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  الزمن والشعر
   تونس- حممد بن عياد

  
 إىل زمن موضوعي فيزيائي، وهو الذي تسري وفقه نواميس -ينقسم الزمن يف العرف الفلسفي 

 الزمن منظورا إليه - يف بعدها اجلامع-الكون مجيعها، وإىل زمن ذايت ويصطلح عليه بالزمنية  وتعين 
ي ويقصد ا الزمن متشكال وفق منظومة فنتحدث مثال عن زمنية الوع. من خالل عالقة انتساب

فعند أصحاا،  تعرف الزمنية بكوا ) 1(الوعي، وهو مصطلح لقي أشد رواجه مع املذهب الظواهري
وقد طورت الفلسفة احلديثة نظرا  من جمرد اعتبار الزمن . البناء الذايت للزمن يف مقابل بنائه املوضوعي
 ا وموعيا ا، إىل اعتبار الوعي ذاته هو الزمن  لتكون الزمنية رديفا حلقيقة ظاهرة  معيشة وحمسوسا

'' هوسرل من متجيد ملوقف سان أوغستان''مثال  ذلك ما أقدم عليه . الوجود الذايت لدى اإلنسان
  .الذي رفض التصور املوضوعي الكوين للزمن

ة الزمن املعيش فقد أبرز للوجود مفهوم الزمن احملايث انطالقا من خصوصي'' برفسون''أما 
 .واعتربه جوهر الوعي ذاته، قياسا  إىل الفضاء املكاين  والزمن املرتل يف املكان   

الزمن  كشكل وحيد للتجربة اإلنسانية وشرط الظواهر كلها  وكحدس  صرف، بل ''وقد قدم كانط 
ل األشياء كلها، إن احلدس الزمين عنده خيتزل األحداس الباطنية  كلها، ويتشكل هذا احلدس الزمين قب

  ) .2(إن هو املعىن األول 
وإزاء هذا الزمن الناشئ ضمن الذاتية وا، تنشأ الزمنية احملايثة الصادرة  عن التلقائية املؤلفة اليت 
هي جوهر الوعي والوجود واملقصود ذه التلقائية  املؤلفة اكتساب آلية التعديل الذايت  اليت جتعل 

 .  ذلك مدركا لألبعاد الزمنية من حوله يف-دون أن يفكر-اإلنسان 
إعادة فهم الوجود «وملا كان الشعر رفضا النكشاف العامل وجتليه امللموس يسعى بواسطته الشاعر إىل 

، فإننا نروم يف هذا البحث أن نتلمس  أبعاد  )3('' ومساءلة الكينونة لتأسيس رؤية  اإلكتناه العميق
فقد اصطلحنا  على أن الزمن هو عمق . الكون بواسطة الشعراملمارسة  الزمنية يف عملية تأويل 

الكيان، والشعر كذلك حترك للكينونة صلب نظام  الكون، فبني الشعر والزمن تساوق وقرابة، من 
جهة كون كل منهــما جتسيدا للوعي باملرتلة، وهذا ما يســوغ اخلوض يف مسألة الزمن  
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 .شكال ويتحالفان كنها وجوهرا ووظيفةوالشعــر  باعتبارمها مصطلحني يتخالفان 
    الزمن وحتقق الكيان الشعري

هل إن زمن الشعر تارخيي مترتل ضمن مقام ما، أم أنه : إن  أول سؤال يعترضنا هو اآليت 
يرى -سرمدي ال يقيم وزنا للحدود الفاصلة بني حقبه؟ نالحظ يف هذا الصدد أن أبرز ما يسم الشعر 

  .والشمويل يف ما هو خاصشيلنغ أنه متثيل للمطلق 
هو مغامرة أنطولوجية يلج عربها الشاعر إىل فضاء متعدد األبعاد  تكون فيه الذات قادرة على 

 يعيد صياغة التشكالت اليت يوجد -يف هذا السياق-ممارسة  الكينونة كصريورة تارخيية، إذ الشعر  
وذا يكون الشعر فعل . ه حقيقتهاعليها الكون ويدخلها يف عالقات  وأنساق جديدة  لغاية استكنا

إبداع  متحرر من التراث السلطوي وفعل جتريب إبداعي يزيح اللثام عن املهتوت من العناصر الكونية 
وتلك هي وظيفة الشعر الرئيسية إذ يبعث يف اإلنسان الرغبة الدائمة يف التسآل ويكشف . واإلجتماعية

راث السلطوي والتحجر املاورائي ينفلت من ربقة القيد بعد أن يتحرر من الت-والشعر . جوهره الفاعل
وملا كان هذا التحرر ال ائيا، فإنه عنوان خوض . ويتطلع إىل قراءة التاريخ على النحو الذي يرتضيه

 وينتج عن ذلك أن اإلهتمام -الشاعر ملغامرة تأويل العامل تأويال شامال للذات وسياقيها املكاين والزماين
ولكن الفهم الذي نزعم ال . يب يتضاءل لفائدة  اكتساح دروب الفهم العميق للكينونةالتارخيي النس

  .يقدم اليقني إمنا هو يستحث على مزيد السؤال والتأويل ومها عماد العالقة بني الكائن والعامل
إذن يتعاىل الفهم الشعري للكون على التنسيب التارخيي ويصبح ضربا من جماهل البحث عن 

فمن هنا انتفت تارخيية احلدث الشعري من جهة كونه يؤرخ . ت املطلقة عرب كل العصورثوابت الذا
لدينامية الذات الشاملة أي هو يؤرخ لسؤال الكينونة امللح، وفيه تنصهر جدليا أسئلة الكينونة التارخيية 

 .غريها النسبية اليت طرحها اإلنسان عرب العصور من خالل األسطورة والشعر والنحت واألهرامات و
ويف هذا البناء التجريدي جيد احلديث عن املسكوت عنه شرعيته فإذا مل يعد الشعر تأرخيا، إمنا هو 

  )4(يصبح جفرا يف بنية املسكوت عنه يف سراديب التاريخ 
ويترتل هنا التقسيم الذي يقترحه برفسون للزمن كأحسن شاهد على أن حقيقة الشعر يف ضربه 

: فاملعروف عنده أن الزمن يتجاذبه نازعان . يت هي من وضع املؤسسة الثقافيةصفحا باحلدود الزمنية ال
فهو إما الزمن الذي تقع على سلمه املتعاقبات متضامة ولكنها يف آن منفصلة بعضها عن بعض، هذا 
الزمن الرياضي القابل للقياس هو زمن الدميومة وهو إما زمن املدة، أي ذاك الذي تتداخل فيه احلقب 

  . أحجامها لفائدة ضرب من الوجود الكتلوي التجريدي وتفقد
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وإذا كان الضرب األول من الزمن يدرك حتليليا وتفكيكيا، فإن الضرب الثاين منه يدرك 
هذا غايته تعميق سؤال اهلوية . األول هو من عمل املؤرخ، والثاين من عمل الشاعر) 5(ائتالفيا

  .يوالكينونة، وذاك مقصده بلوغ اليقني التارخي
من هنا، كان الشك الشعري حمققا ألسئلة انطولوجية تأويال إنسانيا يعري بوضوح كل أشكال 

وإن معاملة . النقص اليت تسم الكون، وال تقف عند حد النقص النسيب املتعلق حبقبة تارخيية دون أخرى
  .الزمن على حنو جتريدي هي السبيل املوصلة إىل هذا املقصد

 نفتق قدراته اخلارقة لتأسيس عامل أفضل، ومرد هذه القدرة إىل ويستطيع الشاعر عندئذ أن
  .اإلحساس  باالنفصال عن العامل التارخيي حنو  العامل الكوين حيث مينح املستحيل هوية الوجود

فالرؤية الشعرية مطوعة برؤية مدوية للزمن ال ترى يف الشيء مركباته بقدر ما ترى فيه الشيء 
مث إا، . لى مداخلة األشياء والنفاذ إىل ما تنطوي عليه من أسرار ودقائقنفسه، وهي من مثة أقدر ع

بتحويلها للمتعاقبات مرتكز الزمن الرياضي إىل متزامنات، تنمي حضور الذات نفسها، فتتيح هلا 
 )6(إمكانية االستغالل اجليد لطاقاا الشخصية واستعماهلا لفهم أعمق وأمشل للواقع 

 :نيةمفهوم اجلمالية الزم-
فصحيح أن الشاعر . ويدعونا ذلك إىل حتديد جديد ملفهوم اجلمالية الشعرية الناشئ عن التجريد  الزمين

يبدع ارتساماته الغنائية حول الكون وجيسد ذلك يف أشكال فنية متميزة تفجأ القارئ باعتبارها مواطن 
 السؤال  الشاك، املنقاد ألسئلة ولكن الشاعر املتوغل  يف متاهة الزمن،  املستعر وجدانه بلهيب .مجال

فهو يرتقي بإبداعه  من مالحظة املعرفة . الوجود احلارقة، يتجاوز هذا املدى األدىن إىل املدى األقصى
إنتاج معرفة إبداعية تفكك األشياء مث تعيد تشكيلها وتستحضر ''فأدبيته موظفة يف . إىل إنشاء املعرفة

وله، وختلق من أصواته املتعددة فاعلية ديناميكية تسهم حقا يف التراث، ال لتستوحي  منه فقط، بل لتؤ
  ).7 (»بلوغ أقصى درجات الرؤيا الشعرية

فلما كانت الزمنية مميزة . وترتبط رغبة التجاوز هذه امللحوظة لدى الشاعر، مبفهوم الزمنية
يف كل أشكال للكائن اإلنساين من جهة أنه يدرك مآله للزوال، فإا تتجلى بطرائق عدة ومكثفة 

فمنذ أفالطون كان مفهوم الزوال الذي يتهدد الشاعر وأثره الفين باعتبارمها مرتبطني بعامل . إنتاجه الفين
  ).8(مادي يسري حنو التالشي ضرورة، أي أن الشاعر يعيش بأثره القصور األنطولوجي  
يعترف له : لشاعروانطالقا من هذه األطروحة املاورائية، برز إىل الوجود تصور ملتبس لدى ا

مجهور املتلقني بالقدرة على صرف اهتمامهم صوب مواطن الثراء واجلمال لدى خملوقات الكون، 
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. بقدرته على اخللق، فيرتلونه خطأ يف مرتلة اخلالق، واحلال أنه آيل للسقوط واإلندثار-يف آن -ويقرون 
ر الكون وخلق دينامية فاعلة يف لذلك يعاجل الشاعر قصوره األنطولوجي بالذي أسلفنا بإعادته عناص

) 9(ذاته املتعلقة بالكون على الدوام، ومن هنا يتأسس مفهوم اجلمالية الشعرية على مبدأ اإلطالق 
ذلك أن العقل اإلنساين يدعم كل ما هو -وختطي احلواجز التارخيية وحتدي املقام وجتاوز للبىن العقلية 

ن الشاعر ال يدرك الزمن بقدر ما هو يعيشه إذ احلياة ملموس، وملا كان الزمن خارجا عن اللمس، فإ
  ).10(تفيض عن العقل كما يالحظ ذلك برفسون 

إن كل ما يترسب يف الشعر من ظواهر فنية مميزة ال تكون له من مجالية إال يف إطار ما خيدم به 
، أو على وجه املقصد الوجداين والوجودي، مما حيملنا على أن نويل وجوهنا شطر اجلمالية املقصدية

من خالل حركة التجريد الزمين تكمن -ال الكتابة يف حد ذاا فالشعر : التحديد مجالية فعل الكتابة 
مجاليته احلق يف جعله الوجود كينونة حيوية، تسعى إىل تقومي الوجود كله، خبلق قوة متعددة اجلوانب 

على حنو ما ذهب إليه فالسفة -لكون فاعلة يف صلب الكون، فال تركن الكتابة الشعرية إىل حماكاة ا
هو انتظام رؤيوي «اإلغريق من إقرار مبدأ احملاكاة بل تصبح حماورة للكون وختلق كونا آخر بديال عنه، 

جماوز حلركة الواقع وترسباته اإلعتيادية املزمنة للوصول إىل الالتناهي باعتباره املنفذ العميق الذي تثوي 
وى حيوية متعالية ال حتاكي فقط بل تعمل على توليد عوامل أخرى وفق فيه الرؤى الشعرية، بوصفها ق

ويتغي هنا مفهوم الشعر اإلصالحي ). 11 (»إنتاجية إبداعية، وهذا ما ميكن تسميته بتقومي الوجود
 .والشعر احملافظ وتتهاوى سائر األقنعة اإليديولوجية اليت يتوارى حتت إزارها مفهوم اإللتزام

ست يف تارخييته إمنا هي يف اإلنطالق من جمموع األنساق التارخيية إىل ضرب من فجمالية الشعر لي
وهنا . التحليل الزمين املدوي املتعايل واملؤسس لرؤية إبداعية استبدالية ال تصلح بقدر ما تغري اجلذر

 يتضح البعد اإلنساين احلق لإلبداع الشعري ويعزل عن حميطه النفعي الضيق، ويكتب الشاعر لنفسه
اخللود مدعيا مرتلة اخللق، متجاوزا قصوره األنطلوجي املتأيت من ازدواج القدرة على التنبيه إىل مواطن 

 .اجلمال والشعور باإلندثار احلتمي
    الزمن األسطوري والشعر

أنه ينحي عن األشياء «ومن تصنيفات الزمن املمكنة نذكر الزمن األسطوري، ومن خصائصه 
منها موجودات طبيعية ال تاريخ وراءها فيتقلص ما فيها من بعد إنساين وميوت صفتها التارخيية ليجعل 

  ).12 (»مفهومها السياسي
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إن ميزة الزمن األسطوري تلك جعلته مصدر إهلام للشعراء يتوطؤونه لإلفصاح عن رغبام 
 من عامل املطلق ال الالتارخيية املطلقة ويتوخونه مناخا مالئما إلنشاء القيم اإلنسانية الغنائية، فما كان

  .تسعه احلدود، وأوىف سبيل له هو الزمن الالتارخيي والالحمدود
فالزمن األسطوري هو املوقع الذي يقيم داخله الشاعر على حنو شعري، ويكشف مثة الشاعر 
عن معامل الكون، وتتراءى له داخله صيغ جديدة من التشكل، فليس الزمن األسطوري منفصال عن 

  .ا  هو امتداد هلا، وهو اال احليوي الذي تتحقق فيه هذه الذاتذات الشاعر، إمن
بكل بساطة وجتلى عنها كل غموض ... تكتفي باحلديث عن األشياء«ورغم كون األسطورة 

ومتنحها بساطة املعطيات اجلوهرية وتقضي على كل أنواع اجلدلية فيها، وال تتجاوز ... وتربئها
، فال مناص )13 («ا عاملا ال تناقض فيه، وهو عامل يكتنفه اليقني سطحها املرئي الظاهر، وتصوغ منه

. من مالحظة أن الزمن األسطوري ليس شيئا سكونيا، إمنا حركته ناجتة عن طبيعته االحتضانية املقامية
حينئذ، يكون الزمن  األسطوري . هو الفضاء الذي حيتضن  زمن األنا الغنائي ويفعل جدليا يف هذا األنا

  .على قراءة تأويلية جديدة للعامل ومصدرا للرؤية اليت هي يف قالب رؤيا حاملةمتفتحا 
لكل هذه اخلصائص اليت تقدمت كانت -وقد ال نوافق بعض النقاد يف اعتبارهم أن األسطورة

البديل عنه كلما استعصى، وهي املداخلة له باستمرار وهي «وال تزال من أقوى أعداء التاريخ، أو هي "
ذلك أن الزمن األسطوري ). 14 (« كل حني حىت إنه ليكفي أن تعن احلاجة إليها حىت تظهر املتيسرة يف

مدخل من مداخل دراسة التاريخ من الناحية  الشعرية، وللمقاربة الشعرية قوانينها الذاتية اليت ال تتالءم 
  .واملقاربات األخرى كالعلمية أو التارخيية الصرف

 من شأنه أن يرتل فعل -كوسيلة عمل شعري وإهلام-طوري ومن مثة، فإن حضور الزمن األس
فليس هناك  .اإلبداع الشعري من صميم التاريخ، وإن اختلفت املقاصد والرؤى من الشعر إىل التاريخ

 من -واحلديث عن الرؤيا-تعارض حقيقي بني التاريخ والشعر، أو بني الرؤية والرؤيا ، فال بد هلذه 
فضاءها الشعري، وإال حتولت الرؤيا إىل نوع من احللم والوهن أو مكونات شعرية أخرى متنحها 

تتحول إىل نوع التأمل املباشر أو غري املباشر ملوضوع ما «أو هي ) 15 (»الطقس اخلاص بنبوءة زائفة
  ).16 (»أوملوقف ما تسوغه عالقته مع ذاكرة الوقائع أو أحوال الذات، ولكنها ال تنمي شعريته

بب لنعت التجربة الشعرية بأا رؤيا أكثر من كوا رؤية، فمرده إىل وإذا كان هناك من س
 لعامل امليثولوجيا والرمز واحللم واألسطورة واألقنعة التارخيية والتراثية -بشكل مكثف-توظيف الشعر

  ).17 (»وغريها
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إن كل هذه األشكال التعبريية جتعل ظاهر الشعر وميا سخيفا  يف األحالم، ولكن مقاصد 
شعر العميقة تبقى مستكنة يف الدخائل والزوايا ألن الشعر تلميح ال تصريح، وألنه بنية خاضعة ال

للتأويل املستدمي من جهة كوا تبين باستمرار عوامل وتشكالت جديدة لعناصر احلياة، ونعرض 
ثري مرتع الشعر االنفتاحي باحلديث لبعض األمثلة اليت جتسد كيف أن هذه األشكال التعبريية ت

  .التأويلي دون أن ختون املقصد التارخيي ليتضح املراد
هي الشكل التعبريي املعقد واملتغري املفصح عن حال اإلنسان أزاء احلقائق «فاألسطورة مثال 

بوظيفة أنطولوجية، إذ حتث «، وهي تنهض )18(الغامضة اليت حتف حبياته، على حد قول مرسيا إلياد 
  ).19 (»ن  على مزيد معرفة نفسه والعامل احمليط به، معرفة موصولة ال تنقطعاإلنسا

أما الرمز فذلك أساس قام عليه الشعر الصويف مثال واختذه قناعا لبسط سلطة الصوفية املذهبية 
على مجهور املريدين فهذا ابن عريب مثال يستعمل الرمز الغزيل يف مناجاة العلو، مث هو حيمل الرمز داللة 

  .أخرى مضافة مبا ميكننا من احلديث يف مستوى قصي من التجريد عن رمز الرمز
وكنموذج من القناع التراثي، نذكر مثال شعر املعارضات، أو ما مسي بشعر الصنعة يف العصر 

 فإن هذا وذاك يبدوان يف الظاهر شكال جمانيا اعتباطيا من التعبري الشعري، أو تالعبا بفنون -الوسيط
 .كنهما يف حقيقة األمر يعدان فضاء رؤيا تتجلى داخله رؤية كونية وموقف إنساين شاملاللغة، ول

  . الزمن والغنائية الشعرية-
إن شرط اإلنشاء الشعري األول قيامه على الغنائية وحضور الذات الفاعلة املتفاعلة وأظهر ما 

 صوتيا وإيقاعا عروضيا، وتوازيا تكرارا: يكون هذا احلضور، إمنا يف الترداد الشعري مبختلف مستوياته 
  .دالليا وما إىل ذلك من ضروب التماثل

يأتيه األول من نظام البيت . على مبدأ اإلختالف واإلئتالف-من حيث جوهره-فالشعر يقوم 
وحىت اإلستمرار املعنوي . وبنية السطر فهناك قطيعة خطابية من البيت الراهن إىل البيت الذي يعقبه

 إىل آخر يعد نقيصة يف جل القوانني الشعرية على اختالفها من لغة إىل أخرى، والتركييب من بيت
  .فناهيك أن ذلك يعترب يف الشعر العريب من عيوب الشعر، ويسمى باملعاظلة

وهذه القطيعة البنيوية حتايثها قطيعة ثانية على مستوى بناء الذات، فهي تشهد بترا، وقطيعة 
وهنا يكون الشاعر شبيها باخلطيب الذي حيصر أو يرتج عليه، . كوينثالثة على مستوى فعل التغيري ال

  .فيعاق عن التعبري 
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ومن هنا جاءت ضروب الترداد خرقا هلذا القطع وطلبا للتواصل على مستوى اإلنشاء الشعري 
بكل مستوياته، خلقا وبناء ذات  وتعبري كون، وحتديا لإلنبتار البنائي يف النص الشعري أو حىت البيت 

وضروب الترداد تلك، إذ تؤسس لالئتالف الشعري، إمنا هي  فضاء تداركي تتضخم ) 20(لشعري ا
  .فيه الذات املتكلمة، بالشعر الغنائي

ويترتب على ذلك أن هذا التضخيم الغنائي يصبح مسة طافحة تسري يف كامل جسد القصيدة، 
 -  أخرى غري صوت األنا الغنائي إذ ينطق أصواتا-مثال ذلك، إن الشاعر. وتتخذ أشكاال شعرية عدة

فإن هذه األصوات، بدل أن تتمايز يف تعددها، تغرق يف الضبابية والتعتيم، وترتع إىل اإلنصهار يف 
 من اختالط - على سبيل االستشهاد ال احلصر-وآية ذلك ما يظهر. وحدة موسيقية أو أسلوبية غائمة

إال على مقام '' األنا''فال حييل .  انتقاال غري مربرللضمائر يف القصيدة أو اإلنتقال  من أحدها إىل آخر
تلفظي شعري جمرد، هو صورة متجلية حلالة شعرية متقمصة يعيش صاحبها ضمن خماض وجودي، 

إن ). 21(ولكن هذه  األنا، يف ضبابيتها قابلة ألن يتقمصها أي قارئ. دومنا إحالة على مرجع واقعي
فليس الصوت الغنائي يف الشعر، .  الفواصل بني األنا واآلخر  يرتع إىل حمو-ذا املفهوم -الشعر 

صوت أحد بعينه كما يقول فالريي، إمنا هو صوت اإلنسان املطلق، أو هو رجع صدى للغيب 
  .والطبيعة

وال مناص هنا من امليز بني الشعر الغنائي وبني الغنائية اليت تعرف بأا تعبري عن مشاعر ذاتية 
نبوع من «فلئن كان الشعر الغنائي نابعا من عمق الذات، فهو .  أوسع من الثاينخاصة، واملفهوم األول

فليس ). 22( كما يالحظ ذلك ليبولد سدار سنغور »ذات مركزية تتعامل واملوضوع اخلارج عنها
. الشعر موقفا ذاتيا انطوائيا بقدر ما هو موقف تعاملي ينصهر فيه املوضوع والذات على حد سواء

ض معرفة بالعامل ال تقل قيمة عن املعرفة العلمية به، ذا هو ما ينفي عن الشعر جمانبته وذلك ما يفتر
للمنطق، فللشعر منطق آخر، ليس هو بالضرورة املنطق املؤسس على قاعدة التماثل بني الذات 

  .واملوضوع
ولية   تلك ونستطيع هنا، أن نشبه املقاربة الشعرية باملقاربة اليت ينسجها فرويد حول اإلوالية األ

 يف التوازي والتماثل والتكرار، -إىل حد كبري-اليت تنفي وجود التناقض والتعاقب الزمين واليت تتسبب 
  .الظواهر للملحوظة يف عامل الشعر
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فكما أن هذه املقاربة الشعرية توحد بني الذات واملوضوع، فإن من فطرة الكون أنه ال خيضع 
اية، ال ماضي له وال راهن وال قادم، إمنا الوجود الزمين كتلة مدوية فال بداية له وال . للتقسيم الزمين

  .هكذا يفهمها الشعراء، استحفاء للكنه البعيد الغور يف أعماق املوجودات الكونية. ال تنفصم
إمنا هو جمرد حيز زمين .  قابال لالحتساب الزمين- وفق هذا املنظور الفلسفي-مل يعد الكون
  . تقليبات خمتلفة لغاية تأسيس نظام قيمي وأخالقي بديلومكاين يقلبه الشاعر

 إىل املنهج  الفلسفي الظواهري ، وقوامه -يف احلقيقة-وهي نظرة إىل الشعر أقرب ما تكون 
فهي دراسة تعىن باملمارسات . اإلهتمام بالظواهر من أجل استخالص ماهيتها ووصفها وصفا علميا

  ).23 (»ه من عامل األشياء فيقوم بتمحيصها حىت يتبني وضوحهااملتضايفة إىل الشعور بعد أن ترد إلي
وتبدو نقطة االشتراك بني الشعر والظواهرية كليهما يف اإلنطالق مما هو ناشئ وبارز للعيان، 

 إىل درجة التأمل املتعايل الذي يقف فوق -عرب التمثل الوجداين-ووصفه وصفا مدققا لالرتقاء به 
  .مجيعا يف حلظة تأليف رقيقةاألزمنة كلها إذ يكتنفها 

فاملنهج الظواهري إذن، هو املدخل املوصل إىل حقيقة األشياء، وهو الضامن من الوقوع يف 
 ال يفهم من جهة -على ما يعتقد مارتن هيدغر-بل الكيان . السطحية التارخيية أو يف املاورائية املقفرة

فجوهر الكيان تبدأ . هة إدراك جانبه املتعايلوصفه املادي املباشر فحسب، إمنا فهمه احلقيقي هو من ج
 ).24(معرفته من خالل تشكله املباشر، مث ترتقي عرب احلدس واملقصدية   إىل درجة املعرفة املتعالية 

  :خامتة 
وبعد، فإننا حنب أن نقارب بني هذه املعرفة احلدسية الفلسفية جلوهر الكون، وهي معرفة ال 

  ).Poésie pure(هرة، وبني ما يسميه بعض علماء الشعرية بالشعر القح زمنية تطيح باملتعاقبات الظا

. إن تعريف الشعر القح يدعونا إىل استحضار مقولة التعايل الغييب امللحوظ يف عامل الشعر
، وهي خمالفة متام »موسيقى الصمت«وإلظهار جدارته ذا النعت، يتعني أن يبلغ الشعر القح درجة 

 يكون مهزة وصل بني اجلوهر -يف هذه احلال-ذلك أن الشاعر ). لماتصوت الك(املخالفة لـ 
  .الكوين اخلالص وبني التشكالت املادية يف العامل السفلي

فالشعر القح هو النواة الثابتة للغة الشعرية، تلك النواة العصية على الترمجة والتعريف، والعصية 
ولكل )   Paraphrase des idées(نقل األفكار كذلك على أن تشرح وتبسط مبفاهيم البالغة والفصاحة و

 جانب سقوط وخلل يف نقاوته املاورائية، هو ذاك الذي يعلم -حسب هنري برميون-إنتاج شعري 
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وذلك على الرغم من أن الشعر القح عنده ال يرتل عن عليائه . ويشرح ويروى ويؤثر يف املتقبل
  ).25(التجريدية القداسية إىل ضرب التجسيدية املدنسة 

 ظاهرة أدبية تضمن التواصل الوجداين بني الباث واملتقبل، وهذا هو -أيا يكن األمر-فالشعر 
 بني ما يطلبه -على املستوى الزمين-سبب نزوهلا عن عليائها التجريدية، وهو ما يفسر أحيانا التماثل 

سيبها الزمين التارخيي القارئ، وبني ما يستجيب له الشاعر، أو يفسر أحيانا وضوح الرؤية الشعرية وتن
 فما ال يرتل عن وحدة الزمن ورسوخه وإطالقه، وهو الشعر -أما ما ال يفارق علياءه من الشعر القح.

  .الذي ما ينفك يضرب يف جماهل الغيب، وينشد الكمال اإلهلي ويقارب درجة الوحي واإلهلام
،  وملا كان )26('' صياو''وملا كان الشاعر منشئ أدب، وجميبا عن سؤال اجتماعي مبفهوم 

 من خالل بنية متعددة األبعاد والدالالت   -تبعا لذلك-كذلك كائنا  ذا توق علوي، فإن الشعر يفهم 
ومن مثة، فإنه يتقبل حبسب مستويات تتداعى من العلوي صوب الوضعي وكنتيجة لذلك،  يتراوح بناء 

ضعي امليسور، ويتحدد هذا البناء من خالل الزمن يف الشعر من الوجودي الشائك ارد إىل التارخيي الو
  .زاوية مقروئيته

وهكذا يتضح أن الزمن ليس شيئا موجودا لذاته، أو هو حمايث لألشياء كما لو كان وجوده 
ل احلدسي وليست األشياءمشروطة، يف وجودها  بالزمن، إمنا الزمن هو الشك. ضرورة موضوعية

 ).27(هو الذي ينظم يف وعينا الباطين  تشكل األشياء ومتثيلها و- واملستقل عنها الباطين السابق لألشياء
وخبالف املكان الذي هو الشكل الصريح للحدس اخلارجي فإن الزمن هو الشرط اخلالق لوجود 

ومن غري الوعي به، ال يكون بلوغ احلقيقة . املطلقة واملنظم لكل القوانني الكونية اخلفية. احلقيقة
للشعر الذي هو دينامية سؤلية خارقة إال عن طريق التمثل الدقيق للمرتلة وبعبارة أخرى، فال منفذ 

الزمنية يف حياة الكائن، فمفهوم التغري ذاته ومفهوم احلركة ال ميكن مزاولتهما إال من خالل التمثيل 
فية وإذا مل يكن هذا التمثيل حدسا أوليا باطنيا، مل يستطع أي مفهوم من املفاهيم الفلس. الزمين وداخله

 هو املوضع التجريدي اليت -الزمن فضال عن خصائصه اليت سلفت-ذلك أن . إجراء إوالية التغري 
 ملا استطاع العقل اإلنساين أن يتمثل عملني -فلوال التعاقب مثال. تنحل داخله سائر التناقضات الكونية

شعر تساوقا من جهة ومن مثة فإن بني مفهوم الزمن ومفهوم ال). 28(نقيضني يستهدفان وجهة واحدة 
كون كالمها ميكننا من متثل املعارف التأليفية األولية اليت تأوي يف جوفها نظرية احلركة العامة  ، وهي 

 .                 أساس املعرفة الكونية كلها يف بعدها الشامل واألوىف 
 :اهلوامش 
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