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شعرية اللون يف قصائد الشاعريه
(أمحدعبد ادلعطي احلجازي -خليل اخلوري)كيالش حممد عسيس عبداهلل

انمقذمة
ٌكتسب اللون شعرٌته قبل دخوله فضاء الفن الشعري النه من أكثر األشٌاء جمااال
وخصااوبف فااً ٌاااا األنسااان (،)1وذلااأل ألرتبا ااه الجاادلً الوثٌا بالهٌئااف التشااكٌلٌف للشااكل ذ
ٌست ٌل علٌنا (أن ندرأل الشكل دراكا تاما ال ب ضور اللون )(،)2لذا فؤن فهم فلسفف اللون ال
تتوقااان عناااد مجااارد عاااديلا نصعاااف تشاااكٌلٌف صااارفا بااال أرتبا اااا ب بٌعاااف المشااا ل الشاااعري
للشاعر( ،)3وتنعكس على اقته التعبٌرٌف والداللٌف .
وٌشكل اللونان األبٌض واألسود ضورا بالغ األلمٌف فاً األنسااا الشاعرٌف للاون  ،و ساب
الجااا ف فااؤن (اللااون فااً ال اٌاااف نمااا لااو البٌاااض والسااواد )(، )4وماان خهلهمااا ت ضاار باٌااف
األلوان تعدد أو تنوعا .
ٌإكد ضور اللون فً الشعر وغٌره من الفنون االدبٌف العهقف الوثٌاف بٌنها وباٌن فان الرسام
 ،وقد ذلب بٌكاسو فً لاذا المجاال الاى أن ( الفناون جمٌعاا وا ادا تسات ٌت أن تكتاب صاور
بالكلمات مثلما تست ٌت أن ترسم المشاعر فً قصٌدا ) ( ،)5على الن و الاذي تت اول فٌاه ل اف
الشاعر الى ل ف تصوٌر تختصن اقاف تعبٌار ذ ٌعتماد الشااعر (علاى ماا فاً قاوا التعبٌار مان
ٌ ااء بالمعااانً فاً ل تااه التصااوٌرٌف الخاصاف بااه )(،)6وبماا ٌسااهم فااً دعام المفهااوم البااا نً
العمٌ للشعر كونه (الكشن عن عالم ٌفل أبدا فً اجف الاى الكشان ) ( ،)7لاذا فهاو ب اجاف
الى أستثمار كل الممكنات التشكٌلٌف المتا ف للوصول الى تثمٌر لذه الوفٌفف و صدلارلا .
ٌعكااس مفهااوم( الاااراءا ) بعادا نااادٌا متجاااوصا للسٌاسااف النادٌااف ب اادودلا األكادٌمٌااف الصاارن
،فتعنى لنا ( قامف عهقف من نوع مٌم بٌن الاااريءوالماروء وغادت الماروئٌاف جسادٌف الاى
ٍد ما وأصب ت الاراءا بدٌه عن الناد ،فلكً تتم الاراءا ال بد من ضور رفٌهاا (الان
– الااريء ) ضورا وارٌا تفاعلٌا (ٌ )8جعل العهقف بٌن الااريء والن عهقاف وتواصال
وأنفعال وكشن .
وماان لنااا ٌتؤكااد التؤوٌاال لتؤسااٌس رإٌااف ناضااجف ومثماارا تسااند الاااراءا النادٌااف وتضااعها علااى
المسااار الصا ٌ  ،تلااأل الرإٌااف التااً تن ااو (بؤتجاااه أدبٌااف التؤوٌاال التااً تسااتمد مفالٌمهااا ماان
مباااديء األسااتاراء فااً تمٌٌااص النصااو عباار مجمااوع خصائصااها العامااف ب سااب مااا تملٌااه
فعالٌف الفهم التؤوٌلً )( ،)9ولً تتوغل عمٌاا فً النصو لتبرص شعرٌف االداء باٌن مساتو
التشكٌل بفعالٌاته الفنٌف ومستو التعبٌر بفعالٌاتاه الكشافٌف ،وبماا ٌرفات قٌماف الااراءا التؤوٌلٌاف
نادي مكافًء ومماثل .
الى مرتبف النصٌف الى أنتاج ن
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() 1

هدف البحث
ٌتناااول لااذا الب ااة دراسااف جمالٌااف التشااكٌل اللااونً فااً الشااعر للتعاارن عاان مااد تااؤثر
االلوان فاً الاصاائد و ضاوره وكٌان انعكسات لاذه االلاوان علاى مشااعر وتفكٌار الشاعراء
وكٌااان ٌفسااارون ب اٌااااتهم االنساااانٌف النفساااٌف واالجتماعٌاااف ،وماااد تاااؤثر االلاااوان ب اقااااتهم
وقادراتهم واالساتفادا منهاا الن االلاوان تعاد مفهاار مان مفاالر تجلاً الجماال واضاافتها ماان
خاااهل ا سااااس الشااااعر بتوافاهاااا أو بتنافرلاااا ودالالتهاااا ول تهاااا فاااً المساااتو التعبٌاااري
والتشكٌلً فً الشعر العربً.
فاأللوان والخٌال وصورلا تعد كرمص فنً تعلمه لهدب والشعر والتشكٌل وقاد ٌكاون مان
أوست االشٌاء التً استعملت ل ارض الرماص الن اللاون كماا تاراه العاٌن ومااٌثٌره فاً الخٌاال
كهلما سمات ضرورٌف فً تؤثٌرلا الجمالً.

تمسٌم البحث
سنتناول فً لذا الب ة شعرٌف اللون من خهل مب ثاٌن لمااا المب اة االول سنخصصاه
لمستو التشكٌل عند ال جاصي أما المب ة الثانً سنتناول فٌه مستو التعبٌر عناد الخاوري
فً الم لب االول اما الم لب الثانً فسنتكلم فٌه عن سل ف اللون عند الشاعر أمل دنال.
() 2

انمبحث االول
انمستىي انتشكيهي عنذ انحجازي
ت تل قضٌف المرأا فً شعرنا المعاصر ألمٌاف كبار غاٌاف فاً الخ اورا وال ساساٌف ،
لكنها تى اآلن باٌات بمعاصل عان الدراساات النادٌاف الجاادا  ،التاً ٌمكان لهاا أن تكشان مان
خاااهل لاااذه الاضاااٌف خصوصاااٌف البنٌاااف النفساااٌف والرو ٌاااف واالجتماعٌاااف ل نساااان العرباااً
المعاصر  .وكان الشاعر أ مد عبد المع ً جاصي وا دا من شاعرائنا الاذٌن عاشاوا كثٌارا
ت ت س وا لذه الاضٌف  -شعرٌا منذ كانت المدٌنف عنده ٌباسا جنسٌا ٌ ارا أ هماه الاروٌاف
الضامئف فً ( مدٌناف باه قلاب )( )11تاى اسات الت أصماف نفساٌف  -رو ٌاف ٌ كمهاا الخاون
الادٌم المختاصن فاً الاذاكرا والمشابت باروو التاوجس والرٌباف  ،وٌتوقان علاى أساساها جادل
ال ٌاا فً ( كائنات مملكف اللٌل )(. )11
ولعل قصٌدا ( ثلج)( )12التً استخدم فٌهاا جااصي ال بٌعاف كانااع للتعبٌار عان الاف جنساٌف
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المف  ،تمثل لذا االتجااه الاذي ماا صال تاى اآلن ٌتانفس بالوساا ف  ،فاه ٌاؤتً لاواإه دائماا
بالنااء الم لوب تبدأ الاصٌدا بتصوٌر بانو رامً للموقان الشاعري ٌ ،ساٌ ر علٌاه الوصان
الماترن ب ركٌف ال الف واستمرار نمولا وانعكاس نتائج لذا النمو على ت ور الموقن .
البٌض مفاجأة
حٌن عرٌت نافذتً ،
شدنً من منامً
الندٌف
الذي كان ٌهطل متئدا
مانحا كل شًء نصاعته
ومداه الشفٌف شدنً
ٌخضاات التصااوٌر ل الااف ماان الهاادوء  ،جباات عنصاار الدلشااف وال رابااف عاان الصااورا  ،ألن
الشاعر لم ٌؤت بفعال المفاجاؤا متاادما ضااربا ضااءته المباشارا علاى مساا ف الصاورا  ،بال
جاء خبرا متساوقا مات بٌعاف ال الاف  ،أشابه ماا ٌكاون باال وار الاداخلً غٌار المسات را فاً
خصوصٌته  ،غٌر انه ما ٌلبة أن ٌبعة فً أرجاء الصاورا شاد ا فعلٌاا مان خاهل اساتخدام
الفعل ( شدنً ) المو ً باوا االستا اب وعنفوانه  ،لكن الصورا ما تلبة أن تتهاد باتجااه
اساااتكمال صاااٌرورتها  ،وٌبااااى الفعااال ( شااادنً ) متاااوترا بعاااض الشاااًء  ،مساااتعدا لااا داء
والاادخول لااى ال ٌااص الم ااري فااً بااانو رامااا الصااورا  ،ومااا ٌعم ا لااذا االسااتعداد ا ٌ اااء
المتوالد من النسٌج البنٌوي لل ف  ،الذي ٌبدأ بجملف أسامٌف تفتااد الاصمن وال ركاف  ،تنماو نماوا
ب ٌئاا لتنتهااً بالفعاال ( شادنً ) المفعاام بال ركاف والمتاااد بااالصمن  ،بعااد أن ا تال ( البٌاااض )
نصاااعته ) ،
كاٌمااف لونٌااف كاال صواٌااا الصااورا ( مان ااا كاال شااًء
لٌفهر اول شكل مان اشاكال الصاراع باٌن – بٌااض الاثلج – و -ساواد اللٌال  -ال أن التفاوا
لنا واض ( شدنً من منامً ) .
() 3
فكاناات م ااادرا ( منااامً ) ٌااذانا بت لٌااب ( البٌاااض ) ورج اان كفتااه  ،لكاان التاادخل
الفعلً لما ٌصل ٌت رأل خارج ا ار العام للصورا  ،بانتفاار الفرصاف المواتٌاف للادخول فاً
أعماا لعبف الصراع  ،بالرغم من أن كثافته مإشرا صاء ماا ٌ ملاه مان ثاال أباداعً خلااً ،
أكساابه ٌاااه الموقاات الشااعري الل ااوي ٌ ،سااتمر التصااعٌد الوصاافً المعما لل الااف فااً م اولااف
تؤجٌج الموقن وتسخٌنه .
كان دوامة من رفٌف
جذبتنً لها
فرحلنا معا وانطلمنا ،
نرفرف من غٌر ظل
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ونرلص بٌن الصعود وبٌن الهبوط ،
ٌراودنا العشب ،
والشجرات العارٌات ،
ومتكات النوافذ والشرفات
وأٌدي الصغار وأٌدي التماثٌل
والكائنات المطلة حول السموف
مما ٌجعل عملٌف الجذب ممكنف ( جذبتنً لها )  ،وتذوب ل فاف الصاراع فاً ات ااد تاوافاً (
ر لنا معا وان لانا ) ٌ ،بدأ معها الفعل مر لاف جدٌادا مان مرا ال بداعاه وتثاوٌره وتنوعاه
 ،ولعل استخدام خمسف أفعال ( جذبتنً  -ر لنا  -ان لانا  -نرفرن  -نرق ) تمثل النساٌج
الل وي العام للما ت  ،دلٌل على المساتو ال ركاً المتادف الاذي وصالت لٌاه الاصاٌدا فاً
نمولا الداخلً  ،وربما انتهت الاصٌدا من ٌة فكرتها عند لذا ال د  ،لكن الشاعر ٌساتؤنن
شعال وتؤجٌج الموقن ( ٌراودنا ) من خهل عرض واست لكال المفاردات  ،التاً تجعال مان
عملٌاف التوقاان عاان ممارساف الفعاال مساات ٌلف  ،ولاً فااً أغلبهااا مفاردات رمصٌااف ٌ تاال منهااا
الجسد جصءا كبٌرا ( العشب  -الشجرات العراٌا  -متكآت النوافذ والشارفات  -أٌادي الصا ار
– أٌدي التماثٌل  -الكائنات الم لف ول الساون ) .

وٌبدو ن براصلا بهذا الشكل المباشر الم دد  ،له عهقف وثٌاف وصمٌمٌف بمستو
األداء الفعلً لفكرا الاصٌدا وموضاوعها الارئٌس  ،بال ال ٌمكان لاه أن ٌاخاذ ماداه
ا نسانً والوجودي ال من خهل وجودلا كمرتكصات أساسٌف له  .ثم ٌؤتً الاتمعن
فً رسم الصورا فً أعااب استكمال صٌرورا الفعل والوصول لى منتهاه .
بٌاضا تملب فً ذاته
كرفوف من البجعات
على نبع ماء
ٌمسحن شهٌة أعمالهن الطوال
على رٌش أجسادهن الورٌف !
() 4
لتؤخااذ الصااورا البصاارٌف مااد تشااكٌلٌا رمصٌااا واسااعا  ،ضاااجا بال ركااف والاادف والجاذبٌااف (
بٌاضاااا تالاااب فاااً ذاتاااه )  ،مشااابهف تشااابٌها صاااورٌا بلو اااف ٌوٌاااف تختصااار فاااً ٌ اءاتهاااا
وتشكٌهتها كل الجمال والرقاف والدعاف  .ن لاذا التشابٌه التصاوٌري ٌ اا تكاافإا كبٌارا فاً
دا التصوٌر ودقته  ،بٌن صورا المشابه وصاورا المشابه باه  ،مان ٌاة ال ركاف الداخلٌاف
المتواصنف بٌن الصعود والهبو  ،من ٌة ال ركف الداخلٌف المتواصنف باٌن الصاعود والهباو
 ،وماان خااهل سااٌ را البرٌاا اللااونً ( بٌاضااا  -رفااون ماان البجعااات  -رٌاا أجسااادلن
الورٌن ) على مركص الصاورتٌن اللتاٌن كانتاا فاً واقعهماا النتٌجاً صاورا وا ادا  ،باالرغم
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من ضور أداا التشبٌه وأركانه .
وٌنالاااب الموقااان الشاااعري رأساااا علاااى عااااب  ،عنااادما ٌ صااال التصاااادم اللاااونً المتماثااال
(أشرقت الشمس  -البٌاض ) .
ثم أشرلت الشمس من فولنا
فسمطنا معا
وانحللنا معا
فً رتابة هذا السواد األلٌف !
فٌل ً اللون األول ( أشارقت الشامس ) الثاانً ( البٌااض )  ،ألناه ٌ مال تفوقاا أصلٌاا بوصافه
الااف قائمااف غٌاار ارئااف  ،خاضااعف لنفااام كااونً ال ساابٌل لااى ا خااهل بمن اااه وقوانٌنااه ،
ٌتوجااب عرفااا فااً الااف قٌامااه غٌاااب ( الااثلج  -البٌاااض  -الجسااد ) علااى الاارغم ماان أنهمااا
ٌ مهن نفس الاٌمف اللونٌف من ٌة التشكٌل الصرن  ،غٌر ن خضاع لذه الاٌماف للموقان
النفسً المعا فً الاصٌدا ٌالب داللتها  ،لذلأل لم تست ت الشمس.
( ثم أشرقت الشمس من فوقنا ) أن تمن الضٌاء والاوا والجدا فً مناخ الاصٌدا  ،بل علاى
العكااس ( سااا نا معااا  -وان للنااا  -فااً رتابااف لااذا السااواد األلٌاان ) ولاات ذلااأل الجااو العاااب
بالصفاء والبٌاض والشفافٌف  ،لى ( لذا السواد األلٌن ) ألنه وقت فاً تضااد مات خصوصاٌف
األداء الفعلً الذي ٌتناقض مت المفردات التالٌدٌف ل داء العام  .ذن لعب اللون دورا كبٌرا و
اساسٌا فً بناء الاصٌدا ونمو فكرتها  ،خارج ار ال دود الضاٌاف للداللاف التالٌدٌاف لاه  ،ن
( ساواد اللٌاال ) ال ٌتناااقض ماات ( بٌاااض الجسااد ) ألناه ٌااوفر للفعاال رٌااف العماال والت اارأل ،
فٌت ااد اللونااان فااً ااٌن ٌتناااقض ( شااروا الشاامس ) ماات ( بٌاااض الجسااد )  ،فٌ ولااه الااى
السااواد األلٌاان ) وٌباادو أن لااذه الفكاارا علااى مااا فٌهااا ماان واقعٌااف ومن اٌااف متااؤثرا بالاااانون
العلمااً ( األق اااب المتنااافرا تتجاااذب  ،و المتشااابهف تتنااافر ) لااذلأل لاام ٌكاان مااام ( أشاارقت
الشمس ) سو ت وٌل ( البٌاض ) الى ( السواد األلٌن )  ،كً تكون عملٌف التجااذب ممكناف
 ،وبالتالً استئنان ركف قوانٌن ال بٌعف العامف متواصٌف مات ل ااء ااوس ال بٌعاف الخاصاف
فً الاصٌدا.

() 5

انمبحث انثاني
انمطهب االول /انمستىي انتعبيري عنذ انخىري
ن الشاعركما ٌاااول الجاا ف ( صاٌاغف وضارب ماان النساج ،وجانس مان التصااوٌر ) ،
فالعهقف الجمالٌف بٌن الشعر وفن الرسم  ،لم تكان فاً اٌاتهاا ارئاف او مسات دثف  ،بال لاً
عهقف صمٌمٌف تاتضٌها ضرورا الفن.
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وكاناات ااد اباارص نتااائج لااذه العهقااف  -اللااون  -الااذي ٌشااكل فااً دٌااوان ( االعتااران فااً
ضرا الب ر )( )13للشاعر خلٌل الخوري ضورا فنٌا وفكرٌا واعٌاا ٌ ،تجااوص فٌاه الشااعر
الاادالالت المباشاارا والتالٌدٌااف للااون  ،لااى تعبٌاار دقٌا مااوو ٌ ،شااكل عنااده فااالرا تتساارب
بصورا منتفمف فً خار ف تجربته الشعرٌف .
من ترى ٌشعل النار فً الكلمات ؟ ومن
ٌمنح اللغة اآلن ألوانها ؟ ثوبها الرعوي ؟
بكارتها ؟ صوتها المتفلت من طمسه ؟ صوتها الوثنً الرجٌم ؟ وإٌماعها ؟
اللون لنا ل ف الل ف  ،أي نها به لون تباى فاقدا لشخصٌتها وأصالتها وقدرتها على التاؤثٌر ،
وتباى سإاال غامضا به جواب  ،فهً اللو ف التً تسري فً جسد الل ف لتمن ها ال ٌاا .
ن ( ٌمان  -الل ااف  -اآلن ألوانهاا ) أي ٌع ٌهااا صااوتا اارا ٌنالهااا مان جمودلااا وغموضااها
وضٌاعها  ،لى من ها الادرا على التبلور والتكامل والفعل  ،باتجاه ت اٌ لوٌتها المتفردا .
ن ألوانها تشكل الثال األول فً من األشٌاء مهم ها  ،وبناء أساسٌات تشكٌلها .
وقد تؤتى وفٌفف اللون فً الصورا الشعرٌف ،وفٌفف تشكٌلٌف صارفا ٌ ،ااوم فٌهاا اللاون برسام
صورا ال روب الهادئ  ،على لو ف ضاجف بال ركف والتفاعل .
ثم أغفى للٌال  ،وغادرت الشمس  ،كان األصٌل ٌوزع ألوانه فوق صف التالل البعٌدة ..
ذ تت ول لمسات اللون الرقٌاف  ،لى مناخ دال على الهدوء واالستارار ٌ ،تناسا تماماا مات
الفعاال ال ٌااوي ( اغفاى قلااٌه )  ،وٌماان لصااورا بعاادا تشااكٌلٌا  ،تشااكل فٌااه ألااوان األصااٌل ،
توصعا لونٌا باعثا على الشرود والتؤمل .
وقد ٌعكس االت اد اللونً  ،الف جدٌدا مان ااالت التو اد النفساً والمبادأيٌ ،اة ٌتجااوص
اللااون بعااده الشااكلً  ،لااى ا تااواء قاادرا تعبٌرٌااف فائاااف  ،تنااتج موقفااا عمٌاااا مااثاه بالاادالالت
المو ٌف .
لم ٌخلف الوعد  ،لم ٌبدل الثوب  ،لم ٌتمنع  ،ولم ٌستخر :
إن لونً لونن  ،نبضن نبضً  ،وأٌماع
موجن إٌماع عمري ٌا بحر ..
() 6
فـ (لونً  -لونأل ) أع ى الما ت الشعري  ،لذا التوكٌد المعنوي  ،الاائم على جدلٌف ا ٌماان
العاٌدي بٌن صاوت الشااعر  -ا نساان ( لاونً )  ،و صاوت الب ار  -الثاورا (لوناأل )  .ن
لذا االرتبا الجدلً بالب ر  ،بلونه ٌ ،سجل تناغما فنٌا وفكرٌا متواصنا  ،ومعبرا عان مبدأٌاف
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الموقن وأصالته و كمته .
وداللف اللون لنا  ،أوسات مان أن تساتجٌب لاه الداللاف المباشارا الضاٌاف لاه  ،بوصافه جاولر
الاضٌف وم توالا الثوري .
وٌااؤتً اللااون األبااٌض عنااده  ،رمااصا للنااااء وال هاار والبااراءا  ،ذ ٌاااوم بطع اااء الصااورا
الشعرٌف شكه من أشكال المسالمف والتجلً  ،بامتهكه وسامف لونٌف رائاف  ،تتواف و ركاات
الما اات الشااعري  ،المتواصنااف ماات األبعاااد الفكرٌااف التااً أراد الشاااعر ر هااا  ،باسااتخدام
مفاردات ٌجابٌااف باعثاف علااى ترسااٌع منااخ معنااوي م اادد فاً ذلاان المتلاااً  ،مان خااهل جااو
الاداسف والصفاء المنتشر على مسا ف الما ت الشعري وجصٌئاته .
لرطاجة مدن فً النماء
تعوم  ،بٌاض زهور البحٌرات
بارن ٌدي وبارن دمً
ن اللون األبٌض لنا امتلأل كامل دالالته اللونٌف التالٌدٌف  ،ولم ٌخرج لى أوست مان ذلاأل ال
ب دود ضٌاف .
وٌصب التركٌب اللونً أ ٌانا وعاء تت رأل فً داخله مفردات الصورا الشعرٌف .
وجه طفل ٌعبر اآلن أمامً
ثم ٌنأى
جعبة بٌضاء مألى
ببراءات الطفولة
تبدو الصورا لنا وكؤنها مش ورا على ش رٌن متساوٌٌن ٌ ،بادو فٌهاا الشا ر األول ركاف
ضاجف بال ٌوٌاف والدٌنامٌكٌاف ( وجاه فال ٌ -عبار اآلن أماامً  ..ثام ٌناؤ ) ثام ٌاؤتً الشا ر
 ..ببراءات ال فولاف
الثانً لٌدٌم الصخم المعنوي والتشكٌلً فً الصورا ( جعبف بٌضاء م
) عبر ا تواء اللون لمجمل الدالالت النابعف من المعانً  ،التً ٌفرصلا اللاون فاً الصاورا ،
وٌكتسب اللون كامل دالالته المعروفف من خهل( وجه فل ) و( براءات ال فولف )
وٌاوم اللون أ ٌانا باقتٌاد الصورا الشعرٌف ن و تشكٌل لندسً .
خل الصباٌا بجٌكور على وهج الحروف ،
و الصور الغوٌاء  ،واللمحات البٌض ،
()2

ٌة ٌتكون التشكٌل الهندسً من أربعف أضهع لً على التوالً ( الصباٌا  -ولج ال ارون
 الصور ال وٌاء  -اللم ات البٌض ) ٌسٌ ر فٌاه اللاون علاى مساا ف الشاكل  ،ب ٌاة تتلاونكل األضهع بانعكاسااته و شاعاعاته اللونٌاف  ،وال ٌنفار لاى الصاورا ال مان خاهل اللاون ،
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الااذي ٌعااد بمثابااف المفتاااو لااى م توالااا  .وبوسااا ف اللااون اكتساابت الصااورا لااذه األبعاااد
المضمونٌف العامرا بال ٌاا والبراءا .
ال ن نفس اللون ٌعكاس م تاو رخار ٌ ،تنااقض فٌاه مات داللاف الم تاو األول فاً الصاور
الساباف  ،ولاذا ٌادل علاى أن اللاون ال ٌ مال صافف وانعكاساا نفساٌا ثابتاا  ،و نماا ٌتوقان لاذا
علااى بٌعاااف االساااتخدام  ،و بٌعاااف التراكٌاااب التاااً تااارتب بااااللون  ،وت مااال دالالت نفساااٌف
تتساوا مت الموقن النفسً والفكري المراد التعبٌر عنه .
ولااو لاام ت ماال األلااوان لااذه الساامف الممٌااصا  ،التااً تمن هااا الااادرا علااى التواف ا وال ركااف ،
الفتادت دٌمومتهاو ثارتها ولما التفت لٌها الشعراء .
وعند جلجلة فوق الصلٌب بكى ،
مستسلما لدموع الضعف جبار
وتاه بالفضة البٌضاء سمسار
فنر أن اللون لنا ( الفضف البٌضاء ) جاءت استجابف للتراكٌاب ( جلجلاف  -بكاى  -مستسالما
 دموع الضعن  -تاه  -سمسار ) لٌصب البٌاض نامف مدمرا  ،تجهض كال معاانً الباراءاو الرقااف والصاافاء  ،لتبنااً علااى أنااضااها معااانً جدٌاادا تتناااقض تمامااا ماات المعااانً التالٌدٌااف
األولى .
وقد ٌلعب اللون الدور ال اسم فً غناء الموقن النفسً الذي تعٌشه الل فف الشعرٌف ٌ ،اة
ٌشكل توافاا نسبٌا مت مراكص الثال المعنوي فً الما ت .
تعودٌن فً لٌلن الشبحً متعتعة ،وتمٌمٌن
سكنان فوق عظام الضحاٌا ،
ن ( لٌلأل الشب ً ) ٌساوي ( السواد  +الخاون )  ،ولاذا ٌسااوي التهالاأل واالنهٌاار وافتاااد
الااادرا علااى االسااتمرارٌف  ،فاااللون لنااا ( الشااب ً ) بعاادم تكاملااه وقلااف وضااو ه  ،أع ااى
للصااورا لااذه الضاابابٌف الااتمااف  ،التااً تجعاال ال ركااف داخاال الصااورا الشااعرٌف ثاٌلااف غٌاار
متماسااكف  ،والااصمن النفسااً ب ٌئااا باعثااا علااى الٌااؤس والتاااصص  ،نهااا صااورا ال ٌاااا الممصقااف
التالفف  ،التً ٌتصارع فٌها ا نسان مت بااٌا نفسه  .وتختلان أ ٌاناا قاوا اللاون ساب بٌعاف
االستخدام .
ما تفعلٌن إذا فً مباذلن الحمر ،حٌن تكونٌن
ثانٌة متعة للعابرٌن
() 8
ٌت اا لنااا ضااور فاعاال للااون ( مباذلااأل ال ماار ) علااى مسااا ف ( متعااف العااابرٌن ) وٌكااون
انعكاسه لنا متعماا مت ( متعف )  ،أي انه ٌو ً لى اد كبٌار بالهجادو والعباة  ،والاذلن
لنا ال ٌلتا اللون من الصورا الشعرٌف بادر ما ٌلتا الموقن  ،فاللون لناا خا مارور ن او
دائاارا الموقاان لاٌس غٌاار  ،ولااو ٌ ماال بعاادا ثابتااا صاء الصااورا  .بٌنمااا ٌت اا لاانفس اللااون
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ضور أوست فً ا
إذا فً سرٌر مباذلن الحمر  ،حٌن تأنٌن مطروحة كالمتٌل .
نه ااف انااه ماات ثبااات الاٌمااف اللونٌااف فااً الصااورا  ،ال نهااا ت ماال دسااامف اكثاار  ،و ركااف
اعم واكثر اتساعا  ،عندما تت ول ( متعف  -للعابرٌن ) لى ( م رو اف كالاتٌال ) لٌتصااعد
مإشر الداللف اللونٌاف لاى نا اف لونٌاف اعما  ،ال نهاا فاً الصاورا الثانٌاف تمات شاٌئا مان
توكٌدلا اللونً مان خاهل ( لاون الادم  -م رو اف كالاتٌال ) الاذي ٌتخلال مساا ف الصاورا ،
وٌنشر فٌها ض ا لونٌا اكبر .
ن اللون ٌكتسب ألمٌتاه مان خاهل موقعاه فاً الصاورا ال بوجاوده المجارد ٌ ،اة اناه ب اد
ذاته ٌشكل انعكاسا نفسٌا ثابتا  ،ضمن دالالته المعروفف .
انن للعة كل الطفولة
فً وجه من ٌعبدون العجول المذهبة ؟ الرمح فً كف
كل الطفولة ...؟
فنر ( ٌعبدون  -العجول  -المذلبف ) نالت اللون ( المذلبف ) من الصافف الثابتاف المباشارا
 ،لى قضٌف ثورٌف نسانٌف ٌ ،شكل اللون فٌها رفا مناقضا للثورا  ،ألنه ٌتواجد فاً الخنادا
المعادي للثورا وال ضارا وا نسانٌف ( قلعف كل ال فولف )  .وقد تؤتى الصورا اللونٌف أ ٌاناا
كناٌف عن العلٌل لل ٌاا .
علٌن ألٌم أٌامً
وافرشها بلون الراحة المذهب
أصااب ت الاٌمااف اللونٌااف المتداخلااف  -المركبااف لنااا ( لااون  -الرا ااف  -المااذلب ) جااصءا ماان
الموقاان ال ٌااوي النااابت ماان أٌمااان عمٌاا بجاادو االسااتمرار والفاعلٌااف ( أقااٌم أٌااامً ) ،
واالستعداد الكامل للتض ٌف  ،غٌر الف العش المتورد ( افرشها ) لتؤتً االستجابف اللونٌف ،
كااً ت ااً مسااا ف الصااورا وترساام فٌهااا خ ااو السااعادا  -األماال  ،بشااكل ٌت اااب فٌااه
ا ساس مت ا دراأل تمام االن باا .
وقد وفرت األفعال ( أقٌم  -افرشها ) قدرا تشكٌلٌف  -داللٌف اكبار  ،الساتٌعاب ركاات اللاون
وتداخهته  ،وتمركص ا ضاءا الصورٌف فٌه .
() 9
بٌنما ٌان اللون مرا أخر فً صن الثورا  ،فٌما ت لم العٌون ال بلى بال اد والدمار  ،باان
تسا اه وتاادمر فٌااه لااذا النااصوع الشاارعً لااى ال ٌاااا  ،وٌ لاام كااذلأل الااصمن الكرٌااه بااان ٌبادد
اللون  ،وٌجهض تماساكه ونصاوعه  ،كوناه ٌمثال جاذر األصاالف  ،ومنهال المباادئ وصاورا
المستابل  .وٌفهر اللون لنا ( ٌبدد  -لونها ) على انه مركصالصراع.
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كانت عٌون الحمد حبلى ،
والزمان ٌشد لبضته على االحداق ،
ٌعصرها ٌ ،بدد لونها الزمن الكرٌه ..
ن م اصاارا اللااون وم اولااف الاضاااء علٌااه  ،لاام تكاان قضااٌف فنٌااف تشااكٌلٌف  ،بااادر مااا كاناات
صراعا مصٌرٌا ٌتوقن على نتٌجف ثبات الوجاود  ،الاذي تتناساب فٌاه قاو الشار مات اللاون
تناساابا عكسااٌا  ،فبالااادر الااذي تتساات فٌااه رفاااا قااو الشاار ٌ ،هاادد ذلااأل مصااٌر اللااون الااذي
ٌ اول الدفاع عن نفسه خشٌف أن ٌفاد مهم ه الرئٌسف وٌضٌت .
ن ال رو غٌر المباشر للاٌم اللونٌف عادا ٌ ،فاد اللون ت دٌده الداللً  ،لكنه علاى الارغم مان
ذلأل ٌعكاس فاً الانفس بعادا لونٌاا م اددا  ،قاد ٌتعاد بعاض األ ٌاان مساتو ا سااس لاى
مستو ا دراأل  ،وقد تبرص فً الصورا الشعرٌف قارائن لونٌاف  ،تعاصص التاؤثٌر النفساً للاون
وتصعد من صخم انعكاساته ال سٌف .
ٌوازٌن بٌن الذي ٌعمر الصدر ،
مبتعثا فً العٌون البرٌك ،
وفً الخد لون االصائل
ن اللففف الشعرٌف ( ٌعمر الصدر ) تشٌت فً مناخ الصورا اسا مفعما باالرتٌااو والنشاوا
واالمتهء  .و ( فً العٌون برٌ ) توكٌد جدٌد لهذا المناخ ،وتوثٌ دٌنامٌتاه  .ثام تاؤتى ( فاً
الخااد  -لااون االصااائل ) لٌإكااد اللااون كاماال دالالتااه  ،وانعكاساااته النفسااٌف وال سااٌف  ،ولٌمااد
فهلااه الوارفااف علااى مراكااص االسااتا اب ا ٌجااابً التااً تمخضاات عنااه  ،وكؤنااه ولااد والدا
بٌعٌاف بعاد سلسالف االرلاصاات التاً قاماات برسامها اللا اات الشاعرٌف السااباف لهاا  ،والتااً
عاشتها عموم الصورا .
وعبر تراكم النعوت وتاا عها  ،تؤتى الداللف اللونٌف متوصعف على اكثر من من اف لونٌف
فؤنت كمثل د السٌن جار ف  ،ومرلفف ،
ومسنونف
كولج الشمس تلتمعٌن  ،كال اعون
ت تالٌن
()11
فالصفات ( جار ف  -مرلفف  -مسنونف ) ترسم سهما دقٌاا باتجاه ( كاولج الشامس تلتمعاٌن )
 ،ذ ٌبرص البعد اللونً  -عبر الف التداخل النعتً  -ذا انعكاسات متعددا  ،تتجاوب مات ولاج
وخفوت الخ البٌانً للنعوت  ،لكنه ٌباى م تففا بداللته األساسٌف األصٌلف  .ال أن ( الولج
) ب كم تراكم التشبٌهات وعدم تواصنها
( مرلفف  -جار ف ) ٌ ،بدو اكثر برٌاا وس وعا مان المعتااد  ،الرتكااصه علاى ادا التنااقض
الداللً للصفات  .وجاء اللون لنا صارخا كً ٌتس مت المكونات األخر للصورا .
ثم ٌت ول اللون مرا أخر  ،لى نتٌجف نهائٌف تستار فٌها كل الصراعات التركٌبٌاف والداللٌاف
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فً الصورا الشعرٌف .
ما كان اكبر فً الدنٌا مطامعه
وكان اسود فً دنٌاه طالعه !
فالتراكٌب ( اكبر  -الدنٌا  -م امعه  -دنٌاه  -العه ) كلها ذات دالالت ٌجابٌف عندما ت تفف
باستاهلٌتها وتفردلا  ،لكنها عندما تصب فً ( اسود ) نرالا تالب دالالتها ا ٌجابٌف لى
سلبٌف  ،ب كم ال ضور الاوي للون فً الصورا ٌ ،ة است اعت مداداته اللونٌف  ،أن

تخٌم على أجواء المفردات وتمس منها مضامٌنها المعهودا  ،لتصب فه للنتٌجف
اللونٌف التً أراد الشاعر ت اٌاها  ،بالب كل المواصنات الداللٌف والمعنوٌف
للتراكٌب عبر لٌمنف اللون  ،وٌشكل اللون كذلأل قضٌف نسانٌف عبر الف الصراع
المستدٌم بٌن الخٌر والشر
نحن الذٌن غرسنا الحمد بستانا
نبٌح غلته لألبرٌاء  ،نعرٌهم ،
نشوه فٌهم كل صافٌة ،
عذراء نبدلها سوداء شرٌرة
فالصراع الاائم بٌن قو الخٌر ( صافٌف  ،عذراء ) قو الشر ( سوداء شرٌرا ) لو صراع
وجودي – أصلً ٌسجل فٌه اللون لنا ضورا بارصا  ،وتبدو الداللف اللونٌف معبرا تعبٌرا
دقٌاا عن شراسف لذا الصراع وعماه  ،من خهل ارتبا ها ب ( غرسنا – ال اد – بستانا )
الذي ٌمن الموقن بذور السٌ را اللونٌف على جصٌئات الصورا  ،وتبدو كذلأل التواصٌات
الفعلٌف النابعف من كل أرجاء الصورا  ،بمثابف تعصٌص لموقن اللون وتوكٌد داللته النفسٌف
والفكرٌف .

انمطهب انثاني /سهطة انهىن انتشكم وانتضاد نهشاعر أمم دنقم
تتمثاال ساال ف اللااون ب اقااف تؤوٌاال عالٌااف ااٌن ٌسااتخدم اللااون لٌكسااب الشااعر بعاادا سااٌمٌائٌا
ٌتجاوص دود التشكل اللونً  ،ولعل اللونٌن أألبٌض واألساود ب كام التشاكل والتضااد بٌنهماا
ٌشاات هن فااً الاصااٌدا الشااعرٌف بشااكل أعم ا ماان األلااوان أألخاار  ،فلكاال منهمااا تجلٌااات
وتمثهت أجتماعٌف وسٌاسٌف وثاافٌف و ضاارٌف و نساانٌف ال صار لهاا ،ساواءعلى المساتو
الشخصً أم أألجتماعً العام .
سااناارب فااً لااذا المفصاال ماان الب ااة قصااٌدا (ضااد ماان )( )14للشاااعر أماال دنااال ،ولااً
تسااعى الااى األفااادا الاصااو ماان ال اقااف التشااكٌلٌف والضاادٌف الكامنااف فااً (األبٌض)وناٌضااه
(األسود)ولما ٌتجهان الى التكامل ال األفتراا.
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ٌعتمااد الاان فااً تشااكٌل نسااٌجه الااداخلً  ،وتثااوٌر جمالٌاتااه  ،علااى بسااا ف اللااون وصااراع
مدٌاته الرمصٌف  .ولعل عنوان الاصٌدا كان جاصءا فااعه فاً تشاكٌلها علاى لاذا المساتو ((
ضد من ))  .سإال ٌتكاون مان (( ضاد )) المو ٌاف بمعناى الصاراع  ،الفات اف لاه ،صائادا (
من ) االستفهامٌف  ،المعماف لهذا اال تمال  ،المهٌؤا له .
فً غرف العملٌات ،
كان نماب األطباء أبٌض ،
لون المعاطف أبٌض ،
تاج الحكٌمات أبٌض  ،أردٌة الراهبات
المالءات ،
لون األسرة  ،أربطة الشاش والمطن ،
لرص المنوم  ،أنبوبة المصل ،
كوب اللبن .
كل هذا ٌشٌع بملبً الوهن .
كل هذا البٌاض ٌذكرنً بالكفن
والصدٌاد مسا ف الفعل واتساع جمه  ،اساتخدم الشااعر فاً بداٌاف الان (( فاً  -غارن -
العملٌات )) مفردا ((غرن)) بصٌ تها الجمعٌف ال المفردا  ،ولكً ٌعما ا سااس بالمعانااا
وتناااوع األلااام والاااه جااادو ٌساااٌ ر اللاااون األباااٌض ساااٌ را تاماااف علاااى مساااا ف الما ااات ،
فااالمفردات كلهااا بٌضاااء (( غاارن العملٌااات  /نااااب األ باااء  /أبااٌض  /لااون المعااا ن /
أبٌض  /تاج ال كٌمات  /أبٌض  /أردٌف الرالبات  /المهءات  /لون األسارا  /أرب اف الشاا
والا ن  /قر المنوم  /أنبوبف المصل  /كوب اللبن  /البٌاض  /الكفن)) .
وعلى الرغم من نها تشترأل فً لذه الصفف اللونٌف  ،ال نها ال تشترأل كلها فً درجف لونٌاف
وا دا  ،فهً تتنوع فً تدرجاتها اللونٌف  ،ولذا عامل مضان جدٌد فً توكٌد ضور اللاون
 ،وتوسٌت مدٌات تؤثٌره  ،ومنت رتابته وتكراره.
()12
لاد كرر الاٌمف المباشرا للون (( أبٌض )) فً بداٌاف الما ات ثاهة مارات  ،علاى الارغم مان
ن اللااون موجااود ماان دون ال اجااف لااى التصاارٌ بالصاافف  .غٌاار أن ا ل اااو الااذي ٌمارسااه
اللون كمع ى نفسً فً ال الف  ،فضه عما ٌولده من ض ومه اف ٌ ،جعل من التصرٌ
بالصفف بهذا التوكٌد  ،وسٌلف من وسائل تخفٌان الضا  ،وم اولاف التاآلن لاٌس مات تشاكٌل
اللون  ،بل مت صوته وصداه أٌضا .
والشًء نفسه ٌاال عن التصرٌ بالصفف فاً نهاٌاف الما ات (( كال لاذا ٌشاٌت بالباً الاولن /
كل لذا البٌاض ٌذكرنً بالكفن ))  ،فهو فً الس ر األول لم ٌصرو بها  ،بل صرو بها فاً
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الس ر الثانً  ،داللف على نمو ال الف وتصعٌد رارتها درامٌا مان جهاف  ،وتواصنهاا مات ((
ٌذكرنً بالكفن )) بما ت مله مفردا ( الكفن ) من رلبف وخون ٌستدعً كل مكاناات التوكٌاد
والفعل  ،وش ن الموقن وتوتره من جهف أخر .
وفً الوقت الذي ٌكون فٌه اللون األبٌض ماتربا من ماتربات الساو والموت والنهاٌف ،
ٌؤتً اللون األسود معادال نفسٌا لها  ،على الرغم من اقترانه الابلً (( اجتماعٌا )) بها .
فلماذا إذا مت ٌ ..أتً المعزون متشحٌن
بشارات لون الحداد
هل ألن السواد ..
هو لون النجاة من الموت ،
لون التمٌمة ضد  ..الزمن ،
فاألسااود كاٌمااف تشااكٌلٌف ٌاتاارن بااالموت معااادال موضااوعٌا لااه (( ذا ماات – ٌااؤتً المعااصون
متش ٌن – بشارات – لون ال داد ))
ن تساإل الشاعر لنا ٌ ،ن ل من قناعاف مت اااف فاً ا جاباف  ،ولعال ال الاف الشاعرٌف الالااف
التً ٌترب بها الموت  ،كانت سببا فً استارار لذه الاناعف على لذا السبٌل .
السواد = لون النجاة من الموت
= لون التمٌمة ضد الزمن
انه اللون الذي ٌاهر الموت والصمن  ،وٌجعله غٌر مت ا على مستو الفعل النفسً  .ثم
تت ا االنع افف التصادمٌف فً التشكٌل ا
ضد من
ومتى الملب – فً الخفمان – اطمأن ؟!
()13
وٌؤخذ الصراع اللونً فً عموم لو ف الن شكه ضدٌا ٌ ،دخل دائرا الم اباف  ،عبار ذات
الشاعر التً أصب ت مركصا أساسا لهذا الصراع .
فالسإال الذي ٌاتر ه الشاعر(( ضد من ))  ،لل ن مشكلف الصراع مشاكلف لونٌاف م اض
 ،أم ن ما ٌن وي علٌه لاذان اللوناان (( األباٌض  /األساود)) مان ااائ مارا  ،لاً جاولر
المشكلف .
(( متاى الالاب
الشأل فً أن الال مجسد فً الصورا  ،بشاكل ٌاو ً باالستساهم الكامال
– فاً الخفاااان – ا مااؤن ))  .ن ال مؤنٌنااف غٌاار مت اااف  ،بمعنااى أن تااوفر عنصاار ماان ألاام
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عناصر الصراع قد ت ا  ،وعمل لذا الت ا علاى تهٌئاف منااخ خصاب لتصاارع رادتاٌن ،
رادا ال ٌاا و رادا الموت .
ن الشاعر بؤصمته  ،وبط ساس ذاته المكبر بهذه األصمف  ،قد صاد من فاعلٌف الصراع  ،فً
م اولف لتخفٌن و ؤا األلم والمعاناا والعصلف .
بٌن لونٌن  :أستمبل األصدلاء ..
الذٌن ٌرون سرٌري لبرا
وحٌاتً  ..دهرا
وارى فً العٌون العمٌمة
لون الحمٌمة لون تراب الوطن
ذ ن اللونٌن قد تعامدا وله  ،وأصاب ٌساتابل األصادقاء باٌن مادٌاتهما  ،فٌخارج اللاون لناا
من كونه قوا تشكٌلٌف م ضا  ،لً قٌمف نسانٌف ٌتوقن على أساسها مصٌر الشاعر ووجاوده
.
ن الصورا لنا بصرٌف ادا  ،بفعل الفضاء الاذي ٌشاٌعه اللاون األباٌض فاً منااخ اللو اف ،
الاذي ٌساتدعً األصادقاء – كماا ٌتصاور الشاااعر – أن ٌار سارٌره قبارا  ،و ٌاتاه دلاارا ،
فٌتشكل اللون األسود عند (( األصدقاء ))  ،مو ٌاا للشااعر بماا ٌخبئاه لاإالء األصادقاء مان
(( عصاء )) ٌارأه الشاعر فً عٌونهم الم بف (( العمٌاف ))  ،رامصا له ب (( لاون ال اٌااف ))
لى العام (( لون تراب الو ن ))  ،ساساا مناه باه جادو
 ،مخرجا ٌاه من دائرا الخا
ال صن .
الاان مبنااً علااى م اباااف كلٌااف بااٌن (( األبااٌض  /األسااود ))  ،األبااٌض بوصاافه ماتربااا ماان
ماتربات الموت  ،أو جسرا موصه لٌه  ،انه مر لاف ماا قبال الماوت فاً الان  ،فاً اٌن
ن تشكٌله الوضعً أساسا  ،لو ضعان ا ساس بالموت .
واألسود المو ً باستارار الاف الماوت  ،ولاو فاً الان معاادل نفساً لهاذا الماوت  ،فاً
ٌن لو تعبٌر عن العصاء والفاد  ،وال ٌو ً سو بالتشاإم فً الفهم وا ساس االجتماعً
به .
األبٌض ٌ ا سٌ را تامف على واس الشاعر  ،فهو ٌ اده مان الجهاات كلهاا  ،وٌوقان فٌاه
ا ساس بالموت .
أما األسود الذي ٌارأه فً عٌون أصدقائه الصائرٌن  ،فهو ٌكتشافه بهاذه ال ادا  ،لٌاتخل مان
استعمار األباٌض واضا هاده لاه  ،ذ اناه ٌ ااول مصاادرا مفاردات األباٌض المتنوعاف  ،بماا
ٌستله من ألوان مضادا من عٌون األصدقاء (( لون ال اٌاف  /لون تراب الو ن))
()14

انخالصة

مجلة جامـــعة تكرٌت للعلوم االنسانٌة المجلد ( )24العدد ( )9تشرٌن (2112)1

لاااد بٌناات فااً لااذا الب ااة المتواضاات جانااب ماان جوانااب اللااون و ضااوره فااً
بٌعااف المشاا ل الشااعري للشاااعر وكٌاان ٌع ااً قوتااه وتااؤثٌره و اقتااه الداللٌااف
والتعبٌرٌااف ومااالً عهقتااه الوثٌاااف بجمااال اللففااف ومضاامونها وكٌفٌااف ت وٌاال ل ااف
الشاعر الى الل ف التصوٌرٌف والممكنات التشكٌلٌف  ،ذاكرا االلوان وانواعها تع ً
روناا واصدلارا واٌ اءا لعملٌف الجذب فً النساٌج الل اوي ل ركاف قاوانٌن ال بٌعاف
العامف.
وقد اخترت الشاعر ال جاصي الستخدامه فً بعض قصائده االلوان لٌكشن لنا
ماان خهلهااا خصوصااٌف البنٌااف النفسااٌف والرو ٌااف واالجتماعٌااف ،أمااا الشاااعر خلٌاال
الخااوري فجعاال لهلااوان ضااورا فنٌااا واعٌااا ٌااو ً الااى تعبٌاار دقٌا فااً خار ااف
شعره.
وأخٌرا تتمثل سل ف اللون ب اقاف تؤوٌال عالٌاف اٌن ٌساتخدم اللاون لٌكساب الشاعر
بعدا سٌنمائٌا ٌتجاوص دود التشكل اللونً الاذي ٌمثال تجلٌاات اجتماعٌاف وسٌاساٌف
وثالفٌف و ضارٌف وانسانٌف على المستو االجتماعً.
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ABSTRACT
I show in this research a side of poetic color which its
presence in the nature of poetic domain for poet. And
how it give power, effect, Semantic energy and the
expressive. He was explain what is the close relationship
with the beauty of the word and its content, and how
change poet language to the pictorial language and
portability art of formative. The researcher explain the
type of the colors and give aesthetic or hinting the
process of attraction in the language unit for the
movement with rule of nature.
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I choice the poet (Al-Hegazy) because he use in some of
poems colors to reveal to us through the privacy of the
psychological state, spiritual and social and about the
poet (Al-Khury) he make technical presences to the color
through inspiration Suggests an accurate expression in a
poetic map.
Finally the power of color is the high interpretive card,
Where color is used to gain poetry a linear dimension
that transcend the boundaries of chromatography, which
represents social, political and cultural at the social level.
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