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 أسلوبية في شعر الحب عند نزار قباني دراسة
 

 هالة العبوشيد/   

 ية)األردن(المملكة الهاشمية جامعة فيالدلفيا  

  :ملخص

لقد تناولت دراسات نقدية متعددة قصائد نزار قباين بالبحث والتحليل والنقد حىت أصبح نزار حمور اهتمام    

د إىل متيز نزار باحلداثة الشعرية واملعاصرة الصارخة لكل مستجدات الكثري من األدباء واملثقفني، ولعل هذا يعو 

  الثقافة وال سيما مناصرته للحرية يف الشعر ويف احلياة بشكل عام، ويف قضايا املرأة بشكل خاص.

تها وقد ركزت الدراسات يف معظمها على أمهية املرأة بالنسبة لنزار وجرأته الظاهرة يف تناول قضايا املرأة وعالق   

بالرجل حىت ألقت األضواء على املواضيع اليت حتدث �ا نزار عن املرأة يف كل عالقا�ا يف احلب ويف الكراهية، ويف 

اجلنس حىت عن أبسط حيثيات املرأة يف طريقة حركا�ا وتعبريا�ا على اعتبار هذا األسلوب جديد، حديث مل 

  يسبق أن اتبعه غريه من الشعراء.

ذه الدراسة األسلوبية أن أستبني أسلوب نزار، يف تناوله قضية احلب بشكل خاص للمرأة لقد حاولت يف ه   

ألستكشف من خالهلا شخصية نزار احلقيقية وأستشف حقائق نفسيته وشخصيته جتاه املرأة، وال سيما أنه لقب 

  بشاعر املرأة.

، وما حتويه من أفعال، ونوعها وما لذا فقد ركزت الدراسة على لغة الشاعر، وألفاظه، وماهية هذه األلفاظ   

داللتها، وأمهيتها يف استظهار اللمحات املعنوية اليت تضيف معًىن أو ُختفته وحتقق معىن آخر بناء على ما تفرضه 

علينا الدراسات اللسانية األسلوبية احلديثة، اليت تتخذ األلفاظ وسيلة الستنباط املعىن وحتقيق الداللة املنبثقة من 

  شاعر، ونفثات لغته.خلجات ال

 -هنا–وقد توصلت إىل حقائق معنوية يف عالقة الشاعر باملرأة ال ختتلف عن أي رجل، بيد أن شاعرنا    

استسلم لذاته ولقلبه ولنفسه، وترجم ما فيها بشعر حر، ليكون مرجًعا لتلك العالقة الفطرية بني الرجل واملرأة، 

  نفسه يف بيت شعري.حىت يشعر القارئ بذاته يف القصيدة، وجيد 

وقد عرج الباحث إىل تناول األسلوبية اإليقاعية يف قصائد نزار وأمهيتها يف تقوية املعىن وإثارة املشاعر واتقادها    

بتكرار ألفاظ شعرية، يف القصيدة الواحدة، ومن استخدام التوازي اإليقاعي، بتكرار األبيات مع حدوث بعض 

اإليقاعات الرنانة يف موسيقى الشعر وغريها مما سطرته يف هذا البحث آملة بأن االختالفات اللفظية، عالوة على 

  أوفق بإذن اهللا.
The Stylistics of NizarQabbani in the Poetry of Love 

Abstract 
   This stylistics study aims at clarifying the style of Nizar Qabbani in his poetry of 
love, in particular that of women. It attempts to discover his true character and 
identify his mood and attitude about women especially as he is called the poet of 
women. 
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  The study focuses on language, diction, and semantics. It identifies the different 
verb forms, their meaning, significance and the explicit or implied meaning they 
reflect. It draws on stylistics and its use of diction as a means of deducing meaning 
and identifying the intended meaning that stems from the poet's emotions and his 
use of language. 
   The study tackles the rhythmic patterns in Qabbani’s poems and their significance 
in strengthening meaning and exciting emotions. These patterns are created by 
repeating certain poetic words within the same poem, the use of refrain and 
incremental repetition, the use of resonant rhythms in the music of poetry, and 
others. 

 

نزار قباين ذلك الكتاب املفتوح من احلب واهلوى واملشاعر الفياضة النابضة يف كل لفظ من     

ألفاظ قصائده بل كل نربة من نربات حسه ومقاطع أبياته... وقد أفاض النقاد والباحثون يف 

دراسا�م النقدية ألسلوبيات شعره وقصائده، حىت أصبح من أهم املواضيع البحثية للباحثني 

  ني.والدارس

متيز قباين بنظرة خاصة للمرأة يف موضوعات شعره، حىت أ�ا استحلت مكانًا عظيًما يف ديوانه،    

، جانب نزار قباين األنثوي من فكر وكان هي األم، والطفلة، واحلبيبة، والزوجة، وَكثُر احلديث يف

وال سيما يف قصائد وعاطفة. وما يهمنا هنا يف هذا البحث هو أسلوبية القباين يف شعريته للمرأة 

الغزل والعشق اليت امتاز �ا عن سائر شعراء عصره. ونقصد باألسلوبية هنا كما يرى عبد السالم 

املسّدى: "املقياس اللساين بالبعد األديب الفين استناًدا إىل تصنيف عمودي للحدث اإلبالغي، 

دث األديب تكمن يف جتاوز فإذا كانت عملية اإلخبار عّله احلدث اللساين أساًسا فإن غائية احل

اإلبالغ إىل اإلثارة، وتأيت األسلوبية يف هذا املقام لتتحدد بدراسة اخلصائص اللغوية اليت �ا 

. )33-32،ص2005"(املسدي،يتحول اخلطاب عن سياقه اإلخباري إىل وظيفته التأثريية واجلمالية

تقوم بـ"إبالغ الرسالة الداللية بناء على أن اخلطاب األديب الفين مزدوج الوظيفة والغاية وهي 

- 32،ص2005،املسدي(ما" والتسليط على املتقّبل بتأثري ضاغط به ينفعل للرسالة املبلغة انفعاالً 

33.(  

 يأدوات لسانية وهي املرسل واملتلقوحيث إّن القصيدة عمل أديب خطايب تتجلى فيه عناصر و    

الباحث أو املتلقي أن حيلل أسلوب الشاعر  واللغة الشعرية أو العمل اللغوي (األديب)؛ فمن حق

اسيسه ط فكرة وأيديولوجيته ومشاعره وأحوطريقته، ولغته الشعرية يف عمله اإلبداعي ليستنب

وطبيعته ومتيزه عن غريه من خالل الدراسة الشاملة ألكثر من نص يف حقل املرأة والغزل والعشق 

  مل تدرس بعد. الذي اكتنزت دواوينه الشعرية، عّله يستنبط دالئل
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وإذا اعتربنا أن دراسة النص الشعري مبفرداته وتركيبه وبنيته اللغوية هي الوسيلة الستنباط    

أسلوب قباين الشعري، طرقنا باب البنيوية املنهجية اليت يتبناها العامل دي سوسري بقوله: "إن اللغة 

القائمة فيما بينها، وبالتايل ال ميكن  منظومة ال قيمة ملكونا�ا أي لعالقا�ا اللغوية إال بالعالقات

لأللسين اعتبار مفردات لغة ما كيانات مستقلة بل إن لزاًما عليه وصف العالقات اليت تربط هذه 

  )1986املفردات"(فرديناند دي سوسري،

"وكان النص األديب مقصًدا من مقاصد البنيوية، وكانت البنيوية منبًعا خصيًبا للرؤى املوغلة يف    

جريد الشكلي إىل حد التوسل بأساليب املنطق الصوري، فقد قامت بعض املناهج يف النقد الت

األديب متارس اخلط البنيوي وتستوحي املمارسة اللغوية يف بناها الشكلية فامتزج الصوري 

  ).8،ص2005باألسلويب"(املسدي،

اللغوية والرتاكيب  فالنص الشعري ميثل حينئذ أسلوب لغة الشاعر من خالل الشكل واملمارسة   

الصورية، ولكن البحث األسلويب اللغوي ألي عمل أديب، وال سيما الشعر يقتضي أن يساير 

املناهج النقدية احلديثة، اليت تتناسب مع واقع الشاعر الداخلي واخلارجي، وتدلل على روحانيته 

ومهنا يف هذا البحث هو:  اإلنسانية ومشاعره احلقيقية، وخياله، ونفسيته، وفكره، وقيمه يف احلياة،

"الوقوف على الوجود الشعري الذي يتحقق يف اللغة باعتبارها فكرًا للشعر، ال يلبث الشاعر أن 

ا جديًدا يقيمه على 
ً
جيد نفسه... وقد أحاطت به الكلمات، ويف هذه الكلمات خيلق الشاعر عامل

اإلنسان واإلنسان... وإىل هذا العامل  أنقاض الفناء يف املعركة الرهيبة بني اإلنسان والطبيعة أو بني

تذهب املعاين لتتعانق مع غريها وتدل على الوجود الشعري وحتققه وفيه تتالقى شىت الصور 

  ).6،ص1969والرتاكيب، وقد تظاهرت مجيًعا إلبراز الداللة الكلية"(عبد البديع،

ة املستنبطة من أعماق إذن احللقة املفقودة يف منهج بنيوية دي سوسري هو استكناه الدالل   

الشاعر وخلجات فكره، لذا فالدراسة األسلوبية لشعر قباين مشلت اجلانب الداليل الذي تأسست 

  ).264،ص1996عليه املدرسة التوليدية التحويلية يف بنيتها النهائية لتشومسكي(قّدور،

حتليل أسلوب  ولسنا هنا لعرض الفروق املنهجية لكال املدرستني، بل مهمتنا األساسية هي   

يف شعره حول املرأة والعشق، لذا  -شاعر الثورة األنثوية والتجديد الشعري–الشاعر نزار قباين 

خنتار جمموعة من قصائده مثل ديوان نزار قباين (الرسم بالكلمات) و(هكذا أكتب تاريخ النساء 

) 5ص،2007)(قباين،1948)، و(طفولة �د 1972)، و(أشعار خارجة على القانون 1981

  وغريها من القصائد دون ختصيص لتكون منربًا للدراسة والبحث والتحليل.
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يف قراءيت ألعمال نزار أتوه يف عوامل املرأة وأغوص يف متاهات نفسية غامضة لشاعر يتوق إىل     

متثيل وتشخيص عالقته باملرأة يف لغة شعرية نثرية صرحية صاخبة صارخة رنانة ُحتيي مشاعر إنسانية 

، لتعرب عن مشاعر صادقة وإن كانت فاضحة يف كثري من األحيان، يؤكد ذلك نزار قباين يف فكرية

ِشعري  مقدمة ديوانه (قالت يل السمراء): "قليب كمنفضة الرماد.. أنا إن تنشيب ما فيه .. حترتقي

  ).5،ص2007(قباين،أنا قليب .. ويظلمين من ال يرى قليب على الورق"

قباين النقاد واألدباء، وذلك بسبب التجديد الصارخ يف تناول موضوع لقد لفتت أشعار نزار    

املرأة بلسان الرجل املتمرد على القوانني االجتماعية املفروضة يف ا�تمعات العربية، فقد استخدم  

كل ما من شأنه أن يُعربِّ عن فكره التحرري ومشاعره االنفعالية الوجدانية، وحبه املتألق وجنسه 

تكشف يف مفرداٍت جنسية خمجلة مل يسبق إليها شاعر سواه، و(يف هذه الكلمات الفاضح وامل

ا جديًدا يقيمه على أنقاض الفناء يف املعركة الرهيبة بني اإلنسان والطبيعة أو بني 
ً
خيلق الشاعر عامل

اإلنسان واإلنسان... وإىل هذا العامل تذهب املعاين لتتعانق مع غريها وتدل على الوجود الشعري 

وحتققه وفيه تتالقى شىت الصور والرتاكيب وقد تظاهرت مجيًعا إلبراز الداللة الكلية)(عبد 

وهي  -حقيقة مشاعره–)، إذن فمهمة نزار الشعرية هي كشف مكنوناته 6،ص1969البديع،

  برأيه مشاعر أي رجل جتاه املرأة. 

ائد العتقاده أن هذه القيود حاول نزار أن يتحرر من قيود الشعر وأوزانه وقوافيه يف بعض القص    

تأسر املشاعر والعواطف واألفكار لتكون مهمة الشاعر اللفظ وليس املعىن، لذا جنده يف أوىل 

دواوينه حياول أن يتمثل هذه الضوابط الشعرية متأثرًا بالشعراء السابقني التقليديني، يقول نزار 

كنت أحس يف كثري من األحيان بأنين قباين: (وأنا بالرغم من احلرية اليت كنت أمارسها كشاعر  

مقيد بأصول الشعر وقواعده وإطاراته العامة وأن هناك أشياء خلف ستائر النفس تريد أن تعرب عن 

ذا�ا خارج شكليات الشعر، ومعادالته الصارمة وبتعبري آخر .. كانت هناك منطقة يف داخلي 

)، ففي ديوانه (الرسم 498،ص2007تريد أن تنفصل عن الشعر تريد أن تتجاوز الشعر)(قباين،

  ) يقول:1966بالكلمات 

  إّن الحديث يطول يا موالتي  "ال تطلبي مني حساب حياتي

  عمري مالييٌن من السنوات  كل العصور أنها بها.. فكأنّما

  وتعْبُت من حيلي ومن غزواتي  تعبْت من الّسفر الطويل حقائبي

  اياتيإال زرعت بأرضه ر   لم يبق نهٌد أسوٌد أو أبيض
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  إال ومّرت فوقها عرباتي"  لم تبق زاويٌة بجسم جميلة

  ).238- 221،ص2007(قباني،

  وبنْيت أهراًما من الحلمات  فّصلت من جلد النساء عباءة

إىل �اية القصيد، جتد نفسك أمام شاعر عمودي ملتزم بالوزن والقافية، يف حني جتد يف    

مقيدة بالقافية والروي دائًما. مثل قصيدته (مثن  مواضع أخرى من ديوانه قصائد نثرية حرة غري

  قصائدي) اليت يقول فيها:

  وتمضغ النساء في المدينة القديمة  "لقد أحّبت شاعًرا

  ويرفع الرجاُل في الهواء  قصتنا العظيمة

  وُتشحُذ الفؤوس  قبضاتهم

كأنها.. كأنها جريمة .. بان تحبي شاعرا"   وتُقرع الكؤوس بالكؤوس

  ).238- 221،ص2007(قباني،

يتوه الباحث يف عوامل العشق عند نزار حىت تنهار احلواجز بني احلب املعنوي والعشق املادي،     

وأعين به (اجلنس)، فقد حتدث كل شعراء املاضي واحلاضر يف شعرهم عن املرأة، وكان الغزل 

احلديث، إال أن  جبمال جسدها موضوًعا تنافس فيه الشعراء وال سيما يف العصر اجلاهلي والعصر

نزارًا جتاوز حدود الوصف والتغزل باملرأة إىل حد الكشف عن العالقات السريّة وافتضاح أمرها، 

وذكر املعامل األنثوية بشكل ظاهر، وتكرار ذكرها يف أغلب قصائده يف احلب والعشق، ومنها 

للفظ ويذكر منها على النهد، وال يتسع املقام لذكر كل املواقع الشعرية اليت استخدم فيها هذا ا

  سبيل املثال ال احلصر:

  ).2007(قباني،تراب نهديك حتى حولته ذهبا)   (أنا .. أنا... بانفعالي وأخيلتي

  ويقول يف موقع آخر:

  ).2007(قباني،وترد لي الطعنات بالطعنات)   (اليوم تنتقم النهود لنفسها

علم أنثوي مثري للشاعر، مما يدلل وهكذا تكاد ال ختلو قصيدة حب لنزار من ذكر النهد كم    

على طفولة تائهة يف نفس نزار تتوق إىل حضن دافئ وإىل أمٍّ مفقودة يف الواقع، وقد الحظ ذلك 

إحسان عباس فقال: (ومن درس نزار دراسة متدرجة وجد أن استغرابه الشعري بدأ أوًال بتناول 

استمر ذلك يف شعره حىت أشياء املرأة ... مع تركيز خاص على النهد منذ البداية و 

)، ويدلل هذا أيًضا يف املقام األول على شغفه اجلنسي 178،ص2000النهاية)(عباس،

  وشهوانيته الصارخة.



119 

يتضح من أسلوب القباين ولغته ومفردات شعره نفسيته وأيديولوجيته حنو املرأة ومسات    

املتكلم (أنا) بظهور  شخصيته، فهو رجل نرجسي يعشق ذاته ويرتجم هذا يف استخدامه لضمري

  يف شعره، يقول الشاعر:

  ).2007(قباني،فوجدت أفضلها عبادة ذاتي)   (مارست ألف عبادة وعبادة

وبشكل متكرر يف أغلب قصائده، فعلى سبيل املثال ال احلصر يذكر نزار ضمري املتكلم (أنا)     

عشرة مرة بأبيات ) املتكون من أربعة وعشرين بيًتا إحدى 1يف قصيدة (بالغ شعري رقم 

منفصلة، ويف هذه القصيدة يُعلن صراحة رغبته يف حتقيق ذاته من خالل عشقه للمرأة باستخدام 

  ضمري املتكلم (أنا) بقوله:

  ).369،ص2007(قباين،(فأنا أحبك كي أدافع عن وجودي)

اته وهذا األسلوب يدلل على حب الشاعر لذاته النرجسية، وأن املرأة عنده وسيلة لتفخيم ذ   

عند فرويد هي الذات كما يدركها صاحبها أي تصور الشخص لذاته، وهي  -وتعظيمها، و(األنا

مظهر الشخصية الذي يدل على درجة معينة من الوحدة واهلوية بالنسبة للفرد خالل حياته، 

)، .. وهي مظهر شعوري للشخصية، Selfويستخدم هذا املصطلح أحيانًا كمرادف للذات (

ن (اهلو) الذي يعترب مصدر البواعث الغريزية، ولكنه يكبح مجاح (اهلو)، عن ويستمد طاقته م

  ).261طريق تطبيق األوامر اخللقية لألنا األعلى)(اخلتاتنة، أبو أسعد، الكركي، ص

وتكرار ظهور ضمري املتكلم يف قصائد نزار يف معظم قصائده يدلل على عظمة ذاته يف نفسه،    

وسيلة لتفخيم ذاته وتعزيز ثقته، وحتقيق غاياته، من هنا أجاز لنفسه وعلى أن املرأة ما هي إال 

الكثري من املمنوعات، ومتّرد على حواجز وعقبات اجتماعية وحمّرمات لُيظهر تفوقًا صارًخا، 

  وانتصارًا ظاهرًا يف عالقاته النِّسوية، اليت أفرزت اجلنسية والشهوانية الغالبة على شعره.

لشاعر اخلاص ولغته الشعرية تتجلى يف طريقة اختياره ملفرداته وأللفاظه وملا كان (أسلوب ا   

، 1988وتراكيبه، ومن خالل ما ينشأ بينها من عالقات حية حبكم بنائها الفين)(أبو العزم، 

)، ونسيجها البياين (وهو يشري بالضرورة إىل رؤية الشاعر ملوضوعه رؤية معينة وخضوعه 148ص

يؤكد نسيج القصيدة البياين أن الشاعر قد وقف على إمكانيات التعبري لبواعث فكرية ونفسية، و 

اللغوي  واكتشف أفضل ما فيه، ومن مث مال إليه وانتقاه، وما دام هناك جمال لالختيار واالنتقاء، 

فإن اختيار الشاعر ألفاظًا وتراكيب بعينها يدل على تعدد جماالت االختيار اللغوي أمامه وهذا 

بنوعية الرؤية، إذ تنشأ عالقة خاصة بني الشاعر واللفظ، فيؤثره وخيتاره، ويدفع  - بدوره–متعلق 



120 

به حركته النفسية يف القصيدة وينتقي معه جمموعات من األلفاظ اليت تؤكد وقوعه حتت سيطرة 

  ).148، ص1988إحساس معني)(أبو العزم، 

نفسه وشعره من التميز والعلو ما ومما يُزيد اإلدراك بتعظيم الشاعر لذاته ولفكره ما يوصف به    

ال يضاهيه إال كتب اهللا السماوية، وهذا غرور ما بعده غرور، كما يف قوله يف (قصيدة الرسم 

  بالكلمات):

  ال يشابه سحره  (وكتبت شعًرا

  ).222، ص2007(قباني، في التوراة)   إال كالم اهللا

ميكن تصوره كقوله يف قصيدة مئة عالوة على أنه يف بعض قصائده جسد الذات اإلهلية مبا ال 

  رسالة حب:

  (حني عرفين اهللا عليك وذهب إىل بيته

  فّكرت .. أن أكتب له رسالة على ورق أزرق

  وأصبغها يف مغلف أزرق

  وأغسلها بالدمع األزرق

  أبدؤها بعبارة يا صديقي

  كنت أريد أن أشكرك ألنه اختارك يل

   -كما قالوا يل–فاهللا 

  ب ال يستلم إال رسائل احل

  ).2007(قباين،وال جياوب إال عليها

وهذه النرجسية يصحبها السلطوية يف أسلوب نزار فهو رجل بيده أمر احلب وهو الذي يقرر    

هذه العالقة، وقد استخدم لغة األمر والنهي ليكشف سلطويته الذكورية الظاهرة يف أغلب قصائده 

وبة مبوسيقى صوتية معربة، وألفاظ جزلة، الرومانسية اليت قّدمها بأسلوب راٍق ولغة ناعمة مصح

حمدثًا انسجاًما بني متناقضات الداللة السلبية يف العشق، واأللفاظ السلطوية، وموسيقى صوتية 

  رومانسية هادئة، كما يف قوله يف قصيدة (ال حتبيين):

  فلتستريحي ولتريحيني  (هذا الهوى ما عاَد يُغريني

  ليس يعنينيأما هواك ف  حبي هو الدنيا بأجمعها

  ويف جزء آخر يقول:
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  إن افتكاري فيك يكفيني    ما همني.. ما تشعرين به

  فالحب وهٌم في خواطرنا

  ويقول:

   ما أنت؟ ما عيناك؟ من دوني  عيناك من حزني خلقتها

  وزرعته أزهار ليمون  فمك الصغير أدرتُه بيدي

  إن غاب من حين إلى حين  حتى جمالك ليس يذهلني

  ).250-249،ص2007(قباني، أحببتني أم لم تحبيني  معذبتيال فرق عندي يا 

إن القارئ يُدرك سلطوية الشاعر يف عالقته مع املرأة احملبوبة هنا من خالل لغته وأسلوبه،    

فعنوان القصيدة (ال حتبيين)، يعلن رفضه لتلك العالقة، بل وينهي حمبوبته عن حبه، ويتربأ منه، إذ 

وهذا أسلوب نفي للفعل املاضي (ما عاد) مث ورد فعًال مضارًعا (يُغريين)  ذاك اهلوى ما عاد يُغريه،

أي مل يُعد ُجيدي وإن أجدى سابًقا. ويأمرها بالبعد أمًال يف الراحة للطرفني، إذن هو املقرر يف 

تلك العالقة، يؤكد بأن احلب عنده هو حب الدنيا، وليس حب امرأة بعينها، ويقرر براءته من 

، وأن احلب وهم ليس إال. فاجلمل اإلخبارية التقريرية املستخدمة يف هذه القصيدة مشاعرها حنوه

تفيد التقرير والتأكيد، ومدى قناعة الشاعر مبا يفكر فيه، واجلمل اإلنشائية الطلبية من أفعال أمر 

تعلن وجبزالة عن سلطوية الشاعر وقوة موقفه وتعظيمه لذاته، وهذا ظاهر يف استخدامه ألدوات 

نفي املتكررة يف هذه األبيات، (ما عاد، ليس يعنيين، ما مهين، ليس يذهلين، ال فرق، مل حتبيين)، ال

وعالوة على ذلك فقد نسب الشاعر لنفسه أنه هو من خلق عيين املرأة، وجعل هلما قيمة متأتية 

ة، وتلك من التغين �ما يف شعره، وقد أدار فمها الصغري، فهو احلاكم، واملتحكم يف هذه العالق

الالمباالة الظاهرة يف أبيات نزار يف عالقته مبحبوبته جتعله األقوى؛ إذ برع يف إثبات قوته وسلطويته 

يف إضفاء االستفهامات املتكررة يف بيت واحد ما أنت؟ ما عيناك؟ من دوين، فاملرأة ال شيء دون 

أسلوب  -كما يتضح–ا نزار، وهو رجل ال يغريه مجال املرأة وال يذهله، وال يهمه حبها، وهذ

أن تكون متمنعة، صعبة املنال معشوقة  -يف أشعار العرب–ودنا جديد يف خماطبة املرأة اليت تع

لدرجة اجلنون، لكن نزارًا وضع املرأة يف مكانة مرموقة حببه هلا ووصفه ملعامل وجودها يف احلياة هذه 

حقيقة ال مفر منها، إال أنه يُظهر تفوقه عليها يف أقصى درجات حبه، يقول إحسان عباس يف 

أنه خلقها، ولكن نزارًا هنا إمنا  -يف حلظة غضب–انًا أن يقول للمرأة ذلك: (ويطيب لنزار أحي

يردد معىن رومانطيقًيا مألوفًا، ذلك ألنه مل خيلق امرأة أبًدا، إذ إنه ال يستطيع ذلك إال حني تكون 
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) فهو من 178املرأة (بكامل شخصيتها ومكنونا�ا اجلمالية والثقافية صورة قصيدة)(عباس، ص

وجودها، ويؤكد نزار أمهيته يف تقرير وجود املرأة، وإحياء أمهيتها يف احلياة بقوله يف يقرر شأ�ا و 

  قصيدته (مدخل باريس):

  سواي بالضوء عن عينيك قد كتبا؟  (كتبت بالضوء عن عينيك .. هل أحدٌ 

  )221،ص2007(قباني، تراُب نهديك قد حولته ذهبا  أنا.. أنا.. بانفعاالتي وأخيلتي

د واألدباء نزارًا بشاعر املرأة واحلب، وال ننكر عليه ذلك، إال إنين أرى أن نزارًا وصف النقا    

يتوق إىل احلرية يف عصر فرضت فيه القيود الدينية واالجتماعية والسياسية مما جعله يرى يف املرأة 

ثل وسيلة لبث فكره اجلديد وقيمه العصرية من خالل تصور عالقته �ا وعالقتها به مما جعله يتم

املرأة بفطرته البسيطة، وبواقعية وخيال يف آن واحد، ويتلمس حركا�ا وأشياءها، ويذكرها بأسلوب 

بسيط مجيل، قد حيدث مع كل إنسان، إال أنه ال يستطيع سواه أن يرمسه شعرًا مجيًال كما فعل، 

ها ما هو أعمق فعني نزار الرجل تتابع املرأة، وخيط قلمه ما جيول يف فكره من ألفاظ شعرية يرى في

من الظاهر، ويعرض لنا لوحات فنية مرسومة بريشة فنان عاشق للحرية، لكنه يُدرك متاًما أنه هو 

الرجل الذي جعل هلا كيانًا مجالًيا يف ا�تمع، يقول جالل فاروق يف ذلك (واملرأة، كموضوع دائم 

قاعات خفيفة وأوزانًا يتناول أشياءها وحاال�ا ومشكال�ا يقتضي بدوره ليس لغة مبسطة وإي

لطيفة وحسب، وإمنا مفردات مألوفة أيًضا. وهنا يكمن سر كل التجديد يف الشكل الذي قدمه 

  ).113-112، ص 1980نزار قباين)(الشريف، 

إذن املرأة مل تتحرر إال يف قصائد نزار، فهي أسرية نزار حىت حيررها هو، كما رأينا ونرى يف    

ئده، مما يدل على أ�ا وسيلة لتحرير نزار من القيود احملاطة به وليس أبيات متناثرة يف معظم قصا

  لتحريرها هي.

واحلرية اليت ينشدها نزار هي حرية بال حدود وال قيود، ولعل من أعظم ما متيز به فكر نزار    

املقروء يف قصائده هو مناشدته للحرية اإلنسانية (وملا كان بلوغ احلرية هو أعلى درجات حتقق 

شرط اإلنساين، ألنه ببلوغها حيقق اإلنسان أمسى أشكال إنسانيته، لذلك فإن مهمة الفن ال

احلقيقي هي اإلسهام يف النضال التارخيي لتحرير اإلنسان من مجيع أشكال القسر واالستالب 

الداخلية غري أن بلوغ ملكوت احلرية ليس مسألة فردية، كما أنه ليس حالة فكرية أو سيكولوجية، 

  ).18، ص1978األساس مسألة اجتماعية)(الشريف، إنه ب

واحلرية انبثقت يف شعر نزار من خالل عالقاته النِّسوية وغراماته املادية، ووصفه جلسد املرأة،    

  وذكره عالقات إباحية جنسية تشتم فيها شبقه، وشهوانيته، وحاجته امللّحة.
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  يقول يف قصيدة (ورقة إىل القارئ):

  هيواله ما شاطئ المبتدا  وهريهو الجنس أحمل في ج

  )8،ص2007آلخر .. جوٌع يمد اليدا)(قباني،   بتركيب جسمي جوع يحنّ 

فاجلنس هو حاجة بشرية مثله مثل الطعام والشراب، لذا فاإلفصاح عنه شعرًا ليس بعيب، لذا    

مع كل  مطالبة املرأة مبمارسة اجلنس–فالشاعر جيسد اجلنس بأساليب لغوية خمتلفة منها مثًال 

  الرجال، لتكتشف متيزه يف هذا ا�ال، يقول نزار يف قصيدته (إال معي):

  لو الف عاٍم، عشت يا عزيزتي  ستذكرين دائًما أصابعي

  فضاجعي من شئت أن تضاجعي  ستذكرين دائًما أصابعي

  الشوارع، نامي مع الحوذي، واللوطي  ومارسي الحب على أرصفة

  الملوك، والصوص والنساكنامي مع   واإلســكاف، والمزارع

  مع الريح مع الزوابع -ال فرق–النساء   في الصوامع، نامي مع

  إال معي. –إال معي   فلن تكوني امرأة

فهذه القصيدة تتكون من ستة أبيات حتتوي على مخسة أفعال أمر، وثالثة أفعال مضارعة تفيد    

لن) وفعل ماض واحد (عشت)، وهذا املستقبل باستخدام (السني) كقرينة للفعل، وأداة النصب (

كما -يدل على مشولية الزمن (ماض، ومستقبل)، وكونه هو املاضي واملستقبل للمرأة. وفعل األمر 

الغالب استخدامه يف القصيدة يدلل على قوة وثقة وسلطوية، وقد أكدها يف �اية  -ذكرنا سابًقا

  حلصر اللغوي.األبيات حني حصر املرأة وأمهيتها بوجودها معه بأسلوب ا

وقد ظهرت حسية الشاعر املادية حني جسد عالقته اجلنسية باملرأة بذكر أصابعه يف تلمس   

جسد املرأة وهذا االستخدام اللغوي جديد يف ساحة العشق الشعرية، ُيستشف منه قدرة فائقة 

رأة وإرضاء للشاعر للتعبري عن طريقته املميزة يف عالقته اجلنسية مع النساء، وال سيما تلمس امل

  رغبا�ا األنثوية اليت ال يتفهمها من البشر إال هو. وهذه الثقة ثقة الرجل الذكر جتاه املرأة األنثى.

لقد اتسم أسلوب نزار باإليقاعية الصوتية حىت أن  اإليقاع الصوتي في أسلوب نزار الشعري:

رب، ولعلنا ال نظلم أغلب قصائده ُغّنت وأُنشدت على ألسنة أفضل املغنني من الفنانني الع

الشاعر إذا اقتصر البحث على ذكر بعض السمات اإليقاعية يف شعره، مبا يتناسب وحجم 

البحث وهدفه، على الرغم من كون شعر نزار شعرًا غنائًيا كله دون استثناء، إال أن من أبرز مساته 

يف شطري البيت  اإليقاعية هو التوازي اإليقاعي احملسوس من خالل النظم اإليقاعي للمفردات

  الواحد أو بني بيتني أو أكثر يف القصيدة ككل.
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ولعله أسلوب ظاهر يف كل قصائد نزار، ونذكر منه على سبيل املثال ال احلصر يف قصيدته (لن   

  ختلصي مين):

  لن تخلصي مني فإن اهللا قد أرسلني إليك  لن تهربي مني فإني رجل مقّدر عليك

  الرتكيبية ذا�ا وهي: فالشطران حيتويان على العناصر

  لن + فعل مضارع + جار وجمرور + فإن + امسها + خربها

  وهذا التوازي حيقق تشابًكا إيقاعًيا وداللًيا وحنويًا ويبني مدى عمق الداللة لشعرية الشاعر.   

و(التوازي مكون أسلويب يعمل على تنسيق العالقات الداخلية يف النص الشعري بدًءا من 

كيبية ووصوًال إىل ضبط اإليقاع، وهو ما ميكن أن يلفت انتباه القارئ ضمن أمناط العالقات الرت 

معينة من التماثالت الصوتية اليت تقع بني شطري البيت أو البيتني مما يشكل ملمًحا أسلوبًيا، إّن 

الكثافة الصوتية املتحققة بفعل التوازي تعمل على ربط أجزاء النص الشعري عرب شبكة من 

ت والتداخالت املرتبطة بفنية اللغة وطاقا�ا اإلبداعية، والذي له القدرة على توصيل املعىن التماثال

  ).180، ص2010من خالل التنويع اإليقاعي املنبثق من عمق الروح الشعرية)(الصميدعي، 

وهذا األسلوب اإليقاعي ظاهر بكثرة يف قصائد نزار قباين، ويتكرر بشكل ملحوظ مما ييسر 

  الشعرية كما يف قصيدة (يا سيديت):اإليقاعية 

  أنِت امرأٌة ال أحسبها بالساعات واأليّام

  أنت امرأٌة ُصِنَعْت من فاكهة الشعر ومن ذهب األحالم

  ويقول يف قصيدته (الرسم بالكلمات):

   إال زرعت بأرضه راياتي  لم يبق نهٌد أسوٌد أو أبيضٌ 

  باتيإالّ دمرت فوقها عر   ولم يبق زاويٌة بجسم جميلةٍ 

وهنا يذكر النهد بكل ألوانه، ويذكر كل زاوية يف جسد املرأة والنهد جزء من جسدها إال أنه قد    

ُخّص بالذكر ألمهيته األنثوية لدى نزار كما ذكرنا سابًقا، فقد كان منطقة خصبة لُيعلن انتصاره 

ء اليت تعامل معهن، وحتقيق غاياته، وقد وصفه باألبيض أو األسود ليدل على مشولية نوعية النسا

وهذا يُعد من بطوالته كرجل. مث ذكر اجلسد بأجزائه وزواياه الذي كان طريق مرور لنزار ويالحظ 

  هنا أسلوب النفي بأداة اجلزم مل (يبق) مع أداة االستثناء يف الشطر الثاين فكان كاآليت:

  مل + فعل مضارع جمزوم + فاعل + صفة + أداة عطف + معطوف، ثالث كلمات.

  والشطر األول من البيت الثاين:

  مل + فعل مضارع جمزوم + فاعل + جار وجمرور + صفة، ثالث كلمات.
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  أما الشطر الثاين من البيت األول فهو:

  أداة االستثناء + فعل ماضي + ضمري متصل + جار وجمرور + مفعول به + ضمري متصل.

  والشطر الثاين من البيت الثاين:

  ي + تاؤ التأنيث + ظرف + ضمري متصل + فاعل + ضمري متصل.أداة استثناء + فعل ماض

فالرتكيب اللغوي حيقق التوازي الصويت اإليقاعي بني البيتني، فعدد الكلمات ونوعها يكاد    

يكون متوافًقا، وما ذاك إال إلثراء املعىن وتكثيفه وحتقيق الداللة املنشودة باستخدام أسلوب احلصر 

  عىن وحتقيقه وإثراء اإليقاع الصويت والداليل.الذي من شأنه توكيد امل

والتوازي هنا يتكرر يف كل جمموعة شعرية يف القصيدة ككل حيث يتكرر تركيب األلفاظ على    

النحو الظاهر يف األبيات السابقة أو ببعض التغيريات اللفظية الطفيفة اليت ال تؤثر على النسق 

قصائد نزار يف العشق عدم االلتزام بالشعر الصويت اإليقاعي بشكل عام، وتلمح يف بعض 

العمودي، فكانت نثرية شعرية، اعتمد فيها أسلوبًا إيقاعًيا جديًدا هو أسلوب التكرار كما هو 

  يف قصيدته (سأقول لك أحبك) يقول: - مثالً –واضح 

  (سأقول لك أحبك

  حين تنتهي كل لغات العشق القديمة

  لونهفال يبقى للعشاق شيء يقولونه .. أو يفع

  عندئذ ستبدأ مهمتي

  في تغيير حجارة هذا العالم

  وفي تغيير هندسته

  شجرة بعد شجرة

  وكوكًبا بعد كوكب

  وقصيدة بعد قصيدة)

  ثم يعاود الجزء الثاني من القصيدة بقوله:

  (سأقول لك أحبك

  وتضيق المسافة بين عينيك ودفاتري.

  ويصبح الهواء الذي تتنفسينه يمر برئتي أنا

  )2007(قباني، لتي تضعينها على مقعد السيارة هي يدي أنا)وتصبح اليد ا
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–فهنا الشعر نثر، والنثر شعر، لكنه ُمنّسق بإيقاع صويت يتجلى يف التكرار (تكرار مجلة كاملة     

أو تكرار لفظ) ومثال األسلوب األول كما يف (سأقول لك أحبك) اليت  - أو تكرار تركيب لغوي

املكونة من مخسة أجزاء، ومثال األسلوب الثاين كما يف (ويف تتكرر يف كل جزء يف القصيدة 

تغيري، وأسلوب اإلضافة كما يف (بعد + اسم)، ومثال األسلوب الثالث وهو تكرار األلفاظ كما 

، وكوكب والضمري املنفصل أنا) وهذا األسلوب التكراري ينطبق على  -وقصيدة–يف كلمة شجرة، 

  ئد النثرية.كل أجزاء القصيدة وغريها من القصا

وال ننكر أمهية ظاهرة التكرار يف حتقيق النسق اإليقاعي للقصيدة وال سيما قصائد احلب    

والعشق، إضافة إىل أمهيته يف توكيد املعىن، فالتوكيد له وظيفة مزدوجة لسانًيا تتفرّع إىل وظيفة 

املعىن (ونظرًا لفاعليته  ووظيفة داللية وهي التوكيد واإلصرار على إظهار - كما بينا سابًقا-صوتية 

وحضوره يف املستويات النصية فإن اللفظة املكررة جيب أن تكون من قوة التعبري ومجاله ومن 

االرتباط بغريها سياقًيا حبيث تصمد أمام الرتابة..، وللتكرار أمهية يف الشعر ملا له من دور يف 

ن الشعور �ا يظل غائًبا ومن وذلك أل واالنفعايل جتاه موقف معني ...عكس املوقف الشعوري 

أجل استظهاره فإن الشاعر يلح على تكرار العبارة فتكون تلك التكرارات صوت وصدى وداللة 

تدفع إىل اجنذاب ال شعوري حنوها، وانطالقًا من أمهيته األسلوبية وقيمه اجلمالية فإنه يتحدد 

رابط بني اللفظة املكررة وسياقها بفضل تكثيف الشعور باملعىن املشار إليه. مما يؤدي إىل حدوث ت

  ).188- 187النفسي واألسلويب مما خيدم وحدة املوضوع والقضية)(الصميدعي، ص

فما يدور يف فكر ونفس الشاعر يتأكد من خالل تكراره أللفاظ وعبارات تعمق التفاعل    

  الداليل يف سياق التجربة الشعرية والنفسية للشاعر.

البحث يف معرض حديثنا عن تكرار لفظة (النهد)، عند نزار وتكرار  وقد ذكرنا هذا سابًقا يف   

لفظ (الطفل) يف حديثه عن العشق واحلب والغزل، وتكراره للضمري املنفصل (أنا)، وبينا القيمة 

املعنوية الداللية لسانًيا لتكرار هذه األلفاظ، ونضيف على هذه القيمة، قيمة أخرى هي القيمة 

مالية كركن شعري يضاف إىل الركنني اللسانيني املذكورين سابًقا: الداليل الصوتية اإليقاعية اجل

والصويت (إذ تظهر قوته السحرية فيه، وال ننسى الوظيفة النفسية والشعورية للتكرار املرتبطة بإزاء 

  ).188موقف معني أو جتربة خاصة)(الصميدعي، ص

والعشق صوت حروف الروي والقافية  ومن أساليب اإليقاع الصويت عند نزار يف قصائد احلب   

اليت (تربز يف النص الشعري بثوب فين خاص، ويف وحدة متماسكة من النظام الصويت الذي له 
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، 1972أثر واضح على التلقي وتكرارها يكون جزءًا مهم�ا من املوسيقى الشعرية)(أنيس، 

  ).273ص

روف الياء (ياء املتكلم) أو الراء أو واملتتبع لقصائد نزار يف احلب والعشق يلحظ كثرة ورود ح   

امليم أو التاء أو (نا املتكلمني) أو الالم أو العني أو النون، وغريها. وكلها أصوات موسيقية رنانة 

  ولكن الظاهر عليها استخدام ياء املتكلم ومنها على سبيل املثال قصيدته (ال حتبيين). 

لصوت العني وهو الصوت احللقي املائع  ) مع استخدامه258(قباين، ص9وقصيدته (إال معي  

  املوسيقي الرنان.

) وقصيدة (التحديات)(قباين، 372-371ويف قصيدته (بريوت واحلب واملطر)(قباين، ص   

) ويف غريها من القصائد، والياء صوت شبه صائت وشبه صامت فهو صوت لثوي حيث 383ص

مع اللثة تقاربًا ضئيًال يسمح للهواء أثناء النطق به أن خيرج اهلواء من موضع تقارب اللسان 

  بالتدفق بشكل كبري، وهو صوت جمهور واضح مسعًيا.

(وياءات املتكلم فيها هي اللبنات اليت تقام عليها القصيدة تلحق بالفعل واالسم والظرف    

لتصرف الشعر إىل الذات اليت تظهر ظهورًا قويًا تكف فيه ما عداها، وهذه الياءات هي عالمة 

  ).63، ص1969انية .. وعالمة األمل)(عبد البديع، األن

وهذا يؤكد األنا املتكررة يف قصائد نزار يف احلب اليت ذكرناها سابًقا. وحقيقة األمر أن ياء    

املتكلم ال تنطق ياًء ولكنها تنطق كسرة طويلة أي كسرتان قصريتان أو حركة مد الكسر أي هي 

  طويلة تكتب صوتًيا: صوت صائت وليس صامًتا، لذا فهي كسرة

  ◌ِ -ِ◌  - ي = 

ولعل هيمنة القافية املكسورة ما يدل على االنكسار النفسي املفعم باحلزن العميق وهو انكسار    

داخلي مشبع باألمل واحلزن على الذات ولكن هذا االنكسار يتالشى بقوة داللة ياء املتكلم املعربة 

  عن الذات.

  م الداليل الناجم من احلديث عن النفس.فالتعبري يصبح إجيابًيا بسبب التفخي

ويكفي أن نبني عدد الكلمات املتصلة بياء املتكلم يف قصيدته (مئة رسالة حب) وهو أربع   

ومثانون كلمة ما بني حرف واسم وفعل، وذلك ليس كحرف روي، ألن هذه القصيدة ليس شعرًا 

حدة وروي واحد. وما ذاك إال كشًفا عموديًا بل هي من الشعر النثري احلر غري امللتزم بقافية وا

لذات الشاعر املتفخمة يف ثنايا نفسه ومكنوناته إضافة إىل إضفاء اإليقاع الصويت املعرب عن عظمة 

  مشحونة حبزن وانكسار مبعثهما التحسر على الواقع واملطالبة بالتغيري.
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ت النفسية حبديثه عن ويؤكد جرجي زيدان على أمهية الدالالت الصوتية املعربة عن االنفعاال  

النفساين، وقد  االنفعالاألصوات احلية فيقول: (.. وأما مفصحة وهي اليت خيرجها اإلنسان عند 

تتميز فيها املقاطع لقولنا (آه) للتعجب أو التحسر وأداة للتوجع وأوف لالمشئزاز أو الضجر وآخ 

سان، ووي للتأوه وقهقهة لالنبساط، وأر للغضب والتأمل، وِبش لالستحسان، وشه لعدم االستح

  ).151، ص1987صوت الضحك وغري ذلك)(زيدان، 

فقصائد نزار يف احلب ما بني قصائد عمودية وقصائد النثر احلرة تتسم باإليقاعية املطلقة     

وذلك التصاف أسلوبه بالتكثيف الصويت الداليل الناجم عن التوازي اإليقاعي والتكرار الصويت 

للساين وللقافية والروي املنسجم صوتًيا مع متطلبات احلس اإليقاعي املعرب للمفردة أو للرتكيب ا

عن دالالت تتكشف يف قلب املتلقي ويف وجدانه ويف عقله فريى قلب نزار على الورق كما أراد. 

  :-يف قوله يف مقدمة ديوانه يف احلب-

  (قلبي كمنفضة الرماد ....أنا

  إن تنشبي ما فيه .... تحترقي

  لبي .... ويظلمنيشعري أنا ق

  ).8ص (قباني،من ال يرى قلبي على الورق)
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