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الملخص
يتم التفاىم بُت بٍت
تعد عملية االتصال ظاىرة إنسانيّة ىامة ذلا أدوات سلتلفة أكربىا اللغة ،و ّٔا ّ
البشر بغية احلياة االجتماعيّة ادلثمرة سلبا أو إجيابا على ضلو ما رأينا يف وباء كورونا يف اآلونة األخَتة
الصحافيون والسياسيون واألطباء واخلطباء والشعراء والكتّاب بوجهات نظر سلتلفة
حيث يتح ّدث عنها ّ
وتعبَتات خاصة بالدالالت السياسية واالجتماعية وال ّدينيّة واالقتصاديّة على ضوء ما الحظو الباحث يف
قصائد كورونا لدى شعراء نيجَتيا .ىذا ،فسيتناول الباحث يف ىذه الورقة مفهوم وباء كورونا وما ّأدى
صحيّة وما يًتتّب عليها من مشكالت اقتصاديّة وسياسيّة ودينيّة مع الًتكيز على
إليو من مشكالت ّ
دالالت األلفاظ الواردة يف تلك القصائد وما يوحي تلك األلفاظ ضلو إثبات خواطرىم.وقد اتبع الباحث
مؤد دلعٌت
ادلنهجُت التارخيي والوصفي ،وستتم ىذه الورقة باقًتاحات وتوصيات ختاميّة بغية تعبَت جيّد ّ
مقصود.
الكلمات المفتاحية:الداللة؛ األلفاظ؛ كورونا؛ السياق؛ آّازات؛ احلقول ال ّدالليّة
ABSTRACT :
Communication is regarded as an important human characteristic
that has variety of means, with language being the most important of them.
Language is used to actualize mutual understanding and foster fruitful
social life amongst humans positively and otherwise. The Novel Covid-19
291

داللة األلفاظ في قصائد كورونا لدى شعراء نيجيريا
Pandemic has compelled the flow of expression from journalists,
politicians, medical personnel, orators, poets and authors, though, with
divergent expression from each stakeholder as it is observed by the
researcher in the selected Arabic poems of Nigerians. This paper examined
the concepts of Corona pandemic and its effect with special focus on the
semantics of the used words in the selected poems. The paper adopted
historical and analytical methods and called for moderate expression and
proffered possible solutions to giving appropriate meaning.
Keywords: Semantics; Words; Corona; Context; Figurations; Semantic
Fields.

مق ّدمة:

من الضرورة البحثيّة الكالم ولو وجيز عن اجلانب التنظَتي للبحث ،وذلك لتحديد ادلغزى وتعيُت
الفحوى ،ودبا أ ّن داللة األلفاظ ىي مركز ىذا البحث ،فينبغي تعريفها والوقوف على حقيقتها .فالداللة
واللفظ كلمتان مركبتان تركيبا إضافيّا .فاألوىل يف العرف اللغوي ادلعجمي ىو ما يستدل بو ،والدليل الدال.
ِ
ودلولة( .اجلوىري؛1986م ،باب الالم فصل ال ّدال) .وتعٍت كلمة
وقد ّ
دل على الطريق يدلو َداللة وداللة َ
الداللة :اإلرشاد ،وما يدل عليو اللفظ عند إطالقو ،ومجعها دالئل ودالالت بفتح الدال .وأما الدّْاللة
للدلّيل أو َّ
الدالّل من أجر( ْ.الوجيز؛2003م ،مادة
بكسر الدال فهو اسم لعمل ال ّدالّل وما ُجعل ّْ
فاألول ىو ادلقصود ألنو ىو ادلتعلق بادلوضوع اللغوي ،إذ ال يقصد الباحث األمور االقتصادية.
الدال)ّ .
وأما يف االصطالح فهو "العلم الذي يدرس ادلعٌت أو ذلك الفرع من علم اللغة الذي يتناول نظرية
ادلعٌت أو ذلك الفرع الذي يدرس الشروط الواجب توافرىا يف الرمز حىت يكون قادرا على محل ادلعٌت .وقد
أشَتت إليو بعدة أمساء يف اللغة اإلصلليزية أشهرىا اآلن ( ."Semanticsسلتار؛ 1998م ،ص.)11
وأما يف اللغة العربية فهو يسمى "علم الداللة أو علم ادلعٌت عند البعض ،والبعض اآلخر يطلق عليو
السيمانتك ،أخذا من اللغة الفرنسية أو اإلصلليزية"( .سلتار؛ 1993م ،ص .)10
و ّأما اللفظ فهو الطرح والرمي ،يقال يف ادلعجم :لفظت الشيء من ألفظو لفظا؛ رميتو" ولفظ
الشيء وبالشيء يلفظ لفظا فهو ملفوظ ولفيظ :ويقال لفظت بالكالم وتلفظت بو ،أي تكلمت بو ،ويف
التنزيل" :ما يلفظ من قول إال لديو رقيب عتيد" (ق  .)18واللفظ واحد األلفاظ وقد خص اللفظ دبا
خيرج الفم من القول"(بوالعراوي؛ ،2009ص  .)62وادلراد باللفظ ىنا الصوت الذي يشتمل على بعض
احلروف اذلجائية.
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فأول من فصل القول يف الداللة عند اللسانيُت العرب ،اجلاحظ الذي مجع يف كتابو البيان والتّبيُت
عدة عالمات أو رموز تتعلق بادلعٌت وىي :اللفظ واإلشارة والعقد واخلط والنصبة( .بولعراوي؛2009م،
ص  .)72ويرجع فحوى ىذا التعريف إىل شئ واحد ،أال وىو ادلعٌت ،سواء كان متعلقا بالكلمة أو
اإلشارة أو العقد أو اخلط أو النصبة ،وكذلك ادلعٌت العام للجملة بعد تنظيمها من ادلفردات.
وادلقصود بداللة األلفاظ ىنا ىو اجلمع بُت ادلقصود من قِبَل ادلرسل وادلفهوم من قبل ادلتل ّقي
ص على ضوء ما يقتضيو العقل .ىذا ،وقبل النّظر اللغوي ال ّداليل
بواسطة األلفاظ ادلستعملة يف تأليف النّ ّ
لأللفاظ ادلستخدمة يف تأليف قصائد كورونا لدى شعراء نيجَتيا ،جيدر بالباحث الكالم بصفة بسيطة عن
ماىيّة جائحة كورونا.

أوال  -:ماهية جائحة كورونا؟

ال شك أن العامل بأسره مير مرورا عويصا خبطورة جائحة ٍ
جوىا وأرضها وعطّل
فَتوس س ّد احلدود ّ
وقرب البعيد وأبعد القريب وجعل العامل يف صورة متضادة حيث شعث اجلمع
احلركات ّ
وغَت األوضاع ّ
وغطّى ادلفتوح .وجعل البشر يفر بعضهم من بعض ،وخطط لكل امرء شأنا يغنيو ،أال وىو فَتوس
كورونا .إهنا جلائحة مل تتفق ادلصادر التارخيية على وقت ظهورىا ،ولكنها يف اآلونة األخَتة ظهرت يف
الصُت ادلتهمة بأهنا أخفت احلقيقة أو جزءًا من احلقائق ادلتعلقة ّٔا" .ولقد ظهر يف الصُت يف مدينة وُىان
يف ديسمرب عام 2019م"( .)www.france24.comوالكورونا رلموعة من الفَتوس تسبب
أمراضا للثدييات والطيور .ومن عالماتو يف البشر الشعور بالعداوى يف اجلهاز التنفسي والزكام الطفيفة
ويندر كون ىذه الزكام قاتلة مثل ادلتالزمة التنفسية احلادة الوخيمة ومتالزمة الشرق األوسط
التنفسية"(ar.m. Wikipedia.org)2
ويطلق على فَتوس كورونا "كوفد "19-إشارة وإشعارا بالعام الذي ظهر فيو حديثا ،وشلا يدل على أنو
ليس حديث االكتشاف ،وصفو باجلديد ويقال فَتوس كورونا اجلديد (" .)Novel Covid-19ألن
ىناك قبل عام 2019م كوراناويات كثَتة .وتنتمي فَتوسات كورونا إىل الكوراناويات ادلستقيمة ضمن
فَتوسات التاجية ضمن رتبة الفَتوسات العشية .وىي فَتوسة مغلقة مع جينوم محض نووي ريبوزي مفرد
السلسلة موجب االذباه وىي األكرب بُت فَتوسات احلمض النووي الرببوزي ( )RNA Virusاجتاز
العامل كلو حيث ظهر يف فرنسا يف /27ديسمرب وقيل )www.france24.com(.24
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وأما يف نيجَتيا فقد أ ّكدت الوزارة الصحية ظهورىا يف  12فرباير ،وذلك يف مدينة الغوس بواسطة زائر
إيطايل عامل يف نيجَتيا .ولقد أتى كورونا عقب ظهوره يف نيجَتيا بعقبات ع ّدة قد ال زبتلف عن غَتىا
وسيتبُت ذلك يف السطور التّالية.
من العقبات يف ربوع العامل،
ّ
ثانيا- :عقبات كورونا على الفرد والمجتمع:
إذا ظهر كورونا يف بلدة ظهرت معو عقبات متعددة األطراف ومتشعبة األشكال وتعم ىذه العقبات مجيع
الصحيُّت والباحثُت َربار
رلاالت احلياة .ودبا أنو أمر ميس الصحة أوال ،فلقد جعل عقول األطباء وادلفكرين ّ
يف كيفية التخلص منو ،وكيفية العالج الدائم لو ،وليس أنو قد شغل أفكارىم فحسب بل قد قضى على
أرواح بعضهم ،إذ أهنم يف الصف األول يف مواجهة خطورتو .ومن العقبات الصحية ،عدم إجياد عالج
دائم وعدم علم اليقُت بأحوال وأمارات الفَتوس نفسو ،والقضاء السريع على حياة بعض ادلصابُت ،بسبب
الصعوبة يف التنفس ،والسعال وما إليها من العوائق الصحيّة.
ىذا ،وقد اتفق الباحثون الصحيون ومنظمة الصحة العادلية على مكافحة انتشاره ادلوقتة ،وىي :مالزمة
البيت ،وإلغاء التجمعات احلاشدة ،وعدم ادلصافحة ،وتلثيم األنوف واألفواه ،وعدم دلس العُت وإدخال
األيد يف األنف وما إىل ذلك .(www.aa.com.tr).وقد تسربت ىذه العقبة الصحية إىل األمور
االقتصادية سلبا وإجيابا ولقد ق ّدم الباحث السلبيات لتغلبها على اإلجيابيات ،ومن السلبيات تعطل
العمال ،وانقطاع التبادل التجاري بُت الدُّول وفساد كثَت من ادلستهلكات الزراعية وغَت
الشركات ،وفصل ّ
الزراعية بسبب إغالق ادلصانع واألسواق والدكاكُت والبقاالت ،فظلت شكاوى التجار ضجيجة مسموعة
يف األجواء.
و ّأما عقباتو االجتماعية فجلية فيما ذكر الباحث سابقا من عدم االجتماع احلاشد والتباعد
االجتماعي ومالزمة البيوت حلُت .وفيما يتعلق بعقباتو السياسية ىو انتهاز بعض الدول القويّة فرصة الوباء
ومفرجا لل ُكَرب،
لفرض بعض إنتاجاهتا على الدول الضعيفة وتصوير ىذه اإلنتاجات تصويرا ُزلالّ ُ
للع َقد ّ
كما يرفضون كل ما نتج عن تلك الدول من احملاوالت الطبيّة أو غَتىا ونبذىا وراء الظهور دلا حدث بُت
6
الصحة العادليّة ودولة مدغسكر www.aa.com.tr
منظمة ّ
وأما عقباتو على ال ّدين خاصة الدين اإلسالمي فكثَتة ىائلة أكربىا عدم حضور الصالة مجاعة،
حج بيت اهلل احلرام وما
وفتح اخللل يف الصفوف ومنع األجانب غَت ادلقيمُت يف ادلملكة العربية السعودية َّ
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إىل ذلك من األمور الدينية ،األمر الذي حدى بالفقهاء إىل إصدار الفتاوى غَت مألوف بأكثرىا يف الدين
احلنيف من ذي قبل.
يسجلون ما خيتلج يف
أفكار شعراء نيجَتيا فبدأوا ّ
كل ما ذكرناه من العقبات َ
ىذا ،فلقد شغَّل ّ
صدورىم من األحداث ادلستغربة يف سطور األشعار ،األمر الذي جعلهم يتعاملون مع األلفاظ معاملة
تسًتعي عناية ال ّدارسُت وربمل يف ثناياىا دالالت تثري احلقل اللغوي من السياق اللغوي وآّازات
واالستعارات واحلقول ال ّداللية .وسيعتٍت الباحث بدراسة ىذه الظواىر اللغويّة ادلذكورة ،تلوا بعد أخرى فيما
يلي:
ثالثا :السياق اللغوي لأللفاظ الواردة في األشعار
يعود السياق يف العرف العريب إىل معٌت التتابع ،فنقول :ساق ،يسوق ،سوقا ،وانساقت اإلبل
وتساوقت تساوقا إذا تتابعت( .ابن منظور؛ 1979م ،حرف القاف مادة سوق ،ص  )66وىو مصطلح
على األسلوب الذي جيري عليو الكالم والكيفية اليت يرد ّٔا( .خويلد؛ 2015م ،ص  .)87فال ينبغي أن
يدرس اللفظ أو الكلمة دبعزل عن اجلملة اليت ورد فيها .فالسياقات اليت يرد فيها الكلمة على أنو ٍاع ينبغي
اإلشارة إليها أو الًتكيز عليها عند دراسة األلفاظ ،وىي السياق اللغوي والسياق العاطفي وسياق ادلوقف
الثقايف .وأما يف ىذه الورقة ،فيظل تركيزنا على السياق اللغوي الذي يكشف عن معٌت الكلمة انطالقا من
وجود الكلمة مع كلمات أخرى وطبيعة ارتباطاهتا ّٔا .فيبدو أمام القارئ شعراء نيجَتيون ودالالت
ألفاظهم ادلستخدمة عرب السياق اللغوي:
يقول الشاعر ناصر ادلالكي:
عم الوب ـ ـ ـ ـ ــاء وم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذ ألقى قـ ـ ـ ـ ـ ــنابلو ** ما عاد يف يـ ـ ـ ــده اإلنسان مأمونا
ّ
حىت ادلدارس منّا أصبحت ط ـ ـ ـ ـ ــلال ** إن الوقوف عن األطالل يبكينا
"وَىان" تبتلي وغدت ** كل األماكن يف طاعـ ـ ـ ــوهنا صينا
كل القلوب ُ
القارئ
الصُت ،يستوقف كل منها
َ
ووَىان يف ّ
وردت يف األبيات الثالث ادلذكورة كلمات :ىي القنبلة والطلل ُ
متف ّكرا يف رصد معناىا من خالل مناسبة الشعر ،دلا ذلا من معاين زبالف الواقع ،لكنها يفهم بسياق
متفجرة (رلمع اللغة العربيّة؛ 1972م ،باب
الكالم؛ فالقنبلة يف معناىا اللغوي قذيفة زلشوة دبواد ّ
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تدمَتا .فتندرس آثاره كأن مل تكن باألمس .وأما
القاف) ،وإذا أطلقت على مكان أو شيءّ ،
فتدمره ً
تدمر القنبلة ،إمنا ىو يعطّل بعض احلركات السيما احلركات اجلماعية يف ادلالعب
يدمر كما ّ
كورونا فال ّ
وادلالىي وادلقاىي وادلراقص وادلساجد وادلدارس وما إليها من األحياء اليت تتزاحم فيها األقدام وربتكك فيها
األجسام إالّ أن بُت تعطّل احلركات وال ّدمار عالقة السكون.
خلو ادلدارس وادلساجد من
ويالحظ يف الشعر استعمال كلمة الطلل أو األطالل إشارة إىل ّ
العمار كخلو األطالل عن ال ّديّارين ،واحلقيقة ىي أن األطالل أو الطلل ىي "ما بقي شاحصا
الطالّب و ّ
من آثار ال ّديار وضلوىا" (رلمع اللغة العربيّة؛ 1972م ،باب الطاء) ،وىي تتسم بغياب أصحأّا أو موهتم
عنها ،ولكنّما ُُي ِدثو كورونا يف ادلدارس وادلساجد وما إليها ،خيتلف ألنو ال يدع ادلدارس ىاوية اجلدار أو
ادلساجد تبقى كعصف مأكول وأن الطالب والنساك الب ّد ذلم من الرجوع إليها ولو بعد حُت ،بشرط
ربذيرا من اجلائحة ،خبالف الطلل الذي الب ّد منو من تصميم.
التبخَت أو التعريض ً
"وىان" والصُت ،قكالمها امسان للمكان الذي ظهر فيو كوفيد19-
ومن ىذه األلفاظ كلمتا ُ
إقليما ودولة ،فلقد جعل الشاعر القلوب احلزينة من وباء كورونا وخوفو كمنطقة وىان ودولة الصُت الذين
ويفر منهما وأىلهما خوفا من التالقي بالكوفيد دبا أهنما يف األصل ليسا زللَّي احلزن والتنفَت،
يبتعد الناس ّ
فلوال السياق لصعب اإلدراك وليظنهما القارئ كلمتُت جديدتُت .أما األسلوب ادلستعمل فبالغي تشبيهي
تشبيها بليغا وداللتو تنزيل ادلشبّو منزلة ادلشبو بو كأهنما سيّان يف الصفة دون تفاوت.
رابعا :داللة المجازات والمستعارات في القصائد
ومن ادلسائل البالغيّة اليت ذلا دور ملموس يف ربديد داللة األلفاظ آّاز واالستعارة أل ّهنما تتعلّقان
ص ،حيث يغلب استعمال اللفظ يف غَت ما وضع لو حىت يتخلّى عن معناه
باأللفاظ ودالالهتا يف النّ ّ
األصلي فينصرف الذىن عند إطالقو إىل ىذا ادلعٌت اجلديد" .ويطلق علماء البيان على ىذه الظاىرة اسم
التنقل وىي ظاىرة ذلا صلة وطيدة بداللة اللفظ"(.خويلد2015 ،م ،ص .)103واالستعارة "شئ خاص
واستثنائي يف االستعمال اللغوي إ ّهنا اضلراف عن اللفظ االعتيادي لالستعمال" (الشهري ؛ 2013م).
تصرف الشعراء النيجَتيّون فيها ووظّفوىا يف أشعارىم ،وسيتناوذلا الباحث يف أشعارىم واحدا بعد
فلقد ّ
آخر:
ىذا الشاعر عبد آّيب مادوجوتيمي يقول:
ص ّد الشوارع واألسواق خاوية ** واألرض زلبوسة والناس يف الضرم
ُ
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احلَبس بفتح احلاء يف العربية لفظ يستعمل دلا ُوقِف(ابن فارس؛ 1979م ،مادة ح ب س) ويستعمل
للمنع واإلمساك والسجن(رلمع اللغة العربيّة؛ 1972م ،باب احلاء) .وأسنده (احلبس ) الشاعر إىل
اب،وإمنا ُيبس أىلها أي اإلنسان؛
األرض مع أ ّن األرض ليست من األشياء اليت ميكن حبسها كادلاء وال ّدو ّ
فاإلسناد غَت حقيقي .وداللة ىذا األسلوب توحي بنمع أىل األرض من احلركات والتنقالت من مكان
آلخر ،فبدت األرض ساكنة كاحملبوس ادلمنوع ادلسجون .ففي ىذا الكالم رلاز عقلي عالقتو ادلكانية.
فداللة لفظ األرض ىنا اإلنسان ألنّو ىو احملبوس.
ويف البيت نفسو استعمل لفظ"الضرم" الذي ىو للنّار والتهأّا وحرارهتا (رلمع اللغة العربيّة؛
ماحل ّٔم كورونا.فشبّو الشاعر
1972م ،،باب الضاد) .وىو يعٍت بو ادلشقة اليت يعاين منها الناس بعد
ّ
شوق ىذا
وصرحبلفظ ادلشبو بو على سبيل االستعارة التصرُيية .فقد ّ
ادلش ّقة بالضرم وحذف ادلشبو ّ
ُيس دبا ُُيس بو النّاس من ادلش ّقة الشديدة مثل حرارة النّار والتهأّا ،فيوقع يف
األسلوب
َ
القارئ إىل أن َّ
نفسو اخلوف واالضطراب السيكولوجي .فداللة لفظ الضرم ىنا ادلش ّقة.
عربوا عن خلجاهتم عن
ويع ّد زلـمد ثوبان آدم عبد اهلل اإللوري من الشعراء النيجَتيُت الذين ّ
جائحة كورونا ووظّف يف تعبَته عنو أسلوب آّاز واالستعارة ينبغي دراستو .يقول:
ال درس ال ذلو جيري ** ال معبد اهلل يعمر
استعمل الشاعر لفظ "اجلريان" مرتبطا مع لفظي "اللّهو" "وال ّدرس" .واجلري لفظ يستعمل لالندفاع يف
السَت كالسفينة والشمس والنّجوم وادلاء ،وجريان ادلاء انسياحو(رلمع اللغة العربيّة؛ 1972م ،باب اجليم،
وابن فارس؛ 1979م مادة ج ر ي) .وال جيري ادلاء أو ينساح إالّ إذا كثر ،ومن االحتماالت ربليل
ص شبّو اللهو أو ال ّدرس بادلاء الكثَت اجلاري ،وداللة ذلك أ ّن اللهو مع كثرة وقوعو
البيت بأن صاحب النّ ّ
يف البلد ،توقّف بظهور كورونا .وحذف ادلشبو بو (ادلاء) ورمز لو بشيء من لوازمو وىو "اجلريان" على
سبيل االستعارة ادلكنية .فاللهو ُيدث وال جيري يف احلقيقة .وداللة لفظ "اجلريان" ىنا احلدوث .وانطلق
يقول:
عوامل الغرب حارت ** والغرب يف الشرق أثّر
استخدم الشاعر لفظ "عوامل" وأضافو إىل الغربادلسند إليو لفظ احلََتة رلازا؛ ألن العوامل ال ربار وإمنا الذي
ُيار اإلنسان ،فهذا رلاز عقلي عالقتو ادلكانية .فداللة كلمة "عوامل ىنا األىل أي أىل الغرب ُيارون.
ومن ىؤالء الشاعر احملامي رضوان اهلل إبراىيم أولغنجو القائل:
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يذيق مصابو أدلا ** مريرا فاق حسبانا
ىنا شبو الشاعر األملَ بالطعام الذي يذاق ،فذكر ادلشبّو وحذف ادلشبّو بو لكنّو رمز لو بشئ من لوازمو
وإما مريرا .فداللة األمل ىنا
وىو الذوق على سبيل االستعارة ،فكأ ّن األمل صار طعاما يذاق ّإما لذيذا ّ
الطعام .ومل يلبث حىت قال يف شأن كورونا أيضا:
يروم القتل إن وثبا ** فيسقى الناس أحزانا
يف الضمَت ادلستًت يف "يروم" استعارة مكنية شبو فيها الشاعر كورونا باحليوان العاقل أو غَته مث
حذف ادلشبو بو وبقي شيء من لوازمو وىو "ادلرام" على سبيل االستعارة ادلكنية .وكما شبّهو باحليوان
ادلفًتس يف ذكر شئ من لوازمو وىو لفظ "وثبا" علما أ ّن كورونا ليس حيوانا يثب بل فَتوس يصيب النّاس
واحليوان ,فداللة "وثب" يف البيت اإلصابة ,أي يروم القتل إن أصاب .ويف قولو" :فيسقي الناس أحزانا"
شبو احلزن الذي ال يُس َقى بادلاء الذي يُس َقى ،وحذف ادلاء وذكر رمزا من لوازمو الذي ىو السقي عن
طريق االستعارة ،فداللة لفظ " احلزن" يف النّص ادلاء أل ّن احلزن ال يسقى إّمنا يسقى ادلاء.
وكذلك يرى الباحث يف شعر عبد العزيز زلـمد سلمان الياقويت شيئاً من ىذا القبيل ،حيث قولو:
شيدت يف قعر القلوب سلافة ** تردى وتنزع يف ادليادن ىونا
لفظ التشييد يستخدم للبناء كما يف القرآن "...وقَصۡرۡ َّم ِش ٍ
يد( "...احلج .)45 ،دبعٌت رفعو وأعاله
َ
إدخال اخلوف يف القلوب
وأحكم بناءه" (رلمع اللغة العربيّة؛ 1972م ،باب الشُت) ،وشبو الشاعر ىنا
َ
بتشييد ادلباين على األرض وذلك عن طريق االستعارة التصرُيية .فاخلوف ال يُشيَّد يف القلوب وإّمنا يُوقَع
فيها .فداللة التشييد ىنا اإليقاع ،فكأّمنا الشاعر يقول  :أوقعت يف قعر القلوب سلافة .ويف قولو:
رمضان نور يطفئن كورونا يا ** غيث الصيام غدا كورونا سجينا
لكل من
شبو رمضان بالنّور وكورونا بالنّار ومجلة
"يطفئن" ىي القرينة اليت منعت من إرادة ادلعٌت األصلي ٍّ
ّ
طفؤ ،وإّمنا ادلاء ي ِ
اللفظُت أل ّن النّور يضيء وال ي ِ
طفؤ أل ّن من لوازمو اإلطفاء .كما أ ّن كورونا داء يعا ََل ال
ُ
ُ
النار ،وذلك استعارة مكنية .فداللة لفظ "النّور ىنا ادلاء و كورونا ىنا النّار.
يُطفأ ،وإّمنا تُط َفأ ُ
ويف قول الشاعر ناصر ادلالكي:
عم الوباء ومذ أ لقي قنابلو ** ما عاد يف يده اإلنسان مأمونا
يضران َمن أصابا إالّ أ ّن
نرى الباحث أنّو شبو مصائب الفَتوس كورنا اجلسيمة بالقنابل جبامع أن كليهما ّ
صرح لفظ
ادلصيبة قد تقضي على حياة ادلصاب وقد ال ،و ّأما القنبلة فال يلقى أو يصيب شيئا إالّ ّ
دمره .مث ّ
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ادلشبو بو وذلك عن طريق االستعارة التصرُيية .فداللة لفظ القنبلة ىنا ادلصيبة :فكأنّو قال :عم الوباء ومذ
أ لقي مصائبو .ويف قولو:
زباف شلا تالقي لو تصافحو ** تصافح ادلوت أو تلقاه مسجونا
الشاعر أ ّن من يصافحو يصافح الداء العضال كورونا وىو
"تصافح ادلوت" رلاز لفَتوس كورونا أراد بو ّ
الذي يسبب ادلوت ،فادلوت إذن مسبَّب عن فَتوس كورونا وذلك ما يسمى بآّاز ادلرسل عالقتو ادلسببية.
فداللة ادلوت ىنا ال ّداء.
تشكو ادلساجد فينا جفو عامرىا ** إذ عاد يف بيتو ادلعمور مشجونا
شبو ادلساجد باحليوان ألن الذي يشكو ىو احليوان من إنس وغَته وحذف لفظ ادلشبو بو وزمز لو بشيء
من لوازمو وىو "الشكاية" وذلك عن طريق االستعارة ادلكنية .وعلى ىذا ادلنوال سار الشاعر ادلغاجي أبو
سفيان األزىري يف قولو:
تبكي ادلساجد ىجرانا من البلد ** قالت :أهتجرين العباد لألبد
شبو ادلساجد باإلنسان ألن اإلنسان ىو الذي يبكي ،وحذف ادلشبو بو ورمز لو بشيء من لوازمو البكاء
وذلك عن طريق االستعارة ادلنكية.
أ.د .عيسى أبوبكر أليب
كورونا يأمر والدنيا تصيح لو ** وقد عصت جبفاء أمر باريها
يف الضمَت ادلستًت يف "يأمر" استعارة مكنية شبو فيها الكورونا باإلنسان ألن الفَتوس ال يأمر وزمز لو
بشيء من لوازم اإلنسان وىو "األمر".ويف قولو "وقد عصت" رلاز أيضا حيث شبّو الدنيا باإلنسان ألن
الدنيا ال تعصي بل اإلنسان ىو العاصيوصرحبلفظ ادلشبو وحذف لفظ ادلشبو بو وزمزلو بشيء وىو
"العصيان" .وداللة لفظ ال ّدنيا ىنا اإلنسان الذي يف ال ّدنيا.
رب الكورونا يقى الدنيا بوائقة ** وىل ىنالك غَت اهلل جيليها
يصح تأويلو إىل  :يقي أىل الدنيا .وعالقتو احمللية.
ويف قولو "يقي الدنيا" رلاز عقلي ألنو ّ
وإنّو من األمهيّة دبكان سوق الكالم بأ ّن ألفاظ اللغة يًتابط بعضها ببعض يف عالقات دالليّة معيّنة وال
توجد بعضها دبعزل عن بعضها اآلخر وىو ما يقال لو يف عصرنا احلقول ال ّدالليّة اليت سيدور عليو الكالم
قرييا.
خامسا :الحقول الداللية
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عامة ذبمعها يف حقل واحد
إنّو من جهود اللسانيُت احملدثُت تصنيف ألفاظ ذلا عالقات دالليّة ّ
سلبا أو إجيابا ،تسمى احلقول الداللية .Semantic Fieldsوىو مصطلح لغوي دبعٍت وجود بعض
ألفاظ ميكن أن تلتصق معا يف معٌت عام جيمعها (سبنسر؛ " ،)78-77 ،1976حبيث ميكن أن ذبمع
كل ألفاظ اللغة أو أكثرىا يف رلموعات ينتمي كل منها إىل حقل داليل معُت ،وُيدد كلّّ منها عناصر
اآلخر ،كما تتحدد ىذه العناصر عن طريق بيان مركزىا يف حقوذلا الداللية"( .حجازي.)11 ،2007 :
وقد بدأ تطبيق فكرة احلقول الداللية على أيدي علماء اللغة الغربيُت ،يف
العشرينيات من القرن العشرين ،يف أدلانيا وسويسرا،مث شاع استخدامها
بعد ذلك يف الدراسات اللغوية احلديثة ،يف أوروبا يف الثالثينيات من
القرن نفسو؛ حيث ُدرست كلمات كثَتة على ضوء ىذه النظرية
مثل:ألفاظ التجارة ،والقرابة ،واأللوان ،واألساطَت ،واحليوانات ،وأعضاء
اجلسم ،والدواء ،والنباتات ،والعداوة ،واالستقرار ،وادلثل ،واجلمال،
والدين ،والفكرة ،وقطع األثاث ،واحلركة(.حجازي.)13 ،2007 :
توحدت مناسبة قصائد كورونا يف نيجَتيا واصطبغت بصبغة احلزن واخلوف واالضطراب ،وادلرض
ولقد ّ
والبالء ويتجلى ذلك يف معاملتهم مع األلفاظ ادلختارة وتوظيفهم للكلمات ادلستخدمة ،تكشف عن
ساقيها مناسبة القصائد .ولقد حصر الباحث من ىذه القصائد مخسة حقول دالليّة كما يلي:

ألفاظ الحزن

تدل على احلزن يف قصائدىم إالّ أ ّهنم يف ذلك متفاوتون ،ولقد أورد الباحث أشهرىا:
ذكر الشعراء كلمات ّ
اذلم يف قول ناصر ادلالكي الكربي:
الشكاية والشجون ّ
تشكو ادلساجد فينا جفو عام ـ ـ ـ ــرىا *** إذ صار يف بيتو ادلعمور مشجـ ــونا
ومثّ غد نلقى أمانينا
ـهم منفـرج *** ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو َ
تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوب ـ ـ ـ ـ ـوا إلـ ـ ـ ـ ـ ــى الل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو إ ّن الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّ
والبكاء ،والشجوة ،واألسى ،الكآبة ،البؤس ،القلق ،النكبة ،األواء ،يف شعر جامع إبراىيم ألفنال الغمربي:
أرى ادلآذن تبكيشجوة وأسى *** والقلب مكتئب يف وقعة البأسا
ريح الوبا يف ربوع األرض ىائجة *** والنّاس يف قلق يف بيتهم جلسا
إذ الفساد غدا يف اخللق فاكهة*** حلّت ّٔم نكبة من رّّٔم غلسا
كيال ربل بنا اآلواء منغمسا
قد جاء ينذرنا القرآن من ربنا ***
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واجلَ َش ُع يف قول عيسى أليب:
قد ع ّكروا صفو ىذي األرض من جش ٍع ** وأضرموا نار ٍ
حقد يف مغانيها
ََ
والدمع ،والكمد ،والنَ َكد يف شعر أبو سفيان األزىري ادلغاجي:
ن ـ ـ ــادى ادلـ ـ ـ ــؤذّن صـ ـ ـ ـلّوا يف بيوتكم*** والـ ـ ــعُت تدمع لإليـ ـ ــمان مـ ـ ـ ــن كمد
كل معصية*** ندعوك بادلسجد األقصى على نكد
واغفر لنا ربّنا من ّ
والغيم ،واخلوف ،والنقمة والبؤس ،الكآبة،األمل ،يف شعر عبد آّيب مادوجوتيمي.
غي ـ ــم اذلـمـ ـ ــوم بكـ ـ ـ ــورونا مع الـنقم*** مـراكـ ـ ٌـم فــي جواء القـ ـ ــلب كاخلِيَم
تباعدت بُت أحب ٍ
خوف البؤس والنقم
ـاب ذوي القـرىب ** مسافة البعد َ
وأع ـ ِ
ـتق الناس يف سجن الكآبة ىم ** يتساءلون؛ مىت اإلعتاق من صدم؟
مل ِ
نظَت كوفـيد يف الـعدوى ويف األمل
يثبت الدىر فــي ديوان أوبئــة***
َ
واحلَتة يف شعر ثوبان اإللوري:
عوامل الغرب حارت *** والغرب يف الشرق أثّر
ويف شعر أوالغنجو:
حَتانا
ومن ** يصبو ذبده َ
خياف الكل منو َ
والتكدُّر الدىشة يف شعر عبد العزيز سلمان الياقويت:
الرعب يضرم يف القلوب النار
الن ـ ـ ـ ــاس يف قلـ ــق دل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ينتأّم ***و ّ
إن األكابر يف الورى يف دىشة *** رغم القوى حىت غدو كسكارى
الضجة يف شعر سليمان غروما:
و ّ
مقرك "كي تنال يسارا"
ّ
ويضج عادلنا وتعلو صرخة ** الزم ّ

ألفاظ المرض

سبس داللتها ادلرض بأنواعها منها ما يلي :اآلىة،
ربتفل قصائد كورونا لدى شعراء نيجَتيا بألفاظ ّ
والطاعون ،وكورونا،الفَتوس،واجلنون ،وال ّداء العدوى .يف قول ناصر ادلالكي:
األرض سبألىا اآلىاتطاعونا ** فحسبنا اهلل من فَتوسكورونا
وقول حسن أمحد سيسى
سألت السؤل قالوا جاء داء ** أتى من صُت قد أردى ألوفا
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وقول عيسى:
ألفاظ الفساد

عدوى تباعد بُت العاشقُت بال ** ىوادة إ ّن ىذا من عواديها

ربا ،فحش ،تضليل ،زندقة ،والتعكَت الفساد اخلمر العريان ،الظلم.
يقول عيسى:
ـقواد غـ ـ ـ ــازيها
ربـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاوفحـ ـ ــش وتضليل وزنـ ـ ــدقة ** فشـ ـ ــت فل ـ ـ ـ ـ ـ ــيس من ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّ
قد ع ّكرت صفو ىذي األرض من جشع ** وأضرموا نار حقد يف مغانيها
وقول حسن أمحد سيسى:
إذا كثرت ذنوب فوق أرض *** تسبب كثرة األمراض خيفا
الفساد؛
إذ الفساد غدا يف اخللق فاكهة*** حلّت ّٔم نكبة من رّّٔم غلسا
العريان واخلمر؛
نرى النّساء دبرأى النّاس عارية ** كذا شبابا بشرب اخلمر قد أنسا
ألفاظ البالء

البليّة؛

ىذي البليّة أبدت ضعف ّقوتنا ** مااليُرى ع ّذب ال ّدنيا ومن فيها
الوباء يف شعر ناصر ادلالكي وغَته؛
عم الوباء ومذ ألقى قنابلو ** ما عاد يف يده اإلنسان مأمونا
ّ
اإلرداء والفتنة يف قول حسن أمحد سيسي:
سألت السؤل قالوا جاء داء ** أتى من صُت قد أردى ألوفا
فنخشى فتنة الكورون فَتو** س فتّاك ُيار الكون خوفا
الضَتوالتهديد يف شعرعيسى أليب:
ال يعرف الضَت إالّ من يكابده ** ىل يعرف احلرب إال من يعانــيها
ذرات هت ـ ـ ـ ـ ّددنـ ــا ** وص ـ ـ ـ ّـَتتنا قعـ ـ ـ ـ ــيدي ال ـ ـ ـ ـ ّدار ضل ـ ـ ـ ـ ـم ـ ــيها
جن ـ ـ ـ ــود رب ـ ــّك ّ

ألفاظ العجر :السجن ،احلبس ،التوّكف ،القعيد ،الضعف ،ادلوت.
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السجن عند ادلالكي:
زباف شلّن تالقي لو تصافحو ** تصافح ادلوت أو تلقاه مسجونا
احلبس عند مادوجوتيمي:
صـ ـ ّد مشارع واألسواق خاويـةٌ ***واألرض زلبـوسة والناس يف الضرم
ُ
والتوّكف عند عيسى:
توّكفت حركات األرض ربسبها ** قد جاءىا من بعيد ما سَتديها
بالًتتيب:
الضعف عند حسن وعيسى ّ
توّكل بعد ىذا النصح دوما ** على الرمحن من ِ
رحم الضعيفا
ّ
ىذي البليّة أبدت ضعف ّقوتنا ** ماال يُرى ع ّذب ال ّدنيا ومن فيها
القعود:
وصَتتنا قعيدي ال ّدار ضلميها
ذرات هت ّددنا ** ّ
جنود ربّك ّ
تثبت رلموعة احلقول ال ّدالليّة الواردة يف أشعار كورونا درجات ُرَؤى الشعراء لفَتوس كورونا من أ ّن سببو
ناتج عن الفساد اجلماعي الذي يتجاذبو النّاس ويتوارثونو جيال بعد جيل ،األمر الذي ّأدى إىل تفشي
ادلرض نكاال من اهلل ،ومن الفَتوس حدثت أنواع العقبات اليت اعتربىا الشعراء بالء ،وتتفاقم البليّة حىت
أعجزت دنيا النّاس عن التخلص من ويالهتا.

الخاتمة:

الص ّحية -آراء وظنون واعتقادات ،فمن بُت
للناس – وال سيّما الشعراء يف سبب ىذه اجلائحة ّ
ىؤالء من رآه قضية سياسية ،ومنهم من ظنو قضية علمية تكنولوجية ،ومنهم من اعتقده قضية دينية.
ُفَتجعون سبب ظهور كورونا إىل زلاولة السيطرة السياسية واالقتصادية بُت الدول القوية ،وزلاولة مقت
العامل أو بعضو بالتقدم العلمي أو التكنولوجي أو فرض اشًتاء ادلستهلكات الصيدلية أو الطبية على دول
الرجوع إىل ادلصاحل.
احلل الوحيد لو ّ
العامل ،كما يراه ادلتدينون نتيجة التخلف الديٍت وادليل إىل ادلعاصي و ّ
والسبب األخَت جلي يف أشعار العرب السيما شعراء نيجَتيا فيدور تصويرىم وزبيلهم لوباء كورونا تصويرا
ُيمل يف ثناياه االعتقاد الديٍت حىت يف اختيارىم األلفاظ .فلقد أبدع الشعراء النيجَتيون شخصياهتم يف
كالسياق وآّازات واالستعارات اليت كست العمل
استعمال األلفاظ ادلختارة اليت سبتاز خبصائص داللية ّ
غلوا ،ومل ُيافظوا على األلفاظ ادلناسبة للواقع و ّأما دور
رونقا ومجاال .إال أهنم غلوا يف اختيار بعض األلفاظ ِّ
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السياق يف الكشف عن معانيها فال يستهان بو .ويوصي الباحث الشعراء باحلفاظ على استعمال األلفاظ
ادلناسبة للواقع والوسطية فيها دون إفر ٍ
اط وال تفريط كي ال تضطرب احلقائق بسبب نقصان أو زيادة يف
معان األلفاظ ادلستخدمة.
المصادر والمراجع :
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مادوجوتيمي ،عبد آّيب (2020م) ،كوفيد .19-
304

داللة األلفاظ في قصائد كورونا لدى شعراء نيجيريا

زلمد ثوبان آدم عبد اهلل2020( ،م) ،من قصائد كورونا.أوتوبو أغيغي ،الغوس.
اإللوريّ ،
أوالغنجو ،رضوان اهلل إيراىيم (2020م) ،ستون بيتا يف الشكاية من "فَتوس كورونا"

الياقويت ،عبد العزيز زلمد سلمان2020( ،م) ،إين أغادر أرضكم! اجلامعة الفيدرالية الفيا.

غروما ،سليمان بالل اإللوري2020( ،م) ،كورونا فَتوس.
الغمربي ،زلمد اجلامع إبراىيم2020( ،م).
أبوبكر ،عيسى أليب2020( ،م) ،فَتوس كورونا.
بودوفو ،حسن أمحد سيسى2020( ،م) ،فتنة فَتوس كورونا.
ادلغاجي ،أبو سفيان األزىري2020( ،م) ،نادى ادلؤذّن صلّوا يف بيوتكم.
الكربي ،ادلالكي ناصر2020( ،م) ،فَتوس كورونا.
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