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 مدخل

تتضافر آليات الكتابة يف النص األديب عند أمل دنقل على مستوايته 
املتعددة: الصويت، والرتكييب، والداليل...إخل، وذلك بغرض إحداث منظومة 
مرتابطة من الدالالت واملضامني الشعرية، ومن أهم هذه اآلليات: عنصر 
التكثيف الداليل من خالل الرتكيز على عالمات لغوية أو إشارية تتضمن مدلواًل 

 ية الشاعر جتاه األشياء والعامل.يعرب عن رؤ 
مل أل؟( ضد من مقاربة سيميايية لقصيدة  سعى إىلالدراسة أيف هذا و 

، وقد ومضموهنا احلديثةالقصيدة بنية شعراء الذين جددوا يف المن وهو دنقل 
 نمنعه ، لكن ذلك ملمنهك القوى جعله هزيالً ابملرض، فأصيب يف أواخر حياته 

نه راح إ :-كما يقول بعضهم عنه-هذه املرحلة ، ويف ةالشعري كتاابتهمن مواصلة  
قة الكامنة وراء الظواهر ونظر إىل جوهر األشياء وإىل احلقي ،يغوص يف األعماق"

 .(1)"ابلشمول
بوصفه ( يف القصيدة اللون على حتليل سيمايية قد ركزت يف دراسيت و 

إذا أحسن -، وذلك ألن اللون حتمل كثريا من املضامني واملدلوالت مفردة تعبريية
حتمل  أيقونة دالليةيصبح  فإنه-خاللهمن الشاعر البوح مبضمر اخلطاب األديب 

 ورؤيته، وخباصة إذا كان أحد مكوانت املفارقة يف النص األديب. هأحاسيس
ابحلديث عن اللون وألفاظه  يهتمون-وحديثًاقدنمًا -ولذا جند اللغويني 

ومفرداته، واستعماالته اجملازية واألدبية، ومن أبرز هؤالء يف العصر احلديث 
، حيث يعقد فصاًل عن  ألفاظ (2)د.أمحد خمتار عمر يف كتابه  اللغة واللون(

األلوان والتعبريات اللغوية(، وكذلك احلديث عن إحياءاته وانعكاساته 
 النفسية...إخل.
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(، وقد  8أوراق الغرفة رقم ( فهي من ديوان:  ضد منما القصيدة  أ
( هو 8كتبها الشاعر يف أواخر حياته يف فرتة صراعه مع املرض. ألن هذا الرقم  

رقم غرفته ابملستشفى، حيث قضى ما يقارب أربع سنوات من عمره طريح 
إبنمانه ، و(3)الواقع معروف ابستعمال الكلمة يف جماهبةالفراش، وأمل دنقل 

 ابلوطن.الراسخ 
شعره  نمتازأما على املستوى الفين فقد كان واسع األفق واخليال، 

ابلسهولة والعذوبة، والتكثيف الداليل، ألنه كان حيمل مضمواًن يتصل ابلواقع أو 
م، من 1983-1940الذات واحلياة، فقد كانت الفرتة اليت عاشها أمل دنقل 

واألمة العربية، حيث الفرتة األخرية من  الفرتات املليئة ابألحداث يف مصر
م،مث 1956االحتالل اإلجنليزي ملصر، وحتول نظام احلكم، مث العدوان الثالثي 

م، مث معاهدة كامب ديفيد...إخل، 1973م، مث نصر أكتوبر 1967نكسة 
اليت أثرت يف وعي الشاعر وكتابته، فلم يكن يدع السياقية وكلها من املؤثرات 

 ك برأيه، وطرح وجهة نظره.فرصة إال وشار 
حيث مل يتجاوز عامه الرابع -وابلرغم من فرتة حياته القصرية نسبيًّا 

، وهو عبارة عن ستة دواوين هي: -واألربعني ، فإنه قد ترك نتاًجا شعرايًّ ثرايًّ
م(، 1971م(، و تعليق على ما حدث 1969 البكاء بني يدي زرقاء اليمامة 

م(، و أقوال جديدة عن حرب 1975د اآليت (، و العه1974و مقتل القمر 
( وديوان  إجازة فوق 1983صدر عام  8(، و أوراق الغرفة رقم1983البسوس 

 .(4) شاطئ البحر(
وقد جاء هذا البحث بغرض حتليل  اللون( بوصفه عنصرًا فنيًّا من عناصر 

 بناء النص الشعري يف هذه القصيدة. وقد جاء يف نقطتني:
  وحتليل العالماتاملنهج السيمايي 
 سيميايية اللون يف القصيدة 
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 أوال: املنهج السيميائي وحتليل العالمات.
تعددت املناهج واحلقول املعرفية النقدية احلديثة اليت برزت مع تطور علم 
اللغة، فظهرت مناهج نقدية متنوعة تدرس النص األديب: منها األسلوبية، 

والتفكيكية، والسيميايية. ويعد املنهج السيميايي والبنيوية، والبنيوية التكوينية، 
أبرز هذه املناهج النقدية احلديثة وحقاًل من حقول املعرفة الراسخة يف جمال 
الدراسات احلديثة، وقد احتل هذا املنهج مكااًن متميزًا بني الدراسات اللغوية 

دراسة النص والنقدية، فأصبح حيظى ابهتمام عدد متزايد من النقاد والباحثني يف 
 األديب.

إذ إن هذا املنهج قد أخذ اجتاًها مغايرًا عن املنهج البنيوي يف نظرته 
ومقاربته للنص، فاملنهج البنيوي يعترب النص بنية لغوية مغلقة على ذاهتا ال حتيل 
إىل أية مرجعية أخرى تقع خارج النص، بينما املنهج السيميايي يبحث يف 

خلية، ويف مولداهتا وأسباب تعددها، ولذلك فإن مكوانت النصوص البنيوية الدا
السيميايية "نّد نقدي يعضد البنيوية ويتضافر معها يف مسعى استكشاف النص 

، وهتتم السيميايية يف جمملها (5)ودراسته على منطلقات األلسنية ومباديها"
بتفسري معاين الدالالت والرموز واإلشارات الداخلة يف جماالت اللغة والتعبري 
والفن واألدب..ويف جماالت أخرى كالطب والرايضيات وعلم النفس وعلم 

 االجتماع، فهي تُعىن يف األساس ابلعالمات واإلشارات والرموز.
 املنهج السيميائي: املصطلح واملفهوم

تعددت املفاهيم اخلاصة مبصطلح السيمايية يف النقدين العريب والغريب، 
خيتص ابلبحث يف طبيعة العالمات اليت  فهي يف أحد تعريفاهتا "النشاط الذي

يستخدمها الذهن للوصول إىل فهم األشياء أو يف توصيل معرفة إىل 
 .(6)اآلخرين"
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السيميايية مبعناها العام "هي علم اإلشارة الدالة مهما كان نوعها و 
وأصلها، وهي هبذا تدل على أن النظام الكوين بكل ما فيه من إشارات ورموز 

، وقد أصبح هذا العلم ميدااًن خصًبا لدراسة النص األديب، (7)داللة"هو نظام ذو 
 ينعكس أثره على النص أتويالً وتفسريًا وشرًحا. وجماالً ثرايًّ 

 هي: ،(8)والسيميايية ترتكز على ثالثة عناصر
العالقة بني الدال واملدلول فيها سببية فالدخان عالمة جند أن العالمة: و  -أ

 الباب عالمة على وجود شخص ابلباب. على النار، والطرق على
العالقة فيه تقوم على التشابه، فالرسم هو شبه املرسوم، جند أن املثل: و   -ب

 والتمثال هو شبه املنحوت.
أو الرمز  يف لغة بريس: وسوسري يفضل مصطلح إشارة، ويرى أن  اإلشارة  -جـ

 العالقة فيها اعتباطية.
يعد منظومة من الدوال اإلشارية اليت والنص األديب ابعتباره كايًنا حيًّا 

دلوالت اليت ختتلف ابختالف رؤية األديب ملا حتمل يف طياهتا العديد من امل
من خالل  ، ويعرب عنهاحمليط به من خالل عالماتفاإلنسان يقرأ الكون حوله، "

تصور و ، (9)أنظمة خمتلفة من العالمات سواء كانت لغًة، أو رمسًا أو رموزًا"
التفاعل معها نظام تواصلي يسهل  عرب املقروءة عرب املتلقي يقعالرسالة األدبية 

مل احمليط به من خالل افاإلنسان يرى نفسه والعاإلرسال واالستقبال، "يف حاليت 
يستنبطها لتحقيق ، ولكنه يعرب عنها أيًضا من خالل عالمات أخرى، عالمات

 .(10)عملية التواصل"
وإذا كان املفهوم العام للسيماييات خيتلف يف بعض جوانبه عن التصور 

"النظام السيمايي اللغوي  فبوسعنا أن نتفق مع الرأي القايل إنالفلسفي اللغوي 
ليد الداللة، وإمكانيات التأويل. يوفر حصاًدا أوفر وأسرع على مستوى تو 

إال أن جناح كلمات...إىل  وابلفعل فنحن نرتجم ما حنس به وما تدركه حواسنا 
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 نفس-واملتلقياملرسل أي –يتطلب أن يستعمل طرفا عملية التواصل التواصل 
 .(11)السنن، وأن تقحم العالمة اللغوية يف نظام داللة"

يتحرك يف مساحة متسعة من اإلبداع، توفره له إمكاانت لذا جند األديب 
"فنحن نستعمل الكلمات يف التعبري عن األشياء وعن  اللغة عرب الرموز الدالة،

األحاسيس، ولكننا يف احلقيقة ال نرى تلك األشياء، وال ندرك تلك األحاسيس 
 التحليلكما يتحرك النقد يف مساحة أوسع من   .(12)إال من خالل الكلمات"

  تتيحه أتويل األنظمة اللغوية يف مستوايهتا املتعددة.نظام قرايي عرب 
 اثنًيا: القصيدة ودالالت اللون

( تنبع من فلسفة خاصة لدى ضد منسيمايية اللون يف قصيدة  
الشاعر، هي فلسفة احلياة واملوت، وقد أشرت إىل أن هذه القصيدة إحدى 

كان فيها طريح   (، وذلك يف املرحلة اليت8أوراق الغرفة رقمقصايد ديوان:  
وقد كانت هذه املدة كفيلة أن املرض،  يصارع-سنوات طيلة أربع-الفراش 

دنقل على حنو خاص أقرب إىل النزعة الصوفية يف مرحلة أمل تصوغ إحساس 
 منه، وإىل النزعة التشاؤمية يف مرحلة أخرى.

 يقول الشاعر:
 "يف غرف العمليات

 بيضكان نقاب األطباء أ
 لون املعاطف أبيض

 اتج احلكيمات أبيض
 أردية الراهبات

 املالءات
 األسرَّة، أربطة الشاش والقطنلون 

 قرص املنوم، أنبوبة املصل
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 كوب اللنب
 كل هذا يشيع بقليب الوهن

 كل هذا البياض يذكرين ابلكفن
 فلماذا إذا مت

 أييت املعزون متشحني بلون احلداد
 هل ألن السواد

 هو لون النجاة من املوت
 لون التميمة ضد .. الزمن

 ضد من؟
 اطمأن-اخلفقانيف –ومىت القلب 

*** 
 : أستقبل األصدقاءبني لونني

 الذين يرون سريري قربا
 وحيايت دهرا

 وأرى يف العيون العميقة
 لون احلقيقة

 .(13)لون تراب الوطن"
 العنوان وبنية النص الشعري -

املالحظ على العتبة األوىل للنص  العنوان( أنه مثري لكثري من الدالالت 
جمهول، وذلك مستفاد من أداة  املضمرة يف خلجات القصيدة، فالسؤال عن

أيًضا جمهول،  -ال عنه–أل ألجله س  ؟( كما أن الشيء الذي ي  نم  االستفهام  
 : ما هو الذي قلنا ألجله: ضد من؟ضد من؟ والسؤال
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وعلى وجه السرعة نستنبط فلسفة أمل دنقل اخلاصة اليت يكتشفها من 
اخلرب من قلب اإلنشاء،  استبطان  أدمن النظر يف شعره، فهذه طريقته املثرية يف

 كما يف قوله:
 أتنسى ردائي امللطخ

 ثيااًب مطرزة ابلقصب -فوق دمائي–تلبس 
 إهنا احلرب...

 قد تثقل القلب  
 لكنَّ خلفك عار العرب

 ال تصاحل
 .(14)وال تتوخ اهلرب

اليت حنن القصيدة أجزاء جزء من هي ( ضد منمجلة  ابإلضافة إىل أن 
 يف قوله: بصدد حتليلها يف هذا البحث، وذلك 

 هل ألن السواد
 هو لون النجاة من املوت
 لون التميمة ضد .. الزمن

 ضد من؟
وقد أشار بعض الباحثني إىل أن "اقتباس العنوان من البنية الشعرية هو 

؛ نيًّاة نفسيًّا أو دالليًّا أو فقاء لصورة ذات أبعاد مميز تاصطفاء من الشاعر وان
لكونه يراها بؤرة أو مرتكزًا يشد إليه ابقي الكلمات املسهمة يف النسيج اللغوي 
للنص، وهذا االصطفاء حيول تلك الصورة املنتقاة من جمرد عنصر بنايي جزيي 

 .(15)إىل بنية مركزية"
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مايية حتمل يف ويرى روالن ابرت أن "العناوين عبارة عن أنظمة داللية سي
وهي وسايل مسكوكة مضمنة  ،ية واجتماعية وأيدلوجيةأخالقطياهتا قيًما 
 .(16)"يغلب عليها الطابع اإلحيايي ،مشبعة برؤية العامل ،بعالمات دالة

ي إًذا فبنية العنوان هي البنية األوىل اليت تعد مبنزلة املفتاح السحري الذ
، لذلك اهتمت السيميايية به اهتماًما ابلًغا يف بواسطته تفكك بنية النص األديب

إن العنوان يعترب مفتاًحا إجرايًيا ، وليس مبالغة أن يقال "حتليل النصوصعملية 
 .(17)يف التعامل مع النص يف بعده الداليل والرمزي"

ًضا كما هو عنوان خيلق غمو ( ؟ضد منوعنوان القصيدة اليت بني أيدينا  
ابملواجهة احملتملة من خالل تركيبته اللغوية وما  ئيوحي من أول وهلة للقار 

دة للطرف اآلخر الذي حمدّ   توحي به من دالالت غري أن هذه املواجهة غري
 .سيواجهه

( ضدإذ ينبين العنوان على تركيب استفهامي من خالل إضافة االسم  
هو  (، وابلتعمق يف هذا الرتكيب جند أن هناك حمذوفًاـن  م  إىل اسم االستفهام  

،  املواجهة(، والذي نمكن تقديره بـاللرتكيب اإلضايف الذي نمثل خربً  املبتدأ
جهة جمهول نمكن أن يتكشف وتصبح بذلك املواجهة حتمية، غري أن طرف املوا

، وخيلق العنوان كثر يف بنياته الداللية املتعددةالتقدم حنو النص أ من خالل
 ل يف عامل النص.بذلك غموًضا مثريًا يدفع القارئ إىل الدخو 

( يتعلق بشكل كبري ببنية العمل الشعري كله، ضد مناملفتتح   إن هذا
فإذا كان اللون هو املفردة التعبريية اليت يوظفها الشاعر يف تصوير فلسفته على 
فراش املرض جتاه ثنايية  احلياة/ املوت( فإن اللونني املختارين حيمالن داللة 

 يف بنية العنوان على حنو الفت. ةالضدية خمتصر ضدية  البياض/ السواد(، وهذه 
 ثنائية اللون يف القصيدة -
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يقال يف االستعارة:"عيش أخضر، وموت أمحر، ونعمة بيضاء، ويوم 
. ومب أن السيميايية: هي علم العالمات أو اإلشارات أو (18)أسود، وعدو أزرق"

فيها اإلنسان الدالالت اللغوية أو الرمزية سواء أكانت طبيعية وال يتصرف 
 كصوت احليواانت أو عناصر الطبيعة أو األصوات الدالة على التوجع(...أم 
اصطناعية ويتوافق اإلنسان عليها يف مدلوله ومقصودة مثل  لغة اإلنسان أو 

 ، فإن ذلك كله يتيح لنا مساحة كبرية للتأويل واالستنباط.(19)عالمات املرور(
هي  األبيض/ واألسود(، وقد وقد بنيت القصيدة على ثنايية لونية 

س اإلنسانية جتاه الواقع أحسن الشاعر توظيفهما يف البوح عن مكنون النف
"األبيض أما الدالالت العامة فـ وخاصة،هلذين اللونني دالالت عامة و  املتأزم.

نقاء، وقد استخدمه الطهر وال -مبا فيهم العرب-لون مرتبط عند الشعوب 
يف تعبريات تدل على ذلك، وقد قالوا: كالم أبيض، ويد  العرب القدماء

 .(20)بيضاء"
 :مثل ،استعمله العرب القدماء يف تعبريات عدةفقد "األسود اللون أما 

ل والشجر أي خضرته، وسواد املال أي  سواد القوم أي معظمهم، وسواد النخ
 .(21)كثرته، والكلمة السوداء أي القبيحة، وسواد اإلنسان أي شخصه"

وقد وظف الشعر التعبري هبذه الثنايية  األبيض/األسود( على النحو 
 اآليت:

 يف غرف العمليات
 كان نقاب األطباء أبيض

 لون املعاطف أبيض
 اتج احلكيمات أبيض

 أردية الراهبات
 املالءات
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 لون األسرَّة، أربطة الشاش والقطن
 قرص املنوم، أنبوبة املصل

 كوب اللنب
 عن السواد فيقول:  اأم

 فلماذا إذا مت
 أييت املعزون متشحني بلون احلداد

 هل ألن السواد
 هو لون النجاة من املوت
 لون التميمة ضد .. الزمن

 ضد من؟
 ،هي ما يتمثله كل فرد على حده -إزاء هذه األلوان-الدالالت اخلاصة و 

لة الشعورية اليت حيياها، واملالبسات السياقية اليت متر به، لكن على احلا بناءً 
رمز احلزن واألمل واملوت، كما أنه رمز اخلوف من اجملهول،  -غالًبا–"األسود 

أما  .(22)لب اللون يدل على العدمية والفناء"وامليل إىل التكتم، ولكونه سُ 
املوجودة  (ال يف مقابل  (نعم رمز الطهر والنقاء والصدق، وهو نمثل ف"األبيض 

 .(23)يف اللون األسود...إنه نمثل البداية يف مقابل النهاية"
وذكاء النص أنه مل يذكر املوت بصفة احلمرة، وهذا هو املتعارف عليه يف 
الرتاث العريب أبن املوت أمحر، رمبا ألن هذا اللون فيه إشارة إىل لون الدم الذي 

جتري، لكنه لو اختار هذا اللون هو قوام احلياة يف اجلسد، فال حياة بدون دماء 
فلرمبا استنبط القارئ أن املوت ُيشعر الشاعر ابخلوف والرهبة، وهذا ما مل يرده ومل 

 يقصد إليه.
 سيمائية املفارقة يف النص -
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 ؛أهنا تعتمد على الثناييات التقابلية أهم مالمح بناء القصيدة احلديثةمن  
املؤشر الداليل املهم تكون هي  ،لتخلص من خالل ذلك إىل التعبري عن فكرة ما

يف مدلول النص، وبنية املفارقة "تقوم على اجتماع عناصر ثنايية متضادة ال 
يتوقع هلا أن جتتمع يف سياق واحد، أو موقف واحد، فقد نرى من األفعال 

 وتعامل اجلاهل وادخداع املاكر، وما إىل ذلك من واألقوال ما يبني جتاهل العامل  
حتمل يف اجتماعها وبني طياهتا ذلك العنصر الذي يقوم على املظاهر اليت 

 .(24)املفارقة"
إن املفارقة عنصر من عناصر البناء الفين اليت تسهم يف بناء الداللة؛ 
حيث "يسعى صاحب املفارقة دايًما إىل كتابة نصوصه بطريقة جتذب القراء 

فيغلق النص عند  حنوها، جيعل كالمه متضاراًب متناقًضا، حيمل دالالت كثرية، 
كتابته، ويفتحه برموز عميقة من قراينه اليت يهديها لقارئ النص؛ ليعينه يف  
كشف املعاين الضمنية يف النسيج الشعري، إبظهار املعىن احلقيقي املراد 

 .(25)قوله"
تتمثل يف العناصر وختتلف مكوانت املفارقة من نص آلخر، لكنها غالبا 

عن أما . (26)والتباين والتخالف -األلفاظ ودالالهتاو  -املفتاح وسيمياييتهاآلتية: 
ن تتعدد تفسريات رسالة املفارقة د من ورايهما "أاملصطلحني األخريين فاملقصو 

متميز  من التلقي بني قارئتفسريات متفاوتة ومتباينة، مما يولد أشكااًل خمتلفة 
ابق، وآخر غرير، فالقارئ يستطيع إنتاج نصوص جديدة بعد قراءة النص الس

 .(27)وأتويله بدالالت متنوعة وواضحة"
إن أول ما يلفت نظران يف هذا النص هو ذلك التنافر يف القصيدة بني 

تضادين  األبيض واألسود(، والنص األديب قطعة من نفس صاحبه، لذا امللونني ال
فإن دوال القصيدة ما هي إال إشارات ملضامني عميقة يكتشفها القراء والباحثون 

 رموز العمل األديب.عرب فك 
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لذا نمكنين القول أبن اللون هنا حيمل إحياءات ودالالت كثرية، كما يشري 
توظيفه إىل معان داللية عميقة يف هذه األقنعة  الدوال(، وقد تتبع بعض 

، مبا يسمح لنا أن نستنبط قراءة حتليلية (28)اللغويني دالالت اللون على حنو جيد
 هلذا التضاد البارز يف النص.

الشاعر هنا من خالل بناء املفارقة التقابلية بني لونني  حيث جند
والسواد(  /متضادين، يعقد لوحة تنافرية تغذيها فزاييية اللون الطبيعية  البياض

 على النحو اآليت:
 اللوحة الثانية اللوحة األوىل
 بيضنقاب األطباء أ

 لون املعاطف أبيض
 اتج احلكيمات أبيض

 املالءاتأردية الراهبات.. 
 لون األسرَّة، أربطة الشاش والقطن

 قرص املنوم، أنبوبة املصل
 كوب اللنب

 أييت املعزون متشحني
 بلون احلداد

 هل ألن السواد
 هو لون النجاة من املوت
 لون التميمة ضد .. الزمن

 

نقاب األطباء،  أما البياض فقد انتشر يف اجلزء األول من النص يف :
احلكيمات، وأردية الراهبات، واملالءات ولون األسرّة، ولون املعاطف، واتج 

وابلرغم من كونه  (،والشاش والقطن، وقرص املنوم، وأنبوبة املصل، وكوب اللنب
يثري البهجة والتفاؤل ويبعث األمل، فإنه كان يبعث لدى الشعر إحساًسا 

تضاًدا  "وترتابط احلياة واملوت مع املفارقة، فكالمها حيملابلضعف ودنو األجل، 
وتنافرًا من اآلخر، وهلا رمزايت وأصداء جتيش هبا اخلواطر، حيث يتصارع 
اإلنسان ويتنافر مع نفسه يف التفكري الدايم مىت سينتهي أجله ويعيش حياة 
اآلخرة. إن ثنايية احلياة واملوت تضفي هدوًءا وصخًبا يف اآلن نفسه من التفكري 
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بني حقيقة كاذبة ووهم خادع ما بني  فيها، وكذلك املفارقة، تنماز بسطح عميق
 .(29)حالتني متنافرتني"

 حيث يقول:
 كل هذا يشيع بقليب الوهن

 كل هذا البياض يذكرين ابلكفن
إًذا فاللون املبهج الذي حيبه الناس، ويرمزون به للماليكة، والطيبة، 

تلك  ،والنقاء، والطهر، والصفاء، ما هو إال مبعث أحاسيس سلبية لدى الشاعر
األحاسيس اليت تلون النص ابللون الداليل احلقيقي، وهو املقصود من النص، 

 وليس اللون الفزاييي الذي يدركه البصر.
أخرى لدى  معاينالسواد ففيه عدة دالالت، فهو يف احلقيقة يبعث أما 

كما نلحظ أن العامة يف جمتمعاتنا املعاصرة قد تشاءموا من النطق املتلقني،  
الشاعر خيتصر كل ذلك إببراز دالالت احلزن واحلداد، وما و  ،(30)ابلسواد

 ينعكس على إحساس الشاعر املثقل إبحساس اهلالك، واملتشبع بقضااي الوطن.
 هل ألن السواد"

 هو لون النجاة من املوت
 الزمنلون التميمة ضد..

 ضد من؟
 "اطمأن -يف اخلفقان–ومىت القلب 

ليخرج لنا هبذه  ؛اللونني يف مقطع واحدمث ينتقل يف ذكاء إبداعي ملزج 
 ، حيث يقول:عور األسى الذي يسيطر على الشاعراملفارقة الدالة على ش

 : أستقبل األصدقاءبني لونني
 الذين يرون سريري قربا

 وحيايت دهرا
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 وأرى يف العيون العميقة
 لون احلقيقة

 لون تراب الوطن
هذين اللونني املتضادين اعتمد الشاعر على التكثيف اخلالق، فقد وظف 

يف رسم مفارقة شديدة الوضوح، كبرية العمق، قوية الداللة، حيث تتخالف 
توافق األحاسيس اليت تشعر بطغيان األلوان رامسة بعًدا غايرًا يف النفس، لكن ت

واقع أبحداثه وملماته على نفس الشاعر، ومن مث فإن اللون يكون لديه ماهية ال
اخلاصة الشعرية  مدلوالته لهحيمأما الشاعر فإنه ، لدى اإلنسان شعورية خاصة

 اليت تصوغ رؤيته للعامل واألشياء.
 بنيات النص وبناء الداللة -

لقد اهتم املنظرون للمنهج السيميايي إىل جانب تنظرياهتم ابلتحليل 
وهي منوذج  ،اإلجرايي على النص األديب، إذ إن السيميايية "أداة إلثراء القراءة

، قراءة تعتمد (31)أنسب لتصور قراءة داخلية دقيقة لبنية النص األديب ونسيجه"
على تفكيك أو تشريح بنية النص، وهي لذلك "ال تقف عند البنية اخلارجية 
دون الداخلية، وال تفصل النص عن القارئ، فهي تتجاوز البنية السطحية 

 .(32)لتكشف عن البنية العميقة يف النص
حيتاج إىل -ومنه النص الشعري-إن تفسري أو توضيح أي نص أديب 

 ، وتتجلى هذهالكلمات أو اإلشارات يف ذلك النصتفسري العالمات أو 
، واملستوى العالمات يف املستوايت املختلفة: املستوى الداليل، املستوى الرتكييب

، ةالداللينية الصويت واإليقاعي من خالل اآلليات السيميايية املتمثلة ابلب
 .، والبنية اجلماليةمستوى التلقيو 

ى أساس ويف البنية الداللية تدرس الكلمات والعالمات يف النص عل
لقراءات درس االدالالت والبىن املختلفة، وقوانني انتظامها. ويف مستوى التلقي ت
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عاجل النص على أساس مالية: فتأما البنية اجل .العديدة حول النص الشعري
والعالقات املختلفة بني الكلمات مثل التشاكل والتباين والتقاين القوانني 

 وذلك على النحو اآليت: .(33)والتناص
 البنية الداللية: -أ

تتجسد هذه البنية من خالل الكشف عن مجلة من الدالالت اليت 
عملت عملها يف النص على صورة بىن تتداخل بعضها ببعض يف ثنايية ضدية 

، فتجد الليةاظ والعالمات للوصول هلذه البنية الدتتكشف ابلوقوف على األلف
( ثنايية ضدية تتداخل يف النص هي ثنايية احلياة واملوت ؟من ضديف قصيدة  

، ه مع األشياء واملوجودات من حولهاليت يعرب عنها الشاعر بنربة جارحة يف حوار 
نقله من مباشرة مع مفهوم املوت الذي ربة ذاتية هي جتربة املرض معربة عن جت

،  ربة اإلنسانية والكونية املطلقةا يف التجإطاره االجتماعي إىل إطاره الذايت منصهرً 
كل ذلك نمكن له أن يكشف عن االنسجام النصي يف ترابط البىن اليت جتسد 

 :ل البنية الداللية من بنيتني مهاوتتشكالداللية، البنية 
الشاعر منذ يت يعيشها ظهرت احلزن واملأساة الأ: اليت البنية االنفعالية -

 الوهلة األوىل للنص:
 يف غرفة العمليات

 كان نقاب األطباء أبيض
 لون املعاطف أبيض

 اتج احلكيمات أبيض .. أردية الراهبات
 املالءات

 لون األسرة .. أربطة الشاش والقطن
 قرص املنوم .. أنبوبة املصل ..

 كوب اللنب
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 كل هذا يشيع بقليب الوهن
 !يذكرين ابلكفنكل هذا البياض 

: لغوي، وهو هذا منظورين: األول حيث يتجلى هذا االنفعال من خالل
يبث أشجانه عرب التتابع بني الرتاكيب اللغوية دون حرف عطف، وكأن الشاعر 

بعث نهنا صرخة مكتومة مكلومة تها ، مما يشي أبن استقالل الوحدات الرتكيبية
 من خالل السطور.

 ،يف غرفة العمليات واإلحساس ابلذهول دخولهسياقي وهو : والثاين
يف قلبه الضعف  تبعث من أشياءومظاهر البياض املاثلة أمامه يف كل ما حوله 

ان الذي يقبع فيه  غرفة املك هذايف  نو األجلجتعله حيس بدو  ،والوهن
، أعماقهويغوص يف  ،، والذي جعله يدير بصره يف تفاصيله وحمتوايتهالعمليات(

البياض الذي يثري يف  ا هو لون واحدً األشياء واملوجودات حتمل لوانً فيلحظ كل 
 .اء واملوت لكنه يبدو عاجزا أمامهواجهة الفناإلحساس مبنفسه 
 : بنية اخلضوع واالستسالم -

إىل  تفضي به ،يصل الشاعر إىل حالة من اليأس والعجز عن املواجهة
 حيث يستحضر حالة ،(املوت الستسالم أمام هذا اخلصم العنيد ابالشعور 

تعلوهم شارات وفاته وتوقف حركة الدوران القسري للحياة، وجميء الناس للعزاء، 
 .احلداد السوداء

ويتبدى هذا الشعور عرب بنية االستفهام اليت تكررت يف هذا املوضع أربع 
 :على النحو اآليتمرات، 

 فلماذا إذا مت ..-1
 أييت املعزون متشحني ..

 ؟بشارات لون احلداد 
 هل ألن السواد ..-2
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 هو لون النجاة من املوت ؟
 لون التميمة ضد ... الزمن .. 

 ضد من ..؟ -3
 اطمأن ؟!–ومىت القلب يف اخلفقان -4

 توحياللية هذه األسئلة اليت تتبادر إىل ذهن الشاعر تعكس إشارة د
 لالنتقاللة ، ويصبح املوت ابلنسبة للشاعر وسيسيطرة هاجس املوت عليهب

هة السكون الكامن حوله يف املكان/ الغرفة، فموته جيسد يف مواج لوالتبد
يتغري البياض إىل ف ،متشحني بشارات لون احلداد أييت املعزون، حيث حركية
السريري الذي حيسه يف هذه ، وهل السواد هو لون النجاة من املوت سواد
 فناء األبدي الذي يكتنف أعماقه.، والالغرفة

 ،ا البعضممع بعضه تنيبنيتان الدالليتان يف النص مرتبطوتنتظم هااتن ال
 :ارة أخرى، أو بعب(/ احلياةاملوت الثنايية الضدية اليت يعرب عنها النص  جمسدتني

جيسدمها الشاعر يف املقطع ، أو البياض والسواد اللذين احلياة يف مواجهة املوت
 :، حيث يقولاألخري

 بني لونني أستقبل األصدقاء .."
 يرون سريري قربا .. الذين

 وحيايت دهرا"
 والسواد والبياض يرى لوانً  ،واملوتولكن الشاعر بني هذين اللونني احلياة 

 :آخر
 وأرى يف العيون العميقة"

 لون احلقيقة
 لون تراب الوطن"
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هذه الرؤية املتأملة ألعماق النفس اإلنسانية ترى يف تراب الوطن مالًذا 
خيفف عنه ما تعانيه نفسه احلزينة ويبقى  ،ا يلوذ بهوعزاء حقيقيً  ،آمًنا من اآلالم

 .املوت والفناء الذي يتهدد احلياةالناجي الوحيد من هو تراب الوطن 
 :البنية اجلمالية -ب

، وإذا جئنا للبحث عن مثل يف الشكل الذي أجنز فيه النصاليت تتأي 
، فنجد بعض املصطلحات السيميايية م العالقات بني العالمات يف النصنظا

، ومن هذه حيكم عالقات العالمات بعضها ببعضحتقق ذلك النظام الذي 
 .قوانت(، ومصطلح  األي(والتباين  (التشاكل ملصطلحات مصطلح ا

 :التشاكل
، ابلربط الداليل ن قانواًن للعالقات بني العالماتيصبح التشاكل والتباي

، من حيث األساليب اكيب املتشاكلة واملتباينةوالرت  الذي جندمها بني الصيغ
 .(34)والتعابري أو املعىن والداللة

يستفيد منه  ،( نلحظ تشاكاًل على مستوايت عدةضد منويف قصيدة  
 . فمن ذلك:عرض األفكار واألحاسيس املتشاهبةالشاعر ل

 : التشاكل الرتكييب النحوي
عن إحساسه ابألمل ، حني يعرب ل برتاكيب متشاكلة يوظفها الشاعريتمث

 :رتكيب متشاكاًل معربًا عن حالته، فيأيت الواملوت والفناء
 كان نقاب األطباء أبيض"

 لون املعاطف أبيض
 اتج احلكيمات أبيض".

دأ نكرة مضاف إىل : اسم مبتكيب يتشكل من ثالث مجل مؤلفة منفالرت 
، ويصبح ث( الذي تكرر يف اجلمل الثالاسم معرف ب ال( + خرب  أبيض

، مث اتما بعد استثناء الفعل الناسخ  كان( يف اجلملة األوىلالتشاكل الرتكييب 
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يستمر التشاكل الرتكييب والصريف عرب الكلمات اليت تتواىل للرتكيب اإلضايف وإن 
 :امل يكن التشاكل اتما يف بعضه

 أردية الراهبات"
 لون األسرة ..
 أربطة الشاش
 قرص املنوم ..

 ل ..أنبوبة املص
 "كوب اللنب

هكذا يظهر التشاكل من خالل الرتكيب اإلضايف املكون من  اسم نكرة 
+ اسم معرف بـ ال( املمتد رأسًيا معربًا عن حالة من اإلحساس ابلضيق والراتبة 

 طة تعمق إحساسه ابملوت والفناء.انقاًل لوحة مرتاب
 :ومن التشاكل أيًضا يف املقطع الثالث قوله 

 سريري قربًا الذين يرون
 وحيايت دهًرا

، لدى أصدقايه الذين أيتون لزايرتهيصور حالة تشابه الرؤاي جتاهه  حيث
دهًرا من طول معاانته هلذا ، وحياته له قربًافهم يرون أن سريره قد أصبح ابلنسبة 

اعر مفعمة ابلفناء ، لتعرب هذه اللوحة عن الصورة القامتة اليت يرمسها الشاملرض
 .وعبثية احلياة

 .التكرار الذي يشيع يف النص :ليةومما نمثل البنية اجلما
مث  ، ( مراتمثان تكررت على مستوى النص رأسيا  اليت (لون كلمة 

مرة ، وكلمة السواد ( مراتأربعاليت تكررت بصيغ متنوعة   (أبيض  كلمة
ا ومتعلقاهتا بصورة ( إىل جانب مرادفاهتمرتني، وكلمة املوت تكررت  واحدة
مرة  (حيايت ( يف مقابل ورود لفظة وهي : الكفن، املعزون، احلداد، قربابرزة 
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عربت عن واحدة مبا يوحي بتغلب اإلحساس ابملوت على احلياة يف ثنايية ضدية 
 .ترى املوت يف كل شيء نفس  

ي، إذ إهنا ، وهي معطى سيمياي(األيقونة ومما يتعلق ابلبنية اجلمالية للنص 
ا للمدلول على حنو ا أو حماكيً و لنا فيه الدال شبيهً ، يبدأحد أشكال العالمة"

أي مماثال  ،واضح من حيث املظهر أو الصوت أو امللمس أو املذاق أو الرايحة
، انت تتشكل عن طريق احلواس اخلمسة، فاأليقو (35 "بعض خصايصهله يف 

، ومن أبرز حاسيسه وعواطفه ويعمقها بواسطتهافيستمد الشاعر حواسه ليصور أ
 :أليقوانت املاثلة يف النص الشعريا

 :األيقونة اللونية
، وأمل اا وبعدً عمقً  هُ هذه األيقونة تتعلق ابأللوان املختلفة كي يعطي صور  

، فهو يوظف اللون ون األبيض وسيلة فاعلة تعكس صورهدنقل يستمد من الل
، ويظهر على املوت على غري عادة الشعراء من خالله داللة رمزية األبيض حامالً 

يقدم من خالله لوحة فنية حني  ،مدى براعة الشاعر يف استخدام هذا اللون
ون احلليب وهو ل ،ما كان لونه البياضفاللون األبيض يف معاجم اللغة:   ،رايعة

الصفاء والنقاء والطهارة ، وحيمل دالالت يف املوروث الشعيب على والثلج
 والطيبة(.

فهذه  ،نظرة فلسفية معتمًدا على بصريتهوأمل دنقل ختطى هذا فنظر إليه 
ألطباء، املعاطف، األشياء اليت رآها يف أجزاء غرفة العمليات وسردها  نقاب ا

سرة أربطة الشاش، القطن، قرص املنوم، أنبوبة ، األاتج احلكيمات، املالءات
، كوب اللنب ( لكنه ال ياء من الذاكرة   أردية الراهبات( وربطها أيًضا أبشاملصل

ريد أن خيلق صورة بصرية فحسب بل ليجعل منها حضورًا فاعاًل يف النسيج ي
اللون ذا داللة رمزية على املوت،  كل هذا يذكرين  الشعري ، فيغدو هذا
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فزًا وعيه يف حالة ( ، فالشاعر يعيد تشكيل املفهوم اللوين لدى املتلقي حمابلكفن
 أتملية فكرية.

، وإذا أضفنا ( مرات صراحة4ًقا   كما قلنا سابوقد تكرر اللون األبيض  
على هذا اللون وهي مثان كلمات يصبح تردده  إليها املفردات اليت وظفها دالةً 

أيت مرة واحدة بلفظه ومرة بلفظ  لون ، يف مقابل دال السواد الذي ( مرة16 
،يف املقطع ، ويبدو أن الشاعر من خالل أساليب االستفهام املتكررة احلداد(

ا أراد من خالل هذا الرتدد للون األبيض مقاومة ومواجهة ذلك ، لرمبالثاين
، وهل م املوتاإلحساس ابلفناء واملوت والسواد املتمثل يف هناية احلياة وقدو 

 !يمة لألحياء ضد الزمن ، ضد املوتاللون األسود يف عمق فلسفة الشاعر هو مت
الالت رمزية ليحملهما د ؛الشاعر خيتزل األلوان يف لونني األبيض واألسود

لحياة واملوت بني هذين اللونني:  بني لونني أستقبل تعكس رؤيته ل
أن يواجه املوت ، لكن بصريته تتكشف عن لون واحد نمكن له األصدقاء...(

ي يستطيع أن يقاوم املوت ، وهو لون تراب الوطن الذالذي يوقف احلياة
 والفناء.

، إذ الصويت للقصيدةن مجالية التشكيل أخريا نمكن الوقوف على بعض م
، والتشكيل شعري ينظر إليها يف إطار الداللةإن البنية الصوتية يف النص ال

، وابلنظر إىل حرف الروي (36)الصويت نمثل صدى للشعور القايم يف النفس
املتعلق ابلقافية اليت استخدمها الشاعر يف القصيدة جند أن حرف النون هو 

منه الشاعر  مستوى القصيدة الذي يتحول الصوت املهيمن يف بنية القافية على
شبه  ، ومما يساعد على ذلك أنهليعود إليه مرة أخرى، وهو يوحي حبالة األنني

، ويبدو أن الشاعر رأى يف هذا ن احلروف الكثرية الدوران ابللغة، وهو محركة
ما أن ، وكاملتأملة اليت تقاسي أانت املرض الصوت إشارة دالة عن أعماق نفسه

( على امتداد القصيدة مع حروف الروي قد اختار املقيدة  الساكنة الشاعر
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،  د ،ة  على ال املتعددة اليت أتت معظمها ساكنةً  ، ن  ، ض  إذ إن  ،(نحو التايل  ت 
القافية املقيدة تعرب عن حالة من اجلمود والسكون اليت تعكس احلالة النفسية 

، واستطاع حلياة يف  أعماقهوتوقف احلركة واللشاعر الذي حيس ابملوت والفناء 
 .ذه األحاسيس بصورة مؤثرة وممتعةبذلك أن ينقل للمتلقي ه

 خامتة البحث
اختذ البحث من وسايل التحليل السيميايي عدة مكوانت هبدف حتليل 

دالالته ومضامينه، فكان منها: العنوان، واملفارقة، وثنايية اللون، النص وبيان 
 والسياقية، وانتهى البحث إىل النتايج اآلتية:وبنيات النص اللغوية 

اعتمدت القصيدة على عنصر التكثيف الداليل منذ اللحظة األوىل  عنوان  -
كما كان القصيدة( وذلك عرب توليد دالالت إنشايية مرتاكبة وموحية،  

عرب جعله جزءا من املكوانت اللغوية يف العنوان حامال ألبعاد شعورية 
 .النص

يف القصيدة جاءت اتبعة لفلسفة خاصة لدى الشاعر، هي  سيمايية اللون -
فلسفة احلياة واملوت، وذلك يف املرحلة اليت كان فيها طريح الفراش يصارع 
املرض، وقد كانت هذه املدة كفيلة أن تصوغ إحساس أمل دنقل على حنو 
خاص أقرب إىل النزعة الصوفية يف مرحلة منه، وإىل النزعة التشاؤمية يف 

 خرى.مرحلة أ
كان للون دالالت عامة ودالالت خاصة يف النص، أما الدالالت العامة  -

فقد أشار إليها اللغويون النقاد مبا يدل على ارتباط البياض ابلصفاء 
 ر كان لديه أحاسيس أخرى تغايرت مععاوارتباط السواد ابحلزن، لكن الش

 هذا املنطق، وأحدث بنية شعورية خاصة يف النص.
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كالمه متضاراًب   بنية مهمة يف بناء القصيدة عرب إبرازشكلت املفارقة  -
برموز عميقة  مث يرتكه مفتوًحامتناقًضا، حيمل دالالت كثرية، فيغلق النص 

 .لعينه يف فهم النص وحتليل أبعاده الداخلية اجلمهورمن 
تتعدد تفسريات رسالة املفارقة تفسريات متفاوتة ومتباينة، مما يولد أشكااًل  -

 .التلقي بني قارئ متميز وآخر غريرخمتلفة من 
الداللية إىل مبنيا على املغايرة، فبني البنية بين النص الشعري تعددا  تعددت -

ويل أعناق النص، بل جند الشاعر ال يعتمد عنصر التكلف  السياقيةالبنية 
الذي كان يتسلح به ما زال معه وهو على فراش  يلحظ ذلك اإلصرار

 .املوت
 هوامش الدراسة
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