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إىل انزجم انذُ مل ّبخم عهَِّ ٌّيًا بشِء ,يٍَْ كَاٌ يل انعًٌٌ ,انسَّنذً ،ينو اكخسبج جُمَّ
يعاَِ انمٌة.
"ًانذُ احلبْب" أطالَ اهلل يف عًُزه.
إىل يٍ سًَّدحين باحلناًٌ ،يَنَحَخين احملبتً ,يا سانج ،كاَج يعِ يف حلظاث انضعف كًَا انمٌّة،
حُشجعين ًحأخذ بْذُ ننعاَك سٌَّّا انمًى ًانعهْاء.
"أي ــِ انغانْت" أطالَ اهلل يف عًُزِىا.
إىل احلُب األصذقً ،انسّنذ األعظى ،يٍ كاٌَا يعِ خطٌة خبطٌةً ،أَا أرٍ يف عٌْهنى يعنَ
أٌ حبذل يا يف ًسِعك نرتسى عهَ شفاىِيِى انبيجت.
"أخِ ًأخٌاحِ ًعائالهتى" ،أداييى اهلل بكمِ عِش.
إىل َفسِ انيت لاًيجً ،ثابزث ،يف رحهتِ كفاحٍ ال حعزف االسخسالوً ,ال حؤيٍ باخلنٌع
ًاخلضٌع.

إنْيى مجْعاً أىذُ رسانيت.


ب

شكر وتقدير
ميما تقدمت بنا السبؿ ,كفيتحت أمامنا آفاؽ النجاح ,كاقتربت بنا الخطكات لتحقيؽ الح ػ ػػمـ ,لف
أنسػػى مػػف كػػاف ليػػـ ال أػػؿ فيمػػا أنػػا عميػػو اآلف ,فكػػاف البػػد مػػف كممػػة ػػكر كتقػػدير ع ػػمى كقػػكفيـ
معي ,فمف ال ي كر الناس ال ي كر اهلل ,كبداية أ كره تعػالى الػذم منحنػي القػكة كالعزيمػة كالصػحة

كاليدؼ ألككف ىنا.
وبعد،،

أتقدـ بال كر كالتقدير إلى أيستاذم الدكتكر :محمد بكر البوجي ,الذم كاف لو ال أؿ األسػمى

في مػيبلد ىػذه الد ارسػػة فمػكال جيػكده ,كنصػاتحو ,كتكجيياتػو لمػا خرجػت ىػذه الد ارسػة بمػا ىػي عميػو
اآلف.
كلػػف أنسػػى فػػي ىػػذا المقػػاـ أساتذتػ ػػي فػػي قسػػـ المغػػة العربيػػة ,الػػذيف ك ػ ػػاف ليػػـ فأ ػ ػػؿ ال يمكػػف
إغ الو في صػقمي كتقػدمي فػي مجػاؿ المغػة العربيػة ,كعمػى أرسػيـ رتػيس القسػـ الػدكتكر :محمػد أبػك

غ ػ ػرة " ,كاألس ػػتاذ ال ػػدكتكر :محم ػػد ص ػػبلح أب ػ ػػػك حمي ػػدة ,كاألس ػػتاذ ال ػػدكتكر :ص ػ ػػادؽ أب ػػك س ػػميماف,
كاألستاذ الدكتكر :فكزم الح ػػاج .ح ظيـ اهلل كأداميـ فخ انر لمعمـ كالجامعة.

يكما ,فكاف لي القدكة كاألمػؿ
كال كر كاالمتناف الكبيريف إلى والدي العزيز الذم لـ يبخؿ عمي ن
كاليدؼ ,كال أنسى أمي الحبيبػة ،التػي كانػت معػي فػي كػؿ م ارحػؿ إعػداد ىػذه الد ارس ػػة ,فكانػت لػي
األـ كالصديقة كاألخت كالرفيقة .ح ظيما اهلل مف كؿ سكء كأطاؿ لي في عمرىما.
ؼ بجػػانبي ك دعمنػػي ,كسػػاندني لكػػي أصػػؿ ىنػػا ,كاف لػػـ يتسػػم المقػػاـ
أخيػ انر أ ػػكر كػػؿ ىمػ ٍف ىكقىػ ى
لذكرىـ ,فيـ في القمب ليـ.

الباحثة
رنيـ موسى شعباف

ت

ممخص الدراسة
تع ػػد ى ػػذه الد ارس ػػة م ػػف الد ارس ػػات األدبي ػػة الت ػػي تناكل ػػت دالل ػػة األلػ ػكاف ف ػػي األعم ػػاؿ األدبي ػػة,
مجاال لمدراسة.
كاختػارت الباحثة الركاية النسكية ال مسطينية لتككف
ن
جػاءت الد ارسػة فػي مقدمػة كتمييػد كأربعػة فصػكؿل يتنػاكؿ ال صػؿ األكؿ كالثػاني داللػة األلػ ػكاف
األساسية كال رعية في الركاية ,كال صػ ػػؿ الثالث عبلقة األلكاف بالبناء ال نػي لمركايػة ,كال ص ػػؿ ال اربػم
عبلقة ألكاف الغبلؼ بالنص الركاتي.
عرأت الباحثػة فػي المقدمػة الػدكافم كاألسػباب التػي دفعتيػا الختيػار المكأػكع ,كأىميػة ىػ ػػذه
الدراسة ,كاليدؼ منيا ,ثـ عرأت الصعكبات التي كاجيتيا أثناء إعداد ىذه الدراسة.
تناكلػػت فػػي التمييػػد الحػػديث عػػف م يػػكـ األل ػكاف فػػي المغػػة كاالصػػطبلح ,كداللػػة األلػ ػ ػكاف فػػي
القرآف الكريـ ,كاأللكاف كاإلنساف.
كتأمف الفصؿ األوؿ الحديث عف داللة األلكاف األساسػية داخػؿ الركايػات المخ ػ ػػتارة ,ككػ ػػانت
مجاال لمتحميؿ.
األلكاف :األحمر كاألزرؽ كاألخأر كاألص ر,
ن
كجػػاء الفصػػػؿ الثػػػاني ليتحػػدث عػػف داللػػة األل ػكاف ال رعيػػة داخػػؿ الركايػػات المخت ػ ػػارة ,ككانػػت
مجاال لمتحميؿ.
األلكاف :األسكد كاألبيض كاألسمر كاأل قر كالرمادم,
ن
ثـ يػتتي الفصػؿ الثالػث لػربط بػيف داللػة األلػكاف كعناصػر البنػاء ال نػي لمركايػة ,التػي اقتصػرت
عمى عبلقة األلكاف بال خصيات ,كعبلقتيا بالمكاف كالزماف.
كقد تأمف الفصؿ الرابع الحديث عف العتبات ,كعتبة الغبلؼ ب ػكؿ خػاص ,لمػا تحتكيػو مػف
ألكاف ,كعبلقة ىذه األلكاف بنص الركاية.
في النياية عرأت الباحثة ألىـ النتاتج كالتكصيات التي تكصؿ إلييا البحث.

ث

Abstract
The Study is one of the Studies that Deal With the Significance of
Colors in Literary Works. In this Study Researcher Chose the Palestinian
Novel as a Field of Study.
The Study Consists of Introduction, Preface and Four Chapters. The
First and Second Chapters Deal with the Significance of Primary and
Secondary Colors in the Novel, The Third Chapter Study the Relationship
Between Colors and the Artistic Construction, and the Fourth Chapter
Study the Relationship Between Cover's Color and Novel Text.
In the Introduction the Researcher Presented the Motives and Reasons
that led Her to Choose the Subject, The Importance, and the Purpose of
this Study Presented, Also, the Difficulties Which Faced During the
Preparation of the Study.
In Preface Researcher Presented colors in the Language and the
Term in Addition the Significance of colors in the Quran, Colors and
Human.
The First Chapter Included a Discussion of the Significance of the
Basic colors Within the Selected Novels. The Colors of Green, Blue and
Yellow were an area of analysis.
The second Chapter Included the Discussion of the Significance of
the Secondary Colors within the selected Novels. The Black, White, blond
and gray colors were an Area of analysis.
The Third Chapter Talk about the Elements of the Artistic
Construction of the Novel, Which was Limited to the Relationship of
Colors with Personalities and the Relationship of Colors with Place and
time.
The Fourth Chapter study the Relationship Between Cover's Color
and Novel Text.
In the end, The Researcher Presented the Most Important
Recommendations and Results of the Research.
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مقدمة
الحم ػ ػػد هلل رب الع ػ ػػالميف ,كالص ػ ػػبلة كالس ػ ػػبلـ عم ػ ػػى م ػ ػػف ال نب ػ ػػي بع ػ ػػده كآل ػ ػػو كص ػ ػػحبو كم ػ ػػف

اتبػػعو إلى يكـ الديف.
أما بعد...

يدرس ىذا البحػث داللػة األلػكاف فػي الركايػة النسػكية ال مسػطينية ,ذلػؾ لمػا تحتكيػو األلػكاف م ػػف
ميمػػا مػػف العناصػر المحيطػػة بنػػا فػػي الحيػػاة اليكميػػة ,فػػبل
دالالت فنيػة مختم ػػة ,فػػالمكف يعػػد عنصػ نا
ػر ن
أحد منا يمكف أف يتخيؿ حياتو دكف ألكاف.
كلم ػػا تحممػػو األل ػكاف مػػف أىميػػة فػػي حيات ػ ػػنا ,كلمػػا تحمم ػ ػػو مػػف دالالت متعػ ػ ػػددة ,فقػػد كظ ػ ػػؼ

األدبػػاء كال يكتػػاب األل ػكاف داخػػؿ أعم ػاليـ األدبيػػة ب ػػكؿ كبيػػر ,لكػػف طريقػػة تكظي ػ ػ ػػؼ تمػػؾ األلػ ػ ػ ػكاف
كدالالتيا كانت تختمؼ مف عمؿ أدبي آلخر.
فممػػا كجػػدت أف األلػكاف داخػػؿ األعمػػاؿ األدبيػػة لػـ تػ ً
ػتت ب ػػكؿ اعتبػػاطي ,كاٌن ػػما جػػاء كػػؿ ل ػػكف
يحمػ ػػؿ داللتػ ػػو الخاصػ ػػة التػ ػػي اكتسػ ػػبيا مػ ػػف خػ ػػبلؿ السػ ػػياؽ ,اختػ ػػرت داللػ ػػة األل ػ ػكاف فػ ػػي الركايػ ػ ػ ػ ػػة
مجاال لدراستي.
ال مسطينية لتككف
ن
ػاال لدراست ػ ػ ػ ػػيا ,كق ػػد كق ػ ػػم
كاخت ػػارت الباحث ػػة الركاي ػػة ال مس ػػطينية النس ػػكية خاص ػػةل لتك ػػكف مج ػ ن

االختيار عمى ع ر ركايات لست كاتبات فمسطينيات كىف حسب الترتيػ ػػب اليجاتػ ػ ػػي:
 .3ب رل أبك رار ككقم االختيار عمى ركايتيف ":دكرا ,ك ي يب مف كادم رـ".
أيأا" :امرأة الرسالة ,كعكاء ذاكرة".
 .7رجاء بكرية ككقم االختيار عمى ركايتيف ن

أيأا" :ربيم حار ,كالصبار".
 .1سحر خمي ة ,ككاف االختيار لركايتيف ن
 .4ليانة بدر ككقم االختيار عمى ركايتييا " بكصمة مف أجؿ عباد ال مس ,كعيف المرآة".
 .5ليمى األطرش كاخترت ليا ركاية كاحدة كىي ":امرأة ال صكؿ الخمسة".
 .6نباؿ قيندس كليا ركاية كاحدة فقط كىي " :يافا حكاية غياب كمطر"
دوافع الدراسة:
 .3قمػ ػ ػػة الد ارسػ ػ ػػات التػ ػ ػػي تناكلػ ػ ػػت داللػ ػ ػػة األل ػ ػ ػكاف فػ ػ ػػي الركايػ ػ ػػة العربيػ ػ ػػة ب ػ ػ ػػكؿ عػ ػ ػػاـ ,كالركايػ ػ ػػة
ال مسطينية ب كؿ خاص.
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 .7اطبلعػ ػػي عمػ ػػى د ارسػ ػػة عػ ػػف تجربػ ػػة األل ػ ػكاف فػ ػػي الركايػ ػػة العربيػ ػػة المعاص ػ ػرة ,ممػ ػػا ػ ػػجعني
عمى خكض غمار ىذا البحث.

 .1إعجػ ػ ػػابي بالركايػ ػ ػػة ال مس ػ ػ ػػطينية ,ممػ ػ ػػا دفعنػ ػ ػػي إل ػ ػ ػػى أف ابحػ ػ ػػث فػ ػ ػػي دالل ػ ػ ػػة األل ػ ػ ػكاف داخ ػ ػ ػػؿ
الركاية النسكية ال مسطينية.

 .4ت ػ ػػجيم كتح يػ ػػز األسػ ػػتاذ الػ ػػدكتكر :محمػ ػػد البػ ػػكجي ,أف تكػ ػػكف الركايػ ػػة النسػ ػػكية ال مسػ ػػطينية
مجاال لمدراسة كالبحث.
ىي
ن

أىمية الدراسة:
تكمف أىمية الدراسة في التالي:

 .3أنيا تقؼ عمى داللة األلكاف داخؿ الركاية النسكية ال مسطينية.
 .7إظيار أف األلكاف داخؿ األعماؿ األدبية تتتي ب كؿ مقصكد.

 .1إظيار أف كؿ لكف مف األلكاف البد أف يحمؿ داللة محددة يعطييا ليا كاتػب الػنص ,كأف ىػذه
تتتي مف خبلؿ السياؽ الكارد فيو.

 .4إظيػػار أف األل ػكاف داخػػؿ األعمػػاؿ الركاتيػػة قػػد تحمػػؿ داللتيػػا المتعػػارؼ عمييػػا ,كقػػد يحمميػػا
الكاتب دالالت جديدة لـ تكف أمف داللتيا األكلى.

أيأػػا فػػي كػػكف ىػػذه الد ارسػػة مػػف الد ارسػػات القميمػػة التػػي تناكلػػت دالالت األلػكاف
 .5تكمػػف األىميػػة ن
داخؿ األعماؿ الركاتية العربية ,كقػد تكػكف ىػي األكلػى التػي تناكلػت األعمػاؿ الركاتيػة النسػكية
ال مسطينية.

أيأا في أنيػا ألقػت الأػكء عمػى عػدد مػف الركاتيػات ال مسػطينيات ب ػكؿ خػاصل ألنيػا
 .6تكمف ن
جديرة بتف تدرس.

أىداؼ الدراسة:
 .3تيدؼ الد ارسػة إلػى اسػتجبلء داللػة األلػكاف داخػؿ الركايػة ال مسػطينية النسػكية ,كمػا تحممػو ىػذه
الدالالت مف أىمية داخؿ العمؿ األدبي.
 .7تيدؼ إلى الربط بيف ألكاف الغبلؼ كما تحممو مف دالالت كالنص الداخمي لمركاية.
 .1تيدؼ إلى الربط بيف األلكاف كعناصر البناء ال ني لمركاية.
صعوبات الدراسة:
مف الصعكبات التي كاجيتني خبلؿ إعداد ىذه الدراسة:

 .3صعكبة الحصكؿ عمى المراجم الكافية ,كعدـ تكافرىا في المكتبات الغزية.
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 .7صػػعكبة الحصػػكؿ عمػػى قػػدر كػ و
ػاؼ مػػف الركايػػات النسػػكية ال مسػػطينية ,رغػػـ مسػػاعي األسػػتاذ
الدكتكر محمد البكجي لمحصكؿ عمييا ,لكف عدـ تكافرىا في القطاع أخر الكصكؿ إلييا.

 .1عدد مف الركايات التي تمت دراستيا ليا أكثر مف طبعة ,ككؿ طبعة تحمؿ غبلفنا مختم نػا عػف
اآلخػػر ,كلكػػف عػػدـ تكافرىػػا فػػي المكتبػػات بطبعاتيػػا المختم ػػة صػعلب أمػػر الحصػػكؿ عمػػى كافػػة
األغم ة ليتـ دراستيا ,ليذا اقتصر البحث عمى الطبعات المتكافرة بيف يدييا ,أك ما تمكنت مف

الحصكؿ عميو عبر بكات اإلنترنت.
منيج الدراسة:

تعتمػػد ىػػذه الد ارس ػػة عمػػى الم ػػنيج الكص ػ ي التحميمػػي ,باإلأ ػػافة إلػػى اس ػػتخداـ منػػاىج أخ ػػرل

ك ػػالمنيج الن س ػػي ,كالت ػػاريخي ,كاالجتم ػػاعي ,حي ػػث ت ػػـ اس ػػتخداـ ى ػػذا المنػ ػاىج ف ػػي تحمي ػػؿ دالالت
األلكاف داخؿ األعماؿ األدبية.

الدراسات السابقة:
بعد البحث عف دراسات سابقة حكؿ المكأكع ,عثرت عمى دراسة كاحدة تتعمؽ بداللػة األلػكاف

داخ ػػؿ الركاي ػػة ,ف ػػي ح ػػيف عث ػػرت عم ػػى ع ػػدد م ػػف الد ارس ػػات الت ػػي تناكل ػػت األلػ ػكاف داخ ػػؿ األعم ػػاؿ
ال عرية ,كىي عمى النحك اآلتي:
 .3داللػ ػػة األل ػ ػكاف فػ ػػي ػ ػػعر ال تكحػ ػػات اإلسػ ػػبلمية فػ ػػي عصػ ػػر صػ ػػدر اإلسػ ػػبلـ ,أمػ ػػاني جمػ ػػاؿ
عبدالناصر/خالد البيؾ ,رسالة ماجستير ,الجامعة اإلسبلمية -غزة.

 .7داللة األلكاف في ال عر ال مسطيني المقاكـ ,عاطي عتبات ,مجمة الخميؿ لمبحكث.
.1

عرية األلكاف فػي الػنص ال ػعرم الج ازتػرم المعاصػر ال تػرة  ,)7117-3988صػديقة معمػر,

رسالة ماجستير ,جامعة بسكرة الجزاتر.7131 ,

 .4ال ػػيض ال نػػي فػػي سػػيمياتية األلػكاف عنػػد ن ػزار قبػػاني د ارسػػة سػػيمياتية) لغكيػػة فػػي قصػػاتد مػػف
األعماؿ الكاممة ,ابف حكيمي األخأر ميداني ,مجمة جامعة دم ؽ ,سكريا.7115 ,

 .5المػػكف كدالالتػػو فػػي الركايػػة السػػعكدية مػػف عػػاـ 3981حتػػى عػػاـ  ,7115م ػريـ إب ػراىيـ غبػػاف,
جامعة الممؾ عبدالعزيز ,المممكة العربية السعكدية ,رسالة ماجستير.7116 ,

نمكذجػا" ,ظػاىر محمػد ىػزاع الزكاىػرة ,دار الحامػد
 .6المكف كدالالتو فػي ال ػعر "ال ػعر األردنػي
ن
لمن ر كالتكزيم ,عماف ,األردف.7118 ,
 .7المػ ػ ػػكف كدالالت ػ ػ ػػو ف ػ ػ ػػي القػػ ػ ػرآف الكػػ ػ ػريـ ,نجػ ػ ػػاح عب ػ ػ ػػدالرحمف الم ارزق ػ ػ ػػة , ,رس ػ ػ ػػالة ماجس ػ ػ ػػتير,
جامعة مؤتة ,األردف.7131 ,

1

تختمػ ػػؼ ى ػ ػػذه الد ارسػ ػػة ع ػ ػػف الد ارسػ ػػات الس ػ ػػابقة فػ ػػي ك ػ ػػكف الد ارسػ ػػات الس ػ ػػابقة تناكلػ ػػت دالل ػ ػػة

األلػ ػ ػكاف ف ػ ػػي األعم ػ ػػاؿ ال ػ ػػعرية ,ف ػ ػػي ح ػ ػػيف تناكل ػ ػػت ى ػ ػػذه الد ارس ػ ػػة دالل ػ ػػة األلػ ػ ػكاف ف ػ ػػي الركاي ػ ػػة,
كتختمػ ػػؼ عػ ػػف الد ارسػ ػػة التػ ػػي تناكلػ ػػت داللػ ػػة األل ػ ػكاف فػ ػػي الركايػ ػػة السػ ػػعكدية ,كػ ػػكف ىػ ػػذه الد ارسػ ػػة

تناكلػ ػػت داللػ ػػة األل ػ ػكاف فػ ػػي الركايػ ػػة النسػ ػػكية ال مسػ ػػطينية ,كمػ ػػا أنيػ ػػا تختمػ ػػؼ عنيػ ػػا فػ ػػي تقسػ ػػيمة
ال صكؿ كاألىداؼ.
تقسيـ الدراسة:
ا تممت الدراسة عمى مقدمة ,كتمييد ,كأربعة فصكؿ ,كخاتمة تأمنت النتاتج كالتكصيات ,ثـ

قاتمة المصادر كالمراجم.

المقدمة :بحثت فييػا عػف أىميػة المكأػكع ,كأسػباب اختيػاره ,كخطػة البحػث ,كالمػنيج الػذم سػرت
عميو ,كأىـ الصعكبات التي كاجيتني.

التمييد :تأمف البحث فيو عف م يػكـ األلػكاف فػي المغػة كاالصػطبلح ,كداللػة األلػكاف فػي القػرآف
الكريـ ,كالمكف كاإلنساف.

الفصؿ األوؿ :األلواف األساسية ودالالتيا:
يدرس ىذا ال صؿ داللة األلكاف األساسية داخؿ الركايات كىي:
 .3األحمر كدالالتو.
 .7األزرؽ كدالالتو.
 .1األخأر كدالالتو.
 .4األص ر كدالالتو.
الفصؿ الثاني -األلواف الفرعية ودالالتيا:
يدرس ىذا ال صؿ داللة األلكاف ال رعية داخؿ الركايات ,كىي:
 .3األسكد كدالالتو.
 .7األبيض كدالالتو.
 .1األسمر كدالالتو.
 .4األ قر كدالالتو.
4

 .5الرمادم كدالالتو.
الفصؿ الثالث -األلواف وعالقتيا بعناصر البناء الفني لمروايات:
يدرس ىذا ال صؿ العبلقة بػيف األلػكاف كعناصػر البنػاء ال نػي لمركايػة ,كا ػتمؿ عمػى ثػبلث عناصػر
مف عناصر البناء ال ني ,كىي:
 .3األلكاف كال خصيات.
 .7األلكاف كالمكاف كالزماف.
الفصؿ الرابع -عتبة الغالؼ وداللة األلواف:
يدرس ىذا ال صؿ الم يكـ العاـ لمعتبات ,كأىميتيا ,كالكقكؼ عمى عتبة الغبلؼ كألكانيػا ,كعبلقتيػا

بالنص الركاتي.

 .3العتبات الم يكـ كاألىمية.
 .7عتبة الغبلؼ.
 .1عتبة الغبلؼ كداللة األلكاف.
الخاتمة:
كتتأمف أىـ النتاتج التي تكصؿ إلييا البحث ,كالتكصيات.
كفػػي النيايػػة ,يمكػػف القػػكؿ إف ىػػذه الد ارسػػة لػػـ ت ػػمؿ األلػكاف كافػػة داخػػؿ الركايػػات المدركسػػة,
كانما اقتصرت عمى األلكاف األكثر انت ا ار داخؿ النص.

5

تمييػػػػد
أوال :مفيوـ الموف:
الموف في المغة:
و
صػ ػ ىػؿ
لػكاد ك ي
الح ٍمػرة ,كلى لكٍنتيػو فتىمى لػك ىف كلى ٍػك يف ك فػؿ ػيء مػا فى ى
جاء في لساف العػرب" ,الم ٍػك يف ىيتػةه كالس ى
وركب كالمل ٍػكف النػكع كفػ ػػبلف يمتىمى فػك هف
اف كالأ ي
بينو كبيف غيره ,كالجمم أىٍل ىكاف كقد تىمى لك ىف كلى لك ىف كلى لكنو كاألىٍلك ي
ل
ت عمى خم و
أ ٍرب مف النخؿ.)1 "...
إذا كاف ال ىيثٍيب ي
ؽ كاحد كالم ٍك يف ال لد ٍق يؿ كىك ى
ػب
سر :بػدا فيػو أثىػر الونأػج .كلػكف ال ف ي ػ ػ ي
كيقاؿٌ :لكف ي
كجاء معنى المكف في المعجـ الكسيط" ي
الب ي
كف .تىمى لك ىف) ال ل يء :صار ذا ل و
يء :جعمو ذا لى و
ػبلف :لػـ
فيو :بدا في عره ى
ػكف .كف ي
كأ يح ال يب .كال ى
ػديـ األلػكاف مػػف الطلعػػاـ لمتل وكػػو كالتمػ وػذذ .كيطمػػؽ عمػػى
يثيبػ ٍ
ػت عمػػى يخميػػؽ .المػػكف) تىمىػ لػك ىف .التلم ػ ػًٍك ي
يف) تقػ ي
ل
الس ػػىكاد
تغييػر أسػمكب الكػػبلـ إًلػى أسػمكب آخػػر ,كىػك أع يػـ مػػف االلت ػات .المػ ػ ٍػك يف) صػ ة الجسػـ مػف ٌ

ػي :أحػػد أقسػػاـ الطٌيػػؼ األصػػمية .ألػكاف .النػػكع-
كالبيػػاض كالحمػ ػرة كمػػا فػػي ىػػذا البػػاب .كالمػػكف ٌ
األكلػ ٌ
ع
لكنػا مػف الطلعػاـً .
كف) مػف اللنػاس:
الم ػ ل
ييقاؿ :أتى بتلكاف مف الحػديث كالطعػاـ ,كتنػاكؿ كػذا ككػذا ن
ػمكين ى
غير البيض منيـ.)2 ".
جػػاء معنػػاه فػػي معجػػـ المغ ػ ػػة العربيػ ػػة المعاص ػ ػرة ":لػػكف يمػػكف ,تم ػػكيف ,فيػػك المػػكف ,كالم عػػكؿ
ممػػكف ...لػػكف الرطػب /لػكف الثمػر :ظيػر فيػو الم ػػكف ,بػدا فيػو أثػر النأػج لػكف الت ػاح .لػكف ال ػيب

فيػػو :بػػدا فيػػو ككأػػح ...,ل ػ ػػكف الصػػكرة :جعميػػا ذات ل ػػكف أك ألػ ػكاف ,ل ػ ػػكف القمػػاش /الرسػػـ -أقػػبلـ
التمػػكيف :أقػػبلـ مختم ػػة األلػكاف يسػػتعمميا الرسػػامكف كالتبلميػػذ .لػػكف أفكػػاره :غيرىػػا ,لػػـ يثبػػت عميػػيا.

لكف ال عر :غير لكنو بالحناء كغيره" .)3

نجػػد مػػف خػػبلؿ مػػا سػػبؽ أف المعػػاجـ العربيػػة لػػـ تختمػػؼ فػػي المعنػػى المغػػكم لمػػكف ,فكميػػا دلػػت
عم ػػى المعن ػػى ن س ػػو ,كى ػػك إم ػػا أف يك ػػكف داؿ عم ػػى اخػ ػػتبلؼ الن ػػاس بعأ ػػيا ع ػػف بع ػػض بالسػ ػ ػ ػكاد

كالحم ػ ػرة كالبي ػ ػػاض ,أك أنيػػا دلػػت عمػػى نأػػكج الثمػػر مػػف خػػبلؿ تغيػػر ل ػ ػػكنو ,كغيرىػػا مػػف األمثمػػة

المت ػػابية المكج ػػكدة ف ػػي أكث ػػر المع ػػاجـ ,لك ػػف نج ػػد االخ ػػتبلؼ البس ػػيط ف ػػي معج ػػـ المغػ ػػة العربي ػػة

) )1لساف العرب  ,مادة ؿ .ك .ف).

) )2المعجـ الكسيط ,مجمم المغة العربية ,مادة ؿ .ك .ف).
) )3معجـ المغة العربية المعاصر ,أحمد مختار عمر ,عالـ الكتب -القاىرة ,مادة ؿ .ك .ف).7118 ,
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المعاصرة ,حيث أأي ت بعض األمثمػػة التي تكاكب تطكر المغ ػػة مػم تقػدـ الػزمف مثػؿ :أف األل ػ ػكاف

تدؿ عمى الرسـ ,كأقبلـ التمكيف ,كتغير لكف القماش كغيرىا مف األمثمة الحديثة.
الموف في االصطالح:

جاء تعريؼ المكف في المكسكعة الحديثػة "خاصػة أػكتية تعتمػد عمػى طػكؿ المكجػة ,كيتكق ػػؼ

المػػكف الظػػاىرم لمجسػػـ عمػػى طػػكؿ مكجػػة الأػػكء الػػذم يعكسػػو" .)1كيعػػرؼ المػ ػػكف بتنػػو القيمػػة التػػي
تتحدد في عنصر أك مادة مف خبلؿ الأػػكء المنعكس منػ ػػو.
المػ ػػكف ىػ ػػك ذلػ ػػؾ التػ ػػتثير ال سػ ػػيكلكجي النػ ػػاتج عػ ػػف األثػ ػػر الػ ػػذم يحػ ػػدث فػ ػػي ػ ػػبكية العػ ػػيف,

المػ ػ ػػنعكس عػ ػ ػػف سػ ػ ػػطح عنصػ ػ ػػر معػ ػ ػػيف ,س ػ ػ ػكاء كػ ػ ػػاف ناتج ػ ػ ػان عػ ػ ػػف م ػ ػ ػادة
مػ ػ ػػف استقب ػ ػ ػػاؿ لمأػ ػ ػػكء ي
صباغيو ممكنة أك عف أكء ممكف .)2
مػ ػػف خػ ػػبلؿ الم ػ ػػاىيـ السػ ػ ػابقة نجػ ػػد أف لمػ ػػكف ص ػ ػ ات كقيم ػ ػ ػ ػػة يخػ ػػتص بيػ ػػا ,فص ػ ػ ػ ة الم ػػ ػػكف
ىػ ػػي الص ػ ػ ة التػ ػػي نميػ ػػز كن ػ ػػرؽ بيػ ػػا بػ ػػيف لػ ػػكف كآخػ ػػر " أحمػ ػػر أخأػ ػػر برتقػ ػػالي أزرؽ"

)3

فعن ػ ػػد

مػ ػػزج لػ ػػكنيف مػ ػػم بعأػ ػػيما الػ ػػبعض مثػ ػػؿ األحمػ ػػر مػ ػػم األص ػ ػ ر ينػ ػػتج لنػ ػػا لػ ػػكف جديػ ػػد ىػ ػػذا المػ ػػكف
يحمؿ ص ة جديدة.

تنبػ ػػم قيمػ ػػة المػ ػػكف مػ ػػف العبلقػ ػػة بػ ػػيف المػ ػػكف المأػ ػػيء كالمػ ػػكف المعػ ػػتـ ,مثػ ػػؿ أخأػ ػػر غػ ػػامؽ

كأخأر فاتح ,كتتخذ بدكرىا قيمة مختم ة باتجاه اإلأاءة كالعتمة .)4

ثانيا -الموف ودالالتو في القرآف الكريـ:
ً
داللة األلكاف ال تقتصر عمى األدب فحسب ,فالناظر إلى كتاب اهلل الكريـ يجػد أنػو قػد احتػكل

عم ػػى العدي ػػد م ػػف األلػ ػكاف ,الت ػػي حمم ػػت دالالت مختم ػػة ,فق ػػد كرد ذك ػػر الم ػػكف األب ػػيض كاألخأ ػػر
كاألسػػكد كاألص ر كاألزرؽ كاألحمر كالكردم ,ككاف كؿ لكف مف ىذه األلػكاف يحمػؿ داللػة مختم ػ ػ ػػة

في كؿ مكأم ذكر فييا ,كمف األمثمة عمى ذلؾ:

) )1المكسكعة العربية الميسرة ,محمد

يؽ غرباؿ كزمبلؤه ,مج ,7دار النيأة بيركت لبناف,3986 ,ص.3583

) (2البعػػد الػػكظي ي كالجمػػالي فػػي التصػػميـ الػػداخمي المعاصػػر ,حسػػاـ دبػػس كزيػػت ,مجمػػة جامعػػة دم ػػؽ لمعمػػكـ
اليندسية ,مج ,74ع ,7سنة ,7118ص.1

) )3ن سو ,ص.1

) )4ن سو  ,ص.1
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 .1الموف

األبيض :

ػر فػػي القػرآف الكػريـ ,كقػد تػػـ ذكػره اثنتػا ع ػر مػرة فػػي
ييعػد المػػكف األبػيض مػػف أكثػر األلػكاف ذك نا
ِ
ث إِلَى ِن ِ
اثنني ع ر آية ,كىي :قكلو تعالى" :أ ِ
ػاس لَ ُك ْػـ َوأَ ْنػتُ ْـ
ُح َّؿ لَ ُك ْـ لَ ْيمَ َة ِّ
الص َي ِاـ َّ
الرفَ ُ
سائ ُك ْـ ُى َّف ل َب ٌ
َ
ػانف ب ِ
ِ
ِ
وى َّف َو ْابتَ ُغػوا
اش ُػر ُ
ػػػـ المَّ ُو أ ََّن ُك ْـ ُك ْنتُ ْـ تَ ْختَا ُن َ
اب َعمَ ْي ُك ْـ َو َعفَا َع ْن ُك ْـ فَ َ َ
س ُك ْـ فَتَ َ
وف أَ ْنفُ َ
ل َب ٌ
اس لَ ُي َّف َعم َ
ِ
َّف لَ ُكـ ا ْل َخ ْيطُ األ َْبي ُ ِ
ما َكتَ َ َّ
ػف ا ْلفَ ْج ِػر ثُ َّػـ
ػػػػػػـ َو ُكمُوا َوا ْ
َس َوِد ِم َ
َ
ض م َف ا ْل َخ ْيط األ ْ
ب الم ُو لَ ُك ْ
َ
ش َرُبوا َحتَّى َيتََبي َ ُ
ػاكفُ َ ِ
وى َّف وأَ ْنػتُـ عػ ِ
ِ
س ِ
وىػػا
أَِت ُّمػوا ِّ
ػاج ِد ِت ْمػ َ
ود المَّ ِػو فَػػال تَ ْق َرُب َ
ػؾ ُحػ ُػد ُ
اـ إِلَػى المَّْيػ ِػؿ َوال تَُباشػ ُػر ُ َ ْ َ
وف فػػي ا ْل َم َ
الصػ َػي َ
ِ
آي ِات ِو ِل َّمن ِ
وف" .)1
اس لَ َعمَّ ُي ْـ َيتَّقُ َ
َك َذل َؾ ُي َب ِّي ُف المَّ ُو َ
ت سير ىذه اآلية ,أباح اهلل األكؿ كال رب مػم مػا تقػدـ مػف إباح ػػة الجمػ ػ ػػاع فػي أم المي ػػؿ ػػاء
الصاتـ إلى أف يتبيف أياء الصباح مف سكاد الميؿ ,كعبر عف ذلؾ بالخيػ ػػط األبػيض م ػ ػػف الخ ػيػػط
األسكد ,كرفم المبس بقكلو ً
"م ىف اٍل ى ٍج ًر" .)2
ػوىيـ أَ َكفَػرتُـ بع َػد إِ ِ
قكلو تعػالىَ " :ي ْوَـ تَ ْب َي ُّ
يمػان ُك ْـ
س َوُّد ُو ُجوهٌ فَأ َّ
اس َود ْ
َما الَِّذ َ
َّت ُو ُج ُ ُ ْ ْ ْ َ ْ
يف ْ
ض ُو ُجوهٌ َوتَ ْ
وف " .)3
ذاب ِبما ُك ْنتُ ْـ تَ ْكفُُر َ
فَ ُذوقُوا ا ْل َع َ
وف" .)4
قكلو تعالىَ ":وأ َّ
يف ْاب َيض ْ
َّت ُو ُج ُ
وى ُي ْـ فَ ِفي َر ْح َم ِت اهلل ُى ْـ ِفييا خالِ ُد َ
َما الَِّذ َ
فػػي ت سػػير ىػػذه اآليػػة" :يػػكـ تبػػيض كجػػكه" يعنػػي يػػكـ القيامػػة ,حػػيف تبػػيض كجػػكه أىػػؿ الس ػ ػػنة
ل
ت
اس ىػكلد ٍ
كالجامعة ,كتسكد كجكه أىؿ البدعة كال ػ ػرقة قالو ابف عباس رأي اهلل عنيمػا" :فىتى لمػػا الذي ػ ىػف ٍ
ً
اب ِب َمػػػا ُك ْنػػػتُ ْـ
يك يجػ ي
ػكىيي ٍـ أى ٍك ىػ ٍػرتي ٍـ ىب ٍعػ ىػد إً ىيم ػػان يكـ" قػػاؿ لحسػػف البص ػػرم :كىػػـ المنػػافقكف " :فَػػػ ُذوقُواْ ا ْل َعػػػ َذ َ
ػوى ُي ْـ فَ ِفػػي َر ْح َمػ ِػت اهلل ُىػ ْػـ ِفييػػا
تَ ْكفُػ ُػروف" كىػػذا كصػػؼ يعػػـ كػػؿ كػػافرَ " :وأ َّ
يف ْاب َيضَّػػػػ ْ
ػػت ُو ُجػ ُ
َمػػا الَّػ ِػذ َ
أبدا ال يبغوف عنيا حوًال.)5 "...,
وف" يعني الجنة ماكثوف فييا ً
خالِ ُد َ
يختمػػؼ المػػكف األبػػيض فػػي دالالتػػو عػػف المػػكف األبػػيض فػػي اآليػػة السابق ػ ػػة ,فاآليػػة السابقػ ػ ػػة
تحدثت عف الكقػت ,لكػف ىػذه اآليػة تتحػدث عػف حػاؿ المػؤمنيف يػكـ القيامػة ,كيػؼ تصػبح كجػكىيـ

بيأػػاء ,كىػػي عمػػى عكػػس كجػػكه الكػػافريف ال ػػذيف ك ػػركا ككػػذبكا بػػديف النبػػي محمػػد "عميػػو أفأػ ػ ػػؿ
))1سكرة البقرة ,آية .387
) (2ت سػػير الق ػرآف العظػػيـ ,لؤلمػػاـ الحػػافظ عمػػاد الػػديف أبػػي ال ػػداء إسػػماعيؿ بػػف كثيػػر الدم ػػقي ,عمػػؽ عميػػو كخػػرج
أحاديثو ,ىاني الحاج ,ج ,3المكتبة التكفيقية ,أماـ الباب األخأر ,سيدنا الحسيف-مصر,ص.788
) (3سكرة آؿ عمراف ,آية .316

) (4سكرة آؿ عمراف  ,آية .317
) (5ت سير القرآف العظيـ ,ج ,7ص.66
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الصػػبلة كالسػػبلـ" التػػي حمم ػػت الم ػ ػػكف األسػ ػ ػػكد ,فكان ػػت اآليػػة بمثابػػة المقارن ػػة ب ػيف حػػاؿ الم ػػؤمنيف
كالكػػافريف يػػكـ القيامػػة ,لتػػتتي اآليػػة التاليػػة مػػف ن ػػس السػػكرة لتكمػػؿ لنػػا كصػػؼ حػػاؿ المػػؤمنيف يػػكـ

القيامة بتنيـ قد فازكا برحمة اهلل كأنيـ خالدكف بالجنة غير مخرجيف منيا.
ع ي َده فَِإذا ِىي ب ْيضاء لِ َّمن ِ
يف " .)1
اظ ِر َ
قكلو تعالىَ " :وَن َز َ َ ُ
َ َ
ُ
كفي ت سػيرىا" :أم نػزع يػده أم أخرجيػا مػف درعػو بعػد مػا أدخميػا فيػو فخرجػت بيأػاء تت ػ ػػؤلأل

مف غير برص كال مرض.)2 "...,

ضاء لِ َّمن ِ
ِ
يف " .)3
قكلو تعالىَ " :وَن َز َ
اظ ِر َ
ع َي َدهُ فَِإ َذا ى َي َب ْي َ ُ
ع ي ىده) أم مف جيبو :فىًإ ىذا ًىي ب ٍيأ ً ً
يف) أم تػتؤلأل كقطعػ ػ ػػة مػف
اء لملنػاظ ًر ى
كفي ت سيرىا ":ىكىن ىز ى ى ي
ى ى ى ي
القمر ,فبادر فرعكف ب قاتو إلى التكذيب كالعناد.)4 ...
ض ِ
ِ
ُخ َرى " .)5
آي ًة أ ْ
قكلو تعالىَ " :و ْ
سو ٍء َ
اء م ْف َغ ْي ِر ُ
اض ُم ْـ َي َد َؾ إِلَ ٰى َج َناح َؾ تَ ْخ ُر ْج َب ْي َ َ
اأػ ػ ػػمـ يػ ػ ػ ىػد ىؾ إىلىػ ػ ػػى ج ىن ً
ػؾ" ك ػ ػ ػػؾ تحػ ػ ػػت
احػ ػ ػ ى
ى
كفػ ػ ػػي ت سػ ػ ػػير ىػ ػ ػػذه اآليػ ػ ػػة ...:كقػ ػ ػػاؿ مجاىػ ػ ػػد :ى"ك ٍ ي ٍ ى
عأ ػ ػػدؾ ,كذل ػ ػػؾ أف مكس ػ ػػى عمي ػ ػػو الس ػ ػػبلـ ك ػ ػػاف إذا أدخ ػ ػػؿ ي ػ ػػده ف ػ ػػي جيب ػ ػػو ث ػ ػػـ أخرجي ػ ػػا ,تخ ػ ػػرج
تتؤلأل كتنيا فمقة قمر.
ػػػػػف َغ ْيػ ِ
سػػػػػػوء" أم مػ ػ ػػف غيػ ػ ػػر بػ ػ ػػرص كال أذل كمػ ػ ػػف غيػ ػ ػػر
ضػػػػػػاء ِمػ ْ
ػػػػػر ْج َب ْي َ
ػػػػػر ُ
كقكلػ ػ ػػو" :تَ ْخػ ُ
يف.)6 ...,
ػػف َغ ْي ِ
ػػؾ
احػ َ
ػػم ْـ إِلَ ْيػ َ
ػػد َؾ ِفػػػي َج ْي ِب َ
ػػاء ِمػ ْ
سػػػو ٍء َو ْ
اسػػػمُ ْؾ َي َ
ػػؾ تَ ْخػ ُػػر ْج َب ْي َ
ػػؾ َج َن َ
قكلػػو تعػػالىْ " :
ػػر ُ
ض َ
اض ُ
اف ِمف َّرِّب َؾ إِلَ ٰى ِفرعو َف وممَ ِئ ِو ۖ إِ َّنيـ َكا ُنوا قَوما فَ ِ
الرْى ِب ۖ فَ َذ ِان َؾ ُب ْرَىا َن ِ
يف"(.)7
ِم َف َّ
اس ِق َ
ُْ
ًْ
ْ َْ َ َ
فَ ِ
يف"(.)7
اس ِق َ
) (1سكرة األعراؼ ,آية .318
) (2ت سير القرآف الكريـ ,ج,1ص.178
) (3سكرة ال عراء ,آية.11
) (4ت سير القرآف العظيـ ,ج ,6ص.41
) (5سكرة طو ,آية .77

) (6ت سير القرآف العظيـ ,ج ,5ص.716
) (7سكرة القصص ,آية .17
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كف ػ ػػي ت س ػ ػػير اب ػ ػػف كثي ػ ػػر لي ػ ػػذه اآلي ػ ػػة يق ػ ػػكؿ ":أم إذا أدخم ػ ػػت ي ػ ػػدؾ ف ػ ػػي جي ػ ػػب درع ػ ػػؾ ث ػ ػػـ
أخرجتي ػ ػػا ,فإني ػ ػػا تخ ػ ػػرج ت ػ ػػتؤلأل كتني ػ ػػا قطع ػ ػػة قم ػ ػػر ف ػ ػػي لمع ػ ػػاف الب ػ ػػرؽ ,كلي ػ ػػذا ق ػ ػػاؿً :
"م ػ ػ ٍػف ىغ ٍي ػ ػ ًػر
)1
ػػػف
يسػ ػػكء" أم مػ ػػف غيػ ػػر بػ ػػرص. "...قكلػ ػػو تعػ ػػالىَ " :وأ َْد ِخػ ْ
ػػػد َؾ ِفػػػػي َج ْي ِبػ َ
ػػػاء ِمػ ْ
ػػػؿ َيػ َ
ػػػر ْج َب ْي َ
ضػ َ
ػػػؾ تَ ْخػ ُ

ات إِلَ ٰى ِفرعو َف وقَو ِم ِو ۖ إِ َّنيـ َكا ُنوا قَوما فَ ِ
َغ ْي ِر سو ٍء ۖ ِفي ِتس ِع آي ٍ
يف" .)2
اس ِق َ
ْ َ
ْ َْ َ ْ
ُ
ُْ
ًْ

كفػ ػ ػػي الت سػ ػ ػػير أيأػ ػ ػػا :ىػ ػ ػػذه آيػ ػ ػػة أخػ ػ ػػرل كدليػ ػ ػػؿ بػ ػ ػػاىر عمػ ػ ػػى قػ ػ ػػدرة اهلل ال اعػ ػ ػػؿ المختػ ػ ػػار,

كصػػػدؽ مػ ػػف جعػ ػػؿ لػ ػػو معج ػ ػزة ,كذلػػػؾ أف اهلل تعػ ػػالى أم ػ ػره أف ي ػػدخؿ يػ ػػده فػ ػػي جي ػػب درعػ ػػو ,فػ ػػإذا
أدخمي ػ ػ ػػا كأخرجي ػ ػ ػػا خرج ػ ػ ػػت بيأ ػ ػ ػػاء س ػ ػ ػػاطعة كتني ػ ػ ػػا قطعػ ػ ػ ػة قم ػ ػ ػػر لي ػ ػ ػػا لمع ػ ػ ػػاف ت ػ ػ ػػتؤلأل ك ػ ػ ػػالبرؽ

الخاطؼ.)3 .

حمػ ػ ػػؿ المػ ػ ػػكف األبػ ػ ػػيض فػ ػ ػػي اآليػ ػ ػػات الخم ػ ػ ػػس داللػ ػ ػػة عمػ ػ ػػى معج ػ ػ ػزة سػ ػ ػػيدنا مكسػ ػ ػػى عمي ػ ػ ػػو
السػ ػػبلـ ,تمػ ػػؾ المعج ػ ػزة التػ ػػي ذى ػ ػػب بيػ ػػا إلػ ػػى فرعػ ػػكف كقكمػ ػػو لتك ػ ػػكف عمػ ػػييـ حجػ ػػة ,بتنػ ػػو أت ػ ػػاىـ
بال ػ ػ ػػدليؿ كالبرى ػ ػ ػػاف عم ػ ػ ػػى ص ػ ػ ػػحة عقيدت ػ ػ ػػو كرس ػ ػ ػػالتو ,فكان ػ ػ ػػت المعجػ ػ ػ ػزة أف يخ ػ ػ ػػرج ي ػ ػ ػػده لتظي ػ ػ ػػر

لمن ػ ػػاظريف بيأػػ ػػاء مػػ ػػف غيػ ػ ػػر س ػ ػػكء كال بػ ػ ػػرص ,بيأػػ ػػاء كػػ ػػالقمر ف ػ ػػي لمع ػ ػػاف البػ ػ ػػرؽ الخػػ ػػاطؼ,
ككػ ػ ػػتف المػ ػ ػػكف األبػ ػ ػػيض ىنػ ػ ػػا حمػ ػ ػػؿ داللػ ػ ػػة رمزيػ ػ ػػة عمػ ػ ػػى سػ ػ ػػبلمة عقيػ ػ ػػدة سػ ػ ػػيدنا مكسػ ػ ػػى عميػ ػ ػػو

السػ ػػبلـ) ككنيػ ػػا معج ػ ػزة مػ ػػف معج ازتػ ػػو التسػ ػػعة التػ ػػي خصػ ػػو بيػ ػػا اهلل تعػ ػػالى ,باإلأػ ػػافة إلػ ػػى ىػ ػػذه
الداللػ ػ ػػة الرمزيػ ػ ػػة يحمػ ػ ػػؿ المػ ػ ػػكف األبػ ػ ػػيض داللػ ػ ػػة عمػ ػ ػػى سػ ػ ػػبلمة يػ ػ ػػد مكسػ ػ ػػى عميػ ػ ػػو السػ ػ ػػبلـ مػ ػ ػػف

الم ػ ػػرض كالب ػ ػػرص ,كذل ػ ػػؾ م ػ ػػف خ ػ ػػبلؿ الس ػ ػػياؽ القرآن ػ ػػي ال ػ ػػذم كردت في ػ ػػو ,عن ػ ػػدما اتبع ػ ػػت كمم ػ ػػة

ػػػؼ
َسػػػػفَي َعمَػ ٰ
ػػػولَّ ٰى َعػػػػ ْن ُي ْـ َوقَػ َ
وسػ َ
ػػػى ُي ُ
ػػػاؿ َيػػػػا أ َ
مػ ػػف غيػ ػػر سػ ػػكء بكممػ ػػة بيأػ ػػاء .قكلػ ػػو تعػ ػػالى " :تَػ َ
ِ
ِ
يـ" .)4
َو ْاب َيض ْ
َّت َع ْي َناهُ م َف ا ْل ُح ْز ِف فَ ُي َو َكظ ٌ
حم ػ ػػؿ الم ػ ػػكف األب ػ ػػيض ف ػ ػػي ى ػ ػػذه اآلي ػ ػػة دالل ػ ػػة عم ػ ػػى فق ػ ػػداف البص ػ ػػر ,فاآلي ػ ػػة تتح ػ ػػدث ع ػ ػػف
الح ػػزف ال ػػديد ال ػػذم أص ػػاب يعق ػػكب عمي ػػو الس ػػبلـ بع ػػد أف ق ػػاـ أخ ػػكة يكس ػػؼ بإلقات ػػو ف ػػي البت ػػر,

فكانػ ػػت نتيجػ ػػة ىػ ػػذا الحػ ػػزف أف فقػ ػػد يعقػ ػػكب بص ػ ػره ,كا ٌبيأػ ػػت عينػ ػػاه حزننػ ػػا عمػ ػػى فقػ ػػداف يكسػ ػػؼ
عميو السبلـ) .فكاف المكف األبيض ىنا داللة عمى المرض كفقداف البصر.

) (1ت سير القرآف العظيـ ,ج ,6ص.334
) (2سكرة النمؿ ,آية .37

) (3ت سير القرآف العظيـ ,ج ,6ص.77
) (4سكرة يكسؼ ,آية.84
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ػػػو ثَمػػػػر ٍ
ِ
السػ ِ
ات ُّم ْختَمِفًػػػػا
ػػػر أ َّ
ػػػاء فَأ ْ
ػػػو أَنػ َ
َف المَّػ َ
ػػػز َؿ ِمػ َ
ػػػماء َمػ ً
َخ َر ْج َنػػػػا ِبػ َ َ
ػػػـ تَػ َ
قكلػ ػػو تعػ ػػالى" :أَلَػ ْ
ػػػف َّ َ
أَْل َوا ُن َيا ۖ َو ِم َف ا ْل ِج َب ِ
ود" .)1
يض َو ُح ْمٌر ُّم ْختَمِ ٌ
س ٌ
اؿ ُج َد ٌد ِب ٌ
ؼ أَْل َوا ُن َيا َو َغ َارِب ُ
يب ُ
يق ػػكؿ اب ػػف كثي ػػر ف ػػي ت س ػػير ى ػػذه اآلي ػػة :أم خم ػػؽ الجب ػػاؿ ك ػػذلؾ مختم ػػة األلػ ػكاف ,كم ػػا ى ػػك

أيأ ػ ػػا م ػ ػػف ب ػ ػػيض كحم ػ ػػر ,كف ػ ػػي بعأ ػ ػػيا ط ارت ػ ػػؽ كى ػ ػػي الج ػ ػػدد جم ػ ػػم ج ػ ػػدة ,مختم ػ ػػة
الم ػ ػػاىد ن
أيأ ػ ػػا ق ػ ػػاؿ اب ػ ػػف عب ػ ػػاس رأ ػ ػػي اهلل عنيم ػ ػػا) :الج ػ ػػدد الط ارت ػ ػػؽ ,كك ػ ػػذا ق ػ ػػاؿ أب ػ ػػك مال ػ ػػؾ
األلػ ػ ػكاف ن
كالحسف كقتادة كالسدم ,كمنيا غرابيب سكد.)2 .

تتحػ ػػدث ىػ ػػذه اآليػ ػػة عػ ػػف الطبيعػ ػػة ,كأف اهلل أنػ ػػزؿ المػ ػػاء مػ ػػف السػ ػػماء لتخػ ػػرج الثمػ ػػار مختمػ ػػؼ

ألكانيػ ػ ػػا ,كػ ػ ػػذلؾ كانػ ػ ػػت الط ارتػ ػ ػػؽ مختم ػ ػ ػػة األل ػ ػ ػكاف أيأػ ػ ػػا فمنيػ ػ ػػا األبػ ػ ػػيض كاألحمػ ػ ػػر ,كالط ارتػ ػ ػػؽ
البيأػ ػػاء ىػ ػػي ط ارتػ ػػؽ الجبػ ػػاؿ ,فكانػ ػػت داللػ ػػة المػ ػػكف األبػ ػػيض ىنػ ػػا داللػ ػػة طبيعيػ ػػة ,مختم ػ ػػة عػ ػػف

الدالالت السابقة.
اء لَ َّذ ٍة لِّ َّ
مش ِ
يف" .)3
ارِب َ
قكلو تعالىَ " :ب ْي َ
ض َ
يق ػ ػػكؿ اب ػ ػػف كثي ػ ػػر ف ػ ػػي ت س ػ ػػير ى ػ ػػذه اآلي ػ ػػة :ق ػ ػػاؿ مال ػ ػػؾ ع ػ ػػف زي ػ ػػد ب ػ ػػف أىسػ ػ ػمىـ :خم ػ ػػر جاري ػ ػػة

بيأػ ػػاء أم لكنيػ ػػا م ػ ػػرؽ حسػ ػػف بيػ ػػي ال كخمػ ػػر الػ ػػدنيا فػ ػػي منظرىػ ػػا الب ػ ػػم الػ ػػردمء مػ ػػف حم ػ ػرة

أك سكاد أك اص رار أك غير ذلؾ مما ين ر الطبم السميـ .)4

فق ػ ػػد حم ػ ػػؿ الم ػ ػػكف األب ػ ػػيض ف ػ ػػي ى ػ ػػذه اآلي ػ ػػة ,دالل ػ ػػة عم ػ ػػى خم ػ ػػر الجن ػ ػػة ,ككي ػ ػػؼ أف خمرى ػ ػػا
أبيأا م رقنا ,مختم نا عف خمر الدنيا الردمء بتلكانو المن رة.
ن
وف" .)5
قكلو تعالىَ " :كأ ََّن ُي َّف َب ْي ٌ
ض َّم ْك ُن ٌ
ات الطَّػر ِ
ند ُىـ قَ ِ
ِ
ؼ" ،أي عفيفػات
اصػر ُ
ْ
يقكؿ ابف كثير في ت سيره ليذه اآلية " :يقكؿ تعػالىَ ":وع َ ْ
ال ينظػػرف إلػػى غيػػر أزواجيػػف"  ,...)6كاسػػتكمؿ كصػػؼ الع ي ػػات بػػتنيف بػػيض مكنػػكف ,يقػػكؿ ابػػف

وف" كصػ يف بط ارفػة األبػداف بتحسػف األلػكاف
كثير في ت سير اآلية :يقكؿ تعالىَ ":كأ ََّن ُي َّف َب ْي ٌ
ض َّم ْك ُن ٌ
) (1سكرة فاطر ,آية .77
) (2ت سير القرآف العظيـ,ج ,6ص.148
) (3سكرة الصافات  ,آية46.
) (4ت سير القرآف العظيـ ,ج ,7ص.31
) )5سكرة الصافات  ,آية.49

) (6ت سير القرآف العظيـ ,ج ,7ص.33
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ػوف" يقػػكؿ المؤلػػؤ
قػػاؿ عمػػي بػػف أبػػي طمحػػة عػػف ابػػف عبػػاس رأػػي اهلل عنيمػػاَ " :ك ػأ ََّن ُي َّف َبػ ْػي ٌ
ض َّم ْك ُنػ ٌ
ػوف" يعنػي محصػكف لػـ تمسػو األيػدم ,كقػاؿ السػدم:
المكنكف ,...كقاؿ الحسفَ ":كأ ََّن ُي َّف َب ْػي ٌ
ض َّم ْك ُن ٌ
وف" يعني بطف البيض.)1 "...
البيض في ع و مكنكف كقاؿ سعيد بف جبيرَ ":كأ ََّن ُي َّف َب ْي ٌ
ض َّم ْك ُن ٌ

كمم االختبلؼ في ت سير البيض ما يمكف أف يككف المقصكد بو ,لكف ال يكجد اختبلؼ عمػى

أف المكف األبيض ىنا حمؿ داللة عمى نساء الجنة الع ي ات.

مف خبلؿ االستعراض السابؽ لمكف األبيض فػي االثنػي ع ػرة آيػة ,نجػد أف المػكف األبػيض قػد

دليبل عمػى الكقػت ,يػتتي فػي اآليػة التاليػة
حمؿ الكثير مف الدالالت ,ف ي اآلية مف سكرة البقرة كاف ن
ليػدؿ عمػى حػاؿ المػؤمنيف يػكـ القيػاـ ,بعػد ذلػػؾ كػاف دلػيبل عمػى معجػزة سػيدنا مكسػى عميػو السػػبلـ,
ليصبح في سكرة يكسؼ دليؿ عمى الحزف ال ػديد ,ليحمػؿ بعػدىا داللػة عمػى األلػكاف الطبيعػة ,كفػي

النياية كاف لكف أنيار الخمر في الجنة ,كلكف المؤلؤ المكنػكف كىػك صػ ة نسػاء أىػؿ الجنػة ,فػالمكف

احدا تتغير دالالتو حسب المنظكر الن سي لمراتي .)2
كأف كاف ك ن
 .2الموف األخضر:

ي ػ ػػتتي ف ػ ػػي المرتب ػ ػػة الثاني ػ ػػة تكػ ػ ػ ار انر ف ػ ػػي القػ ػ ػرآف الكػ ػ ػريـ  ,)3كق ػ ػػد كرد ف ػ ػػي س ػ ػػبم س ػ ػػكر ثم ػ ػػاني

مرات  ,)4كىي:

َخر ْج َنػػػا ِبػ ِ
السػ ِ
ػػات ُكػ ِّ
َخ َر ْج َنػػػا
ػػي ٍء فَأ ْ
ػػؿ َ
ػػو َن َبػ َ
قكلػػو تعػػالىَ " :و ُىػ َػػو الَّػ ِػػذي أَنػ َػػز َؿ ِمػ َ
ػػماء َمػ ً
ػػاء فَأ ْ َ
ػػف َّ َ
شػ ْ
اف َد ِاني ػ ٌة وج َّنػ ٍ
ِ ِ
ِ
ػو حبَػػا ُّمتَر ِ
ِ
ػو َخ ِ
َع َن ٍ
ػف َّ
ػػاب
ضػ ًا
ِم ْنػ ُ
اك ًبػػا َو ِمػ َ
ػات ِّمػ ْػف أ ْ
الن ْخػ ِػؿ مػػف طَ ْمع َيػػا ق ْنػ َػو ٌ َ َ َ
ػر ُّن ْخػ ِػر ُج م ْنػ ُ َ
َ
ػػػرِه إِ َذا أَثْمػػػػر وي ْن ِعػ ِ
شػػػػتَِبيا و َغ ْيػػػػر متَ َ ٍ
َو َّ
ػػػى ثَ َمػ ِ
ػػػو ۖ إِ َّف ِفػػػػي
ػػػوف َو ُّ
ػػػروا إِلَػ ٰ
الزْيتُ َ
َ َ ََ
شػػػػا ِبو ۖ انظُػ ُ
الرَّمػػػػا َف ُم ْ ً َ َ ُ
َٰذلِ ُكـ َني ٍ
وف" .)5
ات لِّقَ ْوٍـ ُي ْؤ ِم ُن َ
ْ َ

) (1ت سير القرآف العظيـ ,ج ,7ص.33
) (2الم ػػكف كدالالت ػػو ف ػػي القػ ػرآف الكػ ػريـ ,نج ػػاح عب ػػدالرحمف الم ارزق ػػة, ,ص , 41رس ػػالة ماجس ػػتير ,جامع ػػة مؤت ػػة,
األردف ,7131 ,ص.44
) (3ن سو ,ص.44

) (4ظاىرة المكف في القرآف الكريـ ,محمد قرانيا ,بحث من كر في مجمة التراث العربي ,ص.98
) )5سكرة األنعاـ ,اآلية .99
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َخر ْج َنا ِم ْن ُو َخ ِ
ػر ,ثػـ بعػد ذلػؾ
ػجر أخأ نا
ض ًار" أم زرنعػا ك نا
يقكؿ ابف كثير في ت سير اآليػة " :فَأ ْ َ
نخمؽ فيو الحب كالثمر .)1
ػامبل داللػػة عمػػى الػػزرع ,كالػػزرع األخأػػر كىػػك الػػزرع الػػذم ينػػتج عنػػو
فجػػاء المػػكف األخأػػر حػ ن

الحب كالثمر ,أم الداللة ىنا داللة عمى الخير كالنعيـ الذم أنعػـ بيمػا اهلل عمػى اإلنسػاف لتكػكف لػو

آيات تذكرىـ ب أمو الداتـ عمييـ.

ػػػبع بقَػ ٍ ِ
قكل ػػو تع ػػالى" :وقَػ َ ِ
ػػػم ٍ
ػػػب َع
ػػػبعٌ ِع َجػ ٌ
سػ ْ
سػ ْ
ػػػاؼ َو َ
اف َيػػػػأْ ُكمُ ُي َّف َ
ػػػاؿ ا ْل َممػػػػ ُؾ إِ ِّنػػػػي أ ََر ٰى َ
َ
سػ ْ َ َ َ
ػػػرات سػ َ
ِ
ُخػػػػػر يا ِب ٍ
ضػ ٍ
ػػػػاي إِف ُكنػػػػػتُ ْـ لِ ُّمر ْؤَيػػػػػا
ػػػػنب َال ٍت ُخ ْ
سػ ُ
سػػػػػات ۖ َيػػػػػا أَي َ
ُّيػػػػػا ا ْل َمػػػػػ َ ُ أَفْتُػػػػػوِني فػػػػػي ُر ْؤَيػ َ
ػػػػر َوأ َ َ َ َ
ُ
وف" .)2
تَ ْع ُب ُر َ

ػػػػب ِع بقَػ ٍ ِ
الصػػػػػد ُ ِ ِ
ػػػػم ٍ
اف
ُّيػػػػػا ِّ
وسػ ُ
ػػػػؼ أَي َ
ِّيؽ أَفْت َنػػػػػا فػػػػي َ
كقكلػ ػػو تعػ ػػالىُ " :ي ُ
سػ ْ َ َ
ػػػػرات سػ َ
ُخر يا ِبس ٍ
ات لَّ َعمِّي أ َْر ِجعُ إِلَى َّ
الن ِ
وف"
ِع َج ٌ
نب َال ٍت ُخ ْ
اس لَ َعمَّ ُي ْـ َي ْعمَ ُم َ
سُ
ض ٍر َوأ َ َ َ َ
س ْب ِع ُ
اؼ َو َ

سػ ْ
ػػػػبعٌ
َيػػػػػأْ ُكمُ ُي َّف َ
.)3

ىاتاف اآليتاف تتحدثاف عف رؤيا ممؾ مصر كطمبو مف المؤل ت سير ىػذه الرؤيػا ,فقػد رأل سػبم
سػػنابؿ خأػػر كسػػبم سػػنابؿ يابسػػات ,فدلػػو القػػكـ عمػػى يكسػػؼ عميػػو السػػبلـ لي سػػر لػػو ىػػذه الرؤيػػا,
فكانت سبب خركجو مػف السػجف ,ككػاف ت سػيرىا بػتف مصػر سػتمر بسػبم سػنكات يكػكف فييػا الخيػر

كثير كىي السنابؿ الخأر ,كبعدىا سيتتي عمى القكـ سنكات عجاؼ كىي السبم اليابسات ,فكانت
داللػػة المػػكف األخأػػر ىنػػا داللػػة عمػػى الخيػػر كالنعػػيـ الػػذم سيسػػبؽ الج ػػاؼ كالقحػػط .فحمػػؿ المػػكف
األخأر في ىاتيف اآليتيف داللة عمى الخير كالحصاد الكفير.

ٰ
ِ
ػػػد ٍف تَ ْجػ ِ ِ
ػػػار
قكل ػػو تع ػػالى" :أُولَ ِئػ َ
ػػػات َعػ ْ
ػػػـ َج َّنػ ُ
ػػػري مػػػػف تَ ْحػػػػت ِي ُـ ْاألَ ْن َيػ ُ
ػػػؾ لَ ُيػ ْ
ػػاور ِمػػػف َذ َىػ ٍ
ػػند ٍ
سػػػتَ ْب َر ٍ
ػػيف
ضػ ًا
سػ ُ
ػػوف ِث َي ًابػػػا ُخ ْ
ؽ ُّمتَّ ِك ِئػ َ
سػ َ
س َوِا ْ
ػػر ِّمػػػف ُ
ػػب َوَي ْم َب ُ
أَ َ
سػ ِ َ
ِ
س َن ْت ُم ْرتَفَقًا" .)4
ۖ ن ْع َـ الثََّو ُ
اب َو َح ُ

ِ
ػػػف
ييػػػػا ِمػ ْ
ُي َحمَّػ ْ
ػػػو َف ف َ
ِفييػػػا عمَػػػى ْاألَرِائػ ِ
ػػؾ
َ َ
َ

جاءت ىذه اآلية كص نا لنعيـ أىؿ الجنة ,فكانت داللة األخأر ىنا داللة عمى النعيـ كال ارحػة
التي تنتظر المؤمنيف فػي الجنػة .ف ػي ت سػير القػرآف العظػيـ ,يقػكؿ ابػف كثػر :فالسػندس لبػاس رقػاؽ

كالقمصاف كما جرل مجراىا .أما اإلستبرؽ فغميظ الديباج كفيو بريؽ .)5

) (1ت سير القرآف العظيـ ,ج ,1ص.773
) (2سكرة يكسؼ ,آية .41
) (3سكرة يكسؼ ,آية .46

) (4سكرة الكيؼ ,آية .13
) (5ت سير القرآف العظيـ ,ج ,5ص.338
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َنز َؿ ِم َف َّ ِ
يػؼ
قكلو تعػالى" :أَلَ ْـ تََر أ َّ
َف المَّ َو أ َ
ض َّرةً ۖ إِ َّف المَّ َو لَ ِط ٌ
ص ِب ُح ْاأل َْر ُ
ض ُم ْخ َ
اء فَتُ ْ
الس َماء َم ً
ير" .)1
َخ ِب ٌ
أيأ ػػا مػػف الدالل ػػة عمػػى قدرت ػػو كعظ ػػيـ
يػػتتي ت س ػػير ىػػذه اآلي ػػة عن ػػد ابػػف كثي ػػر بقكلػػو" :كى ػػذا ن
ػحابا فيمطػػر عمػػى األرض الجػػرداء التػػي ال نبػػات فييػػا ,كىػػي
سػػمطانة ,فإنػػو يرسػػؿ الريػػاح فتثيػػر سػ ن
ض َّرةً" أم خأراء بعد يباسيا كمحكليا.)2 ".
ص ِب ُح ْاأل َْر ُ
ض ُم ْخ َ
ىامدة يابسة سكداء" , ...فَتُ ْ

حمػػؿ المػػكف األخأػػر ىنػػا داللػػة عمػػى الحيػػاة  ,فبعػػد يبػػكس األرض كمكتيػػا ,يبعػػث اهلل الغيػػث

مف السماء ,فتعكد الحياة إلييا.

قكلو تعالى" :الَِّذي َج َع َؿ لَ ُكـ ِّم َف َّ
وف " .)3
ض ِر َن ًا
الش َج ِر ْاأل ْ
ار فَِإ َذا أَنتُـ ِّم ْن ُو تُوِق ُد َ
َخ َ
ػر
ػر نأ نا
يقكؿ ابف كثير في ت سيرىا :أم الذم بػدأ ٍخمػؽ ىػذا ال ػجر مػف مػاء حتػى صػار خأ نا
يابسا تكقد بو النار.)4 ...
ذا تمر كينم ,ثـ أعاده إلى أف صار ن
حطبا ن
أيأ ػػا ,فاأل ػػجار الخأػ ػراء تعنػػي أني ػػا يانع ػػة
جػػاء األخأ ػػر ىنػػا ليحم ػػؿ داللػػة عم ػػى الحيػػاة ن
تستطيم أف تنتج الثمار.
ض ٍر وع ْبقَ ِر ٍّ ِ
ٍ
سٍ
اف" .)5
قكلو تعالىُ " :متَّ ِك ِئ َ
يف َعمَ ٰى َرف َْرؼ ُخ ْ َ َ
يحَ
ت سير ىذه اآلية كسابقتيا ,تحمؿ كص نا لمنعيـ الذم ينتظر أىؿ الجنة ,فحمؿ المكف األخأػر
في ىذه اآلية داللة عمى النعيـ كالراحة التي سيجدىا المؤمنكف في الجنة.
ؽ ۖ وحمُّوا أَس ِ ِ ِ ٍ
ِ ِ
ند ٍ
ُّي ْػـ
سػقَ ُ
س ُخ ْ
سُ
ستَ ْب َر ٌ َ ُ
قكلو تعػالىَ " :عم َي ُي ْـ ث َي ُ
ضٌر َوِا ْ
اى ْـ َرب ُ
ػاو َر مػف فضَّػة َو َ
َ
اب ُ
ور" .)6
ش َر ًابا طَ ُي ًا
َ
حمػػؿ المػػكف األخأػػر ىنػػا داللػػة عمػػى ال ارحػػة كالنعػػيـ الػػذم ينتظػػر أىػػؿ الجنػػة ,فقػػد حمػػؿ ن ػػس

الداللة في اآليات السابقة.
) (1سكرة الحج ,آية .61

) (2ت سير القرآف العظيـ ,ج ,5ص.111-179
) (3سكرة يس ,آية .81
) (4ت سير القرآف العظيـ ,ج ,6ص.193
) (5سكرة الرحمف ,آية .76

) (6سكرة اإلنساف ,آية .73
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النػ ػػاظر إلػ ػػى اآليػ ػػات السػ ػػابقة التػ ػػي كرد فييػ ػػا ذكػ ػػر المػ ػػكف األخأػ ػػر يجػ ػػد أف ىػ ػػذا المػ ػػكف قػ ػػد

حمؿ داللتيف ىما:

الداللة األولى :تدؿ عمى نعيـ أىؿ الجنة ,فثيابيـ كمجالسيـ في الجنة خأراء.
الداللة األخرى :تدؿ عمى قدرة اهلل المطمقة في الخمؽ ,كاإلعجاز في اإلخصاب ,فالنبػات األخأػر
ينبػػت مػػف األرض ,كاألرض تسػػتمد ماءىػػا مػػف غيػػث السػػماء ,لتنبػػت مػػف كػػؿ لػ و
ػكف كطعػ وػـ كراتحػ وػة,
بتبيى و
حمؿ ,تركؽ النظر ,كتنعش الن س ,كتبعث فييا األمؿ .)1

 .3الموف األسود:
ار في القرآف الكريـ ,ككرد بم تقاتو سبم مرات في القرآف الكريـ.
ىك ثالث األلكاف تكرنا
كجاء المكف األسكد في اآليات التالية:
ػػػى ِنسػ ِ
قكلػػػو تعػ ػػالى " :أ ِ
ػػػف لِ َبػ ٌ َّ
ُحػ َّ
ػػػـ َوأَنػػػػتُ ْـ
ػػػائ ُك ْـ ۖ ُىػ َّ
ػػػـ لَ ْيمَػػػػ َة ِّ
ػػػي ِاـ َّ
الرفَػ ُ
الصػ َ
ػػػث إِلَػ ٰ َ
ػػػاس ل ُكػ ْ
ػػػؿ لَ ُكػ ْ
ِ
ػػػف ۖ َعمِػػػـ المَّ ُ َّ
ػػػان َف
ػػػاس لَّ ُي َّ
ػػػي ُك ْـ َو َعفَػػػا َعػػػن ُك ْـ ۖ فَ ْ
ػػػـ ُكنػػػتُ ْـ تَ ْختَػػػا ُن َ
ػػػاب َعمَ ْ
سػػػ ُك ْـ فَتَ َ
وف أَنفُ َ
ل َب ٌ
ػػػو أَن ُك ْ
َ
ب ِ
ػػف
شػ َػػرُبوا َحتَّػ ٰ
ػػو لَ ُكػ ْػػـ ۖ َو ُكمُػػػوا َوا ْ
اشػ ُػػر ُ
ػػـ ا ْل َخػ ْػػيطُ ْاأل َْبػ َػػي ُ
ػػب المَّػ ُ
ض ِمػ َ
ػػى َيتََبػػػي َ
وى َّف َو ْابتَ ُغػػػوا َمػػػا َكتَػ َ
َ
َّف لَ ُكػ ُ
وى َّف وأَنػػػتُـ عػ ِ
ِ
ػػر ۖ ثُػ َّ ِ
ِ
الصػ َػػياـ إِلَػػػى المَّْيػ ِ
ػػف ا ْلفَ ْجػ ِ
وف
ػػاكفُ َ
َسػ َػػوِد ِمػ َ
ػػؿ ۖ َوَال تَُباشػ ُػػر ُ َ ْ َ
ا ْل َخػ ْػػيط ْاأل ْ
ػػـ أَت ُّمػػػوا ِّ َ
ػػػو آي ِاتػ ِ
ود المَّػ ِ
ِ
ػػػو لِ َّمنػ ِ َّ
سػ ِ
ػػػـ
وىػػػػا ۖ َكػػػػ َٰذلِ َؾ ُي َبػ ِّ
ػػػو فَػ َ
ػػػاج ِد ۖ ِت ْمػ َ
ػػػال تَ ْق َرُب َ
ػػػد ُ
ػػػؾ ُحػ ُ
ػػػي ُف المَّػ ُ َ
فػػػػي ا ْل َم َ
ػػػاس لَ َعم ُيػ ْ
وف" .)2
َيتَّقُ َ
قد حمؿ المكف األسكد ىنا داللة عمى الكقت ,فالخيط األسكد ىنا كمػا ذكرنػا يحمػؿ داللػة عمػى
الميؿ ,كىك عكس المكف األبيض الذم يحمؿ داللة عمى النيار.
قكلػػو تعػػالى"َ :يػ ْػوَـ تَ ْبػ َػي ُّ
ػوى ُي ْـ أَ َكفَػ ْػرتُـ َب ْعػ َػد
سػ َػوُّد ُو ُجػػوهٌ ۖ فَأ َّ
اسػ َػود ْ
َّت ُو ُجػ ُ
َمػػا الَّػ ِػذ َ
يف ْ
ض ُو ُجػػوهٌ َوتَ ْ
إِ ِ
وف" ).)3
اب ِب َما ُكنتُ ْـ تَ ْكفُُر َ
يمان ُك ْـ فَ ُذوقُوا ا ْل َع َذ َ
َ
كقد حمؿ المكف األسكد ىنا داللة عمى الك ار يكـ القيامة.
) (1المكف كدالالتو في القرآف الكريـ ,ص .46
) (2البقرة آية .387
*جاء ت سيرىا في داللة المكف األبيض ,ص.31

) (3آؿ عمراف آية .316

*جاء ت سيرىا في داللة المكف األبيض ,ص.33
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ِ
قكلو تعالىَ ":وِا َذا ُب ِّ
يـ" .)1
َح ُد ُىـ ِب ْاألُنثَ ٰى َ
ش َر أ َ
ظ َّؿ َو ْج ُي ُو ُم ْ
س َودَا َو ُى َو َكظ ٌ
كجػاء فػػي الت سػيرَ " :وِا َذا ُب ِّ
كتيبػػا مػف اليػػـ ":ىك يىػ ىػك
ػاألُنثَ ٰى َ
َحػ ُػد ُىـ ِبػ ْ
ظػ َّػؿ َو ْج ُيػ ُ
سػ َػودَا" أم ن
شػ َػر أ َ
ػو ُم ْ
ً
يـ" ساكت مف دة ما ىك فيو مف الحزف .)2
ىكظ ه
حمؿ المكف األسكد في ىذه اآلية داللة عمى الحزف ,,كىذا الحزف الذم يغطػي كجػو الرجػؿ إذا
يب ػػر بػػاألنثى" ,ذلػػؾ ألف اإلنسػػاف إذا قػػكم فرح ػو ان ػػرح صػػدره ,كانبسػػط ركح قمبػػو مػػف داخػػؿ قمبػػو,
ككصػػؿ إلػػى األطػراؼ ,كالسػػيما إلػػى الكجػػو لمػػا بينيمػػا مػػف التعمػػؽ ال ػػديد ,كاذا كصػػؿ الػػركح أ ػػرؽ

الكجو ك تؤلأل كاستنار ,كأما إذا قكم غـ اإلنساف احػتقف الػركح فػي بػاطف القمػب ,كلػـ يبػ و
ؽ منػو أثػر

قكم في ظاىر الكجو ,كا راقو ,كمف لكازـ الغـ الكجو ,كغبرتو ,كسكاده" .)3

َخر ْج َنػػا ِبػ ِػو ثَمػػر ٍ
ػف َّ ِ
ات ُّم ْختَمِفًػػا أَْل َوا ُن َيػػا ۖ
قكلػو تعػػالى " :أَلَػ ْػـ تَػ َػر أ َّ
َف المَّػ َ
ػو أَنػ َػز َؿ ِمػ َ
السػ َػماء َمػ ً
ََ
ػاء فَأ ْ َ
َو ِم َف ا ْل ِج َب ِ
ود" .*)4
يض َو ُح ْمٌر ُّم ْختَمِ ٌ
س ٌ
اؿ ُج َد ٌد ِب ٌ
ؼ أَْل َوا ُن َيا َو َغ َارِب ُ
يب ُ
فالغرابيب السكد ىػي الجبػاؿ ػديدة السػكاد ,كقػاؿ ابػف جريػر :كالعػرب إذا كصػ كا السػكاد قػالكا:
أسكد غربيب ,كليذا قاؿ بعض الم سريف في ىذه اآلية :ىذا مػف المقػدـ كالمػؤخر فػي قكلػو تعػالى":

كد" أم سكد غرابيب ,كفيما قالو نظر .)5
يب يس ه
ىك ىغ ىاربً ي

ِ
س ِفػي َج َي َّػن َـ َمثْ ًػوى
يف َك َذ ُبوا َعمَى المَّ ِو ُو ُج ُ
ام ِة تََرى الَِّذ َ
وى ُيـ ُّم ْ
س َػوَّدةٌ ۖ أَلَ ْػي َ
قكلو تعالى " :ا ْلق َي َ
يف" .)6
لِّ ْم ُمتَ َك ِّب ِر َ
يخبػػػر اهلل عػ ػػف يػ ػػكـ القيامػ ػػة أنػ ػػو تسػ ػػكد فيػ ػػو كجػ ػػكه كتبػ ػػيض كجػ ػػكه ,تسػ ػػكد كجػ ػػكه أىػ ػػؿ ال رقػ ػػة

س َوَّدةٌ" أم بكذبيـ كافت ارءىـ .)7
كاالختبلؼُ " ...,و ُج ُ
وى ُيـ ُّم ْ

) )1سكرة النحؿ ,آية .58

) )2ت سير القرآف العظيـ,ج ,4ص.414
) )3المكف كدالالتو في القرآف الكريـ ,ص49.
) (4سكرة فاطر ,آية .77
*جاء ت سيرىا في داللة المكف األبيض.
) )5ت سير القرآف العظيـ ,ج ,6ص.149
) (6سكرة الزمر ,آية .61

) (7ت سير القرآف العظيـ ,ج ,7ص.81
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فحمػػؿ المػػكف األسػػكد ىنػػا داللػػة عمػػى الكػػذب كاالفت ػراء ,أم أف كجػػكه الكػػاذبيف كالمنػػافقيف يػػكـ

القيامة ستككف سكداء بكذبيـ كافتراءىـ.

ػػػر ْح َٰم ِف َمػػػػثًَال ظَػ َّ
قكلػ ػػو تعػ ػػالىَ " :وِا َذا ُب ِّ
ػػػو
ب لِمػ َّ
ػػػؿ َو ْج ُيػ ُ
َحػ ُ
ػػػد ُىـ ِب َمػػػػا َ
ػػػر َ
ػػػر أ َ
ػػػو ُم ْ
ػػػودَا َو ُىػ َ
سػ َ
ضػ َ
شػ َ
ِ
يـ" .)1
َكظ ٌ
كيػػتتي فػػي الت سػػير :أم إذا ب ػػر أحػػد ى ػؤالء بمػػا جعمػػكه هلل مػػف البنػػات يػػتنؼ مػػف ذلػػؾ غايػػة

األن ة ,كتعمكه كآبة مف سكء ما ب ر بو ,كيتكارل مف القكـ مف خجمو مف ذلؾ.)2 ...,

حمؿ المكف األسكد ىنا ما حممتو في اآلية السابقة مف داللة مف سكرة النحؿ ,كىي داللة عمى

اليػـ كالحػزف .مػف خػبلؿ اسػتعراض اآليػات السػابقة نجػػد أف المػكف األسػكد فػي القػرآف قػد حمػؿ أربػػم
دالالت ,كىي:

الداللة األولى :داللة عمى معرفة الكقت ,مف خبلؿ التمييز بيف الميؿ كالنيار.
الداللة الثانية :داللة عمى حاؿ الكػافريف يػكـ القيامػة ,كأف كجػكىيـ تصػبح سػكداء مػف ػدة الخػزم
الذم سيمحؽ بيـ جراء ك رىـ.
الداللة الثالثة :داللة عمى الطبيعة ,كىي لكف الجباؿ ديدة السكاد.
ػكدا مػف
الداللة الرابعة :داللة عمى حاؿ الرجاؿ حػيف يب ػر أحػدىـ بػاألنثى ,كيػؼ يصػبح كجيػو أس ن
دة الحزف كال عكر بالعار.
 .4الموف األصفر:
ار في القرآف الكريـ ,فقد ذكر خمس مرات في خمس آيات ,كىي:
رابم األلكاف تكرنا

ػو يقُػو ُؿ إِ َّنيػا بقَػرةٌ صػ ْفر ِ
َّػؾ ُي َب ِّػيف لَّ َنػا َمػا لَ ْوُن َيػا ۖ قَ َ
قكلو تعػالى" :قَالُوا ْادعُ لَ َنا َرب َ
ػاؿ إِ َّن ُ َ
اء فَػاقعٌ
َ َ َ َ َ ُ
الن ِ
س ُّر َّ
يف" .)3
اظ ِر َ
لَّ ْوُن َيا تَ ُ
المقصكد ببقرة ص راء فاقم لكنيا :ديدة الصػ رة ,تكػاد صػ رتيا تبػيض ,كجػاء فػي ت سػير ابػف
و
صاؼ لكنيا كتعجب الناظريف .)4
كثير

) (1سكرة الزخرؼ ,آية .37
) (2ت سير القرآف العظيـ ,ج ,7ص.373
) (3سكرة البقرة ,آية .69

) (4ت سير القرآف العظيـ ,ج ,3ص.341
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كالمكف األص ر ىنا دليؿ عمى صحة كسبلمة البقرة كقد حممت اآلية المكف األص ر داللة عمى

السركر كالبيجة ,في قكلو " تسر الناظريف"

ِ
وف" .)1
صفََار لَّ َ
ظمُّوا ِمف َب ْع ِد ِه َي ْكفُُر َ
س ْم َنا ِر ً
يحا فَ َأر َْوهُ ُم ْ
قكلو تعالىَ " :ولَئ ْف أ َْر َ
ِ
يحػػا" يابسػػة عمػػى الػػزرع الػػذم زرعػػكه كنبػػت ك ػػب كاسػػتكل
سػ ْم َنا ِر ً
جػػاء فػػي الت سػػيرَ " ,ولَػػئ ْف أ َْر َ
عمػػى سػػاقو ,فػرأكه مصػ نرا ,أم قػػد أصػ ر ك ػػرع فػػي ال سػػاد" ,لَّظَمُّػوا ِمػػف َب ْعػ ِػد ِه" أم بعػػد ىػػذا الحػػاؿ,
وف" أم يجحدكف ما تقدـ إلييـ مف النعيـ .)2
" َي ْكفُُر َ
فحمؿ المكف األص ر ىنا داللة عمى فساد كدمار الزرع.
السػ ِ
ػػػاء
ػػػر أ َّ
ػػػو أَنػ َ
َف المَّػ َ
ػػػز َؿ ِمػ َ
ػػػماء َمػ ً
ػػػـ تَػ َ
قكل ػػو تع ػػالى" :أَلَػ ْ
ػػػف َّ َ
ػػػرج ِب ِ
ػػػـ
صػػػفََار ثُ َّ
ػػػو ثُ َّ
ػػػو َزْر ًعػػػا ُّم ْختَمِفًػػػا أَْل َوا ُن ُ
ػػػـ َي ِي ُ
ُي ْخ ِ ُ
ػػػراهُ ُم ْ
ػػػيج فَتَ َ
لَِذ ْكر ٰى ِألُولِي ْاألَ ْل َب ِ
اب" .)3
َ

يع ِفػػػػي ْاأل َْر ِ
ػػػـ
ض ثُػ َّ
سػػػػمَ َك ُو َي َنػػػػا ِب َ
فَ َ
ٰ
ػػػؾ
امػػػا ۖ إِ َّف ِفػػػي َذلِ َ
َي ْج َعمُ ُ
ػػػو ُحطَ ً

يقكؿ ابف كثير في ت سير ىذه اآلية :يخرج بالماء النازؿ مف السماء كالنػابم مػف األرض زرنعػا

مختم نا ألكانو أم أ كالو كطعكمو كركاتحو كمنافعو ,...كبعد نأارتو ك بابو يكتيؿ فتراه مص نار قد
يابسا يتحطـ ,...كىذه اآلية بمثابة تذكير ,يتػذكركف بيػا فيعتبػركف إلػى أف
خالطو اليبس ,...فيعكد ن

ػر
ىرمػػا كبيػ نا
الػػدنيا ىكػػذا تكػػكف خأ ػرة نأ ػرة حسػػناء ثػػـ تعػػكد عجػ نا
ػكز ػػكىاء كال ػػاب يعػػكد ػ ن
ػيخا ن
أعي نا قد خالطو اليبس بعد ذلؾ كمو المكت.)4 ...
لقد حمؿ المكف األص ر مف خبلؿ السياؽ القرآني داللة عمى المكت كال نػاء ,كأف مػا بعػد القػكة

الأػػعؼ كمػػا بعػػد ال ػػباب اليػػرـ ,كأف عمػػى اإلنسػػاف أف يعمػػؿ آلخرتػػو ألف حػػاؿ الػػدنيا كمػػا حػػاؿ
النبات تص ر كتمكت مف بعد ما كانت خأراء نأرة.
اعمَموا أ ََّنما ا ْلحياةُ ُّ ِ
ػب َولَ ْي ٌػو َو ِزي َنػ ٌة َوتَفَػا ُخٌر َب ْيػ َن ُك ْـ َوتَ َكػاثٌُر ِفػي ْاأل َْم َػو ِاؿ
الد ْن َيا لَع ٌ
َ ََ
قكلو تعالىُ ْ " :
امػا ۖ َوِفػي ْان ِخ َػرِة
صفََار ثُ َّػـ َي ُك ُ
َو ْاأل َْوَال ِد ۖ َك َمثَ ِؿ َغ ْي ٍث أ ْ
ب ا ْل ُكفَّ َار َن َباتُ ُو ثُ َّـ َي ِي ُ
َع َج َ
يج فَتََراهُ ُم ْ
ػوف ُحطَ ً
الد ْن َيا إَِّال َمتَاعُ ا ْل ُغ ُر ِ
اف ۖ َو َما ا ْل َح َياةُ ُّ
ور" .)5
اب َ
يد َو َم ْغ ِف َرةٌ ِّم َف المَّ ِو َو ِر ْ
ش ِد ٌ
ض َو ٌ
َع َذ ٌ
) (1سكرة الركـ ,آية .53
) (2ت سير القرآف العظـ ,ج ,5ص.383
) )3سكرة الزمر ,آية 73

) (4ت سير القرآف العظيـ ,ج ,7ص.68
) (5سكرة الحديد ,آية .71
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صػفََار"
يقكؿ ابف كثير في ت سير ىذه اآليةَ " :ك َمثَ ِؿ َغ ْي ٍث أ ْ
ب ا ْل ُكفَّ َار َن َباتُ ُو ثُ َّػـ َي ِي ُ
َع َج َ
ػيج فَتَ َػراهُ ُم ْ
أم يعجب الزارع نبات ذلؾ الزرع الذم نبت بالغيث ,ككما يعجػب الػزراع ذلػؾ كػذلؾ تعجػب الحيػاة

الدنيا الك ار ,فإنيـ أحرص يء عمييا كأميػؿ النػاس إلييػا ,فييػيج ذلػؾ الػزرع فتػراه مصػ نار بعػد مػا

ػكز ػػكىاء ,كاإلنسػػاف يكػػكف كػػذلؾ فػػي أكؿ عمػره كعن ػكاف ػػبابو
ػر نأػ نػرا ,ثػػـ يكػػكف عجػ نا
كػػاف أخأػ ىا
غأعا طريعا ليف األعطاؼ ,بيي المنظر ,ثـ إنو ي رع في الكيكلة.)1 ...
األصػ ر فػػي ىػػذه اآليػػة حمػػؿ الداللػػة ذاتيػػا التػػي حمميػػا فػػي اآليػػة السػػابقة ,كىػػي الداللػػة عمػػى

الأػػعؼ كاالقتػراب مػػف المػػكت ,لكػػف فػػي اآليػػة األكلػػى الخطػػاب كػػاف مكجينػػا لرسػػكؿ اهلل كالمػػؤمنيف
بتف يعتبركا كأف يتذكركا بتف نياية الدنيا المكت ,لكف ىذه اآليػة الخطػاب فييػا مكجػو لمك ػار ,الػذيف
غرتيـ الحياة الدنيا كنسكا أنيا مثؿ النبات نيايتيا االص رار كالمكت ,فكاف ليـ العذاب ال ديد.
ص ْفٌر" .)2
قكلو تعالىَ " :كأ ََّن ُو ِج َممَ ٌ
ت ُ
جاء في الت سير :أم كاإلبؿ السكد ,قالو مجاىد كالحسف كقتادة كالأحاؾ كاختاره ابػف جريػر,

صػ ْفٌر" يعنػػي حبػػاؿ السػ ف ,كعنػػو أعنػػي ابػػف
كعػػف ابػػف عبػػاس كمجاىػػد كسػػعيد بػػف جبيػػرِ " :ج َممَػ ٌ
ػت ُ
ص ػ ْفٌر" قطػػم نحػػاس ,كقػػاؿ البخػػارم :حػػدثنا عمػػرك بػػف عمػػي ,حػػدثنا يحيػػى أنبتنػػا
عبػػاس "" ِج َممَػ ٌ
ػت ُ

شػ َػر ٍر
سػ ياف عػػف عبػػدالرحمف بػػف عبػػاس قػػاؿ :سػػمعت ابػػف عبػػاس رأػػي اهلل عنيمػػا" :إِ َّن َيػػا تَْرِمػػى ب َ
ػت
صر" قاؿ :كنا نعمد إلى الخ بة ثبلثة أذرع كفكؽ ذلػؾ فنرفعػو لم ػتاء فنسػميو القصػرِ "" :ج َممَ ٌ
َكا ْلقَ ْ

ص ْفٌر" حباؿ الس ف تجمم حتى تككف كتكساط الرجاؿ .)3
ُ

جمالت :جمم جمؿ ,كالعرب تسمي سكاد األبؿ ص نار ل كب سػكادىا بصػ رة ,فقيػؿ :صػ ر فػي
اآلية التي بمعنى سكد  ,)4كفي ت سير ابف عباس كما مر أنيا حباؿ الس ف ,فحمؿ المػكف األصػ ر
دالتػػيف مػػف خػػبلؿ الت سػػير الداللػػة األكلػػى داللػػة عمػػى الجمػػاؿ ,كجممػػت جمػػم جمػػاؿ ,كاألصػ ر مػػف
خبلؿ ىذه الداللػة يحمػؿ داللػة عمػى الجمػاؿ السػكداء التػي ي ػكب سػكادىا الصػ ار ,كالداللػة الثانيػة

ىي الداللة عمى حباؿ الس ف ,كىناؾ مػف أعطاىػا داللػة ثالثػة كىػي قطػم الحديػد .كأم كانػت داللػة

المػكف األصػ ر فيػػك جػاء ليصػػؼ حالػة المجػػرميف يػكـ القيامػة ,كأف جممػػت صػ ر تحمػػؿ داللػة عمػػى
رر نار جينـ ,فيي كالجماؿ ترتم ىنا كىناؾ.
) (1ت سير القرآف العظيـ ,ج ,8ص.38
) )2سكرة المرسبلت ,آية .11
) (3ت سير القرآف العظيـ ,ج ,8ص.714

) (4داللة المكف في عر ال تكح اإلسبلمية في عصر صػدر اإلسػبلـ ,أمػاني جمػاؿ عبدالناصػر/خالد البيػؾ ,رسػالة
ماجستير الجامعة اإلسبلمية-غزة ,7131 ,ص .41
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فكانت داللة األص ر ىنا عمى الترىيب كالتخكيؼ مف نار جينـ.
لقد حمؿ المكف األص ر في القرآف الكريـ ثبلث دالالت مختم ة كىي:
الداللػػة األولػػى :أنػػو لػػكف يسػػر النػػاظريف إليػػو ,كذلػػؾ حػػيف كصػػؼ اهلل تعػػالى البق ػرة التػػي أمػػر بنػػي
إسراتيؿ أف يذبحكىا.
الداللة الثانية :كانت داللة عمى المكت كال ناء ,كانتياء الحياة.
الداللة الثالثة :كانت داللة عمى التخكيؼ كالترىيب مف نار جينـ.
 .5الموف األزرؽ:
ار في القرآف الكريـ ,كقد ذكر مرة كاحدة في قكلو تعالى"َ :ي ْوَـ ُينفَ ُخ ِفي
ىك خامس األلكاف تكرنا
الص ِ
يف َي ْو َم ِئ ٍذ ُزْرقًا" .)1
ُّ
ور ۖ َوَن ْح ُ
ش ُر ا ْل ُم ْج ِرِم َ
جػػاء فػػي ت سػػير القػرآف العظػػيـ :معنػػاه زرؽ العيػػكف مػػف ػػدة مػػا ىػػـ فيػػو مػػف األىػكاؿ.

)2

فمػػف

خػبلؿ الت سػػير تتمثػػؿ لنػػا داللػػة المػػكف األزرؽ عمػػى الخػػكؼ ,خػػكؼ المجػػرميف مػػف أىػكاؿ يػػكـ القيػػاـ

حيف بدأت تتماثؿ أماميـ.
 .6الموف األحمر:

ً
ػو
متساك مم األزرؽ ,فقد ذكػر مػرة كاحػدة فػي قكلػو تعػالى" :أَلَ ْػـ تَ َػر أ َّ
جاء ذكره في القرآف
َف المَّ َ
َخر ْج َنا ِب ِو ثَمر ٍ
َنز َؿ ِم َف َّ ِ
ات ُّم ْختَمِفًا أَْل َوا ُن َيا ۖ َو ِم َف ا ْل ِج َب ِ
ػؼ
أَ
يض َو ُح ْمٌر ُّم ْختَمِ ٌ
اؿ ُج َد ٌد ِب ٌ
الس َماء َم ً
ََ
اء فَأ ْ َ

ود" .)3
س ٌ
أَْل َوا ُن َيا َو َغ َارِب ُ
يب ُ

حمؿ المكف األحمر في القرآف الكريـ داللة عمى لكف الجباؿ ,فاآلية الكريمة تخبرنا بتف اهلل قػد
خمؽ الجباؿ بتلكاف مختم ة منيا البػيض كمنيػا الحمػر ,فمػف خػبلؿ السػياؽ نجػد أف اآليػة قػد حممػت

المكف األحمر داللة عمى لكف الطبيعة الجبمية.

) )1سكرة طو  ,آية .317
) (2ت سير القرآف العظيـ ,ج ,5ص.711
) )3سكرة فاطر  ,آية .77

*سبؽ ت سير اآلية في المكف األبيض ,ص.31
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مف خبلؿ اآليات السابقة ,نجد أف المػكف الكاحػد فػي السػياؽ القرآنػي قػد حمػؿ أكثػر مػف داللػة,

فرغـ تكرار المكف األبيض اثنتا ع ر مرة ,كتكرار األص ر كاألخأر كما تبقى مف األلػكاف إال أنيػا
كانػػت تحمػػؿ دالالتيػػا مػػف خػػبلؿ السػػياؽ التػػي تػػتتي بػػو ,ليػػذا كػػاف لكػػؿ لػػكف فػػي كػػؿ آيػػة دالالتػػو

الخاصػػة ,فػػاألبيض حمػػؿ داللػػة الكقػػت كداللػػة عمػػى كجػػكه المػػؤمنيف كغيرىػػا مػػف الػػدالالت األخػػرل
كميا قد اكتسبيا مف خبلؿ السياؽ.
 الموف واإلنساف:
يعػػد المػػكف مػػف يمككنػػات اإلطػػار الطبيعػػي لحياتػػنا ,لػػذا ل ػػت تػػتثيره انتبػػاه العمم ػػاء الباحثيػػف فػػي

ػػؤكف الطبيعػػة المحيطػػة ,كمػػا تعكسػػو عمػػى حياتنػػا مػػف أثػػر كتػػتثير جسػػمي كن س ػػي ,)1 ...فتػػتثير

الم ػػكف ف ػػي اإلنس ػػاف بعي ػػد الغ ػػكر ,فم ػػف خ ػػبلؿ التج ػػارب اتأ ػػح أف الم ػػكف ي ػػؤثر فػ ػػي إقػ ػػداـ كاحج ػػاـ

اإلنس ػ ػػاف ,ك ػػذلؾ يػ ػؤثر ف ػػي ال ػػعكر ب ػػالح اررة كالب ػػركدة ,باإلأ ػػافة إل ػػى ت ػػتثيره فػ ػػي ع ػػكر اإلنس ػ ػػاف
بالسعػادة كالكتبة" .فالمكف ىك جزء مف خبرات اإلنساف اإلدراكية كالطبيعية لمعػالـ المرتػي ,كالمػكف ال

يؤثر في قدرة اإلنساف عمى التمييز فقط ,بؿ إنو يغير المزاج كاألحاسيػس .")2

كم ػ ػ ػػا أف مي ػ ػ ػػؿ اإلنس ػ ػ ػػاف إلػ ػ ػػى لػ ػ ػػكف بذاتػ ػ ػػو كت أ ػ ػ ػػيمو عمػ ػ ػػى غ ػ ػ ػػيره يرتب ػ ػ ػػط بمج ػ ػ ػػمكعة م ػ ػ ػػف
الخصػ ػ ػ ػػاتص ال ردي ػ ػ ػػة أىمي ػ ػ ػػا :اخت ػ ػ ػ ػػبلؼ األذكاؽ كالطبػ ػ ػ ػػاتم ,كسرعػ ػ ػ ػػة التتثػ ػ ػ ػػر كبطػ ػ ػ ػػتو ,كدرجػ ػ ػ ػػة
ىػيج ػ ػ ػػاف الم ػاع ػ ػ ػػر كاإلحس ػ ػ ػػاس ال ن ػ ػ ػػي ,كنكعي ػ ػ ػػو ال ػ ػ ػػمكف المعبػ ػ ػػر ع ػ ػ ػػنو ,كقدرتػ ػ ػػو عم ػ ػ ػػى الج ػ ػ ػػذب

كالتتثػ ػ ػػير  ,)3مػ ػػف ىنػ ػػا يتت ػ ػػي ت أػ ػػيؿ لػ ػػكف عمػ ػػى لػ ػػكف .ألف األل ػ ػكاف ليسػ ػػت مجػ ػػرد أصػ ػػباغ تيػ ػػرل
كينتيػ ػ ػػي أثرىػ ػ ػػا بمجػ ػ ػػرد غػ ػ ػػض الطػ ػ ػػرؼ عنيػ ػ ػػا ,فيػ ػ ػػي تحمػ ػ ػػؿ مػ ػ ػػف المعػ ػ ػػاني كالػ ػ ػػدالالت ال ػ ػ ػػيء

كيخػمد طػكيمػنا.
الكثير ,ليذا نجد أثرىػا يػدكـ ي

ػار لمحػػكـ عمػى
فالمكف عنصر أساسي في الكػكف ,كىػك مػف المػدركات البصػرية ,كيسػتخدـ معيػ نا

األ ياء ,كال ارؽ بينيا كلو اتصػاؿ بػالن س الب ػرية فػي مختمػؼ ػؤكف حياتػػيا ,كقػد ع ػرفو اإلنس ػػاف

) (1ال يض ال ني في سيمياتية األلكاف عند نزار قباني دراسة سيمياتية /لغكية في قصاتد مف " األعماؿ الكاممة"),
ابف حكيمي األخأر ميداني ,مجمة جامعة دم ؽ ,مج,73ع  ,7115,)4+1ص.337
) (2الجماؿ المكني في ال عر العربي مف خبلؿ التنكع الداللي ,لػيبل قاسػمي حػاجي آبػادم ,ميػدم ممػتحف ,فصػيمة
دراسات األدب المعاصر ,السنة الثالثة ,ع ,9ص.87

) (3ال يض ال ني في سيمياتية األلكاف عند نزار قباني ,ص .331
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منػػذ القػػديـ ,عرفػػو فػػي الطبيعيػػة فميػػز بػػيف ىػػذا المػػكف كذاؾ ,فػرآه فػػي زرقػػة السػػماء كلمعػػاف النجػػكـ,

كرآه في اخأرار األرض كتمكف أزىارىا .)1

يمكػػف القػػكؿ أف لكػػؿ لػػكف معنػػى ن سػػي يتك ػػكف نتيجػػة تػػتثيره ال يزيكلكج ػػي عمػػى اإلنس ػػاف .ليػػذا

تػػرل الباحثػػة أف الكقػػت يمأػػي بسػػرعة تحػػت أ ػػعة خأ ػراء ,كيمأ ػػي بب ػػطء تحػػت أ ػػعة ح ػػمراء,

فػػالمكف األخأ ػػر لػ ػػكف ى ػػادئ ,كمػ ػريح لؤلعص ػػاب  .)2كمػػف ذلػػؾ أني ػػـ الحظ ػكا بػػتف جس ػػر "بػػبلؾ

فربػير  "Black friarبػمندف ,قد ا تػػير باالنتحارات الكثػيرة حػيف كاف لػكنػو أسػكد ,فمػما أعػيد دىػنو
قدر بثمث النسبة السابقة .)3
اجعا يي ٌ
باألخأر ال اتح تراجم عدد المنتحريف تر ي

"ارتبطػ ػ ػ ػػت أل ػ ػ ػ ػػاظ األل ػ ػ ػ ػكاف بالمسػ ػ ػ ػػميات ألسػ ػ ػ ػػباب مكأكعي ػ ػ ػ ػػة يمكػ ػ ػ ػػف ت ػ ػ ػ ػ ػػسيرىا ,كأخػ ػ ػ ػػرل

اعتباطيػ ػ ػػة ال عبلقػ ػػة لبلسػ ػػـ بالمسػ ػػمى ,كثالثػ ػػة كجػ ػػدت بمحػ ػػض الصػ ػػدفة ,كبػ ػػذلؾ أأػ ػػحى المػ ػػكف

ػعار يتخػ ػػذه اإلنسػ ػػاف فػ ػػي حياتػ ػػو" )4ل فػ ػػاأللكاف ال ت ػ ػػترط لمػ ػػف يقرؤىػ ػػا معرفػ ػػة أم لغػ ػػة,
ػز ك ػ ػ نا
رمػ ػ نا
ػي ,كالك ػ ػػكف بم ػ ػػا يحتكي ػ ػػو م ػ ػػف ألػ ػ ػكاف
ب ػ ػػؿ ى ػ ػػي ب ػ ػػذاتيا لغ ػ ػػة س ػ ػػيمة ي يمي ػ ػػا الجمي ػ ػػم الم ػ ػػتعمـ كاأليم ػ ػ ٌ
بديعية ىك مدرستيا كمنيا نتعمـ.

ػر م ػ ػػف أل ػ ػػاظ األلػ ػ ػكاف – كت ػ ػ ػػمؾ ظاىػ ػ ػ ػرة عام ػ ػ ػػة ف ػ ػ ػػي المغ ػ ػ ػػات-
"ف ػ ػ ػػقد استكح ػ ػ ػػى الع ػ ػ ػػرب كثي ػ ػ نا

مػ ػ ػ ػػف المصػ ػ ػػادر الطبيعيػ ػ ػػة ,كالمعػ ػ ػػادف ,كالنباتػ ػ ػ ػػات ,كالمكجػ ػ ػ ػػكدات المحيطػ ػ ػػة ب ػ ػ ػػيـ ,كالم ػ ػ ػػاىدات

الحسية في البيتة التي عا كا كالزالكا يعي كف فييا" .)5

يمنح المكف الحياة كالكجكد قيمة ال يمكف إغ اليا ,فبل يمكف لنا أف نتخيػؿ الحيػاة بػبل ألػ ػكاف أك

إنيػا قاتمػة عمػى لػػكف كاحػد فقػط ,فمجػػرد أف نتخيػؿ أن سػنا نعػػيش فػي عػالـ يحتػػكم عمػى ل ػػكف كاح ػػد
يبػػدأ الممػػؿ يتسػػمؿ إلػػى ن كسػػنا ,ككتننػػا نعػػيش فػػي صػػحراء كاسػػعة متراميػػة األطػراؼ" ,فػػبل حيػػاة بػ ػػبل

ل ػ ػػكف كال يػ ػػمكف أف تػ ػػرل ى ػػذا العػ ػػالـ كىػ ػػذه الطبػ ػػيعة المػ ػػرسكمة فػ ػػيو بتلكانػ ػػيا الزاىيػ ػػة التػ ػػي تبعػ ػػث

) (1العمـ الكطني دراسة لم كؿ كالمكف),محمد خاف ,الممتقى الكطني الثاني ,جامعة محمد خأر بسكرة ,ص.38
) (2دالالت المػػكف فػػي ػػعر يحيػػى السػػماكم ,مرأػػية آبػػاد ,رسػػكؿ بػػبلكم ,إأػػاءات نقدية فصػػمية محكمػػة) ,السػػنة
الثانية ,ع ,7137 ,8ص.31
) (3ال يض ال ني في سيمياتية األلكاف عند نزار قباني ,ص334
) (4عرية األلكاف في النص ال عرم الجزاترم المعاصر ال تػرة  ,)7117-3988صػديقة معمػر ,رسػالة ماجسػتير,
جامعة محمد خأر بسكرة -الجزاتر,7131 ,ص.46

) (5المغة كالمكف ,أحمد مختار عمر ,عالـ ال يكتب لمن ر كالتكزيم القاىرة ,ط ,3997, 7ص.81
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األحاسيػس فػي الن ػس بػبل لػكف"

)1

ذلػؾ ألف األلػكاف تحػيط بنػا مػف كػؿ اتجػاه ,تعػيش معنػا كنعػيش

مع ػػيا كػػؿ يػػكـ ,كن ارى ػػا فػػي كػػؿ لح ػػظة  ,فنستم ػػتم بجمػال ػػيا كننع ػػـ النظػػر بيػػا ,كتػػدخؿ فػػي ن كسن ػػا

البيجػػة كاالن ػراح ,فػػالمكف سػػر مػػف األس ػرار ,ككسػػيمة لمتعبػ ػ ػػير كال يػػـ  ",كاف كػػاف عرأػػنا ال يق ػػكـ
ػاف ك و
مكاف كزم و
بذاتو ,كال بد لو مف و
ػيء ,فإنػو سػر مػف أسػ ػ ػرار الكج ػ ػػكد ...كاال لػػما كػاف لػػكف يػػرل
كقاتما؟" .)2
متعبا
ن
جميبل كلكف آخر ن
ن

"كاذا مػ ػػا أردنػ ػ ػػا أف نرب ػ ػػط األل ػ ػكاف ب ػػاألدب ,نجػ ػػد أف األدي ػػب يستث ػ ػػمر األلػ ػكاف لخ ػ ػػمؽ التػ ػ ػكازف

كالتناسػػب كالكحػػدة كاالنسػػجاـ التػػي ىػػي مػػف أىػػـ مبػػاني عمػػـ الجمػػاؿ" " ,)3كيمكػػف اعتبػػار الم ػػكف
ميم ػػا م ػػف عناص ػػر التعبي ػػر ال ن ػػي كك ػ ػ نا معر نفي ػػا ,يس ػػعى لس ػػبر أغػ ػكار ال ػػن س اإلنس ػػانية
عنص ػ نا
ػر ن
كاستد ارجػ ػػيا إلى عالـ الظيكر" )4ل "فاأللكاف ليا قػدرة إيحاتيػة عاليػة لمػا ليػا مػف يبعػد فكػرم كن سػي
عمػػى المتمػق ػ ػػي كقػػد يمجػػت األديػػب إلػػى لغػػة تكاصػػؿ مػػم المتمقػػي عبػػر إيجػػاد ػػبكة عبلقػػات متج ػ ػػاكرة
منتجػ ػ ػػة لغة تكاصمية كالمكف عنصػر ميػـ فػي ىػذه ال ػبكة لمػا يحممػو مػف دالالت سػيمياتية فرمزيػ ػػة

األلػ ػ ػكاف كدالالتيػػا تكمػػف فػػي أنيػػا تحمػػؿ طاقػػات إيحاتيػػة عميقػػة تسػػيـ فػػي ت عيػػؿ الرؤيػػة ال نيػػة بمػػا

)5
طػا أك
تتسـ بو مف عمؽ في الطرح  ,كما تسيـ في ت عيؿ مسار القػراءة" ل "فػاأللكاف ليسػت خطك ن

مساحات كمية خالية مف دالالت جمالية ,كتعبيرية ,كرمزية ,كفي بعض األحياف تزيينيو ,بؿ ىػي
ص ػػكر تعبر عف مكأكعات الحياة ,كان عاالت ال ناف بيػا ,كالتػدقيؽ فػي اآلثػار األدبيػة ير ػدنا إلػى

أف استخداـ المكف في ىذه اآلثار ليس صدف ػ ػػة ,كلػيس لتنمػ ػػيؽ الك ػ ػ ػػبلـ فحسػب بػؿ لػو ارتبػاط كثيػؽ

بجميم المستكيات البنيكية ,كالببلغية ,كالتعبيرية لمنص األدبي .")6

"ال بػػد ىنػػا مػػف اإل ػػارة بػػتف النظػػر إلػػى داللػػة األل ػ ػكاف بككنيػػا متغيػرة بتغيػػر المػػؤثرات الن سػ ػػية

كالمقايي ػ ػػس الذكقيػػة ,يػػدلنا عمػػى عػػدـ ثب ػ ػ ػػات كثيػػر مػػف األحكػػاـ الصػػادرة عػػف داللت ػ ػػيا لألف بعػ ػػض
الدالالت تتغيػر بتغيػر الظػركؼ ,كاألزمػاف ,كتػتثير المػكف قػد يتغيػر بتغيػر الحالػة الن سػية لم خػ ػػص

نمكذجػػا" ,ظػػاىر محمػػد ىػزاع الزكاىػرة ,دار الحامػػد لمن ػػر كالتكزيػػم
) (1المػػكف كدالالتػػو فػػي ال ػػعر "ال ػػعر األردنػػي
ن
عماف األردف ,ط ,7118 ,3ص.31
) (2ن سو ,ص.34
) (3دالالت المكف في عر يحيى السماكم ,ص.31
) (4المكف كدالالتو في ال عر ال مسطيني المقاكـ ,عػاطي عبيػات ,محمػكد ػكيب أنصػارم ,مجمػة الخميػؿ لمبحػكث,
مج ,8ع ,7131 ,3ص.47

) (5المكف كدالالتو في ال عر ال مسطيني المقاكـ ,ص.48
) (6الجماؿ المكني في ال عر العربي مف خبلؿ التنكع الداللي ,ص .84
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)1
ػر مػف
ػثبل لػك أردنػا أف نتحػدث عػف داللػة المػ ػػكف األس ػ ػػكد عنػد ال ػعكب ,نجػ ػػد أف كثي نا
الكاحد" ل فم ن

ال عكب ال تعتبر األسكد لكف الحزف ,كذلؾ الحاؿ بالنسػبة لمػكف األبػيض الػذم يعتبػره الػبعض لػكف

ال رح كالسعادة ,فإنو يمثؿ لبعض ال ػعكب لػكف الحػداد كالحػزف ,ليػذا إذا انعم ػ ػػنا النػ ػ ػ ػػظر فػي داللػة
األلػكاف داخػػؿ األعمػػاؿ األدبيػػة نجػػد أف ال ػمػ ػ ػػكف الكاحػػد قػػد يحمػػؿ أكثػػر مػػف داللػػة ,فقػػد يكػػكف الم ػػكف

تبعػػا
األسػ ػػكد داخػػؿ العمػػؿ الكاحػػد يحمػػؿ داللػػة عمػػى ال ػػرح كالحػػزف ,كلػػذلؾ ألف داللػػة المػ ػ ػػكف تتغيػػر ن

لمسياؽ كاألثر الن سي ,كيمكف التمثيؿ ليذا بقكؿ المثؿ ":مف اص ر كجيو مف النصيحة ,اسكد لكنو
مف ال أيحة".

ػارز فػي تجسػ ػ ػػيد داللػة األ ي ػػاء ,كيكػكف المػ ػػكف فػي كثيػر
دكر ب نا
"يمكف القػكؿ إف األلػكاف تحػػتؿ نا
ػادر عم ػ ػػى حم ػ ػػؿ رم ػ ػػكز الركاي ػ ػػة اإليديكلكجي ػ ػػة ,أك مكازني ػ ػػا الحػ ػ ػ ػػدث ,أك تطػ ػ ػ ػ ػػكر
م ػ ػػف األحي ػ ػػاف ق ػ ػ نا

ال خص ػػية" .)2

) (1الجماؿ المكني في ال عر العربي مف خبلؿ التنكع الداللي ,ص.84
) (2مككنات السرد في الركاية ال مسطينية ,يكسؼ حطيني ,اتحاد الكتاب العرب ,دم ؽ ,3999 ,ط ,3ص.315
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الفصؿ األوؿ
األلواف األساسية ودالالتيا:


 المكف األحمر.
 المكف األزرؽ.
 المكف األخأر.
 المكف األص ر.
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الموف األحمر:
 داللة الموف:
المػػكف األحمػػر مػػف األلػكاف التػػي تعطػػي الحيػػاة كالحركػػة ,فيػػك لػػكف متعػػدد الداللػػة ,كيعتبػػر لػػكف

الحب كال باب ,كفي المقابؿ ىك لكف الدماء كالثكرة كلكف الجماؿ كالحياء كالغأب.

ظيػرت تصػني ات عديػدة تصػنؼ المػكف األحمػر إلػى درجػات أك أقسػاـ ,منيػا مػا ذكػره الثعػالبي

فػػي كتابػػو فقػػو المغػػة ,فػػي تقسػػيـ الحم ػرة ":ذىػػب أحمػػر ,فػػرس أ ػػقر ,رجػػؿ أ ػػقر ,دـ أ ػػكؿ ,لحػػـ
رؽ ,ثكب مدمي ,مدامة صيباء" .)1

كمف التصني ات األخرل ما ذكره النمرم في كتاب المممػم بػاب الحمػرة " :أحمػر قػاني ,كأحمػر

غأب ,أحمػر عانػؾ ,كأحمػر كرد ,كأحمػر فػاقم كفقػاعي ,كأحمػر مػدمي ,كأحمػر بػاحرم كبح ارنػي,

كأحمر كرؾ.)2 "...

"كالمػكف األحمػػر فػػي كثيػػر مػػف تعبي ارتػو ارتػػبط بالم ػػقة كال ػػدة مػػف ناحيػة ,آخػػذا مػػف لػػكف الػػدـ,
كبالمتم الجنسية مف ناحية أخرل ,كاف ظير األخير في االستعماالت الحديثة فقط .كمف التعبيػرات
العربيػػة القديمػػة التػػي ارتػػبط بػػالمكف األحمػػر :المػػكت األحمػػر :ال ػػديد ,إمػػا مػػف القتػػؿ  ,أك ألف لػػكف

بعض السػبم أحمػر"

)3

كقػد جػاءت عبػارة المػكت األحمػر كثيػ ار فػي ال ػعر العربػي القػديـ يقػكؿ أبػك

تماـ  :)4يمدح عبد الحميد بف غالب:

والموت أحمر واقعاً بحيالو

وممحياً القى المنية حاس ًار
ُ

"فالمكف ص ة ب يء أك حالة فقد يراد بو التتكيد عمى المعنى المراد ,كابػراز أىميتػو ك ػدتو" ,)5
أيأػا أحمػر البػاتس :ا ػتد القتػاؿ كصػار فػي اليػكؿ كال ػدة
ليذا كانت التعبيرات القديمػة التػي منيػا ن
مثؿ السبم .)6

) (1فقػػو المغػػة كأس ػرار العربيػػة ,أبػػك منصػػكر الثعػػالبي ,تحقيػػؽ :ياسػػيف األيػػكبي ,المكتبػػة العص ػرية ,صػػيدا -لبنػػاف,
 ,7111ط ,7ص.378

) (2المممم ,أبك عبداهلل الحسيف بف عمي النمرم ,تحقيؽ :كجيو ,دم ؽ ,3976 ,ط ,3ص .91-85
) (3المغة كالمكف ,أحمد مختار عمرص.75
) (4ديػكاف أبػػك تمػػاـ ,ب ػػرح الخطيػػب التبريػػزم ,تحقيػػؽ :محمػػد عبػػده ع ػزاـ ,دار المعػػارؼ ,القػػاىرة -مصػػر ,مػػج,4
ط.1

) (5المكف كالناس ,عمر الدقاؽ ,العربي -الككيت,ع3984 ,117ـ ,ص .384
) (6المغة كالمكف ,ص .75
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"كالمكف األحمر مف األلكاف األكلى التي عرفيا اإلنساف في الطبيعػة" فيػك مػف األلػكاف السػاخنة

المستمدة مف كىػج ال ػمس كا ػتعاؿ النػار كالحػ اررة ال ػديدة ,كيعتبػر أطػكؿ المكجػات الأػكتية" .)1
"كاألحمػػر ل ػػكف البيجػػة كالح ػػزف ,كىػػك ل ػػكف العنػػؼ كل ػػكف المػػرح ,كالح ػػزف أكثػػر س ػػمات ىػػذه الم ػػكف

الرتباطو بالدـ" .)2

لكنػػا مخي نػا لػػـ
قػد أعتبػر ىػػذا المػكف مػػف األلػكاف المخي ػة ن سػ نػيا كذلػؾ الرتباطػػو بالػدماء ,كككنػو ن
أيأا.
نا
يكف
مقتصر عمى ارتباطو بالدماء فقط بؿ الرتباطو بالنار الم تعمة ن
ػز
"أف ارتباطػ ػػو بالػ ػػدماء كاال ػ ػػتعاؿ يعتبػ ػػر مخي نػ ػػا ن سػ ػ نػيا ,فيػ ػػك لػ ػػكف القػ ػػكة كالن ػ ػػاط ككنػ ػػو رمػ ػ نا
النػ ػػار كاال ػ ػػتعاؿ ,لػ ػػذلؾ تكػ ػػكف سػ ػػاحات المعػ ػػارؾ حم ػ ػراء دمكيػ ػػة م ػ ػػتعمة ,فالكقػ ػػاتم حم ػ ػراء لمػ ػػا

فييا مف الدـ كالنار" .)3

لكن ػ ػ ػػا مقدس ػ ػ ػػا مرتبط ػ ػ ػػا بال ػ ػ ػػداء كالطاع ػ ػ ػػة
كم ػ ػ ػػف الناحي ػ ػ ػػة الديني ػ ػ ػػة" :يعتب ػ ػ ػػر الم ػ ػ ػػكف األحم ػ ػ ػػر ن
كالتأػ ػػحية كمػ ػػف اإل ػ ػػارات ال ػ ػكاردة حػ ػػكؿ تقػ ػػديس ىػ ػػذا المػ ػػكف أنػ ػػو رمػ ػػز االست ػ ػػياد فػ ػػي الديانػ ػػة

الغربي ػ ػػة" " ,)4في ػ ػػك رم ػ ػػز لجي ػ ػػنـ ف ػ ػػي كثي ػ ػػر م ػ ػػف ال ػ ػػديانات ,كيرم ػ ػػز عن ػ ػػد الين ػ ػػدكس إل ػ ػػى الحي ػ ػػاة
كالبيجة ,كلو عبلقة بالدـ عند كالدة الط ؿ ,كتدفؽ الدماء" .)5

ال ي ػ ػرتبط المػ ػػكف األحمػ ػػر بػ ػػالخكؼ كالتقػ ػػديس فقػ ػػط ,فيػ ػػك لػ ػػكف الحػ ػػب كالركمانسػ ػػية" ,ك مػ ػػف
أكث ػ ػػر األلػ ػ ػكاف ت ػ ػػتثي ار عم ػ ػػى العكاط ػ ػػؼ ,كأكثرى ػ ػػا دغدغ ػ ػػة لمم ػ ػػاعر كىيجان ػ ػػا لؤلحاس ػ ػػيس ,كفي ػ ػػو

ي ػػتـ فأ ػػح العم ػػؽ الع ػػاط ي فػ ػػي الح ػػب المتب ػػادؿ لم ػػا ي أػ ػػؿ العا ػػقكف كق ػػت الغ ػػركب األحمػ ػػر,

كم ػػا أني ػػـ ي أ ػػمكف الزىػ ػكر الحمػ ػراء لم ػػا لي ػػا م ػػف ق ػػدرة عم ػػى التعبي ػػر عم ػػا ف ػػي قم ػػكبيـ كاختص ػػار
ما تقكلو ألسنتيـ مف حب كىياـ كع ؽ.)6 "...

) (1المغة كالمكف ,ص.713
) (2دالالت المكف في عر يحيى السماكم ,ص.74
نمكذجا" ,ص.49
) (3المكف في ال عر "ال عر األردني
ن
) (4المغة كالمكف ,ص .364
) (5دالالت المكف في عر يحيى السماكم ,ص.74

) (6سيمياء األلكاف في ػعر بمنػد الحيػدرم ,ناتػؿ المصػرم ,رسػالة ماجسػتير ,الجامعػة اإلسػبلمية ,غػزة –فمسػطيف,
7134ـ ,ص.61
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يطمػػؽ المػػكف األحمػػر لتعبيػػر عػػف الجمػػاؿ أيأػػا فػػالحمرة فػػي الخػػد داللػػة جمػػاؿ ككسػػامة ,كىػػي

صػ ة تخػػتص بيػػا المػرأة دكف الرجػػؿ ,)1 ...كمػػف العبلقػػات التػػي ارتػػبط بيػػا المػػكف األحمػػر ,ارتباطػػو
طا بال مس عند الغركب كعند ال ركؽ .)2
بالزماف ,إذ أف لو ارتبا ن

"كالمكف األحمر لكف التعبير عف اإلنساف المقيكر كالصراع اليكمي مف أجػؿ حيػاة كريمػة ,كقػد

استخدـ المكف األحمر بدالالتو الحقيقيػة التػي ترمػز إلػى ػعار الحػزب ال ػيكعي"  ,)3ليػذا كثيػ ار مػا

نػػرل أف األدبػػاء داخػػؿ أعمػػاليـ األدبيػػة عػػادة مػػا يكظ ػػكف المػػكف األحمػػر ليحمػػؿ داللػػة عمػػى الثػػكرة
كالتأػػحية ,كقػػد يكػػكف السػػبب فػػي ذلػػؾ عاتػػد الرتبػػاط ىػػذا المػػكف بالػػدماء ,الػػدماء التػػي تنػػزؼ مػػف
أجساد ال يداء كالجرحى كالثكرييف المأحييف بتن سيـ مف أجؿ ببلدىـ أك فكرىـ.
كم ػ ػػم اتس ػ ػػاع دالالت الم ػ ػػكف األحم ػ ػػر ,كدخ ػ ػػكؿ دالالت حداثي ػ ػػة ل ػ ػػـ يعي ػ ػػدىا األدي ػ ػػب الق ػ ػػديـ
م ػ ػػف قب ػ ػػؿ ,كارتباط ػ ػػو ب ػ ػػبعض التراكي ػ ػػب الجدي ػ ػػدة مث ػ ػػؿ :ال ػ ػػمم األحم ػ ػػر لتعط ػ ػػي معن ػ ػػى المن ػ ػػم,
كالخطر كذلؾ .)4

كفػ ػ ػػي سػ ػ ػػياؽ األحمػ ػ ػػر المتعػ ػ ػػدد الػ ػ ػػدالالت يمكػ ػ ػػف القػ ػ ػػكؿ إف سػ ػ ػػيطرة المػ ػ ػػكف األحمػ ػ ػػر عمػ ػ ػػى
األ ػ ػػياء ب ػ ػػكؿ ني ػ ػػاتي ى ػ ػػي ص ػ ػػكرة ممكن ػ ػػو ,ذل ػ ػػؾ أف األحم ػ ػػر رم ػ ػػز لك ػ ػػؿ م ػ ػػا ى ػ ػػك س ػ ػػمبي,...
كرمز مطمؽ لمقبح في الكاقم ,اإلأافة إلى ككنو لكف مرتبط بالجماؿ كالحب .)5

م ػ ػ ػػف ىن ػ ػ ػػا يمك ػ ػ ػػف الق ػ ػ ػػكؿ :أف الم ػ ػ ػػكف يحم ػ ػ ػػؿ الكثي ػ ػ ػػر م ػ ػ ػػف التناقأ ػ ػ ػػات ,في ػ ػ ػػك ل ػ ػ ػػكف الح ػ ػ ػػب

كالح ػ ػػرب ,ل ػ ػػكف الح ػ ػػزف كال ػ ػػرح ,ل ػ ػػكف الجم ػ ػػاؿ كالق ػ ػػبح ,كل ػ ػػكف ال ػ ػػذىب كالطي ػ ػػب ,كل ػ ػػكف األحج ػ ػػار
الكريم ػ ػػة ,كل ػ ػػكف الزى ػ ػػكر ,كى ػ ػػك ل ػ ػػكف يعم ػ ػػك كجنت ػ ػػي اإلنس ػ ػػاف عن ػ ػػد الخج ػ ػػؿ ,كى ػ ػػك الم ػ ػػكف ال ػ ػػذم
يص ػ ػػبب ب ػ ػػو بي ػ ػػاض الع ػ ػػيف عن ػ ػػد الغأ ػ ػػب أك الح ػ ػػزف ,كى ػ ػػك ل ػ ػػكف الس ػ ػػماء عن ػ ػػدما ت ػ ػػكدع ال ػ ػػمس

) (1سيمياء األلكاف في عر بمند الحيدرم ,ص.61
) (2دالالت األلػكاف فػػي ػػعر نػزار قبػػاني ,أحمػػد عبػػداهلل محمػػد حمػػداف ,رسػػالة ماجسػػتير ,جامعػػة النجػػاح الكطنيػػة,
نابمس -فمسطيف7118 ,ـ ,ص .41
) (3دالالت المكف في عر يحيى السماكم ,ص .75
نمكذجا" ,ص .41
) (4المكف في ال عر "ال عر األردني
ن
) (5المػػكف لعبػػة سػػيمياتية بحػػث اج ارتػػي فػػي ت ػػكؿ المعنػػى ال ػػعرم ,فػػاتف عبػػد الجبػػار جػكاد ,دار مجػػدالكم لمن ػػر
كالتكزيم ,األردف ,ط7131 ,3ـ ,ص .318
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لممغيػ ػ ػػب ,كلكنيػ ػ ػػا عنػ ػ ػػد الجػ ػ ػػدب .)1 ...فػ ػ ػػاألحمر يكتسػ ػ ػػب داللتػ ػ ػػو فػ ػ ػػي األعمػ ػ ػػاؿ األدبيػ ػ ػػة مػ ػ ػػف
خبلؿ السياؽ الذم يتطمب كركده فيو.

 دالالت الموف األحمر في الروايات:
ار داخػؿ األعمػاؿ األدبيػة ,ككنػو متعػدد الداللػة ,كألف الػدماء ىػي الداللػة
ىك المكف األكثر انت نا

ار في الركاية ال مسطينية ,ألف الدماء ىي جزء مف حيػاة
األكثر ارتباطنا بو ,نجده المكف األكثر انت نا
ال مسطيني ,كسبب ذلؾ يعكد إلى ريطتو التػاريخي المممػكء بالتأػحية كاالست ػياد .كتػتتي دالالتػو

داخؿ الركايات عمى النحك التالي:
أ -الداللة عمى الدماء:

مػػف أكثػػر الػػدالالت ارتباطػػا بػػالمكف األحمػػر داللتػػو عمػػى الػػدماء ,كألف الكاقػػم ال مسػػطيني يحمػػؿ

كثير مف الدماء ,نجد الكاتبات قد كث ف ىذه الداللة داخؿ أعماليف.
تكظؼ "سحر خمي ة"

*)

المكف األحمر لمداللة عمى الدماء داخؿ ركايتيا ربيم حار ,مف خبلؿ

اسػػتعماؿ التػرادؼ المػػكني  ,كىػػك ذكػػر كممػػة "الػػدماء" ,عنػػد حػػديثيا عػػف السػػجاد األحمػػر الػػذم يسػػير
عميو السياسيكف كالقادة ,فمف خبلؿ ىػذا االسػتعماؿ تريػد أف تكصػؿ لمقػارئ فكػرة أف الساسػة كالقػادة

عنػػدما تػػدكس أقػػداميـ تمػػؾ السػػجاجيد الحمػراء فيػػـ فػػي تمػػؾ المحظػػة قػػد سػػارك عمػػى دمػػاء ال ػػيداء,

كالأػػحايا ,كفرطػكا بػػالكطف ,فمجيػػد ذاؾ ال نػػاف الصػػاخب الػػذم كػػاف يحمػػـ بمجػػرد حيػػاة ,قػػد أصػػبح
اليػكـ مػف ىػؤالء السياسػييف الػذيف يم ػكف عمػى السػجاجيد الحمػراء ,كتعبػر عػف ىػذه الداللػة بقكليػا:

"فػػأيف الصػػخبن أيػػف الفنػػافن أيػػف جنونػػون ضػػاع الفنػػاف والثػػائر وبقػػي المتسػػمط عمػػى السػػمطة
ومشروع زعيـ .غدا سيسير نحو القمة ،أو نحو الجرؼ ،فوؽ سجادة بموف الػدـ ،ونحػف نجرجػر

في أذيالو.)2 "...

نمكذجا ,أمؿ محمكد عبدالقادر أبك عػكف ,رسػالة ماجسػتير,
) (1المكف كأبعاده في ال عر الجاىمي -عر المعمقات
ن
جامعة النجاح الكطنية ,نابمس فمسطيف7111 ,ـ ,ص.36

*) سػػحر خمي ػػة :ركاتيػػة فمسػػطينية مػػف مدينػػة نػػابمس ,بػػدأت الكتابػػة ب ػػكؿ منػػتظـ بعػػد ىزيمػػة  ,67كبػػدأت حياتيػػا

الدراسة في سف  ,11حيث التحقت في داترة اإلنجميزية جامعة بير زيت ,ركايتيػا األكلػى كانػت لػـ نعػد جػكارم لكػـ,
كقد كتبتيا خبلؿ فترة زكاجيا ,ثـ ركايتيػا الثانيػة الصػبار التػي كتبتيػا كىػي فػي سػنتيا الد ارسػة الثالثػة ,كمػف أعماليػا
الركاتيػػة أيأػػا ,عبػػاد ال ػػمس ,مػػذكرات امػرأة غيػػر كاقعيػػة ,بػػاب السػػاحة ,الميػراث ,صػػكرة كأيقكنػػة كعيػػد قػػديـ ,ربيػػم
حار :رحمة الصبر كالصبار ,أصؿ كفصؿ ,حبي األكؿ .انظر كتػاب الػدكتكر محمػد بكػر البػكجي ,صػراع الثقافػات

في الركاية العربية في فمسطيف ك" يادات أدبية" ,مكتبة القدس ,غزة-فمسطيف ,ط.7137 ,3

) (2ربيم حار رحمة الصبر كالصبار , ,سحر خمي ة ,مركز أكغاريت الثقافي ,راـ اهلل فمسطيف,ط ,3ص.717
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فػػي ركايتيػػا األخػػرل الصػػبار يػػتتي المػػكف األحمػػر ليحمػػؿ الداللػػة ,عنػػدما تصػػكر سػػحر إصػػابة

أب ػي صػػابر فػػي العمػػؿ داخػػؿ الخػػط األخأػػر ,ككيػػؼ كاجػػو المػػكت بعػػد تمػػؾ اإلصػػابة ذلػػؾل ألف
المست ػ يات فػػي الػػداخؿ المحتػػؿ ال تعػػالج مػػف ال يحمػػؿ تص ػريح عمػػؿ كمػػا ىػػك الحػػاؿ مػػم أب ػي
صػػابر) ,فترسػػـ لنػػا سػػحر خمي ػػة كيػػؼ تحػػكؿ قميصػػو مػػف لكنػػو األصػػمي إلػػى المػػكف األحمػػر لكث ػرة

الدماء التي نزفيا" :,كاف وجيو قد أصبح شمعي الموف .وانحدر بعينيػو نحػو اليػد المصػابة .كػاف

القمػيص قػد فقػػد لونػو األصػػمي تمامػا وبػػات ذا لػوف أحمػػر غػامؽ ،وتحػػت اليػد مباشػػر كػاف الػػدـ
يتجمع في بركة صغيرة.)1 "...
تكظؼ "ب رل أبك رار"

*)

في كرايتيا يب مف كادم رـ ,المكف األحمر لمداللة عمى الدماء

أيأا ,فيي تصػكر لحظػات است ػياد عاتػد فػي سػاعات ال جػر,
مف خبلؿ استعماؿ الترادؼ المكني ن
تقكؿ ":ارتدى عائد مالبسو متميفا لمنزاؿ ،تتعذر ذراعو داخؿ أكمامو ،يمبس حذاءه ،ينػادي رفػاؽ
السالح ...يندفع الرجاؿ إليو في ظممة رمادية ...أحذية وعدو وقعقعة ...تيػب ليػا ريػح الشػرؽ
وسحب تدفعيا ....إلى أف بزغ فجر في حمرة الدـ ....ويسقط عائد كقمػح كسػر عػوده ،وكممػات

لرفاقو يودع فييا الحياة" .)2

تكظػػؼ ب ػػرل فػػي ركايتيػػا األخػػرل "دكرا" داللػػة المػػكف األحمػػر عمػػى الػػدماء ,ذلػػؾ خػػبلؿ كجػػكد
ىذا المكف أمف ألكاف العمـ ال مسطيني ,كألف الدماء جزء ال يمكف إنكاره مف حياة ال مسطيني ,جاء

األحمػػر ليمثػػؿ ىػػذا الجػػزء داخػػؿ العمػػـ كداللػػة عمػػى كث ػرة الػػدماء التػػي نزفػػت مػػف أجػػؿ ىػػذا الػػكطف.

تػػذكر ب ػػرل ألػكاف العمػػـ ال مسػػطيني فػػي أكثػػر مػػف مكأػػم داخػػؿ الركايػػة ,مػػف تمػػؾ المكاأػػم قكليػػا:
"يبحػػث سػػارية عػػف أل ػكاف ي ػػكؿ لػػكف العمػػـ ,أسػػكد ,أبػػيض ,أخأػػر ,أحمػػر ,يقسػػـ أف لمعمػػـ طعمػػا
) (1الصبار ,سحر خمي ة ,دار اآلداب ,بيركت-لبناف ,ط ,3976 ,3ص.53
*) بشرى أبو شرار :ركاتية فمسطينية ,مف مكاليد قطاع غزة فمسطيف ,سنة 3958ـ ,كىي أخت الكاتب كالمناأػؿ

كال ػػييد ماجػػد أبػػك ػرار ,كيعػػكد أصػػميا إلػػى قريػػة دك ار فػػي الخميػػؿ ,أنيػػت د ارسػػتيا الثانكيػػة فػػي فمسػػطيف ,كأكممػػت
د ارس ػػتيا الجامعي ػػة ف ػػي جميكري ػػة مص ػػر العربي ػػة ,كحص ػػمت عم ػػى ػػيادة ف ػػي ليس ػػانس الحق ػػكؽ م ػػف ىن ػػاؾ ,أقام ػػت
كتزكجت في مصر ,بدأت أعمميا األدبيػة بمجمكعػات قصصػية كانػت أكليػا :أنػيف المتسػكريف ,القػبلدة ,جبػؿ النػار,
اقػػتبلع ,حبػػات البرتقػػاؿ عػػاـ ,7137مػػف يكميػػات الحػػزف العػػادم عػػاـ ,7136ككانػػت بكػػكرة أعماليػػا الركاتيػػة ركايػػة

أع ػكاد ثقػػاب ع ػػاـ ,7111كمػػف ثػػـ ركايتيػػا ي ػػيب مػػف كادم رـ عػػاـ  ,7115كمػػف ىن ػػا كىنػػاؾ ع ػػاـ ,7116ػػمس

عػػاـ ,7118أن ػػكدة ػػمس عػػاـ ,7119حنػػيف عػػاـ ,7131قمػػر فػػي الظيي ػرة عػػاـ  ,7131دك ار عػػاـ ,7131العربػػة
الرمادية عاـ ,7135كقد حصمت عمى عدد مف الجػكاتز منيػا :جػاتزة إحسػاف عبػد القػدكس فػي القصػة القصػيرة بػرج
العرب ,مركز أكؿ في مجمكعة قصصية حبات البرتقاؿ ,مركز أكؿ في ركاية حنيف مخطكطة عػاـ 7119ـ ,فػازت
بجاتزة الجميكرية عف ركايتيا مس .انظر :المكاف كدالالتو فػي ركايػات ب ػرل أبػك ػرار "د ارسػة كصػ ية تحميميػة",

محمد خالد محمكد قنف ,رسالة ماجستير ,جامعة األزىر غزة فمسطيف.7136 ,
) (2يب مف كادم رـ ,ب رل أبك رار ,ركايات اليبلؿ ,ص.357
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كراتحػػة كمعنػػى ,)1 "...تصػػكر فػػي مكأػػم أخػػر كيػػؼ يحػػاكؿ المػػكف األحمػػر "دمػػاء ال ػػيداء" أف
يغػػرؽ المسػػاحات الخأ ػراء داخػػؿ الػػكطف ,فيػػي ال تػػذكر مػػف العمػػـ إال انػػو يمػػؼ أجسػػاد ال ػػيداء

كالراحميف إلى م يد الكداع األخير ,تقكؿ" :أما أنا فمـ أجد حفظ ألواف العمـ ...،ىؿ يغرؽ األحمر
مساحات األخضر ،كؿ ما أذكره مف ىذا العمـ أنو يمؼ أجساد األبناء واألخوة والجدود في مشػيد

الوداع األخير ,)2 "...في مكأم أخر مػف الركايػة ,تخبرنػا كيػؼ لمػدماء أف تمػكف كػؿ ػيء داخػؿ
فمسػػطيف حتػػى الحػػركؼ المتسػػاقطة تتمػػكف بػػاألحمر ,كالمقصػػكد بػػالحركؼ المتسػػاقطة ىػػي أسػػماء
ىػؤالء األبطػػاؿ المسػػافريف إلػػى مثػكاىـ األخيػػر ,فتمػػكف ب ػػرل حػػركفيـ بػػاألحمر ,ليحمػػؿ داللػػة عمػػى

الدماء ,تقػكؿ" :ضفائرىا حكايػة تمػوف الحػروؼ بػاألحمر ...قػد يسػقط عنيػا حػروؼ مػف سػيف...

وشػػػيف وبػػػاء ...قػػػد يسػػػقط سػػػارية ...قػػػد تغيػػػب الشػػػمس تاركػػػة وراءىػػػا دمعػػػة تغػػػرؽ األرض
بممحيا.)3 "...

تصػػكر "ليانػػة بػػدر"

*)

فػػي ركايتيػػا بكصػػمة مػػف أجػػؿ عبػػاد ال ػػمس  ,حالػػة البطمػػة التػػي كرىػػت

المبلبػػس الحمػراء ألنيػػا تػػذكرىا بمػػكف الػػدماء ,تقػػكؿ" :أصػػبح ثػػوبي بمونػػو األحمػػر الفػػاقع يزعجنػػي،

حوـ الرعب عمى وجو سماء رمادية صماء.)4 "...

) (1دكرا ,ب رل أبك رار ,ركايات اليبلؿ ,7131 ,ص.44
) (2دكرا ,ص.45

) )3ن سو ,ص.775
*) ليانػػػػػػػػة بػػػػػػػػدر :ركاتيػ ػ ػ ػػة كقاصػ ػ ػ ػػة ,كلػ ػ ػ ػػدت فػ ػ ػ ػػي القػ ػ ػ ػػدس ,كترعرعػ ػ ػ ػػت فػ ػ ػ ػػي أريحػ ػ ػ ػػا ,ىجػ ػ ػ ػػرت مػ ػ ػ ػػم عاتمتيػ ػ ػ ػػا

إل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى األردف ع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاـ  ,3967التحق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػت بالجامع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة األردني ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة بعم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاف ع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاـ ,3968كانأ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػمت إل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى
المقاكمػ ػ ػ ػ ػػة ال مسػ ػ ػ ػ ػػطينية فػ ػ ػ ػ ػػي األردف ,كفػ ػ ػ ػ ػػي أيمػ ػ ػ ػ ػػكؿ عػ ػ ػ ػ ػػاـ  3971نزحػ ػ ػ ػ ػػت إل ػ ػ ػ ػ ػػى بيػ ػ ػ ػ ػػركت ,حص ػ ػ ػ ػ ػػمت عمػ ػ ػ ػ ػػى
ليسػ ػ ػ ػػانس ال مس ػ ػ ػ ػ ة كعمػ ػ ػ ػػـ الػ ػ ػ ػػن س مػ ػ ػ ػػف جامعػ ػ ػ ػػة بيػ ػ ػ ػػركت العربيػ ػ ػ ػػة عػ ػ ػ ػػاـ  ,3971كعمػ ػ ػ ػػى ماجسػ ػ ػ ػػتير فػ ػ ػ ػػي عمػ ػ ػ ػػـ
الػ ػ ػ ػ ػػن س مػ ػ ػ ػ ػػف الجامعػ ػ ػ ػ ػػة المبنانيػ ػ ػ ػ ػػة عػ ػ ػ ػ ػػاـ  ,3975عممػ ػ ػ ػ ػػت فػ ػ ػ ػ ػػي عديػ ػ ػ ػ ػػد م ػ ػ ػ ػ ػػف المجػ ػ ػ ػ ػػاالت منيػ ػ ػ ػ ػػا ,متطكعػ ػ ػ ػ ػػة
اجتماعي ػ ػ ػ ػ ػػة م ػ ػ ػ ػ ػػم التنظيم ػ ػ ػ ػ ػػات النس ػ ػ ػ ػ ػػاتية ف ػ ػ ػ ػ ػػي المقاكم ػ ػ ػ ػ ػػة ,كص ػ ػ ػ ػ ػػح ية مت رغ ػ ػ ػ ػ ػػة ف ػ ػ ػ ػ ػػي مجم ػ ػ ػ ػ ػػة الحري ػ ػ ػ ػ ػػة ع ػ ػ ػ ػ ػػاـ

 ,3977بػ ػ ػ ػ ػ ػػدأت بكتابػ ػ ػ ػ ػ ػػة القصػ ػ ػ ػ ػ ػػص القصػ ػ ػ ػ ػ ػػيرة عػ ػ ػ ػ ػ ػػاـ  ,3968ك ػ ػ ػ ػ ػ ػػرعت فػ ػ ػ ػ ػ ػػي كتابػ ػ ػ ػ ػ ػػة قصػ ػ ػ ػ ػ ػػص األط ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ
تباعػ ػ ػ ػ ػػا عػ ػ ػ ػ ػػاـ  ,3981باإلأػ ػ ػ ػ ػػافة إلػ ػ ػ ػ ػػى كتابػ ػ ػ ػ ػػة الد ارسػ ػ ػ ػ ػػات النقديػ ػ ػ ػ ػػة فػ ػ ػ ػ ػػي المجػ ػ ػ ػ ػػبلت األدبيػ ػ ػ ػ ػػة ,تعمػ ػ ػ ػ ػػؿ فػ ػ ػ ػ ػػي
ن
مجمػ ػ ػ ػ ػ ػػة "دفػ ػ ػ ػ ػ ػػاتر فمسػ ػ ػ ػ ػ ػػطينية" راـ اهلل  ,كىػ ػ ػ ػ ػ ػػي مػ ػ ػ ػ ػ ػػدير عػ ػ ػ ػ ػ ػػاـ قسػ ػ ػ ػ ػ ػػـ السػ ػ ػ ػ ػ ػػينما فػ ػ ػ ػ ػ ػػي ك ازرة الثقافػ ػ ػ ػ ػ ػػة بالسػ ػ ػ ػ ػ ػػمطة
ال مس ػ ػ ػ ػ ػ ػػطينية ,ترجم ػ ػ ػ ػ ػ ػػت بع ػ ػ ػ ػ ػ ػػض أعمالي ػ ػ ػ ػ ػ ػػا الركاتي ػ ػ ػ ػ ػ ػػة إل ػ ػ ػ ػ ػ ػػى اإلنجميزي ػ ػ ػ ػ ػ ػػة  ,بينم ػ ػ ػ ػ ػ ػػا ترجم ػ ػ ػ ػ ػ ػػت عدي ػ ػ ػ ػ ػ ػػد م ػ ػ ػ ػ ػ ػػف

قصصػ ػ ػ ػ ػػيا إلػ ػ ػ ػ ػػى ال رنسػ ػ ػ ػ ػػية كاليكلنديػ ػ ػ ػ ػػة كاأللمانيػ ػ ػ ػ ػػة كالبكلنديػ ػ ػ ػ ػػة كاإلنجميزيػ ػ ػ ػ ػػة .مػ ػ ػ ػ ػػف مؤل اتيػ ػ ػ ػ ػػا ,بكصػ ػ ػ ػ ػػمة مػ ػ ػ ػ ػػف
أجػ ػ ػ ػػؿ عبػ ػ ػ ػػاد ال ػ ػ ػ ػػمس ,ػ ػ ػ ػرفة عمػ ػ ػ ػػى ال اكيػ ػ ػ ػػاني "قصػ ػ ػ ػػص" ,الحػ ػ ػ ػػب كالمبلحقػ ػ ػ ػػة ,أنػ ػ ػ ػػا أريػ ػ ػ ػػد النيػ ػ ػ ػػار ,عػ ػ ػ ػػيف
الم ػ ػ ػ ػرآة ,جحػ ػ ػ ػػيـ ذىبػ ػ ػ ػػي ,نجػ ػ ػ ػػكـ أريحػ ػ ػ ػػا ,زنػ ػ ػ ػػابؽ الأػ ػ ػ ػػكء  ,باإلأػ ػ ػ ػػافة إلػ ػ ػ ػػى عديػ ػ ػ ػػد مػ ػ ػ ػػف قصػ ػ ػ ػػص األط ػ ػ ػ ػػاؿ.
"الخص ػ ػ ػ ػػاتص ال ني ػ ػ ػ ػػة ف ػ ػ ػ ػػي ػ ػ ػ ػػعر المػ ػ ػ ػ ػرأة ال مس ػ ػ ػ ػػطينية م ػ ػ ػ ػػف ع ػ ػ ػ ػػاـ 3967حت ػ ػ ػ ػػى نياي ػ ػ ػ ػػة الق ػ ػ ػ ػػرف ,م ػ ػ ػ ػػي عم ػ ػ ػ ػػر

نايؼ ,مركز الحأارة العربية.7118 ,

) (4بكصمة مف أجؿ عباد ال مس ,ليانة بدر ,مكتبة الكحدة ,نابمس-فمسطيف ,ط ,3981 ,7ص .51
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تعبػػر "رجػػاء بكريػػة"

*)

عػػف داللػػة األحمػػر عمػػى الػػدماء مػػف خػػبلؿ األلػػـ الػػذم تعػػاني منػػو بطمػػة

الراكية ,لـ تأؼ الكاتبة كممة الدماء إلى كممة النزيؼ ,بؿ أأافت لكف الدماء األحمر ,كنػكع مػف
تتكيػػد

ػػدة الزيػػؼ الػػذم تعػػاني منػػو ,تقػػكؿ ":فتحػػت عينػػي عمػػى نشػػاط غريػػب يػػدب فػػي وسػػط

ػي
التالشػػي التػػاـ أللػػـ النزيػػؼ األحمػػر .تصػػومعت حػػولي ابحػػث عػػف سػػاقي فوجػػدتيا مشػػدودة إلػ َّ
غافيػػة عمػػى صػػدري ربػػت عمييػػا بحنػػاف ,)1 "...فػػي كمكأػػم ثػ و
ػاف تسػػتعمؿ رجػػاء التػرادؼ المػػكني
"الدـ" عندما تصكر م يد است ياد كالػد مػركة  ,كمػا قالتػو مػركة لتخ ػؼ عػف كالػدتيا بػتف الػدماء مػا
ىي إال حناء تخصب بيا كالدىا ,كىػذه الحنػاء بمػكف الػدـ  ,تقػكؿ" :لكػف البابػا لػـ يػرد ،مػدت كفيػا

حار حدقت فيو والتفتت ألميا المقرفصػة لجانبيػا تنتحػب،
لزجا ًا
الصغير إلي صدره فتخضبت دما ً
وزقزؽ صوتيا :ال تبكي يا أمي ،ىذه حناء بموف الدـ ..أبي لـ يمت يا أمي )2 "...كحيف تصؼ
حالة الرعب التي تعي و بطمة الركاية بعػد تعرأػيا لئلصػابة ,ككيػؼ أصػبحت أصػكات االن جػارات

تخي يػػا ,كنمػػؤل لحميػػا بػػالنزيؼ ,تقػػكؿ" :صػػحوت مػػف جنػػوف ضػػياعي وخػػوفي فجػػأة كأنمػػا عشػػت
كابوسا مرعبا ،ولكف تحويمو الطمقة تؤدي عرض طاقتيا فػي اليػواء وتمػ لحمػي األحمػر نزيفػا

ظؿ حمما يتكرر في صحوي.)3 "...،

مػػف الػػدالالت التػػي اكتسػػبيا المػػكف األحمػػر مػػف خػػبلؿ ارتباطػػو بالػػدماء ,دالالتػػو عمػػى المػػكت,
ألف المكت في أكثره مرتبط بالدماء ,خاصة المكت في أرض المعركة ,ليػذا نجػد العػرب حػيف تريػد

أف تػػدلؿ عمػػى المكاقػػؼ ال ػػديدة التػػي يمػػركف بيػػا بتنيػػا "مػػكت أحمػػر" ,كقػػد عبػػرت سػػحر خمي ػػة فػػي
ركايتيا ربيم حار عػف ىػذه الداللػة عنػدما صػكرت حالػة أىػالي حػي العطعػكط جػراء الحصػار الػذم

فرأو االحتبلؿ اإلسراتيمي عمييـ ,ممػا أدل إلػى افتقػار أقػؿ مقكمػات الحيػاة ,كىػي النظافػة ,تقػكؿ:

"...العطش والجوع والنظافة ،الحمامات ،رحمة تعذيب حقيقية ،فإف أنػت دخمػت مػوت أحمػر ،واف
(*) رجاء بكرية  :ركاتية كفنانة ت كيمية كقاصة ك اعرة ,مف قرية عرابة في الجميؿ ,تقيـ في حي ا ,أنيت دراستيا
االبتداتية كالثانكية في قريتيا ,كنالت يادة البكالكريكس في ال نكف الت كيمية كاألدب العربي مف جامعة حي ا,
حصمت عمى الماجستير في المغة العربية كآدابيا ,كتعمؿ في حقؿ التعميـ ,اركت في عدد مف الكر ات ال نية,
كالمعارض ال خصية ,كالجماعية في فمسطيف كخارجيا .ساىمت في عديد مف المؤتمرات األدبية المحمية كالعربية
كالعالمية ,نالت قصتيا الصندكقة جاتزة القصة النساتية في حكض المتكسط مرسيميا فرنسا ,عاـ  ,3997مف

مؤل اتيا :مزامير أيمكؿ ,عكاء ذاكرة ,الصندكقة ,امرأة الرسالة" .الخصاتص ال نية في عر المرأة ال مسطينية مف
 3967حتى نياية القرف ,مي نايؼ.
)(1عكاء ذاكرة ,رجاء بكرية ,ص ,55داترة الثقافة العربية ,كالقسـ العربي في المجمس ال عبي -لمثقافة كال نػكف فػي
ك ازرة المعارؼ كالثقافة.

) (2ن سو ,ص .61

) (3عكاء ذاكرة ,ص .313
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)1
أيأا ليانة بدر في ركايتيا بكصمة مف
لـ تدخؿ عذاب ومغص ،وتوتر , "...ىذه الداللة تكظ يا ن
أجؿ عباد ال مس عندما تصكر كيؼ يمطخ المكت األحمر أجساد الأحايا كالجرحػى بسػبب عنػدـ

تكافر أمكانيات العبلج ,تقػكؿ ":عفت رائحة الدـ المتخثر الجاؼ ممتصقة برائحة الجػروح ...لطػخ

الموت األحمر عشرات الحاالت اليائسة بأجساد الحشرات.)2 "...
ب -الداللة عمى الحياء والخجؿ:

الحيػػاء كالخجػػؿ مػػف الػػدالالت التػػي يحمميػػا المػػكف أحمػػر  ,كىػػي داللػػة مػػف الػػدالالت األكثػػر
طا بو ,كنجد ىذه الداللػة قػد كثػر اسػتعماليا فػي الركايػة ال مسػطينية ,فػي ركايػة ربيػم حػار تػربط
ارتبا ن
سػػحر خمي ػػة المػػكف األحمػػر كدالالتػػو عمػػى الخجػػؿ بال خصػػية الرتيسػػة فػػي الركايػػة كىػػي خصػػية

أحمػػد ,فػػي أحػػد االقتباسػػات تصػػكر حالػػة الخجػػؿ كاالرتبػػاؾ التػػي أصػػابت أحمػػد عنػػدما ذىػػب ألخػػذ

الصػػكر ,فقػػاـ ال ػػاب باالسػػتيزاء بػػو ,تقػػكؿ ":ابتسػػـ الش ػاب خمػػؼ الكػػاونتر وردد خمفػػو "إص إص

إص إصن" أحمر وجيو حتى صار بمػوف الشػمندر وورب عينيػو وكػور كفيػو وبمػع ريقػو,)3( "...
استعممت سحر خمي ة ىنا المكف األحمر بدالالتو عمػى الماأػي ,لتعطػي داللػة عمػى الحالػة السػابقة
التي كاف عمييا أحمد .كفي مكأم أخر حيف تطمب منو أـ سعاد أف يبقى لتناكؿ الغداء معيا كمم

ال تيات في المعمؿ ,فتخذ كجيو يحمر مف الخجؿ ,كىي ىنا تتتي بصياغة المأارع لمكف األحمر,

لتعبػر عػػف اسػػتم اررية حالػة الخجػػؿ عنػػد أحمػػد ,تقػكؿ ":يػػا حمػػادة يػػا حبيبػػي الزـ اليػػوـ تأكػػؿ معنػػا،
فيحمر ويخضر وينظر بالورب فيرى البنات ينظرف إليو فييرب.)4( "...
) (1ربيم حار ,ص.313
) (2بكصمة مف أجؿ عباد ال مس ,ص.47
) (3ربيم حار ,ص.75
) (4ن سو ,ص.341

*) ليمى األطرش :ركاتية فمسطينية ,كلدت في بيت ساحكر ,حازت عمى اإلجازة في الحقكؽ ,كدبمكـ المغة

ال رنسية ,تيرجمت أعماليا إلى عدد مف المغات األجنبية ,كتيدرس بعض أعماليا في جامعات أردنية كعربية
كفرنسية كأمريكية ,كرست ليمى كتاباتيا لمدفاع عف قأايا إنسانية كاجتماعية ,كرصدت معاناة المرأة العربية مف
خبلؿ أعماليا الركاتية التسعة ,كأعماليا األدبية األخرل ,تعمؿ كمحررة لممكقم إلكتركني "حكار القمـ" الذم دعت

فيو إلى نبذ التطرؼ كالعنؼ االجتماعي كال كرم ,اختارتيا مجمة "سيدتي" الصادرة باإلنجميزية عاـ  7118كتنجح
امرأة في العالـ العربي ,عممت محاأرة في عدد مف الجامعات منيا :جامعة اتاـ في بنسم انيا ,كنكرث كست في

يكاغك ,كمان ستر البريطانية ,كجامعة ليكف الثانية ال رنسية ,كما حصمت عمى عديد مف الجكاتز منيا ,جاتزة

الدكلة التقديرية في األدب في األدرف ,7134جاتزة "جكردف ككرد" كتحسف ركاتية أردنية عف "رغبات ذاؾ

الخريؼ" , 7131الجاتزة الذىبية عف إعداد كتقديـ ال يمـ التسجيمي "الييكدية المغاربة" في ميرجاف القاىرة ,كمف
مؤل اتيا كت رؽ غربا ,امرأة ال صكؿ الخمسة ,يكـ عادم كقصص أخرل ,ليمتاف كظؿ امرأة ,صييؿ المسافات,

مرافئ الكىـ ,األعماؿ الكاممة ,رغبات ,أبناء الريح ,ترانيـ الغكاية ,مذكرات نساء عمى الم ارؽ.
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تصكر "ليمى األطرش"

*)

في ركاية امرأة ال صكؿ الخمس ,داللة األحمر عمى الحياء.

تقػػكؿ" :وغمػػز زوجتػػو ضػػاحكا فضػػحكت ...ثػػـ انكمشػػت وقػػد احمػػر وجييػػا خجػػال بحضػػور

إخوانيا.)1( "...

مف المعركؼ أف داللة المكف األحمر عمى الخجؿ كالحياء مف الدالالت ال ػعبية ,ليػذا نجػد أف
ػر مػػف الركايػػات تحتػػكم ىػػذه الداللػػة ,تكظػػؼ ب ػػرل أبػػك ػرار فػػي كص ػ يا حالػػة الخجػػؿ التػػي
كثيػ نا
أصابت ىجرك أثناء تحأير النساء ليا في يكـ زفافيا ,تقػكؿ" :وىجرو تتسع حدقة عينييا لـ تعػد
ترى شيئا وسط تفصد مسامات جسدىا بحبات عرؽ تسيؿ بغزارة حتى استحاؿ وجييا إلػى حمػرة

قرمزيػػػة قانيػػػة ,)2( "...كفػػي مكأػػم أخػػر تعبػػر عػػف ذات الداللػػة عنػػدما تػػذكر حالػػة الحيػػاء التػػي

أصابت مرمرة ,كىي تسر ألختيا ما في قمبيا مف حب ألحدىـ  ,تقكؿ " :ريحانة أود أف أسر إليؾ

بخبر ،،،حسنا قولي ...لماذا تحمريف خجالًن! ...انظري إلى المرآة لقد استحاؿ وجيؾ إلى شػعمة
كبيرة ،،،تمرر راحتيا عمى خدييا الممتيبيف وتطمؽ ضحكة نقية ساذجة قاؿ لي :إنػي أشػبو زىػرة

بنفسج صغيرة.)3( ".

تكظؼ رجاء بكرية فػي ركايتيػا "امػرأة الرسػالة" المػكف األحمػر ليحمػؿ داللػة الخجػؿ كالحيػاء فػي

أكثر مف مكأم داخؿ الركاية ,في أحد االقتباسات تصكر حالة الخجؿ التػي أصػابت ن ػكة بعػد أف

سقط منيا فنجػاف القيػكة عمػى أرض الطػاترة ,ممػا أدل إلػى احمػرار كجييػا مػف ػدة الخجػؿ ,تقػكؿ:

"انسكب لوف العتمة التي قبضت قمبيا ...أحمػر وجييػا بمثػؿ مػا أسػود قمبيػا .غمرىػا فػأؿ سػي

مف فكرة السقوط المفاج  ,)4( "...كفي مكأم أخػر تتحػدث الكاتبػة عػف احمػرار ب ػرل خجػبل مػف

غسػاف فتقػكؿ ":ىػي اسػػتاءت قمػيال ،وأعمنػػت أف تعميقػو ال يعنييػػا ،وأف البحػث عمػػى ىػذه الحقيبػػة
اسػػتغرؽ سػػاعة كاممػػة حتػػى عثػػرت عمػػى بكمػػة قفميػػا الفضػػي .اسػػتغرب ،وتسػػاءؿ " بكمػػة قفميػػا

الفضين" أحمرت قميال ،وىي تتقدـ منو ،تالمس شاربو األشقر.)5( "...،

) (1امرأة ال صكؿ الخمسة ,ليمى األطرش ,المؤسسة العربية لمدراسات كالن ر ,بيركت-لبناف ,3988 ,ص .97
) (2يب مف كادم رـ ,ص.371
) (3ن سو ,ص.314

) (4امرأة الرسالة ,ص.713
) (5ن سو ,ص.771
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ت -الداللة عمى الحزف:
أيأػػا ,تتمثػػؿ ىػػذه الداللػػة مػػف خػػبلؿ احم ػرار
الداللػػة عمػػى الحػػزف مػػف دالالت المػػكف األحمػػر ن
الكجػػو ,كالعيػػكف مػػف فػػرط البكػػاء ,تمثمػػت ىػػذه الداللػػة داخػػؿ الركايػػات ال مسػػطينية ب ػػكؿ كاسػػم ,ذلػػؾ
لكث ػرة المصػػاتب التػػي تقػػم عمػػى كاىػػؿ اإلنسػػاف ال مسػػطيني مػػف فقػػد األبنػػاء كاألرض ,كغيرىػػا مػػف

األ ياء التي تدفم اإلنساف لمبكاء ,كتعي و بحالة مف الحزف.

تمثمت داللة األحمر عمى الحػزف فػي ركايػة "الصػبار" ,حػيف تعبػر سػحر خمي ػة عػف حالػة نػكار

ككيؼ احمرت ج كنيا بسبب بكاتيا ,فتقكؿ ":أىال أسامة والحػظ احمػرار وجييػا وجفنييػا ،توقػؼ،

ولػػـ يعػػرؼ مػػاذا يقػػوؿ .وقالػػت نػوار مشػػيرة إلػػى زميمتيػػا :ىػػذه صػػديقتي لينػػة ،أخػػت صػػالح" (.)1
تكظػػؼ الكاتبػػة ىنػػا المصػػدر احمػرار ,كذلػػؾ لتكثيػػؼ الداللػػة كالتتكيػػد عمػػى مػػدل الحػػزف الػػذم كانػػت

تعاني منو نكار.

تعبر ليانة بدر داخؿ ركايتيا "عيف المرآة " عف ذات الداللػة حػيف تصػكر حالػة عات ػة كحزنيػا

كبكاءىا المستمر بسبب ارتباط جكرج بيناء ,كفقدانيا ال خص الذم أحبتو ,تخػرج منت خػة العينػيف,

كمحمػرة األنػػؼ ,كتتسػػمؿ إلػػى السػػطح حتػػى ال ي ػػعر بحزنيػػا أحػػد ,تقػػكؿ ":تخػػرج منتفخػػة العينػػيف،

محمرة األنؼ ،وتتجو متسممة إلى السطح كي تنشر الثياب.)2( "...

كحيف أرادت ب رل أف تعبػر عػف حالػة الحػزف التػي تصػيب ىجػرك بسػبب قسػكة معممتيػا عمييػا

ب كؿ يكمي  ,تكظؼ المكف األحمر ليدؿ عمى ىذه الحالة ,تقػكؿ" :ىجرو ومعممتيا فييمػة وعػودة
ليا كؿ يوـ بحمرة تطفح مف أذنييا ووجنتييا باكية شاكية قسػوة وشػدة معممتيػا ،تمجػأ إلػى فػدرة

وشقيمة يبدآف معيا في محو كؿ أخطائيا.)3( "...

أيأػػا ,عنػػدما تصػػكر لنػػا حالػػة إحػػدل
تكظػػؼ ليمػػى األطػػرش داللػػة المػػكف األحمػػر عمػػى الحػػزف ن
زكجػػات طكيػػؿ العمػػر كىػػي ت ػػتكي بعػػد ػػجارىا مػػم زكجتػػو األخػػرل فترسػػـ صػػكرة متكاممػػة لمم ػػيد
ككيؼ أصبحت عيناىا محمرتيف مف فرط البكاء ,تكظؼ ليمى األطػرش ىنػا اسػـ ال اعػؿ مػف أحمػر

"محم ػرة"ل لتعطػػي الداللػػة عمػػى االسػػتم اررية ,كبقػػاء البكػػاء مسػػتمرا ,تقػػكؿ ":فخرجػػت لزوجيػػا باكيػػة
منفوشة الشعر محمرة العينيف ،فتركيا وذىب إلى إحدى زوجتيو األخرييف.)4( "...
) (1الصبار ,ص.55
) (2عيف المرآة ,ليانة بدر ,دار تكبقاؿ لمن ر ,ط ,3993 ,3ص.51
) (3يب مف كادم رـ  ,ص.317

) (4امرأة ال صكؿ الخمسة ,ص.347
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ذات الداللة تمثمت في ركاية عكاء ذاكرة ,فتقػكؿ ":لف ييمني ألني أكره الضعؼ لكني سأشتَّي

مػػػف الػػػداخؿ ،يفيػػػـ جػػػدي تبريػػػرات عيػػػوني المحمػػػرة لفػػػرط التكػػػرار المحمػػػض بسػػػبب تكشػػػؼ

محاوالتيا.)1( "...

ث -الداللة عمى االنفعاؿ:
أيأػػا داللتػػو عمػػى الغأػػب ,كاالن عػػاؿ ,كىػػذه الداللػػة مػػف حيػػث
مػػف دالالت األحمػػر السػػمبية ن
عبلمتيػػا فتنيػػا تت ػػابو مػػم دالالت الحػػزف ,ككنيػػا تظيػػر عمػػى مبلمػػح اإلنسػػاف مػػف خػػبلؿ احم ػرار

كجيػػو كعينػػاه ,كالكاتبػػات ال مسػػطينيات قػػد كظ ػػف ىػػذه الداللػػة داخػػؿ أعمػػاليف ,فمػػف خػػبلؿ تصػػكير
حالػػة الغأػػب ,كتكظيػػؼ المػػكف األحمػػر كداللػػة عمػػى ىػػذه الحالػػة فػػتنيف يأػػعف القػػارئ أمػػاـ تصػػكر

حقيقي لمم يد.

تكظ ػػؼ س ػػحر خمي ػػة الم ػػكف األحم ػػر ف ػػي ركايتي ػػا "الص ػػبار" كدالل ػػة عم ػػى حال ػػة االن ع ػػاؿ الت ػػي

أصابت باسؿ عندما كاف يتحدث إلى كالد أحد أصدقاتو عندما ستليـ عف دراستيـل تقكؿ ":نحػف ال
نتكمـ فقط ،التفت االثناف إليو ،احمر وجيو وخبأ انفعالو بضحكة صبيانية ،ندرس كماف ،وابتسػـ

الثالثة.)2( ".

تظي ػ ػػر ى ػ ػػذه الدالل ػ ػػة أيأ ػ ػػا ف ػ ػػي ركاي ػ ػػة "ع ػ ػػيف المػ ػ ػرآة" ,ذل ػ ػػؾ عن ػ ػػدما تص ػ ػػكر حال ػ ػػة االن ع ػ ػػاؿ

التػ ػ ػػي أصػ ػ ػػابت أـ حسػ ػ ػػف ,ككيػ ػ ػػؼ أحمػ ػ ػػرت عيناىػ ػ ػػا ل ػ ػ ػػدة ان عاليػ ػ ػػا ,تقػ ػ ػػكؿ" :طػػػػػػارت نظراتيػػػػػػا،
وحطػػػػت فػػػػو ار عمػػػػى اإلطػػػػار األسػػػػود الػػػػذي يضػػػػـ صػػػػورة فػػػػايز ،سػػػػحت دمعتػػػػاف مػػػػف طػػػػرؼ

عينييا المتيف تحمراف كمما انفعمت.)3( "...

أيأػ ػ ػػا فػ ػ ػػي ركايتيػ ػ ػػا ام ػ ػ ػرأة ال صػ ػ ػػكؿ الخمسػ ػ ػػة,
ذات الداللػ ػ ػػة تتمثػ ػ ػػؿ لػ ػ ػػدل ليمػ ػ ػػى األطػ ػ ػػرش ن
عن ػ ػػدما تص ػ ػػكر ان عػػ ػػاؿ طكي ػ ػػؿ العمػ ػ ػػر ,لك ػ ػػف ىنػػ ػػا تغط ػ ػػي الكاتب ػ ػػة ػ ػ ػ اه طكيػ ػ ػػؿ العم ػ ػػر بػػ ػػالمكف
األحمػ ػػر ,عمػ ػػى عكػ ػػس الحػ ػػاالت السػ ػػابقة التػ ػػي تمثمػ ػػت بتغيػ ػػر لػ ػػكف العينػ ػػيف إلػ ػػى األحمػ ػػر ,ككػ ػػاف

ى ػػذا االحمػ ػرار نتيج ػػة الأ ػػغط عميي ػػا بتس ػػنانو ,تق ػػكؿ ":رفػػػػع طػػػػوؿ العمػػػػر أسػػػػنانو عػػػػف شػػػػفتيو

فبدت محمرة ،وتنبيت حواسو " أخطأت يا ابف الناطور.)4( "...

) (1عكاء ذاكرة ,ص.333
) (2الصبار ,ص.65

) (3عيف المرآة ,ص.75
) (4امرأة ال صكؿ الخمسة ,ص.79
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ج -الداللة عمى الغضب:
مػػف الداللػػة التػػي تتصػػؿ بػػالمكف األحمػػر دالالتػػو عمػػى حالػػة الغأػػب ,تتمثػػؿ ىػػذه الداللػػة فػػي
كصؼ ليمى األطرش حالة طكيؿ العمر ككيؼ حاؿ لكف عينيو إلى األحمر بسػبب غأػبو مػف ابػف

النػػاطكر ,تقػػكؿ ":اسػػػتدار انخػػػر ...وعينػػػاه حمػػػراويف ضػػػاقتا بعصػػػبية ...حتػػػى الخمسػػػوف ألػػػؼ
كثيػػرة ،)1( "...كتعبػػر عػػف ذات الداللػػة فػػي مكأػػم أخػػر ,تقػػكؿ ":كػػاف الزبػػد الميتػػاج يتنػػاثر مػػف
شفتيو ،وجيو قد احتقف بالغضب وعيناه حم ارواف.)2( "...
تكظؼ "نباؿ قينػدس"

*)

الداللػة ذاتيػا عنػدما تصػكر حالػة الجنػدم اإلسػراتيمي ,ككيػؼ سػيطرت

عميػو حالػة مػف الغأػب ظيػرت كاأػحة مػػف خػبلؿ احمػرار كجيػو بسػبب ىتػاؼ ال مسػطينييف داخػػؿ

الحافمة ,فتقكؿ" :يصرخ الجندي بنا لنصػمت ،فيػزداد صػوتنا عمػوا مثػؿ رايػة منتصػرة وحػرة فيحمػؽ
صوتنا معيا ليسبقيا .يزداد وجيو احم ار ار فتزداد وجوىنا تألقا وفخرا" .)3

تص ػ ػػكر ب ػ ػػرل حال ػ ػػة الغأ ػ ػػب الت ػ ػػي ارتس ػ ػػمت عم ػ ػػى كج ػ ػػو ىريدي ػ ػػة بع ػ ػػد أف اس ػ ػػتحاؿ إل ػ ػػى

المػ ػػكف األحمػ ػػر بسػ ػػبب عبػ ػػث ال تيػ ػػات فػ ػػي أغ ارأػ ػػيا كزينتيػ ػػا ,فتقػ ػػكؿ ":وحمػػػػرة الغضػػػػب تشػػػػتعؿ

عمى قسمات وجييا.)4( "...

ػر عم ػ ػػى ال ػ ػػدالالت الس ػ ػػابقة ب ػ ػػؿ
تكظي ػ ػػؼ الركاي ػ ػػة ال مس ػ ػػطينية لم ػ ػػكف األحم ػ ػػر ل ػ ػػـ يك ػ ػػف مقتص ػ ػ نا

كظ تو الكاتبات ليحمؿ دالالت أخرل.

) (1امرأة ال صكؿ الخمسة ,ص69
) (2ن سو ,ص.394
*) نبػػاؿ قُنػػدس :كاتبػػة فمسػػطينية ,مػػف مكاليػػد مدينػػة نػػابمس ال مسػػطينية عػػاـ  ,3991خريجػػة قسػػـ اليندسػػة المدنيػػة

جامعة النجاح الكطنية عاـ  ,7131تعمؿ في مجاؿ اليندسة  ,بدأت ن اطيا الكتابي في عػاـ  ,7133حيػث كتبػت
الخكاطر كالقصص القصيرة فػي عػدة مػدكنات ,كفػي مكاقػم التكاصػؿ االجتمػاعي ,كمػا أنيػا ػاركت فػي عػدة نػدكات

حكمػا فػي لجنػة كر ػة
أدبية في األندية الثقافية ,كاألن طة البل منيجيػة التػي تقيميػا الجامعػات ال مسػطينية ,ا ػتغمت ن
جيػػؿ لمركايػػة كالقصػػة القصػػيرة ,كسػػاىمت فػػي تقيػػيـ كتقػػديـ النصػػح كمتابعػػة الم ػػتركيف فػػي المسػػابقة ,ن ػػرت عػػدة
قصص قصيرة كمقاالت في الصحؼ المحمية كبعػض الصػحؼ العربيػة  ,كعمػى مػدكنات ال ػبكة العنكبكتيػة ,صػدر
ليا أحبلـ عمػى قاتمػة االنتظػار "نصػكص" ,كركايػة يافػا حكايػة غيػاب كمطػر .حصػمت عمػى السػيرة الذاتيػة الخاصػة
بيا مف خبلؿ التكاصؿ مم الكاتبة عبر مكقم التكاصؿ االجتماعي فيس بكؾ.

) (3يافا حكاية غياب كمطر ,نباؿ قنندس ,الدار العربية لمعمكـ نا ركف ,ط ,7134 ,3ص.375
) (4يب مف كادم رـ ,ص.46
18

ح -الداللة عمى الحب:
ال يقتصر المكف األحمر عمى داللة الدماء ,بؿ يحمؿ داللة جديدة كتعتبر مف أىـ داللتو ,رغـ
قمة تكظ ييا داخؿ الركاية ال مسطينية ,كىي داللة عمى الحب.
مػػف الكاتبػػات البلتػػي كظ ػػف ىػػذه الداللػػة داخػػؿ ركايػػتيف نبػػاؿ قينػػدس داخػػؿ ركايتيػػا "يافػػا حكايػػة
غياب كمطر" ,ذلؾ مف خبلؿ حديثيا عف اليدية التي أرسميا حبيب راكية القصة ,كقد اختار المكف

األحمر ليككف لكف تغميؼ اليدية ,كلكف ال ستاف ,كلكف إطار الرسالة ,كذلؾ لما يحممو األحمػر مػف

داللة قكية يعبر فييا المحػب عػف حبػو لممحبػكب ,تقػكؿ" :كانػت يػدي تفػؾ الشػرائط الحمػراء وقمبػي

عمى الياتؼ ،سبقني فضولي لمعرفة ما في الصندوؽ ،ووىبتو كؿ حواسي ،فبدأت بنزع الشػرائط
ثـ نزعت أوراؽ التزييف التي تغمفػو ،فتحػت العمبػة .عمػى السػطح تطفػو رسػالة فػي مغمػؼ أبػيض

ذي إطار بخطوط مائمة حمراء وزرقاء ...فستاف أحمر قصير ،ساعة ذىبية ،مجسػميف صػغيريف

ل ماكف األثرية التي يبتاعيا السياح في بمد غربتؾ وأىـ ما فػي الصػندوؽ كانػت الرسػالة(( :كػؿ

عاـ وأنت حبيبتي ،عيد سعيد))" (.)1

أيأػا رجػاء بكريػة فػي ركايتيػا "امػرأة الرسػالة" ,ذلػؾ فػي حػديثيا عػف غػزؿ
ىذه الداللة تكظ يا ن
التنكيؿ ,ىذا النكع مف الغزؿ الذم ييصنم فقط في قمكب النساء لتصػبح ػديدة االحمػرار ,كذلػؾ مػف

تػػتثير كممػػات الحػػب التػػي يطمقيػػا الرجػػاؿ عمػػى مسػػامعيف ,تقػػكؿ" :غػػزؿ التنكيػػؿ صػػناعة مقصػػودة
عمػػى أوردة القمػػوب الحم ػراء فػػي صػػدور النسػػاء ،)2( "...كفػػي مكأػػم أخػػر تتكػػد رجػػاء بكريػػة أف
الكركد الحمراء ال يمكف ليا أف تنبت إال في قمكب العا قات ,كمف لكف قمػكبيف فقػط اكتسػبت لكنيػا

األحمر ,تقػكؿ" :لكف النسػاء المػواتي يعػدف إلػى رجػؿ سػجيف الػذاكرة يعػدف بػأزرار ورد قػاف المػوف

بموف قموبيف ،الورد ال يحمر بعيدا مػف القمػوب العاشػقة ،)3( "...رجػاء بكريػة ىنػا اسػتعممت المػكف
األحمر بصيغة المأارع "يحمر" ,لتؤكػد اسػتم اررية ىػذا االحمػرار ,فػالكركد الحمػراء ال تكػكف حمػراء

إال في قمكب النساء.

) (1يافا حكاية غياب كمطر ,ص.81
) (2امرأة الرسالة ,ص.171
) (3ن سو ,ص.174
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خ -الداللة عمى الجماؿ:
داللػ ػػة المػ ػػكف األحمػ ػػر عمػ ػػى الجمػ ػػاؿ قػ ػػد تكػ ػػكف مػ ػػف أكثػ ػػر الػ ػػدالالت التػ ػػي كظ تيػ ػػا الكاتبػ ػػات

ال مسطينيات داخؿ أعماليف األدبية ,فبل تكػاد ركايػة مػف الركايػات مجػاؿ الد ارسػة تخمػك مػف تكظيػؼ
المكف األحمر كمكف داؿ عمى الجماؿ.
تكظؼ الكاتبة في ركايتيا ربيم حار المكف األحمر كداللة جمالية ,عند كص يا أحمػد ,فتصػكر

نظرة أخيو مجيػد إليػو ,كاف كانػت ىػذه النظػرة تخمػك مػف اإلعجػاب ,فتقػكؿ " :تأمػؿ بياضػو واحمػراره

وثقؿ جفنيو وانتفاخ خديو ,)1( "....ألف ىذا الجماؿ أقرب ما يككف ل تػاة مػف أف يكػكف ل ػاب ,فػي
مكأػػم ثػػاف نجػػد الكاتبػػة قػػد كظ ػػت ىػػذه الداللػػة فػػي كصػػؼ ال تػػاة العبريػػة ,التػػي أعجػػب بيػػا أحمػػد,

تقكؿ" :ىذه بنت ،بنت شقراء بذيؿ فرس مثؿ المعبة ...،وحيف تيوي تضحؾ وتكز بأسػنانيا عمػى

شفتييا فتبدو وجنتاىا كمشمشتيف بيضاويف مشربتيف بالحمرة ،ىؿ ىذا وسخن ىؿ ىذا قػبحن"...

()2

فػػي سػػياؽ أخػػر ترسػػـ الكاتبػػة داللػػة األحمػػر عمػػى جمػػاؿ تمػػؾ ال تػػاة مػػف خػػبلؿ لػػكف ػ تييا ,فقػػد

صكر أحمد جماؿ تمؾ ال اه بمكف قاتؽ النعماف التي تت تح بالربيم" ,والوجػو جميػؿ أبػيض نػاعـ

واألنػػؼ صػػغير كالفسػػتؽ وفميػػا مرسػػوـ بػػاألحمر وشػػقيؽ الربيػػع ،لمػػاذا شػػفتاىا حم ػ ارواف بيػػذا

الشكؿن .)3( "...داللة المكف األحمػر عمػى الجمػاؿ داخػؿ ىػذه الركايػة ال يقتصػر عمػى جمػاؿ أحمػد
كال تاة العبرية ,بؿ تنتقؿ الكاتبة بيذه الداللة لمحديث عف جماؿ كالدة لػك ار الك ػمي ,حػيف رأل أحمػد
صكرة الجدة المعمقة عمى الحاتط كأخذ يخمف مػف تكػكف ,كاسػتبعد أف تكػكف األمػؿ أنيػا ػقراء تميػؿ

إلػػى الحمػرة "فينػػاؾ صػػورة عمػػى الحػػائط بػػدىاف الزيػػت المػرأة جميمػػة وفتيػة ببشػػرة بيضػػاء وشػػعر
أسود تشبو لو ار لكنيا ليست لو ار وليست األـ كما قالوا ألف األـ شقراء تميؿ إلى الحمرة.)4( "..

عنػػدما أرادت ب ػػرل فػػي " ػػيب مػػف كادم رـ" أف تصػػؼ جمػػاؿ مريانػػا جػػارة ال تيػػات الجديػػدة,

فجعمػػت لػػكف ب ػرتيا بيأػػاء م ػربة بػػالحمرة ,تقػػكؿ" :وعيػػوف عسػػمية صػػافية ،ووجػػو يميػػؿ إلػػى
البياض المشبع بالحمرة ،يقارب طوليا طوؿ شقيمة ،)5( "...كفي مكأم أخر حمػؿ المػكف األحمػر
داللة عمى جماؿ ىجرك  ,لكف ىذا الجماؿ تحكؿ إلى حمرة حزينة ,لما تتعرض لو ىجػرك مػف قيػر

كظمـ في بيت زكجيا ,تقػكؿ ":أود الصراخ وال حيمة لي سوى أف أغرز أسناني في منػديؿ تقطعػت
) (1ربيم حار ,ص.34
) (2ن سو ,ص38
) (3ن سو ,ص73

) (4ن سو ,ص49
) (5يب مف كادم رـ ,ص59
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خيوطو وورده بيف أسناني النازفة عميو ،وحمرة وجيي التػي كنتػي تتحػاكيف عنيػا أصػبحت ىالػة

متوقدة لحمرة حزينة.)1( "...

كقػػد حمػػؿ المػػكف األحمػػر داللػػة جماليػػة عنػػدما يسػػتعمؿ كنػػكع مػػف الزينػػة ,فح ػيف تتجمػػؿ الم ػرأة

تأػػم أحمػػر ال ػ اه عمػػى ػ تاىا لتبػػدك أجمػػؿ ,كقػػد كظ ػػت ىػػذه الداللػػة الكاتبػػة ليمػػى األطػػرش فػػي

حػػديثيا عػػف جمػػاؿ زكجػػة طكيػػؿ العمػػر فتقػػكؿ" :جميمػػة نقيػػة البشػػرة وعيناىػػا بزرقػػة البحػػر شػػابو
اخضرار طحمبي رسمت شفتيا السفمي بخط أحمر...مكتنزة ال تقاوـ.)2( "...

كانػػت ىػػذه الداللػػة الجماليػػة مختم ػػة فػػي "ركايػػة بكصػػمة مػػف أجػػؿ عبػػاد ال ػػمس" ,حينمػػا كظ ػػت

ليانػػة بػػدر المػػكف األحمػػر ليعبػػر عػػف جمػػاؿ أعمػػدة سبسػػطية ,فيػػي أعمػػدة بيأػػاء مت ػربة بػػالحمرة

الداكنػػة ,تقػػكؿ ":وغيػػب موتػػو السػػريع أعمػػدة سبسػػطية البيضػػاء وىػػي تنتصػػب ممسػػاء الجػػذوع
متشربة بالحمرة الداكنة" (.)3
د -األحمر ودالالت أخرى:
حمػػؿ المػػكف األحمػػر دالالت جديػػدة ,لػػـ تكػػف م ػػف أػػمف داللتػػو السػػابقة ,كقػػد كرد ذكػػر ى ػػذه
الدالالت ب كؿ قميؿ داخؿ الركايات ,كمنيا:

-

الداللة عمى المغيب:
إف تكظيػػؼ المػػكف األحمػػر كمػػكف داؿ عمػػى المغيػػب جػػاء يحمػػؿ بعػػديف :األكؿ إيجػػابي ,كالثػػاني

سمبي ,اإليجابي جاء ليعبر عف جماؿ المكف األحمر في ساعات المغيب ,ككيؼ تتجمؿ السماء في
تمػػؾ المحظػػات ,كالبعػػد السػػمبي ي ػػكؿ داللػػة جديػػدة لمػػكف األحمػػر كىػػي داللػػة الخػػكؼ ,كاالخت ػػاء,

فالمغيػػب مػػا ىػػك إال فتػرة االسػػتعداد لبلنتقػػاؿ مػػف النيػػار إلػػى الظػػبلـ كالميػػؿ المعػػتـ ,ىػذا الميػػؿ الػػذم

حمػػؿ فػػي طياتػػو الخػػكؼ مػػف المجيػػكؿ ,خاصػػة لػػدل اإلنسػػاف ال مسػػطيني ,فكثيػ نار مػػا كانػػت سػػاعات
المغيػػب كالميػػؿ تحمػػؿ األح ػزاف ليػػـ ,خاصػػة عنػػدما يقػػكـ جػػيش االحػػتبلؿ بعمميػػات االقتحػػاـ لممػػدف
ال مسطينية فتنو يختار تمؾ األكقات.

تعبر الكاتبػة سػحر خمي ػة عػف داللػة المػكف األحمػر عمػى المغيػب عنػدما تصػكر األفػؽ األحمػر

ككتنو ستاتر تغرؽ بالدماء ,كترتسـ ىذه الداللة فػي عػيف مجيػد بعػد إصػابتو ,كقػد كفقػت الكاتبػة فػي

إأ ػ اء الجانػػب السػػمبي لمػػكف األحمػػر الػػداؿ عم ػػى المغيػػب ,فجػػاء متناغمػػا مػػم السػػياؽ كاألح ػػداث

) (1يب مف كادم رـ ,ص313

) (2امرأة ال صكؿ الخمسة ,ص.61
) (3بكصمة مف أجؿ عباد ال مس ,ص.89
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الداترة ,تقػكؿ ":كانت الشمس عند المغرب ،واألفؽ األحمر كستارة تغرؽ بالدـ ،وىناؾ شػباب مثػؿ
األشباح.)1( "....

في ركاية " ي يب مف كادم رـ" ,جاء المكف األحمر الداؿ عمػى المغيػب ليعبػر عػف الحػزف الػذم

أصاب األرض ,كأصبح لكنيػا باىتنػا ,ىكػذا تصػكر ب ػرل حالػة المغيػب فػي عيػكف ىجػرك  ,فتقػكؿ:

"تسمؿ البريؽ األحمر لمشمس الغاربة عمى جػذوع أشػجار الصػنوبر فحامػت الظػالؿ الباىتػة فػاترة
حزينة عمى األرض.)2( "...

كػػذلؾ الحػػاؿ نجػػد ب ػػرل تكظػػؼ المػػكف األحمػػر لػػذات الداللػػة فػػي ركايتيػػا "دكرا" ,تعطػػي لػػكف
المغيب األحمر داللة عمى الخكؼ ,فكمػا قمنػا إف المغيػب ىػك فتػرة االنتقػاؿ مػف الأػكء إلػى الظػبلـ

كالميػػؿ ىػػك الطريػػؽ لمغػػد المجيػػكؿ الػػذم ال يعمػػـ خافيػػو أحػػد ,ىػػذا الخػػكؼ الػػذم يتمثػػؿ فػػي اإلنسػػاف
ال مسطيني الخػاتؼ مػف المجيػكؿ داتمػا ,فيػك ال يعمػؿ مػا يمكػف أف يقػكـ بػو المحتػؿ خػبلؿ سػاعات

الميػػؿ مػػف الجػراتـ التػػي يػػركح أػػحيتيا عػػدد كبيػػر مػػف أبنػػاء الػػكطف ,كتعبػػر ب ػػرل عػػف ىػػذه الداللػػة

بقكليا" :رجؿ ومرأة كياف واحد ،عيف واحدة تسكنيا حمرة المغيب ،عيف أخذتيا رجفة الخػوؼ ،قػد

يكوف الح ليا مف البعد شبح يطارد حمميما ،أغصاف زيتوننا حراس ليمنا ،ال تنثني لمػريح،)3("...
كفي المكأم األخػر تعطػي لػكف المغيػب األحمػر داللػة االخت ػاء ,فب ػرل ىنػا تصػكر حالػة الػذىكؿ

التي أصابتيا بعد أف تمكف حنظمة بحمرة المغيب ,كفي ذات الكقت كاف يقكؿ عنو أنو األيقكنة التي

تح ظ ركحو مف االنزالؽ ,فكيؼ لمثؿ ىذه األيقكنة أف تتمكف بحمرة االخت اء ,حمرة المغيب .تقػكؿ:

"ال يكػػؼ سػػارية يستحضػػر وجوىػػا طواىػػا الغيػػاب ،مػػف ريشػػة وألػواف "نػػاجي العمػػي" وقػػد تسػػحبت
األلواف عف قسمات ،فػي الموحػة ظػؿ عمػى سػيومو ،ىػؿ كػاف يكشػؼ الغيػبن وحنظمػة الػذي قػاؿ
عنو "ذلؾ األيقونػة التػي تحفػظ روحػي وتحفظنػي مػف االنػزالؽ" يمػوف حنظمػة مػف حمػرة المغيػب،

وكيؼ يذوب ما تبقى مف روح الشمس.)4( "...

كباالنتقػػاؿ إلػػى ركايػػة "عػػيف المػرآة" ,نجػػد ليانػػة بػػدر تمػػكف المغيػػب بػػاألحمر ليحمػػؿ داللػػة ال ػػرح

كالسعادة التي تمؤل قمكب ال تيات داخؿ مدرسة الكنيسةل ألنيف في كقت المغيب يجدف مكعدا لمعب
كالمػرح ,فالكاتبػة ىنػػا تكظػؼ الجانػػب اإليجػابي مػػف داللػة المػكف األحمػػر عمػى المغيػػب ,عمػى عكػػس

) (1ربيم حار ,ص.95
) (2يب مف كادم رـ ,ص.96
) (3دكرا ,ص.34.

) (4ن سو ,ص.35.
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الدالالت السابقة ,تقكؿ ":ىناؾ يمتد المعب عمى قػوس الشػفؽ األحمػر قبػؿ الغػروب ،ويػركض مػع

ضحكات البنات الطميقات في الساحة.)1( "...
 -الداللة األسطورية:

مػػف الػػدالالت األخػػرل التػػي حمميػػا المػػكف األحمػػر داخػػؿ األعمػػاؿ األدبيػػة "الداللػػة األسػػطكرية",

بعدا أسطكرنيا حيف تكظ و إحدل الكاتبات ليمثؿ ىذه الداللة.
يحمؿ المكف األحمر ن

تكظؼ ب رل أبك رار في "ركايػة ي ػيب مػف كادم رـ" المػكف األحمػر كمػكف داؿ عمػى أسػطكرة
"تسبي" *) كىي أسطكرة تحكؿ التكت األبيض إلى أحمر ,بعد أف قتؿ بيرامكس ن سػو حػيف ظػف أف
المبػؤة قػػد قتمػػت تسػبي ,كعنػػدما كصػػمت "تسػػبي" ككجػدت بي ارمػػكس قػػد قتػػؿ ن سػو ,قامػػت ىػػي األخػػرل
بقتؿ ن سيا بن س الخنجر ليتحػكؿ التػكت األبػيض إلػى أحمػر تخميػدا لػذكرل ارتكاتػو مػف دمػاء ىػذيف

العا قيف ,تكظؼ ب رل ىذه الداللة مف خبلؿ سرد أحداث تمؾ األسػطكرة ,تقػكؿ ..." :تواعػدا عنػد
النبػػع فػػي ليمػػة قمريػػة شػػيدت رحيميمػػا وقب ػ ار أقػػاموه ليمػػا مػػف الرخػػاـ عنػػد النبػػع تحػػت التوتػػة
البيضاء ،التي خضبتيا دماء "تسبيو" حيث عاثت المبؤة بشاليا في البرية في ليمة رفعت "تسبيو"
بصرىا إلى السماء فبدال مف أف ترى الثمر الشيي األبيض رأت ثم ار أحمر يقطر دما قانيا.)2("...

تكظ ػػؼ ب ػػرل ف ػػي ركاي ػػة دك ار الم ػػكف األحم ػػر لمدالل ػػة عم ػػى أس ػػطكرة "أدكن ػػيس" *) ,المعركف ػػة

ب قاتؽ النعماف ,تقكؿ" :يكتب سارية لشػمس" أنػا مػف ينتػزع السػنابؿ مػف قمبػو ،ينثرىػا فػي أرض
) (1عيف المرآة ,ص .33-31
*) تسبي :تدكر األسطكرة حكؿ الحب الممنكع في ال رؽ ككيؼ تحكؿ التكت الثمجي إلى أحمر قػاني كمػكف الػدـ.

إنيا متساة الحب كالتأحية ,حيث كػاف ىنػاؾ ػاب يػدعى "بيػرـ" ,كصػبية اسػميا "تسػبيف" ,كقػد كانػا جػاريف ي صػؿ
بينيمػػا جػػدار ,كقػػد كبػػر الحػػب بيػػنيـ مػػم مػػركر السػػنيف ,كألف األىػػؿ قػػرركا الت ريػػؽ بينيمػػا ,فقػػد اتخػػذا قػرار بػػال رار,
كات قا عمى أف يمتقيا عند جرة التكت ,كفي أثناء تكجو "تسبيف" إلى المكػاف رأت لبػكة فػي المكػاف ف ػرت ىاربػة ,كقػد

سقط منديميا دكف أف تعػكد لتتخػذه ,فمػرة المبػكة عمػى المنػديؿ كمزقتػو ,ككانػت قػد تركػت أثػر لمػدماء عميػو ,حػيف رأل
"بيػػرـ" المنػػديؿ ممطػػخ بالػػدماء ظػػف أف المبػػكة قػػد قتمػت "تسػػبيف" ,فػػتراد أف ينػػتقـ ليػػا مػػف تمػػؾ المبػػكة ,لكػػف المبػػكة قتمػػو,
كحيف رأت "تسبيف" دماء "بيرـ" أخذت الخنجر كطعنت ن سيا تحت جرة التكت ,فتحكؿ التػكت األبػيض إلػى أحمػر
تخميدا ليما ,ىناؾ مف قاؿ أف كسبير قد استكحى قصة ركميك كجكليت مف ىذه األسطكرة.
ن

) (2ي يب مف كادم رـ ,ص.67

*) أدونيس :ىك أحد ألقاب اآللية في المغة الكنعانية -ال ينيقية ,فالكممة أدكف تحمؿ معنػى سػيد أك إلػو بالكنعانيػة

مأاؼ إلييا السيف لمتذكير باليكنانية) ,كىك مع كؽ اآللية ع تار ,انتقمت أسطكرة أدكنػيس مػف الحأػارة كالثقافػة
الكنعانيػػة لمثقافػػة اليكنانيػػة القديمػػة كحبيبتػػو صػػارت أفركديػػت ,يجسػػد الربيػػم كاإلخصػػاب لػػدل الكنعػػانييف كاإلغريػػؽ.
ككاف يصكر ك اب راتم الجماؿ ,قتؿ أدكنيس مف قبؿ خنزير برم ككانت حبيبتو ع تار تبحث عنو ,فنمػت ػقاتؽ

بدال مف دماءه.
النعماف ن
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كنعاف ،سنابمي تنبت ورداً تموف باألحمر ،وردة تقوؿ أنا الشييد ،فينا ساؿ دمي ،وردة تقوؿ أنػا
العاشػػؽ المحػػب ،وردة تمػػوف كنعػػاف بػػاألحمر ،ىػػي شػػقائؽ النعمػػاف يػػا صػػديقتي تنبػػت مكػػاف كػػؿ
شييد...،أنا العاشؽ مف زمف الال وقت"...

()1

.































) )1دكرا ,ص.81
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الموف األزرؽ:
 داللة الموف األزرؽ:
يحمؿ المكف األزرؽ كغيره مف األلكاف عديد مف الدالالت داخؿ األعماؿ األدبية ,ىذه الدالالت

تت كؿ مف خبلؿ السياؽ الذم يذكر فيو المكف ,كألف المػكف األزرؽ مػف األلػكاف التػي تػرتبط بالسػماء
كالبحر كالماء ,فكانت الص ة األكثر التصاقنا بو ص ة النقاء ,فيك لػكف ينقمنػا إلػى عػالـ مػف الصػ اء
كال افية.
جاء المكف األزرؽ في لساف العرب مادة " زرؽ" " ,قاؿ :لتيذيب الزرقة في العيف ,تقكؿ زرقت

عينػػو ,بالكسػػر تػػزرؽ رزقنػػا ...,اب ػف سػػيده :الزرقػػة البيػػاض حيثمػػا كػػاف ,كالزرقػػة :خأ ػرة فػػي س ػكاد
العػػيف ,كقيػػؿ" :ىػػو أف يتغشػػى س ػوادىا بيػػاض ،زرؽ زرقًػػا فيػػو أرزؽ وأزرقػػي" ,)1 "...كنجػػد أف

ػديما ىػػي الداللػػة كال ػػكؿ المعػػركؼ عنػػدنا ,كانمػػا ط ػ أر عميػػو تغييػػر
المػػكف األزرؽ لػػـ تكػػف داللتػػو قػ ن
دالل ػػي"  .)2كيؤك ػػد ى ػػذا أحم ػػد مخت ػػار عم ػػر ف ػػي كتاب ػػو المغ ػػة كالم ػػكف" :أف الزرق ػػة م ػػف األلػ ػكاف غي ػػر
المحػػددة عنػػد العػػرب ,فيػػي عنػػدىـ البيػػاض ,كىػػي الخأػرة ,كىػػي الصػ رة ,كىػػي الكػػدرة ,كىػػك المػػكف
الأارب إلى األحمر ,كمػف أجػؿ ىػذا لػـ يػرد ل ػظ األزرؽ إال فػي تعبيػرات قميمػة" ".)3فػالمكف األزرؽ

)4
أيأػػا مػػا
ػيكعا فػػي المػػكركث اإلنسػػاني ال سػػيما العصػػر الجػػاىمي" " .كغالبػػا ن
ىػػك المػػكف األقػػؿ ػ ن
يتصػػؿ المػػكف األزرؽ بعػػالـ السػػماء كاألرض ,مػػف مػػاء المحيطػػات كالبحػػار كغيرىػػا مػػف أمكنػػة" .)5

"كيعتبر المكف األزرؽ لكف الكقػار كالسػكينة كاليػدكء كالصػداقة كالحكمػة كالت كيػر كالمػكف الػذم ي ػجم

عمى التخيؿ اليادئ كالتتمؿ الباطني ,كيخ ؼ مف حدة ثكرة الغأب كيخ ؼ مف أغط الدـ كييدئ

التن س"  .)6فالمكف األزرؽ دالالتو كاسعة كيرجم ذلػؾ لت ػاكت دراجاتػو مػف ال ػاتح إلػى القػاتـ ,ليػذا
ق ػػد حم ػػؿ ع ػػدد م ػػف ال ػػدالالت مني ػػا اإليجابي ػػة كمني ػػا الس ػػمبية ,ت ػػتتي ى ػػذه ال ػػدالالت حس ػػب درج ػػة

األزرؽ .)7

) (1لساف العرب مادة "زرؽ"
) (2سيمياء األلكاف في عر بمند الحيدرم  ,ص94.
) (3المغة كالمكف ,ص78
) (4داللة األلكاف في عر المتنبي ,عيسى متقي زاده كخاطرة أحمد ,إأاءات نقدية ,ع7134 ,35ـ ,ص .345
نمكذجا" ,ص.61
) (5المكف في ال عر" ال عر األردني
ن
) (6دالالت المكف في عر يحيى السماكم ,ص 78
) (7ن سو ,ص78
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"مػ ػػف الناحيػ ػػة الدالليػ ػػة فػ ػػالمكف األزرؽ لػ ػػكف جػ ػػاد حسػ ػػاس ,محػ ػػافظ إلػ ػػى حػ ػػد كبيػ ػػر ,كيعتبػ ػػر

رمز لممعاني المطمقة ,لذلؾ فيك ي ير إلى حب الحياة كلممساحات الكاسعة كالتتمؿ" .)1
نا

كم ػ ػػف ال ػ ػػدالالت الت ػ ػػي حممي ػ ػػا الم ػ ػػكف األزرؽ دالالت ػ ػػو األس ػ ػػطكرية" ,كتكم ػ ػػف تم ػ ػػؾ األس ػ ػػطكرة

فػ ػػي العػػػيف الزرقػ ػػاء التػ ػػي تكأ ػ ػم عمػ ػػى الط ػ ػػؿ أك غي ػ ػره لتػ ػػرد عن ػػو الحسػ ػػد ,كتحمي ػػو م ػػف ال ػ ػػركر
فربم ػ ػػا كان ػ ػػت ذات ص ػ ػػمة باإللي ػ ػػة أرتم ػ ػػيس)* ,إلي ػ ػػة الص ػ ػػيد عن ػ ػػد اليكن ػ ػػاف" " ,)2فق ػ ػػد ك ػ ػػاف م ػ ػػف
مياميػ ػ ػ ػػا رعايػ ػ ػ ػػة األط ػ ػ ػ ػػاؿ حػ ػ ػ ػػديثي ال ػ ػ ػ ػكالدة  ,كالنسػ ػ ػ ػػاء المنجبػ ػ ػ ػػات  ,كحمػ ػ ػ ػػايتيـ مػ ػ ػ ػػف المػ ػ ػ ػػرض
كالحس ػ ػػد ,كق ػ ػػد كان ػ ػػت ى ػ ػػذه اإللي ػ ػػة ذات عي ػ ػػكف زرق ػ ػػاء كا ػ ػػتيرت بي ػ ػػذه الصػ ػ ػ ة  ,فكان ػ ػػت ت ػ ػػدعى

ذات العيكف الزرقاء" .)3

كرغ ػ ػػـ أف الم ػ ػػكف األزرؽ ى ػ ػػك ل ػ ػػكف الصػ ػ ػ اء كال ػ ػ ػ افية كالتتم ػ ػػؿ ,إال أن ػ ػػو يحم ػ ػػؿ عدي ػ ػػد م ػ ػػف
الػ ػػدالالت السػ ػػمبية " ,فػ ػػالمكف األزرؽ القػ ػػاتـ مقػ ػػركف بػ ػػالمكت ألنػ ػػو ػ ػػبيو باألسػ ػػكد  ,كقػ ػػد اسػ ػػتخدـ

ػدال منػ ػ ػػو  ,كال ازلػ ػ ػػت النسػ ػ ػػاء تسػ ػ ػػتخدمو إلػ ػ ػػى جانػ ػ ػػب األسػ ػ ػػكد فػ ػ ػػي
فػ ػ ػػي الصػ ػ ػػيف رمػ ػ ػ نا
ػز لممػ ػ ػػكت بػ ػ ػ ن
مجتمعنػ ػ ػػا ال مسػ ػ ػػطيني" ",)4فػ ػ ػػاألزرؽ القػ ػ ػػاتـ "الكحمػ ػ ػػي" ,يثيػ ػ ػػر الن ػ ػ ػػكر كاألحقػ ػ ػػاد كالكراىيػ ػ ػػة ,فقػ ػ ػػد

)5
أيأ ػ ػػا
ارت ػ ػػبط ب ػ ػػالغكؿ كالج ػ ػػف كالق ػ ػػكل الس ػ ػػمبية ف ػ ػػي األرض" " ,كى ػ ػػك م ػ ػػف األلػ ػ ػكاف الت ػ ػػي ت ػ ػػدؿ ن

عمى الخمكؿ كالكسؿ كاليدكء كالراحة" .)6

م ػػف خ ػػبلؿ مػ ػػا س ػػبؽ فػ ػػتف الم ػػكف األزرؽ ىػػػك ل ػػكف حػػػديث الدالل ػػة ,كذل ػػؾ أف داللت ػػو القديمػػػة

كان ػػت قميم ػػة ,كلك ػػف ى ػػذا ال ين ػػي أن ػػو يحم ػػؿ العدي ػػد م ػػف ال ػػدالالت ,كرغ ػػـ أن ػػو مس ػػتحدث الدالل ػػة

إال أن ػ ػػو ل ػ ػػكف مك ػ ػػركه عن ػ ػػد الع ػ ػػرب التص ػ ػػالو ب ػ ػػالركـ ,م ػ ػػف خ ػ ػػبلؿ ارتباط ػ ػػو بم ػ ػػكف عي ػ ػػكنيـ ,كى ػ ػػك
ك ػ ػػذلؾ ل ػ ػػكف قري ػ ػػب م ػ ػػف األس ػ ػػكد ل ػ ػػذا ى ػ ػػك ل ػ ػػكف يػ ػ ػدؿ عم ػ ػػى الح ػ ػػزف كالخ ػ ػػكؼ ,كارتباط ػ ػػو ب ػ ػػالقكل
) (1فمس ة األلكاف  ,إياد محمد الصقر ,األىمية لم ر كالتكزيم عماف -األردف ,ط ,,7131 ,3ص.3111
*) أرتميس :إلية الصيد كالبرية ,حامية األط اؿ ,كالية اإلنجاب ,العذرية ,كالخصكبة ,كتعتبر أرتمس إحدل أىـ,

كأقػػكل كأقػػدـ اآلليػػة اإلغريقيػػة ,حيػػث أنيػػا تنتمػػي لؤلكلمبيػػيف ,أك آليػػة االثنػػا ع ػػر ,ىػػي ابنػػة كػػبل مػػف زيػػكس "ممػػؾ
غالبا ما كانت أرتميس تيجسد كفي يػدىا قػكس كسػياـ,
أيأا األخت التكأـ لػ أبكلك) ك أبكلكف) ,ن
اآللية" ,كليتك ,كىي ن
ككاف األبؿ ك جر السرك مقدسيف بالنسبة ليا ,كفي فترة الحقة خبلؿ العصر اليميستني ,لعبت أرتميس دكر إليثيػا,

اآللية الكريتية ,التي تساند النساء عند الكالدة.

نمكذجا ,أمؿ محمكد عبدالقادر أبػك عػكف ,رسػالة ماجسػتير,
) (2المكف كأبعاده في ال عر الجاىمي -عر المعمقات
ن
جامعة النجاح الكطنية ,نابمس -فمسطيف ,7111 ,ص .78
) (3ن سو ,ص .79-78
) (4ن سو ,ص .78

) (5دالالت المكف في عر يحيى السماكم ,ص.78
) (6ن سو  ,ص.793
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السػ ػػمبية فػ ػػي األرض ,فيػ ػػك لػ ػػكف الجػ ػػف كمػ ػػا يقػ ػػكؿ العػ ػػرب ,يقكلػ ػػكف فػ ػػي المثػ ػػؿ ال ػ ػػعبي ,عيكنػ ػػو

زرؽ كأسنانو فيرؽ) ,عف ال خصية الحاسدة.
 دالالت الموف األزرؽ في الروايات:

كغيػ ػ ػ ػره م ػ ػ ػػف األلػ ػ ػ ػكاف كج ػ ػ ػػد األزرؽ ن س ػ ػ ػػو يحم ػ ػ ػػؿ دالالت ػ ػ ػػو داخ ػ ػ ػػؿ األعم ػ ػ ػػاؿ األدبي ػ ػ ػػة ,فق ػ ػ ػػد

كظ ػ ػػت الكاتبػ ػػات ال مسػ ػػطينيات ىػ ػػذا المػ ػػكف بدالالتػ ػػو داخػ ػػؿ ركايػ ػػتيف ,كنجػ ػػد أنػ ػػو فػ ػػي كثيػ ػػر مػ ػػف
النصػ ػػكص يحمػ ػػؿ داللػ ػػة الص ػ ػ اء فيػ ػػك لػ ػػكف السػ ػػماء كالبحػ ػػر كالمحيطػ ػػات"

)1

كمػ ػػا ذكرنػ ػػا .كعػ ػػف

األزرؽ داخ ػ ػػؿ الركاي ػ ػػات فدالالت ػ ػػو متنكع ػ ػػة ,كك ػ ػػاف ق ػ ػػد اكتس ػ ػػابيا م ػ ػػف خ ػ ػػبلؿ الس ػ ػػياؽ ال ػ ػػذم ي ػ ػػرد

فيو ,كىي عمى النحك التالي:

أ -الداللة عمى األمؿ والتفاؤؿ:
تكظؼ ب رل أبك رار المكف األزرؽ ليحمؿ الداللة عمى األمؿ كالت اؤؿ مف خبلؿ لػكف ال ػاؿ

ػاحا يم ػػؼ ال ت ػػاه
ال ػػذم يم ػػؼ الكنعاني ػػة ,ف ػػذلؾ األزرؽ اكتس ػػب صػ ػ اءه م ػػف ل ػػكف الس ػػماء فتص ػػبح ك ػ ن
وشػاحا يمػؼ الصػبية ،يعػانؽ الفضػاء،
الكنعانية ,تقكؿ" :نرسـ بالدنا عمى جداريات ،يظؿ األزرؽ
ً
يكسر الحصار ،يعمف عػف مػيالد الكػوف ,)2( "...فقػد جػاء ذلػؾ األمػؿ كالت ػاؤؿ ألف الك ػاح األزرؽ
التي الت ت بو ال تاه الكنعانية سيعانؽ ال أاء كيكسر الحصار كينادم ببداية الكػكف الجديػد .كتؤكػد

ب رل أبك رار عمى ىذه الداللة في اقتباس أخػر مػف خػبلؿ جعػؿ خصػبلت ال تػاة الكنعانيػة تعػانؽ
األزرؽ ,كاألزرؽ ىنا جاء لمداللة عمى السماء التي تبعث عمى األمؿ كالت اؤؿ ,كحيف تعطي ب ػرل

خصبلت ال ػعر القػدرة لمكصػكؿ إلػى السػماء فيػذا يػدفم إلػى الت ػاؤؿ كاألمػؿل ألنػو كسػر المسػتحيؿ,

تقػػكؿ" :خصػػالت شػػعرىا تعػػانؽ األزرؽ ،تحطػػـ سػػيا ًجا يػػرؽ مػػف طيفيػػا ،قػػرص الشػػمس يسػػكف
صدرىا ،ووجو ليا تموف مف قوس وقزح ,)3( "...عندما تتحدث ب رل عف مػدينتيا تمكنيػا بػاألزرؽ
لما يحممو ىذا المػكف مػف داللػة عمػى األمػؿ ,فػرغـ كػؿ مػا مػر عمييػا ال ازلػت ػبابيكيا م تكحػة عمػى
الحكايات كبيكتيا ممكنو مف طيف األرض ,تقكؿ" :أعرؼ مدينتي تطػؿ مػف رحػـ األفػؽ وقػد تمونػت

بػاألزرؽ ،شػػبابيكيا مشػػرعة عمػػى حكػػايتي ،بيػػوت تمونػػت مػػف تػراب األرض ,)4( "...،كألف األزرؽ
لػػكف يبعػػث عمػػى األمػػؿ نجػػد ب ػػرل قػػد أكثػػرت مػػف تكظي ػػو ,فيػػك المػػكف النػػابض بػػركح الحكايػػة ,تمػػؾ
) (1جدليػػة المػػكف كالصػػكرة فػػي ركايػػة" بػػيض الرمػػاد" لممصػػط ى غزالنػػي ,سػػماح ػػاطرم ,رسػػالة ماجسػػتير ,جامعػػة
محمد خيأر بسكرة ,7135-7134 ,ص.8
) (2دك ار  ,ص.6
) (3ن سو ,ص.6
) (4ن سو ,ص.9
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كيان ػا كاحػ نػدال كألف األزرؽ يحمػػؿ الداللػػة عمػػى
الحكايػػة التػػي تعبػػر عػػف اتحػػاد الرجػػؿ كالم ػرأة ليككنػػا ن
ػدال عنػػو ,تقػػكؿ:
الت ػػاؤؿ نجػػد اإلنسػػاف ال مسػػطيني يخػػاؼ مػػف غيػػاب ىػػذا األزرؽ كحمػػكؿ العتمػػة بػ ن
"ينبض األزرؽ بروح الحكاية ،رجؿ ومػرأة كيػاف واحػد ،عػيف واحػدة تسػكنيا حمػرة المغيػب ،عػيف

أخػػدتيا رجفػػة الخػػوؼ ،قػػد يكػػوف الح ليػػا مػػف البعػػد شػػبح ليػػا يطػػارد حمميمػػا ،أغصػػاف زيتوننػػا

حػػارس ليمنػػا ,)1( "...كتعبػػر عػػف الداللػػة ذاتيػػا حػػيف تصػػكر يػػد الغػػدر التػػي تحػػاكؿ أف تقتػػؿ األمػػؿ
داخػػؿ اإلنسػػاف ال مسػػطيني ,تيػػدـ منازلػػةل فتتيػػاكل البيػػكت كيتنػػاثر الزجػػاج ,كتتحػػكؿ األ ػػجار إلػػى
سيقاف مػف خيػاـ فتعبػر عػف داللػة األزرؽ عمػى األمػؿ كذلػؾ حػيف تصػكر االحػتبلؿ كىػك يحػاكؿ أف
يقتؿ األزرؽ في ن كس ال مسطينييف ,تقػكؿ" :في ىذه الميمة اغتالت يد الغػدر األزرؽ مػف مػدينتي،
تيػػاوى البيػػت وتنػػاثر زجػػاج حجرتي...،الحيػػاة فػػي مػػدينتي ال تمػػوت أغصػػاف المػػوز تنتظػػر ربيػػع

األرض لتزىػػر مػػف جديػػد األزرؽ لػػف تطالػػو يػػد الغػػدر مػػدينتي ىنػػا الحيػػاة ،)2 ".كفػػي ذات الداللػػة
يتتي األزرؽ ليؤكد عمى األمؿ كالت اؤؿ الذم يسكف اإلنساف ال مسطيني رغـ كؿ محاكالت االحػتبلؿ

بقتؿ ىذا األمؿ ,تقػكؿ" :تميؿ الريح تنشد مرثية الخمػود ،حديػد لػـ يػثف أغصػاف زيتوننػا ولػـ يمػح

)3
ػكف
لػػوف كنعػػاف وال روح األزرؽ فييػػا"  ،كفػػي مكأػػم آخػػر تصػػكر ب ػػرل نسػػاء كنعػػاف كىػػف يمػ ٌ
بدال منيما ,تقػكؿ" :لنسػاء كنعػاف
األسكد بركح األزرؽ ليمحيف الحزف كاليتس فيغدك األمؿ كالت اؤؿ ن

ليموف األسود مف روح األزرؽ.)4( "...،
َّ
حكايات ينقشنيا عمى الحجر ...وكيؼ يمسكف باإلبرة

كحيف تتحػدث عػف ػمس تمػؾ الصػديقة التػي كانػت تسػكف األمػؿ ,فتتسػاءؿ كيػؼ المػرأة مثميػا

ييدييا األزرؽ كؿ ما فيو مف جماؿ كأمؿ كت اؤؿ أف ت عر بػاالنيزاـ  ,تقػكؿ" :مػا بػاؿ امػرأه تسػكف

األزرؽ ،وصفحات ليا تود أف تطوييا ،تمممـ ما تبقى مف كيانيا ،تموذ بكممات تكتبيا مف دميػا،

امرأه مف روح األزرؽ ،واألزرؽ ييدييا حمميا الذي يقترب منيا.)5("...

كممػػا نبلحظػػو أف داللػػة األمػػؿ كالت ػػاؤؿ ىػػذه قػػد تمثمػػت فػػي ركايػػة كاحػػدة مػػف الركايػػات الع ػػر

مجاؿ الدراسة كىي ركاية دك ار.

) (1دكرا ,ص.34
) (2ن سو ,ص.36
) (3ن سو ,ص.18
) (4ن سو ,ص.64
) (5ن سو ,ص.376
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ب -الداللة عمى اليدوء:
أيأا داللتو عمى اليدكء ,تعبر ب ػرل عػف ىػذه الداللػة
مف الدالالت التي حمميا المكف األزرؽ ن
مف خبلؿ تصكيرىا قدرة ىذا المكف عمى تيدتو نار ال مس ,تقػكؿ" :تتوسد الشمس صدر األزرؽ،

يستدير قرصيا ،تيدأ نارىػا ،مػف روحيػا تعػانؽ ألػواف قػزح ،تمقػي أناشػيدىا عمػى األرض ،تخػرج
نبات كنعاف ،)1( "...،في مكأػم آخػر تكظػؼ ب ػرل األزرؽ ليحمػؿ ىػذه الداللػة حػيف تقػكؿ" :ىػذا

الرجؿ يقبض عمى آلتو الموسيقية ،لـ يحب فػي دنيػاه سػواىا معزوفػة يغػزؿ منيػا مػا تبقػى مػف
أيامو ،...سكنة سالـ روحي جميؿ ،سالـ عانؽ فيو األزرؽ ،سكوف بعد طوؿ مشواره" (.)2

كتتمثؿ ىذه الداللة أيأػا فػي ركايػة ػيب مػف كادم رـ  ,حػيف تصػكر م ػيد السػماء الصػافية
التي تبعث في الن س ال ارحػة كاليػدكء ,كقتمػا كانػت فػدرة تتتمػؿ ىػذه السػماء ,كقػد عبػرت ب ػرل عػف
ىذا الداللة بقكليا " :استمقت بجسدىا عمى صخرة ممساء فوؽ القمة الجبمية عاقدة راحتػي يػدييا
تحت رأسيا ،فطالعت وجييا السماء الزرقػاء تنيػدت مػ قمبيػا ومػ عينييػا حبػات جمػع تنزلػؽ

مف محجرييما.)3( "...

أيأػػا مػػف خػػبلؿ ال ارحػػة كاليػػدكء التػػي تبعثػػو السػػماء الزرقػػاء إلػػى
تعبػػر ليانػػة عػػف ىػػذه الداللػػة ن
الن كس ,تقكؿ ":تتطمع إلى السماء الزرقاء الصافية المائمة إلى النيمي وال غيمة واحدة.)4( ".
ت -الداللة عمى الجماؿ:
نجد ىذه الداللة في ركايتيا "ربيم حار" عنػدما تصػكر سػحر خمي ػة قصػر الك ػمي ككيػؼ كػاف

لػػكف السػػماء يظيػػر كاأػ نػحا مػػف خمػػؼ النكافػػذ ,ليكمػػؿ جمػػاؿ الطبيعػػة ,تقػػكؿ " :وخػػال الصػػالوف ذا
الباحة وبالط رخامي أبيض مثؿ المػرآه تػنعكس األشػياء عمػى سػطحو ...وانيػداؿ النخيػؿ والمػوف

األخضر واألزرؽ بوضوح األصؿ ،كانت النوافذ وسماء زرقاء ،صػيفية وظػؿ صػنوبر فػي الخمفيػة
وعبير الػورود ,)5( "...الداللػة ذاتيػا تكظ يػا سػحر خمي ػة عنػدما تصػكر جمػاؿ الك ػمي عمػى لسػاف

جدا ،بشيب مييب ،وتقاسيـ شػمالية وعيػوف زرقػاء
جدا ،وسيـ ً
أحمد ,تقػكؿ ":رأس الوشمي جمي ً

) (1دكرا ,ص.8
) (2ن سو ,ص .17
) (3يب مف كادم رـ ,ص.6
) (4عيف المرأة ,ص .371
) (5ربيم حار ,ص .49
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مخضػػرة ،ولػػو أكتػػاؼ رياضػػية ،)1( "...كجمػػاؿ العيػػكف الزرقػػاء لػػـ تقتصػػر عمػػى عيػػكف الك ػػمي بػػؿ
أيأا في كصؼ أحمد لعيكف قطتو البيأاء ,تقػكؿ" :فانتبيت لو وحدقت فيو ،ونظػرت إليػو
نجدىا ن
نظػػرة جميمػػة ،نظػػرة زرقػػاء فيروزيػػة ،كػػالحجر الكػػريـ ,)2( "...كفػػي مكأػػم أخػػر تكظػػؼ األزرؽ
لمداللة عمى جماؿ العيكف ,في حديث جدة مجيد ككص يا لجمػاؿ أحػد المعجبػيف بيػا أيػاـ ال ػباب ,

تقكؿ ":كاف أبف البيؾ ،وكنت صغيرة ،...وكاف شكمو قمر وعيونو زرؽ وشعره أشقر ،كاف يجنف.
رحت انجنيت

(*)

وحبمت منو.)3( "...

تكظؼ ليمى األطرش ىػذه الداللػة فػي ركايتيػا "امػرأة ال صػكؿ الخمسػة" أيأػا ,فػي حػديثيا عػف

ص ػ ػ اء كنقػ ػػاء الميػ ػػاه الزرقػ ػػاء ,تقػػػكؿ ":غػػػػارقيف فػػػػي أحػػػػاديثيـ وتعػػػػارفيـ عمػػػػى صػػػػفحة الميػػػػاه

()4
أيأػا مػف خػبلؿ جمػاؿ العيػكف الزرقػاء ,كذلػؾ فػي قكليػا ":جميمػػة
الزرقػاء ، "...تػتتي ىػذه الداللػة ن
نقية البشرة ،وعيناىػا بزرقػة البحػر شػابو اخضػرار طحمبػي ،)5( "...يػتتي المػكف األزرؽ ليعبػر عػف

انسجاـ لكف الثياب مم لكف العيكف ,فيبرز جمػاؿ لػكف تمػؾ العيػكف ,تعبػر عػف ىػذا بقكليػا ":وثوبيػا

الحريري األزرؽ كثؼ انعكاسو في عينييا زرقة الموف فييما فبدتا بموف البحر ،)6( "...لـ تقتصر

تقتصػػر ليمػػى األطػػرش داللػػة األزرؽ عمػػى الجمػػاؿ فقػػط عمػػى لػػكف العيػػكف ,بػػؿ تمثػػؿ ذلػػؾ فػػي ألػكاف

األثاث ,تقكؿ" :أراحؾ ذوقو الرفيع في اختياره لمكتبو المذىب مف طراز لويس الخامس عشػر،...
ومقعديف انسجـ لونيما األزرؽ مع لوف البحر الذي غمب األطياؼ األخرى.)7( "..

تعطػػي ليانػػة بػػدر المػػكف األزرؽ الداللػػة ذاتيػػا مػػف خػػبلؿ الخػػاتـ األثػػرم األزرؽ ال يػػركزم الػػذم

تمبسو ثريا في يدىا في ركايتيػا "بكصػمة مػف أجػؿ عبػاد ال ػمس" ,تقػكؿ ":وحػيف حضػرت ثريػا يومػا

وىػػي تمػػد يػػدىا بخػػاتـ أثػػري الشػػكؿ ذي حجػػر فيػػروزي أزرؽ ،كػػاف الخػػاتـ ينقمػػب بػػيف أصػػابعيا

السمراء النحيمة ,)8( "...كتتتي ىذه الداللة في تصكيرىا منظر السماء الزرقاء التي تظير مػف بػيف
) (1ربيم حار ,ص.54
) (2ن سو ,ص.65
*) انجنيت :ل ظ عامي بمعنى أصبت بالجنكف ,كقد كظ تو الكاتبة عمى لساف جدة مجيد لتتناسب الكممة مم ثقافة

الجدة.

) (3ربيم حار ,ص .373
) (4امرأة ال صكؿ الخمسة ,ص.67
) (5ن سو ,ص.61
) (6ن سو ,ص.348
) (7ن سو ,ص.99

) (8بكصمة مف أجؿ عباد ال مس ,ص.87
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قطعػػا
بػػيف أعمػػدة سبسػػطية ,تقػػكؿ ":أعمػػدة منظمػػة االسػػتدارة ،تحػػت سػػماء تتحػػرؾ بػػيف فراغاتيػػا ً
مستطيمة وبيضاوية.)1( "...

أيأ ػ ػ ػػا الم ػ ػ ػػكف األزرؽ دالل ػ ػ ػػة جمالي ػ ػ ػػة ,م ػ ػ ػػف خ ػ ػ ػػبلؿ تص ػ ػ ػػكيرىا ل ػ ػ ػػكف
تعط ػ ػ ػػي رج ػ ػ ػػاء بكري ػ ػ ػػة ن
الق ػػبلدة الت ػػي تتػ ػزيف بي ػػا ن ػػكة ,تق ػػكؿ ":ثػػػػـ أطرتػػػػو بعقػػػػد مػػػػف الخػػػػرز الكػػػػريـ ،عقيػػػػؽ الرزقػػػػة،
براؽ كجوع صدرىا.)2( "...

نجػػد الداللػػة ذاتيػػا فػػي ركايػػة "عػػيف الم ػرآة" ,عنػػدما تعبػػر ليانػػة بػػدر عػػف جمػػاؿ السػػماء الزرقػػاء

البلمعة ,تقػكؿ ":تميؿ أشجار السرو المحيطة بالباحة ،تقفز مثميا تحت إلى فوؽ ومف فػوؽ إلػى

تحت ،تتمايؿ صفحة السماء المماعة الزرقاء ،وتتأرجح تارة إلى اليميف وتارة إلى اليسػار,)3( "...

()3
أيأػػا تػػتتي بيػػا ليانػػة لتعبػػر عػػف جمػػاؿ العيػػكف الزرقػػاء ,فػػي قػػكؿ جػػكرج بػػتف أمػػو
 ,كىػػذه الداللػػة ن
تمامػا أف مواصػفات
كانت تريد أف يتزكج ب تاة ذات عيكف زرقاء ,ال فتاة مثؿ ىنػاء ,تقػكؿ ":يعػرؼ ً

أمػػو أو شػػروط أختػػو لبنػػت الحػػالؿ الصػػالحة ال تنطبػػؽ عمييػػا؛ ألنيػػا ليسػػت شػػقراء ذات عينػػيف

زرقاويف.)4("...

ث -داللة أسطورية:
لػػـ تقتصػػر دالالت المػػكف األزرؽ عمػػى األمػػؿ كالجمػػاؿ بػػؿ تعػػدل ذلػػؾ ليحمػػؿ داللػػة أسػػطكرية,

فقد كظ ت سحر خمي ة أسطكرة زرقاء اليمامة داخؿ ركايتيا "الصبار" ,تقكؿ ":بصمات أقداـ تمشي

 ،كانت األشجار تمشي ،أتعرؼ زرقاء اليمامة ن  -ماذا تخرؼ ىذه السيدة نماذا تقوؿن األشجار
تمشػػي ن الزرقػػاء اليمامػػة ن ىميمػػت ومػػاذا بعػػد " ( ،)5كفػي مكأػػم أخػػر تقػكؿ" :ورأى سػػيارة أبػػو
الحافظ التي كانت مضرب األمثاؿ قاحمة جرداء وآثار احتراؽ األشجار ما زالت تروي قصة زرقػاء

اليمامػػة " ( .)6حػػيف كظ ػػت سػػحر خمي ػػة ىػػذه األسػػطكرة قػػد أعطػػت المػػكف األزرؽ داللػػة عمػػى بعػػد
النظر فتسطكرة زرقاء اليمامة تتحدث عف المػرأة التػي حػذرت قكميػا مػف ىجػكـ األعػداء عنػدما رأت

األ جار تسير كحدىا لكف قكميا لـ يصدقكىا فياجـ األعداء قريتيا كفقعكا عيف زرقاء اليمامة.

) (1بكصمة مف أجؿ عباد ال مس ,ص .89
) (2امرأة الرسالة ,ص.768
) (3عيف المرآة ,ص.33
) (4ن سو ,ص56

) (5الصبار ,ص75
) (6ن سو ,ص .18
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كتكظؼ ليانة بدر الداللة األسطكرية في ركايتيا "بكصمة مف أجؿ عبػاد ال ػمس" ,حػيف تجعمػو

لكف يحمي كيقي مف الحسد كالمرض ,ىذه الداللة المتخكذة مف األساطير اليكنانية حيف جعمكا إلية
الصػػيد ذات أعػػيف زرقػػاء ليػػذا كػػاف المػػكف األزرؽ حػػامي مػػف الحسػػد كالمػػرض ,تقػػكؿ ليانػػة فػػي ىػػذه

الداللػة" ,منذ متى آمنت بالتطير والتفاؤؿن أىي الخرزة الزرقاء تطوؽ جيدي في الطفولة,)1( "...
كتقكؿ في مكأم أخر ":أمػي معجبػة بكػؿ أطبػاء العػالـ  ،ولػو رأتػؾ انف لحممػت خرزاتيػا الػزرؽ

وألبستؾ إياىا رغـ عني وعنؾ.)2( "...

ج -الداللة عمى الحزف والخوؼ واأللـ:
لقد حمؿ المكف األزرؽ إلى جانب داللتو اإليجابية دالالت أخرل عكسية ,فرغـ أنو لػكف يحمػؿ

األمػػؿ كالت ػػاؤؿ ,إال أنػػو يحمػػؿ داللػػة الحػػزف كالخػػكؼ كاأللػػـ ,ىػػذه الػػدالالت نجػػدىا فػػي ركايػػة "يافػػا

حكايػة غيػاب كمطػػر" ,عنػدما تمػػكف نبػاؿ الحػػزف بػاألزرؽ ,كمػػا دفػم نبػػاؿ إلػى تمػػكيف الحػزف بػػاألزرؽ
ىك أنيا كانت ترل ىذا المكف يخرج مف األماكف الحزينة ,فيك لكف الحرب كلكف المكت ,كقد كررت

نبػػاؿ عبارتيػػا "لػػكف الحػػزف أزرؽ" م ػرتيف  ,لتؤكػػد داللػػة الحػػزف التػػي اتصػػمت بيػػذا المػػكف ,فتق ػػكؿ:

ػي أف أخمػػع ثػػوب الميػػؿ المظمػػـ الػػذي يمتصػػؽ بجسػػدي
"أعػػرؼ أف صػ ً
ػباحا جديػ ًػدا قػػد بػػدأ وأف عمػ ّ
صباحا مميتًا أخر" " ،لوف الحزف أزرؽ "ىػذا مػا اكتشػفتو فػي الصػباح حػيف نظػرت إلػى
ألمارس
ً
وجيي في المرآة ،ىذا ما أراه حيف أتخيؿ وجو يافا ،وىػذا مػا يرتسػـ فػي وجػو أمػي حػيف يمػرض

أحدنا...،في وجو صديقتي حيف سرؽ االحتالؿ خطيبيا وغيبػو فػي الغربػة الحديديػة ،ىػذا المػوف

ذاتو الذي ينبعث مف شاشػة التمفػاز ،مػف سػاحات الحػرب ،مػف المػوت ،لػوف الحػزف أزرؽ!" (،)3
كقػػد يك ػػكف األزرؽ ال ػػذم تقص ػػده نب ػػاؿ ىن ػػا لػػيس األزرؽ ل ػػكف البح ػػر أك ل ػػكف الس ػػماء  ,ب ػػؿ األزرؽ

القاتـ ,الذم يحمؿ لكف الكدمات  ,كىذا ما عبرت عنو في الص حة التالية حيف تقػكؿ" :ليس لطيفًػا

جدا كمػوف الكػدمات ،)4( "...كتػتتي ىػذه الداللػة فػي مكأػم
كموف السماء أو البحر ،بؿ قاتـ ،قاتـ ً
أخر داخؿ الركاية ,كذلؾ في حديثيا عف الكجو الحزينة ,كأف الحزف حػيف يرتسػـ عمػى الكجػو يمكنيػا
باألزرؽ ,فتقكؿ" :وجو حزينػة ،متعبػة ،بػاردة ،سػاخرة ،ضػاحكة ،بريئػة ،خبيثػة ،متألمػة ،متأممػة،
باكية ،متشائمة ،متفائمة ،ال مبالية ،زرقاء ..الكثير مف الوجوه! ..الكثير مف األقنعة!" (.)5

) (1بكصمة مف أجؿ عباد ال مس ,ص.37
) (2ن سو ,ص.66
) (3يافا حكاية غياب كمطر ,ص.61
) (4ن سو ,ص .63
) (5ن سو ,ص .63
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كػػذلؾ حمػػؿ المػػكف األزرؽ داللػػة الخػػكؼ ,الخػػكؼ مػػف الجمػػكد الػػذم حػػؿ عمػػى األ ػػياء حتػػى

األ ػػرعة التػػي ال تكػػؼ عػػف التحػػرؾ فػػي اليػكاء ,كالبحػػر أصػػبح مسػػاحة ممتػػدة ال حيػػاة فيػػو ,ىػػذا مػػا
عبرت عنو ليانة في ركايتيا "بكصمة مف أجؿ عباد ال مس" ,تقػكؿ" :جامدة ىي األشػرعة والغيػوـ،

والبحر ساحة زرقاء ممتدة عمى مدى البصر ،)1( "...ليحمؿ في مكأػم ث و
ػاف داللػة عمػى ال ػحكب

كالم ػػرض كاألل ػػـ ,فتق ػػكؿ ":لػػػـ يكػػػف ىػػػو الشػػػحوب فػػػي وجيػػػو ،وانمػػػا زرقػػػة باىتػػػة زادت بشػػػرتو

اسمرًارا ,)2( "...كفي مكاف آخػر تكظػؼ المػكف األزرؽ ليحمػؿ داللػة عمػى الخػكؼ ,مػف خػبلؿ تغيػر
جنينيػػا يػػتقمص وجيػػي المصػػفر
لػػكف الب ػرة إلػػى الزرقػػة بسػػبب الخػػكؼ ,تقػػكؿ" :ارفػػع عنػػي رعػػب
ً
ويدي الباردتيف بأظفارىما المزرقة.)3( "...

نجد ب رل في ركايتيا " يب مف كادم رـ" ,تعطػي المػكف األزرؽ الداللػة عمػى المػرض ,كذلػؾ

فػػي قكليػػا" :اسػػتحاؿ لونيػػا إلػػى زرقػػة قاتمػػة وحبيبػػات عػػرؽ تػػنفض مػػف كػػؿ مسػػاحات جسػػدىا،
تحمميا شقيمة تطير بيا حيث قمعة التمريض.)4( "...

ذات الداللة تكظ يا ليانػة بػدر فػي ركايتيػا "عػيف المػرآة" ,عنػدما تصػكر لنػا كثػرة الكػدمات التػي

ت ػػكمت عمػػى جسػػد عات ػػة عنػػدما كػػف النسػػاء يحأػرنيا لميمػػة زفافيػػا ,تقػػكؿ ":وتػػركف عمػػى جسػػدىا
آثار كدمات زرقاء نيمية عميقة خمفت أيدييف الحذقة عالمات ،)5( "...كتعبر عف ذات الداللة في

في مكأم أخر حيف تقػكؿ ":كانػت تقػوؿ وىػي تشػد أوالدىػا الممطخػة وجػوىيـ ببقػع زرقػاء تبػرز
بيف سيوؿ الدموع والنازلة عمى وجوىيـ.)6( "...

كمػػف الخ ػػكؼ كاأللػػـ ج ػػاء المػػكف األزرؽ ليحم ػػؿ داللػػة عم ػػى المػػكت ,كذل ػػؾ فػػي الص ػػكرة الت ػػي

رسمتيا لنا ليانة بدر ,عندما تقػكؿ ":الناس أشباح تيروؿ فػي عػز الظييػرة ،تنسػاب حػوليـ دوائػر

زرقاء مف أبخرة الجثث الفاسدة ،)7( "...كتقكؿ في ذات الداللة ,معبػرة عػف مػكت عبيػر ابنػة فػايز:

) (1بكصمة مف أجؿ عباد ال مس ,ص.74
) (2ن سو ,ص.334
) (3ن سو ,ص.336
) (4يب مف كادم رـ ,ص.341
) (5عيف المرأة  ,ص.73
) (6ن سو ,ص .375

) (7عيف المرأة ,ص .348
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"يتدلى رأسيا إلى األسفؿ مثؿ الفرخ الصغير ،عمى وجييػا كػدمات بنفسػجية توشػح الجمػد المائػؿ

إلى اإلزرقاؽ ،وعمى فيميا يتعمؽ خيط لعاب أصفر" (.)1
ح -دالالت أخرى:
 -الداللة عمى الحب:

مػػف الػػدالالت الت ػػي اكتسػػبيا المػػكف األزرؽ ف ػػي العصػػر الحػػديث دالل ػػة لطالمػػا كانػػت مرتبط ػػة

بالمكف األحمر ,كىي داللة الحب ,كنجد أف ىػذه الداللػة تت ػكؿ ب ػكؿ كبيػر داخػؿ األعمػاؿ األدبيػة
خاصػػة الركاتي ػػة مني ػػا ,كم ػػف الركاي ػػات الت ػػي كظ ػػت ىػػذه الدالل ػػة ركاي ػػة "ربي ػػم ح ػػار"  ,ذل ػػؾ عن ػػدما
يتساءؿ أحمد ىؿ لكف الحب ىك األزرؽ أك األحمر ,تقكؿ معبرة عف ىذه الداللة ":إال لحف بامتداد

األفؽ كصالة زرقاء صيفية خارقة الحناف ،ىؿ لمصالة لوف أزرؽن ىؿ لوف اهلل ىو األزرؽن ىؿ

لوف الحب ىو األزرؽ أـ ىو األحمرن" (.)2

أيأػا التػي حمميػا المػكف األزرؽ دالالتػو عمػى المكقػم اإللكتركنػي " فػيس
مف الدالالت الحديثػة ن
بكؾ" ,ىذه الداللة التي نجدىا في األعماؿ الحديثة ,خاصة األعماؿ الصادرة في السػنكات األخيػرة,
ىي داللة تكاد تككف معدكمة إال أننا نجد نباؿ قندس قد كظ تيا فػي ركايتيػا يافػا ,كذلػؾ فػي رسػميا

الحالة التي مرت بيا ككيؼ أصبح ال يس بكؾ ,ىك المكاف الذم تعبر مف خبللو عػف الحػب ,لػذلؾ

الحبيب المغترب ,تقكؿ ":سارعت إلى جياز الالب توب ،إلى صفحة الفيسبوؾ ...،أنا أحػدثؾ مػف
لست صديقتؾ ،أنا حبيبتؾ وأنت حبيبي.)3( "...
خمؼ الشاشة الزرقاء ،وىذه المرة ُ
 الداللة عمى الحنيف:أيأػػا داللتػػو عمػػى الحنػػيف ,ىػػذه الداللػػة التػػي
مػػف الػػدالالت النػػادرة التػػي حمميػػا المػػكف األزرؽ ن
تصػػكرىا ب ػػرل أبػػك ػرار ,فػػي كصػػؼ السػػماء كىػػي تراكغيػػا لمعػػكدة إلػػى فمسػػطيف ,تقػػكؿ" :يراوغنػػي
األزرؽ في سماء غربتي لعوده قريبو ،وأنا مصموبة عمى لوحو االنتظػار ،أنشػد شػبابيؾ وحػوائط

مدينتي.)4( "...

) (1عيف المرأة ,ص.375
) (2ربيم حار ,ص731

) (3يافا حكاية غياب كمطر ,ص.84
) (4دكرا ,ص.9
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 داللة انعداـ الجماؿ:م ػػف ال ػػدالالت الت ػػي حممي ػػا الم ػػكف األزرؽ ىأيأ ػػا كى ػػي دالل ػػة عكس ػػية لداللت ػػو المعركف ػػة دالل ػػة
الجماؿ ,فانعداـ الجماؿ في المػكف األزرؽ نجػده عنػد رجػاء بكريػة فػي ركايتيػا "امػرأة الرسػالة" ,كذلػؾ
فػػي رؤيػػة ن ػػكة لمػػكف البحػػر األزرؽ ,فن ػػكة ال تحػػب لػػكف البحػػر األزرؽ فػػي فصػػؿ الصػػيؼ ,فيػػي
تحب البحر المتقمب ما بيف الرمادم كاألزرؽ ,تقػكؿ " :مقابؿ قطعة البحر الزرقاء ،لـ أحػب البحػر

تماما في الصيؼ ... ،أما الزرقة الكالحة فيي مف نصيب الشتاء.)1( "...
األزرؽ ً
 -الداللة عمى المجوء:

مػ ػػف الػ ػػدالالت الجديػ ػػدة التػ ػػي يعبػ ػػر عنيػ ػػا المػ ػػكف األزرؽ ,كىػ ػػذه الداللػ ػػة تت ػ ػػكؿ فػ ػػي الركايػ ػػة
ال مسػ ػ ػػطينية فقػ ػ ػػط ,أك الركايػ ػ ػػة التػ ػ ػػي تتحػ ػ ػػدث عػ ػ ػػف حالػ ػ ػػة المجػ ػ ػػكء التػ ػ ػػي تعػ ػ ػػرض ليػ ػ ػػا اإلنسػ ػ ػػاف
ال مسػ ػػطيني ,ىػ ػػذه الداللػ ػػة نجػ ػػدىا فػ ػػي ركايػ ػػة " ػ ػػيب مػ ػػف كادم رـ" ,حػ ػػيف تصػ ػػكر لنػ ػػا ب ػ ػػرل أبػ ػػك
ػ ػرار الثػ ػػكب المدرسػ ػػي المخطػ ػػط ,الػ ػػذم كػ ػػاف المبػ ػػاس الرسػ ػػمي لمػ ػػدارس ككالػ ػػة الغػ ػػكث كت ػ ػػغيؿ

البلجت ػػيف ,كق ػػد عبػ ػػرت ع ػػف ىػػػذه الدالل ػػة بقكليػ ػػا" :ثػػػػـ تجػػػػد نفسػػػػيا وسػػػػط الفنػػػػاء الفسػػػػيح مػػػػا
بػػػػػيف رمػػػػػاؿ صػػػػػفراء ،وجػػػػػرس حديػػػػػدي صػػػػػدئ ،متغيػػػػػر األلػػػػػواف ،الخطػػػػػوط زرقػػػػػاء بيضػػػػػاء،

لجوء ...سألجأ ىنا معيف ...قد أبقى قد أكوف.)2( "...

أيأػا ,لكػف
كظ ت سحر خمي ة في ركايتيا "الصبار" ,المكف األزرؽ ليحمػؿ داللػة عمػى المجػكء ن
ىذه المرة مف خبلؿ رغيؼ الخبز األزرؽ ,ال مف خػبلؿ المبػاس المدرسػي ,تعػرض سػحر خمي ػة ىنػا

حالػػة مػػف التسػػاؤؿ مػػف أيػػف يػػتتي ىػػذا الرغيػػؼ األزرؽ ,الػػذم أخػػذا النػػاس يحػػاكلكف الحصػػكؿ عميػػو,

متناسيف الكطف ,تقػكؿ ":المأساة أعظـ مف غميوف شحادة وباصات ايجيد (*) ،وأموؿ الصمود مف
يحاكميان والخبز األزرؽ وأرغفػة بػذر المكػانس ،...ىػؿ تعػرؼ الخبػز األزرؽن" ( ،)3كتقػكؿ" :ىػؿ

تعرؼ الخبز األزرؽن ال أعرؼ وال أريػد أف أعػرؼ .تعػاؿ ىنػا .مػف المسػؤوؿ عػف الخبػز األزرؽ

وغميوف شحادةن الرفاؽ يعمموف وأنت تتحدث عف الخبز األزرؽ وغميوف شحادةن!" (.)4

) (1امرأة الرسالة ,ص.31
) (2يب مف كادم رـ ,ص .8
*) ايجيد :ركة حافبلت إسراتيمية.

) (3الصبار ,ص .85
) (4ن سو ,ص.86

55

 الداللة عمى األجانب:مف دالالت األزرؽ التي كظ تيا سحر في ركايتيا " الصبار" العيكف الزرقاء التػي تحمػؿ داللػة

عمى اإلنساف األجنبي ,ذلؾ في كص يا الجندم اإلسراتيمي ,ىذه الداللػة التػي كظ تيػا سػحر جػاءت
لتحمػػؿ داللػػة عمػػى أف ىػػذا الجنػػدم لػػيس لػػو عبلقػػة بالمكػػاف "فمسػػطيف" ,ككػػتف عيكنػػو الزرقػػاء حجػػة
كدليػػؿ عمػػى أنػػو مسػػتكطف نيػػب األرض كالمكػػاف ,تقػػكؿ" :ابتسػػـ بإعيػػاء فتمقػػى نظػػره تحذيريػػة مػػف

العينييف الزرقاويف" (.)1

) (1الصبار ,ص.37
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الموف األخضر:
 داللة الموف األخضر:
ػار فيمػػا حكلنػػا ,فيػػك لػػكف الطبيعػػة  ,كألنػػو لػػكف الطبيعػػة كػػاف مػػف
األخأػػر ,المػػكف األكثػػر انت ػ نا

أكثر األلكاف التي تبعث الراحة كالسككف كالت اؤؿ في الن س.

جاء في معجـ لساف العرب" الخأرة مف األلكاف :لكف أخأر ,يككف ذلؾ في الحيكاف كالنبات

أيأػ ػ ػػا ,كقػ ػ ػػد أخأػ ػ ػػر ,كىػ ػ ػػك الخأػ ػ ػػكر
كغيرىػ ػ ػػا ممػ ػ ػػا يقبمػ ػ ػػو ,كحكػ ػ ػػاه ابػ ػ ػػف األع اربػ ػ ػػي فػ ػ ػػي المػ ػ ػػاء ن
كاألخأر .)1 "...كقد فصؿ صاحب المممم في درجات األخأر فقاؿ ":أخأ هػر ناص هػر ,كقػد نأػر
ينأػػر نأػػارة ,كأخأ ػػر باقػػؿ ,كأخأ ػػر حػػانئ ,ييق ػػاؿ حنػػتت األرض تحن ػػت حن ػكأ ,إذا اخأ ػػرت...
كأخأػػر ازىػػر ,كأخأػػر يمػػدىاـ ,قػػاؿ اهلل تعػػالى " ومػػػف دونيمػػػا جنتػػػاف ( )25فبػػػأي آالء ربكمػػػا

تكػػػػذباف ( )23مػػػػدىامتاف ( ,)2 ")25أم خأ ػ ػ اركاف ,فػ ػػإذا كانػ ػػت األرض خأ ػ ػراء فيػ ػػي محمسػ ػػة
كمستحمسػػة ,فػػإذا كانػػت ت رقػػت الخأ ػرة ىػػا ىنػػا ك ىػػا ىنػػا فيػػي ن ػػت ,كالخأ ػرة عنػػد العػػرب الس ػكاد,

كسمي سكاد العراؽ سك نادا لكثرة خأرتو.)3 "...

"فاألخأػػر يتصػػدر أل ػكاف الطبيعػػة ,فيػػك لػػكف األ ػػجار كالنبػػات كثمارىػػا قبػػؿ النأػػكج ,كلػػكف

لبعأػػيا عنػػد نأػػجيا ,كلػػكف الربيػػم ,كىػػك لػػكف الطحالػػب الماتيػػة ,...,كلؤلخأػػر جػػذكر فػػي تراثنػػا

يكعا في أعبلـ الدكؿ العربية" .)4
العربي كاإلسبلمي كليذا نجده مف أكثر األلكاف
ن

أيأػا بباعػث ن سػي فػي بعػث الحيػاة ,كذلػؾ ألف الحالػة الن سػية تػنعكس عمػى
"يرتبط األخأر ن
المحسكسات كالمعنكيات ,فاأل ياء المحيطة " البيتة" ليا أثر في اختيار المكف في ق اررة الن س ,ليذا
فػػإف ال تي ػػات المع ػػكقات يكػػكف كج ػػكدىف لمعا ػػؽ يعنػػي الحي ػػاة ,كم ػػف ثػػـ يك ػػكف األخأ ػػر "الحي ػػاة

كالحب" ىك المسيطر" .)5

"المػػكف األخأػػر قػػد اختػػزؿ الػػدالالت الكثي ػػة مػػف الحيػػاة كاألمػػؿ ,فمػػـ يعػػد المػػكف ذلػػؾ المػػدرؾ

الحسػػي الػػذم تسػػتمتم بػػو العػػيف فحسػػب بػػؿ تجػػاكزت ألػػة إدراؾ المػػكف إلػػى ب ػكاطف الػػن س ,فمػػـ يعػػد
ػر
أصباغا تراىا العيف فتستحسف منيا مػا تريػد ,كتكػره منيػا مػا ال تريػد ,كانمػا داللػة عميقػة بحػذر فك نا
ن
) (1لساف العرب ,مادة خ.ض.ر).
) (2سكرة الرحمف ,اآليات .)64-67
) (3المممم ,ص 317-313

) (4سيمياء األلكاف في عر بمند الحيدرم ,ص.311
نمكذجا" ,ص.75
) (5المكف كداللتو في ال عر " ال عر األردني
ن
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كرمزا" " .)1كيعتبر المكف األخأػر مػف أكثػر األلػكاف المحببػة إلػى الػن س ,كقػد اسػتمد معانيػو
كثقافة ن
المحبكب ػػة م ػػف ارتباط ػػو بت ػػياء مبيج ػػة ف ػػي الطبيع ػػة كالنب ػػات ,كبع ػػض األحج ػػار الكريم ػػة ك ػػالزمرد
كالزبرجد ,كمرتبط بالخصب كبالجماؿ المستمد مف جماؿ الطبيعة" .)2

"يتص ػػؼ الم ػػكف األخأ ػػر بتن ػػو ل ػػكف ن ػػاعـ من ػػط ككدكد ف ػػي ن ػػر ج ػػك م ػػف الس ػػكينة كالتػ ػكازف
كالتكثيػػؼ ,ككػػذلؾ أنػػو لػػكف مت ػػاىـ كسػػمح يػػدعك لمثقػػة ,كىػػك لػػكف حسػػاس كلػػكف الطبيعػػة ,فيأ ػ ي
الراحة كالسككف عمى الن س كيساعد عمى الصبر كيعبر عف النمك كالعطاء" .)3

"كق ػ ػ ػ ػػد كج ػ ػ ػ ػػدت األبح ػ ػ ػ ػػاث أف الم ػ ػ ػ ػػكف األخأ ػ ػ ػ ػػر ينم ػ ػ ػ ػػي ق ػ ػ ػ ػػدرات الق ػ ػ ػ ػراءةل ف ػ ػ ػ ػػبعض الطمب ػ ػ ػ ػػة
يس ػ ػػتعممكف تقني ػ ػػة غريب ػ ػػة تتمث ػ ػػؿ ف ػ ػػي كأ ػ ػػم صػ ػ ػ حة ػ ػ ػ افة م ػ ػػف كرؽ أخأ ػ ػػر عم ػ ػػى مق ػ ػػركءاتيـ

لتسريم القراءة كال يـ" .)4

"المػ ػ ػػكف األخأػ ػ ػػر عن ػ ػ ػكاف انبثػ ػ ػػاؽ الحيػ ػ ػػاة كالصػ ػ ػػحة كيرمػ ػ ػػز إلػ ػ ػػى الكػ ػ ػػكف كالطبيعػ ػ ػػة كالربيػ ػ ػػم

كالمػ ػػرح كالسػ ػػركر كال ػ ػػباب" " ,)5كىػ ػػك لػ ػػكف يػ ػػدؿ عمػ ػػى الخصػ ػػب كالػ ػػرزؽ ,كىػ ػػك لػ ػػكف النعػ ػػيـ فػ ػػي

)6
ػديما بالخصػ ػ ػػب كالحيػ ػ ػػاة كالنبػ ػ ػػات كال ػ ػ ػػجر كلػ ػ ػػكف
اآلخػ ػ ػػرة" " ,كيكػ ػ ػػاد ينحصػ ػ ػػر عنػ ػ ػػد العػ ػ ػػرب قػ ػ ػ ن
ػكر فػ ػػي حيػ ػػاتيـ ,ليػ ػػذا فيػ ػػك يعتبػ ػػر لػ ػػكف مرغػ ػػكب فيػ ػػو
الثيػ ػػاب ,كبعػ ػػض الكاتنػ ػػات البسػ ػػيطة حأػ ػ ها

بػ ػػييـ" " .)7كقػ ػػد حمػ ػػؿ المػ ػػكف األخأػ ػػر بعػ ػ نػدا رمزنيػ ػػا متصػ ػ نػبل باألمػ ػػاكف ,كذلػ ػػؾ مػ ػػف خػ ػػبلؿ قػ ػػكليـ
قػ ػ ػػديما" طريق ػ ػ ػػؾ خأ ػ ػ ػراء ,درب ػ ػ ػػؾ أخأػ ػ ػػر" ,كن ػ ػ ػػكع م ػ ػ ػػف الػ ػ ػػدعاء ب ػ ػ ػػتف تكػ ػ ػػكف األم ػ ػ ػػكر مس ػ ػ ػػيمة,
كميسرة ,كيمثؿ كذلؾ اإلخبلص كالخمكد كالتتمؿ الركحي.)8 "...

"يتص ػػؼ ع ػػادة ال ػػخص المح ػػب لم ػػكف األخأ ػػر بتن ػػو ع ػػاط ي يح ػػب خدم ػػة اآلخػ ػريف كيح ػػب
اليدكء ,كيتميز بطبيعة لطي ة ىادتة كيغمب عميو الحمـ ,اجتماعي داتـ ال خر بن سو"

)9

نمكذجا" ,ص.76
) (1المكف كداللتو في ال عر " ال عر األردني
ن
) (2المغة كالمكف .731 ,

) (3مبادئ التصميـ كالمكف ,عدلي محمد عبداليادم ,مكتبة المجتمم العربي ,عماف -األردف ,ط ,7118,ص.18
) (4عمـ ن س الؤللكاف :كالتتثيرات الن سية لؤللكاف  ,مصط ى كيب ,ص.8
) (5األلكاف في ال عر النسكم العراقي المعاصر ,فرح غانـ حميد البيرماتي ,مجمة األستاذ ,ع ,711ص.481
) (6داللة األلكاف في عر ال تكح اإلسبلمية في عصر صدر اإلسبلـ ,ص.73
) (7دالالت األلكاف في عر نزار قباني ,ص.46
) (8ن سو ,ص.47

) (9فمس ة األلكاف ,إياد محمد الصقر ,األىمية لمن ر كالتكزيم ,عماف األردف ,7131 ,ص.99-98
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إذ كان ػ ػػت الدالل ػ ػػة الغالب ػ ػػة لم ػ ػػكف األخأ ػ ػػر ى ػ ػػي الدالل ػ ػػة اإليجابي ػ ػػة كالمن ع ػ ػػة التام ػ ػػة لك ػ ػػؿ م ػ ػػا

ػمبيا م ػػف دالالت ػػو " ,نج ػػد
جانبػ ػا س ػ ن
ي ػػدب عم ػػى س ػػطح األرض ,لك ػػف ى ػػذا ال ين ػػي أن ػػو ل ػػكف يحم ػػؿ ن
ى ػ ػػذه الدالل ػ ػػة ف ػ ػػي الثقاف ػ ػػة الغربي ػ ػػة ,في ػ ػػك ل ػ ػػكف يبع ػ ػػث عم ػ ػػى الت ػ ػػاؤـ لخ ػ ػػكض غم ػ ػػار المخ ػ ػػاطرةل

فاسػ ػػتعمؿ فػ ػػي مكاتػ ػػد القمػ ػػار ,كصػ ػػاالت الرياأػ ػػة مبلعػ ػػب ك ػ ػرة القػ ػػدـ) كىػ ػػي أ ػ ػػياء غيػ ػػر ثابتػ ػػة
قابمة لمتحكؿ كالتغير" .)1

ميما اختم ت دالالت المكف األخأر فتنو لكف يحمػؿ داتمػا الجانػب اإليجػابي فػي أكثػر معانيػو

فيك لكف السبلـ كاألماف كاألمؿ كالت اؤؿ كالحػب كالجمػاؿ كالحيكيػة ,فيػك يبعػث السػركر كال ارحػة فػي
الن س ,ليذا سيطر الجانب اإليجابي عمى دالالت ىذا المكف.
 دالالت الموف األخضر في الروايات:
نجد األخأر قد احتػؿ داللتػو مكاأػم كثيػرة داخػؿ الركايػة ,كقػد تنكعػت داللتػو بحسػب السػياؽ

الذم كرد فيو المكف ,كتمثمت بالدالالت التالية:
أ -الداللة عمى الطبيعة:

مف الدالالت الميمػة التػي حمميػا المػكف األخأػر داللتػو عمػى الطبيعػة ,كقػد تكػكف ىػذه الداللػة
ىي التي أكسبت المكف األخأر دالالتو األخرل.
تكظؼ سحر خمي ة داللة المكف األخأر عمى الطبيعة الجميمة التي تتمتم بيا فمسطيف ,ككميا

أمف األراأي التي استكلى عمييا االحتبلؿ ,تعبر عف ىػذا الجمػاؿ فػي قكليػا " :نظػر الولػد ورأى

رحبا وعصافير ورأى األزىار وكروـ ،...والكمب ىناؾ بيف الخضار
األشجار واألفؽ البعيد وفضاء ً
يبتعد عنو ويتجو نحو مستوطنة كريات شيبع وساحة خضػراء خمػؼ السػياج ,)2( "...فػي مكأػم
و
ثاف تكظؼ سحر خمي ة األخأر ليدؿ عمى طبيعة الربيم الخأراء ,لكػف ىػذا االخأػرار قػد أػاع

مم أياع حب سػعاد كمجيػد بعػد أف أصػبح قات نػدا يحػارب مػف أجػؿ البقػاء ,تقػكؿ ":كانػت تعػرؼ أف
العالقػة انتيػت  ،أو عمػػى األقػؿ تجمػدت بضػػعة أشػير ،أو بضػػع سػنيف ،أو إلػى مػػا النيايػة ،لػػف
يسأؿ عنيا ولف تسأؿ عنو ،ويضيع الحب ،ويضيع الفرح ،واخضرار الربيع.)3( "..

) (1اعرية األلكاف في النص الجزاترم المعاصر ال ترة  ,)7117-3988ص.95
) (2ربيم حار ,ص.33
) (3ن سو ,ص.716
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أيأػ ػ ػ ػػا تصػ ػ ػ ػػكر جمػ ػ ػ ػػاؿ الطبيعػ ػ ػ ػػة فػ ػ ػ ػػي مػ ػ ػ ػػدينتيا "دكرا" التػ ػ ػ ػػي تتغطػ ػ ػ ػػى
ب ػ ػ ػ ػػرل أبػ ػ ػ ػػك ػ ػ ػ ػرار ن
باألخأػ ػػر ,فتقػ ػػكؿ معب ػ ػرة عػ ػػف طبيعػ ػػة "دكرا" الجميمػ ػػة" :بمػػػػػدتي جبميػػػػػة ،تسػػػػػتمقي ىادئػػػػػة عمػػػػػى

دومػػػػا بخضػػػػرة رائعػػػػة ،مبعثيػػػػا أشػػػػجار الزيتػػػػوف الرومػػػػي القػػػػديـ ،وخضػػػػرة
كتػػػػؼ جبػػػػؿ يمفيػػػػا ً
أشػػػػػد روعػػػػػة تػػػػػأتي مػػػػػف أنفػػػػػاس الربيػػػػػع اليادئػػػػػة ,)1( "...كفػ ػػي مكأػ ػػم ثػ ػ و
ػاف تقػ ػػكؿ " :يعمػػػػػف
األخضر عف قدومو في موسـ الربيع.)2( "...

تكظ ػ ػػؼ ى ػ ػػذه الدالل ػ ػػة نب ػ ػػاؿ ف ػ ػػي ركايتي ػ ػػا "ياف ػ ػػا حكاي ػ ػػة غي ػ ػػاب كمط ػ ػػر" ,ح ػ ػػيف تص ػ ػػكر نب ػ ػػاؿ

م ػػيد ع ػػكدة الربي ػػم ,تق ػػكؿ" :الشػػػمس تظيػػػر بخجػػػؿ مػػػف خمػػػؼ الغيػػػوـ البيضػػػاء ،والشػػػتاء لػػػـ
يأخػػػػػذ بعػػػػػد نسػػػػػيمو البػػػػػارد والبػػػػػراعـ الخضػػػػػراء تكسػػػػػو األغصػػػػػاف العاريػػػػػة ،وتجيػػػػػز نفسػػػػػيا
الستقباؿ الطيور مف سفرىا الطويؿ.)3( "...

الطبيعػ ػػة الخبلبػ ػػة كاألخأػ ػػر السػ ػػاحر لػ ػػـ تقتص ػ ػره سػ ػػحر خمي ػ ػػة عمػ ػػى ركايتيػ ػػا "ربيػ ػػم حػ ػػار",

ب ػػؿ نج ػػدىا تص ػػكره ف ػػي ركاتي ػػا "الص ػػبار" ,بقكلي ػػا ":والغمامػػػػات الخضػػػػر تتالحػػػػؽ أمػػػػاـ ناظريػػػػو
بينمػػػػػا كانػػػػػت األغنيػػػػػة الحزينػػػػػة تػػػػػرتعش ،والصػػػػػوت ينػػػػػادي،)4("...تكظ ػ ػػؼ ى ػ ػػذه الدالل ػ ػػة ف ػ ػػي

مكأ ػ ػ ػػم ث ػ ػ ػ و
ػاف ح ػ ػ ػػيف تص ػ ػ ػػكر الػ ػ ػ ػكادم األخأ ػ ػ ػػر كجم ػ ػ ػػاؿ رب ػ ػ ػػكع فمس ػ ػ ػػطيف ,تق ػ ػ ػػكؿ ":والوديػػػػػػػػاف

الفارعػػػػة ،ووادي البػػػػاداف ،والشػػػػالؿ الضػػػػير المتػػػػدفؽ عمػػػػى صػػػػناديؽ الكػػػػازوز فػػػػي الػػػػوادي

األخضػػػػػػر ،)5( "..كتقػ ػ ػػكؿ ":كانػػػػػػت المزرعػػػػػػة خضػػػػػػراء كيػػػػػػذي السػػػػػػيوؿ ،واألشػػػػػػتاؿ تطػػػػػػاوؿ
خضػػػري ،وأشػػػجار المػػػوز تنػػػاطح السػػػحاب ،وعنػػػدما اختفػػػى الرجػػػاؿ مػػػف بيػػػارة أبػػػو حػػػافظ...

أحرقوىػػػػا ،)6( "...فػ ػػي ىػ ػػذا االقتبػ ػػاس تصػ ػػكر حالػ ػػة الػ ػػدمار التػ ػػي حمػ ػػت عمػ ػػى الم ػ ػزارع الخأ ػ ػراء,
ككيؼ أيحرقت بعد أف غادرىا الرجاؿ لمعمؿ داخؿ األراأي المحتمة.
تكظػػؼ ليانػػة بػػدر المػػكف األخأػػر ليحمػػؿ داللػػة عمػػى أ ػػجار المػػكز الخأػراء ,تقػػكؿ" :بيػػارات

الموز شديدة االخضرار بأوراقيا العريضة تميؿ صوب التراب البني.)7( "...

) (1دكرا ,ص.6
) (2ن سو ,ص.8
) (3يافا حكاية غياب كمطر ,ص.394
) (4الصبار ,ص.7
) (5ن سو ,ص.31
) (6ن سو ,ص.49
) (7بكصمة مف أجؿ عباد ال مس ,ص.331
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ال تخمك ركاية مف داللػة األخأػر عمػى الطبيعػة  ,كىػذه الداللػة نجػدىا عنػد ب ػرل فػي ركايتيػا

" ي ػػيب مػػف كادم رـ" ,حػػيف تصػػكر ال ػكادم كمػػا يعيػػده مػػف ارحػػة لمػػن س مػػف خػػبلؿ لكنػػو األخأػػر,
تقػكؿ ":تطالعيا سفوح جباؿ تكسػوىا أشػجار الزيتػوف بأوراقيػا الرماديػة وفػروع البرتقػاؿ بأحماليػا

الذىبيػػة تخػػؼ خيبػػات الطريػػؽ شػػقائؽ النعمػػاف تنحػػدر بيػػا سػػفوح خض ػراء حػػوؿ جبػػاؿ وادييػػا
فتنتعش نفسيا بالرضاء والحبور تطالع بوابة مدرستيا.)1( "...

حيف تػذكر المػدف ال مسػطينية تػذكر معيػا طبيعتيػا الخأػراء الجميمػة ,كليانػة فػي ركايتيػا "عػيف
الم ػرآة "تكأػػح سػػبب تسػػمية مدينػػة طػػكلكرـ بيػػذا االسػػـ ,تقػػكؿ أف السػػبب يعػػكد إلػػى كث ػرة الكػػركـ

الخأراء ىناؾ ,فتقػكؿ ":لكف إذا كنت شاطرة بتعرفي اسـ البمد التي جئت منيا ...شوفي يا ستي

أنػػػا مػػػف بمػػػد كميػػػا كػػػروـ خضػػػرا .وقػػػد مػػػا ىػػػي واسػػػعة وخضػػػ ار سػػػموىا طػػػولكرـ يعنػػػي الكػػػرـ

الطويػػؿ ،)2("...كفػػي جمػػاؿ طبيعػػة طػػكلكرـ تقػػكؿ ":والػػى طػػولكرـ الكػػرـ الواسػػع المتسػػع األخضػػر
والمزىر المترع بالمياه البمورية.)3( "...

أيأػا ,تقػكؿ ":عمػى جانبيػو
تعطي رجاء بكرية في "عكاء ذاكرة "األخأػر داللػة عمػى الطبيعػة ن
الشجر األخضر ،وداخػؿ مسػاحاتو العازلػة الجػوري والػدلفي وقامػات الزنبػؽ ،وربمػا ياسػمينة ىنػا

وريحانة ىناؾ.)4( "..

ب -الداللة عمى الجماؿ:
مف الدالالت التي يحمميػا المػكف األخأػر داللتػو عمػى الجمػاؿ ,ىػذه الداللػة نجػدىا عنػد سػحر

خمي ػػة حػػيف تكظ ػػو ليػػدؿ عمػػى جمػػاؿ العيػػكف ,فػػالمكف األخأػػر فػػي العيػػكف مػػف السػػمات الجماليػػة

المتعػػرؼ عمييػػا ,تقػػكؿ ":الغريػػب فػػي األمػػر أف الوشػػمي أمػػاـ القسػػاـ ال تفصػػمو عنػػو إال بضػػعة

رؤوس ومقاعػػد ،رأس الوشػػمي جمػػي جػ ًػدا وسػػيـ جػ ًػدا ،بشػػيب وتقاسػػيـ شػػمالية وعيػػوف زرقػػاء
()5
أيأػا لتعبػػر عػف جمػػاؿ عيػكف القػػط عنبػػر,
مخضػرة ، "...جمػػاؿ العيػكف الخأػراء تكظ يػا سػػحر ن

) (1ي يب مف كادم رـ ,ص.48
) (2عيف المرآة  ,ص.16
) (3ن سو ,ص.361

) (4عكاء ذاكرة ,ص .75
) (5ربيم حار ,ص.54
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تقكؿ ":مي ار اليبمةن ...ىز رأسو فابتسـ الشاب أكمؿ محاولة استدراجو :وجييا ىبمة جابت قطة،
قطة جديدة مثؿ األرنب ،بيضا وحموة وعيونيا خضر.)1( "...

داال عمػى الجمػاؿ عنػدما تكظ ػو ب ػرل لمداللػة عمػى جمػاؿ مدينػة "دكرا" ,تقػكؿ:
يتتي األخأػر ن
"تكتب إليػو تنػاـ "دورا" فػي حضػف السػنبمة ،تتػنفس األخضػر ،طػائر الشػمس يتجػو إلييػا،)2( "...

كيػػتتي األخأػػر ليػػدؿ عمػػى جمػػاؿ يافػػا ,حػػيف تقػػكؿ" :يػػافو الكنعانيػػة ،ىكػػذا كانػػت قبػػؿ التػػاريخ،
وشمسيا حيف ترحؿ خمؼ الغماـ ،تسكب األزرؽ في سمائيا ،ويزفيا األخضػر مػف لػوف ربيعيػا،

()3
داال عمػػى
يػػافو مدينػػة الحمػػـ ،مػػدف كنعػػاف كميػػا تنػػاـ فػػي حضػػف يافػػا, "...إذا حأػػر األخأػػر ن

جماؿ مدينة يافا ,فبل يبد أف يتتي في مكأم أخر ليػدؿ عمػى جمػاؿ القػدس ,تقػكؿ" :وأنػت يػا قػدس
ألؼ حكاية ،ليظؿ عشػيؾ سػاكنو األخضػر ،فكػـ مػف ظػالؿ نزعػت عنيػا أسػماؤىا ليبقػى األخضػر
فيؾ ...قدس أنت ...مساحات وأحجار ...تراب ولوف.)4( "..

داال عمػ ػ ػػى الجمػ ػ ػػاؿ,
تكظػ ػ ػػؼ ليمػ ػ ػػى األطػ ػ ػػرش حػ ػ ػػيف المػ ػ ػػكف األخأػ ػ ػػر فػ ػ ػػي ركايتيػ ػ ػػا ,ليكػ ػ ػػكف ن

كذلػ ػػؾ م ػ ػػف خػ ػػبلؿ قكلي ػ ػػا" :وطاولػػػػػة االجتماعػػػػػات الصػػػػػغيرة فػػػػػي طرفيػػػػػا القصػػػػػي ...سػػػػػتائرىا
بموف الفستؽ األخضر.)5( "..

يػ ػػتتي األخأػ ػػر الػ ػػداؿ عمػ ػػى جمػ ػػاؿ العيػ ػػكف فػ ػػي ركايػ ػػة "يافػ ػػا حكايػ ػػة غيػ ػػاب كمطػ ػػر" ,عنػ ػػدما

قمػػػيال ،عيناىػػػا
تص ػػكر جم ػػاؿ عي ػػكف الج ػػارة س ػػممى ,تق ػػكؿ ":متوسػػػطة الطػػػوؿ وممتمئػػػة الجسػػػد ً

()6
أيأػ ػػا يمػ ػػكف عيػ ػػكف يافػ ػػا
خضػػػػ ارواف واسػػػػعتاف تخفيػػػػاف سػػػػحر الصػ ِّ
ػػػبا ، "...األخأػ ػػر الجميػ ػػؿ ن
بريئػػػػا بعينػػػػيف خضػػػػراويف ينطفػػػػ فييمػػػػا نػػػػور
وجيػػػػا ً
يافػ ػػا حػػػيف تقػػػكؿ ":كيػػػػؼ أصػػػػؼ لمعػػػػالـ ً

الحياة وليس ىناؾ مف يشعمو.)7( "...

داال
تكظ ػػؼ ليان ػػة ب ػػدر الم ػػكف األخأ ػػر ف ػػي ركاي ػػة "بكص ػػمة م ػػف أج ػػؿ عب ػػاد ال ػػمس" ,ليك ػػكف ن

جماليػػا ,حػػيف تصػػكر نبػػات الظػػؿ ,كأنػػو نبػػات يحتػػاج القميػػؿ مػػف المػػاءل لكػػي يحػػافظ عمػػى جمالػػو
ن
كحيكيتو ,كلكنو بمجرد أف يبدأ االص رار يغزك أكراقول فتنو ي قد جمالػو كقكتػو ,تقػكؿ ":نباتػات الظػؿ
) (1ربيم حار ,ص.68
) (2دكرا ,ص.38
) (3ن سو ,ص.317
) (4ن سو ,ص.395
) (5امرأة ال صكؿ الخمسة.317 ,

) (6يافا حكاية غياب كمطر ,ص13
) (7ن سو ,ص.59
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تتميز بقدراتيا العجيبة عمى االمتداد والتشػعب ،ال يعوزىػا إال قميػؿ مػف المػاء ،ولكنيػا إذ تيػرـ ال

يوقؼ مسيرتيا نحو الموت واالصفرار شيء ،يبدو اخضرارىا ذا نزؽ عجيػب ال تيميػا التربػة"...

( ،)1كفي مكأم و
عػادال فػي
ثاف تحمؿ المكف األخأر داللة عمى جماؿ الربيم حػيف تقػكؿ ":ورأيػت
ً
الشوارع يمشي مع أصدقائو ،وجػدتني مشػدودة إلػى ذلػؾ المػوف األخضػر الػذي يصػب الربيػع فػي
حديقتو ,)2( "...كفي مكأم أخر يحمؿ المكف األخأر داللة عمى جماؿ العيكف ,كذلؾ في قكليػا:
"رأيت األخضر الحشيشي في عينيو كمما مررت قربو وحدقت فيو.)3( "...

تكظػػػؼ رجػ ػػاء المػ ػػكف األخأػ ػػر فػ ػػي ركايػ ػػة "ام ػ ػرأة الرسػ ػػالة" ,ليحمػ ػػؿ دالل ػػة الجمػ ػػاؿ لكػػػف ىػ ػػذا

الجم ػ ػػاؿ ك ػ ػػاف متص ػ ػ ػ نبل بالقم ػ ػػب ,فمسػػ ػػاء ن ػ ػػكة قمػػ ػػب أخأ ػ ػػر ,يحمػ ػ ػػؿ م ػ ػػف الجمػ ػ ػػاؿ كالح ػ ػػب مػػ ػػا
يحمػ ػػؿ ,تقػ ػػكؿ ":مسػػػػاؤؾ يػػػػا نشػػػػوة القمػػػػب أخضػػػػر ،وصػػػػباحؾ سػػػػكر وليمػػػػؾ عنبػػػػر وترنيمػػػػة

العيوف التي أمسى الكوف بيا أكبر!" (.)4

تكظ ػ ػػؼ ليان ػ ػػة ب ػ ػػدر دالل ػ ػػة األخأ ػ ػػر عم ػ ػػى جم ػ ػػاؿ العي ػ ػػكف ح ػ ػػيف تص ػ ػػكر جم ػ ػػاؿ أـ ىن ػ ػػاء,

تقػ ػػكؿ " :لػػػػـ تشػػػػبو ىنػػػػاء أميػػػػا إال فػػػػي لػػػػوف البسػػػػرة القمحيػػػػة ،عيناىػػػػا الخضػػػػ ارواف ليمػػػػا

()5
أيأػ ػػا حػ ػػيف تقػ ػػكؿ" :تطمعػػػػػت
شػػػػرطتاف صػػػػاعدتاف إلػػػػى األعمػػػػى , "...كتكظػ ػػؼ ىػ ػػذه الداللػ ػػة ن
إلييػػػػا عيناىػػػػا خضػػػػ ارواف وشػػػػعرىا مربػػػػوط فػػػػي تسػػػػريحة ذنػػػػب الحصػػػػاف طمعيػػػػا أنثويػػػػة رغػػػػـ

الصػػػػرامة التػػػػي تضػػػػفييا عمييػػػػا الميمػػػػات الصػػػػعبة المسػػػػندة ليػػػػا ،)6( "..كفػ ػػي مكأػ ػػم ثػ ػ و
ػاف
تسػ ػػتكثر الممي ػ ػػيات المبنانيػ ػػة عمػ ػػى ال مسػ ػػطيني أف يمتمػ ػػؾ عيػ ػػكف خأ ػ ػراء ,تعبػ ػػر ليانػ ػػة عػ ػػف ىػ ػػذا

بقكلي ػػا ":ىػػػذا أشػػػقر وعيونػػػو خضػػػر ،فمػػػف أيػػػف لمفمسػػػطينييف مثمػػػو ،خػػػذوه حػػػراـ يكػػػوف عنػػػد

الفمسطينييف مثمو.)7( "...
ت -الداللة عمى األمؿ:

كألف األخأر لكف يبعث األمؿ كالت اؤؿ في الن س ,نجد الكاتبات ال مسػطينيات قػد كظ ػف ىػذه

الداللػػة فػػي ركايػػتيف ,ىػػذه الداللػػة تعبػػر عنيػػا ب ػػرل حػػيف يعمػػف األخأػػر بتنػػو ركح الحكايػػة ,كأنػػو
) (1بكصمة مف أجؿ عباد ال مس ,ص.31
) (2ن سو ,ص.77
) (3ن سو ,ص.77
) (4امرأة الرسالة ,ص771.
) (5عيف المرآة  ,ص.46
) (6ن سو ,ص.97

) (7ن سو ,ص.363
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األمؿ ,ي تح الطريؽ أماـ ال مس ,تقكؿ " :تستمقي عمػى قبػاب مػدينتيا ،فػيعمف األخضػر أنػو روح

الحكايػػة ،يمػػوف طريػػؽ الشػػمس ،لتأتييػػا وتنػػاـ فػػي كفيػػا ،بيػػوت مػػدينتيا ال تشػػبو بيػػوت المػػدف

البعيدة" ( ،)1كتتتي بداللة األمؿ في مكأم و
ثاف ,حيف تعبر عف حالة اليتس التي يحاكؿ المندسكف
أف يزرعكىا في ن س ال مسػطيني بعػد أف اغتػالكا األمػؿ "األخأػر" مػنيـ ,تقػكؿ ":وىنػاؾ مػف اغتػاؿ

قمبا مف ذىب يخبو نوره ،ليسكنو حزف البنفسج ,)2("...كتػتتي باألخأػر
األخضر ،ىناؾ مف نغز ً
الداؿ عمى األمؿ حيف تمكف بو العمـ ال مسطيني ,ككيؼ يحاكؿ األحمر أف يقتؿ ىذا األمؿ ,كيغطي
عميو ,تقكؿ ":أما أنا فمـ أُجيد حفظ ألواف العمـ ،ال أعرؼ أيف يمتد األسود فيو ،ىؿ يمتيـ األسػود
األبيضن ...وىؿ يغرؽ األحمر مسػاحات األخضػر ،كػؿ مػا أذكػره مػف ىػذا العمػـ أنػو يمػؼ أجسػاد

األبنػػػاء واألخػػػوة والجػػػدود فػػػي مشػػػيد الػػػوداع األخيػػػر ،)3( "...كفػػي مكأػػم أخػػر تتكػػد ب ػػرل أف

ال مسطيني يقبض عمػى األمػؿ ب ارحػة يػده ,فػبل ػيء يمكػف أف يحػكؿ ىػذا األمػؿ إلػى العػدـ ,تقػكؿ":

األخضر في بالدنا ال تجؼ أوراقػو ،راحػات أيػدينا تقػبض عمػى عػود السػنبمة حتػى واف صػرنا فػي

العػػػدـ ،)4( "...ث ػػـ تتح ػػدث ف ػػي مك ػػاف أخ ػػر عم ػػف يح ػػاكلكف أف يقتمػ ػكا ركح األم ػػؿ كأف ي ػػدخمكا إل ػػى
أركاحيـ اليتس ,تقػكؿ ":كـ ىـ كثر غرباء ىذا الوطف ،كـ نعاني مف األصػفر الػذي يريػد أف يػزيح

األخضػػػر فينػػػا ،أنػػػت القػػػوي ،أنػػػت النػػػور ،)5( "...يػػتتي األخأػػر الػػداؿ عمػػى األمػػؿ ليرسػػـ مكعػػد
فمسطيف مم الحياة ,تقػكؿ ":كؿ الخيػوط تقػاوـ فػي عنػاد ليظػؿ األخضػر موعػدنا مػع الحيػاة ،تنبػت
زىراتو مف قمب األرض.)6( "...

أيأػا ىػذه الداللػة حػيف تمػكف الأػحكات باألخأػر لترسػـ داللػة عمػى األمػؿ
تكظؼ ليانة بػدر ن
كالسعادة المنت ر مف خبلؿ تمؾ الأحكات ,تقػكؿ" :وكانت جميع أشيائنا المتناثرة الصغيرة تمتمػ

بضحكتو الخضراء الممتدة عمى وجيي وخاصرتي وأناممي ...الوقت...الوقت.)7( "..

كػػذلؾ نجػػد ب ػػرل تكظػػؼ األخأػػر فػػي ركايػػة " ي ػػيب مػػف كادم رـ" ليػػدؿ عمػػى األمػػؿ الػػذم
اكتس ػػبتو ف ػػدرة م ػػف حب ػػات الزيت ػػكف الخأػ ػراء ,فت ػػجاره المترامي ػػة ق ػػد ذكرتي ػػا بكح ػػدتيا ,لك ػػف حبات ػػو
الخأراء أعادت األمػؿ إلػى قمبيػا الكحيػد ,تقػكؿ ":بػدأت الرحمػة مػف قمػب األحػراش تنحػدر خطػوات
) )1دكرا ,ص.76
) (2ن سو ,ص.16
) (3ن سو ,ص.45
) (4ن سو.47 ,
) (5ن سو ,ص.57

) (6ن سو ,ص.361
) (7كصمة مف أجؿ عباد ال مس ,ص .314
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فدرة إلييا حيث تطالعيا أشػجار الزيتػوف فترفػع ىامتيػا ...أشػجار متراميػة وحيػدة تشػبو وحػدتيا

ولكف اخض ارر حباتيا ديمومة لصمودىا.)1( "...
ث -داللة عسكرية:

مػػف الػػدالالت الجديػػدة التػػي يحمميػػا المػػكف األخأػػر داللتػػو عمػػى العسػػكر ,ىػػذه الداللػػة التػػي

يكتسػػبيا مػػف خػػبلؿ اختيػػار الجيػػكش لػػو ليكػػكف لػػكف ثيػػابيـ كعتػػادىـ العسػػكرم ,كسػػيارتيـ ككػػؿ مػػا
يتعم ػػؽ ب ػػتمكرىـ الحربي ػػة ,كألف الركاي ػػة ال مس ػػطينية ال تخم ػػك م ػػف حي ػػاة الح ػػرب كالقت ػػاؿل ك ػػاف الب ػػد

لمكاتبات ال مسطينيات أف يكظ ف ىذا األخأر ليحمؿ ىذه الداللة.

ىػ ػػذه الداللػ ػػة تكظ يػ ػػا ليانػ ػػة بػ ػػدر عنػ ػػدما تصػ ػػكر حالػ ػػة ال ػ ػػباب المقػ ػػاكـ الػ ػػذم يرتػ ػػدم لباسػ ػػو

العسػػكرم كىػػك يػػؤدم إحػػدل الميػػاـ المككمػػة إليػػو ,تقػػكؿ " :لػػػو لػػػـ أحضػػػر فػػػي ميمػػػة إلػػػى جبػػػؿ
النزىػػػػة لكنػػػػت معيػػػػـ األف ،ربمػػػػا فػػػػي تمػػػػؾ المصػػػػفحة التػػػػي تعػػػػج بالشػػػػباب الػػػػذيف يرتػػػػدوف
مالبس داكنة خضراء.)2( "..

الداللػػة العسػػكرية لمػػكف األخأػػر نجػػدىا حاأ ػرة ب ػػكؿ كبيػػر داخػػؿ ركايػػة "ع ػكاء ذاك ػرة" ,حػػيف

تكظ يا رجاء بكرية لتحمؿ داللة عمى لكف الجيب العسكرم الػذم كػاف يبلحػؽ البطمػة ,كقػد صػكرت

رجاء بكرية الجيب العسكرم األخأر ككتنو كحش يبلحقيا ,فتقكؿ" :الجيب العسكري ينبض ىديره

فػػي خاليػػاي ،أنفاسػػو تمػ محيطػػي وتطفػػى عمػػى أنفاسػػي ...ينحػػدر نحػػوي ،أرى ىيكمػػو األخضػػر
يخرط يباسي ,)3( "،كتقكؿ ":ىاربة مف أنياب وحش الجيػب األخضػر .تػدور الوجػع إنصػاؼ نجػوـ

والساؽ ،)4( "...كتعبػر عػف خكفيػا مػف ىػذا األخأػر عنػدما أصػبح كالكبػاء الػذم ال مصػؿ لم ػ اء

من ػػو ,فتق ػػكؿ ":أنػػػا المصػػػابة بوبػػػاء اليػػػدير األخضػػػر ،ال مصػػػؿ يشػػػفيني سػػػوى التقوقػػػع عمػػػى
منفي ،)5("...وتقوؿ ":تتحرؾ أماـ ناظري يتتابع ىدير الوحش األخضر.)6( "...
ّ

) (1يب مف كادم رـ ,ص.11
) (2بكصمة مف اجؿ عباد ال مس ,ص.37
) (3عكاء ذاكرة ,ص.99
) (4ن سو ,ص.318

) (5ن سو  ,ص.347
) (6ن سو ,ص345
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ج -دالالت أخرى:
 الداللة عمى الضعؼ:مف الدالالت السمبية التي حمميا المػكف األخأػر داللتػو عمػى الأػعؼ ,ىػذا الأػعؼ عػادة مػا
يتصؿ بتغصاف األ جار الخأراء ,حديثة النمك ,كعادة ما تككف أعي ة سيمة الكسر ,كقد عبػرت
سحر خمي ة عف ىذه الداللة حيف تصػكر قسػكة االحػتبلؿ الػذم ال يػرحـ أم ػيء يقػم أمامػو ,حتػى

العيػػداف الخأػراء ,تقػػكؿ ":طبعػػا الزـ القسػػوة حمايػػة ،ىػػذا العػػدو مثػػؿ انلػػة  ،جرافػػة تجػػرؼ ومػػا
تخمي وال عود أخضر والناس قداميا زي النمؿ ،وحتى تقاوـ الزـ تجمد.)1( "...
 الداللة عمى القوة:تتتي ب ػرل أبػك ػرار فػي ركايتيػا "دكرا" بػالمكف األخأػر ليحمػؿ داللػة عمػى القػكة ,كىػي داللػة

عكس الداللة التي كظ تيا سحر خمي ة في ركايتيا "ربيم حار" ,كقد كظ ت ب رل ىذه الداللة لتثبت

أف العيػػداف الخأػراء قكيػػة لػػف يطاليػػا الج ػػاؼ ,تقػػكؿ ":يأخػػذىا بعيػ ًػدا ويتػوارى معيػػا خمػػؼ عيػػداف
دوما طريقًا لمشمس.)2( "...
خضر لـ يمسيا الخفاؼ ،يرسـ ً
 الداللة عمى اليوية الفمسطينية:مف الدالالت الجديدة التي حمميا المكف األخأر داخؿ الركاية ال مسػطينية ,داللتػو عمػى اليكيػة
ال مس ػػطينية ,ى ػػذه اليكي ػػة الت ػػي اعت ارى ػػا ال ػػذبكؿ كتغي ػػر لكني ػػا إل ػػى األصػ ػ ر نتيج ػػة اإلىم ػػاؿ كع ػػدـ
االسػػتخداـ ,فتعبػػر ب ػػرل عػػف ىػػذه الداللػػة بقكليػػا" :كيػػػؼ تصػػػؿ إلػػػى "دورا" وىػػػؿ تسػػػمح ىويتيػػػا

المخبػػأة فػػي خزانتيػػا بػػالمرور ،ىويتيػػا الخضػػراء ،بػػؿ قػػد تكػػوف صػػفراء ،لػػف يعطوىػػا تصػػريح

()3
أيأػػا ليحمػػؿ داللػػة عمػػى اليكيػػة ال مسػػطينية ,تقػػكؿ:
دخػػوؿ . "...رجػػاء بكريػػة تكظػػؼ األخأػػر ن
"لكوني غير إسرائيمية أحمؿ نمرة خضراء ،لكني أقنعتو بحنكتي الموصوفة بخطأ شكوكو.)4("...

 الداللة عمى السماح:م ػػف ال ػػدالالت الن ػػادرة ف ػػي التكظي ػػؼ لم ػػكف األخأ ػػر ,داللت ػػو عم ػػى الس ػػماح أك القب ػػكؿ ,ف ػػالخط
األخأر ىػك الخػط المسػمكح تجػاكزه ,كالػرقـ األخأػر ىػك رقػـ القبػكؿ ,ىػذه الػدالالت تكظ يػا رجػاء
) (1ربيم حار ,ص.94
) (2دكرا ,ص.77
) (3ن سو ,ص39

) (4عكاء ذاكرة ,ص.371
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بكرية في ركايتييا "عكاء ذاكرة" ك"امػرأة الرسػالة" ,فػي ركايػة "امػرأة الرسػالة "تتحػدث رجػاء عػف الخػط

األخأ ػػر ى ػػك الخ ػػط المس ػػمكح لمسياس ػػي ال مس ػػطيني أف يتج ػػاكزه أم ػػاـ المس ػػاد اإلسػ ػراتيمي ,تق ػػكؿ:
"موسادىـ أقوى مف أدوات السياسة الرجعية لقواد السياسة المقاومة في غيبوبتنا المنتشػرة عمػى

طػػوؿ الخطػػوط الخض ػراء والصػػفراء .)1( "...كفػػي "ع ػكاء ذاك ػرة" تصػػكر المعاممػػة التػػي يتعػػرض ليػػا
اإلنساف ال مسطيني المقيـ في األراأي المحتمة ,كيحمؿ اليكية الزرقاء ,داخؿ المطارات اإلسراتيمية
كالعربية ,ككيؼ يجػب عميػو الحصػكؿ عمػى الػرقـ األخأػر الػذم يمنحػو حريػة التنقػؿ ,تقػكؿ" :عمػى

دائمػػا الفػػأر األجػػرب الػػذي يخػػوض التجػػارب الوجوديػػة كػػي يحظػػى بػػرقـ المػػرور
الحػػدود كنػػت ً
األخضر.)2( "...
 الداللة عمى الشؤـ:رغػػـ كػػؿ مػػا يحممػػو األخأػػر مػػف جمػػاؿ إال أنػػو فػػي ركايػػة  ",ي ػػيب مػػف كادم رـ " حمػػؿ داللػػة
جديػػدة ,كىػػي داللػػة عمػػى ال ػػؤـ ,ىػػذه الداللػػة اسػػتكحتيا ب ػػرل مػػف خػػبلؿ ثػػكب معممػػة ػػقيمة ,فيػػي

طػ ػا
بسػػبب كرىي ػػا لي ػػذه المعمم ػػة ال تسػػتطيم أف تنس ػػى ثكبي ػػا األخأ ػػر ,فظػػؿ الم ػػكف األخأ ػػر مرتب ن
ب خص مكركه ليذا أصبح لكف ؤـ ,غير محبب مف قمبيا ,تقكؿ ":لـ ٍ
تنس شػقيمة جسػد عظيمػة

وىو يمضي أماميا ممفوفًا بفستاف أخضر مف فوؽ الربوة العالية.)3( "...
 -الداللة عمى األماف:

مػػف الػػدالالت التػػي كظ تيػػا ليانػػة بػػدر داللتػػو عمػػى األمػػاف ,كتعبػػر عػػف ىػػذه الداللػػة مػػف خػػبلؿ

المنطقة الخأراء التي كانت كمنطقة أمانة ال يعتدم عمييا أحد أطراؼ النػزاع ,لكػف فػي الحػرب ال

مناطؽ أمنة كال حدكد خأراء ,تقػكؿ" :األسػد يعمػف ارتبػاط أمػف لبنػاف بػأمف سػوريا ،رصػاص فػي
المنطقة الخضراء ،والقنص يسود العاصمة والمناطؽ االشتباكات تشتد في عػيف الرمػاف والشػياح

واألشرفية.)4( "...

) (1امرأة الرسالة ,ص.79
) (2ن سو ,ص.95

) (3يب مف كادم رـ ,ص.317
) (4عيف المرآة ,ص.18
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الموف األصفر:
 داللة الموف األصفر:
عادة ما يرتبط ىذا المكف بالدالالت السمبية المتعػارؼ عمييػا بػيف العامػة ,فػي ككنػو لػكف يحمػؿ

جانبػا مػػف
داللػة الػذبكؿ كالمػػكت ,لكػف األصػ ر ال يقتصػر عمػى ىػػذه الػدالالت فقػػط فيػك لػكف يحمػػؿ ن
األمؿ كالنكر.
ص ٍرة مف األىلػكاف معركفػة تكػكف فػي الحيػكاف كالنبػات كغيػر ذلػؾ م لمػا
جاء في لساف العرب ":ال و
ىصػ ىر
ى
اصػ ىلر كاصػ ٌار كىػك أ ٍ
يقبمييا كحكاىا ابف األىع اربػي فػي المػاء أىيأػان كالصوػ ٍرة أىيأػان السلػكاد كقػد ٍ

ىل
صػ ٍهر قػاؿ الصوػ ر يسػكد ً
اإلبػؿ ال يي ىػرل أىسػكد
غيره كقاؿ ال ػراء فػي قكلػو تعػالى كتىنػو ًج ىم ه
ػاالت ي
كص ىره ي
صػ ٍرة كلػذلؾ سػ لمت العػرب يسػكد ً
مػف ً
صػ انر ,...كفػي الحػديث أىف النبػػي
اإلبػؿ ي
اإلبػؿ إًال كىػك يم ٍ ػ ىػرب ي

الحٍمقىػة الصلػ ٍراء الػذىب كالبيأػاء
الب ٍيأػاء ك ى
صمى اهلل عميو كسػمـ صػالى ىح أىى ىػؿ ىخ ٍي ىبػر عمػى الصلػ ٍراء ك ى
ص ػ ٍراء مػػف ً
ً
المػ ىػرًر س ػ لميت بػػذلؾ لمكنيػػا
ال أػػة ك ى
الحٍمقػػة ال ػ ود يركع يقػػاؿ مػػا ل ػػبلف ص ػ راء كال ىب ٍيأػػاء كال ل ي
ص ػ ىير ىحليػػة تمػ ىػزؽ
داء فػػي الػػبطف يص ػ ور منػػو الكجػػو كال ل
ص ػ ٍ ىرة ,...كال ل
صػ ى
كص ػ لىر الثػ ى
ص ػ ىير ه
ػبغوي بً ي
ػكب ى
ى
)1
ص ى ىرة. "...
بالأمكع فىتى ىعأويا الكاحد كالجميم في ذلؾ سكاء كقيؿ كاحدتو ى
"دالالت األص ػ ػ ػ ر كثي ػ ػ ػرة كمتعػ ػ ػػددة " فارتباطػ ػ ػػو بالن ػ ػ ػػار كال ػ ػ ػػمس يعطػ ػ ػػي ال ػ ػ ػػعكر بال ػ ػ ػػدؼء

)2
ػتخدما ألنػو يحمػؿ داللػة
كالحيكية" " ,ليذا يستخدـ لػدىف الجػدراف المظممػة ,كقػد كػاف ىػذ المػكف مس ن
عمػػى الأػػكء كالحيكيػػة فيػػك يبعػػث عمػػى الت ػػاؤؿ" " ,)3كيعتبػػر المػػكف األص ػ ر مػػف األل ػكاف الم رحػػةل

ألنػػو منيػػر لمغايػػة كمػػبيج فيػػك يمثػػؿ قمػػة التػػكىج كاإل ػراؽ ,يبعػػث عمػػى الت ػػاؤؿ كالسػػعادة كالحيػػاة

كالراحة ,فيك يرمز إلى الخ ة كالثراء" .)4

"كىك لكف يرمػز عنػد كثيػر مػف البمػداف إلػى الحيػاة كالحقيقػة كالحكمػة .فال خصػية المحبػة لمػكف

األص ر تتصؼ بتنيا عممية كمكأكعية كتحب االنت اع مف كؿ يء" .)5

) (1لساف العرب ,مادة ص.ؼ.ر).
) (2سمياء المكف في عر بمند الحيدرم ,ص.81.
) (3ن سو ,ص.81

نمكذجا" ,ص.336
) (4المكف كدالالتو في ال عر "ال عر األردني
ن
) (5ن سو ,ص .83
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ػز إلليػػة ال ػػمس كالكقايػػة مػػف المػػرض ,كالمػػكف األص ػ ر ىػػك
"اسػػتخدمو المص ػريكف القػػدماء رمػ نا

المػػكف الممكػػي ,ككػػاف ػػعار بػػكذا كرجػػاؿ الػػديف ,كىػػك ػػعار الربيػػم عنػػد قػػدماء األلمػػاف ,كىػػك لػػكف

مقدس عند الصيف كاليند كعند أكركبا المسيحية" .)1

"كقػػد اسػػتعمؿ المػػكف األصػ ر لمعػػبلج كذلػػؾ لبلعتقػػاد بػػتف ال ػػمس ىػػي حافظػػة الحيػػاة كالصػػحة

فكػػاف اس ػتخداـ األص ػ ر فػػي بعػػض الحأػػارات يقػػي مػػف األم ػراض" " .)2كقػػد أطمػػؽ عمػػى الس ػرايا
الص ر ىذا االسـل ألنيـ كانكا يأعكف عمى المرأى العقمييف دىاف لكنو أص ر" .)3

"إلػ ػ ػػى جانػ ػ ػػب الػ ػ ػػدالالت السػ ػ ػػابقة تػ ػ ػػتتي دالالت األص ػ ػ ػ ر السػ ػ ػػمبية  ,فيػ ػ ػػك لػ ػ ػػكف يػ ػ ػػدؿ عمػ ػ ػػى
الت ػ ػػاؤـ كالحسػ ػػد كالمكػ ػػر كاليزيمػ ػػة ,كت ػ ػػاءـ العػ ػػرب منػ ػػذ القػ ػػدـ مػ ػػف المػ ػػكف األص ػ ػ رل ألف الػ ػػركـ
صػ ػ ػ ر الكج ػ ػػكه ,ف ػ ػػدعاىـ الع ػ ػػرب ل ػ ػػذلؾ ببن ػ ػػي األصػ ػ ػ ر" " .)4كيحم ػ ػػؿ ك ػ ػػذلؾ الدالل ػ ػػة عم ػ ػػى
ك ػ ػػانكا ي
الحػ ػ ػػزف كاليػ ػ ػػـ كالػ ػ ػػذبكؿ كالكسػ ػ ػػؿ كالمػػ ػػكت كال نػ ػ ػػاء ,ربمػ ػ ػػا الداللػ ػ ػػة ى ػ ػػذه ت ػ ػ ػرتبط بػ ػ ػػالخريؼ كمػ ػ ػػكت

الطبيع ػ ػ ػػة كالص ػ ػ ػػحارم الجاف ػ ػ ػػة كصػ ػ ػ ػ رة كج ػ ػ ػػكه المرأ ػ ػ ػػى",)5 "...في ػ ػ ػػك ين ػ ػ ػػذر بنياي ػ ػ ػػة األ ػ ػ ػػياء,
كذبكليا كخمكىا مف النأارة كالحيكية" .)6

مف خبلؿ ما سبؽ نجد أنو ال يقتصر عمى دالالت المػكت كالػذبكؿ التػي ارتػبط بيػا ,لكنػو لػكف

يبعث عمى ال رح كاألمؿ حيف يتصؿ بالأكء ,كىك لكف الثراء حيف يتصؿ بالذىب.
 داللة الموف األصفر في الروايات:

ذك ػ ػ ػػرت ف ػ ػ ػػي الس ػ ػ ػػابؽ أف لم ػ ػ ػػكف األصػ ػ ػ ػ ر كثي ػ ػ ػػر م ػ ػ ػػف ال ػ ػ ػػدالالت اإليجابي ػ ػ ػػة كالس ػ ػ ػػمبية ى ػ ػ ػػذه

ال ػ ػػدالالت تتػ ػ ػكافر داخ ػ ػػؿ الركاي ػ ػػات مج ػ ػػاؿ الد ارس ػ ػػة  ,كلك ػ ػػف ك ػ ػػؿ كاتب ػ ػػة تكظ ػ ػػؼ الدالل ػ ػػة حس ػ ػػب

السياؽ الذم تدكر فيو األحداث.

) (1الجماؿ المكني في ال عر العربي ,ص.97
نمكذجا , -ص.71
) (2المكف كأبعاده في ال عر الجاىمي -عر المعمقات
ن
) (3المغة كالمكف ,ص.74
) (4المكف كدالالتو في ال عر ال مسطيني المقاكـ ,ص.57-56
) (5دالالت المكف في عر يحيى السماكم ,ص .76

) (6الخطاب ال عرم عند محمكد دركيش دراسة أسمكبية ,محمد صبلح زكي أبك حميدة7111 ,ـ ,ص .351
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أ -الداللة عمى الذبوؿ:
م ػ ػ ػػف أكث ػ ػ ػػر ال ػ ػ ػػدالالت ارتباط ػ ػ ػػا ب ػ ػ ػػالمكف األصػ ػ ػ ػ ر دالالت ػ ػ ػػو عم ػ ػ ػػى ال ػ ػ ػػذبكؿ ,كالج ػ ػ ػػاؼ ,كق ػ ػ ػػد

اكتس ػ ػػب الم ػ ػػكف األصػ ػ ػ ر ى ػ ػػذه الدالل ػ ػػة م ػ ػػف ل ػ ػػكف أكراؽ ال ػ ػػجر المتس ػ ػػاقطة ف ػ ػػي فص ػ ػػؿ الخري ػ ػػؼ,
كاأل ياء التي تقترب مف المكت.
تعب ػ ػػر نب ػ ػػاؿ قين ػ ػػدس ع ػ ػػف ى ػ ػػذه الدالل ػ ػػة عن ػ ػػدما تص ػ ػػكر كي ػ ػػؼ تتس ػ ػػاقط أكراؽ األ ػ ػػجار ف ػ ػػي

الخري ػػؼ أم ػػاـ من ػػزؿ ياف ػػا ,كك ػػتف ى ػػذه األكراؽ تعم ػػف تأ ػػامنيا م ػػم الح ػػزف المق ػػيـ ف ػػي قم ػػب ياف ػػا,
ككػ ػػتف يافػ ػػا ىػ ػػي مػ ػػف دعتيػ ػػا تتأػ ػػامف معيػ ػػا حيػ ػػث تقػ ػػيـ ليػ ػػا ح ػ ػػبل عمػ ػػى ػ ػرفيا ,تقػ ػػكؿ" :كانػػػػت
جحافػػػػؿ األوراؽ الصػػػػفراء تتسػػػػابؽ لتقػػػػؼ أمػػػػاـ بػػػػاب بيتيػػػػا كػػػػأف حفػػػػال موسػػػػيقيا أقػػػػيـ ىنػػػػاؾ

عمػػى شػػػرفيا ،حفػػال لػػػـ تػػدع إليػػػو بشػػػرا ،بػػؿ طبيعػػػة جػػاءت مػػػف أقصػػى األرض لتكػػػوف بقربيػػػا
أمػػػػاـ الصػػػػباح الخريفػػػػي" ( ,)1كف ػػي مكأ ػػم أخ ػػر تعب ػػر ع ػػف دالل ػػة الم ػػكف األصػ ػ ر عم ػػى ال ػػذبكؿ
ح ػػيف تص ػػكر م ػػيد التس ػػاقط األخي ػػر لتم ػػؾ األكراؽ كأ ػػع يا أم ػػاـ الري ػػاح ,تق ػػكؿ ":كانػػػػت دقػػػػات

السػػػاعة تسػػػير كعجػػػوز ىرمػػػة ،وكانػػػت ريػػػاح الخريػػػؼ تزمجػػػر واألوراؽ الصػػػفراء تنتقػػػؿ مػػػف

ركػػػف إلػػػى أخػػػر فػػػي سػػػباؽ ال أجػػػد لػػػو ىػػػدفًا وال معنػػػى ،كمػػػا يبػػػدو الخريػػػؼ مػػػذىوًال بتػػػػدرج

ألوانو عمى الرغـ مف أف األشياء فيو تموت" (.)2

تكظ ػػؼ ليانػ ػػة ب ػػدر ىػػػذه الدالل ػػة فػ ػػي ركايتي ػػا "بكصػ ػػمة م ػػف أجػ ػػؿ عب ػػاد ال ػ ػػمس" ,كذل ػػؾ ىػػػي

ت ػ ػربط ىػ ػػذا الػ ػػذبكؿ بػ ػػالمكت ,كخاصػ ػػة فػ ػػي النباتػ ػػات ,تقػ ػػكؿ" :فػػػػي حػػػػيف يغػػػػزو المػػػػوت والػػػػذبوؿ

النبػػػات أو أي شػػػيء أخػػػر ال يمكػػػف لشػػػيء أف يوقػػػؼ ىػػػذا المػػػوت واالصػػػفرار ...نبػػػات الظػػػؿ
بقدرتػػػو العجيبػػػة عمػػػى االمتػػػداد والتشػػػعب ال يعوزوىػػػا إال قميػػػؿ مػػػف المػػػاء ،ولكنيػػػا إذ تيػػػرـ ال

يوقػػػػػؼ مسػػػػػيرتيا نحػػػػػو المػػػػػوت واالصػػػػػفرار شػػػػػيء ,)3( "...نجػ ػػد ىنػ ػػا أف الكاتبػ ػػة قػ ػػد ص ػ ػػاغت
األص ػ ػ ر عمػ ػػى كزف افعػ ػػبلؿ "مصػ ػػدر" ,كالكاتبػ ػػة تريػ ػػد أف تؤكػ ػػد عمػ ػػى التحػ ػػكؿ الػ ػػذم أصػ ػػاب لػ ػػكف
النباتػ ػػات ,كأنيػ ػػا أصػ ػػبحت قريبػ ػػة جػ ػ نػدا مػ ػػف المػ ػػكت ,فمػ ػػف المعػ ػػركؼ أف الزيػ ػػادة فػ ػػي بنػ ػػاء الكممػ ػػة
يؤدم إلى الزيادة في المعنى.
تػربط الكاتبػػة فػػي مكأػػم أخػػر داخػػؿ الركايػػة بػػيف الػػذبكؿ كالمػػكت كالمػػكف األصػ ر حػػيف تصػػكر
م ػػيد القتمػػى كالأػػحايا الػػذيف سػػقطكا فتحػػكؿ الحي ػػاة إلػػى حم ػراء كمػػف ثػػـ أصػػبح اص ػ رارىا بم ػػكف
) (1يافا حكاية غياب كمطر ,ص .35
) (2ن سو ,ص .53

) (3بكصمة مف اجؿ عباد ال مس ,ص.31
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الكػػركـ ,كىػػي ىنػػا أيأػػا تسػػتعمؿ المػػكف باسػػـ حػػيف تقػػكؿ "ص ػ راء" ,ثػػـ لتؤكػػد عمػػى ػػدة التحػػكؿ,

تستعمؿ المصدر مف المكف كىك االص رار كما االقتباس السابؽ ,تقكؿ ":تحولت الحياة إلى أحمػر،
ثـ أبيض ،ثـ أصفر .وأصبح اصفرارىا بموف الكركـ ...اقتربػت جيػوش الػذباب وحطػت عمػى قطػع

الموت الشمعية المغرقة باالصفرار" (.)1

نجد الكاتبة ليانة بدر في ركاية "عيف المرآه" قد كظ ت داللة االص رار لكف بتسمكب آخر حيف
تتحػػدث عػػف الرمػػاؿ الصػػحراء ذات المػػكف األص ػ ر ,فالصػػحراء تحمػػؿ داللػػة عمػػى الج ػػاؼ كالقحػػط
كالذبكؿ ,الكاتبة حيف كظ ت ىذه الداللة جاءت بيا لتعبر عػف الحالػة التػي كصػؿ إلييػا المخػيـ بعػد

الدمار كالقصؼ كالأحايا الذيف سقطكا فيو ,كؿ يء في تؿ الزعتػر دمػر لػـ يعػد ػيء كمػا كػاف,
حمـ ىذا الدمار ظؿ يراكد أـ عات ة حتى بعد الخركج أحياء مف المخيـ.

ح ػػيف مات ػػت أبن ػػة آمن ػػة عبي ػػر بع ػػد أف كقع ػػت ب ػػيف أق ػػداـ الن ػػاس ف ػػي ال ػػاحنة فس ػػاؿ المع ػػاب

األصػ ػ ر ليحم ػػؿ دالل ػػة عم ػػى مكتي ػػا كم ارقتي ػػا لمحي ػػاة  ,تق ػػكؿ" :وعمػػػى فميػػػا يتعمػػػؽ خػػػيط لعػػػاب

أصفر متجمد" (.)2

ف ػ ػػي ركاي ػ ػػة "دكرا" ج ػ ػػاءت دالل ػ ػػة ال ػ ػػذبكؿ كع ػ ػػدـ الن ػ ػػم لتعب ػ ػػر ع ػ ػػف تح ػ ػػكؿ اليكي ػ ػػة الخأػ ػ ػراء

التػػ ػػي يحمميػػ ػػا الم ػ ػ ػكاطف ال مسػ ػ ػػطيني بػػ ػػبل معنػػ ػػى ,فالكاتبػػ ػػة ب ػ ػ ػػرل أب ػ ػػك ػ ػ ػرار تعبػ ػ ػػر ع ػ ػػف عػ ػ ػػدـ

ج ػ ػ ػػدكل اليكي ػ ػ ػػة ال مس ػ ػ ػػطينية الخأػ ػ ػ ػراء م ػ ػ ػػف خ ػ ػ ػػبلؿ تغي ػ ػ ػػر لكني ػ ػ ػػا إل ػ ػ ػػى األصػ ػ ػ ػ رل بس ػ ػ ػػبب من ػ ػ ػػم
االح ػ ػػتبلؿ ح ػ ػػاممي اليكي ػ ػػة ال مس ػ ػػطينية م ػ ػػف دخ ػ ػػكؿ أ ارأ ػ ػػييـ كقػ ػ ػراىـ .تق ػ ػػكؿ معبػ ػ ػرة ع ػ ػػف ذل ػ ػػؾ:
"كيػػػؼ تصػػػؿ إلػػػى "دورا" وىػػػؿ تسػػػمح ىويتيػػػا المخبػػػأة فػػػي خزانتيػػػا بػػػالمرور ،ىويتيػػػا خضػػػراء

بؿ قد تكوف صفراء.)3( "..

كف ػ ػػي س ػ ػػياؽ آخ ػ ػػر تعب ػ ػػر ع ػ ػػف ال ػ ػػذبكؿ كال ػ ػػدنك م ػ ػػف الم ػ ػػكت كتحكلي ػ ػػا إل ػ ػػى الم ػ ػػكف األصػ ػ ػ ر

الباىت "األوراؽ تموت ....تنداح لصفرة باىتة .)4( "....،

الداللػػة السػػمبية لمػػكف األصػ ر لػػـ تقتصػػر عمػػى الػػذبكؿ كالمػػكت بػػؿ حممػػت داللػػة عمػػى المػػرض

كالتعب كاإلرىاؽ ,فيذه الداللة ىي الداللة الغالبة عمى المكف األص ر في الركاية.

) (1بكصمة مف اجؿ عباد ال مس ,ص .6
) (2عيف المرآة ,ص.375
) (3دك ار  ,ص.39

) (4ن سو  ,ص.369
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ب -الداللة عمى التعب واإلرىاؽ:
بػ ػػالعكدة إلػ ػػى ركايػ ػػة "بكصػ ػػمة مػ ػػف اجػ ػػؿ عبػ ػػاد ال ػ ػػمس" نجػ ػػد البطمػ ػػة تصػ ػػؼ حالػ ػػة الخػ ػػكؼ

كاالنتظ ػ ػ ػػار ف ػ ػ ػػي المست ػ ػ ػ ػ ى الت ػ ػ ػػي غم ػ ػ ػػت كجيي ػ ػ ػػا باالصػ ػ ػ ػ رار ,ى ػ ػ ػػذه الحال ػ ػ ػػة أدخم ػ ػ ػػت الرع ػ ػ ػػب

الط ػ ػػكلي إلػ ػػى قمبيػ ػػا فتصػ ػػبح مص ػ ػ را ,تقػ ػػكؿ" :بإمكػػػػاف األشػػػػياء جميعيػػػػا أف تقػػػػؼ عمػػػػى أربػػػػع

جنينيػػػػا يػػػػتقمص
عبػػػػا
ً
سػػػػيقاف عػػػػدا نيػػػػراف أوجاعنػػػػا وصػػػػمت أحزاننػػػػا الطاحنػػػػة أدفػػػػع عنػػػػى ر ً
وجيى المصفر ويدي الباردتيف.)1( "...
عب ػ ػػرت الكاتب ػ ػػة س ػ ػػحر خمي ػ ػػة ع ػ ػػف دالل ػ ػػة اإلرى ػ ػػاؽ كالتع ػ ػػب م ػ ػػف خ ػ ػػبلؿ اس ػ ػػتعماؿ التػ ػ ػرادؼ

المػ ػػكني  ,عػ ػػادؿ الػ ػػذم يحمػ ػػؿ أعبػ ػػاء المنػ ػػزؿ كمص ػ ػػاري و فػ ػػكؽ كت ػ ػػو كػ ػػاف حزينػ ػػا ػ ػػاحب الم ػ ػػكف
ىػ ػػك لػ ػػـ يبػ ػ وػؾ ,لكػ ػػف التعػ ػػب كاإلرىػ ػػاؽ كػ ػػاف كاأػ ػػحا جميػ ػػا عمػ ػػى كجيػ ػػو ,تقػ ػػكؿ" :لػػػػـ ٍ
يبػػػػؾ عػػػػادؿ
ن ن
لكنو حزيف شاحب محروؽ الوجو.)2 "..
جاءت ىذه الداللة في "عيف المرآة" ب كؿ كثيؼ لتعبر عف حالة عات ة بطمة الركاية ,فالكاتبة

عب ػػرت ع ػػف ػػحكب عات ػػة كاإلرى ػػاؽ ال ػػذم أص ػػابيا بع ػػد أف فق ػػدت األم ػػؿ باالرتب ػػاط بج ػػكرج ,فق ػػد

اسػػتعممت الكاتبػػة ليانػػة بػػدر التػرادؼ المػػكني لتعبػػر عػػف حالػػة عات ػػة بتنيػػا مثػػؿ الكػػركـ فمػػكف الكػػركـ

يػػكحي بال ػػحكب ,تقػػكؿ" :انتبيػػت أـ جػػالؿ إلػػى أف لػػوف وجػػو عائشػػة مثػػؿ الكػػركـ ،وأف عائشػػة
بحاجة إلى زيت زيتوف أصمي مف البالد.)3( "...

نجػ ػػد الداللػ ػػة ذاتيػ ػػا حػ ػػيف ػ ػػبيت عات ػ ػػة بػ ػػكرد الزع ػ ػراف حػ ػػيف يػ ػػذبؿ كيميػ ػػؿ إلػ ػػى االص ػ ػ رار

بعػ ػػد الحم ػ ػرة برتقاليػ ػػة المػ ػػكف ,تقػ ػػكؿ" :كانػػػػت تشػػػػابو ورد الزعفػػػػراف حػػػػيف يػػػػذىب مػػػػف االحمػػػػرار

البرتقالي إلى الصفرة الخريفية.)4( "..

ح ػ ػػيف أصػػ ػػبحت عبلمػػ ػػات الحمػ ػ ػػؿ تظيػ ػ ػػر عمػػ ػػى عات ػػ ػػة ,ظيػ ػ ػػر التع ػ ػػب كاإلرى ػ ػػاؽ كاأػػ ػػحا

عم ػػى قس ػػمات كجيي ػػا كتغي ػػرت م ػػيتيا ,تعب ػػر الكاتب ػػة ع ػػف ذل ػػؾ بقكلي ػػا ..." :فػػػي ذلػػػؾ الصػػػباح

) (1بكصمة مف أجؿ عباد ال مس  ,ص.336
) (2الصبار ,ص.79

) (3عيف المرآة ,ص ,54
) (4ن سو ,ص.55
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بوجييػػػػػا المصػػػػػفر ومشػػػػػيتيا المتثاقمػػػػػة ..صػػػػػباح الفػػػػػؿ .شػػػػػايفة وجيػػػػػؾ أصػػػػػفر اليػػػػػوـ،...

اصفرار وجو العروس يبشر بالخير" (.)1

بالػ ػ ػػذىاب إل ػ ػ ػػى ركاي ػ ػ ػػة " ػ ػ ػػيب م ػ ػ ػػف كادم رـ" تعطػ ػ ػػي ب ػ ػ ػػرل أب ػ ػ ػػك ػ ػ ػرار دالل ػ ػ ػػة ال ػ ػ ػػحكب

كاإلرى ػػاؽ لمقم ػػر ,ال ػػذم ج ػػاء يني ػػر الػ ػكادم فك ػػاف ن ػػكره ػػاحبا ت رق ػػو الغي ػػكـ ليك ػػكف ب ػػبل ػػكؿ ب ػػبل

حدكد  ,تقكؿ" :وقمر شاحب تدلى وأغرقتو غيمة ال شكؿ ليا وال حدود" (.)2

إذا م ػ ػػا انتقمن ػ ػػا إل ػ ػػى ركاي ػ ػػة "امػػ ػرأة الرس ػ ػػالة" ,نج ػ ػػد الكاتب ػ ػػة ل ػ ػػـ ترس ػ ػػـ دالل ػ ػػة التع ػ ػػب كاإلرى ػ ػػاؽ

الت ػػي تع ػػانى مني ػػا ن ػػكة عم ػػى كجيي ػػا ,كانم ػػا جعم ػػت الم ػػكف األصػ ػ ر يمث ػػؿ الكثب ػػاف الرممي ػػة الت ػػي
تظي ػ ػػر لمن ػ ػػاظر ف ػ ػػي عينيي ػ ػػا ليكت ػ ػػؼ م ػ ػػدل التع ػ ػػب كاإلرى ػ ػػاؽ الت ػ ػػي تع ػ ػػاني من ػ ػػو ن ػ ػػكة ,تق ػ ػػكؿ

معبػ ػرة ع ػػف ذل ػػؾ" :مػػػف يجػػػرؤ عمػػػى النظػػػر فػػػي عينييػػػا انف يػػػرى كثبػػػاف صػػػفراء حػػػارة باىتػػػة
تتقمب فييما بجزع " (.)3

كحػ ػػيف أصػ ػػبحت ن ػ ػػكة حػ ػػامبل بط ػ ػػؿ كػ ػػاظـ ,أصػ ػػبحت أكثػ ػػر نحافػ ػػة كبػ ػػدأ التعػ ػػب كاإلرىػ ػػاؽ

يظيػ ػػر م ػ ػػف خ ػ ػػبلؿ اصػ ػ ػ رار كجيي ػ ػػا ,تقػ ػػكؿ" :الحػػػػػظ اصػػػػػفرارىا وضػػػػػعفيا كػػػػػاف سػػػػػيتحمؿ كػػػػػؿ
شيء ما عدا تقيؤىا الشديد.)4( "..

كظ ػػت ب ػػرل أبػػك ػرار داللػػة التعػػب كاإلرىػػاؽ لكػػف بتسػػمكب مختمػػؼ ,فيػػي قػػد حممػػت المػػكف
األص ػ ر داللػػة أكبػػر مػػف مجػػرد التعػػب كاإلرىػػاؽ ,فقػػد أعطػػت ىػػذا المػػكف داللػػة سياسػػية كػػتف ىػػذا
اإلرىاؽ يريد أف يقأي عمى كؿ آماؿ كأحبلـ ىذا ال عب ,تقػكؿ" :ىؤالء الغرباء الػذيف ال يعرفػوف

عف الوطف شػي ًئا يحػاولوف أف يحولػوا كػؿ شػيء إلػى أصػفر ىػـ غربػاء ،رغػـ أنيػـ اسػتمموا زمػاـ
الحكـ  ،ىـ غرباء ال يعرفوف عػف السػمطة سػوى المصػمحة الخاصػة ،)5( " ...كتقػكؿ" :كػـ نعػاني

مف األصفر الذي يزيح األخضر فينا.)6( "...

كحػػػيف كظ ػػػت الت ػ ػرادؼ المػػػكني عبػ ػػرت أيأػ ػػا عػػػف داللػ ػػة اإلرىػ ػػاؽ كمػػػا فػ ػػي ركايتيػػػا السػ ػػابقة

" ػػيب م ػػف كادم رـ" ,كذل ػػؾ م ػػف خ ػػبلؿ ػػحكب القم ػػر ,تق ػػكؿ ..." :عػػػذاب الركػػػػابي" مػػػف قمػػػػر
) (1عيف المرأة ,ص.83
) (2يب مف كادم رـ ,ص.378
) (3امرأة الرسالة ص763
) (4ن سو ,ص.163
) (5دكرا ,ص .56

) (6ن سو  ,ص .57
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شػػػاحب فػػػي السػػػػماء "بغػػػداد" ولػػػػدت ألػػػؼ حكايػػػة وحكايػػػػة ،ىػػػو عػػػػذاب بػػػذات المالمػػػػح وذات

القامة ،ونظارة.)1( "..

ت -الداللة عمى الخوؼ:
حمػػؿ األصػ ر فػػي ركايػػة "ربيػػم حػػار" ,داللػػة الخػػكؼ كالتػػكتر الػػذم يحػػكؿ الكجػػو إلػػى األصػ ر,

كتتمثؿ ىذه الداللػة فػي خػكؼ أحمػد مػف كالػده حػيف سػتلو عػف الصػكر التػي التقطيػا لممزبمػة ,تقػكؿ:

"التفت إلى ابنو األصغر حدجو بغضب وصاح فجأة" :ويػف الصػور ن" الػتخـ الولػد واحمػر واصػفر
واخذ يتأت .)2( "...

ارتسمت الداللة ذاتيا عمى كجو األب حيف جاء مجيد إلػى المنػزؿ رغػـ الخطػر الػذم يحػيط بػو

مػػف كػػؿ اتجػػاه ,تقػػكؿ" :ىػػب أحمػػد واقفػػا وقػػاؿ بدىشػػة :أخػػوي مجيػػد ! فشػػيقت األـ وأصػػفر األب
ووقؼ ليفتح الباب.)3( "..

ث -الداللة عمى الطبيعة و الجماؿ:
دالالت المكف األص ر ال تقتصر عمى الدالالت السمبية رغـ كثرتيا داخػؿ الركايػات ,فقػد حمػؿ
طابعا إيجابيا داخؿ الركايات ,منيا:
ىذا المكف كثير مف الدالالت الجمالية ,كالتي تعطي
ن
داللتو عمى ألكاف الطبيعة ,كالربيم ,كاألزىار ,ىذه الداللة التي تعطي بالراحة كاليدكء ,كمػا أف

األزىار الص راء تعطي ال عكر بالدؼء.

نجػػد الكاتبػػة سػػحر فػػي ركايػػة "ربيػػم حػػار" ,تصػػكر ال ارحػػة كال ػػعكر باألمػػاف الػػذم تبعثػػو أزىػػار

الربيم بتلكانيا كأ كاليا المختم ة في ن س أحمد ,تقكؿ" :أزىار الربيػع تجعمػو يطيػر ،شػقائؽ نعمػاف

وبابونج وقرف الغزاؿ وشومر وزعتر ،يمشي عمى أرض كالسجاد صوفو أعشػاب وزنػابؽ وسػنابؿ

قمح برية وزىر أصفر.)4( "...،

ذات الداللػ ػ ػػة نجػ ػ ػػدىا فػ ػ ػػي ركايػ ػ ػػة "بكصػ ػ ػػمة مػ ػ ػػف أجػ ػ ػػؿ عبػ ػ ػػاد ال ػ ػ ػػمس" ,حػ ػ ػػيف كانػ ػ ػػت بطمػ ػ ػػة

الركاي ػ ػػة تبح ػ ػػث ف ػ ػػي ػ ػػقكؽ األرض ع ػ ػػف األزى ػ ػػار الت ػ ػػي تنم ػ ػػك ب ػ ػػكؿ ف ػ ػػردم دكف زراعتي ػ ػػا م ػ ػػف
) (1يب مف كدام رـ ص.349
) (2ربيم حار ,ص.14
) (3ن سو ,ص.84
) (4ن سو ,ص71
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أحػػد " ,ولكػػػف مػػػا أذكػػػره تمامػػػا ،ىػػػو أننػػػي قػػػد انقطعػػػت عػػػف التفتػػػيش بػػػيف شػػػقوؽ األرض عػػػف
زىر أصفر مممسو شمعي.)1( "...

نجػ ػػد ليانػ ػػة بػ ػػدر فػ ػػي ركايتيػ ػػا "عػ ػػيف الم ػ ػرآة" ,قػ ػػد ػ ػػبيت صػ ػػكت فيػ ػػركز عمػ ػػى لسػ ػػاف عات ػ ػػة

بزىػ ػػر الػ ػػكزاؿ ,فزى ػ ػرة الػ ػػكزاؿ تحمػ ػػؿ داللػ ػػة عمػ ػػى النعكمػ ػػة كالرقػ ػػة ,التػ ػػي أكسػ ػػبتو عات ػ ػػة لصػ ػػكت
في ػػركز ,في ػػذه الزى ػ ػرة مت ػػى امتػػػدت األي ػػدم لتقط ػ ػػو تح ػػكؿ إلػػػى مس ػػحكؽ أص ػ ػ ر يص ػػبب األيػ ػػدم ,
تق ػػكؿ ":صػػػػوتيا يشػػػػبو الػػػػوزاؿ األصػػػػفر حػػػػيف يعػػػػرش عمػػػػى السػػػػياج ،وتمتػػػػد كرياتػػػػو الناعمػػػػة
في كؿ اتجاه" (.)2

داللػػة المػػكف األص ػ ر عمػػى الطبيعػػة ال يقتصػػر عمػػى الجمػػاؿ فقػػط ف ػػي ركايػػة "ام ػرأة ال صػػكؿ

الخمسػػة" ,نجػػد الكاتبػػة ليمػػى األطػػرش قػػد حممػػت المػػكف األصػ ر داللػػة عمػػى رمػػاؿ الصػػحراء ,فػػالمكف
األص ر ىك المكف المميز لمبمد التي تدكر بيا األحداث ,فتقكؿ الكاتبػة" :الطبيعة في برقيس صفراء
ممتدة ،مكشوفة ،بال انحدار أو ارتفاع ،ال نقؼ شامخة.)3( "...
ِ
دـ:
ج -الداللة عمى الق َ
ً
دـ أك بتعبيػر أخػر "داللتػو عمػى مػركر فتػرة
مف دالالت األص ر األكثر انت ارا ,داللتو عمػى القػ ى
زمنية طكيمة عمى األ ياء غير المسػتعممة" ,ممػا يػؤدم إلػى تغيػر لكنيػا إلػى األصػ ر ,كىػذه الداللػة
غالبا ما تستعمؿ لمتعبير عف الكتب أك الرساتؿ أك األكراؽ القديمة.
نج ػ ػػد ىػػ ػػذه الداللػػ ػػة فػ ػ ػػي ركاي ػ ػػة "يافػػ ػػا حكايػػ ػػة غيػػ ػػاب كمط ػ ػػر" ,ح ػ ػػيف تصػ ػ ػػؼ الكاتب ػ ػػة حالػػ ػػة

الرسػ ػػاتؿ التػ ػػي كػ ػػاف يرسػ ػػميا حسػ ػػف ليافػ ػػا قبػ ػػؿ اغتيالػ ػػو ,كأف ىػ ػػذه الرسػ ػػاتؿ قػ ػػد تغيػ ػػر لكنيػ ػػا ب عػ ػػؿ

الزم ػػاف إل ػػى األصػ ػ ر ,تق ػػكؿ " :الرسػػػائؿ الصػػػفراء القابعػػػة فػػػي صػػػندوقيا الػػػذي حصػػػمت عميػػػو
ىدية مف جدتيا.)4( "...

) (1بكصمة مف أجؿ عباد ال مس ,ص 37
) (2عيف المرآة ,ص .39

) (3امرأة ال صكؿ الخمسة ,ص.18
) (4يافا حكاية غياب كمطر ,ص.79
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أيأ ػ ػػا ل ػ ػػدل الكاتب ػ ػػة س ػ ػػحر خمي ػ ػػة ف ػ ػػي ركايتي ػ ػػا "الص ػ ػػبار" ,ذل ػ ػػؾ ف ػ ػػي
تتمث ػ ػػؿ ى ػ ػػذه الدالل ػ ػػة ن
يقرىػ ػ ػػا ,قصػػ ػػص الزيػ ػ ػػر سػ ػ ػػالـ كغيرى ػ ػػا م ػ ػػف القصػ ػ ػػص,
حػػ ػػديث أبػػ ػػك صػػ ػػابر عػ ػ ػػف الكتػػ ػػب التػػ ػػي أ
تقكؿ" :كتاب بالياً مصفر الصفحات ،وأتيت عمى الكتاب بالية واحدة.)1( "...

الكتػ ػػب المص ػ ػ رة باليػ ػػة األكراؽ ,داللػ ػػة تناكلتيػ ػػا الكاتبػ ػػة ب ػ ػػرل أبػ ػػك ػ ػرار عنػ ػػد حػ ػػديثيا عػ ػػف

تقرى ػ ػػا ػ ػػقيمة ك أخكاتي ػ ػػا ,لمي ػ ػػركب م ػ ػػف ظم ػ ػػـ ىريدي ػ ػػة زكج ػ ػػة األب ,تق ػ ػػكؿ:
الكت ػ ػػب الت ػ ػػي كان ػ ػػت أ

"كتب تحيؿ إلى الصفرة بعضيا بيتت حروفو تمر عمييا.)2( "...

إذا كانػ ػػت داللػ ػػة األص ػ ػ ر عمػ ػػى القػ ػػدـ قػ ػػد تمثمػ ػػت فػ ػػي االقتباسػ ػػات السػ ػػابقة عمػ ػػى تغيػ ػػر لػ ػػكف

الرس ػ ػػاتؿ  ,أك الكت ػ ػػب ,نج ػ ػػد الكاتب ػ ػػة ليان ػ ػػة ب ػ ػػدر ف ػ ػػي ركايتي ػ ػػا "ع ػ ػػيف المػ ػ ػرآة" ق ػ ػػد اس ػ ػػتعممت ى ػ ػػذه
الدالل ػػة لتعبػ ػػر ع ػػف تغيػ ػػر لػػػكف األرأ ػػيات ,مػػػف كثػ ػرة السػػػير عمييػ ػػا ك اإلىم ػػاؿ ,كعػ ػػدـ االكت ػ ػراث
بتنظي ي ػ ػػا ب ػ ػػكؿ جي ػ ػػد ,كذل ػ ػػؾ ح ػ ػػيف تتح ػ ػػدث ع ػ ػػف أرأ ػ ػػية المقي ػ ػػى ال ػ ػػذم اعت ػ ػػاد الس ػ ػػيد ال ػ ػػذىاب

إليػػو ,تقػػكؿ ":تمػػؾ كانػػت المػػرة األولػػى التػػي ينتبػػو فييػػا السػػيد إلػػى لػػوف بػػالط المػػدخؿ الحائػػؿ

إلى االصفرار .)3( "...
ح -دالالت أخرى:

 الداللة عمى الصدمة:تعطي الكاتبة سحر خمي ة في ركاية "الصبار" ,المكف األص ر داللة عمى الصدمة ,التي

تحكؿ لكف أسامة إلى األص ر بعد أف عمـ بعمؿ عادؿ داخؿ الخط األخأر ,تقكؿ" :أنت فيف يا

رجؿن قمت لو :وأنا أغمز بعيني لمغرب ىناؾ ،أصفر وجيو وقاؿ :يا عيب الشوـ عميكـ.)4( "...
 -الداللة عمى االستخفاؼ:

مف الداللة السمبية التي حمميا المكف األص ر أنو يعبر عف االستخ اؼ كعدـ االكتراث  ,كذلؾ
مف خبلؿ االبتسامة الص راء "الخبيثة" ,كقد كظ ت ىذه الداللة عنػد سػحر خمي ػة فػي ركايتييػا "ربيػم

حار" ,كالصبار ,كفي ركاية "عكاء ذاكرة" لرجاء بكرية.

) (1الصبار ,ص.51
) (2يب مف كادم رـ ,ص.55
) (3عيف المرآة  ,ص .11
) (4ن سو ,ص.45
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ف ي ركاية "ربيم حار" حممت االبتسامة الص راء داللػة عمػى اليػتس كالخأػكع لمػا يحػدث ,ىػي

ابتسامة مغمكسة باالستخ اؼ كاليتس في آف كاحد ,تقكؿ سحر ":وابتسـ ابتسامتو الصػفراء واردؼ

بيأس- :معزوفة موت والزـ نرقص" (.)1

أيأػػا ,مػػف
كتػػتتي ىػػذه االبتسػػامة فػػي ركايػػة "الصػػبار" ,لتحمػػؿ داللػػة االسػػتيتار كاالسػػتخ اؼ ن
خبلؿ االبتسامة التي كجييػا أبػك صػابر ألسػامة حػيف كػاف غيػر معجػب بكبلمػو "ابتسػـ أبػو صػابر

ابتسامة صفراء.)2( "...

ذات الداللة تكظ يا رجاء بكرية لتعبر عف حالة االسػتخ اؼ التػي ارتسػمت مػف خػبلؿ ابتسػامة

خميؿ التي كجييا لمراكيػة ,تقػكؿ " :أتػابع اسػتنكاري وأنفاسػو المجمػرة تمفػح سػفح عنقػي المتنػامي

بخػػيالء- .منػػذ متػػى حػػدث ذلػػؾ يػػا عزيػػزين يبتسػػـ بصػػفراوية مػػف خػػال ؿ تصػػاعد عتبػػو-كيػػؼ ال
تذكريفن منذ شيريف"  .)3ىذه االبتسامة التي أصدرىا خميؿ كانت مػف ػدة اندىا ػو كيػؼ ليػا أف
تنسى مكعد زفافيما.
 الداللة عمى لوحة فاف جوخ:دالالت الم ػ ػػكف األصػ ػ ػ ر ال تقتص ػ ػػر عمػ ػ ػػى ال ػ ػػدالالت الس ػ ػػابقة ,نج ػ ػػد الكاتب ػ ػػة "رج ػ ػػاء بكريػ ػ ػػة"

قػ ػػد كظ ػ ػػت داللػ ػػة جديػ ػػدة لمػ ػػكف األص ػ ػ ر داخػ ػػؿ ركايتيػ ػػا "ام ػ ػرأة الرسػ ػػالة" ,رجػ ػػاء بكريػ ػػة فػ ػػي ىػ ػػذه
الركايػ ػػة تتحػ ػػدث عػ ػػف لػ ػػكف غرفػ ػػة غسػ ػػاف الص ػ ػ راء ,كقػ ػػد حممػ ػػت الكاتبػ ػػة ىػ ػػذا المػ ػػكف داللػ ػػة فنيػ ػػة

عم ػػى لس ػػاف بطم ػػة الركاي ػػة ن ػػكة ,ح ػػيف ت ػػذىب ن ػػكة إل ػػى ى ػػذه الغرف ػػة فتني ػػا ت ػػذكرىا بم ػػا تحتكي ػػو
مػ ػػف لكحػ ػػة عبػ ػػاد ال ػ ػػمس ,كلكنيػ ػػا األص ػ ػ ر بال نػ ػػاف "فػ ػػاف جػ ػػكخ" صػ ػػاحب لكحػ ػػة "عبػ ػػاد ال ػ ػػمس",

ف ػػالمكف األصػ ػ ر ىن ػػا حم ػػؿ دالل ػػة ل ػػـ تك ػػف مكج ػػكدة ,ب ػػيف داللت ػػو كى ػػي الدالل ػػة عم ػػى لكح ػػة عب ػػاد

ال ػ ػػمس الص ػ ػ راء ,تقػ ػػكؿ ":ألػػػػـ يقتمػػػػو زىػػػػر عبػػػػاد الشػػػػمس ،وىػػػػو يالحػػػػؽ دوف أف يعثػػػػر لػػػػو

أيضػػػان ابتسػػػـ البتسػػػامتيا
عمػػػى نيايػػػةن ىمسػػػت كأ ّنمػػػا لنفسػػػيا :غريػػػب ،ىػػػؿ تعتقػػػد ذلػػػؾ أنػػػت ً
الغامضػػػػة ،مػػػػات تشػػػػبو ضػػػػوء الغرفػػػػة الػػػػذي يتنػػػػاثر عمػػػػى وجػػػػو غسػػػػاف أثنػػػػاء المراجعػػػػات،

تماما.)4( "...
أصفر منطف ليس كأصفر الفناف المقتوؿ ً

) (1ربيم حار ,ص.87
) (2الصبار ,ص.73

) (3عكاء ذاكرة ,ص.37-36
) (4امرأة ,ص.154
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الفصؿ الثاني
األلواف الفرعية "الثانوية" ودالالتيا:


 المكف األسكد.
 المكف األبيض.
 المكف األسمر.
 المكف األ قر.
 المكف الرمادم.

78

الموف األسود:


داللة الموف األسود:
الم ػػكف األسػػكد مف األلكاف األكثر استعمال ػان في الحياة اليكميػػة ,كخاصة فػي حيػاة اإلنس ػػاف

ال مسطيني ,فالحياة السكداكية التي يعي يا خاصة كاإلنساف العربي عامة تدفعو ليككف ىػذا المػكف
مف أكثر األلكاف استعماؿ ,فيك لكف يحمؿ كثير مف الدالالت ,كتتتي دالالتو متناسبة مم السياؽ

الذم ترد فيو  ,ليذا نجػػده داخؿ أم عمؿ أدبي يحمؿ أكثر مػف داللػة ,ككػؿ داللػة تػتتي منسػجمة
مم السياؽ التي ترد فيو.
"دلػت عمػى المػكف األسػكد فػي الم ػ ػػغة أل ػاظ كثيػرة فػي األعػـ األغمػب تيجم ػػم عمػى أنػو أػ ػػد

الجماؿ ,فيك لكف الت اؤـ"

,)1

كقد كص ك ا تدرجو بػ" أسػكد كأسػحـ ثػـ جػكف كفػاحـ كحالػؾ كحانػؾ

كسمككؾ كدجكجي ثـ غربيب كحدادم"
ثـ يحمككؾ ي

)2

يقػػكؿ الثعالبػ ػػي فػػي كتابػػو كاص ػ ا ىػػذا المػ ػػكف" ,ليػػؿ دجػػكجي ,سػػحاب مػػدليـ ,ػػعر فػػاحـ,
فرس أدىـ ,عيف دعجاء,

ة سعاء ,بنت أحكل ,كجو أكمؼ.)3 "...,

"كالمكف األسكد لكف يثير الحزف كالت اؤـ كالخكؼ مف المجيكؿ الرتباطو بت ياء من ػرة فػي

الطبيعة دكـ ساتر األلكافل فيك مرتبط بالميؿ كالظبلـ كالزفت ,كالسخاـ ,كاليباب كالرماد المتخمؼ
عف الحريؽ" " .)4كلعؿ ارتباطو بالميؿ كالظبلـ ,كجمبو لم اعر الخكؼ ىك السبب المبا ر لمن ػكر

خصبا لؤلكىػاـ كالتييػؤات ,عمػى عكػس
مجاال
منو ,فالظبلـ يحد الرؤية ,كيحجب الحقيقة ,كيككف
ن
ن
مػػف النػػكر المبصػػر الػػذم يػػرم اإلنسػػاف فيػػو الخطػػر قبػػؿ أف يدىمػػو ,فيحمػػي ن سػػو" ".)5كألف المػػكف
األسكد مرتبط بالظبلـ أصبح ىذا المػكف مرتبطػا بعػالـ األمػكات ,حيػث ينتيػي المقػاـ باإلنسػاف فػي
الحياة ,كينتقؿ مف الحياة عمى كجو البسيطة إلى الحياة في رحـ األـ الكبرل " األرض" .)6

) (1دالالت األلكاف في عر نزار قباني ,ص.17
) (2فقو المغة  ,ص.338
) )3ن سو ,ص.339
) )4المكف كالمغة ,ص.715-711

) (5المكف كأبعاده في ال عر الجاىمي ,ص.8
) (6المكف كالمغة ,ص.367
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"رمػػز الينػػكد لمعػػالـ السػ ػ مي بػػالمكف األسػػكد ,مقاب ػػؿ العػػالـ العمػػكم ال ػػذم رمػػزكا لػػو ب ػػتلكاف

كثيرة" ,)1كجاء ىذا الكصؼ القاتـ لمعالـ الس مي أيأا عند اليكناف في أساطيرىـ في قصة خطؼ
"بير س كني" عمى يد "ىاذر" .)2

"كيعػ ػػرؼ المػ ػػكف األسػ ػػكد لػ ػػدل عديػ ػػد مػ ػػف ال ػ ػػعكب فػ ػػي العػ ػػالـ كرمػ ػػز لممػ ػػكت كالحػ ػػداد,

كأن ػ ػ ػػو يرم ػ ػ ػػز إل ػ ػ ػػى البس ػ ػ ػػالة كالح ػ ػ ػػزف كالص ػ ػ ػػبر ,كيتمي ػ ػ ػػز بعام ػ ػ ػػؿ يمخم ػ ػ ػػد لمأ ػ ػ ػػكء كاأللػ ػ ػ ػكاف" ,)3
"فػ ػ ػػالمكف األسػ ػ ػػكد مػ ػ ػػف األل ػ ػ ػكاف التػ ػ ػػي تمػ ػ ػػتص جميػ ػ ػػم األل ػ ػ ػكاف ,فػ ػ ػػبل يعيػ ػ ػػد كال يعطػ ػ ػػي أم لػ ػ ػػكف

مني ػ ػػا ,كاألس ػ ػػكد ل ػ ػػكف ي أ ػ ػػمو المت ػ ػػاتمكف" ",)4كى ػ ػػك ل ػ ػػكف ال كأ ػ ػػكييف ,كيرم ػ ػػز إل ػ ػػى الث ػ ػػكرات,
ككػ ػػاف يسػ ػػتعمؿ عمػ ػػى الػ ػػدكاـ كرمػ ػػز لمقػ ػػكة ,كىػ ػػك لػ ػػكف غػ ػػامض ,يرمػ ػػز لمتقاليػ ػػد" ",)5كىنػ ػػاؾ مػ ػػف

أعتبره لكف غير حقيقيل ألنو غير مكجكد في ألكاف الطيؼ" .)6

"كمػػف الػػدالالت التػػي تحػػيط بػػالمكف كاألسػػكد أيأػػا أنػػو لػػكف نك ػراف الػػذات ,يبتمػػم الأػػكء,

كيمػػتص كامػػؿ طاقتػػو ,كغالنبػا الػػذيف ي أػػمكف ىػػذا المػػكف ي قػػدكف الثقػػة بتن سػػيـ ,كليسػكا ناأػػجيف
)7
بالمقارنػػة مػػم أعمػػارىـ ,كىػػك فػػي اليالػػة لػػكف الكراىيػػة ,كالحقػػد كالخبػػث كالمكػػر كالحسػػد كالثػػتر",

"فيك لكف كؿ األ ياء الم زعة ,مثؿ :األفكار السكداء ,السنكات السكداء.)8 ".

"كمػػا ىػػك معػػركؼ أف المػػكف األسػػكد ىػػك لػػكف الحػػداد ,...كمػػا أف المػػكف األبػػيض ىػػك لػػكف
الحداد في األندلس ,كىك لكف الحداد عند المغاربػة ,كمػف التأػاد الظػاىرم قػد تممػس تعمػيبل يحػؿ
إ ػػكالية ذلػػؾ أف مػػف يرتػػدم األسػػكد حػػدادا فيػػك يظيػػر حزنػػو عمػػى الميػػت الم قػػكد ,كمػػف يمػػبس
األبيض حدادا فإنما يت اءؿ لو بتف يقابؿ ربو بتعماؿ طيبة أك يناؿ رأا اهلل كمغ رتو" .)9

) (1المكف كالمغة ,ص .367
) (2المكف كأبعاده في ال عر الجاىمي ,ص.9

) )3األلكاف مف السيككلكجية إلى الديككر ,ص13
) (4فمس ة المكف ,ص353
) )5األلكاف مف السيككلكجية إلى الديككر ,ص13
) )6فمس ة المكف ,ص 353
) (7سمياء المكف في عر بمند الحيدرم ,ص311

) )8جماليات المكف في القصيدة العربية ,ص44

) )9الجماؿ المكني في ال عر العربي مف خبلؿ التنكع الداللي ,ص.93-91
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"كبالعمكـ يرتبط المكف األسكد بال ر كالككارث كالخكؼ كالذعر ,كيعتبر رم از لخيبة األمؿ,

لػذلؾ فػػإف المتعػامميف معػػو عػػادة يتصػ كف بالسػػمبية"  .)1كقػػد حمػؿ المػػكف األسػػكد داللػة لتعبيػػر عػػف

الحقد حيف يقكؿ العرب أسكد األكباد ,)2 ,يقكؿ األع ى معبر عف ىذا.)3 :
فما أجشمت في إتياف ٍ
قوـ

ىـ األعداء واألكباد سود

"ال تقتصر داللة المكف األسكد عمى الص ات السيتة ,فيك يحمؿ دالالت كص ات محمكدة
كمحبكبػػة ,فيػػك لػػكف يػػدؿ عمػػى صػػعيد المسػػتكل ال خصػػاني البركتككػػكلي كالدبمكماسػػي عمػػى قيمػػة

ص ػػاحبو كمركػ ػزه االجتم ػػاعي كالرس ػػمي ,كل ػػذا ييم ػػبس ف ػػي الم ػػآتـ كاالحت ػػاالت الرس ػػمية ,داال عم ػػى
الكقار كالعظمة كعمك المكانة في إطار استخدامي كبلني كاحت الي كرن الي معيف" " .)4فيك رمز
رمػ ػػز لمكقػ ػػار كال ػ ػػمكخ كالعظمػ ػػة كالكبريػ ػػاء ,كيعطػ ػػي إحساسػ ػػا بالثقػ ػػة فػ ػػي الػ ػػن س كلكنػ ػػو محػ ػػبط
لم يية.)5 "...

"المكف األسكد مف األلكاف المحببة لمن س حينا كبغيأا أحيانا أخرل ,كذلؾ حسب مكأعو

كسياقو الذم يقم فيو ,فيك محبب في ال ٌ عر كالعيف كالمثة ,كلكنو يستنبط منو في معظػـ األحيػاف
ػر م ػػا يس ػػتخدـ ى ػػذا الم ػػكف كرم ػػز لجم ػػاؿ المػػرأة ,كخاص ػػة ح ػػيف يتعم ػػؽ
الح ػػزف كالت ػػاؤـ" " ,)6ككثي ػ نا

الكصؼ في لكف ال عر كالعيكف"  ,)7يقكؿ امرؤ القيس في كصؼ محبكبتو:

أثبت كقنو النخمة المتعثكؿ

رع يزيف المتف أسود فاحـ
وف ِ

كارتبػ ػػاط الس ػ ػكاد بػ ػػالعيكف منحيػ ػػا سػ ػػمة جماليػ ػػة ,لػ ػػذلؾ تغنػ ػػى ال ػ ػػعراء بيػ ػػا كثي ػ ػرا ,فيقػ ػػكؿ

مصط ى كىبي التؿ.)8 :

وتشع سح ار مف وراء حجاب.

وعيونؾ السوداء تنظر خمسة

) (1داللة األلكاف في عر المتنبي ,إأاءات نقدية ,ع7134 ,35,ـ ,ص315.
) (2لساف العرب ,مادة "س.ك.د".

) (3ديكف األع ى ,ميمكف بف قيس ,ت :محمد حسيف ,مكتبة اآلداب
) (4المػػكف لعبػػة سػػيمياتية بحػػث إج ارتػػي فػػي ت ػػكيؿ المعنػػى ال ػػعرم ,فػػاتف عبػػدالجبار ج ػكاد ,دار مجػػدالكم لمن ػػر
كالتكزيم ,األردف ,ط 7131, ,3ص.44
) (5سيمياء المكف في عر بمند الحيدرم ,ص.311
) (6داللة األلكاف في عر المتنبي ,ص.316

) (7الجماؿ المكني في ال عر العربي مف خبلؿ التنكع الداللي ,ص.91
) (8المكف كدالالتو في ال عر "ال عر األردني نمكذجا" ,ص.95
83

أيأا:
كقيؿ في كصؼ العيكف السكداء ن
جماال
بياض العيف يكسوىا ً

وليس النور إال في السواد.

يعتبػ ػػر المػ ػػكف األسػ ػػكد ف ػ ػػي العصػ ػػر الحػ ػػديث م ػ ػػف أىػ ػػـ األل ػ ػكاف ف ػ ػػي عػ ػػالـ األزيػ ػػاء في ػ ػػك
ممؾ السيرات ,كبعض بيكت األزياء بدأت تصمـ أثكاب الزفاؼ بالمكف األسكد.
يحمػػؿ المػػكف األسػػكد كثيػػر مػػف الػػدالالت ,كاف كانػػت أكثػػر ىػػذه الػػدالالت تحمػػؿ الطػػابم
السمبي ,مثؿ الحداد كالمكت كالت اؤـ كالحزف كالظػبلـ ,إال أنػو ال يقتصػر عمػى ىػذه السػمبية ,فيػك
لكف الحكمة كالكقار ,كلكف الجماؿ حيف يرتبط بال عر كالعيكف ,فدالالت ىذا المكف تت كؿ حسب

مناسبتو كالسياؽ التي يرد فيػو ,فاألديػب يمكػف لػو أف ي ػكؿ ىػذه الداللػة بمػا يتناسػب مػم المكقػؼ
الػػذم يسػػاؽ إليػػو ,فقػػد يحمػػؿ المػػكف األسػػكد الداللػػة السػػمبية كالجماليػػة داخػػؿ العمػػؿ األدبػػي الكاحػػد,
ألف األديب أراد أف ي كمو كيعبر بو عما يريد.



دالالت الموف األسود في الروايات:
المػػكف األس ػػكد يحم ػػؿ عدي ػػد م ػػف ال ػػدالالت داخػػؿ الركاي ػػات مج ػػاؿ الد ارس ػػة ,كتختم ػػؼ ى ػػذه

الدالالت مم اختبلؼ السياؽ الذم ترد في الركاية الكاحدة ,فقد تكػكف داللتػو المػكف عمػى الت ػاؤـ,

كقػػد يحمػػؿ داللػػة عمػػى الحكمػػة كمػػا ذكرنػػا سػػابقا .ىػػذا مػػا سنعرأػػو اآلف مػػف خػػبلؿ مجمكعػػة مػػف
االقتباسات المتخكذة مف عدد مف الركايات ال مسطينية.
أ -الداللة عمى التشاؤـ:
كمػػا ذكرنػػا سػػابقا أف المػػكف األسػػكد يحمػػؿ داللػػة عمػػى الت ػػاؤـ ,كىػػذه الداللػػة نجػػدىا داخػػؿ

الركايات ال مسطينية ب كؿ ممحكظ ,لما يحممو الكاقػم ال مسػطيني مػف أحػداث ككقػاتم تػدفم األديػب

ال مسطيني ليذا الت اؤـ.

كنجد ىذه الداللة في ركاية "عيف المرآة" ,تعبر ليانة بدر عف أحداث مخيـ تؿ الزعتر كما

دار فيو مف أحداث دامية تدفم إلى الت اؤـ ,فقد حمؿ المكف األسكد ىذه الداللة مف خبلؿ حػديث
أـ عات ة عف حادثة الباص التي راح أحيتيا عدد مف ال باب كاألط ػاؿ دكف ذنػب ,حػيف تقػكؿ

بتف ىذه الحادثة ما ىي إال مصيبة سػكداء قػد كقعػت عمػييـ ,تقػكؿ ":البػاص يػا ويمػي يػا كمشػي.

شػػوىا المصػػيبة السػػودا يػػا حػراـ الشػػوـ شػػو عممػوا الشػػباب واألوالد ليقتمػػوىـ! عشػػريف .يختػػي
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عشريف"()1كفي مكأم أخػر تػذكر ن ػس الحادثػة ,تقػكؿ" :البػاص! البػاص! يػا ويمػي عمػي بختػي
األسػػػػػػػود لػػػػػػػـ تعػػػػػػػرؼ عائشػػػػػػػة ىػػػػػػػذه المػػػػػػػرة .لػػػػػػػـ تعػػػػػػػرؼ إلػػػػػػػى أف رأت أعػػػػػػػالـ الحػػػػػػػداد

السػػوداء.)2("....اسػػتخدمت الكاتبػػة ليانػػة بػػدر ىنػػا المغػػة العاميػػة ,لكػػي تتناسػػب مػػم خصػػية أـ
عات ػة ,المػرأة التػػي ت تقػػر لمعمػػـ كالثقافػػة ,كالتػػي أمأػػت حياتيػػا داخػػؿ المخػػيـ ,ليػػذا نجػػدىا حينمػػا

كص ت المصاتب بالسكداء ,ذكرت األسكد بم ظو العامي "سكدا" كىي عامية تنت ر في كثير مػف
قرل فمسطيف كلبناف.
ى ػ ػػذا م ػ ػػا نج ػ ػػده عن ػ ػػد نب ػ ػػاؿ قين ػ ػػدس ح ػ ػػيف تكظ ػ ػػؼ الم ػ ػػكف األس ػ ػػكد ليحم ػ ػػؿ الدالل ػ ػػة ذاتي ػ ػػا,
كذلػ ػ ػػؾ عنػ ػ ػػدما صػ ػ ػػكرت خيبػ ػ ػػة أمػ ػ ػػؿ البطمػ ػ ػػة كف ػ ػ ػػميا فػ ػ ػػي الحػ ػ ػػب ,ك أف قصػ ػ ػػص الحػ ػ ػػب فػ ػ ػػي
أغمبي ػ ػػا تنتي ػ ػػي نياي ػ ػػة متس ػ ػػاكية ,كرغ ػ ػػـ ى ػ ػػذه الخيب ػ ػػة لكني ػ ػػا س ػ ػػتحاكؿ أف تغي ػ ػػر ى ػ ػػذه النياي ػ ػػات

المتسػ ػػاكية ,كىػ ػػذا التػ ػػاريخ األسػ ػػكد لقصػ ػػص الحػ ػػب ,تقػ ػػكؿ ":واف آلػػػػت كػػػػؿ الحكايػػػػات بالفشػػػػؿ
فنجد بتغيير التاريخ األسود لمقصص المأساوية"(.)3

نجد فػي ركايػة "ربيػم حػار" سػحر خمي ػة تعطػي المػكف األسػكد داللػة الت ػاؤـ كفقػداف األمػؿ
كالخيبػػة فػػي عػػكدة مجيػػد إلػػى الحيػػاة ,ح ػيف يحػػرؾ مجيػػد أرسػػو فتسػػكد الػػدنيا كيغيػػب عػػف الػػكعي,
تقكؿ" :حرؾ رأسو وأسود الموف وغاب عف الوعي"( ,)4كفي مكأم ث و
ػاف نجػدىا تعبػر عػف الداللػة
ذاتيا حيف تصكر السكاد الذم عـ الغرفة التي احتجز فييا أىالي حي العطعكط ,حيف تػـ إغػبلؽ

نكافذ الغرفة بالحرامات السكداء التي حكلت المكاف إلى ظممة رغـ أنيـ الزالكا فػي سػاعات النيػار

"شػػقت النافػػذة تحػػت الح ػراـ ،بطانيػػة سػػوداء قديمػػة بمػػوف الميػػؿ ،والمخػػزف عتمػػة بمػػوف الميػػؿ،
والدنيا نيار في الخارج"(.)5

كفي سياؽ ثالث تعبر عف ت اؤـ أحمد مف الحياة كالمستقبؿ ,كأف كؿ أمؿ في ىذا الكطف

م قكد حيف لكف تساؤلو بالمكف األسكد "سأؿ بسخرية سوداء :المستقبؿ.)6 "...

لػػـ تقتصػػر الكاتبػػة سػػحر خمي ػػة داللػػة األسػػكد عمػػى الت ػػاؤـ فػػي ركايػػة "ربيػػم حػػار" ,بػػؿ
أيأػػا ,لكػػف بتسػػمكب جديػػد ,كذلػػؾ مػػف خػػبلؿ االقتبػػاس مػػف المثػػؿ
جػػاءت فػػي ركايػػة "الصػػبار" ن
) (1عيف المرآة ,ص.37
) (2عيف المرآة ,ص.31
) (3يافا حكاية غياب كمطر ,ص .314
) (4ربيم حار ,ص.95
) (5ن سو ,ص .358
) (6ن سو ,ص.385
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ال عبي الم يكر" :قرشؾ لينفعؾ األبيض في اليوـ األسود ",فاليكـ األسكد يحمؿ داللػة الت ػاؤـ,
ألنػو يػرتبط بػػالمرض أك المػكت ,أك تػػدىكر فػػي الكأػم االقتصػػادم ليػػذا جػاء المػػكف األسػػكد أكثػػر

األلػكاف تناسػػبا ,تقػػكؿ ":قمػػت لػػؾ الحػػالؿ يػػا ابنػػي .أال تػػؤمف بقػػدرة اهلل عػػز وعػػالن  -أنػػا بػػدوف
وظيفة يا أمي .والقرشيف المي معي لميوـ األسود"(.)1

فػػي حػػديث الكاتبػػة عػػف حالػػة عػػادؿ كمػػا كصػػؿ إليػػو مػػف يػػتس كغيػػاب ال ارحػػة فػػي حياتػػو ,
نجد أف أفكاره كميا سكداكية مت اتمة ال حياة كال ركح فييػا كػتف اليمػكـ أصػبحت مثػؿ األخطبػكط

ت ػػرز فػػي أرسػػو إف ػ ارزات حبريػػة تزيػػد ت ػػاؤمو ,تقػػكؿ" :كػػأذرع أخطبػػوط ال متناىيػػة العػػدد واف ػ ارزات

حبرية تم رأسو بسحابات قاتمة السواد "(.)2

تعطي ليانة بدر في ركايتيا "بكصمة مف أجؿ عبػاد ال ػمس" ,المػكف األسػكد الداللػة ذاتيػا,

حيف تصكر حالة الت اؤـ التي تصيب بطمة الركايػة كىػي تسػير عمػى الرصػيؼ األسػكد المجعػد ,

الػػذم يبعػػث فػػي قمبيػػا الت ػػاؤـ كالخػػكؼ ,تقػػكؿ" :ولكػػف ثمػػة خطػػوات خافتػػة تقربيػػا أذنػػي وقمبػػي

عندما أخطػو عمػى أوؿ قطعػة مػف الرصػيؼ األسػود المجعػد"  ,)3ىػذه الداللػة كجػدت فػي اقتيػاس
أخر ,حيث ترسـ ليانة بدر م يد القصػؼ الػذم مػؤل المكػاف بػالقطم السػكداء التػي تبعػث الت ػاؤـ
كالكآبة ,لما تحممو مف عبلقة بالقتؿ كالدمار ,فتمؾ القطم أينما كجدت كجد معيػا الػدمار كالقتػؿ ,

أيأػػا قػػد ػػبيت تمػػؾ ال ػػظايا بالصػػمباف ,تمػػؾ الصػػمباف التػػي تحمػػؿ داللػػة عمػػى المػػكت,
كنجػػدىا ن
تقكؿ" :والتمعت في السماء توىجات لقطع معدنية تشبو صمبانا معقوفة سوداء.)4("..
في سياؽ آخر فإف الحرب كالدمار الذم تعرض لو ال مسطيني في معركة الكرامة قد حكؿ

حياتيـ إلى ت اؤـ كحزف ,فقد غطى السكاد عمػى كػؿ األمػؿ المكجػكد فػييـ ,كحػؿ الت ػاؤـ كالحػزف

عمى حياتيـ ,تقػكؿ" :انقمبت أيامنا البيضاء إلى سػوداء ،فنسػينا األغػاني ،واألسػود غطػى عمػى

األبيض.)5("..

الداللة ذاتيا تكظ يا رجاء بكرية في ركايتيا "عػكاء ذاكػرة" ,حػيف تطمػب مػف فتيػات المخػيـ

أف يتػػكق ف عػػف الت كيػػر بػػاألمكر التافػػو ,فػػبل مجػػاؿ لمت كيػػر بت ػػياء غي ػر متعمقػػة بػػالكطف ,فتطمػػب

) (1الصبار ,ص.11
) (2ن سو ,ص.51
) (3بكصمة مف أجؿ عباد ال مس ,ص.76
) (4ن سو ,ص.51

) (5ن سو ,ص.337
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مػػنيف أف ي قػػف لمكاقػػم األسػػكد ,الػػذم يع ػػف فيػػو ,فالكاتبػػة ىنػػا تعػػيش حالػػة مػػف الت ػػاؤـ كفقػػداف

األمؿ ,تقكؿ" :إلى متى ستبقيف عمى قصوركف ىذا ..أفقف لحالنا األسود"(.)1

كفػػي سػػياؽ أخػػر تعطػػي الكاتبػػة المػػكف األسػػكد داللػػة الت ػػاؤـ ,حػػيف ترسػػـ لنػػا مػػدل ت ػػاؤـ
ال مسػػطيني مػػف ػػير أيمػػكؿ ,لمػػا تعػػرض لػػو ال مسػػطيني مػػف قتػػؿ كطػػرد فػػي معركػػة الك ارمػػة ,لػػذا
يأيؼ ال مسطينيكف المكف األسػكد عنػدما يػذكركف ػير أيمػكؿ ,لكػف رغػـ كػؿ ىػذا الت ػاؤـ إال أف

ال مسطيني لف يسمح بتكرار أحػداث أيمػكؿ حتػى لػك كػاف المقابػؿ حياتػو ,تقػكؿ" :والػوطف يػا مػروة

يحترؽ ىو انخر وال أحد سوى موتي األسود يمتؼ شانقا حوؿ أعناقيـ ..مميوف حنجرة تنعػب
فػػػي خرابػػػة أسػػػطوانتي تزمجػػػر فييػػػا مزاميػػػر أيمػػػوؿ األسػػػود ولػػػف يػػػدعيا تشػػػيد مجػػػد أيمػػػوؿ

أخرى" ،)2("...تسحب إلى قمب النيايات السوداء تولوؿ يرجع أنفاس الريح األيمولية.)3("...

كيػػتتي المػػكف األسػػكد حػػامبل الداللػػة ذاتيػػا فػػي ركايػػة " ػػيب مػػف كادم رـ" ,حػػيف تصػػؼ
الصػػمت المػػكحش الػػذم يمػػؼ مػػدخؿ الػػدار ,ىػػذا الصػػمت المػػكحش يػػدفم إلػػى الت ػػاؤـ كالخػػكؼ,
تقكؿ" ,كاف الصمت موحشا وغاللة سوداء تمؼ مدخؿ الدار الذي سكف عمى الصمت"(.)4

أيأػػا نجػػد أف المػػكف األسػػكد لػػـ يخ ػ يؿ مػػف داللتػػو عمػػى الت ػػاؤـ ,كفقػػداف
فػػي ركايػػة "دكرا" ن
األمػػؿ حػػيف يمػػكف سػػارية التػػاريخ باألسػػكد ,تقػػكؿ " :غػػارؽ سػػارية فػػي بحػػر الريشػػة ينحػػت عمػػى

الحجر وجوىا وأسماء ،يمػوف باألسػود تػاريخ الػوطف ,)5("..يػتتي فػي مكأػم أخػر داخػؿ الركايػة
ليحمؿ الداللة ذاتيا ,لكف سػارية ىنػا يقػرر أف يتخمػى عػف الت ػاؤـ الػذم كػاف يغمػؼ حياتػو ,كيبػدأ
بالتك ح بالنكر ,تقػكؿ " :يفػؾ سػارية لغػز جداريتػو  ،ويعمػف أنيػا الػوردة وأنيػا الشػمس ،يعػدىا

بأف يخمع األسود  ،ويتوشح بنورىا.)6("..
ب -الداللة عمى الحزف ،والحداد:

داللة المكف األسكد لـ تقتصر عمػى الت ػاؤـ فقػط بػؿ نجػد أف الكاتبػات ال مسػطينيات داخػؿ

ركايتيف قد حمميف داللة أخرل كىي الداللة عمى الحزف ,كالحداد ,فمقد ارتبط المػكف األسػكد غالبػا
) (1عكاء الذاكرة  ,ص.47
) (2ن سو ,ص .61
) (3ن سو ,ص .348
) (4يب مف كادم رـ ص .79
) (5دك ار  ,ص.37

) (6ن سو ,ص .34-31
85

بالحػػداد كالحػػزف كالمػػكت ,كلػػذلؾ يػػدؿ السػكاد عمػػى األلػػـ ك الخػػكؼ مػػف المجيػػكؿ"  ,)1ىػػذه الداللػػة
تػػتتي مناسػػبة لحالػػة الحػػزف األلػػـ التػػي يعي ػػيا ال مسػػطيني فػػي حياتػػو اليكميػػة ,فػػالحرب كالػػدمار
كالقتؿ ,كميا أمكر تكاد ال تخمك مف حيػات النػاس عامػة ,كال مسػطيني ب ػكؿ خػاص ,كألف الركايػة

ال مسػطينية تجسػػيد لمكاقػػم ال مسػػطيني المعػػاشل ليػػذا ال تخمػػك مػػف لحظػػات المػػكت كاعػػبلف الحػػداد,
كذلؾ مف خبلؿ رفم األعبلـ السكداء أك مف خبلؿ ارتداء المبلبس السكداء.
نجد الكاتبة ليانة بػدر قػد عبػرت عػف داللػة األسػكد عمػى الحػداد كالحػزف فػي ركايتيػا "عػيف

المػرآة" ,لمػػا حممتػػو ىػػذه الركايػػة مػػف أحػػداث كمعانػػاة ,كقتػػؿ دفعػػت الكاتبػػة لتكظيػػؼ المػػكف األسػػكد
ليحمػػؿ ىػػذه الداللػػة ,فحػيف كانػػت تتحػػدث عػػف حادثػػة البػػاص لػػـ تسػػتطم عات ػػة إدراؾ مػػا تتحػػدث
عنػػو كالػػدتيا إلػػى حينمػػا رأت أعػػبلـ الحػػداد فػػكؽ أسػػقؼ المنػػازؿ ,تقػػكؿ ":لػػـ تعػػرؼ عائشػػة ىػػذه

المػػرة ..إلػػى أف رأت أعػػالـ الحػػداد السػػوداء عمػػى سػػقوؼ بيػػوت كثيػػرة فػػي المخػػيـ"( ،)2كحػػيف
خاتبػا دكف رؤيػة أبػا النمػر,
تتحدث الكاتبة عف حالة الحزف التي تصيب السيد ,عنػدما كػاف يعػكد ن
فقد صكرت ىذا الم يد ككتف السيد يحترؽ مف الداخؿ ,كيتحكؿ إلى السػكاد ,تقػكؿ" :تفػور حرقػة
سػػػوداء مػػػف جوفػػػو كممػػػا اسػػػتدار وعػػػاد خائبػػػا .يؤكػػػد لػػػو يقينػػػو الػػػداخمي أنػػػو لػػػف يػػػري أبػػػا

النمػػر" ,)3عنػػدما أرادت أف تعبػػر عػػف حػػزف أـ حسػػف ,كحػػدادىا عمػػى ابنيػػا فػػايز بعػػد است ػػياده,

ثياب ػا سػػكداء ,فػػانعكس ىػػذا األسػػكد عمػػى كجييػػا ,حػػامبل مبلمػػح الحػػزف ,تقػػكؿ" :خرجػػت
ألبسػػتيا ن
عائشة مف غرفتيػا فرأتيػا تقػرفص بفسػتانيا األسػود الطويػؿ وبحػذائيا البالسػتيكي .)4 "..تعبػر
عػػف ذات الداللػػة حػػيف تأػػم صػػكرة ال ػػييد داخػػؿ اإلطػػار األسػػكد كنػػكع مػػف الحػػداد عمػػى رحيمػػو

تقػكؿ" :طػارت نظراتيػا وحطػت فػػو ار عمػى اإلطػار األسػود صػػورة فػايز "( ،)5كحػيف است ػيد حسػػف
ارتدت عات ة األسكد حدادا عميو ,فيي لـ تعد ترل إال المكت كالمبلبس السكداء التي تعمػف حالػة

الحداد عمى الراحميف ,تقكؿ " :ال شيء إال الموت والمالبس السوداء "( ,)6كتقػكؿ" فكرت عائشػة

عائشػػة لممػػرة األولػػى أنيػػا صػػارت تشػػبو تمػػؾ الفتػػاة ذات الجػػديمتيف التػػي ترتػػدي األسػػود وتقػػؼ

) (1المكف كدالالتو في ال عر "ال عر األردني نمكذجا" ,ص .98
) (2عيف المرآة ,ص.31
) (3ن سو ,ص .5
) (4ن سو ,ص.75
) (5ن سو ,ص75

) (6ن سو ,ص .378
86

عمى مفترقات الطرؽ سائمة العابريف عف حبيب ال تعرفو...لـ يبتعد عنيا سػوى الثػوب األسػود

الذي سترتديو طواؿ عمرىا.)1 "..

نجد أف ركاية "يافا حكاية غياب كمطر" لـ تخ يؿ مف داللة المكف األسكد عمى حالػة الحػزف
كالحػػداد ,فقػػد صػػكرت لنػػا الكاتبػػة أف يافػػا أصػػبحت رفيقػػة الحػػزف كالسػكاد بعػػد أف است ػػيد خطيبيػػا

حسػػف ,تقػػكؿ ":قبػػؿ مػػا يقػػارب عشػػر سػػنوات فػػي سػػيارة أجػػرة وصػػمت فػػي صػػباح مػػاطر وكانػػت
ترتدي معطفا أسود وقبعة صوفيو سوداء  ،لػـ أعػرؼ مػف ىػي ىػذه المػرأة وفػي البدايػة ظننػت

)2
أيأػا مػف خػبلؿ سػكاد
أنيا حناف , " ...لـ يقتصر الحزف عمػى الثيػاب فقػط ,بػؿ تكظ ػو الكاتبػة ن
الميؿ ,حيف تصكر حالة الحزف التي انتابت البطمة بعد عكدتيا مف العمػؿ  ,كفقػداف التكاصػؿ مػم

حبيبيا ,تقكؿ" :حيف وصػمت إلػى المنػزؿ كانػت القريػة تغػرؽ فػي ليػؿ أسػود أضػواء الشػوارع ال

نسػػتطيع إزاحػػة ىػػذا السػػتار المظمػػـ الػػذي يحػػيط المنػػازؿ"  ,)3كعنػػدما است ػػيد حسػف تصػػكر يافػػا
م يد الحداد ككتنو كابكس كالبد أف ينتيي عندما تستيقظ ,كليكتمػؿ م ػيد الحػداد تك ػحف النسػاء

بالمبلبس السكداء ,تقكؿ" :ربما ما حدث أمػس مجػرد كػابوس ال بػد أننػي سأسػتيقظ منػو قريبػا.
والنساء الموشحات بالسواد الجالسات في صالة المنزؿ مجرد خياالت.)4("...

نجد ىذه الداللة في ركاية "ربيم حار" ,حيف تكظ يا الكاتبة لمداللة عمى حالة الحػداد التػي
أعمنتيا عاتمة الك مي ,بعد مقتمو ,ككيػؼ انقمبػت حيػاتيـ ,فيربػت الزكجػة كتك ػحت األـ باألسػكد
حػدادا عميػو ,تقػػكؿ" :مػا عػػاد احػد يسػػأليا أيػف أنػ ِػت ،فباتػػت أصػمب ،أميػػا ىربػت ،جػػدتيا لبسػػت
األسػود ،والخػدـ غػػابوا فػي إجػازة ،إجػػازة طويمػة ,)5("...كقػد حمػؿ الداللػػة ذاتيػا فػي مكأػم أخػػر

عندما است يد ال اب الغػزم ,فبػدأت أـ سػعاد تتخيػؿ حػاؿ عركسػو الجديػدة التػي سػترتدم األسػكد
حػػدادا عمػػى رحيمػػو ,تقػػكؿ ":إذا كنػػػت أنػػػا احترقػػػت وقمبػػػي ذاب كيػػػؼ حالػػػؾ أنػ ِ
ػػت يػػػا مسػػػكينةن
والعروس الصغيرة  3أياـ 3 ،أياـ ولبست األسود.)6("...

عنػػدما أرادت الكاتبػػة رجػػاء بكريػػة أف تكظػػؼ المػػكف األسػػكد ليحمػػؿ داللػػة عمػػى الحػػزف فػػي
ركايتي ػػا "امػ ػرأة الرس ػػالة" ,كظ ت ػػو لتعب ػػر ع ػػف م ػػدل الح ػػزف ال ػػذم كص ػػمت إلي ػػو ن ػػكة ,ككي ػػؼ أني ػػا
) (1عيف المرآة ,ص .374
) (2يافا حكاية غياب كمطر ,ص.15
) (3ن سو ,ص.313
) (4ن سو ,ص .385

) (5ربيم حار ,ص .331
) (6ن سو ,ص.355
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أصبحت تعج بالسكاد ,تقكؿ" :ىكذا كنت دونؾ مواسـ ىجػرة طويمػة األمػد ،أعػج بالسػواد,)1("...
ػر عػػف حالػػة الحػػزف التػػي تعي ػػيا ن ػػكة ,ككيػػؼ أف ىػػذا
كفػػي مكأػػم أخػػر يػػتتي المػػكف األسػػكد معبػ نا

المكف كالمساء يحمبلف الذكريات الحزينة إلى قمبيػا ,تقػكؿ" :لػـ يكػف لػدييا شػؾ بػأف كػاظـ يعػرؼ
بأف ثمة شيئا ،أو أحد يعػود إلػى قمبيػا مػع اتشػاح المدينػة بالسػواد , 2"...كحػيف أرادت الكاتبػة
أف تعبر عف حالة الحزف التي يعي يا غساف بعد رحيػؿ ن ػكة عنػو ,فمكنػت غيابيػا عنػو باألسػكد,

تقػكؿ ":ال يػػرى خػػالؼ تعػػابير وجييػػا ،وحقيبػػة كانػػت خاصػػة مػػداـ بوفػػاري الخرافيػػة ...،سػػوداء
بموف غيابيا.)3("...

يتمثػ ػػؿ األسػ ػػكد الح ػ ػزيف فػ ػػي ركايػ ػػة "بكصػ ػػمة مػ ػػف أجػ ػػؿ عبػ ػػاد ال ػ ػػمس" فػ ػػي ثيػ ػػاب الم ػ ػرأة

ػار بػػيف النسػػاء ال مسػػطينيات,
ال مسػػطينية ,فمػػف المعػػركؼ أف المػػكف األسػػكد ىػػك المػػكف األكثػػر انت ػ نا
فػالمرأة ال مسػطينية ال تكػاد تخمػػك حياتيػا مػف األحػزاف كالمػػكت ,بسػبب كثػرة الحػركب كاالنت اأػػات
التي يتعرض ليا ال مسطيني عمى مدل حياتو ,فتصكر الكاتبة في ىذه الركاية م يد مف الم اىد
المتكػررة التػي يتعػرض ليػا ال مسػطيني ,كىػك م ػػيد االقتحامػات المتكػررة التػي تتعػرض ليػا المػػدف
كالمخيمػػات ال مسػػطينية فػػي كػػؿ لحظػػة مػػف قبػػؿ االحػػتبلؿ ,ككيػػؼ ي ػػرض عمػػى األط ػػاؿ كالنسػػاء

كالرجػػاؿ الخػػركج مػػف منػػازليـ ,تقػػكؿ" :نسػػاء يمبس ػف األسػػود يصػػرخف يولػػولف لمػػا يحػػدث ليػػف
وألطفاليف ،وأزواجيػف داخػؿ المخػيـ ،فػال شػيء يػرحميـ مػف غطرسػة ىػؤالء الجنػود"( ,)4تقػكؿ

أيأا" :وتقؼ النساء بأثوابيف الطويمة السوداء فػي الجانػب األخػر ،يتصػاعد العويػؿ والولػوالت
ن
)5
تنعقد غيمة كثيفػة فػي سػماء المخػيـ الميشػـ , "...فػي مكأػم آخػر مػف الركايػة نجػدىا تعبػر
ع ػػف الح ػػداد كالح ػػزف م ػػف خ ػػبلؿ مبلب ػػس الريحاكي ػػات ,المػ ػكاتي يمبسػ ػف األس ػػكد ف ػػي الم ػػتتـ ,كقم ػػف
بالصراخ كالمطـ عمى الػراحميف " وفد مف البعيد جمػع مػف الرجػاؿ والنسػاء الريحاويػات بػأثوابيف

السوداء الطويمة ،يمشوف ببطء ووقار حامميف صندوقا.)6("....

أيأا مف داللة األسكد عمى الحداد كالحزف ,في ركاية "دكرا" نجدىا
لـ تخ يؿ ركايات ب رل ن
يدا مف م اىد االقتحامات الصييكنية لممدف كالقرل ال مسطينية ليبل ككيؼ يترؾ
قد رسمت لنا م ن
الميؿ في الصباح سكاده ليعـ الحداد عمى أركاح ال يداء الػذيف سػقطكا كىػـ يػدافعكف عػف الػكطف,

) (1امرأة الرسالة ,ص 337
) (2ن سو ,ص779
) (3ن سو.757 ,
) (4بكصمة مف أجؿ عباد ال مس ,ص.34
) (5ن سو ,ص.34
) (6ن سو ,ص.41
88

تقكؿ ":ىي طقوس رحيؿ ،يفزع ليػا قمبنػا ،حػيف نسػمع رشػقات الرصػاص يػؤرؽ ليمنػا ،يمضػي

الميؿ عنا ،تاركا لنا األسود ،ووجوىا حبيسة األطر ،وجوه أتت إلى الحياة مسافر.)1 "....

جػػاء المػػكف األسػػكد فػػي أل ػكاف العمػػـ ال مسػػطيني ,يحمػػؿ داللػػة الحػػداد عمػػى أركاح ال ػػيداء

كحدادا عمػى أركاح ال ازلػت ت ارقنػا إلػى يكمنػا ىػذا ,كألػكاف العمػـ ال مسػطيني
كالراحميف فداء لمكطف,
ن
ال تقتصػر عميػو فقػػط ,بػؿ ىػي ألػكاف مكجػػكدة فػي أغمػػب األعػبلـ العربيػػة ,كقػد كػػاف اعتمػاد الػػدكؿ
العربية عمى ىذه األلكاف عمى أساس قكؿ ص ي الديف الحمي في عره:

ِخضر مرابعنا ،حمر مو ِ
اضينا
ٌ َ ُ ُ ٌ َ

سود ِ
يض ص ِ
وقائ ُعنا
نائ ُعناٌ ،
ِب ٌ َ

تعطي ب رل ألكاف العمـ ال مسطيني كما يراىا سارية طعما كلكنا ,ليػذا كػاف األسػكد يحمػؿ

راتحة المكت ,تقكؿ" :يبحث "سارية" عف ألواف يشػكؿ لػوف العمػـ ،أسػود أبػيض ،أخضػر أحمػر،

يقسػػػـ أف لمعمػػػـ طعمػػػا ورائحػػػة ،)2("...حتػػى كاف كػػاف سػػارية يمػػكف لكحتػػو باألسػػكد ,إال أف ىػػذا
األسػػكد الح ػزيف ال يمكػػف لػػو أف يمػػكف كجػػو دك ار الجميػػؿ ,ألف دك ار محميػػة بتعكيػػذة تحجػػب عنيػػا

الحػػزف ,تقػػوؿ..." :فػػدو ار ال يػػدخميا الحػػزف فيػػي محميػػة بتعويػػذة الػػوطف ،األسػػود العتمػػة لػػف
ينتصػ ار عمػػى دو ار ميمػا كثػػرت األحػزاف فييػػا ..تعجػػز أف تمػوف غصػػف الزيتػوف باألسػػود ،لوحػػة

"المػرأة السػنبمة" ...وعتمػػة لػػف تمػػوف وجػػو مػػدينتنا"( ,)3كألف المػػكف األسػػكد فػػي العمػػـ ال مسػػطيني
حمؿ داللة الحداد ,فقد صكرتو الكاتبة ككتنو كحش يريد أف يمتيـ األمؿ كالحياة مف حياة اإلنساف
ال مسطيني ,فيك يحاكؿ أف يطغى عمى البياض داخػؿ العمػـ ,كلكػف رغػـ مػا يحمػؿ ىػذا المػكف مػف

حزف كتذكير بالحداد عمى الرحميف ,إال أنو ال يقكل عمى إرادة ال عب ال مسطيني ,كصػمكده ,كقػد
عبػػرت عػػف ىػػذه الداللػػة بمكأػػعيف داخػػؿ الركايػػة ,أكليػػـ" :ىػػي عيػػوف فمسػػطيف ينسػػاب منيػػا

الحنػػيف ،اإلرادة ،صػػالبة الحيػػاة ...السػػػواد يحػػاوؿ اجتيػػاح األبػػيض ،ولكػػػف مػػف األسػػود كػػػاف

نصاعة الحمـ مف األبيض ،)4("...في المكأم األخر تقػكؿ" :ىؿ يمػتيـ األسػود األزرؽن ...كػؿ

الخيوط تقاوـ في عناد ليظؿ األخضر موعدنا مع الحياة.)5("...

) (1دكرا ,ص.35
) (2ن سو ,ص.44
) (3ن سو ,ص47.
) (4ن سو ,ص.47
) (5ن سو ,ص.361
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ت -الداللة عمى التوتر والقمؽ:
كألف المػ ػ ػػكف األسػ ػ ػػكد مػ ػ ػػف أكثػ ػ ػػر األل ػ ػ ػكاف التػ ػ ػػي تحمػ ػ ػػؿ داللػ ػ ػػة سػ ػ ػػمبية ,نجػ ػ ػػد أف داللتػ ػ ػػو

السػ ػ ػػمبية لػػ ػػـ تقتصػ ػ ػػر عمػ ػ ػػى الػ ػ ػػدالالت السػػ ػػابقة ,بػ ػ ػػؿ ىنػ ػ ػػاؾ دالالت أخػ ػ ػػر مثػ ػ ػػؿ دالالت ػ ػػو عمػ ػ ػػى
الت ػ ػػكتر كالقم ػ ػػؽ ,كق ػ ػػد كظ ػ ػػت الكاتب ػ ػػات ال مس ػ ػػطينيات دالل ػ ػػة األس ػ ػػكد عم ػ ػػى القم ػ ػػؽ كالت ػ ػػكتر م ػ ػػف

خ ػ ػػبلؿ الي ػ ػػاالت الس ػ ػػكداء الت ػ ػػي تظي ػ ػػر عم ػ ػػى مبلم ػ ػػح خص ػ ػػيات الركاي ػ ػػة ,فم ػ ػػثبل ف ػ ػػي ركاي ػ ػػة
"ع ػ ػػيف المػ ػ ػرآة" تص ػ ػػكر ليان ػ ػػة ب ػ ػػدر حال ػ ػػة القم ػ ػػؽ كالت ػ ػػكتر الت ػ ػػي أص ػ ػػابت خزين ػ ػػة بع ػ ػػد أف فق ػ ػػدت
أبن ػػاء أخيي ػػا ف ػػايز ال ػػييد ,ككي ػػؼ تجرع ػػت ى ػػذا القم ػػؽ كالرع ػػب األس ػػكد ,تق ػػكؿ" :لػػػػيش ظمتػػػػي
تبكي وتترجيني أرجع لؾن ليون عمشاف تذوقيني الرعبة السوداء.)1("...

تكظػ ػػؼ نب ػ ػػاؿ قن ػ ػػدس األس ػ ػػكد ليحمػ ػػؿ ى ػ ػػذه الدالل ػ ػػة م ػ ػػف خػ ػػبلؿ الي ػ ػػاالت الس ػ ػػكداء الت ػ ػػي

أحاطػ ػػت بعيػ ػػكف يافػ ػػا ,بسػ ػػبب حزنيػ ػػا كتكترىػ ػػا المسػ ػػتمر ,كقػ ػػد تكػ ػػكف الكاتبػ ػػة قػ ػػد رسػ ػػمت تم ػ ػػؾ
اليػ ػػاالت لتػ ػػدلؿ عمػ ػػى قمػ ػػة نػ ػػكـ يافػ ػػا ,كأرقيػ ػػا كتكترىػ ػػا ك حزنيػ ػػا المسػ ػػتمر ,تقػ ػػكؿ" :ليرسػػػػـ مػػػػع

كػػػػػؿ عػػػػػاـ مػػػػػف أعوامػػػػػؾ الخمسػػػػػيف تجعيػػػػػده ،وىالػػػػػة سػػػػػوداء تحػػػػػت عينيػػػػػؾ"( ,)2كتق ػ ػػكؿ:

"أيسػػػػتحؽ شػػػػيء مػػػػا فػػػػي ىػػػػذا العػػػػالـ أف تفسػػػػدي أعوامػػػػا مػػػػف التعػػػػب واليػػػػاالت السػػػػوداء
تحػػػػت عينيػػػػؾ ,)3("...كح ػػيف تص ػػكر لن ػػا قم ػػؽ ياف ػػا عم ػػى حس ػػف بس ػػبب خركج ػػو الميمػػػي دكف أف
تع ػػرؼ مك ػػاف ذىاب ػػو" ,ابتمعػػػت مػػػا بقػػػي مػػػف صػػػوتي ونػػػدائي وعػػػدت أدراجػػػي .دخمػػػت المنػػػزؿ
تحيط بي ىالة سوداء كالقمؽ.)4("...

ى ػ ػػذه الدالل ػ ػػة لم ػ ػػكف األس ػ ػػكد ح ػ ػػيف كظ تي ػ ػػا الكاتب ػ ػػة س ػ ػػحر خمي ػ ػػة ف ػ ػػي ركاي ػ ػػة الص ػ ػػبر,

كظ تي ػ ػػا م ػ ػػف خ ػ ػػبلؿ اقتب ػ ػػاس مقط ػ ػػم م ػ ػػف قص ػ ػػيدة لم ػ ػػاعر "يكس ػ ػػؼ البتركت ػ ػػي" ,كيق ػ ػػكؿ في ػ ػػو":

ىذه الجباه السوداء /بعرقيا.

تثور في القيود /لتنشر الخمود"

()5

فتمػ ػػؾ الجبػ ػػاه الس ػ ػػكداء ,قػ ػػد حمم ػ ػػت المػ ػػكف األسػ ػػكد بس ػ ػػبب التعػ ػػب كالقم ػ ػػؽ كالتػ ػػكتر الت ػ ػػي
تعانيو ,كلكف عمى الرغـ مف كؿ ىذا إال أنيا ترفض أف تظؿ حبيسة القيكد.
) (1عيف المرآة  ,ص.313
) (2يافا حكاية غياب كمطر ,ص.377
) (3ن سو ,ص.67

) (4ن سو ,ص.364
) (5الصبار ,ص.55
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نج ػ ػػد ى ػ ػػذه الدالل ػ ػػة عن ػ ػػد الكاتب ػ ػػة ليم ػ ػػى األط ػ ػػرش ح ػ ػػيف تعب ػ ػػر ع ػ ػػف حال ػ ػػة ج ػ ػػبلؿ عن ػ ػػدما

حأػ ػػر مػ ػػف فمسػ ػػطيف إلػ ػػى بػ ػػبلد البتػ ػػركؿ لزيػ ػػارة أخيػ ػػو  ,تقػ ػػكؿ" :كػػػػاف وزف جػػػػالؿ قػػػػد نقػػػػص
بشكؿ واضح وحفر األرؽ ىاالت سوداء حوؿ عينيو"(.)1

ليانػ ػػة بػػػدر أيأػ ػػا تصػػػؼ الحالػ ػػة الن سػػػية التػ ػػي كصػ ػػمت إلييػ ػػا ثريػػػا فػ ػػي ركايتيػػػا بكصػ ػػمة

مػ ػػف أجػ ػػؿ عبػ ػػاد ال ػ ػػمس ,فتق ػ ػكؿ ":والػػػػدوائر السػػػػوداء تػػػػزداد عمقػػػػا ووضػػػػوحا حػػػػوؿ عينػػػػي
ثريا ،كاف ثمة شيء يتأكؿ في داخميا"...

()2

ث -الداللة عمى الفساد:
لقد حمؿ المكف األسكد داللة عمى ال ساد ,كانعداـ الأمير ,كقػد عبػرت الكاتبػات عػف ىػذه

الداللػػة مػػف خػػبلؿ ذكػػر الس ػػكؽ السػػكداء ,تمػػؾ السػػكؽ التػػي تحت ػػكم عمػػى كػػؿ مػػا ىػػك مس ػػركؽ,
ػديما ,لكنيػػا ظيػػرت فػػي الكقػػت الحاأػػر ,كألف األ ػػياء
كمخػػتمس ,ىػػذه الداللػػة لػػـ تكػػف مكجػػكدة قػ ن
تبػػاع فيػػو بالخ ػػاء أطمػػؽ عميػػو السػػكؽ السػػكداء ,نجػػد ىػػذه الداللػػة فػػي ركايػػة "عػػيف الم ػرآة" حػػيف
تتحدث عف م كمة السكؽ السػكداء التػي تبػاع فييػا أجيػزة التم ػاز المسػركقة تقػكؿ" :ىنػاؾ مشػكمة

السوؽ السوداء ،بدأنا نكبس أجيزة تمفزيوف مسروقة.)3("...

تتتي ىذه الداللة في ركاية عكاء ذاكرة ,كلكف البيم ىنػا مختمػؼ ,ف ػي تمػؾ السػكؽ ال تبػاع
األجي ػزة كال األ ػػياء الثمينػػة ,كانمػػا التجػػارة ىنػػاؾ كانػػت تجػػارة باألعأػػاء المسػػركقة مػػف الجثػػث

المدفكنة حديثا ,تقػكؿ ":وقد ينبش األجساد الحديثة ليسرؽ بعض األعضاء السميمة كي يبيعيػا
في السوؽ السوداء ليدفع ثمف الخبز.)4("...

داللػ ػػة المػ ػػكف األسػ ػػكد عمػ ػػى ال سػ ػػاد لػ ػػـ تقتصػ ػػر عمػ ػػى السػ ػػكؽ السػ ػػكداء ,بػ ػػؿ نجػ ػػد ليانػ ػػة

بػ ػ ػ ػػدر تكظػ ػ ػ ػػؼ ىػ ػ ػ ػػذه الداللػ ػ ػ ػػة عنػ ػ ػ ػػد حػ ػ ػ ػػديثيا عػ ػ ػ ػػف الممي ػ ػ ػ ػػيات المبنانيػ ػ ػ ػػة التػ ػ ػ ػػي كانػ ػ ػ ػػت تقاتػ ػ ػ ػػؿ
ال مس ػػطينييف داخ ػػؿ مخ ػػيـ ت ػػؿ الزعت ػػر ,ككان ػػت ى ػػذه الممي ػػيات ق ػػد اتخ ػػذت م ػػف الم ػػكف األسػػػكد

) (1امرأة ال صكؿ الخمسة ,ص.375
) (2بكصمة مف أجؿ عباد ال مس ,ص.331
) (3عيف المرآة ,ص.65

) (4عكاء ذاكرة ,ص .371
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ػ ػػعا ار ليػ ػػا ,تقػ ػػكؿ" :اقتػػػػػرب مػػػػػف الرجػػػػػاؿ الػػػػػذيف يرتػػػػػدوف فػػػػػانيالت داخميػػػػػة بيضػػػػػاء بػػػػػدوف

أكماـ ،ويعقدوف شرائط سود عمى جباىيـ.)1("...
ج -الداللة عمى الجماؿ:

دالالت المػػكف األس ػػكد ل ػػـ تقتص ػػر عمػػى الس ػػمبية فحس ػػب ,عم ػػى الػػرغـ م ػػف أني ػػا ال ػػدالالت

األكث ػػر ارتباط ػػا ب ػػالمكف األس ػػكد ,لك ػػف ى ػػذا ل ػػـ يمن ػػم الكاتب ػػات ال مس ػػطينيات أف ي ػػكظ ف ال ػػدالالت
اإليجابية داخؿ ركايتيف ,فقد كظ ف داللتو عمى الجماؿ كالحكمة كاألناقة.
فال عر األسكد ,كالعيكف السكد مف أكثر دالالت الجماؿ التي يتـ تكظي يػا داخػؿ األعمػاؿ
األدبية ,كخاصة ال عر منيا ,عندما يتغنى ال اعر بال تاة التي أحب ,ىذه الدالالت الجمالية ىي

م ػػا نج ػػدىا داخ ػػؿ الركاي ػػات ال مس ػػطينية ,ف ػػي ركاي ػػة "ع ػػيف المػ ػرآة" تكظ ػػؼ الكاتب ػػة دالل ػػة األس ػػكد
الجمالي ػػة م ػػف خ ػػبلؿ ح ػػديثيا ع ػػف عي ػػكف أخ ػػت عات ػػة الص ػػغيرة ,ككي ػػؼ أف ى ػػذه العي ػػكف تحم ػػؿ

ػدر م ػػف الجم ػػاؿ كال ػػقاكة ,تق ػػكؿ" :البنػػػت بانطبػػػاع الشػػػقاوة الموسػػػوـ داخػػػؿ عينييػػػا
ب ػػداخميا ق ػ نا

السوداويف ،)2("...كذلؾ يتجمى ىذا الجماؿ داخؿ عيكف عات ة رغـ الحػزف الػذم يظيػر عمييمػا,
لكػػف لػػـ يسػػتطم ىػػذه الحػػزف أف يقتػػؿ جمػػاؿ عيكنيػػا ,تقػػكؿ " :جمػػاؿ األلػػـ والعػػذب حينمػػا يتركػػز
بشكؿ خاص في بؤبؤة العينيف فتتجمياف بوىج حجر اسود في بركة مرمر شفاؼ.)3("..

تتحػػدث رجػػاء بكريػػة عػػف جمػػاؿ عيػػكف غسػػاف فػػي ركايتيػػا "ام ػرأة الرسػػالة" ,حيػػث تمكنيمػػا

بالمكف األسكد ,تقكؿ " :كأف اليواء أكثر مضامة مف سواد عينيو الواسعتيف.)4("...

كفػػي ع ػكاء ذاكػرة نجػػدىا تكظػػؼ الداللػػة عمػػى الجمػػاؿ فػػي عيػػكف مػػركة حػػيف تقػػكؿ" :رأيػػت

عينييا السوداويف تشربني مف بعيد وتودع غيابي ثـ تراجعت بحذر.)5("...

تعطي سحر خمي ة الداللة الجمالية لمكف األسكد مف خبلؿ ال عر ,فيك ال يقؿ جماال عػف

جمػػاؿ العيػػكف السػػكداء ,كقػػد كظ ػػت ىػػذه الداللػػة داخػػؿ ركايتيػػا "ربيػػم حػػار" ,حػػيف تصػػكر لػػك ار

) (1عيف المرآة ,ص371
) (2ن سو ,ص.9
) (3ن سو ,ص.56

) (4امرأة الرسالة ,ص.65
) (5عكاء ذاكرة ,ص54.
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الك ػػمي ,عنػػدما رآىػػا أحمػػد ألكؿ م ػرة ,تقػػكؿ" :بيضػػاء بشػػعر أسػػود قصػػير ممفػػوؼ فػػي حمقػػات

ورقبتيا طويمة كالنرجس.)1("...

ليمػى األطػػرش كػػذلؾ تكظػػؼ داللػػة األسػػكد الجماليػػة مػػف خػػبلؿ الحػػديث عػػف جمػػاؿ ال ػػعر

ثوبػػا قطنيػػا صػػيفيا وردي المػػوف واربػػط شػػعري األسػػود فػػي ربطػػة
األسػػكد ,تقػػكؿ ":كنػػت ارتػػدي ً
بيضاء.)2("...
ذات الداللة نجدىا في "ركاية بكصػمة مػف أجػؿ عبػاد ال ػمس" ,تقػوؿ" :يتػابع بمكػر ،ىػذه

الغيمة امرأة طويمة القامة شعرىا أسود تحمػؿ قواقػع وأصػداؼ،3"...كتقػكؿ فػي مكأػم أخػر مػف

الركاية " ,الجنية امرأة فائقة الجماؿ تفرد شعرىا القاتـ السواد عمى كتفيا.)4("...

الداللة ذاتيا نجدىا في ركاية " يب مف كادم رـ" ,حػيف تقػكؿ الكاتبػة مصػكرة جمػاؿ أحػد

ال يب ...":رشػيقا تحفػو ىػذا الخصػالت السػوداء الناعمػة التػي ال ترفعيػا وتطيرىػا إال نسػمات

ىواء تطوؼ بأرجػاء الػوادي ،)5("...كحػيف تصػكر جمػاؿ عاتػد أخػييف عمػى لسػاف ىجػرك ,تقػكؿ:
"خصالت شعرؾ األسود مػع الػريح تماوجػت ...وعينػا صػاحبؾ سػوداواف عميقػاف نقرىمػا غػراب

أسػػود،)6("...كفػػي مكأػػم ثالػػث تقػػكؿ ":ثػػـ تمضػػي عنيػػا بخطواتيػػا الرشػػيقة تاركػػة أختيػػا ذات
العينيف السوداويف تممعاف حياء في محجرييما المائميف لالنحدار.)7("...
ح -الداللة عمى المالمح العربية:
حمػػؿ المػػكف األسػػكد داللػػة عمػػى المبلمػػح العربيػػة ,كذلػػؾ مػػف خػػبلؿ بع ػض الص ػ ات التػػي

يتحمى بيا اإلنساف العربي ,كتميزه عف غيره.

) (1ربيم حار ,ص.18
) (2امرأة ال صكؿ الخمسة ,ص.337
) (3بكصمة مف أجؿ عباد ال مس ,ص.8
) (4ن سو ,ص.75
) (5يب مف كادم رـ  ,ص.47
) (6ن سو ,ص.339

) (7ن سو ,ص .314
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تكظؼ سحر خمي ة ىذه الداللة فػي ركايتيػا "الصػبار" عنػدما أرادت أف تػدلؿ عمػى أف أحػد

الجنػػكد الصػػياينة كػػاف يحمػػؿ أص ػكنال عربيػػة ,كقػػد تعرفػػت عمػػى تمػػؾ األصػػكؿ مػػف خػػبلؿ ػػاربو
األسكد ,تقكؿ" :مر بو جندي مف أصؿ عراقي قصير القامة ذو شاربيف أسوديف.)1("...

كفػػي حػػديثيا عػػف زىػػدم تقػػكؿ ":تمطػػى زىػػدي شػػاب أسػػمر شػػارباف أسػػوداف ولحيػػة لػػـ

تمسيا الشفرة منذ ثالثة أياـ"...

()2

خ -دالالت أخرى:
 الداللة عمى البتروؿ:م ػ ػػف ال ػ ػػدالالت الجدي ػ ػػدة الت ػ ػػي حممي ػ ػػا الم ػ ػػكف األس ػ ػػكد جػ ػ ػراء التغيػ ػ ػرات كمكاكب ػ ػػة الحي ػ ػػاة,

دالالتػ ػػو عمػ ػػى البتػ ػػركؿ ,حػ ػػيف أطمػ ػػؽ عميػ ػػو الػ ػػذىب األسػ ػػكد ,فحمػ ػػؿ المػ ػػكف األسػ ػػكد ىنػ ػػا داللػ ػػة
عمى األ ياء الثمينة.
كقػ ػ ػػد كظ ػ ػ ػػت الكاتبػ ػ ػػات ال مسػ ػ ػػطينيات ىػ ػ ػػذه الداللػ ػ ػػة فػ ػ ػػي ركايػ ػ ػػتيف ,فسػ ػ ػػحر خمي ػ ػ ػػة فػ ػ ػػي

ركايتي ػػا "ربيػ ػػم ح ػػار" تكظػػػؼ ى ػػذه الداللػػػة مػػػف خ ػػبلؿ الح ػ ػكار ال ػػداتر ب ػػيف أحم ػػد كأخي ػػة مجيػػػد,
عن ػ ػػدما أخ ػ ػػذ مجي ػ ػػد يص ػ ػػؼ ل ػ ػػو كي ػ ػػؼ يع ػ ػػيش س ػ ػػكاف الخم ػ ػػيج ,ككي ػ ػػؼ يص ػ ػرفكف أم ػ ػػكاليـ عم ػ ػػى

األك ػػؿ كال ن ػػادؽ ال ػػاخرة ,تق ػػكؿ" :ىنػػػاؾ أوتػػػيالت بخمسػػػػة نجػػػوـ ينػػػزؿ فييػػػا عػػػرب اإلمػػػػارات
والسعودية يقطر منيا ذىب أسود ،ذىب أسودن ذىب البتروؿ يا أىبؿ.)3("...

كفػ ػ ػػي ركايػ ػ ػػة ام ػ ػ ػرأة "ال صػ ػ ػػكؿ الخمسػ ػ ػػة" ,تكظػ ػ ػػؼ ليمػ ػ ػػى األطػ ػ ػػرش الداللػ ػ ػػة ذاتيػ ػ ػػا حػ ػ ػػيف

تق ػػكؿ" :لكػػػػف الرمػػػػاؿ وحػػػػدة تفجػػػػرت بالنعمػػػػة السػػػػوداء ،لحكمػػػػة ألييػػػػو ،)4("...كف ػػي مكأ ػػم
أخ ػػر نج ػػدىا تعب ػػر ع ػػف الدالل ػػة ذاتي ػػا لك ػػف ىن ػػا ال تعط ػػي األس ػػكد دالل ػػة عم ػػى البت ػػركؿ ,كانم ػػا
تعطيػ ػػو داللػ ػػة عمػ ػػى المطػ ػػر ,لتصػ ػػكر مػ ػػف خػ ػػبلؿ ىػ ػػذا االقتبػ ػػاس أف البتػ ػػركؿ مػ ػػا ىػ ػػك إال مطػ ػػر

أس ػػكد ت جػ ػػر بػ ػػو بػػػاطف األرض ,تق ػػكؿ ":ولكػػػػف الحكمػػػػة اإللييػػػػة تجػػػػدد يػػػػأس الحيػػػػاة بمطػػػػر
أسود يتفجر بو باطف األرض ،يعـ خيره جفاؼ الصحراء فتخضر.)5("..

) (1الصبار ,ص.37
) (2ن سو  ,ص.41
) (3ربيم حار ,ص.371

) (4امرأة ال صكؿ الخمسة ,ص18
) (5ن سو ,ص396
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 الداللة عمى األناقة:مف الدالالت الحديثة أيأا داللة المكف األسػكد عمػى األناقػة ,كارتباطػو بعػالـ األزيػاء ,فيػك

لػػكف يعطػػي األ ػػياء قػػد ار مػػف الجاذبيػػة كال خامػػةل ليػػذا كثيػػر مػػف بيػػكت األزيػػاء تعتمػػد ىػػذا المػػكف
كمكف ميـ في أزياتيا.
نجد ليانة بدر تكظؼ ىذه الداللة عمى لساف أـ ىناء عندما ا ترطت عمػى أف تكػكف بدلػة

العريس سػكداء المػكف فػاخرة ,فتقػكؿ ":وظمػت تؤكػد عمػى ضػرورة تػوفير طقػـ رسػمي أسػود أبببػو
وشددت عمى الياء في نياية الكممة.)1("...

أناقة المكف األسػكد تكظ يػا نبػاؿ ليحمػؿ داللػة عمػى أناقػة حسػف خطيػب يافػا ,فػي لحظػات

المقاء األخير الذم جمعيـ قبؿ اغتيالو ,تقكؿ ":يتأبط رزمة مف األوراؽ ،يرتػدي قميصػو األسػود

الذي اخترناه معا حيف كنا في السوؽ أخر مرة.)2("...

كحيف أرادت سحر خمي ة أف تكظؼ ىذه الداللة األسػكد عمػى األناقػة ,اختارتػو ليكػكف لػكف

ػر جػػاء مجيػػد القسػػاـ ،دخػػؿ المسػػرح قػػاف از الػػدرجات
مبلبػػس فرقػػة مجيػػد الغناتيػػة تقػػكؿ " :وأخيػ ًا
بالمباس األسود وشاؿ العمـ والكوفية.)3("...

أيأ ػػا حػػيف تتح ػػدث ع ػػف أناق ػػة ال س ػػتاف األس ػػكد ال ػػذم
تكظػػؼ رج ػػاء بكري ػػة الدالل ػػة ذاتي ػػا ن
اختارتو ن كة حيف ذىبت لم يادة في محاكمة غسػاف ,تقػكؿ" :أتقػدـ بقػة إلػى القضػاة وتػدبس ال

مباالتؾ بأكماـ فستاني األسود وأنت تسمعني ،4"...أناقػة ن ػكة لػـ تقتصػر عمػى الثيػاب فحسػب,

بػؿ نجػػد أناقتيػػا امتػػدت لتتأػػمف لػكف الكحػؿ الػػذم ترسػػـ بػػو عينييػػا ,فتقػكؿ ":تركػػت أظافرىػػا تمػػر
تحت عينييا بخفػة وبػطء كػي تقػيس اسػتقامة الخػط األسػود وزاويػة تحديػده ,)5("...حتػى كبعػد

رحيؿ غساف لـ تتغير أناقة كحميا كاستقامتو  ,تقكؿ" :نظر إلى عينييا فعثػر عمػى الخػط األسػود

مستقيما وحادا كعادتو"(.)6

) (1عيف المرآة ,ص.463
) (2يافا حكاية غياب كمطر ,ص.381
) (3ربيم حار ,ص.55
) (4امرأة الرسالة ,ص.87
) (5ن سو ,ص.95

) (6ن سو ,ص.711
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 الداللة عمى الموت:يتتي المكف األسكد داخؿ الركاية ال مسطينية ليحمؿ داللة جديدة ,كىي داللتو عمى المكت,

كالمػػكت ىنػػا ال نقصػػد بػػو الحػػداد ,لكػػف المػػكت ىػػك تغيػػر لػػكف جسػػد الميػػت كتحكلػػو األسػػكد ,كقػػد
كظ ػػت الكاتبػػة ليمػػى األطػػرش ىػػذه الداللػػة داخػػؿ راكيتيػػا "ام ػرأة ال صػػكؿ الخمسػػة" ,حػػيف تصػػكر

مػػكت الكافػػدة الجديػػدة إلػػى بػػبلد البتػػركؿ ,تقػػكؿ" :ال أحػػد يعػػرؼ مػػا حػػدث كانػػت جثتيػػا السػػوداء
مازالت ممقاة عمى رطوبة الماء.)1("...

الدالل ػػة ذاتي ػػا نج ػػدىا ف ػػي ركاي ػػة "بكص ػػمة م ػػف أج ػػؿ عب ػػاد ال ػػمس" ,ح ػػيف تص ػػؼ ليان ػػة

ب ػػدر الم ػػكت بتن ػػو ت ػػابكت أس ػػكد ,تق ػػكؿ ":المػػػوت تػػػابوت أسػػػود...،بألـ صػػػدمة االحتػػػراؽ حتػػػى

التفحـ والتالشي"(.)2

) (1امرأة ال صكؿ الخمسة ,ص.49
) (2بكصمة مف اجؿ عباد ال مس ,ص.337
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الموف األبيض:


داللة الموف األبيض:
األبػػيض مػػف األل ػكاف المحببػػة إلػػى القمػػكب ,فيػػك لػػكف يبعػػث األمػػؿ ,كالت ػػاؤؿ فػػي الن ػػكس,

كرمز الطيارة كالنقاء ,كلكف المحبة كالكد كالسعادة.

"اعتبػر الػػبعض أف المػكف األبػػيض مػف أػػمف األلػكاف البػػاردة التػي تبعػػث حالػة مػػف اليػػدكء

كالطمتنينة كاالسترخاء ,كتزيد مف الحجـ الظاىرم لؤل ياء" .)1

حمؿ المكف األبيض في العربية عديد مف األل اظ التي تػدؿ عميػو ,كقػد ذكرىػا الثعػالبي فػي

كتابػو فقػو المغػة  ,قػاؿ ":رجػؿ أزىػر ,كامػرأة رعبكبػة ,ك ػعر أ ػمط ,كفػرس أ ػيب ,كثػكب أبػػيض,
كفأة يقؽ"  ,)2كيذكر ابف منظكر في لساف العرب مف ا ػتقاقات ل ظػة األبػيض" :بػيض ال ػيء,
جعمػػو أبػػيض ,كقػػد بيأػػت ال ػػيء فػػابيض بياأػػا كأبيػػاض ,ابيأاأػػا" " .)3كيػػذكر أيأػػا درجػػات
المكف األبيض ,كىي ن س الػدرجات التػي ذكرىػا الثعػالبي فػي كتابػو ,كمنيػا رجػؿ أزىػر " ,األزىػر,
كالزىرة ىي جمم كؿ نبػات ,كلكنيػا تػدؿ عمػى البيػاض فػي بعػض القباتػؿ العربيػة أمثػاؿ قبيمػة بنػي

عبس التي ينتمي إلييا عنترة بف داد" .)4

"اسػػتخدمت العػػرب المػػكف األبػػيض لممػػدح ,كالداللػػة عمػػى نقػػاء العػػرض"5",فيػػك لػػكف يخػػالؼ
السكاد كالظممة كيقابؿ الميؿ كالنيار ,األبيض لكف تحبو القمكب ,ألنو يبعث األمؿ كيسبب المحبة
كالكد إلى أف يتداعى ,الطيارة كالبراءة كالت اؤؿ" .)6

ال يقتصر المكف األبيض عمى داللة كاحدة ,كما أف دالالتو ال تقتصر عمى جانب كاحػد "

سػػمبي أك إيجػػابي" ,فيػػك لػػكف يحمػػؿ عديػػد مػػف الػػدالالت ,ككػػؿ داللػػة قػػد تحمػػؿ الجانػػب السػػمبي أك
اإليجابي .كرغـ أنو مف األلكاف التي يغمب عمييا الجانب اإليجابي ,إال انو يحمؿ معنى يقػكد إلػى
الت اؤـ كاالقتراب مف الخػركج مػف الػدنيا" ,فقػد ارتػبط ىػذا الت ػاؤـ بمػكف ال ػيب ...كارتػبط الت ػاؤـ

) (1المكف في ال عر العربي قبؿ اإلسبلـ قراءة ميثكلكجية) ,إبراىيـ محمد عمي ,جرس برس ,ص.379
) (2فقو المغة ,ص .337
) (3لساف العرب ,مادة ب.م.ض)
) (4ن سو ,مادة ز.ق.ر)

) (5دالالت المكف في عر ال تكحات اإلسبلمية عصر صدر اإلسبلـ ,ص.39
) (6المكف األسكد في عر السياب ,مجمة الجامعة اإلسبلمية ,ع 36ص .341
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بالبيػػاض حينمػػا ارتػػبط بمػػكف الك ػػف,)1 "...كرغػػـ ارتبػػاط األبػػيض بمػػكف ال ػػيب الػػذم يمثػػؿ التقػػدـ
بالعمر ,االقتراب مف المكت ,كلكف الك ف الذم يرمز إلى نياية الحياة ,إال أنو يظؿ محافظا عمػى

الس ػػمة الغالب ػػة عمي ػػو كى ػػي الس ػػمة اإليجابي ػػة الت ػػي تحم ػػؿ دالل ػػة الطي ػػر كالنق ػػاء كالصػ ػ اء كاألم ػػؿ

كالسعادة كالنكر.

"أحيان ػ ػػا ينحػ ػ ػػرؼ المػػ ػػكف األبػػ ػػيض فػػ ػػي بيت ػ ػ ػات كأمكن ػ ػػة كأحي ػ ػػاز كأزمن ػ ػػة كأكق ػ ػػات معينػػ ػػة

إلػ ػػى معػ ػ و
ػاف تنػ ػػاقض تمػ ػػؾ المعػ ػػاني التقميديػ ػػة ,كتقػ ػػؼ أػ ػ نػدا منيػ ػػا تقريبػ ػػال فيػ ػػك رمػ ػػز لمحػ ػػزف لػ ػػدل
بعض األمـ ك منيا الصيف" .)2
"كق ػ ػػد فأ ػ ػػؿ الع ػ ػػرب الم ػ ػػكف األب ػ ػػيض كانح ػ ػػازكا إلي ػ ػػو إذ انح ػ ػػازت ك ػ ػػؿ مجمكع ػ ػػة ب ػ ػ ػرية

إلػ ػػي لػ ػػكف معػ ػػيف دكف س ػ ػكاه ,فػ ػػالعربي فػ ػػي العصػ ػػر الجػ ػػاىمي انح ػ ػاز إلػ ػػى المػ ػػكف األبػ ػػيض بعػ ػػده
ص ػ ػ ة أك عبلقػ ػػة بمػ ػػكف الب ػ ػرة ,كىػ ػػذا االنحيػ ػػاز إلػ ػػى المػ ػػكف األبػ ػػيض ىػ ػػك الػ ػػذم جعػ ػػؿ اإلسػ ػػبلـ
يعاني مف الت رقة العنصرية بسبب المكف" .)3

كلم ػ ػ ػػا كان ػ ػ ػػت الصػ ػ ػ ػ ة الغالب ػ ػ ػػة عم ػ ػ ػػى الم ػ ػ ػػكف األب ػ ػ ػػيض ى ػ ػ ػػي الصػ ػ ػ ػ ة اإليجابي ػ ػ ػػة كم ػ ػ ػػا

)4
أيأػ ػػا معنػ ػػى األمػ ػػؿ كالت ػ ػػاؤؿ كالنصػ ػػر" ,)5
ذكرنػ ػػا ىػ ػػك لػ ػػكف الص ػ ػ اء ,كالنقػ ػػاء" ",كق ػ ػد اتخػ ػػذ ن
كالنصر"  ,)5فيك لكف يحمؿ معنى ال خامة كاألناقة كالجماؿ.

كألنػػو مػػف األل ػكاف التػػي تحمػػؿ داللػػة عمػػى الجمػػاؿ ,كخاصػػة الجمػػاؿ عنػػد الم ػرأة "فقػػد كػػاف

ال عراء في الجاىمية يبحثكف عف المرأة البيأاء كيتغزلكف بجماليا ...كيرجم السبب في ذلؾ ألف

المجتمم الجاىمي ...كاف ديد االفتقار إلى النساء البيض ,كسبب افتقارىـ ىذا يعكد إلى الطبيعة
الصحراكية كال مس الحارقة التي كانكا يعي كف فييا" .)6

"كقد كاف المكف األبػيض فػي العصػكر القديمػة مقدسػا كمقصػك ار عمػى آليػة الركمػاف ,ككػاف
يأحى بالحيكانات البيأاء –قرنبا لآللية  ,كعند المسحييف عادة ما يرمػز لممسػيح بثػكب أبػيض

نمكذجا" ,ص.77
) (1المكف ك دالالتو في ال عر "ال عر األردني
ن
) (2دالالت المكف في عر يحيى السماكم  ,ص.37
نمكذجا" ,ص.78
) (3المكف كدالالتو في ال عر" ال عر األردني
ن
) (4ن سو ,ص.78
) (5ن سو83 ,

) (6الجماؿ المكني في ال عر العربي مف خبلؿ التنكع الداللي ,ص .88
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تاجػػا
دلػػيبل عمػػى الص ػ اء كالنقػػاء ,الخمػػك مػػف الػػدنس ,كفػػي العصػػكر القديمػػة كػػاف ال رعػػكف يرتػػدم ن

أبيأا ليرمز لسيطرتو عمى مصر العميا مما ي ير إلى أنيا كانت تعيش بسبلـ كطمتنينة" .)1
ن

"كال تيسػ ػػتبعد داللػ ػػة األبػ ػػيض عنػ ػػد الحػ ػػديث عػ ػػف مبلبػ ػػس العػ ػػركس السػ ػػاتدة فػ ػػي مختمػ ػػؼ
الحأارات" ",)2فثكب العركس األبيض يحمؿ رمػ از لمسػعادة كالت ػاؤؿ كالحيػاة المطمتنػة الخاليػة مػف
الدنس ,كذلؾ يحمػؿ المػكف األبػيض داللػة عمػى اريػة االستسػبلـ التػي ترفػم بػالمكف األبػيض لمداللػة

عمى نقاء السريرة كالرغبة في الميادنة كطرح الحقد كالكراىية كالمطالبة بالدـ" .)3

يػػكحي المػػكف األبػػيض بمعنػػى تطمػػتف لػػو الػػن س كتحػػس بالص ػ اء كالسػػكينة ,كيبعػػث عمػػى
الت اؤؿ كالسركر كالحب ,...كىناؾ مف يكره ىذا المكف ألنػو غالبػا مػا يػرتبط بػالمرض كقأػاء فتػرة

طكيمة داخؿ المست يات ,ككذلؾ الرتباطو بال يب كالك ف كاقتراب العمر مف النياية.

يمكػػػف القػػػكؿ بػ ػػتف البيػ ػػاض ىػػػك لػ ػػكف الطيػػػارة كالنقػ ػػاء كالثق ػػة كالتكاأػ ػػم كالرق ػػة كالسػ ػػبلـ,

كالأعؼ كالعجز أيأا ,كقػد يكػكف رمػ از لمكآبػة كالحػزف باعتبػاره مػف األلػكاف البػاردة" ,كىػك التجػرد
مف الزيؼ كالتخمص مف الدنيا ,فيك لكف المبلتكة كالقديسػيف ,كلػكف ثيػاب المػؤمنيف ككجػكىيـ فػي

الجنة ,حيث يبدك في ص اء نكراني.)4 "...

أيأا بػتف المػكف األبػيض حتػى كاف حمػؿ بعػض الػدالالت السػمبية التػي تػدؿ
كيمكف القكؿ ن
عمى المكت كالمرض ,إال انو يظؿ لكف الص اء ,كالنقاء ,كالطير ,كالجماؿ ,لكف النكر كالنيار.
األبػػيض ىػػك المػػكف النقػػيض لمػػكف األسػػكد ,فيػػك لػػكف النػػكر كالنيػػار ,لػػكف الحيػػاة كاألمػػؿ

كالسعادة ,عمى النقيض نجد المكف األسكد لكف الظبلـ كالكآبة كالحزف كالحداد.


دالالت الموف األبيض في الروايات:
ال تخمكا الركايات ال مسػطينية مػف المػكف األبػيض لمػا لػو مػف دالالت كايحػاءات كثيػرة ,ىػك

ػددا ال بػػتس بػػو مػػف الػػدالالت ,لكػػف مجمػػؿ داللتػػو كمػػا -مػػر
كغي ػره مػػف األل ػكاف األخػػرل يحمػػؿ عػ ن
سابؽ -تقتصر عمى الجانب اإليجابي عمى عكس األلكاف األخرل التي تتكسػط مػا بػيف اإليجػابي
كالسمبي ,كمف أكؿ دالالت ىذا المكف

) (1المغة كالمكف361 ,
) (2ن سو361 ,

نمكذجا .71 ,
) (3المكف كأبعاده في ال عر الجاىمي -عر المعمقات
ن

) (4المكف في ال عر العربي قبؿ اإلسبلـ قراءة ميثكلكجية) ,ص.311
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أ -الداللة عمى الصفاء:
إذا مػػا بحثنػػا داخػػؿ الركايػػات ال مسػػطينية عػػف داللػػة المػػكف األبػػيض عمػػى الص ػ اء نجػػدىا

تزخػػر بيػػذه الداللػػة ,فػػي ركايػػة "يافػػا حكايػػة غيػػاب كمطػػر" ,نجػػد نبػػاؿ قينػػدس قػػد كظ ػػت األبػػيض
ليحمػػؿ ىػػذه الداللػػة فػػي أكثػػر مػػف مكأػػم  ,منيػػا حػػديثيا عػػف يافػػا ,أنيػػا كانػػت تممحيػػا مػػف خمػػؼ
السػتاتر البيأػاء ,ككػػتف الكاتبػة مػف خػػبلؿ ىػذا الحػديث تريػػد أف تقػكؿ أف صػ اء لػػكف السػتاتر قػػد
سمح ليا برؤية يافا ,كمراقبتيا ,فتذكر عبارة الستاتر البيأاء أكثػر مػف مػرة  ,منيػا قكليػا" :مػازاؿ
ضوء غرفتيا مشتعال كشمس تتوىج في صباح صيفي ،منذ انتقمنا ليػذا المنػزؿ لػـ ألمحيػا إال

مف خمؼ الستائر البيضاء ،التي تغطي نوافذ غرفتيا"( ،)1تقكؿ في كمكأػم ث و
ػاف" :حاولػت تتبػع
طيفيا خمؼ الستائر البيضاء ،كنت أرى حزنيا يتجوؿ عاريا مف رفقة صديؽ في الشارع الػذي

يفصؿ ما بيف منزلي ومنزليا ،وقمبي يتخبط بيف الضموع ,)2("...كتقػكؿ أيأػا ":ال أدرؾ كػـ مػف

الوقت قد مر وأنا أقؼ محدقة في الستائر البيضاء التي ترفرؼ عمى إيقػاع الموسػيقى ،ونسػيـ

الخريؼ قبؿ أف تقطع أمي بيدىا التي استقرت عمى كتفي.)3("...

لـ تقتصر نباؿ ىذه الداللة عمى نقاء الستاتر التي كانت تراقب مف خبلليا طيؼ يافا ,بؿ
نجد داللة الص اء قػد ارتبطػت عنػد نبػاؿ بػال جر ,الػذم يحمػؿ معػو النػكر ,كبدايػة يػكـ جديػد ,يػكـ
صػ و
ػاؼ نق ػػي ,ي ػػكـ ق ػػد غس ػػمت في ػػو أل ػػـ األم ػػس ,في ػػتتي ال ج ػػر بمكن ػػو األب ػػيض ح ػػامبل مع ػػو راتح ػػة
الياسػػميف األبػػيض ,تقػػكؿ ":فقػػد اعتػػدت االبتسػػاـ لصػػباحات النقيػػة التػػي تحمػػؿ عمػػى أجنحتيػػا

أصوات العصافير ،وضوء الفجر األبيض ،ورائحة الياسميف المنبعثة مف حديقػة المنػزؿ,)4("...

يحمػػؿ لػػكف الػػكرؽ األبػػيض عنػػد نبػػاؿ قنػػدس داللػػة عم ػى الص ػ اء كالنقػػاء ,فحػػيف يختػػار اإلنسػػاف

تمامػػا
الػػكرؽ األبػػيض ليكتػػب فيػػو رسػػالة يكػػكف اختيػاره ن
مبنيػا عمػػى صػ اء المػػكف األبػػيض ,كنقاتػو ,ن
كص ػ اء كنقػػاء كصػػدؽ تمػػؾ الم ػػاعر التػػي أراد أف ينقميػػا ,تقػػكؿ" :ال تػػنس وعػػدؾ لػػي .خػػذ فػػي
حقيبتؾ كؿ الكتب التي أىديتيا لؾ ،نفذ وعدؾ لي وأكتب عمى الصفحات البيضاء مػا فػي قمبػؾ

لنق أر ما كتبت معا حيف تعود" ,تقكؿ في اختيارىا المكف األبػيض ليكػكف لػك مغم ػات الرسػاتؿ التػي

أرسػمتيا ليافػػا لتحمػػؿ الداللػة عمػػى صػػدؽ م ػاعره كصػ اتيا اتجػػاه يافػا "ماليػػيف األفكػػار تػػدور فػػي
رأسػػي فػػي لحظػػات قميمػػة ،أسػػتعيد الحكايػػة مػػف بػػدايتيا ،الرسػػائؿ التػػي كتبتيػػا ليػػا عبػػرت أمػػاـ

) (1يافا حكاية غياب كمطر ,ص.31
) (2ن سو ,ص .71
) (3ن سو ,ص.74
) (4ن سو ,ص.13
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عيني بأوراقيا ،وحبرىا ،ومغمفاتيا الورقية البيضاء ،األخبار الميمػة فػي الصػحؼ ,)1("...كألف
األبيض يبعػث عمػى األمػؿ كالت ػاؤؿ كالصػ اء كالتسػامح كيػدؿ عمػى النقػاء كالػكد كالمحبػة ,اختارتػو

الكاتبة ليككف لكف الكرؽ الذم ت رغ فيو م اعرىا.

ىػػذه الداللػػة لػػـ تقصػػرىا عمػػى مػػا سػػبؽ ,بػػؿ نجػػدىا تعبػػر عنيػػا مػػف خػػبلؿ كص ػ يا الغيػػكـ

البيأاء ,فيي غيكـ صافية ال تعكر ص اء السماء ,كال تجمب األمطار ,تقكؿ ":ال غيوـ بيضاء،
فقط رمادية وسوداء ،ال موسيقى ،ال زىر لوز أو ليموف .ال أغنيػات لفيػروز ،ال عصػافير فقػط

تالوة القرآف يأتي مف بيت الحاج أبو سميـ"(.)2

أيأػػا األبػػيض ليحمػػؿ الداللػػة ذاتيػػا ,كتػػتتي ىػػذه
تكظػػؼ ب ػػرل أبػػك ػرار فػػي ركايػػة "دكرا" ن
الداللػػة عنػػدما يقسػػـ سػػارية لب ػػرل أنيػػا سػػتككف يكمػػا لكحتػػو التػػي يرسػػميا عمػػى القمػػاش األبػػيض,

تقكؿ ":تتحوؿ كؿ البحار إلى بحر ميت ستكونيف مف قماش لوف وظؿ ونور ،كيؼ ال وأنت مف
نػػور ماجػػد تنيمينػػا ...وأقسػػـ بكػػؿ ألػواني ولوحػػاتي التػػي تفتػػرش األبػػيض أنػػؾ سػػتكونيف لوحػػة

()3
أيأػا,
لي ، "...كفػي مكأػم أخػر تػتتي داللػة األبػيض عمػى الصػ اء لتعبػر عػف لكحػات سػارية ن

فمكحاتو التي ت ترش األبيض تخرج لتعبر عف م اعر صادقة كنقية ,فييا مف الحب كالجماؿ كما
فييػػا ,فالمكحػػات البيأػػاء تحمػػؿ ن ػػس داللػػة الػػكرؽ األبػػيض عمػػى النقػػاء ,ككػػتف ال نػػاف يختارىػػا

بيأػػاء لينثػػر فييػػا ص ػدؽ أحاسيسػػو  ,تقػػكؿ" :كػػـ يتسػػع قمبػػي لمجمػػاؿ ،انف أصػػبحت لػػوف أو
خربش كما أسمييا ...،عمى األبيض المطمػؽ ...لتسػتوي عػرش وتكػويف الموحػة ،قريبػا أحتفػؿ

بميالد الموحػة العاشػقة أو الدمعػة الجميمػة ،أو الرغيػؼ المػر .)4("...داللػة األبػيض عمػى النقػاء

عند ب رل ال تقتصر عمى المكحػات كانمػا نجػدىا تحمػؿ الػكرؽ األبػيض ىػذه الداللػة ,تت ػكؿ ىػذه
الداللػػة مػػف خػػبلؿ تصػػكيرىا حالػػة ػػمس حػػيف تنكػػب عمػػى أكرقيػػا البيأػػاء لػػتيمس ليػػا بمػػا يكجػػم

ركحيا ,تقكؿ" :حيف تق أر شمس ما ينثره سارية في وجػو الفضػاء ،تنكفػي عمػى أوراقيػا ،تفسػح
طريقا لدموعيا ،قذؼ بيا عمى صدر صفحات بيضاء ،تيمس مف وجع روحيا.)5("...

ليانػػة بػػدر تعبػػر عػػف الداللػػة ذاتيػػا عنػػد ص ػ اء المػػكف األبػػيض  ,كتمػػكف بيػػا ثػػكب األطبػػاء,
فالنقاء كالص اء كالطير كميا ص ات يتصؼ بيا األطباء ,فيػـ معركفػكف بػتنيـ "مبلتكػة الرحمػة",
) (1يافا حكاية غياب كمطر ,ص.355
) (2ن سو ,ص.356
) (3دكرا ,ص .8

) (4ن سو ,ص .79
) (5بكصمة مف أجؿ عباد ال مس ,ص .55
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ليذا كاف المكف األبيض ىك لكف لباسيـ المتعارؼ عميو ,كألف سميمة الحاجة كانت تحب األطباء
فكانت ببل ؾ ستخيط ثكبا بعػد انتيػاء الحػرب ,تقػكؿ ":ال شػؾ أف سػميمة الحاجػة سػوؼ تخػيط

أبيضا بعد انتياء الحرب ..،بالطبيبة الجميمة.)1("...
لؾ ثوبا
ً

تكظؼ رجاء بكرية المكف األبيض ليحمؿ الص اء حيف تختار ن كة الػكرؽ األبػيض لتكتػب
رساتميا إلى غساف ,فالكرؽ األبيض لما يحممو مف نقاء كص اء يدفم بالم اعر لترتسـ عميو بكػؿ
مػػا تحممػػو ىػػذه الم ػػاعر مػػف صػػدؽ كنقػػاء ,تقػػكؿ...":ترتجػػػؼ مثمػػػي بمجػػرد أف تتخيػػػؿ الورقػػػة
البيضػاء مسػتمقية بمػؿء عافيتيػا بػيف يػديؾ ،كيػؼ لػـ تمػت حػيف مزقػت طػرؼ المغمػؼ وبػدأت

تسحبيا بنفاذ صبر ,)2("...كفي اقتباس أخر تعطي صكت غساف لكف الثمج األبيض ,لما يحممو

مػف صػ اء كقػرب إلػػى قمبيػػا ,فتقػكؿ ":غنػػي بصػػوت خفيػػؼ ،وعيػػوف مطبقػػة عمػػى نوتػػة انتشػػرت
تحت جفنيو كقطف الجباؿ األبيض"(.)3

تكظ ػػؼ ب ػػرل ف ػػي ركايتي ػػا " ػػيب م ػػف كادم رـ" ,األب ػػيض لمدالل ػػة عم ػػى الصػ ػ اء ,كلك ػػف

ب رل تعطي ىذه الداللة لممنديؿ األبيض الذم تستعممو المعممة لمسح كجو قيمة بو لمتتكد بتنيا
ال تأم الكحؿ في عينييا ,تقكؿ" :التفتػت إلػى الصػبايا فػي تػوجس وريبػة قائمػة :فمتحضػر لػي

ويسار وتضغط براحة يدىا ثػـ تنظػره وتريػو لمسػيدة "عميمػة"
ًا
أبيضا .تمرره يمي ًنا
إحداكف منديالً
ً
فيزىو بياضو في عينييا"(.)4

ب -الداللة عمى األماف والسالـ:
م ػ ػػف ال ػ ػػدالالت المرتبط ػ ػػة ب ػ ػػالمكف األب ػ ػػيض داللت ػ ػػو عم ػ ػػى األم ػ ػػاف كالس ػ ػػبلـ ,ى ػ ػػذه الدالل ػ ػػة

ق ػػد تك ػػكف متص ػػمة ب ػػكؿ أك ب ػػتخر بدالالت ػػو الس ػػابقة دالل ػػة الصػ ػ اء ,فق ػػد اخت ػػاره الن ػػاس ليك ػػكف

ػز الس ػ ػػبلـ كاألم ػ ػػاف لم ػ ػػا يحممػ ػػو م ػ ػػف صػ ػ ػ اء كطي ػ ػػر كصػ ػػدؽ ,فاأل ػ ػػياء البيأ ػ ػػاء داتم ػ ػػا م ػ ػػا
رمػ ػ نا
تككف أكثر قربا مف اإلنساف.

تعبػ ػػر نبػ ػػاؿ قينػ ػػدس عػ ػػف داللػ ػػة األبػ ػػيض عمػ ػػى األمػ ػػاف ,حػ ػػيف كانػ ػػت تحتػ ػػاج البطمػ ػػة إلػ ػػى

يػ ػػد أمينػ ػػة تنت ػ ػػميا مػ ػػف حالػ ػػة الحػ ػػزف الػ ػػذم سػ ػػيطر قمبيػ ػػا ,حينمػ ػػا غػ ػػاب عنيػ ػػا حبيبيػ ػػا ,تقػ ػػكؿ":

ابتسػػػمت فػػػي وجػػػو صػػػديقتي بمكػػػر فػػػي وقػػػت كنػػػت أظػػػف فيػػػو أننػػػي أجيػػػد السػػػباحة ،لكننػػػي
) (1بكصمة مف أجؿ عباد ال مس ,ص.66
) (2امرأة الرسالة ,ص.31
) (3ن سو ,ص.377

) (4يب مف كادم رـ ,ص.75
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اليػػػوـ أغػػػرؽ فػػػي ظممػػػات الفػػػراؽ ،وال يػػػد بيضػػػاء تمتػػػد لتنتشػػػمني مػػػف ىػػػذا الحػػػزف الػػػذي
أوجػػػػع قمبػػػػي ,)1("...تكظػ ػػؼ نبػ ػػاؿ فػ ػػي مكأػ ػػم أخػ ػػر داللػ ػػة األبػ ػػيض عمػ ػػى السػ ػػبلـ مػ ػػف خػ ػػبلؿ
الحمامػ ػػة البيأػ ػػاء ,التػ ػػي لطالمػ ػػا كانػ ػػت رم ػ ػ از لمسػ ػػبلـ ,كالزلػ ػػت تحمػ ػػؿ ىػ ػػذه الداللػ ػػة إلػ ػػى يكمنػ ػػا
ىػ ػػذا ,فيػ ػػي تعبػ ػػر عػ ػػف أصػ ػػحاب القمػ ػػكب الطيبػ ػػة الي ػ ػػة بػ ػػتنيـ يرفرفػ ػػكف كحمػ ػػاـ السػ ػػبلـ تقػ ػػكؿ:

شػػػػػا ،يحػػػػػب الموسػػػػػيقى
قمبػػػػػا لي ًنػػػػػا و ى ً
"ويحمػػػػػؿ تحػػػػػت القشػػػػػرة الصػػػػػمبة التػػػػػي تحػػػػػيط بػػػػػو ً
والشعر ،ويرفرؼ كحمامة بيضاء في سماء الحرية"(.)2
كتكظ ػو ب ػػرل أبػػك ػرار –كػػذلؾ -فػػي ركايػػة "دكرا" داللػػة السػػبلـ حػػيف تقػػكؿ" :أرضػػو مػػف

أبيضػا ال يميػؿ إلػى الطػوؿ ،أكمامػو قصػيرة ...،لػـ أدقػؽ فييػا،
ثوبا
ً
قطع الفسيفساء ،أىديتني ً
األبػػيض أخػػذني لسػػالـ روحػػي  ،وأسػػكنني فرحػػة المقػػاء"( ,)3السػػبلـ ىنػػا جػػاء مختم ػػا عػػف فك ػرة
الس ػػبلـ الت ػػي ي ػػدلؿ عميي ػػا الم ػػكف األب ػػيض ,في ػػي ح ػػيف أى ػػداىا ثكب ػػا أب ػػيض كتنم ػػا أى ػػداىا الس ػػبلـ
الركحي ,لما يبعثػو األبػيض مػف ارحػة فػي الػن س .كلكػي يعػـ السػبلـ قمػب سػارية كػاف ي ػرغ آالمػو

عمى الكرؽ األبيض ,تقػكؿ ":سارية يجتاحو أالـ روح ال تيدأ وال تستقر في مكاف ،يموف الكممة

يخربش عمى ورؽ أبيض يرسـ حممو عميو.)4("...

يتتي المػكف األبػيض فػي ركايػة "ربيػم حػار" ليحمػؿ داللػة السػبلـ كاألمػاف ,لكػف السػبلـ ىنػا
كػػاف مختم ػػا فالكاتبػػة تعبػػر عػػف السػػبلـ الركحػػي الػػذم يعتػػرم ركحيػػا كيحػػكؿ سػػاقيا إلػػى أجنحػػة

بيأاء ترفرؼ بيا ,تقكؿ ":حيف أحبتو وىي صغيرة ،كانت تحس بأنيػا زىػرة وىػو فراشػة والػدنيا

ربيػع ،وكانػػت تػػدوخ ،وتحػػس مفاصػػميا ذابػػت ،ويصػػير ليػػا بػػدؿ األرجػػؿ أجنحػػة بيضػػاء تحمميػػا
فوؽ األشجار وىضاب القدس إلى تونس ثـ بيروت فأعمدة جرش.)5("...

تكظؼ رجاء بكرية الداللة ذاتيا في تصكيرىا السبلـ الركحي حيف تقكؿ ":يسحبني أنينػؾ

ويغرقؾ أنيني ،ابحث عنؾ ...تقنصنا نظراتنا الممتنة وترتفع غمامػة بيضػاء،)6("...فحػيف تمتقػي
النظرات يعـ الركح السبلـ فتتحكؿ إلى غمامة بيأاء.

) (1يافا حكاية غياب كمطر ,ص.315
) (2السابؽ ,ص.346
) (3دكرا ,ص.56
) (4ن سو ,ص.76

) (5ربيم حار ,ص.715
) (6عكاء ذاكرة ,ص .37
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ػز لمسػبلـ,
داللة السبلـ تكظ يا ليانة بدر مف خبلؿ الحماـ األبيض ,الػذم لطالمػا كػاف رم نا

فتعبػػر عػػف ىػػذه الداللػػة بقكليػػا ":كانػػت ىنػػاؾ حمامػػة بيضػػاء ذات طػػوؽ بنػػي المػػع ،ىػػدت ليػػا

عائشة يدىا ،وأومأت ليا بالدخوؿ.)1("..
ت -الداللة عمى األمؿ والتفاؤؿ:

مف الدالالت التي حمميا األبيض أيأا داللتو عمى األمؿ كالت اؤؿ ,قد عبرت نباؿ قنػدس

مف خبلؿ تصكيرىا لمغيكـ التي تعطي اإل ارة باقتراب الربيم ,تقػكؿ ":الشمس تظيػر بخجػؿ مػف

خمؼ الغيوـ البيضاء ،والشػتاء لػـ يأخػذ بعػد نسػيمو البػارد ،البػراعـ الخضػراء تكسػو األغصػاف

العارية ،وتجيز نفسيا الستقباؿ الطيور المياجرة.)2("...

تػػتتي الداللػػة ذاتيػػا عنػػد ب ػػرل أبػػك ػرار ىػػذا األمػػؿ الػػذم ينبعػػث مػػف المػػكف األبػػيض قػػد

تح ػػكؿ إل ػػى ي ػػتس كس ػػكداكية بس ػػبب م ػػا آل ػػت إلي ػػو ال ػػببلد ,لك ػػف ى ػػذه الس ػػكداكية ل ػػف تنتصػ ػر عم ػػى
ال مسطيني ,فسيرسـ األمؿ كما كاف يحمـ ماجد كغساف كناجي ,تقػكؿ ":ىي أياـ كنا نتقاسـ فييا
الجوع واأللـ  ،وأنت تحمؿ الوطف في وجدانؾ كما رسمتو أنا وأنت ،بالدـ واأللـ والجوع ،واليوـ

أصبح الوطف ال وطف ،والحب ال حب ،واألبػيض أسػود ،لكننػا سنرسػـ الػوطف كمػا رسػمو ماجػد

وغسػػاف ونػػاجي ,)3("..كترتسػـ ىػػذه الداللػػة أيأػػا مػف خػػبلؿ ألػكاف العمػـ ال مسػػطيني ,كلكػػف ب ػػرل

منا األبيض ,كأف تتحكؿ حياتنا السػعيدة إلػى سػكداكية ,تعبػر
تتساءؿ ىؿ يمكف لؤلسكد أف يسمب ٌ
عػػف ىػػذا بقكليػػا ":ىػػؿ يمػػتيـ األسػػود األبػػيضن"( ،)4كتقػػكؿ ":ىػػي عيػػوف فمسػػطيف ،ينسػػاب فييػػا
الحنيف ،صالبة الحيػاة فييػا ،مػف ترشػفو بنظرتيػا ال يسػتطيع نسػيانيا ،السػواد يحػاوؿ اجتيػاح

األبيض ،ولكف األسود كاف نصػاعة الحمػـ"( ,)5ميمػا حػاكؿ المػكت كاليػتس أف يغػزك فمسػطيف إال
حممػػا ناص نػعا رغػػـ سػػكداكية الكأػػاع حكلػػو .تقػػكؿ فػػي ذات
أف ال مسػطينييف صػػنم مػػف ىػػذا السػكاد ن
الداللػػة" :تبػػا أليػػاـ مضػػت أيػػاـ تحمػػؿ إلينػػا العػػذاب مػػف أنػػاس ينيشػػوف ذواتيػػـ ..وطػػوبى لنػػا،
دوما مغادر.)6("...
ولعالـ نمونو باألبيض ،قد مر بي الحزف ولكنو ً

) (1عيف المرأة ,ص.58
) (2يافا حكاية غياب كمطر ,ص.394
) (3دكرا ,ص.43
) (4ن سو ,ص.45
) (5ن سو ,ص.47
) (6ن سو ,ص.377
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ليانة بدر تكظؼ الداللة ذاتيا في قكليا ":كانت شجرة الياسميف محممة بأزىارىا البيضػاء

الكثيرة ،تبث رائحتيا الدافئة والمفعمة بالندى.)1("...

تعطػػي سػػحر خمي ػػة فػػي ركايػػة "الصػػبار" ,المػػكف األبػػيض الداللػػة عمػػى األمػػؿ مػػف خػػبلؿ

العجػؿ األبػػيض الػػذم أنجبتػو مسػػعكدة ,سػػحر خمي ػة أرادت مػػف خػػبلؿ ىػذا العجػػؿ أف تعطػػي أمػ نػبل
بمستقبؿ أفأؿ ,كلكف ىذا األمؿ يتبل ى بعد مكت العجؿ األبػيض كمػا حػدث مػم بػاقي العجػكؿ

السابقة ,تقكؿ ":أبو سالـ يجمس إلى الفدائي السوري يستمع إلػى أخػر أخبػار مسػعودة وعجميػا

األبيض ,)2("..تقكؿ" :ىوؿ أقص عميؾ أخر أخبػار مسػعودةن العجػؿ األبػيض أعطػاؾ عمػره اهلل
يمعف الحظ الوسخ ىذا ىو العجؿ الثالث الذي يموت قبؿ مرور شير عمى والدتو.)3("...

حيف أرادت رجاء أف تكظؼ ىذه الداللة كظ تيا لتككف لكف النكافذ التي تحمؿ أمؿ المقػاء,

تقػػكؿ" :وقفػػت أتابعػػؾ مػػف النوافػػذ البيضػػاء لعمػػؾ صػػدفة تتػػذكر القمػػر فترفػػع رأسػػؾ إلػػى النافػػذة

وتراني.)4("..

تكظػػؼ ليانػػة بػػدر داللػػة األمػػؿ مػػف خػػبلؿ ال تيػػات الحالمػػات بمسػػتقبؿ أفأػػؿ ,كال ار ػػات

البيأاء ,يحمقف فكؽ الزىكر ,تقكؿ ":بينما الفتيات ال زلف يركضف في الساحة وراء آماليف التي
تطير في الفضاء فراشات بيضاء ,)5("...كحيف تمكف ال جػر بػاألبيضل ليحمػؿ الداللػة عمػى بدايػة

جديدة كأمؿ جديػد فتعبػر عػف ىػذا بقكليػا ":لكػف أميػا اقتربػت ولفػت سػاعدىا حػوؿ ظيرىػا ،كػاف
بياض الفجر يتصاعد مع زقزقػات العصػافير حوليمػا ,)6("...كألف البػدايات داتمػا بيأػاء ,تحمػؿ

معيػػا األمػػؿ باألفأػػؿ ,ليػػذا تختػػار العػػركس ثػػكب زفافيػػا ليكػػكف داللػػة عمػػى أمػػؿ كبدايػػة جديػػدة,

تقػػكؿ ":أحضػػرت أميػػا جميػػع مسػػتمزمات الػػزي مػػف فسػػتاف التػػوؿ األبػػيض النػػاعـ ،إلػػى الحػػذاء

المفصص والقفازات البيضاء.)7("...

) (1بكصمة مف اجؿ عباد ال مس ,ص.34
) (2الصبار ,ص.331
) (3ن سو ,ص.336
) (4امرأة الرسالة ,ص.317
) (5عيف المرآة ,ص.34
) (6ن سو ,ص .65
) (7ن سو ,ص .67
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ث -الداللة عمى الجماؿ:
مػػف دالالت األبػػيض داللتػػو عمػػى الجمػػاؿ .قػػد حمػػؿ المػػكف األبػػيض داللػػة جماليػػة حػػيف

تصػػكر ب ػػرل أبػػك ػ ػرار مدين ػػة "دكرا" كىػػي تن ػػاـ ف ػػي األبػػيض ,تق ػػكؿ ":دو ار الجميمػػػة تنػػػاـ فػػػي

األبيض ،مف أعمى قمة جبمية تولد شمسيا ،مف خمؼ المدى ترحؿ نجوميا.)1("..

تكظػؼ سػػحر خمي ػػة فػػي ركايػة "ربيػػم حػػار" األبػػيض ليكػػكف دلػيبل عمػػى جمػػاؿ أحمػػد ,حػػيف

تصكر مبلمح خصيتو ,تمؾ المبلمح التي أخذىا عف أمو ,تقػكؿ ":وفي المساء قاؿ لزوجتػو أـ

أحمد ،وىي ام أرة بيضاء سمينة تحب األكؿ وتحب أبنيا حػب عبػادة,)2("...كتقػكؿ ":نظػر مجيػد
()3
أيأػا فػي تصػكيرىا
إلى أخيو يق أر الجريدة ...وتأمؿ بياضو واحمراره , "...كىذه الداللة كظ تيا ن
تصكيرىا ال تاة العبرية ميرا ,كجماليا ,تقكؿ ":لماذا شفتاىا حم ارواف بيذا الشكؿ ،أالنيا بيضػاء،

وشعرىا أشقر ,)4("...ثـ جاءت بيػذه الداللػة لتصػكر خصػية بنػت الك ػمي ,حػيف تقػكؿ ":فنظػر
مف النافذة ورأى بنتًا تمبس ...كانت حموة وشابة وبيضاء رقيقة.)5("...

تكظؼ ليانة بػدر ىػذه الداللػة أيأػا داخػؿ ركايتيػا "بكصػمة مػف أجػؿ عبػاد ال ػمس" ,حػيف

تصكر منظر الغيكـ المتناثرة فػي السػماء ,ككػتف ىػذه الغيػكـ قطػف متنػاثر ,تقػكؿ ":فػإذا ىػي مػدف
الثمج مثبتة في الفراغ ،والساحة البيضاء الناعمة تػوحي بإمكانيػة المشػي عمييػا .مشػينا عمػى

()6
أيأػا كظ تيػا
الغيوـ طويالً"  ,الداللة الجمالية لمكف األبيض ال تقتصر عمػى منظػر الغيػكـ ,بػؿ ن
ليانػػة لتعبػػر عػػف جمػػاؿ أعمػػدة سبسػػطية ,ح ػيف تقػػكؿ ":وغيػػػب موتػػو السػػػريع أعمػػدة سبسػػػطية

البيضاء وىي تنتصب ممساء الجذوع متشربة بالحمرة الداكنة.)7("...

تكظػؼ ليمػى األطػرش ذات الداللػة لمػكف األبػيض فػي كصػ يا جمػاؿ زكجػة أحػد المػكظ يف

ػػاال...
فتقػػكؿ" :زوجػػػة أحػػػد موظفيػػػو حممػػػت منػػػذ زواجيػػػا ...وكػػػاف تكػػػوير بطنيػػػا يزيػػػدىا جمػ ً

) (1دكرا ,ص.393
) (2ربيم حار ,ص.33
) (3ن سو ,ص.34
) (4ن سو ,ص.73
) (5ن سو ,ص.45

) (6بكصمة مف أجؿ عباد ال مس ,ص.75
) (7ن سو ,ص.89
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بيضػػاء ...وخيػػالي يؤكػػد أنيػػا رقيقػػة ,)1("...كتقػػكؿ فػػي ن ػػس الداللػػة" ,أخرجػػت مػػف حقيبػػة يػػدىا

شيئا ...فكشفت أسنانيا البيضاء الالمعة.)2("...
ً

كػػذلؾ األمػػر عنػػد رجػػاء بكريػػة فػػي ركايتيػػا "ام ػرأة الرسػػالة" ,حيػػث تكظػػؼ المػػكف األبػػيض

ليككف داللة عمى الجماؿ حيف تقػكؿ ":لست مف النساء المواتي يقاومف الفساتيف البيضػاء حػيف
تختػػاؿ بيػػا األرصػػفة البردانػػة ،اسػػترجعت شػػتاء عكػػا ىنػػاؾ ال يػػروف فسػػاتيف فػػرح تخػػرج بيػػا

الطرقػػات عمػػى البشػػر ,)3("...كتقػػكؿ أيأػػا فػػي ذات الداللػػة ":ومػػف بعيػػد تقػػدمت سػػيارة األجػػرة،
وأنقذتيا مف ارتباكيا ،مكسوة بثوب ناصع أبيض.)4("...

تكظػػؼ رجػػاء المػػكف فػػي ركايػػة "ع ػكاء ذاك ػرة" األبػػيض ليحمػػؿ داللػػة عمػػى الجمػػاؿ  ,حػػيف

تقكؿ" :وتناثر غجرية في الفضاء قطعة جميدية مخيفة ،نصاعة بيضاء تخطؼ القموب.)5("...

كذلؾ تكظؼ ب رل الداللػة ذاتيػا فػي ركايػة " ػيب مػف كادم رـ" ,تقػكؿ" :كػـ تحػب كانػت

تقضػػي سػػاعاتيا وحيػػدة عمػػى األريكػػة دوف أف يعكػػر صػػفوىا أحػػد تنظػػر صػػورة أبييػػا سػػييؿ
تتصدر بيو الػدار عمػى سػتاف أبػيض تمفػو ورود بخيػوط حريريػة"( ،)6كحػيف صػكر ػاؿ ىجػرك

األبيض المطرز الذم يغطي أ يرة عرىا ,تقكؿ" :تعود ىجور بروح تغشػاىا الوحشػة ،يتػوىج
شاليا األبيض المطرز عمى ضفيرة شعرىا الذىبية صامتة نظراتيػا غػائـ وجييػا"(,)7كتكمػؿ فػي

ذات الداللة حيف تصكر جماؿ ػقيمة" :ثوبيا الػداخمي وأطػراؼ الػدانتيال المتوجػة عمييػا ،يظيػر

بيػػاض ركبتييػػا العػػاريتيف بيػػاض مشػػرب بحمػػرة باىتػػة ،أخػػذت طريقيػػا تشػػؽ الػػوادي,)8("...
كتصػػكر جمػػاؿ أسػػناف مرمػرة ,تقػػكؿ ":أمػػاـ الم ػرآة بعادتيػػا المألوفػػة لػػدى مرمػػرة تحمػػؿ دبػػابيس
شعرىا بيف أسنانيا البيضاء ،تدس الواحد تمو األخر في شعرىا تقيده مف ثورتو الدائمة"(.)9

) (1امرأة ال صكؿ الخمسة ,ص.49
) (2ن سو ,ص.65

) (3امرأة الرسالة ,ص.151
) (4ن سو ,ص.777
) (5عكاء ذاكرة.334 ,
) (6يب مف كادم رـ ,ص.47
) (7ن سو ,ص .91

) (8ن سو ,ص.317
) (9ن سو ,ص.373
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تكظؼ ليانة ذات الداللة في ركايتيػا "عػيف المػرآة" ,حػيف تصػكر جمػاؿ كالػد حسػف ,تقػكؿ:

"أوؿ ليمػػة معػػو حطيػػت المحػػاؼ عمػػى راسػػي ،وخفػػت ،خفػػت يػػاكمني ىجػػـ عمػػي مثػػؿ القػػط ،لكػػف
بعػػديف تعػػودت عميػػو ،عػػريس أبيضػػاني ومػػالف ..كنػػا نقعػػد عمػػى العشػػا كنػػت أقػػوؿ :خػػذ يػػدي
وأعطيني يدؾ ،شو كاف أشقر وعيونو شيب"(.)1

ج -الداللة عمى األناقة:
م ػػف دالالت الم ػػكف األب ػػيض الدالل ػػة عم ػػى األناق ػػة ,ف ػػالمبلبس البيأ ػػاء ت ػػكحي بالحيكي ػػة,
كالجماؿ ,ليذا نجد أثكاب الزفاؼ تحمؿ المكف األبػيض ,كػذلؾ األميػات يختػرف المبلبػس البيأػاء

ألط ػاليف .كقػد كظ ػػت ليانػة بػػدر ىػذه الداللػػة فػي ركايتيػػا "بكصػمة مػػف أجػؿ عبػػاد ال ػمس" ,حػػيف

كانػػت تصػػكر أناق ػة الراكيػػة كىػػي ط مػػة ,فكانػػت ترتػػدم الج ػكارب البيأػػاء كت ػربط ػػعرىا بال ػريط
السػػتاف األبػػيض ,تقػػكؿ ":ترتػػدي كمسػػات بيضػػاء إلػػى تحػػت الركبػػة ،وتفػػؾ جػػديمتيا ثػػـ تجعميػػا
ضفيرتيف تعقد في نيايتيما أشرطة بيضاء كالصغيرات الذاىبات إلى المدرسة"(.)2

أيأا ,في تصكيرىا مبلبس طكيؿ العمر كالخػادـ ,فيػـ
تكظؼ ليمى األطرش الداللة ذاتيا ن
حافيػا مػف
ال يمبسكف إال األثكاب البيأاء ,تقػكؿ ":قفز الخادـ بثوبو األبيض أماميما بال صوت ً
طرؼ القاعة يحمؿ الدلة في يػده اليمػيف ،)3("...كتقػكؿ ":غػارقيف فػي أحػاديثيـ وتعػارفيـ عمػى

صفحة المياه الزرقاء ،وضاعت األثواب البيضاء في تزاحـ المباس الوردي.)4("...

أيأػ ػػا ,حػ ػػيف تصػ ػػكر أناقػ ػػة مكتػ ػػب
ىػ ػػذه األناقػ ػػة التػ ػػي يحمميػ ػػا المػ ػػكف األبػ ػػيض تصػ ػػكرىا ن
طكيػ ػػؿ العمػ ػػر كجمػ ػػاؿ الخ ػ ػػب األبػ ػػيض فتقػ ػػكؿ ":والغرفػػػػة تػػػػؤدي إلػػػػى قاعػػػػة فارىػػػػة غطيػػػػت

شػػػػػا بمػػػػػاء الػػػػػذىب ,)5("...كعن ػ ػػدما تص ػ ػػكر جيس ػ ػػيكا رب ػ ػػاف
جػػػػػدرانيا بالخشػػػػػب األبػػػػػيض منقو ً
كذكقيػ ػػا فػ ػػي اختيػ ػػار المبلبػ ػػس ,فتجعػ ػػؿ اختيارىػ ػػا يقػ ػػم عمػ ػػى المػ ػػكف األبػ ػػيض ,تقػ ػػكؿ" :جيسػػػػيكا

جنوبػػػا ،وثوبيػػػا
ػػماال أو
ربػػػاف ،يمكػػػف تصػػػنيفيا موظفػػػة ألي دولػػػة عمػػػى أطػػػراؼ المتوسػػػط شػ ً
ً
األبيض الحريري ينـ عف ذوؽ رفيع.)6("...

) (1عيف المرآة ,ص.76
) (2بكصمة مف أجؿ عباد ال مس ,ص .85
) (3امرأة ال صكؿ الخمس ,ص .74
) (4ن سو ,ص.67

) (5ن سو ,ص.317
) (6ن سو ,ص.315
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تصػ ػ ػػكر رجػ ػ ػػاء بكريػ ػ ػػة فػ ػ ػػي ركايػ ػ ػػة "ام ػ ػ ػرأة الرسػ ػ ػػالة" أناقػ ػ ػػة ن ػ ػ ػػكة فتختػ ػ ػػار ليػ ػ ػػا الثيػ ػ ػػاب

البيأػ ػػاء ,تقػ ػػكؿ ":رسػػػػػالة أولػػػػػى ولسػػػػػت شػػػػػيوة فػػػػػي فػػػػػراشن امػػػػػرأة ظػػػػػؿ ألغنيػػػػػة عاشػػػػػقة
مراىقػػػػةن تمػػػػبس فسػػػػتا ًنا أبػػػػيض وتمشػػػػي عمػػػػى بسػػػػاط الميػػػػؿ ,)1("...كتق ػػكؿ" :إنيػػػػا عجينػػػػة
شػػػػمع تػػػػرتعش بفسػػػػتانيا األبػػػػيض ,)2("...كتقػ ػػكؿ ":لػػػػف تنتظػػػػر المصػػػػعد حػػػػذاؤىا األبػػػػيض
مصػػػعدىا إلػػػى عنػػػواف قمبيػػػا ،اجتػػػازت الشػػػارع بخفػػػة ،لػػػـ تسػػػمع غيػػػر لييػػػث أشػػػواقيا تحػػػت
فستانيا األبيض ،وقت زحاـ الدرجات الخمسيف بمسار كعبيا.)3("...

أيأػ ػػا ىػ ػػذه الداللػ ػػة فػ ػػي ركايتيػ ػػا " ػ ػػيب مػ ػػف كادم رـ" ,ذلػ ػػؾ
تكظػ ػػؼ ب ػ ػػرل أبػ ػػك ػ ػرار ن
عن ػ ػػدما تتحػػ ػػدث عػػ ػػف فسػػ ػػتاف زفػػ ػػاؼ ػػ ػػقيمة ,تق ػ ػػكؿ ":التصػػػػػػؽ ثوبيػػػػػػا بسػػػػػػاقييا الجميمتػػػػػػيف

وحػػػذاء يالئػػػـ ثوبيػػػا المػػػزركش بمػػػوف حبػػػات التػػػوت ،ألبسػػػنيا فسػػػتاف عرسػػػيا سػػػتاف أبػػػيض

ذا أكمػػػاـ مػػػف الػػػدانتيؿ ضػػػيؽ عنػػػد الرسػػػب يمػػػؼ خصػػػرىا إزار أبػػػيض مطػػػرز وكػػػرانيش تمػػػؼ

رقبتيا.)4("...

نجػ ػ ػػد ليانػ ػ ػػة فػ ػ ػػي ركايتيػ ػ ػػا "عػ ػ ػػيف الم ػ ػ ػرآة" تكظػ ػ ػػؼ المػ ػ ػػكف األبػ ػ ػػيض ليػ ػ ػػدؿ عمػ ػ ػػى األناقػ ػ ػػة

عن ػ ػػدما جي ػ ػػزت أـ عات ػ ػػة بدل ػ ػػة ج ػ ػػكرج الخاص ػ ػػة بالزف ػ ػػاؼ فاخت ػ ػػارت ل ػ ػػكف الجاكي ػ ػػت أب ػ ػػيض,

تقكؿ ":كما حدث حيف أتت جورج بسترة الكتاف األبيض لكي يرتديو يوـ العرس"(.)5
ح -الداللة عمى المشيب:

مف الدالالت السمبية التي حمميا المكف األبيض داللتو عمى الم يب كالتقدـ بالعمر ,فحيف

يغزك ال يب ال عر ىذا ينبئ بانتياء العمر كاقتراب المػكت .نجػد نبػاؿ قينػدس تكظػؼ ىػذه الداللػة

ػر كقػد
داخؿ ركايتيا "يافا حكاية غياب كمطر" عنػدما تصػؼ صػاحب الػدكاف ,كقػد كػاف رج نػبل كبي نا
غزل ال يب عره كلحيتو ,تقػكؿ" :ظير منحني ،نظارتو السميكة ،وحتي لحيتو البيضػاء تػوحي

أنو وجد في المكاف الخطأ كأنو قادـ مف زمػف آخػر ال يشػبو زماننػا فػي شػيء ,)6("...تعبػر فػي
مكأم ثاف بيذه الداللة عف حالة ال يب التي أصابت جارتيـ سممى ,حيف تقكؿ ":شعرىا قصير

) (1امرأة الرسالة ,ص.345
) (2ن سو ,ص.346
) (3ن سو ,ص.171
) (4يب مف كادم رـ ,ص.371
) (5عيف المرآة ,ص.49

) (6يافا حكاية غياب كمطر ,ص.17
319

حتى الكتؼ مازاؿ أسوده يطفى عمى أبيضو ،يبدو أنيا ورثت ىذه الصفات مف عائمتيا.)1("...
ذات الداللػ ػ ػػة نجػ ػ ػػدىا عنػ ػ ػػد ب ػ ػ ػػرل أبػ ػ ػػك ػ ػ ػرار ,عنػ ػ ػػدما تصػ ػ ػػكر ماجػ ػ ػػد ك ػ ػ ػػعره األسػ ػ ػػكد

ال ػػذم تخمم ػػو األب ػػيض  ,تق ػػكؿ ":حضػػػر ومعػػػو أشػػػخاص فػػػي نفػػػس ىيئتػػػو ،وبقامتػػػو المديػػػدة
وشػػػػعره إلػػػػى الخمػػػػؼ وقػػػػػد تخمػػػػؿ األبػػػػيض سػػػػواده ،ونظارتػػػػػو المعيػػػػودة ،يتمحػػػػؼ بكوفيػػػػػة

سوداء وعمييا خطوط بيضاء.)2("..

كعنػ ػ ػػدما أرادت أف تصػ ػ ػػكر سػ ػ ػػحر خمي ػ ػ ػػة أبكنػ ػ ػػا الخػ ػ ػػكرم فقػ ػ ػػد لكنػ ػ ػػت ػ ػ ػػعره بػ ػ ػػاألبيض,

ى ػػذا األب ػػيض حكل ػػو إل ػػى ػػخص ي ػػبو المبلتك ػػة ف ػػي عي ػػكف أحم ػػد ,تق ػػكؿ ":نظػػػػر إليػػػػو أحمػػػػد
ورأى عينيػػػو مثػػػؿ عينػػػي أبونػػػا خػػػوري الالتػػػيف ،فػػػي طفولتػػػو وضػػػعتو أمػػػو فػػػي حضػػػانة ديػػػر

الالتػػػيف ،وكػػػاف ىنػػػاؾ خػػػوري كبيػػػر مثػػػؿ المػػػالؾ شػػػعره أبػػػيض وثوبػػػو أسػػػود ،ويضػػػع صػػػميب

عمى صدرة بحجـ المقالة.)3("...

تكظػ ػ ػػؼ ليم ػ ػ ػػى األط ػ ػ ػػرش داللػ ػ ػػة الم ػ ػ ػػيب ,ح ػ ػ ػػيف تص ػ ػ ػػكر كيػ ػ ػػؼ يغ ػ ػ ػػزك ال ػ ػ ػػيب لحي ػ ػ ػػة

طكيػ ػػؿ العمػػػر قبػػػؿ أف يعيػ ػػد صػػػبغتيا ,تقػػػكؿ ":كانػػػػت مميمتػػػػرات مػػػػف البيػػػػاض تبػػػػدو متدفقػػػػة
في عروؽ لحيتو السوداء.)4("...

يػػ ػػتتي المػ ػ ػػكف األبػػ ػػيض ليحمػ ػ ػػؿ الداللػػ ػػة ذاتيػ ػ ػػا فػ ػ ػػي ركاي ػ ػػة عػ ػ ػػيف الم ػ ػ ػرآة ,حػ ػ ػػيف تقػ ػ ػػكؿ":

تيتػػػز مػػػع حركػػػة رأسػػػو ذقنػػػو البيضػػػاء التػػػي لػػػـ يعمػػػؿ أحػػػد مػػػف أىػػػؿ البيػػػت عمػػػى تنظيفيػػػا

فظمت تنمو كالعشب الكث مواصمة الزحؼ إلى وجناتو البارزة"...

()5

خ -داللة عمى االستسالـ:
أيأػػا داللتػػو عمػػى االستسػػبلـ ,كىػػي داللػػة
مػػف الػػدالالت التػػي تعػػد سػػمبية لمػػكف األبػػيض ن
متعارؼ عمييا ,فكثي ار ما نرل في أكقات الحرب النازحيف كىـ يحممػكف األعػبلـ البيأػاء ,ليعبػركا
عف استسبلميـ كىػركبيـ مػف سػاحات القتػاؿ .كيحمػؿ البيػاض معنػى االستسػبلـل ألف ال اريػة التػي

) (1يافا حكاية غياب كمطر ,ص17-13
) (2دك ار ص335
) (3ربيم حار ,ص357

) (4امرأة ال صكؿ الخمسة ,ص74
) (5عيف المرآة ,ص 311
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تمامػػا ,كت ػػير إلػػى االستسػػبلـ
تحمػػؿ المػػكف األبػػيض كالمرفكعػػة تعنػػي النيايػػة ,مثػػؿ لػػكف الك ػػف ن
رمز لميدنة كالمسالمة" .)2
كاليزيمة  ,)1كقد ي"يعد المكف األبيض نا
تكظؼ نباؿ قينػدس المػكف األبػيض كدالالتػو عمػى االستسػبلـ ,لكػف االستسػبلـ ىنػا لػـ يكػف
استسبلما في ساعات الحرب ,كانما ىك استسبلـ قمميا لمكرؽ األبيض ,ليخط عميػو كػؿ مػا يجػكؿ
ن
في خاطرىا كقمبيا ,فتقكؿ" :وحدىا الموسيقى الدافئة " "Kiss the Crainيػدؽ أبػوب الػذاكرة،
وصػوت صػرير القمػػـ الػذي يتعػارؾ مػػع الصػفحات البيضػػاء الياربػة مػف حمػػي البػوح ،والشػػموع

المعطرة بنكية الالفندر يشاركوني كيفي الصغير ىذا.)3("...

تكظػػؼ رجػػاء بكريػػة داللػػة األبػػيض عمػػى االستسػػبلـ ,حػػيف تصػػكر حالػػة االستسػػبلـ التػػي

تصػ ػػيب اإلنسػ ػػاف ال مسػ ػػطيني داخػ ػػؿ األ ارأػ ػػي المحتمػ ػػة أ ارأػ ػػي  48كرغػ ػػـ رفعيػ ػػـ لؤلعػ ػػبلـ
البيأاء ,كرغـ حصكليـ عمى المكاطنة إال أنيػـ ظمػكا يعػانكف مػف كػكنيـ عػرب ,كظمػكا فػي خانػة

اإلرىػػاب ,فتقػػكؿ " :لكػػي يحصػػؿ عمػػى حقػػو فػػي المكاطنػػة" ,تقػػكؿ ":لػػـ أشػػعر لحظػػة واحػػدة أننػػي
داخؿ تعريؼ المواطنة التي منحوىا لنا منذ رفعنا األعالـ البيضاء ،وال أنت وبطاقتي الزرقاء لـ

يقرأىػػا عمػػى الحػػدود دوف أف يضػػفوني ضػػمف خميػػة اإلرىػػاب"(,)4نجػػدىا فػػي مكأػػم أخػػر تصػػكر
حالة االستسبلـ التي أصابت ن كة حيف سممت كؿ مػا معيػا لم ػرطية ال ػقراء حتػي ال تقػم تحػت

االستجكاب ,فتقكؿ ":ارفع الراية البيضاء ،ىذه أوراقي ومشاريعي غيروا بػدلوا  ،أنػا غيػر مييػأة
الستجواب مف أي نوع ,)5("...كفي مكأم أخر تعطي المكف األبيض ىذه الداللة حيف تمػكف فيػو

فيو كجو غساف ,فتقكؿ ":حيف عثر عمييا كانت شراييف عنقو قػد تخمػت عػف مكانيػا فػي راسػو،
جدا.)6("...
جدا ً
باردا ً
ووجيو ناصع بموف الشمع األبيض ً

نمكذجا ,ص.311
) (1المكف كدالالتو في ال عر " ال عر األردني
ن
) (2المغة كالمكف ,ص.151
) (3يافا حكاية غياب كمطر ,ص.31
) (4امرأة الرسالة ,ص.94
) (5ن سو ,ص.319
) (6ن سو ,ص.751
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د -دالالت أخرى:
 الداللة عمى اليأس:م ػػف ال ػػدالالت الت ػػي ل ػػـ نج ػػدىا ف ػػي الركاي ػػات ب ػػكؿ كبي ػػر ,كانم ػػا اقتص ػػرت عم ػػى بع ػػض

الركايػات أك ركايػة كاحػدة ,منيػا داللػة المػكف األبػيض عمػى اليػتس ,ىػذه الداللػة التػي كظ تيػا نبػاؿ

قيندس عندما تصكر الغيـ األبيض الػذم ال يمكػف لػو أف يحمػؿ المطػر ,فكيػؼ لنػا أف ننتظػر منػو
أف يمطػػر عمينػػا بتحبلمنػػا ,لػػذلؾ فقػػد حمػػؿ األبػػيض ىنػػا داللػػة عمػػى اليػػتس ,تقػػكؿ ":وقضػػى عمػػى
كثير مف الميفة ،اكتب وأنا أعرؼ أف الحكايات التي أثقمنػا بيػا الغػيـ األبػيض لػف تمطػر عمينػا

اقعا أجمؿ ،وأف الذيف رحموا لف يعودوا ،والذيف أكمتيـ الغربة ال يغرييـ الوطف بعد أف سػمبتيـ
و ً
الغربة عقوليـ ببريقيا وبذخيا.)1("...
 الداللة عمى الموت:تكظػ ػػؼ ليانػ ػػة بػ ػػدر المػ ػػكف األبػ ػػيض ليحمػ ػػؿ داللػ ػػة عمػ ػػى كث ػ ػرة المػ ػػكت ,كلكػ ػػف لػ ػػيس عػ ػػف
طريػ ػػؽ الكػ ػػؼ األبػ ػػيض ,كانمػ ػػا مػ ػػف خػ ػػبلؿ الغيػ ػػكـ التػ ػػي بػ ػػدت ت ػ ػػبو ال ػ ػػاش كالقطػ ػػف األبػ ػػيض
ك ػ ػػتف م ػ ػػف ت ػ ػػركم الركاي ػ ػػة تري ػ ػػد أف تص ػ ػػكر ت ػ ػػبيييا لمغي ػ ػػكـ بال ػ ػػاش كالقط ػ ػػف بس ػ ػػبب كثػػ ػرة م ػ ػػا

رأتيػ ػػـ خػ ػػبلؿ فت ػ ػرة االقتتػ ػػاؿ ,فتقػ ػػكؿ ":نظػػػػػرت مػػػػػف نافػػػػػذة الغرفػػػػػة ،وجػػػػػدت السػػػػػماء صػػػػػافية
زرقػػػػاء موشػػػػحة بالقميػػػػؿ مػػػػف األبػػػػيض ،قطػػػػف أبػػػػيض وشػػػػاش أبػػػػيض ،أـ غػػػػيـ أبػػػػيض ال
فرؽ ،تبدو المدينة طوابؽ شاىقة االرتفاع.)2("...

 داللة التقديس:أيأا الداللػة عمػى التقػديس ,ىػذه الداللػة تكظ يػا
مف الدالالت التي يحمميا المكف األبيض ن
ليانة بدر  ,فالمحية البيأػاء ىػي التػي ت ػرش لنػا السػحب البيأػاء فػي السػماء ,تقػكؿ ":أيػف وجػو
اهلل ،اهلل الذي يشبو شيخ ىادئ حكػيـ خبرتنػي أمػي عنػو فػي طفػولتي أيػف لحيتػو التػي تفػرش

سحابا أبيض.)3("..
العالـ
ً

) (1يافا حكاية غياب كمطر ,ص.9

) (2بكصمة مف أجؿ عباد ال مس ,ص.8
) (3ن سو ,ص.58
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 الداللة عمى الحياد:مف دالالت األبيض داللتو عمى أنو لكف حيادم ,ىذه الداللة تكظ يا ب رل أبك ػرار فػي

قكليػا" :كـ افتخر فػي أكثػر مػف لوحػة ،أحطػـ الموحػات البيضػاء ،وأجعػؿ منيػا قصػة عاشػؽ أو
عاشقة.)1("...

 الداللة عمى الكذب:مف الدالالت التي حمميا المكف األبيض الداللة عمى الكذب ,كالكذب الممكف بػاألبيض ىػك
الكذب الذم يحمؿ بعض النكايا الحسنة ,أك كذب لغرض ال يأػر أح نػدا ,لكنػو فػي النيايػة كػذب.
كظ ت رجاء بكرية ىذه الداللة حيف تصكر أزالـ القأية ككيؼ تتمكف كجػكىيـ بالكػذب األبػيض,
تقػكؿ ":يػػوـ آخػػر أيضػػا لػػـ تػر غيػػر وجػػوه لونيػػا البيػػاض بالكػػذب ،وجػػوه أزالـ القضػػية والحريػػة
والقومية ،فمسحت بمونيا حذاؤىا ،ومشت بيـ المعيف.)2("..

تكظؼ في ركايتيا "عكاء ذاكرة" ذات الداللة عندما تمكف عبلقتيا بالكػذب األبػيض ,تقػكؿ:

" فيشؾ بإمكانية قبولي لمجامعة لكوني غير إسرائيمية أحمؿ نمػرة خضػراء ،لكنػي أقنعػو بحنكتػي

الموصوفة بخطأ شكوكو ...كذبة بيضاء لتجميؿ العالقات االجتماعية ال يحاسب عمييػا اهلل وال

القانوف ماشي حاليا.)3("..

الموف األسمر:
 دالالت الموف األسمر:
كثير ما نخمط ما بيف المكف األسكد كالمكف األسمر ,دكف أف نعي ال رؽ بينيما ,كأف المػكف
نا
األسكد ليس ن س األسمر ,كبسبب ىذا الخمط نجد الكثيريف يستخدمكف المكف األسكد لمتعبيػر عػف
األسمر ,فيتخذ األسكد مكاف األسمر في كثير مف األحياف" ,كيعكد ذلؾ ألف المكف األسػمر مػزيج
مف المكنيف األسكد كاألبيض ,كمف ثـ فيك يحمؿ أبعاد المكنيف المذككريف ,كيتتي في حالة الكسط

بيف المكنيف كليذا يكاد يحمؿ التكامؿ منيما.)4 ".

) (1دكرا ,ص.39
) (2امرأة الرسالة ص.118
) (3عكاء ذاكرة ,ص.371

نمكذجا" ,ص .375
) (4المكف كدالالتو في ال عر " ال عر األردني
ن
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السػػمرة ىػػي" :منزلػػة بػػيف البيػػاض
جػػاء المػػكف األسػػمر فػػي لسػػاف العػػرب مػػادة "سػػمر" أف ي
كالسكاد ,يككف ذلؾ فػي ألػكاف النػاس كاألبػؿ كغيػر ذلػؾ ممػا يقبميػا إال أف األدمػة فػي األبػؿ أكثػر,
كحكػػى ابػػف األع اربػػي ال وسػػمرة فػػي المػػاء ,كقػػد سػػمر بالأػػـً ,
أيأػػا بالكسػػر ,كاسػػمار يسػػمار
كسػػمر ن
ى
ٍى
ىي
ار فيػػك أسػػمر ,كبعيػػر أسػػمر :أبػػيض إلػػى ال ػػبية .كىػػك لػػكف يأػػرب إلػػى س ػكاد خ ػػي ,كفػػي
اسػػمرنا

بحم ػرة ...كقػػاؿ ابػػف
ص ػ تو صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ كػػاف أسػػمر المػػكف ,كفػػي ركايػػة :أبػػيض يم ػرنبا ي
األثيػػر :ككجػػو الجمػػم بينيمػػا أف مػػا يبػػرز إلػػى ال ػػمس كػػاف أسػػمر كمػػا تكاريػػو الثيػػاب كتسػػتره فيػػك
أبيض.)1 "...

رغػػـ أف ىػػذا المػػكف قميػػؿ التكظيػػؼ داخػػؿ األعمػػاؿ األدبيػػة إذا مػػا قيػػرف بػػالمكنيف األبػػيض,
كاألسكد" ,إال أنػو يحمػؿ أىميػة عظمػى ,تكػاد تصػؿ إلػى قيمػة التكظيػؼ المػكني فػي تحقيػؽ معنػى
االنتماء إلى األرض كاليكية كاإلنساف العربي ,إذ أف معظـ العرب اتص كا بالمكف األسمر ,فكانت

السػػمرة سػػمة ممي ػزة ليػػـ عػػف غيػػرىـ".

)2

ليػػذا نبلحػػظ أف تكظيػػؼ المػػكف األسػػمر داخػػؿ األعمػػاؿ

األدبيػػة يحمػػؿ فػي األغمػػب داللػػة عمػػى اليكيػػة العربيػػة ,كلػػكف األرض .داللػػة ال تقتصػػر عمػػى ىػػذا
أيأا.
فقط بؿ ىك لكف يحمؿ الداللة عمى جماؿ المرأة العربية ن
مما يثبت أف المكف األسمر ىك لكف عربي "أف كثي ار مف المغات األكركبية تخمك مف المػكف
األسمر أك مف ل ظ يدؿ عميو ,كيرجم ذلؾ أف كثيػ ار مػف البيتػات األكركبيػة يقػؿ أك ينػدر فييػا ىػذا

المػػكف ,إال انػػو ال يمكػػف تجاىمػػو داخػػؿ البيتػػة العربيػػة ,إذ لػػو أىميػػة خاصػػة نظػ ار لغمبتػػو عمػػى لػػكف

الب رة" .)3

لكن ػػا مت ػػداكنال ف ػػي حياتن ػػا ,كيغ ػػدك لمجم ػػاؿ كخصكص ػػا ف ػػي ع ػػالـ
"لي ػػذا ييع ػػد الم ػػكف األس ػػمر ن
النساء ,كاذ لو أىمية كمكقعو الخاص في عالـ األزياء كجماؿ الب رة" .)4
رغػ ػػـ ارتبػ ػػاط ىػ ػػذا المػ ػػكف بالػ ػػدالالت الجماليػ ػػة ,كالػ ػػدالالت التػ ػػي تصػ ػػكر اليكيػ ػػة العربيػ ػػة

ل خصػ ػػية مػ ػػا داخػ ػػؿ الركايػ ػػة ,إال أنػ ػػو حمػ ػػؿ بعػ ػػض الػ ػػدالالت السػ ػػمبية ",فيػ ػػك يػ ػػذكرنا بػ ػػاألكراؽ

) (1لساف العرب مادة "س.ـ ر".
نمكذجا" ,ص .376
) (2المكف كدالالتو في ال عر" ال عر األردني
ن
) (3المغة كالمكف ,ص.19
) (4سيمياء األلكاف في عر بمند الحيدرم ,ص355
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المتس ػ ػ ػػاقطة ,ب ػ ػ ػػالحزف ,الخ ػ ػ ػػكؼ .كف ػ ػ ػػي الكنيس ػ ػ ػػة الكاثكليكي ػ ػ ػػة –كم ػ ػ ػػا عن ػ ػ ػػد الركم ػ ػ ػػاف -الم ػ ػ ػػكف
األسمر رمز لمخأكع كال قر" .)1

ىنػ ػػا يمكػ ػػف أف ن ػ ػػرؽ مػ ػػا بػ ػػيف المػ ػػكف األسػ ػػمر كاألسػ ػػكد ,اذا مػ ػػا سػ ػػتؿ سػ ػػاتؿ عػ ػػف ال ػ ػػرؽ

بينيم ػ ػػا ,فيك ػ ػػكف ال ػ ػػارؽ بينيمػ ػ ػا أف األس ػ ػػكد ى ػ ػػك الم ػ ػػكف الحال ػ ػػؾ  ,كاألس ػ ػػمر ى ػ ػػك الم ػ ػػكف ال ػ ػػذم
يجمػ ػػم مػ ػػا بػ ػػيف األبػ ػػيض كاألسػ ػػكد ,كيقػ ػػرب ناتػ ػػؿ المصػ ػػرم ىػ ػػذه الم ارقػ ػػة مػ ػػف خػ ػػبلؿ إعطػ ػػاء
المػ ػػكف األسػ ػػكد ص ػ ػ ة الميمػ ػػة الظممػ ػػاء التػ ػػي ت قػ ػػد نػ ػػكر البػ ػػدر ,كالمػ ػػكف األسػ ػػمر يكػ ػػكف فػ ػػي لػ ػػكف

السماء في الميمة المقمرة.)2 .

 داللة الموف األسمر داخؿ الروايات:
ذكرت الباحثة أف الداللة الغالبة لمكف األسمر ىي داللػة عمػى العركبػة ,لتتعػدا ىػذه الداللػة

كتصػػؿ إلػػى الداللػػة عمػػى الجمػػاؿ ,كىػػذه الػػدالالت ىػػي ذاتيػػا التػػي نجػػد الكاتبػػات ال مسػػطينيات قػػد
كظ نيا داخؿ ركايتيف .كتتمثؿ باالتي:
أ -الداللة عمى الجماؿ:
تكظؼ ليانة بدر فػي ركايتيػا "عػيف المػرآة" المػكف األسػمر ليحمػؿ داللػة جماليػة ,ذلػؾ حػيف
رسمت مبلمح حسػف فػي عيػكف عات ػة عنػدما تقػدـ لخطبتيػا ,فحسػف لػيس أسػمر المػكف ,لػذا كػاف

فػػي نظرىػػا ي تقػػر إلػػى سػػمة جماليػػة يمتمكيػػا ال ػػاب الكسػػيـ ,تقػػكؿ ":فيػػو ال أسػػمر وال أبػػيض ،ال
شػػػب وال مسػػػف غيػػػر ميػػػتـ بحالقػػػة ذقنػػػو ،أو إطالػػػة لحيتػػػو ،كأنػػػو غيػػػر ممتفػػػت إلػػػى العنايػػػة

بنفسػػػو .)3("...فػػي مكأػػم أخػػر نجػػدىا تكظػػؼ ذات الداللػػة لمػػكف األسػػمر مػػف خػػبلؿ األغ ػػاني
ال عبية المتعمقة في الزفاؼ ,عندما يعطػيف لممحبػكب الكسػيـ سػمة السػمار ,فيغنػي النسػاء أغػاني

الدلعكنا ,كفييا يقػكلف" :عمى الدلعونا ...عمى دلعونا/...دخمؾ يا حبيبي يػا أسػمر المونا...دخمػؾ

يا فدائي .يا مرج عيونا.)4("...

) (1األلػ ػكاف ,دكرى ػػا ,تص ػػني يا ,مص ػػادرىا ,رمزيتي ػػا ,كداللتي ػػا) ,كم ػػكد عبي ػػد ,تق ػػديـ :محم ػػد محم ػػكد ,المؤسس ػػة
الجامعية لمدراسات كالن ر ,بيرت -لبناف ط7131 ,3ـ ,ص.377
) (2انظر سيمياء األلكاف في عر بمند الحيدرم ,ص355
) (3عيف المرآة ,ص.61
) (4ن سو ,ص .68
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تكظػػؼ رجػػاء بكريػػة فػػي ركايتيػػا "ع ػكاء ذاك ػرة" الداللػػة الجماليػػة لمػػكف األسػػمر ,كذلػػؾ مػػف

خبلؿ حديثيا عف فادم األسمر ,الذم أرىؽ عقكؿ ال تيات في الحػارة ,كقػد أصػبح المػكف األسػمر
مقركن ػػا
صػ ػ ة أك س ػػمة يتس ػػـ بي ػػا ف ػػادم ,فالكاتب ػػة ال تك ػػاد ت ػػذكر اس ػػمو داخ ػػؿ الركاي ػػة إال كك ػػاف
ن
باألسمر ,كال يكػاد يػذكر المػكف األسػمر داخػؿ الركايػة إال اذا ذكػر اسػـ فػادم قبمػو ,مكاأػم الػذكر

رحيمػا بػي ال أحبػؾ أكثػر ...تعػرؼ أكثػر منػي نيمػة الحػاؿ فيػادني
كثيرة نذكر منيا ,قكليػا ":كف
ً
كثيػرا ,)1("...كتقػكؿ ":بنػات
لساعة واحدة أرجوؾ ال نممس سبيؿ المخيـ .فػادي األسػمر سػيقمؽ ً

وخصوصػا فػادي األسػمر فقػد كػاف
الحارة كف يحسدنني عمى االحتكاؾ اليومي بشػباب المخػيـ،
ً
()2
عظيمػا
شػيئا
محط أنظار الجميع لوسػامتو ، "...كتقػكؿ ":نظراتػو ممعونػة ىػذا العسػكري ،يريػد ً
ً
أجيمو ،سأخبر فػادي األسػمر بأمرىػا وسػألو مػاذا يريػد ،لكنػو لػـ يػدعني أرى أسػمر وال أشػقر،

ودخؿ مشروع مطاردتو.)3("...

تكظػػؼ نبػػاؿ فػػي ركايتيػػا "يافػػا حكايػػة غيػػاب كمطػػر" ,المػػكف األسػػمر ليحمػػؿ داللػػة عمػػى
الجمػػاؿ ,عنػػدما ترسػػؿ صػػباحتيا الجميمػػة لكػػؿ النسػػاء ,فكػػؿ النسػػاء فػػي عيػػكف نبػػاؿ قينػػدس يحمػػؿ

الجمػاؿ ,كسػكاء أكانػت سػػمراء أك بيأػػاء أك حنطيػة ,حتػػى كلػك كانػػت ط مػػة أك امػرأة عجػػكز فكػػؿ
النسػػاء جمػػيبلت ,ككػػؿ النسػػاء يسػػتحققف الصػػباحات الجميمػػة ,تقػػكؿ ":صػػباح الخيػػر لكػػؿ بيضػػاء
وحنطية وسمراء ،ولكؿ طفمة وصبية وعجوز.)4 "...

تعط ػ ػػي ليم ػ ػػى األط ػ ػػرش ف ػ ػػي ركايتي ػ ػػا "امػ ػ ػرأة ال ص ػ ػػكؿ الخمس ػ ػػة" ,الم ػ ػػكف األس ػ ػػمر دالل ػ ػػة

عمػ ػػى الجمػ ػػاؿ ,ذلػ ػػؾ فػ ػػي كص ػ ػ يا جمػ ػػاؿ زكجػ ػػة طكيػ ػػؿ العمػ ػػر ككيػ ػػؼ لكحتيػ ػػا ال ػ ػػمس بسػ ػػمرة

جميم ػػة ,تق ػػكؿ" :بشػػػرتيا لوحتيػػػا الشػػػمس فاكتسػػػبت سػػػمرة جميمػػػة ،شػػػفتاىا رقيقتػػػاف ظممتيػػػا
بموف قرمزي شفاؼ"(.)5

أيأػػا ليانػػة بػػدر فػػي ركايتيػػا "بكصػػمة مػػف أجػػؿ عبػػاد ال ػػمس" ,حػػيف
ىػػذه الداللػػة تكظ يػػا ن
تصػػكر تعمػػؽ ال تيػػات بػػال تى األسػػمر الػػذم ي ػػبو عمػػر ال ػريؼ ,تقػػكؿ ":ييػػز كتفيػػو باسػػتيزاء
ويمكزنى بذراعو ،ىذه ليست مشكمتي وأنيا مشكمتيف وحدىف مف سأليف أف يتعمقف بيذا الفتى

) (1عكاء ذاكرة ,ص .19
) (2ن سو ,ص.43
) (3ن سو ,ص.41

) (4يافا حكاية غياب كمطر ,ص.71
) (5امرأة ال صكؿ الخمسة ,ص.315
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الشػػرقي األسػػمر العػػاطفي ...الشػػبيو بعمػػر الشػػريؼ ,)1("..كقػػد حمػػؿ المػػكف األسػػمر ىنػػا داللػػة
أخرل كىي الداللة عمى المبلمح العربية ال رقية ,لكػف قربيػا مػف داللػة الجمػاؿ ىػك مػا دفعنػي أف
أأػعيا ىنػا ,كتػتتي ليانػة بالداللػة ذاتيػا عنػد حػديثيا عػف جمػاؿ ػيد كب ػرتيا فاتحػة السػمار إلػى

جانب عرىا األسكد ,تقكؿ" :وشيد ...يموح وجييا القمحي فاتح االسمرار مثمثًا بالشعر الفاحـ

الذي يحيطو.)2("...

تعطػػي سػػحر خمي ػػة فػػي ركايتيػػا "ربيػػم حػػار" ,المػػكف األسػػمر الداللػػة عمػػى الجمػػاؿ عنػػدما

تصكر ذكريات القساـ مم أـ مجيد ككيؼ كاف جماليا يختمؼ عف أـ أحمد قد كانت سػمراء بمػكف

الخبػػز ,تقػػكؿ ":فابتسػػـ وتحسػػر وتػػرحـ عمػػى أـ مجيػػد وأيػػاـ زمػػاف ،كانػػت سػػمراء بمػػوف الخبػػز
وعيناىا صغيرتاف مثؿ عيوف الياباف"(.)3

حمػ ػػؿ المػ ػػكف األسػ ػػمر ف ػ ػي ركايػ ػػة "ام ػ ػرأة الرسػ ػػالة" ,داللػ ػػة عمػ ػػى كسػ ػػامة الرجػ ػػؿ ال ػ ػرقي

فػ ػػي كصػ ػػؼ رجػ ػػاء بكريػ ػػة لجمػ ػػاؿ غسػ ػػاف ,تقػ ػػكؿ ":قامتػػػػؾ العاليػػػػة ،وجيػػػػؾ األسػػػػمر ،عيونػػػػؾ
الحالمػػػػة دائمػػػػا بمػػػػوف تسػػػػرقو عمػػػػى غفمػػػػة ,)4("...ذات الدالل ػػة تكظ ي ػػا ف ػػي تص ػػكيرىا النس ػػاء

منكفيػػػػػا عمػػػػػى النسػػػػػاء السػػػػػم اروات تحػػػػػت
الس ػ ػػم اركات البلت ػ ػػي أحط ػ ػػف بك ػ ػػاظـ ,تق ػ ػػكؿ ":كػػػػػاف
ً
اعتبػػػػػارا،)5("...كتق ػ ػػكؿ " :سػػػػػاعة
المظمػػػػػة ،يضػػػػػربو البػػػػػرد الػػػػػذي يػػػػػداعبيا دوف أف يوليػػػػػو
ً
كاممة بقي غارقًا حتى أذنيو بفساتيف النساء السم اروات"(.)6
ب -داللة عمى لوف البشرة:
تكظؼ نباؿ قيندس األسمر بداللة جديدة كىي داللة عمى لكف الب رة ,كالب رة السمراء كمػا
ذكرنػػا ىػػي سػػمة يتسػػـ بيػػا اإلنسػػاف العربػػي ,نبػػاؿ حػػيف تكظػػؼ ىػػذه الداللػػة تعبػػر بيػػا عػػف السػػيدة

التي كانت قد أرسمتيا ركة التنظيؼ لتنظيؼ منزؿ يافا ,تقكؿ ":لكف السيدة السمراء التي كانت

()7
أيأا في حديثيا
قد شمرت عف ساعدييا وشدت طرؼ ثوبيا األزرؽ , "...تكظؼ ىذه الداللة ن
حػػديثيا عػػف ال تػػى الػػذم كػػاف ينقػػؿ أغػراض البقالػػة إلػػى منػػزؿ "يافػػا" ,فقػػد كػػاف حنطػػي المػػكف لكػػف

) (1بكصمة مف أجؿ عباد ال مس ,ص.74
) (2ن سو  ,ص .335
) (3ربيم حار ,ص.37
) (4امرأة الرسالة ,ص.15
) (5ن سو ,ص .157
) (6ن سو ,ص.157

) (7يافا حكاية غياب كمطر ,ص.16
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ال مس قد زادتو يسمرة جراء لعبػو الطكيػؿ فػي الطرقػات ,تقػكؿ...":حنطػي المػوف ويبػدو أنػو ازداد
سمرة جراء لعبة في الشمس خالؿ الصيؼ.)1("...
ُ
ىذه الداللة تكظ يا ليانة بدر في ركايتيا "عيف المرآة" ,عندما ت رؽ كالدة حسف بػيف حسػف

تماما فيك أسمر
قر
كفايز ,أثناء حديثيا مم عات ة ,ف ايز كاف أ نا
ن
جميبل ,لكف حسف مختمؼ عنو ن
المكف ,تقكؿِ ":
أنت جوزؾ اهلل يحرسو أسمر ،ينعف عينيا فمسطيف قد ما بنحبيا ،وقد ما حطينػا
مف أعمار والدنا عشانيا.)2("...

تكظ ػػؼ ليم ػػى األط ػػرش الس ػػمار ف ػػي ركاي ػػة "امػ ػرأة ال ص ػػكؿ الخمس ػػة" ليحم ػػؿ الدالل ػػة عم ػػى

مبلمػ ػػح طكيػ ػػؿ العمػ ػػر كأنػ ػػو يحمػ ػػؿ سػ ػػحنة سػ ػػمراء ,تقػ ػػكؿ ":ثػػػػػـ تفػػػػػرس األخػػػػػر بدلػػػػػة فػػػػػارس
الجديدة...،وبدأ مالمح وجيو األسمر تتيدؿ مع قراره.)3("..

أيأػ ػػا فػ ػػي
تكظػ ػػؼ ليانػ ػػة فػ ػػي ركايتيػ ػػا "بكصػ ػػمة مػ ػػف أجػ ػػؿ عبػ ػػاد ال ػ ػػمس" ,ىػ ػػذه الداللػ ػػة ن
ح ػػديثيا ع ػػف أـ محم ػػكد كل ػػكف ب ػ ػرتيا الس ػػمراء ,تق ػػكؿ ":كػػػاف ىسػػػيس ثوبيػػػا الطويػػػؿ يقتػػػرب،
رفعػػػػت أـ محمػػػػود بػػػػاب الحجػػػػرة وتنحنحػػػػت وىػػػػي قادمػػػػة صػػػػوبي بوجييػػػػا األسػػػػمر النحيػػػػؼ

ذي التقاطيع الصارمة.)4("...

تكظؼ ب رل أبك رار في ركاية " ي يب مف كادم رـ" ,المكف األسمر لتمييز بو لكف ب ػرة
فدرة ,فقد كانت ت كؽ أخكاتيا بالسمار  ,تقكؿ ":بمغت الثامنة وماز ِ
الت ال تعرفيف الحروؼ تضرب

كفًػػا بكػػؼ ،وجمسػػتيا وسػػط أخواتيػػا بمػػوف الحنطػػي الػػداكف" سػػمرتيا التػػي تفػػوؽ سػػمرتيف"(,)5
كتقكؿ في ن س الداللػة " تفترش فدرة بساطًا غزؿ بمغزؿ أميا صنعتو بيدييا ،تتوسده بجسػدىا

لمسمرة.)6("...
الضئيؿ وتممو بكؼ يدىا الحنطي المائؿ ُ

حمؿ المكف األسمر الداللػة ذاتيػا فػي ركايػة "امػرأة الرسػالة" ,فػي كصػ يا المأػي ة ,تقػكؿ":

قطع نزؼ ىواجسيا صوت المضيفة السمراء.)7("...
) (1يافا حكاية غياب كمطر ,ص.53
) (2عيف المرآة ,ص.75
) (3امرأة ال صكؿ الخمسة ,ص.67
) (4بكصمة مف أجؿ عباد ال مس ,ص.311
) (5ي يب مف كادم رـ ,ص.6
) (6ن سو ,ص.36

) (7امرأة الرسالة ,ص.716
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ت -الداللة عمى المالمح العربية:
قد تكػكف ىػذه الداللػة لمػكف األسػمر قريبػة ج نػدا مػف داللتػو عمػى لػكف الب ػرة ,لكػف الكاتبػات
حيف يكظ ف ىذه الداللة داخؿ أعماليف األدبيػة تكػكف بقصػد التمييػز كتتكيػد عمػى أف السػمار سػمة
عربية يتصؼ بيا الرجؿ العربي ,خاصة إذا كظ ت الكاتبة ىذه الداللػة فػي أثنػاء حػديثيا عػف أحػد

جن ػػكد االح ػػتبلؿ ,لتؤك ػػد أص ػػمو العرب ػػي ,كق ػػد كظ ػػت س ػػحر خمي ػػة ى ػػذه الدالل ػػة ,عن ػػدما أك ػػدت أف

الأػػابط الكبيػػر الػػذم أكقػػؼ ػػاحنة الغػػاز التػػي كانػػت تيػػرب مجيػػد ,تقػػكؿ" :اقتػػرب الكبيػػر ونظػػر

كبيرا ،جثة ضخمة وجو أسمر شارب أسمر ،وتنبػات فػي
إلييا ،رأت في وجيو معنى الشؤـ كاف ً
وجيو تجاعيد سحنة شرقية عربية.)1("...
كنجدىا في ركايتيا الصبار تكظؼ الداللة ذاتيا كذلؾ فػي كصػ يا لمبلمػح زىػدم ,تقػكؿ":

تخطى زىدي ،شاب أسمر ،شارباف أسوداف ولحية لـ تمسيا الشفرة منذ ثالثػة أيػاـ ,)2("...كفػي
مكأػػم أخػػر تعطػػي األسػػمر الداللػػة ذاتيػػا ,لكنيػػا تكظ يػػا ىنػػا لتؤكػػد عمػػى سػػماحة الكجػػو العربيػػة

السمراء حيف تقكؿ ":وجػد الفتػى نفسػو واقفًػا إلػى جانػب حمػزة وقػد صػوبت إليػو العيػوف ،أصػابو

مستجيرا ،وفي الوجو العريؽ السػمرة رأى ابتسػامة
الفزع ،ولـ يعرؼ ماذا يقوؿ .نظر إلى صالح
ً
عريضة ،استمد شجاعتو ممف الفكيات والتعميقات التي سمعيا ىنا وىناؾ.)3("..
ث -دالالت أخرى:
 الداللة عمى لوف األرض:كظ ت ليانة بػدر المػكف األسػمر ليحمػؿ داللػة عمػى لػكف األرض كىػي الداللػة األقػرب ليػذا

المكف ,كقد عبرت عف ىذه الداللة بقكليػا ":ىػبف موجػة مػف اليػواء السػاخف رفعػت معيػا رطوبػة
األرض مشبعة بالغبار ،وغاصت قدمي في رماؿ ذات لػوف بنػي تميػؿ إلػى السػمرة ،وبػدا الػدرب

يضمر ويستحيؿ خطًا مائ ًال.)4("...

) (1ربيم حار ,ص.316
) (2الصبار ,ص .41
) (3ن سو ,ص.99

) (4بكصمة مف أجؿ عباد ال مس ,ص.98
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 الداللة عمى قمة النظافة:مػػف الػػدالالت األخػػرل لمػػكف األسػػمر قميمػػة التكظيػػؼ داخػػؿ الركايػػات دالالتػػو عمػػى انعػػداـ

الجماؿ كالنظافة ,كىذا ما عبرت عنو سػحر خمي ػة فػي ركايتيػا "ربيػم حػار" ,عنػدما رسػمت صػكرة
مقززة لعيسى ,فيي تتحدث عف سمرة يديو ككجيو تمػؾ السػمرة المحركقػة بسػبب تعرأػو المسػتمر

عاليا فارتػد الصػدى فػوؽ اليضػبة وضػاع مػع
لم مس ,تقػكؿ" :لوح عيسى بيده السمراء وناداه ً
الشػػمس ,)1("...كتقػػكؿ ":كػػاف عيسػػى يجمػػس معػػو عمػػى العتبػػة يػػدخف سػػيجارة ويشػػرب الشػػاي
ويطقطؽ بأظافره عمى بطف الكوب ،كانت أظافره سوداء ووجيو أسمر بمػوف محػروؽ ومالبػس

قػذرة ،)2("...كتقػكؿ ":ىػا ىػػو عيسػى يتػػودد إليػو ويتطمػع نحػػوه عبػر شػعاع ويػػده السػمراء فػػوؽ

جبينو ،ولو يا أحمد شو بتعمؿ ىوفن!!"(.)3
 -الداللة عمى المرض:

تتتي سحر خمي ة بالمكف األسمر ليحمؿ داللة عمػى المػرض ,كتحػكؿ لػكف الب ػرة مػف ػدة

المرض إلى زرقة تزيد الكجو اسم اررا ,تقكؿ ":لـ يكف ىو الشحوب في وجيو ،وانما زرقػة باىتػة
زادت بشرتو اسمرًارا.)4("..

 الداللة عمى الكدح:تعطػػي سػػحر خمي ػػة لمػػكف األسػػمر داللػػة جديػػدة ,ىػػذه الداللػػة تتمثػػؿ مػػف خػػبلؿ كثػرة العمػػؿ
كالكػػدح مػػف أجػػؿ الػػرزؽ ,فيكتسػػب ال ػػخص يسػػمرة ترتسػػـ عمػػى كجيػػو فتظي ػره ب ػػكؿ مرىػػؽ غيػػر
ميتميف بتن سيـ فيدؼ الكادحيف في ىذه الحياة ىي تتميف الحياة الكريمة ألبناتيـ ,ىذا ما أرادت
أف تصكره سحر مف خبلؿ تصكيرىا خصية "فأؿ القساـ"  ,تقكؿ ":فضؿ القسػاـ ،بػرأس يكػاد

ال يػػذكر ،بصػػمعة خفيفػػة ومالمػػح سػػمراء مغبػػرة وجاكيػػت قػػديـ,)5("...ذات الداللػػة تتحػػدث عنيػػا

سػحر خمي ػػة فػػي تصػػكيرىا حالػػة مجيػػد بعػػد أف أصػػبح مطػػاردا مػػف قبػػؿ االحػػتبلؿ ,تقػػكؿ ":ومجيػػد
اختمػػػؼ ىػػػو األخػػػر ،شػػػعره قصػػػير غيػػػر المػػػع وقميصػػػو كػػػالح ومغبػػػر ،ووجيػػػو أسػػػمر لوحتػػػو

الشمس"(.)6

) (1ربيم حار ,ص.73
) (2ن سو ,ص.77
) (3ن سو ,ص.77
) (4ن سو ,ص.334

) (5بكصمة مف أجؿ عباد ال مس ,ص.54
) (6ن سو ,ص.85
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الموف األشقر:
 داللة الموف األشقر:
المكف األ قر مف األلكاف التي تحمؿ داللة عمى لكف ال عر ,أك الب رة كما المكف األسمر,

كلكنػو يػتتي عكػس األسػػمر مػف جانػب أف األسػػمر يػدؿ عمػى اإلنسػاف العربػػي ,لكػف المػكف األ ػػقر
يحمؿ الداللة عمى ال خص األكركبي أك األجنبي.
قر ,ا ً
ػقرٍر /ا ػقىلر ,ا ٍ ًػقرنارا ,فيػك يم ٍ ػقىور,
جاء في معجـ المغة العربية المعاصرة" ,ا ل
قر ي ٌ
ػعر ال تػػاة :خالطتػػو يحمػرةه ػػديدة ,)1 ".كجػػاء فػػي مختػػار الصػػحاح ":ش ؽ ر :ال و ػ ٍقرةي لػػكف
ا ػل
ػقر ػ ي
األ قر كبابو ً
طرب ك ي ٍق ىرةن أيأا كىي في اإلنساف حمرة صافية كب ػرتو ماتمػة إلػى البيػاض كفػي

ػكد فيػػك ال يكميػػت كبعيػػر أ ٍ ػػقىير أم ػػديد
العػػرؼ كالػػذنب فػػإف اسػ ٌ
الخيػػؿ حم ػرة صػػافية يحمػػر معيػػا ي
)2
ػرة صػ و
ىحمػػر م ٍغػػرًة يح ٍمػ و
ػافية ىي ٍح ىمػ وػر منيػػا
ى
الحمػرة"  ,كجػػاء فػػي لسػػاف العػػرب ":األى ٍ ػػقىير مػػف الػػدكاب األ ٍ ى ي ي ى
ػرـ الخيػؿ كذكات الخيػر منيػا
الم ٍع ىرفىػةي كالناصػية فػًإف اسػكلدا فيػك ال يك ىم ٍي ي
ال لسبً ي
يب ك ى
ػت كالعػرب تقػكؿ أىك ي
ي ػ ٍق يرىا ...,كال و ػ ٍق ىرةي مصػػدر األى ٍ ػػقى ًر كال عػػؿ ى ػػقيىر ىي ٍ ػػقيير ي ػ ٍق ىرةن كىػػك األىحمػػر مػػف الػػدكاب الصػػحاح
ػكف األى ٍ ػػقى ًر كىػػي فػػي ً
كب ى ػ ىػرتيو ماتمػػة إًلػػى البيػػاض ابػػف سػػيده ك ى ػ ًػق ىر
اإلنسػػاف يح ٍمػ ىػرةه صػػافية ى
كال و ػ ٍق ىرةي لػ ي
ى ػػقى انر ك ى ػػقيىر كىػػك أى ٍ ػػقىير كا ٍ ػػقىلر ىك ى ػ ًق ىر قػػاؿ العجػػاج كقػػد أرىل فػػي األيفيػ ً
ؽ ا ٍ ػ ًػقرىارا ,)3 "...فمػػف خػػبلؿ
االطبلع عمى المعنى المغكم لمكف األ قر داخؿ المعاجـ السابقة نجد أنو حمؿ داللة كاحػدة كىػي
أنو لكف أبيض م بم بػالحمرة ,أم أنػو لػكف يتكسػط مػا بػيف األبػيض كاألحمػر ,عمػى عكػس المػكف

األسمر الذم تكسط األبيض كاألسكد.
"يقػم المػػكف األ ػقر بػػيف األحمػر كالصمصػػالي :األحمػر الت اربػػي ,كىػك لػػكف يستحأػر النػػار

كيذكر بالميب .كمف ىنا جاءت عبارة :أ قر ممتيب.)4 ".

لكف األ قر باسػتعماالتو الحديثػة قػد حمػؿ دالالت أخػرل مغػايرة لمداللػة التػي تحػدث عنيػا

كمػػكد عبيػػد ,فكمػػكد أعطػػى المػػكف األ ػػقر داللػػة عمػػى النػػار كالميػػب ,كفػػي الكقػػت الحاأػػر نػػرل أف
المكف األ قر يحمػؿ الداللػة عمػى الجمػاؿ كخاصػة جمػاؿ المػرأة  ,كقػد يكػكف داللػة لت ريػؽ مػا بػيف

ال ػػخص العربػػي كال ػػخص األجنبػػي" .فال ػػعر األ ػػقر خاصػػة جماليػػة لمم ػرأة كحسػػنيا ,كمػػدعاة
) (1معجـ المغة العربية المعاصرة ,مادة ش.ؽ.ر).
) (2مختار الصحاح ,مادة ش.ؽ.ر).
) (3لساف العرب ,مادة ش.ؽ.ر).

) (4األلكاف دكرىا ,تصني يا ,مصادرىا ,رمزيتيا ,كدالالتيا) ,ص.375
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لمتبػػاىي عػػف األنثػػى ,بػػؿ لػػو التػػتثير فػػي إ ازلػػة اليمػػكـ كاسػػتعادة الػػذكريات ,كيبعػػث عمػػى اإلحسػػاس
باإلعجػػاب ,كذلػػؾ فػػإف الم ػرأة ذات ال ػػعر األ ػػقر  -قمػ هػر – جميمػػة" " .)1كقػػد يػػدؿ المػػكف األ ػػقر
عمى المكر كالخديعة كال تنة ,كذلؾ حيف ارتبط باألجنبية كالتحذير منيا.)2 ".
كيتأػػح أف المػػكف األ ػػقر لػػكف جمػػم مػػا بػػيف الجمػػاؿ كالمكػػر كالخ ػكؼ ,فيػػك لػػكف الجمػػاؿ
ح ػػيف يػ ػرتبط ب ػػالمرأة ,كب ػػالمكر ح ػػيف يتص ػػؿ ب ػػالمرأة األجنبي ػػة أك ال ػػخص األجنب ػػي ,ك ػػكف المػ ػرأة

كثير ما تكظؼ مف أجػؿ ال تنػة كاإلغػكاء ,كبػالخكؼ حػيف يكػكف مرتبطنػا بالنػار كالمييػب,
األجنبية نا
خاصػػة أف كمػػكد قػػد خػػص المػػكف األ ػػقر بالنػػار الس ػ مى أم نػػار جيػػنـ "المػػكف األ ػػقر يستحأػػر
النػػار الجينميػػة الممتيبػػة ,ال ػػبؽ  ,ػػغؼ اال ػػتياء ,لييػػب القسػػـ األس ػ ؿ لئلنسػػاف أمػػكر تسػػتيمؾ

كماديا .)3
ركحيا
الكاتف الب رم
ن
ن

 داللة الموف األشقر داخؿ الروايات:
كغيره مف األلكاف حمؿ المكف األ قر دالالت مختم ة داخؿ الركايات كمف أىميا:
أ -الداللة عمى الجماؿ:
داللة الجماؿ ىػي الداللػة التػي غمبػت عمػى المػكف األ ػقر ,فيػك لػكف يحمػؿ داللػة جماليػة,
كتعبػر ليمػػى األطػػرش عػف ىػػذه الداللػػة فػػي كصػ يا الجمػػاؿ النسػػاء ال ػق اركات البلتػػي يم ػػتف أنظػػار

الرجػػاؿ تقػػكؿ ":متماسػػؾ العبػػارات رغػػـ عينيػػو ال ػزائغتيف بحثًػػا عػػف الوجػػوه الشػػقراء والصػػدور
واألكتاؼ المكشوفة.)4("...

حمؿ المكف األ قر داللة عمى الجماؿ األجنبي حيف تصكر رجاء بكرية في ركايتيػا "امػرأة

الرسالة" ,غيرة ن كة مف زكجة غسػاف ال ػقراء التػي كانػت تقػؼ بينيمػا ,تقػكؿ ":نيسػت وأنػا أعمػف
قسمي أف جينا الشقراء تقؼ بيني وبينؾ ,)5("...كتقكؿ في ذات السػياؽ ":لكػف زوجتػؾ الشػقراء

لـ تكػؼ لحظػة واحػدة عػف إمطػاري باألسػئمة كانػت تغػار منػي ,)6("...كفػي مكأػم أخػر تصػكر
نمكذجا" ,ص.311
) (1المكف كدالالتو في ال عر "ال عر األردني
ن
) (2ن سو ,ص.311
) (3األلكاف دكرىا ,تصني يا ,مصادرىا ,رمزيتيا ,كدالالتيا) ,ص.376
) (4امرأة ال صكؿ الخمسة ,ص.61
) (5امرأة الرسالة ,ص.317
) (6ن سو ,ص.333
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أبناء غساف ال قر فتقػكؿ ":بدوف صورة امرأة أسقط جماليا في سمة الميمالت كممػا فشػمت فػي

()1
ػي
رسػمو ،وبػػدوف ولػػديف أشػػقريف , "..كتقػكؿ فػػي ذات الداللػة "،مػػف أي األشػػياء ،لػػـ تقفػػز عمػ ّ
شػػػقراء ناعمػػػة مثػػػؿ حوريػػػات األسػػػاطير ,)2 "...كفػػي مكأػػم أخػػر تتسػػاءؿ ن ػػكة ىػػؿ جمػػاليف

ك قرتيف سبب يدفعيف لمكثكؽ بتزكاجيف ,تقػكؿ ":أىي شقرتيف الزائدة تػدفعيف لمثقػة برجػاليف،

()3
ػيبل عمػػى الجمػػاؿ ,فقػػد تمػػكف بػػو غسػػاف تقػػكؿ":
أـ حنكػػتيف الناقصػػة , "..كحػػيف كػػاف األ ػػقر دلػ ن

احمرت قميالً وىي تتقدـ منو تالمس شاربو األشقر.)4("...

تكظػؼ سػحر خمي ػػة فػي ركايػة "ربيػػم حػار المػكف" األ ػػقر ليحمػؿ داللػة عمػػى الجمػاؿ ,ىػػذا

الجمػػاؿ الػػذم كانػػت تتمتػػم بػػو ميػ ار ال تػػاة الييكديػػة  ,تقػػكؿ ":كبػػر العدسػػة ووسػػعيا وقػػرب الوجػػو
حتػػى أصػػبح لصػػؽ وجيػػو والوجػػو جميػػؿ أبػػيض نػػاعـ واألنػػؼ صػػغير كالفسػػتؽ وفميػػا مرسػػوـ
بػػػاألحمر وشػػػقيؽ الربيػػػع  ،لمػػػاذا شػػػفتاىا حمػػػ ارواف بيػػػذا الشػػػكؿن أ ألنيػػػا بيضػػػاء وشػػػعرىا

أشقر,)5("...كتقكؿ في ذات السياؽ" ,انحنى الشاب عمى الكاونتر واقترب منػو حتػى كػاف يممػس
ىمسػا( ،إص إص إص إص ) الصػورة لمػيفن مػيف الشػقراءن لػـ يجبػو الولػد فعػاد
وجيو وقػاؿ
ً
ييمس بخبث ،ميف الشقراءن"( ,)6كفي مكأم أخر تصكر جماؿ زكجة الك ػمي تقػكؿ...":لكنيػا
ليست لو ار وليست األـ كما قالوا ألف األـ شقراء تميؿ إلى الحمرة.)7("...

جػػاء المػػكف األ ػػقر ليحمػػؿ داللػػة عمػػى الجمػػاؿ فػػي ركايػػة "عػػيف الم ػرآة" ,حػػيف تصػػكر أـ

فور عمػى
حسف ابنيا ال ييد فايز ,كتصؼ قاره كجمالو لعات ة ,تقكؿ ":طارت نظراتيا ،وحطت ًا
اإلطار األسػود الػذي يضػـ صػورة فػايز ،سػحت دمعتػاف مػف طػرؼ عينييػا المتػيف تحمػراف كممػا
انفعمت .بدأت صورة فايز في التشكؿ داخؿ الحمرة...مالمح صػورتو شػاب أشػقر وسػيـ عينػاف

()8
أيأا عف جماؿ أبك حسف
خض ارواف مكحولتا الرموش, "...كفي سياؽ الجماؿ تتحدث أـ حسف ن
حسػػف فػػي ػػبابو ,تقػػكؿ ":عػػريس أبيضػػاني ومػػ ف كنػػا نقعػػد عالعشػػا كنػػت أقولػػو :خػػذ يػػدي

) (1امرأة الرسالة ,ص.331
) (2ن سو ,ص.335
) (3ن سو ,ص.336
) (4ن سو  ,ص.379
) (5ربيم حار ,ص.73
) (6ن سو ,ص.75
) (7ن سو ,ص.49
) (8عيف المرآة ,ص.75
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وأعطيني يديؾ .شو كاف أشقر وعيونو شيؿ ,)1("..كفي سياؽ أخر تكظؼ الجماؿ األ قر حيف
تصؼ ال تى ال مسطيني الذم أخذتو الممي يات المبنانيةل ألنيا استكثرت أف يككف ىناؾ فمسطيني

يحمػػؿ ىػػذا الجمػػاؿ تقػػكؿ ":ىػػذا أشػػقر وعيونػػو خضػػر ،فمػػف أيػػف لمفمسػػطيني مثمػػو ،خػػذوه ح ػراـ
يكوف عند الفمسطينييف مثمو.)2("...
ب -الداللة عمى األجانب:
مف الدالالت الميمة لمكف األ قر أنػو يحمػؿ داللػة عمػى األ ػخاص األجانػب ,فيػك عكػس

المكف األسمر فاألسمر لكف يحمؿ داللة عمػى العربػي ,فحػيف يحمػؿ األ ػقر داللػة عمػى األجنبػي,

ىذه الداللة نجدىا داخؿ الركايات ككنيا داللة مف الدالالت الميمة لمكف األ قر.

عبرت سحر خمي ة في ركايتيا "الصبار" ,كذلؾ في كص يا الجنػدم الػذم التقػى بػو أسػامة

أثنػػاء عكدتػػو إلػػى الػػكطف ,كقػػد عػػرؼ أنػػو أجبنػػي مػػف مبلمحػػو ال ػػقراء ,كلكنتػػو البكلنديػػة ,تقػػكؿ":

ػديا مػػف لكنتػػو ،لػػو شػػارباف أشػػقراف وجثػػة
ومشػػى وركبتػػاه تصػػطكاف ومعدتػػو تخػػبط ،كػػاف بولنػ ً
عجػػػػا
ضػػػخمة بطػػػواؿ سػػػػقؼ الكػػػوخ الخشػػػبي وارتفػػػػع فػػػي الخػػػارج صػػػػوت "بمػػػدوزر" كػػػاف مز ً

حامبل الداللة ذاتيا عندما تصكر حالػة ابنػة الأػابط اإلسػراتيمي
لمغاية ,)3("...يتتي المكف األ قر
ن
نفيػػا بينمػػا أشػػارت ابنتػػو الصػػبية الشػػقراء
ال ػقراء التػػي قػػاـ أسػػامة بطعنػػو ,تقػػكؿ ":وىػػزت رأسػػيا ً
نحو األسكدنيا ورطنت واستدارت أـ صابر نحو العائمة وأخذت ترمقيػا مػف تحػت المنػديؿ بغػيظ
وحقػػد ,)4("...تقػػكؿ فػػي ذات السػػياؽ ":,وغطػػت الصػػبية الشػػقراء وجييػػا بكفييػػا فسػػاؿ شػػعرىا

األشػقر عمػػى جبينيػػا ويػػدييا وشػػدت أـ صػػابر يػػد ابنيػػا بعنػػؼ وتراجعػػت لمخمػػؼ ،وىتفػػت تسػػمـ

أيديؾ يا بطؿ.)5("...

داللػػة المػػكف األ ػػقر عمػػى األجانػػب فػػي الركاي ػات ال مسػػطينية عػػادة مػػا تحمػػؿ داللػػة عمػػى

خصػػية إسػراتيمية التػػي تحمػػؿ جنسػػية أجنبيػػة ,ىػػذا مػػا كظ تػػو رجػػاء فػػي ركايتيػػا "امػرأة الرسػػالة",

عندما تصكر ال ػرطية ال ػقراء داخػؿ المطػار ,تقػكؿ ":قمػت حػيف رأيػت الشػرطية الشػقراء تقتػرب

بصحبة رجؿ وامرأة أخريف ،أرفػع الرايػة البيضػاء ىػذه أوراقػي ومشػاريعي غيػروا بػدلوا أنػا غيػر

) (1عيف المرآة ,ص.76
) (2ن سو ,ص.363
) (3الصبار ,ص.37

) (4ن سو ,ص .317
) (5ن سو ,ص.317
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مييػػػأة السػػػتجواب مػػػف أي نػػػوع ,)1("...كيػػتتي األ ػػقر فػػي ذات السػػياؽ عنػػدما تصػػكر المغني ػػة

ال رنسػػية فتقػػكؿ ":وفػػي عتمػػة شػػديدة انحنػػت عمييػػا وسػػجمت مػػا يغنيػػو كػػاظـ انف ،نقمػػت عمػػى
سطور ال تراىا ما ترجمو غساف مف فـ المغنية الشقراء.)2("...

داللػ ػ ػػة األ ػ ػ ػػقر عمػ ػ ػػى األجانػ ػ ػػب تكظ يػ ػ ػػا سػ ػ ػػحر خمي ػ ػ ػػة فػ ػ ػػي كص ػ ػ ػ يا مي ػ ػ ػ ار كصػ ػ ػػديقتيا

البريطاني ػػة الت ػػي ج ػػاءت لتتأ ػػامف م ػػم ال مس ػػطينييف ,تق ػػكؿ ":لمسػػػت كتفػػػو وابتسػػػـ بخجػػػؿ لػػػـ
ينظػػػر إلػػػى ميػػػ ار مباشػػػرة وصػػػب االىتمػػػاـ عمػػػى األخػػػرى ،كانػػػت شػػػقراء بشػػػعر قصػػػير نػػػاعـ

جػػػػػداً مثػػػػػؿ ميػػػػػ ار كانػػػػػت نمشػػػػػاء مثػػػػػؿ ميػػػػػرا ,)3("...كح ػ ػػيف تص ػ ػػكر م ػ ػػيد تص ػ ػػدييا لمج ارف ػ ػػة
اإلسػ ػ ػراتيمية كقتمي ػ ػػا ب ػ ػػدـ ب ػ ػػارد تق ػ ػػكؿ ":مشػػػػػػت لتتمقاىػػػػػػا مثػػػػػػؿ الصػػػػػػميب ذراعاىػػػػػػا مفتوحػػػػػػاف
والشعر األشقر يتطاير مف حـ الوىج والجرافة تقترب ببطء وترنح"...

()4

ت -الداللة عمى الطبيعة:
مف الدالالت الجديدة عمى المػكف األ ػقر دالالتػو عمػى الطبيعػة ,ىػذه الداللػة التػي تكظ يػا

ب رل أبك رار في ركايتيا "دكرا" ,عندما تصكر لػكف تمػة الرمػاؿ كتعطييػا المػكف األ ػقر ,تقػكؿ":
كانت لي مدينة بيا بحر تناـ فيو الشػمس كػؿ مسػاء ،كانػت ليػا أبنيػة متواضػعة تأخػذ مكانيػا

تحت السماء الزرقاء ،فال تتطاوؿ لتنطح الفضاء ،كاف في مدينتي بيت يقوـ عمى أخػر انحػدار
لمتؿ الرممي األشقر الذي كاف يحرس المدخؿ الشرقي لمدينتي ,)5 "...كتقػكؿ" :أغصػاف الجوافػة

حطبػػا يتقصػػؼ كػػؿ لحظػػة فػػي قمبػػي ،تمػػة الرمػػؿ الشػػقراء ،ال زالػػت تنيػػاؿ عمػػى جسػػدي
ال زالػػت ً
المحطـ كؿ لحظة فتخيفني.)6("...
داللة األ قر عمى الطبيعػة لػـ يقتصػر عمػى ركايػة "دكرا" بػؿ تكظ ػو ليانػة بػدر فػي ركايتيػا

"عػيف المػرآة" فتمػكف بيػػا أ ػعة ال ػمس ,تقػػكؿ ":جمػيعيـ خرجػوا مػف المالجػ والممػرات ودىػػاليز

البنايات كي يأخذوا لفحة مف األشعة الشقراء.)7("...

) (1امرأة الرسالة ,ص.359
) (2ن سو ,ص.378
) (3ربيم حار ,ص.737
) (4ن سو.738 ,
) (5دكرا ,ص.354

) (6ن سو ,ص.355
) (7عيف المرآة ,ص.88
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ث -الداللة عمى األمؿ:
حمؿ المػكف األ ػقر داللػة عمػى األمػؿ ,فمػكف القيػكة األ ػقر فػي بدايػة اليػكـ يعطػي ػاربيا

بداية جميمة ,ككتنو ىك مف اختار أحداث يكمو كانتقاىػا ,ىػذه الداللػة تعبػر عنيػا رجػاء بكريػة فػي

ركايتيػػا عػكاء ذاكػرة حػػيف تقػػكؿ ":ونكيػػة كرمػػؿ القيػػوة المثقمػػة ىػػيالً المقميػػة نصػػؼ قميػػة شػػقراء

بموف فجر يوـ انتقائي.)1("...

) (1عكاء ذاكرة ,ص.311
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الموف الرمادي:
 داللة الموف الرمادي:
أيأا الرمادم كىك لكف حيادم يتتي كسطنا ما بيف األسكد كاألبيض.
مف األلكاف الثانكية ن
جاء الرمادم في لساف العرب في مادة" رمد" ",الرمادم :يدقػاؽ ال حػـ مػف يح ارقػة النػار كمػا
ىبا مف الجمر فطار دقاقنا ,كالطات ة منو رمػادة ...كاألرمػد الػذم عمػى لػكف الرمػاد كىػك هغبػرة فييػا

ػداء :فييػػا
ػداء ,كلمبعػػكض يرٍمػ هػد .كالرمػػدة :لػػكف إلػػى الغب ػرة ,كنعامػػة ىرٍمػ ي
يكػػدرةل كمنػػو قيػػؿ لمنعامػػة ىرمػ ي
سكاد منك ؼ كمكف الرماد ,كظميـ أرمد كذلؾ .كالرمادم :أرب مف العنب بالطاتؼ أسكد أغبر,
كالرمد :اليبلؾ  ,كالرمادة :اليبلؾ.)1 "...

"المػػكف الرمػػادم لػػكف محايػػد خػػالي مػػف أم تػػتثير لػػكني أك ن سػػي ,كىػػك لػػكف ي ػػبو المنطقػػة

منزكعة السبلح ,أك أرض خبلء ال صاحب ليا" ".)2كيعزز المكف الرمادم عدـ االلتزاـ .كيكسكس
بالمراكغػ ػػة كال ػ ػرفض كالتيػ ػػرب مػ ػػف المسػ ػػؤكليات"

,)3

"كنصػ ػػؼ األ ػ ػػخاص الػ ػػذيف ي أػ ػػمكف المػ ػػكف

الرمادم أف صػاحبو ػديد الحػزف ,يتصػؼ بنقػد الذع ,حػريص عمػى أف ال يػكرط ن سػو فػي ػيء

يػػتتي لػػو بالمبلمػػة ,كيختػػار المتح ظػػكف ػػديدك الحػػذر كالخػػكؼ مػػف الكقػػكع فػػي المبلمػػة" " .)4تكلػػد

ػعكر ب ػػالحزف كاالنزع ػػاج كالأ ػػجر ,كيس ػػمى ى ػػذا الكق ػػت
الرمادي ػػة ف ػػي بع ػػض األكق ػػات المعتم ػػة ػ نا
بالكقت الرمادم" .)5
"كالرمادم رمز الػدىاء ,كلػكف التحػذير مػف العمػر كالخػكؼ"  ,)6كمػا أنػو لػكف يتصػؼ بعػدـ
الكأكح كالغمػكض" ,ككنػو لػكف حيػادم بػارد ال تػتثير لػو عمػى األ ػياء المحيطػة ,فيػك ي تقػر إلػى

لكنػػا جامػ نػدا" ".)7كفػػي الغ ػػرب
الحيكيػػة ,كبقػػدر مػػا يصػػبح غامقنػػا فإنػػو يتجػػو نحػػك اليػػتس كيص ػػبح ن
الرمادم ىك لكف النصؼ حداد" .)8

) (1لساف العرب ,مادة ر.ـ.د)
) (2المغة كالمكف  ,ص351

) (3انظر تتثير العطكر كاأللكاف عمى ن سية اإلنساف ,ص377
) (4األلكاف مف السيككلكجية إلى الديككر ,ص .46
) (5األلكاف دكرىا ,تصني يا ,مصادرىا ,رمزيتيا ,كدالالتيا) ,ص.335
) (6المكف لعبة سيمياتية ,ص.361
) (7ن سو ,ص.361

 )8األلكاف دكرىا ,تصني يا ,مصادرىا ,رمزيتيا ,كدالالتيا) ,ص .334
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لقػػكة المػػكف الرمػػادم الحياديػػة فإنػػو لػػكف يسػػتعمؿ لمحػػد مػػف األل ػكاف الصػػارخة كيحكليػػا إلػػى

ألكاف منسجمة ,ككأم الرمادم بجكار لكف ما يزيد مف دة المكف ,إذ يرمز الرمادم إلى التداخؿ
كالن ػػاؽ كالأػػبابية فػػي كػػؿ ػػيء" ,بيػػذا يعكػػر المػػكف الرمػػادم أمزجػػة النػػاس كيمػػنعيـ مػػف رؤيػػة
األ ياء عمى حقيقتيا فيك لكف بارد يزيد مف فتكر العبلقات بػيف النػاس ,كالمبػاس الرمػادم الغػامؽ

يبطئ مف فيـ األ خاص بعأيـ البعض" .)1

"ي ػ ػػرؽ عمم ػ ػػاء المػ ػػكف ب ػ ػػيف درجتػ ػػيف م ػ ػػف الرمػ ػػادم كىم ػ ػػا :المػ ػػكف الرم ػ ػػادم ال ػ ػػاتح حي ػ ػػث

يمثػ ػ ػػؿ األنانيػ ػ ػػة ,كالرمػ ػ ػػادم الباىػ ػ ػػت كىػ ػ ػػك أغمػ ػ ػػؽ مػ ػ ػػف ال ػ ػ ػػاتح ,يمثػ ػ ػػؿ الخػ ػ ػػكؼ مػ ػ ػػف المػ ػ ػػكت,
كالرع ػ ػ ػػب كالحن ػ ػ ػػيف ,كالدرج ػ ػ ػػة األخ ػ ػ ػػرل الرم ػ ػ ػػادم الغ ػ ػ ػػامؽ في ػ ػ ػػك أق ػ ػ ػػرب لؤلس ػ ػ ػػكد يمث ػ ػ ػػؿ الكآب ػ ػ ػػة
كانقباض الن س كانعداـ األمؿ" .)2

يمكػ ػػف القػ ػػكؿ أف المػ ػػكف الرمػ ػػادم ىػ ػػك لػ ػػك حيػ ػػادم ,يػ ػػدفم إلػ ػػى الكآبػ ػػة كالحػ ػػزف كالخػ ػػكؼ,

في ػػك ل ػػكف األ ػػياء الأ ػػبابية ,كل ػػكف االقتػ ػراب م ػػف الم ػػكت م ػػم تق ػػدـ العم ػػر كتغي ػػر ل ػػكف ال ػػعر

إلى رمادم.

 داللة الموف الرمادي داخؿ الروايات:
الرمػػادم مػػف األل ػكاف الثانكيػػة التػػي كظ تيػػا الكاتبػػات ال مسػػطينيات داخػػؿ ركايػػتيف ليحمػػؿ

بعأا مف دالالتو ,فكانت داللتو داخميف كاآلتي:
ن
أ -الداللة عمى الحزف والكآبة:

مػػف الػػدالالت األكثػػر تكظي نػػا لمػػكف الرمػػادم داللتػػو عمػػى الحػػزف كالكتبػػة ,ىػػذه الداللػػة تعبػػر
عنيػػا ليانػػة بػػدر داخػػؿ ركايتيػػا "عػػيف المػرآة" ,حػػيف تقػػكؿ ":يتوقػػؼ كػػؿ شػػيء  ،ويفػػرش الصػػمت

أخير تعافت عائشػة ,)3("...كفػي مكأػم أخػر تصػكر فقػداف
غطاءه الرمادي عمى جمر المخيـ و ًا
األمؿ الذم أصاب الخارجيف مف المخيـ بعد ت رقيـ كعدـ أمانيـ المقاء بمف يحبكف مرة أخػرل,
تقكؿ ":مثؿ ُجب رمادي الموف يغيـ بالرطوبة.)4("...

) (1عرية األلكاف في النص ال عرم الجزاترم المعاصر ال ترة  ,)7137 -3988ص .35
) (2سيمياء المكف في عر بمند الحيدرم ,ص.364
) (3عيف المرآة ,ص.311
) (4ن سو ,ص.367
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تكظؼ ليمى األطرش داللة المكف الرمادم عمى الكتبة كالحزف ,في ركايتيا "امػرأة ال صػكؿ

الخمسػػة" ,ف ػػي النيايػػة سػػتحاكؿ الخػػركج مػػف قتيػػاـ المػػكف الرمػػادم الػػذم طغػػى عمػػى حياتيػػا ,تعبػػر
ليمى عف ىذه الداللة بقكليا" :وكانت في النياية ستخرج مف قتُاـ الموف الرمادي.)1("...
أيأػا فػي ركايتيػا "عػكاء ذاكػرة" ,حػيف تصػكر حالػة ال ػراغ
تكظؼ رجاء بكرية ىػذه الداللػة ن
الداخمي التي كانت تعي و الساردة ,تقػكؿ ":بتقطيبػو ػيء ال ػراغ الرمػادم داخمػي المبقػكر بخنجػر

اسمو أياعا بدمار.)2 "...

تكظػػؼ ليانػػة بػػدر داللػػة الرمػػادم عمػػى الكآبػػة كالحػػزف فػػي ركايػػة بكصػػمة مػػف أجػػؿ عبػػاد

ال مس ,ذلؾ حيف تصكر حالة الحزف التي أصابت المدينة ,تقػكؿ ":عػدت فنظػرت إلػى المدينػة،

مجموعة حوائط متشابية رمادية.)3("...

عبػػرت نبػػاؿ قنػػدس عػػف داللػػة المػػكف الرمػػادم عمػػى الكآبػػة مػػف خػػبلؿ الغيػػكـ الرماديػػة التػػي

غػػزت السػػماء فػػي يػػكـ رحيػػؿ أبػك سػػميـ ,تقػػكؿ ":ال غيػػوـ بيضػػاء ،فقػػط رماديػػة ...ال موسػػيقى ال
زىػػر لػػوز أو ليمػػوف ،ال أغنيػػات فيػػروز ال عصػػافير ،فقػػط صػػوت تػػالوة الق ػرآف يػػأتي مػػف بيػػت

الحاج أبو سميـ.)4("...

ىػػذه الداللػػة حػػيف تػػتتي بيػػا ب ػػرل فػػي ركايتيػػا " ػػيب مػػف كادم راـ" ,فقػػد لكنػػت بيػػا غرفػػة

مريانػػا كأخكاتيػػا ,فػػي غرفػػة بػػاردة ال يكجػػد فييػػا أثػػاث فقػػط المػػكف الرمػػادم الباعػػث لمكآبػػة ,تقػػكؿ":
وتأخذه "مريانا" إلى حجرتيا ىي وأخواتيا ،أسرة متراصة تغطييا مفارش صػوفية رماديػة المػوف

رماديا خالية مػف صػوف يضػـ مالبسػيف غرفػة بػاردة ,)5("...ذات الداللػة
كاف لوف غرفة مريانا
ً
تكظ يا حيف تصكر قمب سييؿ الذم تحكؿ إلى غيكـ رماديػة حزينػة بسػبب سػيؿ االتيامػات التػي
كجيتيا ىريدية عمى سمعة قيمة ,تقػكؿ" :عبوس وجو أبييا ليا حفر في ذاكرتيا ،وتحػوؿ لينػو

ورقتو إلى قسوة وسماء قمبو الصافية تمبدت بغيوـ تحجب الشمس لتظؿ الظالؿ الرمادية ترسـ

الحكايات عمى وجوه راف عمييا الصمت ,)6("...ذات الداللة تعبػر عنيػا حػيف تصػكر حالػة عاتمػة

سييؿ بعد أف استطاعت ىريدية ت رقتيـ  ,تقكؿ ":تتمفػت حوليػا قيػود لػو تحػاكي الصػمت فيػدير
) (1امرأة ال صكؿ الخمسة ,ص.97
) (2عكاء ذاكرة ,ص .371
) (3بكصمة مف أجؿ عباد ال مس ,ص.9
) (4يافا حكاية غياب كمطر ,ص.318
) (5يب مف كادم راـ ,ص.67
) (6ن سو ,ص.77
379

بعيػدا ...اسػتدارت لنجػوـ خابيػة أنوارىػا لقمػر آفػؿ وسػماء
ليا وجيو وتتسػربؿ الػذكريات عنيػا ً
مغبرة بالسحب في خمود رمادي داكف.)1("...
ب -الداللة عمى االستسالـ:
مػ ػػف الػ ػػدالالت التػ ػػي حمميػ ػػا المػ ػػكف الرمػ ػػادم داخػ ػػؿ ركايػ ػػة "ام ػ ػرأة الرسػ ػػالة" ,داللتػ ػػو عمػ ػػى

استسبلما مف نكع أخر ,فالذم دفم ن ػكة إلػى االستسػبلـ ىػك
االستسبلـ ,لكف االستسبلـ ىنا كاف
ن
فرط الحب ,فقد كانت تعيش عكر الغاتػب عػف الػكعي المرتخػي مػا بػيف األسػكد كالرمػادم ,تعبػر

تمامػا ،إنمػا يتػأرجح بػيف األسػود
رجاء بكرية عف ىذه الداللة بقكليا ":أحاطنا إغماء ليس أسود ً
والرمػػادي مسػػحوقًا بػػاألزرؽ الحػػالـ ،ربمػػا لػػوف السػػماء الػػذي جػػاء يتجسػػس عمػػى غػػريبيف ال

يستضيئاف بشمسيا.)2("...

ت -الداللة عمى االنيزاـ:
مػف الػػدالالت التػي يتميػػز بيػػا المػكف الرمػػادم أنػػو لػكف اني ازمػػي ,كتكظػػؼ رجػاء بكريػػة ىػػذه

الداللة في ركايتيا "امرأة الرسالة" ,في تصكيرىا حالة ن كة عندما قػررت انتظػار دكرىػا بػتف تكػكف

زكجػػة لغسػػاف لػػك لميمػػة كاحػػدة ,ىػػذا الػػدكر الػػذم كق ػػت تنتظ ػره داخػػؿ غرفػػة رماديػػة تحمػػؿ معنػػى

االنيػزاـ لمحػػب ,فيػػي تنتظػػر غسػػاف لحػػيف انتياتػػو مػػف مغام ارتػػو النسػػاتية ,تقػػكؿ ":نسػػاء ينيمػػرف
عمى فراش رجؿ واحد ،وامرأة واحدة تنتظر في صالة رمادية أف تنتيي فصؿ العير كي تتزوجو

لميمة واحدة وتياجر.)3("...

ث -الداللة عمى الخوؼ:
مف الدالالت التي يحمميا المكف الرمادم ,داللتو عمى الخػكؼ ,ىػذه الداللػة تكظ يػا ب ػرل

في ركايتيا "دكرا" ,فقد لكنت العػالـ مػف عػكادـ المدينػة ,فيػك عػالـ يثيػر الخػكؼ ,تقػكؿ ":ال أعػرؼ

عمػين ...تمػد يػده فػي عػالـ بعيػد عػف ىنػا ،بعيػد عػف عػالـ رمػادي لونتػو
مف أي عالـ تطمػيف ّ
عوادـ المدينة ،عالـ أرضي يثير الفزع في نفسي.)4("...

) (1يب مف كادم راـ ,ص.94
) (2امرأة الرسالة  ,ص.84
) (3ن سو ,ص.783
) (4دكرا ,ص.71
311

تػػتتي ىػػذه الداللػػة لمػػكف الرمػػادم فػػي ركايػػة "بكصػػمة مػػف أجػػؿ عبػػاد ال ػػمس" ,حػػيف تصػػكر

ليانػػة حالػػة الخػػكؼ كالرعػػب التػػي بػػدأت مػػم بدايػػة المعركػػة كا ػػتداد القتػػاؿ ,تقػػكؿ ":قاليػػا بحياديػػة

مطمقة وىو يأخذ سػالحو وذخيرتػو ،لفتنػي رعشػة بػاردة قػذفتني فػي الرمػادي والشػحوب,)1("...

تتت ػػي الداللػػة ذاتيػػا فػػي مكأػػم أخػػر حػػيف تقػػكؿ ":وكانػػػت ىنػػػاؾ ترقػػػد الخرقػػػة الذابمػػػة مشػػػبعة
باالصفرار والرمادي ،غارقة في ذىوؿ ىادئ وتعب عنيؼ.)2("...
ج -الداللة عمى الخير:
ي ػػتتي الم ػػكف الرم ػػادم كم ػػكف مص ػػاحب لمغي ػػكـ الت ػػي تحم ػػؿ معي ػػا الخي ػػر كالغي ػػث ,فيك ػػكف
الرمادم في ىػذه الحالػة داال عمػى نعمػة مػف نعػـ اهلل التػي يحبيػا اإلنسػاف كينتظرىػا ب ػارغ الصػبر

مػػف عػػاـ إلػػى أخػػر ,ىػػذه السػػحب الرماديػػة التػػي تحمػػؿ معيػػا الداللػػة عمػػى المطػػر ,تكظ يػػا سػػحر

خمي ػة حػيف تقػكؿ ":ورفػع رأسػو نحػو السػماء كانػػت الغيػوـ الرماديػة تتػدفؽ مػف جيػة الغػػرب...

عمؽ بخوؼ :ستمطر.)3("...

الداللة ذاتيا تكظ يا ليانػة بػدر فػي ركايتيػا "بكصػمة مػف أجػؿ عبػاد ال ػمس" ,حػيف تقػكؿ":

وسقؼ جبؿ قرنطؿ يظمؿ سماء أريحا الغيوـ الزرقػاء الرماديػة ،وحصػى الميػاه المالحػة سػوداء

وبيضاء عمى شاط البحر الميت.)4("...ىذه الداللة تكظ يا نبػاؿ قنػدس فػي ركايتيػا "يافػا حكايػة
غيػػاب كمطػػر" ,حػػيف تقػػكؿ ":عػػد حبيبػػي /قبػػؿ أف تتحػػوؿ السػػماء /إلػػى لوحػػة رماديػػة /وتيػػاجر
طيور النورس إلى بالد الدؼء /قبؿ أف تسقط /أخر ورقة خريفية /عد حبيبي قبؿ المطر وزىر

الموز.)5("...

) (1بكصمة مف أجؿ عباد ال مس ,ص.17
) (2ن سو ,ص.69
) (3الصبار ,ص.51

) (4بكصمة مف أجؿ عباد ال مس ,ص.373
) (5يافا حكاية غياب كمطر ,ص.7
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الفصؿ الثالث
األلواف وعالقتيا بعناصر البناء
الفني لمروايات:
 أوالً -األل ػكاف كعبلقت ػػيا ب خصيػات الركايػة.
ثانيا -األلكاف كعبلقتيا بزماف الركاية كمكانيا.
ً 
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مدخؿ:
إف ن تة الركاية كتطكرىا ارتبط ب ػكؿ كاأػح بقػدرة األدبػاء عمػى خمػؽ أحػداث ك خصػيات

كأمػػاكف كزمػػاف مػرتبط بػػالكاقم ,ممػػا يػػؤدم إلػػى إمتػػاع القػػارئ كالتػػتثير عميػػو .فكػػاف مػػف الطبيعػػي أف
نجد الركاية تأـ أحداثنا ك خصيات ككقاتم ت بو الكاقم ب كؿ كبير.
البد أف تربط الباحثة في ىذا ال صؿ بيف" ال خصية كالزماف كالمكػاف" كبػيف األلػكاف داخػؿ
األعماؿ الركاتية ,فكاف ال بد لنا البحث في ىذه العناصر ,ب كؿ مبسط ,ليتـ الربط تمؾ العبلقة ما

بيف العناصر كبيف األلكاف.
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أوالً :األلػػواف وعالقتػػػيا بشخصيػات الروايػة:
أوالً :الشخصية:
ال خص ػ ػػيات م ػ ػػف أى ػ ػػـ عناص ػ ػػر العم ػ ػػؿ الركات ػ ػػي ,ف ػ ػػبل يكتم ػ ػػؿ أم عم ػ ػػؿ قصص ػ ػػي أك
ركاتػ ػػي دكف ال خصػ ػػيةل "كألنيػ ػػا عنصػ ػػر ميػ ػػـ فػ ػػي العمػ ػػؿ القصصػ ػػي نجػ ػػد أف النقػ ػػاد قػ ػػد عن ػ ػكا

بيػ ػػا فيػ ػػي تيعبػ ػػر عػ ػػف أفكػ ػػارىـ كآراتيػ ػػـ كرؤاىػ ػػـ ,كألف المجتمػ ػػم الحقيقػ ػػي الػ ػػذم يعبػ ػػركف عن ػ ػو ال
كجكد لو مف دكف ال خصيات" .)1

كككف ال خصية عنصر مف عناصر الركاية ,فبل بد أف يككف النقاد قد كأعكا ليا بعض

االصطبلحات التي تعبر عنيا ,كمف تمؾ االصطبلحات :ال خصية " :ىي أحد األفراد الخيػالييف

أك الػكاقعييف الػػذيف تػػدكر حػػكليـ أحػػداث القصػػة أك المسػػرحية ,)2 "...ك عػػرؼ بحػراكم ال خصػػية

اقيػػا أك "خديعػػة
بقكلػػو ":بتنيػػا ليسػػت سػػكل مجمكعػػة مػػف الكممػػات ,ال أقػػؿ كال أكثػػر ,أم ػ ن
ػيتا ات ن
أدبية" ,يستعمميا الركاتي عندما يخمؽ خصية كيكسبيا قدرة إيحاتية كبيرة بيذا القدر أك ذاؾ" ,)3
ك ات ػػؽ البنيكيػػكف فػػي م يػػكميـ عػػف ال خصػػية حػػيف عرف ػكا ال خصػػية بتنيػػا" مػػا ىػػي إال ػػيء

مخترع مف الخياؿ".

كنجػػد النقػػاد فرق ػكا مػػا بػػيف ال ػػخص كال خصػػية" ,فال ػػخص ىػػك اإلنسػػاف ال ػػرد كمػػا ىػػك

مكجػػكد فػػي الكاقػػم ,أم ذلػػؾ اإلنسػػاف الحػػي الػػذم يعمػػؿ كيعػػيش كي كػػر ,..لكػػف ال خصػػية ىػػي
ال خصية داخػؿ المجتمػم الركاتػي ,كقػد خمقػت لغػة الركاتػي ىػذه ال خصػية بكسػاطة الخيػاؿ ,ممػا

لسانيا.)4 "...
تخيميا
جعميا م يكمينا
ن
ن

كانػ ػ ػػت كفرجينيػ ػ ػػا ككلػ ػ ػػؼ أكؿ مػ ػ ػػف كجيػ ػ ػػت األنظػ ػ ػػار نحػ ػ ػػك ال خصػ ػ ػػية داخػ ػ ػػؿ األعمػ ػ ػػاؿ
الركاتيػ ػػة "مػ ػػف خػ ػػبلؿ جممتيػ ػػا ال ػ ػػييرة التػ ػػي أطمقتيػ ػػا فػ ػػي مقاليػ ػػا سػ ػػنة  ,3975كىػ ػػي " دعكنػ ػػا
نت ػ ػػذكر م ػ ػػدل قم ػ ػػة م ػ ػػا نعرف ػ ػػو ع ػ ػػف ال خص ػ ػػية" ى ػ ػػذه الجمم ػ ػػة ك يم ػ ػػة ل ػ ػػتمخص لن ػ ػػا م ػ ػػدل الظم ػ ػػـ

) (1بناء الركاية العربية السكرية 3991/3981دراسة نقدية ,سمر ركحػي ال يصػؿ ,من ػكرات اتحػاد ال يكتػاب العػرب,
 ,3991ص.7

) (2معجػػـ المصػػطمحات العربيػػة فػػي المغػػة كاألدب ,مجػػدم كىبػػو ,كامػػؿ المينػػدس ,مكتبػػة لبنػػاف -بيػػركت,3984 ,
ط ,7ص.718
) (3بنية ال ػكؿ الركاتػي" ال أػاء الػزمف ال خصػية" ,حسػف بحػراكم ,المركػز الثقػافي العربػي بيػركت ,3995 ,ط,3
ص.731

) (4بناء الركاية العربية السكرية  3991/3998دراسة نقدية ,ص.87
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الػ ػػذم لحػ ػػؽ ال خصػػػية مػػػف إىمػػػاؿ النقػ ػػاد ليػ ػػا ,كتػػػؤذف بػ ػػالخطر ال ػػذم يح ػػؼ النق ػػد الركاتػ ػػي إذا
ما ىك تمادل في تجاىؿ م يكـ ال خصية.)1 ".

مكان ػ ػػا
"م ػ ػػم م ػ ػػركر الزم ػ ػػاف نج ػ ػػد أف الق ػ ػػرف التاس ػ ػػم ع ػ ػػر ي ػ ػػيد اح ػ ػػتبلؿ ال خص ػ ػػية ن

ػارز فػ ػػي ال ػ ػػف الركاتػ ػػي كأصػ ػػبح ليػ ػػا كجكدىػ ػػا المسػ ػػتقؿ عػ ػػف الحػ ػػدث ,بػ ػػؿ أصػ ػػبحت األحػ ػػداث
بػ ػ نا
أساسػ ػ ػ ػػا إلمػ ػ ػ ػػدادنا بمزيػ ػ ػ ػػد مػ ػ ػ ػػف المعرفػ ػ ػ ػػة بال خصػ ػ ػ ػػيات أك لتقػ ػ ػ ػػديـ خصػ ػ ػ ػػيات
ن سػ ػ ػ ػػيا مبنيػ ػ ػ ػػة
ن

جديدة.)2 "...

فال خصػ ػ ػػية ىػ ػ ػػي التػ ػ ػػي تميػ ػ ػػز الركايػ ػ ػػة عػ ػ ػػف غيرىػ ػ ػػا مػ ػ ػػف األن ػ ػ ػكاع األخػ ػ ػػرل .كيعتقػ ػ ػػد "
أساسػ ػ ػػا بخمػ ػ ػػؽ ال خصػ ػ ػػية .كيػ ػ ػػذىب "أيػ ػ ػػاف كات"
ارلػ ػ ػػؼ فػ ػ ػػككس" ,أف الركايػ ػ ػػة ينبغػ ػ ػػي أف تيػ ػ ػػتـ
ن
إل ػ ػػى أف أىمي ػ ػػة الركاي ػ ػػة تكم ػ ػػف ف ػ ػػي ق ػ ػػدرتيا عم ػ ػػى تحدي ػ ػػد مع ػ ػػالـ خص ػ ػػياتيا كتص ػ ػػكير مح ػ ػػيط
صبل.)3 "...
نا
ىذه ال خصيات
تصكير م ن

"كفػ ػػي العصػ ػػر الحػ ػػديث ربػ ػػط لككػ ػػاتش بػ ػػيف "تطػ ػػكر الركايػ ػػة ,كتطػ ػػكر نظ ػ ػرة الكاتػ ػػب إلػ ػػى

ال خص ػ ػ ػػية ,فالركاي ػ ػ ػػة الحديث ػ ػ ػػة تختم ػ ػ ػػؼ ع ػ ػ ػػف الركاي ػ ػ ػػة الكبلس ػ ػ ػػيكية ,باعتمادى ػ ػ ػػا عم ػ ػ ػػى البط ػ ػ ػػؿ
اإل ػ ػػكالي الػ ػػذم ال يسػ ػػتطيم فيػ ػػـ العػ ػػالـ ,كيناأػ ػػؿ مػ ػػف أجػ ػػؿ إيجػ ػػاد قػ ػػيـ ليبراليػ ػػة تجعػ ػػؿ مػ ػػف

مبلتما لمحياة.)4 ".
مكانا
ىذا العالـ ن
ن

"كيقس ػ ػ ػػـ "أ .ـ .فكرسػػ ػ ػػتر" ال خصػػ ػ ػػيات إلػػ ػ ػػى نػػ ػ ػػكعيف ,خص ػ ػ ػػية مس ػ ػ ػػطحة ,خصػػ ػ ػػية

مس ػ ػ ػ ػػتديرة" " .)5فال خص ػ ػ ػ ػػية المسػ ػ ػ ػ ػػطحة تك ػ ػ ػ ػػكف ف ػ ػ ػ ػػي الع ػ ػ ػ ػػادة ذات دكر ث ػ ػ ػ ػػانكم ف ػ ػ ػ ػػي العمػ ػ ػ ػ ػػؿ

أيأػ ػػا أف تكػ ػػكف أحاديػ ػػة الجانػ ػػب ذات سػ ػػمة كاحػ ػػدة
القصصػ ػػي ,نقصػ ػػد بال خصػ ػػية المسػ ػػطحة ن
ميمػ ػ ػػا داخػ ػ ػػؿ الركايػ ػ ػػة,
ال تتغيػ ػ ػػر"  ,)6أم أف ال خصػ ػ ػػية المسػ ػ ػػطحة أك الثانكيػ ػ ػػة ال تمعػ ػ ػػب نا
دكر ن
كتكػ ػػكف ثابتػ ػػو عمػ ػػى حاليػ ػػا مػ ػػف بدايػ ػػة الركايػ ػػة حتػ ػػى نيايتيػ ػػا دكف أف يػ ػػدخؿ عمييػ ػػا أم تطػ ػػكير

أك تغيي ػ ػػر .لك ػ ػػف ل ػ ػػيس بالأ ػ ػػركرة أف تك ػ ػػكف ال خص ػ ػػية مس ػ ػػطحة كف ػ ػػي ن ػ ػػس الكق ػ ػػت ثانكي ػ ػػة,

ف ػ ػػي ركاي ػ ػػة المص ػ ػػابيح ال ػ ػػزرؽ لحن ػ ػػا م ػ ػػيف كان ػ ػػت خص ػ ػػية المحت ػ ػػؿ ال رنس ػ ػػي مس ػ ػػطحة كى ػ ػػي
) (1بنية ال كؿ الركاتي" ال أاء الزمف ال خصية" ,ص.717
) (2ن سو ,ص.718
) (3بانكراما الركاية العربية الحديثة ,سيد حامد النساج ,مكتبة غريب ,د.ت ,ط ,7ص.39
) (4آفاؽ األدب العربي في فمسطيف ك يادات أدبية) ,محمد بكر البػكجي ,مكتبػة القػدس غػزة -فمسػطيف,7131 ,
ص .43

) (5بانكراما الركاية العربية الحديثة ,ص.39
) (6النقد التطبيقي التحميمي ,عدناف خالد عبداهلل ,دار ال ؤكف الثقافية العامة آفاؽ عربية ,3986 ,ط ,3ص.67
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خص ػ ػػية رتيس ػ ػػية داخ ػ ػػؿ الركاي ػ ػػة ,فال ػ ػػدكر ال ػ ػػذم تمعب ػ ػػو ال خص ػ ػػية داخ ػ ػػؿ الركاي ػ ػػة ى ػ ػػك ال ػ ػػذم

ي رض عمى الكاتب نكع ال خصية مسطحة أـ نامية.

)1

لكػ ػ ػػف ال خصػ ػ ػػية المسػ ػ ػػتديرة ,أك المػ ػ ػػدكرة" ,ىػ ػ ػػي ال خصػ ػ ػػية التػ ػ ػػي يبػ ػ ػػذؿ القػ ػ ػػاص كػ ػ ػػؿ

جي ػ ػ ػػده لتص ػ ػ ػػكيرىا كيس ػ ػ ػػبر خ اياى ػ ػ ػػا كبي ػ ػ ػػاف صػ ػ ػ ػ اتيا المتغيػ ػ ػ ػرة ,كس ػ ػ ػػماتيا المتع ػ ػ ػػددة ,كتتمت ػ ػ ػػم

بتبعػ ػ ػػاد كص ػ ػ ػ ات عاط يػ ػ ػػة كان عاليػ ػ ػػة كفكريػ ػ ػػة متعػ ػ ػػددة ,)2 "...أم أف ال خصػ ػ ػػية المسػ ػ ػػتديرة أك

المػ ػ ػ ػػدكرة تختمػ ػ ػ ػػؼ عػ ػ ػ ػػف ال خصػ ػ ػ ػػية المسػ ػ ػ ػػطحة ,فيػ ػ ػ ػػي ال خصػ ػ ػ ػػية البطػ ػ ػ ػػؿ داخػ ػ ػ ػػؿ األعمػ ػ ػ ػػاؿ

الركاتيػ ػ ػػة ,التػ ػ ػػي تقػ ػ ػػكـ عمييػ ػ ػػا أحػ ػ ػػداث الركايػ ػ ػػة ,كىػ ػ ػػي ال خصػ ػ ػػية التػ ػ ػػي تتطػ ػ ػػكر مػ ػ ػػم تطػ ػ ػػكر
األحداث ,كتنمكا مم نمك أحداث الركاية ,بؿ ىك صانم األحداث.
كألف ى ػ ػػذا الد ارس ػ ػػة تبح ػ ػػث ع ػ ػػف دالالت األلػ ػ ػكاف داخ ػ ػػؿ األعم ػ ػػاؿ الركاتي ػ ػػة ,ك ػ ػػاف البػػ ػػد
لن ػػا ب ػػتف ينظي ػػر العبلق ػػة القاتم ػػة م ػػا ب ػػيف األلػ ػكاف كدالالتي ػػا داخ ػػؿ الركاي ػػات ,كم ػػا ب ػػيف عناص ػػر

الركاي ػ ػػةل ألف األلػ ػ ػكاف ح ػ ػػيف يكظ ي ػ ػػا الكات ػ ػػب ,ال ي ػ ػػتتي بي ػ ػػا ب ػ ػػكؿ اعتب ػ ػػاطي غي ػ ػػر م ػ ػػدركس,
بػ ػػؿ ىػ ػػك يختػ ػػار ىػ ػػذه األل ػ ػكاف بمػ ػػا يناس ػ ػػب كسػ ػػياؽ الركايػ ػػة .ليػ ػػذا كػ ػػاف لنػ ػػا أف ننظػ ػػر العبلق ػ ػػة
التػ ػػي يخمقيػ ػػا الكاتػ ػػب مػ ػػا بػ ػػيف األل ػ ػكاف التػ ػػي يكظ يػ ػػا فػ ػػي ركايتػ ػػو ,كمػ ػػا بػ ػػيف عنصػ ػػر ميػ ػػـ مػ ػػف

عناصر الركاية ,كىك ال خصية.

معينػ ػ ػا لكػ ػػي يم ػ ػػكف بػ ػػو خص ػ ػػية م ػ ػػا داخػ ػػؿ عمم ػ ػػو الركات ػ ػػي
لكنػ ػ ػا ن
فالكاتػ ػػب ح ػ ػػيف يختػ ػػار ن
يكػ ػػكف ىدفػ ػػو مػ ػػف ذلػ ػػؾ تقريػ ػػب ال خصػ ػػية مػ ػػف الكاقػ ػػم ,حتػ ػػى يمكػ ػػف القػ ػػارئ مػ ػػف التعػ ػػايش مػ ػػم

ت اصػ ػ ػػيؿ العمػ ػ ػػؿ ككتنػ ػ ػػو يػ ػ ػػرل األحػ ػ ػػداث كال خصػ ػ ػػيات ماثمػ ػ ػػة أمامػ ػ ػػو .فمػ ػ ػػثبل لػ ػ ػػك أراد الكاتػ ػ ػػب
الركاتػ ػػي أف يصػ ػػكر حالػ ػػة الحػ ػػداد التػ ػػي أصػ ػػابت خصػ ػػية داخػ ػػؿ الركايػ ػػة بسػ ػػبب فقػ ػػد ػ ػػخص

قريػ ػ ػػب أك عزيػ ػ ػػز ,فيػ ػ ػػك يختػ ػ ػػار المػ ػ ػػكف األسػ ػ ػػكدل ليكػ ػ ػػكف جػ ػ ػػزنءا مػ ػ ػػف كيػ ػ ػػاف تمػ ػ ػػؾ ال خصػ ػ ػػية,
خاص ػ ػػة بع ػ ػػد حادث ػ ػػة الكف ػ ػػاة ,ليظي ػ ػػر لمق ػ ػػارئ م ػ ػػدل الح ػ ػػزف ال ػ ػػذم أص ػ ػػابو ,كم ػ ػػدل ق ػ ػػرب تم ػ ػػؾ
المعا ة.
ال خصية مف الكاقم كالحياة ي

ثانيا :الموف وعالقتو بالشخصيات داخؿ الرواية:
ً
كافيا لمتعػايش مػم
أف ارتباط المكف بال خصيات داخؿ األعماؿ الركاتية يعطي القارئ نا
قدر ن
تم ػػؾ ال خص ػػيات ,كال ػػدخكؿ إل ػػى عكالمي ػػا الخاص ػػة ,ى ػػذه العبلق ػػة نج ػػدىا كامن ػػة داخ ػػؿ األعم ػػاؿ

) (1مبلحظة الدكتكر سعيد ال يكمي أثناء المناق ة.
) (2ن سو ,ص.67
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الركاتيػػة مجػػاؿ د ارسػػتي ,فػػبل تكػػاد ركايػػة مػػف الركايػػات الع ػػر المختػػارة ت تقػػر إلػػى عبلقػػة المػػكف

بال خصية ,حتى كاف كانت ىذه العبلقة نادرة حسب سياؽ األحداث الركاتية.

فػي ىػذا المبحػػث سػتحاكؿ الباحثػة تكأػػيح العبلقػة القاتمػة بػػيف ال خصػيات كاأللػكاف التػػي

اختارتي ػػا الكاتب ػػات ل ػػتبلتـ خص ػػيات الركاي ػػة ,كي ػػتتي ترتي ػػب الركاي ػػات حس ػػب الترتي ػػب اليج ػػاتي
لمكاتبات.
مػ ػػف أىػ ػػـ الكاتبػ ػػات الم ػ ػكاتي كظ ػػػف المػ ػػكف بدالالتػػػو المختم ػ ػػة داخ ػػؿ ركايػ ػػتيف ب ػ ػػرل أبػ ػػك

ػ ػ ػرار ,فب ػ ػ ػػرل فػ ػ ػػي ركايتييػ ػ ػػا "دكرا ,ك ػ ػ ػػيب مػ ػ ػػف كادم رـ" ,تكظػ ػ ػػؼ األل ػ ػ ػكاف بصػ ػ ػػكرة مثي ػ ػ ػرة
لبلنتب ػ ػػاه ,في ػ ػػي ح ػ ػػيف تتح ػ ػػدث ع ػ ػػف خص ػ ػػية م ػ ػػف خص ػ ػػيات الركاي ػ ػػة تص ػ ػػكرىا لمق ػ ػػارئ بك ػ ػػؿ
ت اص ػػيميا ,فتعط ػػي الق ػػارئ القػػػدرة عم ػػى رس ػػـ تمػػػؾ ال خص ػػيات ككتني ػػا أمامػػػو ,كم ػػف أى ػػـ تمػػػؾ

الت اصيؿ التي ال تغ ؿ عنيا ب رل المكف.


رواية دورا:
فػػي تصػػكر ب ػػرل لممػرأة الكنعانيػػة اختػػارت المػػكف األزرؽل ليكػػكف لػػكف ػػاليا ,ككانػػت ىػػذه

الم ػرأة قػػد اكتسػػبت ازرقػػاؽ ػػاليا مػػف لػػكف السػػماء ,لمػػا تحممػػو مػػف يقػػيف كأمػػؿ بػػتف الغػػد سػػيككف
أفأؿ ال محالة ,فب رل لـ تكظؼ األزرؽ ىنا ب كؿ اعتبػاطي ,كانمػا أرادت أف تقػكؿ :إف األمػؿ
ال يقط ػػم م ػػا داـ ىن ػػاؾ فمس ػػطينيات يكس ػػرف الحص ػػار بص ػػمكدىف ,تق ػػكؿ ":نرسػػػػـ بالدنػػػػا عمػػػػى

وشاحا يمؼ الصبية ،يعانؽ الفضػاء ،يكسػر الحصػار .يعمػف عػف مػيالد
جداريات ،يظؿ األزرؽ
ً
وشػاحا
الكوف ,)1("...تقكؿ ":مف ميالد زيتونة كانت ىي تشد محطة وصػوؿ ،تغػزؿ مػف شػاليا
ً

أزرقًا ،ومف ضفائرىا تجدؿ حكايات.)2("...

عنػػدما أرادت أف تصػػكر خصػػية ماجػػد أبػػك ػرار ,اختػػارت المػػكف الرمػػادم ليكػػكف لػػكف

معجبػػا بحػذاء ماجػػد المخػػرـ الرمػػادي ،وكػذلؾ بنطالػػو وقميصػػو بأكمامػػو
ثيابػو ,تقػكؿ ":كػػـ كنػػت
ً
القصيرة لونيما رمادي ,)3("...فالمكف الرمادم الحامؿ داللة عدـ الثبات كالتغير ,كاف يمثػؿ حيػاة
مطاردا مف قبؿ االحتبلؿ.
ماجد المتكترة المتقمبة مف حاؿ إلى حاؿ ككنو كاف
ن

) (1دكرا ,ص.6

) (2ن سو ,ص.63
) (3ن سو ,ص.66
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نجػػد فػػي ىػػذه الركايػػة أف ب ػػرل أبػػك ػرار اقتصػػرت العبلقػػة فييػػا بػػيف األلػكاف ك خصػػيات

الركايػػة مػػف خػػبلؿ المػػكف األزرؽ الػػذم ارتػػبط بػػالمرأة الكنعانيػػة ,ىػػذا المػػكف الػػذم حمػػؿ داللػػة عمػػى
األمػػؿ كسػػر الحصػػار كالتحريػػر ,مػػف خػػبلؿ اقتبػػاس لػػكف ال ػػاؿ مػػف لػػكف السػػماء .كفػػي المكأػػم
الثاني كانت العبلقة بيف المكف الرمادم ك خصية ماجد أبك رار ,كما حممو ىذا المكف مف داللة

جدا مف خصية ماجد.
عمى عدـ االستقرار كالثبات كاف قر نيبا ن
ميم ػا ,ػػيب مػػف كادم رـ ,كقػػد أكجػػدت
مػػف ركايػػات ب ػػرل التػػي ي ػػكؿ المػػكف فييػػا جػػزنءا ن
أيأا.
ب رل عبلقة ما بيف المكف كال خصيات في ىذه الركاية ن


رواية شيب مف وادي رـ:

فػػي تصػػكير ب ػػرل ل خصػػية "فػػدرة " أكؿ ػػياب مػػف ال ي ػػيب األربعػػة ,تختػػار ليػػا ب ػػرل
المكف األسمر ليككف جزنءا مف خصيتيا ,فتميزىػا بيػذا المػكف عػف أخكاتيػا األخريػات بتنيػا األ ػد
ػمار بيػػنيف ,تقػػكؿ – ":بمغػػت الثامنػػة وال زلػ ِػت ال تعػػرفيف نطػػؽ الحػػروؼ .وتضػػرب كفًػػا بكػ ِ
ػؼ،
سػ نا
وجمسػػتيا وسػػط أخواتيػػا بمونيػػا الحنطػػي الػػداكف ...سػػمرتيا التػػي تفػػوؽ سػػمرتيف ,)1("...فػػي
طا غػزؿ بمغػزؿ أميػا صػنعتو يػداىا
مكأم أخر تتكد ب رل سمرة فدرة فتقػكؿ ":تفترش فدرة بسا ً
فتتوسػػده بجسػػدىا الضػػئيؿ وتممػػو بكػػؼ يػػدىا الحنطػػي المائػػؿ لمسػػمرة ..لتبػػدأ مالمسػػة عيػػداف

العكوب الجبمي"(.)2

ف ػػي تص ػػكير ب ػػرل لممعمم ػػة الت ػػي كان ػػت تعاق ػػب ػػقيمة ب ػػكؿ دات ػػـ ,ص ػػكرت مبلمحي ػػا
ػاتبل إلػػى الزرقػة ,ىػذه السػػمرة الخاليػة مػف أم معنػػى
بت صػيؿ ,حتػى لػػكف ب ػرتيا فقػد كػػاف أسػمر م ن
مف معاني الجمػاؿ ,تقػكؿ ":شػدت عصػى الخيػزراف مػف مدرسػتيا سػياـ ،كانػت سػياميا مؤلمػة
توغر في صدر شقيمة كؿ يوـ ساعة أو ساعتيف ،...تذكرىا قادمة بشػعرىا الثػائر دوف تنسػيؽ

ولوف سمرة وجييا يميؿ إلى الزرقة وقد خال مف أي معنى يدؿ عميو"(.)3

فػ ػ ػػي مكػ ػ ػػاف أخػ ػ ػػر فػ ػ ػػي الركايػ ػ ػػة نجػ ػ ػػد المػ ػ ػػكف األسػ ػ ػػمر قػ ػ ػػد حمػ ػ ػػؿ داللػ ػ ػػة عمػ ػ ػػى الحػ ػ ػػزف,
كالتح ػ ػػكؿ كرق ػ ػػة خري ػ ػػؼ أ ػ ػػاعت مني ػ ػػا نأ ػ ػػارتيا ,ى ػ ػػذه الحال ػ ػػة الت ػ ػػي ص ػ ػػكرتيا ب ػ ػػرل لح ػ ػػاؿ

) (1يب مف كادم رـ ,ص.6
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ػػػدا وجػػػػو كورقػػػػة خريفيػػػػة جفػػػػت
ىجػ ػػرك حػ ػػيف أجبػ ػػرت عمػ ػػى الػ ػػزكاج تقػ ػػكؿ ":عػػػػاد قمبيػػػػا وحيػ ً
نضارتو مف سمة حنطية كانت تشع منو"(.)1

عبلق ػ ػػة الم ػ ػػكف األب ػ ػػيض ب ػ ػػقيمة كان ػ ػػت عبلق ػ ػػة تحم ػ ػػؿ دالل ػ ػػة عم ػ ػػى التع ػ ػػب ,لك ػ ػػف ف ػ ػػي

كص ػ ػ يا الجػ ػػارة الجديػ ػػدة لم ي ػ ػػيب "مريانػ ػػا" فق ػ ػػد صػ ػػكرت لػ ػػكف ب ػ ػرتيا البيأػ ػػاء ,ليحمػ ػػؿ الم ػ ػػكف
األب ػ ػػيض ىن ػ ػػا عبلق ػ ػػة جدي ػ ػػدة م ػ ػػم خص ػ ػػية جدي ػ ػػدة كى ػ ػػي عبلق ػ ػػة الجم ػ ػػاؿ ,تق ػ ػػكؿ ":ومريانػػػػػػا
الئػػػػذة بصػػػػمتيا بعينييػػػػا الػػػػدائرتيف ،مريانػػػػا شػػػػعرىا ذىبػػػػي مسػػػػدؿ وعيػػػػوف عسػػػػمية صػػػػافية
ووجو يميؿ إلى البياض المشبع بالحمرة ،يقارب طوليا طوؿ شقيمة.)2("...

يػ ػػتتي المػ ػػكف األحمػ ػػر داخػ ػػؿ الركايػ ػػة ي ػ ػػكؿ عبلقػ ػػة مػ ػػم خصػ ػػية ىريديػ ػػة ,زكجػ ػػة األب

القاسػ ػ ػػية ,فتصػ ػ ػػكر ب ػ ػ ػػرل حالػ ػ ػػة الغأػ ػ ػػب التػ ػ ػػي أصػ ػ ػػابتيا بعػ ػ ػػد أف اكت ػ ػ ػ ت عبػ ػ ػػث ال تيػ ػ ػػات

بتغ ارأ ػػيا كحميي ػػا ,ككي ػػؼ تح ػػكؿ كجيي ػػا إل ػػى ػػعمة حمػ ػراء م ػػف ػػدة الغأ ػػب ,تق ػػكؿ ":ح ػػيف
تع ػػكد ىريديػػػة كتعػ ػػرؼ مػ ػػا حػػػدث بحاجياتيػ ػػا تنطمػ ػػؽ نحػػػك ص ػػناديقيا تتحسػػػػس حمييػػػػا ،وأدوات

زينتيػػا تحػػػدب عمييػػػا كمػػا يحػػػدب البخيػػػؿ عمػػى كنػػػوزه وحمػػػرة الغضػػب تشػػػتعؿ عمػػػى قسػػػمات

مناسبا مف العقاب"(.)3
وجييا فتتوعدىف وتنزؿ عمييف ما تراه
ً

إف كػ ػػاف األحمػ ػػر فػ ػػي الم ػ ػرة السػ ػػابقة صػ ػػكر كجػ ػػو ىريديػ ػػة الغاأػ ػػب ,فيػ ػػك فػ ػػي عبلقتػ ػػو

م ػ ػػم خص ػ ػػية ػ ػػقيمة يحم ػ ػػؿ دالل ػ ػػة عم ػ ػػى الح ػ ػػزف ,فم ػ ػػدة م ػ ػػا الق ػ ػػت ػ ػػقيمة م ػ ػػف زكج ػ ػػة أبيي ػ ػػا
ىريديػ ػ ػػة طافػ ػ ػػت الحم ػ ػ ػرة الحزينػ ػ ػػة عمػ ػ ػػى كجييػ ػ ػػا ,حم ػ ػ ػرة مصػ ػ ػػحكبة بال ػ ػ ػػحكب كالزرقػ ػ ػػة ,فقػ ػ ػػد

مزج ػ ػػت ب ػ ػػرل ىن ػ ػػا األلػ ػ ػكاف األحمػ ػ ػر م ػ ػػم األزرؽ م ػ ػػم ال ػ ػػحكب المػ ػ ػرتبط باألصػ ػ ػ ر لتص ػ ػػكر

ػػاحبا
حال ػػة الح ػػزف ال ػػديد الت ػػي تم ػػر ب ػػو ػػقيمة تق ػػكؿ ":ومػػػع النسػػػمات البػػػاردة بػػػدأ وجييػػػا شػ ً

أزرؽ وحمرة حزينة تطوؼ عمى وجييا"(.)4

عنػ ػػدما أرادت صػ ػػكرت ب ػ ػػرل الحالػ ػػة التػ ػػي كصػ ػػمت ليػ ػػا ىجػ ػػرك بعػ ػػد أف أجبػ ػػرت عمػ ػػى
الػ ػػزكاج مػ ػػف ذاؾ الغريػ ػػب الػ ػػذم أحأ ػ ػرتو ىريػ ػػدم ,فقػ ػػد أن ػ ػػتت عبلقػ ػػة بػ ػػيف خصػ ػػية ىجػ ػػرك
كالم ػ ػػكف األحم ػ ػػر ,فيج ػ ػػرك كان ػ ػػت جميم ػ ػػة ,كأخكاتي ػ ػػا ك ػ ػػف يتغن ػ ػػيف بحمػ ػ ػرة كجيي ػ ػػا الت ػ ػػي تزي ػ ػػدىا

ػاال ,لكػ ػػف بعػ ػػد أف رحمػ ػػت مػ ػػم زكجيػ ػػا إلػ ػػى البعيػ ػػد ,كبسػ ػػبب الحػ ػػزف كالتعػ ػػب الػ ػػذم تتعػ ػػرض
جمػ ػ ن
) (1يب مف كادم رـ ,,ص.311
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لػ ػػو ىنػ ػػاؾ ,لػ ػػـ يعػ ػػد المػ ػػكف األحمػ ػػر يحمػ ػػؿ داللػ ػػة عمػ ػػى جماليػ ػػا ,بػ ػػؿ انقمػ ػػب إلػ ػػى حم ػ ػرة حزينػ ػػة
تقػػكؿ ":وحمػػػرة وجيػػػي التػػػي كنػػػتف تتحػػػاكيف عنيػػػا أصػػػبحت حالػػػة متوقػػػدة لحمػػػرة حزينػػػة...
حاولت االنفالت مما أنا فيو.)1("...

في تصكيرىا خصية مرمرة كخجميػا عنػد اعترافيػا ألختيػا ريحانػة بتنيػا تحػب ,فقػد لكنػت

كجييا باألحمر ,ليعطي داللة عمى حالة الخجؿ ال ديد التي أصيبت بيا ,تقكؿ ":حس ًنا قولي...
لماذا تحمريفن! ...انظري إلى المرآة لقد استحاؿ وجيؾ إلي شعمة كبيرة.)2("...

م ػ ػػف األلػ ػ ػكاف الت ػ ػػي حمم ػ ػػت دالل ػ ػػة عم ػ ػػى خص ػ ػػيات الركاي ػ ػػة الم ػ ػػكف األس ػ ػػكد ,فق ػ ػػد ك ػ ػػاف

الم ػ ػػكف األس ػ ػػكد بالنس ػ ػػبة ل ػ ػػقيمة ذك ػ ػػرل مػ ػ ػرة تركتي ػ ػػا عم ػ ػػى ي ػ ػػدىا ىج ػ ػػرك ,ح ػ ػػيف غرس ػ ػػت القم ػ ػػـ
بجمػ ػػدىا لتت ػ ػػكؿ ل ػ ػػدييا ندبػ ػػة سػ ػػكداء الم ػ ػػكف ,تصػ ػػكر ب ػ ػػرل ىػ ػػذه العبلقػ ػػة ب ػ ػػيف ػ ػػقيمة كالندب ػ ػػة

السػ ػػكداء بقكليػ ػػا ":فتركػػػػت ندبػػػػة سػػػػوداء تحػػػػت جمػػػػدىا ،كممػػػػا خمعػػػػت رداءىػػػػا تػػػػذكرت قمػػػػـ
ىجرو وسنيا المغروس يسكف جمدىا"(.)3

أيأػ ػػا جػ ػػزنءا مػ ػػف
ل ػػـ يك ػ ػ وف المػ ػػكف األسػ ػػكد يحمػ ػػؿ فقػ ػػط ذكػ ػػرل مؤلمػ ػػة ل ػ ػػقيمة ,لكنػ ػػو كػ ػػاف ن
جمػ ػػاؿ عاتػ ػػد ,األخ البعيػ ػػد ,فب ػ ػػرل فػ ػػي ىػ ػػذا االقتبػ ػػاس ترسػ ػػـ لنػ ػػا مبلمػ ػػح عاتػ ػػد قامتػ ػػو صػ ػػكتو,

كحت ػػى ر ػػاقتو كعين ػػاه الس ػػكداكيف ,تق ػػكؿ ":عائػػػػد وقامتػػػػو المتوسػػػػطة ...كتفػػػػاه العريضػػػػاف...

وجبيتػػػػػػو الحنطيػػػػػػة ،لفحػػػػػػت الشػػػػػػمس خػػػػػػدوده ...صػػػػػػوتو فيػػػػػػو رنػػػػػػة آنيػػػػػػة مػػػػػػف قػػػػػػارورة
نحاسػػػية ...خطواتػػػو رشػػػيقة نشػػػيطة وصػػػحتو ممػػػ بالثقػػػة بػػػالنفس ...نظرتػػػو واسػػػعة مػػػف

كبير لقائدىـ"(.)4
اما ًا
عينيف سوداويف ...ورفاؽ يكنوف لو احتر ً

ف ػ ػػي ى ػ ػػذه الركاي ػ ػػة نج ػ ػػد أف عبلق ػ ػػة األلػ ػ ػكاف بال خص ػ ػػيات أكب ػ ػػر م ػ ػػف الركاي ػ ػػة الس ػ ػػابقة,
فجػ ػػاء المػ ػػكف األسػ ػػمر ي ػ ػػكؿ ثػ ػػبلث عبلقػ ػػات مختم ػ ػػة مػ ػػم ثػ ػػبلث خصػ ػػيات ,فكانػ ػػت عبلقتػ ػػو

األكل ػ ػػى م ػ ػػم ف ػ ػػدرة ,الت ػ ػػي كان ػ ػػت تتمي ػ ػػز ع ػ ػػف أخكاتي ػ ػػا بس ػ ػػمرتيا ال ازت ػ ػػدة ع ػ ػػنيف ,فح ػ ػػيف كان ػ ػػت
نكعػ ػػا مػ ػػف
العبلقػ ػػة الثانيػ ػػة مػ ػػم المدرسػ ػػة القاسػ ػػية عمػ ػػى ىجػ ػػرك سػ ػػياـ ,فكانػ ػػت سػ ػػمرتيا تحػ ػػدث ن
الخ ػ ػػكؼ ف ػ ػػي قم ػ ػػكبيف لم ػ ػػا تتس ػ ػػـ ب ػ ػػو ى ػ ػػذه المعمم ػ ػػة م ػ ػػف قس ػ ػػكة ,العبلق ػ ػػة الثالث ػ ػػة ت ػ ػػكمت م ػ ػػم
خصية ىجرك ,عندما حكليا الحزف إلى كرقة خري ية سمراء.

) (1يب مف كادم رـ ,,ص.313
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مػػف األل ػكاف التػػي كظ تيػػا ب ػػرل لت ػػكؿ عبلقػػة بينيػػا كبػػيف ال خصػػيات المػػكف األبػػيض,

عبلقة ىذا المكف مم خصية قيمة حممت داللة عمى التعػب فكانػت بقايػا العجػيف البيأػاء عمػى
أظافرىا تذكرىا بظمـ ىريديػة ليػا ,لكػف عبلقتػو مػم خصػية مريانػا فقػد كانػت عبلقػة جماليػة ,فقػد
كظ تو ب رل لتصؼ جماؿ تمؾ الجارة البيأاء الجديدة.

أيأػ ػػا مػ ػػف األل ػ ػكاف التػ ػػي كظ تيػ ػػا ب ػ ػػرل لت ػ ػػكؿ عبلقػ ػػة مػ ػػم خصػ ػػيات
المػ ػػكف األحمػ ػػر ن
ركايتيػ ػػا ,فحػ ػػيف جػ ػػاء مرتبطنػ ػػا ب خصػ ػػية ىريديػ ػػة فقػ ػػد حمػ ػػؿ داللػ ػػة الغأػ ػػب ,لكنػ ػػو فػ ػػي عبلقتػ ػػو
م ػػم خص ػػية ك ػػؿ م ػػف ػػقيمة كىج ػػرك حم ػػؿ دالل ػػة عم ػػى الح ػػزف ,كعبلقت ػػو األخيػ ػرة م ػػم مرم ػ ػرة

حمؿ داللة الخجؿ كالحياء.
الم ػ ػػكف األس ػ ػػكد حاأ ػ ػػر ف ػ ػػي تك ػ ػػكيف تم ػ ػػؾ العبلق ػ ػػة ب ػ ػػيف ال خص ػ ػػيات ,فكان ػ ػػت عبلقت ػ ػػو
مػ ػػم خصػ ػػية ػ ػػقيمة عبػ ػػارة عػ ػػف ذكػ ػػرل م ػ ػرة تركتيػ ػػا ىجػ ػػرك عمػ ػػى يػ ػػدىا ,فحػ ػػيف عبلقتػ ػػو كانػ ػػت
مم عاتد كانت عبلقة جمالية مف خبلؿ لكف عينيو السكداكيف.

ت ػ ػ ػػتتي رج ػ ػ ػػاء بكري ػ ػ ػػة بركايتيي ػ ػ ػػا "امػ ػ ػ ػرأة الرس ػ ػ ػػالة ,كعػ ػ ػ ػكاء ذاكػ ػ ػ ػرة" ,لتص ػ ػ ػػكر خص ػ ػ ػػيات
ىاتيف الركايتيف ,فتتمثؿ أمامنا العبلقة بيف المكف كال خصية ,فيما يتتي.


رواية امرأة الرسالة:
أكؿ األلكاف التي تطالعنػا عنػد "رجػاء" المػكف األسػمر ,فقػد كظ تػو رجػاء ليحمػؿ داللػة عمػى

جماؿ غساف ,عندما رسمت خصيتو عمى لساف ن كة ,تقػكؿ ":قامتػؾ العاليػة ،وجيػؾ األسػمر،

دائمػا بمػوف تسػرقو عمػى غفمػة ,)1("..مػف االقتباسػات األخػرل التػي حممػت ذات
عيونؾ الحالمػة ً
يافعػػا ،أسػػمر المالمػػح ،ىمػػس ليػػا بمػػزح ،وىػػو يتأمػػؿ
الكظي ػػة لمػػكف األسػػمر قكليػػا ":كػػاف شػ ً
ػابا ً
الشقيؽ الذي يشؽ طحالب عينييا.)2("...

أيأػا ,ذلػؾ مػف خػبلؿ اختيارىػا لمثػكب
المكف األسكد جاء ليكػكف جػزنءا مػف خصػية ن ػكة ن
األسػػكد األنيػػؽ الػػذم اختارتػػو أثنػػاء ػػيادتيا فػػي محكمػػة غسػػاف ,كتصػػكر رجػػاء أناقػػة ال خصػػية
بالمكف األسكد بقكليا ":أتقدـ لبقة إلى المحكمة وتدبس ال مباالتؾ بأكماـ فسػتاني األسػود وأنػت

تسمعني أفصح عف تفاصيؿ لقائي األخير بؾ قبؿ سفرؾ كي أنقذؾ.)3("..
) (1امرأة الرسالة ,ص15
) (2ن سو ,ص41

) (3ن سو ,ص.87
343

خاصػا ,فاسػتقامتو كحدتػو لػـ يحمػؿ
طابعػا
استقامة الخط األسكد فكؽ عيكف ن كة أعطاىػا
ن
ن
داللػػة عمػػى أناقػػة ن ػػكة فقػػط ,بػػؿ حمػػؿ داللػػة عمػػى قػػكة خصػػيتيا ,كصػػبلبتيا التػػي أظيرتيػػا أمػػاـ

غساف ,تقػكؿ ":تركت أظافرىا تمر تحت عينييا بخفة وبطء كػي تقػيس اسػتقامة الخػط األسػود،

مستقيما
وزاوية تحدبو ,)1("...،كفي مكاف آخر تقكؿ ":نظر إلى عينييا فعثر عمى الخط األسود
ً

وحادا كعادتو"(.)2
ً

المػػكف األسػػكد بالنسػػبة ل خصػػية ن ػػكة داخػػؿ الركايػػة لػػـ يقتصػػر عمػػى لػػكف فسػػتانيا كالخػػط

المسػػتقيـ فػػكؽ عينييػػا ,بػػؿ تمػػكف قمبيػػا باألسػػكد بعػػد مػػا عانتػػو مػػف فقػػداف غسػػاف ,تقػػكؿ" :انسػػكب

بمػػوف العتمػػة التػػي قبضػػت قمبيػػا عمػػى البميػػزر األسػػود ،لحسػػف الحػػظ لػػـ يػ ٍ
ػؤذ جسػػدىا ،بػػؿ مػػر

صفحا عف البميزر إلى أرضية الطائرة ،أحمر وجييا بمثؿ ما أسود قمبيا"(.)3
ً

حػػيف كػػاف المػػكف األ ػػقر يحمػػؿ داللػػة جماليػػة بارتباطػػو بزكجػػة غسػػاف ,كػػاف ىػػذا األ ػػقر

أيأػػا بزكجػػة غسػػاف ,ليحمػػؿ ىػػذا المػػكف فػػي مكأػػم كاحػػد رم ػزيف
العػػدك الػػداتـ لن ػػكة ,الرتباطػػو ن
متناقأيف ىما الجماؿ ,كالكره ليػذا الجمػاؿ ,تقػكؿ" :نسػيت وأنػا أعمػف قسػمي أف جنينػا الشػقراء
تقؼ بيني وبينؾ"( ,)4كتقػكؿ ":لكف زوجتؾ الشقراء لـ تكؼ لحظة واحدة عف إمطاري باألسػئمة،

كانت تغار مني.)5("..

عادة ما يرتبط المكف األحمر بال خصيات النساتية داخؿ الركايػات بالحيػاء كالخجػؿ ,كىػذا

ما كظ تو رجاء في كص يا حالة الخجؿ التي أصابت ن كة بد أف سقطت منيا القيكة عمػى أرض

الطاترة ,تقكؿ ":وىي تفعؿ ارتجفت أنامميا وأفمت منيا ،انسكب بموف العتمة التي قبضػت قمبيػا
عمػػى البميػػزر األسػػود ،لحسػػف الحػػظ لػػـ يػ ٍ
ػفحا عػػف البميػػزر إلػػى أرضػػية
ػؤذ جسػػدىا ،بػػؿ مػػر صػ ً
الطائرة ،أحمر وجييػا بمثػؿ مػا أسػود قمبيػا.)6("...فػي مكأػم أخػر تكظػؼ رجػاء المػكف األحمػر
مػرة أخػرل ليعبػػر عػف حالػػة الخجػؿ التػػي أصػابت ن ػكة ,تقػػكؿ ":اشػػتعمت تربػو عينيػػو فػػي قمبيػػا،

احمرت وجنتاىا.)7("...

) (1امرأة الرسالة ,ص.773
) (2ن سو ,ص.785
) (3ن سو ,ص .716
) (4ن سو ,ص.317
) (5ن سو ,ص.333
) (6ن سو ,ص.716
) (7ن سو ,ص.48
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كفي عبلقة المكف األحمر ب خصية غساف ,حمػؿ داللػة عمػى حالػة الغأػب التػي مػر بيػا

غسػػاف عنػػدما استعصػػى عميػػو الكصػػكؿ إلػػى ن ػػكة ,تقػػكؿ ":جننتػػو ،سػػيعترؼ بػػذلؾ ،لنفيػػو عمػػى

األقؿ ،أحمر وجيو وأصبح بموف التوت"(.)1

المكف األبيض حيف كظ تو رجاء بكرية في ركايتيا أظيرت عبلقة ىذا المكف ب خصية كؿ
ػالما ,كغسػاف ػخص ال يحػب أف
مف ن كة كغساف ,فالمكف األبػيض كػاف بالنسػبة لغسػاف ن
لكنػا مس ن
ػالما ,ليػػذا اخت ػت المبلبػػس كالقمصػػاف البيأػػاء مػف مبلبسػػو ,تقػػكؿ ":كممػػا رأتػػو
يكػكف
ن
خصػػا مسػ ن

مسالما ،قاؿ ليا حيف لفػت انتباىيػا
رجال
طؿ غساف مف توبخاتو بثوب أبيض رغـ أنو لـ يكف ً
ً
إلى غياب الموف األبيض مف تشكيمة قمصانو :أيغسمؾ مف تاريخؾ ىذا الموف الغبػين -ولمػاذا

ػائال :إذف جعمتػػو محن ًكػػا
غبيػػا وىػػو أكثػػر األلػواف حنكػػة ،ضػػحؾ ضػػحكتو مػػاكرة ،وعمػػؽ قػ ً
تجعمػػو ً
أيضا يا لؾ مف امرأة داىية ,)2("...في المقابؿ نجد أف ىذا المكف كاف الم أؿ لدل ن كة ,كألنيا
ً
كما قاؿ غساف داىية ,كألف األبػيض بالنسػبة ليػا ىػك لػكف الحنكػة كالػذكاء فقػد اختػارت ىػذا المػكف

ليكػػكف جػػزنءا منيػػا فػػي إحػػدل لقاءاتيػػا مػػم غسػػاف تقػػكؿ ":لػػف تنتظػػر المصػػعد ،حػػذاؤىا األبػػيض
مصعدىا إلى عنواف قمبيا ،اجتازت الشارع بخفة لػـ تسػمع غيػر لييػث أشػواقيا تحػت فسػتانيا
األبيض.)3("...

رجػػاء بكريػػة تعطػػي عبلقػػة بػػيف خصػػيات ركايتيػػا كعػػدد مػػف األلػكاف ,مػػف تمػػؾ العبلقػػات,
عبلقة المكف األسمر ب خصية غساف ,فكانت العبلقة عبارة عف عبلقة تصكر جماؿ غساف.
مف المكف التي جاءت بيا رجاء لت كؿ عبلقة مم خصية ن كة ,المكف األسكد فقد ذكرتػو

ليحمؿ داللة عمى أ ناقتيا فػي حػديثيا عػف ثكبيػا األسػكد ,كالخػط المسػتقيـ فػكؽ عينييػا ,لكنيػا فػي
مكاف أخر داخؿ الركاية ربطت ىذا المكف ب خصية ن كة مف خبلؿ تمكف قمبيا الجريح بيذا المكف

بسبب ما القيتو مف عذاب الحب بسبب غساف.

جػػاء المػػكف األ ػػقر مرتبطنػػا بعػػدد مػػف ال خصػػيات لكػػف ىنػػا ذكرنػػا فقػػط عبلقتػػو ب خصػػية

زكجػػة غسػػاف ,ككيػػؼ صػػكرتو رجػػاء بػػداللتيف متناقأػػتيف كىمػػا داللػػة الجمػػاؿ التػػي اعترفػػت بيػػا
ن كة ,ككراىية ىذا الجماؿ ألنو ارتبط ب خص تغار منو كىي زكجة غساف.

) (1امرأة الرسالة ,ص.731
) (2ن سو ,ص.173-171
) (3ن سو ,ص.171
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جػػاء المػػكف األحمػػر مرتبطنػػا ب خصػػية ن ػػكة حػػيف تصػػكر حالػػة الحيػػاء التػػي اتص ػ ت بيػػا,

فحيف ارتبط ب خصية غساف مف خبلؿ داللة الغأب.

جانبػا مػػف التنػػاقض فػػي العبلقػػة مػػم ال خصػػيات المػػكف األبػػيض,
مػػف األلػكاف التػػي حممػػت ن
ػالما ,كككنػو رجػؿ غيػر مسػالـ لػـ يكػف يحبػذ ىػذا المػكف ,فػي حػيف
الذم كاف يعتبره غساف ن
لكنا مس ن
كانت ن كة ت أؿ ىذا المكف ككنو لكف داىية.


رواية عواء ذاكرة:
مػػف أكؿ األل ػكاف التػػي تصػػادفنا فػػي ىػػذه الركايػػة المػػكف األص ػ ر ,ذلػػؾ فػػي تصػػكير رجػػاء

لحالػػة االسػػتغراب التػػي أصػػابة خميػػؿ ,عنػػدما كجػػد أف السػػاردة ال تػػذكر متػػى تزكجػػت بػػو ,فأػػحؾ
أحكة ص راكية ,تدؿ عمى مدل حالة االستغراب كالدى ة التي أصيب بيا ,تقكؿ ":منذ متػى يػا

عزيزين يبتسـ بصفراوية مف خمؿ تصاعد عتبو ،كيؼ ال تذكريفن.)1("...

جػ ػػاء المػ ػػكف األسػ ػػكد ليعبػ ػػر عػ ػػف جمػ ػػاؿ ػ ػػعر السػ ػػاردة ,تقػ ػػكؿ ":أنبتػػػػػو لجسػػػػػـ أممػػػػػس

يحتػػػػؾ بػػػػي مػػػػف و اره رامػػػػو ،ابتسػػػػـ لػػػػو فيػػػػداعبني ...يػػػػدفف رأسػػػػو فػػػػي تموجػػػػات شػػػػعري

()2
ػكر جم ػػاؿ عي ػػكف م ػػركة تم ػػؾ
أيأ ػػا مص ػ نا
األسػػػػود الطويػػػػؿ. "...ج ػػاء الم ػػكف األس ػػكد عن ػػد رج ػػاء ن
الط م ػ ػػة ال ػ ػػقية ص ػ ػػديقة الس ػ ػػاردة ,تق ػ ػػكؿ ":لمحتيػػػػػا تتػػػػػوارى خمػػػػػؼ جػػػػػدار المقبػػػػػرة وترصػػػػػد

تفاصػػػػيؿ المشػػػػاورة العينيػػػػة الصػػػػامتة بينػػػػي وبػػػػيف العسػػػػكري وكعادتيػػػػا لػػػػـ تتقػػػػدـ ،رأيػػػػت

عينييػػػػػػا السػػػػػػوداويف ترقبنػػػػػػي مػػػػػػف بعيػػػػػػد وتػػػػػػودع غيػػػػػػابي ثػػػػػػـ تراجعػػػػػػت بحػػػػػػذر واختفػػػػػػت

بالعتمػػػػة ,)3("...لػ ػػـ تقتصػ ػػر رجػ ػػاء جمػ ػػاؿ المػ ػػكف األسػ ػػكد عمػ ػػى العيػ ػػكف ,بػ ػػؿ تعػ ػػدل ذلػ ػػؾ حػ ػػيف

تص ػ ػػكر ال ػ ػػامة الس ػ ػػكداء الت ػ ػػي كان ػ ػػت تػ ػ ػزيف س ػ ػػاؽ الس ػ ػػاردة المبت ػ ػػكرة  ,تق ػ ػػكؿ ":لمػػػػػاذا تركػػػػػت
ِ
ساقؾ التي أعشؽ شامتيا السوداء المحفورة ىناؾ تمضي ،قولي لماذان"(.)4
كفػ ػػي حػ ػػديثيا عػ ػػف خصػ ػػية فػ ػػادم ال ػ ػاب المناأػ ػػؿ فػ ػػي المخػ ػػيـ كػ ػػاف المػ ػػكف األسػ ػػمر
ىػ ػػك لقبػ ػػو  ,ف ػ ػػي كػ ػػؿ مكأػ ػػم يػ ػػذكر فيػ ػػو فػ ػػادم كػ ػػاف األسػ ػػمر مأػ ػػافنا إليػ ػػو ,كقػ ػػد كػ ػػاف محػ ػػط
رحيمػػػا بػػػي ألحبػػػؾ أكثػػػر ،تعػػػرؼ نيمػػػة الحػػػاؿ أكثػػػر
أنظ ػػار فتي ػػات المخ ػػيـ كمي ػػف ,تق ػػكؿ ":كػػػف
ً

) (1عكاء ذاكرة ,ص.37
) (2ن سو ,ص.11
) (3ن سو ,ص.54
) (4ن سو ,ص.65
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فيػػػػػػادني لسػػػػػػاعة واحػػػػػػدة أرجػػػػػػوؾ اللػػػػػػتمس سػػػػػػبيؿ المخػػػػػػيـ  ،فػػػػػػادي األسػػػػػػمر سػػػػػػيقمؽ

كثيرا"...
ً

()1

نكت ي بذكر ىذا االقتباس لكثرة االرتباط ىذا المكف ب خصية فادم.

بكػػ ػػاء السػ ػ ػػاردة كعيكنيػػ ػػا المحم ػ ػ ػرة ,كػ ػ ػػاف كسػػ ػػيمتيا لكسػ ػ ػػب الجػ ػ ػػد ,فكان ػ ػػت تسػ ػ ػػتغؿ ىػ ػ ػػذا

الأػ ػ ػػعؼ أمػ ػ ػػاـ دمكعيػ ػ ػػال لتتخػ ػ ػػذ مػ ػ ػػا تريػ ػ ػػد ,ليػ ػ ػػذا جػ ػ ػػاءت العبلقػ ػ ػػة مػ ػ ػػا بػ ػ ػػيف السػ ػ ػػاردة كالمػ ػ ػػكف
األحم ػ ػػر عب ػ ػػارة ع ػ ػػف عبلق ػ ػػة اس ػ ػػتعطاؼ ,تق ػ ػػكؿ ":يفيػػػػػـ جػػػػػدي تبريػػػػػرات عيػػػػػوني المتوسػػػػػمة
المحمرة لفرط التكرار المحمض بسبب تكشؼ محاوالتيا لمربح المفتعمة.)2("...

رجاء بكرية فػي ىػذه الركايػة أكجػدت عبلقػة مػا بػيف خصػيات ركايتيػا كعػدد مػف األلػكاف,

مف ىذه األلكاف ,المكف األص ر الذم ارتبط ب خصية خميؿ فجاء ليحمؿ داللة عمى استغرابو.

المكف األسكد الذم كؿ عبلقة جمالية مم الساردة ,مف خػبلؿ لػكف ػعرىا األسػكد ,كػذلؾ
جاءت ىذه العبلقة مرتبطة ب خصية مركة.
أيأ ػ ػ ػا ,لكػ ػ ػػف مػ ػ ػػم خصػ ػ ػػية جديػ ػ ػػدة كىػ ػ ػػي
المػ ػ ػػكف األسػ ػ ػػمر جػ ػ ػػاء فػ ػ ػػي عبلقػ ػ ػػة جماليػ ػ ػػة ن
خصية ال داتي فادم.
ػامبل عبلقػ ػ ػ ػػة االسػ ػ ػ ػػتعطاؼ التػ ػ ػ ػػي كانػ ػ ػ ػػت تسػ ػ ػ ػػتخدميا
فحػ ػ ػ ػػيف كػ ػ ػ ػػاف المػ ػ ػ ػػكف األحمػ ػ ػ ػػر حػ ػ ػ ػ ن

الساردة لمحصكؿ عمى مرادىا.

العبلقػ ػػة مػ ػػا بػ ػػيف المػ ػػكف كال خصػ ػػية تكظ يػ ػػا سػ ػػحر خمي ػ ػػة فػ ػػي ركايتييػ ػػا " ربيػ ػػم حػ ػػار,

أيأا.
كالصبار" ن


رواية ربيع حار:
في ركايتيا ربيم حار تصكر لنا سحر خمي ة خصية أـ أحمػد كأحمػد ,كتعطػي ليمػا بع نػدا

خاصػػا ,كقػػد أكسػػبت أحمػػد فػػي ػػكمو مػػف مبلمػػح أمػػو ,خاصػػة مػػف ناحيػػة لػػكف الب ػرة ,فقػػد كانػػا
ن
يمػػتمكف ب ػرة بيأػػاء م ػػبعة بػػاألحمر ,كعمػػى الػػرغـ مػػف أف ىػػذه الص ػ ة المكنيػػة لمب ػرة تكسػػب
ممتمكيا ص ات جمالية ,إال أنيا لـ و
تكف ىكذا بالنسبة لمجيد أخك أحمد ,كقد صكرت سحر خمي ة
نظرتػػو إلػػى أخيػػو بعػػد أف يػػتس منػػو ,كأخػػذ يتتمػػؿ خصػػيتو ,كتتتكػػد لديػػو مخػػاكؼ أبيػػو ,تقػػكؿ فػػي

) (1عكاء ذاكرة ,ص.19
) (2ن سو  ,ص.333
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ت خصييا خصػيتو كاألـ" وفي المساء قاؿ لزوجتو أـ أحمد ،وىػي امػرأة بيضػاء سػمينة تحػب
األكؿ وتحب أبنيا حب عبادة :يا أـ أحمد ،يمكف أنا و ِ
أنت دلعناهن"(.)1
تقػػكؿ فػػي تصػػكيرىا مبلمػػح أحمػػد كب ػرتو البيأػػاء الم ػػبعة بػػاألحمر ,كمػػا رسػػميا مجيػػد":

نظػر مجيػد إلػى أخيػو فػرآه يقػ أر الجريػد وال يمتفػت إليػو وال إلػى األجيػزة ،وانالت والعضػػالت وال

بائسػػا وتمػػتـ بقػػرؼ :أمػػا واحػػد لػػوح! " وتأمػػؿ بياضػػو واحم ػراره وثقػػؿ جفنيػػو
يػػتعمـ ،ىػػز رأسػػو ً
وانتفاخ خديو وتذكر مخاوؼ أبيو"(.)2
اختارت سحر لكف الب رة السمراء تصكيرىا خصػية أـ مجيػد لتميزىػا بصػ ة جماليػة ,فقػد

كص يا أبػك مجيػد بتنيػا سػمراء بمػكف الخبػز ,تقػكؿ ":وظػؿ يمعػب بػالريموت كػونتروؿ وينتقػؿ مػف

قديما لمريحاني وىو يغني مػع ليمػى مػراد" غػزؿ البنػات" فابتسػـ
فيمما ً
قناة إلى أخرى حتى وجد ً
وتحسػػر وتػػرحـ عمػػى أـ مجيػػد وأيػػاـ زمػػاف .كانػػت سػػمراء بمػػوف الخبػػز وعيناىػػا صػػغيرتاف مثػػؿ

عيوف الياباف ،لكنيا حيف تضحؾ تبرز أسنا ًنا كالمؤلؤ تصبح عيناىا كاأللماس"(.)3

في العبلقة التي أكجدتيا لمكف األسمر مم خصية عيسى ,نجد أف سحر قػد أتػت بعبلقػة

مختم ة عف سمار أـ مجيد ,فإف كاف سػمار أـ مجيػد يحمػؿ داللػة عمػى جماليػا ,فتنػو حمػؿ داللػة

عمػػى إىمػػاؿ عيسػػى لن سػػو ,كحالتػػو كث ػرة مككثػػو فػػي ال ػػمس ,تقػػكؿ ":لػػوح عيسػػى بيػػده السػػمراء

وناداه عاليا فارتد الصدى فوؽ اليضبة وضاع مع الشمس ,)4("...كتقػكؿ ":كاف عيسى يجمػس

معو عمى العتبة يدخف سيجارة ويشرب الشاي ويطقطؽ بأظافره عمى بطف الكوب ،كانت أظػافره
سوداء ووجيو أسمر بموف محروؽ ومالبسو قذرة وميترئة.)5("...

إذا كانػػت سػػحر قػػد أعطػػت المػػكف األسػػمر داللػػة عمػػى جمػػاؿ أـ مجيػػد  ,كالحالػػة التػػي كػػاف

عمييػػا عيسػػى ,فإنيػػا حػػيف خمقػػت عبلقػػة ب ػػيف المػػكف األسػػمر ك خصػػية مجيػػد ,فقػػد جعمػػت م ػػف
األسمر لكف اإلرىاؽ كالتعب ,الذم أصاب مجيد بعد أف أىمؿ ن سو كلـ يعد كما كاف سػابقنا ,فقػد

) (1ربيم حار ,ص.33
) (2ن سو ,ص.34
) (3ن سو ,ص.37
) (4ن سو ,ص.73
) (5ن سو ,ص.77
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ػاردا ,تقػػكؿ ":مجيػػد اختمػػؼ ىػػو انخػػر شػػعره قصػػير ال يممػػع،
أصػػبح ميمػ نػبل بعػػد أف أصػػبح مطػ ن
وقميصو كالح ومغبر ،ووجيو أسمر لوحتو الشمس.)1("..

جػاء المػػكف األسػػمر فػي مكأػػم أخػػر ليحمػػؿ صػ ة مػػف صػ ات أحػد جنػػكد االحػػتبلؿ الػػذيف

أكق كا الحافمة التي تنقؿ مجيد المصاب مف مكانو إلػى الم ػ ى ,فتصػكر سػحر ىػذا الجنػدم عمػى
لسػػاف جػػدة مجيػػد ,بتنػػو يحمػػؿ ب ػرة سػػمراء كمبلمػػح لػػـ تسػػتطم تحديػػدىا ىػػؿ ىػػي عربيػػة أـ أنيػػا

كبير جثة ضػخمة،
أكربية ,تقكؿ" :اقترب الكبير ونظر إلييا ،ورأت في وجيو معنى الشؤـ ،كاف ًا
وجو أسمر ،شارب أسود ،وتنبأت في وجيػو تجاعيػد سػحنة شػرقية عربيػة أو أوروبيػةن شػرؽ

أوروبان لـ تعرؼ بعد.)2("..

في تصكيرىا خصية مي ار ال تاة العبرية "الييكدية" تصكرىا بصكرة جميمة ,كتمنحيا المكف

األ ػػقر ,ككنػػو لػػكف كمػػا قمنػػا سػػابقا يسػػتخدـ لكصػػؼ الجمػػاؿ ,أك ليميػػز ال خصػػية األجنبيػػة عػػف
ال خصية العربية ,كلكف سحر ىنا تكظؼ ىذا المكف ليحمؿ الداللتيف معا ,ف ػي حػديثيا عػف ميػ ار

جماال قػد جػذب إلييػا نظػر أحمػد ,ممػا دفعػو
كىي فتاة إسراتيمية مف أصكؿ أجنبية ,ككانت تمتمؾ
ن

إلػى أنكػػار كػبلـ أبيػػو ,بػػتف الييػػكد ىػػـ أكسػػخ ب ػػر ,تقػػكؿ سػحر معبػرة عػػف ىػػذه ال خصػػية ":قػػرب
الػػزوـ ورأى المسػػتوطنة خمػػؼ أخيػػو كمػػا لػػو كانػػت مػػف حولػػو :فيػػذه شػػجرة وىػػذا قرميػػد وىػػذه
مرجوحة وىذه بنت شػقراء بػذيؿ حصػاف مثػؿ المعبػة ،حمػوة وجميمػة ,)3(" ...كتقػكؿ ":ظػؿ يبكػي

لمموسيقى ولرؤيػة أشػياء صػغيرة ذات إحسػاس ،عصػفور صػغير ،قطعػة صػغيرة شػمس غاربػة

حزينة ،وطفمة حموة ،طفمة شقراء كما المعبة والشعر حرير كخيوط القصب يممع في الضوء"(.)4

مػػف األل ػكاف التػػي جػػاءت بيػػا سػػحر خمي ػػة لتكػػكف جػػزنءا مػػف ص ػ ات خصػػية مي ػ ار داخػػؿ
و
تكتؼ سحر بتنيا كصػ ة ميػ ار بالجمػاؿ ,ككظ ػت المػكف األ ػقر ليكػكف
الركاية ,المكف األحمر ,فمـ
جزنءا مف جماليا ,كانما جعمت المكف األحمػر كػذلؾ جػزء مػف صػ اتيا الجماليػة حػيف صػكرت لػكف
ػ تييا الحمػراكيف ,ككػػتف ىػاتيف ال ػ تيف مثػػؿ ػقاتؽ النعمػاف ,تقػػكؿ ":ورأى نمشػات قميمػػة حػػوؿ
أنؼ صغير كالفسػتؽ ،وفػـ أحمػر مثػؿ الشػقيؽ ،وأسػناف بيضػاء كبيػرة أكبػر ممػا يسػتوعب فػؾ

صغير"( ,)5كذات المكف األحمر تكظ ول ليدؿ عمى التعب الػذم ت ػكؿ عمػى كجػو ميػ ار أثنػاء لعبيػا
) (1ربيم حار ,ص.85
) (2ن سو ,ص.316
) (3ن سو ,ص.37
) (4ن سو ,ص.71
) (5ن سو ,ص.76
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تحػػت أ ػػعة ال ػػمس ,تقػػكؿ ":وفػػي الغػػد صػػعد ليتأكػػد ورأى جػػوزتيف صػػغيرتيف بحجػػـ زيتػػونتيف
تثيراف العاطفة واإلشفاؽ ،لكف شعرىا مثػؿ القصػب ،وخػداىا ممسػوعاف بشػمس الربيػع واحمػرار

التعب.)1("..

لكػػف ارتػػبط المػػكف األحمػػر ب خصػػية أحمػػد أخػػذ داللػػة أخػػرل بعيػػدة عػػف دالالتػػو المرتبطػػة

ب خصػية ميػرا ,فقػد تمػػكف كجػػو أحمػد بػػاألحمر عنػدما أصػػابو التػػكتر كالخػكؼ مػػف سػؤاؿ أبيػػو عػػف

الصػػكر التػػي التقطيػػا لممزبمػػة ,تعبػػر سػػحر عػػف ىػػذا بقكليػػا ":التفػػت إلػػى ابن ػو األصػػغر وحدجػػو

بغضػػب وصػػاح فجػػأة :ويػػف الصػػور! الػػتخـ الولػػد واحمػػر واصػػفر وأخػػذ يتػػأت " :إص إص إص

إص" رفع الرجؿ صوتو باألمر صور البمد صور المزبمةن"(.)2

ػددا مػػف تمػػؾ
سػػحر خمي ػػة فػػي تكظي يػػا األل ػكاف لت ػػكؿ عبلقػػة مػػم ال خصػػيات ,كظ ػػت عػ ن
األل ػكاف التػػي ارتبطػػت بعبلقػػة مػػم خصػػيات العمػػؿ الرتيسػػة ,مػػف تمػػؾ العبلقػػات ,عبلقػػة المػػكف
األبيض ب خصية كؿ مف أحمد ككالدتو ,فكاف بياأيما الم بم بالحمرة ,سػمة جماليػة مػف كجيػة

نظر البعض ,كلكنيا مف نظر مجيد عكس ذلؾ.
م ػػف األلػ ػكاف الت ػػي كان ػػت لي ػػا عبلق ػػة بال خص ػػيات الم ػػكف األس ػػمر ,كال ػػذم حم ػػؿ دالالت
متعددة ,حسب ال خصية التي يرتبط بيا ,ف ي عبلقتػو مػم خصػية أـ مجيػد كػاف المػكف األسػمر

دالل ػػة جمالي ػػة ,لك ػػف م ػػم عيس ػػى كان ػػت عبلق ػػة ع ػػدـ نظاف ػػة كاىم ػػاؿ ,ك ػػذلؾ الح ػػاؿ عن ػػدما ارت ػػبط
ب خصية مجيد بعد المطاردة فقد أصبحت العبلقة عبلقة تعب كارىاؽ.

الم ػ ػػكف األ ػ ػػقر ج ػ ػػاء متص ػ ػ نػبل ب خص ػ ػػية ميػ ػ ػ ار الييكدي ػ ػػة ,لمت ػ ػػكؿ معي ػ ػػا عبلق ػ ػػة جمالي ػ ػػة

تن ػ ػػي مػ ػػا كػ ػػاف متعرفن ػ ػا عميػ ػػو عنػ ػػد أحمػ ػػد بػ ػػتف ى ػ ػؤالء ىػ ػػـ أكسػ ػػخ ب ػ ػػر ,كالمػ ػػكف األحمػ ػػر ارتػ ػػبط
أيأا ,كخجؿ أحمد.
بجماؿ مي ار ن


رواية الصبار:
األس ػ ػػكد  ,ج ػ ػػاء ليص ػ ػػكر خص ػ ػػية الجن ػ ػػدم اإلسػ ػ ػراتيمي م ػ ػػف األص ػ ػػكؿ العراقي ػ ػػة ,كذل ػ ػػؾ

عنػ ػػدما تمػ ػػكف سػ ػػحر ػ ػػاربيو بػ ػػالمكف األسػ ػػكد ,الػ ػػداؿ عمػ ػػى أنػ ػػو عربػ ػػي ,كقػ ػػد عبػ ػػرت عػ ػػف ىػ ػػذه

) (1ربيم حار ,ص76
) (2ن سو ,ص14
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الصػػكرة بقكلي ػػا ":مػػػر بػػػو جنػػػدي مػػػف أصػػػؿ عراقػػػي قصػػػير ذو شػػػاربيف أسػػػوديف ولحيػػػة كثػػػة
يحمؿ بندقية طويمة.)1("...

كك ػ ػ ػػكف الم ػ ػ ػػكف األس ػ ػ ػػكد ى ػ ػ ػػك الم ػ ػ ػػكف الغال ػ ػ ػػب عم ػ ػ ػػى مبلب ػ ػ ػػس المػ ػ ػ ػرأة ال مس ػ ػ ػػطينية ,فق ػ ػ ػػد

صػ ػػكرت سػ ػػحر خمي ػ ػػة زكجػ ػػة أـ صػ ػػابر ,كاخت ػ ػػارت المػ ػػكف األسػ ػػكد كم ػ ػػكف لثكبيػ ػػا الػ ػػذم ارتدت ػ ػػو
عن ػػد خركجي ػػا إلػ ػػى المست ػ ػ ى بعػػػد إص ػػابة أبػػػك ص ػػابر ,تق ػػكؿ" :واتجيػػػػت نحػػػػو غرفػػػػة النػػػػوـ

أسودا فوؽ ثوبيا البيتي القذر.)2("...
وفتحت خزانة ولبست معطفًا
ً

عندما أرادت أف تصكر الجنػدم اإلسػراتيمي ذل األصػكؿ األجنبيػة ,اختػارت المػكف األ ػقر

بولنديا مف لكنتو ،لو شارباف أشقراف وجثة ضخمة ,)3("...جاء
ليحمؿ ىذه الصكرة ,تقكؿ ":كاف
ً
المػػكف األ ػػقر فػػي مكأػػم أخػػر ليعبػػر عػػف ذات الصػػكرة ,كىػػي صػػكرة األجنبػػي ,لكػػف ى ػذه الم ػرة
اختارت سحر ال خصية اإلسراتيمية ال قراء فتاة ,ألحد الأباط الكبار ,الذم قاـ أسامة باغتيالو,
أماـ زكجتو كابنتو ال قراء ,تقكؿ معبرة عف ىذه الصكرة" :وغطت الصػبية وجييػا بكفييػا ،فسػاؿ

شعرىا األشقر عمى جبينيا ويدييا.)4("...

مف األلكاف التي تكظ يا سحر لتعبر بيا عف صكرة اإلنساف األجنبػي ,المػكف األزرؽ حػيف

تصػػكر بػػو عيػػكف أحػػد الجنػػكد اإلس ػراتيمييف  ,تقػػكؿ" :وابتسػػػـ بإعيػػػاء فتمقػػػى نظػػػرة تحػػػذير مػػػف

العينييف الزرقاويف.)5("...

في تصكيرىا ل خصية زىدم داخؿ الركاية ,اختارت لو المبلمح العربية ,كذلؾ مػف خػبلؿ
المكنيف األسمر الذم لكنت بو ب ػرتو ,كاألسػكد الػذم تمػكف بػو ػاربيو ,فكػاف زىػدم ىنػا قػد امتمػؾ

المبلمػػح العربيػػة بكػػؿ ت اصػػيميا ,تقػػكؿ ":تمطػػى زىػػدي شػػاب أسػػمر ،شػػارباف أسػػوداف ولحيػػة لػػـ
تسميا الشفرة منذ ثالث أياـ ،)6("..كفي حديثيا عف خصية صالح األسير ,كاف المكف األسػمر

) (1الصبار ,ص.37
) (2ن سو ,ص.51
) (3ن سو ,ص.37
) (4ن سو ,ص.317
) (5ن سو ,ص.37
) (6ن سو ,ص.41
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مستجيرا ،وفي الوجػو العريػؽ السػمرة رأى ابتسػامة
ىك لكف خصيتو ,تقكؿ ":ونظر إلى صالح
ً
عريضة.)1("...
في تصكيرىا ل خصية أسامة ,كحالة الصػدمة التػي أصػابتو بعػد أف عمػـ بعمػؿ عػادؿ فػي

الداخؿ المحتؿ ,اختارت المكف األص ر ليعبر عف ىذه الحالة ,تقكؿ ":أنت فيف يا رجؿن قمت لو:

وأنا أغمز بعيني لمغرب :ىناؾ .أصفر وجيو وقاؿ :يا عيب الشوـ عميكـ.)2("...

صػكرت سػػحر الأػػحكة المػػاكرة التػػي خرجػػت مػػف أبػي صػػابر كعػػادؿ ,عنػػدما كػػاف أسػػامة يتحػػدث
بحالة مف االن عاليػة ,اختػارت المػكف األصػ ر لتعبػر عػف ىػذه الصػكرة المػاكرة ,تقػكؿ ":ابتسػـ أبػو

صابر ابتسامة صفراء .فيمت يريد أف يسمع حكاية أبو زيد الياللي.)3("...

األحمر ,ىك المكف الذم تكظ و الكاتبات ليعبرف بو عف حالة البكاء التي تصيب خصية

فتحمػػر العينػػيف مػػف فػػرط البكػػاء ألم سػػبب كػػاف ,كن ػكار كانػػت تبكػػي بسػػبب صػػالح األسػػير كػػكف

أىػال أسػامة
القمب معمؽ بو ,كاألمؿ أعيؼ بتف يخرج ليا ,كقد عبرت سحر عف ىػذه الصػكرةً ":
والحظ احمرار وجييا وجفنييا .توقؼ ولـ يعػرؼ مػاذا يقػوؿ .وقالػت نػوار مشػيرة إلػى زميمتيػا:

ىذه لينة أخت صالح.)4("...

ي ػػتتي األحم ػػر ليص ػػكر حال ػػة االن ع ػػاؿ الت ػػي أصػ ػػابت باس ػػؿ أثن ػػاء حديث ػػو مػ ػم كال ػػد أحػػػد

أصدقاتو ,تقػكؿ ":قاؿ باسؿ بانفعاؿ :نحف ال نتكمـ فقػط ،التفػت اال ثنػاف إليػو ،أحمػر وجيػو خبػأ

انفعالػػو بضػػحكة صػػبيانية"( ,)5ىػػذه الصػػكرة االن عاليػػة التػػي تمكنيػػا سػػحر بػػاألحمر تػػتتي بيػػا فػػي
مكأػػم أخػػر حػػيف تصػػكر حالػػة االن عػػاؿ لػػدل أسػػامة ,فتقػػكؿ ":تبػػادؿ أبػػو صػػابر نظػػرة طويمػػة
وعادؿ ،الحظيا أسامة فاحمر وجيو وقاؿ بحدة الناس في الخارج يؤكػدوف بػأف االعتمػاد عمػى

الناس في الداخؿ.)6("...

) (1الصبار ,ص.99
) (2ن سو ,ص.45
) (3ن سو ,ص.71
) (4ن سو ,ص.55
) (5ن سو ,ص.65
) (6ن سو ,ص.73
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يتتي المكف األسكد ليعبر عف عبلقتو ب خصية الجنكد العرب في جيش االحتبلؿ ,ككػذلؾ

ىػػك لػػكف م ػرتبط بػػالمرأة ال مسػػطينية ب ػػكؿ كبيػػر ,ليػػذا نجػػد عبلقػػة عميقػػة مػػا بػػيف المػػكف األسػػكد
كثياب المرأة ال مسطينية.
يتتي المكف األ قر ليعبر عف األصكؿ األجنبية لجنكد االحتبلؿ ,المكف األزرؽ كذلؾ كػاف
جزنءا مف ىذه الداللة.
المػػكف األس ػػمر جػػاء ليعب ػػر عػػف ال خص ػػية العربيػػة ,ح ػػيف عبػػرت ع ػػف عبلقتػػو ب خص ػػية

زىدم .المكف األحمر عبر عف عبلقتو بال خصيات مف خبلؿ البكاء كاالن عاالت.
 رواية يافا "حكاية غياب ومطر":

ف ػػي ركاي ػػة ياف ػػا حكاي ػػة غي ػػاب كمط ػػر ,ككغيرى ػػا م ػػف األدب ػػاء كال يكت ػػاب تم ػػكف نب ػػاؿ قين ػػدس
خصػػيات ركايتيػػا بػػتلكاف تيبلتػػـ الظػػركؼ كاألحػػداث الكاقعػػة عمػػى تمػػؾ ال خصػػيات ,أك تمػػكنيـ

بتلكاف تكأح فييا جماؿ ال خصية.

أكؿ األلكاف التي كظ تيػا نبػاؿ لتصػكر خصػية "يافػا" تمػؾ المػرأة التػي اعتزلػت العػالـ بعػد

أف اغتالت يد الغدر خطيبيا حسف ,فترادت نباؿ قيندس أف تختار المػكف الػذم يظيػر مػدل الحػزف
الػػذم سػػكف يافػػا بعػػد تمػػؾ الحادثػػة ,فكػػاف المػػكف األسػػكد كىػػك المػػكف الغالػػب عمػػى خصػػية يافػػا

الحزينػة ,فتصػبح جػزنءا مػف خصػيتيا .فالسػكاد لػـ يقتصػر عنػد يافػا عمػى الثيػاب فقػط ,بػؿ تعػدل
ذلؾ ليرسـ األسكد لكنو الكتيب ىاالت سكداء حكؿ عيكف يافا.
كمف االقتباسات التي تظير ارتباط األسكد ب خصية يافا ,تقكؿ نباؿ فػي أكؿ مػرة ظيػرت

ثيابا سكداء ,حسب ما كص تيا الحاجة سممى ,كصاحب الدكاف
فييا يافا في الحارة ككانت تمبس ن
أبك سميـ ,تقكؿ ":وصمت في صباح ماطر وكانت ترتدي معطفًا وقبعة صوفية سوداء ،لـ اعرؼ
مف ىي ىذه المرأة في البداية ,)1("...كفي مكأم و
ثاف تقػكؿ ":فاجأتني الست في الدكاف البسػة

أسػػود بأسػػود ،قمػػت يػػا سػػاتر "بسػػـ اهلل الػػرحمف الػػرحيـ" اطمعػػت حوالييػػا مثػػؿ إلػػي بػػدور عمػػى

أسػودا ،تػػربط
وبنطػاال
شػيء ,)2("..تقػكؿ أيأػا ":ظيػرت كأمنيػة ،ترتػدي كنػزة رماديػة فضفاضػة
ً
ً
شعرىا الذي يغػزوه الشػيب كػذيؿ فػرس .)3("...حينمػا تصػكر حالػة الحػزف التػي أصػابت يافػا مػف

) (1يافا حكاية غياب كمطر ,ص.15
) (2ن سو  ,ص.19
) (3ن سو ,ص.57
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خبلؿ كثرة الياالت السكداء التي تتكاثر حكؿ عينييا ,تقػكؿ ":وىالة سوداء تحػت عينيػؾ الالتػي

بعيدا كأنو حمـ لـ يكف ,)1("...كتقػكؿ ":وألنني أعرؼ وجيتو ،لػـ
أغرقناه في زمف ما يبدو انف ً
ألحؽ بو ،ولػـ أمنعػو مػف الػذىاب ابتمعػت مػا بقػي مػف صػوتي ونػدائي وعػدت أدراجػي  ،دخمػت

ىربػا مػف اليقظػة التػي
المنزؿ تحيط بػي اليالػة السػوداء كػالقمؽ ،ودسسػت نفسػي فػي السػرير ً
عمي غيابو.)2("...
يحثيا ّ
األسكد الحزيف لـ و
أيأػا حينمػا
يكف لكف يافا فقط داخؿ الركاية ,بػؿ أصػاب سػاردة الركايػة ن
اما مف
احتمت الياالت السكداء عينياىا ,تقكؿ ":أيستحؽ شيء ما في ىذا العالـ أف تفسدي أعو ً
ِ
شػاىدت ىػذا الشػحوب واليػاالت
التعب ،انظري إلى نفسؾ ،ىؿ شاىدتي وجيؾ في المرآةن ىػؿ

السوداء أسفؿ عينيؾن.)3("...

أيأا كاف عبلمة مميزة لمجػارة سػممى التػي كانػت
لـ يكف المكف األسكد لكف حزف يافا ,بؿ ن
ثكبا أسكد المكف ,كالثكب األسكد لـ يكف لكف سممى الجارة فقط ,بؿ ىك لػكف
ترتدم ب كؿ مستمر ن
م ػرتبط ب ػػكؿ كبيػػر ب خصػػية الم ػرأة ال مسػػطينية ,فػػتكثر النسػػاء ال مسػػطينيات المتقػػدمات بػػالعمر

يصػػبح الثػػكب األسػػكد جػػزنء مػػف خصػػيتيف ,كقػػد يرجػػم السػػبب لمػػا يقػػم فػػي فمسػػطيف مػػف أحػػداث
تػػدفم كػػؿ مػػف فييػػا الرتػػداء األسػػكد ,تقػػكؿ نبػػاؿ عػػف ىػػذه الصػػكرة" :ترتػػدي أغمػػب الوقػػت عبػػاءة

مطرزا ،وتمؼ شعرىا بمنديؿ أبػيض ،تقضػى وقتيػا مػا بػيف بيتيػا وبيتنػا خاصػة
ثوبا
ً
سوداء أو ً
فترة العصر"(.)4
كمػ ػ ػػف األل ػ ػ ػكاف التػ ػ ػػي ارتبطػ ػ ػػت ب خصػ ػ ػػيات الركايػ ػ ػػة المػ ػ ػػكف األحمػ ػ ػػر ,جػ ػ ػػاء ىػ ػ ػػذا المػ ػ ػػكف

ليص ػ ػػكر حال ػ ػػة االن ع ػ ػػاؿ الت ػ ػػي أص ػ ػػابت الجن ػ ػػدم اإلسػ ػ ػراتيمي ال ػ ػػذم ك ػ ػػاف يح ػ ػػاكؿ من ػ ػػم ص ػ ػػكت

ركػ ػ ػػاب الحافمػ ػ ػػة أثنػ ػ ػػاء ن ػ ػ ػػيدىـ لن ػ ػ ػػيد مػ ػ ػػكطني ,فمػ ػ ػػف خػ ػ ػػبلؿ تمػ ػ ػػؾ العبلقػ ػ ػػة مػ ػ ػػا بػ ػ ػػيف المػ ػ ػػكف
كالجن ػػدم ت ػػتح لن ػػا نب ػػاؿ المج ػػاؿ لتص ػػكر كرس ػػـ حال ػػة الت ػػي كص ػػؿ إليي ػػا الجن ػػدم كم ػػا ل ػػك أنن ػػا

متكاج ػػديف م ػػم الح ػػدث ,تق ػػكؿ ":يطمػػػؽ رصاصػػػة فػػػي اليػػػواء فيحمػػػؽ صػػػوتنا معيػػػا ليسػػػبقيا،

وفخرا.)5("...
ار فتزداد وجوىنا تألقًا
يزداد وجيو احمرًا
ً

) (1يافا حكاية غياب كمطر ,ص.81
) (2ن سو ,ص.369
) (3ن سو ,ص.67
) (4ن سو ,ص.17
) (5ن سو ,ص.81
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عن ػ ػػدما أرادت نب ػ ػػاؿ أف تص ػ ػػكر جم ػ ػػاؿ عي ػ ػػكف خص ػ ػػيات الركاي ػ ػػة ,نج ػ ػػدىا ق ػ ػػد اخت ػ ػػارت

ػاء بياف ػ ػػا ,تق ػ ػػكؿ
المػ ػػكف األخأ ػ ػػر ليعبػ ػػر ع ػ ػػف جم ػ ػػاؿ تمػ ػػؾ ال خص ػ ػػيات بدايػ ػػة م ػ ػػف الج ػ ػػارة انتيػ ػ ن
ع ػػف ى ػػذه الص ػػكر ":متوسػػػطة الطػػػوؿ ،وممتمئػػػة الجسػػػد قمػػػيالً ،عيناىػػػا خضػػػ ارواف ،واسػػػعتاف
تخفيػػػاف سػػػحر الصػػػبا ,)1("...،كف ػػي مكأ ػػم أخ ػػر كف ػػي ح ػػديثيا ع ػػف جم ػػاؿ ياف ػػا تق ػػكؿ ":كيػػػؼ

بريئػػػا بعينػػػيف خضػػػراويف ينطفػػػ فييمػػػا نػػػور الحيػػػاة ولػػػيس ىنػػػاؾ مػػػف
وجيػػػا ً
أصػػػؼ لمعػػػالـ ً
يشعمو.)2("..
ىك ػ ػػذا ربط ػ ػػت نب ػ ػػاؿ قين ػ ػػدس ب ػ ػػيف الم ػ ػػكف كال خص ػ ػػية داخ ػ ػػؿ ركايتي ػ ػػا ياف ػ ػػا حكاي ػ ػػة غي ػ ػػاب

كمطػ ػػر .فكػ ػػاف المػ ػػكف األسػ ػػكد جػ ػػزنءا مػ ػػف يافػ ػػا بطمػ ػػة الركايػ ػػة ,كلػ ػػكف الم ػ ػرأة ال مسػ ػػطينية الػ ػػذم ال
يمكنيا االستغناء عنو.
ػر ع ػ ػػف حال ػ ػػة االن ع ػ ػػاؿ الت ػ ػػي تصػ ػ ػيب جن ػ ػػكد االح ػ ػػتبلؿ عن ػ ػػد
لي ػ ػػتتي الم ػ ػػكف األحم ػ ػػر معب ػ ػ نا

ػكبل عبلقػ ػ ػػة جماليػ ػ ػػة
سػ ػ ػػماعيـ ىتػ ػ ػػاؼ ال مسػ ػ ػػطينييف .كفػ ػ ػػي النيايػ ػ ػػة كػ ػ ػػاف المػ ػ ػػكف األخأػ ػ ػػر م ػ ػ ػ ن
بينو كبيف سممى كيافا.

م ػ ػػف الركاي ػ ػػات الت ػ ػػي ػ ػػكمت عبلق ػ ػػة م ػ ػػا ب ػ ػػيف الم ػ ػػكف كال خص ػ ػػية ,ركايػ ػ ػة " بكص ػ ػػمة م ػ ػػف

أجؿ عباد ال مس ,كعيف المرآة لميانة بدر".


رواية بوصمة مف أجؿ عباد الشمس:
مف األلكاف التي كظ تيا ليانة بدر لتصكر خصيات ركايتيا ,المكف األحمر ,جاء ليصكر

دة البرد التي أصابت الساردة ,حػيف تمػكف أن يػا بػاألحمر .ت اصػيؿ األلػكاف التػي تكظ يػا الكاتبػة

تساعد عمى تخيؿ ال خصية ككتنيا ماثمة أماـ القارئ ,تقكؿ معبػرة عػف ىػذه العبلقػة ":استنشػقت

باردا يدخؿ بحدة عبر أنفي المحمر وأنػا أتطمػع إلػى خيػوط الضػوء الضػئيمة المنفمتػة بػيف
اء ً
ىو ً
الغيوـ الرمادية.)3("...
كيتتي األحمر في مكاف أخر داخؿ الركايػة ليصػكر حالػة البكػاء التػي أصػابت أـ السػاردة,

فكانت العيكف الحمراء داللة عمى حالة حزف األـ ,تقػكؿ ":أحسست بػبعض االطمئنػاف فػأمي فػي

) (1يافا حكاية غياب كمطر ,ص.13
) (2ن سو ,ص .59

) (3بكصمة مف اجؿ عباد ال مس ,ص.5
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البيت وىو سيمشي قميالً ثـ يعػود ،فتحػت أمػي البػاب فانتبيػت إلػى عينييػا المحمػرتيف ووجيػا

المتغير الموف.)1("...

كعندما أرادت أف تصكر عبلقػة السػاردة بػالمكف األحمػر ,صػكرتيا عمػى أنيػا عبلقػة خػكؼ

ككراىية ,فكاف األحمر بالنسبة ليا يحمؿ داللة عمى القتؿ ككثرة الأحايا ,حتى أف ىذا المػكف قػد
أصبح مصدر انزعاج لكثرة ارتباطو بالدماء ,تعبر عف تمؾ الحالة بقكليػا ":والتمعػت فػي السػماء

توىجات لقطع معدنية تشػبو صػمبا ًنا معقوفػة سػوداء ،تنػتفض وتػنقض عمػى األرض انقضػاض

لولبيا مباغتًا ،اصبح ثوبي األحمر الفاقع يزعجني.)2("...
ً

عبلقة المكف األحمر ب خصية الساردة لػـ تكػف مجػرد عبلقػة انزعػاج ,بػؿ ىػك لػكف مخيػؼ

بالنسبة ليػا ,فقػد أقمعػت عػف ارتػداء األحمػر خكفنػا مػف ل ػت أنظػار الطيػاريف ليػا ,عبػرت عػف ىػذا
بقكليػا ":ولكػػف أحمػػرن أنػو يمفػػت نظػػرىـ أضػػعافا مضػػاعفة ,)3("...تقػكؿ ":فػػي الخنػػدؽ المفتػػوح،

كػػاف ثػػوبي أحمػػر واضػػطررت لوضػػع الفػػاتر فػػوقي لكػػي ال ترانػػي أعػػيف الطػػائرات ،فتخترقنػػي
رصاصػػػتيا.)4("...حػػيف ارتػػبط األحمػػر بالقتػػؿ فػػي مخيمػػة السػػاردة ,تعبػػر ليانػػة عػػف ىػػذه الصػػكرة
بقكليا ":وفي طريقي أمر بواجية الثوب األحمر...ىذا األحمر يريؽ الشيوة ،لكنو خوؼ مػودي
في أعمػاقي ،آه الخميػؿ منػوؿ سػميمة الحاجػة ،سػمعتيـ مػرة يتحػدثوف عػف المشػنوقيف ،رجػاؿ

يتسربموف باألحمر.)5("...

أيأا عند ليانة بػدر ليصػكر خصػية ال ػباب ال ػداتييف ,حػيف يكػكف
يتتي المكف األخأر ن
المػكف األخأػر داللػة عمػػى لباسػيـ العسػكرم ,تقػكؿ ليانػػة معبػرة عػف ىػذه العبلقػػة مػا بػيف ال ػػداتي

كلباسػػو األخأػػر" ،لػو لػػـ أحضػػر فػػي ميمػػة إلػػى جبػػؿ النزىػػة لكنػػت معيػػـ انف ،ربمػػا فػػي تمػػؾ

()6
أيأػا لتعبػر بػو
المصفحة التي تعج بالشباب الذيف يرتدوف مالبس داكنة خضػراء , "...كيػتتي ن
ع ػػف جم ػػاؿ عي ػػكف ذاؾ ال ػػاب ال ػػذم كان ػػت الس ػػاردة معجب ػػة ب ػػو ,تق ػػكؿ معبػ ػرة ع ػػف ى ػػذه العبلق ػػة

الجمالية ":رأيت األخضر الحشيشي في عينيو كمما مررت قربو وحدقت فيو بثبات وتأمؿ.)7("..
) (1بكصمة مف اجؿ عباد ال مس ,ص.33
) (2ن سو ,ص.51
) (3ن سو ,ص.59
) (4ن سو ,ص.61
) (5ن سو ,ص.77-76
) (6ن سو ,ص.37
) (7ن سو ,ص.77
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مف األلكاف التي جاءت دالة عمى خصيات الركاية المػكف األسػمر ,ىػك مػف أكثػر األلػكاف

لكنا يتتي ليصؼ ب رة تمؾ ال خصية كجماليا ,كىذا ما تعبػر
ارتبا ن
طا ب خصيات الركايات ,ككنو ن
عنػػو ليانػػة فػػي ىػػذا السػػياؽ ,فقػػد جػػاءت ليانػػة بػػالمكف األسػػمر لترسػػـ لنػػا صػػكرة عػػف ذاؾ ال تػػى

األسػػمر الجميػػؿ ,تقػػكؿ" :ييػػػز كتفػػػو باسػػػتيزاء ويمكزنػػػي بذراعػػػو ،ىػػػذه ليسػػػت مشػػػكمتي ،أنيػػػا
مشكمتيف وحدىف مػف سػأليف أف يػتعمقف بيػذا الفتػى الشػرقي األسػمر العػاطفي ،الشػبيو بعمػر

الشريؼ.)1("..

حػػيف أرادت أف تصػػكر مبلمػػح أـ محمػػكد الصػػارمة ,أأػػافة الكاتبػػة المػػكف األسػػمر ليكػػكف

لكف ب رتيا ,تقكؿ ":كاف حسيس ثوبيا الطويؿ يقترب ،دفعت أـ محمود باب الحجرة ،وتنحنحت
وىي قادمة صوبي بوجييا األسمر النحيؼ ذي التقاطيع الصارمة وشػعرىا النحاسػي متمػو فػي

خصؿ قصيرة.)2("...

عندما أرادت ليانة بدر أف تصكر حالة الخكؼ التي أصػابت ال خصػية ,فعبػرت عػف ىػذه

الحالة بالمكف األص ر ,الذم صبغت بو خصيتيا ,تقكؿ" :صرخت ابنتيا بصوت مديد يائس...
أمي...أمي ...وانسكبت صفرة الكركـ الداكنة عمى جسميا الفتػى الميتػز ،ارتعاشػو األصػفرعمى

الوجو الشمعي الجامد الذئب القسمات.)3("...

أيأػػا تكظ ػػو ليانػػة بػػدر لتعبػػر عػػف حكمػػة ال ػػيخ الحكػػيـ ,فقػػد صػػكرتو بتنػػو
المػػكف األبػػيض ن
ػيخ ذك لحيػة بيأػاء ,تقػكؿ ":أيػف وجػػو اهلل الػذي يشػبو وجػو شػػيخ ىػادئ حكػيـ خبرتنػي أمػػي

أبيضان"(.)4
سحابا
عنو في طفولتي ،أيف لحيتو التي تفرش العالـ
ً
ً

جاء المكف األسكد ليعبر عف حالػة الحػداد التػي أعمنتيػا سػميمة الحاجػة ,كذلػؾ عنػدما عثػر

عمػػى ابنيػػا مقتػكنال عمػػى ػػاطئ البحػػر ,كقػػد صػػكرت ليانػػة بػػدر ىػػذه الحالػػة بقكليػػا ":وجػػدتؾ عمػػى

قتيال ،سميمة أمؾ ترتدي ثوب الريحاويات األسود الطويؿ نائحة صائمة.)5("...
طريؽ البحر ً

ػر عػػف حالػػة القمػػؽ التػػي أصػابت خصػػية ثريػػا,
كفػػي مكأػػم أخػػر جػػاء المػػكف األسػػكد معبػ نا

كذلؾ مف خبلؿ الياالت السكداء التي كانت تحيط بعيكنيا
) (1بكصمة مف اجؿ عباد ال مس ,ص .74
) (2ن سو ,ص .311
) (3ن سو ,ص .45
) (4ن سو ,ص.58
) (5ن سو ,ص.71
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ووىجا حوؿ عيني ثريا ،كاف ثمة شيء يتأكػؿ فػي داخميػا
تقػكؿ ":والدوائر السوداء تزداد عمقًا
ً
يحرقيا بنار رىيبة.)1("...
م ػ ػ ػػف األل ػ ػ ػػكاف الت ػ ػ ػػي كان ػ ػ ػػت حاأػ ػ ػ ػرة ف ػ ػ ػػي عبلقتي ػ ػ ػػا م ػ ػ ػػم خص ػ ػ ػػيات الركاي ػ ػ ػػة ,الم ػ ػ ػػكف

األحمػ ػػر الػ ػػذم ارتػ ػػبط ب خصػ ػػية البطمػ ػػة ,كالتػ ػػي كانػ ػػت تخػ ػػاؼ مػ ػػف ىػ ػػذا المػ ػػكف كتتجنبػ ػػو ككنػ ػػو
لكف الدماء كلكف يثير االنتباه.
المػػكف األخأػػر ,جػػاء ليعبػػر عػػف عبلقػػة جديػػدة مػػم ال خصػػيات ,ىػػذه العبلقػػة تت ػػكؿ مػػف
كبل عبلقة بينو كبيف ال داتييف.
داللة المكف األخأر العسكرية ,فجاء ىذا المكف م ن
المػػكف األسػػمر ,ككانػػت عبلقتػػو فػػي ىػػذه الركايػػة ال تختمػػؼ عػػف بػػاقي الركايػػات فػػي كػػكف

العبلقة بينو كبيف ال خصيات تكمف في الناحية الجمالية ,كلكف الب رة.

المػػكف األصػ ر ,جػػاء لي ػػكؿ عبلقػػة مػػم ال خصػػية مػػف خػػبلؿ داللػػو عمػػى الخػػكؼ كال ػػزع,

ػامبل عبلق ػػة ع ػػف الطي ػػارة كالحكمػػة ح ػػيف ارت ػػبط ب خص ػػية ال ػػيخ
فحػػيف ج ػػاء الم ػػكف األب ػػيض حػ ن
كبل عبلقة حداد كتكتر بينو كبيف ال خصيات.
الحكيـ .ليتتي المكف األسكد م ن


رواية عيف المرآة:

أيأػا ,كمػف
تكظؼ ليانػة بػدر العبلقػة مػا بػيف المػكف كال خصػية فػي ركايتيػا "عػيف المػرآة" ن
أكؿ تمؾ األلكاف التػي كظ تيػا ليانػة لتعبػر عػف ىػذه العبلقػة ,كػاف المػكف األسػكد الػذم حمػؿ داللػة
جماليػػة عمػػى لػػكف عيػػكف أخػػت عات ػػة الصػػغيرة ,بمػػكنيف األسػػكد ,فتقػػكؿ معب ػرة عػػف ىػػذه العبلقػػة

الجمالية" :البنت بانطباع الشقاوة الموسوـ داخؿ عينييا السوداويف ...والصبي براسو المحموؽ
تماما.)2("...
ً

في ىذه الركاية لـ تقتصر ليانة عبلقة المكف األسكد ب خصياتيا عمػى الجمػاؿ ,بػؿ خمقػت

عبلقة أخرل بيف ال خصية كاألسكد ,حيف جعمت العبلقة عبلقة تظير حالة الحداد التي أصابت

أـ حسػ ػ ػػف بعػ ػ ػػد فقػ ػ ػػدانيا إبنيػ ػ ػػا األكبػ ػ ػػر فػ ػ ػػايز ,تقػ ػ ػػكؿ ":فرأتيػػػػػػا تقػػػػػػػرفص بفسػػػػػػتانيا األسػػػػػػػود

()3
أيأػا بعات ػة
الطويؿ. "...األسكد الداؿ عمى الحداد لـ يقتصر عمى خصػية حسػف ,بػؿ ارتػبط ن
التي سػيرافقيا األسػكد مػا تبقػى مػف حياتيػا بعػد است ػياد حسػف ,تقػكؿ ":صػارت تشػبو تمػؾ الفتػاة

) (1بكصمة مف اجؿ عباد ال مس ,,ص.88
) (2عيف المرآة ,ص.9
) (3ن سو ,ص.74
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ذات الجديمتيف التي ترتدي األسود وتقؼ عمى مفترقات الطريؽ سػائمة العػابريف عمػى حبيػب ال

يومػػا حبيبيػػا ,)1("...كتقػػكؿ ":لػػـ يتب ػ ٍ
ؽ ليػػا سػػوى الثػػوب
تعرفػػو ،فمػػو عػػاش حسػػف ربمػػا صػػار ً
األسود الذي سترتديو طواؿ عمرىا.)2("...
تصكر ليانة الكتاتب المبنانية التػي كانػت تقاتػؿ ال مسػطينييف فػي مخػيـ تػؿ الزعتػر ,جعمػت

المكف األسكد ىك عارىـ ,لما يحممو ىذا المكف مف ظمـ كترىيب ,تقكؿ ":بدأ حسػاـ يثرثػر ألختػو

عما رآه عمى الطريؽ .أخبرىا عف المرأة الكتائبية التي كانت تمبس األسود وبيدىا حجػر كبيػر،
وكيػػؼ حاولػػت أف ترميػػو عميػػو ل ػوال سػػرعة ركضػػو .قالػػت :قتمػػتـ ‘بنػػي يػػا عرصػػات ،أنػػت والد

الزعتر ،موتوا متؿ أوالدنا.)3("...

أيأا ,جاء المكف األص ر ليصكر حالة المرض الذم ت كؿ عمى كجو عات ة ,حػيف
كىنا ن
بدأت عبلمات البمكغ تظير عمييا ,فصبب كجييا بالمكف األص ر ,ىذا الص ار الذم أثار الخػكؼ
في ن س عات ة حيف طالعت كجييا فػي المػرآة ,تقػكؿ ":طالعيػا فػي المػرآة فػوؽ مغسػمة الحمػاـ

اصفرار غير معتاد في وجييا ،الوجو أصفر مبيض ,)4("...كتقػكؿ ":ركضت عائشة إلى طباخػة

كيمػػة ودودة معيػػا ،وىنػػػاؾ فػػي زاويػػة المطػػػبخ أخبرتيػػا ،فيمػػا النيػػػراف الحاميػػة تمػػدغ وجييػػػا

المصفر"( ,)5ليانة لـ تقتصر في تصكيرىا العبلقة بيف المػكف األصػ ر كعات ػة عمػى المػرض ,بػؿ
تعدت ذلؾ ليككف المكف األص ر عبلقة أخرل بينو كبيف عات ة ,ىػذه العبلقػة ىػي عبلقػة التػكتر,

كاالن عػاؿ عنػػد قػػدكـ جػكرج إلػػى بيػػتيـ ,تعبػػر ليانػة عػػف ىػػذه الصػكرة بقكليػػا":ألنيػػا دوف لسػػاف أو

أنيا قد ابتعمت لسانيا فػي حمقيػا كمػا تقػوؿ أميػا وىػي تمحػظ االصػفرار المفػاج عمػى صػفحة
()6
أيأا ":كانػت تشػبو ورد
وجييا كمما أعمنت عف قدوـ الرجؿ الشاب الولد الفدائي , "...كتقكؿ ن
الزعفراف حيف يذىب مف االحمرار البرتقالي إلى صفرة خريفية.)7("...

أيأػا ,حػػيف اسػػتحاؿ لكنيػػا إلػػى األصػ ر ,كأصػػبح
األصػ ر كػػاف داللػػة عمػػى حمػػؿ عات ػػة ن
ػاىر كاأػ نػحا أمػاـ كالػػدة عات ػة ,تقػػكؿ ":يػا فتػػاح يػػا عمػػيـ يػا رزاؽ يػػا كػػريـ ،وأكممػػت
اصػ رارىا ظ نا
)(1عيف المرآة ,ص.371
) (2ن سو ,ص.374
) (3ن سو ,ص.376
) (4ن سو ,ص.37
) (5ن سو ,ص.37
) (6ن سو ,ص.76
) (7ن سو ,ص.55
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حػػديثيا مػػع عائشػػة ،صػػباح الفػػؿ ،شػػايفة وجيػػؾ أصػػفر اليػػوـ ،أف اهلل خيػػرن ...ماشػػي الحػػاؿ
مرت عمي ويف حسفن"( ,.)1كتقكؿ ":فقط يأتي ليـ بطفؿ ،اصفرار وجو العػروس يبشػر بػالخير

ساللة رجاؿ العائمة كفيمة بزرع بذر الحبؿ حتى لو سممت عمييـ.)2("...

عف الجماؿ الذم ي كمو المكف األخأر في عيكف ىناء ,ترسـ ليانة صكرة تعبػر عػف تمػؾ

العبلقػػة الجماليػػة مػػا بػػيف المػػكف األخأػػر ك خصػػية ىنػػاء بقكليػػا ":شنشػػمت أـ ىنػػاء معصػػميا

وساعدييا بأساور الذىب الصفراء الالمعة ،لـ تشػبو ىنػاء أميػا إال فػي لػوف البشػرة القمحيػة،
عيناىا الخض ارواف.)3("...

عندما أصبح الحػزف كالبكػاء جػزنء مػف حيػاة عات ػة ,حػيف فقػدت األمػؿ بعػد خطكبػة جػكرج
ليناء ,الزـ المػكف األحمػر عيكنيػا بسػبب كثػرة البكػاء ,تعبػر ليانػة عػف ىػذه العبلقػة تقػكؿ ":تخػرج

منتفخة العينيف ،محمرة األنؼ ،وتتجو متسممة إلى السطح كي تنشر الثياب.)4("...

تظير ليانة عبلقة األسمر ب خصية حسف كغيرىا مػف الركاتيػات ,مػف خػبلؿ لػكف ب ػرتو,

تقكؿ ":إنت جوزؾ اهلل يحرسو أسػمر ،يػنعف أبوىػا فمسػطيف قػد مػا بنحبيػا ،وقػد مػا حطينػا مػف

أعمار أوالدنا عشانيا.)5("...

طا ب خصية خزانة أخػت حسػف التػي كانػت تعمػؿ
جاء المكف األبيض في ىذه الركاية مرتب ن

فػػي التمػريض ,حػػيف أرادت أف تتخػػذ مػػف المريػػكؿ األبػػيض درع حمايػػة تحمػػي فيػػو ن سػػيا كعاتمتيػػا

مف الممي يات ,تقػكؿ ":لػو اسػتطاعت أف تجػدىـ فسػوؼ تػرافقيـ وىػي ترتػدي ثػوب الممرضػات

األبيض فال يفكر أحد في التعرض ليـ بسوء.)6("...

جاء المكف األزرؽ ليعبر عف حالػة أبنػاء فػايز ,كمػا تعرأػكا لػو مػف كػدمات كأػرب أثنػاء

خركجيـ مف المخيـ ,فكانت الصكرة التي رسميا المػكف األزرؽ ليػؤالء األط ػاؿ ىػي صػكرة تظيػر

كػػـ مػػف األلػػـ الػػذم تعرأ ػكا لػػو ج ػراء ت ػػكؿ تمػػؾ الكػػدمات ,تقػػكؿ ":ىػػي تشػػد أوالدىػػا الممطخػػة

) (1عيف المرآة ,ص.83
) (2ن سو ,ص.83
) (3ن سو ,ص.46
) (4ن سو ,ص.51
) (5ن سو ,ص.75
) (6ن سو ,ص.351
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وجوىيـ ببقع زرقاء تبرز بيف سيوؿ الدموع النازلة مف وجوىيـ ,)1("...لكػف األزرؽ عمػى كجػو

عبير حمؿ معنى أخر ,فقد عبر عػف المػكت الػذم لحػؽ بتمػؾ الط مػة ,حػيف تقػكؿ" :عمػى وجييػا

كػػدمات بنفسػػجية توشػػح الجمػػد المائػػؿ إلػػى اإلزرقػػاؽ ،وعمػػى فيميػػا يتعمػػؽ خػػيط لعػػاب أصػػفر

متجمد.)2("..

أيأػػا تعطػػي األل ػكاف عبلقػػة مػػم ال خصػػيات ,مػػف أكؿ تمػػؾ
ليانػػة بػػدر فػػي ىػػذه الركايػػة ن
األلكاف يت كؿ المكف األسكد ,الػذم كػكف عبلقػة مػا بينػو كبػيف ال خصػيات ,فكانػت البدايػة عبلقػة
جماليػة حػيف ارتػػبط بجمػاؿ عيػػكف أخػت عات ػػة الصػغيرة ,ليحمػؿ داللػة الحػداد فػػي عبلقتػو مػػم أـ
حسف كعات ة ,كعبلقة الظمـ كالترىيب حيف كاف ىذا المكف عار الكتاتب المبنانية.

المػ ػ ػػكف األص ػ ػ ػ ر عبلقتػ ػ ػػو مػ ػ ػػم عات ػ ػ ػػة كانػ ػ ػػت تحمػ ػ ػػؿ داللػ ػ ػػة مرأػ ػ ػػية مػ ػ ػػف أكؿ البمػ ػ ػػكغ
حتػػ ػػى الحمػ ػ ػػؿ .فػ ػ ػػي حػ ػ ػػيف جػ ػ ػػاء المػ ػ ػػكف األخأػػ ػػر ليحمػ ػ ػػؿ داللػ ػ ػػة عمػ ػ ػػى جمػ ػ ػػاؿ عيػ ػ ػػكف ىنػ ػ ػػاء.

السػ ػػمار عبلقتػ ػػو كانػ ػػت مػ ػػم لػ ػػكف ب ػ ػرة حس ػ ػف ,فػ ػػي حػ ػػيف جػ ػػاء المػ ػػكف األبػ ػػيض لي ػ ػػكؿ عبلقػ ػػة
م ػ ػػم خ ازن ػ ػػة م ػ ػػف خ ػ ػػبلؿ ث ػ ػػكب التمػ ػ ػريض األب ػ ػػيض .حم ػ ػػؿ الم ػ ػػكف األزرؽ دالل ػ ػػة األل ػ ػػـ كالم ػ ػػكت
حيف جاءت عبلقتو مم األحداث التي أصابت أبناء فايز.


رواية امرأة الفصوؿ الخمسة:
ليمى األطرش في ركايتيا امرأة ال صكؿ الخمسة تصكر العبلقة ما بيف المػكف كال خصػية,

فتت كؿ الصكرة كاأحة أمامنا.
كمػػف أكؿ األل ػكاف التػػي نقػػؼ عمييػػا ىنػػا المػػكف األحمػػر ,الػػذم ارتػػبط بحالػػة طكيػػؿ العمػػر
االن عاليػػة ,فعنػػدما كػػاف يصػػاب طكيػػؿ العمػػر بحالػػة مػػف االن عػػاؿ ,كػػاف يأػػغط عمػػى ػ تيو ممػػا
ينتج عف ىذا الأغط احمرارىما ,كقد عبػرت ليمػى عػف ىػذه العبلقػة مػا بػيف المػكف األحمػر كحالػة

االن عاؿ بقكليا ":رفع طويؿ العمر أسنانو عف شفتيو فبدت محمرة ،وتنبيت حواسو " أخطأت يا

ابف الناطور"( ,)3كفي مكأم أخر تصكر حالة طكيؿ العمر حيف يصاب بنكبة عصبية ,بقكليػا:
"وعيناه حمراويف ضاقتا بعصبية ...حتى الخمسوف ألفًػا كثيػرة"(.)4فػي تصػكر ليمػى حالػة الخجػؿ
التي تصيب المرأة عندما يتغزؿ بيا زكجيا أماـ الحأكر ,اختارت المكف األحمر ليعبػر عػف ىػذه

) (1عيف المرآة ,ص.375
) (2ن سو ,ص .357

) (3امرأة ال صكؿ الخمسة ,ص.79
) (4ن سو ,ص .51
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الصكرة ,ككف األحمر يحمؿ داللة عمى الحياء ,حيف يتغير لكف الكجػو كيصػبب بػو ,تقػكؿ ":غمػز

زكجتػػو أػػاح نكا فأػػحكت ...ثػػـ انكم ػػت كقػػد أحمػػر كجييػػا بحأػػكر أخكييػػا.)1 "...جػػاء المػػكف
األحمر في مكأم آخر فػي الركايػة ليصػكر حالػة البكػاء التػي أصػابت زكجػة مػف زكجػات طكيػؿ

العمػػر ,فكانػػت عينياىػػا محمػرتيفل لكثػرة مػػا بكػػت ,تعبػػر ليمػػى عػػف ىػػذه الصػػكرة بقكليػػا" :فخرجػػت
لزوجيػػػا باكيػػػة شػػػاكية منفوشػػػة الشػػػعر محمػػػرة العينػػػيف ،فتركيػػػا وذىػػػب إلػػػى إحػػػدى زوجتيػػػو

األخرييف.)2("...

في كصؼ ليمى خصية نادية ,تصكر لنا لكف عرىا كجمالو ,فتكسبو المكف األسكد ككف

ال عر األسكد يكسـ المرأة بالجماؿ ,فتعبر عف ىػذه الصػكرة بقكليػا ":لػـ ترفػع ناديػة عينييػا عػف

المعػػػا فيظيػػر عػػػرض الكتفيػػػيف
كتابيػػا حػػػيف دلػػػؼ غرفػػة الجمػػػوس ...ينسػػػدؿ شػػعرىا األسػػػود ً
وتباعدىما.)3("...
يتسـ المكف األ قر داخؿ األعماؿ األدبية عند ارتباطو ب خصية مػا بسػمتيف :األكلػى ىػي
سػػمة الجمػػاؿ ,كالثانيػػة سػػمة تحمػػؿ الداللػػة عمػػى ال ػػخص األجنبػػي ,كلكػػف ليمػػى األطػػرش فػػي ىػػذا

المقػػاـ تعطػػي المػػكف األ ػػقر سػػمة جمػػاؿ ال تيػػات ال ػػق اركات الم ػكاتي يجػػذبف أنظػػار الرجػػاؿ إلػػييف,

تقػػكؿ" :متماسػػؾ العبػػارات رغػػـ عينيػػو الػزائغتيف بحثًػػا عػػف الوجػػوه الشػػقراء والصػػدور واألكتػػاؼ
المكشوفة ...مف رشيد إلى تمؾ الشقراء الممشوقة حيف مر بيا في طريقو إليؾ.)4("...

جػػاء المػػكف األسػػمر ليصػػكر لنػػا خصػػية جيسػػيكا ربػػاف  ,ككيػػؼ اكتسػػبت ب ػرتيا سػػمر

جميػػؿ مػػف ال ػػمس  ,تقػػكؿ معب ػرة عػػف ىػػذه الصػػكرة ":بشػػرتيا لوحتيػػا الشػػمس فاكتسػػبت سػػمرة

جميمة ،شفتاىا رقيقتاف طمتيما بموف قرمزي شفاؼ.)5("..

ت كؿ العبلقة ما بيف األلكاف كال خصيات في ىذه الركاية ال يختمػؼ عػف بػاقي الركايػات,

فمثبل عبلقة المكف األحمر كانػت مػم ال خصػيات قاتمػة عمػى االن عػاؿ كالخجػؿ كالبكػاء ,كاأل ػقر
ن
جاء لي كؿ عبلقة جمالية ,كذلؾ الحاؿ بالنسبة لمكف األسمر.

) (1امرأة ال صكؿ الخمسة ,ص.87
) (2ن سو ,ص.347
) (3ن سو ,ص.43
) (4ن سو ,ص.61
) (5ن سو ,ص.315
361

ثانيا :األلواف وعالقتيا بزماف الرواية ومكانيا:
ً
الزماف والمكاف:

الزم ػ ػ ػ ػػاف كالمك ػ ػ ػ ػػاف عنصػ ػ ػ ػ ػرياف ال يمك ػ ػ ػ ػػف ال ص ػ ػ ػ ػػؿ بينيم ػ ػ ػ ػػا ,ف ػ ػ ػ ػػبل مك ػ ػ ػ ػػاف دكف زم ػ ػ ػ ػػاف,
كالزم ػػاف يت ػػكؿ ف ػػي المك ػػاف ,ى ػػذا م ػػا تمث ػػؿ لن ػػا م ػػف خ ػػبلؿ النظ ػػر إل ػػى عبلق ػػة الم ػػكف بالزم ػػاف

كالمكػ ػ ػػاف داخػ ػ ػػؿ الركايػ ػ ػػات مجػ ػ ػػاؿ الد ارسػ ػ ػػة ,فكػ ػ ػػاف مػ ػ ػػف النػ ػ ػػادر أف نجػ ػ ػػد عبلقػ ػ ػػة بػ ػ ػػيف المػ ػ ػػكف

كعنصر منيما ب كؿ من صؿ.
أوًال :الزماف:

عنصر مف العناصر األساسية التي يقكـ عمييا فف القصص" ",)1كعمى الرغـ
نا
"يمثؿ الزمف
مػػف أىميػػة ىػػذا المكػػكف فػػي النسػػيج الركاتػػي ,فإنػػو لػػـ يكػػف يحظػػى بالمكانػػة التػػي تحتميػػا عناصػػر
البنػػاء األخػػرل حتػػى جػػاءت ال ػػكبلنية الركسػػية بإسػػيامات منظرييػػا األكاتػػؿ ,كمعيػػـ أدرج مبحػػث

الزمف في نظرية األدب ,فجعمػكا ارتكػازىـ ليسػت األحػداث ذاتيػا ,كانمػا العبلقػات التػي تجمػم ىػذه

األحداث كتربط أجزاءىا"  .)2كقد رأل ال كبلنيكف بتف األحداث في العمؿ األدبي يمكنيػا أف تقػكـ

بطريقتيف" :إما أف يخأم السرد لمبدأ السببية فتتتي الكقاتم مسمسمة كفؽ منطػؽ خػاص ,كامػا أف
يتخمى عف االعتبارات الزمنية بحيث تتابم األحداث دكف منطؽ داخمي.)3 "...

أما عف م يكـ الزماف ,فقػد جػاء فػي معجػـ األدب" ,بػتف الزمػاف ىػك أحػد المػؤثرات الثبلثػة

الجنس -البيتة -العصر) ,التي تحدد ماىية العبقرية عند الم كر أك األديب ,كيندرج تحت فيمو
لمعصر أك الزماف مجمكعة أكجو النمك ال كرم كاالجتماعي في حقبو معينة مف التاريخ مف تنيا

)4
أيأػػا "أف الػػزمف فػػي الحقػػؿ الػػداللي
أف تحػػدد اتجػػاه النمػػك ال كػػرم كاالجتمػػاعي"  .كيمكػػف القػػكؿ ن
الذم تحت ظ بو المغة العربية إلى اليكـ ىك زمف مندمج في الحدث ,بمعنى أنو تحديد بكقاتم حياة

) (1بناء الركاية ,سي از أحمد قاسـ ,الييتة المصرية العامة لمكتاب ,القاىرة-مصر ,ط ,3984 ,3ص.17
) (2الخطاب الركاتي النسكم " دراسة في تقنيات الت كيؿ السردم ,سياـ أبػك العمػريف ,الييتػة العامػة لقصػر الثقافػة
مصر ,ص.313

) (3بناء ال كؿ الركاتي" ال أاء الزمف ال خصية" ,ص.317
) (4معجـ المصطمحات العربية في المغة كاألدب ,ص.773
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اإلنساف كظكاىر الطبيعة كحكادثيا كليس العكس ,إنو نسبي حسي ,تتداخؿ مم الحدث مثمػو مثػؿ

المكاف الذم يتداخؿ مم المتمكف فيو" .)1

بالنظر إلى الزماف داخؿ األعمػاؿ األدبيػة يمكػف تحديػده مػف خػبلؿ "األحػداث التػي تتجمػى

فػػي الكممػػات الدالػػة ,السػػنيف  ,ال صػػكؿ ,الحػػرب ,ثػػـ البحػػث عػػف البػػؤرة الزمنيػػة كعبلقتيػػا ب ػػكؿ

ع ػػاـ" ,)2 "...ف ػػالزمف عن ػػد البني ػػكييف م ػػا ى ػػك إال ػػيء مج ػػرد يي ىجس ػػد ف ػػي الركاي ػػة بكس ػػاطة س ػػرد
األحداث ,كمف ثـ تراىـ يعالجكف الزمف الركاتي في أثناء حػديثيـ عػف السػرد ,كينصػكف عمػى أنػو
عنصر بناتي يؤثر في العناصر األخرل كينعكس عمييا" " ,)3فحيف أف ىناؾ مػف قػاؿ بػتف الػزمف

داخؿ العمؿ الركاتي ما ىك إال محض تصكر كليس ب يء حقيقي كأنو بالتالي يعتبر حالة كليس

جكىرا"  ,)4كمف خبلؿ االختبلؼ في تحديد أىمية الزماف كعنصر ميـ مػف عناصػر الركايػة ,نػتج
ن
ػر ال يمكػف االسػػتغناء عنػو فػػي الركايػة ,إلػػى أف
التػتخر فػي إعطػػاء الزمػاف حقػػو الميػـ ككنػػو عنص نا
جاء ال كبلنيكف كأعطكه تمؾ األىمية كما ذكرنا سابقنا.
فػي تحديػد الزمػاف الركاتػي ,نجػد أنػو تحػدد بػثبلث أصػناؼ مػف األزمنػة عمػى األقػؿ" ,كىػي

زم ػػف القص ػػة ,زم ػػف الكتاب ػػة أك الس ػػرد ,زم ػػف القػ ػراءة ,كى ػػذه األزمن ػػة الثبلث ػػة خارجي ػػة"  ,)5كيمك ػػف
تكأيح المقصكد بيذه األزمنة مف خبلؿ الت صيؿ فييا عمى النحك التالي:

زمف القصة :ىك الزمف الخاص بالعالـ التخيمي ,كىػك العػالـ الػذم يعػيش فيػو الكاتػب لكػي

ينتج العمؿ الركاتي.

زمف الكتابة أك السرد :ىػك الػزمف الػذم يسػتغرقو الكاتػب فػي عمميػة إخػراج ىػذا العمػؿ مػف
عالـ التخيؿ إلى عالـ الكرؽ أك العالـ الم ظي.
زمػػف القػراءة :كىػػك زمػػف خػػركج الػػنص الركاتػػي مػػف يػػد الكاتػػب إلػػى يػػد القػػارئ ,كىنػػا يكػػكف
العمؿ قد أكتمؿ.
األزمنة الثبلثة السابقة كما ذكرنا أنيا أزمنة خارجية ,إال أف ىناؾ مف قسميا إلى قسميف,

كىما :أزمنة خارجية ,كأزمنة داخمية .كىي عمى النحك التالي.)1 :

) (1بنية العقؿ العربي ,محمد عابد الجابرم ,مركز دراسات الكحدة العربية ,بيرت -لبناف ,ط ,3997 ,4ص.389
) (2آفاؽ األدب العربي في فمسطيف ك" يادات أدبية ,ص.53
) (3بناء الركاية العربية السكرية  ,3991-3981ص.319
) (4بنية ال كؿ الركاتي ,ص.331
) (5ن سو ,ص.373
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األزمنة الخارجية خارج النص) :كىي زمف الكتابة كزمف القػراءة- ,كأػم الكتػاب بالنسػبة

لم ترة التي يكتب عنيا -كأم القارئ بالنسبة لم ترة التي يق أر عنيا.

األزمنػػة الداخميػػة داخػػؿ الػػنص) :ال ت ػرة التاريخيػػة التػػي تجػػرم فييػػا أحػػداث الركايػػة ,مػػدة

الركاية ,ترتيب األحداث ,تتابم ال صكؿ...إلخ.

زمنا حقيقنػا ,يبتدعػو الركاتػي ليػكىـ
"ألف الزمف بنكعيو الطبيعي كالن سي زمف تخيمي كليس ن
القارئ بكاقعية ركايتو ,كيحقؽ بكساطة ذلؾ األىداؼ الجمالية التي يرنك إلييا"  ,)2ليذا كاف الزمف

الداخمي أك التخيمي ىك الزمف الذم ييـ النقاد ,ألنو الزمف الذم تقكـ عميو الركاية.

الزمف كعنصر مف عناصر الركاية الميمة ,كألنو يرتبط بكؿ ت اصػيؿ الركايػة ,نجػد أنػو لػـ

تقتصر عبلقتو عمى العناصر األساسية في الركاية ,بؿ نجد بتف عبلقتو مػم ألػكاف الركايػة عبلقػة
تحمؿ داللة ال يمكف أنكارىا ,فكؿ لكف في فترة زمنيػة مػا يحمػؿ داللػة يكتسػبيا مػف سػياؽ الزمػاف

الكارد فيو .كىذا ما سنكأحو الحقنا.
ثانيا :المكاف:
ً

العنصر الثالث ,الذم يكاد ال ين صؿ عف عنصػر الزمػاف فػي األعمػاؿ الركاتيػة "المكػاف",
كى ػػك المك ػػاف ال ػػذم يص ػػكره الركات ػػي كيخم ػػؽ ب ػػو األح ػػداث فالمك ػػاف ال يق ػػؿ أىمي ػػة ع ػػف عنص ػػر

ال خصية ,أك غيره مف العناصر داخؿ العمؿ الركاتي.

إحساس ػػا م ػػا بالمكاطن ػػة,
"تكم ػػف أىمي ػػة المك ػػاف ف ػػي العم ػػؿ الركات ػػي ككن ػػو دكف سػ ػكاه يثي ػػر
ن
حساسا أخر بالزمف كبالمحمية ,حتى لنحسبو المكاف الذم ال يحدث يء بدكنو" .)3
كا
ن

كفي اصطبلح المكػاف جػاء التعريػؼ بتنػو ":مكػكف لغػكم تخيمػي تصػنعو المغػة األدبيػة مػف

أل ػاظ ال مػػف مكجػػكدات كصػػكر" " ,)4كقػد جػػاء تعريػػؼ البنيكيػػكف لممكػاف بتنػػو" ىػػك المكػػاف الم ظػػي
) (1بناء الركاية ,ص.17
) (2بناء الركاية العربية السكرية  ,3991-3981ص.363
) (3إ كالية المكاف في النص األدبي ,ياسػيف النصػير ,دار ال ػؤكف الثقافيػة العامػة آفػاؽ ,العػراؽ –بغػداد,3986 ,
ص.5

) (4صكرة المكاف كدالالتو في ركايات كاسيني األعرج ,جكادم ىنية ,رسالة دكتكراه ,جامعػة محمػد خيأػر ,بسػكرة
الجزاتر ,7137 ,ص.11
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ػياعا ألغ ػ ػراض التخييػ ػػؿ الركاتػ ػػي
المتخيػ ػػؿ داخػ ػػؿ الركايػ ػػة ,أم المكػ ػػاف الػ ػػذم صػ ػػنعتو المغػ ػػة انصػ ػ ن
)1
خياليػا لػو مقكماتػو
مكانػا
كحاجاتو" ".فمف المعركؼ أف النص الركاتي يخمؽ عف طريؽ الكممػات ن
ن

الخاصة كأبعاده المميزة"  .)2ىذا ىك ما كاف البنيكيكف يقصدكنو في م يكميـ عف المكاف.

"يكاد يت ؽ الباحثكف في مجاؿ النقد األدبي أف المكاف الركاتي ىك مكاف قاتـ بذاتو ينيض

عم ػػى مقكم ػػات كخص ػػاتص جعمت ػػو يمث ػػؿ"  ,)3العم ػػكد ال ق ػػرم ال ػػذم يػ ػربط أجػ ػزاء الركاي ػػة ببعأ ػػيا

بعأا" ,ىك الذم يسػـ األ ػخاص كاألحػداث الركاتيػة فػي العمػؽ ,كالمكػاف يمػد السػرد قبػؿ أف تمػده
ن
)4
أثرا" ",فالركاتي الحؽ ىك الذم يحدؽ فػي مكانػو ,يتذكقػو,
األحداث الركاتية كب كؿ أعمؽ كأكثر ن
كيت يمو ,كيقرأه ,كيستنيأو ,كيراه أجمؿ األماكف ,ليك و لنا ,كيكت و مف أجمنا ,لتحبػو ,كليزيػد

ارتباطنا بو.)5 "...

"تجسد المكاف في الركاية يختمؼ عف تجسيد الػزمف حيػث أف المكػاف يمثػؿ الخم يػات التػي

ميمػا
تقم فييا أحداث الركاية ,أما الػزمف فيتمثػؿ فػي ىػذه األحػداث ن سػيا" ".)6فالمكػاف يمعػب نا
دكر ن

في تككيف ال خصية اإلنسانية كتصػكراتيا ,كم اىيميػا ,كتكجياتيػا ,كادراكيػا لؤل ػياء ,كمػا يي ػكؿ
ػر لخم يات ػػو الن س ػػية كاالجتماعي ػػة كالجمالي ػػة ,)7 "...فالمك ػػاف داخ ػػؿ األعم ػػاؿ
باعثنػػا لئلب ػػداع كم س ػ نا
الركاتية ما ىك إال مكاف فارغ يكظ و الركاتػي ليصػب فيػو أحػداثنا ككقػاتم ركاتيػة  ,كىػذا المكػاف قػد

يكػػكف مػػف بنػػات أفكػػار الكاتػػب ال عبلقػػة لػػو بػػالكاقم ,أك قػػد يكػػكف مكػػاف كاقعػػي يبنػػي الكاتػػب بػػو

مكانػػا ال عبلقػػة لػػو بػػالكاقم,
أفكػػاره ,ف ػػي كثيػػر مػػف األعمػػاؿ الركاتيػػة نجػػد أف الكاتػػب قػػد اختػػار ن
كاختػػار اسػ نػما ال يربطػػو بػػالكاقم ػػيء ,مثممػػا فعمػػت ليمػػى األطػػرش فػػي ركايتيػػا " ام ػرأة ال صػػكؿ
الخمسػة" حػػيف اختػػارت المكػػاف دكلػػة ليسػػت مكجػػكدة باالسػػـ فػػي الكاقػػم ,لكػػف األحػػداث التأػػاريس
التي تبني عمييا ركايتيا كانت ت ير إلى دكؿ الخميج ,كما يدفم األديب أك الكاتب إلى اتباع ىػذه

ػر
الكسيمة ىك إخبلء ن سو مػف المسػؤكلية ,أك لتجنػب اليجػكـ عميػو مػف قبػؿ الدكلػة ,ليػذا اتبػم كثي نا
مف األدباء ىذا األسمكب لتجنب المسؤكلية.
) (1بناء الركاية العربية السكرية  ,3991-3981ص.437

) (2صكرة المكاف كدالالتو في ركايات كاسيني األعرج ,ص.11
) (3ن سو ,ص.11
) (4إ كالية المكاف في النص الركاتي ,ص.5
ػي جكاجػػة ,مطبعػػة أبػػك غػػكش البيػرة -فمسػػطيف ,ط,3
) (5عػيف السػػارد ,قػراءات فػػي أعمػػاؿ أحمػػد رفيػػؽ عػػكض ,عمػ ٌ
 ,7115ص.49
) (6بناء الركاية ,ص.316

) (7دراسات في ال عر ال مسطيني المقاكـ ,عبدالخالؽ العؼ ,رابطة ال يكتاب ال مسطينييف ,7131 ,ص .76
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يمكػ ػ ػػف القػ ػ ػػكؿ أف المكػ ػ ػػاف كظي تػ ػ ػػو داخػ ػ ػػؿ الركايػ ػ ػػة تقتصػ ػ ػػر عمػ ػ ػػى ارتباطػ ػ ػػو مػ ػ ػػم رحمػ ػ ػػة

البطػ ػػؿ كاألحػ ػػداث التػ ػػي تقػ ػػكـ عمييػ ػػا الركايػ ػػة" ,كيركػ ػػز "غريمػ ػػاس" فػ ػػي ىػ ػػذا الصػ ػػدد عمػ ػػى دكر
ػثبل أن ػػت تقػ ػ أر الكمم ػػات تنطم ػػؽ
المغ ػػة ف ػػي إبػ ػراز المك ػػاف م ػػف خ ػػبلؿ األح ػػداث الت ػػي تس ػػردىا ,فم ػ ن

م ػػف مك ػػاف م ػػا ,فتنتق ػػؿ بع ػػده إل ػػى محط ػػات مختم ػػة ,كتح ػػط الرح ػػاؿ ف ػػي محط ػػة أخيػ ػرة ,كتك ػػكف

ال خصية كسيمتؾ في التنقؿ" .)1

"اختمػػ ػػؼ النقػ ػ ػػاد فػ ػ ػػي تحديػ ػ ػػدىـ ألن ػ ػ ػكاع المكػ ػ ػػاف فػ ػ ػػي الركايػ ػ ػػة ,كػ ػ ػػاالختبلؼ فػ ػ ػػي تحديػ ػ ػػد

مسػ ػػميات ى ػ ػػذه األنػ ػ ػكاع ,كخبلفي ػ ػػـ ف ػ ػػي تحدي ػ ػػد المنطمقػ ػػات الت ػ ػػي ينطمق ػ ػػكف مني ػ ػػا ف ػ ػػي تحدي ػ ػػدىـ

ألن ػ ػ ػكاع المكػ ػ ػػاف" .)2كرغػ ػ ػػـ ىػ ػ ػػذه االختبلفػ ػ ػػات نجػ ػ ػػد كػ ػ ػ نػبل مػ ػ ػػف "مػ ػ ػػكؿ" ك "ركميػ ػ ػػر" ,قػ ػ ػػد قسػ ػ ػػما

األم ػ ػػاكف إل ػ ػػى أربع ػ ػػة أقس ػ ػػاـ ,كج ػ ػػاءت ى ػ ػػذه األقس ػ ػػاـ حس ػ ػػب الس ػ ػػمطة الت ػ ػػي يخأ ػ ػػم لي ػ ػػا ك ػ ػػؿ
بناء عمى ذلؾ ,كجاءت عمى النحك التالي.)3 :
مكاف ,فكاف تحديد األماكف ن

حميميا كألي نا.
مكانا
لي ن
ن
مكاف أمارس فيو سمطتي عندم) ,كيككف بالنسبة ٌ
ػي أخأػ ػػم فيػ ػػو
مكػ ػػاف ي ػ ػػبو األكؿ فػ ػػي أن ػ ػكاع كثي ػ ػرة ,كلكنػ ػػو يختمػ ػػؼ عنػ ػػو مػ ػػف حيػ ػػث أنػ ػ ٌ
بالأركرة لكطتة سمطة الغير عنده).
أم ػ ػػاكف ليس ػ ػػت مم نك ػ ػػا ألح ػ ػػد مع ػ ػػيف عام ػ ػػة) ,كلكني ػ ػػا مم ػ ػػؾ لمس ػ ػػطمة العام ػ ػػة النابع ػ ػػة م ػ ػػف
الجماعة الدكلة) ,التي يمثميا ال رطي المتحكـ فييا.
خالي ػ ػ ػػا م ػ ػ ػػف الن ػ ػ ػػاس ,في ػ ػ ػػك
المك ػ ػ ػػاف البلمتن ػ ػ ػػاىي :كيك ػ ػ ػػكف ى ػ ػ ػػذا المك ػ ػ ػػاف بصػػ ػ ػ ة عامػ ػ ػ ػة ن
األرض التي ال تخأم لسمطة أحد.
فػػي ىػػذا المقػػاـ مػػا ييمنػػا مػػف المكػػاف ,ىػػك األلػكاف التػػي يكظ يػػا الكاتػػب الركاتػػي ليمػػكف بيػػا

مكانو المتخيؿ ,ككيؼ يمكف لمكف أف يرسـ لنا مكاف الركاية ,ليعطي لمقارئ قدرة تخيمية أكبر فػي
تصػػكر المكػػاف ,فالمغػػة كحػػدىا قػػد ال تكػػكف كافيػػة فػػي رسػػـ تمػػؾ الصػػكرة بت اصػػيميا ,فيػػتتي المػػكف
الذم ي تت تمؾ الت اصيؿ أماـ القارئ ,ليت كؿ المكاف بكؿ دالالتو أماـ القػارئ ككتنػو أمػاـ م ػيد

عمى ارض الكاقم ,كىذا ما سيتـ عرأو في ىذا ال صؿ.

) (1داللػة المكػاف فػي ركايػة مكسػػـ اليجػرة إلػى ال ػماؿ لمطيػب صػػالح ,كمثػكـ مػدقف ,األثػر ,مجمػة اآلداب كالمغػػات,
جامعة كرقمة الجزاتر ,ع ,7115 ,4ص.347
) (2المكاف في ركاية ال ماعية لمركاتي عبدالستار ناصػر ,خالػدة حسػف خأػر ,مجمػة كميػة اآلداب ,جامعػة بغػداد,

ع ,317ص.339

) (3ن سو ,ص.371
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ػر مػف
البحث ىنا لـ ي صؿ بػيف داللػة األلػكاف كعبلقتيػا بالزمػاف كالمكػاف ,فقػد كجػد أف كثي نا

األل ػكاف جػػاءت لتصػػكر الػػزمف كالمكػػاف فػػي مأػػمكف كاحػػد ,كتصػػكير لػػكف السػػماء فػػي سػػاعات
المطر ,كغيرىا مف العبلقات األخرل.
ثالثًا :الموف والزماف والمكاف داخؿ الروايات:
يتتي ترتيب الركايات في ىذا المبحث حسب األحرؼ اليجاتية ألسماء الركاتيات.


رواية دورا:
ب رل أبك رار في ىذه الركاية ترسـ صكرة مدينة دكرا ,ككيؼ تستمقي بيدكء عمى أكتاؼ

الجبػػؿ ,كقػػد لكنػػت طبيعػػة ىػػذا المكػػاف باألخأػػر ,فػػدك ار مدينػػة داتمػػة الخأػرة ,ىػػذه الخأػرة التػػي
تكتسبيا دك ار مف أ جار الزيتكف كسنابؿ القمح ,لكف المكف األخأر في دك ار ال يدكـ ,فسػرعاف مػا

تتحػػكؿ تمػػؾ السػػنابؿ إلػػى المػػكف األص ػ ر فػػي فصػػؿ الصػػيؼ ,ب ػػرل مػػف خػػبلؿ تصػػكيرىا لطبيعػػة
دكرا ,نجدىا فقد لكنتيا بعنصرم المكاف كالزمف ,المكاف دك ار كطبيعتيا ,الزمف ربيػم دك ار كصػي يا,

ربيعيا الذم يكسبيا االخأرار ,كصي يا الذم يحكؿ ىذا االخأرار إلى االص رار الذىبي لسػنابؿ

أيأا تصكيرىا جر الزيتكف الذم يحمؿ المكف األخأر ,الكاتبػة لػـ تقتصػر فػي تصػكيرىا
القمح ,ن
عمى داللة األلكاف ,بؿ كص ة جر الزيتكف بتنو ركمػي كىػذا يحمػؿ دليػؿ عمػى ع ارقػة ىػذه القريػة,

كأنيا رغـ عراقتيا كقػدميا الزلػت تمػبس ىػذا المػكف األخأػر الػداؿ عمػى األمػؿ كالمسػتقبؿ ,تقػكؿ":

دوما بخضرة رائعة ،مبعثيػا أشػجار الزيتػوف،
بمدتي جبمية ،تستمقي ىادئة عمى كتؼ جبؿ يتمفع ً
الرومػػي القػػديـ ،وخضػػرة أشػػد روعػػة تػػأتي مػػع أنفػػاس الربيػػع اليادئػػة لتتحػػوؿ إلػػى صػػفرة براقػػة
تفرش الحقوؿ مع حموؿ كؿ صيؼ.)1("...

في مكأػم ثػاف مػف الركايػة نجػدىا تصػكر بػبلد كنعػاف ,فتمػكف سػماءىا بػاألزرؽ ,كأرأػيا

أيأػػا تكظػػؼ المػػكف ليحمػػؿ داللػػة مكانيػػة
ف ػي ربيعيػػا تكتسػػي األخأػػر ,ب ػػرل فػػي ىػػذا االقتبػػاس ن
زمانية ,تقكؿ ":تتكسد ال مس صدر األزرؽ كيستدير قرصيا ,تيدأ نارىا ,مف ركحيا تعانؽ ألكاف
قزح ,تمقي أنا يدىا عمػى األرض ,تخػرج بنػات كنعػاف ,يرقصػف رقصػة الخمػكد ,يخأػبف أقػداميف
بطيف األرض ,يغتسمف بنير الحياة ,يعمف األخأر عف قدومو في موسـ الربيع"(.)2

) (1دكرا ,ص.6
) (2ن سو ,ص.7
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في عبلقة المكف بالمكاف تعػكد ب ػرل لتمػكف دك ار بػاألزرؽ ,تقػكؿ" أعػرؼ مػديني تطػؿ مػف

رحـ األفؽ وقد تمونت باألزرؽ شبابيكيا مشرعة عمى حكايتي.)1("...

ف ػ ػػي عبلق ػ ػػة الم ػ ػػكف بمدين ػ ػػة مػ ػ ػراكش نج ػ ػػد ب ػ ػػرل تم ػ ػػكف ى ػ ػػذه المدين ػ ػػة ب ػ ػػاألحمر ,فك ػ ػػاف

ػيبل عمييػ ػػا ,تقػ ػػكؿ ":تغػ ػػزؿ منػ ػػا أن ػ ػػكدة فػ ػػرح تسػ ػػكنيا صػ ػػدرىا
المػ ػػكف األحمػ ػػر جػ ػػزنءا منيػ ػػا ,كدلػ ػ ن
مػ ػػف "مػػ ػراكش" الممكن ػ ػػة ب ػ ػػاألحمر تكت ػ ػػب "نج ػ ػػكل" ,كترس ػ ػػؿ لكح ػ ػػات أحبتي ػ ػػا"  .)2العبلق ػ ػػة المكني ػ ػػة
المكاني ػ ػػة ل ػ ػػـ تقتص ػ ػػرىا عم ػ ػػى مدين ػ ػػة مػ ػ ػراكش ,ب ػ ػػؿ نج ػ ػػدىا تم ػ ػػكف مدين ػ ػػة غػ ػ ػزة ب ػ ػػاألزرؽ حػػ ػػيف
تق ػػكؿ ":شػػػبابيؾ غػػػزة وقػػػد تمونػػػت بػػػاألزرؽ ،فيػػػي حارسػػػة البحػػػر والبحػػػر حارسػػػيا" ،3فغػ ػزة
تكتس ػػب لكني ػػا األزرؽ م ػػف بحرى ػػا .المػػػكف األزرؽ ل ػػـ يك ػػف ل ػػكف غ ػ ػزة كح ػػدىا ,ب ػػؿ ج ػػاء ليحمػ ػػؿ
عبلق ػػة بينػػػو كبػػػيف يافػ ػػا ,حػػػيف تقػػػكؿ ":يػ ػػافك الكنعانيػػػػة ،ىكػػػػذا كانػػػػت قبػػػػؿ التػػػػاريخ ،وشػػػػمس

حيف ترحؿ خمؼ الغماـ ،تسكف األزرؽ في سمائيا"(.)4

في العبلقة المكنية المكانيػة بػيف المػكف كحي ػا نجػد عبلقػة حزينػة ,فحي ػا التػي طالمػا تمكنػت

باألخأػػر ,أصػػبحت تصػػحك عمػػى حريػػؽ فػػبل تجػػد مػػف يعيػػد ليػػا عبلقتيػػا باألخأػػر م ػرة أخػػرل,

تقػػكؿ ":حيفػػا تنفجػػر بأحزانيػػا ...حيفػػا تنػػاـ عمػػى األخضػػر ...تصػػحو عمػػى حريػػؽ ...مػػف يعيػػد

األخضر لحيفا مف جديد"(.)5

االقتباسات السابقة حممت لما العبلقة المكنيػة المكانيػة الزمانيػة الم ػتركة ,أك كانػت تحمػؿ

العبلقة المكنية المكانية ,ىنػا تػتتي العبلقػة بػيف المػكف كالزمانيػة ,ىػذه العبلقػة التػي تت ػكؿ مػا بػيف

المكف األحمػر كالزمػاف ,لتحمػؿ داللػة عمػى المغيػب ,تقػكؿ ":ينػبض األزرؽ بػروح الحكايػة ،رجػؿ
ومرأة كياف واحد ،عيف واحدة تسكنيا حمرة المغيب ،عيف تأخذىا رجفة الخوؼ"(.)6

) (1دك ار ,ص.9
) (2ن سو ,ص.71
) (3ن سو ,ص.71
) (4ن سو ,ص .311
) (5ن سو ,ص.384
) (6ن سو ,ص.314
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المػ ػػكف األسػ ػػكد جػ ػػاء ليعبػ ػػر عػ ػػف العبلقػ ػػة ذاتيػ ػػا حػ ػػيف حمػ ػػؿ داللػ ػػة عمػ ػػى الميػ ػػؿ ,تقػ ػػكؿ":

ى ػػي طق ػػكس رحي ػػؿ ...,حػػػػيف تسػػػػمع رشػػػػقات الرصػػػػاص يػػػػؤرؽ ليمنػػػػا ،يمضػػػػي الميػػػػؿ عنػػػػا،
تارًكا لنا األسود.)1("...


رواية شيب مف وادي رـ:

في العبلقات المكنيػة المكانيػة التػي اختارتيػا ب ػرل لتت ػكؿ داخػؿ ركايتيػا ي ػيب مػف كادم
رـ ,اخت ػػارت الم ػػكف األصػ ػ ر ,كاألزرؽ كاألب ػػيض ليككن ػػا ج ػػزنءا م ػػف حي ػػاة ػػقيمة داخ ػػؿ مدرس ػػتيا
الجديدة ,فالمكف األص ر حمؿ داللػة عمػى بنػاء المدرسػة القػاتـ عمػى تمػؾ الرمػاؿ الصػ راء ,فكانػت

المدرسػػة جػػزنءا منػػو ,كاألزرؽ كاألبػػيض حمػػبل داللػػة عمػػى المجػػكء كاالستسػػبلـ الػػذم فػػرض عمػػى
ال مسػػطيني بعػػد أف ىجػػرك مػػف ديػػاره ,فػػاألزرؽ ىػػك ال ػػعار الػػذم اتخذتػػو ككالػػة الغػػكث كت ػػغيؿ
ػز ليػا ,تمػػؾ األلػكاف الثبلثػػة استحأػرتيا ب ػػرل أبػك ػرار ,لتكػػكف
البلجتػيف ال مسػػطينييف ليكػكف رمػ نا

جزنءا مف ذاكرة فدرة ,كجزنءا مف الذاكرة ال مسػطينية ,تقػكؿ ":ثػـ تجػد نفسػيا وسػط الفنػاء الفسػيح
ما بيف الرماؿ الصفراء وجرس حديدي صدئ يتدلى بجنزير أسفؿ الدرج ،والزي المدرسي متغير
األلواف ،الخطوط زرقاء ...بيضاء ...لجوء ...سألجأ معيف ،قد أبقى ،قد أكوف"...

()2

كفي تصكيرىا لؤلحراج كلمطبيعػة ىنػاؾ  ,كػاف البػد أف تمػكف تمػؾ الطبيعػة باألخأػر ,فػبل

طبيعػػة بػػبل خأػػار ,ال طبيعػػة فػػي فمسػػطيف دكف ػػجر الزيتػػكف الػػذم يمثػػؿ رمػػز صػػمكد اإلنسػػاف

ال مسطيني ,تقكؿ ":بدأت الرحمة مف قمب األحراش(*) تنحػدر خطػوات فػدرة إلييػا حيػث تطالعيػا
أشجار الزيتوف فترفع ىامتيا ليػا ...أشػجار متراميػة وحيػدة تشػبو وحػدتيا ولكػف فػي إخضػرار

حباتيا ديمومة لصمودىا.)3("...

فػػي تص ػػكيرىا جم ػػاؿ الػ ػكادم بطبيعت ػػو الخبلب ػػة ,كأ ػػجار زيتكن ػػو رمادي ػػة الم ػػكف ,كالس ػػيكؿ
الخأ ػراء ,أ ػػجار البرتقػػاؿ ,كػػؿ تمػػؾ األل ػكاف لكنػػت بيػػا ب ػػرل المكػػاف ,ال ػكادم لتكتمػػؿ صػػكرتو

الجمالية ,تقػكؿ ":تطالعيا سفوح جباؿ تكسوىا أشجار الزيتوف بأوراقيا الرمادية وفروع البرتقػاؿ
بأحماليا الذىبية تحؼ جنبات الطريؽ شقائؽ النعماف ،تحدر بيػا السػفوح خضػراء حػوؿ جبػاؿ

) (1دك ار ,ص.315
) (2يب مف كادم رـ ,ص8

*) كرت ب رل كممة األحراش بال يف ,كالصكاب ىك األحراج بالجيـ.

) (3يب مف كادم رـ ,ص.11
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الػػػوادي فتنػػػتعش نفسػػػيا بالرضػػػا و الحبػػػور ،تطػػػالع بوابػػػة مدرسػػػتيا تسػػػتعد لمػػػدخوؿ إلػػػى مػػػا

ورائيا.)1("...

فػػي تصػػكير المكػػاف الجديػػد الػػذم انتقمػػت إليػػو ىجػػرك مػػم زكجيػػا ,فصػػكرت المكػػاف بتنػػو

تمام ػػا ع ػػف طبيع ػػة الػ ػكادم الخأػ ػراء ,فالمك ػػاف ال ػػذم تتكاج ػػد في ػػو ص ػػحراكم ,ال مك ػػاف
مختم ػػؼ ن
لؤلخأ ػػر في ػػو ,عبلقت ػػو تت ػػكؿ م ػػم الم ػػكف األصػ ػ ر ,بعي ػ نػدا ع ػػف الم ػػكف األخأ ػػر ,تق ػػكؿ ":آالت
الحصػاد تميػػب يػػدي حيػػث تشػػققت ولػػـ أعػػد اسػػتطيع أف ألمسػػيا وأحمػػؿ الػػدريس ،تػراب أصػػفر
يعمي العيوف ،في القمح وحولي جاءت أقداـ غربية وحوطت الغابات المجاورة.)2("...


رواية امرأة الرسالة:
رجاء بكرية تربط ما بيف المكف كالزمف كالمكػاف فػي ركايتييػا "امػرأة الرسػالة ,كعػكاء ذاكػرة",

كتت كؿ ىذه العبلقة عمى مف خبلؿ ذكر األماكف بت صيؿ ألكانيا.

ف ػػي تصػػكير رجػػاء لمبحػػر ,كعبلقػػة ن ػػكة فيػػو خاصػػة فػػي فصػػؿ الصػػيؼ ,ككيػػؼ أنيػػا ال
تحب لكنو األزرؽ خبلؿ ىذه ال ترة الزمانية ,فيػي ال تحػب تعكػر لكنػو باألجسػاد التػي تسػبح فيػو,

جيػدا ،أو
فيي ت أػؿ ازرقػاؽ البحػر فػي فصػؿ ال ػتاء ,تقػكؿ ":كػأنني لػـ انجػز تمػاريف الصػباح ً
كأنني استعرت طاقة غيري ،لرفع الكرات الحديدية وتعػذيب الدرجػة اليوائيػة مػف موقعيػا مقابػؿ

تمامػػا فػػي الصػػيؼ ،وتمنيػػت كػػؿ صػػباح أف تنػػزؿ
قطعػػة البحػػر الزرقػػاء ،لػػـ أحػػب البحػػر أزرؽ ً
الغيػػوـ وتغتسػػؿ بػػو كػػي تمتم ػ بالغبػػار ،لػػوف أجمػػؿ بػػدوف طيػػؼ جسػػد ,)3("...رجػػاء فػػي ىػػذا

االقتبػػاس كحػػيف تمػػكف لنػػا البحػػر فيػػي اختػػارت لمػػكف األزرؽ أف يكػػكف جػػزنءا مػػف مكػػاف ,باإلأػػافة
إلى ذلؾ أصبح جزنءا مف الزماف ,فيي صكرت البحر بزرقتو الصػافية التػي ال تحبيػا ن ػكة ,كىػذه
الزرقة التي يتمكف بيا البحر في فصؿ الصػيؼ .كفػي تصػكيرىا السػماء فػي مكسػـ ىجػرة الطيػكر,

أيأا تعطي المكف داللتيف ,األكلى داللتو عمى لكف المكاف كىك السماء,
ككيؼ تعج بالسكاد ,ىنا ن
مقتصر عمى الخريؼ ,كانما
نا
كالثاني الداللة عمى مكسـ ىجرة الطيكر كىك الخريؼ الزماف لـ يكف
حمػػؿ داللػػة عمػػى الميػػؿ ككػػتف السػػماء حػػيف تعػػج بػػالطيكر الميػػاجرة تكػػكف عمػػى اسػػتعداد السػػتقباؿ
القمر ,رجاء مف خبلؿ ىذه العبلقة أرادت أف تصكر الحالة الن سية التي تصبح عمييا ن كة حػيف

داال عمى المكػاف كالزمػاف فػي كقػت كاحػد ,تقػكؿ ":ويخيػؿ لمػف يػرى
ييجرىا غساف ,فكاف األسكد ن
) (1يب مف كادم رـ ,ص.48
) (2ن سو ,ص.313

) (3امرأة الرسالة ,ص.31
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السػماء تعػػج بنقػػاط سػػود عمػػى مػػد النظػػر أنيػػا تتػػزيف لمقمػػر ...ىكػػذا كنػػت دونػػؾ مواسػػـ ىجػػرة
طويمة األمد ،أعج بالسواد.)1("...

رجاء بكريػة لػـ تقتصػر تمػكيف األمػاكف الطبيعيػة فحسػب ,بػؿ فػي مكأػم أخػر مػف الركايػة

نجػػدىا قػػد لكنػػت غرفػػة غسػػاف ,لػػذلؾ عنػػدما اقتبسػػت ص ػ ار ىػػذه الغرفػػة مػػف لكحػػة عبػػاد ال ػػمس
ػيبل
ال ييرة ,لم ناف "فاف جكخ" ,كقػد يكػكف اختيػار رجػاء ليػذا المػكف ,كربطػو بيػذه المكحػة ليكػكف دل ن
عمػػى المرحمػػة الجنكنيػػة التػػي مػػرت بيػػا ن ػػكة أثنػػاء ارتباطيػػا بغسػػاف ,ىػػذه الداللػػة قػػد تكػػكف كليػػدة

المكػػاف الػػذم كلػػدت فيػػو المكحػػة ,حيػػث كػػاف "فػػاف جػػكخ" قػػد رسػػميا فػػي أثنػػاء مككثػػو فػػي مصػػحة
لؤلمػراض العقميػػة ,ككػػاف قػػد مػػات بعػػدىا ,تقػػكؿ" :ألقػػت رصػػاص قمميػػا فػػوؽ البطاقػػة البيضػػاء،
كانت موقعة بغرفة فاف جوخ الصفراء"( ،)2كتقكؿ في مكأم آخػر" :ترى لـ يترؾ ألوراؽ روحيػا
غير سطور جاىزة لدفف الشوؽ .فكيؼ ال يميؿ أصفر "فاف جوخ" الجائع.)3("...

كألف المػػكف الرمػػادم لػػكف بػػارد ,حيػػادم قتػػؿ ركح الحماسػػة كاإلحسػػاس باالنتصػػار ,لكنػػت

رجاء غرفة االنتظار التػي كق ػت فييػا ن ػكة تنتظػر دكرىػا لمكصػكؿ إلػى غسػاف ,كانػت تنتظػر بػبل
ركح ببل حياة لحظة كاحدة فقط يككف فييػا ىػذا الرجػؿ زكجيػا كمػف ثمػا ال ييػـ أف ىجرىػا ,تقػكؿ:

"نساء ينيمرف عمى فػراش رجػؿ واحػد ،وامػرأة واحػدة تنتظػر فػي صػالة رماديػة أف تنيػي فصػؿ

العير كي تتزوجو لميمة واحدة وتياجر.)4("...

ف ػػي تص ػػكيرىا لمدين ػػة لن ػػدف الت ػػي اخت ػػارت ن ػػكة الي ػػركب إليي ػػا ,لكنتي ػػا ب ػػاألبيض ,فمن ػػدف

معركؼ عنيا أنيا مدينة الأػباب ,فرجػاء حػيف اختػارت المػكف األبػيض لتعبػر عػف أػباب لنػدف,
أيأا عف حالة االستسبلـ التػي قػررت أف تعي ػيا ن ػكة ,مػف خػبلؿ ىركبيػا إلػى
أرادت عف تعبر ن
تمػػؾ المدينػػة كػػي تكػػكف بعيػػدة عػػف غسػػاف ,فكػػاف األبػػيض قػػد حمػػؿ فػػي ىػػذا االقتبػػاس داللػػة عمػػى
قمػيال فػي
االستسبلـ كاليركب ,تقكؿ ":آخر ليؿ المدينػة البيضػاء ،لنػدف ،دقػت بػاب كػاظـ تػأخر ً

الػػرد ،لكنػػو حػػيف فػػتح البػػاب و رآىػػا بنصػػؼ عػػيف نائمػػة لػػـ يصػػدؽ"(,)5أم أف لنػػدف بأػػبابيا
مكانا لمياربيف المستسمميف لمأعؼ كاالنكسار.
األبيض أصبحت ن

) (1امرأة الرسالة ,ص.377
) (2ن سو ,ص.718
) (3ن سو ,ص.719
) (4ن سو ,ص.783
) (5ن سو ,ص.115
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فػػي حػػديث رجػػاء عػػف حالػػة الحػػزف كاالكتتػػاب التػػي تمػػر بيػػا ن ػػكة ,صػػكرتيا ككتنيػػا نجمػػة

تحاكؿ أف تتغمب عمى سكاد الميؿ ,السكاد  ,تقػكؿ ":وتتغمب عمػى عقػدتيا بمثػؿ مػا يتغمػب الػنجـ

عمى السواد"( .)1ىذا السكاد الذم حمؿ داللة زمنيػة فػي االقتبػاس السػابقة ,نجػده فػي اقتبػاس أخػر
قد حمؿ داللة زمنية كمكانية ,كذلؾ في صكرة ليؿ مدينػة لنػدف ,الػذم لكنتػو رجػاء باألسػكد ,فكػاف

مكانيا ,تقكؿ ":لـ يكف لدييا شؾ بأف كاظـ
بعدا
أيأا ن
األسكد ال يحمؿ ن
ن
زمنيا فقط ,بؿ حمؿ ن
بعدا ن
أحدا يعود إلى قمبيػا مػع اتشػاح المدينػة بالسػواد"( ،)2تقػكؿ ":ال بػد أنػو
يعرؼ أف ثمة ً
شيئا ،أو ً
أطمػػؽ ظنونػػو وعينيػػو إلػػى الوشػػاح األسػػود الػػذي يمػػوح لمنافػػذة ثػػـ يمثػػؿ الخػزائف واألبػواب وكػػؿ

شيء.)3("...


رواية عواء ذاكرة:
لكنت رجاء بكرية في ركايتيا عكاء ذاكرة ,ير أيمكؿ باألسكد ,فػتيمكؿ بالنسػبة لم مسػطيني

أسكدا لكثرة السػكاد الػذم مػر عمػى ال مسػطيني ,
في تمؾ ال ترة التي تدكر فييا أحداث الركاية كاف ن
كمػػا تعػػرض لػػو مػػف ظمػػـ كقيػػر مػػف أخيػػو العربػػي فػػي معركػػة الك ارمػػة ,فسػػقط عديػػد مػػف ال ػػيداء,
باإلأافة إلى خػركج ال ػداتييف ال مسػطينييف مػف األردف كت ػتتيـ فػي عػدد مػف الػدكؿ ,فكػاف أيمػكؿ
أسكد ,لمػا حممػو مػف متسػي كآالـ ,ىػذا أيمػكؿ األسػكد تعبػر عنػو رجػاء فػي قكليػا" :مميػوف حنجػرة
تنعػػب فػػي خرابػػة أسػػطوانتي ،تزمجػػر فييػػا مزاميػػر أيمػػوؿ أسػػود ولػػف يػػدعميا نشػػيد مجػػد أيمػػوؿ

آخر.)4("...


رواية ربيع حار:
العبلقة المت كمة بيف المكف كزمف الركاية كمكانيا ,نجده متمثبلن في ركايات سحر خمي ة.
فتصكر سحر خمي ة في رسميا العبلقة ما بيف المػكف كالمكػاف , ,جمػاؿ الطبيعػة الخأػراء

التي تتمتم بيا مستكطنة كريات بيم ,تمؾ المساحة مف األراأي ال مسطينية التي استكلى عمييا

رحبػػا
االحػػتبلؿ اإلس ػراتيمي ,تقػػكؿ ":نظػػر الولػػد ورأى األشػػجار واألفػػؽ وسػػاحة خض ػراء وفضػػاء ً

) (1امرأة الرسالة ,ص.341
) (2ن سو ,ص.719
) (3ن سو ,ص.779
) (4عكاء ذاكرة ,ص.61
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وعصافير ...والكمب بيف الخضار يبتعد ويتجو نحو مستوطنة كريات شبيع وساحة خضراء مف

خمؼ السياج ،ووسط الساحة أرجوحة"..

()1

ميمػػا مػػف ت اصػػيميا ,قصػػر الكا ػػمي,
مػػف األمػػاكف التػػي تصػػكرىا سػػحر ,كتجعػػؿ األل ػكاف جػػزنءا ن
كال خامة القاتـ عمييا ,كتنكع األلػكاف فػي الػداخؿ ,فكػاف األبػيض لػكف األرأػيات ,كاألخأػر لػكف
األ ػػجار ,حتػػى السػػماء كانػػت فػػي تمػػؾ المكحػػة صػػافية ,تقػػكؿ ":وخػػال الصػػالوف ذا الباحػػة وبػػالط

رخػػامي أبػػيض مثػػؿ الم ػرآة تػػنعكس األشػػياء عمػػى سػػطحو ،وي ػنعكس الضػػوء والتمػػاع األصػػص
وانيداؿ النخيؿ والموف األخضر واألزرؽ بوضوح األصؿ ،كانػت النوافػذ وسػماء زرقػاء صػيفية،

وظؿ الصنوبر في الخمفية وعبير الورد"...

()2

في عبلقة المكف مم الزماف ,فتربط المكف األحمر مم الغركب ,كاختيارىا لمكف األحمر ليككف لكف

متناسبا مم سياؽ األحداث الكارد فيو ,فيي تتحدث عف كقت إصابة مجيػد  ,كيػؼ
الغركب ,كاف
ن
اكتسػػى األفػػؽ بػػاألحمر ككتنػػو سػػتاتر اسػػتدلت عمػػى المكػػاف فػػي سػػاعات الغػػركب ,تقػػكؿ ":سػػمع

صػػوتًا ييمػػس باسػػمو فػػتح عينيػػو كانػػت الشػػمس عنػػد المغػػرب ،واألفػػؽ األحمػػر كسػػتارة تغػػرؽ
()3
بالدـ ،وىناؾ الشباب مثؿ األشباح"...


رواية الصبار:
تصػػكر سػػحر خمي ػػة حالػػة مزرعػػة أبػي حػػافظ ,قبػػؿ أف يتركيػػا العمػػاؿ ,كيتجيػكا لمعمػػؿ فػػي

الداخؿ المحتؿ ,ككيؼ تحكؿ ىذا المكاف األخأر إلى رماد ,بعد أف تـ حرقيا ,سحر حيف لكنت

المكاف بػالزرع كالخأػار ,أرادت أف تعطػي القػارئ القػدرة عمػى تخيػؿ حجػـ الػدمار الػذم لحػؽ فػي

ىذا المكاف ,تقكؿ ":كانت المزرعة خضػراء كيػذي السػيوؿ ،واألشػتاؿ تطػاوؿ خضػري ،وأشػجار

الموز تناطح السحاب ،وعندما اختفى الرجاؿ في بيارة أبو حافظ (احرقوىا)"(.)4

عف ككف المكف األسكد يحمؿ داللة ال عمى الميؿ  ,أم داللة زمنية ,فعادة ما يككف السكاد
جػػزنءا مػػف الميػػؿ ,ىػػذه الداللػػة تكأػػحيا سػػحر خمي ػػة فػػي تصػػكيرىا المعانػػاة التػػي يمػػر بيػػا العمػػاؿ
الذاىبكف إلى عمميـ في الداخؿ المحتؿ ,حيث يبدأ خركجيـ إلى العمؿ مم ساعات الميؿ األكلى,

) (1ربيم حار ,ص33
) (2ن سو ,ص49

) (3ن سو ,ص.95
) (4الصبار ,ص.49
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تقكؿ" :مشى عادؿ يتوسط الرجميف ،جباىيـ مقطبة ،عيونيـ مغبشة ،عضالتيـ مازالت مخػدره

بالنعاس والميؿ مازاؿ أسود ،وقمر ونجوـ وأضواء البمدية"(.)1

المكف الرمادم في ىذه الركاية جاء ليحمؿ داللػة عمػى المكػاف كالزمػاف ,مػف خػبلؿ الم ػيد

الذم تصكره الكاتبة ,فالسماء يعني "المكاف" كاف مغطى بالغيكـ الرمادية ,التي تحمؿ داللة عمػى

قػػدكـ المطػػر ,يعنػػي فتػرة زمنيػػة مرتبطػػة ب صػػؿ ال ػػتاء ,تقػػكؿ ":ورفػػع رأسػػو نخػػو السػػماء ،كانػػت
الغيوـ الرمادية تتدفؽ مف جعة الغرب ،عمؽ بخفاؼ ستمطر"..


()2

رواية يافا "حكاية غياب ومطر":

ػادر مػػا نجػػدىما من صػػمتيف عػػف بعأػػيـ ,نجػػد أف نبػػاؿ
كألف الزمػػاف كالمكػػاف عنص ػراف نػ نا
كثير مف األلكافل لتحمؿ داللػة عمػى الزمػاف كالمكػاف دكف ان صػاؿ ,كفػي مكاأػم
قيندس قد كظ ت نا
أخػرل جػاء المػكف ليػدؿ عمػى عنصػر كاحػد منيمػا ,كيػتتي المػكف الرمػادم فػي مطمػم ركايتيػا ليحمػػؿ
معػا ,ذلػؾ مػف خػبلؿ المقطػم ال ػعرم الػذم اختارتػو ليكػكف المػدخؿ لمركايػة ,كفيػو قػد
داللة عمييما ن
تحكل ػػت الس ػػماء إل ػػى لكح ػػة رمادي ػػة ,فك ػػاف المك ػػاف "الس ػػماء" مم ػػكف بالرم ػػادم ,ليحم ػػؿ دالل ػػة عم ػػى
الزماف ,كىك فصؿ ال تاء ,تقػكؿُ ":عد حبيبي قبؿ أف تتحوؿ السماء /إلى لوحة رمادية /وتياجر
طيور النورس /إلى بالد الدؼء /قبؿ أف تسقط /آخر ورقة خريفيةُ /عد حبيبي قبؿ المطر وزىر

الموز"(.)3

ألف الخريؼ ىك الزماف الذم تكظ و نباؿ داخؿ الركاية ,فاألكراؽ المتساقطة حممت داللة
ك ٌ
عم ػػى الخري ػػؼ ,كالم ػػكف األصػ ػ ر ال ػػذم ل ػػكف تم ػػؾ األكراؽ حم ػػؿ دالل ػػة عم ػػى الم ػػكت كال ػػذبكؿ ال ػػذم
يصيب األ ياء في فصؿ الخريؼ ,فكاف المكف األص ر ىنا داللة عمى عنصر كاحػد كىػك عنصػر

موسيقيا
حفال
أيضا لتقؼ بباب بيتيا كأف ً
الزماف ,تقكؿ ":كانت جحافؿ األوراؽ الصفراء تتسابؽ ً
ً
أُقيـ ىناؾ عمى شرفيا.)4(".
لػػـ يقتصػػر داللػػة المػػكف األص ػ ر عمػػى فصػػؿ الخريػػؼ عمػػى االقتبػػاس السػػابؽ ,بػػؿ تكظ ػػو

نباؿ في مكاف أخر داخؿ الركاية حػيف تقػكؿ ":كانػت دقػات السػاعة تسػير كعجػوز ىرمػة ،وكانػت

) (1الصبار ,ص.41
) (2ن سو ,ص.51

) (3يافا حكاية غياب كمطر ,ص.7
) (4ن سو ,ص.35
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ريػػاح الخريػػؼ تزمجػػر واأل وراؽ الصػػفراء تنتقػػؿ مػػف ركػػف نخػػر فػػي سػػباؽ ال أجػػد لػػو ىػػدفًا وال
مذىال بتدرج ألوانو عمى الرغـ مف أف األشياء فيو تموت.)1("...
معنى ،كـ يبدو الخريؼ
ً

كذلؾ األمػر فػي الصػباحات الجميمػة فقػد اختػارت المػكف األبػيض ليكػكف لػكف بدايػة يكميػا,

فيك لكف الص اء ,كبداية اليكـ عادة ما تككف صافية نقية ,كتت ػكؿ بينػو كبػيف الزمػاف تمػؾ العبلقػة

القاتمػػة عمػػى الص ػ اء ,تقػػكؿ ":وضػػوء الفجػػر األبػػيض ،ورائحػػة الياسػػميف المنبعثػػة مػػف حديقػػة

نديا أنثره في قصيدة قصيرة أو طويمة"(.)2
حبا ً
المنزؿ لتم قمبي ً

لػػـ يقتصػػر المػػكف األبػػيض ليكػػكف لػػكف الصػػباحات الجميمػػة ,بػػؿ كظ تػػو نبػػاؿ ليكػػكف لػػكف

السػػتاتر التػػي كانػػت تحػػيط نكافػػذ "يافػػا" ,ليكػػكف المػػكف األبػػيض ىنػػا جػػزء مػػف المكػػاف ,تقػػكؿ ":مػػازاؿ

مشتعال كشمس متوىجة في صباح حقيقي منذ انتقالنا ليذا المنزؿ لػـ ألمحيػا إال
ضوء غرفتيا
ً

كداتمػا مػا كانػت نبػاؿ تػذكر لنػا السػتاتر
مف خمؼ الستائر البيضاء التي تغطي نوافػذ غرفتيػا"(,)3
ن
البيأاء التي كانت جزنءا مف منزؿ يافا ,كلكف اكت ي باالقتباس السابؽ.
إذا كػػاف المػػكف األص ػ ر ىػػك لػػكف الزمػػاف الخري ػػي ,فػػإف المػػكف األخأػػر ىػػك لػػكف الزمػػاف

الربيعي ,فبعد مكت األكراؽ في الخريؼ كاص رارىا ,نجدىا تعكد أقػكل خأػراء معمنػة عػف كصػكؿ
الربيم ,ككصؿ الحياة ,تقػكؿ" :الشمس تظير بخجؿ مف خمػؼ الغيػوـ البيضػاء ،الشػتاء لػـ يأخػذ
بعد نسيمو البػارد ،البػراعـ الخضػراء تكسػو األغصػاف العاريػة ،وتجيػز نفسػيا السػتقباؿ الطيػور

مف سفرىا الطويؿ.)4("...

تكظيػ ػػؼ نبػ ػػاؿ لم ػ ػػكف األزرؽ لػ ػػـ يك ػ ػػف فقػ ػػط جػ ػػزنءا م ػ ػػف المكػ ػػاف ال ػ ػػذم دار فيػ ػػو الح ػ ػػديث
أيأ ػ ػػا حم ػ ػػؿ دالل ػ ػػة جدي ػ ػػدة كى ػ ػػي الدالل ػ ػػة عم ػ ػػى الع ػ ػػالـ
بيني ػ ػػا كب ػ ػػيف حبيبي ػ ػػا المغت ػ ػػرب ,كلك ػ ػػف ن

االفت ارأػ ػ ػػي ,كمكق ػ ػ ػػم التكاص ػ ػ ػػؿ االجتمػ ػ ػػاعي "ف ػ ػ ػػيس ب ػ ػ ػػكؾ" ,فػ ػ ػػالمكف األزرؽ كم ػ ػ ػػا ذك ػ ػ ػػرت ك ػ ػ ػػاف

جػػزنءا مػػف المكػػاف الػػذم تكاصػػمت بػػو مػػم حبيبييػػا حػػيف تقػػكؿ ":أنػػػا أحػػػدثؾ مػػػف خمػػػؼ الشاشػػػة
لست صديقة أنا حبيبتؾ"(.)5
الزرقاء وىذه المرة ُ

) (1يافا حكاية غياب كمطر ,ص53
) (2ن سو ,ص.13
) (3ن سو ,ص.31

) (4ن سو ,ص .394
) (5ن سو ,ص.64
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أيأػ ػػا حػ ػػيف كظ تػ ػػو نبػ ػػاؿ لتعبػ ػػر عػ ػػف
المػ ػػكف األسػ ػػكد كػ ػػاف جػ ػػزنءا مػ ػػف المكػ ػػاف كالزمػ ػػاف ,ن
حال ػ ػػة الح ػ ػػزف كاالكتت ػ ػػاب الت ػ ػػي أص ػ ػػابتيا ,فالمي ػ ػػؿ األس ػ ػػكد المظم ػ ػػـ ال ػ ػػذم غط ػ ػػى القري ػ ػػة ,تق ػ ػػكؿ":

حػػػيف وصػػػمت إلػػػى المنػػػزؿ كانػػػت القريػػػة تغػػػرؽ فػػػي ليػػػؿ أسػػػود ،أضػػػواء الشػػػوارع ال تسػػػتطيع
إزاحة ىذا الستار المظمـ الذي يحيط بالمنازؿ والشجر.)1("...


رواية بوصمة مف أجؿ عباد الشمس:

عب ػػا لدي ػػو ,فبطم ػػة
ارتب ػػاط الم ػػكف األحم ػػر بال ػػدماء عن ػػد اإلنس ػػاف ال مس ػػطيني جعم ػػو ي ػػكؿ ر ن
ػكر إلػى مصػدر تمػؾ الػدماء ,كألف المكػاف
الركاية حيف رأت الدماء تت كؿ عمى الرصيؼ ,تم تػت ف نا
قريب مف أحد الجػ ازريف ت ػكمت بقػم الػدماء عمػى األرض ,فميانػة بػدر ىنػا تصػكر المكػاف ,كتمكنػو
باألحمر لتعبر عف ىذا الرعب ,تقكؿ ":دـ! ...التفت بمباغتو ودىشة إلى المصدر الػذي تنزلػؽ

ار منشػػغالً بتعميػػؽ الذبيحػػة التػػي انتيػػى مػػف تجييزىػػا ،فأشػػحت
منػػو البقعػػة الحم ػراء ،رأيػػت جػزًا
بوجيي عنو ،دوـ يتداخؿ في الرمادي واألزرؽ واألبيض.)2("...
ف ػػي عبلق ػػة الم ػػكف األزرؽ ف ػػي المك ػػاف ,ك ػػاف أكث ػػر ارتباطن ػػا ب ػػالمكف األزرؽ ,فتص ػػكر ليان ػػة

ػيدا متكامػػؿ األلػكاف حػػيف تصػكر السػػماء ,كقطػػم الغيػكـ البيأػػاء التػي تنت ػػر فييػا كتنيػػا قطػػم
م ن
مف القطف ,ىذا المزيج مف المكنيف األزرؽ كاألبيض ,رسـ السماء بصكرة ت صػيمية راتعػة ,تقػكؿ":
نظرت مف نافذة الغرفة ،وجدت السماء صافية زرقاء موشحة بالقميؿ مف األبيض ،قطف أبيض

وشاش أبيض ،أـ غيوـ بيضاء ال فرؽ.)3("...

عنػ ػػدما تنتقػ ػػؿ لكصػ ػػؼ مػ ػػدينتيا ,ككيػ ػػؼ تحكل ػ ػػت إلػ ػػى مجمكعػ ػػة مػ ػػف الجػ ػػدراف الرمادي ػ ػػة

نكعػ ػ ػ ػا م ػ ػ ػػف الحيادي ػ ػ ػػة,
المت ػ ػ ػػابية ,ف ػ ػ ػػالمكف الرم ػ ػ ػػادم ال ػ ػ ػػذم غط ػ ػ ػػى ج ػ ػ ػػدراف المدين ػ ػ ػػة يحم ػ ػ ػػؿ ن
كالب ػ ػػركد ,يمي ػ ػػؿ الت ػ ػػاؤـ كالخ ػ ػػكؼ مم ػ ػػا ى ػ ػػك ق ػ ػػادـ ,تق ػ ػػكؿ ":عػػػػػػدت فنظػػػػػػرت إلػػػػػػى المدينػػػػػػة،
مجموعة حوائط متشابية رمادية.)4("...

جػػاء المػػكف األسػػكد ليعبػػر عػػف مبلمػػح الطريػػؽ ,ككيػػؼ أف ىػػذا الرصػػيؼ األسػػكد المجعػػد

يسبب الخكؼ لدل البطمة ,تقكؿ ":ولكف ثمة خطوات خافتة تقرع أذني وقمبي عندما أخطو عمى

) (1يافا حكاية غياب كمطر ,ص.313
) (2صمة مف أجؿ عباد ال مس ,ص.5
) (3ن سو ,ص.9
) (4ن سو ,ص.9
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أوؿ قطعػػة مػػف الرصػػيؼ األسػػود المجعػػد ,)1("..إذا كانػػت ليانػػة فػػي االقتبػػاس السػػابؽ قػػد لكنػػت
الرصػػيؼ باألسػػكد فػػي حالػػة الخػػكؼ ,نجػػدىا فػػي مكأػػم أخػػر تحػػكؿ ىػػذا السػكاد إلػػى أحمػػر ,ىػػذا
التحػػكؿ الحاصػػؿ بػػيف األل ػكاف يحمػػؿ داللػػة عمػػى كث ػرة الأػػحايا ككث ػرة الػػدماء النازفػػة التػػي غطػػت

المكػػاف ب ػػكؿ كاسػػم ,تعبػػر ليانػػة عػػف ىػػذه الصػػكرة بقكليػا" :انيمػػر الوقػػت مػػع تزايػػد بقػػع الػػدماء
المتخثرة عمى أرض إسمنتية فقدت لونيا األصمي أو بػات السػطح فييػا طبقػات مػف المسػاحات

البينة والحمراء كالحة الموف"(.)2

داتمػا لمبطمػة ,فكانػت تخػاؼ مػف كػؿ مػا
المكف األحمر داخؿ ىذه الركايػة كػاف ي ػكؿ ر ن
عبػا ن
ىػػك أحمػػر ,كمػػف تمػػؾ األمػػاكف غرفػػة الجمػػكس ذات السػػتاتر الحمػراء ,ككػػاف سػػبب خكفيػػا مػػف ىػػذا

المكاف الممػكف بػاألحمر بعػد سػماعيا عػف الرجػاؿ الم ػنكقيف كالمتسػربميف بػاألحمر ,تقػكؿ ":خمػت
أني إذا دخمت غرفة الجموس بستائرىا الحمراء وحدي ،فسوؼ يتدلى منيا أحد المشػنوقيف كػي

يسخر مني بمسانو.)3("...

ػاال,
مػػف األمػػاكف التػػي صػػكرتيا ليانػػة بػػدر مػػف خػػبلؿ األل ػكاف ,التػػي تزيػػد ىػػذا المكػػاف جمػ ن
و
تكتؼ ليانػة
اختيارىا المكف األبيض الم بم باألحمر ,ليككف جزنءا مف جماؿ أعمدة سبسطية ,كلـ
بعا باألحمر ,بػؿ زادت جمػاؿ ىػذا المكػاف مػف خػبلؿ القطػم المسػتطيمة
باختيار المكف األبيض م ن
كالبيأػػاكية الزرقػػاء التػػي تظيػػر مػػف بػػيف تمػػؾ األعمػػدة ,مػػف خػػبلؿ ىػػذه األل ػكاف التػػي اختارتيػػا

اسػ ػتطاعت أف تأ ػػم الق ػػارئ لي ػػذا الم ػػيد أم ػػاـ أعم ػػدة سبس ػػطية ككتن ػػو ينظ ػػر إليي ػػا عم ػػى أرض
الكاقػػم ,تقػػكؿ ":وغيػػب موتػػو السػػريع أعمػػدة سبسػػطية البيضػػاء وىػػي تنتصػػب ممسػػاء الجػػذوع،
متشػػربة بػػالحمرة الداكنػػة لػػدبيب ألػػؼ الطحالػػب الصػػغيرة ،حػػيف تتسػػرب عبػػر زمػػف يتػػدفؽ دوف

قطعػػا زرقػػاء
عػػودة إلػػى الػػوراء ،أعمػػدة منتظمػػة االسػػتدارة تحػػت سػػماء تتحػػرؾ بػػيف فراغاتيػػا ً
مستطيمة وبيضاوية.(4)"...
أما عف عبلقة المكف في الزماف ,فنجد العبلقة قاتمة ما بيف المػكف األسػكد كالميػؿ ,بتصػكر

ػيدا لمسػماء السػكداء الخاليػة مػف كػؿ ػيء عػدا القمػر الػذم يأػيتيا  ,تقػكؿ ":قمػر
لنا الكاتبػة م ن

) (1صمة مف أجؿ عباد ال مس ,ص.76
) (2ن سو.58 ,

) (3ن سو ,ص.77
) (4ن سو ,ص.89
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فضي مثؿ ممبسة " حامض حمػو" ،ثػـ ىػذه الػدائرة الصػفراء البيضػاء المزرقػة ،مػاذا لػو حممتػو
ووضعتو في جيبي فال يبقى في السماء السوداء إال اليالة المدورة.)1("..


رواية عيف المرآة:
في تصكيرىا المخيـ ,كحالة الحداد الذم أعمنت فيو بعد حادثة البػاص التػي راح أػحيتيا

عدد مف ال ػباب كاألط ػاؿ ,فتمكنػت أسػطح المنػازؿ بػاألعبلـ السػكداء ,تقػكؿ ":البػاص! البػاص!،
يا ويمي عمى بختي األسود /لػـ تعػرؼ عائشػة ىػذه المػرة ،لػـ تعػرؼ إلػى أف رأت أعػالـ الحػداد

السوداء عمى سقوؼ بيوت كثيرة في المخيـ ،سمعت أنيف النساء ونجيب األطفاؿ ،عبػر جميػع

الطرقات التي تمر بيا.)2("...

ػببا فػػي تسػػميتيا بيػػذا
فػػي تصػػكيرىا لمدينػػة طػػكلكرـ  ,كطبيعتيػػا الخأ ػراء التػػي كانػػت سػ ن
االسـ ,ككنيا كانت مدينة الكػركـ الخأػراء ,تقػكؿ ":آه لكػف إذا ِ
كانػت شػاطرة بتعرفػي اسػـ البمػد

التي جئت منيا ...شوفي يا سػتي ،أنػا مػف بمػد كميػا كػروـ خضػ ار وقػد مػا ىػي واسػعة وخضػ ار

سموىا طولكرـ يعني الكرـ الطويؿ" ,3ك تقكؿ ":إف ذاكرة تفعـ روحػو بنفحػة حنػيف إلػى الضػفة،
إلى طولكرـ ،الكرـ الواسع المتسع األخضر والمزىر المترع بالمياه البمورية التػي تنثػاؿ كػدفقات

الضوء في أقنية البيارات.)4("...

كفي رسـ الحدكد األمنية بيف دكلتيف ,ككف المكف األخأر ىك سيد المكقؼ ,فعبلقة المكف
األخأػر فػي األمػػاكف األمنيػة أػػمنة ,كػتف ىػػذا المػكف يحمػؿ داللػػة عمػى األمػػاف ,ككنػو مسػػتكحى
مف األلكاف الطبيعػة ,تقػكؿ ":األسػد يعمػف ارتبػاط أمػف لبنػاف بػأمف سػوريا رصػاص فػي المنطقػة

الخض ػراء ،والقػػنص يسػػود العاصػػمة والمنػػاطؽ ،االشػػتباكات تشػػتد فػػي عػػيف الرمان ػة والشػػياح،

واألشرفية.)5("....

كألف م ػ ػ ػػازف ,كج ػ ػ ػػكرج ,كك ػ ػ ػػؿ م ػ ػ ػػف ك ػ ػ ػػاف ل ػ ػ ػػو عبلق ػ ػ ػػة بالمقاكم ػ ػ ػػة ق ػ ػ ػػرركا الخ ػ ػ ػػركج م ػ ػ ػػف
المخ ػ ػػيـ ,كرفأػ ػ ػكا فكػ ػ ػرة االستس ػ ػػبلـ لج ػ ػػيش الكتات ػ ػػب ,فص ػ ػػكرت ليان ػ ػػة ح ػ ػػالتيـ الت ػ ػػي م ػ ػػركا بي ػ ػػا
بعػ ػػد الخػ ػػركج ,ككيػ ػػؼ أصػ ػػبحت األمػ ػػاكف ت ػ ػػبو جػ ػػكؼ الجػ ػػب ,رمػ ػػادم المػ ػػكف يعمػ ػػف حالػ ػػة مػ ػػف

) (1صمة مف أجؿ عباد ال مس ,ص.31
) (2عيف المرآة ,ص.31
) (3ن سو  ,ص.16

) (4ن سو ,ص.361
) (5ن سو ,ص.18
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االستس ػ ػػبلـ كالخأ ػ ػػكع لمكاق ػ ػػم ,ف ػ ػػبل أح ػ ػػد م ػ ػػنيـ لدي ػ ػػو الق ػ ػػدرة عم ػ ػػى أ ػ ػػماف دقيق ػ ػػة أخ ػ ػػرل م ػ ػػف
حيات ػػو ,تق ػػكؿ" مػػػف الػػػذي يسػػػتطيع أف يضػػػمف حياتػػػو الخاصػػػة ولػػػو بعػػػد دقيقػػػة مػػػف انف!!
تراءت السماء مثؿ جب رمادي الموف ،يغيـ بالرطوبة.)1("...


رواية امرأة الفصوؿ الخمسة:

مػػف الركايػػات التػػي كظ ػػت المػػكف ليكػػكف جػػزنءا مػػف الزمػػاف كالمكػػاف ,ركايػػة ام ػرأة ال صػػكؿ
الخمػػس ,اختػػارت ليمػػى األطػػرش إحػػدل دكؿ الخمػػيج لتكػػكف مكػػاف األحػػداث ,لكنيػػا أعطتيػػا اسػ نػما
كىميػػا ,كلكػػي تصػػكر الطبيعػػة الصػػحراكية ليػػذه البمػػد ,تمػػكف ترابيػػا باألص ػ ر ,فطبيعػػة فػػي ب ػرقيس
ن
ص راء كما تعبر ليمى ,تقػكؿ ":ىذه الشوارع التي تنيبيا سيارتو تغفػو مػع الظييػرة وتقفػز حػيف

تتػػوىج الرمػػاؿ الصػػفراء ,)2 "..كتقػػكؿ فػػي مكأػػم ثػ و
ػاف" :الطبيعػػة فػػي بػػرقيس صػػفراء ممتػػػدة،
مكشوفة لالنحدار أو االرتفاع ،وال تقؼ شامخة لتتحداؾ.)3("...

لـ تقتصر في تصكيرىا طبيعة بػرقيس عمػى المػكف األصػ ر ,بػؿ جعمػت مػف المػكف األسػكد
جزنءا مف ذاؾ المكػاف حػيف كػاف لػكف البتػركؿ ,كىػك مػا كصػ تو بالنعمػة السػكداء التػي تت جػر منػو
الرماؿ ,تقكؿ ":ولكف الرماؿ وحدىا تفجرت بالنعمة السوداء ،الحكمة اإلليية يا إحساف.)4("...


) (1عيف المرآة ,ص .367
) (2امرأة ال صكؿ الخمسة ,ص.15
) (3ن سو ,ص.18

) (4ن سو ,ص .18
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الفصؿ الرابع
عتبات النص ،وداللة ألواف الغالؼ:
 أوال -عتبات النص ,كأىميتيا.
ثانيا -العنكاف كالغبلؼ.

ً
 ثالثًا -داللة األلكاف عمى أغم ة الركايات.
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أوًال -عتبات النص ،وأىميتيا:
 عتبات النص:
يسػ ػ ػ يك لةي الب ػ ػ ً
العتىىبػ ػ ػةي
ج ػ ػػاء ف ػ ػػي لس ػ ػػاف الع ػ ػػرب العتب ػ ػػة ":ى ػ ػػي ىعتىىبػ ػ ػةي أ ٍ
ػاب الت ػ ػػي تيكطػ ػ ػتي كقي ػ ػػؿ ى
ً
ػاد ً
أػ ػ ػ ً
يسػ ػ ػ ػ يك لةي ال وسػ ػ ػ ػ ٍ مى ك ً
تاف
الخ ى ػ ػ ػ ىػبةي الت ػ ػ ػػي ف ػ ػ ػػكؽ األىعم ػ ػ ػػى
العأ ػ ػ ػ ى
العٍميػ ػ ػػا ك ى
العار ى
الحاجػ ػ ػ ي
ػب كاأل ٍ
ػتاف ي
ي
ػب ال ػ ػ لد ىرًج ىمرًاقييػ ػػا إًذا كانػ ػػت
كعتىبػ ػ ه
كالجمػ ػػم ىعتىػ ػ ه
كعتىػ ػ ي
ػب ىعتىب ػ ػةن اتخػ ػػذىا ى
كعتلػ ػ ى
ػب ال ػ ػ لد ىرج ى
العتىػ ػ ي
ػب ى
ػات ك ى
مف ىخ ى ب كك وؿ ًمر و
قاة" .)1
ٍ
كيمك ػػف الق ػػكؿ أف العتب ػػة ى ػػي بداي ػػة األ ػػياء ,لكني ػػا ف ػػي االص ػػطبلح األدب ػػي ى ػػي بداي ػػة

األعماؿ األدبية ,أك ما يطمؽ عميو المدخؿ لمعمؿ األدبي.

في م يكـ العتبة االصطبلح يمكف القكؿ ":عتبػات الػنص أك مػا يسػمى الػنص المػكازم أك

الػػنص كالمصػػاحب "" ,"Para Texteكالعتبػػات فػػي الػػنص ىػػي فأػػاء ي ػػمؿ كػػؿ مػػا لػػو عبلقػػة
بالنص مف عناكيف رتيسية كعنػاكيف فرعيػة ,كتػداخؿ العنػاكيف كمقػدمات كذيػكؿ كصػكر ,كالتنبيػو,
كالتمييػػد ,كالتقػػديـ ,ككممػػات النا ػػر ,كالتعميقػػات الخارجيػػة ,كالغػػبلؼ ,أل ػكاف الغػػبلؼ"  .)2فػػالنص
المكازم "العتبات" ىك عبارة عف ممحقات نصية ,أك عتبة نطؤىا قبؿ الكلكج إلى ال أػاء الػداخمي

لمنص ,كفي تعريؼ سعيد يقطيف لمعتبات يقكؿ ":ىي تمؾ البنية النصػية التػي ت ػترؾ كبنيػة نػص
أصػػمي فػػي المق ػػاـ السػػياؽ معينػػيف ,كتجاكرىم ػػا محافظػػة عم ػػى بنيػػة كاممػػة كمس ػػتقمة ,ىػػذه البني ػػة

عر أك نث نػرا ,كقػد تنتيػي إلػى خطابػات عديػدة ,كمػا أنيػا تػتتي ىام ن ػا ,أك تعميقنػا
النصية قد تككف نا
عمى مقطم سردم أك حكارم أك ما ابيو"  ,)3كمف خبلؿ التعري ات السابقة لمعتبات يمكف القػكؿ
بتف النص ال يككف ب كؿ كاحد ,كانما يصبح النص مف خبلؿ العتبات نصاف ,كىما:

.3

مػػا يمكػػف أف نس ػػميو " الػػداخؿ النصػػي" :كيمك ػػف أف نطمػػؽ عميػػو اس ػػـ " المػػتف ,ألنػػو ى ػػك

األصؿ الكاعي لعممية التناص.

) )1لساف العرب ,مادة ع.ت.ب)
) )2سػيمياء الخطػاب الركاتػي "قػراءة فػي الػكلي الطػاىر يعػػكد إلػى مقامػو الزكػي" لمطػػاىر كطػار ,مقػاؿ دكف مؤلػػؼ,
دكف ن ر ,ص.3
) (3النص المكازم كعالـ النص " دراسة سيمياتية" ,محمد إسماعيؿ حسػكنة ,مجمػة جامعػة األقصػى ,سمسػمة العمػكـ
اإلنسػ ػػانية ,مػ ػػج ,39ع ,7135 ,7ص .1كانظػ ػػر ان تػ ػػاح الػ ػػنص الركاتػ ػػي ,سػ ػػعيد يقطػ ػػيف ,المركػ ػػز الثقػ ػػافي ,الػ ػػدار
البيأاء ,3989 ,ص.317
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.7

"الخ ػػارج النص ػػي" :كى ػػك مجمكع ػػة العبلق ػػات الت ػػي يقص ػػد م ػػف كراءى ػػا الم ػػتف ,ع ػػف طري ػػؽ

ػيتا عػف طريػؽ الصػمت كبسػبب تعػكد النػاس عمػى اعتبػاره مجػرد
اإل ارة ال العبارة ,أف يقكؿ ن
ممحؽ نصي .ربما يصمح لنا أف نسميو اليامش ...,فالداخؿ النصػي ال يسػتطيم أف يقػكؿ كػؿ مػا
يعنيول ألف الصمت في بعض النقاط الحاسمة ييمكف معاني النص مف الظيكر .)1

النص المكازم " العتبات" ما ىي إال نتاج الداخؿ النصي ,كالعتبات ال تككف كتابية ,فيػي

ال تكػػكف فػػي ذىػػف الكاتػػب لحظػػة كالدة الػػداخؿ النصػػي ,كلكػػف حػػيف يكتمػػؿ الػػداخمي النصػػي فػػي
طكره األخير خبلؿ ىذه المرحمة يكلد الخارج النصػي ,أك مػا يطمػؽ عميػو العتبػات ,كتبػدأ بالت ػكؿ

اعتبار مف العنكاف حتى الكصكؿ إلى الغبلؼ األخير.
نا
كاالندماج الحادث ما بيف الداخؿ النصي كالخارج النصي ال يككف مػف كعػي المؤلػؼ ,بػؿ

مف خبلؿ المتمقي الذم يربط ما بيف تمؾ العبلقات.)2 .

أما عف تقسيـ العتبات فقد قسميا "جيرار جينيت" إلى قسميف:

)3

األوؿ :النص المحيط كىك كؿ ما يتعمؽ بالمظير الخارجي لمكتػاب ,كىػك نكعػاف :الػنص المحػيط
التػػتلي ي كينػػدرج تحتػػو اسػػـ المؤلػػؼ ,العن ػكاف الرتيسػػي كال رعػػي ,العنػػاكيف الداخميػػة ,االسػػتيبلؿ,
المقدمػػة ,اإلىػػداء ,التصػػدير ,المبلحظػػات ,الحكا ػػي اليػكامش) ,األخػػر :الػػنص المحػػيط الن ػػرم:

كيندرج تحتو الغبلؼ ,الجبلدة ,كممة النا ر ,السمسة).

ماديػا ممحقنػػا بػالنص أػػمف ن ػس الكتػػاب ,كلكػػف
غالبػا ال يكجػػد ن
انخػر :الػػنص ال ػكقي :كىػػك نػػص ن
أيأػا :عػاـ كخػاص ,العػاـ
ينت ر فػي فأػاء فيزيػاتي كاجتمػاعي غيػر محػدكد بػالقكة ,كىػك نكعػاف ن
المقاءات الصح ية كالحكارات كالنقا ات ,الخاص :المراسبلت العامة كالخاصة.

 أىمية العتبات:
تكمف أىمية العتبات بالتالي:
 .3العتبات ىي فاتحة النصكص التي تذلؿ سبمو ,كتميد لمدخكؿ إلى ردىاتو ,كاأاءة ما

أدليـ مف متاىاتو.

)4

) (1النص المكازم كعالـ النص " دارسة سيمياتية ,ص.1
أنمكذجػػا ,أبػػك المعػػاطي خيػػرم
) (2عتبػػات الػػنص كدالالتيػػا فػػي الركايػػة العربيػػة المعاصػرة ,تحػػت سػػماء ككبنيػػاتمف
ن
الرمادم ,مجمة مقاليد ,ع ,7134 ,7ص .397
) )3ت كؿ المكاف كظبلؿ العتبات ,معجب العدكاني ,النادم األدبي الثقافي ,7117 ,ص.797

) )4عتبػػات ال ػػنص الركات ػػي ف ػػي ركايػػات عم ػػي أحمػػد ب ػػاكثير" د ارسػػة ف ػػي البنيػػة كالدالل ػػة" ,مجمػػة التكاص ػػؿ ,ع,76
ص.413
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 .7العتبػات تخمػؽ عبلمػات ليػا كظػػاتؼ عديػدة فػي إيجػاد رغبػػات ان عاليػة لػدل المتمقػي تدفعػػو

إلى اقتحاـ النص .)1

 .1القػػدرة عمػػى نقػػؿ المتمقػػي مػػف الػػنص الم ػكازم ,كىػػك األمػػر الػػذم عدتػػو الد ارسػػات النقديػػة

نصا صادقنا لممتمقي .)2
الحديثة م ن
ميما في دراسة النصكص المتعمقة  ,حيث تمؾ العتبات ن
تاحا ن

مػػا ييمنػػا نحػػف فػػي ىػػذه الد ارسػػة فقػػط عتبػػة الغػػبلؼ كمػػا يت ػػكؿ عمييػػا ,كألننػػا سػػنتناكؿ

الحديث عف الغبلؼ فبل بد مف الكقؼ أماـ عتبة العنكاف ,الرتباط ىذه العتبة بالغبلؼ.

) (1ػػعرية العتبػػات فػػي ركايػػة " أنثػػى المػػدف" ,لحسػػيف رحػػيـ ,بػػاف صػػبلح الػػديف محمػػد ,د ارسػػات مكصػػمية ,ع,7
 ,7131ص.337

) (2عتبػػات الػػنص كالمسػػككت عنػػو قػراءة فػػي نػػص ػػعرم ,حػػافظ المغزلػػي ,مجمػػة ق ػراءات ,جامعػػة بسػػكرة ,7133
ص.5
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ثانيا -العنواف والغالؼ
ً
 العنواف:
"العنػكاف مػف العتبػات األساسػية فػي الػنص ,فيػك بمنزلػة الم تػاح لمبػاب"  ,)1فمػـ تحػظ عتبػة
مف العتبات بمثؿ ما حظيت بػو عتبػة العنػكاف ,فػبل يمكػف الكلػكج إلػى عػالـ الػنص إال بعػد اجتيػاز

ىػػذه العتبػػة  ,)2فػػالعنكاف يعتبػػر مصػػدر جػ و
ػر مػػف
ػذب لمقػػارئ الختيػػار الػػنص كقراءتػػو ,ليػػذا نجػػد كثيػ نا
ال يكتاب ينتقكف عناكينيـ بدقة لكي ينجذب إلييا القارئ.

كالعنػكاف كت ػػكمو عمػػى لكحػػة الغػػبلؼ ال يػػتتي ب ػػكؿ اعتبػػاطي ,كلكنػػو يػرتبط بمػػتف الػػنص

أيما ارتباط ,بؿ أنو جزء ال يتج أز مف المتف .)3
 وظيفة العنواف:

يتمتم العنكاف بتربم كظاتؼ أساسية كىي:
أيأ ػػا كظي ػػة التس ػػمية ,ألني ػػا تتك ػػؿ تس ػػمية العم ػػؿ كبالت ػػالي
 .3الوظيفػػػة العينيػػػة :كتس ػػمى ن
مباركتو.

أيأا ,كىي المسؤكلة عف االنتقادات
 .7الوظيفة الوصفية :كتسمى الكظي ة المغكية الكص ية ن
المكجية لمعنكاف.

بعأا مف تكجييات المؤلؼ في نصو ,كىي مصػاحبة
 .1الوظيفة الداللية :كىي التي تحمؿ
ن
لمكظي ة الكص ية.
 .4الوظيفة اإلغرائية :كتسمى الكظي ة اإل يارية ,كىي ذات طبيعة استيبلكية.

 الغالؼ:
ألف الغػبلؼ ىػػك البكابػػة الرتيسػية لػػدخكؿ إلػػى أم عمػؿ أدبػػي ,فنجػػد االىتمػاـ الكبيػػر الػػذم
كجده الغبلؼ مف ال يكتاب ,فقد أصبح لمغبلؼ أىمية كبيرة لمػا يحممػو مػف دالالت كعناصػر تجػذب
القارئ ,كتسيؿ عميو فيـ المأمكف العاـ لمكتاب .ليذا كمم تقدـ الطباعة نجد الكتب ال تخمػك مػف
األغم ة ,فالكاتػب يختػار غػبلؼ كتابػو بعنايػة ػديدة ,كاختيػاره لمغػبلؼ الخػاص بػو ال يقتصػر فقػط

صكرة الغبلؼ ,كانما ي مؿ كؿ عناصر الغبلؼ مف ألكاف كصكرة كخط.
) )1عتبات النص الركاتي في ركايات عمي أحمد باكثير ,.ص.417
) )2عتبات النص كالمسككت عنو قراءة في نص عرم ,ص.6

) (3عتبات النص األدبي مقارنة سيمياتية ,بخكلة بف الديف ,مجمة  ,sematع 7131 ,3ص.315
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يتكػػكف الغػػبلؼ مػػف جنػػاحيف يأػػماف الكتػػاب .كغػػبلؼ الركايػػة لػػيس ق ػرة صػػمبة لح ػػظ

أيأا في إأ اء جبللة ما إلى الكتاب.)1 .
ص حات النص فقط ,بؿ ىك يساىـ ن

ص حة الغبلؼ تتككف مف كاجيتػيف ,ىمػا ":الكاجيػة األماميػة ,كالكاجيػة الخم يػة" ,الكاجيػة

األمامي ػػة تحت ػػكم عم ػػى اس ػػـ الكات ػػب ,كعنػ ػكاف الركاي ػػة ,ألػ ػكاف الغ ػػبلؼ ,كالمبلم ػػح الجمالي ػػة الت ػػي
يتأػػمنيا ,فحػػيف أف الكاجيػػة الخم يػػة عبػػارة ع ػػف اسػػتكماؿ لمغػػبلؼ األمػػامي ,كعػػادة مػػا يتأ ػػمف

الغبلؼ الخم ي ,كممة لمنا ر ,أك مقتطؼ مف الركاية.

كالغبلؼ يحمؿ رؤية ال ناف داخؿ الركاية  ,لكف نجد أنو في بعض الركايات يتتي الغبلؼ

دكف أف تربطو عبلقة مم مأمكف الركاية ,كلكنو في ىذه الحالة يعكس ثقافة الركاتػي  ,)2كىػذا مػا
مثبل في ركاية " يافا حكاية غياب كمطر" لنباؿ قيندس.
نجده ن

كبالعكدة إلى أغم ة ال يكتب القديمة نجد أنيا لـ تكف تكأم فقط بيدؼ حماية أكراؽ الكتاب

مف التمؼ" ,كلكف بعد التقدـ في الطباعة حمؿ الغبلؼ عديد مػف الكظػاتؼ ,فبعػد أف كػاف الغػبلؼ

مف أجؿ ح ظ ما في المتف مف البمؿ كالتراب كغيرىما ,في المرحمة األكلى لؤلغم ةل ثـ أخذ منحػى

أخر مف خبلؿ مدل مطابقة المتف ,كمدل التعبير عنو"  .)3بعد ذلؾ أصبح اإلغراء مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف أىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػـ

كظػػاتؼ الكتػػاب ,فمػػف خػػبلؿ الغػػبلؼ يسػػعى النا ػػر لجػػذب القيػراء مػػف حيػػث المكحػػة كاأللػكاف التػػي
تتمكف بيا ص حة الغبلؼ.
كيمكف تقسيـ لكحة الغبلؼ إلى عدة أقساـ ,مف ناحية النكع ,كىي عمى النحك التالي:

)4

 الغبلؼ ال اخر :ىك الغبلؼ الذم ال يحتػكم أم لكحػة ,كنجػده عمػى الكتػب القديمػة ,كعػادة مػاتكتب بياناتو بالماء المذىب.

 لكحػػة غػػبلؼ تجريديػػة :عػػادة مػػا يكػػكف ىػػذا الغػػبلؼ بعيػ نػدا عػػف الكاقػػم ,لكػػف يكػػكف مت ػػؽ مػػمالعنكاف كالتساؤالت التي يطرحيا العنكاف ,مثؿ ركاية "دكرا".

) (1عتبػػة العن ػكاف ف ػػي الركايػػة ال مسػػطينية ,د ارسػػة فػػي الػػنص الم ػكازم ,فػػرج عبػػد الحسػػيب محمػػد مػػالكي ,رسػػالة
ماجستير ,جامعة النجاح الكطنية نابمس -فمسطيف7111 ,ـ ,ص.48
) (2انظػػر عتبػػات الػػنص فػػي الركايػػة العربيػػة مػػف عػػاـ  3991إلػػى عػػاـ " 7131د ارسػػة سػػيميكلكجية سػػردية ,عػػزكز
إسماعيؿ ,الييتة المصرية العامة لمكتاب ,ص.773

) (3انظر عتبات النص في الركاية العربية مف عاـ  3991إلى عاـ  ,7131ص.777
) (4انظر عتبة العنكاف في الركاية ال مسطينية ,ص.51 -49
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 لكحػػة غػػبلؼ كاقعيػػة :عػػادة مػػا تكػػكف مرتبطػػة ب ػػكؿ كبيػػر مػػم أحػػداث الركايػػة ,كال ك ػرة التػػيتطرحيا ,مثؿ ركاية "عكاء ذاكرة"  ,ك" امرأة الرسالة" لرجاء بكرية.

 لكحػة غػبلؼ فكتكغرافيػػة :لػكح الغػبلؼ ىػػذه تتأػمف صػػكرة فكتكغرافيػة مرتبطػة ب ػػكؿ عػاـ مػػممأمكف الركاية ,كلكف ىذا النكع مف األغم ة نادر.

 لكحػػة غػػبلؼ تحمػػؿ صػػكرة المؤلػػؼ :ىػػذا الغػػبلؼ نجػػده فػػي كثيػػر مػػف الركايػػات ال مسػػطينية,خاصة ركايات غساف كن اني التي تـ ن رىا بعد است ياده.

أحيانػػا يػػتـ التبلعػػب بػػالخط ليقػػدـ
 لكحػػة غػػبلؼ خطيػػة :ىػػذه المكحػػة تقتصػػر عمػػى العن ػكاف ,ك نإيحاءات مرتبطة بالنص.
 لكحة غبلؼ سريالية :في مثؿ ىذا النمط تزيف لكحػة الغػبلؼ بمجمكعػة مػف األلػكاف المتمازجػةالمتقاطعة كاأل كاؿ المتداخمة ,كتككف المكحة بعيدة عف العنكاف.
كألف داللػػة األل ػكاف ىػػي المحػػكر األساسػػي مػػف الد ارسػػة ,كػػاف البػػد مػػف الكقػػؼ أمػػاـ أل ػكاف

أغم ة الركايات الع ر مجاؿ الدراسة ,كألف األلكاف جزء مف لكحة الغبلؼ فكػاف الكقػؼ أمػاـ لكحػة
الغبلؼ كألكانو كالربط ما بينيما كمأمكف الركاية جزنءا مف الدراسة.



رواية دورا:
جػ ػػاء غػ ػػبلؼ ىػ ػػذه الركايػ ػػة مرتبطنػ ػػا مػ ػػف حيػ ػػث األل ػ ػكاف

كالمكحة مم مأمكف الركاية.

في مطمم الغبلؼ جاء اسـ دار الن ر " ركايات اليبلؿ"
ككانػت ىػذه الػػدار قػد اختػػارت المػكف األحمػر ليمػػكف اسػميا ,ىػػذا

مقتصر عمى ركايػة دركا ,بػؿ عمػى الركايػات التػي
نا
المكف لـ يكف
تص ػػدر م ػػف خبللي ػػا ,كق ػػد يك ػػكف س ػػبب اختي ػػار الم ػػكف األحم ػػر
نكعا مف الجذب لمقارئ .ثـ يتتي اسػـ الكاتبػة ب ػرل أبػك
لي كؿ ن
رار ,كقد اختارت المكف األبيض.

باالنتقاؿ إلى المكحة التي اختارتيػا ب ػرل لتكػكف غػبلؼ ركايتيػا ,نجػدىا قػد اختػارت لكحػة

المرأة تحمؿ مبلمح المرأة الكنعانية ال مسطينية ,التي تمثميا ب رل.
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جاءت ىذه المكحة مرسكمة عمى خم ية سكداء ,كالمكف األسكد داخؿ الركاية قد حمػؿ أكثػر

مػػف داللػػة ,خاصػػة أف دالالت أل ػكاف الغػػبلؼ تتقػػارب كتتمػػازج مػػم األل ػكاف داخػػؿ الركايػػة ,فػػالمكف
األسكد قػد حمػؿ دالالت متعػددة فػي أحػداث الركايػة ,فحػيف كػاف جػزنءا مػف العمػـ ال مسػطيني حمػؿ
داللة عمػى الحػزف كالحػداد ,كلكنػو فػي مكأػم أخػر نجػد أنػو عمػؿ داللػة عمػى الصػمكد كالتحػدم,
داللػػة عمػػى القػػكة التػػي يتك ػػح بيػػا ال مسػػطيني مػػف أجػػؿ الػػدفاع عػػف أرأػػو ,ىػػذا مػػا يمثػػؿ لنػػا مػػف

خػػبلؿ االقتبػػاس اآلتػػي ,تقػػكؿ ":تبعػػد المسػػافات بػػيف الرجػػؿ والصػػبية ،يتوشػػح باألسػػود ،يختػػزؿ
ماضيو ،وحاضره في روح مقاومة ،ينشد الوصوؿ لصبية تمونت برماد األرض" .)1

اختػارت ب ػرل كمػا أ ػرت سػابقنا ,صػكرة ل تػاة ت ػبو بمبلمحيػا ال تػاة الكنعانيػة ,ككانػت قػد
رسػػمت مبلمػػح كجييػػا لتحمػػؿ داللػػة عمػػى الحػػزف ,فػػالمرأة الكنعانيػػة أك ب ػػرل أف كانػػت ىػػي مػػف
تمثػ ػػؿ ىػ ػػذه الم ػ ػرأة ال ي ارقيػ ػػا الحػ ػػزف عمػ ػػى أخ أك صػ ػػديؽ أك زكج أك رفيػ ػػؽ ,المػ ػػكت كالتيجيػ ػػر
كاالغتػراب يسػػمب منيػػا كػػؿ مػػا تحػػب ,تك ػػحت تمػػؾ المػرأة ب ػػاليا األزرؽ الػػذم اكتسػػب لكنػػو مػػف

لكف السماء ,ليحمؿ داللة عمى األمؿ ,ف اليا يتطاير ليصؿ عناف السماء محاكنال كسر الحصار,
تمكف كجييا بتلكاف قكس قزح ,يتدلى مػف صػدرىا القػرص الػذىبي الػذم ي ػبو قػرص ال ػمس ,كػؿ

تمؾ األلكاف التي تمكنت بيا المرأة تحمؿ داللة عمى بزكغ ال جر الجديد ,كأف األمؿ ال يمكف ألحد
أف يقتمو داخؿ اإلنساف ال مسطيني .كعف عبلقة ألكاف الغبلؼ المأمكف الداخمي لمركاية ,نجد أف
ب رل قد فصمت لنا ىذه المكحة مف خبلؿ كص يا امرأة كنعاف ,ككتنيا تصػؼ لنػا لكحػة الغػبلؼ,

وشاحا يمؼ الصػبية ،يعػانؽ الفضػاء،
ذلؾ في قكليا ":نرسـ بالدنا عمى جداريات ،يظؿ األزرؽ
ً
سػياجا يمػر
يكسر الحصار ،يعمف عف ميالد الكػوف ...،خصػالت شػعرىا تعػانؽ األزرؽ ،تحطػـ
ً
مػػف طيفيػػا ،قػػرص الشػػمس يسػػكف صػػدرىا ،ووجػػو ليػػا تمػػوف مػػف قػػوس قػػزح ،ترسػػـ مالمحيػػا

الفمسطينية مالمح ال تشبو أحد.)2("...

أما عنكاف الركاية فكتب أس ؿ الغبلؼ ,عمى ال ؽ األيمف ,ككاف قد كتب بالمكف األحمر,
ليعمؿ عمى جذب القارئ إليو في ظؿ ىيمنة المكحة عمى الغبلؼ.

) (1دكرا ,ص.31
) (2ن سو ,ص.6
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شيب مف وادي رـ:
رواية ُ
جاء إصدار ىػذه الركايػة فػي طبعتػيف,

كك ػ ػػاف لي ػ ػػا ف ػ ػػي ك ػ ػػؿ طبع ػ ػػة غ ػ ػػبلؼ جدي ػ ػػد.
ػر عمػى لكحػة
اختبلؼ الطبعات لـ يكػف مقتص نا

أيأػ ػػا تمثػ ػػؿ فػ ػػي
الغػ ػػبلؼ ,كانمػ ػػا االخػ ػػتبلؼ ن
عنػ ػ ػكاف الركاي ػ ػػة " ػ ػػيب م ػ ػػف كادم رـ" ,ف ػ ػػي

الطبعة األكلػى كالتػي يكنػت قػد اعتمػدت عمييػا
فػي التحميػؿ كالتكثيػؽ كػػاف العنػكاف " ي ػيب مػػف
كادم رـ" ,كحيف حصمت عمػى الطبعػة الثانيػة

مف الركاية كجدت أف العنكاف قػد اخػتبلؼ فػي
كممػػة "رـ" فالكاتب ػة فػػي الطبعػػة الثانيػػة كتبتيػػا
باأللؼ " راـ" ,مما دفعني لمبحث عمى ال بكة

العنكبكتية لمحصكؿ عمى الم ظ الصحيح ليذه
الكممػ ػ ػػة ,فكانػ ػ ػػت رـ ىػ ػ ػػي األصػ ػ ػػح مػ ػ ػػف راـ,
"فمكق ػػم كيكبي ػػديا المكس ػػكعة الحػ ػرة ,ي ػػذكر أف

ػر لت ػابو تأاريسػو مػم تأػاريس القمػر ,ىػك كادم
أيأػا بػكادم القمػر نظ نا
كادم رـ ,أك ما يسمى ن
سػػياحي يقػػم فػػي منطقػػة حسػػمى فػػي جنػػكب األردف ,عمػػى بعػػد  71كيمػػكمت ار ػػمالي مدينػػة العقبػػة
الساحمية .ككادم رـ ىك االسـ الدارج كالمستخدـ في اإلعبلـ لممنطقة  .)1فكاف الخطت في طبعتيػا

الثانية.
باالنتقػػاؿ إلػػى غػػبلؼ ىػػذه الركايػػة ,نجػػده حمػػؿ لكحػػة فنيػػة قريبػػة ب ػػكؿ كبيػػر مػػف لكحػػة
الغ ػػبلؼ ف ػػي ركاي ػػة ب ػػرل الس ػػابقة "دكرا" ,اختيارى ػػا لي ػػذه المكح ػػة ل ػػـ يك ػػكف متكافقن ػػا م ػػم مأ ػػمكف

الركاية ,فالمكحة قبؿ أف نخكض في داللة ألكانيا ,تتتي لتمثؿ ركاية تتحدث عف أربعة ي يب ,أم
داتمػا ألبعػادىـ عػف أبػييـ ,لكػف المكحػة
أربعة فتيات يتعرأف لمظمـ مف زكجة األب ,التػي تسػعى ن
ىنا لـ تمثؿ أم مف ال ي يب األربعة ,كال مثمت زكجة األب.

كما الركاية السابقة ىي مف إصدارات دار اليبلؿ ,كاسـ الدار كانت في مطمم الغبلؼ.

) (1كيكبيدياhttps://ar.wikipedia.org ,
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بالكصػػكؿ إلػػى أل ػكاف المكحػػة نجػػد أنيػػا جػػاءت متدرجػػة ,ف ػػي ال ػػؽ األيمػػف لمركايػػة كانػػت

األلكاف أفتح ,أقرب لمت اؤؿ ,كلكف مم االقتػراب مػف ال ػؽ األخػر لمغػبلؼ نجػد األلػكاف تقتػرب مػف
السػػكداكية كانعػػداـ األمػػؿ .كنػػتج ىػػذا التػػدرج المػػكني فػػي لكحػػة الغػػبلؼ مػػف خػػبلؿ انعكػػاس أػػكتي

عمى المكحة.

إذا مػػا أردت أف اربػػط مػػا بػػيف األل ػكاف التػػي تمثمػػت عمػػى لكحػػة الغػػبلؼ ,كبػػيف األل ػكاف أك

الكقاتم داخؿ الركاية ,نجد أف ال ؽ األيمف كالذم حمؿ األلكاف األكثر إأاءة كاقترنابا مف األلػكاف
النارية ,ككتنو يحمؿ داللػة عمػى بػزكغ فجػر جديػد ,لكػف ال جػر فػي ىػذه الركايػة لػـ يحمػؿ معػو إال

ػدافعا عػػف أرأػػو ,تقػػكؿ:
األلػػـ كال قػػد ,فحمػرة المغيػػب قػػد تمكنػػت بػػدماء عاتػػد ,حػػيف سػػقط ػ ن
ػييدا مػ ن
"إلى أف بزغ فجر في حمرة الدـ ...ويسقط عائد كقمح كسر عودة.)1 "...
في القسـ األخر مف خم ية الغبلؼ جاء انعكاس الظؿ ,فكانت الخم ية تقتػرب مػف السػكاد,

أك الرمادم القاتـ ,تقكؿ ":ارتدى عائد مالبسو متميفًا لمنزوؿ ...،ينادي رفاؽ السالح ...،يندفع

الرجاؿ إليو في الظممة الرمادية.)2 "...

بعد ذلؾ تت كؿ المكحة العامة لمغبلؼ ,ىي كما أ رت سابقنا ,صػكرة المػرأة تحمػؿ مبلمػح
المػرأة الكنعانيػػة ,تمثػػؿ ال ػػيب األربػػم مػػف خػػبلؿ المبلبػػس المختػػارة ليػػا ,فيػػي مبلبػػس مػػف التػراث
رماديا  ,ليعمف حالة مف الحيادية كعدـ القدرة عمى المقاكمة أكثر,
البدكم ,لكف غطاء الرأس جاء
ن
االنعكاس الأكتي الذم انت ر عمى لكحػة الغػبلؼ لػكف كجػو ال تػاة بػاألزرؽ  ,كاألزرؽ ىنػا حمػؿ
داللة عمى القسكة كالحزف الذم نزؿ بال يب األربم.


غالؼ الطبعة الثانية:
ى ػػذه المكح ػػة كان ػػت األق ػػرب لمأ ػػمكف الركاي ػػة م ػػف

سابقتيا في الطبعة األكلػى ,ككػتف مػف رسػـ المكحػة كػاف قػد
ق أر الركاية بتمعف ديد.
تمػ لػك ىف اسػػـ الكاتبػػة ب ػػرل فػػي ىػػذه الطبعػػة باألسػػكد,
ى ػػك ل ػػكف اعتي ػػادم ع ػػادة م ػػا يك ػػكف ى ػػك الم ػػكف الس ػػاتد ف ػػي

أسماء الركايات كالكاتبات.

) (1يب مف كادم رـ ,ص.357
) )2ن سو ,ص.357
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كمػ ػػا جػ ػػاءت لكحػ ػػة الغػ ػػبلؼ بمػ ػػكف األرض ,ككتنيػ ػػا تصػ ػػكر ال ػ ػكادم فيػ ػػي طبيعػ ػػة أقػ ػػرب

إل ػ ػػى اإلحػ ػ ػراج ,أك م ػ ػػا ػ ػػابو الػ ػ ػكادم ,فتظي ػ ػػر الجب ػ ػػاؿ كالكثب ػ ػػاف الرممي ػ ػػة ,كس ػ ػػماء تعك ػ ػػس ل ػ ػػكف
حمرة المغيب عمى الكادم.
فػػي المنتصػػؼ تتمثػػؿ المكحػػة ,كت اصػػيؿ ىػػذه المكحػػة كثي ػرة ,كبػػرغـ كثرتيػػا إال أنيػػا أكثػػر
ارتباطنا مػم مأػمكف الركايػة ,ف ػي أعمػى المكحػة جػاء المػكف األصػ ر الػذم يمثػؿ النػكر كاإل ػراؽ.
ىذا النكر كاف مبعثو الكحيد الرجؿ ال داتي الذم تم ح بالككفية ال مسطينية ليخ ػي مبلمحػو ,كعػادة

ال ػػداتييف ,ال ػػداتي الػػذم يحمػػؿ غػػص الزيتػػكف الػػداؿ عمػػى السػػبلـ فػػي يػػده ,ككتنػػو يريػػد أف يعمػػف
لمعالـ بتف السبلـ ال يككف إال بالمقاكمة كرفض المحتؿ ,باالنتقاؿ إلى أسػ ؿ الصػ حة نجػد صػكرة
ل تاة تمكنت بمكف ال تاة ال مسطينية عيكف بنية عر أسكد ,ب رة حنطية ,تغطي رأسيا ب ػاؿ أزرؽ

مػػف لػػكف سػػماء ال ػكادم ,تتػػداخؿ مػػم ى ػػذه الصػػكرة صػػكرة لرجػػؿ ػػاب يمثػػؿ عاتػػد األخ ال ػػداتي

ال ػػييد ,فػػي نيايػػة المكحػػة تظيػػر لنػػا فتػػاة يممقػػاة عمػػى كػػؼ يػػد ال يظيػػر صػػاحبيا ,كقػػد تكػػكف ىػػذه
الكؼ ىي يد أبك عاتد ,كقد ظير المكف األحمر المتمثؿ بنزيؼ الدماء النازؿ مف رأس تمؾ ال تاة.
ت اصػػيؿ المكحػػة كألكانيػػا ,كميػػا تحمػػؿ القػػارئ ليتخيػػؿ األحػػداث الكاقعػػة فػػي الركايػػة ,قػػد ال

تكػػكف األلػكاف عمػػى لكحػػة الغػػبلؼ تحمػػؿ ذات داللػػة األلػكاف فػػي المأػػمكف الركاتػػي ,لكنيػػا تحمػػؿ
داللة عمى أحداث الركاية ,كارتباطيا القكم مم المجريات الداخمية لؤلحداث.


رواية امرأة الرسالة:
اختػػارت رجػػاء بكريػػة غػػبلؼ ىػػذه الركايػػة لم نػػاف

اليكلنػػدم "يكىػػانس فيرميػػر" ,ىػػي لكحػػة تعػػكد إلػػى القػػرف
الس ػػابم ع ػػر ,كيج ػػدر اإل ػػارة إل ػػى أف ى ػػذا الن ػػكع م ػػف

ػيكر
المكحات كالت اصيؿ كاأللكاف المكجػكدة فييػا كػاف م نا
في تمؾ ال ترة.
ػار
كلـ يكػف اختيػار رجػاء بكريػة ليػذه المكحػة اختي نا
متناسبا مػم فكػرة كمأػمكف الركايػة,
اتيا ,كانما جاء
ن
ع كن
كذلؾ جاءت متناسبة مم العنكاف "امرأة الرسالة".

ب ػػالكقؼ عم ػػى ألػ ػكاف المكح ػػة ,ج ػػاءت ألػ ػكاف ى ػػذه
نكعا ما ,كاف كنػا قػد أ ػرنا إلػى أنيػا
المكحة حزينة كتيبة ن
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أيأػا مػم
ىػي األلػكاف التػي كانػت دارجػة فػي ذلػؾ العصػر ,لكػف كآبػة ىػذه األلػكاف كانػت مرتبطػة ن
خصية ن كة بطمة الركاية .أكؿ ما يطالعنا مف األلكاف الغبلؼ ىك المكف األحمر الذم كتب فيو
اسـ الكاتبة "سحر خمي ة" ,كاألحمر ىنا حمؿ داللة عمى الحب فيك المكف الذم ال يكتسب كجكده
إال فػػي قمػػكب النسػػاء العا ػػقات ,ثػػـ يػػتتي المػػكف األزرؽ كىػػك لػػكف العنػكاف " امػرأة الرسػػالة" ,المػػكف

األزرؽ الػػذم يحمػػؿ داللػػة عمػػى الص ػ اء كالنقػػاء ,ىػػذا الص ػ اء الػػذم كػػاف جػػزنءا مػػف حػػب ن ػكة
لغساف ,فحبيا لو لـ يكف حب بدافم يء إال الحب.
بالعكدة إلى ألكاف الغػبلؼ ,جػاءت المكحػة عبػارة عػف امػرأة تحمػؿ مبلمػح فػي الثبلثػيف مػف
العمر ,كقد جاءت تعػابير كجييػا حزينػة ككتنيػا تقػ أر رسػالة الػكداع األخيػرة ,كقػد حممػت فػي يػدييا

رسالة ,تمكنت تمػؾ المػرأة بالسػمار ,ىػذا السػمار الػذم كػاف جػزنءا مػف خصػية ن ػكة فيػي سػمراء,
كما أقرت في أكثر مػف مكأػم داخػؿ الركايػة بصػكرة رمزيػة ,حػيف أعمنػت بتنيػا تكػره ال ػقرل ألف

ثكبػػا كاسػ نػعا ,ال يظيػػر لنػػا معػػالـ جسػػدىا ,ىػػؿ ىػػي
زكجػػة غسػػاف كانػػت ػػقراء ,ترتػػدم ىػػذه المػرأة ن
ام ػرأة سػػمينة أـ أنيػػا حامػػؿ ,كجػػاء ىػػذا الثػػكب يحمػػؿ المػػكف الرمػػادم ,كالمػػكف الرمػػادم ىػػك لػػكف
الحيػػاد ,لػػكف الكآبػػة كالحػػزف ,ىػػك لػػكف يقػػؼ مػػا بػػيف األسػػكد كاألبػػيض ,يكتسػػب ص ػ اتيـ السػػمبية,
يكتسب الحزف مػف األسػكد ,االستسػبلـ كالحيػاد كعػدـ المقاكمػة مػف األبػيض ,كىػذا ىػك حػاؿ ن ػكة

التػػي أعمنػػت استسػػبلميا الرمػػادم كىركبيػػا الح ػزيف مػػف حػػب غس ػاف ,الحػػاتط الخم ػػي لمم ػرأة جػػاء
بالمكف البني كىػك لػكف يحمػؿ داللػة عمػى الأػعؼ كاأللػـ ,كىػك ذات الأػعؼ كاأللػـ الػذم عا ػتو

ن كة حيف عرت بتنيا نزكة لرجؿ ال ي كر أف يرتبط بيا ب كؿ عمني.

كما ذكرنا بتف اختيار رجاء لمكحة لتككف جزنءا مف غبلؼ الركاية لـ و
اختيار ع كاتنيا,
نا
يكف
كىك مرتبط بمطمم الركاية الذم تعمف فيو بتنيا ترفض فكرة التراسؿ اإللكتركني كأنيا ت أؿ النمط

القديـ في التراسؿ تقكؿ ":في القرف الواحد والعشريف يا سػيدي ،سػتعثر عمػى امػرأة واحػدة عمػى

قميال
تماما بالحضارة وال بالعولمة ،بؿ ربما بالعودة ً
األقؿ يفتنيا شكؿ الورؽ ،ىي أنا ،ال تؤمف ً
إلى الخمؼ....ولذلؾ قررت في بوـ الحضارة ىػذا أف أصػبح امػرأة تمػتيف التخمػؼ بفنيػة عاليػة
وتكتب لؾ بأظافرىا المتسخة ىذه الرسالة" .)1

) (1امرأة الرسالة ,ص .7
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رواية عواء ذاكرة:
لكح ػ ػػة ى ػ ػػذه الركاي ػ ػػة م ػ ػػف تص ػ ػػميـ الكاتب ػ ػػة "رج ػ ػػاء

بكرية" ,كقد يككف ىذا ىك سبب االرتباط المتكامؿ ما بيف
الغبلؼ كعنكاف الركاية كمأمكنيا.
جػاء الغػبلؼ عبػارة عػػف لكحػة صػ راء المػكف ,كىػػذا
األص ر حمؿ داللة عمى المػرض ,كاالقتػراب مػف المػكت,

أحيانػا ,فالكاتبػة تصػكر لنػا حالػة الصػراع
أك داللػة المػكت
ن
الداتر مػا بػيف بطمػة الركايػة كن سػيا ,تػركم األحػداث التػي
كقعت بيا ,ككيؼ اقتربػت مػف المػكت بعػد إصػابتيا ,ككػؿ

تمؾ األحداث المؤلمة التي تعرأت ليا.

ػافيا ليحمػػؿ داللػػة الص ػ اء
جػػاء العن ػكاف
مكتكبػػا بػػالمكف األبػػيض ,األبػػيض ىنػػا لػػـ يكػػف صػ ن
ن
كالنقاء ,كانما أبيض ماتؿ إلى الرمادم ,اختبلط األبيض مم الرمػادم جػاء ليعطػي داللػة م ػتركة
م ػػا ب ػػيف الم ػػكنيف ,ف ػػاألبيض يحم ػػؿ دالل ػػة االستس ػػبلـ داخ ػػؿ ى ػػذه الركاي ػػة ,كاالستس ػػبلـ ىن ػػا ل ػػيس

ػبلما لمعػ ػػدك ,كانمػ ػػا االستسػ ػػبلـ لمأػ ػػعؼ لئلصػ ػػابة التػ ػػي أصػ ػػيبت بيػ ػػا البطمػ ػػة االستسػ ػػبلـ
استسػ ػ ن
لممست ى ,كالرمادم جاء ليقكم ىذه الداللة فيك لكف االنيزاـ ,كالتقكقم مم الذات.
لػػـ تقتصػػر الكاتبػػة عمػػى كتاب ػة العن ػكاف م ػرة كاحػػدة ,بػػؿ نجػػده تك ػرار العن ػكاف ب ػػكؿ ي ػػبو

الدكامة ,جاء ىذا التكرار بالمكف األسكد ,ىذا ال كؿ الذم اتخذه العنكاف عمى الغبلؼ حمػؿ داللػة
عمى حالة الصراع الن سي الذم تتعايش معو بطمة الركاية ,فيي في صراع ما بيف حالتيا ما قبؿ

اإلصػػابة ,كحالتيػػا بعػػدىا ,كفػػي صػراع مػػم الػػكحش األخأػػر الػػذم كػػاف كالزاؿ يبلحقيػػا ,كالػػكحش

األخأ ػػر نقص ػػد ب ػػو الجي ػػب العس ػػكرم اإلسػ ػراتيمي ,فاخت ػػارت الكاتب ػػة ػػكؿ الدكام ػػة لتمث ػػؿ حال ػػة
الص ػراع تمػػؾ ,كاختػػارت المػػكف األس ػػكد ليحمػػؿ داللػػة عمػػى الس ػػكداكية التػػي بػػدأت تتعػػايش معي ػػا

البطمة ,كقد يككف اختيارىا لمكف األسكد غير مقتصر عمى السكداكية ,كانما ليكػكف ػبيو بقطعػاف

النمؿ التي تسير عمى كتيرة كاحدة ,ككتف الصراع أ بو بدبيب النمؿ داخؿ عقؿ البطمة.

كنجد في أس ؿ الغبلؼ ثبلث دكاتر حمراء بثبلثة أحجاـ مختم ة ,كالمكف األحمر ىنػا جػاء

ليحمؿ داللة عمى الدماء ,كالدكاتر الحمراء ىي بقم الػدـ التػي خم تيػا اإلصػابة التػي تعرأػت ليػا
البطمػػة ,ممػػا أدل إلػػى فقػػدانيا قػػدميا .أمػػا عػػف اسػػـ المؤل ػػة فقػػد كتػػب فػػي نيايػػة الغػػبلؼ بمػػكف
األسكد ,ككاف الخط أ بو بخط ري ة الرسـ.
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رواية ربيع حار:
أكؿ مػا ييطالعنػػا فػػي لكحػػة الغػػبلؼ اسػػـ الكاتبػػة سػػحر

خمي ػػة كقػػد اختػػارت المػػكف األسػػكد كغيرىػػا ليكػػكف لػػكف الخػػط

المكتكب فيو االسـ ,كذلؾ العنكاف ربيم حار قد يكتػب بػالمكف
األسكد ,كاذا ما أردنا أف نحمؿ ىذا المػكف كعبلقتػو باألحػداث
داخؿ الركاية ,فيتتي األسكد ىنا ليحمػؿ داللتػو عمػى الحػداد,

كالح ػػزف عم ػػى الكأ ػػم ال ػػذم كان ػػت تم ػػر ب ػػو الأػ ػ ة الغربي ػػة

خ ػ ػػبلؿ ال تػ ػ ػرة الزمني ػ ػػة الت ػ ػػي تح ػ ػػدثت عني ػ ػػا الركاي ػ ػػة ,كتم ػ ػػؾ
األحداث التي الزالت مستمرة إلى يكمنا ىذا مف ىدـ منازؿ,
كاعتقاالت لممجاىديف ,كاستيداؼ ال باب الثاتر.

اإلطار العاـ لمغبلؼ جاء بالمكف األخأر ,ىك لكف قريػب مػف لػكف األرض ,كتػتتي داللػة

جدا عمى ال مسطيني
ىذا المكف مرتبطة بعبلقة مم العنكاف "ربيم حار" ,فالربيم القادـ سيككف نا
حار ن
بعػد تمػؾ األحػداث الػذم ػاىدتيا الأػ ة ,كمحاصػرتيا ,كمحاصػرة زعيميػا ال ارحػؿ ياسػر عرفػات,
جػػاء األخأػػر ليحمػػؿ داللػػة الربيػػم ,الربيػػم الػػذم يحمػػؿ معػػو األمػػؿ رغػػـ مػػا مػػرت بػػو الػػببلد مػػف
أحزاف ,الربيم األخأر ,األخأر الذم يحمؿ الداللة عمى الحياة ,الحيػاة التػي تػتتي بعػد المػكت,

فػػرغـ الحصػػار لػػـ تستسػػمـ الأ ػ ة ,رغػػـ الحصػػار ال ازلػػت نػػابمس تقػػاكـ ,رغػػـ الحصػػار ,ال ازلػػت
المقاطعة تقؼ ,رغـ المتسمقيف عمى أنقاض الكطف الزاؿ ىناؾ أمؿ.

ثػ ػػـ تػ ػػتتي لكحػ ػػة الغػ ػػبلؼ فػ ػػي كسػ ػػط اإلطػ ػػار األخأػ ػػر ,جػ ػػاءت لكحػ ػػة الغػ ػػبلؼ محاطػ ػػة
بإطػ ػ ػػار أسػ ػ ػػكد ,ليحمػ ػ ػػؿ ىػ ػ ػػذا المػ ػ ػػكف األسػ ػ ػػكد داللػ ػ ػػة عمػ ػ ػػى الحػ ػ ػػزف كالسػ ػ ػػكداكية الت ػ ػ ػي سػ ػ ػػيطرت

الركي ػػة ,فتحم ػػد ل ػػـ يع ػػد يمتم ػػؾ أم أم ػػؿ ف ػػي حي ػػاة س ػػعيدة ,كس ػػعاد كبع ػػد أف تغي ػػر عميي ػػا مجي ػػد

كطني ػ ػػا ال يحم ػ ػػؿ ف ػ ػػي قمب ػ ػػو إال غاي ػ ػػة الكص ػ ػػكؿ ,المن ػ ػػزؿ ال ػ ػػذم كب ػ ػػر في ػ ػػو أحم ػ ػػد
كأص ػ ػػبح قات ػ ػ نػدا
ن
ػييدا ,حتػ ػػى تمػ ػػؾ األجنبيػ ػػة التػ ػػي ظيػ ػػرت فػ ػػي
دفاعػ ػػا عػ ػػف المنػ ػػزؿ سػ ػػقط ػ ػ ن
أصػ ػػبح ركػ ػػاـ ,األب ن
نيايػ ػ ػػة الركايػ ػ ػػة مدافعػ ػ ػػة عػػ ػػف الحػ ػ ػػؽ ال مسػ ػ ػػطيني قتميػ ػ ػػا االح ػ ػػتبلؿ ,الحصػ ػ ػػار الم ػ ػ ػػركض عمػ ػ ػػى

ػييدا كعركسػ ػػو التػ ػػي ترممػ ػػت قبػ ػػؿ أف يعػ ػػكد إلييػ ػػا
الأ ػ ػ ة كنػ ػػابمس ,ال تػ ػػى الغػ ػػزم الػ ػػذم سػ ػػقط ػ ػ ن
م ػ ػرة أخػ ػػرل ,كػ ػػؿ تمػ ػػؾ السػ ػػكداكية التػ ػػي حممتيػ ػػا أحػ ػػداث الركايػ ػػة أظيػ ػػرت المػ ػػكف األسػ ػػكد ليكػ ػػكف
ػار لتم ػػؾ المكح ػػة .كألف المػ ػرأة أص ػػؿ الحكايػ ػة ,كألني ػػا ج ػػزء م ػػف القأ ػػية ,تحم ػػؿ الي ػػـ كاألل ػػـ
إط ػ نا
كالػ ػػدمكع كالػ ػػدماء ,جػ ػػاءت المكحػ ػػة التػ ػػي اختارتيػ ػػا سػ ػػحر لتكػ ػػكف عب ػ ػرة عػ ػػف كجػ ػػو ام ػ ػرأة ,حممػ ػػت

عبلم ػ ػػات التع ػ ػػب كاإلرى ػ ػػاؽ ,تمس ػ ػػح كجيي ػ ػػا م ػ ػػف التع ػ ػػب كال ػ ػػدماء بي ػ ػػدييا ,كلك ػ ػػي يظي ػ ػػر ى ػ ػػذا
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جمي ػ ػػا ,ج ػ ػػاءت األلػ ػ ػكاف مناس ػ ػػبة لمم ػ ػػيد ,كألف الم ػ ػػكف األحم ػ ػػر ك ػ ػػاف ىػ ػ ػك الم ػ ػػكف األكث ػ ػػر
التع ػ ػػب ن
ػار فػ ػػي حيػ ػػاة الم ػ ػرأة ال مسػ ػػطينية ,فجػ ػػاء المػ ػػكف األحمػ ػػر
ػار فػ ػػي المكحػ ػػة ,كىػ ػػك األكثػ ػػر انت ػ ػ نا
انت ػ ػ نا
ػامبل دالل ػػة ال ػػدماء ,تم ػػؾ ال ػػدماء الت ػػي
ل ػػيمطخ كج ػػو تم ػػؾ المػ ػرأة كم ػػا يظي ػػر من ػػو ف ػػي المكح ػػة ,ح ػ ن
تسػ ػػيؿ مػػػف ال ػ ػػباب ال مسػ ػػطيني المناأػ ػػؿ ,الػػػدماء التػ ػػي يػ ػػذرفيا ػ ػرفاء الػ ػػكطف ,لتك ػػكف سػ ػػجادة
يسػ ػػير عمييػ ػػا الساسػ ػػة كالقػ ػػادة بغايػ ػػة الكصػ ػػكؿ إلػ ػػى أحبلميػ ػػـ كطمكحػ ػػاتيـ التػ ػػي تقتػ ػػؿ أىػ ػػداؼ

كطمكح ػػات تم ػػؾ األجس ػػاد الث ػػاترة ,تق ػػكؿ ":فػػػػأيف الصػػػخبن أيػػػػف الفنػػػافن أيػػػػف جنونػػػون ضػػػػاع

ػػدا سيسػػػر نحػػػو القمػػػة ،أو
الفنػػػاف والثػػػائر وبقػػػي المتسػػػمط عمػػػى السػػػمطة ومشػػػروع زعػػػيـ .غػ ً
نحػػػو الجػػػرؼ ،فػػػوؽ سػػػجادة بمػػػوف الػػػدـ ،ونحػػػف نجرجػػػر فػػػي أذيالػػػو"  ,)1الم ػػكف الث ػػاني ال ػػذم
س ػػيطر عم ػػى مبلم ػػح تم ػػؾ المػ ػرأة ك ػػاف الم ػػكف األس ػػكد ,كق ػػد أ ػ ػرنا إل ػػى الدالل ػػة الت ػػي حممي ػػا ف ػػي
ح ػػديثنا ع ػػف دالل ػػة األس ػػكد ف ػػي اإلط ػػار ,م ػػف األلػ ػكاف الت ػػي لكن ػػت تم ػػؾ المػ ػرأة ,الم ػػكف األس ػػمر,

لػ ػػكف األرض ,كاألس ػ ػػمر ى ػ ػػك ل ػ ػػكف المػػ ػرأة ال مس ػ ػػطينية ,كف ػ ػػي الجان ػ ػػب األيم ػ ػػف م ػ ػػف المكح ػ ػػة م ػ ػػف

األعمػ ػػى ,جػ ػػاء ىػ ػػذا المػ ػػكف حمػ ػػؿ داللػ ػػة عمػ ػػى األمػ ػػؿ كالنػ ػػكر الػ ػػذم سي ػ ػػرؽ مػ ػػف جديػ ػػد ,فػ ػػرغـ
كػ ػ ػػؿ مػ ػ ػػا تعػ ػ ػػرض لػ ػ ػػو أىػ ػ ػػؿ حػ ػ ػػي العطعػ ػ ػػكط كرغػ ػ ػػـ الحصػ ػ ػػار كالػ ػ ػػدمار ,إال أف ىنػ ػ ػػاؾ متسػ ػ ػ نػعا

لمحيػ ػ ػػاة ,ىنػ ػ ػػاؾ أمػ ػ ػػؿ ال يمكػ ػ ػػف أف ييقتػ ػ ػػؿ داخػ ػ ػػؿ اإلنسػ ػ ػػاف ال مسػ ػ ػػطيني ,جػ ػ ػػاء المػ ػ ػػكف األبػ ػ ػػيض
ليحمػ ػػؿ داللػ ػػة االستسػ ػػبلـ ,ىػ ػػذه الداللػ ػػة التػ ػػي تمثمػ ػػت فػ ػػي خصػ ػػية مجيػ ػػد ,مجيػ ػػد الػ ػػذم قػ ػػرر
أف يستسمـ لمن كذ كالسياسة.
اختيػ ػ ػػار الكاتبػ ػ ػػة صػ ػ ػػكرة الم ػ ػ ػرأة لتمثػ ػ ػػؿ لكحتيػ ػ ػػا ,كػ ػ ػػكف أف نسػ ػ ػػاء حػ ػ ػػي العطعػ ػ ػػكط كػ ػ ػػف

ج ػػزنءا م ػػف حكايتي ػػا ,كى ػػذا م ػػا كجدت ػػو الباحث ػػة ف ػػي اإلى ػػداء " إلػػػى نسػػػاء حػػػوش العطعػػػوط فػػػي
نابمس القديمة :لنحفر التجربة في الذاكرة ووعي األجياؿ.)2 ".

) (1ربيم حار ,ص.717
) (2ن سو ,اإلىداء.
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رواية الصبار:
طػػا
جػاء اختيػار الغػبلؼ متراب ن

مم العنكاف ,في مطمػم الغػبلؼ جػاء
اسػ ػػـ الكاتبػ ػػة بػ ػػالمكف األسػ ػػكد ,جػ ػػاء

الغبلؼ بالمكف األرجكاني ,ي بو لكف
السماء في ساعات الغركب.
فػ ػ ػ ػػي الكس ػ ػ ػ ػػط جػ ػ ػ ػػاء الم ػ ػ ػ ػػكف

حامبل داللػة
األبيض ,ب كؿ داترم,
ن
عمػػى االستسػػبلـ كالرأػػكخ ,مػػف قبػػؿ

ال مسطيني الػذم تػرؾ أرأػو كالعمػؿ
فيي ػ ػػا ,كذى ػ ػػب لمعم ػ ػػؿ ف ػ ػػي ال ػ ػػداخؿ

المحتػ ػ ػ ػػؿ ,بعػ ػ ػ ػػد أف بػ ػ ػ ػػدأ االحػ ػ ػ ػػتبلؿ
بتأػ ػػييؽ عمػ ػػييـ ,كحػ ػػرؽ م ػ ػزارعيـ,
في داخؿ ىذه الػداترة البيأػاء ,جػاء
عن ػ ػكاف الركايػ ػػة الصػ ػػبار ,كالصػ ػػبار

نبػ ػ ػ ػ ػػات صػ ػ ػ ػ ػػحراكم يصػ ػ ػ ػ ػػبر عمػ ػ ػ ػ ػػى
العطش ,عمى الجانب اليسار تتمثػؿ

نبػػة الصػػبار ,بمكنيػػا األخأػػر ,كقػػد فقػػد القميػػؿ مػػف اخأػ ارره ,كالمػػكف األخأػػر ىنػػا يمثػػؿ الحيػػاة,
كاألمؿ ,كاألصػ ر الػذم تخمػؿ ىػذا األخأػر يحمػؿ داللػة عمػى الػذبكؿ كاالقتػراب مػف المػكت ,فػي

أسػ ؿ الغػػبلؼ جػاءت األسػػبلؾ ال ػاتكة التػػي الت ػػت حػكؿ الصػػبار ,كفػي األسػ ؿ منيػا جػػاء المػػكف
األحمر الذم يمثؿ داللة عمى الدماء.
لقد كاف اختيار الكاتبة سحر خمي ة مكفقنا ليذه المكحة ,فيي ترتبط مف الناحية الرمزية مػم
األحداث الكاقعة داخؿ الركاية ,فنبات الصػبار ىػك داللػة عمػى اإلنسػاف ال مسػطيني الصػابر داخػؿ
أرأو المأحي بركحو ,كب بابو ليتبقى فمسطيف ,كحيف بدأ األص ر يغزك اخأرار الصبار ,فقد

حمؿ داللة بداية اليتس كالأعؼ الذم بدأ يتغمغؿ داخؿ ال مسطيني ,فالقيادة في الخارج تريد منػو
ػدافعا عػػف أرأػػو ,كىػػي فػػي الخػػارج تػػدلي بػػاألكامر فقػػط ,جػػاءت
ػابر
ػامدا صػ نا
أف يبقػى صػ ن
مقاكمػػا مػ ن
ن
األسػػبلؾ ال ػػاتكة لتعبػػر عػػف حالػػة القيػػر كالظمػػـ الػػذم يعي ػػو ال مسػػطيني فيػػك مػػتيـ بالتعػػاكف مػػم
االحتبلؿ إذ ما قرر أف يعمؿ في الداخؿ المحتؿ ,كرفض التعاكف مػم المقاكمػة ,كمػتيـ بالمقاكمػة
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إذ مػػا كػػاف صػػديؽ أحػػد المطمػػكبيف لبلحػػتبلؿ ,ىػػك كرقػػة يتبلعػػب بيػػا الجميػػم ,فػػإف لػػـ يعمػػؿ فػػي

الػػداخؿ المحتػػؿ لػػف يجػػد مػػا يسػػد بػػو أفػػكه أط الػػو الصػػغار ,إف رفػػض التعػػاكف مػػم المقاكمػػة فيػػك
عميؿ إسراتيمي ,كتمؾ الدماء الساتمة في نياية الغبلؼ ,ىي دماء مختمطػة ,مػا بػيف دمػاء ال ػداتي

الػػذم اختػػار الػػكطف كالمػػكت فػػي سػػبيمو عػػف العمػػؿ فػػي الػػداخؿ ,كدمػػاء المقيػػكريف المػػرغميف عمػػى
العمؿ في الداخؿ مف أجؿ الماؿ كالحياة الكريمة ,ليذا بػدأ المػكت يتسػمؿ إلػى نبػات الصػبار ,بعػد

أف فقد األمؿ في الحصكؿ عمى ماء.
 رواية يافا حكاية غياب ومطر:

ف ػ ػػي البداي ػ ػػة ,ج ػ ػػاء الغ ػ ػػبلؼ باس ػ ػػـ
الكاتبة " نباؿ قيندس" ,ككتب باألسكد المػكف
االعتيػػادم ,ككػػاف المػػكف األسػػكد جػػزنءا مػػف
أيأػػا ,قػد يحمػػؿ داللػة عمػػى
عنػكاف الركايػة ن
الحزف أك الحداد.
كم ػ ػ ػػا ج ػ ػ ػػاء الم ػ ػ ػػكف الع ػ ػ ػػاـ لمغ ػ ػ ػػبلؼ
رمػ ػ ػػادم ,ىػ ػ ػػذا المػ ػ ػػكف الػ ػ ػػذم أحػ ػ ػػاط لكحػ ػ ػػة

الغ ػ ػ ػ ػ ػػبلؼ يحمػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ دالل ػ ػ ػ ػ ػػة عمػ ػ ػ ػ ػ ػػى عػػ ػ ػ ػ ػػدـ
االس ػػتقرار كالثبػ ػػات ,كىػػػذا مػػػا كانػػػت عميػػػو

"يافػ ػ ػػا" بطمػ ػ ػػة الركايػ ػ ػػة ,كمػ ػ ػػا كانػ ػ ػػت عميػ ػ ػػو

أيأ ػػا ,كق ػػد يك ػػكف الم ػػكف
الراكي ػػة لؤلح ػػدث ن
ى ػ ػػذا ل ػ ػػكف ال ػ ػػتاء المكتس ػ ػػب م ػ ػػف الغي ػ ػػكـ

المحممػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة بػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالمطر ,في ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرتبط المػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكف
بالعنكاف.

كباالنتقػ ػ ػػاؿ إلػ ػ ػػى المكحػ ػ ػػة ,جػ ػ ػػاءت المكحػ ػ ػػة معتمػ ػ ػػدة عمػ ػ ػػى أربعػ ػ ػػة أل ػ ػ ػكاف أساسػ ػ ػػية كىػ ػ ػػي

الم ػ ػػكف األزرؽ ال ػ ػػذم تمث ػ ػػؿ بم ػ ػػكف البح ػ ػػر ,كق ػ ػػد حم ػ ػػؿ األزرؽ ىن ػ ػػا دالل ػ ػػة بعي ػ ػػدة ع ػ ػػف دالالت ػ ػػو
ىاتجػ ػػا يبتمػ ػػم مػ ػ ٌػف ييػ ػػرب إليػ ػػو ,فكػ ػػاف األزرؽ ىنػ ػػا أزرؽ ح ػ ػزيف كتيػ ػػب
المعركفػ ػػة ,فػ ػػالبحر كػ ػػاف ن
ال يحمػ ػػؿ أم معنػ ػػى مػ ػػف معػ ػػاني األمػ ػػؿ ,المػ ػػكف البنػ ػػي الػ ػػذم تمثػ ػػؿ فػ ػػي البنػ ػػاء الظػ ػػاىر خمػ ػػؼ
البحػ ػػر ,أم المدينػ ػػة التػ ػػي كػ ػػاف ييػ ػػرب منيػ ػػا النػ ػػاس ,األبػ ػػيض كالػ ػػذم حمػ ػػؿ داللػ ػػة االستسػ ػػبلـ,
ح ػ ػػيف غطػ ػ ػػى الػ ػ ػػرؤكس الغارقػػ ػػة فػػ ػػي ميػػ ػػاه البح ػ ػػر ,عمػػ ػػى الجان ػ ػػب األخػ ػ ػػر م ػ ػػف البح ػ ػػر مدينػػ ػػة
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أخػ ػ ػػرل ,بمبلمػ ػ ػػح أخػ ػ ػػرل ,عمػ ػ ػػى أ ػ ػ ػ ة البحػ ػ ػػر دبابػ ػ ػػة عسػ ػ ػػكرية ,كتنيػ ػ ػػا تنتظػ ػ ػػر النػ ػ ػػاجيف مػ ػ ػػف

البحر لتنقض عمييـ...

كب ػ ػ ػػذلؾ ف ػ ػ ػػإف ت اص ػ ػ ػػيؿ األلػ ػ ػ ػكاف ,كالمكح ػ ػ ػػة ,كربطي ػ ػ ػػا ب ػ ػ ػػالعنكاف ,ي ػ ػ ػػدفم الق ػ ػ ػػارئ لتخي ػ ػ ػػؿ

أحػ ػػداث دراميػ ػػة  ,أك ربػ ػػط ىػ ػػذه الركايػ ػػة بمدينػ ػػة يافػ ػػا كعػ ػػاـ النكبػ ػػة كخػ ػػركج النػ ػػاس ىػ ػػاربيف إلػ ػػى
البح ػػر ,كم ػػا ي ػػدفم الق ػػارئ لعممي ػػة الػ ػربط ى ػػذه م ػػا كت ػػب ف ػػي الغ ػػبلؼ الخم ػػي لمركاي ػػة ,كق ػػد ك ػػاف
اقتباس ػػا م ػػف الركاي ػػة ن س ػػيا ,كى ػػذه االقتب ػػاس يتح ػػدث لن ػػا ع ػػف أ ػػياع مدين ػػة ياف ػػا ,تق ػػكؿ" ياف ػػا؟
ن
يافػ ػ ػػا مػ ػ ػػيف؟ يافػ ػ ػػا ارحػ ػ ػػت يػ ػ ػػا بنتػ ػ ػػي ,أخػ ػ ػػذكىا الييػ ػ ػػكد ,ىاالسػ ػ ػػـ أػ ػ ػػاع لمػ ػ ػػا أػ ػ ػػاعت الػ ػ ػػببلد.
أاعت يافا كأاعت الباركدة المي كنا نحارب فييا الييكد" .)1

لكف الكاتبة باختيارىا ىذا الغبلؼ كىػذا االقتبػاس قػد عرأػت القػارئ إلػى خيبػة أمػؿ ,فيػك
مػػف خػػبلؿ العنػكاف كت اصػػيؿ الغػػبلؼ ,قػػد تصػػكر أحػػداث تػػدكر فػػي مدينػػة يافػػا ,قػػد تكػػكف أحػػداث

تمامػا ,الكاتبػة فػي ىػذه الركايػة
مؤس ة مدمرة ,لكنو صدـ عند قراءة الركاية أنو أماـ قصػة مختم ػة ن
تتحػػدث عػػف يافػػا ػػخص ال مكػػاف ,تتحػػدث عػػف قصػػة حػػب لػػـ تكتمػػؿ بسػػبب است ػػياد حسػػف ,ال
تتحدث عف سقكط يافا ,أك حتى عف أحداث عاـ 3984ـ.
ككني كق ت أماـ الغبلؼ كقرأت مأمكف الركاية ,أرل أنػو ال عبلقػة أػمنية بػيف الغػبلؼ
كاألحداث داخؿ الركاية ,ككاف عمى الكاتبة أف تختار غبلفان آخ انر ,يكأح ال كرة كال يكقػم القػارئ

بالتخيؿ الخطت.


رواية عيف المرآة:
ب ػػالكقكؼ عم ػػى غ ػػبلؼ ى ػػذه الركاي ػػة ل ػػـ يك ػػف ب ػػاألمر الي ػػيف ,فالركاي ػػة ص ػػادرة من ػػذ ع ػػاـ

 ,3993باإلأ ػ ػػافة إل ػ ػػى ذل ػ ػػؾ فق ػ ػػد ت ػ ػػـ إع ػ ػػادة طباعتي ػ ػػا ث ػ ػػبلث مػ ػ ػرات  ,ف ػ ػػي ك ػ ػػؿ مػ ػ ػرة كان ػ ػػت

تحمػ ػػؿ غبلفن ػ ػا مختم ػ ػان ,كلكنػ ػػي لػ ػػـ أتمكػ ػػف مػ ػػف الحصػ ػػكؿ عمػ ػػى أغم ػ ػػة الطباعػ ػػة التاليػ ػػة لمطبعػ ػػة
كثير فمـ أعثر عمييا.
التي أمتمكيا ,كقد بحثت نا
جػ ػػاء الغ ػ ػبلؼ عبػ ػػارة عػ ػػف لكحػ ػػة سػ ػػكداء ,كتػ ػػب عمييػ ػػا اسػ ػػـ الكاتبػ ػػة ليانػ ػػة بػ ػػدر كعن ػ ػكاف

الركاي ػ ػػة ع ػ ػػيف المػ ػ ػرآة ب ػ ػػالمكف األب ػ ػػيض ,األب ػ ػػيض الخ ػ ػػارج م ػ ػػف السػ ػ ػكاد ىن ػ ػػا حم ػ ػػؿ دالل ػ ػػة عم ػ ػػى
االستسػ ػػبلـ كالميادنػ ػػة ,كىػػػذا ىػ ػػك مػ ػػا تعػ ػػرض لػ ػػو أىػ ػػالي مخ ػػيـ ت ػػؿ الزعتػ ػػر .أمػػػا الم ػػكف األسػ ػػكد

الػ ػ ػػذم غطػ ػ ػػى الغػ ػ ػػبلؼ ب ػ ػ ػػكؿ كامػ ػ ػػؿ فقػ ػ ػػد حمػ ػ ػػؿ داللػ ػ ػػة عمػ ػ ػػى سػ ػ ػػكداكية األحػ ػ ػػداث ,كالكقػ ػ ػػاتم
) (1يافا حكاية غيا كمطر ,لكحة الغبلؼ الخم ية.
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الػ ػػداترة فػ ػػي مخػ ػػيـ تػ ػػؿ الزعتػ ػػر ,حمػ ػػؿ داللػ ػػة عمػ ػػى المػ ػػكت كالحػ ػػداد ,كالت ػ ػػاؤـ ككػ ػػؿ مػ ػػا يحممػ ػػو

ػاال لؤلم ػ ػػؿ ,ى ػ ػػذا األس ػ ػػكد خرج ػ ػػت من ػ ػػو
الم ػ ػػكف األس ػ ػػكد م ػ ػػف س ػ ػػكداكية ,كدالالت ال تعط ػ ػػي مج ػ ػ ن
ػ ػ ػراتط حمػ ػ ػراء الم ػ ػػكف ت ػ ػػبو إل ػ ػػى ح ػ ػػد كبي ػ ػػر التطري ػ ػػز ال مس ػ ػػطيني ال بلح ػ ػػي ,ى ػ ػػذا الت ػ ػ ػابو ق ػ ػػد

يك ػ ػػكف داف ػ ػػم الكاتب ػ ػػة من ػ ػػو التتكي ػ ػػد عم ػ ػػى أف ال مس ػ ػػطيني البلج ػ ػػئ ال يمك ػ ػػف ل ػ ػػو أف يتن ػ ػػازؿ ع ػ ػػف
فكرة العكدة إلى أرأو.


رواية بوصمة مف أجؿ عباد الشمس:
قب ػػؿ الكقػ ػكؼ عم ػػى غ ػػبلؼ ى ػػذه الركاي ػػة,

يجدر اإل ارة إلى أف غبلؼ الطبعػة األكلػى ليػذه
الركايػػة غيػػر متػػكفر فػػي المكتبػػات الغزيػػة ,ككنػػت

احدا ,كلكني فػي
أحسب أنيا ال تمتمؾ إال غبلفنا ك ن
عممية بحثي عثرت عمى رسػالة ماجسػتير بعنػكاف
عتبػ ػػة العن ػ ػكاف فػ ػػي الركايػ ػػة ال مسػ ػػطينية) ,كمػ ػػف

خ ػػبلؿ االط ػػبلع عم ػػى ى ػػذه الد ارس ػػة اكت ػ ػ ت أف
الركايػػة ليػػا طبعػػة أكلػػى بغػػبلؼ أخػػر ,كقػػد أ ػػار

الباحػػث عبػػد الحسػػيب مػػالكي إلػػى أن ػكاع األغم ػػة
ككاف غبلؼ بكصمة مف أجؿ عباد ال ػمس مثػاؿ

عميي ػ ػػا ,يق ػ ػػكؿ ":لكح ػ ػػة غ ػ ػػبلؼ مزح ػ ػػت م ػ ػػا ب ػ ػػيف

الكاقعيػ ػػة كالتجريديػ ػػة ...لكحػ ػػة بكصػ ػػمة مػ ػػف أجػ ػػؿ
عبػػاد ال ػػمس ,حيػػث تظيػػر فػػي المكحػػة فتػػاة تقػػؼ

أماـ خزانة عمييا طاتر كتظير كراء ال تاة دمية كمب.)1 .
كبالكقكؼ أماـ لكحة الغبلؼ ,نجد أف الغػبلؼ قػد سػيطر عميػو المػكف األحمػر ,كىػك المػكف

الػػذم يحمػػؿ داللػػة عمػػى الػػدماء ,ككػػاف قػػد ػػكؿ ىػػاجس كمخػػاكؼ لػػدل بطمػػة الركايػػة ,فكػػاف ىػػذا

المػػكف يػػذكرىا بالػػدماء فػػي ك ػػؿ لحظػػة .فػػي كسػػط المػػكف األحم ػػر يت ػػكؿ مربػػم بػػالمكف األب ػػيض,
كاألبيض قد يمثؿ لمحظة داللة فقداف البكصمة ,فػي الكسػط كتػب عنػكاف الركايػة بكصػمة مػف أجػؿ
عباد ال مس ,كقد كتب بالمكف األص ر ,الذم يحمؿ داللتيف :األكلى ىي داللة االنيػزاـ كالمػكت,
لك كاف المقصد مف عنكاف الركاية فقداف البكصمة ,كلػك كػاف المقصػد عكػس ذلػؾ فػالمكف األصػ ر

ىنا يحمؿ داللة عمى الأكء كالنكر كاألمؿ.

) (1عتبة العنكاف في الركاية ال مسطينية ,عبد الحسيب مالكي ,ص.51
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امرأة الفصوؿ الخمسة:

أكؿ مػػا يطالعنػػا فػػي غػػبلؼ ىػػذه الركايػػة اسػػـ

الكاتب ػػة ليم ػػى األط ػػرش ,كق ػػد اخت ػػارت الكاتب ػػة
المػػكف البنػػي لمخػػط المكت ػػكب بػػو االسػػـ ,كى ػػذا

المكف يحمؿ داللة عمى األلـ.

كقد جاء المكف األسكد ليككف جزنءا مػف
عن ػكاف الركايػػة ,فكتػػب العن ػكاف باألسػػكد الػػداؿ

عمى الحزف كالحداد.

كاختػ ػ ػ ػػارت الكاتبػ ػ ػ ػػة المػ ػ ػ ػػكف األخأػ ػ ػ ػػر

ال س ػ ػ ػػتقي ليك ػ ػ ػػكف ل ػ ػ ػػكف الغ ػ ػ ػػبلؼ األساس ػ ػ ػػي,
ىػ ػػذا المػ ػػكف الػ ػػذم يحمػ ػػؿ داللػ ػػة عمػ ػػى الحيػ ػػاة
كالتج ػ ػػدد ,فم ػ ػػف المع ػ ػػركؼ أف األخأ ػ ػػر ى ػ ػػك

ل ػ ػػكف يبع ػ ػػث عم ػ ػػى الحي ػ ػػاة .عم ػ ػػى ى ػ ػػذه المكح ػ ػػة الخأػػ ػراء ,ج ػ ػػاء الم ػ ػػكف البن ػ ػػي ليرس ػ ػػـ رس ػ ػػكمات
غيػ ػػر متقنػ ػػة ,ككتنيػ ػػا خرب ػ ػػات ,أك مػ ػػا ي ػ ػدكر فػ ػػي العقػ ػػؿ مػ ػػف أفكػ ػػار ,ككانػ ػػت ىػ ػػذه الخرب ػ ػػات
عبػ ػػارة عػ ػػف ام ػ ػرأة تحمػ ػػؿ فػ ػػي يػ ػػدييا كرتػ ػػاف غيػ ػػر كاأػ ػػحتا المعػ ػػالـ ,كفػ ػػي الخمػ ػػؼ منيػ ػػا تمثمػ ػػت
خرب ػ ػ ػػة لػ ػ ػػرجميف يق ػ ػ ػػاف خم ي ػ ػ ػػا مػ ػ ػػف الجانػ ػ ػػب األيسػ ػ ػػر لمغ ػ ػ ػػبلؼ .كعػ ػ ػػدـ تحديػ ػ ػػد كجػ ػ ػػو المػػ ػ ػرأة

كالرجػ ػ ػػاؿ يعنػ ػ ػػي أف الكاتبػ ػ ػػة أرادت مػ ػ ػػف كراء ذلػ ػ ػػؾ إعطػ ػ ػػاء ال خصػ ػ ػػيات داخػ ػ ػػؿ الركايػ ػ ػػة بعػ ػ ػ نػدا

ػانيا ,فػ ػػي حػ ػػيف جػ ػػاء الجانػ ػػب األيمػ ػػف يحمػ ػػؿ خرب ػ ػػة أخػ ػػرل لرجػ ػػؿ يقػ ػػؼ خمػ ػػؼ ام ػ ػرأة .كػ ػػؿ
إنسػ ػ ن
لكن ػػا كاح ػ نػدا كى ػػك الم ػػكف البن ػػي ,ال ػػذم يحم ػػؿ دالل ػػة عم ػػى األل ػػـ
ى ػػذا اخت ػػارت ل ػػو ليم ػػى األط ػػرش ن
الحزف ,باإلأافة إلى ككنو لكف الترب.

غػ ػ ػ ػػبلؼ ىػ ػ ػ ػػذه الركايػ ػ ػ ػػة كاف كانػ ػ ػ ػػت ألكانػ ػ ػ ػػو ال عبلقػ ػ ػ ػػة ليػ ػ ػ ػػا بمأػ ػ ػ ػػمكف الركايػ ػ ػ ػػة ,إال أف

المكح ػػة مثم ػػت لن ػػا باختص ػػار الصػ ػراع ال ػػداتر ف ػػي عق ػػؿ نادي ػػة بطم ػػة الركاي ػػة ,فنادي ػػة ف ػػي الكق ػػت
الت ػ ػػي كان ػ ػػت تنظ ػ ػػر م ػ ػػف ج ػ ػػبلؿ أف يتق ػ ػػدـ لخطبتي ػ ػػا كج ػ ػػدت ن س ػ ػػيا مخطكب ػ ػػة ألخي ػ ػػو األص ػ ػػغر

منػ ػػو ,فعا ػ ػػت الص ػ ػراع الػ ػػداتر داخميػ ػػا كالػ ػػذم مثمتػ ػػو لنػ ػػا الكاتبػ ػػة مػ ػػف خػ ػػبلؿ المكحػ ػػة ,ص ػ ػراعيا

م ػػم قمبي ػػا ال ػػذم اخت ػػار الح ػػب لج ػػبلؿ ,كصػ ػراعيا م ػػم ذاتي ػػا الت ػػي أص ػػبحت زكج ػػة لرج ػػؿ أخ ػػر
ال تكف لو أم حب.
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الخاتمة:
الحمػػد هلل الػػذم أعػػانني عمػػى رحمػػة بحثػػي ىػػذه ,فمػكاله عػػز كجػػؿ مػػا كصػػمت إلػػى خاتمػػة عممػػي,

كقد تكصمت إلى عدد مف النتاتج:

 .3األعماؿ األدبية فييا الكثير مف المأاميف التي تخمؽ دراسة أدبية جديدة.

 .7اختيػػار األدبػػاء لؤللػكاف داخػػؿ أعمػػاليـ األدبيػػة ال يكػػكف ب ػػكؿ اعتبػػاطي ,بػػؿ كػػؿ لػػكف يتأػػمنو
العمؿ األدبي يحمؿ داللة تتكافؽ مم رؤية األديب.

كثير مػف
 .1يكتسب كؿ لكف داخؿ العمؿ األدبي داللتو مف خبلؿ السياؽ الكارد فيو ,ليذا نجد أف نا
األلكاف جاءت ال تحمؿ دالالتيا المتعارؼ عمييا.

 .4حمؿ المػكف األحمػر داخػؿ الركايػة ال مسػطينية داللػة عمػى الػدماء ,فكانػت ىػذه الداللػة ىػي أكثػر
داللتو تكظي نا.
 .5جػػاء المػػكف األزرؽ يحمػػؿ داللػػة عمػػى األلػػـ ,كىػػي داللػػة ال عبلقػػة ليػػا بمعنػػى ىػػذا المػػكف ,لكنػػو
اكتسبيا مف خبلؿ سياؽ األحداث.

 .6سيطرة أسكد الحداد عمى الركاية النسكية ال مسطينية.
 .7اختيار األلكاف كعبلقتيا ب خصيات الركايػات ,كػاف مػف خػبلؿ الحالػة الن سػية كالجسػمانية التػي
تمر بيا ال خصية.

ػعبا ,كػػؿ منيمػػا متصػػؿ بػػاألخر ,حتػػى مػػف خػػبلؿ
 .8محاكلػػة فصػػؿ الزمػػاف عػػف المكػػاف كػػاف صػ ن
عبلقتيـ باأللكاف كانا متصميف.
في نياية الدراسة ال بد مف اإل ارة إلى بعض التكصيات الميمة ,ومنيا:
 .3محاكلة إثراء المكتبات العامة كالخاصة بالكتب النقدية الحديثة.
 .7االىتماـ بالركاية النسكية ال مسطينية  ,كالركاية ال مسطينية ب كؿ عاـ.

 .1محاكلػػة تػػكفير الركايػػات ال مسػػطينية فػػي المكتبػػات  ,كبجميػػم الطبعػػات ,كأف ال يقتصػػر تكافرىػػا
عمى مكتبات الجامعات ,كالمكتبات العامة.
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المصادر والمراجع
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المصادر والمراجع
القػػرآف الكػػريـ.
المصادر:
 -3امرأة الرسالة ,رجاء بكرية ,دار اآلداب لمن ر كالتكزيم ,بيركت -لبناف,7117 ,ط.3

 -7ام ػرأة ال صػػكؿ الخمسػػة ,ليمػػى األطػػرش ,المؤسسػػة العربيػػة لمد ارسػػات كالن ػػر ,بيػػركت -لبنػػاف,
.3988

 -1بكصمة مف أجؿ عباد ال مس ,ليانة بدر ,مكتبة الكحدة ,نابمس -فمسطيف,3981,ط.7
 -4دكرا ,ب رل أبك رار ,ركايات اليبلؿ ,القاىرة -مصر.

 -5ربيػػم ح ػػار "رحم ػػة الص ػػبر كالص ػػبار ,س ػػحر خمي ػػة ,من ػػكرات مرك ػػز أكغاري ػػت الثقػ ػافي لمن ػػرك
-6

الترجمة ,راـ اهلل -فمسطيف.

يب مف كادم رـ ,ب رل أبك رار ,ركايات اليبلؿ ,القاىرة -مصر.

 -7الصبار ,سحر خمي ة ,دار اآلداب ,بيركت-لبناف ,3976 ,ط.3

 -8عكاء ذاكرة ,رجاء بكرية ,داترة الثقافة العربية كالقسـ العربي في المجمس ال عبي الثقافي.
 -9عيف المرآة ,ليانة بدر ,دار تكبقاؿ لمن ر3993 ,ـ ,ط.3

 -31يافا حكاية غياب كمطر ,نباؿ قندس ,الدار العربية لمعمكـ نا ركف,7134 ,ط.3

المراجع:
 .3األل ػكاف دكرىػػا ,تصػػني يا ,مصػػادرىا ,رمزيتيػػا ,كدالالتيػػا) ,كمػػكد عبيػػد ,تقػػديـ :محمػػد حمػػكد,
المؤسسة الجامعية لمدراسات كالن ر كالتكزيم ,بيركت -لبناف ,7131 ,ط.3

 .7آفػاؽ األدب العربػػي فػػي فمسػػطيف ك ػػيادات أدبيػػة) ,محمػػد بكػػر البػػكجي ,مكتبػػة القػػدس ,غػزة-
فمسطيف7131 ,ـ.

 .1إ كالية المكاف في النص األدبػي ,ياسػيف النصػير ,دار ال ػؤكف الثقافيػة العامػة آفػاؽ ,العػراؽ-
بغداد.3986 ,

 .4ان تاح النص الركاتي ,سعيد يقطيف ,المركز الثقافي ,الدار البيأاء3989 ,ـ.
 .5بانكراما الركاية العربية الحديثة ,سيد حامد النساج ,مكتبة غريب ,ط.7

 .6البعػػد الػػكظي ي كالجمػػالي فػػي التصػػميـ الػػداخمي المعاصػػر ,حسػػاـ دبػػس كزيػػت ,مجمػػة دم ػػؽ
لمعمكـ اليندسية ,مج ,74ع7118 ,7ـ.
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 .7بناء الركاية ,سي از أحمد قاسـ ,الييتة المصرية العامة لمكتاب ,القاىرة -مصر ,3984 ,ط.3

 .8بنػػاء الركايػػة العربيػػة السػػكرية  )3991-3981د ارسػػة نقديػػة ,سػػمر ركحػػي ال يصػػؿ ,من ػػكرات
اتحاد الكتاب العرب3991 ,ـ.

 .9بنية ال كؿ الركاتي ال أاء الزمف ال خصية) ,حسف بحراكم ,المركز الثقافي ,بيػركت-لبنػاف,
3995ـ ,ط.3

 .31بني ػػة العق ػػؿ العرب ػػي ,محم ػػد عاب ػػد الج ػػابرم ,مرك ػػز د ارس ػػات الكح ػػدة العربي ػػة ,بي ػػركت -لبن ػػاف,
 ,3997ط.7

 .33تػػتثير العطػػكر كاأللػكاف عمػػى ن سػػية اإلنسػػاف ,أحمػػد حجػػازم ,دار عػػالـ الثقافػػة لمن ػػر كالتكزيػػم,
األردف ,7113 ,ط.3

 .37ت كيؿ المكاف كظبلؿ العتبات ,معجب العدكاني ,النادم األدبي الثقافي7117 ,ـ

 .31ت سير القرآف العظيـ ,األماـ الحافظ عماد الديف أبػي ال ػداء إسػماعيؿ بػف كثيػر الدم ػقي ,عمػؽ
عميو ىاني الحاج ,المكتبة التكقي ية ,أماـ األخأر ,سيدنا الحسيف ,مصر.

 .34الخصػػاتص ال نيػػة فػػي ػػعر الم ػرأة ال مسػػطينية مػػف عػػاـ  3967حتػػى نيايػػة القػػرف ,مػػي عمػػر
نايؼ ,مركز الحأارة العربية7118 ,ـ.

 .35الخطاب الركاتي النسكم دراسة في تقنيات الت كيؿ السػردم ,سػياـ أبػك العمػريف ,الييتػة العامػة
لقصر الثقافة مصر ,ط.3

 .36الخطاب ال ػعرم عنػد محمػكد دركيػش ,د ارسػة أسػمكبية ,محمػد صػبلح زكػي أبػك حميػدة ,مكتبػة
مقداد7111 ,ـ ,ط.3

 .37دراسات في ال عر ال مسطيني المقاكـ ,عبد الخالؽ العؼ ,رابطة الكتاب ال مسطينييف.7131 ,
 .38ديكاف أبك تماـ ,ب ػرح الخطيػب التبريػزم ,تحقيػؽ :عبػده عػزاـ ,دار المعػارؼ ,القػاىرة -مصػر,
مج , 4ط.1

 .39ديكاف األع ى ميمكف بف قيس) ,تحقيؽ :محمد حسيف ,د.ت ,د.ط.
 .71صػراع الثقافػات فػػي الركايػة العربيػػة فػي فمسػػطيف ك" ػيادات أدبيػػة" ,محمػد بكػػر البػكجي ,مكتبػػة
القدس ,غزة -فمسطيف ,ط.7137 ,3

 .73عتبػػات الػػنص فػػي الركايػػة العربيػػة مػػف عػػاـ 3991إلػػى عػػاـ  7131د ارسػػة سػػيميكلكجية سػػردية,
عزكز إسماعيؿ ,الييتة العامة لمكتاب ,القاىرة ,مصر.

ػي جكاجػػة ,مطبعػػة أبكغػػكش ,البي ػرة-
 .77عػػيف السػػارد ق ػ اررات فػػي أعمػػاؿ أحمػػد رفيػػؽ عػػكض ,عمػ ٌ
فمسطيف7115,ـ .ط.3
 .71فقػػو المغػػة كأس ػرار العربيػػة ,أبػػك منصػػكر الثعػػالبي ,تحقيػػؽ :ياسػػيف األيػػكبي ,المكتبػػة العص ػرية,
صيدا -لبناف7111 ,ـ ,ط.7
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 .74فمس ة األلكاف ,إياد محمد الصقر ,األىمية لمن ر كالتكزيم ,عماف األردف ,7131 ,ط.3

ػي الكبي ػػر كآخ ػػركف ,دار المع ػػارؼ ,الق ػػاىرة-
 .75لس ػػاف الع ػػرب ,اب ػػف منظ ػػكر ,تحقي ػػؽ :عب ػػداهلل عم ػ ٌ
مصر.
 .76المغة كالمكف ,أحمد مختار عمر ,عالـ ال يكتب لمن ر كالتكزيم ,القاىرة -مصر3997,ـ ,ط.7
نمكذجػػا" ,ظػػاىر محمػػد ىػزاع الزكاىػرة ,دار الحامػػد
 .77المػػكف كدالالتػػو فػػي ال ػػعر "ال ػػعر األردنػػي
ن
لمن ر كالتكزيم ,عماف -األردف7118 ,ـ,ط.3

ػي ,جػػرس بػػرس,
 .78المػػكف فػػي ال ػػعر العربػػي قبػػؿ اإلسػػبلـ ,ق ػراءة ميثكلكجيػػة) ,إب ػراىيـ محمػػد عمػ ٌ
األردف.
 .79المػػكف لعبػػة سػػيمياتية بحػػث إج ارتػػي فػػي ت ػػكؿ المعنػػى ال ػػعرم) ,فػػاتف عبػػدالجبار ج ػكاد ,دار
مجدالكم لمن ر كالتكزيم ,األردف ,7116 ,ط.3

 .11مبػػادئ التصػػميـ كالمػػكف ,عػػدلي محمػػد عبػػداليادم ,مكتبػػة المجتمػػم العربػػي ,عمػػاف -األردف,
7118ـ ,ط.3

عمي النمرم ,تحقيؽ :كجيو ,دم ؽ 3976ـ ,ط.3
 .13المممم ,أبك عبداهلل الحسيف بف ٌ
 .17معجـ المغة العربية المعاصرة ,أحمد مختار عمر ,عالـ الكتب ,القاىرة -مصر7118 ,ـ.
 .11معجػػـ المصػػطمحات العربيػػة فػػي المغػػة كاألدب ,مجػػدم كىبػػة ,كامػػؿ المينػػدس ,مكتبػػة لبنػػاف-
بيركت ,3984 ,ط.7

 .14المعجـ الكسيط ,مجمم المغة العربية ,مكتبة ال ركؽ الدكلية ,ط7114 ,4ـ.
 .15مككنات السرد الركاتػي فػي الركايػة ال مسػطينية ,يكسػؼ حطينػي ,اتحػاد الكتػاب العػرب ,دم ػؽ,
3999ـ ,ط.3

 .16المكسػػكعة العربيػػة الميسػرة ,محمػػد ػ يؽ غربػػاؿ كزمػػبلؤه ,مػػج,7دار النيأػػة ,بيػػركت 1لبنػػاف,
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 .17النق ػ ػ ػػد التطبيق ػ ػ ػػي التحميم ػ ػ ػػي ,ع ػ ػ ػػدناف خال ػ ػ ػػد عب ػ ػ ػػداهلل ,دار ال ػ ػ ػػؤكف الثقافي ػ ػ ػػة آف ػ ػ ػػاؽ عرب ػ ػ ػػي,
 ,3986ط.3

الرسائؿ العممية:
 .3جدلي ػػة الم ػػكف كالص ػػكرة ف ػػي ركاي ػػة "ب ػػيض الرم ػػاد" لممص ػػط ى غزالن ػػي ,س ػػماح ػػاطرم ,رس ػػالة
ماجستير ,جامعة محمد خيأر ,بكسرة -الجزاتر.7135 ,

 .7دالالت األل ػكاف فػػي ػػعر ن ػزار قبػػاني ,أحمػػد عبػػداهلل محمػػد حمػػداف ,رسػػالة ماجسػػتير ,جامعػػة
النجاح الكطنية ,نابمس -فمسطيف7118,ـ.
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 .1دالالت الم ػ ػػكف ف ػ ػػي ػ ػػعر ال تكح ػ ػػات اإلس ػ ػػبلمية ف ػ ػػي عص ػ ػػر ص ػ ػػدر اإلس ػ ػػبلـ ,أم ػ ػػاني جم ػ ػػاؿ
عبدالناصر خالد البيؾ ,رسالة ماجستير ,الجامعة اإلسبلمية ,غزة -فمسطيف7131 ,ـ.

 .4سػيمياء األلػكاف فػػي ػػعر بمنػػد الحيػػدرم ,ناتػػؿ المصػػرم ,رسػػالة ماجسػػتير ,الجامعػػة اإلسػػبلمية,
غزة -فمسطيف7134 ,ـ.

.5

عرية األلكاف فػي الػنص ال ػعرم الج ازتػرم المعاصػر ال تػرة  ,)7117-3988صػديقة معمػر,

رسالة ماجستير ,جامعة بسكرة الجزاتر7131 ,ـ.

 .6صكرة المكاف كدالالتو في ركايات كاسيني األعرج ,جكادم ىنية ,رسالة دكتػكراه ,جامعػة محمػد
خيأر ,بسكرة-الجزاتر7137 ,ـ.

 .7عتبػػات العن ػكاف ف ػػي الركايػػة ال مسػػطينية ,د ارس ػػة فػػي الػػنص المػ ػكازم ,فػػرج عبدالحسػػيب محم ػػد
مالكي ,رسالة ماجستير ,جامعة النجاح الكطنية ,نابمس -فمسطيف7111 ,ـ.

نمكذجػا ,أمػؿ محمػكد عبػد القػادر أبػك عػكف,
 .8المكف كأبعاده في ال عر الجاىمي -عر المعمقات
ن
رسالة ماجستير ,جامعة النجاح الكطنية ,نابمس -فمسطيف7111 ,ـ.
 .9المػػكف كدالالتػػو فػػي القػرآف الكػريـ ,نجػػاح عبػػدالرحمف الم ارزقػػة ,رسػػالة ماجسػػتير ,جامعػػة مؤتػػو,
األردف7131 ,ـ.

 .31المكاف كدالالتو فػي ركايػات ب ػرل أبػك ػرار د ارسػة كصػ ية تحميميػة ,محمػد خالػد محمػكد قػنف,
رسالة ماجستير ,جامعة األزىر ,غزة -فمسطيف7136 ,ـ.

المجالت والدوريات:
 .3األلكاف :مقدـ مف إيماف سعيد اقم.

 .7األلكاف في ال عر النسكم العراقي ,فرح غانـ صالح حميد ,ع7137 ,711ـ.
 .1األلكاف مف السيككلكجية إلى الديككر ,حسيف جمعة7116 ,ـ.

 .4الجماؿ المكني في ال ػعر العربػي مػف خػبلؿ التنػكع الػداللي ,لػيبل قاسػمي حػاجي آبػادم ,ميػدم
ممتحف ,فصيمة دراسات األدب المعاصر ,السنة الثالثة ,ع ,9ـ.7131

 .5داللػػة األل ػكاف ف ػػي ػػعر المتنبػػي ,عيس ػػى متقػػى زاده ,خػػاطرة أحم ػػد ,إأػػاءات نقدي ػػة  ,ع,35
7134ـ.

 .6دالالت المػػكف فػػي ػػعر يحيػػى السػػماكم ,مرأػػية آبػػاد ,رسػػكؿ بػػبلكم ,إأػػاءات نقديػػة فصػػيمة
محكمة ,السنة الثانية ,ع7137 ,8ـ.

 .7دالالت المكاف في ركاية "مكسػـ اليجػرة إلػى ال ػماؿ" لمطيػب صػالح ,كمثػكـ مػدقف ,اآلثػر مجمػة
اآلداب كالمغات ,جامعة كرقمة ,الجزاتر ,ع7115 ,4ـ.
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 .33عتبػػات الػػنص كدالالتػػو فػػي الركايػػة العربيػػة المعاص ػرة "تحػػت سػػماء ككبتيػػاتمف
ن
المعاطي خيرم الرمادم ,مجمة مقاليد ,ع7134 ,7ـ.
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بسكرة ,الجزاتر7133,ـ.
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 .36ال ػػيض المػػكني فػػي سػػيمياتية األل ػكاف عنػػد ن ػزار قبػػاني د ارسػػة سػػيمياتية /لغكيػػة فػػي قصػػاتد مػػف
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