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قصيدة بمقيس لنزار قباني
دراسة تحميمية

م  .م ربى عبد الرضا عبد الرزاق التميمي
جامعة ديالى  -كمية التربية  -االصمعي

المقدمة :
الحمد هلل رب العالمٌن والصالة والسالم على خٌر خلق هللا محمد (صلى هللا
علٌه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعٌن)
لم ٌختلؾ نقاد العصر الحدٌث حول شاعر لمع أسمه كما اختلفوا حول الشاعر
نزار قبانً فهناك المتعصبون لنزار حد التؤٌٌد المطلق وهم الذٌن أشبعوه مدحا ً ،
وهناك الرافضون له الرفض التام وهم الذٌن أشبعوه نقداً وتقرٌضا ً .
وبٌن هذه الدابرة وتلك وجدنا منطقة وسطا ً هً منطقة النقد الحدٌث  ،التً
تعمل على إبراز القٌم الفنٌة الكامنة التً ال تقوم على التذوق الشخصً العابر .
جاء اختٌارنا لقصٌدة الشاعر (بلقٌس) موضوعا ً للدراسة كونها من القصابد
الرثابٌة  ،والرثاء هو أصدق األؼراض الشعرٌة وأكثرها تعبٌراً عما ٌجول فً
النفس ساعة تكتظ االآلم وتكون بحاجة إلى منف ٍذ تخرج منه لواعجها وأشجانها إلى
الخارج فتخرجه بشكل تعبٌر ٌطلق الدمعة وٌعاتب الموت .
أما مصادر البحث ومراجعه التً أسهمت فً تكوٌن هذا البحث فهً كثٌرة
ٌتصدرها مجلة المستقبل التً ضمت قصٌدة(بلقٌس) بخط الشاعر  ،ومصادر أخرى
ٌطول بٌانها فً فنون األدب ونقده ذكرتها فً ثبت المصادر والمراجع.
واتساقا ً مع منهج البحث العلمً فقد نظمت هذا البحث فً أربعة فقرات تلبً
أهم الشروط التً ٌتطلبها وٌستدعٌها العمل النقدي  ،ضمت الفقرة االولى مدخال
تحدثت فٌه عن الرثاء وتحدٌدا رثاء الزوجات  ،وضمت الفقرة الثانٌة الدراسة
التعرٌفٌة التً بٌنت فٌها جهد الشاعر فً الرثاء ثم حدٌث عام عن القصٌدة  ،ثم
أخذت فً الفقرة الثالثة الدراسة الفنٌة فً مستوٌاتها الثالث ( اللؽة  ،الصورة
،الوزن) واخٌراً بٌنت الدراسة النفسٌة وكٌؾ مزج الشاعر الرثاء بؽرضً المدٌح
والهجاء.
إن هذه الدراسة تبنت المنهج التحلٌلً للنص القابم على سبر أؼوار النص
والمالحظة واالستنتاج مع اإلفادة.
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وبعد فؤن هذه محاولة إنْ وفقت فذلك ما آمل  ،وان قصرت دون ذلك فؤن
حسبها جدٌة المسعى وباهلل التوفٌق.
واهلل ولي التوفيق
مدخل :
بما أن الموت مرتبط بؤهم قضٌة فلٌس ((فً العالم أمة لم تعرؾ الرثاء كما
أنه لٌس فٌه أمة لم تعرؾ الموت ،فالرثاء وجد عند كل األمم ،بادٌة و راقٌة و
متحضرة) (.)1
كما أن((:الشعر فً الرثاء إنما ٌقال على الوفاء ،فٌقضً الشاعر بقوله حقوقا ً
سلفت أو على السجٌة إذا كان الشاعر قد فجع ببعض أهله ،أما أن ٌقال على الرؼبة
فال ،ألن العرب التزموا فً ذلك مذهبا ً واحداً ،و هو ذكر ما ٌدل على أن المٌت قد
مات ،فٌجمعون بٌن التفجع و الحسرة و األسؾ و التلهؾ و االستعظام ،ثم ٌذكرون
صفات المدح مبللة بالدموع))(.)2
و لو اتجهنا إلى معاٌنة أبعاد هذا القول نجد شعر الرثاء بعٌد اً كل البعد عن
التكسب فً العٌش وبعبارة أخرى بعٌد ا عن المطالب المادٌة و بعٌد ا عن التكلؾ و
المجاملة فهو صورة حقٌقٌة لباطن الشاعر صورة ماثلة للعٌان دون زٌؾ أو تزوٌر،
ففً شعر الرثاء سجلوا أحزانهم و آالمهم على من فقدوا و كان لشعر الرثاء إبعا ٌد
ً
مختلفة اختلفت و تعددت بحسب من كانوا ٌبكون((:إن شعر الرثاء جاء متنوعا ً
بتنوع هذه المفاهٌم فمنه ما نسج لٌستذرؾ الدمع و ٌثٌر الوجدان و ٌحرك األفبدة
رثاء و بكاء على الراحلٌن و منه ما قصد به الشاعر إبراز محاسن المٌت و تسجٌل
أمجاده و أعماله إبقاء لذكراه و تخلٌداً لها و حثا ً على االقتداء بها و السٌر على
نهجها .و عُرؾ ذلك بالتؤبٌن و منه ما ٌنطلق به الشاعر إلى ما وراء الموت
مستهلما ً حقٌقة الحٌاة الخالدة و مصوراً أبعاد هذه الحٌاة الدنٌا و موقؾ اإلنسان
منها ،و ما ٌمكن أن ٌكون له أو علٌه .و هو بذلك ٌعزي نفسه أو ؼٌره ممن وقعت
بهم مصٌبة أو دارت علٌهم دورته))(.)3
فهو ٌرى أن شعر الرثاء هو صورة راقٌة معبرة عن شعور عمٌق بالحزن و
األلم إن كان الشاعر باكٌا ً على من فقد من األهل و األقرباء ،أو ٌكون شعراً معبراً
عن التعاطؾ و التعاون االجتماعً إن كان الشاعر نادبا ً أمجاد الراحلٌن و مشٌداً
بمنزلتهم السٌاسٌة أو العلمٌة أو األدبٌة أو األخالقٌة فهو شعر معبر عن حزن
الجماعة على من فقد من الشخصٌات التارٌخٌة  .أو ٌكون تعبٌراً مرتبطا ً بالموت و
الحٌاة و ما سٌكون علٌه اإلنسان بعد موته فالموت مرتبط بحٌاة كل إنسان حتى
الشاعر فهو بذلك ٌعزي نفسه.إذ أن الفلسفة الوجودٌة ترى أن اإلنسان ال ٌدرك
حقٌقة موته إال من خالل رإٌته موت آخر و هذه المعاٌشة لموت القرٌب تدخله
مرحلة عنؾ لمواجهة الموت .
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نستنتج من ذلك كله أن القابل ٌربط بٌن التفجع على المٌت و بٌن مدحه و
ذكر صفاته و مما ال شك فٌه أن أحسن الشعر عند العرب هو((:ما خلط مدحا ً
بتفجع ،و اشتكاء بفضله)) ( ،)4و قد عرِّ ؾ التؤبٌن بؤنه ((:مدح المٌت و البكاء
علٌه))(.)5
فهو شعر بعٌد عن التكلؾ و المجاملة ،ألنه صورة حقٌقٌة لباطن الشاعر
صورة ماثلة للعٌان فالمواجهات الخارجٌة التً ٌعٌش فٌها الشاعر لمجموعة من
األحداث المإلمة التً تهز كٌانه من خالل من فقده من األهل و األصحاب و من
ٌعٌش معهم ،جعلته ٌنقل صورة واضحة صورة واقعٌة بكل خطواتها و ألوانها
المحزنة .
و بنا ًء على ذلك فؤن شعر الرثاء هو الشعر المحرك لمشاعر العربً و المإدي
الى
به إلى حٌاة محكو ٌم علٌها بالزوال ذلك جانب  ،و جانب آخر ٌهدؾ فٌه
استنهاض الهمم و تثبٌت العزابم من خالل التؤبٌن لخلٌفة أو قابد ،و هو شع ٌر ٌدعو
إلى الصبر على نوابب الدهر فالدنٌا دار فراق ال دار خلود و بقاء.
رثاء الزوجات -:تمثل المرأة باجتماعها مع الرجل قوة المجتمع و ملهمة له .
فالمرأة مصباح ٌنٌر الوجود و على العكس بفقد المصباح ٌكون الرجل عاجزاً على
مواجهة الحٌاة فً ؼٌاب المرأة .و هً أٌضا مكملة لشخصٌته لذلك ((:إتسمت
العالقة بٌن المرأة و الرجل فً الحضارات القدٌمة ال سٌما عند السومرٌٌن ،بنوع
من القدسٌة و الجالل))( )6و نتٌجة لهذه المكانة التً تشؽلها المرأة و لقدسٌتها اعتدنا
أن نقرأ لكثٌر من الشعراء و هم ٌشٌدون بذكر المرأة  ،سواء بالبكاء على األطالل و
ذلك من خالل استعادة ذكرٌات شبابهم و حبهم  ،أو من خالل البكاء علٌها عند
رحٌلها  ،و هذا النوع من البكاء على المرأة هو ما ٌسمى بـ((رثاء الزوجات)) .و
هو من االتجاهات الشعرٌة الكثٌرة  ،فهو شعر ممتد كما ذكرنا من عصر ما قبل
اإلسالم ،فقد رثا الشاعر الجاهلً عمرو بن قٌس المرادي زوجته كما رثا العوام بن
()7
كعب زوجته.
وفً العصر اإلسالمً نلتفت لنسمع اإلمام علً(علٌه السالم)متمثالً قبر
زوجته فاطمة الزهراء(علٌهما السالم) قابالً فٌها رثا ًء حاراً ،و ذكر المبرد ثالث
()8
أبٌات لرجل من األنصار رثى زوجته
و من العصر اإلسالمً إلى العصر األموي نجد جرٌر ٌفقد زوجته فٌرثٌها
برابٌة طوٌلة مشهورة رثا ًء حاراً موجعا ً و ذلك عندما ذكر شدة لهفته بالبكاء الحار
لو ال الحٌاء الذي ذكره على شكل اعتذار ،ثم ذكر كٌؾ أن كل قرٌن ال بد له أن
ٌفارق قرٌنه ،ثم مزج الرثاء بعد ذلك بتمهٌد الهجاء الفرزدق(.)9
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كما رثا الفرزدق زوجته(حدراء الشٌبانٌة) فً مقطوعة تتكون من خمسة
أبٌات( )10كما رثا الولٌد زوجته(سلمى) التً مكثت عنده أربعٌن ٌوما ً ثم ماتت  ،و
للشرٌؾ الرضً فً رثاء إحدى زوجاته (.)12و ممن رثا زوجته فً العصر العباسً
الطغرابً فقد رثا زوجته رثا ًء حاراً فً قصٌدة ر ابٌة عدد أبٌاتها ستة و ثالثون بٌتاً،
بدأها بالشكوى ،ثم تدرج بذكر معاناته من أجل الحصول علٌها و الظفر بها .ثم
ٌصل إلى وصؾ حالة الحزن و الجزع بعد فقده لزوجته (. )13
و لعل أروع من بكى زوجه فً الشعر المعاصر الشاعر( محمود سامً
البارودي)( ) 14إذ ماتت زوجته و هو منفً فً( سرندٌب) فحرم أوالده أباهم و أمهم
و اجتمع علٌه بذلك شقاء المنفى ،و فقدان الزوجة ،و ضٌاع األوالد.
نكتفً بهذه اإلشارة من رثاء الشعراء لزوجاتهم ،فالموت كؤسٌ دابرة على
الجمٌع ،و لٌس أمام الناس إال الصبر و االستسالم لذلك القدر.
التعريف بالمرثية :
بعد إخفاق زواجه األول ،تزوج عام 1970م من سٌدة عراقٌة هً(بلقٌس
الراوي) .تعمل فً السفارة العراقٌة فً بٌروت .و قد أكدت ذلك بقولها( تزوجنا فً
ربٌع عام1969م و أتٌنا إلى بٌروت و كان طرٌقً إلى لبنان هو الطرٌق الطبٌعً
إلى العراق.و تحولت من وزارة التربٌة إلى وزارة اإلعالم .فؤنا اآلن أعمل فً
الدابرة الصحافٌة للسفارة العراقٌة)(.)15
أنجبت له(زٌنب) و (عمر) و قد توفٌَّت فً حادث انفجار السفارة العراقٌة عام
1981م .و من الواضح أن وفاتها تركت أكبر األثر فً نفس نزار ((لقد أخذت بلقٌس
(
مساحة كبٌرة من قلبه و من ترٌد استعادة تلك المساحة علٌها أن تكون أفضل منها)
.)16
ولشدة تعلقه بها و اعتزازه بها رثاها بقصٌدة رابعة  .أعطاها عنوانا ً(بلقٌس)
اسم زوجته .
()11

جهده في الرثاء وتوظيفه للشعر الةر :
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بلقٌس من مجموعة القصابد الطوٌلة ،و التً تقع تحت إطار الرسابل الحزٌنة،
كتبها الشاعر عام(  ،)1981على إثر موت زوجته(بلقٌس) الذي أعطاه عنوانا ً
لقصٌدته ،كتبها نزار بكل ما ٌمتلك من شاعرٌة تلفت نظرنا و نحن نتابع نزار و هو
ث قبلها أحد ،و ٌبكٌها بكاءاً حاراً نحسُّ بحرارته و
ٌرثً زوجته ٌرثٌها و كؤنه لم ٌر ِ
نحن نقرأ مقاطع الرسالة ،و ٌصفها من خالل رثابه بصفات و كؤنه لم ٌصؾ من
قبل.
ٌبدأ الشاعر قصٌدته بالتهكم و الهجاء لمن كان السبب وراء موت زوجته كل
ذلك ٌتوصل إلٌه من خالل رثابه لزوجته حٌث ٌقول متهكما ً :
ُ
شكراً لك ْم
()17
ُ
شكراً ل ُك ْم….
وال ٌلبث الشاعر أن ٌتحول فً مقطعه الثانً إلى وصؾ زوجته خالعا ً علٌها
صفات قد ال نجدها فً إنسان عادي  .منتقالً إلى ذكر التارٌخ فً مقطعه الخامس
إلى المكاشفة عن حاله و حال أوالده بعد رحٌل زوجته فً مقطعه السابع إلى
االستذكار لماضً زوجته الذي ٌمأل المنزل فً مقطعه الثامن ،إلى وصفه لحاله بعد
رحٌل زوجته فً مقطعه العاشر ،عاب ٍد إلى االستذكار فً مقطعه الثانً عشر .
و هكذاً ٌنتقل على طول قصٌدته و البالؽة (  )30مقطعا ً من داللة االسم إلى
داللة الصفة إلى التارٌخ ،إلى المكان….الخ.
و لعل ذلك التحول فً الداللة ٌعود إلى حالة الشاعر و نفسٌته المضطربة التً
حال واحدٍ ،و لعل اضطرابه النفسً هو الذي جرَّ ه إلى
ال ٌستطٌع أن ٌقؾ بها على ٍ
االختالؾ فً عدد التفعٌالت فهو تارة ٌقول تفعٌلة واحدة ٌودعها خوالجه و تارة
ٌؤتً بخمس تفعٌالت ٌودعها خالجة من خوالجه ،كما أنه ٌنوّ ع فً القافٌة كٌؾ ٌشاء
فالشاعر فً حٌر ٍة من أمره و هو فً هذا الوجود المحٌر ٌعلم وجود الحٌاة التً
ستستمر برؼم كل شًء.
بلقيس 000
()18
تذبةني التفاصيل في عالقتنا ،و تجلدني الدقائق و الثواني….
كما أن نفسٌته المضطربة جرته إلى خلق فضاء شعري من خالل مزجه
لؽرض الرثاء بؽرضً المدٌح و الهجاء .فهو استطاع أن ٌصل بالشعر الحر إلى
الرثاء و أن كان ذلك قد تعذر على الشعراء السابقٌن له.
ولعل سبب اختٌاري للرثاء عند نزار ولقصٌدة بلقٌس تحدٌدا ،.ألنها من الشعر
الحر وانا من محبً الشعر الحر الذي هو مٌدان اختصاصً ،والمعروؾ فؤن نزار
ٌمثل حلقة الوصل ٌشاركه شعراء آخرون (خلٌل حاوي ،السٌاب  ،نازك  ،البٌاتً)
على الرؼم من ضٌق األفق عند نزار بالنسبة إلى الشعراء الثالثة) .
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الدراسة المعجمٌة:
عنً النقاد باأللفاظ  ،فقد شؽلتهم مسؤلة اللفظ و المعنى طوٌالً ،و كان من أوابل
الذٌن تعرضوا لمسؤلة األلفاظ و المعانً الجاحظ ( .)٘255و قد انتهى إلى جعل
العلم بالمعانً مشتركا ً بٌن الخاص ِة و العامة ،و قد ِتب َع ُه من جا َء بع َدهُ  ،و كانوا قد
انقسموا إلى مإٌدٌن للفظ و مُدافعٌن عن المعنى ،و هناك من ج َم َع بٌن اللفظ و
المعنى ،و اهتموا بدراسة الفصاحة ووضعوا للفظة المفردة شروطا ً و للكالم
ً ()19
المركب أُصوال.
أمّا إذا جبنا إلى العصر الحدٌث فإنا و إن وجدنا عناٌة النقاد قد قلّت باللفظ و
ذلك النشؽالهم بالمضمون و الصورة التً بهرتهم ،فإننا نجد أن للكلمة أهمٌة عند
كثٌر من النقاد ،كما نجد أن للكلمة قٌمة فً الشعر الحدٌث ،و تكون أكثر أهمٌة و
أحسن الشاعر اختٌارها ووضعها فً موضعها المناسب ٌقو ُل
داللة على المعنى إذا
َ
بعض النقاد((:ان الشعر الكالسٌكً كان و ما ٌزال ٌستخدم الكلمات كما ٌستخدمها
النثر ،أي من أجل معنى ٌقع وراءها و تكون هً وسٌلة لإلٌصال إلٌه ،و كل ما
فرق بٌن الشعر الكالسٌكً و النثر هو أن األول ٌستخدم الكلمات بع َد
ٌوجد من ٍ
ترتٌبها ضمن نطاق الوزن و القافٌة ،أما الشعر الحدٌث فإن ُه ٌُعٌد إلى الكلمة كل
قٌمتها فٌكسب رنٌنها و منظرها و معناها الذي ال ٌعود بعٌ ًد عنها بل ٌُرفرؾ حولها،
()20
قٌمة لَ ْم ت ُكن موجودة من قبل))
و كما نعرؾ أن اللؽة فً تراثنا عامة و تراث الشاعر خاصة،و إنما أقول
ً
خاصة ألن الشاعر ٌتعامل مع اللؽة لٌس فقط لكونها لؽة موروثة ،لؽة تفاهم فحسب،
بل ألنها لؽة قابلة للتجدد من خالل مراحل التطور الزمنً  ،و الشاعر ملزم بؤن
ٌكون مل ّما ً بكل هذه المستجدات التطورٌة على اللؽة ،وأن ٌكون قادراً على تقدٌم
تجربت ِه الشعرٌة اإلنسانٌة و تواصلها من خالل بعض المفردات و عالقة بعض
المفردات ببعض هذا الذي ٌدفعنً إلى القول بخاصٌة الشاعر.
فضالً عن ذلك فإن الشاعر المعاصر أخ َذ ٌلتصق بمشكالت مجتمع ِه التصاقا ً
ً
وجهة
أ ّدى ب ِه إلى تؽٌٌر مضمونه الشعري مما أ ّدى إلى تؽٌٌر لُؽتهِ ،و االتجاه بشعر ِه
واقعٌة تحًٌ الواقع و تتحد ب ِه و ُتعبّر عنهُ ،فاللؽات صارت جزءاً من الوضع
مع شعب ِه أو شعوب العالم ،تتبلور هذه األوضاع فً
االجتماعً الذي ٌعٌش ُه الشاعر َ
هً((هٌكل التجربة الشعرٌة الذي ٌتؤلؾ بوساطة دوافع مكونات
داخل الشاعر إذن َ
()21
التجربة لدى الشاعر ،و النتابج المباشرة للطرٌقة التً تنتظم بها نزعاته))
ً
حٌن اعتم َد لنفسه ً
ثالثة تجمع بٌن قوة اللؽة
لؽة
و هو ما فعل ُه نزار قبانً َ
الموروثة وبساطة اللؽة العامٌة بع َد أن كانت وسٌلة الربط بٌن هاتٌن اللؽتٌن
فرضوا علٌها شروطا ً
مقطوعة تماما ً .حجراً على طبقة من الناس ،ألن اللؽوٌٌن َ
كان
الستعمالها ،و الثانٌة كانت تتفاعل مع الناس فً تفاصٌل حٌاتهم الٌومٌة لذلكَ ((:
كان الح ُّل هو اعتماد لؽة
فعل شً ٍء إلنهاء حالة الؽربة التً ُك ّنا ُنعانٌها .و َ
ال ُب َّد من ِ
ثالثة تؤخذ عن اللؽة األكادٌمٌة منطقها و حكمتها ،و رصانتها ،و من اللؽة العامٌَّة
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حرارتها ،و شجاعتها و فتوحاتها الجرٌبة بهذه اللؽة الثالثة نحنُ نك ُتب الٌوم .و على
دون أن ٌكون
هذه اللؽة الثالثة ٌعتمد الشعر العربً الحدٌث فً التعبٌر عن نفسهَ .
خارجا ً على التارٌخ ..و ال سجٌنا ً فً زنزان ِة التارٌخ))(. )22
فصناعته الشعرٌة هً التً دفعت اإلنسان إلى التحرر من خالل سهولة طبع ِه
و تدفُق شعره و جعله شعراً قرٌبا ً إلى اإلفهام .و قد أكد ذلك الكاتب محًٌ الدٌن
صبحً بقوله((:أما تؤثٌرهُ فً الشعر ،فقد سهَّل اللؽة الشعرٌة و دفع بها إلى الكالم
المحكً أكثر من أي شاعر آخر .و ال ٌخلو شاعر مُعاصر من اقتباس بعض
مفردات ِه أو تعبٌرات ِه المصنوعة بؤناقة و دقة) (.)23
ٌقول شكري ؼالً فً حدٌث ِه لمجلة الوطن العربً((مفردات منحوتة من
()24
كان فً الماضً
قاموسه الٌومً المؤلوؾ)) كما ذكر قابالً((:قا َل لً نزار أن ُه َ
التصور
ٌتصور القاموس الشعري بعٌداً عن نثرٌة الحٌاة الٌومٌة و قد ؼٌ ََّر هذا
ُّ
()25
اآلب ،إذ ٌرى أن الحٌاة أؼنى المعاجم بالمفردات و التعابٌر و حتى اإلٌقاع))
فهو ٌصوغ انفعاالت الناس و قضاٌاه الساخنة و األحالم المكبوتة و األشواق
الحزٌنة من خالل مفردات حٌاة ٌومٌة بسٌطة سهلة و سلسة و مل ٌ
ك شا ٌع للجمٌع ال
حكراً على جزء معٌن.
الشاعر ٌمتلك قدرة فً السٌطرة على الخزٌن اللؽوي و إقامة عالقات لؽوٌة
جدٌدة تربط بٌن اللؽة الموروثة و اللؽة الجدٌدة ،و هً فً الوقت ذاته تكشؾ عن
تجربته الشعرٌة ،لكن القٌام بمثل هذه المهمة ٌتطلب شجاعة فً ((:التعامل مع
الموروث اللؽوي ،و جرأة نادرة فً كسر جدار الخوؾ القابم بٌن المفردات
الشرعٌَّة و الالشرعٌَّة و تحوٌل ك ُّل شً ٍء -بما فً ذلك تراب األرض -إلى
شعر))(.)26
فكان هذا النوع من اإلبداع مؽامرة جرٌبة من نزار تلك المؽامرة هً((اختراع
َ
ً
لؽة خاصة به ،من لؽة الحوار الٌومً ،و ا َّتجه بشعره إلى جمٌع طبقات الشعب
العربً ،كاسراً بذلك جدار الخوؾ بٌن الشعر و بٌن الناس ،بحٌث أصبح الشعر
()27
على ٌ ِد ِه خبزاً ٌومٌاً ،و قماشا ً شعبٌا ً ٌرتدٌه 200ملٌون عربً))
و نحنُ بصدد دراسة المعجم الشعري لقصٌدة (بلقٌس) لذا ال ٌنبؽً التحدث عن
المفردة مفرد ًة و إنما ٌجب دراستها داخل السٌاق الشعري الذي ترد فٌه المفردة،
فالمفردة لوحدها ال تثٌر االهتمام و ال تعطً المعنى المقصود إال بع َد دخولها فً
بنٌة النص الشعري((و الكلمة وحدها ال تفعل شٌبا ً و إنما ٌجً ُء فعلها بانتظامها مع
()28
السٌِّاق و هل ٌوجد فً الشعر كلمة معبرة وأخرى لٌست كذلك؟))
ً
ً
واضحة على أن المفردة الشعرٌة تتخذ جمالٌتها من السٌاق الذي
داللة
و هذا ٌد ُّل
توضع فٌه فإذا انفصلت عن ُه جاءت ؼرٌبة و منعزلة عنه فتفقد بُعدها اإلٌحابً و
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الداللً فالكلمة((:فً الشعر لٌست فضٌلتها فٌما تقررهُ بل فٌما تتعاطاه من قوى ذاتٌة
تتراءى فً محٌاها و صوتها وآثارها الخفٌة فً السٌاق))(. )29
بهذا الهدؾ و فً ضوء كل تلك الحقابق نرصد طبٌعة المعجم الشعري عن َد نزار
قبانً فً قصٌدت ِه بلقٌس ،و ذلك من خالل منظور لؽوي خالص ،و عاد ًة ما جرت
الدراسة اللؽوٌة على البدء فً االستقاء من الفاظ القران الكرٌم فالتراث الجاهلً و
التراث األجنبً و لكن على العكس من الدراسة على هذا الؽرار نبدأ أوالً بما جاء
فً قصٌدته من التكرار.
التكرار-:
من أهم ما ٌمٌز المعجم الشعري فً قصٌدت ِه ظاهرة التكرار ففً األولى
نجدهُ ٌكرر فً البٌت الواحد كلمة أو حتى جملة بؤكملها و فً الثانٌة نجدهُ ٌؤتً فً
البٌت الواحد بالكلمة و مقابلها أو عكسها أو مرادفها.لعله بذلك ٌهدؾ إلى إثارة حالة
معٌنة من خالل استخدامه لهذا األسلوب اللؽوي فالتكرار فً حقٌقته((:إلحاح على
جهة هامة فً العبارة ٌُعنى بها الشاعر أكثر من عناٌته بسواها… فالتكرار ٌسلط
الضوء على نقطة حساسة فً العبارة و ٌكشؾ عن اهتمام المتكلم بها))(.)3 0
فهو لٌس مجرد تكرار لفظً لبعض المفردات هو تكرار لؽاٌة او هدؾ كالذي
نجده القرآن الكرٌم كثٌراً و قد ٌؤتً التكرار للمدح كما فً قوله تعالى ((:و السابقون
السابقون أولبك المقربون))()31أو للتهدٌد و الوعٌد كما فً قوله تعالى((:القارع ُة ما
القارعة و ما أدراك ما القارعة))(.)32
و من أوجه التكرار فً قصٌدته :
أوال -:تكرار الةروف :و ٌتم هذا النوع من التكرار على مسافات زمنٌة قرٌبة
أو بعٌدة ،فالقرٌبة تتحدد فً تكرار الحروؾ المتماثلة فً سطر شعري واحد .مما
ٌإدي إلى نوع من التكثٌؾ الصوتً .و البعٌدة هً تكرار الحروؾ على مستوى
مقطع شعري أو على مستوى القصٌدة كاملة:فمن تكرار الحروؾ المتقارب قوله:
()33
أية أمة عرب ّية تلل التي تتتال ُ أصوات البالبلْ….
حٌث تحضر (التاء) ثمان مرات فً هذا المقطع و هً من حروؾ اللٌن و (الالم )
قسما ً بعينيل اللت ْي ِن
خمس مرات و هو من حروؾ اللٌن أٌضا .و قوله:
()34
الكواكك….
ليهما تتوو مالي ْينُ
ْ
حٌث تحضر (النون) أربع مرات و(الالم) خمس مرات و(الباء) أربع مرات و
كلها حروؾ لٌن فنحصل على تركٌبة لٌنة توحً بطابع التهدٌد و الوعٌد .و قوله
على سبٌل الحروؾ المتباعدة-:
نننامنني بةفظ  ،أيتهنننا الجميلننن ْه..
ْ
ُ
مستةيلة
األنوثة
فالشعر بعدل مستةيل ٌل… و
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()35

ستظل ُّ أجيال ٌل من األطفال تستل عن ظفائرلِ الطويلنن ْ ….
إذا ما أخذنا التجاوز الحاصل بٌن الحروؾ المتكررة والحركات الواقعة على
الحروؾ المتكررة ،فً المقطعٌن السالفٌن من الممكن أن نحصل على (تآلؾ نؽمً)
ٌقترب كل االقتراب من المقامات المعتمدة فً الموسٌقى (فالسٌن )تحضر ساكنة فً
(مستحٌل) ثم تتؽٌر صورتها الى القوة والفخامة فً قوله (ستظل) وتزداد قوة فً
(تسؤل)  .وكذلك الحال فً قوله مكرراً الحروؾ المجهورة-:
ُكل ُّ اللصوص من الخليج لى المةيط…
يد ّمرونَن  ..و يةرقونَن ..و ينهبونَن ..و يرتشونَن .
()36
لهك…
و يعتدونَن على النساء كما يري ُد أبو ْ
جكساز انكهًات:
٘زا إٌٛع ِٓ اٌزىشاس ٌٗ ٚظبئف ِزؼذدح ٚ ،أُ٘ ٚظ١فخ ٠م َٛثٙب ٘ ٟاٌٛظ١فخ
اإل٠مبػ١خ اٌز ٟرؤد ٞإٌ ٝخٍك ٔٛع ِٓ اٌزٕبغُ ِٓ خالي رشد٠ذ اٌىٍّبد رشد٠ذاً ِزمبسثب ً
أِ ٚزجبػذاً ،أِب اٌّزمبسة ف١ى ْٛف ٟراد اٌّمطغ  ٚاٌّزجبػذ ٠ى ْٛف ٟأِىٕخ ِخزٍفخ
ِٓ األعطش ٚ.اٌٛظ١فخ اٌضبٔ١خ اٌز٠ ٟؤدٙ٠ب  ٚاٌزِ ٟ٘ ٟذٛس اٌذساعخ اٌزأو١ذ ػٍ ٝدبٌخ
ِؼٕ١خ  ٚ ،ػٍٛٔ ٝػ١خ ٘زٖ اٌذبٌخٚ ،وبٔذ أوضش اٌىٍّبد رىشاساً ف ٟلظ١ذرٗ  ٚاٌزٟ
ع١طشد ػٍ ٝػّ َٛاٌمظ١ذح وٍّخ(ثٍم١ظ) ،فمذ روش٘ب اٌشبػش ثّب ٠ض٠ذ ػٓ األسثؼٓ١
ِشح ي ٌىٙٔٛب ػٕٛأب ً ٌٍمظ١ذح ،ألْ اٌشبػش غبٌجب ً ِب ٠أر ٟثبٌٍفظخ ف ٟثذا٠خ اٌغطش
اٌشؼش ٚ ،ٞوأٔٗ ف ٟوً ِٛػغ ٠ىشس٘ب ٠شُ ٠ذ أْ ٠شجغ اٌظذ ِٓ ٜأجً رً٠ٛٙ
ِذٌّٙٛب اٌّؼٕ ٚ ٞٛإصبسح االٔزجبٖ ٌذ ٜاٌغبِغٌ ٚ ،غب٠خ إخجبس٠خ ِذػِٛخ ثبٌزٛو١ذ ِٓ
خالي اٌزىشاس:
بلقيسْ ..
تاريخ باكننل
كانت أجمل َن المللننات في
ُ
ِ
كانت أطول ْ
ْ
النخ َن
بلقيسْ ..
العراق
الت في أرض
ُ
بلقيس..يا َنو َنجعي ،يا
وجع القصيد ةينَن تلم ُ
َن
ُ
سها األناملْ
َن
النقيننن ْ
بلقيس..أ ّي ُتها الشهيد ُ ،و القصيد ُ ،و ال ُمط َّهه ّر ُ
ّ
ُ
بلقيس..يا عصفورتي األةلى
ُ
()37
و ونننا أيقونتننو األغنلنننى ….
ٚلذ رأر ٟوٍّخ( ثٍم١ظ) ثشىً ٔذاء ِزىشس  ٟ٘ ٚط١غخ رٛد ٟثبٌٕضػخ اٌخطبث١خ
د٠ ٓ١ؼّذ اٌخط١ت إٌٌ ٝفذ أزجبٖ إٌبط ػٓ ؽش٠ك إٌذاء اٌّزىشس ث ٓ١اٌفٕ١خ ٚ
األخش:ٜ
()38
قي…
قي ..ـيـ ـ
ـ
قي ..ـيـا بمـ ُس
ابم ُس
بم ُس
 ٚاٌىٍّخ اٌز ٟرأر ٟثبٌذسجخ اٌضبٔ١خ ِٓ اٌزىشاس ثؼذ ٌفظخ (ثٍم١ظ) ٘ ٟوٍّخ(ألٛي
 ٚعألٛي) ،فبٌشبػش ٠ىشس ٘بر ٓ١اٌٍفظز ٓ١ػٍ ٝعج ً١اٌزٙذ٠ذ  ٚاٌٛػ١ذ ،رىشاس ٠ذي
ػٍ ٝدشطٗ ف ٟعج ً١إثالؽ سعبٌزٗ:
ستقولُ ،يا قمرو ،عن العر ِ
العجائك
ك
ْ
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ثوك ال ُمقاتلْ ..
ِص أصب َنب يرتدو َن
ستقول ُ في التةقيق ،أنَّه الّل َّه
َن
ْ
قيلت
أسخف نكت ٍة
ةكايةََن اإلشعاع
و أقول ُ نّ
ُ
أعرف األسما َنء ..و األشيا َنء ..
ستقول ُ في التةقيق ،ني
ُ
السياف قاتل ُ زوجتي ..
أعرف
و أقول ُ :أني
َن
ُ
()39
و أقول ُ  :نَّه عفافنا ُعه ٌلر ..و تقوانا قذار ْ ….
كما ٌكرر الفعل( أخذوا) معبراً عن اإللحاح الشدٌد فٌما أخذوا من ُه و كؤنه
ٌرٌد أن ٌُح ِّقق(شب ٌع) شعور ٌ
ي فً لحظ ٍة زمنٌ ٍة ثابتة داخل نفسِ هِ ،كما ٌعبِّر من خالل
تكراره عن حقٌقة واقعٌة فٌما أخذوا منه.
ٌقول الدكتور إحسان عباس ((:تعمد الواقعٌة فً الحدٌث ٌبٌح هذا التكرار ))
()40

ُ
الةبيبة من يدو ..
أخذولِ أيتها
أخذوا القصيد من فمي ..
()41
أخذوا الكتابة ،و القراء  ،و الطفولة ،و األماني…
 ِٓ ٚاٌىٍّبد اٌز٠ ٟىشس٘ب ٌ١ؼجش ثٙب ػٓ شجغ شؼٛس ٞأ ٚػٓ دبٌزٗ إٌفغ١خ
رىشاسٖ ٌٍفظخ (ِشزبل )ْٛرىشاس ٔفغ ٟد١ش ٠مٛي:
()42
بهلقي..يمحا قٌَن ..يمحا قٌَن ..يمحا قٌَن …
ُس
وّب ٠ىشس فِ ٟمبَ رٛػ١خ اٌذبي اٌز ٞرؼ١شٗ األِخ اٌؼشث١خ ف١غزخذَ اٌىٍّخ ٚ
ِضٍ١زٙب  ٚاٌىٍّخ ُِ ٚشادفٙب أِ ٚب ُ٠مبثٍٙب ف ٟاٌذالٌخ ػٍ ٝاٌفٕبء  ٚاٌضٚاي:
َنف َنقبائل ٌل أ َنكلَن ْت قبائننلْ ..
وثعالك َنق َنت ْ
لت ثعالنن ْك ..
ٌل
()43
ْ
عناكك ..
سةقت
وعناكك
ْ
ٌل
جكساز انجًهة-:
ٌُ ٠ىزف اٌشبػش ثزىشاس اٌذشٚف  ٚاٌىٍّبد فبرغغ افمٗ إٌ ٝرىشاس جٍّخ وبٍِخ
ٚجذ ِٕٙب ِب ٠ىشف ثٗ ػٓ ٚالغ ِجزّؼٗ  ٚػٓ غٛاِغ ٔفغٗ اٌمبثؼخ ف ٟال ٚػٗ١
اٌزار ٚ ٟاٌز ٟرظٙش ِٓ خالي رىشاسٖ ٌٙزٖ اٌجًّ ِٓ ،رٌه لِ ٌٗٛىشساً اعُ االعزفٙبَ
 ٚاالعُ اٌّٛطٛي ِىٔٛب ً جٍّخ اعّ١خ:
زاف
داح ..أيحها ان ُسص ِْ
فًٍ انري سقق ِّشع األ َن
أليٍ انري سقلقِّ ُسم األألو َنال ُد زرق ه ْى ؟
()44
انفزات نققحٍــا…
ألو ـٌ الــذي َقــ َنل ــ
فبٌشبػش ٠ىشس ط١غخ ( َِ ْٓ اٌز١ٌ )ٞؤد ٞثٗ ٚظ١فخ إ٠ذبئ١خ ٔفغ١خ ػّ١مخ  ٟ٘ ٚدبٌخ
االشز١بق اٌز ٟرش١ش ِذ ٜاالدجبؽبد إٌفغ١خ اٌز ٟرؼشَّع ٌٙب اٌشبػش ِٓ فمذٖ
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ٌضٚجزٗ .ف ٛٙفمذ اٌمذسح ػٍ ٝاٌّٛاطٍخ  ٚاٌّغ١ش ف ٟد١برٗ  ٚل:ٌٗٛ
فس ا ًا ..
فانلُج ُسس
انلسبب نقي يُسلق ُسى ْ
ُّي
()45
بقٍ أ ُاا انسرا ِلل ..أل بقٍ أ ُاا انُنا ْا…
كرَّ ر ط١غخ (بٌن أعناق) و فرَّ ق فً المضاؾ إلٌه فؤسند شبه الجملة األولى إلى
الرجال و الثانٌة إلى النساء ،لٌكون حرٌصا ً على إٌصال رسالته إلى من كان السبب
الذي أودى بحٌاة زوجته ،و هو العربً الذي ٌحمل الخنجر  .و قوله:
اآلن ترتفع الستاره ْ
()46
اآلن ترتفع الستاره ْ ….
و كؤن المشهد قد انتهى بوجود شبح رابض خلؾ الستارة هو شبح الحقٌقة لم ٌبق
على كشفه إال أن ترتفع الستارة .و قوله :هذو بال ٌلد يقتلون بها
هذو بال ٌلد يقتلون بها ….
فالشاعر جرَّ شخصٌة معٌنة لٌتكلم من خاللها عن واقع بالده ،فالخٌل و الشاعر
ٌلتقٌان عند نقطة واحدة هً انتظار المصٌر المؤساوي المجهول واالقتراب من شبح
الموت  .و قوله:
ال يعرف اإلنسان كيف
يعيش في هذا الوطنْ
ُ
ُ
يموت في هذا الوطنْ ...
ال يعرف اإلنسان كيف
كرر جملة كاملة و لكنه ذكر كلمة (العٌش) و ضدها (الموت) لٌدلل ع لى حالة
الٌؤس من العٌش أو الموت فً مثل هذا الوطن .تمكن الشاعر من ان ٌعطً أبٌاته
داللة إٌحابٌة خافٌا ً ورابها حقٌقة واقعٌة.

األمر :
األمر من األسالٌب الطلبٌة ،أو هو طلب الفعل على وجه االستعالء و اإللزام.
و لم ٌرد األمر فً قصٌدة نزار إال فً مقطعٌن األول جاء بصٌؽة النهً  .وللنهً
صٌؽتان األولى صرٌحة  ،والثانٌة ؼٌر صرٌحة  ،استعمل نزار صٌؽة النهً
الصرٌحة التً جاءت عن طرٌق االلتماس قلٌالً :
بلقيس  ،ال تتتيبي عني
نالحظ صٌؽة التوسل والخضوع واضحة ومباشرة فً النص  ،ال تحتا ج إلى
تؤوٌل لبساطتها.
والمقطع الثانً أمر ب ِه زوجته بالنوم ،و لم ٌ ُكن طلب ُه على وجه االستعالء و
اإللزام .وإنما هو طلب (على سبٌل التضرُّ ع و التساوي ال ٌسمى أمرا ال ً
لؽة و ال
اصطالحا ً) ( )47و إنما ذلك ُدعا ًء أو التماسا ً .و كؤن ُه قد استٌق َظ أخٌراً من حُل ِم ِه و
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استسل َم إلى واقع ِه ال ُم ّر القابل بموت ملكت ِه و إنها ارتفعت إلى الرفٌق األعلى:
()48
نامي ِبةفظ  ،أ ّي ُتها الجميل ْه..
النداء  -:النداء من األسالٌب اللؽوٌة التً استعملت كثٌراً ،و نجد النداء فً
قصٌدة نزار(بلقٌس) بكثر ٍة مفرط ٍة و كثٌراً ما استخد َم حرؾ النداء(ٌا) بل إنها األداة
الوحٌدة التً استخدمها فً عموم القصٌدة ،و تعلٌل ذلك ٌعود إلى ؼاٌة فً نفس
الشاعر فكما هو معروؾ إنَّ (ٌا) حرؾ لنداء البعٌد و بما أن زوجت ُه مبعدة عن ُه و
مفارقة الحٌاة ،لذا احتا َج إلى حرؾ نداء ٌم ُّد فٌه صوت ُه بعٌداً لٌَصِ ل إلى المنادى ،و
هذا هو ما قا َم ب ِه حرؾُ النداء (ٌا) و النداء هو :طلب إقبال المدعو على الداعً بؤحد
()49
حروؾ مخصوصةٌ ،قوم ُكل حرؾ فٌها مقام الفعل
بلقيس ..يا َنو َنجعي،و يا َنو َنج َنع القصيد ةينَن تل َنم َن
ُ
سها األناملْ
يا نينوى الخخرا َنء ..
يا جريتي الشقرا َنء ..
َن
الربيع بساقِها أةلى الخالخلْ ..
تلبس في
دجلة
يا أموا َنا
ُ
ِ
بلقيس ..أ َّهي ُتها الشهيد ُ ،و القصيد ُ ،و ال ُم َنط َّهه َنر ُ
النقيْه
َّه
ُ
السومرو
َّه ْه
س ُد ُكل َّه أمجاد العصور
يا أعظم الملكات..يا امرأ تج ِّس
و يا دَنمعا ً تنا َنث َنر َن
المجدليْه
فوق خ ِّسد
َّه
بلقيس ...يا عطراً بذاكرتي ..و يا قبراً ُيساف ُر في التما ْم
ُ
زوجتي ..و ةبيبتي..و قصيدتي..و خيا َنء عيني
يا
َن
()50
بلقيس ...يا كنزاً ُخرافيا ً ..و يا ُرمةا ً عراقيا ً..و َن
ابة خيزرانْ
ُ
من النِداء و
قد ال ٌخلو مقطع من مقاطع القصٌدة و البالؽة
ثالثون مقطعا ً َ
َ
هو زوجت ُه و لكن ُه ٌنوِّ ع فً
المُالحظ فً نداء نزار لزوجت ِه أنَّ المُنادى واحد و َ
المنادى ذات ُه من خالل منادات ِه بؤسماء و صفات مختلفة مِنْ أجل أال ٌشعُر القارئ
بطول القصٌدة و جمودها فهو ٌنادٌها بـ(القصٌدة ،الشهٌدة ،وجع القصٌدة ،نٌنوى
الخضراء ،الكنز العراقً ،ؼابة الخٌزران ،األٌقونة األؼلى…الخ ).
وهذه المعانً هً أهم المعانً التً تركزت علٌها القصٌدة  .والمالحظ إنَّ نزار
و من خالل نداب ِه لزوجت ِه ٌُنادٌها من باب التمجٌد و التعظٌم ،فهو ٌخلع علٌها صفات
قد ال نجدها عند أي امرأةٌ ،فرط فً صفات المنادى  ،ولكنه ال ٌخر ج عن واقعه
المإلم  .وربما كان توالً النداءات صورة للحال التً ٌعٌشها الشاعر  ،فٌجعل النداء
متنفسا لشكواه ومعاناته  ،فالمالحظ أن الخطاب تملإه النداءآت االنفعالٌة  ،التً ربما
وصلت حد الشبع عند الشاعر.ونالحظ أن اؼلب النداءات تكون فً مستهل المقاطع
ة شد انتباه القارئ  ،وتعظٌمه
بعد ذكره ألسم زوجته والؽاٌة من هذه الالزم
لشخصٌة زوجته .
.كما ٌستخدم النداء من باب التفجع و التوجُّ ع فً سٌاق الرثاء إذ ٌقول:
بلقيس ..يا قمرو الذو َنط َنمروهُ ما بينَن الةجار ْه
ُ
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بلننقيس  ...يننا بلننقيس
يا دمعا ً ين ِّسق ُط َن
الكمان
فوق أهداك
ِ

()51

االستفهام-:
االستفهام أسلوب لؽوي ٌحاول الشاعر أن ٌستفهم عن شًء وهو من أسالٌب
التعبٌر استعمله نزار فً قصٌدته  .و هً قسمان حروؾ و أدوات استعمل نزار كال
النمطٌن ،ولكنه اعتمد على حرؾ االستفهام (هل) فً الدرجة األولى فهو كثٌراً ما
ٌُسا ِءل بحرؾ االستفهام (هل) ،وهو الحرؾ الثانً من حروؾ االستفهام ،و هو
مختص بطلب التصدٌق فقط( )52فهو ٌستفهم به عن صحة مضمون الجملة ( )53كما
أن ٌقدم أسلوب
ٌستخدم حرؾ االستفهام (كٌؾ) بالدرجة الثانٌة .استطاع نزار
االستفهام بطرق مختلفة حسبما ٌقتضٌها السٌاق وتتطلبه الحالة النفسٌة للشاعر فٌقول
:
و هلْ من أم ٍة في األرض – ال نةنُ  -نتتال ُ القصيد ْ ؟
ٌل
ٌل
عربية
كذبة
فهلْ البطولة
كاذك؟ ؟
أم مثلنا التاريخ
ْ
القخاء ؟
نفر من هذا
ْ
فكيف ُّ
هواية عربيةٌل
ٌل
ُ
النساء
ِ
فكرت  :هل قتل ُ
أم أننا في األصل مةترفو جريم ْه ؟
()54
ال يعرف اإلنسان كيف يعيش في هذا الوطنْ ؟….
نحن أمام مقاطع تدور كلها حول نقطة مركزٌة محددة و هً حالة المجتمع
العربً،فٌتؤسس بناء المقطع األول على كالم ٌوجهه بطرٌقة التهكم و االستفزاز ،أما
فً المقطع الثانً فقد أخذ بالشرح و التفصٌل من خالل السإال بطرٌقة تحتاج إلى
تؤكٌد ،و فً المقطع الثالث ٌإكده بكٌفٌة الفرار من هذه القضاء .و لكن الشاعر
سرعان ما ٌتخذ من االستفهام سبٌال للتحول من الهم االجتماعً إلى الهم الذاتً
حٌث ٌقول:
َن
بلقيس..كيف أخذ ِ
الةدائق و الفصولْ؟
ت أيامي ،و أةالمي ،و ألتيت
ُ
()55
قد كنت عصفورو الجميل َن ..فكيف هرب ِ
بلقيس م ّني؟…..
ت يا
ُ
ومن أنماطه فً استخدام االستفهام قوله مستخدم هل+جملة فعلٌة.
دقائق
هل تقرعين الباك بعد
ٍ
وو؟
هل تخلعين المعطف الش َنت َّه
()56
ً
مشرقة كتزهار الةقولْ؟….
هل تتتينَن باسمة ..و ناخر ً ..و
والمعروؾ آن الجملة الفعلٌة تدل على الحدوث و التجدد بعكس االسمٌة التً تدل
على الثبوت ،والشاعركان عالما ً بؤن هذه األمنٌة ال ٌمكن أن تتحقق وأن زوجته ال
ٌمكن أن تعود.وقوله مصوراً حالة االشتٌاق من خالل
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الزر ْ
ّ
افة
فمن الذو
سيوزع األقدا َنا ..أيتها ّ
ومن الذو سيقبل األوالد عند رجوعه ْم ؟
()57
و من الذو َن
نقل الفرات لبيتنا….
و قوله مصوراً لنا حاله و قد ؼدا وحٌداً فٌقول:
ً
صامتة ،و لم تخعي يديل على يد َّهيا؟
بلقيس كيف رةلت
ُ
الشج ْر؟
نرجف مثل أوراق
بلقيس ..كيف تركتنا في الريب
َن
ُ
ُ
()58
أترالِ ما ف ّكرت بي؟….
نكتفً بهذا القدر من الدراسة اللؽوٌة المعتمدة على استخدام لؽة الحٌاة
الٌومٌة و المتمثلة بالسهولة و البساطة و السالسة و المعتمدة على التكرار و النداء
و األمر و االستفهام .و لعل نزار ٌهدؾ من وراء االستكثار من استخدام هذه
األسالٌب باستثناء األمر إلى تقوٌة معجمه الشعري الذي ضمت ُه القصٌدة بٌن طٌّاتها
كعوامل تنشٌطٌة من خالل تولٌده لبعض المعانً ،و لم ٌعتمد على الموروث
الشعري و الرمز الؽربً ،إنما اعتمد لؽة الحٌاة الٌومٌة .
انصقزة انملسية-:
رؼ ّذ اٌظٛسح سوٕب ً أعبع١ب ً ِٓ أسوبْ اٌجٕبء اٌشؼش ٚ ٞاٌّشرىض األعبع ٟاٌزٞ
٠شرىض ػٍ ٗ١اٌشبػش ف ٟثٕبء لظ١ذرٗ  ٚط١بغزٙب ٚ .وّب ٔؼشف َّ
أْ اٌظٛسح ٌ١غذ
ش١ئب ً جذ٠ذاً أ ٚؽبسئب ً دخً ػٍ ٝاٌشؼش اٌذذ٠ش ،إّٔب اٌشؼش ِٕز وبْ إٌ ٝاٌ َٛ١شؼش
لبئُ ػٍ ٝاٌظٛسح  ٚ ،اٌشؼش اٌز ٞال ٠ؼُ ث ٓ١ؽّ١برٗ طٛسح د١خ ف ٛٙال ٠ؼ ّذ شؼشاًٚ ،
ْ
ّ٠ىٓ أْ ٍٔزّظ ف ٗ١أ ٞػٕظشاً ِٓ ػٕبطش اٌجّبي.
ال
٠ٚخزٍف اٌشؼشاء ف ٟط١بغزٌٍ ُٙظٛسح اٌشؼش٠خ ،وّب ٠خزٍف اٌشبػش اٌذذ٠ش ػٓ
اٌشبػش اٌجبٍ٘ ٟف ٟؽش٠مخ ط١بغزٗ ٌٍظٛسح ( ٚ )59ربس٠خ ِظطٍخ اٌظٛسح اٌفٕ١خ
٠زّ١ض فِ ٟف((:ٓ١ِٛٙلذ٠ ُ٠مف ػٕذ دذٚد اٌظٛسح اٌجالغ١خ ف ٟاٌزشج ٚ ٗ١اٌّجبص ٚ
دذ٠ش ٠ؼُ إٌ ٝجبٔت اٌظٛسح اٌجالغ١خ ٔٛػ ٓ١آخشّ٘ ٓ٠ب :اٌظٛسح اٌزٕ٘١خ ٚ
اٌظٛسح ثبػزجبس٘ب سِضاً ،د١ش ّ٠ضً وً ٔٛع ِٓ ٘زٖ األٔٛاع اٌضالصخ ارجب٘ب ً لبئّب ً
ثزارٗ ف ٟدساعخ األدة اٌذذ٠ش))(. )60
فئرا جئٕب إٌ ٝاٌّف َٛٙاألٚي ٚجذٔب أوضش اٌشؼشاء ٠ؤوذ ْٚاٌّٛسٚس ف ٟأشؼبسُ٘
ٌ ٚؼً رِٛبط عز١شٔض اٌٛ١د ٘ ٛأوضش ِٓ أوذ أّ٘١خ اٌشثؾ ثٔ ٓ١زبط اٌشبػش اٌّؼبطش
ٔ ٚزبط اٌشبػش اٌغبٌف د١ش ٔجذُٖ ٠ؤوذ أْ رمذ٠ش اٌفٓ  ٚاٌفٕبْ  ((:إّٔب ٘ ٛرمذ٠ش
()61
ٌٍؼاللخ اٌز ٟرشثطٗ ثبٌشؼشاء  ٚاٌفٕبٔ ٓ١اٌّٛر))ٝ
أِب اٌظٛسح اٌزٕ٘١خ فِ((:ٟٙب ٠زظٛسُٖ وًُّ ِٕب د٠ ٓ١غّغ رٍه اٌىٍّخ  ٚاٌشثؾ
اٌذم١م ٟال ٠ى ْٛإال ث ٓ١اٌشٟء  ٚطٛسرٗ اٌزٕ٘١خ  ،أ ٞأْ اٌٍفع شٟء أجٕج ٟػّٕٙب

626

مجل دديلل 2010 /

العدد الرابع واالربعون

ارخز دٌ١الً ػٍّٙ١ب أ ٚسِضاً ٌّٙبٌ ٚ ،ىُٕٗ اوزغت ِغ اٌضِٓ طفخ ع َّ ْ
ق اػزجبسٖ
ذ ث ِٗ فَ ٛ
()62
ِجشد سِض ِٓ اٌشِٛص))
أِب اٌشِض فبٔ ٟارفك ِغ ِب ر٘ت إٌ ٗ١ػً ٞاٌجطً ف ٟاعزخذاَ اٌشؼشاء اٌّذذصٓ١
 ٚأٌٛ١بٔ١خ ٚ
ٌٍشِٛص ،اٌشبػش ارىأ ػٍ ٝوض١ش ِٓ اٌشِٛص  ٚاألعبؽ١ش اٌجبثٍ١خ
اإلغش٠م١خ ،فبألعطٛسح  ٚسِض٘ب ف٘ ٟزٖ اٌفزشح جب َء ٌٍزٛػ١خ ١ٌ ٚظ ٌٍزؼّ١خ ،فبٌشِض
 ٚاألعطٛسح أُ٘ ِظب٘ش اٌزطٛس اٌظٛس ٞف ٟاٌشؼش
٘ ِٓ ٚزا إٌّطٍك اٌظٛس ٞعأػًّ ػٍ ٝدساعخ اٌظٛسح اٌشؼش٠خ فٟ
لظ١ذح ٔضاس(ثٍم١ظ) ػٍٝاألّٔبؽ اٌظٛس٠خ اٌضالصخ  ٟ٘ ٚػٍ ٝاٌزٛاٌ:ٟ
1ـ انصقزة انقالغقة أأل انحنقة .2 ،انصقزة انرهُقة  .3 ،انصقزة انسيصية.
1ـ انصقزة انقالغقة أأل انحنقة -:
رُؼ ُّذ ٘زٖ اٌظٛسح اٌؼٕظش األعبط ِٓ ػٕبطش اٌظٛسح اٌشؼش٠خ ثٛطفٙب
والً ،ف ٟٙاٌؼّٛد األعبط  ٚاٌّف َٛٙاٌجّبٌ ٟاٌز ٞداسد ػٍ ٗ١أغٍت اٌذساعبد إٌمذ٠خ
ػٕذ اٌؼشة .فبٌشبػش  ً١ّ٠دائّب ً إٌ ٝرظ٠ٛش اٌؼٛاٌُ اٌشؼٛس٠خ اٌّجشدح إٌِ ٝذسوبد
دغ١خ ِٓ خالي اعزخذاِٗ ٌألعبٌ١ت اٌجالغ١خ  ،إْ اٌٍغخ اٌّجبششح رؼجض أد١بٔب ػٓ
اإلفظبح ػٓ أش١بء الِٞىٓ اإلفظبح ػٕٙب ِجبششح.
انصقزة انحمققهقة.
٠ش ٜأوضش اٌجالغ ٓ١١أْ لّ١خ اإلثذاع اٌفٕ ٟف ٟإٌض اٌشؼش٠ ٞىّٓ ف ٟدغٓ
اٌزشج ٚ ٗ١جٛدرٗ  ٚدلخ ػاللخ اٌزشبثٗ ث ٓ١اٌّشجٗ  ٚاٌّشجٗ ثٗ ٚ ،ف ٟرظ٠ٛش األش١بء
اٌغبِؼخ ثطش٠مخ رجؼٍٙب أوضش ٚػٛدب ً  ٚرمش٠جب ً ٌٍذم١مخ.
َّ ِٚش أعٍٛة اٌزشج ٗ١ثّشادً ِزؼ ّذدح دز ٝارؼذذ ِؼبٌّٗ اٌفٕ١خ ،فمذ روش اٌّجشد
(د285ﮬ)((:اْ ٌٍزشج ٗ١د ّذاً فبألش١بء رزشبثٗ ِٓ ٚج ٚ ٖٛد ـرجبٚ ِٓ ٓ٠ج،ٖٛفئّٔب
ٕ٠ظش إٌ ٝاٌزشج ِٓ ٗ١أٚ ٓ٠لغ))(.)63
ٚأ٠ذ ٚج ٖٛاالخزالف  ٚاالٌزمبء ث ٓ١اٌّشجٗ  ٚاٌّشجٗ ث ِٗ لذاِخ ثٓ

جؼفش(د373ﮬ) ف٠ ٛٙش((:ٜأْ اٌشٟء ال ُ٠شجَّٗ ثٕفغٗ  ٚال ثغ١شٖ ِٓ وً اٌجٙبد  ،إر
وبْ اٌش١ئبْ إرا رشبثٙب ِٓ جّ١غ اٌٛج٠ ٌُ ٚ ٖٛمغ ثّٕٙ١ب رغب٠ش اٌجزخ ارذذا فظبس
االصٕبْ ٚادذاً فجم ٟأْ ٠ى ْٛاٌزشج ٗ١إّٔب ٠مغ ث ٓ١ش١ئ ٓ١ثّٕٙ١ب اشزشان فِ ٟؼب ٍْ
رؼّّٙب ٛ٠ ٚطفبْ ثٙب ٚ ،افزشاق ف ٟأش١بء ٕ٠فشد وً ٚادذ ِّٕٙب ػٓ طبدجٗ
ثظفزٙب ٚ ،إرا وبْ األِش وزٌه فأدغٓ اٌزشجِ ٛ٘ ٗ١ب ٚلغ ث ٓ١اٌش١ئ ٓ١اشزشاوّٙب فٟ
اٌظفبد أوضش ِٓ أفشادّ٘ب فٙ١ب دز٠ ٝذٔ ٟثّٙب إٌ ٝدبي االرذبد)) ( )64ف٠ ٛٙش ٜأْ
ٚج ٖٛاٌزشج ٗ١رىّٓ فٔ ٟغجخ اٌظفبد ث ٓ١ؽشف ٟاٌظٛسح اٌّشجٗ  ٚاٌّشجٗ ثٗ فىٍّب
وبٔذ اٌظفبد اٌّشزشوخ أوضش ِٓ اٌظفبد اٌّخزٍفخ وبْ اٌزشج ٗ١أوضش جٛدح.
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َّف ثأٔٗ((:طفخ اٌشٟء ثّب لبسثٗ ٚ
ٚاٌزشج ٗ١ػٕذ سش١ك اٌم١شٚأ( ٟد456ﮬ)اٌز ٞػش ٖ
شبوٍٗ ِٓ ،جٙخ ٚادذح أ ٚجٙبد وض١شح ال ِٓ جّ١غ جٙبرٗ ألٔٗ ٌٔ ٛبعجٗ ِٕبعجخ وٍ١خ
ٌىبْ إّ٠بٖ))(.)65
أِب اٌمض(ٟٕ٠ٚد739ﮬ) اٌز٠ ٞشَّ ٜ
أْ ((:اٌزشج :ٗ١اٌذالٌخ ػٍِ ٝشبسوخ أِش ٢خش
()66

ف ٟاٌّؼٕ))ٝ
أِب ف ٟاٌؼظش اٌذذ٠ش فبٌظٛسح ٌُ رؼذ ش١ئب ِٕفظالً ػٓ اٌشبػش  ٌُ ٚرؼذ
ِمظٛسح ػٍ ٝاٌذالٌخ اٌّؼٕ٠ٛخ ثً رجبٚصد رٌه إٌ ٝاٌذالٌخ اإل٠ذبئ١خ  ٚأطجذذ
رغزمٚ ٟجٛد٘ب ِٓ ػبٌُ اٌالشؼٛس أ ٚاٌؼمً اٌجبؽٓ اٌز٠ ٞزفبػً ثظٛسح غبِؼخ ِغ
اٌّذسوبد اٌذغ١خ اٌخبسج١خ ٠ ٚذبٚي ِضط اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌظٛس  ٚاٌزمبؽٙب دز ٝرخشط
إٌ ٝد١ض اٌٛجٛد ثؼذ ػٍّ١خ إراثخ داخٍ١خ ِؼمذح اٌزشو١ت(.)67
ٍٔذع  ِٓ ٚخالي اعزمشاء اٌظٛسح اٌج١بٔ١خ ٌمظ١ذح ٔضاس لجبٔ( ٟثٍم١ظ) إٔٗ
٠ؼزّذ ػٍ ٝاٌزشج ٗ١اٌّفشد اٌز٠ ٞىٚ ْٛجٗ اٌشجٗ فِ ٗ١ؼٕ ًِ ٝفشداً  ٚإْ رؼ َّذد:
انمج ْس؟
بهلقي ..كقف جسكحُا فب انسيخَ ،سرفُس يث َنم أألزاا
ُس
َن
()68
انًمس….
أل جسكحُا –َحٍُس انثالثة -االقٍ كسيم ٍةة جحث
ْ
فالشاعر استخدم أداة التشبٌه(مثل) و حرؾ التشبٌه(الكاؾ) فهو ٌُشبِّه نفس ُه و
ممطر .وجه الشبه واحد
ٌوم
ٍ
ٌوم عاصؾٍ ،و بالرٌشة فً ٍ
أوالدهُ بؤوراق الشجر فً ٍ
على الرؼم من تع ُّدد المشبه به و المشبه ،وجه الشبه هو الضعؾ و االنكسار وهذا
النوع من التشبٌه هو تشبٌه معقول بمحسوس و هو تشبٌه صورة أدرك المشبه الذي
هو الشاعر وأوالدهُ بالعقل والمشبه به محسوس وهو الرٌشة وورقة الشجر و منْ
أوجه التشبٌه قوله:
أو زال ٍة
قتلولِ في بيروت مثل َن َّه
()69
منْ بعدما قتلوا الكال ْم….
()70
ً
ً
مشرقة كتزهار الةقولْ؟…
باسمة..و ناخر ً ..و
قول :هلْ تتتين
و ه
و قوله:
َن
ٌل
كتابة ب ْيلسان ِ ..
كعصفور ..و عابق ٍة
ةائمة
ركن أنت
في كل ِّس
ٍ
ٍ
هنا َنل كن ِ
ت كنخل ٍة تتمشطينَن ..
()71
و تدخلينَن على الخيوفِ ،كتنلِ
السيف اليماني…
ُ
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نالحظ فً هذه األبٌات التً ٌعمد فٌها نزار إلى التشبٌه المجمل و هو التشبٌه
الذي ٌختفً فٌه وجه الشبه(.)72
ٌشبه الشاعر زوجته بالؽزال التً ٌتقنص لها الصٌّاد لٌصطادها فالتشبٌه هنا تشبٌه
الشًء بالشًء معنىً ال صورة فهو شبهها بالؽزال من حٌث الرقة و البراءة .ال من
حٌث صورتها بل من حٌث المعنى الكامن فٌها و المتعارؾ علٌه تعمد الشاعر عدم
ذكر وجه الشبه حتى ٌعطً للصورة قدرة إٌحابٌة للمتلقً بدالً من التصرٌح به فهو
ٌوحً بالمعنى دون أن ٌصرح به و بذلك ٌزٌد النص عمقا ً .أما وجه الشبه فً البٌت
الثانً فهو الرقة و الجمال و فً الثالث أٌضا ً الرقة و الجمال.أما الرابع فوجه الشبه
بٌن السٌؾ الٌمانً و بٌنهما القوة و الحزم و اإلرادة.
نالحظ و من خالل تشبٌه الشاعر انه ٌمٌل فً صوره إلى الفصل بٌن طرفً
التشبٌه دون أن ٌعمد إلى أسلوب التداخل بٌن الطرفٌن ،و الفصل بٌن الطرفٌن ٌكون
من خالل األداة الفاصلة التً تمنع من اقتراب الطرفٌن و تداخلهما ،فهذه األداة
تكون فاصالً ٌمنع اقتراب الطرفٌن(.)73
و أنه ٌستخدم الحروؾ فً بناء صورته أكثر مما ٌستخدم األسماء و األفعال و
تشكل الكاؾ النسبة العالٌة مقارنة مع بقٌة األدوات التشبٌهٌة األخرى.
الصور االستعارية:
ُتع ُّد الصورة االستعارٌة ،عنصراً مهما ً من عناصر اإلبداع فً الخطاب
الشعري و هً أرقى تطوراً من التشبٌه ألنها تعتمد على التفاعل التام بٌن طرفٌها و
التوحٌد بٌنهما بحٌث ال ٌمكن ألحدهما أن ٌنوب عن اآلخر.
و أبسط تعرٌؾ ل ال ستعارة فً المصطلح تعرٌؾ ابن المعتز (ت
296ﮬ)((:استعارة الكلمة لشًء لم ٌعرؾ بها من شًء قد عُرؾ بها)) ( .)74و لعل
أكثرالتعارٌؾ ارتباطا ً بالمفاهٌم المعاصرة هو تعرٌؾ عبد القاهرة
الجرجانً(ت471ﮬ) فقد ذكر كالما ً مفصالً عن االستعارة فً كتابيه أسرار البالؼة
و دالبل اإلعجاز .فاالستعارة عند هً ((:أن ترٌد تشبٌه الشًء بالشًء فتدع أن
تفصح بالتشبٌه ؾ تظهره  ،و تجًء إلى اسم المشبه فتعٌره المشبه و تجربه
علٌه))(.)75
و نحن نرى أن االستعارة تمنح الصورة كثافة و حٌوٌة و دٌنامٌة بما ٌلقٌه
الفعل فً ذهن المتلقً فٌرسم صورة قد ال تراها العٌن فً الحقٌقة كما فً هذه
الصورة:
()76
َن
أ ّية أم ٍة عرب ّي ٍة تلل التي تتتال أصوات البالبل؟
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فً هذه الصورة تظهر البالبل فً هٌبة شخص مطارد تبحث عنه ٌد المنون
لتؽتاله .فاالستعارة هنا تقوم على ما ٌسمى بالتشخٌص هو مفهوم حدٌث لالستعارة
()77
و
المكنٌة التً ٌحذؾ منها لفظ المشبه به مع ذكر الزمة من لوازمه دلٌالً علٌه
التشخٌص أو التجسٌم ٌتمثل فً ((:خلع الحٌاة على المواد الجامدة ،و الظواهر
الطبٌعٌة و االنفعاالت الوجدانٌة هذه الحٌاة التً قد ترتقً فتصبح حٌاة إنسانٌة ،
تشمل المواد و الظواهر واالنفعاالت))(.)78
و التشخٌص هنا ٌكون بتشخٌص ( أصوات البالبل) و تق ّدمها على هٌبة رجل
و هذا هو الشاعر فهو ٌربط بٌن ما هو أثمن شًء فً البالبل و هً أصواتها التً
اؼتٌلت  ،و بٌن أثمن شًء لدٌه زوجته (بلقٌس) و (قصٌدته) التً اؼتٌلت باؼتٌال
زوجته ،و كذلك البالبل تموت بموت أصواتها .و من االستعارة قوله:
()79
فقبائننل أكلنن ْت قبائننلْ…
فالقبابل ال تؤكل و إنما اإلنسان الذي ٌنتمً إلى القبٌلة هو الذي ٌؤكل ،حٌث
حول الشاعر القبٌلة كحالة ؼرٌزٌة إلى كابن حً ٌمارس األكل بواسطة التجسٌم
َّ
الذي ٌتحقق بإسناد األكل إلٌه.
وقد تمكن نزار من خالل االستعارة  ،وعن طرٌق خٌاله من خلق صوراً
جدٌدة كقوله:
بلقيس
بلقيس...
بلقيس ...
ُ
ُ
ُ
()80
ُكل ُّ مام ٍة تبكي عليلِ  ..فمنْ ُترى يبكي عل ّيا؟…
فالهاشمً واألمشاط تؽادر معناها المعجمً  ،لٌتشكل لها من جدٌد وعبر خٌال
الشاعر معنىً ٌتسم بالحركة والحٌوٌة عن طرٌق( الؽناء  ،والتذكر  ،والمعاناة)  .فقد
تمكن الشاعر من رسم صور متحركة من أشٌاء ثابتة ال تتحر ك  ،فعاد اللفظ عند
الشاعر متمٌزاً الٌسد مسده لفظ آخر .ومن االستعارة قوله:
المهرجان
أين (الهاشم ُي) متن ّيا ً فوق القوام
ِ
ا دمعها
تتذكر األمشا ُط ماخيها ،فيخر ُ
()81
هل يا ُترى األمشا ُط من أشواقها أيخا ُتعاني…
تمثل التشخٌص هنا بواسطة (الهاشمًّ مؽن ٌّا ً) و (تتذكر األمشاط ماضٌها) و
(ٌخرج دمعها) و (األمشاط تعانً) عن منحها سلوكات و خصوصٌات بشرٌة .و
حول الشخص الذي ت ُدل علٌه
تشًٌء الكابن الحً عن طرٌق تعوٌضه بالشبه فقد َّ
القرٌنة اللفظٌة و هً (الؽناء) و (التذكر) و (المعاناة) إلى (الهاشمً) و (األمشاط)
بواسطة االستعارة التصرٌحٌة.
فٌتحول الهاشمً ذلك الزي العربً إلى كابن حً ٌؽنً فرحا ً بمن ٌرتدٌه ثم تتحول
األمشاط إلى امرأة تتذكر ماضٌها فتذرؾ الدمع.
ونالحظ إن هناك كابن حً خلؾ الصورة المركزٌة ٌسؤ ُل عن حال األمشاط :

630

مجل دديلل 2010 /

العدد الرابع واالربعون

هل يا ُترى تعاني من أشواقها؟
ولعل الحرص على تؤكٌد التشخٌص و التشًٌء فً هذه الصورة ٌؤتً به
الشاعر لخلق عالقات تفاعل بٌن ما هو ملموس ؼٌر عاقل ،و بٌن ما هو ملموس
عاقل .لٌتم و من خالل هذا التفاعل إذابة الصورة الجزبٌة فً الصورة المركزٌة.
ومن االستعارة :
ليس ُيقي ُم فرقا ً
العربي
فالخنج ُر
َن
ُّ
()82
النساء…
الرجال ..و بينَن أعناق
بينَن أعناق
ْ
ِ
العالقة المجازٌة التً هً (الخنجر العربً ال ٌقٌم فرقا ً) انتماء للماضً الشعري،
فلٌس الخنجر هو من ٌضرب األعناق و إنما حاصل الخنجر و لكنه أراد بتلك
العبارة أن ٌوضح حال من ٌحمل الخنجر الذي ال ٌقٌم فرقا ً بٌن امرأة و رجل و
(.)83
المجاز فً أبسط تعرٌفاته هو تلك الكلمة المستعملة فً ؼٌرما هً موضوعة له
الصور الذهنية أو الصور التجريدية :ـ
ٌتم من خالل هذا النوع من الصور نقل الصورة من المفهوم الحسً إلى
المفهوم التجرٌدي فالشاعر فً هذا النوع من الصور ((حٌن ٌستخدم الكلمات الحسٌة
بشتى أنواعها ال ٌقصد أن ٌمثل بها صورة لحشر معٌن له داللته و قٌمته
الشعورٌة)) ( )84أو أنه ((ٌستعمل الصور لٌعبر عن حاالت ؼامضة ال ٌستطاع
()85
بلوؼها مباشرة أو من أجل أن تنقل الداللة الحقة لما ٌحده الشاعر))
و من الصور الذهنٌة التً تطالعنا فً هذه المقاطع:
كانَن البنفس ُج بينَن عينيها ينا ُم ..و ال ينا ُم
و كذلك قول ُه:
بلقيس  ،في هذا الزمان؟
ماذا يقول ُ الشع ُر ،يا
ُ
()86
المجوسي ،الجبان؟….
الشعوبي
ماذا يقول ُ الشع ُر في العصر
ّ
ّ
فً هذا المقطع صورتان ذهنٌتان هً صورة (البنفسج ٌنام و صورة (الشعر
ٌقول) فالصورتان قابمتان على إضافة ما هو محسوسٌ ملموسٌ إلى ما هو مجرد ال
ٌمكن أن ترسم صورته فً العٌن إال بالذهن ،أو هو ما عبر عنه قدٌما ً بالتخٌٌل الذي
عرَّ فه الجرجانً بـ((ما ٌثبت فٌه الشاعر أمراً هو ؼٌر ثابت أصالً ،و ٌدعى دعوى
ال طرٌق إلى تحصٌلها  ،و ٌقول قوالً ٌخدع فٌه نفس ُه و ٌرٌها ما ال ترى))(.)87
و هكذا ٌتحول البنفسج إلى شخص ٌنام و ال ٌنام و الشعر إلى شخص ال ٌستطٌع
أن ٌقول الشعر .و لو نظرنا إلى النعوت التً وردت فً الشطر الثانً (العصر
المجوسً الجبان)ٌ ،شٌر إلى مدى عمق الحزن فً نفس الشاعر  ،و إلى الضٌاع و
الملل و الالجدوى فزوجته ماتت فماذا ٌقول بعد ذلك فً شوقها فالشاعر ٌبحث عن
أقسى الصور التً تعكس مدى حُزنه .ومن الصور الذهنٌة:
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ا دم ُعها
تتذ ّكر األمشا ُط ماخيها فيخر ُ
()88
هل يا ترى األمشا ُط من أشواقها أيخا ً تعاني؟…
لجؤ الشاعر فً هذه الصورة إلى استعارات بعٌدة أو تخٌالت ال ٌمكن أن
تتحقق إال فً ذهن منتجها أو متلق ٍ ٌكون مستعداً لرسم هذه الصورة..فـ(األمشاط)
بما البسه لها من األفكار و األحاسٌس ،تتحول إلى كابن حً ٌملك اإلرادة على تذكر
الماضً و المعاناة منه أو عدم المعاناة ،كمن ٌنتظر جواب و هذه كلها سلوكات
بشرٌة و صورة ٌمكن االستدالل على بعدها الداللً من خالل األداء االستعاري فكل
ما هو صورة ذهنٌة هو صورة استعارٌة.
الصور الرمزية:
ٌشكل هذا النمط أقل نسبة فً قصٌدة الشاعر على الرُّ ؼم من الرمز قد بلػ
أوج ُه و كثر استعماله فً العصر الحدٌث .و لعل ذلك ٌعود إلى نفسٌة نزار التً
كانت منكسرة لذا فهً ال تخشى أحد اً و ال تهاب أحد اً و ال تتردد فً قول ما ترٌد أن
تقول ُه صراحة باعتبار أن أعز شًء قد انتهى ،فمثالً قول ُه صراحة و بدون اعتماده
على الرمز:
ُ
بيروت التي قتلتل..ال تدْ رو جريمتها
و
ْ
ُ
قتلت عشيقتها
وبيروت التي عشقتل تجهل ُ أنها
()89
و أطفننننأت القم نننن ْر….
فمن استعماله للرمز قول ُه ذاكراً رمز(أبً لهب) و (الكالب):
ستقول في التةقيق
ْ
لهك
كيف زالتي
ماتت بسيف أبي ْ
كل ُّ اللصوص من الخليج الى ال ُمةيط
و ّمرون ..و يةرقون ..و ينهبون ..و يرتشون
ُد
و يعتدون على النساء كما يري ُد أبي لهك
كل ُّ الكالك ُموظفون ..و يتكلونَن  ..و يسكرونَن
()90
لهك…
على ةساك أبي ْ
ٌتعاٌش فً هذه الصورة رمزان أولهما و هو الذي ٌتكرّر رمز(أبً لهبْ ) و
الثانً هو رمز (الكالب) ٌمثالن ركنً الصورة الرمزٌة ،الركن األول و األهم هو
رمز (أبً لهبْ ) الذي ٌبدوا لً و هللا أعلم أنه ٌُرمز به إلى السلطة الحاكمة  ،و
الكالب هم حاشٌتهم أو من ٌؤتمر بؤمرهم.
فؤبً لهبْ من الرموز السلبٌة  ،هو رمز لإلنسان الطامع المتهافت ،فهو ٌستخدم
فً أبً لهبْ و كلنا ٌعرؾ أبً لهبْ عم الرسول الكرٌم(صلى هللا علٌه و سلم) رمزاً
لكل سبب موجع فً اإلنسان ،فهو رمز للقوى الطاؼٌة ضد األضعؾ .و من الرمز
()91
قوله :وأقول  :ني أعرف الس ّياف قاتل زوجتي…
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فلعل ُه ٌرمز بالسٌاؾ إلى قوى القتل و الخراب فً االستعمارٌٌن ،ولعله ٌرمزبه
التباع الحاكم والواطبٌن له .إن هذان الرم زان هما الوحٌدان فً كل القصٌدة وعلى
امتداد مقاطعها ،على العكس مما جاء فً شعر شعراء الشعر الح ّر من أمثال(بدر
شاكر السٌّاب ،ونازك المالبكة  ،و عبد الوهاب البٌاتً ،و شاذل طاقة… ،الخ)
الذٌن أكثروا كثرة مفرطة فً استخدام الرمز،فالسٌاب لم ٌنظم قصٌدة خالٌة من
الرمز أو التلمٌح الرمزي خاصة فً دٌوانه((أنشودة المطر))و كذلك البٌاتً فً
دٌوانه((أبارٌق مهمشة)).
الوزن :
ٌُع ُّد الوزن الشعري ركنا ً مهما ً من أركان التعبٌر الفنً ذلك أن((الموسٌقى))كما
نعرؾ قابمة على األوزان التً وضعت قبل الخلٌل ووضع الخلٌل ()٘170-100
الشكل العروضً لها .وعلى القافٌة التً تع ّد ركنا ً مهما ً من أركان الشعر العربً.
أما حدود القافٌة فهً((:آخر متحرك فً البٌت إلى أوّ ل ساكن ٌلٌه من قبله مع
حركة الذي قبله))(.)92
وقد كان للظروؾ الجدٌدة التً طرأت على الحٌاة،التً تمثل بحركة العصر وسرعة
تؤثرها بمظاهر الحضارة أثر كبٌر فً حٌاة الفرد عامة و الشاعر خاصة ،فهذه
الظروؾ كانت كفٌلة بؤن تمنح الشعراء حرٌة تحرر القصٌدة من نظام البٌت كوحدة
موسٌقٌة ذات حدود ثابتة ،و تكسبها تنوٌعا ً فً اإلٌقاع ،و تجنب الحشود و مشكلة
القافٌة ،و المحافظة على وحدة القصٌدة ،و خضوع تركٌبها للمتطلبات النفسٌة،و قد
عبر الدكتور عز الدٌن إسماعٌل عن ذلك التحرر و االستعداد النفسً عند المتلقً
بقوله((:أدرك شعرابنا المعاصرون أهمٌة التشكٌل الموسٌقً للقصٌدة من حٌث أث ُرهُ
القوي فً تقدٌم صورة صادقة و مإثرة لوجداناتهم المختلفة فحاولوا أن ٌخرجوا من
إطار الشكل القدٌم للقصٌدة إلى شكل جدٌد تكون فٌه الصورة الموسٌقٌة للقصٌدة
()93
ً
خاضعة خضوعا ً مباشراً للحالة النفسٌة و الشعورٌة التً ٌصدر عنها الشاعر)) .
وعبر عن ذلك حامد مردان بقوله((:موسٌقى النفس تتوقؾ على موسٌقى
اللفظة))()94فالموسٌقى على ذلك عنصر أساسً من عناصر الشعر ،وأداة من أبرز
األدوات التً ٌستخدمها الشاعر فً بناء قصٌدته ،و هً الفارق الجوهري التً تمٌز
الشعر عن النثر .فالشعر لم ٌخرج على بحور (الخلٌل) ولقد اعتمدوا تفعٌالتها أساسا ً
وبشكل خاص البحور الصافٌة(.)95ولكن الشعر الحر تحرر من نظام الصدر والعجز
الذي كان ٌحدد عدداً متساوٌا ً من التفعٌالت لكل من الصدر والعجز،بحٌث أصبح
هناك((شطر واحد لٌس له طول ثابت،وإنما ٌصح أن ٌتؽٌر عدد التفعٌالت من شطر
إلى شطر)) ( )96كما أصبح للشاعر حرٌة تكرار التفعٌالت و حرٌة تنوٌع األضرب
و الزحافات و التدوٌر الذي تعنً به فً الشعر الحر((:التضمٌن)).الذي هو
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((ارتباط بٌتا ً عروضٌا ً بالبٌت الذي ٌلٌه)) ()97أو((اشتراك شطري البٌت فً كلمة
واحدة))(.)98
كما أصبحت حرٌة استعمال البحور المختلطة كالطوٌل و البسٌط و المدٌد و
المنسرح،هذا باإلضافة إلى ذلك فإن الشاعر المحدث أو الشاعر الحر بصورة
خاصة ابتعد بموسٌقى شعره عن الجرس العالً و النؽم الواحد،و قد قامت الثورة فً
إلى الوزن،فهجروا البحور الطوٌلة و
َّأول عهدها على القافٌة ثم تعدت ذلك
استعاضوا عنها بالقصٌرة إال فً بعض القصابد التً تستلزم الفخامة،و قد كان
عملهم هذا هو استجابة لروح العصر و حركة تطوره السرٌعة.
اً
إن الخروج على نظام الشطرٌن كان تؽًيراً
جوهري فً طبٌعة الموسٌقى الشعرٌة و
ٌمكن أن نلتمس هذا التؽٌر العمٌق الذي أحدثته موسٌقى الشعر الحر فً القصٌدة
العربٌة بما نتناوله فً المقاطع الشعرٌة القادمة ،و بما ٌمكن أن نلتمسه من خالل
هذه المقاطع استجابة لموسٌقى ظروؾ التطور ،و من الطبٌعً أن ٌكون الشاعر
الصور
متؤثراً بالنمط التقلٌدي فٌكون لهذا التؤثر أثره فً شعر الشاعر من حٌث
واللػ ة و الموسٌقى .فلو بدأنا بدراسة موسٌقى(بلقٌس) فؤول ما نجده فً هذه
القصٌدة أن الشاعر نظمها مرتكزاً فٌها على تفعٌلة البحر(الكامل مُتفاعلُنْ  ،و هو كما
نعرؾ من البحور الصافٌة فقد كثر دوران هذه التفعٌلة فً نتاجات الشعراء
المحدثٌن.
ُ
شــــــ ْكــــــــر َ نْ
لـــــــَ ُكـــــــ ْم
ﮟ
(إضمار)
لن
ع
فا
مُتـْ
ُ
شــــــ ْكــــــــر َ نْ
ﮟ
ع
فا
مُت ْـ

لـــــــَ ُكـــــــ ْم
لن

(إضمار)

فالشطر األول و الثانً تذكر التفعٌلة مرة واحدة فٌها إضمار وهو أول زحاؾ
من زحافات البحر الكامل الستة و اإلضمار هو((تسكٌن الحرؾ الثانً من التفعٌلة
األولى :مُتفاعِ لُنْ تصٌر مُتفاْعلُن))(.)99
كما استعمل الظاهرة العروضٌة التكرار و قد كرر هنا الشطر الشعري

ت ْ
ربوسعك ْم
ــ
وصا
ـ
لت
فحبٌـبــتـــي ـقـ ــ

ـْ
تشربو كؤسن عال
أن
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ﮟﮟ -ﮟ-

ﮟ ﮟ -ﮟ -

ﮟﮟ -ﮟ-

 - -ﮟ-

م تـ فا ع لن

م تـ فاع لن

م ـتفا ع لن

متـ فاع لن متـ فا ع لن متـ فاع ال تن

خمار

خمار

 - -ﮟ -

 - -ﮟ - -

ُمر ّفل مخمر

الشطر ٌتكون من ست تفعٌالت الرابعة و الخامسة مضمرتان و السادسة
(مُر َّفلة).
والترفٌل هو ((:زٌادة ُتنْ أي سبب خفٌؾ.فتصٌر ُم َتفاعلُنْ فتنقل بعد قلب النون
ألفا ً مُتفاعال ُتنْ ))( )101أي سبب خفٌؾ على الوتد المجموع و هو من علل الزٌادة.
َب ْلـقٌــسُ ٌ..ا

وجــ عً وٌا

وجعلـــ ْـقصٌــــ دة حٌن تلـ ـــمسها أنا

()102

م ــــ ْل…

  -ﮟ -متـ فا ع لن

ﮟﮟ-ﮟ -

ﮟﮟ-ﮟ-

ﮟﮟ-ﮟ  -ﮟ ﮟ-ﮟ ـ ـ

م تـ فاع لن م تـ فا ع لن م تـ فا ع لن م تـ فا ع ال ُتن

ترفيل
خمار
خمار
الشطر ٌتكون من ست تفعٌالت كلها فً شطر واحد ،و المعروؾ أن البحر
الكامل ٌتكون من ثالث تفعٌالت فً الصدر و ثالث فً العجز ،التفعٌلة األولى من
الشطر مضمرة و األخٌرة مرفّلة ،و ٌالحظ ظاهرة التكرار حٌث كرّر الشاعر(ٌاء
النداء) ،و لٌس هذا الموضع األول الذي ٌكرر فٌه الشاعر فهو ٌستخدمه على طول
القصٌدة.
فهــــلـل بطــو

لــــة كـذبتــن

عــربٌٌـ ـتن

ﮟﮟ  -ﮟ-

ﮟﮟ  -ﮟ-

ﮟﮟ-ﮟ -

م تـ فا ع لن

م تـ فا ع لن

م تـ فا ع لن
()103

أم مـــثلـــن تا ر ٌخ كاذب……….
  -ﮟ - - -ﮟ- -متـ فا ع لن متـ فا ع ال تن
مخمر مرفلة
خمار

635

مجل دديلل 2010 /

العدد الرابع واالربعون

فالشطر األول و الذي ٌقابل ما ٌسمى فً الشعر العمودي بـ(العروض) ٌتكون
من ثالث تفعٌالت صحٌحة أما الشطر الثانً و الذي ٌقابل ما ٌسمى بـ(الضرب)
()104
فٌتكون من تفعٌلتٌن فهو شطر مجزوء و الجزء هو(حذؾ تفعٌلة من الشطر)
التفعٌلة األولى مضمرة و الثانٌة مضمرة مجزوءة كما ٌظهر و من خالل
وجود أم المعادلة أن الشطر األول مرتبط بالشطر الثانً من حٌث المعنى فقط و
لٌس من حٌث الوزن و التقطٌع .كما فً ظاهرة التدوٌر التً سنستشهد علٌها فً هذا
المقطع الشعري:

بلـــقٌس ال

تتؽٌـٌــــبً عننً

 - -ﮟ-

- -

ﮟﮟ -ﮟ-

متـ فاع لن م تـ فا ع لن متـ فا
تدوير

خمار

فانــــن شـشمس بعــــــــدك ال تضـًـــــإ علسواحـــــــل
ﮟ- -

 -ﮟ -

ﮟﮟ  -ﮟ -

ﮟﮟ  -ﮟ - -

ع لن مت فا ع لن م ت فا ع لن مـ ت فا ع ال تن
مرفل
عند النظر فً قوافً القصٌدة نجد أن نزار قد استعمل ظاهرة من ظواهر
عروض الشعر الحر وهً ( التدوٌر ) فً جمٌع قوافٌها فنراه ٌربط نهاٌة الشطر
األول (عننً) (متفا) ببداٌة الشطر الثانً (فا ن) (علن) فً الوزن لٌكتمل جز إها
المتبقً  ،الشطر األول ٌتكون من ثالث تفعٌالت و الشطر الثانً ٌتكون من ثالث
أٌضا  ،فً التفعٌلة الثالثة و األخٌرة ترفٌل  .حٌث أضاؾ سبب خفٌؾ على الوتد
المجموع .
ولنستشهد بشطر ٌتؤلؾ من تفعٌلة واحدة ...
بـلقٌس
ــ
  -ﮟمتـ فا ع

خمار وتدوير

أٌــــــٌتـــهـلشهـــــٌـــــدة و لقصـــــــــٌــــدة
ـ
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لن مـ ت فا ع لن
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ﮟ ﮟ  -ﮟ  -ﮟ ﮟ
مـ ت فا ع لن م ـ ت

تدوير

ولم ـطــهـــهـرتنــنــقـــــٌٌــــــة
 ﮟ  -ﮟﮟ  -ﮟ - -فا ع لن مـ ت فا ع ال تن
ترفيل
تدوير
نالحظ أن الشاعر ذكر التفعٌلة مرة واحدة و جعلها تفعلٌه متضمنة ضمن
الشطر الثانً حٌث جزء التفعٌلة ( متفاعلٌن ) بٌن الشطرٌن فجاء الجزء ( متفاع )
ضمن الشطر األول و الجزء ( لن ) ضمن الشطر الثانً و كذلك بٌن الشطرٌن
الثانً ( مد ) و الشطر الثالث ( فاعلن ) و لكنه فً الشطر الثانً راح ٌزٌد عدد
التفعٌالت إلى ثالث ثم بدا ٌنقصها إلى اثنٌن فً الشطر الثالث فهً مجزوءة
ومما ٌمكن أن نالحظ أن الشاعر ٌكرر لفظة ( بلقٌس ) فً كل مقطع من مقاطع
القصٌدة  .لعل ٌرٌد من ذلك التكرار خلق تناؼم صوتً ٌؽنً موسٌقً القصٌدة ذلك
ان التكرار ٌ .خلق تجمعات صوتٌة تؽنً موسٌقى القصٌدة بحٌث ٌجعل منها
مجموعة صوتٌة متماثلة و متجانسة تإدي إلى خلق محورا موسٌقٌا صوتٌا ٌقود
بالتالً الى اإلسهام فً تصوٌر موسٌقى القصٌدة الداخلٌة .
ما زلــــت اد فع من دم ــي اؼـــال جـ ـزاء
  -ﮟ -ﮟﮟ -ﮟ  -ﮟﮟ -ﮟ ـهمت فا ع لن م ـت فا ع لن م ـت فا ع النْ
مخمر م ذولة
خمار
خمار
كً اسـعــد ِْد
  -ﮟ -مت فاع لن
خمار
شاءت بــا ٔن
  -ﮟ-مت فا ع لن
خمار

ُدنًــــا و ال كنـــن سسمــا ء
  -ﮟ - - -ﮟ -همت فا ع لن مت فا ع ال نْ
خمار

مخمر م ذولة

ْ
ـــشـــتاء
ــ
راقل
أبـــقى و حـٌــــدن مثـــل او
  -ﮟ -ه  -ﮟ  - - -ﮟ-مت فا ع لن مت فاع لن مت فا ع النْ مخمر م ذولة
خمار

جعل التدوٌر بٌن ثالث اشطر احدهما مرتبط باآلخر فال ٌمكن فصل احدهما
على اآلخر كما أكثر من اإلضمار فً كل شطر .و التذٌٌل الذي جاء متساوٌا عند
نهاٌة كل شطر تحررت القصٌدة الجدٌدة من الجبرٌة فنراه ٌصنع عروض قصٌدته
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صناعة موسٌقٌة حٌثما تتطلبه حالته النفسٌة و لٌس كما كان ٌفعل شعراإنا السابقون
من السٌر على النظام الصدر الذي ٌنتهً بالعروض و العجز الذي ٌنتهً بالضرب
و القافٌة الواحدة من ؼٌر أن ٌمٌلوا على نهجه أما الشعراء المحدثون فقد اخذوا
ٌرسمون موسٌقاهم من خالل رد الفعل لكل المعاناة التً ٌعانٌها الشاعر و المجتمع
ٌقول نزار ((موسٌقى القصٌدة الحدٌثة  ..لٌس لها نص مكتوب و ال تدون كما تدون
المقامات و البشارق و الموشحات و ال تعزؾ عزفا ً جماعٌا ً الن موسٌقى هذا الشعر
 ،تؤتً من فعل الكتابة نفسه و من المعانات المستمرة و المؽامرة مع المجهول
اللؽوي النفسً  ،ال من التراكمات الصوتٌة و النؽمٌة المخزونة فً أذننا الداخلٌة
()105
بشكل وراثً و عضوي))
نالحظ و من خالل التقطٌع العروضً لبعض أبٌات القصٌدة أن نزار كان ٌزٌد
من ظاهرة التدوٌر أو التضمٌن و بشكل مفرط و لعلنا ال نجد شطراً إذا لم ٌكن
مرتبطا ً ببداٌة الشطر الذي بعده.
وٌذكر الدكتور عز الدٌن إسماعٌل أن موضوع التدوٌر و كثرة عدد التفعٌالت
ٌثٌر موضوع الجملة الشعرٌة و ٌعرؾ الجملة الشعرٌة بؤنها((:بنٌة موسٌقٌة أكبر
من السطر وإن ظلت محتفظة بكل خصابصه.فالجملة تشؽل أكثر من السطر،و قد
تمتد أحٌانا ً إلى خمسة أسطر أو أكثر....لكن الجملة تظل بنٌة موسٌقٌة مكتفٌة
بذاتها))(.)106
والذي ٌلفت النظر فً عروض القصٌدة هذه ظاهرة ممٌزة و هً حرص نزار
على نظم أشطر قصٌدته من ألفاظ ٌؤتلؾ بعضها مع بعض لٌشكل تناؼما ً موسٌقٌا ً
داخلٌا ً من نظام التفعٌالت المعروؾ فً الشعر العربً من خالل ارتباط األشطر مع
بعضها بحٌث ٌجمعها إٌقاع موسٌقً واحد.
وما ٌمكن أن نلتمسه من قصٌدته أنه لم ٌستخدم ظاهرة المزج بٌن البحور و
إنما اعتمد وزن (متفاعلن) على امتداد قصٌدته و التً كثٌراً ما ٌعترٌها اإلعالل و
كثٌراً ما نظم فٌه شعراإنا ،و لعل ذلك ٌعود للسبب الذي ذكره إحسان
عباس((فاإلكثار من بحر الكامل ٌدل على مقدار ما تفرضه الطبٌعة الحتمٌة لبحور
الشعر العربً))(.)107
سار نزار فً نظم قصٌدته على شاكلة شعراء الشعر الحر الرواد من أمثال (بدر
شاكر السٌاب  ،ونازك المالبكة  ،و عبد الوهاب البٌاتً )،فالسٌاب استخدم ظاهرة
التضمٌن والتدوٌر وظاهرة االختالؾ فً عدد التفعٌالت كما فً قصٌدته(المومس
العمٌاء) و(األسلحة و األطفال)(.)108كما استخدم ظاهرة المزج بٌن البحور بل
لعله أول من ؼامر فً نظم قصٌدة على هذه الشاكلة التً تجمع بٌن بحور مختلفة
فً إطار قصٌدة واحدة ومن القصابد التً مزج فٌها بٌن البحور قصٌدته(فً
المؽرب العربً) حٌث مزج بٌن بحر الهزج و الرجز الوافر.
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أما قافٌة القصٌدة فلم تكن قافٌة موحدة فً نهاٌة كل بٌت ،كما أنها لم تكن قافٌة
ذات نظام ثابت ملتزم ،و إنما تصرؾ فٌها الشاعر وفق طبٌعة رإٌته الشعرٌة
الخاصة،فهو ٌؤتً بقافٌة(المٌم،و الهاء ،و التاء،و الضاء) فً المقطع األول من
القصٌدة ففً المقطع الواحد ٌستعمل أكثر من قافٌة،أما فً المقطع الثانً فقد جاء
بقافٌة(الالم،فالقاؾ،فالٌاء،فالسٌن) فالشاعر لم ٌلتزم نسقا ً واحداً،و إنما ظل ٌراوح
بٌن مجموعة من القوافً بدون نسؾ ثابت ،أي أن الشاعر ٌلتزم بنوع التقفٌة و ال
ٌلتزم بمبدأ القافٌة الواحدة ،فهو ٌؤتً بقافٌة الهاء الساكنة و التً تحتل المرتبة األولى
فً عدد ذكرها فقد ورد ذكرها بما ٌقارب من(  50مرة) ثم تؤتً قافٌة الالم و التً
تقرب من( 30مرة) فقافٌة المٌم فالتاء.....الخ.
و قد أشاركمال خٌر بك إلى ذلك التنوع فً القافٌة الواحدةٌ((:همه أن ٌحافظ
فً قوافٌه على توزٌع منتظم قابم على التتابع أو التكرار أو التعاقب ،بشكل ٌفصح
( )109و مهما ٌكن من أمر فقد
فً مجموعة على انتظام انتظاري صارم))
تواصل(تجرٌر) القافٌة لدى شعراء الطلٌعة و لٌس عند نزار قبانً فحسب.
والذي ٌبدو لً و هللا أعلم أن التنوٌع فً قافٌة القصٌدة ٌجعل النص حافالً
بالموسٌقى و قد عبر عن ذلك عبد الجبار عباس بقوله((:أن الشاعر بتنوٌعه
للتشكٌالت الختامٌة ٌكسب قوافً مختلفة مما ٌإدي إلى تلوٌن موسٌقاه و إثرابها
باللمسات الشعورٌة الموحٌة))( .)110
فقافٌة التاء فً(أؼتٌلت) و التً هً فً المقطع األول ال تجد صداها إال فً
الشطر الثانً(قٌلت) و قافٌة(الباء) فً الشطر الثانً ال تجد صداها إال بعد عدة
أسطر ،و قافٌة (األلؾ الطوٌلة) (بساقها) ال تجد صداها إال بعد عدة أسطر ،و
قافٌة(الضاء) فً(األرض) و التً هً ضمن المقطع األول.ال تجد صداها لٌس فً
األبٌات المستشهد بها بل فً كل القصٌدة على طول امتدادها و البالػ( 30مقطعا ً).
فالتنوٌع فً القافٌة قد ٌصل أحٌانا ً إلى انعدام القافٌة هو ما ذكره س.مورٌه
من أن((:الشعر الحر ٌجمع أوزانا ً و قوافً مختلفة حسب طبٌعة الموقؾ و
مناسباته ،فتجًء طبٌعته الأثر للتكلؾ فٌها ،لذلك رأٌنا أن الشعر الحر مناسب جدا
للمسرح خالفا ً لمن ٌدعون التقٌد ببحر معٌن و قافٌة معٌنة على لسان كل
( )111
متكلم))
و خالصة حدٌثً عن عروض القصٌدة هو ما ذهب إلٌه الشاعر حافظ جمٌل
بقوله((:إن المجددٌن ثاروا على الوزن و القافٌة لٌستطٌعوا أن ٌعبروا عما ٌختلج فً
نفوسهم من أحاسٌس و نزعات شعرٌة بؤسهل طرٌقة ممكنة و لتمكٌنهم من تصوٌر
عواطفهم و أفكارهم من ؼٌر عناء و مشقة فً التقٌد بالوزن و القافٌة و
( )112
األسلوب))
و لعل قوله هذا هو ما ذهب إلٌه شعراإنا الرواد حٌن عبروا عن رأٌهم فً
األوزان و القوافً فنزار((ٌؽنً،ال ٌجسم المفردة أو الشطر أو الفقرة فً بناء
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اإلٌقاعات المتداخلة األقنعة الثابتة أو الرموز و األساطٌر.هناك الراوي -الشاعر -و
الخطاب -السٌاسً أو العاطفً فً تسلسل الحدٌث النثري))( .)113
فهو((ٌصوغ انفعاالته الطازجة و قضاٌاه الساخنة وأحالمه و مكبوتاته و أشواقه
فً المفردات و صور وأوزان تكافًء العاطفة و الفكر الذي ٌبطنها ،لذلك كان نزار
شاعر الجمهور بهذا المعنى الذي ٌستجٌب فضح المكبوت العاطفً و السٌاسً
استجابة متقاطعة مع الشعور و الحرمان))( . )114
وبعد:فان نزار قبانً فً قصٌدته هذه خرج عن أصول الرثاء العربً حٌن هجا و
مدح و كشؾ عن واقع األمة الفاسد فً لؽة سهلة ٌفهمها الكبٌر و الصؽٌر و المثقؾ
و ؼٌره ذلك ألنه أراد أن ٌقرإها الجمٌع.
مزا الرثاء بالمديب :
إن هذه المعاٌشة لموت زوجته المفاجا ،وإحساسه بمؽادرتها بال أمل للعودة ،
جعلته ٌحس بالضٌاع  ،أدى به إلى تراكمات نفسٌة أضعفت الشاعر  ،وحولته إلى
مواطن ثابر فً وجه الظلم واالستبداد واإلسراؾ فً القتل  ،وٌالحظ ذلك من خالل
مواجهته لمن ٌظن انه كان السبب فً موتها مباشرة أو من خالل استخدامه للرموز
السلبٌة  ،كما بدا واضحا ً عندما أعلن الشاعر عجزه عن الكتابة بعد رحٌلها  ،وكؤنها
كانت الدافع المحرك والربٌسً فً كتابته للشعر ،والشاعر أي شاعر ال ٌعلن ضعفه
عجزه عن الكتابة إال فً أقصى حاالت الٌؤس والضعؾ .
ولنقرأ ما كتبه وهو ٌرثً زوجته أو ٌؤبن ال فً التؤبٌن مدح للمرثً فهو ٌمدح
من خالل رثابه قابالً :
شكرا لك ْم ..

شكرا لك ْم ..
فةبيبتي قتلت...و صار بوسعكم أن تشربوا كتسا ً على قبر الشهيد
و قصيدتي أ تيلت
وهننل مننن ا ّمنن ٍة فنني األرض ن ال نةنُ ن نتتنننال
( )115
القصيننند ؟
نالحظ فً هذه األبٌات مدى حب نزار لزوجته و تعلقه بها لدرجة أنه ٌنزلها
منزلة القصٌدة و الشهٌدة،و كؤنه ٌعنً بذلك أن قلمه هو المستهدؾ و لٌست زوجته،ة
هذا تؤكٌد لقوله فً ختام قصٌدته بؤنه أقوى من الذٌن أرادوا قتله فقتلوا زوجته:
ني الأعرف جيداً
ن الذين تورطوا في القتل،كان مرادهم
( )116
أن يقتلوا كلماتي!!!
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و ال نسمع شاعراً سابقا ً له أعطى لزوجته كما ٌعطً نزار لزوجته،فالقصٌدة
هً أقرب شًء إلى قلب الشاعر و أعز شًء إلى نفسه،فهً التً ٌعبر فٌها عما
ٌدور فً خاطره و ٌجول فً نفسه،و نزار جعل زوجته بمثابة أعز شًء إلى
قلبه،ثم ٌعود لٌقول أنها اؼتٌلت وكؤنه ٌرٌد أن ٌقول أنه لم ٌبق فً قلبه ناحٌة للشعر
و الموضع خال ألحادٌث الحب و هتاؾ الوجدان كما كان ٌفعل.
و لو انتقلنا إلى المقطع الثانً من الرسالة لنجد أن نزار ركز فٌه على
المظاهر الحسٌة لصورة زوجته،فطفق تؽزالً بها واصفا ً و مادحا ً و راثٌاً ،واصفا ً
وجهها ،و شعرها ،و قوامها ،و عٌونها ،و ؼٌر ذلك من الصفات الحسٌة المشبعة
بالمدح و المستوحاة من الطبٌعة فهو ٌمزج بٌن الطبٌعة و ما جمعته زوجته من
( )117
بلقيسْ ..
كانت أجمل الملكات في تاريخ بابلْ....
صفات:
ُ
فاألوصاؾ الحسٌة تتمثل فً وصؾ جمال بلقٌس و التً عدها أجمل ملكات
بابل،مما ٌعنً أنه ركز على جمال الوجه أوالً ،و المالحظ هنا أن نزار اختار
نموذجا ً عراقٌا ً مستقى من التراث الثقافً العراقً القدٌم ،فٌقع االختٌار على ملكات
(بابل) ،فالشاعر اختار نموذجا ً بدقة متناهٌة تتناسب مع الحقل الداللً المرموز إلٌه
فً كل خصابصه و شروطه فـ (تموز البابلً ٌرتبط بقرٌنته اإللهٌة عشتار) و قد
جسدت تلك القرٌنة اإللهٌة معنى الخصب فً مظاهر الطبٌعة المختلفة عبر سلوك
دال على عمق التضحٌة و اإلخالص فً سبٌل إنقاذ حبٌبها و زوجها ،لعل اختٌار
نزار ملكات بابل من هذا المنطلق هذا من ناحٌة ثانٌة فان زوجته عراقٌة األصل
َن
الفرات لبيتنا..
و من الذو نقل
فنراه ٌقول:
( )118
الرصافة..
وورود دجلة و َن
لذلك اقتصر على نموذج عراقً مشحون بؤبعاد تجعله ٌزهد فً ؼٌرها و بكل
ما كان ٌرٌده عندا ٌصفها،ألن لدٌه فً تراثه العربً ما ٌمكنه أن ٌشحنها لتنطق
بمؤساته فال ٌلجؤ إلى التراث الؽربً أو التراث الٌونانً.ومن ناحٌة ثالثة فالمعروؾ
أن النساء البابلٌات هن أجمل النساء.فكان فً ؼاٌة الدقة فً اختٌار المرموز الذي
ٌمثل زوجته و من األوصاؾ الحسٌة األخرى هً صفة(الطول)حٌث ٌقول:
بلقيس..كانت أطول النخالت في أرض العراق
( )119
كانت ذا تمشي..ترافقها طواويس..و تتبعها أيائل...
فكؤنه ٌرٌد أن ٌقول أن قوام حبٌبته و كما ٌصورها هو طوٌلة رشٌقة ضامرة
البطن دقٌقة الخصر ثقٌلة األرداؾ و هذا ما هو معروؾ عن النخٌل
العراقً(خاصة).فهو ٌشٌر إلى هذه الصفات بؤقل عبارة.
ومن ثم ٌذكر الطواوٌس التً ترافقها لتحمٌها من أشعة الشمس المحرقة،و
تتبعها األٌابل لتهب لها األمان و تخفؾ عنها وحشة الطرٌق .ثم ٌصؾ رقتها و
عذوبتها التً تماثل رقة القصٌدة بعد أن ٌنتهً الشاعر من نظمها ٌخشى علٌها حتى
من لمسة ٌده علٌها حٌث ٌقول:
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ُ
بلقيس ..يا وجعي ،ويا وجع القصيد ةين تلمسها األناملْ
شعر َِ َِ َِلِ سوف ترتفع
و ٌصؾ شعرها فٌقول :هل يا ترى من بعد
ِ
()120
السنابلْ؟...
فشعرها طوٌل أشقر ٌزداد لمعانا ً عند مؽٌب الشمس و هذا ما هو معروؾ عن صفة
السنابل.
ً
فهو جعل من زوجته جماال خالصا ً مستوحى من طبٌعة العراق الخالبة من عند
ٌقول:
ذكر بؤنها أطول النخالت فً العراق من جنوبه إلى شماله ؾ
يا نينوى الخخرا َنء
يا جريتي الشقرا َنء
()121
يا أمواا دجلة..تلبس في الربيع بساقها..أجمل الخالخل..
وصؾ نزار ساق زوجته و هً ترتدي الخلخال فً فصل الربٌع بعد أن
وصفها بؤنها (نٌنوى الخضراء) ،ثم وصؾ عٌنٌها بالبرٌق و اللمعان حٌث ٌقول:
()122
الكواككَْ ..
قسما ً بعينيل اللتين ليهما تتوو ماليين
ْ
الواضح من وصؾ المظاهر الحسٌة أنها امرأة متمٌزة المالمح و القسمات ،و
كؤنه بذلك ٌإسس الصورة الجمالٌة فً مالمح زوجته و تقاطٌعها و قسماتها و
ٌرقعها على كل النساء.
ومما ٌلفت النظر و نحن نتابع نزار و هو ٌرثً زوجته أنه ٌكرر(ٌاء) النداء
كثٌراً فقد كررها ما ٌقرب من(  )30مرة أو أكثر فً عموم القصٌدة ،و هذا التكرار
ٌدل داللة واضحة أو قاطعة على أن الشاعر فً ضٌق و حسرة و هو ٌعانً معاناة
شدٌدة،معاناة الذي ال ٌقدر على شًء،فهو كمن ٌستنجد بالزوجة،و الحبٌبة،و
الشهٌدة،و القصٌدة و األٌقونة،و بالدمع،و القبر....الخ فهل من مجٌب فال مجٌب.
ياأعظم الملكات..يا امرأ تجسد كل أمجاد العصور السومرية
بلقيس يا عصفورتي األةلى..
و يا أيقونتي األ لى..
و يا دمعا ً تناثر فوق خد المجدل َّهية...
()123
بلقيس ..يا عطراً بذاكرتي ..و يا قبراً ُيساف ُر في التما ْم...
ُ
فٌنتقل بعد ذلك نزار لٌخبرنا أن نظرته تطوؾ فً محٌطه العابلً و فً
جوانب بٌته،فٌسجل ألم فجٌعته التً حلّت به بعد قتل زوجته و فً أفراد أسرته،و
ٌصور أساه و مصابه و حاله بعد رحٌل أمٌرته المعطرة،فهو مشتاق إلٌها للحد الذي
ٌكرر فٌه اللفظة أكثر من مرة لٌشعرنا بمدى اشتٌاقه لها:
بلقيس..مشتاقون..مشتاقون..مشتاقون
ُ
()124
ّ
و البيت الصتير يسائل عن أميرته ال ُمعطر الذيول...
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لوعة األسى تدمً قلب نزار فٌحس و كؤنه قد ذبح حتى العظم،و لكنه حابراً
أمام أطفاله اللذٌن ربما قد ألحوا بالسإال عن أمهم إلحاحا مثٌرا ُ فال ٌدرون ما الذي
ٌجري سوى أنهم ٌرون وجه والدهم الوجوم المخٌم علٌه،و الحسرة التً تشٌعها
نظرات عٌنٌه الزابفة،و ال ٌعرؾ ما الذي ٌقوله ألوالده ،و لكنه سرعان ما ٌؽرق
فً تؤمله لٌفارق فلسفته و ٌحاول أن ٌؽالب عاطفة الحزن و صد تٌارها فال ٌقوى،
ألنه ٌتؤمل بؤن تؤتً زوجته و تقرع الباب و تخلع المعطؾ و هً باسمة و ناضرة و
مشرقة ،فهو مازال ٌلتمس آثار زوجته على الحٌطان و بٌن المراٌا و الستابر ،و
ٌتابع خضرة زرعها األخضر التً ؼصت بها الدار،و دخان السجابر الذي ٌؤبى إال
البقاء حٌث ٌقول:
بلقيس ..مذبوةون ةتى العظم
ُ
و األوالد ال يدرون ما يجرو..و ال أدرو أنا ماذا أقول؟
هل تقرعين الباك بعد دقائق؟
هل تخلعين المعطف الشتوو؟
ً
ً
مشرقة كتزهار الةقول؟
باسمة..و ناخر ً..و
هل تتتين
بلقيس..
ُ
ن زروعل الخخراء ما زالت على الةيطان باكيةً
ووجهل لم يزل متنقالً بين المرايا و الستائر
ةتى سيجارتل التي أشعلتها لم تنطفيء
()125
و دخانها مازال يرفض أن يسافر....
ولكنه سرعان ما ٌصحو من تؤمله لنجده ٌسؤل زوجته بؤسلوب استفهامً عن
سبب رحٌلها عنهم و تركهم ٌرتجفون مثل أوراق الشجر فً ٌوم ممطر،فهو بحاجة
إلى حنانها و بقدرما ٌحتاج إلٌها طفلٌها(عمر) و(زٌنب).
الشجر؟
نرجف مثل أوراق
يس..كينننف تركتنننننا في الروننا
ْ
ُ
بلقننن ُ
المطر
وتركتنا ن نةن الثالثة ن خائعين...كريش ٍة تةت
ْ
أترال فكرت بي؟
()126
مر)...
و أنا الذو يةتاا ةبل..مثل(زينك) أو( ُع ْ
بلقٌس ..هً الزوجة قبل كل شًء،و أما ً لطفلٌن و حبٌبة فهً بذلك تطؽً
على كل من ذكرهن قبلها و بعدها من النساء و الشهٌدة ألنها راحت ضحٌة
انفجار.و القصٌدة التً(ٌبكً منها نزار كما لم ٌبك من قبل،و ٌحب كما لم ٌجب من
قبل،و ٌعطً كما لم ٌعط من قبل) (.)127
.مزا الرثاء بالهجاء
ٌرى الباحث فً مرثٌة نزار أنها تكشؾ عن شًء من سنن البناء
الشعري،فهناك تمهٌد للهجاء جاء به نزار،و قد بدا واضحا ً جلٌا ً و ٌمكن تلمسه فً
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مقدمة القصٌدة،فقد ٌضمن الشعراء رثابهم..هجاء لخصومهم و فخراً بؤقوامهم ،لكن
نزار خالؾ القاعدة الشعرٌة:
قصيدتي ا تيلت..
()128
و هل من أمة في األرض -ال نةن -نتتال القصيد ؟...
قرر الشاعر بعد أن أكد قتل زوجته التً كانت المستودع الحقٌقً للشعر و
المعول الذي ترتكز علٌه قصٌدة نزار،أنه لٌس من أمة فً األرض قادرة على أن
تؽتال القصٌدة إال نحن(و لعله ٌعنً بذلك أبناء جلدته العرب) و بذلك ٌكون قد
أصاب هدفه إذ أنزل من قام بهذا العمل منزلة الهوان.حٌث نراه ٌقول ألولبك أن
العرب هم من قتلوا زوجته:
ً
الكواكك..
قسما ً بعينيل اللّتين ليهما تتوو ماليين
ْ
ستقول يا قمرو،عن العرك العجائك
ٌل
عربية ؟
فهل البطولة كذبة
()129
أم مثلنا التاريخ كاذك؟...
فهو ٌ ّ
ُكذب كل ما ُذكر عن شجاعة العربً و بطولته و ٌعد التارٌخ كاذب و
ٌسوق كل ذلك من خالل أسلوب االستفهام وكؤنه ٌرٌد جوابا ً لتؤكٌد ما ٌقوله.
ٌبدو أن الشاعر كان ٌهدد بالهجاء و ٌخوّ ؾ خصومه من أنه سٌصمهم بما
ٌفضحهم بٌن األمم،فهجاءه م ّر قاس،فكان ٌهدد فً هجابه تهدٌد ربما ٌفعل فعالً أكثر
مما تفعله الرصاصة أو السٌؾ حٌت نراه ٌقول و فً مواضع كثٌرة:
ستقول في التةقيقٕ ،اان اللص أصبب يرتدو ثوك ال ُمقاتلْ
()130
ستقول في التةقيقٕ ،اان القائد الموهوك أصبب كالمقاول..
مما ال شك فٌه أن المرأة كانت مهضومة الحق فً المجتمع العربً القدٌم،و لقد
أبان القرآن الكرٌم موقؾ المجتمع منها ٌومذاك أبلػ بٌان بقوله تعالى{:وإذا ُب ّ
ش َر
أحدهم باألنثى َظ َّل وجه ُه مسوداً وهو كظٌمٌ،توارى من القوم من سوء ما ُب ّ
ش َر
()131
به،أٌمسكه على هون أم ٌدسّه فً التراب أال سا َء ما ٌحكمون )
فالمجتمع العربً القدٌم ٌرفض المرأة رفضا ً بدابٌاً،و نعود إلى نزار لنجده
ٌهجو المجتمع العربً الحدٌث و ٌصفه بالعودة إلى الوراء إلى عصور الظالم و
التوحش إلى عصر وأد البنات و دفن الزوجات و هن على قٌد الحٌاة،فهذه كانت
مشكلة اإلنسان العربً و قضٌته الوحٌدة إذا ما بُشر بؤنثى،فهو ٌصورما وصلت إلٌه
حال العرب بعد رجوعهم إلى عصور البربرٌة:
بلقيس..ندخل مر ً أخرى لعصر الجاهليْه
ها نةنُ  ،يا
ُ
التوةش ،و التخلف ،و البشاعة ،و الوخاعة
ها نةنُ ندخل في
ُّ
ندخل مر أخرى ُعصور البربر ّيةْ
ةيث الكتابة رةلة..بين الشظية..و الشظية
ةيث ا تيال فراشة في ةقلها
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القخيه ...
صار
ْ
و مع كل ذلك الهجاء فان نزار ال ٌتخطى حدود هجاءه عن بٌروت حٌث
ٌقول:
و بيروت التي قتلتل..ال تدرو جريمتها
و بيروت التي عشقتل..تجهل أنها قتلت عشيقتها...
ثم ٌعود لٌوجه خطابه إلى العرب،شاكٌا ً من القضاء و القدر الذي جعل
العربً ٌؽتال العربً،و جعل العربً ٌتصؾ بصفة الوحشٌة التً ال تقٌم فرقا ً بٌن
النساء و الرجال حٌث ٌقول:
ن قخاءنا العربي ن
يتتالنا عرك..
ويتكل لةمنا عرك
و يبقر بطننا عرك
نفر من هذا القخاء؟
فكيف ُّ
فالخنجر العربي ليس يقيم فرقا ً
()134
بين أعناق الرجال..و بين أعناق النساء...
فهل حقا ً العربً ٌتصؾ بهذه الوحشٌة،و ال نبعد كثٌراً عن نزار لنصل إلى ما
نعٌشه الٌوم،فإن كان نزار قد استطاع أن ٌوصل ما ح ّل بزوجته من جراء تفجٌر
السفارة فشكا و هجا الفتى العربً الذي ٌمكن أن نقول أنه(لبنانٌا ً) فمن سٌنقل ما ٌحل
بالشعب العراقً الذي ٌستٌقظ كل صباح لٌسمع عدد الضحاٌا التً ُتسفك دماإها
على األرض من جراء تفجٌر سٌارة مفخخة و عبوة ناسفة،و من المسإول عن كل
ذلك؟و لو كان نزار على قٌد الحٌاة هل سٌكون قادراً على هجاء ابن شعبه(العربً)
المسإول الذي ج ّر إلى مثل هذه
الذي ٌقوم بكل هذه األعمال الفاضحة ومن
األعمال؟ فهل نجد شكا ً فً قول نزار أو نجد عوجا ً وهللا أعلم  ،فنزار أدرك الحقٌقة
قبل أن ندركها و نطق بها قبل أن نحس بها و نعٌش آالمها التً عاشها نزار قبلنا
بؤكثر من عشرٌن عاما ً.فزوجته كانت ذات حظ وافر ألن هللا قٌظ لها شاعراً ٌمجد
ذكراها فمن ترى سٌمجد ذكر ى شهداءانا الذي سقت دماءهم كل أراضً العراق من
شماله مروراً بوسطه إلى جنوبه :
وأقول أن نخالنا كذك
()135
وأن ال فرق ما بين السياسة و الدعار ...
فقوله األخٌر ٌشٌر إلى سوء النظام السٌاسً و تردٌه إلى درجة أنه ٌقارن
ّ
أحط درجات المجتمع،و التً ترمً كل تعالٌم الدٌن وراء ظهرها:
بالدعارة التً هً
أن زماننا العربي مختص بذبب الياسمين
()136
و بقتل كل األنبياء..و قتل كل ال ُمرسلين..
()133
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ثم ٌشخص الشاعر(أبً لهب) موجها ً إلٌه رامزاً إلى جهة ما فهو ٌوظؾ
رمز -أبً لهب -وهً شخصٌة استعارها من المجال التارٌخً ٌوظؾ هذه
ولعله
الشخصٌة دون اإلشارة إلى الموضوع المستهدؾ بشكل سافرأو ملمح إلٌه
جعله رمزاً للحاكم الضعٌؾ الظالم .وقوله (ذبح الٌاسمٌن) من الصور االستعارٌة
الهابلة إن صح التعبٌر فاالستعارة توحً بالداللة النفسٌة التً ٌحاول الشاعر أن
ٌوحً بها.من خالل رسم صورة المرأة بـ (ورد الٌاسمٌن ) من ارق انواع الورود
الوظٌؾ الداللٌة والوظٌفة النفسٌة .
ة
وأجملها  ،فالصورة االستعارٌة هنا لها وظٌفتان
كل اللصوص من الخليج لى المةيط..
يدمرون..و يةرقون..و ينهبون..و يرتشون..
و يعتدون على النساء كما يريد أبو لهك
كل الكالك موظفون..و يتكلون..و يسكرون..
على ةساك أبي لهك
*******
ال قمةة في األرض تنبت دون رأو أبي لهك
ال طفل َن يولد عندنا..
لهك
ال و زارت أمه يوما ً فراش أبي ْ
لهك..
ال سجن يفتب دون رأو أبي ْ
()137
لهك..
ال رأس ُيقطع دون أمر أبي ْ
والذي ٌبدو لً -و هللا أعلم -أنه ٌرمً من خالل شخصٌة أبً لهب إلى سوء
النظام السٌاسً واإلداري فً الدول العربٌة فؤبً لهب من الرموز السلبٌة التً
شخصها نزار فً قصٌدته  ،وربما رمز به الى االستعمار الجاثم على األمة العربٌة.
فقوله(من الخلٌج إلى المحٌط) ٌعنً الوطن كله و قوله(ال طفل ٌولد عندنا) ٌعنً
أبناء قومه العرب.فسو ء النظام دفعه إلى توجٌه سهام النقد والهجاء إلى أولبك
المسإولٌن عن هذا التردي فً كل مجاالت الحٌاة العامة ،وهجاء الساسة من جهة
ؼٌر مباشرة أو دون ذكرهم صراحة محتمٌا ً بالنبرة الؽاضبة ربما كونهم من الساسة
مما جعله ٌحترز أذاهم.ثم ٌقول على سبٌل االستهزاء والسخرٌة محمل رجال الدولة
مسإولٌة ما حل فً فلسطٌن،و ٌسوق من خالل هذا االستهزاء هجاءاً ُم ّراً ؼاصا ً
بالشماتة،ألن فلسطٌن ما زالت تحت سٌطرة الكٌان الصهٌونً،وأنهم لم ٌحرروا
زٌتونة ور ّد من حقوقهم المؽصوبة حتى لٌمونة:
لو أنهم ةملوا لينا من فلسطين الةزينة،نجمة..أو برتقالة
لو أنهم ةملوا لينا من شواطيء ز ..
ةجراً صتيراً..أو مةار
لو أنهم من ربع قرن ةرروا زيتونة
لو أرجعوا ليمونة..
و مةوا عن التاريخ عار ْه
()138
بلقيس..
لشكرت من قتلول ،يا
ُ
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و ٌحاول نزار أن ٌجرد المجتمع العربً من كل قٌم الجهاد وأن ٌسخر منه
ما استطاع حتى ٌنزل من شؤنه و شؤن ما ٌقوم به من جهاد وذلك من خالل قوله (
مقطوع السان ) وهً كناٌة عن عجزه من الكالم فٌقول :
و العالم العربي..مسةوق..و مقموع..و مقطوع اللسان..
نةن الجريمة في تفوقها  ...فما( العقد الفريد)  ..وما ( اال اني)؟
()139

نستنتج من ذلك كله أن هجاء نزار هجاءاً حاراً الذعا ً ألنه هجاء صادر من
عاطفة صادقة((إن الهجاء إذا صدر من عاطفة صادقة و عبّر عما ٌحسه الشاعر
من صراع نفسً و ألم ذاتً،ال ٌمكن عده قبٌحاً،أو ردٌبا ً أو عمالً شرٌراً)) (،)140فلم
ٌكن الؽرض من هجابه التكسب،ولكنه جعله سالحه الناطق فً وجه مهجوه.

الخاتمة و نتائج البةث.
وبعد فان نزار ظاهرة أبداعٌة متمٌزة حٌن ٌكون هذا اإلبداع متضحا من
خالل النقد والدراسة القابمة على الموضوعٌة  ،ولٌست هذه صرخات تطلق من
اإلعجاب التعجل  ،وإنما هً صرخات أطلقت بعد إبراز القٌم الفنٌة الكامنة فً
القصٌدة تحدٌداً  ،والتً تفوق التذوق العابر،ان الشاعر تمكن من إٌجاد فضاء حُر
إلبداعه الشعري ،نزار قبانً جعل فً هذه القصٌدة مجاالً واسعا ً للرثاء،وذلك بسبب
فنٌته الشعرٌة التً مكنته من تجاوز ذلك وٌنجح فً توظٌؾ الشعر الحر فً الرثاء
أوالً،وتمكنه فً صنعته ثانٌا ً.
لنزار أسلوب خاص فً الرثاء أهمه رثاء ابنه  ،وشقٌقته .ولم ٌتطرق البحث
لذلك واقتصر على الدراسة لـ(قصٌدة بلقٌس) نموذجاً .لضٌق المجال لكونه بحث.
إن دراسة قصٌدة بلقٌس مكنتنا من مراقبة تجربة نزار اإلبداعٌة،و موقعها من
التجارب العربٌة المعاصرة.فهو على مستوى(البنٌات اللؽوٌة) تمٌ ََّز تمٌزاً خاصا ً
أرهص بتبلور اتجاه قابم بذاته فً الشعر العربً المعاصر فهو اعتمد لؽة الحٌاة
الٌومٌة وحدها دون سواها.فهو عمل على االنطالق مما اعتمد علٌه شعراء
الخمسٌنات و الستٌنات من االستقاء من التراث الدٌنً و التراث اللؽوي القدٌم و
التراث األجنبً..الخ و على مستوى((الصورة الشعرٌة) فقد رأٌنا أن أنماط الصورة
الشعرٌة المهٌمنة فً قصٌدته هً:الصورة الحسٌة،الذهنٌة،و الرمزٌة التً هً أقل
من النمطٌن السابقٌن فبالنسبة إلى الحسٌة فهً االنطالق من المجرد إلى المتخٌل
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الحسً،و ٌؽلب التشبٌه فً هذا النوع،أما الصورة الذهنٌة فإنها تبنى على أساس
التشخٌص و التحجٌم أي إضافة المحسوس إلى المجرد،الذي ٌنشؤ عنه التشخٌص و
التحجٌم.
تفعٌلة (الكامل) دون اعتماد
أما بالنسبة إلى العروض فإنه اقتصر على
ظاهرة المزج بٌن البحور لكونها خصٌصة قد تتواجد وقد ال تتواجد  .على شاكلة
شعراء العصر الحدٌث،كما أن بٌته الشعري ال ٌخضع لنسق طولً ثابت فهو متؽٌر
من ست إلى أربع إلى ثالث إلى تفعٌلة واحدة حتى ٌتم البٌت.
أما القافٌة التً نوّ ع فٌها حسبما تتطلبه حالته النفسٌة  ،وربما نوع فً القافٌة على
شاكلة شعراء العصر الحدٌث الذٌن ٌعتبرونها عببا ً ثقٌالً ٌقٌد الشاعر.
وأخٌرا فان هذه المعاٌشة لموت زوجته  ،وإحساسه بالضٌاع أدى به إلى
تراكمات نفسٌة جعلته ٌمزج الرثاء بالمدٌح تارة والرثاء بالهجاء تارة أخرى.
وختاما ً فإنً أسؤل هللا أن أكون وفقت فً هذا البحث ،و أال أكون قد خرجت
عن الموضوعٌة و العلمٌة -التً نسعى إلٌها جمٌعا ً

Summary
This research includes study of poem's Balkeis for The poet
Nizar Al_ kabany
.it
a Lamen tation poem about the poet,s wive . this study shows
special system for
nizar
in deplorethion . He inters different symbols (religion ,
historical and
political).
Study also used Language that has taken frome daily life .The
poet used
religiousheritage tradition and foreign henitage while the
sensitive, mind
and symbol
picture the poet able to give eye special excellent to see what
which can,t see in
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usual.throuh
sensitive picture
emerges typical sensitive they sensitive imagine depend on
Specialization
,know in
ُُ using Symble to make text most darkness .
Review side which the poet used his Complete work which
diverse as his
psychological situation which paid him to mix deploration with
satirical and
praised with
satirial again .
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