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مل ّخص:

يتضمن النص األديب مناطق اسرتاتيجية مهمة تضطلع مبهمة الكشف عن أسراره و مجالياته ،كالعنوان و البداية و
اخلامتة ،و تعد البداية أهم تلك املناطق؛ كوهنا تؤسس النص من حيث إهنا العالمة اللغوية اليت تتناسل منها
دالالت النص ،فالوقوف على أسرار البداية النصية يكشف عن كيفية تشكيل الدالالت ،و من جانب آخر فإهنا
اللقاء األول بني النص والقارئ بعد العنوان .لذلك تسعى هذه القراءة إىل استنطاق قدرة البداية على تأسيس
النص؛ أهي قادرة على تأسيسه أم أهنا جمرد عالمة لغوية كغریها من عالمات النص؟ وإذا استطاعت تأسيس
النص ،فكيف تتشكل الدالالت النصية إذن؟ تفرتض القراءة الراهنة َّ
أن البداية قادرة على تشكيل الدالالت
اعتمدت هذه القراءة
النصية ،من حيث إهنا العالمة اليت تتشظى منها عالمات النص مجيعاً بنيةً وداللةً .و قد
ْ
على املنهج السيميائي الذي يدرس التعالق بني عالمات النص بوصفها شبكة متكاملة .وسعياً للكشف عن
أسرار البداية متَّ إخضاع البداية النصية يف قصيدة الشاعر حممود درويش (غبار القوافل) للمساءلة؛ للكشف عن
قدرهتا على تأسيس النص .فبدا أهنا بداية متعدية ،تؤسس النص بنيةً و داللةً؛ فمن حيث البنية ظهرت مفردات
البداية بلفظها أو مبا يرادفها يف ثنايا النص ،ومن حيث الداللة استمدت ثيمات النص مجيعاً دالالهتا من النواة
القائمة يف البداية املتمثلة يف البؤرة :النسيان ،وتعددت العالقات القائمة بني البداية وثيمات النص بني عالقة
العموم باخلصوص ،والرتميز ،والتحويل وسوى ذلك من العالقات اليت تدل بوضوح على الرتابط املتني بني
الطرفني.
الکلمات الرئيسيّة :البداية النصية ،حممود درويش ،غبار القوافل.

 .1املق ّدمة:

تعد القراءة الراهنة إحدى القراءات اليت تنطلق من لغة النص ذاهتا ،تنفذ إىل النص من خالل إثارة سؤال
«البداية» بداية النص ,وتكمن أمهية هذه القراءة يف اإلقبال على النص من بدايته؛ ذلك َّ
أن«البداية»
45

العدد الـ ،32خريف 1393

جملة اجلمعية االيرانية للغة العربية وآداهبا ،فصلية حمكمة

تفرتع السبيل إىل النص بوصفها الصرخة األوىل اليت تشق حجاب الصمت ،وتنقل القارئ من عامل واقعي
ال متناه إىل عامل فين متناه ,ومن جانب آخر فإهنا النواة املخصبة اليت تتفرع فيتولد منها النص ،ومن هنا
تتجلى خطورهتا ،ولعلنا نستطيع من خالل استنطاق «البداية» معرفة كيفية بناء العملية اإلبداعية
وتشكيل الدالالت النصية.
والسؤال الرئيس الذي يسوس هذه القراءة هو :هل «البداية النصية» قادرة على تأسيس النص
َّ
تعززه وتكشف عن أبعاده يف عملييت اإلنتاج و التَّلقي
السؤال الرئيس أسئلةٌ أخرى ّ
وبنائه؟ وتتشظى من ّ
على السواء ،وهي :كيف تنتج «البداية» ال ّدالالت النَّصية؟ ما األواصر اليت تربط بني «البداية» و

صوى يف عمليّة القراءة؟ ما وظائف
العتبات النَّصية اليت ُّ
حتف بالنَّص؟ أتضع «البداية النصية» للقارئ ً
«البداية النصية»؟ ما أنواع «البداية النصية»؟ كيف بدت «البداية النصية» يف قصيدة (غبار القوافل)
للشاعر حممود درويش ؟
تستضيء هذه القراءة باملنهج السيميائي؛ من حيث َّ
إن «البداية النصية» مقولةٌ سيميائيّة ،عالمةٌ
ّ
ِّ
املكونات النَّصية األخرى ،فداللة «البداية» مرهونةٌ
ذ ُ
ات طابع تعالقي ،ال تتحدَّد دالالهتا إال بالتعالق مع ّ
بدراستها مع العالمات النَّصية اليت تقفوها والعتبات النَّصية؛ ذلك َّ
أن املنهج السيميائي ينظر إىل العنصر
كلي ،ومن مَثَّ َّ
الداليل مشروط بإدراك
فإن معرفته على الصعيدين
األديب بوصفه جزءاً من نظام ٍّّ
البنائي و ّ
ّ
األبعاد الوظيفيّة والدالليّة للنظام بوصفه كالً ،يُضاف إىل ذلك َّ
أن السيميائية تتوفّر على خطوتني؛ األوىل
الداليل له.
البنيوي للموضوع ،والثَّانية التَّحليل
التَّحليل
ّ
ّ

خلفية البحث
ظ سؤال البداية ب أحباث دقيقية منهجية رغم أمهيته ,وما ظهر منها قليل ,ويفتقر إىل رؤية منهجية
مل حي م
واضحة ,منها مقالة صدرت عام 1986م يف جملّة األقالم العراقية بعنوان« :االستهالل
ائي»للباحث ياسني النصریَ ،ث أردفها الباحث بكتاب عام
ّ
الروائي»:ديناميكيّة البدايات يف النَّص الرو ّ
فن البدايات يف النص األديب» ،فالباحث يق ّدم رؤية رائدة يف املشهد
 1991بعنوان« :االستهاللّ :
غری َّ
جادة
أن هذه الرؤية تفتقد إىل آليات نقديّة ّ
ّ
العريب من حيث إخضاع «البداية» للمساءلة ،م
النقدي ّ

واسرتاتيجية واضحة ت فضي إىل رسم فضاء واضح للبداية من ناحية ،وعملية توليدها النَّص من ناحية
ائي لديه ساذجاً لغياب آليات نقدية حديثة تعتمد على الدراسات اللسانية
ثانية ،لذا كان القسم اإلجر ُّ
السيميائية .ومثة مقالة بعنوان« :البدايات ووظيفتها يف النص القصصي»للباحث صربي حافظ عام
و ّ
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 1986يف جملة الكرمل ،سعى فيها الباحث إىل إبراز أمهية «البداية» ووظائفها قبل أن يطّبق مالحظاته
على قصة ورواية ،غری َّ
أن غياب اإلحساس النقدي لوضع ترسيمة واضحة للبداية بدا واضحاً ،متمثلة يف

توضح كيفية حضور
تعريفها وحتديدها وبيان وظائفها وأنواعها ،وافتقدت املقالة أيضاً إىل اسرتاتيجية ّ
«البداية» يف النص.
حيث إظهار أبعادها و وظائفها و وضع اسرتاتيجية واضحة
ورغبةً يف مساءلة «البداية النصية» ،من ُ

السابقة ،فجاء
وقعت فيه ال ّدراسات َّ
ت اخللط الذي ْ
املعامل لقراءة «البداية» ،كانت هذه القراءةُ ،و جتنب ُ
البحث يف حمورين؛ األول (ماهية البداية النصية) ،و الثاين قراءة تطبيقية لقدرة البداية على إنتاج الدالالت
النصية يف قصيدة (غبار القوافل) للشاعر حممود درويش.
احملور األول :ماهية البداية النصية
تسعى القراءة الراهنة يف هذا احملور إىل الكشف عن األبعاد النظرية اليت تنطلق منها البداية النصية؛ ذلك
أن قراءة أي نص تستجدي رسم أبعاد اسرتاتيجية واضحة املعامل للولوج يف عامله ،وعلى هذا فإن ماهية
البداية تتطلب تعريف البداية ،و الكشف عن حدودها ،ووظائفها ،وأنواعها؛ فلنبدأ:
 -1تعريف البداية النصية
البداية النصية هي الوحدة الداللية األوىل اليت تتصدر النص وتؤسسه على حنو و ٍّاع ,وتسمه مبيسمها بنيةً
وجنسه يف فضاء ثقايف حمدد ,ومتيزه من
وداللةً ,فهي اجلملة النواة ,اجلملة العتبة ,اليت حتدد هوية النص م
النصوص السابقة والالحقة من ناحية ,وتكشف عن العالقات اخلفية بينهما من ناحية أخرى ,ومن َث
تُظهر كيفية إنتاج الدالالت النصية.
 -2حدود البداية النصية
للبداية يف النص حدان؛ األول نقطة انطالقتها على الصفحة،أي إهنا الكلمات األوىل من منت النص،
غری َّ
أن حتديد هنايتها ليس باليسری؛ لذا رأينا اختالفاً واضحاً لدى النقاد الذين سعوا إىل تأطری حدود
وجوده وجود
البداية ،بيد أهنم ،يف رسم انتهاء حدود البداية ،قد اعتمدوا على حجم حمدد مسبقاً يسبق ُ
النص ذاته (ينظر مثالً :لنكو ،141 ،2008 ،وأيضاً :نور الدين ،17 ،1994 ،و العدواين ،39 ،2011 ،و
النصری ،)33 ،2009 ،غری أننا ال نطمئن إىل معيار واحد للنصوص َّ
ألن لكل نص بداية خاصة به،
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وتعتمد هذه «البداية» على الوحدة الداللية األوىل يف النص ،إذ ميكن هلذه الوحدة الداللية أن تستغرق
مجلة أو مجلتني أو أكثر ،وميكن أ ْن نطبق هذه الصيغة على النص الشعري والنثري على السواء ،ومن
خالل املالحظة الدقيقة يبدو َّ
أن حدود البداية تنتهي عادة حبدوث شرخ يف مستوى املسار الداليل ،قد
يتبعه حضور شكلي يتمثل يف عالمات الرتقيم ،أو املساحات البيضاء وسوى ذلك.
 -3وظائف البداية النصية
تعد البداية النصية رسالة لغوية يرسلها الباث إىل املتلقي ،فهذا يستدعي حضور عناصر عملية التواصل:
املرسل ،واملرسل إليه ،والرسالة ،والسياق ،وحبسب خمطط رومان ياكبسون يف حتديد وظائف اللغة ،تؤدي
اللغة عدداً من الوظائف ،وهي مجيعاً تضمن سالمة التواصل ،وميكن اإلفادة من تصنيفه على حنو عام،
ما دامت البداية النصية رسالة لغوية؛ فهي تتجه حنو عناصر اخلطاب مجيعاً ،ويف كل حركة تنبثق وظيفة

جديدة ،وميكن إيضاح الوظائف على النحو اآليت:
البداية) :تسمى الوظيفة اليت تعىن ِّ
أ-الوظيفة االنفعاليةِّ :
باملرسل االنفعالية أو التعبریية؛
(املرسل
كوهنا تركز على انفعاالت ِّ
املرسل نفسه ،وهتدف حبسب ياكبسون إىل «أن تعرب بصفة مباشرة عن موقف
املتكلم جتاه ما يتحدث عنه ،وهي تنزع إىل تقدمي انطباع عن انفعال معني صادق أو خادع» (ياكبسون،
 ،)28 ،1988واستناداً إىل ذلك َّ
فإن البداية تكشف عن انفعاالت الكاتب ،وتتجسد االنفعاالت الذاتية
ألن مواجهة الصفحة البيضاء والقارئ االفرتاضي ليس بأمر يسری ،ومن هنا َّ
بقوة يف البداية؛ َّ
فإن الكلمات
األوىل تستقر على الصفحة وهي ختشى اإلخفاق(قباين)389 ،1993،؛ لذا نرى املتكلم أحياناً خيشى
الولوج يف عامل اخلطاب ويتمىن البقاء يف الطرف اآلخر من اخلطاب (فوكو.)3 ،1970 ،

النص) :تعد قراءة البداية النصية يف معزل
ب -الوظيفة األونطولوجية (الوجودية) البنائية(:البداية
عن العالمات اللغوية اليت تقفوها أمراً خمالفاً ملنطق العمل الفين الذي يسعى أبداً إىل االنسجام والتعالق
بني العالمات مجيعاً ،إذ ال ميكن أن تُقرأ أية عالمة -حبسب النظرة السيميائية -إال يف ضوء تعالقها مع
العالمات األخرى ،ومن هنا َّ
فإن البداية متتاز بتموقع مزدوج؛ متوقع يف صدارة النص ،وآخر يف النص ذاته
(النصری ،)27 ،2009 ،وتعد البداية النواة اليت تتشظى منها عالمات النص ،وما النص سوى سليل
البداية ،فهي العالمة اليت متتد وتتفرع فيتشكل جسد النص( ،النصری ،)29-28 ،2009 ,وحتضر البداية
يف النص على املستويني البنائي والداليل على السواء ،وتضخ البداية أسرارها إىل بنية النص متخذة
التحويل مطية هلا؛ ذلك َّ
أن عملية التمطيط تستجدي التحويل ،كاالنتقال من الضمائر إىل أمساء أو
رموز ،ومنطق اخلطاب األديب يستدعي هذا احلضور اخلفي املرمز غری املعلن.
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املرسل إليه ،وتشتد يف اخلطاب
ج-الوظيفة اإلغرائية ( :البداية
القارئ) :تركز هذه الوظيفة على م
األديب؛ كونه ينأى بطبيعته عن التقرير واالكتفاء باإلبالغ ،وتعد البداية املوقع االسرتاتيجي األول الذي
تربم فيه العقود بني الكاتب والقارئ؛ فإما أ ْن يلج القارئ يف عامل النص ويتوغل يف دهاليزه بعد قراءته
البداية ،وإما أ ْن يعرض عن النص وينكفئ على ذاته زاهداً يف فعل القراءة ،ومن هنا تتحمل البداية أعباء
إضافية ال تتحملها العالمات النصية األخرى .وهذا ما حيتم على الكاتب أن يلتمس وسائل فنية جلر

القارئ إىل لعبة اخلطاب؛ وتتجسد هذه الوسائل يف ترك فجوات داللية ودعوة القارئ إىل ملئها ،أو بث
الال توقع وكسر املسار املألوف ،أو الدخول املباشر يف احلكي يف اخلطاب السردي ،األمر الذي يدعو
القارئ إىل أن يتساءل :ماذا وقع من قبل؟ وكيف؟ وملاذا؟ بعد أن يرى نفسه حماطاً بعامل قد استقر وجوده
يف البداية (لنكو.)147-145 ،2008 ،
املرجع) :هتدف الوظيفة املرجعية للغة ،كما يرى بيری جریو ،إىل
د -الوظيفة املرجعية ( :البداية
أ ْن «حتدد العالقات بني الرسالة واملوضوع الذي حتيل عليه» (جریو ،)30 ،1992 ،وهذا يعين َّ
أن الرسالة
ليست جمرد دوال فارغة من موضوعات تشری بعضها إىل بعض إلنتاج الدالالت ،فال بد من موضوع ما،
من مرجع ،حتيل عليه دوال الرسالة.
وتعد «البداية» املدخل اخلفي الذي يتسلل منه العامل اخلارجي إىل العامل الفين من ناحية ،وتعد من ناحية
أخرى النافذة اليت يطل منها العامل الفين على العامل اخلارجي ،ففيها تتشابك خيوط العاملني ،فهي اليت
ٍّ
المتناه هو
حتوك خيوط العاملني إلنتاج نسيج النص الفين ،وعلى هذا تغدو«البداية» صلة وصل بني عامل
العامل اخلارجي وآخر متناه هو العامل الفين ،و تغدو حلظة فصل و وصل معاً.
البداية) :الوظيفة الشعرية حتدد هوية الرسالة الفنية ومتيزها ،فهي
ه -الوظيفة الشعرية ( :البداية
الوظيفة اليت تركز على نفسها ،وال تشری إىل شيء ما خارجها .تتجلى يف استخدام اللغة استخداماً
خاصاً مميزاً من استخدامها يف اللغة اإلخبارية ،وتُدرك بوصفها «احنرافاً عن قواعد قانون الكالم»
مؤسسةٌ ،بلغة ريفاتری ،على التجاوزات النحوية
(كوهني ،)105 ،1986 ،فهي
َّ
( Ungrammaticalityريفاتری ،1997 ،ص ،)8أي إهنا تبث خلالً يف ثنايا جسد اللغة اختياراً
وتأليفاً ،أو عمودياً وأفقياً ،وباختصار َّ
فإن العناصر اللغوية مجيعاً ال تُستخدم يف الوظيفة الشعرية قصد
اإلخبار بقدر ما تُستخدم خللخلة اإلخبار ،ومن َث َّ
فإن الوظيفة الشعرية تعبث بتلك «العالقات املألوفة
واملالئمة بني الدال واملدلول» (حسني.)107 ،2007 ،

49

العدد الـ ،32خريف 1393

جملة اجلمعية االيرانية للغة العربية وآداهبا ،فصلية حمكمة

وبعد الفراغ من تتبع وظائف البداية ميكن القول َّ
إن للبداية أكثر من وظيفة واحدة ،وهي مجيعاً
تتعالق بينها إلنتاج اخلطاب ،بيد َّ
أن وظيفة قد هتيمن على األخرى يف نسق ثقايف معني ،أو بفعل طريقة
الكاتب يف صوغ البداية والعالمات النصية األخرى.
 -4أنواع البداية النصية

ميكن أن تُصنف البدايات اعتماداً على سؤال القراءة الراهنة الرئيس املتمثل يف الكشف عن العالقة
القائمة بني البداية والنص ,إذ تبني َّ
أن للبداية نوعني؛ مها البداية الالزمة ،والبداية املتعدية،Said).
.)50 ،1975
سمى أيضاً الشكلية أو القنطرة أو التقليدية ؛ فهي اليت ال تولد النص،
أ« -البداية الالزمة» :وميكن أ ْن تُ َّ

فعمل هذه «البداية» يشابه عمل الفعل الالزم الذي يكتفي بفاعله وال
وال قدرة هلا على تأسيسه،
ُ
يتعداه ،وعلى هذا َّ
فإن تأثریها ال يتعدى حيزها املستقر فيه.
ِّ
املؤسسة أو املولِّّدة أو املنتِّجة ،أو مسها ما شئت ما دامت
ب« -البداية املتعدية» :وميكن أ ْن تُ َّ
سمى ّ
التسميات كلها تدل على قدرهتا على تأسيس النص وبنائه؛ فهي اليت تديره حبسب إراداهتا ،وما النص
سوى سليل هلا؛ ذلك أنه يتشكل من أغربهتا ،فهي اليت تتفجر ومن شظاياها تتكون عالمات النص،
وفعلُها هذا شبيه بالفعل املتعدي يف اجلملة الفعلية الذي ال يكتفي بفاعله يف إنتاج داللته ،وإمنا يتعداه
إىل مفعول به ،فهي تتجاوز حيزها املرسوم هلا وتتبوأ يف حيز النص أيضاً .ولكن كيف تؤسس البداية
املتعدية النص وتبنيه؟ هذا ما سنراه يف قصيدة (غبار القوافل) ,وتعد هذه القصيدة من القصائد اليت حتسر
النقاب عن معاناة الفلسطيين يف احلياة املتمثلة يف النسيان واإلمهال؛ فإىل قراءة تأسيس البداية النصية عامل
القصيدة:
احملور الثاين :قدرة البداية على إنتاج الدالالت النصية يف قصيدة «غبار القوافل»
تكون النص ،ومن املمكن – حبسب آلية
تعد البداية النصية عالمة لغوية ضمن جمرة العالمات اليت ّ
التمفصل املزدوج -أن تقرأ بنية البداية وحدها يف املرحلة األوىل منها ،بيد َّ
أن هذا ال يعين أهنا عالمة
مستقلة عن العالمات األخرى ،ومن هنا تأيت املرحلة الثانية كيما تكشف عن التعالق بينها ،واستناداً إىل
الكالم السابق فإننا يف املرحلة األوىل سنخضع بنية البداية للمساءلة من حيث املستوى الرتكييب واملعجمي
والداليل ،وبعد ذلك سنكشف عن تأسيس البداية دالالت النص (حضور البداية يف النص)؛ فلننصت
إىل بنية البداية بادئ ذي بدء:
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حنن للنسيا ْن .قم ْد ِّجئنا لِّ ِّ
تقد ِّمي امل مدائِّح
ْ
ُ
م
ِّإل ٍّله فم َّر ِّم ْن مخْي ممتنِّا
ِّ
الصْي مد لمهُ( .درويش)451 :2000 ،
ني مخمر ْجنا ْجن مم ُع َّ
وْ
اختم مفى ح ْ م
أوال :بنية البداية

تنسج البداية كينونتها على املستوى الرتكييب من عدة مجل تتجسد يف صيغتني؛ األوىل بسيطة مؤلفة من

مسند إليه ومسند (حنن للنسيان) منتهية بعالمة وقف :النقطة ،ومن جانب آخر فإهنا مجلة امسية مكونة
من املبتدأ (حنن) واخلرب حمذوف تقديره كائن أو موجود ،والتقدير :حنن كائنون للنسيان ،ومتنح هذه اجلملة
االمسية حبسب علم األسلوب اجلانب الداليل ثباتاً ورسوخاً؛ أي َّ
إن النسيان كائن و ثابت فينا ومستقر

أبداً ،وسوف تتضح مالمح هذه اجلملة /العالمة يف ثنايا النص على حنو أعمق .و َّأما الثانية فهي اجلملة
املتشابكة؛ كوهنا تشتمل على أكثر من مركب إسنادي ينشبك بعضها ببعض ،ويقصد هبا (اجلملة املكونة
من مركبات إسنادية أو مركبات مشتملة على إسناد) (عبادة ،)163 ،1988 ،وحتتوي اجلملة املتشابكة
هنا على مخسة مركبات إسنادية مرتبطة بعضها ببعض على حنو وثيق ،فاملركب األول( :قد جئنا لتقدمي
املدائح إلله) ،وا لثاين( :فر من خيمتنا) ،والثالث( :اختفى) ،والرابع ( :حني خرجنا) ،واخلامس ( :جنمع
الصيد له) ،وميكن متثيل مكونات اجلملة املتشابكة على النحو اآليت:

وتتصل هذه املركبات اإلسنادية بعضها ببعض على حنو واضح من خالل الوصف والعطف
واإلضافة ،ومن جانب آخر نلحظ أهنا تعتمد على السياق الفعلي ،األمر الذي مينحها االستمرارية
واحلركية يف مواجهة السياق االمسي الدال على الثبات؛ ذلك َّ
أن احلركة دؤوبة مستمرة لتقدمي الذبائح لإلله
من ناحية وفراره من ناحية أخرى ،يُضاف إىل ذلك أن السياق الفعلي ممثالً بالفعل املاضي (جئناَّ ،فر،

اختفى ،خرجنا) يدل على اليقني ،وهذا ما يكشف عن معاناة مستمرة ،ويقني بوجود خيبة أمل كبریة
منذ اللحظة األوىل ،سترتك هلا أثراً كبریاً يف عمل العالمات اللغوية اليت تقفو البداية.
طول
يد النسيان وأرهقهم ُ
يرسم البعد الداليل للبداية عاملاً مليئاً باحلسرة وخيبة األمل ألناس طوهتم ُ
التجاهل ،فأعرض عنهم اإللهُ الذي جاؤوا إليه كيما يقدموا له املدائح وجيمعوا الصيد ،فهو عا مملٌ يكشف
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عن قوم ُر َّحل ،ونلحظ َّ
أن املفردات تبارح داللتها املعجمية األوىل لتتحول إىل رموز مكثفة ،مثل :املدائح،
وإله ،وخيمتنا ،والصيد ،األمر الذي يثری أسئلة يف ذهن القارئ ،بوصف البداية أول بروتوكول يُربم بني
ِّ
ففر
ومن اإلله الذي جلؤوا إليه َّ
النص والقارئ ،فمن هذه األسئلة :ممن (حنن) يف قوله :حنن للنسيان؟ م
وأعرض عنهم؟ يبدو َّ
أن هذه األسئلة ستجعل القارئ يتجاوز النظرة األحادية للنص الشعري ليخمن
دالالت أخرى متعددة تنبثق منها يف لعبة لغوية مراوغة ،ال تنفك تضخ يف شرايني التأويل وقوداً ال ينقطع

ليتحقق ما يسمى يف التأويل فائض معىن يف النص الشعري؛ فاإلله يف منظومة الفكر املعاش ال يفر ،فعلى
القارئ إذن أن يستجلب رموزاً أخرى يستدعيها التأويل والتأويل املضاعف ،وعلى هذا َّ
فإن األسئلة
غری َّ
أن حماولة اإلجابة عن األسئلة املثارة
السابقة ترتك يف النص فجوات ،وتطلب إىل القارئ أن ميألها ،م
جتربنا على أن نقرأ البداية يف ضوء تعالقها مع عالمات النص اللغوية من جهة ،وأثر البداية يف تأسيسها
من جهة أخرى؛ فإىل تتبع أسئلة البداية يف النص ،وإىل تتبع سؤال البحث الرئيس املتمثل يف استنطاق
قدرة البداية على تأسيس النص وبنائه:

ثانيا :حضور البداية يف النص
َّ
إن هذا السؤال يفتح الطريق إزاء قراءة النص يف ضوء تعالق العالمات بعضها مع بعض ،ومن خالل
أن البداية يف هذا النص متعدية؛ ذلك َّ
استنطاق النص تبني لنا َّ
أن هلا حضوراً قوياً على املستويني البنائي
والداليل ،ويشتمل احلضور البنائي على انتشار املفردات والصيغ ،وميكن تتبع حضور مفردات البداية يف
النص بلفظها أو مبا يرادفها من خالل اجلدول اآليت:

وال يعد احلضور املفردايت يف النص أمراً شكلياً ساذجام ،وإمنا له أمهية كبریة تتجلى يف َّ
أن تكرار
مفردات البداية يف النص مينح النص كله متاسكاً وتناغماً بني عالماته ،ومن جانب آخر فإنه يساهم يف
يدل داللة واضحة
بناء العامل الداليل للنص ما دام املستوى املعجمي ميأل فراغات العامل الداليل ،فهذا ّ
على َّ
أن النص يغرتف من البداية معجمه ،ومن َث داللته.
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وال يقتصر اجلانب البنائي على احلضور املعجمي للبداية يف النص ،وإمنا جند صيغاً سبكتها البداية يف

ثنايا النص ،إذ يتمثل احلضور الصيغي يف خاصية الشعر اجلوهرية :التوازي ( ،Parallelismلومتان،

 )131 -1990،129إذ يتشابه الطرفان من حيث املستوى الصريف والرتكييب والصويت واملعجمي ،وهذا ما
مينح النص إيقاعاً داخلياً ينبثق منه اجلمال املوسيقي ،ويُ ُّ
عد التوازي ضفریةً تش ّد مفاصل الكالم بعضها إىل

بعض خالقة متاسكاً بنيوياً يف النص ،ويتمثل التوازي يف قوله:
حنن للنسيا ْن .قم ْد ِّجْئنا لِّت ْق ِّد ِّْمي الذبائح
ُ
ِّإل ٍّله فم َّر ِّمن خيمتناِّ
ْ مْ م
ِّ
النار لمهُ( .درويش)451 ,2000 ،
ني مخمر ْجنا ُ
وْ
اختم مفى ح ْ م
نوقد م

فهذه الصيغة تتوازى مع صيغة البداية على حنو واضح ،وخيلق التوازي دالالت جديدة حني تقارن

بني الطرفني املتشاهبني ،واستناداً إىل ذلك َّ
فإن الذبائح هنا ترادف املدائح يف البداية ،وتتكافأ داللةُ (نوقد

النار له) مع داللة ( جنمع الصيد له) ،األمر الذي مينح النص دالالت جديدة ،ويضمن له متاسكه

وانسجامه يف الوقت نفسه ،ويؤكد سلطة البداية يف خلق صيغ متاثلها يف النص أيضاً.
وال يقتصر امتداد البداية يف النص وحضورها فيه على املستوى البنائي ،وإمنا يتعداه إىل املستوى
الداليل أيضاً ،ذلك أننا نرى ثيمات النص مجيعاً تغرتف من البداية كينونتها ،وعلى هذا َّ
فإن النص
يتشكل من أغربة البداية بوصفه سليلها.
ومن خالل استنطاق النص على املستوى الداليل ،بدت ثالث ثيمات واضحة ،يتصل بعضها ببعض
من ناحية ،وتنبثق من البداية من ناحية أخرى ،هي اإلحساس بالضياع والتناسي ,وسبب اجمليء,
الفارون.
و ّ

أ -ثيمة اإلحساس بالضياع والتناسي :ترسم البداية صورة اإلحساس بالضياع على حنو مكثف ،تتجلى يف
اجلملة األوىل( :حنن للنسيان) ،وهذه العالمة تقرع ناقوس َّ
أن مثة ممن حيس بالضياع والتناسي على حنو
االمسي ،فهي إذن العالمة األوىل اليت تنسج عاملاً ستتزاحم فيه
السياق
ثبات معاناة املنسيني
ُ
ُّ
ثابت ،ويعزز م
أحزان أناس حيسون بوطأة الضياع وأحزانه ،وحتظى هذه الصورة حبضور قوي يف النص ،منجزة متاسكاً بني

العالمات على املستوى الداليل من جانب ،ومؤكدة هيمنة البداية على العالمات اليت تقفوها من جانب

آخر ،وقد متثل اإلحساس بالضياع يف قوله:
ُك ُّل نم ٍّ
اي مملْ مِّجي ْد أُنْثاهُ – مْحن ُن
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األومل -مْحن ُن (املصدر نفسه)452 ،
ُك ُّل ُح ْل ٍّم مملْ مِّجي ْد محامله َّ
م
ما أصعب على اإلنسان أن حييا منسياً ضمن املنظومة البشرية! فليس مثة شيء أقسى من إحساس
املرء بالضياع والتشظي يف دروب احلياة ،فاحلياة ذاهتا تنعدم أو تكاد حني يهدد النسيا ُن الوجود ،فيدرك

املرء إذ ذاك أنه بعيد عن حركة احلياة وهي تسكب يف قلوب اآلخرين السعادة والنور ،هو الضياع إذن

الذي يقصي اإلنسان عن سعادته ،حىت كأنه العالمة املنفلتة عن جمرة العالمات اليت تنظمها املودة يف
احلياة ،فهذه الدالالت مجيعاً تبوح هبا العالمتان السابقتان ،فنحن كل صوت أُبعد عن أنثاه عن نصفه

فأنامل التيه والضياع ترسم أبعاد املشهد
الثاين ،مصدره ،وأُقصي عمن نطمئن إىل جواره ونسكن إليه،
ُ
فإن الضياع قد نال منا ِّ
على حنو واضح ،ومن جانب آخر َّ
فحيل بيننا وبني مصدرنا األول ،لذا حنس
بشوق جارف إىل احلبيب األول ،احلامل األول ،األنثى ،فكأننا احلمامة فقدت إلفها ،فال تنفك تنوح
الضياع يفرق بينهما .ولكن الصوت الشعري يسعى إىل أن يتحدى النسيان ويروم
وتسجع شوقاً وحنيناً و ُ

نسج عالمات تضمن له كينونته ما دام الفن يف جوهره حتدياً للفناء والضياع يف الوجود ،ومن هنا تظهر

الوظيفة األونطولوجية(الوجودية) للفن اليت تتغيا خلق عامل جديد ال ينال منه الفناء والضياع:
ُك ُّل ٍّ
الص ْخرمة -مْحن ُن (املصدر نفسه)452 ,
فر َّ
م
ص ْوت مْحي ُ
ٍّ
فنحن ،وإن كنا منسيني ،حنفر يف صخرة الوجود قصةم أناس قد تاهوا أو كادوا؛ كيما ننسج ألنفسنا تارخياً
يتأىب على الضياع والنسيان.

فهذه الثيمة األوىل قد تشظت من العالمة اليت استقرت يف البداية :حنن للنسيان ،فهذا التعالق بينهما
يؤكد االنسجام والتناغم بني عالمات النص ،ويؤكد يف الوقت نفسه قدرة البداية على التأسيس والبناء؛
فإىل الثيمة الثانية يف النص:
ب-

ثيمة سبب اجمليء :تكشف البداية عن سبب جميء هؤالء الناس الذي قوبلوا بالنسيان إىل مكان

آخر غری موطنهم األصلي ،ويتمثل السبب يف قوله:
املدائح
قم ْد ِّجْئنا لِّت ْق ِّد ِّمي
ْ
ٍّ
إلله َّفر ِّم ْن مخْي ممتِّنا (املصدر نفسه)451,

فهذه املوجة الداللية تشری إىل أهنم جاؤوا كيما يرفعوا املدائح وألوان الثناء واخلری ملن استقر هبم املقام
لديهم ،وهي تدل على أهنم مل يسعوا إىل حياكة مؤامرات تبدد السكينة والطمأنينة يف املكان الذي نزلوا
أن اخلطاب حمفوف بالقداسة؛ ذلك َّ
فيه ،وإمنا أقدموا ليقدموا هلم الشكر واملدح ،ويلحظ َّ
أن املدائح تُقدم
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يف األماكن الدينية املقدسة ،تعزز ذلك كلمة (إله) ضمن السياق ذاته؛ فهذا هو سبب اجمليء كما أحملت
إليه البداية ،فهل ميكن أ ْن تتجسد هذه الثيمة الداللية يف النص؟
تفصح عالمات النص عن هذه الثيمة على حنو أوسع؛ ما دام النص متطيطاً للبداية وانبثاقاً منها؛
فمشهد النص يؤكد أننا لن نبقى بني ظهرانيكم إىل األبد ،وأننا لن نبدد اهلدوء الذي تستظلون به ليلكم
ُ

وهناركم ،ولن نزجكم يف معارك طاحنة تغرق ساحاتكم بالدماء؛ ذلك أننا منصرفون من هنا قبل أن

تستيقظوا:
لن نمْب مقى طمويالً مه ُهنا،
مْحن ُن للنّسيانْ .
ِّ
لن َّ
المنا
معوا ْ
لن تم ْس ُ
أح م
كمْ ،
ندق الطَّْب ملْ ،
ْ
لن نُْزع مج ْ
لن نُ ِّطيل النَّوم يف قريتكم ،لن نم ْقطف الورد مة ِّ
تانكم
س
ب
ن
م
م
ْ ْ م ْم ْ ْ ْ
ْ ُْ ْ
كم مش ْعباً على صور ْته.
الر َّ
لن م
معكمْ ،
ْ
خيتار ْ
لن نصلّي ْ
نقلق ّ
ب الذي ُ
ِّ
ساحاتكم قطْرةم مد ْم
لن نرتُ مك يف م
حنن ْ
ُ
ِّ
ِّ
كم (املصدر نفسه)451 ,
م
وس ْنمضي قم ْبل أ ْن تم ْستيقظوا من نم ْوم ْ
ويلحظ هذا التعالق الداليل بني البداية والنص ،فدالالت النص تنبثق من البداية شيئاً فشيئاً ،وتظهر
عالقة البداية بالنص هنا من خالل عالقة العموم باخلصوص؛ (فتقدمي املدائح) بوصفه أمراً عاماً يتحول
إىل أمور خاصة ،تؤكد مجيعاً نشر اخلری واإلعراض عن الشر مبن ينزلون لديهم ،تتمثل يف عدم البقاء
طويالً ،وعدم دق الطبول ،واالبتعاد عن قطف الورد وإزعاج الرب ،والعزوف عن إراقة الدماء ،وهذا ما
يؤكد االنسجام يف بنية النص الشعري ،وما حيقق للنص هذا التماسك هو البداية ،أي إهنا الضفریة اليت
تشد عالمات النص بعضها إىل بعض بنيةً وداللةً.
فليس مثة ما يدعو إىل اخلوف أو ٍّ
أمر يقض مضاجعكم؛ فإننا ال ننشد شيئاً ،ومل نأت لنبقى،
وسنذهب ال لنعود إليكم مرة أخرى ،فإمنا نسعى جهدنا مدة بقائنا بينكم إىل بث مظاهر اخلری واجلمال
يف كل رقعة:
ِّ
حنن للنّسيا ْن .قم ْد جئنا ِّ
لتقدمي َّ
بائح ()...
الذ ْ
ُ
حنن للنَّسيا ْن .إِّ ْن ِّ
َّه ِّر مَحمْلناهُ يداً لألُ ْغنية
الن
إىل
ئنا
ج
ْ
ُ
ِّ
ِّ
ى لألُغنية (املصدر نفسه)452 ,
د
م
ناه
ح
ت
ف
ل
ق
احل
إىل
نا
ئ
ج
ذا
وإِّ ْ
م ْ مم ْ ُ م م ً
فاخلری والسعادة يسوسان رغباتنا وحنن نقيم حلظات أو أياماً بينكم ،مد مة حزم حقائبنا لنرحل عنكم
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غری عائدين إليكم ،ويلحظ َّ
أن هذه الثيمة قد انطلقت من اإلشارة اليت أطلقتها البداية :جئنا لتقدمي
املدائح.
ت-

ثيمة الفارين :تكتمل حلقة املستوى الداليل مبعرفة الفارين أو اخلائفني واملختفني؛ ذلك َّ
أن البداية

يفر وخيتفي من اخليمة بينما خيرج النزالء ليجلبوا له الصيد:
قد أحملت إىل الفار ممثالً بإله ّ
قم ْد ِّجْئنا لِّت ْق ِّد ِّْمي امل مدائِّح
م
ِّإل ٍّله فم َّر ِّم ْن مخْي ممتنِّا
ِّ
الصْي مد لمهُ( .املصدر نفسه)451 ,
ني مخمر ْجنا ْجن مم ُع َّ
وْ
اختم مفى ح ْ م

فاملستوى األول من القراءة يشری بوضوح ال لبس فيه إىل (إله) ،بيد َّ
أن هذا املستوى ال يتناسب

والرؤية الواقعية؛ ذلك َّ
أن اإلله ال يفر وال خيتفي ،األمر الذي يثری يف ذهن القارئ أسئلة تتمثل يف :ممن

أدق :ممن اإلله الذي َّفر واختفى؟
الفار واملختفي؟ وبعبارة ّ

تصدر هذه القراءة الراهنة عن الرؤية السيميائية اليت ترى َّ
أن النص مكون من عالمات شىت تتعالق

بينها إلنتاج الدالالت ،وعلى هذا َّ
فإن داللة عالمة ما مرهونة بالكشف عن العالمات األخرى اليت حتف
هبا ،وباحتكاك العالمات بعضها ببعض تنقدح شرارة التأويل يف ثنايا النص ،واستناداً إىل هذا القول َّ
فإن

معرفة اإلله -بوصفه عالمة -مرهونة بالكشف عن العالمات املبثوثة يف النص .وجتدر اإلشارة هنا إىل َّ
أن
التمطيط قد ُحي ِّدث تغيریات وحتوالت يف ضوء التعالق بني البداية والنص ،فقد (حيول التمطيط مكونات

اجلملة الرَحية إىل أشكال أكثر تعقيداً ) (ريفاتری)76 ,1997 ،؛ إذ ليست تعتمد آلية التمطيط دائماً
على اسرتاتيجية التوسيع والتكرار والتوضيح فحسب ،وإمنا مثة حتوالت على املستوى اجملازي أيضاً ،أي َّ
إن
العالمة تتجسد يف رموز أخرى ،األمر الذي ينشط عملية التأويل الذي يضخ دالالت جديدة يف

اخلطاب الشعري ،واعتماداً على الكالم السابق فإننا سنلتمس جتسيدات اإلله الفار يف النص.

غری أننا نواجه عالمات أخرى متثله على حنو
إننا ال نعثر على كلمة (اإلله) إال مرة واحدة يف النص ،م

رمزي -حبسب آلية التحويل اليت يتبعها التمطيط -فيحول التمطيط اإلله الفار يف النص إىل أناس هم:
أهايل اجلبل العايل ،وأهل الكهوف ،وأهل الساحل املكسور ،وأهايل الصحراء،؛ ذلك َّ
أن هؤالء مجيعاً
يبدون فارين خائفني مذعورين كاإلله الفار املذعور يف البداية ،وميكن متثيل عملية حتويل اإلله إىل الرموز
السابقة املذكورة حبسب السياق على النحو اآليت:

56

البداية النصية يف اخلطاب األديب :قصيدة «غبار الغوافل» حملمود درويش منوذجا

شریوان خليل رمضان

فهذه هي إحدى ألعاب الربوتوكوالت املربمة بني البداية والنص ،فالرمز يتجسد يف أشكال متعددة،
األمر الذي يضمن للنص متاسكاً بنيوياً ،ال تقرأ فيه عالمة مبعزل عن العالمات األخرى احمليطة هبا.

ولكن السؤال اآليت ال يزال عالقاً يف ذهن القارئ :ممن أهايل اجلبل العايل ،وأهل الكهف ،وأهل
ومن (حنن) يف قوله :حنن للنسيان؟ وما العالقة الرابطة بينهما؟
الساحل املكسور ،وأهل الصحراء؟ م
ستقدم هذه القراءة تأويالً تظهر فيه داللة احتمالية ،وهو تأويل ال مينع تأويالت أخرى الدخول يف

فضاء النص واستكناه دالالت جديدة؛ فقراءتنا تعتمد على البعد التعالقي بني البداية وعالمات النص
والعتبات النصية ،ويعنينا هنا من العتبات النصية اسم الشاعر؛ ملا له من أثر كبری يف منح القراءة مفاتيح
جديدة ،ومن َث الوصول إىل دالالت تبدو أقرب إىل الواقع؛ فالشاعر هو حممود درويش ،وهو شاعر
فلسطيين من رواد املقاومة ،ومن َث فهو مسكون بقلق قضيته وتتبع معاناة أبناء جلدته الفلسطينيني ،فال
نستبعد من خالل اسم الشاعر أن يكون الضمری (حنن) يف قوله :حنن للنسيان يدل على الفلسطينيني،
ويعزز هذا التأويل وجود مفردات تدل على الرحيل والنزول يف خمتلف أصقاع العامل ،واستناداً إىل هذا
التأويل يغدو أهل اجلبل وا لساحل والكهوف والصحراء أهل البالد اليت ينزل فيها الفلسطينيون ،إذ يعاتب
الشاعر أهايل هذه البالد اليت ينزلون فيها حني يُبعد عنهم شبح البقاء األبدي يف ديارهم ،ومن هنا يغدو
الفلسطينيون منسيني يف خمتلف األرجاء اليت حيطون رحاهلم فيها.

ثالثا :التعالق بني البداية واخلامتة
تعد اخلامتة جزءاً حقيقياً من النص «كالبداية» ،وال ميكن فصلها عنه إال لقضايا منهجية تلتمس أسباب
الربط بني العالمات اللغوية ،ففي النص مواقع اسرتاتيجية حتتوي على خفايا النص وأسراره تتمثل يف
«البداية» واخلامتة؛ إذ تعدان إطارين للعمل الفين وح ّدين مييزان العمل الفين املتناهي من العامل الالمتناهي

كل احلرص على متاسك
( لنكو ،)139 ,2008 ،أي إهنما تضمنان للعمل الفين كينونته ،وحترصان َّ
موحداً؛
النص ،فهذه الرؤية التنظيمية للعمل الفين تصدر عن رغبة شبقية يف تنظيم الوجود بوصفه كالً َّ
كيما يتحرر اإلنسان من فوضى العالمات واعتباطية العالقات بينها ،وعلى هذا َّ
فإن اخلامتة حتضر يف كل
57

العدد الـ ،32خريف 1393

جملة اجلمعية االيرانية للغة العربية وآداهبا ،فصلية حمكمة

حلظة زمنية (كرمود ،)34 ,1979 ،ومن َث فإهنا « تتناغم مع ما سبقها» (كرمود.)184 ,1979 ،
واستناداً إىل أمهية اخلامتة ال َّ
بد من الكشف عن التعالق بينها وبني البداية حملاولة القبض على عملية

تشكل الدالالت النصية؛ لكن قبل ذلك فلننصت إىل اخلامتة:
يان ،ممل نم ْدخل ومل مَنرج ،وللنّ ِّ
مْحنن مجُْهوريةُ النّس ِّ
سيان مْحن ُن( .درويش)452 ,2000 ،
ْ ُ ْ ْ ُْ
ُ ُ
ْ
أول ما يلحظ َّ
أن اخلامتة تربم مع البداية بروتوكوالت واضحة على املستويني البنائي والداليل؛ فمن

حيث البنية نلحظ انتشار السياق االمسي يف اخلامتة ،وهذا السياق يعيدنا إىل اجلملة األوىل يف البداية:
(حنن للنسيان) ،وهي مجلة امسية كما يلحظ ،ويتعزز هذا احلضور األسلويب حبضور معجم البداية يف
اخلامتة؛ إذ وردت كلمة (النسيان) مرتني ،وأول مجلة يف البداية هي( :حنن للنسيان) ،وآخر مجلة يف اخلامتة
هي( :وللنسيان حنن) ،فهذا األمر يضفي على النص متاسكاً وانسجاماً ،فثمة ضفریة واحدة تشد
عالمات النص مجيعاً بعضها إىل بعض ،وجتعل النص كله كلمة واحدة أو كالكلمة الواحدة ،وعلى هذا
يغدو النص دائرياً ترتد فيه اخلامتة إىل البداية بقوة ،ومن جانب آخر يؤكد هذا األمر َّ
أن النسيان بؤرة
القصيدة ونواهتا.
فإن ثيمة اإلحساس بالنسيان هتيمن على اخلامتة على حنو واضح ،وعلى هذا َّ
ومن حيث الداللة َّ
فإن
حركة هذه الثيمة هتبط من األعلى يف عالمة البداية ،وترتفع إىل األعلى من اخلامتة ناسجةً دالالت النص

مجيعها بنوهلا ،ووامس ًة إياها مبيسمها ،فهي حركة صاعدة هابطة ارتدادية ،األمر الذي يع ّدل من مسار
حركة القراءة نفسها يف أثناء إبرام العقود بني البداية واخلامتة.
رابعا :التعالق بني البداية والعنوان
اليعد العنوان جزءاً حقيقياً من النص كالبداية واخلامتة ،وإمنا هو دال ضمن جمرة الدوال اليت تسمى يف
اخلطاب النقدي :العتبات النصية ، Paratextوهي ترسانة من النصوص اليت حتف مبنت النص كيما
تقدمه وتوضحه ،ومن هنا َّ
فإن هلا أثراً كبریاً يف قراءة النص ووضع القارئ على حواف الدالالت اليت
ينطوي عليها النص ( .) 1-14:1997 ،Genetteوتلك العتبات مجيعاً عالمات لغوية ال حتظى
بالدالالت إال يف ضوء تعالقها مع املنت ،ومن هنا فإن النص يتجاوز حميطه املرسوم له ليربم بروتوكوالت
مع عالمات أخرى ،وتعد «البداية» احملارب األول الذي جيابه ترسانة العتبات النصية؛ كوهنا تتصدر
اجلبهة األوىل واألقرب إليها مكانياً ،وعلى هذا َّ
فإن النص حيتمي ببدايته ،ويتدثر بردائها ،إذ تنطمر فيها
َحولة داللية ال تتجمع يف العالمات اليت تليها ،وبأول لقاء بينهما -بني العتبات و«البداية»  -سيتعدَّل
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مسار القراءة ويتخذ أبعاداً داللية أعمق .فكيف بدا العنوان؟ وما الصلة املنعقدة بينه وبني البداية؟
ينسج العنوان كينونته من خالل مجلة بسيطة مؤلفة من مسند إليه ومسند( :غبار القوافل) ،يغيب
فيها املبتدأ مقدراً ب  :هذه ،أو هي ،أو غری ذلكِّ ،
وصيغت هذه اجلملة ضمن إطار سياق امسي مينح

املستوى الداليل ثباتاً ورسوخاً ،ومن حيث املستوى املعجمي َّ
فإن املعاجم هتبنا عدداً من الدالالت للغبار؛
إذ ورد يف املعجم( :غرب غبوراً :مكث ،وذهبِّ ،ضدٌّ ،وهو غابر( )...وغُرب الشيء بالضم بقيته ()...
ِّ
رجع
الغممرب حمركةً :الرتاب ،وهباء :الغبار ،والغم ْرباء من السنني :اجلم ْدبة ( )...وترمكه على غُبریاء الظهر :إذا م
خائباً) ( آبادي ,2003 ،مادة :غرب) ،فمادة (غرب) تدل على البقاء أو الذهاب ،ومن جانب آخر تدل
على اجلدب واخليبة ،بيد َّ
أن العنوان يبارح داللته املعجمية من خالل تعالقه مع النص وال سيما بدايته
ليدل على عامل إنساين ُم مس ْمطمق ،أي َّ
حممل بدالالت ثقافية ختتلف عن الغبار احملسوس الذي
إن الغبار َّ
تثریه الرياح ،ولكن ما الرابط بني العنوان والبداية؟
َّ
إن قراءة العنوان يف ضوء تعالقه مع البداية ستع ّدل أفق التوقعات ،ومن َث ستضع القارئ على حمجة
الطريق للولوج يف عامل النص؛ ويبدو َّ
أن العالقة بينهما منسجمة رغم خفائها؛ فغبار القافلة ينساه ممن

كا ن يف القافلة ،أي إنه ( +منسي) ،والبداية تدل بوضوح على تعرض مجاعة من الناس -هم
الفلسطينيون يف قراءتنا -للنسيان( :حنن للنسيان) ،فيغدو طرفا املعادلة متوافقني يف سيمة :النسيان،
(العنوان  +البداية = النسيان) ،ومن خالل الربط بينهما على هذا النحو ،سنعيد قراءة العنوان بتقدير
املبتدأ احملذوف ليصاغ على النحو اآليت( :حنن غبار القوافل)؛ ألننا للنسيان ،وعلى هذا فإن الفلسطيين
يغدو مماثالً لغبار القوافل ،يتناساه ممن كان يف تلك القوافل ،فاملدلول يتحول إىل دال لضخ دالالت
جديدة يف ثنايا العالمات اللغوية على حنو دؤوب ،إذ ميكن قراءة العنوان يف ضوء هذا التعالق على
تقدير( :الفلسطينيون غبار القوافل) ،أو (الفلسطينيون للنسيان) ،وال ننسى هنا شعور اخليبة الذي
امتألت به نفس الفلسطينيني يف النص ،كما رأينا ذلك بعد استنطاق ثيماته ،وهو املعىن الذي أمدنا به
البعد املعجمي ملفردة( :الغبار) .فالعنوان والبداية يُظهران عامل النسيان واخليبة ،وإذا أدخلنا اخلامتة إىل
جوارمها رأينا نصاً دائرياً يشيد عامل النسيان يف عالماته االسرتاتيجية مجيعاً ،ومن هنا يزداد متاسك النص
وانسجامه من ناحية ،وقدرة البداية على رسم عامله من ناحية أخرى .واستناداً إىل ذلك ميكن القول َّ
إن

«البداية» تتعالق مع عالمات النص من حيث انتشارها البنائي والداليل من جهة ،وباخلامتة من جهة
ثانية ،وبالعنوان من جهة ثالثة ،ويف ضوء هذا التعالق وحده ميكن فهم األبعاد الداللية اليت يسعى النص
إىل تقدميها للقارئ ،ما دام النص نسيجاً ومنظومة من العالمات تتناغم فيما بينها إلنتاج الدالالت.
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نتائج البحث
نستنتج من الكالم السابق أن للبداية النصية موقعاً اسرتاتيجياً مهماً يف ثنايا النص األديب نتيجة قدرهتا
على تأسيس النص ،فهي ليست معرب دخول مبقدار ما هي النواة اليت تؤسس عالمات النص بامتياز على
املستويني البنائي والداليل ،وتسمى هذه البداية القادرة على تأسيس النص البدايةم املتعديةم؛ كوهنا تتجاوز
حمول،
حدودها لتؤسس كالماً آخر ،وجتدر اإلشارة إىل أن البداية قد تظهر يف النص على حنو رمزي أو َّ
األمر الذي جيعل التأويل ينشط يف اخلطاب األديب على حنو واضح .وقد بدا من جانب آخر َّ
أن البداية
تضطلع بوظائف شىت تالمس عناصر اخلطاب مجيعاً بوصفها رسالة لغوية ،وعلى هذا َّ
فإن هلا وظيفة

انفعالية ،وأونطولوجية (وجودية) بنائية ،وإغرائية ،ومرجعية ،وشعرية ،ومن املمكن أ ْن هتيمن إحداها على
األخرى حبسب النسق الثقايف أو املنحى الشعري للذات الناصة.
ويف أثناء إخضاع قصيدة (غبار القوافل) للمساءلة من خالل سؤال البداية ،ظهر للعيان َّ
أن البداية
فيها متعدية قادرة على تأسيس النص ،وظهر هذا احلضور بنية وداللة؛ فمن حيث البنية ،كان للبداية
َّل يف املعجم من جهة والصيغ األسلوبية من جهة ثانية ،ومن حيث الداللة َّ
فإن ثيمات النص
حضور متث م
مجيعاً قد اغرتفت من البداية كينونتها ،فكانت عالقة ثيمات النص بالبداية عالقة اخلاص بالعام من
ناحية ،والسبب بالنتيجة من ناحية ثانية ،متخذة آلية التحويل مساراً هلا يف فك شفرات الرموز النصية،
كبری يف نسج خيوط اخلامتة والعنوان على السواء على املستويني البنائي والداليل ،وبعبارة
أثر ٌ
وكان للبداية ٌ
أخرى ميكن القول إن ثيمات النص والعنوان واخلامتة قد امتاحت من بؤرة البداية :النسيان وجودها،
فغدت الثيمة األبرز يف ساحة النص كله ،وهذا كله يدل على قدرة البداية النصية على تأسيس النص.
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* -کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه دمشق

چکیده:
عنوان متن ،آغاز و پایان آن ،برای کشف رمز و راز زیبایی متن ،راهبردی ومهم است .در این
میان آغاز متن مهمترین نقش را به عهده دارد ،زیرا آغاز متن نشانهای زبانی است که معانی
متن از دل آن زاده میشود و بعد از عنوان ،نخستین نقطه برخورد بین متن و خوانندۀ است که
خواننده را به ادامه خواندن متن وادار میگند یا از ادامه آن،بازمیدارد .این نوشته به دنبال
کشف تواناییهای آغاز متن در ایجاد متن ادبی است؛ آیا این آغاز ،چنین توانایی را دارد یا تنها
نشانهای زبانی در میان دیگر نشانههای متن است؟ اگر از توانایی ایجاد متن ادبی برخوردار
باشد ،چگونه میتواند معانی متن ادبی را شکل دهد؟ فرض آن است که آغاز متن از چنین
توانی برخوردار است و دیگر نشانههای متن چه ساختاری و چه داللتی از آن نشأت میگیرند.
روش این نوشته در طرح پرسش اصلی و پاسخ آن بر اساس روش نشانهشناسی است که به
پیوند بین نشانههای یک متن را به عنوان یک شبکۀ متکامل ،تحلیل میکند .این نوشته با

تعریف ،انواع و کارکردها آغاز متن در شعر «غبار القوافل» محمود درویش ،به شیوه توصیفی –
تحلیلی وبا تجزیه و تحلیل آن معلوم روشن می نماید که آغاز این قصیده ،به گونه چند
وجهی ،متن شعر را از دیدگاه ساختاری و داللتی آفریده است؛ از لحاظ ساختاری واژگان
آغازین متن گاه عیناً و گاه مترادفاتش در البهالی شعر به کار رفته و از لحاظ معنایی نیز هسته
همهی درونمایههای شعر را در آن نهاده است .ارتباط بین آغاز شعر و درونمایههای آن،
گوناگون؛ عام و خاص ،کدگذاری ،جابهجایی و دیگر ارتباطهای آشکاری است که متن را به
آغاز آن پیوند میدهد.
کلیدواژهها :آغاز متن ،محمود درویش ،غبار القوافل
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