دراسات أدبية:
ُ
مقاربة سيميائية لقصيدة امرأة فوق العادة للشاعر حسن السوسِي
A Semiotic Approach to the Hassan al-Sūsi’s Poem: An extraordinary
lady
Pendekatan Semiotik terhadap Syair Hasan al-Susi: Wanita Luarbiasa

جنية حسني التهامي



ملخص البحث:

سلك شعراء الشعر املعاصر واحلديث مسلك من سبقهم من الشعراء يف اهتمامهم ابملرأة ،فكانت
موضوعهم املثايل لريمزوا هبا إىل الوطن ،واألرض ،والكون ،واحلياة ،فتميّز خطاهبم يف هذا الشأن بفرادة

أسلوبية خاصة .يسعى البحث إىل الوقوف على املعاين العميقة يف قصيدة امرأة فوق العادة للشاعر
اللييب حسن السوسي ،من خالل إجراء تطبيقي للمنهج السيميائي للوصول إىل املرامي اخلفية اليت يبثّها
الشاعر يف قصيدته .توصلت الدراسة إىل نتائج مهمة ،ومنها :وظّف السوسي املرأة روحاً وجسداً يف لغة
ِ
النص يف
بسيطة واضحة ال تكلّف فيها وال تصنّع ،ب ْدءً من عنوان القصيدة وصوالً إىل متنها ،وقارب ّ
النص ابلبساطة واملباشرة يف كثري من املواضع،
بعض املواضع املعاين العميقة وجعلها سطحية ،ومتيّزت لغة ّ
وارتقت إىل فضاء اللغة غري املباشرة مستعملة العالمة وقدراهتا على محل الدالالت العميقة اليت ت ْوقِف

املتل ّقي على مجاليات اللغة وقدرهتا اخلصبة على التعبري عن األفكار وخلجات النفس العميقة ،وسيطر
النص يف مقابل اخلطاب املذ ّكر الذي جعله الشاعر ضعيفاً ابعتباره طالباً ،فيما
اخلطاب املؤنّث على ّ
مثّلت األنثى دور املطلوبة املتعالية يف ر ٍ
بط بني صورة اجتماعية وأخرى شعرية.
الكلمات املفتاحية :السيميائية-املرأة-الشعر-حسن السوسي.
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جملة الدراسات اللغوية واألدبية
Abstract
Contemporary poets have been in the shoes of their predecessors in their focus on
women as a symbol of home, land, universe and life. They would use distinct style
preferring most of them the topic of women in their prelude of their poems expressing
their love and suffering for their loss. In some cases, the whole poem is dedicated to
the romantic relationship with the her. The current study tries to explore the deep
meaning in the poem of the Libyan poet Hasan al-Susi through semiotic approach.
Among the significant conclusions of the study: The poet had used simple and clear
language to describe women spiritually and physically without overdoing the
expressions. This is apparent from the theme and content of the poem. Some of the
deep meaning in several places in the poem were brought up to the surface. The style
sometimes was elevated with deep meaning that would seize the readership’s
attention due to its effect in capturing deep thinking. The feminine discourse is more
evident in the poem making the poet seemed weaker as someone who is in the
position of ‘asking’. The feminine symbol and figure therefore stand out more as the
sought after in the poetic and social aspects.
Keywords: Semiotics, woman, poem, Hasan al-Sūsi

Abstrak
Penyair-penyair kontemporari telah mengikut jejak penyair terdahulu dalam
mengupas tema wanita sebagai simbol rumah tanggga, tanah, alam dan kehidupan.
Mereka biasanya menggnakan satu stail yang berbeza tentang wanita dalam
pendahuluan karya mereka sambil menegaskan tentang cinta dan penderitaan dalam
menghadapi kehilngan mereka. Dalam beberapa keadaan, keseluruhan syair
didedikasikan kepada hubungan romatik dengan kaum hawa. Kajian ini cuba
merungkai maksud tersirat dalam syiar penyair Libya Hasan al-Susi melalui
pendekatan semiotik. Di antara rumusan penting kajian ini ialah: penyair telah dapat
menggunakan bahasa yang mudah dan jelas untuk menyifatkan perihal wanita secara
fizikal dan spiritual tanpa berlebih-lebihan dalam ungkapannya. Ini dapat dilihat
daripada tema dan kandungan karya tersebut. Terdapat makna tersirat yang
diperjelaskan dengan lebih nyata. Kadangkala stail tersebut dipertingkatkan dengan
maksud yang dalam yang akan menarik perhatian khalayak pembaca kerana
keasannya dalam mempengaruhi pemkiran yang dalam. Wacana feminin lebih jelas di
dalam syair tersebut menjadikan seolah-olah pihak penyair berkedudukan lebih lemah
kerana berada pada kedudukan seorang yang mendambakan sesuatu. Oleh itu simbol
dan figura keperempuanan lebih menonjol sebagai sesuatu yang dikehendaki dari segi
kepuitisan dan sosialnya.
Kata kunci: Semiotik, wanita, syair, Hasan al-Sūsi.
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مقاربة سيميائية لقصيدة امرأة فوق العادة للشاعر حسن الس ِ
وسي

مقدمة:

وعربت عن
يع ّد الشعر وسيلةً للتعبري عن األفكار والشعور ،استعمله العرب أداة إعالمية محلت األخبار ّ

لكن التدوين حفظ ما قاله
اآلمال والطموحات؛ لذا اشرتك الرجل واملرأة يف توظيفه كلٌّ حسب طريقتهّ ،
الرجل وأمهل ما قالته املرأة ،إالّ النزر اليسري الذي مل يكن كافياً ليكشف كثرياً من مميزاته وخصائصه،
ومهما حاول الباحثون تعليل أسباب هذا الظهور اخلجول ألدب املرأة وإرجاعها ألسباب اجتماعية
ودينية ونفسية وسياسية فقد ظلّت يف احلقيقة موضوعاً مفضالً للشعراء ،فمنهم من رأى فيها املرأة
اجلسد ،ومنهم من استطاع أن يوظفها توظيفاً فنياً ،ابتعد به عن املعىن السطحي الظاهر إىل ٍ
معان
ّ
عميقة ،مستعيناً على ذلك مبخزون تراثي قدمي اعتمد على تقديس األنثى ،ابعتبارها رمزاً للخصوبة
واستمر َار احلياة.

فعربوا عن حبّهم هلا ومعاانهتم لفقدها يف مقدمة
واعترب كثري من الشعراء املرأة موضوعهم ّ
املفضل ّ
للتودد إىل احملبوبة واستعطافها ،كما كانت م ْد َخلهم إىل قلوب
قصائدهم ،أو يف قصائد كاملة نظموها ّ
وحمركاً للعواطف اليت يعتمدون عليها لتمرير فلسفتهم ،ويف قصائد املعلّقات خري دليل على
مستمعيهمّ ،
ذلك.

أولا :التعريف ابلسيميائية ،والوقوف على العتبات النصية للنص
أ .تعريف السيميائية

" السومة ،والسيماء ،والسيمياء" :العالمة ،وسوم الفرس :أي جعل عليه السيمة" 1وقوله عز وجل:
﴿لنرسل عليهم حجارة من طني ،حجارة مسومة عند ربك للمسرفني﴾ (الذارايت ، )34 ،33 :وقال
الزجاج :روى احلسن أهنا معلّمة ببياض ومحرة" 2،قال  :وقد جييء السيما والسيميا ممدودين ؛ وأنشد
ّ

ألسيد بن عنقاء الفزاري ميدح عميلة حني قامسه ماله :

غالم رماه هللا ابحلسن ايفعا ** له سيمياء ال تشق على البصر
وهذا مل مينع العلماء من احملاولة إذ يعرفها بيارغريو ( )Pierre Guiraudأبهنا  ":العلم
الذي يهتم بدراسة أنظمة العالمات :اللغات ،وأنظمة واإلشارات والتعليمات" 3،ومصطلح
السيمياء يعين يف أبسط تعريفاته وأكثرها استخداماً هو "نظام ِ
السمة أو الشبكة من العالقات النظمية
املتسلسلة ،وفق قواعد لغوية متّفق عليها يف بيئة معيّنة" 4،ولو جعلناه أكثر قرابً للنقد ميكننا الوقوف على
قول مجيل محداوي ،أب ّهنا" :عبارة عن لعبة التفكيك والرتكيب ،وحتديد البنيات العميقة وهي دراسة
5
شكالنية للمضمون ،متر عرب الشكل ملساءلة الدوال من أجل حتقيق معرفة دقيقة ابملعىن".
ّ
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أهم املناهج احلديثة اليت استعان هبا الن ّقاد للنفاذ إىل املعاين العميقة،
يع ّد املنهج السيميائي من ّ
فقد ظهرت يف العقود األخرية من القرن العشرين دراسات وكتب كثرية يف جمال النقد كان مصطلح
النص
سر اجلمال يف ّ
السيمياء جزءاً من عنواهنا؛ ابعتباره وسيلة من وسائل استكناه املعىن؛ والوقوف على ّ
األديب ،وال يبالغ الباحث يف هذا املوضوع حينما يقول إ ّن الشغف ابلسيمياء وصل إىل مرحلة متق ّدمة،
أي درس لغوي أو نقدي معاصر .وترتبط السيميائية املعاصرة ارتباطا وثيقا ابلنموذج
صارت فيه أساس ّ

اللساين البنيوي املعاصر الذي أرسى دعائمه اللغوي املشهور :السويسري دي سوسري ( Ferdinand
 )de Saussureالذي جعل من اللسانيات علما شامال تستفيد منه املعارف األخرى كالنقد األديب
واألسلوبية والتحليل النفسي وعلم االجتماع .فقد وجدت السيميائية –بوصفها علما حديثا– يف
املبحث اللساين مرتكزا تقوم عليه ،وتستقي منه تقنيات وآليات ومفاهيم حتليلية .و "يسعى املنهج
النص األديب دراسة موضوعية بعيدة عن الذاتية واالرتسامية واالنطباعية واألحكام
السيميائي إىل دراسة ّ
6
النص".
املسبقة اليت تصدر عن ّ

وتسعى السيميائية إىل حتويل العلوم اإلنسانية -خصوصاً اللغة واألدب والفن -من جمرد

أتمالت وانطباعات؛ إىل علوم ابملعىن الدقيق للكلمة ،ويتم هلا ذلك عند التوصل إىل مستوى من التجرد
يسهل معه تصنيف مادة الظاهرة ووصفها من خالل أنساق من العالقات ،تكشف عن األبنية العميقة
اليت تنطوي عليها؛ إذ مي ّك نها هذا التجرد من استخالص القوانني اليت تتحكم يف هذه املادة؛ حيث يرى
سوموريس أن السيميائية مل تكن جماالً ختصصياً فحسب ،بل إهنا احتلت فوق ذلك موقعاً مركزايً يف
البحث العلمي بوجه عام؛ إذ كان عليها مهمة اكتشاف اللغة املشرتكة يف النظرية العلمية" 7.وتبحث
السيمياء األدبية يف "البنيات الشكلية أو يف األنساق الداللية أو يف اآلليات التأويلية لألدب ،وذلك
حبسب تنوع املسارات املنهجية هلذه

السيمياء".

8

وقد اختلف العلماء يف استعمال مصطلح السيميوطيقا والسيميولوجيا حينما أطلقومها على هذا
العلم ،وهذا االختالف الربامجايت ال ينفي القرب الشديد بني املصطلحني ،بل وترادفهما( .فالسيميولوجيا
إذن مرادفة للسيميوطيقا ،وموضوعهما دراسة أنظمة العالمات أاي كان مصدرها لغواي أو سننيا أو
مؤشراي) 9.وقد دعا دي سوسري إىل االهتمام ابلعالمة ملنطلقات لغوية وإىل ما مساه بعلم السيمولوجيا
أو علم منظومات العالمات ،من خالل مفهومه للغة بوصفها منظومة من العالمات؛ تعرب عن عالقات
تربط بني الوحدات والعناصر مما مينح الدوال مدلوالت ال هنائية.
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وهكذا فقد تطورت السيميائية يف القرن العشرين وأصبحت حقالً معرفياً مستقالًّ ،قرب
اجملاالت املعرفية اليت كانت متباعدة ومعزول بعضها عن بعض ،وأعاد متاسكها ،وبذلك أصبح نشاطاً

فكرايً يسعى إىل تعزيز مقوالته تعزيزاً ألسنياً ،وإىل إنتاج معرفة مجالية تتخذ من الدرس اللساين،
"وأصبحت القراءة النقدية على ضوئه قراءة إنتاجية حتاول تقريب القراءة من الكتابة ،فيصبح القارئ
للنص؛ أل ّن القراءة السيميولوجية تَ َعتَِرب أ ّن النص حيمل أسراراًكثرية تستفز القارئ لفك
كاتباً ومنتجاً اثنيا ّ

رموزه انطالقاً من فهم العالقة اجلدلية املوجودة بني الدال واملدلول ،وبني احلاضر والغائب ،فتبدأ عملية
البحث عن املعىن الغائب انطالقا من دراسة الرموز اليت جتعل الداللة تنحرف ابللغة االصطالحية إىل لغة
ضمنية عميقة؛ 10وألجل ذلك ميكن هلذا املنهج أن يساعد يف الكشف عن معاين العالمة األنثوية ومدى
للمهمة اليت و ِظَّفت ألجلها ،وتع ّد مستوايت التحليل السيميائي طريقة
قدرهتا على محلها ،وأهليتها
ّ

يقربنا من املساحة األسلوبية لرسالة لفظية على
توضيح وبناء وتنظيم
للحس الداخلي اللغوي الذي ّ
ّ
ٍ
أساس من التقريبات
مستوى الكلمات ،كما تسمح هذه املستوايت بقياس العمليات الذهنية على
11
فك النصوص.
والتمييزات اليت نقوم هبا عند ّ

النص األديب سيميائياً عرب حتليل اخلطاب األديب الشعري إىل مستوايت صوتية أو
وميكن دراسة ّ
بنيات حنوية أو تركيبات صرفية أو دالالت موسيقية ،فضالً عن سيمياء التضاد ،وسيمياء الرتكيب،
وسيمياء اإليقاع .أما عن سيمياء العنوان وبنيته ،فيمكن النظر إىل البؤرة ،وذلك؛ (من خالل استنطاق
النصية ممثّلةً يف
النص الشعريّ ،
النص ،يليه دراسة الفاحتة ّ
وفك شفراته العالماتية وربطها مبنت ّ
عنوان ّ

النص الشعري ،لتق ّدم
األول من القصيدة ،وأخرياً ي ْنظَر إىل اخلامتة ّ
النصية اليت تبحث يف خامتة ّ
البيت ّ
تناصاً
النص الشعري ّ
إجاابت شافية ملا طرحه الشاعر من حرية وأسئلة ،كما ميكن الوقوف على مجاليات ّ
12
وانزايحاً).
النصية ،يليها
ولتحقيق هذه الغاية سنتبّع جمموعة من اخلطوات اإلجرائية تتمثّل يف :دراسة العتبات ّ

النص؛ ملعرفة
الوقوف على املستويني األفقي السطحي والعمودي العميق ،مركزًة على الداللة املؤنّثة يف ّ
مدى جناح الشاعر يف التعبري عن فكرته املتعلّقة ابملرأة النموذج اليت رسم خطوطها يف قصيدته ،هذه املرأة
اليت ت َك ِّون جزءاً منه ،بل إ ّهنا تتغلغل إىل أعماق نفسه ،فيلتحما ،ليصبح هو هي ،وهي هو.
النصية للنص
 .1العتبات ّ

النص ،كما أنّه يق ّدم
النص ابلبنية ّ
النصية ومستوايهتا ،فهو البوابة اليت ي ْو ََل من خالهلا إىل ّ
يرتبط عنوان ّ
تعسفاً ،بل
إضاءات للمعاين اليت تصادف املتل ّقي داخل ّ
النص؛ لذا ال أييت اختيار البحث اعتباطاً أو ّ
النص ليجعلها متناغمة ومتوافقة ،ويستطيع أن مي ّدان
أييت نتيجة اختيا ٍر و ٍاع ميكنه أن يربط مستوايت ّ
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النص العميقة ،قصد استنطاقها
النص ،وهو املفتاح األساسي؛ للولوج إىل أغوار ّ
مبفاتيح تساعد يف حتليل ّ
13
وأتويلها.
ويف قصيدة (امرأة فوق العادة) جاء العنوان مرّكباً من ثالثة أمساء ،تبدأ بكلمة امرأة اسم مؤنث
نكرة مفرد مرفوع (خرب) ،و َحلَِقه ظرف (فوق) مضاف إليه دال على املكان ،وهي داللة عمودية ِحت ُّل
املرأة مكاانً عالياً يفوق مكان نظرياهتا من النساء والرجال على ح ّد سواء؛ أل ّن كلمة (العادة) هي؛
السلوك املتعارف عليه؛ ولكن قول الشاعر هنا (فوق العادة)؛ أي أراد هلا أ ْن تكون عالمة على البشر
مجيعاً ،فقال( :فوق العادة)؛ أي عالمة خمتلفة عن السلوك املتعارف عليه؛ لكنّها امرأة جمهولة بداللة
التنكري لوال شبه اجلملة الذي حاول الشاعر به أن يق ّدم تعريفاً هلذه املرأة؛ لكنّه مل يكن تعريفا كافياً؛ ألن
فكل قيمة متتلك حبكم منطق التمثيل وجهاً مشخصاً؛ ألنه
األصل يف الفعل اإلنساين هو التشخيصّ ،
1514
تصور أيّة قيمة خارج سلوك إنساين حمسوس.
ليس مبقدوران ّ
النص اجلمل الفعلية الدالة على احلال واالستقبال( :أعين ،ال تشبهها ،يضحك ،يندى،
يكثر يف مدخل ّ

التلون تؤّكد ّأهنا امرأة احلاضر واملستقبل الذي يراهن عليه،
ترتسم) ،وكأ ّهنا بقدر ما ّ
تبني قدرهتا على ّ

لكن املبتدأ مل يكشف من
وينتهي املقطع جبملة امسية مكتملة مل ْحي َذف مبتدؤها (تلك امرأة أخرى)؛ ّ

تدل على
تدل على البعيد؛ لتتوافق مع شبه اجلملة (فوق العادة) ،فكالمها ّ
تكون ،فاسم اإلشارة (تلك) ّ

وظل الغموض على ما هو عليه ،إال ما
صعوبة نواهلا وتعاليها عمودايً أو تنائيها أفقياً ،زمانياً ومكانياًّ ،

خاصة ،وهلذا يظهر اإلصرار على اختالفها
ابلتبسم والبشاشة ،وهي ليست ميزةً ّ
كشفه املقطع من متيّزها ّ
تدل
ابستعمال تشاكل التالؤم الظاهري (ال تشبهها امرأة أخرى ،تلك امرأة أخرى) ،إال أ ّن املرأة األوىل ّ

على املرأة املعتادة؛ بينما الثانية هي املرأة فوق العادة ،.وتقرتب انزايحات املقطع األول من الكشف عن
املرأة املقصودة ،فهي (يضحك فرح الدنيا يف عينيها) و(يندى الورد على شفتيها) ،ومل ِ
أيت اختيار
العينني والشفتني عبثاً ،فالشاعر هنا جيعلهما عالمة ميكن االسرتشاد هبا ،فالضحك يف أصله للشفتني؛
لكنّه صار هنا للفرح؛ فرح الدنيا اليت اختارت عيين تلك املرأة مكاانً لضحكهما؛ فعيناها ميلكان القدرة
مستحق ،أابحه الشاعر هلا كوهنا ال شبيه هلا ،فهي (امرأة
على احتواء ذاك الفرح واحتكاره يف امتالك
ّ

أخرى).

فيدل على ع ّد ِة ٍ
معان منها :احلمرة ،اجلمال ،الصفاء ،النقاء ،فاملعىن ليس مقيّداً يف نبات
و ّأما الورد ّ
الورد ،وو ِظّف ليوحي ٍ
مبعان كثرية من وراء تلك الكلمة ،وعلى الرغم من ذلك ظلّت تلك املرأة ممتنعة عن
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النص يف
الكشف ،حمتجبة عن عيون الباحثني عنها ّ
ويعز الوصول إليها .وتتأكد هذه النتيجة يف ختام ّ
مقطع:
َم ْن أ َْعنِ َيها الَ ت ْشبِه َها ْامَرأَةٌ أ ْخَرى
ض َحك ِيف َعْي نَ ْي َها فَ َرح الدُّنْيَا..
يَ ْ
..وتَ ْرتَ ِسم الْب ْشَرى
َو َعلَى َش َفتَ ْي َها يَْن َدى الْ َوْرد َ
ك ْامَرأَةٌ أ ْخَرى..
تِْل َ

16

النص اجلمل الفعلية الدالة على احلال واالستقبال(:أعين ،ال تشبهها ،يضحك،
يكثر يف مدخل ّ

التلون تؤّكد أ ّهنا امرأة احلاضر واملستقبل الذي يراهن
يندى ،ترتسم) ،وكأ ّهنا بقدر ما ّ
تبني قدرهتا على ّ
لكن املبتدأ مل يكشف
عليه ،وينتهي املقطع جبملة امسية مكتملة مل ْحي َذف مبتدؤها (تلك امرأة أخرى)ّ ،

تدل
تدل على البعيد؛ لتتوافق مع شبه اجلملة (فوق العادة) ،فكالمها ّ
من تكون ،فاسم اإلشارة (تلك) ّ
وظل الغموض على ما هو عليه ،إال
على صعوبة نواهلا وتعاليها عمودايً أو تنائيها أفقياً ،زمانياً ومكانياًّ ،

خاصة ،وهلذا يظهر اإلصرار على
ما كشفه املقطع من متيّزها
ابلتبسم والبشاشة ،وهي ليست ميزًة ّ
ّ
اختالفها ابستعمال تشاكل التالؤم الظاهري (ال تشبهها امرأة أخرى ،تلك امرأة أخرى) ،إال أ ّن املرأة
تدل على املرأة املعتادة ،بينما الثانية هي املرأة فوق العادة .وتقرتب انزايحات املقطع األول من
األوىل ّ
الكشف عن املرأة املقصودة ،فهي (يضحك فرح الدنيا يف عينيها) و(يندى الورد على شفتيها) ،ومل ِ
أيت
اختيار العينني والشفتني عبثاً ،فالشاعر هنا جيعلهما عالمة ميكن االسرتشاد هبا ،فالضحك يف أصله
للشفتني لكنّه صار هنا للفرح ،فرح الدنيا اليت اختارت عيين تلك املرأة مكاانً لضحكهما؛ فعيناها
مستحق ،أابحه الشاعر هلا كوهنا ال شبيه هلا،
ميلكان القدرة على احتواء ذاك الفرح واحتكاره يف امتالك
ّ
فهي (امرأة أخرى).

فيدل على ع ّدةِ ٍ
معان منها :احلمرة ،اجلمال ،الصفاء ،النقاء ،فاملعىن ليس مقيّداً يف
و ّأما الورد ّ
نبات الورد ،وو ِظّف ليوحي ٍ
مبعان كثرية من وراء تلك الكلمة ،ورغم ذلك ظلّت تلك املرأة ممتنعة عن
النص يف
الكشف ،حمتجبة عن عيون الباحثني عنها ّ
ويعز الوصول إليها .وتتأكد هذه النتيجة يف ختام ّ
مقطع:
ديسمرب 2019م
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ب ِمْن َها َ ..و ْازَد ْد ق ْرَابً  ..تَ ْزَد ْد ب ْعداً
فَتَ َقَّر ْ
ت َوِه ْي ..
فَ َستَ ْب َقى أَبَداً أَنْ َ
اخلَطَّْ ِ
ني الْم ْمتَدَّيْ ِن ..
َكتَ َوا ِزي ْ
الَ ي ْلتَ ِقي ِ
ان َ ..م ْه َما ْامتَدَّا ..
َ َ
لكن أنيها خيتلف عن أنيه
فهي انئية وبعيدة ،بل إ ّن الباحث عنها ينأى أيضا كلّما أقرتب منها؛ ّ

فنأيها؛ أني تعايل ،أما أنيه فهو؛ أني انتج عن تعاليها ،فما دامت متعالية فهو يف مرتبة أدىن؛ لذا ال
ألهنا على الرغم من غياهبا فهي
تضل دائما اهلدف الذي ي ْس َعى إليه؛ ّ
جمال للتالقي مهما حاول؛ لكنّها ّ
حاضرة (ملء اخلاطر) ،تتش ّكل على هيئة ٍ
فيض من املشاعر السعيدة اليت جترب الباحث عنها أن يعود
النص ،فاملخاطب قد وجد نفسه ال يزال مشغوالً بعوامله (غاايته)،
على بدء؛ أل ّن اخلامت ة ال تعلن إغالق ّ
السر .أما عن اخلامتة مبا توفّره
وتتلون ّ
تتنوع ّ
وما زال حبثه مستمراً عن مثله اليت ميكنها أن ّ
كتلون تلك املرأة ّ

من إشارات دالة فيمكنها أن تكون "عتبةً ابجتاه الداخل وليس اخلارج ،وقد تفتح أمام املتل ّقي دهاليز
مرة أخرى" " واستطاعت العالمة املؤنّثة
النص؛ أل ّهنا هنا ّ
مؤهلة لدخول ّ
جديدة تالمس دالالت ّ
النص ّ
سر احلياة ومنح حياة جديدة،
أن تواكب هذا املعىن؛ أل ّهنا ٌ
رمز للتج ّدد ،اكتسبته من قدرهتا على محل ّ
السر اليت
لتبدأ دورة احلياة من جديد ،وكذلك جاء ّ
النص ميالداً جديداً وعودةً متجددةً إىل تلك املرأة ّ
مشخصة هلا عجز عن ذلك ،ومل يسعفه
حنسها قبل أن نراها ،فرغم حماوالته أن يرسم صورة ّ
ميكننا أن ّ
اخليال إال بصور منطية عن املرأة ال تليق ابملرأة املنشودة.

اثنيا :املستوى األفقي (السطحي)
يف التشاكل املورفولوجي سيطرت احلروف الدالّة على املؤنّث لتطبع القصيدة بنمط يتّفق مع
خاصاً،
موضوعها ،و رغم أ ّن بعضها ي َع ُّد من األمساء إالّ أ ّن هيئتها الشبيهة ابحلرف منح القصيد َة جرساً ّ
ميكن أن نتتبّعه يف حروف اهلاء والتاء ،وتشاكل التاء التالؤمي مع اهلاء لتصري هاءً عند السكوت عليها،
تنوع الكلمات كاآليت:
تنوعت وفق ّ
ولقد ّ
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امرأة ،عادة ،زايدة ،والدة ،السادة

التاء:

...إخل

األلف املمدودة:

أخرى ،البشرى ،األنثى .....

ضمري املفردة املؤنّثة:

أعنيها ،تشبهها ،عينيها ،شفتيها....

وظهر التشاكل التالؤمي بني كلمات (أعنيها/عينيها)( ،أحياان /حينا)( ،منطا /وسطا)( ،تكتب/
تسكب)( ،عصابتها /كتابتها)( ،الزيف /احليف) (غسق /شفق) وغريها ،وهو أمر يتّفق مع طبيعة الشعر
ض ِفي نوعا من احليوية ،وت ْب ِقي املتل ّقي يف حالة من اليقظة
الزاخر ابإليقاعات الداخلية واخلارجية اليت ت ْ

للنص.
عند تل ّقيه ّ
املتضادة ظاهرايً ،واليت اكتسبت تشاكلها التالؤمي من توظيفها لرسم
وامت ّد التالؤم للكلمات الثنائية
ّ
السر ،ففي املقطع الثاين وردت كلمتا احللو والسادة
شخصية املرأة ّ
لَ ِك ْن  ..تَْب َقى َمنَطاً..
تَْب َقى َ ..و َسطاً
الس َاد ْه )
ني ( ْ
ني ( َّ
احل ْل ِو ) َوبَْ َ
بَْ َ

17

كل ما أعطى الل ّذة للروح واحلواس بصرايً ،ومسعياً ،وذوقياً ،ومشّياً ،و ّأما (السادة) فهي
(فاحللو) هنا ّ
عكس ذلك متاماً ،لكن تالؤمهما يكمن يف اجتماعهما يف ٍ
ذات واحدة تستطيع أن تريك الوجهني،
ّ
ِ
ليكمال بعضهما بعضاً.
(ت ْك ِرم َزائَرَها /نَظََر ْ
ت َش ْزَرا) وهلما القدرة على التآلف ّ
ت ْك ِرم َزائَِرَها..

فَِإذَا َما َغ ََّري ِج ْل َدتَه  ،أ َْو َج َاوَز رتْ بَ تَه..
ت َش ْزَرا..
نَظََر ْ
ت كِ َربا..
َمشَ َخ ْ

18

وتتوافق ثنائية (اإلكرام/النظرة الشزر) مع ثنائيات(اجلزر/امل ّد) و(اهلزل/اجل ّد) يف املقطع الثامن ،و(جمد
السر.
العقل /جمد القلب) و(الغائب/احلاضر) يف املقطع احلادي عشر اليت ترسم املرأة ّ
ديسمرب 2019م
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ِ
آخ ْر..
حيناً َ
ك ِيف األف ِق الْم ْمتَ ّد
تَْنأَى بِ َ
ِ
ني الْ َم ّد
ني ْ
اجلَْزِر َ ،وبَْ َ
َوت َرا ِوح َ -وْه َي حتَ ّدث  -بَْ َ
اجلِ ْد
ني ْ
ني ا ْهلَْزِل َ ،وبَْ َ
َومتَازِج بَْ َ
ومتَيِع م ْدل َ ِ
ات
ول الْ َكل َم ْ
َّ َ

19

واعتنت بعض الثنائيات برسم حال سواها  -طالبيها وغريهم  -وذلك ما ميكن أن نلحظه يف ثنائية
كأهنا غري معنية من شأهنم إال ابلرواية،
(املواجع/املباهج) يف املقطع السابع اليت تصور حال من حوهلا ،و ّ
هتمها املباهج
فهي ال تشكو املواجع وال ّ
ِ ِ ِ
س
ت ْفضي مبََواج ِع أ َْه ِل الْب ْؤ ْ
ِ
س
َوَمبَاه ِج أ َْه ِل األنْ ْ
ص َفاقَِة بَ ْع ِ
َّاس
َو َ
ض الن ْ

20

تلمسه يف ثنائيات( :أقرب/البعدين)(،اجلمر/املاء)
ّأما حال طالبيها والباحثني عنها فيمكن ُّ
يبني احلالة الشعورية اليت تعتمل يف النفس نتيجة التواصل
تفر) يف انتشار واحنسار ّ
(النشر/الطي)(،ختيّمّ /

معها أو حماولة مقاربتها.

االنتشار (الفرح)
ضائع = النشوة
تتالشى = النشوة

االحنسار(احلزن،اخلوف)
تتوجس منها = اجلهل
ّ
تراوح = الرتدد

تبحر = االكتشاف
يضيع صوابك = النشوة
أتسرك = النشوة

تتمزق = الرتدد
ّ
يتخثّر = التوقّف
يتكلّس = التوقّف

تش ّدك = النشوة
يهزك = النشوة
ّ
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مقاربة سيميائية لقصيدة امرأة فوق العادة للشاعر حسن الس ِ
وسي

ويظهر يف القصيدة تشاكل توزيعي حنوي تالؤمي ،يف مجليت (يندى الورد)( ،ترتسم البشرى)
الفعليتني ،فكالهما تقوم على الفعل والفاعل ،كما أ ّن داللتهما على الفرح واالنشراح تزيد من تالؤمهما،
تكون تالزما انتشاراي( ،فيندى) عالمة على اإلزهار والتفتّح ،وكذا احلال يف (االرتسام) فهو
وكالمها ّ
ظهور بعد خفاء ،لكنّهما من جهة أخرى يتباينان؛ لداللة أوالمها على املذكر واثنيهما على املؤنّث،
مجع يف مواجهة فاعل اجلملة الثانية املفرد.
وفاعل األوىل ٌ
جمموعة من التشاكالت التوزيعية النحوية التالؤمية األخرى
( فعل  +مفعول به )

تبقى منطاً /تبقى وسطاً
مل تكتب فوق عصابتها /مل تسكب فوق كتابتها

(حرف جزم  +فعل  +ظرف  +مضاف إليه)

ال حيتمل الزيف /ال يغتفر احليف

(حرف نفي  +فعل  +مفعول به )

مبودهتا أسرا /تغمره ببشاشتها غمرا
أتسره ّ

(فعل  +مفعول به  +حرف جر +اسم جمرور +
مفعول مطلق)

نظرت شزرا /مشخت كربا

(فعل  +حال )

كل األجواء
كل األشياء /حتلّق يف ّ
تتح ّدث عن ّ

(فعل  +حرف جر  +اسم جمرور  +مضاف إليه)

تتمزق بني النشر وبني
تراوح بني اجلمر وبني املاءّ /
الطي

(فعل  +ظرف  +مضاف إليه  +حرف عطف +
ظرف  +مضاف إليه)

تنأى عنك /تنأى عنها

(فعل  +حرف جر  +اسم جمرور)

النص على اجلانب التوزيعي ،ولكنّه ميت ّد إىل النوعي ،فهي مجيعاً مجل
وال يتوقّف التشاكل التالؤمي يف ّ
فعلية ،يقابلها اقتصاد يف استعمال اجلمل االمسية (اجلمل االمسية،11 :اجلمل الفعلية .)52 :واجلمل
اخلاصة ابلشاعر ومن مياثله يف طلبها ،بينما
الفعلية ّ
تتوزع بني الداللة على احلال واالستقبال لألفعال ّ

السر لتوحي بدميومتها ومحيميّتها حلظة التعبري عن أوصافها وحماسنها.
جاءت األفعال ّ
اخلاصة ابملرأة ّ
احل ال واالستق بال

ديسمرب 2019م

أعنيها

حتسب

أملح

تزيد

الدمي وم ة

املاضي

ال تشبهها تتح ّدث

غري
ّ
جاوز

يضحك

حتلّق
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أرى
أبصر

تتوجس
ّ

يندى

تالمس

نظرت

تبقى

تتح ّدث

مشخت

يشرف

تتوقّع
ال تدري

مل تكتب

تشعر

جييء

مل تسكب تنأى

تتالشى

تراوح

ال حيتمل

تراوح

تبحر

تتمزق
ّ
يتخثّر
يتكلّس
حتس
ّ

ال يغتفر
تلقى

حت ّدث
متازج

أتسره
تكرم

متيّع
تتبسط
ّ
تبقى

تنأى
عنك
تنأى
عنها

يضيع
تتعلّم
حتس
ّ

تغمره

حتس
ّ
يروقك

ختيّم
تفر
ّ

أتسرك

يهزك
ّ

تدق
ّ

تش ّدك

تفضي

تبقى
يالَحظ أ ّن املاضي متثّل يف أربعة أفعال ترتبط فيما بينها ارتباطاً ِعلّياً ،فيبدو األول سبباّ يف الثاين ،ومل
ِ
أمر
أتت النتيجة حالية أو استقبالية؛ للتناسب أوالً ،ولعروضها بعروض سببها اثنياً .وميكن أن ي ْل َمس ٌ
ِ
خص نفسه أبربعة منها (:أعنيها،
يتنوع بني :الشاعر الذي ّ
آخر له أمهّيته يف اجلمل الفعلية ،ففاعلها ّ

أملح ،أرى ،أبصر ) ،وتتشاكل األفعال األربعة مع ابقي األفعال ،اليت جاءت نتيجة اللمح والرؤية
السر ( 29مرة).
واإلبصار ،سواء كانت للمتل ّقي املخاطب يف ّ
النص ( 24مرة) أو للمرأة ّ
اللمح ( النظرة الخاطفة السريعة)
الرؤية ( التدقيق في النظر )
أبصر ( استشراف ما خلف الظاهر)
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أنثى

والّدة

أنثى
فوق األنثى

العدد الثاين  -السنة احلادية عشرة

مقاربة سيميائية لقصيدة امرأة فوق العادة للشاعر حسن الس ِ
وسي

ٍ
ومتنوع منه ،يظهر على هيئة تشاكالت يف توظيف
بكم كبري ّ
ويف مستوى االحتياز جند القصيدة زاخرة ّ

النص ،وانقسمت إىل:
الضمائر داخل ّ

النص ،وقد تنوعت  -ظاهرة ومسترتة،
 .1تشاكل متعايل :ومتثّله الضمائر املؤنّثة الواردة يف ّ
وتع ّددت ،وجاءت كلّها دالّة على الغائب(:هي (اإلسنادية الظاهرة واملسترتة)/ها (املفعولية)/ها
كل مجلة ،ويكشف عن أثر
(االمتالكية)/ها الظرفية) لكنّه غياب ظاهري ،فحضورها ماثل يف ّ

هذا احلضور املقطع ما قبل األخري يف القصيدة.

التدين) :وميثلّه ضمائر املذ ّكر الغائب املناظرة للمؤنّث ،وتظهر هذه الضمائر
 .2تشاكل متداين(من ّ
يف املقطع الثالث(:هاء املفعولية/هو اإلسنادية املسترتة/هاء االمتالكية) وهناك ضمائر املخاطب
الدالّة على احلضور(:أنت للمفرد املذ ّكر املسترت ،كاف خطاب املذ ّكر االمتالكية ،كاف خطاب
املذ ّكر املفعولية ،كاف خطاب املذ ّكر الظرفية) ،لكنّه حضور شكلي هو يف احلقيقة غياب
 .3تشاكل أانين :ميّز هذا التشاكل املقطع األول والثاين مث اختفى ،وجاء على هيئة ضمري املتكلم
املفرد املسترت (أان) ،وهو بدوره يكشف عن داللة احلضور يف مقابل داللة الغياب للضمائر

املؤنّثة ،لكنّها داللة شكلية ،فاحلاضر احلقيقي هو األنثى ،بقرينة االنتشار الذي ميّز ظهورها يف
تتوجس خفية/تراوح بني
النص مقارن ًة ابالحنسار والرتاجع الذي ميّز حركة املذ ّكر(:تنأى بكّ /
ّ
تفر /تنأى عنها).
اجلمرّ /...
تتمزق بني النشر /....ختيّمّ /

اثلث ا :املستوى العمودي (العميق)
 .1النزايح

ط من االنزايح اليت كانت عالمةً على املعىن ،وتشاكلت يف تالؤم تناسب معه،
النص أمنا ٌ
يظهر يف ّ

النص االنزايح النحوي املتعلّق خبروج اجلملة عن أصل الرتتيب أو من
ومن االلتفااتت اليت ظهرت يف ّ
السر،
حيث الذكر واحلذف ،وهي كثرية ،ففي جمال التقدمي والتأخري كان ّ
مربر االنزايح ارتباطه ابملرأة ّ
فكل ما له عالقةٌ ابملؤنّث تق ّدم؛ داللة على احلضور واالنتشار.
ّ
الرتتيب

اجلمل

فعل  +مفعول به  +فاعل

ال تشبهها امرأة أخرى /أتسرك اللفتة

فعل  +شبه اجلملة  +فاعل

يضحك يف عينيها فرح الدنيا
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فعل  +شبه اجلملة  +مضاف إليه +

كل األجراس
ّ
تدق بداخل هيكلك املغلق ّ

فعل  +شبه مجلة  +مفعول به

مي زايدة/وأرى فيها شيئا من والّدة/تبقى يف
أملح فيها ّ
أعماقك فيض مشاعر /ورثت عن جدهتا زينب..جمد

فاعل

العقل
فعل  +ظرف  +مجلة امسية  +مفعول به تتعلّم حني تكون حبضرهتا فن اإلصغاء
فعل  +مفعول به  +شبه اجلملة  +فاعل يروقك منها ذاك الصمت

فعل  +مجلة امسية  +ظرف

تراوح وهي حت ّدث بني اجلزر

فعل  +مجلة فعلية  +مفعول به

تبقى مهما تنأى عنك  ..وتنأى عنها  ..ملء اخلاطر

شبه اجلملة  +فعل  +فاعل

على شفتيها يندى الورد

 .2احليز ( الفضاء)

النص يف صورة جسد بشري ،الذي استغِ ّل ليكون مسرحاً للدالالت املعنوية اليت
بدت احليوز يف ّ
ميكنها أن تزيل الغموض الذي طبع القصيدة ،ومن هذه احليوز:
أ .حليز اجلسمي :ويتمثّل يف استعمال جسد األنثى حلمل دالالت جديدة ،فجاءت العني مكاانً
ل ( :الفرح ،الرتحيب ،السفر ،السكن) ،والشفتان مكاانً ل (:النماء ،اإلحبار ،العجز) ،والرأس
مكاانً (للرتحيب) ،واخل ّدان مكاانً (لإلحبار) ،واجليد مكاانً (للضياع) ،واجلسم مكاانً للحياة،
والعصابة مكاانً (للكتابة).
ب .احليز اجلغرايف :وجنده يف كلمات ( بلدا ،وطنا ،سكنا) ،و(بنغازي ،جربة ،قسنطينة ،فاس) ،و
( األفق املمت ّد) ( األرض متيد) ( تنأى عنك ..وتنأى عنها ) ،وقد تداخل احليز اجلغرايف مع
األنثى املنشودة ،إذ صارت هي الوطن والبلد والسكن ،وصفاهتا من صفات تلك املدن املمت ّدة
على رقعة املغرب العريب ،لتحمل تلك األنثى اخلصائص االستثنائية اليت مل جتتمع يف غريها.
النص،
ج .احليز احملايد :ويراد به املكان املتخيّل الذي ال مماثل له يف الواقع وقد كثر وروده يف ّ
كل األجواء/بني اجلزر وبني املد/بني اهلزل
مثل(:بني احللو وبني السادة/ملكوت السحر/حتلق يف ّ
وبني اجلد/مساحة ما بني البينني/مسافة ما بني البعدين تزيد/فجاج اخلوف /تراوح بني اجلمر
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تدل
حساً مادايً ابلصفات اليت ّ
وبني املاء/بني النشر وبني الطي/مث تفر) ،وقد ح ّقق متكينها ّ

عليها.

 .3البنية الدللية
حتيط هذه البنية ابلدالالت العميقة اليت من أجلها انتظم املستوى السطحي األفقي ،ومبعىن
املربرة الحتيازها وانزايحها وحيوزها ،هذه البىن تتمثّل يف :
آخر األفكار اليت كانت احملرك لنظم القصيدة و ّ
 .4البنية الثقافية:

فالنص يستعمل
وهي املرجعية اليت انبنت على أساسها صورة املرأة يف القصيدة شكالً ومضموانً،
ّ
السر ،كالعينني والشفاه واخلدود واجليد ،وللذاكرة الثقافية العربية أثرها يف االتكاء
جسد املرأة لرسم املرأة ّ
على هذا العنصر( ،فبمقدار توافق تلك األعضاء للذوق العام مبقدار ما حتظى إبعجاب الشاعر والرجل
عموماً .وهو ذوق يعتمد على مقياس مجايل يكاد يكون اثبتا منذ عهد امرئ القيس :أي املرأة البيضاء
البشرة ،ذات الق ّد امليّاس ،واخلدود احلمراء والشعر األسود املسرتسل ،والعيون النجل ،الرقيقة اخلصر،
21
النص ويثبت
الضخمة األرداف ...إىل آخر النقش ،كما أ ّن ثنائية (املؤنّث  /املذ ّكر) مل تغب عن ّ
ذلك املخاطب الذكر يف القصيدة ،فالشاعر مل يستطع أن يفلت من ذكوريّته ،بل عمد إىل توظيفها
توظيفاّ يتالءم مع املعىن الذي قصد إليه ،فاختار الذكر للمخاطب عالمة على طالب السمو والتميّز
يصور ش ّدة طلبها واحلاجة إىل قرهبا
والسكن ،واختار املرأة عالمة على اهلدف السامي املطلوب ،وكأنّه ّ

متأصلة يف اإلنسان ،وهو ال يكتفي بذلك
من خالل تقريبها من جتربة املتل ّقي اليت هلا عالقة قويّة بغريزة ّ
وعزهتا وترفّعها عن التذلّل
فقط بل يوظّف حالة الش ّد واجلذب بني الذكر واألنثى ،ومتنّع األنثى ّ
واخلضوع ،فاملتل ّقي معلّق بني اقرتاب وبعد ،وخوف وحاجة ،وهذه املعاين اليت قصد إليها اقرتبت من

فظل
التناول السطحي على الرغم من حماوالته توظيفها مبا يتالءم مع املعىن العميق الذي يرمي إليهّ ،
كم الوصف اخللقي.
احلسي ظاهراً وسط ّ
الوصف ّ
النص مالمسة خجولة واملتمثّل يف املخزون الرتاثي الذي كان
وهناك معطًى ثقايف آخر المسه ّ
يد هلا أن تظهر وتسيطر ،ويتمثّل هذا املصدر الرتاثي يف العادات والتقاليد ،فعلى
إحدى البِ َىن اليت أ ِر َ
ِ
صابَتِ َها)،
مستوى السلوكيات ظهرت عادات :الكرم ،والثأرّ ،
ورد الضيم ،وعلى مستوى اللباس هناك (ع َ
ِ
النص ختفي يف الواقع قضااي أساسية تتصل ابألصالة،
وهي من اللباس
اخلاص ابملرأة ،والعصابة يف ّ
ّ
والدميقراطية ،والعلمانية ،وحقوق اإلنسان ،واهلوية ،واملواطنة ،واخليارات األيديولوجية وطريقة متثّل احلداثة
وغريها من املسائل ،بوصفها عالمة على األصالة والنبالة واخلفر والتمنّع عن االستباحة.
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 .5البنية السياسية:
النص ،فهي قد عانت من
حترك على أساسها توظيف املرأة يف ّ
وميكن استجالء الرؤية السياسية اليت ّ
حريتها مل يكن ذاك عن قناعة بدورها يف
التهميش والضيم مدة طويلة وحىت عندما انلت بعضاً من ّ

متس النظرة االجتماعية اليت ظلّت تضع
اجملتمع؛ ولكنّها جمموعة من العوامل االقتصادية والسياسية اليت مل ّ
أقل من مرتبة الرجل ،وحترمها من حريّة التعبري واالختيار ،كما أ ّهنا تفرض عليها واقع
املرأة يف مرتبة ّ
اخلضوع لرغبة الرجل الذي استفاد من هذا األمر لفرض خياراته على خياراهتا ،وإن حاولت اخلروج من
وعرب عنها تعبرياً غري مباشر،
فلك تلك السيطرة ت َكافَأ ابلنبذ واإلبعاد ،ولقد أدرك الشاعر هذه احلقيقة ّ
عما تعانيه املرأة من
ّ
السر ليست املرأة املعتادة يلجأ إىل ذلك ليكشف ّ
يصر على أ ّن املرأة ّ
فالنص عندما ّ
ٍ
كل النساء حتتها( :ال تشبهها امرأة أخرى /تلك
واقع مزر ،الحظ هذه العبارات التعميمية اليت ْجت َمع ّ
السر فهي
مي وال والّدة /أبصر فيها فوق األنثى) ّأما امرأة ّ
امرأة أخرى /تلك امرأة فوق العادة /ليست ّ

ابحلرية اليت مت ّكنها من املراوحة بني اخليارات( ،احللو /السادة) و(اجلزر /امل ّد)
قادرة على االختيار ،وتتمتّع ّ
كل
(اهلزل /اجل ّد) (تكرم /تنظر شزراً) ،وأظهر ما ي َع َّرب به عن حريتها يف ّ
النص مجل(:تتحدث يف ّ
كل احملظورات).
كل األجواء /وتالمس ّ
األشياء /وحتلّق يف ّ
ٍ
ٍ
فاحلرية ال
إ ّن ّ
النص يف استعماله للمرأة بدالً من الرجل فيه تصوير حلال كائ ٍن حبال يكون ّ
ويتكونّ ،

كل مقطع من القصيدة اإلصرار على
س يف ّ
تتجلّى هبية مشرقة إال ملن عاىن العبودية ،وميكن أن ي ْل َم ّ
حبرية ،فهي قادرة على أن تقول نعم مىت شاءت ،وتقول ال عندما تريد
قدرهتا على التعبري ّ
عما يف نفسها ّ
دون أن جتد نفسها جمربة على التنازل بسبب النظرة القاصرة للمرأة ،إ ّهنا احلرية اليت تنشدها املرأة لتثبت
هبا قدرهتا على فهم احلياة ،ف ( :حلرية ....مظهر من مظاهر الرشد الذي يع ّد أحد مبادئ احلداثة).

22

 .6البنية الرمزية:

يلجأ الشعر كثريا إىل الرمز بصوره املختلفة ،البسيط والعميق واألعمق؛ ألنّه مصدر لإلدهاش والتأثري،
ويسهم يف االرتقاء بشعرية القصيدة وأتثريها؛ فهي تولّد املشاركة الوجدانية بني الشاعر واملتل ّقي( ،فالرمز

ليس جمرد حتليل للواقع ،بل هو تكثيف له ،فيه متتزج الذات ابملوضوع).
ِ
حب الوطن كثرياً ما ميَْزج بني
أهم الرموز اليت وظَّفت فيها املرأة (الوطن واألرض) ،ففي جتربة ّ
ومن ّ
احملبوبة والوطن ،فاحلديث ظاهرايً يتّجه حنو املرأة لكن يراد به الوطن ،والتمازج بني املرأة واألرض أو
الوطن ممت ّدة يف الرتاث اإلنساين؛ ملا بينها من نقاط التقاء وتشابه فكلتامها رمز للخصب والنماء ،كما
23

أ ّهنما رمز للحياة وبينهما البدء اإلنساين يتم ابخلروج من رحم املرأة فإ ّن املنتهى اإلنساين يكون دخوالً يف
رحم األرض ،ومها الوعاء الذي ت ِلقي الطبيعة فيه بذورها 24،كما أ ّن األرض حاضنة لإلنسان بعد موته
األم طريقةً للخالص ،ليس هذا وحسب،
إذ يعود إليها يف هيئة تشبه ما يقرب من رغبته للعودة إىل رحم ّ
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فتكتسب املرأة يف الرتاث العريب قداستها؛ أل ّهنا حتمل قيم الشرف عند الرجل" ،25من أجلها يبذل الدم
والروح حلمايتها وال يرضي أن ميسها سوء وال يعتدي عليها غريب ،فاستحقت أن ختَاطَب كما خيَ ِ
اطب

النص مل يعلنها صراحة؛ ولكنّه قارهبا يف أكثر من موضع ،منها:
املرأة املعشوقة ،وعلى الرغم من أ ّن ّ
وصفها ابملرأة اليت فاقت املعتاد ،وأ ّهنا امرأة أخرى ،وقاربت التصريح يف أبيات:
أب ِ
صر فِْي َها  -فَ ْو َق األنْثَى -
ْ

بَلَداًَ ..وطَناً
26
أ َْهالًَ ..س َكناً
السر ما هي إالّ رمز للوطن ،ويتأكد هذا بكلمات:
فاملتل ّقي هنا ال جيد أمامه إالّ أن يسلّم أب ّن املرأة ّ
(بنغازي ،جربة ،قسنطينة ،فاس) ،كما متّ توظيف شخصيات نسوية اترخيية هي( :مي زايدة) و(والّدة
بنت املستكفي) ،وهااتن الشخصيّتان تتشاهبان يف بعض األمور ،فكالمها أديبة ِجميدة ،استطاعت أن
تقارع الرجال يف ٍ
ميدان ْاعتِرب جماالً ذكورايً ابمتياز ،ومل تكتفيا بذلك بل اختذات صالوانً أدبياً مجعتا فيه
لكن الراجح أ ّن اختيارمها
األدابء يف عصريهما؛ ما يعين متتعهما ابحلرية اليت ح ِرَمت منها كثري من النساء؛ ّ
ِ
ِ
فمي زايدة صارت ترمز
مل أيت نتيجة العوامل املشرتكة ،بل للفروق اليت وظّفت لتَ ْربَز املرأة الوطنّ ،
للمشرق ،ووالّدة ترمز للغرب ،وامرأة الشاعر واسطة ما بينهما وجزء من الوطن املمت ّد؛ لذا كانت
27
السر فهي امرأة مغربية األصل ،اجتمعت فيها خصال :العقل،
شخصية (زينب النفراوية األقرب للمرأة ّ
كمي
ورقّة القلب ،وهيبة اإلمارة ،فصارت املعادل لعظمة الشرق والغرب ،فهي قد ال تتميّز ابإلبداع
ّ
ووالّدة؛ لكنّها منط خمتلف أساسه :العفوية والبساطة ،والكرم ،واألصالة ،والتحدي ،والشموخ ،واحلرية،
النص يف صورة األنثى الكاملة اليت مألت اخلاطر،
والعذرية ،واملبادرة؛ إ ّهنا صفات الوطن اليت رمسها ّ
التوحد
فحب الشاعر ملعشوقته األرض ال يتوقّف عند ح ّد االشتهاء والرغبة ،بل يصل إىل حالة من ّ
28
جرب الغربة
الصويف حيث يفىن ّ
احملب يف حمبوبته"  ،فالوطن يستحق أن يكون حمبوابً حقيقياً ملن ّ
ِ
النص إالّ تسبيحاً بذكره وتغنّياً بقيمته اليت
والضياع واملعاانة ،إنه امللجأ واملالذ احلقيقي وما نظم هذا ّ
كانت هدف الطامعني وقِْبلة احملبّني.
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اخلامتة
 1توصلت الدراسة إىل النتائج اآلتية:
 . 1حاول حسن السوسي يف قصيدته (امرأة فوق العادة) أن جيعل من املرأة عالمة للتعبري عن مشاعره
وأحاسيسه ،فوظّف املرأة روحاً وجسداً يف لغة بسيطة واضحة ال تكلّف فيها وال تصنّع ،بِ ْدءً من عنوان
القصيدة وصوالً إىل متنها.
النص يف بعض املواضع املعاين العميقة وجعلها سطحية ،وهو ما قلّل من فرصة املتل ّقي يف
 .2قارب ّ
استجالء املعاين العميقة للعالمات اليت استعملها ،مثل ربطه املباشر بني املرأة والوطن والسكن.
النص،
 .3غياب الفلسفة العميقة يف التعامل مع الرموز وتوظيفها أضعف من متانة النظرة للمرأة يف ّ
فجاء استغالهلا بسيطاً على الرغم من قدرهتا على أن تكون عالمة أكثر فاعليّة؛ ونلمس ذلك يف بعض

مواضع القصيدة اليت وقعت يف شرك النظرة السائدة للمرأة جسداً مجيالً يسحر الناظر بفتنته ،يف غياب
التعامل العميق مع قضاايها ،وعدم التزود ابملعرفة العميقة للثقافة واجملتمع والسياسة والتاريخ ،وهو ما
التزود ابلفلسفة العميقة اليت ميكنها أن
جيعلنا ندعو الشعراء واألدابء إىل اعتناق القضااي اهلادفة املؤثّرة ،و ّ

تضخ يف قصائدهم روح احلياة املتج ّددة مهما اختلف ّقراءها مكاانً وزماانً.
ّ
النص ابلبساطة واملباشرة يف كثري من املواضع ،وارتقت إىل فضاء اللغة غري املباشرة
 .4متيّزت لغة ّ
مستعملة العالمة وقدراهتا على محل الدالالت العميقة اليت ت ْوقِف املتل ّقي على مجاليات اللغة وقدرهتا
اخلصبة على التعبري عن األفكار وخلجات النفس العميقة.

النص يف مقابل اخلطاب املذ ّكر الذي جعله الشاعر ضعيفاً ابعتباره
 .5سيطرة اخلطاب املؤنّث على ّ
طالباً ،فيما مثّلت األنثى دور املطلوبة املتعالية يف ر ٍ
بط بني صورة اجتماعية وأخرى شعرية؛ هدفها التعبري
عن قيمة الوطن وأمهّيته.
(مي) اليت است ْع ِملت كعالمة على الشرق
 .6توظيف الرموز املؤنثة يف القصيدة مبعىن الوطن ،مثلّ :
العريب ،و(والّدة) كعالمة للغرب الذي كان يف يوم ما عربياً ،و(زينب النفراوية) كعالمة على املغرب
العريب الكبري ،تعبرياً عن تكامله ووحدته ،لتتداخل األبعاد السياسية والشعورية اليت ترى يف الوحدة حاجة
عاطفية ملِ ّحة.
هوامش البحث:
 1ابن منظور ،مجال الدين ،لسان العرب ،ط ،6حتقيق :عبد هللا علي الكبري وآخرين( ،مصر :دار املعارف1982 ،م) ،ج ،4ص.220
 2الراغب األصفهاين ،عماد الدين الكاتب ،مفردات غريب القرآن ،ط ،3حتقيق :حممد سيد كيالين( ،بريوت :دار املعرفة1990 ،م)،
ص.450
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مقاربة سيميائية لقصيدة امرأة فوق العادة للشاعر حسن الس ِ
وسي

 3املرجتى ،أنور ،سيميائية النص األديب ،ط( ،1الدار البيضاء :دار أفريقيا الشرق1987 ،م) ،ص.3

 4دقة ،أبو القاسم " ،علم السيمياء يف الرتاث العريب" ،جملة الرتاث العريب ،دمشق ،العدد ( ،)91سبتمرب 2003م ،ص.112
 5محداوي ،مجيل" ،مدخل إىل املنهج السيميائي" ،جملة عامل الفكر اإللكرتونية ،العدد (2007 )3م.

 6أبومعزة ،رابح ،الجتاهات السيميائية املعاصرة( ،بسكرة  :كلية اآلداب ،جامعة حممد خيضر2002 ،م) ،ص.75

 7إفيتش ،ميكل ،اجتاهات البحث اللساين ،ترمجة :سعد عبدالعزيز مصلوح  ،وفاء كامل( ،القاهرة :اجمللس األعلى للثقافة ،اهليئة العامة
لشؤون ،املطابع األمريية2000 ،م) ،ص.352
 8عبد الواحد ،املرابط ،السيمياء العامة وسيمياء األدب ،من أجل تصور شامل( ،فاس :منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية،
2005م) ،ص.85
 9محداوي ،مجيل ،مدخل إىل املنهج السيميائي.

10
النص الشعري العريب القدمي يف ضوء املنهج النقدي السيميائي ( ،بسكرة :دار الكتاب2008 ،م) ،ص.83
عامر ،رضا ،آلية تل ّقي ّ

 11آن إينو ،مراهنات دراسة الدللت اللغوية ،ترمجة :أوديت بتيت( ،دمشق :دار السؤال)  ، 1980ص .77
12
النص الشعري ،ص.34
عامر ،رضا ،آلية تل ّقي ّ

13
النص مقاربة سيميائية لقصيدة (حتت زيتونة تشتهي أن تعيش) ،موقع موجز ،شبكة
خفاجي ،عبد اجلواد ،من العتبة إىل مضمرات ّ
اإلنرتنت.

 14السوسي ،حسن ،ديوان تقاسيم على أواتر مغاربية ،طرابلس ،ط( ،1الدار اجلماهريية للنشر والتوزيع  ،)1998ص.202

 15بنكراد ،سعيد ،املصطلح السيميائي ،والبعد التطبيقي يف قضااي املصطلح يف اآلداب والعلوم اإلنسانية( ،فاس2000 :م) ،ج،1
ص.163
 16املرجع السابق ،ص.203
 17املرجع السابق ،ص.204
 18املرجع السابق نفسه.
 19نفسه ،ص.205
 20نفسه ،ص.206
 21انظر :العجيمي ،انصر حممد ،اخلطاب السردي ،ط( ،1تونس :الدار العربية للكتاب1997 ،م) ،ص.75
 22بومعزة ،رابح ،الجتاهات السيميائية املعاصرة ،ص.20

 23أمحد ،حممد فتوح ،الرمز والرمزية يف الشعر املعاصر ،ط( ،3القاهرة :دار املعارف 1984م) ،ص.121
24انظر :السعافني ،إمساعيل ،املرأة يف قلب حممود درويش ،ط( ،1عمان :دار فضاءات 2017م) ،ج ،1ص.55
 25انظر :املرجع السابق ،ص.76
 26نفسه ،ص.206

 27الزركلي ،خري الدين ،األعالم ( ،زينب النفراوية) هي زينب بنت إسحاق اهلواري من قبيلة نفراوة أو (نفراوة) األمازيغية ،زوجة (يوسف
بن اتشفني) ،كانت قبله زوجة األمري (أيب بكر بن عمر) أحد أمراء املرابطني ،وقبل أيب بكر كانت زوجة لألمري (لقوط) أمري أغمات قبل
تزوجت ابن اتشفني عن
استيالء املرابطني عليها ،وقبل لقوط كانت حمظية لألمري (وطاس) أمري وريكة كانت ذات مجال وذكاء وتدبريّ ،
حب متبادل.
 28انظر :السعافني ،إمساعيل ،املرأة يف قلب حممود درويش ،ص.83
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