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يبقى الكالم عن األدب مفتوحا و جوهره مل يُكتشف بعد ،ذلك أن التجربة
النقدية مازالت تبحث يف فهم العوامل اليت تتضافر ضمناً و علناً يف خلق العمل األديب،
فاختلف النص الشعري من شاعر آلخر على مستوى الظاهرة الشكلية للقصيدة ،و
على مستوى املضمون الذي أضاف للقصيدة احلديثة إضافة مجالية ،و قد ع ّده النقاد
أمراً ضروريا لتحقيق العملية اإلبداعية.
تصور العامل
فهناك من يعترب أ ّن مجالية األدب تقتصر على الرؤية الواضحة اليت ّ
املادة ،بينما ينظر إليه آخرون على ّأّنا مقتصرة يف الرؤيا
يف هيئته املستمدة من الواقع و ّ
اليت تنهض من معاناة الشاعر و أزماته و تساؤالته ،فينطلق الشاعر من اللّغة متمرداً
عليها ليصنع لغة خاصة به و أسلوبا مييّزه عن غريه من الشعراء؛ فاللّغة تعيش حقيقتني
عما يزيد عن حاجة املتكلم
جوهريتني ،األوىل ّأّنا حتتوي أشكاال متنوعة من التعبري ّ
حيث إنّه ميكننا أن نستفهم بأكثر من لغة ،أن خنرب و نأمر ،فهذا جائز يف مجيع
اللّغات املعروفةّ ،أما احلقيقة الثانية فهي أ ّن اللّغة كثريا ما تعجز عن الوفاء باملعىن الذي
يشعر به املتكلّم ،و هذه احلقيقة تبدو مناقضة لألوىل ،فأحيانا حتمل الكلمات قصورا
اخلفي.
يف تبليغ املعىن األعمق و ّ
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من هنا بدأت الكتابة األدبية خترج عن طريقتها املألوفة و أصبح للقصيدة العربية
أكثر من مشروع لتجديد كياّنا ،حبيث ِ
التعبري الواضح
نبذت الكتابة الشعرية اجلديدة
َ
القائم على تشكيل الصورة األدبية يف حدود املشاهبة أو اجملاورة املادية ،و أصبح الشعر
احلرية و اخرتع لغة جديدة تقوم على فعل اخللق يف منطق
العريب املعاصر مرتبطا ب ّ
اإلبداع القائم على الالّمنطق.
و من الواضح أن الشعر العريب املعاصر انصرف إىل األسطورة موظّفا إيّاها كرؤيا فنية
رمزية يثري هبا بناءه الشعري ،كما استفاد الشاعر املعاصر من األسطورة باستخدامها
رمزا و إشارة ،و استطاع أن يش ّكل منها حاالت شعرية و رؤيوية تفاوتت بني
االستخدام اإلبداعي و االستخدام الوظيفي.
من ههنا بدأنا موضوع حبثنا و الذي يتمثل يف توظيف األسطورة أو الفكر
األسطوري يف الشعر العريب املعاصر ،اخرتنا أن يكون موضوع حبثنا موسوماً بـ
األسطورة عند أدونيس .
تعترب األسطورة عند أدونيس حبثا جديدا عن فكر جديد و والدة جديدة للقصيدة،
حيث إ ّن عالقة األسطورة بالقصيدة عند أدونيس هي عالقة مساءلة كما يقول  " :إّنا
تفكريي يقوم على املساءلة و إعادة النظر باستمرار فيما أعيشه".
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فتوظيف األسطورة يف الشعر العريب املعاصر كان نتيجة للقلق احلضاري الذي يعيشه
الشاعر و تب ّدل القيم و العالقات اإلنسانية يف حياته و حياة غريه ،إذ إن األسطورة
حتمل طاقة رمزية متنح الشاعر جماال للتعبري ،ليُفصح عن أفكاره يف بناء فين يبتعد
السطحية ،زيادة على ذلك قام الشاعر املعاصر االستثنائي
بالقصيدة عن املباشرة و ّ
بتجريد اللّغة الشعرية من غنائيتها و حتويلها إىل بناء درامي له مقوماته و مفاهيمه
يتميّز بتعدد األصوات و تنوعها و االنطالق من التجربة الفردية إىل مستوى التجربة
االنسانية الكليّة ،حيث اختذ الوعي األسطوري منحى آخر فيه شيء من العمق و
التمثّل الفين األسطوري و أصبح الرمز األسطوري حيتل مساحة أكرب من اللّفظ .
جاء حبثنا انطالقا من أسئلة كثرية أُثريت حول استخدام األسطورة يف الشعر العريب
املعاصر و كانت كالتايل :
_ هل استخدام األساطري هو تعبري عن رؤية حضارية جديدة يريد الشاعر املعاصر
التأكيد عليها ؟ أم هي توظيف تراكمي فحسب؟
متردا عن الواقع أم هي رؤية إيديولوجية؟
_ هل استخدام األسطورة جاء رفضا و ّ
_ هل استخدامها هو جزء من مثاقفة حضارية واسعة االمتداد و الشمول مع الشعر
الغريب و الثقافات األجنبية مبختلف تياراهتا ؟
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_ ما هو اجلديد الذي أضافته األسطورة إىل القصيدة ؟
انطالقاً من هذه األسئلة وقع اختيارنا على الشاعر أدونيس الذي يعترب حالة طارئة
يف األدب العريب املعاصر وفقا ملقاييس الكتابة الشعرية اليت يقيم عليها شعره أو
باألحرى فكره ،فالشعر اجلديد عند أدونيس يتجاوز السطح ليغوص يف األشياء
للكشف عن عامل مليء باحليوية و طاقته هي التجدد ،و لغة اخللق هي البديل عن لغة
تقسم حبثنا "األسطورة عند أدونيس" إىل مدخل و مخسة فصول و
التعبري ومن هنا ّ
جاءت كاآليت :
المدخل عنوناه بـ مفهوم األسطورة ،و قدمنا فيه تعريفاً عاماً و وجيزاً عن األسطورة
يف مفهومها و بنيتها.
األول :الشعر و األسطورة
ّأما الفصل ّ
تطرقنا فيه إىل حتديد العالقة بني الشعر و األسطورة ،حيث بدأ الشاعر يلجأ إىل
توظيف األسطورة يف أعماله األدبية و مل تقتصر على ّأّنا وسيلة للتعبري أو التجديد
فحسب بل أصبحت تتوازى مع فكره ،و كيف أصبحت املالذ الوحيد للشاعر املعاصر
يف التجديد و التجاوز و إبراز العالقة اليت جتمع الشعر باألسطورة و أ ّن هذه األخرية
ترفض نظام العقل املتعايل كما الشعر الذي يرفض دوما تفسري الواقع أو وصفه .
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أيضا ذكرنا حاجة الشعراء املعاصرين إىل توظيف األسطورة و اللّجوء إليها كحضور
مستمر يف القصيدة و مدى تأثري تـ.س .إليوت

T.S.ELIOT

يف حركة الشعر

اجلديد و اتساع زوايا الرؤيا فيه و سيطرة األسطورة و حضورها ال ّدائم و تأثريها
الفعال يف القصيدة املعاصرة ،و يف األخري إىل الرمز األسطوري الذي سيطر على اللّغة
ّ
الشعرية املعاصرة و كيفية جتاوز الشاعر حدود الكتابة يف توظيف أسطورة و غريها على
حسب الكثافة اإلنسانية اليت حتملها تلك األسطورة أو الكثافة املعرفية هلا ،وهذا من
خالل جتربة اندماج كلّي بني الشاعر و العامل األسطوري الذي يش ّكله يف هيئات و
وجوه حيّة.
ّأما الفصل الثاين جاء بعنوان "تجربة أدونيس الشعرية" حتدثنا فيه عن التجربة
فكسرت اجلاهز و املألوف و
الشعرية عند أدونيس ،حيث متيّزت شعريته بالتجريب ّ
الرمزية و لغة
فتحت أفق استشراف اجملهول ،حيث كان ّأول عنصر توقفنا عنده هو ّ
احلرية و الولوج إىل اجملهول ،و
الغموض اليت تعترب مغامرة شعرية هتدف إىل فتح دروب ّ
هذه املغامرة هي ليست فضاءً للرتف بل هي ممارسة جتريبية لظاهرة شعرية هلا حترك
مستمر و ال ّنائي من اخللق و اإلبداعّ ،أما العنصر الثاين كان عن غياب ال ّداللة أو
املعىن يف شعر أدونيس و هذا الغياب حيضر يف صلبه سؤال الذات و مساءلة الوجود؛
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مث حتدثنا عن الثورة الشعرية عند أدونيس و اليت متثلت يف معاجلة مشكالت كيانية يعاين
منها اجملتمع العريب و حضارته و ليس الشك يف موروثات التاريخ العريب ،حيث جاءت
ثورته خروجا عن التقليد من أجل إنتاج لغة جديدة صاحلة لفكر جديد .مث حت ّدثنا عن
املشروع احلداثي الذي جاء به أدونيس و الذي متثّل يف رفضه التمسك بالعقلية السائدة
يف اجملتمع العريب الذي ينبع مثلها األعلى من املاضي ال من املستقبل ،وكان مشروعه
احلداثي هو إعادة فهمه للثقافة العربية اليت متيّزت باإلعادة و التكرار و أ ّن القدمي
مق ّدس ال ميكن جتاوزه ،فكان ّأول حمور توقفنا عنده هو اللّغة وحداثة أدونيس ،حيث
كان أدونيس يرى أ ّن اجلودة الشعرية حتتاج إىل جودة يف اللغة اليت تتماشى مع الشعر
كل ثابت يف
اجلديد ،و اللّغة املتجددة هي اليت ستمنح الشعر ّ
حرية أكثر يف جتاوز ّ
الشعر القدمي ،و أ ّن اللّغة بالنسبة إليه هي طريقة كشف و ابتكار و ليست أداة تواصل
فقط.
ّأما احملور الثاين هو الثراث و حداثة أدونيس و هنا حتدثنا عن مشروع أدونيس
احلداثي و هو أ ّن اللّغة احلديثة الشعرية ليست القطيعة النهائية للّغة الشعرية القدمية بل
هي خلق جديد للغة شعرية جديدة ،حيث تصبح الكلمة و الكتابة ّقوة إبداع و تغيري
تضع الشاعر العريب يف مناخ البحث و التساؤل و التطلّعّ ،أما احملور األخري هو الشعر
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و حداثة أدونيس و يف هذا احملور نكون قد هيّأنا الطريق لبحثنا يف األسطورة عند
أدونيس و العامل الشعري الذي ينطلق منه ،من فضاء الرؤيا اليت تش ّكل مزجيا بني نسق
األسطورة و النسق الصويف ،وكيفية توحيد الصورة الفنية و األسطورة اليت يراها عمال
تصوراته.
موضوعيا لتجاربه و ّ
الفصل الثالث ومسناه ب ـ توظيف األسطورة عند أدونيس نتحدث فيه عن سؤال
اللّغة الذي يطرحه أدونيس و توقه ال ّدائم إىل التحرر من سلطتها كعائق لإلنتاجية و
تتحول اللّغة إىل سفر ال حمدود من خالل إعادة أدونيس
ليس كوطن للكينونة ،حيث ّ
يستمر يف تأمل جتربته الشعرية يف بعدها اإلشاري و
تأسيس احلوار الشعري و الذي
ّ
ترسخت فيها
الرمزي ،فقمنا يف هذا الفصل بتحليل قصيدة "البعث و الرماد" اليت ّ
مالمح التجديد يف شعره.
التشرد بتوظيفه لألسطورة
بعد ذلك انتقلنا إىل مغامرته الشعرية يف نوع من التّيه و ّ
و عالقة الشاعر باألسطورة يف فهمه اخلاص هلا ،و ذلك حينما يراها ّأّنا تنشأ حينما
يصطدم العقل بأسئلة كونية صعبة حياول أن جييب عنها بطريقة ال عقالنية و كان حمور
احلديث هو ابتكار الشخصية األسطورية العصرية و مدى ارتباطه بنماذج الكفاح و
معاناة اإلنسان املعاصر و يتمثل يف اجلانب االبتكاري يف توظيف الشاعر العريب
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املعاصر لألسطورة ،و كان أدونيس يف توظيفه لألسطورة دائما يقرتب من الوجدانية
الصوفية اليت يرى فيها اشرتاك نقطة الوعي و الوضوح بالالّوعي حيث املضمر و املخفي
و الرمزي و هذا ما ملسناه يف قصيدته "الفراغ" و اليت حياول فيها أدونيس مواجهة عامله
بعامل آخر جمنون ،عامل ذايت روحي.
ّأما الفصل ال ّرابع جاء موسوما بعنوان "مستويات األسطورة عند أدونيس" إذ
جند أ ّن توظيف الشاعر أدونيس لألسطورة هو مرحلة جديدة لتجربة شعرية ال تستدعي
الرمز و األسطورة يف القصيدة فقط ،من أجل التعبري عن معىن رمزي و حسب ،و إّنا
توحد
استدعاؤها هو داللة مجالية موحية و عالقة تناصيّة بني الشاعر و األسطورة و هو ّ
كلّي مع األسطورة و ليست استعارة فقط ،و كان هذا الفصل حتليليا لعناصر األسطورة
اليت وظّفها أدونيس و هي رموز التجدد و اخلصب و متثلت يف أسطورة الفينيق
و أدونيس ،و كيف خترج األسطورة كأسطورة الفينيق من بعدها األسطوري إىل بعدها
تتحول العالقة من التقاطع بني احملورين األسطوري و
االجتماعي اإلنساين ،وكيف ّ
الذايت إىل عالقة توازي .
التمرد
أدرجنا يف هذا الفصل التداخل األسطوري عند أدونيس املرتبط بالتجدد و ّ
التحول ،و
بني الفنيق و مهيار الدمشقي و مشروعه احلداثي القائم على التجدد و ّ
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أهم ما ميّز أدونيس يف شعره هو تفاعل العناصر األسطورية فيما بينها ،فهو يستعني
ّ
بأسطورة كأسطورة الفينيق أو أسطورة أدونيس رمزا للتجدد حينا و مينح لكائن عادي
صفات أسطورية مثل مهيار الدمشقي حينا آخر و هي ترمز للرفض و التجدد أيضا.
ّأما الفصل الخامس و األخري جاء بعنوان قراءة أدونيس ،تطرقنا فيه إىل فهم
أدونيس عند الناقد و القارئ معا ،وذلك انطالقا من مشروعه الشعري الذي اشتغل
عليه بطريقة حتريضية مبدعة ،واليت حاول من خالهلا إثبات هويّته الشعرية ،وهذه اهلوية
ختبّطت بني مؤيّد له يف مشروعه احلداثي و معارض له بسبب األفكار اجلريئة اليت
طرحها يف الساحة النقدية.
أهم ما قيل عنه يف الساحة النقدية مثل الناقد "حمـمد بنيس" و من
عرضنا ّ
شعراء مثل "عبد الوهاب البيايت" و غريهم ممّن قرأوا أدونيس إجيابا و سلبا ،و وصفوا
شعره على أنّه يتّسم بالغموض و غارق يف السوريالية ،وكذلك ذكرنا دور انفتاح القارئ
اجليّد على النصوص وفهمها دون اللّجوء إىل ذريعة الغموض ،وقمنا بتحليل لقصيدة
صقر قريش من حيث املرجعية اليت الب ّد أن يتسلّح هبا القارئ ملواجهة أي قصيدة حتمل
تناصات تارخيية.
يف أحنائها ّ
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ّأما احملور األخري الذي كان خامتة هذا البحث هو أدونيس عند أدونيس ،أي
أسطورة أدونيس عند الشاعر أدونيس ،وهي عالقة مسرية أدونيس الشعرية و النقدية
بأدونيس األسطورة ،فأدونيس الشاعر ثائر و رافض و مطالب بالتجدد يف حركة دائمة،
و أدونيس األسطورة رغم موته ال يندثر و ال يفىن إّنا حييا من جديد على شكل أزهار
شقائق النعمان اليت توحي باحلياة و اإلخصاب و اإلنبات و اجلمال.
يف ّناية البحث أدرجنا ملحقا خاصا بالبحث ذكرنا فيه السرية الذاتية للشاعر
أدونيس مع البيبلوغرافيا اخلاصة به ،وتعريفا لألساطري اليت ذكرت يف البحث ،و أيضا
ترمجة لبعض الشعراء و األعالم اليت ذكرت فيه ،و معجما بأهم املصطلحات اليت
وردت يف البحث .
منهج البحث :
إن طبيعة البحث هي اليت ح ّددت نطية سريه ،فالبحث حياول فهم األسطورة عند
أدونيس و كيفية توظيفها يف الشعر العريب املعاصر و أمهية حضورها فيه ،و ذلك من
خالل إدراجنا مفهوم الشعر و عالقته باألسطورة و احللم ،فمنهج البحث جاء حتليليا
وصفيا حيث تتبّعنا مسار التجربة الشعرية احلديثة ألدونيس ،لنتوقف عند األسطورة و
عناصرها يف شعر أدونيسّ ،أما القصائد اليت مثلت حمورا أساسيا يف فهم التجربة الشعرية
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ألدونيس كانت قصيدة البعث و الرماد ،و أغاين مهيار الدمشقي حيث اعتمدنا فيها
تفسري التناص كوظيفة إبداعية معتمدين يف ذلك درجة من التأويل .
ّأما مكتبة البحث اليت انطلقنا منها يف فهم األسطورة عند أدونيس كانت املصادر
اخلاصة بالشاعر أدونيس و من أمهّها  :الثابت و املتحول ،زمن الشعر ،اآلثار الكاملة
األول و الثاين ،الصوفية و السوريالية ،و فاحتة لنهايات القرن ،و النص القرآين
اجلزأين ّ
و آفاق الكتابة ،كتاب احلصار ،و مقدمة للشعر العريب.
ّأما املراجع النقدية احلديثة اليت اعتمدنا عليها يف فهم األسطورة متثلت يف
األسطورة و املعىن لـ "فراس احلواس" ،فلسفة األسطورة لـ "لوسيف أليكسي" ،و "تـ.س.
إليوت" األرض اليباب ،و األسطورة معيارا نقديا لـ "عماد الدين اخلطيب ".
ككل البحوث ،هو طبيعة
و فيما خيص صعوبة البحث و ما تبعه من عراقيل ّ
املوضوع الذي اخرتناه األسطورة عند أدونيس ،أي فهم األسطورة من جهة ليس أمرا
هيناً و ال اخلوض يف جمال معرفة ماهية األسطورة و حقيقتها باألمر السهل ،و البحث
يف شعر أدونيس أيضا ليس مسألة بسيطة ،فالنّص الشعري الذي يصدر من شاعر له
أفق و رؤيا ،يتطلّب من الباحث جهدا و وقتا .مثل فهم أدونيس و األسطورة معا ؛
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األسطورة و ما حتمله من أبعاد فكرية و فلسفية و حىت دينية ،و أدونيس الشاعر الثائر
الذي يتميز بشعر حيمل وعياً يف الكتابة و وعياً يف التجديد.
ال ميكننا أن نقول كلمة أخرية يف شأن توظيف األسطورة يف الشعر العريب املعاصر،
سوى أنّه حاولنا فهم هذا التوظيف الذي رأيناه ينطلق من جتربة شعرية جديدة حتاول
توصل إىل التعبري باحملدد
توحيد الرؤية الفكرية مع الرؤية الشعرية للشاعر املعاصر الذي ّ
عن الالّحم ّدد و بالغامض عن الواضح .
و يف النهاية نأمل أن نكون قد وفقنا و لو بالقدر القليل يف هذه الدراسة عن اإلجابة
عن بعض التساؤالت اليت طرحناها يف البحث بتوفيق من اهلل و توجيه من األستاذ
املشرف .
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المدخل :مفهوم األسطورة
 -1تعريف األسطورة
 -2نشأة األساطري
 -3بنية األسطورة
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خيتلف تعريف األسطورة و حتديد مفهومها من باحث آلخر ،ذلك ملا حتمله
من مالمح روحية متخفية جعلها تبدو قريبة من ال ّدين ،فحينما أراد الق ّديس
أوغسطني أن يفصح عن ماهية األسطورة قال" :إنّين أعرف جيّدا ماهي ،بشرط أالّ
سئلت ،و أردت اجلواب ،فسوف يعرتيين
يسألين أحد عنها ،و لكن إذا ما
ُ
التل ّكؤ".1

 1تعريف األسطورة :
إ ّن األسطورة هي قصة حتكمها مبادئ السرد القصصي من حبكة و عقدة
و شخصيات ،ناجتة عن اخليال املشرتك للجماعة ،حيث تلعب اآلهلة و أنصاف
اآلهلة األدوار الرئيسية فيها ،حبيث جتري أحداثها يف زمن مق ّدس غري الزمن احلايل،
تتمتع فيه بسلطة قدسية على عقول النّاس و نفوسهم ،و هذا ما جعل بعض
عرفوّنا على ّأّنا قصة األعمال اليت يقوم هبا أحد اآلهلة يف العقائد
الباحثني يُ ّ
القدمية .2
ّأما أحداثها اخلارقة لقانون الطبيعة جعلتها تتميز بعمقها الفلسفي الذي جيعلها
ختتلف عن اللّيجندة أو احلكاية الشعبية أو اخلرافة .فهي حتكي قصصا مقدسة تفسر
ظواهر الطبيعة ،و تتح ّدث عن نشأة الكون ،خلق اإلنسان؛ ّأما تواجد اإلنسان
يكون ثانويا يف األسطورة و ليس حموريا مثل دور اآلهلة و أنصاف اآلهلة .ويف زمنها
كانت حتتل مرتبة العلم كما حيتلّه اآلن.

 1سلسلة عندما نطق السراة ،األسطورة ،توثيق حضاري  ،قسم الدراسات و البحوث ،جمعية التجديد الثقافية االجتماعية ،مملكة البحرين ،الطبعة
األولى  ،2005 ،ص. 12 :
 2آيت سعيد آسيا ،التوظيف األسطوري في الشعر القبائلي ،آيت منقالت أنموذجا ،مجلة مطارحات في اللغة و األدب ،العدد  03مارس 2011
ص111 :
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يتفق املؤرخون بأ ّن األسطورة تعود إىل أزمان سحيقة يف التاريخ اإلنساين قبل معرفة
الكتابة و تعترب بالد سومر أقدم احلضارات اليت اعتنت بالتدوين و التسطري كما دلّت عليه
االكتشافات الغربية.1
األسطورة يف اللّغة العربية من كلمة َسطََر و هو مبعىن تقسيم و تصفيف األشياء،
مدونة أو
األشياء ،فاألسطورة تعين الكالم املسطور املصفوف و ال يشرتط فيها أن تكون ّ
أو مكتوبة.2
يقول وديع بشور":و كلمة أسطورة العربية مقتبسة من كلمة إستوريا Historia

و تعين حكاية غري حقيقية أو على عكس احلقيقة بينما الكلمة ذاهتا تعين تاريخ"

3

جاء يف كتاب امليثولوجيا السورية تعريف لألسطورة عن الباحث و الفيلسوف
" مرييسيا إلياد" أ ّن امليثوس  Mythosو عند اإلغريق تعين حكاية ،و األسطورة تروي
قصة مق ّدسة و حادثا وقع يف زمن البدء سواءً أكان ما أتى إىل الوجود هو الكون أو جزء
فسر ما هو كائن و موجود فعالً ،لذلك
منه  ،و ال يروي امليثوس إالّ ما حدث فعال ،و يُ ّ
فهو قصة حقيقية .يقول " :إ ّن األساطري تنبعث من حاجة دينية عميقة و توق أخالقي
و انضباطات و حت ّديات تظهر يف صبغة اجتماعية و متطلّبات عملية و يف احلضارات
تعرب عن املعتقداتّ ،إّنا تشريع حقيقي
القدمية البدائية تلعب األساطري دوراً ضروريا إذ ّأّنا ّ
لل ّديانة البدائية و للحكمة العملية. 4

3عندما نطق السراة  ،ص. 14 :
 1عندما نطق السراة  ،ص15 :
 2المرجع نفسه  ،الصفحة نفسها
 3المرجع نفسه  ،ص. 19 :
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يرى كارل غوستاف يونغ أ ّن األسطورة تنري جوانب النّفس اإلنسانية ،و أ ّن
اجملتمع الذي يفقد أساطريه بدائيا كان أم متحضراً ،يعاين كارثة أخالقية تعادل فقدان
اإلنسان لروحه  ، 1و تعزيزا للمبادئ األخالقية و تقوميها ،إذ تضمن فعالية الطقوس
محاية اإلنسان.

ّأما الفيلسوف األملاين "أرنست كاسري" يؤّكد أ ّن األسطورة متثّل قوة أساسية
عرب اإلنسان من خالل رموزها عن اهتمامه و تطلّعاته
تطور احلضارة اإلنسانيةّ ،
ّ
و قد وجد ّأّنا تُ َك ّون مع اللّغة و الفن و ال ّدين صورا حضارية تبدعها طاقة اإلنسان
الرمزية.2
كما يرى أمحد كمال زكي أ ّن األساطري علم قدمي ،وهو أقدم مصدر جلميع
املعارف اإلنسانية ،لذا فإ ّن الكلمة ترتبط دائما ببداية النّاس.3

 2نشأة األساطير :

متثّل األسطورة طفولة العقل البشري و بدايات تعبريه عن احلقائق و تفسريه
تعرب عن نظرة الشعوب القدمية إىل احلياة ،حيث تُق ّدم
للظواهر العلمية الطبيعية ،و ّ
لّب حاجاهتم التساؤلية و يقنع مستواهم
هلم تفسرياً متكامالً للحوادث الكونية يُ ّ
العقلي.
نشأة األسطورة دائما هلا عالقة مع ال ّدين ،ذلك ّأّنا حتكي تارخيا مق ّدسا،
معني و تعمل على توضيح معتقداته ،و تدخل
إذ ترتبط األسطورة بنظام ديين ّ

 4المرجع السابق  ،ص. 19 :
 1عندما نطق السراة  ،ص. 20 :
 2عندما نطق السراة  ،ص. 44 :
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تتحول
كل مقوماهتا كأسطورة ،إذا اّنار هذا النظام ال ّديين ّ
يف صلب طقوسه و هي تفقد ّ
إىل حكاية دنيوية تنتمي إىل نوع آخر من األنواع الشبيهة باألسطورة. 1
ّأما بداية نشأة األساطري و حتديد بداياهتا يرتبط ببداية احلياة على األرض ،حيث كان
ؤدون الطقوس ال ّدينية
السحر و يستحضرون األرواح الشريرة و يُ ّ
حيث كان البشر ميارسون ّ
الرغبة يف تفسري ظواهرها ،فهناك من يرى أ ّن األساطري
ال ّدينية ألجل التعايش مع الطبيعة و ّ
نشأت استجابة لعواطف اجلماعات القاهرة ،كامللوك و الكهنة ،وهناك من يرى ّأّنا تراكم
لنتاج الفكر اإلنساين املبدع يف جمال األدب ،تصدر يف الغالب عن حكيم القوم و يتناوهلا
مضاف إليها شيء من خياهلم اخلاص .2
الرواة
ٌ
ّ

 -3بنية األسطورة:

يقول كلود ليفي شرتاوس يف مؤلّفه األسطورة و املعىن إ ّن جوهر األسطورة ال يكمن
يتم
لكن يف ّ
يف أسلوهبا أو موسيقاها أو يف بنيتها ،و ّ
القصة اليت حتكيها ،فاألسطورة لغة ّ
تنشيطها عند مستوى مرتفع بشكل خاص و تتتابع فيه املعاين بشكل جيعل اخللفية الّلغوية
هلا يف حالة حركة دائمة .3
الروحي يف اجملتمعات القدمية،
و يش ّكل ال ّدين أحد طقوس األسطورة يف بعدها ّ
اجملردة ،و تثبيت
و كذلك الطابع السحري لألسطورة و أثرها ّ
الفعال يف توصيل األفكار ّ
فسر لنا تلك الوحدة املصريية بني ال ّدين و األسطورة ،فمادامت األسطورة
املعتقدات يُ ّ
الفين ،و تضع بني أيدينا منظارا
لكل أشكال التعبري ّ
باعتبارها ميال و نزوعا تعمل كخمرية ّ
ملونا يعيد البهجة و املعىن إىل احلياة ،فإ ّن باستطاعتنا الركون إليها باعتبارها مصدرا إجيابيا
يف إنتاج الثقافة و استهالكها. 4
 3فراس السواح  ،االسطورة و المعنى  ،ص. 14 :
 2عندما نطق السراة  ،ص. 30 :
 1كلود ليفي شتراوس  ،األسطورة و المعنى ،ترجمة :شاكر عبد الحميد ،مراجعة :عزيز حمزة،دار الشؤون الثقافية العامة ،وزارة الثقافة و
االعالم،1982 ،ط  ،1ص6 :
 2فراس السواح ،األسطورة و المعنى  ،ص31 :
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تزود اإلنسان بصورة كليّة عن العامل الذي يعيش فيه أو كما
إ ّن األساطري قد ّ
تزوده بصكوك للنشاط االجتماعي ،أو كما يقول ليفي شرتاوس
يقول مالينوفسكي ّ
"بنماذج منطقية تكون قادرة على قهر التناقضات اليت يواجهها يف الواقع" .1
انطالقا من هذا البحث غري املستقر يف اسرتضاء قوى الطبيعة ،و حماولة إدراك
األول ميارس طقوسه عن
الوجود عن طريق ال ّدين أو احلدث املقدس ،بدأ االنسان ّ
طريق األسطورة اليت تثبت انتماءه يف الوجود ،و جتاوزت هذا البعد شيئا فشيئا لتصبح
جزء من الفكر اإلنساين  ،كما ّأّنا أصبحت مادة حية يقتات منها الفن عامة
و األدب خاصة.

 3كلود ليفي شتراوس  ،األسطورة و المعنى ص6 :
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الفصل األول :الشعر و األسطورة
 -1عالقة الشعر باالسطورة
 -2وظيفة األسطورة بالشعر
 -3الرمز األسطوري
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إن التجربة الشعرية أو مبسمى آخر  -جتربة الكتابة اجليدة  -هي تلك اليت تفوز
بكمال اإلجناز األديب و مجاله ،و هذه التجربة هي مرتبطة بطرائق الكتابة اجلديدة و
لعل جتربة توظيف األسطورة و استحضارها يف الشعر العريب املعاصر
املتجددة ،و ّ
كانت جتربة مهمة بل و حىت خطرية ،و مسؤوليتها تقع على عاتق الشاعر الذي
يسعى دوما للتجديد و البحث عن وسائل مغايرة متاما لتحريك اإلبداع من نقطة
املألوف إىل غري املألوف  ،و طبعا سالحه الكلمة.
ففي اللغة الشعرية " تدرك الكلمة ككلمة و ليست فقط جمرد بديل للمادة
املسماة ،و ال جمرد تفجري شعور " ،1و ليس ترتيب الكلمات هو املقصود هنا الذي حيدد
ّ
شاعرية النص ،إّنا ذلك الذي يدهشنا حينما يصدمنا  ،و الصدمة هنا دوما متعلقة
بالتجاوز ،جتاوز احملدود و املألوف معا  ،و يف الوقت نفسه يقنعنا بأنه عمل كامل مليء
املسمى أدبيا هو ذلك الذي يتميز بالغرابة أمام اللّغة اليت هي
باألخطاء اجلمالية ،فالفعل ّ
حاملة املعىن  ،و من هنا "فاألدب هو الفعل الذي يستوعب كيفية اشتغال اللّسان و يشري
إىل ما سيكون له القدرة على تغيريه مستقبال"  2هذا املستقبل الذي يبحث عنه الشاعر
 -1صموئيل و آخرون  ،مفهومات يف بنية النص  ،تر :وائل بركات،ط،1994 ،1إفريقيا الشرق ،ص .37
 -2جوليا كريستيفا ،علم النص  ،تر :فريد الزاهي  ،عبد اجلليل ناظم ،ط ،1997 ،2دار توبقال للنشر  ،املغرب  ،ص .7
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حجته ،و اللّجوء إىل عامل مغاير متاما عن
املعاصر بشىت الطرق و متخذا من التجديد ّ
الواقع و املألوف هدفه املنشود إلثراء شعره و جعله أكثر حيوية.
 -1عالقة الشعر باألسطورة:
لقد جلأ الشاعر العريب املعاصر إىل توظيف األسطورة يف أعماله األدبية و مل تقتصر
على ّأّنا وسيلة للتعبري أو التجديد من أجل التجديد فحسب ،بل أصبحت تتوازى مع
فكره ،فاستخدام الشعراء املعاصرين منهج األسطورة القدمية من أجل صنع أساطري عصرهم
كان نتيجة " استعدادهم اإلنساين الدائم لإلستجابة لألشياء اجلديدة كما كانت يف صورهتا
القدمية".1
فلكل شاعر عامل خاص و خطاب خاص و طرح خاص يتوجه به إىل مجهوره من
يتمىن أن يكون هؤالء القراء من اخلواص أيضا ،و دوما يكون للشاعر قلقا
ال ّقراء  ،و الذي ّ
من حاضره الذي يواجهه ،فهو هبذا يكون دوما يف سعي مستمر ليتجاوز هذا احلاضر.
فمثلما كانت األسطورة هي مالذ اإلنسان األول يف املاضي ،فالتجديد و التجاوز
مها مالذ الشاعر املعاصر الذي حياول بطريقة ما أن ينتصر على واقعه و حاضره يف شعره،
و يصنع من خيبته وجها جديدا و خالّبا يف شعره املتجدد ،فيأيت جناح الشاعر أو فشله
"تبعا لقدرته على استخدام الصورة األسطورية يف مكاّنا الصحيح و بالطريقة الصحيحة
كذلك ،و هنا تشتغل الصورة األسطورية عند الشعراء يف مضمون خيضع األسلوب إىل
التعبري الدقيق" .2
فمن هنا ال ميكننا أن حنكم على أي شاعر معاصر يتعامل مع األسطورة بأنه شاعر
استثنائي  ،فيما أن األسطورة أصبحت تشكل نظاما خاصا يف بنية القصيدة املعاصرة و
 -1عماد الدين اخلطيب  ،األسطورة معيارا نقديا دراسة يف النقد العريب احلديث ،د ط ،د تا ،ص .56
 -2عماد الدين اخلطيب  ،املرجع نفسه  ، ،ص .126
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اليت تتميز بضبابية الرؤية  ،فعلى الشاعر أن حيدث توازنا بينه و بني األسطورة و بني ما
يقوله يف القصيدة ،و ليس هذا فحسب بل ال ب ّد أن يقرتن توظيف األسطورة بفكرة
يتبناها الشاعر ،أو فكر حياول الشاعر أن يطرحه باللّجوء إىل األسطورة.
و على الرغم من " أن األسطورة تعطينا ذلك اإلحساس بالوحدة  ،بني املنظور
و الغيّب ،بني احلي و اجلامد ،و بني اإلنسان و بقية مظاهر احلياة ،و النظام الذي ختلقه
األسطورة فيما بينها " ،1فمن هذا املنطلق جاءت التجربة األسطورية لدى الشاعر املعاصر
حيث يبقى دوما بروز قطبني متصارعني يف النص الشعري املعاصر و هو صراع "الذات
و العامل أو الواقع  ،فالنص احلداثي إذن ال يبدأ يف العزلة أو الفراغ ،بل نطاق من
العالقات ،فهنا الشاعر و هناك الواقع أو العامل بتعارض مفرداته و تعقد عالقاته" ،2فكما
رفضت األسطورة نظام العقل املتعايل الذي جيعل نفسه خارج العامل  ،مث يفسره عن بعد و
كأنه شيء غريب عنه  3يرفض الشاعر دوما تفسري الواقع أو وصفه ،و هنا نرى أن الشاعر
توحدها ال ّدائم بني احلي و
يأخذ شيئا من األسطورة و هو رفضها للعقل ،و يأخذ أيضا ّ
ال ّدائم لكنه خيتلف عنها يف انفصال ذاته من العامل الذي حييط به ،و هذا االتفاق و
حرك عنده حالة اإلبداع باألسطورة.
االختالف هو الذي ّ
إن الذي جعل األدب يتطلّع "إىل االقرتان باألسطورة هو وقوف اللغة عند ح ّد معني
يف نقـل أسـرار الكون الذي نعيش فيه و اليت تتمـثل لنــا يف أحــسن األح ـوال على شــكل
صــورة أقــرب إلــى اإلحساس الداخلي من أي تعبري لغوي ".4
من هنا متثلت حاجة الشعراء املعاصرين يف توظيف األسطورة و اللّجوء إليها
كحضور مستمر يف القصيدة  ،و هناك الكثري من النّقاد ممّن ذكروا و أرجأوا هذا إىل
 -1فراس السواح ،األسطورة و املعىن  ،دراسات يف امليثولوجيا و ال ّديانات املشرقية ،ط،1997 ،2منشورات عالء ال ّدين ،دمشق ص .21
 -2عبد الواسع احلمريي  ،الذات الشاعرة يف شعر احلداثة العربية،ط ،1999 ،1املؤسسة اجلامعية للدراسات و النشر و التوزيع  ،ص .6
 -3فراس السواح  ،األسطورة و املعىن  ،ص .21
 -4عماد الدين اخلطيب ،األسطورة معيارا نقديا ،ص .49
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التاثري الذي سيطرت عليه القصيدة – األرض اليباب -للشاعر األمريكي" ت.س.

إليوت"  T.S.ELIOTحيث بدأت حركة الشعر اجلديد تتغري و تتسع زوايا الرؤيـا فيه،
الفعال يف القصيدة
و لقد سيطرت عليه و بش ّدة األسطورة و حضورها ال ّدائم فيه وتأثريها ّ
املعاصرة  ،فالتجربة الشعورية مبا هلا من خصوصية يف كل عمل شعري هي اليت تستدعي
الرمز القدمي  ،لكي جيد فيه التفريغ الكلّي ملا حتمله من عاطفة أو فكرة شعورية ،و ذلك
عندما يكون الرمز املستخدم قدميا ،و هي اليت تضفي عـلى اللّفظة طابعا رمزيا بأن تركز
1
فيها شحنتها العاطفية أو الفكرية الشعورية و لكي يكون الرمز املستخدم جديدا"
يف األسطورة سر اخلالص حيث تتوق شخصياهتا إىل اخلالص من قيد البشرية
السمو لعامل األلوهة ،و هذا اخلالص يتمثل يف الشيء اخلارق غري املمكن ،البطولة
إىل ّ
اخلارقة ،املثالية ،فهذا َشبه بينها و بني الشعر حيث يتوق الشاعر إىل اخلالص من خيبة
الواقع املعيش ،اهلزائم اليومية و الفجيعة املستمرة اليت ال خالص منها إالّ يف الثورة و
التمرد يف الشعر ،فتلتقي "األسطورة باألدب يف جتربة األديب اليت تشبه األسطورة بكوّنا
ّ
ال حتتوي على صور مبعثرة أو كلمات متفرقة لكنها رؤية لتصوير عميق جياهد من أجل
البحث عن تعبري خاص".2
فإذا استعان الشاعر بعناصر األسطورة اليت فيها اخللق و التجديد و االنتصار ذلك
أنه يبحث عن خالص و طمأنينة قد سلبتها منه األنظمة و احلضارة و احلياة املتعثرة و
شغفه ال ّدائم يف البحث عن عامل ينشأ يف حرية.
فمسألة توظيف األسطورة أو خلقها أو توليدها على ح ّد سواء قد يتأخر عند أحد
الشعراء يف استنطاق األسطورة منذ أول بروز هلا يف الشعر العريب املعاصر لكن تأخره قد

يكون استثنائيا يف استنطاقه لألساطري ،و متثلها يأيت كما ح ّدده عبد الواسع الحميري يف
 -1عز الدين إمساعيل الشعر العريب املعاصر قضاياه و ظواهره الفنية و املعنوية  ،ط  ،1981 ،3دار العودة و دار الثقافة ص 119
 -2عماد الدين اخلطيب ،األسطورة معيارا نقديا  ،ص 47
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كتابه "الذات الشاعرة يف شعر احلداثة العربية" ،أّنا  :جتربة اندماج كلي يف العامل ،ال جتربة
وصف لعامل  ،جتربة فعل يف العامل ،ال جتربة انفعال بعامل ،جتربة تفجري و تغيري للعامل ،ال
جتربة حماكاة أو تعبري عن العامل ،جتربة كشف عن وجود ،ال جتربة وصف ملوجود ،جتربة
جتاوز و سريورة ال جتربة مجود و استقرار ،جتربة خلق باللغة ال جتربة تعبري باللغة .1فمثلما
لألسطورة فكر و معتقد و تعترب فنّا و تارخيا ،أيضا الشعر من خالل هذه التجربة
الشعورية املتمثلة يف االندماج شبيه هبا له فكر و فيه فن و يكون تارخيا ملرحلة معينة.
إ ّن الشعر هو خلق لغة جديدة و ذلك باستخدام الكلمة ،و األسطورة هي واقع
غري مألوف تفسريي وصل إلينا و ذلك أيضا باستخدام الكلمة ،و قد كان ظهور الكلمة
يف حياة اإلنسان "معجزة أخرى ،لقد كانت الكلمة عند ذاك هي املقابل لكل الوجود ،بل
ألول مرة بني
األول أّنا تشتمل على كل الوجود و قد استطاع أن مييز ّ
ظن اإلنسان ّ
رمبا ّ
نفسه و غريه من احليوان عن طريق اقتداره على الكالم و امتالكه الكلمات" .2
فالتداخل بني الشعر و األسطورة يبدأ أو ينطلق من الكلمة ،فمثلما تكون الكلمة
دوما معربة أول مرة يف الشعر مث مشرية إىل معان خمتلفة فيما بعد فالكلمة "ال تكون جمرد
شيء أو معىن مستقلني بذاهتما ،الكلمة تكون دوما هلا معىن عميقا ذات أفق ،و ال تكون
سطحية و هكذا هي األسطورة".3
معربة ،و دائما ميكن
فعلى الرغم من كالمية األسطورة تكون كالميتها دوما حمتجبة ّ
رؤية وجود طبقتني أو أكثر  4يف احتجاهبا خلف الكلمة كما يف الشعر املعاصر الذي
أصبحت أدواته و ال سيما األداة األسطورية ضبابية التناول الذي كلّما متددت ضبابيته
أصبح غري حمدود الداللة.
 -1عبد الواسع احلمريي  ،الذات الشاعرة يف شعر احلداثة العربية ،ص 7 -6
 -2عز الدين إمساعيل ،الشعر العريب املعاصر ،ص .223
 -3اليكسي لوسيف  ،فلسفة األسطورة ، ،تر  :منذر حلوم،ط ،1دار احلوار للنشر و التوزيع  ،الالذقية  ،سوريا ،ص .112
 -4اليكسي لوسيف فلسفة األسطورة ، ،تر  :منذر حلوم ،ص .112
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فاألسطورة كما يف الشعر بالدرجة نفسها ثقافية ،أي ّأّنا ليست جمرد تعبري بل و
تعبري حيوي ُملهم  ،فلكل صيغة شعرية دائما شيء يشري إىل شيء ما ،و هي دائما حياة
مرئية من ال ّداخل  ،الشعر يقدم ذلك ال ّداخلي الذي يكون بطريقة ما حيّا ،الذي ميلك
روحا حيّة و يتنفس وعيا و عقال و ثقافة.1
 -2وظيفة األسطورة في الشعر :
يقول إليوت" T.S.ELIOT:الطريق الوحيد للتعبري عن الشعور يف شكل فين هو
إجياد معادل موضوعي له ،أو بعبارة أخرى إجياد جمموعة أشياء  ،أو وضع أو سلسلة
أحداث تؤلّف مكونات ذلك الشعور احملدد حبيث عندما تقدم تلك احلقائق اخلارجية اليت
حسية ،فإن الشعور يستثار يف احلال " ،2لكي جيد الشاعر املعاصر
جيب أن تنتهي بتجربة ّ
متنفسا جديدا له من ضيق دائرة التعبري القدمي و املألوف و كذلك انتماء مجايل على
مستوى الشعر أو فكري على مستوى اإليديولوجيا عليه دوما أن يبحث عن معادل
موضوعي ملا يكتب أو مبا سيكتب ،و مع حبثه غري املستقر وجد يف األسطورة معادال ملا
يريد ،و جناة ملا يعاين  ،فكانت األسطورة أداته و رمزه و موضوعه غري املستقر.
فمنذ أن كانت اللّغة هي " ّأول أشكال الرتميز املوضوعي اليت ابتكرها اإلنسان
و اكتشف معها قدرته على استيعاب ما حوله من خالل تكوين املفاهيم ،مث موضعتها
يف اخلارج عن طريق الكلمات ،و االستناد إىل هذه الكلمات بعد ذلك من أجل خلق
مستوى من املفاهيم و هكذا هو يف سلسلة متصاعدة رافقت ارتقاءه و تق ّدمه ،و من مثّ
كانت األفكار هي أول تعبري عن نشاط الرتميز الذي يرافق اتساع الوعي و ارتقائه".3

 -1اليكسي لوسيف  ،فلسفة األسطورة ، ،تر  :منذر حلوم ،ص .112
 -2ت.س .اليوت ،األرض اليباب  ،الشاعر و القصيدة -تر :عبد الواحد لؤلؤة،ط ،1980 ،1املؤسسة العربية للدراسات و النشر ،بريوت ،ص.27
 -3فراس السواح  ،األسطورة و املعىن  ،ص .20-19
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التصور البسيط ملوضوع الرتميز اللّغوي يف االرتقاء و التقدم تأيت مهمة
و مع هذا ّ
الشعر يف ترقية رؤياه املنشودة يف اخللق و التجديد ،و كما ذكر إليوت  T.S.Eliotمن
حيول واقع
ضرورة إجياد املعادل املوضوعي تأيت مهمة األسطورة أو الرمز األسطوري الذي ّ
القصيدة من حالة الثبات و االستقرار إىل حالة االنطالق و احلرية ،و من هذه النقطة
حترر من قيد الصمت متجها حنو
بالتحديد و هي احلريةَ ،نرّكز على أ ّن اإلنسان مثلما ّ
حترر من قيد التقليد و الثبات
الرقي و التق ّدم ،فالشاعر أيضا قد ّ
الكالم و ذلك من أجل ّ
لكن برقي شعري ،و ليس من أجل توظيف ألسطورة ما قد انتشر توظيفها لدى شعراء
العصر.
تتمثل صلة األدب باألسطورة يف توظيف عناصر األسطورة يف إبداعاهتم األدبية وفق
قناعاهتم و متطلبات جمتمعهم ،و هلذا ترجع صلة األدب باألسطورة الشرتاكهما بالكلمة
حبيث ينشأ عن ارتباطها عالقات نشوئية و جدلية  .1و هذا النشوء يتم بتوظيف األسطورة
يتحول فيها هو
يف خلق لغة جديدة يسعى فيها الشاعر إىل خلق أسطورته اخلاصة اليت ّ
نفسه من شاعر إىل شاعر أسطوري و ذلك حسب قدرته على استيعاب أسطورته ،هلذا
جند أ ّن الشعر يلجأ " لألسطورة الوفيّة لتفتح له جمرى حركة استمرارية النص الشعري الذي
يرسم صورته و يستحضر أسطورته كما جيب". 2
فالوعي األسطوري لدى الشاعر املعاصر هو وحده الذي يق ّدم له وعيا ذاتيا يف
توجيه األفق الشعري الذي ال يعرتف بأي قيد شأنه شأن األسطورة اليت تلغي التحديد
و املكاين هلا  ،فالصورة دوما سواء يف الشعر أو األسطورة " هي ذلك
الزماين
الشيء الذي يق ّدم تشابكا عقليا و شعوريا يف حلظة من الزمن" .3
 -1عماد علي اخلطيب ،األسطورة معيارا نقديا ،ص .43
 -2عماد علي اخلطيب ،األسطورة معيارا نقديا ،ص137
 -3ت .س ،إليوت ،األرض اليباب ،تر :عبد الواحد لؤلؤة ،ص .28
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فلألسطورة دور يف انعطاف القصيدة املعاصرة عن الشكل الشعري القدمي التقليدي،
بكل شساعة غري حمدودة حملتوى أساسي يف تشكيل النص الشعري ،
وأصبحت و ّ
"فاستخدام األسطورة وفق التيارات الفكرية عند الشعراء العرب احلديثني بادرة حداثة و رّدة
فعل على مرض العصر و ما أصاب األدب من اّنزامية"  ،1و مل تكن اخليبة مقتصرة على

الذات العربية وحدها فلقد أدرك إليوت " بذكاء العالقة بني األسطورة و الشعر يف العامل
املعاصر املتدهور ...ألنه عاش يف عامل حتطّمت فيه إنسانية اإلنسان ،و تقطّعت فيه
أوصال القرابة البشرية  ،نلمس صقيع هذا الواقع وجد به غري الشعري  ،فلجأ إىل حضن
األسطورة الدافئ و منبعها الثري " ،2فاخليبة و االّنزامية و القلق من احلاضر أمر مشرتك
بني االنسان املعاصر إمجاال و ال يقتصر على اإلنسان العريب فقط.
إن توظيف األسطورة يف النص الشعري العريب املعاصر هو مسألة جدل بني الشاعر
و العامل الذي يعيشه " فعندما يدخل الشاعر احلداثي يف جتربة مباشرة مع إمكانات
التحول الشعري فذلك يعين أنه قد صار يف جدل مع العامل يف كليّته و أنّه من
الوجود ،أو ّ
يغري يف نظامه و نظام العالقة بني أشيائه" ،3هذه
يتحول يف العامل مبقدار ما ّ
مث قد أخذ ّ
العالقة اليت تشكل له نظاما خاصا يف بنية اخلطاب الشعري العريب املعاصر ،و من هنا و
من خالل هذا النظام اخلاص و اجلديد املتمثل يف التعبري األسطوري تكون وظيفة األسطورة
عما هو نوذجي لكل الطّقوس و الكشف يعطي صورة طبيعية للّذي ارتبط
هي " الكشف ّ
املصورة لألسطورة ،و تبقى اللّغة الرمزية لألسطورة غري قابلة لالنتقال
حبديث اللّغة الرمزية ّ
بني اللّغات إالّ بالصورة اليت ترتجم اللّغة الرمزية باجتياز مكان و زمان األسطورة يف األدب
الذي يشاركها مفهوما و مغزى" ،4فالشعراء ال يقتصرون على ترديد األساطري فقط بغية
 عماد الدين الخطيب  ،األسطورة معيارا نقديا  ،ص 281

 -2حفناوي بعلي ،أثر .ت.س ،إليوت يف األدب العريب املعاصر ،ج ،2د ط ،د تا  ،دار الغرب للنشر والتوزيع ،ص .30
 -3عبد الواسع احلمريي  ،الذات الشاعرة يف شعر احلداثة العربية ،ص .7
 -4عماد الدين اخلطيب ،األسطورة معيارا نقديا ،ص .50
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اكتناز نصوصهم باألساطري  ،لكن جاء توظيفهم املختلف من شاعر آلخر وفق فهم لروح
هذه األساطري و اإلبداع يف استنطاقها و خلقها من جديد بشكل أسطوري.
هناك متاثل بني األسطورة و الشعر ،فكالمها ينشآن بطريقة التعبري عن موضوعهما،
و طريقة تشكيلهما تكون تعبريية ثقافية ،أي أ ّن فهمها اخلاص لألشياء يقود إىل إدخاهلما
حي موح ،بغض النّظر عن طبيعة تلك األشياء ،1و هذا التماثل يقودنا
يف وسط ما ّ
إىل أ ّن نقول أن األساطري تدين إىل الشعر باستمراريتها من خالل توظيفه هلا و يدين الشعر
لألسطورة من خالل أنّه وجد فيها متنفسا و مالذا ملا يريد أن يقوله بشكل مغاير و
متجاوز "فمشاعر الشاعر اخلاصة جتد متنفسا يف عامل الصورة األسطورية و تستطيع أن جتد
التجسيد الكامل ألي معىن".2
كل مغامرات اإلنسان
إن الرغبة ال ّدائمة و ّ
امللحة على اإلنسان هي رغبة الوجود ،و ّ
الطويلة ما هي إال طريق لتحقيق وجوده و من مث إدراك معىن هذا الوجود ،3و لن يتح ّدد
التحول
كل جتدد ال ب ّد من ّ
هذا اإلدراك إالّ بفعل اخللق  ،الذي يتج ّدد باستمرار ،فمع ّ
من شيء مألوف و اعتيادي إىل شيء خمتلف ،و هذا ما نراه يف األسطورة ،فاحلدث
األسطوري يرتبط دوما بفعل اخللق و التج ّدد ،سواء كان ذلك إلثبات وجود أو حبث عن
حقيقة على الرغم من جلوئها إىل "اخليال و العاطفة والرتميز ،و تستخدم الصورة احلية
املتحركة" .4
و هذه النقطة هي اليت اعتمد عليها الشاعر املعاصر الصورة احليّة املتحركة يف أسلوبه
قصة األسطورة مع تشكل صورة
األسطوري املعتمد عليه يف شعره اخلالّق اجلديد .فتشكيل ّ
الربط يوحي
الشاعر األسطورية مها جوهر أساسي يف الشعر العريب املعاصر ،وهذا َّ
 -1لوسيف أليكسي ،فلسفة األسطورة ،تر :منذر حلوم ،ص .114
 -2عماد الدين اخلطيب ،األسطورة معيارا نقديا  ،ص  ،52عن مسري سرحان  ،التفسري األسطوري يف النقد األديب  ،ص .101
 -3عز الدين إمساعيل ،الشعر العريب املعاصر قضاياه و ظواهره الفنية ،ص .196
 -4فراس احلواس ،األسطورة واملعىن ،ص .13
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باستخدامات أدبية لألسطورة َك َم َأمن هلم ومتن ّفس هلم يف تفجري الكلمة الشعرية بشكل
آخر وفق منطق خمتلف و هو القصيدة األسطورية ،أو الشاعر األسطوري ،و النماذج يف
شعرنا العريب املعاصر متنوعة و كثرية متيزت بتوظيف األساطري كعناصر حيّة حترك صورة
القصيدة.

فاستخدام "محمود درويش" لألسطورة ال يشبه متاما استخدام "بدر شاكر

السياب" هلا ،حيث يتمثل استخدام درويش لألسطورة " يف قبضته على أصول املشاهبة
واملقاطعة دون إلغاء إحدامها لألخرى ،فيوظف الشاعر ما يريد يف حالة جتاوب و تبادل
1
السياب الذي خيتار أسطورته على
دون إنقاض يف احلركة و التفاعل بني الطرفني" عكس ّ

وسع من حدود حريته يف
أساس احللم ،و قد " سخر رموزه فكريا يف نطاق شعري ّ
استخدام األسطورة  ،وقد اتكأ على املنطق الشعري وحده ال املنطق العقلي ". 2
إذا كانت احلاجة إىل تغيري الواقع احلاضر بالعودة إىل املاضي شديدة ج ّدا عند
الشاعر املعاصر  ،فهذه احلاجة ال تعين توظيفا مباشرا أو غري مباشر لألسطورة فقط كبديل
و تعبري عن حالة حضارية و قلق نفسي فقط ،بل ألن الشاعر املعاصر وجد يف األسطورة
فعل الزمن املستمر  ،فاحلدث األسطوري هو رسالة زمنية و غري مرتبطة بفرتة ماّ ،إّنا رسالة
سرمدية خالـدة تنطـلق من وراء تقلّبات الزمن اإلنساين ،و أحداث هذه األسطورة هي
ليست ماضية ،بل هي مستمرة و ماثلة لألبد " فعدم تداخل الزمن األسطوري بالزمن
عما جرى يف املاضي و
احلايل جيعل من األسطوري حدثا ماثال أبدا ،فاألسطورة ال ّ
تقص ّ
انتهى ،بل عن أمر ماثل أبدا ال يتحول إىل ماضي ".3
 -1عماد الدين اخلطيب ،األسطورة معيارا نقديا  ،ص121 :
 -2عماد الدين اخلطيب ،املرجع نفسه  ،ص .123
 -3عماد الدين اخلطيب ،األسطورة معيارا نقديا  ،ص . 123
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فالطاقة اإلبداعية اليت أكسبت الشعر املعاصر خلقا شعريا فريدا من الدالالت
احلرية
و الوظائف و الرموز ،قد ّ
فعلتها استمرارية الزمن األسطوري ،الذي يش ّكل نوعا من ّ
عند الشاعر املعاصر ،اليت تش ّكل ال ّدافع الوحيد لإلبداع " فاحلرية اليت هي أساس الوجود
اإلنساين ،بل ماهية الوجود اإلنساين  ،ال تظهر يف التجربة إالّ من خالل نقيضها و هو
الضرورة ،و النقيضان احلرية و الضرورة مها قمة النقائض اليت يتألف منها وجود الشاعر
احلداثي و عامل وجود الشعري " .1
 -3الرمز األسطوري:
تكرر يف أشكال متعددة
تنوع ذكر األساطري يف الشعر العريب املعاصر و قد ّ
و كانت هي أداته اليت يناضل هبا على ال ّدوام من أجل فهم جتربته " فاألسطورة صورة
عريضة ضابطة تضفي على الوقائع العادية يف احلياة معىن فلسفيا  ،أي ّأّنا تتضمن قيمة
الصور اليت تق ّدمها األسطورة تظل التجربة سدميية
تنظيمية بالنسبة للتجربة ،و بدون تلك ّ
ممزقة ،أي جمرد جتربة ظاهرية و سدميية التجربة هي اليت تدفع إىل خلق هذه الصور بقصد
ّ
أن تعمل هذه الصور بدورها على تنقية التجربة و توضيحها " .2
و يظل االستخدام األسطوري غري مباشر ،و غري واضح ال ّداللة ،و هذه هي
اخلاصية األهم يف تعامل الشاعر مع األسطورة ،أل ّن الرمز دوما هو الذي يسيطر على لغته
الشعرية ،فاستخدام اللّغة "يف الشعر استخداما رمزيا ،فال تكون هناك كلمة أصلح من
املعول يف ذلك على استكشاف الشاعر للعالقات احلية اليت
غريها لكي تكون رمزا ،إذ ّ
تربط الشيء بغريه من األشياء .من هنا تربز أمام الشاعر إمكانية عظيمة ال ّداللة هي أنّه من
ح ّقه أن يستخدم موضوعا أو حادثة استخداما رمزيا و إن مل تكن قد استخدمت من قبل
 -1عبد الواسع احلمريي ،الذات الشاعرة يف شعر احلداثة العربية  ،ص .6-5
 -2عز الدين إمساعيل ،الشعر العريب املعاصر قضاياه و ظواهره الفنية  ،ص .228
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هذا االستخدام"  ،1و هذا الشأن نفسه ينطبق على االستخدام األسطوري  ،فقد تكون
األسطورة واحدة وحدثها واحد يف زمنها األسطوري ،لكن يف زمنها الشعري ختتلف من
السياق الذي يرد
شاعر آلخر حسب احلاجة
و التجربة ،و حسب توظيفها يف ّ
فيه من أي نوع من أنواع الصورة ،فالقوة يف االستخدام اخلاص للرمز ال يعتمد على الرمز
نفسه مبقدار ما تعتمد على السياق .2
فالرمز األسطوري " تموز"  3الذي يشري إىل اخلصب و اإلنبات ،ال تتوقف داللته
يف اخلصب و اإلنبات يف القصة األسطورية  ،حيث يتجاوز أي شاعر معاصر هذا املدلول
إىل "حدود املفاعلة بني متوز كثافة إنسانية و الثورة كثافة معرفية  ،ال يعين فصل الشاعر بني
خزنته ذاكرة الشاعر من مرياث شامل يفتح
فكرة الثورة و فكرة متوز فكالمها توظيف ملا ّ
العطاء اإلنساين بفكرة تكرب عن جمرد لصق الثورة بتموز فنيّا من منطلق املعرفة العامة أن
بدل و أخصب" .4
غري و ّ
متوز ثار و ّ
لقد استطاع الشعراء املعاصرين أن يستخدموا أسطورة تموز كرمز أسطوري
التحول هو بؤرة الشعر املعاصر
التحول  ،ثورة ضد العامل بالتجدد و ّ
جو من الثورة و ّ
يف ّ
التحول " فعل ولوج الذات التجربة ،أو حالة انفصام الذات عن الواقع
إذ مثّلت جتربة ّ
كخطوة أوىل متهد للدخول اىل ذات أخرى هي حالة االندماج يف العامل". 5
فتجربة االندماج الكلّي يف عامل األسطورة حيتاج إىل أن تكون الصورة يف األسطورة
طرح يف الشعر " يف هيئات حيّة و يف وجوه حيّة"  ،6حبيث يكون الرمز هو باعث
احليّة ،لتُ َ
 -1عز الدين إمساعيل ،املرجع نفسه ،ص .119
 -2عز الدين إمساعيل ،الشعر العريب املعاصر قضاياه و ظواهره الفنية  ،ص 200
 -3متوز إله اخلصب و االنبات .
 -4عماد الدين اخلطيب ،األسطورة معيارا نقديا ،ص .136-135
 -5عبد الواسع احلمريي ،الذات الشاعرة يف شعر احلداثة العربية ،ص .38
 -6أليكسي لوسيف فلسفة األسطورة ،تر :منذر حلوم ،ص .114
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للحياة يف الشعر املعاصر ،و باعث للحركة و التجدد ،و هذه هي بؤرة الشاعر احلداثي،
" الذي غدا موجودا ال وجود له إال يف التجربة ،و غدا وجوده يف التجربة ،من مث نوعا
من احلوار  ،و احلوار األعمق بني ذاته و ذات اآلخر أو بني أناه الشخصية و أناه األخرى
املعممة أو االجتماعية " .1
ّ
فلن نقول أن الرمز األسطوري جاء كاستعارة من األسطورة نفسها  ،إّنا جاء كبديل
عن واقع جاف ميّر به الشاعر املعاصر  ،ليكون جتربة شعرية يستمر فيها التحول املفاجئ
يف نظام الشعر ،و الذي يتحرك بني احللم و احلرية.
ميكننا التمييز بني الواضح و غري الواضح ،فكل وضوح حم ّدد الصورة له بداية و
ّنايةّ ،أما غري الواضح يأيت غري حم ّدد الصورة أو غري مكتمل املالمح ،ال تظهر لنا عناصره
جليّة منذ أول وهلة لنا إذا تعاملنا معه ،و تبقى طبقاته خمفية عنّا مثل احللم الذي يكون
مرتبك الصورة حبيث ال ميكننا فهمه أحيانا و حيتاج دوما إىل تفسري و تأويل لنفهم إالم
صح التعبري احلدث يف احللم الذي جاء خملخال ال يلتزم ببداية أو ّناية.
كان يشري ،و إن ّ
هذه اخللخلة و الالّمنتهي اليت تؤسس للحلمّ ،إّنا أساس الفعل الشعري وجوهر
العملية اإلبداعية يف الشعر املعاصر "مسألة اإلبداع الشعري ليست جوهريا مسألة ذاتية أو
موضوعية ،و إّنا هي مسألة رؤيا و كشف ،إذ ليس يف اإلبداع الشعري انفصال بني الذات
و املوضوع على غرار ما نراه يف الفلسفة و العلم ،و إّنا هناك وحدة بدئية بينهما " .2
يقول أدونيس  " :كن حلما إذا أردت أن تكون األبد  :فاحللم هو وحده األبدي
ّأما املنطق فعدم وخالء ،احللم هو ذلك الزمن اآلخر الذي خيتلف عن الزمن الذي جيري و
ميضي و ينتهي  ،خيتلف عن امل ّد الزمين"  ،3فالرؤية البصرية و العيانية ال حتقق األمل
 -1عبد الواسع احلمريي  ،الذات الشاعرة يف شعر احلداثة ،ص 5
 -2علي أمحد سعيد ،أدونيس ،زمن الشعر  ،ص .355
 -3علي أمحد سعيد ،أدونيس  ،املرجع نفسه ،ص .303
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املنشود الذي يسعى إليه الشاعر ،فحالة الظهور اليت تتميز هبا الرؤية اخلاضعة للمنطق و
قيود العقل مل يقتنع هبا الشاعر املعاصر ،و مل ير فيها ّأّنا ق ّدمت حلاجته س ّدا أو إضافة،
ّأما الرؤيا فهي تعيد "صياغة العامل على حنو جديد ،و هذه الرؤيا هي جوهر الشعر الذي
ُمييّزه عن أي مراحل جتديدية أخرى ".1
كل جتديد يلغي قدمياً،
فالشعر بصفة عامة خضع ملراحل جتديدية متنوعة ،لكن ليس ّ
بل كان يقفز منه بغية الوصول إىل احلقيقة اليت يبحث عنها سواء احلقيقة الشعرية أو
احلقيقة املعرفية .فحقيقة الشعر العريب القدمي متثلت يف اللّفظ وجودته وحسن الصفات ،و
متثلت يف تأليف الصورة وفق مقياس حمدد ،و قالب معني ،و تغريت هذه احلقيقة بدءا من
احلر الذي أسقط مجيع مقاييس الشعر القدمي من وزن وقافية و حسن اللفظ يبدأ يف
الشعر ّ
ّأول شطر و ينتهي عند آخره ،فاحلقيقة اآلن "هي ما ال يقال ،هي املكبوت ،املقموع ،و
هذا حيتاج إىل لغة تفصح عنه ،و قبل ذلك إىل شجاعة اإلفصاح و الب ّد من أن تكون هذه
تروض"  ،2فعملية خلق لغة متمردة لن تنشأ إالّ يف الرؤيا فبمجرد أن
اللغة جاحمة ال ّ
حرا و سيصنع لتجربته الشعرية
حرة  ،و ينجز إبداعا ّ
حر سيتكلم لغة ّ
يشعر الشاعر أنه ّ
شكالً جديداً ال تلغي القدمي إّنا تضيف للشعر شيئا جديداً.
التطور احلديث يف رأي أدونيس بلبل عالقة اللّغة بالعامل ،فهو يفصل بينهما شيئا
إن ّ
فشيئا " مثال الكلمات اليت نتداوهلا ضائعة فهي املاضي الذي جتاوزه تفكرينا لكنّها يف
الوقت نفسه هي املاضي الذي الزال مستمرا ،و هي إذاً ال تعرب عن واقعنا و حاضرنا  ،و
ال عن مستقبلنا و إنا تعرب عن وهم استمرارنا يف الوجود ،و هذا الفرق يف اللّغة و الواقع
آخذ يف التزايد يوما فيوماً و حني ال يعود للكلمات معىن تصبح أيّة كلمة صاحلة ألي
شيء أو ألي معىن ،هكذا نتكلم لكي تقتل الكلمات أو لكي ال تقول شيئا ،أو نتكلم
 -1حممد محود ،احلداثة يف الشعر العريب املعاصر ،بياناهتا و مظاهرها،ط ،1996 ،1الشركة العاملية للكتاب ،بريوت ،لبنان ،ص .64
 -2علي أمحد سعيد ،أدونيس ،زمن الشعر  ،ص .49
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لغة ال تقول إالّ ما يناقضها ،الطاغية يتحدث عن احلرية ،و املنافق عن الصدق و الكاذب
عن احلقيقة " .1
هذا احلديث الذي يعين به أدونيس عجز اللّغة عن التعبري يوحي إىل ضرورة إجياد
للتحرك حبرية يف األفكار و الكالم " فالكالم هو أن ننطق العامل ،كل ما يرثه،
مكان فسيح ّ
و ما خيبئه و ما يتقمصه وما يوحي به ،و أن ننطقه حلظة نشاء يف أي شكل نشاء تلك
كررنا ،حفظنا ،لكنّنا مل نتكلم
هي الثورة احلقيقة ..منذ أيب العالء املعري مل نتكلمّ ،
رددنا ّ ،
".2
لقد الزم هاجس جتديد اللّغة و أدوات التعبري معظم شعراء العصر احلديث،
و املسألة مل تكن تأمالت و خرق قوانني شعرية قدمية فقط ،و إنا أصبح حتقيق جتربة شعرية
هو هدف و غاية كل شاعر بإخضاعه جتربته إىل فكرة ما أو أيديولوجيا ما ،و هذه
التجربة ال يقودها العقل أو املنطق إىل حد ما ،إنا تقودها أساليب رؤيا جديدة يؤمن هبا
الشاعر .
و ّأول ما يكسر املعقول و العقل و املنطق هو احلرية اليت مل جيدها الشاعر
إالّ يف احللم ،الذي يرتفع أو يتواجد خلف كل منطق  ،و ال تتحقق حالة جتاوز كل
متناقض إالّ يف احللم و "مل تعد القصيدة احلديثة تق ّدم للقارئ أفكارا و معاين شأن
القصيدة القدمية ،و إّنا أصبحت تقدم للقارئ أفكارا و معاين شأن القصيدة القدمية ،و
إّنا أصبحت تقدم له حالة أو فضاء من األخيلة و الصور و من االنفعاالت و تداعياهتا ،
و مل يعد ينطلق من موقف عقلي أو فكري واضح و جاهز و إّنا أخذ ينطلق من مناخ
3
نسميه جتربة أو رؤيا"
انفعايل ّ
 -1علي أمحد سعيد ،أدونيس ،زمن الشعر  ،ص .49
 1علي أمحد سعيد ،أدونيس  ،زمن الشعر  ،ص49 :
.

 - 3علي أمحد سعيد ،أدونيس  ،زمن الشعر  ،ص .14
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فاللّغة و ما اكتسبته من قداسة حول دالالتـها و معايريها و وظائفها ،و الشعر أيضا
و ما اكتسبه من قوانني شعرية مضبوطة جعال من الشاعر املعاصر أن يثور على هذا اجلمود
تعرب عن واقع ممكن أن يكون ،و عليه
و السكون ،فمن هنا  ،ال ب ّد من ابتكار لغة بديلة ّ

أن يبعث اللّغة و الواقع من جديد ،و إن كان أدونيس يرى العجز ليس اللغة نفسها ،و
إّنا هو " العجز عن التعبري ،عن اإلحاطة بالعامل و أسراره ،و الذي يُنسب عادة إىل اللّغة
ال يكمن يف اللّغة حب ّد ذاهتا ،و إنا يكمن يف غياب اإلنسان الذي يعرف كيف يفرغ اللّغة
سر اإلبداع الشعري و يف هذا
من ليلها العتيق و ّ
يردها إىل براءهتا األوىل ،هنا يكمن ّ
يصح القول إن الشعر أوال لغة " .1
املستوى وحده ّ
و على هذا فإن جتاوز الشاعر حدود العقل و املنطق يف اللّغة و الواقع إىل رؤياه
املنشودة و النيّه املرغوب فيها يشبه اإلنسان الذي حياول دوما اهلروب من واقعه اليومي
املليء باملسؤوليات و االّنزامات إىل طفولته البعيدة اليت كان يؤطرها أو يقودها احللم و
اخليال ،فالعودة إىل الطفولة " إنا هي رمز للتحرر من كل منطق و نظام  ،و أن املبدأ
مفر
الذي تقوم عليه هذه العودة ليس التماسا للعالقة الالّزمة بني الفن و الطفولة و اليت ال ّ
منها لكل فنان صادق بقدر ما هو هروب و انسحاب إىل املنطقة احلرام اليت تنأى فيها
النّفس عن أي مؤثر خارجي " .2
فاحللم بالنسبة للشاعر املعاصر هو الوحيد الذي بإمكانه أن ينقل الشعر من مفهوم
الرؤية الواضحة البصرية اليت تدل على الصورة البيانية إىل مفهوم الرؤى الذي ينقل األفكار
املبعثرة إىل حيّز النظرية يف الرؤيا الشعرية " فالقصيدة مثال ال تتشبّه بالواقع سواء أكان
ظالما أم نورا ،أي أّنا ال ترتبط به آليا ،وإنا تأخذه ككل و تنفذ يف معانيه و دالالته و

 -1علي أمحد سعيد ،أدونيس  ،زمن الشعر  ،ص 245
 -2جمد زكي العشماوي ،دراسات يف النقد األديب املعاصر ،ط ،1994 ،1دار الشروق ،ص .175
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أبعاده ،حيث يتشابك السقوط و النهوض و العتمة و الربيق ،اجلمود و اخللخلة يف حركة
التحول ال ّدائم باجتاه املزيد من سيطرة االنسان على مصريه يف الكون" .1
دائمة من ّ
فالواقع الشعري من خالل احللم أو االصطدام باألسئلة املتكررة يف ذهن الشاعر
جتعله ينفذ إىل واقع التأمل ،فرتى لغته تتخ ّفى بني رموز أسطورية أو حىت رموز صوفية ،و
لن تكون لغته مبهمة أبدا " فكما أ ّن اللّغة أساس يف التعبري الكيميائي أو الرياضي أو
الفيزيائي فإّنا أيضا أساس يف التعبري عن احللم ،فكل شيء لغة و من دون لغة ال يوجد
املاديات أو علم الروحانيات"  ،2و باعتبار أن احللم هو احلقيقة
علم  ،سواء كان علم ّ
بالنسبة للشاعر املعاصر" هو اللغة املعتمدة و ليس الواقع"  ،3و هو أيضا خلق أسئلة
جديدة ال إجابة عن أسئلة جاهزة.

 -1علي أمحد سعيد ،أدونيس  ،زمن الشعر  ،ص .342
 -2حنا عبود ،النظرية األدبية احلديثة و النقد األسطوري ،منشورات احتاد الكتاب العرب  ،1999 ،ص 37
 -3حنا عبود ،املرجع نفسه ،ص 37
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عامة يف مجيع األشكال الفنية وعياً فرديا يتش ّكل من خالل الرؤى
يعترب اإلبداع بصفة ّ
ؤسس لتجربة شخصية رؤيوية عميقة تنطلق
الفكرية و مشارب ثقافية خمتلفة ،و هذا الوعي يُ ّ
لتصب يف التجارب اإلنسانية لتصبح أو تشارك يف الوعي
من معاناة الذات الفاعلة املبدعة
ّ
اجلماعي لإلبداع ،هلا خصوصية و تفرد.
أي عمل فين آخر يقوم على التجربة ،و هذه التجربة تكون هلا
فالشعر مثله مثل ّ
همة
مهمة الكشف عن أسرار الشعر اليت مل يكتمل اإلفصاح عنها بعد أو كشفها ،و هلا ُم ّ
ّ
كل اهتمام
خلق حاالت ع ّدة تتمثل يف التجاوز و التناقضات اليت جتعل العقل بعيدا عن ّ
باجلمال "يف حلظة ما يشعر اإلنسان أنه يف حاجة إىل من يتح ّدث معه خارج الكتب و
خارج العقل و خارج العلم ،مع شجرة ،أو حجر ،أو جبل أو ّنر ،و يف مثل هذا يشعر
اإلنسان أن فكره ليس رأسه وحده و إّنا هو يف جسده كله ،و قد يكون أحيانا أكثر
حىت يف القدمني منه يف الرأس يشعر أ ّن الفكر هو هذه الوحدة العميقة بني
حضورا ّ
جسدين ال بني فكرتني ،أو أنه يف حاجة إىل االحتاد مع موجة مثال أكثر ممّا هو يف حاجة
إىل الكالم مع إنسان آخر" .1
فالشعر بالنسبة ألدونيس و ليس وحده فقط بل بالنسبة لكثري من الشعراء يعترب
املالذ و امللجأ ،و االبتكار و اخللق يف الشعر ليس فقط إلثراء املصطلح الشعري ،و إّنا
الشك يف العامل ذاته
التوحد معه ،الوثوق به كملجأ من سطوة العامل و ّ
الرمز و ّ
تعامل مع ّ
الشك املستمر و العميق ،و هذا ما
حينا آخر ،من هنا نرى أن شعر أدونيس قائم على ّ
-1موريس نادو،تاريخ السريالية،تر:نتيجة احلالق ،مراجعة عيسى عصفور،منشورات وزارة الثقافة  ،دمشق ،1992 ،دط ،ص .12
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مادته الشعرية الرؤيوية املشحونة بفيض الرتاكيب الرمزية و الثورة على النّسق القدمي
جنده يف ّ
من حيث الشكل و املضمون.
إن الشعرية كما ميارسها و يوظّفها أدونيس قد مارست التجريب فكسرت اجلاهز
و املألوف كما فتحت أفق استشراف اجملهول و لقد عرفت مرحلتني تأسيسيتني لشعره،
املرحلة األوىل و متثلت يف الشعرية اإلشارية الرمزية و هي البحث عن األقنعة بوصفها رموزا
يلتجئ إليها ليضفي على صوته نربة موضوعيةّ ،أما املرحلة الثانية الشعرية التأويلية هي
شعرية ال متارس إنتاج األقنعة و الرموز فحسب بل تضيف إىل ذلك إجنازا آخر هو ممارسة
1
التأويل.
 -1الرمزية و لغة الغموض:
إ ّن الشعر عند أدونيس مغامرة هتدف إىل فتح دروب احلرية كفعل لالختيار ،و
احلي
الولوج يف اجملهول ،و هو ما خيلق جتريبا إبداعيا يكشف
ّ
املتحجب و ّ
يعري بؤرة التوتّر ّ
اخلالق دوما ألسئلته الالّمتناهية ،كما يعري أيضا جوهر ال ّديناميكية الفاعلة لإلنسان  ،2و

صح التعبري شعره النّاضج ما هو إالّ حماولة لصياغة نظرة
ما يفعله أدونيس يف شعره و إن ّ
فلسفية عقلية يف قالب شعري " ،أدونيس ال شك ليس جمرد شاعر بل هو أيضا منظر
للشعر  ...و هو أيضا صاحب فكر و نظرة إىل احلياة و العامل" .3

للرتف بل هي ممارسة
تبعا لذلك فالكتابة الشعرية عند أدونيس هي ليست فضاء ّ
ئي من اخللق و اإلبداع ،فاملشروع الشعري
حترك
ّ
جتريبية لظاهرة شعرية هلا ّ
مستمر و ال ّنا ّ
ألدونيس ينبين على صعيد اإلنتاج اإلبداعي و النّظري بداية ملراجعة مسلّمات العمودية
العربية و تأسيسا ملصادرات جديدة " و يتجلّى ذلك أساسا يف نقدها ملبادئ املعيار
 -1عبد العزيز بوسهلي  ،الشعر و التأويل ،قراءة يف شعر أدونيس ،إفريقيا الشرق ،املغرب  ،1998،د ط ،ص .10-8
 -2عبد العزيز بوسهلي  ،الشعر و التأويل ،قراءة يف شعر أدونيس ،ص .7
 -3عادل ضاهر :الشعر و الوجود ،دراسة فلسفية يف شعر أدونيس ،دار الثقافية و النشر،ط ،2000 ،1ص .15
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رسخه التقليديون و الّذي يعتمد أساسا على
العمودي الذي صاغه البالغيون القدامى و ّ
ّأوليّة املعلوم و الفهم و البداهة و القياس العقلي و املنطق ،يف حني انطلق مشروع أدونيس
من مصادرات ال عمودية تتمثل يف ّأوليّة اجملهول والتكسري والتّيه والالّمألوف والالّمنطقي
و الالّعقلي" .1
فبني العقل و الالّعقل خيوض الشاعر مغامرة يعي فيها ماذا يريد من هذه املغامرة،
و هي خلق شعر جديد يرفض الشكل و املضمون معا يف عادات الشعر العريب ،و كان
الرمز هو اخلطوة األوىل للتجربة األدونيسية " فإن رمزية أدونيس ابتدأت سنة  1961مع
ّ
التحوالت و اهلجرة مث املسرح و املرايا،
صدور أغاين مهيار ال ّدمشقي و استمرت مع كتاب ّ
و تنتهي سنة  1985مع كتاب احلصار و أهم ميزة رمستها احملطّة األدونيسية األوىل هي
عمقت التخييل الشعري
كوّنا ّ
رسخت مفهوما عميقا للحداثة كخلخلة اللّغة و الرؤيا و ّ
باعتباره سفرا المتناهيا يف اجملاهيل وكمنتج لصورة شعرية حنو الكثافة الرتميزية اخلالقة للتع ّدد
2
و االختالف "
فالشعر بالنسبة ألدونيس ليس لغة تعبري إّنا هو التغيري من خالل لغة اخللق،

فالشاعر خيلق عناصره مبنطلق جديد و طريقة جديدة .فالشاعر عليه أن "يرى ما ال يراه
غريه أي يكتشف و يستبق ،فهناك تفاوت طبيعي على مستوى الغِىن ال ّداخلي و على
كل منهما على اآلخر
مستوى التعبري ،بينه وبني القارئ ،لكن هذا التّفاوت ال يعين انغالق ّ
و استحالة التفاهم بينهما و إّنا يعين عدم التّطابق بينهما فاختالفهما نوع من االئتالف
3
يقتضي من القارئ أن يكون هو اآلخر خالّقا شاعرا آخر "

 -1عبد العزيز بومسهويل ،قراءة يف شعر أدونيس ،ص .9
 -2عبد العزبز بومسهويل ،قراءة يف شعر أدونيس ،ص .9
 -3علي أمحد سعيد ،أدونيس ،زمن الشعر ،ص .19
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فكل ما كتبه أدونيس من شعر يتمحور حول تأسيس مشروع شعري خالّق " ،البّد
ّ
ملن يُعىن عميقا بالشعر أن يتذكر دائما أن اإلبداع الشعري يُعىن باملمكن ،مبا مل ينجز بعد
ال بالواقع املنجز ،و هو إذن بطبيعته نقدي ثوري ،ذلك أنّه بطبيعته أيضا جتاوزي
ُ
استشرايف ،فالفرح الذي يتطلّع إليه اإلبداع ليس الفرح ضمن األقفاص ،ضمن القانون
السائد ،بل الفرح الذي هو نَزع من فيض الرغبة اليت ال حي ّدها و ال يأسرها أي شكل من
ّ
أشكال القمع"1؛ يف هذا القول إشارة إىل التّحدي و املغامرة الشعرية و اليت تنتقل من
واقع شعري إىل واقع شعري مغاير متاما له رؤيا خاصة.
كل جاهز و اعتيادي و ثابت يف
فأدونيس و جتربته الشعرية وصفت بالثورة على ّ
الشعر العريب بل يف الفكر العريب بصفة عامة.
و ّأول ما يستوقفنا يف شعره ظاهرة الغموض ،و رّمبا هذا الغموض هو الفرق الذي
كان يقصده الشاعر يف تقوميه للحديث أو احلداثي يف الشعر" حني نصف نتاج شاعر بأنه
كل تقومي للحديث
حديث نعين أن بينه و بني النتاج الشعري القدمي فرقا ،و هذا يعين أن ّ
ال ينطلق من إدراك هذا الفرق إّنا هو تقومي خاطئ ،املسألة إذن معرفة هذا الفرق" .2
فالفرق يف التجربة الشعرية ألدونيس يكمن يف مشكلة اخللق اجلديد ،و ابتكار قيمة
جديدة تضاف إىل رصيد الشعر العريب و ال ميكنها أن تلغيه ،و يبدو أ ّن الغموض يف نظره
هو دليل ِغىن و عُمق و لو كان الغموض بذاته نقصا من شعر اإلنسانية كالم هو بني
أعظم ما أنتجته ،و حسب رأيه يفرتض يف من يرى الشعر مهّاً من مهومه األساسية أن
يعرف أن الغموض يف الشعر ليس بذاته نقصا و أن الوضوح ليس بذاته كماال .3

 -1إسرب أسامة ،أدونيس -احلوارات الكاملة،-ج ،1986.1981 ،2ط ،2010 ،1دمشق  ،ص .6
 -2علي أمحد سعيد ،أدونيس ،زمن الشعر ،ص 14-13
 -3علي أمحد سعيد ،أدونيس  ،املرجع نفسه ،ص .13
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إذا كان الغموض مشكلة أساسية أو هتمة منسوبة للشعر احلداثي فأدونيس يتّهم
السيطرة عليه
القارئ بالعجز و يصفه بعدم قدرته على استيعاب النّص الشعري احلداثي ،و ّ
و عدم القدرة على جعله جزء من معرفته ،فاحلداثة يف رأيه هي مكان الغموض" فالقول
الضياع إنّه ناتج عن عدم إدراك الفرق بني طريقة التعبري
بالغموض إسقاط :إنّه وليد هذا ّ
القدمية و الطريقة احلديثة ،و عن إدراك معىن زمنية الشعر ،عن احلكم على اللّحظة
احلاضرة بلحظة تعود إىل حوايل عشرين قرنا ،و هو ناتج كذلك عن تغيّري النّظر و الوعي يف
حركية التحول " .1
فمهمة أدونيس يف الشعر ليست الغموض حب ّد ذاته إّنا اإلبداع ،واإلبداع فحسب.
ّ
الوضوح أو الغموض ليست متأتّية عن القصيدة الصعبة أو األثر الفين الصعب ،بقدر ما
هي متأتية عن موقف شعري إيديولوجي ،فالغموض بالنسبة إليه حييل إىل أشياء مل يعرفها
عما مل يكشف عنه أسالفه أمر قد يؤدي إىل
األوائل فأن يكشف الشاعر العريب الالّحق ّ
وضع أصول أخرى غري األصول املوروثة ،أي يؤدي إىل القضاء على الشعر القدمي .2
فهذا االعتقاد الذي يعتقده أدونيس يف كشف الشاعر احلقيقي ملا لـم يكشفه
أسالفه ،ليس بالضرورة القضاء عليه ،أي على الشعر القدمي بل العكس هو إضافة إىل
الرصيد الشعري العريب ،و ذلك أ ّن الشاعر يف أي حقبة زمنية ليس مطالبا بالكشف عن
ّ
كل أسرار الشعر اليت مل يُقبَض عليها حىت اآلن ،بل هو مطالب بالتغيّري و االبداع و
اخللق ،و ليس اإللغاء ،و حنن هنا ال نعيب الغموض ،فالغموض هو أساس الشعر احلداثي،
فك رمزيته ،فإذا كان الوضوح هو أساس الشعر القدمي ،ذلك أنه كان
و للقارئ مسؤولية يف ّ
يعيش اليقني و احلقائق الكونية ،و الشاعر احلداثي أيضا ال زال يعيش يف عامل يقيين و

 -1علي أمحد سعيد ،أدونيس ،زمن الشعر  ،ص .16
 -2علي أمحد سعيد ،أدونيس ،املرجع نفسه ،ص .18
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حقائق كونية ثابتة لن تتغري ،لكن ما يعيشه من اغرتاب نفسي و مساءلة الذات املستمرة
هو الذي جعله يلجأ إىل الغموض كأداة للتعبري ّأوال و للخلق ثانيا و لإلبداع عامة.
فالقصيدة احلداثية مل تعد تعتمد أو متارس الوضوح من أجل إرضاء القارئ ،بل
لكل إبداع جديد ،فالشعر يف رأيه ليس أداة
كل حلظة ّ
الب ّد على القارئ أن يكون جاهزا يف ّ
مهمته أن ختدم أو تفيد ِّ
الذهن كما ختدم امللعقة الفم ،فكما أن امللعقة ترفع إىل الفم دون
ّ
تفكري أو جهد ،كذلك القصيدة الواضحة تقرأ دون تفكري أو بذل جهد  ،1فعلى القارئ
أن يكون مستع ّدا ألي خلخة يف الفهم.
السامع أو القارئ بسهولة،
كما يستطيع الشاعر أن يبسط قصائده حبيث يتلقاها ّ
فعال
حيول تلقيه إىل وعي نقدي أو ّ
السامع أو القارئ أن ّ
و لكن األكثر أمهية هو أن يقدر ّ
و هلذه القدرة شروطها االجتماعية و الثقافية .2
 - 2شعرية التأويل:
تغيب ال ّداللة أو املعىن يف شعر أدونيس و يقود هذا الغياب إىل اإلهبام ال ّداليل ،و يدرك
هذا يف نصوصه الشعرية و اليت تتمازج عباراهتا و تتحرك مفرداهتا يف مناطق تبدو مقفرة
دالليا ،و ذلك بسبب غياب البؤرة الداللية الشاملة اليت تغذي النص دالليا من ناحية ،و
تعني على حتديد مرجعياته الواقعية من ناحية أخرى ،3فالشعرية األدونيسية تعترب ممارسة
هرمونيطيقية " حيضر يف صلبها سؤال الذات و الكتابة كإثارة حيوية ألبعاد الكينونية
املتعددة اليت ختضع آللية الكشف مبا هو فهم و تأويل يعيد طرح أُسس مساءلة الوجود من

 -1علي أمحد سعيد ،أدونيس ،زمن الشعر ،ص 18
 -2علي أمحد سعيد  ،أدونيس ،املرجع السابق ،ص .23
 -3هاين اخلري ،أدونيس شاعر الدهشة ،ط  ،1دار فليتس للنشر  ،اجلزائر  ،ص .13
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أجل بناء حوار خصب مع خمتلف أشكال األثر املكتوب منه أو املنسي يف الالّوعي الفردي
و اجلمعي أيضا" .1
مؤول ،فهو خيوض مغامرة القراءة مبعناها الشامل
بالنسبة ألدونيس الشعر ذاته َّ
مؤول و ِّ
للذات و املكان و التاريخ و الرتاث لولوج دروب الفهم العميق للكينونة ،و الفهم ال
يعين طلب اليقني كما هو شأن فالسفة العقل ،بل هو الذي يضع كل يقني موضوع سؤال
اللّغة لذلك كان التأويل هو أساس العالقة بني الكائن و الكينونة  ،2و نراه قد ختلّص من
التقريرية و الوضوح ،و اشتغل يف صور القصيدة بطرق جديدة و جتربة متميزة حتيل
فرد يف طريقة توطئتها ،فطريقة
خصائصها على التنّوع يف األساليب متبنّيا أقنعة جديدة تَ ّ
هم إيصال ما تكتبه و لئن اقتضى هذا
هتم بقدر ما يَ ُّ
الكتابة بالنسبة إىل أدونيس ال ّ
اإليصال يف ظروف و أوضاع معينة" .3
يرى أدونيس أن املبدع العريب الذي يعيش يف جمتمع عاقل لدرجة أنه يبدو معتقال

االحماء ،فهذا املبدع ليس له سوى مناخ الالّوعي
قابل للخنوع "مؤتلف" متشابه إىل درجة ّ
الضدية ،و تيّار أدونيس كما يقول " إ ّن تياري حقا ض ّد التيار ،أعىن أن
و الرفض و ّ
الراهن ال ّدارج أو الشائع ،و إّنا يف راهن آخر ،هو املكتوب
إنتاجي الشعري ال يندرج يف ّ
املقموع من جهة و االجتماعي الرؤيوي من جهة ثانية ،هلذا فإن شعري وعد و
استشراف ،إنّه ليس من جهة ما هو كائن بل من جهة ما جيب أو حيتمل أن يكون و يعين
متأصل يف التساؤل الذي يؤدي إىل التساؤل ،و يف الكشف الذي يقود إىل مزيد
ذلك أنّه ّ

من الكشف"  ،4فرّمبا هنا نقطة تفسري أدونيس يف حبثه الالّمتناهي يف السريورة و
التحوالت اخلاصة باألدب و الفكر العريب .
ّ
 -1عبد العزيز بومسهويل ،الشعر و التأويل قراءة يف شعر أدونيس ،ص .7
 -2عبد العزيز بومسهويل  ،املرجع نفسه ،ص 11-10
 -3علي أمحد سعيد ،أدونيس ،زمن الشعر  ،ص .29
 -4أسامة إسرب ،أدونيس احلوارات الكاملة  ،ج ،2ص  ،15أجرى احلوار إمساعيل بن حيي ،جريدة الشعب ،اجلزائر ،التاريخ23-04-1981 ،
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 - 3الثورة الشعرية:
وحنن نقرأ شعر أدونيس نراه بعيدا عن اخليال الشعري لكونه خياطب العقل و يناجي
الفكر" ،فالفكر العظيم وحده يصنع القضايا العظيمة ،هل أنا يف حياة ال تعرف الفكر
العظيم؟ ليس هلا إذن قضية عظيمة ،ليس هلا إذن عمل عظيم؟"  ،1فعلى حسب أدونيس
ِ
القراء ،فإذا كان شعره يرتاوح بني
إن مل يكن الشاعر مف ّكرا لن يكون له جماال تأثرييا على ّ
غموض بسيط و غموض معتدل و غموض معتّم فهذا يدعو القارئ إىل التفكري و إىل
املعاناة اليت تدعو إىل التساؤل " ،فعلى الشاعر أن يكتب بلغة تفهمه اجلماهري ،ألن عليه
أن يسهم هو أيضا يف نقل الوعي الثوري إىل اجلماهري"  ،2و هذا الكالم ال ينفي أنّه ينبغي
على الشاعر أن يلجأ إىل غموض نسّب للحفاظ على العالقة بني الشاعر و اجلمهور ،و
اليت تتمثل يف النّوعية ،و هذا هو دور الثورة يف الشعر على حسب رأي أدونيس "كل
خالّق غامض بالنسبة إىل معاصريه ،ال اآلن و حسب ،بل يف التاريخ كلّه ،و يف الشعوب
نسمي املعاصرة حجابا بني
كلّها ،ال يف الفن وحده بل يف الفلسفة أيضا و هبذا ميكن أن ّ
متزق أمام الذين جييئون الحقا ،و مبا أ ّن النص يبقى
القراء ،لكن هذا احلجاب ّ
اخلالّقني و ّ
هو هو ال يتغري ،فإ ّن هتمة الغموض دعوى باطلة :قناع خيفي به القارئ ضعف ثقافته و
تغري بذهنيته مل يتغري" .3
قصورها و خيفي إصراره على أن يفهم ما ّ
فمقالة أدونيس هذه تصرح أن العجز آت من عند القارئ وحده ،فاللّجوء إىل هتمة
الغموض هي قناع عن ضعف أو عدم االبتكار الذي يقع فيه القارئ ،فإذا كان الشعر
ابتكار ملعاين وألفاظ ،وعمق يف الفكر ،فإن القراءة أيضا هي ابتكار لفهم جديد يكون
مشرتكا مع اإلبداع ال معارضا له.
 -1علي أمحد سعيد ،أدونيس  ،فاحتة لنهايات القرن ،دار العودة ،بريوت،ط ،1980 ،1ص .12
 -2علي أمحد سعيد ،أدونيس  ،زمن الشعر ، ،ص 29
 -3علي أمحد سعيد ،أدونيس ،املرجع نفسه ،ص 16-15
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إ ّن الثورة الشعرية عند أدونيس هي معاجلة مشكالت كيانية يعاين منها اجملتمع
العريب وحضارته وليس الشك يف مورثات التاريخ العريب ،فجاءت ثورته خروجا على التقليد
من أجل إنتاج لغة جديدة صاحلة لفكر جديد ،ومل يكن هو أول ثائر عريب على الشعر،
قد سبقه يف ذلك شعراء آخرون أضافوا رصيدا ثريا للشعر العريب ،فالتجديد هو اإلضافة
واإلثراء وليس اإللغاء أو اإلقصاء.
فالشعر عند أدونيس ال بد أن يقرتن بالفكر " و إن قُلت إنّين مفكر  ،أتساءل أين
أنا موجود ،كيف؟ أين جمال تأثريي و فعلي  ،و أيّة سلطة يل  ،و ما القيم اليت أنشأهتا ؟
احلرية ؟ العدالة؟ املساواة؟ احملبّة؟ التساؤل؟ هل دافعت عن الفكر أم عن أفكاري أنا

وحدي؟ "  ، 1فالفكر هو الذي جيعل أدونيس يتحرك و يتحول من أمل آلخر و من جتربة

ألخرى و ال ينتهي ،فمختلف كتاباته تتطلّع باستمرار إىل " ما ينبغي أن يكون عليه الشعر

العريب ،و تصدر عن تصور مجايل يطمح بالتنبؤ و الكشف و يتنامى بالرؤيا "  ،2الذي
متحول و
جيعله دوما يتبىن فكرة اإلنسان ليس ما كان عليه بل ما هو كائن ،و الشعر ّ
ليس ثابت و ال ب ّد من التنويع ال التشابه الذي هو ض ّد احلياة " نرى أن فكره ال يتكامل
بل يتناىف ،و أنّه ال يتق ّدم بل يرتاكم ،و أنّه واحديّ ،إما أن تكون معي و ّإما أنت ض ّدي
 ،بينما احلق يف كل ثقافة إنسانية خالّقة ،هو أن اإلنسان يبحث عن احلقيقة وحدها ،لكنّه
ال يصل إليها وحده و إّنا يصل إليها مع كثري غريه ،و هذا ال يعين أن احلقيقة متعددة و
إّنا يعين أننا ال نصل إليها إالّ بطرق متعددة"  ،3فهو يرى أن املشكلة ليست يف رفض
موروث سابق أو التميُّز بالغرابة و الغموض و إّنا يف عدم تقبّل الرأي اآلخر و عدم إخضاع
التجربة الشعرية إىل نقد سليم ،رّمبا إذا كان هناك تقبّل اآلخر يف موروثاتنا و مكتسباتنا
لكان شعر أدونيس أكثر ألفة من غريه.

 -1علي أمحد سعيد ،أدونيس  ،فاحتة لنهايات القرن ،دار العودة ،بريوت،ط ،1980 ،2ص .12
 -2خرية محر العني ،جدل احلداثة  ،يف نقد الشعر املعاصر ،منشورات احتاد الكتاب العرب  ،دمشق ،1997 ،ص .47
 -3أسامة إسرب ،أدونيس احلوارات الكاملة  ،ج ،2ص .8
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فاملشكلة ليست يف أ ّن الشعر اجلديد جتربة شاملة مع ّقدة و جديدة ،و إّنا املشكلة
هي سوء فهمه ،أي أنّه حيتاج إىل اإلجابة يف فهمه ،و يدعو أدونيس أن يتخلّص الوعي
العريب و العقلية العربية من أمور مجّدت ابتكار الشعر و هي :
السائدة يف اجملتمع العريب عقلية سلفية ينبع َمثلها من املاضي
 -1السلفية :فالعقلية ّ
ال من املستقبل.
 -2النموذجية :وأَعين هبا أ ّن الكمال الشعري من وجهة نظر العقلية السائدة ،كائن
سابق يف الرتاث الشعري العريب ،وعلى الشعراء يف املستقبل أن ينسجوا على
منواله.

 -3الشكلية  :فالتعلق بالنموذج ّأدى إىل التعلق بالشكل ،فليس الشعر من وجهة
نظر العقلية السائدة رؤيا ،بل صناعة ألفاظ.
ككل أوكوحدة ،بل تنظر إليها
 -4التجزيئية :فال تنظر العقلية السائدة إىل القصيدة ّ
كأجزاء منفصلة مستقلة.

السائدة يف اجملتمع العريب على فهم
 -5الغنائية الفردية :فقد درجت العقلية ّ
الشعر العريب الذي هو غنائي فردي يف جممله ،إذ يعكس انفعال
تذوق ّ
أو ّ
الشاعر أو أوضاعه االجتماعية كفرد .
السائدة ثقافة إعادة و تكرارّ ،إّنا تدور ضمن
 -6التّكرار :فالثقافة العربية املوروثة ّ
عامل مغلق ،حم ّدد قبليا ،ال حركة فيه ،هذه الثقافة حقائق أبدية ،أزلية ال جيوز
ختطيها.1

هذه هي اآلليات اليت يرفضها أدونيس و يطالب بتجاوزها ،أل ّن الشعر متحول
التحوالت الالّّنائية ،فالشعر العريب اجلديد عنده و خاصة
ال ثابت و هو سلسلة من ّ
تطور خالّقني ال مثيل هلما
حتول و ّ
يف احلركة اليت متثلها جملة "شعر" آخذ يف ّ

 -1علي أحمد سعيد ،أدونيس  ،زمن الشعر ،ص .161-160

51

يف تارخيه حيث كان يرى أنّه سيصبح " ذا تركيب مسفوين يتيح له أن حيتضن احلياة كلها
و الواقع كلّه ،إ ّن هندسة داخلية خفيّة تسيطر عليه و توجهه مقابل القصيدة – الكلمة
و القصيدة -الفكرة ،و القصيدة االنفعال ،و هي ناذج أصبحت تارخيية تشمل
لرد فعل من
القصيدة اجلديدة ،القصيدة الرؤيا ،القصيدة هنا ليست بسطاً أو عرضاً ّ
النفس إزاء العامل ،ليست مرآة لإلنفعال ،غضبا كان أو سرورا ،فرحا أو حزنا و إّنا هي
تتوحد فيها األشياء و النفس ،الواقع و الرؤياّ ،إّنا هبذا املعىن ،القصيدة،
حركة و معىن ّ
1
الواقع بكل أعماقه و أبعاده ،أو القصيدة احلياة "
هنا جيب علينا أن نشري إىل أن أدونيس خيتار مبدأ الثورة على الشعر انطالقا
من رأيه يف أ ّن الفكر هو الكلمة الفعل ،و هو كذلك أن تكون الكلمة الفعل
يف البدء " ،إىل أن يولد الفكر حقا و يولد من يفكر حقا ،ستبقى احلياة العربية كتال
ضخمة من أجساد تتحرك ،تتقدم ،تتأخر ،جتتمع ،لكنّها تبقى يف نظام التكتيل ال
نظام التكوين ،يف نظام املوتى ال نظام األحياء" . 2
فاملهمة األساسية عند أدونيس يف الثورة الشعرية هي تفجري طاقة اخللق اللغوي
ّ
خيرب باستمرار ،ليبين و يبتكر باستمرار .فالشعر عنـد
اليت تتيح للشاعر أن يهدم و ّ
أدونيس حتريض و ختريب من أجل التجديد ال التشابه و التقليد الذي ال يتعدى أن
مكررة لقالب شعري جاهز مسبقا و " الشعر ببعده الرمزي مل يكن
يكون نسخة ّ
جمرد أداة للتواصل بني أدوات ،و إّنا كان أكثر
بالنسبة إىل العريب جمرد وسيلة للتعبري ،أو ّ
من ذلك و أبعد،كان معىن يف مستوى الوجود ذاته ،فهو رؤيا أوىل و تأسيس معريف،
األول باإلنسان و العامل و املمارسة اللّغوية الفنية هي
فالشعر العريب وفقا حلدسه ّ
الفاعلية املعرفية ،الكشفية األوىل" . 3
 -1علي أحمد سعيد  ،أدونيس  ،زمن الشعر ،ص .161

 -2علي أحمد سعيد ،أدونيس ،فاتحة لنهايات القرن ،ص .16
 -3علي أحمد سعيد ،أدونيس  ،كالم البدايات،ط ،1989 ،1دار اآلداب ،ص .15
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ّأما النقد الذي درس الشعر العريب و خاصة القدمي كان ُخيضعه إىل رقابات ع ّدة،
األول ،هذا شاعر متهتك و ذلك حسن األخالق ،و إىل رقابة
رقابة دينية يف املقام ّ
طبقية ،هذا الشاعر أمري و ذاك صعلوك ،و رقابة جنسية ،و رقابة قومية ،و رقابة ترتبط
باملفهوم أو النظرة إىل الشعر ،فهذا النقد أخذ املفهومات اخلليلية بوصفها مسلّمات مل
الرقابة
الرقابة اليت ترتبط باللغة و باستعماالهتاّ ،
يناقشها ومل يُعد النّظر فيها ،و أخريا ّ
على اللّغة اليت تبتعد عن األصول ،على اللغة اجملازية ،و اللّغة خترج على عمود الشعر،
1
السائد
ظر
الن
أن
اقع
و
ال
و
،
و اليت تستخدم صيغا غري معهودة و اليت تكون غامضة
ّ
ّ
إىل الشعر يف اجملتمع العريب ال ينهض على الفنية اجلمالية ،بل على الفكرية املنفعية ،اليت
هي من طبيعة النثر ،إنه نظر يرتجم النص الشعري دائما ،بلغة الفائدة و املصلحة ،أي
حتول النّص الشعري إىل نص نثري علمي ،فتمحو
بلغة الوضوح و التع ّقل ،و هي ترمجة ّ
مجالية الكلمات و عالقاهتا ،و الصور و التخيّالت و األبعاد االنفعالية لكي تثبت
املضمون و هي إذن هالك للنّص الشعري من حيث ّأّنا ال ترى فيه إالّ ما ميكن
2
تأمل يف العامل و أشياء العامل،
استهالكه  ،عكس ما ينبغي أن يكون عليه ّ
الشعر من ّ
حني يكون استنصارا يف مشاكل االنسان و الكون سيكون حينها له مسارا عظيما يف
جتاوز حدود الشعر القدمية و بذلك جتاوز حلدود اللغة و حلدود الثقافة و حلدود
القومية ،سيكون هناك شعر جديد و قارئ جديد ،ولن خيضع الشعر إىل اخلصوصية و
السائد للشعر يف
الفرادة و عمق األشياء إالّ إذا خضع إىل منطق الثورة على املفهوم ّ
أي عصر كان ،و هو ذاته سيفرض حداثة جديدة على مفهوم سابق يف وقته يعترب
حداثة و طرحا جديدا و شكال جديدا للشعر يف عصره السابق.
 - 4الحداثة عند أدونيس :

 -1علي أحمد سعيد ،أدونيس  ،أحمد علي سعيد ،زمن الشعر ،ص .19-18
 -2علي أحمد سعيد ،أدونيس  ،كالم البدايات ،ص .27-26

53

يقرتن مفهوم احلداثة مبفهوم االختالف و اإلتيان بفعل شعري جديد حيمل مسة احلداثة
و اكتشاف طرق جديدة مغايرة للتعبري الشعري القدمي ،كما أنّه حيمل وعياً جديدا لفهم
الشعر  ،و ليس التشكيك يف قيمة الشعر القدمي ،كما أنّه ال ميكن اختاذ
جديد خيص ّ
مفهوم احلداثة كمعاد للشعر العريب القدمي و ال التعامل معها بالتعاطف ،إّنا ينبغي فهمها
مر هبا الشعر و ليست بني
على أ ّن احلداثة هي جتربة شاملة حتضر يف أي حقبة زمنية ّ
الشعر العريب القدمي و الشعر العريب اجلديد ،و إّنا ينبغي فهمها على أ ّّنا عالقة ترابطية بني
فأول نقطة يشار إليها
بزي خمتلف يتميز كالعادة باخللق و االبتكارّ ،
القدمي و اجلديد لكن ّ
يف احلداثة الشعرية العربية هي تلك اليت تنشأ عن االنزياح  Ecartعن املألوف الشعري ،أي

اخلروج عن كل نوذج قدمي الذي سار على ّنجه معظم الشعراء منذ القدمي إىل اآلن سواء
كانت الثورة على الشكل أو على املضمون.
فال يكون هناك إذن جديد ننتظره من الشعر حبد ذاته " فإذا كان أبو متام الذي مل
يصل إىل حتقيق مثل هذا االنقالب الشامل الذي حت ّققه التجربة الشعرية احلديثة قد اهتم
هذا االهتام ،فإن ما يقال عن الشاعر العريب احلديث هو بالقياس ال شيء لكن على الذين
يتبنّون اليوم القول بأن الغموض يفسد الشعر أن يتفكروا أن أبا متام ذلك الغامض املفسد
هو من بني القلّة الذين أساؤا لعظمة الشعر العريب و صنعوا جمدنا الشعري "

1

فال ينبغي أن تتوقف احلداثة عند كل استعمال شعري يثري غموضا أو فوضى
يف الشعر كي تنعت التجربة بتجربة شعرية جديدة تدخل يف قالب احلداثة ،إّنا عليها أن
يسمى باجلديد الذي استُج ّد يف الشعر ،و هذا ما يدعو إليه أدونيس.
تتوقف عند ما ّ
التمسك بالعقلية السائدة يف اجملتمع العريب اليت ينبع مثَـلُها األعلى من املاضي
يف رفضه ب ّ
 -1علي أمحد سعيد ،أدونيس ،زمن الشعر ،ص .14
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ال من املستقبل و من هذا بدأ أدونيس مشروعه احلداثي يف إعادة فهم الثقافة العربية اليت
تتميز باإلعادة و التكرار و أن القدمي مقدس ال ميكن جتاوزه.

 - 5اللغة و حداثة أدونيس :
يرى أدونيس أن الذائقة العربية الزالت مشحونة و مثقلة بطرق التعبري املباشر و معايريها
قدمية يف التذوق و احلكم ،لذلك من الضروري نشوء نقد حديث يوازي التجربة الشعرية
احلديثة ،فإذا مل خيرج النقد هو أيضا من إطار املعيارية القدمية للنقد مثلما خرج الشعر
احلديث من املعيارية القدمية  1لن يكون هناك رؤيا جديدة تتناسب مع جديد اللّغة احلديثة
يف الشعر ،كما أنّه ال ميكن أن تتفق اللّغة النقدية القدمية مع اللّغة الشعرية اجلديدة.
فلم تعد القصيدة احلديثة تقدم للقارئ أفكارا و معانيا شأن القصيدة القدمية ،و إّنا
أصبحت تقدم له حالة أو فضاء من األخيلة و الصور من االنفعاالت و تداعياهتا ،و مل
تعد تصدر عن موقف عقلي أو فكري واضح و جاهز و إّنا أخذ ينطلق من مناخ انفعايل
نسمية جتربة أو رؤيا.
ّ

2

الشعر اجلديد فرّمبا اللّغة
إ ّن اجلودة الشعرية حتتاج إىل جودة يف اللّغة اليت تتماشى مع ّ

الشعر حريّة أكثر يف جتاوز كل ثابت يف الشعر القدمي دون أن
املتجددة هي اليت ستمنح ّ
متسكا دائما بلغة نوذجية و هذا ما يشري إليه أدونيس أو ما يسميه " مكان
مينح هذا ّ

فراغ،

فال مكان يف هذا اجملتمع اليوم إال للفراغ الناتج عن استحالة الكتابة و الفراغ

 -1علي أمحد سعيد ،أدونيس  ،زمن الشعر ، ،ص .26
 -2علي أمحد سعيد ،أدونيس  ،زمن الشعر ، ،ص .14
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الناتج عن فراغية الكتابة"  ،1و يشري إىل أنّه ال نكتب من أجل أن نأل الفراغ بل نكتب
خللق الفراغ اآلخر " أكتب لكي أستعيد ذلك الصمت اهلائل الذي تركته كلمات اخلالّقني
الذين نذروا أجبديتهم الرجتال الفضاء املستحيل" .2
أليس هذا اعرتاف من أدونيس أن الكتابة هي مواصلة ما تركه األسبقون الّذين أثاروا
الرمة و أبي تمام و
كونوا من مرجعيته أمثال إمرئ القيس و طرفة و الشنفرى و ذي ّ
أو ّ

المعري و جبران " منهم أتعلّم أالّ أرى
أبي ّنواس و الحالّج و النفري و ابن عربي و ّ

إالّ املسافات اليت مل أقطعها بعد  ،أتعلّم أن الكتابة بُعد و أ ّن الكتابة األكثر بُعدا هي
األكثر قربا .أتعلّم أن الوقت للوقت جرسا و أنّه ال ير ّن رنينه املوقظ ،املغَّري على النحو
األكثر مجاال و عمقا ،إالّ يف الشعر ،أتعلّم هذه احلرية اخلالقة :هل أخلق الفراغ بالشعر ،أم

منه ،أم فيه ،أم عليه ،أم معه؟ أتعلم أن الكالم هو الذي يعطي للحياة املعىن " .3
حيرك فعله الشعري أن يبدأ حيث انتهى أو ما مل يُكمله،
هذا هو ما يثري أدونيس و ّ
حتول
من يعرتف هلم باجلميل فيما أنتجوه من لغة صارت عتيقة مؤسسة حلياة جديدة و ّ
تغري جديد.
و ّ

احلر الالّّنائيّ ،إّنا احلضور
احلي ّ ،
يقول أدونيس  " :أجد اللّغة وحدها املكان ّ
الغامر الذي ال يُرد ال ميكن اصطناع لغة ،أو إلغاؤها  ،ال ميكن تأميمها أو سجنها أو

اغتياهلا ،ال ميكن عزهلا أو نفيها"

4

 -1علي أمحد سعيد ،أدونيس  ،النص القرآين و آفاق الكتابة ،دار اآلداب  ،بريوت ،ص .86
 -2علي أمحد سعيد ،أدونيس ،النص القرآين و آفاق الكتابة ،ص .87-86
 -3علي امحد سعيد ،أدونيس ،النص القرآين و آفاق الكتابة ،ص 87
 -4علي أمحد سعيد ،أدونيس ،املرجع السابق ،ص 87
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هذا ما جيعل اللّغة عند أدونيس طريقة كشف و ابتكار و ليست أداة تواصل
فقط ،فحضور اللّغة مفروض علينا مسبقا لكنّها ليست جاهزة و كاملة إّنا هلا طاقة غري
الرتاب و اهلواء
منتهية و ال تنفذ أبدا ،فغايتها األوىل هي حتريك و إثارة ،فهي تنتمي إىل ّ
و املاء و الضوء و إىل اإلنسان و احلرية و احلب من هنا يبدأ متسك أدونيس باللّغة و

اللّغة العربية حيث يقول  " :اللّغة يف هذا املكان العريب اإلسالمي هي وطين مفتوحا على
اجلهات كلّها و على اآلفاق مجعاء ،و سكناي و سفري يف التاريخ الذي اكتنزته و يف
املستقبل الذي تكتنزه"

1

فتجديد اللّغة بالنسبة ألدونيس ال يكون يف استبداهلا بلغة عامية بل حتديدها
بالكشف عن طاقتها و خصائصها و حتديد اللّغة يكون تابعا لتحديد الفكر  ،فاللّغة
الشعرية هي " أكثر من وسيلة للنقل أو للتفاهم ّإّنا وسيلة استبطان و اكتشاف و من
هتز األعماق و تفتح أبواب االستباق ّإّنا هتامسنا لكي
حترك و ّ
غاياهتا األوىل أن تثري و ّ
2
تصري ،أكثر ممّا هتامسنا لكي نتل ّقن "
املادية للّغة واليت تكتفي بأن تكون اللغة هي وسيلة
فرؤية أدونيس للّغة تتجاوز الرؤية ّ

خزان طاقات ،و الكلمة فيها أكثر
تواصل و تعبري فقط " هذه اللّغة ،فعل ،نواة حركةّ ،
خاصة ،فهي
من حروفها وموسيقاها ،هلا وراء حروفها و مقاطعها دم خاص و دروة حياتية ّ

كيان يكمن جوهره يف دمه ال يف جلده و طبيعي أن تكون اللّغة هنا إحياءً ال إيضاحاً "

3

التحول حنو اآلفاق اليت تؤدي
هذا التعامل اجلديد مع اللّغة هو الذي يؤسس إىل ّ
إليها هذه اللّغة ،يتجه الشعر بصورته الثانية ،حيث يرى أدونيس يف نتاج جربان خليل
 -1علي أمحد سعيد ،أدونيس  ،النص القرآين و آفاق الكتابة ،ص 88
 -2علي أمحد سعيد ،أدونيس :مقدمة للشعر العريب ،ط ،3دار العودة ،1979 ،ص .79
 -3علي أمحد سعيد ،أدونيس  ،مقدمة الشعر العريب ،ط،3ص .79
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حيول الشعر إىل فعل حياة و إميان "  ،1فغنائية
جربان نتاج مناخ ثوري أخالقي صويف ّ
جربان املشبّعة بلهب التّمرد و الثورة على الواقع ،هي اليت تتطلّع إىل واقع أكثر مسواً و أهبى
 ،فمع جربان يبدأ احلديث عن الرؤيا اليت تطمح إىل تغيري العامل  ،ففي نتاجه ثورة على

التفرد.2
املألوف ،فهو منذ بداياته مأخوذ هبا و بالتجديد و ّ

تش ّكل التجربة الشعرية احلديثة نوعاً من االنقطاع عن القدمي و ذلك يف نشاط

إمكانات و احتماالت غري معهودة لبناء صور جديدة و مفهوم جديد لإلنسان و للعامل
بطرق جديدة  ،و قد يبدأ هذا االنقطاع يف اجملتمع العريب مع أبي تمام فقد عُ ّد شعره
تغري يف نظام
تغري فيه نظام ال ّداللة و املعىن و نظام التعبري الذي ّأدى هذا األخري إىل ّ
انقالبا ّ

الفهم3؛ و أدونيس يف فهمه أليب متام انطلق من ّأولية اللّغة الشعرية اليت حتدد التجربة
الشعرية أليب متام ،فأبو متام كان يريد أن يبدأ من كلمة أوىل قبل القصائد املرتاكمة يف
التاريخ الشعرية الذي سبقه ،كلمة أوىل يبدأ هبا الشعر و من هنا إحلاحه ال ّدائم على أن
القصيدة تكون عذرية أو ال تكون  .....و يُعىن أبو تمام بالعذرية أن شعره ابتكار ال على

املثال.

4

فالكلمة اليت يتناوهلا أبو متّام هي اللّغة الشعرية اليت ختلق يف اللغة حيوية مستقلة
حيرك ملوضوعه أو بأي عنصر خارجي،
و شعره يتحرك بدءا من ذاته ،من التفاته بذاته و ال ّ

فعال بذاته .5
اخلاصة،إ ّن شعره ّ
إن فعل شعره يتوالد من طاقته اللّغوية ّ

 -1علي أمحد سعيد ،أدونيس  ،املرجع السابق ،ص 79
 -2علي أمحد سعيد ،أدونيس  ،مقدمة الشعر العريب ،ص .80-79
 -3علي أمحد سعيد ،أدونيس ،زمن الشعر ،ص .15
 -4علي أمحد سعيد ،أدونيس ،الثابت و املتحول  ،ج ،2ص .115
 -5علي أمحد سعيد ،أدونيس  ،املرجع نفسه ،ص .117
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و يتوقف أدونيس عند الغموض الذي أصبح هو سياق القصيدة عند أبي تمام
فيقرر أن القصيدة كانت " قبله سطحا ميتد أفقيا ،فصارت معه بنية عميقـة ،و هكذا
انفجر السياق اجلديد يقدم للقارئ معىن متعددا ،أي إمكانية ألكثر من معىن  ،و من هنا
منشأ الغموض ،فالغموض نتيجة الهتزاز الصورة الثابتة يف نفس القارئ لعالقة ال ّدال
باملدلول ،و هو اهتزاز أعطى للقارئ انطباعا بأن أبا متام أفسد و أبطل ما كان صاحلا ،و
دعا إىل فوضى ،أي ما ال يُفهم لكن أبا متام كان يؤسس بإفساده هذا أي إحالله احتمالية
املعىن حمل يقينية مبدأ أساسيا من مبادئ الشعر" .1

فسر أدونيس إىل أن الغموض ليس ميزة خاصة يف شعره متيّز به عن غريه
من هنا يُ ّ

فقط ليحدث تغيريا عن النمط السائد يف الشعر الذي ميكن أن يكون على وترية واحدة ،و
هذه الفوضى اليت أمساها أدونيس بالكيمياء ،فإذا كانت كيمياء جابر بن حيّان هي إعطاء
األجسام أصباغا مل تكن هلا  ،فإن بداية كيمياء الشعر هي إعطاء الكلمة معىن مل يكن

هلا ،و هذا ما فعله أبو تمام .

2

السائد يف الشعر يقف
فالقول ّ
بتغري أي شكل من أشكال الشعر القدمي أو النّمط ّ
للشعر بدون خلق لغة جريئه حتمل يف
على عاتق اللّغة ،حبيث ال ميكن خلق نوذج جديد ّ
يعرب
حتول "،فالشاعر حني ّ
نواحيها مسة اإلبداع ،أي اللّغة اجملازية فاجملاز هو كشف عن ّ
حيول العامل إىل صورة و حسب و إّنا يتحول معه كذلك"  ،3حيث
جمازيا عن العامل ال ّ
يرى أدونيس أن الكتابة اجملازية هي عالمة على حياة مليئة عكس الكتابة الواقعية اليت هي
عالمة على حياة فارغة ،اليت حتد من الّناية اللّغة و يشري أدونيس أن رفض اجملاز هو يعين
 -1علي أمحد سعيد ،أدونيس  ،الثابت و املتحول ،ج ،1ص.118 :
 -2علي أمحد سعيد ،أدونيس  ،الثابت و املتحول  ،ج ،2ص .118
 -3علي أمحد سعيد ،أدونيس ،أمحد علي سعيد ،املرجع السابق ،ص .120
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تقدمي أفكار و مفاهيم جمردة ممّا يؤكد على فقر احلياة و حمدوديتها و استخدام اجملاز يعين
استخدام اللغة بأخص خصائصها ممّا ميحو التعارض بني العقل و اخليال ،بني الواقع واحللم
توحدنا
بني الرصانة واللّعب وهكذا يدخلنا اجملاز يف اخنطاف خارج الذات يف نشوة ّ
بالّناية العامل.

1

فاملسألة اجلوهرية اليت يؤمن هبا أدونيس يف شعر احلداثة هي خلق لغة ثورية تتصل
السائد يف الشعر العريب القدمي،
دائما باحلدود الالّّنائية للكلمة ،ال يعين هذا قطيعة للنّمط ّ
إّنا استمرارية هذا الشعر حنو التجديد و التغيري  ،و هو تأكيد على أن اللّغة الشعرية العربية

ثريّة ال تتن ّكر للماضي دائما تنطلق منه لبدء مشروع جديد حنو ثورة لغة شعرية تتّخذ
املفاجأة يف الكتابة منطلقا هلا.
 - 6التراث وحداثة أدونيس :
إ ّن الفرق األساسي بني اللّغة القدمية و اللّغة احلديثة هو أ ّن املعىن يف اللّغة القدمية
لكن املعىن يف اللّغة احلديثة الثورية هو
موجود مسبقاً و الكاتب يصوغه بشكل جديدّ ،
بَعدي ال قَبلي ،ليس معناه القطيعة النهائية للّغة الشعرية القدمية بل هو خلق جديد للغة
ثورية جديدة ،حيث يرى أدونيس أنّه ال ب ّد من أن تصبح الكلمة و الكتابة قوة إبداع و

الشاعر العريب يف مناخ البحث و التّساؤل و التطلّع.
تغيري تضع ّ
فالكلمة كما ورثناها ،ال تعرب عن كثافة انفعالية أو رؤياوية بل عن عالقة خارجية
مملوءة بـداللة مسبقة جتيئها من اخلارج ،عكس اللّغة الثورية اجلديدة اليت يتطلع إليها
أدونيس و غريه من اجمل ّددين اليت تتمثل يف تفجري اللّغة من ال ّداخل.
 -1علي أمحد سعيد ،أدونيس  ،الثابت و املتحول ،ج ،2ص .120
 -2علي أمحد سعيد ،أدونيس  ،زمن الشعر ،ص 239
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2

بالسحر من حيث أنّه زمن لطاقة
و هذا ما ّنجه أبونواس و أبو تمام حينما ربطا الشعر ّ

عما ال يتناهى،1
التحويل يف كوّنما يُنشئان فنّا شعريا يقوم على الكشف ّ

فالصلة بني القدمي و اجلديد ليس املألوف و غري املألوف بل هي صلة جتاوز و استمرار

و ليس تكرار نط واحد ،و هذا هو ال ّدور احلقيقي الذي لعبه شعر احلداثة الذي يكمن
يف الرؤيا احلداثية اليت تسوغ وجود احلداثة ،و ليس املستويات الفنية أو الشكلية ،و قد
ارتبط شعر احلداثة مبقياس الشعر الثوري العريب  ،و الذي قد ح ّدده أدونيس يف مظهرين:
أ  -تفكيك البنية الثقافية العربية القدمية اليت تتعارض مع الثورة ،و هدم هذه البنية
و جتاوزها
ب  -فتح آفاق جديدة تتيح نشوء البنية الثقافية الثورية اجلديدة.
ففي املقام األول يعين أن الشعر العريب الثوري يتحرك يف اجتاه الثورة الذي يقذف
القارئ خارج اإلطار التقليدي و كل ما يناقض الثورة يف ثقافته املوروثةّ ،أما يف املقام الثاين
هو شعر يرتبط بطرح األسئلة الذي يضمن للثورة الشعرية استمراريتها .2

و مبا أ ّن األمر جاء على هذا النحو يف رأي أدونيس نرى أن النسق يف الشعر
التحول من
احلداثي قد ّ
تغري من شعر الرؤية العيانية البصرية إىل شعر الرؤيا القائم على ّ
ويلح أدونيس أنه ال يوجد
النسق العام للشعر العريب إىل نسق جديد شكال و مضموناّ ،
أي تغيري دون ثورة ،ففهم احلاضر الثقايف فهما عميقا و العمل على تكوين قيم ثقافية

جديدة يفرتضان بدئيا فهم ماضينا الثقايف فهماً عميقا ،و ذلك بتقومي للثقافة العربية و
الذي يتضمن أمورا مثل:
 -1علي أمحد سعيد ،أدونيس  ،الثابت و املتحول ،ج  ، 2ص .120
 -2علي أمحد سعيد ،أدونيس ،زمن الشعر ،ص .235
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-

إعادة تقومي النتاج الثقايف ذاته .

-

إعادة تقومي املفهومات و النظرات اليت تولدت عن هذا النتاج .

-

تقومي النتاج الثقايف الراهن .

-

رسم الصورة املمكنة لثقافة عربية حديثة .

1

التحرر من عبادة نظام الشعر القدمي
هذه النقاط اليت تفرض التغيري هي تشمل معىن ّ
الذي كان يسري على نسق واحد ،و هذا ما دعا إليه أدونيس من خالل تنظرياته الشعرية
التحرر من كل نسق قدمي رمسي يفرض علينا الثبات .
هو ّ
إ ّن أدونيس ال يتّهم الشعر القدمي بأنه ينحصر يف أنه انعكاس لواقع ،يعيد العامل
يكرره و إّنا يف انبثاقه من املعطى يق ّدم أكثر ممّا هو معطى و يتجاوز ما هو قائم ،و
و ّ
النّقد اخلالّق يتناول البون و الفرق بني النصوص و عامل املعطيات بني عامل الوقائع و عامل

الراهن أو يتجاوزه
املمكنات ،إنّه يتناول التغيري يف املنظور  ،يتناول يف النّص ما يعدل ّ
2
فالنّص الشعري يف طاقته االخرتاقية.
فالنظر يف النّص على أنه اخرتاقية هي األهم يف حراسة املوروث و ال ّدفاع عنه
و التّشديد على عنصر التجاوز يف النّص ال عنصر مرجعيته و على األفق الذي يتحرك
يف اجتاهه ال على إطاره  ،فينبغي على النقد أن يش ّدد على إنتاجية النّص الشعري ال على
منبثقه و على منضوراته ال على شروطه فليس النص الشعري مصباً و إنا هو منبع .

 -1علي أمحد سعيد،أدونيس ،زمن الشعر ،ص .21
 -2علي أمحد سعيد،أدونيس  ،كالم البدايات  ،ص .17
 -3علي أمحد سعيد ،أدونيس  ،املرجع نفسه ،ص .18
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3

هذا الكالم الصريح من أدونيس يضعه يف أنّه ليس معاديا لكل قدمي و الرتاث جبميع
أشكاله إّنا هو ينظر إىل الرتاث على أنّه أصل ينبغي إعادة طريقة قراءته جيّدا و يضع
املسألة على عاتق النّقد حيث قلّص النقد من فهم مستويات األدب و عالقته بالتاريخ و
غريه دون توضيح مدى التغيري أو مدى االخرتاق الذي أحدثه الشعر العريب يف مجيع حقبه
الرقابة  ،رقابة دينية يف املقام األول  ،هذا
جبميع أشكاله ،حيث قام النّقد على نوع من ّ
شاعر متهتك ،و ذلك حسن األخالق ،و رقابة طبقية  ،هذا شاعر أمري و ذاك صعلوك و
رقابة جنسية اليت هلا عالقة باجملونية  ،الغالمية ،و رقابة قومية هذا شعويب و رقابة ترتبط
الشعر ،فهذا النقد أخذ املفهومات اخلليلية بوصفها مسلمات مل
باملفهوم أو النظرة إىل ّ
1
يناقشها و مل يُعد النظر فيها.

فالتّخلي عن الرقابة سيجعل من النقد مسامها يف فهم نوعية النص مهما كان زمنه
من خالل النظرة االخرتاقية و االهتمام بالتجربة الشعرية اليت يؤسسها الشاعر عن طريق
االبداع دون التكرار أو دافع خارجي ميلي عليه قالبا معينا ،أو نوذج مسبق لألصل اجلاهلي

مر هبا الشعر.
أو غريه من العصور اليت ّ

فالقراءة النقدية القدمية للنّص الشعري يراها أدونيس ّأّنا قد اهتمت باملوضوع ّأوال
ّأما اهتمامها بالنّواحي الغنية اجلمالية يأيت يف درجة ثانية  ،و هنا حيسبه أّنم ينتظرون من
النص الشعري فائدة أو منفعة و ينعتها أدونيس بقراءة نثرية و ليست شعرية

2

يف حني أن

قراءة النص الشعري تفرتض إغناءه من حيث " ّأّنا تسري يف األفق الذي يفتحه ،و هو سري
ال ينتهي ألنّه استقصاء للعمل الشعري من حيث إن ليس للنص الشعري معىن كما كان
 -1علي أمحد سعيد ،أدونيس  ،كالم البدايات ،ص .18
 -2علي أمحد سعيد ،أدونيس  ،املرجع نفسه ،ص .25
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يفهم تقليديا ،إّنا هو حركية من ال ّدالالت  ،ال يق ّدم اليقني بل االحتماالت فهو نص
يتجدد مع كل قراءة ،ال ينتهي  ،ال يستنفذ.

1

إ ّن الطريقة اليت يفرتض فيها قراءة الشعر هي طريقة فهم و تقومي ألجل فهم ابتكار
األفق اخلاص بالظاهرة الشعرية ،و من جهة أخرى ال ب ّد من حسن التلقي الشعري الذي
جيعل أدونيس يرفض تلقي النّص الشعري بأفكار مسبقة خاصة.
إذا كانت نظرة الشاعر خمتلفة فتذوق القصيدة شعريا ال يأيت من مضموّنا الفكري
،إّنا من فنية التعبري أو نظام الكالم ،و ال ميكن رفض قصيدة باسم موقف أخالقي ،أو
تعارض مع األفكار ،إّنا تأيت قراءة العمل الشعري على حنو مزدوج فال يقرأ من اخلارج
فقط أو يقرأ بإلغاء للخارج ،بل يقرأ على أنّه مرّكب إبداعي يصدر عن مرّكب إنساين ،
فهو قبل كل شيء كشف و اخرتاق و جتاوز.2
 - 6الشعر وحداثة أدونيس:
احلرية و التغيري
يعترب أدونيس من أهم شعراء احلداثة املعاصرة ،و من املتطلّعني إىل ّ
و اإلبداع " و منذ البداية رأى أ ّن الثقافة ليست جمرد استعمال جديد للّغة بقدر ما هي
جتديد هلا و املعرفة و احلداثة هبذا املعىن كفاح ،أي ّأّنما ال تعنيان بتفسري العامل أو احلياة أو
اإلنسان إال لغاية أساسية  ،تغيري العامل و احلياة و اإلنسان" ،3فالعامل الشعري لدى
أدونيس ينطلق من فضاء الرؤيا املمزوج بني نسق األسطورة و النسق الصويف ،و دوما نراه
يوحد بني الصورة الفنية و األسطورة اليت يراها عامال موضوعيا لتجاربه و
حياول أن ّ
تصوراته.
 -1علي أمحد سعيد ،أدونيس  ،كالم البدايات ،ص 27
 -2علي أمحد سعيد ،أدونيس  ،كالم البدايات .ص. 27 :
 -3صقر أبو فخر ،حوار مع أدونيس  ،الطفولة  ،الشعر ،املنفي  ،ط ،2000 ،1ص8 :
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ال ميكن الولوج يف املغامرة الشعرية ألدونيس و فهم مناخ القصيدة يف أفقها
الالّّنائي من دون أن ميتلك القارئ معرفة لغويّة و أدبية عميقة و ثقافة راسخة يف التاريخ و

الرتاث و التصوف و ذائقة شعرية واقعية ،فضال عن االتكاء على املعارف النظرية و الفكرية
املعاصرة ذلك أن عامل أدونيس الشعري كثيف كالعطر حينا و لطيف كالغيم حينا  ، 1و
إذا وصفنا القصيدة عند أدونيس فهي دوما إنبثاق جديد لعامل شعري جديد و الرؤيا
الشعرية عند أدونيس هي أفق ال ّناية له و فضاء مفتوح على قراءات متعددة.
بدأ أدونيس جتربته الشعرية سنة  1945يف قصيدتة الفراغ و اليت اعتربت وقتذاك عالمة
فارقة يف جتربته الشعرية و اليت متيزت بشاعرية مميزة غري أن مشروعه الشعري مل ينته هنا بل

رسخ مالمح التجديد يف شعره  ،ويف قصيــدة البعث و الرماد مث جتلّى أكثر يف آغاني
ّ
مهيار الدمشقي ،ففي هذا الديوان صارت لغته الشعرية رمزا و ما عادت أداة إيصال  ،و
حتولت على يديه اللّغة الشعرية من جمرد مفردات موصوفة أو عبارات مرتاصفة أو كالما
ّ
مرتاكبا حىت صارت رحيق الكالم املكتوب.2
الشاعر ال يكون شاعرا عظيما إالّ إذا ابتكر طريقته اخلاصة
يرى أدونيس أن ّ
تغري شكل التعبري،
تطورا يف الشعر إالّ إذا ّ
وشكله اخلاص ،وليس من املمكن أن حيدث ّ
لكن الشكل ال بد أن ينقل جتربة و مضمونا ،فال
فجوهر الفن يف النّهاية هو ّ
الشكل ،و ّ
 -1صقر أبو فخر ،حوار مع أدونيس  ، ،ص  ، 9بتصرف.
 -2صقر أبو فخر  ،حوار مع أدونيس  ، ،ص 10
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وجود لتجربة جديدة بدون شكل جديدّ ،أما من ناحية املضمون يؤمن بالتجربة الصوفية،

ذلك أ ّن الصويف يعرب عن جتربة كاملة ،عن شعوره و أفكاره و مواقفه مضمونا و شكال،

اخلرية.
فالصويف ال ّ
يرتدد يف قول ما يؤمن به حىت فيما يتصل باللّغة و باملعاين اإلنسانية ّ
اهلزات الروحية الكربى على الصعيد
يسميه ّ
كما يرى أن الشعر اجلديد تنقصه ما ّ
احلرة هي وحدها اليت ختلق
االجتماعي العام و الشخصي اخلاص فمثل هذه ّ
اهلزات الفنية ّ

قيما فنية جديدة و أشكاال فنية جديدة و رؤيا شعرية جديدة .1

يلح على أ ّن الشعر ( الموضوع ) هو طريقة قدمية قد انتهت ،و يدافع
و دوما نراه ّ
جيرب ملوضوع بل هو يلتقط املشاعر املتناقصة و
على الشعر ( التجربة ) ّ
فالشاعر ال ّ
املتباعدة و يصوغها ،و الشعر الذي ال يعكس شخصية صاحبه ال معىن له فليس الغرض
هو قراءة أفكار الشاعر و مشاعره و مهومه ،هنا يعطي الشاعر جتربته الشعرية و هي
بالدرجة األوىل جتربة شخصية.

2

كل إبداع جديد هو يتكلم عن جتربة شعرية
من خالل هذا ندرك أن أدونيس يف ّ
الشعر عنده مل يتميز حبداثة شعرية على مستوى الشكل واملضمون ،بل متيّز أيضا
جديدة ،ف ّ
بإحياءاته الفلسفية ومدى عمق األسئلة املطروحة يف شعره.

يرى عادل ظاهر يف كتابه "الشعر والوجود :دراسة فلسفية يف شعر أدونيس"  ،أنه
عامة كاليت متحورت
حتول أدونيس من االهتمام بقضايا ّ
بدءا من أغاين مهيار الدمشقي ّ
حوهلا قصائد زائدة مثل الفراغ ،والبعث والرماد ،وسواها من القصائد املب ّكرة إىل االهتمام
باخلاص مبعىن أن يوجد الشخص وجودا خاصا.

3

 -1أسامة إسبر ،أدونيس  ،أحمد علي سعيد ،الحوارات الكاملة  ،ص .21
 -2أسامة إسرب ،أدونيس ،أحمد علي سعيد ،الحوارات الكاملة  ،ص .22
 -3عادل ظاهر ،الشعر والوجود ،دراسة فلسفية في شعر أدونيس ،ط ،2000 ،1ص .7
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وكان أدونيس يدافع دوما عن شعر يغزوه التّمرد على الذهنية التقليدية ويرفض اخلضوع
يتم التجديد بالعودة إىل التقليد أو بالتالؤم مع أشكاله الشعرية بل إن يف
للتقليد " فال ّ
1
ذلك انفصاال عن احلاضر ،وتقييدا للحساسية ورفضا للواقع ،التقليد ثبات واحلياة حركة"
تلح على ختطي املفهوم القدمي للشعر
فاحلداثة الشعرية عند أدونيس ترفض التكرار و ّ

العريب املتعلق بقيم الثبات و أشكاله و يطرح شكال جديدا للقصيدة اجلديدة و يوضح
أدونيس حركة الشعر اجلديد يف أربع نواحي.
أ  -الناحية الفنية:

متكررة تربط بينها
القصيدة العربية القدمية جمموعة أبيات وبالتايل هي وحدات مستقلة ّ
القافية وقائمة الوزن ،لكنّها الزالت مستمرة حىت اليوم  ،مع هذا فجوهر الشعر بالنسبة إىل
أدونيس ليس يف مجالية البيت املفرد بل يف أن تكون القصيدة اجلديدة وحدة متماسكة
ككل ال يتجزأ  ،فالقصيدة اجلديدة جتربة متميزة و ليس لغة ذوق
حيّة متنوعة ،و هي تُنقد ّ
2
عام فقط و قواعد حنوية بيانية.
ب  -الناحية اللغوية:
مسألة التعبري الشعري مسألة انفعال و حساسية و توتّر و رؤيا ال مسألة حنو و قواعد و
يعود مجال اللّغة يف الشعر إىل نظام املفردات و عالقاهتا و هو نظام ال يتحكم فيه النحو،
بل االنفعال أو التجربة ،من هنا كانت لغة الشعر لغة إحياءات عن النقيض من لغة العلم
اليت هي لغة حتديدات.

3

 -1علي أحمد سعيد ،أدونيس  ،زمن الشعر ،ص173 :

 -2علي أحمد سعيد ،أدونيس  ،المرجع السابق ،ص .175 :
 -3علي أحمد سعيد ،أدونيس  ،زمن الشعر ،ص .176 :
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ج -الناحية الحضارية:
حترره أيضا من هذه الثقافة
حترر الشاعر العريب من قيم الثبات يف الشعر واللّغة يستلزم ّ
إذا ّ
العربية كلّها ،فأدونيس يرى أ ّن الثقافة العربية السائدة يف جوهرها هي ثقافة دينية ذات بعد

اضطرهم
ديين سياسي اجتماعي ،فالسيطرة الدينية قوية وحامسة على املفكرين والفالسفة ممّا ّ
إىل توجيه ما يكتبونه يف اجتاه التوفيق بني العقل و ال ّدين ،فهذه ثقافة دينية لذلك هي ثقافة
غري شخصية أي ال ترتكز على جتربة شخصية بقدر ما ترتكز على أفكار عينية جمردةّ ،إّنا
حرية ،و تَل ُقن ال اكتشاف فعلى الشاعر أن يتخطى التباث يف تراثه الشعري
طاعة ال ّ
القدمي و تراثه الثقايف من أجل إبداع شعر يف مستوى اللّحظة احلضارية اليت يعيشها و ال
يرى يف أشكال التعبري الشعري قيماً ّنائية بل الب ّد من أن تقوم جتربته الشعرية على احلرية
و البحث .

1

د .ناحية الخلق الشعري:
نبوة
احلرية الكاملة  ،فالشعر ّ
يعترب أدونيس أ ّن الشعر ال يقدر أن يتفتح إالّ يف مناخ ّ
يفجره و يتخطّاه،
و رؤيا و خلق ال يقبل أي عامل مغلق ّنائي ،و أن ال ينحصر فيه ،بل ّ

فالشعر هو هذا البحث الذي ال ّناية له ،و ليس صناعة و صياغة شكلية كما َع ّده تاريخ
النقد العريب القدمي و الذي توجه اهتمامه إىل املضمون.

2

الشعر إىل نظرة خرق العادة اليت تتيح تغيري
غري النظرة النقدية إىل ّ
حياول أدونيس أن يُ ّ

العامل الشعري ،فإذا كان مستحيال أن يكتب الشاعر شعرا جديدا ،وإن مل يتغري هو نفسه
 -1علي أحمد سعيد ،أدونيس  ،زمن الشعر ،ص  ،177/176بتصرف
 -2علي أحمد سعيد ،أدونيس  ،المرجع نفسه ،ص .179
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من ال ّداخل و يعيش جتربة جديدة فإن أمهية هذا التغيري تزداد يف تغيري عالقاته مع العامل
و يف تغيري العامل ذاته .
فمهمة الشعر العريب يف النظرة التقليدية أن يالحظ العامل فيستعيده ويصفه ّأما مهمته
ّ

يف النظرة احلديثة فهي أن يعيد النظر أصال يف هذا العامل ،أن يب ّدله ،أن خيلق و يرتاد
و حي ّدد ،فالشعر العريب اآلن هو مغامرة يف الكشف و املعرفة و وعي شامل للحضور
اإلنساين .

1

لكن أدونيس رغم تصرحيه بإلغاء تبعية الرتاث يرى أن الشاعر ال ميكن أن يكتب من فراغ،
فله ماضي وأمامه مستقبل ،وإذا ارتبط الشاعر بالرتاث ذلك له معنيان:
الزمنية
ّأوال :إذا حتتّم على الشعر املعاصر أن يكون جديدا ،أن يقبض على حلظته ّ
احلضارية يصدر عنها ،فال يكون إعادة أو اجرتارا أو أي نوع من أنواع اخلضوع للتقليد،
فإ ّن االرتباط بالرتاث هنا يكون ارتباط خلق وإضافة واستباق.
ثانيا :إذا ارتبط الشعر املعاصر بالرتاث ،فهذا االرتباط هو ارتباط التقابل والتوازي
يظل ضمن تراثه مرتبطا به وإن كان غري منسجم مع معطياته التقليدية
والتضاد ،فالشاعر ّ
يكرر نفسه بل هو قوى
احلي خيطا وحيد اللّون أو صوتا ّ
أو متناقضا معها ،فليس الرتاث ّ

تنوع احلياة وتناقضاهتا .
متنوعة ومتناقضة ّ

2

فبقدر ما يبدع الشاعر رؤى جديدة فهو قريب من أبي نواس و المتنبي و أبي عالء

المعري ،فكل شاعر من هؤالء له وعي شعري خالّق و هنا تكمن التجربة اخلاصة
ّ
يتفرد يف
يف االمتداد و اإلعالن عن والدة رؤيا جديدة للشعر العريب ،فعلى الشاعر أن ّ
 -1علي أحمد علي سعيد،أدونيس ،زمن الشعر ،ص  ،180بتصرف.
 -2علي أحمد علي سعيد ،أدونيس ،زمن الشعر ،ص 181
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جيرب حىت الطرف
التجربة و أبعادها ال يف األشكال الشعرية ،ألن التجربة تفرض عليه أن ّ

حتوله ،و شعوره خارج كل طريق مرسومة  ،1و هذا البعد الشعري هو
األقصى ،إمكان ّ
يتفرد عن غريه من الشعراء ،يف إعادة النظر والتساؤل يف إمكانية كتابة
الذي جعل أدونيس ّ
شعر جديد ميارس طقوس األسطورة واليت وجد فيها مثاله األعلى الذي جيمع بني كل

املتناقضات يف احلياة؛ و هذا ما سنراه الحقا يف الفصل الالحق .

 -1علي أحمد سعيد ،أدونيس  ،المرجع السابق ،ص .182
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الفصل الثالث :توظيف األسطورة عند أدونيس
-1
-2
-3
-4

لغة الشعر عند أدونيس
الشعر عند أدونيس
األسطورة عند أدونيس
األسطورة و احللم
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إن قراءة النّص الشعري هي قراءة من حيث ّأّنا سري يف األفق ،و هو سري
ال ينتهي " ألنه استقصاء للعمل الشعري و عالقات رموزه و صوره ،و من هنا
ليس للنّص الشعري معىن كما كان يفهم تقليديا بل االحتمال إنّه نص يتجدد مع
كل قراءة ،ال ينتهي ،ال يستنفذ ،هذا ما مييّز األعمال الشعرية اخلالقة " .1
ّ
املتغرية من حني إىل حني ،و
ما يالحظ يف الشعر العريب املعاصر رؤيا العامل ّ
تأمالت حيث
ذلك وفق ما يكشفه عامل الشاعر من مواقف و هواجس و ّ
سيطرت على القصيدة املعاصرة عناصر أسطورية ممّا جعلها تتميز بالقناع،
فتكاثرت األقنعة يف الشعر العريب املعاصر ،و لكل قناع أصبح له نسيج خاص به
تنمو فيه القصيدةُ ،ميثل فكرة ما  ،أو يدافع عن نظرية ما ،أو يتبىن مذهبا ما.
و قد أدركنا أن القناع يف القصيدة املعاصرة ميثل ّإما شخصية تارخيية أو صوفية

مثل الحالج و الغزالي ،خليفة أو حاكما مثل عمر بن الخطاب و صقر قريش

،شاعرا مثل أبي نواس و أبي العالء  ،نوذجا من النماذج العليا املتكررة يف
األساطري و القصص الشعّب مثل برومثيوس
و عشتار

Ashtart

Prometheus

و أدونيس

Adonis

أو السندباد و عجيب بن الخصيب  ،و من املمكن أن

يكون شخصية خمرتعة تظفر عناصرها من التاريخ أو احلاضر أو األسطورة أو منها
مجيعا .2
تأملِنا األدب يف مجيع أجناسه جنده يشبه احلياة .فال شيء فيها واضح ،
عند ّ

فهناك حاالت يف احلياة سريعة االنقالب ال ميكن فهمها .و األدب كذلك فيه
 -1علي أحمد سعيد ،أدونيس  ،كالم البدايات ،ص .27
 -2جابر عصفور  ،رؤى العالم ،عن تأسيس الحداثة العربية في الشعر المركز الثقافي العربي ،ط ،2008 ،1ص
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الشعر العريب املعاصر و
تصورات ال ميكن القبض عليها ،و هذا ما نراه جليّا يف ّ
ّ
عما يرضي احلاجة
الرؤيا اليت تقلّبت بني ٍّ
مد و جزر يف خلق جديد و البحث ّ
الفنّية اليت ال تنتهي ،و السؤال هنا هو حول ما إذا كانت رغبة الشاعر يف إجياد
تطورا و حداثة من الشعر القدمي بقدر ما هو
وجه جديد  ،ليس يف أنّه أكثر ّ
حممل برؤيا عميقة للعامل ،و هذا ما ينتظر من الشعر هو إجياد
إمكانية وجود أفق ّ
نَـ َفس جديد و جتاوز كل ما هو ثابت ،فال ميكن حصر الشعر يف أنّه زخارف
لفظية أو قالب مليء بالكناية و اجلناس و غريها من مسائل البديع ،وليس بكاء
وحترر
على األطالل ،إّنا هو دائما حالة رفض للراكد واآلسن ،هو حالة انتفاض ّ
من قيد الكتابة اجلامد ،وهذا ما يالحظ يف الشعر أو القصيدة املعاصرة.

إ ّن أي نص يف األدب أو يف التاريخ أو يف الفلسفة ينطلق من اللّغة ،فاملؤرخ
يكتب بلغة واضحة من أجل تسجيل الظاهرة التارخيية ،والفيلسوف يكتب بلغة
تأمالته الفلسفية و معارفه امليتافيزيقية ،و تكون اللّغة واضحة عكس
واحدة عن ّ
األدب الذي ينطلق هو أيضا من اللّغة لكنها لغة خمتلفة و غري حم ّددة ،لغة
واضحة و غري واضحة يف آن واحد ،لغة متجاذبة و متنافرة ،لغة انطلق منها
الشاعر ليجد نفسه معها عاجزا على الوصول إىل ما يرغب يف إجياده و جتديده
أيضا.
فاللّغة يف حالتها النّصية تدخل يف فضاء يفوق كفاءة اللّغوي فتفلت منه ،إنّه
فضاء تنظمه مفهومات ذات طابع داليل  sémantiqueكما أمسته كرستيفا ،و
يسميه دي سوسير ،و قد أمساه
أنّه طابع غري قواعدي  pragrammatiqueكما ّ

تناصي يف اجلوهر ،الذي يعترب كل قول حي ّدد موضوعه الذي فُهم كمرجع
باختين
ّ
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يعرب عن خصوصية هلا عالقة بقصد املتكلم بالنسبة إىل اللّغة  ،فهذا املعطى
و ّ
املسبق الذي يستخدم كأداة تسمح بأن يصبح حتقيق القول هدفا .1
أي معىن ال حتمل يف حد ذاهتا
إن الواقعة اللّغوية يف ّ
نص ما و هي جمردة من ّ

داللة بل الب ّد من حتميلها مبعان سابقة ،و وضع روابط بينها و بني الوقائع اللّغوية
نصي تتحقق فيه جوانب اجلمالية اليت
ذات الطّابع التناصي من أجل حضور ّ
ميكنها أن متنح له شرعية انتمائه لألدب .

و كما سبق و ذكرنا قد متيّز الشعر املعاصر باللّجوء إىل األسطورة  ،فهذا
اللّجوء ملاذا جاء ؟ و ما الغرض من توظيف األسطورة ،هل عجز الشاعر عن أن
يتحدث بلغة واضحة فأصبحت األسطورة بديال عن اللّغة ،أو هي فقط استعارة
من أجل انتقال من تقليد إىل جتديد.
 - 1لغة الشعر عند أدونيس:
يفتتح أدونيس يف ديوانه " شهوة تتقدم في خرائط المادة " بـسؤال،

بوصفه مفتاحا أساسيا إلعادة تأسيس احلوار الشعري حيث أنّه يُكثّف من سؤال
اللغة .
سأحضن أَعيادي الّيت مل متت بعد ؟
َين
ُ
أَ
أحرر أجنحيت اليت تنتحب يف
كيف ّ
أقفاص اللّغة ؟ و كيف أسكن
 -1صموئيل و آخرون،مفهومات في بنية النص  ،ترجمة وائل بركات،ص97:
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ذاكريت  ،و ها هي خليج من األنقاض العائمة

1

يطرح أدونيس سؤال اللّغة  ،فهو يَتوق إىل التّحرر من سلطتها كعائق
لإلنتاجية و ليس كوطن للكينونة و ذلك أن هذه اللّغة ال تصبح وطنا جوهريا
لل ّذات إالّ إذا خلقت منها بيتا تعيد تأسيسه ،ال يكون القفص بل يكون نسخة

لإلقامة ال ّدائمة ،من هنا يتساءل أدونيس يف ّأّنا وسيلة إلعادة بناء ال ّذات و
تفعيل ديناميكيتها عوض أن تكون أداة تشيئية آلية تعيد إنتاج قول خطاب
السلطة املتعالية اآلمرة. 2
فبنية الظاهرة اللّغوية كما حتدث عنها جون كوهني  Jean Cohenيف

فالصلة وثيقة بني الكلمات و األشياء  ،و
جمملها ليست إالّ جزء من بنية الكونّ ،
الشاعرية تنتمي إىل الكون انتماءها إىل النّص و النموذج الذي يتكون انطالقا من
شعر اللّغة ينبغي أن يربهن على مصداقيته اخلاصة من خالل قدرته على أن ينقلنا
إىل الشعر خارج اللغة.3
هنا ال يعين أن اللّغة حمدودة بل للشعر القدرة يف أن يتجاوز اللّغة ،فاالنطالق

يكون منها و التج ّدد حيدث فيها ،و هذا ما نالحظه على أدونيس الذي يسعى
دوما يف البحث عن البديل الشعري و الّذي حياول إلغاء املفهوم الشعري بوصفه
ممارسة لغوية.
َكالّ ليس يل وطن إالّ
 -1أح علي

مد علي سعيد ،أدونيس ،شهوة تتقدم في خرائط المادة.دار توبقال للنشر ،1987،دط،دتا ،

 -2عبد العزيز بومسهولي  ،الشعر و التاويل ،قراءة في شعر أدونيس  ،ص  ،59-58بتصرف
 -3جون كوهين ،اللغة العليا ،النظرية الشعرية ،تر :د.أحمد درويش،ط ،2000 ،2المجلس األعلى للثقافة  ،ص .6
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تتبخر من حبريات الشعر آويين
يف هذه الغيوم اليت ّ
الضاد
أُحرسيين أيـّتُها ّ
الضاد لغيت أ ِ
ُدليك متيمةً يف عُ ِنق هذا الوقت
ّ
أفجر بامسك أهوائي
و ّ
ال ألنّك اهليكل  ،ال ألنّك األب أو األم
ألين أحلم أن أضحك و أبكي فيك
بل ّ
أن ألتصق بك و ارتعش و اصطفت أحنائي
لتوها من أصابع اهلل .1
كمثل نوافذ بني يدي رمي خرجت ّ
تفجر
فاللّغة هنا بالنسبة للشاعر أدونيس هي بني الشاعر و مسكنهَ ،ع َربها ّ
ال ّذات أهواءها و متارس احللم لتعطي وجودها  ،فهذا الوعي يعتربه أدونيس شرطا

أو مفتاحا لفهم طبيعة الوجود الذي يتشكل من خالل جتارب احلياة احليّة اليت
يواجهها اإلنسان باحثا عن الرؤيا اليت مت ّكن من إدراك حقيقة الوجود املنسي
و استشراف آفاق املستقبل .2
أحتول فيك إلهً يهبط من فم السماء  ،و ينفخ يف فرج األرض
هكذا ّ
هكذا أحضنك و أقول من جديد
 -1علي أحمد سعيد ،أدونيس  ،شهوة تتقدم خرائط المادة ،ص .12
 -2عبد العزيز بومسهولي  ،الشعر و التأويل ،قراءة في شعر أدونيس  ،ص .60
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يسمى الغد
َ
أنت الذي ّ

1

تتمثل شعرية أدونيس يف الكشف عن عالقة ال ّذات باللّغة املنبنية
تتأول هنا كأداة اخصاب يُب ّدد ظلمة
على التجاسد و التماس اجلسدي فالذات ّ
األرض ليكشف العامل عن نفسه  ،2و تتحول اللّغة إىل سفر ال حمدود من خالل

إعادة أدونيس تأسيس احلوار الشعري  ،فإنّه يستمر يف تأمل جتربته الشعرية يف
بعدها اإلشاري و الرمزي أي داخل منطقة التجريب اخلالق من أجل التجاوز و
ولوج عتبة التأويل الشامل .
َحاضناً سنبلة للوقت و رأسي نار
الرمل و ما هذا األفول ؟
ما ال ّد ُم الضارب يف ّ
قل لنا ياهلب احلاضر  ،ماذا ستقول ؟
ِمَز ُق التاريخ وجهي أمارات الضحية
أمر اللّغة اآلن و ما أضيق باب األجبدية
ما ّ

3

يستشرف الشاعر أفقه اجلديد ،الذي من خالله حياول أن يكشف عن ضيقه
املستمر بالوقت و التاريخ و عن اللّغة يف عتمتها املستمرة ليصنع عاملا فسيحا عرب
الرؤيا و يف مغامرة مع اللّغة و باللّغة و حول اللّغة.
َحاضناً سنبلة الوقت و رأسي برج نار
 -1علي أحمد سعيد ،أدونيس  ،شهوة تتقدم خرائط المادة ،ص 22
 -2عبد العزيز بومسهولي  .الشعر و التأويل ،قراءة في شعر أدونيس  ،ص. 62 :
 -3أدونيس  ،كتاب الحصار ( حزيران  -82حزيران  ، )85ط ،1996 ،2دار اآلداب  ،ص .5
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نَ ِسيَت نفسي أشياء هواها
الصور
نَسيَت مرياثها املكنون يف بيت ُ
مل تَعد تَذكر ما تَلفظهُ األمطار ما يكتبه ِحربُ الشَّجر
مل تعد ترسم إالّ
نورساً يقذفه املوج إىل جبل سفينة
مل تعد تسمع إالّ
معدنا يصرخ ،ها صدر املدينة
سرة
قمر ينشق مربوطا إىل ّ
غول من شرر
مل تعد تعرف أن اهلل والشاعر طفالن ينامان على خد احلجر

1

هذه املغامرة الشعرية مع اللّغة ال يعتربها أدونيس وسيلة إبالغ وإّنا هي " درب
من دروب التيه والتشرد وحبثا مهووسا عن عر ِي الوجود ،إن أدونيس فيما هو يتأمل
كونه الشعري ،فإنه ينفتح على تأويل الكينونة ويؤسس لشعرية التأويل" .2

 -1علي أحمد سعيد ،أدونيس ، ،الكتاب الحصار  ،ص 9
 -2عبد العزيز و مسهولي  ،الشعر و التأويل ،ص .65-64
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 -2الشعر عند أدونيس :
الشعر عند أدونيس " انفجار متواصل يف تص ّدعات زمنية متتابعة و رحلة
إىل أقاليم اجملهول كي يكشف الشاعر ما ال يعرف  ،ال لكي يقول ما يعرف ،إنّه
1
حماولة لقول ما يتعذر قوله"
لو أنّين أ َْعرف كالشَّاعر أن أشارك النّبات
أعراسه
الشجر العاري باألطفال
عت هذا ّ
قنّ ُ
أدجن الغرابة
لو أنّين أَعرف أن ّ
سويت ُك ّل حجر سحابة
ّ
الش ِام و الفرات
طر فوق ّ
ُمت ُ
لو أنّين أعرف أن أكون
نبوءة تنذر أو عالمة
صحت يا غمامة ...
لَ ُ
تَ َكاثفي و أَمطري
الشام و الفرات
بامسي فَ َ
وق ّ
 -1صقر أبو فخر ،حوار مع أدونيس ( الطفولة  ،الشعر ،المعنى) ،ص .6
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باهلل ياغمامة...
السماء انفتحت
صار الرتاب
كتبا ،و اهلل يف كل كتاب
ساهر

1

يفصح أدونيس على أ ّن الشاعر له قدرات و طاقات ميكنها أن تَـ ْع ُرب يف
السلطة و تساهم يف صنع مجال العامل ،فهو يشارك النبات أعراسه و يقنّع
اللّغة و ُّ
الشجر العاري باألطفال ،و ميكنه أن حيول الشجر سحابة  ،فالشعر هو وحده
التمرد على اللّغة و الّذي يقبل تعدد الرؤيا ،فالشعر بالنسبة إليه هو
الذي ميكنه ّ
تطلّع إىل احلرية و التغيري و اإلبداع فهو يرى أن الثقافة ليست " جمرد استعمال
جديد للّغة بقدر ما هي حتديد هلا ،و املعرفة و احلداثة هبذا املعىن كفاح أي ّأّنما
ال تعنيان بتفسري العامل أو احلياة أو اإلنسان إالّ لغاية أساسية تغيري العامل و احلياة
و اإلنسان " .2
إن اللّغة الشعرية عند أدونيس ليست ظالّ للواقع و ال وصفا ،بل سفر ما بعد

األشياء يف وعيها.

سأغين هناك
 -1علي

أحمد سعيد ،أدونيس  ،كتاب التحوالت و الهجرة في أقاليم النهار و الليل  ،دار االدب  ،د ط  ،1988 ،ص .31-30

 -2صقر أبو فخر  ،حوار مع أدونيس  ،ص .8
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سيكون قناعي غريباً
يداي طريق وقوسان
رأسي َّنر
ووجهي جزيرة
سأصري حبيبا يُغامر ،أو عاشقا مالك
َسحرته األمرية
من يريد طريقا من الربق
من يشتهي السماء
وهي حبلى بأحالمه ،والطريق
رس حوهلا يدور
فَ ٌ
من هنا يبدأ العبور
الرفيق ؟ .1
من يريد طريقا من الربق ،من منكم ّ
مهمة حتطيمية
الشعر بالنسبة ألدونيس ليس تصويرا لواقع أو حالة و ال ّ
ملألوف الشعر ،إّنا هو مغامرة شعرية متارس االبتكار يف خلق أشياء عامل جديد
 -1علي أحمد سعيد ،أدونيس  ،كتاب التحوالت و الهجرة في أقاليم النهار و الليل ،ص .55-54
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يرسخ مالمح التجديد يف شعره منذ أن
غري ملتصق بالواقع ،حيث بدأ أدونيس ّ
نشر يف سنة  1957قصيدة البعث و الرماد.
أي قلم متسكه ؟
فنيق 1 ،إذ حيضنك اللّهيبُّ ،
الرعب الضائع كيف هتتدي ملثله
و ّ
حتسه
الرمادُّ ،
أي عامل ُّ
و حينما يغمرك ّ
و ما هو الثوب الذي تريده ،اللّون الذي حتبه؟
و ما تعاين حينما هتمد كل خلجة؟
السحر الذي امتلكت مشسه األمرية
و ّ
فينيق ما يكون؟
و ما تكون الكلمة األخرية  ،اإلشارة األخرية.

2

هنا حياول أدونيس الشاعر أن يلتقي مع الفنيق يف االنبعاث اجلديد للشعر كما
ينبعث الفنيق من جديد بعد احرتاقه ،فرؤية أدونيس الشعرية للغة الشعرية تنبين
على اخللق و البعث الذي يعتمد االبتكار ،فالشعر اجلديد هو الرؤيا ،هذه الرؤيا
اليت متثل "قفزة خارج املفهومات السائدة ،هي تغيري يف نظام األشياء و نظام النظر

 -1الفنيق :طائر يحترق في عشه و يصبح رمادا ثم يولد من جديد و هكذا في دورة أبدية و هو رمز األبدية  ،معجم االساطير ،ماكس شابيرو،
رودا هندريكس ،تر :حنا عبود ،منشورات دار عالء الدين ،1999 ،دمشق.
 -2علي أحمد سعيد ،أدونيس ،اآلثار الكاملة  ،البعث و الرماد ،دار العودة  ،بيروت،ط،1981 ،1ص .253
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متردا على األشكال و الطرق الشعرية
إليها هكذا يبدو الشعر اجلديد ّأول ما يبدو ّ
القدمية" .1
يرّكز أدونيس يف منظوره الشعري على اخللق اللّغوي فبدالً من تصوير األشياء
الب ّد من ابتكارها من جديد " فاألدب ليس انعكاسا و إّنا هو بناء ،األدب هو
أن تبين عاملا آخر و السيما أن اللّغة مهما كانت رفيعة ،و مهما سيطر عليها
الشاعر فال تعرب عن املشاعر و ال تعرب عن العواطف ،و إّنا تعرب عن مظهر منها
أو جزء منها ،إّنا اللّغة ميكنها أن تبىن عاملا آخر " ،2إذن فأدونيس ميّال إىل أن
تكون اللّغة و العمل اإلبداعي بناء و ليس جمرد تعبري.
فمهمة الشعر بالنسبة إليه هي مهمة تنبؤية ،فالشاعر ينبغي أن يكون مثل املتنبأ
ّ

أو املستبصر الذي تكون له القدرة على رؤية ما وراء العامل حيث يقول أدونيس:
"يف الكون ما حتجبه عنّا األلفة و العادة ،أن نكشف وجه العامل املخبوء أن
نكشف عالئق خفيّة و أن نستعمل لغة و جمموعة من املشاعر و التداعيات
املالئمة للتعبري عن هذا كله ،تلك هي بعض من مهمات الشعر اجلديد ،و هذا
هو امتيازه يف اخلروج من التقليدية ِفقو ُام الشعر اجلديد معىن خالّق توليدي ال معىن
سردي وصفي إنّه كما يقول الشاعر الفرنسي رينه شار  ( R.CHARالكشف
يعرب عن قلق
يظل أبدا يف حاجة إىل الكشف) ،و لذلك فإن من خصائصه أنه ّ
متفرد ،متميز يف اخللق و يف جمال
اإلنسان ،أبديّا ،الشاعر اجلديد و احلالة هذهّ ،

 -1علي أحمد سعيد ،أدونيس  ،زمن الشعر ،ص .151
 -2صقر أبو فخر ،حوار مع أدونيس  ،ص .43
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اإلبداع ،و الشعر مركز استقطاب ملشكالت كيانية يعانيها يف حضارته و أمته و يف
1
نفسه هو بالذات"
إ ّن هذا القلق يف السؤال عن الشعر ،قلق احلضارة و قلق اللّغة ميكن أن يكون

نقطة البداية يف توظيف األسطورة يف الشعر العريب املعاصر اليت ش ّكلت حضورا

فعاال يف قصائد أدونيس باعتبار أن األسطورة ال ختلو من مغامرة أو خطورة كما
ّ
الشعر.
 - 3األسطورة عند أدونيس:
يقول أدونيس "تنشأ األسطورة عندما يصطدم العقل بأسئلة كونية صعبة،
فيحاول أن جييب عنها بطريقة ال عقالنية فتأيت اإلجابة مزجيا من الشعر و التاريخ
2
تطوره ،فالشاعر أيضا حياول
يناسب
مبا
يعلم
أن
له
اإلنسان
فكما
،
و االندهاش "
ّ
أن يستخدم األسطورة مبا يناسب أفكاره و تساؤالته ،فإ ّن فهم األسطورة و فهم

موقف الشاعر املعاصر هو فهم كلّي يعطي اإلحساس بقبول تصوير الشاعر أو
عدم قبول تصويره و ال عالقة للنقد بنوع األسطورة املستخدمة ،كما ال عالقة
لتصوير الشاعر بنوع أسطورته فالنقد يهتم برمز األسطورة اليت ينجح الشاعر
بإقناعنا أنه صنعها بإحساسه و ارتبط هبا بشخصه على أالّ تفقد يف ذلك مجال
صورهتا و مجال تصويرها .3
يلجأ الشاعر إىل األسطورة كي يعطي جتربته التعبري األنسب ،والتجربة
األسطورية األصلية حتتّم عليه أن يعطي شكال جديدا للتصوير األسطوري يف تلك
 -1علي أحمد سعيد ،أدونيس  ،زمن الشعر ،ص .151
 -2صقر أبو فخر ،حوار مع أدونيس  ،ص .142
 -3عماد الدين الخطيب ،األسطورة معيارا نقديا ،ص .126
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التجربة  ،و كِال التجربتني حتمل صراعا ما  ،صراع اإلنسان و الكون جعل
األسطورة أن تكون غري عقالنية و صراع بني الشاعر و العامل الذي جعل الشاعر
يشعر حباجة شديدة بأن يوظّف األسطورة يف الشعر.
إ ّن جمال ابتكار الشخصية األسطورية العصرية مرتبط بنماذج الكفاح ،وهو
جمال من جماالت األسطورة املرتبطة مبعاناة اإلنسان املعاصر يف شىت صورها ،ويتمثل
اجلانب االبتكاري يف هذا امليدان يف انتهاج الشاعر املعاصر منهج األسطورة يف
التعبري عن موقفه الشعوري  ،1و يُع ّد استخدام الشاعر العريب لألسطورة ّأول
خطوة هلدم النسبة القائمة على احملاكاة و التقليد الستحداث أساليب تستبطن
عبقرية اللّغة يف أسطورة جتسد التجربة الكلّية الشاملة و تلك التجربة هي اليت توجد
بني الذات واملوضوع و اجملرد و احملسوس و ما فوق الواقع .2
عامة يف جتربته الشعرية
لقد متيّز أدونيس عن غريه من الشعراء مبالمح ّ
و يف تعامله مع الرؤيا و اليت استطاع من خالل هذا التعامل خبلق صوت خاص له
و لغة خاصة به و عامله الفريد بالنسبة إىل بقية الشعراء ،و قد استدعى شعر
أدونيس الظاهرة اإلليوتية الروحانية ،فكما استحضر إليوت الشعراء امليتافيزيقني و
املتصوفة مثل ابن عربي و ابن
ق ّديسي املسيحية استحضر أدونيس الشعراء
ّ
الفارض و النفري.3
يستدعي أدونيس هؤالء الشعراء املتصوفة بلغتهم احلوارية و مفاهيمهم املتنامية
عرب االستعارة و تداخل النّصوص ،و هذه النّصوص مل تكن نصوصا عادية يف
 -1عز الدين إسماعيل ،الشعر العربي المعاصر ،ص .218
 -2عماد الدين الخطيب ،األسطورة معيارا نقديا
 -3حفناوي بعلي  :أثر ت/س إليوت في األدب المعاصر ج  IIالتجربة العربية  ،دار الغرب  ،ص .53
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شعر أدونيس ،إّنا يتعامل معها بشكل أسطوري من خالل جتربة صوفية اليت

تشاهبت بصوفية إليوت على مستوى التوليد اللّغوي و عن طريق نزع ال ّدالالت
احلسية للكلمات اليت تتصل مبجاالت اجلنس و اخلمر و حاالت النفس إلدراجها
يف أنساق رمزية جديدة حيث كان أدونيس دوما يربط عالقة بني اإلنسان و العامل

الضياع البشري و هي رّمبا قد
و هذه العالقة هي حبته ،ال ّدائم يف اخلالص من ّ
وجدها أدونيس يف الوجدانية الصوفية.
هذه الصوفية اليت ينتقل فيها الصويف من نقطة الوعي اليت يسودها الفكر
و الوضوح إىل الالّوعي حيث املضمر و املقنّع و الرمزي ،اليت تفصح عنه التجارب
الصحيحة الروحية الصوفية ،فالصويف يستمع إىل صوت الضمري ،املالك ،نداء اهلل،
اهلاتف ،بعد عزلة أو جذب أو تردد أو متنع 1حيث نلمس يف قصيدة الفراغ
بعضاً من الصوفية.
قام ال َفراغ على جبهيت
َم ُ
مي ّد املدى و يهيل الرتابا
و ُخيلِج يف جاجني ظالما
س يف ناظري سرابا
و يَيبَ ُ
هنا عرب دريب ميوت ربيع ويَصفر ريق
ودمدمةُ وصريف
ص َدى للجفاف َ
هنا يف عروقي َ
 -1علي زيغور  ،الكرامة الصوفية و األسطورية و الحلم ،القطاع الالّواعي في الذات العربية ،ط  ، 1984 ،2دار األندلس  ،ص .11
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هنا يف َدمي يُولَد اخلريف
ويف حاضري يتمرأى
تبعد عين  ،تبعد مشس املصري و تنادى
و ُ
و خيطو اخلريف و ينمو هوى و حين
و يكرب :يف َخطوه حاملون
و يف صدره ساحرون وحب
و جيعلنا كالفراغ
حطام الفراغ

1

حياول أدونيس أن يواجه عامله بعامل آخر جمنون رافضاً كل ما خلّفه الفراغ
يف عامله اخلارجي و يوازيه بعامل ذايت روحي ،فهو يشتاق إىل عامل يقهر به واقع
الصويف الذي يتوق إىل املطلق و الالّحمدود و اخللود.
اإلنسان املنكسر كما ّ
فراغ فراغ ........أال ثورة
تقتص بناياته
و تسحق أوثانه
و تنشلنا منه ،من فجره الزنيم

1

 -1علي أمحد سعيد ،أدونيس  ،اآلثار الكاملة  ،ط  ، 1971 ، 1دار العودة  ،ص .227
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و من ِ
ليله البهيم ؟
الصميم
أال ثورة يف ّ
تشيد لنا بيتنا
و جتري معاصرها زيتنا
و متأل باحلاصدين احلقوال
ومتأل بالزارعني السهوال
و متأل باخللق و بالثورة العقوال
أال ثورة يف الصميم تُنشئنا من جديد
بلى يف بالدي أنا ثورة
تنور أزهارها
ِّ
و يَهدر إعصارها
بلى يف بالدي أنا خالقون
ِوساع كآفاقها الواسعة
نَقيِّون كالشمس يف عُريها
 -1الزنيم :دعي ملتصق بغري قومه ،فالن ال نسب له  ،اللئيم املعروف بلؤمه لو شره و التنزيل العزيز ( القلم) آية  13عدل بعد ذلك زنيم ،معجم
املعاين " اجلامع عريب عريب " باب الزاي .
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لكل املصري اكتناه
لكل الزمان ّ
بلى يف بالدي ّ
و إن َش ّوهوه
و فيها اخللق لصريورة احلياة إله
و إن أنكروه

1

لغة أدونيس ليست ثورية فحسب بل هي دوما يف امتزاج بعامل صويف ،فمثلما
ود يف أن يُغري العامل حنو عامل املثاليات نرى أدونيس بلغته و حلم الصويف
الصويف يَ ّ
حياول تغيري عامله املنكسر الذي َميّزه اخلراب و الضعف إىل عامل مشرق و مجيل.
هم املش ِرقون على أ ِ
َرضنا صباحاً أصيالً
ُهم الواقفون على جدها الزمان طويال
هم صامدون هم اهلامدون
سرابا سرابا ،إىل النصر نضي
و تيسط يف أرضنا بل أرض
و تنحتنا يف احلياة
مجال احلياة

2

 -1علي أمحد سعيد ،أدونيس  ،اآلثار الكاملة  ،ص.238/237/235/234/233 :
 -2علي أمحد سعيد  ،أدونيس ،اآلثار الكاملة ،ص .237 ،236
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ميكننا أن نفهم بأن لغة الشعر عند أدونيس والعامل الصويف هلما رابط مشرتك

هو االنتقال من لغة الكالم واملنطق واإلقناع إىل لغة اإلثارة واإلبداع واإلشارة،
وتبقى لغة أدونيس متارس طقسا من طقوس األسطورة واليت نراها تتنقل بني
التكثيف حينا واالختزال أحايني أخرى.
- 4األسطورة و الحلم :
إن أول سؤال يطرح نفسه عند قراءتنا للشعر أدونيس هو من أين
ينطلق شعره ؟ و ما هو الباعث األساسي الذي ينشأ منه؟
إ ّن شعر أدونيس حيلم بواقع مثايل أو على األقل بواقع مناسب له ينقله
من مكان القيد إىل عامل احلرية و اجلمال ،و لن يتخطى حدود واقعه
الكئيب اجلاف و القاهر إالّ بالرفض و الثورة و التمرد مستعينا باحللم،
فاألشياء " ختلق يف اإلنسان العادة ،و احللم خيلق فيه اإلبداع ،و بني العادة و
اإلبداع فروقات كثرية جدا ،فالعادة تقييد و احللم إهلـام" ،1و لطاملا الشاعر
يصر على التجديد و يسعى إليه فهو يدرك متام اإلدراك أ ّن له قوة
كان ّ
يستطيع أن خيرتق هبا عامله املنهك من سيطرة القوانني ،و ّقوته هي اإلهلام،
فهو ميتلك إمكانيات غري حمدودة لإلهلام ،يرى أنه قادر على االبتكار و
االكتشاف ،و هذا االبتكار يكون يف القدرة على الرفض ،مثلما يؤكد
أدونيس يف قوله " :أشيع القدرة على الرفض و أجعلها قدرة بال حدود ،أبتكر
الرعد و الصاعقة و
مواقع هجوم و أشكال هجوم بال ّناية أمارس عنف ّ
السيل ،أُدخل هذا كلّه يف نظام ،و أبقي هذا النظام يف حركة دائمة ،يف
ّ
 -1حنا عبود ،النظرية األدبية احلديثةو النقد األسطوري  ،د ط  ، 1999 ،منشورات احتاد الكتاب العرب  ،ص .38
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تغيري دائم حبسب احلالة و الوضع و احلاجة و أبعاد املستقبل ،أنسى كل شيء
أظل حمتفظا بالقدرة على احللم أ ِ
َظل قادرا على البناء  ،أليس
َهدم لكي أ َّ
لكي َّ
1
اهليام باهلدم عالمة على إهلام باإلبداع ؟ "
من هنا ،و على رأي أدونيس نرى أ ّن القدرة على االبتكار هي القانون
يظل مستمراً
اجلديد لإلبداع يف الشعر اجلديد ،و ال ينبغي أن ُّنمل الرفض الذي ّ
مع كل جتديد يف الشعر قصد التحرر من كل قيد فرض عليه من قبل ،و يبقى
مهمة الشاعر الذي ال يستطيع أن يلتزم به الحقا ،فيلجأ
االكتشاف و االبتكار ّ
إىل ابتكار آخر يبلغ فيه رضاه ،هلذا فالتجربة الشعرية اجلديدة ترتك للشاعر " احلرية
يف أن ختوض عوامل متباينة بعضها من داخل نفسه ،و اآلخر من خارجها ،فهي
لذلك جتوب األفاق و هي متدفقة عارمة حتطم ما يعوقها  ،و ترفض أن ختضع
للقوالب" .2
بقدر ما يقرتن التجديد عند الشاعر أدونيس بالرفض و القدرة على رفض
الواقع و القدرة على تغيري هذا الواقع ،يقرتن الشعر باحللم أو الرؤيااليت وجدها
أدونيس يف حرية األسطورة.

 -1علي أمحد سعيد ،أدونيس ،زمن الشعر  ،ط  ، 2000 ، 6دار الساقي ،ص .247
 -2جمد زكي العشماوي  ،دراسة يف النقد األديب املعاصر ،دار الشروق،ط ،1994-1414 ،1ص .129
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الفصل الرابع :مستويات األسطورة عند أدونيس
-1
-2
-3
-4

شعرية األسطورة
كيمياء األسطورة عند أدونيس
تداخل األسطورة عند أدونيس
مقاربة األسطورة
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إن تصور أدونيس لطبيعة الشعر و اإلبداع هو ما تستطيع أن تقوله اللّغة و
تقوى عليه ،و هي متارس وظائفا مجالية خالصة هلا فعاليتها اخلاصة ،هذه الوظائف
عرف محمود درويش الشعر
تالمس الوجود و تُعري حقيقته و على هذا النحو ّ
على أنه "أكثر أنواع التعبري الثقافية قابلية للجدل ليس هناك حقيقة ّنائية
يف التعامل مع الشعر ،و مصدر هذه الصعوبة هو أننا مل نستطع حىت اآلن أن نعثر
على ماهية الشعر أو أن نعرف ماهيته ،لقد استطعنا أن حنقق شيئا واحدا ،هو أن
نكشف بعض عناصر مجالية الشعر و ّأما ماهية الشعر فلم نستطع بعد العثور

عليها " .1

هذه النظرة هي اليت ينطلق منها أدونيس يف مغامرته مع اللّغة ومع التاريخ
ومع ال ّدين ومع الوجود ،مغامرة شعرية توصلُه من َسفر إىل َسفر حيث ال يهدأ
يف ممارسة شعرية واحدة إّنا يبقى متجددا من حني آلخر.
فتوظيف أدونيس لألسطورة هو مرحلة جديدة لتجربة شعرية ال تستدعي
الرموز و األسطورة يف القصيدة فقط من أجل التعبري عن معىن رمزي و حسب،
وإّنا استدعاؤها هو داللة مجالية موحية و عالقة تناصية بني الشاعر و األسطورة
وحد و ليست
يتوحد مع األسطورة كلّيا ،فهي عالقة تَ ّ
حيث حياول الشاعر أن ّ

استعارة ،و من هذه الناحية انطلق أدونيس يف شعره متوحدا باألسطورة ،حيث
يتصور عاملا خاصا به إذ ينشد اخلالص من جهة و التغيري من جهة أخرى.

 -1جهاد فاضل ،أسئلة الشعر  ،حوارات مع الشعراء الدار العربية للكتاب  ،حوار حممود درويش ،ص . 307
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 -1شعرية األسطورة :

لكن القيمة الفعلية
تشري األسطورة إىل أحداث وقعت يف املاضي " ّ
لألسطورة تكمن يف أ ّن هذه األحداث املاضية إّنا هي أحداث دائمة تفسر
احلاضر واملاضي واملستقبل" .1
فشعر أدونيس أو صالح عبد الصبور هو إشارة إىل تاريخ انقضى يف
الظاهر على األقل ،ولكنّه يقودنا إىل احلاضر من حيث إشارته إىل أحداث تقع يف
تدل عليه بأكثر من عالمة خصوصا يف الدائرة اليت
احلاضر أو حتمل بصماته أو ّ
يتشابه هلا احلاضر و املاضي.2
تقوم العناصر األسطورية عند أدونيس على رمز التجدد و الوحدة و
اخلصب ،فرمز الفينيق هو ّأول الرموز اليت اقتحمت شعر أدونيس الشاعر
3
األول من أعماله الكاملة.
وسيطرت على ديوانه ّ
أَحلُم َّ
يدي مجرة
أن يف ّ
آتية على جناح طائر
من أفق مغامر
أ ّش ُم فيها هياكليا
 -1جابر عصفور  ،رؤى العامل ،ص. 219 :
 -2جابر عصفور  ،رؤى العامل ،ص .218
 -3وقع أدونيس على رمز الفنيق يف شعر شفيق معلوف (  )1976-1905الشاعر املهجري  ،حني قرأ ديوانه عبقر الذي أصدره سنة ،1936
و أعجب برمز الفنيق الذي ورد يف الديوان ،فأحل عليه و على النار  ،جابر عصفور  ،رؤى العامل ،ص .238
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رّمبا لصور فيها مسة إلمرأة
يقال صار شعرها سفينة
أَحلم أن َشفيت مجرة
قرطاجةُ العصور كل حجر شرارة
و الطّفل فيها حطب  ،ذبيحة املصري
ئيت مجرة
أحلم أ ّن ر ّ
خيطفين خبورها يطري يب ملوطن
أَعرفه أَجهله
لبعلبك  -مذبح
َّ
يقال فيه طائر مولّه ِ
مبوته
ٌ ٌ

و قيل باسم َغ ِ
ده اجلديد باسم ِ
بعثه
حيرتق
ُ
و الشمس من ِ
رماده و األفُ ُق.
ُ

1

 -1علي أمحد سعيد،أدونيس ،اآلثار الكاملة ،ص 252 ،251
95

تتجلى صورة احللم عند أدونيس و هي قائمة يف القصيدة على" رؤيا تتجاوز

عالقات الوعي املنطقي مبنطق آخر هو منطق الالّوعي أو املعرفة امليتافيزيقية "
يتوحد الشاعر يف املقطع األول عن طريق احللم بطائر الفنيق.
حيث ّ

1

يدي مجرة
أَحلُم يف ّ
جناح طائر
آتية على ِ
من أفق مغامر

2

السمة اجلوهرية يف أسطورة الفنيق هي االحرتاف من أجل بعث جديد،
إن ّ

و عن طريق احللم يستدعي أدونيس الفينيق بنص خمفي دون ذكر اسم الفنيق و

هو ال يصفه بشكل مباشر بل يصفة يف سياق يوحي إليه .وهو عن طريق احللم "
حيمل يف يديه مجرة من ذلك الطّائر األسطوري و احملور الذايت يتعمق هذا التداخل
3
إىل درجة االندماج"
شفيت مجرة
أَحلم أن َّ
قرطاجةُ العصور كل حجر شرارة
و الطّفل فيها َحطب و ذبيحة املصري

4

 -1يوسف حالوي ،األسطورة يف الشعر العريب  ،دار اآلداب  ،ط ،1994 ،1ص .231
 -2علي أمحد سعيد ،أدونيس ،اآلثار الكاملة ،ص 352
 -3يوسف حالوي  ،األسطورة يف الشعر العريب  ،ص .232
 -4علي أمحد سعيد ،أدونيس ،اآلثار الكاملة  ،ص .351
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يتفاعل أدونيس مع حمرقة الفنيق يف عامل احللم الذي أصبح فيه الشاعر"فنيق
العصر الذي سيحرقه ليُخلِّصه من رماده و فراغه و ركامه ،كما يتخلص الفنيق
من رماده عند االحرتاق" .1

" أحلم أن شفيت مجرة " " ،أحلم أن رئيت مجرة" هاتني الصيغتني تتالءمان
مهمة الشاعر اليت تسعى يف حبث دائم
مع نظرة أدونيس يف مفهومه إىل الشعر و ّ
عن قيم جديدة و إنتاج شعر جديد يصدر عن فكرة أو رؤية شاملة حياول من

خالهلا أدونيس أن يرقى إىل مستوى النّبوة أو يُ ّلّب نداء الشعر " فطموح القصيدة
هو طموح النبوة ".2

يرتفع أدونيس فوق صدى الذات إىل املستوى اإلنساين اجلماعي من خالل
اإلسقاط املتبادل بينهما و بني احملور األسطوري املتجسد بالفنيق و حريق
قرطاجة 3،و خيرج الفنيق هنا من أسطورته ليأخذ بعدا اجتماعيا إنسانيا ،مث تتحول
من التقاطع بني احملورين األسطوري و الذايت اإلنساين إىل عالقة
العالقة
4
تواز.
فتحول الفنيق
التحولّ ،
فإن ّأول ما يش ّد االنتباه يف األسطورة هو عنصر ّ
بعد حمرقته إىل رماد مث بعثه من جديد إىل طائر جديد هو النقطة اليت يتحول فيها
حتول الشعر إىل شاعر أسطوري له قدرة
أدونيس يف شعره من شاعر له قدرة على ّ
 -1يوسف حالوي  ،األسطورة يف الشعر العريب  ،ص .232
 -2يوسف حالوي ،األسطورة يف الشعر العريب  ،ص .233
 -3يوسف حالوي ،املرجع نفسه ،الصفحة نفسها
 -4يوسف حالوي :األسطورة يف الشعر العريب ،ص .234
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التحول من فنيق إىل فنيق آخر ،و من أدونيس إىل أدونيس آخر ،و من
على ّ
مهيار ديملي إىل مهيار دمشقي .
1
حتول جديد يف شعر
وهو
ينتقل أدونيس من فنيق إىل مهيار الدمشقي
ّ
الرفض لعصرمها كال
التمرد و ّ
أدونيس ،حيث يتناص مع مهيار الديلمي يف ّ

مرة ،بل انسحبت
الشاعرين َعانَيا من الرفض ،فالحقته لعنة االهتام وسوء الظن غري ّ
األول على الثاين ،فاقرتنت شعوبية الديلمي مبا مسّي شعوبية أدونيس.
لعنة ّ

ما يربط أدونيس مع مهيار الديلمي هو التمرد ،لكن يسمو أدونيس هبذا
التمرد إىل معاين عُليا يف ديوان أغاين مهيار الدمشقي.
س َحمـ ـَ َل قارًة و نَـ َق َل البحر
قبل َ
"يُ ُ
أعزل كالغابة وكالغيم ال يُر ّد ،وأ َْم ُ
من مكانه.
ويستعير حذاء الليل ثم ينتظر
يرسم قفا النهار ،يصنع من قدميه نهارا
ُ
ما ال يأتي ،إنه فيزياء األشياء  -يعرفها ويسقيها بأسماء ال يبوح بها.
إنه الواقع ونقيضه  ،الحياة وغيرها.
حيث يصير الحجر بحيرًة والظِّل مدينة  ،يحيا  -يحياويظلّل اليأس
ماحيا فسحة األمل  ،رقصا للتراب كي يتثاءب و للشجر كي ينام".2

 -1مهيار الدمشقي نسبة إىل مهيار بن مرزوية الديلمي  128/360 ،هـ  ،الذي عاش ببغداد.
 -2علي أمحد سعيد ،أدونيس  ،اآلثار الكاملة ،ص .329
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التحول حيث تعطي للشعر إمكانية
إن أمجل ما تُق ّدمه اللّغة للشعر هو ّ
ختريبها ،وهذا التجريب ذاته يصنع أسطورة جديدة يف القصيدة ،كما صنع
يتوحد فقط يف
أدونيس من مهيار أسطورة ،إنّه عامل له القدرة اخلارقة و الذي ّ
األسطورة أو يف احللم " ،و يبدو مهيار منذ اللّحظة األوىل خارق القدرات كلي
الوجود منطويا على نقائض الكون و صراع أضداه ،جمسدا يف حركته دورة املوت و
احلياة و اجلذب و اخلصب" .1
ِ
وعهُ بدءاً ِمن نَ ِ
ِِ
الريح ال ِ
فسه  -الَ
ترج ُع ال َقه َقري َوالماء ال ُ
يعود إلى َمنبَعه  .يَخل ُق نَ َ َ
" إِنّه ِّ ُ
أسالف لَهُ وفي َخطو ِ
اته ُجذوره.
َ
َ

الريح ".2
يَمشي في َ
الهاوية و لَه قامةُ ّ
إ ّن دورة مهيار "ال تكتمل اكتماال ّنائيا فقط ،بل تظل يف سريورة مستمرة
وتكلّف دائم ،إن االكتمال النهائي لدورته يعين العدم ومهيار ليس عدما ،بل خلقا
يتجدد ،قد ميوت لكنه يُبعث ،وقد يتفتت لكنّه يتجمع فيظل حركة مناقضة
التحول فهي قرينة قدرته على اجملاوزة األزلية و الثبات،
للسكونّ ،أما قدرته على ّ
ّ
و تبدو هذه القدرة كأّنا اخلاصية األساسية اليت جتعل من حضور مهيار ذاته نفيا
و إثباتا  ،خلقا و تدمريا يف الوقت نفسه" .3
الصفات اليت منحها أدونيس ملهيار هي ليست صفات كائن واقعي ،و
إن ّ

إّنا هي صفات بطل أسطوري " خيلق نوعه بدءً من نفسه و تنكشف داللته من
 -1جابر عصفور  ،رؤى العامل ،ص .225
 -2علي أمحد سعيد ،أدونيس  ،اآلثار الكاملة  ،ص .330
 -3جابر عصفور  ،رؤى العامل ،ص .225
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امتزاج عناصره و ال تنفصل عناصر حركة هذا البطل عن حركة عناصر الكون "،1
متوحدا مع
و هنا حنن ال نواجه مهيارا أسطوريا واحدا إّنا نواجه أدونيس الشاعر ّ
مهيار حيث صنع منه أسطورة ،و يبدو من اللحظة األوىل أن أدونيس يدافع عن
التغيري باستخدام صوت مهيار صانعا منه أسطورة الرفض و التجديد.
تنتشر العناصر األسطورية يف ديوان "أغاني مهيار الدمشقي" وفقاً لرؤية
أدونيس الشعرية ،فالشاعر هو الشخص الوحيد القادر على متزيق النسيج اللغوي
والنسيج العاملي من أجل فتح آفاق تعبريية جديدة اليت تتصل باملعاناة معاناة
البحث عن اللغة اليت تستجيب للرؤيا  ،2و نعلم جيدا أن رؤيا أدونيس الشعرية
التحول  ،فالتحول و الصريورة مها الشيء الثابت يف عامل
هي اهلدم و البناء و ّ
الزمن يف هذا العامل سيّال ال يرجع
مهيار الذي ال يثبت فيه شيء على حاله و ّ

إىل الوراء ،بل يتحرك فيه مهيار حيث يقول  ( :الريح ال ترجع القهقري ،و الماء

التحول هو الذي يصل فيه مهيار بني املاضي و احلاضر
ال يعود إلى منبعه) ،فزمن ّ

تتوجه صوب املستقبل دائما 3عند أدونيس الذي يتحرك يف شعره
يف حركة دائرية ّ
دائما إىل املستقبل.
- 2كيمياء األسطورة عند أدونيس

املتحول يف شعر أدونيس هو األسطورة دائما يف نصوصه الشعرية ،فهو
إ ّن ّ
ال يُكثِّف يف أشعاره أسطورة واحدة أو عناصرها من أجل توظيف مجايل للتعبري
 -1جابر عصفور ،املرجع نفسه ،ص .223
 -2حمـمد لطفي اليوسفي  ،يف بنية الشعر املعاصر ،ص 137
 -3جابر عصفور ،رؤى العامل ،ص .228
100

عن حاجة شعرية أو عاطفية ،إّنا يستخدم األسطورة كبديل أو كمعادل للغة ذاهتا،
واحلركة بني األسطورة واللّغة غري حم ّددة و ليس هلما اجتاه واحد.
ينبغي أَن أُسافِ
الرماد
ة
ن
ج
يف
ر
ّ
َ
َ
َ
ّ
بَني أَ ْشجا ِرها اخلفيّة
اتيم و أملاس و اجلزة الذهنية
يف ّ
الرماد اخلو ُ

يَنبغي أَن أُسافِر ،أَن أَسرتيح
حتت قَ ِ
الشفاه البديهية
وس ّ

1

السفر هو اكتشاف ،ففي السفر "نعرف احلضور و الغياب املوجود و
إ ّن ّ
غري املوجود و يزداد الغياب تبعا للحضور" ،2و أدونيس يرى ضرورة سفره يف جنة
الرماد من
الرماد ،عنصر الرماد يوحي باالنتهاء و الزوال ،لكن عند أدونيس هو ّ
ّ
أجل احلياة و احلياة اجلديدة تُكتشف إالّ بالسفر ،فالنّص الغائب دوما كما ذكرنا
هو الفنيق ،و هو النّص احلاضر أيضا املتجلّي يف أشعاره.
ملك مهيار
ملك و احللم له قصر و حدائق نار
و اليوم شكاه للكلمات
 -1علي أمحد سعيد ،أدونيس  ،اآلثار الكاملة  ،اجمللد الثاين  ،دار العودة ،ط ،1982 ،2ص .11
 -2جابر عصفور ،رؤى العامل ،ص .229
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صوت مات
ملك مهيار
حييا يف ملكوت الريح
و ميلك يف أرض األسرار

1

عناصر أدونيس األسطورية ال تنحصر يف عنصر واحد كالرماد مثال فهي
حتاد بني منطقه
تنتقل من احللم إىل النّار ،إىل املوت إىل الريح ،و يبدأ أدونيس يف ا ٍّ
الشعري و منطق األسطورة.
يضربنا مهيار
حيرق فينا قشرة احلياة
و الصرب و املالمح الوديعة

2

وجه مهيار نار
حترق أرض النجوم األلفية

3

 -1علي أمحد سعيد ،أدونيس ،اآلثار الكاملة ،ص 331
 -2علي أمحد سعيد ،أدونيس ،اآلثار الكاملة ،ص .338
 -3علي أمحد سعيد ،أدونيس  ،اآلثار الكاملة ،ص 345
102

إ ّن أدونيس مينح مهيار طاقة النّار حيث جيعل أداء مهيار هو أداء الفنيق،
فإ ّن هذا األداء ينقل مهيار من عامل الكائنات اإلنسانية ليجعل منه حضورا لفيزياء
األشياء نفسها و جتلّيا من جتليات أسطورة التكوين ،1حيث نرى قصائده يف
الديوان تتحرك بني رموز اخللق و البعث حماكية عناصر الكون كي حتدث آثارها يف
هيئة (سحر متثيلي) يبعث العناصر ويعيد خلق األشياء ،حيث يدخل مهيار يف
عالقة متبادلة مع عناصر الكون األربعة املاء ،الرتاب ،اهلواء و النّار ،فتتحول حزم
العالقات اليت تتشكل ما بني هذه العناصر لتصبح مكونات بنائية يف قناع مهيار
.2
سرية بني فينيق ومهيار ،مهيار يأخذ دور الفنيق يف اخللد
هناك عالقة غري ّ
والتجدد وجتاوب بعثه مع حمرقته؛ فالعالقة النّارية هي اليت تغلب على أسطورة

الفنيق ورمز الفنيق يف قصائد أدونيس خاصة يف ديوانه "أوراق في الريح والبعث

والرماد"
فِنيق يا فِ
نيق
َُ ُ
يَاطائر احلنني و احلريق
يَا ريشةً صغرية َسائد ًة ال رفيق
الظالم و الربيق
ساحبةً وراءها
َ
مسافر خطاك عمر زهرة
 -1جابر عصفور  ،رؤى العامل ،ص 231
 -2جابر عصفور  ،املرجع نفسه ،ص .231
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لفتتك اخنطافة و ناظرك منجم
مسافر زمانك الغد الذي خلقته
زمانك الغد واحلضور السرمدي يف الغد
ملو ِ
عد:
به تصري خالقاً ،به تصري طينة
تتحد السماء فيك و الثرى
حن و اتـّئد
فينيق ّ
فنيق مت
فينيق متُ ،
ُ
ائق
فينيق و لتبدأ بك احلر ُ
الشقائق
لتبدأ
ُ
لتبدأ احلياةُ
فينيق يا رماد يا صالة

1

نالحظ ّأول نداء للشاعر هو فنيق" ،يا فنيق" ،حيث يستحضر الشاعر
الفنيق من أجل أن مينحه قدرة على االحرتاق ،فيكسب االحرتاق صفة التجدد و
 -1علي أمحد سعيد أدونيس  ،اآلثار الكاملة ،ص .264 /263
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البداية و ليس النهاية ،و كأنّه ينادي الشعر للتجدد و االنبعاث فيتداخل الفنيق و
الشاعر فتحدث كيمياء شعرية و كيمياء أسطورية.
فعناصر النّار املوجودة يف قصيدة ترتيلة "البعث" حيث تنتقل بني الفنيق كرمز

الرماد إىل عنصر احلياة كرمز بعث جديد بعد
أساسي شامل للنّار و احلريق و ّ
موت.
فينيق مت
فنيق متُ ،
ُ
بك احلرائق
فينيق و لتبدأ َ
ُ
لتبدأ الشقائق
فينيق يا رماد ،يا صالة
ُ

1

حتول و بداية من أجل
فاملوت ليس عنصر ّناية عند أدونيس إّنا هو عنصر ّ

بعث حياة جديدةّ ،أما الغد عنصر يتجلّى عند أدونيس يف السفر من أجل
املستقبل.
 - 3تداخل األسطورة عند أدونيس
إ ّن البطل يف قصائد أدونيس هو األسطورة و ال توجد يف قصائده أسطورة
واحدة ،أو تواجدها يكون منفصال عن أسطورة أخرى ،إّنا تتداخل األساطري عنده
و حتمل طاقة واحدة ،فهناك تبادال و جتاوبا يف أساطري أدونيس.
 -1علي أمحد سعيد أدونيس  ، ،اآلثار الكاملة  ،ص .264/263
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بك احلرائق
فينيق ولتبدأ َ
ُ
لتبدأ الشقائق
لتبدأ احلياة

1

تندمج هنا أسطورتني ،أسطورة الفنيق وأسطورة أدونيس فالشقائق اليت تزهر
الزهور اليت تربعمت من جراح
من احرتاق الفنيق وتنبت من رماده هي نفسها ّ

مزقه خنـزير ّبريّ ،إّنا نبات ميزج بني لوين ال ّدم والنّار
أدونيس اإلله اجلميل الذي ّ
2
الرماد و الشقائق اليت تنبت من
من
تنبثق
اليت
يف احلالتني فيصل بني الشقائق
ّ
دماء أدونيس املمزق. 3

للموت فنيق ،يف شبابنا
للموت يف حياتنا
منابع
بيادرٌ ،
ُ
الصليب جبل و كرمة
هلا املسيح ضفتان ،و ّ
ليس رياح وحدة
و ال صدى القبور يف خطورة
 -1علي أمحد سعيد ،أدونيس  ،اآلثار الكاملة ،ص .264/263
 -2إن النبتة اليت نت من دماء أدونيس  anémonéمنشقة  anemosالنسيم و الريح ،فرتتبط بسمة اخللق ال و التالقح بني الزهور غبار الطلع
و يقرن جيمس فريز  ،1941/1854 james frazenبني هذه الزهور األنيموين  ،و شقائق النعمان جاعال منهما شيئا واحدا .
عن جابر عصفور  ،رؤى العامل ،ص .243
 -3جابر عصفور ،املرجع نقسه  ،ص .243
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فنيق ،أمس واحد
و أمس يا ُ
مات على صليبه
خبا و عاد وجهه
كان يرى حبرية من كرز
حريقه من الضياء ،موعدا
خبا و عدا وجهه
من الرماد و الدجى
تأججا
و ها له أجنحة بعدد الزهور يف بالدنا
الربيع و اللّهب
ياحاضن ّ
ياطريي الوديع كالتعب
يا رائد الطريق

1

أدونيس ال يستغين أبدا عن فنيقة ،فهناك بطل واحد يف هذه القصيدة،
تتداخل فيه مجيع عناصر األسطورة عند أدونيس.
 -1علي أمحد سعيد ،أدونيس ،اآلثار الكاملة ،ص .257 /256
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و أمس يا فنيق ،أمس واحد
مات على صليبه

1

يتداخل الفنيق مع املسيح املصلوب ويبدو البطل هنا له وجه الفنيق واملسيح،

ِ
ض ّمنه داللة الربيع واليت حتمل صفة الكمال واحلياة املتوفرة يف أسطورة متوز ،هذا
ليُ َ

ضمن أدونيس القصيدة مأثرة
ما ذهب إليه "حممد مجال باروت" حيث يقول " :يُ ّ

بطولية (مماثلة بنيويا) مع فنيق ومعادلة موضوعية له ،و ننتقل من اجلميل يف الشعر
(املثايل اجلمايل التموزي) إىل اجلميل يف الواقع ،أي من الرمز إىل احلياة ومن
األسطورة إىل الواقع ،فيتحدث من موت افتدائي لبطل ينبعث يف بالده كوهج
بعدد الزهور و األيام و السنني ّإّنا مأثرة (زعيم مسيح)" .2
هناك من يقول أن هذه القصيدة كتبها أدونيس متأثرا مبوت ( أنطوان
سعادة)  3فالبطل الواقعي هو "سعادة"؛ يف احملور الواقعي يناظر الفنيق و المسيح
و تموز و أدونيس األسطورة يف احملور األسطوري،إذ أن القصيدة تنفتح على
أساطري غري الفنيق لكنّها معادلة له بطريقة تداخلية تضمينية.
فنيق ،يف شبابنا
للموت يا ُ
 -1علي أمحد سعيد ،أدونيس ،املرجع نفسه ،ص .256
 -2يوسف حالوي األسطورة يف الشعر العريب  ،ص  : 246/245عن مجال باروت ،جتربة احلداثة يف حركة جملة شعر  ،القصيدة التموزية جملة فكر ،
العدد  ،61ربيع  ،1985السنة  ،9ص .93
 -3أنطوان سعادة من مواليد  ، 1904تويف سنة  1949بعد حكم اإلعدام عليه  ،مؤسس احلزب السوري القومي االجتماعي  ،و مؤسس جملة
اجمللة اليت توقفت عن الصدور  ،1928مث أعاد إصدارها سنة  1933يف بريوت ،متّ اعتقاله أكثر من مرة بسبب عقيدته القومية احلزبية اليت كانت

تطالب بإّناء االنتداب الفرنسي ،خالل حرب فلسطني  1948قام بإطالق حركة مواجهة قومية شاملة و كان رد فعل احلكومة اللبنانية مباشرا،إذ
أصدرت قررات منعت مبوجبها احلرب من عقد اجتماعات علنية و حدثت عدة صدمات بني أعضاء احلزب و السلطة و بعد االنتخابات الربملانية جلأ
على إثرها إىل دمشق استقبله ( حسي الزعيم ،و بعد ظهر سلمه للسلطات اللبنانية وفق صفته يوم  7متوز  1949فحاكمته و أعدمته فجر  8متوز
 .1949من موسوعة ويكبيديا.
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للموت يف حياتنا
منابع
بيادر ُ ،
ُ
هلا املسيح ضفتان و الصليب جبل و كرمه.1 .
فاملسيح الذي صلب افتداء للبشرية والذي أُولـِم جسده للجميع هو من
بدائل الفنيق .2
خل بصري عليك ِ ،
فنيق ِ
خل بصري
فينيق ُمتُ ،مت
ُ
فينيق تلك حلظة انبعاثك اجلديد
صار شبه الرماد ،صار شزرا
و الغابر استفاق من شبابه
ودب يف حضورنا
ّ
استدار صوب خصمه
البطل
َ
للوحش ألف خنجر
أنيابه مطاحن
 -1أمحد علي سعيد ،أدونيس  ،األعمال الكاملة  ،ص .256
 -2يوسف حالوي  ،الشعر العريب املعاصر ،ص .246
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السنني ُس ُّم حيّة
و الظفر ّ
و البطل القوي مثل مجل
كتموز مثل مجل  ،مع الربيع ظافر
مع الزهور و احلقول و اجلداول
النجمية العاشقة املياه
متوز ّنر شرر تغوص يف قرارِه
السماء متوز غصن كرمة
ُختبّئه الطيور يف ِعشاشها
متوز كاإلله
البطل استدار صوب خصمه
متوز يستدير حنو خصمه
أحشاؤه نابعة شقائقا
و وجهه غمائم حدائق من مطر
و دمه ،ها دمه جرى
سواقيا صغرية ،جتمعت و كربت
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وأصبحت ّنر
و ما يزال جاريا ،ليس بعيدا من هنا
أَمحر ِ
خيطف البصر
ظل خصمه اإلله
و اندثر
ُ
الوحش و ّ
ظل معنا شقائقا
جداوال من الزهر
و ظل يف النّهر

1

التحول قائم يف كل حني يف القصيدة
جيعل أدونيس بدائال للفنيق ،فعنصر ّ
يتحول الفنيق إىل متوز
حيث ّ
متوز مثل محل  ،مع الربيع ظافر
مع الزهور و احلقول و اجلداول
النجمية العاشقة للمياه

2

متوز يستدير حنو خصمه
أحشاؤه نابعة شقائقا

3

 -1علي أمحد سعيد ،أدونيس ،اآلثار الكاملة270/269/268 :
 -2علي أمحد سعيد ،أدونيس ،اآلثار الكاملة ،ص .269
 -3علي أمحد سعيد ،أدونيس ،املرجع السابق ،ص .270
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الربي
يعطي أدونيس متوز مالحما من أدونيس األسطورة الذي ّ
مزقه اخلنـزير ّ
و صبغت دماؤه ماء النّهر و لكنّه عاد و تفتح شقائقا "و يبدو متوز بوجهني :هو
َمحَ ٌل من جهة أل ّن الوحش يصرعه فهو شهيد ،و لكنّه إله و بطل يف الوقت نفسه
ألن أحشاءه نابعة من شقائق ،ووجهه غمائم ،حدائق من املطر ،فهو مبوته يعطي
احلياة للجماعة ،ميوت فردا فينبعث مجاعة ،و متوز هنا أقرب إىل أدونيس
(األسطورة) املرتبط بالشقائق ،و من خالل اإلسقاط املتبادل بني البطل الواقعي و
اآلهلة األسطوريني يعتين كل واحد باآلخر فيكتب البطل الواقعي مالمح أسطورية
خارقة و األسطورة خترج عن داللتها التارخيية لتكتسب داللة إنسانية حاضرة
فتحمل مع الشاعر عبء التجربة املعاصرة" .1
متيّزت القصيدة بإسقاط متبادل بني الفنيق واملسيح ومتوز ،و اليت دجمها
الشاعرة يف أسطورة واحدة و اليت امتزجت يف البطل الواقعي للقصيدة و البطل
الرابط املشرتك هو
األسطوريّ ،
فتوسعت املعاناة من الفنيق إىل املسيح إىل متوز و ّ
احلياة املتجددة املزهرة ،و من خالل التفاعالت و العالقات اليت اعتنت هبا
القصيدة اكتست داللة أسطورية و أخرى إنسانية من خالل حمورين رئيسيني:
وتفرع إىل أسطورة الفنيق ،متوز ،املسيح.
أ -احملور األسطوري ّ

وتفرع إىل البعد الشخصي الفردي الشاعر النّّب ،الواقع
ب -احملور اإلنساين ّ
املضيء أو البطل الواقعي ،الواقع املظلم.
مث إن القصيدة تتحرك على عدة مستويات تتفاعل فيما بينها:
 مستوى الالّوعي :من خالل األسطورة وحلم الشاعر. -1يوسف حالوي ،األسطورة يف الشعر العريب املعاصر ،ص .247
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 -مستوى الوعي وهو الواقع بأبعاده

1

 4مقاربة األسطورة:
إ ّن األسطورة هي البطل املنتصر دوما عند أدونيس فدورها احملوري يف
قصائده هو أّنا نقيض الواقع احلقيقيّ ،أما بعدها اإلحيائي هو داللتها احلقيقية اليت
كل االجتاهات وتكسب القدرة على العطاء كلّما تعمقنا
أصبحت بؤرة اإلشعاع يف ّ
يف قراءهتا.
فنيق تلك حلظة انبعاثك اجلديد
صار شبه رماد ،صار شررا

2

البطل استدار صوب خصمه
ُ
للوحش ألف خنجر
أنيابه مطاحن

3

ّنر شرر ختوض يف قراره
متوز ُ
السماء  ،متوز غصن كرمه
ّ
متوز يستدير حنو خصمه
 -1يوسف حالوي  ،األسطورة يف الشعر العريب املعاصر ،ص .250/249
 -2علي أمحد سعيد ،أدونيس  ،اآلثار الكاملة ،ص .268
 -3علي أمحد سعيد ،أدونيس ،اآلثار الكاملة ،الصفحة نفسها
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أحشاؤه نابعة شقائق

1

فالقصيدة توحي بأن الفينيق صار بديال لتموز وللمسيح ،حيث أصبح
هناك تكافؤاً بني الفنيق واملسيح و متوز ،فيصبح االحرتاق معادال للصراع بني تموز

الربي ،فيكون رماد الفنيق هو الوحش ،وفعل االحرتاق معادال
أو أدونيس واخلنـزير ّ

الفيت مبثابة شقائق النعمان ،و يكتسب
لفعل القتل ،حيث يكون انبعاث الفنيق ّ
الرماد داللة التوحش و الالّإنسانية ،فيكسب أدونيس الطائر األسطوري مالمح

فالرماد بديل لصالّب املسيح و يصبح صلب املسيح معادال و موازيا
إنسانيةّ ،
الحرتاق الفنيق فتنعكس املالمح حبيث يكتسب الفنيق مالمح إنسانية و املسيح
مالمح أسطورية .2

إ ّن األسطورة احملورية هي الفينيق ّأما البدائل فهي تموز و المسيح اليت
مل تتعارض مع الفنيق ،حيث استطاع أدونيس برؤيته أن يتجاوز حدود األسطورة
بإقامة عالقة بني أسطورة متوز و رمز املسيح ( الصلب) ،فتكاثف األسطورة ّأدى
نصي حدث فيه جتاوز ال ّداللة األصلية لنص األسطورة ،فتجاوز نص
إىل تكاثف ّ
األسطورة أو اندماجه مع نص آخر يرتبط مبسألة احتواء هذا النص (األسطورة)
التحول ودرجة االحتفاظ خبصائصه األصلية (داللة األسطورة).
عملية ّ
التوحد النصي (األسطوري) تنطلق
فبني التجاوز النّصي (األسطوري) و ّ
عناصر األسطورة من الوسيلة إىل الوظيفة ،وقد كان أدونيس بارعا يف توحيده حلظة
االحرتاق واالنبعاث بلحظة القتل واإلزهار وجميء الربيع.
 -1علي أمحد سعيد  ،أدونيس، ،اآلثار الكاملة ،ص .269
 -2يوسف حالوي  ،األسطورة يف الشعر العريب  ،ص .251
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الفصل الخامس :قراءة أدونيس
 -1غموض األسطورة عند أدونيس
 -2نفد أدونيس أدونيس عند أدونيس
 -3أدونيس و السريالية
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ينتمي الشاعر أدونيس إىل الشعر و منطق التغيري و االجتاه حنو األمام ال العودة

إىل الوراء ،فجاءت جتربته وفق صورة متحركة تتجلّى يف االبداع و التفاعل و عرب ممارسة
شعرية حياول دوما إثبات هويته الشعرية و البحث عنها قائال " :اهلوية ليست مايَثبت بل
فيما يتغريّ ...إّنا تتجلّى يف االجتاه حنو ،ال يف العودة إىلّ ،إّنا يف التفتح ال يف التقوقع،
يف التفاعل ال يف العزلة يف اإلبداع ال يف االجرتار" . 1
و يعترب أدونيس من األوائل و األقلية الذين خلخلوا قراءة النقد العريب

القدمي و الثراث العريب و الشعر أيضا يف زمن مل يتعود عليه القارئ العريب التشكيك

يف مورثاته الشعرية و النقدية و حىت الدينية ،فالشاعر أدونيس اشتغل على مشروعه
الشعري احلداثي بطريقة حتريضيّة مبدعة حياول فيها إثبات هويته الشعرية و اليت يرى
كل ما هو متحرك و متغري ال ثابت "اهلوية هي أيضا إبداع فنحن نبدع هويتنا،
فيها ّ
فيما نبدع حياتنا و فكرنا ".2

من خالل هذه اهلوية الشعرية األدونيسية جاء فهم أدونيس غري سهل،
فتخبّط بني مؤيّد له يف مشروعه احلداثي و معارض له بسبب األفكار اجلريئة اليت
طرحها يف الساحة النقدية ،فكان طرحه جريئا و شعره مقرتن بالفكر ،فهو مل يفصل
الشعر عن الفكر أبدا حيث كان يرامها
و أهم ما نعت به يف شعره هو الغموض املستعصي عن الفهم ؛ قال عنه

محمد بنيس ":ألدونيس مشروعه الشخصي كما أ ّن له عمال ،و هذا املشروع
منفتح باستمرار على بداياته الالّّنائية منذ اخلمسينيات إىل اآلن ،و احلديث عن
البدايات الالّّنائية هو مايضمن للمشروع انفتاحه" ،3و قد اخرتق أدونيس معايري
القراء شعره غامض و غارق يف
الشعر حىت أصبح يف نظر النقد األديب و عند بعض ّ
 -1علي أمحد سعيد ،أدونيس  ،احمليط األسود ،دار الساقي  ،ط ،2005 ،1ص18
 -2علي أحمد سعيد ،أدونيس  ،املرجع نفسه  ،ص 18
3
اخلري  ،أدونيس شاعر الدهشة و كثافة الكلمة ،ص 49
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السوريالية ،فها هو الشاعر عبد الوهاب البياتي يقول يف شعر أدونيس "غري مقبول لدى

عصي الفهم ،هذا إن مل يكن عبارة عن ثرثرة لغوية منظومة " .1
القارئ العريب ،أو أنّه ّ
فعالة و هلا وزّنا
هذا االعرتاف هو من شاعر ميلك أدوات شعرية و له جتربة شعرية ّ
الساحة الشعرية العربية ،يف نظري نقد الشاعر أكثر إنصافا من نقد الناقد،
وزّنا
يف ّ

ألنّه لن يفهم الشاعر إال شاعر ،لكن عبد الوهاب البياتي هل كان منصفا؟ ،فالشاعر
موجه للقارئ؛ فهو لن يهمله ألنه يكتب إليه ،هلذا أدونيس من املستحيل
ّأول تفكريه هو ّ
أن يكون قد أمهل القارئ يف مشروعه احلداثي الشعري ،لكنّه هو يكتب لقارئ معني
الفعال كذات واعية هلا نصيب األسد من
"فاالهتمام بالقارئ
و الرتكيز على دوره ّ
2
صرح أدونيس يف أحد
النّص و إنتاجه و تداوله
و حتديد معانيه"  ،و قد ّ
لقاءاته التلفزيونية حينما ُسئل عن غموضه يف شعره أجاب بأ ّن النّص مهما كان عظيما
سيتحول إىل نص صغري.3
مر بعقل صغري
ّ
إذا ّ
هذا الكالم يؤكد على ضرورة انفتاح القارئ اجليّد على النصوص و فهمها و

تأويلها دون اللّجوء إىل ذريعة الغموض ،و قد تراوح شعر أدونيس بني غموض بسيط و
غموض معتدل و غموض معتّم يف رؤيته الشعرية و خباصة يف توظيف األسطورة .

 1غموض األسطورة عند أدونيس:

إ ّن املتأمل يف شعر أدونيس يرى أ ّن األسطورة ش ّكلت دورا بارزا يف شعره،
و كان الشاعر متح ّكما جيّدا يف توظيفها جالءً و ختفياً ،فتن ّقل هذا التوظيف من توظيف
األسطورة احلقيقية يف الشعر كاستعارة أو بديل أو رمز شعري إىل حتويل شخصيات تارخيية
بأّنا
إىل أسطورة شعرية كبديل عن معاناة الشاعر أو وطن يبحث عنه الشاعر يف لغة يشعر ّ
تلّب حاجة الكالم أو النطق الشعري.
عارية مل تعد ّ
 -1فاضل جهاد  ،أسئلة الشعر ،حوارات مع الشعراء الكبار،الدار العربية للكتاب ،ص ،19
 -2فيصل األمحر  ،معجم السيميائيات  ،الدار العربية للعلوم ناشرون  ،ط  ، 2010 ،1ص 170
 -3لقاء أدونيس مع الشاعر زاهي وهبة  ،حصة خليك بالبيت  ،قناة املستقبل  ،بريوت  ،فيديو من موقع اليوتيوب
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هدأت صيحة الرباري
الغيوم تسري على النّخل
جتنح يف آخر النّخل
جتنح يف آخر النخل و ردية الصواري
هدأت صيحة الرجوع
أسأهلا دمشق ال جتيب
ال تنقد الغريب
مير
مر؟ إن ّ
هل ّ
مات بال صوت هنا أو ّسر
ساكن حيث تغفو تطيل الزفري
يف احلقول املريضة
السرير الذي فرشته ال ّدموع
يف ّ
املمر الصغري
يف ّ
السماء العريضة
بني أجفاّنا و ّ
هدأت صيحة الرجوع
عيين شيء من حيايت
ليس يف ّ
غري أشباح حزينة
....
السماء
أمضي و متضي معي ّ
الرايات
حتملين ّ
يف موكب العرائس الطيور و العرائس احليّات
تتبعين عينان من جمامر السنني
أرقص يف خواصر التنني
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مع جنمة سوداء

1

تحوالت الصقر ستجعل القارئ
إن ّأول قراءة لقصيدة (فصل الدمع) من ديوان ّ
يتوقف عند مجالية اللّغة املمزوجة حبس املعاناة فيها مجالية االنزياح املتقن يف القصيدة،
مرة واحدة مث ميضي ،وهناك قارئ يقرأها مرتان مث ميضي و
فهناك قارئ سيقرأ القصيدة ّ
مرة يكون السؤال ماهي هذه الصيحة؟ و
مرة و يف كل ّ
هناك قارئ آخر يقرأها أكثر من ّ
ملن هذا الصوت؟ ،هنا سيبدأ القارئ يف البحث و التفتيش عن ُهويّة هذه الصيحة اليت هي
يف النّهاية صيحة أدونيس لكنّها مقنّعة بصيحة أخرى ،فهي ألول وهلة تبدو إىل ح ّد ما
غامضة ،لكن القارئ املتمكن لن يهدأ إالّ و أن يعيد القراءة و التأويل .

الشاعر أدونيس حياول أن يُلبس معاناته على كل األصعدة أقنعةً جتعله ينطق آالمه،
مثال ذلك القصيدة اليت يعلن عنها عنوان ال ّديوان و الذي جاءت ضمنه ،وهي "صقر

قريش" و هو "عبد الرمحان الداخل".
اضطر لرتك دمشق حيث مالعب صباه وما إن جنا من املوت
إ ّن صقر قريش قد ّ
تلح
حىت بدأ احلنني يظطرم يف صدره و يلتهب يف حنايا أضلعه و أخذت الرغبة يف الرجوع ّ
عليه .2
أسأهلا دمشق ال جتيب
ال تنقذ الغريب
مر ؟ إن مير
هل ّ
مات بال صوت هنا أو سر .3

جيعل أدونيس شخصية تارخيية هلا مسة األسطورة من خالل جتسيد واقعه األليم يف
لغة متم ّكنة هلا دالالت و بدائل و إحياءات تقود القارئ لفهم النص ،فالب ّد أن يكون
الشاعر يف نصوصه منطقيا غري موغل يف الغموض و العتمة ،إذ ينبغي أن يوحي لقارئه
 -1علي أمحد سعيد  ،أدونيس  ،األثار الكاملة اجمللد الثاين ،ص48- 45 :
 -2يوسف حالّوي ،األسطورة يف الشعر العريب  ،ص. 268 :
 -3علي أحمد سعيد ،أدونيس  ،األثار الكاملة  ،اجمللد الثاين ،ص45 :
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نصية جتذب القارئ للتفتيش عن ال ّسر الكامن يف النّص ،وهذا ما بدأه
بإشارة ّ
(حتوالت الصقر) حيث إ ّن للعنوان أمهية تقود
أدونيس يف عنوان ديوانه الشعري ّ
القارئ إىل خيط النّص العميق أي إىل الداللة .
حياة النّص و استمراريته هي مسؤولية الكاتب و القارئ معاً "فالكاتب
نصه و فق كيفية ما  :حماكيا
أو املؤلف و هو يكتب كلماته أو يؤلف (بينها) عوامل ّ
بناءات موجودة أو مبدعا يف نطاق املمكن النوعي طرائقاً جديدة يف تنظيم بنياته
النّصية اليت تشكل مناخ النّص الذي يبدعه وفق رؤيته لعمله االبداعي أو تبعا
لضرورات تشكيل املعىن" ،1و تكون هذه الطرائق يف توضيح العالقة بني القارئ
و النص ،هي إحياءات العنوان أو عتبة النص اليت تتشكل يف العنوان ،العنوان
الفرعي ،العنوان الداخلي ،الكلمات االفتتاحية ،املقدمات اهلوامش ،نوع الغالف،
املالحق.2
"حتوالت الصقر" ،حيث
فعتبة أدونيس يف هذه القصيدة هي العنوان ذاتهّ ،
يدرك القارئ أن الشاعر يتناص مع شخصية عبد الرمحان ال ّداخل (صقر قريش)
أحلم يا دمشق
بالرعب يف ظالل قاسيون
ّ
بالزمن املاضي بال عيون
باجلسد اليابس  ،باملقابر اخلرساء
تصيح يا دمشق
مويت هنا و احرتقي و عودي
تصيح  :ال  ،مويت و ال تعودي
أيتها الطّريدة املليئة الفخدين يا دمشق
 -1عبد احلق بلعابد  ،عتبات جريار جينيت  ،من النص اىل املناص ،الدار العربية للعلوم ناشرون  ،ط  2008 ،1ص 14
- G.Génette. palimsestes . la littérature au second degré ; éd seuil ; 1982 ; p 10
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2

يا امرأة منذورة لكل من جييء
ظ ،أو للعابر اجلريء
للح ّ
ترقد يف محّى و ارختاء
حتت ذراع الشرق
رمست عينيك على كتايب
محلت مرياثك يف شبايب
يف الغوطة اخلضراء يف سفوح قاسيون
يا امرأة للوحل و اخلطيئة
أيّتها الغواية املضيئة
يا بلدا كان امسه دمشق. 1 ...
يتحول الصقر هنا إىل رمز حضاري ،يقرتب من "ذات أدونيس الشاعر الثائر الذي
ّ
يثور على دمشق بسبب واقعها املظلم األسود و هي عمياء تغمض عينيها على املوبقات
و تغض طرفها عن الشرور املستفحلة فيها ،جسدها يابس ميّت تكاد متوت فيه احلياة،
و األحياء فيها كاألموات ،هي امرأة ساقطة مستباحة لكل من جييء من الطغاة". 2
إ ّن االحرتاق و العودة مها لغة احلياة عند أدونيس ،فحينما يقول :
مويت هنا و احرتقي و عودي
3
تصيح  :ال مويت و ال تعودي
ففي ثورته على دمشق اليت يرغب يف احرتاقها لتعود من جديد يشري برمزه إىل
يردد مرة أخرى باملوت و عدم العودة و
الفنيق ،الذي حيرتق و يتجدد من جديد ،لكنّه ّ
كأنّه ال يريد لـدمشق احلياة من جديد ألّنا أصبحت ضائعة .
 -1علي أمحد سعيد،أدونيس  ، ،األثار الكاملة ،اجمللد الثاين ص 52.53 :
 -2يوسف حالوي ،االسطورة يف الشعر العريب  ،ص. 269 :
 -3علي أمحد سعيد ،أدونيس  ،األثار الكاملة ،اجمللد الثاين ،ص. 52 :
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ك
ألي نص شعري ليـَُف ّ
فمن الطبيعي أن ينطلق القارئ من مساءلة شعرية ّ
الغموض يف النص ،حيث يكشف قارئ أدونيس أن نصوصه الشعرية تراوحت من
غموض بسيط إىل غموض معتدل فـغموض معتّم " فالشعر هو فن االنتاج ال فن
االستهالك ،هو فن الرغبة ال فن االمتالك ،الرغبة ازدهار و كل امتالك ذبول"

1

.

فال ميكن أن نقرأ شعرا جاهزا واضحا مبوضوعه أو فكرته أو واقعه ،فالب ّد أن
يفكر القارئ و يعاين لذة السؤال و التساؤل ،فمن خصوصية الشعر أن يكون غري
مكتمل و االكتمال من مهمة القارئ " إ ّن القارئ أو الناقد حني يقرأ انتاجا شعريا
عليه أن يستعيد ما يعرفه من فكرة أو اجتاه أو موقف ". 2
فإذا كان اجتاه الشاعر املعاصر هو األسطورة ،فعلى القارئ أن يعرف منطق

األسطورة الذي يلغي العقل ،و أن يتعرف على منطق الشاعر الذي يرفض الرؤية
الواضحة و الثابتة للعامل.

فحينما يوظّف أدونيس أسطورة الفنيق هو ال يستخدمها يف نسقها
الصحيح،بل يستخدمها يف حركيتها الكونية للحدث املعاصر ،فداللتها هي
التجديد ،وهذا ما حياول أن جيعله أدونيس كنداء لشعره و هو التحول.
غربتُك اليت متيت يا فنيق ،غربيت
أزحت عن وجودي الركام و الفراغ و ال ّدجى
َ
هدمت باب سجين الكبري
السوى حبّب العظيم
هدمته بلهفي إىل ّ
و ماتزال خلفي البوابة الكبرية
 -1علي أمحد سعيد ،أدونيس ،زمن الشعر  ،ص . 117 :
 -2علي أمحد سعيد ،أدونيس  ،املرجع نفسه،ص. 128 :
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الركام و ال ّدجى
السالسل الفراغ و ّ
ترصدين  ،تعلّق التفاهتا خبطويت. 1
إذا توقف القارئ عند هذه الغربة اليت يتأمل فيها أدونيس سيلتقي بغربة الفنيق ،الذي

يتوحد معه أدونيس يف أغلب األحايني و يراها ملجأ ملعاناته ،فإذا اعتىن القارئ جيّدا
ّ
سيتوحد بشكل آخر مع الغربتني و سيفضح الغموض الناتج عن أسطورة
بأفكاره و ثقافته
ّ
الفنيق ،و سوف يتفاعل مع الرؤية الشعرية و الفكرية ألدونيس.
 - 2نقد أدونيس :

ُسئل بدوي الجبل عن أدونيس فأجاب (لو أراد لكان شاعرا) ،أدونيس لقد انطلق

انطالقة معقولة ،لغته كانت جيّدة و قد يكون قرأ قسما كبريا من شعرنا الرتاثي و ثقافته
العربية جيدة و قد انطلق من جيل يكثر فيه الشعراء و يكثر فيه الذين حيسنون اللغة  ،2مث

يعقب الشاعر أحمد سلمان األحمد على كالم بدوي فيقول" :رأيّي أنا أنّه لو استطاع
أمسه ،ولكن يف رأيّي هو ليس شاعراً ،هو يتسلّى بإجياد بعض
لكان شاعرا ،ال أريد أن ّ

البدع ،ويف تارخينا الكثري من البدع ،شعر أدونيس نوع من بدعة ،والبدع ال تنتصر ،قد

تبقى ،هناك بدع عجيبة غريبة يف ّأمتنا و يف سواها من األمم و يف العامل و حنن ندهش هلا
أحيانا ،وقد يكون هلا أنصارا و لكنّها بدعة و يف البلدان املتقدمة جند للبدعة أنصارا ،هو
من أصحاب البدع اليت قد تعيش و لكن ال قيمة هلا يف تاريخ األمة " . 3
هـذا الكالم هو يف حق شاعر طرح أفكارا خارجة عن التداول و املألوف ،و كتب
شعرا مكثفا بعوامل صوفية و سوريالية و عوامل تارخيية وعوامل أسطورية ،و لغته الشعرية
تتقلب بني التدفّق حينا و االنقباض حني آخر ،فتجربته الشعرية و ِ
بالتمرد و عدم
فت
ص
ُ
ّ
 -1علي أمحد سعيد ،أدونيس ،األثار الكاملة  ،ص. 255 :
 -2جهاد فاضل ،أسئلة الشعر ،حوار مع الشعراء العرب  ،ص. 18 :
 -3جهاد فاضل ،أسئلة الشعر  ،ص. 18 :
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مسرب
اإلخالص للرتاث العريب ،وعدم االتّزان يف شعره و أنّه تابع للثقافة الغربية ّ
ألفكارها .
هزة يف الشعر العريب و قراءاته و
أدونيس بطريقته اخلاصة استطاع أن حيدث ّ
بأين ُكنت من بني من أُخذوا بثقافة
بالثقافة الغربية قال
":أحب هنا أن أعرتف ّ
ّ
الغرب ،غري أنّين كنت كذلك بني األوائل الذين مالبثوا أن جتاوزوا ذلك ،وقد
تسلّحوا بوعي و مفهومات مت ّكنهم من أن يعيدوا قراءة موروثهم بنظرة جديدة و أن
أحب أن أعرتف أيضا أنّين مل
حيققوا استقالهلم الثقايف الذايت ،و يف هذا اإلطار ّ
أتعرف على احلداثة الشعرية العربية من داخل النظام الثقايف العريب السائد و أجهزته
ّ
غريت معرفيت بأبي نواس و كشفت يل عن شعريته و
املعرفية ،فقراءة بودلير هي اليت ّ

حداثته و قراءة ماالرميه هي اليت أوضحت يل أسرار اللغة الشعرية و أبعادها احلديثة
عند أبي تمام ،و قراءة رامبوا و نرفال و بريتون هي اليت قادتين إىل اكتشاف

التجربة الصوفية بفرادهتا و هبائها ،و قراءة النقد الفرنسي احلديث هي اليت دلّتين
كل ما يتعلّق بالشعرية و
على حداثة النظر النقدي عند الجرجاني ،خصوصا يف ّ
خاصيّتها اللّغويّة التعبريية ،و لست أجد أيّة مفارقة يف قويل أ ّن حداثة الغرب املتأخرة
هي اليت جعلتين أكتشف حداثتنا العربية املتقدمة " ،1فهذا االعرتاف من أدونيس

يدعو إىل التأكيد على نوذجية الثرات العريب لكنّه مل يكن يقبل أن تبقى الذائقة
النقدية متوقفة عنده ،بل الب ّد من كشف هذا الثرات العريب يف مجيع مؤسساته.
يقول محـمد بنيس  " :هل هناك مغامرة شعرية بشهوانية جتربة الالّّنائي
برمته ضمن
دونا بعد نظري و فكري؟ بسؤال كهذا ميكننا موضعة مشروع أدونيس ّ

الشعر و حداثته ،ال أقصد بالسؤال إرباكا ما ،بل الذهاب حنو تفكيك مراصد
 -1علي أمحد سعيد ،أدونيس ،الشعرية العربية ،دار العودة ،بريوت ،1985،دط ،ص86.87 :
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نظرية تتعقبنا بكاملها يف العصر احلديثّ ،إّنا املراصد اليت ائتلفت لتمنع الفكر من ناحية و
متنع الشعر عن التأمل يف ذاته من ناحية ثانية " .1
محـمد بنيس يثمن جتربة أدونيس الشعرية و مغامرته احلداثية عكس البعض ،و

األخوة الناذرة
و يرى أ ّن الفكر يف مشروع أدونيس أخو الشعر بامتياز ،وهذه ّ
لتقوض استمرار اخلطابة كقانون
مسارات القصيدة للشعر العريب و الكتابات العربية أتت ّ
سيّد لكل حتديث شعري . 2
يف

فأكثر من ربع قرن األبدي أو الالّّنائي متماديان و أدونيس كوين منذ اللّحظة
األوىل اليت انقاد فيها حنو مساءلة الشعر و الشاعر ،حبثا عن ضرورة أخرى قريبة من دمنا
اليومي ،و ال ينسى أنّه ال يتنازل و مل يتعب من جنونه ألنه مل يندم على حريته ،كذلك هو

أدونيس يبدأ دائما ليبدأ يف البعيد و القريب ،حّرا إالّ من مغامرة الكتابة اليت تتجاوب أو
تتضاعف مع حريّة املغامرة ،و هبذا يكون سيّد احلوار الشعري و الفكري بني األجيال ،هو

يقودنا لنتعرف على انشقاقنا ،ويصاحبنا لنَيأس من يقيننا ،هذه النحن الكونية اليت تتشكل
ثانية فينا . 3

يرى محـمد بنيس أ ّن أدونيس كان بشعره و فكره أحد املبلورين لفكرة ثنائية الذات
يف الثقافات و احلضارات و ألغى األحادية من اإلبداع و الفكر و هذا ما جيعل الشعر
ال ّنائيا كونيا.
و من ناحية أخرى ترى (إتيل عدنان) أ ّن أدونيس يف شعره و فكره أعلن يأسه و

يفسر كثافة حضور األنا
بأسه و عُري اللّغة ،فاليأس "يكشف وجه العامل العريب...فهذا ما ّ
جمردة و أثرية " ،4عكس من يرى أ ّن هذه األنا هي
يف قصائده و كادت األنا أن تصبح ّ
وصف لنفسه ال أكثر و ال أقل ،فهو يصف األشياء اجملردة "مباشرة بعياء من خالل
1
اخلري  ،أدونيس شاعر الدهشة و كثافة الكلمة ،ص. 50 :
 هاين ّ -2هاني الخيّر ،أدونيس شاعر الدهشة و كثافة الكلمة  ،ص. 50 :
 -3هاني الخيّر  ،املرجع نفسه ،ص ، 52 .51 :بتصرف
4
اخلري ،أدونيس شاعر الدهشة و كثافة الكلمة ،ص . 54 :
 -هاين ّ
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إيقاعات قاسية و بنربة تبدو عادية تعكس حركة الكلمات و ضياعها و تشتّتها ،و
تعاقب الشمس و اللّيل يف قصائده هو تعاقب ليس لنا عليه تأثري ،أين هو املاضي
اجمليد؟ و الذاكرة نفسها ،ماذا بقي منها؟ لقد انتهى ذلك كلّه ،وهذا كلّه نتيجة
الواقع الضجيج الذي نعيشه" .1
و بناءً على ما قيل يف أدونيس تأييدا ومعارضة ،فشعر أدونيس و فكره قد
أضافا جتربة غنيّة باألفكار و التساؤالت و الطروحات للنقد و األدب العريب و بال
شك قد أوجد لنفسه منعطفاً مهما يف الساحة الفكرية و الشعرية العربية ،ومل يكن

منكمشا يف تفكريه أو يف شعره ،فهو كما قال عنه الشاعر أالن بوسكيه " :يراقب

كل منّا
القارات اخلمس و ال يهمل ّ
أدونيس ما جيري يف ّ
القارة السادسة اليت حيملها ّ
يف ذاته و أدونيس ليس حاملا بسيطا يقف على احلِياد ". 2
 -3أدونيس عند أدونيس:

ُسئل الشاعر ممدوح عدوان عن أدونيس فأجاب" :أدونيس ألنّه ليس له
خط و ال إيديولوجيا موضوعه الوحيد يف قصائده هو نفسه ،هو ال يكتب إالّ عن
أتصور أنّه واقف أمام املرآة يصف
نفسه أدونيس ال يكتب إالّ عن أدونيس ،ودائما ّ
ما يراه فيها ،و إذا اتسعت الرؤيا عنده قليال فهو يصف ما وراء خياله ألنّه يريد أن
مييّز نفسه ُمضاءً و يصف ما وراءه ظالما كلّما كان وراءه ظالم خترج الصورة أكثر
إنارة و بالتايل هو يتح ّدث عن اخلراب الذي يف العامل ،عن الدمار و عن هذا اإلله
اجلميل الذي يراه و امسه أدونيس" .3

هذا هو أدونيس بالنسبة ملمدوح عدوان و الكثري من الشعراء الذين يرونه

خياطب نفسه ،فمسألة التجديد و شكل التجديد ذاته هو نداء أدونيس الشاعر و
 -1هاني الخيّر ،املرجع نفسه ،ص . 55 :
 -2هاني الخيّر  ،أدونيس شاعر الدهشة و كثافة الكلمة  ،ص. 57 :
 -3جهاد فاضل،أسئلة الشعر  ،ص. 141 :
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احلرية اليت يطالب هبا من خالل ما ق ّدمه من تنظري يف الثورة على القدمي و العقلية السلفية،
ومن خالل ما أبدعه يف شعره من إحياءات دالّة على البعث و احلياة اجلديدة ،على
فتوزعت يف قصائده دالالت احلياة و التجدد ،من فنيق و متوز و
اخلصب و النّماءّ ،
وحتوالت الصقر ،هذا عن
التمرد مثل مهيار الدمشقيّ ،
أدونيس ،وحاالت الرفض و ّ

أدونيس الشاعر.

رب اإلنبات و اإلخصاب الفنيقي الذي اختذه
ّأما عن أدونيس األسطورة فهو ّ
1
بري 2فيموت ومن دمه تنمو أزهار
اإلغريق رباً و مسّوه أدونيس لكنّه يقتل من قبل خنـزير ّ
شقائق النعمان اليت تزهو يف الربيع.
فلو تأملنا أدونيس الشاعر يف مسريته الشعرية و النقدية جند أنّه شاعر ومف ّكر ثائر
كل
كل ثابت و يطالب بالتجديد و له فكرة حمورية واحدة هي التغيري و إعادة قراءة ّ
يرفض ّ
نص قدمي بنظرة جديدة ،فأدونيس األسطورة رغم موته ال يندثر و يفىن ،إّنا حييا من جديد
على شكل أزهار شقائق النعمان اليت توحي باحلياة و اإلخصاب و اإلنبات و اجلمال.

 -1ماكس شابريو ،رودا هندريكس ،معجم األساطري ،تر :حنّا عبود  ،دار منشورات عالء الدين  ، 1999 ،ص30 :
 -2أدونيس هو ابن امللك ثياس  ،و أفروديت أغوت ابنته مسرينا أن ترتكب زنا احملارم مع والدها ثياس انتقاما من أمها اليت كانت تفاخر جبمال ابنتها
الذي يفوق مجال أفروديت  ،وقد استطاعت البنت مبساعدة مربيتها هيبولتا أن خت دع والدها و ترتكب معه اخلطيئة  ،و عندما اكتشف األب اخلدعة
املر  ،ضرهبا األب بسيفه ضربة ّقوية فانشطر جذع الشجرة نصفني و خرج منها مولود كان
فحولتها اآلهلة إىل شجرة من أشجار ّ
طاردها بسيفه ليذحبها ّ
املر هي دموع تنهمر من أجل املصري املؤمل ألدونيس .
يف رحم األم أدونيس  ،ويقال أ ّن املياه اللزجة اليت تفرزها شجرة ّ
أعجبت أفروديت جبمال الطفل فحمته و عهدت به إىل برسيفوين إهلة العامل السفلي  ،بعد أن وضعته يف صندوق فاخر و طلبت منها بأن ال تفتحه ،
حب االستطالع غلب على برسيفوين و فتحت الصندوق و انبهرت جبمال أدونيس ،و تعهدته بالرعاية حىت أصبح شابا يافعا  ،فعشقته إهلة العامل
لكن ّ
ترده إىل أفروديت اليت احتكمت اىل كبري االهلة لفض النزاع بينهما  ،فحكم
ترده شابا يافعا  ،فعشقته أهلة العامل السفلي و أبت أن ّ
السفلي و أبت أن ّ
األول من كل عام مع برسيفوين و الثلث الثاين مع أفروديت و الثلث الثالث ينعم حبياته و يقضيه أين يشاء  ،غري أن عشق
أن يقضي أدونيس الثلث ّ
أدونيس ألفروديت كان أش ّد عنفا ممّا جعل برسيفوين تفكر يف االحتفاظ به جبوارها طوال العام فلجأت إىل إله احلرب أريس  ،فأوغرت صدره ممّا جعله
يتقمص هيئة خنزير ّبري و يقتل أدونيس يف غيبة أفروديت اليت كانت حترسه يف صيده باستمرار ،ومن دمه نبتت شقائق النعمان وحزنت عليه ربّة
ّ
هددت أفروديت باالنتحار و ترك
حتول إىل زهور بيضاء تنبت جبانب الزهور احلمراء شقائق النعمان  ،و قد ّ
اجلمال حزنا شديدا و ذرفت دمعا غزيرا ّ
األول من كل عام حىت ال
العامل األرضي لتعيش مع حبيبها يف العامل السفلي غري أ ّن جممع اآلهلة ّقرر أن خيرج أدونيس إىل عامل البشر ليقضي النصف ّ
خيلو العامل من اجلمال إذا ما نفذت أفروديت هتديدها  ،وهكذا نعم العامل باحلياة و اجلمال و املتعة يف الربيع و الصيف  ،و هي أمور ختتفي مع بداية
اخلريف عندما يهبط أدونيس ليقضي النصف الثاين من العامل يف العامل السفلي على الكآبة و املوت .
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الشيء يتوقف عند أدونيس ،فهو يتحرك بدءً من امسه إىل فكره و شعره،
نتأمل شعره املكثف باألساطري اليت تفنّن يف إنطاقها مبداليل خمتلفة
لكن حينما ّ
ومتوحدة ،جند أنّه كان يتكلّم عن شيء واحد و هو التجديد الالّمنتهي ،فلكل
ّ
و انتماء ينتمي إليه ،ولكل شاعر
شاعر قضية و جمال يتخصص فيه
ممارسة شعرية هلا مجالية و هلا وعي فردي تتميّز به ،فالشعر عند أدونيس هو الشعور
باحلريّة و ليس اجلمود و الثبات ،فإما أن يكون الشعر حرية ،ال نعين هنا حتطيما
لقواعد الشعر أو شكله ،أو لن يكون شعرا إذا ابتعد عن احلرية يف الرأي و املنطق
و حرية الكلمة" ،و من يتقمص الظّل ال يواجه أية معاكسة ،ال يواجه أية ريح،
لكن من يتقمص الشجرة ال يقدر أن يكون إال صقرا ،و الريح تعاكس دائما طريان
الصقر ،لذلك ليس الشعر إحنناء الصقر للريح ،و إّنا هو يف أن يعاكسها ،ذلك أن
الشعر يكون حرية أو ال يكون"  ،1فالشاعر و هو يهدم منطق الشعر من أجل
إبراز منطق جديد للشعر حياول أن يبدع قصيدة مثلما يفعل احللم الذي يتميز
بالتشويش و املشاهد غري املكتملة و اجملهولة أحيانا و غري املنطقية أيضا ،سيكون
احلرة و املخرتقة لكل حواجز العقل
الشاعر أو إخفاقه متوقف على تدفّق األفكار ّ
و املنطق ،و طريقة تصويرها باحللم أو يف احللم ،و رّمبا هناك من الشعراء من يدخل
عامل الغرابة أو عامل السريالية.

 4أدونيس و السريالية:
لكل شاعر منطقته اخلاصة يف الوسط الشعري املعاصر ،و له زمن خاص به
أيضا خيتاره هو من خالل ما يريد أن يقوله ،رّمبا يكون زمنه مسايرا لزمن الشعر
متحوال عنه متاما" ،و يسكن
الذي يعيش فيه ،و رّمبا يكون مناقضا له و رّمبا يكون ّ
 -1علي أمحد سعيد ،أدونيس ،زمن الشعر  ،ص .26
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الشاعر يف منطقة من الزمن ليست بالضرورة تاريخ عصره ،قد يزامن عصره أو خيتار ناذجه
يتحول فجأة فيصبح
من املاضي ،أو يتصور مستقبال يتجاوز احلاضر و املاضي ،و قد ّ
نقيضا للوسط ،و حياول أن خيرج منه حبثا عن عامل آخر"  ،1فالشاعر املعاصر صار يبحث
عن جتربة شعرية خاصة به ،هذه التجربة متتزج فيها الشعرية بالغرابة و اإلدهاش ،فأصبحت
السر احلقيقي للفكر
السريالية هي البديل الذي يرحتل إليه من اخلارج إىل الداخل " ،فهي ّ
و هي إمالء من الذهن يف غياب كل رقابة من العقل" ،2يف نظر السرياليني.
فخزان األدب يف رأي السريالية ليس الواقع و ال العقل ،إنّه اإلهلام ،و هبذا تكون
السريالية قد قطعت الطريق بالسري خلفا ،و هو طريق خيالف متاما الطريق املاركسي
االنعكاسي ،حيث وصلت السريالية إىل درجة تشويش للذهن واالهتمام باألشياء العادية
عن اخلارق .3
عبارة عن بداية سيئة لن تؤدي إىل قيام أدب حقيقي صادق يعرب
هلذا نرى أن السريالية تذهب دوما إىل ما وراء الواقع ،لكنّها ال تنكر هذا الواقع إّنا
هي ال تثق فيه ،و وجودها كتيّار جديد يف األدب ال يعين أنّه يلغي كل ما جاء قبلها ،و
أّنا هي األداة املثالية للتغيري و التجديد ،فاألثر األديب "مولود أبدي ال ميكن ألي أثر آخر
فتحل أخرى حملّها و قد يطرد اخرتاع
أن ميحوه أو يزحيه أو يطرده ،قد متحي قوانني علمية ّ
جديد اخرتاعا قدميا ،أما األثر األديب فال ينطبق عليه هذه القاعدة ،فإنتاجه خاص و سوقه
أي سلعة مهما كانت ضرورية و وظيفته خاصة
خاصة ،و استهالكه خيتلف عن استهالك ّ
به ،ال يشاركه فيها أحد و قد تتقارب الوظائف و لكنها ال تندمج" .4
إ ّن السريالية تطالب الفن بأن يصدر تلقائيا و يف غري وعي بأن تفتح أمام العقل
جيول فيه من مشاعر و ما يرمسه خياله من صور مبهمة ،و
الباطن وحده لكي يعرب ّ
عما ّ
 -1علي أمحد سعيد ،أدونيس ،زمن الشعر  ،ص .310
 -2حنا عبود ،النظرية األدبية اجلديد و النقد األسطوري  ،ص  ،37عن أندريه بروتون بيانات السريالية ،تر :صالح برمدا ،ص .41
 -3حنا عبود ،النظرية األدبية اجلديدة و النقد األسطوري  ،ص .38
 -4حنا عبود  ،املرجع السابق ،ص .40
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العدو
السرياليون حيذرون العقل و التفكري املنطقي متام احلذر أل ّّنما يف نظرهم ّ
اللّذوذ للفن الصحيح  ،1لكن يف اعتقادي أن هذه املطالبة ستكون هلا أثرا سلبيا و
بالغلو يف إلغاء العقل متاما سيرتتب عنها الغموض و اجلماد ،فال ب ّد
هو إذا متيّزت ّ
الفعالية اليت يبذهلا اإلنسان
من التوازن بني العقل و الالّعقل ،فاألدب هو " تلك ّ
الراقية،
احلرية الفردية و االجتماعية ّ
من أجل وضع قانون أخالقي يتيح له املزيد من ّ
املتمردون يف األدب الذين خيرقون هذه القوانني،
و عندما تبلى القوانني يظهر ّ
واللّذين يتمسكون بالوظيفة األسطورية إلعادة التوازن بني النظام االجتماعي و
2
النظام الطبيعي "
حريته بعيدا عن كل
إن الشاعر املعاصر يبحث عن عامل خصب يعيش فيه ّ
ما خينقه و يف الوقت نفسه يعيش فيه منطقه اجلديد بالتغيري ،فرتاه يلجأ إىل عامل
السريالية و الطفولة ،اخليال املطلق غري احملدود الذي ال حيكمه عقل ،فالعودة إىل
ّ
التحرر من كل منطق و نظام ،و أ ّن املبدأ الذي تقوم عليه هذه
الطفولة هي رمز ّ
مفر منها لكل
العودة ليس التماسا للعالقة الالّزمة بني الفن و الطفولة و اليت ال ّ
فنان صادق بقدر ما هو هروب و انسحاب إىل املنطقة احلرام اليت تنأى فيها
النفس عن أي مؤثر خارجي .3
حتل
يرى أدونيس أن اإلنسان يشعر أنه مثة " مشكالت ّ
تؤرقه حىت عندما ّ
مجيع املشكالت العقلية والشرعية الدينية والعلمية ،أو عندما حتل مجيع املشكالت
بوساطة العقل والشرع والعلم ،هذا الذي مل حيل (ال حيل) ،هذا الذي مل يعرف (ال
يعرف) هذا الذي مل يقل (ال يقال) هو ما يولد االجتاه حنو الصوفية ،وهو نفسه مما
سوغ نشأة السوريالية" .4
 -1جمد زكي العشماوي ،دراسات يف النقد املعاصر ،ص .175
 -2حنا عبود ،النظرية األدبية اجلديدة و النقد األسطوري ،ص 97
 -3جمد زكي العشماوي ،دراسات يف النقد املعاصر ،ص .175
 -4علي أمحد سعيد ،أدونيس ،الصوفية و السريالية،ط ،3دار الساقي ،د تا  ،ص .11
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يعين ذلك أن التجربة الشعرية احلديثة أصبحت تتماوج بني مقول سريايل
و مقول صويف " فاللغة الصوفية هي حتديدا لغة شعرية ،و أن شعرية هذه اللغة تتمثل يف أن
تتمثل يف أن كل شيء فيها يبدو رمزا ،كل شيء فيها هو ذاته و شيء آخر  ،احلبيبة هي
هي نفسها ،و هي الوردة أو اخلمرة ،أو املاء أو اهلل ،إّنا صور الكون و جتلياته" .1
إن روح الشاعر يف ماهيتها اختالط دون ترتيب تعصف فيه املشاعر و العواطف
الرغبات اليت تتجلى يف الضوضاء و التشوش و اجملانية ،ترمجاّنا الكالم
و األشواق و ّ
أو الكتابة بقالب منطقي عريق يف القدم خاضع للتحطيم و اإلعادة ،فالشعراء السرياليون
ينظرون بإعجاب إىل فيضان ينبوع حي ال ينضب  ،2فالسلوك السريايل سلوك خالد
يتجاوز الواقع جلأ إليه الشاعر ليخلق عاملا جديدا داخل العامل.
سلوك خالد يتجاوز الواقع جلأ إليه الشاعر ليخلق عاملا جديدا داخل العامل ،لكن مسألة
التعامل مع األسطورة عند أدونيس جعله يقع يف فخ السريالية و الذي يتميز بنوع
من التشويش يف فهم املعىن عند أدونيس ،فطبيعة اللغة الشعرية و اإلحيائية و املكثفة بلغة
األساطري يطرح إشكالية فن الكتابة و أسسها  ،فهل ينبغي أن يكون الشعر سرياليا لكي
حيقق مجالية  ،أم أّنا جتعل من الفضاء الشعري ضيقا و كذلك ميكنه أن يطفئ أشعة الرموز
املستخدمة يف القصيدة و بالتايل تصبح القصيدة جمرد قالب فوضوي مشكل من رموز
أسطورية و لغة سريالية ،ألن اإليغال يف التكثيف الرمزي و السريايل سيخلق نوعا
من التشويش يف ذهن القارئ .
لكن تبقى القصيدة عند أدونيس حتتوي على أناط خمتلفة من التعبري األسطوري ألنه يسعى
غري به اجتاه الشعر حنو كل ما هو عميق وشامل و حييط جبميع
دائما إىل إجياد جديد يُ ّ
تفاصيل القصيدة املعاصرة و البحث عن حقيقة الشعر اليت مل تكتمل بعد ،و هذا ما
يعطي الشاعر القدرة على االستمرارية و ترك شعر يقرأ يف كل زمان بنظرة مستقبلية.
 -1علي أمحد سعيد أدونيس،الصوفية و السريالية ،ص .23
 -2موريس نادو،تاريخ السريالية ،دراسة نقدية عاملية ،تر :فتيحة احلالق ،منشورات وزارة الثقافة  ،دمشق ،1992 ،ص .19
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تتبع البحث أمهية توظيف األسطورة و الرمز األسطوري عند أدونيس ،و مبا أ ّن
هذا الشاعر كغريه من شعراء عصره جلأ إىل توظيف األسطورة كحضور مستمر يف
القصيدة و مل يقتصر توظيفها على ّأّنا وسيلة للتعبري و التجديد من أجل التجديد
فحسب ،إّنا وجد الشاعر يف استمرارية الزمن األسطوري نوعاً من احلرية و اليت تعترب
هذه األخرية هي أساس اإلبداع يف الشعر اجلديد.
فخالصة ما وصل إليه البحث يف تتبع مسار األسطورة عند الشاعر أدونيس حت ّدد
فيما يأيت :
 الرمز األسطوري عند أدونيس مل يأت كاستعارة من األسطورة نفسها إّنا جاءيستمر فيها
مير به الشاعر ،وهذا البديل هو جتربة شعرية
ّ
كبديل عن واقع جاف ّ
يتحرك بني احللم و احلرية يف قانون الشعر اجلديد.
ّ
التحول املفاجئ الذي ّ
 القدرة على االبتكار هي القانون اجلديد لإلبداع يف الشعر اجلديد. األسطورة تفتح أفاقا جديدة للتجربة اإلبداعية من خالل الكشفواملغامرة يف اجملهول.
 الوعي األسطوري لدى الشاعر املعاصر هو وحده الذي يق ّدم له وعيا ذاتيا يفبأي قيد شأنه شأن األسطورة اليت تلغي
توجيه األفق الشعري الذي ال يعرتف ّ
التحديد الزماين و املكاين و كذلك تتجاوز حدود العقل.
 اقرتان الشعر باألسطورة هو وقوف اللّغة عند ح ّد معني يف نقل أسرار الكون،أي تعبري لغوي فكانت احلاجة
و األسطورة بالنسبة للشاعر املعاصر هي أقرب من ّ
إليها هي البحث عن اخلالص من طغيان الواقع و قوانينه على اإلنسان حيث ش ّكلت
األسطورة مالذ الشاعر املعاصر الذي حياول بطريقة ما أن ينتصر على واقعه وحاضره
يف شعره و يصنع من خيبته وجها جديدا و خالّبا يف شعره املتجدد.
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تتحرك بني توظيف رمز
 تش ّكل األسطورة املكان الفسيح يف شعر أدونيس ،فهي ّو توح ّد كامل مع األسطورة و فعلها الالّمتناهي ،وحتميل شخصيات عادية صفات
أسطورية.
 التجربة الشعرية األدونيسية تتماوج بني مقول صويف و مقول سريايل . الشعرية اليت ميارسها أدونيس تكسر اجلاهز و املألوف و تفتح أفق استشراف اجملهول،وهي مغامرة هتدف إىل فتح دروب احلرية كفعل لالختيار و الولوج يف اجملهول.
 الكتابة الشعرية عند أدونيس هي ليست فضاءً للرتف بل هي ممارسة جتريبية لظاهرةحترك مستمر و ال ّنائي من اخللق و اإلبداع ،والشعر بالنسبة إليه هو ليس لغة
شعرية هلا ّ
تعبري و إّنا هو التغيري من خالل لغة اخللق .
للتحول و التجديد و بعث و احلياة املتج ّددة
 العناصر األسطورية عند أدونيس هي رموز ّ.
 حداثة أدونيس الشعرية تبىن على صعيد اإلنتاج اإلبداعي و النظري و ذلك بدءً منمراجعة مسلّمات العمودية العربية و تأسيسا ملعايري جديدة ملغامرة شعرية جديدة ،حيث
ينادي برفض طرق التعبري املباشر و معايريها القدمية يف التذوق و احلكم معاً ،فهو يرى
بضرورة نشأة نقد جيد يوازي التجربة الشعرية اجلديدة.
 التجربة الشعرية األدونيسية كانت مغامرة مع اللّغة و التاريخ و ال ّدين و الوجود ،وهذهاملغامرة الشعرية مل هتدأ إطالقا حيث كان ينطلق من سؤال ليصل إىل سؤال آخر ،فمناداته
بأعلى صوت إىل التجديد يف الشعر و النقد أيضا كان غرضه النهوض بالفكر و الشعر
العريب معا و التطلّع حنو املستقبل ،ولعلّه وجد يف األسطورة حضورا مزدوجا يف التجديد،
فاألسطورة واقع الّنائي من التجارب و عناصرها اليت تبنّاها أدونيس يف شعره كلّها عناصر
ذات رموز للتج ّدد و احلياة اخلصبة .
و يف ختام ما تتبعناه عند أدونيس رأينا أن قراءة الشعر عند أدونيس ال تش ّكل
غموضا ،حيث إ ّن فعل القراءة هو من اختيار الشاعر أدونيس إذ ينبغي على القارئ سواءً
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يتناصون مع عناصر كثرية من التاريخ و امليثولوجا و
قرأ ألدونيس أو غريه من الشعراء الذين ّ
األديان و مع املاضي و احلاضر ينبغي عليه أن ميارس فعل القراءة بعملية حتريك و تنشيط
لذاكرته باجتاه دالئلية النص األديب أو العمل األديب املتناص ،فغموض النص هو فشل
القارئ يف قراءة النص أو األسطورة املتناص معا ،و الب ّد للقارئ أن يبحث يف العالقة
التناصية بني العمق الرمزي للنص األسطوري و أثره اخلفي يف النص اجلديد ،والحظنا أ ّن
اوج فيه الشاعر بني عامله
املمارسة الشعرية يف توظيف األسطورة منحت بعدا إنسانيا َز َ
الداخلي و عامله اخلارجي.
ومن الواضح أ ّن املمارسة أو التجربة الشعرية هي ال تتوقف عند ح ّد معني من
فكل جديد اليوم يصبح يف املستقبل نقطة الب ّد من جتاوزها لبحث يف جديد
التجديدّ ،
آخر و هذا التجديد لن يلغي قدميا متاما إّنا يكون إضافة تدخل يف جدول ثراء الشعر
العريب أو الشعر بصفة عامة.
سر الشعر مل يُكتشف بعد ،ومل يقف عند شاعر معني أو عند رؤية حم ّددة،
و يبقى ّ
كل شاعر ينتقل عربه من سؤال إىل سؤال آخر ،و يتن ّقل عربه
بل يفتح أفاقاً جديدة عند ّ
سر مجالية الشعر ،و هذه الرحلة التساؤلية هي اليت تُغين
من سفر إىل سفر آخر حبثا عن ّ
لعل
الشعر و تُثريه ،ويبقى الشعر كنز الشعراء املفقود و منجمهم اخلفي املليء باألسئلة ،و ّ
السؤال املنشود يف الشعر هو كيف يكون الشعر شعرا؟ .
أعتقد أنّه إذا وصل أحدهم لإلجابة عن هذا السؤال سيفقد الشعر قيمته و ينتهي عند
حدوده ،لكن عمق الشعر و حدوده الالّّنائية هي اليت تفتح دروبا لتجارب جديدة يف إثراء
سرها بعد ،و أدونيس طبعاً
الشعر ،و زيادة التساؤل عن ماهية الشعر اليت مل يُكتشف ّ
كغريه من الشعراء متيّز خبصوصيته و فرادته يف جتربته الشعرية اليت تتح ّد مع الفعل
يتحرر من قيد الواقع و قيد نظام الشعر
لعل أدونيس حاول أن ّ
األسطوري بكل نواحيه ،و ّ
السائد و املعروف للوصول إىل عامل مجيل و فسيح ينعم باحلرية املطلقة عن طريق
عده الشعر للشاعر،
األسطورة ،وهذا ما ينشده الشاعر يف الشعر هو احلرية ،و هذا ما يَ ُ
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احلرية اليت ال حدود هلا يف الشعر ،و كأن الشعر هو املأمن الوحيد للشاعر و اخلالص
يتحمل أيضا
الوحيد ،إنّه يَقبل من الشاعر كل شيء ،يقبل منه اخلطأ و الصواب
و ّ
يتمرد ويثور على الشعر و يأيت مبنطق
جنونه و يَ ُ
عده باحلرية يف عامله ،لذلك جند الشاعر ّ
أي منطق ،فقط أل ّن يف الشعر رحابة تسع
جديد يف الشعر ،و الشعر راض ال يرفض ّ
متردهم وهم
اجلنون و العقل معا ،و وحده الذي ّ
يتحمل الشعراء بأسئلتهم الثورية ،يقبل ّ
التمرد عليه و يستأنسون به.
يألفون ّ
يف ّناية هذا البحث خنتم بسؤال ،من له احلق يف احلكم على الشعر و الشعراء ؟ و
كل ما جاء به الشعراء مقبول منهم أم هو عرضة للرفض؟ طبعا ال أقصد النقد البنّاء
هل ّ
إّنا يف احلكم على الشاعر أو الشعر ،هذا صائب و ذلك منايف للعادة.

الملحق
األساطير الواردة في البحث :
137

 أدونيس Adonis :

رب اإلنبات و اإلخصاب الفنيقي الذي اختذه اإلغريق ربّا و مسّوهأدونيس ،كان
ّ
متوح ّدا مع هاي -تاورو إلني و موتّ ،أمه مريها حبلت به من أبيها ،وقد مسخت إىل
الرب املصري أوزيريس و قد انتشرت
الرب البابلي متوز و ّ
شجرة ،مثة متاثل بني أدونيس و ّ
عبادته يف شرق البحر األبيض املتوسط .1
يرتبط إله أدونيس دائما باسم اإلهلة أفروديت  ،Aphroditeإهلة اجلمال اليونانية
أو فينوس  Venusإهلة اجلمال الرومانية ،أغوت أفروديت ابنة امللك ثياس  THeiasاليت
تدعى سيمرينا  Smyrnaأن ترتكب زنا احملارم مع والدها ثياس انتقاما من أمها اليت كانت
تفاخر جبمال ابنتها الذي يفوق مجال أفروديت ،و قد استطاعت اإلبنة مبساعدة مربّيتها
هيبولتا  Hyppolytaأن ختذع والدها وجتامعه و حتمل منه ،و عندما اكتشف األب طاردها
املر ،ضرهبا األب بسيفه ضربة ّقوية
بسيفه ليذحبها ّ
فحولتها اآلهلة إىل شجرة من أشجار ّ
األم (أدونيس) ،و يقال أ ّن
فانشطر جذع الشجرة نصفني و خرج منها مولود كان يف رحم ّ
املر هي دموع تنهمر من أجل املصري املؤمل لـ أدونيس.
املياه اللّزجة اليت تفرزها شجرة ّ
أعجبت أفروديت بالطفل أدونيس فحملته و عهدت به إىل برسيفوين
 Persephoneإهلة العامل السفلي ،بعد أن وضعته يف صندوق فاخر و طلبت منها أن ال
حب االستطالع غلب على برسيفوين و فتحت الصندوق فانبهرت جبمال
تفتحه ،لكن ّ
تعهدته بالرعاية حىت أصبح شابّا يافعا ،فعشقته إهلة العامل السفلي و أبت أن
أدونيس و ّ
لفض النّزاع بينهما ،فحكم أن يقضي
ّ
ترده إىل أفروديت اليت احتكمت إىل كبري اآلهلة ّ
األول من كل عام إىل مع برسيفوين و الثلث الثاين مع أفروديت و الثلث
أدونيس الثلث ّ
أّن يشاء  .غري أ ّن عشق أدونيس ألفروديت كان أش ّد عنفا ممّا
الثالث ينعم بياته فيقضيه ّ
جعل برسيفوين تف ّكر يف االحتفاظ به جبوارها طوال العام ،فلجأت إىل إله احلرب أريس
يتقمص
 Aresو هو نفسه اإلله مارس  Marsعند الرومان ،فأوغرت يف صدره ممّا جعله ّ
 1ماكس شابيرو و رودا هندريكس  ،معجم األساطير  ،ترجمة ح ّنا عبود  ، 1999 ،د ط  ،دمشق  ،ص. 31 ،30 :
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هيئة خنزير ّبري و يقتل أدونيس يف غيبة أفروديت اليت كانت حترسه يف صيده باستمرار،
حتول إىل زهور بيضاء تنبت إىل
فحزنت عليه ربّة اجلمال حزنا شديدا و ذرفت دمعا غزيرا ّ
جانب الزهور احلمراء شقائق النعمان اليت نبتت من قطرات دم أدونيس .

 أفروديت Aphrodite :
قمة األوملب ،حسب
ربّة احلب و اجلمال و إحدى اآلهلات العشر اللّوايت عشن يف ّ
رواية هومر هي ابنة زيوس من ديوين ،و يف روايات أخرىقيل ّأّنا و لدت من البحر ( أفر
الريح الغربية زيفري إىل قربص و تسمى أيضا
تعين زبد البحر) قرب جزيرة كيثريا ،ونقلتها ّ
بأّنا ذهبية و مجيلة و
تثريي و أنّاديوميين ،وقد عبدها البحارة و صيادو األمساكُ ،وصفت ّ
فكل األرباب و البشر حىت احليوان والطبيعة ختضع ألحابيلها و أالعيبها ،كانت
عاشقةّ ،
زوجة هيفوستوس لكنّها مل تكن خملصة له .
أحبّت أدونيس و أريس ،وهي ّأم أرمونيا و أيروس من أريس ،و كذلك أصبحت ّأم
أنياس من أخنيس ،من أوالدها أيضا هرمافروديت و برياب ،يف احلكم الذي أصدره باريس
ألّنا وعدت باريس بأمجل امرأة يف
فازت بالتفاحة الذهبية اليت نقش عليها "إىل األمجل" ّ
العامل "هيلني" ،ابنها  Erosيتبعها دائما ،وتصاحبها احلسنوات و ربّات الفصول ،الوردة
و اآلس من مقدساهتا ،و كذلك البجعة و ال ّدلفني و اليمامة و اخلروف ،أشهر متاثيلها
الباقية من األزمنة القدمية هو أفروديت ،ميلوس أو مينوس امليلية و مها اآلن يف متحف
اللّوفر يف باريس . 1
 أدويسيوس Odysseus :
ملك إيثاكا و ابن لريتيس من أنتكليا ،و زوج بنلويب و والد تليماك ،امسه الروماين
فادعى اجلنون ،لكنّه
أوليس ،يف البدء مل يكن راغبا يف أن يساهم يف حرب طروادة ّ
احنرف حمراثه عندما وضع أحد اإلغريق ابنه تليماك أمامه فانكشفت حيلته و اظطر إىل
1ماكس شابيرو ،رودا هندريكس ،معجم األساطير  ، ،ص. 45 :
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املشاركة ،كان قائدا ماهرا لليونانني يف احلرب بعد موت أخيل هزم الطروادين و كسب
املنافسة على درع أخيل ضد أجاكس.
رحلته املديدة إىل موطنه إيثاكا بعد احلرب الطروادية هي موضع أوذيسة هومري ،حيث
التحمل فيبدو لبعضهم
يصف فيها النموذج األكمل ملرحلة املشقة و العذاب و الصرب و ّ
أنّه خمطط جبان و يبدو لآلخرين أنّه ضحية حلظ عاثر ،ويبدو آلخرين نوذجا للبشرية
التائهة عرب تقلبات احلياة .1

 أولمبيا Olymbia :
موقع يف اجلزء الشمايل الغريب من البولينيز يق ّدسه زيوس ،وهو أعظم املعابد اهليلينية،
سور ،ويف القرن اخلامس قبل امليالد أقيم
وقد أقيم معبد زيوس على سفح هضبة كرونوس ُم ّ
فيه املعبد الدوري ل ـ هريا حيث عثر على متثال هرمس و على عدد من التماثيل و اثين عشر
كنوا ،و قد بُين على منسفح على اجلانب الشمايل و عليه توضع الثروة و التقدمات
املنذورة لآلهلة و املعبد الدوري ل ـزيوس املبين يف القرن اخلامس قبل امليالد ،وينتصب مذبح
عظيم أمام املعبد و متثال ضخم من الكريستال ل ـزيوس و على رأسه التاج .2
 برسيفوني Persephone :

ربّة الربيع و ابنة زيوس و دميتري ،نظريهتا الرومانية هي بروسربينا ،إذ كانت تلتقط
األزهار من حقل يف صقيلية خطفها هاديس إىل العلم السفلي وجعلها زوجته وملكة العامل
السفلي ،وبناء على دميتري وافق زيوس أن متضي برسيفوين ثلثي السنة يف العامل الفوقي
والثلث األخري يف العامل السفلي ،وهكذا انقسمت السنة إىل فصول النمو وفصول احلصاد
وفصول الشتاء .3
ماكس شابيرو و رودا هندركس،معجم األساطير ،ص185 :
1

 2ماكس شابيرو و رودا هندركس المرجع نفسه  ،ص188 :
.
 3ماكس شابيرو و رودا هندركس المرجع نفسه  ،ص201 :
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 برميثيوس Prometheus :
ابن الطيطان البيتوس من األقيانوسية كليمين ،امسه يعين الفكر املتقدم شقيق أطلس
و أبيميثيوس و مينوتيوس ،عندما عهد زيوس إىل برميثيوس و أبيميتوس خبلق البشرية
و احليوانات صنعا البشرية من طني وماء على شاكلة آهلة ،منح إبيمثيوس احليوانات
يتفوق على
كل ما ميلكه اإلنسان ،فعمد برميثيوس إىل منح اإلنسان النّار حىت ّ
األخرى ّ
تبىن برميثيوس قضية اإلنسان ضد اآلهلة ،و لذلك انتزع زيوس النّار من
احليواناتّ ،
السماء يف قصبة و أعادها إل الناس ،طلب
اإلنسان ،لكن برميثيوس قام بسرقة النّار من ّ
من هيفوستس أن يصنع باندورا كعقاب لإلنسان و كبّل زيوس
زيوس إثر ذلك
مر به هرقل و أنقذه ،و
كل يومّ ،
برمثيوس على صخرة يف جبل و جعل نسرا يلتهم كبده ّ
برمثيوس هو الذي نبّه ابنه ديوكاليون و بريها إىل ضرورة بناء فلك للتغلّب على الطوفان،
يُعترب برمثيوس واهب الفكر العميق و احلكمة .1

 تموز Tammus :

 1ماكس شابيرو ورودا هندركس ،معجم األساطير  ،ص. 209 :
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كل ربيع ،صار زوج عشتار
ّ
كل شتاء و يولد يف ّ
رب احملاصيل و اإلنبات الذي ميوت ّ
أو عشيقها ،و قد مضت عشتار إىل العامل السفلي إلحضاره معها إىل األرض بعد موته،
كان حاكم أوروك وكان يسمى دوموزي عند السومريني .1

 الفنيق Phoenix :
عشه و يصبح رمادا مث يولد من جديد
طائر مديد العمر بعد مئات السنني حيرتق يف ّ
و هكذا يف دورة أبدية ،ابن أجينور و تلفاسا ،شقيق قدموس و فينوس و أوربا ،حبث عبثا
عن أوربا مث ذهب ليعيش يف فينيقيا اليت يقال امسه مشتق من امسه ،معلّم أخيل ،علّمه
مهارات احلرب و صحبه إىل احلرب الطروادية . 2

 أسطورة الفنيق :
احرتق طائر الفنيق فبعث جمددا من رماده ،وهو كائن أسطوري له صدى واسع
يف الثراث الشعّب القدمي لدى الكثري من الشعوب املمتدة جغرافيا حول العامل كاملصريني
و الفنيقني و اإلغريق و الفرس و الرومان و الصينني .
تعددت األمساء لكنّها تكاد تتفق على ما تشري إليه و مازال له تأثري يف األدب
و الثقافات املعاصرة كرمز للتجدد و اخللود ،هو طائر الفنيق  Phoenixيف الثراث األوريب
الرخ يف الثراث العريب حيث كان بطال
نقال عن األساطري اإلغريقية ،أو طائر العنقاء أو ّ
لكثري من احلكايات و األساطري مثل حكايات السندباد أو طائر النّار يف اليابان.
هو طائر عمالق طويل الرقبة متعدد األلوان يغلب عليه لون الرتاب األمحر فريد ال
عشه يف
مثيل له ،يعيش ما بني مخسمائة عام إىل ألف سنة ،ويف ّناية حياته جيثم على ّ
الراهنة بصوت خفيض حزين إىل أن تنري
مرة يف حياته ّ
استكانة و غموض و يغرد آلخر ّ
يتحول رمادا و هو يصدر أصواتا تبدو
الشمس األفق ،و هو عاجز عن احلركة فيحرتق و ّ
أقرب إىل األصداء ،و عندما يكون اجلسد الضخم قد احرتق بالكامل خترج يرقة صغرية ما
 1ماكس شابيرو و رودا هندركس المرجع نفسه  ،ص236 :
.
 2المرجع ننفسه  ،ص. 204 :
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تتحول إىل طائر الفنيق
بني بقاياه و تزحف يف دأب حنو أقرب بقعة ظليلة و سرعان ما ّ
التحول .1
التايل و هكذا يستمر االحرتاق و ّ

 عشتار Ashtart :
ربّة من أصل سامي عبده الفنيقيون كآهلة اخلصب متثل اخلصب و األنثى و الطبيعة
و جتسد كوكب الزهرة و اعتربت ربّة القمر ،و رمست هبالل أو بقرين قمر جديد ،امسها
اليوناين هو أستاريت ،امسها اليوناين عشرتويت و عشتار و عشرتيت ،و يف امليثولوجيا البابلية
هي الربّة عشتار عُبدت يف مجيع أرجاء عامل البحر املتوسط و بأشكال خمتلفة ،يف مصر
اختذت دور ربّة البحر و يف اليونان قورنت بأفروديت ،هي إهلة اجلمال و احلب و احلرب
عند البابلني و يُقابلها لدى السومريني إنانا و عشرتوت عند الفنيقني ،و فينوس عند
الرومان و أفروديت عند اليونان ،وهي جنمة الصباح و املساء معا ،رمزها جنمة ذات مثتين
أشعة منتصبة على ظهر أسد ،على جبهتها الزهرة و بيدها باقة زهر.
ترمز بشكل عام إىل اإلهلة األم ،األم األوىل منجبة احلياة ،معبدها الرئيسي كان
يسموّنا
يف نينوى قرب مدينة املوصل و كان السومريون يطلقون عليها عناة ،و العرب ّ
مرة يف بالد سومر و
يسموّنا ،و اإلغريق ّ
عترت ،و اإلغريق ّ
يسموّنا أفروديت ،ظهرت ّأول ّ
سوريا و جنوب بالد لرافدين ،قبل أكثر من ستة آالف عام على بعض املنحوتات أو
يدل عليها يف اخلط املسماري و هو النجمة اخلماسية اليت تشري إىل كوكب
بالرمز الذي ّ
الزهرة أملع الكواكب .
تقول بعض األساطري ّأّنا تزوجت اإلله متوز مث قتل فيما بعد ،فحزنت عليه حزنا
شديدا إىل أن نزلت إىل العامل السفلي لرتى متوز هناك فاستاءت األحوال على األرض و
توقفت احلياة و انقطع النسل ،فأرسلت السماء أمرا إىل العامل السفلي بإخالء سبيل

 1مجلة ما وراء الطبيعة اإللكترونية  ،إعداد أبو خاطر و كمال غزال  22 ،يناير. 2011
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عشتار و حينما عادت عشتار إىل األرض عادت احلياة و عاد معها متوز و كانت هذه
القصة حمورا أساسيا يف ال ّدين البابلي لفرتة طويلة .1
أهم المصطلحات الواردة في البحث :

 اإلبداع créativité :

عند ابن رشيق القريواين هو إتيان الشاعر باملعىن املستطرف و الذي مل جتر
العادة مبثله يف لفظ البديع ،و الفرق بينه و بني االخرتاع عنده أن االخرتاع خلق
املعاين اليت مل يسبق إليها صاحبها ،و االتيان مبا مل يكن منها قط ،واالبداع عند أيب
األصبع يف كتابه (حترير التحبري) هو أن تكون مفردات البيت من الشعر أو الفصل
متضمنة بديعا . 2
من النثر أو اجلملة املفيدة ّ

 األدب littérature:

اختلف معناه عند العرب باختالف العصور فقصد به :
ريب فأحسن
 – 1التهذيب و اخلُلق كقوله صلى اهلل عليه و سلّم " ّأدبين ّ
تأديّب "
املؤدبون الذين كانوا يُل ّقنون أوالد
 – 2التعليم و اشتق منه هبذا املعىن ّ
اخللفاء الشعر و اخلطب و أخبار العرب و أنساهبم و أيامهم يف اجلاهلية و
اإلسالم.
 – 3التهذيب و التعليم معا مثال ذلك األدب الكبري و األدب الصغري
ال بن املقفع ( 146ه)
كل املعارف غري الدينية اليت ترقى باالنسان اجتماعيا و ثقافيا .
ّ -4
 – 5مجيع املعارف الدينية و غري الدينية ( ابن خلدون ) .
ماكس شابيرو ورودا هندركس معجم األساطير  ،ص. 53، 52 :
1
2

مجدي وهبة  ،كامل المهندس ،معجم المصطلحات العربية في اللغة و االدب  ، ،مكتبة لبنان  ،ط  ، 1984 ، 1ص. 10 :
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 – 6سنن السلوك اليت جيب أن تراعى عند طبقة من الناس ،وكل ما ينتجه
العقل و الشعور .
 – 7الكالم اإلنشائي البليغ الذي يقصد به التأثري يف عواطف القّراء و
السامعني ،ويقابل األدب هبذا املعىن األدب الوصفي و هو إحدى الدراسات اليت
تدور حول الكالم و اجتاهاته و نواحي اجلودة فيه ،وكان األدب يف الغرب يتضمن ما
يأيت :
 – 1جمموع األثار النثرية و الشعرية اليت تتميز بسمو األسلوب و خلود الفكرة
معني.
اخلاصة بلغة ما أو بشعب ّ
 – 2الرتاث املخطوط أو املطبوع اخلاص بشعب ما أو بلغة معيّنة .
معني كأدب الفلك أو الزراعة .
كل ما كتب يف موضوع ّ
ّ –3
كل ما أنتجه البشر خمطوطا كان أو مطبوعا  . 1و اختلفت فروعه مثل
ّ –4
و
أدب الرحالت و األدب السياسي املثايل و االدب العاملي و أدب الرواية ،
األدب املقارن و األدب القصصي و أدب اجملانني و األدب املكشوف .

 أدبي littéraire:
صفة تطلق على جمهودات يف التأليف أو على مطبوعات دورية يراد هبا أن تعاجل
موضوعات من صميم األدب و تكتب بأسلوب يرتقي إىل ماهو أعلى من جمرد
اإلخبار و السرد . 2

 األسطورة Myth :
األسطورة باإلغريقية تعين الكلمة املعممة بالدرجة القصوى ،و هلا تعريف بسيط
من حيث
هو أّنا حكاية تقليدية تلعب الكائنات املاورائية أدوارها الرئيسية،3
الشكل األسطورة هي قصة حتكمها مبادئ السرد القصصي من حبكة و عقدة و
مجدي وهبة و كامل المهندس ،معجم المصطلحات العربية في اللغة و األدب  ، ،ص. 16 :
1

 2مجدي وهبة و كامل المهندس المرجع نفسه 19
 3فراس الحواس  ،االسطورة و المعنى  ،ص8 :
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شخصيات ،و غالبا ما جيري صياغتها يف قالب شعري يساعد على ترتيلها يف
املناسبات الطقسية و تداوهلا شفاهة ،كما يزودها بسلطان على العواطف و
ال يتمتع به النص النثري.
حيافظ النّص األسطوري على ثباته عرب فرتة طويلة من الزمن ،وتتناقله
األجيال طاملا حافظ على طاقته االحيائية بالنسبة اىل اجلماعة ،فاألسطورة
السومرية " هبوط إنانا إىل العامل األسفل " و اليت دونت كتابة خالل النصف
الثاين من األلف الثالث قبل امليالد ،قد استمرت يف صيغتها األكادية املطابقة
األول قبل امليالد ،غري أ ّن خصيصة
تقريبا لألصل السومري إىل أواسط األلف ّ
الثبات هذه ال تعين اجلمود والتحجر ،أل ّن الفكر األسطوري يتابع على الدوام
خلق أساطري جديدة ،و ال جيد غضاضة يف التخلي عن تلك األساطري اليت
فقدت طاقتها اإلحيائية أو تعديلها .
ألّنا ليست نتاج حيال فردي ،بل
ال يعرف لألسطورة مؤلف معنيّ ،
ظاهرة مجعية خيلقها اخليال املشرتك للجماعة و عواطفها و تأمالهتا ،و ال متنع
هذه اخلاصية اجلمعية لألسطورة من خضوعها لتأثري شخصيات روحية متفوقة،
تطبع أساطري اجلماعة بطابعها و حتدث انعطافا دينيا جذريا يف بعض األحيان .
يلعب اآلهلة و أنصاف اآلهلة األدوار الرئيسية يف األسطورة ،فإذا ظهر
اإلنسان على مسرح األحداث كان ظهوره مكمال ال رئيسيا . 1
تتميز املوضوعات اليت تدور حوهلا األسطورة باجلدية ،وذلك مثل التكوين
سر الوجود ،و ما إىل ذلك
و األصول  ،و املوت والعامل اآلخر ،ومعىن احلياة و ّ
من مسائل التقطتها الفلسفة فيما بعد ،و إن هم االسطورة و الفلسفة واحد ،و
لكنّهما ختتلفان يف طريقة التناول و التعبري ،فبينما تلجأ الفلسفة إىل احملاكمة

 1فراس الحواس  ،المعنى و األسطورة  ،ص. 12 :
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العقلية و تستخدم املفاهيم الذهنية كأدوات هلا ،فإ ّن األسطورة تلجأ إىل اخليال و
العاطفة و الرتميز ،و تستخدم الصور احليّة املتحركة .
جتري أحداث األسطورة يف زمن مقدس هو غري الزم احلايل ،و مع ذلك فإ ّن مضامينها
مضامينها أكثر صدقا و حقيقة بالنسبة للمؤمن من مضامني الروايات التارخيية .فقد
يشكك هذا املؤمن بأية رواية تارخيية و يعطي لنفسه احلق يف تصديقها أو تكذيبها  ،ولكن
ال يتطرق إىل نفسه إذا كان بابليا بأن االله مردوخ قد خلق الكون من أشالء تنني العماء
البدئي ،و بأ ّن اإلله بعل قد وطّد نظامالعامل بعدما صرع اإلله "مي" و روض املياه األوىل إذا
كان كنعانيا ،و يستتبع ال تارخيية األسطورة ،فرسالة األسطورة هي رسالة سردية خالدة
تنطق من وراء تقلبات الزمن اإلنساين ،و إن عدم تداخل الزمن األسطوري بالزمن احلايل
عما جرى يف املاضي و
جيعل احلدث األسطوري حدثا ملثال أبدا ،فاألسطورة ال تقص ّ
يتحول إىل ماض ،ففعل اخللق الذي متّ يف األزمنة املقدسة
انتهى ،بل عن أمر ماثل أبداً ال ّ
يتجدد يف كل عام و جي ّدد معه الكون و حياة االنسان ،و إله اخلصب الذي قتل مث بعث
إىل احلياة موجود على الدوام يف دورة الطبيعة و تتابع الفصول ،و صراع اإلله بعل مع احلية
لوتان ذات الرؤوس السبعة هو صراع دائم بني قوى اخلري و احلياة و قوى الشر و املوت،
و خلق اإلنسان من تربة األرض ممزوجة بدم إله قتيل هو تأسيس لفكرة الطبيعة املزدوجة
لإلنسان و تكوينه من عنصر مادي و آخر روحاين .و حىت عندما تتحدث األسطورة عن
حدث حمدد يف تاريخ الناس ،فإن مرامي هذا احلدث تكون خارج الزمن و تتخد صفة
احلضور الدائم و نوذج هذا النوع من األساطري أسطورة الطوفان الرافدية ،فرغم أن
السومريني قد اختدوا من حادثة الطوفان اليت أبلغت عنها األسطورة نقطة يف التاريخ يؤرخون
هبا ملا حدث قبلها و ما حدث بعدها ،إالّ أ ّن فحوى األسطورة مل يكن تلرخييا بالنسبة
إليهم ،أل ّن الطوفان الذي مجّر األرض من حوهلم مرة هو نذير دائم بسطوة القدر و حتذير
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من الغضب اإلهلي البعيد عن أفهام البشر ،ومن االطمئنان إىل استمرارية الشرط
1
اإلنساين و ثبات األحوال .
ترتبط األسطورة بنظام ديين معني و تعمل علة توضيح معتقداته و تدخل يف
طقوسه ،و هي تفقد كل مقوماهتا كأسطورة إذا اّنار هذا النظام الديين و تتحول
إىل حكاية دنيوية تنتمي إىل نوع آخر من األنواع الشبيهة باألسطورة .2
تتمتع األسطورة بقدسية و بسلطة عظيمة على عقول الناس و نفوسهم،
إ ّن السطوة اليت متتعت هبا األسطورة يف املاضي ال يدانيها سوى سطوة العلم يف
العصر احلديث ،فاإلميان اليوم بوجود اجلراثيم و قدرهتا على تسبيب املرض ،و بأ ّن
املادة مؤلفة من جزيئات و ذرات ذات تركيب معني و بأ ّن الكون مؤلف من مليارات
اجملرات ...إخل ،فذلك ألن العلم قال لنا ذلك ،ففي املاضي آمن اإلنسان القدمي
بكل العوامل اليت نقلتها األسطورة اليه ،مثلما نؤمن اليوم و بدون نقاش مبا ينقله العلم
و العلماء ،فكان الكفر مبضامينها كفراً بكل القيم اليت تش ّد الفرد إىل مجاعته و
ثقافته و فقدانا للتوجه السليم يف احلياة  ،فوفقا هلذه التفاسري لألسطورة ميكن أن
مقدسة ذات مضمون عميق يشف عن معاين ذات
تعرف األسطورة على أ ّّنا حكاية ّ
صلة بالكون و الوجود و حياة اإلنسان .3
فهم أليكسي لوسيف أن األسطورة ليست كاختالف و نتاج خيال،
وليس كإحالة شعرية ميتافيزيقية ،و ال كمجاز أو شرطية معىن ،إّنا كواقع
مادي ملموس حياتيا ،واقع جسدي  ،األسطورة تأكيد طاقي لذات
معيش ّ
الشخصية ،صورة الشخصية هيئة الشخصية ،هي تاريخ شخصي معطى يف
كلمات العامل ،حيث تعيش األسطورة و الشخصية احليّة و الكلمة احليّة كوعي

 1فراس الحواس  ،األسطورة و المعنى  ،ص13 :
 2فراس الحواس المرجع نفسه  ،ص. 14 ، 13 :
 3فراس الحواس  ،االسطورة و المعنى  ،ص. 14 :
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معرب ،عامل مليء باألعاجيب اليت يتم التعامل معها كوقائع حقيقية ،ممّا
شخصي ّ
جيعل األسطورة كلمة سحرية متفتّحة متتلك أيضا قوة سحرية .
األسطورة كواقع حيايت ال تشتمل فقط التاريخ القدمي ففي العامل املعاصر أيضا
أيضا تتم مثلجة و تأليه األفكار املطروحة لتحقيق أهداف سياسية ،األمر الذي ميّز
ميّز بصورة خاصة البلد الذي كان يبين املستقبل املشرق و اجملتمع األخرس ،يتم مثال
تأليه األفكار املتعلقة باملادة باملادة ،ليس هناك فلسفة خارج املادية ،و أفكار بناء
االشرتاكية يف بلد واحد يقع يف وسط حميط معاد ،و تأليه أفكار تأجيج الصراع
الطبقي ،فالفكرة جمسدة يف كلمة تكتسب حيا ًة تعمل كعضوية حيّة ،أي ّأّنا تصري
أسطورة و تبدأ بتحريك اجلموع  ،و جتعل جمتمعا كامال يعيش حتت قوانني اخللق
األسطوري دون أن يعي ذلك ،مثلجة الوجود تقود إىل تشويه اإلدراك احلسي
الطبيعي عند الوعي الفردي و االجتماعي ،وتشويه االقتصاد و العلم و الفلسفة و
الفن و مجيع جماالت احلياة . 1
 األسلوب Style :
هو بوجه عام طريقة اإلنسان يف التعبري عن نفسه كتابة و هذا املعىن مشتق
الالتيين للكلمة األجنبية الذي يعين القلم ،و يف األدب العريب هو املعىن املصنوع
من األصل ّ
يف ألفاظ مؤلفه على صورة تكون أقرب لنيل الغرض املقصود من الكالم و أفعل
قسم إىل نوعني أسلوب علمي يتسم باملنطق و الوضوح و عدم
يف نفوس سامعيه ،و ّ
الرائع و التصوير الدقيق
استعماله اجملازات و احملسنات ،و أسلوب أديب ميتاز باخليال ّ
و يلتمس أوجه الشبه البعيدة بني األشياء و إلباس املعىن ثوب احملسوس و إظهار احملسوس

 1أليكسي لوسيف فلسفة االسطورة ،تر :منذر حلوم  ،ص. 25- 24 :
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يف صورة املعنوي ،و أسلوب خطايب ميتاز بقوة احلجة و التكرار و استعمال املرتادفات
و ضرب األمثال . 1

 التأويليات Herméneutique :
يعترب مصطلح التأويليات يف األصل مصطلحا مدرسيا الهوتيا ،فقد بدأ
يف دوائر الدراسات الالّهوتية يشري إىل جمموعة القواعد واملعايري اليت جيب أن يتتبعها
املفسر لفهم النص الديين (الكتاب املقدس) مث اتسع مفهومه لينتقل إىل جماالت ع ّدة
كالتاريخ و علم االجتماع و األنثربولوجيا و فلسفة اجلمال و النقد األديب و
الفلكلور ،كما تعود جذور اهلريمونيطيقا إىل التأويليات الرمزية اليت خضعت هلا أشعار
هومر يف القرن السادس قبل امليالد ،و ظهرت يف أعمال أفالطون و أرسطو خاصة يف
نظرية احملاكاة من خالل دور الواقع اخلارجي يف التأويل على حساب الفنان أي
البحث عن الدالالت اخلارجية اليت يشري إليها العمل. 2
 التناصية Intertextualité

مصطلح سيميائي له معاين خاصة عند بارث ،كريستيفا ،جريار جينيت و
ريفاتري و اتفقوا على أنّه نص جيتمع و يتقاطع مع نصوص سابقة له مبعىن أ ّن
النصوص تشري إىل نصوص أخرى ،ترى كريستيفا بأ ّن التناص هو لوحة
فسيفسائية من االقتباسات ،و ريفاتري يرى أ ّن النّص املقروء خيفي نصا آخر،
ّأما تودورف يرى بأ ّن املعىن املباشر أو غري املباشر لعمل ما يرتبط مع عمل
يعرف بأ ّن التناص هو كل نص يقع يف مفرتق طرق
آخر ،و فيليب سولري ّ
نصوص ع ّدة ،و جينيت يرى التناص هو الذي ميثل عالقة حضور بني نصني

 1مجدي وهبة و كامل المهندس  ،معجم المصطلحات األدبية  ،ص . 35 :
فيصل األحمر ،معجم السيميائيات  ،ص. 181 :
2
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أو أكثر ،إذن التناص هو تأليف عالقات بني النّص احلاضر و النّص الغائب أي بني
الداخل و اخلارج  ،بني املاضي و احلاضر.1
 الثقافة Culture :
هي التطور اإلنساين من اهلمجية إىل التمدن مث احلرية ،و هي طريقة حياة
معينة سواء لشعب أو حلقبة أو جملموعة أو للبشرية ككل ،وهي اسم مستقل يصف
أعمال و ممارسات األكثر انتشارا ،الثقافة هي املوسيقى ،األدب ،الرسم ،النحت،
املسرح ،السينما و نشاطات أخرى تشمل أحيانا الفلسفة و املعرفة والتاريخ . 2
و الثقافة باعتبارها جمال لتنظيم املعلومات و مجعها يف إطار واحد ،يكشف أن
كل ماهو خارج الثقافة هو فوضى ،و إذا وصفت املسألة من هذه الزاوية يبدو الثقايف
ّ
كل كنها اآلخر و حيتاج اليه ،إ ّن آلية الثقافة نظام حيول اجملال
و الالّثقايف جمالني حيدد ّ
حيول اجلهالء إىل علماء
حيول الفوضى إىل نظام و ّ
اخلارجي إىل نقيضه ال ّداخليّ ،
و املذنبني إىل أولياء و حييل الفوضى إىل معلومات ،و حييل الثقافة على التقابل بني
جمالني الداخلي و اخلارجي.
 االنزياح Ecart :
متصوره فيمكن االصطالح عليه بعبارة
هو مصطلح عسري الرتمجة ألنه غري مستقر يف ّ
التجاوز أو لفظة أخرى استعان هبا البالغيون العرب بـ " العدول " فهو عدول عن النمط
الرتكيّب األصلي و يتصل االنزياح بالتوزيع ،أي بالعالقة الرتكيبية .
و يعترب االنزياح خروج عن املعيار و انزياح عن اللّغة العادية اليومية ،وقد حاول
"رومان جاكبسون" التدقيق يف مفهوم االنزياح فوصفه خبيبة االنتظار من باب تسمية
الشيء مبا يتولد عنه ،وجاء لفظه على لسانه باالجنليزية  Decieved Expectationويعين
1مجدي وهبة ،معجم مصطلحات األدب  ،ص561 :
 2ألموند وليميز  ،الكلمات المفتاح  ،تر  :نعيمان عثمان  ،المركزالثقافي العربي  ،ص. 97 :
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حرفيا تلهف قد خاب و ترجم إىل الفرنسية
الذي خاب .

L’Attante Décue

و يعين االنتظار

 الجنس األدبي Genre Littéraire:
صيغة فنية عامة هلا مميزاهتا و قوانينيها اخلاصة و حدودها اليت تفصل جنسا آخر
كالشعر امللحمي و الشعر املسرحي و الشعر التعليمي و الشعر الغنائي يف املفهوم
حتولت نطية هذه األجناس يف املدرسة الرومانسية فتداخلت عناصر
الكالسيكي ،مث ّ
من هذا اجلنس بعناصر من جنس آخر لتشكل جنسا أدبيا جديدا فتحول الشعر إىل
نثر مثال الرواية اليت ولدت من رحم امللحمة ،أو املسرحية اليت اختذت من النثر شكال
هلا يف العصر احلديث بعد أن كانت شعرية . 1
 الحداثة Modernisme:
يقرتن مفهوم احلداثة مبفهوم االختالف و اإلتيان بفعل شعري جديد حيمل
مسة احلداثة و اكتشاف طرق جديدة مغايرة للتعبري الشعري القدمي ،كما أنه
حيمل وعيا جديدا لفهم جديد خيص الشعر ،و ليس التشكيك يف قيمة الشعر
القدمي ،كما أنه ال ميكن اختاذ مفهوم احلداثة كمعاد للشعر العريب القدمي و ال
التعامل معها بالتعاطف ،إنا ينبغي فهمها على أن احلداثة هي جتربة شاملة
مر هبا الشعـ ــر و لي ــست بني الش ــعر العرب ــي القدي ــم و
حتضر يف أي حقبة زمنية ّ
الش ــعر العريب اجلديد ،و إنا ينبغي فهمها على ّأّنا عالقة ترابطية بني القدمي و
فأول نقطة يشار إليها
بزي خمتلف يتميز كالعادة باخللق و االبتكار ّ
اجلديد لكن ّ
يف حداثة الشعرية العربية هي تلك اليت تنشأ عن االنزياح  Ecartعن املألوف
الشعري ،أي اخلروج عن كل نوذج قدمي الذي سار على ّنجه معظم الشعراء
منذ القدمي إىل اآلن سواء كانت الثورة على الشكل أو على املضمون.

عبيد نصر الدّين  ،الآلليات السيميائية و تطبيقاتها النقدية  ،إشراف أحمد يوسف  ،جامعة وهران  ، 2005/2004 ،ص. 169 :
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 الرمز Symbole :

القدمي

له ثالثة معان :
 – 1ملخص املبادئ اليت يدين هبا املؤمنون يف الكنيسة املسيحية و هذا هو املعىن

 – 2الشعار وهو الذي مييّز مذهبا أو شخصا أو أسرة أو شعبا عن غريه و يصاغ
بقول قصري بليغ .
كل ما حيل حمل شيء آخر يف الداللة عليه ال بطريق املطابقة التّامة و إّنا
ّ –3
باإلحياء أو بوجود عالقة عرضية أو متعارف عليها ،وعادة يكون الرمز هبذا املعىن ملموسا
حمل اجملرد كرموز الرياضة مثال اليت تشري إىل أعداد ذهنية ،و هناك وجه أكثر تعقيدا هو
حيل ّ
ّ
الشيء امللموس الذي يوحي عن طريق تداعي املعاين إىل ملموس أو جمرد كغروب الشمس
مثال الذي قد يدعو إىل التفكري يف حاالت الضعف و السكينة و الشيخوخة  ،أو تصوير
رجل هرم رمزا للشتاء ،و قد اتفق علماء اللغة احملدثون على التمييز بني الرمز و العالقة أو
االشارة ،فالرمز عندهم يتميّز بصالحيته لالستعمال يف أغراض خمتلفة ،و تلعب العوامل
النفسية بال شك دورا هاما يف حتديد داللته فالصليب مثال و هو رمز املسيح قد يوحي
بانفعاالت و تأويالت خمتلفة حسب اجتاهات النّاس حنو املسيحية نفسها  ،فهو ال جيد
لدى اليهودي أو البوذي نفس الصدى الذي جيده لدى املسيحيّ ،أما االشارة فليس فيها
سوى داللة واحدة ال تقبل التنويع و ال ميكن أن ختتلف من شخص آلخر مادام اجملتمع قد
تواضع على داللتها فاملصباح األمحر يف الطريق تعارف الناس على أنّه إشارة إىل معىن
فيدل
(قف) و ليس له معىن آخر ،و ّأما إذا علّق عللى باب بيت يف بعض اجملتمعات ّ
على انّه بيت دعارة ،و برغم اختالف معناه و اختالف املكان الذي يوجد فيه إالّ أنّه يف
كل مكان على حدة ال يعين سور أمر واحد . 1
ّ
1

مجدي وهبة وكامل المهندس  ،معجم المصطلحات العربية في اللغة و األدب  ،ص. 181 :
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 الرمزية Symbolisme:

كل اجتاه يف الكتابة فيه استعمال الرموز ّإما بذكر امللموس و إعطائه
هو ّ
حسية مرئية كحروف
رمزيا ،أو بالتعبري ّ
عما هو جمرد من خالل تصويرات ّ
الكتابة أو اللوحات الفنيّة  ،وهو مصطلح يطلق عادة على مدرسة شعرية
فرنسية ازدهرت يف اخلمس عشرة سنة األخرية من القرن التاسع عشر ،وبعد
ليحتجوا على النوع
موت فيكتور هيجو سنة  1885اجتمع الشعراء الربناسيني
ّ
الغالب يف املدرسة الربناسية و الذي كان يتميّز بالنفور من التعبريات الشخصيةو
و بول فرلني Paul
هم ستيفان ماالرميه Setéphane Mallarmé
Verlaineو رامبو  Rimbaud -Aو جون مورياس  Jean Moréasو دعوا
لشعر يستطيع أن يوحي حبياة الشاعر الداخلية و جيعلون ممّا يرونه يف العامل رمزا
للحاالت النفسية لذلك مسّوا أنفسهم بالرمزيني و خاصة بعد أن نشر الشاعر
جون مورياس بيانا مبادئ هذا االجتاه بصحيفة الفيجاروا و كان هؤالء الشعراء
ينظرون إىل الشاعر بودلري رائدا هلم . 1

 السوريالية Surrealism :

مذهب ما فوق الواقعية ،هذا اصطالح ابتكره الشاعر الفرنسي
املسماة ثديا ترزياس Les
أبولينري Apollinaireسنة  1917يف مسرحيته ّ
 mamelles de Tirésiasليصف به مسرحيته اليت ال تلتزم الواقعية يف شيء
ليدل على مدرسته
و يف سنة  1924استعمله أندريه بريتون ّ André Breton
الفين تصويرا كان أم أدبا و هذه املدرسة من الشعراء و الفنانني
اجلديدة يف اإلبداع ّ
أرادت أن حترر اإلبداع الفين من قيود املنطق و االهتمام بالنواميس األخالقية و
اجلمالية معربين بذلك االبداع عن النشاط احلقيقي للفكر سواء أكان يف حالة
مجدي وهبة و كامل المهندس  ،معجم المصطلحات العربية في اللغة و األدب  ،ص. 182 .181 :
1
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شعورية أم غري شعورية يف حالة حلم أم يقظة يف حالة مرض أم صحة نفسية  ،فكان هؤالء
الشعراء و الفنانون يبحثون عن مساحتهم يف نفس امليدان الذي يصول فيه علم النفس ،و
بأّنا
عرف أندريه بريتون نفسه السوريالية يف ّأول منشور سوريايل أصدره سنة ّ 1925
قد ّ
يعرب مشافهة أو كتابة أو بأيّة و سيلة أخرى
الفين أن ّ
حركة آلية نفسية يستطيع هبا املبدع ّ
عن احلركة احلقيقية للتفكري اإلنساين فاإلبداع إذن ما هو إالّ ما ميليه التفكري إمالءً ليس له
ضابط من العقل و املنظق . 1

 الشاعر Poéte :
الكلمة الالّتينية مشتقة من  Poieinمبعىن مصطلح يصنع أو يبدع  ،و هذا هو
األصل يف معىن الشاعر بالنقد األديب األوريب منذ عهد أفالطون و أرسطو ،إذ كان يعترب
الفين عن طريق الكالم املنظوم ،وهناك نظرة أخرى مكملّة ملعىن
شاعرا من يبدع العمل ّ
الشاعر موجودة بأورربا منذ القدم و هي اعتباره انسانا يُدرك حقائق العامل إدراكا فطنا معربا
املنمق البليغ الذي يسمو على مستوى الكالم العادي ،ومنذ احلضارة
عما يدركه بالكالم ّ
ّ
الرومانية القدمية اعترب الشاعر مبثابة كاهن يعلم الغيب و يصفه و يتفوه به بوساطة وحي
إهلي ،وبقي هذا االعتبار اإلهلامي يف ذهن النقاد األوربيني عرب تاريخ األداب األوربية منذ
عصر النهضة حىت الشعراء الرومانتكيني يف القرن التاسع .
نّب يُطلب منه أن يقود شعبه حنو الكمال ،كما كان ألفريد دي
فكان الشاعر مبثابة ّ
يصوره على شكل ربّان سفينة اجملتمع ،ودوره أقدس و أعظم
فينيه ّ 1863 – 1797
من دور جمرد أديبّ ،أما الشاعر اإلجنليزي شيلي )1822-1792( P.B Shelley
مشرعو العامل غري
فقد ختم مقاله ّ
املسمى دفاع عن الشاعر سنة بقوله " الشعراء هم ّ
املعرتف هبم".

مجدي وهبة و كامل المهندس ،المرجع نفسه  ،ص182 :
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أحس و علم و إّنا
ّأما كلمة الشاعر يف اللّغة العربية فهي مشتقة من شعر مبعىن ّ
مسّي كذلك لش ّدة فطنته و دقّة معرفته و رقّة شعوره ،على أ ّن الشعر كان يعترب عند
العرب صناعة . 1
 الشعر Poésie :
هو فن من فنون الكالم يوحي عن طريق اإليقاع الصويت و استعمال اجملاز
بإدراك احلياة و األشياء إدراكا ال يوحي به النثر اإلخباري ،و لقد اختلفت
األراء يف تعريف الشعر إالّ أنّه اتفق أغلبها على خواص أساسية ال ب ّد من
سمى شعرا و هي :
وجودها يف الكالم حىت
ّ
يستحق أن ي ّ
 – 1التعبري عن احساس قويو تأثر عميق و النظرة إىل احلياة نظرت ال
ميكن إدراكها و ال التعبري عنها مبجرد املنطق و اقامة احلجة و الربهان .
 – 2انتقاء األلفاظ املستخدمة فيه ،فإذا كان غزال مثال فال ب ّد أن يهتار
أرق األلفاظ و أعذهبا و هاتان اخلاصيتان موضع اتفاق اجلميع .
له ّ
عرب عنه بالوزن .
 – 3ترتيبها ترتيبا موسيقيا خاصا يُ ّ
 – 4يزيد الشعر العريب قيدا لفظيا آخر هو وجود القافية ،و إن ثار عليه
يف العصر احلديث شعراء الشعر احلر املعروفون جبماعة أبولو متأثرين يف ذلك
بالشعر الغريب .
و الشعر هو أقدم األثار األدبية اليت وصلت إلينا ،فقصائد هومريس كانت
تغىن هبا قبل أن يؤلف كتاب أو يظهر نثر فين ،ويف األدب العريب كان
تُنشد و يُ ّ
الشعر يُنشد قبل االسالم يف األسواق و احملافل ،بينما مل نظفر من النثر
الكهان و احلكماء و املشكك يف نسبتها .
اجلاهلي إالّ بنتف من سجع ّ
مجدي وهبة و كامل المهندس  ،معجم المصطلحات العربية في اللغة و األدب  ،ص. 207-206 :
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الشعر العريب وحدته القصيدة و هي املنظومة الشعرية ذات الوزن الواحد و
القافية الواحدة ،وهي تتألف من سبعة أبيات على األقل و قد تزيد على املائة ،ويف
ويف العصر احلديث تأثر الشعر العربي كما تأثر غريه من االثار العربية باألدب الغريب
1
احلر الذي ينتقل من
الشعر
و
الغريب فظهر نوع من الشعر املسرحي أو التمثيلي
ّ
الصورة إىل الرؤيا .
 الشعرية Poétique :
هي علم موضوعه الشعر و النثر معا و اعتربها النقاد " النظرية العامة لألعمال األدبية
ابتداء من أرسطو إىل غاية الشكالنيني الروس حيث تدرس القيمة اجلمالية للعمل األديب
أو ما أمساه جاكبسون بالوظيفة الشعرية  la fonction poétiqueاليت جتعل شكل الرسالة
2
منسجما و تظهر هذه الوظيفة يف البنية اللغوية للرسالة و اليت جتعل اخلطاب أدبيا

 الصوفية Soufisme:
الصوفية و التصوف وفق الرؤية االسالمية ليست مذهبا و إّنا هو أحد أركان ال ّدين
الثالثة ( اإلسالم  ،اإلميان ،اإلحسان)
فمثلما اهتم الفقه بتعاليم شريعة اإلسالم و علم العقيدة باإلميان فإ ّن التصوف اهتم
بتحقق االحسان و هو أن تعبد اهلل كأنّك تراه فإن مل تكن تراه فإنّه يراك ،و هو منهج
يسلكه العبد للوصول إىل اهلل ،أي الوصول إىل معرفته و العلم به ،وذلك عن طريق
االجتهاد يف العبادات و اجتناب املنهيات ،وتربية النفس و تطهري القلب من األخالق
السيئة و حتليته باألخالق احلسنة ،وهذا املنهج يستمد أصوله و فروعه من القرآن و السنة
أئمته
النبوية و اجتهاد العلماء ،فهو علم كعلم الفقه له مذاهبه و مدارسه و جمتهديه و ّ
الذين شيّدوا أركانه و قواعده كغريه من العلوم و مسّه بعلم التصوف أو علم التزكية أو علم
1مجدي وهبة و كامل المهندس  ،معجم المصطلحات العربية في اللغة و األدب  ،ص. 211 :
Sémiotique:Dicionnaire raisonné de la théorie du langage,Aligirdas Julien Greimas et Joseph
courtés,Hachette,p 282-283.
2
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األخالق ،فألقوا فيه الكتب الكثرية بيّنوا فيها أصوله و فروعه و قواعده و من أشهر
هذه الكتب :احلكم العطائية لإلمام ابن عطاء اهلل اإلسكندري ،قواعد التصوف
للشيخ أمحد املرزوق ،و إحياء علوم ال ّدين لإلمام الغزايل و الرسالة القشريية لإلمام
القشريي
انتشرت حركة التصوف يف العامل اإلسالمي يف القرن الثالث اهلجري كنزعات
فردية تدعو إىل الزهد و ش ّدة العبادة ،مث تطورت تلك النزعات بعد ذلك حىت صارت
طرقا مميّزة متنوعة معروفة باسم الطرق الصوفية؛ و التاريخ اإلسالمي زاخر بعلماء
مسلمني انتسبوا للتصوف مثل مشس ال ّدين الربيزي و جالل ال ّدين الرومي و النووي و
العز بن عبد السالم و كما القادة صالح ال ّدين األيّويب  ،وحممد
الغزايل
و ّ
الفاتح و األمري عبد القادر و عمر املختار . 1

 غامض Abstrus:

صفة تطلق على األثر األديب الذي يصعب فهم معناه و خيتلف عن اللّبس
يتعسر الوصول إىل املعىن املقصود منه ،وقد حاول الناقد
الذي تتعدد فيه املعاين و ّ
األمريكي "منري بري" يف كتابه أوجه القصور يف النقد  1967أن يقسم الغموض
أنواعا ،منها ذلك الذي خيفي معه املعىن متاما ،ومنها ذلك الذي ينتج عن التجارب
اللفظية ،ومنها ما ينتج عن تعدد مستويات املعىن للتعبري عن فكرة بالغة التعقيد .2

 القراءة Lecture :
ظهر موضوع القراءة يف حقل الدراسات األدبية مع بداية السبعينات حيث
أسهم نقاد و منظرون أملان مثل "هانس روبرت" و "وولف يانغ إيزر" يف حتديد
احملاور الكربى جلماليات التلقي اليت تؤكد أمهية دور املتلقي يف حتقيق األثر اجلمايل أي
 1الموسوعة االلكترونية ويكيبيديا
 2مجدي وهبة وكامل المهندس  ،معجم المصطلحات العربية في اللغة و األدب  ،ص. 264 :
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تطور معها.
نقل النص عن حالة اإلمكان إىل حالة اإلجناز الذي يولد معها نص القارئ مث ّ

 الالّمتناهي Infini :
ما الميكن أن تكون له ّناية و يتميّز من الالّحمدود و هو مامل ُحي ّدد بالفعل و
إن كانت له حدود ممكنة . 1

 اللغة Language :
:

كل وسيلة لتبادل املشاعر و األفكار كاالشارات و األصةات و األلفظ و هي ضربان
ّ

طبيعية كبعض حركات اجلسم و األصوات املهملة ،و وضعية و هي جمموعة رموز
أو إشارات أو ألفاظ متفق عليها ألداء املشاعر و األفكار
تعرب عن حاجة مبشرة يف حني أ ّن لغة اإلنسان تعبري
و لغة احليوان تقوم على احلركة و ّ
مقصود فيه اخليال يرتبط باملستقبل و اللغة الوضعية ظاهرة اجتماعية ختتلف باختالف
الشعوب و العصور
اللغة هي جمموعة األلفاظ و الصيغ اللغوية و خصائص األساليب الكالمية اليت يتميّز
هبا مؤلف ما أو طائفة اجتماعية معيّنة فنقول مثال لغة املعري أو ابن خلدون أو لغة
2
القانونيني أو العسكريني.

 النص Texte :
هو وحدة داللية ،يتألف من مجل و مقاطع تعترب وسيلة ليتحقق هبا النّص و إذا
كانت جتمعها عالقات قبلية وبعدية فتحقق يف النص ما يسمى بـ النّصية ،و تتعدد مفاهيم
النص عند البنيوين و اللّسانيني و السيميائني فمثال روالن بارث يعتري النّص  ":متيمة"
حبيث يشكل عن طريق ترتيب الكلمات لشاشات غري مرئية ،واملؤلف يضيع دائما وسط
النّص و قد مسّي النّص اجلزيرة الصغرية تدعو القارئ إليها يكتشف جماهلها و معاملها بعدما
 1مجدي وهبة وكامل المهندس  ،معجم المصطلحات العربية في اللغة و األدب  ،ص. 314 :
 2مجدي وهبة  ،المرجع نفسه318 :
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تضيع وسط متاهات مبدعها ،ولقد تبلور مفهوم النص عند روالن بارث منذ سنة
 1971من العمل إىل النّص و جتاوز مفهومه مفهوم اجلنس األديب إىل إنتاج ع ّدة
أعمال أدبية .
إ ّن فهم أي نص أو تأويله يعتمد على ثالثة أسس :العامل الذي حييل إليه النّص
قدرة القارئ على إدراك العامل كمرجع للنّص و قدرته أيضا على تطبيع النّص أي
جعله طبيعيا أو واقعيا بربطه املرجعية خارجية خاضعة لتغريات املواقف االجتماعية . 1
ّأما تزفيتان تودوروف يعرف النّص قائال  ":ال يتحدد مفهوم النّصفي
اإلطار نفسه كما هو يف اجلملة ...هبذا الفهم جيب أن نيّز النّص عن الفقرة
اليت هي وحدة تصنيفية لع ّدة مجل ،كما ميكن أن يتطابق النّص مع مجلة مثلما
يتطابق مع كتاب بكامله فهو يتحدد باستقالليته و انغالقه " ّأما جان ماري
شيفر يقول عن النّص ":سلسلة لسانية حمكية أو مكتوبة و تشكل وحدة
يهم أن يكون املقصود هو متتالية من اجلمل أو من مجلة و حيدة
تواصلية و ال ّ
أو من جزء من مجلة " إ ّن هذين التعريفني يؤكدان فكرة إمكانية كون كلمة أو
مجلة أو فقرة أو رواية كاملة أن تكون نصا ،فهو ليس جنسا حمددا و إّنا عمل
أديب خالّق .2

 1فيصل األحمر  ،معجم السيميائيات  ،الدار العربية للعلوم ناشرون  ،ط  ، 2010 ، 1ص137-136 :
 2فيصل االحمر المرجع نفسه  ،ص134 :
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السيرة الذاتية للشاعر أدونيس :

امسه علي أمحد إسرب ُولد سنة  1930بقرية قصابني السورية ،تبىن اسم أدونيس الذي
الذي خرج عن تقاليد التسمية العربية منذ عام  ،1948و أدونيس هو أحد ألقاب اآلهلة

يف اللغة الكنعانية الفنيقية ،فكلمة " أدون" حتمل معىن السيد أو اإلله بالكنعانية مضاف
إليها السني باليونانية .
أطلق أدونيس هذا اللّقب على نفسه إذ يقول  ":أنا الذي أطلقت على نفسي هذا
مرة و باملصادفة وقعت بني يدي جملة قرأت فيها موضوعا حول أسطورة
االسم ذات ّ
أدونيس فأعجبت هبا و بعدها حدث نوع من التطابق بيين وبني بطلها ،فقلت يف نفسي
الربي ،و ّقررت أن أكتب باسم
إ ّن الصحف اليت ال تنشر قصائدي هي مبثابة اخلنزير ّ
علي هذا اللّقب ،هذه شائعة ال أكثر" .
أدونيس ،أنطون سعادة مل يطلق ّ
حفظ القرآن الكرمي منذ صغره ،و قرأ الشعر العريب القدمي و ذلك بعناية والده ،و
تتم بصوت عال و أمام ضيوف حيبّون مساع ذلك ،ويذكر أدونيس أ ّن
كانت القراءة ّ
اسه و جسده كلّه ،مضت األيام إىل
القراءة مل تكن بالرأس وحده بل كان يقرأ بقلبه و حو ّ
أن أصبح عمره ثالث عشرة سنة فراوده حلم الدخول إىل املدرسة .

يف ربيع  1944ألقى قصيدة وطنية من شعره أمام شكري القوتلي رئيس اجلمهورية
السورية حينذاك ،و الذي كان يف زيارة للمنطقة ،نالت قصيدته اإلعجاب فأرسلته الدولة
إىل املدرسة العلمانية الفرنسية يف طرطوس فقطع مراحل الدراسة قفزاً و خترج من جامعة
دمشق متخصصا يف الفلسفة سنة . 1954
األول باملدينة عام  1944عندما ترك قريته اجلبلية قصابني
يعود احتكاك أدونيس ّ
الريفي مدرسة الالييك يف مدينة طرطوس ،ويف أعقاب االستقالل أغلقت
قاصدا بالقنباز ّ
املدرسة فانتقل أدونيس إىل الالّذقية ملتابعة دراسته الثانوية ،وانضم هناك يف العام 1948
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إىل احلزب السوري القومي االجتماعي و نال يف العام  1949شهادته الثانوية مث
سافر إىل دمشق إلكمال تعليمه اجلامعي .
جاء أدونيس إىل دمشق  -العاصمة و التقاليد و التاريخ و اجلامعة
و األحزاب السياسية و االنقالبات العسكرية و امل ّد القومي باحثا عن مصري
آخر ،أتى إىل دمشق اخلمسينات مسكونا هباجس تغيري مصريه ،ومسكونا
باألفق الذي يتيح له أن يقيس نفسه فيه و أن يغري فيه أيضا ،التحق باخلدمة
العسكرية عام  1954و قضى منها سنة يف السجن بال حماكمة بسبب انتمائه
وقتذاك للحزب السوري القومي االجتماعي الذي تركه عام  ،1960غادر
سوريا إىل لبنان عام  1956حيث التقى بالشاعر يوسف اخلال و أصدرا معاً
جملة شعر يف مطلع عام  ،1957مث أصدر أدونيس جملة مواقف سنة 1965
.
درس أدونيس يف اجلامعة اللبنانية ونال درجة الدكتوراه يف األدب عام
ّ
املتحول
 1973من جامعة القديس يوسف ،و أثارت أطروحته الثابت و
ّ
سجاال طويال بدءً من عام  ،1981تكررت دعوته كأستاذ زائر إىل جامعات و
مراكز البحث يف فرنسا و سويسرا و الواليات املتح ّدة و أملانيا ،تلقى عددا
من اجلوائز العاملية و ألقاب التكرمي و ترمجت أعماله إىل ثالث عشرة لغة ،غادر
بريوت يف سنة  1985متوجها إىل باريس بسبب ظروف احلرب .
يعترب البعض أدونيس من أكثر الشعراء العرب إثارة للجدل ،فمنذ أغاين
مهيار الدمشقي استطاع أدونيس بلورة منهج جديد يف الشعر العريب يقوم على

توظيف اللغة على حنو فيه قدر كبري من اإلبداع و التجريب تسمو على
االستخدمات التقليدية دون أن خيرج أبدا عن اللّغة العربية الفصحى و
مقاييسها النحوية.
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يرشحه
استطاع أدونيس أن ينقل الشعر العريب إىل العاملية و منذ مدة طويلة ّ
النقاد لنيل جائزة نوبل لألداب.
نشر أدونيس حماوالته الشعرية األوىل يف جملّة القيتارة و ذلك يف أواخر األربعينيات
و كانت هذه اجمللة تصدر يف الالذقية و يديرها و يشرف عليها الشاعر كمال فوزي الشرايب
و كانت خاصة بالشعر و كان الطابع الرومنطيقي الرمزي هو الغالب على القصائد اليت
تنشرها هذه اجمللّة  ،و يف هذه املرحلة من حياته أيضا انشغل أدونيس بالسياسة و ذلك

بعد اطّالعه على كتاب أنطون سعادة مؤسس احلزب القومي السوري " الصراع الفكري
يف األدب السوري "و عن تأثري هذا الكتاب عليه شعريا و فكريا و سياسيا يقول" :
أستطيع أن أقول أن كتاب أنطون سعادة الصراع الفكري يف األدب السوري كان صاحب
األول يف أفكاري و توجهي الشعري و ألنّه باإلضافة إىل ذلك أثر تأثريا كبريا يف جيل
األثر ّ

كامل من الشعراء بدءً من سعيد عقل و صالح لبكي و يوسف الخال و فؤاد سليمان
و انتهاء بـ خليل الحاوي ،و كان إىل ذلك ملهما لكثري من األفكار و األراء الشعرية يف

-

النقاش الذي دار حول جملّة شعر عند تأسيسها و املشكالت اليت أثارهتا" .
كانت قصيدة " أرواد يا أمرية الوهم " اليت نشرها أدونيس يف جملّة شعر عام 1959
هي بداية جتربته يف كتابة الشعر نثرا  ،وهو يقول بأنّه كتب القصيدة يف مناخ اجلدل الذي
أُثري يف اجتماعات مجاعة جملة شعر حول أشكال التعبري الشعري و مشروعية البحث عن
1
أشكال جديدة
مؤلفاته :
منارات  ،دار املدى  ،دمشق .1976 ،
كتاب القصائد اخلمس  ،دار العودة  ،بريوت . 1979 ،
وقت بني الرماد و الورد  ،دار األداب  ،بريوت . 1980 ،
هذا هو امسي  ،دار األداب  ،بريوت . 1980 ،
خير الفؤاد ،أدونيس و أسلوبه و شعوره في الشعر الحر  ، ،جامعة جاكرتا  ، 2009 ،من صفحة  33إلى صفحة  40بتصرف .
1
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-

قصائد أوىل  ،دار اآلداب  ،بريوت . 1988 ،
أوراق يف الريح  ،دار اآلداب  ،بريوت .1980 ،
أغاين مهيار الدمشقي  ،دار اآلداب  ،بريوت . 1988 ،
كتاب التحوالت و اهلجرة يف أقاليم النهار و اللّيل  ،بريوت 1988 ،
املسرح و املرايا  ،دار اآلداب  ،بريوت . 1980 ،
مفرد بصيغة اجلمع  ،دار اآلداب  ،بريوت . 1980 ،
كتاب احلصار  ،دار اآلداب  ،بريوت . 1985 ،
املادة  ،دار توبقال للنشر  ،الدار البيضاء . 1988 ،
شهوة تتق ّدم يف خرائط ّ
احتفاء باألشياء الغامضة الواضحة  ،دار اآلداب بريوت . 1988 ،
أجبدية ثانية  ،دار توبقال للنشر  ،الدار البيضاء . 1994 ،
مفردات شعر  ،دار املدى  ،دمشق . 1996 ،
الكتاب  ،Iدار الساقي  ،بريوت . 1995 ،
الكتاب  IIدار الساقي  ،بريوت . 1998 ،
الكتاب  ،IIIدار الساقي  ،بريوت . 2002 ،
فهرس ألعمال الريح  ،دار النهار  ،بريوت
ّأول اجلسد آخر البحر  ،دار الساقي  ،بريوت . 2003 ،
تنبّأ أيّها األعمى  ،دار الساقي  ،بريوت . 2003 ،
يتمزق يف جسد امرأة  ،دار الساقي  ،بريوت . 2007 ،
تاريخ ّ
وراق يبيع كتب النجوم  ،دار الساقي  ،بريوت . 2008 ،
ّ
األعمال الشعرية الكاملة  ،دار املدى  ،دمشق . 1996 ،
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دراسات نقدية :

 مقدمة للشعر العريب  ،دار الفكر . 1986 ، زمن الشعر  ،دار الساقي  ،بريوت . 2005 ،املتحول  :حبث يف االبداع واالتباع عند العرب
 الثابت و ّ األصول 1
 تأصيل األصول 2

 صدمة احلداثة و سلطة املوروث الديين 3

-

 صدمة احلداثة و سلطة املوروث الشعري 4
فاحتة لنهايات القرن  ،دار النهار  ،بريوت
سياسة الشعر  ،دار اآلداب  ،بريوت . 1985 ،
الشعرية العربية  ،دار اآلداب  ،بريوت . 1985 ،
كالم البدايات  ،دار اآلداب  ،بريوت . 1990 ،
الصوفية و السوريالية  ،دار الساقي  ،بريوت . 1992 ،
النص لقرآين و آفاق الكتابة  ،دار اآلداب  ،بريوت . 1993 ،
النظام و الكالم  ،دار اآلداب  ،بريوت . 1993 ،
ها أنت أيّها الوقت ( سرية شعرية ثقافية ) دار اآلداب . 1993 ،
موسيقى احلوت األزرق  ،دار اآلداب  ،بريوت 2002 ،
احمليط األسود  ،دار الساقي  ،بريوت . 2005 ،
كونشريتو القدس  ،بريوت – بلومربغ – باريس –متوز آب2010 ،
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المختارات الشعرية :

-

خمتارات من شعر يوسف اخلال  ،دار جملة شعر  ،بريوت 1962 ،
ديوان الشعر العريب ثالثة أجزاء ،دار املدى  ،دمشق . 1996 ،
خمتارات من شعر السيّاب  ،دار اآلداب  ،بريوت . 1967 ،
خمتارات من شعر شوقي  ،مع مقدمة  ،دار العلم للماليني 1982 ،
خمتارات من شعر الرصايف مع مقدمة  ،دار العلم للماليني  ،بريوت 1982
خمتارات من الكواكّب مع مقدمة  ،دار العلم للماليني  ،بريوت 1982 ،
خمتارات من حممد عبده مع مقدمة  ،دار العلم للماليني  ،بريوت 1983
خمتارات من حممد رشيد رضا مع مقدمة  ،دار العلم للماليني  ،بريوت 1983 ،
خمتارات من شعر الزهاوي مع مقدمة  ،دار العلم للماليني  ،بريوت1983 ،
خمتارات من اإلمام حمـمد عبد الوهاب ،دار العلم للماليني  ،بريوت 1983

الترجمات :

-

حكاية فاسكو  ،وزارة اإلعالم  ،الكويت . 1972 ،
السيّد بوبل  ،وزارة اإلعالم  ،الكويت 1972 ،
مهاجر بريبسان  ،وزارة اإلعالم  ،الكويت . 1973 ،
البنفسج  ،وزارة اإلعالم  ،الكويت 1973 ،
السفر  ،وزارة اإلعالم  ،الكويت 1975 ،
سهرة األمثال  ،وزارة اإلعالم  ،الكويت 1975 ،
مسرح جورج شحادة  ،طبعة جديدة بالعربية و الفرنسية  ،دار النهار  ،بريوت
األعمال الشعرية الكاملة لـ جان بول بريس  ،منارات وزارة الثقافة و االرشاد القومي ،
دمشق 1976 ،
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-

-

منفى و قصائد أخرى  ،وزارة الثقافة و اإلرشاد القومي  ،دمشق 1978
العدوان  ،وزارة اإلعالم  ،الكويت 1979 ،
فيدر و مأساة طيبة أو الشقيقان ّ
األعمال الشعرية الكاملة إليف بونفوا  ،وزارة الثقافة  ،دمشق . 1986 ،
كتاب التحوالت  ،أوفيد  ،اجملمع الثقايف  ،أبو ظّب 2002 ،
األرض امللتهبة  ،دومينيك دوفيلبان  ،دار النهار . 2004 ،
الجوائز :
جائزة الشعر السوري اللّبناين منتدى الشعر الدويل يف بيتسبورغ  ،الواليات املتحدة
األمريكية املتحدة . 1971
جائزة جان مارليو لآلداب األجنبية  ،فرنسا . 1993 ،
جائزة فريونيا سيتادي روما  ،إيطاليا . 1994
جائزة ناظم حكمت  ،اسطنبول . 1995
جائزة البحر املتوسط لألدب األجنّب  ،باريس  ،فرنسا .
جائزة املنتدى الثقايف اللبناين باريس . 1997 ،
جائزة اإلكليل الذهّب للشعر  ،مقدونيا . 1998 ،
جائزة تونينيو للشعر . 1998 ،
جائزة لرييسي بيا إيطاليا . 2000 ،
جائزة غوته فرانكفورت . 2011 ،
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تراجم الشعراء و األدباء الواردة في البحث :
أبو العالء المعري  449- 363 :هـ

هو أمحد بن عبد اهلل بن سليمان القضاعي ولد يف معرة النعمان و ينسب إليها
و هو فيلسوف و أديب فقد بصره يف الرابعة من عمره ،بدأ بقرض الشعر يف سن
مبكرة و لقب برهني احملبسني ،حمبس العمى و حمبس البيت و ذلك ألنّه اعتزل الناس
يدل شعره على أنّه كان عاملا باألديان و املذاهب و
بعد عودته من بغداد حىت وفاته ،و ّ
يف عقائد الفرق ،وهو أحد رواة شعر حممد بن عبد اهلل بن سعد النحوي ،من أعماله
ديوان سقط الزند ،و رسالة الغفران.
ابن الفارض  576 :هـ  632 -ه

هو أبو حفص شرف ال ّدين عمر بن علي بن مرشد احلموي أحد أشهر الشعراء
املتصوفني ،وكانت أشعاره غالبها يف العشق اإلهلي حىت أنّه لقب بـسلطان العاشقني ،و
شب اشتغل بفقه الشافعية و أخذ احلديث عن أيب
لد مبصر عام  1181م وملّا ّ
عساكر ،مث سلك طريق الصوفية و مال اىل الزهد ،رحل إىل مكة يف غري أشهر احلج و
اعتزل يف واد بعيد عنها و يف عزلته تلك نظم معظم أشعاره يف احلب اإلهلي حىت عاد
إىل مصر بعد مخسة عشر عاما ،تويف سنة  632هـ املوافق لـ  1235م يف مصر.

أبو تمام :
أبو متام حبيب بن أوس بن احلارث الطائي ،ولد جباسم من قرى حوران 188،
هـ 231 -هـ ،جالس األدباء و أخذ عنهم؛ فطلبه املعتصم و ق ّدمه على الشعراء ،أبدع
تفرد فيه بعبقرية ناذرة فأصبح شاعرا ذو عجائبية و معان غريبة و
يف جمال الشعر و ّ
أصبح مرجعية شعرية لكثري من الشعراء.
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بدر شاكر السيّاب :

ولد الشاعر بر شاكر السيّاب بقرية جيكور يف جنوب البصرة عام  ،1926و يع ّد
أسسوا للشعر احلر يف الشعر العريب ،أكمل دراسته يف املدرسة
من أهم الشعراء الذين ّ
الرشيدية يف أيب اخلصيب و يف البصرة ،زاول التجارة و األعمال احلرة ،يف سنواته األخري
من حياته عرف صراعا رهيبا مع املوت و قد ترك إجنازات شعرية ختلّده مثل أزهار
ذابلة ،أساطري ،األسلحة و األطفال ،أنشودة املطر ،املعبد الغريق.
صالح عبد الصبور :

حممد صالح ال ّدين عبد الصبور يوسف احلواتكي ولد يف  3مايو سنة  1931مبدينة
الزقازيق ،يع ّد صالح عبد الصبور أحد أهم رواد حركة الشعر احلر العريب و من رموز
احلداثة العربية املتأثرة بالفكر الغريب و يع ّد من الشعراء القالئل الذين أضافوا مسامهة
يف التأليف املسرحي و التنظري للشعر ،التحق بكلية اآلداب جامعة القاهرة قسم اللغة
ضمه إىل مجاعة
العربية عام  ،1947وفيها تتلمذ على يد الشيخ أمني اخلويل الذي ّ
كوّنا مث إىل اجلمعيةاألدبية .
األمناء اليت ّ
تنوعت املصادر اليت تأثر هبا إبداع صالح عبد الصبور من شعر الصعاليك إىل شعر
احلكمة العريب ،و بأعالم الصوفيني العرب مثل احلالّج و بِشر احلايف و استفاد أيضا
من منجزات الشعر الفرنسي و األملاين ،ومتأثر بالشاعر اإلسباين لوركا ،من مؤلفاته
الشعرية :الناس يف بالدي  ،1957أقول لكم  ،1961أحالم الفارس القدمي ،1964
و من مؤلفاته املسرحية األمرية تنتظر  ،1969مأساة احلالّج  ،1964مسافر ليل
 ،1968تويف عام  1981إثر نوبة قلبية.

محمد بنيس :

شاعر مغريب و لد سنة  1946م يف مدينة فاس و أحد أهم شعراء احلداثة
يف العامل العريب ،حصل على اإلجازة يف األدب العريب سنة  1972م و يف سنة
 1678م حصل على دبلوم الدراسات العليا حتت إشراف عبد الكبري خطايب يف
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موضوع ظاهرة الشعر املعاصر يف املغرب مقاربة بنيوية تكوينية من كلية اآلداب بالرباط،
حتصل على الدكتوراه الشعر العريب احلديث
جامعة حممد اخلامس ،و يف الكلّية نفسها ّ
بنياته و إبداالهتا ،تساءل حممد بنيس عن وضعية الشعر بالعربية يف املغرب و العالقة
بني الشعر و اللغة ،اعتنت شعرية الكتابة لدى حممد بنيس بالتفاعل بني أعماله الشعرية
متوهج عرب
و النّصية و التنظريية ،من أعماله الشعرية ماقبل الكالم  ،1996وجه ّ
امتداد الزمن  ،1974املكان الوثين هناك تبقى .2006
حممود درويش :
شاعر فلسطيين ولد عام  1945نزح مع عائلته إىل لبنان مث عاد إىل قريته"
الربوة" أمتّ دراسته يف جامعة نازاريت و بعدها يف موسكو ،اعتقل و وضع يف اإلقامة
اجلربية عدة مرات بعد ذلك ذهب للعيش يف القاهرة مث ببريوت اليت عمل فيها مديرا
ملركز األحباث الفلسطينية و جملّته شؤون فلسطينية مث جملة الكرمل  ،نال ع ّدة جوائز
منها جائزة اللّوتس و جائزة املتوسط و جائزة ابن سينا ،مسّي بشاعر األرض احملتلة و
شاعر القضية الفلسطينية و قد متيّز شعره بغنائية ف ّذة ذات طابع مسفوين و إيقاع متنوع
فين و جريء القول ،من مؤلفاته عصافري بال أجنحة  ،1960أوراق الزيتون ،1964
عاشق من فلسطني  ،1966و مجعت له دار العودة يف بريوت شعره أصدرت عام
 1971اجمللد األول و عام  1977اجمللد الثاين .
ممدوح عدوان :
من مواليد  1941يف قريون من حمافظة محاة خترج يف جامعة دمشق من قسم اللّغة
اإلجنليزية  ،1966عمل صحفيا يف جريدة الثورة منذ عام  ،1964بدأ نشر الشعر
عام  1964يف جملة اآلداب اللبنانية و اجملالت العربية األخرى ،من مسرحياته
املخاض ،حماكمة الرجل الذي مل حيارب ،زيارة امللكة ،الدماء تدق النوافذ  1967و
من رواياته األبرت  ،1969و أعدائي  ،2000تويف سنة .2004
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شارل بودلير 1867 – 1821

شاعر وناقد فرنسي ،يعترب من رموز احلداثة يف العامل ،وهو من أبرز شعراء القرن التاسع
عشر ،من أعماله أزهار الشر . 1857
عبد الوهاب البياتي :

خترج
شاعر و أديب عراقي  1999 – 1926و يعترب من رواد الشعر احلر ،و ّ
بشهادة اللغة العربية و أداهبا  ،1950اشتغل مدرسا من  1953 – 1950مارس
الصحافة عام  1654يف جملة الثقافة اجلديدة ،اعتقل بسبب مواقفه الوطنية ،فسافر إىل
سورية مث بريوت مث القاهرة ،اشتغل أستاذا يف جامعة موسكو مث باحثا يف معهد شعوب
آسيا،يف الفرتة مابني  1989 – 1980أقام يف اسبانيا و ترمجت دواوينه إىل
املوزعة يف عواصم
االسبانية ،ميتاز شعره بنزوعه حنو عاملية معاصرة متأنيّة من حياته ّ
متعددة و عالقاته الواسعة مع أدباء و شعراء العامل الكبا ،من أعماله مالئكة و شياطني
 ،1950اجملد لألطفال و الزيتون  ،1956جتربيت الشعرية  ،1968و من أعماله
املسرحية حماكمة يف نيسابور .1973
يوسف الخال :

شاعر و ناقد و صحفي لبناين من مواليد  1917يف سوريا ،درس الفلسفة و
أنشأ يف بريوت دار الكتاب و بدأت هذه الدار نشاطها بإصدار جملة صوت املرأة اليت
تسلم اخلال حتريرها ،انتسب إىل احلزب السوري القومي االجتماعي و انسحب منه
رمسيا سنة . 1947
سافر سنة  1948إىل الواليات املتحدة األمريكية للعمل لألمانة العامة لألمم املتحدة
يف دائرة الصحافة و النشر ،أنشأ جملة شعر الفصلية اليت صدرت بني العام  1957و
العام  1964مث استأنفت الظهور يف ّأول عام  1967و أعيد طبع جمموعتها كاملة
باألوفست يف  11جملدا ،تويف سنة  ،1987من مؤلفاته سلماي  ،1936احلرية
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 ،1944هريوديا مسرحية شعرية  ،1954البئر املهجورة  ،1958و ديوان الشعر
األمريكي خمتارات شعرية سنة .1958
األرض اليباب :
قصيدة شعرية للشاعر اإلجنليزي  T.S.Eliotنشرها سنة  ،1922تع ّد بإمجاع
النقاد أروع أعماله الشعرية على اإلطالق تعرب عن خيبة أمل جيل ما بعد احلرب العاملية
األوىل فهي تصور عاملا مثقال باملخاوف و الذعر و الشهوات العميقة ،هي عامل يبحث
عن اخلالص أو تعد به ،و هي قصيدة حداثية و أصبحت من عالمات االدب احلديث
رغم غموضها و غرابتها ،يغري السارد فيها بشكل مفاجئ ،كما ّأّنا ترتاوح بني النبوءة
و السخرية ،و تقتبس ثقافات متعددة و إشارات أدبية متعددة و ملتبسة ،وتأثر الشعراء
احلداثيون هبذه القصيدة و كانت بالنسبة هلم بداية التغري يف الشعر احلداثي.

مجلة شعر :
أصدر يوسف اخلال يف بريوت جملة شعر الفصلية عام  1957و اليت كسرت التابو
الكبري يف الثقافة العربية ،وبدأت ترتجم ديوان الشعر اإلجنليزي للقراء العرب إضافة إىل
نشر قصائد مسيّت بأ ّّنا قصيدة النثر يف مقابل حركة شعراء التفعيلة اليت كانت قد
متردت من قبل على ديوان الشعر العريب الكالسيكي ،فكانت صوت اجملددين يف
ّ
الشعر العريب أمثال حممد املاغوط و أنسي احلاج و أدونيس و يوسف اخلال الذي كان
ليض ّخ شاعرية من نوع غري مألوف يف الثقافة
قد جاء من الواليات املتحدة األمريكبة ُ
كل من هؤالء بصمته اخلاصة يف القصيدة و نظرته اجلديدة يف
العربية و قد وضع ّ
الشعر اجلديد.
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قامئة املراجع و املصادر:
أوال  :املصادر :
 أدونيس ( أمحد عيل سعيد )  ،زمن الشعر  ،ط  ، 6دار السايق . أدونيس  :الصوفية و الرسايلية  ،ط  ، 3دار السايق .د ط ،دات أدونيس  :الثابت و املتحول  ،الصول  ،ج  ، 1ط  ، 1994، 7دار السايق . أدونيس  :الثابت و املتحول  ،تأصيل الصول  ،ج  ، 2ط  ، 1979 ، 2دار العودة . أدونيس  :شهوة تتقدم يف خرائط املادة  ،د ط  ، 1988 ،دار توبقال للنرش ،ادلارالبيضاء .
 أدونيس :كتاب احلصار ،حزيران  ،82حزيران  ،85ط  ،1996 ،2دار الآداب. أدونيس  :كتاب التحوالت و الهجرة يف أقالمي الهنار و اللّيل  ،ط  ،1988 ،2دارالآداب .
 أدونيس  :الآاثر الاكمةل  ،ط  ، 1971 ،1دار العودة . أدونيس  :الآاثر الاكمةل  ،اجملدل الثاين  ،ط  1971 ،2دار العودة . أدونيس  :الشعرية العربية  ، 1985 ،دار العودة  ،بريوت . أدونيس  ،النص القرأآين و أآفاق الكتابة  ،دار الآداب  ،بريوت . أدونيس  :فاحتة لهناايت القرن  ،ط  ، 1980 ، 1دار العودة  ،بريوت أدونيس  :الكم البداايت  ،ط ، 1989 ، 1 أدونيس مقدمة للشعر العريب ،ط  ، 1979 ، 3دار العودة . -أدونيس  :احمليط السود  ،ط  ، 2005 ،1دار السايق .
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اثنيا  :املراجع :
 اسرب أسامة :أدونيس احلوارات الاكمةل (  ) 1986 – 1981ج  ،2ط ، 2010 ،1دمشق .
 أبو خفر صقر :حوار مع أدونيس  ،الطفوةل  ،الشعر  ،املنفى  ،ط . 2000 ، 1 بعيل حفناوي  ،أثر ت .س اليوت يف الدب العريب املعارص ج  ،2التجربة العربية ،دط  ،د ات  ،دار الغرب.
 اسامعيل عز ادلين ،الشعر العريب املعارص ،قضاايه و ظواهره الفنية و املعنوية ،ط ، 3 ، 1981دار العودة و دار الثقافة  ،بريوت.
 بومسهيل عبد العزيز  ،الشعر و التأويل  ،قراءة يف شعر أدونيس  ،د ط 1981 ،افريقياالرشق  ،املغرب.
 محر العني خرية  ،جدل احلداثة يف نقد الشعر املعارص  ، 1997 ،منشورات احتادالكتاب العرب دمشق.
 ح ّالوي يوسف :السطورة يف الشعر العريب  ،ط  ، 1994 ،1دار الآداب . اخلطيب عامد ادلّ ين  :السطورة معيارا نقداي  ،دراسة يف النقد العريب احلديث ،د ط ،د ات.
 ظاهر عادل  ،الشعرية و الوجود  ،دراسة فلسفية أدونيس  ،ط  ، 2000 ، 1دار الثقافة .عصفور جابر :رؤى العامل عن تأسيس احلداثة العربية يف الشعر  ،ط  ،2008 ،1املركز
الثقايف العريب .
 عبود حنا ،النظرية الدبية احلديثة و النقد السطوري ،دط ،1999 ،منشورات احتادالكتاب العرب .
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 عبد احلق بلعابد  :عتبات جريار جينيت من النص اىل املناص،ط  2008 ، 1ادلارالعربية للعلوم ،انرشون .
 عبد الواسع امحلريي  :اذلات الشاعرة يف شعر احلداث احلداثة الربية  ،ط ، 1999 ، 1املؤسسة اجلامعية و النرش و التوزيع .
 عيل زيغور  :الكرامة الصوفية و السطورة و احلمل  ،القطاع ال ّالواعي يف اذلات العربية ،ط  ، 1984 ،2دار الندلس .
 فاضل هجاد  ،أس ئةل الشعر  ،حوارات مع الشعراء  ،ادلار العربية للكتاب .احلر ، 2009 ،جامعة جاكرات .
 الفؤاد خري  :أدونيس و أسلوبه و شعوره يف الشعر ّالسواح  ،السطورة و املعىن  ،دراسات يف امليثولوجيا و ادلّ ايانت املرشقية  ،ط
 فراس ّ ، 1997 ،1منشورات دار عالء ادلّ ين  ،دمشق .
 حمـمد محود  :احلداثة يف الشعر العريب املعارص ،بياانهتا و مظلهرها  ،ط ،1996 ،1الرشكة العربية العاملية للكتاب  ،بريوت  ،لبنان .
 -جمد زيك العشاموي  ،دراسة يف النقد الديب املعارص  ،ط  ، 1994 ،1دار الرشوق .
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 حمـمد لطفي اليوسفي  :يف بنية الشعر املعارص  ،د ط  ،د ات .هاين ّ
اخلري  :أدونيس شاعر ادلهشة و الكثافة  ،ط  ، 1د ات  ،دار فليتس  ،اجلزائر .
اثلثا  :املراجع املرتمجة :
 ت .س .اليوت ،الرض اليباب ،الشاعر و القصيدة ،تر :عبد الواحد لؤلؤة  ،ط ،1 ، 1980املؤسسة العربية لدلراسات و النرش  ،بريوت .
 مصوئيل و أآخرون  :مفهومات يف بنية النّص ،تر :وائل براكت  ،ط  ،1افريقيا الرشق . كريستيفا جوليا :عمل النّص  ،تر :فريد ّالزايه  ،عبد اجلليل انظم  ،ط  ، 1997 ،2دارتوبقال للنرش  ،املغرب .
 كلود ليفي شرتاوس  ،األسطورة و املعىن ،ترمجة :شاكر عبد احلميد،مراجعة :عزيز محزة،دار الشؤون الثقافية العامة ،وزارة الثقافة و االعالم،
،1982ط 1
 كوهني جون :اللّغة العليا  ،النظرية الشعرية ،تر :أمحد درويش  ،ط  ،2000 ،2اجمللسالعىل للثقافة .
 لوس يف أليكيس :فلسفة السطورة  ،تر :منذر حلوم ط  ،1د ات  ،دار احلوار للنرشو التوزيع  ،ال ّالذقية  ،سوراي
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المراجع األجنبية :
; - G.Génette. palimsestes . la littérature au second degré ; éd seuil
1982
:

Greimas e Joseph courtés Sémiotique : Dicionnaire

- Julien

raisonné de la théorie du langage,Aligirdas Hachette

رابعا  :املعامج :
 فيصل المحر ،معجم الس مييائيات  ،ط ، 2010 ،1ادلار العربية للعلوم انرشون .، جمدي وهبة ،و اكمل املهندس :معجم املصطلحات العربية يف اللّغة و الدب ،ط ،1 ، 1984مكتبة لبنان .
 -معجم املعاين ،اجلامع  :عريب عريب  ،املكتبة االلكرتونية .

خامسا  :الرسائل اجلامعية :
 عبيد نرص ادلين  :الآليات الس مييائية و تطبيقاهتا النقدية  ،ارشاف أمحد يوسف  ،جامعةوهران . 2005 / 2004 ،

سادسا  :ادلورايت :
 آيت سعيد آسيا ،التوظيف األسطوري يف الشعر القبائلي ،آيت منقالتأنوذجا ،جملة مطارحات يف اللغة و األدب ،العدد  03مارس .2011
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سابعا  :املكتبة االلكرتونية :
 جمةل ماوراء الطبيعة االلكرتونية ،اعداد أبو خاطر و كامل غزال  22 ،يناير . 2011املوسوعة االلكرتونية  ،ويكيبيداي .
 موقع اليوتيوب  :لقاء أدونيس مع الشاعر زايه وهبة  ،حصة خليك ابلبيت  ،قناةاملس تقبل  ،بريوت .
 سلسلة عندما نطق السراة ،األسطورة ،توثيق حضاري ،قسم الدراساتو البحوث ،مجعية التجديد الثقافية االجتماعية ،مملكة البحرين ،الطبعة
األوىل.2005 ،
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