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 :ملخص

مت بعة كالتفصيل حينًا واإلجمال حينًا آخر،  آلي ات كثيرة ةفي خطاب النصوص النثري  
والتكرار بإعادة ألفاظ معينة أو بالمعنى، وغير ذلك من اآلليات التي تجعل النص متماسكًا ومترابطًا، 
ة إذ يظهر أحد أشكال العالقات على لغته أكثر من غيره. يبدو ذلك كاختيار  وللمبدع اختياراته الخاص 

سياقات مختلفة، وربطها بإيحاءات داللية مقصودة، تميزها عن غيرها.  ألوان معينة وتكراراها ضمن
الوقوف عند سيمياء اللون وتبيان دالالته في المجموعات المختارة: "أمشي نهدف من هذه الدراسة إلى 

م(، والثانية لجميل أبو صبيح "أشجار 2007ويتبعني الكالم" لعمر أبو الهيجاء )أمانة عمان الكبرى،
م(، وسرديات الضوء )منشورات رابطة الكتاب 1999مؤسسة العربية للدراسات والنشر، النار )ال

 . م(2015م(، والثالثة "سوريالي ة الرصاص" أليسر رضوان )وزارة الثقافة األردنية، 2016األردنيين، 

المجموعات المنتقاة أثارت تأويالت مختلفة في ذهن القارئ، وحق قت مستوى فنيا جيدا بين       
را في المشهد الثقافي األردني.  المجموعات التي ظهرت مؤخ 

 النثر، اللون، سيمياءالكلمات المفتاحّية: 

Abstract: 
To achieve coherence and cohesion between the components of prose 

poetry, several techniques are employed, including: detailing, condensation, 

repetition of certain lexical items or meaning. 

Each writer has his special style and techniques which distinguish him/her 

from the others. This also may appear throughout using particular colour(s) 

repeatedly within different contexts and linking them with deliberate 

pragmatic inspirations that distinguish these colours from others. 

This study aims at investigating the pragmatics of ‘colour’ in four 

poetic groups, namely: Omar Abulhaija’s I Walk and Speech follows 

Me (2007), Jameel AbuSbeeh’s Fire’s Trees (1999) and Light 

Narrations (2016), and Aysar Ridhwan’s Bullets’ Surrealism (2015).   

The selected groups evoke variant interpretations in the reader’s mind, and 

achieved a higher rhetoric level in contrast with the published poetic groups 

that recently happened to appear in Jordanian cultural scene.   

Keywords: prose poetry, colour, semiotic 
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 املقدمة:

ُينجز الخطاب عند التلف ظ به، ويت خذ حي زًا يكون به كائنًا مستقاًل بنفسه، وتترابط 
جمله، لتشك ل وحدات مركبة، فال يدركه الفكر وحدات منفصلة، بل يحيل الوحدة إلى ما 
تشبهها أو تعاكسها أو تنضم  معها ضمن مبدأ الجزء والكل، هذه العالقات بين 

من هذه ليخدم الخطاب بالطريقة التي يشاء،  ،ر المبدع وحدهالمفردات من اختيا
 نماذج من العالقات داللة اللون في سياقاته المختلفة، فعمدت الدراسة إلى اختيار

 نصوص أردنية ظهر بها االهتمام باللون ودالالته، لدراستها سيميائيا.

في  ،اللغوية ته النصوص المدروسة في تراكيبهافحاولت الدراسة أن تبي ن ما وظ  
عت  ،إضفاء صبغة خاصة الستخدامات اللون ضمن صورها وإشاراتها الرمزية، فتوس 

لتخرج عن المألوف في االستعمال إلى ما يكسر التوقع، وينزاح عن الصورة  ،الدالالت
المعهودة للون في كثير من استعماالتها، وهذا ال ينفي بقاء الصورة األصل التي 

ة خاصة لكل لون، فسار النمطان جنبا إلى جنب في النصوص ارتبطت في الذهن بدالل
 المختارة، مم ا يشكل ظاهرة لغوية سيميائية قصدتها الدراسة.

اتبعت المنهج الوصفي في دراستي، فأحصيت تراكيب اللون المختلفة في 
 تالنصوص المدروسة، ووصفت دالالتها السيميائية، وحل لتها وفقا لذلك، هذا وقسم

ى مبحثين، تناولت في المبحث األول سيمياء اللون ضمن جزئيتي: التحريك الدراسة إل
 واألداء، وعرضت في المبحث الثاني لكينونة اللون وفق ثنائية األداء والتقييم.

 وهللا ولي التوفيق 
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 املبحث األول: سيمياء اللون

د، بثابت داللي لدى المتلقي  تطلق صورة اللون على عنصر الداللة المحد 
)آريفيه، م وآخرون: قراءة مرجعي ة عام ة، غير أن السيميائية ال تقتفي أثر هذه القراءة و 

(، وتكو ن صور اللون العناصر القاعدي ة األولى للتحليل والترتيب، 111: ص2002
 للعالقات التي تحكم الصور. من أجل الولوج إلى تنظيم خصوصي  

 ،ته في مختلف المجاالت"هناك تاريخ طويل وجدل حول خصائص اللون وأهمي
الفلسفة وعلم النفس والفن. اشتبك نيوتن وجوته على وجه الخصوص حول علم  :مثل

بين  ،وجود اللون، وفي وقت الحق كان هناك توتر فيما يتعلق بطبيعة األلوان األولية
كان هناك جدل حول رمزية و مؤيدي النظريات ثالثية األلوان ونظريات تعارض األلوان، 

 Wonي اآلونة األخيرة، والتأثيرات النفسية للون، وعالقاتها في األشكال األولية")اللون ف
and Seahwa, 2017, p. 43 ،فدراسة اللون ليست ضمن الميدان الفني حسب ،)

 بل تدخل في ميادين كثيرة، منها اللغة كما هو حال دراستي.  

ئي، "إن هذا يمكن أن ينظر للون كإسقاطات استبدالية في التحليل السيميا
التحليل األلسني يعطينا منهجا جديدا يساعدنا على إحالل التحليل السيميولوجي الموائم 

دائما يكون األسود  فال(،  74، ص1987السرغيني، م،  بالغية")محل  األنظمة اإل
داللتها مقابلة للحمرة أو الخضرة، فاللون في كونه  مقابال لألبيض، فقد تكون الصفرة في

ي    يمكنداال   عن  ، ولكن بفعل تباعد الدوال  مزاوجة مدلوالته، ال بفعل التجاور النص 
 بعضها البعض، ويكون اللون بهذا كالصورة الحي ة في إيحاءاتها، تربط أطراف النص  

 لتشك ل إطارا كامال تكتمل به وتتجل ى لرائيها، فإن   ،وتنقل رموزه إلى بعضها بعضا
نضبطه باقتفاء المسار الذي تنشأ  ،ااستعماال خاص   الذي نحل له يستعمل الصورة "النص  

. ( 111ص :2002) آريفيه، م وآخرون: وتتنامى في النص" ،في الصورة  

د لنا فضاءات عدة عامة تندرج الداللة ضمنها، وفي الوقت  اللون إذن، يحد 
ص، وهناك إشارات لكيفية قراءة اللون وتفسيره  ده وفق تصو ر مدلول مخص  نفسه يحد 
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وكيفية نقل المعنى، ضمن آليات تهتم بتعريف دالالت  ،ختلف مجاالت التسويقفي م
   (. Räisänen and Jauffret, 2018, p. 101) يقونية وتأشيريةأكعالمة رمزية و  ،األلوان

لك حين ذمن هنا، اهتمت الدراسة ببيان دالالت اللون في النصوص المختارة، و 
د اتجاه واحد، وفي الجدول اآلتي تراكيب بها، ولم تقف عن ةت الرموز الخاص  دتعد  

األلوان كما ارتأتها النصوص المدروسة، واتبعت الرموز للداللة على المؤلفين من باب 
 اإليجاز كما يبدو فيما يأتي:

 : جميل أبو صبيح، كتابه: "أشجار النار". ج أ
 ج س: جميل أبو صبيح، كتابه: "سرديات الضوء".

 : "أمشي ويتبعني الكالم". ع: عمر أبو الهيجاء، كتابه
 أ: أيسر رضوان، كتابه: "سوريالية الرصاص".

 

 الرتكيب اللون

 
 األبيض

ها نجمة تسري بأعصاب المكان/ ج أ   5امرأة بيضاء، على خد 
حين تلتقي السماء بالتراب والتراب بالماء، من أولج عتمة قلبي البياض؟ 

 177ع
 14يكون األفق ناصعا ناصعا شديد البياض ج 

 139كطير حط  بين أوراق الندى، وهوى مترنحا في البياض ع 
 الخطوات المفضية لبياض الروح تتقدمني،

 153ويتقدمني عري النوافذ/ع  
 126ع مخلب الوقت، فأصاب صحَو البياض/ غل فني الحرف على

 67السراب يمأل قميصي عن آخر بياضه حتى رائحة الطين في جسدي/أ 
 57أ حقولي أنصع من الثلج/ ج 

    67تمسح بأصابعها وقطن لحمها األبيض الغبار/ ج أ
 71أمامنا دبب ملونة وذئاب بيضاء/ ج أ 
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 األسود

لم أعد أحتمل كل هذا السواد، أضيقت األرض، ترفق بي يا قلب ع 
لة بالسواد 154 ع، ولم تعد العيون التي أحببناها 123، والسماء مكح 

 17عميقة السواد/ ج أ 
ش في وكن ا مترعين بغ بطة الحياة غير أن  جرادة سوداء بحجم اإلبرة تعش 

 22تجاويف قلوبنا الصغيرة/ ج أ 
 29والليل الشديد السواد/ ج أ 

 هذا الحديد ليس لي
 57وهذه الحقول السوداء أيضا/ ج أ 

 األخضر
 
 
 
 

س، 7، غارق في الغيم األخضر كأنه بحر ج 7سنابل خضراء ج س
ثم ، 11راء أو برتقالية ال فرق ج سوالعاشق يتسلق الشجرة شجرة خض
زت  7يطلقها نساء بشاالت خضر ج س، ، رت بت األخضر فينا، طر 

، والشجر عار من قمصانه الخضر ع 162الورد بأحالم العشاق ع 
، أخضر أيها السهل، أخضر أيها الولد الذي غافلنا وغادر، أخضر 215

في غزة  ،240أيها الطير، والعشب  والشجر المزن ر في حصاري ع
 16وعلى غير عادته، سيمنحك الموت ابتسامة خضراء أ 
 41أكمل طيورك باألخضر المنسي  من قصة الزيتون/ أ 

 يا ربنا، أهكذا ُتحل  العقدة دائما بالموت
 168فتنحرف األرض عن اخضرارها المؤنق بخفة نداه/ أ 

 األزرق 

 12فضاء أزرق في قلبها وغيوم بيضاء في سمائها/ ج س
 13على ذؤابة كل  شجرة فيها قنديال أزرق اللون/ ج أ وضعنا 

 أذكر سرقنا لونه من سماء شبابنا الزرقاء الخالصة 
 14أذكر كانت زرقاء كبحر/ ج أ 

 سماؤك زرقاء يا سيدي سماؤك زرقاء
أنت من المياه البعيدة وأنا من هذا  ... ودمك أزرق يا سيدي دمك أزرق 
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 44ج أ  التراب/
 93سة أنيقة متوسطة الحجم بجلد أزرق/ج أ حظيرة الكلمات كرا

 يضاأونطلب يد البحر كي يرقص 
 109يا له من بحر أزرق أكثر صفاء من قبل/ ج أ 

 األحمر
 
 

 فتاة تموسق عشقها بقليل من األحمر
    23وكثير من عطر االشتياق/ أ 

 80على رعشة الجسد شظايا تجم عت في أحمر النبض/ أ 
 فقدت أغنياتها امرأة كان لها طعم السكر

 100وماتت مثل فراشة حمراء/ أ  
 144يفقدني ذاكرتي، فأنسى وجه امرأة خمرية العشق/ أ 

 أياديك حمراء يا سيدي أياديك حمراء
 43ودمنا أحمر يا سيدي دمنا أحمر فال ترفع أصبعك نحوي/ ج أ 

 
 الفضي
 
 و
 

 الذهبي
 
 

يسحب  7 حقل سنابل كشعر فتاة، فتاة جميلة أم سنابل قمح  ج س
المدينة  ،7قمر يغتسل الليل بفضته ج س ،7خيوط الشمس ج س 
 9وعاشق يتسلق الشجرة عيناه زهرتا جمرج س ،8الذهبية والفضية ج س

وعاشقة تقف على الشرفة بفستان من الياسمين ووجهها الفضي المضيء 
، مالك بجناحين فضيين وفستان من  10وعاشق بعينين من جمر ج س

  13الياسمين ج س
تها   بذاكرة الشمس حين فك ت أزرار فض 

 26وغفت بين أرجل النساء/ أ 
/ أ   164طردها لما تمر دت مل صباح فضي 

 103امرأة تحمل صدرها الذهبي/ أ 
 80ثمة أقمار ذهبية/ ج أ 
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د اللون في النصوص النثرية، عالوة على  يلفت النظر في الجدول السابق تعد 
د هو ما د الداللة، "فالتعد  ر وجود النص ووجود قراءاته، فكل   تعد  مرتبط  ما في النص   يبر 

ر النص   د إذن، يفتح  (.34: ص 2005)بنكراد، س.  بعوالم غير مرئية هي مبر  التعد 
دة، تكون بمثابة  آفاق النصوص، ليربطها في بوتقة واحدة تصب  منها الدالالت المتعد 

 األم لها.

لتراكيب السابقة وفقا لمبادئ في ا عليه، سأحل ل المستوى السردي   بناء
، وعالقتهما بالسياق العام ضمن سياقه السردي   ميائيات، بالنظر إلى التركيب اللوني  يالس

، فهو أكثر تجريدا بالنظر إلى المستوى الخطابي   للنصوص، "فيعتبر المستوى السردي  
 ات واألحداث والحاالت والتحويالت فييسعى إلى إعطاء شكل النتشار الوضعي  

 (.  113ص :2002 .) آريفيه، م وآخرون الخطاب 

ة على اللون، بغي ة اكتشاف الدال   اعتنيت في هذا المقام بحشد ملفوظات النص  
وما يدل  عليه من جهة، وبين األلوان كل ها من جهة  ،العالقات التي تقوم بين اللون 

ل الوضعي ة ثانية، لهذا السبب يساعد النموذج التنظيمي المت بع أعاله على تحلي
ة  لتسلسل الملفوظات السردي ة الدالة على اللون. ،الخاص 

 التحريك )فعل الفعل( -
التحريكككككك هكككككو الطكككككور األول للرسكككككم السكككككرد، ويكككككتم بواسكككككطته إبكككككراز فعكككككل الفعكككككل، 
ويشككككير إلككككى العالقككككة بككككين المرسككككل والفاعككككل، يوظ ككككف للداللككككة علككككى الفعككككل الككككذي يكككككون 

سككككككككعاد، ب. ) اج الككككككككذات الفاعلككككككككة للفعككككككككللبيككككككككان إنتكككككككك، أساسككككككككه قائمككككككككا علككككككككى اإلقنككككككككاع
مكككككككككن هنكككككككككا سكككككككككأبرز الفعكككككككككل العكككككككككام لككككككككككل لكككككككككون فكككككككككي النصكككككككككوص ، (123: ص2019

المدروسكككككة، كمكككككا هكككككي فكككككي المكككككوروث الكككككذهني وكمكككككا وردت فكككككي السكككككواد األعظكككككم مكككككن 
لكككككككككة أي اللككككككككون، ثكككككككككم بتتبككككككككع نقكككككككككاط  السككككككككياقات السكككككككككابقة، بككككككككالنظر إلكككككككككى الزاويككككككككة المؤو 

 ورد في السياقات السابقة.االنطالق لكل لون على حدة وفق ما 
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 ،اللون في حد  ذاته ليس سوى إمكان فقط، حقيقة بحتة غير مرتبطة بدالالت
عن سياقها، أم ا التأويل فهو األمر الذي تعطى به الحقيقة وجودا حي ا، وال  إذا عزلت

له،  ةفي داللة عام   ىلمسم  ل ما عرف اجتماعي  هيكون التأويل إال  باجتماع أمرين: أول  
 ،كما هو الحال في داللة األلوان السابقة، فالبياض هو رمز النقاء، والسواد داللة الظلمة

من تأويله  ىقد يخرج المسم   ،لى آخره، وثانيهما سياق انزياحيإ ،واألحمر رمز للحب
 تناسب المقام، ويرتئيها السياق. ،المعد  مسبقا له، فيعطيه صورة جديدة

لها داللة عام ة، يكون اللون بؤرتها،  ،اللون إذن، وتأويله معا في عالقة دائمة
دة، لكن   دة، فال نغفلحتما ينطلق من نقطة واحد هوالتأويل أوجهها المتعد  عن  ة محد 

الجانبين: التوزيعي واالستبدالي، إذ يتقاطع المحور التوزيعي مع المحور االستبدالي، 
ضمن ثنائية قابلة لإلدراك  ،فيكون اللون األبيض في مقابل اللون األسود وظيفة واحدة

يقود األمر إلى استخالص وظيفة لن تشير إلى ما ، و من خالل اإلجراء االستبدالي  
ء استخدام اللون، بل إلى ما يمكن أن يتحق ق ابشكل مباشر من جر   ،مكن أن يتحق قي

(، 38: ص2012س.  أيضا من خالل ما يشير إلى اللون النقيض أيضا)انظر بنكراد،
 . جتماعيا وفي النقيضين نحتكم أوال وأخيرا إلى قانون عرفي  

 نقطة االنطالق الزاوية املؤولة

 النقاء  األبيض
 الظالم األسود
 الحياة األخضر
 العطاء األزرق 
 بالح األحمر

 الكمال الذهبي والفضي
 الوداع ياألرجوان
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الواقككككككع إال   ذ هككككككذا الشكككككككل فككككككيخكككككك شككككككك أن األبككككككيض المككككككرتبط بالنقككككككاء لككككككم يت  ال
تشككككك ل مفهككككوم مككككن خاللككككه نعقككككل الكككككون. فككككنحن ال ، و بنشككككوء مككككا يشككككبه القككككانون العرفككككي  

كن نكككككا نسكككككتطيع النظكككككر إلكككككى ، لننظكككككر فكككككي اللكككككون نفسكككككه مفصكككككوال عكككككن القكككككانون العرفكككككي  
د نقطككككة االنطككككالق، التككككي تبككككدو كالمسككككلمات  ،اللككككون  وهككككو مفصككككول عككككن السككككياق، لنحككككد 
همكككككككا ككككككككان تعقيكككككككده وتنكككككككافره يمتلكككككككك نوعيتكككككككه "ككككككككل شكككككككيء م ، يقكككككككول بكككككككورس:ةالكوني ككككككك
 (.55: ص2005)بنكراد، س، نقال عن بورس. " األصلي ة

 الكفاءة )كينونة الفعل( -

ككككككذ يجككككككد  يهككككككدف هككككككذا الطككككككور إلككككككى إبككككككراز كينونككككككة الفعككككككل أي أن "الفاعككككككل المنف 
نفسكككه فكككي عالقكككة مكككع القكككدرة علكككى الفعكككل ومعرفكككة الفعكككل، يعنكككي ممتلككككا للوسكككائل التكككي 

نككككككه مككككككن ال وهنككككككا بعككككككد أن (. 114: ص2002قيككككككام بالفعككككككل )آريفيككككككه، م وآخككككككرون. تمك 
يكككككتم تحريكككككك الفعكككككل فكككككي المرحلكككككة السكككككابقة يظهكككككر أثكككككر تحريككككككه الملمكككككوس فكككككي الداللكككككة 

المحتمككككككل، و  ،الضككككككمني  و  ،أنماطككككككا ثالثككككككة هككككككي: الحقيقككككككي   لون يشككككككك  لكككككك والتأويككككككل، فكككككككل  
ال ، و يقكككككككي  تضكككككككم نا للمعنكككككككى الحقم ي العكككككككرف المجتمعكككككككي  فككككككك يككككككككون المعنكككككككى الضكككككككمني  

كككككلأخكككككرى يشكككككك   ةحتمالي كككككا ن  يخلكككككو مكككككن معكككككا ، "فكككككال ةها السكككككياق، ويعطيهكككككا كينونكككككة خاص 
يمككككككن أن نفك كككككر دون عالمكككككات، فكككككالمعنى موجكككككود فكككككي العالمكككككات، والعالمكككككات وحكككككدها 

 .(30: ص2015هي السبيل إلى إنتاج الدالالت وتداولها )بنكراد، س، 

ضكككككككككمن سلسكككككككككلة مكككككككككن  ،ةواسكككككككككتبدالي   ةتتبل كككككككككور المعكككككككككاني فكككككككككي صكككككككككور توزيعي ككككككككك
كككككك ، كككككككالخير فككككككي البيككككككاض والشككككككر فككككككي السككككككواد مككككككثال، وكالحيككككككاة فككككككي ةالثنائيككككككات العام 

االخضككككرار والمككككوت فككككي االصككككفرار، ولكككككن ينبغككككي االنتبككككاه إلككككى أن ككككه "ال يكفككككي تحديككككد 
كككك مككككن نككككوع: خيككككر وشككككر وحيككككاة ومككككوت ..الككككخ، للقككككول أننككككا  ةسلسككككلة مككككن الثنائيككككات العام 

ونمككككط إنتاجككككه للقككككيم، فقككككد تكككككون لهككككذه  ،وك اإلنسككككانيقككككد أمسكككككنا بككككنمط اشككككتغال السككككل
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ا بمعرفككككككة حكككككول اشككككككتغال سككككككلوك اجتمككككككاعي مككككككا، إال  أن هككككككا نالثنائيكككككات القككككككدرة علككككككى مككككككد  
نا بككككأدوات التمييككككز بككككين هككككذه المجموعككككة أو تلككككك، لهككككذا، فككككإن التسككككليم  عككككاجزة عككككن مككككد 

سككككككرا بوجكككككود نمكككككوذج عكككككام مكككككنظ م للسكككككلوك اإلنسككككككاني، إن ككككككان يعكككككد  قاعكككككدة صكككككلبة وج
نحككككو الكشككككف عككككن خصوصككككية مجتمككككع مككككا، فإن ككككه مككككع ذلككككك فككككي حاجككككة إلككككى أن يكككككون 

(، فتبقككككككى المككككككدلوالت 60: ص2012متبوعككككككا بككككككإبراز نمككككككط تحق قككككككه")انظر بنكككككككراد،س. 
لككككدوال األلكككككوان ضككككمن دائكككككرة االحتمكككككال وليسككككت نمطكككككا متحق قكككككا لكككككل المجتمعكككككات، ومكككككا 

س واقكككككع مسكككككتخدمها، لتصكككككف مكككككا يعكككككك ،هككككي إال  صكككككور مجتمعي كككككة تكككككرد فكككككي السككككرديات
 عميق سيتضح في ما يأتي: ، و في مستويين: سطحي  
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 زدهار، اإلشراقالحياة، العطاء، النضوج، الجمال، اال األخضر
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بكككككككدت األلكككككككوان فكككككككي الجكككككككدول السكككككككابق عالمكككككككات لكككككككدالالت عكككككككدة، لهكككككككا نقطكككككككة 
وتكككككأويالت أخكككككرى مسكككككتمدة مكككككن السكككككياقات التكككككي وضكككككعت بهكككككا، فالعالمكككككة ال  ،انطكككككالق

تحيككككل علككككى موضككككوع فحسككككب، إن هككككا باإلضككككافة إلككككى ذلككككك تكشككككف عككككن معرفككككة جديككككدة 
أويكككككككل يكشككككككف عكككككككن ت (، وكككككككل  31: ص2015)بنككككككككراد، س،  تخككككككص  هكككككككذا الموضككككككوع

ه منككككككه، باإلضككككككافة إلككككككى مكككككك معنككككككى عككككككام   رتبط بككككككه، ومعككككككان  تككككككدور فككككككي فلكككككككه، ومسككككككتمد 
معرفكككككككة جديكككككككدة للمعنكككككككى العكككككككام وفقكككككككا للعكككككككرف الجمعكككككككي، ال تنتمكككككككي للفلكككككككك األسكككككككاس، 

ومكككككككا يكككككككرتبط بهكككككككذا المفهكككككككوم مكككككككن جمكككككككال ونكككككككور  ،فكككككككاألبيض الكككككككذي هكككككككو رمكككككككز للنقكككككككاء
كككككككر إلكككككككى الفكككككككراغ بمكككككككا  ،وصكككككككدق تحويكككككككه الكلمكككككككة مكككككككن سكككككككلبي ة مطلقكككككككة، هكككككككو ذاتكككككككه مؤش 

الالشككككككيء، معدومي ككككككة القيمككككككة، فككككككي مقابككككككل ارتفككككككاع القيمككككككة، فككككككاللون األبككككككيض مؤ شككككككر 
ككككر  ،لإليجككككاب  ،للسككككلب أيضككككا، وفقككككا لمككككا يككككرتبط بككككه مككككن صككككي  لغويككككة اوقككككد يكككككون مؤش 

تنقلككككككه لمضككككككامين داللي ككككككة مختلفككككككة، وهككككككذه المضككككككامين بحاجككككككة إلككككككى تحريككككككك، "أي فككككككي 
ككككد  فككككي سككككلوك بعينككككه، فككككنحن فككككي واقككككع األمككككر ال نعككككرف أي شككككيء حاجككككة إلككككى أن تتجس 

عككككن مضككككامين هككككذه القككككيم إال  مككككن خككككالل قككككدرتنا علككككى تشخيصككككها، أي تجسككككيدها فككككي 
 (.61: ص2012س.  وضعي ة بعينها" )انظر بنكراد،

وإلكككككى  ،عكككككن هكككككذا األمكككككر )أمبيرتكككككو إيككككككو(، حكككككين نظكككككر إلكككككى السكككككيموز ثتحكككككد  
ديككككككة، ال باعتبارهككككككا تككككككأويال بككككككال نهايككككككة لمفككككككاميم المرتبطككككككة باعتبارهككككككا مبككككككدا كككككككل   أ للتعد 

)يقصككككد بالسككككيموز السككككيرورة التككككي تقككككود إلككككى إنتككككاج داللككككة مككككا، أي إلككككى إنتككككاج العالقككككة 
موضكككككككوع( عبكككككككر عنصكككككككر التوسكككككككط اإللزامكككككككي: المكككككككؤول. )انظكككككككر  -السكككككككميائية )مكككككككاثول

كككككككككب الداللكككككككككة ونحكككككككككد  مكككككككككن 80 -76: ص2015بنككككككككككراد، س،  (، لكككككككككذا علينكككككككككا أن ننس 
 ،ويكككككل، فيجكككككب أن تكككككؤد ي التكككككأويالت المختلفكككككة إلكككككى إغنكككككاء نقطكككككة االنطكككككالقغلكككككواء التأ

  ال إلى نفي أية صلة بها.
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سكككككمى )إمبيرتكككككو( هكككككذه المسكككككألة بكككككك"االنتقاء السكككككياقي"، هكككككو األمكككككر نفسكككككه الكككككذي 
دي كككككة، فاختيكككككار التأويكككككل فكككككي السكككككياق لكككككيس سكككككوى إمككككككان  وصكككككفه )بكككككورس( بمبكككككدأ التعد 

ككككككا بين كككككك -ع مككككككن نقطككككككة انطككككككالق واحككككككدةضككككككمن إمكانككككككات أخككككككرى، غيككككككر أن هككككككا تنبكككككك  تكم 
دة، هككككذه الحككككال  إلككككىلككككذا فهككككو يحيككككل  -سككككابقا فككككي معظككككم األمككككر مسككككارات تأويلي ككككة متعككككد 

جعلككككت )بككككورس( يككككرى ال نهائيككككة العالمككككة التككككي ال يمكككككن أن تقككككف عنككككد إحالككككة واحككككدة، 
"فموضككككككوعات التأويككككككل ليسككككككت واحككككككدة وال يمكككككككن أن تكككككككون كككككككذلك، بككككككل هككككككي نفسككككككها 

وذلككككككككككك هككككككككككو سككككككككككر ها. )بنكككككككككككراد، س،  ة،بيعككككككككككة الممارسككككككككككة اإلنسككككككككككاني  أنككككككككككواع. وتلككككككككككك ط
 ة(، وينبغكككككككي أن تمكككككككر  هكككككككذه السلسكككككككلة مكككككككن الالنهائي ككككككك33السكككككككيميائيات والتأويكككككككل، ص 

 ةتكككككككون السككككككردي ة داخلككككككه منظمكككككك ،تشككككككك ل جككككككذرا مشككككككتركاو  ،ضككككككمن المسككككككتوى العميككككككق
علكككككككى سكككككككبيل  ،بشككككككككل سكككككككابق علكككككككى تجل يهكككككككا، كالمعكككككككاني المحتملكككككككة للكككككككون األرجكككككككواني

المثككككككال: الكككككككوداع، الغكككككككروب، االمكككككككتالء، الفقكككككككد، الحككككككب، بعبكككككككارة أخكككككككرى يتعل كككككككق األمكككككككر 
مكككككن خكككككالل القيكككككام  ،بإمكاني كككككة اإلمسكككككاك بكككككك"الفكرة" التكككككي يحكككككاول أن يعب كككككر عنهكككككا الكككككنص  

التككككي تجعلنككككا نتعامككككل معهككككا خككككارج المككككواد الحاملككككة لهككككا، فقككككد  ،بسلسككككلة مككككن التبسككككيطات
ذه المعككككاني، ولككككه سككككبيل الخيككككار المقابككككل فككككي ليعب ككككر عككككن هكككك ،يختككككار اللككككون األرجككككواني

 ،واالسككككككككتغناء عنهككككككككا، واسككككككككتبدالها بمفككككككككردة أخككككككككرى  ،اسككككككككتبعاد اسككككككككتعمال مفككككككككردة اللككككككككون 
خضكككككع ي فكككككي المسكككككتوى السكككككطحي  ، فةلكككككوافر للبنيكككككة السكككككطحي  ا ضكككككمن القكككككاموس اللغكككككوي  
لمقتضككككككيات المككككككواد اللغويككككككة الحاملككككككة لككككككه )انظككككككر بنكككككككراد، س.  ،السككككككرد  بكككككككل تجلي اتككككككه

ل اللككككككون األرجككككككواني خيككككككارا مناسككككككبا للمعككككككاني السككككككابقة، 61ص :2012 (، وهنككككككا يتشككككككك 
أن تنتقكككككل مكككككن  ،ويككككككون ضكككككمن "التنويعكككككات الحكائيكككككة التكككككي تتكككككيح للوضكككككعي ة العاملي كككككة

صكككككفتها التجريدي ة)التركيبي كككككة( إلككككككى صكككككفتها التصككككككويري ة، وذلكككككك عبككككككر تضكككككمينها داللككككككة 
 (.15: ص2011في شكل صورة")غنيسة، ن . 
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 لثاني: كينونة اللوناملبحث ا

 األداء )فعل الكينونة( -
مع تحويل يستند بدوره إلى  ،في هذا الطور "يدخل الفاعل المنف ذ في عالقة

(، ويظهر أداء 115: ص 2015عالقة بين فاعل حالة وموضوع ) آريفيه، س. 
، لكل لون من األلوان السابقة، فتتعالق الجمل خطي ا ،الداللة مرتبطا بالسياقات الخاصة

وتترابط إليصال الداللة المقصودة وفقا للسابق والالحق له، ومن ثم نوث ق دائرة 
تبدو الكفاءة التي تعادل مجموع ف ،االحتمال، وتتحق ق مجمل الشروط لنجاح األداء

: 2010الشروط المطلوبة للوصول إلى اإلنجاز) كورتيس، ج، ترجمة جمال خضري. 
 (85ص

لال يهم نا في هذه المرحلة الخص بقدر ما نريد من االنزياح  ،ائص الذاتي ة للمؤو 
لة،  عنها منفردة، والولوج إلى دائرة العالقة مع السياق، وما يسبق ويلحق للزاوية المؤو 

لة الوجود وفقا للتزمين  ،فنحن نحاول في وصف فعل الكينونة أن ندخل الزاوية المؤو 
لم يكن ف، لون من الغموض واللبس إلى الوجود الفعلي  والتفضيء والتحديد، فيخرج ال

وقد ال يلتفتون  ،نهو قد يتعارف عليه الجمع ويحق   ،وجوده في المسمي ات سوى إمكان عام
ل من اإلمكان إلى الوجود القابل  د وجودا حقيقي ا، فيتحو  إليه، لكن ه في سياقه يجس 

عمومي ة الواسعة إلى الخصوصي ة للمعاينة، ومن الغموض إلى الحقيقة المدركة، ومن ال
دة.  المحد 

يقتصر موضوع السيميائي ة على وصف األشكال الداخلي ة لداللة النص أو 
(، بناء 107: ص 2015آريفيه، س.  ت المشكل ة للعالم الداللي المصغ ر)الالتمفص  

عليه، فال حاجة للمحل ل إلى مرجعيات خارجة عن النص، أو أحداث مروي ة لها عالقة 
عند ، و لداخلي للنص  ا لزمان والمكان والظروف المحيطة، بل يكتفي بالتنظيم الخاص  با

 النظر في سياقات األلوان نجد ما يأتي:
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 اللون األبيض -
ها نجمة : استعير اللون األبيض لوصف جمال المرأة  "امرأة بيضاء، على خد 

ن من المرأة فعلى الرغم من كون النجمة أولى باللو ، "5تسري بأعصاب المكان/ ج أ 
 ،غير أن  السياق يستعير اللون لجسد المرأة، ويترك النجمة بال لون، لكنه يهبها الحركة

فتملك زمام األمور، وتتسي د الموقف ليس لكونها نجمة، بل ألنها على خد  المرأة 
البيضاء، فُيستشف  من هذا الوصف أن لون النجمة ما يفوق البياض بياضا وخطفا 

ن مستمد  من أصل البياض في المرأة، وكال اللونين منبعث من لألبصار، فهو لو 
"حين : الجمال الذي يريده السرد وصفا للمرأة. ويأتي الوصف ذاته في تركيب آخر

دا صفة الجمال الجسدي  67تمسح بأصابعها وقطن لحمها األبيض الغبار/ج أ  مؤك 
 اا ينقضه، كامرأة بشعة أي  مقارنة اللون األبيض بم ،للمرأة، فيتبادر إلى الذهن مباشرة

مقارنة بخد امرأة بيضاء يوحي بالجمال مثال، "ألن ه من المسلم به أن   ،كان لون وجهها
س على مبدأ المقارنة") -الذي يسمح بحد  الوحدات -التبادل كورتيس، ج، ترجمة  يتأس 

(، حتى وإن كانت هذه المقارنة مبط نة غير ملفوظة في 61: ص2010جمال خضري. 
 اللون األبيض هنا.ك لما يملك طرفين من الدوال   ،ستوجب طرفا مقابال، تص  الن

حين  ،من دخول البياض إلى عتمة قلبه كاتبعلى هيئة استنكار يأتي تعج ب ال
تلتقي السماء بالتراب، والتراب بالماء، من أولج عتمة قلبي البياض؟ وما هذا إال 

تي تنقل الجسد إلى التراب والروح إلى تصوير للحظة الموت الحقيقي ة أو الرمزي ة ال
بالعتمة في  ئاالسماء، فترى الذات البياض يدخل بال استئذان لقلبها الذي كان ملي

و)الحياة والعتمة( من جهة  ،الحياة، فتغدو المفارقة بين )الموت والبياض( من جهة
د ليؤ  ،"153أخرى صورة فلسفية للبشرية جمعاء. ويأتي تركيب "بياض الروح/ ع  ك 

 وانخراط األجساد في اسودادها. ،حقيقة عتمة الحياة
ر ا لطير بقوله:" كطير ا لنص  وتأتي صورة الموت على هيئة الفراغ، إذ يصو 

فالطير الذي كان يحيا مع ، "139خط  بين أوراق الندى، وهوى مترن حا في البياض/ ع
قود لشيء سوى الموت فيسقط في الفراغ الذي ال ي ،الندى ينتقل لمرحلة تالية من حياته

 والزوال.
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 اللون األسود -
يستند بعضه إلى بعض،  ،تتضافر أجزاء الخطاب لتنتج ترابطا لغويا خاصا

النصوص فيهدف إلى إيصال الرسالة، وتحقيق التفاعل معها، ويأتي توظيف اللون في 
م أساسي   المدروسة  من ضمن هذا التضافر، فيظهر بين مكوناتها، على اعتبار أن ه مقو 

ع  من مقومات سياقاتها، فال يغيب عن الذهن داللة عامة مجتمعي ة لكل لون، لكنه يوس 
، فيعكس األمر صورا عدة تنطلق نصوصأفق رؤاه أيضا في الدالالت التي تصو رها ال

:"لم أعد الكاتبمن أساس واحد في كل لون، كما هو الحال في اللون األسود، يقول 
"، وهي شكوى 154األرض، ترف ق بي يا قلب/ ع  أحتمل كل  هذا السواد، اضيق ت

لة بالسواد/ عيالنفس من كثرة الهموم والضيق المحيط "، 123ن بها، فحتى السماء"مكح 
والليل الذي من طبيعته السواد لم يكن ليال عاديا بل، كان شديد السواد، "الليل الشديد 

 "، فيكون السواد من كل صوب ينذر بالشؤم.29السواد/ ج أ 

توف ر السميائية على مصادرة أساسي ة في مسعاها تتمث ل في المبدأ الذي "ت
في مستوى  -ال يمكن الوصول إلى المعنى إال  من خالل االختالفات ،بمقتضاه
التي ال يمكن إدراكها باعتبارها كذلك إال  وفق  -كما في مستوى المحتوى  -التعبير

(، تماما 59: ص2010ري. خلفي ة من التشابه" )كورتيس، ج، ترجمة جمال خض
كتشابه الداللة العامة للسواد في كل المعاني السابقة، واالختالف في الوقت نفسه بين 

لسواد نفسه من جهة، واالختالف في النقيض بين السواد والبياض ل كل تأويل خاص  
 وفقا للسياقات التي حكمت اللون في دالالته. ،من جهة ثانية

 اللون األخضر -
باللون األخضر بجانبين: جانب طبيعي ظاهر وجانب انزياحي، تكف ل الوصف 

إذ دل  على استيعاب بنية السياق، بأسلوب يدمج فيه المكونات اللغوية والمقتضيات 
 الثقافية من جهة، وعالقة الموصوف من جهة أخرى. فكان الوصف ضمن نمطين:
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و في الجانب الطبيعي بوصف السنابل والشجر والعشب واألغصان، كما يبد - أ
 الكاتبالجدول المدرج أول البحث، لكن تتضح بعض الرموز الخاصة كقول 

"، 11"والعاشق يتسل ق الشجرة شجرة خضراء أو برتقالية ال فرق / ج س  مثال:
وينتقل إلى داللة  ،فهنا يتجر د اللون األخضر من داللته على البعث والحياة

من عطاء  ه يجنيه سوا  أخرى، فالعاشق غير آبه بحياة عادية يجني منها ما
ليحظى بطعم  ،الطبيعة، بل له طقوسه الخاصة، أيا كان لون الشجرة سيتسل قها

ليؤك د خصوصية هذه  ،العشق، وال سواه يعنيه، فجاء التعريف في )الشجرة(
ال يرى سوى  ،إال عاشق ما هوالشجرة للعاشق، أم ا لونها فأمر ثانوي ال يعنيه، 

 يشاء. شجرة عشقه التي يلونها كما

كأنه بحر،  :س 7الجانب االنزياحي يتمثل في وصف الغيم باألخضر/ ج  - ب
صد به امتالء الغيم بالخير مطرا ، قفاالخضرار انزياح داللي   ،والبحر أزرق 

غزيرا له داللة البحر يعم  األرجاء. وحين يكون األخضر موجودا في نفوسنا 
س أي خير، بل خير "، ولي162يرمز للخير أيضا: "رت بت األخضر فينا/ ع 

وعلى معرفة منابته وكيف نصرفه ثانيا. أم ا حين  ،نرت به فيدل على الكثرة أوال
فهو يرمز للعمر الصغير  ،( غافلنا وغادر240يكون )الولد أخضر/ ع 

 الغض، فما زال يافعا كالعود األخضر لم ييبس، ومضى وهو في أول حياته.

 اللون األزرق -
لم وأمكنته تصنيف واقع ورؤية، وهو تصنيف صن ف هذا اللون أشياء العا

ما يلزمه من صفات تفاضلي ة، ويبدو هذا في التراكيب بيتطل ب منه مطابقة كل موصوف 
يجعله  ،)فضاء أزرق، قنديل أزرق، دم أزرق، جلد أزرق(، وكأن األمر تصنيفي   اآلتية:

في النظر إلى  يرفض االعتراف بوجود موصوفات متشابهة، بل يعمد إلى مبدأ األحادية
، فكان الفضاء األزرق ذا مدلول االموصوف، ويعطيه من اللون األزرق تفردا خاص  

لموقع من  ،أيضا ةطبيعي قبل الثورة المعلوماتية، ثم  أصبح في مدلوله العام داللة خاص  
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ن باألزرق، والزرقة في اإلنارة قوة واستدامة، والدم األزرق  مواقع التواصل االجتماعي ملو 
"ودمك أزرق يا سيدي دمك أزرق، أنت من المياه البعيدة : وة ونوع من العرقي ة أيضاقس

ر اللون األزرق عرقية منبوذة 44وأنا من هذا التراب/ ج أ  "، فال تشابه بين الدماء، فيقر 
ويحافظ عليها من الضياع،  ،تتجن بها األنا، أم ا الجلد األزرق فهو يضم  حظيرة الكلمات

 يحيط بنا ويحوي اختالفاتنا.كالفضاء الذي 
بين الموصوف وغيره من متشابهاته، فيختلف عن  ،تمي ز اللون األزرق إذن

ص. ًا، كي يتخص   غيره، ويفرد له بابًا وصفي ًا خاص 

 اللون األمحر -
يصدر الواصف أحكامه الذاتي ة على الموصوف، فالحكم على الشيء فرع 

ره. ويكون هذا الحكم ضمن مرجعي ة ثقا  ،كداللة اللون األحمر على العشق ،في ةلتصو 
والشهادة في العرف العام، فيصطب  بصبغة وجود تعبر عن مرجعي ة جمعي ة في الدرجة 
األولى، ورؤى مرسلها في الدرجة الثانية، فكأن ه يبادل العرف العام عطاء بعطاء، 

اللون في دائرة  فيناسب اإلبداع الوصفي  ما ومبه إي اه المجتمع من داللة التعبير، فبدا
 المعنيين ال غير: 

فدل   ،"23"فتاة تموسق عشقها بقليل من األحمر/ أ  :كاتبالعشق: يقول ال - أ
األحمر على الشوق المشتعل في قلب الفتاة، هذا الشوق الذي ال ينضب 

"على رعشة الجسد شظايا تجم عت في  وتجعله ركيزة لعشقها، وكذلك في قوله:
األحمر إلى القلب المشتعل أيضا، فكان اللون رمز ب ،"80أحمر النبض/ أ 

 األحمر عالمة العشق.
"دمنا أحمر يا سيدي  :مبدعطبيعة الدم أن يكون أحمر، أم ا عندما يقول ال  - ب

فهنا يكون لذكر اللون عالمة ، "43دمنا أحمر، فال ترفع أصبعك نحوي/ ج أ
ل لهجة تهديد يقصد بها دالئل عدة، منها القوة والغضب والثورة، ويحم ة،خاص  

مبطن لهذا السيد المجهول، وكأن ه يقول له: "فمهما اعتليت في السيادة نحن 
 أصحاب الدم األحمر، ال نهاب الموت، فال تغامر".
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 ن: الذهيّب والفضّيااللون -
ده  إن  اقتران الحدث بالمغزى يشير إلى ما يتحق ق من الوصف، ويبي ن محد 

فا، وكذلك الحال في هذين اللونين، فمهما يكن يكون وقع تأثير الوصف مختل، لالخاص  
 ،من أمر فإن  الذي ينبغي مالحظته أن  ذكر لون ذهبي أو فضي يمايز بين وصف

أو عن  ،أو في النظر إليه، فانزياح اللون عن األصفر للذهبي ،وآخر مختلف في هيئته
الرؤيا  وتفر دا في ،واعتالء في الحكم الوصفي ،الرمادي للفضي يعطيه هيبة خاصة

:" كاتبيريدها الواصف، ويزداد األمر قوة إن وصف الموصوف باللونين معا، كقول ال
لمدينة من األحالم  ،المدينة الذهبي ة والفضي ة"، فيعطي المتلقي مساحة من التخي ل

مصنوعة بإتقان وتجم ل مبال  فيه، فال أتربة وال حجارة في طرقها، وال بشر بها، بل هي 
ة بكل ما بها من صناعة وجمال، وقد يشمل الوصف نوعًا من إثبات المدينة الحالم

مفاضلة الموصوف عن غيره، كما في: ) ووجهها الفضي  المضيء، مالك بجناحين 
، أقمار ذهبي ة(، فأعطى اللون للموص ، صدرها الذهبي  ف عالمة و فضي ين، صباح فضي 

وجه المحبوبة كأي وجه حين خاصة أفردته بين مثيالته، وجعلته معتليا عنها، فلم يكن 
، ولم تكن مالكا حسب، بل بجناحين من فضة تحل ق بهما، والصباح  وصف بالفضي 

 والصدر واألقمار ساحرة  كأنها من فضة بلمعانها وجمالها وبريقها. 

 التقييم )كينونة الكينونة( -
يعد  هذا الطور خالصة ما سبق من أطوار، فهو نتيجة يطلقها السارد على 

ته ذوات المدلوالت، ويوصف بكونه الطور النهائي في الوصف السردي، موصوفا
، و"يخص هذا الطور بشكل أساسي عمليات التقييم، التي يمكن أن تأخذ مظهر الجزاء

آريفيه،  ) تأسيسا على هذا يكون الجزاء إيجابي ا أو سلبي ا تبعا للتقييم اإليجابي أو السلبي
استي أن أقي م األلوان السابقة وفقا للسياقات (، لذا ارتأيت في در 115: ص 2015س. 

الدالة على النتائج إيجابا وسلبا، واستنادا من المدلول للتحليل السياقي، فيكون اللون 
ضمن منظومة القيم العامة، كما يبدو في التحليل  ،على وصف إيجابي أو سلبي داال  

 اآلتي:
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 اضـــــــالبي  -

"غل فني الحرف على مخلب الوقت،  :البياض هدف ومرتجى حين يكون صحوا
: يدل  على وفرة المحصول ا، وحين تكون الثمار بياض126فأصاب صحو البياض"/ ع

فهو في الحالتين إيجاب لخير وفير يصيبه المرء،  ،71"حقولي أنصع من الثلج/ ج أ 
 ،غير أن ه أصاب صحو البياض ،يؤذي من يعايشه للوقت فعلى الرغم من ظهور مخلب

لى هزائم الحرف التي تحدثها في نفسه، فقاده إلى السالم والنقاء في النفس، وانتصر ع
وهذا ما كان يرتجي ويخشى أال يحق قه، والثلج ببرودته وآثاره التدميري ة حياة للمحصول 

 .وخير لألرض

لذا ارتأى المبدع أن يصف محصوله بلون البياض المستمد  من الثلج، فقال 
سبيل الوصف التفضيلي، والتفضيل هنا نتيجة إيجابية، حقولي أنصع من الثلج على 

فجاء ترتيب الكلمات على طريقة معلومة، وعلى صورة من التأليف المخصوص، لرسم 
صورة تفاضلي ة، تربط المفردات بسياقاتها، فعندما يأتي بموصوفين، ليفاضل بينهما، 

ة، ويربط الوصف بمعنى عام، من شأن هذا المعنى أن  ينشئ صيغًا خطابية خاص 
يتعل ق بكال الموصوفين، يكون الوصف موجودًا في العنصرين المفاضل بينهما، بيد أن ه 
يتعل ق بموصوف دون آخر، ويختص  به ؛ وذلك بزيادة الوصف في عنصر على آخر 

ل، ويت   ح المعنى العام ضسواء أكان ذلك إيجابا أم سلبا، فترجح كفة الموصوف المفض 
ت باقترانه به وحده، فيصبح بذلك بؤرة الوصف المبتغى، أم ا المقصود بالوصف، ويثب

"أمامنا دبب ملونة وذئاب  :وصف الذئاب بالبياض فهو على سبيل التقييم السلبي
"، فالدب  ال يكون ملونا وال البياض لون الذئب، مم ا جعل الشاعر 71بيضاء/ ج أ 

ن بين البشر الذين يدعون الس الم، وفي الوقت ذاته ادعاء يرمز في هذا إلى صفة التلو 
القتلة للبراءة والنقاء، فيغر  الظاهر الرائي وال يكشف عن الباطن من الوهلة األولى التي 

 نستند بها إلى النظر.



 

  

 122 
 

 نهلة عبد العزيز الشقران د. 

 

 وادـــــــالس -

فككي جعلككه  ،ينقككل اللككون األسككود اإلحسككاس بالتشككاؤم، ويقككي م نتيجككة سككلبية للبشككر
ا داللكككة الشكككؤم فكككي تكككداولها بكككين النكككاس لمخلوقكككات حي كككة، لككككن هكككذه المخلوقكككات لهككك اوصكككف

كجنكدي مكن جنكود هللا أرسكله هللا علكى العصكاة مكن قبكاده عقابككًا وعنكوان للسكخط اإللهكي، 
ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ )لهككم فقككال تعككالى:

. فهككككككو إذن عقككككككاب وابككككككتالء [133]األعرررررر ا    (ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ
في قول المبكدع:"  يسلطه هللا سبحانه على من يشاء بأمره، لذلك يوظ ف للوصف السلبي  

ش في تجاويف قلوبنا  وكنا مترعين بغبطة الحياة غير أن جرادة سوداء بحجم اإلبرة تعش 
"، فالجرادة التي عاقبت بني فرعون بأكل محصوالتهم تأكل الحياة من 22الصغيرة/ ج أ 

كمككا نفككدت المحاصككيل، فلككم تعككد الحيككاة تنبعككث  ،القلككوب، ومككذ أقامككت بهككا غي ككرت أحككوالهم
مككا وصككف اللككون هنككا وإن   ،قلككب، بككل أصككبح مسكككن جككرادة سككوداء، لككيس فقككط جككرادةمككن ال

 يزيدها سوءا وجشعا وقتال.

بالسواد، فهو نذير شؤم أيضا، فال خير في محصوالتها، بل  الحقولأم ا وصف 
في قوله: "هذا الحديد ليس  كاتبأكلها الفساد حتى ما عادت تجدي نفعا، فتبرأ منها ال

 .57السوداء أيضا/ ج أ لي، وهذه الحقول 

 االخضرار -

مشتركة بين الباث  والمتلقي، لذا يعرض  سابقةلى معرفة إتحيل األفكار عادة 
إال  "في غزة وعلى غير عادته، سيمنحك  ،الشاعر فكرة الموت الذي يناسبه البكاء

على  "، فيكون اللون هنا مرافقا للفعل، وكالهما دال  16الموت ابتسامة خضراء/ أ 
ة المطلقة لفكرة الموت بالشهادة، وما يترتب عليها من فرح متمث ل باالبتسامة ابي  اإليج

نة باالخضرار.  الملو 
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ة هذه المرة، فيقول باللون في صورة أخرى، لكن ها سلبي   باالستعانةُيوظ ف الموت 
المبدع: "يا ربنا، أهكذا تحل  العقدة دائما بالموت، فتنحرف األرض عن اخضرارها 

الموت  "، فيكون اللون األخضر حياة راحلة ال وجود له، ليحل  168بخفة نداه/ أالمؤن ق 
القاحل محل ه. وفي تركيب آخر يقول: "أكمل طيورك باألخضر المنسي  من قصة 

د ما سبق من العدم والموت41الزيتون/ أ  ،ال ذكر له فاألخضر هنا منسي   ،"، فيؤك 
 في أرض جرداء ال اخضرار فيها.يأخذ معه الخير في الزيتون، ويكون الطريق 

 ةــــــالزرق -

ر بسماء الشباب التي زرقتها داللة إيجابي   فيتظهر عالمة اللون هنا  ة، إذ تذك 
في: "أذكر سرقنا الكاتب  كما يقول ،كانت زرقاء كبحر، فهي تصف مرحلة خير وعطاء

 ."14لونه من سماء شبابنا الزرقاء الخالصة، أذكر كانت زرقاء كبحر/ ج أ 

 والبحر األزرق في انعكاس لونه يكون صافيا في داللته على السالم واألمن:
 ، فيبدو الوصف إيجابيا كذلك.109"يا له من بحر أزرق أكثر صفاء من قبل/ ج أ 

 رارــــاالمح -

"، فيعطي لون 100"وماتت مثل فراشة حمراء/ أ  يبدو وصف الحمرة في:
تحترق، فيكون سبب احتراقها هو عشقها في االحمرار للفراشة التي تلهث خلف الضوء و 

بسبب فشلها  ،عالمة اللون األحمر، ويكون عمرها القصير سواء أكان حقيقة أم مجازا
أراد  في االحتفاظ بحياتها وحبها معا، فكان الحتف مصيرها، فرمز اللون لوصف سلبي  

 ة على الحبخاص  الداللة ال ، وتبقىلكنه برؤية "أحمر النبض" ،المبدع تجسيده بالفراشة
 ا،، فيغدو إيجابي  80"على رعشة الجسد شظايا تجم عت في أحمر النبض"/ أ : في قوله

 وإن تضم ن معنى النزق واالنزالق في مصائد النفس.
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 اخلالصة والنتائج

ظهرت األلوان في أبنيتها العالئقي ة السابقة، وفق اإليحاءات التي تم  
تعمل عملها في  ،من عالقات داخلي ةلتكشف ما تخبئه النصوص  ،استخالصها

تجعل من كل نص  رسالة ذات عالقة  ،الصياغة المضموني ة، ومن عالقات خارجي ة
 النتائج اآلتية: بدتبالباث  والمتلقي، ف

لتدل  على مالم  ،في بعض األحيان ،اعتمدت بنية كل لون أساس المفارقة والتناقض -
 ُيتعارف عليه من المجتمع.

مقارنة مع اللون  ،على سبيل التقابل في كل لون  ،أحيانا الموازاة  اتخذت األلوان  -
اآلخر، هذا في الداللة العامة لكل لون، "والموازاة تنتهي إلى جعل كل واحد من 

(، 115، ص1978المعادلين يمتاز بصفة ال يمتاز بها اآلخر")السرغيني، م، 
على ، ا التناقض والمفارقةفالموازاة هي اإلطار العام لكل لون منفرد، ثم ينبثق منه

مع مالم يشع عنه في االستعمال العام، ليتخذ اتجاها  ،شكل ثنائيات لكل لون 
 خاصا في إيحاءاته.

استعير اللون األبيض لوصف جمال المرأة، ليدل  على الجمال الذي يريده السرد  -
وصفا للمرأة، فيصدر الواصف أحكامه على الموصوف، فالحكم على الشيء فرع 

 ره.لتصو  
 اينقل اللون األسود اإلحساس بالتشاؤم، ويقي م نتيجة سلبية للبشر في جعله وصف -

 لمخلوقات حي ة.
دل  اللون األحمر على العشق والشهادة، ضمن مرجعي ة ثقافي ة، فاصطب  بصبغة  -

 وجود تعبر عن مرجعي ة جمعي ة في الدرجة األولى.
انزياحي، بوصف السنابل وجانب  ،أشار اللون األخضر إلى جانب طبيعي ظاهر -

 والشجر والعشب واألغصان من جهة، ووصف من يوحي بهذا من جهة أخرى.
 .رمز اللون األزرق إلى االختالف، والجمال -
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