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الزمانُُمكاناًُفيُشعرُ ِه َزبرُمحمودُ ُ
ُ
خالدُشهابُحشاشُ ُ
خديجةُأدريُمحم ُد ُ
ُ
ُ
ُجامعةُتكريتُ_ُكليةُاآلداب
(قدمُللنشرُُ،2021ُ/4ُ/11قبلُللنشرُُ )2021ُ/5/10
الملخص
يكشف البحث الموسوم ( الزمان مكانا ً في شعر هِزَ بر محمود ) عن التداخل بين عنصري
الزمان والمكان في النصوص الشعرية  ،بوصفهما عنصرين أساسيين ل يمكن الستغناء عن
أحدهما في أي عمل أدبي ؛ إذ قام هذا البحث بجمع النصوص الشعرية التي تحوي الزمان
المؤمكن  ،ثم دراستها وتحليلها من أجل أن يبين للقارئ كيف أصبح الزمن مكانا  ،باعتماد
النصوص على المجاز الذي له القدرة على جعل العناصر النصية المختلفة ( الزمان  ،والمكان ،
واألشخاص ) عناصر متبادلة األدوار بنحو أدبي ممتع يؤثر في القارئ ويلفت انتباهه .
العالقة بين الزمان والمكان عالقة وجودية  ،ول يمكن تصور حياة من دونهما مجتمعيْن ،
فهما عنصرا الوجو ِد المتالزمان فال يمكن فصل أحدهما عن اآلخر  ،وهذا البحث يرمي إلى رصد
فمرة استطاعت النصوص أن
األلفاظ الزمانية التي توسعت دللتها لتتصف بصفات المكان ّ ،
ومرة استطاعت أن تؤمكن لفظة (( األمس ))  ،وأخرى
تجعل من لفظة (( التاريخ )) مكانا
ّ
جعلت من لفظة (( الدهر )) مكانا  ،وغيرها من األزمنة التي أصبحت أماكن حاوية لألحداث
والشخصيات .
الكلمات المفتاحي ُة  :الزمان  ,المكان ,هزبر محمود  ,األحداث  ,العنوان  ,نينوى
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Abstract
The present paper, entitled ( The Placed Time in Hizebr Mahmoud's
Poetry ) attempts to find out the overlapping between the elements of time
and place in the poetic texts, as two essential elements that are
indispensable in each literary work. Hence, the study tackles the poetic
texts that involve the placed time, i.e. the time which is overwhelmed and
landed by the place. Then, the study explained and analyzed each text
conspicuously, so that it becomes obvious to the reader how time becomes
a place, utilizing the metaphor that is capable to make the different textual
elements

( time, place and characters ) mutual in their roles in an

exciting literary way that influences the reader, interested him, and get his
attention.
The present paper, entitled ( The Placed Time in Hizebr Mahmoud's
Poetry ) attempts to find out the overlapping between the elements of time
and place in the poetic texts, as two essential elements that are
indispensable in each literary work. Hence, the study tackles the poetic
texts that involve the placed time, i.e. the time which is overwhelmed and
landed by the place. Then, the study explained and analyzed each text
conspicuously, so that it becomes obvious to the reader how time becomes
a place, utilizing the metaphor that is capable to make the different textual
elements

( time, place and characters ) mutual in their roles in an
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exciting literary way that influences the reader, interested him, and get his
attention.
The relationship between time and place is an existential one. It is not
possible to imagine a life without them combined, as they are the two
correlative elements of existence, and one cannot be separated from the
other. This research aims to monitor temporal terms whose significance has
expanded to characterize the attributes of a place. So the texts could make
(( (( history ))a place on one hand and could make the word

what is

yesterday )) as a place on the other hand. Moreover, it could derive ((the
era )) as a place too, and the rest of the times that became places including
events and characters.
Keywords: Time, Place, Hizebr Mahmoud, Events, Title, Nineveh
المقدم ُة ُ
الحمد لل رب العالمين ،والصالة والسالم على خير خلقه النبي الصادق األمين  ،محمد بن
عبدللا  ،وعلى آله وصحبه الغر الميامين وبعد...
الزمان عنصر أساسي من العناصر التي يقوم عليها النص  ،وقد حظي هذا العنصر بالعناية
عرف بأنه )) المدة
في الدراسات األدبية المعاصرة ؛ وهو العنصر المنظم لسير األحداث ،حتى ّ
الواقعة بين حادثتين أولهما سابقة وثانيتهما لحقة ((( ، )1أما العنصر اآلخر الذي يشتمل عليه
عنوان هذا البحث فهو المكان ،ويعرف هذا العنصر بأنه )) الوعاء الذي يحتوي الحدث ضمن
سياق زمني معين ((( ، )2ويفهم بالبقعة والمحيط الذي يعاش فيه ؛ لكن األمر الالفت للنظر في
نصوص هزبر محمود أن الزمن هو المكان الذي تقع فيه األحداث؛ وذلك من خالل المجاز ،الذي
نجح البحث في التعامل معه مستفيدا من الطاقة التي تضخها األفعال المكانية  ,فضال عن حروف
الجر ،والظروف والمصادر والمشتقات المكانية التي تفيد في تحديد الزمن المؤمكن وترسم
أبعاده.
ليس مفهوم المكان مفهوما ً مجردا ً من الزمان  ,وإن كان المكان ذلك الموضع الذي من خالله
نقدر الزمن ونقيسه  ,فالزمان والمكان عنصران متالزمان ل يمكن فصل أحدهما عن اآلخر ,
والمكان ثابت يمكن إدراكه من طريق الحواس مباشرة بوصفه بعدا ً من األبعاد الفنية في النص
والحياة اليومية ؛ وذلك لقدرته على الحتواء ,أما الزمان فهو عنصر متحرك وإن صح القول
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فالمكان هو الجسد والزمان هو الروح ,وهذان العنصران حتميان في حياة اإلنسان منذ أن خلقه
سبحانه وتعالى ؛ فالرحم هو المكان البايولوجي الذي يحتويه جنينا  ,ويعيش فيه مدة زمنية يطلق
عليها المرحلة الجنينية ,والمهد هو المكان الثاني الذي يحتويه بعد المرحلة الجنينية  .هذه من
صور التداخل بين ما هو مكاني وزماني  ,وهو في أحواله كلها محكوم بمراحل زمنية لها أماكنها
الخاصة  ,وهكذا فإن الزمان والمكان متعلقان باإلنسان وقيمته ومصيره .
الزمان والمكان هما العنصران األساسيان في بناء النص مع الشخصية  ,فليس من عمل قائم
إلّ وله مكان يقوم عليه وزمان منظم له  ,ولهذا األخير – الزمان – تأثير في تطور تجربة
الشعراء حتى بدأت تنصهر أكثر الحواجز بين ما هو مكاني وبين ما هو زمني ؛ وذلك ألن النص
األدبي يسمح بتحريك األشياء على غير عادتها في الطبيعة .
إن أم َكنة الزمان تعني بناء أماكن مجازية بمفردات زمنية لها خصائص األماكن المادية الحقيقة,
والشعرية قائمة على اكتشاف طرق فنية لتجديد اللغة الشعرية الحديثة ,والزمان المؤم َكن جزء مهم
من الحداثة الشعرية ويتمثل في جعل النص مفتوحا ً غير مقتصر على األشياء في طبيعتها  ,ومثل
هذه الخروقات ل يمكن العثور عليها في كل النصوص ؛والسبب في ذلك يعود إلى قدرة الذات
على إذابة الفوارق وعدم اإللتزام بالتصورات الثابتة ,فالشاعر (( ل يلتزم دائما ً بمعطيات مسبقة
لكتابة القصيدة ؛ ولكن ل ب ّد من التنظيم الداخلي لمكوناتها ))( )3مثل المستوى الصوتي واللغوي ,
إذ تبقى مثل هذه القواعد جزءا أساسيا ً في القصيدة ل يمكن التالعب بها سواء على شكل القصيدة
القديمة أو الحديثة  ,ول ب ّد من اإلشارة إلى أن (( القصيدة الحديثة ليست متأتية حداثتها من انتمائها
إلى العصر الحديث ول ألنّها تكتب بلغة حديثة  ,إنما حداثتها تكمن في أن تجعل ما فوق الطبيعي
مصدر قلق للقارئ  ,وأن تعيش القصيدة
ي ومألوف غرائبيا ً  ,وما هو معيش
َ
طبيعيا ً  ,وما هو يوم ّ
على التناقضات وأن ل يكون خط سيرها مستقيما ً أو أفقيا ً  ,وأن تكون كلها فضائية  ,لغة وصورا ً
وتركيبا ً )) ( , )4فالشعرية ل تقوم إل على النزياح والخروج عن المألوف  ,ومن هذه النزياحات
هي أمكنة الزمان  ,أي جعل الزمان مكانا ً مشتمالً على أبعاده وصفاته .
العنوان ممر يصل من خالله القارئ إلى أفكار النص حين يختصره بلفظة أو لفظتين أو ثالث
 ,يسحب خلفها عربات من التأويالت  ,وعنوان قصيدة ( شاعر في زمن الضياع ) الذي يحيل إلى
معنى التبدد والنتشار في المكان  ,بوصف أن الضياع اسم مشتق من ( ضيع) ,والضياع هو
ع الشيء يَضيع ضيّعةً وضياعا ً بمعنى هلك ,وكذلك مات ضيّعة وضيعا ً
اإلهمال والترك يقال ضا َ
ْ ()5
ْ
فاحت وانتشرت  ,هو عنوان مستل من المتن نفسه
ت الرائحة:
وضياعا ً  ,أي غير مفتقد وتضيّع ِ
هذا ما أخبرت عنه الجملة الفعلية ( ظل منشغالً ) ,التي توحي باستمرار ضياع الذات في زمن
الضياع  ,الذي أصبح معادلً للمكان ,وهذا التداخل الزمني بين المتن والعنوان الغاية منه تكوين
جمالية شعرية متناغمة  ,إذ يقول (:)6
وكانَ لأل ْمس أعتاب  ,تجاوزها,
وظل منشغالً حتى مضى غده

158

جملة أحباث كلية الرتبية األساسية  ،اجمللد  ،18العدد ( ،)2لسنة 2022
)College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (18), No.(2), (2022

إ ن تجاور لفظتين زمنيتين في شطر واحد يعني استحواذ الزمن على النص تجلى ذلك التجاور
واللتصاق في لفظتي ( كان لألمس ) وكذلك في ( ظل منشغالً ) فضالً عن ( مضى غده ),
والنص وظف الفعل الماضي ( كان ) الذي يدل على انتهاء مدة زمنية معينة  ,للخبار أن للزمن
(األمس) أعتابا ً (أعتاب) التي هي جمع للمفرد (عتبة) ,والعتبة فاصل مكاني بين الداخل والخارج
 ,تجاوزتها الذات ( لالمس أعتاب تجاوزها ) ,الذات التي حضرت في الضمير المتصل (الهاء)
في لفظة (غده) ,وكذلك في الضمير المستتر المقدر بالضمير (هو) في الفعلين الماضيين (تجاوزها
 ,وظل) اللذين يوحيان بدللتين متضادتين  ,بوصف أن الفعل ( تجاوز) فعل مكاني يوحي بالعبور
جوزا ً وجوازا ً ومجازا ً  ,وأجازه
والقطع للمكان  ,ومنه قولهم ج ْزت الطريقَ  ,وجاز الموضع ْ
بمعنى خلفه وقطعه( ,)7أما الفعل (ظل) فهو يوحي بالبقاء والمكوث في المكان
إن الشعور بالغتراب أمر حتمي عند وجود عوامل خارجية مؤثرة تؤدي الى التفرد والنعزال
والوحدة وقلة في التفاعل مع اآلخرين  ,والنص في القصيدة نفسها _ شاعر في زمن الضياع_
جعل من تاريخ أمة الذات مكانا ً تحط عليه الذات الغائبة ؛ وذلك للشعور باأللفة والنتماء المفقود
نتيجة الضياع والوحشة المحيطة بها ؛ لكنها قوبلت بغير ما هو متوقع ,إذ طردت من المكان ,
اتضح ذلك في قوله (: )8
َيحل ضيفا ً على تاريخ أمت ِه
الكفين ْ
يطرده !
َو(حاتم ) طارئ
ِ
لفظة (التاريخ) لفظة تخص الزمن ؛ لكن النص جعل منها مكانا ً لنزول الذات الغائبة التي حضرت
في الضمير المتصل (الهاء) الواردة في لفظتي (أمته  ,ويطرده)  ,وكذلك في الضمير المستتر
المقدر بـ(هو) في الفعل المضارع (يحل) الذي صار أحد األدلة على أمكنة الزمن  ,بوصفة فعالً
مكانيا ً يقتضي وجود مكان للنزول فيه ,فقيل حل بالمكان يحل حلولً ومحالً وحالً ومنه أيضا ً حل
القوم بالمكان أي نزلوا  ,وهو ضد الرحيل( ,)9أما الدليل اآلخر فهو استخدام حرف الجر ( على)
الذي يفيد الستعالء والبروز  ,وكذلك الدخول ؛ لكونه يتضمن معنى في( , )10كما في قوله تعالى
حين غ ْفلة من أهلها)) ( ,)11وهذا يعني أن حرف الجر ( على ) يحمل
((ودخ َل المدينة على
ِ
دللتين :األولى الدخول في الشيء  ,واألخرى النزول فوقه ( على تاريخ ) ,أي جعل من التاريخ
أرضا ً ( مكانا ً ) تحل عليه الذات  ,والتاريخ هو سجل لألحوال واألحداث التي يمر بها فرد من
األفراد أو أمة من األمم  ,وهو أيضا ً ( تعريف الوقت) (, )12فضالً على ذلك فقد استدعى النص
شخصية ( حاتم) وهي رمز للكرم ؛ ولكنها في ( شاعر في زمن الضياع ) تجردت من صفة
الكرم األصيل المعروفة في حاتم الطائي واكتسبت صفة الطروء ( حاتم طارئ الكفين ) بوصف
ان (طارىء) اسم فاعل مشتق من الفعل (طرأ) وهو فعل يوحي بالمجيء المباغت إلى المكان ,
ومنه طرأ على القوم يطرأ طر ًء  ,أي أتاهم من مكان أو خرج عليهم من مكان فجأة ( ,)13ليتخذ
موقفا ً معاديا ً من الذات الغائبة وطردها من الزمان  /المكان  ,الذي حطت عليه  ,تجلت دللة
الطرد بالفعل المضارع (يطرده) وهو فعل مكاني يوحي باإلقصاء واإلبعاد من المكان.
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إن الزمن ثيمة من الثيمات التي تشترك فيها النصوص األدبية ؛ إلنتاج رؤية تامة  ,وفي
قصيدة ( حفنة من غرقي ) كان الزمن العنصر الفاعل ؛ إذ استحوذ استحواذا ً تاما ً على النص ,
سواء أكانت األلفاظ المستخدمة فعلية أم اسمية أم حرفية ,إذ يقول(:)14

أ ْمضي وانتعل الساعات نحو غد
يمضي إلى األمس  ,يخفي وجهه خجال
وظف حرف العطف ( الواو) الذي يفيد الترتيب ومطلق الجمع ( ,)15وظف للعطف بين فعلين
يوحيان بالبتعاد والرحيل  ,فالفعل المضارع األول (أمضي ) فعل مكاني يوحي بالذهاب
والمغادرة الى مكان اخر  ,فضالً عن أنه قد يفيد البقاء في المكان ؛ إذ يقال (( مض ْيت بالمكان
ومضيت عليه )) ( , )16أما الفعل الخر ( أنتعل ) فهو فعل يحيل إلى لبس الشيء وركوبه جعلت
من خالله الذات المتكلمة المقادير الزمنية ( الساعات ) نعالً للسير ,قال الجوهري :الن ْعل هو
الح ِذاء( ,)17والنعل مكان القدم يقيها من حرارة األرض وبرودتها في أثناء السفر والنتقال من
مكان إلى آخر؛ إذ جعلت الذات من الزمن الذي مثل له في لفظة ( غد )  ,الذي هو اليوم التالي
لليوم الذي يعيشه النسان وينماز بأنه مجهول الحداث  ,جعلت منه مكانا ً تمضي إليه اتضح ذلك
من خالل الظرف المكاني ( نحو ) الذي هو القصد والطريق  ,يقال نحوت نَحْ وك أي قصدت
قصدك ( , )18ول يخفى ما في هذا النص من تشخيص للزمن (غد) حين جعل له النص القدرة على
مس ) بوصف أن الفعل المضارع ( يمضي
المضي والتنقل اتضح ذلك في جملة ( يمضي إلى األ ِ
) فعل دال على الحركة والمضي إلى المكان  ,أما حرف الجر( إلى ) فقد أفاد النتهاء والوصول
الى الزمان ( األمس) الذي صار مكانا ً يذهب إليه .
من براعة الشاعر قدرته على إذابة الحواجز بين األمكنة والعناصر الخرى ( الشخصية ,
والزمن ) فيصبح الزمان مكانا ً والشخصية تصبح مكانا ً أيضا ً  ,وفي نص ( بغداد ..برواية ياسمينة
) اكتسب الزمان صفة مكانية معادلة لمكان الطفولة ( المهد )  ,يقول(:)19
تختر طفولةَ قلبها
َو بغداد ل ْم
ْ
بل الدهر  ,منذ المهد,
قد لفها لفا!
في النص انسجام تام بين األلفاظ بد ًء من العنوان ؛إذ ربط النص العنوان مع المتن في لفظة
(بغداد) وهي المكان الذي أصبح معادلً للطفل  ,وقد انسجمت اللفظتان ( طفولة  ,والمهد )
العائدتان على مدينة ( بغداد ) وهي مكان ينماز باأللفة والمحبة والصفاء تجلت دللة هذه األلفاظ
في لفظتي ( طفولة قلبها ) بوصف أن الطفولة تحيل الى البراءة والطهارة والبياض  ,وهو ما جعل
الدهر مكانا ً حاضنا ً لها  ,والدهر هو األمد الممدود  ,وقيل هو ألف سنة  ,وكذلك قولهم الدهر
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الزمان الطويل م ّدة الحياة الدنيا ( , )20فضالً عن أنه أصبح مكانا ً حافظا ً لبغداد اتضح ذلك من
لف ) ومصدره ( لفّا)  ,واللف يوحي بالجمع والضم واألمان .
خالل التكرار الشتقاقي في الفعل ( ّ
الزمان في القصيدة عنصر فاعل  ,تتجدد طاقته عندما يكتسب صفات مكانية سواء أكانت هذه
األماكن متحركة أم ثابتة  ,مغلقة أم مفتوحة  ,وفي نص ( أم شعري ) أصبح الزمان مكانا ً
متحركا ً  ,إذ يقول (:)21
َج َم َح النّهار براكبيه
ت أمسيتي
وأن ِ
 ,...وخيلي لم تزل متناحرة!
جعل النص من الزمن ركوبةً  ,والركوبة مكان الركوب سواء أكان حيوانا أم عربة ,تبين ذلك
في جملة( جمح النهار براكبيه ) بوصف أن الفعل الماضي ( جمح ) فعل مكاني يوحي بالمضي
والحركة سريعا ً  ,ومنه جمح الفرس بصاحبه َج ْمحا ً وجماحا ً أي ذهب يجري جريا ً غالبا ً وفرس
ت المرأة بمعنى خرجت من بيت زوجها إلى بيت أهلها قبل
جموح إذا كان سريعا ً نشيطا ً  ,وجمح ِ
أن يطلقها ( , )22فهذا اللفظ يضفي على النص حركة قام بها زمن (النهار) وهو الوقت المحصور
ما بين الفجر وغروب الشمس ,ينماز بالضياء والوضوح والنتشار  ,وهو على الضد من ( الليل )
ت أمسيتي ) بوصف أن األمسية هي آخر الليل  ,توحي بالسكون
الذي مثْل له بالذات المخاطبة( وأن ِ
والستقرار.
تبدأ عملية الخلق الشعري من أن لألشياء طاقة خيالية تتفجر عندما يكون الشاعر في لحظة
رؤية غير المرئي ,أي إن الخيال المادي يستدعي القوى الكامنة التي ل تظهر إل عندما تضع
األشياء في مختبرات حقول معرفية جديدة ( ,)23فليس بإمكان الزمان أن يكون مكانا ً خارج الحقل
الفني األدبي ؛ ألن للشاعر عبر خياله القدرة على تغيير الدللت المألوفة عند العامة وإضفاء
دللت جديدة عليها  ,تجلى ذلك في قصيدة ( أما حان للشعر؟!) حين جعل النص من الزمن مكانا ً
واسعا ً يقطعه الشعر ,فيقول(:)24
إذن ...
حانَ إعطاء وج ِه القصيدة
لونا ً نديِّا ً
لكي يركب ال ِ ّ
هر الخلو ِد
شعر م َ
ويقطع بر الزمان إلى الالزمان
إلى أن تشيب الدهور جميعا ً
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إن ورود الستفهام الملحوق بأداة التعجب في العنوان يجعل النص أكثر إثارة لنتظار القارئ
الجواب ,وابتدا َء النص بحرف الجواب ( إذن ) يصنع عالقة نحوية بين العنوان والمتن  ,فالعنوان
َ
سؤال والنص جواب  ,واستخدام اإليقاع البصري المتمثل بنقاط الحذف ( )...يدل على التفكير
لقتناص الفرصة في الحديث عما يليق أن يحين للشعر  .الفعل الماضي (حان) يدل على اقتراب
زمن حدوث حدث ما  ,هذا الحدث هو إعطاء وجه القصيدة لونا ً نديا (حان إعطاء وجه القصيدة
لونا ً نديا)  .أصبحت القصيدة شخصيةً بهيئة وجه ,والوجه هو ((العالمة التي نستقرئ عبرها
مضمون التجربة ودواخل اآلخر ,كما يكشف عن الظواهر والنوازع النفسانية ))( )26التي تضمرها
الذات  ,ومن خالل هذا التشخيص اتضحت الغاية التي هي (لكي يركب الشعر مهر الخلود ,ويقطع
بر الزمان إلى الالزمان)  ,وهي غاية توحي بالرقي والشموخ والتجاوز ,بوصف ان الفعل
ب ال ّدابة يركب ركوباً:
(ر ِك َ
المضارع (يركب) فعل مكاني يحيل إلى معنى العلو والصعود ومنه َ
عال عليها ))( , )27جعل النص من ( مهر الخلود) مكانا ً يركبه الشعر وهذا يحيل إلى بقاء الشعر
وديمومته ,والمهر هو ولد الفرس ( , )28والفرس مكان متحرك يركبه اإلنسان ويقطع األماكن
لتحقيق غاية ما ,وهذا المهر ينماز بدوام الحركة والنشاط ألنه ( مهر الخلود ) بوصف أن الخلو َد
الدا َل على الزمان والمكان يحيل إلى دوام البقاء ,ويقال خلد بالمكان يخلد خلودا ً  ,والمخلّد من
الرجال الذي ًّ
أسن ولم يشب ( ,)29فضالً على ذلك فقد تجلت دللة القطع في النص جليا ً  ,من خالل
الفعل المضارع ( يقطع) ,الذي يوحي بالتجاوز والعبور؛ إذ جعل النص من الزمن مكانين
متضادين أحدهما مو ّدع واآلخر مستقبل  ,بوصف أن الزمن سلسلة متعاقبة األحداث ينماز بالتجدد
والنسالخ  ,فالمكان األول مكان ينماز بالجفاف والقحط والنقطاع تجلت دللة هذه الصفات في
أمرين  :األول مثل له في افتقار وجه القصيدة إلى الندى وهذا يوحي بأنها في مكان جاف واآلخر
والبر هو المكان المضاد للبحر ,أما المكان الثاني (الم ْسق ِب ْل) ,فقد أخبر عنه
(بر)
ّ
مثل له في لفظة ّ
من خالل حرف الجر ( إلى) الذي يفيد النتهاء والوصول إلى المكان  ,هذا المكان هو مكان
مطلق ل حدود له ؛ لسبقه ب( ل ) التي نفت جنس الزمن ( الالزمان ) ,أما اآلخر فقد مثل له في
(إلى أن تشيب الدهور) وهذا يوحي باإلطالق الزمني.
في نص ( أرقام ) أعلنت الذات المتكلمة أنه مازال لها ليل يمارس الزمان المؤمكن فعال عدائيا
المكور الى الصباح المدبب الغيب ,يقول (: )30
عليه حين تدحرج الذات بدره
ّ
َو َمازَ ا َل ل ْي لَ ْيل  ,أ َدحْ رج بَ ْد َره
ب!
ِل ِح ْ
ض ِن صباحات مدبب ِة الغ ْي ِ
وظف الفعل الماضي ( مازال ) الذي يفيد الستمرار؛ لتعلن الذات المتكلمة أن لها ليالً ( لي
ليل )  ,والليل زمن مظلم يوحي بالراحة والسكينة والستقرار  ,والذات تدحرج بدره (ادحرج
بدره)  ,والفعل المضارع ( أدحرج ) فعل مكاني يوحي بالحركة والنتقال من مكان إلى آخر ,مثل
للمكان األول في الزمن المظلم نفسه (الليل)  ,أما المكان الثاني فقد مثل له في لفظتي ( لحضن
صباحات) ؛ إذ جعل النص للصباحات وهي المدة الزمنية المحصورة ما بين طلوع الشمس
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والظهر  ,وهي تنماز باإلشراق والنور والدفء  ,جعل لها النص حضنا ً  ,بوصف أن الحضن
مكان ينماز باإلحاطة والحتواء والتضييق ,والذات تدحرج بدر ليلها إلى هذا الحضن المدبب.
البستان يحمل دللت توحي بالخصب والعطاء والترف والوفرة والتنوع  ,وهو ما جعل
الشعراء يوظفونه في قصائدهم للتنفيس من كرب األماكن التي توحي بالخنق والجدب والموت,
فلك النبوة ) ,وظف النص البستان بوصفه مكانا ً مكتنزا ً
معاني العطاء
وفي قصيدة ( مدار في ِ
َ
والنضج  ,فيقول (: )31
ه ْم أ ْغصن ,س ْ
بكف (محمد)
قيت
ِ
غل َب ْ
مان ثمارا !
َ
ت بساتينَ الز ِ
استعير الغصن  ,والغصن مكان تحط عليه الطيور ,فضال عن أنه رمز يدل على النتماء إلى
المكان األكبر ( الشجرة ) ,والنص وظف الجملة السمية (هم أغصن) للتعبير عن الوحدة والتآلف
بين صحابة رسول للا (محمد صلى للا عليه وسلم ) تجلى ذلك في الشطر األول -هم أغصن
سقيت بكف (محمد)  -وهو ما جعل هذه األمة تفوق األمم األخرى فقد تجلت دلله الفوق في جملة
(غلبت بساتين الزمان) بوصف أن الفعل الماضي ( غلب ) فعل يوحي بالظفر والتقدم أسند فعل
الغلبة إلى األغصان  ,وهي لفرادتها وعظمتها فإنها غلبت بساتين الزمان (غلبت بساتين الزمان),
والبستان مكان ذو طبيعة خالبة منفتحة حتى وإن كانت (( فاعليته تكمن في أنه هو من صنع
اإلنسان نفسه))( ,)32أما الزمان فهو المجرى المستمر بتدفق الساعات واأليام واألشهر والسنين,
فضالً عن أنه الحبل الذي تنظم من خالله األحداث.
أصبح الزمن عنصرا ً متداخالً مع المكان في عالقة جدلية ل تنتهي من التأثير والتأثر فكالهما
يجتمعان ويشكالن حدثا ً  ,والذات في نص ( ساعة دخولي عكاظ ) أعطت مثالً واضحا ً عن هذا
التداخل بين العنصرين  ,إذ يقول(: )33
ولدي !
َو قَ ْد فرشنا لك الت ّا َري َخ  ,يا
ْ
ل يأذن الشعر
أن ل نحسنَ الف ْرشا !
من العنوان اتضح التداخل بين الزمان والمكان (ساعة دخولي عكاظ )  ,وقد مثلت لفظة
(دخولي) طرفا ً وسطا ً بين الطرفين بوصفها تحمل دللتين (زمنية ومكانية) ,والنص مثل للزمن
في العنوان في لفظة ( ساعة )  ,والساعة هي جزء من أجزاء الليل والنهار ,وقد تطلق بمعنين :
أحدهما أن تكون عبارة عن جزء من أربعة وعشرين جزءا ً  ,التي هي مجموع اليوم والليلة ,
واآلخر أن تكون عبارة عن جزء قليل من النهار أو الليل( ,)34أما المكان فقد مثل له في لفظة
(عكاظ) وهو المكان الذي يحتضن احتفال الشعراء  ,ويعزز انتماءهم الى عالم الشعر والعروبة
وينماز بالنفتاح واأللفة  ,والمحبة تجلت دللة هذه األلفاظ في الجملة الفعلية ( َو ق ْد فرشنا لكَ

163

جملة أحباث كلية الرتبية األساسية  ،اجمللد  ،18العدد ( ،)2لسنة 2022
)College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (18), No.(2), (2022

التاريخ يا ولدي ) ؛ اذ جعل النص من الزمن ( التاريخ ) معادلً لألرض ؛ لتسير عليه الذات
المخاطبة الحاضرة في الضمير المتصل ( الكاف ) في لفظة ( لك )  ,التي توحي بالتخصيص ,
وكذلك في لفظة ( يا ولدي )  ,التي تحيل الى العطف والشفقة والحنان  ,وانتماء الذات للمكان ,
فالفعل الماضي ( فرش )  ,فعل مكان يوحي بالبسط والسعة  ,ومنه قولهم  :األرض فراش األنام,
والفرش الفضاء الواسع من األرض  ,وقيل هي األرض اللينة  ,وكذلك تفريش األرض تبليطها
ْ
( )35ومن خالل هذه الدللت تتجلى معاني ال ِقرى والود والمحبة بين الذات بوصفها الضيف النازل
في المكان( التاريخ ) وبين أهله .
إن تعدد األفعال المكانية في النص يوحي بكثرة التنقل من مكان الى آخر ,فضالً عن أنها
صر ِاألميرات
تنهض بحركة النص  ,وتجدد فعل األحداث من خالل الزمن والمكان ,ونص ( ف ْي ق ْ
) يضم مجموعة من األفعال المكانية المتفاوتة الدللة الزمنية  .فيقول (: )36
قل لها – إن ْ
ف ْ
أتت بعدي  : -أتى ومضى
ت
دون انفعال ِ
وضا َ
ع ف ْي الليل من ِ
في النص شرط ,وهذا الشرط أنتج مجموعة من األفعال المكانية وهي ( أتت  ,وأتى ,ومضى,
وضاع ) ؛ وذلك للخبار عن حالة الضياع التي ع ِ ّرضت لها الذات المتكلمة التي طلبت من الذات
المخاطبة التي حضرت في الضمير المستتر المقدر بـ( أنت) في فعل األمر ( فقل) ,أن تخبر
األنثى الغائبة التي مثل لها في الضمير المتصل ( ها ) في لفظة ( لها )  ,وكذلك في تاء التأنيث
الساكنة في الفعل ( أتت ) ,تخبرها بسبق الذات المتكلمة لها في المجيء  ,إلى المكان تجلى ذلك
من خالل الثنائية المتضادة التي عقدت بين فعلي (الحضور ,والغياب)  ,إذ مثل للحضور في الفعل
( أتى ) الذي يوحي بالقدوم إلى المكان من مكان آخر  ,أما الغياب فقد مثل له في الفعل ( مضى )
ضى الشيء يمضي مضيّا ً  ,أي خال وذهب
الذي يوحي بالنصراف والبتعاد عن المكان ,ومنه َم َ
وكذلك مضيت بالمكان ومضيت عليه( ,)37وهذا التقارب الزمني والبصري لألفعال المتضادة
جعل الذات في حالة ضياع  ,أخبر عن ذلك في الجملة الفعلية ( ضاع في الليل ) بوصف أن الفعل
( ضاع ) فعل مكاني يقتضي وجود مكان واسع للتيه والضياع حدد ذلك المكان في ( الليل ) ,
والليل (( زمن مبدؤه من غروب الشمس إلى طلوع الفجر ,فهو مظلم معتم يوحي بالسكون
والمأوى واتخاذ الليل وسيلة تحفل بقيم شعورية تعبيرية تحيل إلى الغموض واإلخفاء ))(,)38
وهو ما تناسب مع سياق القصيدة كلها .
القطار من األمكنة المتحركة التي وظفها الشعراء في نصوصهم ؛ لما يحمله هذا المكان من
دللت مختلفة منها أنه رمز للنفي والتشرد والغربة  ,واألخرى أنه مقياس زمني لتقديم عمر
اإلنسان بوصف أن المحطات التي يقطعها تمثل السنين التي يجتازها اإلنسان من عمره وسكة
القطار هي  :شوط الحياة التي يمارس عليها اإلنسان فعالياته ( )39المختلفة  ,والذات في قصيدة (
القطار ) جعلت من الزمن مكانين مختلفين  :األول  ,يمثل األرضية التي يسير عليها القطار ,
()40
واآلخر المحطة التي تمضي إليها الذات ؛ إذ يقول
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يام
بقطارنا  ,هذا الذي يعدو على األ ِ
ِ
بين بداية ونهاية
نمضي إلى ميعادنا
حدد النص المكان الحاضن للحدث في لفظة ( بقطارنا ) والقطار مكان متحرك ووسيلة عبور
جماعية تستخدم لالتصال بين مكانين أو أكثر  ,والفعل المضارع (يعدو) في جملة ( يعدو على
األيام ) ,فعل مكاني يوحي بالعبور والقطع والجتياز  ,ومنه عدا األمر يعدوه وتعداه أي تجاوزه ,
والتعدي مجاوزة الشيء إلى غيره ( )41؛وقد جعل النص من ( األيام ) التي هي جمع مفرده ( يوم
قدرها أربع وعشرون ساعة ,
) (,وقد يراد باليوم الوقت مطلقا ً )( )42أوهو مدة زمنية قياسية ْ
ويشتمل على شقين أحدهما ( النهار ) وهو الزمن الذي يبدأ من الفجر حتى غروب الشمس  ,أما
اآلخر فهو ( الليل ) وهو الغطاء الذي يحل على المعمورة وينماز بالظلمة واإلخفاء  ,ويبدأ من
غروب الشمس حتى الفجر  ,جعل منها معادلً للسكة للسير عليها  ,والسكة هي الطريق الممتد
الذي يسير عليها القطار للوصل بين األماكن ,تجلت دللتها المكانية في حرف الجر ( على ) الذي
يفيد الستعالء على المكان  ,فضالً عن ذلك فالنص جعل من (الميعاد) الذي هو (( وقت الوعد
وموضعه )) ( )43جعل منه مكانا ً تمضي إليه الذات المتكلمة تبين ذلك في جملة ( نمضي إلى
ميعادنا ) ,بوصف أن الفعل المضارع ( نمضي ) فعل مكاني يوحي بالذهاب والمغادرة من مكان
إلى آخر مثل للمكان الذي تذهب إليه الذات في ( ميعادنا )؛ وذلك لسبقها بحرف الجر ( إلى )
الذي يفيد النتهاء والوصول .
اشتهر الشعر العربي القديم والحديث بنظم المعارضات األدبية  ,وذلك من أجل خلق روح
التنافس بين الشعراء  ,وفحص شعرية شاعر عن اخر  ,وكذلك للمحافظة على التراث الشعري ,
والذات في قصيدة ( معارضة المقامة البشرية ) ترد على بشر بن عوانة ,يقول (:)44
َح َم ْلت الصمتَ ْ
لقرن
قر ِن
من ْ
ِ
نضحت خسائري وحفظت سرا ً
النص يتحدث عن صمت حملته الذات المتكلمة مدة زمنية طويلة  ,بان ذلك في جملة ( حملت
الصمت من قرن لقرن ) ,فالفعل الماضي ( حمل ) فعل مكاني يوحي بالرحيل والمغادرة من مكان
إلى آخر  ,ومنه حمل القوم وتحملوا بمعنى ذهبوا وارتحلوا ( )45؛ إذ جعل النص من الزمن الذي
مثل له في لفظة ( قرن ) بوصف أن القرن مدة زمنية طويلة قوامها مائة سنة ,جعل منها ثنائية
مكانية متضادة عقدت بين ( البتداء  ,والنتهاء ) تجلت هذه الثنائية من خالل الحرفين ( من,
وإلى ) مثل لالبتداء في لفظتي ( من قرن ) فحرف الجر ( من ) أفاد تحديد المكان الذي حملت منه
الذات المتكلمة الصبر ,أما النتهاء فقد مثل له في لفظة واحدة ( لقرن) فحرف الجر ( الالم ) أفاد
تحديد المكان الذي وصلت إليه الذات وهي تحمل الصمت  ,ول يخفى ما في هذا النص من ثنائية
متضادة أخرى عقدت بين ( اإلعالن واإلخفاء ) مثل للطرف األول -اإلعالن -في جملة ( نضحت
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خسائري ) بوصف أن الفعل ( نضح ) فعل يوحي باإلظهار واإلعالن  ,أما الطرف اآلخر فمثل له
في ( حفظت سرا ) بوصف أن الفعل ( حفظ ) ,يوحي بالكتم واإلخفاء وهذا ما يتناسب مع حمل
الصمت الذي يحيل إلى حفظ السر مهما ظهر من خسائر.
الحي تشكيل مكاني يوحي بوجود حياة  ,قال ابن سيدة الحي الحياة  ,وجمعه أحياء وأرض حيّة
أي خصبة( , )45فضالً عن أنه يمثل كيانا ً مستقالً للنسان الذي يسكن فيه بعيدا ً عن المدينة التي
هي (( بؤرة للتفاعالت واألحداث السياسية بشتى أنواعها ؛ لذلك فهي أظهر ما تكون فيه عالقة
الحاكم بالمحكومين  ,والسلطة بالشعب باعتبارها المركز  ,أو لقربها منه ))( )46والنص في قصيدة
( حينا ) يخبر عن فعل مدمر فعلته حكومة التمدن ضد الحي ؛ لكونه نظاما قائما على األلفة
والتواصل والعالقات الجتماعية المتينة  ,في حين أن نظام حكومات التمدن قائم على القانون ,
يقول(: )47
ْ
أزاحت حكومات التمدن حيّنا
وها نَحْ ن ق ْد سرنا لعصر التمدن !!
إن انسحاب العنوان من مكانه العالي إلى المتن يحدث للكشف عن جوانب مهمة تشارك في
إضاءة النص وبناءه ,والنص سحب لفظة( حينا ) إلى المتن ؛ ليخبر عن عالقة سلبية بين ( الحي
) و ( وحكومات ) لما بينهما من فوارق كبيرة بوصف أن التمدن لفظ مشتق من الفعل( َمدنَ ) ,أي
أقام بالمكان ومنه المدينة وهي كل أرض يبنى بها حصن( , )48وكذلك هي مكان ينماز بالتطور
والمعرفة والثقافة فضال عن بناء منازلها المنتظم  ,أما الحي فهو مكان ينماز بنظام التآلف والمحبة
وهو على الضد من حكومات التمدن التي تنماز بالجفاء والعزل هذا المر – تآلف الحي  -جعل
حكومات التمدن تزيل الحي تجلى ذلك واضحا ً في جملة ( أزاحت حكومات التمدن حينا ) فالفعل
الماضي ( أزاحت ) فعل مكاني يوحي باإلزالة واإلقصاء والهدم وهو ما جعل الذات المتكلمة تعلن
ابتعادها عن هذا المكان  -الحي  -بانت دللة البتعاد في الجملة الفعلية المبدوءة بحرف ( قد )
الذي يفيد التحقيق ( ق ْد سرنا لعصر التمدن )  ,فالفعل ( سار ) فعل مكاني يوحي بالمضي
والنصراف الى مكان آخر ,حدد ذلك المكان من خالل حرف الجر ( إلى ) الذي أفاد انتهاء السير
 ,عاجالً من الزمن الذي مثل له في لفظتي (عصر التمدن ) مكانا ً لنتهاء حركة السير بوصف أن
العصر مدة زمنية طويلة تشهد الكثير من األحداث .
الزمن في النص األدبي يفارق الزمن الفيزيائي في كثير من األحيان ويقترب من المكان
فيصبح بيتا ( )49يستقبل الوجوه والزائرين كما لو كان مكان حقيقا ً ,والنص في قصيدة ( نينوى )
جعل من الزمن مكانا ً للنزهة والترفيه  ,يقول (: )50
لما أعدوا ربيعا ً ثالثا ً وأَتوا
إلى ربيعيك في وعد من الزهو
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ربيعيك ) التي توحي بالصفاء واإلشراق والتفتح  ,جعل منها
جعل النص من الزمن في لفظة (
ِ
ربيعيك ) التي
مكانا ً ينماز باأللفة والنفتاح واألمان تجلت دللة هذه الصفات في جملة ( أتوا إلى
ِ
توحي بحركة مجموعة من الناس الغائبين الذين مثلهم ضمير الجمع المتصل ( الواو ) المكرر مرة
واحدة في الفعل ( أعدوا ) وكذلك في الفعل ( أتوا ) الذي يوحي بالقدوم واإلقبال إلى المكان  ,حدد
ذلك المكان من خالل حرف الجر ( إلى ) الذي يفيد النتهاء والوصول إلى المكان العائد الى الذات
المخاطبة الحاضرة في الضمير المتصل ( الكاف ) في لفظة ( ربيعي ِك ) ,والربيع فصل زمني
ينماز باعتدال المناخ والمنظر الخالب والتفتح ,فضالً عن ذلك وفقد نجح النص في توظيف لفظتي
(وعد  ,والزهو ) اللتين انتجتا زمنا ً و مكانا ً داخل المكان األول – الربيع -ألن هاتين للفظين (
ب والنماء والزدهار ,فيقال  :سحاب واعد وفرس واعد وأرض
وعد ,والزهو) تحيالن إلى الخص ِ
واعدة كأنها تعد بالنبات ويرجى منها الخير ( )51أما الزهو فهو ن َْور النبت وزهره وإشراقه ,
والتلون( )52ولشك في أن هذه الدللت تجعلها تتالءم
ودللت الزهو تحيل الى الشباب والولدة
ّ
(ربيعيك) ليحيل الى لقب ( أم الربيعين ) المعنية به نينوى
مع فصل الربيع الذي ورد مضاعفا
ِ
(عنوان القصيدة ).
لشاعر القدرة على أن يجعل من الزمن مكانا ً  ,وهذا المكان ينماز بأنه (( غير
يمنح الخيال ا
َ
مرئي  ...إل في مخيلة الشاعر المبدع الذي يستطيع أن يجعل المتلقي في حدود مكانية ذات أبعاد
جمالية فنية )) ( ,)53وهذه العملية ل تتم مالم تكن هناك عناصر فاعلة تشارك في بناء ذلك المكان ,
ومن هذه العناصر :األفعال المكانية  ,وحروف الجر بوصفها عناصر تحد أبعاد المكان وترسم
مالمحه  ,والنص في قصيدة ( الرسوخ ) جعل من لفظتي ( السنين  ,والزمان ) مكانين معدين
()54
لستقبال الذات المخاطبة ,يقول :
وأ ْفرغت السنينَ ْ
من التشظي
وهيأت الزمانَ لكي تفوحي
إن إسباغ المكانية على الزمانية مرتين في البيت الواحد يكشف عن هيمنة المكان  ,بوصف أن
الزمان والمكان عنصران متداخالن ويبقى القارئ متشوقا ً لذكر اآلخر عند ذكر واحد منهما ,
وفي المرة األولى أظهر النص ( السنين ) ,التي هي جمع مفرده ( سنة )  ,والسنة مدة زمنية
قدرها اثنا عشر شهرا ً يمر النسان فيها بكثير من األحداث والتغيرات ,أظهرها النص بوصفها
الوعاء الذي يحتوي األشياء اتضح ذلك عبر الفعل الماضي ( أفرغت ) الذي يعني إخراج الشيء
من المكان وتفريغه  ,ومنه ما ورد في قوله تعالى (( وأصب َح فؤاد أم موسى فارغا )) ( ,)55أي
فرغ المكان أخاله ( )56مما يحتويه  ,والنص جعل السنين مكانا ً فارغا ً
خاليا ً من الصبر  ,وكذلك ّ
من( التشظي ) الذي هو التشعب والتشقق  ,ومنه أيضا ً الشظية وهي الفلقة من كل شيء ( , )57أما
المرة الثانية التي جرد من خاللها الزمن من دللته الزمنية فقد اتضحت بفعلين مكانيين أحدهما
الفعل الماضي ( هيأت ) في الجملة الفعلية ( هيأت الزمان )  ,وهو فعل يوحي بتجهيز المكان
صلحه فهو مهيأ( )58؛ لتحقيق غاية ما  ,اقتصرت تلك
وإعداده  ,ومنه هيّأ َ المكان ت ْهيّئة ,وتهييئا ً  :أ ْ
الغاية على الذات المخاطبة التي حضرت في الضمير المتصل ( الياء ) في الفعل المضارع
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( تفوحي )  ,وهو فعل مكاني يوحي بالنتشار ,والتفرق  ,والمتداد في المكان  ,الذي مثل له
بلفظة ( الزمان )  ,أي جعل النص من الزمان مكانا ًتفوح فيه الحبيبة.

الخاتمةُ
إن الهدف الرئيس من هذا البحث إضاءة الصورة الشعرية في النصوص األدبية من زاوية
جعل الزمان مكانا  ،وبهذا العمل يمكن القول إن البحث قد لفت انتباه المتلقي إلى العمل المجازي
الذي اشتملت عليه النصوص  ،وكيف استطاع النص أن يؤمكن الزمان ويكسبه مالمح وصفات
مكانية  ،بنا ًء على ما تقدم استطاع البحث الخلوص ألهم النتائج  ،وهي على النحو اآلتي :-
_جعل الزمن مكانا ً رفد النص األدبي قوة ناشئةً من تعدد دللة اللفظة الزمنية بدل من الدللة
الواحدة.
_عمل التكثيف المجازي عمال مهما في النصوص الشعرية  ،من أجل إكساب الزمان أبعادا
مكانية تثير القارىء على فحص األلفاظ الزمنية داخل النص والتحقق من كونها زمانا أم مكانا.
_ظهر الزمن بوصفه مكانا في نصوص هزبر محمود بصور متنوعة وأزمنة مختلفة ؛ إذ جعل
النص من األلفاظ الزمانية اآلتية أماكنَ  ،وهي ) األمس ،تأريخ ،غدا  ،الدهر  ،النهار ،الزمان ،
الصبح  ،الليل ،الميعاد ،القرن ،العصر  ،الربيع ،السنين ) وغيرها من األلفاظ .
_بيّن البحث أن الزمن في النص الشعري يحمل دللتين  :األولى دللة منظمة لسير األحداث على
وفق نسق زمني معلوم  ،أما األخرى فهي دللة احتوائية قادرة على ضم األحداث والشخصيات .
_تجلت مكانية الزمن من خالل ثالثة عناصر مكانية  ،وهي األفعال ،والظروف ،والمشتقات
المكانية فضال عن حروف الجر التي شاركت مشاركة فعالة أيضا ؛ لكونها تفيد تحديد األماكن
التي تبدأ منها األحداث ،واألماكن التي تنتهي عندها  ،فضال عن األماكن التي تحدث في داخلها
األحداث  ،ومن هذه الحروف حرف الجر) من ( ،الذي يفيد في تحديد المكان الذي يبدأ منه الحدث
 ،وحرف الجر ) إلى ( ،اللذان يفيد النتهاء والوصول إلى المكان  ،والحرف ( في ) الذي يدل
على الظرفية المكانية ,وقد أفاد تحديد المكان الذي وقع فيه الحدث  .أما أبرز الظروف المكانية
التي وظفها النص فهو الظرف ) نحو (  ,الذي هو القصد والطريق صوب الزمن المؤمكن .
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