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تنا�ص الرمز

قراءة يف ن�ص "رجعة احلكيم ابن زايد"

جنيب الورايف�

ميثل الرمز أحد أهم حتديات احلداثة في شعر 
عبد الله البردوني، الس������يما ف������ي دواوينه األخيرة: 
"ترجم������ة رملية ألع������راس الغبار"، "كائنات الش������وق 
اب العصور"، و"رجعة  اآلخ������ر"، "رواغ املصابيح"، "جوَّ

احلكيم ابن زايد".

وعل������ى الرغم م������ن أنَّ الرمز قد مث������ل خاصية 
حداثي������ة في نصوص البردون������ي، إالَّ أنه في املقابل 
قد كان إحدى معضالت ق������راءة هذه النصوص؛ إذ 
وقف القارئ حائراً، مشوش الرؤية، حيال فك رموز 

اخلطاب واستنطاق داللته.

تفت������رض قراءة الرم������ز أالَّ حت������وِّل منهجها إلى 
نظام يش������به العرافة والتنجي������م، وأال يتحول القارئ 
إلى مج������رد )كاهن( جلُّ عمله تفس������ير نية الكاتب، 
ومقصدية اخلطاب األدب������ي املرمز؛ فبالتركيز على 
������لُّ ضمناً، مبجرد املس������اس بكيفية  داللة الرمز حتحُ

صياغته الفنية في اخلطاب القار فيه.

يقع ن������ص "رجعة احلكيم ابن زايد" ضمن ديوان 
البردوني األخير الذي حمل التس������مية  نفسها. وهو 
ن������ص رمزي قناعي، جعل البردوني من حكيم اليمن 
اً صوته إليه،  الش������هير: علي بن زايد قناعاً له، ضامَّ
متواري������اً فيه، انطالقاً من قاع������دة التقنع: "ال أكون 
حت������ى تكون أنت أن������ا"؛ إذ يختفي صوت الش������اعر، 
ويظه������ر صوت قناعه، مس������تثمراً بنية اخلطاب في 
إنضاج داللة معاصرة؛ وهكذا يتحول الرمز القناعي 

إلى رؤية فنية.

الق�ضيدة الكال�ضيكية: ح�ضور الرمز، 

و�صراع الكتابة 

تس������تعصي صياغ������ة الرم������ز عل������ى القصي������دة 
الكالسيكية، إذ تصعب عملية تطويعه وحتويله إلى 

� ناقد وأكادميي من اليمن.
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رؤية شعرية؛ وذلك ألمرين: 

األول: كون الرمز عالقاً مبفهومه )الَقبْلي( املتخم 
بحمول������ة ضخمة من املؤث������رات: اللغوي������ة، الدينية، 

التاريخية، واألسطورية.

الثان������ي: محدودي������ة رقع������ة اخلطاب الش������عري 
الكالس������يكي، اللغوية والصوتية والبصرية، وخضوع 
هذه الرقعة احملدودة لقوانني صارمة، أهمها قانون 

"الَعروض" اخلليلي.

هكذا ميكن تصور وعورة الكتابة الشعرية املرمزة 
عن������د عبد الل������ه البردوني، وإجه������اد مهارته كمبدع 
مي������ارس إكراهات على اللغة واجلنس األدبي، دافعاً 
بالقصي������دة إلى أن تكون كائن������اً هجيناً من خطابات 

أجناسية أخرى، كامللحمة، والسرد والدراما.

التحّول الفني للرمز يف ن�ص "رجعة 

احلكيم بن زايد" 

ثم������ة منطان لتح������ول الرم������ز في ن������ص "رجعة 
احلكيم": 

النمط الأول: التحول الفني:

يقص������د بالتحول الفني: عملي������ة صياغة الرمز، 
وحتوي������ل واقع������ه فني������اً إل������ى رؤية نصي������ة خاضعة 
الش������تراطات اجلنس األدبي للنص املرمز. في نص 
"رجعية احلكيم بن زايد" ميارس البردوني أش������كاالً 
خطابية متعددة إلخضاع الرمز وحتويله، ك�التفكيك 

واإلعادة في هذه األبيات:
أن�������������ا "ع����������ل����������ي" وأب����������������ي "زاي����������������د"

����ْض ل���ن���ا األع�����ل�����ى، خ����ذ األزي�������دا خ����فِّ
ب����أس����م����ائ����ن����ا س����ل����ن����ا  م����������ن؟  أوالد 

ل������و ك����ن����ت ي������وم������ًا ج�����ام�����ع�����ًا م����ف����ردا
هنا؟ أو  ه����ن����ا،  ال����س����ب����ع  ح����ّل����ت  ه�����ل 

"ه�����دى" س����ل  أو  ع���ن���ه���ن،  "وردًة"  س����ل 

يظه������ر التفكيك الس������م الرمز ف������ي البيت األول 
بح������ذف "بن"، والفصل بني االس������مني: "علي" االبن، 
و"زاي������د" األب، ث������م إع������ادة البناء بصيغ������ة تعريفية 
لهما: أنا "عل������ي" وأبي "زايد"، ليتح������ول الرمز فنياً 
م������ن داللته عل������ى حكيم اليمن )علي ب������ن زايد( إلى 
دالل������ة العلو احلضاري، والزيادة؛ أي: اإلفاضة على 
حدود الشيء، التي تعني "الترف احلضاري"، بهدف 
التندي������د بتعطيل إرادة احلاض������ر. من خالل االتكاء 
على أمجاد املاضي؛ لهذا يقول في الش������طر األخير 

من البيت: خفض لنا األعلى خذ األزيدا.

أما البيت الثالث، فإنه يشير إلى تفكيك الرمز، 
وإع������ادة بنائه من خالل م������وروث الرمز )احِلْكمي(: 

"أينما حلت السبع حليت"، بقول البردوني: 
هل حلت السبع هنا، أو هنا؟...

النمط الثاين: التحول الدليل:

والتح������ول الداللي للرمز في نص "رجعة احلكيم 
ابن زايد" يتحقق من خالل مظهرين، هما: 

- معارض������ة الرم������ز، بنف������ي عامل������ه التاريخ������ي 
واألس������طوري؛ كه������ذا البيت الذي ينف������ي موت "ابن 

زايد"، ويبشر برجعته، بقوله:
طلعت مما كان قبري الذي 

مًا ُسّهدا كان قبورًا نوَّ

ف�"رجعة" املوتى، ممثلني باحلكيم، هو نفي لليقني 
مبوته في ذاكرة القارئ.

- مسايرة الرمز: وحتدث عندما يتبنى اخلطاب 
املرم������ز واقع الرمز، ويتحول الن������ص إلى رؤية فنية 
محاذي������ة، أو محتذية، كما في هذه األبيات من نص 

"رجعية احلكيم ابن زايد":
يا منكثيات، ابنتي »بدرة«
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ما يعنونه، جند أن الداللة اإلنبائية للعنوان، املبشرة 
)املخبرة( ب�"رجعة ابن زايد"، تتس������اير مع س������يرورة 
ال�"رجعة"، التي تديرها خارطة اخلطاب الش������عري 
للنص )رجعة احلكيم ب������ن زايد( بدءاً بوقائع موغلة 
ف������ي تاريخ اليمن، أو تاريخ الرم������ز، وانتهاًء بأحدث 

وقائع التاريخ اليمني احلديث: الوحدة اليمنية.
بنية الرمز الكلي )القناع(:

يتحق������ق التقنع في ن������ص ال�"رجع������ة" باالندغام 
الصوتي ب������ني البردوني و"ابن زايد"، أو ما يس������مى 
-كما أش������ير س������ابقاً- بالتقمص لش������خصية القناع 

وإنطاقها. 

لقد أنطق البردوني "احلكيم ابن زايد" بسياقات 
خطابية متعددة، أهمها: 

1. احلوار:

وينقسم إلى: 
- خارج������ي: وهو ذو طابع جدال������ي، مناظراتي، 
محاج������ج، يجس������د الن�زع������ة الفلس������فية )احلكمية( 
للرمز، كهذا احلوار الذي يجريه البردوني مع نساء 

"منكث" على لسان القناع:
صرتن بعدي مالكًا ثانياً 

وترفض التزويج إن قيدا
من عددت منكّن أزواجها؟ 

قل عدوت زوجات من عددا
كم كان في دار أبي »بدرة«؟

جاوزُت من ثنى ومن وحدا

- داخلي: وهو ذو نزعة اغترابية، يعبر عن ذات 
الشاعر املقصية عن زمنها.

»عباصر« اليوم عليها الدجى 
صبح كحيل ال يرى من هدى

عادت وسموا عودها أحمدا
قلنّت عنها مرغت حليتي 

"وما عدا إذ ذاك مما بدا"
أما تأكدتّن من ذبحها 

من ذا نفى هذا؟ ومن أكدا؟

إن املوق������ف التصاحل������ي مع الرمز ف������ي األبيات 
الس������ابقة س������ببه أن واقع فتاة هذا العصر ما يزال 
يستنس������خ واقع "بدرة" في املاضي، ويتلبسه كما هو؛ 
فإل������ى اآلن وما تزال الفتاة هي الضحية التي تتوجه 

التقاليد االجتماعية إلدانتها وحدها.

البنى التنا�ضية يف ن�ص»رجعة احلكيم 

ابن زايد«: 

يصاغ الرمز في ن������ص "رجعة احلكيم ابن زايد" 
ضمن البنى اآلتية: 

بنية املوجهات الن�ضية

واملوجه������ات النصي������ة: مجموعة م������ن العناصر 
تس������اهم في اإلعانة عل������ى قراءة النص وتفس������يره 
ونتناول من ه������ذه املوجهات في نص "رجعة احلكيم 

ابن زايد" ما يأتي: 

عتبة العنوان: 
عنوان النص يشير إلى الرمز، أو إلى جزء منه، 
بقوله "احلكيم بن زايد"، وهو اختصار السم الرمز: 
علي بن زايد، يعمم ش������خصية احلكيم )الرمز( على 

أي إنسان في عصرنا.

العن������وان أول بنية تس������تضيف الرمز في النص، 
وهي بنية ذات س������ياق خب������ري، وذات داللة إبالغية 
)إنبائية(. وإذا ما تناصَّ العنوان )رجعة احلكيم( مع 
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أحجارها اليوم قصوٌر على 
»صنعا« توشي كبر من شيدا

ما أنكرتني قيل عاد الذي
كان يبيع القاز واإلثمدا 

2. ال�ضوؤال: 

السؤال خصوصاً، واإلنشاء عموماً، بنية مهيمنة 
على النص )الرجعة(، إذ يستحوذ سياق السؤال على 
م������ا يقارب أربعني بيتاً في النص. بالس������ؤال يناقش 

البردوني مع "احلكيم بن زايد" واقع هذا األخير:
أمنكث هذا أرى دوره 

وال أشم الزرع واحلصدا

اً  أو يتصفح������ان معاً وقائع التاري������خ، حاملني همَّ
تصحيحياً يبلسم نقاط الفشل: 

د البيحاني القردعي  هل سوَّ
مكرًا؟ متى ساد الذي سودا؟

هل قلت ملا جلنوا أحسنوا؟  
قلت: غراب يلتقي باحلدا

أين أنا؟ نصفي انطوى في الذي 
ا، ونصفي في الذي زغردا هنَّ

3. ال�ضرط: 

يتكرر س������ياق الش������رط، باألداة "ل������و" خصوصاً، 
������د التساير مع النزعة الفلس������فية )املنطقية(  ليجسِّ
لنص "رجعة احلكيم ابن زايد"، كون الشرط خاصية 
تعبيري������ة ع������ن قضايا املنطق، وفي ذل������ك دليل على 
الطاب������ع اجلدالي للغة )احلكيم اب������ن زايد- القناع( 

املمتدة في النص: 
لو كنت في »ردفان« أعلنتها 

أزرى براميه كما سددا
لو كنت في »السبعني« ساءلت عن 

ماهية اجلدوى ومرمى اجلدا

وتكرار الش������رط ب�"لو" حتديداً يش������ير إلى فكر 
اعتزال������ي حر، مش������تعل بوس������واس الس������ؤال، مولٌع 

باحملظور في الفكر االستسالمي )القدري(.

ثانياً: بنية الزمن:

تتجلى بنية الزمن بحركة رمز احلكيم بن زايد. 
ويس������ير الزمن باط������راد مع هذه احلركة. ينقس������م 

الزمن في النص إلى:

- حقيق������ي: يتمثل بوقائع التاريخ وش������خصياته، 
ويتجه باطراد معها من املاضي إلى احلاضر:

ذكرت عن عاٍد، أفْض، قيل لي
في النحو أضنوا »ماخال« »ماعدا«

وقوله: 
عن وحدة الشطرين ماذا؟

 وهألفقت من سكرين كي أشهدا؟

- فن������ي )نص������ي(: يتجلى في الس������ياق احلدثي 
للخطاب الش������عري في النص. وهو نادٌر في النص، 

يقتصر على حادث رجعة احلكيم.
أقتاُد جنًا من حليب السهى 

يبّيضون »العنسي األسودا«
أهفو إلى من لست أدري وهل

أجيب صوتًا، أو أنادي الصدى؟
أختار نهجًا ما مشت خوذٌة  

عليه، ال واٍل إليه اغتدى

املوقف من الزمن هو موقف ين�أئ عن 

الت�صفح الع�بر، ويوؤكد اأهمية ت�صحيح 

الت�ريخ، ومداواة احل��رض يف �ص���وئه
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يالحظ أن املوقف من الزمن هنا هو نفسه الذي 
سبق توضيحه، وهو موقف ينأى عن التصفح العابر، 
ويؤكد أهمية تصحيح التاريخ، ومداواة احلاضر في 
ضوئه؛ فما "تبييض" األس������ود العنس������ي بتغيير لون 
بش������رته، بل بترميم ندوب املاضي، من خالل فعاٍل 

حسان محمودة في احلاضر »تحُبيِّض الوجوه«!

ثالثاً: بنية الرمز اجلزئي:

يتجل������ى الرمز اجلزئي في بنى متعددة ال حصر 
له������ا في نص "رجعية احلكيم اب������ن زايد". ومن أهم 

هذه البنى:

1. بني������ة املكان: يفوح الن������ص )ال�رجعة( بأمكنة 
واقعية، وأس������طورية وتاريخية. وميكن عرض املكان 

باملظهرين اآلتيني: 

- شخصنة املكان: من خالل استنطاقه وتقويله، 
في لوزام تعبيرية ذات دالئ������ل قولية، جاعاًل املكان 

حكيماً فيلسوفاً: 

قالت "جعاٌر": كم ظروف دجت
وما استبناك بها املرشدا

- أس������طرة املكان: يتم إنتاج املكان األس������طوري 
بإلباس������ه وصوفاً ال وجود لها في الواقع. ومن ذلك 

املكان الفني: 
هل جاد "حيكان" الربيع انه 

مخرب كان اسمه املفسدا
»حيكان« واد في اجلهاز اسمه 

هذا وخطوا حتته ملحدا

2. بنية الش������خوص: وهي بنية كاظة في النص، 
من شخوص: التاريخ، واألسطورة، والدين، وأسماء 

األعالم، وأسماء املدن... إلخ.

أخيرًا:

ه������ل كان نص "رجعية احلكيم اب������ن زايد" إيذاناً 
مبيالد عصر نقي يحكمهحُ الفالسفة واحلكماء؟ وهل 
تصلح الفلسفة النقية ما أفسده الساسة والطائشون 

والطغاة؟

 


