داللة الموف في القصة القصيرة  -دراسة في ثالثة نماذج عراقية
المدرس سناف عبد العزيز عبد الرحيـ

داللة اللون يف القصة القصرية  -دراسة يف ثالثة مناذج عراقية
المدرس سنان عبد العزيز عبد الرحيم
جامعة كركوك  /كمية التربية
يتفؽ الكثير مف النقاد عمى أف عممية القص فعالية عقمية ليا قابميتيا عمى
التطور المتدرج واالستفادة مف معطيات الواقع العياني في صور متخيمة محممة بأبعاد

واسعة فضال عف استخداميا لمرمز كوحدة إرسالية مجردة او متداخمة مع ذلؾ الواقع ،ولقد
وجدت القصة العراقية الستينية مجاؿ عطاء وافر وبخاصة لدى ممثمييا التجريبييف فاضؿ
العزاوي ،عبد الرحمف الربيعي ،موسى كريدي ،جميؿ القيسي ،وممثمييا الواقعييف المجدديف
محمد خضير ،جمعة الالمي ،عبد اإللو عبد الرزاؽ ،احمد خمؼ وغيرىـ ،فاعماؿ ىؤالء

تركز عمى الشخصية القصصية مف خالؿ تجسيد االضطراب النفسي الذي تعيشو(،)1

فكاف الموف وداللتو التعبيرية القوية جزء فعاؿ ومتداخؿ بشكؿ صميمي مع النتاجات
االدبية الشعرية والنثرية عمى حد سواء واف بدت في النتاجات الشعرية اكثر رسوخاً وأقدـ

استخداما إال أف ذلؾ لـ يمنع كتاب القصص والروايات في االستفادة مف قابميتيا الطيفية
والتأثيرية الواسعة عف طريؽ تزويدىا لمعممية القصصية وتيارىا االشاري أبعاداً وتأثي اًر

أكيداً.

إف ىذه الدراسة تتخذ مف اعماؿ ثالثة مف كتاب القصة العراقية وىـ القاص

جميؿ القيسي والقاص موسى كريدي والقاص عبدااللو عبدالرزاؽ مجاال لمبحث عف
الظاىرة المونية عبر استخداماتيا وتأثيراتيا ودالالتيا النفسية التي يقصدىا القاص مف

خالؿ تجريب الموف عمى الصعيد القصصي او تجريد الموف مف خصائصو المعيودة عمى
المستوى الفيزيائي وتحميمو قابميات وارساليات معتدلة او متطرفة.

ُيعد الموف مف المعطيات الرمزية الميمة في المتخيؿ القصصي واف ارتبط لدى
قسـ ىاـ مف ا لكتاب بالفعاليات التجريدية الرمزية ،اذ يتخذ الموف حجر الزاوية في كثير
مف التداعيات الصادرة عف عقؿ القاص ليكوف بذلؾ بطال مف ابطالو اوشخصية مف
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شخوصو القصصية ،كما تمثؿ االلواف واالشكاؿ وسيمة عند االدباء في احداث التوترات
المطموبة التي تصاحب التجربة الشعورية ،عمى اعتبار انيا مثيرات حسية متفاوتة التاثير

مف شخص الى اخر( ،)8فعنصر الموف في حالة تجريده يتحوؿ مف تموضعو األولي
وطبيعة عممو االساسي الى ما أُصطمح عمى تسميتو بظاىرة (العالقات وتراسؿ الحواس)
وىي ظاىرة واف بدت اوضح في مجاؿ الشعر اال اف القاص الحديث يستفيد مف آليات

عمؿ وتفرعات الظاىرة الفنية الموجودة في الشعر في مجاؿ عممو القصصي ،اذ تتحوؿ
ال
الحواس واالشياء مف وظائفيا المعيودة ومجاالت اشتغاليا الى آفاؽ رحبة جديدة ،فض ً

عف اختالط المادي مع المعنوي والظاىر مع الباطف مما يتجو بالموف الى آفاؽ رحبة مف

العمؿ يحقؽ االي حاء المطموب مف اشتباؾ واتحاد الموف مع الصوت او الضوء عندما

يتحرر الموف مف خصوصيتو المعيودة.

إف مف المعموـ أف الموف يحمؿ قيمة موجية فيزياوية معينة ُيحدث في العيف
البشرية توت ًار عصبي ًا ونفسياً معيناً ،سمباً أو إيجاباً بحيث يتوصؿ اإلنساف إلى تصور حالة

مرئية معينة شكالً وطبيعةً ،كما ُيالحظ أف الحواس البشرية تقؼ في موقع رئيس لتقديـ
مختمؼ أشكاؿ الصور الفنية وتمعب العيف دو ار في ذلؾ فيو المرتبط مع مجاؿ الرؤيا

البصرية فيو المستمـ األساسي لإلرساليات المونية المعبرة؛ عمى اعتبار إف الموف يحمؿ
طاقة إشعاعية بتردد يختمؼ مف لوف إلى آخر تستقبميا العيف لتحمميا.

إف ىذه اإلرساليات المرئية حاممة لطيؼ لوني متعدد ،ولكف مف الضرورة بمكاف

أف نشير إلى عدـ االقتصار عمى اإلرساليات المرئية بصورىا الحسية البصرية ،واف
كانت الصور البصرية المستقبمة مف البصر تمثؿ النسبة الكبرى مف الصور الحسية إال

أنيا ليست الوحيدة في مجاؿ اشتغاليا الف مجاالت اإلحساس البشري عديدة غير مقتصرة
عمى البصر فيناؾ تواجد ل مصور والرموز المرتسمة الخيالية عادة في طبقات المطبعة

الذاكروية مف العقؿ وقد استمدىا القاص مف تبمور وانطباع مجمؿ ىذه األلواف بالتوافؽ

مع المرجعيات الخاصة بيا وىي تنقسـ إلى عدة تنوعات لونية بصريةً وشمية وغيرىا مف

مجاميع ومعطيات رمزية مشحونة بطاقات إيحائية كبيرة جداُ وىي تمتمؾ صفة التشظي

الداللي ما يجعؿ تأويؿ آلياتيا الستنباط تمؾ اإلشارات المكنية الموجودة في فضائيا

داللة الموف في القصة القصيرة  -دراسة في ثالثة نماذج عراقية
المدرس سناف عبد العزيز عبد الرحيـ

الوجودي العاـ أم اًر مثي اًر ،فالقاص في ىذه الحاالت ال ينظر بعينيو أو يتحسس بواسطة
الممس أو يستخدـ أدواتو الجسمية األخرى بصورة سطحية فوضوية ،بؿ ينقؿ أدواتو مف

الحالة البدائية االعتيادية إلى دائرة االبتكار القائـ عمى أسس جديدة مف التدوير والتنويع

والتفريغ لمشحنات االنفعالية ،وىي دائرة مف التفاعالت تأخذ في األتساع والتعقيد شيئاً

فشيئ ًا إلى أف تصؿ إلى مداىا الكامؿ( ،)3فالموف عمى ىذا مثير حسي قوي مؤثر في
(المخيمة) اإلنسانية عامة والمبدعة خاصة وىذا ما نحف بصدده اآلف ،ىذا الخياؿ الذي

يعبر عف نفسو بأشكاؿ وصور ورموز عديدة فيي طريقة ناجحة لالفصاح مف خالؿ
الصور اإليحائية واإلشارة ال التحوير والتحويؿ ..كما إف الرمز وسيمة مف وسائؿ التوصؿ

الى تمؾ النتيجة.

وقد ذىب الكاتب الفرنسي روجيو غارودي الى اعتبار الموف واقعا مستقال عندما

قاؿ ( :اف المحدثيف قد حرروا الموف ،فالموف االحمر الصافي واالزرؽ او االخضر يعتبر

االف واقعا في حد ذاتو وىذا يتيح الفرصة لمولد الفف التجريدي)( ،)4كما أف المبدع
كالصوفي في حالة حضور دائـ بيف نقيضي الثنائية المونية (النور  /الظالـ) ،وال شؾ أف

قانوف الموف ،كجزء مف قانوف العالمة ،يقوـ عمى فرضية أف األبيض واألسود ىما أساس
المعبة المونية بأكمميا فكمما زاد التضاد والتوتر بيف األلواف كبرت مساحة اإليقاعات

الذىنية المنتجة لمصور واألفكار(.)5

وىنا تجدر اإلشارة إلى أف تأثيرات البيئة عمى الصعيد النفسي واالجتماعي عند
القاص المنتج لمعمؿ االبداعي ىو أمر جدير بالمالحظة ويمكف الركوف اليو في تحميؿ
جوانب خفية ىامة في العمؿ االدبي ،فيي في القصة تعبر عف عالميا الزمكاني بكامؿ

احتوائيا لمطبيعة وتفصيالتيا الزمانية عمى اعتبار (أف البيئة مميئة بالمثيرات ،واف العالـ
المحسوس مؤلؼ مف عدد ضخـ مف الكائنات الحية والجامدة ومف الظواىر االجتماعية

والطبيعية المتنوعة األشكاؿ واأللواف والحجوـ)

()6

وعمى ىذا االساس يقؼ الموف في حجر

الزاوية عند كثير مف المبدعيف عندما يستمدوف مف بيئاتيـ األفكار والرؤى وما يصاحب
ذلؾ مف ارساليات فكرية ميمة قد ال يمتفت الييا الدارس العابر فالموف المتأتي مف
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معطيات النص وتداعياتو مرتبط مع الرؤيا ودرجة حدتو عند الكتاب االمر الذي يؤلؼ
جانبا ميما في النص القصصي الحديث.
إن المون عادة ما يستفز القاص المحمل بعبء القوى النفسية الضاغطة ،كما
يستفز القارئ المرىف االحساس فيو عند القاص مؤثر شديد االىمية فضال عن كونو
مثيرً معوضاً عن قدر غير قميل من التعبيرات المباشرة ،اما عند القارئ
محموالً إرسالياً ا
فان االرساليات المونية غالبا ما تشد ىذا االخير وتقوده الى عوالم غامضة رمزية وان
كانت تمك المحموالت واإلرساليات تجريدية عمى الصعيد الصوري ،وىنا يمعب الخيال
دو ار كبي ار في تحديد طبيعة االرسالية المونية ونمطية عمل ىذه االرسالية وىي عادة ما
تكون مثيرة وفكرية ،فقد دلت المكتشفات الحديثة ان اإلنسان القديم قد استعان بالمون
بصورة كبيرة في التعبير عما يريد االفصاح عنو ،ظير ذلك عمى جدران الكيوف ومقابر
المموك ورجال الدين وارتباط ذلك بعوالم الميتافيزيقيا وقضايا شغمت بال االنسان منذ
آالف السنين كالحياة والموت والثأر واالنتقام والخوف والفرح ولعل المطمع عمى
حضارات االمم في العراق ومصر واليند والصين واالنكا واالزتك والمايا في أمريكا
الجنوبية يجد الكثير من ذلك ،وىنا نشيرالى ما ذىب إليو (يونغ) عالم النفس المعروف
في تحميمو النفسي لمفن عندما وصفو بأنو أشبو ما يكون بالحمم وان التجارب اإلنسانية
البدائية عبارة عن رواسب مختزنة لطفولة البشرية[ مراحمو البدائية] األمر الذي يعيدنا
إلى مااشرنا إليو من أن المون يعتبر من بين أقدم وسائل التعبير البشرية ،وقد وجد
صداه عند األديب والفنان المعاصر في شتى األعمال حتى أشدىا فنتازية إن الحديث
عن المخيمة والخيال عمى عالقة بالعموم النفسية كما األدبية فالصورة ىي إعادة إنتاج
لمشاىدة سابقة أو تجربة نفسية مؤثرة لموقف أو حادثة مطبوعة ،سمعية أو بصرية أو
غيرىا .ويصل األمر أحياناً بالقاص إلى تعدد صوره ورموزه المتخيمة عالية الداللة من
المنتَج األدبي
صور صوتية وصور حركية وصور سيكولوجية ُعصابية عندما يصبح ُ
خاضعاً لمؤثرات خاصة غير سوية(.)7

فالصور المنتخبة والمنتجة من خالل كل ىذه السمسمة التفاعمية يحقق لممبدع

فض االشتباكات الخارجية مع واقعو العياني المباشر والذي يعوضو المجال الحيوي
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المتاح والمتأتي من الحرية التي يسمح بيا خيال المبدع وحساسيتو ،وىنا يجب ان
نميز بين المون عمى صعيدي التصوير الواقعي والتصوير الخيالي ،فخيال المبدع جياز
توليد لألشكال الحاضرة والمزاحة من الوعي وىي تقوم بالتعامل مع نوعين من التخيالت
:
األولى :المخيمة المستعيدة (المتذكرة) إذ يستعيد الذىن تمك الصورالواقعية المرئية
المطبوعة والمستقطبة من ِقبل الوعي او الشعوروىي وان ازيحت مؤقتاً ووضعت داخل

رفوف الذاكرة ،اال انيا تبقى قابمة لالثارة عند تعرضيا لمثير ما حيث تتحرر من سكونيا

وسباتيا.

الثانية :المخيمة الخالقة وىي مخيمة حساسة وذكية تنتج صو اُر جديدة تتضمف في جانب
اساسي

منيا االلواف التي تعبر عف خمجات نفسية معينة ورؤية لمعالـ
المتصورالذي يراه القاص مختمفة جزئي ًا او مغايرة كمي ًا عف الصور
السابقة المطبوعة داخؿ الذاكرة يؤدي إلى بناء صور جديدة تامة

تبرزفييا االنفعاالت الداخمية والخارجية مف خالؿ المغة المناسبة
القادرة عمى حمؿ عبئ االنفعاالت المصورة التي قد تتطرؼ أحيانا،
ففي األوؿ ال يتجاوز عممو حيز الوصؼ الواقعي بينما ىو في

الثاني يراقب ويحمؿ ويبدع (.)8

لقد تمقؼ القصاصوف ما تتيحو األلواف مف مجاالت خصبة في عالـ الكتابة
القصصية فاىتموا بالفنوف التشكيمية وخاصة الرسـ ،فضالً عف اختراؽ الصورة المونية

لعوالـ الالوعي والشعور الداخمي لإلنساف وىي جميعاً مثيرات نفسية كامنة في الالوعي
البشري منذ ِ
القدـ ،حيث األشياء الواقعة في مرمى التمقي والتصوير قد طبعت وخزنت في
ذاكرة القاص وال وعيو حتى واف تجاوزىا الى عوالـ جديدة مغايرة واقعياً ،فكانت الطبيعة
وتشكيالتيا مف ماء وقصب وغابات وحيوانات ،والمتشحة بشتى األلواف المثيرة لمقاص،

مثؿ ىذه األجواء إذا ما وقعت تحت سمطة القدرة والحكـ والتوجيو تغدو أصيمة وقوية

ومعبرة ،ففي الخياؿ يقع شكؿ مف الصير لمذاكرة المحررة مف القيود وأعني بو قيود
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التجربة المباشرة (الواقع المرئي) ،كما أف باستطاعة الخياؿ اإلغارة عمى مجموع
التراكمات الصورية الموجودة في الذاكرة واعادة إنتاجيا مف جديد عبر تقميبيا باستمرار أو

استدعائيا لخمؽ صورة جديدة مبتكرة فنية.

وبالعودة الى توظيؼ الموف في القصص الحديثة نجد إبداعات بعض ال ُكتاب تتقدـ
عبر استخداـ تقنيات مختمفة لمتأكيد عمى عمؽ قدراتيـ الفنية وخاصة في استخداـ وسائؿ
(تراسؿ الحواس) القائمة عمى تفسير الفعاليات الحسية الواقعية مف خالؿ تغيير وظائفيا
فكاف اف وقع اثر ذلؾ عمى الموف كإحدى اإلرساليات المحسوسة عبر العيف فاصبح مف
الممكف عند بعضيـ اعطاء قيمة سمعية او شمية لموف مف خالؿ ربط االخير مع شيء

موجود ومحسوس مطبوع في الذاكرة او الالوعي سابقاً كما ىو الحاؿ مع الخضرة والربيع

عندما يكوف لمعطور وكؿ مقتنيات المساحات الخضراء في ىذا الفصؿ حامال لدالالت

لونية اكيدة في منظومة خي اؿ االنساف ،داللة تقوـ عمى الخضرة بما تحممو مف مساحات
لونية كبيرة وقيمة صورية ميمة النيا تعمؿ عمى توظيؼ الموف في عممية نقؿ االحاسيس

سواء اكانت مجردة او محسوسة الى مستوى اشاري رمزي عظيـ االىمية .وىذا يعني اف

الموف عنصر اساسي في الفعالية الرمزية التجريدية حيث يتحوؿ الموف مف كونو مدرؾ

بصري مجرد الى عمميات ايحائية ذات دالالت رمزية اكيدة.
أساليب توظيف األلوان عند القصاصين موضوع الدراسة

لقد حافظ الموف عمى صدارتو في التأثير عمى مخيمة األدباء فيي مادة دائمة

الحضور في األعماؿ اإلبداعية الراقية حيث التمثيؿ الجيد الموف وحضوره الطاغي في
قصص العديد مف القصاصيف العراقييف األمر الذي ينبئ عف تجارب نفسية فياضة،

لذلؾ فال غرابة مف محافظة الموف عمى ىذه الصدارة.

إف إدامة المراقبة واالطالع عمى األعماؿ القصصية عند ىؤالء القصاصيف عمى

الرغـ مف وصؼ البعض ليذه األعماؿ بأنيا تتجو نحو التطرؼ والذوباف في التجريد
والرمز إال أف مثؿ ىذا االعتقاد ال يعبر عف كامؿ الحقيقة في كوف مثؿ ىذه المنتخبات
ليست وليدة المبدع المعاصر وانما تعود إلى فترات سابقة قديمة وجدت آثارىا في قصص

داللة الموف في القصة القصيرة  -دراسة في ثالثة نماذج عراقية
المدرس سناف عبد العزيز عبد الرحيـ

وأشعار القدامى كما المحدثيف وقد أكدت التطورات المعاصرة عمى أصعدة الدراسات
النفسية حقيقة تأثيرات ىذا المعطى المسمى (الموف).

لقد تمقؼ القصاصوف ما تتيحو األلواف مف مجاالت خصبة في عالـ الكتابة

القصصية فاىتموا بالفنوف التشكيمية وخاصة الرسـ ،فضالً عف اختراؽ الصورة المونية

لعوالـ الالوعي والشعور الداخمي لإلنساف وىي جميعاً مثيرات نفسية كامنة في الالوعي
البشري منذ ِ
القدـ ،حيث األشياء الواقعة في مرمى التمقي والتصوير قد طبعت وخزنت في
ذاكرة القاص وال وعيو حتى واف تجاوزىا الى عوالـ جديدة مغايرة واقعياً ،فكانت الطبيعة
وتشكيالتيا مف ماء وقصب وغابات وحيوانات ،والمتشحة بشتى األلواف المثيرة لمقاص،

مثؿ ىذه األجواء إذا ما وقعت تحت سمطة القدرة والحكـ والتوجيو تغدو أصيمة وقوية

ومعبرة ،ففي الخياؿ يقع شكؿ مف الصير لمذاكرة المحررة مف القيود وأعني بو قيود
التجربة المباشرة (الواقع المرئي) ،كما أف باستطاعة الخياؿ اإلغارة عمى مجموع
التراكمات الصورية الموجودة في الذاكرة واعادة إنتاجيا مف جديد عبر تقميبيا باستمرار أو

استدعائيا لخمؽ صورة جديدة مبتكرة فنية.

 -1توظيف المون عند القاص جميل القيسي

إف الغوص في عمؽ فكرة اإلرسالية المونية عند القاص جميؿ القيسي أمر مثير

فأننا سوؼ نقترب أكثر مف قيمة الداللة الرمزية ليذا الموف عف ذاؾ والذي يتراوح بيف
دالالت أولية بسيطة وأخرى عميقة تتحقؽ عف طريؽ التجربة الطويمة والفيـ العميؽ األمر

الذي يشكؿ مقتربا عظيما مف مقتربات الفف األصيؿ لو داينميتو الشديدة وقدرتو الفنية

المحققة لقدر كبير مف التأثير والتعزيز وىو ما يؤكد إف فعؿ الخطاب القصصي كإرسالية

ال يقتصر عمى الجانب المغوي والمكونات الغراماتولوجية [عمـ الكتابة] األخرى وحسب بؿ

دراسة كؿ األنظمة السيميائية لمنص وعمى رأسيا سيمياء الموف ومظاىرىا الداللية
وتأثيراتيا النفسية واالجتماعية.

وعند تتبع التشكيالت المونية في قصص القاص نجده منشغالً بالظاىرة المونية،

وىو المأخوذ بالتجريد والتجريب وعوالـ الفنتازية واألسطورة كما إف نصوصو مميئة
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العدد ()11

باالنزياح وقد تراوحت األلواف الموظَفة لديو بيف األبيض واألخضر واألصفر واألحمر

والميموني واألزرؽ ،وىذا يعني أف الموف يقوـ مع سائر األدوات بأحداث خمخمة لمبنى

الساكنة والرتيبة في النفس المبدعة واشعاؿ النار الموجود تحت الرماد بغية الوصوؿ إلى
التوترات السيكولوجية الضرورية لصيرورة الخطاب اإلبداعي ومف ثَمة نقمو إلى المتمقي
الذي يقبع ذىنو في زنزانة الوحدة والفراغ ،وقد وردت األلواف في قصص القيسي متنوعة
وعميقة الدالالت وىي كاآلتي:
األبيض

إف مف الواضح أف الموف يحمؿ داللة سيكولوجية ىامة تعزز مجمؿ الفعالية

اإلبداعية فيو عمى ىذا األساس (جزء مف خبرتنا اإلدراكية الطبيعية لمعالـ المرئي والموف
ال يؤثر في قدرتنا عمى التمييز بيف األشياء فقط بؿ ويغير مف مزاجنا وأحاسيسنا)(،)9

قدـ منتوجاً أشاري ًا موحياً فيو لوف قابؿ لممطاوعة
وىذا ما يحدث مع الموف األبيض الذي ُي َ
في أي اتجاه سمباً أو إيجاباً واف كاف الغالب عميو المحموالت الرمزية االيجابية ،فالقضية
تعتمد عمى ميارة القاص وقدرتو عمى تطويع الموف لالتجاه الذي يراه متوافقاً مع رؤيتو

الفكرية النفسية كما في قصة زليخة البعد يقترب:
((وأ ِ
مت بعممية ميكانيكية في قفص حديدي كبير مثبت عمى عربة يجرىا
ُدخ ُ
حصان أبيض متين))

()11

فالموف األبيض يشير الى مضموف سمبي بداللة صورة فعؿٍ قسري عنيؼ وآلي

(أُ ِ
مت).
دخ ُ

وفي قصة (الضفة األخرى مف البحر) ىذا المقتطؼ الموني ((وبعد جري طويل،

انتييت إلى مكان يغمره ضوء ابيض شبيو بضوء الشمس فرأيت مصيدة كبيرة جدا في
وسطيا قطعة جبن كبيرة ومجموعة من اليياكل العظيمة متناثرة في أطراف المصيدة.
وغمرني الضوء بدفء لذيذ ،فشعرت بدغدغة مثيرة ..اقتربت أللمس الجبن ،رأيتني في

المصيدة التي أطبقت عمي بقوة وأنا ٍ
عار تماماُ))

()11

داللة الموف في القصة القصيرة  -دراسة في ثالثة نماذج عراقية
المدرس سناف عبد العزيز عبد الرحيـ

فالضوء األبيض يرمز في األصؿ الى النقاء والسالـ يستحيؿ الى كائف حي
يمتمؾ خصائص االحاطة وااليذاء وما الموف االبيض والدؼء المتولد عنو اال كمائف

مجيزة .أما في قصصو ذي االتجاه الواقعي فأف لألبيض خاصية مشابية كما في (تالؿ
الممح) إذ يتكرر سمبية وقيرية الموف األبيض ..(( :رأى الزنوج مثل مئات الجزر السوداء
منتشرين فوق األرض المكسوة بالممح الالىث البياض))..

()18

ليغدو الموف األبيض رم از لمخوؼ واإلرىاؽ والقسر أما األسود فانو بات رم از

مستمبا أو معادال غير مباشر لإلنساف المستغؿ.
األخضر

لقد أظيرت الدراسات إف الموف األخضر يمنح اليدوء ويعطى نوعا مف التوازف

النفسي وينصح بو فى النوبات العصبية أو الغضب إال انو ينزاح عف ىذا المعطى العممي
والنفسي عند القاص جميؿ القيسي ليتجرد مف معانيو المعيودة إلى معاني عميقة الداللة،
كما في قصة (زليخة البعد يقترب)  ..(( :ألقيت نظرة طويمة من خالل قضبان القفص،
فرأيت وجوىا عابسة ،وابوباً خضراء مغمقة وجدراناً مصبوغة بمون اخضر))..

()13

وىذا الموف واف كاف يدؿ عمى الخصب والنماء واألمؿ في المستقبؿ والشباب،

فضالً عف انو يشير إلى التجدد الدائـ والتغيير ،إال انو أيضا لوف القسر والطغياف ،فيو

جامع لممتناقضات ،ففي عالـ القيسي المضغوط يصبح لكؿ شيء داللة موحية شديدة

اإلثارة ،فال غرابة أف يتحوؿ الموف الى حالة مستقمة بذاتيا ،فاألخضر لـ يعد يحمؿ
السيمياء المتعارؼ عميو مف الربيع والنماء بؿ رم از لمجور والبطش وتبعاً لذلؾ يتحوؿ
المكاف الذي يحتويو الى (إطار صمب لموجود السري)(.)14

البرتقالي

وىذا الموف مف األلواف المثيرة والمشكمة كغيرىا مف األلواف المسببة لمشاعر

متناقضة أو متآلفة عند القاص عند تعاطيو معو ،ومف حيث المبدأ فأف البرتقالي يمنح

اإلنساف اإلحساس بالحيوية واالنطالؽ والبيجة ،ويعتبر ىذا الموف جامعاً لعدد مف األلواف
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الفعالة المؤثرة والتي ليا مدلوليا النفسي وىي ألواف األحمر واألصفر والميموني فالموف
البرتقالي= [األحمر  +األصفر] جامع لفعاليتف متضادتيف األولى الحيوية واالنقضاض
[األحمر] والثانية الرغبة في التراجع وعدـ المواجية [األصفر] والصراع بيف ىاتيف

اإلرادتيف ينتج اليروب والبحث عف مخرج مف المواجية كما في قصة(لحف في قاع
ازرؽ) (( :كان يتبعني ضوء برتقالي من فانوس مختنق وكنت اركض بسرعة جنونية
ألصل إلى القاع ىل ثمة قاع في ىذا الوجود))(.)15

واذا كانت قصص مجموعتي القاص (صييؿ المارة حوؿ العالـ وزليخة البعد

يقترب) يزخراف بالبنى ا لمونية االنفجارية الحاممة لثيمات سمبية ،فاف مجموعة القاص
األخير (مممكة االنعكاسات الضوئية) زاخرة بالبنى االيجابية المنطمقة مف عقؿ الشخصية
المتوحدة والتي تحمؿ دالالت ىرمنطقية (تأويمية) سعيدة بصورىا ورموزىا المكثفة ،السيما
إف االلوف تتدخؿ في مجمؿ التشكيؿ الصوري في مجاؿ اشتغاليا الرمزي لتتمكف الحقاً
في توجيو الخطاب ؛ بالشكؿ الذي يكوف لكؿ لوف تأثيره ومدياتو الخاصيف في تيار الرؤية

العاـ

()16

كما في قصة (نيدابة) حيث ىناؾ إطالؽ مكثؼ لمونيف الميموني والبرتقالي:

(( كان لون الفانوس بمون الميمون الذابل يعطي مذاقا رومانسيا لميل ،والغرفة الحزينة
المنظر ..جمست بكبرياء حول مقعد مصنوع من القصب ،اليي لدييا قمب شفاف مثل
البمور))

()17

فالتشكيؿ الصوري يتكوف مف لونيف براقيف مثيريف والتي يجمع بينيما الح اررة

والنضج والحيوية وىما األحمر واألصفر ،ويواجينا القاص بمقذوؼ لوني مماثؿ في قصة
أحبو أنا األخرى...
(الميثوبي)(( :الجميع يشعرون معو بالطمأنينة ،واألُنس ..لقد بدأت
ُ
دعوتو لزيارتي . .خطا الى الغرفة عمى رؤوس أصابعو ووارب الباب بيدوء ،وبعينين
ناعستين مسح الغرفة التي كانت مضاءة بمصباح خافت ..كان كل شيء بمون
الميمون ،لوني المفضل))

()18

فالموف الميموني يماثؿ عند القاص كؿ مقترب يوتوبي جميؿ ،الف اثر األصفر

فيو يجذبو نحو اليدوء فاألخير اقرب إلى الميادنة واالسترخاء ،بينما في قصة (مممكة
االنعكاسات الضوئية) ىناؾ األجواء االحتفالية حيث السالـ والسكينة عما العالـ أخي ًار :

داللة الموف في القصة القصيرة  -دراسة في ثالثة نماذج عراقية
المدرس سناف عبد العزيز عبد الرحيـ

((خارج قصر االيزاجيال كانت السماء تمطر نو ار ذىبيا ،وكنت مميئاً بالغبطة الن السالم

سيعم األرض كميا ،وسأقابل رجاال عشقتيم منذ أن عرفت فكرىم ..مشيت بخيالء
وحاشية من اآللية تتبعني ..وأتأمل نور الشمس وىي تعانق األرض بحب ،وىو،أحيانا
بمون الالزورد ،والبرتقال يسقط عمى آالف الرجال والنساء))..

()19

فألواف الفرح الميموني والالزورد والبرتقاؿ تساىـ مساىمة مباشرة في تعميؽ

تشكيالت الجو العاـ لمفعاليات الكرنفالية الزاخرة بمعاني االنطالؽ والنشوة حيث يفقد

الزمف مكوناتو الفيزيائية (الكرونولوجية) المتعارؼ عمييا فيناؾ عبور وانطالؽ ثـ ىدوء

مرة أخرى ليعاود بطؿ القاص العممية مف جديد ،وىذا الزمف [ زمف ذىني ] في األساس

المتخ ََيؿ
يحاوؿ القاص مف خاللو االستعانة بالوسائؿ الفنية المتاحة لتمكنو مف إدراج
َ
ضمف حدود أفؽ الصورة.

واذا كانت مشكمة الزمف وتقسيماتو الكرونولوجية الى أحقاب وتواريخ ال تشكؿ
لدى القيسي معضمة الف خيالو يتيح لو التعامؿ الحر معو فاف ذلؾ ينزاح الى المكاف
أيضا كما في قصة (نيدابة) التي سبؽ اإلشارة إلييا(( :غابة من القصب وصحراء من
الماء ،ارتعاشات من األضواء ..أضواء آالف اليعاسب تتوامض في الميل ..وأضواء
مركبة غريبة))..

()81

فينا تمعب التشبييات واالستعارات دو ار أكيدا في بمورة فكرة السعادة وىو ما

يتناقض كميا مع ما سنراه الحقا مف دالالت نفس المعطي البيئي زماني ًا ومكانياً عند

القاص عبدااللو عبدا لر ازؽ.

األزرق

إف األزرؽ ُيعد مسكنا ناجح ًا لألعصاب ويساعد عمى االسترخاء لكف ىذا ال
يعني أف القاص يتعامؿ معو مف ىذا المنطمؽ األولي العاـ بسطحية ،فيو بعد أف يدخمو

إلى حجرة التفاعؿ الوجداني وعبر اآللية المتخيمة ُيخرج لنا ىذا الموف مجرداً مف صفاتو
األولية المباشرة ليكوف األزرؽ عنده عضوًا قوي الشكيمة في دائرة الصراع بيف الحياة
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والموت الذي ُي َولد شعو اًر بأزليتيا ،وىذا ما نالحظو مع الموف األزرؽ (( :لكن منظر الجثة
بدأ يبث الخوف في داخمي وأنا أحدق إلى الوجو األزرق ،واليدين الطويمتين المتين
كأنيما لم تكونا))...

()81

فاألزرؽ لوف بارد ممتص لمحيوية داعي الى الميادنة وىوىنا معادؿ موضوعي

لمموت والتوقؼ السمبييف.
إف االنزياحات الحاصمة في داللة الموف النفسية تعد إبداعا بحد ذاتيا وليس كما
ُيتَصور انحراف ًا داللي ًا سمبياً ،الف ميمة المبدع ليس تصوير الواقع بصورة آلية
(فوتوغرافية) دوف تشذيب أو تحويؿ أو تغيير وانما أف ينعكس ىذا الواقع عمى ذاتو

ويتشظى إلى عدة أشطار ليستحيؿ في النياية بنية مثيرة رؤيوية أعمؽ لمواقع ،وعمى ىذا

األساس مف الممكف أف يصبح لوف الماء احم اًر ولوف العشب اسوداً فيذه وغيرىا جائز في

مخيمة المبدع الف مدلوؿ الخطاب ليس في حاجة إلى مطابقتو مع الواقع العياني بصورة
قسرية خارجية مباشرة إلثبات مصداقيتو ،الف رموزىا الداللية والموف خاصة مشبعة وقادرة

عمى إنتاج دالالت مستقمة؛ وبيذا فأف المبدع ُيغني الحقؿ المعرفي الداللي بأطروحاتو.
 -2توظيف المون عند القاص موسى كريدي

عند محاولة الدخوؿ إلى اإلرسالية التعبيرية عند القاص موسى كريدي يتبيف لنا

مساير
إنيا عاكسة لفيـ عاـ وخاص لطبيعة المعطي الموني ،عاـ إذا ما كاف الموف
اً
لطبيعة فيمنا كمنتوج نفسي واجتماعي لدى الالوعي الجمعي عند األفراد كما ىو الحاؿ

مع األخضر الذي يدؿ في الالوعي الجمعي عمى الخضرة والنماء ،وىو قد يكوف منتجاً

خاصا عند الذيف يعكسوف ىذا المعطى الموني عمى الصعيديف النفسي واالجتماعي ،ألنيا

تعني القسوة والجمود وحياة العسكرية ،وىذا يعكس بطبيعة الحاؿ أف الموف مرتبط أساساً
بمجموع ترسبات الخبرات في الالوعي الجمعي في حالة كونو منتجاً مرتبطا بالفيـ العاـ

أو انو ناتج عف خبرة سيكولوجية خاصة في الالوعي الفردي عند آخريف بحالتو الخاصة
وىو في كال الحالتيف يتشكؿ مف خالؿ طبيعة اإلدراؾ الخاص وطرؽ التناوؿ ،فالموف عند
القاص يتحوؿ إلى وسيمة إيصاؿ لفكرة ما وىو يحمؿ داللة تعبيرية صارخة عف الممؿ
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والتوؽ إلى اال بتعاد عف الفضاء المديني فشخصياتو تعاني مف سمطة المزاج النفسي
الخاص المغترب عف المجتمع فال غرابة اف بدت الوانو باىتة تميؿ الى االصفرار ولوف

الرماؿ ،وىي كميا مف إف ارزات بيئتو سرعاف ما أدت بالمخيمة المتوقدة الى التأزـ منيا بعد
مقارنتيا مع الواقع؛ وسرعاف ما نرى ذلؾ مف خالؿ األلواف التي يختارىا القاص لمتعبير
ِ
ِ
وتبرمو ،وىذه األلواف تنوعت بالشكؿ األتي:
صرختو
عف
األسود
ففي قصة (الحية) ىناؾ وصؼ لممدينة(( :امتأل صدره منذ صباه بطوفان من
البكاء ،وشعر ان ىذا الطوفان لم يكن يغرق ساحات مدينة  -ن  -واسواقيا المجممة
بالسواد فقط . .وفي الردىات ،ىنالك دم يسيل ،وضباب يرتفع ،وحرائق تشتعل ،وعربة
تمو عربة تحمل شمعات كيربائية صغيرة ..الخيل وىي تشق الزحام بيودج مرفوع،

ٍ
وح ٍ
واردية ُخ ٍ
وسود تممع تحت ليب الشمع الذي يرقصو صوت نادبة تصرخ او
مر
ضر ُ
()88
نادب يستغيث عبر اصوات حراء)
فالموف األسود وما يمثمو مف حزف وألـ وفراؽ قد احتوى وأحاط ىذا العدد مف

األلواف الشاممة لعدة مدلوالت عاطفية مف إقداـ وثأر الذي يمثمو األحمر ومعاني الحياة
والنشاط في األخضر.
وكما في قصة (دوار وثمج في نيار قصير) (( :ترى أكان ىذا العالم الصغير
البريء يثير ضجري .. .ومات تساؤلي حين ألفيت نفسي توقد مرة ثانية في نير جميدي
وكان السأم إصبعا محروقةً تعبث في الشغاف ،والحزن منقا ارً اسود يغمغل الفؤاد إن

حاولت أن اكسره لعمي أجد راحة لكني أبصرت حولي ألف منقار يكشف عن ألف وعاء

ىرم))

()83

فاألسود يحمؿ دالالت الحزف والعجز ولو أسمحتو (منقار اسود) يؤازره ألؼ

منقار ،فيو سمب يمثؿ تخمياً واستسالماً لو تأثيره القوي عمى سائر األلواف.
األسود واألصفر

()84
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وت تكرر مثؿ ىذه المرجعيات البيئية في قصة (ازاء السور والجسد) حيث تطغى
األلواف الباىتة الحاممة لدالالت الفناء والموت ((االن يختفي وجو ابيو تحت رمال ناعمة
ومع غياب الوجو الشبيو باسفنجة سوداء متجمعة في قبضة كف تزاحم راسو يقظة
مفاجئة ..اخضر حباتو صغيرة صعقتو المفاجئة كانيا الدىشة ثم رسمت لعينو في
المحظة قوس الذىول المصطبغ بالوان الطيف الشمسي.)85())..

فالسواد الغائب تحت الرمؿ االصفر طغياف لاللواف الباىتة عمى األلواف الحادة

المباشرة وعف طريؽ ىذه المطابقة المونية بيف األسود واأللواف الفاتحة مف صفراء وبيضاء
وبنية كانت ىناؾ عممية استبداؿ في الداللة المونية ليحيؿ األسود إلى العدـ والتراجع أماـ

َمد ىذه األلواف الفاتحة  ،وكاف تشبيو المفاجئة الحاصمة مف ىذا االكتشاؼ ببرعـ صغير
اخضر سرعاف ما ينمو ليتوافؽ اخضره مع اخضر القيسي في داللتيا السمبية.
المون القمحي (الحنطي)

واذا تأممنا في شخصيات القاص مورفولوجياً أي مف خالؿ المالمح الخارجية

وخاصة الصورية منيا حيث يرتبط ذلؾ مع موضوع الدراسة نكتشؼ الوانا معينة تبرز
واضحة المعالـ كما كاف في قصة (إزاء السور والجسد) نجد ذلؾ ايض ًا في قصة (رواؽ

منتصؼ الميؿ) (( :استدار فيما حولي فبدت قامتو في ضوء النيار أطول مني .أبطأت
السير ثم توقفت بإزاء وجيو أتأمل لونو القمحي ،فوضى شعره المتفرق عمى صفحتي
صدغيو))(.)86

ف ألواف الوجو ىي بيف الحنطي واالسمر الغامؽ وىي دالالت انطالؽ لمقاص في

تعبيره عف أبناء بيئتو وما يتوافؽ مع رسمو لصورة بيئة معينة قائمة عمى سيطرة مفرطة
لأللواف معينة بذاتيا في بنية مأساوية الداللة.
األبيض

إف الموف األبيض رمز لمنظافة والنقاء ويبعث الصفاء فى النفس ويسيؿ مزجو

مع أي لوف آخر إال أف مدلوالتو تحتؿ مكاناً خاص ًا عند القاص عبر آلية االنزياح الفكري
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المؤثر في الناتج الصوري ليستمر التعاطي مع األشياء تعاطياً مثي اًر وانقالبياً مف خالؿ

الخطاب السمبي المؤثر كما في قصة (نداء البحر)(( :ثمة قوس ابيض من الرمل يمتد
لسانو حتى منحدر الماء الذي الح لك أالن ساكنا سكون الموتى تراه يممع تحت
البصمات التي طبعتيا خطاك البطاء عموديا يتوىج كالرمل))..

()87

فيناؾ زحؼ متوحش لمصحراء أللتياـ الماء أي بمعنى اخر ىجوـ االبيض

المائؿ الى األصفر (الرماؿ) عمى األزرؽ انو لوف ((النعـ مقابؿ الال ...والبداية مقابؿ

النياية))( ،)88إف البياض -في استخداـ العرب المغوي -ال يدؿ عمى النصوع والصفاء

وحسب لكنو وصؼ لكؿ لوف فاتح فيو يفقد أحياناً إيجابيتو لينتقؿ إلى النقيض ،مثؿ ىذا
التنوع في الرؤية لألبيض عند موسى كريدي وانتقالو مف حالة يوتوبية ايجابية الى حالة
السمب ليو داللة كمونية عمى قدرة تخيمية فائقة النشاط واإلثارة متوافقة مع نظرتو الكونية
المقنع بأغمفة السكوف والصمت اإلشكاليتيف.
الشاممة القائمة عمى تراجيدية الصراع ُ
األحمر

وىذا لوف مثير يشترؾ الكثير مف القصاصيف عمى اعتباره لوف القوة والعنفواف

ويعد شاحذاً لميمة والنشاط ،إال
والطغياف أحياناً فيو رمز لمطاقة وباعث لمنشاط فى النفس ُ
إف القاص موسى كريدي يقمب ىذه الصورة مف خالؿ تفعيؿ آليات الصراع بيف مكونات

الطبيعة ،ليقع ىذا الموف ضحية أماـ قوة خارقة االستحواذ والذي يتمثؿ بالصحراء فيو ال

يتوقؼ عند حد التياـ األزرؽ (الماء) بؿ يقوى عمى امتصاص مادة الحياة البشرية
المتمثمة (بالدـ) عبر اختالطو مع االخير:
((ال تدري بعد ذلك كيف اىتزت الريح وأومضت واختل الصمت ؟ كيف تمطخ الرمل

بالمون األحمر حين دوى في الفضاء صوت الرصاص))(.)89

فاألحمر ىو اآلخر يقع فريسة االبيض واالصفر وسائر االلواف الباىتةٍ ٍَ ٍَوكأف

اليدوء والوداعة التي يمثميا االبيض ما ىو اال قناع زائؼ يتقنع بو ليقضي عمى مكونات
الحياة االساسية وخاصة االنساف والماء عبر التيامو ليما دوف اف ي َشَبع او يرتوي.
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إننا لو أخذنا الموف األحمر سنجد أنو ُيرسـ بمعنى العذاب والحرب واأللـ والجرح
الداخمي ،وفي مكاف آخر يعني الحب والعواطؼ ،وفي مقابؿ ذلؾ نجد األحمر الداكف
داخؿ البيوت لوف الوقار والفخامة ،وفي موضع آخر يعني القوة والشجاعة ،ويكوف كؿ

ذلؾ في البيئة نفسيا والمكاف نفسو ولكف موضعو ىو الذي يحدد ىذا المعنى وماذا يعنيو.
األبيض واالخضر والفضي

واذا انتقمنا األلواف االيجابية عند القاص موسى كريدي نجد الجتماع األلواف

معطى داللي ايجابي كما قصة (الحمـ) حيث تتخمخؿ بنية
األبيض واالخضروالفضي معا
ً
السمب والتشاؤـ ليقعاف في عالـ آخر؛ عالـ الالوعي في صور (اليوتوبيا) النابعة مف
األحالـ ((دخل  -خميل السعد  -متباطئاً وما أن اجتاز العتبة ببضع خطوات رأى برك

الثمج وىي تتناثر عبر الحقول ،واألحراش وبير عينيو الضوء الذي ألفاه يحيط بو ليباً

ابيض كالفضة كان يرسل دفئاً غير مألوف مما دفعو الن يوغل نحو عمق الشوارع التي
لمحيا مغطاة بأقواس شجر اخضر ،وميز أشجار البموط ،والحور.)31())..

فالقاص يستخدـ عدة أبنية في الصورة األليفة إلى نفسو ووجدانو ،تتمثؿ (بالثمج

األبيض) رمز النقاء والطيارة (ولوف الفضة) وىو لوف حيادي ساكف وآمف ويشكؿ تألفاً

لونياً مع األبيض و (الشجر األخضر) وما خمفيا مف إثارات ايجابية وسرور وأخي اًر
(شجرة البموط) الذي يرمز إلى اليدوء والوقار واألماف بجذوره الداخمة في أعماؽ األرض

فيذه جميعاً صور يوتوبية ايجابية تنتشر في خطاب القاص المأخوذ بتمؾ العوالـ الدافئة

إلى نفسو ووجدانو تخرج ألينا عبر تمؾ المخرجات الداللية.

إف إدراؾ القاص يعتمد عمى تحسسو لعالمو النفسي الداخمي األثير لديو،أنعكس

عمى طبيعة األشكاؿ وغناىا الداللي في حالة إنتاج لرموز وصور معبرة .وىذا بالضبط ما
يسمح بو الموف ،أي توسيع التشكيالت الفنية بالتوافؽ بيف المعطيات والمرجعيات الفضائية
العامة والقيـ السيكولوجية في الالشعور ،عمى اعتبار أف البيئة ليس معيا اًر جمالياً وحسب
بؿ مؤثر فعاؿ في توافقات القاص الداخمية [ النفسية ].
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ألوان القوس قزح

مثؿ ىذا التيار النفسي الخيالي يترسخ أكثر في حالة األحالـ كما في قصتو

(قوس قزح بعيد)(( :ومثمما يتسع الحمم ،وتتسع الخارطة وتستطيل أو تمتد ظالليا حتى
لتكاد تنعدم فوق أديميا كل الخطوط والتعرجات والحدود والموانع ..انمحى وجييا إذن
وانمحت األلوان كميا وما عاد ليا سوى ذلك الوىج البعيد ،فكان انبثقت في عيني
الصبي الحالمتين ،خالل ذلك كمو ،جزر خضر وبيارات برتقال امتدت عمى مقربة منيا
منحدرات تالل قرمزية وأرخبيالت بمون قوس قزح ..وفيما وراء غابة ما رأى شالال
ازرق ،وثمة عمى امتداد جادة البحر ترامى أكثر من بالج ،وأكثر من ساحل))(.)31

السكينة واألماف
فالموف األزرؽ ىنا يشير الى حاجة ماسة وبحث عف اليدوء و َ
التي يمثميا الماء مف بحر وشالؿ.
فيناؾ تبمور واضح في مخيمة القاص عف عالمو المفضؿ القائـ عمى سمسمة مف

المعطيات المونية المتفاعمة في بيئة غير خاضعة لسمطة الزمف الكرونولوجية وىو ما
شاىدناه عند القيسي إال أف األخير لـ يعطي لمصورة المكانية خصوصيتو فكؿ األمكنة

لديو جميمة إذا ما توفرت فييا شروط الصورة اليوتوبية بينما عامؿ المكاف محدد أكثر عند
القاص موسى كريدي كما ظير في قصتيو (الحمـ ،وقوس قزح بعيد) انو كؿ مكاف يظير
فيو عدد مف العناصر وىي الثمج والماء وألواف قوس قزح السبعة وىي عناصر ال يقبؿ
القاص التخمي عنيا ،وعند تحميؿ ىذه العناصر نكتشؼ إف يوتوبيا كريدي يمزج بيف

األبيض وألواف الطيؼ الشمسي وخاصة األزرؽ وىذا ما لـ نراه عند جميؿ القيسي.
 -3توظيف المون عند القاص عبد اإللو عبد الرزاق

لقد اتخذ الموف لدى بعض الكتاب ومنيـ القاص عبد اإللو عبد الرزاؽ جانباً

خاصاً جداً مميء بالتجريب والتجريد وأشكاؿ مف الزخرفة والتعقيد الذي يكاد يكوف مقتربا

(باروكياً) وىو أسموب في التعبير الفني انتشر في أدب القرف السابع عشر يتصؼ بدقة
الزخرفة وغرابتيا وتعقيدىا وعند دراستو يمكف التوصؿ إلى فيـ استاطيقي (جمالي) مثير
قد يكوف مفتاحا لدواؿ الكثير مف النصوص انو قد يكوف تعبي ار اغترابياً نامياً اكتشفو

مجمة جامعة تكريت لمعموـ اإلنسانية
المجمد ()15

تشريف األوؿ ()8118
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القاص بيف مكونات الطبيعة األساسية مف جية ومعانييا السطحية المباشرة التي ترد إلى
شعور بالتفرد والتميز في شخصيتو الكتشافو ىذا ولدى
الذىف ألوؿ وىمة ليتشكؿ عنده
اً
محاولة فيـ مثؿ ىذه النصوص معقدة اإلرساليات عمينا أف نكوف عمى معرفة بنمطية

الرموز المنتجة ألنيا قد تكوف في غاية التعقيد يصعب معيا فؾ رموزىا ودواليا بسيولة
وقد تقودنا إلى عكس الرؤيا المعنية.

إف التفاعؿ الموني يظير جميا عند القاص عبد اإللو عبد الرزاؽ ،فاأللواف عنده
ىي ترجمة صريحة ومباشرة عف المشيد العاـ المحيط بالقاص مف الطبيعة الصامتة

المعبرة واشكاؿ الفعؿ اإلنساني والحيواني في فضاءاتو ،وألجؿ ذلؾ يقوـ القاص بتشغيؿ
ىذه المقتربات وخمؽ الصور والرموز والدواؿ المعبرة عف تداعيات لحظة حممية وخيالية

معينة عمى مستوى الخطاب القصصي العاـ لذلؾ بدت ألوانو مباشرة وحادة ومعبرة عف
وعي متقدـ ليواجسو الداخمية المشوبة بسادية.
وتتوزع تشكيالتو المونية كاألتي :
األبيض

وىي أولى األلواف المعبرة عف رؤاه الكونية وىو يمثؿ كؿ معاني الطير والنقاء

عند ((أالف بدأ الجسد ييبط في حركة خفية جدا ..عبر صفحة الماء الساكف كاف ثوب

الجسد االبيض ،بدأ وكأف شفافية الماء تمنحو مزيداً مف النصوح والتوىج))(.)38

فالجسد المغطى بالبياض يتعرض لمقتؿ والغرؽ ،وىو لوف رمزي قائـ بذاتو ولو

لغتو وداللتو الخاصة ،حيث (الخياؿ ىو الممكة الرامزة)

()33

الذي يحقؽ لمقاص كامؿ

ومعادؿ موضوعي لمطير والبراءة والنقاء ،فاألبيض لو ميزة عمى
تجمياتو ،وىو عنده مثاؿ
ً
غيره ،ولذلؾ اعتبر ورد العرس ،ودليؿ البراءة والعفة ،والعفاؼ وكاف مف الصفات المميزة
لمعروس عند العرب ،وبيرجة العرس واالحتفاؿ بو دليؿ عمى الحفاوة والتقدير ليوـ العرس،

ولذلؾ اعتبر العرب أ ف البياض في الورد فيو مف الحياة واألمؿ والجماؿ ما جعميـ
يعتبرونو لوناً مفضالً فالمبدع ال يمجأ إلى الرمز اعتباطاً وانما تقوده تجربتو الشعورية
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الخاصة المضطربة غالباً والتي ال يجد متنفساً لمتعبير عنيا إال مف خالؿ الصورة الرمزية
عمى اعتبار إف النفس اإلنسانية ُعرضة لحاالت عاطفية وفكرية معقدة وغريبة(.)34
لقد وجد القاص في بيئتو الشخصية (االىوار) مموالً فعاالً لمفاعيمو المونية عمى

اعتبار ((إف البيئة بمعامالتيا الطبيعية ،والخبرة بأستناداتيا عمى الوعي والرؤية ،أدتا
ضرورة الى تقدـ قيـ لونية محددة ،واستئثارىا بحضور كبير في المشيد))

()35

وىي تتحوؿ

عند القاص عبداإللو عبدالرزاؽ الى مجموعة مف الخبرات المركزة في عقمو والمنعكس
بصورة مباشرة عمى منتوج خيالو االمر الذي خمؽ لو ثيمات تعاممو معيا ،وىي خبرات

قمما تتعرض لالنزياح والتراجع لمستجدات ظريفة طارئة ،فيي تؤثر عمى شكؿ البؤرة
األولية ثـ تأخذ بالتطور والنمو التدريجي:
األخضر

أما الموف األخضر فيو عند القاص عبد اإللو عبد الرزاؽ يقوـ بفعؿ اإلخفاء

ومجمؿ فعاليات الصراع المغمفة بالسرية،واف كاف يعد مف األلواف الدالة عمى ديمومة

الحياة إال أنيا تحمؿ قيمة أشارية سمبية ألنو يقوـ عمى التغطية وعدـ اإلعالف ،عمى
اعتبار إف اإلعالف فعالية صوت حركية فييا داينمية الحركة والقوة والشجاعة.

((كانت السماء والنير في عيني الرجل قريبتين جدا ،ثمة سيب اخضر
يتطاول عمى تعمية ترابية تكاد تضيف نصف النير وال تبدي منو سوى شريط ناحل
يتسنى من بين سيقان السيب ،ويتحد بينٍ غابة النخيل إلى مساحة ال تبدو وانيا
بعيدة ،فيناك جدار اخضر من عشب الغراب يغمف ضفتي النير ويكاد يتبدى كفاية

معتمة.)36())...

فيذا االمتزاج بيف لونيف (األخضر واألزرؽ) مكوناف رئيسياف لمطبيعة والمتمثمة

باألعشاب والنباتات والنخيؿ والماء ويحمالف دالالت ديمومة الحياة والتأمؿ فيو.
وكما في قصة (الكالب) حيث تتوضح شكؿ الغابة (( :غابة محروقة بفعل
الظالل ،أحراش تنفتح مثل أبواب سرية .أشجار بجذوع ضخمة تحدد شكل المكان.
سماء غير واضحة تتراءى عبر األغصان المشتبكة ،قريبة منو باستفزاز))(.)37
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فاأللواف الغامقة الداكنة مف اخضر أو أسود فضالً عف كثافة العشب والقصب

األخضر التي تواجو مقتحـ الغابة تمنع األلواف الفاتحة البراقة كاألصفر واألبيض واألزرؽ
مف التغمغؿ والنفاذ داخؿ الغابة ،فيي مقيورة عمى أسطح أغصاف األشجار الباسقة الواقفة

كالحرس لحماية بيئتيا الطبيعية ومنطقة نفوذىا مف الغرباء.

إف تعددية الدالالت والمعاني المحمولة عمى الرموز تارة والصور تارة أخرى

تشيرالى عدـ استق اررية المعنى في حالة المفرد ألنو غارؽ في ىاجس الجمع ،األمر الذي
ينتج أكثر مف عالـ داللي واحد ،كما لـ تعد أسطورة شفافية اإلشارة قائمة ألف نظاـ

االحتماالت لداللة الموف الواحد صار متعدداً بيف السمب واإليجاب وبيف القير

لد تعقيداً في لغة الخطاب وتعقيداً موازياً في الرموز ودالالتيا،
واالستسالـ ،األمر الذي ُي َو ُ
وىذا يعني انو كمما اقتربت لغة الخطاب مف أسوار الداللة كمما أدى ذلؾ إلى ضعؼ
االنزياح الرمزي في الموف داخؿ النص ويحد مف قدراتو في تشكيؿ الصورة اإلبداعية

ال إلى قصؼ تحميمي وتفكيكي
تعرض اص ً
الم َ
فضالً عف تأثير ذلؾ السمبي في بؤرة النص ُ
عنيؼ مف المتمقي فإذا كاف االنزياح متداعيا سرعاف ما تتياوى أسوار الشفرة أو الشفرات
النصية بسرعة دوف كثير عناء فال يتحقؽ المغزى العاـ لمنص سواء مف ناحية األثر
النفسي أو الفكري كما ال تتحقؽ المذة الشعورية التي تعقب تمقي نص ما ،ألنو ىنا قميؿ

األلغاـ والشفرات(.)38

إف الخطاب القصصي عند عبدااللو عبدا لر ازؽ عبارة عف رؤية تصويرية بحتة

أو ما يطمؽ عميو عادة بػ (الرؤية مع) حيث تتعادؿ درجة عممية الراوي مع شخصيات
القصة كما أف عالمات القاص الداللية المختمفة عبارة عف مجموعة مف الشفرات المازجة

لعدة تميزات اىميا ندرة الحوارات مف جية وصخب وعنؼ المواجيات في المشيد البيئي

المصور.

فالصورة الناطقة عند القاص افضؿ وسيمة تعبيرية بارسالياتيا القوية كما في ىذا

المقطع مف قصة (السيؼ)(( :كانت ثمة اكمدة ترابية متخثرة تحيط باسفؿ جذع النخمة
وقد نشأ منيا جذور غميظة متعجرفة بموف االرض تقطع المسافة بيف النخمة والنير))

()39

داللة الموف في القصة القصيرة  -دراسة في ثالثة نماذج عراقية
المدرس سناف عبد العزيز عبد الرحيـ

أو في ىذا المقطع ((كانت السماء والنير في عيني رجؿ قريبتيف جدا ثمة سيب

اخضر يتطاوؿ عمى تعمية ترابية تكاد تضيؽ نصؼ النير))(.)41
األزرق

وىناؾ االجتماع المشيدي المتخيؿ وما لو مف دالالت نفسية بيف التراب المبمؿ

والنخيؿ والماء والقصب وىي مف أىـ مكونات البنية المكانية في اغمب قصص القاص
والجامعة لثالثة ألواف رئيسية البني واألخضر واألزرؽ األمر الذي يحقؽ لدى المتمقي
وعياً فورياً عف أجواء الحدث الذي يجمع بيف نقيضيف الحركة والعنؼ إزاء الصمت،

ويالحظ ابتعاد القاص عف االنطالؽ في الفضاء الرحب باستثناء عدد قميؿ مف قصصو
وخاصة (في مكاف ما) وقصة (الزجاج) ففي األخيرة ىذا المقطع الوصفي المصور
((تنفتح السماء بين الريح والشمس ..نظيفة زرقاء ..يتطاير شعرىا ثم يمتف من جانب

حول عنقيا))(.)41

فالسماء داللة كمونية عمى الرحابة والالنيائية ،وىي تحتوي الرياح بعنفيا

ونشاطيا والشمس بح اررتو العظيمة ،أما الموف األزرؽ فيدؿ عمى بيئة خالية مف التموث،
عذراء لـ تمتد األيادي العابثة إلييا ،فاألزرؽ يحيط بشموليتو وقوة نفاذ األصفر (الشمس).
األصفر الفاتح والرمادي
أما قصة (في مكاف ما) ففييا انطالقة جديدة نحو الصحراء ((أحاطو شريط
الصحراء ،مبقعاً بضوء رمادي يشبو حدود جزيرة بعيدة يميث دخان حرائقيا ،محصو ار
بين انفتاح الضوء وقتامة البقع المالصقة لألرض المترامية))

()48

فينا انزياح لبعض

عناصر البنية المكانية توسعاً نحو الرحاب والشمولية ليحؿ الرمادي واالصفر محؿ
االزرؽ ،اال انيا تبقى قريبة مف البناء العاـ لمرؤيا الف الصورة الالحقة او التالية استمرار

لنفس الصورة الحسية االولى أي استمرار فعالية التعاطي المفتوح والمتصارع أحيانا بيف
بنيتيف متالزمتيف ومتضادتيف االولى (بنية الجفاؼ) ويمثمو التراب االصفر الفاتح والبني
والريح والموناف البني والرمادي يساعداف عمى التركيز والثبات والثانية (بنية البمؿ) ويمثمو
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الماء والرطوبة والمساحات الخضراء مف نخيؿ وقصب وبردي ومف المؤكد اف البنية
االولى ممثمة عند القاص لمضعؼ والموت والعطش القحط والثانية ممثمة لفعؿ العنفواف

والحركة والرجولة بمعنى آخر لفعؿ اإلخصاب ،فيذه المناظر المونية بزمنية التصوير
لثيمات البنية الحدثية إذا ما تـ تعزيزىا بمقذوؼ لفظي ذو داللة مف قصة (الطمع):

((تستطيعين ان تذىبي الميمة ..ىذا فأل حسن ،ليمة واحدة وتبدأ فيك الحياة .)43())..لتـ
تفكيؾ أواصر الشفرة المحاطة بأقنعة نصية عديدة.
إف مثؿ ىذه الصور اإليحائية والحاممة لداينمية شديدة سرعاف ما يؤدي إلى
تفاعؿ المتمقي مع النص والفكرة ،وبالعمؿ عمى تفكيؾ أواصر الشفرات النصية يخمؽ لدى

األخير شعو اًر طاغياً كمما ارتاد العمؿ األدبي واقتحـ مجاىمو(.)44

مف متابعة قصص القاص عبد اإللو عبد الرزاؽ نتوصؿ الى رؤية شاممة عف

الصور المونية في قصص القاص وىي:

 -1إف معظـ المشاىد المتخيمة لألحداث ىو في زمف الميؿ أو وقت األصيؿ بينما معظـ
لقطات المناظر الوصفية لمطبيعة بالوانيا واقعة في زمف النيار وىي ايضا معتمة

ومميئة بالظالؿ بفعؿ كثر االشجار الغامقة االلواف والحادة المتمثمة باالخضر
واالسود واالزرؽ واالبيض فيي تشكيالت لونية باىرة وكثيفة تحجب لوف السماء
االزرؽ بمساحتيا اليائمة مف الظيور.
 -8إف قصص القاص عموما توصمنا الى انو يتفادى عموما ذكر االلواف مباشرة وىو
بذلؾ يتقصد اثارة خياؿ المتمقي بحيث يسقط او يتراجع اماـ اليجوـ المباشر لخياؿ

القاص ،واف تفاديو ىذا داللة ولعمو بالتصوير واف الطبيعة خير معبر عف
مكنوناتو الخاصة.

 -3إف الموف وف عاليات المطابقة والمخالفة الذي يمعبو في تشكيؿ الصورة الكمية ،يعطي
لسيمياء النص مساحة داللية واسعة عندما يمنح الصورة المتخيمة فضاءه ومدياتو

المطموبة.

اخلالصة

داللة الموف في القصة القصيرة  -دراسة في ثالثة نماذج عراقية
المدرس سناف عبد العزيز عبد الرحيـ

بعد ىذه الرحمة في عالـ األلواف لمقصة القصيرة ىناؾ عدد مف المالحظات
نخرج بيا مف ىذه الدراسة وىي:

 -1إف الموف داللة تعبيرية قوية وجزء فعاؿ وليس مقحـ في العمؿ األدبي ألنو يتضمف
داللة سيكولوجية تعزز مف مضموف الخطاب.

 -8تقوـ فعالية إنتاج األلواف عمى اإلدراؾ لمصورة مف خالؿ إدخاؿ المثير إلى الجياز
ث ََ َـ إعادة تفعيمو خارجياً
العصبي ومعالجتو وفؽ بيانات وقواعد ثابتة ومتغيرة ومف َ
عمى شكؿ ألواف ورموز.

 -3االستفزاز النفسي الذي يحدثو الموف في عقؿ القاص والمتمقي معاً وما يتركو ذلؾ مف
تداعيات ايجابيات أو سمبية.

 -4االىتماـ بااللوف ليس وليدة العصر الحديث وانما يعود إلى أقدـ األزماف فيو مف بيف
أقدـ وسائؿ التعبير البشرية.
 -5اعتبار بعض الديانات الموف رم اًز مقدساً وداللة أشارية مؤثرة عند أتباعيا.

 -6اتخاذ الموف عند بعض الكتاب مضموناً خاصاً مميأً بالتجريب والتجريد والتعقيد.

 -7إف األلواف (األزرؽ واألخضر واألحمر واألصفر واألبيض) ىي األلواف السيكولوجية
الرئيسية الفاعمة في مفاعيؿ األعماؿ القصصية.

 -8عند تتبع الموف في قصص الكتاب الثالث نكتشؼ إف القاص جميؿ القيسي أكثرىـ
قمقاً وانشغاالً بالظاىرة المونية.

 -9الموف عند القاص موسى كريدي داللة تعبيرية صارخة عف الممؿ واألمؿ باالنعتاؽ
عف الفضاء ألمديني ،ما أدى إلى أف يتبمور المكاف لديو بصورة محددة واضحة

المعاني والدالالت.

 -11أما الموف عند القاص عبد اإللو عبد الرزاؽ فيو ترجمة صريحة ومباشرة عف
مشيدية المقطة الصورية باستخداـ طريقة (الرؤية مع) آليةً لمرواية الحاممة لمضاميف

إنسانية مثيرة

 -11بروز ظاىرة االنزياح في نصوص القاصين جميل القيسي وموسى كريدي.
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 -18إف األلواف في قصص ىؤالء الكتاب تعطي لممنتوج الرمزي قيمةً أشارية عالية
يتجاوز الجانب المظيري األولي لو .وىكذا فاف الناتج الخيالي يقوـ بعممية تجاوز

التابوآت السيكولوجية والوقائع المادية لخمؽ الصورة الرمزية حيث أف الصورة التامة
ىي تبمور أصيؿ مع الحقيقة.

 -13توزيع التشكيالت المونية لدى القصاصيف الثالث بمعطياتيا الداللية النفسية ىي
عمى وفؽ الجدوؿ األتي :
االزرؽ
عبداإللو

عبد

الر ازؽ

موسى كريدي

قيمة

األحمر
ايجابية،

قيمة

األخضر
سمبية،

معادؿ

معادؿ

موضوعي

موضوعي

لمطير والنقاء

لمجفاؼ والموت

قيمة

ايجابية

مزيجة

قيمة

يشتغؿ

سمبية،

كغطاء

وقناع يدور خمفو

قيمة إيجابية

مف

احداث سرية

قيمة

سمبية،

جفاؼ

األبيض واألزرؽ
يشتغؿ

األصفر

األبيض

ال يستخدـ في

ايجابي

تشكيالت القاص
إال عرضياً
قيمة

قيمة

سمبية،جمود،

سمبية،جمود،

تقاليد

تقاليد

عمى

اليوتوبيا (خياؿ)
جميؿ القيسي

قيمة

سمبية،

األصفر

قيمة

يتحوؿ إلى قيمة

الميموني ،قيمة

قاىر يتحوؿ في

في

إيجابية ،أحتفالي

إلى

إيجابية
األسطرة

سمبية،

األسطرة
قيمة إيجابية

قيمة سمبية ،قوة

قيمة

وبطش

معادؿ

سمبية،

موضوعي
لمموت

اهلوامش

 -1ينظر :قراءة في القصة العراقية الحديثة ،ياسيف النصير ،جريدة الزماف ،العدد 1585
في .8113 / 6/8
 -8ينظر :الرمز والقناع في الشعر العربي الحديث ،محمد عمي كندي دار الكتاب
الجديد المتحدة ،ط88 : 8113 ،1

 -3ينظر :المتخيؿ القصصي بيف الصورة والرمز ،بحث منشور ،سناف عبد العزيز،
مجمة جامعة تكريت لمعموـ اإلنسانية ،المجمد  ،13العدد  ،7آب 153 : 8116

داللة الموف في القصة القصيرة  -دراسة في ثالثة نماذج عراقية
المدرس سناف عبد العزيز عبد الرحيـ

 -4منيج الواقعية في اإلبداع األدبي ،د .صالح فضؿ ،الييئة المصرية العامة لمكتاب،
115 : 1978

 -5إيقاع الموف ،د .عموي الياشمي ،مف إصدارات ميرجاف المربد التاسع 7 :
 -6سايكموجية إدراؾ الموف والشكؿ ،قاسـ حسيف صالح ،دار الرشيد لمنشر ،بغداد،
15 : 1988

 –7المتخيؿ القصصي بيف الصورة والرمز 155 :
 -8ينظر :القصة القصيرة عند جميؿ القيسي ،سناف عبد العزيز ،رسالة ماجستير
مطبوعة عمى اآللة الكاتبة ،غير منشورة ،جامعة تكريت ،كمية التربية ،سنة :8111

87 - 69

 –9سايكموجية إدراؾ الموف والشكؿ 5:
 –11زليخة البعد يقترب ،مجموعة زليخة البعد يقترب ،و ازرة اإلعالـ ،مطبعة األديب،
بغداد177 :1974 ،

 –11الضفة األخرى مف البحر ،مجموعة صييؿ المارة حوؿ العالـ ،جميؿ القيسي ،دار
النيار لمنشر ،بيروت48 :1968 ،

 –18تالؿ الممح ،مجموعة زليخة البعد يقترب 169 :
 –13زليخة البعد يقترب 177 :

 -14جماليات المكاف ،جاستوف باشمر ،ترجمة غالب ىمسا ،إصدار دار الجاحظ لمنشر،
بغداد ،طبع دار الحرية ،بغداد  1981د .ط 851 :
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Abstract
Many Criticizers agree on to consider the operation of
narration story writing  is amanita activity and it has its ability on
gradual development and get use from the given and its fancy
pictures.
There for it is not from exclude to consider the color and its
strong expression remark is vital part and not impose in the strict
statement, even though it appeared in the poetry statements more
using.
It has been taken this research from three of Iraqi story writes
as a field for study, and they are : Jelei / AL- Kaicy, Muss a Kreddy
and Abdel Elah Abdel Rezak, to study the colorful phenomenon and
its using with bearing Abilities and new characterizations.
The subject to use the colour in the new story consider from
the important subjects, which is bond with the psychological
condition in the story writer, Therefore this study may reach to
many results :1- The colour ablity to give the story psychological dimensions and
high significant value.
2- Recognize the colour in the story writer Jeleil AL-Kaicy dealing
with reaty oppositly and negatively. So he is able for creation
andcreate asense of cheer and happiness.
3- Turn over the colour in the story writer Mussa Kreddy to the
expreion sign refer refer to the idleness and fear from the living
reality to the city.
4- The colour possibility in the story writer Abdel Elah Abdel
Rezak in the expression to the concord with the environment,
Marshs environment and the can in picturing not abias enogh 
With my best wishes.

