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فاعمية المكان في الصورة الشعرية
سيفيات المتنبي انموذجاً

م.د عمي متعب جاسم
م.د منى شفيق توفيق

تقديــم :
ازداد االىتمام في السنوات األخيرة بدراسة البنى المكانية في المرويات السردية وبدا
واضحاً من خالل معالجات الباحثين والنقاد بفضل تطور النقد الحديث وتعدد مناىجو

ونضج رؤاه أوالً وثانياً لما تشكمو تمك البنى من أىمية بالغة في تشكيل الفضاء الداللي
الذي يفصح عن النصوص .

وقد انتقل ىذا االىتمام وأنصب عمى النصوص الشعرية والسيما المعاصرة منيا ،
وبعد أن ظير واضحاً االتجاه إلى احتواء الشعر لكل المقوالت المعرفية ومنيا المرويات

فيما اسمي بتداخل األجناس فأصبحت القصيدة الحديثة انموذجا لتدخل معرفي واضح .
ىذا األمر بالذات حفز الكثير من النقاد والباحثين لمخوض والكشف عن أىمية

ان االمر لم يقتصر عمى ذلك فقد حفزت ىذه الكشوفات
المكان واتساقو وتشكالتو  ،اال ّ
باحثين آخرين لمبحث عن األثر الجمالي والبنيوي لممكان في عموم الشعر العربي الذي
مازال منجماً لمعادن لم تكشف عن ماىيتيا إلى اآلن  .وىو األمر الذي دعانا إلى

اختياره موضوعاً لمبحث  .السيما وقد الحظنا من خالل مالزمة قراءة شعر المتنبي

نبوغاً شعرياً عالياً جند لو الشاعر إمكانات فذة وغذاه برؤى واستشرافات انبثقت عن وعي
شعري مذىل .
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وفي محاولتنا التركيز عن األثر الفاعل لبنية المكان في الشعر  ،آثرنا االقتصار
عمى الصورة الشعرية في تشكيالتيا المكانية في القسم األول من البحث وعكسنا المسألة
في قسمو الثاني إذ حاولنا الكشف عن أنماط المكان في الصورة معتمدين في ذلك عمى
ما توافرت عميو قراءاتنا ورؤيتنا الخاصة التي أفرزتيا قراءات معاصرة لمجمل شعر
المتنبي وقد حاولنا تخطي التنظير واإلفاضة في تحديد المصطمحات والتعريفات لظننا
أنيا ال تغني البحث بشيء السيما وقد سبقتنا دراسات عديدة في ىذا المجال .
نأمل أن نقدم ما يفتح أفقاً لدارس ويثير جدالً مع باحث أو يغني لطالب عمم

ومعرفة .

ومن اهلل التوفيق ..

الباحثـان

مدخـــــل :
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يستبعد ىذا البحث الخوض في ماىية المكان في الدراسات الفمسفية واألدبية إذ
افاضت كثي اًر مجموعة من الدراسات في أصول المكان وتعريفاتو المغوية والمباحث

الفمسفية التي اىتمت بو منذ افالطون مرو اًر بالفالسفة العرب (.)1

واألجدر أن تقدم تعريف المكان وىو كما تقول آن شكمان (( مساحة ذات ابعاد

ىندسية أو طبوغرافية تحكميا المقاييس والحجوم ))

()2

 .وىذا التعريف ال ينطبق تماماً

عمى ماىية المكان وفقاً لمرؤية األدبية  ،التي اختمف الباحثون أيضاً في تحديدىا تحديداً

دقيقاً .

تقول ( سي از قاسم )  :المكان (( ىو اإلطار الذي تقع فيو األحداث ))

()3

 .وىو

تعريف واضح ومحدد لطبيعة المكان إال أنيا تغفل اإلشارة إلى طبيعة ىذا اإلطار
ومكوناتو في صياغة عنوانيا عمى الرغم من أنيا في أثناء معالجاتيا اإلجرائية ال تغفميا
إذ استوفت اطر المكان وانعكاساتو الزمنية والنفسية والتاريخية وغيرىا

()4

.

إن األبعاد اليندسية التي تحدثت عنيا شكمان ما كان ليا أثرىا الفني الفاعل ما لم
يعد المبدع األديب صياغتيا وفقـاً لرؤيتو األدبية وعمى ىذا فالمكان في األدب تشكيل
رؤيوي وليس مساحة ذات أبعاد ىندسية  ،وليذا يصبح المكان (( جزءاً من التجربة
()5

الذاتية بعد أن يفقد صفاتو الواقعية ارتباطاً بالمحظة النفسية )) ....

.

وعمينا اإلشارة باىتمام إلى االختالف في توظيف البنى المكانية في األدب بين

الشعر والمرويات  .فإذا كان الثاني نظاماً (( من العالقات المجردة  ،يستخرج من

األشياء المادية الممموسة بقدر ما يستمده من التجريد الذىنـي أو الجيد الذىني المجرد
()6

))

.
فإنو في العمل الشعري ال يحتوي الحديث والشخصية وانما يكون جزءاً متمماً أي

أنو جزء من التعبير الشعري .

واذا كان الشعر – وفقاً لقناعتنا – ىو ما السمكن االحتكام إلى تعريفو وضبطو في

حدود معينة بل ىو كل ما ال يمكن التعبير عنو نث اًر  7فإننا نرى الشعرية لتبدو في أجمى
صورىا ليس في القول الممفوظ أو المكتوب فحسب بل في الشكل والييئة  ....في
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اإلنسان والطبيعة ومكوناتيما  .وما دام األمر متعمقاً بذلك واذا صح ىذا االفتراض فإن

كل ما يدخل في بنية الشعر المتأثر بيا والمحسوسة قبالً  ،يندمج ضمن رؤيتو كالً

متكامالً من غير إمكانية فصمو واعادتو لحدوده التي استجمب منيا .

إن الفكرة – أية فكرة – حين اقتطاعيا من سياقيا المعرفي وضخيا في بنية شعرية

البد أن تعانق أجواء أخرى  ،وليا بعد ذلك أن تنتق ــل من عالميا الخاص إلـى عوالــم
متداخمــة ال يصح أكث ــر مــن وصفيا بـ (( عوال ـ ــم شعرية )) وعمى ىذا سيصح تماماً قول
الناقد عز الدين إسماعيل عن الصورة بأنيا دائماً (( غير واقعية وأن كانت منتزعة من
()8

الواقع )) ...

 .بما في ذلك الصورة المكانية التي تحدث عنيا الناقد .

إن أىم ما يميز شعرية المكان أو توظيف المكان شعرياً  .أنو يقع بين زاويتين ىما

زاوية التشكيل الشعري وزاوية التأويل  .في ضمن الزاوية األولى تتشكل وفقاً لرؤية

شعرية غالباً ما يتحكم فييا الخيال ليمنحيا بعداً تأثيرياً جمالياً  ،وضمن الزاوية الثانية
يكون ألحاسيس المتمقي ورؤيتو الذوقية وأسسو النقدية أثر في صياغة تجربة الشاعر

وبيذا يكون المكان المدمج في بنية القصيدة منفتحاً عمى عالم التخييل عند المتمقي .
اشرنا فيما سبق إلى اىتمام الدراسات النقدية في شعرية المكان بوازع ما حققتو

القصيدة الحديثة من انفتاحات عمى األجناس السردية وامكانية توظيف بناىا في البناء
الشعري اال أن ىذا ال يعني اقتصار بنية المكان عمييا وانما تعداىا إلى بنية القصيدة
الغنائية والشك أن لكل بناء استثماره الخاص .
ان المكان في القصيدة الغنائية يؤثر ويتأثر في ىيكمية مشاىدىا واضفاء بعد فني
جديد لصورىا بحسب ما تقتضيو حالة التعبير والدفق الشعري وعمى ىذا يتبين لنا تباين
أداء شاعر إلى آخر وقصيدة دون قصيدة بل وغرض عن آخر .
وسنبين الحقاً تفاعل المكان مع بنية القصيدة إلنتاج شعرية تتمثل أبعادىا في رسم

الصورة وتشكيالتيا .

من الخارج إلى الداخل :
89

مجل دديلل 2009 /

العدد االربعون

بدء إلى أن تصوراتنا عن المكان ليست بالضرورة مطابقة لتنظيرات
عمينا اإلشارة ً
النقاد وتقسيماتيم  ،لضننا أن كل تصور البد أن يكون وليداً لرؤية جديدة تبتعثيا شعرية
النص موضوع الدراسة وقدرتو عمى البث المتواصل .

ومن ىنا يفترض الباحثان تقسيمين عامين لبنية المكان تنبع أوليما من حيث كون
المكان مؤث اًر خارجياً فاعالً وموجياً لمصورة الشعرية  .ويتحدد ىذا في الوصف لألمكنة

ومن حيث كون المكان مؤط اًر لمصورة .

وتتضح الثانية في البعد الفني إذ يتمظير أيضاً في ناحيتين  ،األولى من حيث

المكان طرفاً في إنتاج الصورة أي جزء منيا  ،والثانية في البعد المكاني (( المسافة

المتخيمة )) لمصورة ...

المكان مؤث ارً خارجياً :

يـقف المكان بوصـفو فاعالً خـارجيـاً كمـا أسـمفنا في الوصف والتأطير (( والوصف
()9

إسموب إنشائي يتناول األشياء في مظيرىا الحسي ))
األحداث والشخصيات ))

()10

 .وىو (( وسيمة لتحديد إطار

واذا كان الوصف مممحاً من أىم مالمح بنية الشعر العربي

عامة إذ ال يتخمى شاعر عنو  ،ومنيم المتنبي

()11

فأنو أي الوصف قد يتحدد بغرض

القصيدة في نفسيا .
فالمتنبي في سـيفياتو ينشـغل دائماً بوصف الواقعة

((

المعركة

))

وأدواتيا (( الجيوش

والخيول والسالح )) ولذلك يضعف احتمال وصف المكان إلتمام ىيكمية قصيدة الحرب
والحماسة عنده عمى أنو ال يندر وجوده.
وربما تكفينا اإلشارة إلى قصيدتو في (( قمعة الحدث )) إذ يقول :
ى ــل الحدث الحمراء تـعرف لونـيا وتعم أي الساقيــن الغمائـ ــم
سقتيا الغم ــام الغـر قبـل نزولــو فمما دـا منيا سقتيا الجمـاجــم
بــناىـا فاعمـى والقنـا تـقرع القنـا

ومــوج المنايـا حولـيا متالطم
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ومـن جــثث القتمى عمييا تمائم
عمى الديـن بالخطى والدىـر راغم
وذا الطعــن اسـاس لـيا ودعائم
فما مات مظمـوم وال عاش ظالــم

تشكل أبعاد المكان ىنا (( قمعة الحدث )) وفقا لمخيال الشاعر  ،من أبعاد فنية
وليست ىندسية يمعب التموين بيا دو اًر اساسياً إذ يضفي عمييا المون االحمر الغامق

المبتل بالخضرة (( إشارة إلى ما يحيل عميو الغيث من خضرة  ،والجماجم من دم ))
النسق األوفر ما يحفز ذىن المتمقي الستقبال بنية مكانية تتواشج مع طبيعة النص كامالً

وىو نص تسيطر عميو أجواء الحماسة والحرب  .من ثم يمتقط الشاعر صو اًر حساسة
إلكمال ىيئة الوصف  ،يستسقييا من جو الحرب  ،فيي جزيرة تتالطم حوليا أمواج

الموت ليبتعث فييا التشخيص فعالً مؤث اًر آخر بعد أن تتزيا بزي من بو مس الجن تعويذاً

.

ان قطعة الوصف ىذه ىي المفتح الذي يرتكز عميو البناء والدعم لمقصيدة ذلك أن
كل صور القصيدة وأحداثييا تجري ضمن ىذه القمعة التي ترك الشاعر المتمقي تياىا في
تبنييا كمكان ذي مواصفات خاصة .حامالً (( لمعنى ولحقيقة أبعد من حقيقتو الممموسة
)13

)) (

()14

ويمكن الوقوف من نماذج ومنيا قولو :

نزلـت عمى الك ارىـة في مكان بعدت عن النعامـى والشـ ــمال
تحجب عنك رائحـة الخ ازمـى وتمنـع عنـك انــداء الظــالل
بـدار ك ــل سـاكنيا غريب بعيــد الــدار منبـت الحبــال
يتخذ الشاعر من ىذه القطعة الوصفية  ،مثاالً ألسئمة جدلية عن عالمي الموت

والحياة .
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عالم الموت مكنياً عنو بالمكان بعيداً عن النسيم ورائحة الطبيعة وغيرىا  .فيناك

اغتراب مكاني قد تعوض عنو األلفة النفسية (( بحسب معطيات الشرع اإلسالمي
المعروفة ))

ومن الميم اإلشارة إلى مثل ىذا الوصف يكاد يكون مفتتحاً ميماً لطبيعة المضمون

– وىو ىنا الرثاء .

ما يشكل حاف اًز لفيم طبيعة الصور الشعرية الواردة في سياق القصيدة .

ويبقى ضمن ىذا المحور ضرورة اإلشارة إلى أن المكان يتدخل بشكل مباشر أو

غير مباشر في صياغة الصورة الشعرية وفقاً لألسس التي وضعيا عبد القاىر الجرجاني

وىي (( معنى المغنى الذي يتحقق باالستعارة والتشبيو والتمثيل والجمع بين الشكل وىيئة
الحركة  ...والتباعد بين
السيئين ))

()15

وأن الجمع بين (( الشكل وىيئة الحركة )) في واقع الحال  ،يتضح ضمن

المكون المكاني لمصورة  ،ولذلك بمنحو فعالً تأثي اًر ينتج عنو بالتالي فعل تخييمي .

وأما المظير الثاني لفعل المكان الخارجي في الصورة فيو عندما تنبني الصورة

ضمن إطار مكاني محــدد  ،وتق أر الصورة من خالل إطارىا .
يق ـ ــول :

ميالك لم تصحب بيا الذئب نفسو
وال حممـت فيــيا الغراب قوادمــو

()16

فالصحراء التي قطعيا سيف الدولة لم تكن صحراء عادية وانما تعمــد الشاعــر
اختيــار أقسى مسمياتيا (( الميمكة )) التي لم يقوى حيوان مفترس كالذئب معتاد عمى
خوضيا من اجتيازىا جبناً وتراجع الغراب عن التحميق في أجوائـيا .

أن فحص الصورة (( الذئب الذي لم تصحبو نفسو والغراب الذي لم تحممو قوادمو

)) الشك يكون ضمن موجو عام لقراءتيا وقد ذكره المتنبي بداية البيت .
وكذلك في قولو (:)17
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كمــما صبحت دي ـ ــار عـ ـ ــدو
قال تمك الغيوث ىذي السي ــول
دىمتو تطاير الزرد المحـ ( م )
كــم عنــو كما يطيــر النسي ـ ــل
تقنص الخيل خيمو قنص الوحش
ويستأسـر الخميس الرعي ـ ــل

ويتمحور القسم الثاني كما أسمفنا القول في شقو األول حين يتشكل المكان بوصفو
جزءاً من الصورة .
يق ـ ــول

()18

:

وجــيش كمــما حارو ب ــأرض
وأقب ــل أقبمـت فــييم ت ـ ـ ــحار
المكان ىنا – وىو فضاء األرض المفتوحة – طرف من طرفي الصورة إذ يقابمو ((
الجيش ))  .وقد واشج الشاعر بين الطرفين من خالل انعكاس المحظة النفسية القاىرة
لمجيش (( الحيرة )) عمى األرض التي أقبمت تحار أيضاً .
ومنو قولو أيضاً

()19

:

نثرتــيم ف ــوق األحــيدب كمـ ـ ــو
كمم،ا نثـرت فوق العروس الد ارىـم .

وقولـ ــو

()20

:

ألن تركن ضمي اًر عن مييامننا

ليحدثــن لمــن ف ــارقتيم ن ـ ــدم
وقول ـ ــو

()21

:
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سحائب يمطرن الحديد عمييم
فكل مكان بالسيوف غسيـ ــل

يتضح من األمثمة أعاله كون المكان جزءاً من التشكيل الفني لمصورة حتى أنيا

لتعيش وتتنفس ضمن بنى مكانية غالباً ما يخمقيا خيال الشاعر نفسو ويدفعيا ضمن

نسق بنائي تتعاضد إزاءه مع مقوماتيا األخرى (( البنائية واإليقاعية )) إلنتـاج الداللة .
أما في الشق الثاني ليذا المحور  ،فنممس أثر المكان وفاعميتو في المسافة التي
يعكسيا المكان  ،في رسم الصورة .
األمر الذي يعيد لنا األساس الثالث من أسس تشكيل الصورة عند الجرجاني ....

يقـ ــول (: )22

يرمي بيا البمد البعيــد مظفــر
كــل البعيـ ــد لــو قريــب دان
فــكأن ارجــميا بترب ــو منبــج
يــتبعن ايديــيا بــحضن الران
حتى عبرن بأرسناس سوابحاً

ينشرن فيــو عمائــم الفرســان

يقمصن في مثل المدى في بارد
يــذر الفحول وىـن كالخصـيـان
وتقوم ىذه الموحة الشعرية عمى استغالل بنية المكان والجمع بين طرفيو البعيد
والقريب  ،من خالل قياس المسافة قياساً تخييمياً إذ يبدو في ذلك انحسار المكان والزمان
الذي يتوسط الطرفين فما بين (( تربة منبج وحصن الران )) مئات األميال يختزليا
الشاعر بأقل من بضعة أقدام ما يشكل توحداً مكانياً من جية وبعداً فنياً يجمع
المتناقضين عمى رأي الجرجاني .
ومن ذلك قولو :
فـكان اثبت ما فييم جسوميم يسقطن حولك واألرواح تنيزم
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فبين الثبات واليزيمة (( ما تعكسو ىذه المفظة من سرعة الجري )) مسافة غير
محسومة ))

أنـواع المكان :
تتشكل أبعاد الصورة المكانية في سيفيات المتنبي ضمن أكثر من نسق بنائي من
األنساق المعروفة  ،ولكن نرى من الميم اإلشارة قبل االنساق البنائية إلى اعتماد
تقسيمين لممكان  ،يقوم األول عمى أساس السمطة التي يخضع ليا المكان  ،إذ يـرى ((
مول ورومير )) أن المكان تبعاً لمسمطة ينقسم إلى أربعة أنواع

()24

-:

األول  :ممارسة السمطة األنوية (( تسيد الذات في المكان )) .
الثاني  :الخضوع لسمطة الغير واالعتراف بيا .
الثالث  :أماكن تتسيدىا سمطة عامة .
الرابع  :المكان الالمتناىي الذي ال تمارس فييا سمطة معينة .
وغالباً ما تخضع األمكنة في السبفيات إلى النوع األول مع توافر األنواع األخرى ،

ولذلك ما يبرره  ،فالمتنبي – إزاء سيف الدولة – وفي ظل جو الحماسة والحرب ونشوة
االنتصار  ،الشك أن يقفز إلى مخيمتو  .كون المكان مسيط اًر عميو  ،متحكماً فيو من

قبل أنا الممدوح (( سيف الدولة )) وتحت أي ظرف ولذا تتسيد ىذه الصورة لممكان في
أغمب نماذجو .
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نـزور ديا اًر ما نحب ليا مغنى

ونسأل فييا غير ساكنيا االذنا

ويقـ ــول

()26

:

يضيـق بشـخصك ارجاؤىا
ويـركض في الواحـ ــد الجحفل
ويقـ ــول

()27

:

ضاق الزمان ووجو األرض عن ممك
مـلء الزمـان ومـلء السيــل والجبل
فـنحن فــي جــذل والروم فـي وج ــل
والــبر فــي شغـل والبحر فـي خجــل
ويقـ ــول

()28

:

سر حـل حــيث تحمـو الن ـوار
واراد فيك مرادك المقــدار
واذا صحبت فكل ماء مشرب
لوال العيــال وكل أرض دار
أن فحص ىذه األمثمة  ،يعطي داللة أولية إلى تسيد سمطة االنا في المكان  ،ففي
المثال األول  ،إشارة واضحة إلى السطوة والسمطة (( ونسأل فييا غير ساكنيا )) وفي
المثال الثاني داللة واضحة عمى احتالل فضاء األرض مما يشير إلى التمركز والقوة
وىكذا في المثال الثالث وأما في الرابع ما يعضد داللة البيت األول .
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إننا نفترض أن المتنبي يسقط من خالل ىذه المعاني والصور تسيد ذاتو  ،ويعبر
عن إحساسو الدفين باناه من خالل مدح سيف الدولة  ،تساعده في ذلك – كما أسمفنا –
بنية قصيدة الحرب والحماسة .
أما األنواع األخرى  ،فمربما ستتوضح من خالل تناولنا إلى أنواع المكان األخرى
بصفيا ثنائيات ضدية .
يمكن االلماح إلى تشكيالت المكان بوصفيا ثنائيات ضدية أحياناً يتم استغالليا

داخل بنية الصورة الواحدة أو المشيد الواحد تقدم بشكميا االنفرادي .
ويمكن إجماليا بـ -:
 .1المكان الواقعي والمكان المتخيل .
 .2المكان المفتوح والمكان المغمق .
 .3المكان االليف والمكان غير االليف .

إن أىم ما يميز بنية المكان في السيفيات أنو مكان واقعي ذو امتدادات متخيمة ،
ال تحده حدود جغرافية فيزيقية  ،فمم يأبو المتنبي بمدينتو أو بيئتو سوى مدن األعداء
التي أصبحت مالذاً آمناً لسيف الدولة وجنوده
يق ــول

()29

:

تمــل الحصون الشــم طــول ن ازل ــنا
فتمقــي إلـينا أىـ ــميا وت ـ ــزول
وبتن بحصن الران رزحى من الوجى
وكــل عزي ــز لألمي ــر ذليـ ــل
يتــم االنطالق عند المتنبي من المكان الواقعي أحياناً في إشارة أو موقف لمتعبير

عن رؤية أو معنى متخيل  ،كما في المثال آنف الذكر .

ولذلك كثي اًر ما يتواشج المكان الواقعي مع المكان المتخيل عمى أننا نممس لألخير

حضو اًر واسعاً بسبب من طبيعة الشعر التي المحنا إلييا في موضع سابق .
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والمكان المتخيل ىو بالضبط ما يجسد رؤى الشاعر وتصوراتو ولذا عمينا أن ال
نفاجئ حيث نق أر قول المتنبي

()30

:

وقفت وما في الموت شك لواقف
كأنك في جفن الردى وىو نائــم
فالوقوف في جفن الموت  ،مكان متخيل يعبر عن حساسية شعرية عالية .
وكذلك في قولو

()31

:

قــد بموت الخطوب م اًر وحمواً

وسمكت االيــم حزن ـاً وســيالً

فالحزن والسيل طبيعة جغرافية لألرض وليس المعتاد أن توصف بيا األيام  ،إال

أنو انتزعيا لمتعبير ومن ذلك قولو أيضاً

()32

:

تغيب الشواىق في جيشو وتبدو صغا اًر إذا لم تغب

الثنائية الثانية (( المكان المفتوح )) والمكان المغمق :
يتمظير الفضاء المفتوح بـ ( األرض  ،الصحراء  ،البحر  ،السماء  ،الفضاء
)
كما يتضح المكان المغمق ( المحدود ) بـ ( المدينة  ،وواقعة الحرب وغيرىا )
يقـ ــول

()33

:
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جيش كأنك في األرض تطاولو
فاألرض ال أمم والجيش ال أمم

( فاألرض ) ىنا تشكل امتداداً ال متناىياً ال لمشاعر فحسب وانما كما تبدو ألي

إنسان إال أن الشاعر يوظف ذلك ليشكل منو امتداداً لمصورة التي يقف ( الجيش ) طرفاً

ثانياً فييا

بدليل قولو في البيت التالي

()34

:

إذا مضى عمم منيا بدا عمم وأن مضى عمم منو بدأ عمم
ونقف عند مثال آخر

()35

:

جياد تعجز االرسان عنيا
وفرسان تضيق بيا الديار
ان أىم استنتاج نخرج بو – بحسب قراءتنا لمشاعر – أن بنية المكان المفتوح تشكل
حضو اًر دائمتاً في حين تتراجع نقيضتيا  ،ولعل السبب في ذلك الطبيعة الحماسية التي
تستغرق السيفيات وأجواء الحرب ومن ثم فإن (( االنغالق في مكان واحد دون التمكن

من الحركة  ...تعبر عن العجز وعدم القدرة عمى الفعل ))
يقول في وصفو خيل سيف الدولة

()37

()36

:

فين مع السيدان في البر عسل
وىن مع النينان في الماء عوم
وىن مع الغزالن في الواد كمن
وىن مع العقبان في النيق حوم
يالحظ االلفاط الدالة عمى المكان المفتوح :
(( البر  ،الماء النيق )) (( أعمى مكان في الجبل )) أو بالقياس إلى الوادي
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الثنائية الثالثة ( المكان االليف والمعادي ) :

يحدد النقاد المكان االليف والمكان المعادي بأنيما ذاتا فعل نفسـي بالدرجة األولى

 ،أي أنيما يتحدان بحسب شعور الشخصين ألفة أو غير ألفة  ،وعمى ىذا االعتبار قد
يكون البيت مكاناً غير أليف  ،وساحة الحرب مكاناً أليفاً

()38

 .بحسب وعي الشخصية

وشعورىا وتفاعميا مع الحدث .

تبدو ىذه الثنائية متالزمة في أكثر شواىدىا عند المتنبي كسابقتيا فيو مولع
بالمتناقضات  :يقول

()39

فتركتيم خمل البيوت كأنما غضبت رؤوسيم عن األجسام
ان ( البيت ) يفترض أن يكون أليفاً ألصحابو  ،إال ان الشاعر بعكس الصورة

مقدماً إياىا بصفتيا ساحة حرب  ،وبذا يتحول االليف إلى المعادي وبذلك يعكس

المتنبي سبقاً شعرياً حين يومئ إلى شجاعة سيف الدولة الذي يقتل أعداءه في حدود

بيوتيم .

كذلك قولو

()40

:

نزور ديا اًر ما نحب ليا مغنى

ونسأل فييا غير ساكنيا االذنا

ان فعل الزيارة – كما يفترض – أن يتحقق بين األصدقاء ألفة ومحبة  ،إال أن
الشاعر يقمب طرفي المعادلة ليكون (( الغزو )) بمثابة الزيارة في فعمييا المتحقق نشوة

وارتياحاً وتكون ديار األعداء (( مكاناً أليفاً لسـيف الدولة ومعاديـاً ألصحابـيا )) (.)41

وتستوقفنا صورة أخرى لممكان األليف  ،تمك ىي ما كان يحسو الشاعر أيام عيشو

مع سيف الدولة  ،إذ فقد – بعد فراقو – مكاناً أليفاً لم يعوضو عنو أي بمد .
فيو يقول

()42

شر البالد مكان ال صديق بو
وشر ما يكسب االنسان ما يصم
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تأريخياً  ،قيمت ىذه القصيدة قبل أن يرحل المتنبي عن بالط سيف الدولة وكان قد

قرر الرحيل لظروف ومالبسات ال تعنينا اإلشارة إلييا  .ولذا فيو يستبق الزمان في
البيت المذكور  ،وكأنو يومئ إلى أن أي بمد بعد حمب  ،ليس اليفاً .
وقد صرح بذلك في قصيدة أخرى بعد بضعة سنين قائالً (:)43
وم ــا القنــي بمــد بعدكـم

وال اعتضت من رب نعماي رب
ويمكن أن نممح أنواعاً أخرى لممكان ومنيا الفضـاء الكونـي ومنـيا المكان المتنقل

( العتبة ) إال أنيا لم تشكل ظاىرة واضحة في السيفيات .

الخاتمة :
لعل أىم ما أفرزه البحث  ،ىو انتماء السيفيات إلى بناء مكاني ذي أوجـو متعددة ،
ويبدو ذلك – كما نظن – الرتباطيا بالواقعة الحربية في األغمب وما تقتضيو من ذكر
لألمكنة العبارة أو المستقر فييا .
وىذا ال يعني انعداميا أو ندرتيا في باقي شعر المتبني  ،وأنما تميـزىا وكينونتيا .
ويبدو أن من أىم مميزاتيا – كما كشف البحث – أنيا في الغالب تفاعمت إيجابياً

مع بنية الصورة الشعرية فكانت طرفاً ميماً في انتاجيا وفاعميتيا  ،كما تميزت  ،بتمظير
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( أنا السمطة ) فغالباً ما تخضع ىذه األمثمة إلى سمطة قوية واحدة  ،كما كشف البحث

عن اتساع رقعة الفضاء المفتوح لممكان بعكس الفضاء المغمق – فضالً عن نتائج أخرى

مبثوثة في ثناياه .

اإلحـاالت :
 .1يمكن اإلشارة إلى :
جماليات المكان – جاستون باشالر والبناء الفني في الرواية الحربية في العراق
ج  2د  .شجاع العاني وغيرىا .
 .2نقالً عن جماليات المكان

– اعتدال عثمان – مج  .االقالم بغداد – ع – 2

 – 1986ص . 76

 .3بناء الرواية – سي از أحمد قاسم – الييئة المصرية العامة لمكتاب –  – 1984ص
. 76
 .4ولعل القول بصدق عمى باحث د .إبراىيم جنداري إذ يعرفو بأنو ( االطار
المحدود بخصوصية المحظة المعالجة والحدث ال يكون في ال مكان بل في مكان
محدد )
الفضاء الروائي جب ار إبراىيم جب ار – د .إبراىيم جنداري بغداد ط – 2001 – 1
ص . 170
 .5الفضاء الروائي 174
 .6جماليات المكان – اعتدال عثمان – 76
 .7ىذا المفيوم ضمن كتاب االتجاىات االدبية ت  .جورج طرابيشي.
ولم يعثر عميو الباحثان أثناء كتابة البحث .
 .8التفسير لألدب – عز الدين إسماعيل
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