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"قراءة في مرايا وأحالم حول الزمان المكسور" من ديوان المسرح والمرايا ـ    حاول هذا البحث المعنون ب: الملخص

صائد التي تعددت مراياها، وكيف استطاع أدونيس أن يوظف هذه المرايا بما يت وافق ألدونيس أن يقدم مقاربة لهذه الق

وكيف اس     تطاع الش     الر ةلادة قراءة الما      ي ل ه   مع رؤيته الش     عرية القائمة لتج التادد والتحول واثنبعا ،

الحا ر ومحاكمته والعمل لتج تغييره، والتطتع ةلج مستقبل أفضل. جاء البحث في ةطارين، األول: نظري، تناولت 

فيه م هوم الش    عر الحديث ولغته، وتقنية المردة ودثلتها، وال:اني: تطبيقي في الازء المعنون ر" مرايا وأحالم حول 

 ن المكسور" من ديوان المسرح والمرايا.الزما

 : ديوان المسرح والمرايا، أدونيس.الكلمات المفتاحية

 

A Reading in Mirrors and Dreams about the Fractured Time" from 

the office of theater and mirrors to Adonis 

Jamal Mohammed Saleh Hassan 

 

Abstract: Try this paper entitled: A Reading in" Mirrors and Dreams about the Fractured 

Time" from the theater and mirrors book by Adonis that he offers an approach to these 

poems, which varied in its dimensions, and how Adonis was able to exploit these mirrors 

in harmony with his vision of poetry based on renewal and transformation and rebirth, 

and how could the poet reread the past to appreciate the present to be changed for a better 

future. This paper has two frames: the first is theoretical deals with concept of modern 

poetry and its language, beside the technique and significance of the mirror, while the 

second is empirical tackles the section entitled the "Mirrors of Dream about the Fractured 

Time " from Adonis Collection the Theater and Mirrors. 
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 المقدمة:

يمت ا  الش      عر الح دي ث بمميزات ل دي دة تتواءم مع التغيرات التي تح د  وتطرأ في الحي اة وتغير 

شالر خير من يعبر لن ذلك  شعر يواكب التطور والتغير في مااثت الحياة جميعها، وال الزمان، فال

هموم الماتمع ومش     اكته، فهي تش     كل ش     عرا. ةنع الش     عر الحديث يتعامل مع قض     ايا العص     ر، و

مو   ولات خص  بة لتش  الر في نص  وص  ه الش  عرية، معبرا ومغيرا وناقدا ما اس  تطاع لهذا الواقع 

المؤل  الس    ائد في الماتمعاتغ لتغييره ل.فض    ل. ويعد أدونيس من الش    عراء الذين لاش    وا أ مات 

واثقتص    ادية،  ماتها الس    ياس    يةونكبات األمة العربية واإلس    المية بانتص    اراتها وانتكاس    اتها، وأ 

ومشكالتها اثجتمالية ال ردية والامالية، وظت  الستطة من قمع ون ي وسان وقتل، فكان من أوائل 

لذا فإنع أدونيس يحمل  الش  عراء الذين ثاروا لتج هذا الواقع ولمتوا لتج نقده وتغييره في أش  عاره .

في غد مش    رق خال  من كل أش    كال الظت   في ش    عره ه ت التغيير في الحا     ر والمس    تقبلغ لتعي 

والتعس    ف، ولهذا فإنعه حمعل نص    ه الش    عري رؤيته الش    عرية القائمة لتج البعث والتاديد. ف ي هذا 

البحث مقاربة لقصائد أدونيس " مرايا وأحالم حول الزمان المكسور " من ديوان المسرح والمرايا، 

وما أراد الشالر أن يقوله من خاللها. ف ي هذه ومحاولة ثستنطاق واستكناه وقراءة هذه النصوص، 

النص  وص يس  تدلي الش  الر الما   ي، ويوظف التاري  العربي واإلس  المي ليعيد قراءته من جديد 

حث في  جاء الب قد  يد والتغيير. ل اد عث والت ية في الب ته الش      عر يدة تتوافق مع رؤي جد تة  مه بح قد وي

ي اد يه لن الش      عر ال ثت ف حد يث –د جانبين، األول: نظري ت حد يا م هومها  -ال ية المرا ته، وتقن ولغ

ودثثتها، وال:اني: جانب تطبيقي في القس        المعنون " مرايا وأحالم حول الزمان المكس      ور" من 

 ."ديوان "المسرح والمرايا

  الشعر الحديث ولغته:

لها نظامها الخاص في النظر ةلج األشياء والم اهي  السائدة،  يعرف أدونيس الشعر الاديد بأنعه رؤيا،

وفي دلية التعامل معها والتعبير لنها، يقول" والرؤيا بطبيعتها ق زة خارج الم هومات الس     ائدة، هي 

تغيير في نظام األش      ياء، وفي نظام النظر هكذا يبدو الش      عر الاديد تمرد لتج األش      كال والطرق 

خط  وتااو  يس  ايران لص  رنا الحا   ر، وتااو ه لتعص  ور الما   ية، ةنع له الش  عرية القديمة. فهو ت

يدي أن يراه، لكن الذي يراه  ته الخاص       ة، حقيقة العال  الذي ث يعرف الذهن التقت بهذا المعنج حقيق

الش  الر ويكش  ف لنه. فالش  الر ث ير   ج بالمعنج الذي تض   يه العادة اإلنس  انية لتج األش  ياء مهما 

صبح دوره أن يوقظنا كان م يدا، ويب صل لن التقتيد والعادة، وي حث لها لن معنج دخر، ومن هنا ين 

(، فنظرة الش   عر الحديث والش   الر 9م،1983ويختص   نا من األفكار المش   تركة الض   يقة" )أدونيس، 

تغيرت ل.ش  ياء وتبدلت، فهو ث يبحث لن المعاني الظاهرة واألش  ياء البينة، ةنعما يبحث لما وراءها 

ه  ا ولالق  اته  ا مع بعض      ه  ا البع ، نظرة مختت   ة لن الخرين تقوم لتج العت  والمعرف  ة ودثثت

والبحث والتنقيب والكش      ف تختتف لن نظرة العامة. فتتش      عر دثثت ومعان ك:يرة خالقة " فقوام 

الشعر الاديد معنج خالق توليدي، ث معنج سردي وص ي، فالشعر الاديد نوع من المعرفة التي لها 

ضورنا، وهو دلوة لو ع معنج قوانينه شامل بح ساس  صة في معزل لن قوانين العت ، ةنعه ةح ا الخا

(. وبهذا المعنج لتش   عر الاديد 10-1983،9الظاهر من جديد مو    ع البحث والتس   اؤل" )أدونيس،

فإنه يتمتع بش روط خاص ة مختت ة منها، التغة، فتغته تختتف لن التغة العادية المباش رة التي تدل فيها 

ل اظ لتج المعاني مباش      رة، والتي ث غمو، فيها، بل هي وا       حة، لكن لغة الش      عر الاديد األ

مختت ة، فهو لغة تنحرف في معانيها ودثثتها لن التغة العادية "وبما أنع الشعر الاديد رؤيا وكشف 

شعر هي التغة فال بد أن يعتو لتج الشروط الشكتية، لذا فإنع لغته تحيد لن معناها العاديغ ألنع لغة ال

شعر الاديد في هذا المنظور فن ياعل التغة  ضاح. فال شارة في حين أنع التغة العادية هي التغة اإلي اإل

تقول ما ل  تتعود أن تقوله، فما ث تعرف التغة العادية أن تنقته هو ما يطمح الش     عر الاديد ةلج نقته، 

(. وبهذا الم هوم لتش     عر 17-1983،14يص     بح الش     عر في هذه الحالة ثورة لتج التغة" )أدونيس،

الاديد يحت  لتينا أن نعيد النظر في الكتابة الش      عرية ا وفي النظر في نظام العالقات بين الم ردات 
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واألل اظ والمعاني ودثثتها داخل النص الش      عري، وةلج الص      ور الش      عرية والتراكيب الت ظية، 

رية الاديدة تعطي لتش     عر م هوما مغايرا والرمو  واإلش     ارات أيض     ا ا ولهذا " فإنع الكتابة الش     ع

صيدة الحدي:ة كنص  لتم هومات الموروثة، بحيث يتغير معناه ويتغير دوره، ولذا ينبغي النظر ةلج الق

يدرس ببنيته الخاص      ةغ أي        من العالقات التي تقيمها لغة النص من تراكيب وص      ور ورمو ، 

مة بذاتها، وةنعما هي أك:ر من ذلك، ةنعها وليس    ت التغة التي نقص    دها هنا مارد م ردات ص    وتية قائ

(. "فالش     عر الاديد هو الص     ياغة الامالية الص     حيحة 338م،1980الكتمات والعالقات" )أدونيس،

لإلنس    ان العربي الحديث، في ث في همومه العاط ية، أو احتياجاته اثجتمالية، أو أ ماته الن س    ية، 

مقومات الحض    ارة العربية الحدي:ة، وليس وجه ا وةنما في ثورته الحض    ارية المعاص    رة، وهو أحد 

س  ياس  ي ا، أو ثفتة أيدلوجية، ولكنه العنص  ر الامالي الذي يتس  ق مع مس  ار هذه الحض  ارة وث يش  ذ 

(. وحركة الش    عر الحديث "تم:ل نزلة التاديد األص    تية في وجدان 117م،1978لنها" )ش    كري،

(، فالقص    يدة ذات 146م،1984ا     ل،األمة، وهي نزلة موجودة في كل جيل وفي كل لص    ر" )ف

ا بالة القوة والبرالة، فم ردات هذه  الرؤيا والتأثير لها لغتها الخاص      ة " التي تمتزج بدثلتها امتزاج 

ا من بناء القص   يدة الش   كتي فقط، ةنها ش   ظايا المعنج والدثلة، وقد ت ارت بالتوتر  التغة ليس   ت جزء 

وتتميز التغة الش    عري " ب رادتها كونها لغة ش    الر (. 27م،1990والحرارة والش    الرية" )العالق،

(. وأدونيس أحد 28م،1990بعينه، تاس     د رؤياه وحتمه، وث تختتط بتغة ش     الر س     واه" )العالق،

ا به ، بحيث يعبر لن  ص  ا خا س  صة به  والذين و عوا قامو شعراء الذين تميزوا وان ردوا بتغة خا ال

ستوبه  التغو (. فالتغة لند أدونيس 25م،1996ي الخاص به " )دراج،رؤيته  التي يحمتونها، ولن أ

في نقده، أو ش  عره تختتف لن غيره من النقاد والش  عراء " فقد هدم أدونيس كل األفكار المس  بقة لن 

التغة المعاص  رة، وو   ع التغة في مكانة ل  يض  عها فيها ناقد دخر بهذا الش  كل، بحيث أص  بحت هي 

شكيل سان ذاته، هي الكون، هي الت (. فالتغة 48م،1994الحي في الزمان والمكان" )لبد الحافظ، اإلن

الشعرية لبارة لن مامولة من الرمو  واإلشارات لها دثثتها في القصيدة، "فاثستخدام الرمزي 

-19م،1995لتكتمة داخل القص    يدة الش    عرية يض    يف دثلة جديدة ةلج دثلتها المرجعية" )الزلبي،

مة من دورها العمتي اليومي لياعتها متتقج إلش  راقات فكره، يكون (. فالش  الر " حين ينتزع الكت21

ا بين مادتها األولية وطبيعتها ال نية، وهذا التحول هو لغة الش  الر الخاص  ة، هذه  قد أقام فيها ص  رال 

(. 127م،1982التغة هي طقس الشالر الخاص ومغامرته الخاصة، فهي البحث لن الحقيقة" )سعيد،

في خص   وص   ية التغة الش   عرية لتج مس   توم الدثلة والمعنج، والص   ورة  ولتص   ورة الش   عرية أثر

وترتبط لغة الش     الر  الش     عرية أقوم في قدرتها التعبيرية من الت ظة الم ردة، أو التراكيب النحوية.

ا بمرجعية الدثلة والمعنج، وذلك لما لها من أهمية خاص    ة، وأثر وا     ح في فه   المعاص    ر أيض     

لالقات الحض  ور والغيار في النص من خالل الس  ياقات التغوية، أو في  النص الش  عري، أو ت س  ير

تو       يح الص      ور واألخيتة المنتش      رة والممتدة في جس      د النص والمهيمنة لتيه. فمن خالل هذه 

المرجعيات ث يمتك الش الر ةث أن يعيد قراءة الما  ي ويعيد فهمه وص ياغته من جديد، حيث تتوفر 

-61م،1991قات هائتة تس   الده في توليد الدثلة والمعنج" )الش   رع،لتش   الر في رجعته لتترا  طا

62 .) 

 شعر أدونيس وداللتها: فيالمرايا 

تكاد تكون تقنية اس   تخدام المرايا مقتص   رة لتج أدونيس دون غيره من الش   عراء، كما يرم ةحس   ان 

ا لتج أدونيس، ف لباس، يقول إنني ل  أجد "هذا األس   تور من النظر ةلج الما    ي يكاد يكون قاص   ر 

ا غيره يس   تعمته، ةث أن يكون قد ش   ذ لني، والمردة من الوجهة النظرية أش   د واقعية من القناع،  أحد 

صل، ولكنها في الحقيقة  صورة أمينة ل. شكل  شد حياديةغ ألنعها ث تعكس ةث األبعاد المتعينة لتج  وأ

تية، ومن الم رو، أن تكون تس   تطيع أن تكون بعيدة لن المو    وليةغ ألنعها في النهاية ص   ورة ذا

كذلك، ةذ لو كانت مكتمتة المو    ولية لكانت أقرر ةلج الواقعية الطبيعية التي تحاول رس     األمور 
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(. "والمردة 126-125 م،2001هي دون تحريف، أو لكانت أش به بالتص وير ال وتوغرافي" )لباس،

أن ترفع في وجه الحا   ر، وأن أوس  ع مااث  من القناعغ ألنعها تص  تح أن ترفع لتما   ي، كما تص  تح 

ستطيع أن يرفع مردته أمام أبي الهول شالر المردة ي شخاص... و شياء كما تعكس األ وأن  ،تعكس األ

(. ولقد اختتف توظيف 126 م،2001يعكس الص   ورة التي يريدها من الزاوية التي يريدها" )لباس،

 لنده: المرايا وتنوع لند أدونيس باختالف النص الشعري والسياق، فناد

 .وغيرها، م:ل: الحسين،  يد بن لتي،  ريار الحااج مرايا الشخصيات التاريخية،-1

مرايا شخصيات غير محددة بزمان، أو مكان، م:ل: الطاغية، السياف، رجل يروي، ال قير  -2

 والستطان، شاهد مقتل الحسين، وغيرها.

 مرايا شخصيات رمزية، م:ل: لائشة. -3

 ، م:ل: خالدة.مرايا شخصيات معاصرة -4

 مرايا الماسدات، م:ل: رأس الحسين، جسد العاشق. -5

 م:ل: الحا ر، الوقت، الزمان المكسور، الحت ، التاري . مرايا  مانية، -6

 مرايا مكانية، م:ل: مساد الحسين، بيروت، الطريق، األر،. -7

 مرايا األشياء، م:ل: الكرسي، الغيوم، الزثجة السوداء. -8

 م:ل: السؤال، الطواف، النوم. دات،مرايا مار -9

 (.126م،2001مرايا أسطورية، م:ل: أورفيوس. )لباس، -10

 

وبهذا التنوع لتمرايا فهو يحاول "أن ث ت تت من مردته الص      ور الكونية التي تهمه في الما       ي، 

(. ةنع تقني  ة المردة لن  د أدونيس تنحرف 126م،2001والح  ا       ر، وفي الزم ان والمك  ان")لب اس،

ن تقدمه من الش     عراء، أو غيره ، بدث لتها ورمزيتها وتنولها لما هو متعارف لتيه وس     ائد لند مد

فالمردة في ش   عره تخرج لن أنها مارد مردة تعكس الواقع كما هو، بل هي طريقة إللادة النظر في 

ه وةلادة ص      ياغتها، وتغيير مدلوثتها بما يتوافق ويتطابق مع رؤيت األش      ياء واألحدا  والوقائع،

سيرها  شياءغ لت  شعرية، وفهمه ل.حدا  والوقائع ما يها وحا رها، وختختة العالقة بين هذه األ ال

وةلادة بنائها وفق ا لتحا ر. ولقد لاأ الشعراء المحدثون ةلج توظيف تقنية المرايا في الشعر الحديثغ 

لتحياة والوجود. لقد حمل ثكتشافه  بأنعها وسيتة أوسع وأطوع من استخدام القناع لتتعبير لن رؤيته  

لنوان المرايا اس    ديوان ألدونيس بعنوان " المس  رح والمرايا" وهو في هذا الديوان " يقي  مس  رحا 

ش    عريا لتش    خص    يات التراثية ولتكائنات األخرم، ومن خاللها يس    تكنه ص    ور الما     ي متعانقة 

الذين لبروا لن بالحا       ر، كص      ورة المعري ومعاوية وبيروت... فأدونيس من أول الش      عراء 

الطموح الش      عري المعاص      ر لتوظيف العمل ال ني القدي  في أش      كال جديدة لتتعبير لن العالقات 

(.  فتوظيف أدونيس لهذه الش      خص      يات 26م،2003والتحوثت اثجتمالية الاديدة" )ال رلاوي،

في والرمو  التراثية " يش      تمل لتج ثراء رمزي ديناميكي، فهذه الش      خص      يات والرمو  ل  تع  

ستقرا، بل لتج العكس من ذلك تماما، سطحة، ول  تع  لمرا ر يا لينا م كانت بؤرا   مانها حياة م

مغتقة لاص  ة ش ديدة اثمتالء فهي ث تاس د لحظات لادية، وث تم:ل في س ياق الزمن أجزاء س اكنة 

مرايا ذاته  (.. فأدونيس " يقي 47م،1994متناغمة، بل جاءت ممتتئة بالحركة والت رد" )لبد الحافظ،

بين أيدينا محاوث تحطي  المرايا األخرم بأجمعهاغ لكي نرم الوجود والتاري ، بل الحض   ارة برمتها 

ياه")جبرا،د.ت، ته، فيغير 92من خالل مرا ها لن رؤي خاص       ة التي يعبر ب ته ال له لغ (. وأدونيس 

اقعا يتوافق مع ما يت ق العالقات بينها حض    ورا وغيابا،  مانا ومكاناغ ليغير من الواقع وياعل منه و
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ورؤيته في التغيير والتاديد لما هو أفضل في الحياة، فهو" مسكون منذ البدايات به  اإلبداع الشعري 

الذي يغير العالقات بين األ منة واألمكنة من أجل حض  ور ش  عري يض  يء ما حولنا في هذا العال ، 

ع، بل له دوافع ك:يرة مؤثرة وبناءة، والتحول والتغيير لند أدونيس ليس مارد هاجس مااني الدواف

فالواقع العربي ومعاناة األمة بما فيها من مآس وويالت ومذابح وظت  وا طهاد لتناس ما  ال يقرع 

ذاكرة الش     الر...فهو في مش     روله التحولي يطمح ةلج ةحدا  التغيير لتج مس     تويات لديدة، فهو 

      ي األلي  ةلج مس     تقبل مش     رف ومتتون" يطمح أوث  ةلج تغيير الواقع الس     ياس     ي، وتحويل الما

(. فكل " موجود ليس ةث مردة تعكس ش      يئا من واقع هذا الوجود، وبناء لتيه 41م،1997)األيوبي،

ناة التي  عا نة في الم كام عال (  قة ال ها )حقي ما أن ته ك نة في وجود موجودا كام ته  عال ، أو حقيق جه ال فو

 (. 97م،1987)الشرع، لمعاناة"يكابدها الموجود والتشوف ةلج الخالص من هذه ا

"مرايا وأحالم حول الزمان المكسور" من ديوان المسرح ـ لقد تمحورت مقطعات أدونيس المعنونة ب

والمرايا حول نقاط لديدة متنولة ومتباينة حس  ب س  ياقها الش  عري، حيث تنولت مراياه في دثلتها، 

وث  لش   خص   يات غير محددة بزمان،فناد في هذه النص   وص، مرايا لش   خص   يات تاريخية ومرايا 

مكان، ومرايا  مانية ومكانية، وغيرها. فالمو    ولات التي تعالاها هذه النص   وص تقع في ص   تب 

الحياة، والاامع بينها خيط يش     د بعض     ه بعض     ا، هو الرغبة في التاديد والتغير، فأدونيس ش     الر 

بش    ر الذين لانوا وما  الوا الرف  والتحول، والرؤيا، يطمح ةلج مس    تقبل مش    رق له ولغيره من ال

يعانون من وطأة الزمن واثحس   اس به، ومن الس   تطة والظت . ولهذا فإنع أدونيس يس   عج لتغيير هذا 

الواقع، وس  الحه في هذا التغيير هي القص  يدة والتغة، ولهذا فقد ختق لن س  ه لغته الخاص  ة به، فحمتها 

لغة خاصة به، وهو في سبيل هذا التغيير همومه ومعاناته، واستطاع أن يختق وي ار من رح  التغة 

أيض   ا اس   تطاع أن يهض     الترا  العربي واإلس   المي وغيره من ترا  األم  األخرمغ موظ ا هذه 

 المرجعيات في شعره، ومعبرا لن رؤيته.

 تتاتج صور المرايا في النص األدونيسي لتج شكل: صور المرايا عند أدونيس:

أدونيس فترة  منية معينة من الترا  ال كري العربي يس    تحض    ر  مرايا لشخخخخخ خخخخيات  اريخية:-1

اإلس    المي في العهد األموي لتج ش    كل مرايا ش    خص    يات لاش    ت في الزمن الما     ي، وكان لها 

و   عها في ذلك الزمان، حيث يس  تحض  رها الش  الر في الزمن الحا   ر في نص  ه الش  عريغ ليحاك  

ة لتج التحول والتادد.، فاس  تحض  ار م:ل من خاللها العص  ر، وبما يتوافق مع رؤيته الش  عرية القائم

 هذه الشخصيات له دثلة قوية، فحضوره  يم:ل شاهدا لتج لصرنا الحالي.

يس   تحض   ر أدونيس بع  الش   خص   يات التاريخية التي كان لها ص   دم واس   ع  مرآة زيد بن علي:-أ

ا، وتأثير وا    ح لدم الناس، حيث لعبت هذه الش   خص   يات دورا وا    حا في حياتها، وفي ماتمعه

فكانت نبراس  ا ولتما يهتدم بها في ال:بات لتج الموقف والمبدأ، ومن هذه الش  خص  يات ش  خص  ية " 

هـ" التي 122 يد بن لتي" ال:ابت لتج مبدأه وموق ه من الخالفة األموية، والمتم:ل في ثورته سنة" 

د  د الظالمين. وةلج النضال والاها -صتج هللا لتيه وست -دلا فيها الناس ةلج كتار هللا وسنة النبي

فة  لة الخال مة دو قا ته تقوم لتج ة يةغ ألنع دلو كام بني أم كل خطرا لتج ح هذه ش       ته  يد في دلو فز

اإلس    المية، وهذه الدلوة مما ث ير     اه األمويون، وبالتالي فقد ش    كل خطرا مباش    را لتج الدولة 

ة الس   تطة الظالمة األموية، فبالتالي كان مص   يره القتل والص   تب. ف ي مردة  يد يقدم أدونيس ص   ور

القامعة، حيث تم:ل ش    خص    ية  يد الرف  والخروج لتج الس    تطة ومبادئها، فكان مص    يره القتل 

 والصتب، يقول:

كتُورْ   أدْستشِرُف المد

 في صد حِة الِخالفةْ 
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اْم: احتِْي ِهشد القدبِر تدحتد رد ْرُسومة  كد  مد

افةْ  صد أدُسكد بديند النتصِل والرت  رد

 ُمهداِجر  

سُد  الاد صتورْ ود  المد

وْت   يُْن:دُر ِمْ:ُل الصع

 (                           72م،1988في ندهر  )أدونيس،

فالش   الر يرف  موت  يد، بل هو موجود، فت ظة الماء في النص تش   ي بالحياة فالماء رمز الوجود 

 والحياة والتادد واثستمرارية يقول:

يف   ، لدْن يدحولد سد  ثد

 ث، لدْن يدحول دُموت  

اءِ لِ  طدن  في المد يُر الموْت )أدونيس، -ي ود  (72م،1988 غد

و يد حي من خالل حرقه، ث  ن:ر رماده وصعود الرماد ةلج السماء، فرحتته العتوية ةلج السماء فيها 

الس     مو واثرت اع والعودة ةلج الحياة " فأدونيس يؤكد في نزلته الش     عرية القائمة لتج اثلتقاد في 

نس    اني في الكائن الحي ةلج التس    امي والتمرئي، وهذه ال كرة مس    تمدة من التحول نزوع الاوهر اإل

معتقدات األورفيين القدماء الذين تصوروا أنع اإلنسان يااهد دائما من أجل التختص من حبائل المادة 

ته"  ته في ذا بة ليتمرأم في األلالي، أو يخزن مرد لال  التزوجة والرطو الش      رع، )ال:قيتة، أو من 

(. فش  خص  ية  يد تس  تعص  ي لتج الموت، فهو غار باس  ده، ولكن فكره باق موجود، 117م، 1986

فقد حولته الس      تطة من حيث ث تدري ةلج رمز لت:بات لتج المبدأ، وبذل الن س من أجته، ف:باته هذا 

 ودلوته لتحق أصبحا رمز وجوده وبقائه حيع ا، يقول:

أدوهُ ُمعتعق ا  بدْعدد لدحظدة  رد

ُق فدوقد ال اءْ يُْحرد  مد

 يُْن:دُر فدوقد الماءْ 

ماد   الُد في رد  الِاسُ  يدصع

الغيمِة الخد يِ ْة )أدونيس،  (74-73م،1988ُمهداِجر  كد

في هذه المردة يس   تدلي أدونيس ش   خص   ية الحااجغ ليعبر من خاللها لن رؤيته  مرآة الحجاج: -ب

و ودخرون غيره في المعاص      رة، حيث يحمتها بُعدا من أبعاد التاربة المعاص      رة التي يعيش      ها ه

الماتمعات اليوم، وليسقط لتيها ما يوافق أفكاره، وما يريد أن يعبر لنه من قضايا وهموم معاصرة. 

نب المظت  من  اا :ل ال هد األموي، وهو يم ئدا لتايوش في الع قا يا لتج العراق، و كان وال ااج  فالح

ن يخرج لتج الس   تطة الحا كمة، ولهذا فالش   الر يرس     التاري  لما مارس   ه من س   ياس   ة القتل لكل مد

أسطورية لتحااج، حيث صوره بال ةست، ويرف  الر الة من ثدي أمه، ولقد أصبحت الدماء له 

ا ور الة، ةشارة ةلج القسوة، يقول:  أمع 

راءْ   لديسد لدهُ ود

هِ  يدرفُ  ثدديد أُمع  ود

اجْ  اع اند اسُمهُ الحد  كد
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ا ثدقبُوا فدأْر   ود

اجْ  اع مِه الحد هنُوا بِدد دد  ود

اجْ  اع مِه الحد ددهنُوا بِدد ا ود بُحوا تديس  ذد  ود

اءْ  مد  فدالتدذع بِالدع

ا )أدونيس، أُمع  الة  ود ارْت لدهُ رد د  (54م،1988صد

فحياة الحااج كتها دماء وقتل، بعدما أطتق حكام بني أمية يده في التص   رف كما يش   اء، فكان منه ما 

ذج من الس     تطة القامعة الطاغية لمن كان، ولكن أدونيس من خالل مردة الحااج يأتي بص     ورة لنما

يخرج لتيها، فهو باس  تدلائه لهذه الش  خص  ية يقول بأنع هنالك في كل لص  ر حااج حتج لو اختت ت 

ن يحاول الرف ، أوالخروج لتج الس   تطة، فإنع مص   يره يكون كمص   ير  األس   ماء والمس   ميات، فمد

  حايا الحااج، يقول:

اِوي اْستدطردد الرع  ود

ِعدد الِمنبدر  صد  في يدديهِ ود

، وفدوقد ُوجهِه لِ:ادمْ   قدوس 

الكدالمْ  وِت ود القِنداع ِ، ث بِالصع ، بِالسعهاِم ود قادلد  ود

الد وطدالعُع ال:عنايدا...  " أدنا ابُن جد

اسْ  اُل والنِبرد  أدنا هُو السعؤد

اسْ   أدندا هُو ال درع

ائِِسي )أدونيس، ْن يدكوُن ِمْن فدرد يل  لِمد  (82-81م،1988ود

فأدونيس" اس  تغل المورو  ال كري العربي وغيره، بحيث ث يمكن فه  النص دون الرجوع ةلج هذا 

المورو ، كمردة الحااج التي تدور في ظالل اثنطباع المتختف لن لنف الحااج ووحش  يته، فهذه 

القص      ائد في تاارر تاريخية وحض      ارية وفكرية معروفة، وه  أدونيس في هذه القص      ائد ةبرا  

اإلنس   اني والحض   اري الذي م:ته ش   خوص هذه القص   ائد في مس   يرة الحض   ارة واإلنس   ان"  الاانب

(. ةنع أدونيس يرف  هذا الواقع وهذه الممارس   ات لتس   تطة في الحك  ما    يا 68م،1987)الش   رع،

وحا را ومستقبال ما دامت تتبع أستور الحااج، لذا فهو يدلو ةلج رف  هذا الواقع والتمرد لتيه، 

 ييره. ويطمح ةلج تغ

يستحضر أدونيس في هذه القصيدة شخصية  ريار، وهذه الشخصية كانت شاهدة  مرآة زرياب: -ج

لتج حضارة العرر والمستمين في األندلس التي استمرت قرابة ثمانية قرون، حيث وصتوا ةلج قمة 

الموسيقج الحضارة في مااثتها أجمع، وفي شتج مااثت المعرفة العت  والمعرفة وال:قافة وال نون و

والغناء، فزريار " لتي بن نافع" المغني الش     هير في تتك ال ترة مردة لما وص     تت ةليه الحض     ارة 

العربية اإلس  المية من ألق في تتك الحقبة الزمنية في ماال الغناء والموس  يقج، وكان لهذه الحض  ارة 

 أياد بيضاء لتج أوروبا وغيرها في فنون المعرفة والعت ، يقول:

ْيء   ِزريداْر ُكلُّ شد   يُغنعي كد

ارْة  يُِف اإِلمد  سد

انِي ْصُر األدغد النع ِط )لد ِة، ود اُء األدِميرد ِحذد  ود
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) ربِيٌّ  لد

ِحي ْ  ةُ الاد تدعِويذد  ود

ِري ْ  قُصورةُ الحد مد الةُ، ود الصع  ود

ْة )أدونيس، تدارد م  يدْسدُل السع دد  (76م،1988ود

صياته ةن شخ ضمه فعودة أدونيس ةلج المورو  التاريخي، وتوظيف  سيتة ل ه  الحا ر وه ما هي و

من خالل فه  هذا التاري ، ومن ث  التعرف ةلج أسبار ومشاكل العصر. فهو في هذه الرجعة لتتاري  

وأحداثه يقدم لنا م هوما جديدا لهذه األحدا  في      وء الحا     ر الذي نحياه، وما نص    بو ةليه. فمن 

ما هو كائن، وما ياب أن يكون، فبين خالل هذه الش     خص     يات يقدم الش     الر رؤيته بين ما كان، و

ستقبل يكمن التغيير والتحول، فهو يحاك  الحا ر بالعودة ةلج الما ي ةلج  الما ي والحا ر والم

صر يعمد ةلج توظيف األحدا  التاريخيةغ لتكون تعبيرا لن مواقف  شالر المعا الترا ، ولذلك " فال

بذلك يختار الشخصيات واألحدا  التي تتالءم يريدها، أو ليحاك  العصر ونقائصه من خاللها، وهو 

ومض   مون تاربته فيتص   ل بها اتص   اث لميقا، وتكون اس   تتهاماته التاريخية ص   ورة رامزة لتواقع 

المس      ت ز بهموم القض       ايا الس      ياس      ية، حيث يخبيء الش       الر فيها لون فكره، وخطوط رأيه" 

قع الحا       ر قوية ولميقة، ث (. فالعالقة والص      تة بين الترا  الما       ي والوا127م،1985)ليد،

س     طحية، كما يقول أدونيس " الص     تة اليوم بيننا، وبين أس     الفنا جوهرية، ث ش     كتية، ولميقة ث 

(. وتكمن " أهمية هذا الش     عر وقيمته في تااهه نحو المس     تقبل، 136م،1971س     طحية" )أدونيس،

د الش    عر بما يمكنه من وليس كاس    تمداده من رمو  الما     ي وأحداثه، وةن كانت ذاكرة التاري  تم

ستقبل، ةذ ةنع من ياهل الما ي هو ك اقد الذاكرة ث يعرف حا را،  ضي ةلج الم تااو  الواقع والم

 (.    155م،2011وث يتطتع ةلج مستقبل" )بغوس،

في هذه القص  يدة القائمة لتج الحوار الذي  مرآة السخخيا : -مرايا غير محددة بزمان، أو مكان: أ -2

ة التهك  والس    خرية واثس    تهزاء، حيث يس    تط الش    الر الض    وء لتج معاناة ال كر ت وح منه رائح

والم كرين خاصة الشعراء، الذين يحمتون ه ع التغيير والتاديد والرؤيا، لذا فه  مع اصطدام دائ  مع 

 الستطة، ولذا فإنع مصيره  القتل، يقول:

؟ اِلر   هدْل قُْتتد ةِنعكد شد

؟ أُحسع ِجت اِمْن أديند ِجْئتد  ددكد نداِلم 

ُعنِي؟  سيتاُف تدسمد

هُ  ْأسد هدْبتُكد رد  ود

اْحذْر أدْن يُمست الِاتدُ  هداِت الِاْتدد ود  ُخذهُ ود

أدغتدج...  أدْشهدج لِي ود

اط ا يُكوُن لي ِجتُدكد بِسد  سد

، ل  لد ُمْخمد  ِسيُكوُن أدْجمد

؟ )أدونيس، اِلر   (65م،1988هدْل قُتتد ةِنعكد شد

فالس  رد هنا بض  مير المتكت غ لينقل الش  الر ةحس  اس  ه بالظت ، والواقع المؤل ،  مرآة رجل يروي: -ب

حيث يتمنج أن يتغير هذا الواقع، فمن يس  ير في ركب الس  تطة ويقول بقولها فهو ص  احب كتمة فيها، 

ستطيع أن يغير من هذا  صر حتج ي صب في الق صاحب من سا، أو  شالر لو أنعه ولد رئي ولهذا يتمنج ال
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ألفض       ل، وبالتالي ينعكس هذا التغيير اإلياابي لتج البالد والعباد، فيحص       ل التطور الواقع ةلج ا

 واث دهار والحياة الرغيدة، يقول:

انْ  مد  لدو أدنتنِي ُولِدُت قدْهرد

 في القدصرْ 

اقدانْ  ِة الخد  أدو ُمزيعن ا لِزوجد

ُؤوسْ  تدج الرع ا لد ام   لدُكْنُت قدود

امد  النددد  جأدْصنُع ِمْنهدا النُّقلد ود

الُكُؤوسْ  ْمرد ود الخد  ود

 (75م،1988)أدونيس، أدْصنُع ِمْنهدا ندْكهدةد الشعُعورْ 

ف ي هذه القص  يدة يرس    أدونيس ص  ورة مغايرة ل.ش  ياء وفي حركتها  مرآة الفقير والسخخلنان: -ج

الطبيعية بما يتوافق مع طبيعة التغيير والتحول الذي يدلو ةليهما باس  تمرار من خالل القص  يدة، ف ي 

حيث يقتب فيها صورة األشياء، فمشي النعامة، أو الناقة  هذه المردة يتحد  لن الستطة ولالقته بها،

مطابق لتواقع، ةنعه قتب ل.مور، فالمعروف أنع النعامة أو الناقة تس  ير لتج األر،،  في الس  قف غير

شيء خارق لتعادة، ومخالف لقوانين الطبيعة، وهذه لغة أدونيس  سقف  سيرها في األلتج في ال ولكن 

تغير حركة األش      ياء وطبيعتها، وهذا التحول والص      عود هو ثورة لتج الواقع ودلوة ةلج تغييره، 

 يقول:

رُس السعتطداْن؟ حد  ود

انُهُ  اءد فُرسد نِي، فداد دد  طدارد

ْتوتِي أدنداُم، فداْنتدبدْهتُ  ُكْنُت في خد  ود

اِمي أديُِت قُدع  رد

امة ، أدو نداقة    ندعد

 ندِسيُت، لدكنعنِي

ِكْبتُهدا  رد

ْت تدْمِشي ذد  فدأدخد

اُن يدْنظُرونْ  ال ُرسد  في السعقِف، ود

وفِِه ْ  قدطُوا ِمْن خد سد اتُوافدبُِهتُوا، ود مد   ود

هدا لدْ  يدْاُرْؤ السعتطدانْ  بدْعدد  ود

تدج ُدُخوِل بديِتي )أدونيس،  (78م،1988لد

سين بن لتي مرآة مقتل شاهد الحسين: -د صية الح شخ صيات  -ر ي هللا لنه -تعد  شخ من أك:ر ال

اس   تدلاء في الش   عر العربي المعاص   ر، حيث وظ ها الش   عراء المعاص   رون بما يتواءم مع رؤيته  

رية، وفي محاكمة لص    ره . هذه الش    خص    ية التي تعد " من أبر  أبطال ال:وري والدلوات الش    ع

سبب  صيره الهزيمة، ول  يكن  صل ةلج غايتها، فكان م النبيتة، والذي ل  يقدر ل:ورته، أو دلوته أن ت

ومبادئه، وةنعما كان س     ببها أنع دلوته كانت أك:ر م:الية  هذه الهزيمة نقص     ا أو قص     ورا في دلوته،
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(. فالحس  ين يم:ل 121م،1997ونبال من أن تتالءم مع واقع ابتدأ ال س  اد يس  ري في أوص  اله" ) ايد،

مرحتة الرف  والخنوع وث ير     ج بالحتول الوس    ط، لذا فهو متمس    ك بموق ه ثابت لتج مبدأه ث 

:ل يغيره وث يتنا ل لنه مهما كان ال:من، ولهذا فقد رأم الش   عراء المعاص   رون " أنع الحس   ين المم

ال ذ ص    احب ال ض    يتة النبيتة الذي يعرف مقدما أن معركته مع قوم الباطل خاس    رة، ولكن ذلك ث 

يمنعه من أن يبذل دمه الطهور في س    بيتها موقنا أنع هذا الدم هو الذي س    يحقق لقض    يته اثنتص    ار 

وذجا (. وبهذا أصبح الحسين أنم161م،2001والختود، وأنع في استشهاده انتصارا لقضيته" )لباس،

لتش     هادة ولتما يقتدم به كرمز لت:ورة لتج الس     تطة الظالمة والقي  ال اس     دة في هذا العص     ر. ولذا 

فأدونيس يستحضر شخصية الحسين كرمز لظي  وبطل حقيقي، وشاهد لتج مأساة لصر، لهذا فإنع 

ن، كل شيء يبكي لتيه، الحار والشار، وكل شيء في الوجود، ةنعها صورة حزينة ثستشهاد الحسي

 فقد شيعته مظاهر الطبيعة كتها، وسارت في جنا ته، وحزنت لتيه يقول:

تدج الُحِسينْ  ر  يدْحنُو لد اد أديُِت ُكلت حد  رد

تِف الُحِسينْ  ة  تدنداُم ِلْندد كد ْهرد أديُت ُكلت  د  رد

أديُت ُكلت ندْهر    رد

ندا ِة الُحِسين ْ)أدونيس،  (84م،1988يدِسيُر في جد

ثنتص  ار الخير لتج الش  ر، ورفض  ا لقوم الش  ر وال س  اد، ورمزا لتتغيير  فاس  تش  هاده أص  بح رمزا

 وال:بات لتج الموقف.

في هذه القصيدة يستمر أدونيس في لر، مأساة الحسين وفي  مرآة الرأس:-مرايا المجسدات: أ-3

 تعميقها، فاستحضار هذه الشخصية ةنعما هو استحضار ل ترة مأساوية في تاريخنا العربي اإلسالمي،

شعراء المحدثون رمزا وم:ال ألتج يحتذم في  شاهد لتج ذلك، ولهذا فقد رأم فيه ال سين  ساة الح ومأ

ال:بات لتج المبدأ والدفاع لنه. ف ي مردة الرأس، هذا النص القائ  لتج الحوار بين رجل و وجته، 

جته منه حتج الذي احتز رأس الحس  ين مبش  را ةياها بمال الدهر كته، ولكن هذا ال عل الش  نيع ن ر  و

 يقول: ،تبرأت منه وتركته ورفضته لندما لرفت أنعه رجع برأس الحسين

ْدتُهُ  صد ايِْرتُهُ، رد  سد

ْتُت في ُج ُونِهِ  ْتغد  غد

ْ تُهُ  اْحتدزد ْمُت ود ْهوتِي هداد  أدْيقدْظُت ُكلت شد

ِجْئتُ   ود

ارْ  تِي ندود وجد انْت  د  كد

 تدْ تدُح بدارد الدعارْ 

، ْشتدنِي، أدطدتتد يِ  أدوحد ؟كد  فد

 أدْبِشري

اِل الدعهرِ   ِجْئتُِك بِالدعهِر، بِمد

؟ أديِْن؟ يِفد ؟ كد  ِمْن أديِند

ْأِسِه...  بِرد

 الحسين؟

شرْ  ، يدومد الحد يِتكد  ود
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عنِي طدِريق  أدو ُحتُ   أدو ندومْ  ، لدْن يدْامد يتكد  ود

 ةِلديِكد بدْعدد اليدومْ 

ْت ندواْر )أدونيس، رد هداجد  (83م،1988ود

هذه القص      يدة قائمة لتج التحول ولدم ال:بات لتتاري  / الزمان،  مرآة التاريخ:-أمرايا زمانية: -4

فالش    الر ث يمتك ص    ورة وا     حة المعال  لتتاري ، فهو يقدم ص    ورا متعددة له، والاامع بين هذه 

 الصور هو تحول التاري  ولدم ثباته لتج صورة أو حال، فالتاري :

 نعصرت وصارت متوحة، أو ربما صارت ةلج مرارة.بقية   الرطوبة األولج تا  ت وا   -1 

 خالصة الزرني  بعد مزجها بالماء أو لرق الترار. -2

 م:ل حار يرشح فيه ماء. -3

 فيه ماء تأخذ الشمس له غذاء. -4

 دوامة ومانون يغرف ماء النهر ليعود ويصب فيه. -5

 القوس.أمواج تشتد حين تدخل الشمس في السنبتة أو تدخل برج الحوت أو  -6

 ماال لتمحار والقصب والتؤلؤ والعنبر المدور األ رق. -7

 كرسي من الزجاج فيه مركب متتصق بالشمس أو سرطان تائه كالموج. -8

 طائر منبسط في جسد اإلنسان يصدح... -9

 (.127م،2001غول يقضي لتج الموجود ويم. الدمار والخرار )لباس، -10

طبيعة كتها، والتاري  ث ي:بت لتج حال، فهو متقتب متغير. فأدونيس يرم في التاري  موجودات ال

 وفي التاري  احساس بالزمن وتحوله، ف يه البعث والتاديد فهو:

طُوبِة األُولدج  بدقيعةُ الرع

ادْ  ْزِجهدا القدويُّ بِالعرمد رندي ِ بدْعدد مد ةُ الزع روْن: خاُلصد قدالد دخد  ود

ُح ِمْنهُ ا ر  يدْرشد اد : ِمْ:ُل حد قِيلد اْء )أدونيس،ود  (87م،1988لمد

 والتاري  له لالقة بدورة الحياة وتاددها واستمرارها، يقول:

اءْ  : فِيِه مد قِيلد  ود

اءْ   تدأُْخُذهُ الشعمُس لدهدا ِغذد

ْمرِ  الاد ، أُو تدُصبُّهُ كد  تدْصنُع ِمْن فُتداتِِه البُخارد

الدعهرْ  ِظيمة  كد ة  لد  فِي ُح رد

ا )أدونيس، طدر   (87م،1988ثُ ع يدعوُد مد

ُروْن: قدالد دخد  ود

امة    ُدوع

انُوْن  مد هُو كد  ود

اءد ندْهر    يدْغِرُف مد
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ْدول    يدُصبُّهُ في جد

ِديد    يدُصبُّ ِمْن جد

اِء هدِذا النعهر  (88م،1988 )أدونيس، فِي مد

ويوظف أدونيس المرجعي  ة العتمي  ة الح  دي:  ة في لت  ال ت  ك واألبراج من حي  ث ارتب  اطه  ا ب  الت  اري  

 تحمل في دثثتها التحول والتغير، يقول: والزمن، التي

رد الشعمْس،  )يدْستُُك ددرد

ْنبُتْة  ا تدْدُخُل فِي السع  فدِحيندمد

ا تدْدُخُل بُْرجد الُحوتْ  ِحينمد  ود

 أدو تدُكوُن ِلْندد بُْرِج القدوسْ 

تدكوُن البدْتبدتْة )أدونيس، اُجهُ ود  (89م،1988تدْشتدُّ أدْمود

والتاري  لبارة لن غول، وص     ورة الغول لها وجود في المورو  العربي، وفي الحكايا الش     عبية، 

ولها ارتباط أيض      ا بالزمن الميتافيزيقي لما لها من دثثت ورمو  مخي ة، فقد يكون التاري  مدمرا 

 وسببا لتهالك والدمار ومهدد الوجود اإلنساني لتج هذه األر،، يقول:

هُو ُغون    )... ود

 يدْظهدُر فِي اْلتديدالِي،

 يدنداُم فِي الطعِريْق أدو يدُحومُ 

 يُِزيُل ُكلت بداق  

ائِر    يُتِيهُ ُكلت سد

اْر )أدونيس، رد اِمرد والخد يدْم.ُ العد  (91م،1988ود

لقد قدم أدونيس ص  ورا متعددة لتتاري  تكاد تش  مل مظاهر الطبيعة والحياة كتها، محمال ةياها رؤيته، 

ص    ور متباينة، لكن ص    ورة الماء وا     حة جتية فيها، وةن اختت ت الت ظة، فهي ترد ومعبرا لنها ب

بت ظها حينا، وأحيانا لتج أل اظ تدل لتج الماء م:ل" الرطوبة، لرق الترار، البخار، المطر، النهر، 

الادول، األمواج، الموج، التيار، متوحة، يرش      ح، تص      به، دوامة، ي ور، يغرق، يط و، المنارة، 

مرك  ب، المح  ار، التؤلؤ، الحوت األ رق، غس      تت  ه " وغيره  ا. لق  د وظف أدونيس الم  اء  أبحرت،

ودثثته في نص  ه الش  عري لما له من أهمية في الحياة والوجود، فالماء أص  ل الوجود والحياة، يقول 

(. ف يه البعث والتاديد في موجودات 30تعالج" وجعتنا من الماء كل ش     يء حي" )س     ورة األنبياء،

س     ودء لتج ص     عيد الحركة اإلنس     انية، أو مظاهر الطبيعة " فالمطر لدم أدونيس يعبر لن الحياة 

(، ولقد اس   تخدم الماء " كرمز لإلخص   ار ورمز 176م،1992الت ار والتحول التاريخي" )خريوش

(. فص  ورة المطر " تص  ل بين اإلنس  ان والطبيعة 110م،1996لتحياة وتاددها المس  تمر" )العراقي،

تناور الخص  ب والادر، وبذلك تحقق نولا من الش  عور بالتغير والتبدل، كما تعين وحركة الزمان و

لتج تصور وا ح لحركة التطور في الواقع، وهي من ناحية فنية تربط الما ي بالحا ر، وتوحد 

بين تارب   ة الش         الر ال   ذاتي   ة والتارب   ة الام   الي   ة وتنوع أش       ك   ال التركي   ب والبن   اء" 

 (. 181م،1992)خريوش،

يقدم أدونيس في هذه القصيدة الرمز البطل" بدثثت قيمته  مرآة لمسجد الحسين:-كانية: أمرايا م-5

يدي، طل تراج بل هو ب تاريخي،  طل  نا ليس مارد ب ية، والحس      ين ه لت الحقيقة  الن س       يث تحو ح
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التاريخية ةلج أس      طورة، وختق الش      الر من األس      طورة رؤية جديدة لتبطل هي حالة الحض      ور 

(. ولهذا فقد ص  ور 162م،2001موت الحس  ين لالقة وجود مس  تمر")بغوس،الحدس  ي، وأن يص  بح 

 الشالر األشاار وهي تمشي حدباء متأنية لتشهد الصالة لتج الحسين، يقول:

ِهيد تدْمِشي  ارد ود م األدْشاد  أدثد تدرد

ْدبداءد   حد

فِي أدنداْة   فِي ُسْكر  ود

الْة؟  كدي تدْشهددد الصع

يِر غِ  يِ  ا بِغد م سد  ْمد  أدثد تدرد

 يدْبِكي،

يتاف ا باِلد يدديِْن  سد  ود

ْسِاِد الُحِسيْن؟ ولد مد  (85م،1988)أدونيس، يدطُوُف حد

ستقر  مرآة األرض: -ب صيدة، فهو ثائر دائما ث ي سي بكل و وح في هذه الق يتاتج الرف  األدوني

ته، فهو لتج حال، متغير في داخته، رفض       ه لواقعه ولتواقع بش      كل لام، وهذا التغير دت من داخ

 يتستح بسالح التغة والكتمات، يقول:

تِي ِريرد ا العذي يدتِجُّ سد  هدذد

اسْ  األدْجرد القِبدارد ود  يدْقتدتُِع النتِخيلد ود

جهد األدر،ْ   يدْضِرُر ود

ف ْ  ا الرت افُِ ، هدذد ُم الرت ا الدت  هدذد

اْشتِِعاْل )أدونيس، رد ود  (92م،1988تدتدهُّف  دخد

أل اظ تش       اركه رؤيته في الرف  والتغيير، أل اظ تحمل دثلتها القوة وال:ورة لقد اتكأ أدونيس لتج 

)يقتتع، يض   رر، الدم، الرف ، اثش   تعال( ةنعها أل اظ ال:ورة بكل معنج لها، فهي ثورة مس   تمرة من 

خالل اس     تمرارية هذه األفعال. والزمن يؤيد الش     الر في ثورته، حيث ي تح راحتيه له، فالزمن مع 

 ثورته نحو التغيير والتحول التية من األر،، يقول: الشالر في

ِد الطتالِِع بِاْسِ  األدرْ،   بِاْسِ  الغد

اسْ  األدْلرد الُحُضوِر ود ةُ التتاِريِ  ود ْمتدكد  مد

اْشتِِعالْ  رد ود  تدتدهُّف  دخد

تِيهِ  احد ِن ال داتِِح رد مد  بِالزت

نُوِر األدرْ،)أدونيس،  .(92م،1988ِمْ:تِي، بِاألدْرِ، ود

مه  لذي يرم أن قي يدا لتواقع ا اد :ا وت ها بع طا" بروح ال:ورة التي رأم في ميالد كان مرتب فأدونيس 

اإلنسانية ومالمح حضارته قد ماتتغ لذلك ياب هدمه وبع:ه من جديد استشرافا لتمستقبل بكل رؤم 

 (.66م،2011التادد واثنبعا " )بغوس،
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  الخا مة:

ولهذا فقد  الرؤيا تقوم لتج التادد واثنبعا  وال:ورة والتغيير.ةنع الش      عر لند أدونيس رؤيا، وهذه 

صول ةليه  ضل ممكن الو شكيل واقع أف صيات التي تتواءم مع رؤيته في ت شخ قام باختيار الرمو  وال

وتحقيقه، لذا فقد أس   قط لتج ش   خص   ياته ورمو ه دثمه ودماله وص   وته في تحقيق وتوص   يل رؤاه 

شعرية التي ما ان ك يدلو ةل صوص ال شعرية ون صائد  شكل ق شكتها في أل اظه وتعابيره لتج  يها، وي

صرها،  سالمي وغيره، ولاش دثم ونكبات هذه األمة ولا ض  أدونيس الترا  العربي اإل فنية. لقد ه

ف:ار لتج هذا الواقع، ولهذا فقد حمل ه ع التغيير وال:ورة لتج الواقع في ش عره، وهو أيض ا من الذين 

ؤيا لبروا من خاللها لن هموم ومش  اكل العص  ر في ش  تج مااثته، مس  تدليا جعتوا من القص  يدة ر

 الما ي بصوره المختت ة والمتعددة ليحاك  العصر الحا ر، ولتحقيق مستقبل مشرق.
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