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لإلشارة إىل وتسعى " يا أمي الصغرية...ال ترحلي "تتمحور دراستنا حول قراءة نص 

رصد األبعاد املعرفية والتأويلية واحلقول الداللية حماولة السيميائي من خالل  آليات التحليل بعض

اليت شكلت خطاب الشاعر، وذلك من خالل بعض مستويات البنية السطحية للنص، بدءا 

بالعنوان الذي يعد عتبة الولوج إليه، كما قدمنا إحصاء �موع األفعال اليت ولدت حركة ودينامية 

ت وشكلت مواقف الشاعر وجلنا ملكاشفة احلقول الداللية مسلطني الضوء على عليه، وأل�ا حدد

حقل بارز هو حقل األنثى جسدا وروحا، واملقارنة بني النعوت واألوصاف اليت وصف �ا أنثاه 

 .الشعري اجلزائري املعاصر يف قصيدة من اليت بلورت مجيع صور هذا اخلطاب

  .م، زوجةأأنثى، رأة، ملية، سيميائيات، حقول دال: الكلمات المفتاح 

Abstract :  
    Our study revolves around reading the text "Do not leave ... my little 
mother" and seeks to uncover the mechanisms of semiotic analysis by 
monitoring the cognitive and interpretative dimensions and semantic fields 
that formed the poet's speech, through some levels of the surface structure of 
the text, starting with the title that is the threshold of access. We also 
provided a statistic of the total verbs that generated movement and 
dynamism on it; and because it identified and formed the positions of the 
poet we attemted to discover semantic fields highlighting a prominent field 
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is the female field, body and soul, and the comparison between the epithets 
and descriptions that described his female which crystallized all the images 
of this contemporary Algerian poetic speech. 

Keywords :Semiotics, semantic fields, women, female, mother, wife. 

  
 

  :تقديم

أدائها من خالل ما  تأيت هذه الدراسة استظهارا لطبيعة املمارسة السميائية والكشف عن منط

وبكل الطرق والوسائل أن يستفيت يف كل هذا الواقع حاول عاصر، مجادت قرحية شاعر جزائري 

حبيثياته ووقائعه وحوادثه، وهو ما حيتم عليه الوقوف عرب حمطات كثرية يف حياته ملراجعة نفسه 

فهما ونقدا وقراءة، حىت يستطيع وبوعي منهجي أن يواجه ما يقف أمامه من جبهات وعتبات 

نثى األم واألخت والزوجة والبنت لتكون احلرية، وصعوبات وعراقيل، ومع كل هذا وذاك، جيد األ

الوطن واألمل املنتظر، حىت يستطيع أن يعيش ماضيه، حاضره ومستقبله، وهو ما تدور حوله 

إذ مل يقصد من " سأمحل قدري وأسري... عفوا " القصيدة اليت كانت من روائع ديوانه املوسوم ب

عا إليها العديد من الشعراء املعاصرين، وال ملسألة خالهلا قضية التمييز بني الرجل واملرأة اليت د

حريتها اليت تكسر �ا مجيع قيودها، إمنا أراد أن يظهر مسألة حرية الرجل وشجاعته بوجود سند له 

  .يف احلياة، كثريا ما اعتربه مثاال، رمزا وقيمة مقدسة

 :مقترب مفاهيمي.. السيميائيات -1

ا أو نثرا تعامال بريئا، فإن املتلقي مطالب بفك إذا كان األديب ال يتعامل مع لغته شعر 

نصوصه كشفا للدالالت اخلفية الكامنة خلفها، ما يفتح ا�ال للتأويل وقراءة القراءة، اليت   تشفرا

كان التصال ثقافتنا العربية بالغربية أثر بارز على اخلصوصيات النصية، حيث راح الباحثون العرب 

نهلون من معني املناهج النقدية وفق منطق اشتغاهلا على اجلمالية يستعريون بعضا من تصورا�ا وي

  .يف مقاربة املتون األدبية

لعل املنهج السيميائي من بني أهم التجارب النقدية الغربية والعربية الذي استطاع توجيه 

من إىل بناء الداللة " العناية إىل البحث عن املعىن وتوليد الداللة، ذلك أن السيميائية تسعى 

داخل النص ومن مستويات حمددة حتكمها جمموعة من العالقات والعمليات تدركها بكل 
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دون من فهي العلم الذي حاول أن يلتمس النص من جانبيه الشكلي واملضموين  1"وضوح

اإلغراق يف أحدمها، فقد حاولت توخي الدقة العلمية يف مقاربة النصوص األدبية مستندة يف ذلك 

  .تلفة وأدوات إجرائية متنوعة سعيا منها لتحسني آليات الدراسة والتحليلعلى أسس معرفية خم

من املهم تسليط الضوء على ماهية املنهج السيميائي بشكل عام والسيميائيات بشكل 

خاص وعالقة كل منهما باآلخر، وكذا األسس واملقوالت اليت ال بد أن تقرتن �ا كل الظواهر 

فقد استطاعت السيميائيات جتاوز مقولة الدال واملدلول لتخرتقها  التقدية يف األدب شعرا ونثرا،

يستلزم حتليل النص السيميوطيقي عادة أن "توليدا للدالالت يف النصوص واخلطابات، ومن مث 

يبدأ احمللل حتليله مبعاجلة املكون السردي أي دراسة السردية وحتديد احلاالت والتحوالت داخل 

التحفيز، (ذلك يف عالقتها بعواملها وفواعلها ورصد الربنامج السردي تصاال وانفصاال، و االسرد 

مع دراسة منطق اجلهات والذي يتمثل يف رغبة الفعل وإرادة الفعل ) الكفاءة، اإلجناز، التقومي

وواجب الفعل، والقدرة على الفعل، وبعد ذلك ينتقل احمللل إىل دراسة املكونات اخلطابية، وذلك 

املعىن على الصعيد املعجمي والداليل والسيميائي، وتبيني العوامل والفواعل عن طريق رصد بنية 

لبناء املعىن النصي واخلطايب معا، الذي يعد من أهم تقنيات انسجام الدالالت  2" التيماتيكية

  .وتوليدها بفعل القراءة والتأويل

أو املتون األدبية  قتصار على جانب من جوانب الظاهرة اللغويةتقتضي دراستنا املتواضعة اال

خاصة الشعرية منها يف مستواها اخلطايب الذي يفضي بنا ملستواها الداليل، وهو ما اتفق عليه 

النقاد من أن السميائيات على تشعب ضروب استعماال�ا وجماال�ا وكل ما له عالقة 

ني علم العالمة بستمولوجيا واآلداب، وعلى الرغم من ترمجا�ا العديدة ما بباألنثروبولوجيا واال

فإنه مهما يكن شأن هذا   Semiotiqueمقابل املصطلح األجنيب "وعلم الداللة، فإ�ا تعين 

االختالف، فليس مثة شك يف أن مجاع كل ذلك ميكن اختزاله بتحديد السيميائية من خالل 

 ، فهي العم الذي يدرس العالمات أميا كان مصدرها يفSigneحتديد ا�ال الذي تقوم عليه 

تعد مبثابة إشارات داللية تعكس قدرة اللغة على اإلحياء والرمز بأبعاده  3" إطار احلياة االجتماعية

  .الصورية والصوتية واإلشارية واجلمالية

إن وقفة متأنية عند السيميائيات كفيلة بتوضيح مجاليات القراءة النقدية السيميائية اليت 

الزائل والكالم اإلنشائي الذي يقف عند الوصف العرضي  واالنفعال االنطباعوضع "استقصت 
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املباشر للوقائع النصية، إىل التحليل املؤسس معرفيا ومجاليا، فالنصوص كل النصوص كيفما كانت 

مواد تعبريها، جيب النظر إليها باعتبارها إجراء دالليا ال جتميعا لعالمات متنافرة، والسيميائيات 

حدة الظاهرة الداللية، كيفما كانت لغتها وكيما كان شكل صرحية يف هذا ا�ال، فهي تسلم بو 

لسانا ولغة ولباسا ومظاهر اجتماعية أخرى، أو حىت يف شكل صور ذهنية منبثقة عن  4" جتليها

مظاهر مادية أو كلمات منطوقة وأخرى مكتوبة، ذلك أن الوحدات الصوتية املشار إليها تنصهر 

  .واملزيج املنطوق أو املكتوب االلتحامتمد قو�ا من ذلك لتشكل جمتمعة كينونة داللية جديدة تس

اللغة العالمات واإلشارات والرموز والوحدات الصوتية وتعكس السلوك االجتماعي تشكل   

اللفظي من حقل األفكار اليت  اللغة أضيق يف جماهلا" وصور املشاعر واألفكار الذهنية وا�ردة ألن 

صور والظالل اليت ترد على أخيلتهم، ومن هنا تصبح املعاين على ذهن املتكلمني �ا، ومن ال

قاصرة على الوفاء مبطالب التعبري اللغوي ويصبح التعبري اللغوي حباجة إىل ) أي احلقيقية(العرفية 

وفق نظام عالقا�ا الرتكيبية والصوتية  5" جتاوز احلقيقة العرفية إىل استعمال آخر للفظ يسمى ا�از

  .ينشأ عنه معىن املعىن والداللية الذي

إن هذا الوضع غري املستقر لتوليد الدالالت الذي ير�ن فيه النص واخلطاب لقدرة املتلقي 

على فعل القراءة والتأويل، قد جعلنا يف حاجة أكثر إحلاحا ملكاشفة الدالالت واملفاهيم وضبط 

ارستها تطلعا لدالالت احملددات واآلليات وتطبيقات املنهج السيميائي اإلجرائية ومراجعة مم

فمادام الفكر سبيله املعرفة، ومادامت املعرفة سبيلها املصطلح وسيلة "، عّينة البحثالقصيدة 

خاصة السيميائي  6" وغاية، ذلك مفاد فعالية عموم األصل املعريف يف قضايا املصطلح النقدي

شاعر من منطلق أن الذي حناول من خالله رصد ومكاشفة أهم الدالالت اليت يرمي إليها ال

الداللة ا�ازية قائمة يف جوهرها على وحدات الرتكيب من خالل نظام الوحدات الصوتية توليدا 

  .للدالالت اللغوية احلقيقية وا�ازية معا

 :..آليات المقاربة السيميائية -2

احلديث عن القراءات احلديثة واملناهج النسقية املستحدثة دفعنا الكتناه بعض آليات 

يقات املنهج السيميائي من منظور موقع هذا املنجز انطالقا من ثنائية الشكل واملضمون وتطب

ثيون جمرد إجراء مرحلي سرعان ما يتخلون عنه ليقرتحوا اومعارضة للطرح السياقي الذي عده احلد

توجها جديدا فتح هلم أفقا أنتج جتريبا نقديا جامعا مانعا للنص عرب مجالية أنساقه، ولعل هذا 
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ملسعى كان حمطة أساسية للبدء بأهم ما ذهبت إليه الدراسات السيميائية أثناء مقاربتها للنصوص ا

لبنية العنوان عن طريق تفكيكه وتفسريه وتأويله، وإبراز عالقته  الشعرية والسردية، هو حتليل

  .مبضمون النص الذي يعنونه

  :سيميائية العنوان - 1- 2 

يك البنية النصية من حيث هي ذا�ا ويف ذا�ا من اقرتان العنوان بالنص دال على تفك

جهة، ومن حيث جتاوز مقولة الدال واملدلول من جهة أخرى، حىت أضحى هذا األخري هو الدال 

نفسه وفق القوانني املتحكمة يف تشكيلها الداخلي واحملددة لنسقها العام بعد تفكيكها، وإذا ما 

يف توجيه حركة النص وتشرحيه وتفكيكه انطالقا تيسر ذلك جتلت خمتلف الوظائف اليت تتحكم 

يف املقاربات السيميائية احلديثة أساسا  La titrologieعلم العنونة "من العنوان الذي عد 

 Laمهم وأداة إجرائية يف تأويل نسيج النص وقيمه الداللية، وذلك بالبحث عن الوظيفة العالئقية 

fonction Relationnelle  حيث ال يعترب إجراء منهجيا أو   7" النصبني العنوان ومنت

كلمات معجمية سطحية وهامدة، ذلك أنه أول ما يتعامل معه القارىء كونه يتموقع أعلى النص 

ووسط الصفحة، وميثل لوحة خطابية إشهارية ذات محولة وشحنة داللية تثبت عالقتها مع النص 

  .والناص معا

املفتوحة على القراءات والتأويالت املتعددة  ينشر العنوان نسقه الالمتناهي من العالمات

تعدد القارىء ومستواه، وهذا راجع ملا يتسم به من إبداعية املؤلف، خاصة إذا ما سلمنا أنه حيقق 

تكهنه وأفق توقعه من خالل الكشف عن كل داللة وكل مستوى، وهو ما نستشفه من خالل ما 

الذي ميزق احلياد اخلفي للغة الواصفة "ليلية، من أنه حتأشارت إليه جوليا كريستيفا يف السيميائية ال

ذات التضخم العياين واملنطقي، ويقوم بالشكلنة اليت يهدف �ا إىل التفكيك، بدون أن يقرتح أي 

من خالل جتليه اللساين  8" نسق عام مغلق، وهو يتفاد �ذا االنكماش الالمعريف للغة على نفسها

ما ينطوي عليه من قيم داللية ووظائف مجالية تركيبية حنوية، احملّلى باحلس اللغوي املصفى و 

  ...بالغية، مقصدية

يعد العنوان مبثابة اهلوية والعتبة اليت نلج من خالهلا إىل النص، واملفتاح الذي تفتح من 

ال "خالله مغالق هذا الفضاء، فالشعر قفل عنوانه مفتاحه، و�ذا يتضح لنا أن عنوان القصيدة 

هو خالصة موجزة معربة عن كل ما جاء يف النص من أفكار " أمي الصغرية يا...ترحلي
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ومضامني، وبذلك فهو النص الصغري الذي يعكس عامل النص الكبري فيتممه ويكمله، وال خيتلف 

معه خاصة فيما جاء فيه من ألفاظ توحي باحلزن واحلسرة واألمل على رحيل شخص عزيز عليه مل 

ري املؤنث املخاطب حينا، وبني وحدات لغوية مؤنثة حينا آخر، يصرح به ضمنيا من خالل ضم

ليكشف عنها يف سطره اخلامس ...) امرأة، حبة قليب، سيديت(ليوضح لنا رؤية يف ذكره ملفرديت 

بلفظ أمي، وما يالحظ على العنوان أنه ) 45( -على الرغم مما يشو�ا من غموض–واألربعني 

ايت نفي ونداء محلت يف معناها الظاهري شيئا من تكون من ثالث وحدات ألسنية، مع أد

املفارقة، فالرحيل رحيل جسدي وموت وفناء ورحيل مكاين من موضع آلخر ومن مسقط رأس 

ملدينة أخرى، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يتبدى للقارىء عدم استيعاب الشاعر لرحيلها وهو 

  .الذي حيتاجها وحيتاج رعايتها واهتمامها وتشجيعها

) األم(ا إذا نظرنا إىل العنوان لوحده بغض النظر عن مضمون النص ندرك أن كلمة إنن

ستكون وحدة ألسنية حمورية تستقطب موضع االهتمام املعنوي من قبل الشاعر، وبعمل إحصائية 

بسيطة سنجدها تتكرر يف خطابه أربعة عشر مرة ليالزم كلمة الرحيل عرب صيغها الرتكيبية والنحوية 

اليت تعكس  اليت وردت ستة عشر مرة، مما يوضح جدال قائما بني ثنائية احلضور والغياباملختلفة 

اجتاه الشاعر الروحاين من خالل عمله الفين البالغ الثراء خاصة ملا متثله األنثى من أسلوبية فريدة 

يبتلى �ا  مل تكن املرأة عند الشاعر احلداثي رمزا للمتعة أو ملهاة" يف الشعر العريب املعاصر، إذ 

الرجل، بل كانت رمزا بكل ما هو جليل ومقدس، فهي رمز لألم أو األخت حينا ولألرض والثورة 

حينا آخر، وهي حينا ثالثا حبث عن الذات املفقودة أو املسترتة، وهي من قبل هذا وذاك رمز 

حالمه على جسدها، أو يسبح يف أ يتكئللخصوبة والوالدة املتجددة، ومن هنا فإن الشاعر مل 

الوردية حياهلا، وإمنا اختذ منها ذاتا أخرى تتصل بأكثر من وشيجة بذاته املبدعة فمنحها ألفضل 

فهو ال ينكر ضعفه واستسالمه يف بعض األحيان، كما ال  9" ما يستطيع من اإلجالل واإلكبار

يل أو حىت ينكر قلقه وحرية ذهنه وهو يواكب السريورة ما بني احلياة ومتطلبا�ا، وما بني الرح

املوت وفاجعته، وهو ما يظهر يف ثنايا القصيدة املنتقاة اليت حاول فيها الشاعر أن يواجه قدره 

ومصريه وما خيلف الرحيل من عذاب نفسي وإحساس بالغربة والسآمة وامللل من احلياة ليثور 

  .عليها طاعنا األيام واألقدار والدروب املظلمة

  :نظام األفعال -2-2
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ليت وصل بعد عتبة العنوان حناول رصد عدد الوحدات األلسنية ما بني األمساء واألفعال ا

وحدة مع عدم إدراج أدوات الربط واألحرف وما ) 614(ستمائة وأربعة عشر إىل ما يقارب 

شا�ها، حيث أن أهم خاصية ميزت القصيدة هي تغلب األمساء على األفعال، فمن بني 

٪، يف 73.77.بنسبة مئوية تقارب امسا) 453(أربعمائة وثالثة ومخسني الوحدات املذكورة جند 

  .٪26.22 فعال بنسبة تقارب )161(حني أن األفعال بلغت سبعا وثالثني 

  األمر  املضارع  املاضي  األزمنة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

-رمستين- قلت

- طريتين-رمستين

-ضيعين-ضيعت

- صادف-رأى-تبّقى

-ارتويتم-صادفتموين

-رأى-رأى-طفتم

-غمر-قلت-رآين

-قلت-ألبسين-عمق

-أطلت-رفعت

-توارت- فاستنار

- هدين-هيأت-تيسر

-أوقدت-أقعدين

-أرهقها-انتظرت

-انتظرت-انتظرت

-آمنت-شئت-قالته

  غيبتها-حلت-آمنت

-لتمر-جتري-ترحلي-ترحلي-يسكنين

-تزحف-أمحل-أتكوم-ألكتشف

-يشد-أزرع-تعزفه-تشائني-ترحلي

-أمضي-يتعب- أمضي-أتفيأ-أزرع

-أشيع- أتفيأ-تشائني- ترحلي-أمضي

-ترحلي-ترحلي-أحبك-أقول-أتنصت

-ترتكيين-ترتكيين-سأموت-أخشى

-أ�جى-ترحلي-أستف-يلفه-أسأل

-ترحلي-يعرف-أجيء-ترحلي-أدور

-�دي-�دي-أجيء-يأىب-ألوح

-خيبو-ألسرتد-ألضيء-ألنشد-لتكون

-تشائني-يهتدي-متشي-يصنع-تغيب

-أراك-يشرئب-ألكتشف-تشاء

-أجيئك-أفتش- أفرك-أمسيك-ألمنح

-أنتظر-أفرك-يفيض-فأدانيها-تناديين

-تشبه-تشبه-تكوين-أصطلي-ألشم

-يهتز-يتهجى-يهوى-ألكون-يتكون

-أقوهلا-تتفتح-ألقتل-لتمنحين- تسكن

-أقوهلا-أمنحك-أمنحك-أنتحب

- ارحلي-اختبئي

-ارحلي-اذكري

-نوري-طلي

-ابلعي-كوين

- انقليب-قويل

-كوين-مّدي

- نصيب-انشري

-مّدي-مّدي

-كوين-كوين

-كوين-كوين

-كوين-كوين

-كوين-كوين

-كوين-كوين

-كوين-كوين

  -كوين-كوين
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  أنتظر-أقوهلا

  

يالحظ يف هذا التصنيف الفعلي طغيان أفعال الزمن احلاضر بنسبة مئوية عالية تبلغ 

٪، وأفعال األمر اليت   24.22٪ ، تأيت بعدها وبدرجة أقل أفعال الزمن املاضي بنسبة57.14

القصيدة عاملا حيا يتميز باحلركة والسريورة وتوايل ٪، فقد جعلت األفعال من  18.63.بلغت

األحداث، فهي القلب النابض لكل نسيج أديب لتدعم وجود األمساء وتقوي جانبها يف كل 

  .مناسبة يقتضيها الكالم

لقد كان من الطبيعي جدا أن تكثر األفعال املضارعة كون الشاعر متعلق �ذه األنثى، 

ملرونة واللني واحلنان والشجاعة يف آن معا، فهي متثل له األم املثالية املرأة اليت أكثر من وصفها با

مكان أمه املتوفاة، كما متثل له الزوجة الصاحلة والوطن، فقد مزج يف مقوله احلب والرومانسية 

وهجاء الزمن والقدر، وهو ما أغناه تصويرا وخصوصية فنية قلما سلكها الشعراء املعاصرون، فقد 

جمسمات "نده جتربة شعرية تكتسب أصالتها وصدقها من عامله الشعري، فهي أضحت الصورة ع

اليت مثلت يف أفعال األمر املتكررة  10"  مرئية خللجات النفس وخبار الرغبات وصهيل الروح املتوثبة

  .جاءت على شكل نصائح تارة، وأفكار لكل ما هو مقدس من ثقافة ا�تمع وعاداته

  :المعجم الشعري -3-2

نعم النظر يف القصيدة جيد أن الشاعر حياول أن خيلق عاملا غري عامله، عامل نقاء من ي

وصفاء، عامل مجال وإمتاع نفسي، بارتقائه إىل فضاء الرمز، فمن البديهي أن تصبح الكلمة يف 

الشعر مثقلة باملعاين الالمتناهية املتضمنة إلشعاعات كثرية وهو ما يكسب النص طابع اجلمال 

وحي، واحلديث عنها شيء ضروري ألن املستوى املعجمي هو القاعدة واللبنة األساسية الفين امل

اليت يبىن عليها النص يف فك رموز اخلطاب وتفسري داللته، فقد نوع الشاعر من احلقول الداللية 

اليت مجع بينها من خالل الرمز، كمعطى ثقايف تقليدي ونتاج معرفة جديدة يف آن معا، األمر 

  .بنا إىل رصد صورها وطرق التوالد الداليل يف النص الذي دفع

  :المرأة األنوثة -3-2-1

احتفى الشعراء منذ العصر اجلاهلي جبمال املرأة األنثوي اجلسدي الذي كثريا ما تغنوا 

به، وهو ما قام به الشاعر يف قصيدته، فهو الذي يستمد منها طاقته وحيويته، ما يعكس حاجته 
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ينابيعي جتري حتت يديك، أتكوم بني يديك طفال، (قائال يف العبارات اآلتية  للحرية اليت يفتقدها

أي خارطة رمستين يداك، مدي خصالت شعرك الذهبية، مدي ظلك الظليل، فضائك النائي، 

، إذ مل يكتف بذكر أوصاف املرأة  اليت حيبها وحيرتمها، هي زوجته اليت منحته أمسى )أرى وجهك

يف أوقاته العصيبة حىت حني يفقد عزيزا لتعوض عليه حزنه وأمله وحسرته، معاين العطف واالحرتام 

فنجد أن فعل البحث عن الذات يكمن يف نسق اجلسد األنثوي والروحي للمرأة اليت كثريا ما 

حبة (خاطبها ليفصح عن متظهر اخلصوبة بعد تقلباته العديدة يف احلياة، ذاكرا املفردات اآلتية 

، فقد ...)ة أوهامي، أمي الصغرية، امرأة تشبه فاكهة اهللا، امرأة خجلىقليب، وجه أمي، أمري 

استقصى الشاعر جهده لرسم أوصافها وحماسنها، ليعتربها احلياة جبميع عناصرها ويعتربها الطبيعة 

  .ذات الصور الشفافة واملشرقة

لت حتافظ عين الشاعر مبتعلقات املرأة من عناصر الطبيعة فراح يصور مادته الفنية اليت ظ

على اجلانب االنساين الذي حييا فيه حريته وحرية زوجته من كل أشكال قمع الدهر واحلياة اليت 

فرضتها الرتكيبة االجتماعية جلبهة من اجلبهات بني البشر، فاملرأة عنده انعتاق من ا�هول والقهر، 

استبداده، ومن هذا هي الوطن، األرض اليت تعيد إحياءه من جديد، هي ماضيه وتارخيه، قهره و 

يا جنما، أغنية منتصف الليل، ليايل ( املبحث ركز على الطبيعة وهو ما يظهر يف العبارات اآلتية 

، زقزقة الطري، خنلة، ءبالآلىلالعصف، نصيب خنيلك، مدي ظلك، مشسي، �را، مسائي املرصعة 

أفعال األمر الكثرية  ، فقد ارتفعت النربة الشعرية من خالل)أكمام الزهر، فاكهة اهللا، وردة

واملتكررة اليت خاطبت والزمت سيدته، لتربز من خالل ذلك فاعلية سلبية تتعلق بوجوده وأخرى 

  .إجيابية تتعلق �ا وبعدم رحيلها ومالزمتها له يف حمنه حىت يستشرق غدا أفضل

  :المرأة المثال -3-2-2

عن غريها، فقد اختلف طغى الرمز يف القصيدة ما يكسب اخلطاب مجالية فنية متيزها 

صورة املرأة عنده، إذ بدت لنا أ�ا متثل األم احلقيقية اليت فقدها لتكتسب حلة جديدة وحتل املرأة 

ال تعتمد على الرمز نفسه مبقدار ما "، فقوة الرمز لديه )أمي الصغرية(الزوجة مكا�ا برتديده لعبارة 

م الرمز يف السياق الشعري يضفي عليها تعتمد على السياق، وينبغي أن ندرك بوضوح أن استخدا

وهو  11" طابعا شعريا، مبعىن أنه يكون أداة لنقل املشاعر املصاحبة للموقف وحتديد أبعاده النفسية

ما يعترب من ضروب الفن اجلديدة، فاملرأة احلقيقية عنده هي اليت كرست حبها له، كلما دنا منها 



  في اللغة واألدب إشكاالتمجلة        2021: السنة 2: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  505 - 492: ص 

 

501 

  University of Tamanghasset Algeria                                       اجلزائر               -تامنغست جامعة

اغرتابه بعد فقدانه لوالدته اليت عوضته عنها العطف واحلنان وجلأ إليها ليبوح هلا بأسراره ويشكو هلا 

كوين مشسي، كوين أنت، كوين كونك أنثى ألكتشف فيك وجه أمي القدمي، أمنحك ما (قائال 

  ).تبقى من وشم أمي

يكابد الشاعر على نفسه بعد معاناة نفسية قاسية، غري أنه تسبب باألمل الذي منحته 

  :ته اليت نالت رضاه قائالاحلياة إياه متمسكا مبحبوب

  يا ومهي اجلميل

  أقوهلا مث أنتحب

  يا أمي الصغرية

  أمنحك ما تبقى من وشم أمي

  بعد رحيلها والقصيد

  :أمنحك الذي ال مينح

  العمر، ومشسا حافية يف أرض اهللا

  أقوهلا مرة

   12وأنتظر ....أقوهلا العمر كله

يت مل يغب حضورها يف مجيع ومن هنا جند أن الشاعر يشري إىل مدى دور املرأة ال

امليادين ال سيما يف األسرة، فبقد ما عدت الزوجة واألم واألخت، عدت املرأة املناضلة اليت 

جسدت الشجاعة بكل ما فيها من انتصار انساين، وهي من الصفات اليت أجلها الشاعر فيها 

  :قائال

  يا امرأة تشبه فاكهة اهللا يف أرض اهللا

  ألضالع املنهوكةتشبه حلما يتكون بني ا

  13كوين، ألكون أنا السيد

هي املرأة الكرمية العفيفة شديدة احلياء وهي صفات تستهوي نفسه على ما يبدو عليها 

  : من التمنع والتعفف واخلجل قائال

  ..سحابة حبلى...كوين كما أراك بعني الغيب

  هذا آخر ما قالته أرض اهللا
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  كوين راكعة، ساجدة، متبتلة

  14اشات اجلسد اآلخر ألمنح كفي لفر 

كل هاته الصفات جعلت الشاعر يستبعد فراقها بل ليتوسلها أن ال تغيب عنه ليظهر 

بصورة احملب الوهلان، هكذا أخذت املرأة دورا مهما وإجيابيا وفعاال يف ا�تمع ويف اإلطار الذي 

قد :" عنها وضعت فيه ويف ا�ال الذي ختوض يف غماره، وكأن الشاعر يقول قول نزار قباين

تكون قصائدي غريت شيئا يف بنية ا�تمع العريب ونسيجه، وقد تكون ساعدت املرأة يف التخلص 

وإذا مل ...من ضعفها ودونيتها ودكتاتورية الذكور، فإذا اعرتفت املرأة مبا فعلته من أجلها فشكرا هلا

   15" تعرتف فشكرا هلا أيضا

  :التشاكل -3-3

اءات اليت تقارب من خالهلا النصوص األدبية سيميائيا، يعد التشاكل من أحدث اإلجر 

ا�موعة املرتاكمة من " إىل امليدان اللساين، يقصد به ) الفيزياء(من امليدان العلمي " غرمياس"نقله 

اليت جتعل قراءة متشاكلة للحكاية كما نتجت عن قراءات جزئية ) أي املقومات(املقوالت املعنوية 

ذلك أنه  16" ها، هذا احلل نفسه موجه للبحث عن القراءة املنسجمة لألقوال بعد حل إ�ام

  .يضمن انسجام وتالحم مكونات اخلطاب األديب عرب الوحدات املعنوية اليت يتضمنها

ال ختلو القصيدة املنتقاة من وجود تشاكالت كان هلا الدور األكرب يف انسجام دالال�ا، 

  :وفيما يلي بعض األمثلة

  عينيك

  مقوم احلواس            نبضي  

  يديك

  ينابيعي

  سحابة            مقوم الطبيعة

  الشمس

  ريح        

  مقوم الصوت                   

  موال 
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  خنيال

  مقوم البيئة الصحراوية                   

  الرمل

   أمضي

  مقوم السري                  

  أتبع 

  الظمأ 

  الشراب مقوم                  

  ارتويتم 

  طفتم 

  مقوم احلركة                

  قابعا 

  طفتم 

  مقوم الدوران                

  يلفه

  

  التوديع 

  مقوم االنفصال               

  الرتحال

من غري املمكن إغفال املقومات املعنوية الصغرى يف جمرى املقاربة السيميائية كو�ا 

رات اخلطاب املضموين والرتكييب والنحوي، وهو ما يظهر يف عامال مهما يف الكشف عن مضم

األمثلة السابقة اليت قد يكون الربط بينها ربطا للعلة باملعلول، أي بعالقة الشاعر باألنثى اليت كثريا 

ما خيشى رحيلها اآلين أو األبدي، لذلك تنوع التشاكل بتنوع مكونات اخلطاب سواء كان نربيا 

   .على حد تعبري حممد مفتاح أو منطقيا أو معنويا

  :خاتمة



  في اللغة واألدب إشكاالتمجلة        2021: السنة 2: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  505 - 492: ص 

 

504 

  University of Tamanghasset Algeria                                       اجلزائر               -تامنغست جامعة

الشعر اجلزائري املعاصر قصيدة من تناول البحث بعض آليات التحليل السيميائي يف 

للشاعر عبد القادر عميش الذي استطاع من خالهلا " يا أمي الصغرية...ال ترحلي"قصيدة  هي

ا تلك اآلليات من استقراء تقدمي أفكاره ورؤاه وإسقاط مراياه على الواقع الذي يعيشه، فقد مكنتن

العنوان ذي اخلالصة املوجزة املعربة عن كل ما حيتويه النص من أفكار ومضامني ناهيك عن 

األمساء واألفعال اليت أضفت دينامية، فقد تعمد الشاعر توظيفها تعمدا ظاهرا كونه بصدد 

وبعد تقلبات الدهر  احلديث عن مواطن اجلمال الروحي ملرافقته يف احلياة، بعد فقدان والدته 

ومجيع املزالق أو العتبات اليت واجهها يف حياته، وألن األمساء أدل على مسميا�ا، فهذا يتالءم مع 

  .طبيعة وصفه هلا بعدما أعطته كيانا مستقال وحضورا قويا

ال تفهم الكلمة إال من خالل السياق الذي صيغت فيه وألجله وهو ما جاءت به 

من مث جاءت قراءتنا للمعجم الشعري للقصيدة املنتقاة من خالل تركيزنا نظرية احلقل املعجمي، 

على أكثر ما بدت عليه املرأة أو األنثى اليت كثريا ما خاطبها أو واجهها معاتبا إياها تارة، مشجعا 

واصفا أخالقها وحماسنها تارة أخرى، وهو ما بررناه باملرأة األنوثة أو اجلسد أو املرأة و هلا تارة، 

ثال اليت تغىن �ا ومبا جيب  أن تتمتع به ومبا جيب أن تكون عليه كجنس أنثوي له دوره وله امل
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