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امللخّص
السيميائيّة أو علم العالمات واإلشارات تدرس اجلانب املادي (الدال) واجلانب الذهين (املدلول) والدال يتألّف مـن
اجلانــب اخلــارجيّ للغــة واملــدلول حيمــل املعــىن والفكــرة املســيطرة علــى اللّغــة .يُحــاول هــذا املقــال مــن خــالل املنــهف
الوصــفي والتحليلــي أن يــدرس قصــيدةَ «قصــائد إىل يافــا» لعبــدالوهاب البيــايت مــن منظــور التحليــل الســيميائي يف
اّورين؛ األفقي والعمودي وهذ القصيدة نصّ ريّ تطفح بدالالت ومعانٍ خمتلفةٍ وبالتـاي يُمكننـا تقـدميَ القـراءاتِ
العديـدةِ هلـذ القصـيدة .فـالنّص الشــعري هـذا يـدعونا باإلعتقـاد إىل أنّـ يف اّــور األفقـي ـريٌّ بالـدالالت الرمزيــة
حيث عنوانُ القصيدة يُوحي لنا بأنّ الشاعر إستمدّ مادّت من ترا ـ الـوطين وإنّ الشـاعر يهـدف إىل اإلدانـة بالكيـان
الصهيوين والتنبي خلطرهم على البلدان العربية عامة وفلسطني خاصّة من خـالل إسـتعمال هـذ الرمـوز وشـرح مـا
يَحـدُو للفلســطينييّن وأبنــائهم مــن القتــل والتشــريد .هــذا والبيــايت قــد يــذكر العــرب باالجم ـادُ القدميــة ويــدعو إىل
إحياءهــا ومــن خــالل شخصـيّة املســيح يُعبّــر عــن اّنـةِ اإلجتماعيّــة الّــل تواجههــا النــاس يف مدينــة يافــا ومُعانــاهتم
وتشريد أطفاهلم البؤساء .ويف دراسة اّور العمودي للنّص إتِضح لنا أنَّ املوسيقى الداخلية واخلارجية تتناسب مـع
الفكرة القائمة على القصيدة وللشاعر قدرة بارزة على تنويع البُىن اإليقاعيّة.

الكلمات الرئيسة
قصائد اىل يافا ،التحليل السيميائي ،العنوان ،الرمز ،الداللة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* الكاتب املسؤول

Email: samaneh.naghavi@yahoo.com

458



مجلة اللغة العربية وآدابها علمية محكمة ،السنة الثالثة عشر ،العدد الثالث ،خريف 1439

مقدمة
الســيميائيّة هــي العلــم الّــل تتعام ـلُ مــع الرمــوز والعالمــات املختلفــة يف عمليّــة دراســة وتفســري
النص ــوص األدبيّ ــة« .نش ــأ ه ــذا العل ــم يف بداي ــة الق ــرن العش ــرين عل ــى ي ــد ع ــاملني :الفيلس ــوف
األمريك ــي تش ــارز س ــاندرز ب ــريس الّ ــذي سُ ــمي ه ــذا العل ــم «الس ــيميوطيقيا» والع ــامل اللغ ــوي
السويسري فردينان دي سوسري ،وهو نّى العلمَ «السيميولوجا» فريجع اليهما الفضل يف اهور
هذا العلم على رغم من عدم معرفة كلِّ منهما على اآلخـر .يعتـرب سوسـري مفهـومَ السـيميولوجيا
«علم اللغة العام» ويقول« :اللغة نظامٌ من نظام العالمـات الّـل تعـرب عـن األفكـار» (خلـف:2003 ،
« .)16فكلّ نص يقوم على العالمـة وهـي خاضـعة للمُعطـي السياسـي واالجتمـاعي والثقـايف وعلـى
هــذا األســاس «تصــور دي سوســري علم ـاا يــدرس حيــاةَ العالمــات داخ ـلَ احليــاة االجتماعيــة ول ـ
عالقة بعلم النفس العام ومن بـني هـذي ن املصـطلحني ،شـاع السـيميولوجيا وهـذا العلـم يعـ ّد مـن
العلوم الّل تطورت بصورة سريعة يف القرن العشرين» (ميشال.)3 :2008 ،
جعل دي سوسـري ال ّلغـة نظامـ اا مـن العالمـات تعـرب عـن األفكـار ،مثلُهـا مثـل أنظمـة أخـرى
تُشــبهها كأجبديّــة الص ـمّ واإلشــارات العس ـكريّة وغريهــا ولك ـن اللّغــة هــي أه ـمُّ هــذ األنظمــة
العالماتيّة( .توسان )14 :1994 ،ميكـن متثيـل الفكـرة كـاآليت :مـا يقبلـ دي سوسـري :العالمـة
الدال/املدلول العالمة الـدال ...املـدلول .هكـذا نصـل إىل حتديـد مفهـوم العالمـة «»signe
بأنّهــا ذلـك الكـلّ املركـب مــن الــدال :إشــارة مكتوبــة أو منطوقــة (مســموعة) واملــدلول :مفهــوم
التص ـوّر الــذهين .ومــن مثّ فــإنّ العالمــة وال ــدليل عنــد سوســري «وحــدة نفس ـيّة ذات وجه ــني
مرتبطني ارتباطاا و يقاا ويتطلب أحدمها اآلخر» (توسان.)76 :1994 ،
«هذ الفكرة أدامـ إىل أن جـاء ريتشـاردز يف كتابـ معـىن املعـىن أنّ الرمـز يُقابـل الـدال
عند دي سوسري ،والفكرة تقابل املدلول يتحدو علماء الداللة عن صـعوبة حتديـد املعـىن؛ ألنّ
املعىن الَّذي تُدوَّن املعاجمُ ليس هو كلّ شـيء يف إدراك معـىن الكـالم ،فهنـاك عناصـر أخـرى
تتـداخل وجتعـل املعـىن غــري واضـح وبعيـدَ املنــال منـها الرمـوز والظــروف واملالبسـات ومـا بــني
املتكلم واملتلقي من عالقة ،الغموض ،اختالف البيئات وغري ذلك» (توسان.)18 :1994 ،
قصيدة «قصائد إىل يافا» لعبدالوهاب البيايت تنعكس فيها احلياة األجتماعيّة والسياسيّة
للشــاعر وموضــوعُها القض ـيّة الفلســطينيّة والصــراعات العربيّــة .التحليــل الســيميائي يف هــذا
النص يقوم على تناول املعىن النصـي مـن خـالل اّـورين :العمـودي واألفقـي حماولـةا لكشـفِ
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مجاليّ ــة س ــيميائيّة العن ــاوين وال ــدالالت والرم ــوز املوج ــودة يف ن ــص القص ــيدة والكش ــف ع ــن
املُســتوى اإليقــاعي والتراكيــب املوجــودة وذلـك لإلجابــة علـى فرضـيّتنا أنّ العنــاوين واملضــمون
الرئيســي للقصــيدة حتمــل دالالت وأشــاراتٍ تشــرح أفك ـار الشــاعر حــولَ احلقــائق الراهنــة يف
البلدان العربية وبني املضمون واملستوى اإليقاعي للقصيدة يكون إرتباطاا مو قاا.
خلفيّة البحث
إنّ أشعار عبدالوهاب البيايت قد حُظي بدراسات عديدة منها:
 أطروحــة الــدكتورا «الترميــز يف شــعر عبــدالوهاب البيــايت» (2006م) حلســن عبــدعودة محيدي اخلاقاين ،جامعة الكوفة ،كليّة اآلداب .الكاتب يف هذ االطروحة يـتكلّم
عــن الرمــوز واألســاطري يف أشــعار البيــايت حنــو :ســيزيف ،برميثيــوس وبعــض شــعراء
القدمي كاملتنيب ،أيب الفراس ،املعري.
 مقالــة «االلتــزام يف أشــعار البيــايت» لصــالح الـدّين عبــدي ولــيال عسـكري (1392ش)جملة إضاءات نقديّـة ،السـنة الثالثـة ،العـدد الثـاين عشـر .الكاتبـان يتحـد ان يف هـذا
املقال انواع االلتزام حنو :االلتـزام السياسـي والـديين واالجتمـاعي وعـن بعـض األمـور
مثل :قضية الفلسطني والرفض والتمرد واحلريّة.
 مقالة «بينامتني قرآن با اشعار عبدالوهاب البيايت» لطيبة سيفي (1390ش) جملـةميان رشت اي قرآن كرمي» ،السنة الثانية ،العدد اخلامس .الكاتبة تركـز
«
على استدعاء بعض الكلمات والقصص القرآنيّة الّل يتناص معها الشاعر يف أشعار
وبعض األحيان يستدعي املفاهيم القرآنيّة.
بالرغم من تنوع هذ الدراسات إال أنّ هذ الدراسة ،قُدم يف شكل خمتلـف عـن غريهـا
مــن الدراســات وســتبحث عــن ســيميائيّة القصــيدة يف حمــوريّ العمــودي واألفقــي للكشــف عــن
البواطن املوجودة يف نص القصيدة ونظامها املوسيقيائيّة.

احملور العمودي واحملور األفقي
«إنّ اّور االفقي يقـوم علـى اّـور املسـتوى اإليقـاعي واملسـتوى املُعجمـي واملسـتوى التـركييب
وجيعــل سوســري هــذا االرتبــاط ،ارتباطـاا حنويّـاا ،أمّــا مــن جهـةِ اّــور العمــودي يقــول إنّ لكـلّ
مجلة بناء يُمكنُ االستبدال على هـذا اّـور فكـلُّ الك لمـة يف أ ّيـة مجلـة هـي إختيـار حـدو مـن
سلسلة عموديّة من الكلمات الّل يصحُّ أن حتلَّ حملَّها وهـذ العالقـة تُسـمّى ارتباطـاا صـرفيّاا»
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(حامــد جبّــار .)5-4 :1995 ،فالتحليــل الســيميائي يقــوم عل ـى تنــاولا املعــىن النصــي مــن خــالل
زاويتني :السطحية الّل يُتمّ فيها اإلعتماد على اّور األفقي والزاويّة العميقة الّل يُـتمّ فيهـا
االعتمــاد علـى اّــور العمــودي «وهــذ الزاويّــة ترصــد شــبكةَ العالقــات يف تنظــيم قــيم املعــىن
حسبَ العالقات الّل تنظم اإلنتقالَ من قيمة إىل أخرى» (كورتيس.)12 :2007 ،
اّور العمودي للـنص :تقـامُ الدراسـة يف هـذا اّـور علـى التحليـل السـيميائي للعنـوانني
ونص القصيد وتناول املعىن والدالالت والرموز الوجودة في عرب مخس اللوحات.
سيميوطيقيا العنوان
«يُعدّ العنوان قاعدة اساسيّة من قواعد اإلبداع الشعري وليس يف ديوان الشاعر فحسب؛ لكـن
يف القصــيدة ويعـدّ العنــوان جــزءاا عضــويّاا مــن اجــزاء الشــعر املُعاصــر» (عــويس1998 ،م.)278 :
وإنّ أي قراءة استكشافيّة أليّ نص البدّ هلا أن تنطلق مـن العنـوان ويُمكـن حصـر عالقـة بنيـة
العنوان بالعالقة السـيميوطيقيّة ويكـون العنـوان عالمـة مـن عالمـات الـنص .فـالعنوان عالمـة
سيميوطيقيّة تكون يف احلدّ الفاصل بني النص والعامل؛ اذ يكون نقطة مُهمّة يُعبّر من خالهلـا
الــنص ممّــا يتــيح جســراا امــام املتلقّــي ،ال يُمكـن أن ميــر إىل الــنص إالّ مــن خاللـ وهنــا تُــربز
أمهيّة العنوان بالنسبة للمُتُلقّي ،فإذا ما اتّخـذ املتلقّـي العنـوان وسـيلة للولـوج إىل الـنص فإنّـ
هبذا العمل يكون مزوّداا بأحد أهـمّ مفـاتيح الشـيفرة الرمزيّـة( .فكـري )68 :1998 ،إلبـراز هـذ
العالقة بني النص والعنوان كان لنا وقفة تأمّليّة امام العنوان األصلي والعناوين الفرعيّة هلذ
القصيدة قبل اإلشارة إىل النص األصلي هلا.

العنوان األصلي للقصيدة
«مــن دواويــن الشــاعر عبــدالوهّاب البيّــايت الّــل يتحقــق فيهــا املــنت املوســع يف صــورة واضــحة
ديوان «اجملد لألطفال والزيتون» حيـث يشـمل هـذا الـديوان علـى ال ـني عنوانـاا أساسـياا منـ
قصيدة بعنوان (قصائد إىل يافا) وتنقسم إىل عدّة عناوين فرعيّة هي .1 :أغنية  .2أسالك
شائكة  .3رسالة  .4اجملد لألطفال والزيتون (وهي عنوان على الـديوان كلّـ )  .5العـودة يف
بــادئ األمــر هــذا العنــوان ،يعــين (قصــائد اىل يافــا) هــو املوضــوع الّــذي يُهــدينا اىل أنّ هــو
«قص ــيدة» وليس ـ م ــثالا اخلطب ــة أو القص ــة أو الرواي ــة» (حس ــن .)116 :2013 ،امّ ــا القص ــيدة
جــاءت بصــيغة اجلمــع (قصــائد) تــدلّ علـى معــىن الكثــرة والتنــوع ملــا تنقــل كلمــة اجلمــع؛ «مثّ
حــرف (إىل) يــوحي انتــهاء مكانيّـاا يعــين إنّ (يافــا) حمــدودة باألراضــي املُحتلّــة يف فلســطني»
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(حسن .)116 :2013 ،ويف يافـا نشـاهد نوعـ اا مـن اجملـاز بـأطالق اجلـزء وإرادة الكـل وهـي رمـزٌ
عامٌ لكلّ املدن الفلسطينيّة األخرى الّل وصفُها الشاعر يف النص.

العناوين الفرعيّة
العنوان الفرعي األول (األغنية)
بدأ العنوان الفرعي األوّل للقصيدة بالكلمةِ املفردة وهي لفظة (أغنيّة) فـإنّ مصـدرها غيُـر واضـحٍ
عنــد القــارئ والقــدرة علـى فهــم معناهــا ال يُمكــن إالّ بعـدَ املراجعــة إىل جــزءٍ مــن القصــيدة حيثمــا
«يعيش الـوطن وضـعاا مأزومـاا علـى أصـعدة سياسـيّة وإجتماع ّيـة سـيّئة فـإ ّن احلقـل الـدالي النفسـي
عرب املستوى املُعجمي للعناوين يطرح دالالت تتماشي مع هذا اجلوّ الدرامي» (رزق.)45 :1995 ،
«أمــا النكتــة األخــرى الــل نــرى مهــارة الشــاعر فيهــا ،إنّ الشــاعر قــد وضــع (يافــا) بــني
قوس ــني ليلفــ إنتب ــا املخاط ــب إىل القي ــود الّ ــل تعنانيه ــا املدين ــة» (رزق .)45 :1995 ،وهن ــا
يافــارمـزٌ للمُــدن الفلســطينيّة املُحتلّــة« .أمــا لفظــة األغنيــة بـدالا مناألغنيــة املعروفــة تــدلُّ علـى
النشيد أو الغناء من أجل احلريّة والتمرد واهلجوم على األوضاع القاسية الّـل سـيطرت علـى
هــذ االرض .كم ــا تُع ـدّ أغنيّ ــة يف املقط ــع الرابــع الّ ــذي أخ ــذ عنــوان ال ــديوان نفس ـ (اجمل ــد
لألطفــال والزيتــون) هــو أغنيــة هلــوالء الشــهداء واألحيــاء وهــو أغنيــة هلــم وك ـذلك املقطــع
اخلامس الّذي يتغنّي في الشاعر بعودتِهم إىل الوطن حاملني معهم السّالم حني يعود املسـيح
بال صليب إىل اجلليل وهي إشارة ألنتهاء العناء وحتقُّق السّالم» (حسن.)116 :2013 ،
« العنــوان االصــلي للقصــيدة يع ــين قصــائد اىل يافــا ه ــو الــدليل ا ّلــذي ي ــوحي الينــا بــأ َّن عن ــوان
(البكائيّــة) كــان جــديراا بــدالا مــن أغنيّــة .فــالعنوان الفرع ـي األوّل (أغنيّــة) لــيس بعيــداا عــن لفظــة
(قصائد) يف عنوان الرئيسي للقصيدة؛ ألنّ األغنية هي ضربٌ مـن الشـعر كمـا أنّ القصـيدة مُتُشـبّعة
بالغنائيّــة ألنُ هلــا املوســيقى اخلــارجي الّــذي يتمثّــل يف الــوزن والقافيــة .تــنكري العنــوان الفرع ـي األوّل
يعــين (أغني ـ ) حيك ــي م ــن التجهيــل والتغري ــب والوحدي ــة ويعك ــس جــواا مملّ ـاا م ــن احل ــزن والي ــاس
واإلكتئاب ايث يُمكن لنا تغيري هذا العنوان الفرعي إىل (بكائيّة)» (حسن حممد.)219 :2000 ،
العنوان الفرعي الثاين (أسالك شائكة)
هــذا التركيــب الوصــفي أســالك شــائكة يعنيــالظروف القاس ـيّة الــل وقع ـ فيهــا (يافــا) أو
الفلسطني اّتلّة ايث األسالك حتكي لنا االماكن اّصورة ،الطّرق املُغلقـة وهـذا الوصـف
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يعــين (الشــائكة) لألســالك تــدلُّ علـى ســلب احلريــة واخلنــق املُســيطر علـى األمــاكن وكـذالك
صالبةُ القدرة على التحدّي والتجاوز.
العنوان الفرعي الثالث (رسالة)
«العنــوان الفرعـي الثالــث يعــين الرســالة يتضـمّن عــدة أشــياء ومــن أمهّهــا هــي الوايفــة اإلتّصــالية
والتواصـل بــني طــرفني املرســل أو أنــا الشــاعر واملرسَـل اليـ وهــو متلقــي الرســال يعــين اجلمهــور أو
الشعب حيث يبدو اخلطاب (الرسالة) خطاباا حتريضيّاا للمتلقّي عن طريق األغنيّة» (حسـن حممـد،
 .)219 :2000لكن األغنيّة حتوّلـ اىل بكائيّـة يف أطفـال يافـا وإمتـدّ اليهـا احلـزن املمتـدّ يف العنـوان
الفرعي الثاين «أسالك شائكة» فإنّها تتحوّل هنا إىل البشارة للحرية والغلبة على الظلم.
العنوان الفرعي الرابع (اجملدُ لإلطفال والزيتون)
العنــوان الفرعــي هلــذا اّــور هــو اجملـدُ لإلطفــال والزيتــون وهــو العنــوان األصــلي للــديوان وعنــوان
(قصائد إىل يافا) من إحدى عنـواين قصـائد موجـودة يف هـذا الـديوان( .يُطلـق عليهـا «القصـيدة
ربهـا البصـري ـ ـ إن صـحّ التـدبري ـ ـ بواسـطة جتـاوز
نت مـا وتكتسـب ن َ
املنبـورة» وهـي ُتحـدّد داخـل مـ ٍ
العناوين مبا فيها عنوان املنت( .حسن )140 :2013 ،يف النظرة األوىل إىل العنـوان الرئيسـي للـديوان
نالحظ أ ّن كلمة (اجملـد) حتمـل عليهـا ال ُبعـد اإلجيـايب فاجملـد مبعـىن :الكـرَم والنيـل إىل الشـرف
فاجملد من ناحي ٍة يـرتبط بالشـرف والرّفعـة والكـرم ومـن ناحيـة أخـرى يـرتبط بالغلبـة أو املعارضـ
ويعكــس نوعـاا مــن الصــمود واالســتقامة واّاولــة للوصــل إىل االنتصــار والغلبــة علــى اخلصــم ومــن
ناحية أخرى يد ّل على الكثرة والوفرة .يضع الشـاعر هـذا التو ّجـ يف اسـتخدام الـالم اجلـ ّر ا ّلـذي
يدلّ على امللكيّة وهذ امللكيّة متوج ٌ لألطفال والزيتون وليس لالطفـال فقـط بـل هـذ امللكيـة عـرب
املقــاطع األخــرى مــن نفــس هــذ القصــيدة ،ملــك للشــهداء واألحيــاء مــن الشــعب العــريب كلّه ــم
وللمتزمّقني والصـامدين يف وجـ الظلـم ولألطفـال يف ليـل العـذاب وللعصـافري الصـغرية وللجيـوش
العربيّــة والشــعراء املُكــافح واملُجاهــد والثُـوّار املرضــى والثكــاىل والنســاء الكادحــات .إذا كــان اجملـدُ
لك ـلّ ه ـؤالء الــذين ذُكــروا فــإنّ اســتعمال لفــظ (اجملــد) مطابق ـاا للعالقــات حظــور وغيــاب فلفظــة
(العار) هي نقيصة للمجد ألنّ العارَ مبعىن كلُّ مُغتصبٍ يسلبُ حقَّ اآلخرين يف أرضهم الوطين.

حليلُ نص القصيدة
بثال ة مالمح استمدّها الشـعراء املُعاصـرون يف أشـعارهم وهـي:
«جتلّ شخصيّة املسيح
الصــلب والفــداء واحليــاة مــن خــالل املــوت» (عشــري زايــد .)82 :2005 ،ولكـنّ اســتخدم البيــايت
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املصوب رمزاا للتعبري عن العذاب واآلالم الّل يُواجهُها اإلنسـان املُعاصـر .فريمـز
املسيحَ
باليسوع (املسيح املصلوب) إىل الالجئ الفلسطيين أو اإلنسان املُكبّل بقيـودِ االسـتعمار (يافـا
يسوعك يف القيود) أو رمزاا للمُناضل الثائر على واقع الّذي ضحّى بدم  .تبدأ القصـيدةُ مـع
اليسوع املُقيد وتنتهي باليسوع الّذي يُطلَق من كلّ القيود.
«قــام البيــايت بإســتخدام هــذ التقنيّــة لبيــان األوضــاع اإلجتماعيّــة والسياس ـيّة والقضــايا
املوضــوعيّة والغايــة مــن هــذا التواي ـفِ إ ــارةَ املخاط ـبا» (رجــائي .)53 :1381 ،فاتّخــذ الشــاعر
السـيّدَ املســيحَ رمــزاا ملــا يواجهـ ويواج ـ أمّت ـ مــن األذى واآلالم «ليُعبّــر عــن موق ـفٍ يُريــد أو
ليُحاكمَ نقائضَ العصر احلديثِ من خاللِها» (رجائي.)53 :1381 ،
«يبقي عنوان (قصاء إىل يافا) نصـاا متميّـزاا يف فضـاء التـدوين الشـعري لـديوان ( اجملـد
لألطفال والزيتون) ألنّها اقّ متسّ الالشعور اجلمعي يف اكثر من موضوع ،فهي أيضاا مبنيّـة
علـى صــراع ُنــائي وهــي أيضـاا تطــرح صــور الرحيــل والعــودة ســواءً بشـكلها البــدوي عربصــلب
اليسوع وعودت » (صبحي.)123 :1987 ،
اللوحة األوىل
يافا يسـوعك يف القيـود /عـار مت ّزقـ اخلنـاجر ،عربصـلبان احلـدود /وعلـى قبابـك
غيمــة تبكــي /وخفّــاش يطــري /يــا وردةَ محــراء ،يــا مطــر الربيــع /قــالوا ويف عينيــك
ختضر الربيع /وجتفّ رغم تعاسة القلب الدموعُ /.قالوا« :متتـع مـن مشـيم /عـرار
جند يارفيق» /فبكيـ ُ مـن عـاري« /:فمـا بعـد العشـيّة مـن عـرار» /فالبـاب أوصـد
(يهــوذا) والطريــق /خــالٍ ،وموتــاك الصــغار /بــال قبــور ،يــأكلون /أكبــادُهم ،وعلــى
رصيفك يهجعون (البيايت :1995 ،ج)193/1

يتكلّم الشاعر عن يافـا املدينـة الفلسـطينيّة املُحت ّلـة ا ّلـل ه ّجـر منـها أه ُلهـا لتكـون رمـز اا للعـودة
وكيف تعاين الظلمَ والقهر واإلستعمار من طرفِ اليهود (يسوعك يف القيـود)« .فـإنّ صـورةَ املسـيح
على صليب حتمل مفهومها املسيحي داللل املهـزوم (بالصـلب واإلسـتالب) واملُنتصـر (علـى املـوت
وواه ـبُ احليــاة والرجــاء)» (صــبحي .)123 :1987 ،مهــا الــداللتان املألوفتــان للــدالالت الفلســطينيّة
املمزقّــة بــني اإلســتعمار واإلســتبداد والرغبــة يف اإلنتصــار« .الصــليب قــد أصــبح مــن جه ـةٍ عــامالا
مُتســامياا معــادالا للــذات الفلســطينيّة الّــل تستشــرفِ مــن خاللـ احلصــار املُقبــل ومــن جهــة أخــرى
اهر الصليبُ النقطةَ احليويّةَ العُليا الّل يطلُّ منها الفلسـطيين علـى املاضـي واحلاضـر واملُسـتقبل
واهر الصليب أيضاا عامالا قدريّاا فهو القدر الوحيدُ إىل القيامة الفلسطينيّة .خصوصـاا أنّ الداللـة
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املســيحيّة اهــرت يف وجـ املعــايري العربيّــة واإلســالميّة ســواءً الشــعريّة أم الدالليّــة كبــديل وحقيقــة
مُعبّرة عنا الواقعا العريب املُحبط سياسيّاا يف شكل عام» (كرم.)2 :2007 ،
إنّ املسـيحَ املصــلوب هــو املسـيحُ الفلســطيين املعاصــر الّـذي ســار علـى منـهف املســيح الــذي
ضـحّي بنفسـ مـن أجـ ال سـعادة وط انـ واآلخــرين .فالفلسـطيين أيضـ اا ضـ ّحى بنفسِـ مـن أجـلا
ســعادت وكرامَتِـ وعزّتـ وحُريّتـ ووطناـ « .زاوج البيــايت بــني مــا يتعــرض لـ الفلســطيين ومــا
تعــرض لـ السـيّدُ املســيح مــن الظلــم واإلضــطهاد» (كــرم .)2 :2007 ،فاتّخــذ مــن املســيح رمــزاا
لإلنســان الفلســطيين ومــن صــليب اخلشــيب رمــزاا لــآلالم واألحــزان الّــل تعانيهــا مدينــة يافــا
اّتلّة« .والغرو أنَّ الصلب ومايتعلّقُ ب من (اخلناجر والتمزيق) يدلُّ علـى املوقـف والتجربـة
الّل ميـر هبـا اإلنسـان الفلسـطيين .فاملسـيح وصـلب رمـزان للتعـبري عـن العـذاب واآلالم الّـل
يُواجههــا اإلنســان املعاصــر ،فريمــز باليســوع «املســيح املصــلوب» إىل الالجــئ الفلســطيين أو
اإلنسان املُكبّل بقيود االستعمار» (فوزي .)196 :1383 ،فإنّ قضـية املسـيح وصـلب «وإن مل تتفـق
وماجــاء يف رؤيتنــا اإلســالميّة مــن أهـمّ القضــايا الّــل قــدد رنـ يف األناجيــل وإنَّ شــعرائنا
املعاصرين قد استفادوا من هذ القضيّة كثرياا يف أشعارهم» (روشنفكر واآلخرون.)75 :1435 ،
ذكر الشاعر اخلفافيشَ ومن خاللِ أراد أن يُصوّر حال يافا املُزري ،وما وصل إليها مـن
الفســادِ واالحنــالل واخلفــافيش ترم ـزُ إىل أيــاد وحك ـام أدّت إىل تــدمري هــذ احلضــارة .إنّ
اخلفاشُ «هو طائر ليليٌ بَشِعٌ خيرج يف الليل وال خيرج طوالَ النهار وهـو يـدلّ علـى امـر سـري
يف ااهر األمر» (شوآلي  .)715 :1385 ،لقد استخدم البيايت هـذا الرمـز يف شـعر للتعـبري عـن
الشر واالختناق الّذي سيطر على فلسطني يف هـذ الفتـرة مـن جانـب الصـهاينة وهـذا املقطـع
مــن القصــيد تــدلّ عل ـى الظــروف احلاليّــة يف فلســطني اّتلّــة مــن الضــغط الشــديد وقتــل
األطفال من جانـب ال ُقـوّات اإلسـرائيليّة عـن طريـق ا ُملخـربين املسـرين ا ّلـذين يُراقبـون النـاس
وتَطيُّر هذ اخلفافيش يعين املخربون واجلواسيس يف نائهم.
«لون األمحر من أكثر األلوان اسـتعماالا يف الشـعر املقـاوم الفلسـطيين وارتباطـ بالـدم جعلـ
لونــاا مقدّســاا يف وقــ واح ــد» البي ــايت اس ــتخدم ه ــذا الل ــون (األمح ــر) ص ــفةا لل ــوردة (ال ــوردة
س ودا يل علــى
احلمــراء) والــوردة احلمــراء يف الثقافــة العربيــة املتعارفــة كمــا ذكــرت لــو ٌن مق ـ ّد ٌ
الشهادة والتضحيّة .تقارب الوردة احلمراء ومطر الربيع يرمز إىل حلم اإلنتصار الّـذي حيصـل
عــرب دمــاء الشــهداء .فــنالحظ يف البدايــة أنّ هــذا االســتدعاء النصــي قــد جــاء يف إطــار ســياق
يُخيّم علي جوٌّ من األسى واحلُزن ينعكسُ االنكسار واهلزميـة حيـث جنـد (يافـا) أو مبعـىن أعـمّ
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(فلســطينيّني) تبكــي علــى قباهبــا الغيــوم وقــد واّـفَ الشــاعر مجلـةَ النعـ (تبكــي) ملنعــوت وهــو
(الغيمة) ،يعين :فحتّى الغمام يئنُّ من الظلما الّذي تتعرضُ هذ املدينة» (عمر.)111 :1982 ،
أما الكبد أو القلب مركز احلُبّ واإلحساس والصداقة عنـد النـاس والشـاعر يُشـري إىل أنّ
األجهزة االسرائيليّة لإلستخبارات تأكل أكباد الفلسطينيّني حل خيلو قلبَهم من أيّ حبٍّ إىل
وطنــهم وأســرهتم أمــا يف اجلانــب اآلخــر مــن املعــىن الثــانوي الّــذي حيصــل مــن هــذ العبــارة
والقــرائنا املوجــودة يف اجلملــة (موتــاك الصــغار بــال قبــور وعل ـى رصــيفك يهجــون) يعــين أنّ
الص ــهاينةَ يقتل ــون االطف ــال الفلس ــطينيون؛ ألنّه ــم خي ــافون أن يُكبّ ــر االطف ــالُ وجياه ــدون
ويُــدمّروهم تــدمرياا؛ ألنَّ األطفــال هــم نُبــاة عــامل املُســتقبل والعــامل اجلديــد الّــذي يلمح ـ يف
عيوهنم ،فهم أملُ الغد وتصوير االنسان اجلديد والقادر على إجياد العدل واحلريّة.
«يف هنايةِ املقطع يُعيد الشاعر الذاكرةَ مرة أخـرى لقـراءة احلـدو املأسـوي الّـذي وقـع بـ
السيّد املسيحُ على يدِ اليهود والّذين قاموا بصلبا  ،فاليوم يُعيـدون الكـرة مـرة أخـرى بالشـعب
الفلســطيين األعــزل» (عمــر .)111 :1982 ،فصــلبُ املســيح دالي عل ـى الفك ـرة السياس ـيّة ويُــذكر
بالقضـيّة الفلســطينية .الصــليب يَتحـوّلُ إىل حــدودٍ أقيمـ بــني األقطــار العربيّــة (عربصــلبان
احلدود) .يسوع الّذي مات مصلوباا على أرضا فلسطني يف املاضي ،يُصلب مثلُ ـ ـ اآلن ـ ـ آالفُ
الناس ويسوع الّذي تَعذّبَ وعا ى ،يُعاين مثلُ إنسانٌ آخر يف أيّامِنا هذ وعلى هذ األرض.
«يلتقي الصليب مع احلدود يف أنّها سببُ معاناة اإلنسان يف املاضـي واحلاضـر ،لقـد جعـل
الشاعر من الصليب مُعـادالا آلالم اإلنسـان علـى مَـر الزمـان وجعـل مـن يهـوذا ـ ـ وهـو مـن احـد
الّذين وشوا بالسيد املسيح ـ ـ رمـزاا هلـذا العـدوّ الصـهيوين الّـذي (أوصـد البـاب) وفيـ مؤشـر
عالميٌ على سيطرةِ القهر وقتلا احلريّات حتّى أصبح أطفالُ يافا وموتاها متسـاوين يف الفعـل
أحياءً وأمواتا» (فوزي.)199 :1383 ،
اللوحة الثانيّة
صــيحاتُ حارسـةِ الكــروم /يف الليــل تــوقظين /فـانع وهــواتَ /ريـحا الشــمال /يف غابــة
الزيتون ناحبةا ،على نعي تُعيد /مأساة شعيب الصـامد املقـور /مأسـاة الضـياع /وكـأنّ
معركــة تــدور /بــيين وبــني املــوت يف صــم وإصــرار حــزين /أنــا ل ـن أمــوت /مــادام يف
مصباح ليل الالجئني /زي ٌ ونـار ،عـرب مقـربةِ احلـدود /حيـثُ اخليـامُ الباليـات /كأنّهـا
يف الريح الفتةا تُشري /إىل طريق العودة الدامي القريب (البيايت :1995 ،ج)193/1
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هنــاك معركـة تــدور بــني املــتكلم الفلســطيين واملــوت الّــذي يُحاصــر عــرب مقــربة احلــدود
«حيثُ اخليام الباليات /كأنّها ،يف الريح ،الفتة تُشري /إىل طريق العودة الدامي القريب وهنا
ترتفع الرؤية وتشفّ وتتأ ّرن فتتحول إىل الرؤيا :اخليام الباليـات ختفـق فيهـا الريـاح فتتحـوّل
إىل راية يراها الفلسطيين الفتـة تُشـري إىل طريـق العـودة الـدامي .هـذ هـي الرؤيـا املُناضـل،
املتخـاذل فرياهـا طريـقَ اإلستسـالم واهلزميــة .هـذا املناضـلُ يـتكلّم مــن األرض املُحتلّـة وميـدّ
بصـر عــرب الليــل اإلســرائيلي إىل إخوتـ العــرب املُحتــرقني إىل غـدٍ حتـ النجــوم ويؤكـد هلــم
صمودَ وإميانَ مبجدِ املُعاناة واالنتظار والتربّص بالكلمة والسالح والصرب حتّـى النصـر ،يـوم
يعود يسوع إىل اجلليل بال صليب ،متحرراا من قيود يهوذا وبطشِ » (حسن حممد.)219 :2000 ،
قد استخدم الشاعر يف هذ اللوحة األلفاظَ الّل تدلّ داللة مأساوية يف حقـل الطبيعـة تـنعكس
غض ـ َب الطبيعــة وصــرختها مثــل :حارســة الكــروم وهلــا (صــيحاهتا) وريــح الشــمال ا ّلــل تصــدر
ظ مثـل :صـم  ،حـزين ،ليـل ،مقـربة ،الـدامي وتراكيـبٌ مثـل:
(وهواهتا) يف (غابـة الزيتـون) وأ لفـا ٌ
أموت ،يف اللّيل ،اخليام الباليات كلّها تأكيدٌ على البُعد املأسويّ هلذا املقطع من قصيد البيايت.
«يُالحــظ يف هــذ اللوحــة أيضـاا بارقــة بصيصــة مــن األمــل الّــذي يف احللــم خبــوض الشــعب
ملعركت (وكـأنّ معركـة تـدور) هـذ التشـبي تـوحي إىل معـىن احللـم» (حسـن حممـد.)219 :2000 ،
معَ األلفاظِ الّل تنعكس اإلجيابيّةَ مثل :أصرار ،مصباح ،زي ونـار ،الفتـة تشـري ،طريـق العـودة
القريـب .كمــا الزيـ والنــار يَحمــالن داللــة إيديولوجيّـة مركزيّــة تــرتبط مبعــاين الثــورة والتمــرد.
وقــد واّــف رمـزَ الــريح للــدالالت كــثرية منــها :الــدمار واخلــراب لإلحــتالل االســرائيلي وإغتــراب
الفلســطينيني وتعذيبــهم أو احلريّــة الّــل ينشــدها الشــاعر عــن احلُــزن واملعانــاة«.اجلدليــة بــني
الــريح والزيتــون والتقابــل بينــهما تُشــري إىل جدليــة اإلســرائيل والفلســطينني يف أرض الســالم
(فلسطني) واستقامة الشاعر أو الشاب الثوري مقابلها» (فوزي.)199 :1383 ،
فق ــد واّ ــف الش ــاعر أس ــلوب (ل ــن ل الفع ــل املض ــارع) للدالل ــة علـ ـى ال ــزمن املُس ــتقبل
االستمراري يعين لن ميوت أبداا .ألنّ حرفَ النفي (لن) «يعملُ علـى مُسـند فعلـي يف املُسـتقبل
ويَمتـاز بقُـوّة تأكيديّـة تُعباــر عـن تصـميم املــتكلِّم علـى رفـض األعمـال املنفيّــة( .أنـا لـن أمــوت)
يعين :هو ح ٌّي وهنا ال يعـين املـوت فقـط وإ ّنمـا يعـين املـيالد أيضـاا ،وهـو وجـ ُ اإلنسـا ِن املتمـرد
الثوري الّذي يقف بالتحدّي الشاعر يريد يـوحي إىل وطنـ اّتلـ بأنَّـ ال ميـوت وال يتقبّـل أي
إنكسار يف بلدت ليتاّعَ يف النهاية بكفاحِ مثرةَ تضحيّتِ يف معركـة احليـاةِ املأسـاويّة( .حسـن
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حمم ــد )219 :2000 ،والي ــاء امللكيّ ــة املُس ــتخدمة يف كلمـ ـ (ش ــعيب) تعكـ ـسُ توحُّـ ـدَ األن ــا يع ــين
(الشاعر) مع هذا الشعب املُكافح يف اّنة الّل تُعانيها.
اللوحة الثالثة
يــا إخــويت املُتُحــرقني إىل غـدٍ ،حت ـ َ النجــوم /يــا صــانعي احلُ ـبّ العظــيم /واخلبــز
واألزهـار /يـا أطفــال يافـا اهلـائمني /علـى ختـوم /وطـين الكــبري /أنـا ال أزال ،هُنــا
أغنّي الشمسَ مُحترقاا /أغنّي ال أزال /والريحُ والعصفور يف بيل يُنازعُ ،والظـالل/
ســوداء حتج ـبُ عنكمــو وجهــي املُخضَــب بالــدماء /وليــل إســرائيل وهــو يقــيء حقــداا
وانتقـام /وعــاهرين ومُخــربين /أنــا ال أزال ،هنـا أغــين الشــمس يف صــم وإصــرار
حزين /يا إخويت املُحترقني /إىل النضال (البيايت :1995 ،ج)193/1

إنّ األطفالَ الّذين يُصوّرهم الشاعر هم كلُّ اطفال العاملا وإنَّهم يعيشون يف ليالٍ مُظلمة مـن
العذاب يف البيوت اّصورة ويُمجّدهم الشاعر .هو يف تعبري عن أحداوِ عصر ومُجتمعِ إنّمـا
يُعبّر عن نفسا املبادئ الّل يُحاربُ من أجلها اإلنسان يف كلِّ العُصور ويف كلِّ األزمان ،ومـن هنـا
فقد حدّد الشاعر أولئك الّذين يُغنّي هلُم شعرهم ،إنّهم الثوّار واملُناضلون من أجـلا احليـاة (أنـا
ال أزال هنا أغين الشمس) .غناء البيايت/الثوري غناءٌ الينقطع والينتهي «إنّ جمتمعٌ كـلُّ مافيـ
يص ــرخ باإلنتف ــاض حي ــدو أمـ ـلٌ ك ــبري يف ع ــودةِ احلق ــوق إىل أص ــحاباها ،يف ع ــودةِ املُش ــردين
الالجئني إىل ديارهم وسيظلُّ الثوري يُغنّي هلم أبداا .حياربُ البيايت بشـعر عاملـاا جاحـداا ،لكـن
طغاةَ هذا العامل ميلكون القوّةَ والقسوةَ ليخمدوا صـوتَ وأنفاسَـ فيغـدو الشـعر سـالحاا والشـاعر
منوذجـاا للتضــحية واملُعانــاة ويصــرع يف املعركــة بشــعر ولكنّـ يتوغّـلُ يف إصــرار وصــم ٍ حــزين»
(صــبحي .)123 :1987 ،فالشــاعر هنــا يُع ــاين ويصــرخ وحيــداا وهــذا الن ــوع مــن النفــي الوج ــودي
للشاعر وهذ الشعور تنتف عن معانات القاسيّة ،فقد الّ يشعر بالوحـدة والغربـة يف هـذا العـامل
الغريب وهو وحد يشجع الشباب املقاومني يف وطنهم إىل النضال واجلدال.
«يطيل الشـاعر قولَـ اىل احليـاة الفضـلى أو الطيّبـة والزيتـون؛ حيـث اطفـال يافـا الصـغار
الّذين ال ذنبَ هلم سوى أنّهم ولدوا فوجدوا أنّ حياهتم احلاضرة يف وطنهم ليسـ مـن صـنع
أيــديهم ولــيس شــقاؤهم إر ـاا أبويّـاا اقتســمو ؛ أنّهــا طبيعــة الــزمن الالمواليــة ،فلــيكن الغــد مــن
صـنع أيـديهم» (بيضـون .)46 :1993 ،يسـتعمل الشـاعر أداة النــداء (يـا) فيُخاطـب أطفـال يافــا
اهلائمني الّذين يُعانون من االحتالل اإلسرائيلي ويتقاسم معهم أحـزاهنم ويتـذكر غربتَـ وهـو
يهيم وحد والنداء هنا حيمل داللةا لتنبي املُنادي وطلب اإلقبال من .
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فقــد واّــف الشــاعر العصــفور للداللــة عل ـى الرحيــل واهلجــرة أمّــا الدالل ـةُ الرمزيــة بلــون
األســود «يــرتبط بــدالالت عـدّة منــها الظــالم والشــر واملــوت والغــم والكآبــة فاألســود لــونٌ يثــري
احلزن والتشاؤم ومرتبطٌ بالليل والظالم» (عمر .)202 :1982 ،قد واف الشاعر اللـون األسـود
إجيابيّا؛ ألنّ الظالل حتجب عن إسرائيل وج الشاعر /الشاب الثوري /السيد املسيح وتقابل
كلمات (حتجب وخمربين) دالي على قطعية هذا املعىن؛ ألنّ لونَ األسود ليس هنا رمزُ املُعاناة
الساخطة بل قناع خيفي وج َ الشاعر وراءَ .
اللوحة الرابعة
اجملد للشهداء واألحيـاء ،مـن شـعيب /وللمتمـزقني الصـامدين /اجملـد لألطفـال يف
ليـل العـذاب /ويف اخليـام /اجملـد للزيتـون يف أرض السـالم /وللعصـافري الصـغرية
وهي تبحث يف التراب /حقلي ،وللجيش املرابط يف احلدود /وطين الكبري /ـ جيش
العروبة واخلالص ـ /اجملد للشعراء والكتـاب ،أحبـاب احليـاة /اخلائضـني ،اليـوم،
معركة املصري /والضاربني يد الطغاة /اجملد للمرضى على سرور البكاء /وللنسـاء
الكادحات /األمهات (البيايت :1995 ،ج)196/1

إنَّ شـعر البيـايت يف هـذ اللوحـة يقـدم قلقـا حـو َل مصـري اإلنسـان وقـد جعـلَ نفسَـ مكـبّالا
بقيــودٍ ضـدّ قـوّاتِ الظــالم الّــل تُحاصــر « .فاجملــد بوصــف قيمـةٌ تُجسّــد اخلُلــود ليصــبحَ حقـاا
هلـؤالء األطفــال الّــذين شُــردوا ،حقّـاا للشــاعر والكاتــب املناضــل بقلمـ  ،حقّـاا للمرضـى الّــذين
يتحمّلون مآسي احلياة فوقَ مرضهم .حقاا للنساء والكادحات اللّايت صنعن هؤالء األبطال من
الشهداء هذا اّور هو املركز أو لُبّ بنية منت هذ القصيدة إنّ التمجيـدَ يف هـذا اّـور يُعـدُّ
اقّ هو األغنيّة الّل يتغنّي هبا الشاعر غناءً ال ينقطع من أجل وريـة وانتفاضـة ال تنتـهي إالّ
بانتهاء الظلم وعودة الشعب املقهور» (حسن.)141 :2013 ،
فإنّ اجملد الّذي خيتص الشـاعر باألطفـال والشـعوب املُناضـلني يتحـوّل يف هـذ القصـيدة
إىل طلب احلريـة والكلمـات املوجـودة يف القصـيدة دالّـة علـى هـذا الطلـب بعبـارة أخـرى إنّهـم
األطفــال ــ الشــهداء واألحيــاء ــ شــاهدوا املذاــة وشــهداء اجلرميــة وهــم التّســاقهم بــاجليش
والتوحّد يف تراهبم ودعوهتم للسالم ال حيتاجون إىل السالح.
اللوحة اخلامسة
اللي ــل تط ــرد قناديـ ـلُ العي ــون /عي ــونكم ،ي ــا إخ ــويت املتن ــا رين اجل ــائعني /حتـ ـ
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النجوم /وكأنَّ حلم ُ بأنّين بالورد أفرشُ والـدموع /طـريقَكم /وكـأنَّ يسـوع /معكـم
يعود إىل (اجلليل) بال صليب (البيايت :1995 ،ج)197/1

«إذا كان القصيدة تتفتّح مبشهد يسوع يف القيود فإنّها ختتتمُ مبشهد الصغار اجلائعني.
إنَّ الشاعر ال يُنشدُ كتابةَ الشعر وحسب بل يبحث أيضاا عن وسائل اخلالص لإلنسان العريب
املُستلب املُحاصر الّـذي يقـف علـى أرض حمروقـة .فالشـاعر يف مثـل هـذ احلالـة يكـون ـائراا
مُفكراا ومسيحاا صاحبَ خالص اآلخرين .يستبدلُ احلـزنَ بـالفرح ويُعبّـر عـن مجـال املُسـتقبل
املوعود فقد أصبح شعر بُشرى ورسالةَ حترير لإلنسانيّة ،بُشـرى بإنتـهاء الظُلـم والتطلّـع إىل
غدٍ مُشرق» (رزق.)45 :1995 ،
إنّ من ينعم النظر يف املقطوعة التاليّة جيد «لفظ (العودة) يكتسب خصوصـيّت يف إطـار
فضاء التدوين الشعري ملنت القصيدة حيـث تصـبح العـود ُة هنـا هـي عـود َة األمـل يف التحريـر،
عــود َة الــوعي واليقظــة ،عــود َة احللــم يف ُمســتقب ٍل ُمشــر ٍق قــد حت ّقــق بعــد أن َفــرش الطريق ـ َة
بالورود رمزاا هلذا االنتصار وبالدموع إشارة لفداحة الثمن املدفون يف هذ العودة ويف النهاية
إنّها عودة يسوع ـ وهو رمز اّبة اخلالصة ـ إىل اجلليل وإن كان يسوع يف العنوان رقم ()1
يرسف يف األغالل والقيود؛ فـإنّ عودتـ هـذ املـرة بعـد مشـهد األطفـال املشـردين حـراا طليقـاا
وهو ما يُشري الي قول الشاعر (بـال صـليب)» (حسـن .)120 :2013 ،فعـودةُ اليسـوع بـال صـليب
إىل اجلليـل هــي إنتصــار للشــاعر علـى املــوت واليـأس وانتصــار لألنســان املعاصــر علـى املــرض
والشـيخوخة واهلــرم والفقــر والفاقـة .هــذا املــوت عنـد الشــاعر بعـثٌ وقـوّة اخللــق والثــورة علـى
الظلم وحتمل يف نفسها تقابالا بني املوت واحلياة.
«حلـمُ البيــايت هــو أن يتجــاوز النفـيَ بــالعودة ،أنّ حــافزَ الرحيــل الــرئيس كرمـزٍ للخــالص
واحلريّة وقد حتوّل إىل حافز العودة وأيضاا توجّ حنـوَ خالصـ مـن منفـا وعـالو علـى هـذا،
موضوعُ العودة هنا يربط معاا التفاعل بني جتربة الشاعر الذاتية واآلالم القوميّة للفلسطينيّني
الّذين يعيشون يف املنفى يف الّ اروف قَهريّة فيختتم البيّايت قصيدت البدّ املدينة تصـل إىل
احلريّة والصفاء والسكينة» (حسن.)120 :2013 ،
اّور األفقي للنص :هذا اّور يشمل مواضيع خمتلفة منها املستوى املوسيقي ،املستوى
اللغويّــة وكيفيّــة رصــافة احلــروف ومــن هــذا املُنطلــق يُــتمُّ الكشـفُ عــن فكـرة الشــاعر ومــن مثّ
توضيح وتفسري يف إطار السيميائيّة.
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املستوى املوسيقي
البيايت استخدم أشـكاال خمتلفـاا لإليقـاع يف قصـيدت منـها اإليقـاع اخلـارجي الّـذي يتبلـور يف
الوزن العروضـي والقافيـة والـروي ومنـها اإليقـاع الـداخلي الَّـذي يتجسّـد يف جتـانس األصـوات
وترنيمها وذكر بعض اآلالت املوسيقيّة وتكرار األلفاظ والعبـارات .فعلـى هـذا األسـاس ينقسـم
املوسيقى الشعريّة إىل ال ة أقسام كاآليت:
املوسيقى اخلارجيّة
«يتمّ هذا املوسيقى يف النصوص الشعريّة من خالل ُنائيّة الوزن والقافيّـة بإعتبارمهـا إطـاراا
خارجيّاا هلا وأساساا يف بناء القصيدة العربيّـة .يعـدّ الـوزن مـن أبـرز اخلصـائص الصـوتيّة يف
القصيدة العربيّة وال يُمكن الفصل بني الوزن والشعر» (بديع يعقوب.)87 :1999 ،
يف البدايــة جتــدر اإلشــارة إىل أنّ «قصــائد إىل يافــا» تشــتمل مخسـةَ املقــاطع علـى منــط
الشعر احلر يف "البحر الرجز" وهو من البحور الّل هتم ببُعد النغمي على نظام املوسيقي يف
قصائد الشعر احلر «البحر الرجز أسهلُ البحـور الشـعريّة نظـراا إىل كثـرة التغـيريات املألوفـة
يف أجزائ والتنوّع الّذي ينتاب أعاريض وضروب » (بديع يعقـوب .)87 :1999 ،يـرى عبـد الرضـا
علي؛ «إنّ الرجز من البُحور املُفـردة الّـل تقـوم علـى تكـرار جـزء رتيـب مُسـتفعلن مـن غـريأن
يشــعر قائل ـ بــأي تكلّــف أو صــعوبة؛ فــإنّ هــذ امليــزةَ هيّأت ـ ليك ـون واحــداا مــن اكثــر األوزان
اس ــتعماالا يف الش ــعر احل ــر يف عص ــرنا ال ــراهن ،كم ــا كــان م ــن أكث ــر األوزان اس ــتعماالا عن ــد
املتقـدّمني حتّـى نَعتــو مبطيّــة الشــعراء» (علــي .)60 :1997 ،كمــا أنّـ حيتمــل مجيـعَ املوضــوعات
املُعاصرة ،سواءً أ كان غزليّة أم فلسفيّة ،أم على هذا االعتبار ميكنُ القول؛ إنّ هذ اهليمنـة
للرجــز ترجــع إىل رغبــة الشــاعر يف أن يُجـدّد الفضــاء ايقاعيّـاا حــراا لبيــان مــا يف صــدر مــن
مشاعر احلُزن واألمل والغربة والوطن( .علي)63 :1997 ،
فالشـاعر اختـار بـني البحــور؛ البحـر الرجـز وهـو يســتخدم للبطوليـة والتمـرد والثـورة وقــد
لعب هذا البحر دوراا بارزاا متميّزاا با ّتسـاق مـع مضـمون القصـيدة وهـو مملـو ٌء بـروح التحـدي
والقهــر واخلــوف والتســليم وإلقــاء مــا خيــتلف يف نفــس الشــاعر مــن الشــجن واحلــزن واحلــرية
والتعسّف أو فرح على رجوع املسيح واألجماد الل تُحصل ألطفال وشهداء مدينت .
الشاعر يتمتّع بالقوايف لبيان خلجات نفس فنـرى أن تكـرار حـرف «ن» يف هـذ القصـيدة
أكثر إستعماالا بالنسبة إىل احلروف األخرى وهـذ احلـرف «مكاهنـا يف الـروي دليـل امتيازهـا
بقوّة االستماع الّذي يزيد من روعة موسيقى الشعر ونغمات اإلنشاء فأصبح النـون موصـولة
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قويّة ملعاناة الشاعر» (بشر .)359 :2000 ،إنّ اختيار النون كحرف الـروي جـاءت متّفقـاا مـع جـوّ
القصيدة وهو شكوى الشاعر من الواقع السياسي املر يف مدينة يافا واملـدن الفلسـطينيّة .مـن
جانب آخر هو قد استخدم القافيـة املردفـة « »40مـرة و«املـراد بالقافيـة املردفـة مـا كـان قبـل
رويهــا ألفـاا أو واواا أو يــاء مــدتني» (ســكاكي :2000 ،ج .)572/1وهــو يزيــد األشــعار مجــاالا وهكـذا
يتبيّن الشاعر أحزانَ واملكابد الّل حتملها إ ـر أحـداو الّـل جـرت حولـ ويتحسّـر علـى هنـب
البالد العربيّة .هذ القافية متالئمة مع خلجان ولعلنا ال حنيد عن جادة الصواب إذ قلنا أن
هذ القافية أفضل وسيلة للداللة على احلالة الروحيّة للشـاعر.كما أنـ اسـتخدم حـرف «ر» 8
مرات و«امليم»  6مـرات وكـال مـن هـذين احلـرفني يـدلّ علـى حـزن الشـاعر ومهّـ جتـا شـعب
واستعمال هذا النوع من القوايف يفيد فكر الشاعر على اهلموم.
ت

حرف الروي

عدد التواتر

النسبة املئويّة
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ن

9

%22/5

2
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8
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%15
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%2

8
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2
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املوسيقى الداخليّة« :تعدّ املوسيقى الداخليّة جزءٌ من البنية املوسيقية للشعر؛ فهي تعتمـد
عل ـى اخلصــائص الصــوتية للحــروف اوّالا ،وعل ـى التش ـكيل املــنغّم لاللفــاظ والتراكيــب اني ـاا»
(الورقي« .)218 :1984 ،هذا النوع من املوسيقى أعلى من وزن الشعر ويتجلّي يف كـلّ مـن التنـوع
والتكرار الّذين ال مي باملوسيقى اخلارجية واجلانبية من صـلة» (شـفيعي كـدكين.)329 :1379 ،
إنّ التكرار يعترب إحدى مظاهر هذا النوع من املوسيقى يسبب تأكيد املعىن وتقريـر يف ذهـن
القـارئ وينشــئ نوعــا مــن اإليقــاع واالنســجام الـداخلي ويشــمل هــذا التكـرار :تكـرار احلــروف،
تكرار الكلمات وتكرار اجلُمل كما يلي:
أ) تكرار احلروف« :الّذي يسمّى جتانس احلروف ويتشكل مـن تكـرار الصـوائ والصـوام
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بصورة وافرة يف مجلة ما .هذا النوع مـن التكـرار يزيـد يف االيقـاع ويقـع يف روح املتلقـي وعنـدما
كان هذا التجانس متالئماا مع املضمون ،فيضعف يف املوسيقى» (شـفيعي كـدكين .)329 :1379 ،إذا
أراد الش ــاعر ال ــتكلّمَ ع ــن األوض ــاع املأس ــاوية واإلض ــطرابات يس ــتخدم ح ــروف مــدّ «آ ،او ،اي»
ويكرر وهذا يتناسبُ مع حزن وأمل  .أمثلة أخرى من تقنية تكرار احلروف هي حرف نـداء «يـا»
تتكرر الو مرات يف بدايـة اللوحـة الثالثـة ومـرة واحـدة يف ختـام اللوحـة علـى النحـو التـاي :يـا
إخويت املتحرقني إىل غدٍ ،حت النجوم /ياصـانعي احلـبّ العظـيم واخلُبـز واألزهـار /يـا أطفـال
يافا اهلائمني على ختوم وطين الكبري .هذا التكرار دالي على أنّ اخلطاب صار مـن األنـا الواحـد
اىل جمموعــة مــن املــتلَقّني يف صــورة نــداء متكــرر .ــالو مــرات موجــودة يف بدايــة اّــور ومــرة
واحــدة موجــودة يف ختــام هــذا املقطــع أو القصــيد وإنّ اســتعمال يُشــري إىل نــوعٍ مــن مُناجــاة
الشاعر لنفس وتُمثّلُ نقمةَ الشاعر على هذ املدينة ـ يافا ـ وأمهيّتها.
ب) تكرار الكلمات« :تكـرار الكلمـات يُعـدُّ إحـدى مظـاهر املوسـيقى الداخليّـة ،ونقصـد بـ
التكـرار الّــذي حيمــل مضــموناا مـا يف نايــا ويشــري إىل االنســجام و بـات الــرأي لــدى الشــاعر
حــىت يقــرر املعــىن يف ذهــن القــارئ ويؤك ـد » (الــورقي .)218 :1984 ،لقــد تك ـررت هــذ العبــارة
الرئيسيّة (اجملـد ل ـ  )...يف هـذا الـديوان مخـس مـرات ،مـرة يف العنـوان اجملـد يف الزيتـون مث
يُذكر على الترتيب التاي :اجملـد للشـهداء واألحيـاء /اجملـدُ لألطفـال يف اللّيـل العذاب/اجملـد
للشــعراء والكتّــاب /اجملـدُ للمرضـى علـى سُــرر البكـاء وهــو تأكيـدٌ مشــويٌ مبــا جــاء يف عنــوان
الديوان يف متجيد وتكرمي الشعب الفلسطيين ومُستقبل وهذا كلّ ممثّلٌ يف أطفال فلسطينيني
وحدائق الزيتون اخلضراء فوق هذ األرض.
ج) تكرار اجلملة« :تكرار اجلملة يعدّ نوعاا من االيقـاع وتعـبرياا عـن الشـحنة العاطفيـة يف
النص» (الورقي .)218 :1984 ،إستعمل الشاعر هذ اجلملة الو مرات وهي «أنا ال ازال أغنّي
ب ا ُملقـاوم غنـا ٌء ال ينقطـع ومـادام
الشمسَ» تك رار هذ اجلملـة ُيبـيّن أ َّن غنـاء الشـاعر أو الشـا ّ
الظلم موجوداا هذ الغناء مستمرةٌ تأكيداا على غلبة اجلمود والتخريب على جمدها وعظمتـها
وهتييف العرب يف استعادة هذا اجملد واملفاخر.
التضاد :استخدم البيايت يف اللوحة األوىل كلمـات تُـثري أجـواء متعـدّدة مثـل :يسـوع/يهوذا
والص ـلبان ،القبــاب/عرار جنــد ،البــاب/الطريق؛ ألنّهــا تُشــري عل ـى التــواي إىل الفلســطيين
والوطن اجملزّأ ،وإىل اإلسالم والعُروبة ،وإىل اليهود والنضال لتحرير الفلسطني من غزواهم؛
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يف اللوحـ ــة الثانيـ ــة اسـ ــتخدم الشـ ــاعر تقنيّـ ــة التطابقـ ــات بـ ــني الصـ ــامد/املقهور وبـ ــني
صيحات/صم وبني مصباح/ليلف َ نظر املخاطب أو القارئ .يف اللوحة الثالثـة تشـاهد بنيـةُ
التناقض أو التضاد يف مجلة النفي (أنا لن أموت) ألنَّ اسلوب نفي لن تـدل علـى أبديـة وهـذ
تنايف مع العامل الواقعي الّذي الغروَ ألي شخص يتذوّق طعم املوت .كذلك الشاعر يعكس على
املسـتوى البعيــد أو العميــق مفارقــات هــذا الواقــع الّــل تفصــل مــا بــني الصــوت والصــدى (بــني
الصم وإصرار حزين) وما بني االخضر والّ (األزهـار والظـالل سـوداء) ،مـا بـني الصـورة
واملــرآة (حتجــب عنكمــو وجهــي املخضّــب بالــدماء) وبــني االســرائيل والشــباب املقــاوم (الــريح
والعصفور يف بيل ينازع) بني املاضي والغـد ا ّلـذي سـيتحقق ال حمالـة بيـد أطفـال يافـا .هـذ
التضادات والثنائيّات من جهةٍ تدلّ على ذهن الشاعر املُقلـق واملشـوَّش ومـن جهـةٍ أخـرى تـدلّ
على اجملتمع الّذي بُنايَ على التناقض بسبب وجود الصهاينة واألشرار.
رصافة احلروف« :إنّ اإليقاع الداخلي يف الكلمات واتساقها واألصوات اللغويّة حتدو أنظمةُ
املوســيقى ويف هــذا البنــاء يوســع جماالت ـ يف تــنظُّم الوحــدات الصــوتيّة ،والتشــكيالت اإليقاعيّــة
وإرتقــاء معــىن الكلمــات وبنيــة القصــيدة» (علــوي مقــدم .)73 :1377 ،اســتخدم الشــاعر يف اللوحــة
األوىل حروف (ع ،ق) واللوحـةِ الثانيـة حـروف (ص ،س) ويف اللوحـة الرابعـة واخلامسـة إشـباعُ
حروفِ املد ،وخلق ايقاعاا متجاوباا مبدّ الصوت يعين حـروف املـد (آ ،ي) تغـين هـذ اللوحـة مـن
املوســيقى امللموســة وهــذ احلركــة الطويلــة حتمــل املشــاعر املمتــدةَ والعميقـةَ للشــاعر ويــؤدّي إىل
إتساق الوزن العروضي للشعر مع ما يف نفس الشاعر وما شغل بالَ .
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النتائج
قد اتّضح لنا من خالل دراسة سيميائيّة لقصيدة «قصائدٌ إىل يافا» أنّ:
 عبدالوهاب البيايت قد حسن اختيار لعنوان القصيدة حيث قد أشـار بال ـ«قصـائد» إىلالكث ــرة والتن ــوع مل ــا تنق ــل كلم ــة اجلم ــع؛ مثّ ح ــرف (إىل) يع ــين أنّ (ياف ــا) حم ــدودة
باألراضــي املُحتلّــة يف فلســطني ويف يافــا نشــاهد نوعـاا مــن اجملــاز بـإطالق اجلــزء وإرادة
الكل وهي رمزٌ عامٌ لكلّ املدن الفلسطينيّة األخرى الّل وصفُها الشاعر يف النص.
 واف الشاعر رمز املسيح لريبـط بـني معانـاة البشـر علـى مَـر العصـور ومعانـاة اإلنسـانِالفلسطيين فجعل املسيح معادالا موضوعياا ملا يتعرض ل الشعبُ الفلسـطيين اخلـانق يف
األرض املُحتلّة ويُعبّر عـن اّنـةِ االجتماعيّـة الّـل يواجههـا الشـعب الفلسـطيين الشـارد
وقد جعلَ شخصيّة يسوع وبوذا رمزان لتغيري الواقع أو الفداء.
ش ومن خال ِل أراد أن ُيصـوّر حـال يافـا ا ُملـزري ،ومـا وصـل إليهـا
 ذك ر الشاعر اخلفافي َمــن الفســادِ واالحنــالل واخلفــافيش ترم ـزُ إىل أيــاد وحك ـام أدّت إىل تــدمري احلضــارة
العربية العريقة يف جذور التاريخ.
 البي ــايت اس ــتخدم أشـ ـكاالا خمتلف ــة م ــن اإليق ــاع يف قص ــيدت من ــها اإليق ــاع اخل ــارجيوالــداخلي .فيعبّــر عــن خلجانــات نفسـ باســتخدام وزنـاا مُتالئم ـاا مــع فكرتـ فيســتعمل
البحر الرجـز للبطوليـة والتمـرد والثـورة ونـرى قـد لعـب هـذا البحـر دورا بـارزاا ومتميّـزاا
باتّساق يف مضمون القصيدة.
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