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الحقول الداللية واملعجمية
واألسطوريمات يف ديوان أدونيس

٥

رقية الكندية

يعرف التج�سيد -وفق درا�سة �أجراها �شاهينة علي دند�ش -يف مقاله «احلقول املعجمية واحلقول الداللية املعربة عن �أبعاد جت�سيدية» ،واملن�شور يف جملة العلوم
الإن�سانية والعربية (الإ�صدار الرابع  ،)2021ب�أنه تقنية فعالة ت�ستخدم يف الكتابات ال�شعرية والدواوين؛ من �أجل دعم الإيحاء ال�شعوري واحل�سي؛ وذلك من خالل
ارتباطه باملفاهيم الكونية ،والأفكار النقدية .ونظرا لأهميته ،جند �أن �أدوني�س اعتمد عليه يف كتاباته -خ�صو�صا يف ديوانه «امل�سرح واملرايا» -قام بتوظيف احلقول
املعجمية والداللية ،والأ�سطورة لبث الأفكار النقدية وال�شاعرية ،واالبتعاد عن الواقع ،و�ضمن يف �أ�شعاره القيم التعبريية .من هنا ،يتمحور هذا املقال حول انبعاث
الطاقة الإيحائية املج�سدة يف ديوان �أدوني�س وت�ضمنها لك�سيمات «وحدات معجمية» خمتلفة ،وا�ستخدام �أدوني�س للمقابالت الثنائية ،وتوظيفه للحقول املعجمية
اخليطية واملكثفة ،وحذفه لتلك الأخرى ،واعتماده على الأ�سطورميات ،و�أخريا �إيجاز ال�سياق يف �ألفاظه املعجمية.

ونلحظ الكثير من الطاقة الإيحائية في كتابات �أدوني�س
التي تتوافق مع تعدد الألفاظ ال�شعرية الم�ستخدمة
بطريقة مختلفة ،و�إبداعية ،ومتجددة مما يجعلها تجذب
انتباه القارئ ،وتجعله يعي�ش �شعور المقروء نف�سه ،ويدعم
�أدوني�س هذه الطاقة با�ستخدامه لك�سيمات مختلفة ذات
دالالت تعبيرية متنوعة ،وعميقة المعنى ،ومثال عليها،
لك�سيم الماء الذي ورد كوحدة معجمية �صادمة في ال�شطر
المركزي التالي�« :أقفا�ص تعلو /تعبر في غابات ال�صوت/
في الأفكار وفي الأ�شياء» ال�صخرة ماء /والأع�ضاء �شتاء
بارد...الخ؛ ف�أو�ضح �أدوني�س عالقة الماء بما يجاوره من
ال�صخور ،والأغ�صان ،كما نجد �أنه عبر عن لك�سيم الماء
ب�ألفاظ مختلفة كالبحر ،والثلج ،وال�سيل ،وغيرها مما
يبرهن الدراية الأ�سلوبية والخ�صو�صية ال�شعرية لديه.
كما لج�أ �إلى المقابالت الثنائية لتقوية اللفظ بالمعنى من
خالل تكراره لوقع الألفاظ بطريقة انزياحيه و�إبداعية،
وبمعاني ودالالت مختلفة م�شكلة حقوال معجمية خيطية،
�أو مكثفة تبرز في ال�شطور والقافية ،ومع ذلك ،لم يكتف
�أدوني�س بقافية واحدة بل كان ينتقل من قافية لأخرى -
كما قال في هذا المقطع� :أدعوك �أيامي بال حار�س /وهذه
الم�سافة المقفره /وليمه للحلم ،عيد من الحنين من
�أ�شجاره المثمره - /فتعبر القافية الأولى عن ال�سلطة
وو�سائلها ،في حين تعبر القافية الثانية عن عدم اكتراث
الدول ب�ش�ؤون ال�شعب ،الخ .وي�شترط �أدوني�س في قوافيه
عدم تخلخل المعنى ،ويت�ضمن حالوة في نطق الألفاظ
بطريقة �إيقاعية ومتنا�سقة ،ونوع الحقول المعجمية فمنها
ما يرمز �إلى الطبيعة كلك�سيم الماء وما يتدرج منه من
دالالت تت�ضمن البحر ،والثلج ،والموج ،وغيرها ،كما ركز
على لك�سيم النار ،والحيوان اللذين بدورهما يج�سدان
مفهوم ،ومعنى العواطف والحوا�س .ومن هذا المنطلق،
ف�إن هذه الوحدات المعجمية بما ت�شمله من معاني
عميقة عززت عالقة �أدوني�س بكون اهلل ومخلوقاته ،وقوت

ارتباطه بالوحدات الأ�سطورية ،والفل�سفية ،وال�صوفية
الخ ،وال نن�سى اطالعه وت�أثره بكتابات الآخرين من حوله
ك�أورفيو�س ونر�سي�س.
و�أحيانا �أخرى ،ي�ستثني �أدوني�س بع�ض الحقول المعجمية،
لي�س �ضعفا منه بل مرتكزا على الحقول الداللية؛ التي
بدورها تعو�ض عن تلك الحقول المحذوفة ،وتمنح
الق�صيدة قوة و�صالبة وحيوية ،وال نعني بذلك تركيز
�أدوني�س على الحقول الداللية وانحيازه لها ،بل �إن كال
الحقلين يت�شاركان وي�سهمان في بناء الق�صيدة ،وتحديد
المعنى .ومما ال �شك فيه ،ف�إن القارئ يميل �إلى تلحين ما
يقر�أ من الأبيات ال�شعرية المملوءة بالجماليات اللفظية
والداللية ،وا�ست�شعارها والعي�ش فيها ،بل وم�شاركتها مع
�أقرانه.
� ...إ َّن ترابط الأبيات ال�شعرية فيما بينها ي�سمى بالربط
ال�ضمني «الأ�سطوريمات» ،وهو ما ا�ستند �إليه �أدوني�س في
لغته ال�شعرية بجانب الحقول المعجمية؛ فكالهما يكمالن
معنى الق�صيدة وبناءها اللغوي والجمالي ،وتخ�صب
الأ�سطوريمات الر�ؤية ال�شعرية التي تمثل قناعات �أدوني�س
الفكرية ،والتي تكون �أحيانا بعيدة عن الواقع مرتكزة على
الر�ؤى الفل�سفية .وت�شمل الأ�سطوريمات �أ�ساطير متعددة
المعاني كتلك التي وظفها �أدوني�س في �أ�سطوريم الفينيق
في ق�صائده كالدجاج واليمام ،والدالالت المعبرة في
�أ�سطوريم الرحيل كالطريق ،والبحار ،والأمواج ،وال�سفينة،
الخ .وتختلف باختالف نظرة ال�شاعر و�أ�سلوبه ،وخبرته،
والحالة التي يمر بها ،وحداثته في ال�شعر؛ فعلى �سبيل
المثال ينظر نر�سي�س للمر�آه على �أنها الماء ،وفي المقابل
ينظر لها �أدوني�س على �أنها فناء العمر وانق�ضا�ؤه.
� ...إ َّن مُمار�سة كتابة الق�صائد ال�شعرية تتطلب مخيلة
وا�سعة ،ومحا�صيل لغوية ،وداللية متنوعة ،وخبرة وا�سعة
في تج�سيد الأ�سطوريمات؛ مما يجعل عقلية القراء تتفاوت
في فهم ما يوحي �إليه ال�شاعر؛ وكيف ال وهي تكاد تكون

غام�ضة المعنى خ�صو�صا لذوي المخيلة المحدودة �أو
العلمية �أحيانا.
يك�سب الإيجاز الكلمات المعجمية في الق�صائد ال�شعرية
معاني جديدة مرتبطة بال�سياق الذي جاءت فيه .وعليه،
نجد �أن �أدوني�س وظف الإيجاز المتج�سد في الحقول
المعجمية في �أبياته ال�شعرية ليتما�شى مع ثقافته،
وتفكيره ،وثراء تجربته .ومثال ذلك تطرقه الم�ستمر
كما ذكرنا �سابقا -لدالالت الطبيعة كالمنارة ،والحياة،والطيور الخ .كما اتخذ �أدوني�س منحنى ميتافيزيقيا «ما
وراء الطبيعة» معتمدا على فل�سفات مختلفة مثل انبثاق
الحياة من الجمر ،ون�شوء الماء من الدم وغيرها ،متميزا
عن غيره من ال�شعراء بقدرته على التعبير بحرية في
ق�صائده ال�شعرية م�ستعينا بالأ�ساطير والحقول المعجمية
والداللية ،كما �أنه تغنى ب�أ�شعاره �ساحرا للم�ستمعين من
حوله.
ُ
نلحظ �أ َّن هناك عوامل نف�سية -كالحزن ،والفرح،
وختاما..
والعتاب -وطبيعية -كالمناخ البيئي -ت�ؤثر على الكاتب
و�إبداعه في �إي�صال �أبياته لذهن القارئ والم�ستمع -كما
هي الحال عند �أدوني�س -و�إيحاءاته التعبيرية المملوءة
بالطاقة الت�أثيرية ،و�شمول �أ�شعاره لالنزياح الإبداعي في
الحقول اللفظية ،واهتمامه بالحقول المعجمية والداللية
لتج�سد مفهوم العواطف والحوا�س والتي ح�صنت عالقته
بالكون والخالق ،وقناعاته الفكرية المرتبطة بالر�ؤية
الم�ستقبلية ،وتوظيفه للأ�سطورة التي بدورها تبث الأفكار
النقدية حول واقع الثقافة العربية.
ونجد �أن هناك اختالفات في كتابات ال�شعراء؛ فمنهم من
يميل �إلى الحقول المعجمية والداللية الب�سيطة ،ومنهم
من ي�ستند �إلى الأ�سطوريمات �أكثر من اعتماده على
الحقول وهنا تكمن قوة الق�صائد ال�شعرية ،وتفاوتها في
تذوقها الجمالي من قبل القارئ والم�ستمع.
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