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حتليل شخصية "مسيح القاسم" وفقا الختبار "ماكس لوشر" النفسي
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إنسيه طاليب
عباس طالبزاده

*

**

امللخص
للون دور خاص يف حياة الناس منذ قديم الزمن حتى يومنا هذا ،ويستخدم اليوم علماء علم النفس األلوان للبحث عن مواصفات الناس
النفسية ومعرفتها .ويف ذلك يعترب اختبار لوشر من أفضل اختبارات علم النفس .ويف عامل األدب يري الشاعر والكاتب طريقة تفكريه ااختيار
مفردات خاصة .اناء ذلك يقوم هذا البحث ادراسة ماهية اختبار لوشر يف ديوان مسيح القاسم ااحتساب عدد مرات تكرار األلوان فيه.
خيتص ادحد األقصى لتكرار األلوان االلون األمحر ،وهذا يدل على رغبة الشاعر يف زعامة شعبه والنشاطات الثورية ،واللون األسود هو
االختيار الثاني هلذا الشاعر الثوري يف الدفاع عن مظلومية الشعب الفلسطيين إزاء ظلمة الصهاينة وظلمهم .واللون األخضر هو االختيار
الثالث لسميح القاسم ،ويف نظرة لوشر ليس هلذا اللون أهمية إذا كان يف البيت الثالث اني االختيارات .واللون البين هو اللون األخري اني
األلوان الثمانية .ويذهب لوشر إىل أن الفرد إذا جعل هذا اللون يف البيت األخري فهو يبحث عن االستقالل ،ويرتك اهلدوء اجلمسي للوصول
إىل هدفه وهو االستقالل .وهذه امليزة من أهم مواصفات مسيح القاسم يف حياته.
الكلمات املفتاحية :مسيح القاسم ،لوشر ،اللون ،رقم تكرار ،الشخصية.

املقدمة
تعترب األلوان من األمور اليت جذات انتباه الناس إليها منذ زمن قديم إىل وقتنا ادحاضر ،وقد أثرت يف حياتهم تأثريا كبريا .وقد
فسر اإلنسان هذه الظاهرة من حياته عرب العلوم املختلفة .وفقا لوجهة نظر علم الفيزياء إن اللون نتيجة لالهتزازات واملوجات .أما
الفيزيولوجيا ،فتقوم ادراسة أثر اللون على الدماغ وسائر أعضاء اجلسم .وتأثري اللون على روح اإلنسان جذب انتباه علم النفس
إليه ،واأللوان تسبب تغيري شخصية اإلنسان ،وتؤدي إىل ظهور تصرفات إنسانية خاصة .االنظر إىل هذا األمر ،علم التجارة أيضا
1ــ تاريخ التسلم1313/4/11 :هـ .ش؛ تاريخ القبول1313/7/7 :هـ .ش.
* طالبة الدكتوراه يف فرع اللغة العراية وآدااها جبامعة «فردوسي» ـ مشهد.
** أستاذ مشارك يف قسم اللغة العراية وآدااها جبامعة «فردوسي» ـ مشهد.

Email: ensiehtalebi87@yahoo.com
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حبث عن طرق الستخدام هذه امليزة لكي حيصل على منافع أكثر .واليوم ،نرى العامل ينتبه إىل تأثري اللون على روح اإلنسان
وظهور تصرفات خاصة منه يف الرتويج لألماكن املختلفة ،وأيضا للتعليم والرتاية .وتوفر الشركات التجارية الصغرية والكبرية ضمانا
لبيع منتجاتهم ااالنتباه إىل هذا الدور يف اإلنتاج والبيع .أيضا ،العالج ااأللوان من العلوم اليت تشكلت وفقا لتأثري األلوان على
روح اإلنسان .هذا العلم كان رائجا اني ادحضارات املختلفة القدمية .واليوم ،يستخدم اشكله ادحديث عالجا لألمراض اجلسمية
والروحية.
ففي الثقافات وادحضارات املختلفة ،لأللوان معان خاصة ،لكن لبعض هذه األلوان معان عاملية ومشرتكة اني الكثري من
الثقافات .أما دور األلوان يف األدب والشعر ،فهو دور خاص .إن الشعراء يستخدمون اللون لإلفصاح عن صورهم وكشف
الصالت املوجودة اني األجزاء الشعرية وتوضيحها (نيكوخبت وقاسم زاده1311 ،م ،ص .(911

من العوامل اليت تساعد القارئ يف حتليل األثر األداي هو استخدام الشاعر لعنصر اللون .يستفيد الشاعر من األلوان شعوريا أو
الشعوريا لبيان ما يف ضمريه ،فيمكن للقارئ حتليل األمر وكشف الستار عما يف ضمري الشاعر .تفتح الدقة يف عنصر اللون كعنصر
لتحليل النفس نافذة جديدة أمام القارئ ،ومعرفة أكثر لإلاداع األداي ،ويتمكن القارئ من العلم اكثري من األذواق واملعتقدات
واألميال والرغبات للناس (حسن لي وأمحديان1331 ،هـ.ش ،ص .(144

يستخدم الشعراء أحيانا اعض األلوان اخلاصة استخداما أكثر ،وله سببان :األول أن طيف لون خاص يدل على شخصية
الشاعر ،فلأللوان جذور يف أعماق شخصية الناس ،كما تلعب املواصفات اإلنسانية هذا الدور .ووصف كل إنسان الون خاص
يدل على مواصفاته وميزاته الذاتية (نيكوخبت وقاسم زاده1334 ،هـ.ش ،ص .)147

وأحيانا ال جند تطااقا اني نفسية الشاعر واني اللون الذي استخدمه يف أثره ،ال إحصائيات اعض األلوان يف أشعاره أقل أو
أكثر ،نتيجة ظروف اجتماعية أو سياسية أو نوع املناخ الذي يعيش فيه الشاعر .هذا العنصر ليس على صلة االشعوره منفردا ،وإمنا
يرتبط االالشعور اجلمعي .وهذا ألن إدراك قصة األلوان ودورها الرمزي يرتبط االالشعور اجلمعي (پناهي1331 ،هـ.ش ،ص .)11

يعترب مسيح القاسم من الشعراء الفلسطينني الذين قاوموا اكل وجودهم وإميانهم إزاء الظلم للدفاع عن الوطن .يف ادحديث عن
مواصفات مسيح ادحسنة ،يكفينا ما قال لطفي اخلولي عنه« :إنهم بالفعل شعراء املقاومة ألنهم بالفعل يقامون ،ليس فقط بالشعر ،بل
بالعمل الكفاحي اليومي» (مسيح القاسم1171 ،م ،ص .)7

وفقا ما أسلفنا القول فيه يقوم هذا البحث اتحليل شخصية مسيح القاسم عن طريق دراسة استخدامه لأللوان يف ديوانه.
وهدف البحث هو الوصول إىل إجااة هلذه األسللة :هل تتمكن نظرية اختبار ماكس لوشر النفسي من حتليل شخصية الشعراء عن
طريق دراسة استخدامهم األلوان؟ إذا كان الردّ إجياايا ،فكيف حتلل هذه النظرية الوضع النفسي لسميح القاسم؟ لإلجااة إىل هذه
األسللة ،نتحدث عن مسيح القاسم وحياته ،فنوضّح اختبار ماكس لوشر النفسي ،ثم يأتي ادحديث عن عدد تكرار األلوان يف
ديوان مسيح القاسم ،وايان اعض النماذج من أشعاره اليت استخدمت فيه األلوان املذكورة ،إضافة إىل ذكر خصائص األلوان
النفسية .ويف النهاية ،نقوم اتحليل شخصية مسيح ،وفقا لنظرية لوشر ،ااستعانة اجلداول الواردة يف كتااه.
خلفية البحث
التأثري الذي ترتكه األلوان على نفسية اإلنسان ،كما أشرنا سااقا ،أدّى إىل انتباه أكرب من جانب علماء علم النفس إىل املوضوع
(راجع :أمحد خمتار عمر1117 ،م ،ص  ،)134من علماء علم النفس الذين عملوا يف هذا اجملال ماكس فايفر )(Max Pfister
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وهرمان رورشاخ ) (Herman Rorschachوماكس لوشر ) .(Max Luscherإنهم قاموا ادراسة مسات الناس النفسية على
ضوء اللون .ولعل اختبار لوشر كان أهم هذه الدراسات ،واختباره التشخيصي لأللوان يساعد اإلنسان يف معرفة روح الناس
مساعدة كثرية .فهو ينظر إىل اللون يف هذا االختبار كظاهرة مستقلة عن األشياء ،ألن لإلنسان اختيارا خمتلفا االنظر إىل املواضع
والوسائل املختلفة.
من النقاط اإلجيااية هلذا االختبار ،يف اجملاالت املختلفة ،ميكن اإلشارة إىل كالم د .جي ارازلو ) (J. Erbslohإنه يقول يف
مقاله اعنوان« :استخدام اختبار لوشر لأللوان يف جمال الطب»« :إن اختبار األلوان يساعد الطبيب يف معرفته لوضع املريض النفسي،
وميكّن الطبيب من اعتماده األقل على رأي شخصي ال يستند إىل دليل .هذا االختبار يستخدم كعالمات ذات أهمية يف معرفة املرض وعالجه،

ويستفاد أيضا لتوقعات األمراض اخلطرية .وبسبب سهولته وشهرته نوصي الناس باستخدامه» (لوشر1371 ،هـ ،ص  9ـ  (7يوسع استخدام هذا
االختبار اصورة متنوعة يف جماالت خمتلفة .وقد قام ادراسات واسعة يف هذا اجملال كارل هانيز فلينگاس
) (Karl Heinz Flehinghiousواآلخرون .قام إج كالر ودايتشي ادراسة هذا االختبار يف جمال علم األعراق ،واوكسالك يف
جمال علم نفس األديان وأمراض كبار السن ،وكانزياني يف جمال االستشارات للزواج (املصدر نفسه ،ص .)93

إن البحوث عن األلوان يف آثار الشعراء والكتّاب كثرية ،لكن الدراسات اليت حتلّل شخصية الشاعر أو الكاتب وفقا لنظرية
لوشر قليلة ،وتعطينا هذه الدراسات رؤية جديدة إىل األدب وشخصية الشعراء ،وتفتح لنا نوافذ جديدة لعرفانهم أكثر فأكثر .يف
الدنا ،تقوم اعض الدراسات اهذا األمر وفقا للنظرية ،لكنها تدرس شخصية الشعراء اإليرانيني ال الشعراء العرب .من لملة هذه
الدراسات هي اليت قامت اها پناهي (1331هـ.ش) يف حتليل شخصية نيمايوشيج ،واليت قام اها علوي مقدم واورشهرام
(1331هـ.ش) يف دراسة شخصية فروغ فرخزاد.
مسيح القاسم وحياته
ولد مسيح القاسم يف مدينة الزرقاء ااألردن سنة 1131م من آل حسني .آل حسني معروفون ميلهم الشديد للثقافة ،وارز من
اينهم عدد ملحوظ من األمساء يف جماالت الطب والقانون واهلندسة والثقافة .واجلو الثقايف الذي نشأ فيه مسيح القاسم أسهم
إسهاما كبريا يف الورة الثقافة العراية ونزعته التقدمية .قضى الشاعر فرتة دراسته االاتدائية والثانوية يف فلسطني ،ودرس الفلسفة
واالقتصاد السياسي ملدة سنة يف موسكو.
أسس مسيح القاسم «منظمة الشبان الدروز األحرار» يف أواخر اخلمسينات .وأدّت نشاطاته يف هذه املنظمة إىل إثارة حفيظة
السلطات العسكرية عليه ،فاعتقلته .فقد تعرض للسجن مرّات عديدة ،وطرد من عمله مرّات اسبب نشاطه الشعري والسياسي
(ناظميان1337 ،هـ.ش ،ص .(114
مسيح القاسم من الشعراء العرب الذين ترتبط أمساؤهم ااسم فلسطني واملقاومة .وتنقل قصائده لنا آالم الفلسطينيني
ومعاناتهم ،وأشعاره هي السفراء ،تصرخ مظلومية فلسطني ،وتتمثل مظهرا من مظاهر التمرد ضد الظاملني .وقد اختلف عن
أقرانه ،فلم يكتب يف اداياته شعرا غزليا ،ال كما قال عن نفسه ،إن اداياته الشعرية ختتلف عن ادايات غريه .كتب عن «ادحرب»
و«العامل» و«املطر» واملضامني السياسية العميقة كقصائده عن «لبنان» و«اجلزائر» )مسيح القاسم1171 ،م ،ص  3ـ  )37وانضم إىل
ادحزب الشيوعي «راكم» ،واشتغل معلما وعامال يف خليج «حيفا» وصحفيا ،كما أنه أسهم يف حترير جملة «الغد» و«االحتاد»
و«اجلديد» ،ثم رئيس جملة «هذا العامل» .وأدار «املؤسسة الشعبية للفنون» يف حيفا (ناظميان1337 ،هـ.ش ،ص  (114وتويف الشاعر
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الفلسطيين مسيح القاسم ،اعد صراع مع مرض سرطان الكبد ،الذي داهمه مدة  3سنوات ،والذي أدّى إىل تدهور حالته الصحية
يف األيام األخرية ،حتى وافته املنيه  11أوت  ،9114يف أيام ادحرب األخرية واملقاومة األخرية للفلسطينيني إزاء عدوان الصهاينة.
يعدّ مسيح القاسم من الشعراء الذين نظموا كثريا ،حيث أصدر ستة جمموعة شعرية يف الثالثني من عمره .البعض من آثاره
املشهورة هي« :أغاني الدروب» (1141م) ،و«دمي على كفين» (1117م) ،و«سقوط األقنعة» (1111م) ،و«مراثي مسيح
القاسم» (1173م) ،و«القرااني» (1133م) .ويرتبط امسه ااسم حممود درويش ،ويعتربان صديقان محيمان .ملا خرج درويش من
فلسطني توترت عالقاته مع مسيح ،ووصلت نزاعاتهما إىل الصحف العراية .إنهما كتبا رساالت طويلة ،وأُصدرت يف كتاب
خاص .ويعترب النقاد هذه الرساالت ذات أهمية أداية تارخيية كبرية ).(www.ayat.ir
اختبار ماكس لوشر التشخيصي لأللوان
يف اختبار األلوان يقوم املفحوص ااختيار األلوان دون أية اعتبارات لمالية ،وينظر إىل مثاني اطاقات ملونة ،حتمل يف ظهرها
األرقام  1ـ  ،7ويرتبها تنازليا حسب درجة تفضيله هلا .تشمل هذه األلوان ألوانا أصلية وفرعية ،وهذه األلوان تظهر على اطاقات
حتى يقوم املفحوص ااختيارها وفقا للّون نفسه ،دون راطها اشيء معني ،مثل القميص وغريه ،واأللوان األصلية هي :األزرق
واألصفر واألمحر واألخضر .واأللوان الفرعية تشتمل على :البنفسجي والبين والرمادي واألسود .ويسجل املفحوص األرقام
املكتواة على البطاقات ،حسب تسلسلها من اليمني إىل اليسار ،وفقا الختياره .ويف املرحلة الثانية ،يقوم املفحوص ااالختيار الثاني
لأللوان الثماني ،ويكرر املرحلة الثانية جبميع خطواتها .وليس اني املرحلة األوىل والثانية إال دقائق قليلة .فهكذا ،يعني املفحوص
صفني من األلوان كما يرتاح إليها أكثر .فيكون الناتج سلسلتني من األرقام ،الواحدة حتت األخرى .ثم يقسم املفحوص األرقام إىل
أراع جمموعات ،كل صفني يف جمموعة .فيجعل للمجموعة األوىل عالمة " ،"+وللثانية عالمة " ،"وللثالثة عالمة "=" ،وللرااعة
عالمة "  "-ويف النهاية يبني ما خلف هذه الرموز من األعداد ،وذلك ااستعانة اجلدوال الواردة يف كتاب لوشر ،فتتبني لنا حاالت
املفحوص العاطفية والتفكرية حني االختبار.
علينا االنتباه إىل جوانب االختبار النسبية ،ألن اإلنسان موجود متغري وعلى أية حال ،هذا االختبار اسبب دراسته لشخصية
كن عامل النفس والباحث من االعتماد على اختبار أفضل اسهولة (علوي
األفراد ،واالنتباه إىل نقطة الضغط اجلسدي والروحي ،مي ّ
مقدم وپورشهرام1331 ،هـ.ش ،ص .)31

تكرار األلوان يف أشعار "مسيح القاسم"
لدراسة األلوان املستخدمة يف أشعار مسيح القاسم قمنا اإحصاء رقم استخدام ألوان لوشر األصلية والفرعية .عدد تكرار
األلوان يف ديوان مسيح القاسم هو رقم  .911واختص أكثر األلوان االلون األمحر .عدد تكرار اللون األمحر واللون األشقر
ومشتقاتهما هو  ،73وذكر اللون األشقر ومشتقاته  1مرات ،واللون األمحر ومشتقاته  .13تكرّر اللون األايض مع مشتقاته 14
مرة .واللون الثالث هو اللون األسود الذي سجل  11مرة مع مشتقاته يف األلوان املستخدمة يف أشعار مسيح .واللون الرااع هو
اللون األخضر ،ذكر هذا اللون مع مشتقاته  34مرة ،وسجل اللون األمسر ومشتقاته  11مرة يف األشعار .واللون اآلخر هو اللون
األزرق الذي تكرر مع مشتقاته  31مرة .واللون األصفر ذكر يف أشعار مسيح القاسم  1مرات .ومل يذكر اللون البنفسجي واللون
الرمادي يف أشعار مسيح القاسم إال مرة واحدة .والبين مل يستخدم يف ديوان مسيح القاسم.
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وفقا للمرات اليت استخدمت األلوان املذكورة ،أحصينا نسبة األلوان ،وقد ذكر من األكثر إىل األقل يف اجلدول التالي:
اللون

األمحر

األايض

األسود

األخضر

األزرق

األصفر

البنفسجي

الرمادي البين

اجلمع

الوفرة

73

14

11

41

31

1

1

1

1

911

النسبة

97/3

91/1

13/1

13/9

13/4

1/3

/.37

/.37

1

111

األلوان األصلية
يعتقد ماركس لوشر اأن األلوان األصلية هي األلوان األراع :األزرق واألخضر واألمحر واألصفر .واأللوان الفرعية هي
األلوان األراع :البنفسجي والبين واألسود والرمادي .واأللوان األصلية تبني ادحاجات العاطفية مثل ادحب واحملبة والعمل والنجاح
واألمل والرجاء .ولكل هذه األلوان أهمية خاصة (لوشر1371 ،هـ.ش ،ص .)41
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التحليل النفسي للون األمحر
استخدم مسيح القاسم اللون األمحر  73مرة يف أشعاره .وحاز هذا اللون املرتبة العليا يف األلوان املستخدمة يف األشعار.
تعددت دالالت اللون األمحر يف الرتاث الشعيب ،وتباينت دالالته حيث جتعله لونا مميزا .وقد جاء هذا التباين نتيجة الرتباطه
اأشياء طبيعية ،اعضها يثري البهجة واالنشراح ،واعضها يثري األمل واالنقباض .فمن ارتباطه الون الدم استعمل للتعبري عن املشقة
والشدة واخلطر ،ومن ارتباطه الون النار مادة الشيطان استعمل للتعبري عن الغواية والشهوة اجلنسية ،ومن ارتباطه االذهب
والياقوت والورد استعمل رمزا للجمال .ولظهوره على اعض أعضاء اجلسم نتيجة انفعاالت معينة استعمل رمزا للخجل وادحياء
تارة ،وللغضب تارة أخرى (عمر1117،م ،ص .)911، 19
وجند التضاد اني دالالت اللون األمحر من األمور اليت يعتقد اها الكثري من أهل األدب« .أما األمحر ،فهو مرتبط بالدم حينا،
وبألوان املسرة والفرح حينا آخر ،مبا فيه من توهج وحرارة ،تنبعث من صوتها الرئيسي احلاء» (أاوعون9113 ،م ،ص .)43

واللون األمحر من األلوان الثالث األوىل لدائرة األلوان ،وهو يبني طاقة ادحياة وااتهاج األعصاب والغدد .وله مفهوم األمل
والرغبة والشوق .وحيث اإلنسان على الوصول اأهدافه وجناحه .ويرمز إىل رغبة شديدة يف األمور اليت تبني صعواة ادحياة والتجراة.
ويعترب كاملثري الذي حيث اإلنسان على النجاح ،و يبني تأثري اإلرادة أو قدرتها (لوشر1371 ،هـ.ش ،ص  4ـ .)33

جياهد مسيح القاسم اإرادته الصلبة للوصول إىل النجاح وحرية فلسطني وعودة الفلسطينيني إىل أراضيهم ،مضحيا انفسه.
«الراغبون يف اللون األمحر هم الذين نشطون ،وال يستسلمون لألمور بسهولة» (زنديان1337 ،هـ.ش ،ص  ،)11حممد دكروب يقول عن
مسيح القاسم « :عندما التقيت بسميح القاسم ذات نهار رائع يف صوفيا ،تبددت من ذهين الصورة األسطورية الضبابية اليت كونتها لنفسي عنه،
من خالل ما كان يرتامي إلينا عنه من أخبار وأحاديث ،ومن خالل شعره الذي جرى بيننا ،بعد اخلامس من حزيران ،كالنار األصيلة اليت تطهر واليت

تثري» (حممد دكروب1171 ،م ،ص  ،)1مسيح القاسم هو الشاعر الذي ال يبعده السجن وصعوااته عن متااعة طريقه الثوري ،وحتى
يف السجن يكتب على جدار غرفته« :حاوروني باملنايف ..أحتدى  /فندوا احلجة باألصفاد والزنزانة اخلرقاء  /إني أحتدى! /ألبوا الطاعون
واحلزن /وأبقى أحتدى! اقطعوا زندي  /بالصدر املدمي أحتدى!  /واقطعوا ساقي /أعلو صهوة اجلرح وأمشي /وبعنقي أحتدى! /جببيين أحتدى /
وبأسناني  /وأسنان األغاني ..أحتدى!» (املصدر نفسه ،ص 11ـ .)19

يعتقد ماكس لوشر اأن الذي خيتار اللون األمحر كأول اختياره ،يريد أن يكون إنسانا ذا جتراة وإنسانا كامال عن طريق نشاطاته.
وميكن هلذه النشاطات أن تكون من أي نوع ،من التعاون إىل الزعامة ،والطاقة اخلالقة للتطور والتوسع ،أو مشاعر ادحب (لوشر،
1371هـ.ش ،ص .)34

مسيح القاسم هو الشاعر اجملاهد الذي ينظم الشعر للمقاومة ،وكزعيم يرشد شعبه إىل طريق ادحرية .كما يعتقد لطفي اخلولي
ويبني يف أمسية شعرية ،نظمت يف صوفيا لسميح القاسم« :حممود درويش ومسيح القاسم وإخوانهم من الشعراء التقدميني املناضلني داخل
إسرائيل ،ليسوا فقط على خط النار ،بل هم يف داخل النار نفس ها ،جيابهون املعتدين يوميا ،يتعرضون للمطاردة وللسجن واملوت يوميا .إنهم
بالفعل شعراء املقاومة ألنهم بالفعل يقامون ،ليس فقط بالشعر ،بل بالعمل الكفاحي اليومي» (مسيح القاسم1171 ،م ،ص .)7

نقف اآلن على اعض األمثلة الستخدام اللون األمحر يف أشعار مسيح القاسم وحتليلها:
«ناديت من عشرين عام /يا جملس األمن املوقّر ـ آه ـ  /من عشرين عام /واليوم ،عرب صواعق مرتبّصات بالسالم /صوتي جييئك بالربيد /من
غابة الدم واحلرائق واملرارة واخليام /صوتي جييئك زهرة محراء /يف العام اجلديد / :من يأت بييت قاتال /يرتدّ عن بييت قتيال! /يا جملس األمن
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القديم /صوتي جييئك زهرة محراء /من حقل اجلرمية /فإىل اللقاء ..إىل اللقاء /..يا جملس األمن القديم /أراك ..يف القدس القدمية» (الديوان ،ج
 ،1ص .)313

يعترب مسيح القاسم يف هذه األايات نفسه شهيدا ،يصرخ ااستشهاده ،ويبني احتجاجه على العامل ،على جملس األمن الذي
عليه متااعة حق الشعوب ،لكنه خيطو يف طريق ادحماية للصهاينة .وجنده يدافع عن شعبه ،قائال كل من يدخل يف هذا البلد لقتل
الشعب فال يرجع إىل الده إال قتيال .
يف أايات أخري من ديوانه ،يستخدم الشاعر اللون األمحر كرمز للحياة وادحيوية ،كما يأتي يف املثال اآلتي:
«ماضيك تثقله األناشيد الرتيبة  /وزهورك احلمراء يابسة ...وعنزتك الكئيبة  /ماتت من اجلوع اللعني /ماذا تريد؟ امتصت الرعيان أوطان
جديدة  /وأنا أموت هنا ...أموت وما لدي سوى قصيدة» (الديوان ،ج  ،1ص  9ـ .)111

فيخاطب نفسه ،وهو خيطو لزعامة شعبه ،قائال :ليست عالمات ادحياة اني شعبك ،واني الشعراء اآلخرين الذين عليهم قيادة
شعبهم ،لكنهم غادروا الوطن واجنذاوا إىل االد أخرى.
استخدم يف األايات التالية اللون األمحر للزنااق ادحمراء ،كرمز لدماء الشهداء الذين أجسادهم الطاهره تسرتخي يف ترااهم:
ـ «فإن زنابقا محراء /خمبأة لنا يف الرمل ...التنمو بدون ماء /وإن القمح والزيتون والرمان /تظل رؤى بال جدوى إذا مل خيصب الشهداء»
(الديوان ،1،ص .)193

استخدم اللون األشقر ومشتقاته يف ديوان الشاعر معناه ادحقيقي ،وأحيانا يستخدم لإلشارة إىل األروايني ،كما تشري يف املثال
اآلتي «صاحبة شقراء» إىل صديقة أجدادها من الفرنسا ،أو الصديقة الشقراء األخرى اليت جدها من البالد األرواية:
«ولي صاحبة شقراء ..جدتها فرنسية /وأخرى جدها قاد الفتوحات الصليبية» (الديوان ،ج  ،1ص .)113

التحليل النفسي للون األخضر
وقد تكرر اللون األخضر يف أشعار مسيح القاسم  41مرة ،ومن اينها  34مرة ذكر اللون األخضر ومشتقاته ،و 11مرة ذكر
اللون األمسر ومشتقاته.
عن مواصفات مفردة األخضر ،يقول اان جين :وذلك عائد ملا يف اخلاء من ليونة وطراوة ،وذلك المتالء األخضر ااملاء،
ويساعد صوت الراء على استمرار الصفة يف جريان املاء وانسيااه يف العروق ،مما يزيد يف طراوته ونداوته (اان جين9111 ،م ،ص
.)111
ويدل هذا اللون وفق وجهة نظر علم النفس على االستقامة ،كما يقول لوشر يف هذا األمر« :اللون األخضر يدلّ على الصمود

واملقاومة أمام التغيريات» (لوشر1371 ،هـ ،ص  ،)31ومسيح القاسم من الشعراء الذين ميجده الناس لصموده ومقاومتة يف سبيل
ادحرية .إنه يستخدم هذا اللون تشجيعا للشعب اللبناني على املقاومة وادحياة اجلديدة:
«الب ّد يا لبنان /وبعد الردى والردم /وبعد العدى والدم /بعد الشجن والشر /الب ّد ما خيضرّ /قلبك».
خياطب الشاعر الشعب اللبناني ،ويدعوهم إىل حياة جديدة ،اعد أن الصهاينة ذوّقوهم طعم الدم وادحزن .إنه يطلب منهم
إضعاف مقاومتهم وصربهم على القضايا ،حتى يقدروا على اناء لبنان جديد.
مثال آخر من اللون األخضر هو استخدامه للزيتونة ،ونراه كثريا يف أشعار مسيح القاسم:
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ـ «فانظر ألست ترى جبيين بيدرا؟ /وانظر ..أنا زيتونة خضراء /و طن أنا ..مرج ابن عامر قاميت /والنقب واألغوار واألرجاء» (الديوان ،ج ،9
ص .)413

واستخدم الشاعر اخلضراء للزيتونة ،وهي رمز لوطنه ،فيبني أن الوطن يبقى حيا ،وقلبه يظل نااضا ،مقاوما إزاء األعداء.
ااستخدام اللون األخضر للزيتونة ،يرمز الشاعر إىل ادحيوية والنشاط .مازال ألاناء هذه األرض مثل مسيح القاسم إرادة قوية،
ينشطون وحيرسون ،يبقى وطنهم ،الوطن الفلسطيين ،عرايا كما كانت يف القديم ،ففي النهاية يقول الشاعر« :عربية كانت وتبقى

أرضنا /عربية ...وليصخب األعداء!».
يعتقد علماء علم النفس اأن الذين حيبون اللون األخضر فيالئمون اجملتمع والثقافة ،وإنهم تقليديون (كاركيا1371 ،هـ.ش ،ص
 ،)71يؤثر هذا اللون يف تقوية مشاعر الصداقة والرجاء واإلميان والسلم ،فيستخدم هذا اللون يف أعالم البالد السلمية (آندروز ،تك.
1337هـ.ش ،ص .(17

كما نرى يف األايات التالية أثر هذا اللون رمزا إىل ادحياة الطيبة والصمود:
«لن يطفئ نار إرادتنا /لن يطفئ نور حمبتنا /طوفان الدم  /قولوا للجد الطيب نوح /هيئ فلكك من أجساد الشهداء /واصعد يا نوح على

طوفان الدم /بعد الشدة يرسو فلكك يف قمم الزيتون اخلضراء» (الديوان ،ج  ،9ص  .)311واستخدم الشاعر اللون األخضر لقمم الزيتون،
وهو رمز لوطنه .فهو يشري إىل ادحياة اجلارية يف الوطن .إنه يتحدث عن عدم جناح األعمال لألعداء يف إطفاء نار إرادة الفلسطينيني
ونور حمبتهم .فيشري إىل معتقداتهم الصارمة ااإلشارة إىل أن جدهم الطيب هو النوح  .والشهداء هم الذين يبنون فلك النوح
 للنجاح ادحقيقي اشهادتهم.
من األمثلة األخرى هلذا اللون هو املثال التالي:
«وغداة ينقش عمري األخضر /يف الشاهد املرمر /قليب يقول ـ فعفوكم ـ يف الشاهد املرمر /أيفوز بعدي فارس أقوى  /فيصري من تهوى /

وأصري ذكرى ...ثم ،ال أُذكر؟» (الديوان ،ج  ،1ص  ،)191ويرمز اللون األخضر هنا إىل األثر املفيد لعمر الشاعر الذي نشط يف طريق
املقاومة وهدفه اهلامّ .ويتحدث الشاعر عن اقاء أعماله وأثرها يف حياة الناس الذين يعيشون اعده قائال :غداة ينقش عمري األخضر
يف الشاهد املرمر .يكرّر مسيح القاسم هذه العبارات (فيصري من تهوى /وأصري ذكرى  ...ثم ،ال أذكر) يف القصيدة مرّات لكي يؤكد
على أهمية نشاط الشعراء من دونه.
ويعتقد لوشر اأن اللون األخضر إن مل يكن من االختيارات الثانية أو الثالثة أو الرااعة ،فله أهمية خاصة (لوشر1371 ،هـ.ش،

ص  ،)33ونرى يف األلوان املستخدمة جلس هذا اللون يف البيت الثالث ،فمن وجهة نظر لوشر ليس هلذا اللون أهمية خاصة يف
حتليل شخصية الفرد يف هذه الظروف.
التحليل النفسي للون األزرق
ويتكرر اللون األزرق يف أشعار مسيح القاسم  31مرة .والذي حيب اللون األزرق فهو حيتاج إىل االسرتخاء والسياق والسرور،
أو من جهة علم وظائف األعضاء حيتاج إىل الراحة واالسرتخاء وفرصة إلضعاف قدراته .ويطالب االسرتخاء وايلة آمنة اعيدة عن
القلق ،وتظهر األحداث فيها فى طريق التقاليد ظهورا هادئا .يف هذه البيلة ،عالقات الناس االبعض من النوع اهلادئ دون أي نوع
من النزاعات (املصدر السااق ،ص  ،)77للون األزرق مواصفات الرضى واالسرتخاء واالنزواء والتواضع والقدرة على مطااقة نفسه
مع الظروف السائدة (عرايان1373 ،هـ.ش ،ص ،)11فنقرأ اعض األايات اليت استخدم فيها مسيح األزرق كنماذج:
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«ساعات الفجر األوىل /زرقاء /العندليب األول على شجرية الليمون الزرقاء  /أزرق  /أنهار العامل تلتلفّ على عنقي األزرق /جفون عيين/
زرقاء زرقاء /أتالشى يف الزرقة» (الديوان ،ج  ،9ص .(497

واستخدم الشاعر اللون األزرق ستة مرات لساعات الفجر األوىل والعندليب وشجرة الليمون والعنق واجلفون .يف نظرته مساء
وطنه وشجراته وجباله كلها االلون األزرق ،وهو لون يعرب عن قداسة السماء وطهارة أرضه واراءة شعبه ،كما أن أمحد خمتار
يعتقد اأن األزرق الفاتح يعكس الثقة والرباءة والشباب ،وأما األزرق العميق فيدل على التميز والشعور ااملسؤولية واإلميان
ارسالة ،ينبغي تأديتها (خمتار عمر1117 ،م ،ص  ،)133وتبحث فلسطني كلها وحتى مساء فلسطني عن رسالتها وهي ادحرية.
«كانت هناك مدينة زرقاء /حتلم باألجانب /يتسكعون وينفقون /من الصباح  ...إىل الصباح /صارت هناك مدينة سوداء /حتتقر األجانب /
الدائرين على مقاهيها  /بفوهات السالح( »...الديوان ،ج  ،1ص .)431

يصف مسيح القاسم وطنه االلون األزرق ،قبل أن يأتي األجانب ،ويصفه االلون األسود اعد احتالهلا ايد الصهاينة .قبل جمئ
الصهاينة كانت أرضه الون القداسة ولون السماء ألنها كانت وطن الكثري من األنبياء خالل زمن طويل .لكن القداسة تركتها اعد
جمئ الصهاينة إليها .وهلذه األايات داللة أخرى وهي اهلدوء الذي كان مسيطرا على هذه األراضي قبل احتالهلا.
التحليل النفسي للون األصفر
من جهة املواصفات الصوتية ،الصفرة لون يدل على الذاول والشحوب واجلفاف واملرض ،ملا فيه من خفة يف «الفاء» ،ومن
مواصفات «الراء» الدالة على استمرار الصفة الصوتية السااقة ،مما جيعل الصوت كنبتة هزيلة جافة تطري مع حركة الريح (أاوعون،

9113م ،ص  .)93فاللون األصفر من األلوان األصلية األخرى .تدلّ املواصفات الرئيسية هلذا اللون على نوع من الرجاء والسرور
النفسي والنعومة واالسرتخاء« .من وجهة نظر علم النفس االسرتخاء يعين التخلص من املسؤوليات واملشاكل واإلساءات أو
القيود»( .لوشر1371 ،هـ.ش ،ص .)37

ويعتقد لوشر اأن اللون األصفر يؤكد على التطور وادحداثة والتقدم (املصدر نفسه ،ص  ،)33والذين يرغبون يف األصفر حيبون
التقدم واإلاداع وادحكمة .وهم يف كثري من األحيان أهل دقة وعلماء وأذكياء ،يؤمنون ااملبادئ اليت لديهم (كاركيا1371 ،هـ.ش ،ص

 ،)11إنه رمز إلعطاء ادحياة اجلديدة ،فلهذا يزيد يف الصالت اني اإلنسان والبيلة (ساطعي1337 ،هـ.ش ،ص  .)13هلذا اللون قدرة
التأثري ،ويدلّ على األاهة والعظمة ،فهو يدلّ على الوعي والشجاعة ،ويرمز إىل ادحرية واالستقالل والوعي والتفكر والسرور (ارند
فلمار1337 ،هـ.ش ،ص .)11

ما أن اللون األصفر يدلّ على التطور وادحياة اجلديدة والسرور ،فالشاعر مل يستخدمه إال مخس مرات .وهي يف األمثلة اليت
تدلّ على نوع من الشحوب .و استخدم هذا اللون يف وصف املزارع اجلافة أو الدماء اليت اصفرّت:
«أيها السادة /خلوا قمر القرد كما يشاء يدور /و تعالوا /...إنين أفقد للدنيا اجلسور /ودمي اصفرّ /وقليب احنار يف وحل النذور /أيها
السادة من كل مكان /ليكن عاري طاعونا ...وحزني أفعوان /أيها األحذية الالمعة السوداء ...من كل مكان /نقميت أكرب من صوتي ..والعصر

جبان /وأنا ..مالي يدان!»
يف هذه األايات ميثل مسيح القاسم الشعب الفلسطيين ،وخياطب الرجال ااألحذية الالمعة السوداء يف األمم املتحدة ،الذين
يقومون ااألعمال العبثة .ونسوا ما اجتمعوا اسببها ،أي الشعوب املختلفة وآالمها ومشاكلها ،فهو يعتقد اأن امحرار دمه ،الذي

حبوث يف اللغة العربية وآدابها :نصف سنوية علمية حمكمة لكلية اللغات األجنبية جبامعة إصفهان (ربيع وصيف 0341هـ .ق0434 /هـ .ش) ـ العدد 01

34

يدل على حياته وسروره ،تبدل إىل االصفرار ،فيصف دمه ااستخدام اللون األصفر لكي يبني حالة اجلفاف ومل يسبق له مثيل
االزدهار ومخول الناس:
« ومرّت كفك الصفراء ...فوق جبينك األصفر /وصاح اجلرح يف عينيك ...صاح األمل األكرب /أنا أقسمت يا شعيب ...أنا أقسمت /أن أسهر
طول الليل ...أن أسهر طول العمر /...أن أسهر حتى املوت /أنا أقسمت أن أسهر!» (الديوان ،ج  ،1ص .)111

األلوان الفرعية
واأللوان الفرعية من وجهة نظر لوشر هي :البنفسجي والبين واألسود والرمادي .ليس األسود والرمادي من األلوان ،ألن
األسود ليس لونا مطلقا ،والرمادي هو دون لون وحمايد ،فاالثنان يفقدان اللون (لوشر1371 ،هـ.ش ،ص .)41

التحليل النفسي للون األسود
عدد مرات تكرار اللون األسود يف أشعار مسيح القاسم هو  11مرة .وهو اللون الثاني الذي اختاره الشاعر .يرتبط اللون
األسود معان عديدة ،ميكن تلخيصها ااملوت والدمار من جهة ،والشر واملهانة من جهة ثانية ،إضافة إىل القداسة والوقار يف اعض
املواقف (رياض1133 ،م ،ص .)911

يذهب لوشر إىل أن هذا اللون يدل على ادحدود اليت تتوقف ادحياة وراءها ،وهكذا يبني نظرة البطالن والعدم ،فاللون األسود
حتمل معنى «ال» ،وهو يف النقطة املقاالة للون األايض الذي يعين «نعم» ،فاألسود واألايض هما الغايتان يف االاتداء واالنتهاء
(لوشر1371 ،هـ.ش ،ص  ،)14ويعتقد البعض من علماء النفس أن اللون األسود يوقف النشاطات ،ألنه خييب اإلنسان ،ويبعث
مشاعر البطالن والعدم يف نفسه ،ويتداعى إىل ذهن اإلنسان انتهاء كل شئ (آندروز1337 ،هـ.ش ،ص .)71

يقول لوشر عن اختيار األلوان اأن األديب إذا اختار اللون األسود ،وجعله يف البيت الثاني فيعتقد الرغبة يف نفي كل شئ يبينه
يف البيت األول .وإن جعل اللون األمحر يف البيت األول ،واللون األسود يف البيت الثاني فيبحث عن آماله تعويضا عن لميع
نقائصه (لوشر1371 ،هـ.ش ،ص .)11

نرى يف جدول األلوان لسميح القاسم أن اللون األمحر استقرّ يف البيت األول ،ثم جاء اللون األسود كاللون الثاني .فاختار
الشاعر اللون األسود تعويضا دحاجاته يف اللون األول ،أي النجاح يف ادحركات الثورية وخطواته يف زعامة شعبه ،وذلك ألنه قضى
مدة طويلة يف السجون اعيدا عن الوطن ألجل خطواته الثورية ،لكنه مل يصل إىل نتائج إجراءاته السياسية كما حيب.
ويستخدم الشاعر هذا اللون جمازيا وغري جمازي .فنرى اعض النماذج من اختياره للون األسود جمازيا أو غري جمازي« :حدّث عن
الدنيا ،عن األهل ،عن األحباب /لكنه بالجواب /صفق باألجنحة السوداء عرب كوتي وطار /وصحت يا أيها الغريب يف الزوار /مهال ،أال حتمل
أنبائي إىل األصحاب؟» (الديوان ،ج  ،3ص .)19

إنه يصف خفاشا جاء لزيارته ،ويسأل منه نقل كالمه إىل أحبائه ،لكنه مل يسمع أي ردّ من اخلفاش ،فهو ليس محامة ميكن
االعتماد عليه لكي ينقل الرسائل .وإن ادحمامة هي الطائر الذي ينقل الرساالت ،مسيح القاسم استخدم اخلفاش للونه األسود ،أي
ليس له أي رجاء لزيارة زائر ينقل كالمه إىل أصدقائه ،ويوصل كالمه ورسالته إىل من يريد.
«حسنا! حدّثين عن وطن النار السوداء  /هل تسمع عن أسد يصطاد  /عن أدغال تهوي حتت الليل رماد  /عن حقل مزروع شهداء  /عن
شعب ينبت يف أرض  /بدماء القتلى مروية  /عن مشس تولد حاملة  /خبزا ...أحالما ...حرية  /هل تسمع عن إفريقية؟!» (الديوان ،ج  ،1ص
.)11
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يصف مسيح القاسم يف األايات املذكورة أرضه اوطن النار السوداء ،ومن نتائج النار اإلاادة ،فباستخدام اللون األسود هلا تزيد
داللته على اإلاادة ،واذلك يصور مسيح القاسم صعواة الظروف للقارئ تصويرا واضحا .ومن اقية تعااري الشاعر يف هذه األايات،
ندرك الظروف ادحرجة املسيطرة على فلسطني أكثر فأكثر.
«أدور حول الكرة األرضية مكلال بهالة النريان والدماء  /وأنشر السماء  /يف فلك الكواكب اآللية  /يا أيها الفضاء  /ها أنذا أنشد بني السفن

الكونية  /أغنييت السوداء  /ها أنذا  /يغدر بي صاروخ  /ها أنذا  /أسقط يف جزيرة صمّاء صوّانية  /جتعلها اجلغرافيا يعرفها التاريخ».
وصف الشاعر أغنيته االلون األسود لكي يقول إن أشعاره تعدّ سوداء وغري مقبولة؛ ما أنها حتارب األعداء ،وتكشف عن عدم
نشاط قمة العرب إلنقاذ الده ،فال يقبل وجود شاعرها أيضا ،وتؤدي إىل نفيه مرّات عديدة ،لكن التاريخ ال ينسى هذا الرجل.
التحليل النفسي للون البنفسجي
إن اللون البنفسجي امتزاج من اللونني األمحر واألزرق ،وحياول تنسيق القبض على الدافع للون األمحر مع اخلضوع املعتدل
للون األزرق ،ويدلّ على التنسيق .والذي خيتار اللون البنفسجي يريد الوصول إىل صلة ساحرة .إنه ال يريد أن يسحر نفسه
فحسب ،ال حيب تأثريا سحريا على اآلخرين أيضا (لوشر1371 ،هـ.ش ،ص  ،)11يذهب لوشر إىل أن الذي خيتار اللون البنفسجي
يف البيت الثالث إىل السااع ليس الختياره أهمية خاصة (املصدر نفسه ،ص  ،)11واختار مسيح اللون البنفسجي مرة واحدة ،ووفقا
لنظرية لوشر ليس هذا االختيار ذا أهمية ،فال نهتم اه يف ادحديث عن مواصفات الشاعر الفكرية.
التحليل النفسي للون الرمادي
ليس اللون الرمادي من األلوان املظلمة وال األلوان الزاهية .وليس له أي نوع من التوتر النفسي .هذا اللون لون حمايد؛ أي ليس
ذهنيا وال عينيا ،ليس داخليا وال خارجيا ،ليس مثريا وال مهدئا (املصدر نفسه ،ص ،(79للون الرمادي مواصفات خاصة االنسبة إىل
عدم املشاركة أو عدم االهتمام ااآلخرين (سيد صدر1337 ،هـ.ش ،ص  ،)77اللون الرمادي لون الالمباالة وهذا اللون يكتسب
مواصفاته من األلوان حوله (ساطعي1337 ،هـ.ش ،ص .(73

يذهب لوشر إىل أن املواصفات املذكورة صحيحة ،إذا كان اللون الرمادي يف األايات األوىل والثانية أو الثالثة .وإن مل يكن يف
هذه األايات فيدلّ على خاصية نفسية أخرى ،كما يقول لوشر إن الذي يرفض اللون الرمادي فيبني استعداده لكل شئ ،وال تفوت
له أية فرصة ،وإن كانت الظروف مقلقة ومتوترة .فهو يرغب يف رفع كل حافز مينعه من الوصول إىل هدفه ،وال يرتك العمل حتى
يصل إىل غايته (لوشر1371 ،هـ.ش ،ص .(73

التحليل النفسي للون البين
يبني اللون البين املشاعر واللذات املرتبطة ااجلسم ،وفقا ملا يعتقد لوشر ،ويدلّ على ظروف املشاعر (املصدر السااق ،ص )19؛

أي إن الذي خيتار هذا اللون ،وجيعله يف االختيارات األوىل يبحث عن هدوء جسمه ،ويهتم حباجاته اجلسدية ،فإذا استخدمه
الشاعر يف األايات األخرية ،فهذا دليل على عدم اهتمامه اهدوء اجلسم .ويف ذلك يقول لوشر :إذا استقر هذا اللون يف البيت الثامن
فهذا يدل على أن الشاعر يرفض ادحاجة إىل اهلدوء .وله هدوء اجلسم واالسرتخاء النفسي هما نقطتا الضعف وعليه الغلبة عليهما.
والذي يطرد اللون البين يبدو أنه يشتهر االرغبة يف االستقالل (املصدر السااق ،ص .)13
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مل يستخدم مسيح القاسم هذا اللون يف أشعاره ،ومل يستقر اللون يف البيت الثامن وفقا ملا ذكره لوشر ،وهذا دليل على أن
ادحاجة إىل اهلدوء ليس هاما له .ونرى الشاعر ترك السرور واهلدوء اجلسمي للوصول إىل حرية فلسطني وشعبه.
تقسيم األلوان إىل جمموعات أراع
خيتار املفحوص األلوان اليت يرغب فيها ـ كما أشرنا سااقا ـ وفقا لتفضيله إياها يف املرحلتني افاصل اضع دقائق .وما أننا مل
نقدر على القيام اهذا النوع من االختيار من جانب مسيح القاسم ،خنتار تلك األلوان للمرحلة األوىل ،ونستخدمها مرة أخرى يف
املرحلة الثانية .اعبارة أخرى نقوم اتشكيل القسمني وفقا لعدد تكرار األلوان املستخدمة يف أشعاره .ويصح هذا األمر للتحليل النفسي
للمفحوص ،وفق وجهة نظر لوشر ،ونصل إىل نتائج دقيقة وصحيحة (لوشر1371 ،هـ.ش ،ص .(43

نقسم األلوان املختارة من الصفني إىل جمموعات أراع .ونعطي للمجموعة األوىل عالمة " ،"+وهذه اجملموعة تبني رغبة
الشاعر ،ونعرفه منطقة أولوية اللون ادحادة .واجملموعة الثانية هي منطقة أولوية اللون العادية ،ونعطي هلذه اجملموعة عالمة "،"
وتدلّ هذه اجملموعة على غاية املفحوص .واجملوعة الثالثة تبني األمور اليت ال يهتم اها املفحوص ،وعالمة هذه اجملموعة هي "="،
واسم هذه اجملموعة منطقة أولوية عدم االهتمام االلون؛ أي تضمن األلوان اليت مل يقبل املفحوص كيفيتها اخلاصة ،وأيضا ليست
األلوان يف وضع مناسب ،ال تُرتك يف مكان كذخرية وال تستخدم دائما .ونستخدم للمجموعة الرااعة عالمة "  ،"-فهذه اجملموعة
تبني املواصفات اليت ال يرغب الشاعر فيها ،ويدلّ على ادحاجات اليت ليس هلا ضرورة .واجملموعات األراع لأللوان املختارة يف
أشعار مسيح القاسم جاءت يف اجلدول التالي:
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حتليل وضع الشاعر وفقا للمجموعات األراع
حتليل مواصفات الشاعر وفقا للمجموعة األوىل :األمحر واألسود :+3+7
 :+3هو إنسان قوي ،يتلذذ انشاطاته .وأعماله يف طريق النجاح و الفوز .ويرغب يف حياة مللية االعمل واالاتهاج (لوشر ،ص
.(144
 :+7يرى الظروف السائدة حبياته شديدة قاسية ،لكنه ال يسمح ألي شئ أن يؤثر عليه تأثريا سلبيا (املصدر نفسه ،ص .)114

يعتقد لوشر اأن اللون األمحر واألسود إذا استقرا يف جمموعة واحدة يدلّ على املبالغة يف اآلمال .فإذا ترافقت الرغبات واآلمال
اليت توجد يف اللون األمحر مع اللون األسود فضرورته تشتدّ (املصدر نفسه ،ص .(113

ونرى مسيح القاسم طالبا اتحرر فلسطني حتررا حقيقيا ،وعالوة إىل ذلك يفكر يف حترر العرب كلهم يف لميع أحناء العامل،
ويقول« :إنين أنظر إىل القضية الفلسطينية من خالل قضية حترر البالد العربية كلها ،ومن خالل احلركة الثورية العاملية وهذا واضح يف شعري .إنين
أعيش يف كابوس «فلسطني ثانية» يف البحرين مثال ،أو اجلنوب العربي» (مسيح القاسم1171 ،م ،ص .(11
يعاني املفحوص من التحريكات الشديدة اليت تسبب انفصاله ،وميكن ظهور هذا األمر يف تصرفات غري إرادية (املصدر السااق،
ص .(111
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حتليل مواصفات الشاعر وفقا للمجموعة الثانية :األخضر واألزرق 91
 :9هو إنسان يضغط على األمر .ويطلب ما يظن أنه يتعلق اه ،وحياول محاية وضعه الذي ليس هلا عيب وال نقص.
 :1إنه يتصرف ااهلدوء يف مواجهة الظروف املوجودة ،واأقل مستوى من القلق .وحيب الشعور ااالسرتخاء النفسي واهلدوء
اجلسمي يف عالقاته مع اآلخرين (املصدر نفسه ،ص .)117

يذهب لوشر إىل أن املعنى البنائي جملموعة «األخضر واألزرق» هو قدرة التعرف على األمور أو جتنبها .إن الدقة واملنطق وادحاجة
إىل إثبات صحة األمر من مواصفاتها األخرى ،واملراقبة والنظم أحيانا يظهران يف الرئاسة .ما أن كال من اللونني هلما مسة
االستقالل ،فهذه امليزة جتعل اجملموعة جمموعة خاصة (املصدر نفسه ،ص .)114
 :91هو إنسان يقوم االعمل صبورا وحيتاج إىل التعاطف الذي يعرفه ويؤيده (املصدر نفسه ،ص.)111

إن الشاعر يعرف نفسه زعيما لشعبه يف كثري من أشعاره ،ويوجههم حنو النجاح اأشعاره ،كما يقوم اأداء وظيفته جتاه فلسطني
انظم أشعاره هلا ،واقائه يف الوطن .إنه يبقى يف الوطن حتى آخر دحظات عمره ،كما يقول يف األايات التالية ،موجها شعبه إىل
الطريق الصحيح يف فلسطني ،اينما غادر الكثري من الشعراء وطنهم« :امتصت الرعيان أوطان جديدة  /وأنا أموت هنا ...أموت وما لدي
سوى قصيدة» (الديوان ،ج  ،1ص  119ـ .)111

حتليل مواصفات الشاعر وفقا للمجموعة الثالثة :األصفر والرمادي =4=1
 :=4هو إنسان يرى آماله ونظراته حقيقية ،لكنه حيتاج إىل التشجيع وقوة القلب .يستخدم كل معيار دقيق الختيار األصدقاء،
ويطالب ضمانات ضد اخلسائر النالمة عن الفشل (املصدر نفسه ،ص .)137

ويبني الشاعر العالقة املوجودة اينه واني الناس قائال :ال تنفصل العالقة ايننا كشعراء واني اجلمهور ،وهذا خطر جدا إذا
حصل ...،فظلت عالقتنا وطيدة ااجلمهور (مسيح القاسم1171 ،م ،ص  ،)19فيحتاج إىل تأييد الناس أشعاره وكالمه ،ويقول:
اعض القصائد اليت ذهبت اها إىل مرحلة أاعد يف الشكل اجلديد ،ألقيتها أمام اجلمهور ،وأنا قلق متشكك .. ،فوجدت اأن اجلمهور
تقبلها ،مسريتنا كانت مع هذا اجلمهور .ارتباطنا ااجلمهور هو ارتباط سياسي نضالي ،واالتالي شعري (املصدر نفسه).
 :=1يرغب يف التعاون واملساعدة ،وحياول املقاومة أمام النزاعات تقليال لقلقه (لوشر1371،هـ.ش ،ص .)174

 :=4=1ويطالب عالقات خاصة مع أقراائه ،لكنه حياول االاتعاد عن التضاد الواضح؛ ألن هذا األمر يؤدي إىل تقليل توقعاته
االنسبة إىل حتقق أحالمه وأغراضه (املصدر نفسه ،ص .)171

حتليل مواصفات الشاعر وفقا للمجموعة الرااعة ::البنفسجي والبين - 1- 1
 :- 1ال يغري نظرته النقدية ،وال يرتك أي شيء إال اإثبات صحته .فرياقب عالقاته العاطفية مراقبة شديدة ،حتى جيد موقفه.
ويطالب اآلخرين انية صادقة ،كالذي حيميه ،فيجد نفسه يصل إىل أهدافه أكثر مما قبل (املصدر نفسه ،ص .)911

 :- 1له حاجة وهو مل يصل إليها ،ما أنه يتفاعل مع الذين معايريهم يف ادحياة عالية ،كما هو هكذا .وأيضا يشعر االتفوق
على الناس كلهم ،فتبعده عن اآلخرين هذه الرغبة االتفوق ،ومتنعه من االستعداد لنشاطات ادحرية .أما هذه امليزة فتعترب ضعفا له،
وعليه الغلبة عليها .ويظن أن جتنبه النفس يسبب تفضيله على اآلخرين ،فيعرف كإنسان ال مثيل له .وخالصة القول ،إنه يطلب
االحرتام من اآلخرين (املصدر نفسه ،ص  994ـ .)991
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 :- 1- 1له حساسية االنسبة إىل املشاعر اللطيفة ،كما له حلم للوصول إىل االحتاد ،لكنه ال يقدر على حتقيق هذا ادحلم
اسبب فقدان رفيق درب يعاضده ،أو ألجل الظروف ال يصل إىل هذا الغرض .وله ذوق خاص ميكنه من ايان ذوقه ،وخاصة يعطيه
قدرة ادحكم على النشاطات الفنية واجلمالية .وحياول التفاعل مع الذين يقدرون على مساعدته يف جماالت التوسع الثقايف والفين،
فباختصار هو شاعر يتمتع حبساسية فنية (املصدر نفسه ،ص  991ـ .)931

نتائج البحث
اعد القيام ارتتيب مثانية ألوان وفقا لرقم تكرارها يف أشعار مسيح القاسم ،توصلنا إىل عدة نتائج ،منها أن اللون األمحر حاز
املرتبة العليا اني األلوان األخرى .ووفقا ملا ذكره لوشر ،إن الذي خيتار هذا اللون كاختياره األول حياول أن يكون إنسانا كامال يف
نشاطات كالزعامة .وهكذا يكون مسيح القاسم فهو شاعر كثري العمل يف جمال املقاومة ،شاعر يوجه شعبه ويرشدهم ويقاوم أمام
األعداء مقاومة ال توصف .وأيضا ،أول فكرة ختطر االبال يف استخدام الشاعر هلذا اللون هو دماء الشهداء .واللون الثاني هو اللون
األسود واناء على وجهة نظر لوشر ،كل شخص خيتار هذا اللون كاختياره الثاني ،يف ادحقيقة يبحث عن تعويض حاجاته يف اللون
األول .ما أن مسيح القاسم مل يصل إىل أغراضه يف حتقيق حرية الشعب الفلسطيين ـ كما كان يتوقع ـ فباستخدام اللون األسود
يتحدث عن الظالم الذي سيطر على الدول العراية ،ومل تفكر يف مساعدة هؤالء املظلومني .ليس للون األصفر عدد تكرار كبري يف
أشعار مسيح القاسم ،وهذا يدلّ على عدم وجود تغيريات وتطورات خاصة يف اجملتمع .مل يذكر اللونان البنفسجي والرمادي يف
ديوانه إال مرة واحدة ،فال يهتم الشاعر اهذين اللونني .واللون البين هو اللون األخري يف اختيارات مسيح القاسم .ومن اختار هذا
اللون كاختياره األخري حيب االستقالل ،ويرتك هدوءه اجلسمي تركا تاما ،حتى يصل إىل االستقالل وهذه هي ميزة مسيح القاسم
املتميزة.
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