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Abstract: 
This research seeks to test the effectiveness of stylistic displacement and its impact on the interpretation of the 

traditional literary text. This is done by monitoring the most important forms of displacement and its function 

within the linguistic context of the pre-Islamic poems, based on studying a poem by Shamakh. The study, with an 

interpretive vision, uses a stylistic approach and semiotic techniques simultaneously to read the ancient poetic text 

through a new approach and according to a hypothesis of reception that joins the elements of displacement, 

markers, and reader’s activity. The hypothesis is designed to test the aesthetics of linguistic signs and the 

implications of the symbolic and shades of meaning that form phenomenon of displacement built in texts and its 

various segments. It also illustrates the artistic Arabic poetry as it deviates from the norms based on the principles 

of reading and interpretation to achieve subtlety of text structure and its displaced markers in eefective interaction. 
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 :الملخص
ووظيفتها داخَل سعى هذا البحُث إلى اختبار فاعلّية االنزياح األسلوبّي وأثره في تأويل الّنّص األدبّي الّتراثّي؛ وذلك برْصد أهّم أشكال االنزياح 

ٍة تستعين بالمنهج األسلوبّي وتقنيات السيميائّية في الوقت نفسه؛ الّسياق اللغوّي للقصيدة الجاهلّية, منطلقًا من دراسة قصيدٍة للشاعر الشَّمَّاخ برؤيٍة تأويليّ 
د البحُث إلى اختبار بهدف قراءة الّنّص الّشعرّي القديم قراءًة جديدًة بفرضيِة تلٍق تجمُع بين عناصر االنزياح وتجليات العالمة وفاعلّية القارئ, وقد عم

يحاءات ظ اللها الرمزية واإلبالغية المشّكلة لمظاهر االنزياح المضّمنة في الوحدة النصّية وشرائحها العضوية فرضيته بَسْبر جمالية العالمات اللغوية وا 
دهاش لبنية الّنّص المتنوعة, وبيان فنّية الشعر العربّي في خروجه على المألوف بتحقيقه ألدبّيته المستندة على مبادئ القراءة والتأويل؛ للوصول إلى اإل

 ي محاورتها والتّفاعل معها تفاعاًل منتجًا .وعالماته المنزاحة ف

 االنزياح, األسلوبّية, التأويل, العالمة, الشماخ, الجاهلي. الكلمات المفتاحية:

 : المقدمة
األسلوبّية في القصيدة  (0)يرتكز هذا البحُث على االنزياحات

دالًة تفضي إلى دالالٍت جمالّيٍة  (9)القديمة بوصفها عالماٍت سيميائيةً 
ستراتيجّياتها ضمن الّنظام الشَّفريّ م الذي  (3)تنّوعٍة داخل نسيج الّرموز وا 

تعارف عليه المجتمع اللغوّي في بنائه للّنّص الّشعرّي القديم بسجله 
المنزاحة في -الثقافّي ورصيده الواقعّي, ومن ثم ربط العناصر األسلوبّية 

لّيٍة كامنٍة في بما ينتج عن ذلك من معاٍن جما -القصيدة قيد الّدراسة
الّنّص, تحّدد المسارات القرائّية وسيرورة الّتدليل والّتأويل وما تفضي إليه 

في ذاته ضمن جولته في  (4)من معاٍن افترضها القارُئ وأعاد َموَضعَتها
 فضاء قصيدة الّشّماخ.

قصيدٌة تنتمي إلى األسلوب  (5)إّن هذا الّنّص للّشّماخ بن ِضرار
َجِزل, ومتانة النَّْسج ..., وما إطالق لقب )الشَّمَّاخ( على الّراقي, واللفظ ال

الشاعر إال ُحْكم نقدّي على أسلوبه الذي يحّقق صفة الّشموخ األسلوبّي, 
والّرقّي الفنّي, والجمال واإلبداع األدبّي, وهو ُحْكم قيمّي صادر من 

ل على مجتمع الّشاعر بكاّفة أطيافه وعناصره الثقافّية, وهذا الّنّص مثا
هذا الّشموخ وفق المستويات التركيبّية والتصويرّية والصوتّية وبناء 
الّشرائح الّنصّية في العموم؛ فالّناظر بتمّعن في هذه القصيدة سيهوله 
الّتعقيد الجمالّي في تكثيف الّصور الّرمزّية, وتعالقاتها العالماتّية على 

الّنّص الشعرّي القديم, مستوى اإليحاءات الّداللّية المستمّدة من ثقافة 
بشبكة رموزه, ومنظومة شفراته التي تنتظم القصيدة من مبدئها إلى 

 منتهاها.

إذ تتحّقق األدبّية في هذا الّنّص الّشعرّي للّشّماخ بقّوته االنزياحّية 
 الخارجة على المألوف, وقد وعى النقاُد العرب هذه القوى غير المألوفة,

المختلفة في مستوى الّنظم الّتركيبّي األفقّي: من  فاهتموا بمظاهر االنزياح
تقديٍم, وتأخيٍر, وحذٍف, وتعريٍف, وتنكيٍر... وغيرها, وفي المستوى 
االستبدالّي العمودّي: كاالستعارة, والكناية, والمجاز المرسل, واستبدال 
الحروف والّضمائر واألفعال بعضها ببعٍض. وكما شاع مصطلحا 

ف( في الّدراسات األسلوبّية الحديثة, فقد شاع )االنزياح / االنحرا
مصطلح العدول في الّتراث الّنقدّي العربّي, ومن مثل هذه المصطلحات 

االنتهاك/ المرادفة له كذلك: )االّتساع/ الّتوسع/ الغرابة/ العجب/ 
  .(6)االلتفات/ الّتجريد(

ال بّد له ولكي ُيْستَْبَطَن االنزياُح في الّنّص وُيستخَرج من مكامنه, 
يحاءات عالقاتها, أما الّركن  من ركنين رئيسين وهما: الّظاهرة بألفاظها وا 
الثّاني فهو ِفْعل القارئ وفهمه لظاهرة االنزياح, بما ينتج عن هذا الّتفاعل 
من معاٍن جمالّيٍة تتحقُق في حّيز الدِّالالت التأويلّية المنزاحة عن الواقع 

ّي قطبان, يمكن أن نسّميهما القطب الفنّي النصّي المألوف, "فللعمل األدب
والقطب الجمالّي, حيث يشير القطب الفنّي إلى النّص الذي أبدعه 
المؤلف, بينما يشير القطب الجمالّي إلى اإلدراك الذي يقوم به 

", وبهذا يستطيع المتلقي تفعيل البنية النصية؛ لبيان ما يقبل (7)القارئ
النسيج النصي, فليس ثمة قرار أحادي  التأويل وما ال يقبله؛ عن طريق

من قبل المتلقي, فللبنية اللغوية دور رئيس ومتعاضد مع القارئ في 
 .(2)سبيل انبثاق المعاني التأويلية

356

https://doi.org/10.12816/0054699



 أَثُر االنزياح في تأويل قافيِّة الشَّمَّاخ بن ِضرار

وقد َتَشّكل المعنى التأويلي في الّنّص قيد الّدراسة ضمن سيرورٍة 
وذلك  تدليليٍة متتابعٍة للمعاني الظاهرة, وصواًل إلى المعاني المضمرة,

انطالقًا من عناصر االنزياح التي أحالِت القارئ إلى داللٍة مباشرٍة 
أفضْت بدورها إلى داللٍة أخرى غير مباشرٍة, هي الّداللة الّتأويلّية التي 
اّتسعْت إلى داللٍة ثانيٍة وثالثٍة وهكذا دواليك... وصار المؤّول )الّداللة 

مًة جديدًة, أحالْت إلى موضوٍع الّتأويلّية( في هذه العالقة ممثاًل أو عال
؛ فمستوى الّتعبير )الّدال( نقل القارئ (2)جديٍد ضمن هذه الّسيرورة الّتدليلّية
, وصار هذان المستويان )الّتعبير (01)ل(إلى مستوى المضمون )المدلو 

)مستوى والمضمون/ الّدال والمدلول( ممثاًل للعالمة في نطاق مؤّوٍل 
إلى مستًوى جديٍد للّتعبير  -من ثمَّ -حال المتلّقي , أ(00) الفهم واإلدراك(

هو موضوع العالمة األّول, الذي تحّول بدوره إلى مستًوى للمضمون 
جديد )داللة ضمنّية(, عبر مؤّوٍل ثاٍن شكََّل بدوره عالمًة جديدًة أحاَل 

 .(09)إلى مضموٍن )موضوٍع( آخرَ 
د المعاني فهي سيرورة ال متناهية من الفهم والّتأويل وتولي

يتيح حّيزًا كبيرًا لأللفاظ  -هنا–الجمالّية, ومعنى المعنى المتحّصل 
والّتراكيب غير المألوفة )المنزاحة( للتأويل, وهو الذي ينتج المعنى 
الجمالّي عبر سيرورٍة مستمّرٍة من الّتلقي واإلدراك والفهم. "فالنص األدبي 

مفتوح على أكثر من ال ُيختزل ضمن معًنى واحد يتموضع فيه, بل هو 
معنى؛ أي على أكثر من فهٍم وتأويٍل؛ بسبب مظاهر االنزياح التي 
تكتنفه, وبهذا تكون القراءة التأويلية في أساسها بحثًا عن وجوٍه محتملٍة 

" أو ارتقاٍء لدرجاٍت دالليٍة ومقاماٍت مضمرٍة داخل البنية (03)للتأويل 
باطنه شيء آخر, في النصية, فالنص األدبي في ظاهره شيء, وفي 

ظاهره يقول أشياَء وفي باطنه يقول أشياَء أخرى, فالتأويل الذي يقوم 
عليه هذا البحث ينطلق أساسًا من "نفي القصدية الصريحة للمتلّفظ 
والنص على حدٍّ سواء, وذلك في أفق بناء قصدياٍت جديدٍة؛ أي الدفع 

",  (04)لمباشرةبالنص إلى تسليم مفاتيَح أخرى غير ما تقوله حدوده ا
ومعتمد البحث في تحقيق هذه اإلستراتيجية هو القارئ؛ ألّنه الجامع لكل 

 .القراءات المحتملة أو الممكنة
أنها تتكّشف عن دالالٍت  -قيد الدراسة-وسيلحظ القارئ للقصيدة 

تأويلّيٍة عميقٍة ال تظهر للوهلة األولى, بل تحتاج إلى قراءٍة مستمّرٍة لبنية 
كة الّدالالت التي تربط الجزء بالجزء, والكّل بالجزء "فليست الّنّص وشب

", وال (05)إعادة القراءة أمرًا مستحّبًا وحسب ... ولكنها ضرورة الزمة
غوائّية الّتشّكل الفريد  يكون هذا الكشف الداللي والتأويلي لحيثّيات اللغة وا 

كل جزئّيٍة داّلٍة للقصيدة وأنظمة عالماتها إال بالقراءة التطبيقية الّدقيقة ل
 .في الّنّص 

فقصيدة الّشّماخ نسيج من ألواٍن شّتى, لكّنها في الوقت نفسه 
مترابطة يفضي بعضها إلى بعٍض, ويحّسن بعضها اآلخر, ولو ُوِجد 
تنافر بين لونين ألّنهما من أطياٍف مختلفٍة, فهذا التّنافر الّظاهرّي مدعاة 

الوحدة, فنّص الّشّماخ يتأّلف من للجمال والتّناسق واالنسجام والّتآلف و 
لوحاٍت متنافرٍة في ظاهرها المباشر, ولكّنها متوافقة متآلفة متضاّمة في 

مضمونها غير المباشر, الذي تنجلي عناصره عند إعادة الّنظر فيه 
بعمٍق نقديٍّ للبحث عن نقاط االشتراك الجمالّية التي تمّثل في مجملها 

القصيدة في سبيكٍة متراّصٍة تعّبر عن الوحدة النصّية, بحيث تتموضع 
الّنفس الّشعرّي الواحد الّنابع من ثقافة الّشاعر الّشّماخ, بوصفه شاعرًا  
مخضرمًا )جاهلّيًا إسالمّيًا( له أساليبه الفنّية, وتقنياته التشكيلّية الخاّصة 

 في بناء القصيدة.
شرائَح  وبعد إجالة الّنظر في الّنّص يمكن تقسيم القصيدة إلى سبع

 شعرّيٍة تتمّثل فيما يأتي:
 .شريحة الظَّعائن وارتحالها .0
 شريحة الَغَزل.  .9
 شريحة الّطلل. .3
 شريحة الّناقة. .4
 شريحة الّظبية وغزالها. .5
 .ائد وكالبهشريحة الصّ  .6
 شريحة الِحَمار الوحشّي وأتنه. .7

ويمكن القول ذي بدٍء: إّن بنية القصيدة العاّمة تقوم على كلمٍة 
صدُّع( ومرادفاتها اللغوّية أو المقاربة للمعنى من مثل: مفتاٍح هي )التّ 

القطيعة والبتر والهجر والبين والفراق...إلخ, وما ينتج عن ذلك من 
االشتياق أو الّتعب والحزن والخطر ومن ثمَّ القفر والَجْدب...إلخ, 

" وسيرورة (06)"فاالعتقاد بوجود معًنى أصليٍّ يكون مفتاحًا لقراءة النّص 
لمعنى هو ما سنتعّرف إليه ضمن مسارات الداللة النصية هذا ا

وتمظهرات الفهم, وصواًل إلى التأويالت النهائية أو شبه النهائية, فالمعنى 
ُيبنى وفق إستراتيجيٍة يقيمها المتلقي, تؤدي إلى خلق انسجاٍم داخليٍّ 

 .(07)للعمل األدبي

ارتحالها اللوحة األولى: مقدِّمة القصيدة/ شريحة الظَّعائن و 
 (3 – 1)من البيت

 :(02)يقول الّشّماخ بن ِضرار
 بحزيِز رامَة إْذ أردَن ِفراَقا        . َصَدَع الظََّعاِئُن َقْلَبُه الُمْشَتاَقا0

 

يطالعنا الفعل )َصَدَع( بوصفه الحّماَل األساَس للمعنى المفتاح 
النص مع  والعتبَة النصّيَة في بيت االستهالل من القصيدة, وبهذا يبرم

القارئ عقدًا وميثاقًا "يظهر على نحٍو ضمنيٍّ وغير مباشٍر في مطلع 
يحاءاتها على (02)النص ومستهله" ,  وكأّنه صدمة تلقي بظاللها وا 

المتلقي, فتجعله من البداية يتنّبأ بمضمون القصيدة القائم على البعد 
ه المعاني والهجر والقطيعة التي ال انفكاك منها, ويعّمق صوُت النّص هذ

ليحصرها في صيغة الفعل الماضي )َصَدَع(, وتنزاح هذه الّصيغة من 
الّداللة على الماضي إلى الّداللة على الحاضر والمستقبل, ليكون حدث 
الّتصّدع والقطيعة حدثًا ممتدًا عبر الّزمان, فكما ضغطت هذه الكلمة 

دة, فإّن لذلك المفتاح على الّشاعر ليلفظها مطلقًا إياها في بداية القصي
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مغًزى يحّدد امتداد المعاني المرادفة للتصّدع )البين /الّنأي/ االفتراق...( 
 على خيوط النّص وفضاءاتِه التأويليِة كاملًة.

وقد ارتبط ِفْعُل التصّدع بـ )القلب(, وهنا يكمن منبع االنزياح من 
بالقلب  , إلى تعّلقه(91)تعّلق التصّدع بشيٍء قاٍس قابٍل للكسر كالّزجاج

مشاعر  –كما هو متعارف عليه-)اللين(, هذا العضو الذي يحمل 
الّشوق والحب والّرحمة...إلخ, إّن تعّلق التصّدٍع بالقلب ينقله من حال 
)الليونة( التي يوافقها القطع أو ما شابه ذلك, إلى حال الّصالبة 

تهاء المرتبطة بالّزجاج, وتصّدع الّزجاج يحمل معاني )االنتهاء(, أي ان
الفاعلّية المناطة بالجسم المتصّدع )الجسم الّزجاجي(, وهذا يقودنا للقول: 
إّن حال القلب في هذا الّتعبير الّشعرّي أشبه بالّزجاجة التي تصّدعت وال 

 سبيل إلعادتها كما كانت.
ونلحظ على المستوى الّتركيبّي الّنظمّي أّن موضع القلب وقع 

قام بعمل هذا التصّدع فيه, حيث نجد  مفعواًل به, أي أّن هناك فاعالً 
الّظعائن في النّص تمّثل )الفاعلّية( الُمحّركة والُموّجهة ألحداث القّص 
الشعرّي, وقد نسب الفاعلّية إلى الّظعائن في ألفاٍظ مكّررٍة في النّص من 

َر مفعواًل مثل: )َأَرْدَن, َمنَّيَنُه, َكَذْبَن, ُخنَُّه, َجَعْلَن, َوَفْيَن(, ونلحظ الّشاع
مسلوَب اإلرادة والعمل, فهو جسم ُتلقى عليه األفعال, وهو سلبّي ال 

 يبادر إلى الفعل.
 ويمكن توجيه صدر البيت األّول على الّنحو اآلتي:

) صدَع الّشوُق إلى الّظعائن قلَبُه (, أي أّن الّصفة )المشتاقا( في قوله: 
لّية, وحلَّ الّشوُق وفعله )قلبه المشتاقا( انزاح بها من الّصفة إلى الفاع

 .ع للقلب( محلَّ الّظعائن وفعلهاالذي قام به وهو )فعل التصدّ 
إذ إّننا بهذا اللعب المشروع بالنَّْسق التجاورّي األفقّي يتحّقق لدينا 
إسقاط لمبدأ االختيار )اختيار الشوق بداًل من الظعائن( على محور 

ّي في نظرّية الّنْظم, وامتّد هذا الّتركيب, كما جاء عند عبد القاهر الجرجان
إلى الّنقاد األسلوبيين المحدثين أمثال رومان جاكبسون. إّن هذا 
االستبدال بأْن جعلنا سبب تصّدع القلب هو )الّشوق( إلى الّظعائن, يمّثل 
عمقًا في البحث عن الّدالالت الّظاهرة المباشرة إلى الّداللة الباطنة غير 

مصداقيًة لتصّدع القلب, وذلك في معرفة  -كذلك-المباشرة, ويحّقق 
الّسبب وراء هذا التصّدع وهذه القطيعة أال وهو )الّشوق إلى الّظعائن(, 
ولو أبقينا المستوى التركيبّي للّصفة )المشتاقا( كما هو, فإّن الّصفة ال 
تخلو من انزياٍح يضيف داللًة أكثر عمقًا وجالًء للموقف الشعرّي, 

ا(, أضافْت داللة الّشوق في تعّلقه بالقلب فقط, ولو فالّصفة )الُمشتاق
افترض القارئ عدم وجود الّصفة )المشتاقا( الضطّره ذلك إلى ملء 
الفراغ الّداللي في البحث عن سبب تصّدع القلب, أهو بسب الشوق؟ أم 
الحزن, أم الجنون, أم الخداع, ... إلخ, أما بوجود الّصفة )المشتاقا( فقد 

الفاعل  -هنا–لة لتتعّلق بالّشوق وحده دون سواه, فالّشوق انزاحت الّدال
الوحيد في تصّدع القلب, وقد تبادلْت موقعّيُة الّصفِة والفاعلّيِة األدواَر, 

 فكلٌّ منهما يصلح بدياًل من اآلخر.

وهو مكان التفّرق والتقّطع -ويتشارك اسم المكان )َحِزيز َرامة( 
ّص محّققًا الوحدة الّداللية للقصيدة؛ إذ مع الّداللة العامة للن -والتصّدع

ينزاح هذا المكان من الّتْحِيْيز الّطبيعّي بذكره جزافًا في القصيدة, ليدّل في 
معناه المعجمّي على داللة القطع والّصعوبة والّتعب, فمن معاني الَحّز 
)القطع(, كقطع اللحم وما شابه, وهو ما يتوافق مع نسبة التصّدع إلى 

, ونلحظ القلب )ال أّن من معاني  -أيضاً –ليونة( الذي يحتاج إلى حزٍّ
داّلٍة  (90)الَحّز: األرض التي َكُثرْت حجارتها, وهي إشارة سيميائّية لقرينةٍ 

على الّصعوبة, وما تثيره من إيحاءاٍت يسبغها الُمتكلِّم على الموقف 
الشعرّي )موقف االرتحال(, وهو موقف يحمل معاني القطع والبين 

تصّدع والغلظة والوعورة...إلخ, والحزَّاز: ما حزَّ في القلب خاّصًة, وال
, فظالل الّدالالت (99)والَحَزاَزُة: َوَجٌع في القلب من َغْيٍض ونحوه

يحاءاتها الّسياقّية الحاّفة تشير إلى تقارٍب ما بين داللة  المعجمّية وا 
 الّظعائن. المكان )حزيز(, والقلب وتصّدعه الذي كان بسبب الّشوق إلى

إّن هذه الحال القائمة على االنفصال بدل االتصال, القطيعة 
والبعد والهجر...إلخ, تشّكلت حيثياتها عند إرادة هذه األظعان التحّمل 
للّسفر, بقوله: )إذ أرْدَن فراقا(, أي أّن هذه الحال وما فيها من تصّدٍع 

ان بالتحّمل مهلٍك حدث قبل الّرحيل, فقط بمجّرد أن فّكرت هذه األظع
 للفراق...

 : (93)وتمتّد داللة القطع والّتصّدع إلى البيت الثّاني, يقول الّشّماخ
 ِتْلَك الُعهْوَد َوُخنَُّه الِمْيثَاَقا         . َمنَّْيَنُه َفَكَذْبَن ِإْذ َمنَّْيَنهُ 9

فكذب العهد يعادل قطعه, وخيانة الميثاق تعادل قطعه كذلك, وهو 
األزمة النفسّية التي تحيط بالمتكّلم, فالتصّدع والقطيعة  الذي يشّكل بؤرة

كانا بعد التئاٍم ووصٍل, أي عندما كانت العهود صادقًة والمواثيق قائمًة 
 ومعقودًة بين الّطرفين, وهما )المتكّلم/ األظعان(.

ونلحُظ صوَت النصِّ ُيَشخِّصُ الظعائن بأْن نسب إليها ِفْعل 
أّن المقصود هّن الّنساء الالتي تحملها هذه  اإلرادة, وهو ما يشير إلى

الّظعائن, ويشير كذلك إلى اإلرادة التي تمتلكها على عكس المتكّلم وحال 
الّضعف والخضوع والتصّدع الذي انتابه, ربما تكون الّظعائن بانزياحها 

ْمز (94)استبدالياً  بوصفها رمزًا  (95)إلى الّنساء تتعّضد فيها سيميائّية الرَّ
 ْصب والحياة والّشباب المفقود الُمرتِحل.للخِ 

 :(96)يتابع الّشّماخ مشهد الّرحلة بقوله 
َب َمْوِعَداً 3  َفَلَقْد َوَفْيَن َوَعاَقُه َما َعاَقا          . َوَلَقْد َجَعْلَن َلُه الُمَحصَّ

 

يظهر أّن الّظعائن تفي بمواعيدها, والّسبب في عدم االّتصال, أي 
من المتكّلم )عاقه ما عاقا(, وهي داللة أولّية مباشرة,  سبب القطيعة ناتج

ولكّن هذه الّداللة تنزاح أو يعدل بها عبر تكامل أبيات القصيدة إلى غير 
المباشر وغير المألوف, وذلك ألّن )الُمحصَّب( اسم مكاٍن يدّل على 
الوعورة, ويرتبط ارتباطًا قوّيًا بمكاٍن سبق ذكره وهو )حزيز(: مكان 

القلب, إّن المحصَّب: مكان الحصباء, هو نفسه )الحزيز(,  تصّدع
فالوفاء في هذه الحال يكون وفاًء باالرتحال والتصّدع وليس وفاَء اللقاء 
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واالّتصال, يضاف إلى ذلك أن وجود المحبوبة في هذا المكان 
)المحّصب( لغاية ترتبط بأداء شعائر دينية )جمع الحصى لرمي 

بة منفصلة عن لقاء المتكلم في أساسها. إن هذا الجمرات(, فغاية المحبو 
الّترابط الّنّصي بين أبيات القصيدة يؤكد ما توّصلْت إليه هذه المقاربة, 
ويبّين سبب قول المتكّلم )وعاقه ما عاقا(؛ إذ كيف يفي المتكّلم بوعد 

 الفراق والقطيعة المتعلق بالوعورة والجفاء؟!
إلى المجتمع اإلنسانّي  -في مجملها-إّن رحلة الّظعائن تشير 

الذي تحّمل للّسفر, وتنزاح هذه الّرحلة من أْن تكون رحلًة للمحبوبة فقط 
أو حتى رحلة قومها, مكونًة ألزمة الوجود اإلنسانّي القائم على االرتحال 
والقطيعة والتفّرق بحثًا عن الِخصب والحياة, والظعينة تمثل في الموروث 

مطلعها ومغيبها, وهي نفسها رحلة  في (97)األسطوري رحلة الشمس
الحياة والموت واالتصال واالنفصال... إنها رحلة الوجود, فالشاعر 
الّشّماخ يشير إلى واقٍع خارجيٍّ واقعيٍّ من جهٍة, ومن جهٍة أخرى يبني 
واقعًا جديدًا يحتاج إلى فهٍم مختلٍف ال يكتفي برصيده المباشر أو سجله 

رؤيًة جديدًة تختلف عن الرؤية الخارجية  , أي أنَّ لنصه(92)التاريخي
)الواقع الحقيقي(, وهنا تنبع قيمة الترميز الفني الذي يبتعد عن المواجهة 
المباشرة للواقع المادي, ويجعلنا ننعتق من هذا الواقع وننزاح بمعانيه 

 األولية؛ لنعلن ميالدًا للمعاني الكامنة.
تجريد االلتفاتّي( بانزياحه ونلحظ أّن المتكّلم َغّرب نفسه بأسلوب )ال

من ضمير المتكّلم إلى ضمير الغائب, وذلك في قوله: )قلَبه, َمنَّيَنه, 
ُخنَّه, َله, عاَقه...(, إّن هذا األسلوب في هذا السياق الّنّصّي قد أحدث 
مفاجأًة عند المتلقي, وذلك في انشطار الّذات )ذات المتكّلم( إلى 

بة, إّن هذا االنشطار يوّلد شطرين, ذات متكلِّمة حاضرة وذا ت غائبة مغرَّ
تشّظيًا يدور في فلك التصّدع والقطيعة والفراق... وهي المعاني البؤرّية 
التي يرتكز عليها النّص من بدايته, بما يحّقق وحدة النّص وتماسكه 

 ضمن مستوياٍت جمالّيٍة متعّددٍة ومتضافرٍة بعضها مع بعض.
سلوبّي ينظر إلى نفسه في منًأى بما إّن المتكلَم بهذا االنزياح األ

يساعده على استشعار صوته المغّرب بعين اآلخر, ينظر إلى ذاته من 
يجاد الحّل الذي  الجوانب كاّفًة, ويحاول تلّمسها ووعيها بشكٍل أكبر, وا 

 يعيد األشياء إلى موازينها واستقرارها كما سيتكشف ذلك الحقًا.

 (8 – 4من البيت اللوحة الثانية: شريحة الَغَزل ) 
 : (92)يقول الّشّماخ في شريحٍة نّصيٍة جديدٍة )لوحة الَغَزل(

 ِمْن ِسرِّ ُحبِِّك ُمْعِلٌق ِإْعاَلَقا        . َيا َأْسُم َقْد َخَبَل الُفَؤاَد ُمَروِّحٌ 4

 اَقاَقْلَبًا َساَل َبْعَد الَهَوى َفَأفَ          . َفَسَلْبِتِه َمْعُقْوَلُه َأْم َلْم َتَري5

 َعْنُه َفَأْصَبَح َما َيُتْوُق َمَتاَقا        . َعَزَم التََّجلَُّد َعْن َحِبْيٍب ِإْذ َساَل 6
لخطاب المحبوبة, والجامع بين هذه الّشريحة  -هنا–ينتقل المتكّلم 

رادة  والّشريحة األولى أّن المتكّلم كان يخاطب الّظعائن بذكره للكّل وا 
نزياح على سبيل المجاز الُمرسل استبدل فيه الجزء )المحبوبة(, فهو ا

الكّل مكان الجزء, أّما في الّشريحة الثّانية فيخّصص الخطاب ويحصره 

بالمحبوبة )أسماء(, هذا باإلضافة إلى ما تدّل عليه الّظعائن من 
تداعيات الّرحيل المرتبط ببؤرة المعنى الّشعرّي المتمثل بالقطيعة بدل 

 االّتصال.
لمتكّلم حرف الّنداء )يا(, وهو حرف يدل في معناه لقد استخدم ا

-النَّْحوّي الّسياقّي على نداء البعيد والقريب, ويعضد الّصوُت اإليقاعيُّ 
داللَة البعد موحيًا ببعٍد صوتيٍّ يطول مرتبطًا بمعاني  -في َمّد األلف

 البعد والقطيعة والتصّدع.
مًا السمه ا )أسُم(, وهذا ويخاطب صوُت النّص المحبوبَة ُمَرخِّ

الّترخيم يشير إشارًة سيميائّيًة عميقًة إلى إرادة المتكّلم في تقريب البعيد؛ 
فحرف النداء )يا( في بعده الّنطقّي الّداّل على البعد أوحى له بمزيٍد من 
البعد والهجر, ولهذا استخدم الّترخيم مباشرًة السم المحبوبة, وهي لغة من 

بفتح الميم, فهي داللة على انتظار األلف  ال ينتظر, إذ لو قال )أسَم(
التي تناسب الفتحة صوتّيًا, ليعود االسم إلى حالته األصلّية )أسماء(, أّما 
وقد حّرك الميم بالّضّمة )أسُم( فهي لغة من ال ينتظر األلف في 

 )أسماء(؛ ألّن الّضّمة ال توافق األلف صوتّيًا.

ى الّصوت تقريَب البعيد والتئام لقد حاولِت الّذاُت الّشعرّيُة على مستو 
الّصدع, فلم يقل الشاعر: )يا أسماء(؛ ألنَّ الُبْعد الّنطقّي لأللف في 
)أسماء( يحّقق مزيدًا من الُبْعد المكاني ومن ثمَّ القطيعة والهجر 

 والتصّدع, وقد تحّقق الّتضاد الّداللّي على الّنحو اآلتي:
 د وافتراقيا ـــــــــــــــــــــــــــــ ُبعْ 

 أسُم ـــــــــــــــــــــــــــ تقريب الَبعيد والتحّبب إليه

وقد اختار المتكّلم لفظة )الفؤاد( عوضًا عن القلب؛ وذلك لما 
, (31)يوحيه )الفؤاد( من دالالت التوّقد والتفّؤد والُمفتأد: وهو موضع الَوقود

رته التي ال وهذا ما يتوافق مع شّدة الهجر والقطيعة واالشتياق وحرا
نجدها في لفظة )القلب(, ونلحظ أّن أسلوب االلتفات الّضميرّي للغائب 

 ما زال قائمًا )خبَل الفؤاَد(.
إّن التصّدع والقطيعة لم يقفا عند القلب والفؤاد, بل نرى المتكّلم 
يصف كيف أن العقل قد ُسلب منه كما الشجرة التي ُتسلب أغصانها 

 وحياتها. وأوراقها التي تشّكل وجودها
ونلحظ في البيت الخامس توجيه صوِت النّص خطابه إلى 
المحبوبة في قوله: )أم لم َتري قلبًا سال بعد الهوى فأفاقا(, إّن هذا 

بأّن المتكّلم صار َيعي ضعفه وأزمته  -للوهلة األولى-األسلوب ينّبئ 
لنا النفسّية السابقة بعد أن رأى ذاته في منًأى, وكيف كان حالها, ويوحي 

 .بأّنه يحاول إعادة الّتوازن إلى نفسه
إّنه يعجب من إصرار المحبوبة على القطيعة, ويلمح إليها بشيء 
من التعريض غير المباشر في معرفتها أّن هناك قلوبًا عاشقًة كثيرًة 
شربت الّسلوانة )الَخَرَزة( التي تسحق ويشرب ماؤها؛ ليسلو شارب ذلك 

فيفيق بعد ذلك من سكرته, ويتحّول  (30)الماء عن حّب من ابتلي بحّبه
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إلى إنساٍن فاعٍل بعد أن كان مفعواًل تلقى عليه األفعال واألحداث 
 ويتلّقاها بسلبّيٍة, وهذه الصحوة هي رغبة الذات الشاعرة األولية.

إّنها محاولة لالستيقاظ والّصحو مما كان فيه, ويتحول هذا 
اخلّي( في البيت الّسادس؛ األسلوب إلى مونولوج )الحديث النفسّي الد

ليبّين أّن هذا القلب عازم على التجّلد والّتصّبر, إذ نرى المتكّلم قد أنسَن 
, باإلضافة (39)القلب وشّخصه, محّققًا انزياحًا استبدالّيًا استعارّيًا أيقونّياً 

إلى انزياٍح مجازيٍّ بأْن حّل القلب وهو الجزء مكان اإلنسان كاماًل؛ رغبًة 
دالٌّ  -هنا–ركيز على مكمن الّضعف والقّوة في آٍن معًا, فالقلب في التّ 

على الهّمة والّروح, وهو الذي شرب ماء الّسلوان بعد الّشوق العظيم إلى 
 المحبوبة.

ولكّن األمر الذي انتقل فيه المتكّلم من حاله السلبّية الضعيفة إلى 
ٍم بعيٍد عن الواقعّية؛ حاله الفاعلة القوّية المسيطرة العاقلة, يتمثل في ُحلُ 

, هذا الحديث الذي  ألّنه ما زال يهّدد المحبوبة عبر حديٍث نفسيٍّ داخليٍّ
 ظّل محصورًا في دائرٍة بعيدٍة عن الواقع.

نلحظ أّن صوت النّص يريد مجابهة المحبوبة بكل ما تحمله معها 
أو بما يجاورها, يريد مجابهة المكان )حزيز( المحصَّب المهلك عن 

التجّلد, وما يوحيه هذا الفعل من معاٍن متصلٍة باألرض الَجَلد؛ أي  طريق
األرض الّصلبة )يجابه القّوة بالقّوة والَجْدب بالَجْدب(, والتجلُّد كذلك ذو 
ارتباٍط بالَجَلد أي القّوة والّشّدة والّصالبة, ويوحي )التجّلد( سياقّيًا بالِجالد 

, لقد أزاح (33) تبالي بالَجْدبمن الّنخيل؛ أي الغزيرة, وقيل: التي ال
المتكّلم ذاته وحّولها من دالالت القفر والّضعف والتصّدع والقطيعة 
والتأثير النفسّي الشديد بهذه المعاني, إلى أْن يصبح صورًة رمزّيًة في 
إيحاٍء غير مباشٍر إلى األرض الَجَلد, والّنخلة الِجالد التي ال تبالي 

 بالقطيعة والَجْدب.

من الّشّماخ لوحته واصفًا محاسن المحبوبة وما تحمله  يستكمل
غوائّيته  : (34)عالمات الَجَسد وا 

َضْت َفَأَرْتَك َيْوَم َرِحْيِلَها7  َعْذَب الَمَذاَقِة َباِرَدًا َبرَّاَقا        . َوَتَعرَّ
 َوَراَقا َفَلِمْثُلَها َراَع الُفَؤادَ          . ِفي َواِضٍح َكالَبْدِر َيْوَم َكَماِلهِ 2

وهذه العودة المفاجئة إلى رحلة الّظعائن تمّثل انكسارًا للّنْسق العام 
 في القصيدة, وذلك على الّنحو اآلتي:

 --خطاب نفسّي داخلّي  --خطاب المحبوبة  --رحلة الّظعائن 
 العودة إلى رحلة المحبوبة.

يعود صوت النّص لوصف المحبوبة في يوم رحيلها, ونلحظ     
في اختيار الّزمن, إذ لم يقل: )عند رحيلها(؛ ألّن زمن الّرحيل لم  الّدقة

يكن حاضرًا عند المتكّلم؛ فهو لم يأِت إلى الّظعائن موّدعًا إياها, وذلك 
في قوله الّسابق: )وعاقه ما عاقا(, ولهذا جعل الّزمن مفتوحًا )يوم 

 رحيلها(.
لبيتين, إّن الصفات تحّل محّل الموصوفات المحذوفة في هذين ا

فقد انزاحت العالمات الجسدّية انزياحًا كنائيًا )عذب المذاقة/ باردًا/ بّراقًا( 

لتدّل على موصوٍف محذوٍف وهو )الثغر الطّيب(, وذكر العالمة 
الّسيميائّية وهي )واضح كالبدر( لتدّل على موصوٍف محذوٍف وهو 

كنائّي الذي )الوجه الوضيء(, وهو كذلك من قبيل االنزياح االستبدالي ال
يعادل قرينًة سيميائيًة داّلًة على االكتمال في الخلق, ومن ثم الحياة, 
وحضورها في الَجسد األنثوّي )المحبوبة(, بحيث ترتقي المحبوبة من 
القرينة مجردًة لتكون رمزًا سيميائّيًا دااًل على الحياة/ الموت )القدرة على 

الرمزية اّتسام كل من الثغر اإلحياء/ اإلماتة(. وما يعضد هذه الداللة 
والوجه بعنصر البريق واإلضاءة, ومن ثم النورانية الدالة على الوضوح 
والجالء, ربما تكون محاولة من الشاعر للتخلص من القطيعة والبعد 

 والموت والظالمية وتجاوز هذه المعاني إلى القرب والحياة والنور.
يعّمقان معاني ولكنَّ الثغر الطيب البّراق والوجه الوضيء 

التصّدع, كيف ذلك؟! فصوت النّص لم يّتصل بهذين الّرمزين )الثغر 
والوجه(, وهو وصف مشهدّي بصرّي متخّيل فحسب, وهذا ما يدّل عليه 
الّشطر الثاني )عجز البيت الثامن من النّص( بقوله: )فلمثلها راع الفؤاد 

ى المحبوبة, بقوله وراقا(, وهذا الّتعبير يحمل معاني العّفة والّتستر عل
)فلمثلها( وكأّنه يقول: إّن هذه الّصفات المرأٍة أخرى تشبه المحبوبة التي 
ارتاع الفؤاد برحيلها, ولكن المالحظ قيام هذا الّتعبير على الّتضاّد 
الّداللّي القائم على الّتكامل النّصّي وذلك بين )راع, راق(, فالمحبوبة 

اع والتصّدع والقطيعة والهجر والفراق رائعة بهّية الّطلعة تسّبب االرتي
والبين واالرتحال, وهي كذلك تؤّدي إلى أْن يكون الفؤاد رائقًا بفعل 

 الوصل والوئام واللمام والقرب.
ونلحظ شيوع حرفي )الباء والّراء( في هذين البيتين )الّسابع والثامن 

/ راق(, من القصيدة(, وذلك في ألفاظ )عذب/ باردًا/ بّراقًا/ البدر/ راع
وهذا الّتشكيل الّصوتّي يؤّلف ترصيعًا جمالّيًا يعود بنا إلى المعاني 
الجمالّية التي كثفها المتكّلم في صفات المحبوبة, فقد انزاح التعبير في 
ألفاظه عن المعتاد والمألوف ليؤّكد أّن الّصنعة البديعّية واألصباغ 

بل هي ذات ارتباٍط البالغية ال تأتي في الّشعر لهدٍف تزيينّي فحسب, 
 .(35)وثيٍق بالّداللة الُمضمَّنة داخل النّص 

ونلحظ في هذه الشريحة االنزياح االلتفاتّي في الضمير, وقد عدل 
عن الغائب )هو( إلى المخاَطب )أنَت(, وكأّنه أسلوب يعمد فيه المتكّلم 

يَنه, إلى استشعار ذاته تدريجّيًا, ففي البداية كانت الذات غائبًة )قلَبه, منَّ 
 خنَّه, له(, فصارت مخاطبة )أرتَك( وبعد ذلك سنراها ذاتًا متكلِّمًة.

 ( 11 – 9اللوحة الثّالثة: شريحة الّطلل ) من البيت 
يقول الّشّماخ بعد أْن َوَعْت ذاُته ما يدور حوَلها فظهرْت ذاتًا 

 : (36)ُمتكلِّمًة في لوحٍة جديدٍة )إنها شريحة الّطلل( يقول
 َفَوَقْفُت َواْستَْنَطْقُتُه اْسِتْنَطاَقا    ُت َرْسَمًا َداِرَسًا ُمْخَلْوِلَقاً . َوَعَرفْ 2
ِبْيُع ِنَطاقا  . َحَتى ِإَذا َطاَل الُوُقْوُف ِبِدْمَنةٍ 01  َخْرَساَء َحلَّ ِبَها الرَّ
 اَبْعَد اأَلِحبَِّة ُمْخِلٌق ِإْخاَلقَ     . َقْفٌر َمَغاِنْيَها َتُلْوُح ُرُسْوُمَها00
 َوالَعْيُن َتْذِري َعْبَرًة َتْغَساَقا     . ُعْجُت الَقُلْوَص ِبَها ُأَساِئُل آَيَها09
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 أَثُر االنزياح في تأويل قافيِّة الشَّمَّاخ بن ِضرار

لقد ظهرْت إرادة المتكّلم ووعيه بما يدور حوله, وهذا االنزياح     
)عرفُت/ وقفُت/  -من الّضمير الغائب إلى المخاَطب إلى المتكلِّم 

الّذات التي أصبحت تستشعر  يؤّكد حضور -استنطقُت/ عجُت/ أسائُل( 
 حالها ومآلها بعد أن وقفت في منًأى؛ لتبحث عن مكنوناتها الباطنة.

ولكن الملحظ الذي يسترعي االنتباه واليقظة, هو افتتاحّية هذه 
اللوحة الّطللية وما قبلها بحرف العطف )الواو(, مع أّن الّزمن مختلف, 

إذا كان هذا الّطلل يمثل  إذ كيف يعطف األطالل على رحلة الّظعائن إال
حال اإلقفار النفسّي الداخلّي, وليس على حقيقته ) طلاًل مخلولقًا!(, 

 فمتى تحقق تشّكل ذلك الّطلل؟!
على كلٍّ فقد انزاح الّطلل استبداليًا في حلوله محّل المحبوبة التي 
غادرت الّديار مرتحلًة, وحاول المتكّلم الّتماهي مع هذا الّطلل فاستذكر 

ضوره المحبوبة الغائبة, لهذا عمد إلى استنطاقه في جعله إنسانًا بح
مشّخصًا إّياه عن طريق االنزياح االستبدالّي االستعارّي, وهو تعويٌض 
عن النَّْقص الحاصل بسبب الفراق والقطيعة والتصّدع ... لقد تماهى 

 تي رحلْت عنه.المتكّلم مع الّطلل وأْيَقنه سيميائّيًا مصوِّرًا إّياه بالمحبوبة ال
ورغم هذا الُحضور لذات المتكّلم والوعي بها, لم يتخّلص صوت 
النّص من الحال غير الواعية على اإلطالق, بل نرى خيطًا من الالوعي 
في ثنايا هذه الّشريحة, فالمعرفة التي تحّققت معرفة أّولّية بمعالم طلٍل 

ل غير معروٍف, إّنها دارٍس في حال نكرٍة )رسمًا دارسًا مخلولقًا(, إّنه طل
معرفُة كينونة لّرسٍم وليست معرفًة بأصحابه, لقد وقف المتكّلم عند أّي 
رسٍم, رسم يمثل الَجْدب والُعقم والتصّدع والقطيعة..., ولكّن هذا الّطلل 
القديم تبّين حاله بعد طول المكث عنده والّتماهي به والّشكوى إليه, وذلك 

 قة.فيما تبقى من الّشريحة الّساب
وقد وّظف المتكّلم األداة )حّتى( التي تفيد البعد النطقّي الّطويل 
نسبّيًا لتوحي بمعاني طول المكث في هذا الّطلل )حّتى إذا طال الوقوف 
بدمنٍة(, ونلحظ أّن المتكّلم قد أنسَن الّطلل مرًة أخرى بأْن جعله أيقونًة 

 .المرأٍة ميتٍة خرساء ال تتكّلم..سيميائيًة موافقًة 
ونلحظ االنزياح التركيبّي في األبيات العاشر والحادي عشر 
والثاني عشر, وهذا االنزياح يتمثل في تأخير فعل جواب الّشرط إلى 
البيت الثاني عشر )حّتى إذا طال الوقوف ... عجُت القلوص(, وهذا 
األسلوب التركيبّي يعّمق معاني الّترابط والوحدة النصّية العضوّية على 

صيدة, ويؤكد عدَم استقاللّية البيت الشعرّي بوصفه وحدًة مستوى الق
واحدًة, إذن فهو انزياح عن المعتاد والمكّرر والمتعارف عليه في القصيدة 

 القديمة, ليؤكد معاني الوحدة والّتكامل بين الّشرائح النصّية.
, فبين  ويحوي البيت العاشر في داخله على تقابٍل دالليٍّ خفيٍّ

طق( تضاّد, ويقصد بالّنطاق: اإلزار الذي يحيط بالّدمنة, )الخرس( و)النّ 
فأصبحت الّدمنة كأّنها امرأة انتطقْت, أي )لبست الّنطاق(, وهذا موافق 
لحال المحبوبة الخرساء ذات الّنطاق, ولكّننا نبحث عن إيحاءات الّنطاق 
 الذي يشير بطرٍف خفيٍّ إلى الكالم والّنطق, فقد تحول الّطلل إلى أيقونةٍ 

استعاريٍة في صورة إنساٍن ناطٍق/ متكّلٍم؛ تعويضًا عن الخرس الماثل 
 المعادل للموت والخراب والقطيعة.

قفرًا  -التي كانت عامرًة بأهلها-لقد أصبحت مغاني هذه الّديار 
باليًة ُمخلولقًة على درجٍة كبيرٍة من الِقدم, ويّتضح هذا في َتكرار الجذر 

خلق/ إخالقًا(, ونصب المفعول المطلق )خلق( في ألفاظ )مخلولق/ م
على المصدرّية؛ ليبّين حال اإلطالق التي وصلت إليها الّديار في أْن 

 كانت في منتهى الخلق والتهّدم والقفر.
ما زال صوُت النّص/ الشاعُر يحاول الّتماهي بالّطلل وما فيه عن 

بدالّيًا استعارّيًا طريق األيقنة/ األنسنة لعالمات الّدمنة, إذ نجد انزياحًا است
جديدًا يتمثل بقوله: )أسائل آياها(, فقد جعل عالمات الّدمنة الباقية 
إنسانًا ُيسأل وُيتبادل معه الحديث, ولكن تظهر المفارقة في أّن هذه 
الّدمنة خرساء, أو أّن المتكّلم يحاول استنطاقه استنطاقًا َرغمًا عنه, وهذا 

الفعل )نطق( في ألفاظ )استنطقته/  ما يبدو واضحًا في التَّكرار لجذر
استنطاقًا/ نطاقًا(. وما نلحظه من تواٍز قائٍم بين حيثّيات الموت والحياة, 
فإذا اّتفقنا بأّن الّنطق يشير إلى الحياة, واالستنطاق يعادل االستنهاض 
واالنبعاث, والّنطاق يوافق الّزينة الّدائمة الثابتة وليست حليًة طارئًة, فإّننا 

في المقابل )مخلولق/ مخلق/ إخالقًا( داللة على الموت والّتهدم نرى 
والخراب, لكن الموت ماثل ثابت راكد, أما الحياة فمولدة متحولة فاعلة, 
وهذا ما يظهر في الصيغ االسمية الساكنة لمادة )خلق( وما يقابلها من 

 الصيغ الفعلية المتحركة لمادة )نطق(.
ذا الّتهّدم الماثل إلى بعث وقد نجح صوت النّص في تجاوز ه

الحياة في الّطلل من جديٍد, وبخاصة في فعل البكاء بقوله: )والعين تذري 
عبرة تغساقا( إذ "تتحول وقفة الشاعر أمام الطلل إلى طقس استمطار 

", وهذا الفعل الذي يمثل صورة (37)له؛ ليسقى ولكي يعود إليه أهله
يوافق انبعاث الحياة من بين  أيقونية رمزية دالة على االستمطار الذي

أجداث الموت وبراثن الخراب والتهدم, ومعنى المعنى المعادل لداللة هذا 
الرمز الداللة على الحياة, ومن ثم محاولة التغلب على التصدع والقطيعة 
والبعد, واستحضار معاني القرب واالتصال واالجتماع, إنها رغبة المتكّلم 

والمائّية, ومن َثمَّ الحياة إلى الّديار في جلب عوامل الخصب والغيث 
المقفرة, وذلك بفعل البكاء الّتغساق الذي يدّل على انصباب الّدموع بغزارٍة 

, وهو انصباب للّدموع ال يحمل أّي أثٍر للّصوت (32)كأّنها ماء يسيل
الّناتج عن البكاء. وكما أن بكاء المْيت ربما يكون في جزٍء منه محاولة 

عادة إلحيائه وبعث ه من جديٍد, فإن بكاء الطلل محاولة لبثِّ الحياة فيه, وا 
كل ذكرى ماضيٍة مركوزٍة في قلب الشاعر وعقله, ونلحظ االنزياح 
االستبدالّي المجازّي في حلول )العين( وهي الجزء, معبرًة عن باقي 
الجسد اإلنسانّي, فالعين دالٌّ حّل محّل اإلنسان كاماًل, وهذا ما يحمل 

لتركيز على بؤرٍة واحدٍة, تنزاح الّدالالت كّلها لتتعّلق بالعين وما داللة ا
توحيه من معاٍن. ولهذا يعمد المتكّلم إلى امتطاء ناقٍة َقلوٍص؛ رغبًة منه 
في إضفاء عوامل الخصب والحياة على نفسه المجدبة المقفرة من األهل 
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من  واألصحاب, والقلوص الفتّية من اإلبل بمنزلة الجارية الفتاة
 .(32)الّنساء

وامتداداته التشبيهية  13اللوحة الّرابعة: شريحة الّناقة )البيت 
 إلى آخر القصيدة(

 :(41)يقول الّشّماخ في بداية شريحٍة جديدٍة )لوحة الّناقة(
َواِح َكَأنََّها03  َخَنَساُء َتْتَبُع َناِئَيًا ِمْخَراَقا           . َفَبَعْثُت ِهْلَواَع الرَّ

الناقة تمثل عالمًة رمزيًة في القصيدة الجاهلية "وحيثما يوجد إنَّ 
"؛ إذ تدّل الناقة في أغلب مواردها من (40)الرمز يتطلب فعاًل تأويلياً 

النصوص على فعل التجاوز والتخطي والتحول من الحال السلبية إلى 
الحال اإليجابية, من الموت إلى الحياة, ومن القفر والجدب إلى 

الضيق إلى السعة, ومن البعد إلى القرب, وبذلك فهي الخصب, ومن 
معادل موضوعي يشّكل صورًة رمزيًة لهمَّة المتكلم )الشاعر/ صوت 
النص( وما يحمله من رغبة التجاوز, وما يتمتع به من مؤهالٍت وكفاءٍة 
تجعله ينتقل من حاٍل إلى حاٍل, وهو ما استثمره الشاعر الشّماخ في هذه 

النفعال النفسي السلبي الناتج عن البعد والقطيعة, إلى القصيدة لتجاوز ا
عادة التوازن بعد تحقيق القرب والوصل  .االستقرار النفسي, وا 

والّسؤال الذي يتبادر إلى الّذهن: لماذا أورد الّشماخ ناقتين بصفتين 
مختلفتين؟! ففي البيت الثاني عشر نجد الّناقة )الَقلوص: الفتّية(, ونجد  

اقة )الِهلواع: الّسريعة الّنشيطة شهمة الفؤاد(, فهل هاتان النّ  -هنا  -
 الّصفتان )الَقلوص والِهلواع( تنتميان لناقٍة واحدٍة؟

يمكن توجيه الّتساؤل وفرضياته انطالًقا من مبدأ "أن العالمة 
"؛ فالّناقة (49)اللغوية مكان يختلط فيه المعنى الحرفي والمعنى المجازي

ة أولى انزاحت من مجّرد أّنها ناقة فحسب, إلى صورة رمزيّ  (43)القلوص
أْن تكون أيقونًة سيميائّيًة صورّيًة تعادل المتكلِّم الذي يبحث عن مواطن 
الحياة والخصب في األطالل, ولهذا استحضر صوت النّص هذه الناقة, 
ولفتها على الّطلل؛ إلشاعة عوامل الخصب والحياة, أما في البيت 

أ الّشاعر فيه بالفاء االستئنافّية, وكأّنه انتقال من الثالث عشر فقد ابتد
حاٍل إلى حاٍل, أو تحّول من حال الّضعف والبكاء والجدب والقفر, ومن 
ثمَّ التصّدع والقطيعة المضّمنة في هذه المعاني, إلى حال القّوة والّسرعة 
والهّمة والحرص وشهامة الفؤاد, فالّشهم مرتبط بذكاء الفؤاد المتوّقد, 

, فالّناقة الهلواع هي التي فيها َنَزق وخّفة وقيل: (44)المشهوم: المذعورو 
 .(45)هي النَّفور 

إّن هذه الّدالالت تعود بنا إلى القلب وتصّدعه والفؤاد وخبله, حيث 
تحّول األمر من حال التصّدع وغياب العقل, إلى الّسرعة والّذكاء 

مستوى الّصور الّرمزّية,  المتوّقد, وهو انزياح استبدالّي استعارّي على
)حلول الّناقة الهلواع محّل المتكّلم في حال تحّوله ويقظته 

 وصحوته...إلخ(.
وقد وصف المتكّلم هذه الّناقة بـ )هلواع الّرواح(, والّرواح: الّسير 
ذهابًا وجيئًة, وترتبط في انفتاح الّداللة الرمزية المجازية ضمن سيرورة 

ئح الماطر؛ ليذكِّر بمعاني الخصوبة واإلمطار الّتدليل على معاني الّرا
والحياة, والّرواح ذو فاعليٍة ترتبط بالحركّية التي تنافي الّسكون والخرس 
  الذي وجدناه في األطالل المقفرة, إّن الحركية توافق الحياة, والَخرس

 يوافق الموت والتصّدع...

 (19 – 13اللوحة الخامسة: شريحة الظَّبية وغزالها )من البيت 
يلحظ أّن الّناقة الهلواع ترتبط بشريحٍة جديدٍة هي صورة رمزّية 
)أيقونة سيميائّية( لحال المتكلِّم ومحبوبته, وهي صورة )الّظبية وغزالها(, 

 : (46)يقول الّشّماخ
َواِح َكَأنََّها03  ْنَساُء تَْتَبُع َناِئَيًا ِمْخَراَقا . َفَبَعْثُت ِهْلَواَع الرَّ
 َزَمَعًا َوَصْلَن َشًوى َلُهنَّ ِدَقاَقا اُء َوقََّفَها السََّواُد َتَرى َلَها. َسْفعَ 04
 َنْكَباُء َتْبِجُس َواِباًل َغْيَداَقا . َباَتا ِإلى ِحْقٍف َتُهبُّ َعَلْيِهَما05
 َنْكَباَء َتْمِري ُمْزَنَها َأْوَداَقا . ِمْن َصْوِب َساِرَيٍة َأَطاَع َجَهاُمَها06
 ْفَناَن َأْرَطاٍة ُيِثْرَن ُدَقاَقا َنى َيَدْيِه ِلَرْوِقِه ُمَتَكنَِّساً . َفثَ 07
 َغاَبْت َأَقاِرُبُه َوُشدَّ َوثَاَقا . َوَكَأنَُّه َعاٍن ُيَشاِوُر َنْفَسهُ 02
 ْهَرًا َوَأْسَنَق َوْحُشُه ِإْسَناَقا . ِفي َعاِزٍب ُأُنٍف تََباَهى َنْبُته02

 

( المتكلِّم بشكٍل واضٍح من بداية هذه فبالرَّغم من ظهور )أنا
الّشريحة ونهاية الّشريحة التي قبلها في قوله: )عجُت/ بعثُت(, إال أّننا ما 
زلنا نرى شيئًا من الَقْطع والَبْتر والنَّْأي والتَّصّدع, وقد تمثلت هذه 
الّدالالت في قوله: )خنساء(, وهي الّظبية أو البقرة الوحشية, حيث تشير 

فة بطرٍف خفيٍّ إلى حال الَقْطع وِقَصر األنف وتأخره كأّنه هذه الصّ 
 مقطوع.

ونجد أّن الظَّبية الخنساء تتبع غزالها الّنائي, وهذه الّداللة تعيد القارئ 
نّصّيًا إلى مبتدأ القصيدة, وقد تمّثل الّنأي بارتحال الّظعائن, وقد 

وجيه داللة َخّصصها المتكلِّم بالمحبوبة )أسماء(, وعلى هذا يمكن ت
 الّصور الّرمزّية وتعالقاتها على الّنحو اآلتي:

إّن الّناقة الهلواع صورة رمزّية للمتكلِّم/ صوت النّص, وقد شّبهها 
الّشاعر بالظَّبية وغزالها, ولكّن المشبَّه به يتشارك في دالالته مع )صوت 

لى( تعود النّص ومحبوبته(, أي أنَّ المشّبه )الّناقة/ الصورة الّرمزية األو 
إلى صوت النّص, والمشّبه به )الّظبية وغزالها/ الّصورة الّرمزية الثانية( 

 يجب أن تعود على هذا الّنحو إلى )صوت النّص(!
ولكْن ُيفاجأ المتلقي بأّن الّظبية تتبع غزااًل ضعيفًا نائيًا, وهذا 
األمر يتوافق مع حال صوت النّص والمحبوبة, أي أّن الّظبية تتحّول 

صورٍة رمزّيٍة لصوت النّص, والغزال يتحّول إلى صورٍة رمزّيٍة  إلى
 للمحبوبة.

لكنَّ هذا االستنتاج مبدئّي ال يصلح! لماذا؟ ألّن الّشعراء لم يعتادوا 
تشبيه أنفسهم بالظِّباء, وتشبيه محبوباتهم بالغزال )ولد الّظبية(, بل 

دهم, والشاعر/ العكس هو ما يعمدون إليه, فالّظبية توافق المحبوبة عن
 صوت النص هو الغزال )ولد الظبية(.
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 أَثُر االنزياح في تأويل قافيِّة الشَّمَّاخ بن ِضرار

وهذه االستنتاجات تقود القارئ للتساؤل, لماذا يقلب الّشاعر 
الّتشبيه بأْن تصير الّظبية معاداًل رمزّيًا لصوت النّص, ويصير الغزال 
معاداًل رمزّيًا للمحبوبة؟! ويمكن اإلجابة عن هذا الّتساؤل بالقول: لقد 

الّظبية جعل المتكلِّم حاله في متابعة الّظعينة )المحبوبة( موافقًا لحال 
 التي تتبع صغيرها.

ويحدث َكْسر ألفق الّتوقع بحيث ُيفاجأ القارئ أثناء مسار تلّقيه 
لشريحة الّظبية وغزالها بأّن الّشاعر يعود مّرة ثانية ليقلب الموازين, 
فتتحّول صورة الّظبية لتكون رمزًا للمحبوبة, ويصير الغزال معاداًل صورّيًا 

 للموازين؟!. لصوت النّص, فلماذا هذا القلب
في هذه الحال يصير صوت النّص مطلوبًا وتصبح المحبوبة 
طالبًة له!, لقد حاول المتكّلم على مستوى الّصور الّرمزّية قلَب الموازين 
واالنزياح بها وتحريكها, وهو من قبيل المعاملة بالمثل, ومجابهة القطيعة 

 ع طريقه...بالّنأي, فالغزال هو )الّنائي( والّظبية تبحث عنه وتتب
وَرغم هذا كله يظهر الغزال بحاله الّضعيفة الخائفة المتصدِّعة, 
رغم هذا القلب بين الّطالب والَمطلوب, بين الّنائي والباحث عنه, بين 

 الُمرتحل ومتابعه...إلخ.
إّن هذه الّظبية مقّدسة بدليل أّنها )َسْفعاء(, وقد أّثرت حرارة 

, إّنه تقديس للّظبية والغزال (47)ب بحمرةالّشمس أو الّنار في لونها المتشرّ 
, ولكْن لماذا تظهر الّسفعة (42)اللذين يرتبطان بالّشمس اآللهة المعبودة 

المرتبطة بالّشمس؟ ولماذا يظهر الّطوطم الُمقدّس )الغزال والّظبية(؟ ومن 
 َثمَّ لماذا تْظهر اأُلمومة؟

مَّ فقد اجتمعت لقد اجتمعت الّظبية بغزالها بدليل )باتا(, ومن ثَ 
الّصور الّرمزية لهما, أال وهما )صوُت الّنّص والَمحبوبة(, وكان اجتماعًا 
ُمخصبًا في ليلٍة ماطرٍة, وقد أورد الّشاعر الواِبل الَغيداق دلياًل إشاريًا 
على ذلك, ومعمقًا لمعاني الحياة والوصال, ومن هنا تنتهي حال القطيعة 

 االّتصال واالّتفاق والّرفق والُحنّو األمومّي.والتصّدع والّنأي, إّنه حال من 
 والسؤال من جديٍد: لماذا ظهرْت األمومة؟!

    استئناسًا بتقنيات الّسيميائّية وسيرورة الّتدليل-أتكون المحبوبة 
معاداًل رمزّيًا صورّيًا )للقبيلة(؟ بوصفها أّمًا يجتمع إليها أفراُدها  -

معادل صورّي رمزّي  -الّسيرورةضمن هذه –كاألبناء, وهل الّظعائن 
 لحال االنفصال والتصّدع القائم بين المتكّلم وقبيلته األم؟

إذا صّحت الفرضّية السابقة انطالقًا من مبدأ تأويل الّتأويل, 
يّتضح لنا اجتماع المتكّلم )صوت النّص( مع قبيلته في مشهِد الّظبية 

ل مفاصُل القصي من مبدئها إلى -دة )األّم( والغزال )االبن(, وُتؤوَّ
إلى هذا االفتراض القائم على عالقة االنفصال والتصّدع  -منتهاها

القائمة بين اإلنسان العربّي في العصر الجاهلّي وقبيلته, ويعد هذا النّص 
مثااًل على هذه الّرابطة المتصدِّعة بينهما, وبهذا يلحظ تعدد مسارات 

ل تقوى بتعدد الشبكات التأويل في النص, وهذه الصفة "لتعدد التأوي
الداللية التي تمتاز بها أغلب النصوص األدبية... وتسلك سبل معاٍن 

" ولكن لهذه (42)متشعبٍة تقود قارئها إلى سبل تأويٍل متباينٍة ومتكاملٍة معاً 

السبل التأويلية حدًا تقف عنده؛ فهي حرية مشروطة بسياق النّص الذي 
ئّي للعالمات السيميائية في انزياحها يحدد التأويل النهائّي أو شبه النها

 . (51)عن المألوف, إلى الرمزي ضمن قانون النص الخاص به
وتظهر األمومة والِخصب بصورة أكثر عمقًا في البيت الّسادس 
عشر, بحيث انزاحت الّريح الّنكباء ذات الوابل الغيداق انزياحًا أيقونّيًا 

قة أو مسحه حّتى تدّر, بدليل ممّثلة لصورة إنساٍن يقوم بحلب ِضرع الّنا
, فقد جعل (50)الفعل )تمري( فأصل الَمري: مسح الّضرع للنّاقة لتدرّ 

المتكّلم نواميس الّطبيعة تقف مع الّظبية وغزالها لتشيع في الّصورة 
عوامل اإلخصاب والوالدة, بحيث عدل بالُمزن إلى نوٍق تحلب وتدّر 

في شريحة الِحمار وأتنه كما  الخير والعطاء, وهذا ما نجد له تداعياتٍ 
 .سنرى الحقاً 

ولكّن الغزال )الّصورة الّرمزية للمتكلِّم( ما يزال يصارع نفسه وهمته 
بين االطمئنان بالمكان, وحال الغربة التي يشعر بها على الحقيقة, وقد 
اّتضح هذا في البيتين السابع عشر والثامن عشر, حيث يصف المتكّلم 

طريق الّتجريد, وهذا األسلوب التجريدّي يمثل الغزال, ويقصد نفسه ب
انشطارًا للّذات بين حالين متضادين, فالّروق يعادل الَقرن, إذ نقول: ألقى 

, وهذا ما جعل الغزال يكنس (59)أرواقه إذا أقام بالمكان واطمأّن فيه وبه
في أفنان شجرة األرطاة, ولكن حاله المطمئّنة هذه يداخلها شيء من 

ّبه الّشاعُر الغزاَل باألسير العاني في ثنيه يديه على قرونه, الخوف, إذ ش
وقد ُشدَّ وثاقه, وغاب عنه قومه, وهذا الّتشبيه منزلة من منازل اليقين, 
يحمل إشارًة إلى أّن أظعان المحبوبة تمثل أقارب المتكّلم أي )قبيلته(, 

ة األمومة وهذه المنزلة اليقينّية تعّضد االفتراض آنفًا الّدال على رابط
الجامعة ما بين الغزال والّظبية التي توافق القبيلة وأفرادها, فالقبيلة بمنزلة 
األّم التي تضّم إليها أبناءها, األّم التي تعطي دون مقابٍل, وال تنتظر من 
أبنائها مكافأًة على ما تقّدمه, وهذا هو األصل الُمفترض فيها, ولكن 

غم وفاء االبن لها, ووصوله هذا المبلغ نائيًة رَ  –هنا–تظهر القبيلة/ األم 
 العظيم من الحرص عليها والكلف بها.

ولكّن العالقة تميل إلى اإليجابّية, ويظهر ذلك على مستوياٍت 
متعّددٍة في النّص )مكانًا وزمانًا وحركًة وشخوصًا وعواطَف...(, فقد 

 إلى ِخصبٍ  -على سبيل المثال–تحّول المكان الذي كنس فيه الغزال 
وخيٍر واطمئناٍن, وقد تمّثل هذا في البيت الّتاسع عشر, َرغم أّن القارئ 
يجد إشارًة إلى القطيعة والبعد وذلك في قوله: )في عازٍب( أي بعيٍد ناٍء 

 وُمبعٍد.
إّن هذه الّشريحة تضّم في داخلها شريحًة أخرى, إّنها لوحة 

من حالها المباشرة  )الّصّياد وكالبه(, التي تمّثل صورًة رمزيًة قد انزاحت
إلى ما تمثله من َخَطٍر أو شرٍّ يحدق بـ )الّظبية أو المحبوبة أو القبيلة(, 
وبالغزال )صوت النّص, العاشق, االبن(, إّنه خطر الموت والتفّرق 

 والتصّدع والقطيعة من جديٍد!!
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 9102,  الثالثالعدد  –عشر  التاسعالمجلد  –مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات اإلنسانية 

 (14 – 12اللوحة الّسادسة: شريحة الّصّياد وكالبه )من البين 
 :(53)يصف مشهد الّصّياد وكالبهيقول الّشّماخ 

ْبِح ِرْكَز ُمَكلِّبٍ 91 َسا ِفي الصُّ  َأْو َجاَوَزاُه َفَأْشَفَقا ِإْشَفاَقا . َفَتَوجَّ
 َمْحُبوٌَّة ِمْن ِقدِِّه َأْطَواَقا . َسِمِل الثَِّياِب َلُه َضَواٍر ُضمَّرٌ 90
 ِجُل ُحْضُرَها اأَلْشَداَقاَسَعٌة ُيَجلْ  . َفَغَدا ِبَها ُقبًَّا َوِفي َأْشَداِقَها99
 ُيْوِفي النَِّجاَء ُيَباِدُر اإِلْشَراَقا . َيْرُجو َوَيْأُمُل َأْن َتِصْيَد ِضَراُؤهُ 93
 َكالسَّْحِل َأْغَرَب َلْوُنُه ِإْلَهاَقا . َوَغَدا ُيَنفُِّض َمْتَنُه ِمْن َساَعةٍ 94

 

رها/ إّن ألفاظًا من مثل )ضوار/ ضّمر/ أشداقها/ يجلجل/ حض
ضراؤه( تشير في دالالتها وتفّجرها الصوتّي إلى عمق الشّر الذي يحدق 
باإلنسان, لتمتّد هذه الشريحة في إشاريتها إلى أزمة الوجود, فرغم 
المعاناة التي تمثلت في الّرغبة باالّتصال بدل القطيعة والتصّدع نجد 

اء واالنتهاء مؤثرًا خارجّيًا أو وجودّيًا يمنع االّتصال, ويدعو إلى الفن
 والعدمية.

ولكن المفاجأة النصّية أّن الّشاعر لم يورد في مشهد الّصيد أّي 
صراٍع دائٍر بين الّصياد وكالبه من جهة, والّظبية وغزالها من جهة 
أخرى, بل اكتفى بوصف حال الّصّياد وكالبه, وذكر أّن الّظبية وغزالها 

ويظهر البيت األخير قد علما بوجود هذا الخطر, ولكن دون مواجهته, 
في هذه الّشريحة صورة الغزال ينفض جسده فقط, وقد ترك المتكلم للقارئ 
فراغًا سرديًا يمثل مساحًة بيضاء يرغمه على ملئها "من عنده ومن خياله 

"؛ إذ إّن مشهد الغزال في إزالة الغبار (54)الخاص... ويؤولها ظنًا وتخميناً 
اضرًة ومفتوحًة تشير إلى غائٍب مكتوٍم عن جسده يمثل قرينًة سيميائّيًة ح

)مساحة بيضاء و فراغ سردي(, وهو أّن هناك معركًة وصراعًا قد حدثا, 
ويّتضح بعد هذا العراك أّن الغزال قد نجا فأصبح ينفض متنه من آثار 
غبار المعركة, ويلحظ داللة اللون األبيض سيميائّيًا في قوله: )كالّسحل( 

 لنجاة, أو األمل بالخالص النهائّي...إشارًة إلى الّتفاؤل وا
والمفارقة الالفتة أّن الّظبية غائبة ليس لها أّي وجوٍد, فقد أشار 
الشاعر إلى الغزال وحده في البيت الّرابع والعشرين دون الّظبية, وبهذا 
نعود مجّددًا إلى حال القطيعة والبعد والّنأي والتصّدع واالفتراق للمحبوبة/ 

 كْت غزاَلها/ ابَنها يواجه الموَت وحده!القبيلة التي تر 

اللوحة الّسابعة: شريحة الِحَمار الوحشّي وأتنه ) من البيت 
12 – 31 ) 

ينتقل الّشّماخ إلى اللوحة األخيرة في النّص وهي )شريحة 
 : (55)الِحمار الوحشّي وُأتنه(, يقول فيها

 الطَِّراُد َلُه َحَشًا َخفَّاَقا َأْبَقى . َأَفِتْلَك َأْم َهَذا َأْم َأْحَقُب َقاِربٌ 95
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إّن شرائح الّناقة والغزال والحمار الوحشّي من القصيدة تمّثل كّلها 
تبدالّيًا بطريق صورًا رمزّيًة استبدالّيًة, بوصفها أيقوناٍت سيميائّيًة حّلت اس

المشابهة محّل )المتكّلم( في ذاته المتقّلبة بين حاٍل وحاٍل, والّدليل 
النصّي على ذلك قوله في البيت الخامس والعشرين: )أفتلك؟ = النّاقة/  
أم هذا؟ = الغزال/ أم أحقب قارب؟ = الحمار الوحشّي(, فكّلها أشكال 

 .(56)ات النصّية المتكلِّمةصورّية رمزّية تعود إلى ذاٍت واحدٍة هي الذّ 
في هذه  -كما في مقّدمة القصيدة-يلحظ َتكرار لصورة القلب 

الّشريحة )شريحة الحمار الوحشّي(, فصورة القلب المتصّدع تتشارك مع 
)الَحشى الخّفاق( عند الحمار الوحشّي؛ بسبب الّطراد والمتابعة للعانة 

الّتعب واإلرهاق وخفقان )قطيع األتن الوحشّية(, فالمطاردة تؤّدي إلى 
القلب بقوٍة, إّنها المطاردة ذاتها التي تشّكلت عند صوت النّص في 
متابعته لحركة الّظعائن, وذلك في بداية رحلتها, وكذلك عند الوقوف 
على معالم الّطلل الّدارس, وعند عطف الّناقة القلوص, وعند بعث الّناقة 

ي تتبع الغزال, وكذلك هي المتابعة الهلواع الّسريعة التي تشابه الّظبية الت
نفسها التي تّم سردها عند الّصّياد وكالبه في بحثهم عن الّصيد, ونجدها 

عند الحمار الوحشّي في بحثه عن اإلخصاب والحياة, إّنه  -هنا–
الّصراع الوجودّي, وقد تمّثل في الّشرائح النصّية جميعها, وقد سعى 

منها يذكِّر باآلخر؛ حتى تقوم بينها  الباحث جاهدًا في "َجْعل كل تأويلٍ 
  .(57)عالقة من التمكين المتبادل, ال االستبعاد على اإلطالق"

إّن صورة الحمار الوحشّي انزياح استبدالّي استعارّي على مستًوى 
كّلّي, ال تكتفي باالستعارة الجزئّية التشخيصّية أو األيقنة التشبيهّية, بل 

الوحشّي مع أتنه معاداًل صوريًا رمزيًا لحال  تمتّد لتكون استعارُة الحمار
المتكّلم في متابعته الّظعائن/ المحبوبة/ القبيلة المرتحلة؛ إْذ تتصل صورة 
الحمار الوحشي "بالتَّرّحل واالنتقال الذي تقوم به األحياء بين مناطق 
الرَّعي وموارد المياه ... وسواء أكان الحمار الوحشّي مقّدسًا أم واقعيًا 

َبه معاداًل موضوعيًا له, وجَد فيه ذاَته وخصوصيَتهفإ ", (52)نَّ الّشّماخ نصَّ
وبهذا ترتقي هذه الشريحة من األيقنة التشبيهّية إلى الّرمز الّدال على 
طلب الحياة واالّتصال بلوازمها الوجودّية كاألنثى )المرأة(, والقبيلة 

لتحدي والعنفوان )االنتماء(, يضاف إلى ذلك "أنَّ هذا الحيوان رمز ل
والقدرة على مغالبة صروف الزمان وقسوة المكان, فهو رمز القوة وطول 

", وتقع حركة الّذات في النّص بحثًا عن تجّليات هذا الّرمز أو (52)البقاء
 .االبتعاد عنه في صورٍة تضادّيٍة تتشّكل في بؤرة االّتصال واالنفصال

وٍح أكبر للمتلقي وتظهر شخصّية المتكّلم وتتكون مالمحها بوض
في هذه الّشريحة, ويحاول الّشاعر إسباغ خواّص نفسيٍة مختلفٍة موافقٍة 
لحال الّصوت العام للنّص, ويصف الحماَر الوحشيَّ بصفاٍت ماديٍة 
خارجيٍة فيسبغ عليه صفات القّوة والخّفة والّسرعة والسِّمن والخصوبة, 
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 أَثُر االنزياح في تأويل قافيِّة الشَّمَّاخ بن ِضرار

جسدّية تعويضًا عن حال فالحمار يتبع قطيع األتن, وتظهر هذه القّوة ال
التصّدع واالنكسار والقطيعة التي لوحظت من بداية القصيدة, وامتّدت 

 تداعياتها عبر شرائح النّص المتتابعة.
يتابع الحمار الوحشّي األتَن التي استعار الشاعر لها صفات 
, إّنها برود تشبه حال األتن  الّنساء اللواتي يرتديَن الُبرود على أكتافهنَّ

ها الجامع بين الّسواد والبياض, بما يشّكل من هذا التضاد اللونّي بلون
تآلفًا وانسجامًا والتحامًا, وهو على الضّد من حال التصّدع والقطع 
واالنفصال, فاللون األبيض يرمز إلى الّنقاء, ويتوافق مع الحياة 
واالجتماع والوصال, ويرمز اللون األسود لحال الضبابّية وعدم الوضوح, 

ن ثمَّ التصّدع واالفتراق, وهذان اللونان يعودان بنا في الّسياق الكلّي وم
للنّص إلى الّظبية الّسفعاء التي وّقفها الّسواد, لتدّل على اشتراك هاتين 
اللوحتين في مرموٍز واحٍد هي الّظعائن أو المحبوبة الّظاعنة, وكما 

المباشرة, بل  لحظنا فاللون لم يظهر في الّنّص ليعطي داللته المجّردة
تجاوز الّداللة الّسطحّية, وانزاح بها إلى معاٍن جمالّيٍة متعلقٍة بالوظيفة 

 الفنّية داخل النّص.
يظهر الحماُر الوحشيُّ بصورٍة بطولّيٍة, وينفي أّي أثٍر للّذكورة 
سواه, فهو ال يرغب أن تلقح األتن إال بفعله اإلخصابّي فقط, ولذلك نراه 

 كأّنه رئيس المجتمع أو القبيلة!!بصورة قائٍد وراٍع 
لقد صّور الّشاعُر الحماَر الوحشيَّ بحال الجمل الَقرم: الذي    

, هي حاله في إفراده (61)ُيوَدع للفحلة فقط وال يركب وال يمّسه الحبل أبداً 
بكاَره لتكون بعيدًة عن الّنوق التي تطلب الَفْحل, ويلحظ أّن المشّبه به 

كيد معاني الُفحولة والقيادة واإلخصاب, ومن ثَمَّ )الَقرم( يدّل على تأ
 الحياة ولوازمها.

وقد سقط الشاعر في إيحاءاٍت دالليٍة مباشرٍة تتعلق بالّنساء؛ إذ 
ذكر في البيت الثالثين لفظة )حالئل( منسوبًة إلى قطيع الُحُمر 
الوحشّية, وهي لفظة مشّفرة في العقل العربّي داّلة على الّنساء خاصًة, 

حليلة الّرجل زوجه, وكذلك وفي قوله: )لم يغرم لهّن َصداقا(, إْذ يتعّلق ف
الّصداق )الَمْهر( بالّنساء من بني البشر وليس بالحمر الوحشّية, فهي 

على مستوى النّص تدّلنا على صورٍة عاّمٍة مباشرٍة تضمر  (60)منازل يقينٍ 
مَّ فهو بحث عن في باطنها صورًة أخرى مغايرًة للّظاهر من القول, ومن ثَ 

اإلخصاب واالّتصال والقّوة والقيادة بأّية وسيلٍة كانت, وهذا اإلصرار 
يتضاّد مع حال التصّدع والقطيعة   –حّتى ولو كان عنوةً –على االّتصال 

التي كانت, إّنه تحّول شمولّي, ويشير هذا إلى أّيام ِوصاٍل كانت متحققًة 
 في الّزمن الماضي.

المحال؛ إْذ تطّل عالمات القطيعة والفراق  ولكّن دوام الحال من
والتصّدع برأسها لتظهر في البيتين األخيرين من القصيدة, حيث يقول: 

)فصددَن عنه/ تدّل على الّنفرة والبعد والقطع(, وهو صدود مزعج 
للمتكّلم, وقد ظهر كذلك جلّيًا في قوله: )استمّر(, وهي لفظة تحمل 

 معانَي عدٍة منها:
 ستمرارّية لهذا القطع والّصدود.استمّر: اال .0

 استمّر: االستمراء واالعتياد على هذا القطع وهذا الّصدود.  .9
 استمّر: من الَمرارة والّتعب بسبب القطع والّصدود.     .3

بعاده عنوًة,  لقد وصل األمر في الّنهاية إلى إيذاء صوت النّص وا 
خصاٍب بعد )ا للمام(, وهذا ما ولكّنه إبعاد وقطيعة, بعد وصاٍل وتجّمٍع وا 

أّدى بالمتكّلم إلى الّشعور بالّضيق والحنق والغضب من هذا التصّرف, 
أو من هذا القطع والتصّدع, فلم يسعفه الّشعور إال أن يكّرر الجذر 
اللغوي )حنق( في الفعل والمصدر, في العمل والّزمن والحدث, في داللة 

فس, فهو استياء على إطالق أو نهائّية الغضب الذي وصلْت إليه النّ 
 ليس بعده استياء أو حنق.

 وختاما  
فقد اّتضحْت نوازع الّنفس, وأكثر ما انكشفت دالالت النّص 
وتشّكلت وحدته في الّشريحة األخيرة؛ إْذ حّمل الّشاعُر الحماَر الوحشيَّ 
صفاٍت إنسانّيًة تؤّكد مبدأ االنزياح للّصور الّرمزّية على كاّفة المستويات 

وأثر ذلك في تأويل الّشرائح بوصفها نابعًة من َنْفٍس واحدٍة,  الّشعورّية,
وبدفقٍة شعورّيٍة متآلفٍة متضاّمٍة تعّبر عن مشاعر الحّب والكره, واألمل 
والّرجاء, والتصّدع وااللتئام, واالّتصال واالنفصال...إلخ, فهو الّشعر 
الذي حّقق فيه االنزياح صفة األدبّية, في خروجه عن المباشرة 
يقاعه, وتراكيبه, وصوره, وما  والمألوف, إلى غير العادّي في ألفاظه, وا 
توّلد عنها من إيحاءاٍت ودالالٍت جمالّيٍة أسهمْت في تأويل الّنّص, وفهم 
معانيه, ووضعها في قالٍب واحٍد يقع في بنيٍة نصّيٍة واحدٍة تؤّلف بمجملها 

, وواقعه المجتمعّي, القصيدة العربّية القديمة النابعة من أعراف األديب
 وذهنّيته, واعتقاداته, وأدواته الحضارّية, وثقافته الفنّية.

وقد حاول الباحث مقاربة أثر العالمة في انزياحها التأويلي 
المرتبط بهذا الواقع الثقافي الرمزي واألسطوري والديني واالجتماعي 
 والحضاري, وكل ما َيبني ذاك الشعور الكامن في ضمير األمة ضمن
كيانها الفكري ومسارات رؤاها الوجدانية, وذلك عبر وسيط اللغة الشعرية 
بوصفها الجزء الموضوعي الذي يربط بين عالم المعنى وتحققاته الفنية, 
وقيمه الجوهرية الُمفعََّلة في ثقافة النص الشعري لألمة العربية بكل 

 حضارية.محموالتها اإلنسانية في ذلك الطور من أطوارها التاريخية وال
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 م.9114عبد الرحمن بو علي, دار الحوار, الالذقية ـ سوريا, 
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 م.0224
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 م.0221بغداد,  –
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سلوبي وداللته المباشرة, بل سيتجاوز ذلك إلى المعاني األ
المضمرة التي تحقق أدبية النص ضمن سيرورة اإليحاءات 

 ومراتبها التأويلية .
العالمة: هي أية وحدة ذات معًنى, يتم تفسيرها بوصفها تحّل  -9
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 .027ص
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عبدالقاهر الجرجاني وحازم القرطاجني والعلوي والسجلماسي 
وأبي اإلصبع المصري وابن رشيق القيرواني وقدامة بن جعفر 
وابن األثير... وغيرهم. ولمعرفة المصطلحات المرادفة 
لالنزياح في التراث النقدي العربي, انظر: ويس, )أحمد 

, 0لدراسات األسلوبية, طمحمد(: االنزياح من منظور ا
م , ص 9115لبنان,  -المؤسسة الجامعية للدراسات, بيروت 

 .62 – 92ص 
مقاربة ظاهراتية,  -انظر: إيسر, )فولفجانج(: عمليات القراءة -7

م. 0222, ترجمة علي عفيفي, 06مجلة فصول, ع
. لمعرفة المزيد فيما يختص بصلة النص األدبي 344ص

ن هذه األركان الثالثة واللقاء بمبدعه ومتلقيه والتفاعل بي
الفاعل بين البنية النصية المفتوحة والقارئ في تعدد مناهج 

, 0التحليل, انظر: المومني, ) قاسم (: في قراءة النص, ط
 00م. ص ص 0222األردن,  –دار الفارس للنشر, عمان 

. وانظر: بوعزة, )محمد(: إستراتيجية التأويل من 32 –
م, 9100, دار األمان, الرباط, 0, طالنصية إلى التفكيكية

وما بعدها. يقول بوعزة: إن اشتغال النظام السيميائي  43ص 
التبادلي يتأسس على إوالتين: اإلوالية البنيوية التي تصدر عن 
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انظر: الزاهي, )فريد(: النص والجسد والتأويل, أفريقيا الشرق,  -2
 .69م. ص 9113لبنان,  –بيروت 

انظر: دولودال, )جيرار(: السيميائيات أو نظرية العالمات,  -2
سوريا,  -ترجمة عبدالرحمن بو علي, دار الحوار, الالذقية 
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ضمني )إيحائي غير مباشر(. انظر: تشاندلر, )دانيال(: 
 .936أسس السيميائية, مرجع سابق, ص
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تداولية للقراءة والتأويل يبنيها القارئ, وال  وهذا المعنى فرضية -07
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م بالعمل بها وتطبيقها. انظر: سحلول, )حسن نقاطًا يلتز 

مصطفى( : نظريات القراءة والتأويل األدبي وقضاياه, دراسة, 
 .64 – 63مرجع سابق, ص ص 

ه(: 700انظر: ابن منظور, جمال الدين )محمد بن مكّرم ت  -91
]مصححة وملونة[, دار إحياء التراث  3لسان العرب, ط
 )صدع(. م.  مادة0226لبنان,  –العربي, بيروت 

القرينة: عالمة سيميائية مجاورة للموضوع وكأنها جزء منه,  -90
كالدخان الظاهر الذي يعد قرينة لوجود نار مخفية. انظر: 
دولودال, ) جيرار (: السيميائيات أو نظرية العالمات, مرجع 

. وانظر: إيكو, )أمبرتو(: العالمة, تحليل 92سابق, ص
 .29المفهوم وتاريخه, مرجع سابق, ص 

 نظر: ابن منظور: لسان العرب, مرجع سابق, مادة )حزز(.ا -99
لّذبياني, )الّشّماخ بن ِضرار(: ديوانه, مصدر سابق,  -93

 .960ص
االنزياح االستبدالي: هو حلول لفٍظ أو تعبيٍر مكان لفٍظ أو  -94

تعبيٍر آخَر بينهما عالقة استبدال, مثل: االستعارة والمجاز 

ز موضحًا مفهوم والكناية... وغيرها. ويقول روبرت شول
التبادل )التبادلي(: نظام من العالقات التي تربط اإلشارة 
بإشارات أخرى من خالل التشابه واالختالف, ففي اللغة ترتبط 
الكلمة تبادليًا مع المترادفات والمتضادات والكلمات األخرى 
من الجذر نفسه, والكلمات التي تشبهها صوتًا وغير ذلك, 

ادلية الميدان الممكن لالستبداالت التي وتقدم هذه البنية التب
تنتج عنها االستعارات والتوريات والكنايات والمجازات األخرى. 
انظر: شولز, )روبرت(: السيمياء والتأويل, ترجمة سعيد 

 –, المؤسسة العربية للدراسات والنشر, بيروت 0الغانمي, ط
 .  949م. ص 0224لبنان , 

لعرف والمواضعة وفق منظومة الّرمز: عالمة سيميائية تعتمد ا -95
الشفرة الثقافية, ويتعلق بالركن الثالث من أركان العالمة وهو 
)المؤول(, مثل: الميزان رمز للعدالة, وهنا نجد الظعائن رمزًا 
للخصوبة والحياة... انظر: الحداوي, )طائع(: سيميائيات 

نتاج الدالئل, ط , المركز الثقافي العربي, 0التأويل, المنطق وا 
 .315م. ص 9116المغرب,  –لدار البيضاء ا
الّذبياني, )الشماخ بن ضرار(: ديوانه, مصدر سابق,  -96

 .960ص
انظر: ابنيان, )محمد علي(: شرائح القصيدة الجاهلية في  -97

 –النقد العربي الحديث, رسالة دكتوراه, جامعة اليرموك 
 وما بعدها. 001م. ص9114األردن, 

ل(: هو األعراف المشتركة بين فالرَّصيد )ذخيرة النص / السِّجِ  -92
المتكلم والمتلقي, ويتكون الرصيد من الحيز المألوف في 
النص من دالالٍت معروفٍة لدينا مسبقًا, وكذلك من معاييَر 
اجتماعيٍة وثقافيٍة وتاريخيٍة ومجمل الثقافة التي نشأ النص 
منها, أو كما يسميه البنيويون )الواقع خارج النص( هو ما 

يد, بمعنى أن النص يشير إلى واقع. انظر: إيسر, يمثل الرص
) فولفجانج (: فعل القراءة, نظرية في االستجابة الجمالية, 

م, 9111ترجمة عبدالوهاب علوب, المجلس األعلى للثقافة, 
 .75ص 

الّذبياني, )الّشّماخ بن ضرار(: ديوانه, مصدر سابق, ص  -92
 .969-960ص 

 مادة )فأد(.ابن منظور: لسان العرب, مرجع سابق,  -31
 المرجع نفسه, مادة )سلو(. -30
األيقونة: عالمة سيميائية قائمة على عالقة الشبه والمماثلة  -39

مع الموضوع )المرجع(, وأشهر األيقونات تتمثل في االستعارة 
البالغية, وهي ركيزة أساس في النظام اللغوي السيميائي بما 

يحاءاتها. انظر: إيكو, )  أمبرتو (: تمثله من انفتاح الداللة وا 
. 62العالمة, تحليل المفهوم وتاريخه, مرجع سابق, ص

وانظر: مرتاض, )عبد الملك(: التحليل السيميائي للخطاب 
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الشعري, تحليل باإلجراء المستوياتي لقصيدة شناشيل ابنة 
م. 9115سوريا,  –الجلبي, اتحاد الكتاب العرب, دمشق 

 .95ص
 المرجع نفسه, مادة )جلد(. -33
ّماخ بن ِضرار(: ديوانه, مصدر سابق, لّذبياني, )الشّ  -34

 .969ص
إن التكرار اإليقاعي يعد نوعًا مهمًا من أنواع االنزياح,  -35

ويتصل بأسلوب االختيار؛ اختيار نمٍط تعبيريٍّ له دالالته 
الشعرية على مستوى البيت المفرد أو الشريحة أو النص 

 بكليته.
ابق, الّذبياني, )الّشّماخ بن ِضرار(: ديوانه, مصدر س -36

 .969ص
البطل, )علي(: الصورة في الشعر العربي حتى نهاية القرن  -37

, دار 9الثاني الهجري, دراسة في أصولها وتطورها, ط
 .930م. ص 0220لبنان,  –األندلس, بيروت 

 انظر: ابن منظور: لسان العرب, مرجع سابق, مادة )غسق(. -32
 المرجع نفسه, مادة )قلص(. -32
ر (: ديوانه, مرجع سابق, الّذبياني, ) الّشّماخ بن ِضرا -41

 .963ص
الزاهي, )فريد(: النص والجسد والتأويل, مرجع سابق, ص  -40

. ويقول: هكذا يغدو الرمزي مدخاًل مركزيًا للضرورة 57
التأويلية عبر فعل التلقي نفسه, ومن خالل المعنى المجازي 

يحاٍء وتصويٍر بالغي...  وما يحتويه من تضميٍن وا 
يات القراءة والتأويل األدبي سحلول, )حسن مصطفى(: نظر  -49

 .23 – 29وقضاياها, دراسة, مرجع سابق, ص ص 
 انظر: ابن منظور: لسان العرب, مادة )قلص(. -43
 المرجع نفسه, مادة )شهم(. -44
 المرجع نفسه, مادة )هلع(. -45
الّذبياني, ) الّشّماخ بن ِضرار (: ديوانه, مصدر سابق, ص  -46

 .964-963ص 
 رجع سابق, مادة )سفع(.انظر: ابن منظور: لسان العرب, م -47
انظر: علي, )جواد(: المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم,  -42

بيروت, مكتبة  –, الجزء السادس, دار العلم للماليين 3ط
, ص ص 50  -51م. ص ص 0221بغداد,  –النهضة 

. وانظر: الحاج حسن, )حسين(: 920, ص071 – 063
لجامعية , المؤسسة ا0األسطورة عند العرب في الجاهلية, ط

 .096لبنان, ص  –للدراسات, بيروت 
سحلول, )حسن مصطفى(: نظريات القراءة والتأويل األدبي  -42

 .25وقضاياها, دراسة, مرجع سابق, ص 

انظر التأويل النهائي وأقسامه: بريمي, )عبد اهلل (: مطاردة  -51
 .26 – 77العالمات..., مرجع سابق, ص ص 

 ق, مادة )مرا(.انظر: ابن منظور: لسان العرب, مرجع ساب -50
 المرجع نفسه, مادة )روق(. -59
الّذبياني, )الّشّماخ بن ِضرار(: ديوانه, مصدر سابق, ص  -53

 .966 – 965ص 
ينشأ الفراغ السردي حين يوّرط النص قارَئه ويرغمه على  -54

اتخاذ موقٍف من السرد المكتوم, وعلى تبني رأٍي بخصوص 
وجهه. المساحة البيضاء, وبهذا فهو يضبط نشاط المتلقي وي

انظر: سحلول, )حسن مصطفى(: نظريات القراءة والتأويل 
 .71 – 62األدبي وقضاياها, دراسة, مرجع سابق, ص ص 

الّذبياني, )الّشّماخ بن ِضرار(: ديوانه, مصدر سابق, ص  -55
 .962-966ص 

انظر هذا االرتباط بين الناقة وغيرها من الحيوانات كالحمار  -56
   والحياة: النعيمي, الوحشي في صورة بحثه عن اإلخصاب 

) أحمد إسماعيل (: األسطورة في الشعر العربي قبل اإلسالم, 
 .025 – 021م. ص ص 0225, سينا للنشر, مصر, 0ط

انظر: إيسر, )فولفجانج(: فعل القراءة, نظرية في االستجابة  -57
 .045, ص 002, ص 53الجمالية, مرجع سابق, ص

ي شعر صرصور, )عبد الجليل حسن(: الحمار الوحشي ف -52
الشّماخ بن ضرار " دراسة وصفية تحليلية ", مجلة العلوم 

م. 9115, 9فلسطين, ع –اإلنسانية, جامعة األقصى, غزة 
 .94ص 

 .94المرجع نفسه, ص  -52
 انظر: ابن منظور: لسان العرب, مرجع سابق, مادة )قرم(. -61
منازل اليقين: هي المواضع األكثر وضوحًا وجالًء في النص,  -60

لتأويل مقبواًل ومقنعًا فيما يختص بمواضع وهي التي تجعل ا
الشك الغامضة في النص أو المقاطع األكثر انغالقًا. انظر: 
بارت, )روالن( وآخرين: نظريات القراءة من البنيوية إلى 

, ترجمة: عبد الرحمن بوعلي, دار 0جماليات التلقي, ط
 – 004م. ص ص 9113سوريا,  –الحوار للنشر, الالذقية 

ر: بوعزة, )محمد(: إستراتيجية التأويل من . و انظ005
 .22 – 24النصية إلى التفكيكية, مرجع سابق, ص ص 
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