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 .1طالب دكتورا  ،قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة احلكيم السبزواري
 2و .3أستاذ مشارك ،قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة احلكيم السبزواري
(تاريخ االستالم2018/4/4 :؛ تاريخ القبول)2018/6/3 :

امللخّص
لقد حظى األدب من قدمي الزمن ،بشكل أو بآخر ،بغري قليل من العناية من جانب احمللّلني والنقّاد الكبـار وهـي تـةيت
من خالل رؤيتهم النفسيّة واالجتماعيّة والسياسيّة إلي وإىل مقوّمات األصيلة .علي  ،فإنّ شاملو وأدونيس ،ومهـا مـن
الشــعراء الكبــار يف األدبــني الفارســي والعــريبّ ،يعتــقان تقريبـاا احملطّــة األوىل الــل جــرى فيهــا التم ـرّد الشــكالينّ
واملفهوميّ على البناء الشعريّ بوج خاص ،والبناء األديبّ بوج عام .وهذ املقالة باعتمادها علـى املنـهج الوصـفيّ–
التحليليّ ومن خالل نظريّة آدلر املعنونة بالشعور بالنقص ) ،(Inferiority fellingهتدف إىل إزالة اللإام عن حماور
عدّة ،منها اتصال األدب بعلم النفس ونظريّة آدلر ،الشعور بالنقص أو الدونيّة والكب  ،وقدرتـ علـى التوجيـ األديبّ
لدى الشاعرين املفلقني .هذا من الوجهة النظريّة ،لكن من الوجهة التطبيقيّة ،فهـي تسـلّط الضـوء علـى تطبيـق هـذ
احملاور مجيع اا على مكوّنات جتربتهما الشعرية ،هبدف تقدمي رؤيـة جديـدة للمـتلقّني أو الدارسـني .ومـن النتـائج الـل
توصّل إليها الدراسة أنّ الشاعرين سارا مساراا نفسيّاا متشاهباا يف نصّهما الشعري ،حيت ميكـن تطبيـق هـذا املسـار
النفســي وجتلّياتـ علــى جتربتــهما الشــعرية يف الوقـ معـاا .زد علــى ذلــك ،إهنمــا جرّبــا ســلبيّات متشــاهبة يف عنفــوان
حياهتما ،والل أدّت بدورها إىل أن يطبع أدهبما بطـابع مةسـاو ّي وأن يلـق علـى إ ـر نـوع مـن اجلدل ّيـة بـني الدونيّـة
والتعويض ).(Compensation
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مقدمة
إ ّن األدب ،باعتبار عنصر اا مـن العناصـر الإقاف ّيـة اهلا ّمـة ،يع ّبـر عـن حقـائق اجملتمـع والفـرد والبيئـة،
انطالقـاا مــن وجهــة األديـب النظريّــة والتطبيقيّــة ،سـواء أكانـ هــذ الوجهـة سياسـيّة أم اجتماعيّــة أم
فرديّــة بشــكل عــام .ومــن املس ـلّم ب ـ أنّ األدب يتــالّف مــن مكوّنــات هــي العاطفــة والفكــرة واألســلوب
ضـوء
واخليال؛ فالعاطفة مبا فيها من اإلجياب وال ّسـلب ،ت ّتصـل بالبحـت هـذا ،والـذي يريـد تسـليط ال ّ
على الشعر من زاوية نفسيّة .وعلـى هـذا ،فـإ ّن هنـاك نوعـ اا مـن العالقـة الوطيـدة بـني األدب والفلسـفة
مــن جهــة وعلــم الــنفس مــن جهــة أخــرى .ويف جمــال عالقــة علــم الــنفس واألدب ،ميكــن القــول بةنّـ :
« فكما أ ّن األدب ميـدان تتبـارى فيـ العقـول وتتنـافس فيـ األفكـار وحيـت إ ّن األدب ميـدان فكـر وتـدبّر
ممـا يفـتح
صـر ،فـال مـرا َء إذن يف أ ّن هنـاك عالقـة و يقـة بـني علـم الـنّفس واألدب ّ
وجمال إمعـان وتب ّ
اجملال لعلماء النفس واملشتغلني ب لكى جيولوا يف هذا املوضوع وألنّـ حيـت يوجـد نشـاط عقلـيّ توجـد
مادّة خصبة وأرض عامرة لعلم النفس لكي يإب وجود ويستقيم عود وحيقّق مـن خـالل ذلـك ذاتـ
وموضوع » (أ د فضل1977 ،م . )64 :وعلى ضـوء املنـهج النفسـيّ ،انـقى يونـغ يع ّبـر عـن األدب قـائالا:
«إنّ األدب خط ــاب للّ ــاوعي اجلم ــاعيّ» (فت ــوحي1385 ،ش .)15 :ول ــو أمعنّ ــا قل ــيال التّض ــح لن ــا أنّ فنيّ ــة
األديب ـ عند يونغ ـ مصدرها هو نفسيّة الالوعى الفرديّ أو اجلماعيّ علـى إطالقـ  ،سـواء أكـان ذلـك
نتيج ــة االنعكاس ــات اخلارجيّ ــة أم الداخليّ ــة .فه ــو إذن يعتق ــد أنّ األدب ج ــذور مترسّ ــخة يف الوع ــى
اإلنسان اجلماعيّ ،لذلك نرى أنّ األدب ـ مبا في مـن الشـعر والروايـة والقصّـة وامليكروسـرديّ مجيعـاا
ـ يتعلّق هبذ الزاوية الفكريّة؛ ألنّ يتّصل إمّا بالالوعى وإمّا بالوعى الذي يرتبط بالالوعي الحمالة.
ومتاشياا مع هذ الفكرة ،فإنّ يعتق آدلر من علمـاء الـنفس الكبـار أمإـال فرويـد ،ويونـغ،
ولكان ،وغريهم الـذين كـان هلـم يـد طـوىل يف الكشـف عـن العالقـة بـني الفـن ـ ـ والسـيّما منـ
األدب مبا في من املكوّنات والعناصر ـ ونفسيّة الفنّان باملعىن الواسع للكلمة .فقد استطاع هو
يف حد ذات أن يقوم بإجيـاد ربـط بـني نفسـيّة الف ّنـان أو األديـب واتّجاهـ األديب بشـكل عـام،
اعتماداا على نظريتّ املعنونة بالشعور بالنقص .ومن اجلدير باملالحظة أنّ الشعور بالنقص ال
يدلّ على وجود سلبيّات يف شخصيّة الكاتب أو الفنّان ،خالفاا ملا تدرك العامّة ،بـل هـو يعتـق،
يف حدّ ذات  ،مفتاح حتكّم على آليّات الفرد الفنّيّة وغريها على إطالقها .وجتـدر اإلشـارة إىل
أنّ الشعور بالنقص تنبعت من آليّة مهمّة وها هي التعويض الذي يطبع بـ الـبعض مـن اآل ـار
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الفنّيّة .ومن مهمّة هذ الدّراسة ،إذن ،اإلشارة إىل التعويض ومـا يتفـرّع عنـ يف قـوّة أدونـيس
وشاملو اإلبداعيّة وبالتاىل القيام بدراست دراسة مستفيضة.
وبغضّ النظر عمّا مضى وبعدما مرّت على األدب قرون ،حىت القرن احلايّ ،جند أنّ النقد
األديبّ يتّج اجتّاهاا فنّياا جديداا وهو ينعكس يف األدب املقارن املتمحـور حـول اتّجاهيـ الفرنسـيّ
ضـوء علـى املـذهب األمريكـ ّي الـذي هـو قريـب جـ ّد اا مـن
واألمريكيّ .وأمّا الدّراسة هـذ  ،فتلقـي ال ّ
االجتا النفسيّ .وعلى رأس هذا املـذهب الفكـريّ هـو رينـ ويليـك «والـذي قـدّم نظـرات تركيبيّـة
مشوليّــة ويف الوقـ نفسـ انــقى "هنــري رمــاك" عـرّف األدب املقــارن بةنّـ دراســة األدب خلــف
حدود بلد معيّن ،ودراسة العالقات بني األدب وجماالت أخرى من املعرفة واالعتقاد مإـل الفنـون
كالرســم ،والنح ـ  ،والعمــارة واملوســيقى ،والفلســفة ،والتــاريخ ،والعلــوم االجتماعيّــة كالسياســة،
واالقتصــاد ،واالجتمــاع ،والعلــوم ،والديّانــة ،وغــري ذلــك .وباختصــار هــو مقارنــة األدب مبنــاطق
أخرى من التعبري اإلنساين» (قزع2016 ،م.)www.discover-syria.com :
إشــكاليّة البحــت :يعـدّ أدونــيس وشــاملو مــن شــعراء الشــرق املعاصــرين ،واللـذَيْنِ كــان هلمــا
فضــل كــبري يف توجي ـ اللغــة الشــعريّة حنــو اجتــا تصــوير ّي ومفهــوم ّي جديــد ،حيــت انــقى
التصوير عندمها يتذبذب يف دائرة غري متناهية ،وصار املفهوم يتةرجح بني احلقيقة والعدم.
فكما أنّ أدونـيس تـة ّر بـاألدب األروبّـي و اتّجاهـ الفكـريّ ،تـة ّر بـ شـاملو أيضـا تـة را عميقـا.
وعلى هذا جندمها مييالن ـ يف جتربتهما ـ أحيانا نزوعاا غربيّاا وأحياناا أخرى نزوعاا شـرقيّاا.
إالّ أنّ هناك خط فاصل فكريّ بينهما ،وذلك يبدو جليّاا يف مترّدمها وعصياهنما على اهليكل
الشعريّ هدفاا إىل القيام ببنائ من جديد ،فواحد يتمرّد ليعيـد البنـاء واآلخـر حيـوّل صريبـاا
مــن الالوعــي .فالبيــان عمّــا يكــون يف جتربــة الشــاعرين الشــعريّة مــن افتــراق أو اشــتراك بــني
الصورة واملعىن ،هذا هو الذي يدفعنا إىل دراسة أدب الشاعرين دراسة مستفيضة.
سؤال البحت :ما هي حماور الدونيّة والتعويض يف جتربة الشاعرين الشعريّة؟
فرضيّة البحت  :ميكن ،من خالل دراسـة قـوّة الشـاعرين اإلبداع ّيـة ،احلصـول علـى حمـاور
و يقة الصلة بظاهرة الدونيّة منها مإالا الدونيّة الذاتيّة واالجتماعيّة واألسريّة،كما هي احلـال
يف حماور التعويض لدى الشاعرين يف وق معاا.
منهج البحت :يقوم هذا البحت علـى املنـهج الوصـفيّ -التحليلـيّ ،والـذي يلقـي الضـوء علـى
احملــاور الدراسـيّة املتعلّقــة بتجربــة الشــاعرين ،وذلــك يــةيت مــن خــالل وصــف هلــذ احملــاور،
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متطرّقاا إىل تطبيقها على بناء الشاعرين الشعري .وينطلق البحت من زاوية نفسيّة تتجلّى يف
اتّجا آدلر النفسي مستمرّاا فيها ليصل إىل ما يوضّح لنا التواصل والتداخل األديبّ يف جتربة
الشاعرين الشعرية.
خلفيّة البحت :لقد طرق الكإري من احمللّلني والنقّاد باب القوّة اإلبداعيّة واألدبيّة للشاعرين ـ
أدونيس وشاملو ـ وذلك ينطلق من زوايا واتّجاهات فكريّة متعـدّدة ،منـها مـإالا االتّجـا الفلسـفيّ
واالجتمــاعيّ والنفسـيّ ومــا إىل ذلــك .وعلــى الـرّغم مــن أنّـ دوّنـ كتــب ومقــاالت كــإرية يف هــذا
الشةن ،إالّ أنّها ال مت ّ مجيعاا هلذا املوضوع بصلة .وافترض أنّ لـو كانـ هنـاك عالقـة بينـهما،
فإنّ هذ العالقة ليس أصيلة أو قل هي غري مباشرة وال متسّ املوضوع بتاتـاا .فمـن هـذ الكتـب
متكــن اإلشــارة إىل "األســطورة يف شــعر أدونــيس" لرجــاء أبــو علــي وهــذا كتــاب قــد تط ـرّق إىل
األسطورة دون أن يقـوم بتحليـل نفسـيّ هلـذا املوضـوع وهنـاك أيضـاا مـا يسـمّى "دراسـة موتيفـات
أدون ــيس الش ــعرية" :رس ــالة ماجس ــتري يف جامع ــة آذرباجي ــان وه ــي ق ــد تطرّقــ إىل املوتيف ــات
األدونيس ـيّة دون تركّــز علــى إطــار نظــريّ مع ـيّن أو بــاألحرى لقــد متّ ـ الدّراســة فيهــا دون أيّمــا
متركــز ومنهجيّــة معيّنــة .وكــذلك "اإلبــداع ومصــادر الإقافيّــة عنــد أدونــيس"؛ صــحيح أنّـ اتّفــق
الكتــاب وموضــوعنا بكلمــة أو مفــردة إالّ أنّ ـ اليكفــي أن نعتــق حــاجزاا أساس ـيّاا يف دراســة هــذا
املوضوع .وهناك أيضاا مقاالت مكتوبة هبذا الشةن ،لكنّها ال تتّصل بدراستنا على إطالقها .ومن
هذ املقاالت "أدونيس شاعر مترّد وغرب " لنجم رجـائي ،نعـم هـذ املقالـة تتّصـل مبوضـوعنا،
بنحو من األحناء ،لكنّ هناك فرق شاسع بينهما ،وبدعوى أ نّهـا درسـ املوضـوع دراسـة نفسـيّة
دون إشــارة إىل املــذهب النفس ـ ّي املــرتبط هبــذا الشــةن .ومنــها أيضــا "أدونــيس :شــاعر التم ـرّد
والتحوّل" أل ـد خليـل ،ومـن الواضـح أ ّنهـا دراسـة نفسـيّة تقريبـاا وال تتّفـق وموضـوعنا مباشـرة.
كذلك "بررسي اساطري در شعر شاملو وأدونيس" لسيّد فضـل اهلل مـري قـادري ،دراسـة تطبيقيّـة
حبتــة وال متـ ّ ملوضــوعنا بصــلة .ومنــها "بررســي تطبيــق مســيح در شــعر ادونــيس وشــاملو"
وحسني عابدي ،ومن الطبيعي أن املقالة هذ لقد تطرّقـ إىل ظـاهرة األسـطورة،
خلليل
مما ميكن القول جزمـ اا بة ّنـ ليسـ هنـاك عالقـة بينـها وبـني هـذا املتواضـع .وكـذلك "مجال ّيـات
البي يف شعر أدونيس دراسة األمناط النفسيّة واجلماليّة لصورة البي " خلالـد زغريـ  .ولسـنا
حباجة إىل أىّ تعليق على هذا العنـوان مـن حيـت الوظيفـة العلميّـة؛ ألنّ العنـوان ،نفسـ  ،يشـعرنا
مبــا يكــون بين ـ وبــني موضــوعنا مــن فــوارق أساس ـيّة وعلم ّيــة .واخلالصــة أهنــا درس ـ وظيفــة
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التصوير بالغ ّي اا ودالل ّي اا إلّا أ ّن هـذا البحـت يلقـي الضـوء علـى مـايكون مـن العالقـة اجلدل ّيـة بـني
الدونيّة والتعويض ،انطالقاا من اتّجا آدلر النفسي.

األدب من املنطلق النفسيّ
قيل آنفا بةنّ هناك عالقة جوهريّة بني األدب ،مبا في من مقومّـات أساسـيّة ،وعلـم الـنفس .إذ
إنّ األدب يتكـوّن مــن حمــاور نفسـيّة مــن جهــة وحمــاور عقليّــة مــن جهــة أخــرى ،فبعــد العقــالينّ
يتعلّق بعلم الفلسفة وبعد العـاطف ّي أوالنفسـاين يتع ّلـق بعلـم الـنّفس ،حيـت يتـيح لنـا هـذا األمـر-
أى العالقة بني األدب وعلم النّفس -القيام بدراسات أدبيّة كإرية من خالل اإلستقصاء يف علـم
الــنّفس .وال يتحقّ ــق ه ــذا األم ــر إالّ ع ــن طري ــق التعــرّف واالط ــالع عل ــى مقوّم ــات عل ــم ال ــنفس
األساسـيّة واتّصــاهلا بــاألدب بشــكل عــام .ويف هــذا الضــوء «فمــن نافلــة القــول أن حنــاول تاكيــد
العالقــة بــني األدب والــنفس اإلنســانيّة؛ فهــي قضـيّة مسـلّمة يف غــري حاجــة لتاكيــد أو إ بــات ،إذ
ك أن يلقـي نظـرة علـى أ ّى عمـل أديبّ ،مـن أ ّى نـوع ،يف أ ّيـة لغـة ،وأ ّى
يكفي من تسـاور حلظـة شـ ّ
عصــر ،ألىّ كاتــب ،ليجــد هــذ ال ـنّفس اإلنســانيّة  -ذاتـاا ومجاعــة -يف وساوســها وخماوفهــا ،يف
اقتحامها وجرأهتا ،يف يةسها وطموحها ،يف حبّها ويف كراهيّتها يف كلمة واحدة .وبناء على هذا،
يصبح ضرباا من العبت أن نسعى إىل ضرب األمإلة وسوق األدلّة والقاهني؛ فال نظنّ أنّ هنـاك
من ميارى منتظر اا مـن يقنعـ هبـذ العالقـة أو ح ّتـى مبـداها يف األدب والفـن» (هبـي1991 ،م.)1 :
وم ــن خ ــالل م ــا مض ــى ،نتوصّ ــل إىل أنّ العالق ــة ب ــني األدب وعل ــم الــنّفس ،م ــن ن ــوع حتص ــيل
احلاصل ،وليس حباجة إىل االتيان باألدلّة والقاهني إ باتاا ل وهو أظهر من الشّمس.
يعـدّ يونــغ ،وفرويــد وآدلــر مجيعـاا ،مــن علمــاء الـنّفس الكبــار الــذين كانـ هلــم نظريّــات نفسـيّة
عميقة ،اجتاحـ أحنـاء العلـوم النظريّـة ،سـواء كـان ذلـك ،األدب أو الرسـم أو السيّاسـة أو النحـ
ومــا إىل ذلــك .وهـؤالء يعتقــدون مجيعـاا أنّ األدب ـ ـ ومــا يتّصــل بـ مــن القـوّة اإلبداعيّــة ـ ـ لــيس إلّــا
نتيجة الالوعى الذي مُلقَ وعاؤ بالتّة ريات اخلارجيّة السلبيّة واإلجيابيّة .يقـول "سـاكس" )(sachs
أحد أقطاب مدرسـة فرويـد « إ ّن الشـعر أو القصـيدة الـل ينظمهـا الشـاعر ،مـا هـي إ ّال حلـم يقظـة
اجتمـاعيّ فيهــا تعـبري عــن الرغبــات املكبوتـة واألمــل الـذي تصــبو إليـ الـنفس ويلمــح بـل يســمع مــن
هواتف العقل البـاطن» (متـري1379 ،ش .)52-51 :ولـيس مثّـة اخـتالف بـني مـا قالـ سـاكس ـ ـ أو
فرويد ـ يف حديإ عن اتّصال األدب بعلـم الـنفس ومـا قالـ آدلـر يف هـذا اجملـال فقـط .ونظـر اا إىل
أنّ هذا البحت ،هو قائم على اتّجا آدلر النفسي ،سنفرد ل احلديت يف هذ املناسبة.
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سيكولوجيّة آدلر
«يف فقاير عام  ،1870وُلِدَ آلفرد آدلر بفيينا ،عاصمة النمسا وكـان أبـو تـاجراا يهوديّـاا وأمّـ
امرأة تتميّز ببساطة الطبـاع واألمومـة ورزانـة الشخصـيّة واحلنـان» (فـائق ،دون تـا .)600 :هـذا
وعلى الرغم مـن وجـود بعـض االشـتراكات اجلذر ّيـة ،بـني آدلـر وفرويـد ،يف رؤيتـهما النفسـيّة،
إىل القوّة اإلبداعيّة ،ومـا ينـتج عنـها مـن الشـعر والروايـة و...لكنّـ  ،هنـاك أيضـا خـط فاصـل
يفرّق بينهما يف بعض التوجيهات النفسيّة ،وذلـك هـو أنّ فرويـد يعتقـد بـةنّ اللّـذة هـي أسـاس
الشخص وجوهر يف التربية والتطور جسميّاا ،وروحيّاا ،واجتماعيّاا ،و قافيّـاا .عليـ  ،فـإذا صـار
الشخص رغبات أو لذاتـ مكبوتـة ،ينحـرف ذهنـ إىل أشـياء غـري معنيّـة بـ يف عـامل البـاطن
إشــباعاا لنفسـ فيمــا فقــد مــن عــامل اخلــارج .بفــارق قليــل ،يعتقــد آدلــر أنّ الشــعور بــالنقص
) (Inferiority feelingهو أساس تكوين شخصيّة الفرد من الزاوية الفرديّة واالجتماعيّة.
ويلخّص آدلر نظريّت فيما يقول« :ال مندوحة ي من االعتراف بـةنّ طريقـة "السـيكولوجيّة
الفرديّة" تبدأ وتنتهي مبشكلة النقص ...فالنقص ،هو أساس اجلهـاد البشـريّ والنجـاح .غـري
أنّ الشــعور بــالنقص هــو أســاس مجيــع مشــاكلنا النفسـيّة .فــإنّ الفــرد إذا مل جيــد هــدفاا مــن
الرفعة ،تعرض للشعور بالنقص وهذا الشعور يقود إىل خمرج يلصـ مـن مواجهـة احليـاة»
(العــامري1364 ،هــ .)331-330 :وتنشــة هــذ النظريّــة عــن مصــدر فيســيولوجيّ ممّــا يســعى فيـ
أعضاء اجلسـم إىل إزالـة الـنقص تعويضـ اا عنـ بشـىء آخـر .وسـيت ّم هـذا الـنقص عـن طريـق
فيسيولوجيّ أو مبساعدة الردود النفسيّة .فمع حالة الفيسيولوجيّ الضعيفة تةيت حالـة نفسـيّة
ضــعيفة ...ونكتفــي هنــا مبإــال ،هــو أنّ الضــعف يف البصــر تتبع ـ حاجــة ماسّــة إىل اإلبصــار،
والتنمية للطاقة البصريّة وكذلك العكوف على القراءة أو الرسم (شاف 1351 ،ش.)101 :
ومن خالل ما مضى ،نتوصّل إىل أنّ الشخص ،بغضّ النظر عن العوامل الفيسـيولوجيّة
أو اجلينيّــة املــؤ ّرة يف تكــوين ش خصــيتّ  ،قــد يتعّــرض لــبعض املخــاطر واألعــراض النفسـيّة
املنبعإـة مـن رغباتـ املكبوتـة يف داخـل األسـرة أو اجملتمـع ،حيـت إنّ هـذا األمـر ،يدفعـ إىل
التعويض عنها بةشياء أخرى  ،ليإب ذاتـ مـن جديـد .فينطلـق منـ  ،إذن ،القـوّة اإلبداعيّـة
املتجليّة يف العلوم النظريّة كاألدب ـ مبخ تلف مقوّمات كالشـعر والروايـة والقصّـة وغريهـا ـ ـ
كمــا هــي احلــال يف العلــوم التطبيقيّــة حنــو الفيزيــاء أوغــري  .فعلــى ســبيل املإــال ،جنــد أنّ
انيشتاين ـ باعتبار قطبـاا مـن أقطـاب علمـاء الفيزيـاء املعاصـرين ـ ـ كـان مصـاباا بنـوع مـن
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االخــتالل العص ـيبّ وهــذا األمــر وحــد هــو الــذي دفع ـ إىل اإلتيــان باجلديــد مــن القضــايا
الفيزيائيّة كنظريّت «النسبيّة».
ال نفسيّا مـن هـذا املنطلـق ،ميكـن القـول طبعـ اا بة ّنـ هـو
وكذلك لو أردنا حتليل األدب حتلي ا
نتيجة بعض من االحتكاكات الداخليّة واخلارجيّة للشّخص .فـالفرد إذا واجـ جتربـة سـلبيّة ـ ـ
ناجتة عن الكب أو عقدة النقص أو حتّى مصيبة ما ـ فهذ تؤ ّر على نفسيّت ممّا تنعكس يف
سلوك وعالقت الفرديّة واالجتماعيّة .وطبيعيّ ،إذا كان الفرد مائالا إىل األدب ،فينعكس هذا
األمر متقولباا على منط معيّن من املوتيف الشعري الذي اليزال يساور يف النّص ،كةنّ أصبح
جــزأا ال يتجـزّأ منـ  .فعلــى هــذا األســاس ،ســنقوم بالتّحليــل لتجربــة أدونــيس وشــاملو الشــعرية
حتليال نفسيّاا ينبعت من ظروفهما البيئيّة املو ّرة على تكوين شخصيّتهما الشـعريّة ،هـدفاا إىل
استخالص الدوافع النفسيّة ـ السيّما الكب يف بعدي الفرديّ واالجتماعيّ ـ والل أ ّـرت علـى
توجي قوّهتما اإلبداعيّة بشكل عام.

بدايات أدونيس وديناميكيّة البيئة
«إن علي أ د سعيد ،وُلِدَ يف سنة  1930يف قرية فقـرية تُـدعى "قصـابني" قـرب مدينـة جبلـة
يف حمافظة الالذقيّة  ،وهي عبـارة عـن أكـواخ مـن احلجـر وال ّطـني هـي مـا نسـمّيها بيوتـ اا هنـاك»
(نشــاوي1980 ،م .)500 :يقــول أدونــيس عــن بيت ـ وطفولت ـ «:صــورة البي ـ خمتصــر للطبيعــة .يف
اهلــواء الطّلــق :جــدران مــن احلجــر والطّــني ،يغطّيهــا ســقف مــن اخلشــب .يف الشّــتاء كانـ أمّــي
ر رغـوة
تُجلسر يف ط س كـبري وتغسـلر .كنـ أصـرخ وأبكـي ،خصوصـ اا عنـدما تـدخل يف عـي ّ
الصابون .وكان تقول هبدوء :قلـ لـك أغمـض عينيـك ،عنـدما أغسـل رأسـك» (سـالمة2016 ،م:
 .)www.discover-syria.comفمــا إن قــرب مــن عنفــوان شــباب حتّــى تع ـرّض موطن ـ ألحــداث
خمتلفــة عســكريّة متتاليــة منــها :حركــة حســر الــزعيم يف مــارس ســنة 1949م ،وحركــة ســامي
احلنّــاوي يف أغســطس ســنة 1949م ،وحركــة أديــب الشيشــكلي يف ديســمق ســنة 1949م رغبــة
لســوريا يف الوحــدة الكاملــة مــع مصــر وقــد متّ ـ هــذ الوحــدة يف ســنة ( »1951باتريــك2008 ،م:
 .)18وأ ّرت كل هذ العوامل ـ كالفقر والوضعيّة السياسيّة الغائمة وشخصيّة الشـاعر املتةرجحـة
ـ سلبيّاا ،على تكوين ذهنيّت مث شخصيّت األدبيّة الل بدت بوضوح يف نصّ الشعري عمّا قريب.
وبالرغم من أنّ أدونيس قد أتى يف جتربت بـبعض مـا يتعلّـق بـالقرآن الكـرمي ،إالّ أنّـ يف مواقـف
كإرية ،جند يعتنق املذاهب الغربيّة احلديإة ،مإـل مـا يسـمّى باحلدا ـة ومـا بعـد احلدا ـة اللـتني
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أشاعتهما الفالسفة الغربية من أمإال فوكو ،نيتشة ،بارت ومن إليهم .ومبا أنّ البحت خارج عن
هذا النطاق فسنتعرّض ل يف حبت مستقلّ ل تفصيالا.

بدايات شاملو وديناميكيّة البيئة
«ولــد أ ــد شــاملو "الــف -صــبح ،الــف -بامــداد" عــام  1304مشسـيّاا يف شــارع صــفي عليشــا
بطهــران .انتقل ـ أســرت بعــد قليــل إىل منــاطق منــها رش ـ  ،ونــريم ،واصــفهان ،وآبــاد ،
وشرياز .ومبـا أنّ أبـا األسـرة كـان بطبيعـة شـغل مضـطرّاا إىل التنقّـل والـزنوح مـن مدينـة إىل
أخ ــرى ،ف ــدرس هن ــا وهن ــاك دومن ــا أىّ مترك ـز» (ص ــاحب اختيــاري1381 ،ش .)19 :وال يس ــتإر
شـاملو يف جتربتـ الشـعرية عـن اجلـق البيئـي أيضـاا؛ ذلـك أنّ إيـران خضـع كسـوريا للـدول
األروبيّة ،بعد احلرب العامليّة األوىل .فصارت إنكلترا مستولية على جنوب البالد وروسـيا علـى
مشاليهــا .زد علـى ذلـك ،إنّ "الشــا حممــد رضــا هبلــوي" كـان مهيمنـاا علــى النظــام السياسـيّ
واالجتمــاعيّ إطالقـاا .فةصــبح الــبالد تتعـرّض ألســوأ احلــاالت الســلبية سياسـيّاا واجتماعيـاا.
وتــةيت هــذ احلــاالت الســلبية ضــمن الفتــرتني اآلتيــتني :أ) فتــرة 1332-1320ش :تعتــق هــذ
الفتــرة مــن الفتــرات احملوريّــة يف تــاريخ إيـران السياسـيّ وميتــاز هــذا العهــد هبزميـة "اجلبهــة
الوطنيّة" الل أ ّرت كإرياا على توجيـ الشـعراء الشـعري مثّ كانـ ضـربة قاضـية علـى اهليكـل
األديبّ بشكل عام .ب) فترة 1342-1332ش :الـت هزميـة وقعـ بعـد اسـتيالء احللفـاء علـى
إيران هو حركة مرداد 1332ش من جهة وحركة  15خرداد 1342ش من جهـة أخـرى .وكانـ
هذ احلركـة نتيجـة االتّجاهـات العلمانيـة للحكومـة والقيـام بنفـى "السـيد روح اهلل اخلمـير"،
قائد الإورة اإلسالميّة آنذاك (مريزاىي1388 ،ش.)60 :

أدونيس والشعور بالدونية
قيل آنف اا بة ّن القـوّة اإلبداع ّيـة تتصـل متامـ اا بالبنيـة النفسـيّة للفـرد مباشـرة أم غـري مباشـرة.
سواء جتلّ هذ القوّة يف الفنّ أو حىتّ يف الفيزياء أو الكيمياء وما إليهما من العلوم األخرى.
ويف جمال األدب أيضاا هناك عالقة حمورية بـني اهليكـل النفسـاينّ للفـرد وطاقتـ اإلبداعيّـة.
فعلى سـبيل املإـال ،جنـد كـإريين مـن أدبـاء ال ّشـرق أو الغـرب أ ّنهـم يـةتون بآ ـار قيّمـة ممتـازة
بالتعقي ــد والتن ــاقض .وه ــذا التعقي ــد أو التن ــاقض مل ي ــةت إالّ م ــن خ ــالل نفســيّتهم املمت ــازة
بالتعقي ــد طبعــاا .ف ــال غ ــروَ إذن ،إذا قلن ــا إنّ األدب ــاء ـ ــ مب ــن ف ــيهم م ــن الش ــعراء ،وال ــرواة،
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والقصّاصون ،واملنسوبني إليهم ـ يةتون ،يف لغة مزخرفة ،مبـا ضـغط علـى أنفسـهم مـن شـعور
بالدونيّة والنقص أو احلرمان وغريها .فالبشّار وأيب نواس وأيب العالء وبعض األدبـاء قـدمياا
وجديداا ،لونظرنـا إىل أدهبـم مـن املنطلـق النفسـي لتبـيّن لنـا أ ّنهـم أفرغـوا مـادّة حرمـاهنم أو
نقصهم أو دونيّتهم ـ شخصياا أو اجتماعياا أو قوميّاا ـ يف قالب لغويّ -أديبّ مزخرف ،حيت إنّ
كالًّ ل معجبو ومعارضو اخلاصّون.
وعلى ضوء ما سبق ،فيبدو واضحاا بةنّ أدونيس يعدّ مـن روّاد الشـعراء العـرب الـذين هلـم
يد طوىل يف توجي األدب حنو منطلق راق خصـب ،أفسـح اجملـال إفراغـ اا أل ّيـة جتربـة ذهن ّيـة،
سواء أكان هذ التجربة سلبيّة أم إجيابيّة .فعلى هذا ،يـةيت كالمـ ملفوفـاا خبـيط أسـطوري
معقّد حيت ال ميكن إدراك إلّا بشقّ النفس أو العناء الطّويل .ومهما يكن من أمـر ،فهـو أيضـاا
تــة ّر يف حيات ـ بن ــوع مــن الدونيّــة أو ال ــنقص ممّــا انتــهى ب ـ إىل اإلتيــان باملعــاين اخلص ــبة
وأاللفاظ املتصلّبة الل تنمّ عن نفسيتّ الصلبة وذهنيتّ املعقّدة .ومن اجلدير باملالحظة ،أنّ
دونيّــة الشــاعر تــةيت انطالقـاا مــن مناهــل فرديّــة واجتماعيّــة ،فمــن منــاهلــها الفرديّــة تقلّبــات
حيات وذهنيّت املعقّدة تعقيداا دفع إىل رفض ميتافيزيقا اإلسالميّ وأصالة اهلل تعـاىل .ومـن
مناهلـها االجتماعيّـة تــا ّر مبعتقـدات أروبيّــة حديإـة ،ممّـا دفــع هـذا األمــر ،بعـض النقّــاد ،أن
حيكموا علي باإلحلاد والكفر يف املعتقدات اإلسالميّة .ومن احملاور الدّالة على دونيّت هو:
أ) الدونيّة الفرديّـة :مـن الـدوافع الـل جعلـ الشـاعر يشـعر ـ ـ بشـكل الوعـي ـ ـ بالدونيّـة يف
حيات  ،أنّ كان يعيش يف قرية فقـرية متّ التعـبري عنـها قبـل قليـل ...ويف هـذ املناسـبة ،جنـد
يروي ،نفس  ،عن النهر الفاصل بني القريتني وخوض في بعد انتهاء مدرست ملّـا كـان طفـالا:
«ويف أحد أيام الشتاء ملّا كان عائداا من املدرسة إىل القرية حت مطـر غزيـر مـع ابـن خمتـار
القرية وهو يكق سنّاا ،فقد أجفلهم رؤية النّهر طائفاا وهادراا وعوضاا عن العودة إىل املدرسة
فقــد خــاض األكــق ســن اا ودعــا أن يــوض مإل ـ  ،وإذّاك بــدأ املــاء يغمــر حــىت الصــدر ،مث
الكــتفني مث العنــق وكــان املطــر شــديداا ومبعجــزة وصــل إىل الض ـفّة الإانيــة وكــان عبــور النــهر
جمازفة كبرية والنجـاة معجـزة وعنايـة خفيّـة» (سـالمة2016 ،م.)www.discover-syria.com :
فحياة الشاعر يف بيئة تنقصـها الإـروة العلميّـة جتعـل الشـاعر ـ ـ أو الشـخص بشـكل عـام ـ ـ أن
يقــوم بــالتعويض عنـ بتنميــة مســتوا األديبّ فيمــا بعــد .وجتلّــى هــذا األمــر بوضــوح يف جتربــة
الشاعر الشعرية ،حيناا بعد آخر ،حيت جيعلنا نقطع بةنّ نشةت الفقرية أ ّرت تة رياا كبرياا يف
اتّجاه الفكريّ .وإنّما اجتياز حدود سوريا إىل لبنان ،هو أمر آخر ،دفع الشاعر إىل الشعور
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بالنقص يف حيات  ،وذلك كان متزامناا هلجمة إنكلترا وفرنسـا وإسـرائيل علـى قنـاة سويسـرا.
فيعبّر الشاعر نفس عن هـذ احلالـة قـائالا« :ملّـا وصـل إىل اجلانـب اآلخـر للجسـر ،الفاصـل
بني سوريا ولبنان ،انتشر نبـة اهلجمـة علـى قنـاة سويسـرا .يف تلـك اللحظـة،كن أشـعر بـةنّر
شخص هزمي اإلرادة وعدمي األمل باحلياة .كنـ شـبيهاا أكإـر بالشـخص اهلـارب ومل أجـد يف
نفسي أمـالا بالبقـاء والـدوام .كانـ دنيـاى مظلمـة وسـوداء إ ّلـا أ ّنـ كنـ أرى بصـيص أمـل يف
عيــون خالــدة ســعيد فقــط» (عــرب1383 ،ش11 :؛ نقــال عــن أدونــيس1993 ،م .)30 :فالبيئــة بكــل مــا
فيها من القضايا السلبيّة واإلجيابيّة أ ّرت على ذهنيّـة الشـاعر ،وذلـك يف حالـة تركـ إيّاهـا،
حبإاا عن مكان آخر للسكينة واالرتياح ،يعتق نفس منهزماا ،وقانطاا من احلياة.
وأشـرنا ســابقاا إىل أنـ مـن الــدوافع الــل أ ـرت علــى شــعور بـالنقص أو الدونيّــة أنّـ كــان
ال وكان حيترق أبو أمام يف النار وهو مل يكـن قـادر اا علـى إنقـاذ بتاتـاا ،فصـار حلرمانـ
طف ا
من أبّهة األب ورجولت  ،لدي دونيّة كبرية عوّض عنـها بةسـطورة "سـنونو" يف جتربتـ الشـعرية
فيما بعد .فنلحظ مقطع اا شـعري اا قـد نظمـ هبـذ املناسـبة وهـو يقـول« :عَلـى بَيْتِنـا كـان يَشْـهَقُ
صَـمْ ٌ ويَبْكـي سُـكونُ /ألَنّ أيب مــاتَ ،أَجْـدَبَ حقـلٌ وماتَـ سُـنُونُو» (أدونــيس1996 ،م :ج.)40/1
فالشاعر هنا يريـد بتعـابري ك"شـهق الصـم "و "بكـاء ال ّسـكون" أن يقـول إ ّنـ لقـد أصـيب بـداء
عُضال من حرمان ألبي  .ولعلّ هذا املقطع هو حمور جتربت األصـليّ ،ممّـا بـىن عليـ أساسـ
الشعري متاماا ،ذلك أنّ  ،جند يف كإري من عناوين الشعرية ،نوعاا من احلرمان الـذي يتجلّـى
يف تعابري كإرية ل ك" احللم" و"الضياع" وغريمها.
ب) الدونيّة الوطنيّة -االجتماعيّة :من احملاور النفسيّة اهلامّة الل انعكس يف جتربة الشعراء
العرب ،بشكل واضح ،هو الشعور بالنقص أو الدون ّيـة االجتماع ّيـة الـل تصـوّر لنـا عـدم االكتفـاء
الذّايت لدى اجملتمع العريبّ .فكإرياا ما جند ،من الشعراء ،من يقوم بتةنيـب قومـ العـرب هازئـاا
منــهم ،رافضـاا هلــم ،ودافعـاا إيّــاهم إىل املكافحــة ضـدّ العــدوان والقــوة املتسـلّطة ،إالّ أنّ اجلميــع
كــةنّهم يف نــوم الش ــتاء منغمســون .وعلــى ه ــذا ،فــإن أدون ــيس يشــعر خــض عميق ـ اا مــن الناحي ــة
االجتماعيّة والوطنيّة ،فيميل هو إىل توبيخهم وتةنيبهم ،دومنا أيّ رضى لـ منـهم .وأدونـيس هـو
ممـا دفعـ
س وشـعر عميقـ اا بـالنقص الفـرد ّي واالجتمـاع ّي ّ
باعتبار من الشعراء الكبـار ،لقـد أحـ ّ
هـذا ،إىل التعـويض عنـ باسـتخدام الــبعض مـن اآلل ّيـات الشـعرية الــل تصـوّر لنـا هـذا الــنقص
مباشراا أوغري مباشر .يقول أدونيس يف قصيدت املعنونة بـ "السّماء الإّامنـة" مـن ديـوان "املسـرح
واملرايا" معبّراا عن صفات العرب الىت متتاز بطابع تشاؤمي و ائر:
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«والـوطنُ املَفتـوحُ مإـلَ كفـنٍ /ميامـةٌ تُـذْبحُ يف ينبــوعْ /رأيـ ُ فيـ أُمّـةا /...رأيـ ُ فيـ القمـرَ
املقطوعْ /من أَوجُ ِ األطْفالْ /،والزمنَ املنكس املخلوعْ /والزمنَ اآليت كـالزلزالْ ... /...وكـانَ
سيفُ النقمةِ املَجبولُ بالدماءْ /مُعلّقاا بالْعرشِ ،قل ُ :سـيدي /ارْفَعْـ ُ عـن بالدي/...فقـال :تَـمَّ
احلُك ـمُ والقَضــاءْ /وســوفَ يفــىن شــعبُك احلني ـفُ مإــل زَبَ ـدٍ بــالطَّعن /والطّــاعونْ» (أدونــيس،
1996م :ج .)189-168/2ويف ه ــذ املق ــاطع ،جن ــد الش ــاعر يصـ ـوّر قومـ ـ الع ــرب ،معبّ ــراا ع ــن
أوص ــافهم األخالقي ــة الس ــلبيّة ال ــىت جعلت ــهم أمّ ــة خام ــدة ،الح ــراك هل ــم .فص ــار ال ــوطن ـ ــ
خلمــودهم ــ كــالكفن أو ميامــة مذبوحــة يف الســاقية وصــار الســيف غــري مســلول ،ومعلَّـقٌ علــى
جدار الالإكتراث .ومن خالل هذ األوصاف الشنيئة انـقى الشـاعر يشـعر بدونيّـة اجتماعيّـة
وقوميّة ،انطالقاا من عدم اكتراث قوم باملكافحة ضد العدوان واملعتدين.
وبالتاي فإن حضور هذا الشعور يف نفسية بعض أصحاب اإلبداعات األدبية فإمنا هـو مـا
نّــا آدلــر «بالغائيّــة» ) (Finalismوع ـدّها م ــن مبــادئ مدرســت املعروفــة ب«علــم ال ــنفس
الفـرديّ» ) (Individual psychology؛ ففـي هـذا األصـل يظهـر اإلجتـا حنـو املسـتقبل يف
نفسيّة الشخص بناء على «الغايـة املنشـودة» ) (Final actاملتصـوّرة عنـد (للمزيـد مـن االطـالع
أنظر :ناصحي ورئيسي1386 ،ش .)59-58 :إذن ،حنن نلحظ أنـ هنـاك مـن اإلبـداعات األدبيّـة أو
غريها ما ال يشوب أ ّي نقص ،أو بل هـو نتيجـة نـوع مـن االسـتكمال يف شخصـية الفـرد ،وذلـك
ممّا جند يف النّتاجات اخلاصّة باألئمّة املعصومني .

شاملو والشعور بالدونيّة
يعتــق شــاملو ــ كــنظري أدونــيس ــ مــن الشــعراء الكبــار يف األدب اإليــراينّ وهــو الــذي أ ّــر يف
حركة األدب تا ريا كإرياا ،من ناحيـة الشـكل واملضـمون .وهـو أيضـ اا ككـإري مـن نظرائـ  ،شـعر
وأحسّ بنوع من النقص أو الدونيّة ـ سواء أكان يف اجملال الفرديّ أم االجتمـاعيّ حـىت متسّـك
بالقلم تعويضاا عن املكافحة املباشرة نتيجة املعوقـات الكـإرية يف هـذا اجملـال .لـذلك طبيعـيّ،
وبســب حياتـ املمتــازة بالتــةرجح ،وأدبـ املمتــاز باللغــة اخلاصّــة ،وفكرتـ املتــة ّرة مــن الشــرق
والغرب ،أن يكون مصاباا بنوع من النقص والدونيّة ،ممّا جتلّى هـذا األمـر بوضـوح يف جتربتـ
الشعرية .ومن حماور هذ الدونيّة أو النقص متكن اإلشارة إىل ما يلي:
أ) الدونيّة الفرديّة :قيل بةنّ شاملو كان حيات مليئـة بشـدائد ومصـائب كـإرية منـها مـإالا
أنّـ كــان يتنقــل مــن هنــا إىل هنــاك بطبيعــة مهنــة أبيـ  ،وطبعـاا هــذا ،كــان لـ تــة ري ســليبّ يف
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ذهن ّيـة الشـاعر وحركتـ األدب ّيـة .هــذا مـن جهـة ،لكـن مـن جهــة أخـرى ،كـان الشـاعر ذهن ّيتـ
ممتازة بالتعقيد والتناقض ،حيت جند فيها من األوصاف مامل جند ،قـطّ ،يف اآلخـرين ،وزد
على ذلك ،إنّ احلكومة املتسلّطة على البالد جعل الشاعر حيسّ بنوع من النقص أو الدونيّـة
بالنسبة لنفس وجمتمع بشكل عام .قلم سلس يف تعبري عن آيدا ،مالذ الوحيد ،ومتصلّب
وخشن جتا الظلم والعدوان .عندنا أنّ احسـاس الشـاعر املرهـف جعلـ  ،يف حياتـ  ،أن يشـعر
بالنقص أو الدونيّة .قيل يف هـذا اجملـال« :كـان منـذ نعومـة أظفـار ذا إحسـاس مرهـف ،ممّـا
أدّت حـ ــوادث قليلـ ــة ،إىل آ ـ ــار سـ ــلبيّة كـ ــبرية يف ذهنيتّ ـ ـ احلسّاسـ ــة ،وتدفع ـ ـ إىل الشـ ــعور
باالضــطهاد والظلــم ،فلــم جيــد ب ـدّاا منــها إالّ أن يكشــف الغطــاء عــن هــذ األحــداث .فتح ـوّل
إحساس املرهف إىل احلماسـة األدبيّـة يف جتربتـ األدبيّـة ،تتجلّـى يف سـلوك فيمـا بعـد .ومـن
أهم هذ األحداث والضغوط الل ترك يف ذهنيّة الشاعر صدىا كبرياا أنّ شـاهد يف حديقـة
دوليّ ـة أنّ جن ــدياا يتع ـذّب ويت ــةلّم ع ــن أس ــواط وجهه ــا إليــ عمّ ــال احلكوم ــة ،وه ــم يش ــرعون
بالضــرب عل ـى الطبــول بغي ـة عــدم وصــول صــراخ اجلنــدي إىل اجلوانــب» (جمــايب1383،ش:
 .)54فعلـى هــذا ،إنّ حيـاة الشــاعر كانـ مليئــة باألحــداث والطــوارئ بةنواعهــا املتعـدّدة علـى
املستوى االجتماعيّ والسي اسيّ .ومـن العوامـل األخـرى الـل كـان هلـا تة ريهـا البـالغ يف شـعور
الشاعر بالنقص ،أنّ تزوّج يف حيات الث مرّات .فكان زواجـ األول عـام  1326مـن "أشـرف
إسالميّة" ورزق منها أربعة أبناء ،وزواج الإاين كان من "طوسـي احلـائري" لكـن انقطعـا عـن
البعض بسبب ما كان بينهما من االختالف الفكري والعاطفي ،وزواج الإالـت كـان مـن "آيـدا
سركيسي ان" الل كانـ بالغـة األ ـر يف حياتـ الفرد ّيـة واالجتماع ّيـة .فكـإري اا مـا جنـد الشـاعر
يبــدي عــن حبّ ـ العميــق هلــذ املــرأة تعويض ـاا عمــا لقــا مــن شــعور بــالنقص أو الدونيّــة جتــا
زوجتي الإانيتني السابقتني .فيتغىن هلا قائالا:
 /ياد بود آن بوس ها باد /ك ياران /با دهان سرخ زخمهاي
خنستني بوس هاي ما
خويش /بر زمني

هنادنـد /عشـق تـو مـرا تسـال مـيدهـد /نيـز وحشـل /ازآن كـ ايـن

رم آن ارج منيداش ك من /تو را ناشناخت مبريم.
بوس ــاتُنا األوىل ،ودعْه ــا /تكــن ت ــذكاراا لتلــك البوس ــاتِ /ال ــل وض ــعها األص ــدقاء؛ بف ــم
جــروحهِمِ القــاين /عل ـى األرضِ الن ـاّكرةِ  /حبُّــك يُس ـلّير ويُخــيفر /مِ ـنْ أنَّ هــذا القطي ـعَ ال
يستحقُّ أَن أَموتَ دون عرفانك (مشيسا 1390 ،ش .)608 :من الواضح أنّ الشاعر يريد هنـا
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التّعبري عما فقد لدى زوجتي السّابقتني من الشعور باحلنان واالرتياح ،تعويضاا عن بـالزنوع
وامليل إىل آيدا والل وجد فيها احلبّ األزيّ والراحة إطالقاا .هذا من جهة ،ومن جهة أخرى
لقــد جلــة إىل أحضــان احلــب لزوجتـ خالصـاا مــن الوضــعيّة املةســاويّة املتسـلّطة علــى الــبالد.
ولقد جرّب الشاعر أقصى أنواع التعذيب يف السجن وخارج  ،فطبيعيّ إذن أن يلـوذ بـالفرار-
إىل أحضــان احلـبّ -مــن هــذ الوضــعيّة املةســاويّة .فــة ّرت هــذ القضــايا مجيعـاا علــى ذهنيّــة
الشاعر تة رياا سلبيّاا حيت مال ب إىل نوع من اإلحساس بالنقص أواحلرمان الذي حإّ على
التعويض عن بامليل إىل احلبّ ،واإلبداعيّة ،واملطالبة بالتحرّر عق نصّ الشعريّ.
ب) الدونيّة الوطنيّة -االجتماعيّة :لقد حتدّث شاملو كإرياا عـن وطنـ إيـران وميلـ الـوطرّ يف
قصــائد كــإرية ،ممّــا ال نبــالغ إذا قلنــا إنّ ـ جعــل الكإــرة املطلقــة مــن شــعر حكــراا علــى الــوطن،
والتّعبري عن وتةري األصيل .وهذا يكـون أحيانـ اا مباشـراا ،وأحيانـ اا غـري مباشـر .لكـ ّن احلـديت
عن دونيّة شاملو الوطنيّة واالجتماعيّة ال يعر نفور عن الوطن وإنّما ذلـك يعـر أنّـ ينضـجر ال
من الوطن بل من املواطنني الذين اليهتمّون مبا يعنيهم من مستقبل البالد ،وما جيري فيـ مـن
األحــداث والطــوارئ ،وأنّ هــذ األمــور مجيعـاا دفعـ الشــاعر إىل الشــعور بــالنقص مــن الناحيــة
االجتماعيّة والوطنيّة ،ممّا جيعلها منعكسة يف نص الشعريّ .وكإرية هي القصـائد الـل حتـدّث
خـونني خوانـد
فيها الشاعر عن هذا احملور النفسيّ .فيقول يف إحـدى قصـائد  :شـب بـا
س

 /دريا نشست سرد /يك شاخ  /در سياهي

 /ب سوي نور فرياد ميكشد...

التّرمجــة :الّليـلُ قــد تـرَنَّمَ دامـيَ النَّحـرِ؛من أمَـدٍ بعيـد /البحـرُ قـدْ هــدأ غــري آبـ ٍ /غصـنٌ
واحدٌ /يف ظلمة الغابةِ /إىل النّورِ يصيح..
وممّا يعاين من فقدان الشاعر هو انطفاء اإلرادة اإلنسانيّة يف اجلوّ السياسيّ واالجتمـاعيّ؛
ذلـك أنّ القـوّة املتسـلّطة ال تسـمح ألحـدٍ بــاخلوض يف اجملـال السياسـي ،وصــار اجلـوّ قامتـاا علــى
إطالقـ  ،فتــدمّر احلكومــة كـلّ حركـة تصــدر عــن اجملتمــع تــدمرياا يف أســرع مــا ميكــن .هنــا أتـى
الشاعر ببضعة من التعابري االستعاريّة كالليل وهـو "الطبقـة احلاكمـة علـى الـبالد" والـل التكـفّ
عن ظلمها من أمد بعيد .و"البحر" هو "الطبقة االجتماعيّة" الل ال عناية وال اهتمام هلا بـالواقع
اخلارجيّ وما جيري يف البالد من األحداث والكوارث .و"الغصن" هو "الشاعر نفس " الذي يريـد
صل ـيص النــاس مــن الظــروف الصــعبة وهدايتــهم إىل الصــراط املســتقيم .حيمــل بيــد مشعــة
اهلدايـة وهـي ـ ـ أي الشـمعة ـ ـ لغتـ الشــعريّة الـل هــي مبإابـة مشـعل جيعـل املتلقّــي حبيـت يفهــم
1381 ،ش.)248-247 :
ويدرك ما جيري علي وعلى مواطني ( .
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ال يف هــذا املقطــع الشــعري ،ال ّتضــح لنــا أ ّن الشــاعر يع ّبــر لنــا عــن قطــبني
ولــو أمع ّنــا قلــي ا
س بوجـود حكومـة سـوداء ،قـد قلـ علـى
شعورييّن هامّني يف لغت الشعريّة .األوّل هـو أ ّنـ حيـ ّ
كاهِلِ اجملتمع ،بظلمها الغاشم وجور الدّامي ،والإاين نرى أنّ الشـاعر يؤنّـب األمّـة أو الشّـعب
اإليراينّ تةنيباا متجلّياا يف قالب تعبرييّ استعاريّ ،فريمـز بـالبحر إىل األمّـة؛ البحـر الّـذي نـام
عن الشّاطق واليهمّ بتاتاا .ومن هنا يةيت شعور الشاعر بالدونيّـة االجتماعيّـة ،ألنّـ يـرى خـض
كبرياا بني الشعب واحلكومة ،وعند أنّ الشعب هـم املقصّـرون ،بسـب عـدم عنايتـهم مبسـتقبل
البالد وذلك هو الذي غرس حَبَّة احلقد والنقص يف ذهنيّة الشـاعر .وهنـاك أشـعار وقصـائد
كإرية ،مت ّ هلذا املوضوع بصلة ،لكنّها ال يتيح لنا اجملال بالتعبري عنها يف هذا القليل.

أدونيس والتعويض
هنــاك الكــإري مــن األدبــاء أو الشــعراء ـ ـ أو حــىت العــادييّن مــن النــاس ـ ـ تطــرأ علــى حيــاهتم
ظروف صعبة ،نتيجة جتربيّات ذهنيّة سلبيّة جرت عليهم يف حياهتم اليوميّة .وهذا األمر أ ّر
على ذهنيتّهم على إطالق  ،فهذا التة ري يتجلّى إمّا يف سلوكهم االجتماعيّ ،متقولباا على منط
سلوكىّ غري عاديّ ،يتجاوز احلقوق االجتماعيّة املسـلّم هبـا ،وإمّـا يف قالـب إبـداعيّ يـنعكس يف
ميــل الشّــخص إىل االختــراع أو التجربــة األدبيّــة أو غريمهــا .وعلــى أســاس مــا قال ـ آدلــر يف
منظور النفسي ،فيمكن القول جزماا بةنّ الفنّان أيّا كان مـن شـاعر أو مبتكـر بـل قـلْ شخصـاا
عادياا ،فإذا جتاوز احلـ ّد املتعـارف عليـ  ،فهـو مصـاب بالشـعور بـالنقص ـ ـ والـذي يعتـق أمـراا
طبيعيّاا عند آدلر ـ وأخذ يعوّض عن مبـا يإبـ ذاتـ املنقوصـة لـدى اآلخـرين .ولـيس أدونـيس
مبُستَإْنٍ عن هذ القضيّة ،فهو أيضاا قد جرّب يف حيات باليا وشدائد كإرية ،ممّا أ رت هـذ
األمور مجيع اا يف بنيت النفسيّة ،وجعلتـ شـاعراا ،بـاملعىن الواسـع للكلمـة .وعليـ  ،فـيمكن اآلن،
تقسيم تعويضات أدونيس الشعريّة فيما يلي:
أ) التعــويض بطــائر الفينيــق :قيــل آنفـاا بــةنّ أدونــيس جـرّب حــاالت ســلبيّة كــإرية يف حيات ـ
الفرديّة منها أنّ أُضطرَ إىل النّزوح عن سـوريا إىل لبنـان إ ـر نشـاطات السياسـيّة والقوميّـة،
كما أنّ جرّب ـ ـ وكـان طفـالا ـ ـ جتربـة مـإرية للدهشـة ،هـي أ ّن أبـا كـاد ميـوت حمترقـ اا يف نـار
ملتهبة إالّ أنّ مل يكن قادراا على مساعدت إطالقاا .وأمّا فل جتربة أخرى وهي أنّ كان يعيش
يف قرية صغرية وفقرية جداا ،وزد على ذلك ،إنّ مل يتةتَّ ل أن ينهل مـن معـني معلّـم حكـوميّ
س إحساسـ اا سـلب ّياا،
بل راح يعتمد على"الكتّاب" فقر اا وفاقـة .هـذا ك ّلـ دفـع الشـاعر إىل أن ُيحـ ّ
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تسرّب شيئاا فشيئاا يف صميم قلب حىت أصبح جزءاا اليتجّـزأ منـ  ،فتحـوّل أخـرياا إىل الشـعور
بالنقص أو الدونيّة إ ـر جتربيّاتـ االجتماع ّيـة السـلبيّة .والبـ ّد مـن هـذ الدون ّيـة أن تـنعكس يف
جتربة الشاعر الشعريّة.
ومــن الركــائز التعويضـيّة الــل نشــاهدها كــإرياا يف نــص أدونــيس الشــعري ،هــو اســتعانت
باألسطورة ،والسيّما أسطورة طائر فينيق ،والّذي نسمّي "ققنوس" يف األدب الفارسي .وكـإرياا
ما جند أدونيس يعتمد على هذ األسطورة خالصاا من املشاكل الل اعترضـت طيلـة احليـاة.
فيقول يف هذ املناسبة« :أَحْلُمُ أنَّ رئىتَّ جَمرةٌ /يَخطِفُر بُخُورُهـا يطـريُ يب لِبعْلَبَـكّ /،بَعْلَبَـكّ
مَذْبَحٌ /،يُقالُ في ِ طائِرٌ مُوَلَّ ٌ بِموتِ ِ /وقِيلَ باسمِ غَد ِ اجلَديدِ باسمِ بَعْإِـ ِ /يَحْتَـرقُ /والشَّـمسُ
من حَصادِ ِ واألُفُقُ» (أدونيس1996 ،م :ج.)67/2
ال يف هـذا املقطـع الشـعريّ ،ال ّتضـ َح لنـا أ ّن الشـاعر هنـا ،يشـعرنا ،بشـكل أو
ولو أمع ّنـا قلـي ا
بــآخر ،مبوتيــف جــوهريّ يف جتربت ـ وهــو الكب ـ الــذي هــو قــد ألقــى الضــوء عل ـى كــإري مــن
قصائد  .ويف احلقيقة أنّ هويّة الشاعر ،ومن إلي  ،صارت مكبوتة ،جرّاءَ الظّلـم واالضـطهاد،
حيــت راح هــو يبحــت عــن هويّــة مجاعيّــة وفرديّــة جديــدة تنقــذ وإيّــاهم مــن مســتنقع التعاســة
والبؤس .فخري ذريعـة لـ أن يتق ّنـع بةسـطورة طـائر الفينيـق وهـو «الطـائر الـذي ميـوت بسـبب
احلرق يف النار ويبعت من رماد فينيق جديد وهو رمز لالنبعاث واحلياة اجلديدة» (روشنفكر
وآخرون.)196 :1438 ،
وملخّص القول هو أنّ الشاعر-هبذ األسطورة -يشعر يف أعماق قلب بنوع من النقص أو
الدونيّة وذلك ينتج عن حالة طائر الفينيـق احملترقـة .لكـن هنـاك لـ حالـة أخـرى وهـي حالـة
ممــا يبــزال عــن ال ّرمــاد وذلــك رمــز إىل األمــل والتحــول يف ذهنيّــة
طــائر الفينيــق الصــغريّ ،
س ويشـعر بالدون ّيـة مـن جهـة وأخـرى باألمـل باملسـتقبل ومـا يةتيـ غـد اا
الشاعر .فالشاعر حيـ ّ
وهي ـ أي الدونيّة ـ تنشة من طفولة الشاعر ،ملاّ شاهد أبا وهـو حيتـرق يف النـار دومنـا قـدرة
ل على إنقاذ .
ويعبّــر أدونـيس عــن هــذا األمــر ــ غــري مباشــر ــ يف مكــان آخــر قــائالا :ترقَّـدَ الزَّنْـدُ الــذي
طالَما /شُِّدَّ بصَدري للسَّماواتِ /حَملَر املاضـي وخلّـى صـدىا /منـ يُنـادير الـذي ضَـمَّ  /ال
تَ ـك بــرداا ،التَرَفْ ـرَفْ ســالم /يف ص ـدْر ِ النّــارُ التّ ـي ك ـورت /ملْ يَفْ ـنَ بالنّــارِ ولكنَّ ـ ُ /عــادَ هبــا
للْمَنشاء األَوَّلِ /للزَّمنِ املقبلِ /كالشَّمسِ يف فُطورِها األَوَّل /تةْفلُ عن أجفاننا بغتةا /وهي وراءَ
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مل ت ْة ُفلِ .فعلى الرَّغم مـن أ ّن ال ّنـار ابتلعـ بشـر اا وحوّلتـ رمـاداا ،إ ّال أ ّنـ انبعـت مـن هـذا
ال َّل ْي ِل ْ
الرّماد إل يعطي هذ األرض سكينة وهدوء ،حيت جيتاز حدود الزمن إىل أن يـدرك حمطّتـ
األخرية يف املستقبل ،ليبدي لنا أفقاا جديداا بفتح بوّابت املقفولـة .وبعبـارة أخـرى ،يفـوق اإللـ
أب البشريّة يف مقياس صغري ويتحوّل إىل الشّمس األبديّـة الـل ال تةفـل إالّ أن تريـد اإلشـراق
مـن جديـد ،ويبـدينا أب الشـاعر كإلـ اخلصـب ،إلـ ميـوت وحيـ مـن جديـد ،وموتـ يســاوي
ممات احلياة يف الطبيعة فتصري العامل مهمومـة بإ رهـا (عـرب1383 ،ش .)48 :وإنّ النّـار الـل
ابتلع أبا الشاعر ،هي الل شغل ذهن كإرياا ،فالشاعر يتذرّع بـةمور خمتلفـة ،خالصـاا مـن
ماضي املكبوت ،إالّ أنّ يتةرجحُ بني ذاكرت البعيدة والقريبـة وال حيصـل يف ذلـك ،علـى شـيء
سوى تقيرات تشبع ذهن املشغول وتنتهي ب إىل دائرة جيري فيها ماضي الشاعر ومستقبل
األسود ،وال يتوقف أبداا.
ب) التعويض مبهيار وأوديس :كإرية هي الشّخصيات ـ أو باألحرى الذرائع ـ الل اعتمد عليها
أدونيس يف جتربت الشعريّة ،وكلّ هذ الشّخصيّات تعتق ،يف حقيقة األمر ،تعويضـاا عمّـا يعيشـ
الشــاعر ،مــن شــعور ل ـ بــاحلزن والكآبــة واالغتــراب ومــا إليهــا .ومــن هــذ الشخص ـيّات متكــن
اإلشارة إىل سندباد ،واحلجّاج ،ونوح ،وآدم والسيّما مهيار الدمشقيّ .فكـإرياا مـا ،جنـد الشـاعر
يتقنَّع مبهيار الدمشقي ،ملا بينهما من القرابـة يف احليـاة ،حيـت نـرى أ ّنـ أفـرد لـ ـ ـ أي ملهيـار ـ ـ
عنواناا شعرياا هو "أغاين مهيار الدمشقيّ" .وإنّ اختيار الشاعر هلذا العنوان ،فإنّمـا فيـ نـوع مـن
الداللة على نفسيّت املكبوتة ،ممّا أبعد عن هويّت األصيلة ،إىل هويّة اصـطناعية ،وظيفتـها هـي
أن متض فراال الشاعر .وهذا يعىن أنّ الشاعر مل يفقد أمل باحلياة مطلقاا ،بل بغضّ النظـر عـن
إصابت  ،جند بصيص أمل ل يف شخصيّة مهيار الدمشقي .يقول في الشاعر« :تَيمورُ :أَلْـم تكـنْ
يف السجن؟ كيْفَ جئْـ َ؟ /انسـلل َ مـن شـقوقِ ؟ هدمْتَـ ؟ أَخرَجَـكَ السَـجّانْ؟ /مهيـارُ :أَخـرَجَر
سلطان /كالشَِّمسِ الميوتُ /،كاإلنسانْ( »...أدونيس1996 ،م :ج.)361/1
وإيضاح األمر أ ّن هناك اشتراك بني أدونـيس واملهيـار الدمشـقي وهـو أنّهمـا كليهمـا أُلقـي
يف السجن جرّاء نشاطات السياسيّة .فهذا يشعرنا بـةنّ الشـاعر صـارت هويّتـ مكبوتـة فرييـد
أن يعيــد بنائهــا .لــذلك يتق ّنــع بشــخص شــةن هــو شــةن الشــاعر ويســاوي يف مراحــل حيات ـ
وخطواتـ الفرديّــة واالجتماعيّــة .وجممــوع الكــالم هــو أنّ ديــوان "أغــاين مهيــار الدمشــقي" هــو
تعبري آخر عن حقيقة الشاعر ،حيات وشخصيت وفكرت واتّجاهات االجتماعيّة والسياسيّة.
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واحملور التعويضيّ اآلخر الذي توسّل إلي الشـاعر يف لغتـ الشـعريّة هـو "أسـطورة أوديـس"
واتّخذ ها اناا لنفس  ،خالصاا من الظّروف املاسةويّة احلاكمـة علـى الـبالد .فيقـول الشـاعر:
«تسةلُ ما انيْ ،إنيْ أنا أُوديسْ /أجقُ منْ أرضٍ بال حدودْ /حممولةا فوقَ ظهـورِ النّـاس؛/
ضِعْ ُ هنا وضِعْ ُ مع قصائِدي هناكْ /وها أَنا يف الرُّعبِ واليباس /أَجهلُ أن أبقَى وأن أعُودْ»
(أدونيس1996 ،م :ج .)211/1و«كان أدونيس من آهلة اخلصب للقـوم السّـوري  ،"...أدون" معنـا
السيّد والربّ وحرف السني الالحقة تضاف إىل االسم يف لغة االغريق» (عـرب1383 ،ش.)35 :
فنلحظ أنّ الشاعر قام يف املقطع السابق بإجياد الربط بني نفس املكبوتة وأسـطورة أدونـيس
الــل تــدلّ علــى اخلصــب واإلزدهــار .وهــذا يعــر أنّ الشــاعر صــار حيّــس بــالنقص يف حياتـ
ويبحــت عــن تعــويض لـ يف صــالة التــةريخ .ومثّــة إحــاالت وإرجاعــات يف هــذا املقطــع الشـعري
ك"من أرض بال حدود"" ،أنا يف الرعب"" ،أجهل أن أبقى وأن أعود" ،فهـذ التّعـابري كلّهـا تـدلّ
على أنّ الشاعر مصاب بةزمة اهلويّة ،فضالا عـن أن يكـون مصـاباا بـالنقص أو الدونيّـة .وهـذا
األمر ـ أزمة اهلويّة ـ يتّصل بنظريّة الشّخصيّة ويستدعي حبإاا آخر ،فلندع لدراسة أخرى.

شاملو والتعويض
لقد جرّب شاملو،كمإيل أدونيس ،ظروفا مةساويّة كإرية يف حيات الفرديّة واالجتماعيّـة ،ممّـا
أ ــرت هــذ الظــروف ،كــإريا ،علــى قوّتـ اإلبداعيّــة .فقضــايا كــ"رؤيت اجلنــدي املضــروب مــن
جانب احلكومة" و"تنقّل ـ الشاعر ـ من مكـان إىل آخـر بسـبب مهنـة أبيـ " مـن جهـة و"نفسـيّت
املمتازة بالتعقيد والتناقض" ومن مثّ "زواجات الفاشلة" من جهة أخرى ،جعل الشاعر ينطلق
حنو الشعر ،ليبيّن لنا عمّا جرى علي وعلى جمتمع من شـعور باالضـطهاد واالغتـراب .وعلـى
هذا الضوء ،طبيعيّ أن ينعكس النقص وجتلّيات يف مرآة أدب بشكل عام .ومـن هـذا املنطلـق،
ميكن تقسيم آليّات شاملو التعويضيّة إىل قسمني هامّني مها:
أ) التعــويض بآيــدا :إذا عــدنا إىل أشــعار هــذا الشــاعر ،فإنّنــا قلّمــا جنــد قصــيدة لـ ومل
يذكر فيها زوجت حباا .والواقع ،إنّ آيدا هي مالذ الشاعر الوحيد الذي يستجري ملّا احنـلّ يف
آفاق العاطفيّة ،أو صار مكبوتاا يف حبّ للمجتمع أو البناء الوطرّ .فالواقع إنّ آيدا والشـاعر،
كليهما وجها عملة واحدة؛ فهو الوج العـاطفي املكبـوت وآيـدا هـي الوجـ التعويضـي عـن هـذا
النقص .ومن قول فيهـا« :

180



مجلة اللغة العربية وآدابها علمية محكمة ،السنة الرابعة عشر ،العدد األول ،ربيع 1439

» (شاملو1389 ،ش.)495 :
التّرمجة :البي ُ اهلادئْ /شـوقُك امللـيء بالصـداقةْ /حتَّـى تكـوين أُوىل قارئـة لكـلِّ أُنشـودَةٍ
جديدةٍ /كةَبٍ يتَرصَّدُ مـيالدَ وليـد ِ األَوَّلِ /ذلـك أنَّ كـلَّ أغنيـةٍ /وليـدٌ قـدْ تكوَّنَـ ْ نُطْفَتُـ ُ /مِـنْ
لَمَساتِ يَدِك احلارةِ /.../منضَدَةٌ ومصباحٌ /قد بُريَا وأُعدّا من قبلُ /وقُبلة تكونُ /عطاء َكلِّ
قصيدةٍ جديدةٍ...
والواقع ،إنّ تغيّرت حياة شاملو واتّجاهاتـ الفكريّـة والعاطفيّـة ،بعـد أن تعـرّف علـى "آيـدا
سركيسان" ،وهبا تغيّر مسار العاطفيّ من الالأمـل إىل األمـل ،ومـن الضّـعف إىل القـوّة ،ومـن
االضطراب إىل السكينة واهلدوء ،ممّا يتجلّى هذا األمر يف أشعار بكإافة واضـحة .والشـاعر
يعتقها مصدراا للحبّ وملجةا للحنان..ويف مكان آخر يقول« :

» (شاملو1389 ،ش.)453 :
التّرمجــة :حــادَ َتْر عينــاك /أنَّ الغـدَ /يـومٌ آخــر /هــا مهــا (عينــاك) إرهــاص لِلْمحبّــة/
وحبُّـك ســالحٌ أُصــارعُ بـ مَصـريي /كنْـ ُ قــد ظنَنْـ ُ الشَّــمسَ بعيــدةا يف مــاوراءاتِ األُفــق /قــد
زَعمْ ُ أنّ آيدا فسخٌ للسفَرِ األَبديّ...
في تّضح ممّا سبق ،أنّ الشاعر قد ورد يف زمان آخر بتعاملـ العـاطفيّ مـع زوجتـ  .ولـذلك
يقول "أنّ عينيك تعبّران عن يوم وغـد جديـدين" مفعمـني باحلـبّ واألمـل .فهـي ،عنـد  ،اخلـطّ
الفاصل بني األمل واليـةس ،والفـرح واحلـزن ومـا إىل ذلـك .علـى أيّـة حـال ،فـإنّ الشـاعر هنـا
يتــةرجح بــني حت ـدّيات كــإرية جعلت ـ تشــعر باالســتوحاش والغرب ــة؛ فصــار يع ـوّض عــن ه ــذ
التّحديات الل جعل عاطفت مكبوتة ،حبالـة إجياب ّيـة جديـدة ،ليفـتح لنفسـ صـفحة بيضـاء
أخرى من دفتر حيات  ،ويكتب في عن احلبّ والشّغف واحلنان ،بعيداا عـن كـلّ مـن الـنقص أو
الدونيّة الذي نتج عن حيات املتةرجحة ،واحلكومة املتبخترة ،واألمة املتذبذبة.
ص الشـعري،
ب) التعويض بفالش بك :إ ّن املدار علـى الـذّاكرة القريبـة والبعيـدة ،خـالل الـن ّ
هو وحد  ،من التحديات اهلامّة الل يعيشها الشعراء أو األدباء بشكل عام .وعلى الـرّغم مـن
أنّ إشكاليّة "فالش بك" ممّا يتصّ بالرّواية ،لكنّ ميكن اعتبار أيضاا من الركـائز الشـعريّة

قوة أدونيس وشاملو اإلبداعيّة :انطالقا من اتّجاه آدلر النفسي
ِشكاليّة التوفيق بين الدونيّة والتعويل في ّ

181

التعويض ـيّة الــل يعتمــد عليهــا الشــعراء ،خالص ـ اا مــن ظــروف حيــاهتم املةســاويّة .ومــن هــذا
املنطلق ،جند شاملو أنّ يعتمد كإرياا على هذ التّقانة ،تعـبرياا عـن حقيقتـ الذهنيّـة املكبوتـة،
وتعويض اا عمّا جرى علي يف حيات مـن احلرمـان يف املسـتوى الفـرد ّي واالجتمـاعيّ .ومـن هـذ
الرّكائز التعويضيّة متكن اإلشـار إىل تعـبري عـن قصـة آدم« :

» (شاملو.)432 :1389 ،
«نظـرَ آدمُ أبوالبشــر حولَـ ُ /وكــذلك إىل األَرضِ العاريـةِ /وإىل الشَّــمسِ الــل /.../وعنــدما
نَظَر هابيلُ إىل قفا ُ  /شاهَدَ قابيلَ /... /فوجد متموّجـاا كمـاء السـاقيةِ /واألخُ (هابيـل) وجـدَ
أخا الدم ،بارداا ومتصلِّباا ،كاحلجر /وأدرك ُ /وأخذَ ُ بسـوء الظَّـنِِّ» اجلـدير بالـذّكر أنّ شـاملو ـ ـ
ال يـن ُّم عـن ذهن ّيتـ املع ّقـدة.
باعتماد علـى ذاكرتـ البعيـدة ـ ـ حيـوّل هنـا املسـار ال ّتـاريي حتـوي ا
وذلك بة ّن قابيـل ـ ـ القاتـل األصـل ّي يف الـذاكرة التاري ّيـة ـ ـ صـار هـو املقتـول ألخيـ هابيـل .وهـو
واضح من كالم ــ"قاتل ألخي " ـ فإنّ ها هنا ينعدم املعىن التةريي نتيجـة احلقيقـة املكبوتـة يف
ذهنيّة ا لشاعر .تعويض آخر جند كإري اا يف لغـة هـذا الشـاعر هـو اعتمـاد علـى األدب الفلكلـور"
أي العامّة" .فإنّ نزوع الشاعر إىل أدب األطفال يشعرنا ـ بنحو من األحنـاء ـ ـ بـةنّ حيـاة الشـاعر
احلاليّــة ذهب ـ أدراج الرّيــاح ،فصــار يع ـوّض عنــها مبــا كــان قــد جــرى علي ـ يف طفولت ـ بشــكل
الوعي .ومن أيضـا« :
» (صاحب اختياري1381 ،ش.)323 :
التّرمج ة :دللـول دللـول وردة البطـنج دللـول دللـول /لقـد إنطلـق أبـوك فقلـيب جـريح دللـول
دللول /فال يةتينا الليلة أبوك /لعل قبض علي دللول دللول /دللول دللول وردة احلديد دللول
دللول /اباك قتلو األعداء دللول دللول /... /أيديهم غارقة يف الدم دللول دللول...
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النتائج
على ضوء ما سبق ،ميكن تلخيص النتيجة ضمن احملاور اآلتية:
 .1هناك عالقة وطيدة بني األدب وعلم النفس ،وهي تةيت انطالقاا من طبيعـة األدب املتمحـورة
حول عنصر هامّ وهو العاطفة؛ فهي بكلّ ما فيهـا مـن االتّجاهـات اإلجيابيّـة والسـلبيّة ،تشـفّ
لنا عن صلة األدب الو يقة بعلم الـنفس .ومـن هـذا املنطلـق أي االتّجـا النّفسـي ،نتوصّـل إىل
أنّ الكــإري مــن األدبــاء والشــعراء ــ بــل حتّــى العــاديّني مــن النّــاس ــ جيرّبــون حــاالت نفس ـيّة
إجيابيّة أو سلبيّة ،يف حياهتم الفرديّة أو االجتماعيّة ،حيت تؤ ّر هـذ احلـاالت ،خاصـة فيمـا
بــني األدبــاء ،علــى قــوتّهم اإلبداعيّــة وســتنعكس يف أدهبــم بالفعــل .عليـ  ،فــإنّ نفسـيّة الشــاعر
اإلجيابيّة تقتضـي منـ أدبـ اا إجياب ّيـ اا تتج ّلـى فيـ القضـايا اإلجياب ّيـة كامليـل إىل األخالقيـات؛
الكرامة والشـرافة ،مإلمـا جنـد عنـد الشـاعر الكـبري "سـعدي الشـريازي" يف األدب الفارسـ ّي
و"ص ــاحل ب ــن عبدالق ــدوس" يف األدب الع ــريبّ .ه ــذا ،وعل ــى ال ــرغم م ــن أنّ نفســيّة الش ــاعر
يب ل ـ  ،تــنعكس في ـ القضــايا الســلبيّة كــالزنوع كــإري اا إىل
الســلبيّة تعــرب لنــا عــن أدب ســل ّ
"املوت" ،و"اجلق" و"الالأخالقيّة" و"الالمباالتيّة" وما إىل ذلك؛ مإلما جند يف جتربـة اخليـام
الشعريّة يف األدب الفارسيّ وجتربة أيب نواس يف األدب العريبّ.
 .2إنّ الدونيّــة أو مــا يس ـمّى بالشــعور بــالنقص  inferiority feelingهــي مــن احملــاور
النفس ـيّة اهلا ّمــة ال ــل ميكــن هب ــا احلصــول علــى معرف ــة نفس ـيّة قاطع ــة للغــة الش ــاعر
الشعريّة .ومن هذا املنطلق النفسيّ ،ميكن القول جزماا بةنّ القـوّة اإلبداعيّـة ـ ـ مبـا فيهـا
من اإلملام باألدب وغري ـ هي يف حقيقة األمر نتيجـة شـعور الفـرد بالدونيّـة أو الـنقص،
وهــو ــ أي الشــعور بــالنقص ـ ـ هــو الــذي يقــود عنــان الشــاعر اإلبداعيّــة إطالقـاا ويتلــف
مســتوى هــذا األمــر مــن شــخص آلخــر .وبنــاء علــى هــذا ،فــال نبــالغ إذا قلنــا بــةنّ شــاملو
وأدونيس ليس قوّهتما اإلبداعيّة الناجتة عن شـعورمها هبـا فرديـاا واجتماعيـاا ،يف خـط
مــوازٍ مع ـاا ،بــل هنــاك فــارق بســيط وهــو أنّ أدونــيس حي ـوّل احلقيقــة الشــعريّة حتــويالا
مطلقاا ،حيت مل تعد تعر شيئا أحيانـا ،وهـذا يـد ّل علـى مـدى شـعور كـإري اا بـالنقص أو
ممـا يـن ّم لنـا ،هـذا األمـر ،عـن
الدونيّة ،إالّ أنّ شاملو يعبّر عن احلقيقة يف سيا ق معـنيّ ،
نفسيّت املعقّدة والل هي أكإر استواء من نفسيّة أدونيس الشعريّة.
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