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        : : : : صصصصــــــــــــــــــــــــملخملخملخملخ
يسعى البحث ٕاىل تقدمي  معاجلة حتليلية دقيقة 

نص وداللهتا يف رواية شائقة، ومعارصة لعتبات ال 
عندما اختفت  «:م،يه رواية2017:صدرت سـنة

لٔالديب املرصي ممدوح الغايل،فقد سعيت    » الشمس
حتليل عتبات النص يف هذا النص الرسدي املمتزي  ٕاىل

ٕاذ  يتخذ التحليل   من ،من منظار املهنج السـمييايئ،
  الرواية هذا املهنج  نرباسًا ٕالبراز عتبات النص يف

وتتجىل ٔامهية الرتكزي عىل عتبات النص، من  املذكورة،
يه املالذ ا�ي يُوصلنا ٕاىل عوامل النص،ويه  حيث ٕاهنا

املدخل لفهم دالالت، ؤابعاد،وخلفيات،وعوامل النص 
وعىل املسـتوى املعريف،فعتبات النص،يه  ،أالديب

بنيات لغوية،و ٔايقونية تتقدم املتون،وتعقهبا لتنتج 
ت واصفة لها تعرف خطا�

مبحتو�هتا،ؤاشاكلها،ؤاجناسها،وتدفع القارئ ٕاىل �قتناع 
امس املؤلف،والعنوان، :�قتناهئا،ومن ٔابرز ما تشـمتل عليه

  .واملقتبسة،واملقدمة  ،و صورة الغالف 
عتبات، النص، الرواية، الشمس، : اللكامت املفتاحية

  .اختفت

  

Abstract: 
 The research seeks to provide accurate 

analytical treatment of the thresholds of 

the text in an interesting and contemporary 

novel published in 2017: "When the Sun 

Disappeared" by the Egyptian writer 

Mamdouh Al Ghali, I sought to analyze 

the thresholds of text in this narrative text, 

The analysis of this approach is the basis 

for highlighting the thresholds of the text 

in this novel. The importance of focusing 

on the thresholds of the text is reflected in 

the fact that it is the sanctuary that leads us 

to the realms of the text. It is the entrance 

to understanding the meanings, 

dimensions, backgrounds and worlds of 

the literary text. , Are linguistic constructs, 

and an iconic progression of the maton, 

and its tracking of Resulted in letters 

describing them know its contents, forms, 

and races, and push the reader to the 

conviction Bagtnaiha, and highlights 

include the: name of the author, title, and 

the cover image, and quoted, and 

submitted. 

Keywords: thresholds, text, novel, sun, 

disappeared. 
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   : سـمييائية العنوان :ٔاوالً 
   :ٔامهية العنوان-أ 

ٕاذا رغبنا يف النفاذ ٕاىل البىن اAاللية العميقة لهذا العنوان، ا�ي اختاره أالديب  املرصي 
،فٕاننا نسـهتل قراءتنا السـمييائية لهذا العنوان بطرح )عندما اختفت الشمس(ممدوح الغايل  لروايته 

ا العنوان ��ات؟ وهل مت اختياره عن قصد؟ ٔام ٔانه جاء بصورة ملاذا انتقى هذ:مجموعة من أالسـئ¢
    اعتباطية؟ وهل ينسجم هذا العنوان مع املضامني اليت ٔالفيناها يف النص الرسدي؟

عندما �للون  املصدرية،  )ما(، و)عند(ينطلق عنوان الرواية من ظرف مركب من
ملسمل به عند علامء اللغة ٔان الظرف هو ظرف زمان،ومن ا) = ما املصدرية+ عند(ظرف مركب :أالبيض

يشء مادي،ٔاو حيس حيفظ داخ¿ ٔاشـياء،وحيجهبا عن الظهور،وكذ½ ظرف الزمان،ٔاو ظرف 
و املهبم من .املاكن،فÆهام ال ُحيدد الزمان،ٔاو املاكن،وٕامنا يُضمر،ٔاي ٔانه خيفي داخ¿،الزمان،ٔاو املاكن

: ( هو ما دّل عىل قدر من الزمان غري معّني، حنو - كام يذكر العّالمة مصطفى الغالييين- ظروف الزمان
هو ما دّل عىل وقت مقّدر،و ،واحملّدد مهنا  ٔاو املؤقت ٔاو اÏتص،)ٔابد، ؤامد، وحني، ووقت، وزمان

وعام،ومنه ٔاسامء الشهور، والفصول، ،ولي¢ ؤاسـبوع، وشهر، وسـنة،ساعة، ويوم:   وحمدود، حنو،معّني 
ووقت ،كزمان الربيع: الظروف املهبمة ٕاىل ما يزيل ٕاهبامه، وشـيوعه ؤا�م أالسـبوع، وما ٔاضيف من

وتسمى أالواين ظروفا ٔالهنا ٔاوعيّة ملا ُجيعل فهيا، ،والظرف يف أالصل ما اكن وعاء ليشء." الّصيف
  ... وّمسيت أالزمنة، وأالمكنة ظروفا، ٔالن أالفعال حتصل فهيا، فصارت اكٔالوعية لها

من العنوان ُكتب �للون أالصفر، وبشلك يوÝ بأنه مكتوب مباّدة الشمع هذا اجلزء : اختفت الشمس  
  ...  اليت تذوب عند تقريهبا من مصدر حراري

،يُشري ٕاىل  هذه الفرتة الزمنية اليت تشلك وعاء لمك )عندما اختفت الشمس: (فهذا العنوان
ي فيه الشمس،ٔاو حيä ختتفي وهذا يُنبه تلقائيًا ٕاىل الوقت ا�ي ختتف هائل من أالحداث، وأالرسار،

الشمس،ٔاي يف ذ½ الوقت ا�ي اختفت فيه الشمس،ٔاي احلينونة،ٔاي ٔان يُفعل هذا أالمر،ا�ي 
النقاب،وهو �ختفاء عن أالنظار،ٔاي ٔان هذا أالمر اسـترت،وغاب، )الروايئ(كشف عنه املؤلف

يغة املايض،ويه الشمس،ٔاي وتوارى، ومل يعد è وجود، ومل يعد يُرى،وقد ٔاوحض املؤلف ما اختفى بص 
ٔاي :ٔان الشمس اختفت وقت غروب الشمس،حنو الغرب ا�ي هو اجلهة املقصودة،وغربت الشمس

اختفت يف مغرهبا، وغرب، ٔاي بعد،وتنحى،وتالىش، واندثر،وعنوان املؤلف يُمكن تأوي¿ بأنه ٕاشارة ٕاىل 
و يُسامه يف تشويق املتلقي ٕاىل الغروب، و�غرتاب، والسـí ٔان مقطع العنوان يتسم بوضوح املعىن،

Aى توظيفه  لهذا العنوان الشائق،ؤاّول ما خياجل فكر ،معرفة املقاصد امجلالية اليت يريم ٕالهيا الروايئ
املتلقي جنوحه ٕاىل ٔاسـئ¢ متشابكة ُملفتة،فالقارئ سـيتساءل ما يه عالقة �غرتاب،والغروب 

ة اليت جتمع هذه الشخصيات بشخصيات الرواية، وبعض ٔاحداòا،و ما يه العالق
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�لغروب،و�غرتاب،وسـيتبني للقارئ بعد تتبع ٔاحداث الرواية ٔان �غرتاب جمسد يف بعض 
وهو خشصية �رزة،ٔاسـندت ٕاليه  بعض ،)  صقر(خشصياهتا،والسـí الشخصية الرئيسة ا�ي هو

غرتابية، ٕاذ نعرف ٔان الوظائف الرسدية اليت تتصل �حملبة،والعشق،و�حنراف،وهو يُعاين من نزعة ا
،وأالشـياء، ...هو حا÷ نفسـية تصور مدى انعدام السلطة، و�خنالع،و�نفصال عن ا�ات �غرتاب

ٔاو التذمر، والعداء، والعز÷،وانعدام وجود ٔاغراض معينة يف واقع احلياة، وإالحباط،و ما يُمكن 
النفس الشجية،كام ٔان الغربة، ٔاو  مالحظته من خالل هذه املفاهمي هو وجود حا÷ شعورية تقبع داخل

�غرتاب هو حا÷ مغيبة، وخمفية يلجأ ٕالهيا الشاعر حني يُريد ٔان يبوح لنا عن تدهور مع¿ 
أالديب،وفقدانه ٕالبداعه ٔالسـباب معينة،ومن مثة انعدام سلطته أالدبية معومًا،وهذا ما يؤدي ٕاىل زوال 

   .   )1(منوذجًا يُرضبكيانه والتاليش بعد ٔان اكن مثاًال ُحيتذى، ٔاو أ 

وكثري من اAارسني يُفرسون الرشوق بأنه دال÷ البداية، والنشاط،وعالمة التفاؤل،ٔاما 
الغروب فهو دال÷ عىل �شتياق، والرومانسـية،كام ٔانه رمز لٕالمتاع،وحلظة للتأمل، والتفكر، والتدبر، 

يع البرش،وال سـí مهنم أالد�ء،وفيه ٕاذ تذهب الباحثة عاتكة البوريين ٕاىل تفسري الغروب بأنه ملهم مجل 
تنعكس اللحظات، وتتسم �لهدوء،والسكون،و الوداعة،ويف الغروب ٕاشارة ٕاىل ٔان الهنا�ت يه ٔاكرث 

عندما اختفت (وهذا ما الحظناه عىل سبيل املثال يف النص الرسدي- حرارة من البدا�ت
من ساعات ؤان ساعات الوداع يه ٔاكرث حرقة  - ،موضوع دراستنا)املشمس

الهتليل،و�سـتقبال،ويضفي الغروب خصوصية انفرادية Aى خمتلف أالماكن،وفيه تتوجي للشمس 
مكلكة،وهو حاكية من حاك�ت امجلال،ويف الغروب ٕا�رة للشجن،والعواطف، وأالحاسيس،وتلوحي 

  .�لوداع،والفراق
عندما اختفت (ٕان بعض أالفاكر الواردة يف مقاطع الرواية، لها صالت وثيقة �لعنوان

،بل ٕاهنا يف بعض املقاطع من الرواية ترتبط به ارتباطًا وثيقًا،ويبدو ٔان الروايئ ممدوح الغايل )الشمس
اختذ هذا العنوان عنواً� لروايته لٕالشارة ٕاىل الوقت ا�ي تنطلق فيه معليات الهتريب،فبطل 

ي الشمس،وقد يكون هذا هو رب،ويف ٔاغلب أالحيان ينطلق يف مع¿ عندما ختتف)صقر(الرواية
العنوان عنواً� تضمينيًا رمزً� يُشري به الروايئ ٕاىل اجلهل،والظالم، ا�ي اكتنف بطل 

� : (،ا�ي جنده يُربر ٔافعاè �جلهل، وآخر ما يذكره قبل وفاته،وهنايته املأساوية،قوè)صقر(الرواية
  ).اغفر للفقر واجلهل... رب

أالخري ٕاىل ٕارهايب متطرف ُحيارب،ويقتل ٔابناء وطنه من وهو خشصية متحو÷،ٕاذ يتحول، يف 
اجليش املرصي،ؤ�ن الروايئ يقول لنا عندما اختفت الشمس،ساد اجلهل،والظالم، 
وإالرهاب،والتطرف، والقتل، واكنت احتفالية عرس اAم، اليت يه احتفالية سوداوية، ومأساوية قتل 

  ....فهيا عدد كبري من أالبر�ء
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اليت يه رمز النور،فهو دال÷ عىل غياب العمل، وإالرشاق، والعمل يُشـبه دامئًا  فاختفاء الشمس
�لنور منذ النشأة أالوىل لٔالطفال،فعندما اختفت الشمس غاب الوعي، وإالرشاق،وساد الظالم ا�ي 

وأالحداث املهمة يف الرواية اليت ،ُحييل غالبًا عىل الرش،وأالذى،والبؤس،والشقاء،واخلوف، والرعب
ربز،وتصنع التحول تظهر بعد الغروب،كام حصل يف عدة مواضع من الرواية،ٕاذ يشري بطل الرواية ٕاىل ت

  .من يتعامل معهم عدة مرات يف سـياق املسار الرسدي ٕاىل عدم مغادرة اخلمية ٔابدًا ٕاىل غاية غروب اليوم
ٕاىل ٔان وقد اغتدت دال÷ اختفاء الشمس،حام¢ لسمة الرمز اخلاص �الختفاء، واملُفيض 

الاكتب يريد ٔان يقول ٕان  ٕارشاق، وسطوع الشمس مينع القتل،والهتريب، ويُفيض ٕاىل ٔان سطوع 
بطل ) صقر(الشمس ُخيفي  �قتتال، وأالعامل إالجرامية اليت حيرتفها البرش،ؤالهنا ختتفي يفعل 

ٔالمر وخمتلف العصا�ت فعلهتم حمدثني يف أالرض الفساد،ويف بعض املواضع يكون ا الرواية،
سـيان،سواًء اختفت،ٔام مل ختتف، ومن بني ما جاء يف الرواية، ويؤرش ٕاىل انتشار الفساد،مع انتشار 

اكنت الشمس تلقي  ««««    :الظالم،ومع وجود الهنار، والليل، قول الروايئ ممدوح الغايل يف ٔاحد املواضع
السلطة، ٔاو املاكن عىل  بظاللها أالخرية يف العريش موّدعة أالحياء ا�ين يتحاربون عىل الطعام، ٔاو

والشمس تفعل فعلها ذاته لك يوم، وال حياة ... .أالرض، ؤ�هنا تعطهيم فرتة راحة من هذا �قتتال علهم
ملن تنادي، فقد تطورت أالمور بني بين إالنسان، فمل يعد وجود الشمس من عدا ذا ٔامهّية، فأالمر 

اليوم املمتد من الفجر حىت الفجر التايل،رمبا تتوقف و�قتتال مسـمتر عىل طول  ،سـيان، والهنار اكلليل
الشمس عن �مضحالل يوما ما، ٕاذ مل يكن لزوالها من فائدة، رمبا تتوقف حىت حترق أالحياء بلهيهبا 
حرقا، حىت تنتج أالرض اكئنات تعزف عن �قتتال؛ اكئنات اكٔالجشار ال تؤذي بعضها بعضا، وٕان اكنت 

  . )2(»»»»....ارد املاء، والّسامديه أالخرى تتقاتل عىل مو 
ميكن القول ٕان هناك مج¢ من اAالالت، واملعاين اليت ُحييلها ،انطالقًا من التأويالت السابقة

  : ،عىل املتلقي، ومن بيهنا)عندما اختفت الشمس(: هذا العنوان املمتزي
عىل الرواية سـيجد ٔاّن ٔاغلب اختفاء الّشمس يعين فرتة الغروب، وما بعدها؛ واملُطلع :  دال÷ زمنيّة-أ - 

ٔاحداòا تقع يف هذه الفرتة؛ حىت ٔاّن لكمة الليل، والغروب ترد بشلك مكرر، ويف مواضع متنوعة من 
 .الرواية

الغموض ضّد الوضوح، واختفاء الشمس يعين اختفاء خيوط النور، حيث : دال÷ عىل الغموض-ب- 
، ويصعب حتديد العالمات،واملالمح اAقيقة، ويف تتشابه الوجوه، وأالجسام، وختتفي املالمح، واحلدود

ٔاي تلفّها أالرسار، وهذا ما جنده يف الرواية؛ فصقر خشصية ،الظالم يسود الرش،ونقول خشصيّة غامضة
  ... واملوت، والسلطة، واAين،ٔارسار احلياة،ملغمة �ٔالرسار
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  :  دال÷ عىل اخلوف واحلنني-ج- 
ولطاملا ارتبط الظالم �خلوف،والرش، وقد عرب الاكتب اختفاء الشمس يعين حلول الظالم؛ 

واكن الليل « :عن ذ½ يف كثري من حمطات الرواية،نذكر عىل سبيل املثال قوè، يف ٔاحد مواضع الرواية
            .)3(»  ...  وغّطى املاكن بظالمه املثري ملشاعر اخلوف، واحلزن،قد هبط

هناك حىت ضوء القمر، النجوم نفسها اختفت، مل اكن الظالم مطبقا، ومل يكن « :ويف قوè ٔايضا   
  .)4( »....يشعر يف حياته قط مبثل هذه الوحشة، والسكون اÏيف

وحلول الظالم يف كثري من أالحيان يبعث عىل احلنني،فاخلوف كثريًا ما يُذكر �حلنني،ؤاعتقد 
ي،وروÝ، يبث حنينًا ٔان الروايئ ممدوح الغايل وظف هذا العنوان لريىق به ٕاىل رمز ٔاسطوري،وحسر 

  عارمًا يف املتلقي، 
  :دال÷ عىل التّخفي والتسرت - د-

وهذا ما يناسب خشصيات الرواية اليت متهتن ٔاعامال تسـتوجب التسرت، و�ختباء من 
الرشطة، والناس،وهذا ما ينسجم مع الظالم،والليل ا�ي تضعف فيه الرؤية، والتبرص،ومن بني ما 

 )تفت الشمسعندما اخ ( :جاء يف رواية
وّد لو حييك هلام ما حدث، لكن قانون الّرسية Aى إالخوة اكن è �ملرصاد، كام ٔانه مل يشأ ٔان مييط « 

  .   )5(» » » » .. .اللثام عن حياته اجلديدة مع إالخوة، واشرتاكه يف امجة الكامئن حىت ال يثري قلقهم
 :  ويذكر الروايئ يف موضع آخر 

س عىل ما يبدو عىل هذه الّشالكة تنقصهم كثري من القواعد أالخالقيّة، معظم النا: وقال يف نفسه«  
املهم النّقود، فٕاذا وضعت نقودا حتت نظر ٔاحدمه فسـتذهب لك القواعد أالخالقيّة خلف . مثلام تنقصين

       .   )6(» » » » الشمس ليظهر القمر اللييل، ا�ي خيفي سامته السيئة خلف الظالم
ح الغايل يف مجموعة من املقاطع القمر،ؤاشار ٕاىل اختفائه،مثل قوè يف هذا و قد اسـتحرض الروايئ ممدو 

اكن الظالم مطبقا، ومل يكن هناك حىت ضوء القمر، النجوم نفسها اختفت، مل يشعر يف حياته «:اجلزء
   .   )7(    »قط مبثل هذه الوحشة، والسكون اÏيف

،فعندما ختتفي )ا اختفت الشمسعندم( :è ص¢ وطيدة بدالالت عنوان الرواية» القمر«ٕان
ينرصف من »القمر«الشمس يظهر القمر، ويف بعض احلاالت ال يظهر،مثلام ورد يف املقطع املنرصم،و

الكوكب السـيار ا�ي يسـمتد نوره :صار مقرًا،والقمر:،ؤامقر الهالل»مقر«حيث داللته اللغوية ٕاىل الفعل 
ٔاضاءت بنور القمر،وقد درج ٔاهل : اللي¢ مقراً  من الشمس،ويدور حول أالرض،ويضيهئا ليًال، و مقرت

هو :مرشٌق،و شبيٌه �لقمر،والقِمرُ :وجٌه ٔامقر:�لضياء،وإالرشاق،و�½ يُقال» القمر«اللغة  عىل ربط
  .امليضء

و معىن القمر يرتبط �لعلو،والرفعة،حيث ٕان القمر يُرمز به ٕاىل السمو،وإالرشاق،ومدار 
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ا�ي يتعلق �لرفعة،والسمو،فهو حرف )املمي(حيتوي عىل حرف�ه/م،والتجيل،والوضوح،وهو 
السامء، كام يذهب حنو هذا التوجه الباحث ٕا�د احلصين،ٕاذ يدل عىل لك يشء مادي،ٔاو حيس موجود 

مضن ،فٕاذا اكن شيئًا مادً� اكنت اللكمة اAا÷ عىل امسه حتوي حرف املمي«يف السامء،ٔاو آت من السامء،
ٔاو ل¤ال÷ عىل ٔان - غمي-مقر-جنم-مشس- سامء:ٔان هذا اليشء من مكو�ت السامء،مثلحروفها ل¤ال÷ عىل 

ماء،وكذ½ أالشـياء احلسـية اليت يعتقد ٔاهنا تأيت من السامء،ٔاي - مطر:هذا اليشء يأيت من السامء،مثل
ال÷ تكون اللكمة اAا÷ عىل امسها حتوي حرف املمي،ل¤-هللا عز وجل- من القوة إاللهية اليت يف السامء

  .)8(»...نعمة- عمل-ٔامل-موت:عىل ٔان هذه أالشـياء تأيت من السامء،والقوة اليت داخل السامء،مثل
ٔانه يرمز ٕاىل املرٔاة،حيث )  القمر( ومن بني اAالالت أالسطورية اليت ميكن فهمها من توظيف

ٔاحهبا رجل  .افتاة امسها رابية،و تعيش عىل أالرض بني ٔاهله ٕان هناك ٔاسطورة تشري ٕاىل ٔان القمر اكن
الشمس نويل، و لكهنا تصدت è، فقرر معاقبهتا،ولو جئنا ٕاىل مساء÷ لك ما يتعلق برمزية القمر،لوجد� 

،وجود بعض الشخصيات القوية جدًا،  )عندما اختفت الشمس(دال÷ القوة،حيث يتبني لنا يف رواية
هو حرف القوة،فهذا احلرف يعين يبدٔا حبرف القاف،ا�ي ) القمر(وجتدر إالشارة يف هذا الصدد ٕاىل ٔان

يدل عىل معىن القوة،فٕان وجد يف لكمة،فٕان هذه اللكمة تعين ٔاهنا امس ليشء مادي،ٔاو «القوة،وهو
كام ٔان أالفعال اليت .حق-قصاص-قضاء- طاقة- قدرة-قسوة-قوة:حيس قوي،ٔاي يمتتع بصفة القوة،مثل

حتوي مضن حروفها حرف القاف،ل¤ال÷  تتطلب لتحقيقها وجود القوة،فاللكمة اليت تدل عىل هذا الفعل
              .)9(»قلب-خنق-حقق-حق- قلع- قىض-قص-صعق- قطع-مقع-قدر-قتل-قاتل:عىل ذ½،مثل

و �النز�ح حنو اجلانب أالديب،فٕاننا نكتشف ٔان القمر، شلك رافدًا امً لٕالبداع Aى  كثري 
يتخطني اAروب الوعرة،والشائكة اليت ؤ�نه ٕاشارة ٕاىل سـيدات حيملن املشعل،وهن ،من  الروائيني 

،كام ٔاننا نستشف من العنوان )عيدة(، و)زاهية(حتفل هبا تفاصيل الرواية، والسـí من خالل خشصييت
وقد الحظنا ،والشجن ،رمزية ترتبط �حلزن،حيث ٕان الغروب يتصل يف بعض جوانبه السـمييائية �حلزن

 �حلزن،فقد جعل الروايئ مجموعة من الشخصيات  ٔان أالفاكر الواردة يف ٔاحداث الرواية لها ص¢
  ...  مأزومة،وحزينة

يعّد   ُحييلنا عىل دالالت لطيفة،وانتقاء الاكتب è، )عندما اختفت الشمس(ٕان هذا العنوان
مّوفقا ٕاىل ٔابعد احلدود فالرواية تسلّط الّضوء عىل أالعامل غري الرشعية املتنوعة من هتريب، وقتل، 

ويتبدى ٔان   من  بني اAالالت واAين؛ ،واسـتغالل للسلطة،العقل،والعمل،والنوروتغييب للوعي،و 
ٔان ٔانسب وقت تمت فيه هو غروب الشمس، وما بعده ٔالنه يوفر السـتار املتخفية وراء هذا العنوان،  

ا�ي خيفهيا، ويوفر الظروف املناسـبة لتمنو، وتنشط ٔاكرث، فت7 املنظامت الفاسدة تشـبه الفطر�ت 
والعدل مشس ،ٔاو نور العدل؛ فاحلق،مث كثريا ما نقول نور احلق ،ثر حيث ال متتد ٔاشعة الشمستتاك

   .غابت يف سيناء، كام يبدو يف سـياق املسار الرسدي لهذه الرواية الشائقة
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تربز ثالث سامت لفظية رئيسة،واملعمل الرئيس ،ونالحظ ٔانه عنوان ينقسم ٕاىل معامل واحضة
،è دال÷ لغوية واحضة،وهو  نتيجة معلية اشـتقاق لغوي ٔاصلها »�ختفاء«، و»اختفت«فيه هو الوسط

خفي عليه،فهو خاٍف،وخفي،ويه :اسـترت،ويقال:اليشء خفاًء،وخفية،و خفية» خفي«: هو الفعل
  .ضامره:هو خفي البطن:خافية،مجعها خفا�،ويُقال

منه،واختفى اختفى : اسـترت،وتوارى،ويُقال:سرته،وكمته،واختفى اليشء:اليشء ٔاخفى  
     .)10(اسـترت،وتوارى: ٔاظهره، واسـتخرجه،وختفى:اليشء

من ٔافعال أالضداد يف نظر بعض اللغويني،فتكون مبعىن كمت،وسرت،ٔاو مبعىن  «ؤاخفى 

 ٔازيل خفاءها،: ٔاي }ٕان الساعة آتية ٔااكد ٔاخفهيا  { :ٔاظهر،وعىل ذ½ ُحيمل تفسري قوè تعاىل
عني خفيت حدقهتا من اخلوف حتت :ظرون من طرف خفيتوارى،واسـترت فهو مسـتخف،وين:واسـتخفى

اجلفن،مبعىن ٔاهنم يسارقون النظر،ٔاو ال يرفعون ٔابصارمه للنظر رفعًا >مًا،ٔالهنم �كسوا الرؤوس، واملراد 
   .)11(»رسًا ضد =رة:تصوير الهتم،وخفية

 احلرف ا�ي يدل وحيتوي �ختفاء ا�ي يسـتحرض ما هو مضاد è،عىل حرف اخلاء،وهو
ولك ما هو مكروه من إالنسان،فلك لكمة حتوي حرف اخلاء مضن حروفها تدل عىل «عىل الكراهية 

ٔاهنا امس يشء مادي،ٔاو حيس مكروه Aى إالنسان،ويعتربه بغيضًا،ٔاو شيئًا سيئًا ينفر منه،ومعىن حرف 
عبري عىل يلفظ هذا احلرف حبد ذاته للت - حىت غري العرب-اخلاء مأخوذ من طريقة لفظه فأكرث البرش

-خزب- خرب- خري:مثل،كراهيته،ونفوره من يشء،ويسـتثىن من ذ½ بضع لكامت ال تتجاوز عدد ٔاصابع اليد
             .)12(»...خلق

ا�ي يُمكن ٔان نسمه �ملفتاح   )عندما اختفت الشمس(وام يكن،فٕاّن اختيار هذا العنوان
تفي الشمس يسود الظالم،فهذا العنوان املشفر يُغري القارئ �لبحث عن دالالت متنوعة،فعندما خت 

ٔاحدث قطيعة مع النور،وإالشعاع،وبّني رواج الظالم ا�ي يُضمر شÆً من ٔاشاكل اAال÷ عىل 
وٕاننا نرى ٔان  التخلف،والرجوع ٕاىل الوراء، و بنية العنوان ال حتمل يف وشـيجهتا تضادًا،ٔاو رصاعًا حادًا،

تقاء عنوان ممتزي يطفح �مجلال الغامر،و يتسم بكثافة رمزيته، و الاكتب  قد ُوفق  ٕاىل ٔابعد احلدود يف ان 
ولو جنحنا ٕاىل فرضية ٔان اختيار أالديب  ممدوح الغايل لعنوانه è ٔابعاد  ٔاسطورية، وٕاحياءات معيقة،

ليس ٔامرًا بريئًا،بل ٕانه يريم من ورائه ٕاىل ٕايصال رسائل معينة ٕاىل املتلقي،حيث يتضافر الشلك، 
  ٕايصالها،فميكن القول ٕان هذا العنوان يؤرش ٕاىل دالالت تتصل مبفاهمي  حمددة، ومعيقة، لها واملضمون يف 

ص¢ وشـيجة بعوامل الرواية، فدال÷ هذا العنوان ترتبط بأحداث الرواية،حيث حترض يف كثري من 
احلاالت التحوالت الكربى يف سـياق املسار الرسدي عندما ختتفي الشمس، ٕاذ ٔان النص 

وقد  ٔاسعفنا يف استنطاق،ٔابعاد،ودالالت العنوان،،)ندما اختفت الشمسع (الرسدي
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اAراسات،وأالحباث السـمييولوجية ٔامهية العنوان،ملعرفة النص، و�نفتاح عليه،وهو ٔاول زاوية «ٔاظهرت
يقف فهيا القارئ،ليطل مهنا عىل مدلوالت النص،وهو عادة تكثيف حملتوى النص،كام حييل عىل 

ٔاو تناص معها،وهذا يُساعد القارئ عىل اسـتحضار خمزون معارفه لينطلق مهنا  النصوص اليت تالحق
لتأويل النص، وقراءته، ٕاذ يرى روالن �رث ٔان العناوين عبارة عن ٔانظمة سـمييولوجية،حتمل يف طياهتا 
قíً ٔاخالقية،واج/عية،وٕايديولوجية،وقد اسـتفاد من درس العنونة من وظائف اللغة عند 

ووظيفة ،)العنوان محو÷ ٕالحساس الاكتب وانفعاالته(ا ٔان للعنوان وظيفة انفعاليةجاكبسون،ورٔاو 
العنوان حيمل بعدًا فنيًا �ع/ده �نز�ح،ٔاو (،ووظيفة جاملية)العنوان ُحييل عىل موضوع النص(مرجعية

تسـتدعي العنوان يتكون من لغة،ومعرفة محمول اللغة الفكري،وإاليديولوB،(،ووظيفة ميتالغوية)الرمز
  ).- أالصوات،املعجم،الرتكيب- حتليل مكو�ت اللغة

ٕا�رة القارئ وحتفزيه ليقرتب من (وقد ٔاضاف هانري ميرتان ٕاىل هذه الوظائف الوظيفة التحريضية 
    .)13(» )النص
  :  سـمييائية الغالف:�نياً 

طفى العاملي مص جيب ٔان ننظر ٕاىل الغالف ا�ي مصمه الفنان التشكييل املعروف  املرصي
، )صورة(،ويه املدينة اليت تدور فهيا ٔاغلب ٔاحداث الرواية، عىل ٔانه ٔايقونة)وهو فنان من سيناء(بكري 

دليًال حييل ٕاىل املوضوع ا�ي ال يدل عليه «تتحدد هذه أاليقونة حسب شارل سـندرس بورس، بوصفها
حصيح ٔانه ٕاذا مل يوجد ٕاال مبقتىض اخلصائص اليت ميلكها،سواء ٔاوجد هذا املوضوع فعًال،ٔام مل يوجد،

حقًا،فٕان أاليقونة ال تنرصف بوصفها دليًال، لكن ال عالقة لهذا خباصيهتا كدليل،فٕان ٔاي يشء صفة،ٔا و 
مفردًا موجودًا،ٔاو قانوً�،هو ٔايقونة يشء ما رشيطة ٔان يشـبه هذا اليشء، ؤان يتخذ دليًال لهذا اليشء 

«)14(.      
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بوصفه لوحة، مضن معامر النص أالديب،تشـتغل عىل ٔاساس  فالغالف ينظر è يف عمل السـميياء

ٔاهنا صفحة تمتزي عن غريها من الصفحات املشلكة للنص املنت بطابعها اAاليل أاليقوين،وبتنظمي العالمات 
البرصية بكيفية جتعلها تعمل عىل ترسـيخ املنت النيص بأمك¿،وتبني كيف يأيت املعىن ٕاليه،وخيضع معامر 

و�شـتغال ٕاىل اجلهاز النظري ا�ي يريم ٕاىل دراسة ،ديده،وطرائقه يف التدليلالنص من حيث حت
  .)15(النص

ٕان عتبات الرواية حتيلنا عىل مج¢ من الوحدات أاليقونية،واللغوية،اليت تشلك تداولية 
اخلطاب،ويه احملاورة ٔالفق انتظار القارئ،ويه اليت تسامه يف ٕا�رة اشـهتائه الرسدي،بل يه اليت 

ه عىل حد تعبري الناقد روالن �رث،حيث ٕان لك ما نراه يف الرواية è دال÷،وفق منظور النظرية تصيد
  . )16(السـمييائية

حتيط �لنص،من خاللها يعرب السـمييايئ ٕاىل ٔاغوار النص «والغالف يعد مبثابة عتبة
به النص من الرمزي،واAاليل،ويدخل النص املوازي،والنص املوازي عند جريار جنيت هو ما يصنع 

ويقرتح ذاته هبذه الصفة عىل قرائه،ومعومًا عىل امجلهور،ٔاي ما حييط �لكتاب من سـياج ،نفسه كتا�ً 
  .ٔاويل،وعتبات برصية،ولغوية
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ٕاىل النص احمليط،والنص الفويق،ويشمل النص احمليط لك ما يتعلق �لشلك )جنيت(وحيل¿
   .)17(»اخلارB للكتاب اكلصورة املصاحبة للغالف

ٔاو رسوم ،رة الغالف،ٔاو أاليقونة، يه مبثابة عنوان برصي،يتشلك من صور فوتوغرافيةفصو 
جتريدية، تريم ٕاىل ترمجة عنوان الكتاب ٕاىل ٔاشاكل لونية،وخطية،كام هتدف كذ½ ٕاىل تقدمي ملخص 

  .عنه،وٕابراز مقصديته ٕاىل املتلقي،واختصار فكرته العامة،ومح¿ ٕاىل أالبعاد اليت يتضمهنا النص
وتنايم الوعي بقمية العتبات،ؤامهية استJر التقنيات احلديثة يف «يجة تطور وسائل الطباعة،ونت 

التواصل،والتعبري،ٔاصبح الكتاب،والنارشون يسـتغلون تقنية التعبري �لصورة فيوظفون 
اً� ،وعىل الرمغ مما قد يبدو علهيا من حياد ٔاحياً�،ٔاو اسـتقالل عن املعىن العام للنص ٔاحي...أاليقو�ت

ٔاخرى،كام ٔاهنا تتاكمل مع عتبات الغالف أالخرى،وتدمعها يف ٕا�رة القارئ،ٔاو امجلهور 
املسـهتدف،واسـتجالب نظره،وتعمل يف الوقت نفسه عىل جره ٕاىل أالسـئ¢ اليت تطرLا كخطوة ٔاوىل 

المتثيل ،وتتخذ أاليقونة متظهرات عديدة،من ٔابرزها عىل سبيل ...حنو دفعه ٕاىل اقتناء نسخة من الكتاب
ال احلرص ٔان توظف يف صفحة الغالف أالوىل،فتتوزع يف فضاء حمدود منه،وهو مثال شائع،ومتواتر يف 

   .)18(»ٔاغلب الكتب
ٔان  لٔالديب ممدوح الغايل،) عندما اختفت الشمس(لقد تبدى لنا من خالل غالف رواية

،ومضاميهنا،فصورة الغالف يه صورة لها ص¢ وثيقة بعنوان الرواية،الصورة املصاحبة لغالف الرواية
تظهر عىل الوا=ة أالمامية للرواية صورة وجه تسمح لنا �لولوج ٕاىل عوامل النص اAاخلية،حيث    

رجل؛ ويه واحضة تربز تقاسـمي و=ه، و متتد عىل اكمل الغالف، كام ينعكس علهيا بعض الضوء ا�ي 
عد بدالالت لونه،فالغروب فيه بعض يوÝ مبوعد اختفاء الشمس،موعد الغروب،وقد ٔابرز هذا املو 

مالمح اللون أالصفر،مع اللون أالمحر،ومييل اللون امللقى عىل تقاسـمي الوجه ٕاىل الربتقايل كذ½،وهناك 
تنوع يف أاللوان مثل التنوع ا�ي يظهر عندما تبدٔا الشمس يف �ختفاء، ويضمر توجهها،فغروب 

ا،مع وجود لون ٔامحر،وبرتقايل،كام يربز كذ½ عىل بعض الشمس متعدد أاللوان بشلك جيعلنا ننهبر ٔاما
  .ٔاطراف الغالف اللون أالخرض القامت ا�ي مييل من ٔاعىل ٕاىل السواد

ويبدو  ٔان الرجل ا�ي يرتدي اللباس التقليدي للبدو،وè ابتسامة ممتزية، وا�ي يظهر بعضه 
ئيسة يف الرواية،واليت ٔاسـندت الشخصيّة الر   )صقر(من خالل الغطاء ا�ي يلف اكمل الرٔاس،هو 

ٕاضافة ٕاىل وظائفها الرسدية  ،)عندما اختفت الشمس( :ٕالهيا ٔاغلب أالحداث املؤثرة يف رواية
املتنوعة،والعميقة،والسـí، ؤاّن الاكتب الروايئ ممدوح الغايل قّدم مج¢ من الصفات الشلكية اليت متزي 

،فقد اكن متوسط الطول شأن البدو ...سامتهوابتسامته املمزية، وو....«:  هذه الشخصيّة مهنا
فيفرت ثغره عن ،واكنت è ابتسامة ممتزية،حيث تنحرف شفته العليا ٕاىل الميني قليًال حني يبتسم،...مجيعاً 

واكن شعره   لكيل غاب عنه القمر،  وè جهبة عريضة،  ،ٔاسـنان بيضاء  �صعة،و�رزة ٕاىل أالمام قليالً 
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ّل اجلزء أالمايم من اجلهبة، �لّرمغ من غطاء الرٔاس ا�ي اكد خيفيه، وè حيث تشعر ٔ�ن الصلع قد احت
    .)19(»...شارب يضفي عليه رجو÷ تضعه يف مصاف الرجال ٔاقو�ء الشكمية

فغالف الرواية جسدت فيه مجموعة من العالمات البرصية أاليقونية،والتشكيلية،ٕاضافة ٕاىل 
ة ٕاشارية حتيل عىل مجموعة من اAالالت،اليت لها عالقة يه عالمالعالمات اللسانية،فصورة الغالف 

ملاذا ظهرت ت7 الشخصية عىل ت7 الشالكة؟ وملاذا جاء :  �ملنت، ويه تطرح  مجموعة من أالسـئ¢
  الغالف بت7 أاللوان؟ ومل يسـتعمل الفنان ٔالواً� ٔاخرى؟  

ٕان الغالف يسمح لنا �لتأويل،والبحث عن ٔاسـئ¢،والسـí ٔان è عالقة مبضمون الرواية اليت 
تروي حاك�ت متداخ¢ يف بيئة بدوية مرصية،ويف   جممتع حمافظ،والشك يف ٔان للون مجموعة من أالبعاد 

ة،لقد ظهر يف اAاللية اليت تؤثر يف نفسـية املتلقي،فهو حيتوي عىل عالمات الفتة تبعث مفاهمي معين
ا�ي ميثل الضوء،وهو رمز الشمس،وا�هب،واسـتخدم يف زخرفة «الغالف اللون أالصفر، وهو اللون 

والكنائس،وهو بلك درجاته è تأثري ٕاجيايب،فأالصفر يرمز ٕاىل اخلفة،والرثاء،ويف ا�اكرة ،كثري من املساجد
  .يف الصني فٕانه يرمز ٕاىل امللكيةالعربية القدمية فٕانه يرمز ٕاىل احلياة،واحلقيقة،واحلمكة،ٔاما 

أالصفر لون داQ،ويبعث عىل التفاؤل،والسعادة، واحلياة املرحة،ويُمكن لٔالصفر ٔان يعكس 
خصائص سلبية،فأالصفر اAاكن اكن يسـتخدم ل¤ال÷ عىل اخليانة الوطنية، واحلسد،ويتخذ رمزًا 

حضكة صفراء،ٔا ؤاصفر الوجه مشـتقة من :للغش،واخلداع،ورمبا أالمث¢ اAارجة بني الناس ترمز ٕاىل ذ½
    .)20(»ت7 املعاين،كام يعترب أالصفر كذ½ رمزًا للجنب، والتحامل، و�ضطهاد

ويوصف اللون أالصفر يف التحليل النفيس بأنه لون يُسامه يف تعزيز الثقة �لنفس،وتقوية 
يف الغالف،كونه يشري ٕاىل  أالحالم،والطموحات،فهل ميكن ٔان يسمح لنا هذا اللون بأن نفرس توظيفه

الثقة،والعلو، ا�ي وصلت ٕاليه مج¢ من الشخصيات البدوية،ٕاىل درجة ٔاهنا ٔاصبحت تفرض نظاا 
اخلاص، عىل حساب نظام اAو÷، كام ورد يف الرواية،  ويوÝ لنا  هذا اللون كذ½ بقوة خشصية 

،وتصمميه  عىل خيارات صقر يف النص الرسدي، من خالل ٕارصاره  عىل مواقف جشاعة،وجريئة
  .حامسة، وسيئة،ورديئة يف االٓن ذاته يف بعض أالحيان

لون ضوء الشمس،فالتجارب السـيكولوجية برهنت عىل ٔانه «ولقد ارتبط اللون أالصفر،بأنه
ومهنض ،لون املزاج املعتدل، والرسور،ٕانه مركز لنورانية شديدة يف مجموعة ٔالوان الطيف،ٕانه لون حمرك

بعض أاللوان الصفراء الساخنة قادرة عىل هتدئة بعض احلاالت العصبية لٔالعصاب،ولو ٔان 
    .)21(»الشديدة،فيسـتعمل ٔاحياً� لعالج بعض أالمراض العصبية

فقد ُكتب امس الروايئ  ممدوح الغايل يف أالسفل ،و�لنسـبة ٕاىل ما مت تدبيجه عىل الصورة
ويه مؤسسة علمية  ،»العريب للمعارف املكتب«وعىل ميينه رمز النّارش مؤسسة   �للون أالبيض،

بيä كتبت الرواية اليت تدل عىل اجلنس ا�ي ينمتي ٕاليه هذا ،مرموقة، وممتزية يف مجهورية مرص العربية
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العمل أالديب يف اجلانب أاليرس قليًال �للون أالمحر ا�ي يقرتب ٕاىل البين،وأالمر املعهود ٔان اللون 
فافية،والضوء،عىل الرمغ من ٔانه لون متحجر،وغري قابل لالخرتاق،وهو �لش«أالبيض يرتبط عىل اAوام 

لون نقي،ويتسم �لصفاء، كام ٔانه ٔانيق،و هذا اللون يالزمنا يف حياتنا، ومناسـباتنا، ٕانه يرمز ٕاىل 
احلقيقة،والربكة، و�نسجام،  هو لون حاممة السالم، وعند السمل،ٔاو الهدنة ترفع أالعالم البيضاء،ٔاما 

  .)22(»زتيني اAاخيل،فيعطي جوًا من الراحة، والهدوءيف ال
واحلب امللهتب،والقوة،والنشاط،ويعترب «ٔاما اللون أالمحر، مفن اليقني ٔانه رمز للعواطف الثائرة

ويرمز ٕاىل العواطف  وداQ، حيوي، وعاطفي، ٔاكرث أاللوان ديناميكية،ٕانه
ٕاىل احلب،ٔاما الزهري فريمز ٕاىل املتأججة،والغضب،واخلطر،واحلروب،ويرمز أالمحر اAاكن 

  ...الرومانسـية،ٔاما أالمحر الصايف فريمز ٕاىل النشاط، والسعادة، والهبجة،واحلبور
ٕان قليًال من اللون أالصفر ممزوجًا �ٔالمحر يُضفي عليه اAفء،ويلفت �نتباه،ٔاما ٕاضافة ملسة من اللون 

  .أالزرق ٕاىل أالمحر فيوÝ �لتألق،وامحلاس
لون أالمحر عامليًا كرمز للخطر، كذ½ فٕان غرفة مدهونة �ٔالمحر ميكن ٔان ترفع ويُسـتخدم ال

مسـتوى أالدرينالني �Aم،وهناك اعتقاد بأن وجود إالنسان يف ماكن حماط �للون أالمحر يزيد من 
ا�ي ساد مج¢ . )23(»�ملائة،ويسـتعمل ٔاحياً� ل¤ال÷ عىل الغضب، والقسوة، واخلطر10نشاطه بنسـبة 

واللون أالمحر هو لون قوي،ودافعي،وحيوي يبعث عىل ،)عندما اختفت الشمس(:ن ٔاحداث روايةم
، وتذكر اAكتورة حنان نصار يف دراسـهتا املوسومة )مارتن الجن(احليوية، والنشاط كام يذهب ٕاىل تفسريه

حساس لون النار،واAم،فهو يسبب االٕ «ٔان اللون أالمحر هو»اللون والصور يف تعمل أالطفال« :ب
�حلرارة،وٕان ٕاشعاعاته القريبة من منطقة حتت امحلراء يف ا¥موعة الطيفية تتغلغل بعمق يف ٔانسجة جسم 
إالنسان،ٕان اللون أالمحر يزيد من �نفعال الثوري،ولهذا فٕانه يسبب ضغطًا دموً�،وتنفسًا ٔاكرث 

  .)24(» طباع،ومزاج إالنسانمعقًا،ٕان اللون أالمحر هو لون احليوية، واحلركة،فهو ذو تأثري قوي عىل
يمتزي بأنه  »حتليل الشخصية عن طريق اللون« :، يف كتابه)مارتن الجن(يف حني ٔان اللون البين، كام ذكر 

  .هادئ،وحمافظ،ومثار
سقط عىل جزء كبري من غالف رواية Wعندما اختفت (:ٔاما اللون الربتقايل ا�ي ا

لون «للزوال،والغروب، فيوصف بأنه ،بصفته لوً� الختفاء الشمس، واقرتاهبا)الشمس
و�حتدام،و�شـتعال،ٕانه لون سطوح يوA� Ýفء،كام يوÝ �ٕال�رة،وقد يكون è تأثري ،التوجه

دئ لبعض أالشخاص يف حني يراه البعض مسببًا للتوتر«)25(.  
،بأنه لون حمبب »حتليل الشخصية عن طريق اللون« :، يف كتابه)مارتن الجن(ويصفه الباحث
  .للنفس،واج/عي
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،وجود اللون أالخرض القامت ا�ي )عندما اختفت الشمس(:وقد الحظنا عىل غالف رواية           
وجتدد الطبيعة،ومنو النبا>ت «مييل حنو السواد،واللون أالخرض من املسمل به ٔانه رمز للطبيعة،وأالمل

نية،فأالخرض هو رمز اخلرضاء جيسد صورة قوية مسـتخدمة من قبل اكفة ا¥متعات إالنسا
للسالم،واحلرية،وè وجود يف العديد من ٔاعالم اAول،ويعتقد ٔان è تأثريات دئة،ولهذا يُسـتخدم يف 

  .املستشفيات،وغرف أالطفال
ولكام اكن اللون أالخرض فاحتًا،لكام اكن ٔاكرث طمأنينة،واتسم �لهدوء، وإالرشاق،وعند مزجه               

أالخرض ٔاكرث ودية،وترحيبًا،ولكن عندما يُمزج �ٔالزرق فٕانه يُوÝ �لهدوء،ولهذا �ٔالصفر يصبح اللون 
  .)26(»فغالبًا ما يسـتخدم يف املكتبات،واملدارس

ٕان اللون أالخرض، هو لون الطبيعة،ويمتزي بأنه منعش،ورطب،ودئ يوÝ �لراحة،ٕاذ              
رسيعًا، ويساعد  إالنسان عىل الصرب،�ا،فقد يضفي بعض السكينة عىل النفس،ويسمح للوقت ٔان مير 

  .)27(اسـتعمل يف معاجلة مج¢ من أالمراض العقلية،ومهنا الهيسـتري�، وتعب أالعصاب
وقد ظهر اللون أالسود يف اجلانب أاليرس من وجه الرجل ا�ي يظهر عىل الغالف،                

هو يبتسم،فقد تكون لالبتسامة دال÷ عىل ، و الشخصية الرئيسة يف الرواية)صقر(وا�ي رحجنا ٔانه
،ٕاىل التحول من >جر خمدرات، ٕاىل )رمبا هو صقر(السخرية من أالقدار اليت قادت صاحب الصورة

ومتطرف،ومتشدد يسـتعمل العنف، والقتل،ضد ٔابناء وطنه،و يف اللون أالسود  ٕاشارة واحضة ،ٕارهايب
ا انضم ٕاىل صفوف امجلاعات إالرهابية املتطرفة اليت ٕاىل الزنعة الظالمية اليت خميت عىل عقل صقر،عندم

ٕاذ ٔان ،قاتلت ٔابناء  الشعب املرصي من اجليش املرصي،فهو رمز للعنف،والقتل، واAمار،واخلراب
نقيض أالبيض،ويُعرف Aى العديد من الشعوب يف العامل كرمز للموت،واحلداد،ٕانه يرمز «اللون أالسود

  .متزي بعامل ُمخمد للضوء،وأاللوانٕاىل البسا÷،واحلزن، والصرب، وي 
وحراكت املعارضة، والغضب،واكن يُسـتعمل عىل  اللون أالسود لون الفوضويني، ورمز الثورات،   

اAوام كرمز للقوة،وبشلك عام يرتبط اللون أالسود �لرش،ٕانه لون الرش، والكوارث،لكنه �ملقابل 
  .)28(»يُسـتخدم يف املناسـبات الرمسية،ويف عامل أالعامل

وال خيتلف اثنان يف ٔان حتديد اAور السـيكولوB لٔاللوان يقتيض ٕاجناز دراسة 
وتقسم «معيقة،فالهدف الرئيس من اللغة هو ٔاهنا ختاطب العواطف،والنفس برمزية قدمية قدم إالنسان،

ظهر التأثريات السـيكولوجية ٕاىل تأثريات مبارشة،ؤاخرى غري مبارشة،ٔاما التأثريات فهـي ما تسـتطيع ٔان ت 
شيئًا ما،ٔاو تظهر تكوينًا عامًا مبظهر املرح،ٔاو احلزن،ٔاو اخلفة،ٔاو الثقل،كام ميكن ٔان تشعر� برودته،ٔاو 
خسونته،ٔاما التأثريات الثانوية،ٔاو غري املبارشة فهـي تتغري تبعًا لٔالشخاص،ويرجع مصدرها للرتابطات 

  .يًا من تأثري اللونالعاطفية،و�نطباعات املوضوعية،وغري املوضوعية املتوAة تلقائ 
ٕان أاللوان الفاحتة ٔاكرث ديناميكية،وٕان أاللوان الغامقة تبعث فينا ميًال ٕاىل احلزن،كام ؤان 
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  .أاللوان الساخنة حمركة،ومنهبة يف حني ٔان أاللوان الباردة دئة،ومرحية
ٔاللوان الباردة فأسطح أالشـياء ذات ا.كذ½ ختتلف أاللوان يف تأثريها السـيكولوB �لوزن            

الفاحتة تظهر للعني ٔاخف وزً�،يف حني تظهر أاللوان الساخنة،والقامتة ٔاكرث ثقًال،وأاللوان لها تأثري 
وأالجحام،فأالسطح ذات أاللوان الباردة،وعىل ،سـيكولوB بسبب خداع النظر �لنسـبة للمسطحات

ٔان أاللوان الساخنة تعطي تأثريًا بقرص  أالخص الزرقاء الفاحتة القمية تعطي تأثريًا �تساع احلزي،يف حني
  .)29(»املسافة بيهنا،وبني الرايئ،و�لتايل بضيق احلزي

وقد نتساءل ملاذا مل يظهر اللون أالزرق ا�ي هو   لون السامء اليت ترتبط          
والتحليق ٕاىل ٔابعد احلدود، فاللون أالزرق يوصف بأنه لون التعبري عن ،�لسمو،والعلو،والرفعة

ا�ات،حيث نفهم من عدم توظيف مصمم الغالف لهذا اللون بأنه تعبري عن  عدم جتسـيد خشصيات 
الرواية لٔالحالم،والطموحات،والهواجس املتنوعة،وهذا اللون يفتح ٔامامنا ٔافق قراءة ٔاوىل تستنطق 

حوالت و خاصة عندما نطلع عىل مضامني الرواية،ونرى الت،دالالت هذا اللون ا�ي يربز عبق التارخي
اليت وقعت يف مراحل الحقة، وقد كتب مصمم الغالف ا�ي ُذكر امسه يف داخل الرواية،وهو الفنان 

�للون أالصفر،وأالبيض،ٕاذ ) عندما اختفت الشمس(املعروف مصطفى بكري، العنوان
اختفت (�للون أالبيض، يف وسط خلفية خرضاء داكنة متيل ٕاىل السواد،وكتبت)عندما(ُكتبت

واللون ،ون أالصفر، حيث يتجىل العنوان بوضوح للقارئ يف وسط اللون أالخرض اAاكن�لل)الشمس
أالصفر كام يذهب بعض النقاد ٕاىل التأكيد عىل ٔانه يوÝ �لرثاء عرب إالحا÷ عىل ا�هب،وهو عىل وجه 
اخلصوص لون النضج، والوفرة،و يوصف يف التحليل النفيس بأنه لون يُسامه يف تعزيز الثقة 

فس،وتقوية أالحالم،والطموحات،فهل ميكن ٔان يسمح لنا هذا اللون بأن نفرس توظيفه يف �لن
الغالف،كونه يشري ٕاىل الثقة،والعلو،واللون أالخرض يُذكر �لشـباب واحليوية،و لون احلب،حيث ُحييلنا 
هذا اللون عىل الوظائف الرسدية اليت ظهرت من خالل بعض خشصيات الرواية،فقد شلكت 

وتالمحها ،حد ٔابرز هذه الوظائف الرسدية،والسـí يف ارتباط هذه الشخصيات مع بعضها البعضاحملبة،أ 
يف سبيل موا=ة العقبات،والتحد�ت يف بعض املراحل،مثلام حصل مع الشخصية 

  ).زاهية(،وزوجته)صقر(الرئيسة
وامل خطاب ،فلع¿ ٕامياءة ٕاىل ع)ممدوح الغايل(ٔاما اللون أالبيض ا�ي ُكتب به امس الروايئ  

،عندما اكن خيطب بعض أالمئة،ويدعون يف )سيناء(السالم،والتسامح،والعفو،ا�ي ساد مدينة 
خطهبم،ٕاىل ترسـيخ قمي احلوار احلضاري،والتسامح بني خمتلف ٔاطياف ا¥متع املرصي،فأالبيض هو لون 

  .الصفاء،والرباءة،وجفر احلياة،ورمز إاللهام الروÝ أالعىل
هو تضمني رمزي مجل¢ من العوامل ) عندما اختفت الشمس:(ف روايةلقد تبدى لنا ٔان غال

ا¥سدة داخل النص الرسدي، و�لنسـبة ٕاىل طبيعة اللباس ا�ي ظهر عىل غالف الرواية، وا�ي 
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يُشري ٕاىل ٔاوضاع اج/عية،وثقافية معينة موجودة يف حياة البدو، فهو  يبدو، ؤ�نه اللباس التقليدي 
يدل عىل ارتباط الرواية �لبيئة البدوية يف مرص،واللباس ا�ي يرتديه الشخص  وهذا،للبدو يف مرص

ويؤرش يف التحليل ،ا�ي يبدو عىل الغالف، لع¿ يشري ٕاىل تو=ات اخلطاب الروايئ حنو عامل حمدد
النفيس ٕاىل العظمة،والروحانيات،والتفوق،وهذا أالمر قد يفرس عىل ٔانه ٕاشارة واحضة ٕاىل عزة 

  .ة بعض خشصيات الرواية،اليت نراها ال تنحين يف مج¢ من املواقف اليت تبدت يف الروايةنفس،وكرام
�للون أالمحر القامت ا�ي ) رواية(وقد مضت حاشـية الرواية إالشارة ٕاىل جنس العمل أالديب

ا عندم(مييل ٕاىل البين،وهو يُشـبه لون الغروب ا�ي ٔاوحضنا دالالته سلفًا، مث ٔاتبع بعنوان الرواية
مؤسسة املكتب العريب (،مث دار النرش)ممدوح الغايل(،مث امس املؤلف الروايئ،وأالديب)اختفت الشمس

،والاكئن مقرها �لقاهرة،يف مجهورية مرص العربية،وقد ظهر الغالف، وصفحته أالخرية فهيا )للمعارف
ًا عن صورة مصغرة عن الغالف الرئيس،ا�ي بدا يف أالول،وقد مضت الصفحة أالخرية ملخص

،حيث يقع حتت عنوان رئيس )صقر(الرواية،ٔابرز هذا امللخص نبذة عن الشخصية الرئيسة يف الرواية
بدٔا حياته مزارعًا للمخدرات،ورً� عرب احلدود مع ٕارسائيل «:،جاء فيه)هذه الرواية: (ومس ب

خليط من  وانهتـى به املطاف ٕارهابيًا،يزرع املتفجرات،ويقتل �لرصاص مع.للروسـيات،وأالفارقة
  .إالرهابيني،وكبار املهربني ا�ين احتدوا معًا يف موا=ة أالمن

لكنه اكتشف يف الهناية زيف ما اكن يؤمن به، وبأنه ُخدع �لÆم املعسول،واحلقائق اAينية 
املزيفة،وفقد عامله احلقيقي ا�ي اكن ينمتي ٕاليه،من خالل تفحصه يف التناقضات العقلية، والسلوكية، اليت 

  .)30(»نت حتدث ٔامامه من إالخوة ماليك احلقيقة العرجاءاك
  :)ممدوح الغايل :امس املؤلف( :إالسـناد: �لثاً 

امس (، بوصفه)الروايئ(يشـتغل امس املؤلف، وهو صاحب الرواية يف هذا النص الرسدي
 ،و�½)الال نص(احملددات أالساس للنص اليت تالزمه، وتتعالق معه، ومتزيه عن«:، ٔاحد)املؤلف

،ٔاي معرتف بقميته أالدبية،وسلطته الرمزية،وجيوز ٔان )مؤلف جحة(فالنص هو اخلطاب الصادر عن
äفهو ا�ي ال ينسب ٕاىل ٔاي مؤلف،يقول عبد الفتاح كيليطو موحضًا )الال نص(تصدر عنه نصوص،بي،

ف يف الثقافة العربية الÆسـيكية،يصري ملفوظ ما نصًا ٔادبيًا،حني يصدر عن سـند معرت : (ذ½
به،يشمل أالدب امللفوظات اليت تعترب ٔاصي¢،وكذا امللفوظات املرتبطة هبا،بعبارة ٔاخرى يقوم أالدب 

  ...).عىل فكرة املؤلف أالصل
مل تكن احلاجة ٕاىل ٕاسـناد النصوص طارئة عند العرب،كام ٔاهنا مل تنترش مع ظهور 

ت من قبل يف اجلاهلية، وتطورت إالسالم،وبفعل تنايم حركة إالنتاج أالديب،والتأليف العلمي،بل ساد
عرب ٔازمنهتا،فاختذت وجوهًا متعددة نتيجة تأثر العرب بعوامل خمتلفة،ولعل من ٔابرز جتلياهتا املبكرة 

  ....إالسـناد يف رواية أالشعار،وأالخبار اجلاهلية
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معرفية ٔاخرى  ومشلت حقوالً  ولنئ اكنت ظاهرة إالسـناد قد تطورت، 
ريها من العلوم العربية أالصي¢،فٕان تنبيه العرب عىل رضورة ٕاحلاق اكللغة،واحلديث،والتفسري،وغ

،من خالل الكشف عن )ٕاعطائه هوية(يمن عن وعي معيق بوجوب،اخلطاب بصاحبه،وسلس¢ رواته
وذ½ لتخليصه من شوائب التحريف،والوضع،و�نتحال اليت تلحق لك نص جمهول ،و �ثه،مصدره
  .)31(» ...املصدر

امس املؤلف هو من ٔامه ما يسـتوقف املهمت بعتبات النص،وال ريب يف ٔان ال ريب يف ٔان   
ٕاذ ،،ال خيلو من دالالت ٕايديولوجية، ورمزية ٕاحيائية)ممدوح الغايل(ربط  النص الرسدي،مع اكتبه الروايئ

ليست غاية سه¢،فهـي تتأسس عىل ثالثة ٔاراكن ٔاساسـية القارئ،والنص، «ٔان معلية فهم النص،وتأوي¿ 
  .والاكتب

ا�ي اسـتحوذ عىل جمال اAراسات ،و�لرمغ من ٔان ٔاغلب النظر�ت احلديثة معلت عىل ٕاقصاء الاكتب
تشرتط لفهم النص معرفة ) التأويلية(النقدية منذ العهد أالفالطوين،فٕان اAراسات الهرمنيوطيقية

  .بصاحبه
فقه التارخيي ويُطالب شوماخر اAارس،ليتجنب سوء الفهم،ٔان يبتعد ما ٔامكن عن ذاته،وعن أ 

الراهن،ؤان يساوي نفسه �ملؤلف،ؤان حيل حم¿ عن طريق ٕاعادة البناء ا�ايت،واملوضوعي لتجربة 
وهذا ال .املؤلف،من خالل النص،فالهرمونيطيقا احلديثة تلح عىل رضورة معرفة الاكتب ملعرفة النص

 �نطالق من النص يعين �نطالق من اخللفية املعرفية للقارئ ليسقطها عىل النص،ولكن يعين
لتأسيس خلفية معرفية عن الاكتب،عرب تفكيك لغة النص اليت حتمل بطريقة ال واعية احملمول الفكري 

  .) 32(»للاكتب
ٕان ا�ي هيمنا يف تركزي� عىل جتربة أالديب ممدوح الغايل،هو حياته العلمية، وأالدبية،فقد 

عبد العزيز الغايل،�لرثاء،والغىن،والتنوع، ممدوح رشدي / السـيد  اتسمت جتربة أالديب،والروايئ
حيث ٔاصدر ما يزيد عن سـتني مؤلفًا ٔادبيًا،وعلميًا يف ميادين ،والعلمي،وغزارة إالنتاج أالديب

هو ٔان اه/ماته،وٕاسهاماته يف ،شـىت،واملالحظة اليت خيرج هبا املطلع عىل كتا�ت الروايئ ممدوح الغايل
�قتصاد،وأالدب، والسـياسة، وإالبداع القصيص : مشلت الكتابة توزعت بني جماالت متعددة

لٔالطفال،والكبار، والكتابة الروائية،ٕاضافة ٕاىل املسامهة يف الكتابة عن الرثوة البرتولية يف وطننا 
   :العريب،و�لنسـبة ٕاىل ٔامه حمطات حياته العلمية،ومشواره اAرايس، والعميل

م،وانضم مبكرًا ٕاىل ٔارسة الصحافة 1979: نةفقد خترج من لكية التجارة جبامعة عني مشس سـ  -
م،ومعل اكتب معود اقتصادي 1981: فعمل حصفيا يف جريدة اAسـتور أالردنية يف عام،وإالعالم

 .م1987:م،وٕاىل غاية سـنة 1983: ٔاسـبوعي يف جريدة اجلري، وسامل سـتار إالجنلزيية أالردنية يف العام
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عدة حصف، وجمالت يف العامل العريب، نذكر كتب عرشات املقاالت،وأالحباث،واAراسات يف  -
 .جم¢ الرائد العريب، و�قتصادي أالسـبوعي، وجريدة الشعب أالردنية: مهنا عىل سبيل املثال ال احلرص

كتب صفحة ٔاطفال ٔاسـبوعية يف جريدة اAسـتور أالردنية، ؤانتج صفحات كثرية لٔالطفال يف  -
 .ي القطرية، وجم¢ القدس، وجريدة الرشق القطريةجم¢ ٔارو: جمالت عديدة يف العامل العريب مهنا

م، ومعل مديرا عاما هبا، و توىل 1987:ُلكف بتأسيس جريدة الرشق القطرية اليومية يف العام -
 .  م1990: م، حىت   سـنة 1987:   رئاسة حتريرها   من عام

 .وقطر،ٔالف ما يزيد عن مخسني  كتا� لٔالطفال يف مرص، وأالردن -

 .م 1985:   يف  عام) ٔاموال النفط العربية: ( قتصاد عنوانهكتب كتا� يف � -

بدا�ت التفسري امليتافزييقي عند إالنسان ( ،و)جذور السحر: ( ٔالف ٔاربعة كتب علمية ممتزية، يه -
الطوفان والقارة ( م،و1988: طبع عام) -نظرة علمية –التنجمي الفليك (م، و1986: طبع سـنة) البدايئ
 .م2009: عام) فنون السحر( م، و2008: عام) الغارقة

عندما اختفت (، و)آخر اسـهتبال(م، و2011: عام) ٔاجحيات امل7 داود: ( ٔالف روا�ت -
 .، ويه موضوع دراستنا يف هذا الكتاب التحلييل)الشمس

ويشغل أالديب ممدوح الغايل حاليًا  مدير عام مؤسسة املكتب العريب للمعارف، ويه  واحدة من  -
 .)33(النرش يف القاهرة، جبمهورية مرص العربية، وسائر ٔاقطار الوطن العريبٔاكرب،ؤانشط دور 
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        ::::الهوامالهوامالهوامالهوامشششش واملراجع واملصادر واملراجع واملصادر واملراجع واملصادر واملراجع واملصادر
        

  .603-602:م،ص1985/هـ1405، 03: ،ط02:املعجم الوسـيط،منشورات مجمع اللغة العربية،ج )1( 
، 02:ط ،الفكر العريب،بريوت،لبنان،معجم أاللفاظ وأالعالم القرآنية، دار : ٕابراهمي  محمد ٕاسامعيل) 2(

  .48:د،ت،ص
/ هـ01،1434:ط ،خمتار الصحاح، منشورات دار ابن اجلوزي،القاهرة،مرص،: محمد الرازي) 3(

  .189:م،ص2013
معجم أالفعال املتعدية حبرف، منشورات دار العمل : موىس أالمحدي نويوات) 4(

  .227:م،ص01،1979:ط ،للماليني،بريوت،لبنان،
حبث يف الرتاث العريب واخلطاب النقدي املعارص، منشورات :عتبات النص: ف إالدرييسيوس) 5(

  .15:م،ص2008، 01:مقار�ت،ٔاسفي،اململكة املغربية،   ط
عتبة النص الشعري بني املبدع واملتلقي، جم¢  جذور، فصلية تعىن �لرتاث :محمد الواسطي)6(

 258:م،ص2003جوان/هـ1424،ربيع االٓخر13  :لعددجدة،اململكة السعودية،السـنة السابعة،ا،وقضا�ه
  .وما بعدها

هواجس الرواية اخلليجية،كتاب ديب الثقافية،منشورات دار :  الرشـيد بو شعري.د  )7(
  .  12: م، ص2012ديسمرب،الصدى،ديب،إالمارات العربية املتحدة

ت منشورات بي،ممارسات يف النقد واللسانيات :  نواري سعودي ٔابو زيد.د  )8(
  . 102: م، ص2012 ،،سطيف،اجلزائر01:احلمكة،ط

وما  41:ص،حبث يف الرتاث العريب واخلطاب النقدي املعارص :عتبات النص: يوسف إالدرييس )9( 
   .بعدها

  .32:املرجع نفسه، ص: يوسف إالدرييس) 10(
ار ،  د)لعبة النسـيان(مقاربة حتليلية لرواية-جاملية النص الروايئ:  ٔامحد فرشوخ.د)  11(

 .  22:م،ص1996-هـ1417أالمان،الر�ط،املغرب،
،  دار احلرف للنرش - حتليل لروا�ت- درس املؤلفات:   عبد الرحمي مؤدن.د)  12(

  . 69:م،ص1،2006:والتوزيع،القنيطرة،املغرب،ط
  . 46:ص،املرجع السابق :   يوسف إالدرييس.د)  13(
اجلسد ٔالحالم مسـتغامني،جم¢ جامعة محمد  دال÷ العنوان يف رواية ذاكرة:   ٔامحد قنشوبة)  14(

  .81:م،ص2002،ٔافريل02:خيرض،بسكرة  اجلزائر،ٔاعامل ملتقى السـميياء والنص أالديب،العدد
   . 13:م،ص1979العدد أالول،،جم¢ عامل الفكر، ،�غرتاب اصطالحًا ومفهومًا وواقعاً :قيس النوري) 1(
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: مرص،ط ت املكتب العريب للمعارف،القاهرة،منشورا  عندما اختفت الشمس،:ممدوح الغايل) 2(
      .178:م،ص01،2017
  . 75:الرواية، ص )3(
   . 76:الرواية، ص )4(
  .220:الرواية، ص )5(
  .243:الرواية، ص )6(
  .76:الرواية، ص )7(
 ،1:،  منشورات سـندس للفنون املطبعية،اجلزائر،ط2:معاين أالحرف العربية،ج: ٕا�د احلصين)  8(

  .43 :م،ص 2006
  .  31:،ص1:معاين أالحرف العربية،ج ،:ٕا�د احلصين)  9(
  .256:م،ص1985/هـ1405، 03: ،ط01:منشورات مجمع اللغة العربية،ج املعجم الوسـيط، )10(
، 02:ط ،معجم أاللفاظ وأالعالم القرآنية، دار الفكر العريب،بريوت،لبنان،: ٕابراهمي محمد ٕاسامعيل) 11(

  .168:د،ت،ص
  .   23:،ص1:املرجع السابق،ج: صينٕا�د احل)  12(
منشورات   ، -ٔاوراق عبد هللا العروي منوذجاً - قراءة وٕاقراء النصوص الرسدية:زين العابدين حلمية) 13(

  .41:م،ص1997،احملمدية،املغرب،01:مطبعة فضا÷،ط
  . 53:ص،املرجع السابق:   يوسف إالدرييس.د) 14(
، -اللص والÆب وذات رؤية جديدة- خلطاب الروايئسـمييائيات ا:  عبد ا¥يد  العابد.د) 15(

  .20:م، ص2013منشورات دائرة الثقافة وإالعالم،الشارقة،إالمارات العربية املتحدة،
  .  11:، ص)لعبة النسـيان(مقاربة حتليلية لرواية- جاملية النص الروايئ:   ٔامحد فرشوخ.د)  16(
رواية حاممة السالم ل¤كتور جنيب الكيالين -لرسديةالتحليل السـمييايئ للبىن ا:   بلقامس دفة.د)  17(

،جم¢ جامعة محمد خيرض،بسكرة  اجلزائر،ٔاعامل ملتقى السـميياء والنص -ٔامنوذجاً 
  . 37:م،ص2002،ٔافريل02:أالديب،العدد

  . وما بعدها 54:عتبات النص،ص: يوسف إالدرييس.د)  18(
  .29:الرواية،ص )19(
، 01:ط ،حولنا، منشورات دار الرحيانة للكتاب،اجلزائر،امجلال فينا ومن : بشري خلف )20(

  .123:م،ص2007
 ،اللون والصور يف تعمل أالطفال، منشورات مكتبة أالجنار مرصية،القاهرة،مرص: حنان نصار.د )21(

  .120:م،ص2008، 01:ط
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  .124:ص،امجلال فينا ومن حولنا  : بشري خلف )22(
  .126:ص،املرجع نفسه: بشري خلف )23(
  .وما بعدها 119:ص،اللون والصور يف تعمل أالطفال : حنان نصار.د  )24(
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  .وما بعدها
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