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ملّخ�ُص البحِث

تني لشاعرين  ُيعنى هذا البحث بدراسة انفتاح النَّسق اجلاميّل يف قصيدتني مهمَّ
متابعة  َعرب  لسبهري،  و)شاسوسا(  ياب  للسَّ الغريق(  )املعبد  قصيدة  كبريين: 
اه الداخل، ومتَّت فيه  ع باجتِّ ل: التفرُّ اهني؛ األوَّ النَّسق التي تسري َوفق اجتِّ حركة 
عرّيني،  الشِّ ني  النَّصَّ داخل  خمتلفة  اهات  باجتِّ اجلاميّل  النَّسق  حركة  تشّعب  معاينة 
ة(  ة واملعنويَّ يَّ نات النَّسق وتنّوعها ما بني الواقعّي بصورتيه )املادِّ نتيجة تعّدد مكوِّ

هنّي، ومدى فاعلّية ذلك يف تشكيل النَّصِّ ودالالته. واملتخيَّل الذِّ
متشابكًا  النَّصُّ  يكون  وفيه  للنَّسق،  اخلارجّي  ع  التفرُّ فهو  الثاين،  اه  االجتِّ أّما 
مع التجارب األَُخر يف حميطه القريب وفضائه املتَّسع البعيد، فضاًل عن وقوعه 
ضمن مدارات مشرتكة مع جتارب إبداعيَّة قريبة أو بعيدة. وحاول البحث رسم 
، وكيف حاول  املناخ الذي حتتشد فيه التجارب اإلنسانيَّة املختلفة املحيطة بالنَّصِّ

اعران اإلقبال عىل حماورهتا والتفاعل معها. الشَّ
ني املدروسني  ها أنَّ املكان يف النَّصَّ وصل البحث إىل مجلة من النتائج، لعلَّ أمهَّ
ّيته  ق املكان فيهام انتقاالً من مادِّ قد جتاوز واقعيَّته، فهام قد ابتعدا عن التوثيق، وحقَّ
ارمة إىل ما يمثِّل وجودًا مفتوحًا الهنائّيًا، يرتبط بمطلق اإلنسان وأحواله،  الصَّ
ق ذلك َعرب كيفّيات  ة. وقْد حتقَّ وح وعواملها اخلفيَّة وأحواهلا اخلاصَّ أو يرتبط بالرُّ

ني.  اًل بشكل متأنٍّ يف مقاطع خمتلفة من النَّصَّ مجالّية توّقف عندها البحث متأمِّ



جمّلة ف�صلّية حمكَّمةتراُث الب�صرة 184

ياب وق�سيدة )�سا�سو�سا( ل�سهراب �سبهری انفتاُح النَّ�سِق اجلمايلِّ يف ق�سيدة )املعبد الغريق( لل�سَّ

ّول
الأ

�صُّ 
خلا

دد ا
الع

ABSTRACT

This research paper studies the openness of aesthetic 

patterns in two renowned poems by two outstanding 

poets: As-Sayyab's poem "The Sinking Temple" and  

Sahrabsephery's Poem "Shasusa". The patterns adopted 

take two directions: First, the inward branching; the second, 

the external branching of the pattern in which the text is 

intermixed with other experiences in its near surroundings 

and its vast distant space. The paper also aims at drawing 

the atmosphere where human experiences surrounding the 

text gather together, and how the two poets attempted to 

engage with and interact with it.  One important conclusion 

is that the place in the two poems has surpassed its reality. 

They have both ignored documentation. The place in them 

has achieved a transition from its strict materialism to an 

open and infinite existence linked to the absolute human 
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being and his conditions or connected to the soul and its 

hidden worlds and special conditions.
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مقدّمة

ضمن  ُتصنَّف  ال  وبطريقة  مبارَش،  غري  بشكٍل  بعيٍد،  من  نّصان  يتعالق  قد 
ة املقارنة؛ ويف الوقت نفسه، ال تقع هذه العالقة ضمن  حقل املتشاهبات يف نظريَّ
هذه  يف  الطرفني.  بني  ما  مجايلٌّ  وتأّثٌر  تأثرٌي  عنها  ينتج  التي  دة  املؤكَّ الوقائع  حيِّز 
راسة مكاهَنا وموضوعها، متحاشية ما استبعدته  املنطقة الوسطى تتخرّي هذه الدِّ
املدرسة الفرنسيَّة من موضوعاٍت متشاهبة عن ميادين األدب املقارن، رأْت يف 
َة فائدة يف تدوين ِسرَيِ اآلداب والتجارب اإلبداعيَّة. فمعاينة  نتائجها قصورًا وقلَّ
لدارسها  تتيح  تشّكلها،  وأنساق  واجلامليَّة  املوضوعيَّة  الظواهر  من  املشرتكات 

فهاًم أعمق هلا، وللمدارات اإلبداعيَّة التي تنتظم فيها.   
لشاعرين  طويلني  ني  نصَّ يف  اجلاميّل  النَّسق  انفتاح  معاينة  اختيار  يف  ولعلَّ 
املؤتلف  بني  جيمع  مزدوج  ببعٍد  ة  النقديَّ املقارنة  هذه  ُيثري  ما  مؤثِّرين  كبريين 
واملختلف يف جتربتي القصيدتني، بعيدًا عن إثبات تارخييَّة املثاقفة لصالح متابعة 
راسة  الدِّ هدُف  ليس  وثقايّف.  فكرّي  هو  ما  باجتاه  وتفّرعه  اجلاميّل  النَّسق  حركة 
الكشَف عن حقائق سياقّيٍة حافَّة بالعالقة املفرتضة بني العملني اإلبداعّيني، فال 
نقوُل بأنَّ نأي املقارنة التي ُتعنى بام هو تارخيّي أجدى، وال التي ُتعنى بام هو مجايلٌّ 
البعدان يف  أْن جيتمع  فلكلِّ دراسة غايتها، وليس من ضري يف  أكمل وأرحب، 
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راسة املتواضعة لإلفادة منه.   دراسة واحدة، وهو ما ستسعى هذه الدِّ
ياب( )1926- 1964( الطويلة نسبّيًا،  )املعبد الغريق( إحدى قصائد )السَّ
يَّة يف جتربته، امتازت بتنّوع نسقها، وتسبَّب  كتبها عام )1962(، وحظيت بأمهِّ
هذا التنّوع يف حدوث اختالف نقدّي عن توصيفه وتقييمه. أفادْت القصيدُة من 
توظيف املكان بشكٍل كبري يف تشكيل موضوعها، ومنِْحِه أبعادًا دالليَّة جديدة، 
 . موظِّفًة خرَب معبٍد بوذيٍّ غرق يف بحرية )شيني( يف )املاليو( بسبب انفجار بركاينٍّ
سپهری(  )سهراب  اإليرايّن  الّشاعر  قصائد  من  فهي  )شاسوسا(،  أّما 
أيضًا)معبد  املكان  لفكرهتا  املولِّد  الباعث  كان  الطويلة،   )1980-1928(
يقع  قديم  ساساينٌّ  معبد  بأنَّه  اهلامش  عتبة  يف  اعر  الشَّ فه  يعرِّ الذي  شاسوسا(، 

حراء. شاميل مدينة كاشان، عند ختوم الصَّ
راسة أْن جُتيب عن سؤال مشرتك ُيمكن أْن تثريه الرؤى املنهجيَّة  ستحاول الدِّ
املختلفة يف دراسة ظواهر مجاليَّة كهذه دراسة مقارنة، يتمثَّل يف: ما مديات حتّقق 
اجلامليَّة  األنساق  يف  وهل  أنساقها؟  هيمنة  من  النصوص  انفالت  يف  ة  عريَّ الشِّ

اه مدارات ُأخرى؟  أساسًا إمكانيَّة االنفتاح واالنتقال خارج حدودها باجتِّ

النَّ�صُق و�صعريَّة االنفتاح اجلمايلِّ

ال خيرج النَّسق يف معناه اللُّغوّي عن الرتتيب والنظام عىل هيئٍة ما، فهو »ما 
الكالم عىل  ما جاء من  ...، وهو  نظام واحد، عاّم يف األشياء  كان عىل طريقة 
»مجلة  بأنَّه  د  حُيدَّ إذ  االصطالحّي؛  مفهومه  ذلك  من  ويقرتب  واحد«)1(.  نظام 
ً من  دة، أو كيانًا فكرّيًا مستقالَّ ل وحدة حمدَّ العنارص املرتبطة بعضها ببعض تشكِّ
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العالقات الداخليَّة«)2(، غري أنَّ حالة االستقالل هذه أمٌر نسبيٌّ يف نظر البعض، 
وقد تصل إىل حدِّ عدم الوجود يف نظر البعض اآلخر، فالنقد الثقايّف ال يطمئن 
عىل اإلطالق ملقولة االستقالل هذه، ويرى يف األنساق اجلامليَّة الظاهرة وجهًا 
ه الفاعل يف تشّكل الظواهر،  ة املوجِّ خُيفي نسقًا أو أنساقًا ثقافيَّة مضمرة، هلا قوَّ
هو   بام  االستضاءة  حتقيقه  ويتطلَّب  الثقافيَّة،  القراءة  غاية  عنها  الكشف  وُيعدُّ 
وتقف  اإلبداعّي،  النشاط  جوهر  متثِّل  املضمرة  فاألنساق  واجتامعّي،  تارخيّي 

خلف انتشاره أو انحساره.
ًا به، يستقلُّ بتشكيل عنارص نظامه  ويتَّخذ كلُّ نسٍق منطقًا ذاتّيًا داخلّيًا خاصَّ
وقواعده التي يعمل وفقها، ويؤدِّي وظيفته بوساطتها.)3( ومن الواضح أّن هذا 
املنطق الداخّل خيتصُّ ببناء النَّسق، وال يعني انفصاَله التامَّ عاّم حوله من أنساٍق 
خمتلفة ُأخرى، فال يمكن أْن نرى لوظيفته أثرًا إالَّ َعرب جماورته األنساق األُخرى 
حوله، وتفاعله معها، ويسمح ذلك بمرونة نسبيَّة، وإمكاٍن غرِي ناجز بالتحّول 
النِّسبّي، أو االنفتاح عىل نحٍو ما يف بنية النَّسق، مادام اجلاميلُّ مرتبطًا بسياٍق ثقايفٍّ 

خارجيٍّ هو ُعرضة للتجّدد والتغرّي. 
ناِت  إّن انفتاح النَّسق اجلاميّل يعكُس من جانٍب آخر استجابة ُمنشئ النَّصِّ ملكوِّ
األزمات  أنَّ  فال شكَّ يف  معه؛  والتفاعل  لتأثريه  وخيضُع  يعيشه،  الذي  ياق  السَّ
ُتولِّد أزمات مماثلة عىل  ة واالجتامعيَّة والنفسيَّة التي تعيشها املجتمعات  الفكريَّ
اعر، تتجىلَّ يف ما يكتب بصورة مهوم متواترة يف مواقف  الشَّ نحٍو خاصٍّ لدى 
توّجه  يف  يؤثِّر  مضمر  نسٌق  التجلِّ  هذا  خلف  يسترت  ذاته،  الوقت  ويف  خمتلفة. 
ومرجعيَّاٍت  بأنساٍق  للنصِّ  اجلاميّل  النَّسق  فارتباط  رسالته؛  د  حيدِّ وقد   ، النَّصِّ
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رًا ثقافيًَّا أو موقفًا فلسفّيًا ما، ال ينفصل عىل اإلطالق  خارجيَّة منها ما يمثِّل مؤثِّ
اعر ومدى حساسّيته وتفاعله مع املحيط، بشكٍل  ، يتعلَّق بروح الشَّ عاّم هو نفيسٌّ
الثقافة  اجتامعيَّة عميقة يف  أو  ة  فكريَّ بوقائَع  مرتبطة  النصِّ  تصبح معه دالالُت 
دة التي  واملجتمع. وتعمل التقنياُت اجلامليَّة املختلفة عىل حتويل املرجعيَّات املتعدِّ
خارج  واقعها  عن  ختتلف  نسبّيًا،  جديدة  بنائّيٍة  عنارَص  إىل  عليها  النصُّ  ينفتح 
أنساقه  األديّب، وتنضوي يف  النصِّ  ؛ فهي تدخل سياقًا جديدًا هو سياق  النصِّ

ّيته. نًا فاعاًل، وجزءًا من كلِّ مكوِّ

التفّرع الداخلّي للنَّ�َصق

التفاعل  احتدام  نسٍق يستوعب  إىل تشكيل  يدفعه  بسياقه  املنشئ  ارتباط  إنَّ 
ّي واملعنوّي، واملتخيَّل الذهنّي يف داخله؛ ومن هنا يأيت تفّرع النَّسق  ما بني املادِّ

ناته. ة اجّتاهات، نتيجة متّدد مكوِّ د بعدَّ اجلاميّل داخلّيًا، فهو يتمدَّ
بعناية، ويتجىلَّ  ياب عنارص مشهد االستهالل  السَّ ع  الغريق( يوزِّ يف )املعبد 
من  مجلة  أّول  مع  الظهور  يف  تتواىل  التي  املشهد  عنارص  َعرب  هنا  النَّسق  تفّرع 
اتِّساقًا  والضوء(  )اهلواء  وممتّد  ونافذ  شاسع  هو  بام  البدء  ل  ويشكِّ االستهالل، 
بطريقة  العنارص  بني  ما  العالقة  قراءة  عىل  ضنا  حيرِّ الذي  النَّسق،  بحركة  منبئًا 
ة، متتدُّ  غم من وجود فواصل ظاهريَّ بة؛ فنسق احلركة يبدأ متَّصاًل، عىل الرُّ متشعَّ

ة متدفِّقة مع تصاعٍد داليلٍّ واضح: مستمرَّ
يح تصهُل واملرافئ يلمُس الَغْرُب  »خيول الرِّ

صوارهَيا بشمس من دم، ونوافُذ احلانة 
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ُب  ٌج ومجَّع نفَسه الرشَّ َتراَقُص من وراء ِخصاصها رُسُ
بخيٍط من خيوط اخلوف مشدودًا إىل قنّينٍة ويمّد آذانه 

إىل املتالطم اهلّدار عند نوافذ احلانة 
وحّدث وهو هيمس جاحَظ الَعْينَني مرتعدا 
يعبُّ اخلْمَر شيٌخ عن دجًى ضاٍف وأدغاِل 

تالمَح وسَطها قمُر البحريِة يلثم الَعَمدا 
يمّس الباَب من جنبات ذاك املعبِد اخلايل 

طواُه املاُء يف َغَلِس البحريِة بني أحراش مبعَثرٍة وأدغاِل«)4( 
املكان/البؤرة  إىل  لتصل  املفردات  وتنزلق  التصوير،  يف  االستهالل  ج  يتدرَّ
)املعبد(، الذي بدا خاليًا تغمره مياه الزوال، ويبدو مستوى األداء ساعيًا إلشاعة 
عور بالرتّقب، وعينا الشيخ  س الشُّ مناخ كئيب وخميف، فاملشهد يزدحم بام يكرِّ

اجلاحظتان تكمالن التوازي يف حضور عنارص املشهد عىل وفق نسق متناٍم.
د حركة  إنَّ الوصف املتَّسق الذي تظهر من خالله عنارص الطبيعة هنا، جيسِّ
ل رؤيًة، ُمفادمها القول بأنَّ  الرشوع بانفتاح نسق املكان، وُيضمر موقفًا، ويشكِّ
الواقعّية،  صورهتا  إطار  مغادرة  عىل  قابليتها  بمديات  مرهونة  األمكنة  فاعليَّة 
وحتقيق توّسع داليّل، متامًا كام تفعل األشياء والشخوص واألحداث حني متتلئ 
يَّة  الالت، ومتتلك »خاّصّية االمتالء باملغزى، أو بأكثر من مغزى، تلك اخلاصِّ بالدَّ
مز الفنِّّي«)5(، ويمثِّل تواتر حضور ذلك يف مواقع خمتلفة من القصيدة  املميِّزة للرَّ
وأشيائها،  األمكنة  من  املوقف  يف  االتِّساق  ملعنى  وترسيخًا  املعنى،  هلذا  تأكيدًا 
من دون أن ينزلق هذا التواتر بالنصِّ إىل تكرار باهت تنطفئ فيه جذوة اإلمتاع 
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ق جتسيدًا حّيًا  بالوصف وتأّمل عنارصه. بل يصل ببناء النّص إىل ذروته، ليحقِّ
للتسامي باحلياة.

من  متَّخذًا  املكان،  مع  يستطيل  أْن  الغريق(  )املعبد  يف  النَّسق  مسار  ويكاد 
البحرية،  املاء،  حب،  السُّ امء،  السَّ احلجر،  )الوادي،  يفّية  الرِّ الطبيعة  مفردات 
لقصيدته،  اعر  الشَّ اختارها  التي  البيئة  حميط  يف  داخلّيًا  د  ليتمدَّ  ،).... األمواج 
من  ويتَّخذ  معها،  والتواصل  الطبيعة  فهم  عىل  أقدر  فعاًل  ذلك  يف  جيد  وكأنَّه 
كبري  بشكل  خارجيًَّا  النَّسق  تفّرع  فاعلّية  من  غم  الرُّ فعىل  لذلك،  وسيلة  د  الرسَّ
-كام سنالحظ ذلك الحقًا-  فإنَّ حضور املكان بعنارصه عىل هذه الكيفيَّة جعله 
د نسقًا مضمرًا شديد االلتصاق  ة يف صناعة القصيدة، وهو ما جيسِّ مشاركًا بقوَّ

ياب ونشأته يف بيئة امتازت بطبيعة مدهشة: بحياة السَّ
»هلم نشقُّ يف الباهنج حقَل املاء باملجذاف 

وننثر أنُجَم الظلمء، ُنسقُطها إىل القاِع 
حىًص ما ميَّزْته العنَي َفرْيوزه الرفَّاف 

و لؤلؤِه املنّقِط بالظالم
سنُرعب الراعي

فُيهرع باخلراف إىل احلظرية خوَف أن يغرْقن يف القاِع«))(.
من  غم  الرُّ وعىل  بائس،  واقع  لتغيري  العودة  عىل  خماطبه  هنا  اعر  الشَّ حيثُّ 
انسالخ عنارص البيئة عن مدلوالهتا اإلجيابيَّة، فإّن قراءهتا يف ضوء سياق القصيدة 
بأكملها ُيشعرنا بالقيمة اإلنسانيَّة لألمكنة؛ فهي متتلك قيمة احلامية»التي يمكن 
أْن تكون قيمة إجيابيَّة، قياًم متخيَّلة رسيعًا ما تصبح هي القيم املسيطرة. إنَّ املكان 
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الذي ينجذب نحوه اخليال ال يمكن أْن يبقى مكانًا ال مباليًا، ذا أبعاد هندسيَّة 
نا ننجذب نحوه؛ ألنَّه يكثِّف الوجود يف حدود تتَّسم باحلامية«)7(.  وحسب، ...إنَّ
قبل وفاة  الزمنّي)1962  كتابته  النصِّ يف ضوء سياق  إىل  نظرنا  ما  إذا  ويمكننا 
اللة املضمرة يف هيمنة املكان اإلجيايّب الذي  ياب بسنتني(، أْن نتبنيَّ مالمح الدَّ السَّ
عاش الّشاعر فيه حياته األُوىل قبل أْن يدخل عامل املدينة، وقبل أْن يعيش البلد 
ينجذب  الذي  الغائب  ذاك  هو  املؤثِّر  فاملكان  خمتلفًا،  واقتصادّيًا  سياسّيًا  ظرفًا 
، ويستنهض روحه للعودة من جديد، وأْن يعود املاء  اعر عىل نحو خفيًّ إليه الشَّ
لفعله األّول ووظيفته األساس يف إرواء احلياة وإدامتها، قبل أْن يتخىلَّ عن ذلك 

حني أغرق املعبد ومعامل الطبيعة ومصادر اخلري. 
ياب؛  ويستهلُّ )سهراب سبهري( قصيدته عىل نحو قريب من استهالل السَّ
فارزتني-  بني  وحيدًا(  )تنها:  املفردة  حرص  داللة  وحيدًا-الحظ  فاجللوس 
واملراقبة، وهيمنة مناخ الزوال والتحّول، كلُّها تشرتك يف تكوين تراكمّي ييِّئ 

لظهور املكان املركزّي شاسوسا/ املعبد:
»كنار مشتی خاک

در دور دست خودم ، تنها ، نشسته ام.
نوسان ها خاک شد

وخاک ها از ميان انگشتانم لغزيد وفرو رخيت.
شبيه هيچ شده ای !

چهره ات را به رسدی خاک بسپار.
اوج خودم را گم كرده ام« )8(.
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: ترمجة النصِّ
»بمحاذاة حفنة تراب

عىل منأى من ذايت، وحيدًا، جلسُت
تفتَّتت االهتزازات

وانزلقت األتربة من بني أصابعي وسقطت
أصبحِت شبيهة ال يشء!

اب عليك بإيداع وجهَك لربودة الرتُّ
فإنِّني قد أضعُت ذرويت«)2(

ة التخييل يف إعادة  ك مفردات الطبيعة يف املقطع لتعمل عىل تفعيل قوَّ تتحرَّ
تشكيل املشهد ذهنّيًا؛ إذ ينفكُّ املكان نسبّيًا َعرب هذا احلضور اجلديد من سلطة 
ل راهن املكان انشغاالت الّشاعر وموضع رؤاه، ويعمد  واقعه وتارخيه، ويشكِّ
سهراب يف غنائّية االستهالل إىل أن ُيضفي تفاعال ًحوارّيًا عىل املشهد، حماوالً 

. اإلفادة من ذلك يف تنمية النَّصِّ
وال شّك يف أنَّ عمل الّشاعر يف تفكيك أنساق األمكنة وموجوداهتا وإعادة 
التوجيه اجلاميّل هلا، وهو ما يمثِّل نسقًا  ته يف  تشكيلها خاضع إىل رؤيته وقصديَّ
وعي من مؤثِّرات، ويف  ن -فضاًل عاّم ُذكر- ما يقع يف منطقة الالَّ مضمرًا يتضمَّ
نات النَّسق اخلارجّي وفاعلّيته: الوقت نفسه خيضع عمل الشاعر إىل طبيعة مكوِّ

»از پنجره
غروب را به ديوار كودكی ام متاشا می كنم.

بيهوده بود ، بيهوده بود.
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اين ديوار ، روی درهای باغ سبز فرو رخيت.
زنجري طاليی بازی ها ، و دريچه روشن قصه ها ، زير اين آوار رفت«)10(.

: ترمجة النَّصِّ
»ِمَن النافذة،

أملح الغروب عىل جدار غرفة طفولتي
عبثًا كان، عبثًا كان

م هذا اجلدار عىل بوابات البستان األخرض؛ فقد هتدَّ
لسلة الذهبيَّة للَّهو، والنافذة املضاءة لألقاصيص واندثرت السِّ

حتت هذه األنقاض«)11(.
الفعل  َعرب  الراوي  يصف  ر،  والتذكُّ الرؤية  فعلني؛  من  هنا  املقطع  ل  يتشكَّ
ل عنارص املشهد من النافذة، وفيه يصطبغ جدار الطفولة بالغروب، صورة  األوَّ
بالتحّول  الراوي  لوعي  امتداٌد  هي  التي  املكان  ذاكرة  حتفز  آفلة،  حلياة  مؤملة 
)النافذة(  ستكون   ، الذاكرة  من  ور  الصُّ ذلك  بعد  لتنثال  املحيط،  عىل  الطارئ 
وعي النفيّس الفردّي  قناًة بني مكانني، تربط طبقات الوعي الذايّت بطبقات الالَّ
ك ذات  بب، بدءًا من هذا اجلزء من القصيدة فصاعًدا، تتحرَّ واجلامعّي؛ وهلذا السَّ
عيدة والربيئة تدرجيّيًا، نحو نوع من األنا القومّية  الشخص العائد إىل الطفولة السَّ
والقبلّية واجلامعّية والرموز املتعلِّقة باملايض البعيد، من مثل »البستان األخض«، 
لسلة الذهبّية للهو« و»النافذة املضاءة لألقاصيص«، وهكذا فإّن »النافذة«  »السِّ
يف هذه القصيدة بمنزلة حدٍّ فاصل بني العاملني، والراوي يقف بجوار النافذة، 
البستان  يمثِّلها  »العامل«  هذا  جوانب  إحدى  العاملني؛  هذين  بني  ما  مكان  يف 
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اآلن  ُدفنت  التي  واأللعاب  للقصص،  املضاءة  والنافذة  للطفولة،  األخض 
حتت »األنقاض«، ويف اجلانب اآلخر، فإنَّ ما يمثِّل »أنا« احلارض للراوي »القبة 

الطِّينّية«)12(:
»آن طرف ، سياهی من پيداست:

روی بام گنبدی كاهگلی ايستاده ام، شبيه غمی.«)13(
: ترمجة النَّصِّ

»يف ذلَك االجتاه يرتاءى سوادي:
لقد وقفُت عىل القبَّة الطِّينيَّة،

مثل حزن ما«)14(
سلطة التذّكر متارس حضورها يف النصِّ بشكل فاعل وكبري، وتصبح مقاطع 
القصيدة عبارة عن مشاهدات مكانيَّة، ولكنَّها تستمدُّ نبضها من التخييل أّوالً، 
فهي ُتعيد إنتاج املرئّي َوفق املالمح الراكزة يف الذاكرة عن مايض املكان، حماولة 

استعادة األُلفة القديمة.

اأرابي�صك املكان

اعر إىل اعتامد بناء  يف مظهر من مظاهر انفتاح النَّسق اجلاميّل داخلّيًا، يعمد الشَّ
؛ يف األُوىل  املكان بطريقة األرابيسك الفنِّيَّة، َعرب تقنيتي التحشيد والتكرار الظِّلِّ
اعر إىل جذب العنارص نحو قطب واحد، حيرص قدر اإلمكان فيه عىل  يعمد الشَّ
ّ أو املعنوّي، وقد يكون التعارض ظاهرًا  حتقيق املشاهبة ما بينها يف جانبيها احليسِّ
ق  ، فيتحقَّ ما بينها لغاية يريد جتسيدها الّشاعر يف رسم املكان. أّما التكرار الظِّلِّ
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ورة اخللفيَّة/ َعرب خلق واقع آخر للمكان يغلب عليه املتخيَّل، وفيه تظهر الصُّ
الظِّلِّية لألشياء، متامًا كام نفعل حني نشبك أصابعنا أو نفردها ونعقفها هبيئة معيَّنة 
يِّة حليوان ما عىل اجلدار، مفيدين من الضوء وزاويا انعكاسه.  لرسم صورة ظلِّ
لة عن األصل، وهو يف الوقت نفسه يمتلك وجوده  ر ليس منقطع الصِّ فاملتكرِّ
العالقات  التكرار من  اعر يف تشكيل هذا  الشَّ وُيفيد  املختلفة،  اخلاّص وداللته 
باطنة  بدالالت  تيش  إذ  وأشيائها؛  األمكنة  عنارص  بني  ما  املتنافرة  أو  املؤتلفة 
الطبيعة  جوهر  حماكاة  »يروم  ذلك  يف  اعر  والشَّ التصوير.  َعرب  جتسيدها  حياول 

الكامن يف األشياء بام يفيض إىل فهمه وصقله«)15(. 
اعر يف عملّية تضفري الصور فعاًل شعرّيًا متداخاًل بني التوثيق،  ويامرس الشَّ
يف  ة  مستقرَّ هيئة  يف  الطبيعّية  املفردة  تبدو  إْن  فام  املفتوحة؛  ة  الرمزيَّ واإلحالة 
عىل  للحفاظ  الظاهرّي  االستقرار  هذا  خلخلة  إىل  الّشاعر  يعمد  حّتى  املشهد، 

جذوة التوّتر مّتقدة يف املشهد.
نقرأ يف )املعبد الغريق(:

»كأنَّ املاء يف َثبج البحرية يمنع الّزمنا 
م األغواَر، ال خيطو إىل الغرِف  فال يتقحَّ
كأنَّ عىل رتاَج الباب طلسَمه، فال وسنا 

ولكْن يقظٌة أبٌد، وال َموت حيّد حدوَد ذاك احلارض
الرِتِف 

كأّن هتّجَد الُكّهاِن نبٌع يف ضمري املاء يدفق منه 
للُغرِف«))1(.
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يتنازل صوت الذاكرة يف النصِّ عن كونه فاعاًل، ويتخىلَّ عن انحيازه لصورة 
املشهد،  يف  حضورها  عن  لتعربِّ  األشياء  أمام  املجال  لفسح  املايض،  يف  املكان 
وتدفع نسق تواجدها خارج حدوده، لتؤدِّي باللُّغة داللتها يف ضوء سياقها املتَّسع 
اجلديد. وتتَّسع داللة املشهد لتتجاوز جمّرد املقابلة بني مايض املكان وحارضه يف 
الذي  التحّول  مع  فيها  تنسجم  حالة  خلق  عىل  املدركة  األشياء  فتعمل   ، النصِّ
غم من سطوة املاء الذي يأخذ داللة سلبّية هنا، فإنَّ األصوات  يعيشه، وعىل الرُّ
ا ترفض فعل اإلغراق والتغييب. غري أنَّ ذلك ال  القديمة مازالت تتدفَّق، وكأهنَّ

دة واملتوالية: ة حضور املوت يف أفعاله املتعدِّ يوازي قوَّ
»جيول التِّرُب فيها مثل َوْحٍش يأكُل املوتى 

ويرشُب من دم األحياء، يسق زاَد أطفاِل 
ليتَّقَد اللَّظى يف َعينه لُيعريه َصوتا 

حيطُِّم صوَت كلِّ األنبياء هناك 
يا لرنني أغالِل 

اعات، باألكفان مّس رؤوَس أطفاِل  ويا لصدًى من السَّ
وفلَّ عناَق كلِّ العاشقنَي، ودسَّ يف الُقبله 

ُمدًى من حرشجاِت املوت، ردَّ أصابَع األْيدي 
أشاجَع غاَب عنها حلُمها، وستائُر الُكّله 

هُلا صفائَح حتتها ُجثٌث بال ِجْلِد«)17( حيوِّ
ياب من ذلك جتسيد واقع  ور املتتالية هنا آثار املوت، ويريد السَّ هتيمن يف الصُّ
عىل  املشهد  فيصوغ  وتغيريه،  عليه  والتمّرد  وتعريته،  بائس  واجتامعّي  سيايّس 
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نحو ييش بالتوّتر النفيّس الذي يعيشه؛ فهو يعمد إىل تصعيد عنارصه َعرب حتويلها 
من طبيعتها الواقعيَّة إىل ما جيعلها مستطيلة نحو امتدادات خمتلفة داخل النّص، 
املرئّي، فهو ليس غايته وهدفه،  بالوقوف عند حدود تفاصيل  وكأنَّه ال يرغب 
مادام احلال الذي كان عليه املشهد قباًل قد عبثت به أيدي التحّول والتغيري، َعرب 
األفعال املتتالية )جيول، يأكل، يرشب، يرسق، حيّطم، ...(، فال يطمئن إىل جمّرد 
الرفض،  بمشاعر  املشهد  تفاصيل  يمزج  أن  يريد  إنَّه  وتصويره،  تشكيله  إعادة 

فضاًل عن مزج الواقعّي باملتخيَّل، والتارخيّي باجلاميّل والفنِّّي. 
املكان  رسم  يف  ور  الصُّ حركة  فتبدو  )شاسوسا(،  سهراب  قصيدة  يف  أّما 
ور األمّية والقيمة اجلاملّية  د مع الصُّ د؛ ويقتسم الرسَّ مّتسقًة بموازاة حركة الرسَّ

يف تشكيل األمكنة املستعادة:
»انگشتم خاک ها را زير و رو می كند

و تصوير ها را هبم می پاشد، می لغزد، خوابش می برد.
تصويری می كشد، تصويری سبز: شاخه ها ، برگ ها.

روی باغ های روشن پرواز می كنم.
چشمنم لربيز علف ها می شود

و تپش هايم با شاخ و برگ ها می آميزد.
می پرم ، می پرم.«)18(

: ترمجة النَّصِّ
اَب »ينبُش إصبعي الرتُّ

وَر، يتدحرج، ويغفو ويبعثُر الصُّ
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ويرسم صورًة، صورًة خرضاَء:
األغصان، األوراق

ُأحلِّق فوق البساتني املضيئة
وتكتظُّ عيناي باألعشاب

وتنعقُد نبضايت باألغصان واألوراق.
ُأحلِّق، ُأحلُِّق«)12(.

إّن إيقاع حشد اجلمل، يامثل يف داللته ارتفاع مستوى التفاعل مع املتخيَّل؛ إذ 
يَّة املوصوفة يف النصِّ إىل جعل الشعور باملكان َعرب التخييل  تدفع املعطيات احلسِّ
واألوراق  باألغصان  كة؛  املتحرِّ بالطبيعة  صويّف  نحٍو  عىل  حيلُّ  فالراوي  الً،  أوَّ
واألعشاب، ويتَّصل نبضه بنبضها بوصفها متثِّل وجودًا حيًَّا عصيًَّا عن االندثار، 
مشهد  إىل  املألوفة  ورة  الصُّ وتستحيل  املطلق.  يف  والتحليق  التسامي  إىل  يقوده 
مه النّص بطريقة جديدة، متتزج  ي؛ إذ يقدِّ استثنائّي، غري أنَّه قريب من حسِّ املتلقِّ
فيها أشكال املوجودات املألوفة باهليئة املدهشة املتخّلقة عىل نحو جديد. ومتتلئ 
الطبيعة بكيان الذات وهي تتنفَّس احلياة َعربها، فيغدو االثنان متَّسقني بحضور 
واحد ومكثَّف. وبعبارة ثانية يتداخل الواقعّي باملتخّيل، وكأنَّ األشياء تكتسب 
ما  َوفق  متتاٍل،  بشكل  حمتشدًة  الراوي،  أصابع  بني  من  مترُّ  حني  خمتلفًا  وجودًا 
رات  مربِّ هيئة  احلديثة عىل  القصيدة  »يكون يف  الذي  األُسلويّب،  باحلشد  ى  يسمَّ
متالحقة، أو جمموعة من اجلمل األخبارية التي تنتهي بنتيجة، وهذه النتيجة إّما 
مات، أو  مات، وهي نتيجة منطقيَّة لتلك املقدِّ أْن تكون تراتبيَّة مبنيَّة بحسب مقدِّ

انقالبيَّة، والنتيجة االنقالبيَّة هي التي تأيت عىل خالف التوّقعات..«)20(.



جمّلة ف�صلّية حمكَّمةتراُث الب�صرة 200

ياب وق�سيدة )�سا�سو�سا( ل�سهراب �سبهری انفتاُح النَّ�سِق اجلمايلِّ يف ق�سيدة )املعبد الغريق( لل�سَّ

ّول
الأ

�صُّ 
خلا

دد ا
الع

ويفرتش املقطع هنا مساحة ختترص العامل بطبيعة حتتفي باملوجودات النابضة 
باحلركة واحلياة، وحيرص عىل أْن يكون قريبًا من نبض إيقاعها املتوازن، متفاعاًل 
نًا  خب والتنافر يف نسق األشياء، فتغدو الطبيعة مكوِّ معها، مبتعدًا عاّم ُيثري الصَّ
، وتعضد َعرب توازهنا النسقّي من انتظام النصِّ  اللة داخل النصِّ فاعاًل يف إثراء الدَّ
شذرّية  عىل  الصور  أرابيسك  يف  )سهراب(  ويعتمد  منظوره.  وتوازن  الداخّل 
اللة، وهو أمر  الً عىل ما يقابل هذا من اسرتسال يف الدَّ اجلملة يف نصوصه، معوِّ
غم من توّزع الزمان  الرُّ نات الفضاء املكايّن، عىل  يتأتَّى من الرتابط ما بني مكوِّ
قًا  معمِّ واحد  مشهد  يف  احلياة  يلمُّ  النصَّ  وكأنَّ  ومستقبل،  وحارض  ماٍض  بني 
عاشها  التي  احلياة  لنسق  أنَّ  يف  والشكَّ  عنارصها.  يف  احللول  َعرب  وجودها، 
املدينة  زحام  عىل  وهدوءه  الريف  عزلة  اختار  حينام  ذلك،  يف  أثرًا  )سهراب( 
اًل أن يقيض اللَّيل والنَّهار يف سالم وصمت وزراعة وجداول.  وصخبها، مفضِّ
الطبيعة  تتمتَّع قصائده عن  انطوائّي، وهلذا  أنَّه شاعر  فاملعروف عن )سهراب( 
كة التي تسمو بالنفس بعيدًا عن  بمناخ صويف، ويستعمل عنارص الطبيعة املتحرِّ
ياب  ة بشكل يتَّسق مع روحه وحالته اخلاّصة، يف حني نجد أنَّ السَّ يَّ قيودها املادِّ
يلجأ إىل الطبيعة فرارًا من الوحدة واليأس، فهو ال يعربِّ هبا أكثر من كوهنا مالذًا 
آمنًا ، هلذا األمر ارتباطه بحياته املليئة باملصاعب واملشاكل التي عاشاها، فنجده 
بخالف )سهراب(، يوظِّف عنارص الطبيعة لتصوير مواقف اجتامعيَّة وسياسيَّة 

خمتلفة)21(. 
ور التي يرسمها الشاعر وفق أنساق مجاليَّة ييمن فيها  ويأيت الوصف يف الصُّ
البرصّي عىل سواه، حرصًا عىل تشكيل املشهد مرئيًا للتمهيد إىل التحليق فوقه، 
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دًا تنويعًا يف  ّي جمسِّ ويف مواضع ُأخرى من القصيدة يشرتك معه الّسمعّي والشمِّ
ّية؛ إذ ال يؤثِّر  ورة الكلِّ االتصال باملكان، وتعميقًا لفاعلّية عنارصه يف تشكيل الصُّ
تعّدد األنساق إىل برصّية وغريها يف بناء القصيدة، وال تشّتت صورها، مادامت 
ك ضمن نسق داخّل منفتح. يَّة، وتتحرَّ ترتبط مع بعضها ضمن إطار الصورة الكلِّ

التفّرع اخلارجّي للنَّ�صق

يف هذا البعد من أبعاد انفتاح النَّسق اجلاميّل يكون النّص متشابكًا مع التجارب 
النصوص  تتزاحم  فبجواره  البعيد،  املتَّسع  وفضائه  القريب  حميطه  يف  األُخرى 
لتأثري  خيضع  كلِّه  ذلك  يف  وهو  بينها.  موضعًا  له  جيد  أْن  وعليه  والتجارب، 
التجربة  بحاجة  متمثِّلة  اإلبداع  ة يف عملّية  بسمة جوهريَّ تتعلَّق  أنساق مضمرة 
فيها،  الكتابة  وتقنيات  وأساليبها  رؤاها  د  وجيدِّ يثريا  ما  إىل  للمنشئ  اإلبداعّية 
إبداعيَّة قريبة أو بعيدة.  فضاًل عن وقوعها ضمن مدارات مشرتكة مع جتارب 
عىل  يقبل  املختلفة،  اإلنسانّية  التجارب  فيه  حتتشد  مناخًا  الّشاعر  يعيش  وهبذا 
التناغم  جًا يف  بتجوال واسع يف فضاءاهتا متدرِّ فيقوم  حماورهتا والتفاعل معها، 

وعيش حالة األُلفة معها.
القصيدة  نسق  امتداُد  أبرزها  لعلَّ  عديدة،  ات  تناصَّ الغريق(  )املعبد  يف  ترد 
ياب يعمد إىل مقابلة ما بني  نحو مناخات األُسطورة ذات الطابع الغرائبّي، فالسَّ
صورتني؛ يف األُوىل حتتشد الوحوش يف البحرية التي غرق فيها املعبد لكي حترس 
كنوزه، ويف الثانية يقف اإلنسان املعارص املضطهد مسَتَلبًا حيرس كنوزًا ال يناله 
املوت والبقاء يف وحول  التناحرات واملطامع إىل صناعة  تأخذه  منها يشٌء، بل 
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الفقر والتخلُّف:
»ففيم غرور هذا اهلالك اإلنسان، هذا احلارض املشدود 

باألجِل؟ 
أعّمر ألَف عاٍم ؟ ليته شهَد اخلالئَق وهي تعرُب رُشفة األزِل 

الحَف: تستحُق الّدنيا  أاَل يا ليَته شهد السَّ
قيارصها، ويمنع درُعها ما صّوَب الزمُن 

إليها ِمن سهاِم املوِت!
                لكّن الذي حييا 

ه الَوَهُن  بقلٍب يعرب اآلباَد، يكس حدَّ
فيصمت، عمُره أزٌل يمسُّ حدوَده أبٌد من األكوان 

                                        يف دنيا 
هنالك ألُف كنٍز من كنوز العامل الغرقى 

اء  سُتشبِع ألَف طفٍل جائع و ُتقيل آالفًا من الدَّ
و ُتنقُذ ألَف شعٍب من يد اجلاّلد، لو تْرقى 

مري!«)22( إىل َفَلك الضَّ
ياب من مشهد املعبد الغريق الذي يصفه، يف أسطرة التصوير، َعرب  يفيد السَّ
الذي  الواقع  عن  يعرب  أْن  ليستطيع  غرائبيَّة،  بدالالت  الطبيعة  عنارص  شحن 
انسلخ عن مالحمه الطبيعّية وانسحق فيه اإلنسان؛ وال شّك يف أّن انفتاح النّسق 
اجلاميّل خارج القصيدة باجتاه مرجعّيات ُأسطورية، يعكس حاجة األداء التعبريّي 
ة.  ة، وإدانته بشدَّ فيها إىل ما يسعفها يف استيعاب واقٍع كهذا، البدَّ من تعريته بقوَّ
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ياب يف جتربة القصيدة هذه -كام يف قصائد ُأخرى كثرية له- أراد أْن يسقط  فالسَّ
عي  والسَّ يايّس،  السِّ الواقع  لنقد  األُسطورة،  متثِّله  بدائّي  فكر  عىل  قًا  خالَّ فكرًا 
لتقديم رؤية خمتلفة لعامل إنساينٍّ أفضل، ِمن غري أْن ينفصل ذلك عن البعد اجلاميّل 

عرّي وطموحه إىل الفرادة يف التجديد)23(. يف مستوى التعبري الشِّ
وحني يصل األمر إىل رضورة استنهاض اإلنسان لتغيري بؤس واقعه، يستعني 
الليَّة التي  ياب عىل نحو رصيح بالرمز األُسطورّي، مفيدًا من الطاقات الدَّ السَّ
ر  فيكرِّ معاناته،  وإهناء  املعارص،  اإلنسان  مشكالت  حلِّ  يف  )عوليس(  حيملها 
ها  نصِّ يف  الشخصيَّة  ات  خمتصَّ بعض  بني  ما  مزاوجًا  مقطع،  من  أكثر  يف  دعوته 
األساس )األُسطورة(، بوصف )عوليس( بطاًل قادرًا عىل التغيري وإهناء ابتعاده 
عن وطنه، وما يمنحه سياق القصيدة له من شحنات دالليَّة مضافة، تستدعيها 

جتربة القصيدة وموضوعها:
»فيا عوليس ... شاَب فتاك، َمْبسم زوجَك الوّهاج 

غدا حطبًا. ففيم تعود، تفري نحو أهلك أضلَع األمواْج 
هُلمَّ فمء شيني يف انتظارك حيبس األنفاْس 

فم جرحْته نقرُة طائر أو عكرْتُه أنامُل النّسم «)24(
إىل هتيئة  قد عمد  ياب  السَّ أّن  هنا  األُسطورّي  الرمز  استعامل  فت يف  الالَّ إنَّ 
املرتبطة  شيني(  بحرية  )ماء  ومنها  الطبيعة،  بعنارص  فانتقل  حضوره،  فضاء 
باملكان املحّدد)املعبد(، من داللتها األُوىل املتعلِّقة بحادثة غرق املعبد، إىل داللة 
دها بالغرق واملوت،  جديدة؛ متّثل فيها البحرية مأزَق اإلنسانيَّة الكبري الذي يدِّ
قواعد  العامل، وتصبح  لبنية مكان  نموذجًا  النصِّ تصبح  بنية مكان  »أّن  بمعنى 
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الرتكيب الداخّل لعنارص النصِّ الداخلّية لغة النمذجة املكانّية«)25(.
باجّتاه استحضار نصوص أو ذوات من خارج  ك النصُّ املكاَن  وهكذا، حيرِّ
أشياء  أو  ذواتًا  املكان  َعرب  للقصيدة  عرّي  الشِّ املناُخ  يستدعي  إذ  اجلاميّل؛  نسقه 
فاملكان  ما،  بصلٍة  بعيد  أو  قريب  وجه  من  هبا  ويرتبط  ة،  العامَّ مداراته  يف  تقع 
لذا نجده ملتصقًا  تها؛  الذات وسريهتا وهويَّ ل جزءًا من وجود  وعنارصه تشكِّ
ياب بوصفه نسقًا  لبّية يف حياة السَّ بمناخ التذّكر )املاء بكلِّ دالالته اإلجيابيَّة والسَّ
مضمرًا يف القصيدة(، ويتضاعف حضوره كلَّام مضينا يف تتّبع الوشائج اخلفيَّة ما 
مج ما بني املرئّي  أّما فعل النّص، فهو ماٍض نحو الدَّ بينه والعنارص املستدعاة، 
انعكاس ملشاعر  املشهد حمض  يبقى  لن  واملتخيَّل، وهبذا  واملسموع واملستدعى 
يتشابك  ووجود  فاعل  كمكون  ه  خيصُّ ما  يقول  فهو  فحسب؛  حياتّية  جتربة  أو 
ومركزه،  النصِّ  بنية  عن  منفصاًل  ذلك  يبدو  وال  ة،  خاصَّ بعالقات  املحيط  مع 
غم من توّسع إحاالت القصيدة هنا إىل مرجعّيات ُأسطورّية تبقى فكرة  فعىل الرُّ
املسخ  دها  يدِّ التي  األُوىل  فطرته  حيث  النقّي  انتامئه  إىل  فيها  الّصوت  انحياز 

العرصّي اآلن.  
اه خارجّي  أّما يف قصيدة )سهراب(، فنرى تفّرع نسق الرؤية يف القصيدة باجتِّ
متمثِّاًل بمجيء املكان )املعبد / شاسوسا( بؤرة مولِّدة هلذه التفّرعات، فهو ال 
يغادر ظاهرًا حقيقته يف التاريخ  ويرتبط بداللته األُوىل وهو يدخل فضاء القصيدة، 
جاء  لذا  قاصديه؛  أصوات  فيه  وخفتت  األُوىل،  مالحمه  غابت  أثرّي  معبد  فهو 
ي الشاخص من األثر؛ فيدور  صوت الّشاعر حماوالً اكتناه فعل الزوال يف املتبقِّ
ة حضور الزوال يف املكان، َعرب لوحات  اًل قوَّ صوته يف جنبات املكان قارئًا متأمِّ
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ض تفاصيل املكان عىل كرس الغياب، غري أنَّ  ًا صورّيًا حركّيًا حيرِّ متتالية تؤلِّف مدَّ
ل إىل )ُأنموذج  )شاسوسا/املعبد( -بنظرة عميقة لتحّوالته يف القصيدة- يتحوَّ

ة دالالت.  مكايّن( تنفتح آفاقه باجتاه فضاءات أرحب تتجىلَّ فيها عدَّ
يقول الّشاعر:

»روی دشتی دور افتاده
آفتاب، بال هايم را می سوزاند، ومن در نفرت بيداری به خاک می افتم.

كسی روی خاكسرت بال هايم راه می رود.
دستی روی پيشانی ام كشيده شد، من سايه شدم:

»شاسوسا« تو هستی؟
دير كردی:

از الاليی كودكی، تا خريگی اين آفتاب، انتظار ترا داشتم«))2(.
: ترمجة النصِّ

»وعىل صحراء نائية
حُترق الشمس أجنحتي

أم من اليقظة، فأسقط، يف غمرة السَّ
اب عىل الرتُّ

يسري أحٌد ما عىل رماد جناحي
:ً حتنو يٌد عىل جبيني ... لقد أصبحُت ظالَّ

»شاسوسا« أهذا أنت؟
رَت:  لقْد تأخَّ
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انتظرتك من هتويدة الطفولة
مس«)27(. حّتى اضطراب هذه الشَّ

ُيوظُِّف الّشاعر املكاَن وعنارَصه من مفردات الطبيعة بشكٍل خُيرجه فيه من 
إمكانّية  من  مفيدًا  عاّم،  سياق  إىل  دة،  املحدَّ املبارشة  من  داللته  ل  وحيوِّ نسقه، 
انفتاحه عىل فضاءاٍت خارجيَّة روحيَّة مطلقة، األمر الذي يمنُح النصَّ ديمومة 
اعر هنا بأن تأيت متَّسقًة مع عنارص الطبيعة،  مجاليَّة مضاعفة؛ فال تكتفي خميِّلُة الشَّ
ورة، وتكاد حتتلُّ  ة احلضور وفاعليَّة تشكيِل املشهد والصُّ ق عليها يف قوَّ بل تتفوَّ

هذه الظاهرة أجزاَء القصيدة بتاممها.
النصِّ  يف  ة  حموريَّ مكانيَّة  ثيمًة  )شاسوسا(  استعامل  من  )سبهري(  أراد  لقد 
حتقيق »معرفة« بالوجود أكثر من تغيري عالقات »الوجود«؛ فهو يتأّمل موضوعه 
ثانيًا، وهو ما يمّثل ميزًة خاّصة من مزايا قصائده،  بنائه  ثمَّ عنارص  الً، ومن  أوَّ
يتأّمل تفاصيَله وجوانَبه من أجل قبول مجيِع أبعاد وجوده وتأكيدها. ويبدو أنَّ 
هه  حنني الّشاعر يف هذه القصيدة إىل فرتة »الطفولة« من حياته الشخصيَّة، يوجِّ

نسٌق مضمر؛ يتمثَّل يف حنينه إىل طفولة الوطن يف عصوره األُوىل)28(.
ونالحظ اعتامد املقطع هنا يف كرس مجود املشهد الظاهرّي، تكثيف استعامل 
فتقيم  اإلشارّية؛  ودالالته  الرتميز  عىل  النَّسق  وانفتاح  املضارعة،  األفعال 
التخلِّ  إىل  املوجودات  وتدفع  الواقعّي،  املكان  يف  مفتوحًا  مرسحًا  هلا  األفعال 
د مع  يتجدَّ اه حضور جتريدّي  باجتِّ املقيَّد  دة، ووجودها  املحدَّ عن واقع وظيفتها 
كلِّ األمكنة واألزمنة بال فرق، فام هو نسبّي )شاسوسا/ املعبد( يصبح مطلقًا*، 
ل  الت ينعطف املشهد املتشكِّ وما هو سطحّي يستحيل عميقًا، وَعرب هذه التحوُّ
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، ويغادر املكان هيأته،  ق انفتاحًا الفتًا للنَّسق اجلاميّل يف النصِّ بالطبيعة إىل ما حيقِّ
صه الّشاعر وحياوره، وجيعله يتحّرك أمامه يف هناية القصيدة، باعثًا فيه  حني يشخِّ

احلياة من جديد:
»چهره ای در آب نقره گون به مرگ می خندد:

»شاسوسا«! »شاسوسا«!
در مه تصوير ها، قرب ها نفس می كشند.

لبخند »شاسوسا« به خاک می ريزد
و انگشتش جای گمشده ای را نشان می دهد: كتيبه ای !

سنگ نوسان می كند.
گل های اقاقيا در الاليی مادرم ميشكفد: ابديت در شاخه هاست.

كنار مشتی خاک
در دور دست خودم ، تنها ، نشسته ام.
برگ ها روی احساسم می لغزند«)22(.

: ترمجة النصِّ
ة وجه يف املاء الفيضِّ هيزأ من املوت: »ثمَّ

»شاسوسا«! »شاسوسا« !
ور تتنفَّس القبور يف ضباب الصُّ

اب وتنهمر ابتسامة »شاسوسا« عىل الرتُّ
وإصبعه يشري إىل مكان مفقود: إىل كتيبٍة!

احلجر يتأرجح
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ي: تتربعم أزهار األكاسيا يف هتويدة ُأمِّ
ة يف األغصان إنَّ األبديَّ

جلسُت وحيدًا
بمحاذاة حفنة تراب، عىل منأى من ذايت

اقط الوريقات عىل مشاعري«)30(. تسَّ
ل املكان/ املعبد إىل كائن  يصل النَّسق أقىص انفتاحه عىل اخلارج هنا، يتحوَّ
خارق، يقرتن وجهه باملاء، هازئًا من املوت، ممطرًا ابتسامة تعيد احلياة، وواضح 
ساعده  ُأسطورّيًا،  حضورًا  التخييل  َعرب  املكان  عىل  أضفت  كهذه  مالمح  أنَّ 
، وقد سعى  َوفق نسق حركيٍّ خاصٍّ تعّدد األفعال  اللُّغة  يف ذلك عىل مستوى 
ٍة مغايرة؛ ألنَّه يريد لألمكنة امُلستعادة أْن تغادر  )سهراب( بذلك لتشكيل شعريَّ
إطارها القديم، ووجودها الذي أقامت فيه سابقًا وخرسته؛ فاألخري غري مأمون 

وال ُينتج بقاًء ينسجم مع جوهر الوجود وداللته العميقة. 
قصيدة  نسق  انفتاح  يف  الروحّي  املناخ  يستدعيه  ما  مجلة  من  ونالحظ 
ة  مائّي، وهي فكرة شعريَّ تتجىلَّ يف شكل خيال  اهلل  نعمة  أّن  )سهراب(، فكرة 
غم من  ين الرومّي(، عىل الرُّ وصورة باطنيَّة طاملا احتفى هبا الّشاعر )جالل الدِّ
عرّي، فضاًل عن ذلك،  أنَّه يستخدم رمز املاء والتشبيه بطرق خمتلفة يف ُأسلوبه الشِّ
غالًبا ما يقارن الرومّي »بحر املعاين الباطنّية« بالعامل اخلارجّي: فاملظاهر اخلارجّية 
التي غّطت يف  القّش واحلطام،  التي يمكن رؤيتها ليست سوى  ومجيع األنواع 
ورة يف شعر الرومّي،  رت هذه الصُّ هذا »البحر«: معاين رّب العاملني. وقد تكرَّ
متناهية  الالَّ األعامق  ختفي  عرضيَّة،  أشياًء  الظاهرة  املواّد  أنواع  يعدُّ  دائاًم  وكان 
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لبحر احلياة)31(.
اعُر، املتامهي صوُته مع صوت الراوي يف  ومن أجل ذلك تشارَك املكاُن والشَّ
ك  القصيدة، يف بطولة رؤية معارصة تفرسِّ املا حول وُتدرك أرسار املايض، وتتحرَّ
دة نزوعًا حتّررّيًا يرفض االحتباس  دة، جمسِّ ة متجدِّ دة، َعرب لغة شعريَّ يف أزمنة متعدِّ
قناة  اعر  والشَّ ث،  املتحدِّ هو  النصِّ  يف  املكان  ويغدو  د.  حمدَّ نموذجّي  إطار  يف 

احلديث)32(.
ورة ممّا هو ذايّت أقرب  ويامرس فعل الكتابة دوره يف االنتقال باملشهد/ الصُّ
إىل البوح واملناجاة، إىل ما هو عاّم وأكثر انفتاحًا عىل املوضوعّي/اجلمعّي، َعرب 
األمكنة  وجزئّيات  بينه  ما  املشرتكة  التفاصيل  مستعماًل  املكان،  صور  حركّية 
ة  التشكيل وحدة شعريَّ املفردة يف  الطبيعة املختلفة؛ فتصري  دة، أو عنارص  املتعدِّ

ّية. متَّصلة ببنية املشهد الكلِّ
لقد كان صوت )سهراب( حارضًا بوضوح يف قصيدته، مستدعيًا مناخات 
صوفّية شاسعة،  وبخاّصة حني يعمد إىل استثارة ذاكرة األمكنة، وحماورة املايض 
حضوره  تعميق  أجل  من  وسكونه؛  هدوئه  إىل  والركون  واستنطاقه،  املكايّن 

، وجعله مندغاًم مع فاعليته الغائبة يف الواقع. عرّي يف النصِّ الشِّ
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اخلامتة

النَّسق  ُبعَدي  مّثال  اهني  باجتِّ املدروستني  القصيدتني  يف  اجلاميّل  النَّسق  ك  حترَّ
ني؛ الداخّل واخلارجّي، وفيهام يتجاوز املكان واقعّيته، والنّص بدوره يبتعد  املهمَّ
الصارمة  الطوبوغرافيَّة  ته ومالحمه  يَّ مادِّ من  انتقاالً  املكان  ق  إذ حيقِّ التوثيق؛  عن 
إىل ما يمثِّل وجودًا مفتوحًا الهنائّيًا، يرتبط بمطلق اإلنسان وأحواله، أو يرتبط 
ياب يغادر  بالروح وعواملها اخلفيَّة وأحواهلا اخلاّصة، املعبد البوذّي يف قصيدة السَّ
معبد )شاسوسا(  وكذا  املقيَّد،  ووجوده  اخلاّص  املكايّن  وهاجسه  ة  يَّ املادِّ أبعاده 
ة، وإىل رحابة يف داللته  لدى )سهراب(، لينتقال إىل فضاءات مغايرة، واسعة ودالَّ
ياب إىل  عند استعامله رمزًا يف النَّسق املفتوح عىل اخلارج؛ إذ متتّد تفّرعاته لدى السَّ
ما هو اجتامعّي وسيايّس وإنسايّن بشكل عاّم، وتدخل األمكنة لدى )سهراب( 
التي  الرمز  اللة يف  الدَّ رحابة  فهي  التأّمل،  التحريض عىل  شديد  عرفانّيًا  فضاًء 
رنا بالنصوص العرفانيَّة شعرًا  تكون الذات فيها سابحة يف الضوء، عىل نحو يذكِّ

ونثرًا يف الرتاثني العريّب والفاريّس.
الفعل  يف  ًا  مستمرَّ املايض  وختييل  الراهن  ختييل  بني  ما  التناوب  كان  لقد 
د سعيهام إىل اخلروج من نمطيَّة  عرّي يف القصيدتني عىل نحو متفاوت، جيسِّ الشِّ
ل عنارصها، إىل ما هو استثنائّي  ة يف الوقوف أمام الطبيعة وتأمُّ اللَّحظة التقليديَّ
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وجديد؛ وقد كان ذلك َعرب تأّمل غنويص/ باطنّي لدى )سهراب(، مثَّل مهيمنة 
ياب،  السَّ ا  أمَّ ة،  عريَّ الشِّ جتربته  يف  خاّصة  وعالمة  نصوصه،  معظم  يف  ُأسلوبّية 
ق َصْدَم الراهن باملايض، َعرب حركيَّة املشهد، التي هي  فكان حريصًا عىل أْن حيقِّ

انعكاس حلركة اإلنسان يف آفاقه اإلنسانيَّة األوسع.
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ص175.

ياب، 259/2. 6- ديوان بدر شاكر السَّ
7- مجالّيات املكان: غاستون باشالر، ترمجة : غالب هلسا: ص31. 
8- جمموعه آثار سهراب سپهری: به كوشش امري قربانی: ص118.

ة الكاملة، سهراب سبهري، ترمجة وتقديم: غّسان محدان: ص123. عريَّ 9- األعامل الشِّ
10- جمموعه آثار سهراب سپهری: ص118. 

ة الكاملة: ص124. عريَّ 11- األعامل الشِّ
12- ُينظر: نقد نوين در حوزة شعر: دكرت پروين سالجقه، : 149، وما بعدها. 

13- جمموعه آثار سهراب سپهری: ص118.
ة الكاملة: ص124. عريَّ 14- األعامل الشِّ

ة املحاكاة: د. عصام قصبجي: ص13. 15- نظريَّ
ياب:256/2.  16- ديوان بدر شاكر السَّ

17- املصدر نفسه : ص259 - 260.
18- جمموعه آثار سهراب سپهری: ص119.
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ة الكاملة: ص125. عريَّ 19- األعامل الشِّ
عر العريب ّاحلديث: عالء الدين رمضان: ص89. 20- ظواهر فنَّيِّة يف لغة الشِّ

21- ُينظر: طبيعت وشعر در گفت وگو با شاعران، مهرى شاه حسينى، كتاب مهناز: 
ص90.

ياب:  السَّ تطبيقی طبيعت در شعر سهراب سپهری وبدر شاكر  بررسی  وُينظر كذلك: 
ين عبدی، حمّمد أمحدی ازندريانی: كاوش نامه أدبيات تطبيقی، سال دوم، شامره  صالح الدِّ

8، زمستان 1391: ص111 - 113.
ياب:255/2 - 256. 22- ديوان بدر شاكر السَّ

ياب: د. عبد الرضا علـّي: ص21، 25. 23- ُينظر: األُسطورة يف شعر السَّ
ياب:256/2. 24- ديوان بدر شاكر السَّ

25- مشكلة املكان الفنِّي: يوري لومتان، تر: سيزا قاسم دراز، جملة )عيون املقاالت( ع 
8، 1987: ص69.

26- جمموعه آثار سهراب سپهری: ص119 - 120.
ة الكاملة: ص125 - 126. عريَّ 27- األعامل الشِّ

28- نقد نوين در حوزة شعر: ص164-149.
كر أنَّ من الباحثني من وضع ثالثة تأويالت السم )شاسوسا(، هي: * جدير بالذِّ

ة.  - املرأة األثرييَّ
فاء واملجهولني. - تعني القادة واحلّكام الرشُّ

- إّنه من ألقاب اآلهلة اهلندوسيَّة العظيمة. 
فاروق صفی  اثريی وازدواج جادويی:  ُينظر: شاسوسا در شعر سهراب سپهری: زن 

زاده ، نرش: قصيده، هتران، 1383: ص18 - 66.
29- جمموعه آثار سهراب سپهری: ص122.

ة الكاملة: 129. عريَّ 30- األعامل الشِّ
31- عنارص طبيعت در شعر فارسی 2: سعيده ره پيام شامره ی نوشته 

 http://aryaadib.blogfa.com/post/517: عىل الرابط
32- ُينظر: شحنات املكان جدلّية التشكيل والتأثري: ياسني النصري: ص84-83. 
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ياب وق�سيدة )�سا�سو�سا( ل�سهراب �سبهری انفتاُح النَّ�سِق اجلمايلِّ يف ق�سيدة )املعبد الغريق( لل�سَّ

ّول
الأ

�صُّ 
خلا

دد ا
الع

امل�صادُر  واملراجُع

را�صات العربيَّة واملرتجمة )1( الكتب والدِّ
ط2،  بريوت،  العريّب،  الرائد  دار  عّل  ضا  الرِّ عبد  د.  ياب،  السَّ شعر  يف  األُسطورة   -1

1984م. 
ة الكاملة، سهراب سبهري، ترمجة وتقديم: غّسان محدان، الرافدين،  عريَّ 2- األعامل الشِّ

بريوت/ منشورات تكوين للنرش والتوزيع، الكويت، ط1، 2018.
راسات  3- مجالّيات املكان: غاستون باشالر، ترمجة : غالب هلسا، املؤّسسة العربّية للدِّ

والنرش والتوزيع، بريوت، ط2، 1984.
ياب ، دار العودة، بريوت، 2016.  4- ديوان بدر شاكر السَّ

العاّمة،  الثقافّية  الشؤون  النصري،  ياسني  والتأثري،  التشكيل  جدلّية  املكان  شحنات   -5
بغداد، ط1، 2011.

ين إسامعيل، املكتبة  ة، عّز الدِّ عر العريّب املعارص، قضاياه وظواهره الفنِّيَّة واملعنويَّ 6- الشِّ
األكاديمّية، القاهرة،ط5، )د.ت(.

اد الكّتاب  ين رمضان، منشور احتِّ عر العريّب احلديث، عالء الدِّ 7- ظواهر فنِّيَّة يف لغة الشِّ
العرب، دمشق، 1996.

8- لسان العرب، ابن منظور، دار صادر، بريوت، )د. ت(.
9- مدخل إىل نظرّية األنساق، نيكالس لومان، ترمجة: يوسف فهمي حجازي، منشورات 

اجلمل، بغداد، 2010.
10- مشكلة املكان الفنِّّي، يوري لومتان، تر: سيزا قاسم دراز، جمّلة )عيون املقاالت( ع 

.1987 ،8
11- مفهوم النَّسق يف الفلسفة )النَّسق: اإلشكاالت واخلصائص(، سليامن أمحد الضاهر، 
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جمّلة جامعة دمشق، مج30، ع4/3، 2014.
ة املحاكاة، د. عصام قصبجي، دار القلم العريّب، حلب، سوريا، ط1، 1980. 12- نظريَّ

را�صات الفار�صيَّة )2( الكتب والدِّ
ين  ياب، صالح الدِّ 1- بررسی تطبيقی طبيعت در شعر سهراب سپهری وبدر شاكر السَّ
عبدی، حمّمد أمحدی ازندريانی: كاوش نامه أدبّيات تطبيقی، سال دوم، شامره 8، زمستان 

 .1391
2- شاسوسا در شعر سهراب سپهری، زن اثريی وازدواج جادويی: فاروق صفی زاده، 

نرش: قصيده، هتران، 1383.
با شاعران، مهرى شاه حسينى، كتاب مهناز؛ نوبت  3- طبيعت وشعر در گفت وگو 

چاپ:2، 1394.
4- جمموعه آثار سهراب سپهری، به كوشش امري قربانی، نوبت چاپ أول، 1397.

5- نقد نوين در حوزة شعر، دكرت پروين سالجقه، نرش مرواريد، 1394ش/2015.
)3( روابط إلكرتونّية:

عنارص طبيعت در شعر فارسی 2: سعيده ره پيام شامره ی نوشته 
http://aryaadib.blogfa.com/post/517 : عىل الرابط




