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 إىداء

فتقده في مواجية الصعاب، ولـ تميمو الدنيا أإلى مف  إلى مف عممني النجاح والصبر،
بالعمـ واألخبلؽ واألمؿ، إلى  األرتوي مف حنانو فمضى تاركا توجيياتو كي يراني متوج

 الغائب األكبر عف حياتنا ....
 أبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي

 التحفيز وتزودني بالحناف والمحبةو تي أمدتني بالحب والرعاية إلى ال

 أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي

لى أختي العزيزة والدكتور  إلى أشقائي سميماف وأشرؼ وتامر ونادر وحاـز ووائؿ وا 

 الذيف كانوا عونا وسندا ؛نضاؿ

 إلى كؿ األىؿ واألقارب .... دمتـ لحف خير وعز

 ندى أستاذا قديرا ومشرفا رائعاور وليد أبو إلى أستاذي الدكت

 إلى شموع وطني التي ال تنطفئ أبدا .... الشيداء والجرحى واألسرى

إلى أىمنا في القدس وأولئؾ القابضيف عمى الجمر المرابطيف في ساحات المسجد 

 األقصى

 إلى كؿ وطني فمسطيف

 ولكـ جميعا أىدي ىذا العمؿ
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 شكر وتقدير
ب أوزعني أف أشكر نعمتؾ التي أنعمػت عمػيو وعمػى والػديو وأف أعمػؿ صػالحا ترضػاه، فمػؾ ر 

الحمػػػد يػػػا ربنػػػا كمػػػا ينبغػػػي لجػػػبلؿ وجيػػػؾ وعظػػػيـ سػػػمطانؾ، أحمػػػده حمػػػد الحامػػػديف، وأشػػػكره شػػػكر 

 الشاكريف عمى عنايتو التي دائما أستشعرىا في حياتي وأثناء إعداد ىذا البحث.

مػػف ي يشػػكر  يشػػكر اهؿ الرسػػوؿ صػػمى اي عميػػو وسػػمـ: "و قػػ جػػاء فػػي سػػنف أبػػي داوود وقػػد

ـ بالشػػكر الجزيػػؿ المغمػػؼ باالمتنػػاف إلػػى أسػػتاذي ومشػػرفي د"، فبعػػد حمػػد اي عمػػى توفيقػػو، أتقػػالنػػاس

الدكتور وليد أبو ندى عمى قبولو اإلشػراؼ عمػى ىػذا البحػث، فكػاف خيػر دليػؿ وموجػو ومشػرؼ، فمػـ 

لـ تسطع عميو شمس فكره العممي، وتتممسػو عنايتػو ورعايتػو، فرشػكره يكف ىذا البحث ليرى النور لو 

 عمى سعة صدره وتحممو مشاؽ وعناء متابعة ىذا البحث، فجزاه اي خيرا عني خير الجزاء.

ننػػي أزجػػي بالشػػكر الػػوافر إلػػى المناقشػػيف المػػذيف تفضػػبل بقبوليمػػا مناقشػػة الرسػػالة، فالشػػكر ا  و 

لػػى الػػدكتورمن محمػػد كػػبلب موصػػوؿ إلػػى الػػدكتور مناقشػػا خارجيػػا،  سػػميماف الغمبػػاف اقشػػا داخميػػا، وا 

 فميما الشكر والتقدير.

والشكر موصػوؿ إلػى كػؿ مػف سػاىـ فػي إنجػاز ىػذا البحػث وأخػص بالػذكر األسػتاذ أحمػد أبػو 

 مصطفى لما قدمو مف مساىمة لمحصوؿ عمى بعض المراجع مف خارج قطاع غزة.

صػػػرح العمػػػـ ومنارتػػػو، ولكميػػػة  ىػػػي اإلسػػػبلمية التػػػيكمػػػا أتقػػػدـ بالشػػػكر الجزيػػػؿ إلػػػى الجامعػػػة 

اآلداب قسـ المغة العربية والطاقـ األكاديمي واإلداري، والشكر موصوؿ  في ىذا إلى مكتبة الجامعة 

 المركزية عمى مساعدتيـ وجيودىـ. 

 إلى كؿ مف كانت لو بصمة في إخراج ىذا العمؿ إلى النور. أشكروأخيرا ال يسعني إال أف 
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 الممخص
تناوؿ ىذا البحث سيمياء األلواف في شعر بمند الحيدري، وقد جػاء البحػث فػي تمييػد وثبلثػة 

 فصوؿ مختـو بالخاتمة والنتائج والتوصيات.

وقد جاء في التمييد عرض نبذة مختصرة عف حياتو ومسيرتو األدبية والشعرية وشمؿ كذلؾ 

 شعره. عرض آلراء النقاد حوؿ شعره، والتطرؽ إلى حالة االغتراب في

إلى مبحثيف، كاف  اوترريخ تعريفا قّسـ الباحث الفصؿ األوؿ مف البحث الموسوـ بالسيميائية

، يامصػػطمحاتو األوؿ لمسػػيميائية ، وقػػد تحػػدث فيػػو الباحػػث عػػف تعريفيػػا لغػػة واصػػطبلحا، وروادىػػا، 

حث الثاني وىو وأىـ مجاالتيا، وطرؽ عمميا، ثـ نقد السيميائية ومحاولة لمرد عمييا، فيما تناوؿ المب

 األلواف التعريؼ لغة واصطبلحا، وتصنيفاتيا، وترثيراتيا، وتوظيفيا في الموروث العربي.

وتناوؿ الفصؿ الثاني مف البحث الموسوـ بسيمياء األلواف األساسية والثانويػة فػي شػعر بمنػد 

ـَ إل ى أربعة مباحػث، كػاف الحيدري، تناوؿ األلواف األساسية والثانوية في شعر بمند الحيدري، وقد ُقِس

المبحػػث األوؿ فيػػو ىػػو المػػوف األحمػػر، والثػػاني المػػوف األصػػفر، والثالػػث المػػوف األزرؽ، والرابػػع المػػوف 

األخضػػػر، وقػػػد عػػػرض لكػػػؿ لػػػوف دالليػػػا، ثػػػـ سػػػيمياء المػػػوف الصػػػري ، وبعػػػدىا سػػػيمياء المػػػوف غيػػػر 

 الصري .

حايػدة فػي شػعر بمنػد الحيػدري، وقد جاء الفصؿ الثالث الموسوـ بسيمياء األلواف الفرعيػة والم

ليتناوؿ األلواف الفرعية والمحايػدة فػي شػعره، وقػد جػاء فػي خمسػة مباحػث، كػاف المبحػث األوؿ لمػوف 

األبػػيض، والثػػاني لمػػوف األسػػود وقػػد ضػػـ نمػػاذج لمتمػػازج المػػوني بػػيف المػػونيف األبػػيض واألسػػود، ثػػـ 

الفصػػؿ الثػػاني، وقػػد عػػرض لكػػؿ لػػػوف المبحػػث الثالػػث لمػػوف األسػػمر، والرابػػع لمػػوف الرمػػػادي، وكمػػا 
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دالليا، ثـ سيمياء الموف الصري ، وبعدىا سػيمياء المػوف غيػر الصػري . وفيمػا تكمػـ المبحػث الخػامس 

عف متفرقات سيميائية لونية في شعر بمند الحيدري ال تكتمؿ الدراسة إال بػذكرىا، حيػث شػممت عمػى 

 لواف الغائبة غير الموجودة في شعره.سيمياء العنواف الموني في شعر الحيدري، وسيمياء األ

وقػػد جػػاءت النتػػائج والتوصػػيات فػػي خاتمػػة البحػػث حيػػث كػػاف مػػف أىػػـ النتػػائج أف الحيػػدري 

واحدا مف أىـ شعراء العصر الحديث وقد استطاع مف خبلؿ األلػواف أف يعبػر عمػا يػدور فػي نفسػو، 

 ية أخرى ألنيا تستحؽ الدراسة.وقد أوصى الباحث بضرورة تناوؿ أعماؿ بمند الحيدري مف زوايا أدب
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Abstract: 

 

This study addressed the Colour Semiotics in the poetry of Blend 

Alhaidary. The research comprised of an introduction, three chapters and a 

conclusion (findings and recommendations). The introduction consisted of 

a short biography of Blend Alhaidary and his literary and poetic 

contributions; it also included critics’ views on his poetry, and the 

alienation case in his poetry. 

 

Chapter I, titled "Semiology: Emergence and History", was divided 

into two parts. The first addressed the linguistic and idiomatic definition of 

semiology, as well as the science’s pioneers, idioms, important fields and 

working methods, followed by criticism of semiology and responses to 

such criticisms. The second part addressed the linguistic and idiomatic 

definition of colours, their classifications, effects and usage in Arab 

heritage. 

 

Chapter II, titled "The Primary and Secondary Colour Semiotics in 

the Poetry of Blend Alhaidary", was divided into four parts: first the colour 

red, second yellow, third blue, and the fourth green. Each colour was 

indicatively displayed, followed by a presentation of their explicit and non-

explicit colour semiotics. 

 

Chapter III, titled "The Sub and Neutral Colours in the Poetry of 

Blend Alhaidary", was divided into five parts. The first part discussed the 

colour white; the second part the colour black but included models of 

blended colours ranging between black and white; the third part the colour 

brown; and the fourth part with the colour grey. The fifth part addressed 
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misc colour semiotics in the poetry of Blend Alhaidary, where it included 

chromatography title semiotics in Alhaidary's poetry, and semiotics of the 

non-existing colours in his poetry. 

 

The findings and recommendations of the research were discussed in 

the conclusion whereby it was determined that Alhaidary is one of the most 

important poets of the modern and contemporary period and that he was 

able to express what he was experiencing internally through the use of 

colours. Moreover, the researcher recommended further research to be 

conducted into the works of Blend Alhaidariy from other literary aspects. 
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 المقدمة
الحمػػػد ي الػػػذي شػػػرفنا باإلسػػػبلـ، والصػػػبلة والسػػػبلـ عمػػػى النبػػػي الخػػػاتـَ الػػػذي أوتػػػي الحكمػػػة 

 وفصؿ الخطاب، وعمى آلو وصحبو ومف تبعو بإحساف إلى يوـ المآب:
عما يسكف فػي ذاتػو ونفسػو مػف أحاسيسػو ومكنوناتػو  ط الموف باإلنساف ويعبر مف خبللويحي

بقػا بػيف أفكػاره وقيميػا الجماليػة، ولمػا كانػت األلػواف تعطػي عمقػا جماليػا الداخمية، وُيحِدث عبرىا تطا
كبلميا تحيؿ إلى عوالـ األلواف الذىنية بارتباطاتيا المختمفة، ذىب األدباء إلى توظيفيػا فػي أعمػاليـ 
األدبية توظيفا يرفع مف قيمة أعماليـ األدبيػة، وبمنػد الحيػدري وىػو أحػد رواد الشػعر العربػي الحػديث 

العراؽ فقد وظؼ الموف في شػعره خيػر توظيػؼ، حتػى شػكمت األلػواف عنصػرا ميمػا مػف عناصػر  في
البنػػاء الفنػػي فػػي شػػعره بمػػا تحمػػؿ مػػف دالالت تعّمػػؽ الصػػور الشػػعرية وتضػػفي إلػػى الػػنص عناصػػر 

 جمالية ال تتحقؽ إال باأللواف.
 الدراسات السابقة: -

لػـ يعػط حقػو الػوافر رغػـ أىميتػو، لقد اشتغؿ بعض البػاحثيف فػي موضػوع األلػواف، غيػر أنػو 
 ومف ىذه الدراسات:

المػػوف وأبعػػاده فػػي الشػػعر الجػػاىمي، شػػعراء المعمقػػات نموذجػػا، أمػػؿ محمػػود عبػػد القػػادر أبػػو  -1
 .ـ2003، فمسطيف، عوف، جامعة النجاح الوطنية

، دالالت األلواف في شعر نزار قباني، أحمد عبد اي محمد حمػداف، جامعػة النجػاح الوطنيػة -2
 .ـ2008يف، فمسط

بمنػػد الحيػػدري، ومػػف ىػػذا  ؿولػػـ يقػػؼ الباحػػث عمػػى دراسػػة مسػػتقمة لدراسػػة األلػػواف فػػي أعمػػا
المنطمػػؽ جػػاءت ىػػذه الدراسػػة ليػػذا الجانػػب فػػي محاولػػة لكشػػؼ أبعادىػػا وأشػػكاليا ماىيتيػػا مػػف خػػبلؿ 
 اسػػػتقراء أعمالػػػو الشػػػعرية الكاممػػػة، لمخػػػروج برؤيػػػة واضػػػحة عػػػف كيفيػػػة توظيفػػػو لؤللػػػواف فػػػي مجمػػػؿ

 أعمالو.
 منيج الدراسة: -

لقػػػد تعػػػددت المنػػػاىج النقديػػػة الحديثػػػة التػػػي مػػػف خبلليػػػا يػػػتـ الكشػػػؼ عػػػف أعمػػػاؽ األعمػػػاؿ 
األدبيػػػة، ومػػػف ىػػػذه المنػػػاىج وقػػػع االختيػػػار عمػػػى المػػػنيج السػػػيميائي ألنػػػو يقػػػؼ عنػػػد دواخػػػؿ الػػػنفس 

الػػػنص دراسػػػة  وتحميميػػػا والبحػػػث عػػػف داللتيػػػا، وييػػػتـ بدراسػػػة العبلمػػػات المغويػػػة وغيػػػر المغويػػػة فػػػي
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منتظمة، فيو نظاـ أو منيج ذو أبعاد دالليػة ورمػوز تسػتوقؼ الباحػث لمكشػؼ عػف دالالتػو ومحاولػة 
فؾ شفراتو الرامزة اسػتنادا لمػا فسػره عممػاء الػنفس، وعممػاء الفػف أصػحاب الصػمة بػاأللواف، باإلضػافة 

لؾ لمناسبة ىذا المػنيج إلى اعتماد الباحث في كثير مف األحياف عمى المنيج الوصفي التحميمي؛ وذ
لمثػػؿ ىػػذه الدراسػػات فيػػو يقػػوـ عمػػى وصػػػؼ الظػػواىر والكشػػؼ عػػف عمػػؿ الظػػاىرة وتحميػػؿ أسػػػبابيا 

 ونتائجيا.
 ىيكمة الدراسة: -

قسػػمت الدراسػػة إلػػى تمييػػد وثبلثػػة فصػػوؿ، وقػػد جػػاء فػػي التمييػػد عػػرض نبػػذة مختصػػرة عػػف 
اد حػػوؿ شػػعره، والتطػػرؽ إلػػى حالػػة حياتػػو ومسػػيرتو األدبيػػة والشػػعرية وشػػمؿ كػػذلؾ عػػرض آلراء النقػػ

 االغتراب في شعره.
إلى مبحثيف، كاف  اوترريخ تعريفاقسـ الباحث الفصؿ األوؿ مف البحث الموسوـ بالسيميائية 

، يامصػػطمحاتو األوؿ لمسػػيميائية ، وقػػد تحػػدث فيػػو الباحػػث عػػف تعريفيػػا لغػػة واصػػطبلحا، وروادىػػا، 
ائية ومحاولة لمرد عمييا، فيما تناوؿ المبحث الثاني وىو وأىـ مجاالتيا، وطرؽ عمميا، ثـ نقد السيمي

األلواف التعريؼ لغة واصطبلحا، وتصنيفات األلواف، وترثيرىا عمى اإلنساف، وتوظيفيا في الموروث 
 العربي.

وتناوؿ الفصؿ الثاني مف البحث الموسوـ بسيمياء األلواف األساسية والثانويػة فػي شػعر بمنػد 
ـَ إلى أربعة مباحػث، كػاف الحيدري، تناوؿ األلو  اف األساسية والثانوية في شعر بمند الحيدري، وقد ُقِس

وف األصػػفر، والثالػػث المػػوف األزرؽ، والرابػػع المػػوف مػػفيػػو ىػػو المػػوف األحمػػر، والثػػاني الالمبحػػث األوؿ 
األخضر، وقد سار الباحث في ىذه المباحث بوتيرة واحدة، بحيػث كانػت البدايػة فػي كػؿ مبحػث مػف 

 دالالت كؿ لوف في عمومو، ثـ سيمياء الموف الصري ، وبعدىا سيمياء الموف غير الصري .عرض ل
وقػػد جػػاء الفصػػؿ الثالػػث الموسػػوـ بسػػيمياء األلػػواف الفرعيػػة والمحايػػدة فػػي شػػعر بمنػػد الحيػػدري، 
ليتناوؿ األلواف الفرعية والمحايػدة فػي شػعره، وقػد جػاء فػي خمسػة مباحػث، كػاف المبحػث األوؿ لمػوف 

يض، والثػػاني لمػػوف األسػػود وقػػد ضػػـ نمػػاذج لمتمػػازج المػػوني بػػيف المػػونيف األبػػيض واألسػػود، ثػػـ األبػػ
المبحػػث الثالػػث لمػػوف األسػػمر، والرابػػع لمػػوف الرمػػادي، وكمػػا الفصػػؿ الثػػاني، فقػػد سػػار الباحػػث بنظػػاـ 
يبػػدأ فػػي كػػؿ مبحػػث مػػف عػػرض لػػدالالت كػػؿ لػػوف فػػي عمومػػو، ثػػـ سػػيمياء المػػوف الصػػري ، وبعػػدىا 

ء الموف غير الصري ، وفيما تكمـ المبحث الخامس عف متفرقات سيميائية لونية فػي شػعر بمنػد سيميا
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الحيدري ال تكتمؿ الدراسة إال بذكرىا، حيث شممت عمى سػيمياء العنػواف المػوني فػي شػعر الحيػدري، 
 وسيمياء األلواف الغائبة غير الموجودة في شعره.

 صعوبات الدراسة: -
عب التي كاف مف أبرزىػا نػدرة البحػوث السػيميائية التطبيقيػة اعترضت الباحث بعض المصا

ال سػػيما فػػي موضػػوع األلػػواف، فاسػػتعاف الباحػػث بػػبعض المراجػػع القميمػػة إلحاطػػة الموضػػوع مػػف كافػػة 
جوانبػػػو، كمػػػا كانػػػت نػػػدرة المراجػػػع التػػػي تػػػتكمـ عػػػف الشػػػاعر بمنػػػد الحيػػػدري مػػػف أكبػػػر العوائػػػؽ التػػػي 

مجػػوء إلػػى بعػػض الػػدوريات، وبعػػض البحػػوث المنشػػورة عمػػى رضػػت الباحػػث، ممػػا اضػػطره إلػػى التاع
 الشبكة العالمية )االنترنت(. 
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 تمييد:
 :الشاعر وثقافتو ةشأنأوي: 

عر العربػػي الحػػديث فػػي العػػراؽ، شػػأحػػد رواد ال الػػذي يعنػػي اسػػمو الشػػام  ىػػو بمنػػد الحيػػدري،
في السادس والعشريف مف شير أيموؿ/ سبتمبر مف عاـ ألؼ وتسعمائة وستة وعشريف في مدينة  ُوِلدَ 

راىيـ أفندي الحيػدري في الجيش العراقي، وأمو فاطمة بنت إب بغداد، والده أكـر الحيدري كاف ضابطاً 
فػي بدايػة حياتػو تنقػؿ بمنػد مػع أفػراد عائمتػو بػيف مػدف إقمػيـ كردسػتاف العػراؽ، كيػا، التي جاءت مف تر 

ومنيا: السميمانية وأربيؿ وكركوؾ وذلؾ بحكـ عمؿ والده، وقد كبر بمنػد وأخوتػو فػي حضػف األـ بعػد 
حتػػى تمقفيػػـ اليػػػتـ بوفػػاة األـ بعػػػد انفصػػاليا عػػف زوجيػػػا سػػنة ألػػػؼ وتسػػعمائة وأربعػػيف، ثػػػـ مػػا لبثػػػوا 

االنفصاؿ بعػاميف، لتبػدأ رحمػة التشػتت باالنتقػاؿ إلػى بيػت جػده، وبوفاتػو ينتقػؿ إلػى بيػت خالػو داوود 
 .(1)الحيدري الذي كاف وزيرا لمعدؿ

بػػػدأ الحيػػػدري محاوالتػػػو الشػػػعرية وىػػػو فػػػي المرحمػػػة االبتدائيػػػة، وكػػػاف يكتػػػب بالمغػػػة الكرديػػػة، 
عبػػداي كػػوراف( الػػذي كػػاف يكتػػب بالكرديػػة والعربيػػة أحيانػػا أخػػرى، فػػي بغػػداد وتعػػرؼ عمػػى الشػػاعر )

الرصػافي(  تحوؿ بمند لمقراءة والكتابػة بالمغػة العربيػة، وتعػرؼ عمػى الشػاعر العراقػي الكبيػر )معػروؼ
الفموجػػة، وكػػاف زوج عمػػة بمنػػد محافظػػا ليػػا، وقػػد نصػػ  الرصػػافي بمنػػد أف يحفػػظ  والػػذي كػػاف يسػػكف

 .(2)شعر المتنبي
لما بمغ بمند سف الشباب انضـ لمحػزب الشػيوعي العراقػي متمػردا عمػى طبقتػو البرجوازيػة، ثػـ 

 –كمػا يقػوؿ بمنػد  - ع الشػعراء الفقػراء فػي الشػوارعاختمؼ مع والده وىجر أسرتو، وقد قػرر التشػرد مػ
نجػػوع معػػا وننػػاـ معػػا فػػي المقػػاىي وعمػػى مصػػاطب نيػػر دجمػػة، ولػػذلؾ نعتػػو سػػعدي يوسػػؼ بػػاالبف 

 .(3)ضاؿال

                                                 

، 16، العػػػػدد K21كردسػػػػتاف الريػػػػادة: تيػػػػاني فجػػػػر، مجمػػػػة ( انظػػػػر: بمنػػػػد الحيػػػػدري ... المعنػػػػة الكرديػػػػة وتجييػػػػؿ (1
دالؿ المفتػػي عػػف بمنػػد الحيػػدري، صػػديؽ العمػػر: ىاشػػـ شػػفيؽ، مجمػػة وانظػػر:  ،695ص ،د ت، العػػراؽ – كردسػػتاف

 ـ.21/1/2014جية الشعر 
، دار العمـ واإليماف لمنشر والتوزيع، 1اإليقاع في شعر بمند الحيدري: محمد إبراىيـ عوض، ط و الصورة انظر:  (2)

 .7ـ، ص 2009مصر،  –القاىرة 
 .8 – 7انظر: المرجع السابؽ ص  (3)



 

6 

أدى تشػػرد بمنػػد الػػذي فرضػػو عمػػى نفسػػو إلػػى اشػػتراكو مػػع مجموعػػة مػػف الشػػباب مػػنيـ جػػواد 
ييا اسـ )جماعػة قوا عممسميـ، وفؤاد التكرلي، وجبرا إبراىيـ جبرا وغيرىـ إلى ترسيس جماعة أدبية أط

نظريػػات مػػف الشػػباب القمقػػيف الحػػائريف اسػػتمدوا مفػػاىيميـ ومػػثميـ مػػف ال ـ جماعػػةالوقػػت الضػػائع( وىػػ
الحديثػػػػة فػػػػي األدب والفػػػػف، وكػػػػاف التصػػػػاليـ بػػػػبعض الفنػػػػانيف والمثقفػػػػيف أكبػػػػر األثػػػػر فػػػػي تػػػػوجيييـ 

خصػػاب إنتػػاجيـ ، وقػػد أسسػػوا مقيػػى ليػػـ، ثػػـ تطػػور إلػػى مجمػػة، ليصػػب  فػػي نيايػػة المطػػاؼ دار (1)وا 
 نشر كاممػة، وبقيػت فػي جميػع حاالتيػا محتفظػة باسػميا األوؿ )جماعػة الوقػت الضػائع(، وقػد صػدر
مف المجمة عدداف فقط قبؿ أف تتوقؼ نظرا لميجـو العنيػؼ مػف جميػع النقػاد آنػذاؾ، حيػث اعتبروىػا 
نمػا شػممت الرسػـ أيضػا، فقػد كػاف  إفسادا لمذوؽ العاـ، ولـ تقتصر ىذه الجماعة عمى الكتابة فقػط، وا 

ألنيػػـ كػػانوا ىػػدفيا األوؿ الحريػػة والتمػػرد عمػػى كػػؿ مػػا ىػػو تقميػػدي فػػي الكتابػػة وفػػي الفػػف التشػػكيمي، و 
يمتقوف بشكؿ منتظـ في المقاىي راحت السمطات تشؾ بنشاطيـ الذي ظنت أنو سياسي، فراقبتيـ ما 
جعميـ يتنقموف بيف أكثر مف مقيى في اليـو الواحد، إلى أف انتيى األمر بإغبلؽ صػحيفتيـ وتوقػؼ 

 .(2)نشاطيـ األدبي وتفرقيـ
ثبلثػػة وسػػتيف ليػػتـ فػػي أعقابيػػا اعتقػػاؿ وقػػع انقػػبلب الثػػامف مػػف شػػباط عػػاـ ألػػؼ وتسػػعمائة و 

النقبلب، ويسجف ثػـ ينجػو مػف المػوت برعجوبػة، ثػـ تػرؾ بغػداد فػي نيايػة العػاـ، ا لرفضوبمند؛ نظرا 
وفاتػػو ىنػػاؾ فػػي  حتػػىليػػذىب ويعػػيش قرابػػة خمسػػة عشػػر عامػػا فػػي بيػػروت، ثػػـ االنتقػػاؿ إلػػى لنػػدف، 

ة بالقمػػب عػػف عمػػر نػػاىز السػػبعيف تسػػعمائة وسػػتة وتسػػعيف أثنػػاء إجػػراء عمميػػو أغسػػطس عػػاـ ألػػؼ 
 .(3)عاما

كاف بمند وجيا المعا في حركة الشعر الجديد، فقد قػاـ شػعر الحداثػة فػي العػراؽ عمػى أربعػة 
أركػػاف، كػػاف بمنػػد ركنػػا مػػف ىػػذه األركػػاف األربعػػة، ومعػػو بػػدر شػػاكر السػػياب، وعبػػدالوىاب البيػػاتي، 

 .(4)ـ ولدوا جميعا في نفس العاـونازؾ المبلئكة، ومف غريب االتفاؽ العجيب بينيـ أني
 

                                                 

األردف، أيمػػوؿ  –، إربػػد 57د الحيػػدري شػػاعر النفػػي واالغتػػراب: عيسػػى فتػػوح، مجمػػة اليرمػػوؾ، العػػدد بمنػػانظر:( (1
 .38ـ، ص 1997

 بمند الحيدري ... المعنة الكردية وتجييؿ الريادة: تياني فجر.انظر:  (2)
 .10 – 9انظر: الصورة واإليقاع في شعر بمند الحيدري ص  (3)
 .38نفي واالغتراب: عيسى فتوح، ص بمند الحيدري شاعر الانظر:  (4)
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 شعره ودواوينو:ثانيا: 
يقوؿ جابر عصفور عف بمنػد الحيػدري: "لقػد حفػر بمنػد فػي الػوعي والػذاكرة حداثتػو الشػعرية، 

وقػػاؿ عيسػػى  ،(1)"وجسػػد بشػػعره وسػػموكو نموذجػػا لمشػػاعر الػػذي يسػػتنزؿ الغيػػث وينسػػج خيػػوط الفجػػر
ة الريػادة العربيػة التػي تقػرأ بعػد قػراءة كاشػفة وحاسػمة مخموؼ عنو: "إنو يجب إعادة النظر فػي مرحمػ

 .(2)"... ألف بمند وتجربتو الشعرية لـ ينصفا
شاعرا كبلسيكيا وقد أخذ بعػض عمومػو الشػعرية عمػى  –وكما يروي ىو  –بدأ بمند الحيدري 

يػػد الشػػاعر معػػروؼ الرصػػافي، وقػػد صػػدر ديوانػػو األوؿ ديػػواف )خفقػػة الطػػيف( عػػاـ ألػػؼ وتسػػعمائة 
سػػتة وأربعػػيف، بعػػد تػػرثره بػػالحرب العالميػػة الثانيػػة، حيػػث كانػػت بغػػداد قبمػػة لموفػػود األجنبيػػة، فكػػاف و 

يجتمع بيـ، ومثؿ ديوانو ىذا خبلصة تجربتو في ذلؾ الوقت حيػث اعتبػره المبشػر األوؿ، ممػا جعػؿ 
عػػراؽ بػػدر شػػاكر السػػياب وىػػو مػػف قػػدـ لمػػديواف األوؿ، يقػػوؿ: "خفقػػة الطػػيف أوؿ ديػػواف يصػػدر فػػي ال

، وبدءا مف ىذا الديواف زرع بمند إحساسو بالخيبة وضياع األماني والتعب (3)"ويحمؿ توجيات جديدة
 .(4)والقمؽ، فقد اصطدـ بالواقع السياسي واالجتماعي وخروجو عف تقاليد األسرة

وقػػػد أصػػػدر بمنػػػد ديوانػػػو الثػػػاني الػػػذي أسػػػماه )أغػػػاني المدينػػػة الميتػػػة( الػػػذي صػػػدرت طبعتػػػو 
، جػػاء ىػػذا الػػديواف ليعبػػر فيػػو عػػف قمقػػو إزاء الوجػػود، (5)ألػػؼ وتسػػعمائة وواحػػد وخمسػػيف األولػػى عػػاـ

وحيرتػػو مػػف انبيػػاـ المعػػاني، وفقدانػػو السػػببية منتييػػا إلػػى اليػػرس، إذ كانػػت أرض العػػراؽ بػػيف عػػامي 
 .(6)تتمخض برمورىا في عسر ومشقة 1957 – 1947

تسػػمـ رئاسػػة تحريػػر مجمػػة )العمػػوـ( ـ، لي1963غػػادر بمنػػد الحيػػدري بغػػداد إلػػى بيػػروت عػػاـ 
ـ، وقػػد عػػانى خػػبلؿ 1977التػي كانػػت تصػػدر عػػف دار العمػـ لممبليػػيف، وظػػؿ مقيمػػا فييػػا حتػى عػػاـ 

ىذه المدة الطويمة آالـ الغربة القاسية التي جسدىا في ديوانو )خطوات في الغربػة( الػذي صػدر عػاـ 
ئده، لشعوره العميؽ بػاالقتبلع الحقيقػي ـ، وكاف موضوع الغربة والنفي كثيرا ما يتردد في قصا1965

                                                 

 .12( الصورة واإليقاع في شعر بمند الحيدري ص (1
 .12السابؽ ص المرجع  (2)
 ـ.21/1/2014بمند الحيدري: تعممت مف الموسيقى والنحت والسينما: ىاشـ شفيؽ، مجمة جية الشعر انظر:  (3)
 .12الصورة واإليقاع في شعر بمند الحيدري ص  (4)
 .185ص  ـ،1992لمشاعر بمند الحيدري، دار سعاد الصباح، الكويت،  الكاممة األعماؿ (5)
 .39بمند الحيدري شاعر النفي واالغتراب: عيسى فتوح، ص انظر:  (6)
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، وعمػى الػرغـ مػف أف بمنػد (1)مف وطف لـ يفارؽ الذاكرة، ولـ يعد الوصػوؿ إليػو ممكنػا إال فػي الخيػاؿ
عمؿ في إدارة مجمة )العمػوـ( الصػادرة عػف دار العمػـ لممبليػيف إال ديوانػو ىػذا لػـ يكػف مػف إصػدارات 

، ثػـ (2)لى عف الدار العصرية الموجودة كػذلؾ فػي بيػروتىذه الدار، فصدرت طبعة ىذا الديواف األو 
مف  1968أصدر بمند ديوانو الرابع الذي أسماه )رحمة الحروؼ الصفر(، وكانت طبعتو األولى عاـ 

، وىذا الديواف لـ يحمؿ كثيػرا مػف التغيػرات فػي الخطػاب الشػعري (3)إصدارات دار اآلداب في بيروت
نما سار فيو عمى نفس  منواؿ دواوينو الشعرية السابقة. لدى بمند، وا 

ديػػواف )حػػوار عبػػر األبعػػاد الثبلثػػة( الػػذي يحتػػوي عمػػى ثػػبلث  1972أصػػدر بمنػػد فػػي عػػاـ 
قصػػائد فقػػط، وقػػد ُسػػمي باسػػـ القصػػيدة األولػػى فػػي ترتيبيػػا، ىػػذه القصػػيدة ىػػي األطػػوؿ فػػي مجمػػوع 

ـ الػػديواف نقمػػة فػػي مسػػػار ، وتعتبػػر ىػػذه القصػػيدة الحاممػػة السػػػ(4)أعمػػاؿ بمنػػد الحيػػدري الكاممػػة كميػػػا
الشػػعر العربػػي، حيػػث يجػػد القػػارئ خطوطػػا دراميػػة متجػػذرة وتجربػػة راسػػخة ومفػػردات متنوعػػة، تنػػدغـ 

 .(5)جميعا بفضاءات أصوات متعددة، تبدأ جميعا مف ذات اإلنساف وتتسع حتى تتناىى إلى المطمؽ
اني الحػػارس ـ أصػػدر ديػػواف )أغػػ1973وبعػػد إصػػدار ىػػذا الػػديواف بعػػاـ واحػػد أي فػػي عػػاـ 

المتعب(، وكاف إخراجو مف بيػروت مػف دار اآلداب، ثػـ تػبله ديػواف )إلػى بيػروت مػع تحيػاتي( الػذي 
ـ، ثػػـ كػػاف ديػػواف )أبػػواب إلػػى البيػػت الضػػيؽ( عػػاـ 1989أصػػدره مػػف بيػػروت مػػف دار السػػاقي عػػاـ 

ف ، (6)ـ1993عػاـ  الكويػتالصػادر مػف دار سػعاد الصػباح فػي  (آخر الدرب)ـ، ثـ ديواف 1990 وا 
ما يميز ديواف آخر الدرب عف كؿ الدواويف السابقة أنػو احتػوى عمػى قصػائد نظميػا بمنػد مػف الشػعر 

 .حراً  العمودي بنظاـ الشطريف، بخبلؼ أشعاره التي كتبيا شعراً 

                                                 

 .39بمند الحيدري شاعر النفي واالغتراب: عيسى فتوح ص انظر: ( (1
 .287انظر: األعماؿ الكاممة ص (2)
 .383السابؽ ص صدرالم (3)

 .455السابؽ ص صدرالم(4) 
األردف،  –، إربػػػد 59إضػػػاءات فػػػي شػػػعر بمنػػػد الحيػػػدري: سػػػمير أحمػػػد الشػػػريؼ، مجمػػػة اليرمػػػوؾ، العػػػدد انظػػػر:  (5)

 .56، ص 1998 –مارس 
 .753-661-593 -525انظر: األعماؿ الكاممة ص (6)
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 المغة الشعرية:ثالثا: 
( بػػػثبلث مراحػػػؿ، المرحمػػػة األولػػػى 1996 – 1926مػػػر الخطػػػاب الشػػػعري لبمنػػػد الحيػػػدري )

والتي يمثميا ديوانو خفقة الطػيف، والمرحمػة الثانيػة مرحمػة االغتػراب الوجػودي فػي شػعره  مرحمة الحب
حيث يغترب الشاعر في أشعاره عف المجتمع، أما المرحمة الثالثة فيي مرحمة االلتزاـ الصري  حيػث 

ره والعػالمي تعبيػرا صػريحا فرشػعا ،والعربػي ،واإلنسػاف العراقػي ،والشػعب ،يعبر الشػاعر عػف المجتمػع
فػػػػي ىػػػػذه المرحمػػػػة تػػػػدخؿ فػػػػي إطػػػػار المدرسػػػػة الواقعيػػػػة فػػػػي األدب، فاتسػػػػـ الخطػػػػاب الشػػػػعري لبمنػػػػد 

ومجموعػػة  ،والغربػػة ،والقمػػؽ ،، فػػي مسػػيرة الشػػاعر يصػػحبؾ األمػػؿ(1)بخصػػائص أسػػموبية خاصػػة بػػو
الخيبات وصورة المدينػة الميدمػة التػي ترفػرؼ روحيػا ىنػا وىنػاؾ، وفػي مراوحػة محسػوبة بػيف الػذات 

قع فإف الحيدري ثائرا أحيانػا وباكيػا منزويػا أحػاييف، ذلػؾ أنػو أعطػى لنفسػو الحػؽ أف يكػوف أمينػا والوا
 :(3)، فقاؿاليويات العشر، يتجمى إعبلف خوفو وقمقو في قصيدة (2)مخمصا لعصره

 اسمي . . بمند بف أكـر
 وأنا مف عائمة معروفة 

 وأنا . . . أقسـ لـ أقتؿ أحدا 
 لـ أسرؽ أحدا
 ر ىويات تشيد لي وبجيبي عش

 فمماذا ي أخرج ىذي الميمة؟
يػػػربط جبػػػرا إبػػػراىيـ جبػػػرا متطمبػػػات شػػػعرية توافػػػؽ العصػػػر وربطيػػػا بشػػػعر بمنػػػد فرثبػػػت عػػػدة 

 :(4)مبلحظات، ومنيا
 أف "بمند" انطمؽ في كبلـ يصور روح العصر الجديد بروزاف موسيقية جديدة. -

                                                 

يتػػػة" نموذجػػػا(: كبػػػرى مقاربػػػة أسػػػموبية لمخطػػػاب الشػػػعري عنػػػد بمنػػػد الحيػػػدري )ديػػػواف "أغػػػاني المدينػػػة المانظػػػر:  (1)
، مػارس 5ىولنػدا، دوريػة عمميػة محكمػة تصػدر فصػميا، العػدد  –دانش محمدي، مجمة جامعػة ابػف رشػد  –روشنفكر 
 .45ـ ص2012

 .56انظر: إضاءات في شعر بمند الحيدري: سمير أحمد الشريؼ، ص (2)
 .621األعماؿ الكاممة ص  (3)
ـ دراسة نقديػة: يوسػؼ الصػائغ، مػف منشػورات اتحػاد 1958ى عاـ الشعر الحر في العراؽ منذ نشرتو حتانظر:  (4)

 .54، ص2006الكتاب العرب، دمشؽ، 
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 أف بيف شعره والشعر اإلنكميزي المعاصر شبو عجيب. -
 شعر "بمند" شعر صور. أف -
ذا بيا في النياية وحدة كاممة. -  أف قصائد "بمند" تنمو مف الداخؿ عبر تفاصيؿ متماسكة، وا 
 أف ىذه العناصر، تضفي عمى شعر "بمند" أىمية خاصة في اإلنتاج األدبي الحديث. -

ُيطمػؽ بدأ بمند الحيدري مف ديوانو األوؿ تحت عباءة الرومانسية، فكانت الرومانسية، أو مػا 
عمييػػا الرومانتيكيػػة، واضػػحة فػػي ديػػواف خفقػػة الطػػيف حيػػث كػػاف متػػرثرا بمػػف سػػبقوه فػػي الرومانتيكيػػة 
وقطعوا فييا شوطا ميما منيـ: عمر أبو ريشة وغيره، وتكمف سمات الرومانتيكية  في شعر بمند في 

فييػا الرومانتيكيػة عممية البحث عف الحب المثالي والفناء لدرجػة الخمػود، وعػف دواوينػو التاليػة كانػت 
، وتتضػػػػ  (1)ىػػػي الغالبػػػػة وخصوصػػػػا فػػػػي ديوانيػػػػو )أغػػػػاني المدينػػػػة الميتػػػػة( و)خطػػػػوات فػػػػي الغربػػػػة(

 :(2)أىواؾرومانتيكيتو في قصيدة 
 أنا أىواؾ ولكف

 غير ما تيويف أىوى 
 أنا أىواؾ جراحا في حياتي تتموى 

 كمما ىدىدتيا 
 أىدت إلى العالـ النجوى
رية اليادفة إلى أف تكوف لو قضية ترسو عمى شاطئ امرأة، يراىا إف كؿ محاوالت بمند الشع

وىي تجتاح قمبو بعيف مقززة، وىو ضمف ىذه المحاولة يخمؽ جوا سرميا، حيث تبقػى فػي شػعره رمػزا 
دائمػػا لمعدميػػة والتفاىػػة والسػػرـ، وىػػذا الجػػو السػػرمي نػػوع مػػف العبػػث الوجػػودي، فالحيػػاة عنػػده ال ربيػػع 

ير، إال أف بمنػػد وىػػو يمعػػب بميزلػػة الوجػػود الكبػػرى فػػي شػػعره، يبقػػى ذلػػؾ ليػػا، وىػػو يمشػػي بػػبل مصػػ

                                                 

، 329انظػػػر: الرومانتيكيػػػة فػػػي شػػػعر بمنػػػد الحيػػػدري: نػػػواؿ عميػػػاف الحػػػوار، المجمػػػة العربيػػػة، السػػػعودية، العػػػدد  (1)
 .115 – 114ـ، ص 2004أغسطس 

 .29األعماؿ الكاممة ص  (2)
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الرومنتيكػػػي، الػػػذي تتعػػػانؽ الصػػػور القاسػػػية فػػػي االطػػػار التشػػػاؤمي مػػػع الصػػػور الحنونػػػة مػػػف خػػػبلؿ 
 .(1)موسيقى جنائزية رتيبة

عمػػى صػػعيد المغػػة الحيػػة التػػي اسػػتخدميا بمنػػد فػػي شػػعره فمػػـ تكػػف عدتػػو المغويػػة كاممػػة، وقػػد 
قصػائده بمغػة محػدودة المفػػردات، ضػيقة التراكيػب، ولكػف ذلػؾ فػػي الوقػت نفسػو أعطػاه الجػػرأة  تميػزت

فػػي تحديػػد إطػػار لغػػوي ال يخمػػو مػػف جػػدة، وكػػاف ذلػػؾ سػػببو عػػدة أمػػور أحاطػػت بحيػػاة بمنػػد، منيػػا أف 
مطمقا، باإلضافة إلى شعوره بنفور مف التراث وتحديو، أيضا مػا سػاعد  عميقةصمتو بالتراث لـ تكف 

الشعرية كانت محصورة في استبطاف مشاعره الذاتية  ضوعاتوند عمى ىذا الضرب مف المغة أف مو بم
وفػػػي التعبيػػػر عػػػف تجػػػارب الحػػػب والمػػػرأة وىمػػػا موضػػػوعاف يمكػػػف أف ينجػػػزا عبػػػر مػػػا يسػػػمى بالمغػػػة 
الوسط، وال تنجـ المغة المبسطة لدى بمند عػف بسػاطة المفػردات والتراكيػب فحسػب، بػؿ مػف اقتصػاده 

وكػؿ شػعره أمثمػة  –، ومػف األمثمػة الدالػة عمػى ذلػؾ (2)  في الصفات والتشػبييات واالسػتعاراتالواض
 :(3)الجرح المرائيما قالو في قصيدة  –

ـْ تأت إلينا ـَ ل  ل
 ي تقولي:

 قد تكبرت عمينا
 أنت تدريف

 وأدري 
 ىكذا نحف انتيينا

رمولػة وتحػرؾ الواقػع يظير مف شعر بمنػد الحيػدري أنػو فػي صػراع بػيف تطمعػو فػي الػذات الم
حػوار عبػر المضاد، فيظير صوتو الرافض لممآسي مف خبلؿ محكمة زائفة كاذبة، يقوؿ فػي قصػيدة 

 :(4)األبعاد الثبلثة
 

                                                 

، 2لنػدف، ط  –لحرجة في نقد أدب الستينات: رياض نجيب الػريس، ريػاض الػريس لمكتػب والنشػر ( انظر: الفترة ا(1
 .146 –145ـ، ص 1992

 .228 – 227ـ دراسة نقدية، ص 1958الشعر الحر في العراؽ منذ نشرتو حتى عاـ انظر: ( (2
 .235األعماؿ الكاممة ص  (3)
 .474السابؽ ص  المصدر ((4
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 العدؿ أساس الممؾ
 ماذا ... ؟!

 العدؿ أساس الممؾ
 صو .. ي تحؾ

 كذب ... كذب ... كذب ... كذب
 الممؾ أساس العدؿ

 قؾ في قتمىأف تممؾ سكينا تممؾ . . تممؾ ح
 صو .. ي تحؾ

 ما أكذبيـ ... ما ألعنيـ
لمثػػػورة، وىػػو تجػػاوز القػػػديـ البػػالي مػػف االعتقػػػادات التػػي تحكػػػـ  يعنيػػوينػػزع بمنػػد إلػػػى مفيػػـو 

المجتمع، والتطمع الحقيقي إلى حياة إنسانية مشرقة جديدة، مما يعطيػو خصوصػية فػي الحػديث عػف 
 .(1)طامحا إلى التغيير الثورة العربية ورؤية اإلنساف العربي ثائرا

 :رابعا: منزلتو الشعرية
لػػـ يتطػػرؽ كثيػػر النقػػاد إلػػى شػػعر بمنػػد الحيػػدري، ومػػا تحػػدث عنػػو المتحػػدثوف إنمػػا ىػػو مػػدح 
لشعر بمند بعمومو دوف الخوض في التفريعات، فمثبل اعتبر الكاتب البريطاني روجرىاري "أف مسيرة 

العراؽ، سواء األدبية أو السياسية، فقد انصير فػي بمند الحيدري تعكس الكثير مف سمات الحياة في 
اتجاىػػات اسػػػتيدفت تحقيػػؽ ديموقراطيػػػة بغػػداد والتعامػػػؿ مػػع تعدديػػػة تبػػرز قسػػػمات الثقافػػة اإلنسػػػانية 
العامػػػة .... إف شػػػعر بمنػػػد الحيػػػدري يكشػػػؼ الطموحػػػات العربيػػػة واالنكسػػػارات المختمػػػة التػػػي حػػػدثت 

 .(2)"خبلؿ نصؼ قرف
صػػبلح فضػػؿ: "قػػد سػػف  الشػػعر مػػف أجػػؿ الفكػػر ... ومػػع أنػػو يمتمػػؾ وقػػد تحػػدث فيػػو الناقػػد 

طاقة تشكيمية بارزة ... إال أف ىذه التجارب الشكمية لـ تنج  لديو، فمـ يعػد لتكرارىػا بعػد، وأظػف أنػو 
 .(3)"قد أدرؾ بذكائو اإلبداعي إخفاقيا

                                                 

 .23اع في شعر بمند الحيدري ص الصورة واإليقانظر:  (1)
 .24( المرجع السابؽ ص (2

 .23المرجع السابؽ ص (3) 
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الػذي أعتبػر  ويقوؿ في حقو الشاعر بدر شاكر السياب: "بمند الحيدري ىػذا الشػاعر الممتػاز
العديػػػد مػػػف قصػػػائده الرائعػػػة أكثػػػر واقعيػػػة مػػػف كثيػػػر مػػػف القصػػػائد التػػػي يريػػػد منػػػا المفيػػػـو السػػػطحي 

، ويقوؿ عبد الوىاب البياتي: "إف بمند شاعر مبدع فػي أسػاليبو الجديػدة (1)"لمواقعية أف نعتبرىا واقعية
، فيمػػػا قػػاؿ جبػػػرا (2)"لعػػراؽالتػػي حققيػػا وفػػػي طريقتػػو التػػػي ال يقػػؼ فييػػا معػػػو إال شػػعراء قبلئػػػؿ مػػف ا

إبراىيـ جبرا: "أنو كالفناف الحاذؽ ال يمقي باأللواف عمى لوحتو جزافا... فتنمو القصيدة بيف يديو نموا 
ذا بيا في النياية وحدة كاممة ليا أوؿ ووسط ونياية  .(3)"مف الداخؿ ككؿ األعضاء الحية، وا 

 :رهايغتراب في شعخامسا: 
صػػػػيرورية تتكػػػوف مػػػف ثػػػػبلث مراحػػػؿ متصػػػػمة اتصػػػاال وثيقػػػػا،  يعػػػرؼ االغتػػػراب أنػػػػو عمميػػػة

فالمرحمػػة األولػػى تتكػػوف نتيجػػة لوضػػع الفػػرد فػػي البنػػاء االجتمػػاعي، ويتػػدخؿ وعػػي الفػػرد لوضػػعو فػػي 
تشكيؿ المرحمة الثانية، أما المرحمة الثالثة فتنعكس عمى تصرفو إنسانا مغتربا وفؽ الخيارات المتاحة 

 .(4)أمامو
لنصػػوص بمنػػد الحيػػدري لتحديػػد األسػػباب الذاتيػػة والموضػػوعية التػػي خمقػػت  ستكشػػاؼوقػػد جػػرى ا

 :(5)حالة االغتراب لدى بمند، وىي
الواقػػع السياسػػي والقيػػر واالضػػطياد الفكػػري والجسػػدي الػػذي عػػانى منػػو الشػػاعر، ويمكػػف أف  -1

 يعد السبب الرئيسي واألكثر طغيانا عمى ذات الشاعر ومف ثـ عمى نصوصو.
دري ممعب السياسة متعبا ممتمئا بالتشاؤـ، فمـ يكػف صػوتو جييػرا شػرف شػعراء دخؿ بمند الحيفقد 

نمػػػا كػػػاف ىادئػػػا، معتمػػػدا الرمػػػز واإليحػػػاء والحػػػوار الػػػداخمي، فكػػػاف يعػػػاني مػػػف اغتػػػراب  السياسػػػة، وا 

                                                 

 .189األعماؿ الكاممة ص  (1)
 .189السابؽ ص  صدرالم (2)
 .190ص  المصدر السابؽانظر:  (3)
، مرحمػة الػػرواد: محمػد راضػي جعفػر، منشػورات اتحػاد الكتػاب العػػرب –االغتػراب فػي الشػعر العراقػي المعاصػر  (4)

 .5، ص 1999
جامعة  –انظر: االغتراب والوجودية في أغاني الحارس المتعب لبمند الحيدري: أريج كنعاف، مجمة كمية اآلداب  (5)

 .163 – 161، ص 102بغداد، العدد 
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اجتمػػاعي روحػػي مػػزدوج، لػػـ يكػػف يسػػم  لػػو بػػالتخمي ولػػو عػػف بعػػض طاقتػػو لتعبيػػر سياسػػي عػػالي 
 :(2)1961اعترافات مف عاـ ة ، يقوؿ في قصيد(1)النبرة

 عرفت السجانيف الثوار
 وعرفت المسجونيف الثوار

 وعرفت بأف الثورة
 قد تقمع ظفري

العصػػر وىػػذا الػػزمف الػػذي ولػػد فيػػو بكػػؿ مػػا يجسػػده مػػف خيبػػات أمػػؿ وانيزامػػات وخسػػارات،  -2
فضبل عػف حالػة الضػياع والتشػتت الفكػري واالجتمػاعي الػذي خمقتػو صػراعات وأيػدولوجيات 

 المرحمة.ىذه 
قدـ لػو زمانػو ومجتمعػو المحػيط غربػة خطػت فػي نفسػو جراحػا غػائرة، فيتحػدث بمنػد عػف فقد 

يثػار والػدي  ذلؾ فيقوؿ: "قدـ الجو العائمي لي حالة نفسية كانت تبدأ مف إيثػار أمػي ألخػي صػفاء، وا 
، وىػػػػو بػػػػذلؾ قػػػػد أحػػػػس (3)ألختػػػػي الصػػػػغيرة، فرحسسػػػػت بػػػػرني الشخصػػػػية الضػػػػائعة فػػػػي جػػػػو البيػػػػت"

غتراب االجتماعي مذ كاف طفبل، يجمع الزماف أباه وأمو في بيت واحد، ، يقػوؿ بمنػد فػي قصػيدة باال
 :(4)وحدتي حيث الحديث عف وحدتو في الحياة

 ىكذا أنت نموتي
 عشبة صفراء في ضفة موتي

 وحديثا مسرفا باليمس
 كاليجس
 كصمتي

ت داخػؿ بمػده بانتقالػو مػف الغربة المكانيػة إذ يمكػف أف نعػد غربػة الشػاعر المكانيػة سػواء كانػ -3
مدينتػػو القديمػػة إلػػى بغػػداد األكبػػر واألوسػػع واألكثػػر بالمدينػػة والمدنيػػة والمسػػرح الفعػػاؿ لكػػؿ 

                                                 

 .30مرحمة الرواد ص  –( انظر: االغتراب في الشعر العراقي المعاصر (1
 .588األعماؿ الكاممة ص  (2)
 .15مرحمة الرواد ص  –الشعر العراقي المعاصر االغتراب في  (3)
 .219األعماؿ الكاممة ص  (4)
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الحالتيف كانت  تاالوطف، ففي كمالصراعات الفكرية والسياسية واالجتماعية، أـ الغربة خارج 
 سببا في استشعار بمند باالغتراب عف المكاف وأىمو.

مػػؽ اغترابػػو فيػػرفض المدينػػة ويػػديف زيفيػػا، ولكنػػو إلػػى جانػػب ذلػػؾ يحػػاوؿ يعبػػر بمنػػد عػػف ع
اسػػػتعادة توازنػػػو، فػػػي مواجيػػػة إحباطاتػػػو وعذاباتػػػو، فكػػػاف نفػػػور الشػػػاعر مػػػف المدينػػػة وخصوصػػػا فػػػي 

 :(2)ىؿ لي أف . . ؟ !، يقوؿ في قصيدة (1)مراحمو األولى، ثـ ما لبث إلى أف حف إلييا
 أف أحمـ يا مدينتي لي ىؿ

 ع . . . ؟ !بالرجو 
 :(3)وتتجمى قمة االغتراب في قصيدة الطرد، فيقوؿ فييا

 ولدت خمؼ الباب
 كبرت

 خمؼ الباب
 وخمؼ ىذا الباب

 كـ مرة صار اليوى في جسدي
 مخالبا 
 وناب

وىنا نمحظ مف خبلؿ عتبة العنواف يوحي بدالالت كبيرة، )الطرد( لو ما بعده، فالطرد يوحي 
يػػة ومكانيػػة وزمانيػػة، فيعػػيش وحيػػدا، ويبقػػى وحيػػدا، فيكػػوف ذلػػؾ باعثػػا بربعػػاد اغتػػراب نفسػػية واجتماع

 لمقمؽ والخوؼ، وىو ما كاف موجودا بقوة في شعر بمند الحيدري.
 
 
 
 

                                                 

 .43مرحمة الرواد ص  –االغتراب في الشعر العراقي المعاصرانظر:  (1)
 .439األعماؿ الكاممة ص  (2)
 .573السابؽ ص  صدرالم (3)
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 الفصؿ األوؿ
 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءػمػيػالس

 وفيو مبحثاف:
 .المبحث األوؿ: السيميائية تعريؼ وتأريخ

 وفيو خمسة مطالب:
 ا.ريؼ السيمياء لغة واصطبلحالمطمب األوؿ: تع

 .المطمب الثاني: رواد السيميائية
 .المطمب الثالث: مصطمحات السيميائية

 .المطمب الرابع: مجاالت السيميائية وطرؽ عمميا
 .المطمب الخامس: نقد السيميائية والرد عمييا

 المبحث الثاني: األلواف: 
 وفيو أربعة مطالب:

 .المطمب األوؿ: تعريؼ وداللة
 .طمب الثاني: تصنيؼ األلوافالم

 .المطمب الثالث: الموف وترثيره عمى اإلنساف
 .المطمب الرابع: األلواف في الموروث العربي
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 المبحث األوؿ
 السيميائية تعريؼ وتأريخ

 :المطمب األوؿ: تعريؼ السيمياء لغة واصطالحاً 
 أوي: السيمياء لغة:

ربيػػة السمػػومة والس ػػيمة والس ػػيماء والس ػػيمياء السػػيمياء لفػػظ عربػػي أصػػيؿ، جػػاء فػػي المعػػاجـ الع
، وىػي العبلمػة التػي يعػرؼ بيػا الخيػر  وكميا مف أصؿ لغوي واحد ومف مادة لغوية واحدة وىػي َسػَوـَ

 .(1)والشر، وسوـ الفرس أي جعؿ عمييا السيمة، وجمعيا ِسيـ، كقيمة قيـ
مػػة، وىػػي مػػرخوذة مػػف َوَسػػْمُت قػػاؿ أبػػو بكػػر بػػف دريػػد: "قػػوليـ عميػػو ِسػػَيما حسػػنة، معنػػاه عبل

َأِسـُ، واألصؿ في ِسيما ِوْسَمى فُحِولت الواو مف موضع الفاء، فوضعت في موضع العيف، كما قالوا 
 .(2)ما أطيبو وأيطبو، فصار ِسْوَمى، وجعمت الواو ياء لسكونيا وانكسار ما قبميا
وفي الحرب أيضػًا، وقػاؿ فالسوـ العبلمة، قاؿ الجوىري: السومة: العبلمة ٌتجعؿ عمى الشاة 

 .(3)ابف األعرابي: السيمة: العبلمة عمى صوؼ الغنـ، والجمع الس َيـُ 
َمةِ ولقػػد جػػاء فػػي التنزيػػؿ:  ، أورد الطبػػري فػػي تفسػػير ىػػذه 125آؿ عمػػراف   َواْلَخْيػػِؿ اْلُمَسػػو 

والحػػػديث عػػػف الخيػػػػؿ:  –اآليػػػة فػػػي سػػػياؽ الحػػػػديث عػػػف المعركػػػة وعػػػػف الخيػػػؿ كجػػػزء منيػػػا، فقػػػػاؿ 
فييػػا الصػػوؼ والعيػػف، وفػػي موضػػع آخػػر قػػاؿ: فػػذلؾ  –"معممػػيف، مجػػزورة أذنػػاب خػػيميـ، ونواصػػييا 

، وقػػػاؿ كثيػػػر مػػػف المفسػػػريف: مسػػػوميف: مرسػػػميف خػػػيميـ فػػػي (4)التسػػػويـ، ثػػػـ قػػػاؿ مسػػػوميف: معممػػػيف"
 .(5)الغارة

                                                 

دار القوميػػة العربيػػة لمطباعػػة، تيػػذيب المغػػة: أبػػو منصػػور محمػػد بػػف أحمػػد األزىػػري، ت: عبػػد السػػبلـ ىػػاروف،  (1)
 .13/112ـ، 1964القاىرة،  

تاج العروس مف جواىر القاموس: السيد محمػد مرتضػى الحسػيني الزبيػدي، ت: عبػد السػتار أحمػد فػراج، طبعػة  (2)
 .32/432ـ، 1965حكومة الكويت، 

 .32/431تاج العروس (3)
، مكتبػػة ابػػف 2لطبػػري، ت: أحمػػد محمػػد شػػاكر، ط جػػامع البيػػاف عػػف ترويػػؿ آي القػػرآف: أبػػو جعفػػر بػػف جريػػر ا (4)

 .7/187تيمية، القاىرة،
الجػػػامع ألحكػػػاـ القػػػرآف: أبػػػو عبػػػداي محمػػػد بػػػف أحمػػػد بػػػف أبػػػي القرطبػػػي، ت: عبػػػداي بػػػف عبدالمحسػػػف التركػػػي،  (5)

 .301، ص5ـ، ج2007، بيروتػ، 1مؤسسة الرسالة، ط
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َمًة ِعْنػػػَد َرب ػػػؾَ وجػػػاء قػػػوؿ اي تعػػػالى:  معممػػػة  قػػػاؿ ابػػػف كثيػػػر: "مسػػػومة أي 83ىػػػود  ُمَسػػػو 
، أورد الشػػوكاني (1)"مختومػػة عمييػػا أسػػماء أصػػحابيا كػػؿ حجػػر مكتػػوب عميػػو اسػػـ الػػذي ينػػزؿ عميػػو

 .(2)معنى )مسومة( معممة بعبلمات تعرؼ بيا قيؿ كانت مخططة بحمرة وسواد في بياض
وردت كممػػػة السػػػيما فػػػي المعجػػػـ العربػػػي مقصػػػورة وممػػػدودة، جػػػاء ذكرىػػػا فػػػي القػػػرآف الكػػػريـ 

ـْ ِبِسػيَماُىـْ دوف ذكرىػا ممػدودة، ومنيػا قولػو تعػالى:  مقصورة سػت مػرات ، وقولػو 273البقػرة  َتْعػِرُفُي
ـْ ِفي ُوُجوِىِيـْ تعالى   .29الفت   ِسيَماُى

إف مشتقات لفظة السيمياء وردت بدالالت مختمفة ولكنيا تتفػؽ فػي المعنػى العػاـ ليػا حسػب 
ة( متصمة بمبلم  الوجو أو الييئة أو األفعاؿ ظاىر اآليات وىو )العبلمة(، سواء كانت ىذه )العبلم

ُزّيػػَف  يػػةاآلأو األخػػبلؽ المتعمقػػة جميعيػػا باإلنسػػاف، أو مرتبطػػة بغيػػر اإلنسػػاف مثػػؿ الخيػػؿ كمػػا فػػي 
اْلُمَسػّوَمِة  ِلمّناِس ُحّب الّشَيَواِت ِمَف الّنَساِء َواْلَبِنيَف َواْلَقَناِطيِر اْلُمَقْنَطَرِة ِمَف الػّذَىِب َواْلِفّضػِة َواْلَخْيػؿِ 

، وكانػت آليػة الفػت  14آؿ عمػراف َواألْنَعاـِ َواْلَحْرِث َذِلَؾ َمتَاُع اْلَحَياِة الّدْنَيا َوالّمُو ِعْنَدُه ُحْسػُف اْلَمػ بِ 
 .(3)قراءة أخرى شاذة غير مشيورة وىي "ِسْيِمياؤىـ" بياء بعد الميـ والمد، وىي لغة فصيحة

لنبػي صػمى اي عميػو وسػمـ فػي غيػر حػديث، منيػا قولػو وقد جػاءت ىػذه الكممػة عمػى لسػاف ا
عميو السبلـ: "سيكوف في أمتي اختبلٌؼ وفرقٌة، قوـ يحسنوف القيؿ، وُيسػيئوف الفعػؿ، يقػرؤوف القػرآف 
ال يجاوز تراقييـ، يمرقوف مف الػديف مػروؽ السػيـ مػف الرميػة ال يرجعػوف حتػى يرتػد عمػى فوقػو، ىػـ 

تميـ وقتمػػوه، يػػدعوف إلػػى كتػػاب اي وليسػػوا منػػو فػػي شػػيء، مػػف شػػرار الخمػػؽ والخميقػػة طػػوبى لمػػف قػػ
قاتميـ كاف أولى باي منيـ، سيماىـُ التحميؽ"
(4). 

                                                 

 –، الجيػػزة 1السػػيد محمػػد وآخػػروف، مؤسسػػة قرطبػػة، ط  تفسػػير القػػراف العظػػيـ: ابػػف كثيرالدمشػػقي، ت: مصػػطفى (1)
 . 180، ص4ـ،ج2006 -ىػ 1424مصر، 

، بيػػروت، 1فػػت  القػػدير الجػػامع بػػيف فنػػي الروايػػة والدرايػػة مػػف عمػػـ التفسػػير: محمػػد الشػػوكاني، دار الخيػػر، ط  (2)
 .585، ص2ـ، ج1992

بالسػميف الجمبػي، ت: أحمػد محمػد الخػراط، الدر المصوف في عمـ الكتاب المكنػوف: أحمػد بػف يوسػؼ المعػروؼ  (3)
 .721، ص9دار القمـ، دمشؽ ج

سنف أبي داوود: سميماف بف األشعث أبو داوود السجستاني األزدي، ت: محمد محيي الديف عبدالحميد، المكتبػة  (4)
 .4/243بيروت،  –صيدا  –العصرية 
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 :(1)أما ذكرىا في الشعر، فقد جاءت في أكثر مف موضع شعري، منيا قوؿ النابغة الجعدي
 ي َنػػػػػػػػػػْت ِريبػػػػػػػػػػَة مػػػػػػػػػػف كػػػػػػػػػػاَف َسػػػػػػػػػػَأؿْ 

 
ـْ ِسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيما ِإذا ُتْبِصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُرُىـْ    ولُيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 :(2)عبد ربو األندلسي وقوؿ ابف 
ػػػػػعرُ   فضػػػػػاَءْت بػػػػػو اهمػػػػػاُؿ وابػػػػػتيَج الش 

 
 عمػػػػػػػى وجيػػػػػػػِو ِسػػػػػػػيما المكػػػػػػػاِرـ والُعػػػػػػػال 

ذا كانػػت كػػذلؾ فػػاليمزة فييػػا منقمبػػة عػػف حػػرؼ زائػػد لئللحػػاؽ: إمػػا واو   وقػػد وردت ممػػدودة، وا 
ما ياء، فاليمزة لئللحاؽ ال لمترنيث وىي منصرفة لذلؾ  :(4)مبحتري، ومثاليا ما ورد في شعر ل(3)وا 

 َوَصػػػػػػػػػػػػَمْت َمْدَحػػػػػػػػػػػػُو بُكػػػػػػػػػػػػّؿ ِلَسػػػػػػػػػػػػافِ 
 

 َوَعَمْيػػػػػػػػػػػػػػِو ِمػػػػػػػػػػػػػػَف الّنػػػػػػػػػػػػػػَدى ِسػػػػػػػػػػػػػػيمَياءٌ  
 :(5)ومنيا قوؿ ابف عنقاء الفزاري 

 َلػػػػػُو ِسػػػػػيمَياٌء ي َتُشػػػػػؽ  َعَمػػػػػى الَبَصػػػػػرِ 
 

 ُغػػػػػػػػػػػػاَلـٌ َرَمػػػػػػػػػػػػاُه اُه بػػػػػػػػػػػػالَخْيِر ُمْقػػػػػػػػػػػػِباَلً  
لذي يسميو السيميا؛ فيقػوؿ وقد أورد ابف خمدوف في مقدمتو فصؿ في عمـ أسرار الحروؼ، ا 

فػػي عمػػـ أسػػرار الحػػروؼ: "وىػػو المسػػمى ليػػذا العيػػد بالسػػيميا .... واألكػػواف مػػف لػػدف اإلبػػداع األوؿ 
تتنقػػػػؿ فػػػػي أطػػػػواره وتعػػػػرب عػػػػف أسػػػػراره فحػػػػدث لػػػػذلؾ عمػػػػـ أسػػػػرار الحػػػػروؼ، وىػػػػو مػػػػف تفػػػػاريع عمػػػػـ 

 .(6)"السيمياء
 معموـٍ عند َمف يحمميا.  ومما سبؽ يتبيف أف السيمياء ىي العبلمة المميزة لمعنىً 

 :: السيمياء اصطالحاً ثانياً 
لـ يخرج التعريؼ االصطبلحي لمسيمياء عف اإلطار الذي فرضو البياف المغوي العاـ لمكممة 
وىو )العبلمة( عمى النحو الذي تقدـ، ولكف ىذا ال يجعؿ مػف تعريػؼ المصػطم  أمػرا سػيبل أو ىينػا 

فػػي المغػػات والثقافػػات المختمفػػة؛ وكانػػت ذروة الخػػبلؼ فػػي فػػي ذاتػػو، فيػػذا العمػػـ كػػاف موضػػع خػػبلؼ 
التسػػمية العامػػة، فاختمفػػت التسػػمية مػػف لغػػة وثقافػػة إلػػى أخػػرى؛ فرطمقػػت المدرسػػة األوروبيػػة متمثمػػة 

                                                 

 .120ـ، ص1998بيروت، ، 1ديواف النابغة الجعدي، تحقيؽ: واض  الصمد، دار صادر، ط  (1)
 .66ـ، ص1979، بيروت، 1( ديواف ابف عبد ربو: ت: محمد رضواف الداية، مؤسسة الرسالة، ط (2

 .2/622الدر المصوف  (3)
 .2199، ص4، مصر، ج3ديواف البحتري، ت: حسف كامؿ الصيرفي، دار المعارؼ، ط  (4)
 .2/622الدر المصوف  (5)
، القػػاىرة، 1ف خمػػدوف، تحقيػػؽ: حامػػد أحمػػد الطػػاىر، دار الفجػػر لمتػػراث، ط مقدمػػة ابػػف خمػػدوف: عبػػدالرحمف بػػ (6)

 . 621 – 620ـ، ص2004
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بالسويسرية عميو مصطم  )السيميولوجيا(، فيما قابمتو المدرسة األمريكيػة بمصػطم  )السػيميوطيقيا(، 
مصػػػػطم   –ومػػػػا نحػػػػف بصػػػػدده  –ا ُأطمػػػػؽ عميػػػػو فػػػػي العربيػػػػة وكػػػػاف آخػػػػر المصػػػػطمحات ظيػػػػورا مػػػػ

)السػػيميائية(، فيمػػا فّضػػؿ بعػػض العػػرب البقػػاء عمػػى المصػػطم  األكثػػر مػػدلوال عمػػى ىػػذا العمػػـ وىػػو 
 –المصػطمحات التػي اعتمػدىا الكتّػاب والنقػاد  تبػايفمصطم  )العبلمػة(، وىػذا تسػبب فػي شػيء مػف 

ياء، فكاف منيـ مػف اسػتخدـ المصػطم  األوروبػي أصحاب الصمة بالسيم  –وخصوصا العرب منيـ 
تارة، والمصطم  األمريكي تارة، دوف إىماؿ المصطم  العربػي، فنجػد مػثبل مػف العػرب عصػاـ خمػؼ 
كامػػؿ يتبنػػى المصػػطم  األوروبػػي فػػي تسػػمية كتابػػو )االتجػػاه السػػيميولوجي ونقػػد الشػػعر(، ولكػػف فػػي 

، وكتػػػاب )سػػػيميوطيقيا العنػػػواف فػػػي شػػػعر عبػػػد المقابػػػؿ كتػػػاب )السػػػيمياء والترويػػػؿ( لروبػػػورت شػػػولز
السػيمياء، مػع اإلشػارة  الوىاب البياتي( لعبدالناصر حسيف محمػد، والكثيػر مػف الدراسػات التػي تحمػؿ

 لـ تمنع توحيد المصطمحات جميعا في تعريؼ يجمع بينيا. التبايف اإلى أف ىذ
العبلمػػة التػػي تػػدؿ عمػػى لقػػد تعػػددت تعريفػػات السػػيمياء، ولكنيػػا لػػـ تخػػرج جميعػػا عػػف كونيػػا 

األشػػػػياء؛ فػػػػاتفؽ السػػػػيميائيوف عمػػػػى أف السػػػػيمياء تػػػػدؿ عمػػػػى شػػػػيء محػػػػدد واضػػػػ  ومعمػػػػوـ، فتعػػػػّرؼ 
السػػيمياء )أيػػا كانػػت التسػػمية( عمػػى أنيػػا: ذلػػؾ العمػػـ الػػذي يبحػػث فػػي أنظمػػة العبلمػػات سػػواء كانػػت 

ة التػػي تنشػػر فػػي حضػػف لغويػػة أـ أيقونيػػة أـ حركيػػة، وبالتػػالي فإنيػػا تبحػػث فػػي العبلمػػات غيػػر المغويػػ
والسػػيميولوجيا لػػدى دارسػػييا تعنػػي عمػػـ أو دراسػػة العبلمػػات )اإلشػػارات( دراسػػة منظمػػة "، (1)المجتمػػع
، ولعؿ مف أىـ التعريفات التي يجب أف يشار إلييا ما قالو رائد ىذا العمػـ السويسػري دي (2)"منتظمة

ف العبلمات التػي تعبػر عػف األفكػار سوسير حيث يفسر مفيوـ السيميولوجيا في قولو: "المغة نظاـ م
ويمكػػف تشػػبيو ىػػذه بنظػػاـ الكتابػػة، أو األلفبػػاء المسػػتخدمة عنػػد فاقػػدي السػػمع والنطػػؽ، أو الطقػػوس 
الرمزيػػة أو الصػػيغ الميذبػػة، أو العبلمػػات العسػػكرية، أو غيرىػػا مػػف األنظمػػة، ولكنػػو أىميػػا جميعػػا، 

فػي المجتمػع، مثػؿ ىػذا العمػـ يكػوف جػزءا ويمكننا أف نتصػور عممػا موضػوعو دراسػة حيػاة العبلمػات 
مػػف عمػػـ الػػنفس االجتمػػاعي، وىػػو بػػدوره جػػزء مػػف عمػػـ الػػنفس العػػاـ، وسػػرطمؽ عميػػو عمػػـ العبلمػػات 

                                                 

 .4بناء المعنى السيميائي في النصوص والخطابات: جميؿ حمداوي، صانظر:  (1)
ب، المغػػر  –، الػػدار البيضػػاء 3دليػػؿ الناقػػد األدبػػي: ميجػػاف الرويمػػي وسػػعدالبازعي، المركػػز الثقػػافي العربػػي، ط  (2)

 .177ـ، ص2002
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(1)"Semiologyرس وىػػو رائػػد المدرسػػة األمريكيػػة فيربطيػػا بػػالمنطؽ فقػػاؿ: "لػػيس المنطػػؽ و ، أمػػا بػػ
، (2)"شبو ضرورية أو نظرية شكمية لمعبلمات العاـ إال اسما آخر لمسيميوطيقيا، والسيميوطيقيا نظرية

برنيػػا: "العمػػـ الػػذي  –أو السػػيميوطيقيا كمػػا أسػػماىا  –فيمػػا نجػػد الروس فػػي قاموسػػو يػػرى السػػيمياء 
يػػػدرس أنمػػػاط إنتػػػاج وتشػػػغيؿ واسػػػتقباؿ مختمػػػؼ أنظمػػػة الرمػػػوز التػػػي تسػػػم  وتضػػػمف التواصػػػؿ بػػػيف 

 .(3)"ؿ خاص في مجاؿ االتصاؿاألفراد، أو فرد وجماعات، وأف ىذا العمـ يطبؽ بشك
مػػف التعريفػػات السػػابقة نخمػػص أف السػػيمياء عمػػـ يػػدرس العبلمػػات أو اإلشػػارات أو الػػدالالت 
التػػػي يتبناىػػػا اإلنسػػػاف لمتواصػػػؿ مػػػع اآلخػػػريف والتعبيػػػر عمػػػا فػػػي داخمػػػو؛ ويػػػدرس وييػػػتـ بكيفيػػػة بنػػػاء 

فػػراد فػػي المجتمػػع الواحػػد، اإلنسػػاف االجتمػػاعي، فيػػو عمػػـ يػػدرس كيفيػػة التواصػػؿ االجتمػػاعي بػػيف األ
ويػػػدرس حيػػػاة الرمػػػوز فػػػي الحيػػػاة االجتماعيػػػة؛ وبػػػذا فػػػإف البحػػػث السػػػيميائي ييػػػتـ بدراسػػػة العبلمػػػات 
المغوية وغير المغوية دراسة منتظمة ينطمؽ مف التركيز عمى العبلقة بيف الداؿ والمدلوؿ؛ وعميو فإنو 

مفػػة، وىػػو يقػػـو عمػػى دراسػػة المغػػة عمػػى أنيػػا يػػولي اىتمامػػا بدراسػػة الرمػػوز واإلشػػارات وأنظمتيػػا المخت
 عبلمات تواصؿ.

إف االتفاؽ فػي التعريػؼ العػاـ لممصػطمحات الثبلثػة ودمجيػا فػي تعريػؼ واحػد لمداللػة عمييػا 
جميعػػػا لػػػـ ينػػػِؼ وجػػػود فػػػوارؽ بػػػيف ىػػػذه الػػػدواؿ، مػػػع االتفػػػاؽ عمػػػى أف السػػػيمياء العربيػػػة أقػػػرب إلػػػى 

يوطيقيا األمريكيػػػة، فعمػػػى الػػػرغـ مػػػف ظيػػػور األخيػػػرتيف فػػػي السػػػيميولوجيا األوروبيػػػة منيػػػا إلػػػى السػػػيم
مرحمة زمنية متقاربة، فإف بحث كؿ منيما استقؿ وانفصػؿ عػف اآلخػر؛ فػاألوؿ بشػر بػو دي سوسػير 

بدراسة  الذي اىتـ( Sémiologieفي محاضراتو، فقد بشر بػ" ظيور عمـ جديد سماه السيميولوجي )
الجتماعيػػة ولػػف يعػػدو أف يكػػوف موضػػوعو الرئيسػػي مجموعػػة الػػدالئؿ أو العبلمػػات فػػي قمػػب الحيػػاة ا

، فيمػا نحػى (4)"األنساؽ القائمة عمى اعتباطيػة الداللػة  وىػذا العمػـ يشػكؿ جػزءا مػف عمػـ الػنفس العػاـ
بورس فػي السػيميوطيقيا منحػى فمسػفيا منطقيػا يعتقػد فيػو أف النشػاط اإلنسػاني نشػاطا سػيموطيقيا فػي 

                                                 

 .17ـ، ص2003االتجاه السميولوجي ونقد الشعر: عصاـ خمؼ كامؿ، دار فرحة لمنشر والتوزيع، مصر،  (1)
 . 17ـ، ص2010 -ىػ 1431، بيروت،1( معجـ السيميائيات: فيصؿ األحمر، الدار العربية لمعمـو ناشروف، ط (2

(3) La rousse .2012,Paris 
(4) Ferdinand de saussure, Cours de linguistique générale, Payot, 1916, p. 33-

34. Synthèse éditée par ses élèves C. Bally et A. Sechehaye à partir des notes du 
cours donné entre 1906 et 1911 à l’université de Genève. 
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ىذا العمـ في نظره إطارا مرجعيا يشمؿ كؿ الدراسات، فيقوؿ بورس:  مختمؼ مظاىره وتجمياتو، ويعد
رياضػػػيات كػػػاف أـ أخبلقػػػا أو ميتافيزيقػػػا أو   –"إنػػػو لػػػـ يكػػػف باسػػػتطاعتي يومػػػا مػػػا دراسػػػة أي شػػػيء 

جاذبيػػة أو ديناميكػػا حراريػػة أو بصػػريات أو كيميػػاء أو تشػػريحا مقارنػػا أو فمكػػا أو عمػػـ نفػػس أو عمػػـ 
دوف أف تكػػوف   –ري  عمػػـو أو رجػػاال أونسػػاء، أو خمػػرا، أو عمػػـ مقػػاييس صػػوت، أو اقتصػػاد أو تػػا
إدراؾ عالمنػا الخػارجي بكػؿ مكوناتػو إال  –حسػب بػورس  –؛ فػبل يمكننػا (1)"ىذه الدراسة سػيميوطيقية
 مف خبلؿ السيميائية.

إذًا، فالسػػػػػيميوطيقا عنػػػػػد بػػػػػورس تعنػػػػػي نظريػػػػػة عامػػػػػة لمعبلمػػػػػات وتمفصػػػػػبلتيا فػػػػػي الفكػػػػػر "
ثػػـ إنيػػا صػػفة لنظريػػة عامػػة لمعبلمػػات واألنسػػاؽ الدالليػػة فػػي كافػػة أشػػكاليا؛ وبالتػػالي تعػػد  اإلنسػػاني،

 .(2)"سيميوطيقيا بورس مطابقة لعمـ المنطؽ
عمػػى الػػرغـ مػػف أف السػػميولوجيا مرتبطػػة بعمػػـ المسػػاف، والسػػميوطيقا مرتبطػػة بػػالمنطؽ فػػإف 

السػػػػػػيميولوجيا تصػػػػػػور نظػػػػػػري، ىػػػػػػاتيف الكممتػػػػػػيف مترادفتػػػػػػاف ميمػػػػػػا كػػػػػػاف بينيمػػػػػػا مػػػػػػف اختبلفػػػػػػات، ف
والسيميوطيقا إجراء تحميمي وتطبيقي؛ أي أنو يمكػف القػوؿ بػرف السػيميولوجيا ىػي عمػـ ونظريػة عامػة 

 ومنيج نقدي تحميمي وتطبيقي.
 المصطمحات السيميائية: المطمب الثاني

وضع منظرو السيميائية مصطمحات ومفاىيـ خاصػة بيػذا العمػـ لتيسػير دراسػتو، ولمحػد مػف 
مػػط بػػيف السػػيميائيات وغيرىػػا مػػف المنػػاىج النقديػػة والعمػػـو األخػػرى، إال أف تمػػؾ المفػػاىيـ لػػـ تكػػف الخ

نمػػػا تػػػدؿ عمػػػى معمػػػوـ فػػػي مجاليػػػا، وعمػػػى الػػػرغـ مػػػف ذلػػػؾ فػػػإف ىػػػذه  حكػػػرا عمػػػى السػػػيميائية فقػػػط، وا 
بعػض المفاىيـ لـ تكف دائما موضع اتفاؽ بيف السيميائييف، بؿ إنيـ اختمفوا في بعضيا، وأذكػر ىنػا 

 ىذه المفاىيـ وأىميا دوف اإلشارة إلييا جميعا، ومف ىذه المفاىيـ:
إلػى ظيػور أحػد أىػـ المفػاىيـ  –ومف خبلؿ التعريفػات  –العبلمة: أفضى البحث السيميائي  -1

التػي يػدور حوليػػا جػؿ الدراسػة السػػيميائية، وىػو العبلمػة، وال يمكػػف فصػؿ مصػطم  العبلمػػة 
اصػػة بالسػػيميائية وفمسػػفتيا، ومػػف الصػػعوبة بمكػػاف ومفيوميػػا عػػف سمسػػمة المصػػطمحات الخ

                                                 

(1) Charles Sanders Peirce, Ecrits sur le signe, Paris, Seuil, 1978, p. 135 (vers 
1906.) 

 ـ. 20/5/2014مدخؿ إلى المنيج السيميائي: جميؿ حمداوي، موقع ندوة،  ((2
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االتفػػاؽ عمػػى مفيػػـو موحػػد لمعبلمػػة؛ نظػػرا السػػتخداـ عممػػاء السػػيمياء عػػدة مصػػطمحات دالػػة 
عمييػػا، ومنيػػا مصػػطمحا اإلشػػارة والرمػػز، وقػػد أطمػػؽ عمييػػا دي سوسػػير اسػػـ الػػدليؿ، والػػدليؿ 

دىما االسػػتغناء عػػف اآلخػػر، عنػػده يتكػػوف مػػف مكػػونيف وىمػػا الػػداؿ والمػػدلوؿ، وال يمكػػف ألحػػ
فيقػػوؿ عػػف الػػدليؿ: "ىػػو وحػػدة نفسػػية ذات وجيػػيف ... وىػػذاف العنصػػراف مرتبطػػاف ارتباطػػا 

ونطمػػػؽ عمػػػى التػػػرليؼ بػػػيف التصػػػور والصػػػورة السػػػمعية  وثيقػػػا ويتطمػػػب أحػػػدىما اآلخػػػر ...
ة، الدليؿ، ونقترح االحتفاظ بكممة دليؿ لتعييف المجموع، وتعػويض التصػور والصػورة السػمعي

 .(1)"عمى التوالي، بمدلوؿ وداؿ
" أي عبلمػػة بمعنػػى Signeويػػرى عػػادؿ الفػػاخوري "أنػػو جػػرى العػػرؼ عمػػى اسػػتخداـ كممػػة "  

، وىػذا يحيمنػا ويػذكرنا (2)"الداؿ، ففي المغة يقاؿ مثبل أف لفظة "إنساف" ىي عبلمة تدؿ عمػى االنسػاف
، ومعنػػى ذلػػؾ أف "(3)ف أغراضػػيـصػػوات يعبػػر بيػػا كػػؿ قػػوـ عػػأ" :بتعريػػؼ ابػػف جنػػي لمغػػة عمػػى أنيػػا

المغة عبارة عف نظاـ مف العبلمات والرموز، تكتسب قيمتيا مف خبلؿ اتفػاؽ مسػتعممييا عمييػا، ومػا 
تعبر عنيا ىذه الرموز أو اإلشارات؛ وبيذا فإف اإلنساف منذ نشرتو قد استعمؿ المغة، وىػو بػذا يكػوف 

ط بو في كؿ مكاف، وتمؤل عميو فضاءات كونو قد وجد نفسو أماـ نظاـ ىائؿ مف العبلمات التي تحي
 الواسع.

 :(4)يقسـ بعض النقاد العبلمة إلى نوعيف، ىما
العبلمة المسانية )المفظية(: ويقصد بيا الكبلـ المنطوؽ، وعبلمػات الكتابػة أو الحػروؼ بػري  - أ

لغػػة كانػػت، ومػػؤدى ىػػذا أف مػػف يمتمػػؾ المغػػة ىػػو مػػف يمتمػػؾ الفكػػر وحػػؽ التوجيػػو والسػػيادة، 
 قسـ العبلمة المفظية إلى عدة أنواع أخرى، وىي:وتن

 العبلمة الوصفية، ومثاليا: الموف الداؿ عمى شيء ما. -

                                                 

 .37ـ، ص1987دروس في السيميائيات: مبارؾ حنوف، الطبعة األولى،  (1)
 .11ـ، ص1990، بيروت، 1تيارات في السيمياء: عادؿ الفاخوري، دار الطميعة لمطباعة والنشر، ط  (2)
، 1ـ، ج1952، دار الكتب المصرية، د ط، ائص: أبو الفت  عثماف بف جني، ت: محمد عمي النجارالخص (3)
 .33ص
انظػػر: فاعميػػة السػػيميائية كاسػػتراتيجية مقترحػػة فػػي تنميػػة اإلبػػداع المغػػوي مػػف خػػبلؿ قػػراءة الػػنص الرمزي)نصػػؼ  (4)

، 143مصػرية لممنػاىج وطػرؽ التػدريس،عكممة ألحمد رجب( لػدى طػبلب كميػة التربيػة: ناديػة أبػو سػكينة، الجمعيػة ال
 .84ـ، ص2009فبراير 
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 العبلمة الفردية، ومثاليا: النصب التذكاري. -
العبلمػػة العرفيػػة، وىػػي قػػانوف أو مبػػدأ عػػاـ عمػػى شػػكؿ عبلمػػة، ومثاليػػا: الػػدخاف الػػذي ىػػو  -

 أمارة عمى وجود النار.
 موضوعو بفضؿ قانوف أو أفكار عامة مشتركة. الرمز، وىو يحيؿ إلى -
 الخبر، أي إنو مدرؾ باعتباره يمثؿ ىذا النوع أو ذاؾ مف الموضوع الممكف. -
 البرىاف، وىو عبلمة تشكؿ بالنسبة إلى مؤوليا عبلمة قانوف. -
العبلمػػػات غيػػػر المسػػػانية )غيػػػر المفظيػػػة(: وىػػػي التػػػي تقػػػـو عمػػػى أنػػػواع سػػػننية أخػػػرى غيػػػر  - ب

 ؼ، وىي عمى نوعيف، وىما:األصوات والحرو 
عبلمػػػػػات عضػػػػػوية مرتبطػػػػػة بجسػػػػػـ اإلنسػػػػػاف، مثػػػػػؿ: حركػػػػػات الجسػػػػػـ، وأوضػػػػػاع الجسػػػػػد،  -

 والعبلمات الشمية، والسمعية، والذوقية.
عبلمػػػػػات أدائيػػػػػة تحيػػػػػؿ عمػػػػػى أشػػػػػياء خارجػػػػػة عػػػػػف العضػػػػػوية اإلنسػػػػػانية، مثػػػػػؿ: المبلبػػػػػس،  -

شارات المرور.  والموسيقى، وا 
ريفيـ لمرمػز وترادفػت أقػواليـ، فسوسػير يتحػدث عػف الرمػز الرمز: تقارب السيميائيوف فػي تعػ -2

فػػي خضػػـ حديثػػو عػػف الػػداؿ والمػػدلوؿ، فيطمػػؽ الرمػػز عمػػى مػػا أطمػػؽ عميػػو مصػػطم  الػػداؿ، 
معمػػبل أف اسػػتخداـ لفػػظ الرمػػز ال تتفػػؽ  مػػع االعتباطيػػة، فيقػػوؿ: "مػػف مميػػزات الرمػػز أنػػو ال 

جػػذر رابطػػة طبيعيػػة بػػيف الػػداؿ  يكػػوف اعتباطيػػا عمػػى نحػػو كمػػي، فيػػو لػػيس فارغػػا: إذ ىنػػاؾ
كالعربػػة  –ال يمكػػف اسػػتبدالو اعتباطػػا بػػري رمػػز آخػػر  –الميػػزاف  –والمػػدلوؿ، فرمػػز العدالػػة 

 –أو عمػػى األقػػؿ جػػذرىا  –"، حسػػب رؤيػػة سوسػػير لمرمػػز فػػإف ىنػػاؾ عبلقػػة طبيعيػػة (1)مػػثبل
داليا بػري شػيء تربط بيف الداؿ أو الرمز ومدلولػو، وأف ىػذه العبلقػة الطبيعيػة ال يمكػف اسػتب

 آخر .

                                                 

 .87ـ ص1985( عمـ المغة العاـ: فريدناف دي سوسير، ترجمة: يوئيؿ يوسؼ عزيز، دار آفاؽ عربية، بغداد، (1
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ال ينعدـ الرأي في الرمز بعػد سوسػير، حيػث يوجػد مػف السػيميائييف مػف يختمػؼ مػع نظرتػو، 
فظير مف يػرى أال عبلقػة مباشػرة بػيف الرمػز والشػيء أو المػدلوؿ، ومػف ىػؤالء أوكػدف ورتشػاردز فػي 

 . (1)مثمثيـ الذي اعتبر الحقا أنو مف أىـ البدائؿ األكثر أىمية
ؿ أف الرمػػز نموذجػػو األوؿ ىػػو الكممػػة المغويػػة، فعبلقػػة الرمػػز توصػػمنا بػػيف يػػرى صػػبلح فضػػ

عطػاء كػؿ ذي حػؽ حقػو،  مدلوؿ الكممػة وعبلقتػو بالعػالـ الخػارجي، مثػؿ داللػة الميػزاف عمػى العػدؿ وا 
 ، وىو في ىذا يتفؽ ونظرة دو سوسير .(2)وأف ىذه العبلقة اعتباطية تتـ بالصدفة وليست سببية

إلشػػارة مػػف أكثػػر المفػػاىيـ التػػي كػػاف فييػػا نوعػػا مػػف الخمػػط، وتعامػػؿ معيػػا اإلشػػارة: مفيػػـو ا -3
المغويوف والنقاد بسطحية نسبية، فنجد إىماليـ لممصطم  الذي ىو داؿ عمى شيء أو عمػى 
مػػدلوؿ، دوف إىمػػاؿ ذلػػؾ المػػدلوؿ أو المفيػػوـ، فاسػػتبدليا النقػػاد بمفػػاىيـ أخػػرى، فمػػثبل أطمػػؽ 

لؾ صراحة بقولو: "ويكفي اآلف أف نشير إلى أننا عنػدما صبلح فضؿ عمييا الرمز، ويورد ذ
نطمؽ كممة الرمز عمى العبلمة المغوية فإف ىذا مػف قبيػؿ تبسػيط األشػياء قبػؿ أف نعمػد إلػى 

 ".(3)التصنيفات والتفريعات
عمى أي حاؿ فإف اإلشارة ىي التي تربط بػيف الصػورة أو الجسػـ والتسػمية، ىػذا الػربط يػرتي 

دماغيػػا عنػػد اإلنسػػاف، مثػػؿ إشػػارة المػػرور التػػي يػػدؿ كػػؿ لػػوف منيػػا عمػػى وضػػع مػػف عبلقػػة موجػػودة 
 معيف وخاص بو، فيذه العبلقة موجودة دماغيا وذىنيا عند المتمقي.
 :(4)تختص اإلشارة بخصائص أو مبلم  ثبلثة وضعيا النقاد ليا، وىي

 ليس لدييا مشابية مع موضوعاتيا. - أ
 تحيؿ إلى أفراد. - ب
 وعاتيا.تمفت االنتباه إلى موض - ت

                                                 

ـ، 1990، بيػروت،1الصورة الشػعرية فػي الخطػاب الببلغػي والنقػدي: الػولي محمػد، المركػز الثقػافي العربػي، ط  (1)
 .191ص
ـ، 2012، القػػػػاىرة، 6منػػػػاىج النقػػػػد المعاصػػػر: صػػػػبلح فضػػػػؿ، أطمػػػػس لمنشػػػر واالنتػػػػاج اإلعبلمػػػػي، ط انظػػػر:  (2)
 . 83ص

 .29ـ، ص1998نظرية البنائية في النقد األدبي: صبلح فصؿ، دار الشروؽ، الطبعة األولى، مصر، (3) 
ايػػدة حوشػػي، رسػػالة دكتػػوراه، نظػػاـ التواصػػؿ السيميولسػػاني فػػي كتػػاب الحيػػواف لمجػػاحظ حسػػب نظريػػة بػػورس: ع (4)

 .98ـ، ص2009الجزائر،  –جامعة فرحات عباس سطيؼ 
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األيقونػػة: عكػػس اإلشػػارة، فيػػي تػػدؿ عمػػى مػػا تػػدؿ عميػػو فػػي واقعيػػا، فاأليقونػػة ىػػي الصػػورة،  -4
مثؿ وضع صورة شخصية ثـ معرفة ىػذه الشخصػية بػالنظر إلػى الصػورة التػي ىػي فػي ىػذا 
الموضػػع أيقونػػة، وبػػذلؾ فاأليقونػػة تتميػػز برنيػػا مشػػابية لمواقػػع الخػػارجي تمامػػا، أوىػػي طبػػؽ 

رجي، فاأليقونػػة "ليػا دوافعيػا ومبرراتيػا، أي نسػػتطيع أف نعمػؿ الرابطػة بػػيف أصػؿ الواقػع الخػا
، فصورة الكرسي ىي أيقونة لمكرسي التي تمتاز بالثبػات، (1)"الداؿ والمدلوؿ منطقيا أو عقمياً 

وال تقتصػر األيقونػػات عمػػى كونيػػا بصػػرية، أو كتابيػة، بػػؿ تتعػػداىا وتشػػمؿ أيقونػػات سػػمعية، 
عيا وندرؾ مػف خبلليػا أف ىػذا الصػوت ىػو لشػيء مػا معػيف، مثػؿ وىي األصوات التي نسم

صوت سيارة اإلسعاؼ عندما نسمعو ندرؾ فورا دوف رؤيتيا أف سػيارة إسػعاؼ فػي مكػاف مػا 
قريب، وىذه القضية أثارىا روبػرت شػولز فقػاؿ: "أمػا صػوت كممػة نبػاح فػريقوني إلػى حػد مػا 

 .(2)"مد األيقونية السمعيةلنباح كمب، وكؿ آثار تقميد األصوات الطبيعية تعت
التبادؿ: يشير مفيوـ التبادؿ إلى ارتباط كممة ما بكممػات أخػرى فػي المغػة ككػؿ خػارج إطػار  -5

أي قوؿ معػيف، فاإلشػارة توجػد فػي شػفرتيا كجػزء مػف نظػاـ عبلقػات تربطيػا بإشػارات أخػرى 
ذا المفيػـو مف خبلؿ التشابو واالختبلؼ، وىػذا النظػاـ يسػمى قائمػة تبادليػة، وقػد نشػر عػف ىػ

الػػذي يشػػير إلػػى عبلقػػة الكممػػة بالكممػػات األخػػرى فػػي داخػػؿ الفعػػؿ  التتػػابعمفيػػـو آخػػر وىػػو 
 .(3)الكبلمي أو قوؿ معيف، والمعنى ىو حصيمة الوظيفتيف التبادلية والتتابعية معا

أو شػفرة  –الشفرة: والشفرة ىي المعنػى المسػتخمص مػف حػدث مػا؛ ألننػا نمتمػؾ نظامػا فكريػا  -6
مف القياـ بذلؾ، فالبرؽ كاف يفيـ قديما عمى أنو عبلمة كاف يصدرىا كائف متسمط تمكننا  –

يعيش في الجباؿ أو في السماء، أما األف فنفيمو عمى أنو ظاىرة كيربائيػة، فقػد حمػت شػفرة 
عممية محؿ شفرة أسطورية، والمغات اإلنسانية ىي أكثر الوسػائؿ المعروفػة تطػويرا لمتشػفير، 

                                                 

شػػػػورات وزارة الثقافػػػػة نسػػػيمياء بػػػػراغ لممسػػػػرح دراسػػػات سػػػػيميائية: عػػػػدد مػػػف المػػػػؤلفيف، ترجمػػػػة: أدميػػػر كوريػػػػة، م (1)
 .5ـ، ص1977السورية، دمشؽ، 

، بيػػروت، 1سػػة العربيػػة لمدراسػػات والنشػػر، ط السػػيمياء والترويػػؿ: روبػػرت شػػولز، ترجمػػة سػػعيد الغػػانمي، المؤس (2)
 .242ـ، ص1994

 .243 -242انظر: السيمياء والترويؿ ص (3)
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نما توجد شفرات غير لغوية وىي إما أنيا تحت  وال تنحصر الشفرات في الشفرات المغوية، وا 
 . (1)لغوية مثؿ تعابير الوجو، أو فوؽ لغوية مثؿ التقاليد األدبية

التنػػػػاص: كمػػػػا أف اإلشػػػػارات تشػػػػير إلػػػػى إشػػػػارات أخػػػػرى ولػػػػيس إلػػػػى األشػػػػياء مباشػػػػرة، فػػػػإف  -7
اص، وىػػذا يعنػػي عػػدـ ، وىػػذا مػػا ُيعػػرؼ بالتنػػ(2)النصػػوص كػػذلؾ تشػػير إلػػى نصػػوص أخػػرى

يائية انغبلؽ النص عمى نفسػو وانفتاحػو عمػى غيػره مػف النصػوص، وال يختمػؼ تنػاص السػيم
 عف التناص المعروؼ ببلغيا.

                                                 

 .86انظر: مناىج النقد المعاصر ص( (1
 .244المرجع السابؽ ص (2)
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 :رواد السيميائية المطمب الثالث:
 : السيميائيوف الغربيوف:أويً 

 :(1)دي سوسير -1
مسػيميولوجيا كمػا أطمقيػا، يعتبر فرديناد دي سوسير المنظر األوؿ لمسيميائية في أوروبػا أو ل

وذلػػؾ فػػي خضػػـ حديثػػو عػػف المغػػة وعموميػػا، وقػػد جػػاءت أفكػػار دي سوسػػير التػػي أسسػػت لمسػػيميائية 
انطبلقا مف حديثو عف المساف ووظائفو، فيرى أف لمساف وظيفتيف األولػى فرديػة واألخػرى اجتماعيػة، 

جانػب فػردي وجانػب اجتمػاعي، وال يمكف االكتفاء بواحدة دوف األخرى، فيقوؿ فػي ذلػؾ: "المسػاف لػو 
 .(2)"وال يمكف أف نتصور أحدىما بغير اآلخر

يعتبر سوسير أف المغة نظاـ اجتماعي، ونظػاـ مػف اإلشػارات التػي تعبػر عػف األفكػار، وبػذا 
ال تخرج السيميائية عنده عف اإلطػار الػذي قيػد نفسػو فيػو وىػو دراسػة العبلمػات فػي كنػؼ المجتمػع، 

تػػي تمغػػي كػػؿ الفػػوارؽ المميػػزة لمسػػاف، ودمجيػػا عبػػر مفيػػـو العبلمػػة ضػػمف فالعبلمػػة المسػػانية ىػػي ال
مجمػػػوع األنسػػػاؽ الدالػػػة، التػػػي تخػػػتص بالداللػػػة عمػػػى األفكػػػار، وبيػػػذا فػػػإفو سوسػػػير ال يفصػػػؿ بػػػيف 
السػػػػيميائيات والمسػػػػانيات، بػػػػؿ إنوػػػػو يعتبػػػػر األخيػػػػرة جػػػػزءا مػػػػف السػػػػيميائية وكبلىمػػػػا ال ينفصػػػػؿ عػػػػف 

وسػػير نفسػػو بػػذلؾ، فقػػاؿ: "ونسػػتطيع أف نتصػػور عممػػا يػػدرس حيػػاة المجتمػػع، حسػػب تصػػري  دي س
الرمػػوز والػػدالالت المتداولػػة فػػي الوسػػط المجتمعػػي، وىػػذا العمػػـ يشػػكؿ جػػزءا مػػف عمػػـ الػػنفس العػػاـ، 

. وىو عمـ Sémion: مف الكممة اإلغريقية داللة  Sémiologieونطمؽ عميو مصطم  عمـ الداللة 
بيػا أنػواع الػدالالت والمعػاني، وألف ىػذا العمػـ لػـ يوجػد بعػد فػبل  يفيدنا موضوعو الجيػة التػي تقتػنص

نستطيع أف نتنبر بمصيره غير أننا نصرح برف لو الحؽ في الوجود وقد تحدد موضوعو بصفة قبميػة، 

                                                 

ـ، كػػاف اىتمامػػو منصػػبا بدراسػػة عمػػـ المغػػة العػػاـ، فقػػد ُكمػػؼ 1857ىػػو فردينػػاد دي سوسػػير، ولػػد بجنيػػؼ عػػاـ  (1)
ـ(، وتناوؿ فييا موضوعا لػـ ينشػر حولػو كتابػا أثنػاء 1911-ـ1906ريس دورة دراسية في عمـ المغة العاـ )بميمة تد

ـ رأى تبلمذتو أف دروسو كاف مبتكرة، فجمعوىا مف مبلحظاتو المدونػة، ونشػروىا عػاـ 1913حياتو، وبعد وفاتو عاـ 
 .28ص، أقدـ لؾ عمـ العبلمات: ـ بعنواف دروس في عمـ المغة العاـ1916

 .26ص، عمـ المغة العاـ: فريدناف دي سوسير (2)
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، ويمكػػف توضػػي  ذلػػؾ مػػف خػػبلؿ الشػػكؿ اآلتػػي (1)"ولػػيس عمػػـ المسػػاف إال جػػزءا مػػف ىػػذا العمػػـ العػػاـ
 ئية داخؿ عمـو التواصؿ حسب رؤية دي سوسير ليا: الذي يبيف تموضع السيميا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
يصؿ سوسير إلى تحديد مفيوـ العبلمة عمى أنيا ذلؾ الكؿ المركػب مػف الػداؿ والمػدلوؿ أو 
مف المفظ والمعنى، فالكممة أو المفردة المغوية بنية فسماىا عبلمة، وقػاؿ إف العبلمػة ليسػت مسػطحة 

 .(2)سماه: مدلوؿ، ومف: صورة سمعية سماىا: داؿ وبسيطة بؿ ىي مكونة مف: مفيوـ
 :(3)مميزات العبلمة عند سوسير

 العبلمة كياف نفسي مجرد ينتسب إلى المساف ال إلى الكبلـ. -1
 العبلمة ثنائي الطرفيف، فيو يتكوف مف داؿ ومدلوؿ أو لفظ ومعنى. -2
باطيػة والطبيعيػة، العبلمة اعتباطي بمػا فػي ذلػؾ الػدليؿ غيػر المفظػي الػذي يتػراوح بػيف االعت -3

 أي أف العبلمة غير المفظي يمزج بيف ىاتيف الخاصيتيف المتعارضتيف.

                                                 

1) )Ferdinand de saussure, Cours de linguistique générale, Payot, 1916, p. 33-34. 
Synthèse éditée par ses élèves C. Bally et A. Sechehaye à partir des notes du cours 

donné entre 1906 et 1911 à l’université de Genève. 
 .33االتجاه السميولوجي ونقد الشعر ص (2)
 .38انظر: دروس في السيميائيات ص (3)
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ذف، فػػإف األسػػبقية ُتْعَطػػى  -4 ُينظػػر إلػػى العبلمػػة غيػػر المفظػػي انطبلقػػا مػػف النمػػوذج المسػػاني، وا 
 لمعبلمة المسانية التي تشكؿ المعيار والمقاس لمختمؼ الدالئؿ األخرى.

وـ محايػد إذ تمغػي الػذات واأليػديولوجيا ، وعميػو، فػإف سوسػير العبلمة بفضؿ تجريػدتيا، مفيػ -5
 ييتـ بإنتاج العبلمة ال بالتعبير عنو.

وتجػدر اإلشػارة إلػى أنػو يؤخػذ عمػى دي سوسػير أنػو أغفػؿ بعػض المؤشػرات الضػرورية مثػؿ 
(، األيقونػػػة واإلشػػػارة والرمػػػز، وحصػػػره العبلمػػػة فػػػي ثنائيػػػة الػػػداؿ والمػػػدلوؿ، وتػػػبلـز )المفيػػػـو الػػػذىني

 :(1)والداؿ )الجانب المادي( يجعؿ سوسير يقدـ الشكؿ التالي
                          

 
 
 
 
 

 : (2)بورس -2
رس مػػف أىػػـ رواد السػػيميائية أو السػػيميوطيقيا كمػػا أرادىػػا، بػػؿ إنػػو و يعتبػػر تشػػارلز سػػاندرز بػػ

سوسػير فػي آف واحػد، منظرىا األوؿ في الواليات المتحدة األمريكيػة، وقػد ظيػرت نظرياتػو ونظريػات 
وتجػػاوز بعػػض العممػػاء ذلػػؾ الحػػد عنػػدما قػػالوا بروليػػة نظريػػات بيػػرس عمػػى نظريػػات سوسػػير، فيرونػػو 

 األب الشرعي ليذا العمـ.
تنطمػؽ نظريػػات بيػرس فػػي السػيميائية مػػف خػبلؿ تقسػػيمو لمعبلمػات إلػػى ثبلثػة أقسػػاـ، وىػػي: 

فػإف نظػػاـ بيػػرس السػيميائي نظػػاـ ثبلثػػي دواؿ ومػداليؿ )لفػػظ و معنػى( وعبلقػػات تربطيػػا معػا؛ وبيػػذا 
ييتـ بالدرجة األولى في العبلقات أو النظريات أو الروابط التي تربط أو تحكـ الدواؿ والمداليؿ )لفظ 

                                                 

، 1أقػػدـ لػػؾ عمػػـ العبلمػػات: بػػوؿ كػػوبمي وليتسػػا جػػانز، ترجمػػة: جمػػاؿ الجزيػػري، المجمػػس األعمػػى لمثقافػػػة، ط  (1)
 .18ـ، ص2005القاىرة، 

ـ، خمؼ بيرس خمفو مجموعة ضخمة مػف الكتابػات 1839( ىو تشارلز ساندرز بيرس، فيمسوؼ أمريكي ُولد عاـ (2
ـ ُجمعت أعمالو فػي ثمانيػة مجمػدات، وكػاف الجمػع 1914ـ، وبعد وفاتو التي كانت عاـ 1867التي بدأ كتابتيا عاـ 

 .24، أقدـ لؾ عمـ العبلمات، صـ1958 –ـ 1931في الفترة 

 دال

 

 مدلول
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ومعنى(، ويرى أف عمـ العبلمات ىو العمـ الذي يدرس كيؼ يتكوف الموضوع تاريخيػا، وذلػؾ عنػدما 
 بواسػػػطة الكممػػػات، أو بواسػػػطة رمػػػوز خارجيػػػة، فإنػػػو كتػػػب: "بمػػػا أف اإلنسػػػاف ال يمكنػػػو أف يفكػػػر إال

بإمكاف ىذه الرموز والكممات أف تقوؿ لو )أنت ال تعني شيئا غيػر مػا عممنػاؾ، ولػذا أنػت تعنػي فقػط 
ألنػػؾ تقػػوؿ بضػػع كممػػات باعتبارىػػا مػػؤوالت لفكػػرؾ(، وبالفعػػؿ فػػإف البشػػر والكممػػات يتعممػػوف بصػػفة 

إثػػراء موازيػػا لمعمومػػػات  –وىػػو بػػدوره محػػتـ  –يحػػتـ  متبادلػػة: كػػؿ إثػػراء معمومػػات لػػدى شػػخص مػػػا
الكممػػة .... فالكممػػة أو العبلمػػة التػػي يسػػتعمميا اإلنسػػاف ىػػي اإلنسػػاف نفسػػو، وبمػػا أف تركيػػد أف كػػؿ 

يدؿ عمى أف اإلنساف ىو عبلمة؛ كذلؾ فإف  –باعتبار أف الحياة ىي تيار أفكار  –فكر ىو عبلمة 
يػػدؿ عمػػى أف اإلنسػػاف عبلمػػة خارجيػػة، بمعنػػى أف اإلنسػػاف تركيػػد أف كػػؿ فكػػر ىػػو عبلمػػة خارجيػػة 

نساف متماثبلف، وىكذا فإف لغتي ىي  homoوالعبلمة الخارجية متماثبلف، بنفس معنى أف كممتي  وا 
 .(1)"المجموع الكمي لذاتي، بما أف اإلنساف ىو الفكر

إلػػػػػى ثبلثػػػػػة أصػػػػػناؼ، وىػػػػػي: العبلمػػػػػات المصػػػػػورة،  –حسػػػػػب بيػػػػػرس  –وتقسػػػػػـ العبلمػػػػػات 
العبلمػػات المفسػػرة، والعبلمػػػات الموضػػوعة أو الركيػػزة، وكػػػؿ قسػػـ ينقسػػـ بػػػدوره إلػػى ثبلثػػة أصػػػناؼ و 

أخرى، يقوؿ بيرس في ىذا المضمار: "يمكف تقسيـ العبلمات إلػى ثػبلث ثبلثيػات، أوال: وفقػا لماىيػة 
عتبارىػا عرفػا العبلمة في ذاتيا، وذلؾ باعتبارىا إما مجردة نوعيػة، أو باعتبارىػا وجػودا حقيقيػا، أو با

عاما، ويمكف تقسيميا ثانية وفقا لعبلقة العبلمػة بموضػوعاتيا فيمػا إذا كانػت ىػذه العبلقػة ترجػع إلػى 
طبيعة العبلمة نفسيا، أـ ترجع إلى الرابطة الوجودية بيف العبلمة والموضوعة، أـ ترجع إلى الرابطة 

فسرة لمعبلمة إما باعتبارىا عبلمة عمى بيف العبلمة والمفسرة، ويكوف التقسيـ الثالث وفقا لتصوير الم
 .(2)"أمور احتمالية، أو عبلمة عمى أمور واقعية، أو عبلمة عمى أمور عقمية

 
 
 
 

                                                 

، 2005، بيػروت، 1لمنظمة العربية لمترجمػة، ط السيمياء وفمسفة المغة: أمبرتو إيكو، ترجمة: أحمد الصمعي، ا (1)
 .113ص – 112ص
 22دور السيميائية في ترويؿ النصوص  (2)
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 والشكؿ اآلتي يوض  شكؿ العبلمات وثبلثيتيا كما أرادىا بيرس:
 
 

 

 
 :(1)رويف بارت -3

إذا فقػدت عنصػر  تنطمؽ نظرة روالف بارت لمسيميائية مف مقولة أف العبلمات ال تعني شػيئا
اإلدراؾ، والمقصود بعنصر اإلدراؾ ىنا ىو إدراؾ العبلمات بيف الداؿ والمػدلوؿ؛ ألف الػداؿ بذاتػو ال 
يعنػػي شػػيئا، وىػػذه العبلقػػة ال تسػػاوي بينيمػػا، حيػػث أف الػػداؿ ال يفضػػي إلػػى مػػدلوؿ آخػػر أو معػػيف، 

نما يفضي إلى عبلمة معروفة نفسيا وذىنيا لدى المتمقي  .(2)وا 
 –كمػػا يػػرى روالف  –لعبلمػػة البارتيػػة تتكػػوف مػػف داؿ ومػػدلوؿ )لفػػظ ومعنػػى(، إال أنػػو إذف فا

ينفصػػؿ عنػػو عمػػى مسػػتوى المػػادة؛ ذلػػؾ أف العديػػد مػػف األنسػػاؽ السػػيميولوجية ذات مػػادة لمتعبيػػر ال 
يوجػػد كيانيػػا فػػي الداللػػة، ويتعمػػؽ األمػػر برشػػياء صػػالحة لبلسػػتعماؿ يعمػػؿ المجتمػػع عمػػى اشػػتقاقيا 

                                                 

، واتسػػعت أعمالػػػو 1980مػػػارس  25وتُػػػوفي فػػي  1915نػػوفمبر  12روالف بػػارت ناقػػػد أدبػػي فرنسػػػي، ُولػػد فػػػي  (1)
نيوية والوجودية، باإلضافة إلى ترثيره في لتشمؿ حقواًل فكرية عديدة. أثر في تطور مدارس عدة كالبنيوية، وما بعد الب

 .378، أسس السيميائية، صتطور عمـ الداللة
 .183دليؿ الناقد األدبي ص (2)

 

 العالمة

 مصورة
 

 موضوع
 )ركيزة(

 

 مفسرة

 تصوير      تصديؽ     حجة ة     أيقون مؤشر       رمز نوعية     مفردة     عرفية

 العالمة
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، ويقتػرح روالف فػػي نظرتػو السػػيميائية تسػػميات جديػدة بديمػػة عػف التسػػميات األلسػػنية (1)ليػػةلغايػات دال
التي أنتجتيا نظرة سوسير؛ فعبلمة سوسػير صػارت عنػد روالف )داللػة(، والػداؿ تغيػر إلػى )الشػكؿ(، 

)  .(2)والمدلوؿ سماه )المفيـو
خة أخػػػرى مػػػف نظريػػػة أنيػػػا نسػػػ –بػػػبل شػػػؾ  –إف نظػػػرة لرؤيػػػة روالف بػػػارت السػػػيميائية تؤكػػػد 

 سوسير؛ ولكنيا بشكؿ جديد صاغو روالف بارت.
 :(3)إمبرتو إيكو -4

يكو يفضؿ استبداؿ مصطم   يعتبر إمبرتو إيكو أحد اقطاب المدرسة اإليطالية السيميائية، وا 
السػػيميولوجيا بمصػػطم  السػػميوطيقا معمػػبل ذلػػؾ بخضػػوعو التػػاـ لمقػػرارات التػػي تخػػرج عػػف الجمعيػػات 

عمـ، فيقوؿ في ذلػؾ: "لقػد قررنػا عمػى كػؿ حػاؿ أف نتبنػى ىنػا بصػفة نيائيػة مصػطم  الخاصة بيذا ال
السػػػػػػيميوطيقا بػػػػػػدوف أف نتوقػػػػػػؼ عنػػػػػػد المناقشػػػػػػات حػػػػػػوؿ التوريطػػػػػػات الفمسػػػػػػفية أو المنيجيػػػػػػة لكػػػػػػبل 

ـ بباريس مف لدف الييئة 1969المصطمحيف، نحف نخضع بكؿ بساطة لمقرار المتخذ في يناير سنة 
بػػدوف أف تقصػػي اسػػتعماؿ  –نيػػا الجمعيػػة الدوليػػة لمسػيميوطيقا والتػػي قبمػػت الدوليػة التػػي تمخضػػت ع

مصػػطم  السػػيميوطيقا عمػػى أنػػو ىػػو الػػذي ينبغػػي ابتػػداء مػػف اآلف أف يغطػػي جميػػع   –السػػيميولوجيا 
 .(4)"المفاىيـ الممكنة لممصطمحيف المتنافس فييما

الػذي ُأطمػؽ عمييػا، فيقػوؿ " ويختصر أمبرتػو إيكػو تعريفػو الخػاص لمسػميائية بتعريفيػا العػاـ   
 .(5)"السيميوطيقا تعني عمـ العبلمات

 :(6)ويفّصؿ إيكو نظريتو السيميائية ويفرعيا إلى ثمانية عشر تفريعا، وىي اآلتي

                                                 

 .40دروس في السيميائيات ص (1)
 .183دليؿ الناقد األدبي ص (2)
الدوريػػة العالميػػة ـ بإيطاليا،عمػػؿ أسػػتاذا فػػي السػػيميائية بجامعػػة بولونيػػا، ويػػدير 1932ىػػو أمبرتػػو إيكػػو ولػػد سػػنة  (3)

، وقد اىتـ في دراساتو بالجمالية في القروف الوسطى، كما انكب عمى صياغة نظرية VSالمتخصصة في السيميائية 
، أسػػػس متماسػػػكة فػػػي السػػػيميائية، كمػػػا إنػػػو كتػػػب العديػػػد مػػػف الروايػػػات التػػػي كػػػاف ليػػػا األثػػػر فػػػي األدب المعاصػػػر

 .377السيميائية، ص
(4) Eco Umberto, Le signe, Le Livre de poche, Paris 1988 
(5)    Eco Umberto, Le signe, Le Livre de poche, Paris 1988 
 .24دروس في السيميائيات ص (6)
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سػػيموطيقيا الحيػػواف، ويخػػص األمػػر السػػػموكات المتصػػمة بالتواصػػؿ داخػػؿ الجماعػػات غيػػػر  -1
 اإلنسانية.

 العبلمات الشمية كالعطور مثبل. -2
 صؿ الممسي كالقبمة والصفعة.التوا -3
 سنف الذوؽ، ويتعمؽ األمر بممارسة الطب . -4
العبلمػػػات المصػػػاحبة لمػػػا ىػػػو لسػػػاني: كرنمػػػاط األصػػػوات فػػػي ارتباطيػػػا مػػػع الجػػػنس والسػػػف  -5

والحالػػػة الصػػػحية، والعبلمػػػات المصػػػاحبة لمغػػػة كالكيفيػػػات الصػػػوتية )عمػػػو الصػػػوت، مراقبػػػة 
 الصوتية: الضحؾ البكاء التنيدات(.العممية النطقية(، وكالتصويتات )األمزجة 

 السيموطيقيا الطبية: عبلقة األعراض بالمرض. -6
 حركات األجساـ واإلشارات الدالة عمى القرب ويتعمؽ األمر بالمغات اإلشارية. -7
 األنواع السننية الموسيقية. -8
 المغة الُمشْكَمَنة مثؿ: الجبر والكيمياء وسنف الشفرة. -9

 مجيولة واألنواع السننية السرية.المغات المكتوبة واألبجديات ال -10
 المغات الطبيعية، مثؿ: المغة العربية والفرنسية واالنجميزية. -11
 التواصؿ المرئي، مثؿ: األنساؽ الخطية والمباس واالشيار. -12
 نسؽ األشياء، مثؿ: المعمار وعامة األشياء. -13
 بنيات الحكي. -14
ألسػػاطير والمعتقػػدات الدينيػػة األنػػواع السػػننية الثقافيػػة، مثػػؿ: آداب السػػموؾ والتراتبيػػات وا -15

 القديمة.
األنػػواع السػػننية والرسػػائؿ الجماليػػة: عمػػـ الػػنفس واالبػػداع الفنػػي، والعبلقػػات بػػيف األشػػكاؿ  -16

 الفنية واألشكاؿ الطبيعية.
التواصػػؿ الجمػػػاىيري، مثػػػؿ : عمػػػـ الػػػنفس وعمػػػـ االجتمػػػاع والبيػػػداغوجيا ومفعػػػوؿ الروايػػػة  -17

 البوليسية واألغنية.
 الخطابة. -18
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نظريػػػة إمبرتػػػو أيكػػػو لمسػػػيميائية جميػػػع مناشػػػط الحيػػػاة اإلنسػػػانية، وىػػػو بػػػذلؾ يصػػػؿ تغطػػػي 
 بالسيميائية إلى القدسية حتى جعميا تحيط بنا، وىو بذلؾ ال يفرؽ بيف الرمز واإلشارة والصورة.

 :(1)أ.ج. غريماس -5
لـ يخرج غريمػاس فػي تحميمػو السػيميائي عػف اتجػاه سوسػير فػي تمييػزه بػيف الػداؿ والمػدلوؿ، 
وكذلؾ مّيز غريماس بيف شكؿ التعبير أو مادة التعبيػر مػف جيػة، وبػيف شػكؿ المحتػوى ومادتيػا مػف 

؛ وىػػذا مػػا جعمػػو يتصػػور السػػرد فػػي شػػكؿ خطػػاب أو حكايػػة  تتضػػمف عػػدة مسػػتويات، (2)جيػػة أخػػرى
، حيػث يركػز عمػى مسػتوى )المحتػوى( الػذي يتحػدد بمكػونيف، وىمػا: مكػوف (3)يوضحيا الشكؿ اآلتػي

 مكوف نحوي:داللي، و 
 

حث أ.ج. غريماس عمى عدـ االكتفاء بعممية المزاوجة بيف المفاىيـ ؛ بؿ يجب عميو كػذلؾ 
إلػػى الكشػػؼ عػػف منظومػػة المعنػػى؛ ألف كػػؿ معنػػى ال يقػػـو عمػػى تعارضػػات  أف يقػػدـ نموذجػػا يسػػعى

نما عمى تعارضات رباعية، كما في: )أسود: أبيض( و)ال أسػود؛ ال أبػيض(، وىػذا مػا  ثنائية فقط، وا 
 يعرؼ )المربع السيميائي( أو )مربع غريماس(، ويمكف تمثيمو مف خبلؿ الشكؿ اآلتي:              

                                                                                                                                                           
 
 

                                                 

، لسػػػػانياتي 1992فػػػػي روسػػػيا وتػػػػوفي فػػػي بػػػػاريس بفرنسػػػا عػػػػاـ  1917( ألخيػػػرداس جوليػػػػاف غريمػػػاس ولػػػػد عػػػاـ (1
بلقػػػا مػػػف لسػػػانيات فردينانػػػد دي سوسػػػير، كػػػاف منشػػػط مجموعػػػة وسػػػيميائياتي، يعػػػد مؤسػػػس السػػػيميائيات البنيويػػػة انط

، أسػػػػس السػػػػيميائي بمدرسػػػػة الدراسػػػػات العميػػػػا فػػػػي العمػػػػـو االجتماعيػػػػة ومدرسػػػػة بػػػػاريس السػػػػيميائية-البحػػػػث المسػػػػاني
 .380السيميائية، ص

، ط  (2)  .154ـ، ص2010، بيروت، 1السيمياء العامة وسيمياء األدب: عبد الواحد المرابط، الدار العربية لمعمـو
 154السابؽ  (3)

 الحكاية       )
 {التعبير       

 المادة: السمسمة الصوتية
 الشكؿ: النسؽ المساني

 {المحتوى      
 المادة: المكوف الداللي
 الشكؿ: المكوف النحوي

 

 ال أسود

 أبيض أسود

 ال أبيض
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مػػف السػػابؽ فػػإف مربػػع غريمػػاس السػػيميائي يقػػـو أساسػػا عمػػى عبلقػػة التنػػاقض، وفػػي المقابػػؿ 

وىكػذا،  د األبػيض ...: المربػع ينفػي وجػود األسػود، ويؤكػد وجػو فإنو يؤكد وجود عنصػر آخػر، فمػثبل
فػػالمربع السػػيميائي يعتبػػر ترليفػػًا تقابميػػًا لمجموعػػة مػػف القػػيـ المضػػمنة، ويعتبػػره غريمػػاس بنيػػة دالليػػة 
منطقيػة سػابقة لمػنص السػردي ببعػده التشخيصػي التصػػويري ومؤكػدة لػو، وىػو يسػعى مػف خػبلؿ ىػػذا 

 التحوؿ مف المفاىيمي المجرد إلى المشخص المحسوس. النموذج إلى تفسير كيؼ يتـ
 ثانيا: السيميائيوف العرب:

 :(1)سعيد بنكراد -1
ينبغي في بداية الحديث عف أراء بنكراد السيميائية اإلشارة إلى أف سعيد بنكراد مترثر بدرجة 

يميوطيقيا( كبيرة بمدرسة بورس السيميائية، ويرى أف كممة سيمياء مػاىي إال ترجمػة عربيػة لكممػة )سػ
األمريكيػػة وىػػي الكممػػة التػػي ابتػػدعيا بػػورس سػػيميائيا، وقػػد اسػػتخدـ بنكػػراد فػػي حديثػػو عػػف السػػيميائية 
المصػطم  البورسػي السػميوزي، وىػذا المصػطم  يعنػي التػدليؿ، أو بعبػارة أخػرى مػا وراء العبلمػػة، أو 

مػػا يمكػػف تسػػميتو التصػػور البيئػػة التػػي أنتجػػت فييػػا ىػػذه العبلمػػة والفعػػؿ الػػذي أدى إلػػى إنتاجيػػا، أو 
 العاـ لمعبلمة وبيئتيا.

إف السميوز عند بنكراد واحد في مختمؼ الوقػائع الحياتيػة والنصػوص المكتوبػة التػي نحمميػا 
بيف أيدينا أو حتى تمؾ النصوص المنطوقػة أو المسػموعة، وذلػؾ مػف حيػث طبيعتػو وجػوىره، إال أف 

ة نصػػية أو حياتيػػة،  فمكونػػات كػػؿ واقعػػة تقػػود االخػتبلؼ يكمػػف فػػي االشػػتغاؿ والتحقػػؽ مػػف كػػؿ واقعػػ
تختمػػؼ قواعػػده عػػف قواعػػد الشػػعر  –مػػثبل  –إلػػى تحديػػد نوعيػػة السػػميوز ونوعيػػة اشػػتغاليا، فالسػػرد 

المػػذيف يختمفػػاف عػػف المسػػرح والصػػورة وغيرىػػا، فكػػؿ فػػف مػػف ىػػذه الفنػػوف، أو واقعػػة مػػف ىػػذه الوقػػائع 
 .(2)في كؿ واقعة تختمؼ عف األخرى، وىو ما يجعؿ خصوصية لمسميوز

ينظػر بنكػػراد إلػى السػػيميائية نظػػرة دقيقػة، فيػػرى أف السػيميائية تػػدخؿ فػػي كػؿ مظػػاىر حياتنػػا 
اليوميػػة العاديػػة وجوانبيػػا، ومػػف ىنػػا تنطمػػؽ نظرتػػو السػػيميائية مػػف التركيػػز عمػػى طبيعػػة السػػميوز، ال 

ء يمكػف أف يكػوف كيانػا عمى العبلمة نفسيا أو تمؾ التي تشػكؿ سػندا مباشػرا ليػذه العبلمػة، فكػؿ شػي
                                                 

 سعيد بنكراد ناقد أدبي مغربي، مختص بالسيميائيات، لو الكثير مف المؤلفات المتخصصة سيميائيا. (1)
 .78، صـ1998، 16عبلمات، المغرب، العدد السيميائيات وموضوعيا: سعيد بنكراد، مجمة  (12(2)
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، (1)مستقبل بسياقاتو الخاصة، استنادا إلى عناصر ذاتيػة خاصػة، وبالتػالي إنتػاج معانيػو الخاصػة بػو
 وىو ما يتفؽ فيو مع آراء إمبرتو إيكو.

إف العبلمات ال يمكف أف تكوف ذات قيمة إذا كانت معزولة عف سياقتيا، فالعبلمػات تسػتمد 
ي تمثمو، ويتفؽ بنكراد مع سوسير فػي أف العبلمػة تشػتمؿ عمػى تمثيػؿ قيمتيا مف طبيعة السميوز الذ

اعتباطي يتـ وفػؽ عبلقػة عرفيػة، وتقػوـ ىػذه العبلقػة مػف خػبلؿ االعتباطيػة بإنتػاج المعػاني وتػدواليا 
وفؽ قواعد خاصة ىي ما يرتي بيا الترميز، فالسيميائيات في نظر بنكراد ىي نتاج عبلقات بعضيا 

 .(2)مع بعض
 :(3)ؿصالح فض -2

يخػػػالؼ صػػػبلح فضػػػؿ سػػػعيد بنكػػػراد فػػػي قضػػػية التسػػػمية العامػػػة، فقػػػد فّضػػػؿ فضػػػؿ التسػػػمية 
األوروبيػػة عمػػى التسػػمية األمريكيػػة، بػػؿ إنػػو فضػػميا عمػػى التسػػمية العربيػػة، دوف أف ينكػػر أف العػػرب 
أبدعوا عندما أطمقوا عمى ىذا المجاؿ اسػـ السػيمياء، فيػو إذف يفضػؿ السػيميولوجيا عمػى مػا سػواىا، 

يعمؿ ذلؾ لكوف النقؿ عف المغات األخرى أولػى مػف االشػتقاؽ، فقػاؿ عػف السػيميولوجيا: "وقػد اقتػرح و 
تسميتو في المغة العربية )السيميائية( أي العبلمات وىي تسمية موفقة في اسػتخداميا لمكممػة العربيػة 

النقػؿ أولػى  )سيمياء( أي عبلمة أو ممم ، ولكننػا نػرى مػف األفضػؿ إطػبلؽ االسػـ الغربػي عميػو ألف
، وعمػػى (4)"مػػف االشػػتقاؽ فػػي اسػػتحداث األسػػماء الجديػػدة إذا كػػاف ىػػذا االشػػتقاؽ سػػيؤدي إلػػى الخمػػط

الرغـ مف ىذا فإف صبلح فضؿ ال يكترث كثيرا إلى التسػمية واالختبلفػات والخبلفػات الناتجػة عنيػا، 
 جيا.ويعتبره أمرا ثانويا؛ ألف التركيز عنده منصب عمى إبراز ما ىية السيميولو 

تقػػـو الرؤيػػة السػػيميولوجية عنػػد صػػبلح فضػػؿ عمػػى المغػػة، فيصػػعب تصػػور أي نظػػاـ مكػػوف 
مف الصور أو األشياء يتمتع بداللة خارج حدود الػنص ونطاقػو، والمغػة المقصػودة ىنػا تتجػاوز المغػة 

ف كانػػػت ىػػػي األسػػػاس   –المكتوبػػػة والمنطوقػػػة المعروفػػػة  فيػػػو يعتبػػػر اإلشػػػارات الخارجػػػة عػػػف   –وا 
                                                 

 .78ص  ،السيميائيات وموضوعيا: سعيد بنكراد انظر: (1)
 .43، ص3، ع 35السيميائيات النشرة والموضوع: سعيد بنكراد، مجمة عالـ الفكر، الكويت، مجانظر:  (2)
ـ، ناقػػد بصػػير بفنػػوف األدب العربػػي، 1938ولػػد الػػدكتور صػػبلح فضػػؿ )محمػػد صػػبلح الػػديف( فػػي مصػػر عػػاـ  (3)

ة، وىػو ناقػد معػايش لكػؿ اتجاىػات يتميز بمغتو الفصيحة الرشيقة، ومتابع لما ينتجو األدباء مف شعر وقصػة ومسػرحي
 األدب العالمي وتياراتو النقدية، لو مؤلفات عديدة أثرت المكتبة العربية في األدب والنقد األدبي واألدب المقارف.

 .297نظرية البنائية في النقد األدبي: ص (4)



 

38 

لمغة المعروفة أيضا لغة، ويتـ الحديث عنيا لغويا، يقوؿ صبلح فضؿ: "فالسيميولوجيا تضػع حدود ا
األسػػس العامػػة لعمػػـ الرمػػوز وأبنيتيػػا المختمفػػة وكيفيػػة اسػػتخداميا فػػي الرسػػائؿ بجميػػع أنواعيػػا، وليػػذا 

 . (1)حسب"تعد الحمقة المركزية التي تحيط بعمـ المغة الذي يقتصر عمى التواصؿ بالرمزية المغوية ف
ويعتبػػػر فضػػػؿ أف السػػػيميولوجيا ىػػػي مػػػف أىػػػـ المنػػػاىج النقديػػػة الفكريػػػة الحديثػػػة، ذلػػػؾ ألف" 
السيميولوجيا مف أكثر مناىج الفكر النقدي الحديث قابمية ألف تنتشر في دوائر األدب والفف والثقافػة 

اللتيػا مػف ثقافػة في إطارىا الكمي الشامؿ، إذ إننا سرعاف ما سػندرؾ أف ىػذه العبلمػات تختمػؼ فػي د
 .(2)إلى أخرى"

مف العبارة السابقة يتبيف أف السيميولوجيا تبحػث عػف الػدالالت االجتماعيػة لمعبلمػة، وكػذلؾ 
 تبحث عما وراء ىذه العبلمة أو تمؾ، في كؿ متكامؿ في ثقافة معينة، وفي إطار مجتمعي واحد. 

 :مجايت السيميائية وطرؽ عمميا: المطمب الرابع
 ت السيميائية:: مجايأويً 

تتعػػػػدد مجػػػػاالت السػػػػيميائية وميادينيػػػػا بتنػػػػوع الدراسػػػػات واآلفػػػػاؽ المفتوحػػػػة أماميػػػػا، فيػػػػي ال 
نما بإمكانيػا البحػث فػي كػؿ مػا يحػيط حولنػا ممػا نػرى أو نسػمع أو  تقتصر عمى مجاؿ دوف آخر، وا 

ة مجػاالت، حتى تمؾ التي ال نراىػا وال نسػمعيا، إال أف الػبعض حػاوؿ أف يحصػر السػيميائية فػي عػد
ف كانػػت كبيػػرة تحمػػؿ فػػي ثناياىػػا أخػػرى  –غيػػر أف ىػػذه المجػػاالت  ال تعبػػر عػػف الكػػؿ المتكامػػؿ  –وا 

سػواء فػػي الحيػػاة العاديػػة أو الحيػػاة األدبيػػة، فيػػذا العمػـ تمتػػد فروعػػو فػػي كػػؿ االتجاىػػات بحيػػث يكػػوف 
ا تدخؿ فػي تفاصػيؿ مف الصعوبة بمكاف حصر مجاالتو وميادينو، فالسيميائية إف أرادت لنفسيا فإني

 التفاصيؿ كؿ عمى حدة ودوف الفصؿ بينيا.
تتنػػوع السػػيميائيات لتػػدخؿ كافػػة المجػػاالت، وقػػد ذكػػر أمبرتػػو إيكػػو ميػػاديف عمػػؿ السػػيميائية، 
فيػػػػي: عبلمػػػػات الحيوانػػػػات، عبلمػػػػات الشػػػػـ، االتصػػػػاؿ بواسػػػػطة الممػػػػس، كػػػػودة المػػػػذاؽ، االتصػػػػاؿ 

الطبي، حركات وأوضاع الجسد، الموسيقى، المغػات  البصري، أنماط األصوات والتنغيـ، والتشخيص
الصػػػورية، المغػػػات المكتوبػػػة، األبجػػػديات المجيولػػػة، قواعػػػد اآلداب، أنمػػػاط األزيػػػاء، األيػػػدولوجيات، 

                                                 

 . 299صنظرية البنائية في النقد األدبي (1) 
 . 83ـ، ص2012، القاىرة، 6أطمس لمنشر واالنتاج اإلعبلمي، ط  مناىج النقد المعاصر: صبلح فضؿ، (2)
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، مػػػف ىػػػذه العبػػػارة فػػػإف السػػػيميائية تػػػدخؿ فػػػي الكممػػػة المكتوبػػػة (1)الموضػػػوعات الجماليػػػة والببلغيػػػة
 الجسد، حتى أنيا في الميف والحرؼ والفنوف.والمسموعة وما بينيما، وتدخؿ في لغة 

 :(2)حدد برنار توساف في كتابو )ما ىي السيميولوجيا( مجاالت لمسيميائية، فيي اآلتي
السػػػينما: والسػػػيميائية السػػػينمائية حديثػػػة، جػػػزء برنامجيػػػا الػػػذي يعنػػػى ببمػػػورة نظػػػاـ المكونػػػات  -1

بكاممػػو، وىػػذا الميػػداف يشػػتمؿ الفيمميػػة الكبػػرى، يعػػرض تطبيقػػو عمػػى الشػػريط المصػػور لفػػيمـ 
عمػػى ثبلثػػة تطبيقػػات، وىػػي عمػػى مسػػتوى الكػػاميرا ثػػـ عمػػى مسػػتوى الممثمػػيف وبعػػدىا عمػػى 

 مستوى تركيب الفيمـ كامبل.
القصة المصورة: وىي ما يطمؽ عميو اليوـ الرسوـ المتحركة، فقد اىتـ بيػا السػيميائيوف مػف  -2

 ت السيميائية.أجؿ جذب األطفاؿ، فجذبت عددا كبيرا مف التحميبل
الصػػورة الفوتوغرافيػػة: وكػػاف مػػف قػػدميا أوؿ مػػرة فػػي السػػيميائة روالف بػػارت، وذلػػؾ لصػػال   -3

 الدراسة السينمائية؛ ألنيا تفت  أفقا جديدة في السيميائية السينمائية. 
وىنػػػػػاؾ العديػػػػػد مػػػػػف الدراسػػػػػات التػػػػػي تظيػػػػػر حجػػػػػـ التفصػػػػػيبلت التػػػػػي دخمػػػػػت بيػػػػػا الدراسػػػػػة 

تغمغميػػػػا فػػػػي كافػػػػة المشػػػػارب، فتنتقػػػػؿ ىػػػػذه الدراسػػػػات بػػػػيف المحسػػػػوس  السػػػػيميائية، ممػػػػا يػػػػدؿ عمػػػػى
والمعنوي، فوجدنا سيمياء الصورة، ووجدنا سيمياء البخؿ، وتنقمت بيف ما ىو كبيػر ومػا ىػو صػغير، 
فيوجد سيمياء الكوف وسيمياء الفضاء، ويوجد سيمياء االنتماء، بؿ يذىب البعض إلى أبعد مػف ذلػؾ 

 .اء ليشمؿ االتصاؿ ما بيف الخبليا الحية وحتى االتصاؿ ما بيف اآلالتفي توسيعو لمجاؿ السيمي
ممػا سػبؽ فػإف السػيمياء تػدخؿ فػي تفصػيبلت كػؿ مجػاؿ الداخميػة، حتػى أنيػا تزيػؿ الحػواجز 
والفروقات بيف مجاالتيا، يقوؿ دانياؿ تشػالدنر: "وأحػد األمػور التػي جػذبتني إلػى السػيميائية ىػو أنيػا 

اوز الحدود الفاصمة بيف االختصاصات وبالربط بيف ظواىر تبدو بعيدة عف زادت مف استمتاعي بتج
 . (3)"بعضيا بعضا، ولكني غير ضميع بكؿ مجاالت الثقافة، فبل مفر مف إىماؿ مواضيع عديدة

                                                 

 .14االتجاه السيميولوجي ونقد الشعر ص (1)
 –، الػػػدار البيضػػػاء 2، ط 2000مػػػا ىػػػي السػػػيميولوجيا: برنػػػار توسػػػاف، ترجمػػػة: محمػػػد نظيػػػؼ، أفريقيػػػا الشػػػرؽ  (2)

 . 54ـ ص1994المغرب، 
ـ، 2008، بيػػػروت، 1طػػػبلؿ وىبػػػو، المنظمػػػة العربيػػػة لمترجمػػػة، ط  أسػػػس السػػػيميائية: دانيػػػاؿ تشػػػالدنر، ترجمػػػة: (3)
 .21ص
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 : طرؽ عمؿ السيميائية: ثانياً 
ما مف الحديث السابؽ عف السيميائية يتض  بجبلء أنيا تبحث عف دالالت النص و  انطبلقاً 

وراءه، متجاوزة ذلؾ وباحثة عػف االنزياحػات التػي مػف الممكػف أف يػذىب إلييػا الػنص، ىػذا يعنػي أف 
نمػػا ىػي منفتحػػة عمػػى الكثيػػر مػػف المعػػاني، فتػػذىب إلػػى  رؤيػة السػػيميائية ليسػػت منغمقػػة عمػػى ذاتيػػا وا 

راءة أخػػرى تحميػػؿ المعػػاني الكامنػػة فػػي الػػنص، وتفػػت  آفاقػػا جديػػدة داخمػػو، وبيػػذا فإنيػػا تقػػرأ الػػنص قػػ
مغايرة لتمؾ التي تُقرأ ألوؿ وىمة، "فالميـ في التحميػؿ السػيميائي لػيس الوصػوؿ إلػى المعنػى الحقيقػي 

، فػػالقراءة السػػيميائية فػػي نيايػػة (1)"الػػذي يكشػػؼ عنػػو الػػنص، بػػؿ الحػػاؿ التػػي قػػاؿ بيػػا الػػنص مػػا قالػػو
المعجميػػة، ويصػػير لمػػنص األمػػر تقػػـو عمػػى إطػػبلؽ اإلشػػارات كػػدواؿ حػػرة، ال تقيػػدىا حػػدود المعػػاني 

فعاليػػػة قرائيػػػة إبداعيػػػة، تعتمػػػد عمػػػى الطاقػػػة التحييميػػػة لئلشػػػارة فػػػي تبلقػػػي بواعثيػػػا مػػػع بواعػػػث ذىػػػف 
، وذلػػؾ ال يػػتـ إال بخطػػوات منيجيػػة صػػحيحة (2)المتمقػػي ويصػػير القػػارئ المػػدرب ىػػو صػػانع الػػنص

ونػػة، فػػبل يرخػػذىا قالبػػا معروفػػة لػػدى الباحػػث السػػيميائي، عمػػى أف تتسػػـ خطواتػػو المنيجيػػة ىػػذه بالمر 
واحدا، ولكف قبؿ البدء في عممية التحميؿ، عمى الناقد أف يقوـ بخطوة ثابتة عند بداية التحميؿ، وىي 
خطػػوة اسػػتقباؿ الػػنص، فػػبل يػػتـ أي تحميػػؿ ميمػػا كػػاف نوعػػو ومجالػػو ومػػداه إال بعػػد اسػػتقباؿ الػػنص 

لقراءة العاديػة بانفتاحيػا الػدائـ والكامػؿ وقراءتو قراءة نقدية صحيحة، بيد أف ىذه القراءة تختمؼ عف ا
 :(3)عمى النص، فتركز عمى كؿ دواخمو، ويضع روبرت شولز شرطيف ليذه القراءة وىما

البػػػد أف نعػػػرؼ تقاليػػػده الجنسػػػية )أي سػػػياقو الفنػػػي داخػػػؿ الجػػػنس األدبػػػي الػػػذي ينتمػػػي لػػػو  -1
 النص(.

 غائبة.البد أف يكوف لدينا ميارات ثقافية تمكننا مف جمب العناصر ال -2
 ثـ إف السيميائييف يحددوف منيجية التحميؿ السيميائي بثبلثة مستويات، وىي:  

ويقصػػد بػػو البحػػث عػػف الشػػروط الداخميػػة المولػػدة لمػػنص والمتحكمػػة فيػػو  التحميػػؿ المحايػػث: -1
والتػي تعطيػو الػػدالالت الجديػدة أو االنزياحيػة، ومػػف ثػـ فالتحميػؿ المحايػػث يتطمػب االسػػتقراء 

                                                 

 .47( االتجاه السيميولوجي ونقد الشعر ص(1
 .61المرجع السابؽ ص (2)
، 4الخطيئػػة والتكفيػػر مػػف البنيويػػة إلػػى التشػػريحية: عبػػداي محمػػد الغػػذامي، الييئػػة المصػػرية العامػػة لمكتػػاب، ط  (3)

 . 51مصر، ص
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ؼ النصػػية التػػي تسػػاىـ فػػي توليػػد الداللػػة، وال ييميػػا العبلقػػات الخارجيػػة وال الػػداخمي لموظػػائ
تاريحية واالقتصػادية التػي أفػرزت عمػؿ المبػدع، فالسػيميائية تبحػث عػف -الحيثيات السوسيو

شكؿ المضموف عبر العبلقات التشاكمية أو التضػادية الموجػودة بػيف العناصػر داخػؿ العمػؿ 
ظػػر إليػو عمػػى أنػػو أثػر نػػاتج عػف شػػبكة مػف العبلقػػات الرابطػػة ، والمعنػػى يجػب أف ين(1)الفنػي

، فالتحميؿ المحايث يقـو إذف عمى عزؿ النص ودراستو بعيػدا عػف الظػروؼ (2)بيف العناصر
قصػػػػاء سػػػػيرة المؤلػػػػؼ  ىمػػػػاؿ ظػػػػروؼ المنػػػػتج أو المبػػػػدع، وا  التػػػػي أنػػػػتج فيػػػػو ىػػػػذا الػػػػنص، وا 

 وسريرتو، والحوداث التي أثرت فيو. 
يقػػـو عمػػى فيػػـ المعنػػى مػػف خػػبلؿ االخػػتبلؼ، فػػالمعنى ال يسػػتخمص إال  التحميػػؿ البنيػػوي: -2

ـو فػػإف إدراؾ معنػػى األقػػواؿ والنصػػوص يفتػػرض وجػػود نظػػاـ مبنػػي  عبػػر االخػػتبلؼ، ومػػف ثَػػ
عمى مجموعة مف العبلقػات، وىػذا يػؤدي إلػى التسػميـ بػرف عناصػر الػنص ال داللػة ليػا، إال 

لسيميائية عندما تقتحـ أغوار النص فإنيػا تػدخؿ ، فا(3)عبر شبكة مف العبلقات القائمة بينيا
مف نافذة العبلقات الداخمية الموجودة والقائمة عمى االختبلؼ بيف البنيات والدواؿ، والتحميؿ 
البنيػػوي ىػػو الوحيػػد الػػذي لػػو القػػدرة عمػػى الكشػػؼ عػػف شػػكؿ المضػػموف، وتحديػػد االختبلفػػات 

، فالتحميػػؿ البنيػػوي يػػدرس شػػكؿ (4)نيػػويالموجػػودة بػػيف العناصػػر الداخميػػة لمنسػػؽ والنظػػاـ الب
 المضموف الداخمي وبنيتو القائمة.

إذا كانػت لسػانيات الجممػة تركػز كثيػرا عمػى الجمػؿ، وتريػد فيػـ كيفيػة توليػد  تحميؿ الخطاب: -3
الجمػؿ البلمتناىيػة العػدد مػف خػبلؿ قواعػد متناىيػة، أو كيفيػة توزيػع الجمػؿ حسػب مكوناتيػػا 

فيػػة أو الظرفيػػة، فػػإف السػػيميائية تحػػاوؿ البحػػث عػػف كيفيػػة توليػػد الفعميػػة أو االسػػمية أو الحر 
، فالسػػػػيميائية تتجػػػػاوز الجممػػػػة إلػػػػى تحميػػػػؿ (5)النصػػػػوص واختبلفيػػػػا سػػػػطحيا واتفاقيػػػػا عمقيػػػػا

                                                 

ـ، 1997مػػارس  –، ينػػاير3، ع25والعنونػػة: جميػػؿ حمػػداوي، مجمػػة عػػالـ الفكػػر، الكويػػت، المجمػػد السػػيميوطيقيا (1)
 .80ص
 .45بناء المعنى السيميائي ص (2)
 .45المرجع السابؽ ص (3)
 .80السيميوطيقيا والعنونة ص (4)
 .80السيميوطيقيا والعنونة ص (5)
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، فتحميػػػػؿ الخطػػػػاب يقابػػػػؿ لسػػػػانيات الجممػػػػة، حيػػػػث أف األخيػػػػر يدرسػػػػيا نحويػػػػا، (1)الخطػػػػاب
 ذه الخطوة يقـو التحميؿ السيميائي.وتحميؿ الخطاب يدرسيا دالليا وانزياحيا، وعمى ى

المبلحػػظ أف السػػيميائية تتضػػافر مػػع البنيويػػة فػػي بعػػض خطواتيػػا لدراسػػة الػػنص واكتشػػافو، 
ولكف البنيوية تختمؼ عف السيميائية في أنيا تبحث وتركز عمى الخصائص التي تجعؿ األدب أدبا، 

لقػػراءة السػػيميائية تعتمػػد عمػػى مػػدى فػػي حػػيف أف السػػيميائية تبحػػث فػػي دالالت المعػػاني وانفتاحيػػا، وا
 إبداع الناقد وخبراتو السابقة وثقافتو الخاصة، وذلؾ ال يترتى إال بعد مراس ومراف طويميف.

 :نقد السيميائية والرد عمييا: المطمب الخامس
 : نقد السيميائية:أويً 

 ومآخػػذاً  قػػداً لػػـ تػػنج السػػيميائية مػػف النقػػد، فيػػي بػػذلؾ تػػدخؿ بوتقػػة المنػػاىج النقديػػة األخػػرى ن
 -خذ، ورغـ اعتبارىا مف بعض النقػاد، حيث أف جؿ المناىج النقدية ُسجمت عمييا عيوب ومآوعيوباً 

أنيػا عمػـ إال أنيػا لػـ تسػمـ مػف االنتقػادات، ومػف االنتقػادات الموجيػة  -مثؿ روالف بارت وطودوروؼ
بنيػػوي خصوصػػا فػػي توظيفيػػا ليػػا اعتبارىػػا تابعػػة لمسػػانيات، وبالتػػالي اقترابيػػا الشػػديد مػػف المػػنيج ال

لمفردات سوسير مثؿ العبلمة والمغة النظاـ والمغة األداء، بؿ إف روبػرت سػكولز يػذىب إلػى أف عمػـ 
السػػيمياء لػػـ يعػػد دراسػػة العبلمػػات بقػػدر مػػا ىػػو دراسػػة "الشػػفرات"، أي دراسػػة األنظمػػة التػػي تسػػاعد 

 .(2)ات تحمؿ معنىالمخموؽ اإلنساني عمى إدراؾ األحداث والكينونات بوصفيا عبلم
كذلؾ مف المآخذ عمى السيميائية اىتماميػا المبػالغ فيػو فػي سػيمياء العنػواف الػذي يعػد تجمػع 
مكثػػػؼ لػػػدالالت الػػػنص وباعتبػػػاره كػػػذلؾ العتبػػػة التػػػي تفػػػيض إلػػػى البيػػػو إغراقػػػو فػػػي تجريػػػد العمػػػؿ 

الممارسػة القصصي أو الروائي إلى مجموعة مػف العوامػؿ؛ فييمػؿ بػذلؾ الػذوؽ األدبػي ويقصػي عػف 
 .(3)النقدية ما فييا مف تممس ألوضاع أخرى في القصة كالمغة مثبل أو عناصر التشويؽ

ومف المآخذ عمى السيميائية أف بيرس حّوؿ كؿ شػيء حولنػا إلػى عبلمػات، ووضػع العبلمػة 
أساسا لمعالـ برسره، سواء كانت ىػذه العناصػر ممموسػة أو مجػردة، وسػواء كانػت مفػردة أو متشػابكة، 

                                                 

 .45بناء المعنى السيميائي ص (1)
 .185ص دليؿ الناقد األدبي (2)
باتنػة،  –التيارات النقدية الجديدة عند عبداي الغذامي: وردة مداح، رسالة ماجستير، جامعػة العقيػد الحػج لخضػر (3)

 .24ـ، ص2011الجزائر، 
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ذروة نظرتو عندما جعؿ اإلنساف مجرد عبلمة، فكانت رؤية بيرس ىذه مف المآخذ التي ُوجيت   وبمغ
 .(1)لمسيميائية

 : محاولة نقد النقد:ثانياً 
لعؿ المآخذ السابقة ىي أبرز ما ُوجو إلى السيميائية، دوف استطاعة حصر ىذه المآخذ، إال 

نقديػػة، فرمػػا الحػػديث عػػف اعتبارىػػا جػػزءا مػػف أنيػػا لػػـ تكػػف بدرجػػة القػػوة التػػي تنػػتقص مػػف النظريػػة ال
المسػػػػانيات وتبعيتيػػػػا لمبنيويػػػػة، فػػػػإف المسػػػػانيات والبنيويػػػػة تشػػػػتغبلف فػػػػي مخرجػػػػات المسػػػػاف الكبلميػػػػة، 
واالشػػػتغاؿ بنظػػػاـ المغػػػة دوف االىتمػػػاـ بالمعػػػاني، أمػػػا السػػػيميائية فمجاليػػػا المعػػػاني التػػػي أدت إلييػػػا 

تغاليا بالعبلمػػػات واألنظمػػػة غيػػػر الكبلميػػػة، فيػػػي إذف مخرجػػػات المسػػػاف الكبلميػػػة باإلضػػػافة إلػػػى اشػػػ
 تشتغؿ باألنظمة المسانية وغير المسانية.

والقػػػوؿ باىتماميػػػا بسػػػيمياء العنػػػواف؛ فصػػػحي  أنيػػػا اىتمػػػت بػػػالعنواف أكثػػػر مػػػف المجػػػػاالت 
تـ األخرى، مع اىتماميا بباقي المجاالت، ويرجع اىتماـ السيمياء بالعنواف؛ العتبار العنواف مفتاحا ي

الولػػوج مػػف خبللػػو إلػػى أغػػوار الػػنص ومعانيػػو الداخميػػة، واكتشػػاؼ المعػػاني الكامنػػة وراء النصػػوص، 
 فالتحميؿ السيميائي لمعنواف يفت  آفاقا واسعة في محاولة فيـ النص.

إف كػػؿ شػػيء يحػػيط بنػػا عبػػارة عػػف عبلمػػات يمكػػف تحميميػػا السػػتخبلص أشػػياء ربمػػا تكػػوف 
بلمػػػة يقػػػػارب الصػػػواب، وكيػػػػؼ ال والنقػػػاد يحممػػػػوف العواطػػػػؼ مقصػػػودة، فقػػػػوؿ بيػػػرس أف اإلنسػػػػاف ع

والمشاعر الداخمية لشاعر أو أديب ما؟ ثـ إف إشارات الجسد التي يصدرىا اإلنسػاف تحمػؿ سػيميائيا، 
ويصػػؿ ىػػذا التفسػػير والتحميػػؿ إلػػى طريقػػة األكػػؿ والشػػرب وحتػػى أنمػػاط التفكيػػر، فػػإذا كػػاف اإلنسػػاف 

فػإف مػا دونػو ممػا يحػيط  –ىػو األكثػر تعقيػدا فػي النظػاـ الكػوني و  –يدخؿ ضمف التحميؿ السيميائي 
 بنا يدخؿ ضمف مجاؿ التحميؿ السيميائي. 

وبالرغـ مف كافة االنتقادات التي وجيت إلى االتجاه السيميائي، فػإف السػيميائية تعػد األكثػر 
السػيميائية  اقترابا مف تحميؿ النصوص بقواعد واضػحة ومفػاىيـ متشػعبة، وقػد أخػذت ىػذه التحمػيبلت

، فيسػيـ المػنيج السػيميائي فػي إظيػار فضػاءات جديػدة فػي (2)نصيبا طيبا مػف الجيػد النقػدي العربػي
 الرقي بحس نقدي أدبي والنظر لمعمؿ األدبي بعمؽ أكبر.

                                                 

 .40االتجاه السيميولوجي ونقد الشعر ص (1)
 .42االتجاه السيميولوجي ونقد الشعر ص (2)
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 المبحث الثاني
 وافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاألل

 :المطمب األوؿ: الموف: تعريؼ وديلة
اف باإلنساف وحياتو في كافة جوانبيا، ويحس فييا وتؤثر عميو، فاأللواف جزء مف تحيط األلو 

حياتنػػا، وتشػػكؿ عنصػػرا مػػف أىػػـ عناصػػر الجمػػاؿ الكػػوني، ىػػذا الجمػػاؿ الزاخػػر بػػاأللواف التػػي تشػػكؿ 
مجتمعػػة صػػورة بػػؿ صػػورا تجػػذبنا إلييػػا، لتشػػكؿ فػػي أذىاننػػا ومخيبلتنػػا انطباعػػات تبقػػى متصػػمة بيػػذا 

ؾ، مختمفػػة فػػي الوقػػت ذاتػػو مػػف شػػخص إلػػى آخػػر، فتشػػمؿ األلػػواف كػػؿ فضػػاءات حياتػػو المػػوف أو ذا
شػػاممة المركػػؿ والمشػػرب والممػػبس واألدوات وغيرىػػا لتشػػكؿ جػػزءا ال ُيسػػتغنى عنػػو، بػػؿ ال تػػتـ الحيػػاة 
الصحية إال بو، فكاف الموف وتغيراتو وتصنيفاتو رحمة مف رحمات اي عز وجؿ بالناس، حيث الموف 

 يوية والراحة والنشاط واالطمئناف، ورمز لمشاعرنا المختمفة مف حزف وسرور.مبعث لمح
 : لغة واصطالحاً  تعريؼ الموف
 الموف لغة:

المػػوف: ىيئػػة كالسػػواد والحمػػرة، ولّونتػػو فتمػػوف، ولػػوف كػػؿ شػػيء: مػػا فصػػؿ بينػػو وبػػيف غيػػره، 
ارس أف ىػػذا المفػػظ يبػػدأ ، ويشػػير ابػػف فػػ(1)والجمػػع ألػػواف، وقػػد تمػػوف ولػػوف ولونػػو، واأللػػواف: الضػػروب

بالبلـ التي تدؿ عمى دخوؿ شيء فػي شػيء آخػر، ممػا يشػير إلػى تركيػب المػوف مػف عناصػر عديػدة 
فػػػػي صػػػػورة واحػػػػدة يظيػػػػر منيػػػػا العنصػػػػر الػػػػذي يسػػػػود بنسػػػػبة أعمػػػػى مػػػػف غيػػػػره فػػػػي ىػػػػذا التركيػػػػب 

 .(2)المتداخؿ
 :الموف اصطالحاً 

يجػػػة إحسػػػاس العػػػيف بالموجػػػات "نت :فػػػي تعريػػػؼ الموسػػػوعات الحديثػػػة ىػػػو المػػػوف اصػػػطبلحاً 
المختمفة، فحينما ينعكس الضوء عمى جسـ ما فإنو يمتص بعض موجػات ىػذا الضػوء ويػرد الػبعض 

                                                 

 عمي الكبير وآخروف، دار المعارؼ، القاىرة، مادة )لوف(. ( لساف العرب: ابف منظور، تحقيؽ: عبداي(1
المػػػوف وداللتػػػو فػػػي شػػػعر البحتػػػري: نصػػػرة محمػػػد محمػػػود شػػػحادة، رسػػػالة ماجسػػػتير، جامعػػػة الخميػػػؿ، فمسػػػطيف،  (2)

، وقد بحث الباحث في مقاييس المغة عف فصؿ البلـ والنوف وما يثمثيما، ولـ يعثر عمى ىػذا الفصػؿ 1ـ، ص2013
 طبعة. في أكثر مف
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، فػػالموف لػػيس لػػو أي (1)"اآلخػػر، وىػػذا الجػػزء المػػردود يػػؤثر فػػي خبليػػا العػػيف فػػتحس بػػالموف وتدركػػو
دراكو، بشرط وجود ال  .(2)ضوءحقيقة إال بارتباطو برعيننا التي تسم  بحسو وا 

أمػػا عػػف المػػوف فػػي العمػػؿ الفنػػي فػػيمكف إدراكػػو باعتبػػاره لونػػا، وال يمكػػف الفصػػؿ بػػيف مػػا نػػراه 
كشػػػكؿ وبػػػيف مػػػا نػػػراه كمػػػوف، ألف المػػػوف ىػػػو تفاعػػػؿ يحػػػدث بػػػيف شػػػكؿ مػػػف األشػػػكاؿ وبػػػيف األشػػػعة 
الضػػوئية السػػاقطة عميػػو، والتػػي نػػرى الشػػكؿ ومػػا المػػوف إال المظيػػر الخػػارجي لمشػػكؿ، ومػػع ذلػػؾ فػػإف 

 .(3)لموف دورا ىاما يمعبو في الفف، ألف لو ترثيرا مباشرا عمى حواسنا
 :الموف فيزيائياً 

اإلحساس بالموف عند اإلنساف ىػو إحسػاس فيزيػائي كمػا يػراه الفيزيػائيوف؛ وقػد عرفػوه حسػب 
وبػذا فػإف المػوف  ،(4)"رؤيتيـ: "إنو إحساس وليس لو أي وجود خارج الجياز العصػبي لمكائنػات الحيػة

ترثير فسيولوجي عمى العيف وأجزائيا، فمف خبلليا ُترى األلواف، ومف دونيا ال قيمة ليا،  –زيائياً في –
فػػػالكفيؼ ال يعتبػػػر األلػػػواف وال أىميتيػػػا، ويقػػػوؿ الفيزيػػػائيوف ثػػػبلث دالالت يمكػػػف مػػػف خبلليػػػا تحديػػػد 

 :(5)الموف، وىي
السػتعانة بمنشػور التي تؤلؼ الضوء )ضوء الشمس مثبل( يمكػف أف تشػتت با طوؿ الموجة: -1

 ثبلثي، وبذلؾ نحصؿ عمى ألواف الطيؼ.
 أي النسبة بيف الموف وكمية البياض الموجود بو. عامؿ النقاء: -2
ىػػو كميػػة الضػػوء المنقولػػة أو المنعكسػػة مػػف المػػوف، وىػػذا يعطينػػا إمكانيػػة  عامػػؿ النصػػوع: -3

عبر جياز تحقيؽ عدد كبير مف األلواف ومشتقاتيا ودرجاتيا، كؿ حسب طوؿ موجتو، وىذا 
شػػػديد الحساسػػػية، وىػػػذا الجيػػػاز ىػػػو العػػػيف، وىػػػو جيػػػاز طبيعػػػي وىبػػػة مػػػف اي،  الػػػذي فػػػي 
الظػػػػروؼ الطبيعيػػػػة لمحيػػػػاة يسػػػػجؿ لنػػػػا ىػػػػذه األلػػػػواف ويجعمنػػػػا نػػػػدركيا، وقػػػػد رأى كثيػػػػر مػػػػف 

                                                 

 .163ـ، ص1993، دمشؽ، 7الرسـ والموف: محيي الديف طالو، طبعة الشاـ، ط  (1)
 -ىػػ 1426األردف،  –، عمػاف 1مبادئ التصميـ الموف: عدلي محمد عبػد اليػادي، مكتبػة المجتمػع العربػي، ط  (2)

 .13ـ،  ص2006
 .37، ص2010األولى، عماف، األردف، فمسفة األلواف: إياد محمد الصقر، األىمية لمنشر والتوزيع، الطبعة  (3)
رسػالة دكتػوراه، جامعػة الزقػازيؽ، مصػر،  نػارميف محػب عبدالحميػد حسػف، توظيؼ الموف في شعر ابف الرومػي: (4)
 .14ص
 .14المرجع السابؽ ص (5)
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المشػػتغميف بػػالموف أف الطيػػؼ سػػبعة ألػػواف أساسػػية )البنفسػػجي، النيمػػي، األزرؽ، األخضػػر، 
 ، األحمر(.األصفر، البرتقالي

البد توافرىا لئلحساس باأللواف، فاإلحسػاس بيػا ال يػرتي جزافػا،  ويضع أحمد مختار شروطاً 
ويقسػػػميا إلػػػى عوامػػػؿ داخميػػػة تعػػػود عمػػػى اإلنسػػػاف وعوامػػػؿ خارجيػػػة ال دخػػػؿ لئلنسػػػاف بيػػػا، فيقػػػوؿ: 

اف "ولئلحسػػاس بػػاأللواف شػػروط البػػد مػػف تحققيػػا، بعضػػيا يعػػود إلػػى عوامػػؿ داخميػػة فػػي جسػػـ اإلنسػػ
وتركيػب أجيػػزة اإلحسػػاس فيػػو، وبعضػػيا يعػػود إلػػى عوامػؿ خارجيػػة منيػػا مقػػدار الضػػوء الواصػػؿ إلػػى 

  .(1)"العيف، وطوؿ موجتو، وزاويتو، ولونو
 :تصنيؼ األلواف المطمب الثاني:

تتصنؼ األلواف إلى مجموعات عديدة تضػـ كػؿ مجموعػة منيػا عػددا مػف األلػواف، ولػـ يكػف 
نما  كاف وفؽ اعتبارات معينػة بػاأللواف وحاالتيػا وخصػائص كػؿ لػوف، وأحيانػا ىذا التصنيؼ عبثا، وا 

نجػػػد أف المػػػوف الواحػػػد يتكػػػرر فػػػي أكثػػػر مػػػف مجموعػػػة تبعػػػا لنػػػوع التصػػػنيؼ واعتباراتػػػو، ومػػػف أبػػػرز 
 تصنيفات األلواف وأشيرىا:

 تقسيـ األلواف تبعا لمتكويف، وفيو ثبلث مجموعات: التصنيؼ األوؿ:
 اف األساسية:المجموعة األولى: األلو 

وتضـ ىذه المجموعة ثبلثة ألواف وىي األحمر واألصفر واألزرؽ، وسميت باألساسػية ألنيػا 
تمثػػؿ اإلحسػػاس الػػذي يتكػػوف منػػو جميػػع األلػػواف األخػػرى، فعػػف طريػػؽ المػػزج بينيػػا يمكػػف الحصػػوؿ 

 جديد.، وىذا المزج يكوف بقدر معمـو وبنسب واضحة حتى يحسف إخراج الموف ال(2)عمى ألواف أخرى
وىنػػػػا يجػػػػب التفريػػػػؽ بػػػػيف مفيػػػػوميف، األوؿ: األلػػػػواف األساسػػػػية واآلخػػػػر: األلفػػػػاظ األساسػػػػية 
لؤللواف، فاأللواف األساسية ىػي مػا تػـ بيانػو، أمػا األلفػاظ األساسػية لؤللػواف تضػـ قائمػة طويمػة نسػبيا 

ألرجػػواني، مػف األلػػواف، وىػي: األبػػيض واألسػػود واألحمػر، واألخضػػر، واألصػفر، واألزرؽ والبنػػي، وا
، والمبلحػػػػظ أف ىػػػػذه (3)والػػػوردي، والبرتقػػػػالي، والرمػػػػادي، ونبلحػػػػظ أف القائمػػػػة خاليػػػة مػػػػف البنفسػػػػجي

                                                 

 .91ـ، ص1997، القاىرة، 2المغة والموف: أحمد مختار عمر، عالـ الكتب لمنشر والتوزيع، ط  (1)
 .64أللواف صفمسفة ا (2)
 .35المغة والموف ص (3)
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نما توجد طبيعيا ال دخؿ بشػري فييػا، فػبل يمكػف إنتػاج  األلواف ال يمكف إيجادىا بري طريقة كانت، وا 
خراجيا كما تكوف في الطبيعة.  ىذه األلواف بالطرؽ الصناعية، وا 

 الثانية: األلواف الثانوية:المجموعة 
وىػػػػي ألػػػػواف مكممػػػػة لؤللػػػػػواف األساسػػػػية، وىػػػػذه األلػػػػواف المكممػػػػػة ىػػػػي األخضػػػػر والبرتقػػػػػالي 

، وىذه األلواف (1)والبنفسجي، فاألخضر يكمؿ األحمر، والبرتقالي لؤلزرؽ، والبنفسجي مكمؿ األصفر
صفر واألحمر، واألخضر عف ناتجة عف مزج بيف األلواف األساسية، فالبرتقالي ناتج عف اختبلط األ

 األزرؽ واألصفر، والبنفسجي نتيجة مزج األحمر واألزرؽ.
 المجموعة الثالثة: األلواف المحايدة:

واأللواف المحايدة ىما الموناف األسػود واألبػيض ومػا بينيمػا مػف تػدرج، وتشػمؿ الرمػادي بكػؿ 
واف األساسػػية والثانويػػة فتغيػػر درجاتػػو المختمفػػة، وألػػواف ىػػذه المجموعػػة تػػدخؿ عمػػى أي لػػوف مػػف األلػػ

درجة شدتو، فاألسود يعطي درجات قاتمة، أمػا األبػيض فيعطػي درجػات فاتحػة، وكػبل المػونيف يكػوف 
 .(2)مع األلواف المختمفة جميعا

 تقسيـ األلواف تبعا لترثيرىا الحراري، وفيو أيضا ثبلث مجموعات: التصنيؼ الثاني:
 المجموعة األولى: األلواف الحارة:

األلػػػواف الدافئػػػة وىػػػي األحمػػػر والبرتقػػػالي واألصػػػفر، ووصػػػفت بػػػذلؾ لقربيػػػا مػػػف مصػػػادر  أو
 .(3)الحرارة في الطبيعة، مثؿ النار والشمس والدـ، فتعطي الحرارة والدؼء والضوء

 المجموعة الثانية: األلواف الباردة:
ودة فػي وتضـ األزرؽ والبنفسجي واألخضر، ووصفت بالباردة بسبب قربيا مف مصادر البػر 

 ، فمنيـ نستمد الشعور بالبرودة إلى أجسامنا.(4)الطبيعة، مثؿ السماء والماء والثمج

                                                 

 .22مبادئ التصميـ والموف ص (1)
 .24المرجع السابؽ ص (2)
 .68فمسفة األلواف ص (3)
 .26مبادئ التصميـ والموف ص (4)
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 المجموعة الثالثة: األلواف المعتدلة:
وفييا األبيض واألسود والرمادي والبني واألخضر، ووصفت بالمعتدلة ألنيا ال ترثير ليا في 

التناقض الشديد ألف لكؿ لوف منيا ترثيره النفس مف حيث البرودة والدؼء، وتتصؼ ىذه المجموعة ب
 .(1)الخاص في النفس البشرية يختمؼ عف الموف اآلخر في ذات المجموعة

نمػا ىنػػاؾ  ال تنحصػر تصػنيفات األلػواف ومجموعاتيػػا فػي ىػذيف التصػػنيفيف بمجموعاتيمػا، وا 
سػػػابقا ىػػػي  المزيػػػد مػػػف التصػػػنيفات الكثيػػػرة التػػػي تحمػػػؿ مجموعػػػات أكثػػػر، غيػػػر أف األلػػػواف المػػػذكورة

 أبرزىا وأشيرىا. 
 الموف وتأثيره عمى اإلنساف: المطمب الثالث:

تمثؿ العبلقة بػيف المػوف واإلنسػاف عبلقػة قديمػة جديػدة، فاكتسػبت عمػى مػر األزمػاف دالالت 
تميزية في حيوات الشعوب، ُسجمت في القواميس األبدية لتظػؿ األجيػاؿ تتعاقبيػا دوف االقتػراب منيػا 

، فتتنػػػوع األلفػػػاظ الخالػػػدة المقترنػػػة بػػػاأللواف، بعضػػػيا مػػػا يقتػػػرف باألمػػػاكف وبعضػػػيا تغييػػػرا أو تبػػػديبل
وصفية، فرما المتعمقة باألماكف فمثؿ قوليـ قديما عف قصر كسرى القصر األبيض، ومنطقػة حمػراء 
األسد إلى الجنوب مف المدينة المنورة التي كانت مسرحا لغزوة بيف المسمميف وكفار قريش في شواؿ 

سػػنة الثالثػػة لميجػػرة، وأيضػػا أفريقيػػا القػػارة السػػوداء، واقترنػػت بالبحػػار فمنيػػا: األبػػيض واألحمػػر مػػف ال
واألسود واألصفر، واقترنت بالعمارة؛ ففي األندلس قصر الحمػراء، وأيضػا البيػت األبػيض األمريكػي، 

العػراؽ، ومف المدف الدار البيضػاء فػي المغػرب، ومدينػة البيضػاء فػي الػيمف، ومحافظػة الرمػادي فػي 
 وُتعرؼ تونس بتونس الخضراء، وىناؾ مف الشخصيات زرقاء اليمامة المعروفة بقوة بصرىا.

وأما ما يستخدـ لمداللة عمى الوصفية فيقاؿ فبلف قمبو أبيض وآخر قمبػو أسػود، ولكػؿ منيمػا 
 داللتو الخاصة، وعف شخص يحمؿ أفكارا سوداء، وذاؾ يبتسـ ابتسامة صفراء.

ء أخرى منيػا مػا يبلمػس حياتنػا العاديػة اليوميػة، فيوجػد الػذىب األسػود، تعدى ذلؾ إلى أشيا
شػارة المػرور برلوانيػا الثبلثػة، وجػواز السػفر األسػود وىػو   –واالنقبلب األبيض واالنقػبلب األحمػر، وا 

لمناس العادييف، وجواز السفر األحمر وىـ العامموف فػي السػمؾ الديبموماسػي، وجػواز السػفر  –عندنا 
ـ العػػامموف فػػي المنظمػػػة الدوليػػة منظمػػة األمػػػـ المتحػػدة، وتمػػؾ ىويػػػة زرقػػاء وىػػي بطاقػػػة األزرؽ وىػػ

تعريؼ لغير مواطني الدولة، وفي فصؿ الشتاء عندما نرى السػحب الرماديػة الداكنػة نسػتطيع بمجػرد 
                                                 

 .42( ابداعات لونية وترثيراتيا النفسية: نزار كماؿ المحبلوي، ص(1
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رؤيتيػا تمييزىػا أنيػا سػحب تحمػؿ أمطػارا، وعنػدما نسػمع بالكتػاب األخضػر نتػذكر القػذافي ودسػتوره، 
لجيػػػوش تخػػػتص كػػػؿ فرقػػػة وكػػػؿ سػػػبلح بمػػػوف خػػػاص، والكتػػػب الصػػػفراء ىػػػي الكتػػػب القديمػػػة، وفػػػي ا

وتختص كؿ دولة بعمـ يميزه في األغمب األعـ ألوانو المكونة لػو، فمػثبل مػا يميػز العمػـ األردنػي عػف 
 الفمسطيني ىي تمؾ الرقعة البيضاء اآلخذة شكؿ نجمة في الوسط األحمر المثمثي.

 اف:تأثير الموف عمى اإلنس
تعػػالج األلػػػواف الكثيػػر مػػػف المشػػكبلت الشخصػػػية النفسػػػية منيػػا والعضػػػوية بمعرفػػة كػػػؿ لػػػوف 
حيث يعتمد عمى تزويد الجسـ الذي يعاني مف خمػؿ مػا بجرعػة مػف المػوف الػذي ينتقصػو، إف تحقيػؽ 
التوازف يعمؿ عمى الجانب العضوي في ضبط ترددات الخبليا الخارجة عف نظاـ العمػؿ، كمػا يعمػؿ 

جانب النفسي أو الشعوري بتغيير الموقؼ السمبي إلى إيجابي ، وتغيير المشاعر السمبية إلػى عمى ال
 ، فيي تعطي الشعور بالفرح والسعادة أو الحزف والكآبة.(1)إيجابية

واأللواف كذلؾ تدخؿ في المباس ألف ترثيرىا عمى الجانب الجمػالي تػرثير كبيػر فمػوال وجودىػا 
س وتغييرىػا أو تنويعيػا، فتعمػؿ األلػواف عمػى مسػتوى البلوعػي، فػاأللواف لما احتجنا إلػى شػراء المبلبػ

، فيمػػا تختمػػؼ طريقػػة المبػػاس حسػػب المناسػػبة، فالرسػػمية (2)البػػاردة تفقػػد اإلنسػػاف حيويتػػو فػػي التحػػرؾ
منيػػا ليػػا ألوانيػػا وغيػػر الرسػػمية ىػػي األخػػرى ليػػا ألوانيػػا، فيػػي تعبػػر عػػف أمزجػػة أصػػحابيا وكيفيػػة 

 الداخمية. حاالتيـ ومشاعرىـ
 :األلواف في الموروث العربي: المطمب الرابع

لػػػـ يكػػػف اسػػػتخداـ األلػػػواف فػػػي موروثنػػػا العربػػػي آنيػػػا أو وليػػػد لحظػػػة أو محصػػػورا بفتػػػرة مػػػف 
نمػػا نػػرى لمػػوف قيمػػة فػػي نصػػوص تراثنػػا العربػػي  الفتػػرات، وكػػذلؾ لػػـ يظيػػر فػػي العصػػور المتػػرخرة، وا 

حكايػػػة المػػوف مػػػع الشػػعر العربػػػي؛ حػػيف أخػػػذ الشػػػاعر  بكافػػة مراحمػػػو ومسػػتوياتو وأنواعػػػو، وقػػد بػػػدأت
الجػػاىمي يترصػػد الظػػواىر الكونيػػة ويتػػابع مجرياتيػػا، مستشػػعرا دور المػػوف فػػي تمييػػز األشػػياء بعضػػيا 

؛ فنجػػد األلػػواف حاضػػرة بقػػوة فػػي الشػػعر (3)عػػف بعػػض، فاسػػتخدمو فػػي تشػػبيياتو واسػػتعاراتو الببلغيػػة

                                                 

 .11ـ، ص2005بع والنشر والتوزيع، القاىرة، العبلج باأللواف: أيمف الحسيني، مكتبة ابف سينا لمط (1)
 .28فمسفة األلواف ص (2)
ـ(: صػػػػديقة معمػػػػر، رسػػػػالة 2007 – 1988( شػػػػعرية األلػػػػواف فػػػػي الػػػػنص الشػػػػعري الجزائػػػػري المعاصػػػػر فتػػػػرة )(3

 .59ـ، ص2010 -ىػ 1431ماجستير، 
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يحاءاتيا لتصؿ الصػورة الكاممػة وليعبػر الجاىمي وما بعده ليغرؼ مف دالالت ىذه  األلواف ورموزىا وا 
المبدع عما في خمجات نفسو وما بيف أضمعو، ولـ يخؿ القرآف الكريـ مف ذكر ألواف بعينيا، وكانػت 
السػػنة النبويػػة كػػذلؾ حافمػػة بػػذكر ألػػواف معينػػة الػػذي مػػف شػػرنو أف يقػػرب فيػػـ الػػديف لمصػػحابة ومػػف 

العربػػي شػػعرا ونثػػرا، ومػػف األلػػواف المشػػيورة التػػي شػػاعت فػػي التػػراث  يمػػونيـ، فػػارتبط المػػوف بػػالتراث
 العربي ما يرتي:

، وىػو األكثػر ذكػرا مػف بػيف األلػواف فػي القػرآف الكػريـ، فقػد (1)والبداية دائما مف القػرآف : األبيض:أويً 
 ُذكػػر فيػػػو اثنتػػػي عشػػػرة مػػرة فػػػي اثنتػػػي عشػػػرة آيػػة، تتشػػػابو دالالتيػػػا فػػػي بعػػض اآليػػػات وتختمػػػؼ فػػػي
بعضػػيا اآلخػػر، معتمػػدة فػػي ذلػػؾ عمػػى السػػػياقات الدالليػػة القرآنيػػة التػػي تحمميػػا، إال أنيػػا تتفػػؽ فػػػي 
أغمبيا عمى معنى الطيارة والنقاء والصفاء، غير أف لؤلبيض معاف تختمػؼ مػف آيػة إلػى أخػرى، فقػد 
فصػػؿ المػػوف األبػػيض بػػيف دخػػوؿ وقػػت الفجػػر وىػػو وقػػت الصػػياـ ووقػػت اإلفطػػار عنػػد الحػػديث عػػف 

ـُ اْلَخػْيُط اأَلْبػَيُض ِمػَف اْلَخػْيِط اأَلْسػَوِد ِمػَف ات الصياـ في قولو تعالى: آي َوُكُموْا َواْشَرُبوْا َحتوى َيَتَبيوَف َلُك
فمثّػؿ المػوف األبػيض بدايػة االنقيػاد والعبوديػة ي فػي تػرؾ الحػبلؿ المبػاح بمػا  187سػورة البقػرة  اْلَفْجرِ 

لمػػوف األبػػيض فػػي اآليػػة الكريمػػة يمثػػؿ بدايػػة السػػموؾ السػػوي والطاعػػة أمػػر اي تبػػارؾ وتعػػالى، فكػػرف ا
 الكاممة ي عند اإلنساف.

كاف لموف األبيض أىمية قصوى يوـ القيامػة لمداللػة عمػى الثمػة الناجيػة المؤمنػة والػذيف كػاف 
ػتْ سموكيـ الدنيوي طاعة ي واتباعا ألوامره، فقػاؿ اي عػنيـ:  ػا الوػِذيَف اْبَيضو ـْ َفِفػي َرْحَمػِة  َوَأمو ُوُجػوُىُي

ـْ ِفيَيا َخاِلُدوفَ  البياض المقصود ىنا داللة عمى السػعادة التػي نالوىػا ورضػواف  107آؿ عمراف  الّمِو ُى
 اي الذي حازوا عميو.

تكرر ذكر الموف األبيض خصوصا عنػد الحػديث عػف معجػزة نبػي اي موسػى عميػو السػبلـ، 
وكاف المػوف األبػيض  33الشعراء  َنَزَع َيَدُه َفِإَذا ِىَي َبْيَضاء ِلمنواِظِريفَ وَ ومف ىذه اآليات قولو تعالى: 

ىػػو المعجػػزة بػػرف تحولػػت اليػػد إلػػى منبػػع بيػػاض ونػػور فيػػو مػػف الجمػػاؿ مػػا فيػػو، ليثبػػت لبنػػي إسػػرائيؿ 
 صدؽ دعوتو وييدييـ إلى صراط اي العزيز الحكيـ.

                                                 

نمػا (1) تػـ االقتصػار عمػى سػتة ألػواف مػف بػيف  لـ يتـ التطرؽ في البحث إلى كؿ األلواف الواردة في القرآف الكػريـ، وا 
الثمانية ألواف الواردة في القرآف، واأللواف التي لـ يػتـ التطػرؽ إلييػا فػي البحػث ىػي الػوردي واألخضػر المسػود، وذلػؾ 

 لعدـ كثرة ذكرىا في التراث الشعري العربي.
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ب العيف حيث يحؿ بياض العيف محؿ ومما يدؿ عميو األبيض المرض العضوي الذي يصي
ـْ َوقَػػاَؿ َيػػا َأَسػػَفى سػػوادىا مبينػػا أف الحػػزف يسػػبب ذلػػؾ المػػرض كمػػا ورد قػػوؿ اي تعػػالى:  َوتَػػَولوى َعػػْنُي

ْت َعْيَناُه ِمَف اْلُحْزِف َفُيَو َكِظيـٌ   .84يوسؼ  َعَمى ُيوُسَؼ َواْبَيضو
لجنػة، ولػو جمالػو وبريقػو الخػاص الػذي يبيف اي عز وجؿ أف لؤلبيض سرا مف أسػرار نعػيـ ا

يضػػفي صػػبغتو الخاصػػة عمػػى آالء اي األخرويػػة فيزيػػد المػػؤمنيف نعيمػػا إلػػى نعػػيميـ، فقػػاؿ تعػػالى: 
 ََبْيَضاء لَػذوٍة ل مشوػاِرِبيف  وقػاؿ تعػالى:  46الصػافات ٌَكػَرنوُيفو َبػْيٌض موْكُنػوف  وىػذا جػزاء  49الصػافات ،

داية، ومف كانت نفوسيـ وأرواحيـ وعقوليـ بيضػاء نقيػة، يكػوف األبػيض مف ابيضت وجوىيـ في الب
 مرافقا ليـ في اآلخرة.

مػػػف االسػػػتخداـ القرآنػػػي واضػػػ  أف المػػػوف األبػػػيض مسػػػتخدـ لمداللػػػة عمػػػى األشػػػياء المبيجػػػة 
المحببة لمنفس، مما يعنػي إيحائيػة المػوف األبػيض التػي تبعػث فػي الػنفس السػرور والطمرنينػة والراحػة 

 يوية وحتى األخروية.الدن
أمػػا قبػػؿ اإلسػػبلـ، اعتبػػر الجػػاىميوف أف المػػوف األبػػيض رمػػز لجمػػاؿ المػػرأة وطيرىػػا وعفتيػػا، 

 :(1)وكاف خير مف يمثؿ ىذا الرأي في قصائد الجاىمييف امرأ القيس في معمقتو، فقاؿ
 ترائُبيػػػػػػػػػػػػػا َمْصػػػػػػػػػػػػػقوَلٌة كالس ػػػػػػػػػػػػػَجْنَجؿِ 

 
 ُمَيْفَيَفػػػػػػػػػػػٌة َبْيضػػػػػػػػػػػاُء غيػػػػػػػػػػػُر ُمفاَضػػػػػػػػػػػةٍ  

امػػرؤ القػػيس جمػػاؿ المػػرأة وىػػي المطيفػػة الجميمػػة العظيمػػة، فيصػػبغيا بالبيػػاض لكػػي  يصػػؼ 
تكوف صورتيا كاممة يعطييا صفة التؤللؤ كتؤللؤ المرآة، ناصعة في بياضيا محببػة لمنفػوس تسػتحؽ 

 ما يقاؿ في حقيا مف غزؿ ومدح في جماليا الفاتف.
ىػػػذا حسػػػاف بػػػف ثابػػػت يػػػربط  اختمفػػػت داللػػػة األبػػػيض باالنتقػػػاؿ إلػػػى عصػػػر صػػػدر اإلسػػػبلـ،

 :(2)البياض بكرامة األحساب واألنساب واألخبلؽ، فقاؿ
ـّ األنػػػػػػػػػوؼ مػػػػػػػػػف الطػػػػػػػػػراز األوؿ  شػػػػػػػػػ

 
 بػػػػػػػػػػػيض الوجػػػػػػػػػػػوه كريمػػػػػػػػػػػة أحسػػػػػػػػػػػابيـ 

 

                                                 

الفاضػمي، المكتبػة العصػرية، ط شرح المعمقات العشر وأخبار شػعرائيا: أحمػد األمػيف الشػنقيطي، تحقيػؽ: محمػد  (1)
 . 30ـ، ص1998 -ىػ 1418، بيروت، 1

ـ، 1994 -ىػػػ 1914، بيػػروت، 2( ديػػواف حسػػاف بػػف ثابػػت، تحقيػػؽ: عبػػد أ. عمػػي مينػػا، دار الكتػػب العمميػػة، ط (2
 .184ص
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نمػا األبػيض ىػو أبػيض األخػبلؽ والنسػب، وىػذا مػا  لـ يعػد البيػاض مربػوط بجمػاؿ المػرأة، وا 
 سار عميو األمويوف.

صػػر العباسػػي، فقػػد ورد أف إبػػراىيـ بػػف الميػػدي دخػػؿ عمػػى لػػـ تختمػػؼ الداللػػة كثيػػرا فػػي الع
 :(1)المرموف فقاؿ إنؾ لنعـ الخميفة األسود، فتمثؿ المرموف ببيت نصيب فقاؿ

 أو أسػػػػػود المػػػػػوف إنػػػػػي أبػػػػػيض الخمػػػػػؽ
 

 إف كنػػػػػػػػت عبػػػػػػػػدا فنفسػػػػػػػػي حػػػػػػػػرة كرمػػػػػػػػا 
نمػػا ىػػو بيػػاض السػػريرة الداخميػػة وصػػفاء   يقصػػد المػػرموف أف البيػػاض لػػيس بيػػاض الشػػكؿ وا 

لقمػػػب، فػػػاألبيض ىػػػو مػػػف كانػػػت أخبلقػػػو دمثػػػة راقيػػػة، ومبلحػػػظ أف ربػػػط البيػػػاض بكرامػػػة األحسػػػاب ا
واألنساب غير موجودة في العصر العباسي، فمو كاف ذاؾ موجػودا فػبل يوجػد أكثػر حسػبا ونسػبا مػف 
خميفة المسمميف، وبذا يكػوف األبػيض قػد اقتصػر عمػى مػف أخبلقػو رفيعػة يعامػؿ النػاس بحسػف ولديػو 

 المعاممة.  طيب في
جػػاء االسػػتخداـ القرآنػػي لمػػوف األسػػود ثمػػاني مػػرات فػػي سػػبع آيػػات، وكانػػت  ثانيػػا: المػػوف األسػػود:

معانييػا المختمفػة فػػي أغمبيػا تتجػػو لتنػاقض معػاني المػػوف األبػيض، ففػػي آيػة سػورة البقػػرة التػي ُذكػػرت 
خػػػر مػػػف طاعػػػة اي آنفػػػا يمثػػػؿ المػػػوف األسػػػود ظممػػػة الميػػػؿ، واألسػػػود فػػػي ىػػػذه اآليػػػة يمثػػػؿ الشػػػؽ اآل

والعبودية لو، فكما التـز اإلنساف في البداية بػالخيط األبػيض ومنػع نفسػو عػف المبػاح، فإنػو ىنػا ومػع 
الخػػيط األسػػود الػػذي ىػػو بدايػػة الميػػؿ يعػػود لمػػا منػػع عنػػو نفسػػو فػػي امتثػػاؿ كامػػؿ ألوامػػر اي تبػػارؾ 

 وتعالى.
أحػواؿ الكػافريف فميػـ العػذاب الشػديد وبالعودة إلى يوـ القيامة كػذلؾ فػإف المػوف األسػود يبػيف 

ـْ فَػُذوُقوْا اْلَعػَذاَب ِبَمػا بما كفروا، يقػوؿ اي عػز وجػؿ:  ـْ َأْكفَػْرتـُ َبْعػَد ِإيَمػاِنُك ػا الوػِذيَف اْسػَودوْت ُوُجػوُىُي َفَرمو
ـْ َتْكُفُروفَ   فكاف الجزاء مف جنس عمميـ في الدنيا. 106آؿ عمراف  ُكْنُت

تمنػػوف الػػذكور دوف اإلنػػاث،  َرِمػػَز األسػػود لمحػػزف والكآبػػة والغػػـ واليػػـ، لمػػا كػػاف الجػػاىميوف ي
ـْ بِػػاألُنَثى َظػػؿو َوْجيُػػُو ُمْسػػَوّدًا َوُىػػَو فػػإذا لػػـ يكػػف ذلػػؾ حزنػػوا حزنػػا شػػديدا، فقػػاؿ اي:  ػػَر َأَحػػُدُى َذا ُبش  َواِ 

 وذلؾ كراىية لما سمع وامتبلء قمبو غيظا. 58النحؿ  َكِظيـٌ 

                                                 

 -ىػػػػ 1420، بيػػػروت، 2فقػػػو المغػػػة : أبػػػو منصػػػور الثعػػػالبي، تحقيػػػؽ: ياسػػػيف األيػػػوبي، المكتبػػػة العصػػػرية، ط  (1)
 .438ـ، ص2000
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وفيػو رمػز لميػبلؾ  5األعمػى  َفَجَعمَػُو ُغثَػاء َأْحػَوىر لفظػو فػي قولػو تعػالى: وورد األسود بغيػ
 بعد اخضرار وجماؿ، فيكوف األسود رمزا لمحسرة عمى ما فات. 

باالنتقػػاؿ إلػػى العصػػر الجػػاىمي فػػإف الجػػاىمييف كػػاف يشػػمئزوف ويتطيػػروف مػػف المػػوف األسػػود 
ه ال قيمػة لػو وال وزف لػيس لسػبب إال ألنػو ويبغضونو، حتى أف الرجؿ األسود عنػدىـ مضػطيد مكػرو 

أسود، وال أدؿ عمى ذلؾ أكثر مف عنترة بف شداد حيث كاف سواده مصػدر إزعػاج لػو، بػؿ شػكمت لػو 
 :(1)عقدة واضحة وبارزة لطالما كاف يذكرىا في شعره، ومف أمثمة ذلؾ قولو

 وفعمػػػػي عمػػػػى األنسػػػػاِب يزىػػػػو ويفخػػػػرُ 
 

 َسػػػػػػوادي بيػػػػػػاٌض حػػػػػػيَف تْبػػػػػػُدو َشػػػػػػمائمي 
يحػػاوؿ عنتػػرة تعػػويض ىػػذا العيػػب الػػذي يشػػعر بػػو وىػػو سػػواد بشػػرتو، بمػػا يفعمػػو مػػف مفػػاخر  

ومػػآثر فػػي الحػػروب، فيبػػرز قوتػػو وشػػدتو وصػػرامتو عمػػى األعػػداء دفاعػػا عػػف القبيمػػة محػػاوال أف يمفػػت 
ـ األنظار مف سواد لونو إلى بياض أفعالو، فمعؿ قتالو يشفع لو عند قبيمتو، فكاف الموف األسود عندى

نكسار واحتقار.  محط ذؿ وا 
عمؿ اإلسبلـ عمى إلغاء القيـ السائدة في المجتمع الجاىمي ومف بينيا النظرة الجاىمية لموف 
األسود، خصوصا أف بعض الصحابة لـ ينج مف الحديث بيذه النظرة، ومثاليا أف أبا ذر عّير ببلؿ 

و وسػػػمـ ألبػػػي ذر إنػػػؾ امػػػرؤ فيػػػؾ بػػػف ربػػػاح قػػػائبل لػػػو: يػػػا ابػػػف السػػػوداء، فقػػػاؿ النبػػػي صػػػمى اي عميػػػ
، ذلػؾ لػـ يمنػع أف نظػرة التشػاـؤ والمػوت المرتبطػة باألسػود ظمػت موجػودة ولكػف بحػدة أقػؿ (2)جاىمية

 وأخؼ في صدر اإلسبلـ.
ظمت داللة الموت التي يوحي بيا الموف األسود باقية دوف تغيير عمى الرغـ مف تقدـ الزمف 

المػػوف األسػػود عمػػى ارتبػػاط وثيػػؽ بػػالموت، وفػػي ذلػػؾ يقػػوؿ وانتقػػاؿ دولػػة الخبلفػػة إلػػى دمشػػؽ، فكػػاف 
 :(3)األخطؿ

ـُ المنايػػػػػا ل أسػػػػػوِد المػػػػػوِف حالػػػػػؾِ   سػػػػػما
 

 وَبْيػػػػػػػػِت َصػػػػػػػػفاٍة فػػػػػػػػي ِليػػػػػػػػاٍب ل ُلعُابػػػػػػػػوُ  
 

                                                 

 -ىػػػ 1412، بيػػروت، 1شػػرح ديػػواف عنتػػرة، الخطيػػب التبريػػزي، تحقيػػؽ: مجيػػد طػػراد، دار الكتػػاب العربػػي، ط  (1)
 .79ـ، ص1992

( صػػحي  البخػػاري: محمػػد بػػف إسػػماعيؿ أبػػو عبػػداي البخػػاري الجعفػػي، ت: محمػػد زىيػػر بػػف ناصػػر الناصػػر، دار (2
 .15/ 1ىػ، 1422، 1بيروت، ط  –طوؽ النجاة 

 .219ـ، ص1994، بيروت، 2( ديواف األخطؿ: تحقيؽ: ميدي محمد ناصر الديف، دار الكتب العممية، ط(3
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أما عند الحديث عف العصر العباسي فربما تكوف الداللة تغيرت قميبل، فصار األسػود يرمػز 
الػذـ، عنػدما ىجػا المتنبػي كػافور االخشػيدي بقصػيدة إلى صاحب السػموؾ السػيئ، فاسػتخدـ لميجػاء و 

 :(1)يقوؿ فييا
ـْ آبػػػػػػػػاؤه الصػػػػػػػػيدُ   أقوُمػػػػػػػػُو البػػػػػػػػيُض َأ

 
 َمػػػػػػػف عم ػػػػػػػـ األسػػػػػػػوَد المخصػػػػػػػي  َمكُرَمػػػػػػػةً  

 
 

نمػا ينسػب سػواد  ال يعير المتنبي كػافور االخشػيدي بسػواده حيػث كػاف كػافور أسػود المػوف، وا 
لناس، فيقوؿ أف السموؾ السيئ انعكس عمى بدنو فصار لونو إلى سفاىة أفعالو، وتعاممو السيئ مع ا

 لونو أسود نتيجة أفعالو.
ورد فػػي القػػرآف ثمػػاني مػػرات، وجػػاءت جػػؿ اآليػػات فػػي حػػديثيا عػػف النبػػات  ثالثػػا: المػػوف األخضػػر:

ـْ َتَر َأفو الموَو َأنَزَؿ ِمَف السوَماِء َماًء َفُتْصِبُ  اأْلَرْ وخضرتو، فقاؿ اي عز وجؿ:  ُض ُمْخَضروًة ِإفو الموَو َأَل
وفييػػا يوجػػو الخػػالؽ تبػػارؾ وتعػػالى إلػػى وحدانيتػػو بشػػيء منظػػور بػػيف يػػدي  63الحػػج  َلِطيػػٌؼ َخِبيػػرٌ 

النػػاس، وفيػػو رحمػػة مػػف رحماتػػو بالنػػاس، ليخػػرجيـ مػػف الظممػػات إلػػى النػػور بػػإذف ربيػػـ إلػػى صػػراط 
 .العزيز الحميد،  ففيو استحضار ورمزية لمخير والخصب والتجدد

وجاء الموف األخضر في السياؽ القرآني ليبرز شيئا مما يػنعـ بػو أىػؿ الجنػة، فبػّيف أنػو لػوف 
ـْ لباسيـ وفرشيـ، قاؿ اي:  ـْ َربمُي ٍة َوَسَقاُى ْسَتْبَرٌؽ َوُحمموا َأَساِوَر ِمف ِفضو ـْ ِثَياُب ُسنُدٍس ُخْضٌر َواِ  َعاِلَيُي

وف األخضػػػر مصػػػدر سػػػعادتيـ فػػػي اآلخػػػرة، وىػػػو بػػػذلؾ يبعػػػث ، فكػػػاف المػػػ 21اإلنسػػػاف  َشػػَرابًا َطيُػػػوراً 
 الراحة والشعور بالرضى، ورمز لمخمود األخروي األبدي في الجنة.

جاىميا كاف الموف األخضر يرمز لمنماء والخصب والنعيـ، يقوؿ زىير بف أبي سممي واصفا 
 :(2)حماره الذي دبت في بعض جسده الخضرة

 اِفمُػػػػوْ قػػػِد اخضػػػّر مػػػػْف َلػػػّس الَغميػػػِر جح
 

 ثَػػػػػػػػػػالٌث كػػػػػػػػػػأْقواِس الس ػػػػػػػػػػراِء وِمْسػػػػػػػػػػػَحؿٌ  
 يقوؿ بالخصب والنماء الذي انتقؿ إلى حماره وتجسد فيو، فيكوف داللة عمى النعيـ والنماء. 

يصور عمر بف أبي ربيعة في قصيدة يتغزؿ فييا بمحبوبتو يصور حاليا مع الترؼ والعيش 
 :(3)الرغيد، فيقوؿ

                                                 

 .93ـ، ص 1993، بيروت، 1أبو الطيب المتنبي مالئ الدنيا وشاغؿ الناس: عاصـ الجندي، دار المسيرة، ط (1)
 .89ـ، ص1988، بيروت، 1ط  ديواف زىير بف أبي سممى، تحقيؽ: عمي حسف فاعور، دار الكتب العممية، (2)
 .125ـ، ص1996، بيروت، 2ديواف عمر بف أبي ربيعة، تحقيؽ: فايد محمد، دار الكتاب العربي، ط  (3)
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 اِئِؽ َأْخَضػػػػػػػػػرُ َوَري ػػػػػػػػػاُف ُمْمتَػػػػػػػػػؼ  اْلَحػػػػػػػػػدَ 
 

 َوَأْعَجَبَيػػػػػػػػا ِمػػػػػػػػْف َعْيِشػػػػػػػػَيا ِظػػػػػػػػؿ  ُغْرَفػػػػػػػػةٍ  
فيو يبدع في تصوير ترفيا، فكؿ شيء متوفر ليا بيف يدييا ال تعب وال كدر وال ىـ عمييا،  

تعػػيش فػػي ظػػؿ الحػػدائؽ الخضػػراء حوليػػا، وىػػو دليػػؿ عمػػى النضػػرة والسػػخاء والرخػػاء التػػي تػػنعـ بيػػا 
 محبوبتو.

باسػػي انفتػػػاح المػػػوف األخضػػر عمػػػى المعػػاني الجديػػػدة، وازدادت داللتػػػو ازداد فػػي العصػػػر الع
الموحيػػػة بػػػالترؼ والنعػػػيـ والنمػػػاء والتجػػػدد، يقػػػوؿ ابػػػف عبدربػػػو وىػػػو مػػػف العصػػػر األندلسػػػي المػػػوازي 

 :(1)لمعصر العباسي
 إذا اْخَضػػػػر  ِمْنَيػػػػا َجاِنػػػػٌب َجػػػػؼ  َجانػػػػبُ 

 
 أي إن مػػػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػػػد نيا َنَضػػػػػػػػػػػػػارُة َأْيكػػػػػػػػػػػػػةٍ  

نسب الخضرة لمنبات والشجر والحيػواف كمػا كػاف سػابقا، بػؿ تعػداه إلػى جعػؿ الحيػاة فيو ال ي 
المترفة اليانئػة السػعيدة التػي ال كػدر فييػا وال غػـ رمػز ليػا باألخضػر، نسػبة إلػى إحيػاء األرض كمػا 
ورد في المعنى القرآني، فالموف األخضر توسعت داللتو في ذات االتجػاه الػذي كػاف عميػو وىػو دليػؿ 

 د والحيوية والراحة والدعة واالطمئناف.التجد
وىو أوؿ األلواف ذكرا في القرآف الكريـ، وقد ذكر فيو خمس مرات، ومف أبػرز  رابعا: الموف األصفر:

معانييا القرآنية إدخاؿ السرور في نفوس الناظريف، وذلؾ كما جاء في قصة بقرة بني إسرائيؿ، فقاؿ 
َنػا َربوػَؾ ُيَبػي ف لوَنػا َمػا َلْوُنيَػا قَػاَؿ ِإنوػُو َيقُػوُؿ ِإّنيَػا َبقَػَرٌة َصػْفَراء َفاِقػػٌع لوْوُنيَػػا قَػاُلوْا اْدُع لَ اي تبػارؾ وتعػالى: 

جػػاء ذلػػؾ أثنػػاء جػػداؿ بنػػي إسػػرائيؿ لموسػػى عميػػو السػػبلـ، فرريػػد ليػػـ  69سػػورة البقػػرة  َتُسػػرم النوػػاِظِريفَ 
ينػػاقض المعنػػى األوؿ ولكػػف ىػػذا المعنػػى السػػرور فكػػاف مػػف خػػبلؿ المػػوف األصػػفر، ولؤلصػػفر معنػػى 

مػػرتبط بشػػيئيف وىمػػا عنػػد رؤيػػة الػػري  أصػػفر ورؤيػػة النبػػات مصػػفر، األولػػى تػػدب الخػػوؼ والرعػػب، 
َولَػػِئْف َأْرَسػػػْمَنا ِريحػػًا فَػػػَرَأْوُه والثانيػػة عنػػد رؤيػػػة الػػزرع ىشػػػيما متكسػػرا تػػػزرع الحػػزف واألسػػى، قػػػاؿ اي: 

 . 51الرـو  َيْكُفُروفَ  ُمْصَفّرًا لوَظمموا ِمف َبْعِدهِ 
ويػػرتي المػػوف األصػػفر فػػي الشػػعر الجػػاىمي لمداللػػة عمػػى الصػػفاء والوضػػوح المنسػػوب لممػػاء، 

 :(2)فيقوؿ لبيد بف ربيعة العامري
                                                 

 .21ـ، ص1979، بيروت، 1ديواف ابف عبدربو، تحقيؽ: محمد رضواف الداية، مؤسسة الرسالة، ط  (1)
، التػراث العربػي الصػادرة عػف وزارة اإلرشػاد واألنبػاء، ( شرح ديواف لبيد بف ربيعة العامري: تحقيػؽ: إحسػاف عبػاس(2

 .141ـ، ص1962الكويت،
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 مػػػػػػػف بػػػػػػػيِف أصػػػػػػػفَر ناصػػػػػػػٍع وِدَفػػػػػػػافِ 
 

 ُسػػػػػػػػػػػػػُدمًا قػػػػػػػػػػػػػديمًا عْيػػػػػػػػػػػػػُدُه بأنيِسػػػػػػػػػػػػػوِ  
لمعنػى القرآنػي الػذي ورد فػي يتوافؽ معنى األصفر الػذي أورده لبيػد بػف ربيعػة فػي ذلػؾ مػع ا 

 سورة البقرة وىو السرور والصفو والراحة.
لػػـ تختمػػؼ داللػػة األصػػفر عنػػد األمػػوييف كثيػػرا، فكػػاف رمػػزا لشػػدة الجمػػاؿ والصػػفاء والنقػػاء، 

 :(1)ولكنيـ زادوا في رمزيتو عمف قبميـ، فاستخدموه لمغزؿ، يقوؿ عمر بف أبي ربيعة
 عقيمػػػػػػػػُة جػػػػػػػػول عػػػػػػػػازٍب ل لػػػػػػػػـ يحمػػػػػػػػؿِ 

 
 اُف البيػػػػػػاِض أشػػػػػػربْت لػػػػػػوَف صػػػػػػفرةٍ ىجػػػػػػ 

فيو يمزج المػوف األصػفر بالبيػاض داللػة عمػى حالػة العشػؽ اليػامي الػذي يمػر بيػا ابػف أبػي  
 :(2)ربيعة، فيرسـ حالة الوجد التي يعاني منيا، ولعؿ نفس المعنى نجده عند المتنبي في قولو

 َوَتَنّيػػػػػػػػػػػػػػػَدْت فأَجْبُتيػػػػػػػػػػػػػػػا الُمَتَني ػػػػػػػػػػػػػػػدُ 
 

 ْصػػػػػػػػِفراري مػػػػػػػػف بػػػػػػػػوِ قاَلػػػػػػػػْت وَقػػػػػػػػد رَأِت ا 
 َلػػػػػػْوني َكمػػػػػػا َصػػػػػػَبَج الم َجػػػػػػيَف الَعسػػػػػػَجدُ  

 
 َفَمَضػػػػػػػْت وقػػػػػػػد َصػػػػػػػَبَج الَحيػػػػػػػاُء َبياَضػػػػػػػَيا 

األصػػفر ليبػػرز درجػػة الييػػاـ  فػػذكر المػػوف حالػػة المتنبػػي مطابقػػة لحالػػة عمػػر بػػف أبػػي ربيعػػة، 
ف  كانػػت ىنػػاؾ التػي حمػػت بػػو، ويمػػبس محبوبتػػو لبػػاس األصػفر ليسػػتر محاسػػنيا وجماليػػا ومفاتنيػػا. وا 

 معاف أخرى لو فيي لـ تخرج عف المعاني القرآنية.
خامسػػػا: المػػػوف األحمػػػر: المػػػوف األحمػػػر لػػػـ يػػػذكر فػػػي القػػػرآف الكػػػريـ سػػػوى مػػػرة واحػػػدة فػػػي موضػػػعيا 

ـْ تَػَر الوحيد، وكاف المعنى المبلـز لؤلحمر يرتبط بموف بعض الثمرات عند نضجيا، فقاؿ تعالى:  َأَل
 َف السوَماِء َماًء َفَرْخَرْجَنا ِبِو َثَمَراٍت ممْخَتِمفًا َأْلَواُنَيا َوِمَف اْلِجَباِؿ ُجَدٌد ِبيٌض َوُحْمٌر ممْخَتِمؼٌ َأفو الموَو َأنَزَؿ مِ 

، وارتباط الموف األحمر فػي القػرآف يػوحي بالعظمػة والشػموخ، وارتبػاط 27فاطر  َأْلَواُنَيا َوَغَراِبيُب ُسودٌ 
يبعػػػث فػػػي الػػػنفس السػػػرور واالنشػػػراح واإلقبػػػاؿ عمػػػى الحيػػػاة والتمتػػػع  المػػػوف األحمػػػر بنضػػػج الثمػػػرات

بممذاتيا، وىو بذلؾ مرتبط بالطبيعة الحية التي تحيط باإلنسػاف مػف كافػة جوانبػو، ونبلحػظ أف المػوف 
األحمر في اآلية جاء ضمف مجموعة مف األلواف األخرى التػي تػوحي نفػس الداللػة؛ ليشػكؿ األحمػر 

 مة التي تعطييا تمؾ األلواف.جزءا مف الصورة الكام
نقػػػؿ الجػػػاىميوف المػػػوف األحمػػػر لمطبيعػػػة والتعبيػػػر عنيػػػا، فيػػػذا امػػػرؤ القػػػيس يصػػػبغ الجبػػػاؿ 

 :(1)بالصبغة الحمراء، فيقوؿ عنيا
                                                 

 432ديواف عمر ابف أبي ربيعة  (1)
 .47ـ، ص1983ديواف المتنبي، دار بيروت لمطباعة والنشر، بيروت،  (2)
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 َليػػػػػػػػا ُحُبػػػػػػػػٌؾ كأن يػػػػػػػػا ِمػػػػػػػػْف َوَصػػػػػػػػاِئؿِ 
 

 َكم َمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًة حمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراَء ذاَت أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّرةٍ  
قبل إيػاه لمطبيعػة لتػبيج الػنفس وتػري  فيرسـ الشاعر لوحة لمجباؿ يمبسيا بالمباس األحمػر، نػا 

 العقؿ وتشرح الصدر، منافيا المعنى أو الرمزية المرتبطة باألحمر التي توحي إلييا الدماء.
نما تحولت داللتو فيما بعد إلى الموت، فكاف  لـ يدـ كثيرا ارتباط األحمر بالمعاني السابقة وا 

 :(2)األحمر مرتبطا بالموت والحروب، يقوؿ األخطؿ
 قػػػػػػػػد أتػػػػػػػػيَر ليػػػػػػػػف  مػػػػػػػػوٌت أحمػػػػػػػػرُ  إذ
 

 أضػػػػػػػػػمًا وىػػػػػػػػػّز ليػػػػػػػػػف  رمحػػػػػػػػػي رأسػػػػػػػػػوِ  
أراد التعبيػػػػر عػػػػف شػػػػدة المعػػػػارؾ وكثػػػػرة المػػػػوت والػػػػدماء الكثيػػػػرة التػػػػي سػػػػالت فقػػػػرف المػػػػوت  

بػػاألحمر، حيػػث نسػػب الحمػػرة إلػػى المػػوت لمتعبيػػر عػػف بمػػوغ أقصػػى درجػػات العػػداء والوعيػػد بالقتػػؿ 
 موف األحمر يدؿ عمى الشجاعة المؤدية إلى إراقة الدماء.الكثير، وىذا يدؿ عمى الشجاعة، فكرف ال

في العصر العباسي لـ تتغير رمزيػة األحمػر المؤديػة إلػى المػوت، غيػر أنيػا حممػت دالالت 
أخػػرى جديػػدة دوف أف تخمػػع عبػػاءة الداللػػة السػػابقة، ىػػذه الػػدالالت ربمػػا تكػػوف منافيػػة لداللػػة المػػوت، 

 :(3)يقوؿ أبو تماـ متغزال بمحبوبتو
 وفيػػػػػػػػو قػػػػػػػػد خمػػػػػػػػؼ التفػػػػػػػػاح أحمػػػػػػػػره

 
 قػػػػػد صػػػػػنؼ الحسػػػػػف فػػػػػي خػػػػػديؾ جػػػػػوىره 

يصؼ أبو تماـ خد محبوبتو فيمونو باألحمر تشبيا بالتفاح األحمر فػي كػؿ صػفاتو، فيشػبيو  
فػػي لونػػو وجمالػػو ومبلسػػتو وربمػػا طعمػػو، كػػؿ ىػػذه الصػػفات تعطػػي الموصػػوؼ صػػبغات وعبلمػػات 

مػػع بقيػػة العناصػػر الجماليػػة األخػػرى مثػػؿ العيػػوف  جماليػػة لتكػػوف صػػورة الُمتغػػزؿ بػػو كاممػػة بالتجػػاور
 والفـ وغيرىا.

نبلحظ أف داللة األحمر المرتبطة بالموت لـ تتغير ولـ تتبدؿ، ولكنيا أخػذت دالالت رمزيػة 
 أخرى جديدة، غمبت في استخداميا االستخداـ األصمي.

                                                                                                                                               

 .140ـ، ص2004، بيروت، 2ديواف امرئ القيس، تحقيؽ: عبدالرحمف المصطاوي، دار المعرفة، ط  (1)
 .165ديواف األخطؿ، ص (2)
، القػاىرة، المجمػد الرابػع، 3ديواف أبو تماـ بشرح الخطيب التبريزي، تحقيؽ: محمد عبده عزاـ، دار المعارؼ، ط  (3)
 .208ص
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َيػْوـَ ُيػنَفُ  ِفػي ولػو تعػالى: سادسا: الموف األزرؽ: وىو كذلؾ ُذكر مرة واحدة في القرآف الكػريـ، فػي ق
ػػوِر َوَنْحُشػػُر اْلُمْجػػِرِميَف َيْوَمئِػػٍذ ُزْرقػػاً  ، وجػػاء إيحػػاؤه القرآنػػي بالضػػيؽ والخػػوؼ والرىبػػة  102طػػو  الصم

 والوجؿ، وذلؾ عندما بّيف اي تبارؾ وتعالى حاؿ المجرميف الكافريف عند حشرىـ يوـ القيامة.
نمػػا كػػاف ىػػذا المعنػػى الػػذي جػػاء فػػي القػػرآف ال كػػريـ لػػـ يكػػف مسػػتحدثا مػػع مجيػػئ اإلسػػبلـ، وا 

سائدا قبؿ اإلسبلـ لمداللة عمى الشدة والخوؼ والعنؼ لما كانوا يوصمونيا بالمعارؾ وآالتيا، مثؿ ما 
 :(1)قاؿ امرؤ القيس في بيتو الشعري المشيور

 َوَمسػػػػػػػػػػػنوَنٌة ُزرٌؽ َكَأنيػػػػػػػػػػػاِب َأغػػػػػػػػػػػواؿِ 
 

 َأَيقُتُمنػػػػػػػػػػػػػػػي َوالَمشػػػػػػػػػػػػػػػَرِفي  ُمضػػػػػػػػػػػػػػػاِجعي 
الزرقػػػة ىنػػػا ألنيػػػاب الغػػػوؿ التػػػي شػػػبو رؤوس يظيػػػر األزرؽ فػػػي جانػػػب الخػػػوؼ والرعػػػب، ف 

نما نسبيا لذلؾ الكائف الخرافي الذي يدؿ عمػى  الرماح بيا، فمـ ينسب الزرقة ألنياب حيواف مفترس وا 
الخطػػػر والعنػػػؼ، ليضػػػع األزرؽ فػػػي أخطػػػر مكػػػاف يمكػػػف أف يوضػػػع فيػػػو مػػػف عنفػػػواف وقػػػوة وخػػػوؼ 

 ورىبة.
الداللة كما ىي باالنتقاؿ إلى العصور التالية، ففي العصػر األمػوي نجػد جريػرا تحػدث بقيت 

كما تحدث امرؤ القيس قبمو، فجعؿ الزرقة في األسنة والرماح، وكرف داللة الموف لـ تتغير قيد أنممػة 
 :(2)ولـ تضؼ إلييا أي دالالت جديدة، يقوؿ جرير

 ُضػػػػػػحًى ل َسػػػػػػمَيِرّياٌت َقميػػػػػػٌؿ ُفطوُرَىػػػػػػا
 

 قػػػػػػػػػػػْد أكرىػػػػػػػػػػػَت زرَؽ األسػػػػػػػػػػػنِة فػػػػػػػػػػػيكـُ ل 
يبػػدو أف األزرؽ يصػػر عمػػى االحتفػػاظ بالداللػػة نفسػػيا، فمػػـ يظيػػر ىنػػا فػػي جانبػػو المػػادي، ف 

يغيره تعاقب السنيف، وتقمب العصور، واختبلؼ الناس، وتنوع الميجات، وتغّير األماكف، فبعد انتفاؿ 
كتػػػراث إلػػػى اخػػتبلؼ األحػػػواؿ، ابػػػف عاصػػمة الخبلفػػػة إلػػػى بغػػداد بقػػػي األزرؽ كسػػػابؽ عيػػده دوف اال
 :(3)الرومي مثبل يبّيف لنا كيؼ ىي داللة األزرؽ في عصره، فيقوؿ

 كمػػػػا نظػػػػرْت زرؽ العيػػػػوف الّشػػػػواخصِ 
 

 إذا نظػػػػػػػػرْت ُزرؽ الرمػػػػػػػػاح إلػػػػػػػػى الُكمػػػػػػػػى 
 وي خػػػػػػػػػيمكـ عػػػػػػػػػف غمػػػػػػػػػرة بنػػػػػػػػػواكصِ  

 
 فمػػػػػػػػػػا َحػػػػػػػػػػد كـ عنػػػػػػػػػػد المقػػػػػػػػػػاء بناكػػػػػػػػػػؿٍ  

 
                                                 

 .137ديواف امرئ القيس، ص (1)
 ، القػػاىرة، المجمػػد3ديػػواف جريػػر بشػػرح محمػػد بػػف حبيػػب، تحقيػػؽ: نعمػػاف محمػػد أمػػيف طػػو، دار المعػػارؼ، ط  (2)

 .881الثاني، ص
 .261، ص2ـ، ج2002، بيروت، 3ديواف ابف الرومي، شرح: أحمد حسف بسج، دار الكتب العممية، ط  (3)
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األزرؽ فػي خضػـ حديثػو عػف المعػارؾ والرمػاح  يػتكمـ عػفويظير ىنا في جانبػو المعنػوي، ف
والسيوؼ، والقوة والبطش والعنؼ الشديد، ويظير مف خبلؿ الزرقة حد الشجاعة، فاألزرؽ يمثؿ قمػة 
الشػػػجاعة، وىػػػذا مػػػا وجػػػدناه منػػػذ العصػػػر الجػػػاىمي مػػػرورا بالعصػػػر األمػػػوي ولػػػيس انتيػػػاء بالعصػػػر 

بػؿ ربمػا ىػو المػوف الوحيػد الػذي لػـ تتغيػر داللتػو  العباسي، ولعؿ األزرؽ ىو مف بيف األلواف القميمػة،
مػػف عصػػر إلػػى آخػػر، فبقػػى محتفظػػا بالداللػػة نفسػػيا دوف تغييػػر أو تبػػديؿ أو حتػػى إضػػافة دالالت 

 أخرى.
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 المبحث األوؿ
 رػػوف األحمػػالم

 الموف األحمر ديليا: -1
يعتبر الموف األحمر مف أشد األلواف قساوة وقوة، وىو يضفي عمى اإلنساف الشعور بالػدؼء 

حيوية والنشاط كونو مرتبطا بعناصر طبيعية مثؿ الشمس والنار والدـ وغيرىػا، وجػاء فػي والحرارة وال
معجػػػـ لسػػػاف العػػػرب أف الحمػػػرة "مػػػف األلػػػواف المتوسػػػطة معروفػػػة، لػػػوف األحمػػػر يكػػػوف فػػػي الحيػػػواف 
والثياب وغير ذلؾ مما يقبمو، وحكاه ابف األعرابي في الماء أيضا .... ويقاؿ: احمّر الشيء احمػرارا 

 .(1)"ا لـز لونو فمـ يتغير مف حاؿ إلى حاؿإذ
ظيػػرت تصػػنيفات عديػػدة تصػػنؼ المػػوف األحمػػر إلػػى درجػػات أو أقسػػاـ، منيػػا مػػا ذكػػره أبػػو 
منصػػور الثعػػالبي فػػي كتابػػو فقػػو المغػػة وأسػػرار العربيػػة فػػي فصػػؿ أسػػماه: "فػػي تقسػػيـ الحمػػرة: ذىػػب 

، والصػيباء أو (2)"مدامػة صػيباء أحمر، فرس أشقر، رجؿ أقشر، دـ أشكؿ، لحـ َشِرٌؽ، ثوب مدمي،
الصػػيبة كمػػا فسػػرىا الثعػػالبي فػػي فصػػؿ آخػػر مػػف كتابػػو ىػػي حمػػرة تضػػرب إلػػى بيػػاض، وأيضػػا ذكػػر 

، ومػف التصػنيفات أيضػا مػا (3)الُدبسة وىو ما بيف السواد والحمرة، والُشربة وىو بياض مشرب بحمػرة
غضب، وأحمر عاتػؾ، وأحمػر ورد، ذكره النمري في كتاب المممع باب الحمرة: "أحمر قاني، وأحمر 

وأحمػػر فػػاقع وفقػػاعي، وأحمػػر مػػدمي، وأحمػػر بػػاحري وبحرانػػي، وأحمػػر َكػػِرٌؾ، وأحمػػر قػػاتـ، وأحمػػر 
، وتظير ىػذه التقسػيمات مػدى اىتمػاـ القػدماء بػالموف األحمػر، واعتبػاره مػف األلػواف الرئيسػة، (4)تمكع

 ماميـ.ولو لـ يكف الموف األحمر يشغؿ حيزا واسعا لما حظي باىت
وتتسع داللة الموف األحمر فتشمؿ معاف عدة، تختمؼ داللتو مف الرجاؿ عنو في النساء لمػا 
أورده ابف منظور في لساف العرب عف الجوىري قوؿ: أىمؾ النساء األحمراف، وفي قوؿ آخر: أىمػؾ 

                                                 

 مادة )حمر(. لساف العرب (1)
 .128فقو المغة وأسرار العربية ص  (2)
 .128المرجع السابؽ ص  (3)
–85ـ،  ص1976بػف ثابػت، دمشػؽ،  المممع: الحسيف بف عمي النمري، ت: وجيية أحمد السطؿ، مطبعة زيػد (4)
90 . 
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عفػراف، الرجاؿ األحمراف، فاألوؿ يختمؼ عف اآلخر، حيث إف األحمريف عند النساء ىمػا الػذىب والز 
ف األحمريف عند الرجاؿ ىما المحـ والخمر  ، فبذلؾ تتسع داللة الموف األحمر.(1)وا 

ويمثؿ الموف األحمر في الطبيعة الخط الفاصؿ بيف السماء واألرض مرتيف يوميا، فيو لػوف 
الشفؽ عند شروؽ الشمس، ولوف الغسؽ عنػد غروبيػا، وىػو لػوف بعػض الفواكػو مثػؿ التفػاح والرمػاف 

غيرىا، ولوف الزىػور الجميمػة المحببػة إلػى النفػوس لمػا تثيػره مػف إحسػاس بالبيجػة والجمػاؿ، والكرز و 
ولوف النار المشتعمة التي تثير رؤيتيػا خوفػا واضػطرابا، ولػوف الشػمس المتوىجػة، وىػو المػوف األكثػر 
إغػػراء فػػي الطعػػاـ، واألحمػػر يممػػؾ طاقػػة ذات تػػرثير قػػوي عمػػى نمػػو النبػػات، كمػػا يعجػػؿ بنمػػو بعػػض 

، ومػػػف األحجػػػار الكريمػػػة الحمػػػراء يوجػػػد اليػػػاقوت والمرجػػػاف والكيرمػػػاف والعقيػػػؽ، ونبتػػػة (2)لحيوانػػػاتا
 الزعفراف األحمر.

يرتبط الموف األحمر بالػدـ الػذي يعتبػر مػف أبػرز دالالتػو، ىػذه الداللػة تػرتبط بػالحرب والقتػؿ 
وىػػػو اسػػػتمرار الحيػػػاة  والثػػػورة، وداللػػػة لػػػوف الػػػدـ األحمػػػر ترمػػػز إلػػػى معنػػػى مخػػػالؼ لممعنػػػى السػػػابؽ،

لجرياف الدماء في العػروؽ ، وأيضػا نجػد المػوف األحمػر حاضػرا وبقػوة فػي أعػبلـ غالبيػة دوؿ العػالـ، 
وفي ذلػؾ رمػز لمحريػة والػدماء، وفػي مجػاؿ اإلنسػاف أيضػا نجػد الثيػاب الحمػراء، وقػد ذكػرت لمنسػاء، 

ا، وقػد سػميف بصػاحبات الرايػػات بػؿ لفئػة خاصػة مػف النسػاء وىػي النسػاء النػواعـ المػدلبلت أو البغايػ
الحمراء، وذلؾ لتميػز الخيػاـ بػالموف األحمػر، وىػذا يػدؿ أف الحمػرة فػي الثيػاب لػـ تكػف لعامػة النػاس، 

، وحػػديثا ارتػػبط المػػوف األحمػػر بمبػػاس السػػجوف وتحديػػدا المحكػػـو عمػػييـ (3)بػػؿ ىػػي دليػػؿ رفػػاه وغنػػى
 دا أنيا حمراء الشتعاليا.باإلعداـ، وكذلؾ ترتبط كممة جينـ بالموف األحمر اعتقا

نمػػػا كانػػػت تػػػذىب إلػػػى حيػػػاة القبػػػور  ىػػػذا االسػػػتمرار لػػػـ يكػػػف يقتصػػػر عمػػػى الحيػػػاة الػػػدنيا، وا 
فػػي فمسػػطيف يػػذروف التػػراب األحمػػر فػػي المقػػابر فػػي رمزيػػة  –قػػديما  –البرزخيػػة، حيػػث كػػاف النػػاس 

                                                 

 ( انظر: لساف العرب مادة )حمر(.(1
 .155 – 154المغة والموف ص  (2)
شعر المعمقات نموذجا: أمؿ محمود عبػدالقادر أبػو عػوف، رسػالة ماجسػتير،  –الموف وأبعاده في الشعر الجاىمي  (3)

 .92ـ، ص 2003جامعة النجاح الوطنية، نابمس، فمسطيف، 
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، وفي ىػذا يكػوف المػوف (1)خرعندىـ الستمرارية الحياة لممتوفي بخموده في النعيـ المقيـ في العالـ اآل
 األحمر جامع لمعنييف متناقضيف تناقضا ظاىريا، األوؿ يمثؿ الموت واآلخر يمثؿ الحياة.

يػػػرتبط المػػػوف األحمػػػر بالحػػػب والرومانسػػػية، وىػػػو مػػػف أكثػػػر األلػػػواف تػػػرثيرا عمػػػى العواطػػػؼ، 
لحب المتبادؿ لما وأكثرىا دغدغة لممشاعر وىيجانا لؤلحاسيس، وفيو يتـ فض  العمؽ العاطفي في ا

يفضػػؿ العاشػػقوف وقػػت الغػػروب األحمػػر، كمػػا أنيػػـ يفضػػموف الزىػػور الحمػػراء لمػػا ليػػا مػػف قػػدرة عمػػى 
التعبير عما في قموبيـ واختصار ما تقولو ألسنتيـ مػف حػب وىيػاـ وعشػؽ، لػذا ارتػبط المػوف األحمػر 

أغمػػػب المجتمعػػػات،  منػػػذ األزؿ بكػػػؿ مػػػا يشػػػكؿ كيانػػػا أنثويػػػا مغريػػػا، كطقػػػوس التجميػػػؿ الجاريػػػة لػػػدى
إضػػػافة إلػػػى ظػػػاىرة الحنػػػاء التػػػي يعكػػػس اسػػػتعماليا جانبػػػا إغرائيػػػا يػػػرتبط بطبيعػػػة األنثػػػى وأسػػػرارىا 

 .(2)الحميمة، فاألحمر لوف يعمؿ عمى استجبلب واستحضار العواطؼ الجياشة والغريزة
 يػػػرتبط المػػػوف األحمػػػر عنػػػد اإلنسػػػاف بعديػػػد األشػػػياء منيػػػا لػػػوف البشػػػرة وىػػػو مػػػا يطمػػػؽ عميػػػو

، غيػػر أف الحمػػرة فػػي الخػػد (3)األشػػقر، فػػإذا كػػاف الرجػػؿ أحمػػر فيػػو أشػػقر، والشػػقرة عنػػد العػػرب عيػػب
داللػػة جمػػاؿ ووسػػامة، وىػػي صػػفة تخػػتص بيػػا المػػرأة دوف الرجػػؿ، ولطالمػػا وجػػدنا الشػػعراء يتغنػػوف 

 بحمرتو مشبيينو بالتفاح األحمر كما جاء في بيت أبي تماـ السابؽ الذكر. 
قوة والحيوية والنشاط، كما أنو يرمز لمفرح والسعادة والثقة بالنفس، وظيور يرمز ىذا الموف لم

الموف األحمر كثيرا في ىالػة اإلنسػاف يعنػي ميػؿ اإلنسػاف السػتخداـ القػوة الجسػدية، بينمػا وجػود لػوف 
أحمر زاه في ألػواف اليالػة يعبػر عػف وجػود مشػاعر طمػوح وكػـر ومشػاعر فياضػة ومترججػة، وكػذلؾ 

جسدية قوية لصاحب ىذه اليالة، وأمػا إذا كػاف المػوف األحمػر داكنػا فإنػو يػدؿ عمػى تعبر عف صحة 
، فيػو لػوف قػوي دافػع، حيػوي، (4)وجود العواطؼ الجياشػة والغريػزة، وكػذلؾ الوحشػية والطمػع والجشػع

محب، باعث عمى النشاط، يرمز لمدـ والثورة ويزيد مف انفعاالت اإلنساف، ومف الناحية الفسيولوجية 
، كػػػذلؾ فػػػإف غرفػػػة مدىونػػػة بػػػاألحمر يمكػػػف أف ترفػػػع مسػػػتوى (5)مػػػف ضػػػغط الػػػدـ عنػػػد اإلنسػػػاف يزيػػػد

                                                 

، 1ف ومعتقػػػدات مػػػا قبػػػؿ التػػػاري : خزعػػػؿ الماجػػػدي، دار الشػػػروؽ لمنشػػػر والتوزيػػػع،  راـ اي، فمسػػػطيف، ط أديػػػا (1)
 .117ـ، ص1997

 .62( انظر: إبداعات لونية وترثيرىا عمى النفس ص (2
 .90كتاب المممع ص  (3)
 .62( إبداعات لونية وترثيرىا عمى النفس ص (4

 38مبادئ التصميـ والموف  (5)
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األدرينػػاليف فػػي الػػدـ، وىنػػاؾ اعتقػػاد بػػرف وجػػود اإلنسػػاف فػػي مكػػاف محػػاط بػػالموف األحمػػر يزيػػد مػػف 
%، كػػذلؾ فػػإف الغرفػػة المدىونػػة بػاألحمر تحػػث عمػػى الحػػديث واإلسػػراع فػػي تنػػاوؿ 10نشػاطو بنسػػبة 

 (.1)الطعاـ
والموف األحمر ىو لوف الناس الذيف يتصفوف بالحـز والحيوية الدافقة، قػوي شػجاع وجػريء، 
ويحػػػػب المغػػػػامرة ويحػػػػب اآلخػػػػريف، ويعشػػػػؽ اإلثػػػػارة، ومػػػػف يفضػػػػؿ المػػػػوف األحمػػػػر يتصػػػػؼ بالنشػػػػاط 

، والذي (2)والديناميكية والحيوية والشجاعة، شديد الحساسية، ييتـ بالجانب الحسي أكثر مف المعنوي
 .(3)الموف األحمر متقمب المزاج، متسرع وقد يتصرؼ مف دوف مراعاة لمشاعر اآلخريف يفضؿ

يختمؼ بعض أىؿ الفف المختصيف بالبحوث المونية في دالالت الموف األحمر، فيػذىبوف بػو 
إلى نقيض دالالت أخػرى، فيػذكر بعضػيـ أنػو "فػي سػياؽ األحمػر المتعػدد الػدالالت يمكػف القػوؿ إف 

لػؾ أف األحمػر رمػز حمػر عمػى األشػياء بشػكؿ نيػائي ىػي صػورة العػذاب ومكمنػو، ذسيطرة المػوف األ
 .(4)رمز مطمؽ لمقب  في الواقع" ... لكؿ ما ىو سمبي

 الموف األحمر في شعر بمند الحيدري:  -2
 األحمر الصرير في شعر الحيدري: - أ

قػػػد تكػػػررت ألفػػػاظ األحمػػػر عنػػػد بمنػػػد الحيػػػدري فػػػي أعمالػػػو الشػػػعرية الكاممػػػة عشػػػريف مػػػرة، و 
خرجت دالالتيا خروجػا واضػحا ومختمفػا عمػا ىػو معػروؼ وتقميػدي حسػب الػدالالت السػابقة الػذكر، 
فكانػػػػت فػػػػي األغمػػػػب األعػػػػـ دالالت جديػػػػدة عمػػػػى تراثنػػػػا، حممػػػػو الشػػػػاعر مػػػػف ثقافتػػػػو الواسػػػػعة ومػػػػف 
ومعتقداتػػػو، وقميػػػؿ منيػػػا كػػػاف مقتبسػػػا مػػػف الػػػدالالت السػػػائدة الخاصػػػة فػػػي وطنػػػو العػػػراؽ وخصوصػػػا 

، وقد اىػتـ الشػاعر بػالمفظ األحمػر لمػا يحممػو مػف دالالت جديػدة وعميقػة ال تؤدييػا غيرىػا، كردستاف
حيػػث تثيػػػر فػػي القػػػارئ نوبػػػة مػػف الخػػػروج مػػػف عوالمنػػا إلػػػى عػػػوالـ جديػػدة لػػػـ تكػػػف مرلوفػػة مػػػف قبػػػؿ، 

                                                 

 .30ـ، ص 2006اف مف السيكولوجية إلى الديكور: حسيف جمعة، األلو  (1)
 .100فمسفة األلواف ص  (2)
، 1ـ الثقافػػة لمنشػػر والتوزيػػع، األردف، ط لتػػرثير العطػػور واأللػػواف عمػػى نفسػػية اإلنسػػاف: أحمػػد حجػػازي، دار عػػا (3)

 .134ـ، ص 2001
: فػاتف عبػد الجبػار جػواد، دار مجػدالوي لمنشػر بحث إجرائػي فػي تشػكيؿ المعنػى الشػعري –الموف لعبة سيميائية  (4)

 .138ـ، ص 2010، 1والتوزيع، األردف، ط 
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الحمرة( حسب ورودىػا  –الحمراء  –واأللفاظ التي وظفيا الشاعر والخاصة بيذا الموف ىي )األحمر 
 سياقيا الشعري الخاص، فرراد بمند أف يرتي بدالالت جديدة غير معروفة في الشعر العربي.في 

يرسـ بمند عبر حركة ىائمة مف األلواف بنوعييا الصػري  وغيػر الصػري  لوحػة شػعرية راقيػة، 
فيفيد مف األلواف التي أوجدىا في النص الشعري، فتظير حساسية عالية في اشتغاليا السيميائي مف 

ة التداخؿ الشػعري الحاصػؿ بػيف األلػواف، فػنمحظ تػداخبل منسػجما بينيػا، فقػد وظػؼ بمنػد مفػردات بواب
نورييمػػا( باإلضػػافة إلػػى  –منيػػة  –دمػػاه  –الوضػػاء  –لونيػػة لخدمػػة صػػورتو الشػػعرية، منيػػا: )السػػنا 

 :(1)سميراميسالموف األساسي )حمراء( يقوؿ في قصيدة 
 تراءت 

 خفقتاف مف السنا الوضاء 
 لقمب فييما عكس ا

 مف دماه 
 بعض أطياؼ منية ىوجاء 

 فوؽ نورييما 
 التفات سنيف وانتفاض لفكرة 

 حمراء 
كرنو يجمس وحيدا في مكاف ىادئ يترقب شيئا مػا، فيفاجئػو لمعػاف بمند في ىذه الموحة يبدو 

 ضوء، يضطرب منو، يؤدي إلى تذكر مدينتو التي عاش فييا عمى مر سنيف، تزامنا مع ورود أفكار
سيئة تنتفض فجرة ودوف سابؽ إنذار، جاءت بسرعة السنا الوضاء، فقػد جالػت كػؿ ىػذه األفكػار فػي 
رأسو بسبب لمحة سريعة، تذكر فييا المآسي االجتماعية التي عاشػيا مػف قبػؿ، فيحػاوؿ تجاىػؿ تمػؾ 
األفكار الحمراء التي جعمتو يذىب إلػى خػارج وطنػو حتػى ال يػدخؿ فػي تفاصػيؿ ذكػرى معينػة كانػت 
سػػتغير مزاجػػو العػػاـ لؤلسػػوأ، وفػػي ىػػذه المقطوعػػة الشػػعرية لبمنػػد نشػػيد تحػػويبل فػػي الداللػػة العبلميػػة 
لمفكػػرة الحمػػراء المسػػتمدة مػػف الُعػػرؼ السػػائد بارتباطيػػا بالُبعػػد الجنسػػي إلػػى محاولػػة لمبقػػاء عمػػى ذات 

عكيػػر المػػزاج الحػػاؿ والمحافظػػة عمػػى حالػػة اليػػدوء الػػذي كػػاف يػػنعـ بػػو قبػػؿ وجػػود ىػػذه الفكػػرة لعػػدـ ت
 العاـ.

                                                 

 . 21 – 20( األعماؿ الكاممة ص (1
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الزىػرة يتحوؿ الموف األحمر عند بمند إلى بديؿ عػف كػؿ األحػبلـ واألفػراح، يقػوؿ فػي قصػيدة 
 :(1)الحمراء

 لما تزؿ… زىرتؾ الحمراء 
 ترقرؽ األعطار

 في مخدعي
 وترقص األحالـ في غرفة
 أرقصت دنياىا عمى أدمعي

 كوني كما شئت
 فإني ىنا

 أقيـ في أوراقيا مرتعي
 …وأرتمي 

وفييا نممس ممكية خاصة لتمؾ الزىرة الحمراء التي مف المفترض أف تكػوف مميئػة بالمشػاعر 
الجياشػػػة، مػػػا تمبػػػث إلػػػى أف تنتقػػػؿ مػػػف حػػػدود التعبيػػػر الرومانسػػػي والعػػػاطفي إلػػػى مصػػػدر مشػػػحوف 
بالػػػذكريات الجميمػػػة المخضػػػبة برائحػػػة العطػػػر الػػػذي يػػػوحي بجميػػػؿ ذكريػػػات الماضػػػي المػػػؤلـ فقػػػدانيا 

ورائيا الدموع، وتتحوؿ الزىرة الحمراء إلى مرواه يقيـ مع أحبلمو في داخؿ أوراقيا محػاوال ليذرؼ مف 
 اليرب نحو عطر الذكريات، ففي زىرتو الحمراء رمز لذكريات زمنو الجميؿ.

يعكػس بمنػػد فػي شػػعره إظيػار غضػػبو وتشػاؤمو مػػف الحيػػاة بمػف فييػػا ومػا فييػػا، فػبل يجػػد فػػي 
سيئ وحقير، حتى يرى فػي الشػيطاف مػثبل لمطيػر أفضػؿ مػف اإلنسػاف، اإلنساف إال رمزا لكؿ ما ىو 

 :(2)اختناؽوذلؾ كما ظير في قصيدتي اختناؽ و ستبقى، يقوؿ في قصيدة 
 واتساقت البموى
 تمتص ألحاني

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف طينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة حمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا
 

 إف كنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت كاإلنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف 
 وتعبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد الطيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا 

 
 تخفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاألدراف 
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 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذه البشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى
 

 فاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتغفري الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيطاف 
نػد األشػباح حيػث ذكػرىـ فػي مقطػع سػابؽ مػف ذات القصػيدة، كرنػو يسػتجدي ىػذه يخاطب بم 

األشباح الشيطانية، إف كانت طينتيـ إنسانية حمػراء، أال يكونػوا كػاآلدمييف، ويػذىبوا يسػتغفروا أبػاىـ 
الشيطاف بكؿ مساوئو يبقى أحف وأشرؼ وأتقى مف  –ومف وجية نظر بمند  -األكبر الشيطاف، ألنو 

بغيض، فالشاعر يشبو اإلنساف بموف طينتو الحمراء باألشباح والشياطيف، مساويا في ذلػؾ اإلنساف ال
 بيف اإلنساف الجاحد، والشيطاف الذي يعمؿ عمى إغواء الناس.

يشعر بمند أنػو فػي الحيػاة ال يعػرؼ شػيئا، ينتظػر مػف يرخػذ بيػده إلػى عػوالـ أخػرى غيػر تمػؾ 
تاع بالحيػػاة، بػػدال مػػف تمػػؾ الحزينػػة التػػي تطغػػى عمييػػا التػػي يعيشػػيا، عػػوالـ الحػػب والسػػعادة واالسػػتم

الػروح التشػػاؤمية، فينظػػر لنفسػو أنػػو نطفػػة حمػراء، وفييػػا داللػػة مباشػرة لمػػوف األحمػػر، حيػث جػػاء فػػي 
: ألػػواف النطفػػة؛ نطفػة الرجػػؿ بيضػػاء وحمػػراء، (1)قػاؿ 2اإلنسػػاف األثػر: عػػف مجاىػػد ) َأْمَشػاٍج َنْبَتِميػػِو ( 

 :(2)لعنة الترابخضراء، يقوؿ في قصيدة ونطفة المرأة حمراء و 
 كؿ شيء لديو خفقة نار
 وانتفاضات لذة ىوجاء

 وجنوح
 معربد تتالشى

 بائيا  دوف رجميو عزتي و 
 طوقيني . اني أحس بعمري

 لـ يعد غير
 نطفة حمراء

ينظػػر بمنػػد لنفسػػو نتػػاج نطػػؼ نعتيػػا بػػالحمراء، قياسػػا عمػػى العػػرؼ االجتمػػاعي المبنػػي عمػػى   
وف األحمػػر، ويختػػار لفػػظ )نطفػػة( داللػػة عمػػى بدايػػة خمػػؽ اإلنسػػاف فػػي رحػػـ أمػػو الػػذي رومانسػػية المػػ

يكوف في ضعؼ مػف بعػد ضػعؼ، فمعمػو لػف يثبػت فيػو، فينظػر لنفسػو أنػو لػـ يتشػكؿ بعػد ولػـ يتحػدد 
مصػػػيره الػػػدنيوي، ولػػػـ تتولػػػد دنيػػػاه ومػػػا فييػػػا، داعيػػػا مػػػف يشػػػتاؽ إلييػػػا وىػػػي أمػػػو إلػػػى تطويقػػػو قػػػدر 
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كمػػا تريػػد، وذلػػؾ وثوقػا بيػػا أنيػػا لػػف تشػػكمو إال بقمػب حػػاف، تشػػكمو بخيػػر وسػػبلـ،  المسػتطاع وتشػػكيمو
 وفيو أمؿ في واقعو األليـ عمو يتغير إلى األفضؿ.

نمػػا تظيػػر بعمػػؽ أكبػػر ممػػا كانػػت عميػػو مػػف قبػػؿ، قصػػيدة  ال تغيػػب نظػػرة بمنػػد التشػػاؤمية، وا 
وجػػػوده فػػػي الػػػدنيا، يقػػػوؿ  تشػػػكؿ منحػػػى جديػػػدا فػػػي نظرتػػػو لمحيػػػاة ونظرتػػػو فػػػي أسػػػاس ميزلػػة الوجػػػود

 :(1)فييا
 ولدت شقاء لمحياة جديدا

 ولكـ ستجني
 مف أساه شقاء

 ىي لذة حمراء تجتاح الورى
 فتصب مف سكراتيا

 البمواء
 ؟… ماذا جنيت 

 لتقذفي بي في جحيـ حياتكـ
 متمردا
 مستاء

لعػبلء  نبلحظ في ىذا المقطع تناصػا أدبيػا مػع أبػي العػبلء المعػري، فقػد توحػد بمنػد مػع أبػي ا
 : (2)في قولو )ماذا جنيت(، فضبل عف توحدىما في المعنى والسياؽ حيث قاؿ أبو العبلء المعري

 ومػػػػػػػػػػػػػػػا جنيػػػػػػػػػػػػػػػُت عمػػػػػػػػػػػػػػػى أحػػػػػػػػػػػػػػػدْ 
 

 ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا جنػػػػػػػػػػػػػػػػػػاُه َأبػػػػػػػػػػػػػػػػػػي عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػي   
يعػػرض أبػػو العػػبلء حيػػاة العزلػػة، ويتبعػػو فػػي أثػػره بمنػػد الحيػػدري، فػػنمم  بمنػػد يقتفػػي أثػػر أبػػي  

فنػرى تػدفؽ الشػحنات الحزينػة المتشػائمة، فكػرف بمنػد يعػاني العبلء، فالتناص في قوؿ )مػاذا جنيػت(، 
فػي  مف عقدة أوديب وكراىية األب مثؿ أبي العبلء المعري، فينكر بمند عمى نفسو كيؼ يكػوف خمقػو

وجػػوده فػػي الػػدنيا كػػاف نتيجػػة لػػذة غيػػر مقصػػودة أو نػػزوة عػػابرة، فيػػو  الػػدنيا بيػػذه الطريقػػة، يػػرى أف

                                                 

 .143ص  ( األعماؿ الكاممة(1
 .39ـ، ص1993، 1أبو العبلء المعري "رىيف المحبسيف": عاصـ الجندي، دارة المسيرة، لبناف، ط (2)
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لػػـ يجػد مػػا يسػػر خػػاطره فػػي دنيػاه، فيتوعػػدىـ بػػالتمرد عمػػييـ نتيجػػة  يعتبرىػا خطيئػػة، وفػػوؽ ىػػذا وذاؾ
 فعمتيـ.

، يقػػوؿ فييػػا عػػف ظػػبلؿالػػدنيا تحػػيط ببمنػػد الحيػػدري وال تدعػػو وشػػرنو، وذلػػؾ كمػػا فػػي قصػػيدة 
 :(1)الدنيا الكاره ليا

 أغريتني بالميالي الحمر فانزلقت
 عمى مباسميا السوداء

 راياتي
 وتاه أمسى عبر الشر منطمقا

 يدع لغدي غير الصدى العاتي ولـ
 وغير أشباح ماض كالظالؿ ىوت
 في عتمة مف أماسي و ليالتي

يدؿ الموف األحمر في ىذا المقطع عمى الجنس مف خبلؿ البعد الزمػاني الػذي قرنػو الشػاعر 
بػػو، فداللػػة )الحمػػر( تػػوحي بػػالجنس، فالػػدنيا تحػػاوؿ إغػػراءه كمػػا تغػػري الفتػػاة الحسػػناء الرجػػؿ، وقػػد 

الي بالحمر توليد داللػة جديػدة وال سػيما أف الميػالي الحمػر تػدؿ داللػة واضػحة عميػو، وىػو وصؼ المي
يمقػػي بػػالمـو عمػػى الػػدنيا التػػي سػػخرت لػػو كػػؿ المغريػػات ليقػػؼ اليػػـو نادمػػا أمػػاـ جبروتيػػا، فػػبل مػػاض 

 يحب تذكره، وال حاضر يسر، وال مستقبؿ جميؿ تتض  معالمو، فقد خسر كؿ شيء.
نظرة التشػػػاؤمية التػػػي يكتسػػػييا مػػػف خػػػبلؿ المػػػوف األحمػػػر، إال أنػػػو فػػػي يمتمػػػئ شػػػعر بمنػػػد بػػػال

يظير شيئا جديدا مف خبلؿ الموف األحمر يحػاوؿ مػف خبللػو أف يبعػث  حمـ مف أربع لقطاتقصيدة 
 :(2)عمى الحياة والتفاؤؿ، ولكنو يبقى حمما لعمو يتحقؽ، يقوؿ فييا

 لقطة ثانية
 رجالف تجوساف الميؿ بال صوت

 ي بالموتالظممة توح
 تمتمع السكيف

                                                 

 .151( األعماؿ الكاممة ص (1
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 تتجمع في النصؿ رؤى لسنيف
 وسنيف

 وبال صوت
 تنطبؽ الشفتاف

 ما مف أثر لمقبمة في الفـ
 ي شيء سوى قطرة دـ

 ويغور الموف األحمر في كؿ األلواف
ويظير وكرنو في مسرح يتي  فرصة لمتمظير النفسي، يخاطب نفسو ويحاورىا، فبعػد مشػيد 

بينػػو وبػػيف عػػدو تكػػوف نيايتػػو لصػػال  الحػػالـ بعػػد أف تنتثػػر الػػدماء الصػػمت وظممػػة المػػوت والصػػراع 
لتصػػؿ نقطػػة منيػػا إلػػى شػػفتيو، يغػػور المػػوف األحمػػر فػػي كػػؿ األلػػواف، ىػػذا المػػوف األحمػػر الػػذي يرمػػز 
لمصػػحة الجسػػدية القويػػة، وطمػػوح الحػػالـ والكػػـر المتػػرجج الػػذي تػػنعـ بػػو نفػػس بمنػػد، وكػػرف بمنػػد ىنػػا  

فيتمنػػى أف لػػو يصػػير الػػوطف قويػػا فتيػػا قػػادرا عمػػى الفتػػؾ برعدائػػو دوف أف  يرمػػز إلػػى وطنػػو بكبريائػػو،
 ُيصاب بري أذى، وكرنيا قبمة مف فتاة حسناء.

الػذي ترمػز بػو الصػحؼ إلػى  في معناه المتػداوؿ والشػائع يظير بمند في ثبات الموف األحمر
بالرغبػػػة فػػػي النػػػـو دوف  األخبػػػار ذات األىميػػػة العاليػػػة والخطػػػرة، وكرنيػػػا تشػػػعره بالغثيػػػاف أو الشػػػعور
 قػراءة جديػدة لصػور قديمػةنعاس، فيجبر نفسو عمػى النػوـ مػف خػبلؿ األقػراص المنومػة، فػي قصػيدة 

يتيكـ بمند الحيدري عمى أخبار الصحؼ الصادرة في ببلده، ىذه القصيدة التي ال يمكف فيميا فيمػا 
ادة األكػراد ضػد الشػيوعييف فػي صحيحا إال بمعرفة مناسبتيا وىي المجزرة التػي قػاـ بيػا عػدد مػف القػ

 :(1)ـ1983كردستاف العراؽ في مايو عاـ 
 قؼ . . قؼ . . ي تعبر

 احذر
 ماذا في صحؼ اليـو
 إعالف بالموف األحمر

 خذ قرصا . . قرصا لمنـو
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ويزيػػد فػػي تركيػػده عمػػى تػػوىج المػػوف األحمػػر الصػػادر عػػف الصػػحؼ لمتعبيػػر عػػف الضػػخامة 
 مقطع مرتيف في القصيدة، في بدايتيا ونيايتيا:واألىمية، فيقوؿ وقد كرر ىذا ال

 ويشع الموف األحمر
 طفؿ يقرأ . . ناولني قرصا
 كيؿ يقرأ . . ناولني قر . .

 بنت تقرأ . . . قرصا . . . قرصا
 ثـ يبيف لـ كؿ تمؾ األقراص المنومة والرغبة في النوـ، يقوؿ:

 ماذا في صحؼ اليـو . . ؟
 في  الحاكـ باسـ البيت األبيض يخطب

 الكونجرس
 عف خير لمدنيا وسالـ

يوضػػػ  بمنػػػد فػػػي ىػػػذا المقطػػػع مػػػا يثيػػػر اشػػػمئزازه، وىػػػو أف األمريكػػػاف الػػػذيف يػػػدعموف القتػػػؿ 
نمػػا يجمػػع فػػي صػػورة كػػؿ شػػرائ   ينطقػػوف بالحػػب والسػػبلـ، ممػػا يثيػػر سػػخريتو، ولػػيس ىػػو فحسػػب، وا 

 المجتمع الكردي.
لمػػوف األحمػػر مػػف النقػػيض إلػػى  فػػي مقطػػع آخػػر مػػف ذات القصػػيدة يجمػػع بمنػػد بػػيف دالالت

 النقيض، وفي نياية المطاؼ يجد جامعا بيف ىذه المتناقضات، يقوؿ:
 جثث األطفاؿ القتمى في

 كردستاف
 نامي بسالـ فالخط األحمر . . كالضوء

 األحمر . . كالموف األحمر
 تتساءؿ عف قرص لمنـو ل

حتػوي عمػى مفارقػة سػاخرة، يخاطب جثث األطفاؿ لتنػاـ بسػبلـ، فػبل شػيء يػدعوىا لمقيػاـ، فت
إذ كيػػػؼ يصػػػحو مػػػف يمػػػوت، وفيػػػو تحقيػػػر لمخطػػػاب األمريكػػػي، ويحقػػػؽ الفعػػػؿ المػػػوني المنتمػػػي إلػػػى 
األحمر حركة لونية تشتغؿ في عمـو الصور الشعرية المؤلفة لممشيد الشػعري، فالفعػؿ )نػامي( يتػي  

بػا ال يػتـ إال فػي المسػاء، فرصة لمتمظير الحركػي مػف خػبلؿ داللتػو الزمنيػة وىػو المسػاء، فػالنـو غال
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والخط األحمر ىنا داللتو المعروفة المشيورة وىو الحد الذي ال يمكف تجاوزه وفيػو قػدر مػف الخطػر، 
عمػى اعتػداؿ المػزاج، حيػث يبػدو أنػو  منفردا في حالتػو الطبيعيػة فيما يدؿ الضوء األحمر في المساء

ذلؾ داللة عمى صفاء الػذىف فػبل يجمس في مكاف ىادئ صاؼ الذىف يحتسي مشروبا ساخنا، وفي 
لو وال عميو، وعف الموف األحمر المقترف بالمساء فيوحي بداللتو الجنسية، فكؿ ىذه الحاالت تتساءؿ 
عف قرص لمنػوـ تفضػمو عػف سػماع أخبػار البيػت األبػيض األمريكػي وتصػريحاتو المناقضػة ألفعالػو، 

حمػػر الثبلثػػة فػػي ىػػذا المقطػػع تتجػػو مػػف ففػػي النػػـو ىػػروب مػػف األكاذيػػب المضػػممة، دالالت المػػوف األ
النقيض إلى النقيض، فيظير األوؿ حالة الجدية التي مف الممكف أف تتسػبب فػي إشػكاالت إذا تمػت 
مخالفػػة أي حالػػة واسػػتبداليا بعكسػػيا لفػػرط جػػديتيا، وتظيػػر الحالػػة األخيػػرة حالػػة الدعابػػة واالسػػتمتاع 

ة األولػػى تمثػػؿ حالػػة الجػػد، واألخيػػرة تمثػػؿ حالػػة واليػػزؿ وىػػي تنػػاقض وتخػػالؼ الحالػػة األولػػى، فالحالػػ
اليزؿ، وتقؼ الحالة الثانيػة موقفػا وسػطا بػيف ىػاتيف الحػالتيف فػبل جديػة قويػة تحكميػا وال ىػزؿ كبيػر 
يحط مف قدرىا، ولكف الذي يجمع بيف تمؾ الحاالت المتناقضة ىو سؤاؿ ىػؤالء جمػيعيـ عػف قػرص 

 تفضؿ النوـ عمى الترىات األمريكية وأكاذيبيـ.لمنوـ، فيظير أف كؿ أطياؼ الشعب الكردي 
ويعود لموطف وىذه المرة مف بوابة العمـ الوطني فيتمنى أف يعود الوطف مف جديد في يػدييـ 
أي الشػػيوعييف، ويعػػودوف إلػػى النضػػاؿ مػػف أجمػػو، فيقػػوؿ فػػي الصػػورة الشػػعرية التػػي تؤلػػؼ المشػػيد 

 :(1)العمـ الوطني الكرديجامع ألواف  ما أقسى برد الميمةالشعري في قصيدة 
 لـ ي تدنو . . أكثر . . أكثر . . ؟

 ولنغرؽ في لوف كاف لنا . . أخضر . . أحمر . .
 أصفر .

 أو فمنجمع رجمينا 
 أو فمنتقتؿ بعضينا . . فمندفف بعضينا 

 في ظمّي جفنينا 
 ونموت

 بسكوف .
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ـ الػػػوطني الكػػػردي، تشػػػكؿ الصػػػورة المونيػػػة فػػػي المقطػػػع الشػػػعري السػػػابؽ جامعػػػا أللػػػواف العمػػػ
فيخاطب وطنو مػف خػبلؿ العمػـ الػوطني، ويطمػب مػف االقتػراب والػدنو، بحيػث ال يكػوف محتَكػرا لفئػة 
قميمة مف أىمو، ويطمػب منػو جمػع األىػؿ كميػـ تحػت مظمػة واحػدة وىػي مظمتػو الجامعػة، فيػو يتمنػى 

قيػػة قبػػؿ المجػػػازر بيويتػػو القديمػػػة الحقي تػػوالرجػػوع إلػػى حضػػف الػػػوطف الحقيقػػي، إذ كػػاف حاضػػػرا بقو 
 واالستيبلءات عمى كرديتو.

يػػذىب الحيػػدري إلػػى أعمػػاؽ المػػوف األحمػػر، ليظيػػر قػػدرا أعمػػى وأقػػوى وأكثػػر انفتاحػػا عمػػى 
المعاني في صورة جمعت بيف ألواف عديدة، لتشكؿ مجتمعة صورة شعرية جديػدة، وذلػؾ فػي قصػيدة 

 :(1)، يقوؿ فيياعمى ىامش رسالة قديمة
 . ؟ قالت: أقرأت خطابي .

 ىؿ مرت شفتاؾ بطعـ الحبر
 وىؿ تعرؼ ما طعـ الحبر . . ؟!

 قمت ليا: أعرفو
 ليس سوى شفتي مف يعرفو :

 طعـ الحبر األحمر حمو
 كدـ المقتوؿ بأمري

يظيػػر بمنػػد الحيػػدري فػػي ىػػذه المقطوعػػة التيػػار الػػذي يعتنقػػو رامػػزا لػػو بػػالموف األحمػػر، وىػػذا 
فيظيػػر أف أفكػػار الشػػيوعية ىػػي التػػي يجػػب أف تسػػير، التيػػار ىػػو الشػػيوعية صػػاحب المػػوف األحمػػر، 

فيستخدـ بمند الموف األحمر لمداللة عمػى فكػره الشػيوعي، وكػرف طرفػا مػا يحػاوؿ إقناعػو بالعػدوؿ عػف 
ىػػذا التيػػار إال أف يػػرفض ذلػػؾ مسػػفيا كػػؿ مػػػا ىػػو دوف األحمػػر، داللػػة المػػوف األحمػػر داللػػة فكريػػػة 

 ية بشكؿ واض .خاصة، تتجمى فييا قدرة الشاعر السيميائ
يظير بمنػد الحيػدري ازدواجيػة لمػوف األحمػر، فمػيس فػي منطقػو عػدؿ، وذلػؾ فػي قصػيدة مػف 

 :(2)وراء األبواب الموصدة، يقوؿ فييا
 والموف األحمر في سكيف القاتؿ
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 حينا
 في دـ المقتوؿ أحيانا

وذلػػؾ وفيػػو يظيػػر بمنػػد الظمػػـ الواقػػع مػػف وراء المػػوف األحمػػر، ووقوعػػو دائمػػا عمػػى الضػػحية، 
معنى التخفي، حيث سكيف القاتؿ في أغمػب أحيانيػا نظيفػة ال تظيػر عمييػا آثػار دمػاء، أمػا المقتػوؿ 
فيو المغموب عمى أمره فبل حوؿ لػو وال قػوة، ال يكترثػوف بػو، وىنػا األحمػر جػاء بمعنػى الظمػـ الواقػع 

 عمى اإلنساف.
عػب بػالببلد مػف أيػدي يعود بمنػد إلػى الػوطف مػف جديػد، فػي صػورة شػعرية يظيػر كيفيػة التبل

خفية، تعمؿ مع األعداء، أيدي تحاوؿ منع ظيور الشمس، يربى ىؤالء أف يظيروا لمعمف، في مقطع 
يضاعؼ األحمر قوة األداء الشػعري فػي المغػة والصػورة فػي لقطػات شػعرية  حوار األلوافمف قصيدة 

 :(1)واضحة وصريحة تفسرىا ما قبميا مف صور تدؿ عمييا، يقوؿ فييا
 ابني حدثت 

 عف شمس تولد في الغؿ
 وشمس ي تشرؽ إي في الميؿ 
 وشمس تتمرغ في كفي طفؿ

 وشمس تزحؼ تحت جسور النمؿ .
 حدثت ابني 

 عف أقنعة حمر . . سود
 أقنعة تأبى أف تصبر في الموف

كؿ الصور الشعرية التي سبقت ذكر الموف األحمر تحتوي عمػى مشػاىد فييػا قػدر كبيػر مػف 
ة السرقة والخفاء، في صور ال تضاىييا صور تبعػث عمػى اإلثػارة، فيػو يتحػدث الحركة، تظير كيفي

عػػف الشػػمس التػػي ترمػػز لؤلمػػؿ، فقػػد سػػمبوىا وضػػعيا الحقيقػػي، لتشػػرؽ فػػي الخفػػاء فػػي مشػػاىد رائعػػة 
منفتحة الدالالت، فتشرؽ مرة في الغؿ الذي غالبا ال يظير ويظؿ كامنا في اإلنساف دوف أف يبديػو، 

حيث الخفاء والستر، وتارة في أكؼ الطفؿ الذي يبقييما غالبية أوقاتو مغمقتيف، وتارة وتارة في الميؿ 
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أخرى تحت جسور النمؿ، فيذا مػا فعمػو المصػوص الػذيف سػرقوا الػببلد وجعموىػا فػي أكػؼ الظػالميف، 
 ىؤالء تخفوا وراء أقنعة حمراء حيث الستر والتخفي والغموض، ولكنيا ال تسمف وال تغني.

ف دالالت الموف األحمر الصري  في شعر بمند الحيدري اختمفت فػي أغمبيػا مػف مما سبؽ فإ
موقػػع آلخػػػر تػػػدور كميػػػا حػػػوؿ نظػػرة تشػػػاؤمية مػػػف الحيػػػاة، وقػػػد سػػيطر المػػػوف األحمػػػر عمػػػى سػػػياقاتو 

فانتقػػػؿ الشػػػاعر بػػػدالالت األحمػػػر مػػػف  ،الشػػػعرية، ونشػػػيد فػػػي إطػػػار المػػػوف األحمػػػر تحػػػويبل سػػػيميائيا
، مػػف توظيفػػو مسػػتحدثا دالالت جديػػدة مػػف فػػي بعػػض مواضػػعو دالالت جديػػدة الػػدالالت العرفيػػة إلػػى

 ثقافتو واطبلعو الواسع، جعمنا نطير في فضاءات الموف األحمر العموية.
 األحمر غير الصرير في شعر بمند الحيدري: - ب

نما وضػع فػي  لـ يقتصر بمند الحيدري في استخدامو لموف األحمر عمى المفظ المباشر لو، وا 
عره بعض األلفاظ الموازية لو دالليا، توحي بنفس القدر مف الحمػرة مػع إضػفاء دالالت أخػرى ثنايا ش

جديػػدة يوحييػػا ويتميػػز بػػو كػػؿ لفػػظ مػػف ىػػذه األلفػػاظ عػػف غيػػره فػػي سػػياقو الخػػاص وصػػورتو الشػػعرية 
كػؿ لفػظ المؤل فة لو، ومف ىذه التعبيرات الموحية باألحمر: ) الدـ، الزىرة، النار، الجحػيـ(، وقػد ُذكػر 

مف ىذه األلفاظ بقدر يختمؼ عف اآلخر، حيث كاف األكثر ذكرا مف بينيا لفظ )الدـ( وما يتصؿ بيا 
مف ألفاظ مف الجذر نفسو مثؿ: )الدماء، المدمي، الدامي(، وكانت األقػؿ ذكػرا ىػي كممػة )الجحػيـ(، 

 وجاءت بقية األلفاظ بينيما.
ت المغػػة الشػػعرية بػػؤرة معػػاف عميقػػة حممػػت كػػؿ كممػػة مػػف ىػػذه الكممػػات دالالت جديػػدة جعمػػ

وواسعة، فػي تجػؿ نػوعي مػف تجميػات ىػذه المغػة الشػعرية ومػا تػتمخض عنػو مػف تمظيػر تكتسػب بػو 
 حضورا سيميائيا عف طريؽ اندماجيا بتجارب بمند الحيدري.

ومف ىذه السياقات التػي ذكػر فييػا بمنػد لفػظ )الػدـ( المػوازي لمػوف األحمػر، قولػو فػي قصػيدة 
 :(1)اتوبة ييوذ

 أنا أدري
 أف ما كنزت في الميؿ

 ومف ويؿ بريء
 وفقير

                                                 

 .310ص  األعماؿ الكاممة(1) 



 

76 

 مف دـ أىرؽ مرضاة شروري
 يستحيؿ اليـو

 في النور
 شيودا ينيياري

وىنػػا نممػػ  تناصػػا تاريخيػػا، إذ يتحػػدث بمنػػد فػػي ىػػذه القصػػيدة عػػف ديكتػػاتور رمػػز لػػو بييػػوذا، 
، ويشػػكؿ ييػػوذا رمػػزا (1)نػػا عشػػرا مػػف التػػاري  ىػػو أحػػد تبلميػػذ نبػػي اي عيسػػى عميػػو السػػبلـ االثذييػػو 

لمخيانة وذلؾ لما ارتبط اسمو بخيانتو لعيسى عميو السبلـ مقابػؿ عروضػا ماديػا زائفػة، فيشػكؿ ييػوذا 
بؤرة اإليحاء الجمالي في القصيدة كاممة يتمظير مف خبلؿ العنواف، حيػث يرضػي أىػواءه أو النزعػة 

الػدماء مرضػاة لنزعتػو الشػيطانية، وفػي تعبيػر الشرورية كما أسماىا الشاعر، ليصؿ األمر إلى إراقػة 
)دـ أىرؽ( تعبير حقيقي عف الدماء الكثيرة التي ال يكترث ليا، وآخر مجازي إلظيار مقػدار التبعيػة 
والعبوديػػة التػػي يقػػدميا لػػو أتباعػػو، فتظيػػر حمػػرة الػػدـ حجػػـ الديكتاتوريػػة والطاغوتيػػة مػػف حكػػاـ بػػبلده 

 الذيف رمز ليـ بييوذا.
ات الموازيػػػة لؤلحمػػػر التػػػي اسػػػتخدميا الحيػػػدري لفػػػظ النػػػار، فقػػػاؿ فػػػي قصػػػيدة ومػػػف التعبيػػػر 

 :(2)نشيج
 أبث لمشمعة أشجانيو
 فشمعتي شاعرة طالما

 غنت لي النور بأجوائيو
 تشكو لي النار

 وأشكو ليا
 نارا

 مف الحب بخفاقيو
 تصارع الميؿ فما ينتيي

 كأنما الظالـ
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 أياميو
لنار مرتيف، نسب األولى لمشمعة وىي تحترؽ، وىػي وقد ذكر الشاعر في ىذا المقطع لفظ ا

داللػػػة تكػػػاد تكػػػوف طبيعيػػػة، ولكنيػػػا تعكػػػس جمػػػاال شػػػعريا، حيػػػث جعػػػؿ ليػػػا لسػػػانا وروحػػػا تقػػػوؿ مػػػف 
خبلليما شعرا، فكانت الداللة فييا داللػة حقيقيػة عمػى النػار الطبيعيػة، وقػد عرفيػا بػرؿ التعريػؼ التػي 

ا كانػػت األخػػرى نكػػرة بعكػػس األولػػى، ممػػا يسػػمب منيػػا تػػدؿ عمػػى معرفػػة وىػػي النػػار المعروفػػة، فيمػػ
داللتيا الحقيقية المعروفة، يفسػره سػياقو السػابؽ والبلحػؽ، وفييػا يرمػز لفػظ النػار إلػى الشػوؽ والحػب 
والحنيف واأللـ والمعاناة الػذي يكابػده شػاعرنا فػي حياتػو، وىنػا جعػؿ الشػاعر شػيئا مػف داللػة األحمػر 

ة عمػػػى الحػػػب والشػػػوؽ، وفيػػػو شػػػوؽ لماضػػػيو الجميػػػؿ الػػػذي فقػػػده، فػػػي موضػػػعو المػػػرلوؼ وىػػػو الداللػػػ
وتوظيفو لعبارة )تصارع الميؿ فما ينتيي( يوحي بربدية الصراع بينو وبيف األلـ والمعانة والقمػؽ الػذي 

 يكابده.
وّظؼ الشاعر حمرة الشمس عند مغيبيا ليعبر عف مكنونات نفسو الداخمية، فقد وظػؼ لفػظ 

جديػػػدة، وىػػػي صػػػورة مناقضػػػة ومعاكسػػػة عمػػػا كنػػػا نرلفػػػو مػػػف شػػػعرائنا )الغسػػػؽ( فػػػي صػػػورة شػػػعرية 
 :(1)العواصؼ السودالسابقيف، فقاؿ في قصيدة 
 يا موجة الموت

 ضجي
 واكسحي زمني

 وما تحمؿ مف طيش
 ومف نزؽ

 إف الصباح الذي قد كنت آممو
 ول ى . . وجاء . . ولـ أبصر سوى الغسؽ

وؿ عنػده ىػو المػوت، لػذا لمقضػاء عمػى حياتػو وفييا صورة معكوسة، فقد كاف الصػباح المػرم
وما فييا مف طػيش وسػفو وسػماجة، ولكػف ذلػؾ لػـ يحػدث فقػد حػؿ الغسػؽ األحمػر الػذي ىػو بػدايات 
الميؿ ليمثؿ صػرخة جديػدة مػف صػرخات تكالػب الػدنيا عميػو، فيػي ال تمػف عميػو بػالموت، وىنػا يمثػؿ 

شػػػيد خروجػػػا واضػػػحا عػػػف جعػػػؿ الغسػػػؽ الغسػػػؽ األحمػػػر انتكاسػػػة مػػػف انتكاسػػػاتو المتعػػػددة، وفييػػػا ن
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األحمػػر رمػػزا لمحػػب والطمرنينػػة واالنفتػػاح عمػػى الحيػػاة، وفػػي الغسػػؽ رمػػز لؤلمػػؿ، وىػػذا مػػا خػػالؼ بػػو 
 الحيدري حيث جعمو رمزا لمحياة.

ف فييػػا لوحػػة  حمػػـ بػػالثمجنبلحػػظ فػػي قصػػيدة  حشػػدا لؤللفػػاظ الموازيػػة لمػػوف األحمػػر، فقػػد كػػوو
 :(1)موف األحمر، يقوؿ فييالونية عالية، جعؿ منيا منبعا ل

 كوني ولو لمحظة
 دما
 فما

 جينما
 تقذؼ في عينيؾ ألؼ شيوة

 مخبأة
 كوني امرأة

 يا خيبة تموت خمؼ النافذات
 المطفأة

 كوني امرأة
 وليحمـ الثمج الذي في ناظريؾ مرة بمدفأة 

الػداؿ يكتظ المشيد الشعري بتعبيػرات مزدحمػة مػف التشػكيبلت غيػر المباشػرة لمتعبيػر المػوني 
مدفرة( تعمؿ  –جينما  –فما  –عمى الموف األحمر، فالوحدات الصورية المونية المكونة لممشيد )دما 

كميػػا فػػي نظػػاـ لػػوني يسػػتجيب لعمػػؽ التجربػػة الشػػعرية وكثػػرة معطياتيػػا، وتعمػػؿ بتحػػريض قػػوي لكػػي 
يوصػػميا مػػف خػػبلؿ يفػػت  كػػؿ آفػػاؽ خيػػاؿ اإلنسػػاف المتمقػػي إلدراؾ القيمػػة التعبيريػػة التػػي أراد بمنػػد أف 

 ىذه الصورة البديعة المكونة لممعنى الشعري وصورتيا.
تشػػكؿ ىػػذه اإليحػػاءات رمػػزا لؤلمػػؿ الػػذي لطالمػػا بحػػث عنػػو الشػػاعر، بالبحػػث عنػػو فػػي الػػدـ 
الذي يمثؿ قمة البذؿ والعطاء، أو في الفـ الذي يمثؿ حػرارة الشػوؽ والمقػاء، أو حتػى فػي جيػنـ التػي 

مػػػى األقػػػؿ مػػػدفرة التػػػي تعطػػػي شػػػيئا مػػػف الشػػػعور بالػػػدؼء وىػػػي أقػػػؿ ترمػػػز لمخطػػػر والغضػػػب، أو ع
الدرجات، وىي في سياقيا ترمز إلى الرغبة الشديدة فػي تغييػر الحػاؿ بطمػوح وقيػادة، وكسػر الجميػد، 
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وجسر ىوة الركود، لكي ينعـ ببريؽ مف األمؿ عسى أف يغير الحياة إلى األفضؿ، وكؿ تمؾ الصور 
 العالية وجموع اإلثارة لديو.تشكؿ مجتمعة التياب الثورة 
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 المبحث الثاني
 رػػوف األصفػػالم

 الموف األصفر ديليا: -1
يعتبػػر المػػوف األصػػفر مػػف األلػػواف األساسػػية، وىػػو يضػػفي جمػػاال عمػػى األشػػياء مػػف حولنػػا، 

ر، فيو أكثر ويعطي شعورا بالدؼء والحيوية لما لو مف ارتباطات بعناصر طبيعية مثؿ الشمس والنا
األلواف إشراقا ويوحي بالنشػاط والمػرح والحيويػة، ويسػتخدـ فػي الحػوائط المظممػة، كمػا أف ليػذا المػوف 

 .(2)، وقد جاء في لساف العرب واصفرو واصفارًّ وىو أصفر، وصفوره غيره(1)قدرة عمى طرد الحشرات
قع إال لؤلصفر، وأوؿ وجاء في المممع عف درجات الصفرة: أصفر فاقع وفقاعي، وال يقاؿ فا
ذا كانػت الحنظمػة صػفراء فيػي صػراية ، وا  ، ويػدؿ عمػى الفػاقع (3)عرؽ األبؿ األسود، فػإذا بقػي اصػفرو

في األصفر عمى اإلشباع والتركيد، فقد أورد الثعالبي فػي فقػو المغػة فػي فصػؿ اإلشػباع والتركيػد قولػو 
ع إغػػراء تسػػتقوي بػػو الػػدنيا عمػػى ، وجػػاء فػػي المسػػاف أيضػػا مػػا يبػػيف أف األصػػفر موضػػ(4)أصػػفر فػػاقع

ضعفاء النفوس مف أبنائيا، حيث جاء عف عمي بف أبي طالب قولو: يا دنيا احمري واصفري وغري 
 "، وقد أىمؾ النساء األصفراف وىما الذىب والزعفراف.(5)غيري

والطبيعػة مميئػة بػػالموف األصػفر فيػػي تمثػؿ مصػػدر التدفئػة الػػرئيس فػي الكػػوف وىػو الشػػمس، 
لطبيعػػة عمػػى تناقضػػات واضػػحة تخػػتص بػػالموف األصػػفر، فاألصػػفر الجميػػؿ يمثػػؿ لمعػػاف وتحتػػوي ا

الذىب وبريقو، ويمثؿ بعض األطعمة الشيية مثؿ: التفاح والموز واألناناس والشماـ والميموف والعديد 
مف األطعمة األخرى، ويتمثؿ جماؿ األصػفر فػي سػقوط أشػعة الشػمس الصػفراء لتمتقػي مػع الشػاطئ 

ر الصفراء الباردة لتعطي منظرا رائعا وشعورا باليدوء إال مػف ضػجيج البحػر، فيمػا يشػكؿ ورماؿ البح
وجػػػو التنػػػاقض فػػػي األصػػػفر مػػػع الوجػػػو الجميػػػؿ السػػػابؽ فصػػػؿ الخريػػػؼ حيػػػث يمثػػػؿ سػػػقوط أوراؽ 
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األشػػجار لتمػػتحـ مػػع األرض المصػػفرة، واألصػػفر ىػػو لػػوف العواصػػؼ الترابيػػة التػػي تعصػػؼ بالبمػػداف 
 ينة واألخرى، وىو كذلؾ لوف الصحراء الجدباء الجرداء.المختمفة بيف الف

وقد عرؼ العرب في السػابؽ الػربط بػيف الشػمس والمػوف األصػفر، فكػانوا يصػبغوف مبلبسػيـ 
بمػػوف أطمقػػوا عميػػو لػػوف الشػػمس، وكػػانوا يطمقػػوف عمػػى الثػػوب الػػذي يبػػدو أصػػفر المػػع اسػػـ )الثػػوب 

 .(1)مف العرب تمبس العمائـ الميراة وىي الصفرة الميروي( أي المصبوغ بموف الشمس، وكانت السادة
يعتبر الموف األصفر مف الناحيػة الدالليػة لونػا باعثػا عمػى التفػاؤؿ والسػعادة والحيػاة المرحػة، 
ولػػو تػػرثير إيجػػابي فػػي الرمػػز إلػػى الخفػػة والثػػراء، ويرمػػز فػػي كثيػػر مػػف البمػػداف إلػػى الحيػػاة والحقيقػػة 

لمػػوف األصػػفر أنيػػا عمميػػة وموضػػوعية وتحػػب االنتفػػاع مػػف ، وتتصػػؼ الشخصػػية المحبػػة (2)والحكمػػة
كؿ شيء، مرح ومنطمؽ ومتفائؿ الفػت لبلنتبػاه، صػاحبو يتمتػع بتفكيػر أصػيؿ ولديػو طاقػات مختمفػة 
متفجػػرة، وظيػػور ىػػذا المػػوف فػػي شػػخص يػػدؿ عمػػى الػػوفرة العقميػػة واسػػتخداميا بػػاحتراؼ وميػػارة، وىػػو 

، ولموف األصػفر جانػب آخػر، فعمػى (3)الفكرية والتذكرية لوف يساعد عمى تنشيط العقؿ في المجاالت
الرغـ مف تمؾ الصفات التي يتصؼ بيا محب الموف األصفر غير أنػو لػوحظ أنػو لػوف يػوحي بػالقمؽ 
وخصوصا عندما يجمس األشخاص في حجرة مدىونة بالموف األصفر، حتى أف األطفاؿ تبكي أكثر 

صػفر بعػض الخصػػائص السػمبية، فاألصػفر الػػداكف ، ويعكػػس األ(4)فػي حجػرة مطميػػة بػالموف األصػفر
كػػاف يسػػػتخدـ لمداللػػػة عمػػػى الخيانػػػة الوطنيػػػة والحسػػد، وكػػػذلؾ يعتبػػػر األصػػػفر رمػػػزا لمجػػػبف والتحامػػػؿ 

 .(5)واالضطياد
ومػػف الناحيػػة الفسػػيولوجية ىػػو لػػوف المػػزاج المعتػػدؿ، يكػػوف ميػػدئا لؤلعصػػاب، ويسػػتخدـ فػػي 

 عب الجسدي المستوحى مف )اصفرار الوجو(.، ورمز لمت(6)عبلج بعض األمراض العصبية
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 .70ات لونية ص إبداع (4)
 .30األلواف مف السيكولوجية إلى الديكور ص  (5)
 .38مبادئ التصميـ والموف ص  (6)
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يعتبػر المػوف األصػػفر عمػى صػعيدي التػػدليؿ والتشػكيؿ لونػػا إشػكاليا، ينطػوي عمػػى قػدر ميػػـ "
مػػف التعقيػػد والغمػػوض والحساسػػية، ال تظيػػر لعبػػة المعنػػى عمػػى نحػػو واضػػ  إال مػػف خػػبلؿ التنػػاغـ 

 .(1)"الذي يجب أف يحصؿ أدبيا بيف التشكيؿ والتدليؿ
 األصفر في شعر بمند الحيدري:الموف   -2
 األصفر الصرير في شعر الحيدري: - أ

تكػػرر المػػوف األصػػفر فػػي أعمػػاؿ بمنػػد الحيػػدري الكاممػػة اثنػػيف وعشػػريف مػػرة، وقػػد انػػزاح فػػي 
بعض مواضعو انزياحا واضحا منحو ميزة سيميائية، ولكف ىذا الخروج لـ يكف في المواضع جميعا، 

نما اقتصػر عمػى بعضػيا مكػِررة نفسػي ا فػي المواضػع األخػرى، وجػاء المػوف األصػفر يحمػؿ دالالت وا 
عمقيػة تسػػتثير القػػارئ لموقػوؼ عنػػدىا متػػرمبل إياىػػا باحثػا عمػػا وراءىػػا، ومػف األلفػػاظ التػػي اسػػتخدميا 

المصػفر  –تصػفر  –اصفرار  –الصفرة  –صفراء  –الشاعر الدالة عمى األصفر المباشر )األصفر 
 اصفر(. –

لخػص  قوية موسيقية موحية إلى معانيو المقصػودة ر بقدرة إيقاعيةاستخدـ بمند الموف األصف
 :(2)نشيجفييا تجربتو الحياتية بصورة بصرية سمعية، يقوؿ في قصيدة 

 أياميو
 صفراء في الموف كطيؼ التي

 وىبتيا العمر
 وأحالميو

فػػالنص الشػػعري )أياميػػو صػػفراء فػػي المػػوف( التػػي اسػػتخدميا بمنػػد تحتػػوي عمػػى اشػػتغاؿ لػػوني 
يػػؽ مكثػػؼ الداللػػة، فيػػذه العبػػارة بمػػا تحمميػػا مػػف كثافػػة فػػي المػػوف األصػػفر تختػػزف فػػي أحشػػائيا عم

معاني عميقة لمسكوف والخوؼ والمػوت والرعػب واليػرس والفقػداف، فمػن  المػوف األصػفر داللػة عمقيػة 
لتوضػػي  تجربتػػو فػػي الحيػػاة بشػػكؿ ال شػػعوري مختصػػرا مآسػػيو فػػي أيامػػو الصػػفراء، ولعػػؿ ذلػػؾ يمثػػؿ 

الة المتردية وعمى الجيد والنكد وعسر العػيش التػي يعيشػيا المػواطف العراقػي فػي كردسػتاف ممػثبل الح
 في شخص بمند.

                                                 

 .157( الموف لعبة سيميائية ص (1
 .36( األعماؿ الكاممة ص (2
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نجد داللة الموف األصػفر داللػة مباشػرة معروفػة ومعيػودة مػف قبػؿ، حيػث  ستبقىفي قصيدة 
 :(1)قاؿ في خاتمة القصيدة

 سيسألؾ التاريخ عني . . .
 وأنني
 بعيد

 صفرا أعيش اهف في ضحكة
ىي الضحكة التي يخالؼ فييا الظاىُر  في لغة الجسد والضحكة الصفراء وكما ىو معروؼ

الباطَف، وتنـ عف مرارة وأسى عند صاحبيا، فيظير بمند أنو يحاوؿ مواكبة واقعو والتعايش معو ولػو 
ف فػي ظاىريا، غير أف ذلؾ ال يغير مما فػي قمبػو ونفسػو شػيئا، ولعػؿ داللػة أخػرى لعبػارة )أعػيش اآل

ضػػحكة صػػفرا(، فالضػػحؾ مظنػػة ظيػػور األسػػناف، فيقػػوؿ أنيػػا صػػفراء، والصػػفرة فػػي األسػػناف مبعػػث 
استكراه عند العرب، فيي صفرة غير مرغوب بيا؛ فتكوف دليؿ عمة، وسوء منظر وتػراكـ بقايػا طعػاـ 

ظيػػار عمػػة عنػػد صػػاحبيا، وبيػػذا (2)أو تعػػاطي شػػراب ممػػوف ، فتكػػوف الضػػحكة باعثػػا لقػػب  المنظػػر وا 
 يكوف بمند ربما قصد أنو معموؿ بعمة شديدة أدت إلى قب  في باطنو وظاىره.

نجػػػػد رؤيػػػػا الشػػػػاعر لؤلصػػػػفر موجػػػػودة بقػػػػوة بشػػػػكؿ يػػػػوحي باالسػػػػتمرارية وذلػػػػؾ مػػػػف خػػػػبلؿ 
 :(3)أعماؽاستخدامو لمفعؿ المضارع تصفر، يقوؿ في قصيدة 

 ىي أعماقي التي تجيؿ ما بي
 ىي أفراحي التي تصفر في وحشة غابي

 ناىا ى
 كـ شّيد الطفؿ أمانيو

تتركز الصػورة الشػعرية فػي ىػذا المقطػع عمػى الفعػؿ الحكػائي )ىػي أفراحػي التػي تصػفر فػي 
وحشػػة غػػابي(، فالفعػػؿ )تصػػفر( يتػػي  فرصػػة لمتنويػػع داخػػؿ الصػػورة الشػػعرية مػػف خػػبلؿ تشػػابكو مػػف 

                                                 

 .132ص األعماؿ الكاممة (1) 
عػػة النجػػاح الوطنيػػة، دالالت األلػػواف فػػي شػػعر نػػزار قبػػاني: أحمػػد عبػػداي محمػػد حمػػداف، رسػػالة ماجسػػتير، جام (2)

 .49ـ، ص2008نابمس، فمسطيف، 
 .212األعماؿ الكاممة ص  (3)
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ء، فتػػوحي كممػػة )غػػابي( التػػي تػػوحي بالخضػػرة الداكنػػة، ولكنيػػا خضػػرة موحشػػة، وىػػي والػػذبوؿ سػػوا
الصػػفرة اسػػتمرارية فػػي اإلحبػػاط واليػػرس، وتشػػكؿ موجػػة كارثيػػة فػػي نظرتػػو لمحيػػاة التػػي مػػا تغيػػرت وال 

 تبدلت.
يػػرتبط المػػوف األصػػفر باألشػػجار والطبيعػػة النباتيػػة وذلػػؾ داللػػة عمػػى قػػرب انتيائيػػا وموتيػػا، 

 وحػدتيبمنػد فػي قصػيدة  ذلؾ أف الخضػرة النباتيػة تعنػي الحيػاة وتقابميػا الصػفرة لممػوت والفنػاء، يقػوؿ
 :(1)حيث الحديث عف وحدتو في الحياة

 ىكذا أنت نموتي
 عشبة صفراء في ضفة موتي

 وحديثا مسرفا باليمس
 كاليجس
 كصمتي

وفييا ينقؿ بمند العشبة التي مف المفتػرض أف تكػوف خضػراء إلػى الصػفرة، وقػد قرنيػا بضػفة 
ظ قمبػػا لمصػػورة بصػػورة معاكسػػة، حيػػث المػػوت، وكػػرف العشػػبة عمػػره، والضػػفة ضػػفة مػػاء، وىنػػا نبلحػػ

الصفرة تعني الكآبة والوحدة القاتمة، وىو إذ يرسـ ىذه الصورة معمنا اقتػراب أجمػو تمنيػا، فإنيػا صػورة 
 تحمؿ صورة أخرى وىي اصفرار حياتو كميا، عاكسا الموف األصفر في كافة جوانب حياتو.

ى األجسػػػاد أف ىنػػػاؾ أجسػػػادا مػػػف دالالت المػػػوف األصػػػفر المرتبطػػػة باإلنسػػػاف ودخوليػػػا عمػػػ
وتعبػر الػدـ مػع  –الثابتػة عمػى مبػدأ ال تغيػره  –صفراء توحي بالغدر والخيانة، وىي تػدوس األجسػاد 

، ويجسػػد بمنػػد الصػػفرة المػػاكرة الغػػادرة فػػي (2)األعػػداء، وقػػد جػػاء المػػوف األصػػفر رمػػزا لمخػػداع والغػػش
 :(3)بعد ساعاتقصيدة بعد ساعات، يقوؿ في قصيدة 

 ت ستنشؿ ذراعيبعد ساعا
 ويد مف خمؼ باب سجف تومي

                                                 

 .219ص  ( األعماؿ الكاممة(1
الشػػعر األردنػػي نموذجػػا: ظػػاىر محمػػد فػػزاع الزواىػػرة، دار الحامػػد لمنشػػر والتوزيػػع،  –المػػوف وداللتػػو فػػي الشػػعر  (2)

 .118ـ، ص 2008األردف، 
 .352األعماؿ الكاممة  ص (3)
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 بالوداع
 ويد صفراء كالبيتاف تسعى ينتزاعي

 غير أني
 سوؼ أبقى

 صرخة اينساف في كؿ مكاف 
وفيػػو يػػوجز الصػػفرة فػػي اليػػد فػػي مجػػاز مرسػػؿ عبلقتػػو الجزئيػػة، وىػػو يقصػػد باليػػد الصػػفراء 

اء البمػػد ليمارسػػوا عمػػييـ أنواعػػا مػػف ىػػؤالء الػػذي بػػاعوا انتمػػاءىـ لػػببلدىـ وتحػػالفوا مػػع العػػدو ضػػد أبنػػ
القيػػػر والظمػػػـ، وفيػػػو يسػػػاوي الصػػػفرة حيػػػث شػػػبييا بالبيتػػػاف واالفتػػػراء بػػػالموت الػػػذي يسػػػعى جاىػػػدا 
ف نجحت اليد الصفراء في التحالؼ مع األعداء، فإنو ستبقى لعنػة  النتزاعو مف الحياة، فيو يقوؿ: وا 

 عمى الخونة الغادريف الماكريف.
كيػؼ أف قمبػو ممػيء بػاليـ المغمػور بالشػوؽ إلػى  ة ىػؿ لػي أف . . ؟ !قصػيديظير بمند فػي 

مدينتو التي غادرىا مرغما، وكرنو أراد أف يظير فييا مدة الفراؽ التي نسي كـ بمغ فييا عدد السنيف، 
 :(1)غير أف ما يعرؼ أنو تركيا منذ فترة طويمة تظيرىا قرائف مف داخؿ المدينة نفسيا، يقوؿ

 مدينتي أف أعود . . ؟ ! ىؿ لي أف أحمـ يا
 أبحث عف عيني بيف دفتي كتاب

 تركتو . .
 عند الباب

 فاصفر في أوراقو عتاب
إف الموف األصفر جاء بصيغة فعمية )اصفر(، ليؤكد معنى الفاعمية والحدث، واأللفػاظ التػي 
ى جػػاء فػػي تركيبيػػا المػػوف األصػػفر تحمػػؿ معنػػى الُبعػػد واليجػػر منػػذ زمػػف بعيػػد حيػػث نسػػب الصػػفرة إلػػ

أوراؽ الكتاب التي تدؿ عمى القدـ والترؾ وربما الوصوؿ إلى النسياف، فيبيف أنو ترؾ كتابو منذ زمف 
 بعيد، وىذا الكتاب يحمؿ عتابا لبمند ليجره إياه.

نجػػػد بمنػػػد قػػػد ذكػػػر المػػػوف األصػػػفر مػػػرتيف بػػػداللتيف مختمفتػػػيف، ولكنيمػػػا  الرحمػػػةفػػػي قصػػػيدة 
 ؿ:تدعماف مقصد القصيدة وجوىرىا، فيو يقو 

                                                 

 .441األعماؿ الكاممة ص  (1)
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 وتنتيي الرحمة يا حروفي 
 الصفراء

 ومرة ثانية 
 سنجمع الرصاص

.... 
 لكننا لف نعرؼ الخالص 

 بكذبة جديدة صفراء
 إذ ي تزاؿ أرضنا

 مسافة ما بيف أعيننا . . .
 .(1)وي رجاء

ويريد بمند أف يمثؿ حالو بػالحروؼ الصػفراء، حيػث الحػروؼ الصػفراء ىػي المبعثػرة، فيػو ال 
انتيػػػت وسػػػيجمع نفسػػػو  –رحمػػػة التبعثػػػر والشػػػتات والفقػػػد  –وفػػػو، إال أف رحمتػػػو يجػػػد نفسػػػو مثػػػؿ حر 

وحروفو بقوة الرصاص، كاف ذلؾ في مطمع القصيدة، ثـ يعمػف فػي نيايػة القصػيدة طريػؽ الخػبلص، 
أنو ال يكوف بػالغش والخػداع والكػذب والغػدر والخيانػة، فمػيس ذلػؾ المبتغػى، فالداللػة الرمزيػة لمصػفرة 

خر تبيف الكذبة الصفراء المخادعػة، فيػو يعػرؼ الحقيقػة رغػـ كػؿ محػاوالت طمسػيا، في الموضع اآل
 إذ يعرؼ أرضو بؿ إنيا قريبة وقريبة جدا منو، وال يرجو تغييرا في الحاؿ، ألنيا ميؤوس منيا.

يسػػتخدـ بمنػػد المػػوف األصػػفر لمداللػػة عمػػى القػػوة والسػػيطرة والنفػػوذ والتغيػػر مػػف حػػاؿ الضػػعؼ 
 :(2)فيو يقوؿ الوليمةذلؾ في قصيدة إلى حاؿ القوة، و 

 ويـو أف غادرتيا 
" امرأة لعينة  كانت "سدـو
 تسقط في ك بة خرساء

 وكانت الرياح 
 تصّفر في األعمدة السوداء مف جرائد الصباح

                                                 

 .449األعماؿ الكاممة ص (1) 
 .610( األعماؿ الكاممة ص (2
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بمند يتكمـ عف نفسو في رمزية لممجموعة التي ينتمي إلييا، وىـ الشيوعيوف، فكػرف خػروجيـ 
كؿ خػػروجيـ فػػي نظػػر مخػػالفييـ انفتاحػػا عمػػى الػػدنيا والنظػػر ليػػا بنظػػرة كػػاف وليمػػة ألعػػدائيـ، وقػػد شػػ

جديػػدة، فسػػقطت السػػدـو فػػي الكآبػػة لتغيرىػػا، والسػػدوـ جػػنس مػػف النبػػات ذات األوراؽ النضػػرة متعػػددة 
األلواف، ثـ اصفرت األعمدة السوداء التي ترمػز إلػى المػوت والنعػي فػي الجرائػد، لتتغيػر إلػى صػفراء 

 يا بالكذب والخداع عمى المدينة الحالمة باليدوء واألمف.تفرض قوتيا وسيطرت
ارتبط الموف األصفر بدالالت اليزاؿ والشحوب والمرض، فيكوف ىذا الموف لونا بػاردا شػاحبا 

، فبمنػػد فػػي قصػػيدة (1)ثقػيبل، ويغػػدو رمػػزا إلػى االضػػطراب الػػداخمي وغيػاب الراحػػة النفسػػية واالطمئنػاف
لػػة النفسػػية ألىػػؿ العاصػػمة المبنانيػػة بيػػروت، ويعبػػر عػػف حػػالتيـ يعبػػر عػػف الحا غفرانػػؾ . . بيػػروت

 :(2)المعيشية، فيقوؿ
 غفرانؾ بيروت

 فنحف بنيؾ الفقراء ومف لـ تمسس شفتانا عطياؾ 
 وي خير أراضيؾ

 ومف لـ نتبمج فيؾ
 بغير جمود أيادينا المعروقة كالجوع

 المصفرة كالداء
يحاءات تدؿ عمػى داللة الصفرة في ىذا المقطع الشعري وما تسب قيا مف قرائف ليا دالالت وا 

البػػػؤس والتعػػػب واأللػػػـ وربمػػػا المػػػوت، فارتبػػػاط األصػػػفر بالػػػداء والمػػػرض البػػػادي عمػػػى الجمػػػود يظيػػػر 
الحالػػة النفسػػية المكػػدرة التػػي يعػػاني منيػػا أىػػؿ بيػػروت، وتػػرتي جممػػة )جمػػود أيػػدينا المعروقػػة كػػالجوع 

ية، تصؿ بالصورة الشعرية إلػى مرحمػة يعمػؿ فييػا المػوف المصفرة كالداء( نتيجة لتجربة بصرية تخييم
عمػػػى تجسػػػيد العبلمػػػة فػػػي الصػػػورة والشػػػكؿ، وكػػػرف ىػػػذا المقطػػػع الشػػػعري يشػػػكؿ مػػػرآة وىػػػي المػػػوف 

 األصفر.
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وىػػي  االسػػـ الضػػائع فػػي رقػػـيػػرتي المػػوف األصػػفر داال عمػػى األعػػداء وتكػػالبيـ، فػػي قصػػيدة 
بمنػد عػف مدينػة بيػروت، وفييػا يجسػد بيػروت فػي  قصيدة مف ديواف إلى بيروت مػع تحيػاتي، يتحػدث
 :(1)شخصيتو، فيجعؿ لسانو لسانيا، يقوؿ في مطمعيا

 في عاـ مف أعواـ
 سمتيا كتب التاريخ بأعواـ الخبز األسمر

 في عاـ لياؿ نيمات كجراد أصفر
 ولدت أمي

 وجيي المدمي
 وكبرت مع الحرب . . . وحراب الحرب
فػػػػي ىػػػػذه القصػػػػيدة ثػػػػبلث مػػػػرات فػػػػي بػػػػدايتيا ووسػػػػطيا  كػػػرر بمنػػػػد عبػػػػارة )الجػػػػراد األصػػػػفر(

ونيايتيا؛ وذلؾ لتعميؽ الداللة وتركيػدىا، تتعمػؽ عبػارة )الجػراد األصػفر( فػي تشػكيؿ رؤيتيػا الدالليػة 
لتصور عبلمة الخراب القادمة مع الموف، حيث اقترانيػا بػػ )الجػراد( المنػدمج مػع الصػفرة، فػي تجسػيد 

ـ بػػػيف الشػػػكؿ والداللػػػة، وقػػػد دلػػػت عبػػػارة )الجػػػراد األصػػػفر( سػػػيميائي مقصػػػود، فنحصػػػؿ عمػػػى تنػػػاغ
بمواقعيػػػا الػػػثبلث عمػػػى األعػػػداء المجتمعػػػيف عمػػػى بيػػػروت إبػػػاف حػػػرب بيػػػروت فػػػي ثمانينػػػات القػػػرف 
الماضػػي، وفػػي اسػػتخدامو لكممػػة جػػراد يػػدؿ عمػػى الكثػػرة، حيػػث الجػػراد يسػػير برسػػراب كبيػػرة وكثيػػرة، 

الحيػػاة وىػػو المػػوف األخضػػر، فػػي ذلػػؾ داللػػة عمقيػػة  وتموينيػػا بػػالموف األصػػفر الػػذي ىػػو عكػػس لػػوف
نيػػػاء كػػػؿ معػػػاني الحيػػػاة فييػػػا مػػػف المتكػػػالبيف عمييػػػا  أي  –واضػػػحة تػػػدؿ عمػػػى الخػػػراب المقصػػػود وا 

 بيروت.
ينقػػؿ بمنػػد المػػوف األصػػفر ليصػػب  رمػػزا لبلشػػمئزاز والقػػب  رابطػػا إيػػاه بػػالقي  الخػػارج مػػف جسػػـ 

 :(2)ي قصيدة عمى ىامش رسالة قديمة ، يقوؿ فييااإلنساف نتيجة اللتيابات بكتيرية، وذلؾ ف
ـْ تعرفني . . ؟ ! ـَ ل  قالت: ل

ـْ تعرؼ ما طعـ الحبر األصفر ـَ ل  ل
 كالمقت
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 األصفر كالقير
فػػػي ىػػػذه القصػػػيدة نجػػػد بمنػػػد وكرنػػػو يعػػػود إلػػػى الػػػوراء قمػػػيبل، يعػػػود إلػػػى الخطابػػػات والبيانػػػات 

تعرفػو مػا طعػـ الحبػر األصػفر بعػد أف بػّيف فػي األممية والبيانات الصادرة مػف جيػات دوليػة كبػرى، ل
مقطع سابؽ مف ذات القصيدة ما ىو الحبر المفضؿ بالنسػبة إليػو وكػاف األحمػر، ىػو يريػد أف يقػوؿ 
أف العػػػالـ يعمػػػؿ تحػػػت إمػػػرة الحبػػػر األصػػػفر وخدمػػػة مصػػػالحو، والمرمػػػوز ليػػػـ بػػػالحبر األصػػػفر ىػػػـ 

س حيػػث كػػاف مرتبطػػا بمػػا جػػاء فػػي أسػػطورة الييػػود، ولػػذلؾ كػػاف ىػػذا المػػوف مكروىػػا فػػي أذىػػاف النػػا
السػػػمؾ مػػػع الصػػػياد الػػػذي طػػػرح شػػػبكتو فرخرجػػػت أربػػػع سػػػمكات كػػػؿ سػػػمكة بمػػػوف، وقػػػد أشػػػار المػػػوف 

، فيػو يشػبييـ بالمقػت وىػي حالػة طارئػة عمػى اإلنسػاف تنتيػي بعػد حػيف، وتػارة 1األصفر فييا لمييػود
لتيػاب بكتيػري طػارئ، حيػث يخػرج أخرى يشبييـ بالقي  األصفر، ذلؾ أف القي  األصفر نػاتج عػف ا

حالػػة طارئػػة  –الييػػود  –القػػي  بشػػكؿ مقػػزز مثيػػر لبلشػػمئزاز والقػػب ، فيػػو يػػرى أف الحبػػر األصػػفر 
ستنتيي ال يمكف القبوؿ بيا، ثـ يعود إلى الخطابات الدوليػة التػي يراىػا تنػزؼ قيحػا وقػاذورات وقبحػا 

 واشمئزازا.
بػػػرز بمنػػػد صػػػورة جديػػػدة مػػػف صػػػور المػػػوف ي يػػػا أرض األمػػػوات .. أال .. مػػػوتيفػػػي قصػػػيدة 

 :(2)األصفر، حيث يقرف الموف األصفر بالفبلة لتكتسب داللة جديدة، يقوؿ
 يا أرض األموات

 يا رعب فالة لـ تعرؼ غير
 جماجـ قتالنا
 وسيوؿ دمانا

 وتمتد. . .  تمتد
 ومف رعب فالة جرداء لرعب فالة

 صفراء . . . ومف ماٍض سينوح عمى اهتي
مقطػػػع يتحػػػدث بمنػػػد عػػػف األرضػػػي التػػػي حػػػدثت فييػػػا مجػػػازر، وخصوصػػػا ضػػػد  فػػػي ىػػػذا ال

مؤيػػدي الشػػيوعية ومنتسػػبييا حيػػث بمنػػد واحػػد مػػنيـ، يتحػػدث عػػف تمػػؾ المواقػػع بمغػػة المػػوت، وتشػػكؿ 
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عبػارة )ومػف رعػب فػبلة جػرداء إلػى رعػب فػبلة صػفراء( تػدليبل عميقػا، تتعمػؽ فييػا ىػذه العبػارة حيػػث 
إلى مرحمة الرؤيا الشعرية في تشكيؿ رؤية داللية لتصور عبلمػة العػذاب تنتقؿ فييا الصورة الشعرية 

المػؤدي إلػػى المػػوت القػادـ فيمػػا بعػػد، فػاليروب مػػف مػػوت إلػى مػػوت، والفػػبلة الصػفراء تعنػػي االمتػػداد 
والضياع والشػمس الحارقػة والعطػش والجػوع والغربػة والمػرض، فكػؿ ىػذه العػذابات توصػؿ حتمػا إلػى 

ء، فقد اختصر بمنػد ألػواف العػذاب بػالموف األصػفر المنسػوب إلػى الفػبلة، فيػي الموت، والموت البطي
 فبلة تبتمع كؿ شيء بصمت، رامزا إلى المجرميف بالفبلة التي تضّيع كؿ َمف يرتي إلييا.

لػػـ تكػػف دالالت المػػوف األصػػفر فػػي شػػعر بمنػػد الحيػػدري كميػػا مسػػتحدثة مػػف خيالػػو وثقافتػػو 
نما كانت ىناؾ دالالت تقميدية مستوحاة مف تراثنا وثقافتنا، ومف ىذه الدالالت  وتجربتو في الحياة، وا 

التػي اسػتخدميا بمنػػد كمػا ىػي دوف تغييػػر فييػا داللػة الكتػػب الصػفراء وىػي الكتػػب القديمػة، يقػوؿ فػػي 
 :(1)اعتذارقصيدة 

 نكذب كي تظؿ في تاريخنا المديد
 حكاية نموكيا في كتب صفراء عف . .

 عف مجدنا التميد
 نا المجيدعف مجد

 خرافة قاؿ بيا السندباد
يريد بمند تبياف حقيقة ما ُيعتقػد أنػو التػاري  المشػرؼ وىػو المػدوف فػي الكتػب الصػفراء، وىػي 
الكتب القديمة، ويقصػد بمنػد بيػا صػفحات العػز والفخػر التػي ُيعتقػد أف األمػة العربيػة كانػت تػنعـ بيػا 

النػػػاس مػػػف خػػػبلؿ مجموعػػػة كممػػػات تمثػػػؿ فػػػي سػػػابؽ عيػػػدىا، ويعػػػزز بمنػػػد ىػػػذا المعنػػػى السػػػائد عنػػػد 
السندباد(، ولكنو ينسؼ ذلؾ مف  –مجدنا المجيد  –مجدنا التميد  –اقترانات تدؿ عميو، مثؿ: )تاري  

خبلؿ كممة )خرافة( وىػي تعنػي عػدـ اإليمػاف بالشػيء المػذكور، وقبػؿ ذلػؾ وفػي بدايػة المقطػع شػكوؿ 
ي ىذا المقطع يتكمـ عف مجد العراؽ، حيث يرمز توطئة عبر توظيفو لمجممة الفعمية )نكذب(، وىو ف

إليػػو بالسػػندباد، والسػػندباد شخصػػية خياليػػة مػػف شخصػػيات ألػػؼ ليمػػة وليمػػة، وىػػو بحػػار فػػي العاصػػمة 
العراقية بغداد، عاش في فترة الخبلفة العباسية، يتحدث عف مجػد بغػداد التميػد فػي العصػر العباسػي، 
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أف تاري  العراؽ عبارة عف سمسمة مف األكاذيب المسجمة وعف تاري  بغداد الذميـ في عصره، فيقوؿ 
 في التاري ، وبذا فإنو يقمؿ مف قيمة الكتب التاريخية.

 األصفر غير الصرير في شعر الحيدري:  - ب
نما تعداه إلى ألفػاظ  لـ يقتصر الموف األصفر في شعر بمند عمى ذكر األصفر الصري  المفظ، وا 

ي طياتيػػا دالالت عميقػػة تػػدؿ عمػػى مػػا يػػدؿ عميػػو المػػوف أخػػرى تػػوحي إلػػى المػػوف األصػػفر تحمػػؿ فػػ
األصفر وزيادة، مما يعمؽ ويؤكد المقصود مف كبلـ بمند الحيدري، ومف ىذه األلفاظ التي استخدميا 

 :(1)صدى عذاببمند، لفظ )التراب( وقد استخدميا بكثرة، يقوؿ في قصيدة 
 فأكاد 

 أخنؽ في دمي
 تمؾ البقية مف شباب

 لبعيدوأعود لمماضي ا
 وكؿ أحالمي

 تراب
يتمنى بمند في ىذه المقطوعة الشعرية أنو لو لـ يكبػر، ويعػود لمطفولػة البريئػة التػي ال خبػث 
فييا وال ىـ، فيتمنى أف يعود لتمؾ الطفولة التي ال تحمـ بشيء وأكبر ىموميا الخروج إلى المعب في 

راءة األطفػاؿ التػي يتمنػى أف يعػود إلييػا التراب، فبمنػد اسػتخدـ )التػراب( لمداللػة عمػى البػراءة، وكػرف بػ
 تتمخص في التراب والمعب بو.

يبػػرز بمنػػد لمػػوف األصػػفر معػػاني قديمػػة جديػػدة، ومػػف ىػػذه المعػػاني التػػي أبرزىػػا بمنػػد معنػػى 
 :(2)الخطوة الضائعةالوضوح، يبرزه مف خبلؿ لفظ مواز لؤلصفر وىو الرماؿ، يقوؿ بمند في قصيدة 

 لمدينةوظممت أنتظر القطار إلى ا
 ومضيت عنؾِ 

 ومف خالؿ نافذة القطار
 مرت قرى 
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 تطفو
 وترسب في الرماؿ وكنت أنتظر النيار

فيػػو فػػي خضػػـ حديثػػو عػػف المدينػػة وأجوائيػػا، ال يجػػد السػػموى فييػػا، فيعػػود فػػي الحػػديث إلػػى 
القرية ببساطتيا، ويشرؾ فييا األصفر مف بوابة لفظ الرماؿ، فبمند يطػرح األصػفر أو الرمػاؿ بوصػفو 
عبلمػػػة لمطبقػػػة الكادحػػػة التػػػي تعمػػػؿ بقػػػوت يوميػػػا ذات السػػػموؾ األخبلقػػػي الراقػػػي، ينقػػػؿ بمنػػػد فضػػػاء 
الحكايػػػػػة إلػػػػػى منعطػػػػػؼ آخػػػػػر قممػػػػػا اسػػػػػتخدمو فػػػػػي صػػػػػوره الشػػػػػعرية، وذلػػػػػؾ مػػػػػف خػػػػػبلؿ اسػػػػػتخدامو 

ترسػػب(، فالصػػورة تػػنيض عمػػى  –لممتضػادات، فقػػد اسػػتخدـ الفعمػػيف المضػػارعيف المتضػػاديف )تطفػػو 
رة الشعرية يدفع الموف األصفر بواسطة الرماؿ إلى بموغ درجػات عاليػة مػف الدالليػة آلية تشكيؿ الصو 

 السيميائية.
بػػيف يجمػػع بمنػػد فػػي مقطوعػػة شػػعرية أخػػرى بػػيف إبػػرازتيف لمػػوف األصػػفر، يقػػوؿ فػػي قصػػيدة 

 :(1)متحدثا عف بغداد عبلمتيف
 بغداد

 ىؿ شاىت أحالمؾ فانتحرت
 بيف يدي جالد ؟

 عادتىؿ جفت كؿ لياليؾ فما 
 إي أرضا بورا وجراد . . ؟ . . !

يكتسب الموف األصفر في ىذا المقطع طاقة تشكيمية وسيميائية مضاعفة مف خػبلؿ اتصػاؿ 
األصفرْيف ببعضيما البعض الداؿ عمييما األرض البور والجراد، لتشػكؿ صػورة شػعرية منفتحػة عمػى 

ية تػػػػدؿ عمػػػػى النيايػػػػة والمػػػػوت دالالت عمقيػػػػة، فارتبػػػػاط األرض البػػػػور والجػػػػراد يػػػػوحي بصػػػػورة شػػػػعر 
والخراب القادـ، وىنا نجػد تحػوال مكانيػا يػوحي إليػو )أرضػا بػورا( ليصػور المعنػى الشػعري فػي منطقػة 

 خاصة تعطي المفظ داللة أعمؽ وأكبر.
 لكي( قمحا) الشاعر استخدـ فقد والنعمة، الخير عمى داال بالصفرة يوحي لفظا بمند يستخدـ

 :(2)األلواف حوار قصيدة في ؿيقو  موضعو، في الخير ينفي

                                                 

 .809األعماؿ الكاممة ص  (1)
 .815السابؽ ص  صدرالم (2)



 

93 

 لف يصبر موتي قمحا

 سيئز جراح القاتؿ والسارؽ والمارؽ
 والطاغي والباغي
  جرحا . . جرحا

القم  يشكؿ مصدرا لمخير، ويبرز إيجابية لموف األصفر الرتباطو بالخير المرتبط بالخصب 
أو مجموعة مف الناس، يقوؿ والوفرة، حيث يمن  الحياة ويشكؿ رمزا لو، إال أف بمند وىو يمثؿ وطف 

أف موتو لف يكوف حياة لقاتمو، ولف يكوف حيػاة لمسػارؽ والمػارؽ والطػاغي والبػاغي، فموتػو لػف يكػوف 
نما سيكوف لعنة تظؿ تبلحقيـ أبد الدىر، وبمند جعؿ القم  نظير الحياة اليانئة المترفة.  حياة ليـ، وا 
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 المبحث الثالث
 وف األزرؽػػالم

 لموف األزرؽ ديليا: ا -1
المػوف األزرؽ متعػدد الػدالالت والػدرجات، فيػو يعتبػػر أكثػر األلػواف عمقػا، فيػو يغػور النظػػر، 
نو الموف األكثػر بعػدا عػف المػادة بػيف األلػواف،  فبل يعترضو عائؽ، وكرنو أماـ أفؽ لموف ببل حدود، وا 

 .(1)فتمثمو الطبيعة شفافا
فقػاؿ: "التيػذيب: الزرقػة فػي العػيف، تقػوؿ َزِرقَػت  جاء في معجػـ لسػاف العػرب فػي مػادة زرؽ

عينو، بالكسر تزرؽ زرقا، ابػف سػيده: الزرقػة البيػاض حيثمػا كػاف؛ والزرقػة: خضػرة فػي سػواد العػيف، 
"، وىنػا نجػػد لسػػاف العػػرب وقػػد (2)وقيػؿ: ىػػو أف يتغشػػى سػػواَدىا بيػاٌض، زرؽ زرقػػا فيػػو أزرؽ وأزرقػػي

زرؽ لػـ تكػف داللتػو قػديما ىػي الداللػة والشػكؿ المعػػروؼ نقػؿ عػف التيػذيب والمخصػص أف المػوف األ
نمػػػا طػػػرأ عميػػػو تغيػػػر داللػػػي، ويػػػدعـ ىػػػذا القػػػوؿ أحمػػػد مختػػػار عنػػػدما قػػػاؿ فػػػي كتابػػػو المغػػػة  عنػػػدنا، وا 
والمػػوف: "الزرقػػة مػػف األلػػواف غيػػر المحػػددة عنػػد العػػرب، فيػػي عنػػدىـ البيػػاض، وىػػي الخضػػرة، وىػػي 

ب إلػػى الحمػػرة، ومػػف أجػػؿ ىػػذا لػػـ يػػرد لفػػظ األزرؽ إال فػػي الصػػفرة، وىػػي الكػػدرة، وىػػو المػػوف الضػػار 
" وعمى الرغـ مف التغير الداللي إال أف األصػؿ والفػرع يتفقػاف فػي اإلطػار العػاـ وىػو (3)تعبيرات قميمة

الزرقة، وليذا قؿ استخداـ الموف األزرؽ في موروثنا الشعري العربي مقارنة بغيػره مػف األلػواف، فمػثبل 
ورد أكثػػر مػف ألػػؼ بيػت شػػعري يحتػوي عمػػى األلػواف كػػاف نصػيب األزرؽ ثبلثػػة فػي الشػػعر الجػاىمي 

، فمػػـ ييػػتـ بػػو العممػػاء فػػي القػػدـ، ولػػـ يصػػنفوا درجاتػػو كمػػا األلػػواف األخػػرى، فقػػالوا (4)عشػػر بيتػػا فقػػط
 األزرؽ، وبو قصدوا عمى كؿ درجاتو دوف تمييزىا.

طبيعػػػة بعػػػالـ السػػػماء وعػػػالـ يمػػػؤل المػػػوف األزرؽ فضػػػاء حياتنػػػا، فيػػػو غالبػػػا مػػػا يتصػػػؿ فػػػي ال
األرض، فالسػػماء زرقػػاء، ومعظػػـ األرض مػػاء، وعمػػى الػػرغـ مػػف ىػػذا فػػإف لػػوف الميػػاه الزرقػػاء يكػػوف 
سببو انعكاس لػوف السػماء الزرقػاء عمػى لػوف المػاء الشػفاؼ فيكتسػب لونػو، واألزرؽ لػوف بػارد لمغايػة 

                                                 

 .276( الموف في الشعر األندلسي ص (1
 .1827لساف العرب ص  (2)
 .78لمغة والموف ص ا (3)
 .106( الموف وأبعاده في الشعر الجاىمي ص (4
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يغطي معظـ الكرة األرضية مف فوقيا  يتميز بالتعبير عف البرودة الشديدة والصقيع، فيو الموف الذي
 ومف أسفؿ منيا، وقمما نجد الموف األزرؽ في غير الماء والسماء.

دالليا الموف االزرؽ لوف جاد حساس، محافظ إلى حد كبيػر، ويعتبػر رمػزا لممعػاني المطمقػة، 
لػػوف  ، ويوصػػؼ ىػػذا المػػوف برنػػو(1)ولػػذلؾ فيػػو يشػػير إلػػى حػػب الحيػػاة ولممسػػاحات والواسػػعة والترمػػؿ

النفوس الحساسة المحبة المخمصة والصريحة والصادقة، ويميؿ محبوه لمصػداقة الدائمػة، ويػدؿ عمػى 
 .(2)درجة مف برودة األعصاب وعدـ الحـز والقوة

يوصػؼ المػوف األزرؽ أنػو لػوف النظػر والشػعور الػػديني، فػإذا لطػ  باألنانيػة يتغيػر إلػى نيمػػي 
غنػػى المػػوف، أمػػا إذا كػػاف األزرؽ فاتحػػا فيػػو يعكػػس غػػامؽ، وكممػػا سػػمت العواطػػؼ وارتفعػػت يػػزداد 

 .(3)الروحانية، كمما ارتفع المرء سموا ترلؽ الموف وامتؤلت اليالة بالنور
ومف الناحية الفسػيولوجية يعتبػر المػوف األزرؽ ىػو العػبلج األنجػ  بػيف األلػواف، فيػو يخفػؼ 

ا المػوف عمػى توليػد مناخػا مػف األلـ، باإلضػافة إلػى أنػو مضػاد لبللتيػاب، مسػكف ومنشػط، ويعمػؿ ىػذ
السكينة واالنفتاح، ويعمؿ عمى القضاء عمى التوتر، وارتفاع ضغط الدـ، وُينص  بالمجوء إلى الموف 
األزرؽ لمػػف يعػػاني مػػف الصػػداع، وأوجػػاع الػػرأس والربػػو، ويسػػاعد عمػػى اليػػدوء النفسػػي ويسػػيـ فػػي 

ض الروماتيزميػة وتصػمب الشػراييف، ، وكذلؾ يستخدـ في عػبلج األمػرا(4)سرعة النقاىة مف األمراض
ويؤدي إلى االسترخاء، ويساعد عمى تخفيؼ آالـ القرح والظير، وعبلج الحمى والنزيؼ، وىو كذلؾ 

 ، حيث يوصؼ األزرؽ أنو مضاد لموف األحمر.(5)مضاد لميياج الجنسي
 تتمحور عدة معاف حوؿ الموف األزرؽ تحمؿ في طياتيا دالالت سيميائية تدؿ عمى الصدؽ
والحكمػة واألمػؿ وصػفاء السػريرة، ويػوحي بالسػبلـ، ويحمػؿ دالالت مناقضػة، فيػدؿ عمػى روح اليػرس 

 ، وىو بيذا يوحي باشتغاؿ سيميائي غزير ومكثؼ.(6)وأحيانا الموت
 

                                                 

 .100فمسفة األلواف ص  (1)
 .45انظر: االلواف مف السيكولوجية إلى الديكور ص  (2)
 .160انظر: ترثير العطور واأللواف عمى نفسية اإلنساف ص  (3)
 .133 – 124انظر: المرجع السابؽ ص   (4)
 .49كولوجية إلى الديكور ص انظر: األلواف مف السي (5)
 .150الموف لعبة سيميائية ص  (6)
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 الموف األزرؽ عند بمند الحيدري:  -2
 األزرؽ في شعر بمند الحيدري الصرير: - أ

ألزرؽ فػػي شػػعره عػػف الشػػعراء السػػابقيف فػػي لػػـ يختمػػؼ بمنػػد الحيػػدري فػػي تعاممػػو مػػع المػػوف ا
موروثنا العربي القديـ، فكاف األقدموف يتعامموف معو بحذر وزىد، فمـ َيِحد بمند عف الطريؽ المرسػوـ 
بالموف األزرؽ، فقد ورد الموف األزرؽ في شعر بمند الحيدري بكافة ألفاظو في األعماؿ الكاممة ثبلثػة 

ي أقػػػؿ بمنػػػد فػػػي اسػػػتخداميا، وردت عػػػدة ألفػػػاظ لػػػؤلزرؽ عنػػػد عشػػػر مػػػرة فقػػػط، وىػػػو مػػػف األلػػػواف التػػػ
 زرقة(. –أزرؽ  –زرؽ  –الحيدري وىي: )زرقاء 

يرخػػػذ المػػػوف األزرؽ فػػػي شػػػعر بمنػػػد أبعػػػادا ذات عبلقػػػة برؤيتػػػو الشػػػعرية التػػػي تكػػػّوف المشػػػيد 
 :(1)جحيـالشعري النابع مف عموـ تجربتو الشعرية، يقوؿ في قصيدة 

 يةفييا ومنيا جرعتي الصاف
 وذلؾ . . .

 األفؽ بألوانو الزرقاء مأوى
 روحي السامية

جػػاء المػػوف األزرؽ لتحقيػػؽ صػػبغة جماليػػة حيػػث تخمػػي األصػػدقاء واألقػػارب عنػػو فػػي بدايػػة 
حياتػػو، فػػػ )األفػػؽ برلوانػػو الزرقػػاء( بفضػػائو العمػػوي يتقػػدـ فػػي ىػػذه الصػػورة الشػػعرية عمػػى أنػػو الوحػػدة 

ي يتمناه، والمثالية التي يريد الوصوؿ إلييا، التي تتفؽ مع األفؽ والسبلـ الذي يرنو إليو، واليدوء الذ
األزرؽ الفػػات  الػػذي يعكػػس الروحانيػػة العاليػػة، والسػػمو والتػػرلؽ وامػػتبلء القمػػب والػػروح بػػالنور، فكػػاف 
األفػؽ محاولػة مػػف بمنػد لميػػروب بروحػو مػػف واقعػو األلػػيـ، وفػي عبارتػػو )األفػؽ برلوانػػو الزرقػاء( جعػػؿ 

نمػا جعػػؿ لؤلفػػؽ ألوانػا مػػف الزرقػػة، لؤلفػؽ ألوانػػ ا ودرجػات مػػف الزرقػػة، فمػـ يعبػػر عنيػػا بمفػظ )لونػػو(، وا 
ولعؿ ذلؾ يدؿ عمى أف األلـ والكدر يبلحقو أينما حّؿ ونزؿ، وفييا شيء مػف السػخرية طالبػا األمػؿ، 

 وكرف أفقا واحد ال يكفيو.
ؽ فػػي شػػعره، فيتفػػنف يبػػرز بمنػػد قدرتػػو عمػػى اإلبػػداع الشػػعري مػػف خػػبلؿ تموضػػع المػػوف األزر 

ويبدع في كيفية انتقاؿ الموف األزرؽ مف موضع إلى آخر عمى الرغـ مف قمة مواضعيا، في قصػيدة 
 :(1)يظير بمند وىو يدمج الموف األزرؽ في صورة شعرية جديدة، فيقوؿ فييا حمـ

                                                 

 .119األعماؿ الكاممة ص  (1)
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 أنت يا مف تحمميف اهف
 ماذا تحمميف . . . ؟

 بالدروب الزرؽ ؟
 بالغابة ؟

 .كوف الذي ي تفيميف ؟بالموت مع ال
مف خبلؿ عتبة العنواف فإف ما ىو آت مجرد حمـ ليس أكثػر، وىػذا يػدؿ عمػى تمنػي حػدوث 
الشيء وذلؾ في أحبلـ اليقظة، أما إذا كاف حمما فػي المنػاـ فػإف المػرء ال يحػدث إال بمػا ىػو حسػف، 

وب الػزرؽ( يػوحي وعميو فإف ما جاء في القصيدة شيء حسف ُيرجى وقوعو، في قوؿ الشاعر )بالػدر 
سػػػناد  عمػػى فضػػاء ذاؾ الحيػػز المشػػػموؿ باليػػدوء والوداعػػة والراحػػة والدعػػػة، مكػػاف وعػػي اإلنسػػاف، وا 
)الزرؽ( إلى )الدروب( يضفي عمقا عمى الصورة الشعرية، فتتعمؽ الرؤية ونسب  في البلمحدود مف 

أحبلمػػو التػػي يتمنػػى  المثاليػػة والنبػػؿ والػػود والصػػدؽ والحػػب، ولكػػف مفػػردة )الغابػػة( جػػاءت وقػػد نسػػفت
حدوثيا، فكانت )الغابة( عنوانا لميروب مف النوع البشػري، وعنػدما يسػند ذلػؾ إلػى الغابػة داللػة عمػى 

 غياب األمف والسبلـ.
 :(2)يمحور بمند الحيدري قصيدة الرحمة الثامنة حوؿ البحر ومتاعبو ومتاىاتو، يقوؿ

 أطفئ مصابيحؾ . . . . ولنغرؽ
 يا حارس المنار

 في متاىؾ األزرؽ فالحمـ
 قد أتعب البحار
 فود لو تنتيي 
 حكاية البحار

محوريػػة البحػػػر التػػػي يسػػػتند إلييػػػا )متاىػػػؾ األزرؽ( تبعػػػث فػػػي المػػػوف قيمػػػة تشػػػكيمية ودالليػػػة 
منفتحة عمى المجاؿ الشعري، حيث تحتفؿ الكثير مف مفردات القصيدة بداللة األزرؽ البحري، مثؿ: 

المحػػار(، فالتيػػو األزرؽ ىػػو البحػػر، والبحػػر واسػػع وممتػػد  –مرجػػاف ال –المؤلػػؤ  –البّحػػار  –)نغػػرؽ 
                                                                                                                                               

 .257األعماؿ الكاممة ص  ((1
 .321السابؽ ص  المصدر (2)
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ف كانػػػت قويػػػة فإنيػػػا عنػػػد البحػػػر تقػػػؼ عػػػاجزة خائفػػػة، فػػػالبحر معػػػروؼ  وعميػػػؽ، والػػػنفس البشػػػرية وا 
بامتداده ومجيوليتػو، وليػذا كانػت المصػابي  التػي طالػب بمنػد بإطفائيػا، لكػي يسػتري  مػف ىػذا األرؽ 

حتػػى ولػػو كػػاف الػػثمف ىػػو المػػوت  –التيػػو  –يريػػد أف يزيػػؿ ىػػذا اليػػـ  الػػذي يعانقػػو دوف إفػػبلت، فيػػو
 غرقا في أعماؽ البحار.

اتسػػػاع الداللػػػة المونيػػػة فػػػي مخػػػيبلت بمنػػػد  خطػػػوات فػػػي الغربػػػةيكشػػػؼ السػػػياؽ فػػػي قصػػػيدة 
 :(1)الشعرية، فمناقضة لممعاني السابقة يرمز بمند مف خبلؿ الموف األزرؽ إلى الحزف والكآبة، فيقوؿ

 بيلو عاد 
 لو ضـ صحو سمائي الزرقاء ىدبي

 أترى سيخفؽ لي بذاؾ البيت 
 قمب ؟

تػػنعكس الكآبػػة والحػػزف المرمػػوز ليػػا بػػػ )سػػمائي الزرقػػاء( مػػف نفػػس بمنػػد الباعثػػة عمػػى قػػوؿ 
النص، تػنعكس عمػى امتػداد السػماء الزرقػاء، ولعػؿ ذلػؾ يػدؿ عمػى امتػدادىا فػي األرض عبػر البحػر 

فتمثػػؿ الزرقػػة مسػػاحات واسػػعة مػػف الطبيعػػة، حيػػث السػػماء زرقػػاء الػػذي يػػنعكس عميػػو زرقػػة السػػماء، 
والبحػػػر أزرؽ، وبيػػػذا يكػػػوف بمنػػػد قػػػد نقػػػؿ مشػػػاعر الحػػػزف والخػػػوؼ والكآبػػػة إلػػػى األرض كميػػػا بمائيػػػا 

 وسمائيا، ليعبر عف الحزف الذي يختمج في نفسو برنو لف تتسع لو األرض بما رحبت.
ف جسـ اإلنساف، وذلؾ يعطي داللة أكثر تتض  حساسية الموف األزرؽ في إطار الحديث ع

دراكيػا، يتحػدث بمنػد عػف زرقػة  عمقية وواقعية، إذ ىي األقرب إلػى العقػؿ البشػري مػف حيػث ترمميػا وا 
 : (2)، فيقوؿغفرانؾ . . بيروتالعينيف في قصيدة 

 غفرانؾ بيروت
 فنحف بنيؾ الفقراءل نموت مف العطش المر

 في بحرومف زرقة عينيؾ تغور بعيدا ولتروي أل
 ىا نحف نموت
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نممػػس عاطفػػة قويػػة وفائقػػة نابعػػة مػػف زرقػػة عيػػوف بيػػروت اآلتيػػة مػػف زرقػػة البحػػر األبػػيض 
المتوسط، ورغـ ذلؾ فػإف أبنػاء بيػروت منيكػوف مػف آثػار الػدمار الػذي حػؿ بيػا، فقػد أحبػت أبناءىػا، 

األزرؽ مف خػبلؿ وتشعر بالعدالة تجاىيـ، وتترلـ مف أجميـ، فزرقة عيونيا تروي ألفي بحر، فيبعث 
ىػػػذه الصػػػورة معػػػاني القػػػوة والنبػػػؿ والصػػػدؽ والحػػػب، وىػػػي دالالت الحنػػػاف والطمرنينػػػة التػػػي تضػػػاد 

 العطش والقمؽ والتشرد.
يػػػرتي المػػػوف األزرؽ فػػػي بعػػػض السػػػياقات رداء يرتديػػػو اإلنسػػػاف مرغمػػػا، يحمػػػؿ فيػػػو معنػػػى 

 :(1)إلى خميؿ حاويالموت، وفي موضع آخر معنى المرض وكبر السف، يقوؿ بمند في قصيدة 
 لـ مات . . ؟ !

 "خمني لمبحرل لمريرل لموت 
 ينشر األكفاف زرقا لمغريؽ

 مبحر ماتت في عينيو منارات الطريؽ"
 قؿ لمزمف اهتي: لف تأتي

 يا أنت الرابض ما بيف األوردة الزرؽ 
 ونبض العرؽ

لغػرؽ، ففػي ىػذا إف األكفاف الزرؽ في بداية المقطع السػابؽ يتبعيػا مػرادؼ لغػوي داؿ عمػى ا
ـّ فإف الموت نشر األكفاف الػزرؽ فػي البحػر  الجزء مف ىذا المقطع يترؾ الشاعر البحر يقتمو، ومف ث
فمـ يعد لو معنى لمحياة، ولـ يعد ليا وجود، وليذا طمب بمند أف يبقى لمبحر أو لمري  أو ألي مػوت، 

لمػػري ، وذلػػؾ داللػػة عمػػى مػػا  الميػػـ أنػػو يمػػوت، وقػػد نسػػب األكفػػاف الػػزرؽ لمبحػػر، فمػػـ يجعميػػا صػػفرا
يمثمػػو البحػػر مػػف عظمػػة وقػػوة، فرضػػاؼ الفعػػؿ )ينشػػر( مزيػػدا منيػػا داال عمػػى اتسػػاعو وعمقػػو، وىػػذا 
جعمػػػػػو يتضػػػػػمف معنػػػػػى كثػػػػػرة األمػػػػػوات، وأشػػػػػار المػػػػػوف األزرؽ فػػػػػي )األوردة الػػػػػزرؽ( عمػػػػػى المػػػػػرض 

وت كػػاف المػػرض والشػػيخوخة، والصػػمود عمييػػا والصػػبر عمػػى آالميمػػا، فمػػف اسػػتطاع اليػػرب مػػف المػػ
ف لـ يكف كبير السف  –والشيخوخة   في انتظاره، فمقد أوصدت كؿ األبواب. –وا 

مػا يتمثؿ الموف األزرؽ في شعر بمند الحيدري بالفشؿ واإلخفاؽ، يظير بمند ذلؾ في قصيدة 
 ، فيقوؿ:أقسى برد الميمة
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 سيدتي قالت: آه مف وجع جؼ بعينيّ 
 ومف ثمج يتسمؿ في زرقة كّفي

 ؿ في جسدي . . يوغؿ في كفنيوجعي يوغ
 قؿ شيئا يضحكني . . شيئا قد . . 

 .(1) مف يدري . . قد يخدعني . .
إف )زرقػػة كفػػّي( تظيػػر فػػي ىػػذه الصػػورة الشػػعرية عمػػى أنيػػا شػػيء ُيكػػره اقترابػػو وكرنػػو عػػدو 
ي نتحاشاه، ولكنو إذا وقع وجب التحدي والمقارعػة، لتفػادي تػرثيره عمػى مكػاف ميػـ وىػو اإلنسػاف، وفػ

البػػػرودة، فػػػاألزرؽ يحتػػػؿ  جػػػزء حسػػػاس مػػػف الجسػػػد وىػػػو األطػػػراؼ حيػػػث األطػػػراؼ رمػػػز لمػػػدؼء أو
حضػػورا جديػػدا يسػػيـ فػػي صػػياغة الحػػدث الشػػعري واالرتقػػاء بالصػػورة الشػػعرية، وىػػو فػػي ذلػػؾ يسػػم  

الػذي ورد  ةلمزيد مف البرد بالدخوؿ لمجسـ مف بوابة األطراؼ متعاونا مع )الثمج(، فالصياغة الشػعري
)الػػػثمج( فػػػي سػػػياقو خضػػػع لمعامػػػؿ المػػػوني وىػػػو األزرؽ خضػػػوعا تامػػػا، حيػػػث يػػػوحي بػػػالبرودة،  لفػػػظ

 والبرودة الشديدة كما جاءت في المشيد الشعري.
 بمنػػػد الحيػػػدري، وذلػػػؾ عنػػػد حديثػػػو عػػػفتتمثػػػؿ الزرقػػػة الحقيقيػػػة بصػػػفاتيا الواقعيػػػة فػػػي شػػػعر 

 :(2). ؟ ماذا سيقوؿ الفواؿ .العصفور األزرؽ الجميؿ، يقوؿ في قصيدة 
 ىا ىو ذا عصفور أزرؽ

 ينقر حافة شّباكي فأمد لو بشباكي
 ضـ جناحيو المبموليف وقاؿ:

ـَ ي تطفئ ىذا القمر الخائب مثؿ ثقوب  ل
 الغرباؿ

ذكر بمند )العصفور األزرؽ( في قصيدتو ىذه ثػبلث مػرات، وكميػا تػوحي نفػس الداللػة، وقػد 
لمػا لػو مػف ارتباطػات بمجموعػة مػف التصػورات  –وىػو كػائف حقيقػي  –اختار بمند العصفور األزرؽ 

الجماليػػػة والرمزيػػػة، ألسػػػباب ليػػػا عبلقػػػة بالشػػػكؿ والسػػػموؾ، ففيػػػو استحضػػػار لمجمػػػاؿ والرقػػػة واأللفػػػة، 
وقولػػو: )ينقػػر حافػػة شػػباكي( دليػػؿ عمػػى الصػػداقة القائمػػة، وفيػػو رمزيػػة لموفػػاء الػػذي طالمػػا رأينػػا بمنػػد 
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و إليػػو فػػي عػػالـ الطيػػور، فبمنػػد ىنػػا اسػػتغؿ زرقػػة العصػػفور يفتقػده مػػف بنػػي البشػػر، فمعمػػو وجػػد مػػا يرنػػ
ليبػػرز الثقػػة واالنسػػجاـ الحاصػػؿ بينيمػػا، يصػػؿ حػػد الرومانسػػية، بمجيئػػو إليػػو ونقػػر شػػباكو، فكبلىمػػا 
وجػػد مػػف يحنػػو عميػػو، األوؿ فػػي وحدتػػو، واآلخػػر بمسػػاعدتو عمػػى الطيػػراف حيػػث كػػاف يضػػـ جناحيػػو 

 خيبة واليرس مف الكوف.المبموليف، وقد كاف الجامع بينيما ال
 األزرؽ غير الصرير في شعر بمند الحيدري: - ب

لػػـ يكثػػر بمنػػد مػػف المفػػردات الدالػػة عمػػى المػػوف األزرؽ غيػػر المباشػػر، شػػرنو فػػي ذلػػؾ شػػرف 
 البحر(. –األزرؽ المباشر، فقد حصر بمند األلفاظ الدالة عمى األزرؽ غير المباشر في )السماء 

ليضػػػفي عمػػػى مناجاتػػػو المػػػوف  مػػػف يػػػدري يػػػا بغػػػدادصػػػيدة ينػػػاجي بمنػػػد الحيػػػدري بغػػػداد فػػػي ق
 :(1)األزرؽ، فيبرزىا مف خبلؿ زرقة السماء، فيقوؿ في مقطع منيا

 بغداد
 يا أحياء مف طيف كالر

 مف نير مالر
 مف طائرة مف ورؽ كانت في يـو ما

 تمؤل كؿ سمائي
سػيما طػائرة الػورؽ فالسماء الزرقاء ىنا تػرتبط بالحػب والحنػيف المسػتمد مػف السػياؽ السػابؽ، 

ترمز لمطفولة البريئة، وكرف بمند مػف خػبلؿ ىػذا المقطػع يجمػع بػيف السػماء والبحػر، وكبلىمػا بػالموف 
، أو عمػى ضػفة نيػر األزرؽ، حيث ليو األطفاؿ بالطائرة الورقية يكوف في أغمبو عمى شاطئ البحػر

رمػػز إلػػى الراحػػة النفسػػية التػػي فينػػا يرمػػز إلػػى الطمرنينػػة المفقػػودة التػػي لػػـ تكػػف كػػذلؾ فػػي السػػابؽ، وي
 كاف يتمتع بيا وكانت بغداد تتمتع بيا سابقا، حيث اليـو ال راحة وال طمرنينة.

يسػػتدعي بمنػػد بعػػدا دالليػػا جديػػدا مػػف خػػبلؿ المػػوف األزرؽ، حيػػث يسػػتدعيو مػػف خػػبلؿ لفػػظ 
عرية، يقػوؿ )البحر( فتدور في رؤيتو الشعرية لتخرج الصورة الشعرية وفػؽ مػا تقتضػيو نفػس بمنػد الشػ

 :(2)في قصيدة اليويات العشر
 كاف البحر بال شط ف
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 والظممة كانت اكبر مف عيني إنساف
 أعمؽ مف عيني إنساف
 ورصيؼ الشارع كاف

 خموا إي مف صوت حذائي
ذكػػػر بمنػػػد لفػػػظ )البحػػػر( فػػػي ىػػػذه القصػػػيدة ثػػػبلث مػػػرات ليػػػدلؿ عمػػػى صػػػدؽ شػػػعوره ورؤيتػػػو 

)البحر( إلى بغداد، فيي ببل شاطئ، ليرمز عبر ىذه الصورة  الحياتية والرمزية، يرمز بمند مف خبلؿ
الشػػعرية إلػػى ظمػػـ حكػػاـ بغػػداد، وأنػػو ال حػػاكـ عػػادؿ فييػػا، فقػػد رمػػز لبغػػداد بػػالبحر ليكسػػبيا صػػفاتو، 
لى شدة العقاب عند الغضب، فرراد أف يبمغ مف خبلؿ البحر  فمبسيا صفة الغدر والييجاف والثوراف وا 

 بغداد وبغضو ليـ.مدى كرىو الشديد لحكاـ 
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 المبحث الرابع
 الموف األخضر

 الموف األخضر ديليا: -1
المػػوف األخضػػر مػػف األلػػواف الثانويػػة حسػػب التقسػػيمات المونيػػة، ولكنػػو مػػف األلػػواف األساسػػية 
عمى المستويات التشكيمية واإلبداعية، ولو أىمية واسعة في االستخداـ األدبي والفني، وقد اعتنى بػو 

 األدباء منذ القدـ وحتى يومنا ىذا لما يحمؿ مف دالالت فائقة.
جاء في معجـ لساف العرب فػي مػادة )خضػر( "الخضػرة مػف األلػواف: لػوف األخضػر، يكػوف 
ذلؾ في الحيواف والنبات وغيرىما مما يقبمو، وحكاه ابف األعرابي في الماء أيضا، وقد اخضػر، وىػو 

 .(1)"ور، واليخضور األخضرأخضر وخضور وخضر وخضير ويخضير ويخض
وقد فّصؿ صاحب المممع في درجات الخضرة وتصنيفاتيا، فرورد: أخضػر ناضػر، وأخضػر 
باقػػػؿ، وأخضػػػر حػػػانئ وىػػػو الشػػػديد الخضػػػرة، وأخضػػػر زاىػػػر، وأخضػػػر ُمػػػدىاـ ومنػػػو قولػػػو تعػػػالى: 

ذا كانت األرض خضراء فيي ُمْحمَسة وُمسَتْحِمَسة، فإذا تفر 64الػرحمف "مدىامتاف"  قػت الخضػرة ىػا ، وا 
، ويتصػدر وجػػود المػػوف األخضػػر (3)، واألخاضػػر ىػػي الػذىب والمحػػـ والخمػػر(2)ىنػا وىػػا ىنػػا فيػي ُنفَػػر

فػػي الطبيعػػة فيػػو لػػوف األشػػجار والنبػػات وثمارىػػا قبػػؿ نضػػجيا، ولػػوف لبعضػػيا عنػػد نضػػجيا، ولػػوف 
حجػار الكريمػة الربيع، وىو لػوف الطحالػب المائيػة المعروفػة بشػكميا المشػيور، وكػذلؾ لػوف بعػض األ

كالزمرد والزبرجد، ولؤلخضر جذور في تراثنا العربي اإلسبلمي وليػذا نجػده مػف أكثػر األلػواف شػيوعا 
 في أعبلـ الدوؿ العربية، فمموف األخضر أىمية قصوى في حياتنا.

يتصؼ الموف األخضر برنو لوف ناعـ منشط وودود في نشر جو السكينة والتوازف والتكيؼ، 
تفاىـ وسم  يدعو لمثقة، وىو لوف حساس، ولوف الطبيعة؛ فيضفي الراحة والسكوف وكذلؾ أنو لوف م

، ويػذكر أحمػػد مختػار دالالت لمػػوف (4)عمػى الػنفس، ويسػػاعد عمػى الصػػبر ويعبػر عػػف النمػو والعطػػاء
األخضر، فيقوؿ: إف الموف األخضر "يرتبط بمعاني الدفاع والمحافظة عمى النفس، فيو إلى السػمبية 

                                                 

 .1181لساف العرب ص  (1)
 .102 -101انظر: المممع ص  (2)
 .80المغة والموف ص  (3)
 .38مبادئ التصميـ والموف ص  (4)



 

104 

ى اإليجابيػػػة، كمػػػا أنػػػو يمثػػػؿ التجػػػدد والنمػػػو واأليػػػاـ الحافمػػػة لمشػػػباف األغػػػرار، إنػػػو لػػػوف أقػػػرب منػػػو إلػػػ
" فيػػػو لػػوف الخصػػب والػػػرزؽ (1)الطبيعػػة الخصػػبة، رغػػػـ أنػػو نػػادرا مػػػا يكػػوف ىػػو المسػػػيطر فػػي الجػػو

 والنماء.
يتميػػز الشػػخص المحػػب لمػػوف األخضػػر أنػػو عػػاطفي يحػػب خدمػػة اآلخػػريف ويحػػب اليػػدوء، 

، وىػو شػخص يحػب (2)طيفة ىادئة، يغمب عميػو الحمػـ، اجتمػاعي دائػـ الفخػر بنفسػوويتميز بطبيعة ل
، ومػػف يػػرفض األخضػػر يعػػاني مػػف القمػػؽ (3)التفػػرج عمػػى اآلخػػريف أكثػػر مػػف المشػػاركة فػػي األحػػداث

 .(4)والتميؼ عمى تحرير النفس مف التوتر المسبب عف عدـ االعتراؼ
فسية والجسدية، فيو يفيد عبلج التردد يستخدـ الموف األخضر في عبلج بعض األمراض الن

والقمػػؽ وعػػدـ االسػػتقرار النفسػػي، وذلػػؾ بتنميػػة االنسػػجاـ مػػع الػػذات، ويسػػاعد عمػػى االسػػترخاء ويسػػيـ 
فػػي سػػرعة النقاىػػة مػػف األمػػراض عػػف طريػػؽ تحفيػػز جيػػاز المناعػػة، ويعطػػي فعاليػػة ضػػد االلتيابػػات 

لدـ وأمراض القمب والقمػؽ، وىػو خيػر دواء ، ويعالج ضغط ا(5)وييدئ المرضى المنفعميف والميتاجيف
 .(6)لمكآبة واإلجياد ويري  مف التوتر، وييدئ اآلالـ في حالة اإلصابة والسرطاف

وفي مفارقة غريبة يختص بيا الموف األخضػر تبػرز دالالت مختمفػة لكػؿ درجػة مػف درجػات 
قع برحمر يكػوف األخضر، فاألخضر الباىت يظير أف صاحبو حسود، فإذا ظير الموف األخضر مب

وىػػو عبػػارة عػػف حجػػر  –الغضػػب مصػػحوبا بالحسػػد، فيمػػا يشػػير المػػوف األخضػػر األردواز المشػػقؽ 
يشػير إلػػى أف الشػخص حقيػر وخػػداع، أمػا صػاحب ىالػػة األخضػر الفػات  فتعنػػي  –صمصػالي داكػف 

أف صػػاحبيا متسػػام ، سػػيؿ االنقيػػاد، مػػتبلئـ ولبػػؽ وحكػػيـ ومػػؤدب، ولػػو قابميػػة ألقممػػة نفسػػو حسػػب 
 .(7)لظروؼ المتغيرة، فيما يشير األخضر الباىت مع لمسة بنّية إلى شخص لديو عاطفة حيوانيةا
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 الموف في شعر بمند الحيدري:   -2
 األخضر الصرير في شعر بمند الحيدري: - أ

يكتسػػب المػػوف األخضػػر ُبعػػدا تعبيريػػا خاصػػا وواسػػعا ال يكتسػػبو غيػػره مػػف األلػػواف، فيعطػػػي دالالت 
 ية، ليكشؼ عف مناطؽ واسعة بالغة الكثافة تعبيرا وتصويرا وجماال وترميزا.واسعة في حقولو الدالل

نجد أف بمند الحيدري قد استدعى الموف األخضر في شعره بكثافة وفاعمية عالية فػي أعمالػو 
الكاممة، فقد شّكؿ الموف األخضر حضورا طاغيا في شعره، فالموف األخضر عند بمند ىو ثاني أكثػر 

شػػعره بعػػد المػػوف األسػػود، فقػػد ذكػػره سػػتا وعشػػريف مػػرة، وقػػد اسػػتخدمو بحريػػة فائقػػة  األلػػواف ورودا فػػي
 –خضػرة  –منفتحا عمى سيميائيتو، واستخدـ بمند عددا مف ألفػاظ الخضػرة المباشػرة وىػي: )الخضػرا 

 الخضر(. –الخضراء  –لتخضر  –أخضر  –تخضر 
اتيػػا وذروتيػػا، وذلػػؾ عنػػد يبػػدأ بمنػػد ذكػػر المػػوف األخضػػر بقػػوة فائقػػة وصػػوال إلػػى أعمػػى درج

 :(1)الكوخ الورديوصوليا درجة )الرؤى(، يقوؿ في قصيدة 
 غدا إذ يتحقؽ اإلعصار 

 حتى بالرؤى الخضرا
 وينيب كوخنا الوردي مف أحالمنا

 السكرى
إف العبػػارة المونيػػة )الػػرؤى الخضػػرا( تشػػير إلػػى أمنيػػة غػػائرة فػػي الخػػاطر، يحمػػـ بػػو الشػػاعر 

إف ىذه العبارة تحمؿ بيف جنباتيا لحظات السرور والسعادة التي يتمنى أف ويتمناه مف خبلؿ الرؤى، 
يعيش في كنفيا، وفي ىذه الحاؿ يعّمؽ بمند قوة الموف، ولكف المنغصات ال تتركو حتى مع أحبلمو، 
فيػػو ينتظػػػر اإلعصػػار الػػػذي سػػػيجرفو مػػع تمػػػؾ األحػػبلـ المشػػػروعة، فاسػػػتخدامو لمػػوف األخضػػػر مػػػع 

ورمزيػػة عاليػػة فػػي التػػدليؿ السػػيميائي والتشػػكيؿ الشػػعري، ومنيمػػا إلػػى الصػػورة  الػػرؤى جعػػؿ لػػو قابميػػة
 الشعرية.

يشػػػتغؿ المػػػوف األخضػػػر بصػػػورة خصػػػبة، تسػػػتميـ قػػػوة حضػػػورىا مػػػف خػػػبلؿ صػػػورة شػػػعرية 
متكاممػػة غارقػػة فػػي الجمػػاؿ، تعطػػي المعنػػى المقصػػود بشػػكؿ إيحػػائي مكثػػؼ وعميػػؽ، فيشػػعر القػػارئ 
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غػػدا المونيػػة فػػي ىػػذه الحالػػة الشػػعرية، يقػػوؿ فػػي خاتمػػة قصػػيدة  بطغيػػاف الخضػػرة عمػػى كػػؿ الصػػورة
 :(1)ىنا

 سيكتب التاريخ عني  . . .
 أنا

 عف خضرة جاءت بيا
 غيمة

تتشػػػكؿ حساسػػػية المػػػوف األخضػػػر فػػػي ىػػػذا المقطػػػع وقدرتػػػو عمػػػى التفاعػػػؿ مػػػف عبػػػر مجيئػػػو 
ميػػا، وذلػػؾ عبػػر تجسػػيدا لشػػخص الشػػاعر تشػػبييا، فيكتسػػب طاقػػة تشػػكيمية ىائمػػة، ويعطػػي القػػارئ مث

وجػػوده مػػف بوابػػة الخضػػرة التػػي تػػرتي بيػػا غيمػػة، فيفػػت  الشػػاعر لنفسػػو ومػػف خػػبلؿ الخضػػرة مػػديات 
واسػػعة غيػػر محػػدودة لػػـ تكػػف متاحػػة مػػف قبػػؿ، واسػػتخدامو لممفػػردة )غيمػػة( أعطػػى الصػػورة الشػػعرية 

تر، فتكػوف داللة وعمقا أكثر، فمـ يستخدـ مفػردة )أمطػار(، وذلػؾ لكػي تعمػؿ الخضػرة فػي خفػاء وتسػ
الصػػورة ىػػي الغيمػػة التػػي تنػػزؿ مطػػرا، فتصػػير سػػببا فػػي انتشػػار الخضػػرة وىػػي األعشػػاب والنباتػػات، 
وىنا نبلحظ العامؿ الزماني المتخفي خمؼ جدراف الصورة الشعرية، المتمثؿ في فصؿ الشتاء، حيث 

الواقع وديمومػة غيمة(، وىذا يعطي اشتغاال سيميائيا عاليا لمخضرة نابعا مف  –نستقييا مف )خضرة 
 االنتشار والتوسع والنمو واالستمرارية طالما الغيمة موجودة.

يحػػاوؿ بمنػػد الحيػػدري أف يضػػفي شػػيئا مػػف اإلحسػػاس بجمػػاؿ الحيػػاة عمػػى شػػعره، وذلػػؾ مػػف 
نمػا ىػي أمنيػات  خبلؿ األثر النفسي لؤللواف، ولكنيا ومع ذلؾ وكما كؿ مرة ال تكوف واقعا يعيشػو، وا 

لػة لتقريػب مػا يريػد أف يقولػو مػف خػبلؿ شػعره إلػى ذىػف المتمقػي، قارئػا وناقػدا، وتظؿ كػذلؾ، أو محاو 
 :(2)، وقد أضاؼ فييا صورة مف صور الحبواليـو أعوديقوؿ في قصيدة 

 دربي
 كحديث اثنيف عف الحب

 عف ليفة قمب
 عف لفتة جود
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 تخضر وتزىر في جنبيو وعود
ياتػػػػو، فيحمػػػػؿ داللػػػػة عاطفيػػػػة يتحػػػػدث بمنػػػػد عػػػػف دربػػػػو أو طريقػػػػو الػػػػذي سػػػػمكو منػػػػذ بدايػػػػة ح

رومانسية، أو أنو يتحدث عف عبلقتو بمعتقداتو، فالعبلقة بينيما عبلقة عشؽ ال تنتيػي، فكػؿ سػطر 
مف أسطر المقطع السابؽ يحمؿ فػي طياتػو صػورة مػف صػور الحػب الػذي ينتيػي بػالوعود عمػى أمػؿ 

أداء وعمػؿ المػوف األخضػر  المقاء، ونمم  في سطر المقطع السابؽ األخير حضػورا لونيػا؛ لترفػع مػف
وذلػػؾ مػػف خػػبلؿ )تزىػػر(، ممػػا يسػػاعد فػػي رسػػـ المعنػػى وصػػورتو عبػػر طاقػػة التشػػكيؿ لتوصػػمنا إلػػى 

 الصورة الشعرية بقدرة عالية عمى التوفيؽ بيف المونيف، مما يوحي عمى الديمومة.
 يبػػرز بمنػػد موىبتػػو وترلقػػو الشػػعري مػػف خػػبلؿ جمػػاؿ التشػػكيؿ الشػػعري عبػػر منحنػػى سػػيميائي

 وجػػو أختػػي وجػػو أمػػيممػػيء بالفعاليػػة المونيػػة، فػػي المقطػػع الشػػعري األخيػػر الػػذي يخػػتـ بػػو قصػػيدة 
يظيػػر مػػدى تمركػػز وتموضػػع المػػوف األخضػػر فػػي السػػياؽ الشػػعري، فيحيػػؿ المػػوف إلػػى رؤيػػة دالليػػة 

 :(1)سيميائية عميقة وجديدة، فيقوؿ فييا
 ي . . . لـ تموتي

 ولف تموتي
 س تولدما داـ حرؼ أخضر يومئ وشم

 ما داـ في الدنيا غد
نجػػد بمنػػد فػػي ىػػذا المقطػػع وكرنػػو يفخػػر بعمػػـو الشػػعر وبشػػعره خصوصػػا، فيجعػػؿ الشػػعر أو 
الحرؼ األخضر كمػا أسػماه نظيػرا لمحيػاة ومعػادال ليػا، فيصػبغ الشػعر وحروفػو بػالموف األخضػر فػي 

مبحث في الموف األخضػر، إشارة إلى االستمرارية، ففي ىذا المقطع يوفر بمند بيئة سيميائية صالحة ل
فػػنبلحظ دخػػوؿ األخضػػر مػػف بوابػػة الشػػعر والمغػػة والكممػػات والحػػروؼ مػػدخبل حاسػػما وعميقػػا أحػػدث 
تغييػػرا عمقيػػا أكسػػب السػػياؽ جمػػاال ورونقػػا جديػػدا غايػػة فػػي الدقػػة والتسػػتر والظيػػور فػػي وقػػت واحػػد، 

ضػر فػي قصػائد بمنػد ال يتوقػؼ حضػور المػوف األخ، و يعطي المعنى الشعري معنػى الخصػب والتوليػد
الحيدري عمى عدد معيف، فيحاوؿ بمند أف يكسب األخضر حراكا مف خبلؿ وجوده بشكؿ مكثؼ في 

 :(2)، يقوؿ في مطمعياغصف وصحراء ومظفربعض القصائد، ومنيا قصيدة 
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 أصحير يا مظفر
 أف غصنا طمرتو الرير في الصحراء

 رغـ الرير والصحراء
 اخضّر . . . ؟ !

 :(1)ويقوؿ في نيايتيا
 اسكتي يا رير . . . يا رير اسكتي
 اسكتي يا رير ل فاإلنساف أّنى كاف

 نبع يتفجر
 وسيبقى الغصف أخضر

يتواجػػد المػػوف األخضػػر فػػي ىػػذه القصػػيدة بشػػكؿ مكثػػؼ، فيػػو متمػػدد فػػي مقطػػع االسػػتيبلؿ، 
قصػيدة ليزيػد مػف درجػة وكذلؾ موجود في مقطع الخاتمة، وال يقتصر عمييما، بؿ ينتقؿ إلػى عمػـو ال

اشتغالو الشعرية، فتظير فاعمية الداخؿ الشعري، فيي تطاؿ معظـ مناطؽ القصيدة، وفي استخدامو 
لمفػػػردة )غصػػػف( المرتبطػػػة مػػػع الخضػػػرة إيحػػػاء بمعنػػػى النضػػػارة والحيويػػػة والمػػػيف، ويقصػػػد بالغصػػػف 

مػا فػي تػراب العػراؽ، األخضر ىو صمود اإلنساف العراقي في وجو الظمـ، فيقوؿ: إف ىػذا الصػمود ن
 وارتوى بماء الشباب وريعانو وزىرتو، فبقي صامدا، وسيثمر برعذب اآلماؿ.

يبرز بمند قدرتو الفائقة عمى اسػتخداـ األلػواف مػف خػبلؿ الجمػع بػيف المتناقضػات فػي صػورة 
 :(2)، فيقوؿالمم  المصفرشعرية واحدة، وىذا ما يظيره في قصيدة 

 واألرض 
 قد تختضر يا صديقتي

 ليس غير الممرو 
ىنػػػا بمنػػػد يظيػػػر ممكتػػػو العمميػػػة والقػػػدرة عمػػػى توظيػػػؼ حقػػػائؽ عمميػػػة فػػػي شػػػعره فػػػي مفارقػػػة 
تصويرية ساخرة، ىذه القصيدة يجمع فييا بمند بيف المتناقضات في صور شعرية تنفصؿ كػؿ واحػدة 
عػػػف األخػػػرى، ولكػػػف مػػػا يجمعيػػػا ىػػػو الصػػػعب أو المسػػػتحيؿ، أو المػػػرض الػػػذي يصػػػيب النباتػػػات، 
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وده مػػف األرض المخضػػرة الػػداؿ عمييػػا عبػػارة )األرض قػػد تخضػػر(، ىػػو النبػػات وانتشػػاره فػػي فمقصػػ
مسػػاحات مػػف األراضػػي، وىػػو ىنػػا يصػػبغيا بالصػػبغة البيضػػاء وىػػي صػػبغة الممػػ ، ليظيػػر أف كػػؿ 

 شيء يسير بشكمو المقموب والمعكوس، وليس بالشكؿ الصحي  الذي ينبغي لو أف يسير عميو.
خضػػر داللػػة جديػػدة فػػي شػػعره، وىػػي داللػػة قديمػػة وظفيػػا الشػػاعر فػػي ُيكسػػب بمنػػد المػػوف األ

، فيقػػوؿ فييػػا وقػػد وظػػؼ المػػوف األخضػػر ثػػبلث مػػرات فػػي القصػػيدة تحمػػؿ الداللػػة نػػداء أمػػةقصػػيدة 
 :(1)نفسيا

 ي دربا لموطف 
 ي خضرة أرض مف بمدي

 مف يدري ؟
 إف ظمت في أرضي خضرة

 أو زىرة
مػف واألمػػاف الػػدائميف، وىػي حيػػاة الػػببلد وتحررىػػا والخضػرة فػػي ىػػذا السػياؽ الشػػعري ىػػي األ

ونيضػػتيا، فحػػيف تتمػػوف األرض بالخضػػرة، يبعػػث ذلػػؾ فػػي الػػنفس األمػػف والسػػبلـ، حيػػث العػػيش مػػع 
الخضرة يري  النفس ويخفؼ مف توترىا، وتكوف الخضرة تاليا دالة عمى األمؿ في الحياة، فبمند يػرى 

 كانت ىناؾ خضرة ينعـ بيا أىؿ البمد. أنو ال ينالو نصيبو مف خضرة بمده، ىذا إف
تتشػػػابؾ دالالت المػػػوف األخضػػػر مػػػع المعػػػاني المتعػػػددة التػػػي يضػػػمنيا إياىػػػا بمنػػػد الحيػػػدري، 
مػػدلبل بيػػا عمػػى المػػوف والرمزيػػة السػػيميائية بشػػكؿ فاعػػؿ، ومنيػػا القصػػيدة األطػػوؿ فػػي أعمالػػو الكاممػػة 

 :(2)معاني الموف األخضر، فيقوؿ، فيورد فييا أحد حوار عبر األبعاد الثبلثةوىي قصيدة 
 نامي إذف

 فالميؿ في مسالؾ الرماد
 يصير أرض اه والميعاد

 يصير في عينيف
 دربيف أخضريف
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 ولتصرخي
يػػرتي اسػػتخداـ المػػوف األخضػػر فػػي موضػػػع التثنيػػة، فعبػػارة )دربػػيف أخضػػريف( تعطػػي قيمػػػة 

عر، ويتضػػ  ذلػػؾ مػػف خػػبلؿ دالليػػة جديػػدة، فػػالمقطع الشػػعري يقػػـو عمػػى الحػػوار حيػػث يقػػوـ بػػو الشػػا
لتصػػػرخي(، وتشػػػكؿ العينػػػاف باخضػػػرارىما المنسػػػوب لػػػػ )دربػػػيف( قيمػػػة مولػػػدة  –فعمػػػي األمػػػر )نػػػامي 

لممعنى السيميائي، فالخضرة ىنا داللة عمػى الجمػاؿ والتيسػير وتمنػي الخيػر، فجعػؿ عيػوف مػف دربػو 
 أخضر يحمؿ الخير واألماف والسعادة.

عرية، فيتحػػػرؾ المػػػوف األخضػػػر عمػػػى صػػػعيد قػػػوة المػػػوف يرفػػػع بمنػػػد مػػػف قػػػوة أداء صػػػوره الشػػػ
 :(1)حمـ في أربع لقطاتورمزيتو الداللية في فضاء شعري واسع ورحب، يقوؿ في قصيدة 

 تفترش الشاشة عيناف
 انفرجت شفتاف

 ابتسمت
 لمعت عدة أسناف

 ويغور الموف األخضر في كؿ األلواف
الموف األخضػر فػي ىػذه الصػورة فػ يحتوي ىػذا المقطػع عمػى أشػكاؿ مختمفػة مػف لغػة الجسػد،

الشػػعرية البديعػػة مشػػحوف بقػػػوة مػػف التشػػكيؿ والداللػػػة والرمزيػػة والسػػيميائية، لمػػػا تحمػػؿ مػػف مفػػػردات 
أسػػناف(، وىػػذه المفػػردات تمثػػؿ معظػػـ مكونػػات الوجػػو وتعبيراتػػو، فمنبػػع انبثػػاؽ  –شػػفتاف  –)عينػػاف 

ؿ ىػذه الصػورة قػوة ىائمػة تشػع بػالترميز الموف األخضر ىو الوجو بكؿ مكوناتػو السػابقة الػذكر، فتحمػ
والتصػػوير، ممػػا يعطػػي معنػػى سػػيميائيا كبيػػرا، وىػػذا يػػدؿ عمػػى الحيػػاة والتػػنعـ بيػػا حتػػى ولػػو لوقػػت 

 قصير، أو كاف ذلؾ في حمـ، فيكوف عالمو مميء بالخضرة.
يسػػتمد المػػوف األخضػػر قوتػػو مػػف قػػوة السػػياؽ الشػػعري الػػوارد فيػػو النػػابع مػػف الػػذات الشػػعرية 

 :(2)الشييدعر، فتضفي عميو اخضرارا عبر تفاعؿ شديد بيف الموف والتعبير، يقوؿ في قصيدة لمشا
 أيتيا المشارؼ الخضراءل يا بيارقا تمؤل رحب

 األرض والسماءل يا مواكب الفداء . . ىا
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 ىا . . نحف آتوف
 مف آخر النداءل ومف آخر ما نممؾ مف رجاء

 فيممي
صػفة لممشػػارؼ )المشػارؼ الخضػػراء(، حيػث يظيػػر يػرتي المػػوف األخضػر فػػي ىػذا الموضػػع 

عبر صورة التضحية والفداء الذي يصؿ أحيانا إلى الموت، والمشػارؼ ىػي بدايػة الشػيء أو نيايتػو، 
والغالب أنيا النياية، وذلػؾ ممحػوظ مػف خػبلؿ عتبػة العنػواف الحاضػرة فػي مشػاىد القصػيدة، فالشػييد 

بدايػػة حيػػاة اآلخػػرة، إال أف المقصػػود ىػػو الخاتمػػة، ألف يعنػػي خاتمػػة وبدايػػة، خاتمػػة الحيػػاة الػػدنيا، و 
 الشييد وتضحياتو يوصؿ إلى مشارؼ العز والفخار والكرامة المشارؼ الخضراء.

ُيبقػػػي بمنػػػد الحيػػػدري عمػػػى المػػػوف األخضػػػر عػػػامبل قويػػػا فػػػي شػػػعره ليعطيػػػو قػػػوة فػػػي التػػػدليؿ 
 :(1)روتغفرانؾ . . بيوالرمزية ومنيما إلى السيميائية، يقوؿ في قصيدة 

 ىا نحف نموت
 ومنا خضرة كف يؾ ومّد يديؾ غالي

 ومنابع ماء
وىنا يوحي إلى عظمة بيروت وكرميا وتمسػكيا بيػـ، فخضػرة كفييػا ومنػابع مػاء، باإلضػافة 

 إلى األغبلؿ التي تمسكيـ بيا، فيـ متمسكوف بيا، وىي متمسكة بيا.
الشػعري بتشػكيؿ شػعري واسػع  يشع التشكيؿ المػوني عنػد بمنػد حساسػية األلػواف فػي الحضػور

ومنفت  عمى قوة لونية ىائمة، فيبػرز عبػر األلػواف فػي صػور جماليػة فائقػة مػا يػدور فػي خمجاتػو عػف 
عمى ىامش رسالة بعض المعتقدات المحيطة بو، رامزا بكؿ لوف إلى معتقد محيط، يقوؿ في قصيدة 

 :(2)قديمة
 ي طعـ لحبر أخضر

 طعـ الحبر األزرؽ مبتذؿ
وىػػػذا داؿ عمػػػى االنحػػػراؼ الفكػػػري  مػػػف خػػػبلؿ األخضػػػر إلػػػى اإلسػػػبلـ وشػػػرائعو، يرمػػػز بمنػػػد

وبػػالنظر إلػػى السػػياؽ الشػػعري الكامػػؿ فػػي ىػػذا المقطػػع نبلحظ فػػ لمشػػاعر وزندقتػػو وكراىيتػػو لئلسػػبلـ،
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المحتوي عمى األلواف أنو لـ ترِت مفردة )حبر( نكرة إال باقترانيػا مػع المػوف األخضػر، وىػذا يزيػد مػف 
يؼ الداللػة المرجػوة مػف اسػتخداـ ىػذا المػوف فػي موضػعو، فتنكيػر المػوف األخضػر الرامػز تعميؽ وتكث

إلى اإلسبلـ يعني أنو بحث في سماحة اإلسبلـ وعظمتو وعدالتو إال أنػو لػـ يتخػذه دينػا واعتقػادا لػو، 
فمػػـ يقنعػػو أي مػػف خصػػائص الػػديف اإلسػػبلمي، وىػػي كثيػػرة، فاسػػتخدـ )حبػػر( نكػػرة، فمػػـ يجػػد طعمػػا 

أخضػػر، حبػر أي حبػػر، فيػو يرمػػز لئلسػبلـ باألخضػػر، ولػـ يجػػد طعمػا لحبػػر أخضػر )نكػػرة(، لحبػر 
فيو ينتمي إلى الشيوعية، والشيوعية تحػارب الػديف، وتعػده مخػدرًا لمشػعوب، ومانعػًا مػف التقػدـ، وىػو 

أف  –مػف وجيػة نظػره  –يعتقد بيذه العقيػدة فػي بمػد إسػبلمي، ومحيطػو إسػبلمي صػرؼ، فكػاف لزامػا 
 عتناقو الشيوعية التي تعتقد بيذه العقيدة المضادة لمعقيدة اإلسبلمية.يبرر ا

يسػػػمط بمنػػػد ضػػػوء كاميرتػػػو عمػػػى األيػػػاـ الخاليػػػة التػػػي عاشػػػيا فػػػي كردسػػػتاف العػػػراؽ، حيػػػث 
 :(1)لكي ال ننسىحضور واض  وصري  لموف األخضر دوف كافة األلواف األخرى، يقوؿ في قصيدة 

 أذكر أّنا . . كّنا
 . . وكباب البيت وكشباكي بيتي

 نناـ بعيف مؤلى باألحالـ الخضر 
 عمى سفر مف جبؿ في كردستاف

 أمسِ 
ينتشر عبيػر المػوف األخضػر فػي كافػة أرجػاء كردسػتاف، فيتسػع فضػاؤه عمػى طبيعػة األشػياء 
فػػػي المدينػػػة، وىنػػػا يعكػػػس الشػػػاعر تجربتػػػو وفقدانػػػو لؤلحػػػبلـ الجميمػػػة، ومػػػواطف السػػػعادة فػػػي مدينتػػػو 

أف اخضػػرار المدينػػة منػػزوع مسػػروؽ، فيػػوحي ذلػػؾ بسػػحر المػػوف األخضػػر الػػداؿ  الفاضػػمة، فيوضػػ 
عمى بعديف ىما البعد الزماني والبعد المكاني، فالبعػد الزمػاني ىػو زمػف مػا قبػؿ النفػي واإلبعػاد، وىػو 

 غير ظاىر في المقطع، أما البعد المكاني فيو واض  حيث كردستاف.
دراكػػو ليػػذه الداللػػة ىػػو إدراؾ لمػػا يتمظيػػر المػػوف األخضػػر عنػػد بمنػػد فػػي الخضػػر  ة الداكنػػة، وا 

 :(2)حوار األلوافيعيو الشاعر، ويفكر فيو ويؤرقو، يقوؿ في قصيدة 
 إذ يفتر عينيؾ عمى أعمؽ
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 أعماؽ السنغاؿ
 عف غابات داكنة الخضرة

 تمتؼ عمى ألؼ سؤاؿ وسؤاؿ
ـ والكثافػػػة، والػػػداكف ىػػػو المائػػػؿ إلػػػى السػػػواد، وىػػػو بػػػو يرمػػػز إلػػػى عمػػػؽ لػػػوني يػػػوحي بػػػالظبل

ويػوحي بالتيػػو والحيػػرة حيػػث تػػدؿ عمييػػا عبػػارة )تمتػؼ عمػػى ألػػؼ سػػؤاؿ وسػػؤاؿ(، وىػػو الغمػػوض، فقػػد 
جاءت الداللة في ىذه المػرة مخالفػة لكػؿ دالالت الخضػرة السػابقة، ممػا يػدلؿ عمػى معرفتػو لمػدركات 

 واقعو الذي يعيشو.
يظيػػر فييػػا المػػوف عمػػى  ادىػػافػػإذا العػػراؽ وليمػػة لجر تتجمػػى قػػوة األخضػػر وجمالػػو فػػي قصػػيدة 

 :(1)الثياب، ويمونيا بو، يقوؿ بمند فييا
 ولكػػػػػػػػػػػػػػؿ مزىػػػػػػػػػػػػػػرة بمػػػػػػػػػػػػػػوف قػػػػػػػػػػػػػػافِ 

 
 مػػػػػػػػػػف كػػػػػػػػػػؿ زاىيػػػػػػػػػػة بثػػػػػػػػػػوب أخضػػػػػػػػػػر 

يموف بمند الثياب بالموف األخضر كوسيمة تشكيمية لتعميؽ البعد الموني في الصورة الشػعرية،  
بغداد بثوبيا األخضر وذلؾ لما  حيث ارتبط األخضر بالثياب عبر لباس أىؿ الجنة، وىنا ُيمبس بمند

كانػػت فػػي سػػابؽ عيػػدىا حيػػث كانػػت فػػي غايػػة السػػعادة حتػػى أضػػفت بظبلليػػا عمػػى الشػػاعر ونفسػػو 
 –زمػػػف كتابػػػة القصػػػيدة  –وانعكػػػاس ذلػػػؾ عمػػػى زمنػػػو السػػػابؽ، ورمزيتػػػو عمػػػى زمنػػػو الػػػواقعي الحػػػالي 
 جع واأللـ.بصورة عكسية، فما كاف جميبل يرمز لمسعادة سابقا، بات اليـو رمزا لمو 

 األخضر غير الصرير في شعر بمند الحيدري: - ب
لػػـ يكثػػر بمنػػد مػػف المفػػردات غيػػر المباشػػرة التػػي تػػدؿ عمػػى المػػوف األخضػػر بعكػػس األخضػػر 
المباشر، فكانت مفرداتو قميمة، نادرا تكرارىا، ومف المفردات الدالة الى الخضرة في شعر بمنػد، عبػارة 

 :(2)اىـ . . . وأن)غصف الزيتوف( في قصيدة 
 أنا ي أعرؼ أف أضحؾ أو أبكي

 إنساف مجنوف
 في قرف مجنوف

 يبحث في الوردة عف حقد مجنوف
                                                 

 .834األعماؿ الكاممة ص (1) 
 .560السابؽ ص  المصدر (2)
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 أف ي أسأؿ لـ تيبس أغصاف الزيتوف
 ولذلؾ ي أعرؼ أف أضحؾ

 ي أعرؼ أف أبكي
يمثؿ غصف الزيتوف األخضر في الثقافة اإلنسػانية العالميػة رمػزا لمسػبلـ والحريػة واالسػتقرار 

نمػػا اسػػتخدـ الجمػػع واألمػػف والحػػب  والسػػعادة فػػي األوطػػاف، والشػػاعر لػػـ يسػػتخدـ مفػػردة )غصػػف(، وا 
)أغصػػػاف(، لمداللػػػة عمػػػى مػػػوت الكثيػػػر مػػػف فػػػرص السػػػبلـ واألمػػػف، وىػػػو ال يتعجػػػب مػػػف مػػػوت ىػػػذه 

 األغصاف، فبل يسرؿ لـ تيبست ألنو يعرؼ حقيقية الحكاـ، وال يتحكـ بردة فعؿ تجاىيا.
ألشػػجار بعػػدا ترميػػزا مػػف صػػوت األشػػجار، رامػػزا بيػػا إلػػى يعطػػي بمنػػد المػػوف األخضػػر عبػػر ا

 :(1)المدينة التي أىمكيا الصمتالصمت، يقوؿ في قصيدة 
 وضحكُت . . ىذا صوت القطة في بيت الجار

 ذاؾ . . . حفيؼ لوريقات األشجار
 ي تأبو ليما . . ي شيء سوى صوت القطة

 ي شيء سوى صوت حفيؼ األشجار
عري الػػػذي يحتػػػوي عمػػػى جممػػػة )حفيػػػؼ األشػػػجار( عػػػف الحقػػػؿ ال يمكػػػف فصػػػؿ الحقػػػؿ الشػػػ

الشعري السابؽ، المذاف يرتبطاف ارتباطا وثيقا بعتبة العنواف، فكميا تشػكؿ صػورة شػعرية متكاممػة مػع 
إال مػػف األصػػوات  ـ المطبػػؽ التػػي تحيػػاه مدينتػػوكػػؿ الػػنص، فيػػوحي ىػػذا التعبيػػر عمػػى الصػػمت التػػا

األصوات المسموعة ىي أصوات ال يػتـ السػيطرة عمييػا مػف أي كؿ  ، وأفالدالة عمى الخوؼ والكآبة
قػػوة فػػي األرض، فػػامتزاج مػػواء القطػػة مػػع حفيػػؼ األشػػجار يوحيػػاف بػػالخوؼ، فينقػػؿ حفيػػؼ األشػػجار 

 إلى ما وراء الشيء، وربما إلى العدـ.
نمػػا  يبعػػد بمنػػد بػػبعض المفػػردات الرامػػزة لمػػوف األخضػػر عػػف دالالت األخضػػر كػػؿ البعػػد، وا 

دالالت خاصة بو، مستوحاة مف وحي خيالو الشعري، يسػتخدـ بمنػد مفػردة )الجنػة( ليػدؿ بيػا يعطييا 
 :(2)ست نقاط وصمتعمى وطنو، فيقوؿ في قصيدة 

 الميمة كانت أبواب الجنة
                                                 

 .725األعماؿ الكاممة ص  (1)
 .729السابؽ ص المرجع ( (2
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 مفتوحة
 لكف الجنة ما كانت إي جثة مقتوؿ

 وأنا 
 كنت جروحو

لموجػود فػي بمػده، لػوال سياسػػة أراد الشػاعر وعبػر ىػذه الموحػة أف يعبػر عػف الينػاء والسػرور ا
حكاميا الجائرة، ففييا نعػيـ ونفػس مطمئنػة، وجمػاؿ طبيعػي، ىػذا كمػو تحػّوؿ بفعػؿ أولئػؾ إلػى جحػيـ 
دنيوي، وظمـ واض  فػي بمػده، ويضػرب مثاليػا نفسػو فػي الجػروح لػنفس ناجيػة ببػدنيا مػف تمػؾ الجنػة 

 األرضية.
صػػػاف(، وذلػػػؾ تعبيػػػرا عػػػف النضػػػارة يسػػػتخدـ بمنػػػد لمداللػػػة عمػػػى المػػػوف األخضػػػر مفػػػردة )األغ

 :(1)لو عدت ليوالحيوية والجدة، يقوؿ في قصيدة 
 لو عدت يا صباح

 ألفيتني الزورؽ والشراع والرياح
 والبحار

 ألفيتني أضوء ألؼ موعد في أعيف الصغار
 كأنني 

 الجذور واألغصاف والثمار
ف وراء تمػػػؾ يضػػػع الشػػػاعر مفػػػردة )األغصػػػاف( فػػػي سػػػياؽ شػػػعري يػػػوحي باألمػػػؿ القػػػادـ مػػػ

األغصػػػاف، حيػػػث تتػػػرلؼ صػػػورتيا عبػػػر )أعػػػيف الصػػػغار(، ىػػػذه األعػػػيف الحالمػػػة بالمسػػػتقبؿ الزاىػػػر 
واآلمف، وبذا يكػوف المػوف األخضػر موحيػا بػدالالت التؤللػؤ واألمػؿ واإلشػراؽ، الػذي يبعػث الطمرنينػة 

 الثقة واالكتفاء والخصوبة في الغد المشرؽ.
 
 
 

                                                 

 .785األعماؿ الكاممة ص  (1)
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 لثالفصؿ الثا
 األلواف األساسية والثانوية في شعر بمند الحيدريسيميائية 

 ويتكوف مف خمسة مباحث:

 المبحث األوؿ: الموف األبيض
 المبحث الثاني: الموف األسود
 المبحث الثالث: الموف األسمر
 المبحث الرابع: الموف الرمادي

 المبحث الخامس: متفرقات لونية في شعر بمند الحيدري
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 المبحث األوؿ
 ضػػاألبي وفػػالم

 الموف األبيض ديليا: -1
أورد ابػػف فػػارس فػػي معجػػـ مقػػاييس المغػػة مػػادة )بػػيض(، فقػػاؿ: "البػػاء واليػػاء والضػػاد أصػػؿ، 
ومشتؽ منو، ومشبو بالمشتؽ، فاألصؿ البياض مػف األلػواف، يقػاؿ ابػيضو الشػيء، وأمػا المشػتؽ منػو 

"، وقػػػد جػػػاء فػػػي لسػػػاف (1)الحديػػػدفالبيضػػػة لمدجاجػػػة وغيرىػػػا، والجمػػػع الَبػػػْيض، والمشػػػبو بػػػذلؾ َبيضػػػة 
العرب في مادة )بػيض(: البيػاض: لػوف األبػيض، وقػد قػالوا بيػاض وبياضػة كمػا قػالوا منػزؿ ومنزلػة، 
نمػا أبػدلوا  وحكاه ابف األعرابي في الماء أيضػا، وجمػع األبػيض بِػيض، وأصػمو ُبػْيض، بضػـ البػاء، وا 

المػػاء والحنطػػة، واألبيضػػاف: عرقػػا  مػػف الضػػمة كسػػرة لتصػػ  اليػػاء، وقػػد أبػػاض وابػػيّض، واألبيضػػاف:
الوريػػػد، واألبيضػػػاف: عرقػػػاف فػػػي الػػػبطف لبياضػػػيما، ويقػػػاؿ: مػػػا رأيتػػػو مػػػذ أبيضػػػاف، يعنػػػي يػػػوميف أو 

 .(2)شيريف، وذلؾ لبياض األياـ
وقد قسـ القدماء األبيض ورتبػوه أنماطػا متفاوتػة حسػب درجاتػو، إذ أورد النمػري فػي المممػع: 

ِ ص وُدالمػػػص، أبػػػيض يقػػػؽ، وأبػػػيض ليػػػؽ، وأبػػػيض  ليوػػػاح، وأبػػػيض وابػػػص ووبوػػػاص، وأبػػػيض ُدلَػػػـِ
وُدَمِمص وُدَماِلص وىو الذي لو بريؽ، وأبػيض بػرواؽ، وأبػيض ناصػع: نصػع ينصػع نصػوعا، وأبػيض 
ِىبػِرِزي، وأبػػيض َصػَرح، وأبػػيض ُحػػر، وأبػيض ِىجػػاف، وأبػيض أبمػػج، وأبػػيض واضػ ، وأبػػيض َبػػض، 

، وقد فػرؽ الثعػالبي فػي (3)يض مغرب، وأبيض أمقووأبيض غض، وأبيض أزىر، وأبيض مشرؽ، وأب
البياض عند اإلنسػاف، فقػاؿ: إذا كػاف الرجػؿ أبػيض بياضػا ال يخالطػو شػيء مػف الحمػرة ولػيس بنيػر 
فيو أميؽ، فػإف كػاف أبػيض بياضػا محمػودا يخالطػو أدنػى صػفرة كمػوف القمػر والػدر فيػو أزىػر، فػإف 

 .(4)عمتو غبرة فيو أعفر وأغثر
بيض مسػاحات مػف الطبيعػة حولنػا، فممثمػو األوؿ ىػو فصػؿ الشػتاء بكميػات يشغؿ الموف األ

المػػػاء السػػػاقطة ومعػػػو الػػػثمج والبػػػرد، ولػػػوف البػػػرؽ الػػػذي يجعػػػؿ الػػػدنيا كميػػػا بيضػػػاء، ولػػػوف السػػػحاب 

                                                 

 .326مقاييس المغة ص  (1)
 انظر: لساف العرب مادة )بيض(. (2)
 .26 – 9ر: المممع ص انظ (3)
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األبػػػيض فػػػي وسػػػط السػػػماء الزرقػػػاء، ولػػػوف القمػػػر المتؤللػػػئ أيػػػاـ اكتمالػػػو والنجػػػـو البيضػػػاء البلمعػػػة 
لػػوف المػػبف الصػػافي النقػػي، وينتشػػر المػػوف األبػػيض فػػي كثيػػر مػػف األمػػاكف المحاطػػة بػػو، وكػػذلؾ ىػػو 

 حولنا فرغمب المنازؿ مطمية بالموف األبيض، وصار عرفا عندنا في لباس العرائس عند زفافيف.
إف الموف األبيض رمز الطيارة والنور والفرح والنصر والسبلـ، وفي اليونانية معناىا السعادة 

األبػػيض فػي كثيػر مػف األحيػػاف أوسػمة لرجػاؿ الػديف؛ حيػػث يكػوف لباسػيـ فػػي والمػرح، ويعتبػر المػوف 
األغمػػب لونػػو أبػػيض، ويرمػػز المػػوف األبػػيض إلػػى الرقػػة والنقػػاء والصػػفاء والطيػػارة والوداعػػة والبػػراءة 

، ويصػؼ أحمػد مختػار المػوف األبػيض بصػفات تحػدد كنيػو، فيقػوؿ: "وىػو يمثػؿ (1)والصداقة والسػبلـ
( الموجػػودة فػػي األسػػود، إنػػو الصػػفحة البيضػػاء التػػي سػػتكتب عمييػػا القصػػة، إنػػو )نعػػـ( فػػي نقابػػؿ )ال

"، وَمػف يفضػؿ (2)أحد الطرفيف المتقابميف، إنو يمثؿ البداية في مقابؿ النياية، واأللؼ في مقابػؿ اليػاء
ىذا الموف تتسـ شخصيتو بالتوازف النفسي والعقمي، وىو لوف ذوو الفكػر الواضػ  النقػي، ودليػؿ عمػى 

ترؼ، ومحبو ىذا الموف لدييـ رغبة في أف يستحوذوا عمى اإلعجاب وىػـ حريصػوف عمػى النظافػة، ال
واألقػرب لؤلمانػة والثقػة، واألبػػيض يستحسػنو أولئػؾ الػذيف يفتقػػروف إلػى قػوة المبلحظػة والبدييػػة وروح 

لمػا سػمعنا ، يرتبط الموف األبيض في األغمب األعـ بالشػفافية والضػوء والصػفاء، ولػذلؾ طا(3)االنتقاد
 مقولة )أبيض مثؿ المبف( لمداللة عمى الصفاء والطيبة.

إف الموف األبيض لوف محبػب إلػى القمػوب، ويبعػث عمػى الػود والمحبػة والتسػام  ويػدؿ عمػى 
النقػػاء، وعمػػى الػػػرغـ مػػف أف المػػػوف األبػػيض يحمػػػؿ دالالت إيجابيػػة إال أنػػػو فػػي الوقػػػت نفسػػو يحمػػػؿ 

مف الدنيا، وذلؾ بارتباطو بموف الشيب في الرأس، وارتباط الموف  معنى التشاؤـ واالقتراب مف الخروج
 .(4)األبيض بالتشاؤـ الرتباطو بموف الكفف، الداؿ عمى الخروج مف الدنيا
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عمػػػى المسػػػتوى الفسػػػيولوجي يسػػػتخدـ المػػػوف األبػػػيض لعػػػبلج مػػػرض الصػػػفراء وخاصػػػة عنػػػد 
خدـ لعػػبلج مرضػػى الػػدرف الرئػػوي حػػديثي الػػوالدة، وذلػػؾ بتسػػميط الضػػوء األبػػيض عمػػييـ، وكػػذلؾ يسػػت

 .(1)بالترويض في ضوء الشمس القوي وارتداء الثياب البيضاء
 الموف األبيض في شعر بمند الحيدري:  -2

 الموف الصرير في شعر بمند الحيدري: - أ
يػػؤدي المػػوف األبػػيض فػػي الفضػػاء الشػػعري وظيفػػة ال تقػػؼ عنػػد حػػدود اإلعػػبلف المػػوني لكػػؿ 

فتو المونيػػة إلػػى أرض خصػػبة وثريػػة تتصػػؿ بآليػػات التشػػكيؿ موصػػوؼ بػػالموف األبػػيض، فتخػػرج صػػ
الشعري في استخداـ الموف عند الشاعر بمند الحيدري، ويسيـ بشكؿ كبير في الترثير في فيـ مشػكؿ 
المعنػػى الشػػعري ومقاصػػده، وقػػد جػػاء القػػاموس المػػوني الخػػاص بػػالموف األبػػيض عنػػد بمنػػد الحيػػدري 

مػوع ظيورىػا جميعػا فػي أعمالػو الكاممػة أربعػا وعشػريف مػرة، ممثبل بعػدد مػف المفػردات التػي كػاف مج
بيضا( حسب ورودىا في سياقيا الشعري الخاص  –بيض  –أبيض  –ومف ىذه المفردات: )بيضاء 

 بيا.
يعمؿ الموف األبيض في سياؽ الحراؾ السيميائي عند بمند بقوة ضاغطة فػي تشػكيؿ الصػور 

موضػػوعاتو وسػػياقاتو الػػواردة فػػي كػػؿ موضػػوع، فيعمػػؿ  الشػػعرية، ويتنػػوع اسػػتخدامو السػػيميائي بتنػػوع
 :(2)سميراميسعمى إزاحة األبيض والترثير فيو، يقوؿ في قصيدة 

 واستفاقت 
 في شفاه الحياة روُح سناء

 ثـ أغفت
 في كوة القصر كالحمـ
 وظمت كيمسة بيضاء

بػيض فػي تتشكؿ الموحة الشعرية في ىذا المقطع مف سمسمة مف العبلمات المساندة لمػوف األ
أغفػت(  –حقوؿ داللية توصمنا في نيايػة الصػورة الشػعرية لؤلبػيض المقصػود، إف جممتػي )اسػتفاقت 

تعطياف زخما لمصورة الموصمة لموف األبيض الداؿ عمى الكتماف واألمؿ والبراءة، فالسػناء ىػو ضػوء 
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نػػى الفعػػؿ القمػػر، وعنػػدما تسػػتفيؽ روحػػو فيػػذا يػػوحي عمػػى السػػرعة وعػػدـ المكػػوث، ليػػدعـ ىػػذا المع
)أغفت(، فيكوف األمؿ قد أطؿ برأسو قميبل وما لبث إلػى أف عػاد إلػى غفوتػو التػي كػاف عمييػا، وىػذا 
يعنػػػي أف صػػػفة البيػػػاض المنسػػػوبة إلػػػى )ىمسػػػة( الدالػػػة عمػػػى البػػػراءة واألمػػػؿ عاممػػػة عمػػػى المسػػػتوى 

 السيميائي، وتحتوي عمى البعد التشكيمي المكوف لمصورة الشعرية.
اء المػوف األبػيض الرتباطػو باألمػؿ والبيجػة والحيويػة والطيػر والنقػاء، حرص بمنػد عمػى صػف

 :(1)الصمت الحالـوجعمو رمزا لذلؾ حتى لو كاف لفترة قصيرة، يقوؿ في قصيدة 
 أعمى تعكز باليواجس والظنوف بال رفيؽ

 يحبو عمى فجر الصبا
 متعثرا بخطى الشروؽ

 حسب السنا إغفاءة بيضاء في الوادي العميؽ 
 يي أحالمو الحيرىوستنت

 إلى أبد عتيؽ 
وىنػا نجػػد تحػػوال ترميزيػػا يتضػػ  مػػف خبللػو أف الشػػاعر قػػد أدرؾ المػػوف األبػػيض إدراكػػا نفسػػيا 
وليس إدراكا بصريًا ماديًا محسوسًا عبر العيف، وىو بيذا يجعؿ لموف األبػيض دالالت واسػعة ويفػت  

ميقػة مغػايرة لتمػؾ التػي تقفػز إلػى الػذىف آفاقا ال محدودة، يدرؾ القارئ العارؼ مف خبللػو تػرويبلت ع
أوؿ وىمة، فقد قّدـ عبر ىذه الصورة ارتقاء في تشبيياتو المونية، وذلؾ عندما جعؿ السنا الوضاء أو 

رمزا لمبياض في واد عميؽ، حيث الػوادي العميػؽ سػواد فػي سػواد،  –وىي النوـ الخفيؼ  –اإلغفاءة 
رعاف مػا يغػور ويػذىب، تاركػا خمفػو الكػدر والتعػب، وىذا يدؿ عمى وجود بريػؽ أمػؿ محػيط، ولكػف سػ

ناسفا بذلؾ كؿ األحبلـ التي تنتظر بريػؽ أمػؿ لكػي تتحقػؽ، وفػي ىػذا المقطػع نممػس تعميقػا لمصػورة 
 الشعرية حيث قرف الموف األبيض بغير ما يرتي عميو عادة.

لممشػػػيد  يجعػػػؿ بمنػػػد المػػػوف األبػػػيض المػػػوف الحقيقػػػي الكػػػامف وراء الصػػػورة الشػػػعرية الحاويػػػة
 :(2)يا طفمتيالشعري، يختزف المعنى وراء وجوده، يقوؿ في قصيدة 

 يا طفمتي 
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 نامي بقمب الدجى
 وانطمقي 

 أنى يمر السحاب
 وسرحي دنياؾ في 

 سجوة بيضاء لـ يخفؽ عمييا اكتئاب
فػػي ىػػذا المقطػػع المكػػػوف يحػػاوؿ مػػف خبلليػػا بمنػػػد التػػرقمـ مػػع الحيػػاة باحثػػػا عػػف األمػػؿ مػػػف 

رد عبػػارة )سػػجوة بيضػػاء( ليػػوحي عبػػره األمػػؿ، وقػػد دعػػـ ذلػػؾ بقولػػو )انطمقػػي أنػػى يمػػر بوابتيػػا، فيػػو 
السػػحاب(، فقػػد جػػاء ليضػػفي الػػدالالت الجميمػػة وىػػي األمػػؿ والسػػعادة التػػي تممػػئ الحيػػاة، باعثػػا مػػف 
خبلليا الراحة النفسية، مبعدا بذلؾ كػؿ مػا يػنغص صػفاء الػذىف والػنفس وذلػؾ حينمػا قػاؿ )لػـ يخفػؽ 

ئاب(، فيو بذلؾ يخرج طفمتو مف الحػزف واأللػـ كػي ُتولػد ليػا الحيػاة مػف جديػد، حيػث يقيػر عمييا اكت
ىػػذا األمػػػؿ المتشػػ  بالبيػػػاض الػػدياجي السػػػوداء المتنػػاثرة حػػػوؿ طفمتػػو فداللػػػة المػػوف األبػػػيض داعمػػػة 

 لمنص ولممعنى.
يتشػػاكؿ المػػوف األبػػيض بشػػكؿ واضػػ  فػػي شػػعر بمنػػد مػػف خػػبلؿ عمػػؿ المنػػع واالنعػػداـ، ممػػا 

 :(1)في الميؿيقود إلى رؤية سيميائية جديدة لموف األبيض يناسب المعنى الشعري، يقوؿ في قصيدة 
 لو ييديؾ شيطاف

 وتبصر األرض في شتى مناعييا
 تميو بأعيننا البيضاء ديداف

 فال تحس 
 وي ترثى لما فييا

فػي القػرآف إف األعيف البيضاء وحدىا تدؿ داللة سمبية وىػي العمػى والظػبلـ، وقػد جػاء ذلػؾ 
ْت َعْيَناُه ِمَف اْلُحْزِف َفُيَو َكِظيـٌ الكريـ:  ، فيما يشير التركيب الشػعري فػي القصػيدة 84يوسؼ  َواْبَيضو

نما تشػمؿ أبعػادا أخػرى  )تميو برعيننا البيضاء ديداف( ال تعمؿ عمى حجب الرؤية عف العيف فقط، وا 
لسػػرور، بػػؿ يعطػػي الفعػػؿ المضػػارع )تميػػو( يوحييػػا التركيػػب الشػػعري، ومنيػػا حجػػب البيجػػة والفػػرح وا

الػػػػذي فاعمػػػػو الديػػػػداف دالالت أعمػػػػؽ وأكثػػػػر بشػػػػكؿ مكثػػػػؼ، فيػػػػدؿ ىػػػػذا الفعػػػػؿ عمػػػػى عػػػػدـ المراقبػػػػة، 
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واالشتغاؿ بحرية تامة، وىنا التركيب كامبل يوحي بالموت، والمػوت الحػديث حيػث الديػداف تبػدأ أكػبل 
 مف جسـ اإلنساف بالعيف.

طير النقػاء والطيبػة الممػزوج بالسػذاجة، يقػوؿ بمنػد فػي قصػيدة الموف األبيض يعطي داللة ال
 :(1)شيخوخة

 وىذا أنا
 أنسج أحالمي وأخشاىا
 أخاؼ أف تسخر عيناىا

 مف صمعة حمقاء في رأسي 
 مف شيبة بيضاء في نفسي

إف القػػراءة األولػػى لمػػنص أو ليػػذا المقطػػع ال تعطػػي المػػوف األبػػيض أبعػػد مػػف لونػػو الحقيقػػي 
و لوف شيب الشعر، فيػي داللػة حقيقيػة لمػوف، ولكػف الداللػة االنزياحيػة أخػذت بعػدا الذي يدؿ عمى أن

أكبػػػر وداللػػػة عمقيػػػة أكثػػػؼ، فػػػاألبيض ىنػػػا يػػػدؿ عمػػػى الطيػػػر والنقػػػاء والصػػػفاء والطيبػػػة الممزوجػػػة 
بالسػػذاجة، وىػػو ىنػػا يخػػاؼ مػػف أحبلمػػو أف تغريػػو بػػالتحقؽ، مسػػتغمة بيػػاض نفسػػو، ونقػػاء سػػريرتو، 

عد ذلؾ تنقمب عمى أعقابيا، فتذىب أدراج الرياح، فبل تعطيو مػف الػدنيا بقػدر حبػو وصفاء قمبو، ثـ ب
 ليا، وذلؾ يعكس خوفو مف المستقبؿ القادـ ببعديو القريب والبعيد.

يسػػتخدـ بمنػػد بعػػض المحسوسػػات الماديػػة التػػي نعتػػاش معيػػا وبيػػا ذات المػػوف األبػػيض ليػػدؿ 
في زمف البػراءة غطاء األبيض، فيقوؿ في قصيدة بيا عمى رموز في نفسو، ومف ىذه المحسوسات ال

 :(2)المتيمة
 يا جدي . . ومت كما شئت

 ولـ تؾ ممعونا
 لـ تؾ سجانا أو مسجونا

 كنت كما شئت غطاء أبيض
 مثؿ صباؾ
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ُيمػػبس بمنػػد جػػده غطػػاء أبػػيض، فالداللػػة الموحيػػة بػػالموف األبػػيض إلػػى الكفػػف والمػػوت تحمػػؿ 
ءة، ووجػػود المػػوت بصػػورة الكفػػف المػػؤدي إلييػػا التعبيػػر الشػػعري معنػػى الطيػػر والنقػػاء والصػػدؽ والبػػرا

)غطػػػاء أبػػػيض(، يػػػوحي إلػػػى انػػػدثار كػػػؿ المعػػػاني الجميمػػػة السػػػابقة، حيػػػث الكفػػػف مػػػرتبط بالتشػػػاـؤ 
واألشياء المكروىة لمنفس، وبيذا يكوف الغطاء األبيض الخاص بجػده الػذي تػوفي ومعػو ىػذا الغطػاء 

 حتو الحقوؿ الشعرية السابقة.رمزا لمصدؽ غير الموجود حسبما وض
فػػي مقطػػع آخػػر مػػف ذات القصػػيدة يسػػتخدـ بمنػػد المػػوف األبػػيض فػػي سػػياؽ مخػػالؼ لمسػػياؽ 

 :(1)السابؽ، فيضفي إحساسا بالبراءة يصرح بو الشاعر في مقطعو الشعري، فيقوؿ
 فأنا يا جدي 

 ما زلت ألممـ نفسي في كؿ مالءاتؾ
 تمؾ البيضاء بموف براءاتؾ يا جدي

 عدفي الو 
 في العيد

الموف األبيض في ىذا المقطع ىو عبلمة سيميائية تخفي في داخميا البراءة وىي تعيش فػي 
زمػػف مغػػاير لزمنيػػا األصػػمي، فقػػد اسػػتخدميا الجػػد مػػف قبػػؿ، واليػػـو الحفيػػد يمممميػػا، وىنػػا يقصػػد بمنػػد 

 –الزمف الحاضر التغير الزماني، فحضور األبيض دالليا كاف مرىونا بتغير الزماف، في مقارنة بيف 
والػػزمف الماضػػي، حيػػث أراد الشػػاعر أف يثبػػت طيػػر وعفويػػة زمػػف جػػده عمػػى الػػزمف  –زمػػف الشػػاعر 

األليـ الذي يعايشو اليوـ، وكرف الشاعر أراد أف يقوؿ إنػو يحػاوؿ جمػع بقايػا بػراءة وصػدؽ ونقػاء فػي 
يتفػاءؿ فػي المسػتقبؿ أي شيء كاف، في الوعد أو في العيد، ولكنو ال يجد، ولـ يجد مف يجيػب، وال 

 فمف يجد مجيب.
يرمز بمند مف خبلؿ المػوف األبػيض إلػى أصػحاب المػاؿ والغنػى والسػمطة والنفػوذ، وذلػؾ فػي 

حػوار استخداـ لوني مرلوؼ في حقمو الداللي، يوحي بربعاد داللية مكثفة وعميقة، فيقوؿ فػي قصػيدة 
 :(2)عبر األبعاد الثبلثة

 القاعة ذات القاعة 
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 بكراسييا
 وت مناديياوبص

 بعيوف كالب الصيد المغروزة في لحـ أضاحييا
 نفس الياقات البيضاء
 ونفس األحذية المماعة

 والزمف المتخثر في الساعة
ال يمكف في ىذا المقطػع الشػعري النظػر إلػى المػوف األبػيض منفػردا بمعػزؿ عػف كػؿ الحقػوؿ 

نمػػا يشػػػكؿ المػػػوف األبػػيض جػػػزءا مػػػف الصػػورة الشػػػعر  ية، فكػػػؿ سػػطر مػػػف أسػػػطر الشػػعرية األخػػػرى، وا 
المقطع السابؽ، وكؿ تركيب، وحتى كؿ مفردة فيو تدعـ وتؤيد المعنػى المقصػود، فكػؿ مػف التراكيػب 

السػاعة( كميػا  –األحذية المماعة  –الياقات  –كبلب الصيد  –صوت منادييا  –كراسييا  –)القاعة 
ات، فيظيػر أف اجتماعػا مػػا تشػكؿ عامػؿ تػدعيـ سػػيميائي، ويتػوج ذلػؾ المػػوف األبػيض المنسػوب لمياقػػ

يجمػػع بعػػض أصػػحاب رؤوس األمػػواؿ أو المتنفػػذيف فػػي الدولػػة، واختيػػار تركيػػب )الياقػػات البيضػػاء( 
ىو اختيار دقيؽ، واختاره الشاعر بعناية فائقة، فيو يدؿ ويوحي عمى األشخاص الػذيف ليػـ مكػانتيـ 

الياقػػات البيضػػاء األنيقػػة النظيفػػة، الرفيعػػة سياسػػيا أو اجتماعيػػا أو اقتصػػاديا، وىػػـ عػػادة مػػا يرتػػدوف 
والتي توحي لآلخريف ولعواـ الناس بنظافة اليد وطيػارة الػنفس، وىػذا التركيػب يػرتبط بشػكؿ أو بػآخر 

 –أصػحاب الياقػات البيضػاء  –بفعؿ إجرامي، مثؿ أف  يقػوـ أصػحاب المكانػة الرفيعػة فػي المجتمػع 
كيػة، أو إسػاءة اسػتخداـ المػاؿ العػػاـ، أو برفعػاؿ غيػر مشػروعة لمحصػوؿ عمػى أمػػواؿ أو سػمطة أو مم

اسػػتغبلؿ السػػمطة والنفػػوذ أو غيرىػػا مػػف األفعػػاؿ اإلجراميػػة التػػي لعميػػا تصػػؿ حػػد الخيانػػة العظمػػى، 
وكميػػا يعاقػػب عمييػػا القػػانوف، فػػالموف األبػػيض جػػاء مػػع الياقػػات ليقػػدـ مفارقػػة سػػاخرة ظػػاىرة ونجاسػػة 

 باطنة داخمية.
نفسػػية مػػف خػػبلؿ تمنػػي حػػدوث األشػػياء الجميمػػة حتػػى ولػػو يػػرتبط المػػوف األبػػيض بالحالػػة ال

كانػػت عبػػر األحػػبلـ، ليخػػرج داال عمػػى اليمػػـو عمػػى أمػػؿ االنفػػراج، يقػػوؿ بمنػػد فػػي مقطػػع آخػػر مػػف 
 :(1)القصيدة نفسيا

 قولي لنا
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 الحؽ ليس الحد بيف الموت والميالد
 ناموا كما نناـ 

 ليرجع الدرباف بالحؽ الذي تبغونول أبيض
 كاألحالـ

التركيػػػب )أبػػػيض كػػػاألحبلـ( يتوافػػػؽ كثيػػػرا إلػػػى معنػػػى األمػػػؿ والحريػػػة والصػػػدؽ، فتكػػػوف  إف
األحبلـ قادرة عمى اإلنبات، فيمنحيا سياقيا عبر مفردة )بيضاء( قدرة عمى إنتاج الداللة المقصودة، 
ومف ثـ تكػوف الميػالي برحبلميػا البيضػاء فرحػا وأمػبل بتغييػر الحػاؿ، فتعطػي خصػوبة المػوف األبػيض 

 درا عاليا مف السيميائية.ق
الموف األبيض يحمؿ بيف جنباتو دالالت سػمبية تػؤثر عمػى اإلنسػاف وتبقػى عالقػة فػي ذىنػو، 

مف وذلؾ بارتباطيا بالموت عبر الكفف وما يثيره مف خوؼ في النفس البشرية، يقوؿ بمند في قصيدة 
 :(1)مخاطبا فييا بغداد يدري يا بغداد

ف عشتُ   إف مت  وا 
ف عشِت فما زلتِ إف مت  و   ا 

 خارطة في جيبي األيسر 
 تحمؿ عينيؾ العمياويف

 طريقيف ليذا اليارب منؾ
 وذاؾ العائد محموي في كفف أبيض

إف الداللػػة الموحيػػة بػػالموف األبػػيض إلػػى الكفػػف والمػػوت، تحمػػؿ فػػي طياتيػػا معنػػى االنػػدثار 
اء المكروىػػة، التػػي تبعػػث واالنتيػػاء، فوجػػود المػػوت بصػػورة الكفػػف يػػوحي بشػػكؿ كبيػػر إلػػى كػػؿ األشػػي

 –عمػى التشػػاؤـ، فيصػػب  الكفػف رمػػزا لمعزلػػة واليػروب مػػف الواقػػع، وقػد دعػػـ ذلػػؾ قولػو )اليػػارب منػػؾ 
العائػد محمػػوال(، فينتشػػر المػوف األبػػيض فػػي عمػػـو المشػيد الشػػعري ليعطيػػو كثافػة فػػي المعنػػى وعمقػػا 

 كبيرا، فتبرز قيمة الموف األبيض السيميائية.
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ض منيجػػػا عبلماتيػػػا سػػػيميائيا سػػػمبيا عنػػػد اقترانػػػو بػػػبعض المفػػػردات، فمػػػـ يعطػػػي المػػػوف األبػػػي
يقتصر بمند الحيدري عمى مفردة )الكفف( ليعبر مف خبللػو عػف بعػض رؤيتػو لسػمبية المػوف األبػيض، 

نما زاد عمييا، يقوؿ في افتتاحية قصيدة   :(1)منيا . . إليؾوا 
 عد مرة ثانية لدارنا . . . يا سيدي . . . . 

 ض كعارنا عد أبي
 ككذبة الصباح في تحية لجارنا

  يا سيدي
يحتوي المشيد الشعري أبيضيف، أبيض مباشر صري  )أبيض(، وأبيض غيػر مباشػر وغيػر 
صػػري  )الصػػباح( المقترنػػة بػػػ )كذبػػة(، وقػػد سػػبقيما حػػرؼ الكػػاؼ المسػػتخدـ لمتشػػبيو، وىػػذا يعنػػي أف 

يف بقرب معنييمػا، ونبلحػظ أف التركيػب الصورتيف تدعماف بعضيما بعضا، مما يعني إيحاء األبيض
الشػػعري يحتػػوي عمػػى نػػوف الجمػػع، وبدايػػة المقطػػع الشػػعري بػػػ )يػػا سػػيدي( وانتيائػػو بػػو، ومػػف القػػراءة 
األوليػػة لمػػنص نبلحػػظ أف سػػيده راحػػؿ إلػػى مكػػاف آخػػر ال يريػػد العػػودة، كػػؿ ذلػػؾ يػػدعـ مػػا يرمػػي إليػػو 

ىػػػو عػػػار األقػػػارب، وىػػػو مػػػا يزيػػػد مػػػف  الشػػػاعر مػػػف وراء ذكػػػر األبػػػيض بموضػػػعيو، فالعػػػار األبػػػيض
الجفاء بيف األقارب، ويزيد مػف اليػوة الفاصػمة فػي مسػافات القرابػة والصػمة والػدـ، ولكنيػا زادت بفعػؿ 
الػػذاىب المرجػػو عودتػػو، يػػدعوه إلػػى العػػودة ككذبػػة ممونػػة بمػػوف الصػػباح، كذبػػة بيضػػاء، ومػػف الُعػػرؼ 

التػػػي ال ضػػػرر يحصػػػؿ مػػػف ورائيػػػا وال سػػػوء،  االجتمػػػاعي السػػػائد عػػػف الكذبػػػة البيضػػػاء أنيػػػا الكذبػػػة
وبالتالي فإفو الشاعر يدعو مف يدعو إلى العودة أنو ال ضرر مف ورائو، فبل يخافو وال يخشػاه، وىنػا 
اتحد األبيضاف فرنتجا صورة شعرية راقية بمعنػى شػعري صػارخ، أدى إلػى خروجيػا خروجػا سػيميائيا 

 عاليا.
أبعادا نفسية واجتماعية، يحاوؿ صراع الواقػع مػدافعا  يعكس بمند مف خبلؿ مفرداتو وتراكيبو

 :(2)إلى خميؿ حاويعف نفسو، يقوؿ في قصيدة 
 لف تيري بسياطؾ عمري
 لف تحني ظيري لمموت
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 ولف توغؿ ليال أبيض في شعري
 لف تصبر عكازا لسني القير

 فأنا إذ أرفض موتؾ
 أعمف موتي

ر ذلػػؾ مػػف تكػػرار أداة النفػػي )لػػف(، يػػرفض بمنػػد الرضػػوخ لمواقػػع مػػف خػػبلؿ تحديػػو لػػو، ويظيػػ
وبمند يجمع بيف البياض والسواد في تركيب واحد، لعمػو يشػير إلػى أحػداث ومآسػي ظمػت مسػطرة فػي 
ذاكرتو، فبل يستطيع نسػيانيا، فاسػتخداـ الشػاعر لمتركيػب )لػيبل أبػيض( اسػتخداـ قصػدي منػو، يثبػت 

ذلػؾ مػف خػبلؿ عػدة عبػارات كانػت  مف خبللو أال سيطرة خارجية تستطيع أف تسػيطر عميػو، ويجسػد
ىذه إحداىا، والمبلحظ أف كؿ التراكيب السابقة تراكيب تدؿ عمػى كبػر السػف وبعػده المػوت، فيػو لػف 
يستسمـ لمموت، وىنا نمم  انزياحا لونيا يشير إلػى الشػيب فػي صػورة قديمػة لكنػو أتػى بيػا فػي صػورة 

 ساخرة.
صوصػا عمػى البيػت األبػيض مسػتغبل رمزيػة يتيكـ بمنػد عمػى الواليػات المتحػدة األمريكيػة وخ

 :(1)قراءة جديدة لصورة قديمةالموف األبيض، يقوؿ في قصيدة 
 الحاكـ باسـ البيت األبيض يخطب في 

 الكونجرس
 عف خير لمدنيا وسالـ

ىذا الخير الذي تحدث عنو الحاكـ باسـ البيت األبيض جاء بعد ترييد لمجازر ضػد مػدنييف 
اعر صػفة البيػاض المنسػوبة لبيػت الحػاكـ األمريكػي، فبمػد كػاف فػي مقػدروه عراقييف، وقػد اسػتغؿ الشػ

أف يقػػوؿ )الػػرئيس األمريكػػي( أو )رئػػيس أمريكػػا( أو )المتحػػدث باسػػـ الػػرئيس األمريكػػي( أو مػػا شػػابو 
ىذه العبارات، ولكنو آثػر اسػتخداـ )البيػت األبػيض( وذلػؾ ليظيػر تيكمػو وسػخريتو الشػديدة مػف لػوف 

ىػػـ،  ويسػػخر مػػف كبلميػػـ الػػذي ينػػاقض أفعػػاليـ، فكرنػػو يقػػوؿ كيػػؼ لرجػػؿ يػػرأس البيػػت األشػػير واأل
أكبر دولػة فػي العػالـ يػدعـ القتػؿ فعميػا، ويدينػو لفظيػا، كيػؼ لػو أف يسػكف بيتػا يوصػؼ برنػو أبػيض، 

 فرفعالو ال تناظر لوف بيتو.
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العػراؽ، يجعؿ بمند مف الموف األبيض خمفية تاريخية تحمؿ األحػداث الميمػة مػف تػاري  بمػده 
ف لـ يكف مخزوف، فيقوؿ فػي قصػيدة  المدينػة فيختزف عبره ما يراه الشاعر مفاخرا تستحؽ التخميد، وا 

 :(1)التي أىمكيا الصمت
 قرب الفانوس المرتجؼ األضواء

 أوراؽ بيضاء وأخرى صفراء بموف القير
يرتجػؼ  الداللة التي تحمميا )الفانوس المرتجؼ األضواء( توحي عمى القػدـ، حيػث الفػانوس

عنػػد قػػرب نفػػاد زيتػػو، وىػػذا يػػدؿ عمػػى حالػػة الضػػياع التػػي يعانييػػا الشػػاعر جػػراء الخػػروج مػػف وطنػػو، 
فيبحث في أوراقو والتاري ، عسى يجد ما يسمو بو، ولكف األوراؽ بيضاء ال تحمؿ شيئا، فبل يجد مػا 

لػػػى األزمنػػػة يسػػػتحؽ التخميػػػد مػػػف تاريخػػػو، فنظرتػػػو السػػػمبية لؤلبػػػيض والحيػػػاة تتجػػػاوز حػػػدود واقعػػػو إ
 الماضية.

نمػا يعطػي المػوف األبػيض دالالت جديػدة  ال يقتصر بمند في دالالتػو عمػى المشػيورة منيػا، وا 
 :(2)تحيا . . نحياتكونت في سياقيا الشعري، يقوؿ في قصيدة وأصيمة إذ 

 لو ح لي بيديو . . . ومضى
 ولمحت دموعا بيضا تومض في دكنة عينيو

 ولكني لـ أدرؾ معناىا
فر ورحيػػػؿ نممحػػػو مػػػػف المشػػػيد الشػػػعري، وذلػػػؾ مػػػػف قولػػػو )لػػػووح لػػػي بيديػػػػو . . . مشػػػيد سػػػ

ومضى(، ويوضػ  ألػـ الفػراؽ عمػى المػود ع البػاقي عبػر الػدموع التػي لّونيػا الشػاعر بػالموف األبػيض، 
ويعطػػي الفعػػؿ )لمحػػت( داللػػة عمػػى محاولػػة إخفائيػػا مػػف صػػاحبيا، إال أنػػو ال يحسػػف وال يسػػتطيع، 

مػػدموع البيضػػاء يػػدؿ عمػػى الحػػدث العظػػيـ فػػي الػػنفس، محػػاوال أال يظيػػر اىتمامػػو واختيػػار الشػػاعر ل
 وترثره الكبير، فالدموع البيضاء تظير شيئا مما يخفيو صاحبيا في نفسو.

يحػػػاوؿ بمنػػػد أف يضػػػفي عمػػػى مدينتػػػو بغػػػداد الجمػػػاؿ والرونػػػؽ العػػػذب، ويبػػػرز مػػػدى أىميتيػػػا 
 :(3)اعتذارفي قصيدة  محاوال استجبلب ذلؾ مف طبيعتيا الخبلبة، فيقوؿ
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 في مدينتي الصغيرة
 كاف لنا فييا

 البحر واألصداؼ والآللئ البيضاء
 حتى البعث والميالد

يختصػػر الشػػاعر جمػػاؿ بغػػداد فػػي البحػػر، ومػػا يحممػػو فػػي أعماقػػو مػػف درر ثمينػػة وجميمػػة، 
رى تػػدؿ ويختصػػرىا جميعػػا فػػي قولػػو )األصػػداؼ والآللػػئ البيضػػاء(، فػػاألولى تػػدؿ عمػػى الكثػػرة، واألخػػ

عمى النػدرة، حيػث أنػو مػف أكثػر األشػياء الموجػودة فػي عمػؽ البحػر ىػي األصػداؼ، ومػف أقميػا ىػي 
الآللئ البيضاء، واختياره لآللئ البيضاء في ىذا السياؽ الشعري يدؿ عمى الندرة والجماؿ المتيف أدتا 

 إلى ارتفاع في ثمنيا، فالجماؿ والرونؽ والطيارة نظير الآللئ البيضاء.
 يض غير الصرير في شعر بمند الحيدري:األب - أ

يورد بمند الحيػدري ألفاظػا موازيػة تنػاظر المػوف األبػيض فػي رمزيتػو، وقػد أكثػر الشػاعر منيػا 
مقارنػػػػػة بػػػػػاأللواف األخػػػػػرى، فيػػػػػي مفػػػػػردات تعطػػػػػي دالالت المػػػػػوف األبػػػػػيض باإلضػػػػػافة إلػػػػػى معناىػػػػػا 

ي سػياقو وحقمػو الشػعري، ومػف ىػذه المعجمي، وتشكؿ كؿ مفردة منيا إيحاء دالليا منفردا ومجتمعا فػ
 :(1)انتظارالمفردات مفردة )الصباح(، وىي موجودة بكثرة، يقوؿ في موضع منيا في قصيدة 

 ىذا السراج قد انتيت أحالمو
 ودنا الصباح

 والفجر يولد مرة أخرى عؿ نزؼ الجراح
أيػػادي يػػذكر الشػػاعر دنػػو الصػػباح اآلتػػي بعػػد الفجػػر، يػػرتي الصػػباح بػػديبل عػػف ليػػؿ خربتػػو 

الظالميف، وفي ذلؾ رمز لمتفاؤؿ واالنفتاح عمى الدنيا، ىذا التفاؤؿ جاء مػف شػدة األلػـ، فبعػد اشػتداد 
آالمو وأوجاعو التي أنيكت جسـ الشاعر وفكره، بدأ يفكػر فػي صػباح يولػد مػف وسػط األلػـ والمعانػاة 

وىي صػورة قديمػة  والوجع، فيكوف الصباح ىو بريؽ األمؿ الذي يبحث عنو الشاعر مف وسط ألمو،
 جديدة يقدميا بمند الحيدري.
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ال يبرح بمند حشو شعره بالرموز السمبية التي تدؿ عمػى سػرمو مػف الحيػاة، ومػف ىػذه الرمػوز 
 :(1)وقد ذكره في قصائد أخرى ميزلة الوجودالسمبية )الكفف( بمونو األبيض، يقوؿ في قصيدة 

 ما جئت إي كي أكوف فناء
 وألشتري كفنا
 أضـ بجوفو

 أدوار عمر قد مضيف ىباء
يبحػػث الشػػاعر عػػف كفػػف يشػػتريو، يجمػػع فيػػو مراحػػؿ عمػػره، ويخبػػئ فيػػو آالمػػو وىروبػػو مػػف 
بمػده، فحالػة الضػيؽ والضػياع التػي يعػاني منيػا الشػاعر جعمتػو يفكػر فػي المػوت ويصػب  مػف أسػػمى 

قبر مػبلذ آمػف عػف أمنياتو، فيكوف لو قبرا يممو ويواريو، ويخمصو مف الدنيا، وكرف الشاعر يجد أف ال
 الحياة، ومخمصا مف غدر الدنيا.

مػػػػع لونػػػػو وذلػػػػؾ الرتباطػػػػو بػػػػالثمج  ومػػػػف مرادفػػػػات األبػػػػيض فػػػػي شػػػػعر بمنػػػػد مفػػػػردة )الشػػػػتاء(
 :(2)عصر األختاـ المطاطية، ومثاليا في شعره قولو في قصيدة األبيض

 ارجع لنا
 أطفالنا العراة تحت غضبة الشتاء

 أيدييـ الصغيرة التود  لو
 لسماءتمزؽ ا

يحػػوؿ بمنػػد الداللػػة الترميزيػػة التػػي يحتوييػػا )الشػػتاء( مػػف الخيػػر والعطػػاء، إلػػى رمػػز لغضػػب 
كػػراميـ إلػػى رمػػز إلحػػداث الضػػرر الػػذي ربمػػا   الطبيعػػة، فيتحػػوؿ الشػػتاء مػػف نفػػع النػػاس ومواسػػاتيـ وا 

 يكوف مقصودا، فيشترؾ الشتاء مع الظالميف في السخط واإلضرار المتعمد.
ب الحيػػػاة وسػػػبب المػػػوت فػػػي مقطػػػع شػػػعري واحػػػد، فيجمػػػع بػػػيف الحميػػػب يمػػػزج بمنػػػد بػػػيف سػػػب

 :(3)حوار عبر األبعاد الثبلثةاألبيض والسـ الذي مف ألوانو األبيض، يقوؿ في قصيدة 
 وألني لـ احمؿ اسما

                                                 

 .144ص األعماؿ الكاممة  (1)
 .426ص المصدر السابؽ (2) 
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 لـ أعرؼ مف كانت لي أما
 صيرُت حميب الثدي اليابس ُسما

 مت  بو يوما
 عشت بو يوما

طف المفقػػود، والمجبػػػر عمػػى تركػػو، فيػػػو يكػػاد أف ينسػػى وطنػػػو الشػػاعر يرمػػز بػػاألـ إلػػػى الػػو 
وفيػو رمػز لحنػيف بػبلده  –الحقيقي لتنقمو بيف عدة ببلد، فيري أف حميب أمػو الػذي ابتمعػو فػي العػراؽ 

ذا بقي فإف أمو ستعذبو فػي سػجونيا وربمػا لحػؽ بقوافػؿ  – صار اليوـ سما ألنو ُأجبر عمى تركيا، وا 
مػػز لمنمػػو والترعػػرع، والسػػـ رمػػز لموجػػع القمبػػي والنفسػػي، والشػػاعر يجمػػع المػػوتى، فالحميػػب األبػػيض ر 

المتناقضيف لمداللة عمى نفس الموف، وفػي ىػذا إضػافة قيمػة عمقيػة كبيػرة، تتجمػى مػف خبلليػا الػرؤى 
 السيميائية.

يرصد الشاعر الخبلفات والصػراعات النفسػية التػي تعاركػو مػف خػبلؿ ثنػائيتيف، وىمػا: الميػؿ 
 :(1)مسيرة الخطايا السبعثمج والنار، وذلؾ في قصيدة والنيار، ال

 أعمـ أف الميؿ والنيار
 لف يسأي أيف أنا

 في الثمج 
 أـ في النار

يجمع الشاعر بيف المتناقضات مما يفت  آفاقا تخييمية رمزية وسيميائية واسػعة أمػاـ الصػورة 
خميما وكسػر الحػدود الفاصػمة، الشعرية، فورود الميؿ والنيػار مقترنػاف ببعضػيما بعضػا يػدؿ عمػى تػدا

ف كانػػت مػػف المتناقضػػات، وفػػي داللػػة الػػثمج مقابػػؿ النػػار،  فػػبل توجػػد حػػدود تفصػػؿ بػػيف األشػػياء، وا 
الوطف مقابؿ اليروب، العيش مقابؿ الموت، النفػي مقابػؿ السػجف، وىنػا تنػاغـ بػيف الثنػائيتيف، حيػث 

فمػػف يسػػرؿ عنػػو أحػػد، ولػػف يػػراه أي  تواصػػؿ الػػزمف دوف إدراؾ حػػدوده يجعػػؿ اإلىمػػاؿ أمػػرا البػػد منػػو،
 أحد.
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 المبحث الثاني
 ودػػوف األسػػالم

 الموف األسود ديليا: -1
يعتبر الموف األسود ىو ممؾ األلواف وسيدىا فيو حيث أكثرىا عتمة، وىػو مػف أكثػر األلػواف 

 مبلحظة ووجودا في الطبيعة حولنا، فوجوده يجعمنا نبلحظ باقي األلواف في األشياء.
ف فارس في معجـ مقاييس المغة في مػادة )سػود( فقػاؿ: "السػيف والػواو والػداؿ أصػؿ فّصؿ اب

واحد، وىو خبلؼ البياض في الموف، ثـ يحمؿ عميو ويشتؽ منػو، فالسػواد فػي المػوف معػروؼ، وعنػد 
، (1)"قػػوـ أف كػػؿ شػػيء خػػالؼ البيػػاض، أي لػػوف كػػاف، فيػػو حيػػز السػػواد، يقػػاؿ: اسػػوّد الشػػيء واسػػوادّ 

عطػاء صػفات مناقضػة لصػفات ومف تعريؼ اب ف فارس فإف الموف األسود ُيعرؼ بمخالفتو البيػاض وا 
 الموف األبيض، ومثؿ ىذا الرأي أورده ابف منظور في لساف العرب.

وقػػػد أورد العػػػرب تفصػػػيبلت فػػػي ذكػػػر المػػػوف األسػػػود ودرجاتػػػو، فقػػػالوا: أسػػػود حالػػػؾ وحانػػػؾ، 
رد فػي القػرآف جمعيػا، فقػاؿ تعػالى: )وغرابيػب وأسود ُمحَمنكؾ، وأسود محمولؾ، وأسود غربيب، وقػد و 

، وأسود غييـ وغييػب، وأسػود سػحكوؾ، وأسػود فػاحـ، وأسػود غػداؼ وغػدافي، وأسػود 27فاطر سود( 
، وقد ورد لفظ األسود مثنػى فػي االسػتعماؿ القػديـ، فقػالوا األسػوداف وعنػوا: الحيػة والعقػرب، (2)غرابي

 .(3)اء والفث، أو الحرة والميؿأو التمر والماء، أو الماء والمبف، أو الم
ينتشر الموف األسود حولنا بقوة، فيو لوف الميؿ، لػوف الظممػة، وفػي التصػنيفات المنتشػرة فػي 
العالـ يوجد أصحاب البشرة السوداء، كما أنػو لػوف بعػض الطيػور وخصوصػا الجارحػة مثػؿ الصػقور 

مثػػػؿ فػػػي المػػػوت، ويػػػرتبط المػػػوف والغربػػػاف، ويسػػػتخدـ اإلنسػػػاف المػػػوف األسػػػود تعبيػػػرا عػػػف الحػػػزف المت
األسود بما يضفي إحساس الخوؼ والذعر عمى اإلنساف كارتباطو بػالظبلـ، وفػي المقابػؿ يػرتبط بمػا 
يسر النفوس ويبيجيا مثؿ ارتباطو بموف الكعبة المشرفة، ولوف الحجر األسود الذي يسعى كؿ واحػد 

 ى القمؽ أكثر وأوسع انتشارا.إلى االقتراب منو، إال أف ارتباطو باألشياء التي تبعث عم
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يمتص الموف األسود جميع األلواف، فبل يعيد وال يعطي أي لػوف منيػا، واألسػود لػوف يفضػمو 
، والمػوف األسػود ىػو رمػز (1)المتشائموف، وىذا الموف ليس حقيقيا ألنػو غيػر موجػود فػي ألػواف الطيػؼ

، ويعػػرؼ المػػوف األسػػود (2)التكػػتـالحػػزف األلػػـ والمػػوت، كمػػا أنػػو رمػػز الخػػوؼ والمجيػػوؿ والميػػؿ إلػػى 
نػو يرمػز إلػػى البسػالة والحػزف والصػػبر،  لػدى العديػد مػف الشػػعوب فػي العػالـ كرمػز لممػػوت والحػداد، وا 
ويتميػػز بعامػػػؿ مخمػػػد لمضػػػوء واأللػػواف، واألسػػػود ىػػػو لػػػوف الفوضػػوييف، ويرمػػػز إلػػػى الثػػػورات، وكػػػاف 

اليػػػد، وحبػػػو ال يجمػػػع األصػػػدقاء يسػػػتعمؿ عمػػػى الػػػدواـ كرمػػػز لمقػػػوة، وىػػػو لػػػوف غػػػامض، ويرمػػػز لمتق
، ومػػف الػػدالالت السػػمبية التػػي تحػػيط بػػالموف األسػػود أنػػو لػػوف نكػػراف الػػذات، ويبتمػػع الضػػوء (3)بسػػيولة

ويمتص كامؿ طاقتػو، والػذيف يفضػموف ىػذا المػوف غالبػا مػا يفتقػدوف الثقػة برنفسػيـ، وليسػوا ناضػجيف 
، والمػوف (4)والحقد والخبث والمكر والحسد والثرربالمقارنة مع أعمارىـ، وىو في اليالة لوف الكراىية، 

، وعمومػا يػرتبط المػوف (5)األسود لوف كؿ األشياء المفزعة، مثؿ: األفكار السوداء، والسنوات السػوداء
 األسود بالشر والكوارث والخوؼ والذعر.

يػػدؿ المػػوف األسػػود عمػػى صػػعيد المسػػتوى الشخصػػاني البروتوكػػولي والدبموماسػػي عمػػى قيمػػة "
بو ومركزه االجتمػاعي والرسػمي، ولػذا ُيمػَبس فػي المػآتـ واالحتفػاالت الرسػمية، داال عمػى الوقػار صاح

 .(6)"والعظمة وعمو المكانة في إطار استخدامي شكبلني واحتفالي وكرنفالي معيف
يحمػػؿ المػػوف األسػػود مػػا يحممػػو مػػف الػػدالالت السػػمبية كمػػا تػػـ بيانػػو سػػابقا، غيػػر أنػػو يحمػػؿ 

يجابيػػػة التػػػي تشػػػعر صػػػاحبيا باالنفتػػػاح عمػػػى الػػػدنيا، فيػػػو رمػػػز لموقػػػار والشػػػموخ بعػػػض الػػػدالالت اإل
والعظمػػة والكبريػػاء، ويعطػػي إحساسػػا بالثقػػة فػػي الػػنفس ولكنػػو محػػبط لمشػػيية، غيػػر أنػػو ينطمػػؽ مػػف 

 .(7)المواد السامة والمخدرة
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 الموف األسود في شعر بمند الحيدري: -2
 الموف األسود الصرير في شعر بمند الحيدري: - أ

يحظى الموف األسود بمساحة واسعة جدا في أعماؿ بمند الحيدري الكاممة الشعرية مف حيػث 
الكثافػػة الوجوديػػة فػػي شػػعره، ويعػػود ذلػػؾ إلػػى عوامػػؿ عديػػدة قػػد ترجػػع جميعيػػا إلػػى حالػػة السػػوداوية 

مما والحزف واالنكسار التي عاشيا بمند، فمثمت السوداوية سمسمة متتالية في حياتو ما انقطعت أبدا، 
جعميػػا تشػػكؿ عػػامبل بػػارزا لظيورىػػا فػػي شػػعره، أدى إلػػى انتقػػاؿ واقعػػو المسػػود إلػػى شػػعره وأحاسيسػػو 
الداخميػػة التػػػي تعبػػر عػػػف ذاتػػػو ووجدانػػو ومػػػا يجػػيش فػػػي خمجػػػات نفسػػو، فكػػػاف المػػوف األسػػػود يحمػػػؿ 

نػا ما ىو متعػارؼ عميػو ومػوروث مػف ثقافت –في كثير مف األحياف  –دالالت عميقة وكثيرة متجاوزا 
 العربية.

تكػػرر المػػوف األسػػود فػػي أعمػػاؿ بمنػػد الكاممػػة ثبلثػػا وسػػبعيف مػػرة، وقػػد خرجػػت فػػي معظميػػا 
خروجػػػا واضػػػحا بّينػػػا عمػػػا ىػػػو متعػػػارؼ عميػػػو فػػػي ثقافتنػػػا، ممػػػا يضػػػفي جمػػػاال عمػػػى دالالت شػػػعره، 
ويعطييػػػا دالالت ترميزيػػػة أعمػػػؽ، وتصػػػويرا أدؽ، وكثافػػػة تعبيريػػػة أكثػػػر، وتعطػػػي اشػػػتغاال سػػػيميائيا 
عميقا، وقد كاف بمند منفتحا عمى المعجـ السوداوي المباشر، حيث استخدـ مف ألفاظو المباشرة التي 

 أسود(، وقد وردت مثنى )سوداويف(. –سواد  –سود  –تدؿ عميو: )سوداء 
يشتغؿ الموف األسود بآلية عمقية في قصائد بمند الحيدري، فيوجد بفاعمية عاليػة يعمػؿ عمػى 

ري عمى النمو داخؿ النص وخارجو، فيكوف الموف األسود فاعبل في مد المشيد مساعدة المشيد الشع
الشعري بآفاؽ بصرية تصّعد مف قيمتو الداللية، متناسػبة بػذلؾ مػع الحػاؿ الشػعرية فػي الػنص، ومنػو 

 :(1)سميراميسقولو في قصيدة 
 ىيو . . .
 ميال . . 

 لقد تحرؾ باب 
 وشعاع في الكوة السوداء

 فوعمى مبسـ السكو
 تنزت بعض آثار ثورة خرساء
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تتشػػكؿ فػػي المقطػػع السػػابؽ صػػورة شػػعرية تحتػػوي عمػػى عمػػؽ فػػي التصػػوير، وبدايػػة العمػػؽ 
جػػاء مػػف اسػػـ فعػػؿ األمػػر، يػػوحي بالمفاجػػرة مػػف حػػدث قريػػب يريػػد لفػػت انتبػػاه الحاضػػر، ويػػدعـ ذلػػؾ 

ء( بفػرج بعػد طػوؿ وشعاع في الكوة السودا –قولو )ميبل(، فتوحي العبارات الشعرية )لقد تحرؾ باب 
شػػدة، واختيػػاره لمكػػوة يػػدؿ عمػػى أف الفػػرج اآلتػػي يكػػوف مػػف مكػػاف غيػػر متوقػػع إذ إف الكػػوة ىػػي فتحػػة 
الجدار، وفي وصفيا بالسوداء يدؿ عمى الخوؼ، ثـ تتض  ما ىيػة الفػرج وىػي ثػورة بػدأت مبلمحيػا 

 ف صميـ السواد.تتض  وتبرز، فيكوف األمؿ مف جوؼ األلـ، والفرج مف باطف الشدة، والشعاع م
يعمػػؿ المػػوف األسػػود عنػػد بمنػػد الحيػػدري فػػي منػػاخ سػػيميائي راؽ، فيظيػػر قدرتػػو عمػػى المعػػب 
عمػػى وتػػر األلفػػاظ والسػػياؽ الشػػعري، إذ يػػورد المػػوف األسػػود فػػي سػػياقات شػػعرية يتضػػ  مػػف خبلليػػا 

 : (1)ال شيء ىناالسمو الفني الشعري في صوره الشعرية، يقوؿ في قصيدة 
 تراني

 ماضليس لي 
 وما لي غير يـو

 يرسـ العمر عمى سواد أغاني
تظير الصورة فييا األنا الذي يبينو ضمير المػتكمـ الموجػود فػي كػؿ سػطر شػعري، ونبلحػظ 

يػػػوـ( ويػػػـو ىػػػو الػػػداؿ عمػػػى المضػػػارع الحاضػػػر، وىنػػػا الشػػػاعر  –حضػػػورا زمنيػػػا مػػػف خػػػبلؿ )مػػػاض 
رح وسرور، وعف حاضػره يتحػدث استدعى ماضيو، فمـ يجد ما يسره، فميس لو ماض يتحدث عنو بف

في صورة شعرية فريدة، حيث نمحظ ترميزا انزياحيا، إذ يجعؿ الشاعر األغاني سوداء، فينتقػؿ المػوف 
األسػػود مػػف لػػوف بصػػري يػػرتبط بػػالعيف، إلػػى لػػوف سػػمعي يػػرتبط بػػاألذف، التػػي ترمػػز إلػػى الغمػػوض 

مػف تقمبػات زمنيػة حياتيػة، وىػذا مػػا والكػدارة فػي الػنفس والحيػاة، فيػو ال يعػرؼ مػاذا تصػػنع بػو األيػاـ 
 جعمو يستدعي الموف األسود في ىذه الصورة الشعرية.

يمزج بمند األشياء الحقيقية الممموسة في خطاب خيػالي معبػر عػف الواقػع المعػاش، فيخضػع 
الموف األسود عنده خضوعا دالليا تنمو معو حركة المعاني، فيحدث التناغـ بيف الشكؿ والمضػموف، 

 :(2)النير األسودطمع قصيدة يقوؿ في م
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 زنبقة سوداء
 في ثغرىا الذ اىؿ قد ناـ احتضار 

 السماء
ال يوجػػػد فػػػي الطبيعػػػة الحيػػػة زنبقػػػة سػػػوداء، ولكنػػػو يمػػػوف مفرداتػػػو بمػػػوف أحاسيسػػػو الداخميػػػة 
المظممػة، فػبل مكػاف لمنػػور والضػياء عنػده، وىػذا يػػدؿ عمػى مقػدار الحػاؿ التشػػاؤمية التػي يعػاني منيػػا 

ذابػؿ يػؤدي إلػى االحتضػار ومػف ثَػـ المػوت،  –أي الزنبقػة السػوداء  –مع ذلؾ فإف ثغرىػا الشاعر، و 
فالسػػواد يسػػمب كػػؿ الػػدالالت المحببػػة واإليجابيػػة فػػي نفػػس الشػػاعر، واختيػػاره السػػـ الفاعػػؿ )الػػذاىؿ( 
بمعنى النسياف والغفمػة يعطػي قػدرا مػف األسػى والميػو عػف الػذات ومجيػئ مػا يشػغميا عػف نفسػيا مػف 

وآالـ ومشاكؿ ذاتية، ويدعـ ذلؾ قولو )قد ناـ احتضار السماء(، يعني الموت، وذلؾ أنػو يػرى  ىموـ
 الحياة كميا سوداوية ال طعـ ليا.

نمػػػا يػػػرد األسػػػود رامػػػز لػػػبعض األشػػػياء  ال يكتنػػػؼ المػػػوف األسػػػود دالالت تشػػػاؤمية دائمػػػا، وا 
دائػو الشػعري تحويػؿ ىػذه الصػور المحببة والتي ترمػز لمخيػر فػي كميتػو، غيػر أف بمنػد يسػتطيع بقػوة أ

مػػػف النقػػػيض إلػػػى النقػػػيض، فيحوليػػػا مػػػف دالالت تفاؤليػػػة إلػػػى دالالت تشػػػاؤمية، ومػػػف ذلػػػؾ اقتػػػراف 
 :(1)كفف مف دخافاألسود بالسحاب، فقاؿ في قصيدة 

 حتى تعودت الحياة 
 سحابة سوداء ألقت رحميا بجناني
 فكأنني والدىر يعبث ساخرا بشبابي

 المتيدـ األركاف
صيدة مف ديػواف خفقػة الطػيف، الػذي أصػدره فػي بدايػة شػبابو، وفػي جممػة تعقيػدات الحيػاة الق

االجتماعيػػػة التػػػي كانػػػت تحػػػيط بػػػو، وقػػػد وظػػػؼ عػػػدة تراكيػػػب تواكػػػب جممػػػة ىػػػذه التعقيػػػدات، ومنيػػػا 
)سحابة سوداء( فالسحابة السوداء في رمزية منفردة ترمز إلػى الخيػر والخصػب ووفػرة الميػاه، فتػروي 

، وىنػػا نممػػ  تحػػوال دالليػػا ترميزيػػا يختمػػؼ عػػف (2)طشػػى، وىػػي ىبػػة الػػرحمف ليػػذه االرضاألرض الع
معنػػاه المعػػروؼ، فيػػذىب بمنػػد بػػالمعنى إلػػى نقيضػػو تمامػػا، وىػػذا يتضػػ  مػػف السػػياؽ الشػػعري السػػابؽ 
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والبلحؽ لمصورة الشعرية السابقة، حيث يشبو بمند السػحابة السػوداء الحاممػة لممطػر بالمصػائب التػي 
ميو دفعة واحدة، ويدؿ عمى ذلؾ الفعؿ الماضي )ألقت(، إذ يوحي بالفجائية والكثافة والغزارة، نزلت ع

نما ترتي في االتجاه المعاكس تماما.  مما يحوؿ دوف االستفادة منيا، وا 
لطالما ارتبط الموف األسود بالميؿ، وكاف يرمز غالبا إلى الوحشية والمكاره، فكاف الميؿ يتميز 

 :(1)فيقوؿ شكاية ميمؿس وشديد وطرتو عمييا، ويبرز بمند ىذا المعنى في قصيدة بثقمو عمى النف
 سأموت ي ماض يحف لرؤيتي .. يوما

 وي خؿ سيدرؾ ما أعي
 وحدي أكفف بالظالـ تعاستي
 وأرى سواد الميؿ يمؤل أدمعي

 حتى الدجى القاسي استجاب لشكوتي
 لكف ...

 خال ما بكى ساعا معي
ة التي قادت الشاعر إلى تشكيؿ صورة مخيفة ومرعبة حػوؿ األسػود فػي نقرأ النظرة التشاؤمي

حياتو، ليتغنى بنزيؼ جراحو التي ال تنػدمؿ، فعنػدما ابتعػدت عنػو الػذكريات الجميمػة قػرر أف يقبرىػا، 
فكػاف كفنيػا أسػود بمػوف الظػبلـ، والميػؿ بسػواده وسػوداويتو، وىػذا يػدؿ عمػى طغيػاف السػواد فػي حياتػػو 

فػي حياتػو، حتػى مػع المػوت والكفػف، فسػواد الميػؿ  بدالالتػو العرفيػة كاف لموف األبيضكميا، وأنو ال م
ىو رمز لؤلحػزاف الممتػدة امتػداد الميػؿ فػي الكػوف، ومبلحػظ أيضػا أف بمنػد قػد قمػب المػوف إلػى ضػده، 
فنسب السواد إلى الدموع نظرتو السوداوية التي يرى بيا دنياه، والشاعر يعبر عػف فقدانػو لمرفيػؽ فػي 
حياتػػو، وقػػػد وظفػػػو بمنػػػد لػػػيبلئـ حالػػة الوحػػػدة والفقػػػد التػػػي يعيشػػػيا، فالشػػاعر يبكػػػي مػػػف قسػػػوة الميػػػالي 
المحزنة التي ينفرد فييػا وحػده، فيػرى ويسػمع صػمت الميػؿ الػذي يثيػر الخػوؼ فػي نفسػو، ولكنػو يػرى 
و أف الميػػػؿ بكػػػؿ مػػػا يحمػػػؿ مػػػف دالالت سػػػمبية يبقػػػى أوفػػػى مػػػف اإلنسػػػاف الخميػػػؿ الػػػذي تركػػػو ونوائبػػػ

 ومصائبو يبكييا ويصارعيا وحده دوف أنيس أو رفيؽ.
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يشع الموف األسود بحساسية عالية مف خبلؿ قػوة حضػوره فػي المشػيد الشػعري، فيصػّعد مػف 
قيمتو الجمالية والتشكيمية داخؿ المشيد الشعري، حيث تسػتمد سػيميائيتيا الشػعرية مػف فعاليتػو داخػؿ 

 :(1)ستبقى الصورة الشعرية، فيقوؿ في افتتاحية قصيدة
 نفضت بقايا الميؿ في عمرىا

 ذكرى
 ستبقى بقاء الدىر لعنتيا الكبرى

 ستبقى الظالؿ السود ترتاد مخدعا 
  عصرت بو اهثاـ والنقمة الحمرا

والقصيدة فييا خطاب أحادي، يخاطب نفسو في خطاب قائـ عمى الفردية، وفيو يصب جاـ         
لؾ عبػػر مفػػردات وعبػػارات قائمػػة عمػػى الغضػػب، مثػػؿ غضػػبو عمػػى الماضػػي األلػػيـ، ويؤيػػد نصػػو بػػذ

النقمة الحمرا(، والظبلؿ السود التي ترتػاد مخػدعا ىػي التػي يراىػا  –الظبلؿ السود  –)لعنتيا الكبرى 
مف طرؼ العيف وتختفي عند النظر إلييا، فيػي تػوحي بػالخوؼ والرىبػة الشػديدتيف، وتعنػي المراوغػة 

ا عػف مواجيتيػا فضػبل عػف قيرىػا، وىػذه الصػورة تشػكؿ أحػد الغامضة التي تجعؿ مف اإلنساف عػاجز 
أنواع العذاب الذي يمكف أف ُيستخدـ ضد أي شخص، وفييا إظيار حجـ األسى والقير الذي يعانيو 

 الشاعر مما استدعى الشعور بالكراىية المؤدي إلى االنتقاـ.
لػيس لمداللػة عمػى الجمػاؿ  يستخدـ بمند الموف األسػود فػي مواضػع الجمػاؿ، ولكنػو يسػتخدميا        

نما لمداللة عمى فعؿ قبي ، يقوؿ في قصيدة   :(2)متحدثا عف الدنيا ومغرياتيا ظبلؿوا 
 أغريتني بالميالي الحمر فانزلقت

 عمى مباسميا السوداء
 راياتي

والمباسػػـ السػػوداء صػػفة جمػػاؿ فػػي الشػػخص وموضػػع إغػػراء منػػو وخصوصػػا إذا كانػػت فػػي         
راء كاممة عنده، حيث كانت الميالي الحمر مع المباسـ السوداء، واختيػاره لمفػردة النساء، فصورة اإلغ

)مباسػػـ( دوف مفػػردة ثغػػر تعطػػي عمقػػا فػػي المعنػػى المػػراد، ووجودىػػا جمعػػا تػػدؿ عمػػى كثػػرة المغريػػات 
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التي قدمتيا لو الدنيا، فانكفر بمند ىائما عمى وجيو طائعا لشػيواتو، مسػمما نفسػو لمػدنيا لتغػدر بػو فػي 
 ياية المطاؼ، فالمباسـ السوداء جاءت في مفارقة ساخرة مف الدنيا، لنشيد انزياحا سيميائيا راقيا.ن

يجعػػؿ بمنػػد مػػف المػػوف األسػػود مصػػدرا لحياتػػو، ففييػػا قػػد ُسػػجمت قصػػة حياتػػو ومػػا حػػوت، فػػبل         
 :(1)خطوات في الظبلـيجد فييا ما يروي ظمره مف واقعو ما يدعوه لمتفاؤؿ، يقوؿ في قصيدة 

 يا قصتي في الصفحة السوداء
 ماذا تحمميف . . ؟

 قد كاف لي 
 قمب كخطوتؾ األنيقة ي يمؿ

فػػي آفػػاؽ عاليػػة منفتحػػة  –معرفػػة بػػرؿ  –الصػػفحة السػػوداء بصػػيغتيا المعرفيػػة ب بمنػػد حمػػؽي        
 عمى أحداث قاسية أبػت ذاكرتػو نسػيانيا، فوجودىػا معرفػة يعنػي أف الصػفحة السػوداء طويمػة وقصػتو
جزء منيا، فترميزية األسود بصفحتو تضفي قدرا مف الخياؿ الممزوج بالواقع األليـ، إذ يفػت  الشػاعر 
عبر ىذا التعبير مجاالت واسعة لمخياؿ أف يطير في الفضاء العمػوي لمصػورة، ليتخيػؿ كػـ ىػو حجػـ 

ذي يشػير لػو المآسي واالنكسار التي يعاني منيا الشػاعر فػي واقعػو الحػالي، بعكػس الػزمف السػابؽ الػ
بالفعؿ الماضي )كػاف( التػي ترمػز إلػى طفولتػو، فيتمنػى العػودة إلػى طفولتػو واألجػواء المصػاحبة ليػا 
مف ىدوء وأمف وانفتاح عمى العالـ، فػ )السوداء( تحتوي عمى طاقة وكثافة لونية عالية، اختصر بمند 

 مف خبلليا كؿ الظروؼ الحياة القاسية التي عاشيا.
الـ التػػي تحػػيط ببمنػػد الحيػػدري جعمتػػو يستشػػرؼ المسػػتقبؿ، فيتمتػػع المػػوف األسػػود إف شػػدة اآل        

حسب  –بديمومة عالية وقوية مف الناحية الفنية، ومف الناحية الواقعية الحياتية، فبل يختمؼ مستقبمو 
 :(2)طاحونةعف واقعو وماضيو األليميف، فكاف المستقبؿ أسودا، يقوؿ في قصيدة  –رؤيتو 

 زالت عمى عيدىاواألرض ما 
 تدور حوؿ األبد األسود

 طاحونة
 اطربيا جيدىـ
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 فمـ تسؿ
 عف ثورىا المجيد

يشتغؿ الموف األسود في ىذا الموضع الشعري اشػتغاال أبػديا سػرمديا، حيػث ُيخضػع الشػاعر         
 األرض إلػػى تقييػػد وقمػػع ومعانػػاة المػػوف األسػػود، وذلػػؾ لمداللػػة عمػػى المسػػتقبؿ الكئيػػب، الػػذي يتخممػػو
العبوديػػة والػػذؿ والميانػػة دوف االعتبػػار ألي شػػيء، ودوف االىتمػػاـ بػػري شػػيء، وقػػد عّبػػر عنػػو بقولػػو 
)اطربيا جيدىـ فمـ تسؿ عف ثورىا المجيد(، فيتخيؿ الشػاعر أف المسػتقبؿ ىػو حمقػة مكممػة لحمقػات 

 سمسمة العبودية والذؿ والميانة.
ي عند بمند الحيدري، فيو يحاوؿ أف يفيد مف لموف األسود حساسية عالية في التشكيؿ الشعر         

صػورة المعاني الداللية لو، ويوردىا في شعره ليعمؿ طاقة األسػود وىاالتػو القاتمػة، يقػوؿ فػي قصػيدة 
 :(1)قديمة

 وعمى يدي
 في كؿ عرؽ أسود

 تغفو سنوف
 مرت ُسدى

واالنكسػار مثػؿ  يورد الشاعر بعض المفردات التػي تحمػؿ دالالت الضػيؽ واإلحبػاط والحػزف        
ُسدى( واستخدامو لممفردة )سنوف( يفت  مساحات واسعة مػف األسػى، نسػبتو لمعػرؽ  –تغفو  –)أسود 

الذي ىو رمز لمتعب والكد، يضيؼ معنى الحاجة والعذاب والعيش األسػود، ممػا يجعػؿ قمبػو مكسػورا 
 مضطربا.
ة وتقميديػػة فػػي المجتمػػع العربػػي، يسػػتخدـ بمنػػد المػػوف األسػػود بداللػػة تكػػاد تكػػوف مرلوفػػة شػػائع        

 :(2)أولئؾ الرجاؿولكنيا تعكس جماال داخؿ الصورة الشعرية، يقوؿ في قصيدة 
 صبرنا كما شاءوا لنا أف نكوف

 ضحكتنا ممساء كاألفعواف
 أحالمنا سود بموف الدخاف
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 ألننا رجاؿ
ممساء( و)أحبلمنا  ُيبلحظ أف المقطوعة السابقة تحمؿ صورتيف متناقضتيف، وىما )ضحكتنا        

سود( فبل يتبلقى ىذا مع ذاؾ، فاألوؿ يوحي بالحيوية والتفػاؤؿ واإلقبػاؿ عمػى الحيػاة، واآلخػر يػوحي 
بالتشاؤـ والنفور، وورود ىاتيف الصوريتيف بتناقضيما ينـ عف حالة التخبط والتشػتت والتيػو واإلربػاؾ 

يػدؿ عمػى غيػاب األمػؿ فػالموف األسػود التي يحياىا شاعرنا، ومجيػئ المػوف األسػود مسػبوؽ بػاألحبلـ 
ينػػتج ترميػػزا عاليػػا، وقػػد اكتسػػبو مػػف حالػػة التضػػاد والتنػػاقض الحاصػػؿ فػػي الصػػورة الشػػعرية الكاممػػة 

 السابقة.
يرتبط الموف األسود عند بمند بما يجوؿ في أغػواره الداخميػة، وذلػؾ لرصػد معاناتػو، فيسػتخدـ         

 :(1)مخاطبا أحبلمو في األربعيفؿ في قصيدة األسود ليزيد تشاؤما عمى تشاؤمو، يقو 
 لو تعمميف

 أيقظُت في األشواؾ مف عطشي المييف
 حقد الكميف

 حقد األماني المائتات عمى طريؽ 
 أسود

وكػػرف الشػػاعر فػػي ىػػذه القصػػيدة يتحػػدث عػػف حياتػػو فػػي وطنػػو العػػراؽ، وقػػد بمػػغ مػػف العمػػر         
قػػػؿ فػػػي وطنػػػو، فصػػػار وطنػػػو المػػػبلذ األخيػػػر لػػػو عمػػػى األ –األربعػػػيف ولػػػـ يحقػػػؽ شػػػيئا مػػػف أحبلمػػػو 

وألحبلمو، فيخاطبيا في موضع آخر )ال تبحثي في نػاظري عػف موعػد(، فيقػوؿ الشػاعر أف األمػاني 
ومػػف جيػػة نظػػر  –عنػػدما تولػػد، فإنيػػا تولػػد ميتػػة، يصػػفيا اآلخػػروف أنيػػا أحقػػاد يعبػػر عنيػػا الحاقػػدوف 

قا ليضيؼ عمى )طريػؽ( السػواد، لػيعمف أف أي الطرؼ اآلخر المستبد، ويزيد الشاعر في المعنى عم
محاولػػة لتحقيػػؽ األمنيػػات فيػػو طريػػؽ أسػػود غيػػر معمػػـو مػػا ىيتػػو ومػػا نيايتػػو التػػي غالبػػا مػػا سػػتكوف 

 نياية مرساوية.
يكتسب الموف األسود قوتو في شعر بمند مف انفتاحو ورمزيتو العاليػة وسػيميائيتو المكثفػة، إذ         

وجػػو يحػػيط بالشػػاعر، فيشػػكؿ معانيػػو وصػػوره الشػػعرية، يقػػوؿ فػػي قصػػيدة يغػػدو األسػػود فػػي كػػؿ مػػا 
 :(1)أختي وجو أمي
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 وأتى الغد
 فإذا الصباح تمفت يستنجد

 وىوت يد
 يدؾ التي كانت تقيت وترفد 

 ي كنت يا ىذا الصباح
 ي كنت يا ىذا الصباح األسود

 ي كنت يا ىذا الغد
األبػيض المرمػوز لػو بالصػباح، بػدليؿ )ألػػػ التعريػؼ( نبلحظ سيطرة الموف األسود عمى الموف         

فػػػي كممػػػة األسػػػود، وىػػػذا يعنػػػي إدراؾ الشػػػاعر لواقعػػػو الػػػذي يعيشػػػو، فتغمػػػب السػػػوداوية عمػػػى الػػػذروة 
الزمنيػة لوجػػود األبػػيض، وذلػػؾ يعنػي أف السػػواد شػػامؿ عػػاـ لجميػػع النػاس وفػػي كػػؿ مكػػاف، والمرمػػوز 

ف الوطف، ويجدوف مآربيـ الشخصية مف خبلؿ االنقضاض ليـ بالسواد أولئؾ الذي يحاولوف النيؿ م
عمى مقدرات الػوطف، فصػار الػوطف بالنسػبة ليػـ مجػرد مكػاف لجمػع الخيػرات دوف الشػعور باالنتمػاء 
إليػػػو، فاختيػػػار الشػػػاعر لمػػػوف األسػػػود المسػػػبوؽ بالصػػػباح األبػػػيض ليظيػػػر توافقػػػا عاليػػػا مػػػع نظرتػػػو 

 التشاؤمية.
نػػد بمنػػد الحيػػدري بداللػػة عدائيػػة لكػػؿ مػػا ىػػو نقػػي وصػػاؼ وواضػػ ، يمتمػػئ المػػوف األسػػود ع        

فيصػػب  المػػوف األسػػود عبلمػػة عمػػى االنتكاسػػات المتتاليػػة والمتراكمػػة فػػي حيػػاة شػػاعرنا، ويظيػػر مػػا 
يتصؿ بذلؾ مف معاف يوظفيا لخدمة أغراضو الشعرية، وتفضحيا بصورة شعرية واضحة، يقوؿ في 

 :(2)المم  المصفرقصيدة 
ننا   وا 

 مف أف جرحنانؤ 
 أعمؽ يا صديقتي

 مف قطرة سوداء في فنجاف
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يصػور الشػاعر فػي صػػورة فنيػة يمػزج فييػػا السػواد بالبيػاض، حيػث تتكػػئ صػورتو عمػى بيػػاف         
مقدار عمؽ الفنجاف بالنسبة لمقطرة، وأراد مف وراء )سوداء( أف يبرز مقدار حجـ الجرح الذي يعاني 

ا إلى الجرح يوحي بالقدـ، وأنو منذ زمف بعيػد، فيػو عميػؽ قػديـ، منو، والموف األسود المنسوب تشبيي
فاألسود يكتسب مف الصورة الشعرية صفة جديدة، إذ يعطي عمقا جديدا في شعر بمند عموما، وفػي 

 ىذا المعنى فإف الموف األسود يناقض معاني الراحة واليدوء واالستقرار.
المونية المكونة لممشيد الشػعري، عبػر تعميقػو صػورة يقدـ الموف األسود داللة عميقة لمصورة         

الموصوؼ واستجبلب كثافة داللية تركيدية تعمؿ عمى زيػادة فػي المعنػى وتركيػده، حيػث عػدـ وجػوده 
 :(1)التكويفيوحي بنفس المعنى ليدعميا ِذكر الموف األسود في موضعو، وذلؾ في افتتاحية قصيدة 

 يغرؽ في عيونيا الكبيرة
 يا السوداء مثؿيبسط في ظالل

 موتو سريره
يبرز الموف األسود ىنا في داللة سػمبية، يدعمػو فػي سػمبيتو كػؿ صػور القصػيدة، وخصوصػا         

صورة القصيدة الختامية حيث ختميا بقولػو )ظػؿ بػبل إنسػاف(، وكػرف المػوف األسػود بسػمبيتو قػد تحكػـ 
وف األسػود أراد أف يقػوؿ أف عالمػو في كؿ مجريات القصيدة ورؤيتيا العامة، بمنػد مػف خػبلؿ ذكػره لمػ

وعػػػالـ اآلخػػػريف أسػػػود، أحبلميػػػـ وأفكػػػارىـ خيػػػاؿ فػػػي خيػػػاؿ، ولكنػػػو خيػػػاؿ أسػػػود، فقػػػد ذكػػػر بعػػػض 
المفردات التي تدؿ عمى الوحدة والكآبة في داخؿ القصيدة مثؿ اليجر والجزيرة التػي تػدؿ عمػى الُبعػد 

إلػى حقػائؽ كونيػة،  –في بعض منيػا  –والوحدة، وكذلؾ أفقد بعض األشياء خصائصيا التي ترتقي 
حيػػػث أفقػػػد الشػػػمس خاصػػػية اإلشػػػراؽ والغػػػروب، فيػػػذا يػػػوحي بػػػالنظرة السػػػمبية والتخػػػبط واالضػػػطراب 
 والوحدة التي يعاني منيا الشاعر، وقد مّيد ليذا كمو الموف األسود عبر مجيئو في افتتاحية القصيدة.

جعات الحياتية الماضوية، لينفت  عمى مديات ينتقؿ الموف األسود إلى استنياض بعض المرا        
ىؿ أف . . ؟ جديدة وواسعة في صياغة سيميائية تنقمنا إلى أزمنة سابقة، وذلؾ كما جاء في قصيدة 

 :(2)حيث يقوؿ فييا !
 ىؿ أف أعود يا مدينتي . . ؟
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 ىؿ أف أحمـ بالرجوع . . ؟
 لكؿ ما في قمبؾ المقروح مف دموع

 لميمؾ المطروح في الزقاؽ
 صحيفة سوداء مثؿ القار

 معتمة كنشرة األخبار
ال يمكف معرفة ترميز الموف األسود بمعزؿ عف الحقوؿ الشعرية السػابؽ والبلحقػة، فيػو يريػد         

العودة إلى مدينتو بري حاؿ تكوف عميو، حتى لو كانت فػي عيودىػا السػابقة، حتػى لػو كانػت العػودة 
د المنسػػوب إلػػى الصػػحيفة إلػػى حػػاالت الفػػزع والخػػوؼ الػػذي عػػودة إلػػى مآسػػيو القديمػػة، ويشػػير السػػوا

يصؿ حد الموت والحداد، فيزيد في سواد الصحيفة سواد حيف شبيو بالقار األسود، والسوداوية تمثػؿ 
فئتػػيف مػػف النػػاس، وىمػػا فئػػة الظػػالـ والمظمػػوـ، فالظػػالـ ىػػو الػػذي يمثػػؿ نمػػوذج اإلنسػػاف غيػػر المقػػدر 

كثيرة مقصودة أو غير مقصودة فتكوف صحيفتو سوداء مشينة عفنة، لممسؤولية، الناتج عنيا أخطاء 
فيمػػا يمثػػؿ المظمػػـو الحػػداد برمػػزه األسػػود، إذف فالسػػواد يمثػػؿ صػػراعا بػػيف طبقتػػيف، الطبقػػة الحاكمػػة 
ف لـ تمت، ويدعـ ىذا في مقطع شػعري مػف ذات القصػيدة،  المتغمبة، والطبقة المسحوقة المعدومة وا 

 وداء( التي تمثؿ اإلىماؿ وعدـ االىتماـ.يذكر فييا )األرصفة الس
يرتفع الموف األسػود ارتفاعػا دالليػا عاليػا ليشػكؿ صػورة ترميزيػة جديػدة، وذلػؾ عنػدما يتجػاوز         

الػػدالالت التقميديػػة فػػي السػػياقات الشػػعرية، لينفػػت  عمػػى تشػػكيبلت جديػػدة غيػػر مرلوفػػة، فتعطػػي داللػػة 
 :(1)في زمف البراءة المتيمةعمقية لمصورة الشعرية، يقوؿ في قصيدة 

 يا جرحي الممتد دما أسود
 ما بيف الوعد وبيف العيد

 قد صرت بؾ . . .
 بيما الجرح وصرَت لجرحي

 السكينا
إف األسطر الشعرية السابقة تحمؿ في طياتيا معاني االنكسار واليزيمة والخذالف، وذلؾ أف         

ف الػدـ األسػود يعنػي الواقػع المعػاش بكػؿ آالمػو وأحزانػو، جراحو وآالمو ممتدة ال تبرأ أبدا، ومف ثـَ فإ
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حتى يصير الموت أسود، وتوحي الدماء السوداء بالقمب األسود حيث منبع الػدماء فػي الجسػـ، وىنػا 
السواد يعني السيطرة عمػى كػؿ منػاحي حياتػو، وبالتػالي فػإف األسػود يحمػؿ معػاني األوجػاع واآلىػات 

 والسمبية في نظرتو إلى الحياة.
يستصػػرخ الشػػاعر السػػواد السػػائد المسػػتمد مػػف المػػوروث العربػػي واإلسػػبلمي، حيػػث يسػػتعير         

حػػوار دالالت تراثيػػة وذلػػؾ عنػػدما وظػػؼ عبػػارة )األقبيػػة العتيقػػة( المكسػػوة بالسػػواد، يقػػوؿ فػػي قصػػيدة 
 :(1)عبر األبعاد الثبلثة

 يا أييا العدؿ المعمؽ في رقاب المائتيف
 يا أنَت 

 اء في األقبية العتيقةيا مالءة سود
 اصرخ بيـ :

 قد كذبوا
يعمؽ بمند الموف األسود بالتراث والتاري ، متحدثا فيو عف العدؿ وفقدانو، حيث يكسو األقبيػة         

العتيقػػة بالسػػود، واألقبيػػة العتيقػػة رمػػز لمصػػدؽ وألصػػالة البنػػاء وأصػػالة الحكػػـ وبحاكمػػو ومحكوميػػو، 
عمػػى قصػػص تاريخيػػة وحكايػػات عادلػػة، ولكػػف األقبيػػة العتيقػػة اليػػـو فتػػوحي عبػػارة )األقبيػػة العتيقػػة( 

تغطييػػا مػػبلءة سػػوداء، فيشػػكؿ الوجػػود المػػوني المنتمػػي لمسػػواد قيمػػة سػػيميائية وبػػؤرة تشػػكيمية مكثفػػة، 
فتظيػػر الصػػورة حجػػـ التنػػاقض بػػيف الماضػػي والحاضػػر، تظيػػر رفعػػة الماضػػي وانحطػػاط الحاضػػر، 

، حقيقػػة الماضػػي وزيػػؼ الحاضػػر، فالسػػواد يمتمػػئ بمعػػاني تظيػػر فاعميػػة الماضػػي وعجػػز الحاضػػر
الكػذب والظمػػـ والزيػػؼ والخػػداع، واختيػػاره مفػػردة )عبػػاءة( السػػابقة لؤلسػػود، ليعطييػػا العموميػػة وتشػػمؿ 

 كؿ شيء حولو.
يتعامؿ بمند مع ماضيو وكرنػو يشػكؿ لػو عقػدة ال تنفصػؿ عػف واقعػو، فيػو يحػاوؿ أف يتحمػؿ         

اعترافػات لمواقػع الػذي يعيشػو حتػى ال يػوازي الماضػي، يقػوؿ فػي مطمػع قصػيدة  مف الماضػي بتغييػره
 :(2)1961مف عاـ 

 لف أذىب
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 لف أذىب
 ما أتعس أف أقضي كؿ حياتي في عتمة مكتب

 نفس الوجو المرمي عمى الطاولة السوداء
 نفس الزمف المترىؿ

 في الظؿ
لوظيفيػة الروتينيػة، ففييػا يعبػر عػف مػدى تبرز الصػورة الشػعرية حيػاة بمنػد الحيػدري اليوميػة ا        

مممػػو وكرىػػو لمػػروتيف اليػػومي القاتػػؿ، فيعبػػر عػػف سػػرمو وضػػيقو مػػف الحيػػاة، فيػػو يحػػدد مبلمػػ  حياتػػو 
التي تتكرر بشكؿ يومي دوف أي تغيير يذكر، أو حتى محاولة لتغييرىا، ويزيد مف سرمو مػف الحيػاة 

 :(1)طع آخر مف ذات القصيدةفيمبس الحياة كميا بالمباس األسود، فيقوؿ في مق
 القيوة . . ي تنس . . مّرةْ 

 وأنا أكرىيا مّرةْ 
 أكره ىذا القار األسود

 أكره ىذا الدرَب األسود في قعر الفنجاف
 وأكره حتى الحبَر األسود . . حتى. الػػػ . . .

 . . . ي تكفر... لف تغفر ىذه الكفرة . .
تجريػػة الشػػاعر الػػذي يعػػاني مػػف الوحػػدة، فقػػد جػػاء نجػػد صػػورة سػػوداوية مسػػتوحاة مػػف عمػػؽ        

الموف األسػود ليعطػي عمقػا أسػود فػي حيػاة الشػاعر، فيرمػز لحياتػو البائسػة بػالقيوة المػرة، فيعبػر عػف 
مػػػرارة حياتػػػو بػػػالقيوة المػػػرة التػػػي يكرىيػػػا ُمػػػرة ولكنػػػو يرخػػػذىا مرغمػػػا، والقػػػار والػػػدرب األسػػػوداف تقػػػود 

يعبر في نياية الصورة الشعرية عف غيظو مف التقارير الكيدية التي رمزيتيما إلى القير واالستبداد، ل
تصؿ إلى سمطات الدولة ضده، ويرمز ليا بالحبر األسود، فتطغى السوداوية حياتو مف حيػث يحػب 

 أو ال يحب.
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يعبر بمند عبر الموف األسػود عػف الصػورة الكامنػة خمػؼ المشػيد الشػعري، فيجعػؿ مػف المػوف         
ى المقصود، ويكوف األسود عامبل عمػى مضػاعفة المعنػى الكػامف وراء الػنص الشػعري، مختزنا لممعن

 :(1)، يقوؿ في مطمعياإلى خميؿ حاوييتضاعؼ عبره ما يجوؿ في خاطره، وذلؾ كما في قصيدة 
 قؼ كالنخمة فارعة

 أو قؼ كالطود الشامخ
 واجمع في فوىة سوداء لبركاف صارخ

 صوتؾ . .
 وأعمف موتؾ ل

ضػػ  مػػف مفػػردات المقطػػع الشػػعري أف الشػػاعر يطمػػب مػػف خميػػؿ حػػاوي أف يقػػؼ شػػامخا يت        
طود شػام (، ثػـ إنػو  –معتزا بنفسو، وقد حشد الشاعر مفردات تؤدي إلى ىذا المعنى، )نخمة فارعة 

يكمؿ صورتو الشعرية بالتحدي في إعػبلف المػوت، وقػد اسػتخدـ الشػاعر صػورة عظيمػة لمتحػدي فػي 
ؿ كممػػة رمػػزا وحػػدىا، )فوىػػة سػػوداء بركػػاف صػػارخ(، واسػػتخدامو لمػػوف األسػػود أربػػع كممػػات، تشػػكؿ كػػ

يوحي بشدة ثوراف وىيجاف البركاف، ويدعميا مفردة )صارخ(، فبمند يرى أف صوت إعبلف وفاة خميؿ 
ف كػػاف ىػػذا الصػػوت ىػػو صػػوت الحػػرب  حػػاوي منتحػػرا أقػػوى مػػف كػػؿ األصػػوات المحيطػػة، السػػيما وا 

 الذي يرمز لو بالبركاف.
يقػػؼ الشػػػاعر أمػػاـ واقعػػػو المػػػؤلـ والمحػػزف، لػػػيس عنػػػده مػػا يقولػػػو مػػػف جديػػد، فيكػػػرر بعػػػض         

المعػػاني التػػي قاليػػا فػػي مقطوعػػات سػػابقة، ولكنيػػا بحقػػوؿ شػػعرية جديػػدة تعبػػر عػػف مػػدى حزنػػو مػػف 
 :(2)في طريؽ اليجرة مف بغدادواقعو فيكوف الصمت، يقوؿ في قصيدة 

 وألني 
 قطعت لساني إربا . . إربا

 سّمرت عمى مّد الجدراف السود
 وأسوار سجوف الوطف

 خرسي
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إف عتبة العنواف توحي بمقدار كبير مف األلـ والغصة التي يعاني منيا الشاعر، ممػا يجعػؿ         
مػػتف القصػػيدة حافػػؿ بػػاآلالـ واألوجػػاع، فيحقػػؽ المػػوف األسػػود صػػورة السػػجف الكبيػػر المتشػػ  بالسػػواد 

ي عميػو كػؿ مػا ىػو سػمبي، ويسػبب الخػوؼ واإلحبػاط، ويػورد بغػداد بغداد أو حتى الوطف كمو، فيضف
 في الحزف، وتنادي وينادي معيا ولكف ببل مجيب، فاستدعى السكوت أو الخرس كما أراده.

يعّمؽ بمند مف وجود الموف األسػود فػي تشػكيؿ قػوي، ليػوحي بترميػز سػيميائي أعمػى ويتشػكؿ         
 :(1)ما أقسى برد الميمةقصيدة المعنى في طرح آفاقي جديد، يقوؿ في 

 أتراءى شبحا أسوَد في ظمي جفنييا
 وتعيد

 ما أقسى برد الميمة . . . البرد شديد
 ما رأيؾ في فنجاف آخر . . ؟

 ما رأيؾ أف نسترجع أمسينا في عتمة فنجاف
يصور الشاعر في جزء سابؽ مف القصيدة فتاة تجمس في الشارع، منكمشة عمى نفسيا مػف         

البرد، وكرنو يستوحي فكرة قصيدتو مف قصة بائعة الكبريػت المشػيورة لمكاتػب الػدنماركي ىػانس  شدة
كريسػتياف أندرسػػف فػي تنػػاص أدبػي واضػػ ، والشػػاعر إذ يشػترؾ مػػع قصػة بائعػػة الكبريػت فػػي جانػػب 
فإنػػو يختمػػؼ معيػػا فػػي جوانػػب، ولعػػؿ المػػوف األسػػود ىػػو أحػػد مػػواطف الخػػبلؼ، فيمثػػؿ الشػػب  األسػػود 

نػػاس برعػػداد كثيػػرة الػػذيف ىػػزميـ الػػبطش والظمػػـ الػػذي يمثمػػو النظػػاـ الحػػاكـ فػػي بػػبلده، فكرنػػو صػػور ال
يراىـ أمامو رأي العيف، ويطمب منيـ الجمػوس فػي السػر لمتشػاور، ولعػؿ داللػة أخػرى قػد نممحيػا مػف 

مثػػؿ وراء )شػػبحا أسػػود( وىػػي داللػػة الحمػػـ واألمػػؿ والرجػػاء المنتظػػر والػػذي لػػـ يتبمػػور بكاممػػو بعػػد، في
الشػػب  األسػػود االنتظػػار، وىػػو ىنػػا ينظػػر إلػػى الػػدنيا ناقمػػا عمييػػا، فيػػي التػػي جعمتػػو يشػػعر بالخيبػػة، 

 جعمتو يواجييا وتناقضاتيا الرثة البالية.
إف سػػيطرة المػػوف األسػػود تػػدؿ عمػػى عمػػؽ األلػػـ والحػػزف، ومػػف خبلليػػا تتضػػ  مػػا ىيػػة إدراؾ         

الحػػػػدود ه معػػػػاني القيػػػػر والظمػػػػـ، يقػػػػوؿ فػػػػي قصػػػػيدة الشػػػػاعر لمحيطػػػػو الخػػػػاص والعػػػػاـ، فتتفػػػػت  عنػػػػد
 :(2)المسروقة
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 أنا ي أعرؼ لي وطنا
 ي يكبر إي

 خارطة خجمي في دفتر
 وحروفا سودا تنذر بالقتؿ

 وبالموت
يفػػرغ المػػوف األسػػود داللتػػو فػػي وسػػط المشػػيد الشػػعري ليشػػكؿ مركػػز إشػػعاعو، حيػػث تعمػػؿ         

نعا مف إمكاف وجود حياة ىانئػة، وكرنيػا إشػارة إلػى أف الػوطف الصورة )وحروفا سودا تنذر بالقتؿ( ما
صار مجرد خارطة يعرفيا الطبلب في المدارس، وفي ىذا تعبير عف حاؿ القمػؽ والخػوؼ والزعزعػة 

 التي يتناسب مع وجودىا الموف األسود، فيترادؼ القتؿ والموت مع األسود.
ظاميػػػا الحػػػاكـ المسػػػتبد بالسػػػواد المسػػػتتر فػػػي يعبػػػر بمنػػػد عػػػف قسػػػاوة وطنػػػو المتمثػػػؿ بقسػػػاوة ن        

 :(1)اغتياؿالعينيف، وكرف وطنو إنساف يبحث عف سقطات بالية ليوقعو في قبضتو، يقوؿ في قصيدة 
 ما أقسى فوىتي بركانؾ يا وطني !

 ما أقسى ىذا الوىج األسود !
 في عينؾ يا وطني
 يا أنت المترصد لي

صػػارخ نشػػط تػػارة، وتػػارة أخػػرى باإلنسػػاف المراقػػب وفييػػا يشػػبو الشػػاعر وطنػػو بفػػوىتي بركػػاف  
المترصد لزالت اآلخريف، فيي العيوف الوحشية، وتوحي عبارة )الوىج األسود( بالشدة والحدة التي ال 
ترحـ، فالسواد أضفى عمى الصورة الشعرية معاني القير والظمـ، فيكوف السواد المنسػوب لمبركػاف أو 

 فيستدعي اليقظة واالنتباه.لمعيوف المترصدة مصدر خوؼ وقمؽ، 
 األسود غير المباشر )غير الصرير( في شعر بمند الحيدري: - أ
أكثر بمند الحيدري مف األسود المباشر فإنو كذلؾ أكثر مف األلفاظ والمفػردات الموازيػة لمػوف         

د األسود وكررىا كثيرا في شعره، فمـ يػدخر جيػدا فػي توظيػؼ كػؿ مناسػبة شػعرية لضػ  المػوف األسػو 
في حشايا شعره، إف لـ يكف بشكمو المباشر فباسػتخداـ ألفػاظ األسػود الموازيػة، فقػد أكثػر منيػا مكػررا 
بعضػػيا مػػف قصػػيدة إلػػى أخػػرى، بػػؿ فػػي نفػػس القصػػيدة وأحيانػػا فػػي نفػػس المقطػػع، وكػػرف بمنػػد يكتػػب 
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وحياتػػو قصػػة عشػػؽ مػػع المػػوف األسػػود وظبللػػو القاتمػػة ودالالتػػو الداكنػػة، ويجػػد فييػػا ذاتػػو المنشػػطرة 
 المتشحة باألحزاف والسواد.

ومف األلفاظ والمفردات التي استخدميا بمند ليوازي بو األسود، مفردتا )الميؿ والديجور(، وقػد         
أكثر مف استخداـ الميؿ وأقؿ مف استخداـ الػديجور، وقػد اسػتخدـ ىػاتيف المفػردتيف فػي مقطػع شػعري 

عمػػػى توظيػػػؼ المغػػػة فػػػي محميػػػا، فقػػػاؿ فػػػي قصػػػيدة  واحػػػد ليػػػدؿ عمػػػى سػػػعة قاموسػػػو المغػػػوي، والقػػػدرة
 :(1)سميراميس

 سكر الميؿ
 بالمظى المخمور 

 واقشعرت معالـ الديجور
  وسرت نسمة

توجد في المقطع السابؽ ثبلث جمؿ فعمية ترتبط فيما بينيا بحرؼ العطؼ الواو، مما يعنػي  
يجور نابعة مف سكر الميؿ بمظاه أف كؿ فعؿ تاؿ يجئ نتيجة لمفعؿ السابؽ عميو، فقشعريرة معالـ الد

المخمػور، ينسػب الشػاعر إلػى الميػؿ السػكر حيػث السػواد، ولكػف سػكره بػالمظى المخمػور، فكػرف الميػؿ 
دراكػػو، فصػػار كػػؿ شػػيء متوقعػػا، وتكػػرار )الميػػؿ والػػديجور( وىمػػا مػػف بيئػػة السػػواد يػػدؿ  فقػػد صػػوابو وا 

 عمى التركيد عمى سوداوية الحاؿ المعاش.
تكػرار األسػود بكافػة أشػكالو، ويعطيػو زخمػا قويػا مػف خػبلؿ الوجػود المتكػرر  ال يمؿ بمند مف 

حاشػدا العديػد مػف  الطبيعة الغاضبةلو، وحشده لؤللفاظ الدالة عمى األسود، يقوؿ في مستيؿ قصيدة 
 :(2)مرادفات السواد

 الميؿ جاث
 والظالـ مكشر عف نابو

 والرعد يرعد كمما ىتؼ السناء ببابو
 فكأف خمؼ الميؿ 

 قمبا مّؿ طوؿ عذابو
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 سئـ السكوف تعربد األشباح في محرابو
يحتػػػوي الػػػنص عمػػػى السػػػوداوية بشػػػكؿ مكثػػػؼ، إذ تػػػوحي عميػػػو عػػػدة مفػػػردات، وىػػػي عمػػػى         

األشػػباح( وتكػػرار مفػػردة )الميػػؿ( مػػرتيف فػػي المقطػػع  –السػػكوف  –الميػػؿ  –الظػػبلـ  –الترتيػػب: )الميػػؿ 
حي بسػػوداوية نظرتػػو لمحيػػاة التػػي انعكسػػت عمػػى وجدانػػو السػػابؽ وسػػت مػػرات فػػي عمػػـو القصػػيدة يػػو 

فبانػػت فػػي شػػعره، وافتتاحيػػة الػػنص )الميػػؿ جػػاث( تشػػكؿ بػػؤرة السػػوداوية، حيػػث يػػوحي الفعػػؿ )جػػاث( 
بوجػػػوده وثبوتػػػو واسػػػتمراريتو، ثػػػـ يظيػػػر قسػػػوة الميػػػؿ بالسػػػطر التػػػالي )الظػػػبلـ مكشػػػر عػػػف نابػػػو( فػػػي 

فػػي حيػػاة الشػػاعر، وكرنػػو وحػػش مفتػػرس يكمػػف لػػو،  اسػػتعارة مخيفػػة مرعػػة وكاشػػفة عػػف عمػػؽ القسػػوة
وىذه الصورة ال تنقطع أبدا، حيت تعطي مفردة )كمما( فائدة الدواـ واالستمرارية، فيظير بمند أف قمبو 
تحمؿ مف المآسػي والػذؿ واالنكسػار مػا جعمػو ضػعيفا بعػد قػوة، ففػي ىػذا الػنص نجػد صػورة سػوداوية 

اقػػو الداخميػػة، فػػنمحظ صػػورة مظممػػة ليميػػة تسػػودىا حػػاؿ عميقػػة، ضػػرب الشػػاعر بسػػوداويتيا كػػؿ أعم
السػػكوف الػػذي يػػوحي بالرىبػػة والخػػوؼ، فتػػرتي األشػػباح لتعطػػي قػػدرا مػػف السػػواد عمػػى سػػواده السػػابؽ، 
فكثرة المفردات الرامزة لموف األسود ولدت عمقا يوحي باالنكسار والذؿ والخػوؼ وبغػض كػؿ المحػيط 

 بالشاعر.
 ف األبيض واألسود:التداخؿ الموني بيف الموني 

كػػاف المونػػاف األبػػيض واألسػػود مػػف أكثػػر األلػػواف ورودا فػػي شػػعر بمنػػد الحيػػدري، ولمػػا كانػػا         
كذلؾ فقد جمع بينيما فػي صػور شػعرية موحػدة وفػي قصػائد عػدة، فكػاف األسػود واألبػيض مػف أكثػر 

سيميائية ودالليػة  األلواف التي مزج بينيما في شعره، وىو بذلؾ يعكس مف خبلؿ نصوصو تشكيبلت
عاليػػة، ورغبػػة فػػي إنتػػاج معػػاف جديػػدة، يكػػوف المػػوف أحػػد أىػػـ وأبػػرز مكوناتيػػا، فكػػاف توظيفػػو ليػػذيف 
براز كؿ لوف مف خبلؿ اآلخر ليبرز طاقة توليدىا لمدالالت في  المونيف معا لبياف التناقض بينيما، وا 

نمػا إلبػراز جوانػب حقوليا الشعرية، فمـ يكف توظيفػو ليمػا مجتمَعػيف إلبػراز جانػب ج مػالي فحسػب، وا 
 داللية سيميائية، ما يجعؿ ليذا التداخؿ والتمازج أىميتيما التي ال يمكف التغافؿ عنيما.

يجمػػع بمنػػد بػػيف المػػونيف األبػػيض واألسػػود فػػي صػػورة جماليػػة عاليػػة ليبػػرز حقػػائؽ مجتمعيػػة         
حيث يستفيد مف  األبعاد الثبلثةحوار عبر سائدة عبر مزجيما مع بعضيما بعضا، يقوؿ في قصيدة 
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الطاقػػػة الناتجػػػة عػػػف مػػػزج المػػػونيف األبػػػيض واألسػػػود فػػػي الػػػنص الشػػػعري مػػػرتيف، فتكمػػػؿ كػػػؿ صػػػورة 
 :(1)األخرى

 إف جاء مساء
 أمسيت رصيفا في ىذا الشارع

 تسحقني أقداميـ
 أبيض  بيا حينا . . . أحيانا أسود  

 ويقوؿ فييا أيضا في موضع آخر:        
 نقيا ياقات بيضاء . . . أسماء تخ

 أسماء تعرؽ تحت معاطؼ سوداء
مف خبلؿ ىذيف المقطعيف يبرز بمند الحيدري الطبقية المجتمعية السائدة في مجتمعو، حيث         

يبػػّيف نفسػػو فػػي المقطػػع األوؿ وكرنػػو رصػػيؼ يكشػػؼ عػػف الػػذيف يسػػيروف عميػػو مػػف خػػبلؿ أقػػداميـ، 
وىمػػا فئػػة الفقػػراء وفئػػة األغنيػػاء، أو فئػػة  –مجتمػػع آخػػر  وأي –حيػػث يفػػرؽ بػػيف فئتػػيف فػػي المجتمػػع 

الضعفاء الكادحيف وفئة األقوياء المتنفذيف، واختياره في بداية المقطع الُبعد الزماني وىو المساء يدؿ 
عمى كثػرة السػير مػع التػزاحـ، حيػث يشػكؿ وقتػا مػف أوقػات الػذروة فتكثػر حركػة العائػديف إلػى بيػوتيـ 

ال لقػػاؿ مػػف أعمػػاليـ، وىػػو يقصػػ د أولػػى سػػاعات المسػػاء التػػي تكػػوف فػػي الجػػزء اآلخػػر مػػف النيػػار، وا 
الميػػؿ بػػدال مػػف المسػػاء، واسػػتخدامو لػػػ )حينػػا( مػػع األبػػيض، و)أحيانػػا( مػػع األسػػود تػػدؿ عمػػى غمبػػة 
الفقراء وقمة األغنياء، مما يعني غياب عدالة التوزيع في ببلده، حيث أف فئة معينػة وىػي فئػة تشػكؿ 

مػػى مقػػدرات األغمبيػػة المسػػحوقة، ويػػدؿ بػػالمقطع اآلخػػر عمػػى طبقػػة أصػػحاب رؤوس أقميػػة تسػػيطر ع
األمػػواؿ والمتنفػػذيف فػػي الدولػػة، وطبقػػة العمػػاؿ الكػػادحيف، وذلػػؾ مػػف خػػبلؿ )ياقػػات بيضػػاء( لػػؤلوؿ، 
و)معاطؼ سوداء( لمثاني، واستخدامو لمفعؿ المضارع )تخنقيا( مع الفئة األولى تدؿ عمى اغتصاب 

رات وأخذىا عنوة، حيث أف الياقات دخيمة عمى مظاىرىـ وأنيا ليسػت أصػيمة فػييـ، المناصب والمقد
ويقابمػػو الفعػػؿ المضػػارع )تعػػرؽ( مػػع الفئػػة األخػػرى، حيػػث تػػدؿ عمػػى الكػػد والتعػػب المتواصػػؿ حتػػى 
تعرقت أيدييـ تحت معاطفيا السوداء مػف أجػؿ كسػب لقمػة العػيش، فبمنػد فػي ىػاتيف الصػورتيف فػّرؽ 
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ر المػػونيف األبػػيض واألسػػود فػػي صػػورة جماليػػة ارتقػػت فييػػا السػػيميائية المونيػػة إلػػى بػػيف الطبقتػػيف عبػػ
 أعمى درجاتيا، ففرقت بيف اليميف واليسار، بيف األعمى واألسفؿ، بيف الضحية والمغتصب.

يتشػػابؾ المونػػاف األبػػيض واألسػػود فػػي قيمػػة لونيػػة تعبيريػػة تنػػتج عػػف تػػداخميما وتمازجيمػػا،         
يتػػداخؿ المونػػاف فػػي  عمػػى ىػػامش رسػػالة قديمػػةشػػكيميا ومعنويػػا فػػي الػػنفس، فػػي قصػػيدة ليعطػػي ُبعػػدا ت

 :(1)رؤى سيميائية عالية مف خبلؿ صورة سمعية بصرية لينتج عنيا أبعادا داللية أخرى، يقوؿ
 طعـ الحبر األبيض مخفي خمؼ بقايا السطر

 طعـ الحبر األسود ي أعرفو
 إي في شعري

ىػػو  –أيػػا كػػاف نوعيػػا  –ا المقطػػع حقيقػػة كتابتػػو لمشػػعر، فرصػػؿ الكتابػػة يعػػرض بمنػػد فػػي ىػػذ        
االشػػتغاؿ عمػػى البيػػاض، وعمػػى الصػػفحة البيضػػاء التػػي تػػرتي الكتابػػة لكػػي تمػػؤل بياضػػيا بػػالحروؼ 
والكممات، فيظير أنو دائـ الكتابة فبل يترؾ أسطرا بيضاء خمفػو، إال مػا كػاف زيػادة فػي سػطر )خمػؼ 

ؿ أكثػر فػي كتابتػو وذلػؾ بانتقالػو إلػى المػوف األسػود )الحبػر األسػود(، والحبػر بقايا السػطر(، ثػـ يفّصػ
رمػػز لمتقػػارير السػػرية التػػي يقػػدميا المخبػػروف ورجػػاؿ المخػػابرات، فيػػو  –كمػػا ُذكػػر سػػابقا  –األسػػود 

يْشبييـ في جانب، وىو كتابتو فػي شػعره، فيػو يسػجؿ لمتػاري ، فػبل يعػرؼ التخػابر، وال يعػرؼ كتابػة 
وال تسجيؿ الحوادث إال في شعره، فيو يكتب لمتاري  والمستقبؿ، فالموف األسػود يجعمػو كاتبػا التقارير 

لمتاري ، وشاىدا عمى العصر، فيكوف الموف األبيض ممرا لموف األسود وجزءا منو، فػبل قيمػة لؤلسػود 
 إال بعبوره عبر بوابة األبيض.

في حياتو، ويبّيف كيؼ فرض واقعو عميو  يجعؿ بمند الموف األبيض أسود في تعميؽ لمرساتو        
سواده عمى كؿ األشياء حتى عمى األكثر وضوحا في حياتػو وىػو البيػاض، فػتعكس غمبػة السػوداوية 

 : (2)البحث عف الزمف المجيوؿفي حياتو، يقوؿ في قصيدة 
 أعرؼ أف البيت الخاوي 

 إي مف جسد ذاوي
 وشظايا مرآة سوداء
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 وبعض خطى تنضر بالدـ
يظير ىذا المقطع حالة عدـ االتزاف، وفوضى القيـ، فاألبيض يحمػؿ مػف معػاف عميػا وخيػر         

يقابؿ األسود بما يحمؿ مف دالالت تعاكس وتناقض الموف األبيض، وىنا يتداخؿ الموناف ويتمازجاف 
فػػي إشػػارة دالليػػة عمػػى الوحػػدة وحالػػة التنػػاقض الداخميػػة النفسػػية التػػي يعيشػػيا الشػػاعر، وفيػػو معنػػى 
التعجب، حيث صار زمنو زمف قمب الحقائؽ، وتحؿ التناقضات محػؿ بعضػيا، فيغػدو التفريػؽ بينيػا 
صػػػعبا، وىنػػػا نمحػػػظ طغيػػػاف األسػػػود فػػػي صػػػورة ميشػػػمة )شػػػظايا(، وىػػػي عبلمػػػة وسػػػمة عمػػػى شػػػقاء 
اإلنساف، وصيرورة كؿ ما لو عبلقة بالموف األسود مصدرا مف مصػادر الحػزف واألسػى، وىػو يعكػس 

 في االنتقاؿ مف الفرح والسرور إلى القير والحزف. تحوالت النفس
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 المبحث الثالث
 الموف األسمر

 الموف األسمر ديليا:  -1
يػػذكر ابػػف منظػػور فػػي لسػػاف العػػرب فػػي مػػادة )سػػمر( أف السػػمرة ىػػي: "منزلػػة بػػيف البيػػاض 

ما يبرز إلى الشػمس كػاف والسواد، يكوف ذلؾ في ألواف الناس واإلبؿ وغير ذلؾ مما يقبميا .... وأف 
 .(1)"أسمر

يػػرى أحمػػد مختػػار أف كثيػػرا مػػف المغػػات األوروبيػػة تخمػػو مػػف المػػوف األسػػمر أومػػف لفػػظ يػػدؿ 
عميػػػو، معمػػػبل ذلػػػؾ أف كثيػػػرا مػػػف البيئػػػات األوروبيػػػة يقػػػؿ أو ينػػػدر فييػػػا ىػػػذا المػػػوف، إال أنػػػو ال يمكػػػف 

، و بيػػػذا فإنػػػو (2)و عمػػػى لػػػوف البشػػػرةتجاىمػػػو داخػػػؿ البيئػػػة العربيػػػة، إذ لػػػو أىميػػػة خاصػػػة، نظػػػرا لغمبتػػػ
 بالتبعية ال يمكف إىمالو في األدب العربي.

الموف األسمر ىو لوف متداوؿ في حياتنا، ويغدو لمجماؿ وخصوصا في عػالـ النسػاء، إذ لػو 
 أىميتو وموقعو الخاص في عالـ األزياء وجماؿ البشرة.

ود، وىػػػو بػػػذلؾ يحمػػػؿ أبعادىمػػػا وحقيقػػػة المػػػوف األسػػػمر أنػػػو مػػػزيج مػػػف المػػػونيف األبػػػيض واألسػػػ
، وتميػػػؿ السػػػمرة إلػػػى (3)الدالليػػػة، ويػػػرتي فػػػي حالػػػة التوسػػػط بينيمػػػا وليػػػذا يكػػػاد يحمػػػؿ التكامػػػؿ منيمػػػا

السواد، كما ترادؼ الخضرة السمرة في ألواف الناس، وقد اتصؼ العرب بالموف األسمر الذي أكسػبيـ 
 .(4)ميزة عف غيرىـ

يف األسود واألسمر، إذ لطالما نجد خمطػا بػيف المػونيف، لعؿ سائبل يسرؿ عف الفرؽ بيف المون
فيػػتـ نسػػب األسػػود لؤلسػػمر، واألسػػمر لؤلسػػود، والجػػواب عمػػى ذلػػؾ يكمػػف فػػي الفػػرؽ بينيمػػا حيػػث أف 
الموف األسمر فيو مزيج مف البيػاض، بينمػا عمػى األسػود ىػو سػواد حالػؾ تمامػا، ولمتقريػب أكثػر إلػى 

ثػػؿ الميمػػة المقمػػرة، أو ليمػػة الرابػػع عشػػر مػػف الشػػير اليجػػري، أمػػا األذىػػاف فػػإف َمثَػػؿ المػػوف األسػػمر كم
 الموف األسود فَمَثمو الميمة الظمماء التي ُيفتقد فييا البدر.
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 الموف األسمر في شعر بمند الحيدري: -2

 الموف األسمر الصرير في شعر بمند الحيدري: - أ
د ما، وكذلؾ لػـ يكػف إف توظيؼ الموف األسمر في شعر بمند الحيدري لـ يكف منعدما إلى ح

حضوره قويا، فقد جاء بدرجة قميمة مقارنة بغيره مف األلواف، فيو أقؿ األلواف حضػورا فػي شػعره، فقػد 
جػػاء فػػي المرتبػػة األخيػػرة، حيػػث ذكػػره تسػػع مػػرات فقػػط فػػي مجمػػوع أعمالػػو الكاممػػة، وتوظيػػؼ بمنػػد 

عة لدى الشاعر، وذائقتو الشعرية الحيدري وتوظيفو لموف األسمر بيذه النسبة القميمة يعكس ثقافة واس
الممتػػدة، إذ اسػػتطاع عبػػر توظيفػػو لػػو أف يفػػرؽ بػػيف األلػػواف المتشػػابية فػػي عمػػوـ الُعػػرؼ السػػائد بػػيف 
ف توظيفػػو لمػػوف األسػػمر يعطػػي اشػػتغاال سػػيميائيا لعمػػو يصػػؿ إلػػى أعمػػى درجاتػػو وأرقاىػػا،  النػػاس، وا 

عمػى قمػة وجودىػا فػي أعمالػو  –سػمرة عنػده فتعطي تصويرا دقيقػا وجمػاال عاليػا، وقػد جػاءت ألفػاظ ال
 –سػػمراء  –منفتحػػة عمػػى معجػػـ السػػمرة المباشػػر، فقػػد جػػاءت عمػػى النحػػو اآلتػػي: )سػػمرا  –الكاممػػة 
 أسمر(. –مسمرة  –سمر 

عنػػد بمنػػد الحيػػدري ىػػدفا بذاتػػو وذلػػؾ مػػف خػػبلؿ إيحاءاتػػو  –أحيانػػا  –يظيػػر المػػوف األسػػمر 
ي يتجاوز الذات الشعرية، فيمنحيا جماال فنيا عاليا، يقوؿ في ودالالتو التي توجد في اشتغاؿ سيميائ

 :(1)إلى سمراءقصيدة 
 سمراء

 يا حممي المضم خ باليواجس والظنوف
 يا غفوة

 قدست في واحاتيا حتى جنوني
يعبػػر الشػػاعر مػػف خػػبلؿ المػػوف األسػػمر عػػف وطنػػو الػػذي يشػػتاؽ إليػػو، فيمثػػؿ المػػوف األسػػمر 

اتػػو حتػػى الداخميػػة، وذلػػؾ مػػف خػػبلؿ عػػدة حقػػوؿ شػػعرية وظفيػػا الػػذي ىػػو الػػوطف كػػؿ تفصػػيبلت حي
دقػات قمبػؾ(،  –األضػواء  –حنيني  –واحاتيا  –غفوة  –الشاعر عمى مدار القصيدة، مثؿ: )حممي 

فػػالموف األسػػمر ىنػػا جػػاء لمتعبيػػر عػػف األصػػالة واالنتمػػاء لمػػوطف، وحبػػو لوطنػػو، وكػػذلؾ عػػف التعػػب 
 الناتج عف بعده عف وطنو.

                                                 

 .159األعماؿ الكاممة ص  (1)



 

157 

ة المػػوف األسػػمر بظيورىػػا بػػديبل عػف كػػؿ شػػيء، ولػػذلؾ فػػإف حساسػػيتو المونيػػة تتموضػع صػػور 
ترتفػػع وتبمػػغ رؤى سػػيميائية عاليػػة تتصػػاعد معيػػا التشػػكيبلت الدالليػػة لتػػؤثر عمػػى المعنػػى الشػػعري، 

 :(1)الكوخ الورديفيوحد الموف األسمر بيف األرض واإلنساف، يقوؿ في قصيدة 
 فماذا سوؼ ترويف 

 يا سمرا . . . ؟لذاؾ الغد . . . 
 أجؿ ماذا سترويف ؟

 وقد متنا 
 بال ذكرى

يوحػد بمنػػد بػيف األرض واإلنسػػاف فػي عربيتيمػػا، فػػ "األرض تحمػػؿ لػوف اإلنسػػاف العربػػي، وال 
عجػػػػػب أف يتوحػػػػػد اإلنسػػػػػاف واألرض بمػػػػػوف واحػػػػػد، ألف األرض نفسػػػػػيا تعرضػػػػػت إمػػػػػا الحػػػػػتبلؿ أو 

"، ولطالمػػػا وجػػػدنا الشػػػاعر (2)مػػػى نفسػػػوالغتصػػػاب، ولػػػذلؾ حػػػاوؿ العربػػػي أف يضػػػفي لػػػوف األرض ع
يظير نقمتو عمى النظاـ الحػاكـ فػي بػبلده، فيوحػد بػيف أرض بمػده وبػيف سػكانيا المظمػوميف، ويصػؿ 

 :(3)التوحيد بينيما عندما يقوؿ في نفس القصيدة
 وسوؼ تقوؿ :
 يا سمراء . . .

 أيف الدؼء في عطرؾ
 فيؿ قمبؾ مرآة . . كقمبي
لعروبة وكؿ ما يػرتبط بيمػا، وفييػا يتغنػى باألصػالة النابعػة مػف ىػذه يرمز بمند إلى العرب وا

العروبػػة، وذلػػؾ عنػػدما يسػػرؿ عػػف الػػدؼء والحنػػيف والحػػب التػػي مػػف عيػػد أرض بػػبلده وسػػكانيا أف 
يتصفوا بيا، فقد سرؽ الحكاـ كؿ ىذه الصفات التي توحي بالتواد والحب، سرقيا الحاكـ ونزعيا مػف 

 قضي عمييا.أصالتيـ، ولكف ىييات أف ي
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يظػؿ بمنػػد الحيػػدري ينػاجي المػػوف األسػػمر بإيقاعيػة عاليػػة ومكثفػػة إلخػراج سػػمرة التمػػازج بػػيف 
اإلنسػػاف مػػف جيػػة، وأرضػػو مػػف جيػػة أخػػرى، فيتعمػػؽ فػػي إخػػراج المػػوف األسػػمر فػػي صػػوره الشػػعرية، 

 :(1)خيبة اإلنساف القديـجاعبل إياه رمزا ألساس الحياة وأصميا، يقوؿ في قصيدة 
نني س  حابة جادت بيا يداهوا 

نني حمـ الرماؿ السمر بالمياه  وا 
نني مف يبسي أفجر الحياة  وا 

 وكانت الحياة
تمثػػؿ الرمػػاؿ السػػمراء األرض التػػي ينتمػػي إلييػػا الشػػاعر، وِذْكػػر الميػػاه بعػػدىا مسػػبوقتيف بػػػ 
)حمػػػـ( يػػػدؿ عمػػػى الشػػػوؽ، والعطػػػش لمرمػػػاؿ، حيػػػث الرمػػػاؿ السػػػمر رمػػػاؿ األرض المعرضػػػة ألشػػػعة 

القوية، فالشاعر يرنسف الرماؿ السمر بإصباغو عمييا صػبغة الحمػـ الخاصػة باإلنسػاف، ففػي الشمس 
كؿ حفنة مف الرماؿ السمر دنيا مػف ىػوى أو عشػؽ أو أمػؿ تحتػاج إلػى رعايػة )المػاء(، وتخصيصػو 
نفسو )إنني( حمـ الرماؿ السمر بالماء يدؿ عمؽ االنتمػاء، وعمػؽ حبػو لوطنػو، الػذي يتمنػى أف يجػد 

 رفع قدره، وفي ىذه الصورة يتض  مف خبلؿ السمرة بياف حب األرض واالنتماء إلييا.ما ي
نما تتغيػر داللتػو ليظيػر  ال يبقى الموف األسمر يسير في خط إنتاج واحد لمعانيو الداللية، وا 
قػػػدرا أعمػػػى مػػػف السػػػيميائية المونيػػػة داخػػػؿ المعنػػػى، منفتحػػػا عمػػػى مجػػػاالت وعبلمػػػات شػػػعرية جديػػػدة، 

مخاطبػػػا فييػػػا مدينتػػػو الحبيبػػػة إليػػػو  مػػػف يػػػدري يػػػا بغػػػدادورة الشػػػعرية، يقػػػوؿ فػػػي قصػػػيدة تبعثيػػػا الصػػػ
 :(2)بغداد

 يا وجو فتاة سمراء تراود كؿ مساء أرقي
 يا تعبا مرا في عرقي

 يا بسمة طفؿ
 يا سطوة غؿ  

يعػرض بمنػػد فػػي خضػػـ القصػػيدة بعػػض المشػكبلت التػػي تعصػػؼ ببغػػداد، وىػػي بػػذلؾ تنتظػػر 
مػػز بالفتػػاة السػػمراء إلػػى الثػػورة والتمػػرد ضػػد الظمػػـ، وحالػػة الػػرفض ضػػد الظمػػـ مخمصػػا، وىػػو ىنػػا ير 
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االجتماعي والسياسي في ببلده، ويؤيد ذلؾ بقولو في نفس سطر األسمر الشعري؛ أف الفتاة السػمراء 
)تراود كؿ مساء أرقي(، ثـ بعدىا يعرض المتناقضات التي تحمميا المدينػة الحالمػة بالحريػة والعػدؿ،  

يخطػػط لكيفيػػة القيػػاـ بثػػورة مخمصػػة مػػف الظمػػـ واالسػػتبداد، فالشػػاعر مػػف خػػبلؿ  –أي حزبػػو  –فيػػو 
الموف األسمر في وجو الفتاة يدعو الشعب لمثورة، والتمرد عمى السػكوت االجتمػاعي والسياسػي الػذي 

 بغداد. –يغطي مدينتو الفاضمة 
ط اآلالـ، فيبػرز الداللػة يشكؿ الموف األسمر عند بمند الحيدري منبعا لؤلمؿ المنبعث مف وس

المونية لموف األسمر متجاوزة الوصؼ إلى االنفتاح عمى صورة شعرية، بؿ والرقي إلػى مشػيد شػعري 
االسػػـ الضػػائع فػػي ليكتسػػب معانيػػو مػػف خػػبلؿ اقترانػػو بػػالخبز، وذلػػؾ فػػي أربعػػة مواضػػع مػػف قصػػيدة 

 :(1)، يقوؿ فييا مطمعيارقـ
 في عاـٍ مف أعواـ 

 بأعواـ الخبز األسمرسمتيا كتب التاريخ 
 في عاـ لياؿ نيمات كجراد أصفر

يبػػػدأ بمنػػػد القصػػػيدة بنكػػػرة )عػػػاـ( ليػػػدؿ عمػػػى عػػػدـ معرفتػػػو واقتناعػػػو بمػػػا سػػػيقاؿ، وفػػػي عبػػػارة 
)سػمتيا كتػب التػػاري  بػرعواـ الخبػػز األسػمر( نمحػػظ فييػا شػيئا مػػف عػدـ االعتػػراؼ بمػا قيػػؿ فػي كتػػب 

ؾ أف الخبػز األسػمر ىػو طعػاـ الفقػراء، فيػو يبػدي حالػة التاري  ممزوجا بقميؿ مف االسػتيزاء بيػا، ذلػ
مػػف القحػػط فػػي بػػبلده، وقػػد دعميػػا بقولػػو )كجػػراد أصػػفر( الػػذي ال يبقػػي و يػػذر، ولكػػف الشػػاعر يبػػدي 
نظرة مختمفة لمقحط والفقػر، فينظػر أف الفقػر ىػو الفقػر فػي الرجػاؿ واألجيػاؿ التػي سػتقؼ ضػد الظمػـ 

ينظػر إلػػى أف األزمػة ىػي أزمػة رجػػاؿ وقػرار راشػد، فيػرى أنػػا بشػتى أشػكالو وكػؿ أعوامػػو، وبيػذا فيػو 
ىػػذا العػػاـ ىػػو عػػاـ خيػػر فػػي الرجػػاؿ، وال ييػػـ مػػا دوف ذلػػؾ، حيػػث يقػػوؿ فػػي مقطػػع آخػػر مػػف ذات 

 :(2)القصيدة
 في عاـ مف أعواـ الخبز األسمر

 ولدت أمي 
 أجياي مف أطفاؿ
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 مف أغالؿ
 ويختـ قصيدتو بقولو:

 رب أكبري . . ي لمموت القادـ في ح
ينسػػػب بمنػػػد الخيػػػر لؤلعػػػواـ التػػػي كػػػاف فييػػػا المػػػوف األسػػػمر عبلمػػػة حيػػػاة باقترانيػػػا بػػػالخبز، 

أجيػاال ال  –وطنػو  –فحضور الموف األسمر شّكؿ داللة انفتاح فػي مقاومػة الظمػـ، حينمػا ولػدت أمػو 
اللػة حيػاة تقبؿ الضيـ، فولدت معيػـ األغػبلؿ التػي سػتقيد الظػالميف وأعػوانيـ، فكػاف المػوف األسػمر د

 لمببلد والوطف واألجياؿ القادمة فيما بعد.
 األسمر غير الصرير في شعر بمند الحيدري:  - ب

لػـ يكثػر بمنػد الحيػػدري مػف ترادفػات المػػوف األسػمر المقابمػة لػو، فجػػاءت ألفاظػو ممتبسػة بينيػػا 
يفػػػرؽ وبػػػيف ترادفػػػات المػػػوف األسػػػود غيػػػر أف المعنػػػى يفرقيػػػا، وسػػػياقيا يميزىػػػا، ومعاناىػػػا المعجمػػػي 

ظػؿ(، وقػد جػاء فػي معجػـ  –بينيما، ومف ىذه المفردات أو الحقوؿ الشعرية المرادفة لؤلسػود )عتمػة 
" أي أنػػػو بعػػػد غيػػػاب الشػػػمس وقبػػػؿ (1)لسػػػاف العػػػرب أف عتمػػػة "ثمػػػث الميػػػؿ األوؿ بعػػػد غيبوبػػػة الشػػػفؽ

نيػا "عتمػة اشتداد الظبلـ والدخوؿ في مرحمة السواد، فيما ورد معنى كممة ظػؿ فػي المعجػـ الوسػيط أ
"، ممػػا يػػوحي بتػػرادؼ (2)تغشػػى مكانػػا حجػػب عنػػو أشػػعة ضػػوئية حػػاجز غيػػر شػػفاؼ وجمعػػو ظػػبلؿ

 العتمة والظؿ، أو أف الظؿ ىو جزء مف العتمة.
إف بمند الحيدري وىو لـ يكثر مف األسػمر الصػري ، وكػذلؾ لػـ يكثػر مػف ترادفاتػو الكبلميػة، 

اضع كثيرة مػف أعمالػو الكاممػة، فػي توظيػؼ داللػي فإنو قد أكثر مف توظيفو لياتيف المفردتيف في مو 
 سيميائي عبلماتي واض  ومقصود؛ ليرقى بصوره الشعرية فاتحا آفاقا جديدة لممتمقي.

بيف توظيفو لموف األسمر وبيف تعبيره   –في معظـ مواضعو القميمة  –إف بمند الحيدري ربط 
لمنػواؿ حتػى مرادفػػات المػوف األسػػمر، عػف قمػة انتمائػػو ألرض بػبلده وعشػقو ليػػا، واسػتمر عمػى ىػػذا ا

 :(3)بعيدا عف الزمف الضائعيقوؿ في قصيدة 
 أيتيا األرض المنفية في عتمة ذاكرة عمياء
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 أيتيا األرصفة السود المبتمة بالدـ
 أيتيا األطراؼ الصماء

يتحػػػدث الشػػػاعر عػػػف بػػػبلده التػػػي يبكييػػػا، ويحػػػف إلػػػى ماضػػػييا، ويترسػػػؼ عمػػػى حاضػػػرىا، 
ا، وىػػػو ىنػػػا يحػػػف إلػػػى ماضػػػييا المشػػػرؽ، وحنينػػػو نيػػػراف تشػػػتعؿ فػػػي ذاكرتػػػو ويخشػػػى عمػػػى مسػػػتقبمي

المعتمػػة، التػػي أعتميػػا حاضػػرىا الظػػالـ، بررصػػفتو السػػوداء مػػف الػػدـ مػػف آثػػار القتػػؿ والظمػػـ، وجػػاءت 
لقائيا في غياىب الخفاء، فكرنيا  كممة )عتمة( لتوحي قدرا مف محاولة تغيير ذاكرة الوطف وتاريخو وا 

ت األولػى قبػؿ الوصػوؿ إلػى اشػتداد السػواد، ولػذلؾ أوحػت ىػذه المفػردة قػدرا كبيػرا مػف تشكؿ المحػاوال
 قدرة الشاعر عمى اإلبداع عبر الموف األسمر ومرادفاتو.

يظيػػػر بمنػػػد الحيػػػدري المػػػوف األسػػػمر مػػػف خػػػبلؿ مرادفػػػو )ظػػػؿ( لونػػػا مبشػػػرا باألمػػػؿ والحيػػػاة 
، لتنفػػػت  الصػػػورة عمػػػى تشػػػكيؿ المعنػػػى الكريمػػػة، فيبمػػػغ مقامػػػا عاليػػػا فػػػي فضػػػاءات الصػػػورة الشػػػعرية

 :(1)إنيا تنتظرنيالشعري الباعث لدالالت رفيعة، يقوؿ في مطمع قصيدة 
 واىتز ظؿ مف بعيد
 ي . . . ليس ظمي
 ويموح ظؿ مف جديد

 ي . . . 
 ليس ظمي

وقػد ذكػر بمنػد الظػؿ فػي ىػذه القصػيدة تسػػع مػرات، تتػرادؼ معانييػا بػؿ إنيػا ال تنفصػؿ فييػػا 
ف حقؿ شعري آلخر، وفييا يبحث عف األمؿ المنشود، وفيو يتحدث عف األرض إذ تبحث المعاني م

 :(2)في ساكنيا عف األمؿ )الظؿ( األسمر فبل تجده، ويصدؽ بمند ذلؾ عندما قاؿ في نياية القصيدة
 في السجف يا أمي

 ىنا . . . وحدي أعيش بدوف ظؿ
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سػػوداوية والمػػوف األسػػود عنػػدما قػػاؿ وكػػرف بمنػػد ينقمنػػا مػػف خػػبلؿ المػػوف األسػػمر إلػػى حالػػة ال
)أعيش بدوف ظؿ(، فبل أمؿ وال حيػاة كريمػة وىانئػة يػنعـ فييػا بالحريػة بعيػدا عػف قيػود النظػاـ، ألنػو 

 يعيش بدوف ظؿ.
يجمع بمند الحيدري بػيف الظػؿ والعتمػة فػي قصػيدة واحػدة ومقطػع شػعري واحػد، لينفػت  عمػى 

عصر ة لتؤلؼ عبلمة سيميائية راقية، يقوؿ في قصيدة داللة شعرية تتضاعؼ فييا اإلشارة العبلماتي
 :(1)األختاـ المطاطية
 ارجع لنا

 ما ىزت الشموع مف ظاللنا
 في عتمة المساء

يخاطب الشاعر زمنو الحاضر ناعتا إياه بػ )عصر األختػاـ المطاطيػة(، يخاطبػو وكػرف ىػذا 
عمى النػاس فػي عصػره، غيػر  العصر يدعي عمى نفسو أنو سيد اآلماؿ والنعـ والحريات التي ستحؿ

أف بمند يحاوؿ أف يثبت كذبو والمعب عمى وتر معاناة الناس، فيطمػب منػو أبسػط األشػياء التػي كػانوا 
ينعموف بيا سابقا، وىو اليدوء والنفس المطمئنة والعقؿ الصافي، فيطمػب منػو ذلػؾ، والشػاعر يعػرؼ 

ظػالـ مػف العتمػة وىػو بدايػة الميػؿ الػذي أنو ال يستطيع ولف يستطيع، فيشػكؿ بمنػد طمبػو مػف النظػاـ ال
 تنيره شموع بسيطة، فتشكؿ الشموع بظبلليا األمؿ الذي كاف يحياه قديما.
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 المبحث الرابع
 الموف الرمادي

 الموف الرمادي ديليا: -1
ورد الرمػادي فػػي مػػادة )َرِمػػَد(: كػػاف عمػػى لػػوف الرمػاد، والرمػػاد مػػا تخمػػؼ مػػف احتػػراؽ المػػواد، 

وقد جاءت جػؿ معانيػو  (2)، "ومف الرماد قالوا: أرمد"(1)فتات الحجارة، واليابس مف الطيف والناعـ مف
 تدؿ عمى اليمكة، ومنو ُأِخَذ عاـ الرمادة.

يعتبر الموف الرمادي لونا وسطا بيف األبيض واألسود، وىو لوف محايد خاؿ مف أي إثارة أو 
ر بالمنطقػػة المنزوعػػة السػػبلح، أو أرض اتجػػاه نفسػػي، إنػػو منطقػػة ليسػػت آىمػػة، ويشػػبيو أحمػػد مختػػا

، يعػػزز المػػوف الرمػػادي عػػدـ االلتػػزاـ، ويوسػػوس بالمراوغػػة والػػرفض والتيػػرب (3)خػػبلء ال صػػاحب ليػػا
 ، وفي حياتنا العادية يتصؼ الموف الرمادي بالغموض وعدـ الوضوح.(4)مف المسؤوليات

يتجو نحو اليرس ويصب  لونا يفتقر الموف الرمادي إلى الحيوية، وبقدر ما يصب  غامقا فإنو 
 .(5)جامدا، كما أف الرمادي ىو رمز الدىاء، ولوف التحذير مف العمر والخوؼ

يتصػػؼ األشػػخاص الػػذيف يفضػػموف المػػوف الرمػػادي أف صػػاحبو شػػديد الحػػزف، يتصػػؼ بنقػػد 
الذع، حػػريص عمػػى أف ال يػػورط نفسػػو فػػي شػػيء يػػرتي لػػو بالمبلمػػة، ويختػػار ىػػذا المػػوف المتحفظػػوف 

 .(7)، ويدؿ عمى شخص يشعر بالوحدة(6)و الحذر خوفا مف الوقوع في المبلمةالشديد
يرمز المػوف الرمػادي إلػى التػداخؿ والنفػاؽ والضػبابية فػي كػؿ شػيء، وبيػذا يعكػر المػوف الرمػادي 
أمزجة النػاس ويمػنعيـ مػف رؤيػة األشػياء عمػى حقيقتيػا، فيػو لػوف بػارد يزيػد فػي فتػور العبلقػات بػيف 

 .(8)الرمادي الغامؽ يبطئ مف فيـ األشخاص بعضيـ مف بعضالناس، والمباس 
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ويفرؽ عمماء الموف بيف درجتيف مف الرماد، وىما: الموف الرمادي الفات  حيث يمثؿ األنانية، 
والرمادي الباىت يمثؿ الخوؼ مػف المػوت، والرعػب، والحنػيف، والرجػة األخػرى الرمػادي الغػامؽ فيػو 

 .(1)اض النفس وانعداـ األمؿأقرب لؤلسود، يمثؿ الكآبة، وانقب
 الموف الرمادي عند بمند الحيدري:  -2

 الموف الرمادي الصرير في شعر بمند الحيدري: - أ
نمػػػػا جػػػاء فػػػػي  لػػػـ يكػػػػف الحػػػديث عػػػػف المػػػوف الرمػػػػادي بنصػػػيب وافػػػػر عنػػػد بمنػػػػد الحيػػػدري، وا 
ف مقطوعػػػات قميمػػػة، كانػػػت تفضػػػي إلػػػى دالالت جماليػػػة، وتتجمػػػى الناحيػػػة الجماليػػػة فػػػي توظيفػػػو لمػػػو 

الرمػػادي عبػػر توظيفػػو لمػػوف األسػػمر، إذ المونػػاف يرتيػػاف بػػيف البيػػاض والسػػواد، ولكنػػو اسػػتطاع بثقافتػػو 
الواسػػعة، وأدائػػو الشػػعري الواسػػع أف يفػػرؽ ويميػػز بػػيف الػػدرجات الخاصػػة بػػيف البيػػاض والسػػواد، وىػػذا 

لشػػعرية، وقػػد يعكػػس قدرتػػو الفائقػػة فػػي االسػػتفادة مػػف المخػػزوف السػػيميائي المػػوني المشػػكؿ لمصػػورة ا
وظػػؼ بمنػػد الحيػػدري المػػوف الرمػػادي فػػي مجمػػوع أعمالػػو الكاممػػة عشػػر مػػرات فقػػط، إال أف توظيػػؼ 
الموف الرمادي عند بمند الحيدري يختمؼ عف كؿ األلواف السابقة، فبخبلفيا جميعا لـ ينفت  بمند عمى 

نما وظفو في الحاالت جميعا بحقؿ شعري واحد ينتقؿ مف م وضع إلى آخر وىػو المعجـ الرمادي، وا 
 )رماد(.

ُيوِجػد بمنػػد الحيػػدري المػػوف الرمػػادي فػػي نطػاؽ الصػػورة الشػػعرية التػػي تفػػرض عمييػػا الػػدالالت 
قيودىا، دوف تغيير كبير يطرأ عمييا، وذلؾ كما جاء في قصػيدة  -السابقة الذكر –التقميدية المرلوفة 

 :(2)، حيث يقوؿ فيياال شيء ىنا
 وغدي

 فوؽ يد الغيب دنى
 يؿ رماد لتياو 
 ودخاف

ينحػػػو بمنػػػد فػػػي ىػػػذه المقطوعػػػة النحػػػو التقميػػػدي لداللػػػة المػػػوف الرمػػػادي، ويتحػػػدد ذلػػػؾ بقولػػػو 
)تياويؿ رماد(، وفي المقطوعة يتحدث بمند عف الغد واألمؿ والمسػتقبؿ، ونبلحػظ فييػا ممكيػة خاصػة 
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يقػؼ  –ر كمػا أراده الشػاع –)غدي(، ولعؿ الشػاعر يشػخص وطنػو فػي نفسػو، فغػد الػوطف، أو غػده 
حػػائرا مػػذعورا خائفػػا مػػف أف يكػػوف كاأليػػاـ أو األزمنػػة التػػي سػػبقتو، فيشػػكؿ الرمػػاد موضػػع خػػوؼ فػػي 
نفس الشاعر وببلده، وقد عزز ىذا المعنى بقولو: )فوؽ يد الغيب دنى( وفيو الخوؼ مػف المجيػوؿ، 

 ليزيده )تياويؿ رماد ودخاف( خوفا عمى خوؼ، والسير نحو الياوية.
رمادي اشتغاال عاليا يمعف في اإليحاء إلى الماضي وذكرياتو بشػكؿ مكثػؼ، يشتغؿ الموف ال

ويعطي إحساسا عميقا لدى الشاعر بطغياف آالمو عمى حالتو الشعرية وصورىا، ليفض  بشكؿ غير 
كفػػف مػػف مباشػػر وال إرادي عمػػؽ أوجاعػػو بمواجيػػة الماضػػي فػػي مقابػػؿ الحاضػػر، يقػػوؿ فػػي قصػػيدة 

 :(1)دخاف
 فافا . . . فماوبكى سنى لمناس ر 

 رف ت عمى خمجاتو عيناف
 فأحاؿ ذاؾ النور

 رغـ بيائو . . . دنيا رماد قاتـ األلواف
 وأحاؿ زغردة المحوف وعطرىا

 ظممات وىـ
 وانتفاض دخاف

 وفػي ويوجعػو، يكابػده الذي األلـ حجـ ليظير مرات، ثبلث القصيدة ىذه في الرماد ذكر وقد
 حالو عف الشاعر يتحدث حيث المباشرة، وداللتو الرمادي الموف كبلسيكية إلى عودة السابؽ المقطع
 الػػذي الماضػي عمػى الحسػرة فيظيػػر لػآلالـ، مصػدر إلػى الماضػيَ  الحاضػػرُ  حػوؿ فقػد األلػيـ، وواقعػو
 تعظػيـ عمػى إيحػاء المفػردة ىػذه وفػي( دنيػا) إلػى المػؤلـ الواقػع بفعػؿ فتحػوؿ البيي،( النور) بػ وصفو

 أف حيث( قاتـ رماد) مف الشعرية وصورتيا الشعري السياؽ مع متحدة يةالكبلسيك وتظير المصيبة،
 وانعداـ النفس وانقباض الكآبة، فيمثؿ التشويش، إلى يشير السواد إلى أقرب ىو القاتـ الرمادي الموف
 الجميمػة ذكرياتػو بػيف مػف وترتيو مكاف، كؿ مف الظممات بو فتحيط مزدىرا، مستقببل يرى فبل األمؿ،
 .الظالميف الحكاـ بفعؿ الحاؿ وتغير فقدانيا بسبب والحزف لمكآبة مصدرا حتأصب التي
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يفيد بمند الحيدري مف كؿ إمكانات الموف الرمادي السػيميائية، فيتجػو بيػا نحػو تشػكيؿ صػور 
شعرية خاصة، فيميؿ بالموف الرمادي نحو أحد األطراؼ التي يتوسطيا الموف الرمػادي لموصػوؿ إلػى 

وجػػو أختػػي وجػػو ، تسػػاىـ فػػي تكثيػػؼ تكػػويف الصػػورة الشػػعرية، يقػػوؿ فػػي قصػػيدة قيمػػة دالليػػة عاليػػة
 :(1)أمي

ذا الغد  وا 
 ذاؾ الذي حممت بمرآه السنوف الشرد

 ىذا الرماد األسود
 يذروه ىنا عاصؼ

وعػػودة إلػػى الحػػديث عػػف الغػػد والمسػػتقبؿ والحمػػـ بػػو، فيقػػوؿ أف السػػنيف السػػابقة التػػي شػػيدت         
حريػػات، وظمػػـ وقتػػؿ وفتػػؾ بالنػػاس سػػتتغير إلػػى أحسػػف حػػاؿ، ولكػػف تقػػؼ فػػي  جػػدبا وقحطػػا وانعػػداـ

وجيو عواصؼ ىوجاء، واستخدامو لمرماد متبوعا باألسػود فيػو قػدر كبيػر مػف اإليحائيػة عمػى الرغبػة 
فػػي العػػودة إلػػى أحضػػاف الماضػػي الجميػػؿ، ولكنػػو حمػػـ ال يتحقػػؽ بقػػوة الظػػالـ المتجبػػر المتغطػػرس، 

الف عمػػى القػػوة اليائمػػة التػػي يقػػـو بيمػػا الظػػالـ لمنػػع تحقيػػؽ الحمػػـ وىمػػا: والشػػاعر وظػػؼ مفػػردتيف تػػد
الفعػػؿ المضػػارع )يػػذروه( بمعنػػى يفػػرؽ، ومفػػردة )عاصػػؼ(، فتشػػكؿ ىاتػػاف المفردتػػاف ُبعػػدا دالليػػا يػػدؿ 

 عمى االستعباد والظمـ والقير، فتشكؿ مع )الرماد األسود( لوحة مكتوب عمييا "ممنوع الحمـ".
بمنػػد الحيػػدري يجػػوؿ مػػع المػػوف الرمػػادي فػػي الػػدالالت التقميديػػة لػػو، فػػبل يبتعػػد عنيػػا  ال يػػزاؿ        

كثيػػرا، فيسػػتخدمو بداللػػة طبيعيػػة، ولكنيػػا مػػع ذلػػؾ تعكػػس قػػدرة جماليػػة فػػي تشػػكيؿ الصػػورة الشػػعرية، 
 :(2)المم  المصفريتماشى فييا الشكؿ مع المضموف في قيمة سيميائية عالية، يقوؿ في قصيدة 

 في الجرحولف نرى 
 منفضة الرماد والدخاف

 غير الدـ المحترؽ المياف
إف داللػػة )الجػػرح( المنفصػػمة سػػياقيا عػػف )الػػدـ المحتػػرؽ الميػػاف( تتجػػو عمػػى نحػػو كبلسػػيكي         

وتقميدي إلى اإلشارة إلى اليرس والكآبة والجمود، فتندمج مع )منفضة الرماد والػدخاف( ليعطيػا الػنص 
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ات سػيميائية واقعيػة بمعنػى الخسػارة والفقػداف، الػذي يتخمميمػا آالـ شػوؽ جوا شعريا يحيؿ عمى عبلمػ
 وانكسار وطف ونفس موجوعة.

ميػػػيمف فػػػي تشػػػكيؿ  يتمتػػػع المػػػوف الرمػػػادي فػػػي شػػػعر بمنػػػد الحيػػػدري بتشػػػكيؿ عػػػاؿ وحضػػػور        
صػػػورتو الشػػػعرية وتػػػرثيره فػػػي تشػػػكيؿ الصػػػورة الشػػػعرية، وذلػػػؾ عمػػػى الػػػرغـ مػػػف  المعنػػػى المػػػراد فػػػي

شكيبلت التقميدية لمػوف الرمػادي عنػده، فيػو يسػتفيد مػف داللتػو العامػة محػاوال نشػرىا وتعميميػا فػي الت
 :(1)حوار عبر األبعاد الثبلثةتجربتو الشعرية، يقوؿ في قصيدة 

 بأي شيء تحمميف اهف يا مسالؾ الرماد
 أي رؤى قد صيرت عينيؾ أرض اه والميعاد

 فامتدتا دربيف أخضريف
دربػػػيف  –ظر إلػػػى مفػػػردات القصػػػيدة كاممػػػة فإننػػػا نمحػػػظ بػػػيف التػػػركيبيف )مسػػػالؾ الرمػػػاد بػػػالن        

 –دربػػيف( والتضػػاد بػػيف )الرمػػاد  –أخضػػريف( ترادفػػا وتضػػادا فػػي وقػػت واحػػد، فػػالترادؼ بػػيف )مسػػالؾ 
أخضريف(، وىذا يعكس قدرة التشػكيؿ الشػعري عنػد بمنػد واسػتغبلؿ طاقػات المغػة الحيػة كػؿ مػا أمكػف 

ال يمكػػف النظػػر إلػػى المػػوف الرمػػادي بمعػػزؿ عػػف المػػوف األخضػػر، فالرمػػادي ومسػػالكو يمثػػؿ لػػو ذلػػؾ، و 
ذكريػػػات الماضػػػي الجميػػػؿ والحنػػػيف إليػػػو، ىػػػذه الػػػذكريات التػػػي ال مكػػػاف ليػػػا فػػػي حاضػػػره سػػػوى أنيػػػا 
ذكريات وفقط، و)الدربيف األخضريف( يمثبلف تفاؤال في المستقبؿ، فيرى أف ذكريات الماضي سػتبقى 

تغيػػر الوضػػع إلػػى األفضػػؿ، غيػػر أف تمنيػػات لػػو باألفضػػؿ عػػف طريػػؽ )دربػػيف أخضػػريف(، دوف أف ي
وفػػي السػػياؽ نفسػػو يطػػور بمنػػد مػػف القيمػػة الجماليػػة لمتشػػكيؿ الشػػعري، حيػػث تسػػتمد سػػيميائيتيا مػػف 

 :(2)الحركات المونية داخؿ السياؽ الشعري، فيقوؿ في موضع آخر
 أقسـ لف أناـ

 تموت عيناي ولف أناـ
نني أس  خر مف دربيف أخضريف في وا 

 مسالؾ الرماد
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وفييا يوقف بمند أف )دربيف أخضريف( مدعاة لمسخرية، يوظفيا في تشاـؤ واض  مف حػدوث         
تغييػػػر فػػػي واقعػػػو الػػػذي يعيشػػػو، فػػػبل تفػػػاؤؿ مػػػف المسػػػتقبؿ )دربػػػيف أخضػػػريف( بعػػػودة بيجػػػة الماضػػػي 

ـ التػػي صػػارت معيػػودة فػػي شػػعر بمنػػد )مسػػالؾ الرمػػاد(، وىػػذا يشػػكؿ حمقػػة مػػف حمقػػات سمسػػمة التشػػاؤ 
 الحيدري.
يرتي الموف الرمادي في بعض مسػاحات شػعر بمنػد الحيػدري مؤيػدا لػبعض المعػاني السػابقة،         

ليعطي ترييدا عمقيا تصويريا يصب  فييا الموف الرمادي رمزا يشير إلى اإلخفػاؽ والتشػاؤـ، يقػوؿ فػي 
 :(1)بغداد يخاطب فييا مدينة مف يدري يا بغدادقصيدة 

ف عشتُ   إف مت  وا 
ف عشِت فما زلتِ   إف مت  وا 

 خارطة في جيبي األيسر
 تحمؿ عينيؾ العمياويف

 طريقيف ليذا اليارب منؾ 
 وذاؾ العائد محموي في كفف أبيض

 في بعض جذى ورماد
وقػػد ورد ىػػذا المقطػػع فػػي موضػػع سػػابؽ، ويػػوحي الكفػػف الموجػػود فػػي الصػػورة عمػػى التشػػاـؤ 

دة، وفي توظيفو لػ )جذى ورمػاد( أعطػى المػوف الرمػادي اسػتقبللية مختمفػة ومغػايرة عمػا والحيرة والوح
جػػاء فػػي الصػػور السػػابقة، فيظيػػر المػػوف الرمػػادي فػػي مكانػػو الطبيعػػي، فيظيػػره لونػػا محايػػدا دوف أي 
استثارة في النص الشعري، مع وجود ذات المعنػى فيػو، وىػو رمػاد ذكريػات الماضػي، ممػا يػوحي أف 

ال يتخمػػى عػػف ذكرياتػػو ووطنػػو التػػي عػػاش فييػػا، فيظيػػر تمسػػؾ الميػػت  –حتػػى وىػػو ميػػت  –الميػػت 
 ىذا فضبل عف الحي. –بببلده 

 الموف الرمادي غير الصرير في شعر بمند الحيدري: - ب
كما الحاؿ مع الرمػادي المباشػر الػذي طػابؽ ظاىرتػو الوجوديػة مػع المػوف األسػمر، فػإف بمنػد         

مادي غير المباشػر فػي مجمػوع أعمالػو الكاممػة، فكػاف حضػوره شػبو منعػدـ، الحيدري لـ يكثر مف الر 
نمػا كانػت المفػردات قميمػة، حتػى ىػذه المفػردات التػي وظفيػا فػي  لـ يذكر مفردات كثيػرة تػدؿ عميػو، وا 
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شػعره لػػـ يكررىػا بشػػكؿ يػوحي أف لديػػو نيػة الستعاضػػة توظيػؼ المػػوف الرمػادي بشػػقيو المباشػر وغيػػر 
األسػػػمنت(، فجػػػاءت مفرداتػػػو مسػػػاعدة  –فػػػردتيف تػػػدؿ عميػػػو وىمػػػا: )الضػػػباب المباشػػػر، وقػػػد ذكػػػر م

 ومعززة لممعاني التي أرادىا في شعره.
يمارس بمند رغبة شعرية شديدة وعميقة في تشغيؿ مفردات الموف الرمادي غيػر المباشػر فػي         

عػػاني لػػو، يقػػوؿ فػػي دائرتػػو التقميديػػة والكبلسػػيكية دوف فػػت  مػػديات جديػػدة لػػو عبػػر إضػػافة بعػػض الم
 :(1)موظفا مفردة )الضباب( بديبل عف الموف الرمادي يا طفمتيقصيدة 

 ففي غد 
 تموت حتى الرؤى 

 وَيم حى النور 
 ويبقى الضباب

ال تختمػؼ الرؤيػػة السػيميائية لػػػ )الضػباب( فػػي مشػيده الشػػعري عػف سػػيميائية المػوف الرمػػادي         
حديثو عف الغد والمستقبؿ واألمؿ والحريات، يقػوؿ أف كػؿ  في المواضع السابقة، فالشاعر في خضـ

ذلؾ ميت ولف يتحقؽ ما لـ يرتفع الظمـ، وداللة الضباب واختياره ليا في قدر مف الدراية، فالضػباب 
فييػػػا رمػػػز لمماضػػػي الجميػػػؿ مػػػع آالـ مػػػف الحاضػػػر الموجػػػع وتخػػػوؼ مػػػف المسػػػتقبؿ غيػػػر المعػػػروؼ 

 مبلمحو.
ي عبر الموف الرمادي غير المباشر داللة تخالؼ كؿ الدالالت السػابقة يستنيض بمند الحيدر         

يصػؿ إلػى حػد التنػاقض، فتتمظيػر فػي رؤيػة جديػدة بخػبلؼ الػرؤى السػابقة عبػر مفػردة )األسػمنت(، 
 :(2)1961اعترافات مف عاـ يقوؿ في قصيدة 

 آه لو تعمـ . . أف الثورة في القرف العشريف
 يتيدي الثوار سوى الّسكرى

 لقرحة وا
 والقيوة مرة

 وأنا كنت مف الثوار
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 وعرفت النـو عمى األسمنت البارد
 مثؿ القرف العشريف

ال يمكػػف قػػراءة الرؤيػػة السػػيميائية لؤلسػػمنت فػػي ىػػذا المقطػػع دوف النظػػر إلػػى بقيػػة القصػػيدة،         
يمثػؿ السػجف  فيتض  أنو يتكمـ عف األمؿ والحرية المنتظرة، التي لطالما أرادىا أف تتحقؽ، األسمنت

والمعتقػؿ وويبلتػػو، والتػي مػػف خبلليػا تكبػػر الػدعوة إلػػى الثػورة عمػػى الظمػـ والطغيػػاف، يقػوؿ فػػي نيايػػة 
 :(1)القصيدة

 ما زاؿ لنا وعد بالثورة
 ما زاؿ لنا مف يحمـ بالثورة

الشاعر يعبر عف أحبلمو، فيرمز األسػمنت متحػدا مػع بعػض المفػردات التػي تعطػي السػياؽ         
صػػػورة شػػػعرية قائمػػػة عمػػػى اإليمػػػاف أف القػػػادـ فيػػػو الخيػػػر الكثيػػػر رغػػػـ مػػػا يحمػػػؿ مػػػف آالـ الشػػػعري 

ف ترخر  وخصوصا آالـ السجف وويبلت االعتقاؿ فإنو سينبت منيا األمؿ في التحرر وكسر القيد، وا 
 فبلبد أف يرتي وينتيي الظمـ.
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 المبحث الخامس
 دريمتفرقات سيميائية لونية في شعر بمند الحي

 أوي: سيمياء العنواف الموني في شعر بمند الحيدري:
يشػكؿ مرتكػزا أساسػيا فيػو، ويحتػؿ مكانػة  نػص أدبػيف العنػواف فػي أي إإنو مػف نافمػة القػوؿ 

متميػزة فػي اإلبػػداع األدبػي بمػا يحتػػوي عمػى عبلمػات توضػػ  كنػو ىػذا العمػػؿ األدبػي، إذ إف العنػػواف 
، فصػار العصر الحديثولذا اىتـ بو المبدعوف وخصوصا في  المتمقي ويستثيره، يمفت انتباهأوؿ ما 

لو حضوره المييمف عمى أي عمؿ أدبي، مما جعؿ النقاد والمنظريف يضعوف لو عمما خاصا مستقبل 
بذاتػػو، فػػرطمقوا عميػػو "عمػػـ التيترولوجيػػا، الػػذي يقػػـو عمػػى تركيػػب نصػػي يعػػد مفتاحػػا منتجػػا ذا داللػػة، 

لمعمػػػؿ؛ بػػػؿ يمتػػػد حتػػػى البنيػػػة العميقػػػة، ويسػػػتفز فواصػػػمو ويػػػدفع لػػػيس عمػػػى مسػػػتوى البنػػػاء الخػػػارجي 
المتمقػػي( إلػػى إعػػادة إنتػػاج تتػػي  لعوامػػؿ الػػنص االنفتػػاح عمػػى  –الػػنص  –السػػمطات الثبلثػػة )المبػػدع 

، وعميػػو فػػإف المتمقػػي يحػػدد مصػػير المعنػػى وقػػوة حضػػوره عمػػى أسػػاس قػػوة العنػػواف (1)"أكثػػر مػػف قػػراءة
 الذي اختاره المبدع.
لنقػػاد العنػػواف عمػػى أنػػو: "مجموعػػة العبلمػػات المسػػانية التػػي تػػدرج عمػػى رأس نػػص ويعػػرؼ ا

فيغػدو العنػواف وكرنػو الرسػالة التػي يبػدأ  (2)"لتحدده، وتدؿ عمى محتواه العاـ وتغػري الجميػور بقراءتػو
 القارئ منيا الخوض في عمؽ العمؿ األدبي، ومنو تتحد نظرتو حولو.

لى األغوار الداخمية لمنص األدبي، ويعتبره كثير مف النقاد وتكمف أىمية العنواف في الولوج إ
أنػػػػو جػػػػزء مػػػػف الػػػػنص، أو أنػػػػو "نػػػػص مصػػػػغر تقػػػػـو بينػػػػو وبػػػػيف الػػػػنص الكبيػػػػر ثبلثػػػػة أشػػػػكاؿ مػػػػف 

 :(3)العبلقات
 عبلقة سيميائية: حيث يكوف العنواف عبلقة مف عبلقات العمؿ. -1
 أساس بنائي.عبلقة بنائية: تشتبؾ فييا العبلقات بيف العمؿ وعنوانو عمى  -2

                                                 

بسػكرة  –ح( لمشاعر عبػداي العشػي: شػادية شػقروش، جامعػة محمػد خيضػر سيمياء العنواف في ديواف )مقاـ البو  (1)
 .269، صـ2002الجزائر،  –

عتبػػػة العنػػػواف فػػػي الروايػػػة الفمسػػػطينية )دراسػػػة فػػػي الػػػنص المػػػوازي(: فػػػرج عبػػػد الحسػػػيب محمػػػد مػػػالكي، رسػػػالة  (2)
 .24، صـ2003ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، نابمس، فمسطيف، 

 .13أىميتو وأنواعو: عبدالقادر رحيـ، ص –النص اإلبداعي العنواف في  (3)
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 عبلقة انعكاسية: وفييا ُيختزؿ العمؿ في العنواف بشكؿ كامؿ -3
إف العبلقة بيف العنواف ونصو تقابمية، أو انزياحية، أو ال تكوف بالضرورة ائتبلفية، والعنواف 

، وقػػد اىتمػػت (1)المػػوني يػػؤدي دورا أكثػػر سػػيميائية مػػف بقيػػة العنػػاويف، لمػػا لػػو مػػف كثافػػة دالليػػة عاليػػة
ئية اىتمامػػا عاليػػا بػػالنص المػػوازي، أو عتبػػات الػػنص، أو عنػػواف العمػػؿ األدبػػي، ألنػػو يمثػػؿ السػػيميا

 أولى خطوات فيـ العمؿ األدبي.
 سيمياء العنواف الموني الصرير عند بمند الحيدري:  -

إف المتتبع لسير العناويف في أعماؿ بمند الشػعرية الكاممػة يجػد اىتمامػا واضػحا منػو ليػا فػي 
بعض قصائده  تحمؿ عناويف تستند إلى األلواف، حتى أصبحت ظاىرة في شعره،  شعره، وقد جاءت

فػي ذلػػؾ، بػؿ إنػو توسػع وجعػػؿ المػوف عنوانػا لواحػػد مػف الػدواويف التسػػعة  –إلػى حػػد مػا  –وقػد توسػع 
المكونػػػة ألعمالػػػو الشػػػعرية الكاممػػػة، فنجػػػد عنػػػده ديػػػواف )رحمػػػة الحػػػروؼ الصػػػفر(، وىػػػذا العنػػػواف لػػػو 

 المادية والشعرية والتصويرية والسيميائية.دالالتو الخاصة 
 :(2)رحمة الحروؼ الصفر -1

إف عنػػواف الػػػديواف )رحمػػة الحػػػروؼ الصػػفر( مكػػػوف مػػف ثػػػبلث مفػػردات، مصػػػاغ مػػف جممػػػة 
محػذوؼ، وتحتػوي الجممػة عمػى تػركيبيف، األوؿ تركيػب إضػافي واآلخػر وصػفي، الخبر اسمية، فييا 

، والتركيػب الوصػفي )الصػفر( معػرؼ بػرؿ كػذلؾ ألف والتركيب اإلضػافي جػاء معرفػا بػرؿ )الحػروؼ(
ف مفػردة  )رحمػػة( الصػفة تتبػع الموصػوؼ، فيحػدد المضػػاؼ إليػو المضػاؼ مبعػدا إيػػاه عػف التعمػيـ، وا 

مبتػػدأ م مضػػاؼ إليػػو م صػػفة، بنيػػة العنػػواف النحويػػة ىػػي:  ، فتكػػوفتػػرويبلتالنكػػرة تنفػػت  عمػػى عػػدة 
سػيحتويو الػديواف الشػعري، فقػد جػاءت قصػائده نابعػػة  لمػا يؤشػر عمػى أنػو عنػواف منفػت  الداللػةوىػذا 

 عف العنواف الرئيس، حيث جاءت عمى النحو اآلتي:
رسالة الرجؿ الصغير،  -4غصف وصحراء ومظفر،  -3وحشة،  -2خيبة اإلنساف القديـ،  -1

 -9فػػػي المفتػػػرؽ،  -8حمػػػـ بػػػالثمج،  -7نػػػداء امػػػة،  -6اختنػػػاؽ،  -5الممػػػ  المصػػػفر،  -4
ضػػحكة قصػػيرة،  -12ضػػحكة صػػغيرة،  -11وددت لػػو،  -10اطيػػة، عصػػر األختػػاـ المط
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الرحمػػػة،  -16فػػػي زمػػف البػػػراءة المتيمػػة،  -15ىػػػؿ لػػي أف . . ؟ !،  -14التكػػويف،  -13
 أوديب. -17

فيظيػػػر وكػػػرف )رحمػػػة الحػػػروؼ الصػػػفر( حكايػػػة كاممػػػة تبػػػدأ أجزاؤىػػػا بخيبػػػة اإلنسػػػاف القػػػديـ 
سػػتوى الصػػوتي فػػإف أصػػوات مفػػردات عنػػواف الػػديواف وتنتيػػي بروديػػب العقػػدة المشػػيورة، أمػػا عمػػى الم

إلػػى أنيػػا حػػروؼ مرققػػة، وىػػي حػػروؼ ممّينػػة، وىػػذا يعنػػي احتماليػػا لػػدالالت  –فػػي أغمبيػػا  –تميػػؿ 
 أوسع وأعمؽ.

الصفر(، والتمعف فييػا يكشػؼ عػف  –الحروؼ  –إف العنواف يتركب مف ثبلثة حقوؿ )رحمة 
نػػػػواف، حيػػػػث يمكػػػػف مبلحظػػػػة عامػػػػؿ المكػػػػاف؛ ألف دالالت مخفيػػػػة فػػػػي أعمػػػػاؽ التركيػػػػب المغػػػػوي لمع

)الرحمة( ىي االنتقاؿ والسير مف مكاف والمضي إلػى مكػاف آخػر، ومػع ىػذا العامػؿ فبلبػد مػف وجػود 
عامػػؿ آخػػر يقتػػرف بػػو، وىػػو عامػػؿ الزمػػاف فاالنتقػػاؿ يكػػوف مقتػػرف بػػزمف معػػيف، و)الحػػروؼ الصػػفر( 

الرحمػػة وىػػي إحػػدى قصػػائد ىػػذا  مػػرت فػػي موضػػع سػػابؽ مػػف ىػػذا البحػػث، حيػػث وردت فػػي قصػػيدة
رحمػة  –الديواف، حيث الحروؼ الصفراء ىي المبعثرة، فيو ال يجد نفسػو مثػؿ حروفػو، إال أف رحمتػو 

العنػواف بييئتػو  انتيت وسيجمع نفسو وحروفو بقوة الرصاص، فػيمكف قػراءة –التبعثر والشتات والفقد 
ىا، فينتقػؿ الشػاعر إلػى الكػائف اإلنسػاني قناع يتسػتر بػو الشػاعر خمػؼ داللػة يقصػد الكاممة عمى أنو

عبػػر الحػػروؼ الصػػفر، وكػػرف عنػػواف الػػديواف ىػػو )ىػػروب اإلنسػػاف الصػػادح بػػالحؽ(، وىنػػا العنػػواف 
المتمقي إلى االنسياؽ إلى النص لمعرفة دواخمو، فيكوف العنػواف عامػؿ و يظير ويختفي ليجبر القارئ 

 تشويؽ.
 :(1)الزىرة الحمراء -2

ء( مف مفردتيف، بصياغة الجممة االسمية، تحتوي عمى تركيب وصفي، تترلؼ )الزىرة الحمرا
وذلػػؾ لغػػرض اإليضػػاح ورفػػع اإلبيػػاـ، وتتكػػوف البنيػػة النحويػػة فييػػا مػػف: مبتػػدأ م صػػفة، مػػع اختفػػاء 

يطيػر فػي الفضػػاءات العمويػة لمعرفػة ماىيػػة الزىػرة الحمػػراء  وىػذا يجعػؿ المتمقػػيكامػؿ لخبػر المبتػػدأ، 
ال عقميا سيميائيا ليا، وقد جاءت كؿ مفردة مف المفردتيف معرفة بػرؿ وذلػؾ ومصيرىا، وتعطي اشتغا

زيػادة فػػي اإليضػػاح، ولتخصػػيص الداللػة وتعميقيػػا تجػػاه المقصػػود، أمػا عمػػى المسػػتوى الصػػوتي فػػإف 
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جميع أصوات ىذا العنػواف مػف األصػوات المرققػة التػي تنسػجـ مػع بعػض دالالت المػوف األحمػر فػي 
 والقوة والحب والجنس واإلثارة والطموح والقيادة.عمومو، مثؿ: العاطفة 

يمثؿ الموف األحمر مكمف العواطؼ اإلنسانية الداخمية عند اإلنسػاف، وتظػؿ الزىػور الحمػراء 
، (1)في األسطورة القديمة لدـ تموز تظؿ تصور جػراح البطػؿ الػذي سػقط فػي معركػة الحيػاة / المػوت

نمػػا ومنػػو العاطفػػة المترججػػة لػػدى الشػػاعر، ولكػػف ع اطفتػػو ىػػذه ليسػػت متجيػػة إلػػى الجػػنس اآلخػػر، وا 
يذكر مف خبلليا أيامو الخالية التي كاف يعيشيا في بيتو، فوضع الزىرة الحمػراء التػي تنشػر العطػر، 

 حيث العطر أقوى االرتباطات بيف اإلنساف وذاكرتو، أو حمقة الوصؿ بيف اإلنساف وماضيو.
 :(2)النير األسود -3

ردتيف، وقد صػاغو بمنػد الحيػدري مػف الجممػة االسػمية، وىػو قريػب يتكوف ىذا العنواف مف مف
جدا مف العنواف السابؽ، فيو يحتوي عمى تركيب وصفي زيػادة فػي اإليضػاح ورفػع اإلبيػاـ، وتتكػوف 
بنيتػػو النحويػػة مػػف: مبتػػدأ م صػػفة، فػػي ظػػؿ غيػػاب مقصػػود لخبػػر المبتػػدأ؛ ليفػػت  الشػػاعر بػػذلؾ آفاقػػا 

كمالػو،  يتكيف القارئ مف خبلليا بخبر المبتدأ، وليعطي فرصة لممتمقػي المشػاركة فػي إعػداد الػنص وا 
والمفردتػػػاف المتػػػاف تكّونػػػاف العنػػػواف معرفتػػػاف بػػػرؿ التعريػػػؼ، لتخصػػػيص رمزيػػػة النيػػػر األسػػػود لمعنػػػى 
مقصود لديو، وكذلؾ الحاؿ فإف جميع حروؼ )النير األسػود( ىػي حػروؼ مرققػة تتناسػب وانسػيابية 

بجرياف حروفو في النفس بحرية مطمقة، وىو بذلؾ يسػير مػع بعػض المعػاني النير وانحداره وجريانو 
 الخاصة بالموف األسود، مثؿ: الحداثة واألناقة والثروة والجدية والحياة.

ي ذالتشػاـؤ الػيعبر الموف األسػود عػف الغمػوض وعػدـ المعرفػة والجيػؿ، وىػو ىنػا يعبػر عػف 
باه التػػػي يتمنػػػى أف يراىػػػا واقعػػػا فػػػي حياتػػػو الشػػػاعر، فػػػالنير يرمػػػز عمػػػى سػػػيؿ أحػػػبلـ صػػػ يعػػػاني منػػػو

المستقبمية، وىي مرخوذة مف الحقػوؿ الشػعرية فػي القصػيدة )نيػر تمشػى الميػؿ( و)كػرف أحػبلـ الصػبا 
ُجّمدت(، فصار مصير أحبلمو الغموض التي تبعث فيػو األمػؿ فػي الحيػاة، ممػا يعنػي طغيػاف حالػة 

 .النير رمز الخصب والنماء، وىنا انزياح سيميائي؛ فالتشاـؤ عمى نفس الشاعر
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 :(1)العواصؼ السود -4
يتسػاوؽ ىػػذا العنػواف مػػع العنػوانيف السػػابقيف حيػث يتػػرلؼ مػف مفػػردتيف وقػد كونتػػا معػا جممػػة 
اسمية خبرىا محذوؼ كذلؾ، وأيضا فػي ىػذا العنػواف تركيػب وصػفي لزيػادة اإليضػاح وعػدـ اإلغػراؽ 

ة، وذلػؾ إلشػعار القػارئ بالميفػة، وجعمػو يسػب  في اإلبيػاـ، وبنيتػو النحويػة تتكػوف مػف: مبتػدأ م صػف
في النص دوف استئذاف، ولمتفخيـ والتعظيـ، إذ يوحي العنواف بشيء مف الرىبة والخوؼ، والمفردتاف 
معرفتػػاف بػػرؿ التعريػػؼ ليػػوحي بػػالخوؼ والوجػػؿ لمػػا ىػػو قػػادـ مػػف تمػػؾ العواصػػؼ المعروفػػة، واختيػػاره 

ة والشػػدة، وتتميػػز معظػػـ أصػػوات العنػػواف أنيػػا أصػػوات لمجمػػع )العواصػػؼ( دوف المفػػرد يػػوحي بػػالكثر 
مرققة عدا حرؼ الصاد، وذلؾ ليعطي المعنى عمقا ترىيبيا، إذ يخرج النفس فػي حػرؼ الصػاد الػذي 
يتوسط حروفا مرققة، يخرج نفسو محدثا صدى وكذا العواصػؼ فإنيػا تحػدث ضػجيجا وصػدى، وىػو 

 ة والموت والخوؼ والفوضى.بذلؾ يتفؽ مع معاف أخرى لموف األسود مثؿ: السمط
يعبػػر عػػف الغمػػوض والجيػػؿ، فيعبػػر عػػف حالػػة ترقػػب لمػػا  –كمػػا سػػبؽ  –إف المػػوف األسػػود 

سػػتحدثو تمػػؾ العواصػػؼ المتشػػحة بالسػػواد، ليظيػػر أنػػو فػػي معركػػة مػػع العواصػػؼ السػػود، مبيتػػا نيتػػو 
ذيف يخططػوف االنتصار، حيث قاؿ )ىذي كئػوس أمانينػا . . سرسػحقيا(، وىػو يرمػز إلػى األعػداء الػ

سيخوض معركة لبلنتصار عمييـ، ممػا يعنػي بقائػو فػي حالػة  –الوطف  –تدميرا لموطف، فيظير أنو 
 الترقب واالستعداد حتى تحقيؽ ما يرنو إليو.

 :(2)إلى سمراء -5
في ىذا العنػواف تتبلشػى النمطيػة الممحوظػة فػي النمػاذج السػابقة، والعنػواف مصػاغ مػف شػبو 

جػػر ىػػو )إلػػى(، وىػػذا يعكػػس أنيػػا صػػيغت فػػي ىيئػػة رسػػالة إلػػى عمػػـ جممػػة جػػار ومجػػرور، وحػػرؼ ال
يعرفػػػو، ولكػػػف العنصػػػر اآلخػػػر لمعنػػػواف يقضػػػي عمػػػى عمميػػػة المرسػػػؿ إليػػػو، وىػػػو )سػػػمراء( إذ يػػػوحي 

، ويتميػز ىػذا العنػواف أف سػمراء بعينيػا يػدؿ عمػى أف المقصػود مقصودة نكرة ىنا بالترنيث، ووجودىا
رقيقيا مع رقة الرسالة المرسمة، والمقصود بػػ )سػمراء( كمػا جػاء كؿ أصواتو أصوات مرققة، لينسجـ ت

فػػي التػػراث أنيػػا تػػػدؿ عمػػى إبػػراز اليويػػػة العربيػػة، والمػػوف األسػػمر يػػػربط اإلنسػػاف بػػاألرض والػػػوطف، 
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، فالشاعر يرنسف أرضو فػي شخصػية محبوبػة يرسػؿ ليػا (1)فكانت السمرة دالة عمى العراقة واألصالة
 ياقو وحنينو لوطنو الذي ُأجبر عمى مغادرتو خوفا مف القمع.رسائمو فيعبر عف مدى اشت

 :(2)الكوخ الوردي -6
يتكػػػوف ىػػػذا العنػػػواف مػػػف مفػػػردتيف، ومصػػػاغ مػػػف الجممػػػة االسػػػمية بتركيػػػب وصػػػفي، فيكػػػوف 
)الوردي( صفة لػ )الكوخ(، والخبر محذوؼ ليستوقؼ القارئ، إذ كيػؼ يجتمػع كػوخ مػع وردي، فيبػدو 

فيتي  فرصة لمقارئ الستكناه دواخمو، وواض  أف المفػردتيف معرفتػاف بػػ  العنواف غريبا بعض الشيء،
نمػػا ىػػو مقصػػود مػػف المبػػدع )الشػػاعر(، وتنتمػػي  )أؿ(، لتركيػػد المعنػػى المقصػػود فػػبل لػػبس وال خطػػر وا 
أصوات )الكوخ الػوردي( إلػى األصػوات المرققػة فيمػا عػدا صػوت الخػاء فػي الكػوخ، ليسػتوقؼ القػارئ 

و الذي ال يبدو في أوؿ وىمة أنو متناسؽ، واختيار الشاعر لمكوخ الوردي يوحي مرة أخرى أماـ عنوان
فيػػو لػػوف  –بثقافػػة واسػػعة واطػػبلع كبيػػر، حيػػث يعتبػػر المػػوف الػػوردي ىػػو المػػوف المثػػالي لحجػػرة النػػـو 

 .(3)ميدئ ويساعد في تقارب المشاعر، وىو لوف يفتقر إلى اإلرادة
تيا، فيمثؿ الشاعر عبر الكػوخ الػوردي أحبلمػو أحػبلـ إف الموف الوردي يرتبط بالطفولة وبراء

الفتى الصغير، ولكنو اليوـ مسموب اإلرادة، فقد جاءت رياح الظػالميف تجتػث أحبلميػـ مػف جػذورىا، 
وىػػـ اآلف فػػي صػػراع مػػف ىػػؤالء الظػػالميف، ىػػؿ يبقػػى الكػػوخ الػػوردي صػػامدا، أـ أنيػػـ سػػيقتمعونو مػػف 

 جذوره.
 :(4)الممر المصفر -7

لعنواف مف مفردتيف بصياغة الجممة االسمية، وىو يحتوي عمى تركيب وصػفي، يتكوف ىذا ا
حيث يقع )المصفر( صفة لػ )الممػ (، وىنػا الخبػر محػذوؼ لمفػت االنتبػاه، حيػث العنػواف يبػدو غريبػا 
ليعطي عمقا سيميائيا عاليا لدى المتمقيف، وقد جاءت المفردتاف معرفتاف برؿ التعريؼ لزيادة المعنػى 

يجاد رمزية عمقية في المعنى المقصود، وتنتمي معظـ أصوات العنواف إلى الحروؼ  وتخصيصو، وا 
المرققػة فيمػػا عػػدا صػوت الصػػاد المفخػػـ ليسػػتوقؼ القػارئ أمػػاـ عنوانػػو، والتفكيػر فيػػو، إذ كيػػؼ يكػػوف 
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المم  مصفرا، فيعطي المتمقي فرصة في مشاركة النص، فيو يشخصف الممػ  ويرنسػنو، حيػث جعمػو 
 ويمرض حتى درجة الصفرة، التي تعني وصوؿ المرض إلى ذروتو. إنسانا يحس

ويعكس الموف األصفر أحيانا دالالت سمبية التي تدؿ عمى المرض والحرارة المرتفعة، وعميو 
فػػإف الشػػاعر قػػد لػػوف كػػؿ محيطػػو بػػالموف األصػػفر حتػػى وصػػؿ إلػػى أكثرىػػا بياضػػا وىػػو الممػػ ، وىػػذا 

والمػرارة التػي يعيشػػيا، وحالػة الكػدر التػػي تصػيبو نتيجػة لمػػا  يعكػس مقػدار األلػػـ الػذي يكابػده الشػػاعر
آلت عميو أوضاع ببلده، فمـ يبؽ إال األلـ الممزوج بقميػؿ مػف األمػؿ، وفػي ىػذا نظػرة تشػاؤمية حيػاؿ 

 مستقبمو ومستقبؿ ببلده بعد أف عاث فييا الظالموف خرابا وفسادا.
 دري:سيمياء العنواف الموني غير الصرير في شعر بمند الحي -

حظي العنواف الموني غير الصري  باىتماـ أكبر مف الموني الصري ، وذلؾ تعبيرا عما يدور في 
 :يفو ادواخؿ نفسو، ومف ىذه العن

 :(1)ظالؿ -1
مػػى والعنػػواف جػػاء بصػػيغة الكممػػة المفػػردة، فػػبل يػػتـ الوقػػوؼ عنػػد الفػػروؽ الدالليػػة المترتبػػة ع

الشػػػعر ال يعنػػػي أف ىػػػذه الكممػػػات أصػػػبحت تعريػػػؼ الكممػػػات فػػػي  أسػػػاس التنكيػػػر والتعريػػػؼ، حيػػػث
معمومة بالفعؿ، ولو تـ تعريفيا نحويػا فػإف مرجعيتيػا عنػد القػارئ تظػؿ مشوشػة، فػبل يمكػف أف تكػوف 
المفػػردة عنػػد القػػارئ ذات معنػػى محػػدد إال إذا امتمػػؾ شػػػفرة خاصػػة فػػي تعاطفػػو مػػع القصػػيدة بحيػػػث 

إال فػػي حػاالت خاصػػة مثػػؿ االسػػتعانة  يحقػؽ مػػع الشػػاعر فػي المرجعيػػة نفسػػيا، ولعػػؿ ىػذا ال يحػػدث
، تنتمي )ظبلؿ( إلى حقؿ دواؿ العناويف (2)بسيرة الشاعر، أو غيرىا التي ُتطرح كمؤشر داللي محدد

الطبيعية، حيث أنيا تعبر عف عنصر مف عناصر الطبيعػة المتحركػة بتحػرؾ اإلنسػاف، وتػدؿ مفػردة 
كػػػف الظػػػبلؿ تػػػوحي بالقتامػػػة واالنحػػػدار )ظػػػبلؿ( عمػػػى بعػػػد زمػػػاني المػػػرتبط بالشػػػمس أي النيػػػار، ول

والحزف، وىذا االنحدار ىو انحدار نحو الحتؼ المحتوـ، حيث يوحي متف النص بذلؾ، مثؿ اختياره 
الشر  –أغريتني  –سرعطي الدود  –قصة الندـ  –لبعض المفردات والعبارات الدالة عميو )انتفضت 

وؼ مػف القػػادـ الػذي يوصػػؿ إلػى المػػوت أشػباح كػػالظبلؿ ىػوت(، وبػػذلؾ فػإف )ظػػبلؿ( تػوحي بػػالخ –
 في بعض أحيانو.
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 :(1)اعترافات بعد منتصؼ الميؿ -2
يترلؼ التركيب مف أربع مفردات كبلمية، مكونة جممة اسػمية غيػر مكتممػة األركػاف وتحتػوي   

عمى تركيبيف إضافييف، لبياف الغرض وعػدـ اإلغػراؽ فػي اإلبيػاـ، وتتكػوف بنيتيػا النحويػة مػف: خبػر 
ف م مضػػاؼ إليػػو م مضػػاؼ إليػػو، ويعتبػػر ىػػذا العنػػواف مػػف العنػػاويف المطولػػة نسػػبيا م ظػػرؼ زمػػا

مقارنػة بغيػػره مػف العنػػاويف فػي شػػعر بمنػػد الحيػدري، واختيػػاره العترافػات المجموعػػة ينػذر بحجػػـ كبيػػر 
مف المآسي وعمميات اإلجراـ مف وجية نظر المحقؽ، والعنواف يحتوي عمى بعديف وىمػا بعػد زمػاني 

اني، فالبعد الزماني ظاىر وىو )بعد منتصؼ الميؿ(، أما البعد المكاني وىو غير ظاىر، واآلخر مك
نمػػا يتضػػ  مػػف دواخػػؿ العنػػواف فيتضػػ  أنػػو فػػي غرفػػة التحقيػػؽ التػػي تحتػػوي عمػػى وسػػائؿ لئلجبػػار  وا 
عمى االعترافات، وينسجـ ىذا مع المستوى الصوتي ألصوات العنواف، إذ أصواتو كميا ىي أصػوات 

فػػي خروجػػو، وىػػذا يتناسػػب مػػع آليػػات التحقيػػؽ،  صػػفيرامػػا عػػدا صػػوت الصػػاد، الػػذ ُيحػػِدث مرققػػة في
وكذلؾ ينسجـ مع البعد الزماني وىو منتصؼ الميؿ، حيث يمثؿ ىذا التوقيت اليػدوء والسػكوف، لكنػو 

 في ىذه الحاؿ تزعجو بعض األصوات التي تشكؿ اختراقا لمسكوف.
األحػػداث اآلتيػػة سػػتكوف لػػيبل، فاألحػػداث منػػذ بػػدايتيا إف اختيػػار الشػػاعر لػػػ )الميػػؿ( يعنػػي أف 

إلى نيايتيا تدور في الميؿ أثناء سجنو، والسػجف حػاؿ يبلزمػو عػدـ االسػتقرار والتعػب، وحػاؿ يبلزمػو 
 الكدر والنصب.

جػػاءت بعػػد منتصػػؼ ليمػػو لػػـ تكػػف إال فػػي سػػجنو  قػػدإف االعترافػػات التػػي يقصػػدىا الشػػاعر 
بدافع داخمي، واالعترافات ىنا ما ىي إال مصارحة داخمية لمشػاعر  الداخمي، يسترجع ذكرياتو مرغما

مػػع نفسػػو فػػي محاولػػة منػػو لئلقػػرار بػػالواقع المحػػيط، دوف نكرانػػو ومحاولػػة تسػػيير محيطػػو كمػػا يريػػد، 
فالشػػاعر يضػػع نفسػػو أمػػاـ مػػرآة الحقيقػػة، وذلػػؾ فػػي تقمبػػو أثنػػاء نومػػو، لتغػػدو االعترافػػات اعترافػػات 

 و.صحيحة ونابعة مف واقع
 :(2)قطرة دـ -3

يتكوف العنواف )قطرة دـ( مف مفردتيف كبلميتيف، والمفردتاف مصاغتاف مف الجممة االسمية، 
وتحتػػوي عمػػى تركيػػب إضػػافي، وفييػػا شػػيء مػػف اإليضػػاح وآخػػر مػػف الغمػػوض، فالتركيػػب اإلضػػافي 
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، ليفت  يضفي عمييا عدـ اإلبياـ، فيما أف وجود الجممة االسمية غير مكتممة يضفي عمييا الغموض
الشاعر آفاقا واسعة أماـ القارئ ليسػب  بخيالػو الواسػع عػف ىػذه القطػرة مػف الػدـ، ويفػت  عمييػا أسػئمة 
كثيػػرة عنيػػا، وبيػػذا فإننػػا أمػػاـ اشػػتغاؿ سػػيميائي راؽ يصػػؿ فييػػا إلػػى أعمػػى درجاتػػو، ويعمػػؿ المسػػتوى 

قة تتناسب مع ىػدوء الصوتي فييا عامبل مساعدا مع انسيابية العنواف، حيث جاءت كؿ أصواتو مرق
 وحالة الستر التي تسقط فييا الدماء في الجرائـ الخفية.

يػػرتبط الػػدـ بػػالموف األحمػػر الػػذي مػػف ارتباطاتػػو أيضػػا الغطرسػػة والخطػػر والحػػرب والعػػدواف 
والطغياف، وفي القصيدة يبيف أنو بعد تضحياتو مف أجؿ وطنو فإنو سيموت ولف يذكره التاري ، ولف 

كقطرة دـ سقطت عمى أرض بور ويبست، وفيو تحقير لنفسو أماـ وطنو، فالوطف يذكره أحد، فيكوف 
سينسػػاىـ ويتػػذكر غيػػرىـ، فػػػبل مجػػاؿ لنػػدب واحػػػد أبػػدا، ألف قوافػػؿ تػػذىب وأخػػػرى تػػرتي، فػػبل مجػػػاؿ 

 لمحصر.
 :(1)البحث عف صبر -4

يتكوف العنواف مف ثػبلث مفػردات كبلميػة، مصػاغة مػف الجممػة االسػمية، التػي تحتػوي عمػى 
ب شػػبو الجممػػة، وتكػػوف بنيػػة العنػػواف النحويػػة عمػػى النحػػو اآلتػػي: مبتػػدأ م حػػرؼ جػػر م اسػػـ تركيػػ

مجرور، والعنواف ىنا تاـ تحصؿ الفائػدة بػذكر الجػار والمجػرور، فػبل لػبس فيػو وال خفػاء، وىػو بػذلؾ 
يقرب المعنى إلى األذىػاف واقترابػو إلػى العقػؿ، وكػرف الشػاعر فػي رحمػة البحػث عػف صػب ، واختيػاره 

حرؼ الجر )عف( فيو يفيػد المجػاوزة، وتنتمػي جػؿ أصػوات العنػواف إلػى الحػروؼ المرققػة فيمػا عػدا ل
حرؼ الصػاد الػذي يعطػي رحمػة البحػث عػف ىػذا الصػب  نوعػا مػف المشػقة، فيػوحي أنيػا رحمػة بحػث 
نما يكتنفيا بعض المشاؽ فروحى إلييا حرؼ الصاد الوارد ضمف الحروؼ المرققة.  ليست سيمة، وا 

يػػػار الشػػػاعر لمفػػػردة )صػػػب ( الػػػذي يػػػوحي بػػػالموف األبػػػيض ىػػػو اختيػػػار دقيػػػؽ إذا مػػػا إف اخت
ربطنػػاه بمػػتف الػػنص الػػوارد فيػػو، فالشػػاعر يبحػػث عػػف األمػػؿ والصػػب ، والشػػؾ أف الصػػباح ىػػو بعػػث 
جديػػد لحيػػاة جديػػدة، يرمػػؿ الشػػاعر أف تكػػوف حيػػاة مغػػايرة لمػػا عاشػػو فػػي أمسػػو، فيسػػعى الشػػاعر أف 

بػػا آخػػر جديػػدا عمػػو يػػرى فيػػو األمػػؿ، ويتخمػػى عػػف كثيػػر مػػف مخاوفػػو التػػي يمػػبس صػػبحو المنتظػػر ثو 
أصػػبحت عػػادة بالنسػػبة إليػػو، ويتطمػػع إلػػى صػػب  متميػػز ىػػذا الصػػب  الػػذي يػػراه الشػػاعر ىػػو مسػػتقبمو 
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ومسػػتقبؿ بػػبلده، فالصػػب  والدة لؤلمػػؿ، ومبعػػث لمتفػػاؤؿ، فػػبل يػػدخر شػػاعرنا جيػػدا فػػي أف يحػػس بػػو، 
 لمختمط بعبؽ الحرية المنتظرة.ويشاىد بياضو ويشـ ىواءه ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

181 

 :(1)ثانيا: سيمياء األلواف الغائبة في شعر بمند الحيدري
لػػـ يكػػف حضػػور األلػػواف عنػػد بمنػػد الحيػػدري بػػوتيرة واحػػدة، فقػػد جػػاء حضػػور لػػوف أضػػعاؼ 

أخرى لقصد حضور لوف آخر، ولما كاف استخدامو لؤللواف كذلؾ لقصد داللي، فإف بمند أىمؿ ألوانا 
داللػي كػػذلؾ، فالحضػور لػػو مقاصػده، والغيػػاب لػػو مقاصػده، ومػػف األلػواف التػػي كػاف غيابيػػا مسػػتجمبا 

 لبلىتماـ، ما يرتي:
 الموف البرتقالي:  -1

ينتمي الموف البرتقالي إلى مجموعة األلواف الثانوية، وىو كذلؾ مف األلواف الحارة أو الدافئػة 
ر، ولفظ الموف البرتقالي مف األلفاظ المستحدثة، فمـ يػرد بيػذه فينتج عف مزج المونيف األحمر واألصف

 .(3)، وىو لوف التوىج واالشتعاؿ، ويوحي بالدؼء كما يوحي باإلثارة(2)الصيغة في لغة العرب
يعتبر الموف البرتقالي لوف الفرح، وىو بػذلؾ مضػاد لبلكتئػاب، إنػو منشػط يحفػز عمػى النظػر 

دؼء، واألحاسػػيس، والنشػػاط، يجػػدد الشػػباب والحيويػػة، وىػػذا المػػوف بإيجابيػػة إلػػى الحيػػاة، وىػػو رمػػز الػػ
، ويسػتخدـ فػي مسػتويات عػدة فيػوحي بالرفاىيػة (4)في اليالة يشير إلى الطموح ويفيض منػو الكبريػاء

 .(5)والغبطة
إف الموف البرتقالي مف األلواف التي تثير إحساسات متعددة، فيو في األصؿ يعمؿ عمى فت  

عمػػاؿ التػػي يظيػػر فييػػا، فيػػو يعتبػػر مػػؤثر عمػػى اإلبػػداع واالبتكػػار عنػػد التفكيػػر، الشػػيية لمعظػػـ األ
 ، وَمف يفضؿ ىذا الموف فيو مف األشخاص الودوديف المسالميف.(6)وكذلؾ ىو منشط ذىني وجسدي

اسػػتعاض بمنػػد الحيػػدري فػػي خطابػػو المػػوني عػػف البرتقػػالي بػػالمونيف األحمػػر واألصػػفر، ألف 
فػػا وسػػطا بػػيف ىػػذيف المػػونيف، فكانػػت إيحاءاتػػو المونيػػة المرتبطػػة بالبرتقػػالي المػػوف البرتقػػالي يقػػؼ موق

                                                 

نمػػػا ا(1 كتفػػػى بػػذكر األلػػػواف الغائبػػػة المنتميػػة إلػػػى المجموعػػػات ( ال يسػػتطيع الباحػػػث حصػػر األلػػػواف الغائبػػػة كميػػا، وا 
 المونية السابقة.

 .39انظر: المغة والموف ص  (2)
 .42األلواف مف السيكولوجية إلى الديكور ص  (3)
 .160انظر ص كذلؾ ، و 125ترثير العطور واأللواف عمى نفسية اإلنساف ص انظر:  (4)
 .161الموف لعبة سيميائية ص  (5)
 .81ت لونية وترثيراتيا عمى النفس ص إبداعا (6)
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مرتبطػػة بػػاألحمر واألصػػفر، فتكػػوف مػػثبل أدنػػى الحػػاالت األصػػفر وأعبلىػػا األحمػػر أو العكػػس، فقػػد 
 عبر عما بينيا بيما، والبرتقالي يرتي بينيما تصنيفا لونيا وداللة شعرية.

خداـ المػوف البرتقػالي بمفظػو الصػري  ارتبػاط البرتقػالي ولعؿ الذي منػع بمنػد الحيػدري مػف اسػت
بالفرح ووقوفو موقفا مضادا لبلكتئاب، وىذا يتناقض مع حياة بمند الحيػدري، ودالالتػو المونيػة الػواردة 

أنػػو  هظيػػر ت التػػي موقػػؼمػػف ال الشػػاعر فػػي أعمالػػو الكاممػػة كثػػرفػػي السػػياقات المختمفػػة لشػػعره، فمػػـ ي
البرتقػػالي يشػػكؿ داللػػة فػػي ذاتيػػا، لتمػػن  حياتػػو وشػػعره مزيػػدا مػػف الحػػزف متفائػػؿ، وبػػذلؾ فػػإف غيػػاب 

 واالكتئاب.
يف والودوديف، وىذا ما ال ينسجـ مإف مف يفضؿ الموف البرتقالي يعتبر مف األشخاص المسال

مع دعوات الثػورة التػي كػاف يطمقيػا بمنػد فػي حياتػو مرسػخا إياىػا فػي شػعره بػيف الفينػة واألخػرى، فػبل 
 دعوتاف.تتبلقى ال
 الموف البنفسجي )األرجواني(:  -2

تكتمؿ مجموعة األلواف الثانوية بالموف البنفسجي، والموف البنفسجي يقترب مف الموف األزرؽ 
فينضـ إلى مجموعة األلواف الباردة، وىو أحد ألواف الطيؼ السبعة المعروفة في فصؿ الشػتاء، ومػع 

دراؾ والحساسػية النفسػية، وبالمثاليػة، كمػا يػوحي ذلؾ فمػـ يػرد ذكػره فػي لغػة العػرب، ويػرتبط بحػدة اإل
، وىو لوف تزاوج طاقة األزرؽ االسترخائية وطاقػة األحمػر التحفيزيػة، إنػو لػوف (1)باألسى واالستسبلـ

، وقػد اسػتعممو الػبعض (2)التوزاف والثبات، فيو يرتقي باإلنساف إلى مرتبة الزىػد والروحانيػات والػوحي
، ويعتبػػر المػػوف البنفسػػجي ىػػو لػػوف العظمػػة (3)نػػو أخػػؼ مػػف األسػػودفػػي مناسػػبات الحػػزف اليػػادئ أل

ف محبي ىذا الموف أصحاب شخصية صعبة، وثقة قوية وعالية بػالنفس، ولػدييـ  والفخامة والتميز، وا 
، ويساىـ الموف البنفسجي في إبراز شخصية المرء مػف خػبلؿ حضػوره (4)حب في أف يكونوا مختمفيف

                                                 

 .185، وانظر ص 39المغة والموف ص انظر:  (1)
 .124ترثير العطور واأللواف عمى نفسية اإلنساف ص انظر:  (2)
 .173الرسـ والموف ص  (3)
 .45انظر: األلواف مف السيكولوجية إلى الديكور ص  (4)
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فس باقتنائػػػو والحػػػرص عمػػػى وجػػػوده فػػػي محيطنػػػا ألنػػػو يمثػػػؿ اليػػػدوء فػػػي أشػػػيائو، وينصػػػ  عممػػػاء الػػػن
 .(1)والطمرنينة
يتعمؽ الموف البنفسجي عادة باألنا الداخمية لئلنساف، وىو يتميز بعبلقتػو بػالنظرة المسػتقبمية "

الحكيمػػة، ويػػدؿ المػػوف البنفسػػجي الػػداكف الموجػػود فػػي ىالػػة اإلنسػػاف عمػػى القػػوة الروحيػػة والعبلجيػػة 
ي المشػػػػاعر، بينمػػػػا المػػػػوف البنفسػػػػجي الفػػػػات  يػػػػدؿ عمػػػػى قػػػػوة روحانيػػػػة سػػػػامية ونقيػػػػة عنػػػػد والسػػػػمو فػػػػ

 . (2)"الشخصيات التي تتمتع بقوة الشخصية
ويستخدـ الشعراء الموف البنفسجي بوصفو معبرا في معنػاه المػوني العػاـ عػف األبيػة الممكيػة، 

ميػػة فػػي ظػػروؼ سػػيميائية وذا قابوقػػادرا فػػي ىػػذا السػػياؽ عمػػى اإليحػػاء بالفخامػػة والعظمػػة مػػف جيػػة، 
 .(3)اإلحياء بالغموض والمخادعة مف جية أخرىمعينة عمى 

إف بعػض خصػػائص المػوف البنفسػػجي قيػػدت بمنػد الحيػػدري فجعمتػػو ينصػرؼ عػػف اسػػتخدامو، 
ذا كاف في حضوره إثبات لو، فإف غيابو كذلؾ إثبػات لػو، فحضػوره حضػور وغيابػو حضػور، ومػف  وا 

وحالػة بمنػد الحيػدري ليسػت كػذلؾ،  ،أف المػوف البنفسػجي يػوحي بالمثاليػة ىذه الخصائص المانعة ىػو
فيػػو لطالمػػا وصػػؼ أنػػو فػػي وضػػع ال ُيحسػػد عميػػو، حيػػث المشػػاكؿ االجتماعيػػة، واليػػروب مػػف بػػبلده 

 بسبب ظمـ النظاـ الحاكـ ىناؾ.
 والموف البنفسجي يوحي أحيانا بالحزف، ولكنػو الحػزف الخفيػؼ أو مػا يسػمى بػالحزف اليػادئ،
ولـ تكف أحزاف بمنػد ىادئػة، فاسػتخدـ المػوف األسػود لمتعبيػر عػف أحزانػو العميقػة، فكػاف المػوف األسػود 

 حاضرا عنو وعف البنفسجي لعمؽ أحزانو.
 الموف البني: -3

يتسـ الموف البني باليدوء، فيو أكثر األلواف ىدوءا، ونشاطو ليس متعمػؽ بػالحواس، ويتكػوف 
البرتقػػػػالي  –فػػػػة عاليػػػػة لؤللػػػػواف الدافئػػػػة كالبرتقػػػػالي المحمػػػػر المػػػػوف البنػػػػي مػػػػف درجػػػػات غامقػػػػة وكثا

، ومػػػف يفضػػػؿ المػػػوف البنػػػي مقبػػػؿ عمػػػى الحيػػػاة الجميمػػػة، ولكػػػف المػػػوف البنػػػي المخضػػػب (4)المصػػػفر

                                                 

 .111ـ( ص 2007 – 1988) شعرية األلواف في النص الجزائري المعاصر فترة (1)
 .78إبداعات لونية وترثيراتيا النفسية ص  (2)
 .165الموف لعبة سيميائية ص  (3)
 .68فمسفة األلواف ص  (4)
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، وتتسػـ الشخصػية المحبػة لمػوف البنػي أنيػا شخصػية (1)باألحمر يدؿ عمػى أف صػاحبو شػرير وبخيػؿ
، يحػب التػوفير، صػبور يتحمػؿ المكػاره خػريفعف عيوب اآلتفتيش حازمة قوية، مادي، أناني مياؿ لم

، فيػػػـ بػػػذلؾ مػػػاديوف، ولػػػدييـ أذواؽ (2)بصػػػدر رحػػػب، عنػػػد إخفاقػػػو ال يػػػدع اليػػػرس يتسػػػرب إلػػػى نفسػػػو
 خاصة.

ولعؿ الجممة األخيرة فػي الفقػرة السػابقة مػا جعمػت بمنػد الحيػدري ينفػر عػف المػوف البنػي، فػإذا 
حػت ظمػػـ الظػالميف تكػػوف بالنسػبة إليػو قضػػية ثانويػة، حتػػى اسػتخدمو فػإف قضػػية وطنػو الػػذي يػرزح ت

 يصؿ األمر قضية لمتكسب، وتكوف مصدرا لمرزؽ ككثير مف المتاجريف بقضية بمده.
رف أصػػحابو مقبمػػوف عمػػى الحيػػاة الجميمػػة، فرمػػا الصػػفة األولػػى فيػػي بػػويتصػػؼ المػػوف البنػػي 

الظػالميف، فيمػا يتعمػؽ بالصػفة األخػرى تتناقض وتحركػات بمنػد ودعواتػو المتكػررة لمثػورة عمػى الظمػـ و 
 فتتناقض مع حياة بمند ورؤيتو أال حياة جميمة وىو خارج وطنو.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .159، وانظر: ص 134ترثير العطور واأللواف عمى نفسية اإلنساف ص  (1)
 .46األلواف مف السيكولوجية إلى الديكور ص  (2)
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 الخاتمة
 النتائج والتوصيات

عػػػرض الباحػػػث لمجمػػػوع األلػػػواف الػػػواردة فػػػي أعمػػػاؿ بمنػػػد الحيػػػدري الكاممػػػة الشػػػعرية، والتػػػي 
عػاـ ألػؼ وتسػعمائة وثبلثػة وتسػعيف لممػيبلد، وقػد أنتجيا ما بيف عاـ ألؼ وتسػعمائة وسػتة وأربعػيف و 

 توصؿ الباحث بعد العرض السابؽ إلى مجموعة مف النتائج، منيا:
يعتبر بمند الحيدري واحدا مػف الشػعراء المبػدعيف الػذيف تركػوا نتاجػا أدبيػا عاليػا، حيػث شػّكؿ  -

عمػى الشػػعراء مػع بػدر شػاكر السػياب وعبػدالوىاب البيػاتي ونػازؾ المبلئكػة نيجػا أدبيػا يسػير 
 المحدثوف مف بعدىـ، فقد توفرت لديو صفات الشاعر المبدع.

كػػاف لحيػػاة بمنػػد الحيػػدري االجتماعيػػة والسياسػػية انعكاسػػا كبيػػرا عمػػى شػػعره، فقػػد سػػجؿ شػػعره  -
 منعطفات ىامة في حياتو شكمت شاىدا حيا عمى معاناتو التي واجييا في حياتو.

لخالصػػة؛ ممػػا حفػػزه عمػػى اإلبػػداع الشػػعري وتوظيػػؼ تػػرثر بمنػػد الحيػػدري فػػي البيئػػة العراقيػػة ا -
 األلواف وانعكاسيا عمى شعره.

نحػػػى بمنػػػد الحيػػػدري فػػػي شػػػعره منحػػػى اغترابيػػػا ذاتيػػػا، حيػػػث كانػػػت ألفاظػػػو تػػػنـ عػػػف ضػػػيؽ  -
 المجتمع جراء اليزائـ المعنوية والمحسوسة التي تمقاىا الواحدة تمو األخرى.

عػف فقػداف ذاتػو وىويتػو الػذي تسػبب فيػو صػراع حاوؿ بمند الحيدري توظيؼ األلواف لمتعبير  -
 األقوياء عمى مصاليـ حيث كاف عمى حساب الضعفاء الذي يعتبر نفسو منيـ.

 ى مػا يزيػد عػف مػائتي، حيث احتػوت أعمالػو الكاممػة عمػماـ بمند الحيدري بظاىرة األلوافاىت -
 .صري ، فضبل عف أكثر منيا غير صريحاموضع لوف 

 عف دواخمو مف خبلليا مف مشاعره الداخمية والتعبيريشكؿ جزءا  إف توظيؼ الموف عند بمند -
 النفسية، وُيعد استجابة طبيعية لمشاعره، وتعبيرا عف الحاؿ الشعورية التي تنتابو.

طغيػػاف النزعػػة السػػوداوية عمػػى معظػػـ شػػعره، حتػػى وصػػوليا لؤللػػواف األخػػرى ومنيػػا األلػػواف  -
 التي تناقض األسود ولو ظاىريا.

المونية في شعر بمند الحيدري لـ تحافظ عمى قوتيا المونيػة المسػتمدة مػف المعجػـ إف المفردة  -
نما خػرج الشػاعر بػاأللواف عػف  فػي كثيػر مػف األحػاييف والقوة المونية المستمدة مف الُعرؼ، وا 

 داللتيا المعروفة إلى دالالت خاصة مستحدثة مف تجاربو الحياتية التي سجميا في شعره.
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ت لمػػوف الواحػػد، وأيضػػا اختمفػػت بعػػض الػػدالالت كػػذلؾ لمػػوف الواحػػد تشػػابيت بعػػض الػػدالال -
حتى وصؿ ببعضيا أنيا حممت المتناقضات، فكاف التناقض حاضرا في المػوف الواحػد، ممػا 

 يدؿ عمى قدرة الشاعر في توظيؼ الموف الذي يعطي قدرة سيميائية عالية.
ة، وكػػاف ىػذا بػارزا فػي المػػزج مػزج بمنػد الحيػدري بػيف لػػونيف أو أكثػر لتعميػؽ الصػورة الشػعري -

 بيف المونيف األبيض واألسود.
يوظؼ بمند الحيدري مفردات لغوية تساعد عمى تبياف المعنى المقصػودة والكامنػة وراء ذكػره  -

السابقة والبلحقة لموف في إظيار قيمتػو السػيميائية، فدراسػة المػوف تساعد المفردات لؤللواف، ف
 ؿ الشعرية األخرى في النص.عند بمند الحيدري ليس بمعزؿ الحقو 

مػػػف خػػػبلؿ توظيػػػؼ بمنػػػد الحيػػػدري لمػػػوف يتضػػػ  أف المػػػوف يحمػػػؿ قػػػدرة إيحائيػػػة عاليػػػة توجػػػو  -
دواخػؿ الشػاعر مػػف أجػؿ أف يعطػي المتمقػػي تمثػيبل لممعنػػى بشػكؿ أقػرب وأكثػػر عمقػا وأعمػػى 

 سيميائية.
يعة والحيػاة وظؼ بمند مفردات حمت محؿ األلواف في تشابؾ بيف األلواف ومحيطيا مف الطب -

اإلنسانية، مما يعني أف اختيار الشػاعر لؤللػواف والمفػردات الموازيػة لػـ يكػف عبثيػا أو عفويػا 
نما كاف بعناية فائقة.  وا 

كانت تجميات بمند الحيدري المونية تعبػر عػف شخصػيتو المتعمقػة بررضػو ووطنػو الػذي غػاب  -
 عنو قسريا، فقد وظفيا لتعميؽ داللة حبو لببلده.

الشعرية المونية في مجاالت المغة السيمة الممتنعة، إذ إف المفردات تبػدو سػيمة،  تدخؿ المغة -
 فيما يبدو التركيب الموني يحتوي عمى شيء مف التعقيد في تحميمو وبياف ما ىيتو.

إف السيمياء عبارة عف حضور وغياب، وقد كاف ذلؾ ممموسػا بقػوة فػي شػعر بمنػد الحيػدري،  -
فػي النصػػوص المختمفػة، وكانػػت األلػواف الغائبػػة عػف شػػعر  فكانػت األلػػواف الحاضػرة حاضػػرة

 بمند حاضرة بغيابيا، فيي تحمؿ دالالت المناقضة فيما لو كانت حاضرة.
لـ ينفصؿ العنػواف عنػد بمنػد الحيػدري عػف متػوف النصػوص الشػعرية، فقػد كػاف يمثػؿ مفتاحػا  -

ي  وغيػػر الصػػري  يػػتـ مػػف خبللػػو الولػػوج إلػػى شػػعره، وقػػد حظػػي العنػػواف المػػوني بشػػقيو الصػػر 
 باىتماـ عف الحيدري.
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 ىذه خبلصة النتائج التي توصؿ إلييػا الباحػث طػواؿ رحمػة البحػث، ومػف ىػذه النتػائج ينطمػؽ موجيػاً 
 ، والتي أبرزىا:التوصياتبعض 
االىتمػػػاـ بدراسػػػة المنػػػاىج النقديػػػة مػػػف الجوانػػػب التطبيقيػػػة، وخصوصػػػا المػػػنيج السػػػيميائي،  -

 ة وواسعة مف الناحية العممية.فالسيميائية ليا مجاالت رحب
االىتماـ بدراسات تطبيقية فنية وفكريػة حػوؿ الشػاعر بمنػد الحيػدري وشػعره، حتػى يرخػذ حقػو  -

ثػػراء المكتبػػة العربيػػة  خػػراج شػػعره مػػف غياىػػب الخفػػاء، وا  نصػػافو كمػػا الشػػعراء اآلخػػريف، وا  وا 
 بدراسات حوؿ شعره.

نقديػػة، لمػػا تفػػت  آفاقػػا واسػػعة فػػي سػػبر ربػػط العمػػـو الصػػوتية والمغويػػة عمومػػا بالتطبيقػػات ال -
 أغوار النصوص الداخمية.

إثػػراء المكتبػػات الغزيػػة وخصوصػػا المكتبػػات الجامعيػػة بكتػػب تتعمػػؽ فػػي السػػيميائية، وكػػذلؾ  -
 .ودالالتياحدث عف األلواف تتفي الكتب التي 
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 12 رابعا: منزلتو الشعرية
 13 االغتراب في شعر بمند الحيدريخامسا: 
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 38 مجاالت السيميائية وطرؽ عمميا
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