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اللون وتأويل الصورة االدبية 
قصيدة »االرض واملوت« إمنوذجا

أ.م.د. رباب حسني منري 

جامعة البرصة – كلية العلوم

املقدمة:
يعــد اللــون وســيلة شــعرية هلــا امهيتهــا 
ــي اداة  ــداليل ،وه ــاح ال ــق االنزي يف خل
ومــن  والتلميــح  االحيــاء  يف  تســهم 
ــذا  ــوص ؛ل ــق دالالت النص ــم تعمي ث
ــراءة  ــاق لق ــة انط ــا نقط ــن عده يمك
النصــوص قــراءة تأويليــة ،ولتأكيــد 
هــذه الفكــرة كان الّبــد  مــن انتقــاء 
نــص لــّون صــوره وعــّزز احياءاهتــا مــن 

ــه. خال
ــردان مــن الشــعراء  ــا كان حســن م ومل
الضــوء  يســلط  مل  الذيــن  العراقيــن 
ــاء  ــى ابن ــلط ع ــا س ــم ك ــى نتاجاهت ع
واملائكــة  الســياب  مثــل  جيلــه 
قصيــدة  البحــث  ،اختــار  والبيــايت 

شــعرية مــن بــن نصوصــه. و ُوضعــت 
ــذي  ــق ال ــم الطري ــة لرتس ــرة تأويلي دائ
سيســلكه البحــث لتوضيــح املعــاين 
ــم  ــن ث ــة ،وم ــور اللوني ــة للص الباطني
الوصــول إىل مقاربــة ملقاصــد املؤلــف.و 
بــدأ البحــث طريقــه بتتبــع امهيــة اللــون 
يف التعميــق واالســتقصاء ودور الســياق 
يف ذلــك ،ثــم انتقــل إىل أراء حســن 
مــردان النقديــة حــول اللــون ودوره يف 
صــورٍة مــن نثــره  بعــد أن اســُتعرضت 
ــول  ــا ح ــزءًا مم ــل ج ــا متث ــرته كوهن س
النــص ،وصــوال إىل الدراســة التطبيقــة 

لقصيدتــه »االرض واملــوت« 
اللون والتأويل:

حتمــل النصــوص إمكانــات إحيائيــة 
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تســهم يف تعميــق الــدالالت  ،وتعتمــد 
ــى  ــتطالتها ع ــا و اس ــداد معانيه يف امت
بتعبئــة  التفنــن  يف  االديــب  إمكانيــة 
متنــح  التــي  بالشــفرات  نصوصــه 
ــا  ــترت خلفه ــة يس ــات داللي ــه طبق نص
ــل.  ــتدعي التأوي ــا تس ــف مم ــد املؤل قص
والتأويــل منهــج يســعى لفــك شــفرات 
ــص  ــات الن ــار طبق ــوص ،واظه النص
ــع  ــال تتب ــن خ ــوءة م ــة املخب الداللي
يف  االديــب  يرتكهــا  التــي  اخليــوط 
ــم  ــي تقي ــة الت ــذه اللغ ــص ،ه ــة الن لغ
ــه  ــص وخارج ــن الن ــة ب ــة جدلي عاق
ــو  ــط وه ــامل املحي ــاج الع ــب نت ،فاألدي
ــال  ــن خ ــاول م ــره حي ــر ع »ضم
مكتوبــه التعبــر عــن قضايــا زمانــه 
ــل  ــب وحي ــه يف قال ــات جمتمع وتناقض
فــك  الناقــد  مــن  تســتدعي  مجاليــة 
ــة ،اي  ــة االبداعي ــذه الكتاب ــق ه مغالي
النــص  عاقــة  واســتجاء  تفعيــل 
النــص  ،ففــي  وقضايــاه  بمجتمعــه 
مــاال يقــال ،وهــو مــا ينبغــي عــى 
القــارئ الكشــف عنــه«)1( ؛إذ يفــرغ 
عــى  نصوصــه  يف  املحيــط   هــذا 
ــاؤالت  ــر تس ــة تث ــت متنوع ــكل نك ش
أن  ،كــا  خميلتــه  وتســتفز  القــارئ 
لكشــف  الطاحمــة  االنســان  طبيعــة 

كل مــا يشــاكس معرفتهــا ويموههــا 
تدفعــه إىل لبحــث عــن املعرفــة الكامنــة 
أن  ويمكــن  النــص.  ظاهــر  خلــف 
نعــرف التأويــل بأنه:«مفتــاح قصــد 
ــواري واخلفــي وراء أو  ــى املت ــح املعن فت
حتــت العبــارات الظاهــرة املرئيــة«)2( 
ــاك  ــه –امس ــل يف مهمت ــد التأوي ويعتم
املعنــى اخلفــي- عــى اللغــة بشــكل 
اســاس ،فهــي العنــر االول يف كل 
ــتدراج  ــوم باس ــي ؛كوهنا«تق ــل تأوي عم
ــاك  ــتطيع االمس ــة لتس ــود إىل اللغ الوج
ــه  ــال رمزيت ــن خ ــره م ــن وفك بالكائ
داخــل عــامل اللغــة«)3( فلغــة النــص 
املعرفــة  إىل  الوصــول  وســيلة  هــي 
وحيــاول  التأويــل  ينشــدها  التــي 
البــد  و«التأويــل  إليهــا؛  الوصــول 
أو  املفقــودة  الداللــة  يســتعيد  أن 
االصليــة«)4( ويناقــض فوكــو فكــرة 
ــرى  ــة« ف ــودة أو االصلي ــة املفق »الدالل
للتأويــل تظــل  النهائيــة  أن »النقطــة 
نقطــة تقريبيــة«)5( فليــس هنــاك تأويــل 
ومعرفــة  مطلقــة  حقيقــة  أي  هنائــي 
هــذا  ،ويعلــل  للنصــوص  قطعيــة 
ــي  ــر أول ينبغ ــاك عن ــس هن ــأن »لي ب
التأويــل ؛الن  منــه  وينطلــق  تأويلــه 
ــل ،كل  ــة تأوي ــا يف احلقيق ــارص كله العن
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ــذي  ــيء ال ــكل يف ذات ال ــل ال يش دلي
للتأويــل وانــا هــو  نفســه  يعــرض 
ــص  ــرى«)6( فالن ــات اخ ــل لعاق تأوي
املــؤول يمكــن أن يــؤول مــرة أخــرى، 
ــه  ــذي أول ــه ال ــؤول ذات ــن امل ــى م حت
رؤى  امامــه  تتفتــح  عندمــا  ســابقا 
جديــدة وتضــاف مــدركات جديــدة 
ــا  ــتعان هب ــد اس ــن ق ــه مل يك إىل  مدركات
ســابقا .وبــذا يكــون للقــارئ يف التأويل 
دور مهــم؛ و »لــه نصيــب فعــال يف بنــاء 
ــال  ــب الفع ــذا النصي ــن ه ــى ،لك املعن
ليــس يف حــل مطلــق مــن القيــود ؛فــا 

هــو ذايت وال هــو اعتباطــي«)7(. 
ــجه  ــذي تنس ــص االديب ال ــل الن ولتأوي
اللغــة وحتيــك خيوطــه بأســاليب لغويــة 
بارعــة ختفــي بواطنــه، كانــت هــي 
املســار االول الــذي ُيعتمــد يف التأويــل، 
مــن  واحــدة  الصــورة  كانــت  وملــا 
اآلليــات التــي تنتجهــا اللغــة االبداعيــة 
ــق  ــر يف تعمي ــكل كب ــهم بش ــي تس الت
معــاين النصــوص. كان لدراســتها امهية 
يف الوصــول إىل مقاربــة ملقاصــد املؤلف 
يف  املخبــوءة  املعرفــة  تــوازي  التــي 
النــص و«الصــورة يف العمــل الشــعري 
القــادر  الوحيــد  االســلوب  ..هــي 
عــى كشــف انفعــال الشــاعر وافــكاره 

ورؤيتــه املتفــردة لاشــياء«)8( وهــي 
باملخيلــة  ذات »عاقــة وثيقــة جــدا 
ــكار ؛إذ  ــا يف االبت ــا واداهت ــي فعله ،فه
ــي  ــل ه ــى التخي ــان ع ــدرة االنس إن ق
التــي أنتجــت عــوامل ســحرية غنيــة 
مليئــة باحليويــة  التــي انعكســت يف 
الواقــع بابتــكارات تقنيــة وأعــال فنيــة 
وأدبيــة«)9( كــا اهنــا تعــد حافــزا يف 
النــص يثــر انفعــاالت القــارئ وحيفــز 
ــاوز  ــي تتج ــة هــي الت خياله.)10(واملخيل
املألــوف وختلــق االنزيــاح وتكــر افــق 
التوقــع عنــد املتلقــي  فتثــر دهشــته 
املألــوف  عــن  البحــث  يف  وغريزتــه 
ــه ؛فاألديــب »يتــوىل  خلــف املناقــض ل
ــات  ــة عاق ــن حتمي ــارة م ــر العب حتري
ــة  ــج املخيل ــررة«)11( فتنت ــاورة املك املج
لغــة« متيــز كاتبــا مــن اخــر...إن اللغــة 
االدبيــة هــي هــذا الــكام املاثــل بتفــرد 
ــة  ــن اللغ ــكل م ــار ش ــق اختي ــن طري م
دون ســوائه »)12( مــن هنــا يــرى كويــن 
أن الشــعرية جيــب أن تعتمــد اللغــة 
مثلــا اعتمدهــا علــم اللغــة ،لكــن 
الفــرق بينهــا إن الشــعرية ال تعتمــد 
اللغــة عمومــا بــل شــكل مــن اشــكاهلا 
لــذا يــرى أن الشــاعر عــّد شــاعرا ألنــه 
عــر ال ألنــه فكــر أو أحــس وإن ابداعــه 
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ــص  ــج الن ــات)13( فنس ــر يف الكل يظه
ــاالت  ــاعر واالنفع ــل املش ــو مايوص ه
يظهــر  . وهنــا  املتلقــي  اىل  والــرؤى 
التحليليــة  التخيليــة  »القــدرات  دور 
وربــط احلــدث او احلالــة...يف جهــة 
ــا  ــة بمؤداه ــرى :الثقاف ــة االخ ويف اجله
الواســع«)14( وقــد تضيــق الكلــات عن 
ــر  ــا تظه ــب)15( وهن ــال رؤى االدي ايص
قــدرة االديــب يف جعــل الفاظــه تتســع 
بجعلهــا منتجــة لصــور حتمــل رؤاه 
ــا،  ــتجليا كل ادواهت ــا مس ــف طياهت خل
الســتبطان النــص بــدالالت خفيــة 
ــة  ــر بمثاب ــي يعت ــص اخلف ــذا »الن ،وه
امليــاه اجلوفيــة للنــص ،ال يمكــن ان 
نــراه ،لكننــا نلمــح اثــاره واضحــة 
عــى هيئــة مــا ينتجــه مــن صــور تتميــز 
ــن  ــا يمك ــال ك ــاة واجل ــة واحلي باحليوي
متثيلــه بالعاقــة بــن اجلــذور والزهــرة. 
ازدادت  عميقــا  اجلــذر  امتــد  فكلــا 

ــاال «)16( .  ــا ومج ــرة تألق الزه
ــزز  ــن أن تع ــيلة يمك ــون وس ــد الل ويع
املقاصــد  ومتــوه  النصــوص  دالالت 
اللــون يف األدب  ؛إذ«تضفــي رمزيــة 
معنــى أعمــق للكلــات فتســاعد يف 
أداة  إىل  املكتــوب  املحتــوى  حتويــل 
ــب أن  ــال ، جي ــة احل ــوة. بطبيع ــر ق أكث

ــبقة  ــرة مس ــا بخ ــارئ أيًض ــع الق يتمت
ــة  ــر الرمزي ــل تفس ــن أج ــون م ــع الل م
ــكل  ــف( بش ــا املؤل ــر فيه ــي يفك )الت
ــس  ــبب الرئي ــو الس ــذا ه ــح. ه صحي
الــذي جيعــل القصائــد والكتــب تعنــي 
ــة للقــراء املختلفــن. عــى  أشــياء خمتلف
ــال ، إال  ــو احل ــذا ه ــن أن ه ــم م الرغ
ــة  ــم احلري ــعراء لدهي ــاب والش أن الكت
الســتعال ألــوان خمتلفــة بطريقــة ختلــق 

معــاين خمتلفــة يف عملهــم« )17( 
ومتويــه  اإلحيــاء  يف  اللــون  وألمهيــة 
النــص  ودالالت  املؤلــف  مقاصــد 
بــدل التريــح هبــا ،نجــد االلــوان 
يف الروايــات والقصــص جــزءا مــن 
مــن  وغرهــا  املــكان  أو  الشــخصية 
ــم  ــد تي ــا نج ــن هن ــة ؛م ــزاء الرواي اج
تــروزي وهــو كاتــب وصحفــي  يف 
توظيــف  يلفتــه  اديب  لنــص  حتليلــه 
االلــوان التــي جعلــت اللغــة ختبــئ 
االلــوان  ودالالت  تتوافــق  دالالت 
ــذه  ــر - يف ه ــوت األمح ــاع امل يقول:»قن
القصــة القصرة التــي كتبها إدغــار آالن 
بــو ، يرمــز لتقــدم احليــاة يف ســبع غــرف 
الســوداء واحلمــراء  الغرفــة  ملونــة. 
ــز إىل  ــر يرم ــوت ،واألخ ــز إىل امل ترم
ــا  ــى أهن ــور ع ــوالدة تص ــة ،وال املراهق
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ــر  ــخصيات ع ــر الش ــاء. مت ــة زرق غرف
الغــرف ، ممــا يــؤدي إىل نتيجــة تقشــعر 
ــذي  ــو ال ــط ه ــو فق ــدان ألن ب ــا األب هل
يف  )ُنــر  قراءتــه.  إعطــاء  يســتطيع 
عــام 1842( وهــو مثــال رائــع لكيفيــة 
اســتعال املؤلــف للــون للمســاعدة 
، ومــن الطبيعــي   )18( يف رسد   قصــة« 
أن تتأثــر الــدالالت بثقافــة املتلقــي 
ــوان ممــا جيعــل املغــزى مــن  ورؤاه لألل
القــراءة خمتلفــا باختــاف القــراء ومــن 
ثــم اختــاف التأويــل الــذي يقــوم 
ــل  ــف وتأوي ــد املؤل ــي قص ــى تاق ع
ــا  ــص وم ــع الن ــا م ــارئ وحوارمه الق
ــوء ال  ــه. فاســتكناه املحتــوى املخب حول
يكــون »إال بموجــب تكنيــك شــاعري 

القــراءة«)19(   يف 
يف  املحدثــون  النقــاد  اختلــف  وقــد 
ــوان عــن القدامــى  ــل دالالت االل تأوي
»ومــن النقــاد املحدثــن الذيــن تناولــوا 
الشــعرية  الصــورة  يف  اللــون  داللــة 
الدكتــور عــز الديــن إســاعيل...يف 
ــی - صاحــب  تعليقــه عــى رأي الثعالب
يتيمــة الدهــر - إزاء التضــاد أو التقابــل 
والبياض...والليــل  الســواد  بــن 

ــي : ــول املتنب ــح يف ق والصب

أزورهم وسواد الليل يشفع ىل        
        وأنثنى وبياض الصبح يغرى بی 

إذ رأى الناقــد احلديــث منهــج األقدمن 
ــن  ــة م ــى جمموع ــكاز ع ــي االرت الباغ
ــرد  ــدوا التف ــكلية ؛إذ وج ــد الش القواع
لــدى املتنبــي يف الــيء املعــروف ، 
ــن  ــل م ــة العم ــن دراس ــوا ع وانرف
داخلــه إىل االهتــام بالتطابــق التــام بــن 
ــث  ــد احلدي ــف الناق ــطرين . ووق الش
ملرحلــة  الليــل  عــى جتســيم ســواد 
ملرحلــة  الصبــح  ،وبيــاض  الشــباب 
ــاض  ــواد والبي ــيخوخة ،أي أن الس الش
ــي  ــاوز املتنب ــد ج ــعر ،وق ــا للش ــا مه هن
هــذه الداللــة مرتــن: مــرة حــن انتقــل 
مــن ســواد الشــعر وبياضــه إىل الشــباب 
والشــيخوخة ،ثــم مــرة أخــرى ،وهــي 
األهــم عندنــا ،أنتقــل مــن كل منهــا إىل 
القــوة والضعــف ،ومــع القــوة مغامــرة 
ختــاذل  الضعــف  ومــع  وشــجاعة 

ــة ») 20(   ــواء ومهان وانط
ويــأيت اللــون يف النصــوص بصــورة 
،ونقصــد  مبــارشة  غــر  او  مبــارشة 
اســم  بذكــر  التريــح  باملبــارشة 
اللــون، وغــر املبــارشة ذكــر الشــيئيات 
داللــة  مضمرهــا  يف  حتمــل  التــي 
ــواد  ــل الس ــذي حيم ــل ال ــون كاللي الل
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،والصبــح الــذي حيمــل البياض...الــخ  
ــا  ــن أن يمنح ــا يمك ــكان كامه والش
النــص الــدالالت اخلفيــة .فــا يدخــل 
اللــون ليكــون حليــة يــزدان هبــا النــص 
ــم  ــة يف فه ــامهة »حموري ــهم مس ــل يس ب
ــزأ  ــزء ال يتج ــه ج ــة ؛ألن ــور الفني الص
عــن التصويــر الفنــي تــارة ،وال ينفصــل 
ــا شــكا  ــان القصيــدة برمته ــن كي ع
اإلحســاس  رغاختــاف  ومضمونــا 
باللــون مــن شــاعر ألخــر ومــن جتربــة 
شــعرية إىل األخــرى ،وهــذا االختــاف 
القــارئ  عنــه  يكشــف  النوعــي 
اســتخدام  يثــره  ،الــذي  احلصيــف 
اللــون وتوظيفــه «)21( و»اللــون هــو 
اإلدراك. تــرى أعيننــا شــيًئا مــا )الســاء 
،عــى ســبيل املثــال( والبيانــات املرســلة 
مــن أعيننــا إىل أدمغتنــا خترنــا أنــه لــون 
األجســام  تعكــس  )أزرق(.  معــن 
مــن  خمتلفــة  جمموعــات  يف  الضــوء 
أدمغتنــا  تلتقــط  املوجيــة.  األطــوال 
تلــك  املوجــي  الطــول  جمموعــات 
ــميها  ــي نس ــرة الت ــا إىل الظاه وترتمجه
تؤثــر  االلــوان  22(  وهــذه  اللــون.«) 
يف انفســنا وتثــر احاســيس وافــكار 
ــذه  ــن ه ــاء م ــاد االدب ــذا اف ــة ؛ل خمتلف
يلونــون صورهــم  وباتــوا  اخلاصيــة 

ليعــززوا الــدالالت ويعمقوهــا فضــا 
عــن لفــت انتبــاه املتلقــي، ويعمــل 
ــون ؛إذ  ــة الل ــه دالل ــى توجي ــياق ع الس
ــد فيهــا  ــة التــي يول يمثــل الســياق البيئ

ــا.    ــل معه ــل ويتفاع ــون وينفع الل
اللون عند حسني مردان

ظهــر اللــون يف صــور الكثــر مــن 
مــردان  حســن  ومنهــم  االدبــاء 
ــد يف  ــي ول ــاعر عراق ــب وش ــو ادي وه
مدينــة احللــة منطقــة طويريــج عــام 
ــغ  ــد أن بل ــه بع ــت عائلت 1927،انتقل
ــاىل  ــة دي ــره إىل مدين ــن عم ــة م اخلامس
ــق  ــن الضي ــى م ــط ،عان ــدة الش يف جدي
املــايل حتــى عمــل يف البنــاء بعــد أن 
ــته  ــطة يف دراس ــة املتوس ــل مرحل وص
إىل  اســتدعي  حــن  بغــداد  ،دخــل 
ــردا يف  ــات م ــكرية ،وب ــة العس اخلدم
ــى  ــرف ع ــازي ،وتع ــك غ ــة املل حديق
ــي  ــاء يف مقاه ــعراء واالدب ــض الش بع
ثــاث  وبعــد   1946 عــام  بغــداد 
،ثــم  دواوينــه  أول  صــدر  ســنوات 
عمــل يف جريــدة االهــايل التــي تتحدث 
ــي  ــي الديمقراط ــزب الوطن ــان احل بلس
 1952 عــام  عليــه  القبــض  فالقــي 
وحكــم لعــام واحــد ،ويف عــام 1958 
ــاد  ــة الحت ــة االداري ــة اهليئ ــال عضوي ن
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االدبــاء ،ويف أخــر أيامــه اســتقر يف بيــت 
ــة  ــل يف جمل ــاء وعم ــل البن ــر مكتم غ
ــة  ــر مؤسس ــا ملدي ــم معاون ــاء ،ث ــف ب ال
،فتحســنت  والتلفزيــون  االذاعــة 
اوضاعــه املاليــة. لكــن أزمــة قلبيــة 
طــوت صفحــة حياتــه عــام 1972.)23( 
وقــد عــرض حســن مــردان افــكاره يف 
جمموعــة مــن املقــاالت مجعهــا يف كتــاب 
فيــا بعــد، سنســتعرض مــا نــراه يســهم 
يف تأويــل اللــون يف صــوره، ففــي مقالــة 
ــزاوي  ــاء الع ــام »ضي ــا إىل الرس وجهه
املخــزن  هــي  الطبيعــة  »أن  يؤكــد   «
االصيلــة  االلــوان  لكافــة  الرئيــس 
ــال  ــتمرار االف الظ ــرز باس ــي تف وه
ــوء او  ــق الض ــن طري ــواء ع ــة س اللوني
ــنتنبه إىل  ــذا س ــطة  التداخل«)24(؛ل بواس
كل مــا يذكــره مــن الطبيعــة علــه يكــون 
صبغــا خيفــي داللــة. الســيا وأنــه يــرى 
أن »اللــون شــكل ومعنــى ورمــز ]و 
انه[...يرتبــط – الشــعوريا – باحلالــة 
النفســية والعاطفيــة للفنــان«)25( وإن 
ملعنــى الكلمــة وجهــا اخــر »وهــو 
وال  املــاء  حتــت  يرقــد  وجــه  عــادة 
ــه  ــهولة .ولكن ــه بس ــاك ب ــن االمس يمك
موجــود. وهــذا يعنــي أن علينــا أن 
املعنــى  الكتشــاف  الغــوص  نتعلــم 

الــذي حتــول مــن الســطح إىل االعــاق 
مــن اخلــارج إىل الداخــل ،لكــي نحظــى 
ــن  ــع( م ــر املتوق ــع )غ ــة م ــذة املقابل بل
املعــاين املســتحدثة«) 26( وهــو مــا يؤكــد 
ــا يف  ــعرية والتحامه ــور الش ــة الص أمهي
النتــاج االديب ،ويــرى أن عــدم التحامها 
فـ«حتــى  التأثــر،  حمــدودة  جيعلهــا 
الصــور اجلزئيــة أو الثانويــة والتــي يــأيت 
ــك  ــرد التحري ــا ملج ــاعر احيان ــا الش هب
ــور  ــدى الص ــو اح ــاه نح ــت االنتب ولف
الكبــرة أو الكليــة ،إن هــذه الصــور 
الصغــرة نفســها البــد هلــا مــن التعانــق 
لتكــون يف النهايــة يف منتهــى االنســجام 
أو  بالقــاريء  للصعــود  والتسلســل 
الــذي  القــي  املــكان  إىل  الســامع 
ــحرية  ــوة الس ــك الفج ــه تل ــد في توج
املطلــة عــى الــيء أو الفكــرة أو املنظــر 
الــذي هيــدف الشــاعر إىل الكشــف 
يؤمــن  مــردان  فحســن  عنــه«)27(  
ــي  ــة الت ــورة الكلي ــاج الص ــرورة انت ب
تنجــم عــن تشــابك صــور النــص كلهــا 
العميقــة  املعــاين  إلنتــاج  وتداخلهــا 
التــي ال يمكــن الوصــول إليهــا إال بعــد 
حمــاورة كل صــور النــص وهــذا يؤكــد 

رضورة تتبــع الســياقات عنــده.
ــردان  ــن م ــد حس ــون عن ــة الل وألمهي
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يشــكل  حــن  بــه  يســتعن  نجــده 
ــا،  ــعرية ايض ــة والش ــه النثري موضوعات
ــرتاكي  ــراع االش ــرض لل ــن يع فح
طــريف  االلــوان  جيعــل  والرأســايل 
املعركــة فيقــول: »مل تعــد املعركــة قائمــة 
ــت  ــل اصبح ــن ب ــن خمتلف ــن نظام ب
معركــة لونــن متناقضــن ،فــكل الذيــن 
ــون االن  ــود يقف ــون االس ــون الل يكره
يف كل مــكان  يف الــرق أو الغــرب عى 
ــة االســتعداد للمشــاركة يف الدفــاع  أهب
عــن الشــمس ،وكذلــك يعمــل الذيــن 
بحــاس شــيطاين  بالســواد  هييمــون 
لكــر وهتشــيم زجــاج القناديــل أو 
تغطيتهــا بالــورق حلــر الشــعاع يف 
دائــرة ضيقــة«)28( فهــو حيــول االبيض/
الضــوء إىل رمــز للمعســكر االشــرتاكي 

رمــزا  االســود  ،وحييــل  والســعادة 
ــوت،  ــر وامل ــايل وال ــكر الرأس للمعس
فهــو يــرى أن املعســكر االشــرتاكي 
»جيســد الدعــوة إىل وضــع الســعادة 
يف قلــوب النــاس«)29( أمــا املعســكر 
ــدام  ــت أق ــر حت ــراه »حيف ــايل ف الرأس
ــوت«)30(  ــفاء وامل ــة الش ــة هاوي البري
ــوت«  ــه »االرض وامل ــنختار قصيدت وس
ــة  ــة تأويلي ــا دراس ــون فيه ــة الل لدراس
املخبــوءة  دالالتــه  لبيــان  حماولــة  يف 
بعــد أن اكــد حســن مــردان امهيــة 
اللــون وتأكدنــا مــن توظيفــه يف صــوره 
ــة  ــث لدراس ــيعتمد البح ــة. وس النثري
ــرة  ــى الدائ ــادا ع ــعره اعت ــون يف ش الل

ــة : ــة التالي التأويلي

الدائرة التأويلية لدراسة اللون
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ترتبــع  حيــث  الداخــل  مــن  فنبــدأ 
الصــورة اللونيــة نحاورهــا مــن خــال 
القصيــدة  داخــل  وســياقها  لغتهــا 
ونتتبــع هــذه الصــورة خــارج القصيــدة 
دون أن نكــون خــارج عــامل النــص 
ــم نرحتــل  ــه ث ــل ســنبقى ضمــن ديوان ب
حيــث عاملــه االديب ومــا عبــاءه اللوانــه 
مــن دالالت يف نصوصــه االخــرى. 
؛الن  واقعــه  اعيننــا  امــام  واضعــن 
»للواقــع ابعــادا واســعة تغطــي املعــاين 
 ... واالجتاعيــة  والنفســية  الكونيــة 
للكشــف  قابــل  ماهــو  كل  فيشــمل 
املعــريف املوضوعــي وإن ابتعــد عــن 
مــا  وهــو  احلســية«)31(  االدراكات 
ــرة  ــال س ــن خ ــه م ــن ماحظت يمك
حياتــه التــي اوردناهــا ومــا كتــب عنــه 
بقلمــه يف كتابــه النثري)االزهــار تــورق 
ــع  ــن تتب ــا ع ــة(  فض ــل الصاعق داخ
والرتاثيــة  الســايكلوجية  الــدالالت 
كل  البحــث  وســيدرس  ؛  لالــوان 
ــا  ــا ك ــا الوان ــة بصفته ــارص الطبيع عن
ــردان  ــن م ــتنادا إىل راي حس ــا اس ذكرن

ــه. نفس
دراســة تطبيقيــة يف قصيــدة »االرض 

واملــوت «
ــه  ــن قصيدت ــردان ع ــن م ــدث حس حت

ــرف يف  ــت أن أع ــال: »حاول ــذه ،فق ه
هــذه القصيــدة مــدى اللوعــة التــي 
ــة  ــوت كنهاي ــاه امل ــان جت ــها االنس حيس
ــة  ــور البري ــر تط ــع تصوي ــاة م للحي
االســاس  املســتقبل«)32(.املوضوع  يف 
للقصيــدة هــو املــوت الــذي رادفــه 
ــن  ــه ع ــال حديث ــود خ ــون االس بالل
رصاع املعســكر الرأســايل واالشــرتاكي 
،فهــو يســر عــى هنــج العــرب الذيــن 
للحــزن  االســود  اللــون  »عــدوا 
والظــام والظلــم واليأس...واحبــوا 
اللــون االبيــض«)33( لكــن حــن ندخــل 
ــرة ؛  ــدة  نجــد صــورة مغاي عــامل القصي
ــا  ــود خج ــون االس ــا الل ــر فيه إذ يظه

ــول: ــض يق ــار االبي ــام انتش أم
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فليس فيها عبيد”  ) 34(  
لــون الشــاعر يف الصــورة االوىل الغيمــة 
ــة  ــتعينا بالصيغ ــض ،مس ــون االبي بالل
ــن  ــة م ــي صيغ ــاء ،وه ــة فع الرفي

بــاب افعــل فعــاء  تــأيت للصفــات 
النكــرات )35(  وقــد افــادت الصفــة 
اللونيــة ختصيــص املوصــوف »الغيمــة« 
، وملــا كان حسســن مــردان يدعــو 
الفنــان »إىل ربــط االدب والفــن باالبعاد 



91

أ.م.د. رباب حسني منري 
2م

02
2  

ر   
آذا

    
 50

  /
دد 

الع

ــو  ــون«)36( وه ــن والك ــة للزم الاهنائي
يؤكــد اســتعانته بالنظريــات العلميــة يف 
كتاباتــه )37(  »فالصــورة قبــل أن تكــون 
ابتــكارا ذاتيــا هــي ابتــكار موضوعــي، 
نعــم فالكــون كلــه صــورة ونحــن 
صــورة مــن صــور ذلــك الكــون ، 
ــك  ــاف تل ــادة اكتش ــا إال اع ــا عملن وم
ــادة  ــجمة أو اع ــة املنس ــورة الكوني الص
شــتاهتا«)38( ؛لــذا ســنبحث الصــورة 
ــا.  ــة ايض ــة العلمي ــن الوجه ــة م اللوني
ــوم  ــتعمل الغي ــد اس ــاعر ق ــد الش ونج
ــا  ــحب ومنه ــن الس ــف ع ــي ختتل وه
ــحب باللــون األبيــض،  ظهــور »السُّ
ــادّي  ــون الرم ــوم بالل ن الغي ــوَّ ــا تتل بين
املائــل إىل األســود؛ ويعــود الســبب 
ــذي  ــاء ال ــة بامل ــا ممتلئ ــك إىل أهّن يف ذل
يمتــّص الكثــر مــن الّضــوء«)39( ؛ لــذا 
تكــون امكانيــة تســاقط املطــر مــن 
الغيــوم البيضــاء ضعيفــة جــدا)40( ، 
وفضــا عــن وصــف الغيمــة بالبيضاء، 
ــة  ــي »خالي ــر فه ــا اخ ــا وصف ــورد هل ي
الرعود«ويرتافــق ظهــور الرعــد مــع 
مرحلــة  يمثــان  وكامهــا  الــرق 
نضــج الغيمــة ومــن ثــم هطــول املطــر، 
ويشــرتط حلدوثهــا وجــود عوامــل 
طبيعيــة منهــا ،وجــود حالــة نشــاط 

ــن  ــا ع ــدة فض ــواء صاع ــارات ه لتي
عامــل التســخن ومهــا يرافقــان الغيــوم 
الركاميــة الكبــرة فــا نجدمهــا مــع 

الغيــوم الصغــرة والرقيقــة.)41(    
وقــد ارتبــط اللــون االبيــض يف القــران 
الكريــم بــدالالت عــدة منهــا ، حتديــد 
باملــرض  الفجــر احلقيقــي ،وارتبــط 
وفقــد البــر -ابيضــاض عيــون النبــي 
ــي  ــزة نب ــط بمعج ــوب )ع (- وارتب يعق
اهلل موســى )ع( ،ورشاب اهــل اجلنــة 
مــا  واذا  اجلبــال.)42(  بعــض  ،ولــون 
ــورة  ــة للص ــة العلمي ــا املرجعي اعتمدن
ســنجد اخلــواء ســمة يمكــن أن تطلــق 
ــاعر،  ــل الش ــباب جلي ــة الش ــى مرحل ع
مــن  الكثــر  الشــاعر  كابــد  فقــد 
املعانــات دون أن حيقــق مــا يبتغيــه مــن 
ــي  ــة الت ــذه املرحل ــه ،ه ــر ملجتمع تغي
ــات  ــة للبدي ــون خالق ــب أن تك كان جي
أن تكــون غيمــة تنثــر املطــر لتبعــث 
ــاعر مل  ــد الش ــذا نج ــاء ل ــب والن اخلص
يوظــف لفــظ ســحاب كونــه خاليــا مــن 
ــواء  ــذا اخل ــن ه ــه، لك ــر يف اساس املط
ليــس حتميــا وهنائيــا بــل ســيغادر 
ــا  ــاذا تأملن ــد ،ف ــل اجلدي ــوالدة اجلي ب
ــاض يف  ــت البي ــي رافق ــدالالت الت ال
ــة  ،ســنجد  أن  ــة الديني ــة الثقافي املرجعي
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هنايــة الشــباب  اضحــى مفتاحــا لبدايــة 
جديــدة شــجاعة قــادرة عــى خلــق 
ــد  ــة. لق ــاة كريم ــاد حي ــزات إلجي املعج
ــة الشــباب بدايــة ملرحلــة  أضحــت هناي
اقتتــال مــن اجــل الغــد ،ولعــل يف ذكــر 
ــس  ــط بلب ــذي ارتب ــن )ال ــوت مرت امل
الســواد(  قبــل أن يظهــر بيــاض الغيمــة 
الرســول)ص(التي  لرايــات  إحيــاء 
ــت  ــه ،إذ كان ــاء جيش ــو فض ــت تعل كان
واحــدة  و  االســود  باللــون  رايتــان 
ظهــور  يصاحــب  ومــا  بيضــاء)43( 
بدايــة  مــن  )ص(  الرســول  رايــات 

ــة. ــن العبودي ــق م ــرر وعت ــة حت ملرحل
**

يف الصــورة اللونيــة الثانيــة يظهــر الليــل 
الــذي حيمــل اللــون االســود وهــو 
اللــون الــذي وصفــت بــه وجــوه اهــل 
ــه  ــا يف قول ــم ك ــران الكري ــار يف الق الن
ــَودُّ  ــوٌه َوَتْس ــضُّ ُوُج ــْوَم َتْبَي ــاىل:« َي تع
ْت ُوُجوُهُهْم  ِذيــَن اْســَودَّ ــا الَّ ُوُجــوٌه ۚ َفَأمَّ
َأَكَفْرُتــْم َبْعــَد إِيَانُِكــْم َفُذوُقــوا اْلَعــَذاَب 
بـِـَا ُكنُْتــْم َتْكُفــُروَن«)ال عمــران/106( 
الكمــون  إىل  يشــر  وهو«لــون 
واالنغــاق«)44( ومــن منظــور علــم 
بالوحشــة  إحساســا  النفس«حيمــل 
والكآبــة واهلــم والغــم »)45( أمــا اجلليــد 

الــذي حيمــل اللــون االبيــض ،والــذي 
مــا  وإذا  »ارض«  لفظــة  اىل  اضيــف 
ســنجد   ، العلميــة  املرجعيــة  تتبعنــا 
ارض اجلليــد تتســم بســات تتفــرد هبــا 
ــة،  ــرة االرضي ــزاء الك ــي اج ــن باق ع
ــا  ــوة مناخه ــم بقس ــق تتس ــي مناط فه
ــم  ــى الرغ ــكان ،وع ــن الس ــا م وخلوه
ــهر إال  ــتة اش ــد لس ــا يمت ــن أن هناره م
أن أشــعة الشــمس مائلــة ،و الثلــوج 
ــة  ــا فرص ــا متنحه ــعتها ف ــس اش تعك
الوصــول إىل االرض لتذيــب اجليلــد 
الراقــد عــى صدرهــا فتمنحهــا الــدفء 
واالمــان ،)46( فــإذا كان هــذا مــا تكابــده 
ارض اجلليــد يف النهــار فكيــف ســيكون 
حاهلــا يف الليــل الــذي ختتفــي فيه اشــعة 
ــرارة  ــات احل ــض درج ــمس وتنخف الش
ــكا؛  ــوة وفت ــد قس ــا اش ــون برودهت لتك
ــادا  ــاض اعت ــح اجلليد/البي ــذا يمن وب
ــوة  ــمة القس ــة س ــة العلمي ــى املرجعي ع
ــا  ــا عدن ــزال، واذا م ــة واالنع والوحش
ــاض  ــة للبي ــة الديني ــة الثقافي إىل املرجعي
نجــد توافــق الســياق مــع املرجعيــة 
املرضيــة  واحلــزن للــون االبيــض يف 
القــرآن التــي ارتبطــت بقصــة نبــي 
عينــاه  ابيضــت  الــذي  يعقــوب  اهلل 
حزنــا عــى ولــده يوســف)ع( وقــد 



93

أ.م.د. رباب حسني منري 
2م

02
2  

ر   
آذا

    
 50

  /
دد 

الع

اســند الشــاعر هــذه الصــورة إىل »غــدا 
ــذه  ــاء ه ــة إنج ــد امكاني تفــوت« ليؤك

املرحلــة يف املســتقبل.
**

وال ختتلــف الصــورة اللونيــة الثالثــة 
مــن حيــث اللــون ،فجــاءت مصطبغــة 
بالبيــاض بفعــل الضــوء ،جــاء االبيــض 
ــوء إىل  ــناد الض ــل اس ــا بفع ــرا هن غزي
الفعــل »ستســيل« يف صــورة اســتعارية 
فالـــ« الســيول عبــارة عــن جمــار مـــائية 
مؤقتــة أو شــبه دائمــة تنشــأ نتيجـــة 
لتجمــع ميــاه األمطار عنـــد هـطـولـــها 
بـغـــزارة وانحـدارهـــا من أعــى التال 
إىل أسفلـهـــا متحدة مع بعضهـــا لتشــق 
ــا إىل  ــا مـؤديـ ــا رئيسـ هلــا جمــرى مـائيـ
ســيل جـــارف . وتتميــز هـــذه املجاري 
املائيـــة بأهنــا قويــة وحتــدث فجــأة 
وتســتمر وقتــا قصــرا . ويــؤدي اندفــاع 
ــرات  ــا  إىل تغ ــد حدوثه ــول عن السيـ
يف طبيعـــة املكـــان مــن خـــال عمليتي 
هــدم وبنــاء«)47( لقــد اضحــى البياض/
ــد الــذي  ــل اجلدي االضــواء رمــزا للجي
ــر  ــد والتغي ــل يف التوح ــه االم ــرى في ي
بقوتــه  فتنبــأ  الليل/الظلــم  وإجــاء 
ومتكنــه مــن تعبيــد طرقــات االوطــان. 
الــوان  ذات  فهــي  الصخــور  امــا 

ــايت  ــا ،وي ــا ملكوناهت ــر تبع ــددة تتغ متع
ــرا  ــيول- عن ــون الس ــذي يك املاء-ال
مــن عنــارص تغيــر لــون الصخــور 
واكســاهبا الوانــا متعــددة منهــا محــراء أو 
بنيــة أو بنفســجية أوبيضاء وســوداء )48( 
وملــا كانــت ارض العــراق رســوبية فــا 
بــد أن تكــون صخورهــا مــن صنفهــا ، 
وتتنــوع ألــوان هــذه الصخــور حســب 
املــادة املكونــة هلــا ،ومــن هــذه األلــوان: 
األصفــر،  واللــون  األمحــر،  اللــون 

ــض )49( ــون األبي والل
ويــأيت املــاء ليكــون وســيلة لتغيــر لــون 
الصخــور فضــا عــن اذابتهــا وتفتيتهــا، 
لــذا نجــده يشــخص الصخــور فتغــدو 
مرتعشــة خوفــا مــن الســيول، وملــا كان 
مــن ســات االصفــر ســمة االعيــاء 
 « حمبــب  لــون  ،وهــو  واملــرض)50( 
لاشــخاص الذيــن يمقتــون ،ســواء 
ــو  ــا ه ــي ،كل م ــي أو دون وع ــن وع ع
مرتبــط بالفكــر«)51(  يمكــن القــول 
ــذا  ــر ،وب ــو االصف ــر ه ــون الصخ أن ل
تكــون الصخــور رمــزا للمتســلطن 
اجلاثمــن عــى رقــاب النــاس ظلــا 
واملحاربــن لــكل تغيــر. ومــن اجلديــر 
بالذكــر أن ســياق الصــورة  منحهــا 
التجــدد والتكــرر فهــي حتصــل »يف كل 
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عــام مــن جديــد« ففــي كل عــام ينضــج 
ــح  ــه ويزي ــم ويرفض ــارع الظل ــل يق جي

ــة. ــوة وعزيم ــات بق العقب
**

ويف الصــورة اللونيــة الرابعة نجــد اللون 
االخــر يصاحــب اللــون االبيــض 
الــذي ظهــر مــن خــال توظيــف لفــظ 
النهــار مرتــن ،وهــو يســند اللــون 
ــق«  ــارع »ينزل ــل املض ــض إىل الفع االبي
ــة  وهــو فعــل يرتبــط بالظواهــر الطبيعي
األرضيــة  االنـــزالقات  »تعــرف  و 
يف  تتمثــل  مفاجئــة  اهنيــارات  بأهنــا 
ــة  ــن األترب ــزء م ــزالق ج ــة وان حركـ
ــة للســطوح  والصخــور املفككــة املكون
املائلــة يف املناطــق اجلبليــة أو امليـــول 
الرتابيــة الصناعيــة التــي هــي مـــن فعل 
اإلنسان الغـــراض عديـــدة مثل ميـول 
ــوصول إىل  ــدم للـ ــي تستخـ ــر الت احلف
منـــاسيب تأســيس املنشـــآت بمختلف 
أنـــواعها  أو ميـــول الـــردم للـــوصول 
إىل منـــاسيب تأسيس الطـــرق وغرهـا 
ــد  ــرى «)52( وتع ــراض األخ ــن األغ م
العامــل  الثلــوج  وذوبــان  االمطــار 
االســاس يف حــدوث االنزالقــات وهي 
ــطح  ــامل س ــر مع ــل يف تغي ــر فاع عن
عنــر  فالبياض/النهــار  االرض)53( 

واداة التغيــر وبــذا يكــون البيــاض هنــا 
ــر، وإن  ــورة والتغي ــة الث ــا لدالل حام
ــدوث  ــد ح ــرتاب عن ــاء بال ــزاج امل امت
الســيول يذكرنــا بالصلصــال و«هــو 
المحــة،  مــاّدة  عــى  وحيتــوي  طــن 
عنــد  الشــديدة  باللزوجــة  يتمّيــز 
ــة  البلــل. وتوجــد يف معظــم أنواع الرتب
)54( وهــي املــادة التــي ُخلــق منهــا 

ــاَن  نَس ــَق اإْلِ ــال تعاىل«َخَل ــان، ق االنس
اِر«)الرمحــن/14(  ِمــن َصْلَصــاٍل َكاْلَفخَّ
ــن ان  ــه م ــا الي ــا ذهبن ــد م ــذا يؤك وه
البيــاض ثــورة ســتغر وتوجــد مــا 
يــريض اخلالــق ال املخلوقــات فحســب 
؛لــذا نجــد االبيــض يرافقــه اللــون 
ــوان  ــر األلـ ــن أكث ــو م ــر ،وه االخ
الــرتاث  اســتقرت داللتهــا يف  التــي 
ــة  ــوان املحبب ــن األل ــد م ــعبي ،ويع الش
ــياء  ــه بأش ــن ارتباط ــتمدها م ــي اس الت
النبــات  مثــل  الطبيعــة  يف  مبهجـــة 
ــزمرد  ــة كالـ ــار الكريم ــض األحج وبع
والزبرجــد ، كــا أن الــرتاث الدينــي 
باســتعال  اإلحيــاءات  هــذه  عمــق 
اللـــون األخــر يف اخلصــب والــرزق 
ويف صــور اجلنــة ونعيمهــا.) 55( كــا أنــه 
حيمــل داللــة االســتقرار وعــودة احليــاة 
)56(  فاالخــر لــون اخلصوبــة االنبعاث 
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،وادخالــه يف ســياق هــذه الصــورة  منح 
ــددا . ــا وجت ــد انبعاث ــل اجلدي ــورة اجلي ث

**
ــة  ــورة الثالث ــظ أن يف الص ــن املاح وم
ــا ســيول  ــاء ف والرابعــة تلميحــا لل
ــدوث  ــس حل ــبب الرئي ــاء والس دون م
أن  ،كــا  والثلــوج  املــاء  االنــزالق 
املــاء  قــرب  اال  تكــون  ال  الضفــاف 
ــاث  ــة انبع ــزز دالل ــح يع ــذا التلمي ،وه
الشــاعر يف  التــي حيلــم هبــا  احليــاة 
،فاملــاء  حتققهــا  ويرجــو  املســتقبل 
ــَر  ــاىل:« َأَومَلْ َي ــال تع ــاة ،ق ــاس احلي اس
ِت َوٱأْلَْرَض  َوٰ ــَمٰ ــُرٓوْا َأنَّ ٱلسَّ ــَن َكَف ِذي ٱلَّ
َوَجَعْلنَــا   ۖ َفَفَتْقنَُٰهــَا  َرْتًقــا  َكاَنَتــا 
َأَفــَا   ۖ َحــىٍّ  َشــْىٍء  ُكلَّ  ٱمْلَــآِء  ِمــَن 
نظرنــا  واذا  ُيْؤِمنُوَن«)االنبيــاء/30(  
فكــرة  نجــد  القديمــة  إىل حضارتنــا 
كــون املــاء مبعــث احليــاة وجتددهــا 
راســخة يف اســاطرها »فتذكــر النســخة 
الســومرية أن اإللــه أنكــي أخــذ )شــيئًا 
ــي  ــره املط ــت ظف ــن حت ــن م ــن الط م
ــن األول  ــه خملوق ــق من ــر( وخل باألمح
فأعطــى  كاالتــور  والثــاين  گــرگارو 
ــاء  ــاين (م ــاة) وللث ــام احلي ــألول (طع ل
احليــاة) وطلــب منهــا اهلبــوط إىل العــامل 
إنانــا  تقبــع اإلهلــة  األســفل حيــث 

ــى  ــاة ع ــام احلي ــاء وطع ــن م ــرا م وينث
جســدها لتعــود جمــددًا إىل احليــاة .«) 
57( وهــو مــا اكدتــه النســخة االشــورية 

خمتلفــة)58(  دراميــة  بصيغــة  ولكــن 
ــارات وادي  ــاء يف حض ــد لل ــذا نج ؛ل
ــن  ــد م ــا يف العدي ــن » دورا مه الرافدي
املــاء  فاســتعال  الدينيــة  الطقــوس 
لغــرض دينــي جيلــب التكامــل ويوحــي 
اىل املقــدرة والزهــو وقــد اســتعمل املــاء 
يف طقــوس راس الســنة البابليــة )اكيتو(
بصــورة رئيســية]كذا[ كمنظــف ومطهر 
ــاء  ــه بامل ــل نفس ــن يغس ــد كان الكاه فق
يوميــا ويــرش املعبــد باملــاء خــال 
عمليــة طــرد االرواح الريــرة »)59( واذا 
ــيول  ــاء الس ــد م ــة نج ــا اىل الطبيع عدن
و  وهجوميتهــا  حركتهــا  رسعــة  يف  
ــد  ــب عن ــمة الغض ــل س ــا متاث مباغتته
أوىل  معرفــة  الغضــب  و«  االنســان 
نعطيــه  نحــن  احلركــي؟  باخليــال 
ــه يف  ــون ونوقف ــه إىل الك ــاه ؛ ننقل ونتلق
ــر  ــب أكث ــون. فالغض ــا الك ــب ك القل
أشــكال التبــادل بــن اإلنســان األشــياء 
ــة  ــورًا عديم ــر ص ــو ال يث ــارشة .فه مب
اجلــدوى ؛ ألنــه هــو الــذي يعطــي 
ــة األوىل . املــاء العنيــف  الصــور احلركي
واحــد مــن األشــكال األوليــة للغضــب 
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الكــوين«)60( 
**

يف الصــورة اللونيــة اخلامســة غمــس 
االمحــر  باللــون  فرشــاته  الشــاعر 
ليلوهنــا،. وهــو حيمل معنــى« اإلرشاق، 
واإلثــارة ،واملشــاعر القويــة، حيــث 
يربطونــه باحلُــب إىل جانــب الراحــة 
ــًا  ــًا لون ــه أيض ــا يعترون ــة، ك الداخلي
شــديدًا أو حّتــى غاضبــًا خيلــق مشــاعَر 
اللــون  و«  يعمــل    )61( جّياشــة« 
ــات  ــدل رضب ــع مع ــى تري ــر ع األمح
ــرارة  ــة ح ــدم ودرج ــق ال ــب وتدف القل
ــواس  ــر ح ــون األمح ــم. حيفز الل اجلس
الشــم والــذوق ، ممــا جيعلنــا أكثــر 
ــر  ــون األمح ــز الل ــية لبيئتنا. حيف حساس
الغــدة الكظريــة ايضــا، ممــا جيعلنــا أكثــر 
ــا  ــراءات ويمنحن ــاذ اإلج ــة الخت عرض
ــه  ــو منب ــر ه ــن الطاقة. األمح ــد م املزي
جســدي «)62( وحييلنــا ســياق اللــون 
ــظ  ــور اىل لف ــناد الزه ــال اس ــن خ م
ــر  ــدم/ االمح ــن ال ــع ب ــدم« واجلم »ال
ــطورة  ــد »أس ــا فنج ــور إىل تراثن والزه
ــة  ــن قص ــدث ع ــة تتح ــة قديم كنعاني
حــب حدثــت بــن )عشــتار( آلــه احلب 
واحلــرب واخلصوبــة وبــن )أدونيــس( 
آلــه الربيــع واإلخصــاب، حيــُث تذكــر 

األســطورة بــأن عشــتار كانــت تنصــح 
ــرب  ــدم التق ــًا بع ــس دائ ــذر أودني وحت
مــن احليوانــات التــي متتلــك قــوى 
بتلــك  اليبــايل  كان  ولكنــُه  خارقــة، 
ــدث  ــام ح ــد االي ــرات، ويف أح التحذي
خصــام بينــه وبــن اخلنزيــر فربــه 
بالرمــح، ولكــن اخلنزيــر أخــرج الرمــح 
مــن جســدِه، ومتكــن مــن اللحــاق 
ــتار  ــت عش ــه، فعرف ــس وقتل بـــ أدوني
ــة  ــه مرع ــاءت إلي ــة وج ــك احلادث بتل
ولكنهــا وجدتــُه جثــة هامدة...وصبــت 
عشــتار عــى دم أدونيــس ...رحيــق 
زهــرة عطــرة مجيلــة مل يكــد يمســه حتــى 
ــدت  ــور وتصاع ــي ويف ــدم يغ ــذ ال أخ
ــي  ــد مت ــة ومل تك ــات صافي ــه فقاع من
ــن  ــت م ــى انبثق ــن حت ــن الزم ــاعة م س
بــن الدمــاء زهــرة بلــون الــدم شــبيهة 
ــت  ــا حت ــي بذوره ــان ختف ــرة الرم بزه
ــقائق  ــرة ش ــت زه ــا «)63(  فاضح حلائه
ــاث الن  ــدم واالنبع ــز لل ــان » ترم النع
ــذا  ــا«)64( ل ــت فيه ــس حتول روح ادوني
نــرى الســياق الســابق للصــورة يربطهــا 
يمثلــون  الذيــن  الصغــار  بأقــدام 
تكــون  وبــذا  الســافهم،  االمتــداد 
الصــورة اللونيــة هنــا صــورة اســطورية 
ــذا  ــودة ،وه ــث والع ــة البع ــل دالل حتم
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شــذرات  النصــوص  »أن  يؤكــد 
وشــظايا بــا انغــاق فليــس ثمــة نــص 
مــع  .ويدخــل    )65(« بذاتــه  مكتفيــا 
هــذه الصــورة اللونيــة »املحــار« الــذي 
يعــرف بلونــه الرمــادي، جيعلــه الشــاعر 
مــن خــال ســياقه عائقــا يصعــب 
اللــون  و  اجلديــد  اجليــل  مســرة 
احلــذرون  يفضلــه  لــون  الرمــادي  
ــا  ــوح)66( ف ــدم الب ــون ع ــن يفضل الذي
ينــرون احلــق وال يقارعــون الظلــم . 
لــذا يمكــن ان يكونــوا ســببا يف وجــود 
عقبــات يف طريــق املقارعــن للظلــم 
ــاعر أن  ــل الش ــي يأم ــال الت ــن االجي م
ــة ال  ــي دالل ــز عنه.وه ــا عج ــوا م حيقق
ــن  ــر م ــون االمح ــه الل ــا محل ــد ع تبتع
دالالت يف الــرتاث فهــو »لــون التصــور 
الــدم  فيــه  يتزاحــم  الــذي  الثــوري 
بالغضــب »)67( ،فاملحــار عائــق ،ولونــه 
ــن  ــع ب ــة اجلم ــه دالل ــادي يمنح الرم
ــيلة  ــون وس ــذا يك ــل وب ــق والباط احل

اســتفزاز.
**

وتــأيت الصــورة اللونيــة السادســة يف 
ــدا اىل  ــا جدي ــة لون ــاين حامل ــع الث املقط
لوحــة الشــاعر ؛إذ يظهــر اللــون االزرق 
يف)النجــوم،  البيــاض  جانــب  إىل 

الــذي  والقمــر( وال ننســى الســواد 
حيملــه )املــوت والقبور(.ومــا فيهــا 
مــن اشــارات إىل الظلــم والضعــف 
ــد  ــل اجلدي ــبابه اجلي ــدرك اس ــذي ي ال
ــن  ــم ، م ــة الظل ــى مقارع ــم ع فيحفزه
انزيــاح  هنــا تكــون »ســيضحكون« 
حيمــل داللــة الفــوز والنجــاح ،املتمثــل 
واندماجهــم  »النجــوم«  يف وصوهلــم 
ــة  ــيلة خلصوب ــم لوس ــر ليحوهل ــع املط م
االرض وانبعاثهــا وجتــدد احليــاة فيهــا.
ومــن اجلديــر بالذكــر أن القمــر شــظية 
أســاطر  مــن  الســطورة  النــص  يف 
العــرب ، فهــو مــن االجــرام الســاوية 
التــي لفتــت نظــر االنســان بســبب 
ــار  ــة ،ص ــول وحرك ــن حت ــراه م ــا ي م
ــب  ــد احل ــي ض ــب االهل ــزا للحـــ رم
الغرائــزي )68( فطمــوح الشــاعر بــوالدة 
ــي  ــب االهل ــم باحل ــر افعاهل ــل تتأط جي
البعيــد عــن كل غايــات غرائزيــة جعلته 
لتلمــح  االســطورة  هــذه  يســتدعي 
ــات  ــدو أن املرجعي ــد . ويب ــا يري ــا ب لن
الثقافيــة هــي التــي ارجــأت ظهــور 
ــر  ــرة ؛ إذ نظ ــورة االخ ــر يف الص القم
العراقيــون إىل القمــر بصفتــه االب ، 
بعــد أن جعلــوا الشــمس االم ،والزهــرة 
ــا  ــا )69( ويف ثقافتن ــي ابنته ــتار( ه )عش
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العربيــة يكمــن يف ظهــور االب ظهــورا 
ــق . ــاح العوائ ــل وانزي للح

ــأيت اللــون االزرق مســندا يف ســياقه   وي
باهنــا  العــن  وصــف  ؛إذ  العــن  إىل 
الســياق  وهــذا  دود،  وفيهــا  زرقــاء 
مــن  نــرى  ضــوء  بــؤرة  يمنحنــا 
ــاءت  ــي ج ــس الت ــن حوري ــا ع خاهل
علــم  ،فـــ«يف  املريــة  االســاطر  يف 
ــك  ــن املل ــو اب ــورس ه ــاطر ح األس
ــيت،  ــه س ــه ابن ــذي قتل ــس ال أوزوري
ــن  ــلة م ــورس سلس ــه ح ــك اإلل ويمتل
ــيت  ــه س ــد أخي ــة ض ــارك الضاري املع
مــع  أبيه.وبالتزامــن  ملقتــل  للثــأر 
تعرض اخلصــان  الراعــات،  هــذه 
واخلســائر  من اإلصابــات  للعديــد 
ــرى  ــن الي ــوه الع ــل: »تش ــة مث احليوي
تدخــل  بفضــل  ولكــن  حلــورس«، 
العــن  اســُتبدلت  »تــوت«  اإللــه 
املشــوهة بـ«األودجــات« لكي يســتطيع 
ــذه  ــره، ه ــتعادة ب ــورس اس ــه ح اإلل
ــص  ــزة وذات خصائ ــت ممي ــن كان الع
ســحرية... واســُتخدمت عــن حورس 
ألول مــرة كتعويــذة ســحرية عندمــا 
وظفهــا حــورس الســتعادة حيــاة والده 
أوزوريــس، وحظيــت بشــعبية كبــرة يف 
مــر القديمــة، ومثلــت تعويــذة يف يــد 

أصحــاب النفــوذ القويــة، ألهنــا تقــوي 
الرؤيــة،  أمــراض  وتعالــج  النظــر، 
وحتمــي  احلســد،  أعــراض  وتقــاوم 
ــن  ــياق الع ــن س ــى«)70( لك ــا املوت أيًض
الزرقــاء يوحــي بتعطيــل امكانيــات 
عــن حــورس ،ففيهــا »دود« وهــي 
الــذي طالــه  ،الفنــاء  الفنــاء  داللــة 
ــل  ــل لتعطي ــاة ب ــده احلي ــبب فق ال بس
امكانياتــه بفعــل الظــروف التي عاشــها 
ــن  ــة لك ــى ال حمال ــان يفن ــد االنس فجس
ــه إىل  ــه كلات ــو يوج ــدة. وه ــه خمل افعال
متلــق مل حيــدده علــه اراد بــه جيلــه، 
ــوج  ــي يم ــه »وفم ــيفنى مثل ــذي س ال
بــه الصديــد« ،وهــذا يؤكــد تيقنــه مــن 
صعوبــة تغيــر الواقــع يف زمنــه بالرغــم 
اجليــل  املــه  ،فــكان  جهــوده  مــن 
يزيــح ســطر  نجــده  لــذا   ، اجلديــد 
ــا«  ــى باهلن ــذي االرض غرق ــس ه »نف
ــتها  ــه مس ــطر ليجعل ــة الس ــن بداي ع
بالبيــاض الطباعــي داللــة عــى البدايــة 
الناصعــة املتفائلــة للجيــل اجلديــد ، 
ويكمــل رســم احليــاة التــي ســتايت بعــد 
ــن  ــدة ع ــاة بعي ــا حي ــو ،اهن ــى ه ان يفن
ــا  ــكل فيه ــقاء فال ــن الش ــو م ــر ختل ال

ــلطن. ــة املتس ــن عبودي ــرر م متح
ويمكــن توضيــح داللــة االلــوان يف 
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ــايل:  ــدول الت ــال اجل ــن خ ــص م الن

اللون وداللتهالصورة

ابيض / خواء الصورة االوىل

   ابيض/ قسوة و وحشةاسود/ كمون وانغالقالصورة الثانية

 اصفر/ اعياء ومرضابيض / جيل جديدالصورة الثالثة

اخرض / تجدد وانبعاث ابيض/ ثورة وتغيريالصورة الرابعة

 رمادي /عائقاحمر / بعث و عودةالصورة الخامسة

امكانيــات ابيض / خالصالصورة السادسة /تعطيــل  ازرق 

وجيلــه الشــاعر 

خمطط يوضح االلوان املستعملة وداللتها

وتتاســك هــذه الصــور وتتشــابك فيــا 
بينهــا لتكــون حلقــات ترتابــط مشــكلة 
مكابــدة  مــدى  تبــن  كليــة  صــورة 
الشــاعر وجيلــه ، الــذي راح يتأمــل 
اخلــاص يف اجليــل اجلديــد لينــزاح 
ــد ان  ــدة بع ــن القصي ــود م ــون االس الل
ظهــر يف بدايتهــا وينفــض االبيــض مــا 
علــق فيــه مــن داللــة ســلبية يف الصــورة 

. االوىل 

**
لقــد كان اللــون بذاتــه و وعائــه اللغوي 
املأخــوذ مــن الطبيعــة ايضــا بــؤرة نــور 
ــاءت باطــن النــص وســامهت يف  اض
ــور  ــق الص ــع يف خل ــن املواض ــر م كث
مــا  صــوره  عــى  لينطبــق  املتناصــة 

ذكــره ناظــم عــودة خــال حديثــه عــن 
الصــورة يف الشــعر املعــارص ؛إذ يقول:« 
إن الـصـــورة ، يف الشــعر املعارص ، أكثر 
مــن أن حُتــى أو أن ُتســمى اصطاحيــًا 
احليــاة  تطــور  مــع  تتطــور  فهــي   ،
ــددة .  ــة متع ــادر ثقافي ــن مص ــل م وتنه
ــا مل  ــو أهن ــورة ه ــم يف الص ــيء امله فال
ــور  ــي حم ــا ه ــعرية وإن ــيلة ش ــد وس تع
توليــدي يف النــص وتشــكل هويتــه 
ــزة،  ــعريته املتمي ــه ش ــة ومتنح االبداعي
القصيــدة  طــورت  التــي  والصــورة 
ــات مســتقلة إىل نــص  مــن جمموعــة ابي
متحــٍد تتحــاور وتتعانــق مجيــع أجزائــه 
واطرافــه ،...هــي صــورة االنســان 
ومل   .  )71(  » هــذا  عرنــا  يف  واحليــاة 
ــل  ــب ،ب ــا فحس ــاص خارجي ــن التن يك
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كان هنــاك تنــاص داخــي بــن الصــورة 
ــا  ــر ب ــع االخ ــة االوىل و يف املقط اللوني
فيهــا مــن لــون وســياقات ؛إذ حتيلنــا إىل 
نــص اخــر للشــاعر يف الديــوان ذاتــه يف 
قصيدتــه »احلــب واملــوت 1960« وهي 
قصيــدة محلــت أوجــاع الشــاعر وخيباته 
ايضــا ،وختمهــا بصــورة حتمــل االمــل 
ويمكــن القــول إهنــا الصــورة ذاهتــا اال 

ــول : ــح ،يق ــورد بالقم ــتبدال ال اس
»    أطفالنا لو تعلمن سيضحكون

 اذ يبرون احلب يف صمت القبور
 وسيصعدون اىل النجوم

 ويزرعون القمح يف أرض القمر 
وسيهبطون مع املطر 
وبعينك الزرقاء دود 

واألرض.. وحيك نفس هذي األرض 
حبى باهلناء

 فلم يعد فيها عبيد«)72(  
ــادات  ــة يف العب ــح باالهل ــط القم وارتب
القديمــة ؛إذ وصلــت مــن عبــق التاريخ 
ــح ،  ــنابل القم ــل س ــة حتم ــوش الهل نق
ــب«)73(  ــز اخلص ــح »رم ــى القم فاضح
»غرقــى«  أن  الصــورة  يف  نجــد  كــا 
حلــت حملهــا »حبــى« هنــا وغرقــى 
ــارض،  ــر ل ــة اخل ــى تغطي ــل معن حتم
بوجــود  توحــي  حبــى  أن  حــن  يف 

اخلر،لكنــه مل يظهر/يولــد بعــد.
**

ــوره  ــردان يف ص ــن م ــظ أن حس املاح
قــد اســتعان بدائــرة االبــداع ،التــي 
يســتعن هبــا علــم طاقــة املــكان و« 
ــم  ــوي‹ أو عل ــغ ش ــم ›الفون ــأيت عل ي
ــاج  ــس الع ــد أس ــكان، كأح ــة امل طاق
باأللــوان الــذي يعتــر فنــًا صينيــًا قديــًا 
يعــود ألكثــر مــن ألفــي ســنة، ويعتمــد 
ــى  ــه ع ــياته ونظريات ــتنباط أساس يف اس
ــة  ــم بماحظ ــي هتت ــاو‹ الت ــفة ›الت فلس
األشــكال واأللــوان، وهبــا تتــم معاجلــة 
ــتويات  ــل مس ــل تعدي ــن أج ــكان م امل
الطاقــة يف مــكان معيشــتنا وعملنــا· 
يرتبــط  كعلــم  باأللــوان  والعــاج 
ــة  ــن طاق ــزء م ــوان كج ــوم األل بمفه
املــكان، ويقســم األلــوان إىل مخســة 
أساســية ويضعهــا يف دائــرة واحــدة 
ــذه  ــن ه ــداع· وم ــرة اإلب ــمى بدائ تس
ــوان أخــرى  ــق أل ــوان اخلمســة تنبث األل
األلــوان  درجــات  الختــاف  تبعــا 
األساســية وهــي اللــون األمحــر ثــم 
ــرا  ــادي واألزرق وأخ ــر والرم األصف
األخــر· هــذه األلــوان اخلمســة تعــّر 
ــط  ــة، وترتب ــارص طبيعي ــس عن ــن مخ ع
جســم  يف  مهمــة  أعضــاء  بخمســة 
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اإلنســان، كــا ترتبــط كذلــك بفصــول 
وبالوقــت  األربعــة ودورهتــا  الســنة 
يف اليــوم الواحد·«)74(وهــي االلــوان 
التــي اســتعان هبــا الشــاعر ،عــدا اللــون 
االبيــض الــذي شــاع كثــرا يف قصيدتــه 
، والــذي اســتلهمه يف قصيدتــه مــن 
ــد ،  ــاء ،ارض اجللي ــة بيض الطبيعة)غيم
ــر( ومل  ــوم ،القم ــار ،النج ــواء ،النه اض
يــرح بــه، والضــوء االبيــض املنتــر 
يف الكــون ليــس حقيقيــا، بــل هــو 
ــف  ــي تنكش ــوان الت ــن األل ــط م خلي
ــض. ــوء االبي ــل الض ــال حتلي ــن خ م
ــوان  ــه األل ــج في ــوء » تندم ــو ض )75( فه

مجيعهــا،  املرئــّي  للّطيــف  نــة  امُلكوِّ
وهــي: األمحــر، والرتقــايّل، واألصفــر، 
والنّيــي،  واألزرق،  واألخــر، 
الّضــوء  والبنفســجي. وُيطلــق عــى 
األبيــض عــادًة اســم الّضــوء املرئــّي، أو 
ــن  الّضــوء للّتبســيط؛ وهــو الــذي ُيمكِّ
ــه،  ــياء حول ــة األش ــن رؤي ــان م اإلنس
ــوم،  ــمس، والنّج ــادره: الّش ــن مص وم
ــذا ال  ــح«)76( » ل ــواع املصابي ــض أن وبع
يذكــر يف هــذه الدائــرة كونــه جيمــع كل 
ــرة  ــون يف دائ ــكل ل ــون ل االلوان.ويك
االبــداع  داللــة لعنــر معــن· فاألمحــر 
للــرتاب،  واألصفــر  للنــار،  يرمــز 

ــاء،  ــدن، واألزرق لل ــادي للمع والرم
ف  اخلشــب،  أو  للشــجر  واألخــر 
ــارص  ــن عن ــر م ــط بعن ــون ُرب كل ل
الطبيعــة اخلمســة وُســميت الدائــرة 
ــا  ــوان و رموزه ــذه األل ــت ه ــي محل الت
بدائــرة اإلبــداع ؛ لوجــود عاقــة تربــط 
بــن كل رمــز وآخــر لتشــكل يف النهايــة 
ــجر  ــقي الش ــاء يس ــتمرة، فامل دورة مس
لينمــو ، والنــار حتتــاج الشــجر لتتقــد  ، 
ــي  ــة ،وه ــاد أو إىل ترب ــول إىل رم و يتح
للــرتاب،  املعــدن  تعطــي  بدورهــا 
ــؤدي  ــا ت ــا أو ذوباهن ــادن بصهره واملع
ــقي  ــاء ليس ــود امل ــاه ويع ــون املي إىل تك
الشــجر، و كل عنــر مــن عنــارص 
ــة  ــى طاق ــوي ع ــة حيت ــة اخلمس الطبيع
ــون  ــا بالل ــز هل ــي يرم ــار الت ــة، فالن معين
األمحــر هــي قمــة الطاقــة ،أمــا الــرتاب 
ورمــزه األصفــر فيمثــل هبــوط الطاقــة، 
وتســتمر الطاقــة يف اهلبــوط خــال هــذه 
الــدورة حتــى تصــل مرحلــة الســكون 
ــود إىل  ــم تع ــزه األزرق، ث ــاء ورم يف امل
ــجر  ــاء الش ــقي امل ــا يس ــود عندم الصع
ــة  ــو الطاق ــى وتنم ــو إىل أع ــذي ينم ال
معــه، أمــا اهلــواء العنــر الطبيعــي 
ايضــا فرتبــط بــكل العنــارص اخلمســة، 
فاملــاء حيركــه اهلــواء، والنــار تلتهــم 
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ــواء )77(. ــبب اهل ــجر بس الش
ان هــذه الــدورة يمكــن أن نجدهــا 
يف قصيــدة حســن مــردان ،فخــواء 
ــم  ــيمر بالرغ ــاء« س ــة بيض ــاة »غيم احلي
ــد«  ــلطن »ارض اجللي ــوة املتس ــن قس م
اجليــل  مــع  نابضــة  احليــاة  وتعــود 
االخــرة  الداللــة  وهــذه  اجلديــد، 
وســياق  لــون  مــن  اكثــر  محلهــا 
ــش  ــع » و«ترتع ــواء الربي ــيل اض »ستس
ــار«  ــق النه ــيعود ينزل ــور« و »س الصخ
ينزلــق  اخلــر  الضفــاف  و«فــوق 
النهــار« واقــدام الصغــار مصبوغــة بــدم 
ــوم«  ــيصعدون اىل النج ــور« و»س الزه
ــياقات  ــذه الس ــر«  كل ه و»ارض القم
وااللــوان الباعثــة لألمــل باحليــاة احلــرة 
لــن يعطلهــا »بعينيــك الزرقــاء دود« 
ــدرات  ــل لق ــه تعطي ــا ان ــا ذكرن ــو م وه
ــة  ــدات املري ــورس يف املعتق ــن ح ع
ــذي  ــد« ال ــه الصدي ــوج ب ــي يم ،و»فم
ــاعر ،  ــل الش ــاء جلي ــة الفن ــل دالل حيم
ــر؛  ــق التغي ــو طري ــد ه ــل اجلدي فاجلي
برســم  قصيدتــه  خيتــم  نجــده  لــذا 
صــورة االرض اهلانئــة بعــد أن تــرك 
ــن  ــع م ــطر التاس ــة  الس ــا يف بداي بياض
املقطــع الثــاين ، ليمثــل صفحــة جديــدة 
وبدايــة بيضــاء »فليــس يف الدنيــا عبيــد« 

ــة  ــر -قم ــط االمح ــد رب ــده ق ــذا نج ؛ل
الطاقــة- باجليــل اجلديــد ، أمــا االصفــر 
ــق  ــن خل ــه بم ــة- فربط ــوط الطاق –هب
ــن  ــرر م ــن اراد التح ــام م ــق ام العوائ
–رمــز  االزرق  ،وجــاء  املتســلطن 
الشــاعر  لربطــه  الطاقــة-  ســكون 
ــه ،فقــد ســكنت انفســهم  ــه وبجيل بذات
ــدرة  ــه الق ــل راى في ــد جي ــد ان ول بع

ــر. ــى التغي ع

النتائج:
محلــت قصيــدة حســن مــردان . 1

صــورا لونيــة تراكمــت ،لتمنح الشــاعر 
االمــل يف حتميــة التغيــر هــذه احلتميــة 
ــد  ــل اجلدي ــة يف اجلي ــا كامن ــي جعله الت
بعــد ان عجــز وجيلــه عــن خلقهــا 
بالرغــم مــن قســوة زمنهــم وحماوالهتــم 

ــتمرة. املس
ــون . 2 ــياق والل ــن الس ــوار ب كان احل

عنــرا مهــا يف تلمــس االحــاالت 
كشــف  ثــم  ،ومــن  النــص  خــارج 
ــوره  ــون يف ص ــاء الل ــا ج ــا. ك مضمره
التنــاص  خللــق  وســيلة  ليكــون 
اخلارجــي االســطوري .كــا كان جــزءا 

مــن التنــاص الداخــي.
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لــون . 3 ريشــة   الطبيعــة  كانــت 
هبــا حســن مــردان اغلــب صــوره 
،فلــم يذكــر االلــوان رصاحــة اال يف 
ــر  ــر واالمح ــي االخ ــور وه ــة ص ثاث
واالزرق ، وقــد جــاءت متداخلــة يف 

ســياقها مــع الطبيعــة.
طاقــة . 4 بعلــم  الشــاعر  اســتعان 

املــكان ليعــدل الطاقــة يف فضــاء واقعــه، 
خصبــا  فضــاًء  جيعلهــا  ثــم  ومــن 
لتحقيــق احــام يقظتــه. فربــط االمحــر 
باجليــل  الطاقــة  قمــة  يمثــل  الــذي 
ــل  ــذي يمث ــر ال ــط االصف ــد ،ورب اجلدي
هبــوط الطاقــة باملســاندين للمتســلطن. 
واالرزق ارتبــط بالشــاعر وذاتــه ليشــر 

اىل ســكون النفــس واطمئناهنــا.

اهلوامش:
القــارئ وســياقات النــص ،حلســن امحامة   .1
ــرب،د.ت  ــر ،املغ ــع والن ــة للتوزي ،دار الثقاف

52 /
يف  فصــول  وتفكيــكات  تأويــات   .2
شــوقي  حممــد  املعــارص،  الغــريب  الفكــر 
العــريب  الثقــايف  الزين،ط1،املركــز 

2 7 /2 0 0 2 ، ب ملغــر ا ،
يف  مقاربــات  والتأويــل  اللغــة   .3
العــريب  والتأويــل  الغربيــة  اهلرمنيوطيقــا 
نارص،ط1،منشــورات  ،عــارة  األســامي 

6 7 /2 0 0 7 ، ئــر ا جلز ا ، ف ختا ال ا
يف  تأويليــة  قــراءة  واحلقيقــة  التأويــل   .4
العربيــة ،عــي حرب،ط2،التنويــر  الثقافــة 

والنر،لبنــان،35/1995 للطباعــة 
فوكــو،  ،ميشــيل  املعرفــة  جينالوجيــا   .5
ــد  ــام بنعب ــلطاين وعبدالس ــد الس ــة :امح ترمج
ــر ،ط49/2،2008 ــال للن ــايل ،دار توبق الع

نفسه/51  .6
ــات  ــج اجتاه ــارص مناه ــد االديب املع النق  .7
قضايــا ،آن موريــل ، ترمجــة :إبراهيــم اوحليــان 
القومــي  ،املركــز  الزكــراوي،ط1  حممــد  و 

للرتمجــة، القاهــرة ،2008 /135
العراقــي  الشــعر  يف  الطبيعــة  جتليــات   .8
احلديــث ،أ.د.حســن عبــود محيــد اهلــايل 
،ط1،دار الفنــون واآلداب ،العــراق،2021 

189 /
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ســحر الكتــاب وفتنــة الصــورة .مــن   .9
ــازن  ــي ، د.م ــلطة املرئ ــة إىل س ــة النصي الثقاف
والنــر  للتأليــف  ،التكويــن  عرفــة،ط1 

 443/2007، ،دمشــق 
ينظــر :مجاليــات الصــورة مــن امليثولوجيــا   .10
،ط1،التنويــر  عــودة  ،ناظــم  احلداثــة  إىل 

للطباعــة والنــر ،بــروت 2013 /38
اســاليب الشــعرية املعــارصة ،صــاح   .11
فضــل ،ط1،دار اآلداب ،لبنــان،40/1995
النقد،عبدامللــك  نظريــة  يف   .12
االعــى  املجلــس  مرتــاض، 
 2 0 8 /2 0 0 6 ، ة هــر لقا ا ، فة للثقا
ــن  ــون كوي ــعر، ج ــة الش ــاء لغ 31.   ينظر:بن

املعارف،القاهــرة،55/1993 ،ط3،دار 
مجاليــات االســلوب.الصورة الفنيــة يف   .14
االدب العــريب ،د.فايــز الدايــة،ط2،دار الفكــر 

،دمشــق1996،ص37
ينظر نفسه/37  .15

مجاليــات النــص اخلفــي. بــرم التونــي.   .16
صــاح جاهــن ،حممــد كشــيك،ط1،املجلس 
ــرة،2010،ص13-12 ــى للثقافة،القاه االع
17. Color Symbolism in Literature: What 

Do Colors Mean in Literature and Poetry? , 

Jacob olesen  , 12 Color Meanings - The Pow-

er and Symbolism of Colors (Infographics) 

(color-meanings.com(  

18. Colors in Poetry: I’m Your Portrait, 

Father: A Poem,Tim Truzy https://let-

terpile-com.translate.goog/poetry/Col-

ors-in-Poetry-Im-Your-Portrait-Father-A-

poem?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ar&_x_tr_

hl=ar&_x_tr_pto=nui,op,elem,sc

اىل  املعنــى  مــن  االديب  العمــل   .19  
الشــكل مدخــل معــريف إســامي ،عبــاس 
ــق ،50/2005 ــر ،دمش ــر،ط1 ،دار الفك ام
ــوين  ــز الل ــعرية والرم ــورة الش الص  .20  
ــارودي  ــعر الب ــة لش ــة أحصائي ــة حتليلي .دراس
ــور ،دار  ــد الصب ــاح عب ــاين ،وص ــزار قب ،ون

،د.ت/24 القاهــرة  املعــارف، 
اللــون يف األعــال الكاملــة للشــاعر   .21  
أمــل دنقــل ،جملــة املشــكاة للعلــوم اإلنســانية 
ــد  ــل، جمل ــد الدخي ــد ماج واالجتاعية،د.حمم

125/2016،  1 العــدد   3،
22. ,Kris Decker ,The fundamentals of un-

derstanding color theory

https://99designs.com/blog/tips/the-7-

step-guide-to-understanding-color-theory/

amp/#:~:text=The%20fundamentals%20

of,by%20Kris%20Decker  

32.  ينظر:حياتــه يف ســطور ،د.عــادل نصيــف 
كتــاب ضمــن كتاب:حســن مــردان االعــال 
،مجــع  االول  ،اجلــزء  الكاملــة  الشــعرية 
وتقديم:د.عــادل كتــاب نصيــف العــزاوي 
،بغــداد،  العامــة  الثقافيــة  الشــؤون  ،دار 

7 د.ت/
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24.   االزهــار تــورق داخــل الصاعقة،حســن 
مــردان،وزارة االعــام ،العــراق،23/1972 

نفسه/ 24و25  .25
نفسه/ 188-178  .26
نفسه /205-204  .27

نفسه/106  .28
نفسه/106  .29

نفسه  .30
ــد  ــى حمم ــع ،حيي ــاب والواق ــة اخلط جدلي  .31
البيضــاء ،2012  ،الــدار  الــرق  ،افريقيــا 

60/
،حســن  االديب  النقــد  يف  مقــاالت   .32

69/ ،1955م  مردان،ط1،بغــداد 
الصورة الشعرية والرمز اللوين/31  .33

الشــعرية  االعــال  مــردان  حســن   .34
ــف ،دار  ــاب نصي ــادل كت ــة ،ج1 ،د.ع الكامل
الشــؤون الثقافيــة العامــة ،بغــداد 2009 م 

213 -212 /
كتــاب  يف  الرفيــة  الداللــة  ينظــر:   .35
وصفيــة  دراســة  جنــي  البــن  اخلصائــص 
ــة  ــزة ،جمل ــت فواق ــامل بخي ــان س ــة ،عث حتليلي
واالجتاعيــة  االنســانية  العلــوم  دراســات 

 141/2019، ،العــدد1  ،جملــد46 
االزهار تورق داخل الصاعقة/100  .36

ينظر: نفسه/100  .37
العمــل االديب مــن املعنــى إىل الشــكل   .38

49 /
ــوم  ــحب والغي ــن الس ــرق ب ــر: الف ينظ  .39

ــا ،ناهــد عبادة،13/ســبتمر  علميًّــا ولغويًّ
2020

: https://sotor.com/%D8%A7%D9%84%D9%

81%D8%B1%D9%82_%D8%A8%D9%8A%

D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%

AD%D8%A8_%D9%88%D8%A7%D9

ــد  ــي امح ــة ،د.ع ــة املناخي ــر: اجلغرافي ينظ  .40
غانــم ، دار املســرة للنــر والتوزيــع ،عــان-

195/2011، ،ط3  االردن 
ينظر: نفسه/ 228-229 و241  .41

ينظــر: اللــون وداللتــه يف القــران الكريــم   .42
،رســالة  املرازقــة  الرمحــن  عبــد  ،نجــاح 

38/2010، مؤتــة  جامعــة  ماجســتر، 
ينظــر: ســميوطيقيا اللــون دراســة ثقافيــة   .43
ــاالت  ــة مق ــر ،جمموع ــاس مط ــي عب ،د.ناج
القضايــا  حــول  الثالــث  الــدويل  املؤمتــر 
ــر و  ــة ،31 يناي ــم اللغ ــات وعل ــة للغ الراهن

6/ االهــواز   2019 1فرايــر 
سيميوطيقيا اللون/7  .44

اللون ودالالته يف القران الكريم/48  .45
املناخيــة  واالقاليــم  املنــاخ  ينظــر:   .46
،دار  الســامرائي  املجيــد  عبــد  ،أ.د.قــي 
ــان  ــع ،َع ــر والتوزي ــة للن ــازوري العلمي الي

392-391/  2008،
،أ.إبراهيــم  والفيضانــات  الســيول   .47
الصقعبــي ،جملــة العلــوم والتقنيــة .الكــوارث 
الطبيعيــة ،الســنة الثامنــة، العــدد 32 ،مــارس 

27/ 1995م 
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ينظــر: اجلبــال اختــاف يف األلــوان   .48  
غنيــم الســيد  د.كارم   ، الصنعــة  يف  وثــراء 

https://islamonline.net/archive/%D8%A

7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D8%A7

%D9%84-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9

%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D 

94.  ينظر: املعرفة 
https://m.marefa.org/%D8%B5%D8%AE%D

8%B1_%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%A8

%D9%8A 

ينظر: اللغة واللون/221  .50
البرية،فيــر  واالســتجابات  االلــوان   .51
،مؤسســة  خمتــار  ،ترمجة:صفيــة  بريــن 

163/2017، يس  آي  يس  هنــداوي 
ــد  ــن عب ــة ،د.حس ــات االرضي االنزالق  .52
ــنة  ــة ،الس ــوم والتقني ــة العل ــي ،جمل اهلل العواج

ــارس 1995م/32 ــدد 32 ،م ــة ،الع الثامن
ينظر نفسه/35-34  .53

ينظر: ويكيبيديا   .54
 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9

%84%D8%B5%D8%A7%D9%84 

ينظر : اللغة واللون/210  .55
ــة  ــة فني ــرآن رؤي ــوان يف الق ــر: األل 65.  ينظ
العلــوم  إدراكي جلاليــات  ومدلول.مدخــل 
موازنــة  دراســة   ” والتطبيقيــة  اإلنســانية 

العزيــز. ،د.أرشف فتحــي عبــد 

https://quran-m.com/%D8%A7%D9%84%D

8%A3%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86-

%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9

%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-/   

ــوت  ــب وامل ــا احل ــوزي درام ــا ودم إنان  .57
ــومرية  ــختن الس ــة للنس ــرى وترمج ــراءة أخ ق
إىل  )عشــتار(  إنانــا  “نــزول  لـــ  والبابليــة 
ــري  ــد األم ــور ماج ــفل” ،الدكت ــامل األس الع

143/2020 ،ط1،الرافدين،بــروت، 
ينظر: نفسه  .58

ــد  ــارة بال ــوزه يف حض ــاء ورم ــة امل قداس  .59
ــود، ــر الس ــت بش ــن ،حكم الرافدي

 https://docplayer.net/71267748-Qds@-lm-

wrmwzh-fy-hdr@-bld-lrfdyn-hkmt-bshyr-ls-

wd.html 

عــن  دراســة  واالحــام  املــاء   .60  
اخليــال واملــادة ،غاســتون باشــلر ،ترمجــة: 
د.عــي نجيــب إبراهيــم ،ط1،املنظمــة العربيــة 

253/  2007، ،بــروت  للرتمجــة 
ماذا يعني اللون األمحر ،إسام فتحي   .61

،  (mawdoo3.com)

62. Meaning Of Red: Color Psychology And 

Symbolism Kate Smith,   https://www.sensa-

tionalcolor.com/meaning-of-red/   

و  األنيغــون«   »زهــرة  اســطورة   .63
    /25، اجلنــويب  ،باســم  أدونيــس  جــّراح 

.2 0 2 0 / بــر كتو ا
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https://akhbarelsyaha.com/2020/10/60920.

htm  

نفسه  .64
التنــاص النظريــة واملارســة ،د.مصطفــى   .65
الــرق  ،افريقيــا  الســام  عبــد  بيومــي 

16/  2017، ،املغــرب 
ــة  ــا اليومي ــس يف حياتن ــم النف ــر: عل ينظ  .66
ــدة  ــاق اجلدي ــيخاين ،ط 4،دار االف ــمر ش ،س

،بــروت،1981م./139
سيميوطيقيا اللون .دراسة ثقافية/8  .67

العــريب  الشــعر  يف  االســطورة  ينظــر:   .68
ــي ،ط1 ، دار  ــاعيل النعيم ــد اس ــم ،امح القدي
الشــؤون الثقافيــة العامــة ، بغــداد ،2005 

178 /
الســومرية  االســاطر  :سلســلة  ينظــر   .69

329 /
تعويــذة  عــن حــورس تعالــج األمــراض   .70
ــاء 02  ــد، الثاث ــم الزاه ــى، ري ــد املوت وتعي

ــو  2019   يولي
  https://m.akhbarelyom.com/news/newdetai

ls/2875576/1/%D8%AA%D8%B9%D9%88%

D9%8A%D8%B0%D8%A9--%D8%B9%D9%

8A%D9%86-%D8%AD%D9%88%D8%B1%

D8%B3--

مجاليات الصورة /162-161  .71
حسن مردان االعال الشعرية/179  .72

االســطورة والــرتاث ،ســيد القمنــي ،ط3   .73
،املركــز املــري لبحــوث احلضــارة ،القاهــرة 

156/1999،
ــراض  ــاج األم ــكان وع ــة امل ــم طاق عل  .74
باأللــوان ،حممــد احللواجــي ،صحيفــة االحتــاد 

ــر 2006، ــن 13 فراي ،اإلثن
 https://www.alittihad.ae/article/49078/2006/

%D8%B9%D9%84%D9%85- 

(  ينظر:  .57
 The nature of light waves and analysis of 

white light ، HEBA SOFFAR   https://www.

online-sciences.com/the-waves/the-nature-

of-light-waves-and-analysis-of-white-light/     

حتليــل الضــوء االبيــض ، االء جــرار ،16   .76
أكتوبــر 2021

: https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%AD

%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9

%84%D8%B6%D9%88%D8%A1_%D8%A7

%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8

%B6#.D8.AA.D8.AD.D9.84.D9.8A.D9.84_.

D8.A7.D9.84.D8.B6.D9.91.D9.88.D8.A1_.

D8.A7.D9.84.D8.A3.D8.A8.D9.8A.D8.B6

وعــاج  املــكان  طاقــة  77.ينظر:علــم 
باأللــوان.   األمــراض 
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املصادر واملراجع:
القران الكريم.

ــن  ــل الصاعقة،حس ــورق داخ ــار ت 1.   االزه
ــراق،1972 ــام ،الع ــردان،وزارة االع م

،صــاح  املعــارصة  الشــعرية  اســاليب   .2
،لبنــان،1995 اآلداب  ،ط1،دار  فضــل 

و  األنيغــون«   »زهــرة  اســطورة   .3
/25، اجلنــويب  ،باســم  أدونيــس  جــّراح 

  2 0 2 0 / بــر كتو ا
https://akhbarelsyaha.com/2020/10/60920.

htm  

القديــم  العــريب  الشــعر  يف  االســطورة   .4
،امحــد اســاعيل النعيمــي ،ط1 ، دار الشــؤون 

الثقافيــة العامــة ، بغــداد ،2005 /178
ــي ،ط3  ــيد القمن ــرتاث ،س ــطورة وال 5. االس
،املركــز املــري لبحــوث احلضــارة ،القاهــرة 

،1999م.
ــول. ــة ومدل ــة فني ــرآن رؤي ــوان يف الق 6. األل
ــانية  ــوم اإلنس ــات العل ــل إدراكي جلالي مدخ
والتطبيقيــة ” دراســة موازنــة ،د.أرشف فتحــي 

عبــد العزيــز
https://quran-m.com/%D8%A7%D9%84%D

8%A3%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86-

%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9

%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-/

فيــر  البريــة  واالســتجابات  7.االلــوان 
،مؤسســة  خمتــار  ،ترمجة:صفيــة  بريــن 

2017، يس  آي  يس  هنــداوي 

8. االنزالقــات االرضيــة ،د.حســن عبــد 
ــنة  ــة ،الس ــوم والتقني ــة العل ــي ،جمل اهلل العواج

الثامنــة ،العــدد 32 ،مــارس 1995م
9.  بنــاء لغــة الشــعر، جــون كويــن ،ط3، دار 

ــرة،1993م. املعارف،القاه
التأويــل واحلقيقــة قــراءة تأويليــة يف   .10
العربيــة ،عــي حرب،ط2،التنويــر  الثقافــة 

1995 للطباعةوالنر،لبنــان،
تأويــات وتفكيــكات فصــول يف الفكــر   .11
ــن،ط1،  ــوقي الزي ــد ش ــارص، حمم ــريب املع الغ

ــرب،2002م. ــريب ،املغ ــايف الع ــز الثق املرك
جتليــات الطبيعــة يف الشــعر العراقــي   .12
احلديــث ،أ.د.حســن عبــود محيــد اهلــايل 
،ط1،دار الفنــون واآلداب ،العــراق،2021 م.
 ، االبيــض  الضــوء  حتليــل   .13
2021 أكتوبــر   16  ، جــرار   االء 

:
 https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%AD

%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9

%84%D8%B6%D9%88%D8%A1_%D8%A7

%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8

%B6#.D8.AA.D8.AD.D9.84.D9.8A.D9.84_.

D8.A7.D9.84.D8.B6.D9.91.D9.88.D8.A1_.

D8.A7.D9.84.D8.A3.D8.A8.D9.8A.D8.B6

تعالــج  حــورس  عــن  تعويــذة    .14
الزاهــد،  املوتــى، ريــم  األمــراض وتعيــد 

 2019 يوليــو    02 الثاثــاء 
   https://m.akhbarelyom.com/news/newdeta
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 ، واملارســة  النظريــة  التنــاص   .15
د.مصطفــى بيومــي عبــد الســام ،افريقيــا 

م.  2017، ،املغــرب  الــرق 
ــد  ــى حمم ــع ،حيي ــاب والواق ــة اخلط 16. جدلي
ــاء ،2012 م. ــدار البيض ــرق ،ال ــا ال ، افريقي
17. مجاليــات االســلوب. الصــورة الفنيــة 
يف االدب العــريب ،د.فايــز الدايــة ،ط2، دار 

الفكــر ، دمشــق1996م.
ــا إىل  ــن امليثولوجي ــورة م ــات الص 18. مجالي
احلداثــة ،ناظــم عــودة ،ط1،التنويــر للطباعــة 

ــروت 2013م.  ــر ،ب والن
19. مجاليــات النــص اخلفــي. بــرم التونــي. 
صــاح جاهــن ،حممــد كشــيك،ط1،املجلس 

االعــى للثقافة،القاهــرة،2010م.
فوكــو،  ،ميشــيل  املعرفــة  جينالوجيــا   .20
ــد  ــام بنعب ــلطاين وعبدالس ــد الس ــة :امح ترمج
ــر ،ط2،  2008 م . ــال للن ــايل ،دار توبق الع
الشــعرية  االعــال  مــردان  حســن   .21
ــف ،دار  ــاب نصي ــادل كت ــة ،ج1 ،د.ع الكامل
الشــؤون الثقافيــة العامــة ،بغــداد 2009 م 
ــص  ــاب اخلصائ ــة يف كت ــة الرفي 22.  الدالل
ــان  ــة ،عث ــة حتليلي ــة وصفي ــي دراس ــن جن الب
ســامل بخيــت فواقــزة ،جملــة دراســات العلــوم 
ــدد1  ــد46 ،الع ــة ،جمل ــانية واالجتاعي االنس

،2019م. 
23. ســحر الكتــاب وفتنــة الصــورة .مــن 
ــازن  ــي ، د.م ــلطة املرئ ــة إىل س ــة النصي الثقاف
والنــر  للتأليــف  ،التكويــن  عرفــة،ط1 

،2007م. ،دمشــق 
24. سلســلة االســاطر الســومرية ، رينيــه 
البــارت واخــرون ،ترمجــة مفيــد عرنــوف 
،ط2 ،دار عــاء الديــن ،دمشــق ،2006م. 
ثقافيــة  دراســة  اللــون  ســميوطيقيا   .25
ــاالت  ــة مق ــر ،جمموع ــاس مط ــي عب ،د.ناج
القضايــا  حــول  الثالــث  الــدويل  املؤمتــر 
الراهنــة للغــات وعلــم اللغــة ، االهــواز ،31 

 2019 1فرايــر  و  ينايــر 
اللــوين  والرمــز  الشــعرية  الصــورة   .26
ــارودي  ــعر الب ــة لش ــة أحصائي ــة حتليلي .دراس
ــور ،دار  ــد الصب ــاح عب ــاين ،وص ــزار قب ،ون

،د.ت القاهــرة  املعــارف، 
اليوميــة  حياتنــا  يف  النفــس  علــم   .27
ــدة  ــاق اجلدي ــيخاين ،ط 4،دار االف ــمر ش ،س

1981م. ،بــروت،
ــراض  ــاج األم ــكان وع ــة امل ــم طاق عل  .28
باأللــوان ،حممــد احللواجــي ،صحيفــة االحتــاد 

ــر 2006، ــن 13 فراي ،اإلثن
 https://www.alittihad.ae/article/49078/2006/

%D8%B9%D9%84%D9%85-

ــكل  ــى اىل الش ــن املعن ــل االديب م العم  .29
ــر،ط1  ــاس ام ــامي ،عب ــريف إس ــل مع مدخ

2005، ،دارالفكر،دمشــق 
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ــا  ــوم علميًّ ــحب والغي ــن الس ــرق ب الف  .30
ــبتمر 2020 : ــد عبادة،13/س ــا ،ناه ولغويًّ
 https://sotor.com/%D8%A7%D9%84%D9%

81%D8%B1%D9%82_%D8%A8%D9%8A%

D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%

AD%D8%A8_%D9%88%D8%A7%D9

ــاض،  ــك مرت ــد، عبداملل ــة النق يف نظري  .31
للثقافة،القاهــرة،2006 االعــى  املجلــس 

،حلســن  النــص  وســياقات  القــارئ   .32
والنــر  للتوزيــع  الثقافــة  ،دار  امحامــة 

. ،املغــرب،د.ت 
يف  مقاربــات  والتأويــل  اللغــة   .33
العــريب  والتأويــل  الغربيــة  اهلرمنيوطيقــا 
األســامي ،عــارة نــارص،ط1 منشــورات 

2 0 0 7 ، ئــر ا جلز ا ، ف ختا ال ا
اللــون يف األعــال الكاملــة للشــاعر   .34
أمــل دنقــل ،جملــة املشــكاة للعلــوم اإلنســانية 
ــد  ــل، جمل ــد الدخي ــد ماج واالجتاعية،د.حمم

،3 العــدد 1 ،2016
ــال  ــن اخلي ــة ع ــام دراس ــاء واالح امل  .35
واملــادة ،غاســتون باشــلر ،ترمجــة: د.عــي 
العربيــة  ،ط1،املنظمــة  إبراهيــم  نجيــب 

 2007، ،بــروت  للرتمجــة 
مــاذا يعنــي اللــون األمحــر ،إســام   .36

 ، فتحــي 
 (mawdoo3.com)

املعرفة   .37
https://m.marefa.org/%D8%B5%D8%AE%D

8%B1_%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%A8

%D9%8A 

،حســن  االديب  النقــد  يف  مقــاالت   .38
،1955م  بغــداد  مــردان،ط1، 

النقــد االديب املعــارص مناهــج اجتاهــات   .39
قضايــا ،آن موريــل ، ترمجــة :إبراهيــم اوحليــان 
القومــي  ،املركــز  الزكــراوي،ط1  حممــد  و 

ــرة ،2008  ــة، القاه للرتمج
ويكيبيديا   .40

 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9

%84%D8%B5%D8%A7%D9%84
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