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 دیوان "لیس یعنیني کثیرًا"ل سیمیائیة مقاربة

 للشاعر محمد إبراهیم یعقوب 

 

 
 

 : صملخّ ال

   ��تّم 
ً
�عني�ي كث��ا "ليس  ديوان  بمقار�ة  البحث   هذا 

ّ
للش �عقوب مقار�ة سيميائيّ اعر محمّ "  إبراهيم  ة  د 

 
ّ
و�براز    ،فيھ وكشف ما هو ضم�يّ  ، ة والرموز ا�ختلفة �� الديوان�س�� للوقوف ع�� أ�ساق العالمات واألدل

 األيقونات املتعّد 
ّ
 ل م��ا تجر�ة الشاعر. دة ال�ي تتش�

ع��    اعتماًدا،  الّديوان  هذا  قصائد  شفرات  تفكيك  أجل  من  إجراءً   الّسيميائي  املن�جحث  االب  اختار  وقد

صية  يميائية بدراسة هذه العتبات النّ املقار�ة الّس   حيث ��تّم   ،بالعنوان والغالف واإلهداء  ابدءً   ما هو داّل   �ّل 

مهمّ  عالمات  للّد بوصفها  النّ ة  عالم  إ��  سيميائيّ   واإلنتقال  ص،خول  رصد  إ��  أخرى  مرحلة  األسماء  ��  ة 

 
ّ

و وال� اهتّم   ورموز،  دالالت  من  تحملھ  ماخصيات  وامل�ان  كما  الزمان  سيميائية  بدراسة  أيضا    ،البحث 

�ل هذا من أجل كشف    ،ة وسيمياء األلوان�ىي و��� سيمياء الصورة الفنيّ والتفت إ�� سيمياء الفضاء النّ 

 أ�عاد التّ 
ّ

 جر�ة الش
ّ

 .راععر�ة للش

 . تحليل سيميائّي  -رموز  -دوال -شاراتإ -ة سيميائيّ  :فاتيح امل �لماتال

Abstract : 

This research aims to semiotically approach the collection "it does not concern me much" 

compiled by poet Mohammed Ahmed Yaqoub. It aims to study the patterns of signs, evidences 

and various symbols of the Collection to explore what is implied and highlight the multiple icons 

in which the poet's experience was formulated. The researcher selected the semiotic method 

to decipher the codes of the poems of this Collection depending on every sign beginning with 

the title, cover, and dedication. The semiotic approach focuses on studying textual threshold 

as they are important signs to enter into the text world. The research studies the semiotics of 

names, characters and their connotations and symbols. The research also focused on studying 

the semiotics of time, place, textual space, image and colors in order to explore the dimensions 

of the poetic experience of the poet. 

Key words: semiotics-indices –connotations-symbols -semiotic analysis . 
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 ة: مقدم  -1

 للشاعر محمد إبراهيم
ً
مقار�ة سيميائية"    -   1�عقوب  ُ�ع�ى هذا البحث بمقار�ة ديوان "ليس �عني�ي كث��ا

عها وتتيح للباحث استجالء دالال��ا وس��  صوص ع�� تنوّ حيث �عد السيميائية ا�جال األرحب لتفس�� النّ 

   اللغو�ة  وغ��فالسيميائية أو علم العالمات علم يدرس أ�ساق العالمات اللغو�ة    أغوارها.
ّ
  ،ورموز   ةأ من أدل

 م�ي واملتواري منھ.والتقاط الضّ ص  مثلما يتيح الغوص �� أعماق النّ 

  �� مهندس��ا الكبار    بفكر  مهيبا  ون�جا  كب��ا  شأوا  بلغتوقد    املباحث السيميائّية  تطّور   حّفزناوقد    هذا

  ومحمد   كيليطو  الفتاح  وعبدمرتاض وسعيد يقط�ن    امللك  وعبد  الغذامي  عبد�:    طرز   منالعالم العر�ي  

...  مفتاح  كراد  بن  ه  ،وسعيد  إجراء  ديوانع��  ع��  السيميائي  املن�ج    من   نفيد   أن   وآثرناشاعرنا    ذا 

  عالم ��    لإلبحار  ��يئة العّدة واألدوات السيميائية ال�افية  قصدالنظرّ�ة واإلجرائّية    تھونتاجا  مستخلصاتھ 

.  أصقاعھ  ومعاطف  تثنياتھ  ��  واآلبقة  العميقة  ومعانية  الغامضة  دالالتھ  ع��  القبض  إ��  س��وال   النّص   هذا

�� حقيقة األمر ع��    وما بالدراسة واالستقصاء    تناول إقتبالنا    إال  والتمحيص،  والفحص  ،ديوان شاعرنا 

   تجر�تھ   باغتناءمتعالية    لثقة
ّ
   لت �� دواو�نھ ا�خمسة ال�ي صدرت لھكما تمث

ّ
  العزلة   تراتيل،  2001  لرهبة الظ

  2015  -محل الدراسة– وان ليس �عني�ي كث��ا  ودي  ،  2013ليس كما تظن    األمر،  2010  مّروا  من   جمر،  2005

  عمق  ��  الثاو�ة  الّدالالت  تحصيل  قصد  تأو�لهاتتيح للباحث    سيميائّيةوما يكتن�ه من عالمات و�شارات ورموز  

 . امللفوظ

ثم الولوج إ��    راسةللّد   انظر�ّ   مدخال  باعتبارهاع�� مفهوم السيميائية    نقف  واقتضت طبيعة البحث أن

 اآلتية: باحث ميائي للديوان بمقار�ة امل حليل السيّ التّ 

 األول : سيميائية العنوان واإلهداء والغالف.  املبحث -

  املبحث -
ّ

 . خصياتالثا�ي : سيميائية األسماء وال�

 موز. وال والرّ الثالث : سيميائية الّد  املبحث -

 مان وامل�ان. : سيميائية الزّ  الرا�ع  املبحث -

 �ىي.ا�خامس: سيميائية الفضاء النّ  املبحث -

 ة. ورة الفنيّ السادس: سيميائية الصّ  املبحث -

 ة األلوان.السا�ع : سيميائيّ  املبحث -

الّد   اختيارنا  إّن  خلو  �ع�ي  ال  املباحث  س لهذه  من  دالليّ ييوان  أخرى.ميائيات  أّن   ة  ال�عد    كما  الدارسة 

   �ّل القارئ باستقصاء  
ّ
 ة �� الّد ييميائواهر الّس الظ

ّ
دليل  راسة هو التّ أّن هدف الّد   ذلك  يا��ايوان ورصد تجل

الّس  ع��  الّد يميائيّ واالستشهاد   ات 
ّ
الظ تلك  ع��  التّ الة  وعدم  االختصار  إ��  إضافة  مباحث  وّس واهر،   �� ع 

 راسة. الّد 

 تائج.ن أبرز النّ ل البحث بخاتمة تتضمّ ذيّ  وقد

 
، ط. دار االنتشار العربي، بيروت  -1 ول –محمد إبراهيم يعقوب، ديوان ليس يعنيني كـثيراً

ٔ
 م. 2015ى، لبنان، الطبعة اال



ة نقد وتنوير  
ّ
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ٔ
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 : : مفهوم السیمیائیة مدخل  -2

عدُّ السيمي
ُ
 من أبرز املنا�ج النّ   Semioticsائية  �

ّ
 رحبً   اواسعً   ال أفًق قدية ا�حديثة ال�ي تمث

ً
ملقار�ة    اومجاال

 النص واستجالء معانيھ وس�� أغواره. 

الّس  الّس و�عرف  أو  العالماتيميائية  بـ علم     ،يميولوجيا 
ّ
واألدل العالمات  أ�ساق  يدرس  الذي  العلم  ة  أو 

   ،موز ا�ختلفةوالرّ 
ّ
 ملا تمث

ً
ة �� عملية تفس�� املع�ى، سواء �انت العالمة منطوقة أو  لھ العالمة من أهميّ نظرا

منطوقة دالليّ   ،غ��  عالقات  عن  الكشف  ��دف  مرئيّ وذلك  غ��  النص  ة  أعماق   �� الغوص  طر�ق  عن  ة 

ل  يميائيةالّس   إّن "    ،اري منھم�ي واملتو والتقاط الضّ 
ّ
  العالقة   إبراز  مع  ظاهر  اءو�ن  ضم�يّ   بناء  وفق  الّنص  تحل

  البناء  أما  الفاعل�ن،  ب�ن  العالقة  و�براز  الوظائفي  بالبناء  فيھ  االهتمام  فيقع  الّضم�ي  البناء  أما.  بي��ما

اهري 
ّ
غوي   باملستوى   فيھ   االهتمام  فيقع   الظ

ّ
شا�ل  للّنص  الل

ّ
  البناء   إ��  فاذالنّ   أّن   املالحظة  مع  واألسلوب  �الت

 . 1إال بمر اللغة" يتّم  ال الّضم�ي

الّس   وقد بدأت إرهاصات املن�ج 
ّ
الل العالم   يميائي ع�� يد 

ّ
الش "  غوي    –  1857  دي سوس��  فرديناند ه�� 

�� وجود علم جديد اق��ح لھ اسم "سيميولوجيا"1913 كننا، فھ بقولھ: «يموعرّ   ،"، ح�ن أعلن عن رغبتھ 

ل فرًعا من علم النّ   اة، علمً الئل داخل ا�حياة االجتماعيّ يدرس حياة الّد   ار علمً إذن، أن نتصوّ 
َّ
فس  قد ش�

ة  اإلغر�قيّ   Sêmaيمولوجيا من  ي هذا العلم بالّس فس العام، وسوف �سّ� من علم النّ   اا�� فرعً و�التّ   ،االجتما��

   ليل. إّن و�ع�ي الّد 
ّ
يمولوجيا  ات ليست سوى فرع من هذا العلم العام، والقوان�ن ال�ي ستكشفها الّس سانيّ الل

 ست�ون قابلة ألن تطبّ 
ّ
 .2سانيات»ق ع�� الل

�ان    فقد  ،يمولوجيامن الّس   ادي سوس�� نظر إ�� اللسانيات بوصفها جزءً   عر�ف أّن و�فهم من هذا التّ 

 
ّ
ة  ة، وقد ت�ون عالمة بصر�ّ ة أم صناعيّ ة، طبيعيّ غ�� منطوق  مة منطوقة أيطمح إ�� علم يدرس العالمات �اف

  ة، و�ّل ة أو ذوقيّ ة أو شميّ أو ملسيّ 
ّ
 م��ا �ش�

ّ
 ��ا.اب فك شفر ل أيقونات تتطل

ر بھ دي سوس�� واستوى ع�� يد العالم األمر��ي "شارل ساندرس ب��س" الذي  
ّ

ن�ج هذا العلم الذي �ش

 . 3سيموطيقا"أعلن �� محاضراتھ �� جنيف عن ظهور علم جديد �س�ى "

  ة، ولذلك يمكن ة �انت أم غ�� لغو�ّ علم يدرس جميع أ�ساق العالمات لغو�ّ   -عند ب��س –"السيموطيقا"  و

الّس 4ةأي علم بوصفھ دراسة عالماتيّ   مقار�ة الباحث  «أّن . وهذا ما جعل  إ��  بنكراد يذهب   يميائي سعيد 

 .5محدودة من العالمات»ر ب��س يمثل أمامنا باعتباره شبكة غ�� ال�ون �� تصوّ 

 
 17، ص 1977خلدون الشمعة، النقد والحرية، منشورات اتحاد الكـتاب العربي، دمشق،  -1
فرديناند دي سوسير، محاضرات في علم اللسان العام، ترجمة: عبد القادر قنيني، ط. إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، الطبعة  -2

ولى، 
ٔ
 . 88م، ص 1987اال
خرين،  -3

ٓ
 . 16م، ص 1987االتجاهات السيمولوجية المعاصرة، ط. إفريقيا الشرق، حميد الحمداني وا

ولى،  –منذر عياشي العالماتية وعلم النص، ، ط. المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء  -4
ٔ
 . 15م، ص2004المغرب، الطبعة اال

دب المغربي، ط. دار ا مفاهيمها وتطبيقاتها، –سعيد بنكراد،السيميائية  -5
ٔ
 .5سوريا، ص  – لحوار، الالذقية مكـتبة اال
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فنجد من    موّحد يدور حول علم العالمات،  تمحورت حول مفهوم  �افإ�ّ   يميائيةدت �عر�فات الّس �عّد   ل�نو 

   �ا «علم ��تّم �عرفها بأ�ّ 
ّ
حديد يجعل  عليمات، وهذا التّ غات، أنظمة اإلشارات، التّ بدراسة أنظمة العالمات، الل

 . 1ة»يميائيّ من الّس  امن اللغة جزءً 

    يرى هناك �عر�ف آخر  و 
ً
أّن السيميولوجيا : «ليست ..غ�� ذلك العلم الذي يبحث �� أنظمة العالمات أيا

 .2�ان مصدرها»

ة  العامّ   املبادئ السيميائية تتناول    عر�ف عن �عر�ف رومان جاكبسون الذي يرى «أّن وال يختلف هذا التّ 

�ّل  بنية  عل��ا  تقوم  "3اإلشارات»  ال�ي  ذهب  بينما  أّن .  إ��  إي�و"  أو  السيميائيّ   أم��تو  العالمات  «علم   �� ة 

 .4ة»أو�ليّ ��ورات التّ الّس 

ن محلل النّ يميائية إ�� أ�ّ ة الّس وترجع أهميّ 
ّ

ة لتعر�ف  ص من تقديم مجموعة من األدوات العلميّ �ا تمك

 
ّ
 . 5د أو وا�حمحّد  ي إ�� مع�ى اتصا��ّ غو�ة ا�ختلفة ال�ي تؤدّ النماذج الل

 ك
ّ

 ة ب�ن العالمات والتّ جود روابط قو�ّ و   ع��د السيميائيون  ما يؤك
ّ
   أو�ل ألن شيًئا ما ال ي�ون عالمة إال

ّ
ھ  ألن

 .6ليؤّو 

الّس  املقار�ة  النّ يميائيّ و�عتمد  دراسة  الّد ة ع��  بنيتھ  خالل  بوصفھ كيانً ص من  أو    ا قائمً   اداللي�   ااخلية 

 ال نحتاج �� وصفھ إ�� معلومات خارجيّ   ،بذاتھ
ّ
 ب قت بحياة األديب، أو  ة عنھ سواء �عل

ّ
روف ا�حيطة بھ، الظ

 . 7صة لداللة النّ اخليّ يميائية ينحصر �� وصف األش�ال الّد ة، ما دام موضوع الّس األحداث املرو�ّ بأو 

يميائي عليھ أن يضع  حليل الّس اللة، فالذي يضطلع بالتّ ة الّد ديّ يميائي مع �عّد حليل الّس وال يتعارض التّ 

«أّن  ي�ون    نصب عينيھ مبدأ  أن  الدارس�ن جملة واحدة دون  يتناولھ طائفة من  الواحد قد  األد�ي  النص 

«
ً
 أو مستنكرا

ً
 .8ممتنعا

بخالف املنا�ج    ،م��ا إ�� ا�خارج  ل��تّد   لّداخليةا   األد�ي  الّنص   بنية  تفكيك  ع��  الّسيميائي   البحث  ويعمل

 . داخلھ  إ�� الّنص خارج من  أي باالتجاه املعاكس  صم��ا النّ   يرتّد  ال�ي خرى األ  قدّيةالنّ 

 
بي ريد السيميائية، ترجمة: ، منشورات عويدات، لبنان،  -1

ٔ
نطوان ا

ٔ
 . 95م، ص 1984بيير غيرو، ا

 . 9م، ص 2003مدرسة باريس، ترجمة: رشيد بن مالك، ط. دار المغرب، وهران، الجزائر،  –جون كلود، السيمياء  -2
 .156م، ص 1989لبنان،  –محمد الولي ومبارك حنون، ط. دار توبقال، بيروت رومان ياكبسون قضايا الشعرية، ترجمة:  -3
حمد الصمعي، ط. المنظمة العربية للترجمة، لبنان،  -4

ٔ
 . 13م، ص 2005إمبرتو إيكو السيميائية وفلسفة اللغة، ، ترجمة: ا

5- Semiotics for Beginner, by Daniel Chandler 
 . 13العالماتية وعلم النص، ص منذر عياشي،  -6
ولى،  -7

ٔ
 . 17م، ص 2000رشيد بن مالك، قاموس مصطلحات التحليل السيميائي، ط. دار الحكمة، الجزائر، الطبعة اال

ين ليالي؟، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  -8
ٔ
 .18م، ص1993عبد الملك مرتاض، دراسة سيميائية تفكيكية لقصيدة ا
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 : األول: سیمیائیة العنوان والغالف واإلهداء   المبحث  -3

  �عاظم   قدة وتحليلها، وم��ا العنوان والغالف واإلهداء. و صيّ يميائية بدراسة العتبات النّ املقار�ة الّس   ��تّم 

ھ    ص،ودالالتھ وصلتھ بالنّ   تھع�� ماهيّ   الوقوف  محاوالت  خالل  من  بالعنوانوالّدارس�ن    الّنقاداهتمام  
ّ
ألن

 
ّ

ل «الش
ّ
 يمث

ّ
 .1ص»خول إ�� عالم النّ ة للّد هبيّ فرة الذ

�عنوان    ام كتابً 1987وا بدراسة العنوان، إذ أصدر عام  قاد الذين اهتّم وُيعدُّ "ج��ار جينيت" أحد أبرز النّ 

   Seuilsعتبات  
ّ
النّ ات للعتبات  العناصر امل�ّونة  إ�� دراسة  العنوان، واع��ف بصعو�ة  جھ فيھ  ّصية بما ف��ا 

ص املوازي  عنصر آخر للنّ   عر�ف نفسھ للعنوان يطرح أك�� من أّي فقال: «ر�ما �ان التّ   ھد لوضع �عر�ف محّد 

 
ّ
 .2حليل»�� التّ  اب مجهودً �عض القضايا، و�تطل

 Laاه سمة العنوان  س�ن لعلم العنونة وذلك �� كتاب سمّ قاد املؤّس " من النّ Leo Heok  "�� هوك  وُيَعدُّ 

Marque du titre،   ّاصناعي�   ان بوصفھ موضوعً اية العنو وأشار �� كتابھ هذا إ�� أهم  Object artificial   لھ

 . 3وا�جمهور  القارئ من  ي �ّل وقع بالغ �� تلّق 

النّ أو��    -إذن–العنوان  ف النّ عتبات  أو  الكتاب  ال�ي تطبع  يھ  ص، و�سمّ ص وأو�� إشاراتھ، وهو العالمة 

ئيس وا�حيطة بھ إ�� جانب ا�حوا�ىي والهوامش  ص الرّ للنّ   �ه من غ��ه، وهو كذلك من العناصر ا�جاورةوتم�ّ 

 واملقّد 
ّ
 .4ةة األيقونيّ مات واملقتبسات واألدل

النّ   – ص  فمقار�ة 
ً
  بتحليل العنوان فهو «عالمة ليست من الكتاب جعلت لتدّل ال تكتمل إال    -سيميائيا

 .5عليھ»

 أو نص مواٍز حافل بالّد   ،فالعنوان ُيدرس بوصفھ عالمة بارزة
ّ

عري ولذلك  الالت ال�ي ت�ىيء العالم الش

 .6ص»ُ�َعدُّ «ا�خطوة األو�� من خطوات ا�حوار مع النّ 

ة شديدة االفتقار، إذ ال يتجاوز حدود  ة لغو�ّ وضعيّ ع��    يدّل   -ةاحية الواقعيّ من النّ – و�ذا �ان العنوان  

   ا، وغالبً اا�جملة إال نادرً 
ّ
 ھ ع�� الرّ ما ي�ون �لمة أو شبھ جملة، فإن

ّ
الل غوي، ينجح �� غم من هذا االفتقار 

 
ّ
 .7ل واملستقبلصال نو�� ب�ن املرَس إقامة ات

ھ
ّ
 ا سيميائي� – ص وفك شفراتھ لفهم النّ  مفتاح إجرائّي  إن

ّ
 للقراءة.   القارئ ة ھ يفتح شهيّ ، كما أن

   عندو 
ّ

ونوع   ،�ل الهند�ىي لھ ، وم�انھ أو موضعھ من الغالف ا�خار��ّ دراسة العنوان يجب مالحظة الش

 
ّ
   ،صواختالف حجمھ عن م�ن النّ   ،ا�خط

ّ
لة ب�ن العنوان وامل�ن، ودراسة الصّ   ،ون املغاير الذي كتب بھوالل

 
ولى،  فوزي عيسى النص -1

ٔ
ة المعارف، اإلسكندرية، الطبعة اال

ٔ
ليات القراءة، ط. منشا

ٓ
 .13م، ص 1994الشعري وا

2- Gerard Genette: Seuils, Collection Poetique aux Ed du Seuil, Paris, 1987, p. 54. 
ولى، عبد الحق بلعابد عتبات جيرار جينيت من النص إلى المناص، منشورات االختالف،  -3

ٔ
 .66م، ص2008الجزائر، الطبعة اال

ولى،  جميل حمداوي سيموطيقا العنوان، -4
ٔ
 .3م، ص 2015الطبعة اال

ولى،  -5
ٔ
 . 15م، ص1998محمد فكري الجزار،العنوان وسيموطيقا التواصل، ط. الهيئة المصرية العامة للكـتاب، مصر، الطبعة اال

ليات القراءة، ص  -6
ٓ
 . 13فوزي عيسى النص الشعري وا

 . 22محمد فكري الجزار، العنوان وسيموطيقا االتصال، ص  -7
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ي �ع�  � ستد�� املرور بمستو��ن: مستوى خار�لعنوان ما �  تحليل سيميائّي   «أّي   كما أّن  بدراسة دالالت    ىن�ىّ

�عيًد  وتأو�التھ   
ً
أوال ح�ّ   ا العنوان  وتتبّ عن  النص  اجتماعي�   اع دالالتھ م�جمي� �  فلسفي�   اأو  تار�خي�   ا أو  ��    اأو 

تامّ استقالليّ  النّ ة   ة عن 
ّ
الث أما املستوى   .. العنوان-ا�ي  ص  الداخ��  فهو املست   -الذي يدرس ع�� سبيل  وى 

ق إ�� تحليل العنوان لي�ون بمثابة املصباح الذي ي�ىيء  طرّ ص قبل التّ بحيث ال يمكن القفز إ�� تحليل النّ 

ص  النّ   ص لھ عالقة وطيدة تر�طھ بھ، ذلك أّن نة �� النّ ص، أي أن ي�ون العنوان بنية متضمّ لنا ما يحملھ النّ 

 
ّ

 .1ص وعنوانھواحدة هما: النّ ن من نّص�ن �ش��ان إ�� داللة عري يت�وّ الش

يديولوجية كما �ش�� إ�� محتوى القصائد  إأخالقية أو اجتماعية أو    ااتھ قيمً وقد يحمل العنوان �� طيّ 

 . القارئ و�مارس تأث��ه اإلغرائي �� 

 :العنوان -3-1
 بدالالت ثر�ّ   ناجاء عنوان ديوان

ً
في  حرف النّ رها  ة تصّد جملة منفيّ   ، فهواقصره �سبي�   من رغم  الة ب م�حونا

النّ   ليس الذي قد يدّل  أو املستقبل، وقد يفيد أغراضً ع��  أو ا�حاضر  �� املا�ىي  ة مثل اإليجاز  بالغيّ   افي 

 في وغ�� ذلك. و�ثبات النّ 

في ف��ا أقوى، ور�ما آثر أن يضفي ع�� هذا  داللة النّ   �� ليس دون غ��ها ألّن ّ◌ ور�ما آثر الشاعر صيغة الن 

  ال��ّ 
ً
 ذات    القارئ د صداها �� أذن  ة ي��دّ ة أو شاعر�ّ إيقاعيّ كيب ظالال

ً
ألن جملة العنوان ليس �عني�ي كث��ا

 ينت�ي إ�� بحر الرمل. إيقاع موزون، فوز��ا فاعالتن فاعالتن

، أو ليس  ايوان إ�� محذوف، �أن ي�ون تقديره: ما حدث أو ما يحدث ليس �عني�ي كث��ً و�حيل عنوان الّد 

، بل �عنيھ  اكما �ش�� إ�� ذلك لفظة كث��ً االنفي ليس مطلًق   أو ما يحدث وهذا �ع�ي أّن   ما حدث  ا�عني�ي كث��ً 

، كما تحمل أيضا داللة النّ 
ً
 لبية. ظر إ�� ما يحدث ��ىيء من الالمباالة أو الّس بقْدر ما وليس �عنيھ �لّية

 
ً
األمر؟ أو: إ�� أي    اه: هل �عنيك هذاعن سؤال اف��ا�ىي، مؤدّ اومن ا�جائز أن ت�ون جملة العنوان جوابا

 امدى �عنيك هذا األمر؟ في�ون ا�جواب: ليس �عني�ي كث��ً 
ّ

اعر من حدث  ، وهو ما قد �ش�� إ�� موقف الش

أو أن أفقد    اأن أرحل أو أن أفارق حبيبً   احدث، فيقال ليس �عني�ي كث��ً   ن أو قد ين�حب ليشمل �ّل مع�ّ 

 ما يحدث حو�� �� الواق  اأو ليس �عني�ي كث��ً  ا،شيئً 
ّ
 ة.ع بمستو�اتھ �اف

 ص. أو�ل أو هذه االف��اضات تندرج �� إطار قراءة العنوان �� مستواه األول: خارج النّ وهذا التّ 

 
ّ
الث املستوى  العنوان وتحليلھ سيميائي� أما  لقراءة  الّد   اا�ي  املستوى  ير فهو  الذي  العنوان    فيھبط  تاخ�� 

 ص ومضمونھ. بم�ن النّ 

تجدر   اإلطار،  هذا   و�� 
ّ
أن إ��  الّد اإلشارة  قصائد   �� ليس  الّس ھ  العنوان  يوان  هذا  يحمل  ما  عشرة  بع 

ا،لم يكن  هاختيار  مّما يؤكد أّن  ،ا�خار��  ل وتفك��. بقدر ما هو اختيار مقصود جاء �عد تأمّ  اعتباطي�

 
 . 80المرجع نفسه، ص  -1
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 و�النّ 
ّ

 ظر إ�� الش
ّ
ف  صف األع�� من صفحة الغال ھ كتب �ش�ل بارز �� النّ �ل الهند�ىي للعنوان ن�حظ أن

أهّم  إ��  النّ إشارة  ليلفت  األحمر  باللون  سيميائيّ يتھ، كما كتب  إليھ كعالمة  ولي��ك  ظر  مساحة    للقارئ ة، 

 أمل والتّ واسعة من التّ 
ّ
 فك�� والت

ّ
 ساؤل عن كنھ هذا ال�ى

ّ
و�ن �ان    ،ااعر كث��ً يء أو ا�حدث الذي ال �ع�ي الش

  حوي؟ وملاذا جاء ع�� هذهجم من ا�حذف النّ اببعض الغموض النّ   اد؟ وملاذا جاء مت�ًح إ�� �ىيء محّد   يومئ

 
ّ

ا�لة من االقتصاد اللغوي؟ وهل أراد الش
ّ

 ة تلّقٍ ممكنة؟ ق أع�� فاعليّ أن يحّق  ذلك �ّل  مناعر الش

يوان قد تقود إ�� فتح  ثمة إشارات �� �عض قصائد الّد   صية، فإّن ؤخذ من املادة النّ و�ذا �ان العنوان لم يُ 

 : 1العنوان، ومن ذلك قول الشاعرمغاليق هذا 

 ما لم يقل �� الدف�� اليومّي  

 أقراص مهدئة ملا ال ُيحتمْل  

 أحمل �� ا�حقيبة  
ُ

 ما كنت
ً
 ليس �عني�ي كث��ا

 وراء ظهري  
ُ

 ما تركت

 وراء ظهري  
ُ

 ليس إال ما تركت

 �� الّس   انا ع�� جملة العنوان ليس �عني�ي كث��ً ييدأفها نحن نضع  
ّ
ر  الث من هذطر الث ه األبيات، وقد �سَّ

 
ّ

، و�ن  اما �ان يحملھ �� ا�حقيبة ليس �عنيھ كث��ً  لغز ا�حذوف من العنوان بأّن البيل إ�� فك اعر الّس لنا الش

 ، إذ البد أن نتساءل عّم ا�ان الغموض لم ينكشف تمامً 
ّ

ي أم  اعر �� ا�حقيبة؟ أهو �ىيء مادّ ا �ان يحملھ الش

 ؟د عدم اإلفصاح عنھ إ�� حمل �ىيء ما و�خفائھ و�عمّ اللة �ش�� ؟ و�ن �انت الّد مجازّي 

يرتبط بوشيجة ما    وهو عنوان داّل   2  يوان �عنوان ذاك شأنك .. ليس أك��!وهناك قصيدة أخرى �� الّد 

 
ّ

ويعزو شأنھ إليھ    ،ينفصل عن ا�خاطب  -�� القصيدة ومن خالل العنوان-اعر  مع العنوان املركزي، فالش

ق فكرة موقف  ئيس لتعمّ �� العنوان الرّ   ا مع لفظة كث��ً   -اداللي� -جملة ليس أك��  فال �عنيھ شأنھ. وتتقارب  

 
ّ
 لبية. مباالة أو الّس الال

 :3د �� سياق آخر �� قول الشاعركما نجد عبارة ليس أك�� ت��دّ 

 ليس أك�� من عناو�ن  

 امتحنت ��ا املسافة نحو حتفك 

 فاألغا�ي ال تخون  

  �� القصيدة صورة املسرح العب�يّ   للذين مضوا نرى ظالل العنوان بدالالتھ، إذ تظّل   او�� قصيدة نخبً 

 حيث يواجھ هذا العبث وهذه الفو�ىى �عدم االك��اث. 4بمفرداتھ كمعادل موضو�� للواقع

 
، قصيدة خطا في الغياب، ص  -1  . 18ديوان ليس يعنيني كـثيراً
 .77الديوان، ص  -2
غاني ال تخون، ص  -3

ٔ
 .48المصدر السابق، قصيدة اال

 .25المصدر نفسه، ص  -4
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 من الّد   ايمثل فضاًء واسعً   -كما نرى –فالعنوان  
ّ
تھ إيحاءات عميقة عن صورة  الالت كما يحمل �� طيا

 
ّ

 ات الذ
ّ

 ، موازٍ ة إ�� نّصٍ د بنية لغو�ّ ل العنوان من �ونھ مجرّ اعرة ورؤ���ا للواقع ا�حيط ��ا، و�ذلك يتحوّ الش

 عن �ونھ بمثابة مفتاح إجرائّي 
ً
 يوان.لفهم نصوص الّد  فضال

 : عتبة الغالف -3-2
   ذاتھا�حال  فبدالالت عديدة،    اوكما جاء العنوان م�حونً 

ّ
اسم   ريوان، فقد تصّد غالف الّد   ��إسبة  بالن

 
ّ

 اعر املساحة العلو�ّ الش
ّ
ل  أسود  ة البيضاء بخط

ّ
ةعالمة    ليش�

ّ
 ع�� أهميّ   دال

ّ
 ة الذ

ّ
الل وحة ات. ونجد داخل 

  ، واد واالصفرارعت ب�ن البياض والّس سوم وا�خطوط واأللوان ال�ي توزّ ة لوحة الغالف مجموعة من الرّ يّ الفنّ 

أرضيّ  تميل   حيث 
ّ
الل إ��  الغالف  الرّ ة  الباهت  ،مادي ون  األسود   و�توّس   ،أو 

ّ
بالل لرجل  تجر�دي  ون  طها رسم 

وهو ينظر إ�� مجموعة أ�جار �� رسم �شكي�� تبدو    -�� حركة المباالة-يديھ �� جي�ي بنطالھ    األسود يضع 

  وتومئ  ،ة عن عالم الواقعة تحمل دالالت سلبيّ عالمات أيقونيّ   �عّد   - مجتمعة-�ا جرداء، وهذه األ�ساق  و�أ�ّ 

 يوان.للشاعر �� الّد  م اإلبدا��ّ إ�� العال

 : اإلھــداء  -3-3
 
ّ

 �� ا�جزء الّس   ا اعر مقطعً اختار الش
ً
ف��  من شعر الراحل محمد الثبي�ي لي�ون إهداء، وقد وضعھ مستقال

أّن  شك  وال  بيضاء،  صفحة  اململكة   من   �� ا�حداثة  شعر  أيقونات  من  فهو  خاصة،  م�انة  الثبي�ي  �حمد 

 وأحد أبر   ،عوديةة الّس العر�يّ 
ّ
 مل�ن لهذا االتجاه، كز شعرا��ا املمث

ّ
 ة. ة ثر�ّ ل شعره تجر�ة إبداعيّ ا يمث

الّد  صاحب  اع��از  �ع�ي  باإلهداء  الثبي�ي  بھواختصاص  لشاعر�تّ   ،يوان  عاملھ    ،ھوتقديره  مع  وتواصلھ 

 ة. معھ �� تجر�تھ اإلبداعيّ   جوالتوا� ،ھ همومھ ومعاناتھت مشارك كما �ع�ي ،اإلبدا��

 أما 
ّ

 اعر من شعر الثبي�ي فهو: اإلهداء الذي اختاره الش

 ب�ن نار�ن أفرغت �أ��ي  

 ناشدت قل�ي أن �س��يح 

رِ  اهل �عود الصبا مشرعً  
ّ
 للغناء املعط

 أو للب�اء الفصيح ..؟  

 عن معاناة الثبي�ي و�حساسھ باالح��اق وتمزّ  �عّ�� اإلهداء 
ّ

 ق الذ
ّ
من واقع  -والهروب بال�أس  ،��اات و�شظ

 ق ب�ن ماٍض مب�ج وحاضر �ستد�� الب�اء.��اق واملعاناة ال�ي أرهقت قلبھ املمزّ االح

   استدعاء نّص   وال شك أّن 
ّ
   توّحد  ع��  يحيل  نّيةل عالمة أيقو الثبي�ي يمث

ّ
تجر�ة    اعر�ن، وأّن املعاناة ب�ن الش

 الصّ  مع تجر�ة الثبي�ي، وأّن  �عقوب تتماّس 
ّ

 و�توحدان. عر��ن يم��جان وت�ن الش



ة نقد وتنوير  
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 : الثاني سیمیائیة األسماء والشخصیات   المبحث  -4

ع   رموز   وال�خصيات  سماء األ 
ّ
الشعري، وهو    ، وحضور كثيف �� النّص ثرّ�ة  ت دالال ب  منصو�ة، وتتمت

ي، كما سن�ى:  ٌل �غري يالتق��ّ
َ
غ

ْ
 َمش

 : سیمیاء األسماء  -4-1
   امقصود  اختيارهاد �� العمل األد�ي دالالت ورموز، ولذلك ي�ون  لألسماء ال�ي ت��دّ 

ّ
ل عالمات  حيث تمث

 محّد   تع�� دالال  محيلة
ّ
 ن.ف �� سياق مع�ّ دة توظ

ة نجد اسم معن  ة، فمن األسماء العر�يّ ة وغ�� العر�يّ د �� القصائد �عض األسماء العر�يّ ت��دّ   ناو�� ديوان

 : 1مضوا فيقول   لذينل اد �� قصيدة نخبً بن زائدة ي��دّ 

العب�يّ  املسرح   �� التصفيق    ترى  لذة  وتجرح  �جائي،  �حن  ع��  الذكرى  سلم  فتصعد  مهيأة   
ً
أدوارا

 وال ندماء حول الليل �� شغف، ترى معن  
ً
 ع�� ع�ازه يم��ي، ترى قدحا

ً
بالتحديق من أع��، ترى وطنا

 بن زائدة ع�� كر��ّي حكمتھ ال�ي امتحنت بألف خليفة من قبل. 

دعاء املا�ىي ليضعھ بإزاء ا�حاضر، فيستد�� مشاهد  يقوده إ�� است  الواقع بمسرح عب�يّ   �شّبھ الشاعر 

 عديدة، م��ا �خصيّ 
ّ

 ة معن بن زائدة القائد العر�ي الش
ّ
   اوجودً   اھ أوسع الناس حلمً ه�� الذي ُعرف بأن

ً
  ا وعفوا

 
ّ
اس، و�ان أحد أبطال اإلسالم، وع�ن األجواد، ولھ قصص مشهورة مع �عض ا�خلفاء، وم��م أبو  ت النّ عن زال

  ا ده بالقتل ثم عفا عنھ �حكمتھ وحسن بالئھ، فصار استدعاؤه �� القصيدة رمزً املنصور الذي توعّ جعفر  

 ل�حكمة املفتقدة �� الواقع. 

 :2د �� الديوان صورة عن��ة �� قولھوت��دّ 

 سوف ُيصلب  
ً
من أص�� سيسقط �� املفازة، من أضاء لـ عن�� الغرف القر�بة من سياج القصر حتما

 �� كؤوس الليل 

 
ّ

� إ�� ح�� آخر اعر أخرجھ من هذا ا�ح�ّ فـ عن�� هنا ليس هو عن��ة العب�ىي ذلك الفارس العر�ي، ولكن الش

 �� غرفة مظلمة. اقا�عً  اة حيث يبدو محاصرً م�حون بدالالت عصر�ّ 

 
ّ

 : 3ة ومعاصرة، فيقول ة أسماء تراثيّ ات الفاعلة عّد و�� قصيدة "أسئلة املراهن باسمھ" �ستحضر الذ

 نا �� الشمس؟!. أنا من أ -

تار�خ يجفف ك��ياء ب�ي أمية �� الطر�ق إ�� دمشق، سماء بابل تحت ظّل أصا�ع السياب ذابلة، دٌم 

 أع�ى يفكر �� ا�حس�ن ع�� طر�قتھ. 

 
 للذين مضوا، -1

ً
 .25ص  المصدر نفسه، قصيدة نخبا

تان لنهر واحد، ص  المصدر -2
ٓ
 .88نفسه، قصيدة مرا

 . 65المصدر نفسه، ص  -3
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العر�ي-فالشاعر   الواقع  إدانة     -�� سياق 
ّ

الش الّس استد�� اسم  العرا�� بدر شاكر  ��   ياباعر  ووضعھ 

ًفا أشار إ�� اسم ا�حس�ن بن ع�� م  كما  املؤلم،سياق الواقع العرا��  
ّ
ع�� الواقع ا�حاصر    محيلةاه عالمة  إيّ   وظ

 بالف�ن واالقتتال والصّ 
ّ
الط الرّ   ائفي،راع  العر�ي  �� مواجهة املا�ىي  اهن كما  واضًعا هذا ا�حاضر اال��زامي 

 إليھ عالمة ك��ياء ب�ي أمية وسماء بابل.  تومئ

 : 1يوان اسم األديب العاملي جارثيا مارك��، كما �� قولھد �� الّد ّ◌ ��دة ال�ي تومن األسماء األجنبيّ 

-  .. 
ً
 هل نزفنا كث��ا

 �انت ستق��ي املساء األخ�� م�� 
ُ

 تذكرت

 ليلة من روايات مارك�� 

 كنا جلسنا لنفرد أسماءنا 

 ُعر�نا 

 وقتنا الزئبقّي 

ي��دّ  مارك��  مقرونً فاسم  الواقعيّ   اد  عالم  إ��  تنت�ي  ال�ي  ال�حر�ّ برواياتھ  الفانتازي  ة  العالم  ذلك  ة، 

 2املدهش
ّ

 ة. بوصفھ عالمة �� سياق تفاصيل تجر�ة جسميّ  اعر، وقد استدعاه الش

 : سیمیاء الشخصیات -4-1-1
 

ّ
عدُّ ال�

ُ
 .3يميائي عالمة من العالمات و�شارة دالةحليل الّس خصية �� التّ �

 وهناك ثالثة 
ّ

 ، و��:ردّي ص الّس عالمات داخل النّ  خصيات تبدوأنواع من ال�

1-  
ّ

املرجعيّ خصيّ ال�  ات 
ّ

ال� و��  إطار  خصيّ ة:   �� وتنضوي  مألوفة  طبيعة  ذات  عوالم  ع��  ا�حيلة  ا�ى 

أو �خصيات    ،، فقد ت�ون �خصيات أسطور�ة ماضو�ةردّي ص الّس النّ   اة املنبثق م�� ة الثقافيّ املرجعيّ 

 ة.ار�خيّ مستقطبة من األحداث التّ 

 ة: و�ش�� إ�� ذاتيّ �خصيات إشار�ّ  -2
ّ
 ف بمعزل عن العمل للتّ ة املؤل

ّ
 � املباشر. ج�

  و��ة: �خصيات استذ�ار�ّ  -3
ّ

ال �� ر�ط أجزاء النص الّس   خصيات ال�ي لها دور قوّي تلك ال�  .4ردي وفعَّ

   نا و�حتشد ديوان
ّ

  اهتّم   �خصّياتة، م��ا  اعر لها وظائف سرديّ بصور ل�خصيات ذات عالقة بتجر�ة الش

 
ّ

  كما  ،إليھ من عالمات ودالالت  تومئ ة وما  أو املالمح ا�خارجيّ   من حيث تصو�ر البناء ا�خار��ّ   �ااعر �الش

 ة. وفكر�ّ  ـ،ةوخلقيّ  ،ةواجتماعيّ  ،ةة وما تنطوي عليھ من صفات نفسيّ اخليّ بتصو�ر املالمح الّد  اهتّم 

 
 .60المصدر نفسه، ص – 1
دب العربي، ط. دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية،  -2

ٔ
 م. 2010ينظر: فوزي عيسى، الواقعية السحرية في اال

ولى، فيليب هامون، سيميولوجية الشخصيات الروائية، ترجمة: سعيد بنك -3
ٔ
راد، ط. دار الحوار للنشر والتوزيع، الطبعة اال

 . 1م، ص 2013
 . 37 –  35المرجع نفسه ، ص ص  -4
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ة قصائد عديدة تحمل عناو�ن  ثمّ فيوان،  ات الّد صيب األك�� من ب�ن �خصيّ ة املرأة بالنّ و�ستأثر �خصيّ 

قصيدة    حيث تزخر �ّل   –  109ص  ،�� امرأة ولكنو   ،  57ص  ،ة، وم��ا سيدة الولع املستث�ىات �سائيّ �خصيّ 

 عن حضلبصور ومواقف  
ً
 نساء أسهمن �� �شكيل تجر�ة الشاعر، فضال

ّ
 ور ال�

ّ
سائية �� قصائد  خصيات الن

ل أيقونة بارزة وعالمة من  ع�� ما تأّسس، يمكن القول إّن �خصيّ   و�ناءأخرى عديدة.  
ّ
ة املرأة �� الّديوان تمث

 وكثافة. ا أك�� العالمات حضورً 

 : 1��تم الشاعر برسم املالمح ا�خارجية للمرأة فيقول Holidayففي قصيدة  

 قصيدت�ن .. وتٌر يمرُّ اآلن ب�ن  

 إ�� عسٍل  
ً
 ور�ما لم أنتبھ عمدا

 ع�� طرف الشفاه ا�جانبية سال فارتبكت   

 ع�� َدَرج البنف�ج أسفل باب شق��ا  

 أضاءت موسم ا�حّ�ى  

  
ً
 أو�� أراها �� ثياب البيت طازجة

ً
ة  كما ترجو القصائد، و�انت مرَّ

 كن�ة صوفية زرقاء مثل سماء عين��ا ..  

 من خيوط   
ً
 املاء وشاال

 ت��كھ ع�� عنٍق شما�ّ�ٍ بال هدٍف .. 

 .. 
ً
 أصا�ُع �� كم�ن ال��د عالقة

 من نرٍد ع�� َدَرج البنف�ج  
ّ

 أخف
ُ

 وكنت

  !
ْ
 ليس �عرف من دوار البحر إال ما تبوُح بھ السفينة

ا�خارجيّ  بمالمحها  املرأة  ا�جاذبيّ تطّل  ذات     ،ةة 
ّ
 وتتش�

ّ
ا�جذ األن�ى  صورة   �� �شفال  اإلغراء  ذات  هها  ابة 

الطازجة  ،ةالعسليّ  البيت  أجنبيّ   ،وثياب  امرأة  إ��  سيميائية  إشارة  «و��  الزرقاو�ن  والكن�ة    ،ة»والعين�ن 

املائي  ،الصوفية ا�ح�ى    ،والشال  موسم  أضاءت  حسية  صفات  من  ذلك  شفرة    صورة  ،إّ��اوغ��  تحمل 

 
ّ
جازة باللغة اإلنجل��ية بمثابة  إل رد فعل تجاه صفات هذه املرأة األن�ى. وقد جاء عنوان القصيدة  جنسية تمث

 عالمة سيميائية إ�� طبيعة التجر�ة واملرأة وامل�ان.

وتم��ج املالمح ا�خارجية باملالمح الداخلية �� �خصية امرأة أخرى يصورها الشاعر �� قصيدة �عنوان  

 : 2�� امرأة ولكن يقول ف��ا
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 �� امرأة ولكن لم �غادر َ�ْعُد شرف��ا، جدائل  

 شعرها الصيفي قاموس طبي�� �حزن املاء، دافئة  

 تحدث نفسها �� الليل عن لغة بال أسماء، عن رجل  

 بال تار�خ ميالد، وتحزن وحدها �� الليل  

 �� امرأة ولكن ظلها ترف ثقا��، تخ�ىء وجهها  

 ن الشغف الضروري ، متعبة وفائضة عالغيمة السوداء��  

 كتابتھ كما ترجو ..  
ً
 الذي لم �ستطع يوما

 �� امرأة ولكن جازفت أق��ى من املعتاد، تقفز نحو هاو�ة  

 لتقفز نحو هاو�ة، برغم تلعثم األقداح ظلت �� حواف ال�أس  

 مؤمنة بقدر��ا ع�� التلو�ح لل�لمات ترقص وحدها �� الليل .. 

 �� امرأة ولكن .. حظها �عبان !!  

شرف��ا   �عد  �غادر  لم  عبارة   �� باستدراك  محاطة  هنا  املرأة  االحتجاب    بوصفها�خصية  ع��  عالمة 

إذ    ،تفتقدهو   إ�� الرجل  �ا محاصرة با�حزن تحّن ملالمحها الداخلية أ�ّ   استقرائنا  من  انطالقا   تبدووالعزلة، و  

ها با�جازفة والقفز نحو الهاو�ة، تحاول كسر حصار   ،محاطة بواقع ثقا�� ��تبدو    يبدو هو بال تار�خ ميالد،

   ،مقاييس األنوثة امرأة  ف�ي ب�ّل 
ّ
� الشاعر    ولك��ا سيئة ا�حظ ملا تواجهھ من عواصف وأعاص�� اجتماعية ع�َّ

 شعبية تبدو    ع��ا بصورة الفتة �� قولھ �� امرأة ولكن .. حظها �عبان!! فقد
ً
أضفى بجملة حظها �عبان ظالال

 � وامرأة  مؤلم  لواقع  وثمّ عالمة  بارزة  عيسة.  عالمة  قولھ    تومئة   �� املرأة  هذه  الغيمة    تخ�ئإ��   �� وجهها 

 ف  ، السوداء
ّ

الش بذليضعنا  �ّل   كاعر  مختلفت�ن  ثقافت�ن  إ��  تنتميان  المرأت�ن  نموذج�ن  االختالف،   أمام 

 ونموذج املرأة املنغلقة �� قصيدة امرأة.. ولكن. Holidayرة �� قصيدة نموذج املرأة املتحرّ 

   وقد
ّ
 يتوق

ّ
 ة جماعيّ ات �سائيّ اعر أمام �خصيّ ف الش

ّ
ل �� صورة بنات ال�ّ� �� قصيدة خطأ �� ة كما يتمث

 :1الغياب إذ يقول 

 �� ��ر أغنيٍة  
ٌ
ة  العمر مرَّ كما تمرُّ صبيَّ

ها معها    و�ك�� ِسرُّ

 ال��َّ  
ُ

 بنات

ْصٍد  
َ
 لم يدركن عن ق

 نذوري خلف باب الصدفة البيضاء  

 لو –لم يطرقن   
ً
 سماء البال  -َعَرضا
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 �ي يبتلَّ إفصا��  

ّمي  
ُ
 بنات ال�ّ� �عرفن الذي �عرفن من أ

 ولم يقحمن أضلعهّن  

 �� القصص ال�ي حيكت بال داِع  

اللوا�ي   ال�ّ�  بنات  ال�ي استدع��ا ذاكرتھ مع  فالشاعر هنا �ع�� عن تجر�ة ذات مالمح خاصة، تجر�تھ 

 
ّ
أيقونات �جتمعيمث والنّ   ، وقد أضفى عل��ّن ھلن  ال��اءة  أمّ   قاء، فهّن صفات  ا�حكمة وا�خ��ة من  ھ  يأخذن 

�هات. 
ّ
 عن ال�

ً
 وحدها �عيدا

 
ّ

ال�  ومن 
ّ

الذ موضعخصيات  غ��   �� ا�جّد  صورة  تطلُّ  يفّس   ولعّل   ،�ور�ة  القوّي ما  ا�حضور  هذا    أّن   ر 

الّد  ذاتيّ قصائد  �س��ة  أشبھ  تبدو   يوان 
ّ

للش فكث��ً ة  ولذلك  ا�جّد   ااعر،  صورة  �ستد��  أيقونة    ما  بوصفها 

 :1للما�ىي. يقول 

 صديقي  
ً
 ال تتخذ شغفا

 قالها جدي ومال إ�� الغياب 

 وكنت أبحث �� تراث أ�ي من اس�ي  

 �� خزانة وحش�ي األو�� بخور سيدة  

 ع�� قمصان أسئل�ي ال�ي �� الروح لم تك��  

 دمي ع�� املرآة  
ُ

 وجدت

 ع�� امرأة بال أخطاء �ا�ح�ى 
ً
 متكئا

الصّ  ا�جّد   هنا ورة  تحتشد  املا�ىي و�خوصھ: صورة  ا�حكمة    �عالمات  بلسان  أن نطق  �عد  الذي رحل 

 والنّ 
ّ

 تھ �� تراث األب ثم صورة املرأة ال�ي تبدو بال أخطاءاعر ا�حفيد الذي يبحث عن هو�ّ صيحة، وصورة الش

 ة.ة مثاليّ وتحضر عالمة أو أيقونة اجتماعيّ 

 :2وذلك �� قولھ ة أخرى �� القصيدة ذا��ا،وتطلُّ صورة ا�جد مرّ 

ات الر�ح   مسودَّ
ُ

 وجدت

 �� ورق نحا��ّي غسلت بما��ا شغفي  

 ولم أحفل بأغنية �جدي �� ا�خزانة إذ أوّدعها  

  
ً
 فجدي ليس �عرف من أنا حقا

 و�رقد �� عظامي!!  
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   مازال
ّ

ة كما �ش�� إ��  اتية حيث اإل�حاح ع�� فكرة البحث عن الهو�ّ الشاعر ي�حبنا �� سياق س��تھ الذ

ة ب�ن ا�جّد  ،حا�ىي وا�خزانةذلك عالمة الورق النّ  وحفيده، فهو �سكن �� عظامھ وال   و�ن بدت العالقة ُمنبتَّ

 � الذي طرأ ع�� ا�جتمع. غ�ّ وقد ت�ون تلك إشارة أو عالمة ع�� التّ  ،�عرفھ

بالعالمات، يقول الشاعر  ات الديوان امل�حونة  �� إحدى �خصيّ   بماياق ت��ز صورة الّص�ّي  و�� هذا الّس 

 :1 �� قصيدة �عنوان أوراق حجر�ة

ق نصفھ �� الشمس  
ّ
 األرُض تذ�ار �عل

 �ي يقف الّص�ّي ع�� هواٍء فاض من رئتيھ  

 خلف �شيده الوط�ي،  

 ال يدري �لون ثيابھ البيضاء عن ُحّ�ى حقيبتھ  

 القصيدة ..  

 فرصة أخرى لنقفز فوق السور!  

 و الّص�ّي .. أول من يراوغ �� الكالم ه 

  
ً
 هنا صياٌح مدر��يٌّ لم يقل شيئا

 كذلك  
ً
 كراريس البالغة لم تقل شيئا

 والبالد �� البالد  

 من جوانب الّس   االقصيدة جانبً   تصّور 
ّ

 اتيّ ��ة الذ
ّ

اعر �� صباه، و�� صورة ذات طا�ع مح�ّ� شديد  ة للش

تتضمّ ا�خصوصيّ  بما  بمال�سھة  الص�ّي  هذا  لعالم  و�شارات  عالمات  من  ل  ،البيضاء    نھ 
ّ
�ش� عالمة    ال�ي 

 
ّ
   ،سيميائية

ّ
 حقيبتھ، ثم وهو يقف مردًدا الن

ً
  شيد الوط�ي، و�ن جاءت الصورة ذات دواّل وهو يم�ىي حامال

 
ّ
 �ش�� إ�� الث

ً
 بات وا�جمود.سلبية

 :2ة �خصيات هامشية نقع عل��ا �� الديوان، مثل �خصية البائع أو حامل ا�حقيبة �� قولھوثمّ 

ٍر وليس ��ذه الدنيا مقام تبدو إ��   
َ

 َسف

 بائع أخذ ا�حقيبة ثم قال: 

 لصيغة الفعل املضارع  
ُ

 وما انت��ت

 �� كالم البائع الَعَر��يّ  

هنا   البائع  والنّ   -��ابرغم هامشيّ -ف�خصية  ا�حكمة  طا�ع  �ستد��  تحمل  الشاعر  جعل  ما  بوءة، وهو 

 و�نتبھ إ�� ما تكتن� بھ من إيماءات.  ،عبارتھ مرة أخرى 
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 : الثالث : الدوال والرموز   المبحث  -5

الّس التّ   ��تّم  بتتبّ حليل  الّد يميائي  والرّ ع  النّ و موال   �� بارز  حضور  لها  ي�ون  ال�ي  عالمات  ز  بوصفها  ص 

 سيميائيّ 
ّ

 عري للمبدع. ة �سهم �� اكتشاف العالم الش

 وأبرزها:  ،موز وال والرّ لعدد من الّد  امكثًف  اثمة حضورً  نجد أّن  ناو�استقراء قصائد ديوان

 دالة الحقیبة:   -5-1
 ت��دّ 

ّ
الّد د دال ثنايا قصائد   �� إ�ّ ة ا�حقيبة بكثافة  الّس يوان ح�ى  طور األو�� ألو�� قصائد  �ا تطالعنا منذ 

 :1اب وذلك �� قول الشاعريالديوان خطأ �� الغ

 تبدو إ�� سفٍر وليس ��ذه الدنيا مقامٌ  

 ثم قال ا�حقيبةئع أخذ  با 

الشاعر ع�� سفٍر أو �� حالة ارتحال،    حيل، وهو ما �ش�� إ�� أّن فر أو الرّ فا�حقيبة هنا عالمة ع�� الّس 

 : 2الشاعر بما تحملھ ا�حقيبة فيقول  و�فاجئنا

  
ً
 أحمل �� ا�حقيبة ليس �عني�ي كث��ا

ُ
 ما كنت

 ما تركت وراء ظهري  

 ليس إال ما تركت وراء ظهري  

  ،د بھ �� رحلتھفا�حقيبة هنا عالمة ع�� عدم اك��اث الشاعر بما يحمل أو ي��دّ 
ّ
 و�أن

ً
  ، �� ذاتھ اھ ليس هدف

 وسائل االستعداد للرّ  أو �أّن 
ّ
 حلة �� ذا��ا. إذ الهدف الرّ  ، ة ك��ى ل لھ أهميّ حلة ال تمث

 :3وتأخذ ا�حقيبة داللة أخرى �� قولھ

 ليٌل مجازيٌّ  

 لغ�ي أنا �� املاء  فهذا األزرق املرئي �� 

 ال أحد أقاسمھ ا�حديث سوى ا�حقائب  

 افـ
ّ
ديق الوحيد الذي �شاطر  �خيص، فتص�� الصّ �حقيبة هنا تخرج عن كينون��ا من حالة ا�جمود إ�� الت

 الشاعر وحدتھ، و�� هذا داللة ع�� حالة الوحدة والفقد ال�ي تحاصر الشاعر. 

 :4الشاعروتأخذ عالمة ا�حقيبة داللة أخرى �� قول 

 ليس من قدر يوازي  
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 أن تظلَّ ع�� ا�حياد مع الغياب ..  

 إذا ذهبت فكن سماء ال تفكر �� متاع اآلخر�ن  

 سوى قلب الص�ي  
ً
 إذا �عبت فال تلم أحدا

 إذا اع��فت ب�ل ��يء قبل أن تم��ي 

 فال تنس ا�حقائب فوق ذاكرة البالد  

 بأسئلة الهو�ة، أو بأغنية  
ً
 ا�ختامَ وال تثق أبدا

إ�� اكتنازها بأسرار وح�ايات    تومئة إذ  و�شغل م�انة فوقيّ   ،ة بالغةفدالة ا�حقائب هنا تكتسب أهميّ 

لبية �� قولھ ما كنت أحمل  ة وتمحو الصورة الّس ة إيجابيّ وتوار�خ وس�� وأحداث، و��ذا تكتسب صورة مجاز�ّ 

، فا�حقيبة تلك تختلف عن "ا�حقا
ً
ئب" هنا ال�ي �ع��ف بذاكرة البالد، وأسئلة  �� ا�حقيبة ليس �عني�ي كث��ا

 الهو�ّ 
ّ

ة لدى الشاعر وال�ائنة ��  في ليس ا�حببّ رت بأداة النّ رط �� األبيات ال�ي تصّد ة. و�لفتنا تكرار أبنية الش

 عنوان الديوان. 

 
ّ

اع��فت فالذهاب �عقبھ �عب    – �عبت    – رط بأفعال ذات داللة ماضو�ة متتالية ذهبت  وقد اق��ن الش

 عب يف�ىي إ�� االع��اف ومتاع اآلخر�ن فيھ مشا�لة مع ا�حقائب. والت

 :1د دالة ا�حقيبة �� قصيدة أخرى �� قولھوت��دّ 

 ليس هناك من أحد  

 اآلت�ن  بم�� �� الروح ذات حقائ 

 من مدٍن بال أسماء  

النّ ون�حظ تردّ   د حرف 
ّ

أيقونة متجذ الديوان بدءً في ليس �� صدارة األبيات، لي�ون   �� العنوان    ارة  من 

 بتضاعيف القصائد.  امرورً 

و�ش�� �� الوقت    ،و�ش�� دالة ا�حقائب هنا إ�� زائري تو�س من مدن ال طا�ع لها أو هو�ة مدن بال أسماء

 
ّ

 ات عن اآلخر�ن وعدم انخراطها معهم.ذاتھ إ�� انفصال الذ

 :2وتأخذ ا�حقيبة دالل��ا املباشرة �� قصيدة أخرى حيث يقول 

 �ا .. أخفت �� حقائ� 

 لم �ستطع أن ال تبوح  
ً
افا  ھ إ��َّ ولم تقلھباع��

  ا إلخفاء األشياء، ولك��ا صارت هنا موطنً   اية املباشرة بوصفها م�انً فـ ا�حقيبة هنا تبدو �� صور��ا املادّ 

 لإلخفاء ا�جازي واالع��اض. 
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 :دالة الماء -5-2
 ��  املاء من أك�� الّد 

ً
ْيٍء َ��ٍّ   ا�حياةهو أصل    املاءديوان  الوال حضورا

َ
لَّ ��

ُ
اِء �

َ ْ
ا ِمَن امل

َ
ن

ْ
 1َوَجَعل

ّ
اعر  . والش

– 
ّ

  -عراء القدماءبوصفھ من أحفاد أجداده الش
ّ
 ھ �� حياة اإل�سان. �عرف قيمة املاء وما �ان يمثل

الديوان غنيّ   �� املاء   وقد جاءت دالة 
ّ

الش �� تجر�ة  بارزة  أيقونة  اعر، فقد  ة برموزها ودالال��ا، وصارت 

 : 2تجر�ة مادية كما �� قول الشاعر ع��وتحيل  ،دالة املاء شفرة خصو�ةتحمل 

 رفيقها �� املاء  
ُ

 كنت

 إذ تن��ى سر�ر��ا ع�� جسدي 

 وتن�ل لذة العرفان  

 :3عب�� ا�جازي ماء العمر �� قولھد التّ و���دّ 

 كنت وحدك، ال سوى عينيك وامرأة  

 ع�� ذات ا�جدار تمس ماء العمر �� وجع�ن  

 حيث ال وطن سوى ال�لمات بينكما  

 وحزن محتمل   

 التّ   إّن 
ّ

يوان، ووجود املرأة يبدو  ائدة �� الّد ر حالة الوحدة والفقد الّس عب�� الذي يحملھ كنت وحدك يجذ

 
ً
ف  ،نموقف مع�ّ بدة أو  ب�حظة محّد   امرهونً   اطارئ

ّ
حيث تمس    ور�ن مزدوج�ن: دور وظيفّي د   لتؤّدي   تحيث وظ

العمر املش   ،ماء  الوجدانيّ ودور  وا�حزن..اركة  والوجع  الكالم  وتبادل  أّن   مما ة  ع��  قد  التّ   يحيل  هنا  جر�ة 

 ارتبطت بـالوجع وا�حزن ا�حتمل وغياب صورة الوطن.  

قتنص �� قولھ
ُ
 : 4و�تحول املاء إ�� فريسة ت

ك الوطُن املراوغ لست فيھ ولست عنھُ  
َّ

 غش

 نموُّ لذتك الغر�بة  

 التوتر �� اقتناص املاء من �جر  

فدالة املاء تق��ن هنا بصورة الوطن املراوغ، واالنفصال عنھ، و�تلك اللذة الغر�بة �� اقتناص املاء من  

التوتر و�� صورة مجاز�ّ   �جر 
ّ

الذ �ع�� عن  اللذة خالصً ة  ا�جازي القتناص  املاء  �عالم  تلوذ  من    ا ات و�� 

 الواقع أو هروً�ا منھ. 

 
ية  -1

ٓ
نبياء: ا

ٔ
 .30سورة اال
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ّ
ور  و�بدو عالمة ملعان وصور كث��ة، فمن الصّ   ،�� قصائد الديوان   ة عديدةل املاء �� صور مجاز�ّ و�تش�

 :1ة للماء هذه الصورةا�جاز�ّ 

نت أورا�� ���يء من حديث املاء    لوَّ

 �� يوم خر�فّيٍ  

 لها: اذه�ي!  
ُ

 وقلت

عدم ا�حضور التام    من رغم  الة ب فتعب�� حديث املاء �عب�� مجازي �ش�� إ�� االمتالء وا�خصو�ة والفاعليّ 

 "حديث املاء" حيث اح��ز بقولھ �ىيء من حديث املاء.  ـل

 :2عب�� ا�جازي خيوط املاء �� قولھد التّ و���دّ 

 كن�ة صوفية زرقاء مثل سماء عين��ا  

 من خيوط املاء  
ً
 وشاال

 ت��كھ ع�� عنق شما�� بال هدٍف  

 شفرة ا�خصو�ة واالمتالء.  ع��اء إحالة ع بھ تلك املرأة منسوج من خيوط املفهذا الشال الذي تتلّف 

 
ّ
 ة املاء �� موضع آخر من الصّ و�متاح الشاعر دال

ّ
 :3�اثية القديمة فيقول ورة ال�

  ��  الورود ع�� املاء ليس عصيا كما ندَّ

اقفون ع�� ا�جسر    إنما يظمأ الو

ت�ن   هم مرَّ  لم يأخذوا خطوة ل�حن�ن الذي مسَّ

املاء   ع��  الورود  تراثيّ فصورة  تردّ صورة   ة 
ّ

الش  ��  
ً
كث��ا قول  دت  وم��ا  القديم،   عر 

 :4عمرو بن �لثوم

  
ً
 وطنينا و�شرب إن وردنا املاء صفوا

ً
 ويشرب غ��نا كدرا

 مرتبط 
ً
   افورود املاء قديما

ً
راع ب�ن  و�ان من أسباب الصّ   ،باملصاعب وا�خاطر  ابا�حياة، وقد �ان محفوف

 
ّ

لالقتحام    اآخر، فجاء الورود ع�� املاء رمزً   ااثية ووجهها توج��ً ورة ال��ّ الصّ اعر هذه  القبائل، وقد استد�� الش

 ا وا�جسارة وا�جرأة وارتب
ً
�� نفٌي   ا ط لفكرة صعو�ة الورود، وقرن االش��اء والظمأ    با�خصو�ة، و�� عبارة كما ندَّ

 وافتقاد ا�جسارة.  ،دد صفون با�خوف وال��ّ بالواقف�ن ع�� ا�جسر أي من يتّ 

 ما ترتبط دالة املاء باالش��اء والرّ 
ً
 : 5باملرأة، كما �� قولھ وتق��ن  ،غبةوكث��ا

 
وراق حجرية، ص  -1
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 طالء غرف��ا  
ُ

 عرفت

 صداق��ا  
ً
 صديق��ا ال�ي لم تمتحن يوما

ق ب�ن أغنيت�ن  
ّ
 تخففها من الوتر املعل

 خيبة ظ��ا بالعابر�ن ع�� ضفاف ال��ر  

  
ً
 لم يتخيلوا ماًء فمروا ع�� محن��ا خفافا

لوا ما تكتن�ه من ماء خصو�ة  �ا بمن لم يتخيّ فصورة ضفاف ال��ر ترمز إ�� خصو�ة األن�ى ال�ي خاب ظ�ّ 

 ف���وها �عا�ي محنة الفقد. 

 :ىدالة الحمّ   -5-3
 ت��دّ 

ّ
 ة ال�ي �ش�� إ�� الرّ يوان، لت�ون إحدى العالمات املهمّ ة ا�ح�ى بصورة الفتة �� الّد د دال

ّ
هوانية  غبة الش

 
ّ
 :1الصارخة، كما يت�ح �� قول الشاعرة �عة ا�جسديّ والن

 أضاءت موسم ا�ح�ى  

  
ً
 أو�� أراها �� ثياب البيت طازجة

ً
 و�انت مّرة

 كما ترجو القصائد 

 ة ال�ي اشتعلت ح�ن رآها بنعوم��ا �� ثياب البيت. اإلثارة ا�جنسيّ �و  ،فـ ا�ح�ى دالة تق��ن باملرأة

 
ّ
 :2غبة و�شتعلحيث تتأجج الرّ ة ا�ح�ى بالليل ومن الطبي�� أن تق��ن دال

 ليس لديك ما يكفي من األسماء  

 �ي تب��َّ هذا الليل با�ح�ى ورمي الن�د  

 ليس لديك ما يكفي من ا�حب 

 الذي قد �ع��تھ الر�ح  

أم والفقد، و�زجاء الوقت وا�خالص  فصورة اب��از الليل با�ح�ى ورمي الن�د ذات داللة ع�� اإلحساس بالّس 

 بالرّ 
ّ
 س غبة والت

ّ
 �د.لية بلعب الن

 :3اللة نفسها �� قولھأخرى بالّد  ى �� قصيدةد صورة ا�حّ� وت��دّ 

 مهرة تأ�ي وتذهب دون قصد ب�ن ذاكرت�ن  

ى    أسئلة نرّ�ي ظ��ا �� اإلثم مغرور�ن با�ح�َّ

 سر�رة أحرف أو�� كتبناها ع�� ا�جدران   
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 عمرا !! 
ْ

 ثم �سر�ت

 اإلثم.  –ى تق��ن بدوال أخرى: املهرة  فدالة ا�حّ� 

 ولم يقف اإلحساس با�حّ� 
ّ

   ،ات وحدهاى ع�� الذ
ّ
 و�ن

ّ
عب��  ى �� التّ رف اآلخر كما تبّد ما ا��حب ع�� الط

 بصيغة ا�جمع مغرور�ن با�ح�ى. 

 :1ونجد ارتباط داللة ا�ح�ى �سيمياء ا�جسد �� قول الشاعر

 رقم هاتفها 
ً
 لم أكن أع�ي تماما

 
ْ

  تورطها إذ امتحنت

 
ُ

 بآخر قبلة آمنت

 أشيائي ع�� العتبات ناقصة
ُ

 ثم تركت

ى  وكنت �آخر الر�اب نحو غيابة ا�ح�َّ

 ولم يأخذ حنينھ 

 : دالة القبیلة -5-4
وتقرن ا�حاضر   ،أو سيا�ىي  و�أ�ي استخدام الشاعر للفظ القبيلة بوصفها عالمة ترمز إ�� واقع اجتما��ّ 

 :2د �� قول الشاعرباملا�ىي فنجدها ت��دّ 

 ال سبيل لفك أحجية القبيلة. 

 من رأى قد ضّل 

 من أص�� سيسقط �� املفازة، من أضاء 

 
ً
 لـ عن�� الغرف القر�بة من سياج القصر حتما

 سوف يصلب �� كؤوس الليل

  ،فـ القبيلة هنا محاطة باألحجية واأللغاز واألسرار
ّ

 وهو ما دفع الش
ّ

رط ال�ي تو�� اعر إ�� تكرار أبنية الش

صوفيّ  التّ بأجواء  بدالالت  م�حونة  فالرّ ة  والوعيد،  الضّ حذير  إ��  تف�ىي  يؤدّ ؤ�ة  واإلصغاء  إ��  الل،  ي 

تؤدّ الّس  للفارس  الغرف  الهاو�ة، و�ضاءة   �� ثمَّ قوط  الهالك. ومن  إ��  فّك   ،ي  إ��  القبيلة    فالطر�ق  أحجية 

 محفوف با�خاطر واملوت.

 :3ول و��حُّ الشاعر ع�� هذا املع�ى مرة أخرى فيق

 فقلت، والب�� امتحان للقصيدة: هذه ال�حراء محن��م. 
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 وأعرف نقصهم �� املاء، مرآتان �� دمهم وال يدرون من  

، ال سبيل لفك أحجية القبيلة 
ً
 هذا الذي من ال��ر يتبعهم ��ارا

بالّس   فدواّل  موصوفة  هنا  الب��  القبيلة     –ال�حراء    –لب، 
ّ
�ل املاء،  سلبيّ نقص  دوال  مقرونة ها    ة 

   ،وا�حنة  ،باالمتحان
ّ

ثمَّ   ،وا�جفاف  ،ح وال� ومن  فّك   ،والدماء.  إ��  سبيل     فال 
ّ

تتجذ ال�ي  القبيلة  ر  أحجية 

 لبية �� مخيّ صور��ا الّس 
ّ

 اعر. لة الش

 :دالة القصیدة -5-5
 
ّ
��  لدال كثيف  حضور  القصيدة  املعا�ي    ،ديوانالة  من  ذلك  وغ��  وا�حب  واملال  با�جمال  تق��ن  و�� 

 امية. الّس 

 ما تق��ن القصيدة بالغناء واملوسيقى، كما �ع�ّ 
ً
 : 1ي أو �حظة ا�خاض� أحياًنا عن حالة ا�خلق الف�ّ وكث��ا

  
ُ

 �� أول األمر انتظرت

  ،
ُ

نت  ولم أفكر �� القصيدة مثلما خمَّ

 إذ تم��ي وت��ُك للكمان غمامت�ن  

 مسُّ أوتاري وتذهب ..! ت 

إيماءات و�يحاءات خاصة بتجر�ة    -فوق معناها املباشر-ة حملت  فـ القصيدة هنا جاءت �� بنية سرديّ 

األوتار بوصفهما من    –واق��نت بدوال املوسيقى والغناء: الكمان    ،ة �� القصيدةالشاعر مع املرأة األجنبيّ 

 ة.جر�ة ا�حسيّ ع�� التّ  ا�حيلةموز الرّ 

 ما ترتبط القصيدة باملرأة و وغالب
ً
  ،ا�جنس�ا

ّ
 :2ة عل��ما، كما �� قول الشاعروت�ون عالمة دال

 مرَّت ع�� مهٍل .. 

 قبل مجي��ا �� العمرِ  
ُ

 ارتبت
ُ

 وكنت

نة تليق بفتنة اإليقاِع    لم أكتب مدوَّ

 �� ��و القصيدة  

 
ّ
   ،كما تو�� بذلك صورة ��و القصيدة  ،حابةساع والرّ فـ القصيدة هنا مثال ل�جمال والفتنة واال�

ً
فضال

   عن ورودها �� سياق ا�ح�ي عن امرأة جذبتھ بجمالها، حيث تما�� ا�جمال األنثوّي 
ّ

عر وصارت  بجمال الش

 املرأة أشبھ بالقصيدة �� ا�جمال والفتنة. 

 - وا�حّب 
ّ

 :3ة تأ�ي وتذهب، يقول �شبھ القصيدة، فكالهما حالة شعور�ّ  -اعر�� رؤ�ة الش
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 �عض ا�حب يبقى منھ ��يء ليس يم��، حالة تأ�ي وتذهب �القصيدة. إن  -

 
ّ
 وتق��ن القصيدة كذلك بالل

ّ
 :1ةيّ ة ا�حّس ذ

 أن تم��ي إ�� جسٍد بال مع�ى 

 ع�� عينيَك  
ْ

ت  �أي قصيدة مرَّ

 دون تفحص �اٍف للذ��ا ال�ي ع��تك 

 أن ال تنت�ي لظالل سيدت�ن خائبت�ن  

 �� ذكراك..  

 أك�� فذاك شأنك ليس  

 
ّ
 �انت، فال يكفيھ مجرّ فالشاعر ينت�ي إ�� مذهب االستمتاع بالل

ً
 ذة أّيا

ّ
ة  ذة بل يرى أهميّ د ا�حصول ع�� الل

   لالنتباه  الفتال  االستمتاع ��ا إ�� أق�ىى حد. غ�� أّن 
ّ

 هو ارتباط لذ
ّ
–ذة القصيدة أو لذة النص  ة ا�جسد بل

�� رؤ�ة  -ل واالستمتاع ال�امل، ولذلك �ستوي  مهّ والتّ   أ�يفكالهما لذة �ستحق التّ   -2بحسب �عب�� روالن بارت

 
ّ

ط�� للقصيدة دون س�� ألغوارها أو استمتاع �امل بما  لقي الّس مع�ى مع التّ   مغامرة ا�جسد ال�ي بال  -اعرالش

 
ّ

 ة و�شوة. وهذه إشارة سيميائيّ تحدثھ من لذ
ّ

 اعر. ة إ�� ثقافة الش

 :3�� موضع آخر حيث يقول  د صورة القصيدة العذراءياق ت��دّ و�� هذا الّس 

 وجهة امرأة تميل ع�� حواف القلب  

  
ً
افا  لم تذهب جز

  
ً
 با��ا الور�� إذ تنساُه عصفورا

 ع�� كتف اليق�ن الغّض ..  

 ال تدري ..! 

  �أي قصيدة عذراء  

 عن هذا الذي �� القلب ينقُص أو يز�د؟! 

  ــــفـ
ّ
 هر. العذر�ة هنا صفة مش��كة ب�ن املرأة والقصيدة، إذ تحمالن طا�ع الب�ارة والط

   ولعلنا نالحظ أّن 
ّ
وهذا هو الغالب �� ثنايا الديوان، عدا    ،ابقة جاءت مفردةة القصيدة �� األمثلة الّس دال

 :4مواضع قليلة جاءت ف��ا بصيغة ا�جمع، كقولھ

 أضاءت موسم ا�ح�ى  

 
نك  -1

ٔ
كـثر، ص المصدر نفسه، قصيدة ذاك شا

ٔ
 . 79ليس ا

 روالن بارت، ينظر كـتاب لذة النص، ترجمة: د. منذر عياشي  -2
مر على اسمها، صا -3

ٔ
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ة أو�   � أراها �� ثياب البيت طازجة و�انت مرَّ

 كما ترجو القصائد 

 ة. امة، و�ن اق��نت كذلك �شفرة خصو�يّ مام والفتنة التّ فدالة القصائد هنا عالمة ع�� االكتمال والتّ 

 : دالة األغاني -5-6
 
ّ
 األغا�ي .. القصائد .. ا�حب .. عالمات دال

ّ
عري  ة تضاف إ�� غ��ها من العالمات ال�ي تكشف العالم الش

 
ّ

 اعر. للش

 وثمّ 
ّ
د بكثافة ��  ة ت��دّ ة مهّم ة األغا�ي عالمة محور�ّ ة قصيدة �املة �عنوان األغا�ي ال تخون تبدو ف��ا دال

 :1ثنايا القصيدة

 ملن سّموك باسمك -
ً
 سر �� األغا�ي، ال تقل شيئا

 ثم قالوا ليس �عرف من يكون 

ة ..  -  سر �� األغا�ي مرَّ

 لتار�خ 
ً
 الزجاجال تلتفت أبدا

 فال �شف عن الغياب سوى الغياب 

 وأنت �عرف من تكون 

 
ّ
دال  األغا�ي 

ّ
الش عالم   �� األغا�ي   .. ورحابة  سعة  أك��  معان  إ��  املباشر  املادي  معناها  عن  تخرج  اعر  ة 

�ا حاضر  كران وا�جمود. إ�ّ �� مواجهة واقع ا�جحود والنّ   تھ و�منحھ حضوره الب�يّ األث��ي الذي يكسبھ هو�ّ 

 :2ويعرف من ي�ون  ،فباألغا�ي �عرف ك��ھ وكينونتھ ،لد �� مواجهة تار�خ الزجاج الهشر الصّ الشاع 

 سر �� األغا�ي ..  

 خفة املع�ى، ساللم باتجاه األزرق األبدّي  

 ضوء عن يم�ن القبلة األو�� 

 فواكھ من نصيب الشمس  

 يوميات عائلت�ن يقتسمان ظلهما  

 ع�� باب�ن من ُبّنٍ وموسيقى  

 -ملاذا نفى الشاعر ا�خيانة عن األغا�ي؟ وما العالقة  
ً
 ا�خيانة ضد األمانة،  ب�ن األغا�ي وا�خيانة؟ إّن   -أصال

 ت�ون األمانة صفة الزمة لألغا�ي.  ��ذا

 
غاني ال تخون، ص  -1
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 و�تكرّ 
ّ
الط األمر  فعل  سّر ر  الّ�   ل�ي  العالم  بوصفها  األغا�ي  خّف ��  ومفرداتھ:  بإشعاعاتھ  املع�ى، حري  ة 

يرتقيالّس  ال�ي  األبديّ   اللم  عالم  إ��   إل��ا 
ّ

الش الّ� ة  الفواكھ  ا�خرافيّ حر�ّ فاف،  أو  ا�جنّ ة  عالم  املش��اة،  ة  ة 

 واألمان.  عيم عالمة االطمئنان العائ��ّ والنّ 

 : الرابع : سیمیاء الزمان والمکان والعالقة بینهما   المبحث  -6

الزّ  ب�ن  التّ هناك عالقة وثيقة  وال ت�اد تخلو ح�اية    ي��ما،�امل بمان وامل�ان، وهذه العالقة تقوم ع�� 

 سرديّ 
ّ
 ران األحداث.ة من زمان وم�ان يؤط

الزّ  الرتباط   
ً
اآلخرونظرا عن  بمعزل  أحدهما  وجود  وعدم  بامل�ان  أو    ،مان  الزم�ان  مصط�ح  ظهر  فقد 

د امل�ان �� الزمن دون محاولة تفضيل  د الزمن �� امل�ان، وتجّس الزم�انية و�� «�� صورها ا�ختلفة تجّس 

 .1أحدهما ع�� اآلخر»

 سیمیاء الزمن:  -6-1
الذي �شدُّ أجزاءها، كما    واية وعمودها الِفقرّي �� العمل األد�ي، فهو «محور الرّ   ا مهم�   ا من دورً ي الزّ يؤدّ 

 . 2هو محور ا�حياة و�سيجها»

 ص الرّ من ع�� النّ ة الزّ وال تقتصر أهميّ 
ّ
 كذلك إ�� النّ   ما تمتّد وائي، و�ن

ّ
 -«إنَّ اللغة  عري، بل  ص الش

ً
  - حقا

زمنيّ  أل�ّ أداة   ة، 
ّ
املقط األصوات  مجموعة من  ت�ون  أن  �عدو   �ا ال 

ّ
تمث إ�� مقاطع  تتا�عً عة  �حر�ات    ا زمني�   ا ل 

  اس ع�� أن يجعلوا لھ دالالت بذا��ا، و��ذا املع�ى ت�ون اللغة الّد وسكنات �� نظام اصط�ح النّ 
ً
الة �شكيال

  من، أو �� ا�حقيقة �شكيل للزّ كنات خالل الزّ �جموعة املقاطع أو ا�حر�ات والّس   امعينً 
ً
من نفسھ �شكيال

 .3نة»يجعل لھ داللة معيّ 

، وأو�� عالمات الزّ من تجليّ وللزّ 
ً
   ھمن في ات عديدة �� ديوان ليس �عني�ي كث��ا

ّ
ده  ار�خ الذي حّد ل �� التّ تتمث

 
ّ

   من الذي يمتّد م، وهذا الزّ 2015  –  2013يوان  اعر لكتابة قصائد الّد الش
ّ
ر أحداث  إ�� ثالث سنوات يؤط

ا،  وقصائده يوان  الّد   ة خالل تلك الف��ة.ة واالجتماعيّ ياسيّ األحداث الّس   -بصورة غ�� مباشرة -ويستد��    زمني�

 يوان، فهناك الزّ من �� الّد الزّ  و�توزعّ 
ّ
 بي�� ا�حّد من الط

ّ
 :4اعرد كما نجد �� قول الش

ترك القصيدة �� ��ار السبت قرب املقعد الغر�ي من جهة البح��ة حيث    ئ �� وسع امر ما �ان   -

 تمتحن القصيدة. 

محّد فالزّ  وكالهما  بامل�ان،  يم��ج  هنا  فقد  مان  معلوم،     ضبطد 
ّ

الّس الش ��ار   �� ا�حدث  زمن  بت،  اعر 

  بت يوم الّس   ذلك أّن   اليا،الذي �ش�� إ�� مدينة �� أس��   zell am seeى القصيدة  حديد بمسّ� هذا التّ   �رتبطو 
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ّ
ل عطلة أسبوعية

ّ
   مّما  ،ن�هحيث يخرج أهل املدينة للتّ   يمث

ّ
أمل �� ذلك امل�ان الواق�� الذي  اعر التّ أتاح للش

  ،ده قرب املقعد الغر�ي من جهة البح��ةحّد 
ّ
 دين. جر�ة بزمان وم�ان محّد رت أحداث التّ ومن ثمَّ تأط

 :1نة، كما نجد �� هذا املثالفصول الّس ن من ن بفصل مع�ّ د الزمّ وقد يتحّد 

 أورا�� ���يٍء من حديث املاِء  
ُ

نت  لوَّ

 �� يوٍم خر�فّيٍ  

 وقلت لها: اذه�ي!  

 يرتبط ا�حدث هنا بزمن ا�خر�ف الذي يو�� با�جفاف وا�جدب. 

 : 2مان بامل�ان قولھ�عكس ام��اج الزّ  ومما

 فلقد تمرُّ غزالة عر�ية �� ساعة الكسل ا�خفيفة  

 تحت ظل العمر ��  ل
ً
 أنوث��ا تماما

ْ
 م تكن �سيت

 قصيدة..  أجواء حمام الظه��ة، ثم تخ��ى أن تمّر بال 

مان بامل�ان  للزّ   ام��اج  أيضاة: ساعة الكسل ا�خفيفة أي وقت القيلولة، وهناك  ففي هذا املثال إشارة زمنيّ 

ام الظه��ة.   �� قولھ: حمَّ

 :3مان �� قولھآخر للزّ  اونجد حضورً  

 أو قد تمرُّ ع�� الضفاف ا�جانبية قصة بيضاء  

 ب�ن اثن�ن لم يتمكنوا من قطف خف��م سوى �� 

 آخر العمر املباح ولم يبالوا، حيث �انوا �ل   

 تار�خ القصيدة.. 

ة الضفاف  مان بامل�ان �� اإلشارة امل�انيّ وقد ام��ج الزّ   ،د بـ آخر العمر وتار�خ القصيدةمن هنا محّد فالزّ 

 ا�جانبية.

 للذين مضوا حيث يقول  
ً
 آخر للزمن �� قصيدة نخبا

ً
 : 4ونلمح حضورا

مجاز ب�ن تأو�ل�ن، حزٌن قابل للكسر، أرقام بال عبق، قليل ا�حظ إذ ُ�غ�ي، ��ار لم يكد يأ�ي،   -

 �� الرمل.. 
ً
 وليل متاهة أخرى ت�ّ�ر ما إليھ تؤول أغنية سنسك��ا غدا

 للذين مضوا..  
ً
 نخبا

 
وراق حجرية، ص  -1

ٔ
 .119المصدر نفسه، قصيدة ا

 .73، ص Zell am seeالمصدر نفسه، قصيدة  -2
 .75المصدر نفسه، ص  -3
 للذين مضوا، ص  -4

ً
 .26المصدر نفسه، قصيدة نخبا
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� الزّ  
ّ

من  وهذا الزّ   ،ف�ىي �� قولھ ليل متاهة أخرى الزمن النّ و  ،تبا�� �� قولھ ��ار لم يكد يأ�يمان االسيتج�

 النّ 
ّ
لزم��م ا�خاص املنفصم عن    ا ص ... فالبشر �عيشون طبًق ل ا�خيوط ال�ي تن�ج م��ا �حمة النّ ف�ىي «يمث

 .1من ا�خار�� الذي ال يطابق �� إيقاعھ زم��م ا�خاص»الزّ 

 
ّ

 :2م�ي، وقد �عود هذا االس��جاع إ�� زمن �حيق، كما �� قولھة االس��جاع الزّ إ�� تقنيّ اعر وقد �عمد الش

 ب�ن قافلت�ن من زمن الغراب!!».  -
ً
 أ�اد أسمع عن يم�ن الصاعدين إ�� أمان��م عرا�ا

ل، زمن قابيل وهابيل، واستحضار لقصة الغراب  فـ زمن الغرا��نا إشارة أو عالمة إ�� زمن اإل�سان األوّ 

 ي ارتبطت بحادثة قتل هابيل.ال�

 :سیمیائیة المكان -6-2
 
ّ
تمظهر  تالذي    � امل�ا�ّي ھ «ا�ح�ّ امل�ان هو الفضاء الواسع الذي تدور األحداث �� إطاره، ويعرف الفضاء بأن

 
ّ

ال� لعوامل عّد فيھ   
ً
تبعا باألحداث  متلبسة  تتّ خصيات واألشياء  بالرّ ة  الفلسفيّ صل  ا�جنس ؤ�ة  ة و�نوعية 

 .3وائي»ة ال�اتب أو الرّ األد�ي، و�حساسيّ 

مدى دالل��ا   �تبّ�نو   ،ص بوصفها عالمات أو إشاراتع األماكن الواردة �� النّ سيميائية الفضاء بتتبّ  و��تّم 

 مان.وصل��ا بال�خصيات والزّ 

   للم�ان، و�أّن   ا وا�ًح   اديوان نجد حضورً الو�استقراء قصائد  
ّ

اعر  هناك �ام��ا أو عدسة تصاحب الش

وتنتقل معھ �� األماكن ا�ختلفة سواء با�حضور واملشاهدة أو ع�� سبيل االستدعاء أو االستحضار، ومن  

   ذلك صورة ال��ّ 
ّ

�� ذهن الش زمن املا�ىي ا�جميل، زمن   إ��اعر واحتفظت بھ ذاكرتھ �� إشارة  ال�ي وقرت 

 :4با، كما نجد �� قولھالصّ 

 باس�ي قصائد من ضفائرها  لتقرأ 
ٌ
 �سوة

 وهذا ال��ُّ يحمل�ي ل�حك��ا 

 ع�� أوهام جار��ا ال�ي ��ذي  

 بقائمة األسامي!  

   يحضر فـ ال�� هنا  
ّ
  ا�ع ا�ح��ّ بوصفھ عالمة ع�� الزمن املا�ىي ا�جميل، وم�ان الذكر�ات و�شارة إ�� الط

 ل.األوّ  وا�جارات وا�حّب  ،حيث �سوة ال��

  ،ذكرو�� سياق التّ 
ّ

 :5ال�ي اندثرت �� ذاكرتھ اعر صورة بيوت ال��ّ �ستد�� ذاكرة الش

 
 .67ثالثية نجيب محفوظ، ط. الهيئة المصرية العامة للكـتاب، مصر، ص سيزا قاسم، بناء الرواية، دراسة مقارنة في  -1
تان لنهر واحد، ص  -2

ٓ
 .89الديوان، قصيدة مرا

ولى،  -3
ٔ
 .21م، ص 1983منيب البوريمي، الفضاء الروائي، اإلطار والداللة، ط. دار النشر المغربية، الدار البيضاء، الطبعة اال

 في الغياب، ص -4
ٔ
 .17 الديوان، قصيدة خطا

 . 13المصدر نفسه، ص  -5



ة نقد وتنوير  
ّ
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ٔ
 2120ديسمبر)    -(كانون اال
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 أجمُع ما تبقى ��َّ من أثر البيوِت  
ُ

 ذهبت

 فلم يدر باٌب،  

 ولم أظفر بنافذة تطلُّ ع�� حطامي!!  

 الباب صور تالشت أو �ادت �� ذاكرة الشاعر.  – النافذة  – فـ البيوت 

 :1ع�� غرار قول الشاعر ا،والزما�ي معً وقد يجتمع اإلطاران امل�ا�ي  

 وهذا الوقت ال يكفي  

 ملرآت�ن �� نفس الطر�ق اللول�يّ  

؟! 
َ

 هل اكتملت

 وأنت أنت �آخر الغر�اء �� املدن البعيدة.  

   ��إفـ الوقت إشارة  
ّ
الط بـ   زمن غ�� معلوم، وهو يرتبط 

ّ
الل بـ    ول�يّ ر�ق  الطر�ق، وكذلك  دون تحديد لهذا 

 :2حيل، كما �� قولھوقد يرتبط امل�ان بالرّ  ،دون تحديد لتلك املدن املدن البعيدة

 ها قد ذهبت ..! 

 ولم تكن تنوي مغادرة امل�ان .. 

 ،
ً
 جدا

ً
 الوقت �ان مراوغا

 وأنت ارتبت �� مع�ى الرحيل اآلن  

ووصفھ بـاملراوغ وقد ارتبط امل�ان    ،فدالة امل�ان هنا جاءت دون تحديد مل�ان �عينھ، وكذلك إشارة الوقت

 مان اآلن.حيل اآل�ي كما أشار إ�� ذلك ظرف الزّ بالرّ 

 يوان، ت��دّ ة البارزة �� الّد فر واالرتحال من العالمات األيقونيّ وألن الّس 
ّ
 :3فرع�� الّس   ة املطارات عالمةد دال

ق أغنية للبعيِد  
ّ
 �� انتظار �عل

 بصوت الرجاءات  
ُ

 اكتفيت

 �� جرا��أ�ح  
ً
 منديلها غارقا

 املطارات قد ال تكون امل�ان املؤثث بالبوح، 

 أعلم.. 

 
ّ

اعر وصاحبتھ ال�ي جسدها �� هذه  فدالة املطارات هنا إشارة إ�� الفراق والوداع وا�حزن املتبادل ب�ن الش

 
ّ
 �� جرا��"محة الّد الل

ً
  ،الة "أ�ح منديلها غارقا

ّ
 لفراق. د �حظة ا�حب وااذة تجّس ف�ي صورة أخ

 
 للذين مضوا، ص  -1

ً
 .21المصدر نفسه، قصيدة نخبا

خر للقصيدة، ص  -2
ٓ
 .51المصدر نفسه، قصيدة اسم ا

 . 59المصدر نفسه، قصيدة سيدة الولع المستثنى، ص  -3
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ّ

 : 1اعر إ�� امل�ان بظروف امل�انوقد �ش�� الش

 أنت هناك  -

 أنت هنا..  -

 ،  ع�� قدم�ن من ولع غر�زّيٍ

 و�عض رتابٍة ك��ت مع البجعات.

 لفظرفا امل�ان إشارتان للبعيد و 
ّ
 لقر�ب، وعالمتان ع�� �شظ

ّ
 قها ب�ن امل�ان�ن.ات وتمزّ ي الذ

 :2فهناك اإلشارة إ�� البحر القر�ب �� قولھد دالة البحر �� سياقات عديدة، وت��دّ 

 من البحر القر�ب 
ً
 لم �عد يوما

 سوى لتعلن هدنة أخرى مع اإليقاع ..  

 ؟ أم مجازّي  فما املقصود بـالبحر القر�ب؟ هل هو م�ان مادّي 

 : 3ة أخرى د مرّ وها �� صورة البحر ت��دّ 

 أحاول أن أرى رئ�ي  

 فهذا البحر يجرح�ي هواء يديھ  

 ُيلقي تحيتھ إذ  

 
ّ

 ة. ة و�شاشة يلقي تحيّ اعر وام��ج بھ �� عالقة مودّ فـ البحر هنا أ�سنھ الش

 هناك ثالثة أماكن �� الّد   وتجدر اإلشارة إ�� أّن 
ّ

اعر وارتبطت معھ  يوان تحمل أسماء مدن اجتذبت الش

 ة، وهذه املدن ��: مدينة الر�اض ال�ي ع�ّ بوشائج قو�ّ 
ّ

 :4بقولھاعر عن عشقھ لها � الش

 �اض.. عاشق ليل الرّ  

 فـ الر�اض هذه املدينة الّس 
ّ

مر واالستمتاع بجمال  احر حيث الهدوء والّس اعر بليلها الّس احرة تجذب الش

 وضاء. خب والضّ عن الّ�  ااملدينة �عيًد 

�  يوان �عنوان تو�س وحدها من ماء، ع�ّ وقد أ�جب الشاعر بمدينة تو�س وأفرد لها قصيدة �املة �� الّد 

 ��ا عن حبّ ف
ّ
 :5قھ ��ذه املدينة، فقال ف��اھ و�عل

 ما إ�� نيسان ..  
ً
 الطقس �ان يميل نوعا

 
 للذين مضوا، ص  -1

ً
 .23المصدر نفسه، قصيدة نخبا

 .22المصدر نفسه، ص  -2
 .38ص  تونس وحدها في الماء، المصدر نفسه، قصيدة  -3
مر على اسمها، ص  -4

ٔ
 .99المصدر نفسه، قصيدة ال ا

 . 38 –  37الديوان، ص ص  -5
غاني الحياة ، تونس،دار الكـتب الشرقية، -*

ٔ
بو القاسم الشابي، ا

ٔ
 .1955ا



ة نقد وتنوير  
ّ
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ٔ
 2120ديسمبر)    -(كانون اال
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 لم أحمل سوى قل�ي فليس هناك من أحٍد  

 م�� �� الروح ذات حقائب اآلت�ن 

 من مدٍن بال أسماء  

  
ً
 ال أدري ملاذا كنت عادّيا

 لهذا البحر..  
ً
 وغ�� مهيأ أبدا

 قاتال أدري ملاذا الناس �� الطر  

 مّسوا ضرَّ أغني�ي  

 مالمح خطوهم �عٌب وموسيقى  

ت عناقيدي  
ّ

 أنا وحدي الذي جف

 ولم أك�� بما يكفي ألن�ج مرة أخرى  

 أحاول أن أرى رئ�ي  

 فهذا البحر يجرح�ي هواء يديِھ  

 إذ ُيلقي تحيتھ  

 وتو�س وحدها �� املاء.  

 .�يع املمتّد باإلشارة إ�� شهر نيسان، زمن الرّ حلة إ�� تو�س بتحديد زمن الرّ  اس��ل الشاعر قصيدتھ

 و�� بنية سرديّ 
ّ

أ للبحر بوصفھ عالمة  دون أن ي�ون مهيّ   ااعر تفاصيل رحلتھ إ�� تو�س وحيًد ة يح�ي الش

و��� الناس وهم �س��ون    ،ج جمال و�حر . ويش�� إشارات عابرة إ�� املسافر�ن والقادم�ن من مدن بال أسماء

 
ّ

عب والب�جة مالمح خطوهم �عب وموسيقى ولعل �� لفظة موسيقى  وارع وقد جمعت خطوا��م ب�ن التّ �� الش

  ت�ون   ما  أشيھ استدعاء لوصف الشا�ي �حبيبتھ �� قصيدة صلوات �� هي�ل ا�حب * و�� تختال �� خطوا��ا  

 املوسيقى. ب

ھ ليصف تو�س بأ�ّ   ،او�ان لتو�س امل�ان �حره �� وجدان شاعرن 
ّ
�� املاء أو من ماء،   -وحدها–�ا  ح�ى إن

   -من قبل-ا قد أشرنا  و�ذا كنّ 
ّ
وصف تو�س باملاء هنا يمنحها    يوان، فإّن �� الّد   ة املاء وحضورها القوّي إ�� دال

ف�أ�ّ   �ّل  وعالمات،  و�حنات  دالالت  من  اللفظة   �� و�أ�ّ ما  ا�حياة،  أصل  الّس �ا  والرّ �ا  وا�خضرة  قة  يولة 

 ح�ّ   ،حر والفتنةماء، و�أ��ا ا�جمال والّ� والنّ 
ّ
ها ذابلة جافة عدا تو�س ال�ي �� ى إ��ا لتجعلھ يرى األماكن �ل

 :1وحدها من ماء

 ما من حيلة أخرى أجر��ا  

 ع�� الكيبورد، �� ال��و الذي �� الروح  

 
 . 40المصدر نفسه ، قصيدة تونس وحدها في الماء، ص  -1
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 كنت أصف أخطائي وأسألها: 

 ملاذا األرض من ظمأ ..  

 ء؟! وتو�س وحدها من ما 

 لروحھ.  اة ال��و الذي جعلھ الشاعر لصيًق اإلشارة امل�انيّ  اة، وكذفـ الكيبورد هنا عالمة سيميائيّ 

 للم�ان �� قصيدة �عنوان    اونجد حضورً 
ً
 Zellة ع�� بح��ة  و�� مدينة أس��اليّ   ،  Zell am seeآخر قو�ا

   ،�املم�ّ   ذات ال��ج   Hippolyteو��ا كنيسة    ، جنوب مدينة سالز�ورج �� أس��اليا
ّ

كما  ،ج  و��ا أيضا أماكن لل���

 عة من ا�جبال. � بوجود مجموعة متنوّ تتم�ّ 

 
ّ

حر وا�جمال  للّ�   ا ة أخاذة صورً استد�� ف��ا �� بنية شاعر�ّ   و  ،اعروقد ارتبطت هذه املدينة بز�ارة للش

   ،ةفاف ا�جانبيّ من جهة البح��ة وع�� الضّ   بت قرب املقعد الغر�ّي وقد احتل م�انھ �� ��ار الّس 
ّ
ب  وقد ترق

 مرور "غزالة عر�يّ 
ّ
 1ه��ة وغ�� ذلك من مظاهر ا�جمال، كما �� قولھ:ة" تذهب إ�� حمام الظ

 فلقد تمر غزالة عر�ية �� ساعة الكسل ا�خفيفة  -

 تحت ظّل  
ً
 العمر �� أجواء حمام الظه��ة.  لم تكن �سيت أنوث��ا تماما

 هو � الفت وال
ّ
 عل

ّ
 . ة و�أنما ال جمال يجذبھ سوى ا�جمال العر�ّي اعر باملرأة العر�يّ ق الش

 : : سیمیاء الفضاء النّصي   خامس ال   المبحث  -7

 
ّ
النّ يمث الفضاء  جزءً ل     ا �ىي 

ّ
الش رؤ�ة  خاصّ من  فإّن اعر  ولذلك  الفضائي،  �سقھ  بناء  عند  البياض    ة 

الّد  صفحات   �� الصّ املتناثر  قبيل  من  ليس  سيميائيّ   ،دفةيوان  إشارات  هو  إطار  بل   �� تندرج  وعالمات  ة 

 أو�ل.حليل والتّ التّ 

فاصل الختالف    ح�ن ينسدل عند �ّل   تار املسر��ّ فحات البيضاء بمثابة الّس «الصّ   وهناك من يرى أّن 

األحداث» فيھ  تدور  جديد   2فضاء 
ّ
فاملؤل تقنيّ ،  «يضع  لل�ّ ف  التّ ات  أو   �دئة 

ّ
ليمك القيام  باطؤ  القارئ من  ن 

 .3ة»ن�هات استدالليّ ب

ة ما تنشأ لدى القارئ  فعاليّ   فإّن   4  ةصيّ ص ع�� قدر من املناطق البيضاء أو البياضات النّ و�ذا توافر النّ 

 
ّ
ها وطاقاتھ ما أمكنھ ذلك مللء تلك املناطق أو الفجوات ال�ي ي��كها  تدعوه إ�� استغالل خ��اتھ املاضية �ل

 ھ. املؤلف �� ثنايا نصّ 

 
 .73، ص Zell am seeالمصدر نفسه، قصيدة  -1
 . 2م، ش 1990حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، ط. المركز الثقافي العربي،  -2
مالت في السرد الروائي، ترجمة: سعيد بنكراد، ط. المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، الطبعة الثانية،  -3

ٔ
يكو، تا

ٔ
مبرتو ا

ٔ
ا

 . 89م، ص 2005
ولى، عبد الكريم شرقي، من فلسفة  -4

ٔ
ويل إلى نظريات القراءة، ط. الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، الطبعة اال

ٔ
م، 2007التا

 . 225ص 
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القرّ إن سدَّ   ع ع خ��ا��م وتنوّ لتنوّ   اا تتنوع تبعً اء، بل إ��ّ الفراغ أو الفجوة ال تحتمل طر�قة واحدة عند 

 صوص وتباين فراغا��ا. النّ 

املتمرّ   فالقارئ 
ّ

ال� هو  ا�خ��ة  صاحب  أّن س  وثقافتھ  بفطنتھ  يدرك  الذي  شيئً   خص  تلك    اثمة  وراء 

 
ّ

الش ي��كها  ال�ي  عامًد الفراغات  ا�حديث  خال  ااعر  �التّ من  األسلو�ية،  ا�حيل  �عض  عن  ل  واالنز�اح  ناص 

 .1ياق املنطقيالّس 

  �� املتناثر والفراغات والفجوات  البياض  ديوان بصورة الفتة ح�ى صارت عالمات و�شارات  الوقد ك�� 

ة، كما تتفاوت ��  ثمّ   ة �ش�� إ�� أّن سيميائيّ 
ّ
طر�قة  ة أشياء وراء تلك الفراغات ال�ي تتفاوت فيما بي��ا ك��ة وقل

 : 2توزيعها، فقد تبدأ القصيدة ع�� هذا النحو

 .................................. 

 .................................. 

 ثم لم نف��ق  

 �� املمر األخ�� اس��قنا ألوجاعنا معطف�ن  

 تدر�ن أك�� كنِت امتحنت سواي ع�� آخر الشارع ا�جان�ي  
ُ

 �شبثت

تبدأ   أّن فالقصيدة  املتناثر �عق��ما �� سطر جديد عبارة ثم لم نف��ق أي  البياض  حرف    �سطر�ن من 

   ،العطف ثم يومئ إ�� كالم سابق
ً
أو لعلھ تصو�ر ملوقف وداع صامت    ،ع�� كالم محذوف  اأو جاء معطوف

 واصل غ�� املنطوق. كنوع من التّ 

 : 3ع�� هذا النحو وقد تأ�ي الفجوة �� الفضاء الطبا��ّ 

  
َ

 بيننا !! لو تركت
ً
  األمر سّرا

  .................................. 

  .................................. 

إنَّ �عض ا�حب يبقى منھ ��يء ليس ُيم��، حالة تأ�ي وتذهب �القصيدة، ليس �� وسع الدوار كتابة 

 البحر ا�جازّي، التكهن باتجاه الر�ح.. 

األ  ال�ي ترجو بقاء  الّس   امر سر� فاإلشارة األو��  البياض جاءا بمثابة فجوة لكتمان    ّر أعق��ا سطران من 

 عن طبيعة ا�حب كما يراه الشاعر.  اياق �عد ذلك �اشًف ثم تواصل الّس   ،واالحتفاظ بھ وعدم البوح ��ىيء منھ

 
حمد مطر  -1

ٔ
دراسة سيميائية جمالية في ديوان الفتات، ط. دار السياب، لندن،   –عبد الكريم السعيدي،شعرية السرد في شعر ا

ولى، 
ٔ
 .29 – 28ص ص  م،2008دار اليقظة الفكرية، سوريا، الطبعة اال

ي غريبين، ص  -2
ٔ
 .29الديوان، قصيدة مثل ا

 .107نفسه، قصيدة تراث الحب، ص  المصدر -3
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قصيدة    �� والفجوات  الفراغات  أبيض    ،Zell am Seeوتك��  فراغ  يأ�ي  القصيدة  من  سطر�ن  فبعد 

مقطع    حيث يفصل ب�ن �ّل   ،أسفلهاو الفراغ ب�ن أع�� صفحة القصيدة    ثم يتوزعّ   ،أسطربمقدار خمسة  

 :1 وآخر حرف العطف أو

 فلقد تمر غزالة عر�ية .... 

ق  - 
ّ
 �عت

ً
 أو قد تمر صديقتان تقاسما فقدا

 ع�� خيط البنف�ج  - 
ٌّ

 فذ
ٌ
 أو قد يمرُّ مراوغ

 أو قد تمر ع�� الضفاف ا�جانبية قصة بيضاء  - 

أو تبدو أشبھ بمسافات    ،ومثل هذه الفراغات أو الفجوات تبدو أشبھ �ستار يفصل ب�ن هذه املشاهد

�عض الوقت، فمرور الغزالة العر�ية ال يتبعھ   حيث �ستغرق املرور املشهدّي  ،ة تفصل بينمشهد وآخر زمنيّ 

 مباشرة مرور الصّ 
ّ
حات أو مسافات من الوقت  ما يتطلب ذلك مساديقت�ن أو املراوغ أو الفتاة البيضاء، و�ن

 
ّ

 حيث يجلس الش
ّ
 ب وتأمل. اعر ع�� ضفاف البح��ة �� حالة ترق

 
ّ
حو الذي نجده �� قصيدة مرآتان  ة مثل هذه الفراغات أو الفجوات ع�� النّ ب البنية ا�حوار�ّ وقد تتطل

 قلت.  –حيث ك�� البياض املتناثر ب�ن صيغ�ي ا�حوار: قال  ،2 ل��ر واحد

 :3املصدر�ة مقطع بأْن   جوات كذلك �� قصيدة ذاك شأنك ليس أك�� حيث يبدأ �ّل ونجد مثل هذه الف

 أن تجرح امرأت�ن..  

 أن تقسو ع�� تار�خ سيدت�ن.. 

 فجوات واسعة لي��ك مساحة �شرك ف��ا القارئ �� ا�حدث.بحيث يفصل ب�ن املقاطع 

تؤدّ  دورً كما  ال��قيم  عالمات     امهم�   اسيميائي� اي 
ّ
دال عالمات  التّ بوصفها  عالمات  ورود  ون�حظ  �جب  ة، 

 : 4يوان، ومن أمثل��ابصورة الفتة �� قصائد الّد 

 من يدري لعل هللا يحدث �عد ذلك ما يدل ع�� دعاء مستجاب؟!!  - 

 قلت: انظر .. قدومك قد يجيئ، - 

  !  ولست تملك من رجالك ما تمرُّ بھ إ��َّ

 فقال: من يدري!..   

 ب�ن قافلت�ن من زمن الغراب!!أ�اد أسمع عن 
ً
 5يم�ن الصاعدين إ�� أمان��م عرا�ا

 
 . 75 – 73، ص ص Zell am seeالمصدر نفسه، قصيدة  -1
تان لنهر واحد، ص  -2

ٓ
 . 88 – 87المصدر نفسه، قصيدة مرا

كـثر، ص  -3
ٔ
نك ليس ا

ٔ
 .82المصدر نفسه، قصيدة ذاك شا

تان لنهر واحد، ص ص المصدر نفسه، ق -4
ٓ
 .89 -88صيدة مرا

 . 89المصدر نفسه، ص  -5
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التّ  الّس �ّج فقد اق��نت عالمتا   �� ليتعمّ ب    حيث ،  باالستغرابق اإلحساس  طر األول �عالمة االستفهام 

ل هذا ا�حضور الكثيف لعالمات التّ 
ّ
 هشة. عن الّد  ا�جب �عب��ً ش�

 : 1د بصورة الفتة �� ثنايا القصائد، كقولھأّن هذه العالمة ت��دّ  املالحظو 

 وأنت وحدك من يرى ضعفي 

 من الوجد القديم، 
ً
 وُ�معن �� قراءة س���ي وترا

 فكيف أ���ى ما تمنُّ بھ ع�ّ�، 

 وأنت وحدك من ألوذ بھ 

 إذا ا�سعت مخيلة الذئاب!!  

الذئاب مخيلة  التّ   فصورة  ع��  والّد تبعث  ك��ة    أّن   مثلماهشة،  �جب  التّ   توظيف ��  –�جب  عالمات 

 
ً
   ،وحضورها أك�� من غ��ها -تحديدا

ّ
 بالدهشة إزاء العالم ا�حيط بھ. اعرما �عكس إحساس الش

 : سیمیائیة الصورة الفنیة   : السادس المبحث   -8

التّ  الصّ ينظر  إ��  السيميائي   حليل 
ّ

الش لتجر�ة  ال�اشفة  العالمات  من  عالمة  بوصفها  وعاملھ  اعر  ورة 

 اإلبدا��.

 والصّ 
ّ

 ورة �� جوهر الش
ّ

 عر ومبعث ا�جمال فيھ، ويستطيع الش
ّ

عري «خلق قصائد ين�ج  اعر بخيالھ الش

حرفيّ  يتجاوز  لكنھ  الواقع،  معطيات  من  سعيً صورها  �شكيلها  ويعيد  املعطيات  هذه  رؤ�ة    اة  تقديم  وراء 

 .2جديدة متح��ة للواقع نفسھ»

 بالصورة عن امل فالشاعر �ع�ّ� 
ً
من خالل توظيفھ لطاقات   اجديًد  اعا�ي العميقة �� نفسھ و�خلق م��ا عامل

 
ّ
كيب الشعري، وانتقلت  �� بناء القصيدة ح�ى صارت أحد أسس ال��ّ   ارئيًس   اورة تؤدي «دورً غة. ولذلك فالصّ الل

 
ً
   امن �و��ا طرف

ّ
 من أطراف الت

ّ
�� نفسها  إ�� أن أصبحت    ،هنشبيھ ُيقصد بھ إيضاح املع�ى وتأكيده �� الذ

 ستة تنبع من أعماق املعا�ي املحالة شعر�ّ 
ّ

 ، ملا �� الصّ القارئ لة من  اعر واملتخيّ وحاة من الش
ّ
ق  ورة من تدف

 .3اض»شعوري فيّ 

السيميائيّ  الصّ وُيع��  شأن  من  أ�ّ ون  ف��ون  التّ ورة  أنواع  �جميع  «تمثيل  ا�حّس �ا  صوتيّ يّ جارب  من  ة  ة 

 و�صر�ّ 
ّ
 ة، �شمل الل

ّ
 �ل  ون والش

ّ
 والذ

ّ
 وق والش

ّ
 ور ا�حوار�ّ مس مثل الصّ م والل

ّ
ة، كما �شمل أيًضا  شكيليّ ة والت

 .4الصورة السينمائية»

 
تان لنهر واحد، ص  -1

ٓ
 . 91المصدر نفسه، قصيدة مرا

 . 14م، ص1992جابر عصفور، الصورة الفنية في التراث النقدي والبالغي عند العرب، ط. المركز الثقافي العربي، بيروت،  -2
م، ص 2006مقاربات تشريحية لنصوص شعرية، ط. المركز الثقافي العربي، الطبعة الثانية،  – عبد هللا الغذامي، تشريح النص  -3

148 . 
دبي، ط. مؤسسة مختار للنشر والتوزيع، القاهرة،  -4

ٔ
 .311م، ص 1992صالح فضل، نظرية البنائية في النقد اال
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 ورة بأ�ّ عبد القادر القط ح�ن عرَّف الصّ   الباحثوقر�ب من هذا املفهوم ما ذهب إليھ  
ّ

 �ل الف�يّ �ا «الش

  ،خذه األلفاظ والعباراتالذي تتّ 
ّ
 ينظ

ّ
جر�ة  � عن جانب من جوانب التّ ص ليع�ّ خا اعر �� سياق بيا�ّي مها الش

 
ّ

   اعر�ة ال�امنة �� القصيدة، مستخدمً الش
ّ
كيب واإليقاع وا�حقيقة  اللة وال��ّ غة، و�م�انا��ا �� الّد طاقات الل

 
ّ
 .1عب�� الف�ي»جا�س وغ��ها من وسائل التّ ضاد واملقابلة والتّ �ادف والتّ وا�جاز وال�

ذات طبيعة خاصة، ف�ي    -ا�حداثة  اءشأنھ �� ذلك شأن شعر   – �عقوب  ورة �� شعر محمد إبراهيم  والصّ 

دة تتشابك �� عالقات تتجاوز املنطق، وتجمع ب�ن عناصر متباعدة متنافرة ال توجد رابطة  تركيبة غر�بة معّق 

تتحوّ  حيث  الواقع   �� �حر�ّ بي��ا  تركيبة  إ��  جديدة، ل  عالقات   �� األشياء  وتضع  املتناقضات  تجمع  ة 

ة يلتقطها  الشاعر �� ذلك وسائل التأث�� ال�ائنة �� اللغة من استعارات و�شب��ات وتراكيب مجاز�ّ ويستخدم  

 دة. خيالھ من معطيات متعّد 

 بمثل هذه الصّ   ناو�حتشد ديوان
ّ

 ور ال�ي استخدم ف��ا الش
ّ
كيب  اللة وال��ّ غة و�م�انا��ا �� الّد اعر طاقات الل

   ،املعا�ي العميقة �� نفسھ  امصورً   ،ك��كثيف وال��ّ �� ذلك ع�� التّ   امعتمًد 
ً
   اجديًد   اليستكمل م��ا عامل

ً
  ا مدهش

قصائد    – زمن الغراب    -ذاكرة الغزالة    – هدنة اإليقاع    – جاءات  صوت الرّ   – وافذ  تصادفك فيھ أسئلة النّ 

 ة. ور ا�جاز�ّ من ضفائرها، وغ�� ذلك من الصّ 

 
ّ
 ة تتجمع ف��ا  ور �� لوحات �ليّ ل الصّ وتتش�

ّ
 ا�جزئيا

ّ
 جديًد ت وتنصهر لتتش�

ً
، كما يبدو �� هذه  ال �شكيال

 : 2الصورة ال�ي يرسمها الشاعر المرأة، يقول 

ة املرأة �� دمها وترجف    ،ترقص وحدها �� الليل  ،�� امرأة ولكن جازفت أق��ى من املعتاد
ّ
�سمع رن

 . مثل قنديل بوجھ الر�ح، تفتح مرة أخرى ستائرها ع�� الال��يء

 فالصورة ا
ّ
 ما نقع  ل صورة هذه املرأة بما �شيعھ الصّ ملتناثرة تتجمع لتتش�

ً
ور من إغراءات واش��اء. وكث��ا

 :3ور ا�جاز�ةع�� مثل هذه الصّ 

-  
ً
 لم تكن السماء قر�بة جدا

 ألدرك حكمة األوتار �� جسد الكمان 

 4هل أفرطت �� ترويع ذاكرة الغزالة؟ -

 5 ع�� قمصان أسئل�ي ال�ي �� الروح لم تك��!�� خزانة وحش�ي األو�� وجدت نحور سيدة  -

 لغة الصباح ع�� مالمح أخوة  -

 
ولى، عبد القادر القط، االتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر، ط. دار ال -1

ٔ
نهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، الطبعة اال

 .391م، ص 1981
ة ولكن، ص  -2

ٔ
 . 114الديوان، قصيدة هي امرا

 في الغياب، ص  المصدر -3
ٔ
 . 13نفسه، قصيدة خطا

 .14المصدر نفسه، ص  -4
 .15المصدر نفسه، ص  -5
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ٔ
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 1سرقوا من النار الفراشة 

حت وردها ل�حقول  -
َّ
 بال سوءة فت

 ولم أقتبس من ف�ي نكهة للنعاس الب�يّ 

 2صمتنا لنطلق أرواحنا �ا�حمام....

 ولست أدري هل بوسع الر�ح -

 3ياسمينة؟أن تحنو ع�� امرأة بنكهة 

الصّ  هذه   فمثل 
ّ
تت بالّد ور  وتكتن�  با�جّدة  والرّ سم     ،موز الالت 

ّ
الش نكهة  وريشتھ  وتحمل  وصوتھ  اعر 

 ا�خاصة.

 
ّ

الش إ�� طر�قة خاصّ ويعمد  الصورةاعر  بـ مسرحة  يمكن �سميتھ  �� �شكيل صوره فيما  أي إضفاء    ،ة 

 
ّ
 :4"، كما نجد �� هذا املثالق معھ "سيميائية الصورةورة مما تتحّق ا�ع املسر�� ع�� الصّ الط

 مهيأة فتصعد  
ً
تقفز فوق منشور زجا�� لتنقذ علبة األلوان من ب�ٍ� معطلة، ترى �� املسرح العب�ي أدوارا

 ع�� ع�ازه يم�ىي، ترى  
ً
م الذكرى ع�� �حٍن �جائي وتجرح لذة التصفيق بالتحديق من أع��، ترى وطنا

َّ
ُسل

 وال ندماء حول الليل �� شغف، تر 
ً
ى معن بن زائدة ع�� كر�ىي حكمتھ ال�ي امتحنت بألف خليفة من  قدحا

 قبل..

تقرؤها   الر�ح،   �� نافٌر  سرٌّ  األرض  وهذي  ظمأ،  عالقة  و�ل  خطأ،  إصابة  �ل  الهذيان،  ع��  تقوى  لن 

فتخط��ا، وتخط��ا فتقرؤها، مجاز ب�ن تأو�ل�ن، حزن قابل للكسر، أرقامبال عبٍق، قليل ا�حظ إذ ُ�غ�ي، ��ار 

 �� الرمل. لم ي
ً
 كد يأ�ي، وليل متاهة أخرى ت��ر ما إليھ تؤول أغنية سنسك��ا غدا

 للذين مضوا .. 
ً
 نخبا

 
ّ
ع��    يّت�ئة: صورة الوطن الذي  ور العبثيّ د فيھ األدوار والصّ تتعّد   ل هنا من مسرح عب�يّ فالصورة تتش�

 
ّ
ما يصاحب العرض    –كر�ىّي ا�حكمة  صورة هذا القا�ع ع��    –از، صورة القدح الذي يبحث عن ندماء  ع�

 وما يخلعھ الشاعر ع�� األشياء من طا�ع سر�ا��. ،من هذيان

 : 5ة �� قصيدة أخرى يقول ف��اورة املسرحيّ ونجد مثل هذه الصّ 

 إن لم تجد �� املقعد ا�خلفي صورة آخر ثاٍن 

 و�شعل �� الهواء الطلق خيبتك ا�جديدة 

 املقاعد قبل بدء العرض دون أن �س�� ل��تيب 

 
 . 140المصدر نفسه، قصيدة الحكايات، ص  -1
 . 60دة الولع المستثنى، ص المصدر فسه، قصيدة سي -ن 2
 .127، ص Holidayالمصدر نفسه، قصيدة  -3
 للذين مضوا، ص  4

ً
 . 26 – 25الديوان، قصيدة نخبا

كـثر، ص  5
ٔ
نك ليس ا

ٔ
 .79المصدر نفسه، قصيدة ذاك شا



"ل  سيميائية  مقاربة
ً
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 أن �شدو بأغنية مخادعة لتقتل ك��ياء الوقت 

 أن تم��ي إ�� جسٍد بال مع�ى

 �أي قصيدة مرَّت ع�� عينيَك 

 دون تفّحٍص �اٍف للذ��ا ال�ي ع��تك

 أن ال تنت�ي لظالل سيدت�ن خائبت�ن 

 �� ذكراك 

 فذاك شأنك ليس أك�� 

الشاعر ش�ل املسرح قبل بدء العرض و�بدو املقعد ا�خلفي فنحن هنا بإزاء صورة مسرحية يصور ف��ا  

املقاعد   بما سماه    -والبحث عن مقعد آخر  –وترتيب  لواقع يتصف  �لها عالمات سيميائية  العرض  و�دء 

مشاهد   الشاعر  �عرض  ثم  الطلق،  الهواء   �� سيجارة  إشعال  ت محل 
َّ
حل ال�ي  ا�جديدة"  "ا�خيبة  الشاعر 

 وصور ذات داللة با�حدث.

 :1تك�� الصور السردية �� الديوان، وم��ا هذه الصورةو 

ها �ي أرى! �سمع�ن عن الشوق ال   - ة با�جدار الذي ضمَّ كيف ال أنزع الذكر�ات ال�ي آمنت مرَّ

 سوف �غفر أخطاءنا، لهونا �� ثوان تمرُّ كغّر�ن لم  
ً
ا معا

َّ
 خّيبت ظّن الغيابات أن

ُ
شك. كنت

ھ للكنايات، نخ��ى ع�� ا�حب أن �ستبد، وأخ��ى ع��  ين�جا، نرتدي حزننا الداخ�� �سرُّ ب

 ا�حب أن يجنحا!!. 

 كما �علم�ن!. الليا�� البعيدة   -
ً
، ا�خروج من ا�حب. أق��ى كث��ا ب�ن ركن وركن أسّوي مراياك ��َّ

، موعدنا �ستحيل،  تلك العباءة بالذات،  العباءةتأ�ي وتذهب، صوت خطاك، تفاصيل تلك  

قد   �حظة   �� الكالم،  التشكك  ان��اء  قبل  باسمك  ح  التم�ُّ �عينيِك،  كحٍل  انحناءة  ت��ء، 

، وُجرح ا�حقائب أن  
ً
ال��اجع عن شقوة قطفها ممكن مرت�ن، ا�خروج من ا�حب أق��ى كث��ا

 تفتحا.

 
ّ
تتش� سردّي فالصور  بناء  خالل  من  القصيدة   �� االس��جاع   يّت�ئمحكم    ل  تقنية  ع��  الشاعر  فيھ 

 ور ا�جزئيّ الصّ حيث تتناثر    ،دا��والتّ 
ّ
نرتدي حزننا الداخ��   – ة ظن الغيابات  ورة ال�ليّ ل م��ا الصّ ة ال�ي تتش�

للكنايات    – �ّ�    –�سر�ھ  مراياك  عينيك    –أسّوي  كحل  ثّم   –انحناءة  ا�حقائب،  الصّ   جرح  ذات  هذه  ورة 

 تلك العباءة بالذات.  –الة تفاصيل تلك العباءة  العالمة السيميائية الّد 

 حو �سهم الصّ وع�� هذا النّ 
ّ

 ورة �� كشف تفاصيل العالم الش
ّ

 اعر.عري للش

 
ي غريبين، ص ص  -1

ٔ
 . 33  – 32المصدر نفسه، قصيدة مثل ا
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ٔ
 2120ديسمبر)    -(كانون اال
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 : : سیمیاء اللون   السابع المبحث   -9

  �عّد 
ّ
 ة �� فهم التّ ون «أحد املفاتيح املهمّ الل

ّ
 .1صوص»لوصول إ�� املغزى ال�امن وراء النّ لة  عر�ّ جر�ة الش

أّن  الصّ   وال شك  ضفي دالالت عميقة ع�� 
ُ
ت  األلوان 

ّ
الش وتمنحها كث��ً ورة  القتامة    اعر�ة  أو  الب�جة  من 

ى داللة  ص الشعري جملة من اإليحاءات والرموز، إذ تتعّد وائر تتيح للنّ «وتناول داللة األلوان �� هذه الّد 

  اللون نطاقها الوض�� املطابق إ�� ما هو أعّم 
ّ
 .2أو�ل»فس�� والتّ لتّ سع دائرة إيحاء اللون لحيث تت

 والعالقة وطيدة ب�ن الصّ 
ّ
س  ة وكالهما يؤّس ة جماليّ سم، فكالهما يتداخالن من ناحية فنيّ ونية والرّ ور الل

لونيّ  بألفاظ  املشهد  يرسم  فالشاعر   ،
ً
فنيا  

ً
الرّ إبداعا �س��  فيما  ال  ة،  باأللوان،   

ً
رسما تصو�ره  إ��  سام 

 .3ال�لمات

«أعصاب الع�ن �ستقبل وت��جم إ��    ة �� األلوان، إذ يرى أّن نظر�ّ   Thomas Young  وللعالم توماس يونج

النّ  هذه  و�شبھ  واحد،  آن   �� مختلفة  ألوان  بثالثة  اإلحساس  نظر�ّ ا�خ  هلمهول��ظر�ة  األملا�ي  العالم    ة 

Helmholtz ن من ثالث مجموعات عصبيّ م�وّ   العصب البصرّي   الذي يقول إّن 
ّ
الواحد  ر  ة، يحدث عن تأث

 م��ا اإلحساس بأحد األلوان األساسيّ 
ّ
 ة الث

ّ
ت األلوان األساسيّ   الثة، ثم ت��ء نظر�ة ة ��: فرا�سوا رود ال�ي عدَّ

وء ة ال�ي ينتج ع��ا الضّ األلوان األساسيّ  األحمر واألخضر والبنفس��، وأثبت العالم اإلنجل��ي ماكسو�ل أّن 

 .4رق البنفس��»واألز   واألخضر الزمردّي  ��: األحمر القرمزّي 

   ولأللوان حضوٌر 
ٌ

   الديوان،  ��  مكثف
ّ

ة العالقات الرمز�ة، فاأللوان عنده  اعر قد أفاد من نظر�ّ ولعل الش

الغالب- بصر�ّ   -��  مدر�ات  الّد ليست  مباشرة  ال�ي  ة  امل��مة  واملعا�ي  اإليحاءات  من  مجموعة   �� بل  اللة، 

 اخ�� للشاعر.�عكس العالم الّد 

يوان، وهو من األلوان ا�حايدة، ولذلك فهو  �� قصائد الّد   اض من أك�� األلوان حضورً اللون األبي  ويعّد 

 
ّ

 اعر الرتباطھ برؤ�تھ ا�حايدة تجاه األشياء. من أس�� األلوان إيحاء �� نظر الش

   او�رمز الشعراء عموًم 
ّ
اللون   ة، كما أّن هر واملثاليّ باللون األبيض ل�خ�� وا�جمال والط   أيضايحمل    هذا 

 وقد �ش�� إ�� الفراغ أو ا�جمود.،كينة دالالت الهدوء والّس 

   -األبيض-أحمد مختار عمر: «�ان هذا اللون    يقول 
ّ

 عند معظم الش
ً
   -بما ف��م العرب-عوب  مرتبطا

ّ
هر  بالط

 .5ع�� ذلك» قاء واستخدمھ العرب القدماء �� �عب��ات تدّل والنّ 

 :6يوان، م��ا قول الشاعرة �� الّد استخدام اللون األبيض �� صور عديد وقد ترددّ 

 
 . 274العربي المعاصر، ط. دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، ص قراءة نقدية في الشعر –فوزي عيسى، جماليات التلقي  -1
 . 16يوسف حسن نوفل، الصورة الشعرية والرمز اللوني، ط. دار المعارف، القاهرة، ص  -2
ندلسي، ط. دار غيداء للنشر والتوزيع، عمان  -3

ٔ
ردن،    –علي إسماعيل السامرائي، اللون وداللته الموضوعية والفنية في الشعر اال

ٔ
اال

 .17ص 
نجلو  -4

ٔ
ولى،  –زينب عبد العزيز العمري، اللون في الشعر العربي القديم، ط. مكـتبة اال

ٔ
 .16م، ص1989مصر، الطبعة اال

حمد مختار عمر، اللغة واللون، ط. عالم الكـتب للنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة الثانية،  -5
ٔ
 .75م، ص 1997ا

 .16الديوان، قصيدة خطا في الغياب، ص  -6
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ً
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______________________________________________________________________________________________________________________ 
)455( 

 بنات ال�� 

 لم يدركن عن قصٍد 

 نذوري خلف باب الصدفة البيضاء 

 قاء. فتعب�� الصدفة البيضاء يرمز إ�� ا�خ�� والنّ 

 :1�� قولھ أيضاو���دد اللون األبيض مرة أخرى 

 س��ة ا�حب .. 

 ال�ي اقتحمت وساوسها البعيدة 

ب عر��ا �� املاء 
ّ
 إذ تقل

 نكه��ا ال�ي اكتملت مع النسيان 

 صوت طفولة بيضاء 

 إذ يطفو ع�� جسٍد سماوي 

 فـالطفولة البيضاء رمز كذلك للطهر والنقاء. 

 :2و���دد �عب�� قصة بيضاء �� قولھ

 أو قد تمرُّ ع�� الضفاف ا�جانبية قصة بيضاء 

 �م سوى �� آخر العمر املباح �ب�ن اثن�ن لم يتمكنوا من قطف خف

 طاهر عفيف ب�ن عاشق�ن.  القصة البيضاء رمز أو عالمة لقصة حّب فـ 

 
ّ
 :3ون األبيض بمدلولھ املباشر �� قولھوقد يأ�ي الل

 وسقطت �� الورق البعيد 

 ن�أت جرح حمامة بيضاء 

 ت�جس بالبيوت الساحلية 

 قرب ماء القلب 

 ة. صورة ا�حمامة البيضاء تحمل داللة رمز�ّ  فوصف ا�حمامة بالبياض لھ مدلول مباشر، غ�� أّن 

 :4ومن الدالالت الرمز�ة للون األبيض كذلك قولھ

بلة ال تفكك أحجية الظامئ�ن،
ُ
غرى ا�حياة بنا، ق

ُ
 كنت أ

 
مر على اسمها، ص ص المصدر ن -1

ٔ
 . 98 – 97فسه، قصيدة ال ا

 .75، ص Zell am seeالمصدر نفسه، قصيدة  -2
خر للقصيدة، ص  -3

ٓ
 . 56المصدر نفسه، قصيدة اسم ا

ي غريبين، ص  -4
ٔ
 .30المصدر نفسه، قصيدة مثل ا



ة نقد وتنوير  
ّ
ّول ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  السنة الثالثة  -العدد العاشر    –مجل

ٔ
 2120ديسمبر)    -(كانون اال

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)456( 

 وتدر�ن �انت معاركنا سكرة �� كؤوس الكالم الذي خانھ وطن أبيض فاّمحا!! 

 فالتعب�� بـ الوطن األبيض �عب�� رمزي مجازي.

 و 
ّ

   ،اعر  �ك�� الش
ّ
ون األحمر، وقد «ارتبطت كث�� من �عب��ات  إضافة إ�� اللون األبيض، من استخدام الل

 
ً

ة من ناحية، أخذ من لون الدم، و�املتع ا�جنسية من ناحية أخرى،    ااألحمر �� اللغة العر�ية باملشقة والشدَّ

 .1و�ن ظهر األخ�� �� االستعماالت ا�حديثة فقط»

 وقد ارتبط  
ّ
م  الالت، فرمز بھ الشاعر إ�� ا�حركة وا�حياة الصاخبة والّد يوان ��ذه الّد ون األحمر �� الّد الل

 
ّ
 :2شوة العارضة، ومن ذلك قولھوشهوة ا�حب والن

 دمي ع�� املرآة 
ُ

 وجدت

 ع�� امرأة بال أخط
ً
 �ا�ح�ى  اءمتكئا

 
ّ
 ون األحمر بلون الّد فقد اق��ن الل

ّ
 ة. ا�جنسيّ شوة م ورمز بھ الشاعر إ�� الن

 -أّن اللون األحمر يق��ن  املالحظو 
ً
 :3قول الشاعر مثلم، �� قصائد الديوان بالّد  -كث��ا

 قال امتحن شغف الغزالة

 قبل أن تحنو ع�� دمها املقدس

 قلت: ال أجد الوسيلة �ي أحاصر وحش�ي 

 ،ودمي دمي

 ال ��يء يك�� �� جحيم اآلخر�ن

 سوى الفريسة

والّد   املقّد م  فالغزالة 
ّ

الش لعالم  رموز  والفريسة  والرّ س  الصّ هوة  �عّد   ،اخبةغبة  من    إذ  األحمر  اللون 

 اخنة املستمّد «األلوان الّس 
ّ

 .4ار وا�حرارة وهو من أطول املوجات الضوئية»مس واشتعال النّ ة من و�ج الش

   هذا
ّ

احة، كما أخذ مدلول والرّ اعر اللون األزرق بدالالتھ ا�ختلفة ال�ي �ش�� إ�� الهدوء  واستخدم الش

 :5القيود، ومنھ قول الشاعر حرر من �ّل ة واال�عتاق والتّ ا�حر�ّ 

 سر �� األغا�ي.. 

 خفة املع�ى، ساللم باتجاه األزرق األبدي

 ضوء عن يم�ن القبلة األو��

 
حمد مختار عمر، اللغة واللون، ص  -1

ٔ
 .75ا

 في الغياب، ص  -2
ٔ
 .15الديوان، قصيدة خطا

تان لنهر واحد، ص المصد 3
ٓ
 .90ر نفسه، قصيدة مرا

حمد مختار عمر، اللغة واللون، ص  -4
ٔ
 . 201ا

غاني ال تخون، ص  -5
ٔ
 .46الديوان، قصيدة اال



"ل  سيميائية  مقاربة
ً
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______________________________________________________________________________________________________________________ 
)457( 

 : 1وقولھ

 ليل مجازيٌّ 

 فهذا األزرق املرئي �� لغ�ي أنا �� املاء 

 
ّ

 فالش
ّ
ة، فينطلق منھ إ�� عالم  أو حواجز ماديّ   ااألزرق إ�� العالم الذي ال �عرف حدودً ون  اعر يرمز بالل

 األبديّ 
ّ

  فاف أو العالم املالئ�ّي ة الش
ّ
 ى العالم املادي. الذي يتخط

  ،د اللون األخضر بنسب قليلةو���دّ 
ّ

 : 2وصدق االنتماء، كقولھ ا�حّب  حيث الوطناعر إ�� و�رمز بھ الش

 �� امرأة ولكن ظلها ترف ثقا�� .. ال تخ��ى من ا�جدران واملنفى،  

، هو�ة طفلة خضراء من نخٍل ومن أحزان 
ْ

 لها وطن غر�زّي

 
ّ
الط والنخل  فصورة  ا�خضراء  ون   األرض،  الوطن   إ��  ترمز فلة 

ّ
 الوط�ي  بالعلم  داللة  لھ   األخضر  والل

 .والّتصور   الّتأو�ل هذا  مثل إ�� تقود الّنخلة  وسيميائة السعودي،

 : 3قولھ مثلورة وقد يجتمع أك�� من لون واحد �� الصّ 

 هذه األسماء أعرفها .. 

 ع�� كراسة اللون الرمادي 

 امتحنت ثيا��ا �� الشمس 

 فامتحنت يقي�ي �� كتاب الظل

 فـ اللون الرمادي لون محايد وقد اجتمع مع اللون�ن النّ 
ّ

   –مس  قيض�ن: لون الش
ّ
 . ّل ولون الظ

 :4ا�ىي مع اللون األسود �� قولھو�جتمع اللون النّح  هذا

 وجدت مسودات الر�ح

 ��ا شغفي 
ُ

 �� ورٍق نحا��ّيٍ غسلت

 
ّ
 ون النّ فقد اق��ن الل

ّ
 حا�ىي األصفر بالل

ّ
 دالالت القتامة والذ

ً
 درة.بول والنّ ون األسود، حامال

لة  حيث تم��ج وتتداخل  ،ا�جسدعب�� عن سيمياء  �� التّ   امهم� اي األلوان دورً وتؤدّ 
ّ
عالمات و�شارات    مش�

 
ّ
 :5ة، ومن ذلك قولھدال

مسك ال�حظات ب�ن مكيدت�ن،
ُ
 أن ت

 ف��بط من سماء الوردة األو��، 

 
 في الغياب، ص  -1

ٔ
 .14المصدر نفسه، قصيدة خطا

ة ولكن، ص  -2
ٔ
 .112المصدر نفسه، قصيدة هي امرا

 في الغياب، ص  -3
ٔ
 .14المصدر نفسه، قصيدة خطا

 .15در نفسه، المصدر السابق، ص المص -4
كـثر، ص  -5

ٔ
نك ليس ا

ٔ
 .81المصدر نفسه، قصيدة ذاك شا



ة نقد وتنوير  
ّ
ّول ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  السنة الثالثة  -العدد العاشر    –مجل

ٔ
 2021ديسمبر)    -(كانون اال

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)458( 

 تخفف محنة التلو�ح آخر ليلة صفراء 

 باستدراج أسئلة ستطلع من قميص النوم 

 بالقبالت باردة 

 تذّوب أي �عب�� ضبا�ي بقبض الر�ح

 �غلق باب غرف��ا إ�� األخرى 

النّ   ر 
ّ
ألوان  عّد   ع��ص  توف ك  نفسھ،  الوقت   ��  ومتحّركة   متعّددة   بحيوّ�ة   �حنتھ ة 

ّ
  مشهد   أمام   و�أن

  السالم،آدم وحواء عل��ما    قّصة  إ��  تقود   عميقة  ةيحتاج إ�� إعادة ترتيب، إذ ت�حظ إشارات ضمنيّ   اس��جا��ّ 

ستمّد   البشرّ�ة  القّصة   تلك   رافق   وما 
ُ
هذه األلوان من �عب��ات    من أحداث متالحقة للبشر ح�ى يومنا هذا، و�

 �عب�� ضبا�ي.  –قميص النوم  –ليلة صفراء   –من سماء الوردة األو��   ��بط

 :1ة ا�جسد �� هذا املثال� األلوان عن سيميائيّ كما �ع�ّ 

 س��ة ا�حب 

 ال�ي اقتحمت وساوسها البعيدة 

ُب ُعر��ا �� ا
ّ
 ملاء إذ تقل

 نكه��ا ال�ي اكتملت مع النسيان 

 صوت طفولة بيضاء 

 إذ يطفو ع�� جسد سماوي 

 أحاول أن أرى وج�ي ع�� مرآة لكن��ا 

 يد �� أول الليل ا�حمي�يّ 

 الذي يدنو من التفاح 

 �� طقس من ا�ح�ى 

 انحناءة عطر ثور��ا إذا ا�سدلت من اإليقاع 

 مازت�نرق��ا املهيبة آن أقرأ �� غواية ضعفها غ

 
ً
 ع�� حن�ٍن ليس تقصده تماما

قي بالر�ح �� ليٍل بال ندماء سدح
ُّ
 ها بتعل

 أخسرهم ع�� مهٍل 

 أحاول أن ألوذ ��ا .. 

 
مر على اسمها، ص ص  -1

ٔ
 . 98 -97المصدر نفسه، قصيدة ال ا
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______________________________________________________________________________________________________________________ 
)459( 

 وتمنع�ي تفاصيل البنف�ج إذ تر�ُد وال تر�ُد!! 

التفاح    –الليل ا�حمي�ي    –جسد سماوّي    – الالت: طفولة بيضاء  فاأللوان تتجسد �� هذه األلفاظ والّد 

 تفاصيل البنف�ج.  –

 
ّ

األصفر ، وذلك كما    –األحمر    –األسود    –األزرق    –: األبيض  اآلتية  األلوان  عب��اتمن هذه التّ   و�ستشف

 يأ�ي:

 
ّ
 فولة األبيض = الط

 ماوي األزرق = ا�جسد الّس 

 
ّ
 يل ا�حمي�ي األسود = الل

 ة للمرأة فاح = دالة جسديّ لون التّ 

 لتّ وهكذا �سهم األلوان �� ا
ّ
  س��ة   تتّبع  لّنصا  ��  و�ظهر  ،دةها املتعّد عب�� عن سيمياء ا�جسد من خالل دوال

 .  ا�حياة هذه �� آدم الرجل، مع حّواء املرأة،

 : نتائج البحث و   الخاتمة -10

 
ّ

ال�ي   ،يميائيةس ة ال�اعر محمد إبراهيم �عقوب مجاال للمقار اختار البحث ديوان ليس �عني�ي كث��ا للش

 ت
ّ
 مث

ً
النّ   ��رحبة    ال آفاق الالت  الّد ب   غتنائھال   ص األد�ي والوقوف ع�� رموزه ودالالتھ وكشف أغواره،تفس�� 

 جميع أسهمت ال�يموز واإلشارات والرّ 
ّ

 ها �� �شكيل تجر�ة الش
ّ
 �ية. اعر ال�

 :  اآلتيةالبحث إ�� النتائج  توّصل وقد

لت •
ّ
عالمات وا�حة للقارئ من أجل الفهم، و�ن �انت تلك العتبات عبارة عن    الّديوان  عتبات  ش�

�� عتبة العنوان ال�ي تف��ض تأو�ال مسبقا يو��    -مثال  –��و�مات و�يحاءات غامضة، وهذا ما نجده  

 . املع�ى دبتعّد 

خصيات  األسماء   توظيف  إ��  الشاعر   عمد •
ّ

غر�يا، وم��ا ما �ان    عر�ّيا،  �ان   ما   م��ا  الّديوان،  ��  وال�

 .الديوان �� بارزة حضور  عالمة بوصفھو�ن �ان توظيف املرأة �عد األبرز 

   –دوال يمكن أن �سم��ا    يوان�� الّد   ظهرت •
ّ
ب�لمات صديقة للشاعر ومصاحبة    –   سميةإن جازت الت

  سيميائّيا   انطباعا  �عطي  ما  الّديوان،  قصائد  صدى   ��  ت��ّدد  واللھ، فقد �انت هذه ال�لمات أو الّد 

عر�ة  الّسياقات  حسب  معان��ا  �عّدد  ع��
ّ

 ا�ح�ى،   املاء،  ا�حقيبة،:  أبرزها  ومن  ف��ا،  ترد  ال�ي  الش

 . األغا�ي القصيدة، القبيلة،

  ف�ان  القصائد،  أغلب  �سيج  ��  بارزت�ن  عالمت�ن  باعتبارهماوامل�ان    الّزمان  تا�� الديوان تقنيّ   برزت •

  ائر األزمنة واألمكنة لدى الشاعر؛ وتأو�ل هذا �عوداألك�� حضورا ع�� س  املاضو��ن  وامل�ان  الّزمان 

عر�ة  الشاعر  ذاكرةإ��  
ّ

  ا�حال  بطبيعة  يحّتم  والذي   تفاصيلھ،  ب�ل  القديم  الّزمن  �س��جع  ال�ي  الش

 . األزمنة تلك �� امل�ان عالمة حضور 
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ت •
ّ
لتأو�ل تلك   املتلّقي مشاركة  �� أسهم  مما  الّديوان؛ قصائد من  كث�� �� والّسواد   البياض لعبة  تجل

 للنصوص   الّن�ىي  الفضاء  استخدام  ��  املبدع  ةإ�� قصديّ   –�� أغلب األحيان    –العالمات ال�ي �ش��  

 . والغموض التعمية إ�� تقود االستخدامات �عض  �� �انت  و�ن  الشعر�ة،

  سائر   ع��  والوطن  املرأة   صورتا  و�رزت  الغامضة،  والّرموز   بالّدالالت   مكتن�ة  الديوان  ��  الصور   جاءت  •

 �� وجدان الشاعر.  والوطن   املرأةأهّم��ما :  ما �ع�ي الديوان، �� الصور 

��    حضرت •   الّصفاء  إ��  يرمز  الذي   األبيض  اللون   حضور   فط��  متفاوتة،  بنسب  الديواناأللوان 

  اعر الش  عمدوالطهر، ثم تاله اللون األحمر الذي تذبذبت رمز�تھ ما ب�ن الدم، وا�جنس، كما    والّنقاء

 
ّ

نمن لغتھ الشعر�ة والتّ   نھإ�� مزاوجة �عض األلوان مع �عضها البعض، وهذا �عود إ�� تمك
ّ
 ��   فن

 .الفنية لوحا��م �� الّتفنن إ�� الّرسامون  �عمد كما  شعرّ�ا  ��جها

السيميائية  • املقار�ة  وأّن الأّن    أظهرت  والرموز،  واإلشارات  بالعالمات  حافل  املقار�ة    ديوان  هذه 

م�ي  اخ�� للديوان وأتاحت استجالء دالالتھ، كما أتاحت للباحث اقتناص الضّ استبطنت العالم الّد 

 منھ. ي واملس�وت عنھ واملتوار 

الّد  • عنوان  عليھ  ينطوي  ما  السيميائية  املقار�ة  ع��أبرزت  دالالت  من  مستو�يھ    يوان  استقراء 

بم�الّد  العنوان  وا�خار��، ور�ط داللة  ال�ّ اخ��   �� واإلهداء  الغالف  دور  أبرزت  كما  النص.  �يئة  ن 

 للولوج لعالم الشاعر. 

السيميائية   • املقار�ة  ول  كيف  كشفت  تصبح للألسماء  أن  الديوان  قصائد   �� الواردة  �خصيات 

ة،  
ّ
 –�عي��ا وم��ا: ا�حقيبة    واالت�اء ع�� دواّل   فيھ،د الدوال والرموز  �عّد   كشفت  مثلماعالمات دال

 القبيلة.  –ا�ح�ى  –األغا�ي   –قصيدة  ال –املاء 

الة، كما برز دور الفضاء  مان وامل�ان بوصفهما من العالمات السيميائية الّد يوان دور الزّ برز �� الّد  •

 اللة. الن�ىي �� إنتاج الّد 

ة واأللوان بوصفهما عالمات بارزة �� �شكيل  من الصورة الفنيّ   أظهرت املقار�ة السيميائية دور �ّل  •

 التّ أ�عاد 
ّ

 جر�ة الش
ّ

 اعر �� ديوانھ.عر�ة للش
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