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الرفَّاء
تجميات المكان في شعر َّ
السر ِّ
ي َّ
م.د .حازم حسن سعدون

الممخص

كمية التربية -الجامعة المستنصرية  /قسم المغة العربية

يمثللالمكمنللي لل ل لمأدبل-لالسلليميلمكر ل رل–عنص لرملماملليلم ل لعنيصللرلمكدبرةللفلمأدةيللفبلليك مللالمأدة ل ل للي لي للدل

منينيدهبللاولي لدلصصوصليدهبلوةيكدليك لأصليكدهبلوليدرلنالمكمنلي للل لمكرل رلمل لصل المكريلفلمكرل ريفلمكدل لدمدرل ل
ةلدورايلبةي لفلمزدوبلفلبللراليلة لدلمليدالليزيلي ليلرةبلةلي لمأك ليالوأصلوكايلمك سليفبلوكاليلناليللمل لمك

لي لمكدل ل

د دمدلعرىلمكدبريدلمكذان لومكة دلمكدصيير .لو دلني لمكمني ليمثالصصوصيفلعندلمكريعرلمك رة لمكسرالمكرليءلدأصذل
أة يدايلم ل ييدهلمكرصصيفلمكدل لرلاد لأ لدمثيلوو لي قلود رةلي لنثيلرابللذلمنبرلململ لمكموصلالدرل لمكمدينلفلمكمبررلهل

ةيك املفللومكبمليابلومكمنررللفلةم ليد لمكبةي للفلمكص ةلفبل لليم ل مريلفلرل رقلمكلذالينللةللر لفلوعذوةللفبلومكم لللةيك يب للفل
مكصيد فلمكممزوبفلةم ينيدهلوآالمهبلوةأل مر هلوأ

مهبللكيومبهلزمنيلدنيثر لليهلمأ لدم لمكمدني ةلفبلل ليقلد رةيداليل

مدربميلذك لل لرل رقلمكلذالمثلالصلورالك ييدلهلةنلالد يصليرايلوبز ييداليلبلكلذك لل لدلو لقلمالصديليرلعريلهلكينلو لمليدال
اللذملمكة ل لمكللذالي لليوالمسللدب ءلدالال لمكمنللي للل لرل رقبلمل لصل المللنا لد رير ل ليسللدنبملمكنصللورلمكرل ريفل
عةرلمصدرفلأدوم لمكد ريالس ييللكىلمكو وفلعرىلسمي لمكنصورلمكر ريفلةأة يدايلمك نيفلومكدالكيفلبلم دمدي لل ل

ذك ل لعرللىلمللنا لي دمللدلمكبينللبلمكاندس ل لأسيسلليلكللهلويدمثللالةثني يللفل،لمكم دللوالومكميرللملالبلنونالليلثني يللفلذم لم يلليرل
موةوع لد يوالم لدسدوعبلمأمننفلةمصدرفلأنومعايلوأنميباي.لوعرىلوللملذكل لل لدلمن سلللمكة ل لعرلىلمة ثلي ل ل
مكمة

لمأوا لل،مأمين لمكم دو فالومكمة

لمكثين لل،مأمين لمكمير فا .ل

لللم يديحلمكنرمي ل،مكمني لبلمكر رلبلمكسرالمكرليءا ل

المكان مساحة ذات أبعاد ىندسية تحكميا المقاييس والحجووم( ،)1وىوو المحويط الوذي يطبو

عمى حياة المجتم بتأثيره عمى نشاطيم االجتماعي في مختمف مجاالت الحياة ،ألننا نتحرك عمى

مسرح الحياة طوال ،وعرضوا ،،وال يمكون ألي كواحن حوي أن يعويش خوارج المكوان  ،أو ين صو عنوو

ان صوواال ،تاموووا ،)0(،فيوووو الكيوووان االجتمووواعي الوووذي يحتوووي عموووى خ صوووة الت اعووو بوووين االنسوووان
ومجتمعووو ،وموون خ لووو نسووتطي معرفووة ن سوووية سوواكنيو وطريقووة حيوواتيم وكي يووة تعووامميم مووو

الطبيعة(.)1

والمكووان فووي األدب  -السوويما الشووعر – يمث و عنص و ار ميمووا موون عناصوور التجربووة األدبيووة،

فالعم األدبي حين ي قد مكانيتو ،فيو ي قد خصوصيتو ،وبالتالي أصالتو ،فالمكان يتصو اتصواال

مباش ار بالصورة ال نية التي ىي جوىر العم ال ني(.)2
والمكان في الشعر يتشك من خ

المغة الشعرية التي تمتمك بدورىا طبيعة مزدوجة  ،فميا

بعد مادي فيزياحي يربط بين األل اظ وأصوليا الحسية ،كما أن ليا نظاما من الع قات التي تعتمود
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عمى التجريد الذىني ،وىو فض عن ذلك ال يعتمد عمى المغة وحودىا ،نوانموا يحكموو الخيوا الوذي
يشك المكان بواسطة المغة عمى نحو يتجاوز قشرة الواق إلى ما قد يتناقض م ىوذا الواقو (،)3
فالمكووان لووم يعوود ذلووك الوعوواء أو ايطووار التكميمووي لمعم و األدبووي ،ب و ارتووبط م و االنسووان بع قووة

جوىرية ،فالعناصر المكانية ،ال ترد كإطار غير ذي معنى ،ب كثي ار ،ما تكون مشوحونة بالودالالت،
إذ يكسبيا األديب ىذه المعاني من خ

تجربتو الحسية الخيالية(.)4

والمكوان فووي شووعر السووري الرفواء يشووك خصوصووية مسووتميمة مون حيوواة الشوواعر ن سووو ،فقوود

شوويدت أحووداثا ووقوواح وتقمبووات كثيوورة ،إذ انطمووم موون الموصوو تمووك المدينووة المجممووو بالعظمووة

والجما  ،والمكممة بم اتن الطبيعة الخ بوة ،حوام رايوة شوعره الوذي ينوبض رقوة وعذوبوة ،والم عوم
بالعاط ووة الصووادقة الممزوجووة بمعاناتووو وأالمووو ،وبأفراحووو وأح مووو ،ليواجووو زمنووا تكوواثرت فيووو

األحداث المتناقضة ،فعاش تقمباتيا مترجما ذلك في شعره الذي مث صورة لحياتوو بكو ت اصويميا
وجزحياتيووا ،لووذلك وقو االختيووار عميووو ليكووون ميوودان ىووذا البحووث الووذي يحوواو أن يسووتجمي دالالت

المكووان فووي شووعره ،موون خ و

موونين تحميمووي يسووتنطم النصوووص الشووعرية عبوور مختمووف أدوات

التحمي سعيا إلى الوقوف عمى سمات النصوص الشعرية بأبعادىا ال نية والداللية.

ومن الجدير بالذكر ىنا ان الودارس لموضووع المكوان فوي األدب ال يسوتطي أن يحويط إحاطوة

تامووة بأنموواط المكووان كميووا ص وذلووك لصووعوبة وض و قاعوودة جامعووة مانعووة لحصوور تنوعووات المكووان
واخت فاتو  ،وبعد االط ع عمى ما وصمت إليو يدي من كتب ودراسوات فوي موضووع المكوان ،وموا
اعتمد عميو الدارسون فوي تقسويمات ىوذه األنمواط رأيوت أن أضو قاعودة تعتمود الجانوب اليندسوي
أساسا ليا وتتمث بثناحيوة ( الم تووح والمغموم )  ،كونيوا ثناحيوة ذات معيوار موضووعي تحواو ان

تستوعب األمكنة بمختمف أنواعيا وأنماطيا.

وعمى وفم ىذا المعيار وفي ضوء تمك القاعدة فقد قسمت بحثي ىذا عمى مبحثين :

المبحث األو ( :األماكن الم توحة).

المبحث الثاني( :األماكن المغمقة).
المبحث األو  :األماكن الم توحة:

المكان الم توح ىو المكان الوذي ال تحوده حودود ىندسوية أو عمرانيوة ،فيوو ال ضواء الم تووح

الذي يتسم بسعة مكانية غير محددة ،واينسان بطبيعتو يحب التحرر من القيود الم روضة عميو
فيمجأ إلى ال ضاء ال سيح .فالذات البشرية ال تكتم داخ حدود ذاتيا ،ولكنيا تنبسط خارج ىذه

الحدود لتصبغ ك ما حوليا بصبغتيا ،وتسقط عمى المكان قيمتيا الحضارية(.)5
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لقد تجسد المكان الم توح في شعر السري الرفاء فوي مجموعوة مون األمواكن ،أبرزىوا المدينوة

التي عواش فيوو ط ولتوو وصوباه وىوي مدينوة الموصو التوي تركيوا مكرىوا بعود أن ضواقت بوو سوب

العوويش وحاربووو حاسوودوه وأعووداء نجاحووو ،وىووو صوواحب الوون س الكريمووة التووي ال تحووب حيوواة الووذ

واليووان ،لووذلك نوراه يووأمر ن سوو بالرحيو عون دار ظمووم فييوا ،ألن ذلووك يبعوده عوون الوذ واليووان،

يقو )6(:

إن الو ت
وجانوووووووووب الو ت
ووووووووذ َّ يجتنوووووووووب
ووووووووذ َّ َّ

خيامووووك عوووون ا
مووووت بيووووا
ِّ
قووووو ا
دار ظم ن
ض ن
وووووي نع ،ة
وارحوووووو ا إذا كانووووووت األوطووووووان نم ا
ضو ن

الرطوووووب فوووووي أوطانوووووو نحطنوووووب
فالم انووووود َّ
ن

لوووذلك شووود رحالوووو إلوووى الشوووام حيوووث األميووور سووويف الدولوووة الحموووداني صووواحب المجووود والكووورم

والسخاء ،فأكثر مون مدحوو وطمو سوعده بعود األفوو وبعود صويتو بعود الخموو ( .)7ولكون ذلوك لوم
يمن شوقو إلى مدينتو الموص التي ولد فييا ونشأ وترعرع بين أكنافيا ،ألن الرحي القسري عن

المكان الذي يحدث في الواق ال يكون موتا ل كرة الوطن ،نوانما تظو ال كورة قوادرة عموى النموو فوي
الغربة ،فالشعراء في غربتيم يعيشون وطنا لغويا يبنونو في ديوان أو في قصيدة شعر( .)12وقد

ح ظ ديوان السري قصاحد راحعة في الحنين إلى الموص وذكر محاسنيا من مناظر طبيعية خ بوة

وموروج خضوراء ووصوف قصووورىا الشوامخة واألديورة التوي فييووا ،ووصوف أبنيتيوا وجودرانيا الحموور
وقبابيا البويض ،ونواحييوا وأزقتيوا ومح تيوا وطرقيوا وغيور ذلوك مون الجزحيوات والت صوي ت التوي

تشك المكان (الوطن).وكان يمزج ذلك كمو بالموعة واأللم والحزن العميم من جراء بعوده عنيوا فوو

(( جاءت ىذه القصاحد صورة ناطقة بأبدع ما أنتجو الشاعر وألم ما دبجتو قريحتو .فيوي نابعوة
من وجدانو العميم وعاط تو الصادقة ))( ،)11وسنحاو الوقووف عموى واحودة مون ىوذه القصواحد

لنستكشف سر جماليا ونستجمي دالالت المكان فييا.

يقو السري الرفاء في قصيدة وق يا عمى وصف مدينة الموص والحنين إلييا)10(:

سوووووووووووت ب نىوووووووووووا
نمنازلنوووووووووووا التوووووووووووي لنب ن
نخطنتووووووووووك ركابنووووووووووا لحمووووووووووو نخطو ا
وووووووووب

ووووووووود نضوووووووووورتيا ح نىووووووووووا
وحالنو ا
وووووووووت نبعو ن
ووووووواك فمووووووووا نخطناىووووووووا
أنو ن
ووووووواخ عمووووووووى ربو ن

ط نربووووووووا ،إلييووووووووا
وووووووويو ن
نيميوووووووو بنووووووووا الو ن
ا
تنمقَّاىوووووووووا َّ
وووووووويش
بخ اوووووووووض نعو
الزموووووووووان ن
سوووووووقاىا الغيوووووووث نريوووووووا،
نقوووووووو لوووووووويا  :ن

وووووووووداىا
وعاودىووووووووووا ال ت
سوووووووووورور كمووووووووووا نبو ن
ن
سوووووووووووووقناىا
وقووووووووووووو َّ لوووووووووووووويا نمقالتنوووووووووووووا ن

وووووور ق ىوووووووا
صوووووووروف الووووووودَّىر لوووووووم نختنو ا
وووووووووعد موووووووووون بكاىووووووووووا
فنبكييووووووووووا و نسو ن

نمنحناىوووووووووووا القمنوووووووووووى نكرىوووووووووووا ،ولنووووووووووووال
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ىذه األبيات تمث نافذة القصيدة ،فمنذ الوىمة األولى يحاو الشاعر أن ي تح أفم

المتمقي ويدفعو إلى معرفة موضوع القصيدة عبر مجموعة من الم اتيح التي يسخرىا لمولوج إلى

غرضو ،فو(منازلنا) تمث بؤرة القصيدة وتشير إلى األمكنة التي كان يسكنيا في وقت سابم
(صباه) وتدل عمى عمم االنتماء وتجذر االرتباط بتمك الديار من خ

الضمير (نا) الذي يوحي

فض  ،عن ذلك بأل ة الجماعة ودفحيا ولم الشم  .ونجده في (لبست ب ىا ،وحالت) يشير إلى

تغير أحوا ىذه المناز وتبد حسنيا ونضارتيا وتحوليا إلى خراب وبمى .لذلك ال غرو من أن

يعمن الشاعر حزنو عمييا (فنبكييا) ألن حبو لتمك الديار ال يوازيو حب (يمي بنا اليو طربا،
إلييا)  ،وألن وقوف اينسان عمى المنز القديم يذكي فيو العواطف اي نسانية والسيما عاط ة

الحب ويعم عمى تأجين تمك العاط ة وبعثيا من جديد(.)11
وبعد ىذه المقدمة االفتتاحية ينتق الشاعر من خ

استرجاع الزمن الماضي إلى وصف

ىذه األماكن وأحواليا في الزمن السابم وما كانت عميو من رفعة وألم وجما  ،ولم يكن ىذا

الوصف وص ا ،واقعيا ،يرصد األبعاد اليندسية لتمك األماكن حسب ،نوانما أض ى عمييا أبعادا
ن سية تنب من حبو ليا لكي يضيف إلى مكانو الشعري م مح جديدة مستمدة من تجربتو
اينسانية والشعرية  ،فيقو )12(:

ووووووو حتوووووووى
ووووووت فوووووووي الجو ِّ
ووووووور نحمَّقنو ا
قصو َ
ا
ووووووووووووش
وووووووووووأن نبنووووووووووووات ن اع
َّ
ووووووووووورفن َة كو
شو ِّ
من

ووووووووورت ال نكواكووووووووووب عوووووووووون نمووووووووووداىا
لقن َّ
صو ن
ووووووووووووووت شووووووووووووووو اىا
تناجييوووووووووووووووا إذا نخ قنو
ا

يتنِّوجيوووووووووا اصووووووووو رار َّ
الشووووووووومس تبووووووووو ار،
و ج َّنو ا
يحيووووووووووي َّ
الشو
وووووووووات ِّ
ووووووووورب نو اىنووووووووووا،
ن
ن

اىبووووووووووو َة ذراىوووووووووووا
ووووووووووي مذ ن
فنت امسوووووووووووي نوىو ن
وجنوووووووووووى رباىوووووووووووا
نجنوووووووووووى نو نىو ن
ووووووووووداتيا ن

صوووووووووو ان ندلنة الثَّوووووووووور والووووووووووريح تنووووووووووأ نابى
م ن

وووووووووووووتباىا
وووووووووووووب حسوووووووووووووونيا إال اشو
غراحو
ن
ن
وووووووووت مياىووووووووووا
ووووووووود ال نغ نمووووووووووام ن
ط نو ا
نوان فقو ن

ووووووووود الووووووووووويواء عمنووووووووووت نسوووووووووويما،
إذا نرنكو ن
وووووووووور نج نوشووووووووووييا نعوووووووووون موووووووووواء نو ا
رد
تن َّ

ني ووووويض عمووووووى الهلووووو موووووون نحصوووووواىا
جبووووووووواه َّ
الشووووووووورب نعطَّووووووووورت الجباىوووووووووا

ا
ووووووووورض
وووووووووات فنو
صوووووووووومَّ ات بيووووووووووا أوقو ن
إذا ن
ا
وزاحو
صووووووووووو وا،
وووووووووودة دموووووووووووو ن
العوووووووووووين ن
ع ن

صوووووووووو اىا
إذا باتنووووووووووت تننرقوووووووووورم فووووووووووي ن
وووووووووام القن نران وووووووووو فووووووووووي سووووووووووراىا
و أعنو ن
ووووووووووووووأبى نعرفيوووووووووووووووا إال انتباىوووووووووووووووا
و يو
ن

ووووووووووم الخزاموووووووووووى
تعووووووووووانم ريحيووووووووووا ل نم ن
و نيوووووووووووووووأبى نزىرىوووووووووووووووا إال ىجوعوووووووووووووووا،

في ىذه األبيات ينقمنا الشاعر إلى تمك المناز فيصف لنا حسنيا وجماليا وتألقيا

ورفعتيا عبر مجموعة من الصور الحسية التي تتآزر فيما بينيا لترسم لوحة طبيعية تضم تمك
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األماكن وما حوليا من جزحيات مختم ة ،فو (اص رار الشمس تب ار ،،تمسي وىي مذىبة ،ت رج
وشييا عن ماء ورد ،وزاحدة دموع العين ص وا ، ،ترقرم في ص اىا) تمث صو ار ،بصرية تتشك

عبر مجموعة من األلوان الطبيعية المختم ة التي تبعث عمى االرتياح وترسم معالم الجما وتنب

من عواطف م عمة بالحب (حب الشاعر) لتمك الديار والشوم إلييا .وكذلك (إذا ركد اليواء عمت

نسيما ،،ط ت مياىا ،ي يض عمى الهل  ،تعانم ريحيا) التي تمث صو ار ،حركية ىادحة تتساوم
م المشيد الشعري الذي يحاو أن يرسم م مح اليدوء واألل ة عبر حركة الرياح والنسيم
وعناقو لألزىار .كما نممس الصورة الشمية في قولو (عطرت الجباىا)  ،وال شك في أن ىذه

الصور تولد حالة شعورية تكتسي بعناصر الجما األخاذ .ىذا فض  ،عن صورة الرفعة والعمو
والسمو التي وشح بيا تمك المناز عبر (حمقت في الجو ،قصرت الكواكب ،مشرفة ،بنات نعش)

التي تآزرت م ألف ايط م الذي يتساوم م ىذه الداللة .ويبدو أن الشاعر استعان عمى

تقديم ذلك كمو بم ردات الطبيعة التي ىيمنت في تمك االبيات (الجو ،الكواكب ،بنات نعش،

الشمس ،وىداتيا ،رباىا ،الثر  ،الريح ،اليواء ،نسيما ،،الغمام ،مياىا ،ماء ،ورد ،الهل ،

حصاىا ،ريحيا ،الخزامى ،القرن  ،زىرىا ،عرفيا)  ،إذا تداخمت وتمازجت م م ردات المكان

وص اتو وم مشاعر الشاعر ورغباتو ،فجسدىا وأنسنيا ليض ي الحياة عمييا ،أم  ،منو في

استعادة الحياة إلى تمك األماكن ورغبة في عودة ذلك الزمن الجمي .

وبعد ىذه الرحمة الزمنية التي قمب بيا الشاعر ص حات الزمن البعيد ،وسخر ليا أفم

الخيا  ،وجما المغة ،يعود بنا إلى الزمن الحاضر ليشير إلى ما ألت إليو تمك األماكن وما

شيدتو من تحوالت مؤلمة ،فيقو )13(:

اىووووووووووا
نمغانييووووووووووا الحسووووووووووان كمووووووووووا قنر ن

وووووووعر ات
شو َّ
وووووووى و اق ن
قن نراىووووووووا الوووووووودَّىر ب اؤسو ،
نذ نو ات أشوووووووووووووجارىا الغيووووووووووووود المَّوووووووووووووواتي

ووووووووووث َّ
النسووووووووووويم بيوووووووووووا ثنناىوووووووووووا
إذا نعب ن
عمووووووووووى األفنووووووووووان ال ني نووووووووووى مراىووووووووووا

وووووووت
ونقووووووو َّ م نا
الحموووووووام بيوووووووا و كانو ا
ووووووور ن
رصوووووووتيا بخضو ا
وووووور
كوووووووأ ا
نن لوووووووم تن اغو ن
وووووون نع ن
وووووووووورم فوووووووووووي نواظرىوووووووووووا دمووووووووووووعَ
تراقو ن
ن

ظ مبصووووووووووورىا نغناىوووووووووووا
يقن ِّيووووووووووود لن احووووووووووو ن
وووووووب إلووووووووى َّ
النووووووووواظر موووووووون نكراىووووووووا
أحو ت
ن

تتحرك األبيات ضمن ثناحية (الماضي /الحاضر) ،وىي تمث حركة زمنية تمنح ال ع

الشعري قابمية أكبر عمى التبمور والظيور ،إذ أوجد الشاعر ىوة فاصمة بين الزمنين ،ما كان في
الماضي ،وما ألت إليو األحوا في الزمن الحاضر ،ويمكن توضيح ىذه اليوة من خ

اآلتي:
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الزمن الحاضر

الزمن الماضي

 -1قراىا الدىر بؤسى

 -1مغانييا الحسان.

 -0ذوت أشجارىا.

 -1ال ي نى مراىا.

واقشعرت.

 -1ق م ار الحمام.

 -2لم تغن عرصتيا بخضر.

م  1213هـ

 -0الغيد ،ثناىا.

 -2يقيد لحظ مبصرىا غناىا.

فالتحوالت التي تشيدىا مساحة المكان في النص الشعري تتجسد في نشاط ال ع

الشعري (قراىا ،اقشعرت ،ذوت ،عبث ،ق  ،لم تغن)  .فيذه األفعا تندرج ضمن لغة تكتسب
دالالت التحو والتغير في تعميم جمي لمعنى ال عودة.

إن السمة التي تميز ىذه القصيدة ىي وجود الزمن عنص ار ميما وفاع

إلى جانب

المكان ،إذ يشك ن معا ،ثناحية فنية مترابطة  ،فك ىما يييمن عمى ت كير الشاعر ،ضمن م ردة

(الحنين إلى الماضي زمانيا ،ومكانيا ، )،فو ((وراء األمكنة تكمن أزمنة معاشة ،لك لقطة منيا
تجربة ،وك تجربة ىي معايشة في المكان))( .)14لذلك نراه يعود مرة أخر إلى الزمن الماضي

فيقو )15(:

ووووووووت َّ
ووووووووويقة فالمصووووووووومَّى
منوووووووووا ال ت
ع نو ا
سو ن
وووووووين نغوووووووداةن ند اج ا
ووووووون
م عوووووووب لوووووووو جم ن
وووووووور
يحيوووووووووا ِّ
يحمِّووووووووو ر ن
الريحوووووووووان حسو ن
و تنقصوووووووود أو تنجوووووووووور بيووووووووا سووووووووووا ا
م
وتنبتسوووووووووم القبووووووووواب البووووووووويض منيوووووووووا

ووووووووووووووورم الميوووووووووووووووواه فممتقاىووووووووووووووووا
فم تو
ن
عمووووووووووى ال تنعمووووووووووان أثوووووووووور مجت ىووووووووووا
وووووووووت قواىووووووووووا
وىو ا
م نعنبوووووووووورةن الووووووووووويبوب ن
صووووووووووت رقناىووووووووووا
َّ
كحيووووووووووات ِّ
الرمووووووووووا نع ن

اء محموووووووووور نجناىووووووووووا
عمووووووووووى نخضوووووووووور ن
قيووووووووووووود ن اقووووووووووووو ن تربتيوووووووووووووا نوووووووووووووداىا
ي ِّ
وووووووووووووحاىا
فتنسووووووووووووووييم أصوووووووووووووواحميا ضو
ن

ووووووووواء َّ
النووووووووووواحي
ووووووووواء نميثنو ن
عمووووووووووى جرعو ن
تسوووووووووام إلوووووووووى أنصاحموووووووووويا َّ
وووووووودامى
النو
ن

ووووووووواج نحومتيووووووووووا نع ىووووووووووا
كو َّ
وووووووووأن نعجو ن

اء ات مووووووون ك وووووووواح الووووووودَّىر غبوووووووو ار،
تووووووور ن

في ىذه األبيات ندرك قدرة الشاعر ال نية في استج ء أبعاد ىذه األماكن ،وقد تجمت ىذه

القدرة في مستويين :أوليما يتعمم ببنية األبيات التي يمكن وص يا بأنيا بنية حركية ال مكان

لمسكون فييا (يحم ريحيا الريحان ،وتقصد أو تجور بيا سوام ،وتبتسم القباب ،تسام إلى

أصانميا الندامى) إذ أن األفعا المضارعة المنتشرة عمى مساحة األبيات تثير في الخيا حركية
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كبيرة فض  ،عن تماثميا زمنيا ،،وثانييما ما يمكن أن نطمم عميو بالتحو الموني الذي ينعكس

دالليا ،من خ

التحو في م ردات المكان وىيحتو ،فاختيار الشاعر لمم ردة المونية (البيض)

يمي إلى جو من الص اء ينسجم م نظرتو وحبو ليذه األماكن  ،ثم تآزر ىذا المون م المونين

(األخضر واألحمر) في ادارك مميز ييقاعات الطبيعة وألوانيا الخ بة  ،ثم التحو الموني

والداللي في (غب ار )،إذ نكون بإزاء تضاد لوني يكشف النقاب عن الداللة التي تصبح أكثر وضوحا،
بتمثيميا لحالة تبد أحوا تمك األماكن بصورة عكسية تامة ،ألن الضد أقرب حضو ار بالبا إذا

ذكر ضده(.)16

إن المكان في النص الشعري يكتسب حيويتو من طريقين :األو يتمث بتجربة الشاعر

ورؤيتو لممكان من خ

التذكر وتداعي األفكار والمشاعر ،أما اآلخر فيو التوظيف الشعري

الذي يتمث بشبكة الع قات القاحمة بين األل اظ والتي تعطي النص دالالتو نوايحاءاتو فو ((ليست
األل اظ في بساطتيا أو ج ليا ىي المحك ،ولكن الطاقة أو العاط ة أو الحركة التي يسبغيا

الشاعر عمييا ىي التي تحدد قيمتيا))( )17في النص ،وىذا ما نممسو في قولو)02(:

ووووووورت كسوووووووواىا
و مووووووووا لرياضوووووووويا انبتنو ا
داء الحموووووووووووووم واد نَّرعوووووووووووووت سووووووووووووو اىا
ر ن

صووووووووم ات عراىووووووووا
فمووووووووا لنعيميووووووووا ان
ن
َّت
العطوووووووووووووورات نرد ا
ومووووووووووووووا لرياحيووووووووووووووا ن
سوووووووووووو امم المَّيووووووووووووالي
أنحو
ن
وووووووووووين أنظمَّيووووووووووووا ن

تج َّن نبيوووووووووووووا أنذاىوووووووووووووا
وقمنوووووووووووووا قووووووووووووود ن
قموبنووووووووووووا لمووووووووووووا نرماىووووووووووووا
أصوووووووووووواب ن
ن

رماىوووووووووووا بوووووووووووالتي نعظموووووووووووت ولكووووووووووون
ن
شو ا
ووووووووووور ار إلييووووووووووووا
بمع ن
ووووووووووور عو ن
فمووووووووووووا ن ن
ووووووويس تنحمووووووووي األسوووووووود غووووووووي ،
أراذ ن لو ن
عوووووووووور ا
اة فووووووووووي الجناحووووووووووب ال تبووووووووووالي

ومووووووووا ن بنووووووووا إلووووووووى أخوووووووور سووووووووواىا
كمووووووووووا تنحمووووووووووي نرواححيووووووووووا حماىووووووووووا

أنصو َّ
ووووووووود العووووووووووار عنيووووووووووا أم نعراىووووووووووا

طاىا
ريو
أردت سووووووووووو ن
وووووووووواح إن سووووووووووو ن
طت ن
َ
شووووووووووووووكاىا
مجوووووووووووووواورةن األنذ يومووووووووووووووا ،ن
ن

وووووووووووووووواحتنييا
ووووووووووووووووم بسو
أن نمو
َّ
نيتنوووووووووووووووووا ا
ن
ن
ا
وووووووووورب نيشوووووووووووكو
ان التتو
وأموووووووووووواه لوووووووووووو َّ
ن

ووووووور ثنراىووووووووا
وموووووووواء ن
البحوووووووور لووووووووم ني اطيو ا
وتوسووووووووووو كووووووووووو ت ماشو ا
ووووووووووية خطاىوووووووووووا

فمووووووو غسوووووومنت بموووووواء المووووووزن مووووووونيم

ووووووووون الطوووووووووواحر الموووووووووووفي عمنييووووووووووا
نيحو ت
وووووووواع
سووووووووو م الموووووووووو منوووووووووك عموووووووووى ربو ا

ووووووووووت عوووووووووووداىا
نت أحبابيوووووووووووا ودنو ا
نوووووووووووأ ا

تنطوي ببنية ىذه االبيات عمى تقديم ث ثة مستويات تعبيرية تنيض بقوام النص وتؤلف

رشاقتو وتظير دالالت متنوعة تتساوم م

ىذه المستويات ،المستو

األو يتمث بالبنية

االست يامية (فما لنعيميا ،وما لرياضيا ،وما لرياحيا ،أحين أظميا) المتكررة التي أشاعت في
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النص نوعا ،من التحسر والتألم عمى مصير تمك األماكن وأظيرت مقدار األلم الذي يعتصر

الشاعر حزنا ،عمييا ،كما يكشف دال لة االنكسار والخراب الذي أصاب تمك األماكن.

أما المستو الثاني فيتمث ببنية التضاد والتقاب التي أظيرت داللة االفترام واالستبدا ،

إذ ان فع الزمن (الميالي) قد أتى عمى تمك األماكن وغير شخوصيا كما غير م محيا ،ويمكن
توضيح بنية التضاد واالفترام من خ
فما بمعشر عرر إلييا
دنت عداىا

الرسم اآلتي:

مأمين

وما بنا إلى أخر سواىا
نأت أحبابيا

أما المستو التعبيري الثالث فيتمث بأسموب الشرط (إن سطت  ،لو ان الترب ،فمو

غسمت) الذي يختزن في داخمو داللة اليأس وال عودة (نيتنا أن نمم بساحتييا) وذلك ألن ك
شيء قد تبد وتغير وال يمكن إعادة تمك األماكن إلى سابم عيدىا.

إن السري الرفاء يبدو مندمجا ،م تمك األماكن روحا ،وجسدا ،،لذلك نجده يحن إلييا،

ويستذكر ك ما ىو جمي فييا ،فنراه يستدعي تمك األمكنة بواسطة خيالو ،وتتوالى أمامو

الذكريات فتظير لو بشك ((سمسمة من الصور الخيالية والحوادث المتخيمة فيشب بيا رغباتو

التي بقيت دون إشباع في الحياة الحقيقية وعمى صعيد الواق ))( )01فيقو )00(:
وووووووووود ات عمنينوووووووووووا
ِّ
وطي نبوووووووووووة النسووووووووووويم عو ن
وكافوريوووووووووووووووووة البنيوووووووووووووووووان تثنوووووووووووووووووي
َّ
م نحمِّقووووووووووو ،ة يكووووووووووو ت الطَّووووووووووورف نعنيوووووووووووا

ووووووووووووووووباىا
ص
وع ن
ن
جناحبيووووووووووووووووا ن
ادتانووووووووووووووووا ن
وووووون بناىوووووووا
وووووون نخطَّيوووووووا أو نمو ا
عموووووووى مو ا
َّ
نتياىوووووووووا
إذا موووووووووا الطووووووووورف حووووووووواو ن م ن
فتنحسوووووووووووووووووبيا مولَّعووووووووووووووووو ،ة دجاىوووووووووووووووووا

العوووووووين حسوووووووونا،
لقووووووود كانوووووووت نجوووووووو نء ن
عقووووووووووواب الووووووووووودَّىر بقيووووووووووواه عمنييوووووووووووا

وووووووبح قنووووووووذاىا
وووووووادت وىووووووووي موووووووون قو ا
فعو ن
وع وووووووو الووووووودىر نعنيوووووووا لوووووووو نع ناىوووووووا
ن

تجا اشووووووتممنت عمنييووووووا
تضوووووويء إذا الوووووود ن
ووووووووورف مشووووووووووتاقا ،إلييووووووووووا
نب نعثاووووووووووت الطَّو
ن
إلوووووووووووووووووي نوان تننولَّووووووووووووووووووت
نو نحب نَّبيوووووووووووووووووا
َّ

سوووووووووووووناىا
فكو
ن
وووووووووووواد نيوووووووووووووردته نعنيوووووووووووووا ن
ووووووووووت ن سوووووووووووي مناىوووووووووووا
موووووووووووآرب نبمَّغو ا

وووووووووم بيووووووووووا ك ناىووووووووووا
ك ناىووووووووووا مووووووووووا أنلنو َّ

ب الخطووووووووب إليوووووووك نعنيوووووووا
ووووووو ن
فيوووووووا نو ن

يتحرك ىذا النص ضمن رؤية بصرية ووجدانية تتخذ من ثناحية (الضوء والظ م) مرتك از،

ليا ،فعمى وفم نظرة الشاعر المنبثقة من حبو لتمك األماكن فقد أض ى عمييا م مح الضياء

(تضيء ،مولعة ،سناىا) عمى الرغم من انتشار الظ م في فضاء المكان (الدجا اشتممت عمييا).
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ومما يدخ ضمن ىذه الرؤية أيضا ،ما نممسو من داللة العمو والسمو والرفعة (محمقة) ،فعمى

سبي المبالغة أصبح طرف الشاعر عاج از ،عن النظر إلييا لعموىا وارت اعيا في عنان السماء
(يك الطرف ،حاو منتياىا) ولشدة ضياحيا (يرده عنيا سناىا) ،وىذه المبالغة ليا ما يسوغيا،

إذ أنيا تصدر من الذات الشاعرة التي ترتبط ارتباطا ،حميميا( ،مشتاقا ،،وحببيا إلي) بتمك األماكن

التي أتى عمييا (الدىر) و(نوب الخطوب) وغي ار حاليا ،فانعكس ىذا التحو في المكان الواقعي

عمى الحالة الن سية لمشاعر فبدأ يرس رساح استعطاف مقرونة بحزن وانكسار شديدين (لو

ع اىا ،إليك عنيا ،ك اىا) عسى أن تعود إلى سابم عيدىا من جديد.

وموون األموواكن الم توحووة التووي نجوودىا فووي ديوووان السووري الرفوواء المكووان الحربووي أو ميوودان

المعركة ،إذ جاءت ىذه األماكن فوي معورض حوديث الشواعر عون المعوارك والحوروب التوي خاضويا

ممدوحوه ،من ذلك قولو)01( :

وووووت الوووووودِّيا ار
عمووووووى الو َّ
ووووورغم موووووونيم فجسو ن
ووووووووووويض تنوووووووووووورتد عمييووووووووووووا َّ
ا
النيووووووووووووا ار
وبو

ووووووووار العووووووووودا
وكوووووووووم قووووووووود نوط احو ن
ووووووووت ديو ن
تجى
بخيوووووووووووو ا تنموووووووووووو تد عمييووووووووووووا الوووووووووووود ن

فميسوووووووووت تنغوووووووووور إذا الووووووووونجم غوووووووووا ار

ووووووووووووم القننووووووووووووا
وووووووووووت منيووووووووووووا نجو
أطمعو ن
و ا
ن

تتحدد ىوية ىذا النص منذ الوىمة األولى ،إذ يشير إلى كثرة المعارك التي خاضيا

الممدوح (وكم قد وطحت) وانتصر فييا (فجست)  ،وفي ضوء ذلك تبدو قدرة الشاعر وبراعتو فيما
يتجمى من ثناحية (الظ م × الضوء) التي تتساوم إيحاحيا ،م مقدمة النص ،فمن خ

الجم

بين المتناقضات النصية التي تعكس جد المكان تتحقم تمك الثناحية  ،فجمبة الخي في ساحة

المعركة تثير الغبار فيعم الظ م ،وىذا ما أشار إليو من خ

م ردة (الدجى) التي أثارت في

الن وس دال لة الرعب والخوف واليم من المجيو وىذه الداللة تتساوم م بداية الدخو إلى

المكان(وطحت ديار العدا) في مقدمة النص ،ألن ك شيء ما از مبيما ،غامضا ،مجيوال ،ال يعرف
عقباه ،ثم إن اختيار الشاعر لم ظة (بيض) الدالة عمى السيوف مقرونة بو (النيارا) قد فتح

المجا أمام الضوء ليخترم أجواء المعركة ويبدد ظ ميا في إشارة إلى داللة النصر وسيطرة

الممدوح عمى أجواء المعركة وديار األعداء ،وىذه الداللة تتطابم إيحاحيا ،م قولو (فجست

الديارا) في مقدمة النص .كما تتطابم م ثبات (نجوم القنا) التي تظ مضيح ،ة في ظ م المعركة
وال تغور كما تغور النجوم الحقيقية ،وىذا ما يعزز داللة نصر الممدوح وديمومة ىذا النصر

وثباتو.
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وكثي ار ما يمجأ الشاعر إلى تحديد أسماء األماكن التي تدور فييا المعارك  ،وىو بذلك يعطي

لألحداث بعدا توثيقيا .كما إن تحديد ال ضاء المكاني يض ي عمى النص الشعري طابعا واقعيا

يخ ف من المبالغات القتالية التي يمبسيا الشاعر لممدوحيو ،يقو )02(:

منعتايوووووووووووا الظتبوووووووووووا أن تووووووووووو از ار
وقووووووووووود ن
جووووووواءت تثيووووووور الغبوووووووا ار
ومووووووون قبووووووو
ن

ويووووووووووووووووووم الموووووووووووووووووداحن إذ زارتنيوووووووووووووووووا
ِّماء
وخاضو ا
ن
ووووووووت جيووووووووواد نك فييوووووووووا الووووووووود ن
أن كسووووووووووووووووور بإيوانيوووووووووووووووووا
فموووووووووووووووووو َّ

ووووووووود ات سووووووووووطاك إليووووووووووو انكسووووووووووا ار
ألنىو ن
شوووووووراب نن العقوووووووا ار
ووووووأن قووووووود ن
نشووووووواو كو ا

ووووووووووت
الرمو
ت ِّ
وووووووووواح ندموووووووووووا ،فانثنو ا
سوووووووووووقن اي ن
ن
ن

يبدو المكان الحربي في ىذا النص واقعيا ،،فيو محدد تحديدا ،مكانيا ،وزمانيا( ،يوم

المداحن) ،وقد أبرز الشاعر فيو دو ار ،كبي ار ،من خ

التحو القسري الذي ط أر عمى طبيعة ىذا

المكان ،فبعد أن كانت الخيو تثير غبا ار ،حين وطحت أرض المعركة صارت فيما بعد تخوض في
سي من الدماء ،والريب في أنيا دماء أعداء الممدوح ،التي ما لبثت أن تحولت من خ

التشبيو إلى (عقار) جع الرماح تترنح سك ار ،بعد ان شربت منيا .وفض  ،عن ذلك فقد استميم
الشاعر الجانب التاريخي ،المرتبط بالمكان (المداحن) ،فاتخذ من (إيوان كسر ) ووووووو الذي يمث

رم از ،لقوة ال رس وجبروتيم عندما كانت (المداحن) عاصمتيم في الب د العربية ووووووووو منطمقا ،لتعزيز

سطوة الممدوح وشجاعتو.

وعمى وفم ذلك فإن المكان أصبح مميما ،لمشاعر  ،وذلك الرتباطو بعيد مضى أو لكونو

ع مة في سيام الزمن يعمد إلييا الشعراء فيمنحونيا بعدا ،عاما ،يجعميا تتجاوز عصرىا
ويحققون ليا قدرة التواص الحي م العصر الراىن لتبرز فيو بسماتيا المميزة كما كانت في

عصرىا( .)03وقد يكون تحديد المكان الحربي عاما  ،فترد األل اظ الدالة عمى المعركة وميدانيا
 ،مث (حومة  ،معرك  ،ديار العدا  ،موقف  ،وقعة  ،غزوة  ،وقاح ) أو يكون التحديد من خ

نسم زمني كقولو (يوم الروع  ،يوم الحتوف) .ولنق أر لو قولو)04(:
ا
وووووووووووتد َّ
وووويض الووووودِّماء ربوعيوووووا
لمنقووووووووووو أفقيوووووووووووا
حمو ت
وووور مووووون فنو ا
عرنكوووووووووووة ني ا
سو ن
وم ن
وتن ن
ن
ا
ضوووووام عنيوووووا وسووووويعيا
مووووواء
ووووت فييووووا السوووويوف نحسوووووبتنيا
ازد نح نم ا
ن
إذا ن
نينوووووابي ن
اء نج اموووووووودىا و نجزوعيووووووووا
فوووووووور ن
سووووووووو ،
اح ن
األيوووووووووووام ال تنسوووووووووووتنطيعيا
ووووووووووي نك و َّ
سو ا
بن

ووووين حماتيوووووا
ت ح َّ
ووووم ن
ميوووووا المووووووت بو ن
قن ن
سو ا
وكووووووووم خطَّو ا
ط اعتنيا
وووووووة حاولتنيووووووووا فاسووووووووتن ن
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يرسم الشاعر في ىذا النص م مح المكان الحربي ضمن إطارين يمث ن بعدا ،سينماحيا،،

األو بصري تمث بالصورة المونية المتحققة في سواد األفم من جراء الغبار المتطاير واحمرار

األرض من الدماء التي تسي عمييا .أما اآلخر فيو إطار حركي تمث في تطاير الغبار من جراء
حركة ال رسان والخي وكثرة السيوف وازدحاميا في ارض الميدان.

ويبدو أن الشاعر يحاو أن ينق المتمقي إلى األجواء المرعبة التي يتأطر بيا ميدان

الحرب ليشحذ مخيمتو وذىنو ويجعميما يتصوران ىذه الموحة المذىمة ليييأ بعد ذلك لظيور

شخصية الممدوح عنص ار ،فاع  ،ومؤث ار ،في تسيير األحداث الحربية والتحكم بمكان الحرب وميدانو

لصالحو ،فيظير ىنا عادال ،يقسم الموت عمى األعداء بالتساوي ،إذ ال فرم بين جبان وشجاع،

وىذه القدرة ال يمتمكيا سو سيف الممدوح الذي ت وقت سطوتو عمى سطوة األيام وما ت عمو

بالناس.

وتتجمى في حديث الشاعر عن المكان الحربي ثناحية (الضيم واالتساع) ،إذ تتمظير ىذه

الثناحية من خ

رؤية الشاعر لممكان ،وباستعمالو لألل اظ الدالة عمى االتساع والضيم وبثيا

ضمن سياقات تعبيرية تسيم في إبراز ص ة المكان ورفد المعنى الشعري وتكثي و ،من ذلك

قولو)05(:

بالصووووووووووارم ضووووووووويقا
نحزنوووووووووا ،وتوسووووووووو
َّ

بالسووووووووووماح يمينووووووووووو
وووووووووي
َّ
سو ِّ
نمموووووووووو َك ت ن
النوووووود برقيووووووم و اجو ا
نيمقووووووى َّ
وووووو مسوووووو ار
ن
ووور
وووام فووووإن سو ن
نر احووووب المجووووالس مووووا أقو ن

صوووووو يقا
فووووووإذا التنقنووووووى الجمعووووووان عو ن
ووووواد ن
ا
ووووواء نمضوووووويقا
ووووور نك ال نضو ن
فووووووي نج اح نوووووو تنو ن
وي اطوووووووورم بالحمووووووووام طروقووووووووا
صو ا
وووووووب نحا ن

موووا ان نووو َّك يطمووو بوووالحتوف عموووى العووودا

يجري الشاعر في ىذا النص مقارنة بين مكانين مختم ين :األو (الداخ ) وىو المكان

المغمم المتمث بمجالس الممدوح ،واآلخر (الخارج) وىو المكان الم توح ،المتمث بميدان الحرب
وفضاحيا الواس

وقد أض ى عمييما ص ات تتناقض معيما وتتجمى في ثناحية

(الضيم×االتساع) ،واستعان لذلك بمجموعة من األل اظ التي تتضاد وتتعاكس في تركيبين
مختم ين ب متعاكسين تماما ،،يمث التركيب االو زمن السمم حين يكون الممدوح كريما ،يتس

مجمسو ونداه لمطارقين والمعت ين ،أما التركيب اآلخر فيمث زمن الحرب حين يسير الممدوح

بجيوشو فيضيم بيما ال ضاء .فالمكان الذي تتسم طبيعتو التقميدية بالضيم -كونو مكانا،

مغمقا( -،المجالس) صار يتسم باال تساع من خ

ل ظة (رحب) فض  ،عما تحممو األل اظ

(تسي  ،حزنا ،،س ر) من داللة السعة واالن تاح .والمكان الذي تتسم طبيعتو التقميدية باالتساع

135

العدد  012المجلد األول 0212

مجلة األستاذ

(ال ضاء) -كونو مكانا ،م توحا( -،ال ضاء) صار يتسم بالضيم من خ

م  1213هـ

ل ظة (مضيقا )،فض ،

عما تحممو (الحتوف ،الحمام) من دالالت الضيم واالنحسار .ويبدو أن السبب من وراء ىذا

التحو في طبيعة المكانين وص اتيما ىو إثبات الخصا االيجابية في الممدوح وأنو يتسم بيا
في ك مكان وزمان ،والسيما ص ة الكرم وص ة الشجاعة.

ومن األماكن التي شكمت حضو ار واضحا في شعر السري (األط

) ،وكانت ترد مقدمات

تمييدية لقصاحد المديح ،ولم يخرج فييا عمن سبقو من الشعراء إذ نراه يتمسك بأغمب

مضامينيم في ىذا الصدد ،فيو يقف طوي  ،لينظر إلى تمك المعالم ويشاىد انطماس معالميا
ويستوقف معو ألصحاب ويمقي التحية عمييا ويسأليا ويستنطقيا ،ويطي فييا البكاء ثم يذكر

أىميا ويدعو ليا بالسقيا وغير ذلك من المعاني الطممية التقميدية التي توارثيا الشعراء منذ
العصر الجاىمي ،من ذلك قولو)06(:

أو أن تنكو َّ
وووووووروب دموووووووو ا ىاموووووووو
وووووووف غو
ن
وووووووويو فيووووووووو اخووووووووت ف نمنوووووووواز
َّ
إن الو ن

الصوووووووبابة أن تصوووووووي ن لعووووووواذ
وووووووأبى َّ
تن ن
ووووورف المنوووووواز ن بووووووالمَّو ن فب نكووووووى دمووووووا،
نعو ن

يت أنوبووووووو نة راحووووووو
نح َّيوووووووا وقوووووووا ن  :سوووووووق ن
ووووووووور ات عميووووووووووو أو سوووووووووو فن نة بابوووووووووو
نب نكو ن
شو ا
شوووووم ن َّ
وووويب شوووووام
الشوووووباب ن
وووود ن
ن
طريو ن

ووووووووووازح
ووووووووووار نحوووووووووووي نو
ا
ومتنوووووووووووى أرن أثو ن
ووووووووووأن ن ثووووووووووو نة بابووووووووووو ا
ال يسوووووووووووت يم كو َّ

أن نيسوووووووووووووتنب َّ وقووووووووووووود أرن
وسوووووووووووووبيمو ا
ن
العوووووووواذ ن عووووووواط  ،مووووووون حمموووووووو
ووووووي ن
لنقو ن

الم ووووارم نعاطوووو
فصو ن
ووود ن
ن
دن عوووون نحووووالي ن
العقيوووووووم سوووووووؤا ن ندمووووووو ا سووووووواح
وووووووم ن
يو ن
أن يووووووووو نذا ن براكو ا
ووووووووب أو ناعووووووووو
مووووووووون ا

وووووواب دثووووووووره
ح ِّييو ن
ووووووت مووووووون طمووووووو ا أجو ن
ن اح نوووووى نو ن انوووووز وىوووووو أعظوووووم حرمووووو ،ة

ووووووين برقوووووووة عاقووووووو
ووووووين العووووووو نذيب وبو ن
بو ن
نييتو ت
ووووووومر ذابوووووووو
وووووووز فيووووووووو وبو ن
وووووووين أسو ن

ب مجتنووووووواه وأىمنوووووووو
موووووووا
ن
كوووووووان أعووووووو نذ ن
ووووووويض نوووووووواعام
وووووووين أبو ن
ومرادنووووووووا مووووووووا بو ن

إن من يق أر ىذا النص يدرك أن معاني الموحة الطممية فيو لم تخرج كثي ار ،عن معاني

المقدمات الطممية منذ العصر الجاىمي ،وكذلك الحا بالنسبة لألل اظ والم ردات المستعممة فيو،
ولكن ما يميز ىذه المقدمة الطممية ىو عنصر المبالغة الذي أطر معانييا إذ بالغ الشاعر في

تصوير حالتو وفي تصوير ديار األحبة الراحمين.

فاخت ف حا المناز قد ألقى بظ لو عمى ذات الشاعر فجعمو حزينا ،م جوعا ،يبكي بد

الدموع دما ،،حتى وص األمر بو إلى أن يبكي كمما أر رسما ،دارسا ،قد ىجره أىمو ،وفي ذلك ما
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يظير داللة الحزن واأللم واالنكسار ،لذلك ال غرو من أن نجده سقيما ،قد فقد توازنو كالمسحور

(ن ثة باب ) أو كالمخمور (س فة باب ).

أما ديار األحبة التي صارت أط ال ،دراسة فأنيا تبقى محببة إلى قمبو ،وىو يبالغ في ذلك

الحب حتى يص إلى درجة القداسة (أعظم حرمة) فيو ال يطأ ترابيا إال متح يا ،تقديسا ،ليا

وتكريما ،لمزمن الجمي الذي قضاه فييا م األحبة ألنيا تمث ((المحرك الذي ينتزع الذكر من

أعمام الذاكرة ،ولكنيا أيضا ،وفي الوقت ن سو ىي العنصر المشترك بين الماضي والحاضر ،ىي
الجسر الذي يعبر عميو الشاعر من الحاضر إلى الماضي ومن الماضي إلى الحاضر))( ،)07إذ

يعود بوقوفو عمييا إلى زمن مضى ،إلى أيام جميمة قضاىا في معالم تمك األمكنة فتغدو لحظات

الوقوف استحضا ار ،لعوالم لم يستط تقادم الزمن محوىا .لذلك ال يممك بإزاحيا ال الدموع التي
تمث أسحمة أجابت عنيا تمك األط
وقد تأبى األط

من خ

اندثارىا وانطماسيا.

أن تجيب عمى أسحمة الشاعر ،ألنيا قد تبدلت وتغيرت ،وصارت

أحواليا إلى خراب وبمى ،يقو )12(:

الصوووووبابة حووووواح
ووووت ولسوووووت عووووون َّ
حالنو ا
طووووووووووو عميوووووووووووو ووابووووووووووو
فتننووووووووووواثننر ات ن

ووووووب مسووووووواح
تنوووووووأبى المنووووووواز أن تجيو ن
الحيووووووا فووووووي نربعيووووووا
نخمن نو ا
وووووت نموووووودامعنا ن

ووووووووون َّ
ووووووووودبَّجا،
الشووووووووووباب مو ن
أن اذ نكرننووووووووووا نزنمو ن

ووووووووب مواصووووووووو
وووووووودىر غو ا
والو
وووووووور ،والحبيو ن
ن

يشخص الشاعر في ىذا النص المكان (المناز ) ويض ي عميو ص ات إنسانية بحتة

(تأبى ،تجيب ،حالت)  ،إذ نراه يكمم تمك المناز ويسأليا عن أحبتو المذين كانوا فييا وىي

بدورىا تأبى أن تجيب عن تمك األسحمة ألن حاليا قد تغير وأدارت وجييا عنو عمى عكسو تماما،،

إذ ظ وفيا ،محافظا ،عمى حبو وعيوده .ويبدو أن وقوف الشاعر واستنطاقو لمديار موقف يعبر
عن مرارة ال قد وألم ال رام ،كما يعكس ىيمنة الزمن واستبداده ،فيو يحاو العودة إلى (زمن

الشباب) حيث األيام الجميمة (مدبجا ،،غ ار ،،مواص  )،التي قضاىا بين معالم تمك األمكنة ،وذلك ما
تحي إليو كممة (اذكرننا) ((إذ أن تجربتنا لممكان تظ داحما ،طارحة وخاضعة في جمي األحوا

لمزمن الذي ال يسعنا ايف ت من معاناة استبداده .وىذا ىو المعنى الذي اعتقد أننا بحاجة أن
ن يم بو قانون أن المدة الزمنية بعدا ،من أبعاد المكان))(.)11

ويبدو أن السري الرفاء في تعاممو م المكان الطممي كان يمارس ع قة جدلية إذ ال

يمتزم المكان (الطم ) عنده ص ة واحدة نوانما نجده يتغير من نص آلخر عمى وفم فكر الشاعر
ورؤيتو ،فالطم في النص السابم كان يتعاكس م الذات الشاعرة تماما .،فيو غادر لم يح ظ
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العيد والميثام ،بينما نراه في نص أخر يتساوم م ذات الشاعر في وفاحيما بالعيود ،إذ

يقو )10(:

و ق وووووووووووا فيووووووووووو نم اوقووووووووووف الع َّ
شووووووووووام
بالع ايوووووووووود و الميثووووووووووام
مو ا
ووووووووون نوفووووووووووي ن

نعِّرجوووووووووا فال نكثيووووووووب نمغنووووووووى ال نغووووووووواني
ووووووووووون ال تنوووووووووووو از تنووووووووووووذكر نع ايوووووووووووودا،
د نمو َ

إن التوظيف الشعري لممكان في ىذا النص جاء متناقضا ،م النص السابم فيما يتعمم

بع قة الشاعر بالطم  ،إذ جاء الطم ىنا بص ات إنسانية مغايرة لمص ات السابقة ،فيو في

النص السابم كان قد نسي العيود وحا عن العيد القديم ،بينما نراه في ىذا النص يتذكر

العيود والمواثيم (تذكر عيدا )،عمى الرغم من تقادم الزمن وفعمو فيو (دمن)  .ويبدو أن السبب
من وراء ىذا التحو الداللي يعود إلى حرص الشاعر عمى أن يبحث عن التوظيف الشعري الذي

ينسجم م داللة النص ورؤية الشاعر ،فيو ىنا يحاو استيقاف الرفام ،وىذا يتطمب منو ان

يض ي طاب األل ة عمى المكان ،ويخمم تجاوبا ،وجدانيا ،بينو وبين ذلك المكان ليرغب أصحابو
ويح زىم لموقوف معو.

المبحث الثاني :األماكن المغمقة:

ىي األماكن التي تتسم بمساحة مكانية محددة ،أي تحدىا حدود ىندسية تحجم فضاءىا،

مث الغرفة والبيت والسجن...وغيرىا .ومن خ

استقراحنا لشعر السري الرفاء وجدنا ان األماكن

المغمقة عنده تدور حو محورين ،االو  :األماكن التي تتعمم بالممدوحين .واآلخر :األماكن التي

تتعمم بالشاعر.

فيما يتعمم بالمحور االو فإننا نجد في ديوان الشاعر مجموعة من القصاحد التي يصف

بيا مناز الممدوحين وقصورىم وبساتينيم وما فييا من أشجار ونخي وأنيار وبرك ودواليب

وغيرىا من عناصر الطبيعة الخ بة ،وكان وص و دقيقا ،يتناو كثي ار ،من الجزحيات الدقيقة فيبدأ
بالمنز وما في داخمو من غرف وزخارف ثم ينتق إلى الخارج ليصف ك ما يحيط بالمنز من

طبيعة جميمة تض ي عمى المكان جماال ،خ با ،،وكان الشاعر في ذلك يحاو أن يظير إعجابا

كبي ار ،بما يتماشى م الموقف المدحي الذي ىو مدار معظم قصاحده في ىذا الصدد،يقو )11(:
ووووووووووودا
ووووودعَ إذا مووووووا ال اكوووووور حوووووواو ن وصوووووو نيا
يومووووووووووووا ،تن َّ
حيوووووووووووور دونيووووووووووووا وتنبمَّو ن
بو ن
ووووووارس سوووووووجَّدا
نخو َّ
وووووور ات ليوووووووا أمووووووو ك فو ن
َّ
وووووير الطَّوووووورف ع انيووووووا اأرنموووووودا
ولووووووى نحسو ن

سوووووونيا
لووووووو نعاينو ا
وووووارس ح ا
وووووت أموووووو ك فو ن
وووووووعاعيا
وعوووووووو  ،إذا لن نحووووووووظن الزمووووووووان شو
ن

142

العدد  012المجلد األول 0212

مجلة األستاذ

وووووع اد أبووووووا نحسو ا
سوووووونيا
ووووون بمؤنووووووم ح ا
ا
فاس ن

م  1213هـ

وووووع ندا
والو ن
وووووم الزمو ن
وووووان بمووووووا تحوووووواو م ا
سو ن

ويتجمى إعجاب الشاعر أيضا ،من خ

إط م العنان لخيالو ليرسم صو ار شعرية جميمة

تشترك فييا عناصر الطبيعة التي تتمظير من خ

األساليب الب غية السيما التشخيص الذي

نجده عند الشاعر ىنا وىناك في ديوانو ،والذي ورثو من الشعراء الذين سبقوه أمثا ابن الرومي

وأبي تمام وابن المعتز ،وىو ضرب من التوس المغوي ،حص عميو من مطالعاتو في دواوينيم

وأفاد منو واستخدمو بغير تعقيد أو غموض( .)12يقو مخاطبا ،ممدوحو)13(:
وووووووووووت بآثو ا
ان والك نربووووووووا
َّد اة
نجوووووووود ا
َّد ن
وووووووووووار مجوووووووووووود ن
ىم امو ن
ت لمحاسوووووووود األحووووووووز ن
لمووووووووووووا ن
ان والقمبووووووووووا
أنشووووووأاتنو منووووووزال ،فووووووي قمووووووب دجموووووو نة ال
تمتوووووووووواح نج َّنتووووووووووو الغوووووووووودر ن
َّ ا
سوووووووووبا
كو َّ
صوووووو ا الووووووويواء بووووووو والموووووواء فاشووووووتننبيا
ووووووووأن بينيموووووووووا مووووووووون رقوووووووووة ن ن
اد الغنووووووى القشووووووبا
ع العووووووذار بووووووو
ووووويس نيخموووووو أبوووووور ن
وووووبح الغيووووووث مخمووووووو ن
وأصو ن
فمو ن
ووووون جنو ا
وووووو نر مبتنسووووووما،
وووووان تريو ن
فنمو ا
وووووك ال تنو ا
سوووووا ا
حسووووبيا
اء تن ن
م عمووووى خضوووور ن
وموووون ن

نسوووووووكبا
وووووواء م ن
فوووووووي غيووووووور إبَّانوووووووو والمو ن
سوووومتوا فوقيووووا القضووووبا
مخضو َّ
ووورةن الب ا
سووووط ن
ا
ط نربووووووووا
نوووووووواء نيح ت
وووووووون إلووووووووى أوطانووووووووو ن
موووووون ال نغمووووووام غوووووودا فيووووووو أبووووووا ،نحوووووودبا
عووووووون المحووووووو ِّ وال ي ايووووووودي لووووووووو تن نعبوووووووا

ب
البيووووووووووا إذ نحو َّ
كووووووووووأ َّ
ووووووووون مغتنوووووووووور َ
نن دو ن
بو ا
ووووواك إذا نعو َّ
ووووور اوض والووووووده
ووووور الو َّ
وووووم زىو ن
وووووومَر فوووووووي نمسو ا
وووووويس ي ابعوووووووده
شو ِّ
من
ووووووير لو ن

ووووو نار والعشوووووبا
وووور حتوووووى ارتووووود ال تنو َّ
لمبو ِّ
ن

اووووود البحووووور مجتنيووووودا،
موووووا از ن يطموووووب رف ن

إن التأم في ىذا النص يكشف عن سعة خيا منحت المكان إضافات جمالية نوابداعية

تتناغم م روح المكان وذات الشاعر المعجبة ،فإعجاب السري بالمكان خمم ت اع  ،نصيا ،يتمث

باستدعاء ك ما ىو جمي في وعيو وشك منو جماليات ترتكز عمى ذلك الت اع وتعتمد عمى

إض اء كم من شحنات ايعجاب في قالب فني يقوم عمى التشخيص وأنسنة عناصر الطبيعة ،إذ

نجد ىناك نسبا ،بين الماء واليواء ،كما أن الغيث يتماد في غيو (يخم عذاره) وال يخم ثيابو،

واألزىار تبتسم والغمام يعم زىر الروض ،والدوالب يصبح أبا حانيا ،وىو يرتدي الثياب .وبذلك فقد

مثمت الطبيعة لمشاعر مكانا ألي ا جمي

ينعش الروح وي مس أدم األحاسيس وأرقيا ،فيي

المنطمم ل يم الوجود وتمجيد الجما وتجسيده في رؤ حسية متدفقة تستميم معطياتو وتظيرىا
من خ

العم

متعددة(.)14

ال ني الذي يستمد جذوره من تجميات الطبيعة التي تتراء
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ومن الجدير بالذكر ىنا ان وصف القصور في شعر السري لم يرد في قصاحد مستقمة،

نوانما ورد في ثنايا قصاحد المدح ،فكمما أر الشاعر قص ار لد الممدوح نراه يستغ قدرتو ال نية
في الوصف والتشبيو والتشخيص ،ليعرج من المدح إلى الوصف حتى نجد في كثير من قصاحده

كثير أبيات المدح ،يقو )15(:
ان أبيات الوصف ت وم ا

وبجوووووووودة َّ
ووووووود نجوووووووودَّدا
النعموووووووواء مووووووووا قو ا
مؤيووووووودا
وووووواف عموووووووى الممووووووووك َّ
نممووووووو َك أنو ن

بوووووووالي امن موووووووا رفووووووو ن األميووووووور وشووووووويَّدا
ووووواف عمووووووى القصووووووور بحمَّو ا
وووووة
ووووور أنو ن
قصو َ
وووووووود أعووووووووو ه نجووووووووود صووووووووواع َد
قمنوووووووووا وقو ا
وووووووووووح البنووووووووووووا
أنبن َّيوووووووووووو َة ببناحيووووووووووووا فضو ن
َّ
سوووور
وووور َ
ف تنووووألَّم فووووي الظوووو م فمووووو ن
غ ن
الربيووووووو بيوووووووا فنن َّ
وووووور حولنيوووووووا
ووووووي َّ
شو ن
عنو ن
َّ
السووووووووحاحب فوقنيووووووووا
فكأنمووووووووا تزجووووووووي َّ

وووعدا
فوووي
ِّ
الجوووو حتوووى موووا يصوووادف نم ا
ص ن

ووووووووان ال نرقنووووووووودا
أنم فنرقنو َ
بسوووووووووناه شو ن
وووووووود ن
بضوووووووياحيا سووووووواري الدتج َّنوووووووة الىتووووووو ند

وووووييا أيوووووودي َّ
النوووووود
ووووود ِّبن نو ا
حمنوووووو  ،تو ن
شو ن
نجيشوووووووا ،ييو ت
وووووورندا
البووووووورم فيوووووووو مطنو َّ
ووووووز ن
ا
سوووووووووودا
داء م اج ن
فووووووووووي كوووووووووو ِّ ناحيووووووووووة ر ،
ظووووووووو ت ال نغموووووووووام إذا الوووووووووويجير تنوقَّووووووووودا

َّ
بجوىووووووووووا
وووووووووور الووووووووووويواء ِّ
وكأنمووووووووووا ن ن
ش ن
ووووووأن ظووووووو َّ َّ
النخووووووو حوووووووو ن قبابيوووووووا
وكو َّ

ا
قصيدة عدد أبياتيا خمسة وث ثون بيتا كان حظ المدح منيا سبعة أبيات
ىذا النص من

فقط ،ويبدو ان الشاعر في ذلك يحاو أن يكسب ود ممدوحو فيصف قصره وما فيو من غرف
وما حولو من أشجار ونخي  ،وىذه سمة الزمت مدح السري في كثير من قصاحده ،فنراه في ىذا

النص يستغ عمو القصر وارت اعو وحمتو الجميمة ليقرن ذلك بعمو الممدوح ورفعتو ،فقصر
الممدوح فام ك القصور في بناحو الشاىم وحمتو الجميمة (فضح البنا) وكذلك الحا م

الممدوح الذي فام ك المموك رفع ،ة وعموا ،وخصاال .،نوالى جانب ىذا االت ام الداللي نممس ات اقا،
صوتيا ،يعتمد عمى توزي الوحدات الصوتية توزيعا ،متوازنا ،يشعر معو المتمقي بضرب من
اليندسة ال نية التي تشد الحواس ويمكن توضيح ذلك بالمعادلة الرياضية اآلتية :
قصر = ممك

أناف = أناف

عمى القصور = عمى المموك

ثم يضعنا الشاعر أمام ثناحية ميمة ىي ثناحية (الظ م × الضوء) وىي ثناحية تتعمم

بطبيعة األمكنة وتت اوت من مكان إلى أخر وىي تتناغم م رؤية الشاعر لألشياء وتتماشى م

ن سيتو ومزاجو ،فيذا القصر الذي يسمو عاليا ،في السماء يتألم سناه حتى يت وم عمى سنا
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النجوم ال معة (شان ال رقدا) ،وفي ذلك غاية مدحية واضحة ،وليس ىذا حسب ،نوانما حين
ينتق بنا الشاعر إلى داخ القصر (غرف) فأن المتوق أننا ننتق إلى مكان مغمم ذي طبيعة

مظممة ،ولكننا ن اجأ بغرف مضيحة عمى خ ف العادة (تألم في الظ م) ،ويبدو في ذلك إشارات

مدحية ترمز إلى تألم الممدوح وضياحو وىديو .ثم ال يمبث أن يعود سريعا ،إلى الخارج وتظ ىذه
الثناحية قاحمة يسخرىا حيث يريد ،فظ النخي يحيط بالقباب وييزم توقد اليجير وضياحو كما ان

ظ السحاحب ال يمبث أن يتخممو ضياء البرم الذي ينير المكان بين الحين واآلخر.

وتتجمى في وصف قصور الممدوحين ثناحية أخر تقوم عمى الجد بين الداخ (المغمم)

والخارج (الم توح) ،وغالبا ما تكون الغمبة لمخارج (الم توح) ،إذ سرعان ما يغادر الشاعر المكان

المغمم ليرتمي بأحضان الطبيعة التي تحيط بالمكان وتشك خصوصيتو وتخمم جمالو .من ذلك

قولو)16(:

ووحبا
ووو ال ت
ضوووحى عنووودما أبووود لوووو ن
وجو ن
شو ن
ويغتووووووووودي بووووووووورداء ال نغووووووووويم محتنجبوووووووووا
ن

ضووحى فتو نور
والقصوور نيبسووم فووي نوجووو ال ت
يبيوووووووووت أعووووووووو ه بوووووووووالجوزاء منتنطقوووووووووا،
سوووووما
تنطنامنو ا
ووووت نخووووووة اييووووووان حو ن
ووووين ن

الع نربووووووا
ذال وكيووووووف تضوووووواىي فووووووارس ن

العميووووواء منتنسوووووبا
أضوووووحى إلوووووى الق َّموووووة ن
ووووووت سوووووووعود نك فيوووووووو تن ان وووووووذ الحقنبوووووووا
ازلنو ا

ووووووبت
انتس ا
إذا القصووووووور إلووووووى أربابيووووووا ن
صوووووووووومنتا نك الحادثووووووووووات وال
فنصوووووووووو امو ال نو ن

تووووور الن ووووووس األموووووواني بينيوووووا نكثننبووووووا

وووووووووووان م ندبَّجوووووووووووو َة
ووووووووووور وكثبو
َ
نبوووووووووووور وبحو َ
َّىر نعقوتوووووووووو
ومنوووووووووز َ ال تووووووووو از الووووووووود ن

وووور اوض نجو َّ
وووود الغيوووووث أو لنعبوووووا
جديووووودةن الو َّ
مسووووو َك ذكوووووي فموووووو لوووووم تنحموووووو انتيبوووووا

ربتوووووووووووو
حصوووووووووووباؤه ا
لؤلو َ
وووووووووور وت ن
ووووووووووؤ نثاو َ
ا
وكوووووووووووو ت
وووووووووووودةَ
ناحيووووووووووووة منووووووووووووو نزنب ار نج ن

سوووووربا
أجووووور المت نجو ا
ووووين عمييوووووا جووووودوال ،ن

يقدم الشاعر لنا قصر الممدوح ومنزلو من خ

رؤية فنية تشكيمية قاحمة عمى أساس

التحو في طبيعة الخطاب من حضوره المغوي إلى خطاب مرحي يرتكز عمى فع الرؤية البصرية

لد

المتمقي (فتر ) ليكون ىذا التحو في شك المكان أساسا ،في عممية تشكي بنية مكانية

فنية تعتمد عمى األداء المغوي الذي تحرك عمى وفم صراع بين ثناحيات مكانية متقاطعة ،فوجو

الضحى شاحب أمام ابتسامة قصر الممدوح ،وعظمة إيوان كسر تتياو ذال ،أمام سموه وعموه،
وكعادة الشاعر في المدح فأن ذلك مقترن بنسب الممدوح ذي الرفعة والعمو (القمة العمياء).

ويبدو أن ىذا النص يحاو استقصاحيا ،رصد الموجودات داخ المكان (القصر والمنز )

وخارجو ليس لدالال تيا الحقيقية ،نوانما ليض ي عمييا أبعادا جمالية تنطمم من إعجابو الشديد
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بيا ،فالبحر والبر والكثبان والحصا والتربة وعقوة الدار وك ناحية من أنحاء المكان موجودات
تحولت ووووووو عمى بساطتيا ووووووووو إلى ن احس جميمة تبير الناظرين (مدبجة ،جديدة الروض ،لؤلؤ،

مسك ،زبرجدة ،المجين) ،وكذلك ليؤشر بقاءىا وثباتيا عمى مر الزمن ،إذ ييمش الشاعر الزمن
ويجعمو غير ذي قيمة بإزاء جدة ىذه الموجودات وجماليا  ،فيي باقية بقاء الدىر (ال ت از

الدىر) تنعم بالحياة والجما وال تأبو ل ع الطبيعة (جد الغيث أو لعبا) أو لسطوة الزمن.

إن الشاعر حين يستميم م ردات الطبيعة م وصف القصور والمناز فإنو يحاو ان

يؤسس ع قة وجدانية بينو وبين الطبيعة ،وليس من قبي الوصف الخارجي ،فيجع المكان

جزءا من الذات  ،ويخمم بذلك أجواء من األل ة م المكان ويجعمو ينبض بالحيوية والثراء من

خ تجسيد األشياء وتشخيصيا ،يقو )17(:
فالنخوووووو موووووون باسوووووو ا
م فيووووووو وباسووووووقن اة
طالعوووو ،ة
أضو ن
وووحت شووووماريخو فووووي الجووووو ن
ِّ
ووور ات
تريووووك فووووي الظوووو ِّ عقيانووووا ،فووووإن نظنو ن

طبوووووا
الر ن
يضووووواحك الطَّ امووووو ن فوووووي ق انوانوووووو ت
وووووووبا
صووووووووما ،خضو ن
إمووووووووا ث نرَّيووووووووا نوا َّمووووووووا م اع ن
شوووووومس َّ
النيووووووار إلييووووووا خ امتنيووووووا لن نيبووووووا

يقدم السري ىنا صورة فنية تسمو بالمتمقي إلى أجواء األفم والخيا وتغمره في جو من

السعادة وايعجاب ،إذ يتحرك النص في إطار دالالت إيحاحية تتأرجح بين طرفي ثناحية (الحقيقة
والخيا ) وجد (الثابت والمتحو ) ،فم ردات الطبيعة (النخ  ،الطم  ،الرطب ،الظ  ،شمس

النيار) موجودات حقيقة ذات صمة وثيقة بالمكان وتحقم التحاما ،وتجذ ار ،فاع  ،في فضاحو ،وقد
أدخميا الشاعر في صور خيالية من خ

أسموبي االستعارة والتشبيو ،فالطم يضاحك الرطب

وشمس النيار تنظر إلى شماري النخ  ،وىذه الشماري

تشبو (الثريا) و(المعصم المخضب)

و(عقيانا )،و(ليبا )،ضمن رؤية بصرية خاصة تعتمد المون وشدتو أساسا ليا .وىنا تظير ثناحية
(الثابت والمتحو )  ،فالثابت يتمث بالموجودات الحقيقة (الشماري ) ،والمتحو ىو ايطار
الموني ليا ،إذ يتحو لونيا ضمن رؤية بصرية متآزرة م بنية التضاد بين (الظ × شمس

النيار) فيي في الظ تبدو بتشكي لوني مش ا إشعاع الذىب الخالص (عقيانا ،)،ويزداد ىذا
ايشعاع ألقا ،وتوىجا ،فيصبح (ليبا )،إذا نشرت الشمس عميو أشعتيا .ويقو أيضا)22(:

ووووربيا نع نجبوووووا
أجناسوووووو فوووووي تسووووواوي شو ا
ووووووووت أغصوووووووووانيا نذ نىبوووووووووا
وكرمووووووووو َة َّ
قرطو ا
ا
غيووووران يكسوووووىما موووون سوووو اند ا
س حجبووووا

ووووووورم مختمووووووووف األنثمووووووووار توسووووووووعنا
وال نكو ا
وووووووبجا،
ف نكرموووووووو َة قنَّرطو ا
سو ن
وووووووت أغصووووووووانيا ن
َّ
ووووووور دونيمووووووووا
خضو ت
وووووووو نرم الم ن
كأنمووووووووا الو ن
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إن ىذا النص لوحة جذابة من لوحات الطبيعة التي زخر بيا ديوان السري الرفاء ،رسميا

بريشتو الرشيقة وبث فييا مشاعر ايعجاب بمغة تداعب مشاعر الممدوح ،واستغ لذلك جانبين،

األو ظاىري يتمث بالعنصر الصوتي واآلخر باطني يتمث بالتشكي الداللي ،إذ أن ((الشعر
يح

بالصوت كما يح

بالداللة ،وانو ينزع إلى إحداث تأثير حسي في المتمقي واستقطابو

بواسطة التردد الصوتي واييقاع والتناظر تماما ،بالدرجة ن سيا التي يريد أن ييزه بيا معنويا،

ودالليا .)21())،ويتجمى العنصر الصوتي في البيت الثاني من خ

التناظر في توزي الوحدات

الصوتية بين شطري البيت توزيعا ،متوازنا ،يشعر المتمقي بضرب من اليندسة ال نية التي تشد

حواسو:

فكرمة قرطت أغصانيا سبجا = ،وكرمة قرطت أغصانيا ذىبا،

أما التشكي الداللي فيرتبط ارتباطا ،وثيقا ،بالبنية الصوتية ،إذ إن االخت ف الحاص في

اثمار شجر الكرم (مختمف األثمار) يتبمور من خ

التقاب الصوتي بين (سبجا ،وذىبا ،)،كما إن

التساوي بينيما (تساوي شربيا) ينسجم م التناظر الصوتي الحاص بين شطري البيت الثاني.

ويعزز التشبيو ىذا التشكي الداللي ،إذ يشبو (الورم المخضر) بالرج الغيران الذي يكسو

الثمار ثيابا ،وحجبا ،من سندس خضر.

ويقو السري الرفاء يصف برك ممدوحو وفييا فوارات ورماح نصبت فوقيا وجع الشم

عمى رؤوسيا)20(:

وووووووووت بالكواكووووووووووب أرضوووووووووويا
ووووووووور َك تحمَّو ا
بو ن
فواراتيووووووووووا
وووووووووت إلووووووووووى الجوووووووووووزاء َّ
نرفن نعو ا

ووووووو األرض وىوووووووو سوووووووماء
فأ ننرتاو ن
ووووووك وجو ن
الجوووووووووزاء
ووووووووبيا ن
عموووووووودا ،فنصو ن
صو ا
ووووووواب ب ن

نعطنافنوووووووو
كو ن
الحيوووووووا أ ا
وووووواد ات تنووووووورتد عموووووووى ن
وووووووونم نم ايمووووووووو
وووووووي قو ِّ
مثوووووووو القننووووووووا ن
الخطِّو ِّ

نعطنووووووووافني َّن نحيوووووووواء
لووووووووو لووووووووم يموووووووو ا أ ا
البيضووووووووواء
وووووووور ات عميوووووووووو ال َّ
ضوووووووووة ن
ن
وجو ن
ووووووووت مووووووووون دونيوووووووووا الظَّممووووووووواء
وتكاثن نو ا

ووووورت ج بيووووووب الوووووودتجى
حتووووووى إذا انتشو ا
فر اجتنيووووووووووووووا بصو
ا
َّ
إن ت اعتنموووووووووووووو ا
وووووووووووووحاحح ا

الرقوووووواب شوووووو اء
فمو َّ
ووووورب ِّ
ووووووين موووووون ن
ضو ا
سوووووووووواء
فصووووووووودورى َّن وموووووووووا حم ام ن
ووووووووون ن

رماحوووووو
ووووت عموووووى ِّ
ن
شوووووم ا حممو ن
الرمووووواح ن
ت
وووووون بمثميوووووووا
وووووووم وقووووووود طنمن اعو ن
ووووووي النجو ن
لقو ن

ضوووووووحاء
وأعو ن
وووووونح المَّيووووووو وىوووووووو ن
وووووواد جو ن

تنطوي بنية النص عمى صراع بين المكان (البركة وما حوليا) وم ردات الطبيعة ،فالبنية

الجمالية لممكان تتشك من مجموعة من الصور الضدية المتناقضة عبر مجموعة من الثناحيات
الضدية التي تمث م ردات الصورة المكانية ،فالشاعر يحاو أن يسمب الوظاحف الجمالية التي
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تتسم بيا م ردات الطبيعة ثم يض ييا عمى المكان ،فيذه البركة تعكس مياىيا أشعة النجوم في

سماء تتألأل فييا الكواكب الزاىرة ،وفييا فوارات
المي حتى يخي لمناظر أن األرض قد صارت
،
المياه التي ترت في السماء وتحاو أن ترد لمسحاب أفضالو لكن الخج يعط يا وتمي راجعة
نحو األرض ،ثم نشيد صراعا ،أخر بين (الضوء) و(الظ م) إذ سرعان ما يقو فع الظ م ويخيم
عمى األجواء (انتشرت  ....الدجى) و(تكاث ت  ...الظمماء) لكن فعاليتو تسقط وتت شى (فرجتيا)

وضاء.
بانتشار الشموع المضيحة التي ترس أشعتيا فتقمب جنح المي المظمم نيا ار،
،
ويحاو السري ان يض ي عمى أماكن ممدوحيو طاب القداسة من خ

استميام بعض

األماكن المقدسة أو بعض سماتيا وص اتيا أو طقوسيا وتشكيميا في بنية شعرية تقوم عمى

التشبيو  ،من ذلك قولو)21(:

ييوووووووووووين كوووووووووووراحم َّ
العظووووووووووويم
الن ن
شوووووووووووب ن
ن
الحطووووووووووووووووويم
بزمو
طنو
وووووووووووووووووافنيم ن
ووووووووووووووووزم و ن
ن
ن

ا
وووووووووووووووودر
ودار شو
ووووووووووووووويدت بعظوووووووووووووووويم قن
ِّ
َ
بع اق نوتنييوووووووووووووا
نيطووووووووووووووف المو
ن
ووووووووووووادحون ن
ووووووحت
تقاصووووووورت القصوووووووور لوووووووويا فأضو ن
ن
شوووووور ا
ف عمووووووى الجوووووووزاء تنبووووووي
فنمو ا
ووووون ن ن
ووووون غوووووور ا
ف تضوووووويء الميوووووو ن حسوووووونا،
نومو ا
ن

كالرسوووووووووووم
وووووووووب ت
وقوووووووووود طمو ن
ووووووووون الكواكو ن
فنوارعيووووووووووا عوووووووووون الشوووووووووورف القنووووووووووديم
فنتحسوووووووووبيا ال تنجووووووووووم مووووووووون ال تنجووووووووووم

لقد ىيا الشاعر لمدخو إلى أجواء المكان من خ

البنية االستي لية لمنص (ودار)

التي تمث موجيا ،دالليا ،ميما ،يوحي ببنية مكانية مغمقة ،لكن ىذا التصور ال يمبث أن يتبدد حين
يدخ ال ع (يطوف) الذي يقوم بنق الخطاب الشعري من داخ المكان إلى خارجو ،ألن

المعروف أن الطواف يكون حو المكان ال بداخمو ،كما أن ىذا ال ع ي تح الباب أمام الشاعر

ليض ي القداسة عمى ىذا المكان حين يشبو طواف المادحين بيذه الدار بطوافيم بزمزم والحطيم

المذين يمث ن طقسا ،دينيا ،مقدسا ،في الوعي اينساني ايس مي.
األس

ويظ النص يكرس ان تاحو إلى الخارج فينتق المشيد الشعري بتوجيو عين الكامي ار من

(الطواف) إلى األعمى (الكواكب  ،الجوزاء) ،ليصور عمو ىذه الدار وارت اعيا فوم ساحر

المناز والقصور  ،فيعزز بذلك ص ات الممدوح من رفعة وشرف وقدر عظيم.

ثم ال يمبث ىذا التصوير الخارجي أن يت شى في البيت األخير حيث نشيد االنتقا من

خارج المكان إلى داخمو (غرف) انتقاال ،ىادحا ،عبر استغ

التتاب النسقي الذي يحققو حرف

العطف (الواو) والتناظر الصوتي بين (فمن شرف = ومن غرف) والذي أكسب النص بعدا ،تراتبيا،
حقم ذلك االنتقا دون توقف أو ان صا  .غير ان ىذا التصوير الداخمي لم يدم طوي  ،،إذ عاد
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فع الضياء (تضيء) والذي ينعكس إيحاحيا ،في

أما المحور اآلخر فيو المكان المرتبط بالذات الشاعرة والذي يكون لصيقا بالتجربة

اينسانية الحاصمة فيو ،إذ إن المكان في النص األدبي ال يمتزم ص ة واحدة فربما أصبح المكان

الم توح مغمقا ،والمغمم م توحا ،،فزاوية النظر إلى المكان تختمف باخت ف طبيعة التكوين الن سي
لمشاعر فقد((تكون األماكن الضيقة المغمقة مرفوضة ألنيا صعبة الولوج ،وقد تكون مطموبة

ألنيا تمث الممجأ والحماية التي يأوي إلييا اينسان بعيدا ،عن صخب الحياة ))()22

ويظيوور ىووذا األموور واضووحا عنوود قراءتنووا لمنصوووص الشووعرية التووي تناولووت األموواكن المغمقووة

الخاصة بالشاعر  ،إذ نممس فييا ثناحية (األليوف والمعوادي ) فيوو يتعامو مو المكوان مون خو

ع قوة جدليووة ،فمووا إن يجوود مووا ينسووجم مو فكووره ورؤيتووو حتووى ين ووتح عميووو ويصووبح المكووان ألي ووا
يعكس حالة من االنسجام بينيما ،ولكن اليموم واآلالم حين تداىم قمبو يضيم بو المكان ويصبح

معاديا ،ال سبي إلى االنسجام فيو  .ومن أمثمة أل ة المكان في شعر السري الرفاء قولو )23(:
لنوووووووووا م نغو ا
وووووووون حسووووووووون الغنووووووووواء

وقيوووووووووووووةَ ضوووووووووووواحكة اينوووووووووووواء

العمووووووووواء
قريبووووووووو َة مووووووووون كمنووووووووو ن

ووووووووووورداء
كيو
وووووووووووود اج م نم َّ
سووووووووووووك الو ِّ
ن
نز اوَر خ يوووووف الوووووروح واألعضووووواء

الع ام نيوووووووواء
طوووووووواحرة الق َّمووووووووة فووووووووي ن

وغرفوووووووووووو َة فسوووووووووووويحة ال نوووووووووووواء
العميوووووووواء
يوووووووووطن فووووووووي قبَّتيووووووووا ن

السوووووووووماء
ووووووووم فوووووووووي نكبوووووووود َّ
م نحمِّ َ

مصوووووووووووووم بوووووووووووووال نغبراء
وتوووووووووووووارة ،ني ن

تتحقم ص ة المكان في النص الشعري من خو

المغوة الشوعرية فيوي التوي ترسوم أحاسويس

الشاعر ومشاعره تجاه المكان  ،فالتعبير الشعري ىو الذي يحدد ثناحيوة المغموم والم تووح فالغرفوة

مكان مغمم إال أنيا ال توحي في ىذا النص بداللة ايحاطة واالنغ م نوانما تتجسود أمامنوا داللوة
االتساع واالن تاح عمى المستويين  :األفقي والعمودي (فسيحة ال نواء ،طواحرة القموة ) إذ تت شوى

الحدود اليندسية أمام خيا الشاعر ورؤيتو ال نية ،فيتحو المكان من واقعيتو إلوى مكوان شوعري
ذي سمات خاصة توحي باألل ة واالنسجام م الذات بداللة ل ظة (لنا)المقترنة بوو (غرفوة ) والتوي

تشير إلى الضمير الجمعي الذي يكرس ىذا االنسجام وتمك األل ة .ويقو في موض أخر)24(:
ا
واألرض بو َّ
وووووي وديبوووووواج
سووووعيد إذ مووووررت بووووو
سوووون ند ايوووور
وووووالزاىر فووووووي وشو ا
يووووا ح ن
تجموووووووووووه فووووووووووي ج َّبو ا
وووووووووة منيووووووووووا ود َّواج

فمووووووووووا توووووووووور غصوووووووووونا ،إالَّ وزىرتووووووووووو

يزورىووووووووووووووووووا فتمقَّوووووووووووووووووواه بووووووووووووووووووأمواج

ولمنسووووووووويم عموووووووووى الغووووووووودران رفرفووووووووو َة
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وا َّ
أي إز نعووووووواج:
لشووووووووم يوووووووزعن نق امبوووووووي َّ
أو ليووووووووت َّأنووووووووك لووووووووي فووووووووي درب د َّراج

وووووورفي
وقوووووووولنتي والت ووووووواتي ع انو ن
وووووود م انصو ن
وووت داري فووووي فناحووووك ذا
يووووا ند ايوووور يووووا ليو ن

يعكس ىذا النص مد ايعجواب الوذي يكنوو الشواعر ليوذا المكوان (ديور سوعيد) فمنوذ الوىموة

األولى ومن خ

افتتاحية النص (يا حسن) يستشعر القارئ شيحا ،من الجاذبية الروحية ويوتممس

ن سية الشاعر الباحثة عن اليدوء والسكينة والجما  ،لذلك نجده يسخر م ردات الطبيعوة (الزىور،

غصوونا ،،زىرتووو ،النسوويم ،الغوودران ،أموواج) عمووى وفووم بنيووة تعبيريووة تتحووو فييووا ىووذه الموجووودات
الطبيعية إلى عالم م عم بالحركة والحياة ،فاستحضار المكان األليف يتم عبر استحضوار العناصور

ال عالووة فيووو وتشووكيميا فووي منظومووة تعبيريووة مسووتميمة موون خيووا الشوواعر نواليامووو .فوووالتشكي

المكاني في القصويدة كالتشوكي الزمواني معنواه إخضواع الطبيعوة لحركوة الون س وحاجتيوا ،وعندحوذ
يأخذ الشاعر ك الحم في أن يشك الطبيعة ،ويت عب بم رداتيا ،ويصوورىا كي موا يشواء ،ووفقوا

لتصوووراتو الخاصووة إذا أر ان ىووذا ىووو الطريووم أو األسووموب األصوودم فووي التعبيوور عوون تجاربووو

ال ردية والجماعية(.)25

ومن األمواكن المغمقوة األلي وة التوي القوت قبووال ،واستحسوانا ،فوي ن وس السوري الرفواء الحموام

وىو من المظاىر الحضارية الجديدة عمى العصر العباسي  ،وقد ح ظ ديوان السري مجموعة مون

المقطعات والقصاحد في وصف ىذا المكان وص ا ،ينطوي عمى إعجاب كبير ولذة تيوش ليوا ن سوو
فرحا وبيجة وسرورا ،من ذلك قولو)26(:

وووووك فووووووي زيووووووارة منووووووز ا
أنسووووووعيد ىوووووو لو ن
ن
ر احو ا
وووووود نر فيوووووووو ينابعوووووووا،
ووووووب ت قوووووووي الجو ا
ن

تثانوووووووووووي عميوووووووووووو نجووووووووووووارح الو ت
ووووووووووزَّوار

وووووووووماء كثيوووووووووورةن األقمووووووووووار
السو
وتنوووووووووور
َّ
ن
فيوووووووووو فيخطووووووووور كالحسوووووووووام العووووووووواري

ثووووووب حياحوووووو
وووووي الوجوووووو
الحي ت
ن
ينضوووووو ن
اضو ا
متقمِّبوووووووووووا ،فوووووووووووي نعمو ا
ووووووووووة
ووووووووووة فنض ن
ن
....................................

ووووووت لووووووووو ع نوضوووووووا ،مووووووون األنطموووووووار
جعمنو ا
.....................................
ووووووين القننوووووووا الخطَّوووووووار
وووووور نن موووووووا بو ن
نيخطو ا
وووووووووور ات جيوووووووووووادىم بغيووووووووووور غبوووووووووووار
ن
وجو ن

وووووووغى
ووووووم الو ن
وتنوووووور عمووووووى جدرانوووووووو ب ني ن
سوووووووووومَّ ات سوووووووووويوفيم ب نغيوووووووووور بوووووووووووار ا
م

ال يخ ى عمى القارئ ما في ىذا النص من إعجاب كبيور مون قبو الشواعر بالمكوان (الحموام)

لووذلك نوراه يوودعو صووديقو إليووو ليشوواركو ىووذا النعوويم وتمووك المووذة ،فالشوواعر يصووور لنووا ىووذا المكووان

ويصو و وصو ا ،يبعووث عمووى البيجووة واالستحسووان ،فالمكووان واسو رحووب تكثوور عمووى جدرانووو ينووابي
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المياه المتدفقة ،ويعتميو سقف يشبو السماء التي كثرت أقمارىا وتزينوت بألقيوا وضوياحيا  ،وعموى

جدرانو صور وزخارف تمث فرسان الحرب وسيوفيم وخيوليم ورمواحيم ،فو عجوب بعود ذلوك مون

ان الذي يدخمو ينعم بالراحة واليناء ويتقمب في (نعمة فض اضة ).

ولع البيت من أكثور األمكنوة أل وة عنود اينسوان فيوو لويس مجورد تجسويد لمموأو نوانموا ىوو
تجسيد لألح م ،فك ركن وزاوية فيو تمث مستق ار ،ألح م اليقظة( ،)27ولكنو يتحو عنود السوري

الرفاء إلى مكان عداحي  ،وذلك بسبب جور األيام عميو ،إذ تبددت أيامو الجميمة اليانحة وتحولت
حياتو إلى حياة فقر وفاقة بعد أن كان في رغد من العيش قرب الرؤسواء واألكوابر مون أىو بغوداد

ولنستم لو يقو )32(:

ب قطوووووووراه فقووووووود ضووووووواقنا
ن
ووووووار ن
ضووووووو ان َك تنقو ن
سووووووووواقا
فموووووووووا أنمووووووووو تد بوووووووووو رجووووووووو  ،وال ن

ووووووب أننزلوووووووو
لوووووووي منوووووووز َ نكوجوووووووار َّ
الضو ِّ
حووووووووين أندخمووووووووو
وووووووب جسوووووووومي
ن
أراه قنالنو ن

وىوووووو ت نعوووووو تد سووووووجون النوووووواس أنرزاقووووووا
ووووووورم أن ني اغشوووووووواه إحراقووووووووا
والموووووووو ن ن
البو ا

وووووووور بووووووووو
س ت
فمسووووووووت أعتنوووووووودته رازقووووووووا ،أ ن
وووووووووازه أبوووووووووودا،
أناشوووووووووود ال نغ ايو ن
وووووووووث أن نيجتو ن

إن الظروف القاسية التي مر بيا الشاعر انعكست عموى حالتوو الن سوية ونظرتوو إلوى المكوان

(المنز ) ،إذ غادر البيوت طبيعتوو التوي تتسوم باألل وة والراحوة والطمأنينوة واليودوء  ،وتحوو إلوى

مكان أخر يتسم بالضيم (ضنك  ،ضاقا) فصار شبييا بالسجن الذي ي رض القيوود عموى الشواعر
فاكتسب بذلك سومة عداحيوة تموارس سوطوتيا عميوو .إذ إن تشوك البيوت يوأتي فوي الونص الشوعري
حسب طبيعة تجربة الشاعر ،وع قتو بالواق  ،ونظرتو الشومولية ،فحوين يكوون فوي ع قوة ضودية

م الواق  ،فإن البيت يصبح رم از لكيان الشواعر الميودد بوالقير والتموزم وايحبواط( ،)31لوذلك ال

غوورو موون أن ن وراه يوودعو عميووو ال لووو ،فيناشوود السووحاب ان يمنعووو المطوور ،ويطمووب موون البوورم أن

يصيبو بشرره فيحرقو .ومث ذلك قولو)30(:
وب ايو ا
ووووون كوووووو ِّ نخ ايو ا
ووووور فنوووووواؤه
وووووت نخوووووو مو ا
ن
َّ
ووووووودران فووووووووي نجن نباتووووووووو
كأنووووووووا موووووووو ن الجو ا

سووووواكن
ض ن
نو ن
الم ن
ووووام نعمن اينوووووا وىو ن
ووووو نر احوووووب ن
الم نحاسون
مى في انقطاع ِّ
الرزم ال في ن
د ،

يكرس ىذا النص فاعمية التحو المكاني ،إذ تتغير طبيعة المكان بصورة عكسية سالبة،

فالبيت حين ي قد العناصر األساسية التي تجع منو مكانا ألي ا فانو يتحو إلى مكان يتسم

بالعداحية ،وقد افتقد بيت السري إلى مصادر الرزم التي تعد من أىم مقومات الحياة (خ من ك

خير  ،انقطاع الرزم ) ،لذلك فإننا ال نعجب من أن يضيم المكان بأىمو (الضيم الن سي) عمى
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الرغم من سعتو عمى وجو الحقيقة والواق  ،كما ال نعجب من توقف عجمة الحياة فيو وفقدانو
حركية اينسان (دمى في انقطاع الرزم) إذ إن الوجود اينساني في المكان يجع الحياة تنبض

فيو وتدب في م اصمو.
اليوامش

( )1ينظر :إضاءة النص.3 :

( )0ينظر :المكان في الشعر األموي.3 :
( )1ينظر :الرواية والمكان.15-14 :
( )2ينظر :جماليات المكان.5-4 :
( )3ينظر :إضاءة النص.4 -3 :

( )4ينظر :مدخ إلى نظرية القصة تحمي وتطبيقا.42 :،
( )5ينظر :مشكمة المكان ال ني.61 :

( )6ديوان السري الرفاء.214-213/1:

( )7ينظر :يتيمة الدىر في محاسن أى العصر. 17/0 :
( )12ينظر :إضاءة النص.5 :

( )11السري الرفاء ،حياتو وشعره. 103 :
( )10ديوان السري الرفاء.542/0 :

( )11ينظر  :البناء ال ني في الرواية العربية في العرام ،الوصف وبناء المكان.124/0 :
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Manifestations of the Place of poetry, s Alsary Alrafaa
Dr. Hazim Hassan saadoon
Arabic language Department
college of Education- AL-Mustansiryah university
Abstract
A place in literature - especially poetry - an important element of the experiment
literary work is literary while losing Mkaneth , it loses its specificity , and therefore
originality , and is shaped place in the hair through poetic language , which in turn owns
a dual nature , they have after a physical physicist linking words sensory and assets ,
and its system of relations that are based on abstraction and mental dimension Altejeala
. The place was a privacy at Arab poet Alsary Alrafaa take the dimensions of his
personal life , which saw events and facts and many ups and downs , as it launched from
Mosul that city discredited greatness and beauty , and capped Bmphatn picturesque
nature , carrying the banner of his hair , which beats paper and sweetness , and full of
passion sincere blended their suffering and pain , and Bavraha and dreams , to face for
so proliferated the events contradictory , fash volatility as a translator in his hair that
such a picture of life in all its details and their fractions , so it has chosen him to be the
substance of this research , which tries to find indications of place in his poetry ,
through curriculum analytical questioning poetic texts across the various analysis tools
in order to stand on the attributes of poetic texts technical and semantic dimensions ,
relying on the engineering side approach depends mainly his the duality ( open and
closed ) , being a dual objective standard of trying to accommodate different kinds of
places and patterns . And accordingly has split search Mbgesin : The first topic: ( open
spaces ) and the second section : ( indoor).
Relative words((Place, poetry , Alsary Alrafaa)
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