




البرشية واالستجابات األلوان

تأليف
بريين فيرب

ترجمة
مختار صفية

مراجعة
الجندي إبراهيم محمد



Color and Human Response البرشية واالستجابات األلوان

Faber Birren بريين فيرب

هنداوي النارشمؤسسة
٢٦ / ١ / ٢٠١٧ بتاريخ ١٠٥٨٥٩٧٠ برقم املشهرة

املتحدة اململكة ،SL4 1DD وندسور، سرتيت، شييت هاوس، يورك
+ ٤٤ (٠) ١٧٥٣ ٨٣٢٥٢٢ تليفون:

hindawi@hindawi.org اإللكرتوني: الربيد
https://www.hindawi.org اإللكرتوني: املوقع

مؤلفه. آراء عن الكتاب يعربِّ وإنما وأفكاره، املؤلف آراء عن مسئولة غري هنداوي مؤسسة إنَّ

سالم إيهاب الغالف: تصميم

٩٧٨ ١ ٥٢٧٣ ١٣٤٠ ٨ الدويل: الرتقيم

.١٩٧٨ عام اإلنجليزية باللغة األصيل الكتاب صدر
.٢٠١٧ عام هنداوي مؤسسة عن الرتجمة هذه صدرت

هنداوي. ملؤسسة محفوظة الغالف وتصميم الكتاب هذا بتصميم الخاصة النرش حقوق جميع

هنداوي. ملؤسسة محفوظة الكتاب هذا لنص العربية بالرتجمة الخاصة النرش حقوق جميع
إنك. صنز، أند واييل لجون محفوظة األصيل العمل بنص الخاصة النرش حقوق جميع

Copyright © 1978 by John Wiley & Sons, Inc. All Rights Reserved.
Authorised translation from the English language edition published
by John Wiley & Sons, Inc. Responsibility for the accuracy of the
translation rests solely with Hindawi Foundation and is not the
responsibility of Wiley. No part of this book may be reproduced in
any form without the written permission of the original copyright
holder, John Wiley & Sons Inc.



املحتويات

7 مقدمة
11 التاريخية الخلفية -١
27 البيولوجية االستجابة -٢
45 البرصية االستجابة -٣
65 العاطفية االستجابة -٤
77 الجمالية االستجابة -٥
97 النفسية االستجابة -٦
113 الجسد عالج -٧
131 العقل تهدئة -٨
149 لألفراد املفضلة األلوان -٩
169 الصور ملحق
195 املراجع





مقدمة

أعتقد القراءة. سهل أجعله أن جهدي قصارى حاولت وقد باملعلومات، ميلء الكتاب هذا
كتاب يف اجتمع املعلومات من قدر أي تفوق الكتاب موضوع حول الواردة املعلومات أن
سنة. ثالثني بنحو تقدر فرتة مدار عىل دوَّنْتُها مالحظات عىل يحتوي فهو قبل؛ من واحد
أو العالم بمظهر الظهور محاولة منطلق من ليس الكتاب، هذا لتأليف سُت تحمَّ ولقد
جذب مصدر كانت ما كثريًا البرشية واالستجابات األلوان ألن فقط بل املعرفة، يف ر املتبحِّ
لتطبيق متحمًسا وكنت معرفته، يمكنني ما كل أعرف أن أردت لقد يل. بالنسبة مثريًا

األلوان. يف مستشاًرا بصفتي االحرتايف عميل يف املمكنة املعارف أنواع كافة
واملختلفة املتعددة االستجابات أْدُرس بدأت الفنون، مجال يف مبكر تدريب بعد
يف والكيمياء الفيزياء من قليل محتًوى عىل الدراسة هذه انطوت الناس. لدى لأللوان
النفس وعلم والرمزية والصوفية وامليثولوجيا والتقاليد التاريخ من أكرب محتًوى مقابل
اإلنساني الجانب كتابًا) ٢٥ مجملها يف (البالغة كتاباتي معظم وتناولت الجمال. وعلم
الحياة يف العملية وتطبيقاته واملعارصة، القديمة والثقافية البيولوجية وتأثرياته للون،
أُجريت استقصائية دراسات إىل املستندة باأللوان للتعبري الجديدة واألنماط املعارصة،

األلوان. إدراك حول مؤخًرا
الصعب من أصبح إذ األلوان؛ موضوع يف كاتبًا بصفتي الحزن بعض ذلك يل سبَّب
أن املمكن من املثال، سبيل عىل الكتاب، هذا يف انتقادي. السهل ومن توجهي، تصنيف
إىل صويف بأنني العقالنيني أحد يتهمني وقد للغاية، متشكك إنني الصوفيني أحد يقول
عن كتبتها التي األعمال كل يف هديف كان ما كثريًا برصاحة، يزعجني. ال األمر هذا كبري! حد
املنتمني األشخاص بعض وجد وإذا الناس. هي واحدة؛ غاية نحو مسلًطا تقريبًا األلوان
أطروحات فقط يريدون غريهم كان وإذا باطنية، نظر وجهات يتبنون معينة لتوجهات
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مقدمة

تماًما ومستعد الجميع، أحب إنني حال. أي عىل برش فكلهم كامل، نحو عىل إثباتها يمكن
معهم. اختلفت أم الرأي وافقتهم سواء آلرائهم، لالستماع

يد عىل لأللوان والنفسية والبرصية الفسيولوجية التأثريات يف للتحقيق لجان انعقدت
إنرت وجمعية سوسيتي، إنجينريينج إيلومينيتينج اإلضاءة هندسة جمعية مثل: مؤسسات
وتُعقد مختلًفا، مجاًال ٢٨ عن ممثلني من األخرية الجمعية وتتكون كونسيل. كلر سوسيتي
األلوان ديناميكا عن دويل مؤتمر ُعقد ،١٩٧٦ عام ويف وكندا. املتحدة الواليات يف مؤتمراتها
الضوئية؛ للبيولوجيا األمريكية للجمعية سنوي اجتماع أول وُعقد املجر. يف بودابست يف

.١٩٧٣ عام يف فلوريدا بوالية ساراسوتا يف واأللوان، بالضوء كثريًا املرتبط العلم ذلك
ولو واأللوان. الضوء بتأثريات وشخيص قوي اهتمام لديها الجمعيات هذه مثل
تطبيقات اكتشاف إىل تؤدي أنها لوجدنا البيولوجية الناحية من التأثريات هذه لنا تأمَّ
كوسائل وتُستخدم البرش، تصيب التي والبسيطة الخطرية األمراض من لعدد عالجية
عىل اللون أن لوجدنا النفسية الناحية من تأملناها ولو التشخيص، عند برشية إيضاح
الذي الحيس الحرمان ملواجهة املصطنعة؛ البيئات يف رضوريٍّا يكون الخصوص وجه
تزايدت لقد والنفسية. الفسيولوجية االضطرابات من نهائي ال عدد إىل يؤدي أن يمكن
وُدور نقاهة، وُدور كبرية، سكنية مجمعات يف «محبوسني» يعيشون الذين الناس أعداد
إىل بهم يزج الحياتية واألزمات التوترات من يعانون الذين األشخاص وأصبح مسنني،
نجد عادية، وظائف يف يعملون الذين األسوياء األشخاص بني وحتى العقلية، املصحات
وتحت األرض تحت مبنية مجتمعات تصبح بحيث ومصممة مبنية العمالقة املباني أن
ومن الشمس. ضوء وعن الطبيعة عن البرش من غفرية أعداًدا تحجب أن يمكنها البحر،
بل وأسابيع، أليام عمالقة فضاء كبسوالت حبييس املخلصون الفضاء رواد يظل أن املمكن
ما ولكن البدنية، سالمتهم عىل الحفاظ عىل قادًرا العلم يكون قد وسنني. لشهور حتى

العقلية؟ الناحية من بالجنون إصابتهم دون يحول الذي
فوائد حول النصائح بعض الكتاب هذا يقدم أن أتمنى األهداف، هذه كل أجل من
للمعلومات العديدة املصادر يضم يسريًا مرجًعا يكون أن أتمنى نفسه، الوقت ويف األلوان،

دراساتي. أثناء عليها اطلعت التي
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األول الفصل

التارخيية اخللفية

الحياة مناحي مختلف من الناس يشاِهد العالم، حول السفر فيها كثُر التي األيام هذه يف
التي القديمة، العصور فنوَن — العاديون السياح حتى بل والعملية، واملهنية التجارية —
واليونان والصني والهند يفمرصوكلدو األثرية البقايا الكهوفوكذلك بنيرسوم ما تتباين
يف رائٍع بذوٍق يتمتع القديم اإلنسان كان كم حالهم: ولسان يشاهدونها الوسطى. وأمريكا
بأخرى أو بطريقة حاجة يف كان القديم اإلنسان أن خاطئ نحو عىل ويفرتضون األلوان!
من الفنون أنواع شتى يف ساحرة بألوان نفسه إحاطة إىل هذا ودفعه حياته، يف الجمال إىل
القديم اإلنسان أن من الرغم وعىل والخزف. والنسيج والنحت والزخرفة والرسم العمارة
األساس عىل قائًما يكن لم لأللوان اختياره فإن األلوان، تجاه قوي حس لديه كان ربما

الفصل. هذا لنا يوضح أن يحاول كما وحده الجمايل
والسحر، والغموض للرمزية اهتماًما يويل اإلنسان كان تقريبًا، النهضة عرص حتى
الِعنان يطلق يكن لم والكهنة. والفالسفة الصوفيون عليه يمليه لأللوان استخدامه وكان
بعض، عن بعضها البرشية األعراق التجميل مستحرضات ميزت اإلطالق. عىل لخياله
تروي واملعابد املقابر زخارف وكانت معينة، أغراض ذات تمائم من تتكون الُحيل وكانت
واملوت والحياة باآللهة مرتبط معنًى لها كان التجريدية الزخارف حتى بل القصص،

الحروب. يف واالنتصار والحصاد واملطر
كانت القديم اإلنسان استخدمها التي األلوان لوحَة أن فهو واملميز، الواضح أما
يف مكان أي يف املستخدم اللون درجة يف اختالف يوجد يكاد وال ومبارشة، بسيطة
واألزرق واألخرض واألصفر والذهبي األحمر يف املستخدمة األلوان تمثلت القديم. العالم
— املتاحف يف توجد التي — املرصية األلوان علبة كانت واألسود. واألبيض واألرجواني
فقد اإلغريق، أللوان بالنسبة أما ذلك. عن تزيد كانت ما ونادًرا ألوان، لثمانية مقسمة
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بيتيش ويليام السري البارز الربيطاني الرسام عن املقتبس القول هذا من القارئ يندهش
أن «نالحظ يقول: إذ األلوان؛ املتعددة اإلغريقية الزخارف عىل تعليًقا (١٧٥٣–١٨٣٩)
والنحت] الزخرفة يف عنارصمتشابهة يف متشابهة ألوان [استخدام إليه املشار االستخدام
العموم؛ يف راسخ نظام نتيجة لكنه طارئ، خيال أو عارضة نزوة أي نتيجة يبدو ال
املثالني من أيٍّ يف املستخدمة املواد ناحية من متنوعة تبدو ال املتعددة األجزاء ألوان ألن
جزء كل لتلوين معينًا لونًا خصصوا أنهم يف نشك أن ويصعب … لنا بالنسبة املعروفني
عليها.» املتفق الحرفة ألصول تبًعا أو العام، لإلجماع وفًقا للمباني املختلفة األجزاء من

نفسه واإلنسان األلوان (1)

الحضارات كل جانب. كل من باأللوان نفسه أحاط القديم اإلنسان إن قلت إذا أبالغ ال
كتابات ويف واللون. الضوء جاء الشمس ومن الشمس، عبدت اإلنسان وجود بداية منذ
النحو عىل اإلنسان يوصف امليالد، قبل قروٍن إىل تعود التي الهندوسية «األوبانيشاد»
شعرة حجم مثل يف صغرية وهي هيتا، عليها يطلق أوردة اإلنسان جسم يف «يوجد التايل:
وتقول واألحمر.» واألخرض واألصفر واألزرق األبيض باللون تمتلئ املرات، آالف مقسمة
الجسدي.» الكمال مًعا املاستشكل وصالبة وقوة اللون، وجمال الشكل، تماثل «إن أيًضا:
لون يكون قد الوسادة. غطاء يشبه «اإلنسان فقال: ظلٍّ بخفة ولده شفيتاكيتو والد ونصح
لكنها أسود، الثالثة غطاء ولون أزرق، الثانية غطاء ولون أحمر، الوسادات إحدى غطاء
أسود، واآلخر جميل، فأحدهم البرش، مع الحال وكذلك نفسه. القطن عىل تحتوي كلها
املقتطفات من (كثري جميًعا.» بداخلهم موجود اإلله لكن رشير، والرابع قديس، والثالث
مأخوذ القديمة الرشقية األديان من وغريها الهندوسية «األوبانيشاد» كتابات من املقتبسة

سبيجيلبريج.) فريدريك للكاتب للعالم» املقدس «الكتاب الرائع الكتاب من
لدى يعترب البرشة لون … أن «نعلم يقول: داروين كتب اإلنسان» «أصل كتاب ويف
اعترب واضحة ألسباب وربما لجمالهم.» األهمية بالغ عنًرصا أجناسهم اختالف عىل البرش
وبالغوا حمراء، زينة مساحيق واستخدموا األحمر، الِعرق أعضاء من أنفسهم املرصيون
وكان اآلسيويني، لون األصفر اللون وكان أنفسهم. تصوير يف األحمر اللون استخدام يف

الزنوج. لون األسود اللون وكان الشمال، شعوب لون األبيض اللون
وليلة») ليلة «ألف عن (املرتجم بريتون ريتشارد للسري العربية» «الليايل كتاب يف
السوداء، الجزر سكان األمري زوجة تسحر وفيها املسحور»، األمري «حكاية توجد
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مسلمني كانوا حيث مختلفة؛ ديانات ألربع ينتمون كانوا الذين «واملواطنون فيقول:
أسماك إىل املسلمون فتحول أسماك، إىل بسحرها حوَّلتهم ومجوًسا، ويهوًدا ونصارى
أسماك إىل واليهود زرقاء، أسماك إىل واملسيحيون حمراء، أسماك إىل واملجوس بيضاء،

صفراء.»

عنارصالعالم (2)

العصور حتى الفكرة تلك واستمرت عنارص، صورة يف الكون يرى البدائي اإلنسان كان
املثرية اإلشارات تلك الهندوسية «األوبانيشاد» كتابات من أخرى مرة وسأقتبس الحديثة،
الحية الكائنات «لكل تقول: حيث األسود؛ واللون األبيض واللون األحمر اللون أهمية عن
ومنها حي، كائن من منبثق ومنها البيضة، من منبثق فمنها فقط؛ أصول ثالثة ا حقٍّ يوجد

… جرثومة من منبثق
واللون املاء، لون هو للنار األبيض واللون النار، لون هو املتأججة للنار األحمر اللون
نوع، مجرد هي إذ ناًرا؛ عليه نطلق ما يختفي النحو هذا وعىل األرض. لون هو للنار األسود
هو للشمس األحمر اللون الثالثة. األلوان هو الحقيقي واألمر الكالم، من ناشئ اسم مجرد
النحو هذا وعىل األرض. لون هو األسود ولونها املاء، لون هو األبيض ولونها النار، لون
الكالم، من ناشئ اسم مجرد وألنها نوع، مجرد ألنها الشمس؛ عليه نطلق ما يختفي
هو األبيض ولونه النار، لون هو للقمر األحمر اللون الثالثة. األلوان هو الحقيقي واألمر
ألنه القمر؛ عليه نطلق ما يختفي النحو هذا وعىل األرض. لون هو األسود ولونه املاء، لون
اللون الثالثة. األلوان هو الحقيقي واألمر الكالم، من ناشئ اسم مجرد وألنه نوع، مجرد
األرض. لون هو األسود ولونه املاء، لون هو األبيض ولونه النار، لون هو للربق األحمر
من ناشئ اسم مجرد وألنه نوع، مجرد ألنه الربق؛ عليه نطلق ما يختفي النحو هذا وعىل

… الثالثة األلوان هو الحقيقي األمر الكالم.
السابقة األزمنة يف عاشوا الذين الكبار الدين ورجال املؤمنني من القوم ِعليُة أعلن
لنا يقول أن أحد ألي يمكن ال فصاعًدا، اآلن «من قائلني: نفسه األمَر الحقيقة هذه وعلموا
يشء؛ كل علموا الثالثة األلوان هذه خالل من نعلمه.» أو ندركه أو عنه نسمع لم يشء أي
علموا أبيض يبدو أنه اعتقدوا ما وكل النار، لون أنه علموا أحمر يبدو أنه اعتقدوا ما فكل
أنه اعتقدوا ما وكل األرض، لون أنه علموا أسود يبدو أنه اعتقدوا ما وكل املاء، لون أنه

الثالثة.» تلك من خليط أنه علموا تماًما معروف غري
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معرتًفا العنارص تلك زالت وما عنارص، أربعة توجد كانت القدماء لإلغريق بالنسبة
النهضة، عرص خالل دافينيش ليوناردو بها واعرتف املعارصين، الصوفيني ِقبل من بها
«األلوان» كتاب يف أرسطو قال وقد والهواء. واملاء والنار األرض يف العنارص تلك وتمثلت
للعنارص؛ الحقيقية األلوان هي البسيطة «األلوان ثيوفراستوس): تلميذه كتبه ربما (الذي
هو الطبيعي لونهما يكون النقاء حالة يف واملاء الهواء واألرض. واملاء والهواء النار ألوان أي
الدرجات وبقية أبيض، الطبيعي لونها واألرض أصفر، لونها (والشمس) والنار األبيض،
نراه كما الخضاب، بفعل التلون عن ناتجة تكون األرض تكتسبها التي املختلفة اللونية
أن صحيح لونته. التي الرطوبة احرتاق عند األبيض اللون إىل الرماد تحول حقيقة يف
عملية أثناء جديد، من يتلون أنه إىل يرجع هذا لكن الناصع، األبيض إىل يتحول ال الرماد
للعنارص الحقيقي اللون هو واألسود … اللون أسود الدخان ذلك الدخان؛ بفعل االحرتاق،
خالل من املزج، عن تنشأ األلوان بقية أن رؤية السهل من يكون وقد التحول. عملية أثناء

األساسية.» األلوان هذه خلط
بوجود اعرتفوا فقد الصينيون أما عديدة. لقرون مقبولة تلك النظر وجهة ظلَّت
اللون ذو واملاء األحمر، اللون ذات والنار األصفر، اللون ذات األرض هي: عنارص خمسة
الهواء. عنرص وحذفوا األبيض، اللون ذو واملعدن األخرض، اللون ذو والخشب األسود،
نظام «قام قائًال: الصينية» الرمزية «أطر كتابه يف ويليامز سبيد ألفريد تشارلز وعلق
دائًما.» النشطة الطبيعة مكونات أو الخمسة، العنارص هذه عىل بأكمله الصينية الفلسفة
باألرض، األبيض اللون يوسيفوس اليهودي املؤرخ ربط امليالدي، األول القرن ويف
قال قرنًا، عرش بخمسة ذلك وبعد بالهواء. واألصفر باملاء، واألرجواني بالنار، واألحمر
هو كلها البسيطة األلوان «أول الرسم»: عن «دراسة كتابه يف دافينيش ليوناردو الرائع
يعترب األسود أو األبيض اللونني من أيٍّا أن الفالسفة يعترب لن ذلك ورغم األبيض، اللون
من محروم اآلخر اللون بينما لأللوان، املستقِبل أو املسبب هو األول اللون ألن األلوان؛ من
نضعهما سوف فإننا منهما، أيٍّ عن االستغناء يمكنهم ال الرسامني ألن نظًرا لكن األلوان.
األوىل، املرتبة يف األبيض يأتي فسوف األمور، هذه لرتتيب ووفًقا األخرى. األلوان بني
واألحمر الرابعة، املرتبة يف واألزرق الثالثة، املرتبة يف واألخرض الثانية، املرتبة يف واألصفر
الضوء ممثل األبيضهو اللون أن لنعترب السادسة. املرتبة يف واألسود الخامسة، املرتبة يف
واألخرض األرض، لون األصفر وسنعترب األلوان، من لون أي رؤية يمكن ال دونه من الذي

التام.» الظالم لون واألسود النار، لون واألحمر الهواء، لون واألزرق املاء، لون
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األربع العالم جهات (3)

لألرض أن تصور اإلنسان أن مالحظة الغريب من لأللوان، البرش استجابة صعيد عىل
بصورة األمر يتعلق ال أخرى ومرة رمزي. لون منها لكلٍّ أربعة اتجاهات أو جهات
املرصي الفرعون ارتدى لقد والرمزي. السحري باملعنى يتعلق لكنه بالجمال، جوهرية
عىل لسيطرته رمًزا اللون أحمر وتاًجا العليا، مرص عىل لسيطرته رمًزا اللون أبيض تاًجا

السفىل. مرص
هذا عىل املغول وأطلق االرتفاع، شاهق جبًال العالم تتصور التبت شعوب كانت
عاليًا قمتها األرضوارتفعت نمت الزمان بداية يف أنه يعتقدون كانوا سومور. اسم الجبل
إحدى وتقول لآللهة. مناسبًا إقامٍة مكاَن رت وفَّ وهكذا بلوغه، لإلنسان يمكن ال نحو عىل
الضفدع ذلك ونظر وضفدع، املاء سوى يوجد يكن لم البداية، «يف إنه: القديمة األساطري
أقدامه من قدم كل عىل وجعل بطنه، عىل العالم وخلق الحيوان ذلك الرب ل وحوَّ املاء، إىل
النجم يوجد الجبل هذا قمة وعىل سومور. جبل الضفدع ذلك ة ُرسَّ عىل أنشأ لكنه قارة،

القطبي.»
املواجهة الجوانب وكانت القمة، املكسور الهرم شكله يف يشبه التبت عالم جبل كان
األصفر، اللون كان الشمال إىل الجواهر. مثل وتلمع مصبوغة للبوصلة األربع للجهات
اللون كان الغرب وإىل األبيض، اللون كان الرشق وإىل األزرق، اللون كان الجنوب وإىل
وكانت مالح. بحر عىل قارة توجد كانت االتجاهات هذه من اتجاٍه كل ويف األحمر.
تقطنها. التي الشعوب وجوه أشكالها يف تشبه البحار تلك عىل الطافية والجزر القارات
الشمال وشعوب بيضاوية، وجوههم ومنغوليا، والصني الهند يف الجنوب، شعوب كانت
الشكل. هاللية الرشق سكان ووجوه مدورة، وجوههم الغرب وشعوب مربعة، وجوههم
األربعة. السماء ملوك بوجود القائل الصني تصور كان اإلثارة، من نفسه القدر عىل
شكل اتخذ مخلوق حقيبته داخل وكان أسود، وجه ذا الشمال حارس شو يل مو كان
وجه ذا الجنوب حارس هونج يل مو وكان الرجال، يلتهم الجناحني أبيض فيل أو ثعبان
والزالزل، والرعد الشامل الظالم يحل املظلة تلك يرفع عندما الفوىض، مظلة ويحمل أحمر،
الرشاسة، وجهه عىل ترتسم وكانت أخرض، وجه ذا الرشق حارس تشينج يل مو وكان
أتى الزرقاء السحابة يسمى الذي املسحور وبسيفه النحايس، السلك تشبه لحيته وكانت
وكان الرجال، أجساد ودمرت مزقت التي الرماح من اآلالف عرشات أنتجت سوداء برياح
أجمع، العالم إليه يستمع قيثارته صوت وكان أبيض، وجه ذا الغرب حارس هاي يل مو

أعدائه. معسكرات يف النار ويشعل
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الظهرية إىل الصباح من الشمس حركة إىل تشري لألرض األربع الجهات أن شك ال
ال التي العالم من املنطقة تلك إىل تشري التي هي الرابعة الجهة تكون أن عىل املساء، إىل
تتكرر العالم، أنحاء حول ثم ومن الصني، إىل التبت إىل مرص ومن الشمس. إليها تصل
للشمال، األسود اللون األيرلنديني قدماء ص خصَّ وقد البوصلة. جهات عىل الدالة الرموز
املايا شعوب واختارت للغرب، الرمادي والبني للرشق، واألرجواني للجنوب، واألبيض
لإلشارة واألصفر الشمال، إىل لإلشارة األبيض اللون يوكاتان جزيرة شبه سكنت التي
الهنود قبائل وبني الغرب. إىل لإلشارة واألسود الرشق، إىل لإلشارة واألحمر الجنوب، إىل
وقبيلة كريك، وقبيلة تشيبوا، وقبيلة شريوكي، وقبيلة أباتيش، (قبيلة األمريكيني الحمر
من املخصصة األلوان تلك وكانت األربع، الجهات إىل لإلشارة األلوان خصصوا زوني)

ألخرى. قبيلة من تختلف أن املمكن
يف السنوات آالف منذ نافاهو قبيلة تجوَّلت فقد الخرافية، القصص إلحدى تبًعا
والنهار. الليل الجبال تلك ومنخفضات مرتفعات شكَّلت شاهقة. بجبال محاطة أرض
بالشفق، وأتت صفراء الغربية الجبال وكانت بالنهار، وأتت بيضاء الرشقية الجبال كانت
الجنوبية الزرقاء الجبال أما بالظلمة. األرض وغطت سوداء الشمالية الجبال وكانت

الفجر. فخلقت
وللعالم العموم، يف أسود كان الذي السفيل، للعالم أيًضا األلوان الحمر خصصالهنود
وكانت فنونهم. من جزءًا كانت الرمزية هذه كل كثرية. ألوان لديه كانت الذي العلوي
تحفل والقبعات والتماثيل األقنعة يف املستخدمة واأللوان وجوههم عىل املوجودة الوشوم
اتجاهات عىل الدالة — األلوان هذه وطبقوا فني. مزاج نتاج مجرد وليست باملعاني،
عندما الحارض، اليوم يف وحتى وألعابهم. وصلواتهم ومراسمهم أغانيهم عىل — البوصلة
يكون فإنه الجافة، األلوان مساحيق باستخدام الرسوم أحد هوبي قبيلة أفراد أحد ينفذ
اللون ذلك أوًال، األصفر اللون يضع الدينية للتقاليد واتباًعا فنانًا. يكون أن قبل صوفيٍّا
الغرب، إىل األزرق أو األخرض من كالٍّ الرتتيب عىل يضع ذلك، وبعد الشمال. يمثل الذي

الرشق. إىل األبيض وأخريًا الجنوب، إىل واألحمر
يف ورومانسيٍّا ساحًرا باعتباره املعارص وقتنا يف الناس من كثري إليه ينظر قد ما
األحمر فالهندي والرمزية؛ الصوفية يف — األرجح عىل — جذور له الحمر الهنود حضارة
وبالنسبة محدًدا. سحًرا إليها يعزو كان بل األلوان، بجمال فحسب «مسحوًرا» يكن لم
واألصفر األحمر وكان دائًما، الليل إىل يرمز واألسود النهار، إىل يرمز األحمر اللون كان إليه،
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وربطت أنثوية. ألوانًا تمثل واألخرض واألزرق األبيض بينما ذكورية، ألوانًا تمثل واألسود
واألرض. واملاء والرياح النار يف تمثلت التي األربعة بالعنارصالهندية األلوان بعضالقبائل
بينما والهزيمة، املحنة األزرق ومثل والنرص، النجاح األحمر مثَّل شريوكي، لقبيلة وبالنسبة
الصلوات يف املستخدمة الِعيصٌّ وكانت املوت، األسود ومثل والسعادة، السالم األبيض مثل

الحرب. قبل اللون باهتة وحمراء املطر، الستحضار اللون فاقعة خرضاء

اآللهة (4)

تسكن اآللهة ألن براقة؛ ألوان ذات آلهتها تتصور كانت غريها، أو البدائية األديان، كل
آلهة كانت (وعادًة قزح وقوس والنجوم والقمر الشمس تسطع منها التي السماء يف دائًما
أعرض ودعوني األحيان. أغلب يف نفسها الشمس هو اإلله كان رشيرة). أو فانية األرض

األلوان». «قصة كتابي من مجملها يف املأخوذة املخترصة األمثلة بعض
وقد القمر)، هي إيزيس (كانت وأوزوريس رع هي نفسها الشمس كانت مرص، يف
الشمس لون إن يقال الهند من أجزاء ويف األحمر. أو األصفر أو الذهبي هو رمزها يكون

لغات. ثالث يف الشمس اسم هو «سولومون» اسم إن ويقال األزرق. هو كان
معبدها وكان أثينا، لإللهة مخصًصا الذهبي أو األصفر كان القديمة، اليونان ويف
الحصاد، إلهة سرييس؛ لإللهة مخصًصا األحمر اللون وكان أثينا، مدينة يف البارثينون

قزح. قوس لوَن هو إيريس لون وكان أحمر، وجه ذا الخمر، إله ديونيسوس؛ وكان
البوذية املقدسة للنصوص ووفًقا الذهبي. أو األصفر هو بوذا لون كان الهند، ويف
ألوان لستَّة أشعة جسده من انبعثت حتى املدينة بوابة اليمنى بقدمه يطأ يكد «لم فإنه:
يشبه بما وزينتها الباجودا، وأبراج القصور فوق وصوب حدب كل يف وانترشت مختلفة،
خطايا يف البوذا تفكر إذا أما اللوحات.» إحدى ألوان يشبه بما أو األصفر، الذهب بريق
الذي املبارك الرجل «كان البوذية: املصادر وتقول األحمر. اللون يرتدي حينئٍذ فإنه البرش،
العلوي بردائه ويلقي خرصه، عىل نطاقه ويربط مزدوج، أحمر قماش من رداءً يرتدي

التأمل.» يف ويبدأ لربهة، وحيًدا ويظل ويجلس، هناك إىل يذهب اليمنى؛ كتفه عىل
األلوان، إىل كثرية إشارات توجد والجديد، القديم العهدين يف املقدس، الكتاب ويف
واألرجواني األزرق اللون ذات الكتانية الستائر ذات الربية خيمة ذكر عند األلوان وتوصف
كلِّ ِمن تقدمة؛ يل يأخذوا أن إرسائيل بني «كلِّْم أن: موىس الرب أمر فلقد والقرمزي؛
ذهب منهم: تأخذونها التي التقدمة هي وهذه تقدمتي، تأخذون السموح قلبه يحثه من
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ِمعَزى، وشعر (كتان)، وبوص وقرمز وأرجوان (أزرق) وإسمانجوني ونحاس، وفضة
املسحة لدهن وأطياب للمنارة، وزيت سنط، وخشب تخس، وجلود محمرة، كباش وجلود

والصدرة.» للرداء ترصيع وحجارة جزع، وحجارة العطر، وللبخور
وناداب وهارون موىس صعد «ثم الخروج، لِسفر وفًقا أزرق األب هللا لون كان
من صنعة ِشبْه رجليه وتحت إرسائيل إله ورأوا إرسائيل شيوخ من وسبعون وأبيهو
الوصايا إن األسطورة وتقول النقاوة.» يف السماء كذات تبدو الشفاف األزرق العقيق
سفينة مقدمة عىل كان األحمر العقيق وإن أزرق، عقيق حجر عىل مكتوبة كانت العرش

نوح.
يف الغيم يف قزح قوس منظر «ومثل فيقول: قزح بقوس الربَّ حزقياُل ويشبِّه
الرب.» مجد يشبه ما مظهر هو هذا كان حوله. من النور منظر كان هكذا ماطر، يوم
حجر كمنظر عرش شبه رءوسها عىل الذي املقبب «وفوق فيقول: حزقيال ويستطرد
منظر مثل ورأيت فوق، من عليه إنسان منظر شبه العرش شبه وعىل األزرق، العقيق

الكهرمان).» (لون الالمع النحاس
«وكان الالهوتي: يوحنا للقديس ووفًقا باملسيح. الزمردي األخرض اللون ويرتبط
حول قزح قوس يوجد وكان والعقيق، اليشب حجر من عرش شبه املنظر يف الجالس

العذراء. بمريم غالبًا يرتبط املسيحيني بني األزرق واللون الزمرد.» يشبه العرش
هاتني طقوس يف حارضة واملسيحية اليهودية من كلٍّ يف األلوان رمزية زالت وما
لكنها العني، األلوان تبهج قد آلخر فصل من األلوان املختلفة املالبس تغري ومع الديانتني.

جميلة. تكون أن قبل مهمة معاٍن ذات كانت التي واآلالم االحتفاالت عن تخربنا

والنجوم الكواكب (5)

أنها رأوا ألنهم والكواكب؛ والنجوم والشمس بالكون مثريًا اهتماًما يهتمون القدماء كان
تتكون املاضية القرون من املتبقية األثرية األبنية ومعظم الحياة. أمور لكل املنظمة هي
ومخصصة أنيقة املهمة اآلثار تكون أن لزاًما وكان منازل. وليست وأرضحة، معابد من
الوثيقة العالقة تلك ا حقٍّ املميزة االكتشافات ومن العادي. لإلنسان وليس اإللهية، للقوى
خرضاء أرضيات ذات املرصية املباني كانت الغالب، يف والعمارة. األلوان بني والصوفية

السماء. مثل زرقاء وأسقف بالنيل، املحيطة املروج مثل
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سنوات، منذ القديمة. املعابد يف اللونية الرمزية عىل رائعني مثالني إىل أُِرشْ دعوني
اكتشف بنسلفانيا، ومتحف الربيطاني املتحف بني ما مشرتكة استكشافية رحلة أثناء
بني الواقعة أور منطقة يف الرب، جبل القديمة؛ «الزقورة» وويل ليونارد تشارلز الدكتور
تعود التي الزقورة تلك العالم. يف املباني أقدم من واحدة تعد التي العربي، والخليج بغداد
قبل ُشيِّد والذي إبراهيم، للنبي األصيل املنزل أنها يعتقد كان امليالد، قبل ٢٣٠٠ عام إىل
حوايل األصل يف ارتفاعه وكان قدًما، ١٥٠ عرضه وبلغ قدم، ٢٠٠ الربج طول بلغ الطوفان.
وويل ووجد طبقات. أربع من مكونة الحجر من عمالقة صلبة كتلة كانت لقد قدًما. ٧٠
الرأسية واملستويات للخارج، ناتئة األفقية املستويات كانت املستقيمة. للخطوط غيابًا
حد إىل واضحة وهي إغريقي، أصل ذات أنها قديًما يُعتقد كان سمة وهي نسبيٍّا، محدبة
الطبقة وكانت األسود، هو الربج من السفىل الطبقة لون كان البارثينون. مبنى يف كبري
السقف وكان اللون، أزرق مصقول ببالط مغطٍّى الرضيح وكان اللون، حمراء العليا
وكانت صوفية، أهمية األلوان لهذه «كان فقال: وويل وكتب بالذهب. مطيلٍّ بمعدن مغطٍّى
والسموات للسكن، الصالحة واألرض املظلم، السفيل والعالم املختلفة، الكون أقسام تمثل

والشمس.»
كتب امليالد، قبل الخامس القرن ففي املهيبة؛ «الزقورات» من املزيد اكتُشف ثم
اآلن عليها يطلق التي املدينة امليديون «بنى فقال: إكباتانا مدينة عن هريودوت املؤرخ
بعض. داخل بعضها دوائر يف وترتفع والقوة، الحجم هائلة املدينة تلك وجدران إكباتانا،
رشفات خالل من له السابق الجدار عىل يعلو أن بد ال جدار كل أن يف البناء تصميم ويتمثل
البناء يف املستخدمة الطريقة هذه تفضل منحدر غري تلٍّ يف األرضاملتمثلة وطبيعة الحصن.
سبع، الدوائر هذه عدد الفنية. بالناحية األساس يف متأثرة الطريقة تلك لكن ما، حدٍّ إىل
يساوي الخارجي الجدار ومحيط األخرية. الدائرة داخل والخزائن امللكي القرص ويقف
الحصن رشفات تكون األخري، الجدار هذا يف أثينا. ملدينة الخارجي الجدار محيط تقريبًا
وبرتقالية الرابع، يف وزرقاء الثالث، يف وقرمزية التايل، الجدار يف سوداء وتكون بيضاء،
باللونني مغطاة الرشفات ففيهما األخريان الجداران أما بالطالء. ملونة وكلها الخامس، يف
أجل من بتشييدها ديوكس امللك أمر التحصينات هذه كل الرتتيب. عىل والذهبي الفيض

قرصه.» أجل ومن نفسه
املوجود العمالق، نرصَّ نبوخذ معبد إىل يشري كان هريودوت فإن املؤرشات، لكل ووفًقا
املعبد ذلك أحجار اكتُشفت وقد نمرود. بريس بمدينة حاليٍّا املعروفة بورسيبا؛ مدينة يف
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املعبد بناء أعاد أنه يبدو الذي البابيل، امللك طابع تحمل أنها وُوجد املعارصة، األيام يف
لسبعة وترتفع مربًعا، قدًما ٢٧٢ تبلغ املبنى قاعدة كانت امليالد. قبل السابع القرن يف
يقول: املعبد هذا عن فريجسون جيمس كتب مركزية. نقطة عن يبعد منها كلٌّ مدرجات
عند املوجودة األسطوانات عىل املكتوبة الشفرات رموز فك من عرفنا كما املعبد، «هذا
لذلك وفًقا ووجدنا السبعة، السماوية األجرام أو السبعة الكواكب إىل إهداءً كان زواياه،
فيه كثرت الذي السفيل املدرج فكان الكواكب، بتلك الخاصة باأللوان مزين املعبد أن
لون مثل اللون برتقايل التايل واملدرج زحل، لون مثل اللون أسود الخشبية بالقطع الزينة
والخامس الشمس، يخص ألنه أصفر؛ والرابع للمريخ، رمًزا أحمر لونه والثالث املشرتي،
العلوي وكان وعطارد، للزهرة صان ُمخصَّ ألنهما الرتتيب؛ عىل وأزرق أخرض والسادس
الفلكي النظام يف مكانه كان الذي القمر يخص الذي اللون ألنه — األرجح عىل أبيض—

األعىل.» يف الكلداني
األلوان اختيار ومقصد روح عن بعيد بالطبع هو النحو هذا عىل األلوان استخدام إن
كان القديم اإلنسان أن تذكُّر املهم من أنه وأعتقد املعارص. الوقت يف املباني يف املستخدمة
مشاعره عن قليًال إال يعربِّ لم أنه عىل واضحة أدلة وتوجد فنانًا. يكون أن قبل صوفيٍّا
الهول أبو كان اآلخرون. أقرَّها التي املعقدة التعليمات نفذ ذلك من بدًال لكنه الخاصة،
أعمال وكافة الصغرى، آسيا زقورات النحو هذا عىل أيًضا ملوَّنًا وكان اللون، أحمر وجهه
والتولتك، ومايا اإلنكا حضارة ومعابد وأهرامات اإلغريقية، القديمة واملنحوتات العمارة

الجنوبية. وأمريكا الوسطى وأمريكا املكسيك وأرضحة

الثقافة (6)

املهتم للقارئ ويمكن نهاية، ال ما إىل لأللوان القديم التاريخ قصة تستمر أن يمكن
إليكم الفصل، لهذا وختاًما مؤلفاتي. من آخر بكتاب يستعني أن التاريخ ذلك بمعرفة
لأللوان والعميل الرمزي الدور رسد يف تستمر التي والثقافة األلوان عن متنوعة مالحظات
الفصول مقدمات يف التاريخية املراجعات من املزيد املايض(ستجدون يف اإلنسان حياة يف

القادمة).
األرجواني الذهبي، العرص قبيل من باأللوان املتعلقة اإلشارات بعض املرء يتذكر قد
الحاكمة سونج ألرسة امللكي اللون كان الصني، يف (الخبازي). املوف عقد اإلمرباطوري،
(١٣٦٨–١٦٤٤) مينج ألرسة امللكي اللون وكان البني، اللون هو ميالديٍّا) ٩٦٠–١١٢٧)
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روما، ويف األصفر. هو (١٦٤٤–١٩١١) تشينج ألرسة امللكي واللون األخرض، اللون هو
ا خاصٍّ اللون هذا وكان املشرتي، لكوكب تجسيًدا األرجواني يرتدي اإلمرباطور كان

حرصي. نحو عىل باإلمرباطور
والكشاتريون، الرباهمة، هي: طبقات أربع األصل يف يوجد كان الهند، ويف
أربعة من مكوَّنًا البرشي الجنس كان فقد القصة، تقول وكما والشودر. والفايشاش،
جاء فخذيه ومن الكشاتريون، جاء ذراعيه ومن الرباهمة، جاء الخالق فم من أعراق:
كلمة و«فارنا» األربعة، «الفارنات» هي هذه كانت الشودر. جاء قدميه ومن الفايشاش،

«لونًا». تعني سنسكريتية
القرابني ويقدِّموا ويعلِّموا، يَْدُرسوا، املفرتضأن من وكان بيضالبرشة، الرباهمة كان
ومن مميزين وكانوا ويتسلمونها، العطايا يعطون كانوا لغريهم. كهنة ويكونوا ألنفسهم،
يَُعلِّموا، أن ال يَْدُرسوا املفرتضأن من وكان البرشة، حمر الكشاتريون وكان مقدسة، طبقة
املفرتض من كان ككهنة. بالعمل لهم مسموًحا يكن لم لكن بأنفسهم، قرابني يقدموا وأن
الحروب. وخاضوا وحكموا الجند، طبقة يمثلون كانوا يأخذوها. أن ال العطايا يقدِّموا أن
بالدراسة لهم مسموًحا كان التجار. طبقة يمثلون وكانوا البرشة، صفر الفايشاش وكان
والتجارة، املاشية، وتربية الحقول، وزراعة العطايا، وتقديم بأنفسهم، القرابني وتقديم
ويكسبون الخدم، لطبقة ينتمون وكانوا البرشة، سود الشودر وكان بفائدة، وإقراضاملال
املفيدة، الفنون بعض يمارسوا أن املمكن من وكان اآلخرين، لدى العمل خالل من قوتهم

املقدسة. الفيدا نصوص دراسة لهم مسموًحا يكن لم لكن
املنجمون زال وما الربوج، دائرة ولعالمات للكواكب مخصصة األلوان كانت
يف املقتبس إكباتانا ملدينة هريودوت وصف (تذكر أيًضا للكواكب يخصصونها املعارصون

السابق).
والشعارات واألعالم النبالة لشعارات خاصة ألوان الرتاث أشكال ملختلف كانت
املوجودة تلك مثل املعارص، يومنا حتى استمرت األلوان لهذه رمزية وداللة الرمزية،
عىل الكليات كربى يف الطالب يتعلمها التي للمواد املمثلة األوشحة ويف الدينية املالبس يف
للطب، األخرض واآلداب، للفنون األبيض للفلسفة، األزرق للدين، القرمزي التايل: النحو

للموسيقى. والوردي للهندسة، الربتقايل للعلوم، الذهبي األصفر للحقوق، األرجواني
متعلقة باأللوان خاصة طقوس الحارض يومنا حتى البدائية القبائل لدى وتوجد
تلك ويف البَرش. وَقتَلة األسود َقتَلة وحماية الفتيات، وبلوغ الصبية، وختان واملوت، بامليالد
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األلوان ويعرضون التمائم، ويرتدون باألصباغ، أجسامهم القبيلة أفراد يلون الطقوس
الجمال، وكذلك القدماء، ألوان تكتنف الغرابة كانت لقد الشعائرية. مالبسهم يف السحرية

مصادفًة. جاء وإن
يف لأللوان والرمزية األسطورية باألهمية املتعلقة املثرية اإلشارات بعض ييل وفيما
من والقديم البدائي اإلنسان حياة عىل يستحوذ اللون كان لقد العصور. مر البرشعىل حياة
أوروبا، يف املسيحي الكاهن يرتديه الذي األرجواني التعميد وشاح فمن املمات؛ إىل امليالد
لطاملا ختانه، عند األبيض بالطني وجهه يلطخون كانوا الذي األحمر الهندي الصبي إىل
وآخر اإلنسان، لدى التربُّك وسائل أوىل من واحًدا األمم كل ويف البقاع كل يف اللون كان
الطفولة مرحلة إىل الصغري يصل عندما كانوا فقد جسده؛ تغطي مقدسة تربُّك وسيلة
كان وتقريبًا األلوان، سحر خالل من الرشور من منزله ويخلصون بالطالسم، يحمونه

الطيف. بألوان مرتبًطا والثقافة بالحضارة متعلق هو ما كل
ال رصاع يف اإلنسان وكان مروًعا، واملوت مأساويٍّا، والدم عزيزة، الحياة كانت لقد
جسد من يولد اإلنسان كان الشياطني. ولعنة اآللهة، وإرادة الطبيعة، ُقوى مع ينتهي
دم منظر وكان يختَّن، كان األسود. للون ويتحول جسده ن يتعفَّ يموت وعندما امرأة،
الرتاب، يف دفنها أو األحمر، باللون تغطيتها واجبًا وكان ابنته، يعزل كان يخيفه. البلوغ
ال كي واألبيض؛ باألحمر مخضب ووجهها تأتي أن لزاًما وكان األكواخ، أحد يف حبسها أو
األكثر الزواج مراسم تكون أن بد ال وكان تتزوج، أن لزاًما كان زواجها. بعد وحوًشا تلد
العروسني حماية لزاًما وكان باأللوان، الزواج مراسم تعج أن ويجب الطقوس. بني بهجة

الزوجية. حياتهم طوال األلوان سحر بقوة
حريري وشاح وهو التاليت؛ تحت تتم الزواج طقوس كانت القدماء، اليهود وبني
مرات سبع الوشاح ذلك حول تسري العروس وكانت حبال، بأربعة مدعوم اللون ذهبي
الدم وحتى األحمر، الخضاب يستخدمون كانوا الهند، ويف أريحا. حصار لذكرى تخليًدا
قديمة صفراء مالبس ترتدي زفافها من أيام ستة قبل الهندوسية العروس وكانت أيًضا،
مالبس كانت وكذلك صفراء، الزفاف طقوس مالبس وكانت الرشيرة، األرواح إلبعاد رثَّة
زوجها عودة عند صفراء مالبس ترتدي تتزوج أن بمجرد الزوجة وكانت أيًضا، الكاهن

طويلة. رحلة من
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عىل تُحَمل وكانت بالتنانني، مطرًزا أحمر رداءً ترتدي العروس كانت الصني، ويف
األحمر، باللون العريس عائلة اسم عليها منقوش بمصابيح مزين أحمر زفاف كريس
مراسم وخالل حمراء، مفرقعات أجلها من يفرقعون كانوا حمراء. مظلًة تَحمل وكانت
برشيط مًعا مربوطني قدحني من وعسل خمر من نخبًا يرشبان العروسان كان الزفاف

أحمر.
ستتزوج منزله أبيضيف ألفحصان أطعم الذي الرجل ابنة إن يقال كان اليابان، ويف
ملنع العريس عىل األصفر أو األحمر األرز ينثرون كانوا الهولندية، الرشقية الهند ويف أمريًا.
اسَمْي أن لو يقولون وكانوا السحرية، الحب جرعة لون األحمر وكان الطريان. من روحه
بالفتى مفتونًة ستصبح الفتاة هذه فإن دجاجة؛ بدم بيضاء ورقة عىل ُكتبا وفتاة فتًى

الورقة. بهذه تُلمس عندما
زاال وما البلقان، وجزر وروسيا مرصوالرشق يف الزواج لوني واألصفر األحمر وكان
اإلنجليزية القصائد إحدى ويف العبادة. لون هو األزرق كان الغربية، البلدان ويف كذلك.

ييل: ما بارتداء العروس تُنصح للجميع، املعروفة القديمة،
جديد. ويشء قديم، يشء

أزرق. ويشء مستعار، يشء
ومعقدة، الوطأة، ثقيلة املوت طقوس كانت فقد مبهجة، الزواج مراسم كانت وإذا
أحد منها يرجع لم عوالم إىل ودخل اإلطالق، عىل األلغاز أكرب اإلنسان واجه لقد ومهيبة.
اإلنسان، خالص تضمن قد الخطايا من الخالية الفانية الحياة أن من الرغم وعىل مطلًقا.
رشيًرا، أم صالًحا امليت كان سواء ذلك، ورغم لألبد. يموت ال قد املخطئ اإلنسان فحتى
لرحلته الرضورية بالتجهيزات املقربة وتجهز جسده أرسته تعد أن ويجب يدفن. أن بد فال

الخالدين. عالم إىل
كان فعندما األصليني، السكان تحكم الشياطني غدر خرافة كانت الرببرية، البالد ويف
فإنه أخرى، قبيلة من فرًدا أفريقيا رشق يسكنون الذين ناندي شعب أفراد أحد يقتل
األبيض. باللون اآلخر والجانب األحمر، باللون وسيفه ورمحه جسده من جانبًا يدهن كان
رضب الذي الشخص كان فيجي، ويف الضحية. شبح من يحميه هذا أن يعتقد وكان
ألخمص رأسه شعر من األحمر باللون القبيلة زعيم يلطخه قتيًال فأرداه بهراوة آخر رجًال
يف ويجلس األبيض، باللون جسمه يدهن األُسود قاتل كان أفريقيا، جنوب ويف قدميه.

األحمر. باللون مغطٍّى ولحمه قريته إىل يعود ثم أيام، ألربعة عزلة
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ألنه تقريبًا؛ الغربية الشعوب كل بني للحداد العاملي اللون فهو األسود، اللون أما
بعد األسود باللون أسنانهم يصبغون البدائية القبائل وبعض تماًما. املوت مظهر يشبه
الخدم وكان باألسود. مغطاة بيضاء األرامل مالبس كانت إنجلرتا، ويف أقاربهم. أحد وفاة
األزرار. يف حتى آخر، لون أي يخالطها ال مالبسسوداء يرتدون سادتهم عىل الحداد أثناء
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الثاني الفصل

البيولوجية االستجابة

الحية. الكائنات عىل وتأثريها ن امللوَّ والضوء األبيض الضوء ظواهر الفصل هذا يتناول
الغذاء، بعد بيئي، عامل أهم هو الضوء أن واضًحا «يبدو وورتمان: جيه ريتشارد يقول
خالل من للضوء البيولوجية التأثريات إىل أتطرق دعوني الجسم.» وظائف يف التحكم يف
القليلة الفقرات بدت إذا الكهرومغناطيسية. للطاقة األخرى األشكال عىل أوًال التعليق

فضلكم. من فسامحوني املثقف، للقارئ بالنسبة أكاديمية التالية
مًدى امللون، والضوء املرئي الضوء وفيها الكهرومغناطيسية، للطاقة الكامل املدى
لقياس وفًقا الثانية، يف ميل ألف ١٨٦ بحوايل تقدر برسعة الطاقة هذه كل تسافر هائل.
أطوال فإن الرسعة، ثبات من الرغم وعىل مضت. عدة عقود منذ لها ميكلسون ألربت
قياسات أن من الرغم وعىل أخرى، إىل قرشة من قياسها باختالف تختلف الطاقة موجات
الكهرومغناطييس الطيف طريف أحد عند قدم آالف عدة بني ما ترتاوح املوجات تلك
إىل راٍض العلمي املجتمع فإن اآلخر، الطرف عند البوصة من الصغر متناهية وأجزاء

األرقام. دقة عن كبري حدٍّ

املرئي الضوء تحت (1)

ماركوني جولييلمو اخرتعه أن بعد الالسلكي، االتصال يف الطويلة املوجات تستخدم
وقد املسافة. الطويلة االتصاالت يف املوجات تلك وتستخدم العرشين، القرن مطلع يف
بداية ذلك ومثَّل .١٩٠١ عام يف األطلنطي املحيط عرب مرة ألول اإلشارات ماركوني نقل
الحياة يف رضورية أغراًضا اليوم تخدم التي «الالسلكية» االتصاالت من هائل عالم
املوجات أطول وثاني .١٩٠٩ عام يف نوبل جائزة عىل ماركوني وحصل العرصية.
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الحرارة درجات رفع يف تُستخدم التي الحرارية الحث موجات هي الكهرومغناطيسية
املعادن. تصليد أجل من

هذه وتتمتع الثالثة، املرتبة السعة) تضمني إم: (إيه التجاري البث موجات تحتل
األرض. حول السفِر ثَمَّ ومن األيونوسفري؛ طبقة من االنعكاس عىل بالقدرة املوجات
وسيارات الرشطة، سيارات ويف العام، البث يف القصرية املوجات نطاقات وتستخدم
القرن سبعينيات يف ظهرت التي املدني النطاق يف الالسلكية االتصاالت ويف األجرة،
توليد عىل القادرة املوجات وهي الحراري؛ اإلنفاذ يف املستخدمة املوجات أما العرشين.
وألم املفاصل التهاب لتخفيف اإلنسان بجسم مثبتة كهربائية أقطاب عرب الحرارة

املوجات. هذه بني األقرص فهي األعصاب؛
املوجات تصبح عندما والرادار والتليفزيون الرتدد) (تضمني إم إف راديو بث ويُنقل
ورغم األرض. إىل تنعكس ال فإنها األيونوسفري، طبقة تخرتق الطاقة هذه وألن أقرص.
املحطات تلك استخدام يمكن األرض، فوق صناعية أقمار إطالق خالل فمن ذلك،
املوجات أبراج وتستخدم أخرى. مرة املوجات هذه تعكس كي كمرايا السماء يف املوجودة
إىل نقطة من الرسائل لنقل املعمورة أنحاء كل يف نراها التي (امليكروويف) الدقيقة

مستقيمة. خطوط يف أخرى
حساسة بكامريات وباالستعانة الثقيل. الجوي الغالف الحمراء تحت األشعة وتخرتق
تسليط ويمكن البرشية. للعني مرئية غري لكنها للكون، صور تُلتقط سوف الطاقة لهذه
(أو العدو جنود أجسام مثل حرارة، يشع يشء أي اللتقاط البندقية مثل األشعة هذه
الحمراء تحت األشعة ومصابيح املشعات من املنبعثة اإلشعاعية الحرارة أما الريف). بقر

بكثري. املرئي الضوء تحت موجات فلها

املرئي الضوء فوق (2)

األحمر بني ما الكهرومغناطيسية املوجات طيف من املرئية املنطقة نطاق يرتاوح
البنفسجية فوق األشعة عند وتتالىش والبنفسجي، واألزرق واألخرض واألصفر والربتقايل
يف الحمراء) (غالبًا املوحد املرئي الضوء ذات األشعة العلماء ركز وقد املوجة. الطويلة
املعادن، وقطع اتصال، قنوات وإنشاء القمر، عىل تسليطها يف واستخدموها الليزر شعاع
إىل باإلضافة البرشية، العني يف الشبكية انفصال وإصالح املاس، قطع يف ثقوب وعمل
جزءًا أيًضا الليزر أشعة وأصبحت باستمرار. تتزايد التي األخرى املذهلة األمور من قائمة
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دون األبعاد ثالثية صوًرا يخلق الذي التجسيمي، بالتصوير املسماة الحديثة التقنية من
التقليدية. الفوتوغرايف التصوير طرق استخدام

وتستخدم املواد، من كثري يف الفلورة الطويلة البنفسجية فوق األشعة موجات تنتج
املتوسط املوجي الطول ذات البنفسجية فوق واملوجات الحديث. الفلورسنت مصباح يف
يف وتساعد بالرسطان)، اإلصابة إىل لها التعرُّض زيادة تؤدي أن (ويمكن الجلد تسفع
يقتل طوًال األقرص البنفسجية فوق األشعة إشعاع فإن ذلك عىل وعالوة د، فيتامني إفراز

والهواء. واملاء الصلبة املواد ويعقم الجراثيم،
بعضاألمراضالجلدية، عالج يف «اللينة» السينية األشعة أو الحدية األشعة تُستخدم
حني يف التشخيص، أغراض يف القصري املوجي الطول ذات السينية األشعة وتُستخدم
جسم داخل العميقة والرسطانات األورام لعالج تُستخدم «الصلبة» السينية األشعة أن
عالج يف ،١٨٩٨ عام يف كوري وماري بيري اكتشفها التي جاما، أشعة وتُستخدم اإلنسان.
الذرية، بالقنبلة املرتبط النووي االنشطار انبعاثات أما امُلميتة. الرسطان أنواع من الكثري
األقرص األشعة وأما نظائرها، من أقرص زالت فما النووي، واملفاعل الذرة، نواة وقصف
اللغز. بمنزلة وهي الكون، يف املنترشة الكونية األشعة فهي املوجات، كل بني موجيٍّا طوًال

الكهرومغناطيسية الطاقة مخاطر (3)

وكأنها لبدت البرشية، للعني مرئية الكهرومغناطيسية الطاقة موجات كل كانت لو
املخاطر ما إذن االتجاهات. كل من اإلنسان صوب ُمتَّجهة للعمى مسببة ثلجية عاصفة
للطاقة الزائد التعرض ألخطار للغاية مدرك اإلنسان إن الطاقة؟ تلك عليها تنطوي التي
الحد. عن الزائدة البنفسجية فوق واألشعة السينية، واألشعة الراديوم وإلشعاع النووية،
األماكن تلك يف حوادث ووقوع العام. للهجوم باستمرار معرضة النووية املفاعالت أن كما
أنها يُفرتض التي الطاقة عن ماذا لكن كارثية، نتائج إىل بالفعل يؤدي أن املمكن من
أصبح واليوم فيه، مرغوب غري إشعاًعا تبعث ن امللوَّ التليفزيون أجهزة إن ضارة؟ غري
مناسب. نحو عىل حماية بدروع األجهزة تلك تزود أن القانونية الناحية من مطلوبًا
خضعت كما التليفزيون. شاشة من بالقرب يدك وضع عند الطاقة بهذه الشعور ويمكنك
مهنديس أحد قال وكما حماية. بدرع تزوَّد أن بد وال للرقابة، أيًضا امليكروويف أفران
يف وضعه هو الطعام إلعداد طريق أفضل «إن تحذيرية: بلهجة املتشككني اإللكرتونيات

املطبخ!» من مرسًعا والخروج وتشغيله، الفرن باب وغلق الفرن،
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الالسلكي البث وسائل ومن التليفزيون، أجهزة من لإلشعاع عادًة الناس يتعرض
التليفوني، اإلرسال أبراج ومن الرتدد، تضمني ونظام السعة تضمني نظام باستخدام
الجوية النرشة وإذاعات الرشطة يف املستخدمة والرادار الالسلكية االتصاالت أنظمة ومن
واملولدات الكهربائية، واملحركات املدني، النطاق ذات واإلذاعات املطارات، وإذاعات
جيًدا. املعروفة املخاطر لذكر داعي وال القوة، العالية البيانات نقل وخطوط الكهربائية،
مقاطعة من أيًضا تقارير «وردتنا فقال: والضوء» «الصحة كتابه يف أوط جون كتب
أبراج من ميلني مسافة عىل املوجودة الحلوب األبقار قطعان بأن تفيد كندا يف مانيتوبا
الحليب من إنتاجها انخفض قد امليكروويف؛ موجات عىل املعتمدة التليفوني اإلرسال
املعتاد إنتاجها من قليًال جزءًا تنتج أصبحت التي الدواجن إىل باإلضافة كبريًا، انخفاًضا
يُستدل لم مفاجئ هستريي هياج بحالة الدجاج من أرساب إصابة عن فضًال البيض، من

سببه.» عىل
األكسجني باستنزاف املتعلقة املخاطر عن تتحدث بمقاالت اليوم األخبار علينا تطل
بكفاءة تمتص التي الطبقة تلك لألرض؛ الجوي الغالف يف املوجودة األوزون طبقة يف
تتجاوز التي الطائرات إن املقاالت تلك وتقول املميت. البنفسجية فوق األشعة إشعاع
القنابل تجارب وكذلك األيروسول، رشاشات من املنبعث والغاز الصوت، رسعة رسعتها
األرض، إىل البنفسجية فوق األشعة وصول نسبة زادت وإذا األكسجني. تستنزف الذرية
إىل اإلنسان يحتاج وسوف والحيوانية، النباتية الحياة أشكال من الكثري تتدمر فسوف
(سوف الصناعية اإلضاءة ملصادر البيولوجية اآلثار أما األشعة. تلك من مناسبة حماية
تهديًدا أقل قلق مصدر فتُمثِّل القادم)، الفصل يف االستفاضة من بمزيد عنها نتحدث
أو املتوازن الضوء غياب به ويقصد الضوئي»، «التلوث عن الحديث كثر وقد غريه. من
لوسائل الريبة بعني ينظر اإلنسان تجعل وجيهة أسباب وتوجد الكامل. الطيف ضوء
السماء ضوء أو الشمس، ضوء يف املتمثلة الطبيعية، للمصادر ترقى ال التي اإلضاءة
سوف القادمة. الصفحات يف النقطة هذه عىل أشدد وسوف والقمر. النجوم يف املتمثل

والبرش. والحيوانات والطيور واألسماك والحرشات للنباتات األلوان أهمية أناقش

النباتات (4)

من وكان النباتية. الحياة عىل األلوان تأثريات حول األبحاث من كبريٌ عدٌد أُجري
األمريكية، الزراعة وزارة من بورثويك؛ إيه إتش املجال هذا يف البارزين الباحثني ضمن
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معامل من مايور؛ وجيه فني دير فان وآر هامبشاير، نيو جامعة من دون؛ وستيوارت
واألشعة املرئي األحمر الضوء بني عداء وجود بورثويك الحظ هولندا. يف فيليبس أبحاث
املثال، سبيل عىل الخس بذرة تربعم إىل يؤدي األحمر فالضوء املرئية؛ غري الحمراء تحت
األحمر الضوء يثبط وباملثل، الرباعم. موت إىل تؤدي الحمراء تحت األشعة أن حني يف
فني دير فان وقال الطويل. النهار نباتات إزهار ويدعم القصري، النهار نباتات إزهار
للنباتات نمٌو يَحُدث ثَمَّ وِمن فائًقا؛ امتصاًصا األحمر الضوء تمتص النباتات إن ومايور
حياديٍّا ظل النباتات نشاط لكن مشابهة، تأثريات األزرق للضوء وكان األكمل. النحو عىل
النبات. البنفسجية فوق األشعة ودمرت األخرض، والضوء األصفر الضوء مع انخفض أو
األزرق، والضوء األحمر للضوء استجابة أعىل لت سجَّ النباتات أن األمر يف الغريب
فتجد البرشية، العني أما املصفر. األخرض والضوء األصفر الضوء مع نشطة غري وكانت
ويف املصفر. األخرض والضوء األصفر الضوء مع الرؤية) عىل (قدرة حساسية أعىل
للنباتات؛ «آمنة» الخرضاء اإلضاءة تكون ضعيف، صناعي ضوء ذات زجاجية صوبة
إن ومايو فني دير فان ويقول قليلة. ستكون فإنها ُوجدت إن لها النبات استجابة ألن
عىل الياقوتي األحمر الضوء تأثري «يشبه النبات فسيولوجيا عالم عىل الضوء هذا تأثري

فوتوغرايف.» مصور
فسيولوجيا مختربات يف الباحث دون؛ ستيوارت ناقش املؤلف، إىل رسالة ويف
عن الصادر اإلنتاج «كان فقال: الطماطم شتالت نمو هامبشاير، نيو بجامعة النباتات
األسواق. يف املتاحة الفلورسنت مصابيح كل بني األعىل هو الدافئة البيضاء املصابيح ضوء
الخرضاء املصابيح إنتاجية وكانت والوردية. الزرقاء املصابيح إنتاج التالية املرتبة واحتل
أعىل الضوئية» الشدة «العالية التجريبية الحمراء املصابيح حققت منخفضة. والحمراء
الجزء وجود يف كبرية زيادة فيزيد (االستطالة)، الساق نمو أما املصابيح. كل بني إنتاج
الضوئية املوجات طريق عن تزيد «العصارة لكن «… الضوئي الطيف من األصفر

األزرق.» الضوء طريق عن وتقل (األحمر)، الطويلة
قماش بقطعة النباتات تغطية خالل من األقحوان زهور بتفتح التعجيل ويمكن
لزهرة امللونة األوراق يف التحكم ويمكن للضوء، تعرضها طول لتقليل النهار من لجزء
من إضافية ساعات زيادة خالل من مشابٍه نحٍو عىل (البوينسيتيا) القنصل بنت
«تتضمن جرولياك: إيه لفيكتور مقالة من واقتباًسا معينة. أوقات يف للضوء التعرُّض
الخنازير، وعشبة النجمية، األزهار من كالٍّ القصري النهار نباتات من الشائعة األنواع
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والكبوسني املتسلق، والرسو واألقحوان، القنصل، بنت وزهرة والقسموس، الداليا، وزهور
وزهور البنفسج مثل الربيع؛ فصل بداية أزهار وكل والتبغ، الصويا، وفول خنجر، أبو
لنباتات تنتمي املزارع ومحاصيل الحدائق خرضاوات ومعظم الدم). (جذر الدموية
وباستخدام النهار. ساعات زيادة عند رسيع نحو عىل القمح وينمو الطويل. النهار
إن واحدة. سنة يف القمح من أجيال ثالثة نمْت النهار، طول لزيادة الكهربائي الضوء
زيادة عن كبري حد إىل مسئولة أالسكا والية صيف يف للغاية الطويلة النهار ساعات
األول، املقام ويف أالسكا. يف تنمو التي والخرضاوات والبطاطس والقمح القش محاصيل
والية يف فايل سنرتال وادي من الشمايل الجزء يف النهار ساعات طول زيادة تتسبب
أسابيع قبل األسواق لغزو جاهًزا ليصبح املنطقة؛ تلك يف الربتقال نضج يف كاليفورنيا
الوادي من اآلخر النصف يف ميل أربعمائة بعد عىل ينمو الذي الربتقال محصول من عدة

الجنوب. أقىص يف
خاصة أنواع هي اإلثمار الدائمة النباتات أو اإلزهار الدائمة النباتات أن عادًة نعتقد
اإلزهار دائمة تصبح أن يمكن النباتات من كثريًا لكن الفراولة، أو الورد مثل بأصناف
ضيق النطاق وهذا الطبيعي. اإلزهار نطاق ضمن النهار ساعات طول نجعل عندما
معتدلة املناطق يف اإلزهار الدائمة النباتات تقل ولذلك النباتات؛ ملعظم بالنسبة نسبيٍّا
فيها تصل التي االستوائية املناطق يف أما النهار. مدة باستمرار فيها تتغري التي املناخ
النباتات أن فنجد السنة، طوال ذلك من يقرب ما أو ساعة، عرشة اثنتي إىل النهار ساعات

تتوقع.» قد كما تماًما االستثناء، وليست القاعدة هي اإلزهار دائمة
الحتياجات وفًقا مضبوطة ليست والنهار الليل لتعاقب الطبيعية الدورات كانت إذا
(البوينسيتيا): القنصل بنت نبات عن أوط جون قال وقد املشاكل، تحدث فقد النبات،
حاولت عندما صعوبة يف وقعت هناك التجارة غرفة بأن تفيد هونولولو من قصة «سمعت
ومن الحدائق. إحدى يف البوينسيتيا زهور بعض عىل الغامر الضوء مصابيح تشغيل
البوينسيتيا صوب إحدى من شديدة مقربة عىل الشارع ضوء وجود أن أيًضا املعروف

للنبات.» اإلزهار مشاكل أنواع كافة يسبب سوف
يكون وقد للشجر، املبكر املوت تسبب الشوارع إنارة مصابيح أن املعروف من
القصص بعض أوط وأضاف طبيعي. غري نمو يف البدء عىل الشجرة تحث أنها ذلك سبب
يتفتح الذي الشمعية نبات تضع أن املثري «ومن فقال: والضوء النباتات عن العجيبة
وتالحظ تماًما، مظلمة خزانة داخل جنب إىل جنبًا نهاًرا يتفتح الذي الصبار ونبات ليًال
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النهاري النبات بينما النهار، وقت خالل يغلق ثم الليل وقت يف يتفتح اللييل النبات أن
موقًدا العادي املتوهج املصباح كان إذا عما النظر بغض معاكس، نحو عىل يستجيب
أوراقه املستحيَّة نبات فيها يبسط التي الطريقة األخرى: الجيدة األمثلة ومن ُمطفأً. أم
الصباح يف الشمس رشوق عند النهارية وضعيته يستعيد ثم ليًال، فروعه ويخفض
تظل أوراقها فإن النهار، فرتة خالل مظلمة خزانة يف املستحية نبتة وضعت وإذا التايل.
تستأنف وسوف الخزانة. خارج الشمس تغرب حتى النهار وقت وضعية يف متفتحة
املظلمة.» الخزانة داخل ظلت لو حتى الشمس ترشق عندما النهارية وضعيتها النبتة

الظواهر! تلك وراء الكامن السحر عن يتساءل املرء يجعل وهذا
وحققت اإلنبات، تحفيز إىل األحمر للضوء البطاطس تعريض أدى فرنسا، ويف
ظل يف الزهرية النباتات زراعة أصبحت رسيع، نحو وعىل ُمْرضية. ِنَسبًا املحاصيل غالت
أكثر األلوان وسحر لغز جعل ما املتحدة؛ الواليات يف قومية هوايًة كاملٍة صناعية إضاءة

العادي. للرجل إثارة

الحرشات (5)

لكنها األحمر، للون حساسة غري فهي ضعيف؛ باأللوان إحساسها الحرشات من كثري
غري البنفسجي فوق اللون وكذلك والبنفسجي، واألزرق واألخرض األصفر للون حساسة
سورويس، إيه وإف وايس، بي إتش هم: الباحثني من مجموعة واختربت لإلنسان. املرئي
٧٢ أن ووجدوا الخنافس، من معظمها حرشة، ٤٥٠٠ من يقرب ما االبن، ماكوي إي وإي
نسبة استجابت بينما املوجية، األطوال لبعض بإيجابية استجابت الحرشات من باملائة
واستجابت البنفسجي، لألزرق باملائة ١٤ نسبة واستجابت املصفر، لألخرض باملائة ٣٣
عدد وأظهر البنفسجي. فوق للون باملائة ١١ نسبة واستجابت لألزرق، باملائة ١١ نسبة
األطوال أن عموًما يبدو «ولذلك الدافئة؛ األلوان إىل االنجذاب بعض الحرشات من قليل
أقل األطول املوجية األطوال أن حني يف وجاذبية، تحفيًزا أكثر للضوء األقرص املوجية
األجنحة غمديات رتبة من الحياة ألشكال بطبيعتها منفرة وربما كبري، قدٍر إىل تحفيًزا

[الخنافس].»
من تقرتب ترددات ورؤية البنفسجية فوق األشعة رؤية أيًضا الحرشات تستطيع
والرمادي األزرق بني الفرق رؤية يستطيع النحل أن فريش فون ووجد السينية. األشعة
مع نفسه االختبار إجراء عند تشوش لكنه السطوع، من الدرجة نفس عىل كانا إذا
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نطاق عن مختلف لأللوان رؤية نطاق لديها التي وحدها الحرشات وليست األحمر. اللون
األزهار فبعض لها؛ بالنسبة مظهرها يختلف قد أيًضا الزهور بل اإلنسان، أو الطيور
الزينية (مثل األخرى الزهور بينما البنفسجية، فوق األشعة تعكس الحمراء) البقلة (مثل
الفراشات بعض أجنحة عىل املوجودة فاألشكال ذلك، عىل عالوة تعكسها. ال الحمراء)
فوق األشعة تحت عنه الطبيعي النهار ضوء تحت مختلًفا تكوينها سيكون والعثث

البنفسجية.
هي للحرشات طاردة أنها عىل دعائيٍّا تروج التي الصفراء الكهربائية املصابيح إن
فوق األشعة تعد بينما الحرشات، جذب عامل عىل تحتوي ال مصابيح مجرد الحقيقة يف
إىل وينجذب الفاتحة األلوان من البعوضينفر أن ويبدو حاسًما. إغراء مصدر البنفسجية
والوردي الكحيل األزرق باللون رقيق بقماش العلب بعض تبطني وعند القاتمة. األلوان
أو الوردية العلب من أكثر الزرقاء العلب عىل الحرشات من أكرب قدٌر ع تجمَّ واألصفر،

الصفراء.

األسماك (6)

عدم سمكة أي عن يعرف «ال الفقاريات»: «عيون كتاب يف وولز لني جوردون قال
كارهة إما تبدو عموًما «األسماك أن: أيًضا واستنتج األلوان.» رؤية عىل القدرة امتالكها
رسيًعا، األحمر اإلشعاع يُمتص املاء يف حاسم.» نحو عىل له مفضلة وإما األحمر للون

امتصاصها. يتم ال البنفسجية وفوق الزرقاء األشعة بينما
من أعىل أنواًعا والضوء، البيئية الصحة أبحاث معهد يف الباحث أوط؛ جون درس
األسماك عىل الضوء وشدة املختلفة املوجية األطوال تأثريات والحظ البحرية، األحياء
نسبة بلغت وردية فلورسنت إضاءة ظل يف أنتجت التي الصغرية فاألسماك االستوائية؛
يف صغار أي تنتج ولم باملائة، ٢٠ فيها الذكور نسبة وبلغت باملائة، ٨٠ فيها اإلناث
التطور عىل تؤثر للغاية الضعيفة الضوء كميات إن بل األزرق، الفلورسنت الضوء ظل
والية مفرخة يف املرقط السلمون بيض يف الوفاة معدل أوط ويناقش للسمك. الطبيعي
قائًال: باملائة، ١٠ من أقل كان أن بعد باملائة ٩٠ إىل فجأًة ارتفع الذي نيويورك،
مصابيح تركيب إىل السبب — نيويورك جامعة من — بريملوتر ألفريد الدكتور «أرجع
أن قزح قوس تراوت سمك يدرس آخر باحٌث ووجد السقف، يف واط ٤٠ فلورسنت
من أكثر مميت تأثري لهما املرئي أو األبيض للضوء األزرق واملكون البنفسجي املكون

والربتقالية.» والصفراء الخرضاء األلوان تأثري
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الطيور (7)

تتأثر الطيور هجرة إن ويقال األحمر، اللون سيما ال لأللوان فائقة برؤية الطيور تتميز
(ربما داخَله يشءٌ الطائَر يستحث أقرص، الصيف أيام تصبح عندما النهار. مدة بطول
هذا يحدث وقد املناخية. الناحية من أفضل ملناطق يسافر كي النخامية) الغدة خالل من

وافرة. والحرشات البذور وتكون ناضجة، الخريف محاصيل تصبح عندما حتى
اإلضاءة من أعىل لقدر املغردة الطيور واليابانيون الهولنديون الفالحون يعرِّض
سريك يف تعيش التي الزرازير أن اإلنجليز العلماء أحد ووجد الغناء. عىل لتحفيزها
األخرى الزرازير طيور فيه تتزاوج ال وقت يف تتزاوج حوله وما لندن يف بيكادييل
مسارح ضوء هو ذلك وراء السبب أن العالم هذا وافرتض أكسفورد. يف املوجودة
إلكمال اإلضاءة من مزيٌد غالبًا يُستخَدم والبط، الدجاج بيض إنتاج ولزيادة برودواي.

النهار. ضوء مدة
لقتل الحقول أحد يف مسمومة حبوب نُثرت لقد للطيور؟ منفر لون يوجد هل
كانت ولو تمييز. دون الحبوب تلك الطيور وتناولت األلوان)، ترى ال (التي الفرئان
بالنسبة فارق أي سيشكل هذا كان ما األخرض باللون صبغت قد املسمومة الحبوب
فكر وقد عنها. وتبتعد ناضجة غري الحبوب تلك ستعترب كانت الطيور لكن للفرئان،
وربما الطيور، لتنفري الطائرات مدارج عىل أرجواني ملون استخدام يف الربيطانيون

إلبعادها.

الحيوانات (8)

إن إيلينجر فريدريك ويقول الحيوانات، عىل مشابهة تأثريات له النهار مدة طول إن
الجنيس. النشاط تثبيط أو تحفيز يف السمات كل من األهم السمة تبدو النهار ضوء مدة
قال إذ اإلشعاعي»، للعالج البيولوجية «األساسيات كتابه يف إيلينجر قاله ما ييل وفيما
ويقل طويًال، النهار ضوء فيها يكون التي الفصول خالل تتزاوج والحمري الخيول إن
خالل إضافية إضاءة إىل الفرسات تعريض وعند يناير. إىل أكتوبر من الجنيس نشاطها
والخنازير واألغنام املاشية يف الخصوبة وتقل التبويض. نشاط يتأثر قد الشتاء شهور
النشاط يقترص الذكر السالفة الحيوانات من األنواع هذه ويف الصيف. شهور خالل

والشتاء. الخريف فصيل عىل عادًة الجنيس
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«حصل سويتمان: جيه دبليو يدعى أالسكا من باحث عن املزيد إيلينجر ويروي
للحيوانات اإلضاءة توفري خالل من الشتاء فصل خالل الحيوانات خصوبة يف تحسن عىل
يستمر السنة من الوقت ذلك يف النهار ضوء أن حني يف يوميٍّا، ساعة ١٤ ملدة [األبقار]
فون جيه إتش يدعى آخر عالم ووجد ساعات.» وثماني ست بني ما ترتاوح ملدة فقط
األيائل. عند القرون» تكوين يف األهم العامل هو الشمس ضوء ساعات عدد «أن شومان
فيتامني تكوين إىل يؤدي مما جلده؛ خالل من الشمس يمتصضوء الحيوان أن وافرتض
لون تحويل من بيسونت إتش تي يدعى حيوان عالم وتمكن القرن. نمو وتعزيز «د»
تعرضها تنظيم خالل من الشتاء؛ من بدًال الصيف يف األبيض إىل ِعْرس بنات حيوانات
اللبن؛ فيها تدر ال العام من أوقات يف لبنًا تدر املاعز جعل يف أيًضا ونجح النهار. لضوء

للضوء. تعرضها يف التحكم خالل من وذلك
يربون الذين األشخاص فإن أوط، قاله ملا وفًقا الضوء، «لون» ب يتعلق وفيما
الحيوانات ظلت إذا الذكور من نسبيٍّا عالية نسبة عىل يحصلون سوف الشنشيالت
عالية نسبة عىل يحصلون سوف وباملثل عادي، (دافئ) متوهج مصباح لضوء معرَّضة
النهار. ضوء يشبه (أزرق) متوهج مصباح لضوء معرضة الحيوانات ظلت إذا اإلناث من
تجد قد وربما تجارية. ممارسة اآلن أصبح الزرقاء النهار ضوء مصابيح استخدام إن
بواسطة حالٍّ البرش، بني من املواليد يف األجناس تفضيل يف املتمثلة األزلية؛ املشكلة

امللون! الضوء
بالستيكية نوافذ خلف املنك حيوانات حبس يف تمثلت حالة دراسة أوط ويصف
الحيوانات أصبحت التزاوج. فرتة خالل رشسة تكون عادًة املنك حيوانات األلوان. مختلفة
وراء املحبوسة الحيوانات بينما عدوانية، أكثر الوردي اللون ذات النوافذ وراء املحبوسة
الحيوانات مثل معها التعامل املمكن ومن وداعة، أكثر أصبحت الزرقاء البالستيكية النوافذ
االستنتاج أما التزاوج. بعد حوامل اإلناث كل وأصبحت املنزل. يف تربَّى التي األليفة
باإلشعاع يُستثار أنه يبدو املنك حيوان مثل اإلنسان أن فهو الدراسة، هذه من التجريبي

األزرق. اإلشعاع تأثري تحت ويهدأ األحمر،

البرش (9)

للوجود فحسب اإلنارة يقدم ال الضوء «إن يقول: سيسون يس آر توماس الدكتور كتب
وبعض اإلنسان، جسم داخل كثرية مكونات يشمل قويٍّا بدنيٍّا تأثريًا يؤثر لكنه البرشي،
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يف موجود الضوء إن الحياة. إيقاعات وحتى الخاليا، وتوليد وحياة االستقالبية، العمليات
هو الناس من كثريًا يدهش وما بالكامل.» حميًدا ليس وهو استغالله، ويمكن مكان، كل
يتخيل كان مما أكرب والبرش الحيوانات وأنسجة لعضالت «املرئي» الضوء اخرتاق قدر أن
فإن أيًضا، واألنسجة العضالت تخرتق الحمراء تحت األشعة أن حني ويف السابق. البرشيف
مميت). (لكنه سطحيٍّا تأثري الجلد عىل فقط تؤثر لكنها تخرتق، ال البنفسجية فوق األشعة
الجلد، عرب املرئي] الضوء [من هائلة كميات تنفذ «سوف قائًال: كالمه سيسون ويختتم
يكفي.» بما قوية الضوء شدة كانت إذا املركزية، األعضاء وحتى الجلد، تحت ونسيج
«أن فوجدوا واألرانب والكالب األغنام جماجم يخرتق الضوء ورشكاه إي إي وجعل
والوطاء الثدييات.» من أنواع مجموعة يف والوطاء الصدغية الفصوص إىل يصل الضوء
ذاتية عصبية مراكز عىل يحتوي أنه يُعتقد — الدماغ قاع يف — الدماغ يف جزء هو
وعند والهضم. القلب وحركة التنفس مثل وظائف يف تتحكم حيوية ذاتية عصبية وألياف
أو إيجابية بطرق وإما مفضلة، بطرق إما طبيعيٍّا يستجيب فإنه بالضوء، الحيوان تأثر
(١٩٦٣ ،٩٦٢ :٧٢) إندروكرينولوجي لدورية مقال ويف احتياجاته. عىل اعتماًدا سلبية؛
اخرتاق يمكنه البيئي «الضوء إن: يقول استنتاج إىل وآخرون جانونج إف دبليو توصل
الدماغ.» نسيج يف املوجودة الكهروضوئية الخاليا لتحفيز يكفي بقدر الثدييات جمجمة
تؤثر طرًقا طوَّرت الطبيعة وأن وعادية، صحية لحياة رضوري الضوء أن يعني وهذا

نفسها. الجمجمة وحتى والعيون، الجلد أنسجة خالل من الجسم عىل بها

والظالم الضوء فرتات تعاقب (1-9)

إن وحيث والظالم. الضوء تعاقب وكذلك البرشي، للوجود رضوري الضوء أن املؤكد من
الجسم، حرارة فدرجة الجسم؛ يف مختلفة فسيولوجية تأثريات يسببان والظالم الضوء
الدم، مجرى يف الهرمونات إفراز يحفز قد الضوء وتأثري تتغري. سوف املثال، سبيل عىل
ومتاعب نعاس، بفرتات الرشق إىل الغرب من يسافرون الذين األشخاص يشعر وقد
والظالم الضوء فرتات تعاقب الفضاء إىل السفر يتطلب وقد ذهني. واضطراب بدنية،
الضوء عىل األمر يقترص وال البرشي. الجسم سالمة عىل للحفاظ الصناعية اإلضاءة يف

للضوء. التعرض فرتات تنظيم يلزم بل فحسب،
يتبع فقد معتاد، غري نحو عىل طالت أو والليل، النهار تعاقب فرتات اضطربت إذا
خالل اإلسكيمو نساء لدى الحيض يتوقف قد ذلك: عىل مثالني إليكم غريبة. نتائج ذلك
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هذا أيًضا. اإلسكيمو رجال عند الجنسية الشهوة تسكن وقد الطويل، الشمايل القطب ليل
نفسها التأثريات فهذه اإلسكيمو؛ شعب بها ينفرد عرقية سمة اإلطالق عىل ليس األمر
والظالم. الشمس ضوء من طويلة فرتات لتناوب يتعرض شخص ألي تحدث أنها يبدو
وتنتعش البرش، لدى الجنسية الرغبة تقل الشمايل القطب يف الطويل الشتاء بداية مع
يف الشمالية جرينالند قبائل يف الفتيات تتزوج وقد الربيع. بداية مع أخرى مرة الرغبة
سن بلوغهن بعد إال الطمث يحدث ال قد لكن عرشة، الخامسة أو عرشة الرابعة سن
قدوم من أشهر تسعة بعد اإلسكيمو أطفال يولد وعادًة العرشين. أو عرشة التاسعة

الشمايل. القطب شمس وعودة الربيع
أمريكا يف قرية إىل أشار الرنان»، «العقل بعنوان: ويديش فرانسيس كتبها مقالة يف
حني ويف القرية. يف الكهربية املصابيح تركيب بعد املواليد معدل فيها انخفض الجنوبية
التناسل، بخالف اإلضافية اإلضاءة لساعات أخرى استخدامات وجدوا ربما القرويني أن
تحديد وسيلة تطوير إمكانية «عن بعنوان: مثرية مقالة ديوان إدمون الدكتور كتب فقد
الصناعية اإلضاءة تشغيل فمع الضوئي». التحفيز فرتات تناوب عىل تعتمد مثالية نسل
كانت ولو اإلخصاب. فرصة تقل أن املحتمل من الشهر، من معينة أيام خالل اإلضافية
يزيد فقد جنسيٍّا)، مثري األحمر اللون إن يقال (حيث حمراء وليست زرقاء املصابيح

النسل. تحديد يف التحكم

الضوء من الحرمان (2-9)

يستجيبون الحال، بطبيعة املكفوفون، غريبة. نتائج إىل أيًضا يؤدي الضوء انعدام إن
لفرتات يعملون الذين املناجم عمال يعاني وقد شخص. أي مثل الجلد خالل من للضوء
عىل العني مقلة دوران مثل العني، يف مشاكل من مظلمة شبه بيئة يف أو الظالم يف طويلة

عليه. السيطرة يمكن ال نحو
هذه وتعني ع، الرضَّ األطفال يف اإليمائي التشنج حاالت عن الطب مهنة وتتحدث
روثني، بي ويليام الدكتور أوردها التي الحاالت من سلسلة ويف النمو. عن العجز الحالة
الوالدة. لحديثي بالنسبة حتى للغاية ا مهمٍّ يعد املطلق، يف ضوء أي الضوء، أن يتضح
يف املقدمة للرعاية استجابتهم عدم بسبب الرضع من كبري عدٌد املستشفيات دخل وقد
فإنه … الوالدين إهمال عىل «أدلة هناك كانت الحاالت كل يف أنه من الرغم وعىل املنزل.
يكن لم إن وقته، يقيضمعظم الصغار هؤالء من رضيع كل أن تبني منازلهم فحص عند
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أو التليفزيون بمشاهدة منشغلة األم تكون أن املحتمل من إذ مظلمة»؛ بيئة يف وقته، كل
للضوء الصغار تعريض فعند الحاالت، من أي ويف العالم. أو الحياة عن االنعزال تفضل

طبيعي. نحو عىل والنمو الصحة استأنفوا والعطف، الحب ومنحهم

طويلة لفرتات التعرضللضوء (3-9)

يؤدي قد منقطع غري نحو وعىل باستمرار للضوء التعرض فإن سبق، مما النقيض عىل
ورئيس األطفال طب أستاذ يسسيسون؛ آر تي الربوفيسور أجرى وقد مشاكل. إىل أيًضا
«آثار حول تجارب عدة فيالدلفيا، يف تمبل جامعة طب بكلية الوالدة حديثي أبحاث معمل
ونظًرا البالزما». يف البرشي النمو لهرمون البيولوجي التواتر عىل للضوء التعرضاملستمر
مغمضة، وأعينهم البالغني بني حتى تحملها، يصعب للضوء املستمرة االستجابة ألن
يف التجربة وتمثلت مستحيًال. أمًرا معه األطفال تكيُّف يجعل التعرض هذا مثل فإن
بطبيعة األطفال، اإلضاءة. وشدة مدة حيث من متفاوتة لفرتات الوالدة حديثي تعريض
سيسون واستنتج والظالم. للضوء التعرض عند يومي» «فوق نظًما يكتسبون الحال،
أنها «إما للممرضات) املالئمة اإلضاءة (تلك املستشفى حضانة يف املستمرة اإلضاءة أن
وجوده يظهر الذي الدم، بالزما يف البرشي النمو لهرمون اليومي النظم تدمر أو تمنع
أنها كما والضوء، الظالم من متعاقبة لفرتات تعرضهم عند الوالدة الحديثي األطفال يف

الحضانات.» يف املستمرة اإلضاءة خطأ ح ترجِّ

األلوان تأثريات (4-9)

أخرى. فصول يف الكتاب هذا يناقشها والنفسية والبرصية البيولوجية األلوان تأثريات إن
املستمر البقاء تأثريات حول تدور بارعة دراسات «أوضحْت قائًال: كتب فقد سيسون أما
املختلفة؛ الطيفية الطاقة توزيعات ذي الضوء وتأثريات مضيئة، بيئة أو مظلمة بيئة يف
الحيوانات أنواع بعض الجنيسيف والنضج النمو وأنماط العضو، حجم عىل تأثريات وجود

ضمنها.» من اإلنسان يكون أن املمكن من التي
التي أعمايل معظم ركزت لقد دقيق؟ نحو عىل «األلوان» تأثريات قياس يمكن كيف
االستجابات عىل كبري) حدٍّ إىل مستفيضة األعمال تلك كانت (وقد والبرش األلوان تناولت
عىل مذكور هو وكما البيولوجية. االستجابات عىل تركيزها من أكثر والعاطفية النفسية
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يمكن الكذب) كشف (جهاز البوليجراف جهاز فإن السادس، الفصل يف مخترص نحو
الجلد)، (استجابة للكهرباء اليد راحة وتوصيل والنبض، التنفس، قياس يف استخدامه
(جهاز الدماغ كهربية تخطيط جهاز بينما األخرى، الفسيولوجية األفعال من وغريها
املختلفة التأثريات من التحقق تم لقد الدماغ. موجات لقياس استخدامه يمكن املخ) رسم
االعرتاف إما عليه لزاًما فإن التأثريات هذه يف يشكك شخص وأي وتكراًرا، مراًرا لأللوان

الحديثة. العلم مختربات مكتشفات عن بانعزاله وإما بتحيزه،
«تأثريات عن مقالة كتب برييس إل سيدني أن فسنجد القريب، التاريخ إىل عدنا إذا
سنة، ٥٠ عن يزيد ما منذ أي الوقت؛ ذلك يف والحركية». العقلية الكفاءة عىل األلوان
باملصداقية تحظى زالت ما بابيت، دي إدوين أمثال باأللوان، املعالجني شهادة كانت
سبقوه، الذين اآلخرين تأكيدات برييس حطم وتدريجيٍّا به. املعرتف الطب تكذيبات رغم
وحركية ذهنية كفاءة أي ا» «حقٍّ للَّون كان إذا أنه استنتاج املعقول من «سيبدو يقول:
السطوع يؤدي كأن للغاية؛ وأولية عامة طبيعة ذات العالقة تكون أن بد فال جوهرية،
أكثر تأثريات توقع يمكن ال لكن والتشتت، الضيق األحمر اللون يسبب أن أو التحفيز، إىل
التأثري عن «دراسات بعنوان مقال يف فوملر، هريمان يدعى آخر؛ باحث وأعلن تحديًدا.»
مشرتك بيولوجي قاسم إيجاد اإلطالق عىل يمكننا «ال أنه امللون» للضوء البيولوجي
تقول معينة نتائج فوملر عارض املثال، سبيل فعىل املختلفة.» التجريبية البيانات بني
مزحة إىل ذلك وأدى األحمر، للضوء تعرضها ظل يف أكرب كان الفرئان نمو معدل إن
التجربة نهاية يف الحمراء الحيوانات يف الوزن زيادة «إن تقول: ما نوًعا ساذجة كالسيكية

الحيوانات.» هذه أحد حمل إىل جزئيٍّا يعود تفسريها كان
من كثريًا أن األلوان، أبحاث معظم يف تغتفر ال ا حقٍّ التي الشائعة األخطاء ومن
فالتعرض مؤقتة؛ دائًما تكون األلوان تأثريات أن يدركون ال قد األبحاث هذه عىل القائمني
لنطاقات األشخاص أحد تعرض فعند طويلة؛ لفرتة تستمر استجابات يسبب ال للون
قياسها يمكن فورية استجابة فستوجد ساطع)، لضوء تعرض إذا (أو لون أي من قوية
والتبغ للكحول االستجابة عن تختلف ال لأللوان االستجابة إن األجهزة. خالل من بسهولة
مثريًا األحمر اللون كان إذا األمر، واقع ويف تخبو. ثم قصرية لفرتة تستمر فهي والقهوة،
ملستًوى الجسمانية االستجابات تنخفض قد الوقت من فرتة فبعد بالفعل)، كذلك (وهو
فالجواب ال، أم مثريًا لونًا األحمر كان هل سؤال عن وإجابًة الطبيعي. املستوى من «أقل»
هذا يف لأللوان «الوظيفي» االستخدام إن الوقت. عنرص عىل اعتماًدا ال» ربما، «نعم، هو:
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إىل يهدف الثامن)، الفصل (انظر العقلية املصحات مثل التطبيقات، من كثري يف الشتاء
باستمرار، نشطة البرشية االستجابات تظل كي األلوان من متنوعة» «مجموعة استخدام

العاطفية. الرتابة أو البرصي للتكيف وتجنبًا

بعضاالستنتاجات (10)

األحمر يف املتمثلني األلوان طيف لطريف البيولوجية االستجابات تتباين العموم، يف
الحياة من والعليا الدنيا األنواع ويف النباتات، يف بالفعل ُمالحظ هذا األزرق. أو واألخرض
وزيادة النبض، ومعدل الدم، ضغط رفع إىل األحمر يميل البرش، بني ويف الحيوانية.
مالحظة ويمكن الدماغية. املوجات وإثارة (التعرق)، الجلد واستجابة التنفس، معدل
إىل األزرق اللون ويميل العني. طرفات معدل يف وزيادة (توتر) عضلية استجابة وجود
النبض، ومعدل الدم ضغط يخفض إذ األحمر؛ اللون لتأثريات معاكسة تأثريات إحداث
يف الخرضاء املنطقة أما االنخفاض. إىل الدماغية املوجات وتميل الجلد، استجابة تقل كما
فهي واألصفر، الربتقايل للَّونني االستجابات أما ما. حد إىل محايدة فهي اللوني، الطيف
النفسية االستجابات وسأتناول وضوًحا. أقل لكنها األحمر، للَّون لالستجابات مشابهة

والسادس. الرابع الفصلني يف لأللوان والروحانية
التأثريات من إثارًة أكثر لأللوان النفسية التأثريات فإن الكتاب، هذا مؤلف نظر يف
كربى، بأهمية يحظى الصناعية البيئات يف املناسبة األلوان استخدام بدأ لقد الفسيولوجية.
املمارسة خالل من وشفاؤها شدتها تخفيف ممكنًا أصبح الجسم أمراض من فكثري
«أمراض» لكن الحيوية، واملضادات الكيميائية، واألدوية والجراحة، الحديثة، الطبية
وكما املعارصة. الحياة يف متزايًدا انتشارها وأصبح عالجها، جدٍّا الصعب من الذهن
تهددنا التي الهائلة الكوارث «إن الشخصية»: «تكامل كتابه يف بحكمة يونج كارل الحظ
حوادث لكنها الطبيعة، عنارص فعل عن ناتجة بيولوجية أو فيزيائية حوادث ليست
وفيضان الصخور، وسقوط الربية، للوحوش تعرضه من بدًال فاإلنسان … روحانية

اإلنسانية.» نفسه عنارص لقوى اليوم معرًَّضا أصبح املياه،
لبقاء بالنسبة — واللون — للضوء الحيوية األهمية فإن باملستقبل، يتعلق فيما أما
يسافرون سوف القادمة األجيال يف الناس فإن شك وبال كاٍف. نحو عىل واضحة اإلنسان
ذات مدٍن وداخل البحر تحت يعيشون وسوف هناك، الوقت بعض ويقضون الفضاء إىل
تكون ما أبعد اإلنسان بيئة وستكون ومصطنعة. للغاية معقدة الحياة ستكون قباب.
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املعارص، وقتنا يف وحتى عليه. ُقيض وإال فيها التحكم عليه لزاًما وسيكون الطبيعة، عن
واملستشفيات واملكاتب املدارس يف أوقاتهم من مطولة فرتات وكباًرا صغاًرا الناس يقيض

الطبيعي. النهار لضوء تعرضهم معدل تناقص مع واملؤسسات
يستخدمها التي الكيميائية فاملواد ويدمرها؛ الطبيعية بيئته يلوث اإلنسان إن
القمامة من جباًال أن كما الطبيعة، يف املوجودة التوازن أشكال من بكثري تُخل اإلنسان
يمأل اإلنسان بدأ لقد بل الكهوف، يف تدفن أو البحر يف وتُلقى مكان، كل يف ترتاكم
ساحة يشبه ما إىل السحب وراء ما فضاء فحوَّل املستهلكة، الصناعية باألقمار السموات
قنبلة باستخدام لحظة يف نفسه لتدمري مضطرٍّا اإلنسان يكون لن املستعملة. السيارات

املوت. حتى ببطء نفسه سيخنق بل هيدروجينية،
دائًما ينتهي والطبيعة اإلنسان بني التناغم يف املتمثل العتيق الحلم ذلك أن بيد
من لكن الطبيعة، حق يف خطاياه عن ر يكفِّ أن اإلنسان عىل ويجب بينهما. بالتصادم
اإلنسان أن العلماء أحد زعم وقد الطبيعي. العالم عن يستقل أن يجب بقائه أجل
من الجوي الغالف يحرم سوف فإنه الخرضاء، الحياة من األرض سلب يف استمر إذا
أكسجني صناعة يستطيع فاإلنسان ذلك، ورغم البرش. كل يختنق وسوف األكسجني،
صناعي، ضوء ظل يف طعامه صناعة اإلنسان يستطيع ذلك، إىل باإلضافة لنفسه.

تصنيعه. من أسمدة وباستخدام
تصور يمكن وال املحكومة، البيئة صوب يتجه تقريبًا كله البرشي النشاط أن يبدو
هذا أن ظن ألنه الريف يف الطبيعة ترك فاإلنسان التوجه؛ هذا إيقاف أو تغيري إمكانية
لإلنسان، سكنى أماكن البحار وشواطئ الجبال تعد ولم األساس. يف الطبيعي مكانها هو
مشغول أنه يعتقد فاإلنسان واإلجازات؛ األسبوعية العطالت يف يزورها أماكن مجرد بل
يمكنه وال عجلة، يف إنجازها يريد أمور لديه فهو بإزعاجه؛ للطبيعة تسمح ال لدرجة
خالل تماًما املمكن ومن ذلك. غري أم طبيعيٍّا كان سواء متقلب، يشء ألي االستسالم
ويشري الرحبة، الطبيعة آفاق إىل املصطنع مسكنه من اإلنسان يخرج أن معدودة عقود
يكون «قد ألطفاله: ويقول يقطنها التي للمركبة الشفاف البالستيكي الغطاء وراء من

الخارج!» يف العيش اعتادوا أسالفكم لكن ذلك، تصديق الصعب من
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املثال، سبيل عىل الشمس، البرشية. بالعني مرتبط والرمزية الصوفية من كبري قدر يوجد
األرض، ترك عىل األرشار أجربه عندما القديمة، مرص يف رع فاإلله اإلله؛ عني كانت
عني وأصبحت وهفواتهم. البرش عادات يراقب أخذ ذلك وبعد الشمس، هيئة إىل التجأ
زال ما تميمة يف رمًزا — وأوزوريس إيزيس ابن حورس كان حيث — الشهرية حورس
السفن مقدمات عىل العيون تُرسم وكانت نفيسة. مجوهرات كقطعة يرتدونها الناس
عىل حمراء نقطة وَرْسم النفيسة باألحجار الرشيرة العني لعنة الناس وواجه والطائرات.

الجبني.
أن فسنجد الصوفية، الناحية من بدًال الفسيولوجية الناحية من العني تناولنا إذا أما
القديمة اإلغريقية الفيثاغورثية فالنظرية مثري؛ تاريخ لها حسيٍّا عضًوا باعتبارها العني
وتصطدم العني عن تصدر املرئية األشعة إن تقول كانت امليالد) قبل السادس القرن (يف
العني، داخل توجد «النار» أن يفرتضون كانوا أخرى. مرة العني إىل تنعكس ثم باليشء
أمام تومض النار يجعل الضغط هذا ألن العني؛ عىل الضغط عند ذلك مالحظة ويمكن
النشطة. الرؤية قوة كانت املصباح، أو الفنار أو املشعل نار مثل النار، وهذه العني،
يغطيها بينما النهار، خالل األرض ينري الشمس ضوء أن حقيقة النظرية تلك تغفل ولم
أشعة وتلقي الطبيعي الضوء ببساطة تكمل العني نار أن يرون وكانوا الظالم. يف الليل

مركزة. الرؤية كانت حيثما معينة
فقال: مزدوجة ظاهرة عن وتحدَّث النظرية هذه من تماًما متأكًدا أفالطون يكن لم
وأسود أبيض لون، كل أن وسنرى الوجود، ذاتي يشء ال أن … القائل املبدأ نطبق «دعونا
جوهَر عليه نطلق ما وأن املالئمة، للحركة العني مقابلة نتيجة ينشأ األخرى، األلوان وكل
متبرص.» بكل ا خاصٍّ ويكون بينهما، يشء وإنما خامل، هو وال فعاًال عنًرصا ليس لون كلِّ
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ثاوفرسطس خليفته أن بدا ذلك ورغم النار، عىل العني احتواء فكرة أرسطو ونفى
بعض مع لكن وفيثاغورس، أفالطون أفكار إىل يشري امليالد) قبل الرابع (القرن
عن الحديث وعند العني. عن صادرة انبعاثات وجود املحتمل من إنه فقال التحفظات؛
وجوده أثناء ألسفل النظر عند ويرتجف يرتعش قد الشخص إن ثاوفرسطس قال الدوار
مزعجة، وضعية يف وضعت الرؤية أن هو املثال هذا يف حدث وما شاهقة. مرتفعات عىل
فإن السماء إىل النظر عند أنه إال الداخلية، الجسم أعضاء أزعجت بدورها الوضعية وتلك
العني؛ من الصادرة األشعة ببساطة امتصت الخالية املسافة ألن يحدث؛ ال التعب هذا

األضعف.» الضوء يطفئ القوي «فالضوء
األدق الفسيولوجية اكتشفت امليالدي) عرش السادس (القرن قرون عدة وبعد
رؤية حدوث طريقة عن أما اليوم. معروف هو كما العيون طب علم وتأسس للرؤية،
يقدم أن إىل حاجة يف زلنا وما لغًزا، يمثل األمر هذا زال فما التحديد، وجه عىل األلوان

كامل. نحو عىل مقبوًال تفسريًا أو نظرية العلم

عيون بال الرؤية (1)

مناقشة وقبل األلوان، ورؤية بالرؤية املتعلقة عقالنية األكثر الجوانب استقصاء قبل
امُلْلِغزة. بل الغريبة األمور بعض عن أخربكم دعوني الحديثة، النظر وجهات

هو فرعيٍّا عنوانًا يحمل كتابًا رومان جول الفرنيس املؤلف نرش ،١٩٢٤ عام يف
األكاديمية مساعدة عىل للحصول مطلًقا يسَع لم أنه من الرغم وعىل عيون». بال «الرؤية
واألكاديميني التقنيني الخرباء من الكثري أكده تجاربه نجاح فإن للعلوم، الفرنسية
رومان. نظريات عن بحزم دافع الذي فرانس، أناتول بينهم من كان الذين املشهورين
بالتأكيد حقيقة (وهذه للضوء حساس اإلنسان جلد فإن الفرنيس، الرجل لهذا وفًقا
اإلدراك مصطلح ذلك عىل وأطلق اإلنسان). وفيها تقريبًا الحياة أشكال كافة عىل تنطبق
مختلف إىل الضوء لوصول ِخصيَىص مة ُمصمَّ واقيات وباستخدام للشبكية. املجاور
واقتباًسا للشبكية. املجاور اإلدراك حدوث ز حفَّ — العينني إىل ليس لكن — الجسم أجزاء
مرفوعة األكمام وكانت عاريتني، اليدان كانت إذا املثال، سبيل «عىل رومان: كتاب من
يقرأ أن الشخص فبإمكان مغطٍّى، غري الصدر وكان عارية، الجبهة وكانت املرفقني، إىل
املعتاد بالحجم مكتوبة جريدة من مقالة أو رواية من صفحة العادية بالرسعة بسهولة

الطباعة.» يف
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ثم الحلق، ثم الرقبة، ثم للضوء، حساسيًة األكثر هما اليدين أن رومان وأعلن
األساسية فالصور والفخذين؛ والذراعني العنق وَظْهر الصدر ثم الجبهة، ثم الخدين،
تثبت تجاربنا «إن قائًال: وفرسَّ الشكل. وكذلك اللون «ترى» اللمس أعصاب يف املكونة
وظيفة أي للشبكية»؛ مجاورة «وظيفة اإلنسان لدى يوجد أنه للشك مجاًال يدع ال بما
من للرؤية العادية اآللية تدخل دون والشكل)، (اللون الخارجية لألشياء البرصي اإلدراك
عناوين قراءة عىل قادًرا يكون أن املحتمل من ذكي شخص أي أن وزعم العينني.» خالل
النوعي اإلدراك يكون العادية اإلضاءة ظل «يف إنه وقال العينني، معصوب وهو الصحف
أنفه؛ خالل من األلوان «شم» عىل قادًرا املرء يكون أن املمكن من بل ممتاًزا.» لأللوان
فهو ي؛ مِّ الشَّ للنظام ينتمي ال األنفي املخاط خالل من األلوان إدراك «إن يقول: هذا وعن
التحديد.» وجه عىل برصي إدراك إنه امللوَّنة. للمواد تنتمي «روائح» إدراك عىل يعتمد ال
الذي العالم ألن رومان؛ أعقبت التي السنوات مدار عىل التقدم من الكثري يُحَرز لم
حوايل وبعد قدَّمها. التي تلك عن واقعية أكثر حقائق يتطلب مشكًكا عامًلا كان فيه عاش
(وبعدها أصابعها بأنامل األلوان وتمييز قراءة تستطيع مذهلة امرأة ُوجدت سنة، ٤٠

دولية. شهرة واكتسبْت الظاهرة تلك االنبهار هذا أحيا آخرون). ُوجد
كتاب يرويها التي تلك عيون بال الرؤية تتناول التي املعارصة املمتازة القصص ومن
رشودر. ولني أوسرتاندر شيال للمؤلفتني الحديدي» الستار خلف الروحانية «االكتشافات
بأصابعها! الرؤية تستطيع كوليشوفا روزا تُدعى روسية فتاة يف القصة تلك وتتمثل
نما قد كان لو «كما األلوان وتسمية وكتابة قراءة عىل قدرتها املشكِّكون األطباء وشاهد
تقديم يف استمرت حيث موسكو إىل روزا أُرسلت أناملها.» يف العيون من ثاٍن زوج لها
واألخرضواألزرق األحمر «رؤية» عىل قادرة واستمرت شديدة، مراقبة تحت املذهل أدائها
املعهد ووقف بالزجاج. أو ُسلُوفان ورق أو شفاف بورق امللونة األوراق تغطية عند
بقدرة االعرتاف إىل مضطرٍّا كان لكنه أمره، من حرية يف الحيوية للفيزياء الكبري الرويس
إىل املراسلني أحد الوقت ذلك يف «اليف» مجلة وأرسلت الجلد». عرب «اإلبصار عىل روزا

عنها. بارزة مصورة قصة بعُد فيما ونرشْت موسكو،
امرأة بينهم من وكان نفسها، املدهشة بالقدرة يتمتعون آخرون أشخاص ظهر
بعض أن السيدة لهذه بدا ستانيل. باتريشيا السيدة تدعى ميشيجان بوالية فلينت من
«اليف» مجلة يف باتريشيا قالت وكما خشن. وبعضها ناعم، وبعضها دبقة، األلوان
لكنه للغاية، دبق األصفر أن وتشعر األنعم. هو الفاتح «األزرق :(١٩٦٤ يونيو، ١٢)
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أن وتشعر دبقة. ألوان الداكن واألزرق واألخرض األحمر الفاتح. األزرق بنعومة ليس
اللزوجة، يف يتصدرهم الكحيل واألزرق خشنًا. ليس لكنه األحمر، من لزوجة أكثر األخرض
يبدو قوة؛ أكثر بالكبح إحساًسا البنفسجي ويعطي واإلبطاء. بالكبح إحساًسا ويسبب

خشونة.» أكثر ملمسه ويبدو اليد، يبطئ أنه
حيث املقبلة)؛ الصفحات يف ملناقشتها (نتعرض التخيلية بالصور هنا عالقة توجد
ترتاوح الذين األطفال يف نالحظها ما وأكثر الطبيعة، من هبة عيون بال الرؤية تبدو
األلوان رؤية عىل األعمى تدريب املمكن من هل سنة. عرشة واثنتي سبٍع بني ما أعمارهم
كوليشوفا، روزا حالة منذ األنف؟ أو اللسان أو املرفق أو األصابع باستخدام وتمييزها
منح يستطيعوا أن عىل اآلمال وعقدوا الجلد، خالل من الرؤية استقصاء يف الروس أمعن
املكفوفني بعض دربوا ضعيًفا. كان ولو «البرصي»، اإلدراك من جزءًا األقل عىل األعمى
املمكن فمن العني، وليس الدماغ يف موجوًدا الحقيقي اإلدراك عضو دام وما ذلك. عىل
قالت وكما الطيفية. وألوانه العالم «لرؤية» والجلد الجسم من أدلة األعمى يستخدم أن
والصنابري األبواب مقابض مثل معينة رضورية أشياء كانت «إذا ورشودر: أوسرتاندر
مثًال، الخصوصملونة، وجه عىل املتحركة واألشياء واألطباق، اآلنية، ومقابض والهواتف،
األعمى يتمكَّن فقد ساطعة؛ إضاءة الصفراء باملصابيح مضاءة غرفة يف األصفر باللون
التي السهولة تلك تقريبًا تضاهي بسهولة جلده خالل من األشياء تلك رؤية من فعليٍّا

بأعيننا.» القهوة إبريق بها نجد

األفكار» «تصوير عن (2)

من فوكوراي؛ تي الربوفيسور إىل املصري» «تصميم كتابه يف راسل دبليو إدوارد يشري
التصميم عىل الرتكيز يستطيعون األشخاص بعض أن «اكتشف الذي كوياسان، جامعة
الصورة أو التصميم من واضحة صورة ينسخون وحده الفكر خالل من ثم الصورة، أو
مستحيل؟ العدسات.» أو بالضوء االستعانة دون عازلة بمادة مغطٍّى فوتوغرايف لوح إىل
تيد كان سرييوس. تيد يدعي شيكاجو من رجل عن التوثيق جيدة مشابهة حالة توجد
ويعمل التعليم، من قليًال قدًرا إال يتلقَّ ولم عمره، من األربعني جاوز رجًال سرييوس
اليشء، بعض نفسيٍّا معتالٍّ كان وربما املزاج، عصبي تيد كان شيكاجو. يف فندٍق خادم

الخمر. معاقرة مشكلة من يعاني وكان
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من فيخرج البوالرويد كامريا يف التحديق يستطيع سرييوس تيد كان ذلك، رغم
الناس تُظِهر التي أفكاره عن الصادرة الصور وكانت غامضة، صوًرا أحيانًا، الكامريا،
والبيت محل، وتاج إيفل، برج مثل: واملباني األماكن تُظِهر التي بالصور مقارنًة قليلًة
للطب األمريكية الرابطة وزميل النفيس الطبيب أيزنبود؛ جول الدكتور وأخذ األبيض.
أخضعه عامني مدار وعىل دنفر، إىل ونقله جناحه، تحت سرييوس تيد الرجل ذلك النفيس،
واملصورين والعلماء األصدقاء من الكثري حينها يف يشهدها كان التجارب من لسلسلة
صفحة ٣٦٨ من مصوًرا كتابًا أيزنبود جول الدكتور ألَّف أن النتيجة كانت والسحرة.
به، خاصة بوالرويد كامريا يحرض أن املتشكك للشخص يمكن املراجع). قائمة (انظر
دائًما (ليس وستخرج الكامريا، مرصاع ويفتح بل بنفسه، اآللة ويمسك به، ا خاصٍّ وفيلًما
دنفر، يف هيلتون وفندق وسيارات، وسفن، هواء، لطواحني شبحية صور الحظ) لسوء

الطابقني. ذات اإلنجليزية الحافلة أو وستمنسرت قلعة وبرج
بمحاولة اهتمام أدنى لديه يكن ولم موهبته، يفرس أن سرييوس تيد يستطع لم
جول ويعلق الوقت. مرور مع زالت وقد تزول. سوف الهبة هذه إن وقال تفسريها،
الدماغية، األمواج مكتشف برجر؛ هانز الدكتور «اعرتف قائًال: املثري كتابه يف أيزنبود
من نوع أي أن يصدق لم لكنه التخاطر، عرب التواصل يف املتمثلة املحتملة بالحقيقة
مصدر يكون أن يمكن الدماغ تخطيط جهاز قاسها التي الدماغية األمواج «إشعاعات»

املوجات.» تلك

التخيلية الصور (3)

التخيلية. الصور ظاهرة اآلن سأتناول الغموض، البالغة الرؤية لخصائص استكماًال
متعددة ظواهر اكتشاف إىل التخيلية والصور الرؤية دراسة أدَّت األخرية، السنوات يف
الهلوسة ار عقَّ عادة يصاحب الذي األلوان سحر الظواهر هذه بني ومن ومدهشة.
دليل أستعرض دعوني البداية يف لكن الليرسجيك). حمض أميد إيثيل (ثنائي دي إس إل

املوهوبني. األفراد بعض لدى أفضل نحو عىل املعروف التخيلية الصور
البرش يراها التي الصور فإن التخيلية»، «الصور كتابه يف ينش آر إي للكاتب وفًقا
األول النوع التخيلية. والصور التََّلِويَّة، والصور الذاكرة، صور هي: أنواع ثالثة إىل تنقسم
الصور أما خاطرة. أو فكرة هيئة عىل ويأتي والتخيل، العقل نتاج هو الصور هذه من
يف مشاهدتها بعد الصور مشاهدة يعني الذي كبري، حد إىل الحريف معناها فتعني التلوية
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وبُعٌد وتصميم شكل لها يكون وربما بالفعل، شاهدناها التي الصور تلك فهي الحقيقة؛
فيها. العني تحدِّق التي األسطح بعد أو قرب باختالف حجمها يختلف وقد محدد، ولون
سوداء كانت منطقة يف األبيض فنرى عادًة؛ مكمًال الصورة من النوع هذا مثل ويكون
فهو التخيلية، الصور الثالث، النوع أما وهكذا. األخرض، محله يأتي واألحمر األصل، يف
تحتل ظواهر هي التخيلية «الصور فقال: النوع هذا عن ينش وكتب تميًزا. األكثر النوع
باسم املعروفة الفسيولوجية الصور غرار وعىل — والصور األحاسيس بني وسيًطا موقًعا
أي تحت رضورية بأنها وتتسم — الحريف باملعنى دائًما «تُرى» فإنها التلوية، الصور

األحاسيس.» مع السمة هذه يف وتشرتك ظرف،
اإللهام متلقي وهبة املجنون، وهبة والشباب، الطفولة هبة هي التخيلية الصور
حقيقة فإنها للطبيعة، الخارقة للظواهر مشابهة تبدو أنها من الرغم وعىل الصويف.
يف األلعاب لتلك حية صور عرض من يتمكن قد بألعابه يلعب الذي فالطفل حسية؛
كبري، حد إىل ملموسة تكون فربما التخيُّل؛ نتاج مجرد الصور تلك تكون ال وقد عقله.
للعني بالنسبة العرض» فانوس «رشائح بمنزلة إنها وحركة. ولون أبعاد له تكوين وذات
الفانوس رشائح مثل تماًما حقيقية صور إنها محدد. محيل مكان يف وتعرض والدماغ،
بحالة املصابون األشخاص يجد وقد تفاصيلها. العني حركات تتبع وسوف املعروضة،
من يُهاَجمون أنهم العقلية االضطرابات بسبب أو املخدرات لتناول نتيجًة هيستريية
بحياتهم، لينجوا هربوا قد األشخاص هؤالء بعض أن ُعرف وقد مخيفني. أعداء ِقبل
أن االرتعايش الهذيان تأثري تحت الواقعون األشخاص رأى وقد النوافذ. من وقفزوا بل

األصابع. أنامل من بارزة واألسالك الحوائط، من تزحف الفرئان
األخرية. السنوات حتى االهتمام من قليل بقدر إال الظاهرة تلك تحَظ لم كبري، حد إىل
فعقل البلوغ؛ عند تختفي أن املحتمل فمن العمر، مع تختفي الظاهرة هذه ألن ونظًرا
فرتة إىل يحيلها فإنه الظاهرة، هذه مع التعامل عىل قدرته من الرغم عىل البالغ الشخص
تقف فالصور الصور؛ يرى فالشخص ذلك ورغم الشديد. بالحماس تتسم التي الطفولة
اللون. أساس عىل وتمييزها إحصاؤها يمكن التي التفاصيل العينان وتميز العينني، أمام
األحاسيس تحكم التي نفسها للقوانني تخضع التخيلية فالصور ينش، كالم وحسب
مرحلة يف املعتادة الشخصية نظام عىل عالمة أوضح األمر، حقيقة «يف وهي واإلدراكات،
تحكي لقصص معقولة تفسريات يجد أن للعلم يمكن الصور، تلك خالل ومن الشباب.»
وعن الغيالن، وعن غريبة، مخلوقات وعن وَسرْيهم، صورهم من القديسني خروج عن
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املمكن فمن حقيقية، أحاسيس التخيلية الصور وألن املجردة. بالعني تُرى التي الشياطني
إجراء ووصف التعاويذ تالوة من وبدًال حقيقية، والشياطني الغيالن تكون أن أيًضا
أنه عىل األمور هذه برؤية اعرتف الذي الشخص مع التعامل يمكن عقلية، اختبارات
بدًال العقول تسكن قد فاألشباح املعتادة؛ الحدة تتجاوز برصية حدة لديه عاقل شخص

القديمة. القالع أو املنازل من
يزعم كما لكن والخيال، اإلحساس بني فجوة بوجود يعرتفون األشخاص معظم
والصور. األحاسيس بني غريبة وسيطة» «خربات لديهم األشخاص بعض فإن ينش
وعفوية رصيحة واستجاباتهم حقيقًة، العني رأي الصور يستحرضون األشخاص هؤالء
وثيًقا ارتباًطا ويرتبطان مًعا، والخيال اإلحساس يتالزم قد لهم، وبالنسبة كبري. حدٍّ إىل

التفاصيل. واضحة الواقعية املرئية التجارب بعض يف
فعند ذلك، ورغم والسحر. الطرافة من بالكثري تزخر التخيلية الصور ظاهرة إن
كتب هذا وعن مفيدة. أغراًضا تخدم قد أنها نرى أكرب، نحو عىل عمليٍة ناحية من تناولها
عقل يشبه ما أكثر أن التخيلية الصور مجال يف الباحثون بالفعل أظهر «لقد يقول: ينش
العملية أثناء ويف للفنان.» الذهنية الرتكيبة بل املنطق، لعالم الذهنية الرتكيبة ليس الطفل
كبت إىل الطفل عىل البالغ الشخص وأسلوب وعقلية نظر فرضوجهة يؤدي قد التعليمية
«فعىل والطبيعي؛ اإلبداعي التعبري وبني بينه هذا يحول قد ثم ومن التخيلية؛ الشخصية
رموًزا ذهنه يف يستحرض أن كبري، مجهود بذل دون املتخيِّل، للطفل يمكن املثال، سبيل
بقدرة يتمتع لشخص يمكن أو إلخ، … العربية الكلمات من أو الفينيقية األبجدية من
ثم للحظة، املطبوعة الكلمات من عدد إىل ينظر أن خياله يف الصور استحضار عىل قوية
حركات تصوير املمكن ومن خياله. يف مصوًرا النص ويسرتجع مظلمة غرفة إىل يذهب

املصور.» بالخيال النص قراءة أثناء تحدث التي العني

الهلوسة عقاقري (4)

أساس عىل االنتشار واسعة مخدرات ثقافة تأسست العرشين، القرن ستينيات خالل
قطعة عىل دي) إس (إل الليرسجيك حمض أميد إيثيل ثنائي عقار من قطرة هو بسيط
األشخاص، من يحىص ال عدد مفاجئ نحو عىل بدأ البالد، أنحاء كل ويف السكر. من
أبرز من وكان سماوية. رحالت يف والتحليق السكر قطع ابتالع يف الشباب، من معظمهم
قط. األرض عىل مثله يُشاَهد لم ووامض ومتدفق ساطع لون تفجر الرحالت تلك سمات
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داخل يوجد األلوان من رائع عالم وجود يف يتمثل مذهل الكتشاف توصلوا لذلك، ونتيجة
قطرة تفتحه ذهبي برميل داخل كان لو كما مدفونًا يوجد العالم وهذا البرشية، النفس
معكوسة؛ الرؤية عملية أصبحت لقد منه. خارًجا حر السِّ فيندفع دي إس إل عقار من

الداخل. إىل الخارج من وليس الخارج، إىل الداخل من تأتي أصبحت لقد
أو الجرداء األرض عىل الشباب من آالف استلقى بينما ذلك؟ العلم فرس كيف
سعى — ممتازة رحالت أو سيئة رحالت — ار العقَّ رحالت يف وحلقوا بالبسط املفروشة
فقد العجيب؛ ار العقَّ لهذا لتطبيقات التوصل إىل حثيثًا سعيًا الطب مجال يف العاملون
استخدامه املمكن من وكان العقلية، األمراض بعض عالج يف استخدامه املمكن من كان
عنهم يزيح أن بإمكانه العقار فهذا املوت؛ فراش عىل املرىض لدى نشوة حاالت لخلق
وقويٍّا رخيًصا اًرا عقَّ كان لقد األمر. واقع يف الهلوسة يسبب كان لقد املوت. من الخوف
٥ يف للتحليق كافية كانت دي إس إل بعقار مليئة قطَّارة فزجاجة مدهش؛ نحو عىل

رحلة. آالف
واألفيون الحشيش يف توجد الهلوسة عقاقري أن قرون منذ معروًفا كان لطاملا
من امُلستخَلص البيوت يتعاطون الحمر الهنود كان املسكال. وصبار البيوت وصبار
التي دي إس إل عقار ثقافة مجموعة وكانت الدينية. الطقوس من كجزء الصبار
دينية؛ ألغراض العقار هذا أيًضا كثريًا تستخدم الستينيات خالل أمريكا يف انترشت
كتب دي؟ إس إل عقار آثار وصف يمكن كيف مطلق. هو ما كل بني التناغم لتحقيق
واعيًا املتلقي ويجعل أعىل، قوة إىل األلوان املسكالني ار عقَّ «يرفع يقول: هكسيل ألدوس
العادية.» األوقات يف تماًما عنها أعمى يكون تحىص، وال تعد ال مختلفة ألوان بدرجات
الغالب، ويف املسكال.» ألوان تصف كلمات إيجاد املستحيل «من كلوفر: هنريك وقال
الحياة، فيه انبعثت قد الرشقي السجاد كان لو كما الرشقية، السمة تتخذ الرؤى كانت

يُصدق. ال خيايل نحو عىل شديدة بألوان لكن
جروف. ستانيسالُف دي إس إل عقار يف مرجًعا تعد التي الشخصيات أبرز ومن
مرييالند يف النفسية األبحاث مركز يف النفيس البحث رئيس جروف ستانيسالف كان
الدكتور أجرى هوبكنز. جونز جامعة يف النفس علم يف مساعًدا وأستاذًا بالتيمور، يف
يزيد ما وأجرى سنة، ١٥ عن تزيد سنوات مدار عىل دي إس إل عقار عىل تجارب جروف
دين) آر ستانيل حرره (الذي والصوفية» النفس «علم كتابه ويف هلوسة. جلسة ألفي عن
يشهدها التي الرحالت أن املالحظات هذه بني ومن مالحظاته. من كثري عن مميز فصل
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إىل تكون أن يمكن مثلما السفيل العالم إىل تكون أن يمكن دي إس إل عقار متعاطو
والسالمة والقداسة الكونية الوحدة أحاسيس املرء يشهد أن املمكن فمن العلوي؛ العالم

أخرى. ناحية من شديًدا رعبًا يشهد أن املمكن ومن ناحية، من والنعمة
فمن مختلفني؛ أشخاص تجارب عن املدهشة اإلشارات من الكثري جروف يقدم
يشعر أو رشيرة، بأحاسيس يشعر أو يبتلعه، الكون بأن أحدهم يشهد أن املمكن
الشخص تسحب كونية دوامة «إنها وأخطبوطات: وثعابني تنانني ويرى باالضطهاد،
والعذاب الجحيم، مثل: مفاهيم الشخص يراود وقد مركزها.» نحو رحمة بال وعامله
من وامليالد باملوت الشخص يشعر وقد والكوارث، والوباء، والحرب، يُحتمل، ال الذي
ويمكن ذرية. وقنابل وبراكني انفجارات ويرى الطاقة، من هائل قدر وإطالق جديد،
أن فنجد بالحب، غامر بإحساس أيًضا يشعر وقد األنا، وموت شاملة بعدمية يشعر أن
الشخص تراود وقد وصفه.» يمكن ال نحو عىل جميل أنه عىل الكون «يدرك الشخص
قزح، قوس طيف بلون أو سماوي، أزرق لونه إلهيٍّا، يعتربه ضوءًا تشع ملصادر «رًؤى

الطاوس.» ريش بلون أو
عقار متعاطي فبعض الجمعي، الباطن بالعقل القائلة يونج لنظرية وتأكيًدا
أصداء يشهدون وقد أمهاتهم، رحم من ووالدتهم ميالدهم يشهدون قد دي إس إل
يعود وقد الوثنية. الطقوس واحتفاالت املقدس، الكتاب وقصص اإلغريقية، امليثولوجيا
املتعاطي يشهد وقد األولني. أسالفه تجارب جديد من فيعيش أسالفه إىل املتعاطي
ويعلق واملسيح، ويهوه وأبولو ومازدا إيزيس القديمة اآللهة مع لوجه وجًها مقابالت
بني ما ترتاوح للغاية قوية مشاعر عادًة تصحبها اآللهة هذه مقابلة «إن قائًال: جروف

النشوة.» بسبب السعادة وفرط للطبيعة الخارق الرعب
عالج يف ار العقَّ ذلك استخدام يف يكمن دي إس إل بعقار جروف واهتمام
وإدمان الكحول، وإدمان الجنيس، واالنحراف والفصام، العاطفية، االضطرابات مختلف
والفنانون والفالسفة العلماء أيًضا جلساته يحرض كان فقد ذلك ورغم املخدرات،
إىل فباإلضافة الفن، من جديدة أشكال إىل دي إس إل ار عقَّ تعاطي أدى لقد واملعلمون.
وفسيفساء، مموجة، خطوًطا — األحيان أغلب يف — تظهر الرؤى كانت الزاهية، األلوان
وأقراص بلورية، وشبكات شبكية، وأُطًرا وجواهر، هندسية، وأنماًطا وحيوانات، وزهوًرا،
عىل الرؤى هذه رسم الفنانون حاول وقد الحركة. إىل تميل كلها وزخارف النحل، عسل

الكانفاه. قماش من لوحات
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وأوائل ستينيات أواخر يف الديسكوتيك حانات جاءت دي إس إل ار عقَّ ثقافة ومن
حانات حاولت النفيس، الكيميائي التعاطي إلجراء عكس ويف العرشين. القرن سبعينيات
واأللوان الومضية، األضواء باستخدام معقول وبنجاح للهلوسة، املسببة الديسكوتيك
الحقيقي العالم إخفاء الصاخبة، واألصوات االنسيابية، واألنماط والتصميمات املتدفقة،
األضواء أن ُوجد لكن املخدرات. تعاطي دون والكابوسية الروحانية التخيالت ألحد
التنويم الوامضة النابضة املصابيح تسبب قد بينما رصع، نوبات تسبب الومضية

العصبي. االنهيار من بسيطة وأنواع والنعاس الصداع إىل وتؤدي املغناطييس،

األرض إىل لنعد واآلن (5)

هذا موضوع عىل سأركز لكنني الرؤية، عملية أو البرشية العني وصف أحاول لن
الجيد، «اإلبصار يقول: ساوثول يس بي جيمس كتب البرصية. االستجابة وهو الفصل،
واملمارسة التدريب من طويلة عملية خالل من فقط تُكتسب مَلكة هو عليه، يعتمد الذي
من أفكار وارتباطات مالحظات لرتاكم نتيجة هي البالغ الشخص رؤية إن والتجربة.
بعُد يتعلم لم الذي املدرب غري الرضيع رؤية عن كثريًا مختلفة فهي ولذلك األنواع؛ كل
صغار ونحن حياتنا معظم صحيح. نحو عىل يراه ما ويفرسِّ ويعدلها عينيه يركِّز أن
وكلٌّ ببيئتنا، املتعلقة البيانات من هائلة كمية وتنسيق اكتساب يف منا وعي دون نقضيها
للسري رجليه استخدام تعلُّم إىل يحتاج مثلما للرؤية عينيه استخدام تعلُّم إىل يحتاج منا

للتحدُّث.» ولسانه
— الضوء دور إىل أرشنا البيولوجية، االستجابة يتناول الذي الثاني الفصل يف
عىل بوظائفها وقيامها اإلنسان، ومنها الحية، الكائنات رفاهة ضمان يف — والرؤية
هو ما لتشمل تمتد أهميته لكن للرؤية، رضوري الحال بطبيعة والضوء املالئم. النحو
أيُّ الرؤية. عىل األول املقام يف اإلضاءة صناعة ركزت سنوات، مدار عىل ذلك. من أكثر
تاريخ وخالل اإلضاءة؟ من قدر أكرب تعطي أيها توفريًا؟ األكثر هي اإلضاءة مصادر
الشمس هي القدم منذ الضوء اإلنسان منها استمد التي املصادر كانت اإلنسان تطور
من املصنوعة والشموع الزيتي، واملصباح النار، ضوء استخدم ذلك وبعد والسماء،
إديسون، توماس اخرتعه الذي الكربون فتيلة ومصباح الكريوسني، ومصباح الشحم،
الوثائق وتضمنت املصادر. من وغريها الفلورية، واالنبعاثات الصوديوم، وبخار والزئبق،
للطاقة اإلضاءة) شدة قياس (وحدة شمعة القدم إىل إشارات املصابيح بصناعة الخاصة
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املوكلة املهام خالل بوضوح الرؤية من اإلنسان لتمكني — ضوئية طاقة أي — الضوئية
والفلور الزئبق بخار أو الصوديوم بخار تضم للضوء مصادر صنعوا لذلك ونتيجة إليه.
هي لإلضاءة الوحيدة املهمة كانت لو كما واسع نطاق عىل واستخدمت املواد، من وغريها
الهواء يف السري عىل قادًرا اإلنسان دام وما نقًدا، ليس هذا الرؤية. من اإلنسان تمكني
فسوف عاٍر، نصف الشاطئ عىل والجلوس والسباحة السوفتبول، كرة ولعب الطلق،
واالحتفاظ الصحية الشمس أشعة امتصاص يستطيع ألنه يرام؛ ما عىل األمور كل تكون
بعيًدا طويلة، لساعات املساحة محدود مغلق مكان يف اإلنسان ظل إذا لكن جيدة، بصحة
الكامل الطيف يشع متوازن ضوء إىل يحتاج فسوف الشمس، عن وبعيًدا الطبيعة عن
طول أن عىل كثرية أدلة وتوجد البنفسجية. فوق األشعة ذلك يف بما الكامل، شبه أو
يؤدي سوف التقليدي الفلورسنت لضوء أو الزئبق بخار أو الصوديوم لبخار التعرض

لإلنسان. الصحية الحالة توازن اختالل إىل
يستطيع فإنه الكايف، الغذاء عىل اإلنسان حصل إذا أنه زعم إىل التوهم يدفعنا قد
فقط؛ البرصية الناحية من لكن مظلم، األعمى اإلنسان عالم إن دامس. ظالم يف «العيش»
العيش يستطيع ال اإلنسان كان وإذا اإلشعاعية. الطاقة يمتص زال ما جسمه إن حيث
دون من أو سيئة إضاءة ظل يف جيًدا العيش أيًضا يستطيع ال فإنه وحده، بالخبز
الطيف من محدودة لنطاقات الفرئان مثل حيوانات تعريض إن اإلطالق. عىل إضاءة
البيولوجية التأثريات عن وبعيًدا سلوكها. يف عدوانية آثار ظهور إىل أدى طويلة لفرتة
— الحيس فالحرمان ماديٍّا؛ مخلوًقا كونه إىل باإلضافة روحاني مخلوق فاإلنسان للضوء،
أو الجنون، إىل اإلنسان يقود أن يمكن — الثامن الفصل يف املوضوع هذا نناقش وسوف
ذهنية صدمة من يعاني شخص وأي السليم، التفكري عىل القدرة من يحرمه األقل عىل

عمره. يقرص وسوف بدنية، أمراض من النهاية يف سيعاني مزمنة، عاطفية أو

امللون للضوء االستجابات (6)

متوازن؛ غري ضوء ملصادر الناس تعرض الحارض الوقت يف الصناعية البيئات معظم
إذ البنفسجية، فوق املوجية األطوال تقريبًا كامل نحو عىل يفتقد املتوهج فاملصباح
فوق األشعة الفلورسنت اإلضاءة مصابيح معظم يف املستعملة الزجاجية األنابيب تمتص
إىل تفتقر البنفسجية فوق باألشعة الغنية الزئبق مصابيح وبعض وتشعها. البنفسجية
الشفافة الزئبق مصابيح الناس ويكره الحمراء. تحت واألشعة الحمراء األشعة ترددات

قبيح. بمظهر تبدو اإلنسان برشة وتجعل املكان، يف املوجودة األلوان تشوه ألنها
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تجاه للبرش البرصية االستجابات عن ماذا للضوء، البيولوجية السمات عن وبعيًدا
تحظى منطقة أكثر هو األصفر اللون أن إىل الكيش إم أشار سنوات منذ امللون؟ الضوء
لوني زيغ له ليس اللون فهذا اللوني؛ الطيف يف سطوًعا األكثر الجزء وهو باالنتقائية،
الكيش وأوضح نفسيٍّا. مريح أنه كما كامل)، بوضوح عادًة تراه العني أن يعني (وهذا
البنفسجي واإلشعاع األزرق اإلشعاع ترشيح خالل من أنه التجربة خالل من أيًضا
الناحية من ثابتة البرص حدة ظلت التنجستن) مصباح يف (وأيًضا الزئبق مصباح يف
اللون أن يعني وهذا املرشح. ها امتصَّ التي الضوء كمية تقليل من الرغم عىل العملية،
مصباح يتميز املثال، سبيل فعىل البرص؛ لحدة بالنسبة قاطعة بمزايا يتمتع األصفر
املستحيل من يجعل اللوني الزيغ يف تسبُّبه أن من الرغم عىل العالية بالكفاءة الصوديوم

الظروف. من كثري يف استخدامه
اإلضاءة قائمة رأس عىل الصفراء اإلضاءة راند وجريترود فريي إي يس ويضع
املتمثلة القاتمة األلوان وكانت واألخرض. املصفر واألخرض الربتقايل األصفر يليه املفضلة،
األمر، واقع ويف املفضلة. اإلضاءة قائمة يف حظٍّا األقل هي والبنفسجي واألزرق األحمر يف
األزرق اللون أن كما زرقاء، إضاءة ظل يف بوضوح اإلبصار العني عىل للغاية الصعب من
الظالم مع العني تكيف فعند ذلك، ورغم بهالة. ومحاطة ضبابية تبدو األشياء سيجعل
استخدمت وقد الحمراء. اإلضاءة ظل يف إبصار حدة بأفضل تتمتع العني أن يبدو الشديد
يف التحكم غرف ويف الطائرات، يف التحكم لوحات يف واسع نطاق عىل الحمراء اإلضاءة
ال أنه كما الظالم، مع املتكيفة العني عىل قليل األحمر الضوء فتأثري والغواصات؛ السفن
مخروطية؛ خاليا بها يوجد ال التي للشبكية الخارجية الحواف عىل األمر واقع يف يُرى
العني يف الرؤية إثارة يف يفشل وسوف تعتيم، كمصباح الستخدامه مناسب فهو ولذلك

للشبكية. املركزية النقرة من بالقرب أشعته تسليط عند إال

الجيد املظهر أجل من اإلضاءة (7)

الصناعية اإلضاءة بمصادر املهتمني من كثري يفرتضها التي الساذجة االفرتاضات من
فإذا الطبيعي. النهار بضوء اإلمكان قدر شبيهة تكون أن بد ال املصابيح تلك أن اعتقاد
ضوء محاكاة تكون فقد األلوان، بني الدقيق التمييز تتطلب املنطقة أو الغرفة كانت
من النوع هذا مثل أن تام نحو عىل ندرك أن بد ال لكن رضورية، الطبيعي النهار
سوف إذ األحوال؛ من حال بأي جميلة تبدو اإلنسان برشة يجعل ال اإلضاءة مصادر
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إن األمر، واقع يف اإلضاءة. هذه تأثري تحت والرمادي الشاحب للون البرشة تتحول
واألزرق األخرض العني ظل قدوم (قبل التجميل ملستحرضات عليه املتعارف االستخدام
الشفاه أحمر ووضع البرشة، عىل الوردي الوجه ذرور َوْضَع كان األبيض) الشفاه وأحمر
ووجد الطبيعة. مقصد النساء معظم اعتربته ما إلبراز والشفتني؛ الخدين عىل األحمر
اللون حول تتمحور للبرشة الحقيقي اللون عن البرش ذاكرة فكرة أن أيًضا الباحثون

كبري. حد إىل الوردي
الظهرية إىل الصباح من النهار ضوء يرتاوح املطاف؟ نهاية يف الطبيعي الضوء هو ما
أخرى مرة يعود ثم واألزرق، واألبيض واألصفر والربتقايل الوردي اللون بني ما املساء إىل
الهولندي الحظ وقد «الطبيعي». الضوء هي األلوان هذه كل الدافئة. الغروب ألوان إىل
يبدو «املنخفضة»، اإلضاءة مستويات يف أنه حقيقة مضت سنوات منذ كراتوف إيه إيه
املنخفضة املستويات يف الباردة اإلضاءة (إن دافئًا الضوء لون كان إذا «عاديٍّا» العالم
لزاًما يكون اإلضاءة، شدة ازدياد ومع طبيعية). وغري مخيفة تبدو األشياء تجعل

لألشياء. الطبيعي املظهر لضمان برودة أكثر ضوء استخدام
مستويات يف الدافئ الضوء استخدام من بد ال جيد، مظهر عىل الحصول أجل ومن
العالية، املستويات يف بياًضا أكثر أو برودة أكثر ضوء واستخدام املنخفضة، اإلضاءة
املتوهجة املصابيح أن املالحظ ومن األمر. لهذا مدركون املصابيح ُمصنِّعي وبعض
املنخفضة»، املستويات يف أكرب نحو عىل «مفضلة الدافئة البيضاء الفلورسنت واألنابيب
«قدر ب تحظى األلوان ومصححة النهار وضوء البيضاء الباردة الزئبق مصابيح بينما
املصطنع، أو الحقيقي الشموع، ضوء ويشتهر العالية». املستويات يف التفضيل من كبري
يف البارد النهار ضوء باستخدام ويوىص يشعه. الذي والحميمية واأللفة الدفء بجو
الرشاب حانة ستبدو املنتجات. وبيع العمل مهام إنجاز أجل من عالية إضاءة مستويات
بنفسجية أو زرقاء فيها اإلضاءة كانت إذا املوتى واألشباح بالغيالن تعج كانت لو كما
سيكون فاقعة وردية أو حمراء إضاءة ظل يف املكتب أو املدريس الفصل بينما خافتة،
(األصفر الصوديوم بخار مصباح عىل اعرتاضات توجد كما ونفسيٍّا، برصيٍّا مستهجنًا
يلزم ومكان زمان يف منهما أيٍّ استخدام عند اللون) (األخرض الزئبق مصباح أو اللون)

األشخاص. ومظهر برشة عىل الحكم فيه
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البيئات لون (8)

املناطق يف استخدامها عند والسطوع األلوان إىل واإلضاءة الضوء من اآلن لنتحول
تنفصل ال البرصية «املهمة الكيش: إم كتب اإلنسان. صنعها التي البيئات يف واألسطح
الجيدة الرؤية وظروف الرؤية، وسهولة العالية، الرؤية إن … فيها املوجودة البيئة عن
التحكم السطوع بهندسة ويقصد السطوع.» هندسة جودة عن كبري حد إىل ناتجة كلها
ففي واملفروشات؛ واألرضيات واألسقف الجدران عىل البرشية العني سرتاه كما اللون يف

جذريٍّا. تأثًرا البرشية االستجابات تتأثر الصدد هذا
للطاقة األمريكية املفوضية أجرتها دراسة يف اإلنسان، إىل الفرئان من لالنطالق
األلوان تأثري الباحثني من آخران واثنان سبالدينج إف جيه بحث ،١٩٦٨ عام يف الذرية
يف القوارض وضعت إف. آر ساللة من بيضاء فرئان يف اإلرادي النشاط عىل املرئية
١٨ ملدة توضع ثم اسرتاحة، الفرئان تتلقى بعدها ساعة، ١٨ بلغت لفرتات حجريات
تدورها التي بالدورات استعانوا البيئات. كل اختربت أن إىل أخرى حجرية يف أخرى ساعة
يف السناجب أقفاص يف نراها التي العجالت بتلك الشبيهة النشاط عجالت عىل الفرئان
نشاطها حاالت أقىص يف تكون ولذلك ليلية، حيوانات الفرئان نشاطها. مقياس تحديد
اإلضاءة ظل يف كان نشاطها فرتات أكرب وثاني االختبار. نتائج أظهرت كما الظالم، يف
الضوء يف النشاط «كان ظلمة. أنه عىل األحمر اللون ترى إف آر ساللة فرئان إن الحمراء.
إىل أقل وكان األزرق، الضوء ويف النهار ضوء يف نشاطها من كبري حد إىل أكرب األصفر
الفرئان أظهرت ذلك، عىل عالوة الحمراء.» اإلضاءة ويف الظالم يف نشاطها من كبري حد
الزعم أكد مما اإلضاءة؛ لون عن النظر بغضِّ نشاطها مستوى يف قليًال اختالًفا العمياء

البرصية». للمستقبالت «نتيجة كانت الدراسة عنها كشفت التي النتائج بأن القائل
التفصيل من أكرب بقدر البيئي املحيط يف األلوان تجاه البرشية االستجابات سنتناول
افرتض لطاملا الغالب، ويف العاطفية. االستجابة عن يتحدث الذي القادم الفصل يف
أكرب، راحة وبمستوى أفضل، نحو عىل يرون البرش أن الرؤية مجال يف التقنيون العباقرة
الثابت. بالسطوع متَّسمة فيها الرؤية مجال يف الواقعة املناطق كل تكون التي البيئة يف
قلبًا أيًضا يعد بل فحسب، الحقيقة عن يكون ما أبعد ليس االفرتاض هذا فإن ولألسف،
يتناول الذي الثامن الفصل يف سيما ال الكتاب، هذا من آخر جزء يف سنعيد وكما للحقيقة.
ووفًقا املستمر. والتنوع التغيري تتطلب الراحة فإن (وعاطفيٍّا)، برصيٍّا الحيس الحرمان
اإلنسان وظائف كل مستمر. تدفق حالة يف البرشي الكائن فإن لوجان، إل إتش قاله ملا
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إن النبض. ومعدل التنفس عىل تؤثر سوف البسيطة األفكار باستمرار. وتنحرس تتمدد
يحدث سوف أنه لدرجة ا جدٍّ واضح التذبذب إىل والنفسية الفسيولوجية التجارب ميل
ببطء تظهر أنها ستبدو الثابت السطوع مناطق إن ثابتًا. الخارجي العالم ظل إذا حتى
واألصوات نسبيٍّا، وتتسع األمر واقع يف العني بؤبؤ فتحة تغلق وسوف ببطء، وتختفي
والربودة والحرارة بالذوق اإلحساس يختلف وسوف ثابت، نحو عىل تُسمع لن الثابتة
من األوىل للمراحل الثابتة املثريات عن مفاجئ نحو عىل مستقالٍّ هذا وسيكون والضغط،
االستجابة عىل القدرة تتدهور فسوف طويلة، لفرتة الرتابة هذه استمرت وإذا التعرُّض.

للمثري.
إن لبيئاتهم. ومنتبهني حساسني ليظلوا متغرية دورية مثريات إىل البرش يحتاج
وهذا الجذري. التغيري يكن لم إن املعتدل، بالتغيري عادة يرتبطان واالنسجام الراحة
كان وإذا البيئة. يف املوجودة األخرى العنارص إىل باإلضافة بالسطوع، يتعلق التغري

أيًضا. الشديدة الرتابة عن الضيق ينتج فقد الضيق، يسبب قد املفرط التنبيه

السطوع شدة مخاطر (9)

والعاطفية والعقلية البدنية الراحة عدو بل فحسب، الواضحة الرؤية عدو ليس الوهج
التعرض يصحب قد الضيق أن الحظ قد القارئ أن شك ال ذلك: عىل بسيط مثال أيًضا.
سيسون: يس آر تي يقول غائم». يوم ظل يف «حتى بالجليد مغطٍّى مللعب البرصي
الجليد»، «عمى من يعانون الذين للبرش تحدث الشبكية إصابة أن معروًفا كان «لطاملا

الشمس.» ضوء النعكاس نتيجة يعد الذي
لدي وليس املنازل. يف الحوائط دهان يف والعاجي األبيض اللونني استخدام يشيع
فهو ضعيفة؛ العاطفية جاذبيته األبيض اللون إن القول سوى ذلك عىل اعرتاض أي
الواسعة املساحات إن . ممالٍّ يكن لم إن رتيبًا يكون أن املحتمل ومن وعقيم، حيادي
وقد املفروشات. يف مميزة ألوان الستخدام الجمالية الناحية من مناسبة تكون البيضاء
األسقف يف (وربما الجدران عىل األبيض استخدام يف املبالغة لكن جذابًا، هذا يكون
إىل تؤدي سوف واملستشفيات؛ واملدارس املكاتب مثل أماكن يف واملفروشات) واألرضيات
أيًضا.» اإلضاءة من عالية مستويات البيضاء البيئة هذه تضمنت «إذا مؤكدة مخاطر

عدة منذ راند وجريترود فريي إي يس ألفه الذي الكتاب ذلك الكالسيكية األعمال من
تطورت «العني أن: الوقت ذلك يف كتبا األمريكية. الطبية الجمعية طلب عىل بناء سنوات
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تحتاج ال والعني فقط، تكيفات ثالثة حدثت الظرف هذا ظل ويف النهار. ضوء تحت
العني؛ إىل الداخلة الضوء كمية لتنظيم البؤبؤ استجابة هي: فقط، تكيُّفات لثالثة إال ا حقٍّ
والتكيف مختلفة، مسافات عىل األشياء من املنبعث الضوء رؤية يف العدسة ملساعدة
املركزية.» النقرة يف الصورة ووضع للعدسة، األسايس املحور يف اليشء لوضع والتقارب
زيادة إن مشكلة. تحدث قد بينها الفصل وعند بتناسق، العمل إىل تميل التكيفات هذه
لذلك ونتيجة الرؤية. إعاقة يف يتسبب قد املهمة، عن ُفصل إذا الرؤية، مجال يف السطوع
سوء خالل من الرؤية تنقية إىل السعي «إن األمور. تصحيح أجل من العني ستكافح
قال إضايف، وكتحذير العني.» إجهاد عموًما عليه يطلق ما سبب هو الفعال غري التكيف
قوية استثارة يسبب الرؤية مجال يف السطوع يف زيادة وجود «إن الختام: يف وراند فريي
عليها السيطرة من بد ال االستثارة وهذه معه. وتتكيف التوهج ذلك إىل تنظر كي للعني
تتعب االنعكاسية لالستثارة اإلرادي التحكم معارضة ونتيجة إرادي. جهد خالل من

بوضوح.» العمل لرؤية الالزم التكيف دقة دعم عىل القدرة وتفقد رسيًعا، العني
عمى أنواع من نوًعا يعد الذي األبيض، فالوهج الرأي؛ هذا مع العيون أطباء ويتفق
من يفاقم أن ويمكن وعتمة، والتهابًا العني يف احتقانًا يسبب أن يمكن الصناعي، الجليد
(الالبؤرية). واالستجماتيزم النظر وقرص العني انكسار ومشاكل العني، عضالت اختالل
مهام أداء وعند طويلة. فرتة مدار عىل لكن أسبوع، يف وال يوم يف ذلك يحدث ال قد
الرؤية كفاءة تجعل العام الرؤية مجال يف السطوع شدة فإن العني، باستخدام صعبة
التكيف يف و«بطيئة» السطوع، مع التكيف يف «رسيعة» العني أن يعني وهذا معكوسة.
العمل عىل القدرة فإن مظلمة، واملهمة ساطعة املحيطة البيئة كانت فإذا الظالم. مع

بشدة. متعذرة تصبح سوف بكفاءة

عملية تطبيقات (10)

قد الكتاب هذا قراء من كثري الذكر. السالفة املالحظات من مستفادة دروس توجد
املهتمني من غريهم أو مزخرفني، نقاشني أو داخليني، مصممني أو معماريني، يكونون
يغلب أن بد ال التي املنازل (باستثناء البرشية البيئات يف لأللوان «الوظيفي» باالستخدام
املمكن فمن «السطوع»، بموضوع يتعلق وفيما الشخيص). الذوق األرجح عىل فيها

الكتاب. هذا يف املوصوفة املبادئ خالل من بسهولة واالنتباه السلوك توجيه
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البيئات سيما ال البيئات، إحدى نحو وجه أفضل عىل «خارجيٍّا» االنتباه لتوجيه
يوىص مخاطر، بها توجد وقد «عضلية»، بأعمال اإلنسان فيها يقوم قد التي الداخلية
من الكثري البرشية العني وجدت إذا برتقايل). مرجاني، (أصفر، اللون ساطعة ببيئة
السالمة تتوافر وقد معها. وتتأقلم بها املحيطة البيئة إىل تنظر سوف فإنها اإلضاءة،
الشديد باالستخدام الجلوس، أثناء مهام إنجاز إىل تهدف الداخلية البيئة كانت وإذا أيًضا.
مصادر من مصدر بوصفه البيئة يف السطوع تقليل األفضل من فسيكون الذهن، أو للعني
أخرض (أخرض، متوسطة ألوان درجات ذات ومعدات وأرضيات حوائط ومع التشتيت.
ذلك كان إذا — املهام فوق إضافية إضاءة ووحدات محروق) طيني رميل، مزرق،
خالل أنه وسيالحظ أفضل. نحو عىل الرتكيز األشخاص يستطيع سوف — رضوريٍّا
تماًما. البيئة لحجب أعينهم األشخاص من الكثري سيغمض الصعبة، الذهنية املهام أداء
الخيارات من كبرية متنوعة مجموعة باستخدام يسمحان أنهما املبدأين هذين مزايا ومن

اختياري. كعامل للون الجمايل العامل ويأتي األهمية، يتصدر فالسطوع اللونية؛

امللونة الرؤية (11)

نسبة بينما األلوان، رؤية يف العجز بعض من يعانون الرجال من باملائة ثمانية حوايل
األحمر رؤية عىل القدرة عدم يف عادًة العجز هذا ويتمثل باملائة. نصف عن تقل النساء
أنهما يبدو قد املثال، سبيل عىل الزيتوني، واألخرض البني فاللون كليهما؛ أو األخرض أو

متماثالن.
ظروًفا يعقب قد أو االستثارة، عن ناشئًا فيها األلوان عمى يكون قد أمثلة وتوجد
تأتي وقد أسايس، نحو عىل أصفر العالم يبدو قد الصفراء، مرض يف معينة. مرضية
التسمم الصفراء الرؤية تعقب وقد الجليد، عمى أو الشبكية نزيف بعد الحمراء الرؤية
وقد القرنيَّة. جروح الخرضاء الرؤية سبب يكون وقد الكينني، بمادة أو القمعية بنبات
حمراء الرؤية تكون قد التبغ، عتمة ويف الكحول. إدمان حاالت يف الزرقاء الرؤية وجدت
توجد وقد البداية، يف أزرق العالم يبدو قد بالسانتونني، التسمم حالة ويف خرضاء. أو
الرؤية مرحلة وكذلك طويلة، لفرتة األصفر رؤية يف املريض فيها يستمر ثانية مرحلة
بالرؤية املريض يصاب قد البيضاء، املياه استخراج وبعد الكامل. التعايف قبل البنفسجية
أو الخرضاء الرؤية تحدث ما ونادًرا زرقاء. رؤية األحيان بعض يف يتبعها وقد الحمراء،

الحالة. تلك يف الصفراء
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مجال يف محاوالت بُذلت وقد شاملة. طبية ألبحاث البرص وعضو الرؤية خضعت
ضوء تسليط خالل من البرش، لدى الحزن حاالت بعض تخفيف أجل من باأللوان العالج
الجسم عىل التأثري ثم ومن إراحتها؛ أو العني أعصاب الستثارة محاولة يف العني عىل ملون
األزرق الضوء تسليط إن قيل وقد الداخلية. التفاعالت من سلسلة خالل من ربما نفسه،
من يزيد األحمر الضوء إن ويقال الصداع، حاالت يف مبًرشا يعد العني عىل والبنفسجي
األخرض أو األصفر الضوء إن ويقال الدوار، من أنواع بعض مع ويتعامل الدم، ضغط
االضطرابات من معينة حاالت يف مفيد األصفر والضوء الهضم، آالم يخفف األزرق أو

الذهنية.
اإلنسان كان وإذا التفصيل. من بمزيد االستجابات هذه الثامن الفصل يتناول
كتابه يف أبوت آرثر ويقدم لأللوان. لوحة أيًضا يصبح جسمه فإن لأللوان، حساًسا
قال: حيث اإلنسان؛ جسم يتخذها التي املتغرية للمظاهر ممتاًزا وصًفا الحياة» «ألوان
تميز التي الوردية الخدود أما الكربون. أكسيد وثاني األكسجني إىل الدم حمرة «تعزى
يمكن بالصحة. تتمتع التي الرقيقة البرشة مع للدم، الصحية الحالة إىل فتشري الشباب
نحو عىل املمكن من ولذلك معينة؛ ظروف تحت األلوان كل يظهر أن األبيض للرجل
«ملون» لفظ عليه نطلق الذي — الزنجي أن حني يف «ملونًا»، يسمى أن مالءمة أكثر
تماًما أبيض يبدو أن يمكن األبيض الرجل إن األلوان. غياب يعني وهذا أسود، هو —
من وأحمر األلم، من رماديٍّا يبدو أن ويمكن إلخ، … الدم فقدان أو الخوف، بسبب
بسبب وأصفر املحقونة، والسموم الصفراء بسبب وأخرض إلخ، … الغضب اإلجهاد،
سفعة بسبب وبنيٍّا األكسجني، وقلة الدموية، الدورة وضعف الربد بسبب وأزرق الريقان،

التحلل.» بسبب وأسود االختناق، بسبب وأرجوانيٍّا الشمس،

دائًما نعمة ليست الرؤية (12)

الكتاب وروى الرؤية، ِنعم عن الشعراء كتب لطاملا محبطة: بمالحظة الفصل هذا أختتم
كثرية ومرسحيات سيناريوهات وتوجد للبرص، العميان استعادة عن قصًصا املقدس
ومن السابق. يف أعمى كان الذي الشخص يكتشفه األلوان من رائع عالم عن تحكي
والحكايات واألساطري املقدس الكتاب قصص لكن الحياة، نعم أعظم من الرؤية أن املؤكد
لألشخاص لها حدود ال سعادة إىل دائًما تقود البرصال استعادة عن تتحدث التي الدرامية
يقول أخرى؛ بطريقة أو معجزة طريق عن سواء أخرى، مرة الرؤية لهم عادت الذين
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األشخاص لدى باالكتئاب اإلصابة أن «يبدو والعقل»: «العني كتابه يف جريجوري إل آر
الحاالت.» كل يف شائعة سمة يعدُّ العمى من طويلة سنوات بعد برصهم استعادوا الذين
عىل التأقلم يف صعوبة يجد كان سنة وخمسون اثنتان ُعمره رُجٍل عن قصة ويروي
اللمس حاسة خالل من تعلمه ما أن وجد فقد ناجحة؛ قرنية زرع عملية بعد الرؤية
شاحبًا. العالم وجد «لقد برصه: استعاد عندما الواقع مع واضح نحو عىل متعارًضا كان
لكنه الفاقعة، األلوان يحب كان األشياء. عىل الدهان وعيوب تقرشُّ لرؤية حزينًا وكان
وكفَّ وشاملة، واضحة أمله خيبات وأصبحت الضوء، يبهت عندما باإلحباط يشعر كان
حيث القارئ؛ أبهج ودعوني سنوات.» ثالث بعد ومات الحياة، يف االنخراط عن تدريجيٍّا

القادم! الفصل يف موصوفة لأللوان أسعد استجابات توجد
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يف استخدامها يف خربتي لكن البرشية، البيئات يف األلوان تطبيقات يف كبرية خربة لدي
مهام فيها تزاول التي واملؤسسات الصناعات يف استخدامها يف خربتي من أقل املنازل
ولقد الجيدة. والعاطفية والبدنية البرصية السالمة ضمان فيها لزاًما يكون أو العمل،
عىل وتأثريه العني بإجهاد األساس يف مهتمة كانت الرسيرية االختبارات من عدٌد أُجرَي
العني رمش معدل لقياس بالعيون خاصة أجهزة واستخدمت الذهن، وإطار الجسم
أو الطبي العالج إىل الحاجة لفحص العيون متخصيص استدعاء مع الشبكية، وإجهاد

الوقت. من محددة فرتات بعد اإلبصار تصحيح نظارات إىل
وتسجيل األجهزة استخدام املمكن من ألنه وبسهولة؛ مبارشًة الشهادُة هذه اكتُسبْت
بهذه و«العلمي» الواقعي املنهج اتباع يكون ال النفسية املجاالت يف لكن حقيقية، بيانات
جذريٍّا. مختلفة وأرواحهم عقولهم لكن للغاية، متشابهة البرش أجسام إن السهولة.
الواعية االستجابات إن النفس. علم مجال يف أبحاث إجراء الصعب من كان ولطاملا
الواعية، غري االستجابات مثل اإلطالق عىل رضورية ليست آخر يشء أي أو األلوان تجاه
أشخاص يوجد املثال، سبيل عىل الفنون ففي بينهما؛ التداخل يحدث أن املمكن ومن
من أيٍّا فإن وبالتأكيد صحيح. أيًضا والعكس التجريدية، ويكرهون الواقعية، لون يفضِّ

األشخاص. «لكل» بالنسبة مطلًقا أو صحيًحا ليس التوجهني هذين
اإلضاءة مجال يف دراسة أجريت سنوات عدة منذ و«باردة»؟ «دافئة» األلوان هل
هذا أن اإلضاءة هندسة جمعية عن الصادر اإلضاءة» «دليل وأعلن سلبية، نتائجها وكانت
دائًما املشاكل تثري «حقيقة» كلمة إن األمر.» حقيقة يف أساس له ليس أنه «يبدو الزعم:
العصارات تدفق ضوء يف قياسها يمكن الجوع حقائق إن عاطفي. يشء بأي يتعلق فيما
أنبوبًا التقنيني أحد وضع إذا «بالجوع» سيشعر من لكن الشخص، معدة يف الهضمية
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أكانت سواء الحواس أدلة قبول من بد ال العصائر! الستخراج املعدة داخل مطاطيٍّا
بارًدا لونًا وكان لك، بالنسبة دافئًا لونًا األحمر كان فإذا حقائق. تكن لم أم حقائق

منا. لكلٍّ بالنسبة شخصية حقيقة لكنها حقيقة، فكلتاهما يل، بالنسبة
والنتائج املقدمة الدراسات إن لأللوان. العاطفية االستجابات الفصل هذا يتناول
أي عىل وأقدِّمها حولها، والخالف للتشكيك رصاحة بكل خاضعة الفصل هذا يف املوصوفة
االستجابات فإن تختلف، الفردية االستجابات كانت إذا أنه «حقيقة» تماًما مدرًكا حال
استنتاجات إىل للوصول كافيًا مربًرا تكون أن يمكن األشخاص من مجموعة بني الشائعة
ذلك قِبل إذا لكن دافئ، لون األحمر أن قبول الجميع عىل لزاًما ليس قبولها. املمكن من
وجهاز (البوليجراف األجهزة القادمة الفصول وتصف كافيًا. هذا فسيكون األفراد، غالبية
الراهن، الوقت يف أما األلوان. تجاه البرشية االستجابات تسجيل يف املستخدمة املخ) رسم

العاطفية. واالستجابة باأللوان املتعلقة والحديثة القديمة التجارب أصف فدعوني
البعض، اعتقد كما ومراوغة غامضة لأللوان العاطفية االستجابات تكون ال قد
سميث؛ يس كندريك كتب وقد أيًضا. نفيس وأساس فسيولوجي أساس لها يكون وربما
النفسية اآلثار «إن فقال: الضوئية، البيولوجيا لعلم األمريكية للجمعية السابق الرئيس
اآلثار هذه إن جيًدا. مفهومة ليست لكنها جيًدا، معروفة امللون، الضوء سيما ال للضوء،
يف الضوء يستثريها التي الرصفة البيولوجية العمليات مع سببية بعالقة ترتبط قد
نوعية إىل باإلضافة الضوء وشدة النفيس. السلوك عىل يؤثر سوف بدوره وهذا الدماغ.
جون الرأي ويوافقه املزاجية.» والحالة اإلنتاجية تغريا أن املمكن من املوجي الطول
موجية ألطوال أكثر أساسية استجابات لأللوان النفسية االستجابات «وراء فيقول: أوط

اإلشعاعية.» للطاقة محددة

التاريخ إىل عودة (1)

امللون، الزجاج من بنوافذ غرف عدة بونزا اسمه أوروبي طبيب زود ،١٨٧٥ عام يف
يف املستخدمني اللونني هما واألزرق األحمر وكان امللون. واألثاث امللونة، والحوائط
يتَّسم هذيان من يُعاني رجٍل قضاء «بعد يقول: كتب األحمر باللون يتعلق فيما األساس.
أعقب الذي اليوم ويف ومبتهًجا، مرسوًرا أصبح حمراء، غرفة يف ساعات ثالث الكالم بقلة
بنََهم وتناوله الفطور طلب الغرفة، إىل الطعام أنواع كل يرفض كان مجنون رجل دخول
قميص مرتديًا إبقاؤه لزاًما كان عنيف رجل «ُوضع األزرق اللون يخص وفيما مفاجئ.»
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ففي ذلك، ورغم أهدأ.» أصبح ساعة من أقل وبعد الزرقاء، النافذة غرفة يف املجانني
الطب طبق لقد موجوًدا. الزرقاء والغرفة الحمراء الغرفة مالذ يعد لم الحارض الوقت
تخصيصه عند األلوان، استخدام وأصبح جديدة. وعقاقري ومعدات وطرًقا معالجات
الحال بطبيعة واأللوان الثامن. الفصل يف سنوضح كما كبري، حد إىل معقًدا للبيئات،
وهذه البرش. يف لطيفة مزاجية حالة إثارة يف املساعدة يف مفيدة لكنها عالًجا، ليست

طبية. رعاية أفضل لتحقيق دائًما رضورية الحالة
العضلية االستجابات يف عامة عضلية توترية إىل االنتباه شتاين لفت ،١٩١٠ عام يف
التي الثابت النشاط حالة إىل «توترية» كلمة وتشري الضوء. بفعل البرشي الجسم يف
املثال سبيل عىل العضيل واالسرتخاء العضيل التوتر حالة وتعد الجسم. عليها يحافظ
كونهما عن فضًال ما، حدٍّ إىل قياسهما وممكن واضحتان، الحالتني وكلتا توترية. تغريات
٢٣ من العضيل التوتر يزيد األحمر اللون أن فري واكتشف األلوان. تأثري عىل جيًدا دليًال
واألصفر ،٣٥ إىل الوحدات يزيد الربتقايل وأن وحدة، ٤٢ إىل الطبيعي، معدله وهو وحدة؛
ورغم الطبيعي. املعدل فوق معدالت وكلها ،٢٤ إىل واألزرق ،٢٨ إىل واألخرض ،٣٠ إىل
عىل باعثة الباردة األلوان بينما مثرية، الدافئة الطيف ألوان أن نجد العموم ففي ذلك،

االسرتخاء.
عني عىل الضوء تسليط عند أنه ميتسجر إيه الحظ البرصية، اإلثارة خالل من
الجسم نصف يف عضيل توتر حالة حدوث يمكن والبرش الحيوانات من لكثري واحدة
السطحية «األحاسيس يف تغريات التوترية التغريات هذه وصاحب العني. بهذه املرتبط
تأثري أن واستنتج البرصية.» املثريات عىل الثابت اعتمادها كلتاهما وأظهرت والعميقة.
كله. الكائن جسم يف تغريات إحداث يف مؤثًرا كان بل فحسب، العضالت يشمل لم الضوء
وعند جسمه، أمام أفقيٍّا ذراعيه يمدُّ الشخص ميتسجر جعل تجريبية، وكطريقة
نفسه الجسم جانب يف التوترية يف زيادة حدثت عينيه، إحدى عىل الضوء تسليط
جانب ناحية وانحرفت الضوء جانب يف املوجودة الذراع وارتفعت العني. فيه املوجودة
إحداهما الذراعني تباعد يف األحمر الضوء تسبب األلوان، استخدام وعند املضاءة. العني
من سلسلة يف األخرى من إحداهما تقاربهما يف األخرض الضوء وتسبَّب األخرى، عن
إىل األحمر للضوء التعرُّض أدى الرأس)، (رجفة الصعر حاالت ويف التشنجية. الحركات

األخرض. الضوء قلَّله بينما التململ، زيادة
عند أنه أوضح فقد إيرينفالد؛ إتش تجارب كانت اإلثارة من نفسه القدر وعىل
نحو املمدودتان الذراعان تنحرف سوف الجانب من والرقبة الوجه عىل الضوء تسليط
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عن مستقل نحو عىل االستجابة هذه وتحدث األزرق. الضوء عن وتبتعدان األحمر، الضوء
األشخاص يف وشوهدت بل الضوء، عن محجوبتان والعينان حدثت فقد البرص! حاسة

العميان!
هو املصفر األخرض أن حني يف اتجاهني، يف تحدث التوترية االستجابة أن يبدو
الربتقايل باللونني يتعلق وفيما معينة. استجابة أي عندها تحدث ال التي الحيادية النقطة
املثري. عن ابتعاد يحدث واألزرق، األخرض ناحية ومن للمثري. انجذاب يحدث واألحمر،
يف يتسببان فإنهما املرئيتني، غري البنفسجية فوق واألشعة الحمراء تحت األشعة وحتى
يستجيب الجسم أن حقيقة عىل أخرى أدلة يقدم مما انعكاسية، أفعال ردود حدوث
وجدوا بعُد فيما التقارب أجروا من أن من الرغم وعىل رؤيتها. دون حتى لأللوان بالفعل
يف يشك أن للمرء يمكن فال وإيرينفالد، ميتسجر مع لالختالف وكذلك لالتفاق، سببًا
أيًضا يبعث بالفعل وأنه واأللوان، للضوء يستجيب البرشي الجسم أن يف الحارض الوقت

نفسه. تلقاء من إشعاًعا

فيليكسدويتش (2)

العاطفية اآلثار عن الثناء يستحق بحثًا دويتش فيليكس الطبيب أجرى ،١٩٧٣ عام يف
باأللوان، يتعلق فيما الطبية املمارسة عىل فقط ليس ا مهمٍّ ضوءًا اكتشافه وألقى لأللوان.
له الضوء أفعال من فعل «كل فقال: دويتش وكتب . ككلٍّ األلوان نفس علم عىل أيًضا بل
الضوء طاقة أن ببساطة يعني وهذا أيًضا.» نفسية ومكونات فيزيائية مكونات تأثريه يف
— املثال سبيل عىل — ويوضح والعقل. العني خالل من وكذلك مبارشًة، الجسم عىل تؤثر
بيولوجي أثر يحدث الضوء، باستخدام ، لِّ السُّ مثل الرئوية، األمراض أحد عالج عند أنه
املتعلقة املمتعة للصفات مبهجة استجابة املريض أظهر ذلك عىل عالوة أنه إال حقيقي،
تعزز نفسية وإثارات «أحاسيس ب املريض يشعر وسوف الشمس. وضوء الطلق بالهواء
الدورة وتحسن الشهية، فتفتح الحيوية؛ الوظائف كل الذاتي العصبي الجهاز خالل من
عىل للضوء الفيزيائي التأثري بدوره يتحسن املظاهر هذه خالل ومن إلخ. … الدموية
الذي واالنطباع الضوء تأثري عن يتحدث دويتش فإن النحو، هذا وعىل املرض.» عملية
العالج يحقق منهما وكلٌّ عاطفي، تأثري واآلخر فيزيائي، تأثري فأحدهما الضوء؛ يرتكه
الفعالية عايل «عالًجا» يكونان فإنهما مًعا استخدامهما وعند حدة، عىل استخدامه عند

األمثلة. من كثري يف
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والجمال، القبح بفعل البيئة، بفعل تتغري الناس أمزجة أن نرى شائعة، كمالحظة
محبطة إما فهي لأللوان؛ االستجابات هي وباملثل املمطر. والطقس املشمس الطقس بفعل
األشخاصسيجدون معظم فإن ومتناغم، ساطع مكان الناسيف وضعنا فإذا ملهمة. وإما
والنبض الدوري الجهاز فإن النفسية، الحالة تحسن ومع تحسنت. املزاجية حالتهم أن
ال االستجابات وهذه مبرش. نحو عىل تتأثر قد والعضيل العصبي والتوتر الدم وضغط
«وعند قائًال: واستطرد دويتش. قاله ملا وفًقا عامة، قاعدة تتبع وال بوضوح، تالحظ
نتائجها تظهر والتي بالعاطفية، املرء ينعتها أن يمكن التي االستجابات هذه تقييم
عىل تقريبًا حرصي نحو عىل املرء يعتمد أن يجب فقط، ثانوي نحو عىل العضوية
السهل من دائًما ليس الشهادات وهذه االختبار. عليهم أُجري الذين األفراد شهادات

صحتها.» مدى تحديد
كبري حدٍّ إىل سبق دويتش قدمه الذي نوعه من األول يعدُّ الذي العمل هذا إن
الذين والثقات املؤهلني الباحثني من غريه قدَّمها والتفاؤل الثقة عىل باعثة مشابهة أعماًال
والخوف، النفيس، واالنزعاج املزاجية، الحالة تأثري «إن أيًضا: كتب وقد بعده، جاءوا
من كلٍّ يف بوضوح نفسها عن تكشف الخارجي العالم وانطباعات والحزن، والسعادة،
وإيقاع تكرار يف التغريات إن الدوري. بالجهاز املتعلقة والخارجية الداخلية التغريات
نفسيٍّا املؤثرة العوامل عن خارجية تعبريات تعدُّ الدم ضغط تذبذبات وكذلك النبض،
يعانون كانوا أو عصبي، أصل إىل تعود حاالتهم كانت مرىض عالج وقد حدثت.» التي
عن تخلينا االستقصاء، فرتة «خالل دويتش: فقال القلب، نبض إيقاع يف اضطرابات من

الدوري.» الجهاز عىل تؤثر قد التي األخرى العالجية اإلجراءات كل
غرفة اختار فقد السطحية؛ عن تكون ما أبعد دويتش اتبعها التي الطرق كانت
ألوانًا تضم بحيث مصممة بالنوافذ الخاصة الزجاجية األلواح وكانت حديقة. عىل مطلة
األحمر أساسيني: بلونني واستعان الغرفة، داخل ملونة صناعية إضاءة واستخدم مختلفة،
الشخص وترك النافذة. من بهدوء النظر الشخص من وطلب البارد، واألخرض الدافئ
وعن العام إحساسه عن سأله املدة هذه وبعد ساعة. نصف أو ساعة ربع ملدة بمفرده
باملكان، متعلقة حرة ذهنية ارتباطات تكوين منه طلب النهاية، ويف اإلضاءة. عن انطباعه

باله. عىل ورد قد يكون أن املمكن من يشء أي وتذكر
داخلية ألماكن التعرُّض أعقبت التي والنتائج الحاالت من عدًدا دويتش وصف
ضيق من الصدرية الذبحة من الخوف من تعاني التي املريضات إحدى واشتكت ملونة.
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تفقد جعلتها التي التشنج نوبة عودة من وخافت القلب، وخفقان الهواء، وعوز التنفس،
نوبات من املريض اشتكى أخرى، حالة ويف سنوات. عدة منذ لها حدثت عندما الوعي
االختناق. من الخوف إىل أدت الصدر عىل بالضغط وأحاسيس تنفس، وضيق ضعف،

يف تحسنات أو تغريات أي والحظ الدم، ضغط انخفاضات وقاس دويتش درس
تؤدي التايل: النحو عىل استنتاجاته ولخص ملرضاه، العقلية والسالمة الجسدية الصحة
األحاسيس خالل من ذلك وتسبب الدوري، الجهاز يف منعكس فعل رد حدوث إىل األلوان
فاأللوان متعددة؛ ألوان أي أو لون بأي ا خاصٍّ ليس يحدث الذي والتأثري واملشاعر.
األشخاص أحد تثري قد باملثل الباردة واأللوان آخر، تثري وقد شخًصا تهدئ قد الدافئة
قد األخرض أو األحمر الضوء إلشعاع التعرض إن آخر. لشخص بالنسبة سلبية وتكون
اعتماًدا العكس يحدث قد أو النبض، معدل وتسارع الدم ضغط مستوى يف زيادة يسبب

شخص. بكل الخاص النفيس التكوين عىل
خالل من عليها نتعرف التي العاطفية «اإلثارات فإن: لدويتش وفًقا يحدث؟ ماذا
االرتباطات خالل من تحدث النبض وإيقاع ومعدل الدم ضغط مستوى يف التغريات
اللون يذكرك وقد والبحريات، والجبال بالطبيعة األخرض اللون يذكرك فقد الذهنية.»
راسخة، ذكريات إىل تؤدي السطحية االرتباطات «هذه واملدفأة. الشمس بغروب األحمر

األلوان.» تجاه للتوجهات االنفعالية األهمية يفرس وهذا
اإلتيان تجنب دويتش أن نالحظ أن ويجب ما، حد إىل مقبول امللخص هذا أن أعتقد
املوقف؛ هذا مع تماًما يتفق الكتاب هذا ومؤلف محددة. بألوان خاصة محددة بمزاعم
استثريت التي النفسية العملية «إن نفسيٍّا، تعالج األلوان، كل ذاتها، حد يف فاأللوان
منظر تغيري خالل ومن البيئة. يغري امللون الضوء إن النحو هذا عىل بسهولة هنا نذكرها
امليض يف ويساعده للشفاء، طريقه عىل الفرد ويصبح الواقع.» عن الفرد ينفصل البيئة،

والعاطفية. الذهنية عملياته قدًما

جولدشتاين كريت (3)

الحي»، «الكائن كتابه يف وجد وقد املثريين؛ والباحثني الُكتَّاب من جولدشتاين كريت كان
وفائدة عالجية قيمة لها األلوان أن الطبية الصحف يف نرشها التي املقاالت من الكثري ويف

النفيس. العالج يف
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معني لون «إثارة إن قلنا إن األرجح عىل زائًفا «ليسترصيًحا يقول: جولدشتاين كتب
وإيرينفالد ميتسجر ألعمال وتأكيًدا «.« ككلٍّ الحي الكائن يف معني استجابة نمط يصحبها
اللون استثارة تقديم عند مالحظتها املمكن من العضوية االستجابة فإن ، للتوِّ املذكورة
العملية يف أصيلة وهي راسخة، لأللوان االستجابة أن يعني وهذا بحرٍص. ومالحظتها
بأمراض واملصابني العصبية باألمراض املصابني لدى األلوان تأثري «يزيد الحياتية.
عىل السقوط إىل تميل مخيخي بمرض مصابة امرأة عن جولدشتاين وكتب الذهان.»
أصبحت أحمر، فستانًا املرأة هذه ارتدت وعندما مضطربة. مشية وتميش مفاجئ، نحو
حيث معاكس؛ تأثري والزرقاء الخرضاء للمالبس وكان وضوًحا. أكثر األعراض تلك

نسبيٍّا. طبيعي مستًوى إىل توازنها املرأة استعادت
وضعيته. عىل الحفاظ عىل الجسم قدرة عىل تؤثر أن لأللوان يمكن النحو، هذا وعىل
تبتعدان املبسوطتني الذراعني يجعل أن املمكن من األحمر الضوء فإن قبل، من ذكرنا كما
األخرى. من إحداهما تقرتبان يجعلهما أن يمكن األخرض والضوء األخرى، عن إحداهما
الجانب يف املوجودة الذراع فإن الدماغ، من األيرس الجانب بضمور املصاب املريض ويف
محدَد يكون االنحراف هذا ألن و«نظًرا الطبيعي. من أبعد بمعدل تنحرف سوف املتأثر
الظاهرة هذه فإن مختلفة، بألوان االستثارة إثر قطًعا ويتغري معينة، ظروف ظل يف القدر

األداء.» عىل األلوان تأثري دراسة يف كمؤرش تستخدم أن يمكن
تأثري من بكثري أكرب نحو عىل األحمر اللون بتأثري البرشي الكائن توازن يختل
ا مهمٍّ جوابًا يقدم استنتاج إىل جولدشتاين توصل النحو، هذا وعىل األخرض. اللون
أقوى نحو عىل الذراعني انحراف «إن فقال: لأللوان، البرشية باالستجابة للمهتمني
العالم إىل واالنجذاب والرفض االنزعاج بتجربة يرتبط األحمر بالضوء االستثارة عند
بالتعرض املريض إحساس عن آخر تعبري مجرد إنه طبيعي. غري نحو عىل الخارجي
باللون االستثارة (عند االنحراف وقلة األحمر. اللون ِقبل من واإلثارة والعدوان للتطفل
الشخيص. ومركزه هدوئه إىل وااللتجاء الخارجي، العالم من باالنسحاب ترتبط األخرض)
جميعنا ونواجه البرشي. الكائن استجابات من النفيس الجانب الداخلية التجارب وتمثل
يعانون الذين األشخاص من وكثري االستجابة.» من البدني الجانب امللحوظة الظاهرة يف
ارتدوا إذا حدتها تخف االضطرابات هذه مثل أن يجدون قد والتشنجات االرتعاشات من

مهدئ. تأثري ولها األحمر، الضوء أشعة تحجب النظارات فتلك خرضاء؛ نظارات
للمؤسسات املثرية التوصية هذه جولدشتاين يقدم األلوان، مواصفات حول كتعميم
أو الطبي للعالج الخضوع بسبب أو العمل، بغرض األفراد من مجموعات يشغلها التي
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بعواطفنا، نحددها التي لألفعال ومفضل للنشاط مثري األحمر إن القول «يمكن النفيس:
لخلق مناسبًا األحمر يكون وقد للمهمة. الدقيق والتنفيذ التأمل حالة يخلق واألخرض
تلك تتطور األخرض، اللون ظل ويف والعمل، األفكار عنها ستنبثق التي العاطفية الخلفية

جولدشتاين). (تأكيد األفعال» تلك وتنفذ األفكار،

واملوسيقى األلوان – ستوكس سيسيل (4)

أن حني ويف الكثريون، عنها كتب وقد واملوسيقى، األلوان بني قوية عاطفية عالقات توجد
التناغم إحساس فإن ، شكٍّ محل تكون أن يمكن االهتزازات) (تردد «فيزيائية» عالقة أي
بصفته التناغم هذا عن فاجنر كتب وقد تماًما. عام إحساس هو واأللوان املوسيقى بني
واملالحظني الفنانني من الكثري بني من فنانًا بصفته كاندينسكي عنه وكتب موسيقيٍّا،

اآلخرين.
أطلق املتحركة، األلوان فنون أحد ويلفريد توماس اخرتع ،١٩٢١ عام حوايل يف
بعُد، وفيما عالجية. طبيعة ذي يشء بأي ا مهتمٍّ يكن لم ويلفريد أن إال لوميا، اسم عليه
أفالم استخدام من كاليفورنيا من ستوكس سيسيل تمكن العرشين، القرن أربعينيات يف
الذهان. بأمراض املصابني عالج يف وأصوات ألوان عىل تحتوي تجريدية متحركة صور
يف عاًما ٤٦ يناهز عمر عن وتويف ،١٩١٠ عام أبريل ٦ يف إنجلرتا يف ستوكس سيسيل ولد
أوروراتون مؤسسة ترأس حياته وخالل .١٩٥٦ عام من ديسمرب ١٤ يف أنجلوس، لوس
يف واأللوان املوسيقى مالجئ من العديد تأسيس من وتمكن هوليوود، يف األمريكية
مهرجانات ُروَّاد من واحًدا ستوكس كان لقد أمريكا. أنحاء يف الحكومية املستشفيات
عليه تحتوي ما وكان الحًقا. ظهرت التي الديسكو ونوادي الكهربائي، والسريك الضوء
وعروض وأفالم إلكرتونية، وأدوات بالصوت، مستحثة وألوان متحركة، ضوئية أنماط من
عقود. ثالثة عىل يزيد ما منذ جيًدا بنفسه كلها َفِهَمها ألغراض الحواس تهاجم غريبة

هذه ويف أوروراتون. أفالم باسم معروًفا أصبح ما وصمم ستوكس سيسيل ابتكر
بمصاحبة عريضة شاشة تغطي الكاملة» «باأللوان تجريدية متحركة أنماط كانت األفالم،
وبينج لون»، دو «كلري يعزفون وفرقته كوستالينتس أندريه كان حيث املوسيقى؛
تأثريات كانت ماريا»، و«آيف واي»، ماي و«جوينج رانج»، ذا أون «هوم يغني كروسبي
التكنيكلر؛ باأللوان مصورة ومتمددة نامية كريستالية تكوينات من مأخوذة األلوان
األلوان كانت حال، أي وعىل اليوم). جيًدا معروفة (تقنية املستقطب الضوء باستخدام
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خالل ومن تماًما. وطبيعية مبهجة بأنماط العيون أمام رائع، نحو وعىل سالسة، يف تتدفق
وتضاؤل تصاعد وكان تتغري، النمط عرض رسعة كانت فقط، ستوكس يعرفها مهارة
والعاطفية البرصية السمات مع — للنظر الفت نحو عىل — متناغمني اللون شدة

للموسيقى.
وإلياس روبني إي هريبرت أعدَّها مقالٍة يف منمق نحو عىل ستوكس عمل ُوثِّق
أحد من مأخوذين كاملة صفحة بحجم ملونني إطارين عىل املقالة واشتملت كاتس،
املصابني املرىض عىل أوروراتون أفالم آثار «يراقبان وكاتس روبني وانطلق أفالمه.
املصابني املرىض استجابات يف املتحكمة النفسية اآللية ملعرفة … الذهاني باالكتئاب
األفالم هذه استخدام أجل من وأيًضا األفالم، هذه مشاهدتهم عند الذهاني باالكتئاب
ست تقارير من واقتبست الدراسة، نتائج بالتفصيل املقالة قدمت نفيس.» عالج كوسيلة
املذكورة الحالة يف االكتئابي الهوس مرىض أن املالحظ من «كان التايل: النحو عىل حاالت

األفالم.» مشاهدة من استفادوا أنهم وبدا النفس، عن تنفيس تجارب خاضوا
يصاب قد املشلول أو بالغة إصابة املصاب املريض فإن وكاتس، روبني أوضح وكما
ومع االنتحار. إىل ويسعى الطبية املساعدة ويقاوم العناد يتملكه وقد شديد، باكتئاب
التوصية فمع ذلك، ورغم مروع. نحو عىل مرضه يشتد قد سوءًا االكتئاب حالة ازدياد
«معظم فإن أوروراتون، أفالم يف الحال هو كما واأللوان، املوسيقى استخدام يف املتمثلة
يعانون كانوا الذين واملرىض … كبري حدٍّ إىل معهم التواصل السهل من أصبح املرىض
ومع … أكرب بحرية يتحدثون أصبحوا الكالم ر تأخُّ أو الكالم حبسة من السابق يف
تفاهم عالقة بناء النفيس للطبيب ممكنًا أصبح املرىض، هؤالء مع التواصل سهولة حالة

معهم.»
الوامضة، بأضوائها املوسيقية رول آند الروك وفرق الديسكو نوادي كانت إذا
والحياء الخجل عىل وتتغلب األعصاب، تُثري تُحدثها التي الرصير وأصوات الرباقة، وألوانها
— املهلوس دي إس إل عقار تعاطي تعقب التي لتلك مشابهة تأثريات وتثري البرش، يف
يعلق كان ستوكس سيسيل فإن — العصبي االنهيار من صغرى أشكاًال تسبب كانت إذا
خالل فمن واللون؛ الصوت عىل املعتمدة وسيلته عىل التأثريات لتلك تماًما مناقضة آماًال
عقليٍّا املريضة األرواح أن من متأكًدا كان نسبيٍّا»، والحزينة واملهدئة البطيئة «املوسيقى
كان لقد األمل.» وخيبات الرصاعات عن الناتجة املكبوتة توتراتها عن س تنفِّ أن «يمكن
البيئية وبالعوامل واألصوات، لأللوان والنفسية الروحية بالقيم رائًدا، بوصفه ا، مهتمٍّ
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مرور مع أوسع نطاق عىل وتطبق شك، بال أكثر تتطور سوف التي واملتحكمة املؤثرة
الوقت.

إي، «املريض وكاتس: روبن مقالة يف املذكورة الحاالت إحدى من مقتطًفا إليكم
لعالج ١٩٤٥ يونيو ٥ يف … املستشفى سنة ٢٦ العمر من البالغ املريض هذا دخل
أي املريض هذا يظهر لم … والثالثة الثانية الدرجة من الجسم يف متعددة لجروح إضايف
األحمر الصليب أوراق إحدى عىل كتب عندما ،١٩٤٥ أغسطس ١٦ حتى عقلية أعراض
نتيجة مشوًَّها املريض كان لقتيل.» السم بعض فضلكم من «أحرضوا عبارة: األمريكي
ومهتاًجا مضطربًا كان اليدين. كلتا وكذلك األذنني، متضمنة الوجه يف شديدة لحروق
حياته عىل السيطرة فقد أنه يف كثريًا يفكر وكان التفكري، يف ومستغرًقا ومتأخًرا ومكتئبًا
… العاطفية مشكلته لحل كوسيلة املوت يف رغبته عن األحيان أغلب يف يعرب وكان …
املريض جلس نسبيٍّا. مكتئب املريض أن بدا الفيلم، عرض وقبل ١٩٤٥ سبتمرب ٢١ يف
املوسيقى يف تماًما مستغرًقا بدا الفيلم، عرض وطوال حذاءه. يتحسس ألسفل ورأسه
يعد لم الغرفة. أرجاء إىل ينظر وأخذ باستقامة، جلس العرض نهاية ويف … واأللوان
النفيس، الطبيب مع تعاون بعد، فيما الجماعي النقاش جلسة وخالل االكتئاب. عليه يبدو

تباطؤ.» يف قدميه يجر يعد لم الغرفة غادر وعندما برصاحة، األسئلة عن وأجاب

جميل األزرق (5)

أشارت «تايم». مجلة من ١٩٧٣ سبتمرب ١٧ عدد يف نرشت قصرية مقالة عنوان هذا
ميونخ. يف العقالني النفس علم معاهد أحد مدير إيرتل؛ هينر أعمال أحد إىل املقالة
عىل البيئة لون تأثري لتقدير أطفال عىل سنوات ثالث استغرقت دراسة هينر أجرى وقد
مختلفة. بألوان منخفضة أسقف ذات غرف ُطليت لقياسه. يكن لم إن التعليمية، الكفاءة
املصفر واألخرض واألصفر الفاتح األزرق هي شعبية واألكثر األفضل األلوان وكانت
درجة. ١٢ يعادل كبري قدر إىل الذكاء معدل يرتفع أن يمكن البيئات، هذه ويف والربتقايل.
معدل يف انخفاًضا فسببت والبني، واألسود األبيض القبيحة؛ باأللوان املسماة األلوان أما
اللعب وغرف واإلبداع، االنتباه أيًضا تثري الشائعة األلوان أن الباحثون «وجد الذكاء؛
النتائج هذه إن امللل.» من أكرب بقدر يشعرون األطفال جعلت والبنية والسوداء البيضاء
البيضاء، الحوائط استخدام عىل الكتاب مؤلف اعرتاض تؤكد إيرتل إليها توصل التي
من مجموعات فيها تتجمع التي املغلقة الداخلية البيئات يف امللونة غري أو الرمادية، أو
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والهدوء اليدوية، واملهارة البرصية، والكفاءة البدنية، الراحة دعم فيها ويلزم األشخاص،
الروح ويرفع االجتماعي، السلوك يحسن الربتقايل اللون أن إيرتل ووجد العاطفي.
النتيجة. هذه الكتاب هذا مؤلف أكد وقد واالنفعالية، العدوانية سمات ويقلل املعنوية،

اإلنسان. ومنها الحيوانات لكل والفهم الوعي بداية هو شك ال البيئة مع التكيف إن
البداية، يف وامِلَهار. واملاشية الدجاج ميالد األفالم، يف شاهدوا أو األشخاصشهدوا، معظم
ذلك ويتبع حولها، يدور الذي العالم تجاه بالفضول الوليدة الحيوانات هذه تشعر
اعتبارهم، يف املالحظة هذه وزمالؤه إيرتل هينر ووضع لها. أمهاتها بحماية شديد تعلُّق
وقد حوله. يدور ما رؤية من الوليد ليُمكِّن الشفاف املقوى البالستيك من مهًدا موا وصمَّ
«يف الطريقة؛ بهذه تربوا الذين الوالدة حديثي األطفال من لعدد العقيل التطور تعزز
مقارنًة قيايس نحو عىل ذكاءً أكثر التجريبية املجموعة يف األطفال كان شهًرا، ١٨ عمر
التوصيات عن أما تقليدية.» مهود يف وضعوا الذين عامني العمر من البالغني باألطفال
خربتي، واقع من واملستخلصة البيئات يف استخدامها املفضل األلوان حول املقرتحة

الثامن. الفصل يف فأقدمها
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اجلاملية االستجابة

محل كانت ما كثريًا األلوان تناغم مبادئ إن الفصل. هذا موضوع عن كثرية كتٌب ُكتبَت
النسيج يف والعاملني واملصممني املعماريني من وإنما الفنانني، من فقط ليس اهتمام
كثريًا تكرر وقد كذلك. الزهور ومنسقي والبستانيني والفسيفساء، والزجاج والخزف
األلوان، ومقاييس األلوان دوائر فتوجد املتناغمة؛ األلوان مجموعات موضوع عن الحديث
األفراد، مشاعر عن تحىص وال تعد ال إشارات وتوجد ومؤرشات، بأقنعة مزودة وأدوات

معينني. لفنانني نظريات إىل باإلضافة

الشخيص التعبري مقابل الرمزية (1)

عىل ُمنصبٍّا األساس يف يكن لم لأللوان القديم اإلنسان استخدام أن توضيح الجيد من
إىل ما حدٍّ إىل يعود جماليٍّا، عنًرصا بصفته األلوان، تجاه املعارص فالتوجه الجماليات،
يف ومجد جمال يوجد كان القديم، لإلنسان بالنسبة ذلك. قبل وليس النهضة عرص
بالقدر عاطفية أو جمالية رغبة أي يثريه يكن لم الفني تعبريه لكن والتصميم، األلوان
الخارقة والقوى الكون ألغاز إىل يرمز أن يف املحمومة رغبته تثريه كانت الذي نفسه
زخارف تكن لم املرصية والتوابيت املقابر وزخارف الهريوغليفية فالكتابة للطبيعة؛
املرصية الصور عن بودج واليس إيه إي ويتحدث الرفيعة. األذواق ألصحاب نفيسة
فقط أضيفت قد الصور هذه تكون أن املمكن «من فيقول: املوتى» «كتاب يف املوجودة
غرار عىل أنها، أعتقد لكني الكتاب، ذلك نصوص ملختلف توضيحية رسوًما باعتبارها
بهدف ولُوِّنت ُرسمت أفريقيا، جنوب يف كهوف يف ُوجدت التي البوشمن شعب رسوم
بواسطة امليت إفادة هو الهدف هذا وكان الفني. التطور أو الفنية باألفكار عالقة له ليس
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خالل من للمباني، الداخلية للزخارف بالنسبة صحيح نفسه واألمر سحرية.» طرق
والصني الهند ويف كلدو، يف لكن النيل، وادي يف فقط ليس والتصميم، والرسم النحت
اإلنسان أضفى الكتب، وصور والتماثيل الجدران زخارف خالل فمن وروما! واليونان
األرض يف بقعة كل وحدَّد وعلومه، فلسفته ر وصوَّ آلهته، وعبَد وجوده، عىل سحًرا

خالصه. وضمن حياته، وحَمى تاريخه، ل وسجَّ والسموات،
التي بالبساطة األلوان لوحة كانت النهضة، عرص حتى سنة آالف ٤ فرتة خالل
واألخرض واألصفر والذهبي األحمر اللون من تتكون كانت إذ األول؛ الفصل يف وصفناها
ألنها بسيطة؛ كانت األلوان هذه مثل أن شك ال واألبيض. واألسود واألرجواني واألزرق
والشياطني واآللهة األلغاز عن تتحدث كانت فقد وفلسفته؛ اإلنسان معرفة إىل ترمز كانت
الوردي أو الوردي وليس — فقط فاألحمر وفاقعة؛ قوية كانت لذلك ونتيجة والفناء.
ولون النار، عنرص وإىل البرش، إىل يرمز أن يمكنه كان — الداكن البني األحمر أو الداكن
عنرص يمثل أن يمكنه كان — الداكنة أو الفاتحة ظالله وليس — فقط واألزرق النهار،
مبارشة تفسريات تقدم ألنها مبارشة؛ األلوان تكون أن لزاًما كان األب. الرب لون الهواء،

املوت. بعد وللحياة األرض، عىل للحياة وواضحة
الكتاب. هذا من األول الفصل يف مذكورة الرمزية بهذه املتعلقة األمور من كثري
يف موجودة كانت فعليٍّا نفسها األلوان لوحة أن فهو كبري، حد إىل املميز األمر أما
املايا وشعب وأوروبا، وآسيا، الصغرى، آسيا إىل أفريقيا من القديمة الحضارات كل
والنحت اإلغريقية للعمارة وبالنسبة الجنوبية. وأمريكا الشمالية أمريكا يف اإلنكا وشعب
نفسها األلوان استُخدمت فقد باملناسبة)، ملوَّنًا األعمال هذه معظم كان (وقد اإلغريقي
بعض عىل العثور من الرغم وعىل قرون. مدار عىل األخرى تلو ومرة وتكراًرا، مراًرا
يف (املجهولني القدماء الفنانني من أحد فال كبري، حدٍّ إىل الواقعية األشخاص صور
أي «روح» أي — الرصف الرومانيس أو التجريدي التعبري يف مطلًقا انغمس معظمهم)
العصور فناني من الكثريين أمتعت التي — واإللهام والخري واألمل الحرية مثل يشء
التناغم مثل عملية بأمور مهتمة القديمة الزخارف هذه كانت األمر، واقع ويف الحديثة.
من والنجاة املحاصيل، ووفرة األمطار، هطول أجل من والتوسل واآللهة، الطبيعة مع

املوت. بعد والحياة واألمراض، األوبئة
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دافينيشوعرصالنهضة (2)

دافينيش، ليوناردو عن بالحديث األلوان لتناغم الحديثة املفاهيم عن قصتي أبدأ دعوني
التصوير ظهور قبل الرسم». عن «أطروحة كتابه يف فائقة وبصرية ببالغة كتب الذي
أحد يجعل أن هو للرسام األول «الهدف أن دافينيش أعلن طويل، بوقت الفوتوغرايف
عىل يتفوق ومن للصورة، املستوي السطح عىل مجسًما يبدو البارزة املدورة األجسام
ألن ونظًرا مهنته. يف اآلخرين من مهارة األكثر يعترب أن يستحق الصدد هذا يف اآلخرين
عليه يطلق ما أو والظل، للضوء والطبيعي الحقيقي التنسيق من يأتي الفن هذا إتقان
فإنه رضورية، تكون عندما بالظالل الرسام ضنَّ فإذا والظل)، (الضوء «كياروسكورو»
قيمة ال احتفاء يكسب كي الخرباء؛ عني يف وضيًعا عمله ويجعل نفسه حق يف يخطئ
يف املوجودة األلوان وبهجة لسطوع فقط ينظرون الذي والجهلة وقيني السُّ من يأتيه له

بالربوز.» مطلًقا يهتمون وال الصورة،
تفسري من وبدًال والتناغم. والجمال األلوان عن محددة أفكار دافينيش لدى كان
البياض، يف املتساوية املختلفة األجسام بني «من بنفسه: يتحدث سأدعه نظره، وجهات
األكثر هو الظلمة من قدر بأكرب املحاط الجسم سيبدو العني، عن بُعدها يف واملتساوية
أبيض بلون املحاط ذلك هو ظلمة أكثر سيبدو الذي الظل فإن النقيض، وعىل بياًضا،

السطوع. بالغ
الذي ذلك هو تميًزا أكثر سيبدو الذي اللون اإلتقان، يف املتساوية األلوان بني من
أزرق … أبيض عىل أسود أحمر، لون عىل باهت لون املبارش؛ نقيضه من بالقرب يُرى
عندما تميًزا أكثر نحو عىل يُرى لون كل ألن أحمر؛ من بالقرب أخرض أصفر، من بالقرب

له. مشابٍه آخر لون ألي بمواجهته مقارنة لنقيضه، مقابًال يكون
بينه كبري تباين خالل من ذلك فعل من بد فال الظل، من كبري قدر تقديم أردت إذا
مواجهته من بد فال السطوع، من كبري قدر تقديم أردَت وإذا الضوء، من كبري قدر وبني
إذا عما جماًال أكثر يبدو األحمر سيجعل الفاتح األصفر فإن ولذلك للغاية؛ قاتم بظل

األرجواني. للون مقابًال كان
الجمال من تزيد لن أنك من الرغم عىل — مراعاتها خالل من أخرى، قاعدة توجد
أحدهما التألق من مزيًدا يعطيا أن جنب إىل جنبًا لونني بوضع يمكن — لأللوان الطبيعي
سيكون التأثري أن حني يف األحمر، من بالقرب األخرض وضع عند الحال هو كما اآلخر. إىل

األزرق. من بالقرب األخرض وضعنا إذا تماًما العكس
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مع األزرق مثل األلوان؛ بني الحكيم التنسيق خالل من أيًضا والتألق التناغم يتحقق
ذلك.» شابه وما األبيض أو الفاتح األصفر

واألصفر، األزرق يأتي واألبيض، األسود «بعد قال: الرسم يف طريقته يخص وفيما
الثمانية األلوان هذه واألحمر. األرجواني ثم العنربي، أو املصفر واألسمر األخرض ثم
األسود واألبيض، أوًال األسود األلوان، خلطات أبدأ األلوان وبهذه الطبيعة. تنتجها كلها
األسود جمال «يزداد قائًال: ويضيف واألحمر.» األصفر ثم واألحمر، األسود واألصفر،
بني املتوسطة األلوان يف واألخرض واألزرق القوة، البالغ الضوء يف واألبيض الظالل، يف
واألحمر االنعكاسات، يف والذهبي األسايس، الضوء يف واألحمر واألصفر والسطوع، الظلمة

والضوء.» الظلمة بني املتوسطة األلوان يف األرجواني
والظل الضوء أسلوب باسم املعروف الرسم يف دافينيش أسلوب سيطر
امللونة، الظالل فهم لقد تلته. التي األجيال وعىل النهضة، عرص عىل (كياروسكورو)
كتب: عندما التجريدي الفن ظهور توقع وربما الساقطة، والظالل املتداخلة، والظالل
البقع بعض عليه ترتك فإنها حائط، عىل مختلفة بألوان مرشبة إسفنجة رمي «عند
يف الرتكيبات من مجموعة تُرى قد أنه أيًضا وصحيح طبيعي. منظر مثل تبدو قد التي
رءوس الرتكيبات: تلك أمثلة ومن البقع؛ هذه يتأمل الذي العقل ه لتوجُّ وفًقا البقع تلك
وما وغابات وسحب، وبحار، جبلية، ومناظر ومعارك، متعددة، حيوانات أو الرجال،
من «كل فقال: الرصف اإلحساس عىل والفهم املعرفة دافينيش ل فضَّ لقد ذلك.» شابه
ألن مخدوع؛ فهو الطبيعة تأثريات بكل ذاكرته يف يحتفظ أن يستطيع بأنه نفسه يقنع

يشء.» كل يف الطبيعة استرش لذلك الدرجة؛ لهذه واسعة ليست ذاكرتنا

رينولدز جوشوا السري (3)

افتخروا وكلهم األلوان، تجاه قوي إحساس لديهم كان الحديثة العصور فناني كل
لنظريات الفصل هذا بقية تخصيص ل وأُفضِّ باأللوان. التعبري يف االستثنائية بموهبتهم
للسري قصرية فاصلة مقولة مع كبري، حد إىل واألصلية االطالع الواسعة األلوان تناغم
مساحات أن نالحظ أن رأيي، يف الرضوري، «من يقول: رينولدز كتب رينولدز. جوشوا
مصفر، أبيض أو أحمر أو أصفر دافئة، هادئة بألوان دائًما تكون الصورة يف الضوء
املساحات، هذه عن تقريبًا كامل بشكل األخرض أو الرمادي أو األزرق اللون يُستبعد وأن
الغرض، هذا أجل ومن الدافئة، األلوان تلك وإبراز لدعم فقط األلوان تلك تستخدم وأن
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وجعل السلوك، هذا عكس وعند الباردة. األلوان من قليل جزء استخدام كافيًا سيكون
الرومانيني الرسامني أعمال يف غالبًا نرى كما دافئة، به املحيطة واأللوان بارًدا الضوء
عىل تيتيان، أو روبنز يد عىل ذلك كان لو حتى قادًرا، الفن يكون فلن والفلورنسيني،
ويقال تعميمه، من للغاية متأكًدا رينولدز وكان ومتناغمة.» رائعة الصورة يجعل أن
«الولد الشهرية رائعته رسم عندما وذلك عمد، عن وعكسه املبدأ هذا دحض جينزبره إن

األزرق».

جوته فون فولفجانج يوهان (4)

نيوتن نظريات وعارض األلوان، لدراسة كثرية سنوات جوته الكبري األملاني الشاعر كرَّس
أسهم وما الصدد، هذا يف مخطئًا جوته كان فقد ذلك، ورغم رشسة. معارضة العلمية
دوائر جوته اخرتع وقد املميزة. وبصريته وروحه العبقري حماس كان األلوان فن يف به

األلوان. ومثلثات
األلوان، يف العاطفي والعامل الجمايل بالعامل يتعلق فيما قوية آراء لجوته كان
األساسيني الرئيسيني اللونني وأن والظالم، الضوء من مشتقة األلوان كل أن واعتقد
املحمر األصفر األصفر، «إيجابية»: كانت األلوان بعض أن ورأى واألزرق. األصفر هما
مستويات أعىل «يف باألصفر: يتعلق وفيما (الزنجفري). املصفر األحمر (الربتقايل)،
نحو عىل ومثريًا ومبهًجا هادئًا طابًعا ويحمل السطوع، بطبيعته دائًما يحمل نقاوته،
طبيعته؛ غرابة قدر عىل غريب اللون هذا «تأثري الزنجفر: قرمزي عن وقال «… هادئ
والجاذبية.» الجمال انطباع يعطي نفسه الوقت ويف والرزانة، الجدية انطباع يعطي فهو
والبهجة؛ الدفء انطباع املحمر األصفر «يعطي املحمر: األصفر يف عالية الطاقة كانت
عجب وال … اعتداًال األكثر الغروب شمس وإشعاع شدة، األكثر النار لهيب لون يمثل ألنه

اللون.» هذا كثريًا ه يرسَّ أن بد ال الفج الطائش املتعلم غري الرجل أن
املزرق واألحمر (البنفسجي)، املحمر واألزرق األزرق «السلبية» األلوان ضمن وكان
العني عىل غريب تأثري اللون «لهذا جوته: يقول باألزرق، يتعلق وفيما (األرجواني).
نقاوته، حاالت أعىل ويف السلبي، الجانب عىل لكنه كلوٍن، قوي فهو وصفه؛ يمكن وال
اإلثارة بني التناقض من نوًعا يمثل مظهره فإن ولذلك مثري؛ تناقض إنه القول يمكن
ثم ا، جدٍّ معتدل نحو عىل األحمر يف األزرق «يتعمق البنفسجي: عن وقال واالسرتخاء.»
ويمكن … السلبي الجانب عىل أنه من الرغم عىل ما، حدٍّ إىل نشطة شخصية يكتسب

البهجة.» لنا يسبب مما أكثر اإلزعاج لنا يسبب إنه القول
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باللون مغرًما كان فقد املصفر، األخرض اللون يكره كان جوته أن من الرغم وعىل
ولونني أساسية األكثر اللونني نعتربهما اللذين واألزرق، األصفر «إن نفسه: األخرض
النتيجة فستكون نشاطهما، حاالت أوىل يف األول، ظهورهما عند دا توحَّ إذا بسيطني،
عند مميز نحو عىل باالمتنان انطباع العني لدى يتولد األخرض. عليه نطلق الذي اللون
فإن: واألزرق، األصفر بني مثايل نحو عىل متوازنًا األخرض كان وإذا اللون.» هذا رؤية
الغرف أجل ومن لذلك، منه. أفضل حالة تخيل يف القوة وال الرغبة لديه تكون لن «الناظر
وفيما العموم.» يف اختياًرا األكثر اللون األخرضهو اللون فإن باستمرار، فيها نعيش التي
لهما واألحمر واألصفر التناغم، ضعيفة مجموعة واألزرق األصفر فإن بالتناغم، يتعلق
لونني لجوته بالنسبة واألرجواني الربتقايل وكان والروعة». السكينة عىل باعث «تأثري
واألخرضلطاملا األصفر بني الجمع «إن عنهما: فقال املعنوية، الروح ورفع اإلثارة يسببان
ذلك، من النقيض عىل واألخرض، األزرق أما مبهجة. بطريقة لكن عادي، أثر له كان
األخريين اللونني هذين عىل الصالحون أسالفنا وأطلق منفر. نحو عىل عادي أثر فلهما

املهرج.» ألوان
إىل إشارة ويف الحًقا. شيفريول فعل مثلما الت، املكمِّ ل فضَّ فقد للتناغم وبالنسبة
املحمر؛ األصفر يتطلَّب واألزرق املحمر؛ األزرق يتطلَّب «األصفر يقول: كتب األلوان دائرة
مناسبة معرفة الفنانني لدى يكون أن وتوقع «والعكس».» األخرض يتطلَّب واألحمر
النظرية اآلراء لكل والحازم بل املقيت التجنب «إن فقال: وتناغمها األلوان برتتيب
ال تحيز وهذا الرسامني. بني اآلن حتى موجود إليها، ينتمي ما وكل باأللوان املتعلقة
له، أساس ال كان اآلن حتى نظريات عليه أطلق ما كل ألن حال؛ أي عىل عليه يُالمون

ذلك. إلصالح جهده قصارى جوته وبذل بالتجريبية.» وشبيًها ومتذبذبًا،

ديالكروا يوجني (5)

املدرسة أتباع بطل وأصبح النمطية وحارب األلوان أجل من ديالكروا ناضل عرصه، يف
فكتب للمعرفة؛ توَّاًقا وكان الطبيعة، يف األلوان ظواهر بدقة يراقب كان االنطباعية.
فرنسا يف ألنه الفنون؛ كليات يف نتعلمها ولم نحللها لم األلوان نظرية عنارص «إن يقول:
التصاميم «رسامو املأثور: للقول وفًقا األلوان، قوانني دراسة الرضوري غري من يعترب
أرسار لفظة نطلق ملاذا األلوان؟ نظرية أرسار فيولدون.» األلوان رسامو أما يُصنعون.
ديالكروا أصبح يتعلموها؟» أن ويجب الفنانني، كل يعلمها أن يجب التي املبادئ تلك عىل
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كل «عدو مثل: القاطعة تعليقاته بسبب الجميع ذاكرة يف اسمه وحفر اإلعجاب، مثار
جلد منه وسأصنع الطني لون وأعطني … األرض ألوان كل امنع … الرمادي هو األلوان

ألوان.» من أريد بما بإحاطته يل سمحت لو فينوس،
وإليكم أيًضا. تجاهها وفضول األلوان تجاه مميزة نظر وجهة ديالكروا لدى كان
حتى عاريًا يعمل، نجاًرا أرى نافذتي «من يكتبها: كان التي «الدورية» من مبهًجا مقتطًفا
مقارنة بقوة ملونة لجسده النصفية األلوان أن كيف أالحظ املعارض. أحد يف خرصه،
حيث سولبيس؛ سان ساحة يف باألمس نفسه األمر والحظت يتحرك. ال الذي جسمه ببقية
لحم لون يف الباهت الربتقايل الشمس. يف النافورة، تماثيل يتسلق املتسكعني أحد كان
الظالل يف الذهبية واالنعكاسات الساقطة، للظالل األقوى البنفسجية واأللوان الجسم،
أو بالتناوب البنفسجي واللون الربتقايل اللون سيطر األرض. عىل بارزة أصبحت التي
الحقيقي لونه الجسم وأظهر أخرض. لون عىل ينطوي الذهبي اللون كان مًعا. اختلطا
من رأسه املرء يخرج فعندما الشمس؛ أشعة تحت هذا كل وفوق الطلق، الهواء يف فقط
حماقة تأتي هنا ومن املبنى. داخل وهو عليه كان عما كبري حدٍّ إىل مختلًفا يصبح النافذة
وكان اللون.» هذا تزييف يف جهدها قصارى تبذل التي املرسم يف املرسومة اللوحات
الطلق» «الهواء يف األلوان مالحظة إىل ودعوته املرسم» يف املرسومة «للوحات النتقاده
رسامني بعضهم أصبح وقد عرصه. يف االنطباعية املدرسة شباب وإلهام إثارة يف أثرهما

املغلقة! األماكن خارج الطلق الهواء يف بالفعل يرسمون الطبيعية للمناظر

شيفريول أوجني ميشيل (6)

قسم ورئيس الفرنيس الكيميائي شيفريول؛ أوجني بميشيل املعجبني من ديالكروا كان
أن ورغم باريس. خارج املوجودة النجود لقماش الشهرية جوبلني مصانع يف األصباغ
مطلًقا؛ يتم لم اللقاء هذا فإن شيفريول، مقابلة األوقات من وقت يف حاول ديالكروا
أي وعىل سنة). ١٠٣ إىل وصل أن إىل عاش (الذي شيفريول صحة تدهور بسبب ربما
األلوان؛ عن كتبها التي الكتب أعظم من واحًدا شيفريول نرش ،١٨٣٥ عام ففي حال،
والزخرفة «الرسم، إىل الكتاب هذا وأشار األلوان». يف والتباين التناغم «مبادئ كتاب وهو
األوراق، وتلوين امللون، النوافذ وزجاج والفسيفساء، والسجاد، النجود، وأقمشة الداخلية،
وتنسيق واملالبس، الخرائط، وتلوين البارزة، والطباعة كاليكو، القطني القماش وطباعة
برونزية بميدالية الحًقا الفرنسية الحكومة كرمته وقد إلخ». والزهور، الطبيعية املناظر

املائة. ميالده عيد بمناسبة الرائع لكتابه خاصة وطبعة وتمثال،
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أوًال: كربى؛ جوانب ثالثة يف بارزة األلوان مجال يف اإلبداعية شيفريول جهود وتعد
شيفريول نقاشات فإن وقته، يف موجوًدا يكن لم التجريدي الفن أن من الرغم عىل
عىل قطًعا أثرت واملتزامن املتناوب التباين وتأثريات التلوية للصور التصويرية ورسومه
الفن مدرسة مثل الرسم مدارس وبعض تمثيليني، غري رسامني من الحًقا ظهر ما
دراساته أثرت ثانيًا: آخرون. ورسقها وقلَّدها االكتشافات هذه نسخت والحًقا البرصي.
الجديدة، االنطباعية املدرسة وعىل االنطباعية، املدرسة عىل البرصي اللوني املزج عن
أوائل من واحًدا كان ثالثًا: البرصية. بالظواهر املتعلقة اللوني التعبري أشكال كافة وعىل
والتي قليل)، بعد سنعرضها (التي اللوني للتناغم محددة مبادئ وضعوا الذين الرجال

الحني. ذلك منذ عليها والتدريب األلوان تعليم عند رضورية دراستها أصبحت
التناغم أشكال بني فرَّق لقد البداية، يف األلوان؟ تناغم عن شيفريول يعلمنا ماذا
عن الصادرة التناغم أشكال كانت التباين. عن الصادرة وتلك التشابه عن الصادرة
اللونني بني االختالف زاد «كلما شيفريول: فيقول لديه، املفضلة األشكال هي التباين
بينهما الشبه تقارب وكلما منهما، كل بني بالتباين يتعلق فيما مفضًال ارتباطهما أصبح
يف التدريب بعض تلقى القارئ أن وبافرتاض بجمالهما.» ارتباطهما إرضار خطر زاد
من الكثري كررته ما أستعرض دعوني أكاديمي، صعيد عىل األلوان بني التناغم مجال
تتكون أنها تجد شيفريول، استخدمها التي تلك مثل تقليدية ألوان دائرة ل تأمَّ الكتب.
واألخرض الربتقايل هي ثانوية وألوان واألزرق، واألصفر األحمر هي أساسية ألوان من
املحمر. والبنفسجي املصفر، والربتقايل املحمر، الربتقايل مثل وسطية وألوان والبنفسجي،
األلوان؛ دائرة يف املتجاورة األلوان يف ذلك ويتمثل التشابه، عىل قائمة تناغمات توجد
البنفسجي. أو املحمر، البنفسجي أو الربتقايل، أو املحمر، الربتقايل مع األحمر وهي:
واألصفر األخرض، مع األحمر وهي: املتكاملة؛ األلوان أو املبارشة األضداد تناغمات وتوجد
لآلخر مواجًها يقع األلوان هذه من لون وكل األزرق، مع والربتقايل البنفسجي، مع
مع أسايس لون وهي: املنقسمة؛ املتكاملة األلوان تناغمات وتوجد األلوان. دائرة يف
األخرض مع األحمر ذلك: أمثلة ومن له. املكمل اللون جانبي عىل املوجودين اللونني
واألزرق املزرق، والبنفسجي املحمر البنفسجي مع واألصفر املزرق، واألخرض املصفر
تقع ألوان ثالثة وهي الثالثية؛ التناغمات وتوجد املصفر. والربتقايل املحمر الربتقايل مع
واألزرق، واألصفر األحمر مثل األلوان؛ دائرة يف بعض من بعضها متساوية مسافة عىل
املحمر. والبنفسجي واألخرضاملزرق، املصفر، والربتقايل واألخرضوالبنفسجي، والربتقايل
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من بعضها متساوية مسافة عىل موجودة ألوان أربعة وتضم رباعية، تناغمات وتوجد
املزرق، والبنفسجي واألخرض املصفر والربتقايل األحمر مثل: األلوان؛ دائرة يف بعض
املحمر والبنفسجي واألزرق املحمر، والربتقايل والبنفسجي املزرق واألخرض واألصفر
لونني بني الجمع يكون «عندما إنه قائًال شيفريول وأضاف املصفر. واألخرض والربتقايل
األسود وكان األبيض.» باللون بينهما الفصل دائًما املفيد فمن سيئًا، مظهًرا يعطي
واألبيض.» األسود من تأثريًا «أقل فكان الرمادي أما األلوان. بني للفصل أيًضا مناسبًا

فتمحور فقط، املعارصة الفن أنماط عىل مستمرٍّا زال ما الذي شيفريول تأثري أما
يف نظرنا «إذا قاله: ما لنقتبس القانون؟ هذا يعمل كيف املتزامن. التباين قانون حول
نفسها الدرجة من لقطاعني أو نفسه، للون مختلفتني درجتني من لقطاعني نفسه الوقت
العني تدرك فسوف للغاية، عريضني غري القطاعان كان فإذا متجاورين، مختلفني للونني
للونني البرصية الرتكيبة عىل ثانيًا وتؤثر اللون، شدة عىل أوًال تؤثر معينة تعديالت
للغاية بسيط قانون عىل تعتمد أنها يل تبدو الحظتها التي الظواهر كل تباًعا. املتجاورين
العني رؤية حالة «يف الطريقة: بهذه عنه التعبري يمكننا قد العام معناه إىل نظرنا إذا
كلٍّ حيث من اإلمكان، قدر مختلفني اللونان سيبدو متجاورين، للونني نفسه الوقت يف
«اللون» املختلَفي اللونني أن يعني وهذا منهما.» كلٍّ درجة وشدة البرصية الرتكيبة من
«القيمة» املختلَفي واللونني اآلخر، عن أحدهما كبري حد إىل «التباعد» إىل يميالن سوف

التبايُن.» بسبب اآلخر من أغمق واآلخر أفتح، أحدهما يظهر سوف (السطوع)
النتائج هذه وكانت التباين. هذا عىل وأمثلة طويلة قوائم رسد يف شيفريول ومىض
التي املختلفة لأللوان الفردية النتائج وإىل التلوية الصور تأثري من كلٍّ إىل راجعة املدهشة
أكاديميٍّا كالًما يعترب شيفريول قاله مما وكثري العني. شبكية عىل امتزجت أو تشوَّشت
يكن لم حال ويف مذهلة. الحقائق تلك كانت فقد شيفريول وقت يف أما املعارص. وقتنا يف
إذا التباين: هذا أمثلة بعض فإليكم األلوان، يف املتزامن التباين بأمور معرفة عىل القارئ
(األخرض) لألحمر التلوية الصورة فإن صفراء، منطقة من بالقرب حمراء منطقة رأينا
تجعل سوف لألصفر البنفسجية التلوية والصورة ا، مخرضٍّ يبدو األصفر تجعل سوف
ويجعل اآلخر، أحدهما سطوع يعزز املكملني اللونني أن بيد أرجوانيٍّا، يبدو باملثل األحمر
قوته ستزيد منهما فكلٌّ واألخرض، األحمر تجاور فإذا ساطًعا. يبدو اآلخر منهما كلٌّ
عند لألخرض، املكمل اللون «األحمر؛ شيفريول: كتب هذا وعن التلوية. صورهما بسبب
إضافته عند لألحمر، املكمل اللون واألخرض؛ شدته، من يزيد فإنه لألحمر، إضافته

شدته.» يقوي فإنه لألخرض،
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املختلطة امللونة الصغرية النقاط أو الرفيعة (الخطوط البرصية الخلطات مسألة ويف
التي األلوان عالم يف الكبرية خربته استخدام من شيفريول تمكن العني) شبكية يف
يف السجاد وصناعة وبوفيه، جوبلني مصنعي يف النجود أقمشة صناعة أثناء اكتسبها
ييل: فيما استنتاجاته وتمثلت عامليٍّا. املتميزة الفرنسية املنسوجات تلك سافونري؛ مصنع
ثم شديدة، تجزئة األلوان مختلفة مواد تجزئة عند يحدث األلوان» من «مزيج «يوجد
الحالة هذه ويف بعض؛ عن بعضها املواد تلك تمييز العني تستطيع ال بحيث تجميعها
املناطق يف املرئية األلوان انطباع عن االنطباع هذا ويختلف واحًدا.» انطباًعا العني تتلقى
قوة من كبري بقدر يتمتع أنه الحًقا رود أوجدن األمريكي أثبت وقد املتجاورة. الكبرية

املرئية. األلوان خلطات موضوع يف املالحظة

نيكوالسرود أوجدن (7)

األمريكية املرجعية نيويورك، يف كولومبيا بجامعة األستاذ رود؛ نيكوالس أوجدن أصبح
،١٨٧٩ عام يف الحديث» األلوان «علم كتابه نرش عند الفسيولوجية البرصيات يف الرائدة
كون من الرغم وعىل للطالب». األلوان «كتاب الالحقة الطبعات يف عنوانه أصبح والذي
تفسري عىل قادًرا كان ثم ومن فنانًا، بصفته كبرية موهبة يمتلك كان فإنه عامًلا، رود
كتابه؛ أن رود يف املميز األمر مفهومة. جمالية بمفردات جيًدا تفسريًا التقنية البيانات
الجديدة، االنطباعية املدرسة ألتباع مرجًعا أصبح ،١٨٨١ عام يف الفرنسية إىل تُرجم الذي

سينياك. وبول سورا، وجورج بيسارو، كاميل أمثال: رسامون بنََهم وقرأه
قريبًا لونني من صغرية نقاط من مكونة كمية وضع عادة إىل «نشري رود: كتب
… مناسبة مسافة عىل من العني طريق عن باختالطهما والسماح اآلخر، من أحدهما ا جدٍّ
وهذه … امللون الضوء من حقيقية خلطات هي الطريقة هذه خالل من املكتسبة والنتائج
يمكنه خاللها من التي للفنان، املتاحة الوحيدة العملية الطريقة تقريبًا هي الطريقة
الذي التجزُّؤ أسلوب مبدأ هذا كان امللون.» الضوء كتل لكن األصباغ، ليس مزج، فعليٍّا
برنارد، وإميل ماتيس، وهنري جوخ، فان مثل: رسامون قصرية) لفرتات (لكن درسه
الرسامني. هؤالء صنع من التجزيئية للمدرسة مميزة أمثلة بقيت وقد لوتريك. وتولوز
ونظًرا لأللوان، مونسل كرة تطوير عند مونسل إتش ألربت إىل النصح رود قدم
بأن وأقرَّ والتناغم، والزخرفة الرسم عن فصوًال كتابه تضمن فقد الفن، يف ملوهبته
اللون عنرص يكون الزخرفة فن «يف لكن الواقعية، الرسوم يف األلوان من أهم الشكل
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واأللوان األضداد، تناغم عن وتحدَّث شيفريول، تجارب من كثريًا وكرَّر الشكل.» من أهم
وغري واملتدنية، السيئة، األلوان ملجموعات شاملة قوائم وقدَّم الثالثية، واأللوان املتجاورة،
عىل واألزرق، «األخرض أن شعر فقد جوته، غرار وعىل واملمتازة. واملستساغة املستحسنة،
مًعا وجودهما فإن ذلك ورغم الجمالية، الناحية من فقري مًعا اجتماعهما املثال، سبيل
األشجار أوراق خالل من الزرقاء السماء رؤية حالة يف كما الطبيعة، يف باستمرار يتكرر
«علم كتاب يف الواردة التالية العبارة يف رود كالم مونسل استعار وربما الخرضاء.»
املوجودة األلوان تكون عندما ينتج تأثري أفضل أن لفرضية اآلن «نعود الحديث»: األلوان
الناتج يكون النسب هذه من مركبًا خليًطا صنعنا إذا بحيث متناسبة؛ التصاميم أحد يف

حياديٍّا.» رماديٍّا لونًا
النرش إعادة يستحق الذي الرائع كتابه نرش أعيد وقد ألمريكا، فخر مصدر رود كان
من بصفتها — واملوهبة — واالنضباط املعرفة عن دافع لقد .(١٩٧٣) قريب وقت يف

الفن. متطلبات

كاندينسكي فاسييل (8)

منهم كان قليل باستثناء ألوان، نظريات أصحاب كانوا العظماء الرسامني من قليل
الرغم وعىل معلًما. منه أكثر محاًرضا رينولدز جوشوا السري كان األمر واقع يف دافنيش.
مالحظاته تنظيم أو تحديد يحاول لم فإنه للطبيعة، فطنًا مراقبًا كان ديالكروا أن من
عىل كاندينسكي فاسييل اسم فيرتبع املعارصة، الفنون يف أما األلوان. حول النبيهة الكثرية
كاندينسكي وضع األلوان، نظريات واضعي بني فمن والتمجيد. بل الرومانسية عرش
الخاصة، لوحاته عىل أفكاره طبَّق ولقد النظريات. بني وغموًضا خيالية األكثر تعدُّ نظرية
حرفة مستوى عىل التجريدية التصاميم أندر من بعًضا ليُقدِّم األلوان طيف واستغلَّ

لأللوان. التالية املرتبة يف قطًعا الشكل كان التأثريات هذه ويف الرسم،
شخصيته كانت فقد بالفردانية؛ يؤمن الرسامني، معظم مثل كاندينسكي، كان
مثلما تماًما روحانيٍّا تأثريًا لأللوان أن يرى وكان الخاصة، بصبغته افرتاضاته كل تصبغ
تجاه خطوة يمثِّل فقط وألنه مماثلة. روحانية ذبذبات تصدر «فاأللوان مادية؛ صفة لها
يعني وهذا األهمية.» غاية يف يعد األويل املادي االنطباع هذا فإن الروحانية، الذبذبات هذه
وكذلك اإلنسان روح تتأمل أن بد ال التناغم مسائل وأن غريبة، قدرات لديه اللون أن
يف املماثلة الذبذبات عىل فقط يعتمد أن بد ال األلوان تناغم أن … الواضح «من رؤيته.

الداخلية.» للحاجة الدالَّة املبادئ أحد وهذا اإلنسانية. الروح
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أن يمكن ولذلك والظلمة؛ والضوء والربودة الدفء من كبرية أبعاد اللوني للطيف
ومظلم، دافئ أو وميضء، دافئ للشخص: يروق ما حسب ظالل أربعة لأللوان يكون
العموم، «يف املسيطران. هما واألصفر األزرق كان ومظلم. بارد أو وميضء، بارد أو
الرتتيب.» عىل األزرق أو األصفر إىل اقرتابًا يعني األلوان أحد يف الربودة أو الدفء إن
لديه األصفر أن يرى وكان الرئيسية، األلوان يف حركة بوجود يؤمن كاندينسكي كان
من االقرتاب إىل ويميل األبيض، إىل يميل األصفر أن يرى وكان االنتشار. عىل قدرة أكرب
عنه: وقال ويرتاجع، نفسه عىل وينكمش األسود إىل يميل األزرق أن يعتقد وكان الرائي،

األزرق.» هي العميق املعنى قوة «إن
يوزع وال بنضج، نفسه، داخل ويتوهج وقوية، محددة بشدة للداخل يدور «األحمر

هدف.» بال قوته
األصفر.» بفعل البرش إىل أقرب أصبح أحمر لون «الربتقايل
األزرق.» بفعل البرش عن منسحب أحمر لون «البنفسجي

لألشكال للغاية مناسبة (األصفر) «الشديدة» األلوان أن يعتقد كاندينسكي كان
املستديرة. لألشكال للغاية مناسبة (األزرق) العميقة الناعمة األلوان وأن الحواف، الحادة
قيم إلعطاء استخدامها يمكن نفسها اللونية فالدرجة الجاذبية؛ عىل يؤثر أيًضا والشكل

مختلفة. أشكال خالل من مختلفة روحية

مونسل هنري ألربت (9)

بداية يف ابتكرها التي األلوان وكرة األمريكيني. الرسامني أشهر مونسل هنري ألربت يعد
أنظمة أكثر أصبحت الحني؛ ذلك منذ األمريكيون العلماء نها حسَّ والتي العرشين، القرن
«الرتميز كتابه أن كما املعارص. وقتنا يف االستخدام يف شيوًعا املوجودة اللوني الرتميز
منذ أخرى طبعات منه تصدر زالت ما ،١٩٠٥ عام يف األساس يف نرش الذي اللوني»،
لكرة التقنية الجوانب (دون األلوان تناغم عن مونسل لنظريات تحريري إن الحني. ذلك
،١٩٢١ عام يف كليالند إم تي كتبه الذي األلوان»، «قواعد لكتاب مخصًصا كان األلوان)

.١٩١٨ عام يف وفاته قبل بنفسه مونسل كتبها قصرية فصول عىل واحتوى
املحافظة. النزعة ذي املتأخرين الفيكتوريني ذوق يتبنى عرصه يف مونسل كان
يف للتوازن، نتيجة لهو بالراحة اإلحساس «إن آرائه: عن تعرب مثرية مقتطفات وتوجد
حدٍّ وضع هذا تطلب وقد للتصحيح.» وسيلة دائًما يتطلب الظاهر التوازن عدم أن حني
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أيًضا ينطبق األمر وهذا فحسب، العني يجهد القوة الشديدة األلوان استخدام «إن له.
النزعة هذه مع الفرنسية الوحشية املدرسة تختلف وقد الضعف.» البالغة األلوان عىل
املبتدئون يتجنب أن «ويجب املعارصين. الفنانني معظم معها يختلف قد مثلما املحافظة،

الرفيع.» الذوق عالمة هي الهادئة «األلوان أن حني يف القوية» األلوان
االنتباه جذب يف نجاحهما من الرغم عىل الدعائي، وملصقها السريك عربة «إن
عنهما.» يعرض املرء تجعل لدرجة للغاية مؤذية رؤيتهما تصبح ما رسعان اللحظي،
نبدأ أن املنطقي من فهل حسنة، تربية عىل أبناؤنا يصبح أن يف نرغب كنا «إذا وأخريًا،

الهمجية؟» األذواق بتشجيع
كثري يف حاليٍّا تدرس اآلن، سنراجعها التي مونسل، وضعها التي التناغم مبادئ إن
من بدًال التعبري تقيد فهي وأكاديمية؛ صارمة بأنها املبادئ هذه وتتسم املدارس، من
من تسعة الكاملة) باأللوان (وُرسمت ُوصفت آنًفا، املذكور كليالند كتاب يف تحرِّره. أن

هنا: سأرسدها التي مونسل مبادئ

واملتوسطة (السطوع) القيمة املتوسطة باأللوان كبريًا احتفاء مونسل يحتفي (١)
درجات تسع من مكوَّن مقياس وباستخدام الصفاء. أو اخرتعه) (مصطلح الكروما
(أبيض) و٩ متوسط)، (رمادي و٥ (أسود)، ١ الدرجات من مزيج سيكون رمادية،
،٧ ،٥ ،٣ الدرجات بني دائًما التوازن نقطة هي ٥ الدرجة ستكون وبذلك مثاليٍّا؛ مزيًجا
األلوان وكذلك القاتمة األلوان عىل مناسبًة الفاتحة األلوان ستبدو .٦ ،٥ ،٤ والدرجات

ارتكاز. كمحور ٥ القيمة استخدام مع لكن الفاتحة، عىل القاتمة
أيًضا يجب األساسية األلوان أحد تتضمن التي اللون األحادية املتناغمة األلوان (٢)
وكروما ،٥ هي متوسطة قيمة ذا لونًا سيكون املثايل واللون ذكره. السالف املبدأ تتبع أن
أو نفسه، اللون من ٦ أو ٤ أو ٧ أو ٣ قيمة (أ) إىل باإلضافة ،٥ درجته لوني صفاء
املتناغمة األلوان ترتيب ويمكن (كروما). لوني صفاء درجة ٨ أو ٢ أو ٧ أو ٣ (ب)

أسايس. كلون ٥ / ٥ القيمة استخدام مع لكن املائلة اللون األحادية
حد إىل متناغمة ألوان هي املتكاملة األلوان فإن شيفريول، مع الحال هو وكما (٣)
يجتمع أن يمكن ٥ القيمة ذو األحمر فاللون أخرى، ومرة معينة. تحفظات مع لكن كبري،
جمع يمكن أو ،٥ قيمته رمادي لون عىل ٥ القيمة من مزرق أخرض مع متناغم نحو عىل
رمادي لون عىل ٥ كروما درجة مزرق أخرض لون مع ٥ كروما درجة من أحمر لون

نفسها. بالطريقة تنسيقها بالطبع، يمكن، األخرى املتكاملة واأللوان .٥ قيمته
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لهذا ووفًقا مرغوبًا. توازنًا يعد ٥ القيمة توازن أن باعتقاد تماًما مونسل وتفرد (٤)
املثال، سبيل عىل ،٣ تعادل (الكروما) اللوني صفائه قيمة الذي األحمر اللون فإن املبدأ،
كانت لو أما التوازن. لتحقيق ٣ تعادل كروما قيمة ذا مزرًقا أخرض لونًا يحتاج سوف
ضعف تعادل مزرق أخرض لون ذات منطقة فإن ،٦ هي األحمر للون الكروما قيمة

التوازن. لتحقيق رضورية ستكون املستخدم األحمر حجم
أن بد ال أقوى كروما أي فإن املختلفة، القيم حالة ففي الرابع، املبدأ غرار وعىل (٥)
املناطق كل قيست إذا الجمال إثبات «يمكن أضعف. كروما أي من أقل منطقة تحتل
رماديٍّا لونًا هي القرص عىل املناطق دوران نتيجة كانت وإذا قرص، عىل ووضعت

يرام!» ما عىل يشء كل فسيكون ٥؛ القيمة من حياديٍّا
،٥ املبدأ يف كما منسًقا ترتيبًا املختلفة والقيم املختلفة الكرومات ترتيب يمكن (٦)

السحرية. ٥ القيمة خالل من دائًما املقاسة النتيجة مرور مع لكن
متوازن نحٍو عىل لكن املنقسمة، املكملة األلوان مع املتجاورة األلوان جمع يمكن (٧)

سابًقا. مذكور هو كما
الفاتحة القيم من متضائلة تسلسالت األلوان كرة أجزاء كل يف نحدد أن يمكن (٨)

الضعيفة. الكرومات إىل الصافية الكرومات ومن القاتمة، إىل
جميلة. لكنها معقدة فهي املتقابلة؛ األلوان بني البيضاوية املسارات ترتيب يمكن (٩)

إىل يؤدي — األسف مع — معظمها لكن التناغم، إىل تؤدي قد مونسل مبادئ إن
الفاقعة. األلوان وتفضيل املعارص الذوق تعكس تكاد ال ورمادية باهتة لونية مجموعات

أوستفالد فيلهيلم (10)

مبادئ فإن التناغم، أغراض أجل من األلوان وأنظمة األلوان كرات نتناول كنا إذا
اهتمام يقل النظامني). لكال مكثًفا اهتماًما أوليُت (وقد مونسل مبادئ من أهم أوستفالد
اللون. يف والسواد البياض بصفات االهتمام زيادة مقابل يف والكروما بالقيمة أوستفالد
فيلهيلم كان فقد الرسم، مهنة يمارس كان وكالهما ومونسيل، رود النقيضمن عىل
تنظيم بمشاكل ا مهتمٍّ وكان ،١٩٠٩ عام يف الكيمياء يف نوبل بجائزة فاز عامًلا أوستفالد
النفس لعالم ا مستحقٍّ شكًرا قدَّم (وقد األلوان ترتيب عن جديًدا مفهوًما وابتكر األلوان،
أحد نرش وقد األلوان. يف خبريًا بصفته عاملية شهرة واكتسب هريينج)، إيفالد األملاني
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١٥ إىل طبعاته عدد ووصل ،١٩١٦ عام يف األلوان»، يف التمهيدي «الكتاب وهو كتبه؛
،(١٩٦٩) األلوان» يف التمهيدية «املقدمة عنوان حَملت الحقة إنجليزية ترجمة ويف طبعة.

أوستفالد. إنجازات لتقييم وُملحٌق األلوان أنظمة تاريخ عن يتحدث فصل أُضيف
أوستفالد تناول اللوني)، (الصفاء والكروما القيمة أهمية عىل مونسل أكد وبينما
وجود مع املثلث، هو للون العقالني النموذج وكان اللون. يف والسواد البياض صفات
واألسود الثانية، الزاوية عند (ض) األبيض ووجود زواياه، إحدى عند (ن) الصايف اللون
هذا داخل تحديدها يمكن لون ألي املمكنة التنويعات وكل الثالثة. الزاوية عند (س)

.١ = س + ض + ن املثلث:
أوستفالد فيقول بسيط، نحو عىل التناغم يف أوستفالد نظريات عن التعبري ويمكن
(بغض متناغمة ستكون واألسود واألبيض اللون محتوى يف متماثلة ألوان أي إن
واألبيض اللون محتوى يف املتشابهة األلوان ومقاييس القيمة)، يف االختالفات عن النظر
صافية، األغمق الدرجة تكون املقاييس هذه ويف األسود. محتوى يف متماثلة ض) (ن
واألسود اللون محتوى يف املتشابهة األلوان ومقاييس ضعيفة. األفتح الدرجة وتكون
األغمق والدرجة صافية، األفتح الدرجة تكون وفيها األبيض، محتوى يف متماثلة س) (ن
(مقاييس س) (ض واألسود األبيض محتوى يف املتشابهة األلوان ومقاييس باهتة.
وشبَّهها الظل»، «سلسلة عليها وأطلق أوستفالد، لدى للغاية املفضلة هي كانت رأسية)
ذات املقاييس هذه وكانت النهضة. عرص رسامو اتَّبعه الذي الكياروسكورو بتجسيم
«النجمة املسماة املتناغمة األلوان تلك وكانت واضح. نحو عىل اللون يف متساٍو محتًوى
عىل األلوان، مجسم يف متناسقة درجات وحددت التعقيد، من أكرب قدر عىل الدائرية»
مراعاة مع لكن مونسل، حددها التي البيضاوية واملسارات املتضائلة التسلسالت غرار

اللون. أو األسود أو األبيض محتوى لتوازن حذرة
من جيكوبسن إيجربت ويعد مونسل. عن رائًعا كتابًا جريفز ميتالند كتب وقد
املوىص األخرى والكتب املراجع). قائمة (انظر أوستفالد عن كتبوا الذين الكتاب أفضل
وجوزيف إيتني، يوهانس أعمال ضمن توجد التناغم عن مالحظات تتضمن التي بها
األلوان تناغم عن أخرى مبادئ عىل لالطالع جاريتسون. وفرانس كيل، وبول ألربس،
ابتكار يحاول ومعظمها الخاصة، بكتبي استعينوا هنا، تناولناها التي عن أكاديمية أقل

البرشي. اإلدراك وظواهر عجائب من مأخوذة اللوني للتعبري جديدة نماذج
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األلوان تفضيالت (11)

مدار عىل األلوان) أجل من (األلوان األلوان تفضيالت حول االختبارات من الكثري أجري
بالجاذبية شك ال يتأثرون الذين الوالدة، حديثي أن نجد املثال، سبيل فعىل سنوات؛
األصفر مثل املضيئة األلوان إىل النظر يطيلون العاطفية، املتعة من أكثر البرصية
حبهم يبدأ لألطفال، وبالنسبة األلوان. من غريها من أكثر واألحمر والوردي واألبيض
يفضلون ذلك وبعد السنوات. مرور مع الرتاجع هذا ويستمر الرتاجع، يف األصفر للون
اللونني بهذين معجبني ويظلون عامليٍّا، مفضالن لونان وهما واألزرق، األحمر اللون
(األزرق، األقرص املوجي الطول ذات لأللوان حبهم يزيد البلوغ، ومع الحياة. طوال
واألصفر). والربتقايل، (األحمر، األطول املوجي الطول ذات باأللوان مقارنًة واألخرض)
يظل وهكذا أصفر. برتقايل، بنفسجي، أخرض، أحمر، أزرق، هو: اآلن الرتتيب وأصبح

والعاملي. األبدي الرتتيب هو هذا
كل ويف الجنسني، من البرش كل يف تقريبًا موجودة تلك األلوان تفضيل نزعة إن
وقد الجهات. جميع من مؤكد أمر وهذا وعقائدهم. جنسياتهم باختالف األشخاص
األزرق، األحمر، هو: الحمر الهنود لدى املفضلة األلوان ترتيب أن جارث آر تي وجد
الفلبني شعب لدى املفضلة األلوان ترتيب وكان األصفر. الربتقايل، األخرض، البنفسجي،
الرتتيب كان الزنوج وبني األصفر. الربتقايل، البنفسجي، األزرق، األخرض، األحمر، هو
بالنسبة نفسه الرتتيب وهو األصفر؛ الربتقايل، البنفسجي، األخرض، األحمر، األزرق، هو:
خضعوا الذين العاقلني غري األشخاص بني وحتى تقريبًا. اآلخرين األشخاص لكل
األخرض، األزرق، يف: تمثل الذي تقريبًا؛ نفسه الرتتيب كاتس إي إس وجد لالختبارات،
الذكور، للسجناء املفضل اللون هو األخرض وكان الربتقايل. األصفر، البنفسجي، األحمر،
استحسانًا تلقى الدافئة األلوان أن وبدا اإلناث. للسجينات املفضل اللون األحمر وكان
املرىضاملصابني لدى استحسانًا تلقى الباردة األلوان وأن العضوية، مرىضاألمراض لدى

كبري. حدٍّ إىل بالهيسترييا
حوايل تضم األبحاث من مجموعة آيزينك جيه إتش جمع كاملة، للصورة وتلخيًصا
األخرض، ثم األحمر، وتاله األوىل، املرتبة األزرق احتل فرديٍّا. حكًما وستني ألًفا ٢١
كان الجنسني، بني لالختالفات مشابٍه تلخيص ويف واألصفر. والربتقايل، والبنفسجي،
واألصفر الخامسة، املرتبة يف الربتقايل الرجال وضع حني يف أنه باستثناء هو كما الرتتيب
املرتبة يف والربتقايل الخامسة، املرتبة يف األصفر النساء وضعت السادسة، املرتبة يف

السادسة.
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األلوان مجموعات (12)

وجد األطفال مع العمل وأثناء األلوان. ملجموعات أيًضا ص ُخصِّ األبحاث من كثري
ملكة أن من الرغم عىل عشوائية، تكن لم األطفال لدى األلوان تفضيالت أن إيمادا إم
السوداء، التلوين أقالم الصغار إعطاء فعند كبري؛ حدٍّ إىل لديهم تتطور لم الجيد التمييز
أقالم أنفسهم األطفال إعطاء وعند واملباني، السيارات مثل الجمادات، رسم إىل مالوا
مع األحمر وكان ونباتات، وحيوانات أشخاًصا فرسموا خيالهم ذلك ألهم ملونة، تلوين
مشابهة، تجارب ويف األطفال. عند مفضلة ألوان مجموعات األزرق مع واألحمر األصفر
األزرق، أو املحمر البنفسجي مع استخدامه يشيع األصفر أن جيل نيس فان آن وجدت
يبدو الحال، بطبيعة التباين، إن واألخرض. األزرق بني الجمع أيًضا يحبون األطفال وأن

الطفيف. االختالف أو التشابه من إثارة أكثر
إم وبيال والتون إي ويليام وجد حائل، عىل ساقطة ملونة أضواء وباستخدام
األزرق وتالها البالغني، بني املراتب أعىل حققت واألزرق األحمر مجموعة أن موريسون
والكهرماني واألزرق، والكهرماني واألزرق، والشفاف األخرض، مع واألحمر األخرض، مع
عن املعلومات من املزيد يوجد والكهرماني. والشفاف والكهرماني، واألحمر واألخرض،

التاسع. الفصل يف بالشخصية يتعلق فيما ومعناها والكبار لألطفال املفضلة األلوان

جيلفورد بي جيه (13)

األلوان، مجموعات تناغم حول التقنية االستقصاءات من عدًدا جيلفورد بي جيه أجرى
«أعتقد فقال: العاطفية، املتعة مجرد من أكثر أخرى أمور عىل تنطوي املسألة أن ورأى
تولِّد الدماغ، نسيج سيما ال الحي، النسيج إن قولنا مجازي تعبري مجرد من أكثر أنه
أو الحرارة مثل ظواهر األخرى املواد مجموعات تولد مثلما االنزعاج أو واملتعة األلوان

الكهربية.» أو املغناطيسية
أن عىل األدلة بعض «توجد كتب: املتناسقة األلوان بمجموعات يتعلق وفيما
أكرب نحو عىل مرضية نتائج تعطي األلوان يف للغاية الكبرية أو للغاية القليلة االختالفات
الرجال.» لدى منها النساء يف أقوى النزعة هذه وتعد املتوسطة. االختالفات تعطيه مما
األلوان يف أو الشبه القريبة األلوان يف إما تناغًما الشخص يرى أن املحتمل فمن ثم ومن
أن فسنجد األلوان، دائرة تخيلنا وإذا أخرى. عالقات يف وليس واملتناقضة، املعاكسة
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وسنجد املصفر، واألخرض املصفر الربتقايل مع متناغًما سيبدو املثال، سبيل عىل األصفر،
وجه عىل ا جدٍّ مستحسنًا يكون ولن البنفسجي. أو املزرق البنفسجي مع متناغًما األزرق
حدد وباملثل األحمر. حتى أو األخرض، أو الربتقايل مع تضمه مجموعة يف الخصوص
الصافية، واأللوان الرمادية الدرجات بني االختيار كان إذا أنه األبحاث خالل من جيلفورد
القاتمة الدرجات بني االختيار كان وإذا املفضلة، هي ستكون الصافية األنماط فإن

املفضلة. ستكون الفاتحة الدرجات فإن الفاتحة، والدرجات
واألنماط واألشكال والروائح والطعام واملوسيقى األلوان بني تربط عالقات وتوجد
املعلومات من املزيد وتجدون املزاجية. والحاالت والربودة الدفء مثل امللموسة والصفات
فصول يف أيًضا أخرى معلومات وتوجد باأللوان»، والعالج األلوان «سيكولوجية كتابي يف

الكتاب. هذا من أخرى
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والتفريغ النجمي، والجسم والهاالت، املرئية، وغري املرئية االنبعاثات، الفصل هذا يتناول
الديناميكا مثل: الحديثة؛ واملصطلحات األثريي)، (الجسد البيوبالزما وجسم الهايل،
أموًرا األخرية السنوات يف أصبحت التي الحيوية، والديناميكا والسايكوترونية، الكهربية،
العامة. استغالل يف تُستخدم أموًرا كونها إىل باإلضافة الجاد، العلمي للتحقيق خاضعة
اهتمامي بسبب انتقادات يل ه يُوجَّ ما كثريًا فإنني األلوان، مجال يف كاتبًا بصفتي
كتبي عىل الرقباء من وكثري والصوفية. الروحية األمور نحو وتوجهي الباطنية، باألمور
ال وهذا األحيان. أغلب يف به الوفاء أستطيع ال ما وهو «الحقائق»، تقديم عىل يرصون
سيما ال واضح، تفسري لها ليس التي باأللغاز يعج فالعالم فيه؛ مبالغ نحو عىل يضايقني
الرائع أذكر دعوني نفيس، عن ودفاًعا النفسية. باألمور املرتبطة بالظواهر يتعلق ما
من للكون األساسية للقوانني فهمي إىل أتوصل لم «أنا معرتًفا: قال الذي أينشتاين ألربت
املوتى، مع للتواصل جهاز اخرتاع عىل إديسون توماس عمل وقد املنطقي.» عقيل خالل
والباطنية، التخاطر عن أبحاثًا وكتب (األحالم!) الروحانية بالظواهر مفتونًا فرويد وكان
تغريًا يتغري للجلد الكهربي «النشاط أن: وكتب الجلد باستجابات ا مهتمٍّ يونج وكان
باستنتاج معجب أنا باملشاعر.» مرتبطة كلمات (الشخص) أذني سماع عند للنظر الفتًا
أي يقدم ال الظواهر «علم قال: حيث وشخصيتها»؛ «األلوان كتابه يف كوير دبليو بي
وال فحسب، معها تجربتنا قدر» «عىل األلوان يتناول (فهو) … اإلطالق عىل حقائق
تجربته قدر عىل فقط الراصد مع يتعامل فهو مجرد؛ مفهوم أو مادية كحقيقة يتناولها

فسيولوجية.» آلية باعتباره معه يتعامل وال األلوان، مع
تقديم يمكن معتقداته. بقية عىل بالتأكيد ينعكس بالباطنية الشخص اهتمام إن
باألمور اإلنسان انبهار فهو لعقيل، بالنسبة املهم أما اآللهة. وجود نفي أو إلثبات حجج
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الخارقة بالقوى البرش ماليني يؤمن ملاذا رأيي. هو وهذا الفهم. عىل قدرته تفوق التي
ضعيفة تبدو التي األلغاز ويصدقون وساذجون، مخرفون، هم ملاذا وبالتنجيم؟ للطبيعة

الحقائق؟ منظور من منطقية غري أو منطقيٍّا

والحديثة القديمة الصوفية (1)

للصفات كرمز األلوان تقريبًا كلها القديمة الحضارات استخدمت الصويف، االتجاه يف
الرسمية الرمزية تجاوزوا الذين بعضالفالسفة ُوجد ذلك ورغم البرشية، للثقافة السامية
يف وهنا، اإلنسان. جسم من ينبعث أنه يُعتقد كان الذي الهايل الضوء ودرسوا لأللغاز
عني، تخطئها ال واضحًة للثقافة الحقيقية العالمات نجد أن يمكن الهايل، الضوء هذا
يف لة املتأصِّ الصفات إىل الحقيقية اإلشارة نجد وفيها وفعليًة، مرئيًة، قزح، قوس مثل

ورشها. خريها اإلنسان،
املفهوم هذا ويشري ضوئية. انبعاثات يشع الذي السماوي بالجسم اإلنسان يُشبَّه
للبرش. والروح الحياة أشعته تمنح مرئي غري أعىل إله إىل أو الشمس إىل عادًة
أنفسهم عىل استخدموها التي والزخارف والجواهر والشعارات واملالبس الهاالت وكانت
من املنبعثة الروحية الطاقات إىل ترمز آلهتهم تماثيل عىل استخدموها أو كأشخاص،
املسيحي القديس لدى والهالة املرصي القديس لدى املزخرف الرأس غطاء ومثل الجسم.
التدفقات هذه أن يفرتضون وكانوا السماء. قبل من لألشخاصاملختارين الهاليَّة األجساُم
الروحي، والكمال الثقايف، للتطور مقياًسا كانت ألوانها وأن الجسم، سطح عىل من تنصب

البدنية. والصحة
يف األمر هذا أُثبت (وقد هاالت تصدر والحيوانات النباتات كل أن الصوفيون يرى
من جزء هي ما بقدر ُهِويَّته من جزءًا الهالة هذه كانت اإلنسان، ويف الحديثة). العصور
الذي الوقت ذلك «منذ تشيلليني: بنفينوتو أمثال مشهورون أشخاص قال وقد جسمه.
وصفها) َمن (أروع املجد من هالة استقرت اآلن، وحتى الغريبة الرؤيا تلك فيه رأيت
عددهم كان األشخاص هؤالء لكن له، أُريها أن اخرتُت شخص كل يراها رأيس. فوق
وملدة الشمس رشوق منذ الصباح يف ظيل فوق الهالة هذه مشاهدة يمكن للغاية. قليًال

بالندى.» مبلًال العشب يكون عندما بكثري أفضل نحو عىل وتُرى ساعتني، حوايل
املعلومات من الكثري واللون»، الضوء «مبادئ الشهري كتابه يف بابيت، دي إدوين قدم
تصدر إنها يقال التي الروحية باأللوان املتعلق ويستون ميني السيدة عمل عن القيمة
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البداية يف وأوضح األودي». «الغالف بابيت عليه أطلق ما األلوان هذه وكوَّنت الدماغ. من
ينام أن برضورة وأوىص البرشي، والجسم العالم انبعاثات بني تناغم وجود إىل الحاجة
(وكانت املغناطييس» الزوال خط اتجاه يف «يرقد كي الشمال نحو متجه ورأسه الشخص
بأشكال يظهر األودي الضوء إن وقال الغرب)، ناحية الرأس اتجاه هي وضعية أسوأ
وميض أو نور من خيوط هيئة وعىل لهب، هيئة وعىل الوهج، هيئة عىل فيظهر متعددة؛
أرفع األودي الغالف أن يُعتقد وكان رشارات. هيئة وعىل دخان، هيئة وعىل سديم، أو
انبعاثات من مرتني أرفع أنها يُفرتض كان انبعاثاته ألن العادي؛ الغالف من مرتني

الضوء.
بمعظم تحيط ألوانًا رأى أنه مؤخًرا كايس إدجار الروحاني الوسيط وأعلن
نحو عىل الصوفيني تفسريات هي األلوان لهذه تفسرياته كانت فقد ذلك ورغم األشخاص،
الفكر إىل يرمز الربتقايل وكان والطاقة، والحيوية القوة إىل يرمز األحمر فكان تقليدي؛
لون كان واألزرق الشفاء، لون كان واألخرض والعافية، الصحة إىل واألصفر والتأمل،
وعىل الدينية. الخربة عن الباحثني األشخاص إىل يشريان كانا والبنفسجي والنييل الروح،
جميعنا نسعى ما وهذا األبيض. هو الحال، بطبيعة املثايل، «اللون كتب: أسالفه نهج
ويصبح تمتزج سوف امللونة انبعاثاتنا كل فإن مثايل، توازن يف أرواحنا كانت فإذا إليه.
الهالة. لدراسة الكربى العملية باألهمية كيس إدجار وتنبأ النقي.» األبيض من هالة لدينا
املقبلة. الصفحات يف األمر هذا وسنرى واملعالجة، التشخيص بغرض تفسريها ويمكن
نقبل أن إىل عملية أو منترشة ستصبح باأللوان املعالجة أن أعتقد ال «لكني قائًال: وحذر
للشخص.» اإلزعاج يسبب الذي الخلل نكتشف كي قراءتها؛ عىل ونعتاد الهاالت حقيقة

الرسيري النهج (2)

القوى ويشبه النواحي، جميع من وُمْلِهم وعاطفي، وجذاب، نفيس، عامل األلوان يف يوجد
يخص فيما بها االعرتاف يف الحديث الطب يرغب التي األمور مناقشة وقبل الخفية.
إن الرسيرية. النظر وجهة إىل الباطنية النظر وجهة من أنتقل دعوني والهالة، األلوان
رضوب من رضبًا دائًما تعترب ال النجمي الضوء ودراسة بالبرش املحيطة الهالة دراسة
من انبعاثات بوجود االعرتاف عىل مجرب ارتيابًا األشخاص أكثر إن بل والسحر، الصوفية
مثل فحسب بها الشعور يمكن ال االنبعاثات وهذه البرشي. الجسم عن تصُدر ما نوٍع
السري كتب وقد بالفعل. رؤيتها يمكن املناسبة الظروف ظل يف بل الرائحة، أو الحرارة
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إقناعي إىل األدلة كل «تميل فقال: الروحية، للظواهر منجذبًا كان الذي لودج؛ أوليفر
التي املنظمة الهوية هي فهذه … املادي الجسم إىل باإلضافة أثرييٍّا جسًما نمتلك بأننا

الجسم.» ن تكوِّ

ميسمر فرانز العظيم (1-2)

يعرتف التي الطاقة ومجاالت الصوفية النجمية االنبعاثات بني ما يربط الذي الجرس إن
ففي عرش؛ السابع القرن إىل تعود طويلة فرتة منذ مبدئيٍّا عبوًرا شهد الحديث العلم بها
«إن فيها: قال املغناطييس» «الطب بعنوان أطروحة ماكسويل ويليام كتب ،١٦٧٩ عام
خالل ومن وجودها، بموجب الروح فيها تعمل التي األجسام كل من تتدفق املادية األشعة
نقية السماء من نزلت التي الحيوية الروح العمل. عىل والقدرة الطاقة تنترش األشعة هذه
الروح هذه استغللت وإذا يشء. كل يف املوجودة الحياة روح أم هي وكاملة متغرية وغري
رس ملساعدتك تستدعي الطريقة بهذه فإنك بها، املحملة الكائنات خالل من الكونية
املناسب.» الشخص يف مكررة الحيوية الروح إال هو ما الكوني الطب إن األكرب. العصور
أنطون فرانز املغناطييس للتنويم الروحي األب الحًقا، ألهم، الكبري االفرتاض هذا
يف ودرس الحيوانية، املغناطيسية يف خبريًا ميسمر أصبح .(١٧٣٣–١٨١٥) ميسمر
أنه: وأعلن أوروبا، أنحاء كل من املرىض جذبت باريس يف شهرية عيادة وفتح فيينا،
ميسمر اخرتع الحية.» واألجسام واألرض السماوية األجرام بني متبادل تأثري «يوجد
ووصفت املرىض. عليها يجلس مقاعَد أو بكراِيسَّ محفوًفا بيضاويٍّا مغناطيسيٍّا حوًضا
فيينا طب كلية خريج طبيب ميسمر؛ «السيد التايل: النحو عىل الوقت ذلك يف الحيلة
عدًدا تعالج التي الطريقة هذه إن الحيوانية. للمغناطيسية الوحيد املكتشف هو بالنمسا،
والصمم والعمى، واإلسقربوط، والنقرس، والشلل، االستسقاء، — األمراض من كبريًا
نحو ميسمر السيد يوجهها وسيلة أو سائل استخدام عىل تقوم — وغريها العريض
يمسكه معدني بقضيب وأحيانًا أصابعه، بأحد أحيانًا إليه، يلجئون الذين األشخاص
موصلة بأحبال مزوًدا حوًضا أيًضا ويستخدم يختار. حسبما به ويشري آخر بإصبع
من املرىض يقربها مثنية حديدية بقضبان أيًضا ومزوًدا أنفسهم، حول املرىض يربطها
وكان منه. يشكون الجسد يف جزء أي إىل العموم يف أو الطحال، أو الكبد، أو املعدة،
ويضع الشفاء. إىل تؤدي بنوبات يصابون أو بتشنجات يصابون النساء، سيما ال املرىض،
عىل يزيد وعددهم لهم، ه رسَّ ميسمر السيد كشف الذين [أولئك املغناطيسيون املنومون
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ويدلِّكونه املصاب الجزء عىل أيديهم امللكي] البالط يف األوائل النبالء بينهم من املائة،
تخصيص يتم يومني وكل والقضبان. الحبال بتأثري العملية هذه ل وتعجِّ الوقت. لبعض
مخصصة موسيقية مقطوعات االنتظار غرفة يف املوسيقيون ويعزف للفقراء، حوض
قادمني واملستويات األعمار كل من والنساء الرجال ويُرى املرىض. قلوب يف البهجة لبثِّ
واملحامي، الرشف، شارة ذو الجندي ومنهم الشهري؛ الطبيب منزل إىل غفرية بأعداد
يصدر رائع ملشهد إنه والجراح. والطبيب، والحريف، املمتاز، والطاهي واألديب، والراهب،
االجتماعية املكانة أو األصل بحكم متمايزين رجاًال ترى أن الحس، مرهفة أرواح عن ا حقٍّ
أما الفقراء. ذلك كل وفوق ومسنني، أطفاًال وأيًضا عطوفة، بعناية مغناطيسيٍّا، يُنوَّمون
وقليل رزين رجل فهو أحاديثه؛ كل يف اإلحسان روح يظهر فهو ميسمر، للسيد بالنسبة
حد إىل مشهورين ميسمر عمالء كان رائعة.» بأفكار دائًما تعج رأسه أن ويبدو الكالم.
من الرغم وعىل عالجي. كإكسري واستخدامه املاء مغنطة أيًضا باستطاعته وكان كبري،
ولذلك شيطانية؛ أعماًال باعتبارها أعماله إىل اآلخر البعض نظر فقد امتدحه، البعض أن

نفسه. الوقت يف ومحتاًال رائًعا محسنًا كان فقد

وايت ستار جورج (2-2)

ودعوني الضوئية. بالهالة املتعلقة األمور الباحثني من عدد درس الحديث، العرص يف
باجنال. وأوسكار كيلنر، جيه ووالرت وايت، ستار جورج أعمال إىل أُِرش

سلك وايت، ستار جورج كتبه الذي البرشية»، الضوئية الهالة «قصة كتاب إن
العلمية النظر ووجهة البليغة الصوفية النظر وجهة بني ما كبري حد إىل متوسًطا مسلًكا
بالحيوانات يحيط املغناطييس الغالف إن فقال ميسمر مع وايت واتفق املتواضعة.
هذه قبول خالل ومن للتغيري. وخاضعة مختلفة االنبعاثات هذه إن وقال والنباتات،
أشياء وهي باألحداث، املستقبلية واملعرفة التخاطر، ألغاز تفسري للمرء يمكن االنبعاثات
وإن الهالة، هذه يف واضح كالهما واملرض الصحة إن وقال لإلنسان. تحدث ما كثريًا
«بغض للبوصلة. املختلفة الجهات نحو الشخص يلتفت عندما مظهرها يتغري األشعة
التي املركبة عن النظر وبغض الحياة، قوة أو الحياة تتخذه قد الذي الشكل عن النظر
غالف وجود يكون أن بد فال — حية غري أم حية أكانت سواء — داخلها الحياة تحمل
املغناطيسية االنبعاثات إن قائًال كالمه وايت واختتم املركبة.» هذه سمة هو مغناطييس
االنبعاثات وإن إيجابية، انبعاثات اليمنى اليد وإبهام اليرسى اليد سبابة من الصادرة
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الضوئية للهالة خزانة ووصف سلبية. اليرسى اليد وإبهام اليمنى اليد سبابة من الصادرة
(وحاليٍّا الرمادي األزرق هو املتوسطة الضوئية الهالة لون إن وقال الظاهرة، هذه لدراسة
فعلية صور اللتقاط الفصل، هذا يف الحًقا سنتناوله الذي كريليان، تصوير يستخدم

للهاالت).

كيلنر جيه والرت (3-2)

«الغالف كيلنر جيه والرت كتاب يف فنجده التحيز عن وبُعًدا منطقية األكثر التوجه عن أما
الهايل، للضوء الصوفية الجوانب تماًما متعمد نحو عىل كيلنر تجنب لقد البرشي».
استنتاجاته وتمثلت املختربات. يف العاملني تميز التي املثابرة بمنتهى تحقيقه وأجرى
أوًال: محددة؛ أجزاء ثالثة من يتكون مرئي غشاء به يحيط البرشي الجسم أن يف
للخارج ثانية هالة تمتد وبعده للجلد. مالصق وهو بوصة، ربع عرضه قاتم ضيق رشيط
ثالثة هالة توجد وبعدها األوضح. هي الهالة وهذه بوصات. وأربع بوصتني بني ما ترتاوح
العموم يف عرضها ويبلغ الخارجية، حافتها عند محدد إطار لها وليس املظهر ضبابية
األشعة هذه الجسم. من اليمنى الزوايا عند عادًة اإلشعاعات تنبعث بوصات. ست حوايل
وتصُدر وتتغري. تتحول فهي مستقرة، غري بأنها وتتسم املظهر، يف كهربية الداخلية
فإن لكيلنر، ووفًقا والثديني. والوركني، والركبتني، واملرفقني، األصابع، من أطول أشعة
األكثر اللون أما وأحمر. بأصفر املُشوب املزرق الرمادي هو الصحة عىل الدال اللون
أن كيلنر فضل فقد ذلك، من الرغم وعىل مريض. جسم عىل عادًة فيدل واألبهت رمادية

اللونية. صفاتها عىل وليس الهالة شكل عىل تشخيصاته يبني

باجنال أوسكار (4-2)

«أصل كتابه ويف كبري. حدٍّ إىل كيلنر أعمال وتطوير دراسة عىل باجنال أوسكار عكف
ل مفصَّ تفسري إىل باإلضافة املثرية، النظريات من عدًدا قدَّم البرشية»، الهالة وخصائص
عند ببساطة الهالة هذه البعض يرى وقد مرئية. الهالة هذه لجعل اتِّباعه الالزم لإلجراء
حذو باجنال حذا فقد ذلك، من الرغم وعىل اإلضاءة. ضعيفة غرفة يف الشخص إىل النظر

ا. خاصٍّ حائًال واستخدم كيلنر
الداخلية، الهالة وتتسم خارجي. وجزء داخيل جزء جزأين: إىل الهالة باجنال قسم
خطوط هيئة عىل تنبثق وأشعة واضح بضياء بوصاٍت ثالث حوايل عرضها يبلغ التي
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مجموعة يكملها أن املمكن ومن األشخاص، كل يف تقريبًا واحدة الهالة وهذه مستقيمة.
األشعة مع بالرضورة متوازية ليست الجسم من مختلفة أجزاء من منبعثة خاصة أشعة
أكرب قطرها يكون وعادًة العمر، مع تتوسع رقة، أكثر وهي الخارجية، والهالة األخرى.
يف اللون ويُرى بوصات. ست حوايل عرضها متوسط ويبلغ الرجال، لدى منه النساء لدى
زرقة زادت وكلما الرمادي. إىل أو الزرقة إىل مائًال ويكون الهالة، هذه يف حاالته أفضل
الهالة وتخضع أبلد. العقل كان اللون رمادية زادت وكلما ذكاءً، أكثر العقل كان اللون
تسطع ال إنه باجنال ويقول املرض. أو املزاجية الحالة بسبب جذري لتغري الخارجية

ميت. يشء من هاالت أي
السماء إىل النظر خالل من حساسة العني جعل البداية يف يلزم الهالة، دراسة عند
النافذة، إىل وظهره الناظر يجلس ذلك، وبعد خاص. (أزرق) ديسيانني مرشح عرب
حيادي. حائل أمام العاري املريض ويقف الغرفة، إىل ضعيفة إضاءة بدخول ويُسمح
نطاق خارج تقع محددة موجية أطوال لديه الهايل الضوء فإن باجنال، قاله ملا ووفًقا
خالل من أفضل نحو عىل تُرى والبنفسجية الزرقاء األشعة ألن ونظًرا املرئي. الطيف
أشعة استبعاد إىل يميل األزرق املرشح فإن املخروطية، بالخاليا مقارنًة العصوية الخاليا
البنفسجية. األشعة إبراز مع األطول املوجي الطول ذات والربتقالية الحمراء الضوء
األصفر؛ الورق من قطع إىل أوًال النظر خالل من الحساسية العني إكساب أيًضا ويمكن
استجابة يعطي نفسه الوقت ويف واألخرض، األحمر رؤية عند الشبكية أعصاب يرهق مما

األزرق. اللون تجاه أقوى
إن الداخلية. الهالة عىل تؤثر أنها يبدو العضوية األمراض فإن لباجنال، ووفًقا
االضطرابات أن ويبدو شفافة. أو باهتة وتبدو ملعانها تفقد أن املمكن من املنبعثة األشعة
بمرض اإلصابة وعند الخارجية. الهالة عىل تؤثر والطمث والبلوغ والعصبية العقلية
يقدم ما أكثر فإن ذلك، من الرغم وعىل الداكنة. البقع بعض تظهر أن املمكن فمن ما،
منطقة عند فجأة تتضاءل التي الهالة إن للهالة. العام الشكل لهو األمراض عن معلومات
بعيًدا خارجي نتوء وجود ويعد مرضعصبي. من يعاني الشخص أن إىل تشري قد الفخذ
باألمراض املصابون يكون وعادًة بالهيسترييا. لإلصابة مميزة عالمة الفقري العمود عن
البدنية االضطرابات أن ويبدو باهتة. داخلية وهالة ضعيفة خارجية هالة لديهم العصبية
باجنال ويشخص اللون. جودة عىل تؤثر العصبية األمراض وأن السطوع، عىل تؤثر
يف الضباب ويتسع الثديني، فوق وأعمق أعرض الهالة تصبح التايل: النحو عىل الحمل
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األزرق، اللون صفاء يف نسبي انخفاض ويوجد مبارشًة، الرسة أسفل املوجودة املنطقة
يخدمهما قد والجراحة الطب أن باجنال ويشعر الحمل. تقدم مع تتغري ظاهرة وهي
لها الجسم من الصادرة االنبعاثات هذه أن يبدو إذ الرسيرية؛ الدراسات من املزيد إجراء
كما الحديثة، العصور يف واإلثبات الدعم وجدا االفرتاض وهذا النظرة وهذه كبرية. أهمية

ييل. فيما سنوضح

البرشية الهالة (3)

يف مذهلة انتصارات القديمة الصوفية فيها حققت التي املجاالت أحد البرشية الهالة تعد
اآلن اتضح ملتبسة؛ افرتاضات أنه عىل الكثريون إليه ينظر كان فما الحديثة؛ العصور
معرفة من قرون قبل بها ويؤمنون الهاالت يرون الناس كان لقد محددة. حقيقة أنه
البرشية االنبعاثات حقيقة يف اآلن يشك شخص وأي الكهرومغناطيسية. الطاقة وجود
يرسل املايض. سجن يف نفسه يحبس فإنه والرطوبة) والرائحة الحرارة إىل (باإلضافة
املجاالت هذه وانبعاثات املغناطيسية. أو الكهربية املجاالت من سلسلة البرشي الجسم
رسم (جهاز الدماغ كهربية تخطيط جهاز مثل الحديثة األجهزة باستخدام قياسها يمكن
الجلد ومن الجسم أعضاء كل من تأتي الطاقة إن الدماغ. موجات يقيس الذي املخ)،

نفسه. املخترب يف مًعا الحديث والعالم القديم الصويف اجتمع لقد نفسه.

كريليان تصوير (1-3)

املجال، هذا يف باملعرفة يتمتع القارئ كان (إذا كريليان بتصوير يُعرف بما أبدأ دعوني
«كالم عن وكتٌب مقاالٌت ُكِتبْت الحارض، الوقت يف التلخيص). هذا عىل فليسامحني
الشخص. ومشاعر أفكار عن معلومات للجسم الكهربي النشاط يقدم وفيه الجلد»؛
االستجابات البيولوجي االرتجاع أساليب وتكشف الهاالت. يصور كريليان تصوير إن

األلوان. تجاه والفسيولوجية العاطفية
رجال وكتب وخيالية، حماسية بطريقة األلوان عن الصوفيون تحدَّث حني يف
وفالنتينا دي سيميون الروسيَّاِن وصف كبري، حدٍّ إىل غامضة إجراءات عن حكمة أكثر
لتصوير الجهد عالية انبعاثات استخدام يف تتمثل طريقة ١٩٥٨ عام حوايل كريليان
من ما حد إىل ناجحة محاوالت أجريت وقد حية. وغري حية ألشياء متوهجة» «أشكال
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حاليٍّا يعرف وفيما الحني. ذلك منذ النجاح من مساٍو قدٍر عىل محاوالت وأجريت قبُل،
عرص العالم يدخل واآلن ومرئي. ملموس بسجل أشبه الهالة أصبحت كريليان، بتصوير
«هالة كتاب الصدد هذا يف الجيدة املراجع (من الحيوية والديناميكا الكهربائية الديناميكا

روبني). ودانيال كريبنر ستانيل للمؤلفني كريليان»
التصوير عند أنه نالحظ أن «يجب ورشودر: أوسرتاندر قاله ما لنقتبس يُرى؟ ماذا
مختلفة أجزاء تَُرتَجم أقراص، هيئة عىل ألواح باستخدام الطبقات متعدد ملون فيلم عىل
الزرقة، شديدة القلب منطقة تكون املثال، سبيل فعىل مختلفة؛ أللوان اإلنسان جلد من
حدوث عند أنه الفرتاض سبب ويوجد … زيتونيٍّا والورك ا، مخرضٍّ أزرق الزند ويكون
مناطق أحد يف املتأصل اللون فإن واملرض)، الخوف (مثل متوقعة غري عاطفية تجارب
ألهميتها نظًرا جادة؛ دراسة تستحق املميزة املظاهر هذه أن لنا ويبدو يتغري. الجسم
نتوقف ودعونا … لألمراض املبكر االكتشاف أجل من الطبي؛ املجال يف التشخيص يف
املجال يف حي. إنسان جلد يف الكهربي النشاط فيها لوحظ التي العديدة املرات لنتأمل
ذات الكهربية االنبعاثات تفريغ قنوات تُرى الجلد، شكل تمثل خلفية عىل البرصي،
إشعاع ذات عناقيد شكل عىل وتوهجات إكلييل، وتفريغ نقطي، تفريغ املتغرية؛ السمات
تكون وقد واألصفر. الخزامي ومنها األزرق، فمنها املختلفة؛ بألوانها وتتسم ضوئي.
باستمرار، متوهجة أو واآلخر الحني بني متوهجة الشدة، متغرية أو ثابتة باهتة، أو زاهية
عىل والذهبية الزرقاء النقاط تتوهج الجلد، أجزاء بعض يف … متحركة أو الحركة عديمة
لون يكون وقد … الحركة وعدم التوهجات من إيقاع هي املميزة وسمتها مفاجئ، نحو

برتقاليٍّا.» أو رماديٍّا، أو فاتًحا، أرجوانيٍّا أو َلبَنيٍّا، أزرق العناقيد
بالتفصيل موصوفة فهي اإلشعاع مجال صور أو كريليان صور إنتاج طرق عن أما
يف ورشودور أوسرتاندر يصف كما جونسون. كيندال للمؤلف الحية» «الهالة كتاب يف
بتفاصيل كريليان تصوير وطرق أساليب أيًضا الطبيعة» وراء ما اكتشافات «دليل كتاب
كامريات أو عدسات دون لكن — الكهربي الجهد العالية التفريغات خالل من مستفيضة.
وصف الرضوري غري من يكون وقد االنبعاثات. لهذه فوتوغرافية صور تُسجل —
موجودة الكهربائي كريليان تصوير وحدات ألن نظًرا املستخدمة األدوات أو األساليب
ومن نيوجرييس. يف العلمية ساينتيفيك إدموند رشكة خالل من (١٩٧٦) السوق يف اآلن
لعدة جونسون توصل الكهربائي التصوير بتقنية ملتقطة األصابع ألحد صور خالل
بهالة مرتبطة بالسكينة والشعور واالسرتخاء الراحة أن «بدا يقول: مثرية؛ استنتاجات
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متقطعة ضعيفة الهالة جعل إىل يميالن القلق أو الخوف وأن … ملساء ساطعة واسعة
بقعة.» بها

للجسم — اإلشعاعي املجال صور أو — كريليان صور التقاط يتم لم اآلن إىل
كيلنر ووصفها القدماء، الصوفيون وصفها التي للقدم، الرأس من البرشية فالهالة . ككلٍّ
ضخم. فوتوغرايف لوح أو فيلم أي عىل بعُد ل تسجَّ لم حداثة، األكثر األوقات يف وباجنال
الجلد واستجابات الدماغ أمواج دراسة خالل من ألنه رضوري؛ غري هذا يكون وقد

لإلنسان. والعاطفي الجسماني التكوين عن الكثري نتعلم متقدمة بأجهزة

تشخيصية اكتشافات (2-3)

تشري قد والتغريات التحوالت أن عىل واضحة أدلة توجد الهالة، عن لحديثنا استكماًال
الجسدي، النفيس الطب يف الفرد. لدى ونفسية فسيولوجية بأمراض األمر واقع يف وتتنبأ
األشياء هذه تسبب وقد واالكتئاب، والخوف التوتر إىل البيئية الظروف فيه تؤدي قد الذي
يف كبرية مساعدة الهالة دراسة تقدم أن يمكن الفسيولوجية؛ األمراض من عدًدا بدورها
خالل من التايل: النحو عىل عدة بطرق العاطفية الحاالت اكتشاف ويمكن التشخيص.
الهرمونات، إنتاج خالل من وكذلك الدماغية)، املوجات يسجل (الذي املخ رسم جهاز

الكهرباء. توصيل عىل اليد راحة وقدرة األصابع، عىل والضغط العني، حدقة واتساع
النفيس، العالج تأكيد األقل عىل أو تفسري يف يساعد قد ذاته حد يف الهالة وجود إن
يف اليد» «وضع خالل من املساعدة يقدموا أن معينني نادرين ألشخاص يمكن وفيه
الذين بهم املعرتف الباحثني بعض ويوجد البرش. تصيب التي املرضية الحاالت بعض
عىل أو الطاقة، تدفق عىل مرئي دليل يوجد كريليان تصوير خالل من أنه يعتقدون
تتدفق أن يمكن النفسيني املعالجني خالل من وأنه بيئاتهم، وبني البرش بني التفاعل
النفيس الطب لكن بعيًدا، احتماًال هذا يبدو قد يعالجه. الذي الشخص إىل املعالج هالة
كتابها يف موس ثيلما وتقدم «املعجزات». هذه مثل تماًما يرفض ال الليربايل الجسماني
العالج بموضوع يتعلق وفيما كريليان. لتصوير جيًدا وصًفا املستحيل» «احتمالية الرائع
الطاقة انتقال إمكانية توضح كريليان) (تصوير الصور أن ا حقٍّ «أعتقد قالت: النفيس
تدفق أيًضا ويوجد املعالج.» إىل املريض من لكن املريض، إىل املعالج من فقط ليس
ينقل أن يمكن الواسعة الهالة ذو واملعالج بيئتهم. وبني البرش بني تفاعل أو للطاقة
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الروحي العالج إىل إشارة أربعون توجد ذلك، عىل عالوة ضيقة. هالة ذي لشخص الطاقة
املقدس. الكتاب يف

باإلبر الوخز (3-3)

(هوكو) باإلبر الوخز نقاط تحديد من مكَّنها التطور من مبلًغا اإللكرتونية األجهزة بلغت
أحد جونسون كيندال فيصف توبيسكوب، جهاز الروس ويمتلك اإلنسان. جسم يف
اإلبري؛ الوخز نقاط ملس عند ييضء الرويس التوبيسكوب جهاز إن قائًال: اخرتاعاته
من به بًا ُمرحَّ باإلبر الوخز أكان وسواء باإلبر. الوخز ملتخصيص مفيًدا جهاًزا يعدُّ وبذلك
من آالف لبضعة به اعرتفوا الصينيني أن املرء ينىس أال بد فال مرفوًضا، أو األطباء ِقبل
«لو فقال: الصني زار الذي وايت دوديل بول أيزنهاور طبيب كتب وبحكمة، السنوات.
الصعب من لكن فيه، فائدة توجد السنوات. آالف منذ استخدامه لتوقف مفيد غري كان
إىل يحتاج باإلبر الوخز يكون أن املمكن من هل بالتحديد.» الفائدة هذه هي ما قول

لدعمه؟ والصوفية اإليمان

البيوبالزما طاقة (4-3)

الجلد، حرارة درجة إىل بالكامل سببها يرجع ال قد األثريي للجسم الهالية االنبعاثات إن
فمن التعرُّق؛ أو املغناطيسية، أو الكهربية املجاالت أو الجلفانية، الجلد استجابة أو
تفسريها يمكن وال متوقعة غري ظواهر أو أخرى، طاقة هناك تكون أن ا جدٍّ املحتمل
فالعلم آخر، مصطلح أي أم البيوبالزمية الطاقة اسمها أكان وسواء الفيزيائية. بالنظرية

ورصدها. فهمها عليه وغامضة أخرى انبعاثات لديه شك ال
فإن مغناطيسية، االنبعاثات كانت إذا إنه ييل جامعة من بري ساكون هارولد يقول
الكون؛ كل يف موجودة أكرب بمجاالت تتأثر الجسم داخل الكهرومغناطيسية املجاالت
عمل ونجد الكبري. الكون داخل صغري كون بوجود القائل الصويف املفهوم يؤكد وهذا
فيقول: املصري»، «تصميم كتابه يف راسل دبليو إدوارد ِقبل من موصوًفا الفريد بري
النباتات، أو األشجار، أو الحيوانات، أو البرشي، الجسم سواء — الحية الكائنات «كل
هذه سيطرة تحت وتقع كهرومغناطيسية، مجاالت تمتلك — األدنى الحية الكائنات أو
الحواس. عن الخارج اإلدراك ألغاز عن أيًضا مسئولة االنبعاثات تكون وقد املجاالت.»
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التجارب» أثبتتها «حقيقة كان ما كثريًا األفكار انتقال فإن بالعلم، االستعانة دون «ومن
به معرتف شائع أمر إنه البرشي. التاريخ بداية منذ األشخاص من له حرص ال لعدد
تجمعهم الذين األشخاص وبني واألبناء، الوالدين وبني والزوجات، األزواج بني يحدث

مشرتكة.» عاطفة
ميسمر، إىل كوهني ديفيد يشري اإلنسان»، لجسم املغناطيسية «املجاالت مقاله يف
يقول البرشي، للجسم املغناطيسية املجاالت تفقد يف حاليٍّا املستخدمة الوسائل ويصف
عرشة يف للقياس اإلنسان لجسم املغناطيسية املجاالت تخضع الراهن، الوقت «يف كوهني:
بحثًا خمسني وحوايل دكتوراه رساالت ثماني موضوع أنها كما األقل، عىل مختربات
هذه ُرصدت وقد املغناطيسية». للمجاالت «مصدر ا حقٍّ لهو البرشي الجسم إن منشوًرا.»
كوهني ويعلق للتكنولوجيا. ماساتشوستس معهد يف خاصة محمية غرف يف املجاالت
قيمة ذات تكون أن املمكن من والرئتني والدماغ للقلب املسجلة «القياسات إن قائًال

الفسيولوجية.» األبحاث ويف الرسيري للتشخيص بالنسبة
ممتازة فصوًال دين) آر ستانيل (تحرير والصوفية» النفيس «الطب كتاب يضم
بياراكوس؛ يس وجون إدنربة، يف امللكية األطباء كلية من كاراجوال؛ شفيقة كتبتها
وتصف نيويورك. يف الحيوية الطاقة تحليل معهد ورئيس للمهنة ممارس نفيس معالج
مجال هو األول: املجال التايل: النحو عىل الثالثة الهاليَّة النطاقات كاراجوال الدكتورة
الجسم، خارج سنتيميرتات خمسة إىل ثالثة حوايل من املجال هذا ويمتد الحيوية، الطاقة
الشخص، مشاعر عن يكشف املتغرية: اللونية األنماط ذو الثاني واملجال أزرق، لون ولديه
ويوجد الفرد». لدى والتفكري العقل ملكة «يظهر وهو عقيل، مجال هو الثالث: واملجال
ألغراض استخدامها يمكن املجاالت هذه إن كاراجوال الدكتورة تقول ل. ُمكمِّ رابع مجال
بنفسجيٍّا أو أزرق لونها يكون الحنجرة عند املوجودة الطاقة دوامة إن التشخيص.
الغدة يف مشاكل وجود عن الربتقايل أو األحمر اللون ويكشف السليم. اإلنسان يف شاحبًا

مسبًقا. اكتشافها يمكن الدرقية
وتشخيصحاالتهم مرضاهم يف الهاالت رؤية عنهم معروف املوهوبني األطباء بعض
األطباء بعض ويعلن اإلطالق. عىل الرؤية هذه إىل عادًة يشريوا أن دون الهاالت، من
ويصف مميزة. رائحة أيًضا لديهم عقلية بأمراض املصابني األشخاص أن النفسيني
طبقات ثالث عن أيًضا ويتحدَّث قياسها، يف املستخدمة واألداة الهالة بياراكوس الدكتور
وصفها يمكن الثالث للطبقات األساسية الحركة «إن بياراكوس: يقول لها، مجاالت أو
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جوانب كل عن تعبريًا األساس يف املجال أعترب أنا … الجسم عن بعيًدا تتحرك موجة بأنها
صويف! ال نفيس طبيب ترصيحات هذه والروحانية.» والعقلية والعاطفية البدنية اإلنسان
منتظم نحو عىل مخضب الفيض من بحر يف يسبحون البرش أن «يبدو أيًضا: وكتب
يعني حيٍّا تكون أن األمر، حقيقة يف وتهتز. وتتألأل، باستمرار، ألوانها تغري فاقعة بألوان
الخوف إن وقال األمراض يف متعددة تغريات إىل وأشار ونشًطا.» باأللوان غنيٍّا تكون أن

شديدة. اضطرابات أظهروا الفصام مرىض أن إىل وأشار البََهِت. تأثري إىل يؤدي

يتحدث الجلد (5-3)

هو الكتاب (وذلك الجلد» «حديث عن واحد كتاب األقل وعىل املقاالت، من العديد ُكتبت
احمرار شعور جرَّبنا كلنا تقريبًا مونتاجيو). أشيل للكاتب للبرش» الجلد أهمية «اللمس:
(البوليجراف)، الكذب كشف جهاز خالل ومن اإلبطني. تعرُّق وكذلك وتعرُّقهما اليدين
النبضات يسجل الجهاز أن هو يحدث وما بالفعل. ووثق للكهرباء الجلد توصيل لوحظ
لكنه ثابت، نحو عىل ليس الشخص؛ مشاعر مفاجئ نحو عىل تكشف التي الكهربائية
الجهاز يونج جرب وقد الشخص. مشاعر عن معلومات كشف للجهاز ويمكن عام.

الكلمات. بتداعيات حتى يتأثر أن يمكن للجلد الكهربي النشاط أن والحظ
«الجلد أن جديد» جسم جديد، «عقل املذهل كتابها يف براون بي باربرا وكتبت
جيًدا مؤًرشا أيًضا الجلد «ويعد األلوان. بني التمييز يستطيع فالجلد باأللوان»؛ يرى
املتعلقة للمعلومات الدماغ عصبونات معالجة طريقة يعكس أنه ويبدو األلوان، عىل
الذي الشائع املعتقد لأللوان الجسم استجابات تظهر التي التجارب وتدعم باأللوان.
عرض عند اختالفها.» عىل باأللوان خاصة معينة شعورية حاالت تحفز األلوان إن يقول
األحمر اللون تجاه أقوى استجابة الكذب كشف جهاز أظهر شاشة، عىل مختلفة ألوان
باللون مقارنًة البنفسجي اللون تجاه أكرب استجابة وأظهر األخرض، اللون تجاه عنها
عرب ثم العني، خالل من الدماغ اختارها املسجلة املعلومات أن الواضح ومن األخرض.
الصدد. هذا يف دور لها الضوئية الهاالت أن الواضح ومن الجلد. خالل من كهربائيٍّا عنها

الدماغية املوجات (6-3)

وظيفتان لديهما الدماغ نصَفي إن تقول نظرية سبريي وروجر أورنشتاين روبرت وضع
واستجابات الحيوي االرتجاع بأساليب ا مهتمٍّ الرجلني من كلٌّ كان لقد مختلفتان.
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بينما املنطق، يف بارع الدماغ من األيرس النصف فإن وباختصار، الدماغية. املوجات
نصف يكون أن املحتمل من واملحامون كبري. حدٍّ إىل الحدسية إىل يميل األيمن النصف
األنشط. هو لديهم األيمن النصف كان الفنانني أن حني يف لديهم، أنشط األيرس الدماغ

الدماغ تخطيط جهاز إىل الجلد، استجابة يقيس الذي البوليجراف، من وباالنتقال
أجزاء كل تقريبًا تشع، الهالة تظل الدماغية، املوجات يقيس الذي املخ)، رسم (جهاز
َمت ُضخِّ وإذا خاصة. بصفة الدماغ عىل هذا وينطبق كهربيٍّا. تياًرا تولد البرشي الجسم
إلطفاء تطويره يمكن الطاقة هذه من كافيًا قدًرا فإن صحيح، نحو عىل الكهرباء هذه
يطلق ما إن األطفال). بها يلعب التي الكهربية القطارات (ولتشغيل وإشعالها املصابيح
االرتجاع أبحاث جمعية وتوجد كبريًا. شعبيٍّا استحسانًا يجذب الحيوي االرتجاع عليه
وتمتلك الظاهرة. هذه يف تخصصت التي البحثية والتقارير الباحثني ومئات الحيوي،
تصوير جهاز مصنع أنها سابًقا ذكرنا التي العلمية، ساينتيفيك إدموند رشكة أيًضا
.(١٩٧٦) ألفا موجات ات مجسَّ وكذلك متاحة، حيوي ارتجاع مراقبة أجهزة كريليان،
مرقاب ويستخدم زائفة. علمية ألعوبة لألسف أصبح علميٍّا تطوًرا السابق يف كان وما
اللمس، وتجاه للضوء، النباتات استجابات فحص يف أيًضا الجلفانية الجلد استجابة

والدخان. اإلنسان، وصوت واملوسيقى،
تنظيم يمكن املوجات)، من غريها (أو ألفا موجات عىل الفرد سيطرة خالل ومن
ألفا موجات عىل السيطرة إن التعبري. جاز إن للخارج، الداخل من الجسد استجابات
مثل: أمراض عالج يف الجسماني النفيس للطب أمل بارقة تمثل للتأمل وسيلة بصفتها
كما املخدرات، مدمني وتأهيل والربو، واألرق، الشقي، والصداع املرتفع، الدم ضغط

النفسية. واإلحباطات والتوترات املخاوف مع التعامل أيًضا يمكنها
األلوان تجاه املشاعر كانت «هل تحديد براون باربرا حاولت باأللوان، يتعلق وفيما
املشاعر تتكون ثم باأللوان أوًال تتأثر الدماغية املوجات أن أم الدماغية، املوجات تعدل
براون واستنتجت مختلفة. ألوان عرض عند الدماغية املوجات نشاط لت وسجَّ الحًقا؟»
واملوجات األلوان وارتباطات الشعورية والحاالت األلوان ارتباطات بني «التداخل أن:
ينشأ أن املمكن من باأللوان املتعلق الفرد نشاط أن احتمالية إىل يشري … الدماغية
إىل وأميل … الدماغية املوجات منها تنشأ التي نفسها األساسية العصبية العمليات عن
ألنه أوًال؛ تحدث اللون تجاه الدماغية للخلية العصبونية االستجابة أن فكرة تفضيل
األحمر اللون تجاه للدماغ الكهربية االستجابة أن نجد اآلخرين ودراسات دراساتي يف
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هي األزرق اللون تجاه للدماغ الكهربية االستجابة أن حني يف االستثارة، أو التنبه هي
الكتاب، هذا ومنذ اإلنسان.» يف وكذلك الحيوانات، يف يحدث األمر وهذا اسرتخاء. استجابة
املمارسني، اجتماعات من الكثري وتوقف سحرها، بعض الحيوي االرتجاع أساليب فقدت
االرتجاع أصبح فقد ذلك، ورغم واإلقليمية. املحلية واالجتماعات الرسيرية، واملجموعات
خاضًعا سيستمر أنه شك وال التشخييصوالعالجي، للطب للغاية مثرية مسألة البيولوجي

املستقبل. يف للبحث
والتعرق القلب رضبات وأيًضا — الدماغ واستجابة الجلد، واستجابة الهالة، أن يبدو
أو القديم الصويف إن الكهربية. النبضات خالل من باأللوان مرتبطة — الدم وضغط
كانوا كلهم الرسيري، النفس وعالم الحديث النفيس والطبيب الروحي، واملعالج الشامان،
أصبحت وقد الكائنات. بكل يحيط الذي قزح بقوس مهتمني — يظلوا أن بد وال —

وباطنًا. ظاهًرا بالكامل ملون فالعالم بالحقيقة؛ مدعومة الخرافة
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ذلك. قبل وربما املدون، التاريخ بداية منذ الشفاء عىل األلوان قدرة يف اإلنسان اعتقد
الكائنات، لكل الحياة يمنح الشمس فضوء كبري؛ حدٍّ إىل بسيًطا يكون قد ذلك وسبب
تحتاج كامل ظالم يف العيش تستطيع التي املخلوقات وحتى املوت. يكون دونه ومن
هذا من األوىل الفصول تحدثت الشمس. تضيئها التي املناطق من تأتي التي األغذية إىل
ويويل باأللوان. املتعلقة والخرافات وامليثولوجيا، والرمزية، القديمة، التقاليد عن الكتاب

وحديثًا. قديًما العالج بفن ا خاصٍّ اهتماًما الفصل هذا

القديمة األزمان (1)

أجلَّه فقد القرون؛ مدار عىل واالنحسار االزدهار بني ما تقلبات باأللوان العالج شهد
ووصفوها األلوان، باستخدام صوا وشخَّ العالجية، ه بخواصِّ وآمنوا القدماء، األطباء
راجعة األغلب يف كانت استمراريته لكن باأللوان، العالج ظل التنوير، عرص ويف للعالج.
يدم لم هذا لكن باأللوان، العالج الحديث الطب علم رفض والحًقا الصوفيني. والء إىل
سبيل فعىل مؤخًرا؛ مجدها سابق كفاءته استعادت إذ الفصل؛ هذا سريوي كما طويًال،
جديدة وطرق جديدة بعالجات وعد يوجد به، املعرتف الضوئية األحياء علم يف املثال،

الحياة. أمراض من كثري لعالج
التي األمراض طبيعة وكانت اإلنسان، تأرس ظلت ما كثريًا والضوء الشمس عبادة إن
مجهولة املوت إىل وتؤدي األوبئة، وتنرش والحمى، القرح وتسبب البدن، رعشة تسبب
أجهزة وجود عدم بسبب والفريوسات، امليكروبات معرفة عدم وهو أال بسيط؛ لسبب
الكيميائية املواد من املعالجات أنواع كل القدماء جرَّب مكرب. نحو عىل كشفها يمكنها
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والقرابني التوسالت ذلك كل وفوق التمائم، وحتى العضوية، وغري العضوية األدوية إىل
اآللهة. إىل والترضعات

يوجد امليالد، قبل وخمسمائة ألف عام إىل تعود التي املرصية، إبريس بردية ويف
إشارة أيًضا وتوجد واألصفر، األحمر والطني امللكيت مثل ملونة معادن إىل عديدة إشارات
سائل وإىل اإلمساك، لعالج حمراء كتلة وإىل العني، كدمة لعالج النِّيء اللحم لبخة إىل
يف الزرادشتيون ومارس الجروح. لتسكني والعسل املاعز بدهن مخلوط زنجفري كتابة

الضوء. انبعاثات عىل اعتمد باأللوان العالج من نوًعا القديمة فارس بالد

بدائية نظر وجهات (2)

أبقراط، بالعظيم بداية الحديثة الطبية للممارسة منظم استعراض إىل االنتقال وقبل
املعالجني ومجموعة والشامانات، الروحانيني، واملعالجني املشعوذين، األطباء سأذكر
األمر واقع يف عددهم ويفوق املعارص، يومنا حتى املهنة يمارسون زالوا ما الذين بالسحر

الغربية! الحضارة يف الطب كليات خريجي عدد
وبقبائل الجنوبية، وأمريكا الشمالية أمريكا يف البدائية بالشعوب الشامانية ترتبط
يقوم الهادي. املحيط وجنوب األقىص للرشق األصلية والشعوب والالبيون، اإلسكيمو،
والتدليك الفصد، فيمارسون واألطباء؛ األشباح وطاردي والعرافني الكهنة بدور الشامانات
كما والتمائم، املدجلة واألدوية األعشاب ويستخدمون املغناطييس، والتنويم بالعجن،
البيوت. صبار مثل واملخدرات الكينني، مثل املعالجة باألدوية جيدة معرفة عىل أنهم
والنسور الدببة كهيئة يبدون تجعلهم مالبس ويرتدون مبهرجة، مالبس يرتدون إنهم
ويزعمون سحرية، وعصيٍّا وخشخيشات مسابح ويحملون والنمور، واألسود والقنادس
أعمال وتزخر الشامانات. عن األنثربولوجيا علماء كتب وقد روحانية. لقدرات امتالكهم
األلوان. معارف عن بمعلومات فريزر جورج جيمس للسري الذهبي» «الغصن كتاب مثل
الروحاني، املعالج خالل من طرده ويجب الرشيرة، الشياطني لعنة هو املرض كان
من كان أيًضا. الطبيعة من املأخوذة باألدوية وإنما التعاويذ، بواسطة فقط ليس
واستخدم املريض. وجه يف ينفث أو الخشخيشات، يهز أو جسده، يلوي أن املمكن
ممارساتهم يف والسوداء والزرقاء والصفراء والحمراء البيضاء الدهانات النافاهو شعب
ذات رملية رسومات صنعوا مهرة فنانني كانوا الروحانيني املعالجني وبعض العالجية.
متعلقة باأللوان مرتبطة معقدة مراسم توجد وكانت اآللهة. رضا ينالوا كي فائق جمال

املطر. أو الشمس واستجالب والحيوانات، الرجال وقتل والزواج، والوفاة، بامليالد،
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والتمائم التعاويذ (3)

األشياء فإن غامض، نحو عىل الطبيعة من يأتي املرض ألن نظًرا أنه الناس اعتقد
نعتربه قد وما ملكافحته. استخدامها الرضوري من األلوان، وفيها الطبيعة، من املأخوذة
كونه إىل باإلضافة للحماية، تميمة — األرجح عىل — كان مجوهرات قطعة مجرد اليوم
أو الفريوز، أحجار بعض خالل من أذاها ومنع رصفها يمكن الحسد فعني زينة؛ قطعة
من قطعة أو أحمر، رشيط أو الجبهة، عىل باألسود أو باألحمر طالء أو األزرق، الخرز
القاهرة بازارات «يف والخرافات»: «التمائم كتابه: يف بودج واليس إيه إي كتب املرجان.
نصف قطرها يبلغ المع، أزرق سطح ذات زرقاء خزفية خرزات بيع املعتاد من وطنطا،
جباه عىل ويربطونها أطواًقا منها يصنعون الذين القوافل رجال إىل بالكامل، بوصة
أن يعتقدون البالد هذه سكان وكان الصحراء. عرب رحالتهم يف االنطالق قبل الجمال
الحيوانات عن وإبعادها الخرز، هذا إىل رصفها يمكن الحاسدة العني من املؤذية النظرات
التي الزينة قطع من وغريها املستديرة النحاسية القطع أن ما حدٍّ إىل املؤكد ومن …
التي الكبرية النحاسية األبواق مثل الجر، وأحصنة العربات أحصنة لجام تزين كانت
هذه لكن الحسد، عني من الحيوان حماية منها األصيل الهدف كان أطواقها، من تتدىل

زينة.» قطع مجرد التمائم وأصبحت منسية، أصبحت الحقيقة
الجواهر؛ حول تتمحور التي القديمة الخرافات أوردُت ألَّفتُها التي األخرى الكتب يف
الكهرمان حبات وكانت العني. وأمراض األذن آالم لعالج يستخدم الكهرمان كان فقد
يستخدم الجمشت وكان والصداع. األسنان وآالم والروماتيزم الحمى لعالج تستخدم
األبيضيستخدم العقيق وكان الدموي، النزف يوقف األحمر العقيق وكان النقرس، لعالج
البجادي حجر وكان العيون، أمراض لعالج يستخدم الزمرد وكان الحصوات، لتفتيت
وكان االستسقاء، لعالج يستخدم فكان اليشب حجر أما الجلدي. الطفح لعالج يستخدم
وكان الرصع، لعالج يستخدم األسود الكهرمان حجر وكان الوالدة. تسهيل يف مفيًدا
عام إىل تعود متأخرة فرتة ويف للمعدة. معالج كدواء يستخدم املاء يف املغموس الياقوت
مستشًفى يف «صيدلية» عن تقريًرا إنرتناشونال برس يونايتد مراسيل أحد قدَّم ،١٩٤٨
والياقوت. والزمرد اللؤلؤ ومساحيق الذهب تتضمن وصفات تضم الهند يف آباد حيدر يف
عرب نجاحها أثبتت ما كثريًا طبية أرساًرا نستخدم «إننا املستشفى: هذا أطباء أحد وقال
والرومان واإلغريق والفرس للمغول الطبية املعرفة خالصة هي نظرياتنا إن العصور.
وصفاتنا نجاح سبب رشح دائًما يمكننا ال أنفسنا نحن والعرب. والهنود واملرصيني

القرون.» عرب ناجحة كانت ما كثريًا لكنها الطبية،
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املأخوذ والندى القرب، من املأخوذ الفطر من وصفات استخدام أيًضا املمكن من كان
الحار، الدم ذات والكائنات البارد الدم ذات الكائنات أعضاء واستخدام الحشائش، من
ويف السن). (لعالج السن تشبه أو اليد)، (لعالج الهيئة يف اليد تشبه التي والنباتات
يقال الذي الصيني الجنسنج لبيع الصني يف كبرية سوق توجد زالت ما الحارض الوقت

أخرى. فوائد إىل باإلضافة جنيس، كمنشط ويعمل العمر، يُطيل إنه

اليوم الخرافات (4)

يف األصفر اللون ارتداء ومن السوداء، القطط من يخافون الحايل عرصنا يف أناس يوجد
بإشارات لغاتهم تعج من ومنهم اللون، أزرق شيئًا ترتدي التي العروس ومنهم املسارح،
بني وطعم أرجواني، وغضب أخرض، وحسد أزرق، وظالم حمراء، وأيام سود، حراس إىل
قرمزية، معاطف يرتدون األطباء كان ببعيدة، ليست فرتة ومنذ صفر. ووثنيني الفم، يف
واقتباًسا الَحْلق. والتهاب القرمزية ى الُحمَّ عالج يف الحمراء الفانلة قماش يُستخدم وكان
الخزف ومن األحمر، اليشم حجر من املصنوعة الخواتم من كبري عدد «ُوجد بودج: لكالم
يُعرف وال فجوة، بها وكلها منقوشة، غري كلها مرص؛ يف مقابر يف األحمر والزجاج األحمر
والرجال الجنود إن تقول الحديثة النظر وجهة لكن الخواتم، هذه استُخدمت وملاذا كيف
تلك يرتدون كانوا أعدائهم مع االشتباك إىل تدفعهم واجباتهم أو أعمالهم كانت الذين
ومن للجراح. تعرضهم حالة يف النزيف توقف لكي أو اإلصابة، من لتمنعهم الخواتم

النزف.» ملنع النساء ارتدتها قد تكون أن املمكن

الحديث الطب أصول (5)

مؤسس بصفته امليالد) قبل ٣٧٠ حوايل إىل ٤٦٠) أبقراط الحديث الطب ل يبجِّ العادة، يف
بالعادات باهتمامه مقارنًة الغامضة باألمور االهتمام قليل أبقراط كان الحديث. الطب
قد يكون وبذلك الجلد. وشحوب اإلنسان، قلب ورضبات البرش، يتبعها التي والِحْميات
يقسم الحارض يومنا حتى زال وما البرش. أمراض تجاه وعلميٍّا تشخيصيٍّا توجًها أسس

ألبقراط. منسوبًا قسًما الطب كليات خريجو
عن كتب ثمانية سيلسوس كورنيليوس أورليوس كتب امليالدي، األول القرن يف
توصف األدوية كانت باطنيٍّا. منه أكثر وعقالنيٍّا عمليٍّا األلوان نحو توجهه كان الطب.
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مثل: — الزهور من كبرية مجموعة توصف وكانت االعتبار. يف األلوان وضع مع
واألخرض األسود باللون واملعاجني — والليلك والورد، والنرجس، والسوسن، البنفسج،
أحمر لونه املعاجني أنواع أحد «يوجد فقال: األحمر املعجون عن وكتب واألبيض. واألحمر
مرهم وضع «عند األصفر: عن وقال ا.» جدٍّ رسيًعا يلتئم الجرح يجعل أنه يبدو تقريبًا
العقل.» وتهدئة النوم استدعاء عىل يعمل فإنه الرأس، عىل السوسن زيت مع الزعفران
أورليوس ملاركوس امللكي الطبيب امليالد) بعد ٢٠٠ حوايل إىل ١٣٠) جالينوس كان
املحارضات، وألقى أطروحة، ٥٠٠ من يقرب ما كتب وقد املشهورين، الرومان من وغريه
لها يشق ال الطب يف مرجعية يمثل وظل والترشيح، بالتجارب وقام الدروس، وألقى
ُمِسْحُت «لقد فقال: األلوان إىل منجذبًا جالينوس وكان قرون. عدة مدار عىل فعليٍّا غبار
األمراض. تشخيص يف بارزة األلوان تغريات وكانت الحياة.» شجرة من أبيض بمرهم
أوًال، يصبح أن دون العظم إىل الدم يتحول أن يمكن كيف «إذن تساؤالته: أحد وإليكم
يفارق أن دون دم إىل يتحول أن للخبز يمكن وكيف ا؟ ومبيضٍّ متخثًرا اإلمكان، وقدر

تدريجيٍّا؟» الحمرة ويكتسب بياضه، تدريجيٍّا
اإلسالمي. العالم إىل روما من الطب يف التقدم مقر انتقل املظلمة، العصور ويف
حياته قىضمعظم الذي العربي ذلك امليالد)، بعد ١٠٣٧ حوايل إىل ٩٨٠) سينا ابن وكان
مكانة ومنحه عرصه، تحفة يعد الذي الطب»، يف «القانون كتاب كتب قد فارس، يف
توجد وكانت سينا، ابن كتابات كل يف تظهر األلوان كانت الوسطى. القرون حتى هائلة
يوضح جدوًال ووضع والرباز. والبول والعيون واللحم الشعر لون يف تشخيصية أهمية
من سابقيه ومثل للجسم. البدنية وبالحالة لإلنسان املزاجية بالحالة األلوان عالقة فيه
والحاالت الخيال، «حتى يقول: فكتب الجسم، بسوائل أو باألخالط، ا مهتمٍّ كان األطباء،
يف برتكيز املرء حدق إذا ولذلك األخالط؛ تحرك إىل تؤدي العوامل من وغريها العاطفية،
السماح عدم يجب السبب ولهذا الدموي؛ الخلط تحرك إىل سيؤدي فإنه أحمر، لونه يشء
الفاقع.» األحمر اللون ذات األشياء إىل بالنظر األنف نزيف من يعاني الذي للشخص
كانت فقد سبقه، الذي سيلسوس غرار وعىل األخالط. حركة من يهدئ األزرق إن وقال
بينما الدم، أمراض تشفي الحمراء الزهور وكانت عالجاته، من أساسيٍّا جزءًا الزهور

الصفراوي. الجهاز أمراض تشفي الصفراء الزهور
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الصوفية إىل عودة (6)

األدلة دراسة يف املتمثل — سينا وابن وجالينوس وسيلسوس أبقراط منطق اختفى
أخوية املشهد وتصدر الوسطى. العصور خالل — للمرض البحتة والعلمية املوضوعية
وعن الرب، وعن اإللهية، القوى مع التناغم عن تحدثوا الذين والخيميائيني الصوفيني من

الطبيعة. قوانني وعن الفلسفة،
الطب، تاريخ يف األلوان عن تتحدث التي املخترصة القصة بهذه وثيقة صلة وعىل
سينا وابن جالينوس كتب املأل عىل حرق الذي (١٤٩٣–١٥٤١) باراسيلسوس اسم يأتي
جسم من يتكون اإلنسان أن يرى كان الطبيعة. مع التناغم عدم سببه املرض أن معلنًا
قلب تحكم الشمس أن وزعم عليا، وذات وذات، نجمي، وجسم أثريي، وجسم مادي،
الرئتني، يحكم عطارد وأن الطحال، يحكم زحل وأن عقله، يحكم القمر وأن اإلنسان،
وقال الصفراء، يحكم املريخ وأن الكبد، يحكم املشرتي وأن الكليتني، تحكم الزهرة وأن
العنارص هذه توازن اختل وإذا والزئبق، والكربيت امللح من يتكون اإلنسان جسم إن
يف مشهوًرا باراسيلسوس واملرجعية العبقري وأصبح املرض. يتبعه االختالل هذا فإن
يعالج كان الحارض). وقتنا حتى الصوفيني بتقدير يحظى زال (وما أوروبا أنحاء كل
الغذائية، الحمية وتنظيم واألعشاب، والتمائم، واأللوان، واملوسيقى، األرواح، باستحضار

البطن. وتليني والفصد،
إنها ذاتها. حد يف قصة فهي الحياة، وإكسري الفيلسوف، وحجر الخيمياء، أما
جونسون، وبن بيكون، روجر مثل: بأسماء تفخر الحديثة للكيمياء مقدمة بمنزلة
بومه، وجيكوب لويل، وريموند فالميل، ونيكوالس األكويني، وتوما ماجنوس، وألربتوس
فوق لكنها املعادن، بتحويل معنية الخيمياء كانت ربما الذكر. السالف وباراسيلسوس
مزيج فهو باملسيح، الفالسفة حجر تشبيه ويمكن وخفيٍّا. صوفيٍّا «علًما» كانت ذلك كل
الخيمياء، عن اآلن حتى موجودة ومجلدات مخطوطات زالت وما واملسيحية. الوثنية من
«الالوعي أسماه بما متعلقة وروحانية عميقة بكشوف مليئة ألنها يونج كارل جذبت وقد

نفسه. لإلنسان املمكنة الخلق وإعادة والجحيم، والجنة الكون، وألغاز الجمعي»،
األسود هي فيها الرئيسية األلوان وكانت األلوان، إىل باإلشارات الخيمياء تزخر
إىل باإلضافة السبع، بالكواكب متعلقة معادن سبعة تضم وكانت واألحمر، واألبيض
والزهور، والطواويس، والبجع، والحمام، والغربان، واألسود، والسمندرات، النسور،
وكانت االستعارات، يف مخفية الخيميائي لغة كانت والرمزية. الجمال يف تستخدم وكلها
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حقيقي إكسري هو بها تحلم التي اإلنجازات أكرب وكان ملمارسيها، فقط معروفة معانيها
والخلو األبدية الحياة يمنح أن يمكن للرشب صالح وذهب أحمر حجر وهو للحياة؛
البالستيك، صناعة خالل من حقائق الخيميائيني أحالم أصبحت واليوم األمراض. من

الذرة. وانشطار اإللكرتونية، للطاقة املذهلة والتطبيقات النفيسة، واألحجار

الرائع بابيت الطبيب (7)

وابن وجالينوس وسيلسوس ألبقراط السليمة املبادئ مع ومتفًقا النهضة، عرص رحم من
وليفينهوك، وهاريف، فيزاليوس، يف متمثًال اليوم معروف هو كما الطب علم جاء سينا،
والراديوم، السينية، واألشعة اإللكرتوني، واملجهر واملجهر، وفلمينج، وكوخ، وباستور،
مقاطعة تكن لم إن فاصلة فرتة بابيت إدوين ن كوَّ األمراض. تشخيص وكمبيوتر والليزر،
تاريخ يف املتميزين الرجال أحد بابيت ويمثل املتنورة. والجراحية الطبية املمارسة لتقدم
مهنة أمره يف واختلفت ونبذته هاجمته دجاًال وكذلك عبقريٍّا، كان لقد باأللوان. العالج

الصوفيون. عشقه حني يف القانونية، الطب
كتابًا وألَّف فيالدلفيا، يف يعيش كان الذي بليزنتون، جيه إيه الجنرال بابيت قبل جاء
زجاجيٍّا بيتًا الكتاب هذا يف ووصف الشمس»، وضوء «األزرق عنوان حمل ١٨٧٦ عام يف
الخنازير واستخدم وارفة، عنب كرمات زراعة وزعم وشفافة. زرقاء زجاجية ألواح له
أرساًرا تحمل السماء أن الجنرال يرى وكان وزنها. زيادة محاوًال تجارب كحيوانات
الكربونيك، حمض غاز من األكسجني «تنتزع فهي الحياة؛ به تحفل الذي بالرخاء متعلقة
الذي باألكسجني والحيوانية النباتية الحياة من كالٍّ وتدعم للنباتات، الكربون وتمنح

تقدمه.»
األحمر» والضوء «األزرق بعنوان آخر كتابًا بانكوست إس كتب بعام، ذلك وبعد
معجزة عالجات عن مفاخًرا وتحدث القدماء»، «الحكماء ومدح عرصه، أطباء هاجم
ازدهار فرتة «أثناء وقال: أزرق، أو أحمر زجاج عرب الشمس ضوء أشعة تمرير يف تتمثل
النضج، ريعان قمة يمثل فاألحمر األحمر؛ إىل األسود من التقدم يكون اإلنسان، حياة
االزدهار من كلٍّ ويف األسود، إىل األحمر من املسار يكون اإلنسان حياة تراجع وعند
التي واملرونة الوافرة الصحة فرتة يمثل حيث األبيض؛ باللون اإلنسان يمر والتدهور

الشيخوخة.» يف الوسطى واملرحلة النضج أول تميز
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الذي واللون»، الضوء «مبادئ كتاب بابيت دي إدوين رائعة جاءت التايل، العام ويف
لست أنني أوضح (دعوني باأللوان العالج فن يف محدودة كانت وإن عاملية، ثورة خلق
واحًدا واعتربته ،١٩٦٧ عام يف كتابه وحررت عنه كتبت لقد بابيت. نظريات أنصار من
يف هامدن، يف بابيت ولد والعام). الواسع األلوان مجال يف املميزة الشخصيات أكثر من
عام يف (تويف طائفية بروتستانتية كنيسة لراعي ابنًا وكان ،١٨٢٨ فرباير ١ يف نيويورك،
هارفرد). جامعة يف واألستاذ اإلنسانيات مجال يف الكاتب بابيت إيرفينج والد وهو ،١٩٠٥
بالدين واهتم الخط، فن عن كتبًا ونرش وكتب مدرًسا، بالعمل راشد كشاب حياته بدأ
وطبيب مغناطييس عالم أنه بابيت أعلن العمر، منتصف ويف الروحانية». و«الحقائق
ألف ٢٠٠ ضم الذي واللون» الضوء «مبادئ كتاب تأليف يف قىضسنني أنه شك ال روحي.
مشهوًرا رجًال بابيت أصبح ،١٨٧٨ عام يف الكتاب هذا نرش وعند صفحة. و٥٦٠ كلمة
«إن أقواله: ومن للمغناطيسيات. نيويورك لكلية رئيًسا أصبح ما ورسعان الفور، عىل
كان الرائعة، الحقيقة هذه تقبل يف بكَّرنا وكلما أبدية، حقيقة عىل يعتمد باأللوان العالج
العالجية الوصفات وأدوية الروحانيني، املعالجني يوم هذا كان األطراف.» لكل أفضل هذا
من يحىص ال وعدد الشايف، الحية زيت ومستحرضات املغناطيسية، واألحزمة املسجلة،
امللونة»، و«األقراص الكتب، وباع باأللوان، العالج مجال بابيت ودخل السحرية. األدوية
ملون، وزجاج باأللوان، للعالج الخاصة الحراري» «الضوء وغرفة امللونة»، و«القوارير
من مصنوعة بوصة ٢١ يف ٥٧ بأبعاد مصممة جميلة ملونة» و«نافذة ملونة، ومرشحات
يف االنغماس لألشخاص يمكن وخلفها الجنوب، يواجه منزل داخل توضع امللون الزجاج

للصحة. مفيدة باأللوان معالجات
واأللوان، العنارص وبني والعنارص، األلوان بني رائعة عالقات سلسلة بابيت كون
«توجد قاله: مما نقتبس ودعونا كهربية. وألوان حرارية ألوان بأنها األمور هذه ووصف
الكهربي التأثري وذروة مركز ويقع لأللوان، الغريبة القدرات يف ثالثية تدرجات سلسلة
الجهاز يهدئ الذي الكهربي التأثري وذروة البنفسجي، اللون يف األعصاب يهدئ الذي
أو السخونة وذروة األصفر، اللون يف تقع السطوع وذروة األزرق، اللون يف تقع الوعائي
حقيقي؛ تقسيم بل للصفات، خياليٍّا تقسيًما ليس وهذا األحمر. اللون يف تقع الحرارة
والبنفسجي واألزرق ذاته، حد يف الدفء مبدأ عىل ينطوي اللهب يشبه الذي األحمر فاللون
اللوني، للتأثري كثرية أساليب لدينا توجد وبذلك والكهربية. الربودة مبدأ عىل ينطويان
وتدرجات والخشونة، النعومة وتدرجات والظل، الضوء وتدرجات األلوان، تدرجات ومنها

إلخ.» … الحرارية والقوة الضوئية، القوة وتدرجات الكهربية، القوة
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عنرص هو الحمراء، األدوية مثل األحمر، «الضوء يقول: باأللوان العالج عن وكتب
خاصًة ما، حدٍّ إىل ولألعصاب للدم املثري تأثريه مع سيما ال الشمس، ضوء يف التدفئة
الحمراء، األشعة بدخول فقط يسمح لن الذي األحمر الزجاج درجات من به ترسُّ عند
وغريه الشلل حاالت يف فائدة يثبت وبذلك أيًضا؛ الصفراء األشعة بدخول سيسمح بل
األعصاب؛ يثريان والربتقايل األصفر إن وقال املزمنة.» واألمراض السبات أمراض من
الذي للدماغ املثري املبدأ كونه إىل باإلضافة األعصاب، لتحفيز األسايس املبدأ هو «فاألصفر
وكان . َمَعويٍّ ٍر ومطهِّ للقيء ز ومحفِّ كُملنيِّ يستخدم وكان الرأساألسايسلألعصاب.» يعد
بقدر األصفر خلط وعند والبواسري. الشعبية واألمراض اإلمساك عالج يف بابيت يستخدمه
مثريًا يصبح األحمر من قليل بقدر خلطه وعند للبول، ُمدرٍّا يصبح فإنه األحمر من كبري
العموم. يف البرشي الجسم ويساعد ُمنشًطا يصبح فإنه مناصفة خلطهما وعند للدماغ،
اللونني وكال والتقلص». والكهربية الربودة يف تتمثل «بقدرات والبنفسجي األزرق يتمتع
النسا، عرق مثل والعصبية، االلتهابية األمراض فيها تكثر التي األجهزة كافة ئان يهدِّ
والعصبية، العصبي، األلم وصداع النخاعية، الدماغية السحايا والتهاب الرئتني، ونزيف
عالج يف كبري حدٍّ إىل الني فعَّ واألبيض األزرق وكان العصبية. والتهيجية الشمس، ورضبة
وصف نادر، وبتنبُّؤ املخ. وارتجاج والصلع، العصبي، واالنهيار والروماتيزم، النسا، عرق
مدينة وسط يف الذرة هذه مثل وضعت «إذا املميز: الترصيح هذا كتابه يف وقال الذرة
واملدن وجسورها، وسفنها، العمالقة، مبانيها كل يجعل إعصاًرا تولِّد فسوف نيويورك،
تذروها شظايا إىل تتحول تقريبًا، نسمة مليوني سكانها عدُد يبلغ التي لها، املجاورة

السماء.» إىل وتحملها الرياح
الذي باأللوان العالج زال ما بابيت، عرص من سنة مائة بعد أي هذا، يومنا وحتى
وتوجد تُنَرش. مبادئه عىل قامت التي الكتب زالت وما املمارسة، وقيد موجوًدا أسسه
أن من الرغم وعىل بابيت. إىل تعود كلها ألوان، ومدارس واجتماعات ومحارضات دورات
الواليات يف قانوني نحو عىل تطبيقها أو تصنيعها يمكن ال ووصفاته وأجهزته معداته
بهذه ا مهتمٍّ القارئ كان وإذا إنجلرتا. يف حيٍّا «علًما» زال ما باأللوان العالج فإن املتحدة،
يف املوجودة ورقي) غالف ذات (معظمها الكتب هذه بعض مطالعة فعليه الشعوذة،
هييس، دادسون وجيه هيلني، وكورين كولفيل، جيه دبليو كالتايل: وهي امَلراجع؛ قائمة
جي ويس أوزيل، جيه جي وإس والرسطان»)، («األلوان إيرديل إي ويس هانت، وروالند
وأعيدت ،١٩٥١ عام مرة ألول نُِرش أوزيل جيه جي يس للكاتب األشعة» «قوة ساندر.
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أوزيل يرتدد وال لبابيت. مديح الكتاب هذا ويف .١٩٧٥ عام حتى مرات تسع طباعته
السكري، والداء الرصع، وحتى الربو من بداية لألمراض ألوان معالجات وصف يف

العقلية. واالضطرابات الرئوي، وااللتهاب والروماتيزم،

الحدية املمارسة (8)

وعضوي. جسماني هو وما الطب يف نفيس هو ما بني قاطع تمييز مطلًقا يوجد لن ربما
جانب إىل املرض يف نفسية عوامل ثمة الكتاب، هذا من أخرى فصول يف قلت وكما
وأرواحهم البرش بعقول يهتم الذي النفيس الطبيب وجود إن الرصفة. الجسمانية العوامل
اللذين والجراح املثلية املعالجة طبيب وجود مثل تماًما رضوري ومشاعرهم املعنوية

البرشي. بالجسم منهما كلٌّ يهتم
فالضوء املرئية؛ األلوان باستخدام باأللوان العالج عىل الحدية األمثلة بعض ولنذكر
وقد واإلكزيما. والحصبة، القرمزية، والحمى الُحمرة، لعالج استخدم ما كثريًا األحمر
إىل يرجع ذلك يف والسبب الجروح. عالج يف فعاًال للميكروكروم األحمر اللون يكون
ما شقوق يف األلم يقلل األحمر الضوء إن ويقال األزرق. للضوء امتصاصه إىل ما حدٍّ
(واألشعة األحمر إن البنفسجية. فوق األشعة وحروق الحادة، وااللتهابات الجراحة، بعد
تخفيف يف يساعد وقد الدموية، األوعية ويوسع األنسجة يف حرارة ينتج الحمراء) تحت
تطبيقات ولألزرق القطني. واأللم األعصاب، والتهاب املفاصل، والتهاب الروماتيزم، آالم
ضغط وارتفاع الصداع، لعالج استخدامه ُوصف فقد الحًقا؛ سنذكر كما ومهمة، حديثة
إن ويقال النفيس. الهدوء عىل الباعثة تأثرياته إىل ذلك سبب يرجع وقد واألرق. الدم،
الدم ضغط ترفع أشعته أن وُوجد الشهية. يفتح للعني، املبهج اللون ذلك األصفر؛
نفيس نحو عىل ربما العام، والضعف العصبي، والوهن الدم، بفقر املرتبط املنخفض
فإنه أخرى، مواضع يف يقال وكما الحاالت. معظم يف حياديٍّا األخرض وكان جسماني.
البرش. عىل منطبًقا نفسه الحيادي التأثري هذا يكون وربما النبات، عىل تأثرياته يف حيادي

الحديثة الطبية املمارسة (9)

به املعرتف الطب علم شكوك األرجح عىل تثري التي الصوفية األمور من أنتقل دعوني
مؤهالت َحَملة واملمارسني األطباء عن وأتحدث والعالم، أمريكا أنحاء كل يف حاليٍّا قانونيٍّا

الحكومة. قبل من املعتمدة املهنة ممارسة رخص وأصحاب الطب كليات
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واملحتالني، املدَّعني باأللوان املعالجني من كبرية ومجموعة بابيت بسبب كبري، حد إىل
تبنى ولطاملا عالجيٍّا. عامًال باعتباره اللون إىل االزدراء بعني الحديث الطب مهنة نظرت
الطبية الجمعية استهجنت وقد ُمباليًا. ال منه أكثر رصيًحا عدائيٍّا توجًها الحديث الطب
ورغم املهنة. مزاولة من ومنعتهم باأللوان املعالجني األمريكي الربيد ومكتب األمريكية
العلم ويف الطب. مجال إىل العودة طريق واللون الضوء يشق الحارض، الوقت ففي ذلك،
وغري املرئي للضوء، الغريبة التأثريات دراسة تُجَرى الضوئية، األحياء علم باسم املعروف
الحية، والكائنات الكيميائية، املواد عىل تأثري أو تغيري إحداث إىل تميل إنها إذ املرئي؛
اطِّالع عىل ألكون جهدي قصارى بذلت وقد والبرش. والحيوانات، والنباتات، وامليكروبات،

اكتشافاتي. بعض الكتاب هذا يف أقدم أن ويسعدني األبحاث. تطورات بأحدث
املثال؛ سبيل عىل الحمراء تحت األشعة إشعاع بقيمة الحديث الطب اعرتف
فوق األشعة بفوائد أيًضا يعرتف كما واآلالم، األوجاع بعض تخفيف يف مفيدة فهي
الطيف من أخرى نطاقات ويف الحًقا. سنوضح كما عالجية استخدامات ولها البنفسجية،
الراديوم، وأشعة السينية، لألشعة عالجية استخدامات توجد الكامل، الكهرومغناطييس
«املرئي»؛ الضوء عن ماذا لكن الحراري. اإلنفاذ يف تستخدم التي الطويلة، واألشعة
املقبولة، القليلة املصادر بعض من اقتبست لقد واألزرق؟ واألخرض، واألصفر، األحمر،
تتناسب معالج كعامل املرئي الضوء أهمية «معرفة فإن إلينجر، فريدريش قاله ملا وفًقا
«إن سيسون: يس آر توماس ويقول األحياء.» يف املرئي للضوء العامة األهمية مع عكسيٍّا
عىل القدرة لديه الحمراء، تحت األشعة أو البنفسجية فوق األشعة وكذلك املرئي، الضوء
إىل مهملة املرئي للطيف الطبية االستخدامات كانت وقد كبرية. بيولوجية تأثريات إحداث
جيه ريتشارد ويقول املاضية.» التسعني السنوات مدار عىل األطباء جهة من كبري حد
عمق إىل الثدييات كل أنسجة اخرتاق عىل قادر املرئي الضوء أن الواضح «من وورتمان:

الحية.» الخراف أحد دماغ داخل وجوده لوحظ وقد كبري.

الشمس بأشعة العالج (1-9)

يقوله ملا فوفًقا مبكرة؛ بداية لها العالجية العوامل من واللون الضوء أن معرفة إن
الفكرية املمتلكات أقدم من يعد للضوء العالجي التأثري «معرفة إلينجر: فريدريش
يف املتمثل الطبيعي الضوء مصدر عىل التجارب أقدم اعتمدت الحال، وبطبيعة للبرش.
وقدماء والبابليون اآلشوريون كان إذ قديم؛ لزمن تعود ممارسة الشمس وحمام الشمس.
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اليونان يف والهواء بالشمس تستحم التطور عالية طائفة يوجد وكان يمارسونه، املرصيني
تقديًرا الشمس لضوء الشفائية القدرات يقدرون القدماء الجرمان وكان قديًما. وروما
أمريكا يف اإلنكا شعب مارس كما وعبدوها، إلًها املرشقة الشمس من واتخذوا كبريًا،

أيًضا.» الشمس عبادة الجنوبية
ومواد جديدة، تشخيصية وأجهزة إجراءات واستخدام للطب، العلمي التقدم ومع
بالشمس العالج يف املتمثل القديم الفن أصبح جديدة، حيوية ومضادات وأدوية كيميائية،
الضوئي العالج قدَّم حيث عرصي؛ رائد الساحة عىل ظهر عرش، التاسع القرن ويف مهمًال.
يف سعى وقد الضوء. يف سحرية فوائد فينسن آر نيلس الدنماركي وجد جديدة. بداية يف
ويف الندبي. النسيج ملنع املرئي األحمر الضوء باستخدام الجدري عالج إىل األوىل سنواته
لعالج الضوء معهد وأسس الشمس لضوء اإلشعاعية الخواص الحظ ،١٨٩٦ عام حوايل
العالج الشمس ضوء أصبح .١٩٠٣ عام يف نوبل جائزة عىل ذلك نظري وحصل السل،
باحات يف متمثل معماري بطراز م تُصمَّ العالم حول املصحات وأصبحت للسل، الرئييس

الشمس. تدخلها وأسطح وردهات
الكساح، منع يف تساعد فهي البرش؛ لرفاهة رضورية البنفسجية فوق األشعة إن
الجسم. داخل التغريات من عدًدا وتُحِدث الجراثيم، ر وتدمِّ د، فيتامني تكوين وتعزز
عالم قاله ملا ووفًقا الجلد. رسطان إىل تؤدي أن يمكن زيادتها فإن ذلك، من الرغم وعىل
التلوث عن ناتج مرض «أول الكساح: كان فقد لوميس، إف دبليو الحيوية الكيمياء
وبائيٍّا بالءً الكساح وأصبح السماء، األسود الدخان عتَّم الصناعية الثورة خالل الجوي.»
تُعزى املرض بهذا اإلصابة كانت قديًما، وأوروبا. إنجلرتا مدن يف كبري نطاق عىل يتفىش
البنفسجية فوق لألشعة التعرض نقص إىل يعود السبب أن ثبت لكن التغذية، سوء إىل
بالكساح لإلصابة عرضة أكثر الخريف يف املولودون األطفال وكان الشمس. عن الصادرة

الربيع. يف املولودين بأولئك مقارنًة
وتصنع الصناعية، البيئات يف البنفسجي فوق الضوء من مقدار وجود شك بال يلزم
فوق األشعة سنوات مدار عىل الروس استخدم وقد الضوء. هذا تشع ضوء مصادر حاليٍّا
واملكاتب. واملستشفيات املدارس يف التقليدي الفلورسنت ضوء إىل باإلضافة البنفسجية،
والدرجات العمل عىل القدرة وتحسنت املعتاد، من أرسع نموٍّا األطفال حقق املدارس، يف
عمال من يُطلب كما التنفسية). القناة (التهاب بالنزلة اإلصابة وقلت أحرزوها، التي
لتقرير وفًقا يحدث؟ فماذا البنفسجية. فوق األشعة عالجات عىل الحصول الروس املناجم
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اإلنزيمية العمليات يعزز البنفسجية فوق األشعة «تأثري فإن لإلضاءة، الدولية للمفوضية
البيولوجية املناعية االستجابة ويعزز الصماء، الغدد جهاز نشاط ويزيد الغذائي، للتمثيل
لذلك، وباإلضافة كثري. هذا املركزي.» والعضيل العصبي الجهاز توتر ويحسن للجسم،
الكائنات لصحة مفيدة البنفسجية فوق األشعة أن من الرغم عىل أنه مالحظة يمكن
ولذلك واملنسوجات؛ وامللونات، واألصباغ، الفنية، األعمال تدمر أن يمكن فإنها الحية،
الفنية. املعارض أو املتاحف يف وليس املدارس يف مناسبًا يكون قد استخدامها فإن
يف استخداًما األفضل هو بنفسجية فوق أشعة أي تقريبًا يشع ال الذي املتوهج، الضوء
يف املتوازن والضوء البنفسجية فوق األشعة عن املالحظات من مزيد وتوجد األماكن. تلك

الثاني. الفصل

الضوئية الحساسية (2-9)

فإن الجلد، التهاب وتسبب الجلد تسفع أن يمكن البنفسجية فوق األشعة كانت إذا
أن غريبة لحقيقة إنها املثال، سبيل عىل أيًضا. تأثريات له تكون أن يمكن املرئي الضوء
فوق «األشعة ضوء عن الناتج الرضر عالج يف يساعد أن يمكن «املرئي» للضوء التعرض

املرئي. غري البنفسجية»
بطفح الحظ سيئي بعض يصاب قد الشميس»، «الرشي باسم يعرف نادر مرض يف
بلوم إف هارولد يفرس والسبب؟ «مرئي». بنفسجي أو أزرق لضوء التعرض عند جلدي
الحالة؛ هذه بخالف الطبيعي، الجلد يف تحدث االستجابة هذه إن قول يف ضري «ال فيقول:

الطيف.» من والبنفسجية الزرقاء املناطق تمتص ضوئيٍّا نشطة مادة وجود بسبب
استخدام يعقب قد الشمس، لضوء التعرض عند يحدث الذي الجلدي، الطفح إن
تناول أيًضا يعقب وقد الحالقة، بعد ما ومستحرضات والعطور التجميل مستحرضات
الجلدي للطفح التعرض العمال عن ومعروف السوداء. الحنطة كعكة أو الفراولة كعكة
قطران ومنتجات التني، أو الربي الجزر وحمل الصناعية، األبخرة لبعض التعرض بعد
بعد الشمس ضوء بسبب مميتة «حروق» إىل الحيوانات بعض تتعرض وقد الفحم.
بعض «يف يقول: جيزا يس آرثر وكتب جون. القديس عشبة مثل معينة نباتات تناول
الجزيرة شبه من أجزاء بعض ويف فقط، األسود الغنم تربية يمكن … إيطاليا من أجزاء
الخيول يف البيضاء األجزاء يغطون كما فقط. السوداء الخيول تربية يمكن العربية

سوداء.» بأصباغ السوداء
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يف فحاليٍّا ومؤذية، مرغوبة غري آنًفا املذكورة اآلثار معظم أن من الرغم وعىل
عالجية؛ تطبيقات الضوئية للحساسية املتعمد الخلق يجد الضوئية، املعالجة مجال
الزرقاء األشعة أو البنفسجية فوق األشعة تجاه بحساسية املصابني األشخاص فبعض
اإلشعاع هذا بفعالية يمنع دواءً إعطاؤهم يمكن الشمس ضوء يف املرئية البنفسجية
أحد يف الطلق الهواء يف بالحياة االستمتاع من األشخاص هؤالء ويمكِّن املرغوب، غري
املعروفة العدوى ويف موضعيٍّا. توضع بأصباغ الصدفية عالج ويمكن املشمسة. األيام
املنطقة تدهن أن شائعة ممارسة أصبحت الزكام) (قروح البسيط» «الحأل فريوس باسم
امللونة األصباغ من العديد خضع وقد املرئي. للضوء تُعرض ثم األصباغ بأحد املصابة
اللون، أصفر كروم األصباغ؛ أحد أن ووجد خاملة)، نفسها األصباغ تكون (قد للتجربة
املستخدمة املعالجة «إن ميلنيك: إل جوزيف مقالة من واقتباًسا كبري. حد إىل ال فعَّ
صبغ محلول ووضع معقمة، بإبرة القديمة الحويصلية الجروح تمزيق من تتكون حاليٍّا
ذي ضوء ملصدر دقيقة ٣٠ ملدة وتعريضها املمزقة، الحويصالت قاعدة عىل الربوفالفني
بإعادة ويوىص كافية. وبشدة للربوفالفني) بالنسبة نانومرتًا ٤٥٠) مناسب موجي طول
اإلجراء.» يعاد الجروح تطورت وإذا التاليني، اليومني خالل مرات أربع للضوء التعرض
ولون مزرق، بنفسجي نانومرتًا ٤٥٠ بنحو املقدَّر املوجي الطول ذي الضوء مصدر ولون

أصفر. الربوفالفني صبغ
آند «فوتوكيمسرتي الضوئية واألحياء الضوئية الكيمياء لدورية حديثة مقالة يف
استخدام عن للتحدث املقاالت من سلسلة َصت ُخصِّ ،(١٩٧٧ (أبريل فوتوبيولوجي»
يف سيما ال كبري، حد إىل املرض هذا يشيع البسيط». «الحأل فريوس عالج يف األصباغ
مايكل ويتناول السيالن. مثل التناسلية األمراض تتبع التي التناسلية العدوى حاالت
املتعادل األحمر صبغ تستخدم معالجة فعالية يف «الشك ويساوره املوضوع هذا جاريت
الذي األصفر، اللون ذي الربوفالفني «سلفات» استخدام ويفضل الربوفالفني»، وصبغ
ملصدر بالنسبة أما املرئي. الطيف يف البنفسجية الزرقاء املنطقة كبري نحو عىل يمتص
اللون) (أزرق النطاق ضيق مرشح عرب يمر الذي املتوهج الضوء اختار فقد الضوء،
البسيط» الحأل «فريوس تعطيل «إن قائًال: ويعلق الفلورسنت، الضوء عىل إياه مفضًال
من املنبعثة الحرارة فإن ولذلك العالية؛ الحرارة درجات يف يتحسن الضوئية بالديناميكا
خياًرا النظرية الناحية من املتوهج الضوء مصدر تجعل قريب نطاق عىل متوهج مصدر

البارد.» األبيض الفلورسنت باملصباح مقارنًة الرسيري، املحيط يف أفضل

127



البرشية واالستجابات األلوان

السطحية األنواع عالج يف مفيدة تأثريات له كانت ما كثريًا البورفرينيات استخدام إن
األمريكية الجمعية أمام خطاب يف ورشكاؤه دايموند إيفان قال وقد واألورام، الرسطان من
وتحتفظ الهيماتوبورفريين تمتص الخبيثة «األورام :(١٩٧٣ (يونيو الضوئية للبيولوجيا
املادة ترتاكم املثال، سبيل عىل الورم، حالة ويف العادية.» األنسجة من أكرب نحو عىل به
بشدة «تترضر املرسطنة املنطقة أن ونجد املصاب، الجزء عند (البورفريين) املحسسة
ومستقبًال: القريبة.» البنفسجية فوق األشعة لضوء أو املرئي للضوء تعرضها عند
من وغريها الدماغ أورام لعالج جديدة طريقة الضوئية الديناميكية املعالجة «تقدم
التحسيس ملواد آخر استخدام ويف حاليٍّا.» املوجودة املعالجة أشكال لكل املقاومة األورام
األزرق. للضوء تعرضها عند األحمر للون مستشعة الهيماتوبورفريين تصبح الصبغي،
خبيث، نمو وجود حالة ويف نيوز»: «أوبتيكس مجلة يف مقالة يف فوجال توماسبي ويقول
تصبح وسوف األزرق.» للضوء تعرَّض الفم، تجويف مثًال ولتكن املصابة، «املنطقة فإن
استئصاله.» الالزم النسيج حجم معرفة من الجراح «تمكن وربما مستشعة، املنطقة
قيد زالت ما الجلدية واألمراض والضوء األصباغ بني العالقة بأن االعرتاف ويجب

الوقت. مرور مع املزيد نتعلم زلنا وما شك. محل زالت وما الدراسة،

املرئي األزرق الضوء (3-9)

عالج يف املرئي األزرق الضوء استخدام الطب مجال يف لأللوان الحديثة الفوائد من
بيلريوبني بفرط اإلصابة تشيع األسف، مع الوالدة. حديثي األطفال يف الصفراء مرض
األطفال بني عالية نسبة ل تُسجَّ وقد الوالدة، حديثي األطفال بني الصفراء، مرض الدم؛
اإلصابة ذلك عن وينتج الحمراء الدم خاليا تتحلل باملائة. ١٧ نحو إىل تصل «املبترسين»
يؤدي أن ويمكن مصفرٍّا، برتقاليٍّا لونًا الطفل تمنح صفراء مادة وترتاكم بالبيلريوبني،
وقد والعضلية، الذهنية االستجابات واختالل الدماغي، والتلف بالصمم، اإلصابة إىل هذا

أيًضا. واملوت بل الدماغي، الشلل إىل أيًضا تؤدي
إال تحقق لم لكنها الدم، نقل مثل العالجية الطرق بعض تستخدم كانت قديًما
جيه ريتشارد اإلنجليزي الطبيب الحظ ،١٩٥٨ عام حوايل ويف النجاح. من قليًال قدًرا
كان النافذة من قريبة مهود يف املوجودين املواليد أن التمريض وفريق زمالئه مع كريمر
ذلك وبعد الطبيعي، الضوء عن بعيًدا املوجودين أولئك من أقل لديهم الصفراء معدل
باستخدام التجارب إجراء مع معتدل، نحو عىل الشمس لضوء املصابني األطفال عرَّضوا
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فعالية األكثر الضوء كان والرسيرية، املعملية االختبارات خالل ومن الصناعي. الضوء
أن وثبت جديدة، معالجة نشأت النتيجة، هذه ومن األزرق. هو األضواء كل بني من
األشعة من تماًما (وخالية محدود طيفي إشعاع ذات معينة زرقاء مصابيح استخدام
يف واسع نطاق عىل الطريقة هذه تستخدم واليوم، األفضل. الخيار هو البنفسجية) فوق

مكان. كل ويف وأوروبا أمريكا
استخدامها؟ الواجب األزرق الضوء شدة فما الدراسات. من مزيد تُجَرى زالت وما
الضوء استخدام يكون أن يمكن هل الالزمة؟ الفرتات عدد وكم استخدامه؟ مدة تبلغ كم
الدكتور تناول األخرى؟ األلوان بقية من أفضل األزرق اللون هل متقطع؟ نحو عىل
من أخرى موجية أطوال وجود «إن فقال: األخري السؤال هذا سيسون يس آر توماس
أمرين سيسون الدكتور ويوضح الضوئي.» العالج فعالية من تزيد ال … املرئي الطيف
واألمر الزائد، اإلشعاع من األطفال عيون حماية رضورة يف يتمثل األول األمر آخرين:
لألطفال املستشفيات حضانات يف خاصة زرقاء مصابيح استخدام عند أنه هو الثاني
ذلك، ولتخفيف النعاس». حتى أو الضيق من «اشتكني املمرضات أن لوحظ املبترسين،

الذهبية. املصابيح بعض وضعوا
أكدها التي واللون للضوء السحرية فالخواص جديدة؛ بدايات هذه تكون ربما
لطاملا العصور، عرب أخرى مرة ُقبلت ثم وُرفضت وُقبلت، الغابرة، األزمان منذ الناس
قوي عاطفي باستحسان يحظيان واللون الضوء أن حقيقة إن إبهار. مصدر كانت
الجانب من كالٍّ إن نفسه. الوقت يف الشك أثار األمر هذا أن بيد صالحهما، يف كان لطاملا
وسيكون العالجية. للقدرة بامتالكهما حاليٍّا ُمعرتًَفا أصبح للون املادي والجانب العاطفي
عادي دور — اللون — النفيس الجمال بهذا ليشء كان إذا الحال، بطبيعة املبهج، من

للبرش. الفسيولوجية السالمة يف أيًضا
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العقل هتدئة

اللون الستخدام أساسيٍّا قانونًا اعتباره املمكن من أنه أرى ترصيًحا فرينون دي إم كتب
للوعي الطبيعي املستوى أن نستنتج أن يجب «ولذلك قال: حيث البرشية؛ البيئات يف
ويردف باستمرار.» املتغرية البيئات ظل يف فقط عليه الحفاظ يمكن والفكر واإلدراك
قدرة وتتدهور الحيس»، «الحرمان من حالة تحدث تغيري، يوجد ال «عندما قائًال: فرينون
األطفال ويف الطبيعي. اإلدراك ويتالىش ويتوقف، االنتباه ويتذبذب الرتكيز، عىل الكبار
وقد بالكامل، شخصيتهم تتأثر قد بهم، املحيطة للبيئة كامًال فهًما يكتسبوا لم الذين

العادية.» البيئة مع تكيفهم إعادة الصعب من يكون

الحيوانات الحيسيف الحرمان (1)

البدنية؛ السالمة عىل أيًضا ينطبق والفكر واإلدراك بالوعي املرتبط فرينون استنتاج إن
زادت لقد سيئة. عواقب من بدوره، الجسم، يعاني قد برصية رتابة حدوث حالة يف ألنه
هذه أن من الرغم وعىل لسيطرته. وخاضعة تصميمه من بيئات يف اإلنسان سكن وترية
الحيوانات من كثريًا فإن البرش، بني متزايد نحو عىل شيوًعا حاليٍّا تشهد املحزنة الحالة

عصور. منذ للغاية منعزلة أصبحت قد
وأعدائها املفرتسات من محمية أقفاص يف املحبوسة الحيوانات أن من الرغم وعىل
الحبس إن السعادة. تجد ما نادًرا فإنها آمنة، مريحة حياة تعيش أن يمكن الطبيعيني
الطعام، يف واإلفراط نفسه، تجويع مثل: عديدة سلوكيات إىل الحيوان يدفعان قد والرتابة
باالنطواء تصاب القردة أن لوحظ وقد األخرى. األنواع أو نوعه وتدمري التناسل، ورفض
وقد صماء. بحوائط إحاطتها أو بمفردها تركها عند الفصام مرىض غرار عىل النفس عىل
رسيع نحو عىل الحيوان حدائق وتبني بها. تودي ُسبات بحالة األخرى الحيوانات تصاب
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يف رفضت لحيوانات ِجَراءٌ تولد وحاليٍّا رائعة. نتائج محققًة اتساًعا وأكثر أفضل بيئات
شك وال الحيوانات. هذه عمر معدل يتزايد كما تقشًفا، أكثر أقفاص يف التزاوج السابق
محبوًسا مخلوًقا أيًضا اإلنسان يصبح عندما املستقبل أجل من مهمة دروًسا نكتسب أننا
إىل أيًضا يحتاج بل والتمارين، والضوء الطعام من املناسبة النوعية إىل فحسب يحتاج ال

العقالنية. طبيعته عىل الحفاظ عىل لتساعده مبهجة برصية وألوان مناظر
يف برينيت حيوان حديقة يف حدثت تجربة أوط جون يروي واإلضاءة، الضوء أثر وعن
مصابيح برتكيب قاموا التخريب من الحديقة حماية أجل فمن نيويورك. بوالية سرياكيوز
والدة مستشفى إىل الحيوان حديقة تحولت «لقد الربيع! جاء والنتيجة؟ الغامر. الضوء
خمس وجمعنا الرابع، الشبل وأنجبا مجدًدا الحب يف األمريكية األسود زوج وقع حقيقي.
وولدت أيًال، عرشين بمعدل األيائل عدد وزاد األقل، عىل حمالن ثمانية وُولد أوز، بيضات
أنثى وتنتظر جديًدا، صغريًا كنغًرا الولب كنغر أنثى وأنجبت صغريًا، دبٍّا ليزي بيج الدبة

أغسطس.» يف وليدها والدة الشمبانزي
أحد السلو؛ جوزيف تحدث وقد مميزة. آثار املتوازن الكامل الطيف إلضاءة كان
الطيف ذي الفلورسنت ضوء أثر عن تكساس، يف للحيوان هيوستن حدائق يف العاملني
حياتها مدة والسحايل الثعابني بعض أن السلو وجد والربمائيات. الزواحف عىل الكامل
فركَّب الحيوانات، لهذه مؤذية كانت الشمس لضوء التعرض قلة أن يف فشكَّ قصرية،
األشعة من قليل قدر وفيها الطيف، ألوان كل يتضمن جيًدا ضوءًا تشع فلورية أنابيب
دورو رشكة قبل من املصنوعة اليت فيتا نوعية من األنابيب (كانت البنفسجية فوق
أكثر أصبحت الحيوانات أن الحظ ما ورسعان جرييس)، نيو بوالية كوربوريشن تيست
وأحد الطعام، تناولت طويلة فرتة منذ تأكل ال كانت التي الثعابني فبعض نشاًطا؛
أسبوعني. من أقل بعد شهيته استعاد الطعام تناول رفض قد كان الذي الحيوانات
وشدة اإلشعاع أن استنتجنا والتجارب، االختبارات لهذه «نتيجة قائًال: السلو ويعلق
للحفاظ أهمية أكثر يكونان قد مشتت غري مرئي طيف مصباح عن الصادرين اإلشعاع
فوق األشعة مصباح أهمية من أكرب نحو عىل وغريها، الحيوانات من العينة هذه عىل
بني ما يجمع الذي املصباح أو فحسب، والطويلة املتوسطة املوجات ذات البنفسجية

املشتت.» املرئي والطيف البنفسجية فوق األشعة
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البرش الحيسيف الحرمان (2)

صناعية، بيئات داخل اإلنسان وجود لتزايد ونظًرا مثري، موضوع الحيس الحرمان إن
تأثريات دراسة إىل انتباَههم النفس وعلماء النفسيون واألطباء الفسيولوجيا علماءُ ه يوجِّ
عايشتها معاناة العزلة كانت لقد األمر. هذا حول املؤتمرات وعقدوا الُكتب فكتبوا العزلة،
من وكذلك االنفرادي، الحبس يف واملساجني أقفاص، يف املحبوسة الحيوانات قديًما
التي املهينة للطقوس تعرضوا من وأيًضا الدينية، الطوائف بعض يف «للتجنب» تعرضوا
املجتمع ويف عاداتهم. يف والرهبان النساك عايشها وكذلك بتجاهلهم، األفراد فيها يُعاقب
بسبب املستشفيات يف إقامتهم املحددة األشخاص لدى سمة العزلة تكون قد املعارص،
ورواد السن، وكبار املجانني، لدى وأيًضا قلبية، نوبات أو العظام يف بكسور إصابتهم
جريجوري إل آر كتب آلية. ماكينات عىل والعاملني والطيارين، والغواصني، الفضاء،
وينتج العنان لخياله العقل يطلق أن يمكن الحيس، التحفيز غياب يف أنه «يبدو فقال:

عليه.» تسيطر قد تخيالت
الروح كرس إىل تميل التي اإلجبارية العزلة عىل ما حدٍّ إىل الدماغ غسيل يعتمد
تعاطي تعقب آثاًرا األحيان بعض يف تشبه قد العزلة آثار أن الغريب ومن املعنوية.
إتش وتي دوان، كيه وبي هريون، وودبرين هم: كنديني؛ علماء ثالثة قال الهلوسة. عقاقري
إىل فحسب عزوها يمكن العزلة عقب املالحظة اآلثار تكون أن املحتمل غري «من سكوت:
اآلثار ما حدٍّ إىل تشبه أنها يبدو اآلثار فهذه العزلة؛ فرتة خالل اإلدراكية العادات نسيان
الليرسجيك)، وحمض املسكالني (مثل العقاقري بعض تعاطي بعد حدوثها ُوصف التي
التي االضطرابات أيًضا نتأمل وعندما الدماغي. التلف من معينة بأنواع اإلصابة وبعد
الشخص تعريض أن يبدو الوضوح)، الشديدة الهلوسة نشاط (مثل العزلة أثناء تحدث
يف ويعادل يشبه نحو عىل الدماغ وظيفة اختالل إىل يؤدي أن يمكن حسيٍّا رتيبة لبيئة
اختالل مظاهر ومن الدماغ.» تلف أشكال أو املخدرات تحدثه ما األحيان بعض يف القدر
وتشوه باأللوان، متعلقة بهلوسة واإلصابة األلوان، إدراك عىل القدرة عدم الدماغ وظائف

امللونة. الصور

قديمة كندية اكتشافات (1-2)

العرشين. القرن خمسينيات خالل كندا يف الحيس الحرمان عىل مكثفة دراسات أجريت
الرسيرية الدراسات من عدًدا فرينون دي إم وصف اإلدراك»، «سيكولوجية كتاب ويف
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النفس عالم هيب؛ إرشاف «تحت األمثلة: هذه أحد وإليكم الرتيبة. البيئة تأثريات عن
خمسة إىل تصل لفرتات أشخاص ترك آثار لدراسة تجارب أُجريت ماكجيل، بجامعة
لم ة؛ األِرسَّ أحد عىل استَْلقوا صغرية غرفة يف متغرية. وغري تماًما متماثلة بيئات يف أيام
كي أعينهم عىل شفافة شبه نظارات وأُلبسوا الرتيب، اآلالت هدير سوى شيئًا يسمعوا
أيديهم مغطية تدلَّت طويلة أكماًما وارتدوا ضبابيٍّا، ضوءًا إال يشء رؤية يستطيعوا ال
البيئة هذه مثل يف البقاء عىل قادرين كانوا املراقبني بعض يشء. أي ملس من ومنعتهم
يومني.» من ألكثر لها تحمُّ يستطيعوا لم اآلخر والبعض أيام، خمسة ملدة مستمر نحو عىل
البداية يف ناموا للتجربة الخاضعني األشخاص إن قائًال فرينون الربوفيسور يعلِّق
قصرية. لفرتات يناموا أن إال يستطيعوا لم األول اليوم بعد لكنهم وطويلة، كثرية لفرتات
األمر، حقيقة «يف ويقول: الرتكيز. عىل قادرين وغري واالضطراب بامللل يشعرون أصبحوا
برصية هلوسات من األوقات أغلب يف عانوا تََدْهَور. أنه وجدنا ذكائهم، اختبار عند
األشياء كانت . مختالٍّ املحيطة للبيئة إدراكهم كان محبسهم، من خرجوا وعندما وسمعية.
واألرضيات الجدران حواف مثل املستقيمة، فالحواف ثابتة؛ وغري ضبابية لهم تبدو
وتلف تتحرك البيئة كانت األحيان، بعض ويف واضحة، املسافات تكن ولم منحنية، بدت
لأللوان تعرضمعقول إىل الحاجة إىل بالتأكيد يشري هذا الدوار.» لهم يسبب مما حولهم؛
الخالية فاألسطح التنوع؛ إىل الحاجة إىل أيًضا يشري كما البيئة، يف األحاسيس من ولغريه
لونها يبهت قد األلوان وحتى باستمرار، إليها النظر عند باهتة تبدو قد األلوان من
نفسه العقل وأن تُستَثَْر، لم إن تتدهور الرؤية أن ويبدو املحايد. الرمادي إىل ويتحول

بالبالدة. يصاب

ومرىضاملستشفيات الوالدة حديثو (2-2)

تحت الوالدة حديثي أطفال عىل شيفر آر إتش أجراها دراسة فرينون الربوفيسور يصف
يقول وأسبوعني. أسبوع بني ما ترتاوح لفرتات املستشفيات يف مكثوا األشهر سبعة عمر
األطفال هؤالء عاد وعندما التنوع. إىل وتفتقر رتيبة كانت املستشفى بيئة إن شيفر
وجوههم. عىل تعبريات أي تظهر أن دون الفراغ يف التحديق يف استمروا منازلهم، إىل

أيام. لعدة أو ساعات لعدة السلوك هذا واستمر
متمحورة للعزلة أخرى مخاطر عن الباحثني من وزمالؤه ليدرمان هريبرت وكتب
إىل باإلضافة األلوان، إىل تحتاج خاصة، بصفة املستشفيات، إن الطبية. الرعاية حول
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ليدرمان أجرى وقد والزُّوَّار. والتليفزيون املوسيقى مثل األخرى الحسية املبهجات
التنفس قناع بارتداء ساعة ٣٦ ملدة حركتهم قيدوا متطوعني عىل دراسة ومجموعته
خمسة تمكن السقف. من صغري جزء سوى خالله من يشء رؤية يستطيعوا لم الذي
كاملة؛ ساعة ٣٦ ملدة الحركة تقييد ل تحمُّ من شخًصا عرش سبعة من فقط أشخاص
وفقدوا دوري، نحو عىل بالتوتر وشعروا الرتكيز، يف صعوبة وجدوا إنهم الجميع «قال
أوهام بني ما يرتاوح الواقع يف تشوًشا شهدوا إنهم ثمانية وقال الوقت، تقدير عىل القدرة
التوتر، بسبب التجربة أشخاص أربعة أنهى رصيحة. برصية هلوسات إىل زائفة جسدية

التنفس.» قناع من عنوة أنفسهم تحرير حاولوا هؤالء من واثنان
املرىض، أو عقليٍّا األشخاصاملضطربني أن فهو الصدد هذا يف الصلة الوثيق األمر أما
أغلب يف املفرتض من الضيقة، الشقق يف السكن الحبييس واألشخاص العقالء عن ناهيك
إجراء أن افرتضنا وإذا وباهتة. ضيقة أماكن يف طويلة وأياًما ساعات يقضوا أن األحيان
َحبْستُه ْت أدَّ لو فماذا األشخاص، أحد منه يعاني الذي املرض يشفي قد جراحية عملية
األشخاص كان «إذا فقالوا: ومجموعته ليدرمان وكتب متوقعة؟ غري أخرى أمراض إىل
بشدة املحتمل فمن … الذهان أمراض تشبه بحاالت يصابوا أن املمكن من الطبيعيون
اضطرابات بحاالت العقيل، االنهيار وشك عىل بالفعل كانوا ربما الذين املرىض، إصابة
أنهكتهم الذين باألشخاص محدًقا الهذيان يكون قد الحيس. الحرمان ضغط تحت نفسية
العضوية، الدماغية األمراض أحد أو الغذائي، التمثيل اضطرابات أو ميَّة، السُّ أو الحمى،
فيصابون كفته العاطفي الحرمان فريجح الحاد؛ العاطفي اإلجهاد أو العقاقري، أثر أو
العنارص أحد يكون قد الحيس الحرمان أن عىل رسيرية أدلة جمعنا وقد الهذيان. بذلك
الحاالت من للعديد املصاحبة املضاعفات أحد بصفته العقلية؛ لالضطرابات املسببة املهمة

والجراحية.» الطبية

الفضاء يف السفر (3-2)

الحيس: «الحرمان بعنوان: ندوة ١٩٥٧ عام يف النفس لعلم األمريكية الجمعية عقدت
ذلك؛ عكس عىل عادًة تركز العلمية األبحاث معظم كانت نظرية» عن تبحث حقائق
عن تحىص وال تعد ال «بحقائق» االستشهاد املمكن فمن الحقائق؛ عن بحثًا كانت إذ
«إن يقول: زوكرمان مارفني كتب الحقائق؟ هذه من يفهم أن للمرء كيف لكن العزلة،
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تجريبية مواقف يف بشدة يرغبون الذين للتجريبيني كابوًسا تمثل الحيس الحرمان تجربة
جيًدا.» ومحكمة محددة

بحكم أنني، هو الحيس الحرمان لتناول كبريًا وقتًا ص أُخصِّ يجعلني الذي السبب
املتعلقة املواصفات كتابة األحيان من كثري يف مني يُطلب األلوان، يف كاستشاري عميل
ما األشخاص؛ من ملجموعات اإلقامة أو اإلسكان توفر التي للمؤسسات واأللوان باإلضاءة
«حقائق» أو مالحظات أي إن األشخاص؟ هؤالء وكفاءة رفاهة لضمان سبيل أفضل هو

يل. بالنسبة مؤكدة وقيمة أهمية ذات بذلك هي جمعها يمكنني
شابه وما الالسلكية التعليمات وتلقي باآلالت املنشغلني الفضاء عرب املسافرين إن
الفضائية الكبسولة برتابة تأثُّرهم دون يحول كاٍف قدر عىل منشغلني سيظلون ربما ذلك
أي يفعلون ال أو األمور، من القليل فعل إال أمامهم ليس الذين املسافرين أن إال املكتظة،
أنفسنا وجدنا تقريبًا جميعنا ينتابهم. الذي الذهني للضيق نهاية يجدون ال قد يشء،
عيادة أو متوقف، قطار يف كالبقاء األيام؛ من يوم يف األماكن أحد يف للبقاء مضطرين
لكن قليلة، ساعات خالل الصرب ينفد مطري. يوم يف الفندق يف أو املطار، يف أو الطبيب،

األسابيع؟ تكن لم إن األيام عن ماذا
(ناسا) والفضاء الجوية للمالحة الوطنية اإلدارة أجرت «تيكتايت»، برنامج إطار يف
مسافة عىل عمالقتني أسطوانتني فوضعت السكن»، صالحية «تقييم عن تجارب سلسلة
وسكنهما بهما وأقام األطلنطي، املحيط يف فريدين جزر مياه تحت قدًما خمسني
وثالثني يوًما، وعرشين يوًما، عرش أربعة بلغت لفرتات الغواصني من مختلفة مجموعات
نفسية الختبارات وخضعوا الشاقة، التجربة هذه لتحمل جيًدا مؤهلني كلهم كانوا يوًما.
واجبات لديهم كان جميعهم وأشخاصأذكياء. كمهندسني املتوسط فوق مستًوى لوا وسجَّ
يفتقدون كانوا اللذان األمران أما قليل. بقدر إال للملل أو للعزلة وقتًا ترتك لم إلنجازها
من كثريًا يقضون كانوا الخصوصية. وانعدام األخبار انعدام فكانا كبري، حدٍّ إىل إليهما

رشائط. عىل املسجلة املوسيقى إىل واالستماع األحاديث تبادل يف فراغهم وقت
ووترس، إتش وهاري ناوليس، ديفيد أعده تقرير من املقتبسة التعليقات بعض إن
صالحية عن تقرير إعداد يف تتمثل خاصة بمهمة قاموا الذين فريتس، يس وإدوارد
عىل الغواصون قال «لقد املوضوع. بهذا الصلة وثيقة تعد ناسا، كبسوالت يف السكن
شعورهم قلة من متفاجئني كانوا أنفسهم إنهم املقابالت من عدد يف وعفوي واضح نحو
املسكن. تصميم هو عام مجال حول الشكاوى معظم تركزت … املهمة أثناء بالتوتر
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أدائهم عىل أثَّر نحو عىل املسكن تصميم عن راضني غري الغواصون كان خاصة، وبصفة
فإنهم املفضلة، هوايتهم كانت الكتب إن قالوا الطاقم أفراد أن من الرغم وعىل … ملهماتهم
املتوقعة! األجوبة إعطاء من نوًعا هذا كان ربما قراءتها.» يف الوقت من الكثري يقضوا لم
وأفالم املوسيقى يحبون كانوا وعائالتهم. زوجاتهم يفتقدون التجربة يف املشرتكون كان
ويستطرد الطلق. الهواء يفتقدون أنهم يبُد ولم الطهي، كثريًا يحبوا ولم التليفزيون،
املزاجية الحاالت أن الواضح فمن املزاجية، بالحاالت يتعلق فيما «أما فيقول: التقرير
التدهور إىل مالت والرتكيز، والتحفيز واللطف، االجتماعية، املشاعر يف املتمثلة اإليجابية
يف الكبري التدهور إىل باإلضافة أنه إىل يشري وهذا املهمة. مدة طول مع شديد نحو عىل
الرتيبة الالعاطفية من حالة إىل املزاجية الحاالت تحول إىل ميل يوجد اإليجابية، املشاعر
حالة يف يكونوا أن عىل الغواصني تشجع طوًال األكثر املهمات فإن وظاهريٍّا، والثابتة.
املشاعر شدة فيها وتقل الرتكيز، فيها ويقل التحفيز، فيها يقل حيادية، روتينية، مزاجية

السلبي.» أو اإليجابي الصعيد عىل سواء
النساء عىل مشابهة تجارب والفضاء الجوية للمالحة الوطنية اإلدارة أجرت مؤخًرا
املتوقع من كان والعزلة. الخمول من طويلة فرتات قضاء تحمل عىل قدرتهن لتحديد
٤٥ إىل ٣٥ (بني العمر املتوسطات األجر، املدفوعات املتطوعات، من مجموعة تتأقلم أن
يوًما! ٢٤ بنحو تقدر ملدة تقريبًا، متحرك، وغري أفقي وضع يف االستلقاء عىل عاًما)،
وضعية من الرغم وعىل للصوت. وعازًال نوافذ بال حركتهن لتقييد املخصص املكان كان
املرفقني عىل ويسنْدَن الدراجة، تشبه أداة عىل يتمرنَّ ُكنَّ فقد الظهر، عىل االستلقاء
باستطاعتهن وكان أفقية. ومرحاض مغتسل مقصورة إىل ويدخْلَن الطعام، تناول عند
استجاباتهن وكانت منشورية، عدسات ارتداء خالل من االستلقاء وضع يف القراءة
ن مكوَّ لتعاُقب لخضوعهن التجربة ورتبت خاصة. بصفة بالتوتر االهتمام مع مرصودة
بشعورهن النساء واعرتفت الظالم. من ساعات وثماني الضوء من ساعة عرشة ست من
االختبار تجاوزن لكنهن النفيس، الضيق ببعض وبالشعور والدوار، والضعف بالضجر
ورغم املستقبل. يف الفضاء عرب املسافرين من يصبحن أن شك بال ويمكنهن بنجاح.
كل فليس التجارب، تلك أوضحته مما خطورة أكثر نتائج تسبِّب أن يمكن فالعزلة ذلك،
مدربني أو الفضاء، يف السفر مغامرة لخوض بالحماس أو بالشباب يتمتعون األشخاص

والعلمية. التقنية املهام عىل ا خاصٍّ تدريبًا
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والهدوء السالم (3)

اإلبداعية األعمال من الكثري إنجاز باستطاعتهم إن يقول وهًما يعتنقون الناس من كثري
ديفيد هنري يكون قد والهدوء». «بالسالم يتَّسم مكان عىل العثور من تمكنوا لو فقط
عىل ومحمومة مضنية بقدرة مصحوبة تكون ما عادة العبقرية لكن لذلك، استثناءً ثورو
وغريهم جوخ، وفان وموتسارت، ودوستويفسكي، ديكنز، مثل أشخاص الجاد. العمل
املهام، تسليم بمواعيد الوفاء أو املال، كسب أسباب: لعدة مميزة بأعمال قاموا كثريون،
والجبال، الغابات، وسط أو البحر عند كوخ يف الجلوس إن متقد. داخيل دافع إلخماد أو
يُِكنُّون الذين لألشخاص بالنسبة حتى محتملة غري الطبيعة يجعل قد الزهور وحدائق
أذهانهم إلبقاء األشخاص خطط الحيس الحرمان تجارب بعض ويف للطبيعة. كبريًا حبٍّا
من بقدر للقيام يخططون قد الذين فاألشخاص هيهات؛ لكن بناءة، بتأمالت مشغولة
من وبدًال الرتكيز. يف رغبة لديهم ليس أنهم يجدون قد ما رسعان اإلبداعي التفكري
حاليٍّا الرائج املوضوع إىل يقود وهذا عشوائي. برتتيب أذهانهم يف األفكار ستتحرك ذلك،

التأمل. باسم املعروف
العقل عىل والسيطرة البيولوجية، الرجعية والتغذية التأمل، موضوعات أصبحت
الرجعية التغذية عن بحثية جمعيات توجد الحارض. الوقت يف رائجة موضوعات
الفلسفات تمزج وآلياٌت ودورات، وكتب، خاصون، وممارسون وعيادات، البيولوجية،
يف البرش هموم «تكمن تقول: براون باربرا كتبت الحديثة. العلمية واألبحاث الرشقية
الدراسات مئات أكدت الكالم، هذا كتابة وقت وحتى … أنفسهم بخبايا معرفتهم عدم
تعلم سيستطيعون الدماغية ألفا موجات نشاط إدراك البرش يستطيع عندما أنه حقيقة

عليه.» السيطرة
عىل ُفرضت إذا الرتابة فإن السابق، يف قلنا كما األمر، هذا يف دور لها األلوان
األشخاص يستطيع وقد الحيس. الحرمان إىل ذلك يؤدي فقد كرًها، أو طوًعا الشخص،
البدنية وظائفهم عىل والسيطرة التأمل، تعلموا إذا أفضل نحو عىل الرتابة مع التأقلم
لحالة «إنها السابق: يف قلنا فكما تحفظات، توجد ذلك ورغم والنفسية. العقلية وأيًضا
فحالة معتدل؛ نحو عىل ذلك تم إذا باستمرار الحواس كل تستثار أن وطبيعية عادية
يمكن العزلة تلك أن يف التناقض ويكمن النوم!» يف حتى طبيعية غري املطلق السالم
فمن عليها، وسيطر متعمد نحو عىل الشخص قِبلها إذا لكن سلبية، آثار لها يكون أن

كثرية. عالجية فوائد لها يكون أن املمكن
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املتأملني األشخاص من آالف أخذ فقد ذلك ورغم للجميع، مناسبًا التأمل يكون ال قد
الشخص، كان وإذا األحيان. أغلب يف ممتازة نتائج محققني الذهني التدريب يف دورات
التأمل، يف والخالص الراحة يجد الضيق، أشكال من آخر شكل أي أو التوتر خالل من
الذين األشخاص فبعض والتحيز؛ التشكيك من قدر بوجود أقر أنني إال جيد، فهذا
التنقيب الخطر من يكون قد عصبية. بأمراض أصيبوا الذهني التدريب لدورات خضعوا
داخل املوجودة النعيم» «ململكة التام النقيض يوجد فقد املرء؛ نفسية يف شديد بعمق
«يحتاج يقول: والصوفية» النفيس «العالج كتاب يف شفارتز إي جاري كتب وقد اإلنسان.
تطورية، سابقة توجد وال ومتنوع، الشدة معتدل خارجي تحفيز إىل العصبي الجهاز

واملطول.» الشديد للتأمل بيولوجية وال سلوكية، وال
الرجعية والتغذية العقل، عىل والسيطرة الذهني، التدريب يعتمد األحيان، بعض يف
األشخاص بعض املشاكل. يسبب قد األمر وهذا املغناطييس، التنويم عىل البيولوجية
كأحد املغناطييس التنويم استخدموا روحيني قادة أو صوفيني بكونهم تظاهروا الذين
االستجابة سببت فقد األحيان، بعض يف مذهلة نتائج حققوا قد كانوا وإذا األساليب.
فهو تماًما، التأمل قدر من االنتقاص أريد ال أنا وضارة. عكسية آثاًرا أيًضا االرتجاعية
وثيتا ألفا موجات عىل السيطرة خالل ومن مفيدة. آثار له يكون أن يمكن ذلك رغم
البيولوجية الرجعية التغذية أدوات قبل من مسجل هو (وكما اإلرادي الرتكيز طريق عن
من التقليل يمكن والتوتر، القلق تقليل خالل ومن عالجية. نتائج تحدث قد االحرتافية)
ألولئك فوائد توجد وقد شفاؤه. يكن لم إن الدم) ضغط (ارتفاع املرتفع الدم ضغط

واملخدرات. الكحول إدمان أو األرق أو االكتئاب من يعانون الذين

الجماعية (4)

املشاكل تسبب قد الزائدة «الجماعية» فإن وحيًدا، املرء بقاء من خطر ثمة كان إذا
الخصوصية إىل األشخاص بعض يسعى قد العدد الصغرية األفراد مجموعات يف أيًضا.
— واملهاجع واملؤسسات، والغواصات، الفضاء، سفن يف االحتجاز أن كما وينسحبون،
«وحيًدا»: كتابه يف بريد األدمريال يقول األصدقاء؛ بني التنافس يولد — األحيان أغلب يف
ذي واحد رسير يف يشرتكان زميلني بشأن أعلم كنت أمريكا، ليتل قاعدة يف «حتى
اآلخر أن يف شك منهما كالٍّ ألن اآلخر؛ مع أحدهما التحدث عن تقريبًا امتنعا طابقني
أحد أن وعرفت اآلخر، أغراض لوضع املخصصة املساحة من جزء إىل بأغراضه يدفع
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عن بعيًدا الطعام قاعة يف مكانًا يجد أن بعد إال طعامه تناول يستطيع ال كان األشخاص
عىل طعامه يمضغ كان الذي الغذائية، فليترش لطريقة التابعني األشخاص أحد مرأى
تمتلك االستقطابية، املعسكرات هذه مثل يف ابتالعه. قبل مرة وعرشين ثماٍن جدي نحو
الجنون. حافة إىل انضباًطا الرجال أكثر حتى دفع عىل القدرة البسيطة األشياء هذه
عىل كان رجل مع ساعات لعدة مشيت أمريكا، ليتل قاعدة يف شتاء أول قضاء وأثناء
كان شخص جانب من متخيلة اضطهادات بسبب االنتحار أو القتل عىل اإلقدام وشك
من جانب كل من محارص فأنت مكان؛ ألي مهرب أي يوجد ال وألنه املقرب. صديقه
ينجون الذين واألشخاص زمالئك. من حولك املرتاكمة الضغوط ِقبل ومن نواقصك، ِقبل
كبري.» حد إىل العقلية مواردهم عن بعيدين يعيشون الذين أولئك هم السعادة بمقياس
يقود قد الذي — التأمل يف والسعادة السالم إىل يسعى املرء كان إذا األخرية: الجملة الحظ
العقلية». «موارده بتطوير نصحه األفضل من يكون فقد — الحيس الحرمان إىل أيًضا

لأللوان العملية املواصفات (5)

واملستشفيات، واملدارس، واملصانع، املكاتب، مثل مرافق يف األلوان نستخدم كيف
باقرتاحات الفصل هذا أختم دعوني املسنني؟ ودور النقاهة، ودور العقلية، واملصحات

خربتي. واقع من وتوصيات

اإلضاءة (1-5)

إضافة أمكن وإذا نسبيٍّا، دافئ طابع وذا حياديٍّا الصناعي الضوء يكون أن األفضل من
بكثري. أفضل هذا فسيكون املوجة، الطويلة البنفسجية فوق األشعة من معقول قدر
مصدر يكون أن يجب والطعام، واملفروشات اإلنسان لبرشة مظهر أفضل عىل وللحصول
وإذا والبنفسجي. واألزرق واألخرض واألصفر األحمر إشعاع يف جيًدا متوازنًا اإلضاءة
من يكون وقد فج. بمظهر البيئة يف املوجودة العنارص بعض تبدو فقد ثغرات، وجدت
مرهقة بمهام القيام حالة يف إال اإلضاءة من عالية بمستويات االستعانة الرضوري غري

للعني.
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السطوع (2-5)

يف الجدران» عىل استخدامهما عدم «يجب األسقف عدا ففيما والعاجي، األبيض أما
يعيق ال البيئة يف السطوع شدة إن األشخاص. من مجموعات فيها يوجد التي األماكن
بشدة يضيق بل الداخيل)، «الجليد» عمى أنواع من نوع تقديم خالل (من فحسب الرؤية
للسطوع التعرض طول إن ا. جدٍّ ومرهق عضيل فعل وهذا البرشية. العني حدقة فتحة
من فإنه الثالث، الفصل يف قلنا وكما اإلبصار. عضو ترضر أيًضا يسبب أن يمكن الشديد
وال والالبؤرية، النظر، وقرص العني، انكسار ومشاكل العضيل، االختالل يفاقم أن املمكن
السطوع؛ يف االختالفات الشديدة املتصارعة املناطق تجنَّب العني. والتهاب احتقان نغفل

مرهقة. عضلية بتكيُّفات القيام عىل العني يجرب أن املمكن من األمر فهذا

لأللوان االستجابات (3-5)

يغطي (والسطوع) اللون كان فإذا الصدد؛ هذا يف االختيار حرية من كبري قدر يوجد
اللون تجاهل إىل والدماغ العني سعي يف يتمثل تكيف فسيحدث للرؤية، العام املجال
النظارات تجعل سوف املثال، سبيل عىل ما. حد إىل طبيعية أنها عىل األشياء ورؤية
الزجاج، لون العني ستتجاهل التكيف حدوث مع لكن ملوَّنًا، العالم امللوَّنة الشمسية
ومعدل الدم، ضغط زيادة إىل «تميل» والربتقايل األحمر مثل األلوان بعض كانت وإذا
مؤقتًا، سيكون التحفيز هذا فإن الذاتي، العصبي الجهاز وظائف من وغريها النبض،
يتضح املالحظات «هذه ومن الطبيعي. املستوى من «ألقل» االستجابة تنخفض قد وبعده
التغيري تتطلب نشاطها، عىل للحفاظ لأللوان، والنفسية الفسيولوجية االستجابات أن
التصدي يف يساعد سوف ما بالضبط هو املستمر التغيري وهذا باستمرار. والتعاقب

الحيس.» للحرمان

األلوان اختيار (4-5)

والوردي، والخوخي، العاجي، مثل: ألوانًا الكتاب مؤلف يفضل الفاتحة األلوان بني من
الذي الفاتح األزرق يفضل ال لكن املخرض، الفاتح واألزرق الفاتح، واألخرض واألصفر،
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باملائة ستني من أقل االنعكاسات نسبة تكون أن وأقرتح وكئيبًا. بارًدا منظًرا يخلق
الحال هو (كما والبنفسجية األرجوانية باأللوان أنصح وال الوهج، حدوث احتمال لتجنب
تلقي سوف التلوية صورها وألن بالحداد، الرمزية ارتباطاتها بسبب الفاتح)، األزرق مع
وأُويص فيه، املوجودين األشخاص عىل أو املكان داخل مصفر أخرض لون ذا شاحبًا ظالٍّ
والذهبي، والربتقايل، املرجاني، مثل: الدكانة املتوسطة التمييز ألوان باستخدام بشدٍة
مونسل (ترميزات الغامق» أو «املتوسط واألزرق والفريوزي، واألخرض، املحمر، والبني

الفصل). لهذا املصاحب املربع يف موجودة السابق يف املذكورة لأللوان

حركتهم تُقيَّد أو األشخاص من مجموعات فيها يتجمع التي الداخلية لألماكن بها املوىص األلوان
مونسل. نظام من مأخوذة الرتميزات والكفاءة. الراحة عىل الحرص فيها ويلزم

(لألسقف). ٩ / ١ أصفر ٥ العاجي األبيض،

للجدران). اللونية التدرجات (أحد ٨ / ٢ مصفر أحمر ٥ مسفوع بيج

الفاتحة» «األلوان

.٨ / ٤ مصفر أحمر ٧٫٥ خوخي

.٨ / ٤ أحمر ١٠ وردي

.٨٫٥ / ٤ أصفر ٢٫٥ أصفر

.٨ / ٢ مصفر أخرض ١٠ باهت أخرض

.٨ / ٢ مزرق أخرض ٧٫٥ مخرض أزرق

التمييز» «ألوان

.٦ / ١٠ أحمر ٧٫٥ املرجاني

.٦ / ١٠ مصفر أحمر ٥ الربتقايل

.٦ / ٨ أصفر ٢٫٥ الذهبي

.٥ / ٦ أحمر ٥ املحمر البني

.٥ / ٤ مخرض أصفر ٥ األخرض

.٥ / ٦ مزرق أخرض ٧٫٥ الفريوزي

.٥ / ٦ أزرق ١٠ األزرق
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الحوائط نهاية دهانات (5-5)

األلوان واستخدام لألسقف، العاجي أو األبيض استخدام بعد كبري نجاح تحقق لقد
ويخصص املعدات. أو املفروشات أو لألرضيات املتوسطة الفاتحة األلوان أو الفاتحة
الجدران ملناطق املسفوع، البيج أو البيج مثل األلوان، هذه تدرجات أحد استخدام
نحو عىل املذكورة الدكانة، متوسطة أو املتوسطة التمييز ألوان وتستخدم عموًما.
أن املمكن ومن النوافذ). جدران عند تستخدم ال (لكن الجدران لنهايات منفصل،
الراحة مناطق يف أو الرشق، أو الجنوب عىل املطلة الجهات يف الدافئة األلوان تستخدم
أماكن يف الباردة األلوان استخدام ويمكن الطعام. خدمات مؤسسات أو واالستجمام،
والحاالت للعيون ع التنوُّ من معتدل قدر تقديم وينبغي الرتابة. تجنُّب ويجب العمل.
بهجة وستجعل الحيس، الحرمان عىل نتغلب سوف النحو، هذا وعىل البرش. لدى املزاجية
الذهني أو البدني أو البرصي باإلجهاد اإلصابة خطر دون مرتفعة املعنوية الروح األلوان

العاطفي. أو

والسالمة األلوان (6-5)

البيئات األشخاصيف انتباه عىل للحفاظ العملية وشديد واسع نطاق عىل األلوان تستخدم
فقط يتعلق االستخدام هذا أن من الرغم وعىل للمخاطر. فيها معرضني يكونون قد التي
التي الصناعات أنواع يف عقالنيٍّا هدًفا يخدم فإنه الحيس، بالحرمان مبارش غري نحو عىل
حياة تتعرض قد لذلك ونتيجة االنتباه، ضعف يف الرتابة أو الالمباالة فيها تتسبب قد

للخطر. أطرافه أحد أو الشخص
بونت، دو رشكة يف الصناعية الدهانات قسم مع الكتاب مؤلف اشرتك ،١٩٤٣ عام يف
مجلس تبناها قاعدة ووضعوا باأللوان، املرتبطة السالمة ممارسات من عدد وضع يف
قبل من ١٩٤٨ عام كبري نطاق عىل القواعد هذه ُقدمت .١٩٤٤ عام يف الوطني السالمة
القومي املعهد جزئيٍّا َقِبَلها وقد الكتاب. هذا مؤلف أعده كتيب يف األمريكية البحرية
الوقت، مرور ومع .١٩٥٣ عام يف كامل نحو عىل وقبلها ،١٩٤٥ عام يف للقياس األمريكي
قواعد وأصبحت املقاييس، لتوحيد الدولية املنظمة بها تويص عاملية قواعد أصبحت
١٩٧٠ عام صادر قانون بموجب املتحدة الواليات يف إجبارية باأللوان الخاصة السالمة
«من املوضوع (أوشا)، املهنية والصحة السالمة قانون باسم يعرف الكونجرس قبل من

العامالت.» والنساء للرجال وصحية آمنة عمل ظروف ضمان أجل
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صناديق وعىل الحرائق، من الحماية يف األحمر يستخدم القواعد: سمات إليكم
خراطيم ووصالت الحريق، إطفاء وصنابري الحريق، طفايات وعىل الحريق، من اإلنذار
من للتحذير األصفر ويستخدم الحريق، إطفاء ومعدات املاء، رشاشات وخطوط الحريق،
املكشوفة، والبكرات الرتوس وعىل القاطعة، الحواف عىل األصفر فيدهن الشديدة؛ املخاطر
وعىل الصنفرة، ماكينات وعىل التجليخ، عجالت وعىل عليها، أو املناشري من وبالقرب
إىل االنتباه للفت أيًضا يدهن كما والفأرات، املقصات وعىل األخشاب، عىل الحفر ماكينات
حاالت يف التحكم وصناديق املكشوفة، القضبان أو الكهربية واألسالك الساخنة، األنابيب
عىل للداللة والزرقاء الصفراء أو الصفراء األرشطة وتستخدم الخطرية. اآلالت يف الطوارئ
يف املنخفض الضوء كشافات يف األصفر ويستخدم للسقوط، أو للتعثر التعرض خطر
حول املوضوعة الحواجز ويف واألرصفة، الحفر وحواف العوائق عند ويستخدم السيارة،
والروافع، والجرارات، الطرق، معدات يف استخدامه املناسب من كما الخطرية. املناطق
تطبيقات يف األزرق ويستخدم صناعية. مناطق يف تعمل مركبة وأي الشوكية، والروافع
إذن؛ دون تشغيلها عدم يجب التي املعدات عىل للداللة الرموز أو العالمات يف خاصة
يشيع كما واملصاعد، الحرق وأفران واملجففات، واألفران، والحاويات، الغاليات، مثل:
ومالبس واملولدات املحركات عىل استخدامه املمكن ومن الكهرباء. صناديق يف استخدامه
األدوية، مثل: األولية؛ اإلسعافات أدوات لتحديد يستخدم الطب، لون واألخرض، اللحام.
ومغتسالت الغاز، أقنعة وخزانات النقاالت، وصناديق األولية، اإلسعافات وخزانات
الخطورة الشديدة واألجهزة باملواد املروحة رمز يف واألصفر األرجواني ويرتبط السالمة.
البحتة، التعليمات إعطاء بأهداف واألبيض األسود ويختص النووي، باإلشعاع املرتبطة
لشبكات شفرات توجد السالمة، ألوان شفرة إىل باإلضافة الالفتات. يف استخدامهما مثل
وعالمات الرسيعة، والطرق الشوارع وعالمات املضغوط، الغاز وأسطوانات األنابيب،
ويف التمييز. إىل تحتاج التي املجاالت من وغريها املخاطر، من والتحذير املطارات، مدارج

والكتابة. القراءة معرفة إىل تحتاج ال عاملية لغة األلوان تتحدث املجاالت هذه كل

النفسية اإلضاءة (7-5)

طابع بني ما كبري حد إىل الذات إرضاء يف تبالغ رفاهية لأللوان املعارص االستخدام يعد
يفتقر البيضاء الجدران استخدام يف يرسف املعارصالذي التوجه إن جذاب. وطابع باهت
ألوان استخدام يف العشوائي اإلرساف أن كما البرصية، الناحية من وخطري العاطفة، إىل
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لكنه بالفعل، جذابًا يكون قد — الزينة وأدوات واألثاث السجاد يف — الفاقعة التمييز
ومزخرفه، املنزل صاحب إال أحًدا يخص ال املنزل يف فعله يمكن ما إن كبري. حد إىل عبثي
عدم يجب األشخاص، من لكثري والنفسية الفسيولوجية االحتياجات تلبية أجل من لكن

الرغبة. أو الهوى أساس عىل األلوان اختيار
إىل البيئات تخطيط عن املسئولون سيحتاج املعارصة، الحضارة تعقيد زيادة مع
إىل باإلضافة أخرى عوامل دراسة وسيلزمهم لألشخاص، النفيس للتكوين أفضل فهم
اختيار عند األشخاصفحسب هوى عىل االعتماد يتجنبوا أن يجب األقل عىل لكن األلوان،
تنظيم املمكن فمن محكمة، بيئة يف سيعيشون األفراد كان وإذا األلوان. مواصفات
نفسه واألمر وكامل، مبارش نحو عىل والطعام والحرارة الضوء مثل املادية، الظروف

النفسية. الظروف مع فعله ينبغي
وربما واللون، الضوء فتأثريات ثابتة؛ وليست نشطة البيئات ستكون املستقبل يف
تماًما وليًال، ومساءً وظهًرا صباًحا إلكرتونيٍّا مراقبًا سيكون واملناظر األنماط عرض حتى
والقدر الفسيولوجية، السالمة لغرض الضوء من قدر وسيربمج الطبيعة. يف يحدث مثلما
سيجعالن والليل للنهار الطبيعيني والتواتر التعاقب إن االنفعايل. الثبات لغرض اآلخر
مر عىل عليه وسيطرت وجوده وجهت التي الطبيعة توافقات مع منسجًما اإلنسان

العصور.
ويبدو نفسية. إضاءة وجود عىل تدل كبري حد إىل ومحتملة جديدة مؤرشات وتوجد
الكيميائية املواد من وغريه املهلوس دي إس إل عقار تعاطي من استُلهمْت الفكرة هذه أن
من «مثري» عالم رؤية التعاطي تجربة مظاهر أول ومن النفسية. الحالة عىل املؤثرة
العقل توسع حاالت «محاكاة» أن هو املهم األمر واملتدفقة. واملتوهجة الفاقعة األلوان
واأللوان األضواء زيادة إن املهلوسات. تعاطي إىل حاجة يف ليس فاملرء تحفيزها؛ يمكن
ويُظِهر الحواجز، فتنكرس جارفة، بمشاعر األشخاصيشعرون تجعل أن يمكن واألصوات
تصبح أن الحتمالية جيدة فرصة وتوجد والتحفظ. الخجل من أقل قدًرا ما حدٍّ إىل الناس
املستقبل. يف االصطناعية البيئة يف واملجزية العملية اإلسهامات أهم من النفسية اإلضاءة
من النقيض وعىل اإلضاءة. مهنديس مختربات من بعد النفسية اإلضاءة تخرج لم
واآلن الخاصة. املبدعة ابتكاراته وصنع اإلضاءة معدات املهلوس الفنان ازدرى فقد ذلك،
وسائل وتوجد فعله. يف االشرتاك يمكنهما ما لرؤية محاولة يف والفنانون العلماء يتعاون
واإلشعاع الليزر، وشعاع املستقَطب، الضوء مثل: الصدد؛ هذا يف الستغاللها جديدة

النووي.
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البيئات أكثر حتى إكساب ا حقٍّ فيه املمكن من سيكون الذي وبرسعة، اليوم، سيأتي
بطريقة النفسية اإلضاءة تقديم خالل من والحيوية، الحياة من مزيًدا وبساطة تقليدية
النهار، ضوء مصادر استخدام املمكن من املدارس، أو املصانع، أو املكاتب، يف بأخرى. أو
نفسية وألسباب اليوم. من كبري لجزء البنفسجية فوق األشعة بعضمصادر إىل باإلضافة
ودرجات أخرى شدة ومستويات آخر ضوء الستخدام برنامج وضع املمكن من وعاطفية،
اليوم، مرور مع والبياض الشدة وتزداد الصباح، يف الدافئ الضوء فيستخدم أخرى؛
الغداء، ساعة أثناء أو القهوة اسرتاحة فرتة يف البرشة» ملظهر «محسنة إضاءة وتستخدم

الغسق. خالل برتقايل أو وردي ضوء ويستخدم
فمن الذهان، وأمراض العصبية األمراض من يعانون الذين لألشخاص وبالنسبة
املوسيقى إىل باإلضافة املهلوس، النوع من باأللوان» «بالعالج لهم نويص أن املمكن
الجسماني، النفيس الطب ممارس جيًدا يعلم وكما املريحة. األصوات من وغريها املهدئة
والرشي، القرح، إىل الربو من البرش، بها يصاب التي األمراض من كبرية نسبة فإن
العقل. مصدرها يكون الغالب يف كلها التنفس، وضيق القلب، وخفقان املعدة، وتشنجات

سوءًا. حالته وتزداد شقائه، يف التفكري يف املصاب الشخص ويبدأ
اليأس، عن بعيًدا وسحبه نفسه، من اإلنسان إنقاذ واللون الضوء باستطاعة كان إذا
للضوء يكون أن يجب فيه، املوجودين الناس ومع العالم يف ممتع نحو عىل وإرشاكه

املستقبل. يف االصطناعية البيئات يف أسايسٌّ مكان تأكيد بكل واللون
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لكنه للجدل، املثرية املوضوعات من الفرد شخصية عىل دليًال بوصفها املفضلة األلوان إن
إىل الجدل ذلك يف السبب ويرجع مدروس. غري أو مبحوث غري موضوًعا تأكيد بكل ليس
لدى فسيولوجيٍّا املتطابقان التوءمان فحتى متشابهني؛ ليسوا الناس أن هو بسيط أمر
الزيادة فإن مصدقني، وغري مشككني وجود من الرغم وعىل مختلفة. شخصية منهما كل
ونظريات طرق أمام الباب فتحت قد العالم أنحاء كل يف العقلية األمراض يف الثابتة
أن من الرغم وعىل والنظريات. الطرق هذه بني من األلوان وكانت للتشخيص، جديدة
العامة التعميمات فإن النفسية، العلوم يف ضمانها يمكن ما نادًرا القياسية الحقائق
واملعالجة الطبية املمارسة اهتمام تسرتعي تجريبي، أساس ذات كانت لو حتى والبارزة،
توضع أن يمكن تماًما املوثوق األساس ذات التعميمات بعض فإن قلنا، وكما النفسية.
سمات منها وتستخلص البرشية، الروح ألغاز ملعرفة كوسائل وتستخدم االختبار، قيد
يف واضحة تكون أن بالتأكيد يمكن ال أحيانًا، ومعقدة بسيطة، وعاطفية عقلية وغرائب
ألوانهم عن األفراد ترصيحات أو اعرتافات أن هي الكبرية وامليزة الفرد. سلوك أو مظهر
إذا العقالنية القرارات من قليًال قدًرا وتتطلب عفوي، نحو عىل عادة تكون املفضلة
غالبًا بإرادتهم يشرتكون وسوف األلوان، «يحبون» الناس إن القول يمكن األمر. تطلب
االختبار، تجاه شكوك أي يحملون ال قد بذلك قيامهم وعند األلوان. اختبارات أحد يف
أو األلوان تجاه سلبي ه توجُّ تبني فإن األمر، واقع ويف تردد. بال بحماس يتعاونون وقد

ا. مهمٍّ معنًى ذاته حد يف يحمل قد األلوان اختبار تجاه
رورشاخ، اختبار وهي: باأللوان؛ املتعلقة التشخيصية االختبارات الفصل هذا يراجع
أعددته الذي االختبار وكذلك لأللوان، لورش واختبار فيسرت، ملاكس األلوان هرم واختبار
هي ولورش وفيسرت رورشاخ اختبارات أن من الرغم عىل أنه أوضح دعوني بنفيس.
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للرتفيه اختباري فإن العقلية، األمراض أو بالطبائع وتهتم الهدف، علمية اختبارات
الحظ) لسوء (أو الحظ لحسن أنفسهم يعتربون الذين باألشخاص ويرتبط الرصف،
الذين الطبيعيني األشخاص عىل تقريبًا قاًرصا كان لكنه مكثًفا، بحثي كان لقد طبيعيني.
يرتبط ال الذي رورشاخ، اختبار أما العادية. واملهنية االجتماعية املناسبات يف قابلتهم
عام يف أمريكا إىل االختبار هذا (وُقدِّم ١٩٢١ عام إىل فيعود رئييس، نحو عىل باأللوان
هو مستعار باسم ع وموقَّ كتاب هيئة يف ونُرش أعددته ألوان اختبار أول أما .(١٩٢٨
.١٩٤٧ عام إىل يعود لورش اختبارات من اختبار وأول ،١٩٤٠ عام إىل فيعود النج، مارتن

البداية. من ولنبدأ .١٩٥٠ عام إىل فيسرت اختبار ويعود

ينش آر إي (1)

وعىل التخيلية. الصور يخص فيما الثالث الفصل يف أيًضا مذكورة ينش آر إي أعمال
فإن رورشاخ، «بعد» ،١٩٣٠ عام إىل يعود املوضوع هذا عن الرائع كتابه أن من الرغم
والشخصية، لة املفضَّ األلوان ملظاهر مقدمة ا حقٍّ تكون أن يمكن ينش مالحظات إحدى
وفسيولوجيٍّا برصيٍّا أساًسا ما حدٍّ إىل تشكِّل أن يمكن نظرية تقدم نفسه الوقت ويف

برمته. للموضوع
ه توجُّ عن مختلف األلوان تجاه ٌه توجُّ كبري حدٍّ إىل لديهم الشقراء البرشة أصحاب
انتشار بني االختالف ينش يذكر ذلك، لتفسري محاولة ويف السمراء. البرشة أصحاب
يف السماء» «ضوء وانتشار االستواء خط من القريبة العالم مناطق يف الشمس» «ضوء
يزيد الحار، املناخ إىل البارد املناخ من املرء يسافر عندما القطبني. من القريبة املناطق
«الرؤية أو الشمس مع التكيف يتطلب الشديد الضوء السماء. ضوء ويقل الشمس ضوء
حمايتها هو — األرجح عىل — ذلك وسبب العني. يف تصبًُّغا ذلك يصاحب وقد الحمراء»،

الزائد. الشمس ضوء من
الشعوب مثل مر، للسُّ التقليدي النموذج هم الحمراء الرؤية أصحاب األشخاص
وألوانهم داكنة، وبرشتهم داكنًا، وشعرهم داكنة، عيونهم تكون الغالب ويف الالتينية.
له يكون ال ربما انحياز وهو الدافئة، األلوان وكل األحمر هي الحال، بطبيعة املفضلة،
مع التأقلم يف تتمثل فسيولوجية لعملية نتيجة — األرجح عىل — لكنه روحي، أصل
خرضاء»، «رؤية أصحاب فهم الشقراء، البرشة أصحاب أما الضوء. من الطويلة املوجات
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وعيونهم واإلسكندنافية، النوردية الشعوب من فهم مختلف؛ تصبُّغ لديهم يكون وقد
واألخرض. األزرق هي املفضلة وألوانهم فاتحة، وبرشتهم فاتح، وشعرهم زرقاء،

األلوان يف الحاسم العامل أن كون واضحة لحقيقة فإنها ينش، لنظرية ودعًما
يميل وافًرا، الشمس ضوء يكون فعندما عدمه)؛ (أو الشمس ضوء أنه يبدو املفضلة
أقل الشمس ضوء يكون وعندما الفاقعة، الدافئة لأللوان تفضيلهم إظهار إىل الناس
ينش نظرية أن وجدت وقد والفاتحة. الباردة األلوان تفضيل إىل يميلون فإنهم نسبيٍّا،
والشعوب النوردية الشعوب بني املفضلة األلوان يخص فيما كبري حد إىل صحيحة
التحسينات. من املزيد إجراء خاللها من يمكننا انطالق نقطة إذن، وإليكم، الالتينية.

رورشاخ هريمان (2)

الطب درس سويرسي. فنون مدرس ابن وهو ،١٨٨٤ عام يف رورشاخ هريمان ولد
عاًما، ٣٧ عن مبكرة سن يف تويف أنه من الرغم وعىل العقلية. باألمراض مبكًرا واهتم
يف ومألوفة مشهورة النفسية، األمراض لتشخيص اختبار لوحات مجموعة قدم فقد
منها خمس عرش، املجمل يف عددها الفراشات؛ تشبه حرب بُقع بأنها الحارض الوقت
الكاملة. باأللوان وثالث واألحمر، األسود باللون واثنتان فقط، واألسود األبيض باللون
األمراض عالمات كشف أمل عىل العقلية األمراض مرىض عىل عرضها إىل يهدف كان

العضوية. العقلية واالضطرابات الذهان، وأمراض العصابية،
آخرون عليه أثنى فقد رورشاخ، الختبار البعض وانتقاد معارضة من الرغم وعىل
من العديد وكتبت الحارض، وقتنا حتى مستخدًما االختبار هذا زال ما أيًضا. وقبلوه
يوردها التي واألدلة الحقائق من كثريًا بأن االعرتاف املنصف ومن عنه. واملقاالت الكتب
إن والتعميمات. االفرتاضات إىل ميلها بسبب عنها اإلعراض املمكن من رورشاخ اختبار
طوال واحد مزاج أو طابع له طفل أو امرأة أو رجل يوجد فال مراوغة؛ البرشية الطبيعة
التشوهات. من والكثري العقل اضطراب تسبب قد واألحداث والظروف واملرض الوقت.

رورشاخ؟ حرب بقع استخدام يمكن إذن كيف
وعند باللون. يتأثر اآلخر والبعض بالشكل، الغالب يف األشخاص بعض يتأثر
وارتباطاتهم. واستجاباتهم مشاعرهم عن التعبري املرىض من يُطلب اللوحات هذه تفسري
اآلخر والبعض ال، أم جميلة اللوحات كانت إذا بما يهتم تجريدي، نحو عىل يفكر بعضهم
التفكر االستجابات هذه وتطلبت وزهوًرا. وطيوًرا أشياء ويرى مادي نحو عىل يفكر
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رورشاخ وجد املنطوقة؟ غري االستجابات عن ماذا لكن اللفظي، التعبري عىل والقدرة
والشعوب النوردية الشعوب عن ينش رأي يؤيد مما طريفة، أخرى مالحظة وأتباعه
وجه حركات يرى أن املشخص أو الباحث يستطيع اللوحات، عرض فعند الالتينية؛
الحياة مع جيًدا متأقلمون أنهم يبدو الذين األشخاص أن واكتشفوا املريض. جسد أو
— ما حد إىل منزعجني ذلك رغم كانوا لكنهم — بوضوح األلوان أحبوا والذين والعالم،
من منزعجني بدوا الذين األشخاص أما الهويس. باالكتئاب اإلصابة إىل األرجح عىل يميلون
واستحضاًرا بالفصام. اإلصابة نحو ميول فلديهم األلوان، يرفضون أنهم بدا أو األلوان،
األشخاص (أي االنقباضيني واألشخاص املنبسطني األشخاص عن يونج كارل إلشارة
االهتمامات أصحاب باألشخاص مقارنًة الخارج نحو املتوجهة االهتمامات أصحاب
الالتينية الشعوب إن منصف نحو عىل نقول أن املمكن فمن الداخل)، نحو املتوجهة
الشعوب أن حني يف باأللوان، ابتهجوا الهويس االكتئاب ومرىض املنبسطني واألشخاص
األمر، واقع ويف األلوان. من انزعجوا الفصام ومرىض االنقباضيني واألشخاص النوردية
ذلك، القارئ يعارض (قد كبري حدٍّ إىل معربة وكانت وسلبية، إيجابية استجابات ُوجدت

الفصل). لهذا وتربيًرا املوضوع عىل املعقولية من قدًرا يضفي لكنه
مالحظة رورشاخ، الختبار املمارسني من وهما كييل؛ ودوجالس كلوبفر برونو ولدى
اإلصابة عىل الدالة االستجابة عىل عالمة أهم إن األرجح، «عىل رورشاخ: اختبار حول
مرىض أن وجدوا الطريقة هذه طلبة فكل األلوان؛ رؤية عند الصدمة هي بالعصاب
الطبيعيني األشخاص من فقط قليلة نسبة وأن دائًما، الصدمة هذه يظهرون العصاب
فإن وبذلك الصدمة.» هذه أظهروا األمراض بمختلف املصابني األشخاص من وغريهم
كما االنقباضية، أو االنبساطية امليول كبري نحو عىل يكشف رفضها أو األلوان قبول
الشخص، «يحبها» قد التي املعينة األلوان من كلٍّ يف نفسية أهمية وجود إىل أيًضا يشري
نظام تقديم يف كثريًا وأتباعه رورشاخ أسهم وقد «يكرهها». قد التي األلوان يف وكذلك

الفصل. هذا ملوضوع معقول
(حوايل الفصام مرىض سيما ال بالعصاب، املصابني األشخاص من لكثري بالنسبة
اللون يمثل قد املستشفيات)، يف القابعني العقلية األمراض مرىض من املائة يف ستني
أما فيه! يرغبون ال أو يحبونه ال ببساطة فهم الداخلية؛ حياتهم يف فيه مرغوب غري تطفًال
عندما انقباضيٍّا يكون قد الذي الشخص ذلك املثال، سبيل عىل الخمور، ملدمن بالنسبة
من لأللوان استجابته تتغري فقد مخموًرا، يكون عندما منبسًطا ويكون ثمًال، يكون ال
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وضوًحا أكثر تكون قد التي لأللوان االستجابة أن رورشاخ والحظ االبتهاج. إىل الالمباالة
من وكان الرصع. مرىض يف الخرف لدرجة مقياًسا اعتبارها املمكن من آلخر حني من
والوسواس والهيسترييا الفصام مرىض لدى (رفضها) األلوان صدمة ظهور املحتمل
الذين األشخاص وأظهر الهويس. االكتئاب مرىض لدى تظهر كانت ما ونادًرا القهري،
إذا األلوان. تجاه قليلة استجابة العصبي) االنهيار (اإلنهاك، العصبي الوهن من يعانون
باقتحام يهدد فتاًكا «عدوٍّا اللون يعترب فقد الشكل، من أكثر باللون اهتمام يوجد كان
ال التي الخطرية الواقع عالقات دوامات يف وابتالعه بعناية، املعزول الداخيل املريض عالم
الشخص فضل إذا حاد اكتئاب وجود مالحظة أيًضا املمكن ومن عليها.» التغلب يمكنه

امللونة. البطاقات عىل والبيضاء السوداء البطاقات

ماكسفيسرت (3)

األلوان» هرم «اختبار نرش أنه من الرغم عىل فيسرت. ماكس عمل باقتضاب أناقش دعوني
أو رورشاخ اختبار حققه الذي بالتأثري يحَظ لم فإنه لورش)، («بعد» ١٩٥٠ عام يف
بالرواج بعُد يحَظ لم فيسرت اختبار فإن األمر، واقع ويف املتحدة. الواليات يف لورش اختبار
كاليفورنيا، جنوب جامعة من شايَّه؛ وارنر كيه أن من الرغم عىل اإلنجليزية، اللغة يف

البحث. لهذا خصصت التي األملانية املطبوعات وعن بحثه عن كتب
املرىض فيُعطى املنحرفة»، الشخصية «سمات كشف إىل األلوان هرم اختبار يهدف
مربعات خمسة يوجد بحيث هرم، شكل عىل مرتَّبة مربًعا عرش خمسة به مخطًطا
ملونة الصغر يف متماثلة مربعات للمرىض ويقدم القمة. عىل واحد ومربع القاعدة، يف
األهرام. من مجموعة يف امللونة املربعات بوضع ويطالبون مختلًفا، لونًا وعرشين بأربعة
التي األلوان مجموعات عن والتعبري الحدس، منطلق من االستجابة املرىض من ومطلوب
مدربون مسئولون يقوم ذلك وبعد قبيحة. تبدو التي األلوان ومجموعات متناغمة، تبدو

باملراجعات.
تكون األلوان «يبعثرون» الذين األشخاص فإن شايَّه، نتائج لبعض وتفسريًا
الشكل يكون األلوان «ينظمون» الذين األشخاص بينما لديهم، املسيطرة هي األلوان
حدة؛ عىل لون لكل املتحفظ أو الحر االستخدام أيًضا يراعى كما لديهم. املسيطر هو
الربتقايل اللون يشري وقد االنبساطية، السمات إىل يشري قد األحمر ِللَّون الحر فاالستخدام
«عالقات إىل األصفر اللون يشري وقد جيدة»، اجتماعية عالقات «تكوين يف الرغبة إىل
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إىل األزرق يشري وقد نفيس»، «أعراضاضطراب إىل األخرض يشري وقد محددة»، شخصية
الحظ وكما بالفصام. اإلصابة نحو ميول إىل واألبيض القلق، إىل واألرجواني العقالنية،
تفضيل إىل يميلون الطبيعيني األشخاص فإن أنا)، بينهم (من وغريهم ولورش رورشاخ،
والرمادي، األبيض، اللون املضطربون األشخاص يختار قد بينما األساسية، األلوان

واألسود. والبني،

ماكسلورش (4)

األملانية. باللغة األصل يف أبحاثهم ونُرشت سويرسيني، كلهم ولورشكانوا وفيسرت رورشاخ
تواصل عىل لورش طلبة أحد (وكان سنوات لعدة الكتاب هذا ومؤلف لورش تراسل وقد
عىل لونًا وسبعني ثالثة وتضمن ،١٩٤٧ عام يف لورش أبحاث أول نرش عامني). ملدة معي
ذلك تُرجم .١٩٥١ عام يف الخارج يف أقرص آخر اختبار مرة ألول وظهر ألواح. سبعة
كبرية، مبيعات وحقق ،١٩٦٩ عام يف ونرش سكوت، إيان يد عىل اإلنجليزية إىل االختبار
«الحقائقيني»، مع لورشمشاكل لدى وكان املتحدة. الواليات يف كبري حد إىل رائًجا وأصبح

أيًضا). (وأنا وفيسرت رورشاخ مع الحال هو كما تماًما
سنتحدث الذي األلوان، أساس عىل الشخصيات لتحليل بريين كتاب يوصف حني يف
الذين طبيعيون، أنهم املفرتض لألشخاص، مخصص بأنه الفصل، هذا يف الحًقا عنه
عن مالحظات عن والكشف اإلخبار طريق عن ببساطة أنفسهم تسلية يف يرغبون
من الرغم عىل لورش، «اختبار أن األمريكية الطبعة يف لورش اختبار يعلن طبائعهم،
الستخدام مخصص «عميق»، نفيس اختبار فإنه بهما، إجراؤه املمكن والرسعة السهولة
والدوافع بالسمات مهنيٍّا واألشخاصاملرتبطني واألطباء، النفس، وعلماء النفسيني، األطباء
االستقبال غرفة يف للتسلية لعبة «ليس» االختبار هذا اآلخرين. لدى الواعية وغري الواعية
التفوق إلثبات عامة منافسة يف يستخدم سالًحا ليس تماًما قاطع نحو عىل وهو باملنزل،
كتابي فإن الطبيب، عيادة يف لالستخدام مخصًصا لورش كتاب كان وإذا األقران.» عىل

شخص! أي معيشة غرفة يف لالستخدام مخصص
التايل: النحو عىل موصوفة ألوان ثمانية القصرية طبعته يف لورش اختبار يضم
ورمادي وبني، وبنفسجي، غامق، وأزرق مزرق، وأخرض فاقع، وأصفر برتقايل، أحمر
عرش اثني األلوان أساس عىل الشخصيات لتحليل بريين كتاب (يضم وأسود حيادي،
اليمني إىل اليسار من الثمانية األلوان الشخص يرتب لورش، الختبار الخضوع وعند لونًا).
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(أو تفضيًال األقل واأللوان اليسار، ناحية تفضيًال األكثر األلوان فتكون للتفضيل، وفًقا
والتفسريات الكتاب. الشخص يستشري ذلك وبعد اليمني. ناحية تكون يبغضها) التي
األلوان وملجموعات األلوان، ألزواج تفضيًال، واألقل تفضيًال األكثر لأللوان وفًقا مقدَّمة
تفسريًا أو تعليًقا ٣٢٠ من يقرب ما ن يكوِّ وهذا تفضيًال. األقل مع تفضيًال األكثر
ذلك، ورغم للغاية. مخترص التفسريات أو التعليقات هذه وبعض مختًرصا. تشخيصيٍّا
اآلن دعوني العفوي. وليس الجاد لغرضه الكامل التقدير مع لورش بكتاب بشدة أويص
(ملعرفة تفضيًال األقل واأللوان تفضيًال األكثر األلوان حول لورش نظر وجهات أصف

نفسه). الكتاب إىل الرجوع يجب األلوان مجموعات ومعنى األلوان أزواج معنى
والفاعلية؛ والرغبة الحيوية القوة إىل يشري قد الربتقايل األحمر اللون تفضيل إن
من يعانون الذين لألشخاص أوليٍّا اختياًرا يكون أن ويمكن وجنيس، عفوي فاللون
يفتقرون فقد الربتقايل األحمر يكرهون الذين األشخاص أما العقيل. أو الجسدي اإلنهاك

حياتهم. يف مشاكل بسبب مهمومون أو الحيوية إىل
يتسمون األشخاص فهؤالء للورش؛ وفًقا مستحسن، أويل خيار هو الفاقع األصفر
ال التي أشكالها كل «يف السعادة إىل يسعون فهم هائلة، وتوقعات آمال ولديهم بالذكاء،
وإذا والكمال.» التنوير تقدم التي الفلسفات وحتى الجنسية املغامرة من تحىص وال تعد
والشك. والعزلة الحياة يف األمل خيبة عىل إشارة فهذه األصفر، اللون يكره الشخص كان
الطبيعي الثبات إىل يشري نفسه، اللون مثل أويل، كخيار املزرق األخرض اختيار
يشري وقد التغيري. ويقاومون األمن يف األشخاص هؤالء يرغب قد واملثابرة. والديمومة

الفشل. أو املكانة، أو الثروة خسارة من والخوف القلق، إىل املزرق األخرض رفض
يشري وقد السالم. وحاالت والنظام، والعزيمة، اإلنجاز، إىل الغامق األزرق يشري
إىل أو الهروب يف رغبة إىل هذا يؤدي وقد الشخيص. الرفض إىل الغامق األزرق رفض

غريب. سلوك
أو وسحًرا، واألزرق)، األحمر (بني صوفيٍّا «اتحاًدا يعني للورش بالنسبة البنفسجي
فقد البنفسجي رفض أما األمنيات.» فيها تتحقق سحرية حالة أو لحقيقة، تحول حلًما

املهنية». أو الشخصية «سواء القريبة العالقات تجنب يختار الشخص أن عىل يدل
وعند األوىل، املرتبة يف يوضع ما ونادًرا والتحفظ، باألمان يرتبط مادي لون البني
والعديمة «املنبوذة باألرواح مرتبًطا نجده أن املمكن من فإننا املرتبة، هذه يف وضعه
هذا يعترب وقد األلوان، بني تفضيًال األقل اللون هو األحيان أغلب يف والبني الجذور».

واالستقاللية. التفرد يف الرغبة عىل جيدة إشارة
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قرب الخيار أو خيار، آخر عادة فهو واألسود، البني مثل الحيادي، الرمادي أما
وال داخليٍّا وال مفعوًال، وال فاعًال «ليس فالرمادي األشخاص؛ ملعظم بالنسبة األخري
واألشخاص حديدي.» ستار برلني؛ سور هو الرمادي … اسرتخاءً وال توتًرا وال خارجيٍّا،
وقد بمفردهم. يُرتكوا وأن جدران، داخل العيش يف يرغبون الصدارة يف يضعونه الذين
يف االستمرار من بدًال الحياة يف االنخراط يف والرغبة امللل عن الرمادي رفض يكشف

العزلة.
الشخص يكون ربما اختياره وعند مفضل، كلون يُختار ما فنادًرا األسود أما
— األحيان أغلب يف — لورش اختبار يف األخرية املكانة يحتل إنه القَدر». عىل «متمرًدا
يشري فإنه األخرية، املكانة يف ترتيبه وعند األخرى، السبعة األلوان من لون أي من أكثر

يشء.» أي عن التنازل إىل االضطرار «عدم عىل اإلرصار إىل

األطفال لدى املفضلة األلوان (5)

الوثائق من الكثري وجمعت الخارج، ويف هنا لورش باختبار األعمال من كثري أُنجزت
مجال يف تشخيصية أغراض يف بالطبع االختبار واستخدم باألملانية. معظمها الشاملة،
الوظائف. لشغل املتقدمني ترتيب يف مهنيٍّا أيًضا استخدم كما النفيس، والعالج النفس علم
خالل من ببساطة كشفها يمكن املميزة الشخصية السمات أن والحقيقي الواضح ومن
مقابالت إجراء دون الشخص استجابات ن تدوِّ التي والبيضاء السوداء املخططات
األشخاص من كبرية أعداد عىل الحكم يف عملية اختصارات إىل هذا يؤدي وقد شخصية.
تتمثل صعوبات وجود حالة ويف الضعيفة. اإلمكانيات أصحاب والتخلصمن وتصنيفهم،
االختبارات أسهل من يعد األلوان اختبار فإن األجنبية، اللغة معرفة عدم أو األمية يف

الكلمات. تتضمن التي األخرى باالختبارات مقارنة استحبابًا وأكثرها
األلوان، أساس عىل الشخصيات لتحليل بريين كتاب ونظريات مبادئ تفصيل قبل
استجابات وعن والشخصية، املفضلة لأللوان العامة األهمية عىل التعليقات بعض إليكم
«األلوان كتاب كوير جيه بي الهولندي كتب ،١٩٤٩ عام يف األطفال. لدى األلوان
يستخدم ولم الكلمات استخدم كوير أن من الرغم وعىل بها». املرتبطة والشخصيات
عالقة وجود حقيقة «إن فقال: بثقة كتب فقد امللونة، اللوحات أو األلوان من عينات
أنه لدرجة كثرية، تجارب من واضحة أصبحت املفضل واللون الشخصية بني معينة
ا حقٍّ يتضمن ال اللون «إدراك فإن له وبالنسبة إضايف.» دليل إىل حاجة توجد تعد لم
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ورورشاخ، ينش مع الحال هو وكما ككل.» الجسم يتضمن بل فقط، و«الوعي» الشبكية
فالدفء مختلفة؛ بطبائع ترتبط األلوان يف والربودة الدفء صفات أن كوير الحظ فقد

منها. االنسحاب إىل تشري والربودة البيئة، مع التواصل إىل يشري األلوان يف
من والشخصية»، «الرسم عنوان يحمل مجلدين يف مميز كتاب نُرش ،١٩٤٧ عام يف
الكتاب طباعة أعيدت الحني ذلك ومنذ هاتويك. فايس والبريتا ألشوالر إتش روز تأليف
أطروحة أفضل يقدم الكتاب وهذا شيكاجو. جامعة مطبعة ِقبل من ورقي بغالف
منصبٍّا وهاتويك ألشوالر اهتمام كان اآلن. حتى أعرفها لأللوان األطفال استجابات عن
لدراسة املخصصة املهنة تلك مؤخًرا؛ تطور الذي بالفن النفيس العالج وعلم مهنة عىل
يف اإلطالق عىل بارعني ليسوا األطفال إن الفني. التعبري خالل من اإلنسان شخصية
بعفوية، لها ويستجيبون لأللوان، طبيعي حب ولديهم بوضوح، أنفسهم عن التعبري
عنرص أي من أكثر «األلوان أن وهاتويك ألشوالر وتزعم كبري. حد إىل مهمة واستجاباتهم
الحياة ودرجة طبيعة عن دالالت تقديم يف خاصة قيمة لديها الرسم عنارص من آخر
به يستمتعون وسوف الشكل، عن للون استجابة أكثر األطفال إن لألطفال.» العاطفية
فمن للتأديب، لخضوعهم نظًرا عفويتهم، وقلة العمر يف تقدمهم ومع خالص. بمرح
يفضل أن املحتمل ومن لهم، بالنسبة الفطرية جاذبيتها من بعًضا األلوان تفقد أن املمكن
واألصفر؛ والوردي، والربتقايل، األحمر، مثل: والفاقعة الدافئة األلوان الصغار األطفال
األلوان يستخدمون الذين واألطفال الداخلية. مشاعرهم تطلق األلوان، هذه خالل فمن
أو األسود استخدام أما عفوية. وأقل تعمًدا أكثر يكونون قد واألخرض، األزرق الباردة؛
التعليقات بعض وإليكم الداخلية. املشاكل بعض عن يكشف فقد الرمادي أو البني

لألطفال. بالنسبة حدة عىل لون كل معنى حول الصلة الوثيقة
وعند متحفظ، وغري بسيط للحياة حب إىل يشري قد ِبُحرية، استخدامه عند األحمر،

العطف. يف الرغبة أو العدوانية عن يكشف قد بتحدٍّ األحمر استخدام
(وهذا واملجتمع الحياة مع جيد تكيف إىل ويشري االجتماعي، اللون هو الربتقايل

الرابع). الفصل يف ومذكور إيرتل هينر له توصل االستنتاج
الكبار. إرشاف إىل واعية غري حاجة أو الخجل إىل يشري قد لألصفر الحر االستخدام
ِبُحرية يستخدمونه الذين فاألطفال التوازن؛ عالمة كان متوقع، هو كما األخرض،

عالنية.» عنها امُلعربَّ القوية للعواطف ملحوظ انعدام «إظهار إىل يميلون
كبتها. أو املشاعر عىل والسيطرة للطاعة واالستعداد االمتثال إىل يشري قد األزرق
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يهتمون أنهم يبدو األطفال من كبري عدد يوجد ال أنه وهاتويك ألشوالر والحظت
عىل لورش، أخرب فقد آخرون؛ محققون يؤكده لم االستنتاج وهذا األرجواني. باللون كثريًا
قبل ما سن يف املدارس أطفال بني البنفسجي للون قوي تفضيل بوجود املثال، سبيل
طفل ِقبل من البنفسجي أو األرجواني استخدام فإن املؤلف، لهذا وبالنسبة املراهقة.
الطفل يبدو ألن ساذجة محاولة عن يكشف قد الحالة) هذه مثل قابل ما (ونادًرا صغري

رفيع. مستًوى ذا
تنكشف وقد مفضلة. كألوان لألطفال تروق ما نادًرا والرمادي واألسود البني
يدل فربما عشوائي؛ نحو عىل البني توزيع عند فرويد صنَّفها التي الرشجية الشخصية
الصحة عىل بشدة الحفاظ يف املتمثلة للبالغني الرضورية األمور أحد تحدي عىل ذلك
وإذا اإلطارات. رسم أو التخطيط ملجرد األسود يستخدم وقد الشخصية. والنظافة
أو الخوف عن يكشف قد أو يًا، تحدِّ هذا يُظِهر فقد عفوي، نحو عىل األطفال استخدمه

القلق.

األلوان أساس عىل الشخصية لتحليل بريين كتاب (6)

الذي والشخصية، املفضلة األلوان عن األول كتابي فإن الفصل، هذا بداية يف ذكرت كما
هذا كان فقد علمي، حد وعىل .١٩٤٠ عام إىل تاريخه يعود النج، مارتن باسم وقعته
أواخر يف املجال بهذا اهتمامي بدأ لقد فحسب. املوضوع لهذا مخصص عمل أول الكتاب
دراسات سلسلة أعددت لقد ما. حد إىل املصادفة طريق عن العرشين القرن ثالثينيات
للطيف األساسية األلوان تظهر كانت لكنها نفسه، التصميم حملت التجريدية األلوان عن
وكانت واألرجواني، والبنفسجي، واألزرق، واألخرض، واألصفر، الربتقايل، إىل األحمر من
الزوار من كثريًا أن فجأة والحظت متعاقب. صف عىل املرسم جدران عىل معروضة
كان املرسم ألن األلوان؛ إىل املوجهني الشديدين والكره الحب عن أعربوا واألصدقاء
اآلخرين مكتشفات وأطالع املراجع بمجموعات أحتفظ وبدأت ذلك، سوى فيما متماثًال
واستقبل الحاالت. وسري املراجع من مكتبة كونت قصري، وقت وخالل وينش). (رورشاخ
املفضل؟» لونك هو «ما عنوان حملت الصغرية املنشورات من مجموعة بحفاوة الجمهور
من كالٍّ بحثي واكتسب النج. مارتن كتاب ألَّفت ذلك وبعد العمالء. ألحد أعددتها قد كنت
وحقق وذاتك»، «لونك بعنوان تماًما جديًدا كتابًا ألَّفت ،١٩٥٢ عام ويف والحجم. الرسعة
وإىل وخارجها، إنجلرتا داخل يف عنه والنقد املقاالت كتابة إىل ذلك وأدى هائلة، مبيعات
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أخرى. حالة دراسات عىل واطَّلعت التليفزيون. شاشة وعىل اإلذاعة أثري عرب ظهوري
ورقي، غالف ذا كتابًا وكان عاملك»، ن «لوِّ عنوان حمل ثالثًا كتابًا كتبت ،١٩٦٢ عام ويف
عىل بالكامل وامُلراجعة الرابعة طبعته ونرشت نسخة. ألف ٩٠ من مكونة طبعته وكانت
من مزيد عىل معتمدة حداثة أكثر بيانات الكتاب ويقدم .(١٩٧٨) ماكميالن مؤسسة يد

املفضلة. لأللوان العاطفية باألهمية املتعلقة الحاالت وسري األبحاث

لأللوان العامة االستجابة (7)

الغالب يف أتناول فسوف الفصل هذا يف أما سابًقا. املذكور للكتاب الرجوع للقارئ يمكن
من لون كل داللة حول استنتاجاتي إىل توصلت وكيف الشخصية، ومقابالتي خرباتي،
األلوان عن الناس سيقوله ما أن ببساطة وأزعم أكاديمي، أو ثابت يشء يوجد ال األلوان.
من هائل قدر ُجمع إذا وأنه شخصياتهم، عن الكثري يقول (ويكرهونها) يحبونها التي
أنها لدرجة مدهش، حد إىل وكاشفة دقيقة الستنتاجات التوصل املمكن فمن البيانات،

غالبيتهم! عىل تنطبق سوف قطًعا فإنها األشخاص كل عىل تنطبق لم إن
أن للبرش بالنسبة تماًما الطبيعي من لأللوان، «العامة» باالستجابة يتعلق فيما
للمحتوى الرصيح اإلنكار أو التشكيك، أو الرفض، إن األلوان. كل وكذلك لون، أي يحبوا
سعيد. غري أو محبط، أو مضطرب، إنسان إىل — األرجح عىل — يشري لأللوان العاطفي
تقلُّب وعىل العقيل، التشوش عىل عالمة يكون فقد باأللوان، املستحق غري االبتهاج أما
والثقة التوجه بضعف ويتسم آخر، إىل لهو أو خيال من ينتقل الشخص أن وعىل الرأي،
السنوات. عرب تتغري قد املفضلة األلوان أن االعتبار يف الوضع الحكمة ومن بالنفس.
للتغيري. خضعت قد شخصيته أن عىل بالفعل هذا يدل فقد بذلك، الشخص اعرتف وإذا
باألشخاص مقارنًة االنقباضيني األشخاص بني كبري حد إىل وجوده املحتمل من وهذا

املنبسطني.
الدافئة، األلوان يحبون الذين املنبسطني، األشخاص بني كبري فرق يوجد
ماريا الدكتور لكالم واقتباًسا الباردة. األلوان يحبون الذين االنقباضيني، واألشخاص
نفسه الفرق إىل تقريبًا، بمفرده أخرى، مرة ينش توصل «أخريًا، ريكريز-أوفزيانكينا:
الناس كل أن وجد لقد املزرق. واألخرض املحمر األصفر بني رورشاخ] إليه توصل [الذي
األحمر يميز ال الذي األلوان بعمى أشخاصمصابني إىل مشابهة بطريقة تصنيفهم يمكن
الطيف، من الدافئ للطرف حساسية أكثر أشخاص إىل تصنيفهم يمكن أي واألخرض؛
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تسيطر الذين األشخاص ويتسم منه. البارد للطرف حساسية األكثر األشخاص وإىل
ومتقبلون منفتحون فهم برصيٍّا؛ املدَرك العالم مع حميمة بعالقة الدافئة األلوان عليهم
االجتماعي، محيطهم يف كبرية بسهولة ينخرطون أنهم ويبدو الخارجية، للتأثريات
وتتسم القوية، واملشاعر اإليحاء، وقابلية الدافئة، باملشاعر العاطفية حياتهم وتتسم
عالقة يخص وفيما بعض. مع بعضها الشديد والتكامل بالرسعة العقلية وظائفهم كل

املفعول. عىل منصبٌّ تركيزهم فإن واملفعول، الفاعل
توجه فلديهم ينش، تجارب يف الباردة األلوان عليهم تسيطر الذين األشخاص أما
مع أنفسهم تكييف يف صعوبة يجدون فهم الخارجي؛ العالم عن «منفصل» منعزل
باردون فهم العاطفي، الصعيد عىل أما بحرية. أنفسهم عن والتعبري الجديدة الظروف
باختصار، الفاعل. عىل ينصب تركيزهم فإن واملفعول، الفاعل عالقة ويف ومتحفظون.
رأي يف خارجيٍّا املتكامل النوع من هم الدافئة األلوان عليهم تسيطر الذين األشخاص
املتكامل النوع من فيعتربهم الباردة، األلوان عليهم تسيطر الذين األشخاص أما ينش.
املالحظة هذه العتبار كاٍف قدر وهو ذلك، يف الحقيقة من كبري قدر ويوجد داخليٍّا.»
املنفتح والطبع املنفتحة الشخصية األشخاصأصحاب فإن إضافية، وكحقيقة «حقيقية».
يعربون فقد وتمييًزا تعقيًدا األشخاصاألكثر أما البسيطة. األلوان يفضلوا أن املحتمل من

التمييز. الصعبة الفروق من كبري بقدر تتسم لونية خيارات عن

األحمر (1-7)

باألشخاص عادًة ويرتبطان واألزرق، األحمر هما مفضلني كلونني شيوًعا األكثر اللونان
ناحية من أو الطبيعية الناحية من سواء االنقباضية، أو االنبساطية امليول أصحاب
يختار األول والنوع الحمراء. الشخصيات من مختلفة أنواع وتوجد املتعمد. االختيار
أن املمكن ومن عفوي، فالشخص للخارج، متوجهة اهتمامات منطلق من حقيقًة اللون
خاطئة. أم صحيحة أكانت سواء آرائه، عن اإلفصاح يف رسيًعا جذابًا، رياضيٍّا، يكون
اآلخرين، ولوم العاطفية، التقلبات إىل ميله هو الحقيقي األحمر للنوع الظاهرة والسمة
مثرية تكون أن بد ال له بالنسبة فالحياة له؛ تحدث مضايقات أي عىل الدنيا لوم أو
إىل يميلون وقد مؤكد. نحو عىل مشكلة توجد أنه ظن كذلك، تكن لم وإن وسعيدة،

النفس. عىل السيطرة تعزيز من بد ال ولذلك الهويس؛ االكتئاب بذهانات اإلصابة
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التعامالت يف أفضل نحو عىل (يُالحظ الحمراء الشخصيات من املكمل النوع أما
إىل يرمز ألنه اللون هذا يختار قد الذي والخجول الخانع الشخص فهو الشخصية)،
رغبات عن التسامي، عن الرغبة، تلبية عن ابحث إليها. يفتقر التي الشجاعة صفات

األحمر. اللون شجاعة امتالك تتمنى خفية
تعرض شخص عن فابحث — ما حد إىل شائع وهذا — مكروًها األحمر كان وإذا
رغباته. تحقق عدم بسبب والغضب بالسخط ويشعر ما، بطريقة والهزيمة األمل لخيبة
شديد وهو بآخر، أو بشكل الناجحة أو السعيدة الحياة من حرم ربما الشخص وهذا

أيًضا. جسمانيٍّا مريًضا يكن لم إن — األرجح عىل — عقليٍّا ومريض االضطراب،

الوردي (2-7)

ذلك املتوسطة؛ فوق للطبقة تنتمي التي كونتيكيت منطقة يف إذاعي برنامج عقب
املكاملات من الكثري تساءلت األلوان، من مجموعة عن املحاور فيه سألني الذي الربنامج
مذيع وأجرى الوردي. اللون إىل إشارة أي ذكر عدم سبب عن والخطابات الهاتفية
إىل هواة الوردية الشخصيات كانت املوضوع. هذا عن أخرى حلقات اإلذاعي الربنامج
والرتف التعليم من عاٍل قدر وعىل الثراء، الشديدة األحياء يسكنون كانوا فقد كبري؛ حد
لم لها؛ يخضعون التي الشديدة الوصاية بسبب حمراء، أرواًحا كانوا لقد والحماية.
تذكُّر إىل أيًضا الوردي يرمز وقد قوته. بكامل األحمر اللون الختيار الشجاعة يمتلكوا
بعض قبل من مكتسبًا أو مصطنًعا مفضًال لونًا يكون وربما والعطف، والرقة الشباب
والذين املعاملة، لسوء تعرضوا والذين حياتهم، من عصيبة فرتة عايشوا الذين األشخاص

الوردي. رقة إىل يشتاقون
أن يمكن لإلعجاب ومثرية سليمة شخصية ذو أحد ال الوردي؟ ُكره عن وماذا
الضيق عىل يدل أن يمكن الُكره هذا إن الوردي! اللون مثل مؤٍذ غري لون من يتضايق
الرفيعة، الثقافة وأصحاب واألثرياء، واملرتفني املدللني األشخاص من الغضب يكن لم إن

واملغرورين.

الربتقايل (3-7)

يمثل إنه الساخن. األحمر باللون مقارنًة ودافئ وفاقع، ومبهج، اجتماعي، لون الربتقايل
بمرح يتسمون أشخاص فهم األيرلندي)، العلم يف موجود (الربتقايل األيرلندية الشخصية
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أو ذكي فقري، أو غني شخص، أي مع التعامل عىل فريدة وبقدرة عليه، يُحسدون رائع
باملودة، يتسمون الربتقالية الشخصية أصحاب دنيا. طبقة من أو عليا طبقة من غبي،
هذه وتتسم الكالم. عمق يكن لم إن وبالفصاحة، البديهة، ورسعة الحارضة، واالبتسامة
يف أرشُت وقد بمفردها. البقاء تحب وال واجتماعية، املعرش حلوة بأنها الشخصيات
مخطئًا كنت وإذا زواج. دون من تظل ربما الربتقالية الشخصية أن إىل نادرة مواقف
املدهش؛ االعرتاف بهذا قليلة مرات يف حظيت فقد مصيبًا، كوني من أكثر الصدد هذا يف
عنهم. نيابًة بذلك أصدقاؤهم أخربني أو بأنفسهم، والعوانس العزاب يل عنه أفصح حيث
األشخاص «يطيقون» ال أشخاص فيوجد األحيان؛ من كثري يف مكروه لون الربتقايل
املأثورة األقوال ومرددي التودد، يف واملبالغني والوعاظ، والسياسيني، اجتماعيٍّا، املتملقني
كان الربتقايل كاره أن يتضح األحيان من كثري ويف جاد. عمل الحياة املبتذلة. والقصائد
السطحية، األساليب عن لإلقالع اإلرادة بقوة اتسم مجهوًدا بذل الرأي متقلب شخًصا

واالجتهاد. االنتباه من بمزيد واستبدالها

األصفر (4-7)

النجيبة العقول أصحاب من كلٌّ ويختاره والروحية، العقلية باألمور اللون هذا يهتم
إيمري مارجريت كتبت املزاح). أقصد (وال عقليٍّا املتأخرون أيًضا ويختاره واألذكياء،
تخلفوا، الذين استثناء، بال تقريبًا املرىض، «كل أن: واستنتجت عقليٍّا املضطربني عن
من األصفر.» اللون يختارون واضح طفويل مستًوى عن تقدم إحراز يف فشلوا أو
املتوسط. فوق الذكاء أصحاب األشخاص الغالب يف يفضله األصفر فإن الجيدة، الناحية
والحداثة االبتكار تحب الصفراء والشخصية الرشقية. بالفلسفات مرتبط بالطبع وهو
التمييز عىل والقدرة لذاته، العميق التأمل إىل الشخصيات من النوع هذا ويميل والحكمة.
من فيه وَمن العالم مع وجادة عالية عقلية بقدرات ويتعاملون والسمني، الغث بني

موهوبني. أشخاص
يبغض قد والبعض واالضطهاد. والهوى الجبن إىل يرمز الغربي العالم يف واألصفر
ولألشخاص عقليٍّا، للمضطربني اللون هذا يروق وقد املرشوع. السبب لهذا اللون هذا
وقد بالتعقيد. أو بالفكر مرتبط هو ما كل وعي، دون أو وعي عن سواء يمقتون، الذين

العقيل. لالتزان الشخص افتقار عن دفاع مجرد ذلك يكون
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األخرضاملصفر (5-7)

به يخربني ما نادًرا اختيار ألنه اللون؛ هذا ملناقشة كتبي يف كبريًا مجاًال بعُد أفسح لم
األخرض شخصية أن أستنتج تجربتي يف صادفتها التي القليلة الحاالت ومن األشخاص.
الناس لها ينظر أن تمقت لكنها ذاتها، عىل منطوية تعيش ملَّاحة، شخصية املصفر
الذهنية بصفاته اآلخرين بإعجاب يحظى أن يف الشخص هذا ويرغب منعزلة. أنها عىل
وشعوره الفطري خجله بسبب الناس مقابلة يف صعوبة يجد لكنه الجيدة، والسلوكية

اآلخرين. حرضة يف باالرتباك
بسبب الناس وازدراء واالجتماعي، العرقي التحيز إىل األخرضاملصفر كره يشري وقد

جنسيتهم. أو لونهم، أو دينهم،

األخرض (6-7)

والتوازن الطبيعة رمز إنه األلوان. بني أمريكية األكثر اللون — األرجح عىل — األخرضهو
متكيفني الغالب يف دائًما األخرضيكونون اللون يفضلون الذين األشخاص إن واالعتيادية.
النوادي، إىل ينتمون أشخاص إنهم وتقليديني. ومتحرضين، االجتماعية، الناحية من جيًدا
شخصيات إنهم واملرسح. اللعب، وأوراق الجولف، مثل: املدنية األنشطة يف ويشرتكون
عن تعبريًا تعد وربما املدن. الربتقالية الشخصيات تفضل بينما الضواحي، يفضلون
باستمرار، منشغلة الخرضاء الشخصيات فهذه فرويد؛ وصفها التي الفموية الشخصية
إنهم الوزن. بزيادة تقريبًا الغالب يف يتَّسمون كما الحياة، يف الجميلة باألشياء وتستمتع
مثل عفويني وليسوا يَّة، الودِّ بالسلوكيات ويتَّسمون عليهم، يعتمد الذين العالم مواطنو

الزرقاء. الشخصيات مثل منسحبني وال الحمراء، الشخصيات
هذا يشري وقد األخرض. اللون تكره شخصيات األحيان بعض يف صادفت وقد
املشاركَة السلبيِة الخرضاء الشخصية نمط يقاوم وقد الذهني. االضطراب من قدر إىل
الذي التوازن إىل يفتقر أخرى ناحية ومن األخرض، اللون محبي من ويغضب االجتماعية،
يكره قد أو الغالب، يف ومنعزلة معقدة حياة يعيش الشخص هذا مثل إن األخرض. يمثله
اللون. ذلك يفضلون الذين األشخاص وتقليدية الواقعية صفاته بسبب األخرض اللون
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األخرضاملزرق (7-7)

إثارًة االكتشافات أكثر من املزرق األخرض للون األشخاص بعض تفضيل اكتشاف كان
أنهم — كبري حد إىل — قاطع نحو عىل يقولون أشخاص يوجد كان فقد يل؛ بالنسبة
هذا ربط ما ورسعان املزرق». «األخرض يحبون لكنهم األخرض، وال األزرق يحبون ال
أشخاص الغالب يف يوجد وهنا فرويد. وصفه الذي الذات حب أو بالنرجسية النوع
عىل والرتكيز امللبس، وأناقة الرفيع، بالذوق ويتسمون التمييز، إىل ويميلون معقدون،
حد إىل واضحة ذلك داللة أصبحت لقد والتحرض. والحساسية، جذاب، نحو عىل الذات
البسيطة األلوان أحبوا خارجيٍّا اهتماماتهم موجهني منبسطني أطفاًال كانوا فعندما كبري؛
األلوان وتنويعات األلوان عىل الشديد التدقيق وكشف تحفظ. األخرضدون أو األزرق مثل
من أصبح ومختالني، ومغرورين ناضجني أصبحوا وعندما اإلرضاء. صعبة طبيعة عن
األرجح وعىل املزرق. األخرض بشخصيات متعلقة معينة واضحة سمات استنتاج املمكن
يحدث (وهذا األرجح عىل ومطلَّقني النرجسية)، مع يتفق (وهذا جنسيٍّا باردين كانوا أنهم
إىل — معقول من أكثر تاريخ ولدي والتكلُّف). التدقيق الشديدي األشخاص مع غالبًا

الحكم. هذا يف بصدقي يشهد — كبري حد
فقد نادًرا، كان هذا أن رغم املزرق، األخرض اللون يكرهون أشخاًصا وجدت وعندما
«َمن أو مثلك» جيد «أنا توجه: وجود عن فضًال بشدة، الغرور اآلخرين عىل ينكر وجدته
أال واحدة؛ سمة يف يشرتكون املزرق األخرض اللون وكارهي محبي لكن نفسك؟!» تظن
بأسلوب أو لطيف بأسلوب سواء ذاته، عىل تركيزه صب عىل يحرص منهما كالٍّ أن وهي

فظ.

األزرق (8-7)

يناسب فهو ولذلك النفيس؛ والتأمل والتأني، والتفاني، واإلنجاز، التحفظ، لون األزرق
املال، يكسبون كيف يعلمون الذين وأولئك االجتهاد، خالل من نجحوا الذين األشخاص
— لديهم عفوي. يشء أي يفعلون ما ونادًرا الحياة، يف صحيحة عالقات يكونون وكيف
الدقيقة. واإلدارة الدقيقة السيطرة تحت حافز لكنه قوي، جنيس حافز — األرجح عىل
األحياء يف عادًة ويتجولون أكفاء، جولف والعبي تنفيذيني مسئولني يكونوا أن املمكن من
وإذا السياسية، الرجعية يتبنون إنهم األزرق. اللون محبي من غريهم بها يوجد التي
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التسامهم ونظًرا الرجعية. شدة يعني فهذا «القاتم»، لألزرق تفضيلهم باملصادفة ذكروا
غري هذا يكون وقد لغريهم، قدوة وحياتهم أنفسهم يعتربون الغالب يف فإنهم بالعقالنية،
تكون وعادًة الغالب، يف لإلعجاب ومثرية ورصينة، حذرة، الزرقاء الشخصيات صحيح.

الفضائل. لتلك كبري حد إىل مدركة
يتوق الذي العفوي الشخص وهو الزرقاء، الشخصيات من متمم نوع أيًضا يوجد
ويف والصرب. بالحب املليئة الحامية، األم، العذراء، مريم لون األزرق األزرق. رصانة إىل
الرغم عىل األزرق للون تفضيلهم عن العفويون واإلسبان اإليطاليون عرب األحيان، بعض
حرموا التي الوديعة الحياة يف الداخلية برغبتهم اعرتفوا وبذلك الحمراء؛ طبيعتهم من

بأنفسهم. تحقيقها حاولوا التي أو منها،
بالفشل، واإلحساس بالذنب، والشعور التمرد، إىل األزرق اللون كره يشري وقد
كاره بذله الذي املضني الجهد يبذلوا لم ربما الذين األشخاص إنجازات من والغضب
الجيدة بالفرص حظوا فقد اآلخرين؛ نجاح من الشخص هذا يستاء قد األزرق. اللون
يحصل ولم جاهًدا عمل لطاملا ألنه بالضجر؛ الشخص هذا يشعر وقد الجيد. والحظ
ذلك عليه سيندم يشء األزرق كره فإن األمر، واقع ويف املكافأة. من قليل قدر عىل إال
سلوك إىل يؤدي أن املمكن من بل كبرية، تعاسة إىل يؤدي أن املمكن من ألنه الشخص؛

عصابي.

والبنفسجي األرجواني (9-7)

قد أنيقة. ألوانًا العادي الشخص يعتربها وعادًة معقدة، ألوان والبنفسجي األرجواني
إىل يروق وقد الثقافة، أصحاب واألشخاص الفنانني إىل ناحية من األرجواني يروق
والدانتيل الخزامى برواية تأثًرا الرومانسية تصنُّع باب من أخرى ناحية من اآلخرين
مفضل كلون األرجواني يختارون الذين فاألشخاص اإليجابية، الناحية ومن القديم.
إمكانية من الرغم وعىل املتوسط. فوق ذوق وأصحاب اسني حسَّ العادة يف يكونون
بكل ومولعني استثنائية، بمواهب يتمتعون األرجواني محبي فإن بالغرور، شعورهم
الرفيعة. النشاطات هذه من وغريها والسيمفونيات، والباليه، والفلسفة، الفنون، أنواع
يتجنبون وهم الشخص. قبلوا إذا معهم العيش السهل من لكن مزاجيني، يكونون وقد
ُمثُل ولديهم والسوقية، األخالقي التدني من كبري جانب عىل املنطوية الحياة أشكال جيًدا
األشخاص فبعض جانبي، وكتعليق ملعايريهم. خاضعة لكنها ولغريهم، ألنفسهم عليا
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ومن وُمتصنِّعني، كاذبني يكونوا أن املحتمل من األرجواني يحبون إنهم يقولون الذين
فحسب. وقحني يكونوا وأن والتحرض، الثقافة عن يكون ما أبعد يكونوا أن املمكن

وسوف والغرور، والزهو التصنع أعداء هم األرجواني يكرهون الذين األشخاص
يجب تماًما. مصطنعة لهم بالنسبة تبدو قد التي الثقافية باألمور بسهولة يستخفون
الحياة. يف والبسيطة الدنيوية الجوانب عن يتخلوا أال ويجب أصالء، الناس يكون أن
يف الروحانية الصفات بني الفصل يف صعوبة األرجواني يكرهون الذين األشخاص ويجد
لهم. بالنسبة مستحيًال األمرين بني مزيج وجود ويبدو الدنيوية. الصفات وبني اآلخرين

البني (10-7)

حازمون، إنهم البساطة. بصفات يتسمون الذين األشخاص ويفضله األرض، لون البني
كبار. وهم صغاًرا ويبدون صغار، وهم كباًرا يبدون وبخالء، وحاذقون، عليهم، ويعتمد
بالواجب اإلحساس وكذلك تطرًفا، صوره أكثر يف التحفظ يتجسد األشخاص هؤالء ويف
فاألشخاص األبد؛ إىل عقالنيني لكونهم ونظًرا ارتيابية. ميول إىل يقود قد الذي واملسئولية
لكنهم اآلخرين، يف والتقلب الطيش أشكال من شكل أي يكرهون قد بالبني املولعون
دوًرا يلعبون ما ونادًرا املدرجات، يف يجلسون إنهم التقلب. إىل ينجذبون قد ذلك رغم

امللعب. أرض عىل اًال فعَّ
البني اللون فإن الواقع، ويف يحبونه. الذين من أكثر البني اللون يكرهون الذين إن
مع سالم يف املتعايشني باألشخاص مقارنًة عقليٍّا املضطربون األشخاص غالبًا يفضله
الرتيبة األشياء من الضجر هو البني اللون حب عدم من نكتشفه أن يمكن ما أنفسهم.
كراهية ا جدٍّ السهل من الكبرية. املدينة إثارة مقابل يف الريف حياة هذا يعني وقد واململة.
أي يف جيدة سمة يعد البني تجاه والعدائي السلبي التوجه فإن العموم، ويف البني.

واألسود. والرمادي لألبيض العداء عىل ينطبق نفسه واألمر شخص،

واألسود والرمادي، األبيض، (11-7)

كتب ثالثة أول يف الكتاب هذا كاتب يضمه ولم لورش، اختبار يف موجوًدا ليس األبيض
بالنسبة مفضل خيار «كأول» األبيض يختار مطلًقا أحد ال األمر، واقع ويف مؤلفاته. من
تظهر ألوان واألسود والرمادي األبيض لكن وعقيم، مشاعر، وبال كئيب، اللون فهذا له؛
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مناقشة عند شايَّه وارنر كيه الحظ وقد املضطربني. األشخاص اختبارات إجابات يف كثريًا
سوداء مخططات يف األلوان من كبرية مجموعات فيه املوضوعة األلوان هرم اختبار
مقابل املائة يف ٧٦٫٦ كان الفصام مرىض ِقبل من األبيض استخدام معدل أن وبيضاء،
يضع شخص أي فإن ثم ومن طبيعيون! أنهم املفرتض األشخاص من املائة يف ٢٩٫١
نفيس. عالج اختصايص قبل من اهتمام إىل حاجة يف يكون قد فإنه أول، كخيار األبيض
الذين األشخاص بعض أخرى مرة وجدنا لكننا األبيض، كراهية األفضل من يكون وقد

النحو. هذا عىل أنفسهم عن عربوا
إىل يسعى فالشخص ومتحًرضا؛ متعمًدا اختياًرا دائًما يمثل الرمادي اختيار إن
فالرمادي شخصيته؛ صياغة أعاد الشخصقد يكون وربما تقلبات. أي من والنجاة األمان
عقالنيٍّا، املرء يكون أن يف والرغبة االستقرار، عىل الحفاظ يف الرغبة إىل ويشري جاد، لون
عدم من احتماًال أقل الرمادي كراهية إن متحفظ. نحو عىل ومفيًدا استحسان، ومحل
منزعًجا أو مثرية، غري حياة من ضجًرا الرمادي كاره يكون أن املحتمل ومن به. املباالة
أو زنزانة، كل من الخروج إىل يتوق وربما عادي، شخص بأنه الداخيل الشعور من

املتعة. من أكرب بقدر تتَّسم حياة عىل يحصل وأن رمادي، سجن
من الرغم عىل فقط، عقليٍّا املضطربني األشخاص يبهر فعادًة لألسود، وبالنسبة
تعقيده، بسبب اللون هذا يختارون قد األشخاص من قليل وعدد لذلك. استثناءات وجود
الظهور يف يرغبون فربما الحقيقية، طبائعهم إخفاء يحاولون قد االختيار بهذا لكنهم
يكرهون الذين واألشخاص واضحة، تكون ذاتها حد يف الرغبة هذه لكن غامض، بمظهر
هؤالء يتجنب تقريبًا، الحاالت كل ويف اليأس. لون املوت؛ هو فاألسود كثريون، األسود
يعرتفوا ولن ميالدهم، تواريخ عن يفصحوا ولن املوت، أو املرض موضوعات األشخاص
إن األبد إىل بالحارض يتمسكون وسوف املحتومة، األمور يكرهون إنهم بأعمارهم. أبًدا

استطاعوا.
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يحمل الذي باألعىل املوجود التخييل للرسم أساًسا الرومانية العمارَة األكربُ بروجيل بيرتُ اتخذ
رمزي. نحو عىل ملونة وكانت كبري، حد إىل مختلفة األصلية األبراج كانت بابل». «برج عنوان
األول). الفصل (انظر روتردام بويننجن، فان بويمان متحف من بإذن منشور الرسم هذا
أطباء من تسخر التي موليغام» «مشعوذ اسم تحمل لربوجيل املنحوتة األعمال أحد باألسفل

للفنون. مرتوبوليتان متحف من بإذن منشور وهو املشعوذين. البلدة



يقف املتحدة. الواليات يف إلكرتيك جنرال مصانع أحد يف ١٩٢٢ عام يف الصورة هذه التقطت
ألول األطلنطي املحيط عرب «السلكية» إلشارات إرساله كان لقد اليمني. عىل ماركوني جولييلمو
العديد تتضمن التي اإللكرتونية االتصاالت من هائلة مجموعة بداية بمنزلة ١٩٠١ عام مرة
إنرتناشونال برس يونايتد من صورة الكهرومغناطييس. الطيف داخل املوجية األطوال من

الثاني). الفصل (انظر



يمكن مرتية كامريا وبني بينه وبالجمع فضائية. رحلة يف ارتفاع كمقياس الليزر يُستخدم
إنرتناشونال برس يونايتد من صورة القمر. لسطح تفصيلية مناظر تصوير الفضاء لرواد

الثاني). الفصل (انظر



للطبيب ويمكن العيون. أمراض عالج يف الليزر أشعة استخدام األعىل يف الصورة تظهر
أبحاث مؤسسة من بإذن منشورة صورة العني. نسيج طبقات انتقائي نحو عىل يعدل أن
لعالج خطي مرسع األسفل يف الصورة تظهر الثاني). الفصل (انظر العمى منع أجل من

الثاني). الفصل (انظر األمريكية الرسطان جمعية من بإذن منشورة صورة الرسطان.



املوجية لألطوال الجيدة االستجابة مع املرئي الضوء يف أسايس نحو عىل النباتات تزدهر
مما املغلقة؛ األماكن يف لالستخدام متاحة خاصة فلورية مصابيح وتوجد والزرقاء. الحمراء
االستعانة دون الزهور زراعة يف املتمثلة املمتعة — الصناعة أو — الهواية ممارسة من يمكن

الثاني). الفصل (انظر اليت دورو من صورة النهار. بضوء



استجابة يفوق نحو عىل مختلفة موجية ألطوال الخنافس مثل الحرشات بعض تستجيب
بينما لها، بالنسبة مرئية غري الحمراء املوجية األطوال تكون العموم، ويف البرشية. العني
فوق األشعة لتشمل أيًضا تمتد الحرشات رؤية إن أكرب. نحو عىل تجذبها والبنفسجية الزرقاء
من صورة رؤيتها. اإلنسان يستطيع ال التي األقرص املوجية األطوال أيًضا وتشمل البنفسجية،

الثاني). الفصل (انظر األمريكي الطبيعي التاريخ متحف



هذا وينطوي هنا. املوضحة تلك مثل صور وإنتاج الكامريا يف التحديق سرييوس تيد يستطيع
التي املميزة الرواية عىل لالطالع الثالث الفصل (انظر األفكار» «فوتوغرافيا ظاهرة عىل األمر

بالصفحة). املبينة الصورة هذه لنا قدم الذي أيزنبود جول الدكتور قدمها



القرن سبعينيات وأوائل ستينيات أواخر يف ظهرت التي الهلوسة حبوب بتعاطي الهوس مع
عالم واكتُشف أساسيٍّا، دوًرا الفاقعة األلوان فيه لعبت الذي الهلوسة عرص جاء العرشين،
األلوان لتعرض مكان كل يف الديسكو نوادي وظهرت البرشية، النفس داخل األلوان من جديد
يف ١٩٧٠ عام نوفمرب يف الكهربائي السريك الصور هذه وتظهر الوامضة. واألضواء واألصوات
الثالث). الفصل (انظر إنرتناشونال برس يونايتد من صورة نيويورك. يف فيليدج إيست حي



وأبناء حورس، وابنه (جالًسا)، أوزوريس تظهر الفرعوني املوتى» «كتاب من العليا الصورة
(انظر الربيطاني املتحف من صورة رمزي. نحو عىل مستخدمة األلوان األربعة. حورس
عام إىل تقريبًا تاريخها يعود للزينة تستخدم مرصية ألوان علبة وباألسفل الخامس). الفصل
روجرز، صندوق للفنون، مرتوبوليتان متحف من بإذن منشورة الصورة امليالد، قبل ١٤٥٠
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دي إدوين رها وصوَّ ويستون، ميني تخيلتها كما البرشي للعقل (الروحية) األودية األلوان
وكشفت آلخر شخص من اللونية االنبعاثات اختلفت .١٨٧٨ عام يف الشهري كتابه يف بابيت

السادس). الفصل (انظر البرشية العقول نوعية عن



أنطون فرانز العظيم استخدمها التي املغناطيسية القوى من يسخر ١٧٨٤ لعام يعود نقش
شهرة عرصه يف ونال العليا. والطبقة الدنيا الطبقة من األوروبيني أمراض لشفاء ميسمر

للريبة. مثرية وسمعة كبرية



االستجابات لقياس (البوليجراف) الكذب كشف جهاز استخدام العليا الصورة تظهر
الفصل (انظر األمريكية البوليجراف جمعية من بإذن منشورة الصورة هذه الفسيولوجية.
يف املخ) رسم (جهاز الدماغ كهربية مخطاط استخدام السفىل الصورة وتظهر السادس).
إنسرتومنتس بيكمان مؤسسة من بإذن منشورة الصورة هذه الدماغية. املوجات قياس

الطبية. لألجهزة



مدهون األصليني أفريقيا سكان أحد اليمني وأعىل الرسمية، حلته يف أوماتيال طبيب اليسار إىل
أالسكا. يف تلينجيت هنود أطباء أحد رأس غطاء يظهر اليمني ناحية وباألسفل بالطالء. جسمه
األمريكي الطبيعي التاريخ متحف من الصور هذه الصور. هذه كل يف لونية رمزية توجد

السابع). الفصل (انظر
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مميز نحو عىل توقع لقد .١٨٧٨ عام يف بابيت دي إدوين تخيلها كما للذرة العام الرتكيب
العالج عن أيًضا وكتب جارف، بحماس عنها وكتب الذرية، بالطاقة املرتبطة الهائلة القوة

السابع). الفصل (انظر باأللوان



التي الفسيولوجية التغريات لرصد الكمبيوتر دراسات يف األجهزة استخدام تظهر صورة
بعض أيًضا يتضمن قد لكنه كثرية، فوائد التأمل يقدم املتسامي. التأمل خالل تحدث

الثامن). الفصل (انظر إنرتناشونال برس يونايتد من صورة املخاطر.



تكون قد اليمني إىل اليسار من األعىل ففي الشخصيات؛ أنواع مع بسهولة األلوان تستخدم
األلوان تكون قد اليمني إىل اليسار من املنتصف ويف واألرجواني، واألحمر األخرض هي األلوان
والبني. الربتقايل هي األلوان تكون قد اليمني إىل اليسار من األسفل ويف واألزرق، األصفر هي
يف الشخصيات أنواع تمثل عرش التاسع القرن إىل تاريخها يعود توضيحات هي الصور هذه
امليالد. قبل الرابع القرن يف عاش الذي أرسطو تالميذ أحد ثاوفرسطس»؛ «شخصيات كتاب



أفالم يف املوسيقى بمصاحبة التجريدية األلوان تأثري لنمط ستوكس سيسل استخدام
والسمع، الرؤية حاستي جذب خالل فمن العقيل. االكتئاب مرىض لعالج املتحركة أوروراتون

الرابع). الفصل (انظر للشفاء املفيدة املزاجية الحاالت تستثار



النبض، ومعدل الدم، ضغط زيادة إىل يميل األخرى الدافئة واأللوان األحمر باللون التحفيز
نشاط يف وزيادة للكهرباء) اليد راحة (توصيل للجلد أكرب استجابة وتوجد التنفس. ومعدل

الثالث). الفصل (انظر البيئة نحو الخارج إىل لالنتباه توجيٌه ويَحُدث الدماغ.



وقد والنفسية، الفسيولوجية الناحيتني من مهدئ تأثري إحداث إىل واألزرق األخرض يميل
املشتتات قلة مع الداخيل الرتكيز عىل أكرب قدرة توجد وقد الجسم، وظائف معدل ينخفض

الثالث). الفصل (انظر البيئة عن الصادرة



كاليفورنيا. يف موس ثيلما مخترب من كريليان) (تأثري اإلشعاعي املجال تصوير من نماذج
تظَهر اليمني، إىل اليسار من وباألسفل، والجبهة، لليد الجهد عالية انبعاثات األعىل يف يظَهر
تحليالت تُظِهر مفاجئة. كهربية لصدمة تعرضه بعد املرفق وهالة طبيعي مرفق هالة
يف مهمة اكتشافات تمثل وقد العاطفية، الحاالت عن الكشف إمكانية الحيوية الطاقة مجاالت

السادس). الفصل (انظر الطبي التشخيص



يف الدم) بيلريوبني (فرط املريض الريقان لعالج األزرق الضوء تستخدم ضوئي عالج وحدات
تطبيًقا استخداماته تجد املرئي، بالضوء العالج عىل ناجح مثال هذا الوالدة. حديثي أطفال

السابع). الفصل (انظر النطاق واسع



انفعاليٍّا، محببة بيئة وخلق الوهج تقليل خالل من ذهنيٍّا. للمعاقني مرفق يف األلوان تطبيقات
مفيدة بأعمال القيام يستطيعون الذين املعاقني األشخاص بني اإلنتاجية الطاقة تحسنت
عالية املعنوية الروح ويجعل الرتابة يكرس األلوان تنوع فإن ذلك، عىل عالوة أجورهم. وكسب

الثامن). الفصل (انظر



ممارسة أصبح محددة ألوان شفرة استخدام إن بحرية. ترسانة يف السالمة ألوان استخدام
لعام املهنية والصحة السالمة قانون بموجب أمريكا أنحاء كل يف الصناعة هذه يف إلزامية

الثامن). الفصل (انظر ١٩٧٠



إن واألصفر. األخرض وبعدهما واألزرق، األحمر مثل البسيطة األلوان تفضيل الطبيعي من
إشارة يكون قد — واألبيض واألسود والرمادي البني — الحيادية األلوان تفضيل إىل التحول

التاسع). الفصل (انظر عقلية مشكلة إىل
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