضاء الزمكاين يف القرية عند الشعراء
الرواد ،مجلة جامعة بابل ،العلوم االنسانية ،اجمللد  ،00العدد ،9683-9616 ،0294 ،6
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 .00صدام ،وجدان صادق  ،قصي ياسنی ،معتز ،مستويات بناء الزمن يف شعر بشار بن برد ،مجلة
دراسات البصرة ،السنة التاسعة ،العدد .063-329 ،0294 ،91
 .03طاليب قره قشالقي ،مجال ،جتليّات املكان ،أبعاده ودالالته يف شعر "نزار قباين" ،مجلة كلیة
التربیة األساسیة للعلوم التربویة واإلنسانیة ،جامعة بابل ،العدد  ،38نيسان 0298م.449-413 ،
 . 04طاﻫر ،أمل حسن ،الزمن النفسي يف مقدمات املعلقات العشر ،مجلة اآلداب ،جامعة واسط،
كلية اآلداب ،العدد 0294 ،992م.101-148 ،
 .01أمحدي ،حممد رضا وآخرون ،جمالیات توظیف المرأة والحب في القصیدة األدونیسیة بین
النظرتین الصوفیة والسوریالیة (تحوالت العاشق نموذجا) ،جملة اللسان املبنی ،السنة  ،1العدد ،39
 ،9311صص .9-03

