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حتفل التجربة الشعرية احلديثة بسمات متعددة، تضمن هلا شعريتها، تتفاوت يف حتققاا ما 
بني نص وآخر غري أا ال تتقدم يف أي نص شعري وتتضافر هذه السمات لتحقق شعرية اخلطاب، 

 على وإثرائه، وجتعل انتسابه إىل قبيلة الشعر انتسابا حقيقيا، يتأتى بعضها من ذاكرة املبدع، فيتجلى
صورة أبنية رمزية وأسلوبية وإيقاعية وتشكيلية، كل هذا جوهره الذات الشاعره فهي احملرك 

  .الرئيسي يف العملية اإلبداعية
ولعلّ من هذه السمات البارزة يف العصر احلديث، السري الذاتية، هذه األخرية مل تلقى   

يز ا الشعر احلديث، يف االهتمام الكايف من طرف الدارسني، عكس السمات األخرى اليت مت
حقيقة األمر أن هذا اجلنس األديب احلديث النشأة جيب أن نويل له اهتمام مماثال لالهتمام الروائي 

  اخل…واملذكرات واملقاالت
وإن كانت هناك دراسات قد تناولت هذا النوع األديب إالّ أا ال تركز كثريا على   

الترمجة " إبراهيم عبد اهللا"وامل املؤثرة فيها، مثل دراسة والع عليها، وطبيعتها، نشأتالظروف اليت 
 السرية الذاتية الشعرية، ومن الدراسات اليت تناولتها جند الكتاب الذي "حممد صابر عبيد"الذاتية 
 قراءة يف جتربة حممد القيسي السري -ظهرات السري ذايتمت"عن احتاد الكتاب حتت عنوان صدر 

فدوى طوفان وحريا (السرية الذاتية يف األدب العريب "بد الفتاح شاكرعاين "وتاله كتاب " ذايت
ت السرية الذاتية من كل اجلوانب ، هذه األخرية تناول)أمنوذجا حريا وإحسان عباس إبراهيم

الظروف والتعاريف والنشأة وحتدثت عن بعض النماذج اليت ذكرناها مربزا أهم البصمات السري 
  .ذاتية

شارة إىل أنّ االهتمام كذلك كان منصبا على اجلانب النثري خاصة كما جيدر بنا اإل  
الروائي أكثر من الشعري، تنظريا وحتليال، ألن هناك من املتطرفني  يكاد يلغي السرية يف الشعر مثل 

 حيث مل يضعا حدودا "George may"وجورج ماي  "Philippe lejenne"فيلب لوجون 
يثبت عكس ذلك، لذا كان حافزي إالّ أن الواقع الشعري . ية تعريفية لفن السرية الذاتية الشعر

 هذه القضية انطالقا من إمياين بأنّ الشعر العريب احلديث وحىت القدمي حقل مجايل إثباتاألول هو 
معريف، مشبع باألسئلة واملطارحات اليت تستدعي دراسات حقيقية، وتعين على وضع هذا الشعر يف 



 

  

 

سي والتراثي ومن قمة إمكانية معرفة ذاتنا التائهة ووجودنا عي، والنفاالجتما –سياقه الثقايف 
  .الغائب

  ات دراستنا هوواإلشكال القائم هنا والذي جيب أن جنيب عليه يف طي:  
 هل يوجد حتديد معريف قائم ميكن إسناده جلنس السرية الذاتية؟ وهل هلا جذورها يف -

  األدب العريب القدمي؟ 
تعكس جوهر إشكالية البحث، كما توقفنا على منوذج فريد من نوعه ميكن  إنّ هذه التساؤالت

فرع عن هذا توذلك شعرا، وما ي" السرية الذاتية"له أن نثبت وجود جنس أديب مسي من خال
وذلك عند نزار قباين " قصيدة السرية الذاتية: "اجلنس من أشكال أخرى وكنا قد اخترنا شكل

اتبعنا املنهج  ومن أجل هذا كله "السرية الذاتية" تتمحور حول ألا أكثر "بلقيس"يف قصيدته 
 التحليلي لعصر احلديث واملنهجاالوصفي التحليلي، األول لرصد الظاهرة يف العصر القدمي ويف 

 مرنة تفتح سبيل إجرائية الشعري، فهو أداة لتحليل األبعاد الذاتية وقراءة مقارباا دالليا يف النص 
  .رئ والنص، حلل شفرة املعىن العميق والسطحي الظاهراحلوار بني القا

قها مقدمة وتلحقه خامتة على النحو بوقد رأينا أنّ طبيعة البحث تقتضي ثالثة أقسام يس  
  :اآليت

عبارة عن متهيد ملاهية السرية الذاتية وتارخيها مركزين على مسارها يف األدب : القسم األول
  .العريب

 رصد بصمات السرية الذاتية يف الشعر وذلك من خالل منوذج متثل يف حاولنا فيه: القسم الثاين
  لرتار قباين " بلقيس"قصيدة 

 واملعجم ، والرمز،الشعريةض األساليب الرتارية يف شعره كالصورة بع أبرازمتثل يف : القسم الثالث
قته هذه حتديد لكثرا يف شعره، مع توضيح عاليقاع املوسيقي، وكذا عناصر الالاللغوي واإل

  .العناصر بالسرية الذاتية يف شعر نزار قباين



 

  

 

المه آ نيف األخري إىل خامتة أملت بأهم النتائج البحثية، ولذة البحث ال تنفصل عوخلصنا   
حيث تعرضنا يف اجنازه إىل صعوبة متثلت يف ندرة الدراسات هلذه الظاهرة احلديثة النشأة، خاصة 

  .يف اال الشعري
قات السابقة يف جمال لحلالبسيط واملتواضع حلقة تضاف إىل اذا البحث أن يكون هونأمل 
 والسرية الذاتية يف الشعر خاصة، وكذا نأمل أن حيرك وينبه بعض الدارسني إىل ،السرية الذاتية

 وتنظريا وحتليال، للوصول به إىل مصاف األجناس األدبية ةاالهتمام باجلنس السري ذايت ماهي
  .األخرى



 

 5 

 

  :نشأا: مفهومها: السرية الذاتية  -1
 "جورج ماي"بيل املثال لقد خاض علماء كثر يف فن السرية الذاتية، نذكر منهم على س  

لنقدية احلديثة ، االهتمام التارخيي مباهية اكل اليت تطرحها السرية الذاتية يف النظرية فمن املشا
بية والغربية، وإجياد مقومات اجلنس األديب بني السرية الذاتية وبدايات ظهورها كفن يف اآلداب العر

ية لتصنيف السري الذاتية كجنس له اد تعريف يتناسب مع احلدود املبدئاألجناس األدبية، وحماولة إجي
  )1(.هويته ، إذ تنوعت التعريفات واملصطلحات للداللة على مفهوم السرية الذاتية مبترادفاا املتعددة

جورج "مانع للسرية الذاتية وسبب هذه الظاهرة حسب  عجام حد إىل الوصول يصعب  
لذلك أحجم هو . هو أنّ  هذا اجلنس األديب حديث نسبيا، بل لعلّه أحدث األجناس األدبية" "ماي

  )2(."نفسه عن وضع تعريف له

وجود اإلشكالية يف تعريف السرية الذاتية، تكاد  الدراسات مل جتمع على سبب كانت وإذا  
، امليثاق يف كتابة السرية الذاتية "نفيليب لوجو" تلك اإلشكالية، لذلك جند جتمع على وجود

ابقة، مثّ حياول سالذي كان قد وضعه للسرية الذاتية يف دراسة والتاريخ، يعلن تراجعه عن التعريف 
 )3(".بواسطة سلسالت من التعارضات بني خمتلف النصوص املقترحة للقراءة"إجياد حد جديد هلا 

ومع ذلك جنده . سبل ذلك قيودا صارمة للوصول إىل حد جامع مانع للسرية الذاتيةويضع يف 
  .ة أم سرية ذاتيةدار فيها الدارس أهي رواية، قصييعترف يف النهاية، أنه ال بد من وجود نصوص حي

فالسرية الذاتية مغروسة يف كل جنس أديب ويصعب الفصل بينها وبني أي جنس فاملبدع   
  . ذاكرته، ويصنف وحيرف وحيذفيستحضر أشياء من

                                   
  .23: ، ص 2005. 1السرية الذاتية النسائية يف األدب املعاصر، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء املغرب، ط:  أمل التميمي)1(
 املؤسسة العربيـة للنـشر      ،)وإحسان عباس منوذجا  إبراهيم جربا،     جربا ان،ق طو ىودف(سرية الذاتية يف األدب العريب      ال: عبد الفتاح شاكر   اين   )2(

  .09: ، ص2002، 1والتوزيع، األردن، ط
  .22: ص ، 1994 1ي، املركز الثقايف العريب، طلالسرية الذاتية، امليثاق والتاريخ، ترمجة عمر ح:  فيليب لوجون)3(
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يف بداية القرن التاسع عشر، وكانت اللفظة أما مصطلح السرية الذاتية، أخذ من اجنلترا 
  :تدل على معنيني متجاورين لكنهما خمتلفان

فهي نوع من . حياة فرد مكتوبة من قلبه" ،)1866" (الروس"املعىن األول وهو الذي يقترحه  -
 "اردكرات اليت تروي أحداثا ميكن أن تكون غريبة عن الساالعتراف يف مقابل املذ

طبيعة ر عن حياته أو إحساسه مهما كانت بأما املعىن الثاين فهي كل نص يبدو أن مؤ لفه يع  -
 يف املعجم الكوين لألدب "فابريوا"، وهذا املعىن هو الذي يقصده لفالعقد املقترح من قبل املؤ

 الذاتية عمل أديب، رواية، سواء كان قصيدة أم مقالة فلسفية إنّ السرية: "، حيث يقول فيه1876
  )1(.قصد املؤلف فيها بشكل ضمين، أو بشكل صريح رواية حياته وعرض أفكاره أو رسم حياته

هي كل عمل جيمع يف الوقت نفسه الشروط اللغوية " لوجون"إنّ السرية الذاتية عند 
مع األنواع املشاة للسرية الذاتية كل هذه  ال جتيف حني واملوضوعية وما تعلق بالسارد، 

  .الشروط
األنواع املشاة هلا لعدم حتقق أحد الشروط  ومن هنا ميكن أن خنرج من دائرة السرية الذاتية

  :فيها، وهذه الئحة الشروط غري احملققة حسب األنواع
  .املذكرات -
 .السرية -
 .رواية السرية الذاتية -

 .قصيدة السرية الذاتية -
 . اخلاصةاليوميات -
 .الرسم الذايت أو املقالة -
  ) 2(.املسرية الذاتية الشعرية -

                                   
  .10:، ص 1994، 1ي، املركز الثقايف العريب، بريوت، ط امليثاق والتاريخ، ترمجة عمر حلالسرية الذاتية،:  فيليب لوجون)1(
  .23 -22: ص :  املرجع نفسه)2(
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نرى يف البداية أن مجلة األنواع السري الذاتية يف الفضاء األديب، مرشحة حلمل مسات اجلنس 
 خلط على الدارسني األمور االزدواجاألديب من جهة والسرية الذاتية من جهة أخرى هذا 

والسرية الذاتية، وكذا وضع ... ملعروفة كالرواية والشعر واملقالةكالفصل بني األنواع األدبية ا
  .حد هلذا اجلنس األديب اجلديد

 يف دراسته جلنس السرية الذاتية إىل ")Philippe lejenne(فيليب لوجون " فلقد انتهى   
أنه مل يريد يف البداية سوى غفلته وتوضيح معايري قراءته، بالرغم من التعريف الذي وضعفه، 

 فريي أنه العائق كامن يف كون هذا اللون حديث ")george may(جورج ماي "أما 
أن األوان مل والوجود، فالظاهرة األدبية لكي تتطور وترسم معاملتها حتتاج إىل وقت طويل، 

  .مادام يف مرحلة التكوين. حين لوضع تعريفاته
ري من احلذر إىل ما جاء نظر بكثنفإننا  "جورج ماي" و "فيليب لوجون"ر إىل قول نظوبال  
   حول مسألة أنّ أدب السرية الذاتية حديث العهد؟"جورج ماي"به 

تاريخ هذه الظاهرة األدبية يثبت وجود حماوالت مل ترقى إىل املستوى للكن التصفح   
دم عاملطلوب مقارنة مع األجناس األدبية األخرى كالشعر والرواية، فالقضية تكمن يف 

ا اجلنس، ومن هنا نشري إىل وجود حماوالت جادة، وإن كانت قليلة، االهتمام الواسع ذ
  . العريبنرصدها عرب طيات التاريخ األديب
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  : السرية الذاتية يف األدب العريب القدمي -2
لسرية يف حد ذاته، واملتمثلة يف ، جيدر بنا اإلشارة إليها واملتعلقة بكاتب اإشكاليةإنّ أول   

احتجبوا خلف ما كتبوا، فكانت سريهم ، من األسالف االحترافيةت آن من عرف هذه الكتابا
ن بعض  أميهم وأسفارهم وعالقتهم بالسلطات، وقد يذكرذات طابع معريف عام تتناول معل

ون السري والباطين من بون خلف اعترافام العقلية أو حيجبكما قلت حيتج الطوائف ولكنهم
  ) 1(.نية جتربتها املعرفيةكن الغصرية ل الق"ابن سينا"جتارم وهنا تربز سرية 

ال شك فيه أن جنس اإلنسان ال ميكن أن يقف حائال دون إبداعه يف جمال من ااالت أو ومما 
شخصيته كان ضعيفا كما يدعي عبد الرمحان بدوي، بفن من الفنون، وذلك أن اإلنسان العريب 

 بأنساانت كل قبيلة تتفاخر أمام األخرى انتشرت العصبية القبلية بني العرب، وكافمنذ اجلاهلية 
  .وأصوهلا
والعكس اجلدير بالذكر أنّ اإلنسان العريب كان يرى يف مدح قبيلته مرحا له شخصيا و 

اإلنسان لذلك كان حيرص عليها ويدافع عنها فيما إذ توفر له احلياة الكرمية واحلماية وكان 
  : بن الصمةدريد مييزه قول لته مهما كانت وهذا ماي قبقراراتالعريب يلتزم 

  ت وإن ترشد غزية أرشديغو    وهل أنا إالّ من غزية إن غوت
نفسه  عن وإذا مل تصلنا نصوص نثرية مكتوبة سردها إنسان عاش يف العصر اجلاهلي   

  )2( .... ألنّ الكتابة كانت قليلة يف العصر اجلاهليفذلك
 الشعر أسهل يف احلفظ والتداول بني من الطبيعي أن يصلنا الشعر وال يصلنا النثر ألن و  

   )3(.الرواة
  .ي بسري ذاتية وإن كانت غري واضحةلكن الشعر كذلك استطاع أن حيتو  

                                   
، 2008، 1ديث، إربد، العـراق، ط    ،عامل الكتب احل  )التجربة السريية شعراء احلداثة العربية    يف  قراءة  (السرية الذاتية الشعرية    :  حممد صابر عبيد     )1(

  .4 :ص
، املؤسسة العربية للدراسات    ) إحسان عباس منوذجا    جربا،   إبراهيمجرب  فدوى طوفان و    (السرية الذاتية يف األدب العريب      :  اين عبد الفتاح شاكر    )2(
  .37: ، ص2002، 1، األردن، طالنشرو
  .38: ص :  املرجع نفسه)3(



 

 9 

 

 ه36(أما بالنسبة للعصر اإلسالمي فإنّ أول قطعة وصلتنا هي ما رواه سليمان الفارسي   
وأسندها إىل "  بغدادتاريخ "قطعة اخلطيب البغدادي يف كتابه  عن نفسه، قد أول هذه ال)م656/

 أول بذرة للسرية الذاتية يف القرن هذه السرية الذاتية عن نسبه، وتعتربابن عباس، حيث حيدث يف 
  .األول اهلجري

 ما "األغاين أليب الفرج األصفهاين"وبعدها جند باقة من قطع السري الذاتية متناثرة يف كتاب   
، وإسحاق ابن إبراهيم )ه177(اهيم املوصلي وسرية إبر" نصيب"تعلق بسرية الشاعر األموي 

  .املوصلي
عيون األنباء يف طبقات : ، فإننا سنقف على كتاب آخر هووإذا جتاوزنا كتاب األغاين  

  )1(. وابن اهليثمإسحاقاألطباء البن أيب أصيبة، فقد ورد فيها سرية ابن 

ا يف سريته إىل درجة ، أن ابن اهليثم كان صرحي"فن السرية" ن عباس يف كتابةاإحس وورد  
كما أنّ ابن اهليثم شغل منذ أول أمره باختالف الفرق، وقد اهتدى ) 2 (تضر بسمعته بني الناس

بأنّ معرفة  طريق الوصول إليه، واقتنع ذاهب إمنا هو يفبني الطوائف وامللل واملبفطرته إىل أنّ احلق 
اليت ال تنال إالّ بالعلم وبذلك حتدد وسيلته  عزميته إىل هذه املعرفة بعثاحلق هي اليت تقربه إىل ربه، 

  .كبري باجلانب املعريف ال السرييلويف طيات هذه السرية االهتمام ا) 3(وغايته
ومن كتب التراجم اليت حفظت لنا شيئا من اقطع السري الذاتية معظم األنباء لياقوت   
نالحظ من هذه القطع السري إذ يورد السرية الذاتية لعلي ابن زيد البيهقي نستطيع أن . احلموي

ندورا خصية لفن السرية الذاتية، فنحن جند يف بعض منها أسلوبا شكل تن تامة كالذاتية، وإن مل ت
  )4(.أدبيا مفعما باحليوية

                                   
  .42، 38:  السرية الذاتية يف األدب العريب، ص : اين عبد الفاتح شاكر)1(
  .136: ، ص1996، 1فن السرية ، دار الثقافة، بريوت لبنان، ط:  إحسان عباس )2(
  .18، 17: ، ص1978، 4الترمجة الشخصية، دار املعارف، القاهرة، ط:  شوقي ضيف)3(
  .44: ذاتية يف األدب العريب، ص السرية ال:  اين عبد الفتاح شاكر)4(
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، فيما كتبه عن سريته وسلوكه )ه313(ومن الرسائل جند رسالة حممد بن زكريا الرازي   
الصداقة والصديق واليت جند فيها بعض املالمح ) ه414(الفلسفي، ورسالة أيب حيان التوحيدي 

  ."لفتة الكبد إىل نصيحة الولد"الذاتية والنفسية ملؤلفه، وكذا رسالة ابن اجلوزي
طوق احلمامة يف (أما الكتب نشري إىل أقدم كتاب محل املالمح النفسية كصاحبها، كتاب   

  ).ه456(البن جازم االندلسي ) األلفة واآلالف
وقد ) ه483(السياسية املوجودة يف التراث العريب، سرية األمري عبد اهللا بن بلقنيومن السري   

  ".التباين عن احلادثة الكائنة بدولة بن زيري يف غرناطة"كتب سريته حتت عنوان 
املنقذ من الظالل للغزايل "وإذا تتبعنا تدرج تاريخ السرية الذاتية، فإننا نستوقف عند كتاب   

 طريق الصوفية بعدما إتباع أدت إىل احلادة،فيه جانبا من األزمة الروحية يف والذي يصور ) ه505(
حاولوا بث سريهم الصوفية ة الذين حققه من جمد علمي ومادي، وصوفية الغزايل وغريه من ملتصوف

النكت العصري يف أخبار "قد عبر يف كتابه ) ه527(إىل التجربة السياسية، فإنّ عماره اليمين 
  ".صرية عن جتربته السياسيةالوزراء امل
 كتاب خاص ا هي ولعلّ أخر بذور السرية الذاتية يف األدب العريب القدمي واليت وصلتنا يف  

وغرب، وهي سرية ذاتية املوسومة بتعريف ابن خلدون ورحلته شرقا ) ه707(سرية ابن خلدون 
  )1(.جعلها ابن خلدون ذيال لتارخيه املشهور

كن اعتبارها مناذج أصولية تنبعث منها مي يف طيات الكتب والرسائل هذه النماذج املتناثرة  
  .نطالق هذا الفن األصيلرائحة الكتابات السري ذاتية وتعترب قاعدة ال

  
  
  
  

                                   
  .59، 45: ، ص ) وإحسان عباس منوذجا،حريا إبراهيم حريا و، انقفدوى طو(السري الذاتية يف األدب العريب :  اين عبد الفتاح)1(
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  :السرية الذاتية يف األديب العريب احلديث -3
يف اية القرن التاسع عشر، بعد أن اتصل العامل العريب بركب احلضارة الغربية ظهرت   

يف الترمجة ، وقد ج احملدثون ج قدمائنا ) 1(.اصات هذا الفن يف األدب العريب احلديثهإر
ألنفسهم، وقد اطلع من أتقن منهم اللغات األجنبية على ما لدى العرب من ترمجات شخصية، 

  ) 2(.باعثا هلم على الترمجة ألنفسهمقدمي العريب واجلديد الغريب الفكان 
تشحيذ األذهان بسرية "يف كتابه " حممد بن عمر التونسي" كتبه ومن هذه اإلرهاصات ما   

بدأ حممد ... سرية املؤلففقد احتوت مقدمة هذا الكتاب . م1832عام " بالد العرب والسودان
عمر سريته باحلديث عن تعلمه للعربية، مثّ حتدث عن الوظائف اليت شغلها، وبعد ذلك حتدث عن 

  .ولقد بدع حممد يف سريته على تصوير حالته النفسية". واداي"و. "دافور"رحلته إىل بالد السودان 
 هو الفرياق فيما" الساق على الساق"عند كتاب وبعد ما كتبه حممد بن عمر نتوقف   

ختليص اإلبريز "كتاب ،أما رفاعة الطهطاوي صاحب ) 3()1877-1801 (ألمحد فارس الشدياق"
 إرهاصات السرية الذاتية يف العصر احلديث، منفقد عده بعض الباحثني ". يف تلخيص باريز

من هذا الكتاب، وصف غرض رفاعة وقد كان ... والواقع أنّ ذاته يف هذا الكتاب كانت حمتجبة
الطالب الذين سيسافرون بعده إىل "وذلك ليستفيد من كتابه ... رحلته اليت قام ا إىل فرنسا 

 عشر علي مبارك الذي كتب سريته عام ، ومن الذين كتبوا سريهم يف القرن التاسع"الغرب
   ) 4(."اخلطط التوفيقية"ضمن كتاب . م1889

يرى إحسان عباس أنّ األيام يف السري الذاتية احلديثة مكانة ال تتطاول إليها أي سرية ذاتية   
تلك الطريقة البارعة يف : أخرى من أدبنا العريب، وخاصته يف احليز األول منه، ملزايا كثري منها 

                                   
  .67:، ص السري الذاتية يف األدب العريب: اين عبد الفتاح )1(
  .105: ، ص1987، 4الترمجة الشخصية، دار املعارف، القاهرة، ط: شوقي ضيف )2(
  .130:  إحسان عباس يف فن السرية، ص يف كتاب الشدياق وبعض أحواله، راجع ذلكتنقالتتعترب أول سرية ظهرت يف العصر احلديث، فيها  )3(
  .71- 70: املصدر السابق، ص : اين عبد الفتاح شاكر )4(
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ص، واألسلوب اجلميل، والعاطفة الكامنة يف ثناياه املستعلنة، وتلك اللمسات الفنية، القدرة الق
   ) 1(.ب جاء حىت تظهر وكأا غري مقصودةعلى السخرية الالذعة يف ثو

على تصوير البيئة احمليطة ذه " بالتسلسل التارخيي وقدرة طه حسني "األيام"يتميز كتاب   
 إال أنّ األيام تعمل صراعا ) 2(العمل طابعا روائيا أكثر منه سرديا تارخييا،الشخصية مما يعطي هلذا 

وحيوية وتشويق وأسلوب متميز، واحلديث عن طه حسني يف بني البطل والقدر وما فيه من صدق 
البن "األيام يقتضي أن نقول أنه ليس متفردا إذ أننا جند يف أدبنا من كتبوا سريا ذاتية، فقد كان

  ...ته، وابن حازم يف طوق احلمامةسري" خلدون
عصفور "للشدياق سريته يف الفرياق وتوفيق احلكيم يف  وأما يف النهضة احلديثة فقد كان 

 حيام وأجزاء منه إىل نسيج قصصي، وكان ، وهم حييلون بذلك تاريخ"حيايت"يف  وأمحد "الشرق
 عميقة حتس من خالهلا بأا الصرحية واأليام هي جتربة" روسو"طه حسني قد تأثر باعترافات 

   ) 3(.األولاكتملت يف نفس صاحبها خاصة يف جزئه 
بالرغم من أن طه حسني أبدع يف ميدان النقد األديب إال أنه كان موهوبا يف باب   
لقد انتصر القارئ حني جنح يف احلصول على كل هذا الزحم املعلومايت بقلم طه حسني ...القصة

   ) 4(.لبحث عن الزمن والضائعيف األيام بالنسبة لطه كا

                                   
  .132: ، ص 1996، 1فن السرية، دار صادر بريوت، ط: إحسان عباس  )1(
  .113: ، ص 1992، 1ه حسني روائيا، مكتبة الرائد العلمية، دار اجليل، بريوت، لبنان، طط: خالد الكركي)2(
  .115: املرجع نفسه، ص  )3(
  .189: ، ص 2002، 1، مصر، طاإلسكندريةمنشأة املعارف، ) القصة، السرية، الرواية(يف األدب العاملي : يينمصطفى الصاوي اجلو )4(
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" حيايت" حني كتب سريته يف كتاب مساه "األيام"بكتاب أمني وقد تأثر األستاذ أمحد   
وليس سبب التأثر ما أحرزه التأثر من شهرة أدبية فحسب، بل هو يف تلك النشأة األزهرية املشاة 

ى وانفرد أمحد أمني يصف أمحد أمني صورة أزهرية أخر" حيايت"لنشأة صاحب األيام ففي 
   ) 1(.باإلطناب يف الحديث عن الشخصيات اليت أثرت يف نفسيته

إنّ أمحد أمني ميثل يف سريته دور األمني الذي يسمع ويقرأ ويلتقي الناس وتتكيف حياته من   
احلقيقة تقريرية متيل إىل ذكر " أمحد أمني"نفسها دون دوافع ذاتية قوية وطريقة القص اليت اعتمدها 

سالمة موسى وصاحب  وسطى بني األيام وبني تربية  هي ولذلك جاءت سريته مرحلةاكم
يصور عالقاته اخلارجية بالناس واألماكن فأسلوبه بسيط هادئ إخباري رابطا السرية " حيايت"

  ."حيايت"حة اليت توفرت يف ارن الناحية الفنية كما ال نذكر الصالذاتية بالتاريخ مبتعدا ع
صاحب رواية " كيماحلتوفيق "عصر احلديث األديب الاتية يف ذبنا السري جند أيضا من أد  

   ) 2( .)1938(عصفور من الشرق
 تاما عن طه اختالفا" حياة قلم"و" أنا" العقاد يف أسلوب كتابة سريته الذاتية يف فلتوخي  

ود عليه التفسريي، الذي تع، فالعقاد يتبع األسلوب التحليل حسني وأمحد أمني وذلك يف األسلوب
   ) 3( .مقاالته

وبوسعنا أن نالحظ اختالف البناء الفين يف سرية كل من طه حسني، وأمحد أمني، وعباس   
 عليها سريهم، هي القوالب الشائعة يف بناء السرية  وهذه األشكال الثالثة اليت جاءتحممود العقاد،

   ) 4(.الذاتية يف األدب العريب احلديث
ة فنية أدبية، إذ حتولت عناصره بعض التحول، أصبحت قصة سرية ذاتي" األيام"فكتاب   

ففي " سارة"، والعقاد يف قصة "إبراهيم الكاتب"يف " املازين" و" عودة الروح"يف " توفيق احلكيم"

                                   
  .135: فن السرية، ص: إحسان عباس )1(
  .137: ، ص املرجع نفسه )2(
  .80:  ص،السرية الذاتية يف األدب العريب: اين عبد الفتاح شاكر )3(
  .81: ، صاملرجع نفسه )4(
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هذه الكتب شيء غري قليل من العناصر الذاتية والترمجة الشخصية، غري أنه موضوع يف إناء قصصي 
   ) 1(.يالممزوج بقسط غري قليل من اخل

إىل جانب كل ما سبق نشري إىل مناذج سارت على طريقة األولني يف العصر احلديث   
جنيب حمفوظ وإذا اختلفت عن سابقيه ما جعل سريته على شكل قصص مفعمة بالعمق "مثل

اخلرب " يف سريته املوسومة، املصري، وحممد شكريوالذاتوية، وذلك من خالل حميطه املصري 
 رخوآ"  الذاكرةن يفالوط"وفيصل احلوراين يف " السري األوىل" جربان إبراهيموجربان " احلايف

يف هذه النماذج يكون ": االبن وثالثية محدة"النماذج اليت تعرض هلا سرية حممد القيسي يف كتاب 
اخليال أقل مقارنة باجلنس املرتبط بالشعر، كالقصة الشعرية، والسرية الذاتية الشعرية وقصيدة 

  .لذاتية، فقد نفى هذا النوع قصد غري قليل من األقالم الشعريةالسرية ا
ومن بني احلاذقني يف كتابة السرية الذاتية الشعرية، الشعراء وحدهم القادرون على إمدادنا   

إنّ جتربة صالح عرب الصور يف كتابه ... بوثائق ذات طبيعة نفسية دقيقة من حملات الذاكرة الدقيقة،
هذه ، وهي جتربة وعي أصيل، قائمة على إدراك "حيايت يف الشعر"ية حتت عنوانسريته الذاتية الشعر

للشاعر عبد الوهاب السيايت، وقصيت مع " جتربيت الشعرية"التجربة كل تفاصيلها وخلفياا و
" خليل احلاوي"و) 2(للشاعر محيد سعيد،" الكشف عن أسرار القصيدة"و" للشاعر نزار قباين"الشعر

  :يليا احلاوي، هذا األخري يقول فيهإل" ه وشعره يف سطور من سريت
  .سري التكلم عن خليل اإلنسانيليس بال

  .دون خليل الشعر
  . واحداكانا فيهالشاعر واإلنسان 

  .كان حييا بالشعر وللشعر
  .وكل ما ليس له صلة بالشعر، كان حيله

  .أو يتحمله بنكد أو ضيم
                                   

  .139: فن السرية، ص : إحسان عباس )1(
  14: ،ص2008، 1، العراق، طحلديثلكتب ا، عامل ا) التجربة السريية لشعراء احلداثة العربية يفقراءة(السرية الذاتية الشعرية : صابر عبيد حممد)2(
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  .وكان اخلليل حيس أنّ احلياة واحدة
   ) 1(.لينال الشاعر غايته من شعرهال تكفي، 

إذ هو يتنفس الشعر " خليل احلاوي"ويف هذه السطور تنعكس الصورة احلقيقية للشاعر   
كن أن ينفصالن وكل ما تقبله شعره من صور احلياة  ميوحييا من أجل فالشعر، فالشعر وحياته ال

  .رضى هو كذلك عنه
ا الشعر عنده األرض اليت يسري عليها، ويسري شاعرنا نزار قباين على نفس منواله، إذ  

 يالحظ الذات الشاعرة تطغى"  مع الشعريتقص"ألشعار نزار قباين ومن خالل، كتابه والراصد 
على أشعاره، وهذا إذ ما تتبعنا حياة الشاعر وحاولنا إسقاطها على أشعاره وذلك من خالل كتابه 

 اخترنا قصيدة  قدانموذج على ذلك كنيت كتبها، وكقصيت مع الشعر والقصائد ال"ذايت  السري
  .فعامها بالفضاء السري ذايت ال"بلقيس"

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                   
  .09:  ص ،)ت.د(، )ط.د (خليل احلاوي يف سطور من سريته وشعره، دار الثقافة، بريوت، لبنان، : إيليا احلاوي )1(



 

 16 

 

  :األشكال السري ذاتية يف الشعر -4
 من خالل أسلوب الكاتب أو الطريقة اليت يكتب السرية الذاتية أشكاال خمتلفة تتجلىتتخذ   

 ذاتية رك الرئيسي واجلوهري يف العملية اإلبداعية، فاملتتبع للبنية السريالذات هي احملا، ونعترب 
قصيدة السري ذاتية، القصة الشعرية السري ( بعدة أشكال متباينة منها وشكلها األديب شعرا خيرج

ذاتية الغريية، قصيدة التجربة الغريية، القصيدة السري غريية، السري الغريية الشعرية، قصيدة التجربة 
 كلها أشكال سري ذاتية تتمحور حول الذات الشاعرة يف مدار السري ذايت، فتعترب حياة )ذاتيةال

الكاتب الذي يكتب أو يؤرخ لنفسه أو الذي يتبع تاريخ شاعر آخر، هي املركز البؤري الذي 
  ..تدور حوله النماذج املذكورة أعاله

ة ووصف جتاربه احلياتية واألدبية إن قام الشاعر بوصف مرجعيته الثقافية والفلسفية والفكري  
يف سريته الذاتية، ال دف بالدرجة األساس إىل توضيح ما غمض من نصوص شعرية ذلك أن فن 

  )1(.السرية فن مستقل ميارسه الشاعر لشعوره باحلاجة الفنية للكتابة هذا النوع من الفن
لشعر وهذا من خالل ما املهم يف هذا كله أن كل األشكال السري ذاتية الشعرية مرتبطة با

  :سنقدمه من توضيحات حوهلا
  : السري ذاتية الشعرية-أ

ال خيرج  تارخيا ومكانا وحادثة –سرد نثري يتوىل فيه الشاعر تدوين سريته الشعرية فقط   
 الذي له صله ما بدعم قضيته فيها إىل تناول جوانب أخرى غري شعرية من سريته إال على النحو 

   )2(.الشعرية يف السرية
قصيت "وتنوع التسميات اليت يطلقها الشعراء على هذا النوع من السري، من مثل جتربته الشعرية 

الشعرية، حيايت الشعرية، حكاييت مع الشعر، ومهم من يتحدث داخل الفضاء السري ذايت الشعري 
م من يتحدث العام عن مرحلة معينة من مراحل السري يعتقد بأمهيتها ومتثيلها التجربة كاملة، ومنه

  ) 3(.عن جتربة كاملة
                                   

  .17: ، ص 2002، 1، ط)قراءة يف التجربة السريية لشعراء احلداثة العربية(السرية الذاتية الشعرية : صابر عبيد  حممد )1(
  .110: ص:  املرجع نفسه)2(
  .111:  ص:املرجع نفسه )3(
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  :قصيدة التجربة الذاتية -ب
قول شعري سري ذايت يقتصر على جتربة سري ذاتية واحدة، ذات خصوصية متميزة يف حياة   

الشاعر، تدفعه إىل تسجيلها شعرا ويكون مضموا السري ذايت مؤهال ملثل هذا الشكل الفين السري 
بكل ما تتمظهر فيه القصيدة السري ذاتية ، من اعتمادها على يا وتتمظهر فنيا وأسلوبيا وفرع ذايت،

اكرة املتمحورة حول بؤرة احلكي االسترجاعي املؤلف شعرا، إىل التفعيل الساخن آلليات الذ
 أي شكل شعري متاح ومكانية حمددة تتحدد بالواقع القضائي للتجربة وتنحو حنوها يف تسخري

   .بوسعه التالؤم الفين العايل معها
 حول مستوى الزمن واملكان واحلدث  وتبئرياوهي بذلك تكون أكثر تركيزا وحتديدا   

واحلكي من القصيدة السري الذاتية، وغالبا ما يستحيل يف قصيدة واحدة ميكن أن تكون قصرية أو 
 اليت يعتمدها الشاعر يف طرح جتربته الذاتية، شعرا األسلوبيةمتوسطة الطول، حسب طبيعة التجربة 

  )1(.ن مجلة أخرىم

  :السرية الذاتية الشعرية -ج
سرد نثري يتوىل فيه الكاتب تدوين السرية الشعرية لشاعر منتخب، يقتصر فيها على سرد   

 وهي تعتمد على شهادات، مقابلة.. ..لقاا التارخيية واحلدثية، واملكانية، عاحلياة الشعرية بكل مت
   )2(.اخل ....تصريح، حوار

  : ري غرييةالقصيدة الس -د
قول شعري ذو نزعة دراسية سردية ، يسجل فيها الشاعر سرية غريية لشخصية منتجة   

 ومعريف إنساين، يف جمال اإلنسانيةأو " أو القومية"ذات حضور استثنائي يف الذاكرة الوطنية 
ي وإبداعي معني، ويروي الشاعر بوصفه ساردا موضوعيا سرية احلياة مركزا على اجلانب االستثنائ

سيما تلك اليت هلا تأثري بارز يف احلكايات املدونة والشفاهية، والباعتماد الوقائع والوثائق و. فيها
  .الوجدان اجلمعي، ويتخذ منها منوذجا يسعى إىل تركيبه ومنذجته بدوافع فنية أو فكرية أو غريها

                                   
  .117:  ص،السرية الذاتية الشعرية: صابر عبيدحممد  )1(
  .121:  ص:نفسهاملرجع  )2(
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ذي يناسب وللشاعر احلرية يف اعتماد الصياغة اليت جندها أمثل للشخصية على النحو ال  
  . الشاعر وطبيعة األسلوب الشعرية بآليات اللغويةرنظطبيعة الشخصية، ووجهة 

 الشعرية األشكالوكما هو احلال يف القصيدة السري ذاتية فإنه ميكن للشاعر استخدام   
  )القصيدة العمودية، القصيدة احلرة وقصيدة النثر(الثالثة 

جيل سرية غريية يف الوقت الذي يصعب عليها  املسرحية الشعرية اليت بوسعها تسإليهايضاف 
  .تسجيل سرية ذاتية، ألن الضمري السارد جيب أن يكون موضوعيا بالدرجة األساس

  : قصيدة التجربة الغريية-ه
قول شعري سري غريي يعمد فيه الشاعر إىل انتخاب جتربة معينة وحمددة لشخصية هلا   

  .اخل...اسياإبداعيا أو اجتماعيا أو سي–حضورها وتأثريها 
ويتماهى معها ويقتنع بضرورة تسجيلها يف قصيدة حتكي التجربة، بعد أن تتوافر له يتأثر ا الشاعر 

استقرائها ومعاينتها تفصيليا إىل درجة اإلحساس العايل ها، حبيث تصبح كما لو كانت  فرص
ية ال يكون بوسع جتربته هو إذ من دون هذه الدرجة من التأثري واالندماج حبدث التجربة الغري

  .الشاعر إعادة إنتاجها شعريا
 استجابةتسجل التجربة الغريية يف قصيدة واحدة شعرا وتكون قصرية أو متوسطة الطول   

وحجم مساحتها احلديثة، واستنادا إىل فلسفة الشاعر الشعرية وأسلوبيته لكيفية التجربة وغناها 
 لكنها جيب أن تتضمن إشارة معينة يف  معينا،اخلاصة يف بناء قصيدته، وهي ال تشترط شكال شعريا

  ) 1(.داخل القصيدة ميكن أن حتيل املتلقي على املرجعية السري غريية للتجربة 

وهي على هذا األساس توازي قصيدة التجربة الذاتية، وتظهر شكال، أصغر وأكثر حمدودية   
   )2(.وضيقا من القصيدة السري غريية

  

  
                                   

  .127:   ص ،السرية الذاتية الشعرية: صابر عبيد مد حم)1(
  . 128 :ص :املرجع نفسه) 2(
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  : القصيدة السري ذاتية -و
قول شعري ذو نزعة سردية يسجل فيها الشاعر شكال من أشكال سريته الذاتية، فتظهر   

، ومعربة عن )األنا(هورها األول متمركزة حول حمورها األنوي ظيف الذات الشاعرة الساردة ب
وتسميات هلا حضورها الواقعي خارج ميدان املتخيل   حوادثها، حكاياا عرب أمكنة وأزمنة

 الضمري األول ضمائر أخرى حسب املتطلبات والشروط اليت حتكم كل قصيدة نع يقوقد .الشعري
سري ذاتية، ويشترط يف اعتماد سري ذاتية القصيدة حصول اعتراف ما مدون بإشارة أو قول أو 

وعلى حنو ما املرجعيات الزمنية أو املكانية أو الشخصانية للحوادث  تعبري، يؤكد فيه الشاعر
رد واملتلقي على ، وتؤكد صالحية امليثاق املعقود بني الشاعر السامنها القصيدةواحلكايات اليت تتض

هذا األساس وال يشترط يف املفهوم الشعري للقصيدة هنا الوحدة، إذ تتمركز السرية الذاتية يف 
، يشترط أن تكون طويلة حبيث تعطي صورة واضحة تعكس طبيعة الترتيب وإحدىقصيدة 

لسرد أو احلدث أو الفضاء، أو يف جمموعة قصائد تشكل جمموعة التصاعدي على مستويات ا
  .شعرية واحدة أو يف أكثر من ذلك

إذ أن كل األنواع الشعرية املعروفة  . كما ال يشترط يف ذلك االلتزام نوع شعري معني  
صاحلة يف حال توافر الشروط السري ذاتية لالنتماء إىل هذا النوع ) قصيدة عمودية، حرة، نثرية(
  ) 1(.لفينا

وذلك من *** وبالنظر إىل الطرح املفهومي هلذا النوع األخري جنده بتطابق والقصيدة   
األسلوبية الشعرية لرتار يف كتاب هذا النوع ومدى توافر الشروط املشار إليها أعاله يف قصيدة نزار 

  ".بلقيس"قباين املعنوية 
د عنصر السرد السري ذايت يف وجو ) سطر1367(حيث هذه األخرية حتتوي الطول الكبري   

 سرد لتحقق هذا النوع حيث عرب عن أناة الشاعر جبدارة مع ذكر أهمطيات القصيدة وهو 
األماكن واألزمنة وأهم األحداث يف صياغة شعرية عالية مكنت القصيدة من االستمرارية واخللود 

                                   
  .114: ، ص السرية الذاتية الشعرية: ر عبيدصاب مدحم )1(
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اهية عرب حوارات، ساعدت عرب األزمنة، كما أنّ نزار أسند ويف كلّ مرة اعترافات مدونة أو شف
  .يف وضع احلدود الشعرية السري ذاتية هلذا اجلنس األديب

  . يف الفصل املوايل املعنون بتجليات السرية الذاتية يف قصيدة بلقيسسنؤكدهوهذا ما   
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  :السري الذاتية والشعر -5
ل ، ليس عمال سهال، بل هو عم خاصإنّ فن السرية الذاتية، والشعرية منها على حنو  

إبداعي متميز ال يتمكن أي شاعر من حتقيق جناح كبري فيه، ما مل يسمح بذلك ثراء التجربة 
الشعرية وعمقها من جهة، وقدرة كبرية على كتابة طراز نوعي خاص من السرد من جهة 

  ) 1(.أخرى

إنّ الذاتية فن ال مبقدار صلتها باخليال، وإمنا هي تقوم على خطة أو رسم أو بناء، وعلى   
ك فهي ليست من األدب املستمد من اخليال بل هي أدب تفسريي، وهذا النوع من األدب ذل

  )2(.أنه كان دقيقا يف استقصاء الواقعكاألدب الذي خيلق خلقا من حيث 
 بناءهاوالشاعر يف أشعاره حياول رصد الوقائع واألحداث يف مكاا وأزمنتها حماوال إعادة   

قصيدة السري (متعايل الدقة، وهذا النوع من األجناس األدبية ورمسها من جديد عرب ختطيط شعري 
املاضي شعري معتمدا ثنائية ختطيط يأخذ الشاعر من الذاكرة ويعيد بناءها يف ...) الشعرية الذاتية

واحلاضر، والواقع واخليال، وذا يتمكن من حتقيق جنسيها األديب املرجو، وذا ال بد من يقظة 
 فالشاعر ال بد له أن تلمع واقعيته وذلك ، املعىنةبنات وبلوربناء وكيفية وضع اللّذهنية دائمة، يف ال

من خالل إعادة خلقها من جديد، وذلك بأسلوبية متعالية، كاختياره للغة ما كاللغة التراثية ال يتم 
من جديد يف ثوب يليق باحلاضر ويومئ للماضي، وذا يتمكن استحضارها كما هي بل بلورا 

اعر من ربط احلاضر باملاضي وذلك أنّ املاضي جزء من الشخصية املبدعة، فال ميكن ألي شاعر الش
  .أن يتربأ من ماضيه

، وزعموا أن أدب السرية الذاتية كثريون استبعدوا إمكانية حتقيق وإنتاج سري ذاتية شعرية  
ف ذلك على التصور، يعتمد احلقيقة والصدق يف نقل جتارب احلياة الفردية، وأن الشعر يقوم خبال

، شأنه يف هذا )أعذب الشعر أكذبه(والتخيل، واملبالغة، وعلى الصدق الفين إن مل نقل الكذب 
املنحى أقوى من شأن الرواية والقصة، وطائفة ثانية جتاهلت أمر تلك اإلمكانية، وكم تكلف 

                                   
  .07: ص ، السرية الذاتية الشعرية:  عبيد صابر حممد )1(
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 طائفة ثالثة إىل وجود  وتنبهتنبهتنفسها عناء التفكري يف مسألة السرية الذاتية الشعرية، يف حني 
  .للسرية الذاتية الشعرية يف تراث األدب العريب اإلسالميمناذج وجذور 

وقد أثريت مسألة السرية الذاتية الشعرية كذلك داخل األوساط األدبية والنقدية الغربية،   
 يف هذا الشأن مالحظة خالصتها أن أدب "Philippe lejenne"فيليب لوجون"حبيث أبدى 

لذاتية النثرية يعرف كثرة يف اإلنتاج خبالف أدب السرية الشعرية الذي ال يتجاوز األعمال السرية ا
 يف موضوع تعريف "Le jeune" حتته عدد األصابع، وبالعودة إىل الكتاب الفرنسي املنظومة

السرية الذاتية، جنده قد حاول مرتني يف االجتهاد يف وضع حد أو تعريف هلذا اجلنس األديب، لكنه 
خلص يف النهاية إىل صياغة حدود تعريفية تتجاهل احلد الشعري، يف هوية أدب السرية الذاتية 

  ...وتعريفه مع أنه أدرج عدم وجود مانع لذلك
كما يفية دقيقة ألدب السرية الذاتية  مل يضع حدودا تعر"George may" أما جورج ماي  

  )1(.حاول فيليب لوجون
أثناء تنظريه ألدب السرية الذاتية قد أفقد الكثري من " نلوجو"هل احلد الشعري الذي غيبه 

  .مصداقيته ؟
واملتتبع للشعر اجلاهلي والعصور اليت تليه، تعثر على ندور السرية الذاتية يف الشعر، كما   

تكذب التعريفات اليت تنفي وجود هذه اخلصوصية للسري ذاتية يف الشعر وتوفرها يف الرواية فقط 
  .والنثر بصفة عامة

كان عرب "يقول " ناكارل بروكلم" السرية الذاتية يف الشعر ةر أنّ نداأوومن الذي ر  
  )2(".اجلاهلية يفتخرون بذكر مآثر أسالفهم وأيامهم وكان مسرهم جيري على رواية أيامهم

                                   
  .2012 ماي http :merbad.net/vb/show.thead.php/23.75، 28 ،السرية الذاتية بني الشعر والنثر :رك الص حممدحامت  )1(
  .38:  ص،السرية الذاتية يف األدب العريب: اين عبد الفتاح شاكر )2(
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أن تفهم أن الطريقة اليت كان يعرب ا العرب يف اجلاهلية هي الشعر ألم مل ومن الطبيعي   
نثر آنذاك، وذا نربهن على وجود فن سري ذايت شعري إالّ أنه مل يرقى إىل املستوى الذي يدركوا ال

  .عليه يف الغرب واملستوى السري ذايت احلديث
قات عدد كبري من لإننا نعثر على حس ذايت عميق يف الشعر اجلاهلي، انطوت عليه مع  

 القيس، ومعلقة عنترة بن شداد، الشعراء، ويكفي أن تقرأ معلقة طرفة بن العبد، ومعلقة امرئ
صاغها أصحاا شعرا، ولقد أتاح الشعر هلؤالء الشعراء  ولنقف جبالء على جتارب ذاتية يف احلياة

 فهم بالفعل قد خلفوا األجيال اليت جاء. إفشاء سريهم الذاتية تبعا للتقليد األديب السائد يف عصرهم
ومات شخصية، وجتارب وأذواق، وقناعات ن بعدهم تواريخ فردية خاصة تعكس تفردهم مبقمت

  )1(.وانشغاالت
ويف العصر احلديث واألحوال اليت عليها االنفتاح الثقايف، واألذواق اليت تدخله اتمعات   

فضاء من  – الشعرية الذاتية –ة متزايدة تشجع فتغدو السرية يظى كتابة السرية الذاتية بعناالعربية حت
ستعني ت املستقرة واملستقلة تعطي طاقة سردية للقصيدة، واألعرافة ذات نتزعة عرب القصيداحلرية امل

  )2(.تأخذ من شعريتها إيقاعاتية فنيا، وبتمظهرات السرية الذا

                                   
  .2012 ماي http :merbad.net/vb/show.thead.php/23.75، 28 ،السرية الذاتية بني الشعر والنثر:صابر عبيد  )1(
  http :merbad.net/vb/show.thead.php/23.75 ،املوقع نفسه: السرية الذاتية والتجربة الشعرية :   حامت حممد الصكر)2(
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مصطلح السرية الذاتية الشعرية هو مصطلح أكثر خصوصية من السرية الذاتية، والـسرية            إنّ  
  .الذاتية هي النمط السريي األكثر متحورا حول الذات الكاتبة من أمناط السري املعروفة

السرية الذاتية الشعرية هي االنبعاث الكامل حنو منطقة معينة  ومن هذا املنطلق ميكن القول أنّ       
تفرض على اخلطاب السري الذايت الشعري أسلوبا       .  تتركز فيها طاقة إبداعية هي الشعر      ،لذاتمن ا 

  .متفردا أو فضاًء شعريا متميزا
وكان ولولوج الذات الشاعرة منطقة السرية الذاتية األثر األكرب يف نقل الكتابة الـشعرية إىل     

كتابة السرية الذاتية   « :ة، بوصف أنّ  مستوى جديد أكثر حيوية وانتماًءا إىل روح الذات الشاعر        
هي كتابة غري عادية بالنسبة إىل الذي يكتبها والذي يقرأها، وعلى هذا النحو تراهـا ختـضع                 

   .)1(»بالكتابة ذااال لشروط خاصة تتصل بفعل الكتابة 
ارئ عبة الروائية أمام الق   وبالتايل يف االنتساب يف العراء أو على املكشوف، أي يف ممارسة اللّ           

وكل ذلك مما أدعوه بوعي الذات املبدعة، أو بوعي الذات الروائية، كما يتجلى يف كتابة الـنص                 
  .)2(سريته

 جتعل منها كتابة شعرية للـذات حتكـي   ك جوهري يف العملية اإلبداعيةواألنا الشاعرة حمر ،
  .قصتها مع الطبيعة والوجود واألشياء

 املركـز البـؤري     -الشاعر يف ميدان العملية الشعرية    فاألنا الشاعرة عنصرا فاعالً نائبا عن       
األساسي واجلوهري الذي جيب فحصه ومعاينته وتأويله حني يرتبط األمر بإجراء قرائي يف عـامل               

    .القصيدة
إنّ التزاوج بني جنسي الشعر والسري الذاتية حباجة إىل وعي كبري وموازنة دقيقة بني الـذات      

  .الشاعرة وحمموالت الذاكرة
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  .45: ، ص2006، )ط.د(مجاليات وشواغل روائية، منشورات احتاد الكتاب العرب، دمشق، : نبيل سليمان )2(
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لكتابة من هذا النوع تفترض مجلة من اخلصائص األسلوبية واملوضوعاتية، تقف يف مقدمتها          فا
درجة التصوير واإلبداع، ونوعية املالحظة وجماالا العديدة، واحلقيقة النفسية اليت متثل األرضية             «

  .)1(»اليت تقع داخلها األحداث
 والفين اجلديـد يف ميـدان       التعبرييفهذا التزاوج يتطلب ج جديد يكشف عن املستوى         

 القـصيدة الـسري  «األدب، ويسهم يف حتقيق شعرية هذا اجلنس األديب اجلديد، أو ما يسمى بـ          
 متتلك خصوصية شعرية متيزها عن بقية األجناس األدبية، والسري الذاتية املختلفـة وإذا               اليت »ذاتية

ال يتأتى إال بإدراك حقلها      كانت خصوصية اخلطاب الشعري تتحدد خبصوصية القراءة، فإنّ ذلك        
لواقـع  االثقايف واالجتماعي والنفسي، ومرجعيتها التارخيية، ال عن طريق االنعكاس والتشابه بـني   

  .واملتخيل حيث يتعذر الوقوف على احلقيقة، بل بنمط قرائي يكشف عن األمور اخلفية للظاهر
ن اكتـشافها يف أعمالـه   ولعل قراءة القصيدة يف ضوء هذه املعطيات ومعطيات أخرى، ميك       

اخلفية ألنواع أخرى للسري الذاتية يف الشعر كالقصة الشعرية والسرية           األخرى، تقودنا إىل اخليوط   
كل هذه األجناس جيب أن يتعود القارئ على فـضح حـضور املؤلـف وراء              ... الذاتية الشعرية 

  .نتاجها
رة والقصيدة، فالشاعر ال    يقف الشاعر على حقيقة هرمية الشكل، بني الواقع والذات الشاع         

  .يكتسب حرارة التجربة الشعرية وصدقها وأصالتها إال بالتعامل املتني مع نسيج هذا الواقع
 علـى صـدره، يف   "صخرة سيزيف"إنّ الشاعر احلقيقي هو أيضا ذلك الرجل الذي حيمل         

بني االقتـراب   اهي بني أركان اهلرم من أجل إرضاء مجهوره، فنجاحه مرهون بتحقيق املعادلة             مالت
من اجلمهور واحملافظة على القدرة الفنية والفكرية للقصيدة، ويقدر على تذويب احلواجز احلائلـة              

  .بينه وبني هذه اجلماهري ليتم التالحم والتحاور والتفاعل اإلجيايب
يف طليعة الشعراء العرب يف قدرته على جذب اجلمهـور إليـه            " نزار قباين "ويقف الشاعر   

م، فكانت الكلمة والوضوح هو الوسيلة الفعالة هلذا التفاعل، كما جنح يف قدرته على     والتفاعل معه 

                                                             
، 2007، 1 ط إربد، العـراق، ، عامل الكتب احلديث،)قراءة يف التجربة السريية لشعراء احلداثة العربية   (السرية الذاتية الشعرية    : حممد صابر عبيد   )1(

  .79: ص
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التماهي مع ذاته واإلخالص لتجربته جبرأة ووضوح يف قصيدته، وتعرب شهادته العميقة يف كتابـه               
وعي كبري بضرورة هذا التزاوج الصادق بني التجربة وقوهلـا          عن   "قصيت مع الشعر  "السري ذايت   

  . رب صيغ تعبري شعرية دائمة التطور واالبتكارشعريا ع
فالربغم من االنتقادات اليت وجهت إليه فإنه قد خاض املعركة بعنف، ومحل القلم بشجاعة              

إن هذا الكتاب سيكون نوعا من السرية الذاتية، والسرية الذاتية تكـاد            « :وجرأة، فهو يقول  
ب استعمال  ب السفر إىل داخل نفسه، وال جي      تكون جمهولة يف تاريخ أدبنا، األديب العريب ال حي        

حديث النفس عن النفس يف بالدنا مكروه، حنن ال نفهم املونولوج الـداخلي ونعتـربه        ،  املرايا
 ، فالنرجسية من أكرب التهم اليت وجهت له، ومن بـني أصـابع            )1(»نوعا من الغرور والنرجسية   

      ."النرجسية يف أدب نزار قباين"يف كتابه " خريستو جنم "االام اليت امه الدكتور
وشاعرنا يف هذه الظاهرة ال خيتلف عن سواه من األدباء الذاتيني املـأخوذين          ... «: إذ يقول 

 املتميز، فقد عرفنا غري واحد من هؤالء يذكر امسه يف شعره أو يطلق امسه على بطل روايته    )بأناهم(
 من هذا النـوع الـذي        مناذج "فكاكا" و "بروست" و "رونسار"أو شخصيته من شخصياته ويف      

 بالنرجسية   نصفه "أناه" هل كل شاعر يتحدث عن       نلك. )2(»وصفناه بالذايت إن مل نقل بالنرجسي     
 الكتابات فغدت هي احملرك وجوهر العملية اإلبداعية، لذا         يف عصر غلبت الذات الشاعرة على كل      

 وال نطبق كل القوانني يف احلكـم        ال جيب أن نبالغ يف إصدار أحكامنا بل علينا أن نكون عدولني           
الـشعرية  " نزار" فقد طبق القوانني الفرودية على أعمال        "خريستو جنم "على الشيء مثل ما فعل      

 يريد أن يساهم يف تطوير هذا اجلنس األديب اجلديد من جهة، وإلغـاء   كان"نزار"والنثرية، بيد أن  
أريد أن أكتب قصيت مع الشعر قبل   « :بعض الصفات والتهم اليت نسبت إليه من جهة أخرى بقوله         

أن يكتبها أحد غريي، أريد أن أرسم بيدي إذ ال أحد يستطيع أن يرسم وجهي أحسن مين، أريد                  
أن أكشف الستائر عن نفسي بنفسي، قبل أن يقصين النقاد ويفصلوين علـى هـواهم، قبـل أن                  

                                                             
  .15: ، ص1984، 7قصيت مع الشعر، منشورات نزار قباين، ط: نزار قباين )1(
  .35: ، ص1983، )ط.د(ر الرائد العريب، بريوت، لبنان، النرجسية يف أدب نزار قباين، دا: خريستو جنم )2(
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ه وأدرى بذكرياته وحالته    ميكن أن يكون أقرب للشاعر من نفس       فال أحد . )1(»خيترعوين من جديد  
ال «: االجتماعية والنفسية واالقتصادية واألشياء اليت حتيط به وتؤثر فيه، إذ يقول يف موضع آخـر              

فالشعر نبات داخلي من نوع النباتات املستقلة اليت        ... أحد يستطيع أن يكون فمي أكثر من فمي       
تها إال من راقبها، وهي تكـرب يف        تتكاثف وتتوالد يف العتمة، إنه غابة من القصب ال يعرف خريط          

         .)2(»داخله شجرة شجرة
نزار " أكرب وأعقد من أن تعاين ذه البساطة لو سلمنا مبا يقوله             - كما تبدو لنا   -إن القضية 

 هنا وذه اجلدية إذن لكان بإمكاننا االستغناء عن النقد والنقاد متاما، واالكتفـاء بالـسري                "قباين
ليت يكتبها الشعراء، واالطمئنان التام إىل ما يقررونه بشأن شـعرهم بعيـدا عـن     الذاتية الشعرية ا  

  . اإلدعاء مقارنة مبستوى االجناز عند كل شاعرالتشكك يف حجم
إن كل شاعر بإمكانه أن يسطر ما يشاء وهو يكتب جتربته الشعرية على شكل سرية ذاتيـة                

 يعد ذلك ال ميكنه النظـر إىل نـصه   شعرية، غري أن نصه الشعري قد يكون عكس ذلك، والشعر  
  .نظرة نقدية حتليلية حمايدة دائما

وبالتايل فإننا ننظر إىل السرية الذاتية الشعرية بوصفها جنسا أدبيا مستقالً، بصرف النظر عن              
  .)3(إمكانية اإلفادة منها يف الكشف عن جوانب معينة يف النص الشعري

بناًء على ثقافات القصيدة السري ذاتية، فإننـا        لرتارية  وإذا ما حاولنا فحص التجربة الشعرية ا      
  .سنكشف خيوط انتمائية لتجارب حية يف حياته بأدبه صرحية هنا وهناك

 خملصا وفيا لتجاربه ومواقفه ويستجيب النفعاالته بقدسية عالية، ولعله          "نزار قباين "فالشاعر  
عاصر واحلديث على شاعر انسجمت كتابته      أن يعثر متابع الشعر امل    «من النادر جدا يف هذا اإلطار       

" نزار قبـاين   "الشعرية مع آرائه الثقافية ومفاهيمه األولية حول اإلبداع، كما يعثر على شاعر مثل            

                                                             
  .10 -9: قصيت مع الشعر، ص: نزار قباين )1(
   .4 :ص: املرجع نفسه )2(
  .62 -61: ص، السرية الذاتية الشعرية: حممد صابر عبيد )3(
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نـزار  "فنثره وشعره وأجوبته كلها تتضافر فيما بينها على صياغة العامل الكبري املتكامل الذي امسه               
  .)1(»"قباين

الشعرية لب العملية التحليلية أو مبثابة أداء إجرائي يتغلغل يف          " يننزار قبا "لذا ستكون سرية    
" نـزار " مبثابة رجل واحد، املضمون شخـصية  وشعره" نزار"أعماق النص الشعري الرتاري ألن     

على من يريد   «: ، إذ يصرح بذلك قائالً    "نزار"والشعر شكله اخلارجي الذي يبزغ من خالله نور         
ي الشعري دخوالً كامالً ومشوليا، أما الذي يكتفي بـدخول غرفـة            أن يقرأين أن يدخل إىل عامل     

فأنا لـست  ... واحدة من غرف البيت الكبري، وينسى بقية الغرف فال أريد أن يزورين مرة أخرى      
  .»حباجة إىل قراء حيملون كامريات السياح وال يستعملوا

 يبدو حقيقـة ال     الوقت نفسه إن ارتباط النص األديب بسرية صاحبه الذاتية وانفصاله عنه يف           
حتمل اجلدل، فكثرية هي النصوص اليت يلمس فيها الناقد على حنو سهل شخصية صاحبها وأجزاء               

 هناك نقاط التقاء النص حبياة صاحبه، وهناك        لكن... كثرية من تفصيالت حياته الطفولية واليومية     
انقاط يبتعد فيها النص عن صاحبه إىل حد قد ينفصل فيه عنه متام.   

" نـزار "وأشعاره وشهادات أخرى خارج نطاق      " نزار"وذا جيب الوقوف على تصرحيات      
نـزار  "من أجل الوصول إىل مدى جتسد السري الذاتية يف شعره فحسب قوله، وحماولة رصد خيال        

، إنه شاعر يبدع ختيالً ذاتيا ال ينتهي، وذا املعىن يكشف عن تواطؤ احلياة مع الـشعر دون                "قباين
  .ود شرخ حيسه املتلقيوج

 جا سري ذايت شعري خاصا يف التماهي بني اجلوانب    "نزار قباين " مدى متثل    فيا ترى إىل أي   
  احلياتية وشعره؟

  
  
  
  

                                                             
  .73: ، ص1982، )ط.د( دفاعا عن الشاعر نزار قباين، إصدار خاص ليبيا، تونس،: حممد عالء الدين عبد املوىل )1(
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 :الفضاء السري ذايت يف قصيدة بلقيس  -1

 سريته الذاتية، فهو أديب يقف يف طليعة الشعراء         "نزار قباين "مل يكن من الغريب أن يكتب       
درته على التماهي مع ذاته واإلخالص يف جتربته جبرأة ووضوح يف قصيدته، وذلك يف              العرب، يف ق  

استعادة بعض األحداث اليت مرت به يف حياته، ورسم بعض الشخـصيات الـيت تـشبه بعـض       
  .الشخصيات احمليطة به، أو التصريح ا مباشرة

حيث تطفـو    عري، عليه أن يدخل عامله الش     "نزار قباين "وملن حياول الوقوف على شخصية      
معامله الشخصية على سطح كلماته الشعرية، لذا فإن لونه الشعري كل فين متكامل ال يتجزأ، وهو         

على من يريد أن يقرأين أن يدخل إىل عاملي الشعري دخوالً كـامالً             «: نفسه يصرح بذلك قائالً   
قية الغرف فـال    ومشوليا، أما الذي يكتفي بدخول غرفة واحدة من غرف البيت الكبري، وينسى ب            

فأنا لست حباجـة إىل قـراء حيملـون كـامريات الـسياح وال              ... أريد أن يزورين مرة أخرى    
  .)1(»يستعملوا

اليت تشكل مفصالً مركزيا مـن  " بلقيس"ومن خالل هذا االعتراف الرتاري، نأخذ بقصيدة    
ثر وفاا يف احلادثة الـيت  السري ذاتية بالرغم من مناسبتها الرثائية، إذ كتبها إ       " نزار"مفاصل قصيدة   

  .15/12/1981بريوت أدت إىل تدمري السفارة العراقية يف 
بلقـيس  " من سيدة عراقية هي      1970بعد فشل زواجي األول، تزوجت عام       «: وهو يقول 

 توفيت يف حـادث     ، وقد "عمر" و "زينب" فأجنبت    تعمل يف السفارة العراقية يف بريوت،      "الراوى
، فتركت وفاا أكرب األثر يف نفسي، ورثيتها بقصيدة أعطيتها عنوانـا            1981انفجار السفارة عام    

   .»، وهي تعد من روائع الشعر يف القرن العشرين"بلقيس"اسم زوجيت 
 الزوجة واحلبيبة، بل يتجاوز ذلك إىل أن خيلـق منـها            "بلقيس" بوصف   "نزار"وال يكتفي   

أهم مـا يف نظـرة      «: ه، فهو يقول  أسطورة حب جتمع يف داخلها معاين احلب وشروطه ودالالت        
 إيلّ خالل اثنيت عشرة سنة اعتبارها إياي الطفل الثالث يف البيت، كانت دائما تقول أنتم                "بلقيس"

                                                             
  .22: دفاعا عن الشاعر نزار قباين، ص: حممد عالء الدين عبد املوىل )1(
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، ولذلك كانت تتصرف معي عندما كنـت أمـرض أو           "نزار"و" عمر" و "زينب"أطفايل الثالثة   
  .)1(»أغضب أو أثور بنفس الطريقة اليت تتصرف ا مع طفليها

 ميثاقًا يضع فيه أهم البنود، للولوج إىل "قصيت مع الشعر  " يف كتابه النثري     "نزار قباين "ع  يض
قلبه وضرب جهازه العصيب وإحداث خلخلة يف إيقاع أيامه، ونظام األشياء احمليطة به، فهو يـشري               

 "البغداديـة "و" الدمـشقية ": إىل مخسة نساء فقط متكن من اجتياز هذا االمتحان جبدارة فمنهن          
  . يريد أن يبقى عربيا ويلغي كل األصول األجنبيةألنه" البريوتية"و

 ذات أصول عربية عراقية األصل، اشتم فيها رائحة النعناع والزعتر واحلبق            "بلقيس"فكانت  
والفل املنثور، هذا أول البنود، وحسب قوله املذكور أعاله أنه مولع بالطفولة إىل حـد اجلنـون                 

 أنّ عامل   وال شك . )صور الطفولة ( اله يتعمد اللجوء إىل الصور االرتدادية      يف أشعاره وأقو   "فتزار"
الطفولة مما جيذب اهتمام الشعراء ويستقطب عواطفهم ملا ميثل الطفل والطفولة من معاين الدهـشة    

فالطفل جيسد حلم الفنان يف العودة إىل زمن االمتالء والغضارة، واحلرية         ... والرباءة والطهر واأللفة  
  . )2(حمدودوالال

الطفولـة  «: إذ يقول يف معرض حديثه     ال بد منها،     "نزار"ومن هنا كانت العودة إىل طفولة       
هي املفتاح إىل شخصييت، وإىل أديب، وكل حماولة لفهمي خارج دائـرة الطفولـة هـي حماولـة          

  .)3(»فاشلة
ظم قصيدة  إنّ طفوليت هي أع   «: يف حوار أجراه مع اجلريدة اجلمهورية     " عياش حيياوي "يقول  

أطمح إىل كتابتها، ويف نظره الطفولة هي أعظم خزان يستقي منـه الـشاعر عـصارة جتاربـه                  
  .)4(»اإلبداعية
... «:  يريد من املرأة املثالية أن تكون أمه، إذ تتوفر فيها شروط األمومة، إذ يقـول               "فرتار"

ة العشق يب تتجـه     وأن نزع ... هو أن تكون أمي، ال أريد أن تتصوروا أنين مصاب بعقدة أوديب           
                                                             

  .08: ، ص)ت.د(، )ط.د(نزار قباين من روائع قصائده، : ع فاطمة الزهراء )1(
  . 173: ، ص2005، )ط.د(الصورة الفنية يف اخلطاب الشعري اجلزائري، دار هومة للطباعة والنشر، اجلزائر، : عبد احلميد هيمة )2(
  .155: قصيت مع الشعر، ص: نزار قباين )3(
  .177: الصورة الفنية يف اخلطاب الشعري اجلزائري، ص: عبد احلميد هيمة )4(
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احلمايـة، الرعايـة    (فهو يريد من امرأته أن تستويف حقوقه الطفوليـة          . )1(»...غريزيا حنو أمي  
  .)واالهتمام

  : إذ يقول،إنه العصفور الذي يبحث عن األمان
  وأنا حمتاج منذ عصور

  المرأٍة جتعلين أحزن
  المرأٍة أبكي فوق ذراعيها مثل العصفور

لى ذراعي املرأة هنا بليغة يف داللتها الكامنة يف نفس الفنان عامـة    إنّ صورة الطفل الباكي ع    
 خاصة، وهذه الداللة برزت كثريا يف أعماله األخرية بسبب تقدمه يف السن الذي يـنعش               "نزار"و

  .وهي ظاهرة مألوفة عند احملللني... غريزته الطفولية
: إذ يقول" نزار"ا كبريا يف حياة فالشاعر يف بداياته األوىل فقد أمه، هذه األخرية تركت فراغً        

فيا أمي، يا حبيبيت يا فائزة، قويل للمالئكة الذين كلفتهم باحلراسة مخسني عاما أن ال يتركـوين                 «
  .)2(»ألنين أخاف أن أنام وحدي

، فهي مل تكـن لـه       "بلقيس"هذا اخلوف الذي أمل به بعد وفاة أمه عاوده بعد وفاة زوجته             
  :لك، إذ يقولزوجا فحسب بل أما كذ

  بلقيس
  كيف تركتنا يف الريح

  مرجتفا مثل أوراق الشجر
  وتركتنا حنن الثالثة ضائعني

  كريشة حتت املطر
  أتراك ما فكرب يب؟

  )3(وأنا الذي حيتاج حبك مثل زينب وعمر
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أما مثالية، وليس معىن ذلك أن " بلقيس"الشاعر هنا ارتد طفالًَ حيتاج إىل رعاية أمه، فكانت        
منشأه وضع مرضي، بل على العكس رمبا كان منشأه الوضع الصحي           " نزار"طفولة عند   هاجس ال 

 الذي نعم به، على حد قوله يف ترمجته، نقصد بذلك أن األقدار اليت حبته نعمة الوالدة على سرير                 
أخضر ويف بيت يشبه قارورة العطر، ويف أسرة متتهن احلب والعشق، ومن كانت هـذه طفولتـه                   

وبعد تعرضه لنكسات يف حياتـه، فعودتـه إىل         ... أة هانئة حيسده عليها الكثريون    فإنه حظي بنش  
  .)1(مرحلة الطفولة مالذًا يقيه مرارة احلياة وجدها الثقيل

حـسب  " عقدة أوديب"دفعاه إىل الرضوخ إىل     " بلقيس"فما كانت أمه تفعله معه وزوجته       
يف رعايتـها لـه   " بلقيس"فات ، وهو يعترف ذا الدالل، حيث يضاعف ص"خريستو جنم "رأي  
تقود السيارة بيدها اليسرى إىل املستشفى، وبيدها اليمىن متسح العـرق           " بلقيس"زوجيت  «: بقوله

  .)2(»فق من جبيين، كأين طفل سقط يف بركة ماءداملت
معربة عن الفضاء عرب سـياق سـري ذايت شـعري        " بلقيس "من هذا املنطلق جاءت قصيدة    

 على رؤيا شعرية تنفعل فيها الذات الشاعرة انفعاالً         رافه التقليدية، وينفتح   الرثاء بأع  يتجاوز حدود 
      :كامالً مطلقًا، يقول

  بلقيس
  )3(ليست هذه مرثية

فالشاعر يتجاوز الرثاء مؤسسا ميثاق قرائي للنظر إىل القصيدة بوصفها قصيدة سـري ذاتيـة        
شخصانية وداللية تنفـرد بكينونتـها      ، بوصفها مهيمنة    "بلقيس"وذلك انطالقًا من عتبة العنوان      

 إمكانية انطوائها على مناخـات  املفردة على عرش العنوان من دون شريك لغوي آخر، بالرغم من  
  .رمزية وأسطورية ودينية واسعة
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، مفردا خاليا من إسناد، ويف ذلك داللة علـى عمـق            "بلقيس"انفردت عتبة العنوان باسم     
واألم   الزوجة "فبلقيس"لقصيدة وشاغلها السري ذايت املركزي،      التسمية وحساسيتها بوصفها بؤرة ا    

  .)أية أم عربية(والوطن 
 زوجة الشاعر الفقيدة اليت أراد الشاعر االحتفاء ا رثائيا، ونقل شعرية الرثاء من              "فبلقيس"

 الوضع البكائي يف السياق التقليدي إىل تشكيل رؤيا شعرية جديدة حتطي قصة الشاعر السري ذاتية              
وتنفتح على املا حول الطبيعي والفكري والثقايف والسياسي والديين واحلضاري لتكشفه وتنقـده             

  .وتفضحه، عرب حمطات وتفاصيل صغرية يف حياة الشاعر مع زوجته وسريما الذاتية معا
يف القصيدة مخسني مرة عدا تربعها على عرش العنوان، وغالبا مـا تتفـرد              " بلقيس"تتكرر  
حد، أو مسبوقة بالنداء، وال شك يف أنّ هذا التكرار يشكل هيمنة تسموية ضـاغطة               بالسطر الوا 

 -ختيط نسيج لغة القصيدة بأصواا، هذا فضالً عن صفاته املتنوعة وسيل احلاالت الضمنية عليهـا             
 موجودة مـن أول القـصيدة   - صوتا وصورةً وداللةً- على النحو الذي جيعلها    -شكالً ومضمونا 
هو ما يؤلف مهيمنة سري ذاتية واضحة املعامل جتعل كل تأويل أو تفسري أو قراءة ال                حىت آخرها، و  

   . واالنتهاء ا أيضا" بلقيس"ميكن إمتامه من دون الشروع إىل عتبة التسمية 
، فهو باملرشد السياحي يف التماهي بني       "قصيت مع الشعر  "وكذلك العودة إىل كتابه النثري      

  .ةالقصيدة والترمجة الشخصي
  :يتوجه خبطابه الساخر إىل األمة اليت يتهمها بقتل زوجته واغتيال قصيدته

  ...شكرا لكم
  ..شكرا لكم

  وصار بوسعكم... فحبيبيت قتلت
  أن تشربوا كأسا على قرب الشهيدة

  ...وقصيديت اغتيلت
  ...وهل من أمة يف األرض

  )1( نغتال القصيدة؟-إال حنن-
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املنتمـي زمنيـا إىل     ) فحبيبيت قتلت (عرب التصريح املباشر     "بلقيس" حيكي سرية احلبيبة     فهو
أن تشربوا كأسا على قـرب      / وصار بوسعكم (املاضي الذي ينتج حاضرا زمنيا يقام فيه مأمت باذخ          

  . )الشهيدة
  ترمـز إىل   - دالليا وإيقاعيا ورمزيـا    -)القصيدة( و )الشهيدة(فحالة التشبيه احلاصلة بني     

، فهو يف استرجاع الزمن املفقـود       )قتلت، اغتيلت (لشعري، عرب مقاربة فعلية     الفضاء السري ذايت ا   
على يد قاتل متخصص يف      )القصيدة( واغتيال   )الشهيدة(املؤمل، ينتج أداًء مأساويا واحدا يف قتل        

  .قتل احلب، اجلمال واخليال والكلمة
تيـة القـصيدة    على رأس كل مقطع شعري إمعانا يف تكريس سـري ذا "بلقيس"يتربع اسم  

   :وشحنها باحلضور األمسى بوصفه عتبة مؤثرة مكررة على فضاء الشاعر والقصيدة معا
  ...بلقيس

  كانت أمجل امللكات يف تاريخ بابل
  ...بلقيس

  كانت أطول النخالت يف أرض العراق
  ...كانت إذا متشي
  ...ترافقها طواويس

  )1(...وتتبعها أيائل
 "بلقـيس "ن على فنية استرجاع وصفية تتمظهر فيها صورة          السري ذايت للمكا   ينفتح التاريخ 

كانت ( مربع اللوحة     يف رؤيا تشكيلية مسطرة، تقوم على ضبط اللقطة ضبطًا مجاليا داخل           التارخيية
 فيهـا الـزمن     ، يتواصل )أمجل امللكات، تاريخ بابل   ( عرب داللتني    )أمجل امللكات يف تاريخ بابل    

 مبثابة غذاء روحي يساعده على مواجهة احلياة املؤملة يف أحلك           ، فهو )التراث(احلاضر مع املاضي    
  .الظروف
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فهو يعرب عن خوفه من الفناء وشدة تعلقه بالفن من أجل البقاء، وهو             ) النخالت(ففي لفظة   
  .يريد من زوجته وأمته البقاء

ملكـاين  مث يعود املشهد الشعري يف اللفظة الثانية إىل الراهن التارخيي يف السياق الطبيعـي ا              
مـع  ) الـنخالت ( إذ حتتشد اإلشارة الطبيعة اإلشارة الزمكانية        )كانت أطول يف أرض العراق    (

 التحقق توكيدا آخر مليثاقية  ) أرض العراق (التصريح املكاين املمعن يف انفتاحه وصريورته ووضوحه        
  .التقائه السري ذاتية يف القصيدة

  لتنفـتح الـصورة    )بل، أرض العـراق   أمجل، أطول، تاريخ با   (مث تقيد من كل اإلشارات      
كانت (الشعرية السري ذاتية على مشهد مجايل حركي، يرسم صور درامية ملشهد عميق يف داللته                

 فتنعطف مناجاة األنا الشاعرة على احلاضر فغي الرؤية والرؤيا لتستنجد           )إذا متشي، وتتبعها أيائل   
  :ا، إذ هي املعادل املوضوعي للحياة

  ...بلقيس
  ييب عنيال تتغ

  فإن الشمس بعدك
  )1(ال تضيء على السواحل

الغضب عليه واملطاردة إىل حدّ التهديد بقتله، وهـو ديـد        من   "نزار قباين " له   فما تعرض 
أي أنّ النار املشتعلة وصلت إىل بيت  ... "بلقيس"جدي، ألنه حتقق بالفعل يف مقتل زوجته السيدة         

" بلقيس" العريب لكان مصريه هو مصري       يف العامل  "ار قباين نز" جزًءا منه، ولو بقي       والتهمت "نزار"
  .)2( بسخط شديد يف بداية القصيدة؛ كما ترك فجوة كبريةً يف حياتهالشهيدة  وهذا ما عبر عنه

فغياا مينع الشمس من أن تضيء على السواحل ألا قبس من ضوء الشمس، على النحـو                
وامتناع الـضوء  " بلقيس"شمس من جهة، وغياب وضياء ال" بلقيس"الذي تصبح فيه بني حضور    
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، وغياا يغين توقف    "بلقيس"من جهة أخرى، حالة حياة للذات الشاعرة مستمرة بداللة حضور           
  .)السواحل(حركة السرية وزجها يف حالة إظالم وعدم وانفصال عن فاعلية الطبيعة 

 ويتنوع يف متظهرات ندائه "يسبلق"ففي كل مقطوعة يتعاىل نداء األنا الشاعرة املفتوح باجتاه          
  :وصفاته املتنوعة، من أجل خلق إحساس ووعي وجداين باستمرارية حضورها ونفي غياا

  ...بلقيس
  ...يا عصفوريت األحلى
  ويا أيقونيت األغلى

  ويا دمعا تناثر فوق خد ادلية
  أترى ظلمتك إذ نقلتك

  من ضفاف األعظمية... ذات يوم
  ...واحدا مناتقتل كلّ يوم ... بريوت

  )1(وتبحث كل يوٍم عن ضحية
 استطاع أن يبث األسى واحلنني، اليت انتابته نتيجة الفراق، مما جعل القارئ يـشعر               فالشاعر

يا عصفوريت األحلى، يا أيقونيت األغلـى، ويـا   (بطاقة انفعالية عالية بعمل النداء على حضورها        
 ذاتية األنا الشاعرة، يئ املناخ الشعري لعقد         متثل صياغة وصفية مشدودة إىل سري       فهي ...)دمعا

حماورة استفهامية تساءل فيها األنا الشاعرة عن مدى ظلمها وإسهامها يف حدوث الكارثة، عـرب               
مـن  ) ضـفاف ( مبا تنطوي عليه مفردة      )ضفاف األعظمية (موازنة زمكانية، بني املكان األصلي      

) بـريوت  (السعادة، وحساسية املكـان اجلديـد     حساسية إجيابية مرهفة مقرونة باحلياة واحلب و      
 بعدما كانت   )عن ضحية ... ، تبحث ...تقتل كل يوم  (املرهون برؤيا سلبية مقترنة بالقتل واملوت       

بريوت يعيش حتت دفئها وحناا، فهي مستقرة بعد تعب أماله عليه مـشواره الدبلوماسـي، إذ                
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وأشعلت أول  .. هاء حيايت الدبلوماسية   بعد انت  وحني جلست على طاولة مكتيب يف بريوت      «: يقول
  .)1(»لفافة شعرت بكربياء ملك يستسلم السلطة ألول مرة

  والعـراك  حلظات مأساوية، يتخبط يف وسط اجتماعي مليء بالنفـاق          يعيش "نزار"ويبقى  
   . داخل ظلمات سببها األحزان الثالثة اليت تعرض هلا، طالق وموت مث موت

 الطني بلة الوضع االجتمـاعي      ، وما زاد  "بلقيس"وجة املثالية   موت االبن األكرب مث موت الز     
والسياسي الذي حل بالبالد، وهذا حبكم طبيعة عمله الدبلوماسي احملفوف باملخاطر، رغم ذلـك              
كان يرتسم الفرحة على وجهه وسط مجهوريه، ويلّون كلماته الشعرية بالعطر، لكـن مأسـاته               

، هذا األخري ميحور الرؤيـة املأسـاوية يف   "لوكاتش"كبرية، فهو ينوع يف مواجهات حسب مبدأ        
  : بنيتني دالتني

 كل شيء أو ال سيء، أي إما وإما، التضاد املطلق بني األصالة والزيـف، احلقيقـة                مبدأ -
واخلطأ، اإلنصاف واالحجاف، القيمة وانعدام القيمة دون أي حل وسط، واحلال أن هذا اإلنسان              

لقى فيه أبدا قيمة مطلقة، فكل ما فيه نسيب وبصفته هـذه عـدمي              جيد نفسه يف مواجهة العامل ال ي      
 .الوجود وجمرد من كل قيمة

اليأس وانعدام آفاق املستقبل، واستحالة حتقيق القيمة األصلية يف العامل اخلارجي، وعـدم              -
 .وجود قوة اجتماعية قادرة على تغيري احلياة

 فعرب من خالهلا إىل رؤيا للعـامل        "للوكاتش" املأساة   فمن خالل الرؤية املأساوية أو ميتافيزقيا     
العريب، ورفضه لكل األشكال اليت تبدو له يف آخر املطاف غري صادقة مزيفة وغري جذرية مبا فيـه                  

   . )2(الكفاية
 املعطرة وللراهن املؤسطر املفتـوح علـى        مث ما يلبث النداء أن يتحول إىل مناجاة الذاكرة          

  :وره وخطابهمتظهر سري ذايت قاٍس يف لغته وص
  ...بلقيس
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  يا عطرا بذاكريت
  ويا قربا يسافر يف الغمام

  قتلوك يف بريوت، مثل أية غزالة
  ...ما قتلوا الكالم... من بعد
  ...بلقيس

  ليست هذه مرثية
  ... لكن

  )1(على العرب السالم
 )يـا عطـرا بـذاكريت     ( الذات السري ذاتية الشاعرة بني املاضي املعطر القابل للنداء           تتردد

علـى  ) ويا قربا يسافر يف الغمام    (واحلاضر املشحون حبساسية املوت والذاهب إىل فضاء األسطرة         
 تـشبيها بداللـة   " بلقيس"النحو الذي يفتح اخلطاب على املشهد املأساوي الذي يقترن فيه قتل            

 بعد ما قتلـوا     من( اللّغة والتعبري واحلرية     ، ويقترن استعاريا بداللة   )مثل أي غزالة  (اجلمال واخلفة   
   .)الكالم

ويفضي إىل ختليص اخلطاب السري ذايت من فضاء الرثاء يف مرجعيته الشعرية العربية القدميـة               
 وتقدميها عرب تشكيل سري ذايت شعري مكتظ بوعي مأساوي خيترق الزمكان            )ليست هذه مرثية  (

  . )موت بلقيس(واحلدث واملناسبة 
 "بلقيس"شهد سري ذايت حيوي حييك سرية الشهيدة        وتنفتح القصيدة انفتاحا حساسا على م     

  : يف أمنوذج باطين عميق مشتبك يف سرية الراوي السري ذايت الشعري وحميطه اإلنساين
  ...بلقيس

  ...مذبوحون حىت العظم
  ...واألوالد ال يدرونَ ما جيري
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  ماذا أقول؟... وال أدري أنا
  هل تقرعني الباب بعد دقائق؟

   الشتوي؟هل ختلعني املعطف
  ...هل تأتني بامسةً

  ...وناضرةً
  ومشرقةً كأزهار احلقول؟

  ...بلقيس
  ...إن زروعك اخلضراء

  ...مازالت على احليطان باكيةً
  ...ووجهك ال يزل متنقالً

  ...بني املرايا والستائر
  حىت سجارتك اليت أشعلتها

  ...لن تنطفئ
  ودخاا 

  )1(مازال يرفض أن يسافر
 مأساوية ترسم وضع الذات الشاعرة اإلنساين بكل وحـشية ومـرارة    علينا أول ال فتة   تطل

وقد جاءت بصيغة اجلمع فهو يضم البلدان العربية، يف حرية عـن            ) مذبوحون حىت العظم  (ويأس  
غضبنا ليس له عمر    «: لها يف صمت رهيب، يقول     من أج  وضعها وعدم احتادها واستقرارها، عاىن    
عواطفنا السياسية كثعبان صحراوي حسب     ... ب األحوال ورضانا ليس له عمر وحالتنا تتغري حس      

فنحن حنب بعضنا حبا جنونيا، كما حـدث        ... ، فمرة ترتفع حرارا إىل األربعني     درجة احلرارة 

                                                             
  .42-41 :ر قباين من روائع قصائده، صنزا: فاطمة الزهراء. ع)1(
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فتتحول إىل زواحف قطبية تعض بعضها بعـض        ... ومرة بط إىل الصفر   ... خالل حرب تشرين  
  .)1(»كما حيدث يف هذه األيام... عضا جنونيا

وسرية مـا حيـيط ـا       ) ال أدري أنا  (الشاعر يف حرية استفهامية تلف سرية األنا الشاعرة         
، على النحو الذي يتحول فيه املشهد إىل استعادة واسترجاع الذات الذاتيـة             )األوالد ال يدرون  (

 أنّ  الشاعرة صورة احلياة السعيدة بكل دفقها ورحابتها وحيويتها املقترنـة حبيويـة األطفـال إالَّ              
حضورها اإلجيايب هنا يقترن بآلية االستفهام اليت توقف حركة االستعادة واالستدعاء عند حـدود              

 فهو يريد مواجهة واقعـه املريـر        ...)، هل تأتني  ...هل تقرعني، هل ختلعني   (احللم االسترجاعي   
 واالحتـاد   ه الوعي االستفاقة ويريد لوطن   املاضية، يف قرع الباب وهو يريد        "بلقيس"باستعادة صور   

، ويريـد أن    )هل ختلعني املعطف الـشتوي    (كما يريد خلع احلزن والظالم الذي حل به وبوطنه          
يستعيد حياته املاضية املليئة باحليوية، وذلك قبل وفاة أمه، ألنّ بعد هذا احلدث األليم توالت أحزان         

   .الشاعر ونكباته،ومل يعد للحياة طعم بعدها، فكان املاضي أنيسه وسالحه
 تلبث أن تتوقف واليت تشغلها منظومة األفعال املنسوبة إىل املنادى           ذا فإنّ احلركة الدافقة ما    ل
كامريا الراوي حنـو     ، للتحول عدسة  )تقرعني، ختلعني، تأتني  ( الفضائية    وجتلياا "بلقيس"املؤنث  

 - برمزيتـه   وحمـتفالً  به  ومزدانا )الذاكرايت(مأخوذة بداللة املاضي    ) الراهن(وصف املكان احلايل    
وجهك مل  ( و )مازالت على احليطان باكية   ... إن زروعك اخلضراء  ( يف املشاهد الوصفية     -صوريا

، فهو يستحضر جزئيات وتفاصيل شـديدة       ...)يزل متنقالً بني املرايا والستائر، حىت سجارتك      
عرة علـى  احلساسية واحليوية يف سرية ذاتية املشهد الشعري الذي تسعى األنا السري ذاتيـة الـشا         

  .تكريسه وتصديره وإشاعة مناخه
 التأمل، فهو يستعري اجلزئيات ويستعري لـسان         تستحق "نزار"وهذه ظاهرة متكررة يف شعر      

  .)2(املرأة، فيتحدث عن مشاعرها وأحاسيسها ورغباا الدفينة، وأهدافها السرية والعلنية

                                                             
  .  301: ، صنزار قباين من روائع قصائده: فاطمة الزهراء. ع)1(
  .26: ، ص2008، 1نزار قباين، قصائد صنعت جمدي وقصائد تعرضت ملقص الرقيب، دار فليتس للنشر والتوزيع، اجلزائر، ط: هاين اخلري )2(
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املرايـا، الـستائر    (يطة ا   وال تفاصيل حياا ووجهها واألشياء احمل     " بلقيس"فهو مل ينسى    
  .)السجائر

تؤدي آلية االستفهام دورا بالغ األمهية يف سؤال الزمن واستحضار الـذاكرة السـترجاع              
  :مشاهدها وإدامتها يف السيولة الزمنية الراهن على املستوى التخيلي

  ...بلقيس
  ...ي املعطرراقهذا موعد الشاي الع

  ...واملعتق كالسالفة
  أيتها الزرافة؟...  األقداحفمن الذي سيوزع

  ...ومن الذي نقل الفرات لبيتنا
  )1(افة؟صوورد دجلة والر

موعد الشاي العراقي املعطر، الفرات، دجلة      ( الدالالت اليت تشيعها الذات الشاعرة هنا        إنّ
 الـيت حتـضر     "بلقيس" إحالة واضحة على الوضع الشعري السري ذايت اخلاص بـ            حتيل )الرصافة

يا ووجدانيا يف حلم الذات الشاعرة على النحو الذي تشتغل فيـه آليـة االسـتفهام                حضورا ذهن 
  .بوصفها أداة حملو الغياب وخلق حالة استظهار عاطفي رمزي للغائب

فكثري من األمكنة موجودة يف القصيدة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بسرية الشاعر الذاتيـة، وهـذا            
نظرا مليولـه الطفيلـي يف      ) بريوت(يما مرحلة الطفولة    حبكم عمله، وهي مرتبطة بذكرياته، الس     

 يف العراق كانت سـاخنة      ، فذكرياته "بلقيس"كتاباته الشعرية خاصة عندما يتحدث على زوجته        
إنّ قراءيت الشعرية يف السودان والعراق مل تكن قـراءة بـاملعىن            «:  يقول "بلقيس"ومعطرة بعطر   

 »...على أرض من الرماد الـساخن     ... لة ألعاب نارية  ولكنها كانت حف  ... التقليدي هلذه الكلمة  
حببال احلب لو    1962ويف بغداد كدت أختنق يف حديقة كلية التربية يف آذار           ... «: ويضيف قائالً 

ويف قاعة اخللد حيث انعقد مهرجان الشعر عـام         ... مل خيطفين أحد أساتذة الكلية إىل داخل املبىن       

                                                             
  .42 : قصائده، صنزار قباين من روائع: فاطمة الزهراء. ع)1(
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باح األوىل، مزروعني يف القاعة وأمام أجهـزة التلفزيـون    ، ظل العراقيون حىت ساعات الص     1969
  .)1(»يتابعون القصائد بعشق إىل حد التصوف

 مع مجهوريه قضية تستحق االهتمام، ألنه يويل مجهـوره اهتمامـا             يف عالقته  "نزار قباين "و
  .بالغا

ونـشرته   عن هذه العالقة حديثًا ممتعا يف حوار صحفي أجريتـه معـه،         "نزار قباين "حيدثنا  
، واملقموعـات    ...أكتـب لكـل املـوؤدات     « :ملـا لفظـه    )البعث(بالثمانينات يف صحيفة    

، أكتب ألجعل اإلنسان يستحق إنـسانيته       ... واملذبوحات من الوريد إىل الوريد     ...واملهروسات
واحليـاة  ... واألطفال يـستحقون طفولتـهم    ... واملرأة تستحق أمومتها  ... والوطن يستحق امسه  

) بالفوازير(ها، والشاعر الذي خياطب األمة العربية يف هذه املرحلة احلارقة من تارخينا             تستحق نفس 
هو شاعر هارب مـن اجلنديـة       ...  وبلغة سنسكر بيته، ال ميكن تفكيكها      )الكلمات املتقاطعة (و

  .»ويستحق احلبس يف زنزانة مظلمة
ه دائما إىل أن يكتب عن الفنية، وهذا هو إحساسه جبمهوره، وهو ما يدفع     " نزار"هذه طبيعة   

  .)2(قضاياهم اليت تشري اجلميع
حممـود  "ختتلف عن مجاهريية    "نزار"جذب مجهورا واسعا، على أن مجاهريية       " فرتار قباين "
 يعرفون أن شعره سوف حيـك جـراحهم بـشكل           "نزار" مع   والناس،...  واآلخرين "درويش

كالم أنيق واإليقاع ال يوال لـه رنينـه          الشعر واضح، وال   ،"نزار"فاجلمهور يرتاح مع    ... مباشر
  .)3(املباشر، وعواطف الناس الظاهرة تتحول إىل شعر حلو

 إىل  - احلاضرة -الغائبة" بلقيس" اجلمهور إىل حرارة الفضاء السري ذايت مع         رةوننتقل من حرا  
    : درجة  عالية من تفعيل احلس املأساوي للذات وحميطها الزمكاين احليوي

  بلقيس 

                                                             
  .126 -125: قصيت مع الشعر، ص: نزار قباين )1(
  .17: صنزار قباين، قصائد صنعت جمدي وقصائد تعرضت ملقص الرقيب، : هاين اخلري )2(
  .289: ، ص1990، 3والثورة، دار الفرايب، بريوت، لبنان، ط... األدب اجلديد: حممد دركوب )3(
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  سيا بلقي
  يا بلقيس

  ...كل غمامة تبكي عليك
  ...فمن ترى يبكي عليا

  كيف رحلت صامتةً... بلقيس
  على يديا؟... ومل تضعي يديك

  ...بلقيس
  ...كيف تركتنا يف الريح

  نرجع مثل أوراق الشجر؟
  نا حنن الثالثة ضائعنيتركوت

  ...كريشة حتت املطر
  ؟أتراك ما فكرت يب

  )1( وعمرمثل زينب... وأنا الذي حيتاج حبك
رفة نوم املـرأة ومل     غ التغلغل يف شعره والتعمق يفضي إىل حقيقة مفادها أنه شاعر دخل             إنّ

خيرج منها، شاعر مجع املتناقضات ما جعله أسطورة العصر احلديث، كما وصفه األديب املشهور              
  .)2("عباس حممود العقاد"

ة الذاتية ألنا الشاعر، تتمركز يف      هذا التناقص نستشفه داخل املفارقة اليت حتدثها هذه احملاور        
تفرض حضورها على لغة    " بلقيس" احلاضر بالغياب، إذا أن      ، وديد "بلقيس"قوة حضور الغائب    

املشهد الشعري وفضائه وعملياته الشعرية تتحول إىل منقذ ختيلي تتوجه إليـه الـذات الـشاعرة             
  . اللّغةاستفهاميا لتسأله عن شكل املصري، فالشعر هو رحلة داخل عامل

                                                             
  .43 :ن روائع قصائده، صنزار قباين م: فاطمة الزهراء. ع)1(
  .  121: ، ص2004، 1شعراء اجليل الغاضب، دار املسرية، عمان، األردن، ط: عطا حممد أبو جبني )2(
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مبعىن أن شرط تكون الشخصية الشعرية واستقرارها وتطورها قائم على أساس حتويل جتربته             
الشعرية إىل سلسلة من املغامرات املنتجة يف عامل اللّغة، وصف أن يف داخل كل قـصيدة عظيمـة       

  .)1(قصيدة ثانية هي اللّغة
 ذاتية القصيدة إذ مها ولـدا  بوصفهما داللة جديدة لتوكيد سري) زينب أو عمر (ويظهر امسا   

 ، الغيـاب  "بلقـيس "على غيـاب    " زينب" و "عمر"بكى الغمام بكى    ، فكما   "بلقيس"الشاعر و 
 "فبلقيس" ذه الصورة    "بلقيس"ما كان ميكن أن متوت      « :يقول" نزار"املفاجئ الذي مل يصدقه     

زلين من الوريـد   عادية، كنت يف مكتيب بشارع احلمرا حني مسعت صوت انفجار زل          مل تكن امرأة  
السفارة : بعدها جاء من ينعي اخلرب    " يا ساتر يا رب   "إىل الوريد، وال أدري كيف نطقت ساعتها        

راحت شظايا الكلمات مازالت بداخلي، أحسـست أن     " بلقيس": العراقية نسفوها، قلت بتلقائية   
كانـت   سوف حتتجب عن احلياة إىل األبد وتتركين يف بريوت ومن حـويل بقاياهـا،                "بلقيس"
  .)2(» واحة حيايت ومالذي وهوييت وأقالمي"بلقيس"

 يف حالة   "نزار قباين "ويصبح مبعية الذات الشاعرة الشاعر، الراوي، األب        " زينب" و "فعمر"
 املعاناة واألمل   يتقسمون) يشاركا(،  "زينب" و "عمر"غابت وتركت له    " فبلقيس"ديد بالغياب،   

   .)...كريشة حتت املطر/ ضائعني/ جرنرجف مثل أوراق الش/ تركتنا يف الريح(
تتجلى القصيدة طبقة أخرى عميقة من طبقات الفضاء السري ذايت الشعري تتمثل باستشارة             
احلس العاطفي والوجداين بكامل ثرائه وخصبه وحيويته، عرب التفاصـيل واجلزئيـات واهلـوامش     

ى شعرية املكـان والزمـان      الزمكانية اليت حيتشدها يف سياق شعري واحد تربز طاقة القصيدة عل          
وطاقة الذات الشعرية الواصفة الساردة على جتسيد حيوية األشـياء وغناهـا يف روح الـذكرى                

   : ومساحة انفتاحها على الزمن
  ...بلقيس

  تذحبين التفاصيل
                                                             

  .63: ، ص)قراءة يف التجربة السريية لشعراء احلداثة العربية(السرية الذاتية الشعرية : حممد صابر عبيد )1(
  .22: ، ص)ت.د(، )ط.د(، منشورات خاصة، نزار قباين ورومانسية شعره: دليلة بركان )2(
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  الصغرية على عالقتنا
  فلكل عقد من عقودك قصتان

  حىت مالقط شعرك الذهيب
  تغمرين كعادا، بأمطار احلنان

  ...عرش الصوت العراقي اجلميلوي
  ...على الستائر

  ...واملقاعد
  ...واألواين

  ...ومن املرايا تطلعني
  ...من اخلوامت تطلعني

  ...من الشموع من الكؤوس
  )1(...من النبيذ األرجواين

إذ تعترف الذات الشاعرة بسطوة فضائية التفاصيل واجلزئيات واألشياء، وقـوة تأثريهـا يف        
 تلك تنفتح مبرونة وانسيابية على أدق التفاصيل املرتبطـة          ...)جتلدين.../ ذحبينت(الروح واجلسد   

وتتحول عرب تفاعلها مع    ) دبوس صغري، عقد، مالقط شعرك    (حبساسية التزيني والتجميل األنثوية     
شعرية اجلسد إىل طبيعة زاخرة بالعطاء واجلمال تبعث مزيدا من السعادة واحلب يف جسد الـذات          

  .)مرين كعادا بأمطار احلنانتغ(الشاعرة 
وتنتقل الذات النصية السارة الواصفة من إثارة احلس البصري، من خالل مكونات التصوير             

 علـى تفاصـيل     ، وهو يفيض  )يعرش الصوت العراقي اجلميل   (البصري إىل إثارة احلس السمعي      
   .)الستائر، املقاعد، األواين(األمكنة 

                                                             
  .44 :نزار قباين من روائع قصائده، ص: فاطمة الزهراء. ع)1(
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" نزار قبـاين  "السرية الذاتية الشعرية، فقد طرحت سرية       ويتكامل احلس البصري املكاين مع      
 املكان بوصفه عنصرا حامسا من عناصر جتربته الشعرية، وهو يدين للمكان جبزء كـبري مـن      معامل

 على وعي تام خبطورة املكان يف تشكيل الفضاء الشعري للقصيدة            كان "نزار"شاعريته، ويبدو أن    
ان الذي حنبه وننقله بسبب ذلك إىل مناخ فين منفتح على آفاق      وهذا االهتمام الشعري بشعرية املك    

يرفض أن يكون منغلقًا بشكل دائم، إنه يتوزع، ويبدو وكأنه يتجه إىل خمتلـف              «إبداعية جديدة   
 على حد   »األمكنة دون صعوبة ويتحرك حنو أزمنة أخرى وعلى خمتلف مستويات احللم والذاكرة           

 التجربة يعـود دائمـا       يف حديثة السريي عن    "فرتار"،  "ملكانمجاليات ا "" غاستون باشالر "تعبري  
  ...وحبنني واضح إىل أماكنه املؤسسة لفن مجايل

 أن ميدد ذلك    "نزار"مقتصرة على البيت وحده، إذ حاول       " الرتاري"ومل تكن سرية املكان     
قـادر علـى    خارج احلدود امليدانية للبيت، لينقله بذلك من صورته الواقعية إىل شكله الشعري ال            

  .)1(االنطالق إىل فضاء ال حدود له
إىل مثال سحري حييط    " بلقيس"ويتكامل احلس البصري مع احلس السمعي، يتحول جسد         

املرايـا  (بالذات الشاعرة، ويطلع من كل الزوايا واألرجاء اليت ترتبط الذات معها بعالقة صحيحة              
هذه التفاصيل املرتبطة ارتباطًـا     فكل   )اخلوامت، القصيدة، الشموع، الكؤوس، النبيذ األرجواين     

 فهي تشكل جزئيات سريته يف      "بلقيس" يبصرها وتعيش معه، و    "نزار"واليت كان   " ببلقيس"وثيقًا  
   .القصيدة

قـصيت مـع    "نثر يف سريته الذاتيـة      " نزار"ومن خالل سلسلة األماكن اليت يتحدث عنها        
قصيت مع  "جلنسني ألن األماكن يف كتابه      وشعرا يف جل قصائده، جند األماكن ختتلف يف ا        " الشعر
 أماكن واقعية هلا أثرها السليب أو اإلجيايب، لكن يف الشعر قد ختتلف األماكن حسب خميال                "الشعر

  .الشاعر وتصرفه يف داللتها، لذا تكون أكثر شعرية من األوىل
أن يضفي عليه   أما نص السرية الذاتية فإنه حياول إعادة خلق املكان الواقعي بالكلمات، بعد             

 فاملكان يف السرية الذاتية مكان واقعي، لكن صورته ال تصل إلينـا    ... املؤلف شيئًا من إحساسه به    
                                                             

  .69 -68: ، ص)قراءة يف التجربة السريية لشعراء احلداثة العربية(السرية الذاتية الشعرية : حممد صابر عبيد )1(
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كما كانت على أرض الواقع، بل كما كان صاحب السرية يراها، ألن املكان ال يتشكل بأبعـاده            
ـ          «اهلندسية فقط فهو     ا حيتويـه مـن     كيان من الفعل تشكله جمموعة عالقات داخلية قائمة بني م

 يف بنيـة    »موجودات، ويظهر من خالل ارتباطه بعالقات جدلية مع اإلنسان والزمان واألشـياء           
  .)1(السرية الذاتية

إن هذه الدقة احلميمية العالية يف تناول التفاصيل السري ذاتية وجزئيات يف القـصيدة متثـل                
م إسهاما قويا يف تكـريس منـط         ثقافاا، فضالً عن كوا تسه     جوهريا مهما يف مساقات    مساقًا

  .ميثاقي جديد حييل املتلقي على السجل السري ذايت التفصيلي يف مشهد القصيدة السري ذاتية
ومهما يكن الوصف الذي يضعه املؤلف للمكان الذي جتري فيه األحداث، فـإن ذلـك ال    

وارها من العالمات   يكفي إلدراك تفاعل الشخصيات، مما يضطر القارئ إىل االستعانة مبا يوفره ح           
الدالة على املكان، وميكننا انطالقًا من ذلك دراسة الطبيعة املبهمة هلذه العالمات، ونشري فقط إىل               
أنه قد تكون العالمات املكانية صورة تمع معني، عندما حتمـل يف طياـا الـبىن الـسياسية                  

  .)2(واالقتصادية نفسها اليت حيملها هذا اتمع
إىل فضاء حيتم على الذات الـشعرية وحياصـرها         " بلقيس"كان يف قصيدة    يتحول عنصر امل  

  :بتفاصيل الصورة املستدعاة من ذاكرة ذات حضور طاٍغ يف جزئيات املكان ودالالته ومعانيه
  يا بلقيس... بلقيس

  ...لو تدرين ما وجع املكان
  ...أنت حائمة كعصفور... يف مل ركن

  ...وعابقة كغابة بيلسان
  ...ت تدخننيكن... فهناك
  ...كنت تطالعني... هناك

  ...هناك كنت كنخلة تتمشطني

                                                             
  .137 -136: صالسرية الذاتية يف األدب العريب : اين عبد الفتاح شاكر )1(
  .93: ، ص2003، 1حتليل اخلطاب املسرحي يف ضوء النظرية التداولية، منشورات االختالف، اجلزائر، ط: عمر بلخري )2(
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  ...وتدخنني على الضيوف
  )1(كأنك السيف اليماين

إن انفتاح السري ذاتية الشاعرة على مأساوية املكان الذي يمن عليه الذاكرة جيعلها يف حالة               
 انفجار السفارة راوي يف ال" بلقيس" قتلت   1982، ففي عام    )لو تدرين ما وجع املكان    (وجع دائم   

 فهذا املكان   )2("بلقيس" ورثاها بقصيدة    "نزار"العراقية بريوت، وترك رحيلها أثرا نفسيا سيئًا عند         
  ."نزار"حيمل ذكرى أليمة يف خميلة 

هنـاك   (تفاصيل األمكنة حبصار ذاكريت ميأل األرجاء وحيتويها ويشغل مـساحتها           وتتجسد  
 - املتنوعـة يف أدواـا اإلجرائيـة   )كنت/ كنت/ كنت( الذاكرة   عرب متظهر أفعال   )هناك، هناك 

، واملقترنة بالقيمة   )تدخنني، تطالعني، تتمشطني  ( واملتمثلة بأفعال األنوثة     -حضاريا ومجاليا وذوقيا  
  .)كنخلة، كأنك السيف اليماين(العالية للجسد 

وت، إن عالقـة    فهذا املكان وجع يدغدغ مشاعره كلما تذكر السفارة وكلما تذكر بـري           
 عندما استقال الشاعر من املقاصري الدبلوماسية، بعدما سئم          وذلك 1966 ببريوت تعود إىل     "نزار"

الكلمات املزيفة اليت يفرضها العمل الدبلوماسي أحيانا وربط الصلة الودية احلميمة مع الكلمـات              
  .صافيةالصادقة النابعة من الوجدان العريب املتقد والعقل النري والفطرة ال

إن عامل السفارات متحف من متاحف الشمع، كل ما فيه مصطنع ومزور وغـري حقيقـي                
وكل املعروضات فيه مطلية بقشرة مسيكة من التظاهر والنفاق، كانت هذه األسباب اليت فرضـت          
على شاعرنا أن خيتار قدره احملتوم مبا يناسب طبيعته وميوله كشاعر يطمح إىل التحرر مـن كـل                  

عراقيل ويسعى إىل بناء عشه بعيدا عن بروتوكوالت العمل الدبلوماسي وبعيدا عن عيون             القيود وال 
  .)3(املراقبني

                                                             
    .49: ، ص2007، 1أمجل قصائد نزار قباين، دار اإلسراء للنشر والتوزيع، عمان، ط: جنان حممود أبو عيد )1(
  .  07:  ص:املرجع نفسه )2(
 -143: ، ص1986،  )ط.د(، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر،      )تأمالت وخواطر حول الشعر   (جولة مع القصيدة    ): عمارية بالل  (أم سهام  )3(

144  .  
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فقد كان يرفض دائما حالة الشاعر الشجرة، ويفضل حالة الشاعر العصفور، ألن العصفور             
  .يف رأيه يستطيع أن خيترع كل ثانية وطنا جديدا، أما الشجرة فال

يوميات مدينة كان   "ملدينة املذبوحة من الوريد إىل الوريد وأمساها        لقد كتب مذكرات هذه ا    
  . منها امرأة ساحرة وأمرية، فجعل"امسها بريوت

ترتد األنا السري ذاتية الشاعرة إىل موقع التعبري إلحداث نوع من املوازنة بني حجم املأسـاة                
طق تعبريي يـستعني حبـضور      اليت جتتهد يف سردها واستجالء مكامنها اإلنسانية وحتويلها إىل من         

  :الكلمة وتفعيل فضائها الداليل بغياب اجلسد
  ...احلزن يا بلقيس

  ...يعصر مهجيت كالربتقالة
  أعرف مأزق الكلمات... اآلن

  غة احملالةأعرف ورطة اللّ
  وأنا الذي اخترع الرسائل

  )1(...كيف ابتدئ الرسالة... لست أدري

وسلطته النفسية يف تظليل طاقتها الروحية      " بلقيس" الذات الشاعرة بقوة تأثري الغياب     تعترف
 الذي يفتح وعيهـا علـى       ، على النحو  )يعصر مهجيت كالربتقالة  ... احلزن يا بلقيس  (واإلبداعية  

اآلن أعرف مأزق الكلمات، أعرف  (صورة حصار اللّغة الذي تنجس فيه املفردات وتتقيد الدوال          
  . )ورطة اللّغة احملالة

 تعبريي نوعي تكون فيه قارنة املصريية اليت تضع الذات الشاعرة يف مأزق     ويتجسد ذلك يف امل   
كيف أبتدئ ... أنا أخترع الرسائل، لست أدري(سرية املأساة الذاتية أكب من قدرة التعبري عنها        

 شعرية متجاورة ترتع إىل صورة انبعاث وجداين عميق يهزم اللّغـة             وتكتشف عن رؤيا   )الرسالة
 شعريا، يف حلظة شعورية خاصة تكون فيهـا أنـا          السحرية على متثيل األشياء   وجيردها من طاقتها    

                                                             
  .47: صنزار قباين من روائع قصائده، : ع فاطمة الزهراء )1(
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الشاعر السب ذاتية مهمومة باحلدث السري ذايت ومنشغلة بسلطة اإلنـسانية الطاغيـة، فمـوت               
  . عجزت الكلمات عن احتواء هذه املأساة الرتارية حدث"بلقيس"

 ذاا وتتمحور حول رؤيتها الفضائية      مث ما تلبث األنا السري ذاتية الشاعرة أن تتمركز حول         
عرب موازنة غري عادلة بني     " شكوي" خطاب   اخلاصة يف سعي النفصال جزئي عن احلالة، وإطالق       

   : آلييت األخذ والعطاء
  ...مازلت أدفع من دمي

  ...أغلى جزاء
  ولكن السماء... كي أسعد الدنيا

  شاءت بأن أبقى وحيدا
  )1(مثل أواق الشتاء

مازلت (اء تقدم الذات الشاعرة جا وحركة يف التضحية من أجل اآلخرين             جهة العط  ففي
 مجلة األخذ نستدرك الذات الشاعرة      ويف ،...)كي أسعد الدنيا  / أغلى جزاء ...) (أدفع من دمي  

، إذ أن حاالت    )مثل أوراق الشتاء  .../ ولكن السماء، شاءت بأن أبقى وحيدا     (استدراكًا خميفًا   
 املعيشة تصادف متاما    نزار قباين على مراحل خمتلفة من سريته      «ا الذات الشاعرة    الفقدان اليت عاشته  

على هذه الرؤيا الفجائعية، فقد مر بأزمات ثالث عصفت حبياته عصفًا مروعا، األوىل كانت وفاة               
صورة أخـيت وهـي     «: ، قتلت نفسها ألنه مل تتزوج من الرجل الذي تريد، يقول          "وصال"أخته  

حمفورة يف حلمي، ال أزال أذكر وجهها املالئكـي وقـسماا النورانيـة             ... بمتوت من أجل حل   
 وهو يف الرابعة والعشرين بعد     "توفيق"، والثانية هي وفاة ابنه      )2(»...وابتسامتها اجلميلة وهي متوت   

  موضـوع  -"بلقيس"أن فشل األطباء اإلجنليز من عالجه من مرض القلب، والثالثة مقتل زوجته             
    .)3(»1981 يف حادث تفجري السفارة العراقية -راسةالقصيدة والد

                                                             
  .125: ، ص1998، 1وقصائد ممنوعة، الراية للنشر والتوزيع، بريوت، لبنان، ط... نزار: نوال مصطفى )1(
  .15: نزار قباين، قصائد صنعت جمدي وقصائد تعرضت ملقص الرقيب، ص: هاين اخلري )2(
  .12: ، ص2006، 11نزار قباين وحكاية األزمات الثالث اليت عصفت حبياته، جملة ديب الثقافية، العدد : ينظر، رجاء عيد )3(
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يتفاقم حجم التضحية اليت تقمها الذات الشاعرة حني تتحول سرية احلبيبة الغائبة على سرية              
  :تشمل أعظم مفردات احلياة واإليداع يف سجل الذات الشاعرة

  ...أخذوك أيتها احلبيبة من يدي
  ...أخذوا القصيدة من فمي

  .... والقراءة.أخذوا الكتابة
  )1(...واألماين... والطفولة

عـن الفـم    ) القصيدة( يعين غياب    )أخذوك(الشك أن فقد احلبيبة على يد اآلخر اجلمعي         
  .  ودفه احلياة إىل حافة التصحر)األماين( و)الطفولة( و)القراءة( و)الكتابة(وغياب 

احلبيبـة، القـصيدة    ( إن هذه املفردات باحتشادها البصري يف سياق تعبريي وداليل واحد         
 مالمح اهليكل العام للمعىن السري ذايت العميق الذي         ، إمنا ترسم  )الكتابة، القراءة، الطفولة، األماين   

  .يؤرخ حلياة الذات الشاعرة ورؤيتها وموقفها من الوجود واألشياء
 آخـر    بالتوجه احلميم إىل   "بلقيس" احتفاهلا السرب ذايت مبأساة      ختتتم الذات الشاعرة كرنفال   

ظالهلا يف مشهد الرؤيا الشعرية، يف سعي شبه منطقي لتسوية العالقة بني حضور الغياب وغيـاب                
  :احلضور عرب جدل وجداين وإنساين يستحيل فك التباسه واستيضاح صريورته

  :بلقيس
  أسألك السماح، فرمبا

  ...كانت حياتك فدية حليايت
  ...إين ألعرف جيدا

  ن مرادهمأن الذين تورطوا يف القتل، كا
  !!!أن يقتلوا كلمايت

  أيتها اجلميلة... نامي حبفظ اهللا
  فالشعر بعدك مستحيل

                                                             
  .129: صوقصائد ممنوعة، ... نزار: نوال مصطفى )1(
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  )1(واألنوثة مستحيلة

إذ يلتحم اجلسد ألكمله، واحلياة باللّغة، والذاكرة باحللم، والصورة املرئية باملتخيل، لتشرف            
ـ / فالشعر بعدك مـستحيل   ( على ايتها    "بلقيس"سرية القصيدة وسرية        )ة مـستحيلة  واألنوث

فتتحول القصيدة من فردانيتها املتمركزة يف قضية شعرية واحدة إىل كون شعري عـام وشـامل                
 من فردانيتها املؤلفة لسرية الذات الشاعرة إىل كيان أنثوي عـام            "بلقيس"  مثلما تتحول     )الشعر(
لغيـاب التـام    حيوي شعري واحد ذاهب إىل حالة ا   يف جمال  )الشعر واألنوثة (، ليتحدا   )األنوثة(
  . فيه الذات الشاعرة اختتام رؤيتها بغياب مزدوج، على النحو الذي تعلن)مستحيلة/ مستحيل(

 السري ذاتية عن حساسية تعبريية، خاصة عنـد الـشاعر           "بلقيس"كشفت قراءتنا لقصيدة    
جتوهرت من خالل التقنيات اليت سعت القصيدة إىل استعماهلا، وقد متثلت يف إظهـار صـراحة                

اب الشعري الفردي مبواجهة اآلخر اجلمعي املتحول إىل متلق مرغم، ومتوجات احلال الشعرية             اخلط
للذات السري ذاتية الساردة اليت ترددت بني اإلخبار والسرد والوصف والرمز واإلشارة والتلمـيح              

للـتخلص مـن الـضغط    واستظهار روحية التفاصيل وشعرية اجلزئيات، والغوص يف باطن احلالة      
ي التقليدي للمناسبة، وإدخال احلضور بالغياب، ودمج الذات باآلخر يف جدل إنساين ولغوي           الرثائ

      . قصيدة سرية ذاتية بامتياز"بلقيس"وصوري وإيقاعي جيعل من قصيدة 
يف احلياة ويف الشعر ويف طريقة الكتابة الـشعرية         " نزار قباين "وكل هذا ينسب إىل أسلوب      

  .تجلى يف الفصل الثالثي، وهذا ما ساليت مكنته من جذب اجلماهري
  

                                                             
  .129: وقصائد ممنوعة، ص... نزار: وال مصطفىن )1(
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 :املعجم الشعري -1

 املعجم الشعري إشكاليات نقدية عديدة، قلما يتوقـف عنـها البـاحثون، ألن              ري دراسة ثت
استخالص النتائج السريعة من األرقام واإلحصائيات تغرمي بالتقاضي من األسئلة املقلقة، وجتاهـل             

  :أبعادها، ويكفي أن تشري يف هذا الصدد إىل أمرين مهمني
غوية يف الشعر ال تتحدد بالكلمات، بل بالصيغ وعندما يتم تفكيكها إىل            أنّ البنية اللّ  : أوهلما

وحدات دنيا، حبثًا عن أعدادها وحقوهلا وتبادالا، تكون قد فقدت مواقعها يف منظومة التركيب              
الشعري، وهي اليت متنحها أبرز فاعليتها الوظيفية موسيقيا ودالليا، فإحـصاء قوالـب الطـوب               

  .ملعبد ال يعطينا سوى فكرة ضئيلة عما أقيم من شعائر وصلواتاملتخلف عن هدم ا
أنّ هذه املواقع املفقودة ذاا هي اليت عليها حساب الكلمات، وهـل توضـع يف               : ثانيهماو

  .)1(جانب الدوال أو املدلوالت
إنّ أجبدييت الدمشقية ظلت متمسكة     «: "نزار قباين "ففي جمال وميدان املعجم الشعري يقول       

وظلت ذلك الطفل الذي حيمل يف حقائبه كحل مـا يف أحـواض             ...  وحنجريت وثيايب  بأصابعي
 - وهو سوق البهارات والتوابل ومملكة العطـارين       -سوق البزورية ... دمشق م نعناع وفل بلدي    

وال تزال تعيق يف ثيايب منه حىت اليوم روائـح          ... كان أكثر أسواق دمشق تأثريا يف أنفي ونفسي       
الورد والعصفر واملسك والزعفران وألوف النباتات واألعشاب الطبية اليت أتذكر          الفلفل والقرفة و  

    .)2(»ألواا وال أتذكر أمسائها
 وأعضائها ومالبسها واألدوات اليت تتزين ا، وتـصل حـوايل            كلمات تتصل جبسد املرأة   

 تـشري إىل  كلمـات  40% تتعلق بالعامل احلسي الطبيعي، وتشري إىل أشيائه، وتبلغ  كلمات %35
كلمات غري حسية تتميز بقدر من التجريدية، وإن كانت          20%أفعال حتمية مما يصل إىل حوايل       

  .5%وهي تبلغ ... احلزن، احلنني، احلب، الوفاء: معروفة متاما مثل

                                                             
  .45: ، ص1995، 1األساليب الشعرية املعاصرة، دار األدب، بريوت، ط: صالح فضل )1(
  .41 -36 -32: قصيت مع الشعر، ص: نزار قباين )2(
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فإذا الحظنا أن القسط األوفر من املفردات العامل احملسوس من النوع الثـاين، تـأيت غالبـا                
 جلسد املرأة وأعضائها وأشيائها وكيفية االتصال ا، أدركنا أن مجـال املـرأة              حمموالت وأوصافًا 

منه يدور يف النطاق احلسي املباشر مما        90%من هذا املعجم، وأن      75%يكاد يستقطب ما نسبته     
  .)1(الشعرية لغة اجلسد يف املقام األول" نزار"جيعل من لغة 

 أكرب ثروة لفظيـة يف      "نزار"ميتلك  «: "بايننزار ق "وهذا رأي آخر يف املعجم الشعري عند        
تاريخ الشعر العريب، والثروة اللفظية ذا املعىن ليست يف الواقع إال مجلة رصيد األلفاظ اجلارية بني                
املتكلمني، ومفردات هذه الثروة متداخلة إىل حد بعيد، ولكنها تتصف اختالفات مهمة ترجع إىل              

  .)2(»بيئةاملزاج الفردي والنشأة واحلرفة وال
  .واملتشبع هلذه العناصر الشخصية جند العالقة بينهما عالقة أخذ وعطاء أو انعكاس

الشعرية بوصفها األساس األول واحلاسـم الـذي يعتمـده يف    " نزار"فاللّغة تتقدم يف سرية  
صياغة شخصية الشعرية، إذ أنّ دينامية لغته وقدرا على اإليهام هي استطاعت أن ختلـق منـه                 

 إيقاعـا   -شعرية متفردة، فهو حيتفي باملفردة احتفاًء خاصا يصل إىل حد خلقها من جديد            مدرسة  
الكلمات اجلميلـة   (الداخلية يف أنّ     لقدرته على اكتشاف أسرار الكلمة وثرائها وعواملها         -وداللةً

 كما  -"نزار" فإن إجناز    ، لذلك )أشياء مجيلة متاثلها، وللكلمات ذات اجلرس الوقور هوية عمق        
 لديه ومنت بذورها من اجلـذور األوىل    دائما إجناز لغة شعرية خاصة ودينامية تكونت  -يؤكد هو 

 املظلـة الـيت     -هذه اللّغة الشامية اليت تتغلغل يف مفاصل كلمايت ومنت، تعلمتها يف البيـت            (
  .)3()حدثتكم عنها

                                                             
  .47: األساليب الشعرية املعاصرة، ص: صالح فضل )1(
 موفم للنشر والتوزيع،  كمال بشري، :، تر اسية يف شعر نزار قباين حلبية حممدي      دور الكلمة يف اللغة، نقالً عن كتاب القصيدة السي        : ستيفن أوملان  )2(

  .47: ، ص2001، 1اجلزائر، ط
  .73 -62: ، ص)قراءة يف التجربة السريية لشعراء احلداثة العربية(السرية الذاتية الشعرية : حممد صابر عبيد )3(
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طـاب  بصمات حتملها صـياغة اخل    « :"بروست"إنّ األسلوب من هذه الناحية كما يعرفه        
وذلك من خالل الغوص يف مالبسات اخلطـاب االجتماعيـة          ... فتكون كالشهادة اليت ال متحى    

  .)1(»والنفسية واالنشغال ا عن األدبية اليت هي صميم األدب
وقد كان لثقافات الشاعر املتعددة دور بارز يف لغته السيما اللّغات األجنبية وخاصة الفرنسية    

 ناتج عن ضـيق مفرداتـه       "نزار" ذكره بعض النقاد من تكرار يف شعر         اواإلجنليزية واإلسبانية، أم  
 من أكرب الشعراء ملكيـة للفظـة، واللفظـة    "نزار"فالشاعر  ... واقتصارها على مائة مفردة فقط    

  .الشعرية خاصة
، فعندما جند الثغر    سياسي و غزيل:  اللّغوي جنده ينقسم إىل قسمني     "نزار"وبالنظر إىل معجم    

 أننا أمام شاعر غزيل وليس شاعر املرأة، بل هو شاعر الرجل بكل ما فيـه مـن                  نعرف... الساق
الـنيب  "شهرة وعاطفة وبذوق للجمال واهتزاز الذكريات، ويف املقابل عندما جند مفردات مثـل              

 نتيقن أننا أمام شاعر ضارب      ..."خاجل بن الوليد  "،  "عثمان"،  "أبو بكر "،  "صلى اهللا عليه وسلم   
  . جذور اد العريب يف عنفوانهبفكره وعاطفته يف

 تكـررت   ، وقد "إسرائيل"،  "عبد الناصر ": والشاعر يستخدم ألفاظًا سياسية معاصرة مثل     
    .هذه األلفاظ بكثرة يف شعره، مما يؤكد أننا أمام شاعر سياسي عمالق

ـ                ن فنحن إذ نواجه القصيدة نواجه لغة معينة، وهذه اللّغة مليئة باملعىن بطبيعة احلـال، ولك
 أي أنّ - إن صح التعـبري -عالقتها مبعناها ليست عالقة اإلناء مبا فيه، وإمنا هي عالقة الشيء بذاته     

إنّ ... اللّغة يف الشعر هي املعىن ذاته، وذلك من خالل فحص تطور البناء اللغـوي يف القـصيدة                
ى هـذا    موضوع لغوي خاص، واللّغة توظف فيها على حنو متميز، ولكي نضع أيدينا عل             القصيدة

التمييز علينا أن نويل اهتماما خاصا للوحدة اللّغوية للعمل الـشعري، مـن املعجـم الـشعري                  
  .)2(والتركيب، والنمو، وااز، والتكثيف، والتصوير

                                                             
، مطبعة مزوار وأبنائـه، الـوادي،       )دراسة أسلوبية يف داللية النيب    (ين الغاضبون منوذجا    جدلية احلركة والسكون عند نزار قبا     : سعودي النواري  )1(

  .49 -48: ، ص2003، 1اجلزائر، ط
  . 62 -61: ، ص1981، يوليو، 4، العدد 1لغة الشعر املعاصر، جملة فصول، الد : حممود الربيعي )2(
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 جند متيز لغوي بني كل قصيدة وقـصيدة  "نزار قباين"هكذا لو رصدنا هذه الظواهر يف شعر  
فاظًا متيزها عن األخرى، وقد ميزج كمل فعل يف قصيدة          أي كل قصيدة ولغتها اخلاصة يستعمل أل      

عن زوجته املثالية بواقعيـة  فقد كانت حتمل عدة مدلوالت أو موضوعات، مرة يتحدث       " بلقيس"
قضية أمته أو عن الوطن العريب ومعاناته، هذه القضايا جيمعها          " بلقيس"تامة، ومرة ميرر من خالل      

العميق الذي يعانيه الشاعر وأبناء أمته العربية، وترتسم صـورة  خيط رفيع يتمثل يف املعاناة واحلزن  
  . األرض"بلقيس" -التاريخ "بلقيس" - يف اجلمال"بلقيس"

   كانت أمجل امللكات يف تاريخ بابلبلقيس
  كانت أطول النخالت يف أرض العراق... بلقيس

ـ  اإلنسانة فنراها عرب تفاصيل صغرية ي     " بلقيس"أما  ... الرمز" بلقيس "هذه شاعر يف  رمسها ال
  :القصيدة مستدعيا الذكريات

  وجهك مل يزل متنقالً بني املرايا والستائر 
اإلنسانة إىل حاضر أمة ممزقة تتنازعها اخلالفات وماض جيعله حاضـر          " بلقيس"كما تتحول   

 بالسخرية يف االام الواضح الذي يوجهه إىل العامل العريب، وهـو            حتت وطأة نعمة حزينة مشوبة    
... شـكرا لكـم  (م عاصف غاضب تفجر على لسان الشاعر، يبزغ من ألفاظ قوية الداللـة    اا

 - إال حنـن   -وهل من أمة يف األرض    ...) (، وضار بوسعكم أن تشربوا كأسا     ...فحبيبيت قتلت 
  .، ألفاظ هذه األخرية بسيطة لكنها قوية الداللة)1()تغتال القصيدة؟

متيز أسلوبه اخلاص وألفاظه اخلاصة، وقـد         متميزة "زارن"فلغة الشاعر الشعرية اليت انفرد ا       
، ويعرفها بأا اليت تأخذ من اللّغـة األكادمييـة          "اللّغة الثالثة "استخدم مصطلحا جديدا أال وهو      

منطقها وحكمتها ورصانتها، ومن اللّغة العامية حرارا وشجاعتها وفتوحاا اجلريئة، ذه اللّغـة             
  .)2(اللّغة يعتمد الشعر العريب احلديث يف التعبري عن نفسهيكتب الشعر، وعلى هذه 

                                                             
  . 165: ، ص)وخواطر حول الشعرتأمالت (جولة مع القصيدة ): عمارية بالل(أم سهام  )1(
  .  128: شعراء اجليل الغاضب، ص: عطا حممد أبو جبني )2(
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الـشعر  «: يهتم كثريا باجلمهور، لذا جلأ إىل هذه اللّغة، فهو يقول" نزار"وهذا راجع إىل أنّ   
  .»عندي هو سفر لآلخرين، الشعر يد واجلمهور باب

كآلة ال تنسى شيئًا    كما أنّ اصطدام الشاعر بالعامل واملدن واللّغات والثقافات جعل ذاكرته           
  .وال مل شيئًا

ومن هذا املخزون اهلائل من األلوان واخلطوط واألصوات ومن رائحة البواخر احلادة، ومـن          
قـاموس  "ضجر املقاهي أو أحزان فناجني القهوة ومن السفر يف داخل اإلنسان تكـون عنـده                

 اللّغات والثقافات ولد لغة ، ال تنتمي مفرداته ألرض معينة أو وطن معني، هذا التماهي بني       "شعري
 متيزه عن باقي الشعراء العرب، فالربغم من اخلصومات واالنتقادات          انفردت بشعرية نزارية  خاصة  

... إال أنه خاض معركته وحافظ على لغته جبرأة وأوصل رسالته يف السياسة، اتمع، املرأة، احلب              
  . مجهور غفريكن من ملّمتو

، هـذا هـو     )1(كلها وينتمي إىل دولة واحدة هي اإلنـسانية       فشعره حيمل جنسيات العامل     
  .القاموس ليس له جنسية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .  51: ، ص2001، 1القصيدة السياسية يف شعر نزار قباين، موفم للنشر والتوزيع، اجلزائر، ط: حبيبة حممدي )1(
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  :الـرمز  -1
 الرمز األديب تعرض ملا تعرضت له بعض املصطلحات من النظر إليها مبقاييس ليست              يبدو أنّ 

له بني  من طبيعتها، وكذا اختلفت مفاهيمه النقدية بني القدمي واجلديد، كما تفاوتت درجة استعما            
  .الشعراء

  الرمز هو اإلشـارة     أن "فرويد"إن النقد األديب غري بعيد عن هذا املعىن، املعىن الذي يعتقده            
ومدرسة التحليل النفسي اليت يتزعمها تؤكد على أمهيـة الرمـز يف            ... واقع نفسي شديد التعقيد   

غري حمددة بدقة، وقد " حالة"، إذ ميكن النظر إىل الرمز على أنه اإلشارة إىل معىن ...األحالم والعقد
     :يتعلق األمر بتطور اإلنسان نفسه وبوضعيات معينة أيضا

     الكالسيكية   مرحلة العقل والوضوح والدقة              الفكرة       
  مرحلة االندفاع والعاطفة                    الصورة           الرومانسية

  قلق            الرمز             الرمزية مرحلة البحث واالستبطان وال
احلاالت اليت تساب اإلنسان يف أواخر القرن التاسع عشر والقرن العشرين تقوم على             بل أنّ   

  .)1(الغموض ونسبية الرؤية وعلى القلق واملشاعر نفسها تبدو مشوشة مضطربة
يف كل مرحلة من مراحل  القلق اليت راودته  وحاالت "نزار قباين "كما هو احلال عند شاعرنا      

ورحيـل  " توفيـق " ووفاة ابنه    "وصال"حياته ويف كل نكسة، نكسة طالقة ونكسة انتحار أخته          
 "بلقيس"األمة، " بلقيس" الزوجة، "بلقيس" رمز الرموز، رمز  األخرية  هذه "بلقيس"الزوجة الوفية   

   ...الطبيعة، التاريخ
فلورينس " حقيقي، فهو ثنائي كما يقول       ومن خصائص الرمز، أنه جيتمع فيه احلقيقي والغري       

  : )2("العمالقة"يف قصيدته " بودلري" فحني يقول "كني
  كنت أود أن أعيش جبانب ماردة شابة

                                                             
 -105: ، ص2004،  )ط.د(شر والتوزيع، عني مليلة، اجلزائـر،       مسار الشعر العريب احلديث واملعاصر، دار اهلدى للطباعة والن        : عباس بن حيي  )1(

106.  
  .356: ، ص1949فيفري / 03، العدد 4سيكولوجية الرمزية، جملة علم النفس، الد : عدنان الذهيب )2(
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  كما يعيش القط امللتذ عند قدمي ملكة
 الوجه اآلخـر   يفهم أنه تعبري عن رغبة التفاين يف املتعة احلسية، وهو فهم مشروع، ولكن   قد

، حني احملب يعيش كحيوان أليف على قـدمي          رغبته إىل تلك العوامل البدائية     للرمز، هو ما توحيه   
نه الوجه احلقيقـي للرمـز ال   احلبيبة يف حياة كلها تراضي ووحشية، فهذا املعىن اجتماعي يشف ع  

" خليل مطران " كان ظهوره يف صورته احلقيقية، يظهر يف شعر          "الرمز يف الشعر العريب   " )1(يقرره
  .)2(1894ا تأثره بالرومانتيكية منذ لذي بدا واضح ا)1949 -1872(

 تأثرت به مجاعة الديوان، وهكذا كانت بدايات الرمز يف الشعر العريب، أما يف شـعرنا                كما
سـعيد  " :نذكر منهم " الرمز "املعاصر منيز بني أبرز الشعراء الذين انفردوا يف شعرهم ذه السمة          

، وقد تفشى التمييز الرمزي مـن       "الح عبد الصبور  ص"،  "نازك املالئكة "،  "بشر فارس "،  "عقل
  .خالل أقالمهم بدرجات متفاوتة

 "نزار قباين "و" عمر أبو ريشة  "أما  " أمني خنلة " ومن لبنان    "أبو القاسم الشايب  "فمن تونس   
     .فمن سوريا

وشعر الرمز أمسى تعبريا عن ما خيتلج يف نفوس اجلماهري، فهو شعر اجتماعي وسياسي بكل               
  .)3(مله هاتان الكلمتان من معىنما حت

ويرد الشاعر احملدث ويرى معه قراؤه أن من واجب الشعر احلديث أن يكـون يف خدمـة                 
 واحد من أولئك الشعراء املعاصرين يف االلتزام بقضايا         "نزار قباين "، و )االلتزام(القضايا اإلنسانية   

  .املعاصرأمته، وكذا يف استعمال الرمز، الذي هو مسة مرتبط بالشعر 
هو شاعر املرأة، واملرأة يف شعره تبقى دائما ذلك الكائن احلـي            " نزار "قد يقول البعض أنّ   

  .جبسده ومجاله وجاذبيته دون اخلروج عن هذه الصفات

                                                             
  .  35: ، ص)ت.د(، 3الرمز والرمزية يف الشعر املعاصر، دار املعارف، ط: حممد أمحد فتوح )1(
  .  75: ، ص1963، 4التفسري النفسي لألدب، دار غريب، القاهرة، ط: يلعز الدين إمساع )2(
  .  78: ، ص)ت.د(، )ط.د(دراسات يف النقد واألدب، املؤسسة الوطنية للكتاب، : حممد مصايف )3(



  

 62



 على معظم قصائده، متارس ضغطًا فضائيا يف مجيـع القـضايا            طاغية" نزار"واملرأة يف شعر    
النفسية والطبيعية، فهي مبثابة معادل موضوعي، وتبقـى رمـزا          السياسية واالجتماعية والتارخيية و   

الـذي  " روبرت فروسـت " فهو مثل  "نزار"يطفو على القصائد ألا ال تكاد تربح خميلة الشاعر          
سوى قصيدة واحدة، على كثرة كتب فيها، وذلك ألن الطبيعة          " الطبيعة"صرح بأنه مل يكتب يف      

ي جزء من فكرة شاملة، تتخذ فيها التفاصيل املألوفة، قيمـا        يف قصائده ليست غاية يف ذاا، بل ع       
  .فلسفيةً كربى

عدتا رموزا، فـاملرأة عنـد   " فروست"والطبيعة يف شعر " نزار"هكذا نالحظ املرأة يف شعر     
  .)1(تعبريا عن الوطن، احلرية، السياسة، الثورة" نزار"

  :  إىل بريوت الرائعةاملرأة تؤولنرى " لرتار قباين" "مع بريوتية"ففي قصيدة 
  بريوت، أفتش عن بريوت

  )2(...على أهدابك و

نزار "فهو يربط مجال املرأة جبمال بريوت الفاتن، فكما يشتاق للمرأة يشتاق لبريوت، وينظر     
 كانت احلرية أرض الدهشة واملفاجآت عند إذا إىل عالقته باملرأة على أا عالقة حترر وحترير   "قباين

  .كثر من ذلكفاملرأة أ" نزار"
باحلرية تدخل إىل أرض الدهشة واملفاجآت، حيـث اجلبـال تتحـرك            «:  يرى أنه  "نزار"

باستمرار واألشجار تطول وتقصر على كيفها واألحجار تغري شكلها يف كل ثانية تـضجر مـن                
  .)3(»كرويتها واألرض حبلى مباليني االحتماالت

كانت حاملة لواء احلريـة جنبـا إىل        املرأة وعرب التاريخ، سجلت امسها يف سجل الثورة، ف        
 كان هلا الدور الفعـال      "مجيلة بوحيدر "جنب، املرأة الثورة حاضرة تدافع عن أرض الثورة، فهذه          

  :خالل الثورة التحريرية اجلزائرية، ووقفة رمزية يف الشعر رمزا للحرية

                                                             
  .  65:  ص،)1989رسالة ماجستري املقدمة بدار العلوم (نزار قباين شاعرا سياسيا،: فيعبد الرمحن الوص )1(
  . 690: ص، 1981، 1منشورات نزار قباين، بريوت، لبنان، طاألعمال الشعرية الكاملة، : زار قباينن )2(
  . 73: ، ص)ت.د(، )ط.د(عن الشعر واحلنني والثورة، منشورات نزار قباين، بريوت، : نزار قباين )3(
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  مجيلة بوحيدر: االسم
  تسعونا: رقم الزنزانة

  يف السجن احلريب بوهران
  )1( عمر اثنان وعشرونوال

  :كما كانت أمجل أغنية يف املغرب وأطول خنلة حملتها واحات املغرب
  أطول خنلة حملتها واحات املغرب

  أمجل طفلة
  )2(عبتتأتعبت البحر ومل 

هذه ااهدة كان هلا الدور الفعال يف الثورة، كشجاعتها يف مواجهة االستعمار الفرنـسي              
املرأة هي اآلن هي عندي أرض ثورية ووسيلة من         «: نيل احلرية بقوة  فعدت رمزا للشجاعة ورمزا ل    

  .»وسائل التحرير، إني أربط قضيتها حبرب التحرير االجتماعية، اليت خيوضها العامل العريب اليوم
 :ة الشعريصورةال -2

وينبغي أنّ نقرر منذ البداية أنّ تشكيل الصورة الشعرية يف ضوء الفلسفة اجلمالية اجلديدة أو               
يتأتى للـشاعر مبجـرد أنّ يلـم        ى يف يسر لكل شاعر، وهو كذلك ال         على أساس منها، ال يتأت    

، وإمنا تنفجر الرغبة يف االجتاه حنو هذا التشكيل اجلديد يف نفس الشاعر املعاصر وفقًـا             ...باحلقائق
  .)3(لثقافته ومدى وعيه حبقيقة التعبري الفين

ن الذين ال ختلوا أعماهلم من الصور الـشعرية، ومل          من الشعراء املعاصري  " نزار قباين "ويعترب  
يكن استخدامه هلا استخداما تقليديا، بل أتى يف كثري منه استخداما مميزا، ويبدوا ذلك يف طريقـة                 

  .)4(أداءه ونعومة نسيج اجلملة الشعرية بني يديه

                                                             
  .449: ، صعن الشعر واحلنني والثورة: نزار قباين )1(
  . 18: املصدر نفسه )2(
  .  123: ، ص1994، 1، املكتبة األكادميية، القاهرة، ط)قضاياه وظواهره الفنية واملعنوية(الشعر العريب املعاصر : عز الدين إمساعيل )3(
  .52: القصيدة السياسية يف شعر نزار قباين، ص: حبيبة حممدي )4(
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 :، فالـصورة  )1(وهي وسيلة الشاعر االديب، يف نقل فكرته وعاطفته معا إىل قراءة وسامعيه           
كشف نفسي لشيء جديد مبساعدة شيء آخر، وأنّ املهم هو هذا الكشف ال املزيد من معرفـة              «

  .)2(»املعروف
 وجناح الصورة يكمن يف مدى قدرا على تأدية املهمة، وحكمنـا            "وسيلة"وعليه فالصورة   

ناسب وتفاعـل  على مجاهلا ودقتها ووضوحها يرجع إىل مدى ما استطاعت الصورة أنّ حتققه من ت  
فاملعاين لدى مجيع الناس ولكـن  ... بني احلالة الداخلية للفنان وما يصوره من اخلارج بروحه وقلبه    

   .  العربة يف مدى قدرة الشاعر على سوغ هذه املعاين، يف ألفاظ وقدرته على تصويرها
  :، حيث يقول"إىل مضطجعه"وتبدو الصورة الشعرية واضحة يف قصيدة 

  ء ركبتهاهرب الرداء ورا
  ويف ظل... فنعمت يف دماِء

  فمن... وركضت فوق اليامسني
  إىل حقل... حقل ربيعي

  فإذا املياه هناك باكية
  )3(إىل وصل... تصبوا إىل دفء

لقد ولدت حركة هروب الرداء، صور عديدة يف هذا املقطع، فمـا أمجـل االسـتعارة يف                 
هرب كما لو أنّ الرداء له رجلني يهـرب         إنه يرى الرداء رجالً أو كائنا حيث ي       ) هروب الرداء (

ما، فهذه الصورة كافية لتحريك خميلة القارئ، ويربطها مع ما يدور حوله، فكأنّ األشياء كلها               
  .هاربة ومنفلتة من يده

فإذا كان الرداء يهرب، فاملياه تبكي، وكأننا نشاهد عناصر الطبيعة تغري مـن مـسارها ويف     
  .شكلها، فاملياه هلا عينني

                                                             
  .51: ، ص1983، )ط.د(وزيع، عمان، الصورة يف شعر بشار بن برد، دار الفكر للنشر والت: عبد الفتاح صاحل نافه )1(
  .53: املرجع نفسه، ص )2(
  . 198 -197: ، ص1986، 4األعمال السياسية الكاملة، منشورات نزار قباين، بريوت، ط: نزار قباين )3(
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تالحق الصور، كان إثر ظهور املنبه، الذي هو الساق يف القصيدة، مما يدل علـى غـزارة                 ف
وتوارد الصور احلرة يف ذهن الشاعر، وقدرته على التقاطها وسردها بسرعة تضاهي ورودهـا إىل               

  . ذهنه
تبدو الصورة الـشعرية أكثـر      " قصائد " من ديوانه  "عودة التنورة املزركشة  "ويف قصيدة   

  : حركتها، يقولانسجاما يف
  ضيقي مع التيار، واتسعي

  وتفرقي، مل شئت، واجتمعي
  طريي، حقيبة أجنم ورؤى

  وتثائيب، يا بوح مزرعة
  )1(أنا والرياح عليك، فارتفعي

جند يف هذه األبيات، أن التركيز على احلركة هو وسيلة الشاعر لتحقيق احملاكاة املنـشودة               
 من احلركة، أمـا   مخسة أفعل، وذلك ليقلنا إىل هذا اجلوحبيث أنه استعمل يف السطر األول والثاين    

فالتنورة حقيبـة   (استعمال الصورة احلرة، فإن الشاعر يعمد إليها لينقل إلينا اللون واجلو الربيعي             
  . مجال ورشاقة تعبري وصورة شفافة البيت الثالث فيه)أجنم ورؤى

ة يف ترمجة األحاسيس واملـشاعر      وكذا ال توجد قيم ووسائل قريبة يف صياغة الصورة الفعال         
... وإمنا الوسائل الغري مباشرة هي اليت حتمل هذه الفعالية وتولدها يف مشاعر املتلقـي وعواطفـه               

 هناك قيم ثابتة للصورة الشعرية، وإمنا تتجـدد         واحلقيقة النقدية يف فهم الصورة الشعرية، أنه ليس       
  .)2(ن خاللهقيما وفقًا للسياق النقدي الذي تركب فيه وتشكل م

ومن اتساع وضيق األفعال إىل ضيق بنائي آخر، مما يولد يف روح املتلقي إحـساسا مبـرارة                
  :  املأساة العربيةقعالصغار، وشعورا حادا ناسالً بو

  حنن موتى ال ميلكون ضرحيا

                                                             
  .143: األعمال الشعرية الكاملة، ص: نزار قباين )1(
  .241 -237: ، ص)ت.د(، )ط.د(عريب، الشركة املتحدة للتوزيع، بريوت، حركة النقد احلديث واملعاصر يف الشعر ال: إبراهيم احلاوي )2(
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  ويتامى ال ميلكون عيونا
يف كامـل البنـاء     إن هذا املقطع يعكس جليا إحلاح الشاعر وإصراره، وهو منحى يسري            

اخلطايب على إعطاء صورة مغايرة ومعىن جديد للموت الذي مل يعد ها هنا مفارقه الروح للجسد                
  :وحتلل اجلثمان وانطواء الصورة على مسرح الوجود

  إمنا امليت من يعيش كئيبا
  كاسفًا باله قليل الرجاء

 ...العرب موتى، ولكن   خالل هذا ينبثق موت آخر، ويف املقابل مفهوم جديد للحياة، ف           ومن
ليس ككل األموات؟ إم ال ميلون ضرحيا، إنّ فقدان اهلوية، أو على األقل ميوعهـا، ال يتعلـق                  

فقدان االمتـداد يف رقعـة      فحسب باالنتحار، والتقزم وانكفاء الذات على نفسها بل جياوره إىل           
  .. فذراعا فشرباالتراب، ميالً

  )1( سيدفنون؟ففي أي مقربة
يف صياغة القصيدة بأسلوب سلس وشامل مستوحى مـن         " نزار"لى قدرة وبراعة     تتج فهنا

  .الدقة الفنية الرائعة
كما أنّ ألسفاره ووظيفته الدبلوماسية احملفوفة باملخاطر واليت فيها يرى ما ال يرضاه، لكـن               

ي مقاربة  يبقى يتخبط يف صمت رهيب من أجل أمته اليت تعاين، فهي امليتة احلية، واحلية امليتة، وأ               
الضحية وكثري من الشهداء    " بلقيس" وضع يعيشه، وأي خمرج فكانت       هذه يف خميال الشاعر، وأي    

  .األبرار
 وبفضلهما تـزول    "نزار قباين "ونؤكد على أنّ السالسة والنضارة من أهم صفات أسلوب          

 الـشاعر   احلجب بني القارئ والقصيدة، حبيث يقع يف روعة املعاين والصورة كامنة يف نفسه، وأنّ             
  .يعرب له عنها، ويف هذا سر شعبيته

                                                             
  .63 -62: ، ص)بىندراسة أسلوبية يف داللية ال(جدلية احلركة والسكون عند نزار قباين الغاضبون منوذجا : سعودي النواري )1(
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 : األسطورة -3

يف أحباثه األنثربولوجية إىل أنّ الفكر البدائي ال ميثل مرحلة من           " كلود ليفي شتراوس  "ينتهي  
  .مراحل التطور البشري، بل ميثل الفكر البشري فيكل مكان وزمان

قدمي أمام الطبيعـة اجلبـارة      ، فهناك نقد    ...والذي ميكن الوصول إليه عرب دراسة األساطري      
 يعاين اإلنسان احلديث القلق االنطولوجي يف مناخ آيل معقد، يـضيع          . والصدام مع السلطة الغيبية   

 الثبات واالطمئنان والصدام مع سلطة الواقع بآلياته األيديولوجية املتعددة، اليت تغلغل يف ذاتـه               فيه
ويـرى  ... "األسطورة اليوميـة  "ا يشبه   لتصبح ضوابط ال شعورية جتعل من حضورها الدائم شيئً        

، فالواقع معاناة شعورية، تلتحم     »األسطورة والشعر شيء واحد ال انفصال بينهما      «"  أنّ "شليغل"
الذي ميتلك   للتجسيد الرمزي املكثف، الغامضومتتد عرب الزمان يف تاريخ إحيائي مفتوح، وهي أداة  

  .)1( ملاذا تصر احلداثة على العودة إىل األسطورةقينه يف ذاته ويقوم على رؤيا كشفية شاملة، لكن
النقدي من التجربة الشعرية احلديثة وعالقتـها       " نزار"لإلجابة عن هذا السؤال نقف موقف       

  .مع التراث
ويفهم من املواقف املتعددة واملتضاربة فيما بينها واملشكلة للحداثة الرتاريـة املـضادة، أنّ              

 إليه يف الوقت ذاته، كما أنه ال يرفض التجارب الثقافية الغربية            التراث وال يدعو    ال يرفض  "نزار"
ود عوامل الكتابة انطالقًا من حتديث الذات املبدعة        ا أيضا، وإمنا يدعو إىل ضرورة وج      وال يدعو إليه  

أوالً، وال يستقيم هذا الفكر الرتاري إال بتمثيل هذه الذات وربطها بالتجربة الثقافية عرب مراجعات               
     )2(...للتراث، مث االنطالق حنو املصاهرة الثقافية الغربيةواعية 

 من أكثر الشعراء اجلدد احتفاًء بالتراث، وأقدرهم على التقـاط خـيط             "نزار قباين "ويعترب  
الرؤيا من أعماقها وأبعادها، ويف أوسع تعابريها، ويف أعماله الشعرية تنهض عشرات الشخصيات             

 تعامالً فنيا رامزا أو إشاريا، فقـد        ذا املدن واألشياء اليت يتعامل معها     التراثية، ويف مرايا كثرية، وك    

                                                             
  .288 -287: ، ص)ت.د(، )ط.د(بن عكنون، اجلزائر، الغموض يف الشعر العريب احلديث، ديوان املطبوعات اجلامعية، : إبراهيم رماين )1(
، عامل  )قراءة يف آليات بناء املوقف النقدي واألديب عند الشاعر العريب املعاصر          (تشكيل املوقف النقدي عند أدونيس ونزار قباين،        : حبيب بوهرور  )2(

  .233: ، ص2008، 1الكتب احلديث، إربد، األردن، ط
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 كمؤشر فين، ففي كل مرة يفرغها من حمتواها الداليل األصل ليعبئها مبحتـوى  "بلقيس"تعامل مع  
، فمرة يكون واقعيـا، ومـرة يعـود إىل الـوراء            )احلب(جديد يتالءم ومعاناته أو شعوره اجتاه       

حكمة إالهية حتصل للعبد يف خلوته فتنقله عن مشاهدة ذاته، ومثة إشـارة           " بلقيسف"«،  )التاريخ(
  .)1(» متولدة بني اجلن واإلنس، وهذا رمز الجتماع الروح واجلسد"بلقيس"أسطورية مفادها أنّ 

ملكة سبأ، ميانية من أهل مأرب، ورد ذكرهـا     تكون "فبلقيس"ورجوعا إىل األصل التراثي     
  "شـرحبيل بـن محـري     " يف   "اهلدهاد" وقد اعتلت عرش امللك بعد وفاة أبيها         يف القرآن الكرمي،  

 وتزوجته  "سليمان عليه السالم  "على اليمن وزحفت على بابل، وفارس، استقبلت النيب          استولت
وهذه األخرية هلا أبعادها، كالبعد الديين      . )2(وأقامت معه ما يزيد عن سبع سنني وتوفيت يف تدمر         

، لكـن   )3(تكون ملكة سبأ تعبد الشمس هي وعرشـها       " بلقيس "لتفسري أنّ كما ورد يف كتب ا    
، أما  )4( شبه املسلم بالنخلة   "فالرسول صلى اهللا عليه وسلم    "الشاعر جعلها مجيلة وشبهها بالنحلة،      

: قوله تعاىليف النص القرآين عكس ذلك 
)5(.  

ومن خالل هذا فالشاعر يستنطق النص القرآين من جهة ويربطها بواقعه، فهو يؤكـد مـن           
  . باحلياة والتراثاإلنسانجهة صلة 

يه كحل مقنع ألزمـة اإلنـسان       كما أا تكشف عن طبيعة اإلحساس باملاضي والعودة إل        
املعاصر، وحتديد لذاته املستقبلية يف إطار احلضارة اليت حيياها، فاستخدم الرموز واألساطري القدميـة         

  .)6(يف حقيقة كشف الذات اجلديدة من خالل اإلحساس باملاضي

                                                             
  .178: نقد احلديث واملعاصر يف الشعر العريب، صحركة ال: إبراهيم احلاوي )1(
  .61: ، ص1988، 1موسوعة شهريات النساء، دار أسامة للنشر والتوزيع، األردن، عمان، ط: خليل البدوي )2(
  .166: ، ص2005، )ط.د(ابن عريب وديوانه ترمجان األشواق، دار الكتاب العريب، اجلزائر، : قدور رمحاين )3(
  .333: ، ص1993، 1قصص األنبياء، مكتبة الرحاب، اجلزائر، ط: لنجارعبد الوهاب ا )4(
  .24اآلية : سورة النمل )5(
  .178: حركة النقد احلديث واملعاصر يف الشعر العريب، ص: إبراهيم احلاوي )6(



  

 69



 قـصائده تكـون     ، وذلك الشاعر الذي تكاد    "س اليوت . ت"فهذه النظرية وجدت عند     
 والـيت   "باملعادل املوضوعي "سماة  اء الرموز واألساطري العاملية باإلضافة إىل نظريته امل       قواميس ألمس 

   )1(...جعلت الشعراء احملدثون يبحثون عن جتارم الذاتية عن معادل لواقعهم أو يف التراث
 إىل درجة حتديد احلداثة يف الشعر انطالقًا مـن ضـرورة           " نزار قباين "وبناًء على هذا ذهب     

: عة التراث مراجعة واعية ومسؤولة، لنستفيد منه بدل احلكم عليه باملوت واالندثار، يقـول             مراج
خطأ كبري أنّ نتصور أنّ احلديث لكي يكون حديثًا ال بد له من ارتكاب جرمية قتل ضد السابق                  «

... له زمنيا، فمثل هذا التصور سيجعل التاريخ مقربة أو مذحبة ال ينجو منـها أحـد يف النهايـة                  
 فحداثة الشاعر يقررهـا الوجـدان العـام        ... والشاعر العظيم ال يأيت من العدم وال من املصادفة        

  .)2( »...وحتكم فيها حمكمة شعبية ال تقبل الرشوة
 التجربة الشعرية احلداثية بالتراث ربطًا فكريا إجرائيا مباشرا ضرورة ربط " نزار"وعليه يؤكد   

راك الوعي اجلمايل والثقايف والفكري فيه، وليس اجتـراره         ينسجم مع روح التراث، من خالل إد      
  .  والعمل على متثله يف الشكل واملضمون، وهذا ما جتلى يف جل حماوالته الشعرية

 الشعري، ألنّ الشاعر ال ينسلخ عن ماضيه ويتربأ منه، وهذا مـا             فالتراث موجود يف نسيجه   
، وإن  "بلقـيس "ة، نذكر منها قـصيدة      تبوح به قصائده، فقد وظف املوروث الشعيب واألسطور       

 فيجده يصف مجـال  )ملكة سبأ(كانت املناسبة رثاء زوجته، غري أنه يعود بنا إىل احلضارة القدمية       
  : ويشيد بعزمها وشجاعتها ومقدرا على حزم األمور بفضل ذكائها"بلقيس"

  بلقيس كانت أمجل امللكات يف تاريخ بابل
  ...بلقيس

  أرض العراقكانت أطول النخالت يف 
  فردي للجمهور التحية... سبأ تفتش عن ملكتها

                                                             
  .300: ، ص)ت.د(، 2الشعر بني الرؤيا والتشكيل، دار طاالس للدراسات والترمجة والنشر، ط: عبد العزيز املفاحل )1(
: ،ص)قراءة يف آليات بناء املوقف النقدي واألديب عند الشاعر العريب املعاصر          (تشكيل املوقف النقدي عند أدونيس ونزار قباين،        : حبيب بوهرور  )2(

232.  
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  ...يا أعظم امللكات
  )1(يا امرأة جتسد كل أجماد العصور السومرية

إنه يتحدث عن قوة نائمة ولألبد، هذه امللكة اليت سجلت امسها يف تاريخ احلضارة العربيـة                
ماهري اليت حتييها حبرارة، ومـن      ومبوا تركت سبأ تفتش عنها، عن ملكتها اليت غادرا، وعن اجل          

البطل املغوار بالعودة إىل التاريخ، ولكن بصورة حيـة متجـددة           " بلقيس"جهة أخرى يصور لنا     
  .لنتصور أنّ هذه امللكة هي حمبوبة مجاهرييه، ال يضاهيها أحد يف عزمها ومجاهلا بعد أو قبل

 وشخصيات على شكل قناع      الرموز التارخيية من أساطري    إنّ الشاعر الفذ هو الذي يستخدم     
نزار "أو كعنصر جديد يضاف إىل عناصر القصيدة، وهي املوسيقى والصورة واللّغة، فهذا ما متثله               

 يف دمج األسطورة بالشعر، فجعلها جزًءا من عناصر الشعرية، من أجل توليد اإلحياء واألداء               "قباين
  .الفين

االجتماعية، وغايـة يف األمـر أنّ       وعلى كل حال ال ينمو الرمز األسطوري خارج عالقتنا          
غري أنّ الرمز يكتفي أنّ نستخدمه      ... األسطورة نفسها زمرة من الرموز، تكمن فيها دالالت معينة        

  .)2(بلفظ واحد أو بذكر االسم
، ومل يتجـاوز هـذا املـنحىن      "نزار"وقد احتلت الشخصيات الدينية جماالً حمدودا يف شعر         

، ويبتـدئ   "عيسى عليهما الصالة والـسالم    " و "عليه وسلم حممد صلى اهللا    "شخصييت كل من    
اليت يصبح امسها دافعا للشاعر، يتذكر معه تراث األنبياء، حيث يبحث           " القدس"ذلك يف قصيدته    

عنه فوق تراا فلم جيده، كاشفًا بذلك عظم الفاجعة اليت حلت باملدينة وما اقترفته أيدي اليهـود                 
 والزمان، وألغوا كتب األنبياء فيها، وقطعوا حبال الوصل ما بـني            فوقها، فقد دمروا ذاكرة املكان    

  :األرض والسماء
  ركعت حىت ملين الركوع

  ...سألت عن حممد

                                                             
  .110:  ص،1998، 1 مركز الراية للنشر واإلعالم، القاهرة، مصر، طوقصائد ممنوعة،... نزار: نوال مصطفى )1(
  .92: ، ص1981التقسيم األسطوري للشعر احلديث، جملة فصول، الد األول، العدد الرابع، يوليو :  كمال زكيأمحد )2(
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  سألت عن يسوع
  يا قدس يا مدينة تفوح أنبياء

  )1(يا أقصر الدروب بني األرض والسماء

دفعه للبحث عن   وحني يكشف املصيبة يقدمها عرب صورة الدم الذي اصطبغ به املكان، ملا ي            
  : منفذ خيلص األرض وأهلها وتراثهم من الدمار
  من يغسل الدماء من حجارة اجلدران؟

  من ينقذ اإلجنيل؟
  من ينقذ القرآن؟

    .)2(اإلجنيليةبل إنه يتجاوز ذلك ليعري سلوك اليهود القتلة، حني يستحضر الصورة 
، فال نعدم وجـود عناصـر      يستجيب بقدسية للموروث   "نزار قباين "وعليه ميكن القول أنّ     

تراثية متعددة ترد يف ثنايا النص الرتاري، على غرار ما قدمناه، فهـذه العناصـر خـدمت رؤاه                  
وتشكيالته احلداثية، وقد محلت هذه العناصر التراثية دالالت خمتلفة جاءت متناسبة يف كثري مـن               

  .األحيان مع املتغريات السياسية واالجتماعية والنفسية للشاعر
 مل يقف موقفًا معاديا للتراث، لكنـه        "نزار قباين "ل توظيف العناصر التراثية تكشف أنّ       ولع

موقف متغري يسخر العناصر التراثية اتلبة تنسجم واملوقف املعاصر، وهذا ما جتلى يف آرائه النقدية               
زخـر  حول موضوع التراث، وكذا يف النماذج املقدمة، كما أنّ هناك بعض اموعات الشعرية ت             

باالحنياز اجتاه التـراث مـن جهـة    " نزار قباين"ذه العناصر، وليكن هذا رد قوي على من ام         
  .وخوصصته بشاعر املرأة من جهة أخرى

شاعر أمل جبميع القضايا مثله مثل باقي الشعراء املعاصرين، مما أمكنه من مجع غفـري                "فرتار"
  .من اجلماهري

                                                             
  .161: ص، 1986، 4منشورات نزار قباين، بريوتن لبنان، طاألعمال السياسية الكاملة، : نزار قباين )1(
: ، ص 2006،  1، املؤسسة العربية للنشر والتوزيـع، عمـان، األردن، ط         )دراسات تطبيقية يف الشعر احلديث    (اين النص   مغ: سامح الرواشدة  )2(

17- 18.  
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 :يقاع املوسيقياإل  -4

 أمهية كربى، وهذا باعتبار "نزار قباين" املوسيقي من أحد اخلصائص اليت أوالها   اإليقاع يعترب
أنّ الشعر ينبغي أنّ يقوم على املوسيقى املعربة املوحية واليت تناسب من خالل أحاسيس الـشاعر                

  .دون أنّ تفقد القصيدة وحدا الصوتية املتماسكة وترابطها الواضح
هي احملرك يف نوتة موسيقية، فقد نـوع يف إيقاعاتـه            "نزار " هذا فقد كانت مشاعر    علىو

  .املوسيقية حسب احلاجة واملعىن
واألمثلة كثرية على أنّ أكثر األبيات الشعرية امتالًء باملعىن وأكثر حيوية، هي تلك الـيت               ...

تتوزاى غيها حركات اإليقاع املوحية واحلركات العملية، وهذا يضيف إىل الدقة الكمال والتعقيد             
وتركيب العبارة وخواص    ذين ال يستطيع أنّ يقوم ما النثر، لفقدانه الزخرف الشكلي، والنحو          ال

ألن كـل  ... هي من األسباب اليت تؤدي بالشاعر إىل اخلروج على الصورة الكاملة للـوزن           اللّغة
معىن حيتاج إىل احلركة اليت تالئمه، وليس كل ارتباط بني األلفاظ يـصنع شـعرا حيقـق كـل                   

  .)1(كانيات الشعرية للّغة ما مل يكن إيقاعيااإلم
 اليت تتدفق منها موسيقى معربة نابعة مـن إحـساس   "نزار قباين" روعة وهذا ما يثبت مدى  

  .الشاعر وأعماقه
... ساهم وشعراء احلداثة من إخراج القصيدة من اهلندسية التقليدية        " نزار"وميكن القول أنّ    

أزيلت اجلـداران الداخليـة     ...  للقصيدة العربية تغريا جذريا    هندسيا تغري املخطط العام   « :يقول
وناطحات سحاب مبئات   ... واحلواجز العازلة اليت كانت جتعل من القصيدة فندقًا ملئات احلجرات         

  .   )2(»...الطبقات
هذا النظام يف ذاته ليس قيمة مجالية ميكن أنّ يكتسبها الشيء بإضفاء النظام عليه، وإمنـا                ...

  .)3(لنظام عامالً من عوامل التأثري اجلمايل عندما يكون خفيا ونابعا من طبيعة الشيء نفسهيكون ا

                                                             
  .  305: ، ص1992، دار الفكر العريب، القاهرة، )عرض وتفسري ومقارنة(األسس اجلمالية يف النقد العريب : عز الدين إمساعيل )1(
  .204: قصيت مع الشعر، ص: نزار قباين )2(
  .  71: ، ص)قضاياه وظواهره الفنية واملعنوية(عريب املعاصر الشعر ال: عز الدين إمساعيل )3(
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فحني ظلت القصيدة القدمية خشبة تعوم على سطح اللّغة، ونوعا من أشغال اإلبر واحلفر              ...
، ألقت القصيدة احلديثـة     ...والنحاس، ورحيالً مضجرا داخل مملكة النحو، والصرف، والعروض       

... ظهرها هذه التركة الثقيلة، وقررت أنّ تنفصل عن مسقط رأسها، وجر البيت األبـوي             عن  
  :أخطر ما فعلته القصيدة احلديثة هو

 القصيدة احلديثة أنّ تعلمنا ما هو معلوم، وتنظم لنا من جديـد مـا هـو     مل تعده وظيفة   -
 .منظوم، صارت وظيفتها أنّ ترمينا إىل أرض الدهشة والتوقع

يدة احلديثة موسيقيا من اجلربية، ومن حتمية البحور اخلليلية، ووثنية القافيـة     حتررت القص  -
 .املوحدة، وكسرت إشارات املرور احلمراء اليت كانت تعترض حركتها، وتقص أجنحتها

موسيقى القصيدة احلديثة ليس هلا نص مكتوب، وال تدون كما تدون القامات والبـشارف              
يا، كما كشفت القراءات الشعرية اليت قدمها الشعراء العـرب          واملوشحات، وال نعزف عزفًا مجاع    

  .احملدثون
ذلك أنّ موسيقى هذا الشعر، تأيت من فعل الكتابة نفسه، ومن املعاناة املستمرة واملغامرة مع               
اهول اللّغوي والنفسي، ال من التراكمات الصوتية والنغمية املخزونة يف أذننا الداخليـة بـشكل    

ألن موسيقى الشعر احلديث هي مغامرة شخصية بني الشاعر والعامل، والـشاعر            وراثي عضوي، و  
  )1(...فال ميكن التكهن... واللّغة

   نظريته يف اإليقاع شعريا؟"نزار قباين"لكن هل متثل 
أننا ال نعدم وجود عناصر تراثية متعددة يف ثنايا النص احلـديث  «: "سامح الرواشدة "يقول  

 يف النص مـن نظـريه يف الـنص       ددة تسهم يف تقريب املستوى اإليقاعي     ومثة مالمح أسلوبية متع   
، فقـد  ...قد أنشأ قصيدته وهو يضع أمام نظره قصيدة سـلفه     " نزار"وهو ما ثبت أنّ     ... التراثي

جتلى أثر التراث إيقاعيا يف مناذج متعددة من شعره، تبدوا القافية فيها ذات ارتبـاط وثيـق مبـا                   
فالقافية تستمد من مسميات تراثية، ومتارس فاعليتها وتأثريها على قوايف          استوحته من ذلك احلقل،     

  :، ومن ذلك»النص األخرى، أو حتقق أثرها مبستواه اإليقاعي
                                                             

  .204 -203: قصيت مع الشعر، ص: نزار قباين )1(
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  نأيت
  بكوفياتنا البيضاء والسوداء

  نرسم فوق جلدكم
  إشارة الفداء

  من رحم األيام نأيت كانبثاق املاء
  من خيمة الذل اليت يعلكها اهلواء

  حلسني نأيتمن وجع ا
  من أسى فاطمة الزهراء
  من أحد نأيت ومن بدٍر

  ومن أحزان كربالء
  نأيت نصحح التاريخ واألشياء

  ونطمس احلروف يف الشوارع العربية األمساء
على الرغم من نزعة الشعر احلديث للتحرر من القوايف ورتابتها وتالحقها املتجانس، وهـي              

 تؤدي دورا إيقاعيا مهما يف الشعر احلـديث          أا مازالت  السمة األبرز يف إيقاع الشعر القدمي، إال      
وموسيقاه، ومازال الشعر مكونا شعريا ال تستغين عنه القصيدة، ويف الشرحية الـسابقة سـيدرك               

الـسوداء، الفـداء، املـاء      (الدور اإليقاعي املتحقق من خالل القافية، والسيما اهلمزة الساكنة          
 وهي قافية تتوازى مع مفردات تراثية جاءت مـن اسـتقدام        )ألمساءكربالء، الزهراء، األشياء، ا   

الشاعر رموزا أسهمت يف تشكيل الصورة الشعرية من جهة، وموسيقى النص من جهـة أخـرى           
ولعل التراث مل يدخل مبد الشاعر بعناصر تكشف هذه املعاناة وتعمقها، زيادة يف ذلك فإا حتدث                

 متممة القـوايف املتـشكلة يف األصـل         "الزهراء" و "كربالء"إيقاعا موسيقيا يف النص، فجاءت      
  . )1(ومنسجمة معها

                                                             
  .51 -50: ، ص)دراسات تطبيقية يف الشعر احلديث(اين النص مغ: سامح الرواشدة )1(
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كما أننا جند التكرار يف هذه املقطوعة حيدث إيقاعا موسيقيا يف األذن، هذا من جهة املتلقي                
حيث يؤثر فيه، أما من جهة املبدع فإنّ التكرار يرمي إىل أمهية القضية واملتمثلة يف اإلتيان، ففـي                  

ة يكرر لفظة أو فعل تأيت، وذلك من أجل ختليص األمة وتفريج اهلموم وإعادة تصحيح مـا  كل مر 
  .شوهه املستعمر

  "خرب وحـشيش وقمـر    "نقرأ مقطعا من قصيدة     " نزار قباين "للشاعر  " قصائد"ويف ديوان   
  :)1(حيث يقول

  يف بالدي يف بالد البسطاء
  أي ضعف واحنالل

  يتوالّنا إذا الضوء تدفق
  د، وآالف الساللفالسجاجي

  وقداح الشاي واألطفال حتتل التالل
  يف بالدي

  حيث يبكي الساذجون
   على الضوء الذي ال يبصروننويعيشو

  يف بالدي
  حيث حيي الناس من دون عيون

 األسطر من حيث طوهلا وقصرها، مبعىن أنّ امتداد النغمة املوسيقية اختلف من سطر إىل         فهذه
ة موسيقية مرحية لكل سطر، دون أنّ يتقيد حبـرف روي واحـد               سطر، بيد أنّ الشاعر وضع اي     

وقد زاوج بني جمموعة حروف الروي اليت استخدمها يف اية السطر لـيحفظ للقـصيدة بنيتـها      
  .اإليقاعية داخل الشكل اجلديد للقصيدة

 ولعل حصيلة الشاعر اللّغوية ومقدرته    «:  يف قوله  "إبراهيم احلاوي "وهذا ما يؤكده الدكتور     
 فنية جتعل اية الـسطر      )حركة(على اختيار املناسب من األلفاظ، يسهم إسهاما واضحا يف خلق           

                                                             
  .366: ، ص1982، 4، منشورات نزار قباين، ط األعمال الشعرية الكاملة:نزار قباين )1(
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الشعرية تتشكل يف سياق فين منظم من جهة،وغري ممل من جهة ثانية، فضالً عن احلاسة املوسـيقية   
  .)1(»اليت دي الشاعر للعثور على ما يناسب حالته النفسية

نع واملتحكم يف موسيقى القصيدة، وهذا مرتبط أشد االرتباط         وهكذا يبقى الشاعر هو الصا    
واللفظـة  حبالته النفسية اليت تفرض عليه دفعة شعورية ونغمة موسيقية معينة تتغري مع تغري العبارة               

وتتنوع بتنوع اإلحساس، وهذا ما حنسه يف جل القصائد الرتارية اليت تفـيض إحـساسا ونغمـةً              
وقدرته على انتقاء الكلمات واأللفاظ املناسبة، وشـدة        " نزار"ترمجه ثقافة   وإيقاعا موسيقيا معربا ت   

حتكمه وسيطرته يف نسج القصيدة وتركيبها، واليت تعترب أمسى وأرقى درجـات اإلبـداع املولـد      
  .للموسيقى بشكل عام

 اإليقاعية، وذلك حسب حالته النفسية وموضوع       يف كل قصيدة من األجناس      ينوع "فرتار"
من تكرار وصور شعرية وألفاظ هلا جرس موسيقي فذ وأحرف هلا إيقاعها القوي واملؤثر              قصيدته،  
    .أثناء مساعه
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ومن بني العناصر اإليقاعية اليت انسحب إليها نزار قباين، واليت حقق بفضلها مكانة مرموقة يف الوسط   
اخل هذا التلوين … الصور الشعري، وذلك ألنه حيسن التالعب بالكلمات واأللوان واحلروف والقوايف و

  .الصويت يصدر يف املوضوع الذي تتناوله نزار قباين
فرتار قباين يتقن جيدا ربط حركة النفس حبركة األصوات الداخلية، مما يولد إيقاعا يتوازى مع حركة   

  .النفس من جهة ويؤثر يف متلقيه من جهة أخرى
أثريا قويا، ويرجع ذلك إىل سحر كلماته السهلة فبالعودة إىل عالقة نزار جبمهوره جنده يؤثر فيهم ت  

والقريبة إىل قلوم، وأسلوبه الفذ، فهو بكلمات بسيطة ناعمة استطاع أن يسافر إىل قلوم وأكرب دليل على 
  كان البنفسج بني عينها:"ذلك احملافل اليت تتوافد إىل مسع قصائده، إذ يقول

  …ينام، وال ينام
  …يا عطرا بذاكريت

  …يسافر يف الغمام يا قربا 
  …قتلوك يف بريوت مثل أي غزالة

  )1(..……من بعدها قتلوا الكالم

إحيائية قوية بالرغم من  يف هذا القطيع من األلفاظ جند كلماته سهلة ومتداولة لكنها حتمل طاقة  
متعددة الداللة، ، كما أا حتمل أصداء متلونة "البنفسج، ينام عطرا، قربا، الغمام، غزالة، الكالم"بساطتها مثل 

  .مما تولد إيقاعا قويا، يؤثر يف املتلقي، ويؤدي املعىن وحيقق شعريته يف القصيدة
فاإليقاع يعرب عن مستويني، املستوى الداليل املتمثل يف املعاين اليت حتملها الكلمات الواردة يف املقطع،   

 كان يتالعب باأللوان بالريشة أي رساما، هذا واملستقاة من القاموس الذاكرايت لرتار، فرتار قبل أن يعتنق الشعر
  …مهد له الطريق والكيفية يف الرسم بالكلمات، من ألوان وأشياء 

فعطر بلقيس ال يزال يف ذاكرة الشاعر، فالبنفسج والعطر والغزالة ألفاظ حتمل دالالت مجيلة، إالّ أنّ الشاعر 
زينة على فراق الزوجة واألم بلقيس، هذا األمل املتولد استطاع أن يولد داللة جديدة تتناسب وحالته النفسية احل

  .عن معاناة الشاعر قتل الكالم يف هذا الشاعر
ومن حالته املأسوية، وفاة بلقيس من جهة ووفاة األمة العربية من جهة أخرى تولد إيقاع نرصده يف التركيب 

اقا تتوازى وقضيته، إما وفاة الزوجة أو اللغوي وذلك من بداية القصيدة إىل ايتها، ففي كل مرة ينظم أنس
معاناة األمة العربية، هذا التوزيع، يتركز يف كلّ مقطع، أي أنّ بلقيس حتمل عدة دالالت وتولد إيقاعا نفسيا 
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متولد عن حالته النفسية، وجرسا موسيقيا يستأنس له السامع، هذا األخري يرتبط بالوزن مما حيدث إيقاعا فنجد 
مرة مما تولد نغمة موسيقية من جهة وتعرب عن حالة الشاعر النفسية وهذا يولد تعاقدا بني ) 36(بلقيس تتكرر 

العملية اإلبداعية والضغط السري ذايت، الذي ال يربح أن يطفو على أشعار نزار قباين وهو يعترف بذلك يف 
  .حماضراته وأشعاره وكتاباته النثرية

 من جتربته يف احلياة من أسفار عرب البواخر، وبلدان وحضارات فلرتار قباين إيقاعه اخلاص به اكتسبه  
اخل، كل هذا كان له وقعه اخلاص يف ...ولغات خمتلفة، ومن جتربته يف الرسم صاغ ألوان وكيفية وضع األشياء 

  .جتربة نزار السري الذاتية الشعرية
يف العملية أم يف املقطع، حيث ومن الكلمة إىل البناء اللغوي، فرتار يقوم بنسيج لغوي برباعة، إما   

ينتقل بسهولة من سطر إىل سطر، وكل سطر يرتبط بسطر آخر، ففي املقطوعة الواحدة جند خيط رفيع تتالئم 
  :أجزاءه، وتشكل معنا كامال، إذ يقول

  ...بلقيس
  ...تذحبين التفاصيل الصغرية يف عالقتنا

  .....وجتلدين الدقائق والثواين
  ....فلكل دبوس صغرية قصـة

  ...ولكل عقد من عقودك قصتان
  ....حىت مالقط شعرك الذهيب

  ..ذلك الصوت العراقي اجلميل
  ...على الستائر واملقاعد واألواين

  .....ومن املرايا تطلعني
  .....ومن اخلوامت تطلعني
  ...من القصيدة تطلعني

  ..من الكؤوس...من الشموع
  )1 (...من النبيذ األرجواين
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تذحبين " (بلقيس"كل إىل اجلزء جبرأة، وذلك بالرجوع إىل تفصيل حياته مع ينتقل الشاعر من ال  
فبالعودة إىل الذاكرة يسرد الشاعر معاناته، وذلك باسترجاع جزيئات صغرية مر ) التفاصيل الصغرية يف عالقتنا

دها حمموالت ، ليفصل بع)وجتلدين الدقائق والثواين(ا مع زوجته يف كلّ دقيقة وثانية، فهو مل ينسى شيء 
  .ذاكراتية يدجمها مع الواقع اآلين يف عملية إبداعية ينسجها خياليا

دبوس، (، فالصور املتالحقة واليت تنبع من الذاكرة الرتارية "قصيدة السرية الذاتية" ترقى إىل مستوى   
مت  وحىت يف اخلوا...املزايا ..املقاعد واألواين ...الستائر...مالقط شعرك..عقد من عقودك..صغرية، قصة

فبلقيس كانت تم بأشعار نزار، وألا من بني النساء اللوايت متثلن بنوده ) الشموع والكؤوس والقصيدة
  .استطاعت بلقيس أن حتافظ على مكانتها كزوجة وأم وامرأة حمبوبة لدى نزار

النفسي للشاعر وكل هذا الزخم من اجلزئيات احلياتية أعطى للقصيدة  وقعا خاصا يتماهى بني الوقع   
ومكنوناته الشعورية املتأزمة، ومن وقع كلّ هذا على املتلقي إذ يتبدى له كل شيء مألوف ومسموع فريى أن 
شعر نزار مهضوم إىل حد بعيد مما حيقق له شعرية إيقاعية تطبعها الذات الشاعرة وسريورا احلياتية مع كل 

  .األشياء والتفاصيل
طع عنصر إيقاعي آخر زاد من نغمة القصيدة وقعا أو أعطاها داللة مثينة وميكن أن خنرج من هذا املق  

 هذه الصورة الشعرية تشكل من الكل فهو يذكر أن الدقائق والثواين ...)وجتلدين الدقائق والثواين(وذلك يف 
ندما جتلده أي تعذبه عندما يتذكر، ألن الشاعر يعيش حزنا عميق، واحلزن شيء معنوي فع" بلقيس"قضاها مع 

، )الدقائق، ولثواين(أراد أن يوضحه أضاف بشيء أكرب مننه ومثله يف اجللد بشيء مادي ربطها بشيء معنوي 
وهذا كله يدفع مبخيلة القارئ تشتغل وتشارك تزار حزنه على بلقيس، ويف مقاطع أخرى حونه على أمته 

 متناهية من الصور، إذ يتلقاه السامع أو ، وهذه األخرية حتمل درامية ال)الدرامية(العربية ومن صور املونتاج 
  .القارئ وكأنه يشاهد فيلما أو مقطعا مسرحيا، حيث حيرك خميلته مث شعوره فيشارك املبدع معاناته

  :إذ يقول
  هل تقرعني الباب بعد دقائق؟
  هل ختلعني املعطف الشتوي؟

  هل تأتني بامسة وناضرة؟
  )1(ومشرقة كأزهار احلقول
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نا الشاعر صورة كاملة حتمل مونولوجا ضبط داخلي رفيع ففي طرق الباب متّ بكلمات بسيطة رسم ل  
خلع املعطف والتبسم والفرح وإشراقه محلها الشاعر يف صدره يف املاضي وإشراقه يف الذاكرة عاودته فشكل ا 

، ففي رثاء صورة كاملة زودتنا بإيقاع موسيقي فريد من نوعه ومن مثل هذه الصورة كثريا يف شعر نزار القباين
ابنه توفيق ال جيد الشاعر مؤنسا وال معزيا يف ابنه فعاىن الشقاء والعناء يف مجيع أشيائه وأشالئه وقلبه يرتف 

  :حصرة على ما حلّ به وبابنه ولكن وجد شعره أنيسا ومواسيه يف عذابه يقول
  ..أواجه املوت وحدي

  ..وأمجع كل ثيابك وحدي
  ..وأمل قمصانك العاطرات

  )1 (..ثل اانني وحديوأصرخ م
أنظر كيف رسم معاناته يف درامية عالية وذلك من خالل بنائه لصور حقيقية عاشها يف املستشفى مع 

مما كان إيقاع النفسي املتمثل يف املعاناة واألمل واحلركة اليت كان يقوم ا يف الواقع ولّد صورا ) توفيق(ابنه 
هذه الصرخة ) وحدي(معاناة الشاعر يف مواجهة هذه احلقيقة املرة وحده مجيلة تألف فيها ألوان الواقع املرير و
أعطت إيقاعا خاصا زاد القصيدة ) أواجه، أمجع كل ثيابك، وأمل قمصانك(الرتارية واألفعال اليت كان يقوم ا 

  .اء
يقاعية وقد زاوج بني جمموعة حروف الروي اليت استخدمها يف اية السطر ليحفظ للقصيدة بنيتها اإل

  .داخل الشكل اجلديد للقصيدة
ولعلّ حصيلة الشاعر اللغوية ومقدرته على :" يف قوله " إبراهيم احلاوي"وهذا ما يؤكده الدكتور   

فنية  جتعل اية السطر الشعرية تتشكل ) حركة(االختيار املناسب من األلفاظ يسهم إسهاما واضحا يف خلق 
ن جهة ثانية، ضال عن احلاسة املوسيقية اليت دي الشاعر للعثور على يف سياق فين منظم من جهة وغري ممل م

  )2("ما يناسب حالته النفسية

وهكذا يبقى الشاعر هو الصانع واملتحكم يف موسيقى القصيدة، وهذا مرتبط أشد االرتباط حبالته   
 واللفظة وتتنوع بتنوع النفسية اليت تفرض عليه دفعة شعورية ونغمة موسيقية معينة تتغري مع تغري العبارة

اإلحساس، وهذا ما حنسه يف جل القصائد الرتارية اليت تفيض إحساسا ونغمة وإيقاعا موسيقيا معربا تترمجه 
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وقدرته على انتقاء الكلمات واأللفاظ املناسبة، وشدة حتكمه وسيطرته يف نسج القصيدة وتركيبها، ) نزار(ثقافة 
  . املولّد للموسيقى بشكل عامقى درجات اإلبداعرواليت تعرب أمسى وأ

ينوع يف كل قصيدة من األجناس اإليقاعية وذلك حسب حالته النفسية وموضوع قصيدته، " فرتار"  
  .من تكرار وصور شعرية وألفاظ هلا جرس موسيقي فذّ وأحرف هلا إيقاعها القوي واملؤثر أثناء مساعه 

 :حتديد وتنشيط القارئإستراتيجية الال -5

غنيا مبواقع الال حتديد، مما يوصف بالنص املفتوح فنيا احتكاما لـرأي            " ارنز "لقد جاء نص  
 األديب الناجح ال يكون واضحا غاية الوضوح يف الطريقة اليت يعرض ا             إنّ العمل «:  فيقول "أيزر"

 القارئ أمهيته، فما مينحنا فرصة تصور األشياء هو الواقع اجلـزء الغـري              عناصره، ألنّ ذلك يفقد   
  .)1(» يف النصمكتوب

 يف كتابته الشعرية من عالمات حذف وعالمـات اسـتفهام           "نزار قباين "وهذا ما مال إليه     
كل هذه كان هلا وقعها على للمتلقي، حيث شـحن      ... وألفاظ متكررة، ولفظة واحدة يف السطر     

  .القارئ بقدرات قرائية كبرية من خالل الفراغات والفجوات
 موقع يصادفنا هو الشخصية هذه األخرية تنفتح على عدة           أول "بلقيس"وبالنظر إىل قصيدة    

مرجعيات كثيفة، تعيد القارئ إىل التاريخ، ولذاكرته باحثًا عن حضورها، من أجل حماولـة بنـاء    
 التراث  "بلقيس"، أو   ... وانتمائها، ودينها، وعمرها، قامتها    "بلقيس"معىن نصي متسائالً عن أصل      

ة من شخص آلخر ومن مقطع إىل آخر، فتتجاذا احتمـاالت           فهذه األخرية تنفعل من حيث الدق     
  .عديدة

أول شيء نلحظه التكرار الذي   ) شكرا لكم ... شكرا لكم (وننتقل إىل السطر األول والثاين      
عرب، يهـود   (حيمل يف طياته السخرية، كما جتعلنا عالمات احلذف نتساءل عن طبيعة اجلماعة             

   ....)أعداء نزار
  : ، وذلك يفضاملقطع األول ال حتديد من نوع التناقويظهر على مستوى 
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  ...وهل من أمة يف األرض
  )1( نغتال القصيدة؟-إال حنن -

 السطر األول عالمة استفهام توحي باجلهل وعدم املعرفة، ليجيب عنها يف السطر الثاين           حيمل
وحـرية   بسخط على العرب وما فعلوه وما سيفعلونه، هذا التناقض أحدث فجوة لدى القـارئ               

يفهم أن االستفهام املوجود يف السطر األول حيمل يف طياته استنكار ملا حيدث يف األمة العربية من                 
  .جرائم

وبالتدرج إىل السطر املوايل جند ظاهرة تعم الشعر احلر أال وهو بناء سطر واحد اعتمادا على                
حدة، وهذا يتكرر يف كـل      ، فالقارئ  يواجه بياضا واسعا مقابل كلمة وا        ..."بلقيس"لفظ واحد   

ويفتح سبل ملشاركة القارئ يف بناء املعىن، أو بناء املعىن مـن طـرف          . القصيدة، مما يولد غموضا   
القارئ حسب نظرية القراءة، فهذه الفراغات جترب القارئ املشاركة يف إنتاج النص اجلديد، إذ هي               

كي يعيده، وهذا حسب مـا       عالمة حذف، أي هناك حمذوف يسلم نفسه للقارئ          (...)العالمة  
  .قبل السطر أو ما بعده

، إذ يبدو تأثري الذات الشاعرة من       (:)وجند الال حتديد املنشط للبوح من خالل عالمة القول          
  :خالل هذه األقوال اجلريئة وغري املقنعة، يقول

  :سأقول يف التحقيق
  إنّ اللّص أصبح يرتدي ثوب املقاتل

  وأقول يف التحقيق
  ...وهوب أصبح كاملقاولأنّ القائد امل

  :وأقول
  )2(إن حكاية اإلشعاع، أسخف نكتة قيلت
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، ومـع األسـطر     (:)مث يضفي عالمة القول     ) سأقول( األسلوب املباشر    دففي األوىل يعتم  
 )إنّ القائد املوهوب أصبح كاملقـاول     (املتالحقة يؤكد القول ويلحق كل قول مجلة مقول القول          

  .)أنّ حكاية اإلشعاع أسخف نكتة قيلت(و) قاتلإنّ اللّص أصبح يرتدي ثوب امل(و
  :  اليت توحي بالنقص والال اكتمال (...)ويف مقطع آخر تتواىل عالمات احلذف

  ...من القصيدة تطلعني
  ...من الشموع
  ...من الكؤوس

  ...من النبيذ األرجواين
  ...بلقيس... بلقيس

  ...لو تدرين ما وجع املكان
  ...ورأنت حائمة كعصف... يف كل ركن

  وعابقة كغابة بيلسان
  ...كنت تدخنني... فهناك
  )1(...كنت تطالعني... هناك

يطغى على هذا املقطع الال حتديد الكثيف، وهو ال حتديد اتفاقي، حيث يفرض على القارئ               
، إالّ أننا ميكن أنّ نعترب من الال حتديد         (...)إمتام بعض اخلصائص، وذلك من خالل نقاط احلذف         

مفتوحا، وال حيب ملؤه، إذ ملؤه يغلـق الـنص ويـصف             بوجوب بقائه    "جناردنا"الذي وصفه   
مجاليته، فالشاعر حيمل دالالت نصية دون أنّ يقصدها، فمثالً تستطيع أنّ حنمل داللـة التعـدد                

الال متناهية بالنسبة للنبيذ، وميكن أنّ      ، والكثرة بالنسبة للكؤوس، وداللة اللذة،       )للشموع(بالنسبة  
، لكن البوح الدالالت لغويا قد يفقد النص التكراري قيمتـه       "بلقيس"ة االشتياق على    نسقط دالل 

  . توصيالً للرسالةاجلمالية، فالصمت عنها أفضل، والال قول يكون أكثر

                                                             
  .19:  ص،1982، 4، منشورات نزار قباين، بريوت، لبنان، ط4 جاألعمال الشعرية الكاملة،: بايننزار ق )1(
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يف كل  (ويفتتح علينا فضاًء شعريا من خالل أركان البيت اليت يتساءل عنها القارئ يف حرية               
 هلذا مل حيـدد  يف كل مكان" فبلقيس"، ...)ناك كنت تطالعنيه... فهناك كنت تدخنني  ... ركن

 يف بناء   "نزار"مكاا، وكان يفصح بتفاصيل جرت يف مكان ما، هذا ما جيعل من القارئ يشارك               
املعىن من جهة، ومعاناة الشاعر لفقدان زوجته وضياع أمته من جهة ثانية، فهي كالعصافري ليس هلا          

  .ء، لتحمل معىن احلرية والال توقفمكان، حتط مىت تشاء وأين تشا
  :ويف ركن آخر يف القصيدة يرمي علينا حبريته على كل شيء

  )1(كيف ابتدئ الرسالة... لست أدري
لـست  ( يقف حائرا فيما سيفعل وسيقول، وكيف يبتدئ الرسالة، فهو يف حريٍة قائمة              فهنا

، وما يريد البوح به وذلك مـن  ، فالقارئ كذلك يبقى حائرا باحثًا عن سبب حرية الشاعر     )أدري
  .)لست أدري(خالل عالمات احلذف من جهة، والتصريح باجلهل وعدم املعرفة من جهة أخرى 

  :ونصطدم يف النهاية مبوقع جديد من الال حتديد يف آخر سطر من القصيدة
  )2(ق ت ل و ا ا ل ر س ول ه. قتلوا الرسولة

الشاعر نفـسيته بـدأت      كل حرف، وكأنّ     هذا الال حتديد متثل يف العالمات الفاصلة بني       
تضعف، وكذلك ملّ املعاناة، ويريد الرحيل عن هذا العامل املشني، هذا تفسري مبدئي، ألنّ هـذه                

أنّ الـشاعر   (الظاهرة الال حتديدية خترق اللّغة وخترق القارئ، فيضع القارئ عدة احتماالت منها             
 من خالل اخللـل      وذلك )القدرة على املواصلة   األمل، و  يأس وملّ الركوع أمام معاناته وانتهاء     

  .الذي أحدثه يف التركيب اللّغوي، مما جعل القارئ يشاركه حريته ومعاناته، وحمو كل هذه اآلالم
وبالنظر إىل القصيدة من البداية إىل النهاية، جند أنّ نسبة البياض طاغية بكثرة ومسيطرة على               

لينا بابا من املعاناة واآلالم، فهذا البياض ميلي علينـا          الرتاري، عكس السواد، هذا ما يفتح ع       النص
جاذبية ملء هذه الفراغات مبعاين متعددة، مما يضفي على النص الـشعري قيمـا مجاليـة فـذة                   

  . إىل املواقع الال حتديد اليت ذكر مل تدرجها يف طيات هذه الدراسةوباإلضافة

                                                             
  .122: وقصائد ممنوعة، ص... نزار: نوال مصطفى )1(
  .130:  ص:املرجع نفسه )2(
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أن جنـد يف    ... التراكيب اللّغوية من عالمات استفهام وعالمات تعجب وفواصل وخلل يف         
 الرتاري، وتبوح عن معاناة سـري       هذا القضاء إال متناهي الدالالت شعرية قوية متيز النص الشعري         

ذاتية، واملتمثلة يف آالم الشاعر لفقدان زوجته وضياع أمته العربية، هذا الشعور مترجم من خالل               
   ."نزار قباين"املركبات اللّغوية والفراغات النصية اليت وظفها 

بأسلوبه الفذ استطاع أنّ يسجل حضورا مجاليا وفنيا راقي، وذلـك مـن     " نزار"خنلص إىل أنّ      
خالل دمج سريته الذاتية وشعره واستفزاز القارئ وذاكرته لدرجة مشاركة القارئ معاناته وآالمه             

  .اجتاه كل قضية
   .يف كل العصور سجل نصه الشعري ضمن النصوص األبدية اليت تعيش "فرتار"
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إنّ الرحلة يف أعماق الشعر العريب احلديث واملعاصر، توقعنا يف منعطفات جديدة، ويف كلّ   
منعطف ينابيع متباينة الشكل واملضمون يتولد عن كل ينبوع شعرية خاصة، كالسرية الذاتية اليت 

 أدبا وفكرا– فكان هلا مكانتها يف الفضاء اإلبداعي. هي موضوع حبثنا زادت الشعر أدبية فذّة
 والكتابة يف هذا اال تعترب مغامرة خطرة تنتج عنها مزالق بني أيدي املتلقني، لذا تولد -وفلسفة

عن كلّ حماولة جادة لتعريف أدب السرية الذاتية مآهلا الفشل حتما، وأنّ كلّ تعريف هلذا اللون 
واء كانوا عاديني األديب رهني مبوقف قارئه، حبكم أنه ليس هناك تعريف واحد جيمع عليه القراء س

أو نقادا متخصصني للوصول إىل تعريب دقيق جيب أن يكون نابع من مواثيق القراء اليت يتعاقد 
  .عليها كتاب وقراء هذا اللون من التعبري األديب

 قصيت"  كتابه السري ذايتالسرية الذاتية جبرأة المتناهية، وذلك نثرا يف "نزار قباين"وقد متثّل   
 خاصة، ألنّ نزار أديب ذايت يستجيب ألناه "بلقيس"را بأشعاره عامة وقصيدة وشع "مع الشعر

، وهو فلك رحب يسع الكون وحيتويه، فعامل نزار )أناه(بقدسية تامة، فهو يدور كالنجم يف فلك 
جنس السرية "مجع بني جمتمع العصر عامة وجمتمع العرب خاصة، ذلك أنه منوذج حي متثّل 

غرف من وتفاصيلها، فهو يي والنثري، من خالل جتسيد أحداث حياته بنوعيه الشعر "الذاتية
مبثابة رد على الرأي الذي ينفي ذاكرته بشكل صريح أو ضمين، فكان النص الشعري الرتاري 

  .وجود بصمات السرية الذاتية يف الشعر
 من خالل األشخاص واألحداث واألشياء  "بلقيس"وتتمظهر السرية الذاتية يف قصيدة   

 احلياتيه، فالعنوان املختار يرتبط رمزيا وحقيقة بعواطف  املوجودة يف سرية نزار…ماكنواأل
  .الشاعر اجتاه زوجته وأمته وتراثه وواقعه املتأزم

نة واألحداث مرتبطة حقيقة حبياته، وأخرى صادرة واملالحظ أنّ كثري من األمكنة واألزم  
بني احلقيق والغري حقيقي، لذا يقع القارئ يف عن خميلته، وهذه هي حقيقة هذا اجلنس يف متاهيه 

التصنيف بني ما هو واقعي وبني ما هو خيايل، فرتار تارة ينفصل عن الواقع وتارة يتالحم معه 
  .، حقيقة شعرية ال حتتمل اجلدل)االنفصال/االتصال(وهذا النظام 
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حليل املوضوعايت  فكثري من األمور الطفولية واليومية نلمسها على حنو سهل، وقد أثبت الت
ذلك، وهناك نقاط التقاء النص الشعري الرتاري حبياته وهناك نقاط يبتعد عنها ،  "بلقيس"لقصيدة 

 التام لكالمه، ألنّ كاتب السرية الذاتية ال ميكن أن االطمئنانوإن صرح هو بذلك فإنه ال ميكن 
  .مئة باملئةيكون صادقا 

ة سردية، وذلك بطريقة تقدميه لألشياء واألحداث طاقومما ال شك فيه أنّ نزار قباين ميتلك 
  ).السهل املمتنع(ووصف األماكن واألزمنة، بقالب شعري درامي، بأسلوب متعاىل 

 يرحتل باللغة من لغتها العادية إىل لغة أففي الشكلني النثري والشعري خاصة استطاع 
ذه اللغة البسيطة استطاع أن مدلوالت فخمة، ، من لغة بسيطة مرنة تبىن أخرى أكثر شاعرية

 من مأساته الشخصية، حاول أن يرسم مأساة العامل العريب، انطالقايتحرك من الداخل إىل اخلارج، 
  .وحاول  أن حيول املأساة الذاتية إىل مأساة عامة، حاول أن يرثي كلّ بلقيس يف الوطن العريب

د التطور القائم على التكنيك من لذا تعترب قصيدة بلقيس من أنضج أعماله الفنية، إذ اعتم
  .الداخل إىل اخلارج ومن اخلاص إىل العام

  .وحد بني الزوجة والقصيدة، واإلنسان والرمز، واخلاص والعام  
فمن بلقيس ارتسم الصورة، وخطّ اإليقاع يف درامية متعالية، وخلط بني املاضي واحلاضر   

  .فقد جنح يف هذا التزاوج
  :طات اليت تسجل لهإالّ أن هناك بعض السق  

  .من إدانة احلاضر إىل إدانة املاضي، ألنّ املاضي ليس هو املسؤول عن احلاضر
  .كما أنه أثار السخط يف نفوس الكثريين عندما تصدوا للقصيدة  
التكرار الذي غدا تقليدا قلّما ختلوا منه قصيدة من قصائده، ومن ميعن النظر يف دواوين نزار   

 يتكرر يف جلّ -بل أسلوبا متيز به– بني القصائد مل يكن وليد الصدفة واالتفاق يتبني له أنّ التشابه
  .قصائده، فاملرأة ال تفارق قاموسه الشعري

  .قى نزار قلعة شعرية شاخمة يف خارطة الشعر العريب، فهو ولد ليكون شاعراذلك يبورغم   
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وجعلها ترتدي ثوبا ا إنّ اللغة عند نزار شيء جديد يف واقعنا العريب، لقد غري مالحمه  
  .روعة واألناقةعصريا غاية ال

 أم مل حتمله، ألا حتمل مسات امسهإنّ مجلته الشعرية حتمل توقيعه اخلاص سواء محلت   
  .شخصيته وموهبته ومتيزه

  .والصورة الشعرية عند نزار ترقص أمامك ألا تدرك موقعها، وواقع صاحبها  
إحساسه الدائم يف كلمات نزار حيملك أحيانا إىل وأما اإليقاع املوسيقي الراقص على   

  .آالت الغناء، فكم من مطرب غىن له
هلذا، بقيت قلعته صامدة أمام عواصف  فهو استطاع قلب موازين القراء بأسلوبه املتفرد 

  .الناقدين ومعارك الساخطني
  . صمد من أجل مؤيديه، من أجل أناه ألنه خملص وويف

   



 ))11((

 قبايننزار  :  
  .شاعر بلغ من الشهرة ما مل يبلغه شاعر

شاعر تسابقت إليه دور النشر والصحف  لتحظى بنتف شعرية أو مقالية تتوج جمالا 
  .وصحفها

شاعر قامت حوله حركة نقدية عاصفة بني مؤيد ومعارض مل تر هلا مثيال يف العصر 
 .احلديث
 يف ذلك الوقت للوصاية والوساطة "الناصرعبد ل مجا"تدخل أكرب رئيس دولة عربية شاعر 

 )1(.بينه وبني خصومه
 عن التساؤليدفعنا إىل شاعر مجع من املتناقضات ما جعله أسطورة العصر احلديث هذا كله 

 والعملية عن الظروف اليت ولدت لنا هذا الكرت الشعري اهلائل، ةاحلياتية ونييمراحله التكو
 إىل أن وضع قلمه وغادر يف صمت ويف...  حياتهوذلك منذ طفولته إىل آخر مرحلة من

  .حرية
 ...والدة ابن الربيع الدمشقي... 

من ... م يف بيت من بيوت دمشق القدمية1923عام ) آذار، مارس2(ولد نزار قباين يف 
 )2(.عائلة مشرقية عريقة هي أسرة قباين

لربيع يستعد لفتح يوم ولدت كانت األرض هي األخرى يف حالة والدة، وكان ا": يقول نزار
  ..."حقائبه اخلضراء

  )3(."ووضعتا يف وقت واحد... األرض وأمي محلتا يف وقت واحد": ويقول

كان جيري يف داخل التراب أما خارجه فقد كانت حركة املقاومة ضد االنتداب  هذا ما
هؤالء حيث كنا نسكن معقال من معاقل املقاومة أيب توفيق القباين كان واحدا من ... الفرنسي

  )4(.الرجال وبيتننا كذلك

                                   
  .121: ، ص 2004، 1شعراء اجليل الغاضب، دار املسرية، عمان األردن، ط:  عطا حممد أبو حسني)1(
  .05: ، ص 2007، 1أمجل قصائد نزار قباين، دار اإلسراء، عمان ، األردن، ط: بنان حممود أبو عيد )2(

  .25:  قصيت مع الشعر، منشورات نزار قباين، ص : نزار قباين )3(
  .07: ، ص )ت.د(، )ط.د(من روائع قصائد نزار قباين  :فاطمة الزهراء.  ع)4(



 ))11((

 بال حدود، وبالرغم من أنه مل أمهلقد عاش نزار قباين طفولته األوىل يغترف من حنان   
فائزة فهو  "أمهيكن أكرب إخوته، وال أصغرهم فإنه استطاع أن حيوز على أكرب قسط من حنان 

  ..."أا كانت ينبوع عاطفة وحنان يعطي بغري حساب" يذكر على
 تعتربه ولدها املفضل وختصه دون سائر إخوته بالطيبات وتليب كل مطالبه الطفولية كانت  

  )1(."بال شكوى وتذمر

لذا كانت املفتاح إىل حياة شعرية مليئة بالعاطفة واألمل والطموح إىل املستقبل، كان   
  :كالطفل حىت وافته املنية يقول

ولة لفهمي خارج الطفولة هي حماولة الطفولة هي املفتاح إىل شخصييت وإىل أديب، وكل حما"
  )2(."فاشلة

 دراسته:  
لتلقي املبادئ األولية من ) الكلية العلمية الوطنية(يف السابعة من عمره دخل نزار مدرسة   

 - فرع أدب–املعرفة، وخترج منها يف الثامنة عشرة من عمره، وهو حيمل شهادة الباكالوريا األوىل 
 فقد نشأ يف جو -قسم الفلسفة–الرمسية، نال شهادة الثانوية ) التجهيز(بعد انتقاله إىل مدرسة 

راسني وموليري وكورناي ومرسيه ودوفيين وهوغو : نشأنا نقدر:" ثقايف فخم ويقول يف سريته 
يف لغتهم األصلية ونتذوق األدب الفرنسي من منابعه، ويف هذه املدرسة ... والكسندر وبودلري

  .ف خليل برم بكوشاعر معر أستاذتتلمذ الشاعر الصغري على 
... ألوىل، التحق باجلامعة السورية ليدرس يف كلية احلقوقاوبعد االنتهاء من مرحلة التعليم   

  )3(.أصيلة وقويةفبدايته كانت والنثر، يادين األدب محيث تعرف على 

                                   
  .438: ، ص 1987، 2، دار املعارف، القاهرة، طاألدب العريب املعاصر يف سوريا:  سامي الكيالين)1(
  .87: قصيت مع الشعر، ص :  نزار قباين)2(
  .442، 441: ، ص  السابقاملرجع: يالين  سامي الك)3(



 ))11((

  زواجه ورحالته:  
أجنب منها هذباء " ةزهر" سورية تدعى امرأة تزوج نزار مرتني، األوىل من للزواجفبالنسبة   

 سنة، وكان طالب بكلية الطب 16وقد تويف ابنه األول توفيق مبرض القلب وعمره . وتوفيق زهراء
  ".األمري اخلرايف"جبامعة القاهرة ورثاه نزار بقصيدة حزينة مساها 

بلقيس " من سيدة عراقية تدعى 1970وبعد فشل زواجه األول تزوج الزواج الثاين عام   
مل يف السفارة العراقية يف بريوت وكان قد التقى نزار ببلقيس ألول مرة يف بغداد  تع"الراوي

، واكتشف فيها املرأة املثالية اليت تقف إىل جنبه وإىل جانب شعره، فقد أجنبت له زينب )1964(
فجار السفارة العراقية ببريوت نوعمر وكانت املرأة الوحيدة اليت وجد معها احلب، وقد ماتت يف ا

، وبعد مصرعها سكن احلزن قلبه، وأصبح قلعة شعرية للحزن واألسى، فكتب فيها )1982(
  )1(."بلقيس"قصيدته اخلالدة 

اش نزار قباين مرحلتني من عمره املرحلة اجلميلة ومرحلة احلزن واألسى يتنقل عهكذا   
 الروح فعاش حزينا جريحبعيون حزينة يبحث عن حبه بلقيس الزوجة اليت اختطفها املوت منه 

  ...والفؤاد والوجدان
نزار قباين وعمل ا كانت ذات تأثري على نزار ودفعته إىل  إنّ تلك املدن اليت انتقل اليها  

شعر ولونته يف لعامل الشعر كما أا أضفت على معلوماته الثقافية معلومات جديدة وزادته حبا يف ا
  )2(.حبره العميق

) يف الثالثة والعشرين من عمره(هب إليها نزار  بعثه دبلوماسيه يذلكانت القاهرة أو  
فتركت تلك احلقبة بصماا على شعره ظهرت واضحة يف جمموعته الشعرية ) 1948 -1945(
 الوسط األديب والفين والصحفي، وتعرف على صفوف ففي هذه األثناء دخل)... طفولة د(

، كامل الشناوي، أمحد زمين، حسني )املوسيقار(توفيق احلكيم، املازين حممد عبد الوهاب (أعالمه 
  )3(....)هيكل

                                   
  .13: ، ص 2000، 1نزار وأمجل قصائده يف احلب، مركز الراية للنشر واإلعالم، القاهرة، مصر، ط: ضوان حممد ر )1(
  .10: ، ص2008، 1قصائد صنعت جمدي وقصائد تعرضت ملقص الرقيب، دار فليتس، املدية ، اجلزائر، ط:  هاين اخلري)2(
  .13: ، ص 2002، 1نزار وأمجل قصائده يف احلب، ط: وانضحممد ر )3(



 ))11((

وتناثر رماده على كل البحار، ومن بني جتاربه، تربز  ،بعد القاهرة شرد يف بالد اهللا كلها  
) 1955-1952(التجربة االجنليزية، والتجربة االسبانية ففي لندن : جتربتان حامستان يف تارخيه

  )1(. السماوات الرمادية على أوراقه املتناثرةاسكبت

ففي هذه التجربة ) 1960-1958(اسبانيا على شواطئ الصني  دمثّ درست مواكب نزار بع  
  .مل يستطع التجاوب مع الصينيني، واحلوار معهم

- 1945( ينتقل بني املدن والقارات مأخوذا بلعبة السفر عشرين عاما وهكذا ظل نزار  
، وكرويا كاألرض ومزدمحا كمدينة من مدن الصني امرأةار قلبه مليئا كحقيبة وإىل أن ص) 1966

إىل أمصار بعد أن أعجبته لعبة السفر وأدمن دوار البحر فمن مشس القاهرة، إىل مآذن اسطنبول 
  .اخل...ورة روما، إىل شعوب لندن، إىل ثلوج موسكوفهونج كونج إىل نا

نه تكرب وقلبه يتسع وآبار نفسه متتلئ،  خطوة كان خيطوها كانت شبكة عيلكع وم  
  )2(.والبدوي يف داخله يرق، ويشف ويتحضر

 مفرداته ألرض معينة أو تنتهيومن هذا املخزون اهلائل تكون عنده قاموس شعري، ال ...... 
  .وطن واحد، بل مشل مجيع اجلنسيات

 حممال بوصية  طويال ا تغىنوهكذا عاد إىل دمشق كما يعود اخليل لصاحبه، دمشق اليت  
  ..."الرحم اليت علمتنا الشعر واإلبداع، وأهدتين أجبدية اليامسني... أدفن بدمشق:" كتبها بيده قائال

 ودفن بدمشق 1997 نيسان 30رحل الشاعر نزار قباين إالّ أنّ شعره بقي شاهدا، وذلك بتاريخ 
  )3(.اليت أحبها وأحبته

                                   
  .18-17:ص :  املرجع نفسه)1(
  .12: ، ص2007، 1أمجل قصائد نزار، ط:  بنان حممود عبيد)2(
  .29: قصائد صنعت جمدي وقصائد تعرضت ملقص الرقيب، ص :  هاين اخلري)3(
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 أعمـــاله اإلبداعية:  
  ل النثريةااألعمـــــ  يةاألعمــــــال الشعر

  .1944قالت يل السمراء، دمشق  -
 1948طفولة د، القاهرة  -
 .1949 ساميا، القاهرة -
 .1950أنت يل، القاهرة  -
 .1956قصائد، بريوت  -
 .1961حبيبيت، بريوت  -
 .1966الرسم بالكلمات، بريوت  -
 .1968يوميات إمرأة ال مبالية  -
 .1970قصائد متوحشة، بريوت  -
 .1970وت كتاب احلب، بري -
 .1970ال، بريوت  -
 .1970فتح، بريوت  -
 .1972أشعار خارجة على القانون، بريوت  -
 .1977األعمال السياسية، بريوت  -
 .1978أحبك أحبك والبقية تأيت، بريوت  -
 .1978كل عام أنت حبيبيت، بريوت  -
 .1978إىل بريوت أنثى مع حيب، بريوت  -
 .1979أشهد ال امرأة إال أنت، بريوت  -
 .1979ية إىل قصر بغداد امرأة دمشق -
 .1981ء، بريوت اسهكذا أكتب تاريخ الن -
 .1981قاموس العاشقني، بريوت  -
 .1983أشعار جمنونة، بريوت  -
 .1983احلب ال يتوقف على الضوء األمحر  -
  .1963الشعر قنديل أخضر، بريوت  -

  .1970قصيت مع الشعر، بريوت  -
 .1971 بريوت ،عن شعر اجلنس والثورة -
 .1975 بريوت ،وحيايتاملرأة يف شعري  -
 1981ما هو الشعر، بريوت  -
 بريوت ، العصافري ال تطلب تأشرية الدخول -

1983. 
 .1988مجهور جنونستان، بريوت  -
 .1990لعبت بإتقان وهاهي مفاتيحي، بريوت  -
 .1992بريوت حرية ال تشيخ، بريوت  -
 .1998إضاءات، بريوت  -
 .1999دمشق نزار قباين، بريوت  -
 .1993ضب، الكلمات ال تعرف الغ -
 .1986قصائد مغضوب عليها، بريوت  -
 .1988تزوجتك أيتها احلرية، بريوت  -
الكربيت يف يدي ودويالتكم من ورق، بريوت  -

1989. 
 .1989األوراق السرية لعاشق قرمظي،  -
 .1991هوامش على هوامش، بريوت  -
أنا رجل واحد وأنت قيلة من النساء، بريوت  -

1993. 
 .1994ريوت مخسون عاما يف مديح النساء، ب -
تنويعات نزارية على مقامات العشق، ببريوت  -

1996.  
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 قصيدة بلقيس
  .. شكراً لكم

  . . شكراً لكم 
  وصار بوسعكم.. فحبيبيت قتلت  
  أن تشربوا كأساً على قرب الشهيده 
  .. وقصيديت اغتيلت 
   .. وهل من أمـٍة يف األرض 

   تغتال القصيدة ؟-إال حنن  -
  ... بلقيس

  كانت أمجل امللكات يف تاريخ بابل 
  .. بلقيس 
  ت يف أرض العراقكانت أطول النخال 
  .. كانت إذا متشي 
 ترافقها طواويس ..  
  .. وتتبعها أيائل 
   .. يا وجعي.. بلقيس  

  ويا وجع القصيدة حني تلمسها األنامل
  .. هل يا ترى 
  من بعد شعرك سوف ترتفع السنابل ؟ 
  .. يا نينوى اخلضراء 
  .. يا غجرييت الشقراء 
  . . يا أمواج دجلة 
   الربيع بساقهاتلبس يف 
  .. أحلى اخلالخل 
  .. قتلوك يا بلقيس 

  .. أية أمٍة عربيٍة 
  تلك اليت 
  تغتال أصوات البالبل ؟ 
  أين السموأل ؟ 
  واملهلهل ؟ 
  والغطاريف األوائل ؟ 
  .. فقبائلٌ أكلت قبائل 
  .. وثعالب قتـلت ثعالب 
  .. وعناكب قتلت عناكب 
  .. قسماً بعينيك اللتني إليهما 
  .. تأوي ماليني الكواكب 
  سأقول ، يا قمري ، عن العرب العجائب 
  فهل البطولة كذبةٌ عربيةٌ ؟ 
  .أم مثلنا التاريخ كاذب ؟ 
  بلقيس 
  ال تتغييب عين 
  فإن الشمس بعدك 
  . . ال تضيء على السواحل 
  : سأقول يف التحقيق 
   ثوب املقاتلإن اللص أصبح يرتدي 
  : وأقول يف التحقيق 
  .. إن القائد املوهوب أصبح كاملقاول 
  : وأقول 
  .. إن حكاية اإلشعاع ، أسخف نكتٍة قيلت 
  فنحن قبيلةٌ بني القبائل 
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  .. يا بلقيس. . هذا هو التاريخ  
  .. كيف يفرق اإلنسان 
  ما بني احلدائق واملزابل 
  .. بلقيس 
  .. والقصيدة.. أيتها الشهيدة  
  .. واملطهرة النقية 
  سبـأٌ تفتش عن مليكتها 
  .. فردي للجماهري التحية 
  .. م امللكاتيا أعظ 
  يا امرأةً جتسد كل أجماد العصور السومرية 
  .. بلقيس 
  .. يا عصفوريت األحلى 
  ويا أيقونيت األغلى 
  ويا دمعاً تناثر فوق خد ادلية 
  أترى ظلمتك إذ نقلتك 
  من ضفاف األعظمية.. ذات يوٍم  
  .. تقتل كل يوٍم واحداً منا.. بريوت  
  يةوتبحث كل يوٍم عن ضح 
  .. يف فنجان قهوتنا.. واملوت  
  .. ويف مفتاح شقتنا 
  .. ويف أزهار شرفتنا 
  .. ويف ورق اجلرائد 
  ... واحلروف األجبدية 
  .. يا بلقيس.. ها حنن  
  .. ندخل مرةً أخرى لعصر اجلاهلية 

  .. ها حنن ندخل يف التوحش
  .. والوضاعة.. والبشاعة .. والتخلف  
  .. عصور الرببرية.. ندخل مرةً أخرى  
  تابة رحلةٌحيث الك 
  والشظية.. بني الشظية  
  .. حيث اغتيال فراشٍة يف حقلها 
  .. صار القضية 
  هل تعرفون حبيبيت بلقيس ؟ 
  فهي أهم ما كتبوه يف كتب الغرام 
  كانت مزجياً رائعاً 
  .. بني القطيفة والرخام 
  كان البنفسج بني عينيها 
  .. ينام وال ينام 
  .. بلقيس 
  .. ذاكريتيا عطراً ب 
  .. ويا قرباً يسافر يف الغمام 
  قتلوك ، يف بريوت ، مثل أي غزالٍة 
  .. قتلوا الكالم.. من بعدما  
  .. بلقيس 
  ليست هذه مرثيةً 
  .. لكن 
  على العرب السالم 
  .. بلقيس 
  .. مشتاقون.. مشتاقون .. مشتاقون  
  .. والبيت الصغري 
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  يسائل عن أمريته املعطرة الذيول  
  واألخبار غامضةٌ.. نصغي إىل األخبار  
  ..  تروي فضولوال 
  .. بلقيس 
  .. مذبوحون حىت العظم 
  .. واألوالد ال يدرون ما جيري 
  ماذا أقول ؟.. وال أدري أنا  
  هل تقرعني الباب بعد دقائٍق ؟ 
  هل ختلعني املعطف الشتوي ؟ 
  .. هل تأتني بامسةً 
  .. وناضرةً 
  ومشرقةً كأزهار احلقول ؟ 
  .. بلقيس 
  .. ءإن زروعك اخلضرا 
  .. ما زالت على احليطان باكيةً 
  .. ووجهك مل يزل متنقالً 
  بني املرايا والستائر 
  حىت سجارتك اليت أشعلتها 
  .. مل تنطفئ 
  ودخاا 
  ما زال يرفض أن يسافر 
  .. بلقيس 
  .. مطعونون يف األعماق.. مطعونون  
  واألحداق يسكنها الذهول 
  .. بلقيس 

  .. وأحالمي.. كيف أخذت أيامي 
  .. وألغيت احلدائق والفصول

  .. يا زوجيت 
  .. وضياء عيين.. وقصيديت .. وحبيبيت  
  .. قد كنت عصفوري اجلميل 
  ..فكيف هربت يا بلقيس مين ؟ 
  .. بلقيس 
  .. هذا موعد الشاي العراقي املعطر 
  .. واملعتق كالسالفة 
 أيتها الزرافة ؟.. فمن الذي سيوزع األقداح  

 
  .. ذي نقل الفرات لبيتناومن ال 
  وورود دجلة والرصافة ؟ 
  .. بلقيس 
  .. إن احلزن يثقبين 
  ال تدري جرميتها.. وبريوت اليت قتلتك  
  .. وبريوت اليت عشقتك 
  .. جتهل أا قتلت عشيقتها 
  .. وأطفأت القمر 
  .. بلقيس 
  .. يا بلقيس 
  يا بلقيس 
  .. كل غمامٍة تبكي عليك 
  .. رى يبكي عليافمن ت 
  كيف رحلت صامتةً.. بلقيس  
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  على يديا ؟.. يك ومل تضعي يد 
  .. بلقيس 
  .. كيف تركتنا يف الريح 
  نرجف مثل أوراق الشجر ؟ 
   ضائعني- حنن الثالثة -وتركتنا  
  .. كريشٍة حتت املطر 
  أتراك ما فكرت يب ؟ 
أو ) زينب(مثل .. وأنا الذي حيتاج حبك  
  (عمر(
  .. بلقيس 
  .. يا كرتاً خرافياً 
  .. ويا رحماً عراقياً 
  .. وغابة خيزران 
  .. يا من حتديت النجوم ترفعاً 
  من أين جئت بكل هذا العنفوان ؟ 
  .. بلقيس 
  .. والرفيقة.. أيتها الصديقة  
  .. والرقيقة مثل زهرة أقحوان 
  .. ضاق البحر.. ضاقت بنا بريوت  
  .. ضاق بنا املكان 
  .. ما أنت اليت تتكررين: لقيس  
  .. فما لبلقيس اثنتان 
  .. بلقيس 
  .. تذحبين التفاصيل الصغرية يف عالقتنا 

  .. وجتلدين الدقائق والثواين
   قصةٌ.. فلكل دبوٍس صغٍري  

  ولكل عقٍد من عقودك قصتان
  .. حىت مالقط شعرك الذهيب 
  تغمرين ،كعادا ، بأمطار احلنان 
  .. ويعرش الصوت العراقي اجلميل 
  .. على الستائر 
  .. واملقاعد 
  .. اينواألو 
  .. ومن املرايا تطلعني 
  .. من اخلوامت تطلعني 
  .. من القصيدة تطلعني 
  .. من الشموع 
  .. من الكؤوس 
  .. من النبيذ األرجواين 
  .. بلقيس 
  .. يا بلقيس.. يا بلقيس  
  .. لو تدرين ما وجع املكان 
   .. أنت حائمةٌ كعصفوٍر.. يف كل ركٍن  

  .. نوعابقةٌ كغابة بيلسا
  .. كنت تدخنني.. فهناك 
   .. كنت تطالعني.. هناك 
   .. كنت كنخلٍة تتمشطني.. هناك 

  .. وتدخلني على الضيوف
  .. كأنك السيف اليماين
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  .. بلقيس 
   ؟) الغريالن( أين زجاجة 

  .. والوالعة الزرقاء
  اليت) الكنت(أين سجارة الـ 

 ما فارقت شفتيك ؟
  .. مغنياً) اهلامشي (أين 

  .. فوق القوام املهرجان
  .. تتذكر األمشاط ماضيها

  .. فيكرج دمعها
 ترى األمشاط من أشواقها أيضاً تعاين ؟هل يا 

  
   .. صعب أن أهاجر من دمي: بلقيس 

  .. وأنا احملاصر بني ألسنة اللهيب
  

  ... وبني ألسنة الدخان
  أيتها األمرية: بلقيس 

يف حرب العشرية .. ها أنت حتترقني 
  والعشرية

  ماذا سأكتب عن رحيل مليكيت ؟
  .. إن الكالم فضيحيت

   .. بحث بني أكوام الضحاياها حنن ن
  .. عن جنمٍة سقطت

   .. وعن جسٍد تناثر كاملرايا
   .. ها حنن نسأل يا حبيبة

   إن كان هذا القرب قربك أنت

   .. أم قرب العروبة
   :بلقيس

  .. يا صفصافةً أرخت ضفائرها علي
  ويا زرافة كربياء

  : بلقيس
إن قضاءنا العريب أن يغتالنا عرب ..  

ويأكل حلمنا عرب    
ويبقر بطننا عرب ..   
ويفتح قربنا عرب ..   

  فكيف نفر من هذا القضاء ؟
  ليس يقيم فرقاً.. فاخلنجر العريب 

  .. بني أعناق الرجال
   .. وبني أعناق النساء

   : بلقيس
   فعندنا.. إن هم فجروك 

  .. كل اجلنائز تبتدي يف كربالء
   .. وتنتهي يف كربالء

   لن أقرأ التاريخ بعد اليوم
  .. إن أصابعي اشتعلت

  .. وأثوايب تغطيها الدماء
  ها حنن ندخل عصرنا احلجري

  ... نرجع كل يوٍم ، ألف عاٍم للوراء
   .. البحر يف بريوت

  .. بعد رحيل عينيك استقال
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   .. أم قرب العروبة
   : بلقيس

  .. يا صفصافةً أرخت ضفائرها علي
  ويا زرافة كربياء

  : بلقيس
إن قضاءنا العريب أن يغتالنا عرب ..  

   .. أكل حلمنا عربوي
ويبقر بطننا عرب ..   
ويفتح قربنا عرب ..   

  فكيف نفر من هذا القضاء ؟
  ليس يقيم فرقاً.. فاخلنجر العريب 

  .. بني أعناق الرجال
   .. وبني أعناق النساء

   : بلقيس
   فعندنا.. إن هم فجروك 

  .. كل اجلنائز تبتدي يف كربالء
   .. وتنتهي يف كربالء

   ن أقرأ التاريخ بعد اليومل
  .. إن أصابعي اشتعلت

  .. وأثوايب تغطيها الدماء
  ها حنن ندخل عصرنا احلجري

  ... نرجع كل يوٍم ، ألف عاٍم للوراء
   .. البحر يف بريوت

  .. بعد رحيل عينيك استقال
  

   يسأل عن قصيدته.. والشعر 
  .. اليت مل تكتمل كلماا

 على السؤالجييب .. وال أحد   
  .. احلزن يا بلقيس

  .. يعصر مهجيت كالربتقالة
   أعرف مأزق الكلمات.. اآلن 

  .. أعرف ورطة اللغة احملالة
  .. وأنا الذي اخترع الرسائل

  .. كيف أبتدئ الرسالة.. لست أدري 
   السيف يدخل حلم خاصريت

   .. وخاصرة العبارة
كل احلضارة ، أنت يا بلقيس ، واألنثى 

  .. حضارة
  .. أنت بشاريت الكربى: بلقيس 

  فمن سرق البشارة ؟
   .. أنت الكتابة قبلما كانت كتابة

  .. أنت اجلزيرة واملنارة
  : بلقيس

   .. يا قمري الذي طمروه ما بني احلجارة
  .. اآلن ترتفع الستارة
   .. اآلن ترتفع الستارة
  .. سأقول يف التحقيق
 والسجناء.. ألشياء وا.. إين أعرف األمساء 

..  
    .. واملستضعفني.. والفقراء .. والشهداء 
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  .. وأقول إين أعرف السياف قاتل زوجيت

  .. ووجوه كل املخربين
   .. فافنا عهرإن ع: وأقول 

   .. وتقوانا قذارة
  إن نضالنا كذب: وأقول 

  .. وأن ال فرق
   !! ما بني السياسة والدعارة

  : سأقول يف التحقيق
   إين قد عرفت القاتلني

  : وأقول
  إن زماننا العريب خمتص بذبح اليامسني

  
  .. وبقتل كل األنبياء
  .. وقتل كل املرسلني
   .. حىت العيون اخلضر

  يأكلها العرب
  واخلوامت.. حىت الضفائر 

   .. واللعب.. واملرايا .. واألساور 
   .. حىت النجوم ختاف من وطين

   .. وال أدري السبب
   .. حىت الطيور تفر من وطين

  .. و ال أدري السبب
   والسحب.. واملراكب .. حىت الكواكب 

   .. والكتب.. حىت الدفاتر 

   .. ومجيع أشياء اجلمال
   .. ضد العرب.. مجيعها 

  ملا تناثر جسمك الضوئي
   يا بلقيس ،
  لؤلؤةً كرمية

   هل قتل النساء هوايةٌ عربيةٌ: فكرت 
  أم أننا يف األصل ، حمترفو جرمية ؟

  .. بلقيس
  

   إنين.. ميلة يا فرسي اجل
  من كل تارخيي خجول

  .. هذي بالد يقتلون ا اخليول
   .. هذي بالد يقتلون ا اخليول

  .. من يوم أن حنروك
  .. يا بلقيس

   .. يا أحلى وطن
 ال يعرف اإلنسان كيف يعيش يف هذا الوطن

..   
 ال يعرف اإلنسان كيف ميوت يف هذا الوطن

..   
  .. ما زلت أدفع من دمي

  .. أعلى جزاء
  ولكن السماء.. كي أسعد الدنيا 

  .. شاءت بأن أبقى وحيداً
  

  مثل أوراق الشتاء
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   ن رحم الشقاء ؟هل يولد الشعراء م
   وهل القصيدة طعنةٌ

  ليس هلا شفاء ؟.. يف القلب 
  أم أنين وحدي الذي

  عيناه ختتصران تاريخ البكاء ؟
  : سأقول يف التحقيق

   كيف غزاليت ماتت بسيف أيب هلب
   .. كل اللصوص من اخلليج إىل احمليط

  .. وحيرقون.. يدمرون 
  .. ويرتشون.. وينهبون 

  .. ى النساءويعتدون عل
  .. كما يريد أبو هلب

  .. كل الكالب موظفون
  .. ويأكلون

   .. ويسكرون
  .. على حساب أيب هلب

   .. ال قمحةٌ يف األرض
  تنبت دون رأي أيب هلب

   ال طفل يولد عندنا
   .. إال وزارت أمه يوماً

  ...!! فراش أيب هلب
  .. ال سجن يفتح

  .. دون رأي أيب هلب
  طعال رأس يق

  .. دون أمر أيب هلب

   : سأقول يف التحقيق
  كيف أمرييت اغتصبت

   وكيف تقامسوا فريوز عينيها
  .. وخامت عرسها

   وأقول كيف تقامسوا الشعر الذي
  .. جيري كأار الذهب
  : سأقول يف التحقيق

  وا على آيات مصحفها الشريفكيف سط
  .. وأضرموا فيه اللهب

  .. سأقول كيف استرتفوا دمها
  .. وكيف استملكوا فمها

  وال تركوا عنب.. فما تركوا به ورداً 
  ... هل موت بلقيٍس
  هو النصر الوحيد

   ...بكل تاريخ العرب ؟؟
  .. بلقيس

  .. يا معشوقيت حىت الثمالة
  .. األنبياء الكاذبون

  .. يقرفصون
  ويركبون على الشعوب

  .. وال رسالة
  .. لو أم محلوا إلينا

   .. من فلسطني احلزينة
  .. جنمةً

  .. أو برتقالة
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   .. لو أم محلوا إلينا
  من شواطئ غزٍة

  حجراً صغرياً 
   .. أو حمارة

  .. لو أم من ربع قرٍن حرروا
 .. زيتونةً

  أو أرجعوا ليمونةً
  وحموا عن التاريخ عاره

 .. يا بلقيس.. لشكرت من قتلوك 
  .. يا معشوقيت حىت الثمالة
  لكنهم تركوا فلسطيناً

  ...!! ليغتالوا غزالة 
  .. ماذا يقول الشعر ، يا بلقيس 
   هذا الزمان ؟يف 
  ماذا يقول الشعر ؟ 

  .. يف العصر الشعويب
  .. اوسي 

  اجلبان
  والعامل العريب 
  مسحوق ..ومقموع ..  
  .. ومقطوع اللسان 
  حنن اجلرمية يف تفوقها 
  ؟؟) األغاين ( وما ) العقد الفريد ( فما  
  .. أخذوك أيتها احلبيبة من يدي 
  .. أخذوا القصيدة من فمي 

  .. والقراءة.. أخذوا الكتابة 
  واألماين.. والطفولة  
  .. يا بلقيس.. بلقيس  
  .. يا دمعاً ينقط فوق أهداب الكمان 
  علمت من قتلوك أسرار اهلوى 
  قبل انتهاء الشوط.. لكنهم  
  قد قتلوا حصاين 
  : بلقيس 
  أسألك السماح ، فرمبا 
  .. كانت حياتك فديةً حليايت 

  .. إين ألعرف جيداً
  أن الذين تورطوا يف القتل ، كان مرادهم

  !!! أن يقتلوا كلمايت 
  أيتها اجلميلة.. نامي حبفظ اهللا  

  .. فالشعر بعدك مستحيلٌ
  ة مستحيلةواألنوث

  .. ستظل أجيالٌ من األطفال
  .. تسأل عن ضفائرك الطويلة

  وتظل أجيالٌ من العشاق
  ... أيتها املعلمة األصيلة. . تقرأ عنك 

  .. وسيعرف األعراب يوماً
  .. أم قتلوا الرسولة

  .. قتلوا الرسولة
  ا.. و ..ل .. ت .. ق 
  ة.. ل .. و .. س .. ر .. ال 
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  ::الفصل الثاينالفصل الثاين
  اخلصائص الفنية يف شعر نزار قبايناخلصائص الفنية يف شعر نزار قباين

  5555  ..املعجم الشعرياملعجم الشعري  --11

  6060  الرمز الرمز   --22

  6363  الصورة الشعرية الصورة الشعرية   --33

  6767  األسطورة األسطورة   --44

  7272   املوسيقي  املوسيقي اإليقاعاإليقاع  --55

  8181  استراتيجية الالحتديد وتنشيط القارئ استراتيجية الالحتديد وتنشيط القارئ   --66



 

  8787  اخلامتةاخلامتة

  املالحقاملالحق
  املصادر واملراجع املصادر واملراجع قائمة قائمة 

  فهرس املوضوعات فهرس املوضوعات 



 

  
 


