Research in Arabic Language, 11th Year, No. 21, Autumn & Winter 2019

_________________________________________________________________

3

The Semiotic Study of ‘From the Days of Saif bin Ziyazen in Persia’ of Abd alAziz al-Maqaleh
Amir Farhangnia

Abstract:
Reading a poetic text does not mean relying on apparent and superficial
connotations, but rather on the semantics connotations or text infrastructure, which
require interaction with the text and its structure. The resistant poetic text has
positive and moral connotations that bring life among people and nations. The
Semiotic approach to the resistance poetry seeks to reveal hidden features in the
depths of the text, which appear only after decoding symbols and helps to understand
the treasures of the text in it. The poet Abdelaziz Al-Maqaleh is one of the icons of
modern Yemeni poetry and has a deep root in the Arab poetry movement, which has
contributed to the resistance movement and the struggle against aggression and
occupation. The ode ‘From the Days of Saif bin Ziyazen in Persia’ is an evidence
that he is the poet in Arab resistance. This article is a semiotic reading of this work
and aims at deciphering and analyzing it based on the semiotics approach. It also
addresses the semiotics of the title and the implicit significance of this poem
according to a descriptive-analytic approach. One of the most prominent conclusions
of this article is that the poet used the title as a semiotic key in his poem, as implicit
implication for the poet calls for a deep and in-depth reading to help inquire into the
depths of the ode. In addition, the symbols and metaphors used in this ode may
increase profound connotations that need deciphering to understand them.
Keywords: Semiotic, Title, Abd al-Aziz al-Maqaleh, Implicit Significance,
Linguistic Level.
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حبوث يف اللغة العربية :نصف سنوية علمية حمكمة لكلية اللغات األجنبية جبامعة إصفهان
العدد ( 12خريف وشتاء 2112هـ .ق 2318 /هـ .ش) ،ص 33ـ 21

دراسة سيميائية يف قصيدة من يوميات سيف بن ذي يزن يف بالد الفرس
لعبد العزيز املقاحل

1

أمري فرهنگنيا *
امللخّص
ال تعين قراءة النص الشعري االعتماد على الدالالت الظاهرة والسطحية ،بل تهدف إىل املستور من الدالالت أو البنية التحتية للنص مما
يتطلب التفاعل مع النص ومعماريته .كما أنّ النص الشعري املقاوم يفيض بدالالت إجيابية ومعنوية يبعث احلياة بني شعب وأمة فاملقاربة
السيميائية لشعر املقاومة تسعى إىل الكشف عن مالمح خفية كامنة يف أعماق النص ،وهي ال تظهر إال بعد فك رموزه أو شيفراته ،وهي
تساعد على فهم كنوز النص الدفينة فيه .يكون الشاعر عبد العزيز املقاحل من رموز الشعر اليمين املعاصر وله باع طويل يف حركة الشعر

العربي وهو الذي قد ساهم يف تيار املقاومة والنضال ضد العدوان واالحتالل .تأتي قصيدة من يوميات سيف بن ذي يزن يف بالد فرس
لتكون شاهدة على ما متّ ادعاؤه من أنّ الشاعر من املقاومني العرب .تهدف هذه املقالة إىل قراءة سيميائية هلذه القصيدة وفك عالماتها
وحتليلها وفقاً للمنهج السيميائي كما تتطرق إىل سيميائية العنوان والداللة الضمنية هلذه القصيدة وفقاً للمنهج الوصفي التحليلي .ومن أبرز
ما توصّلت إليه املقالة هو أنّ الشاعر استخدم العنوان كمفتاح سيميائي لقصيدته كما أن الداللة الضمنية عند الشاعر حباجة إىل قراءة متأنية
عميقة لسرب أغوارها العميقة؛ فضال عن أن الرموز واالستعارات املستخدمة يف هذه القصيدة قد تسببت يف تضخّم دالالت عميقة يف هذه
القصيدة ،فهي حباجة إىل فك شيفراتها لفهمها والتقصي فيها.
املفردات الرئيسية :السيميائية ،العنوان ،عبد العزيز املقاحل ،الداللة الضمنية ،املستوى اللغوي
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1ـ املقدمة
السيمياء يف تعريف أولي بسيط علم موضوعه الرموز اللغوية وغري اللغوية يف وظائفها التواصلية والتعبريية ويف بنائها واستجالء
دالالتها القريبة والبعيدة الظاهرة واخلفية .مل يعد بإمكان أحد أن يتجاهل ما للرمز من حضور ومكانة وتأثري يف حياتنا البشرية بعد
ما عرفته وسائل االتصال والتواصل وأنظمتها من تطوّر سريع يصعب علينا التنبؤ بكلّ انعكاساته وارتداداته (طعمة 4102 ،م،

ص  .)9السيميولوجيا (السيموطيقا) لدى دارسيها تعين علم أو دراسة العالمات (اإلشارات) دراسة منظمة منتظمة ،ويفضّل
األوروبيون مفردة السيميولوجيا التزاماً منهم بالتسمية السوسورية ،أما األمريكيون فيفضلون السيموطيقا اليت جاء بها املفكر
والفيسلوف األمريكي تشارلس ساندرس بريس ،أما العرب خاصة أهل املغرب العربي فقد دعوا إىل ترمجتها بـ«السيمياء» حماولة
منهم يف تعريب املصطلح (الرويلي والبازغي ،بال تا ،ص « .)011كلّ ما يتعلّق بدراسة العالمات والرموز يف سائر جماالت احلياة يف
الكلمات والنصوص واإلشارات وفق منوذج يف التحليل يتابع مستويات املعنى واإلحياء يف الدليل كما يف الرمز ،يف اللغة كما يف األشياء»
(الكحالوي 4101 ،م ،ص  011ـ .)014

تطلق السيميولوجية على العلم الذي يدرس األنظمة الرمزية يف كلّ اإلشارات الدالة واقرتح تسميته يف اللغة العربية
«السيميائية» أي العالمات ،وهي تسمية موفقة يف استخدامها للكلمة العربية «سيمياء» أي عالمة أو ملمح .أخذ بريس يدرس
الرموز وداللتها وعالقاتها يف مجيع األشياء واملوضوعات الطبيعية واإلنسانية ،ولكنّ سوسري هو الذي بشّر مبولدها يف أوائل هذا
القرن وحدّد موضوعها بكلّ عالمة دالّة وجعل اللغة جزءاً من هذه العالمات الدالة ،وبهذا فإنّ علم اللغة عنده يعترب جزءاً من
هذه العالمات الدالة ،وبهذا فإنّ علم اللغة عنده يعترب جزءاً من علم السيميولوجية العام (فضل 0991 ،م ،ص  218ـ  .)217ما
تهدف إليه الدراسة السيميائية ليس الكشف عن ظواهر العالمات واستظهارها واستجالئها ،بل حتاول نظرة تأويلية يف النصّ
للكشف عن رؤية املبدع وأدواته ،فهي تتجاوز الظاهر لتصل إىل الداللة« .استطاعت السيميائية يف رحلتها الطويلة أن تستثمر أدوات
متعددة لقرا ءة النص الشعري فابتداء من مقوالت دوسوسري بالسيمياء االجتماعية وبريس بالسيمياء املنطقية وبارت بسيمياء الداللة وغريهما
فإنّ السيميائية استطاعت أن تعتمد آليات معينة لتعاين النص األدبي من خالهلا» (ربابعة 4100 ،م ،ص .)01

لقد أصبحت السيميائية علماً من العالمات يدرس الدالالت والرموز واإلشارات اليت للغة واألشياء وسائر أنظمة الرمز
والعالمة املتصلة بأنساق التواصل واإلبالغ والتعبري ،ثم عرفت السيميائية انفتاحاً على النظرية التأويلية مع إمربتو إيكو ،مبا من
شأنه أن مينح القار اجاالً أوسع إلدرا املعنى والتأويل واستكناه أسرار العوامل املمكنة وفراغات النص ،غري أنّ أمر حتديد
خصائص املنهج السيميائي وبسط سبل استخدامه أو إجرائه يف حتليل النصوص والرموز والعالمات يظلّ إىل اآلن موضوع حبث
شائكاً ومعقداً (الكحالوي 4101 ،م ،ص  .)012والسيمياء تضع يف صلب اهتماماتنا الكشف عن املعنى العميق الكامن يف بنى
سطحية دالّة بتعبري آخر هي البحث عن التأويل األكثر مالءمة وعمقاً لنتاج رمزيّ هي البحث عن التفسري األعمق ،ولكن املستند
إىل البنية الدالة اليت تعطي الربهان على ما يثبت هذا املنحى يف التأويل .من هنا إنّ السيمياء تلتقي مع علم خيتصّ بالتفسري
والتأويل هو الـ Hermeneuticsواللقاء خمصب جداً .إنّ السيمياء تضع كلّ العناصر املنهجية اليت وصفتها وأثبتت جدواها
ووظيفتها يف اللغة كما يف سائر الرموز تضعها يف خدمة البحث عن املعنى عرب عملية التأويل والتفسري (طعمة 4102 ،م ،ص .)11
يسعى هذا املقال إىل دراسة سيميائية هلذه القصيدة ليكشف عن مدى جتلي العناصر السيميائية وفاعليتها يف القصيدة و يهدف إىل
اإلجابة عن هذين السؤالني:
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ـ ما هي اخلصائص السيميائية اهلامة هلذه القصيدة؟
ـ ما هي أبرز العالمات املستخدمة يف هذه القصيدة؟
2ـ خلفية البحث
هنا دراسات كثرية سبقت هذا املقال حيث تناولت القراءة السيميائية يف النص األدبي على سبيل املثال« :سيميائية قصيدة سفر
أيوب لبدرشاكر السياب» إلبراهيم أناري ومسريا فراهاني املنشورة يف اجلة أدب عربي ،شتاء  0191للهجرة الشمسية ،حيث
تناول الباحثان الكشف عن العالمات املوجودة يف قصيدة سفر أيوب والنسج السردي للشعر وحتليل العالقات بينها وفقاً آلراء
غرمياس .وأدّت هذه القراءة إىل احلصول على العالمات اخلفية يف قوالب خمتلفة داللية وأنّ الشاعر يعطي لكالمه وجهة أدبية
باستخدامه لقواعد االنزياح الداللي ومينح العالمات املستخدمة يف الشعر حيوية وحركية وينقذها من قيد الدالالت الصرحية
ووظيفتها اإلحالية ويطيل عملية إدراكها بالبيان االستعاري للكالم عالوة على مجاليات الكالم .ومقالة «داللة السيميائية يف
قصيدة المية العرب للشنفرى» لشهريار أمريي وجهانگير أمريي ومهدي بورآذر املنشورة يف اجلة إضاءات نقدية ،حزيران 4102

م ،حيث تناول الباحثون اجلماليات اخلفية يف قصيدة الشنفرى وكشف الكنوز املختبئة يف تضاعيفها وفقاً للقراءة السيميائية
وتوصلوا إىل أنّ عناصر السيميائية يف الالمية تنطوي على البيئة القبلية والرتحال وبيئة الوحوش والذئب وحتمّل املشاقّ والنفس
األبية.
ومقالة «املنهج السيميائي :آلية مقاربة اخلطاب الشعري احلديث وإشكالياته» حملمد خاقاني ورضا عامر املنشورة يف اجلة
دراسات يف اللغة العربية وآدابها 4101 ،م ،حيث قام الباحثان بدراسة اجلذور التارخيية للمنهج السيميائي وأهمّ االجتاهات
السيميائية الغربية احلديثة كسيمولوجيا سوسور و سيموطيقا بريس وإشكالية مقاربة اخلطاب الشعري احلديث سيميائياً والبنيات
الصوتية والرتكيبية والصرفية والداللية واملوسيقية ومجاليات النص الشعري كالتناص واالنزياح .ومقالة «دراسة سيميائية يف
قصيدة "يف املغرب العربي"» حملسن سيفي ومعصومة حسنيبور وصديقة جعفري جناد املنشورة يف اجلة دراسات األدب املعاصر،
صيف  0191هـ.ش ،حيث تناول الباحثون هذه القصيدة للشاعر بدر شاكر السياب من منظور التحليل السيميائي يف احملورين
األفقي والعمودي والقصيدة بدالالت ومعانٍ خمتلفة ويتمّ الكشف عن فكرة الشاعر ومن ثمّ توضيحه وتفسريه يف إطار السيميائية
والرموز الداللية.
ومقالة «نشانه شناسى سروده كلمات سبارتاكوس األخرية» ( = دراسة سيميائية يف قصيدة سبارتاكوس األخرية) لعلي جنفي
إيوكي وزهراء وكيلي ونفيسة مريكلوي بيات املنشورة يف اجلة نقد ادب معاصر عربي 0194 ،هـ.ش ،حيث قام الباحثون بدراسة
معين السيميائية وحتليل القصيدة وتوصّلوا إىل أنّ النصّ الشعري املذكور مليء بدالالت ومعانٍ خمتلفة وفقاً للمنظور السيميائي،
حبيث إنه ميكن تقديم قراءات وتأويالت متعددة هلا .ومقالة «حتليل سيميائي لرائية ابن العرندس ومقارنتها مع أشعار معاصريه»
آلفرين زارع وطاهرة طوبائي املنشورة يف اجلة اللغة العربية وآدابها ،ربيع و صيف  0211هـ.ق ،حيث قامت الباحثتان بدراسة
سيميائية هلذه القصيدة وتوصلتا إىل أنّ الدراسة السيميائية تساعد على جتلّي اجلماليات اخلفية يف هذه القصيدة وكشف الكنوز
املعنوية املختبئة يف طياتها وتتجلى عناصر السيميائية يف ثنائية الداللة يف استخدام األعالم والزمكانية ودورها احلاسم يف إلقاء
املعنى والقشرة السلبية اليت حتتوي على الوحدات اإلجيابية املنسقة واالحنرافات الصوتية واالنزياح السيميائي.
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وأما فيما يتعلق بشعر املقاحل فهنا عدد من الدراسات سبقت هذا املقال ،لعلّ من أبرزها مقالة ومقالة «أمناط الصورة والداللة
النفسية يف الشعر العربي احلديث يف اليمن» للباحث خالد علي حسن الغزالي ،املنشورة يف اجلة جامعة دمشق 4100 ،م ،حيث
تناول الباحث توزع الصور يف دواوين الشعراء بني التشبيهية احلسية واالستعارية التشخيصية والتجسيدية والرمزية .ومقالة
«التكرار وأمناطه يف شعر عبد العزيز املقاحل» لصالح مهدي الزبيدي ونصر اهلل عباس محيد املنشورة يف اجلة ديالي 4102 ،م،
حيث تناول الباحثان الكشف عن ظاهرة التكرار وأمناطه يف شعر املقاحل سواء يف قصائده العمودية (التقليدية) وقصائده احلرة اليت
كان هلا أثر واضح يف إكساب بعض قصائده بعداً إيقاعياً وجرساً موسيقياً أسهمت يف رفد البنية اإليقاعية.
ومقالة «وقفة مع األديب اليمين عبد العزيز املقاحل و حتليل شعره» ملهدي ممتحن وسيد جواد حسيين ،املنشورة يف فصلية
دراسات األدب املعاصر 0191 ،هـ.ش ،حيث اعترب الباحثان املقاحل أحد أدباء اليمن املعاصرين وتناوال حياته وسريته ثم تطرقا
إىل العلوم الدينية واإلشارات التارخيية يف شعره .ومقالة «واكاوى كاركرد اسطورههای يونانى در اشعار عبدالعزيز املقاحل» ( =
دراسة يف وظائف األساطري اإلغريقية يف أشعار عبد العزيز املقاحل) املنشورة يف اجلة األدب العربي لرسول دهقان ضاد وآزادة
مريزائي تبار 1312 ،هـ.ش ،حيث تناوال األسطورة والشخصيات األسطورية يف الشعر واعتربا بدر شاكر السياب يف "أنشودة
املطر" ويوسف اخلال يف "البئر املهجورة" رائدين لتوظيف األسطورة يف الشعر العربي وكما يعدان عبد العزيز املقاحل أبرز شاعر ميين
معاصر استخدم األسطورة يف شعره للتعبري عن مشاعره وأحاسيسه حول اليمن.
3ـ خلفية السيميائية ومدلوهلا
السيميائية أو السيموطيقا علم موغل يف القدم أيام الفكر اليوناني القديم مع أفالطون وأرسطو الذين أبديا اهتماماً بنظرية املعنى
وكذلك إىل الرواقيني الذين وضعوا نظرية شاملة هلذا العلم بتمييزهم بني الدال واملدلول والشيء .ومل يكن الرتاث العربي بعيداً
عن مثل هذه املشاغل ،لك ّن الفالسفة اإلسالميني من أمثال الغزالي وابن سينا حتدثوا عن اللفظ بوصفه رمزاً وعن املعنى بوصفه
مدلوالً دون إسدال ستار النسيان عن العالقة االعتباطية بني الدال واملدلول ،وهي الفكرة اليت انبنى عليها منطق التحليل
السيميائي مللفوظات النصوص األدبية بوصفها إشارات ساحبة يف فضاء داللي مكثف باإلحياءات اليت ال تقنع باالستقرار عند
معنى ثابت أو معلوم ،وألنها أطلقت سراحها من قيد املعاجم فأصبحت بذلك إشارة حرة وقد عرفت جتلياتها األوىل يف كتابات
الفالسفة الغربيني والعرب .وقد جاء ذلك يف سياق حديثهم عن العالمة والداللة اللفظية ،وهي تلتصق عند العرب بالسحر
والطلسمات اليت تعتمد أسرار احلروف والرموز والتخطيطات الدالة وأحياناً تصبح فرعاً من فروع الكيمياء وأحياناً تلتصق
السيمياء بعلم الداللة وأحياناً باملنطق وعلم التفسري والتأويل ،وإن بدا ذلك ليس بعيداً عن حقوهلا املعاصرة (تاويريت 4101 ،م،
ص  111ـ .)111

مت ّكن السيميائية القار من اجتياز البنية السطحية للنص األدبي والنفوذ إىل البنية العميقة اليت ال ميكن الكشف عنها إال بعد
استيعاب احلدود الداللية والرتكيز عليها .ومن ثمّ اجتيازها لفهم العوامل اخلفية للنص« .ختتلف السيميائية عن البنيوية ال من حيث
إهماهلا للشكل وجتاوزها له ،ولكن من حيث عنايتها باملعنى وحرصها على أنّ كلّ نصّ أدبي ينطوي بطبيعته على إمكانات متعددة للتأويل
و استخالص املتلقي ألنواع غري حمدودة من الدالالت واملعاني ،وهلذا فإنّ عدداً من البنيويني رأوا يف السيميائية رديفاً لنقدهم البنيوي .فروالن
بارط مثالً يهتمّ كثرياً مبا تقدّمه السيمولوجيا من مالحظات حول ما يسميه لعبة الدالئل يف النص واليت يعنى بها أنّ النص هو آلة لغوية ليس من
السهل التحكم بها وإنّما علينا أن نرتك ألجزاء النص وما فيه من عالمات متسع ًا من احلوار واجلدل والتفاعل الداخلي الذي يتكشف عن وجود
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طرق خمتلفة لإلبالغ والتوصيل والتغيري» (خليل 4101 ،م ،ص  .)012فهي علم دراسة العالمات واإلشارات اليت ال حيلة للقار أو
يدركها ليتمكن القار من التواصل مع املبدع .ذلك أنه لو مل تكن هذه العالمات ملا كان الناس قادرين على تقصّي رؤية كاتب
النص .فالعالمة حمور التواصل بني أبناء البشر ،وإدرا املعنى اخلفي وراء العالمات هو غاية ما يتوصل إليه املتلقي من خالل قراءة
النص وإمعان النظر فيه« .من أبرز عناصر السيميائية 1 :ـ العالمة ،وهي عالقة الدالّ وهو صورة من النص باملدلول وهو فكرة النص ملا يف عمل
املبدع وتكون يف عقل املبدع؛  - 2ا ِملثْل وهو فكرة عالقة املشابهة؛  - 3اإلشارة وهي الرمز الذي حييلك إىل موضوع ما يكون هو الركيزة اليت
يشري إليها النص» (اخلطيب 4100 ،م ،ص .)492

إن السيميائيات كمنهج لدراسة الدالئل تقوم على دراسة كلّ ما هو سيميائي 1ويعترب اخلاصية األساسية يف دراسة الدليل
(املرجتي ،بال تا ،ص  .)2النبع الذي نهلت منه السيمياء هو فكر شارل س بريس الذي ذهب بعيداً يف الرتكيز على الطابع املنطقيّ
الصوري اجملرّد للرمز وعلى دوره كأداة يف حتليل الوجود وتنظيمه عرب املعرفة كما ركز على الطابع الديناميّ يف بناء الرمز كما يف
تلقّيه .فاملتلقي يفسر الرموز اليت تصله انطالقاً من رموز موازية اختزنها هو ليستخدمها يف فك الرموز اليت تصله وقد يكون حتليله
هلذه الرموز غري مطابق متاماً لرموز صاحب الرسالة فنحن نتعامل مع الوجود انطالقاً من جتربتنا حنن وطباعنا وحساسيتنا
والتضمينات اليت تطبع رموزنا املختزنة (طعمة 4102 ،م ،ص  .)29يشري بريس إىل الفضاء الالحمدود الذي تشغله السيميائية،
حيث يكشف لنا أن السيموطيقا باجتاهاتها املتباينة هي نظرية مجعية أمشل وأوسع من النطاق الذي تشغله النظرية السوسريية
وألنّ صاحبها جعل فاعليتها خارج نطاق علم اللغة فهي علم اإلشارة الذي يشمل مجيع العلوم اإلنسانية والطبيعية األخرى
(تاويريت 4101 ،م ،ص .)041

1ـ املقاحل وشعره
ولد الشاعر عبد العزيز املقاحل عام  0919يف قرية صغرية من قرى اليمن املتناثرة على جوانب وادي (بنا) أشهر وديان اليمن
وأكثرها مجاالً طبيعياً .دخل الشاعر دار املعلمني وخترّج فيها عام  0911وأكمل دراسته اجلامعية يف القاهرة وحصل على درجة
الدكتوراه يف اللغة العربية وآدابها من جامعة عني مشس عام  .0922و قد تناول يف أطروحته الشعر الشعيب يف اليمن (أبوجبني،

 4112م ،ص  .)112فهو من أبرز الشخصيات األدبية يف اليمن املعاصر مبا قدّم من شعر ودراسات حول الشعر وعبد العزيز
املقاحل من شعراء املدرسة اجلديدة يف الشعر املعاصر ويف اليمن على وجه اخلصوص .ولعلّه أبرز هذا االجتاه الشعري يف اليمن .فقد
كتب يف الشكل الشعري اجلديد منذ بدايات الستينات واستمرّ على هذا األسلوب يف الكتابة حتى يومنا هذا ،وهو من الشعراء
الذين يتميز شعرهم بصفة عامة بقدر كبري من املساحة؛ فهو يعطي نفسه دون التواء ودون إغماض ،ويف الوقت نفسه يبدو عمله
الشعري تعبرياً حقيقياً عن إنسان يعيش أزمته اخلاصة اليت ال تنفصل عن أزمة وطنه حبال من األحوال ويعاني يف صمت ،ألنه
أميل إىل الصمت «إمساعيل 4112 ،م ،ص  .»441لقد استطاع الشاعر أن خيرتق املفازات ليوصل صوت اليمن احلديث إىل كلّ
أحناء العامل العربي ،شاعر استلهم تراث أمته واستطاع أن يعرب عنه بصدق و إخالص .شاعر مجع بني األصالة و الرتاث من جهة
و احلداثة و املعاصَرة من جهة أخرى .شاعر أديب ناقد باحث مؤرخ ومل يقتصر على الشعر وحده و مؤلفاته خري شاهد على ذلك.
شاعر ذو خربة واسعة يف اجال العمل األدبي واالجتماعي والثقايف والسياسي .شاعر غلف احلزن قلبه منذ مولده وجعله يكره
1 .Simiosis
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التحدث عن ماضيه ملا خيتزنه هذا املاضي من ذكريات مؤملة .ولعلّ سرية حياة هذا الشاعر تكشف لنا بعضاً مما يتميز به هذه
الشخصية اليت ختتفي وراء هذا اإلنتاج األدبي اهلائل الذي أثرى به املقاحل املكتبة العربية عن اليمن و أدبها وتارخيها بالدرجة
األوىل (أبوجبني 4112 ،م ،ص .)149

5ـ سيميائية العنوان
ال شك يف أن العنوان عالمة سيميائية تلعب دوراً متمايزاً وفاعالً يف التواصل مع النص ،ألنها حتمل قيماً متنوعة وتؤدّي وظائف
مجالية سواءً كان عنواناً رئيساً أو فرعياً .فاخلطوة األوىل أمام القار هي فهم العنوان أوالً ليتم ّكن من فهم النص ،فهو مبثابة
مدخل وتوطئة أو متهيد دالليّ للدخول يف النص « .إنّ دور العنوان بشكل عام هو متييز األشياء ختصيصها وحصر حيزها املكانيّ أو الداللي
الذي توجد فيه أو اإلشارة إىل شيء بعينه (مكان ،كتاب ،جهاز ،شخص أو مؤسسة) ،وإذا كانت اسرتاتيجية العنونة بارزة املعامل يف ثقافتنا اليوم
وباألخص يف جمال التأليف والدراسة والتلقي عامة ،فإنّ العودة إىل بعض مظاهر العنونة الرتاثية ودالالتها وأبعادها يعترب هدفاً بارزاً يف هذه

املقاربات من خالل االشتغال على بعض النماذج النصية يف مستوى العنوان» (بازي 4104 ،م ،ص  9ـ  .)1العنوان والنص صنوان يدلّ كلّ
منهما على اآلخر ،ولذا فإنه من اجلدير بالعنوان أن يكون موازياً للنص يف القوة واالعتبار مؤدياً إليه ودالّاً عليه ،فالعنوان (وكلّ
ما حييط باملنت) يف العمل األدبي املعاصر جزء أساسي وجوهري من شكل العمل الفين مضمونه وهو إسقاط نفسي وروحي مشبع
الداللة لذات العمل وذات صاحبه يف آن (الساير 4101 ،م ،ص  010ـ .)011

وهنا وظيفتان للعنوان وهما :الوظيفة التعيينية اليت تعني اسم الكتاب وتعرّف به للقراء بكلّ دقة وبأقلّ ما ميكن من
احتماالت اللبس واملتعارف عليه أنّ العنوان اسم للكتاب ،به يعرف كما جرت عليه العادة يف التسمية؛ الوظيفة الوصفية هي

الوظيفة اليت يقول العنوان عن طريقها شيئاً عن النص وعن الوظيفة املسؤولة عن االنتقادات املوجهة للعنوان ويسميها جينيت
الوظيفة اإلحيائية ،1ألنّ التقابل املوجود بني النمطني املوضوعاتي واخلربي ال حيدّدان لنا التقابل موازياً بني وظيفتني األوىل
موضوعاتية والثانية خربية تعليقية (العزوانية 4102 ،م ،ص .)21

ترتكز إحاالت العنوان يف هذا النص على توليد طاقة التناص ،ألنها تريد قراءة البعد الزماني أي زمن حرب أكتوبر والبعد
املكاني هو سيناء املاثلنيِ يف التاريخ وذلك بإضافة قسم من اآلية (اقرأوا ما تيسّر من القرآن) ،وذلك حبذف القرآن واستبداله
بسورة "النصر" ،والنصر يدلّ على انتصار املصريني وحترير سيناء واستعادتها من االحتالل الصهيوني ومسّي حترير سيناء بنصر
أكتوبر حيث جنح املصريون «يف تنظيم أضخم جتمّع دفاع جوّي غرب قناة السويس وحول املدن واملطارات واألهداف احليوية ووصلت مصر إىل
ت
قدرة حتدّي إسرائيل وانتهتْ حرب السنوات الثالث يوم  1798/80/80مبكاسب سياسية ملصر ،كما أنّ القوات املسلحة حمت اهلزمية وتكامل ْ

قدراتها على تنفيذ خطة حترير سيناء بالقوة» (خليل 0992 ،م ،ص  .)100حتتلّ كلمة "سيناء" العنوان الرئيس للنص وميثّل فضاء داللياً
ينتشر يف ثنايا النص وتتمحور القصيدة حوهلا ،فهي كلمة مفتاح سواءً أجاءت يف العنوان أو يف النصّ ،ألنّ معدّل تكرار الضمائر
املتعلقة إليها كثري جداً ،وهذا يعين أنها إيقاع فاعل يربز رؤية لشاعر إىل "سيناء" ،وهي اليت متتلك دالالت االنفتاح على املستقبل
واألمل والشعور باحلمية .هنا أصبح العنوان مدخالً هامّاً للتفاعل مع النص قراءة وتأويالً ،فالعنوان هنا مرآة تعكس حملتوى النص
ومفتاح لتأويله ،وهو الذي حيدّد هوية القصيدة وخيتزل مضمونها .فيما يتعلّق بهذه القصيدة تعين كلمة "يوميات" :السجلّ الذي
1 .Connotation
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يدوّن فيه انطباعاته يومياً ،املذكرات اليت يدوِّنها صاحبها يوماً بعد يوم وتفيد "من" أنّ هذا قسم من يومياته وليس كلّه و"سيف"
هو املناضل القومي والبطل اليمين .إنّ "بالد الفرس" منطقة يعيش فيها الفرس فهو يرتدّد إىل بالد الفرس وهو مغرتب عن وطنه
بغية أن ينتقم من األحباش الذين جاؤوا إىل اليمن عرب البحر األمحر «فهو امللك اليمين الذي حارب األحباش وهُزم على أيديهم» (كاظم،
 4112م ،ص .)111

كان امللو يفزع من هيبته ،ألنه قويّ األركان شديد البطش والسلطان ومل يوجد له مثال من ملو الزمان وهو من بين محري
الذين أخبارهم بني مجيع اخللق شائعة وأفعاهلم عند امللو متسامعة وكان امسه امللك ذو يزن وهو ساكن بأرض اليمن وكان له
وزير عاقل عارف باألمور (شبلي 0911 ،م ،ص  .)1إنّ كلمة سيف يف العنوان حتضّ القار حنو الشخصية الرئيسة اليت تتمحور
القصيدة حوهلا وتركز عليها ،وهكذا يقيد العنوان إطار حرّية تأويل القار للنص ويوقظ حبّ االستطالع له .من زاوية أخرى
تكوّن هذا العنوان من عالمة دالّة على الزمان ،وهو"اليوميات" وعالمة دالّة على املكان "بالد الفرس" ،وهاتان العالمتان تقدّمان
نظاماً منسّقاً لكافة مكوّنات هذا النص الشعري ،وهما قالب رئيس حيدث بهما الشاعر أثره على املتلقّي .فهذا العنوان يعدّ رسالة
يرسلها املرسِل إىل املرسَل إليه والغاية منها االحتفاظ بالتواصل بني الطرفني متضمّناً رموز وشيفرات على القار ف ّكها و حلّها.
ٍّ ويفيد معنى التبعيض كقوله تعاىل :منهم من كلّم اهللُ( البقرة :2
تكون "من" يف بداية العنوان "من يوميات" حرف جر

 .)421إذن تدلّ "مِن" على أنّ هذا القسم من السجالت اليومية لسيف وليس كلّها .إنّ لعنوان هذه القصيدة وظيفة تعيينية أي
القصد من اختيار العنوان املطابقة بني مضمون القصيدة واملسمى ،وهي وظيفة إلزامية حيث إنّ اجلاذبية تنتقل من العنوان إىل منت
النص .إنّ تركيز الشاعر على املكان "بالد الفرس" يف العنوان يدلّ على فصل عالقة الكائن "سيف" باملكان "اليمن" وتنطلق قراءة
القصيدة معتمدة على هذا الفصل خلروج أبناء وطنه من حمنة األحباش .إنّ بإمعان النظر يف هذا العنوان يظهر جلياً أنه ليس هنا
حاجة إىل إحياء ووصف وتأويل .إذن تتمحور القصيدة حول شخصية البطل "سيف" خارجاً عن وطنه ومغرتباً عنه ،وال شك أنّ
هذا االغرتاب قد تسبّب يف رصد صورته كبطل ميينّ مقاوم مل يألُ جهداً يف الدفاع عن وطنه مستعيناً باآلخر .تشمل "بالد الفرس"
يف العنوان حيزين متناقضني :حيز األنا "سيف" واآلخر "الفرس" .ويسعى العنوان إىل الكشف عن العالقة بني هذين احليزين
وألجل هذا يكون حضور "سيف" أقوى ألنه كان الشخصية الرئيسة ويتمحور كلّ شيء حول حيث إنّه كان مهزوماً ومسلوباً
بالده.
6ـ حتليل نصّ القصيدة
تتمحور قصيدة «من يوميات سيف بن ذي يزن يف بالد الفرس» على نزعة وطنية وشعبية نظمها املقاحل سنة  .0911حيكي الشاعر
فيها عن حزنه وأسفه البالغ بسبب ما طرأ أرض اليمن ،وهي تعرّضت هلجوم األحباش والشخصية الرئيسة يف هذه القصيدة
والذي تتمحور األحداث حوله هو "سيف" الذي راح يستعني بالفرس والتصدّي للمحتلني .يكون احلزن أكثر املشاعر اليت يثريها
الشاعر يف رصده لصورة اليمن ،حيث إنّه يرسم مشهداً مأساوياً وكارثياً وسوداوياً ،وكأنّ احلزن ينهمر من كافّة املوجودات يف
أرضه ويتصاعد يوماً بعد يوم من كلّ صوب وناحية .فيها مشاهد مثرية لالمشئزاز وجبانبها وردت احلجارة لتكون رمزاً للمقاومة
والثأر .كما أنّ االنتظار خيارٌ يراه الشاعر غري مناسب مينح املعتدين فرصة أكثر ليفعلوا ما يريدون« :وألقيت يف وجهه ثورة االنتظار»
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(املقاحل 4112 ،م ،ج  ،1ص  ،)041وأخرياً يستدعي الشاعر شخصية سيف لتشعل مشعة وينقذ شعبه من غياهب التعدّي وسواد
ل لوحة.
االحتالل .ميكن تقسيم هذه القصيدة إىل مخس لوحات وفقًا للتواريخ اليت ذكرها الشاعر يف نهاية ك ّ
6ـ1ـ اللوحة األوىل
بتاريخ الثالثاء  2يوليو « ،0929بالدي بعيدة  /وحزني قريبْ  /وأنفي هشيم بسجن «السعيده» /ووجهي غريب  /صباح وقفنا على باب

كسرى» (املقاحل 0911 ،م ،ص  .)142يتحدث الشاعر يف هذه اللوحة عن بعد بالده وقرب حزنه وأنّه مسجون بسجن "السعيدة"،
وهو يشعر بالغرب ملّا وقفوا ليستعينوا بكسرى يف بالد الفرس وما كان هلم إال أن يقبلوا لومه .هنا يرمز الشاعر إىل املدائن وهي
كمرآة الستسالم الدروس والعرب منها« :كان وجه (املدائن) /على األفق داكن» (املقاحل 4112 ،م ،ج  ،1ص  .)041ميثل اللون انطباع
وإحساس وعمل الشاعر إزاء الكون يكون مبقاربة إحساسه واستدعاء اللون املناسب له والذي يظنّه مؤدّياً للوظيفة الداللية اليت
أرادها له .فالشاعر قبل كلّ شيء كائن انفعاليّ وقد تقوده انفعاالته إىل األخذ بأسباب لوم معني (الغسيين 4104 ،م ،ص .)010

«كان وجه املدائن على األفق داكن» ،مينح هذا اللون الداكن قتامةً ويأساً ويشمل الفضاء واألفق مبداه الرحب الواسع ،وهذا اللون
عند الشاعر هو رمز احلزن واخلوف من اجملهول والغموض والضبابية ويؤكد هذا االدعاء وجود كلمات «الدخان واحلزين واألحزان
واملداخن ونريان وخشية املوت والركود والوقود واشتعال ولظاها وحريقي» (املقاحل 4112 ،م ،ج  ،1ص .)041

تنسجم صورة املدائن مع حالة الشاعر املزرية إبّان اضطراره وجلوئه إىل كسرى .فكما أنّ أوضاع الشاعر كانت مأساويةً كان
وجه املدائن أيضاً فاقعاً .إذن تتالءم صورة املدينة مع حالة الشاعر ويرمز الداكن إىل شدة سواد هذه الصورة ،لكن الدخان هو
العنصر الذي يضاعف من شدّة ضبابية هذه الصورة وشبه الشاعر بإنسان له مشاعر وأحاسيس كاحلزن على سبيل االستعارة
املكنية ،حيث قال« :وكان الدخان يطل حزيناً» (املصدر نفسه) .هكذا يصوّر الشاعر صورة أرض الوطن مستدعياً حيزاً جغرافياً أال
وهو املدائن وهكذا يأسى ملا أصابها ويضجّ ملا اعرتاها من اآلخرين .وبهذا الشكل يبدي التزامه بقضايا وطنه واجتمعه وأمته وهذا
غاية ما يستهدفه الشاعر يف هذه اللوحة« .ورغم حريقي /ورغم انطفاء طريقي /وما خطه حول وجهي دخاني /فإني من الشرق /من عرب

الشمس ،سيفٌ مياني الثالثاء  9يوليو ( »1797املصدر نفسه ،ص  .)040فعلى الرغم من ظهور النكسة للشاعر بأشكال خمتلفة يف نهاية
هذه اللوحة ،ولكنّ الشاعر يباهي بأّنه عربي وابن الصحراء وإنه متسلح بأفضل آلة لديه تدلّ على البسالة والتقاتل بني الفرسان،
أال وهو السيف اليماني ،واليمن موطن الشاعر.
تعدّ االستعارة بالنسبة لفن الشعر عالمته األوىل ،فالشاعر يتخطى لبنائها العالقات املألوفة لينسج عالقات حية مبتكرة خصبة،
فهو يصوغ الواقع صياغة حية تؤدي فيه اللغة الشعرية دوراً كبرياً باعتبارها طاقة من احلياة واحلركة مثقلة بوافر من املعاني ،لغة
مستمدة من معجم احلاالت النفسية ليصبح التعبري الشعري رؤية وكشفاً (الدسوقي 4111 ،م ،ص  .)029يدور احلديث خبصوص
االستعارة حول اختيارين :أوّهلما أنّ اللغة بطبيعتها ويف األصل استعارية؛ إذ تؤسس آلية االستعارة النشاط اللغوي وكلّ قاعدة
أو مواضعة الحقة تولد بقصد حتديد الثراء االستعاريّ ـ الذي يعرّف اإلنسان على أنّه حيوان رمزي ـ وتنظيمه ويتمثّل االختيار
الثاني يف أنّ اللغة وكلّ نظام سيميائي آخر آلية تقوم على املواضعة وعلى قواعد ،فهي آلة تقديرية حتدّد ما ميكن إنشاؤه من مجل
وما ال ميكن من ذلك (إيكو 4112 ،م ،ص  .)412ويف استعارة أخرى ،يقول الشاعر «ونرياننا يف احلنايا  /وحتت اجلفون تضجُ»،

(املقاحل 4112 ،م ،ج  ،1ص ،)041حيث إنّه استعار النريان إلنسان له ضجيج وعويل على سبيل االستعارة املكنية .ما تسبّب يف
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أن يستخدم الشاعر االستعارة من منظور سيميائي هو أنّها أداة املعرفة اإلضافية اليت يتمسك بها الشاعر للتواصل مع املتلقي عرب
رسالة تنصّ على ضبابية املشهد وسوداوية احليز املكاني ومأساة الواقع .إذن تعطي االستعارة كثرياً من املعاني بقليل من اللفظ
ومتتاز بالبعد عن السطحية وعدم العمق.
6ـ2ـ اللوحة الثانية
بتاريخ  9أغسطس « ،0929سألتُ قبور (املدائن)  /عجائزها  ..عن أبي ذي يزن /وكيف ثوى خلف «تلك املدافن» (املقاحل 0911 ،م،
ص )149؛ و «شهيد اليمن /وكان أبي شاعراً يتغنى على باب كسرى /ويقرع بالكلمات احلديد /ولكنه مات مل يسمع القصر شكواه /مل
حيتفل بالنشيدْ /فجئت ألحبث عنهُ /ألقرأ غربته من جديد /أما آن للجبل املستكني /وللسهل  /..للشارع املتواري احلزين /أما آن أن تستحم
احلجاره؟» (املصدر نفسه .)110- 111 ،يقوم الشاعر يف هذه اللوحة باستدعاء شخصية سيف بن ذي يزن وهو «البطل خيوض معارك
رهيبة ومغامرات مثرية حبثاً عن املعريف وتطلّعها حنو اإلدراك والفهم ممثالً صورة أبدية للنفس اإلنسانية اليت ال تقنع مبا تعرف أبداً وهو يف نفس
الوقت يفرض مبادئه اليت تتبلور يف احلبّ والعودة إىل اإلنسان يف صورته الطبيعية اليت شكله اخلالق عليها مريداً ح ّراً يتحكم يف مصريه بنفسه

ويعيش معركته يف غرائزه املركبة فيه ليكشف خرباته بنفسه ولريسم مصريه بنفسه» (خورشيد 0994 ،م ،ص  .)2يتطلّب االستفهام نربة
عالية يف األداء بوصفه أسلوباً من أساليب التعبري اليت تقتضي أن توجه إىل املخاطب يف أغلب صور االستعمال والشاعر يكثر من
اختيار االستفهام طريقة يف توصيل ما يريد لذلك ال يأتي االستفهام حقيقياً يف شعره؛ إذ يرد للتعبري عن أغراض اجازية خمتلفة
(غالب 4119 ،م ،ص .)92

يغلب على االستفهام يف شعر املقاحل أن خيرج إىل أغراض اجازية كأن تكون للتحريض واالستنكار وحتفيز املخاطب ليثور
بوجه الظلم واالستبداد من قبل األحباش والروم أو االستعمار يف الظّرف الراهن .فللتحريض« :أما آن للجبل املستكني /وللسهل
 /..للشارع املتواري احلزين /أما آن أن تستحم احلجاره؟» (املقاحل 4112 ،م ،ج  ،1ص  ،)041ولالستنكار« :أذاك ألنّ بالدي فقريه؟»

(املصدر نفسه) .حيوّل الشاعر هذا األسلوب إىل حالة انفعالية يرتفع فيها صوته فرياكم عدداً من اجلمل االستفهامية اليت تزخر بتباين
ت وأنتم»« :أحتسب أن بالدي
القيم واملواقف ويظهر عنصر التنافر بني «األنا» املتمثل يف ضمري ياء املتكلم واآلخرون املتمثلون يف «أن َ
رمال؟  /ملاذا حياربنا الروم!  /يأتوننا من أقاصي الشمال؟  /أذاك ألنّ بالدي فقريه؟  /تريدونها أن تظل أسريه؟» (املقاحل 0911 ،م ،ص

 .)112وتقرتن هذه االستفهامات بالغضب والسخط والسخرية وهي أداة للتحريض والثورة.
هنا استعارة يف قول الشاعر «مل يسمع القصر شكواه /مل حيتفل بالنشيدْ» (املقاحل 4112 ،م ،ج  ،1ص  ،)044ألنه أضيفت احلياة
إىل اجلمادات وشُخِّصت .إنّ أبرز رمز يف هذه اللوحة هو احلجارة وليس تواجد هذا الرمز إال «للتغلب على القوى الغامشة الظاملة.
انتصار احلقّ واخلري واجلمال مؤكد وهزمية اجلربوت والشرّ وا لقبح ال مناص منها؛ التمثيل إذن رسالة لبعث األمل يف النفوس واستمرار الكفاح

اسرتجاعاً للحقّ املهضوم والكرامة املداسة على أنّ األمل بال عمل يؤدّي إىل كوارث» (مفتاح 4101 ،م ،ج  ،4ص  .)119إنّ "سيف" اسم
علم وظّفه الشاعر لرتكيز الرؤيا يف ذهن القار باستعمال اسم العلم؛ ذلك أنّ سيف أيقونة الثورة وأيّ تغيري أساسي جذري يف
األوضاع السياسية واالجتماعية يقوم به الشعب يف دولة ما .فلم يكن توظيف سيف إال لرصد هذه األيقونة جبانب استعارة رائعة
تلي يف هذا السطر« :أما آن للجبل املستكني» (املقاحل 4112 ،م ،ج  ،1ص  ،)041واجلبل استعارة لشعب خانعٍ ذليلٍ ال حلّ له إال
القيام وأخذ الثأر .ما يزيد يف مدى تأثري توظيف العلم "سيف" يف هذه األسطر عالوةً على ما سبق ،هو التشبيه احللو املوجود يف
هذا السطر« :وجدت بقايا عظام دفينه /تضيء كنافذة يف صواري سفينه» (املصدر نفسه ،ص  041ـ ،)044حيث شبه الشاعر ما بقي
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عظام "سيف" املستورة بشبا وعمود يقام يف السفينة يشتدّ عليه الشراع وهو يلمع ويتألأل ،فهو رمز مل يزل متنوّراً ال ينطفئ
وميكن الشعب أن يستنري به.
6ـ3ـ اللوحة الثالثة
بتاريخ الثالثاء  02فرباير « 0929متزق حريف /على عتبات القصور /وأمثر خويف /وأعرق حتت ظالل القبور /شهورٌ متر بأعقاب أخرى /وحنن

وقوفٌ بأبواب كسرى /نقرب للنار أشعارنا والشجون /فال النار تشبع منها /وال «الشاه» يفتح باب السجون» (املصدر نفسه) .و:
«مُنحتْ لألعداد دالالت رمزية؛ هكذا صار كلّ عدد يرمز إىل مرموزٍ ،الواحد هو اهلل الضامن النسجام الكون وهو العلة الفاعلة
واال ثنان رمز لالزدواج والتوالد والتناسل والثالثة رمز للكمال من حيث إنّ هلذا العدد بدايةً ونهايةً واألربعة رمز للكمال مثل
الفصول األربعة والعناصر األربعة والطبائع األربع واخلمسة هي احلواس اخلمس واألركان اخلمس والصلوات اخلمس والستة كمال
ا خللق واجلسم والسبعة عدد نقيّ والثمانية اجلسم اهلندسي املكتمل والتسعة هي املوسيقى ألنّ منه تتوالد العالئق املتناسبة
األساسية ¾=4- 3- 2- 1 :و ...أي الذي باألربع والذي باخلمس والذي بالكل مرة واحدة» (مفتاح 4101 ،م ،ج ،0
ص .)022

إذن يرتكز عدد  9يف هذه اللوحة إىل املوسيقى اليت تتكوّن منه العالئق الرئيسة املوجودة بني سائر األعداد ،فكأنّ الشاعر
استخدم كافة األعداد وأخذها رموزاً يف شعره .تتجلّى استعارتان يف بداية هذه اللوحة :األوىل" :متزّق حريف" ،وهي استعارة
مكنية حتكي عن أنّ مساعي الشاعر ذهبت جفاءً وال طائل هلا بينما هو على قرب من القصور ،والثانية «أمثر خويف /وأعرق حتت

ظالل القبور» ،استعارة مكنية ،حيث استعار اخلوف لشجرة آتت مثارها وامتدّت عروقُه يف األرض.
للزمن دور هامّ يف هذه اللوحة حيث تكرّر لفظه مرّتني ،إذ قال الشاعر« :لست هلذا تركت الديار /ديار السيوف اليت شربت من عيون
الزمن /وما جئتُ مستجدياً للرجال /ولكنين جئت أطلب من صاحب التاج /باسم اليمن /وباسم كراهتنا للدخيل /بأن يتحدي الزمن» (املقاحل،
 4112م ،ج  ،1ص  .)042للزمن عالقة وطيدة بتجربة الشاعر وهو قسم «من اخلربة الذاتية للشاعر؛ إذ تعلّق األمر باجلانب الوجداني
هلذه الذاتية ،كما أنه يعدّ إىل جانب ذلك جزء من خربته العقلية؛ إذ إنّ إدراكه ملاهية األشياء من حوله وحتوالتها وصريورتها وخباصة
احملسوسات واجملرة منها ممّا يكون مبعثاً لتأمالته يصدر ضمن جتربة عاش أو رآها الشاعر وعايش حمطاتها حلظة بلحظة» (فوغالي 4111 ،م،
ص .)19

حيمل الزمن يف هذه اللوحة داللة نفسية ،ألنه يعكس هاجس اخلوف والفزع عند الشاعر يرمسه فعل "التحدّي" وما يثري
االنتباه هو أنّ الشاعر ال يستطيع أن يواجه هذا اهلاجس فيستعني بصاحب التاج ليعطي األبطال إذناً بالذهاب «ومينح أبطال «حريتنا»
1

إذناً بالرحيل» (املقاحل 0911 ،م ،ص  .)111لكنّ احلديث عن اليمن وتكرارها يتجذّر يف أنّ «املكان الذي ينجذب حنوه اخليال ال ميكن
أن يبقى مكاناً المبالياً ذا أبعاد هندسية وحسب ،فهو مكان قد عاش فيه بشر ليس بشكل موضوعي فقط ،بل بكلّ ما يف اخليال من حتيز ،إننا

 .1ليس صحيحاً ما أشاعه بعض املؤرخني من أن سيف بن ذي يزن املناضل القومي وبطل األسطورة املعروف قد قام برحليت استجداء إىل بالد الروم
ثم إىل بالد فارس طلباً لعون هاتني احلكومتني ضد الغزو احلبشي واحلقيقة اليت تؤكدها وقئع التاريخ أن سيف بن ذي يزن قد غادر اليمن فعالً لطلب
العون ،ولكن ليس من فارس والروم وإمنا من أبناء وطنه من املهاجرين اليمنيني الذين كانوا يف ذلك احلني يف ذلك احلني قد كونوا أمارتني عربيتني على
حدود الدولتني الكبريتني وكان ارتباطهم بهاتني الدولتني وراء رحلة سف إىل عاصميت «بيزنطة» و«فارس» (املقاحل 2111 ،م ،ج  ،3ص .)125
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ننجذب حنوه ألنه يكثف الوجود يف حدود تتسم باحلماية» (باشالر 0912 ،م ،ص  .)10لقد اهتم الشاعر باملكان "اليمن" وركز على
عدن ومحايتها والدفاع عنها.
6ـ1ـ اللوحة الرابعة
بتاريخ  01أكتوبر « 0911تراب بالدي ذهب  /وحصباؤها درر وآللئ  /ومن صخرها كان عزم العربْ  /ووهج الزمان وسحر الليالي  /يقول
الوزير / :لقد مسع «الشاه» قصتكم  /سوف مينحكم بعض مالْ  /كأنا قطعنا ظهور الصحاري وصمت الرمال  /ليمنحنا ـ حمسناً ـ بعض مال /

بصقت عليه  /وألقيت يف وجهه ثورة االنتظار» (املقاحل 0911 ،م ،ص  335ـ  .)331يشبه الشاعر ثرى وطنه بأغلى وأمثن ما يوجد يف
العامل وهو الذهب ،ومن ثمّ يأتي حصاها يف الدرجة الثانية ،حيث يشبهه باللؤلؤ .هنا يرفض الشاعر مساعدة الشاه يف بذل املال
للشاعر ويسخر منه .حتمل كلمتا الثورة واالنتظار داللة سيميائية رفيعة املستوى ،وإن يبدو يف البداية أنهما نقيضان؛ ذلك أنّ
الثورة هي عدم حتمّل الظروف أو هي القيام واالنتفاضة على احلاكم إلطاحته أو القيام لتغيري ظروف ال حيسد عليها بيد أنّ
االنتظار هو الرتقّب والتمهل والتأنّي على شيء ،ولكن الشاعر مجع بني الكلمتني لتكونا رمزاً ملرتاس ودرع واقٍ يسترت خلف
الشعب اليمين .قد يستخدم الشاعر كلمة االنتظار هنا ليكون رمزاً ملنقذ أو من ينجي الشعب املضطهد ليحقّق هلم مستقبالً اجيداً
راقياً.
فاالنتظار للمنقذ رمز وظّفه الشاعر مستلهماً من ثقافته اإلسالمية ويرى هذا الرمز "ثورة االنتظار" خري خيار ملقابلة فكرة الشاه
اخلاطئة الذي يتصور أنه جاء للتسوّل واالستجداء ،ومن ثمّ يأتي الشاعر بأدلة لدحض فكرة الشاه قائالً« :سنمنحكم حنن أكثر/
أماال تريدون ـ يا سيدي ـ أم رجال  /لنعرب أسوار قيصر /لنحفر أحقادنا يف القرار /أحتسب أن بالدي رمال؟» (املقاحل 4112 ،م ،ج  ،1ص

 042ـ  .)041بدأ رمز (الليل) وإحياءاته والدالالت القريبة منه تتضادّ مع رمز "الفجر" وإحياءاته والدالالت القريبة منه ومنذ هذه
اللحظة األوىل يتساوى الليل يف دالالته مع الواقع واحلاضر واالنفصال ويتساوى الفجر مع اخلالص واملستقبل ،ولكننا جيب أن
نالحظ أنّ الرمز الواحد يقوم بذاته على ثنائية تعطي داللة وضدّها (اجليار 4112 ،م ،ص .)412

فالرمز ينتصب يف العامل مشرياً إىل املرموز إليه يعدّ كأنه جذره وامتداده ،كما أنّ هذه املقالة الرأسية كذلك ختضع إىل حدّ ما
ملنطق املشابهة ،فالرمز يشبه املرموز إليه بشكل ما وقد سيطر هذا الوعي الرمزي على اجاالت علمية عديدة ابتداء من علم اجتماع
الرموز إىل علم النفس ممّا جعل الرمز حيظى خالل فرتة طويلة بقوة أسطورية هائلة نظراً لثرائه وعمقه ،غري أنّ كلمة الرمز
أصبحت اآلن عجوزاً مستهلكة وأخذت تزامحها كلمات أخرى مثل اإلشارة والداللة (فضل 0991 ،م ،ص  .)110والكلمات
اليت تعدّ رموزاً ال نتعرّف من خالهلا على حركة حنو شيء آخر ،وإمنا هي نابعة من ذاتها ويرتتّب على ذلك متييز آخر بني اإلشارة
والرمز ،فعندما حتتفظ كلمة ما بقدرتها على إثارتنا فهي ال تزال رمزاً ،أما إذا فقدت القدرة فإنها تتدهور وتصبح اجرّد إشارة
(املصدر نفسه ،ص .)111

يف هذا السطر «من صخرها كان عزم العرب» (املقاحل 4112 ،م ،ج  ،1ص  ،)126توحي الداللة السيميائية للمفردات يف هذا
السطر خاصة "صخر/عزم" إىل تشبيه رائع يلفت انتباه القار  ،وهو أنّ عزم العرب وإرادتهم كانت قوية وراسخة كالصخر
الصلب الذي ال يثنيه شيءٌ« .وأركب ريح اخليال» (املصدر نفسه) ،فيه استعارة مكنية حيث استعار الشاعر الريح خليلٍ أو مركوب
يركب« .إنّ ما يثريه الرمل من تساؤالت مل تكن مقتصرة على طبيعة تكويناته املتغرية ،بل ترتبط جبانب التحدي الذي يشعر به من يواجه
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حبوث يف اللغة العربية :نصف سنوية علمية حمكمة لكلية اللغات األجنبية جبامعة إصفهان (خريف وشتاء 2112هـ .ق2318 /هـ .ش) ـ العدد 12

الصحراء فهي بطبيعتها تنطوي على اجملهول» (السامرائي 4102 ،م ،ص « .)11كأنا قطعنا ظهور الصحارى وصمت الرمال /أحتسب أن بالدي

رمال؟» (املقاحل 4112 ،م ،ج  ،1ص  042ـ  .)041استعار الشاعر الرمال ألناس ال حديث بينهم وهم صامتون على سبيل
االستعارة املكنية .وميثل هذا االستفهام سؤاالً مثرياً يبحث عن إجابته يف منت النص الشعري أو يف الصورة اليت تكوّنت يف ذهن
القار من بالد الشاعر وكان ينصّ على أنّ شعب بالده كانوا عصاميني ال عظاميني وتتكرّر هذه األسئلة يف هذه اللوحة« :ملاذا
حياربنا الروم! يأتوننا من أقاصي الشمال؟  /أذاك ألنّ بالدي فقريه؟  /تريدونها أن تظل أسريه؟  /أال مجدت يف العروق الدماء  /وال نبضت

جنمةٌ يف السماء  /وال عانق اجلفن وجه الظهريه» (املصدر نفسه ،ص  .)042ال شك أنّ الشاعر من خالل هذه االستفهامات املتعددة
يسعى إىل البحث عن إجابة هلا« .فإنه يثري السؤال بزهمه الداللي لنقل قلق النفس احلَريى أمامه إىل املتلقي ليكون القلق مشرتكاً وليكون

البحث عن إجابته قلقاً عاماً» (املصدر نفسه ،ص  .)14تدلّ سيميائية األسئلة يف هذه اللوحة على التأكيد على رفض هذا االدعاء
الباطل الذي يفيد أنّ رحلة "سيف" كان لالستجداء والتسول وطلب املال وأنّ الفقر هو الذي تسبّب يف رحلته واستعانته بالفرس،
كما أنّ الضغط االستفهامي املوجود يف هذه اجلمل يشري إىل األزمة اليت يعيشها الشاعر يف جتربته الوجدانية.
6ـ5ـ اللوحة اخلامسة
بتاريخ  9سبتامرب  « ،0911قرأت النجوم /زرعت سؤالي بوجه القمر /فغابت جنومي /وغاب سؤالي وراء الغيوم /وعدت بال بصرٍ أو خرب/
وذات صباحٍ /رأيت على األفق «هدهد» /على عينيه أثرٌ من جراحْ /ويف صوته غربة وترددْ /فناديته /حطّ يف فرح وانتظارْ /وقال /:أخريًا

وجدتك بعد طويل انتظار /بالدك تدعوك» (املقاحل 0911 ،م ،ص  112ـ  .)111إنّ العناصر املكانية يف النص هلا توظيف أكثر فاعلية
يف مواجهة الشاعر نفسه حيث مل يوظها إلبراز الصورة الداخلية اليت يرجوها ،وإمنا يوظفها كعنصر إجيابي مشار يف مواجهته
كعنصر إنساني واإلقرار بوجود شيء وهو جزئية املكان وظرفيته والبحث عنه ،وهذا يعين أنّ القصيدة هي ليست من القصائد
الفوتوغرافية اليت تصور وتبحث عن بعد دون تأويل ظرفيتها التارخيية من حيث النزاعات واالنتصارات واهلزائم (موسى4101 ،
م ،ص .)004

إنّ يف هذه اللوحة تظهر أداة "على" و"يف" الظرفية املكانية لإلحالة إىل املرجع املكاني الذي يتضمنه عنوان النصّ "يف بالد
الفرس" .فعلى سبيل املثال «رأيت على األفق «هدهد» /على عينيه أثرٌ من جراحْ /ويف صوته غربة وترددْ /فناديته /حطّ يف فرح وانتظارْ
 /...شعبك يدعوك يف قلق وانتظار /لقد مات جالدهم من سنني /ولكنهم أخفقوا بعده يف اختيار الطريق /كما أخفقوا يف اختيارهم احلاكمني
 /...تعال لتسكب يف دربهم بعض نور  /...يكاد النهار على أفقهم أن ميوت /يف البيوت /وأغمض عينيه يف حلمٍ واستدار /ودعين باكياً ث ّم

طار» (املقاحل 0911 ،م ،ص  .)119من أبرز الرموز اليت استخدمها الشاعر يف هذه اللوحة هي اهلدهد ،حبيث إنّه تغري معناه
التأسيسي واملعجمي بعد حوار رمسه الشاعر بني هذا الطار و سيف« .اهلدهد طائر كالغراب وأسطورة بلقيس وسليمان واهلدهد لتجسم
بعض املعاني الرمزية األسطوري ة اليت كانت متداولة عند العرب قبل اإلسالم وبعد ظهوره ،فرمزيته قدمية كما أنّ اقرتانه بالعلم واملعرفة قد تدعم
من خالل األحاديث املأثورة مثل «أنهاكم عن قتل اهلدهد ،فإنه كان دليل سليمان على املاء» ضارباً حوله هالةً من القداسة حبيث يكون النيل منه
حراماً» (عجينة 0992 ،م ،ص  111ـ .)149
فمن خالل رمز اهلدهد سعى الشاعر إىل « خلق حالة نفسية خاصة واإلحياء بتلك احلالة يف غموض وإبهام يصعب معه أن حنلّل عقلي ًا
تفاصيل املعاني اليت تعبّر عنها القصيدة وبذلك تكون مهمة اللغة األساسية عند الرمزيني هي اإلحياء ونقل وقع األشياء اخلارجية والداخلية من نفس

إىل نفس» (أبوشباب 0911 ،م ،ص « .)422وذات صباح رأيت على األفق هدهداً» (املقاحل 4112 ،م ،ج  ،1ص  ،)041الصباح فرتة

دراسة سيميائية يف قصيدة "من يوميات سيف بن ذي يزن يف بالد الفرس" لعبد العزيز املقاحل

27

زمنية من النهار تتيح للضوء أن ينتشر عرب الفضاء الرحيب وترغم الظالم على االحنصار يف عدم ال يدر وال يرى ووجود مقوّم
"صباح" بإزاء مقوّم "رأيتُ" يعين تراكماً تشاكلياً يتجسّد يف أكثر من موقف :األول :أنّ الرؤية ال تتمّ إال يف النور وسطوع الشمس
وال ميكن الرؤية يف الظالم وسواد الليل و«الصباح يكون أمجل األوقات عادةً من النهار وقد شهد بذلك واصفوا اجلمال ومتحسّسوه

ومتذوّقوه أكثر من سواهم .فكأنّ الصباح هو فتوّة النهار وشبابه وعنفوانه» (مرتاض 4112 ،م ،ص  .)11والصباح رمز النتهاء االحتالل
وظهور رغد العيش و صفائه ألبناء وطن الشاعر.
7ـ احملور األفقي للنص
يضمّ احملور األفقي للنص يف الدراسات السيميائية املستوى املوسيقي للقصيدة واملستوى الرتكييب فيها ،كما أنه يركز على املدلول
ويتمّ اكتشاف أفكار الشاعر من خالل حتليل سيميائي للقصائد.
7ـ1ـ املستوى املوسيقي
إنّ موسيقى الشعر تتعدى العروض إىل وقع األصوات وما توحيه بذاتها أو ترددها على حنو معني ،فاملوسيقى خارجية أو داخلية.
وإذا كان العروض حيكم األوىل فإن الثانية حتكمها قيم صوتية باطنية أرحب من الوزن والنظم اجملردين ،فالوزن ال ميثل إال عنصراً
واحداً من عناصر اجلرس حيث إنه جزء من حركة أكرب هي اإليقاع (موايف 4111 ،م ،ص  .)101كما أنّ فاعلية الوزن تعمل على
تعزيز انفعاالت الشاعر يف ذهن املتلقي فتعمل على تعزيز انفعاالت الشاعر يف ذهن املتلقي فتعمل على نقل الصورة الشعرية عن
طريق التشكيالت الوزنية املتعددة وقدرتها على اإلحياء والتأثري وبذلك تتجاوز األوزان بهذه الفاعلية األمناط اجلامدة وتصبح أداةً
خفيةً تتفاعل مع املشاعر والصور فتنبض باحلياة وتوحي بأفكار الشاعر وتنقل صوره ومعانيه (البدراني 4102 ،م ،ص .)012

يعاجل املستوى املوسيقي يف هذا املقال ،املوسيقى اخلارجي والداخلي مستشهداً بنماذج من قصيدة الشاعر.
7ـ1ـ1ـ املوسيقى اخلارجية
تضمّ املوسيقى اخلارجية ركنني أساسيني :هما الوزن والقافية .عرف الشعر قدميا بأنه كالم موزون مقفى «فيبدو الوزن عنصرًا
أساسياً ومالزماً لكلّ خطاب شعريّ وهو مجلة من القوانني العامة حتدد جماالً ميكن للشاعر التصرف يف داخله حسب ما ميليه عليه ذوقه وطبعه.

على الشاعر أن يستعمل منها ما يسمح به الذوق السليم والطبع الصحيح» (عبد العظيم 0992 ،م ،ص  .)22إنّ موسيقى القصيدة اجلديدة
تقوم أساساً على هذا الفرض :إنّ القصيدة بنية إيقاعية خاصة ترتبط حبالة شعورية معينة لشاعر بذاته فتعكس هذه الداللة ال يف
صورتها املهوشة اليت كانت عليها من قبل يف نفس الشاعر ،بل يف صورة جديدة منسقة تنسيقاً خاصاً بها من شأنه أن يساعد
اآلخرين على االتقاء بها وتنسيق مشاعرهم املهوشة وفقاً لنسقها (إمساعيل 4112 ،م ،ص .)12

يتعلّق اختيار الوزن عند الشاعر باملوضوع وحالة الشاعر النفسية ،فإن كان حزيناً فقد اختار وزناً طويالً يصبّ فيه كافة
مشاعره وأحاسيسه وخلجاته النفسية .استخدم املقاحل يف هذه القصيدة نوعاً من املواشجة الوزنية وهي «التداخل الذي حيدث بني

البحور يف القصيدة الواحدة» (ناظم 4102 ،م ،ص  .)004إن هذه القصيدة اليت يستهدف الباحث حتليلها سيميائياً هنا فيها
انتقاالت وزنية يف هذه القصيدة كالطويل (فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن) ،وهو حبر ضخم يستوعب ما ال يستوعب غريه من
املعاني ويتسع للفخر واحلماسة والتشابيه واالستعارات وسرد احلوادث .إذن يالئم هذا البحر هذه القصيدة ذلك أنّ الشاعر يسعى
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إىل إثارة مشاعر املتلقي وبعثها بسبب األوضاع املأساوية لوطنه الذي كان حتت نري احتالل األحباش ،وألجل هذا تغرّب سيف
وهو البطل يف هذه القصيدة يسعى خلالص شعبه ويبدأ بالتفاخر والتباهي يف بالد الفرس أمام باب كسرى مستدعياً الرموز الرتاثية
لنقل مشاعره وأحاسيسه إىل القار ؛ فضالً عن أن التنوع يف األوزان اخلليلية يدلّ على ضبابية املوقف وعدم استقرار الظروف
وأوضاع الشعب.
7ـ1ـ2ـ املوسيقى الداخلية
متثل املوسيقى الداخلية يف القصيدة العربية واحدة من األوجه اجلمالية اإليقاعية ،لكونها تؤثر يف املتلقي عرب عدة وسائل ال
متتلك بالضرورة حضورها بالدرجة ذاتها عند الشعراء عموماً وإمنا ختتلف من حيث النوع واملستوى ،فقد تنوعت بني التكرار
والطباق واجلناس واستعمال حروف املدّ وغريها من الوسائل .لكنّ تلك الوسائل ال ميكن أن تكون قادرة على إحداث املوسيقى
الداخلية املؤثرة يف القصيدة ،إمنا تعتمد يف األساس علي قدرات الشاعر يف استثمارها لصنع تلك املوسيقي والنهوض بها إىل
مستوى مجالي وداللي فاعل يف النص الشعري (السامرائي 4102 ،م ،ص  .)021إنّ أثر التكرار ال يتوقّف عند حدود الوظيفة
الداللية للصورة اللسانية املستنسخة إىل مناذج عدة ،ولكنّ باإلشارة إىل استثمار موقع القوايف حتديداً حبيث تنجز أثرين معاً فتعمل
القصيدة على صنع نهايات موقّعة فونيمياً وسحب متاثالت الصوامت إىل حشو األسطر كذلك حلشدها بالتكرارات اللفظية
واجلملية معاً وغالباً تطرح صيغاً واضحة تستند على جتميع الفكرة والثيمة النصية من توافقات متنوعة (راشد 4102 ،م ،ص
.)414

يرى املعاصرون التكرار وحدة تفاعلية ناشئة عن ظروف العصر الراهن ويعتربونه أداة للكشف عما يبطنه الشاعر ويضمره من
املعاناة ورؤى ومشاعر وأحاسيس ومواقف من اجتمعه وأبناء شعبه .قد متّ يف هذه القصيدة تكرار احلروف والكلمات .تنسجم
األصوات املهموسة واجملهورة مع دالالت وارتباطها ارتباطاً وثيقاً حبالة الشاعر النفسية احلزينة وأنّ املوسيقى قد عرضت مع
ل ذلك باجلانب الداللي والكشف عن االنفعال واحلالة
مالمح األصوات يف القصيدة من جهر وهمس وشدة ولني .وربط ك ّ
النفسية احلزينة والطاقة الشعورية للشاعر (بسندي واآلخرون 0212 ،هـ.ق ،ص .)449

إنّ أكثر احلروف املكرّرة يف هذه القصيدة هي الراء والزاء وامليم والكاف والسني والعني .على سبيل املثال نرى تكرار الراء يف
هذه الكلمات" :قريب  /غريب  /كسرى  /رجال  /نريان  /ركود  /عربنا  /ترفد  /رغم  /شرق" ،والزاء يف "حزن  /أحزان /
تزيد  /عجائز  /ذي يزن  /حزينة  /متزق" ،وامليم يف "هشيم /املدائن /دائمات /تنهمر /رغم /مياني /املدافن /اليمن/
الكلمات /مات" ،والكاف يف "كسرى  /كان  /داكن  /يكتب  /املساكن  /الركود  /كيف  /تلك  /كيف /هنا " ،والسني يف
"سجن /كسرى  /السعيده /يغمسها  /الشمس /سيف  /سألت /يسمع /مساء" ،والعني يف "بعيدة /السعيده /أعتاب /عربنا /
عرب  /عجائز  /عن  /يقرع  /يسمع  /على  /عظام" .تتكرّر هذه احلروف وتتداخل مع القيمة الداللية للسياق ممّا مينح هذه
األصوات طبيعة إحيائية .والناظر هلذه األصوات جتد أنها متتاز بالشدة والرخاوة ،فهي تتوافق مع املواضع املؤملة وتتناسب اجلوّ
العاطفي لقصيدة «يوميات سيف بن ذي يزن يف بالد الفرس».
من جانب آخر ،لتكرار الكلمة مجال وروعة ال خيتفيان يف النص الشعري ويزيدان من غناء القصيدة ويتسببان يف إقبال املتلقي
عليها .فاأللفاظ والعبارات املكررة تلفت انتباه القار وتشدّه حنوها وجتعله ميعن النظر ومن ثم حتدث مشاركة عاطفية بني الشاعر
والقار من خالل الرسالة الشعرية .فمن أمثلة تكرار الكلمات يف هذه القصيدة« :ورغم حريقي /ورغم انطفاء طريقي ـ صبح وقفنا على

دراسة سيميائية يف قصيدة "من يوميات سيف بن ذي يزن يف بالد الفرس" لعبد العزيز املقاحل
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باب كسرى /وكان أبي شاعراً يتغنى على باب كسرى /وحنن وقوف على أبواب كسرى ـ شهيد اليمن /ليدفنهم يف أعالي اليمن /باسم اليمن ـ
عن أبي يزن /ويصرخ يف قربه «ذو يزن» ـ لست هلذا تغربت /لست هلذا تركت الديار /ديار السيوف اليت شربت من عيون ـ بالدي بعيدي/

تراب بالدي ذهب /أحتسب أنّ بالدي رمال» (املقاحل 4112 ،م ،ج  ،1ص  042ـ  .)040إنّ غاية الشاعر من تكرار هذه املفردات أي
"رغم ،وباب كسرى ،واليمن ،ولست هلذا ،وبالدي" هي الرتكيز على بؤرة سيميائية داللية تتحور كلّ جهود الشاعر عليها.
البالد هو اليمن اليت تغرّب الشاعر من أجلها وحتمّل املشاق .فهي مسقط رأس الشاعر الذي حينّ إليها بسبب أنها وقعت حتت نري
احتالل األحباش وكسرى .و«لست هلذا» تدلّ على استنكار فكرة استجدائه وتسوّله يف بالد الفرس .اختذ الوطن لدى الشاعر صفة
تبادلية مع غريه من األمساء حيث يقوم الشاعر ،وهذا يدلّ على اتساع عمق جتربة الشاعر؛ فمرّة يصرّح على "اليمن" ومرّة
"بالدي" ومرّة سجن "السعيده" ومرّة "مأرب" ومرّة "عدن" عرب تبادل الداللة والتعويض عنها بكلمة أخرى ،وهذا ما جيعل من
الوطن معجماً موسّعاً لدى الشاعر وكأنه يبحث عن بالده بكافة تفاصيله.
7ـ1ـ3ـ اجلناس
يتمثل اجلناس يف تكرار املالمح الصوتية ذاتها يف كلماتها ومجل خمتلفة بدرجات متفاوتة يف الكثافة وغالباً ما يهدف ذلك إىل
إحداث تأثري رمزي عن طريق الربط السبيب بني املعنى والتعبري ،حيث يصبح الصوت مثرياً للداللة ويتمثل يف ظهور كلمات
خمتلفة .لكنها ذات نسيج صوتي متشابه بالرغم من معانيها املتغايرة .فكثري من أمناط التجانس الذي يؤدي إليه التالعب احملبّب
بالعالقة الصوتية بني الدوال ،حيث ترد دوال متشابهة ألداء مدلوالت متغايرة فتتكرّر الكلمة مبعانٍ خمتلفة و تكرّر كاملةً مرة
ومكوّنة من أجزاء تنتمي لكلمات متجاورة مرّة أخرى إىل غري ذلك من أمناط التجنيس (فضل 4112 ،م ،ص  218ـ  .)217تقوم
فاعلية اجلناس على توسيع املعنى يف النصوص الشعرية ،وذلك من خالل اجلمع بني املستوى الصوتي والداللي بني الكلمتني
املتجانستني ،فيقوّي داللة النص ويؤ ّكد معناه من خالل التأكيد اإليقاعي احلادث بني الكلمتني .وإنّ هذه الفاعلية ال تقف عند
االرتباط الصوتي احلادث بني الكلمتني بل أنّ هذا االتفاق والرتابط الصوتي هو يف حد ذاته عملية تأكيد املعنى حاصلة من تشابه
الدوال واختالف املدلوالت اليت يعبّر عنها فهو يفتح آفاق التخيل أمام املتلقي ويعبّر عن معان خمتلفة بأصوات متقاربة أو متماثلة
(البدراني 4102 ،م ،ص .)490

إذا أمعنّا النظر يف هذه القصيدة جند اجلناس يف هذه القوايف :اجلناس الالحق (بعيدة /السعيده) ،واجلناس املضارع (قريب /
غريب) ،واجلناس الالحق (املدائن  /املداخن  /املدافن) ،واجلناس الالحق (حريقي  /طريقي) ،واجلناس الالحق (دفينة /
سفينة) ،واجلناس الالحق (ثأره  /فأره) ،واجلناس الالحق (الشجون  /السجون) ،واجلناس الناقص املردوف (مال  /رمال)،
واجلناس الالحق (الدماء  /السماء) ،و(النجوم /الغيوم) ،واجلناس الالحق (القبور  /القصور) ،واجلناس الالحق (مشعه /
دمعه) ،واجلناس الناقص املكتنف (مال  /حمال) ،واجلناس الالحق (رمال  /مشال).
7ـ1ـ1ـ السجع
السجع طريقة يف اإلنشاء سارت منذ القديم يف النثر العربي وراجت كثرياً يف عصور التنميق مع ما راج من حمسِّنات بديعية.
وهي تقوم على اتفاق فاصلتَي الكالم يف حرف واحد من التَّقفية .وقد تفنّن الكتاب كثرياً يف استعماله فجاء على أربعة أقسام:
السَّجع املطرَّف وهو ما اختلفت فيه الفاصلتان وزناً واتفقتا يف حرف السجع ،واملتوازي وهو ما اتفقت فيه الفاصلتان وزناً وروياً،
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واملرصع وهو ما اتفقت فيه الفاصلتان وزناً وتقفية ،واملتوازن وهو أن تتفق الفاصلتان يف وزن واحد دون تقفية وبعضهم ال يعترب
هذا النوع من السجع (يعقوب وعاصي 0912 ،م ،ص .)219

إذا أمعنّا النظر يف هذه القصيدة يظهر السجع بأمناطها املختلفة وهي( :فقريه  /أسريه) املتوازي ،و(بصر  /خرب) املتوازي،
و(حريف /خويف) املرصّع ،و(احلديد /النشيد) املرصّع ،و(املدينه  /احلزينه) املتوازي ،و(العصاه  /احلفاه) املرصع ،و(اخلليج /
النشيج) املرصّع ،و(لتسكب /لتكتب) املرصّع ،و(خيال  /حمال) املرصّع ،و(انتظار  /احتضار) املرصّع ،و(تاهوا /عادوا)
املرصّع ،و(نشيد  /جديد) املرصّع ،و(أمثر /أعرق) املتوازن ،و(الدخيل  /الرحيل) املرصّع ،و(ذهب  /عرب) املرصّع،
و(االنطفاء  /اشتعال) املتوازن ،و(سيوف  /عيون) املتوازن.
7ـ2ـ املستوى اللغوي
ال ختلو أية قصيدة من حشد من األلفاظ املعجمية يزجيه الشاعر يف بناء قصيدته طوال حياته الشعري ،فاللفظ املعجمي ال يفاجئ
القار يف أثناء القصيدة ،ألنه ظاهرة واضحة استعملها الشاعر على نطاق واسع .فهو يطعِّم القصيدة بالعشرات من هذه األلفاظ
اليت حيتاج فيها املتلقي إىل فهم ما يقوله الشاعر ،فيعود إىل املعجم الستخراج داللة الكلمة املناسبة هلا .ال شك يف أنّ الشاعر ال
يقصد إىل ذلك متعمدّاً لغرض التفاصح أو حماولة إلظهار باعه الطويل يف فقه اللغة ومفرداتها وطرائقها يف التعيب،ر بل ألنّ هذه
املفردات تعيش يف ذهنه اخلارق بوصفها جزءاً من خمزونه اللغوي الذي حيتفظ بهذه األلفاظ وجزءاً من مكوّنات أداته الشعرية
(غالب 4119 ،م ،ص  .)92يكون كلّ لفظ عند املقاحل جزءاً من مكوّنات لغة الشاعر الفذّ الذي يقهر الزمن وجيعلها مرِنةً سهلةً
لتكون أكثر طواعيةً وإحياءً .إنّ خربة الشاعر وسعة اطالعه على مواردها مكنته من أن يوظّف هذه املفردات يف سياق تبدو فيه حية
تفيض نشاطاً.
إنّ الباحث السيميولوجي بالرغم من أنّه يباشر عمله على موادّ غري لغوية فإنه ال يلبث أن جيد اللغة حميطة به من كلّ جانب
هذه اللغة احلقيقية اليت متثل عنصراً ال غنى عنه ال كمجرّد منوذج ،وإمنا كوسيط للداللة .وعلى هذا ،فإنّ السيميولوجية قد جتد
نفسها وهي تعمل يف ظلّ من اللغة اجملاوزة حلدود اللغة املعروفة متتصها وختضع هلا ومهما تنوّعت مادتها من أسطورة إىل مقال
صحفيّ أو إشارات مرور ،فإنها أشياء يتمّ احلديث عنها لغوياً ممّا يضطرّ بعض الباحثني إىل أن يعكسوا يف نهاية األمر مقولة
سوسيور ويرون أنّ السيميولوجية متثل جزءاً من علم اللغة على اعتبار أنّ موضوعها ال خيرج عن كونه الوحدات الدالة الكربى
(فضل 0991 ،م ،ص .)491

اللغة هي الظاهرة األوىل يف كلّ عمل فين يستخدم الكلمة أداة للتعبري .هي أوّل شيء يصادفنا وهي املفتاح الذهيب الصغري
الذي يفتح كلّ األبواب واجلناح الناعم الذي ينقلنا إىل شتى اآلفاق وقد عرف اإلنسان العامل وحاول أن يعرفه ألول مرة .يوم أن
عرف اللغة وهو مل يعرف السحر إال يوماً أدر قوة الكلمة ومل يعرف الشعر إال يوماً أدر قوة السحر .فاللغة والسحر والشعر
ظواهر مرتادفة يف حياة اإلنسان و متساندة ولغة عصرنا ختتلف بكلّ تأكيد عن لغتنا يف أيّ عصر مضى وهي ال ختتلف عنها من
حيث هي لغة اجردة ،فمازالت عربيتنا األدبية أو الكتابية بعامة هي العربية الفصحى ،وإمنا ختتلف من حيث عالقتها بظروفنا
املعيشية الراهنة بأفكارنا وتصوراتنا وآرائنا مبشكالتنا وقضايانا وبكلّ ما ميثل اجلوانب الروحية واملادية يف حياتنا .وكلّ هذا من شأنه
أن يشكل اللغة تشكيالً جديداً يتناسب وواقع احلياة حتى يكون للشعر دور فعال يف نفوس متلقيه (إمساعيل ،بال تا ،ص .)022
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فالكلمات تعطي للنص أبعاداً رمزية وهي تكون أداة توصيل بني الشاعر واملتلقي .ومن املمكن أن يكون لكلّ كلمة معانٍ ضمنية،
فضالً عن معناه الصريح .إنّ املعنى الصريح واملعنى الضمين يف السيميائية هما يف احلقيقة مفاهيم هلا عالقة بالدالّ واملدلول
ويتباين مدلوالن عن اآلخر .املعنى الصريح واملعنى الضمين يضمّ املعنى كليهما وال شك أنه ال أولوية ألحدهما والنسيج هو
املعيار (سجودي 0112 ،هـ.ش ،ص .)22

ويف الداللة املباشرة للعالمة نزوع إىل تقديم املعنى احملدد وامللفوظ والصريح أو املوافق للعقل السليم .فيما يتعلق بالعالمات
اللغوية ،إنّ املعنى املباشر هو الذي ميكن احلصول عليها عادة يف املعاجم (چندلر 0112 ،هـ.ش ،ص .)401يشري املعنى الضمين
إىل تداعيات اجتماعية ـ ثقافية وشخصية (إيدئولوجية وعاطفية و  .)...إنّ عوامل كالطبقة والعمر واجلنسية واالنتماء القومي
والعرقي للمخاطب وما يشابهه ،تؤثر يف تكوين املعاني الضمنية (سجودي 0112 ،ه.ش ،ص .)22

فإنّ يف اللوحة األوىل تتمحور اجموعة من الكلمات "بالدي ،وأنفي ،ووجهي ،ورجال عرب الشمس" على معنى وهي مبثابة
مفاتيح تساعد على الداللة الضمنية للنص ،وهي أرض الوطن "اليمن" ،كما أنّ كلمات "بعيدة ،وحزني ،وهشيم ،وسجن،
وداكن ،ودخان ،وحزين ،وخشية املوت ،وخوف الركود ،ونريان ،والوقود ،واشتعاالً ،ولظاها ،والعربات ،وحريقي" تدخل
يف احملور الداللي الذي ميكن التعبري عنه بعدم االستقرار واألمان ،فضالً عن الكلمات "باب كسرى والضفتني وسيف مياني" تدلّ
على حمور داللي أنشد الشاعر القصيدة من أجله وهي الكلمات الثالثة تقدّم اجموعة من العالمات تربط بني مدلوالت هذه
اللوحة هلا قيمة داللية وسيطة بني الدوالّ .ذلك أنّ باب كسرى يعدّ وسيطاً حللّ أزمة هجوم األحباش والسيف اليماني سالح
متسّك به رجال احلرب .أمّا الضفتني فمكان حتلّ فيه املعركة و يرجى أن يتحقق فيه حسم الصراع وانتهاء اهلجوم:
خشية
الموت

دخان

بالدي
أنفي
أرض

داکن

الوطن وجهي

(اليمن)

بعيدة

عرب الشمس
الوسيط
الداللي

اشتعالا

عدم االستقرار واألمان
هشيم

رجال

خوف
الركود

نيران

الوقود

لظاها
العبرات

سجين

حريقي

الضفتني
باب كسرى
سيف مياني

إنّ نوعية نضد هذه املفردات يسرتعي انتباه املتلقي خبصوص ما جيري يف أرض الشاعر ويعرّفه مبا يعانيه شعبه .ويف اللوحة
الثانية تتمحور كلمات "القبور ،والعجائز ،واملدافن ،وبقايا عظام دفينة ،وجبهة الليل ،والغضون احلزينة ،والشاطئ املستضام
املدمي ،والعار ،واجلبل املستكني ،والشارع املتواري احلزين" على داللة اخلناق وتأزم أوضاع البلد االجتماعية والسياسية وحتتاج
هذه الظروف الصعبة إىل منقذ ومنجٍ ليس هو إال "ذو يزن":
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القبور
العجائز
املدافن
اخلناق وتأزّم األوضاع

بقايا عظام دفينة
جبهة الليل
الغضون احلزينة
الشاطئ املستضام املدمي
العار
اجلبل املستكني
الشارع املتواري احلزين

يف اللوحة الثالثة ،كلمات "متزّق حريف ،وأمثر خويف ،وباب السجون ،ويبكي اخلليج ،وتركت الديار ،ويصرخ يف قربه ذو يزن"
ترتكز على اغرتاب الشاعر وبعده عن أرض الوطن:

ويف اللوحة الرابعة ،كلمات "تراب بالدي ذهب ،وحصباؤها درر وآللئ ،وبصقت عليه ،وقلتُ له باحتقار ،وسنمنحكم
أكثر ،وأحتسب أنّ بالدي رمال ،وأال مجدت يف العروق الدماء ،وال نبضت جنمةٌ يف السماء ،وال عانق اجلفن وجه الظهري"»
تدخل يف حمور الثورة والقيام:
تراب بالدي ذهب

حصباؤها درر وآللئ

بصقت عليه

قلت له باحتقار

سنمنحكم أكثر

أحتسب أ ّن بالدي رمال

أال مجدت يف العروق الدماء

ال نبضت جنمة يف السماء

ال عانق اجلفن وجه الظهريه

ويف اللوحة األخرية تشري املفردات "طويل انتظار ،ولتسكب يف دربهم بعض نور ،ولتشعل مشعه ،ولتمسح دمعه" إىل
استشراف املستقبل هلذا الشعب وتلمح إىل الداللة الضمنية هلذه القصيدة ،وهي اخلالص والنجاة من اهلجوم والصراع واحلرب:
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يرادف السجن عند الشاعر احلجر واملنع وله وظيفة استعمارية ،حيث ينظر «إىل موضوعة السجن ( )Themعلى أنها فضاء حيتوي
على املوقف الفين ويوجهه ويبعث فيه شروط اإلبداع املختلفة وميكنه من اهلدأة  ،فتكتسب اللغة فيها طابعاً خاصاً تتأرجح داللتها بني قطبني :قطب
الداخل وقطب اخلارج /قطب احلقيقة وقطب الرمز .إنّ اللغة تفقد وظيفتها الداللية املعهودة لتكتسب من املوقف مرجعية تأثيلية ،تغرتف منها
رمزيتها وإشاريتها .إنّ عملية اإلبداع داخل السجن هي دائماً حماوالت لنسف املكان وفتق حدوده وجتاوزها .فكلّ بيت من الشعر يتغنّى به
الشاعر ،إمنا هو مشروع ) )Projetيف عرف الوجوديني ليحقق من خالله «أنا» خارج املوقف احملاصر» (مونسي 4110 ،م ،ص  15ـ .)11
ومن املمكن استنطاق رمزية السجن هنا على أنّه مل يفصل بني الشاعر والواقع .ذلك أنّ الصباح يف «صباح وقفنا على باب

كسرى» (املقاحل 4112 ،م ،ج  ،1ص  ،)111ليس صباح اخللود وال صباح االستقالل واحلرية ،بل هو صباح احلرمان واملنع
واالستجداء .فلم خيرج السجن عن داللته املعجمية؛ فهو كان مل يزل له داللة غري حمبّبة ،بل ميكن القول إنّ السجن يوحي بداللة
فضاء تأمّل وفلسفة .فضاء مينح اإلنسان فرصة لكي يراجع مواقفه من جديد و "داكن" يف «كان وجه (املدائن) على األفق داكن»،

فالدَّكن والدُّكن رمزية تتناول متاعب النفس وهمومها ،إذ ال يوصف الوجه بالدُّكن ذال للمبالغة وإكثاراً لشدة الظالل النفسية
اليت اعرتت الشاعر بسبب الواقع املرير املثقل باألحزان؛ إذن يقوم الشاعر بإسقاط معطيات الفضاء اخلارجي (اخلارج عن
السجن) على العامل الداخلي.
اخلامتة
استنتج الباحث من خالل ما تقدّم:
ـ كشفت الدراسة السيميائية يف هذه القصيدة عن أنّ الشاعر استخدم املوسيقى الداخلية كالتكرار والسجع واجلناس ليسرتعي
انتباه املتلقي ويكشف عن مدى حتنّنه لوطنه احملتلّ حتت نري األحباش ،فضالً عن أن توظيف الرمز واألسطورة واألساليب البيانية
كالتشبيه واالستعارة قد تسبب يف مجالية النص الشعري وأصالته .إنّ من أبرز الرموز اليت أعطت هلذه القصيدة إحياءً سيميائيًا هو
"سيف" الذي يرمز إىل تنازع الشاعر بني الواقع واحللم ،حيث إنّ الشاعر يبدأ من الواقع السياسي الذي عاشته اليمن منذ 0929

حمرّضاً على الثورة واالنتفاضة ضد االستعمار والتمرد على الواقع الذي ال حيسد عليه ،ولكنه يعود إىل املاضي وقصة سيف
وهجوم األحباش على أرض الوطن ليستمد منه قوته والدافع على الفعل كما أنه حيرض شعبه على طلب احلرية ،وحينما يضيق
عليه اخلناق وينفد صربه وال يتمكن من حتمّل الواقع املرير فيتغرّب وخيتار العيش بعيداً عن الوطن ،فضالً عن أنّ اليمن تكرّرت
يف هذه القصيدة ذلك أنها ترمز للنقاء واحلرية للشاعر ومتثل له مدينة فاضلة حيلم بها.
أفاد عنوان هذه القصيدة إحياءً داللياً الءم الفكر الوطين للشاعر ويبني توظيفه للرتاث والرموز الرتاثية أنّ الشاعر يسعى إىل
استعادة احلرية والعدالة والكرامة ألبناء شعبه .كما تفيد الداللة السيميائية للكلمات الواردة يف العنوان أنّ الشاعر يسعى لتطبيق
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سجلّ كافة األحداث اليومية لشخصية "سيف" على واقعه اليومي املأساوي ،وهكذا خيتزل العنوان البنية النصية للقصيدة ،حبيث
ميكن للقار أن يبين الصورة األولية حلالة الشاعر فور قراءة العنوان .وإنّ إحياء دالالت الكلمات يف العنوان يرمز لتغرّب الشاعر
ونأيه عن وطنه وإنه حيلم بتحقق الوصول إليه والتواصل معه؛ إذن تنتشر ظالل العنوان على فضاء النص ،فيتالءم العنوان مع
النص ليظهرا يف نسيج شعري مميز يستوي على بنية املشاركة يف املصري واملستقبل بني الشاعر واملتلقي ،وذلك عرب استحضار
واستدعاء رمز تراثي كـ"سيف" مع ما يرافقه من مشاعر للتحسر واالحتقار والقلق واإلخفاق ،فضالً عن بصيص األمل يف ثورة
االنتظار ،كما أنه شخصية متثل مرجعية تارخيية شهرية لدى اليمنيني .اشتمل احملور األفقي هلذه القصيدة على املستوى املوسيقي
بش ّقيه اخلارجي والداخلي واملستوى اللغوي .فامتزجت موسيقى هذه القصيدة باحلركة النفسية املرتبطة بانفعاالت املوقف وتسبّبت
يف طول األسطر الشعرية وقصرها ،لكن املستوى اللغوي قد ر ّكز على األلفاظ املعجمية اليت استخدمها الشاعر يف قصيدته
ليسرتعي بها انتباه املتلقي؛ وليست هذه األلفاظ إال عالمات ورموز ختتزل رؤية الشاعر يف اجد زائل وعظمة ما بقي أثر منها .فمن
أبرز هذه البؤر عدم االستقرار واألمان واخلناق وتأزّم األوضاع واالغرتاب والثورة والقيام واستشراف املستقبل ،فضالً عن أنّ
دالالت احملور األفقي للقصيدة اجلناس والسجع.

املصادر واملراجع
أ ـ العربية:
 القرآن الكريم
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 .4أبوشباب ،واصف 0911( .م) .القديم واجلديد يف الشعر العربي احلديث .بريوت :دار النهضة العربية.
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 .44السامرائي ،فليح مضحي 4102( .م) .مجاليات التشكيل والتعبري يف القصيدة احلديثة .عمان :دار غيداء للنشر والتوزيع.
 .23الساير ،حممد عويد 4101( .م) .إمكانات النص الشعري ،قراءات يف نقد النقد التطبيقي .عمان :دار غيداء للنشر والتوزيع.
 .21سيفي ،حمسن؛ ومعصومة حسنيبور؛ وصديقة جعفري جناد 1313( .هـ.ش)« .دراسة سيميائية يف قصيدة "يف املغرب العربي».
اجلة دراسات األدب املعاصر .العدد  .23صص  68ـ .15
 .42شبلي ،خريي 0911( .م) .سرية امللك سيف بن ذي يزن .القاهرة :اهليئة العامة لقصور الثقافة.
 .41طعمة ،أنطوان 4102( .م) .سيمياء القصة العربية .بريوت :دار النهضة العربية.
 .42عبد العظيم ،حممد 0992( .م) .يف ماهية النص الشعري .بريوت :املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع.
 .41عجينة ،حممد 0992( .م) .أساطري العرب عن اجلاهلية ودالالتها( .ج  .)0بريوت :دار الفارابي.
 .49العزوانية ،ثريا بنت يعقوب 4102( .م) .سيمياء العنوان يف القصة القصرية .عمان :بيت الغشام للصحافة والنشر والرتمجة
واإلعالن.
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 .11غالب ،علي ناصر 4119( .م) .لغة الشعر عند اجلواهري .عمان :دار احلامد للنشر والتوزيع.

 .10الغسيين ،زاهر بن بدر 4104( .م)« .دالالت الرمز اللوني يف شعر فيديريكو لوركا» .اجلة اآلداب والعلوم االجتماعية ،جامعة
السلطان قابوس .العدد  .3صص  133ـ .121
 .14فضل ،صالح 0991( .م) .نظرية البنائية يف النقد األدبي .القاهرة :دار الشروق.
 .11فوغالي ،باديس 4111( .م) .الزمان واملكان يف الشعر اجلاهلي .األردن :عامل الكتب احلديث.
ي الوسيط .بريوت :املؤسسة العربية للدراسات والنشر.
 .12كاظم ،ناظم4112( .م) .متثيالت اآلخر :صورة السود يف املتخيل العرب ّ
 .12الكحالوي ،حممد 4101( .م) .النظرية واملنهج ،يف النقد والقراءة وحتليل اخلطاب .بريوت :مؤسسة االنتشار العربي.
 .11مرتاض ،عبد امللك 4112( .م) .التحليل السيميائي للخطاب الشعري .دمشق :احتاد الكتاب العرب.
 .12املرجتي ،أنور( .بال تا) .سيميائية النص األدبي .الدار البيضاء :دار إفريقيا الشرق.
 .11مفتاح ،حممد 4101( .م) .مفاهيم موسعة انظرية الشعرية( .ج  .)1الدار البيضاء :املركز الثقايف العربي.
 .19املقاحل ،عبد العزيز 4112( .م) .األعمال الشعرية الكاملة( .ج  .)1صنعاء :إصدارات وزارة الثقافة والسياحة.

 .21ممتحن ،مهدي؛ وسيد جواد حسيين 0191( .هـ.ش)« .وقفة مع األديب اليمين عبد العزيز املقاحل وحتليل شعره» .فصلية
دراسات األدب املعاصر .العدد  .11صص  112ـ .17
 .20موايف ،عبد العزيز 4111( .م) .قصيدة النثر من التأسيس إىل املرجعية .القاهرة :مكتبة األسرة.
 .24موسى ،داليا أمحد 4101( .م) .اإلحالة يف شعر أدونيس .دمشق :دار التكوين للتأليف والرتمجة والنشر.
 .21مونسي ،حبيب 4110( .م) .فلسفة املكان يف الشعر العربي .دمشق :منشورات احتاد الكتاب العرب.
 .22نصر ،عاطف جودة 0921( .م) .الرمز الشعري عند الصوفية .بريوت :دار األندلس للطباعة والنشر.
 .22يعقوب ،إميل بديع؛ وميشال عاصي0912( .م) .املعجم املفصل يف اللغة واألدب .بريوت :دار العلم للماليني.

ب ـ الفارسية
 .21چندلر ،دانيل 0112( .هـ.ش) .مبانى نشانه شناسى( .ترمجه مهدى پارسا)( .چ  .)1تهران :نشر سوره مهر.

 .22دهقان ضاد ،رسول؛ و آزاده ميرزائیتبار 2931( .هـ.ش)« .واکاوی کارکر اسطورههای يونانی در اشعار عبدالعزيز
المقالح» .ادب عربی .ش  .1صص  64ـ .19
 .21سجودى ،فرزان 0112( .هـ.ش) .نشانهشناسى كاربردى .تهران :نشر علم.
 .29جنفي إيوكي ،على؛ و زهراء وكيلى؛ و نفيسه مريكلوى بيات 0191( .هـ.ش) .نشانهشناسى سروده «كلمات سبارتاكوس
األخرية» .اجله نقد ادب معاصر عربى .ش  .1صص  211ـ .171

