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  مـقـدمــة
 

 
  أ

يمارسونه في حديقة العقل، و أما  م الموزون المقفي، أما الجنون فالشعراءهو الكال الشعر   

الكالم الموزون فقد حفظ ديوان العرب، و عليه تبوء الشعراء مرتبة العظماء في حياتهم، و بعد 

على المنابر لكي يجسدوا رحيلهم صار أهل اللغة من معينهم ينهلون، الشعراء الذين يصعدون 

حرياتهم المفرغة في فن الحكي، هم الذين تركوا لنا ما نحفظ به لساننا عندما نسأل عن الوطن 

و اإلنسان، و الشعراء الذين نحيا بموتهم هم الذين علمونا كيف نقسم  و الحب و المرأة و الرجل

بحب الوطن و ما أدراك ما الوطن، فتحية لكل حرف خرج من رحم المعاناة أو الفرح لكي 

  .كما قال األولون ناطقا رسميا باسم أحزاننا و أفراحنا يكون

و لهذا فقد أنجبت األمة العربية أعدادا ضخمة من الشعراء السيما في العصر المعاصر      

عدة مميزات ب، اختلفت عما كانت عليه سابقا حيث اتسمت هذا األخير الذي تميز بحداثة شعرية

    جعلتها ترقى إلى هذه الحداثة، حيث تشمل هذه التغيرات كال من شكل القصيدة و مضمونها 

و حتى أسلوب صياغتها، على أن المميز األكبر فيها هو اعتمادها على نظام السطر و تعدد 

 الشاعرحروف الروي، فمن بين الشعراء المعاصرين الذين تطرق إليهم هذا البحث بالدراسة 

تجربة نزار قباني الشعرية '' سوما بـ حيث كان موضوع البحث مو'' قباني  نزار'' السوري 

النقد و ذلك قصد محاولة هذا  و هذا بإتباع منهج نقد'' في ميزان النقد المعاصر نماذج مختارة 

البحث إبراز مكانة هذا الشاعر في الوسط األدبي عموما و النقدي خصوصا، و خالل التنقيب 

  :الموضوع وجدت تساؤالت متعددة من بينهاهذا عن 

  ما القصيدة المعاصرة؟ و ما مدى تأثير الحداثة الشعرية فيها؟ -

  شعر نزار قباني في الساحة النقدية العربية الحديثة؟و ما موقع  -

  



  مـقـدمــة
 

 
  ب

 الحرص الشديد على تسليط الضوء: أما الدوافع التي أدت إلى اختيار هذا الموضوع هي     

في تاريخ الشعر العربي الحديث و المعاصر، و الرغبة الجامحة في على هذه الشخصية البارزة 

مقدمة ثم : التاليةالكشف عن اآلراء النقدية المختلفة حولها، و قد اعتمد هذا البحث الخطة 

الشعرية و هو مقسم إلى و الذي هو بعنوان القصيدة العربية المعاصرة و الحداثة : المدخل

ثم أثر الحداثة  ثم بنيتها، ، ثم خصائصها،القصيدة المعاصرة مفهوم: عناصر و هي كالتالي

و إلى جانب المدخل قسم البحث إلى فصلين نظري و تطبيقي، ففي الفصل األول الشعرية فيها، 

و المقسم بدوره إلى عند نزار قباني و مستويات القصيدة، بعنوان الحداثة الشعرية و الذي هو 

ة النزارية، ثم المستوى اإليقاعي و التركيبي و الداللي في شعر يالحداثة الشعر: هي عناصر

  .نزار قباني، ثم الصورة الشعرية، ثم الشكل الشعري، فالتدوير

تلقي النقاد العرب لقصائد نزار قباني أو ما : و الذي هو تحت عنوان: أما الفصل الثاني      

النقدية من حيث المنهج، ثم  ر مقسم إلى عنصرين الممارسةيعرف بالممارسة النقدية و هو اآلخ

  ها قائمة المصادر رز النتائج المتوصل إليها، ثم تلتمن حيث المتن و ختم هذا البحث بخاتمة تب

  .و المراجع و الفهرس

القرآن  االبحث وجد في مقدمتهأما من أهم المصادر و المراجع التي اعتمد عليها هذا      

الكريم كسورة قريش، األعراف و غيرها و المعاجم اللغوية كالمنجد و لسان العرب، أما 

خنسة وفيق، دراسات في الشعر السوري الحديث دار : سبيل المثال المراجع فقد وجد على

  .م و غيرها 1980الطبعة األولى  –لبنان  –الحقائق للطباعة و النشر و التوزيع، بيروت 

  

  



  مـقـدمــة
 

 
  ت

  :د اعترض إنجاز هذا البحث عدة صعوبات منهاو ق     

غياب األستاذة المشرفة بسبب ظروفها الصحية التي تعاني منها، و صعوبة هذا البحث في حد 

  .ذاته إلى جانب ضيق الوقت وقلة المراجع

قد وفقنا و لو قليال في اإللمام بجوانب هذا البحث، كما نتقدم أن نكون  نرجوو في األخير      

ستاذتنا الخاص إلى التي علمتنا طرق البحث و معنى الصبر و االجتهاد في إنجازه إلى أ بالشكر

لها الشفاء العاجل، و إلى كل من كان له الفضل في إنجاز هذا  نىنتمو التي '' دالل فاضل '' 

    . العمل و إخراجه إلى النور سواء من قريب أو بعيد
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القصيدة العربية بعدة تطورات بداية من العصر الجاهلي إلى غاية العصر  مرت :مدخل
  المعاصر و عليه فما القصيدة المعاصرة ؟ و ما هي أبرز خصائصها؟

  :القصيدة العربية المعاصرة
الشعرية تشير القصيدة المعاصرة إلى المتن الشعري الذي ستحاول الدراسة اختبار فعالياته    

تبعا لقدرتها على  نقطع بأنها أجود ما يمثل هذا المتن، و إنما تم اختيارهافي ضوء نصوص ال 

ق زمني لمنطو تتحدد المعاصرة في هذا البحث من . بلورة إحدى البنيات الشعرية المرصودة

الذي قام  منذ بداية الخمسينات من القرن العشرين ذلك الشعر المنتج يستقطب االهتمام بالشعر

من المالحظ أن مفهوم المعاصرة ال ينفي مفهوم الحداثة التي تتحدد من و  على أساس التفعيلة

ق أسلوبي يتجاوز حدود الزمان و المكان ليصل هذه التجربة الشعرية المعاصرة بأواصرها لمنط

رها بالتراث اإلنساني و بأساليب بنفس القدر الذي ال يقصي تأث التراثية العربية و اإلسالمية،

ن المشهد الشعري في العالم العربي المعاصر منذ مرحلة الخمسينات من بأذلك . الفنون الحديثة

ا، إذ يطفح الشعراء أنفسهم بل و تنوع النصوص نفسه تنوع القرن العشرين إلى اآلن قد تنوع

الشعرية التي يمكن تحديدها تجاوزا في اتجاهات أسلوبية ثالثة و األنساق بمجموعة من السمات 

  :يه

و يعمل  الذي يجنح إلى الغموض الداللي من خالل بنية التعبير المجردة  :اتجاه الكثافة )1
الصورة بمقومات اإليقاع الصوتية فيخلق ما يسمى بالصورة اإليقاعية أي  على تكثيف

       الصورة التي تغتني بضرورات إيقاعية، و يتمثل هذا االتجاه خاصة عند أدونيس 
 . )1(النثرو شعراء قصيدة 

  

     شعرية القصيدة العربية المعاصرة، دراسة أسلوبية، عالم الكتب الحديث للنشركنوني محمد العياشي، ) 1(
  .12 – 11م، ص ص  2010، لبنان، 01التوزيع، ط  و
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ستمرار إلى الثورة اء أدونيس النظرية التي تدعوا باو يمكن تحديد موقف هذا االتجاه في آر 

        هدف اللغة الشعرية هو الكشف عن اإلمكان و االحتمال  النمطية، ما دامعلى اللغة 

أن يختار المجيء من المستقبل عن طريق لغة غير معروفة  و المستقبل لذلك فعلى الشاعر

 .)1(هي لغة خلق و إشارة و ليست مجرد لغة تعبير و تفاهم 

و اكتشاف أنها قادرة على فتح  طفي نظره لغة استنبا و من أهداف هذه اللغة التي تعتبر

  .)2(أبواب االستباق 

الذي يجنح على عكس االتجاه السابق إلى الوضوح الداللي بغية  :اتجاه البساطة) 2

تحقيق التواصل من خالل اختيار بنية تعبير واضحة و مفهومة يكون الدافع إليها هو وسم 

فئات  أي جميع الواقع أي جعل اللغة لغة واقعية بسيطة يفهمها العام و الخاص اللغة بأثر

ثالثة الذي حرص على إيجاد لغة '' نزار القباني '' المجتمع، و من نماذج هذا االتجاه الشاعر 

حرارتها أي مزج تها و من اللغة العامية انمنطقها و حكمتها و رصتأخذ من اللغة األكاديمية 

بين اللغة األكاديمية الفصحى و اللغة العامية في قصائده الشعرية، '' نزار القباني '' الشاعر 

بمرحلة االنتماء السياسي، و محمد  و عبد الوهاب البياتي الذي ارتبطت البساطة لديه

و إذا كانت داللة . الفيتوري خصوصا في أعماله األولى، و منصف المزغني و غيرهم

نزياح السياقي الذي قد يكون مضاعفا بالنسبة التجاه الكثافة الذي النص تتبلور عبر فاعلية اال

  المشابهة فإن اتجاه ارية المقترنة سياقيا ببنيةالسمات االستع نــمم في الغالب، سلسلة ـيراك

  
  
  .12 – 11المرجع السابق، ص ص ) 1(
  .12 – 11المرجع نفسه، ص ص ) 2(
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ارية البسيطة التي ال يعتمد سوى على السمات االستع البساطة قلما يقوم على االنزياح، حيث

 بموصوف داللةال تلك تتعلق حينما المجاورة بنية أو المفارقة تقتضيها الداللة السياقية ضمن بنية

  .)1( مرسلة مجازية أو كنائية بطريقة السياق عليه يدل

و هو االتجاه المهيمن على الشعر العربي المعاصر و إليه ينتسب  :اتجاه التفاعل) 3

أغلب شعراء الجيلين األول و الثاني على الخصوص و لإلشارة فإن التفاعل يتم على 

 :ضربين

د التنقل من مقطع إلى آخر في النص الكثافة و البساطة عن بين إما على أساس المراوحة -أ

  الواحد كما هو الشأن مثال عند بدر شاكر السياب، و نازك المالئكة و محمد الخمار الكنوني، 

  ....و غيرهمو محمود درويش 

اختيار لغة شعرية قريبة إلى التمثل دون السقوط في مغبة الوضوح  أساسو إما على  -ب

و من  ،يرها السياق الداللي تحتاج إلى إعمال قدر من الفكر، ما دامت الخلفية التي يثالمباشر

أبرز شعراء هذا الضرب الشاعر المصري صالح عبد الصبور و ألن النصوص الشعرية التي 

تم اختيارها من الشعر العربي المعاصر ليست نهائية بقدر ما تنسجم مع مقتضيات الدراسة في 

التي تعتبر قصيدة  يندرج نمطيا ضمن قصيدة التفعيلةلبها غينبغي التذكير بأن أ .هذا البحث

  :سطرية و ليست بيتية، و ذلك راجع في نظرنا إلى أمرين هما

  

  
  
 .13 – 12المرجع السابق، ص ص ) 1(
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ه في أغلب معين من التفعيالت بينما ما نعاينمحدد بعدد ) الشطر ( أن مفهوم البيت  -1

و جزء من أبحيث يتشكل من بيت نصوص الشعر المعاصر إنما هو السطر الذي قد يطول، 

و السبب الكامن وراء ذلك هو أن الوحدة . بيت و قد يقصر حتى يتكون من جزء من تفعيلة

المعاصرة  األساسية لبيت الشعر هي الوزن المحدد بعدد ثابت من التفعيالت بينما وحدة القصيدة

  .)1( هي التفعيلة التي للشاعر كامل الحرية في إيرادها بأعداد مختلفة من سطر آلخر

إن الجمع بين بضعة أسطر على أنها تشكل بيتا لوجود وقفات متماثلة من مجموعة إلى  -2

أخرى، هذا قد يصدق على بعض النماذج فيما ال يصدق على أغلبها، و قد يكون هذا التصور 

مفهوم الجملة منه إلى مفهوم البيت، و إذا افترضنا أن هذه األسطر تمثل بيتا واحدا، أقرب إلى 

فما المانع من كتابتها في بيت واحد، فاألمر إذن ال يتعلق بالتوزيع الطباعي الذي يفسر تلك 

المحاوالت الغنائية األولى ضمن الشعر الحر حينما مال عدد من الشعراء بدافع التجديد إلى 

صائد بيتية وفق النظام الحر لهذين االعتبارين على األقل، نميل إلى االنطالق من مفهوم كتابة ق

السطر الشعري، ألنه ينسجم مع خصوصية قصيدة التفعيلة التي تنتمي إليها أغلب النصوص في 

  .)2(هذا البحث 

  

  

  
  
  
  
 .14 – 13المرجع السابق، ص ص ) 1(

  .14 – 13المرجع نفسه، ص ص ) 2(
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لم يتفق الدارسون على تسمية محددة لها، و إنما تعددت أسماؤها أيضا الجديدة  القصيدة و   

القصيدة الحرة '' أو '' القصيدة المرسلة '' : عندهم و تنوعت بتنوع الشعر الذي تنسب إليه، فهي

و قد شاعت كل هذه ... '' القصيدة المعاصرة '' أو '' قصيدة النثر '' أو '' قصيدة التفعيلة '' أو '' 

من  يدركوا ما بينهاالتسميات وانتشرت حتى أصبح من الصعب على غير المتخصصين أن 

القصيدة '' ا كنا قد اخترنا تسمية  ن غيره من بقية األنواع و إذفروق أو ما يتميز به كل نوع ع

فليس معنى ذلك أن بقية التسميات ليست صحيحة، و إنما اخترناها لما لها من داللة '' ة الجديد

و لكنه ال  أو حديثا التسميات فقد يكون الشعر معاصرا لنا فنية قد ال نجدها في غيرها من بقية 

مدلول زمني  ''المعاصر '' أو '' الحديث '' ، ألن مدلول ''التجديد '' مل بالضرورة معنى يح

بغض '' التجاوز '' المدلول الزمني ليشير إلى مدلول '' الجديد '' حت، بينما سيتجاوز مفهوم ب

النظر عن الزمن الذي يقع فيه هذا التجاوز فلكي يكون الفن جديدا ال يكفي فيه أن يكون جديدا 

من حيث زمن صدوره فقط، و إنما يجب عليه أن يكون مختلفا عن كل ما سبقه، و ليس شرطا 

إن '' : و يؤكد أدونيس هذا المفهوم حينما يتعلق األمر بالشعر خاصة فيقول. كون نقيضا لهأن ي

داللة التجديد األولى في الشعر هي طاقة التغيير التي يمارسها بالنسبة إلى ما قبله و ما بعده، 

  .)1('' أي طاقة الخروج على الماضي من جهة،  و طاقة احتضان المستقبل من جهة ثانية 

  
  
  
   
  
      ، دار الهدى للطباعة و النشر 2006ط  ،تطور البناء الفني في القصيدة العربية: الربعي بن سالمة )1(

  .84الجزائر ص  ،و التوزيع عين مليلة
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و أود، قبل الشروع في الحديث عن أهم مميزات القصيدة الجديدة أن أنبه إلى أنها تعد ثورة    

التي سبق أن رأيناها في القصيدة الكالسيكية و في على األشكال و المضامين الموروثة 

حيث أن معظم الدارسين  تدرس من زوايا متعددة،فإنه يمكن لهذه القصيدة أن  الموشحة، و لذلك

 و الذي متفقون على أن أهم ميزة من مميزات القصيدة الجديدة إنما تتمثل في الجانب الموسيقي،

نا، و إنما تشمل أنواعا أخرى من العوامل و المؤثرات قتصر على الوزن و القافية، كما رأيال ي

التي يصعب حصرها أو اإلحاطة بها في مثل هذه المناسبة، و لذلك فإننا سنقصر كالمنا هنا 

على الموسيقى الخارجية أو الموسيقى الجاهزة ممثلة في الوزن و القافية، و للتعرف على أبرز 

لهذه  تبع المسار التاريخي أن نتمن الضروري  المميزات الموسيقية للقصيدة الجديدة أرى

لى ظروف نشأتها و أهم المراحل التي قطعتها حتى وصلت إلى ما هي عليه القصيدة لنتعرف ع

و األستاذ '' طه وادي '' و الدكتور  '' نازك المالئكة '' يذهب معظم الدارسين و منهم  .)1( اليوم

جديدة أو الحرة تعود إلى ما بعد الحرب العالمية إلى أن نشأة القصيدة ال'' مصطفى حركات '' 

، و لكن الحقيقة هي أن نشأة الشعر الجديد تعود أيضاالثانية، و هو رأي عدد كبير من الدارسين 

 الغربي الحديث  إلى أوائل القرن العشرين، فبعد أن اطلع عدد من المثقفين العرب على الشعر

و القافية، أن يستوعب موضوعات ال قبل للشعر  و رأوا أنه استطاع بفضل تحرره من الوزن

العربي باستيعابها، أي أن الشعر العربي رغم تحرره من الوزن و القافية إال أنه ال يستطيع 

  .)2( احتواء كل الموضوعات و فهمها عكس الشعر الغربي الحديث

  
  
  .85 - 84 ص صالمرجع السابق، ) 1(
  .86المرجع نفسه، ص ) 2(
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بعض  الباب أمام الشعر العربي لإلسهام في الشعر التمثيلي أو القصصي بدأو بهدف فتح 

    منذ العقد األول من القرن العشرين يحاولون التخلص من قيد القافية في ما عرف الشعراء 

  .)1('' الشعر المرسل '' بـ 

 ما،  و من أقطاب هذا االتجاه في مصر عبد الرحمن شكري و عبد القادر المازني و غيره   

ثورة على الصورة الموسيقية '' و قد كان عبد الرحمن شكري أكثر شعراء مدرسة الديوان 

لك العواطف، الجنة الخراب، عتاب الم كلمات.التقليدية، فكتب شعرا مرسال بال قافية كقصائد 

  .)2('' بليون و الساحر المصري حجر، واقعة أبي قير، نا

أن ال و من أقطابه في العراق جميل صدقي الزهاوي و شكري الفضلي، و هم جميعا يرون    

يد الشاعر و تحول دون التعبير عن مشاعره الحقيقية، و لذلك دعوا إلى ضرورة للقافية ألنها تق

ألن القافية مصيبة '' االكتفاء بالوزن، و ذهب شكري الفضلي إلى وجوب التخلص من القافية 

  .)3('' العربي األدب 

  ''نابليون و الساحر المصري '' و من نماذج هذا الشعر ما نراه في قصيدة عبد الرحمن شكري  

  درس النجـوم فلم يغادر غامضا                   حتـى أتيـح له الجليل الغامض      

  و لـه من الجن الكرام معاشـر                    يأتيـنـه بنـفائــس األخبـار      

     لك خيرها و على سواك خرابها                    ـةـطماعـكم قد سقيت من الدماء       

  .87 – 86 ص ، صالسابقالمرجع ) 1(
  .87نفسه، ص  المرجع) 2(
   .87المرجع نفسه، ص ) 3(
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  :نماذج الشعر المرسل أيضا قصيدة لصدقي الزهاوي منها قولهو من 

  ا ثقيال على الناسئمن معيشة                يكون بها عب ھـــل رـــخیالفتى  وتــمل      

  أعشار األنام منا كيد ةـــتسعيعيش رخي العيش عشر من الورى                و       

  الــقلیالحياة  التـــوی فـــیخففي بني األرض العريضة قادر                 اـــأم       

  األكثرين تجوع ونـــــبطو أن                 ھــبطنأن البعض يشبع  قـــالح يــفأ      

  )1( وابـجأسكتي               فما لي على هذا السؤال  قــالخالغاية  نـــــع ائلتيــسأ      

'' و عنوانها  1925نماذج هذا الشعر أيضا تلك القصيدة التي نشرها شكري الفضلي سنة و من 

  :و هي'' حمامة و هرة 

  ارــأذك رآةــــم حــــالصبو               ةــــحمام وحــــتن تــكان      

  شــــالمعایو  قـــالتـأل مــأل               ىــإل اجتھاــــح ریكـــفت      

  رباـشأكال و  تـــابتغ مـــثلها                فـــإل ىـــــإل تــنح      

  ر الصغيرـقلبها الح يــــــفكامن                ةــــــالطبیع رـــس      

  اءــنالفما  و احـالمت لـــــجاأل                 امدرــــت مـــل اــلكنھ       

  في سرعة السهم المصيب                رةــــھ یھاـإل وتــــــفھ        

  فـتخبطتها بين أنــيا                ب و أظـفـار حـــداد      

  .87المرجع السابق، ص ) 1(
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  وتـــــــبم رھاــــیبش مـــل     الحمامة             لـقت ماـــــكأنو      

  )1( تكنها مــــل كــلیت وتـــللم                       وسيلة اةـــیالح ذيــــھ     

و هذه النماذج كما هو واضح اكتفى فيها أصحابها بالتخلي عن القافية، و لكنهم حافظوا    

 األولى من بحر الكامل التام، و جاءت الثانية جميعا على األوزان التقليدية، فجاءت القصيدة

  .على وزن الطويل التام أيضا، أما الثالثة فهي من مجزوء الكامل

الفرنسية التي لبنانيين خاصة بالمدرسة الرمزية عد الشعر المرسل تأثر بعض الشعراء الو ب   

'' الشعر المنثور '' أو '' المشعر الحر '' ثارت على رتابة الوزن و القافية معا فيما عرف بـ 

  .)2( ''على قوة الخيال و روعة التصوير و إثارة العواطف ''باالعتماد  فيه أصحابه الذي اكتفى

لشاعر ر بعد أن تأثر باألدب اإلنجليزي او من أوائل الذين كتبوا في هذا النوع من الشع  

م و من أشعاره النثرية قوله  1907اللبناني أمين الريحاني الذي بدأ كتابة الشعر المنثور سنة 

  .)3( ''عشية رأس السنة '' مقطوعة بعنوان 

  الحياة قاعس المتقاعس اليائس منقم أيها ال

  قم أيها البخيل النائم على الصكوك و األوراق

  قم أيها المقامر العبوس المكتئب

  الحبور المبتهجقم أيها المسرور 

  قم أيها الساخر بأفراح الشعب الساذج

  
   .88 – 87المرجع نفسه، ص ص ) 1(
   .88، ص المرجع نفسه)2(
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  انهضوا من رقادكم أخرجوا من سجونكم

  دهاوأطلقوا النفس من قي

    في هذه الليلة يتحرر اإلنسان

الذي يرى أن إرسال  ''الحرية '' و من دعاة هذا االتجاه في العراق رفائيل بطي صاحب مجلة 

م إلى  1925سنة '' الحرية '' ى بتحريره من القافية فقط، و دعا في مقال له بمجلة الشعر ال يتأت

المنثور الذي هو إرساله صحيحا، فيصبح حينئذ الشعر  ليكون'' وجوب تحريره من الوزن أيضا 

  .)1( شعر بمعانيه و ألفاظه

مين الريحاني بمناسبة أشعر رفائيل بطي هذه القصيدة المنثورة التي ألقاها في حفل تكريم  و من

  :م و التي جاء فيها 1922زيارته للعراق سنة 

  رفيق الطبيعةأنا 

  ريد الزمانأنا ط

  أنا حبيب اإلنسانية

  أنا عدوها اللدود

  مكاني معروف و إن عشت بغير مكان

  و ذكراي ال تبرح األذهان 

  و إن تجاهل بوجودي كثير من بني اإلنسان

  و سوف يعرفني رفاقي

    .90 – 89المرجع نفسه ص ) 1(
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  تى رفعوا الغشاوة عن أعينهم يعلمونم

  في الجوهر متفقونأنني و إياهم 

  ن اختلفنا في األعراضو إ

   في ذلك اليوم ال أعشق الطبيعة وحدي

  بل أعشقها و إخواني سوية و نسير في سبيلها معا

  فنفوز بالحياة الحقة الحياة الخالدة

  حياة الحب و السالم

  )1( حياة الحقيقة و الوئام

ال يخضعان، فهذان النموذجان و إن ظهرت بعض القوافي أو ما يشبه القوافي في ثانيهما،    

لقصيدة الكالسيكية كما هو واضح ألي نظام من نظامي الوزن و القافية المتعارف عليهما من ا

األذن العربية التي تعودت منذ قرون على نظام  والعربي ، و يبدوا أن الذوق أو في الموشحة

ا، و لذلك قصيدة الشعر المنثور التي تخلصت من الوزن و القافية مع تستسغو القافية لم  الوزن

و إن كانت قد رجعت إلى  لم يكتب لهذه التجربة النجاح و االنتشار في العالم العربي آنذاك،

  .الظهور، خالل الستينات بشكل جديد كما سنرى

أطلقت في البداية على هذا النوع الجديد من قد '' الشعر الحر '' و على الرغم من أن تسمية    

من قواعد العروض وزنا و قافية فإنها قد فقدت ) متحرر ( ليشيروا إلى أنه شعر '' قبل أعدائه 

   أنماط الشعر لـكعند البعض على  قــطلتت ـحتى أصبح تـشاعن معناها السلبي و ـمع الزم

  

  .90ص ، المرجع السابق )1(
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هذه التسمية لم  نازك المالئكة و عند األستاذ مصطفى حركات و لكنعند الجديد كما نرى 

افية،       إال بعد أن تخلى شعراؤها عن فكرة االستغناء التام عن الوزن و الق تصبح مستساغة

الذي تحرر بموجبه الشاعر الجديد من القيود الحديدية لألوزان  بنوع من النظام و ألزموا أنفسهم

   نظام القافية نهائيا   كلية أو يطرح الوزن رتابة القافية دون أن يسقط الموروثة، و تخلص من

نفسهم في إعادة توزيع موسيقى ألو إنما اكتفى الشعراء في إطار الشعر الجديد بإعطاء الحرية 

البحر أو تعديلها بكيفية تمكنهم من التعبير عن مشاعرهم دون أن تلغي النظام الموسيقي، و في 

ية و يعدلوا موقعها بكيفية تمكنهم من إفراغ شحناتهم العاطفية في الوقت افلقأن ينوعوا ا

  .)1( من الحاالت النادرالمناسب، دون أن يتخلوا عنها بشكل نهائي إال في القليل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  .90ص ، المرجع السابق )1(
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 المعاصر العربي الشعر ماهية

 من به تميز ما و زمنيا تحديده و ، المعاصر العربي الشعر هوممف عن البحث في الشروع قبل    

 على بعد يتفق لم التي و ،بالشعر الملصقة هيمالمفا بعض على نظرة إلقاء من لنا البد خصائص

 في شاع فلقد ،و جهاتهم اختالف بسبب نظيراتهمو  النقاد إبداعات في واضحة تكن لم و ،هيتهاما

 مصطلحات إلى إحالة منها لكل كانت وببعضها  التصقت مصطلحات المعاصر العربي شعرنا

 غيرها و ..الجديد ،القديم األصالة، المعاصرة، التراث ،الحداثة ،الحديث :مصطلح فكان ،أخرى

 إال ،المعاصرة مفهوم في إجماال تنتهي و مراحلها لتلتقي ببعضها ارتبطت التي المصطلحات من

 السؤال و النقدية،وجهاتهم  اختالف .ذكره سبق كما بسبب النقاد بين تباينا لقي الحقيقي معناها أن

   التراث معنى أما ؟ المعاصرة معنى ما و ؟ الحداثة معنى ما ؟ التجديد معنى ما :هنا المطروح

 عن حديثنا في عنه سنجيب ما فهذا المصطلحات، بعض في مصاحبة معاني من اشتمله ما و

 الشعر مفهوم فيبحثهم  خالل من النقاد أجمع لقد و بالتراث المعاصر العربي الشعر عالقة

   غالي يقول هذا في و المعاصرة و الحداثة لمعنى متضمنة و مقتصرة أنها على العربي

  '': يأتي فيما جليا لنا سيتضح ما هذا و متمايزان المعاصرة و ةـفالحداث " )1( ريـشك

 لسان معجم في منظور ابن يقول ھذا في و ،اتجديد ، ديتجد جدد، الفعل من اللغة في التجديد   

 تشتق التي المعاني ذكر في منظور ابن أفاض قد به،و لك عهد ال ما الجديد'':جدد مادة في العرب

 تعطي قد جديدا، كما ذكر أنها صيره أي استجده و جدده و أجده و الشيء، تجدد جدد مادة من

  .)2('' ناضرا  جديدا الشيء صير بمعنى وجدد وأخلق، أجلى بمعنى جدد مثل ألضداد معاني

  .07 ص ،1968 مصر،  ،)  ط. د  ( ، المعارف ؟، دار أين إلى الحديث شعرنا :شكري غالي) 1(
 ، بيروت، 4 المصادر، ط دار ، 3 مج ، العرب لسان :منظور ابن مكرم بن محمد الدين جمال الفضل أبو) 2(

  .92 ص ، 2005
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 بها الشعر يوصف متى و حديث، كلمة معنى في الباحثون و النقاد اختلف فلقد الحداثة أما   

 الدائم الجديد هو البسيط بالمفهوم الحديث معنى ألن االختالف هذا في الحق لهم و العربي،

 يحدث حدث و الجديد، وھ الحديث'' : العرب قالت قد و الناس، على يوم كل يأتي المستمر

 وھ الحديث و جديد، أي طارئ، أي بداية، له أي الشيء وحديث محدث، حادث فهو حدوثا،

  . القديم نقيض

 مؤثر، جديد إنجازها إن بل)  السائد(  باإلتباع ال و)  الزمن(  باالرتداد تكون ال فالحداثة   

   .)1(العصر لمتطلبات يستجيب

 الحياةمظاهر  من غيره و الشعر في جديد فترة كل في و عصر كل في يكن ألم ولكن   

 فكلمة '': الزمن من عقود بعض إال عليه يمض لم و القديم صفة سيكتسب غدا ثم عموما،

 كم و ، المستقبل في قديما يصبح اليوم حديثا يكون فما للغاية، مرنة كلمة الجديد بمعنى الحديث

 بين و بينه ليس ، القديم عداد في اآلن هو و حديث، كلمة عليه يطلق إبانه في كان زمان من

   .)2( صلة أية الحديث

 لقد بل، الحداثةاالرتباط بمفهوم  هو شديد و العربية، اللغة في جديد لفظ '': فهذا المعاصرة أما

   .)3( األول المصطلح إلى الشعراء و النقاد عاد ثم المراحل، بعض في داللته بنفس يطلق كان

  

، )ت . د ( ، )ط. د ( مليلة، عين الهدى، دار الحديث، و المعاصر العربي الشعر مسار :يحيى بن عباس) 1(
 .124ص 

   الجامعية، المطبوعات ديوان ، مدارسه الكبرى، معالمه تطوره، الحديث األدب تاريخ :داود حنفي حامد) 2( 
  .06 ص ،م 1983 ، الجزائر،)ط. د (
 .124 ص ،) السابق المرجع ( ، الحديث و المعاصر العربي الشعر مسار : يحيى بن عباس )3(
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 مصطلح له يخضع ما لنفس تخضع المعاصرة أن لنا يتضح للمعاصرة المفهوم هذا خالل من

 البعيد المستقبل في سيصبح اليوم معاصرا يكون ما أي الزمني، الناموس نفس أي الحديث،

  .المعاصرة نطاق عن خارجا

      الشكلية بالثورة إجرائيا تحديدا النقاد حددها فلقد المعاصر، العربي الشعر مرحلة تحديد أما

 حيث الثانية، العالمية الحرب بعد أي العشرين، القرن من الثاني النصف بعد المضمونية، و

  .اإلبداع إلى التطلع و القيود كسر و التحرر إلى التوق و بالحرية الشاعر أحس

 تبدأ التي الفترة ھي و األخيرة سنة بخمسين حددت '' فلقد المعاصر األدب فترة تحديد أما   

 متوسط تمثل  اإلحصاء علم حسب ذلك و سنة، بخمسين حددت و اليوم، إلىم  1919 بثورة

   .)1( العام و األديب عمر

 فليست المضمون، و  الشكل في سواء، ماهيتها و المعاصرة حقيقة يعكس ال التحديد ھذا لكن و

:  زمنيا بتحديدها سلمنا إذا ھذا و معاصر شاعرها أن لمجرد معاصرة ھي معاصرة قصيدة كل

 حد إلى مرتبط التصور ذاھ صدق لكن و يمثله أنه و ، عصره ابن أنه تصوره في شاعر فكل ''

 عن تعبيرهم مدى في الشعراء يتفاوت ثم لروحه،تفهمه  و عصره في اشتماله بمدى بعيد

  . )2( العصرية لمعنىفهمهم  لمدى وفقا ،عصرهم

  
  
  
  
 .06 ص مدارسه، الكبرى، معالمه تطوره، الحديث، األدب تاريخ: داود حنفي حامد )1(
 العربي الكاتب دار ،المعنوية و الفنية ظواهره و قضاياه المعاصر، العربي الشعر: إسماعيل الدين عز )2(

  . 10 ص ،م 1967 ،)ط. د ( ،القاهرة ،النشر و للطباعة
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 التصور عن بعيدا كان ھماكال العصرية من نمطين إسماعيل الدين عز الدكتور رصد قد و

 العصرية، لمعنى السطحية النظرة اسم عليه يطلق فيما يتمثل و األول النمط :للعصرية السليم

     العلمية الساحة على استجد ما أي العصر إليه وصل ما ھي العصرية أن الشاعر يرى حيث

 لكن فيه، شارك و عصره، المس أنه يظن عصره مبتكرات عن يتحدث فحين التكنولوجية، و

 أحدث الذي نواس بأبي: النمط ذاھل مثل لقد و صلبه، في ال ھامشھ على يعيش أنه الحقيقة

  فحديثه ،رهـــعص المس أنه يظن االنتقال أو التغيير بهذا فهو العربية، القصيدة مقدمة في تغييرا

 شوقي أحمد الشعراء أمير فعله ما كذلك و. بذاتها العصرنة ھو األطالل عن بعيدا الخمر عن

 من يعني ال ذاھ و عصره، المس قد يكون بذلك أنه منه ظنا عصره مبتكرات يصف راح حين

 العصرية إلى الدعوة في فيتمثل: الثاني النمط أما .الجوهري دون الشكلي جانبها سوى العصرية

 بعبارته رامبو الفرنسي الشاعر مثله قد و التراث عننهائيا  تنفصل تكاد التي و المطلقة

 لدى صريحة دعوة العبارة ھذه فكانت ''  مطلقة بصورة عصريين نكون أن البد '':  المشهورة

 فيها يتحقق وجهة بكتاباتهم االتجاه و العصرية إلى للدعوة أنفسهم ليهيئوا الكتاب و المؤلفين

  )1( العصرية معنى

 مرحلته في العربي الشعر من كغيره و سواء حد على المعاصر العربي الشعر ألن و

  :يأتي فيما اھنورد خصائص و بمميزات تميز و تصفا فلقد الحديثة، القديمة

  

  

  

 .11 – 10ص  ،المرجع السابق )1(



مدخل                                                        القصیدة العربیة المعاصرة و الحداثة الشعریة    
 

 
18 

 الحديث الشاعر تحول ،بها المقصود و :الغربية الشعرية بالتقنيات التجديد ارتباط - 1

 الغريب من يصبح لم أنه لدرجة الغربي التراث من االستفادة إلى اللجوء و العربي، تراثه عن

 فكان مدرسته، من له أتيح الذي غير إطالعه و ثقافته في نقص العربي الشاعر لدى يكون أن

     النظري المستوى على اإلنجازات من العديد يطرح مهما عامال الغربية بالحضارة االندماج

 .الشعرية الممارسة و

 أفكاره سجين يعد لم العربي الشاعر أن بها نقصد و : كامل مشروع إلى التجريب تحول - 2

 التجريب نقول حين و أوسع، مشروع و رؤية إلى تعدى بل صغيرة تجربة دائرة في المنحصرة

 الورق على تكتب كما ،نفسها القصيدة فيشكل انحصر بل فحسب باإلبداع االرتباط يعني ال فهذا

 .... )مرسوم خط ، قلب ، شجرة شكل( 

 أن الٳ الشاعر مقصود فهم على القارئ تعيق الميزة هذه أن من الرغم على :الغموض - 3

 من سمة اعتبارها و السمةھذه  رفض عدم على أجمعت و اتفقت المعاصرة الشعرية الممارسة

 حالة إلى الوصول و الغموض في المبالغة دون لكن لغوية كخاصية العربي الشعر سمات

 .الالمصوغ اإلبهام

 أصبح المتلقي أن لدرجة المعاصر الشعر ضروريات من أصبحت قد و :الرمزية الصورة - 4

 وراء عما الكشف إلى يدفعه ما فيها يجد أصبح ألنه إحاالت، و رموز دون ما شعرا يتقبل ال

  .)1( النص بسياق مرتبط فهو األسطوري و التاريخي الرمز أما الرمز، ذلك

  
  
 .148ص ، المعاصر العربي الشعر مسار:  يحيى بن عباس )1(
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 القاموسي المستوى و المنحطة العبارات تحطيم عدم بها المقصود و :اللغة نسبية - 5

 لغة و له مناسبة يراها التي بلغته يطالب المحدثين شعرائنا من شاعر فكل فقط، المتعجرف

 الفكرة وفق اللغة استعمال في الحرية فكانت اللغة، في بحقه يطالب اآلخر ھو ألنه ،الجمهور

  .)1( اللغوي التطور مع المنسجمة

 التي المعاصرة بمصطلح رتبطا المعاصر العربي الشعر مفهوم أن ھو ھنا إليه صخلن ما و

 عن الكشف و العصر، مع فالتماشي ، ذاته العصر إنھا المطاف نهاية في عنها القول نستطيع

    ،ذاتها المعاصرة ھي فتلك الشعوب بمعاناة اإلحساس و النفوس عطش إلى التوق و متطلباته

 وھ فالتراث تراثنا، عن ننفصل و ننسى يجعلنا ال فهذا العصر، ھي المعاصرة قلنا إذا لكن و

   ماضيها من بدأها الحياة، ھذه مرحلة ھو فعصرنا قديم بال جديد أي ھناك ليس و ذاتها القاعدة

  . المستقبل و الحاضر و الماضي فهو منه مفر ال فالتراث ، مستقبلها في سينتهي و

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .149 -  148 ص ،المرجع السابق) 1(
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  :حديثتمن التقليد إلى ال: بنية القصيدة العربية المعاصرة
الحديثة إنجازات مهمة،  العربيةفي سعينا الحثيث إلى تطوير بناها الشعرية، حققت القصيدة    

الشعرية، إذ تعددت البنى بتعدد  التقاناتمجال  في تمثلت بتقديم نماذج جديدة، و بخاصة

      بنيتها الخاصة، و شعريتها الخاصة، و قوانينها الخاصة،  قصيدةالتجارب، و أصبح لكل 

في أثناء قراءة النص الشعري الحديث  - و حداثتها الخاصة، و على هذا األساس يجري الكالم

الشعريات، و الحداثات المختلفة على التعددية في حقول متنوعة، منها البنى الشعرية، و  –

   شعريا، و االختالف و خلخلة بنية السائد  التجاوز أساسفالثقافة الشعرية الجديدة قائمة على 

         و الشعر العربي المعاصر ينطوي على نزعة إنسانية تتمثل رؤى العصر و انشغاالته 

  .)1( ت المعرفة اإلنسانيةفاته، و ذلك النفتاح ثقافة الشاعر الحديث على معطياوو كش

الخاصة عبر االنفتاح على  ببنيتهاو قد تميزت القصيدة العربية بوصفها حالة شعرية جديدة    

بمستويات عالقتها مع  نصية من جهة و ترتفع من جهة أخرىآفاق جديدة تعمق كينونتها ال

مع مخيلة العصر، و يرضي غرور  يتماهى القارئ، على النحو الذي يجعل منها منتجا عصريا

  . )2( قراءة و خدعها المستمرة

قصيدة معا، إذ راود الو كان لشيوع ما يعرف بالعصر الحداثي تأثير كبير على الشاعر و     

أنموذج متفرد، و أما القصيدة فقد الشاعر هاجس التغيير و التطوير في سعي منه لتقديم 

   .)3( اص الذي يحقق حضوره في فضاء التجريبذا المشروع الحداثي الخـأصبحت هي ه

دار مجدالوي للنشر و التوزيع عمان  ،القيصري فيصل صالح بنية القصيدة في شعر عز الدين المناصرة) 1(
  .27ص  ،م 2006 ،01ط  ،األردن –
  .27المرجع نفسه، ص ) 2(
   .28المرجع نفسه، ص ) 3(
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القصيدة من منطقة الخمول إلى منطقة الفاعلية الشعرية، و انتقل الشاعر من شعر و انتقلت 

و هذا التحول في القصيدة و الوعي الحداثي عند الشاعر هما عالمتان  .رؤية إلى شعر الرؤياال

   .)1( بنية و الرؤيا و الداللةالعلى أن وضعا شعريا جديدا بدأ يترسخ على صعيد 

قصيدة  لم تعهدهاالشعري الجديد عن والدة نماذج متعددة لبنية القصيدة و أسفر الوضع    

تقانة : مثل جديدة في صلب قصيدة الرؤيا ثقافاتالرؤية من قبل، بعد أن دخلت استراتيجيات و 

   و المونتاج،  التناصاألسطورة و أساليب  استدعاء الشخصيات التاريخية و توظيفالقناع أو 

و النزعة الدرامية، كما أفادت القصيدة الحديثة من فنون أخرى، كالرسم و التصوير في مجال 

 و الخبربذلك من فضاء التشكيل، و أفادت من عنصر الحكاية و السيرة  لتقتربالصورة 

 و األغاني األمثالتوظيف بوصفها عناصر سردية، كما لم يكن الشاعر الحديث غافال عن 

يأ للشاعر الحديث في مجال التوظيف هالديني، كل هذا الثراء الذي ت الشعبية و الموروث

و هو يتجه نحو مزيد من في عملية إنتاج بناء الشعرية السيما  ةفيكاالشعري جعله يتمتع بحرية 

  .)2( التجريب و التحديث و المغامرة الجمالية

الحديثة و نماذجها على النحو حصر الجهود النقدية في التنظير لبنية القصيدة العربية و يمكن  

  :اآلتي

       أنها تتبنى مصطلح  إذو تقترح ثالثة نماذج من البنية، أو ثالثة هياكل  :نازك المالئكة - 1

و الهيكل الهرمي، و ال يجد البحث  لهيكل الذهني،و هو الهيكل المسطح و ا) ل القصيدة هيك( 

  ذ إأية أهمية لهذا التقسيم في الدراسات النقدية التي تنهض على جناحين هما النظرية و التطبيق، 

  .28المرجع السابق، ص ) 1(
  . 28المرجع نفسه، ص ) 2(
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  ة لم ، و تكفي اإلشارة إليه كمحاولة أوليهذا التقسيم، محط تنظير تجاوزته الدراسات الحديثة ظل

يكتب لها النجاح و أصبحت مجرد تاريخ، و قد تصدى لهذا التقسيم باحث بنيوي هو سمير علي 

  .   طروحات الناقدة فندسمير و 

، في )معمارية الشعر ( ، أو )معمارية القصيدة ( يتبنى مصطلح و  :عز الدين إسماعيل - 2

و بالرغم من أن البناء هو فن معماري إشارة منه إلى تشبيه بناء القصيدة أو بنيتها بفن العمارة، 

أن  متحول الداللة في آن واحد، إال ومكاني و الشعر فن قولي زماني مكاني ثابت،هندسي، 

المعقولية، و يبدو هذا المصطلح والكلية كليهما يشكل نظاما أو نسقا ويتمتع باالتساق والتماسك و

      بدال من مفردة ) إطار ( ر الشعر، بوصفه بنية مالية، و يستخدم الناقد مفردة هأقرب إلى جو

'' القصيدة الطويلة '' و'' القصيدة القصيرة ''  :نمطين من البناء الشعري هماإلى و يشير ) بنية ( 

حديث الشاعر ال و دقيقا، و ينسجم مع توجه عادالو يتفق البحث مع هذا التقسيم الثنائي، إذ يراه 

و إذا  )الشاملة ( قصصية و ملحمية اختار بنية القصيدة الطويلة و فإذا كان ذا نزعة درامية 

ال يجد البنية  إسماعيلكان ذا نزعة فردية ذاتية، اختار بنية القصيدة القصيرة و لكن عز الدين 

  .)1( حجمه طالفي كل نص مهما  ةتمركزمالدرامية، حكرا على القصيدة الطويلة، و إنما هي 

ويسعى إلى مقاربة بنية النص الشعري و استنطاق مستوياته الداللية عبر جهد  :فاضل ثامر - 3

  تحليلي يكشف عن رؤيا نقدية خاصة و من خالل منهج يبدأ من النص ذاته بوصفه بنية داللية 

 أنه ال ينبغي  إالي لبنية الشعر الغنائي لشعر العربي الحديث في جوهره ينتمو هو إذ يؤكد أن ا

  و يرصد ثمان بنى ،يـر الغنائـة الشعـة طبيعـرى تحمل مجتمعـة أخـود بني شعريـوج

  :  على النحو اآلتي 

  .29المرجع السابق، ص ) 1(



مدخل                                                        القصیدة العربیة المعاصرة و الحداثة الشعریة    
 

 
23 

التوتر العالي و تفيد من قصيدة و و من خصائصها، وحدة االنطباع،  :بنية القصيدة القصيرة* 

  .األوروبية'' السونيتا '' 

  .و هي بنية متنامية و متطورة :القصيدة الطويلةبنية * 

  .و هي من ألوان الشعر الموضوعي الملحمي :بنية القصيدة الحكائية* 

هي تتوافر على الكثير من و :بنية القصيدة ذات المنحى الدرامي أو القصيدة الدرامية* 

  .السمات الدرامية كالتوتر و الصراع و تعدد األصوات

  .و تزخر بالعناصر السردية و القصصية و الملحمية :المنحى الملحميبنية القصيدة ذات * 

  .أو قصيدة اللوحات و هي تمتلك بنية شعرية معقدة :بنية القصيدة المقطعية* 

من أغلب التقانات  اإلفادةو هي قصيدة ذات بناء سمفوني معقد، يمثل  :بنية القصيدة المركبة* 

  .)1( التي وظفتها البنى السابقة

عدم الدقة، إذا أن البنى و و يرى البحث أن هذا التقسيم يحمل الكثير من القصور و التداخل    

المفردة، كالقناع و المونولوج و المونتاج و اإليقاع ال يمكن بمفردها أن تشكل قصيدة ألن 

    ، و لكننا نتفق معه حول ثالث بنى أساسيةالقصيدة بنية كبرى تضم عددا من البنى الصغيرة

بنية القصيدة '' و نتوقف أمام '' بنية القصيدة الطويلة '' و '' بنية القصيدة القصيرة '' و هي 

بدال من بنية ) بنية التقطيع ( نجد أن من األنسب أن نجري تعديال فيها لتكون ، إذ ''المقطعية 

 مفردةا بنية ثقافة المونتاج، بوصفهالقصيدة المقطعية، ذلك العتماد هذا النوع من القصائد على 

  .)2( أو جزئية، و تنتسب إلى عائلة البنيات األسلوبية التي درسها البحث

  .30المرجع السابق، ص ) 1(
  . 30المرجع نفسه، ص ) 2(
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التنظير لنماذج بنية في و يتبنى مقوالت عز الدين إسماعيل و نازك المالئكة  :وليد مشوح - 4

   '' معمار القصيدة '' و '' التشكيل الشعري '' القصيدة العربية الحديثة، لكنه يركز على فكرتي 

الرائز  '' و هما من أفكار عز الدين إسماعيل يذهب إلى التشكيل في بنية القصيدة القصيرة 

 لقصيدة الطويلة فال يقومأما التشكيل في ا'' وعاء شعوري واحد  داخلالفعــلي في انتظامها 

على لحظة معينة من لحظات الرؤية الشعرية و إنما يستمد مقوماته من الموقف الدرامي الذي 

لمقوالته من دون أية  و ترديدتحكيه القصيدة الطويلة، و هي إعادة ألفكار عز الدين إسماعيل 

  .)1( إضافة

     ، لدى معاينتهم طبيعة بنية القصيدة على الرغم من تعدد أنواع البنى التي رصدها النقادو    

     و كيفيتها في الشعر العربي الحديث، إال أن تعددها و تنوعها لم يكن في حالة من الحاالت 

  .)2( دورها في إحداث تطور ما في حداثتهاو أو وضع من األوضاع شفيعا لجودة القصيدة 

تشكيلية،  حواضنإذ أن هذه على أهميتها الشكالنية في احتواء التجربة الشعرية، بوصفها    

تقانات أخرى، ترتكز على فاعلية ألدوات و ظلت تخضع في استكمال طاقتها التشكيلية، 

االستخدام الخاص للغة، داخل إطار التشكيل العام، و دينامية بناء الصورة استنادا إلى معطيات 

في  طاقتهاعن أداة الرؤيا الشعرية و  المجاورة، فضال اإلبداعية من الفنون التقنية رةاالستعا

يصلها بكفاءة  تفعيال فريدا في اللغة و الصورة و تفعيل الذاكرة الشعرية تكثيف الحس الشعري

عن طاقة إدهاش و إبهاج خاصة  يتمخض، على النحو الذي في االستشراف و الحلم التشكيل

    .)3( أيا كانت هذه البنية أنموذجا تشكيليا عالي الفنية و الشعرية تجعل من بنية القصيدة

  .30المرجع السابق، ص ) 1(
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  :أثر الحداثة الشعرية في القصيدة المعاصرة 

إليها في عهد  دخول نابليونو يرتبط مفهوم المعاصرة العربية بالحملة الفرنسية على مصر    

م الذي يعد بمثابة المنعرج التاريخي الذي يفصل بين نهاية عصر  1798محمد علي عام 

عند بعض المؤرخين إلى  كما ترجع !يسمى عصر النهضة ؟ االنحطاط و بداية عصر جديد

  .)1( عشر، بل حتى انتهاء الحرب العالمية األولىأواخر القرن التاسع 

صفه شاعر بو)  1904 – 1838( بدأ الشعر العربي المعاصر مع محمود سامي البارودي    

ثورة  أعنفالنهضة األولى و بلغ قمته على يد أحمد شوقي و أما الحداثة الشعرية بما هي 

الحرب العالمية الثانية، أي هي التي تبدأ بعد نهاية ففكرية و جمالية لحقت بالشعر العربي 

و أخذت في )  1947( لنازك المالئكة '' الكوليرا '' و  للسياب '' حباهل كان '' بقصيدتي 

  .)2( ) 1954( '' أنشودة المطر '' التبلور الناضج انطالقا من قصيدة السياب 

تحول عضوي في ل كنتاج'' العصرية '' إذن ال يرتبط مفهوم الحداثة عند العرب بمفهوم    

الفلسفية و الجمالية،  بخلفيتهاالحضاري العربي و إنما هو إحالة على العصرية الغربية السياق 

المفرغ تقريبا من الشرط التاريخي لذلك نجد '' ا اآلن'' في سياق '' اآلخر '' سياق أو تمثل ل

، بين القول نقدي يضطرب و يتوتر بين الشرق و الغربالحداثة العربية تقرأ الواقع عبر نموذج 

و العشائري  ال جدلية للقطيعة يجمع بين التكنولوجيو تصبح سياقا تراكميا . و الفعل

  '' البالغة '' الثورية و اإلرهاب الديكتاتوري و تناقضات كثيرة معممة تحت لوائح  ةـــالدیمقراطی

  
      ، 2007، الجزائر 3الغموض في الشعر العربي الحديث، دار النشر، وزارة الثقافة ط : رماني إبراهيم) 1(

  .34ص 
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    في الماضي و الفوضى في الحاضر و االغتراب في  ستالبالغامضة التي تحجب اإل

      .) 1( المستقبل

لحاجات التغير في الواقع الجديد و نتاجا للصدام الحضاري مع جاءت هذه الحداثة تلبية     

عالمية العلم '' باسم  بينموذج الحداثي الغرذ شكل الغزو االستعماري، و نشر الالغرب، الذي أخ

 الحداثة فيما يشبه التجويف داخل التاريخ العربي المكسور في الحاضر  و من ثم ظهرت هذه'' 

و تموضعت في ) الغرب ( البعيد عن المستقبل  ،)التراث (  يالمقطوع عن الماض ،)لواقع ا( 

ذاتي صميمي عن  تيه بال عالمات، في أرض ال تكشف فيها الحداثة سوى عن خللأرض ال

 العضوية، خرافة األسطورة، اهتزازالمضمون عن غياب الوحدة  زيف الشكل و تناقض

     الصورة، اعتباطية اللغة، و ال يمضي بها الزمن إال لتعلن عن انهيارات متعاقبة و متزامنة 

، الحرب 1967و  1947فلسطين نكبة ( البنية اإليديولوجية، سياسيا و اجتماعيا و ثقافيا  في

الثقافة  الدامي، التراجع الثوري، القمع و اإلرهاب، األمية و ياألهلية اللبنانية، الصراع القوم

  .)2( ... )المخططات  و شكالنيةاالستهالكية، انحطاط التنمية 

       هزمن جهة منو '' شعر التفعيلة ''  ،''الشعر الحر '' وصف الشعر الحديث من جهة شكله    

الشعر ''  ،''الشعر المرسل '' اتجاهه العام و من جهة '' الشعر المعاصر ''  ،'' الشعر الجديد'' 

   تقبض على خصوصية هذا الشعر في جوهره ال و جميع هذه المصطلحات جزئية '' المنطلق 

يسود عند كثير من الدارسين و فيه '' الشعر المعاصر '' يالحظ من مصطلح كما '' الحداثي '' 

  قليل من االضطراب،  غيرعلى قدر  ويـینطد المفهومي، و بذلك ـالبعد الزمني على البع يغلب

  
  .35المرجع السابق، ص ) 1(
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و الشعر منذ الحقبة الرومانسية فقط، أو منذ بداية الحرب أ ،مل كل شعر هذا العصريشفهو قد 

      ن حدوده، بخالف مصطلح يإذن، عالم معمم ال تتضح أبعاده، و ال تب العالمية الثانية؟ فهو

المعرفية المتعددة، و تقترن  حمولتهب )modernity( الذي يقابل المصطلح الغربي ''الحداثة '' 

فيه الحداثة باإلحداث، أي فعل االبتداء المتميز داخل العصر و ضده، بعكس المعاصرة التي قد 

رؤيا '' كما أن الحداثة تغيير جذري شامل يقوم على مفهوم  .في العصر سكونيا اتكون وجود

و لكونها ما هو غير حديث، سواء أكان في الماضي أم في الحاضر  لبذلك هي تفي لك'' لم العا

أخرى من األدب و الفن،  ضروبفي عالقات معقدة مع الشعرية تتواصل  جد الحداثةعميقة، ن

  .)1( التي ترتبط هي األخرى بالوعي االجتماعي و التاريخي الكلي

يمكن  تهالمعارضأصال جاوز الحداثة المعاصرة و تتخطاها ضمن منظور واسع جاء تت    

ق نستطيع لمن هذا المنط .التعرف عليه فيما سبق و ما سيأتي من مفاهيم فلسفية و جمالية

ال يكون حديثا '' الشعر الحر '' و اإلقرار بأن  التمييز بين حقيقة الحداثة و وهم المعاصرة

بنية التفعيلة و األسطر الكثيرة، و االلتفات  الواحد إلىالبحر و البيت بمجرد الخروج من بنية 

      .)2( يمثل إال عنصرا واحدا في مجموع الحداثة الشاملة معاصرة الإلى أن البعد الزمني لل
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  :قباني الشعرية الحداثية عند نزار
ينطلق نزار قباني في تأسيسه  لعوالم الشعرية الحداثية من الواقع الشعري واقع تجربته    

ض في الشعرية، و يرسم وجهه الشعري بيده قبل أن يفصله النقاد على هواهم، و قبل الخو

مختلف المبادئ أو القضايا التي طرحها نزار قباني في تأسيسه لنظرية شعرية متماسكة، نود 

كان فن النقد مسايرا لفن الشعر العربي،  إذا اإلشارة إلى أن نزار قباني قد سئل ذات مرة عما

لى بكل صدق أقول لك إن النقاد لم يعلموني شيئا، لم يكونوا الفتة تدلني ع: فأجاب مستهترا

  .)1( !الطريق، إنما كانوا حاجزا مليئا باألشواك و المسامير، و أكياس الرمل على طريقي

) غرائزي ( إن النقد العربي كالسلوك العربي قائم على العصبية و التوتر و االنفعال إنه نقد    

إن هذه السخرية من حركة النقد العربي .... يستعمل األنياب و األظافر في التعامل مع الشعر 

م مسايرة مردها إلى أن النقاد المنهجيين و المحترفين لم يكونوا في مستوى الطاقة الشعرية، فعد

الحركة النقدية للشعر العربي القديم، تعود باألساس إلى عدم امتالك أولئك النقاد حسا فنيا يمكنهم 

من أالعيب السفر في لعبة الجمال األدبي، فالنص الشعري من القديم إلى الحديث لم يقرأ 

تهجمهم  بحضارة فنية و موضوعية و هو األمر الذي أدى بنزار إلى نقد النقاد و الكشف عن

  .)2( و السكاكين على المكامن الجمالية في عالم النص الشعري بالمعاول

و إذا كان شعراء الحداثة قد أعرضوا عن وضع تعريف جامع مانع للشعر فإن نزار قباني    

  الحميمية السديمية للكون الشعري منذ ما يقارب  ھــمعاشرتيأتي في طليعة هؤالء جميعا، فبرغم 

  
لشعرية دراسة في الحقيقة الشعرية على ضوء المناهج النقدية المعاصرة و النظريات ا: البشيرتاوريت ) 1(

  .370ص ، م 2010، 01ط  ،و المفاهيم، عالم الكتب الحديث للنشر و التوزيعاألصول 
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 الفصل األول                                        الحداثة الشعریة عند نزار قباني و مستویات القصیدة
 

 
30 

ليس عندي نظرية لشرح '' خمسين عاما إال أنه يعترف أنه ليس لديه نظرية لشرح الشعر يقول 

  .)1( '' .... الشعر و لو كان عندي مثل هذه النظرية لما كنت شاعرا 

إن استحالة التعريف في القاموس النقدي لنزار قباني تعود باألساس إلى اختالف الشعراء في    

حرام '' : ، و ما دام األمر كذلك فإنه)2(النظر إلى الكون الشعري فكل شاعر يحمل نظريته معه 

ا أن نمزق القصيدة لنحصي كمية المعاني التي تنطوي عليها، و نحصي عدد تفاعيلها و زحافاته

ها القصيدة نظمها الجمالية التي رصعت ب الشطآن، الوصول إذا إلى )3('' لنقف على لون بحرها 

الجمالية أصبح أمرا مستحيال ما دام الشعر ال يمثل حقيقة واقعية، فهو حقيقة مطلقة البد أنه 

  ها نجوم في :و أنا ال أعني بذلك أبدية الشعر، الشعر سماء(...) كذلك و إال انتهى إلى العدمية 

و شموس تغيب و تظهر و تغير مداراتها، سماء تارة خريفية و أخرى شتائية و ثالثة ربيعية، 

البحر أيضا حقيقة، حقيقة البحر هي  ،إال أن الحقيقة السماوية تبقى واحدة، يظل هناك سماء

الحقيقة الشعرية، الحقيقة البحرية تعاني من مد و جزر و تيارات و عواصف، لكن البحر هو 

 )4('' .... البحر رغم كل شيء حقيقة الماء في البحر باقية، التحوالت الشعرية شيء حتمي 

تتناسب معانيه من قارئ  ثبات يتلون في كل مرة بألوان جديدةفالكون الشعري يتصف بالال

آلخر و من عصر آلخر، من هنا أصبح البحث عن الحقيقة في الشعر هو بحث عن الحقيقة في 

  .)5( المطلق و المجهول، بحث عن لون واحد في حرباء تتلبس و تتلون بألوان مختلفة

     
  .371 -  370، ص ص السابقالمرجع ) 1(
  .372 - 371المرجع نفسه، ص ص ) 2(
  .372 - 371رجع نفسه، ص ص الم) 3(
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ال يهم أبدا أن نعرف ما هو الشعر إذ خير '' : و قد أحجم نزار قباني عن تعريف الشعر فقال

الجمال للوردة الجميلة أن ال تكتب مذكراتها و ماذا يضير الوردة إذ جهل الناس تاريخ حياتها؟ 

  .)1( '' ال تاريخ له و هو نفسه تاريخ

ة مفهوم الشعر، موضع و على أكثر من صعيد باستحال و قد اعترف نزار قباني في أكثر من   

أودعه خالصة تجاربه   '' ؟ ما هو الشعر'' زار قباني بعنوان و يتصدر هذا االعتراف كتاب لن

يكون دليال سياحيا يقول لكم في أي  ليس من طموحات هذا الكتاب أن'' : و قال في مطلعه

و لون .. .عمرهو في أي مقهى يجلس و ما هو ... جزيرة يسكن الشعر و في أي فندق يقيم 

  .)2( ''و هواياته المفضلة ... عينيه 

استقرار هذا المجهول  مهنا يشير نزار قباني إلى القصيدة ذلك المجهول حيث يؤكد للمأل عد   

تلك رخصة سياقة أو جواز سفر في مكان معين، ألن القصيدة الشعرية عند نزار قباني ال تم

ار في مختلف البحار و المحيطات، و ألنها مرة أخرى تريد أن تكون قصيدة إنسانية لإلبح

له عمر  و ليس... ليس للشعر صورة فوتوغرافية معروفة : عالمية، و هذا ما يؤكده في قوله

و ال أحد يعرف من أين أتى و بأي جواز سفر تنقل، .. .معروفأو أصل ... معروف 

إنه هبط من مغراة في رأس الجبل و اشترى خبزا و قهوة و كتبا و جرائد '' : المعمرون يقولون

ثم اختفى، و سكان الشواطئ يقولون إنه خرج من أعماق البحر، إنه لعب طول ... من المدينة 

  الذهبية، ثم عاد إلى بيته البحري و أطفال المدينة  اكــــاألسمو  واجــاألماألطفال و  عـــمالنهار 
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  من الغابة وابتسم لهم و أعطاهـم أزهارا و أقمارا و فراشات و أكواب ذرة،  رجـــخيقولون إنه 

محشوة عسال، ثم ابتلعته الغابة، و معلمو المدارس يقولون إنه دخل على صفوفهم ذات و فطائر 

صباح فتكلم مع التالميذ لغة لم يتعلموها و كتب على السبورة السوداء حروفا لم يروها من قبل 

 هففهموا ما قال لهم و حملوه على أكتافهم و خرجوا إلى الشوارع بمظاهرات مطالبين بتعيين

هذه خواطر و انطباعات تكشف لنا عن حيرة نزار قباني من الكون . )1('' ... قافة وزيرا للث

الشعري في انفتاحه و إنبجاسه بل في انفتاح و انبجاس معانيه، و ما يؤكد ذلك هو االعترافات 

السالفة لمختلف الشرائح من معمرين إلى سكان الشواطئ إلى أطفال المدينة إلى معلمي 

     ا على مجهول الشعر و حيرتهم منه، حيرة انتهت بتعيين الشعر سفيرا المدارس كلهم أكدو

  .و وزيرا للثقافة

و إذا كان نزار قباني في مطاردته للشعر قد اعترف بال محدودية الكون الشعري فإنه أيضا    

ليس في ملفات البوليس حتى اآلن معلومات '' اعترف بعدم ارتباط الكون الشعري بمكان معين 

أكيدة عن مكان وجود الشعر، و عن ديانته، و عقيدته و جنسيته و انتماءاته هل هو مواطن 

و إذ يرفض نزار قباني فكرة ارتباط الشعر بمكان معين، . )2(....م إفريقي أم أمريكي؟ أسيوي أ

المعنى، الفكرة ( مظاهر التجربة الخارجية  ىبل إن رفضه لمجمل التعريفات التي يراها ال تتعد

فإنما ليؤكد تعريفه الجديد للشعر و هو كهربة جميلة ال تعمر ) و الصورة و اللفظ و الخيال 

 مسربلة، تكون النفس خاللها بجميع عناصرها من عاطفة و خيال و ذاكرة و غريزة طويال

  .    )3( للموسيقى
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ر ال يهز قارئه و يبدو أن إنه التأكيد على الهزة الجمالية، و لذلك فإن نزار قباني يستبعد كل شع

هذا التعريف يولي أهمية خاصة لتأثير الشعر على قارئه أو سامعه، دون أن يبين العناصر 

  .النص و المبدع: الفنية في بنية الشعر، أو يهتم برأسي المثلث األدبي اآلخرين

ى لحظة ميالد و لما كانت القصيدة انبجاسا مفاجئا و كهربة جميلة فإن نزار قباني قد أشار إل   

القصيدة مقدما في ذلك أوراق اعتماده معترفا في أوراقه تلك بغموض العملية اإلبداعية و على 

ليس عندي أي '' : ضفاف هذا الغموض نشأت فكرة استحالة التعريف للكون الشعري يقول

و إلى أين (...) تفسير مقبول لذلك الزلزال الذي يركض تحت سطح جلدي، من أين يجيء 

(...) ي و أخرج من تحت رمادي و خرائب...) (؟، أنا أتلقى الزلزال مستسلما و مدهوشا يذهب

  .)1(.. .الشعرو كما ال يمكن توقيت الزلزال ال يمكن توقيت 

جميلة ينبت  طعنة'' : دة الطعنة فالقصيدة عندهو قد عبر نزار قباني عن هذا الزلزال بقصي   

على ضفافها القمح و شقائق النعمان، طعنة تختلف عن كل الطعنات في أن لونها أخضر، طعنة 

، هذه الطعنة تثير قلق القارئ )2( المتلقيالطاعن و المطعون الشاعر و ... ينزف منها اثنان 

ا يخلق و هذا م .)3(قطار و صدفات ال يعرف أحد ميعاد مغادرته و ال ميعاد وصوله '' : فهي

، و من هجمة مباغتة مت القصيدةاعنصر الدهشة و اإلثارة في اإلثارة في النص الشعري، ما د

  .  طبيعة هذه الهجمة و الصدمة و الدهشة أن تكون غامضة غموض لحظة ميالد القصيدة
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إن الشاعر عند نزار قباني ال يعرف عن قصيدته شيئا فهو أشبه ما يكون بامرأة حامل 

و ال ... و ال من هو زوجها ... ال تتذكر من هو طبيبها ... موضوعة على طاولة العمليات 

، و الشاعر موجود في الشعر بشكل إلزامي و جبري إنه محتجز و معتقل )1(تاريخ زواجها 

معتقلة في محيطها المائي ال تملك انسحابا و ال     ) السمكة  مثل مثله في ذلك( شعر، داخل ال

الم أن و إن كان الشاعر ال يعرف شيئا عن عمله اإلبداعي، فليس معنى هذا الك )2(خالصا 

معنى لها، فالمطلوب من الشاعر أن يتواصل مع الجمهور حتى  الشاعر يكتب لنا قصائد ال

    شعرية نجاحا معتبرا، و تبعا لذلك أعطى نزار قباني أهمية كبرى للمتلقي، يضمن لرسالته ال

و القصائد التي كتبها عمل فيها على حضور الجمهور، فهو يشعر أن ماليين الناس يكتبون معه 

و المرسل (...) و الشاعر الذي ال يتجه بشعره إلى أحد، يبقى نائما في الشارع ... '' : الشعر

في كل كتابة، و ليس هناك كتابة ال تخاطب أحدا، و إال تحولت إلى جرس  إليه عنصر هام

  .)3( ''يقرع العدم، و أزمة الشاعر الحديث األولى هي أنه أضاع عنوان الجمهور 

البد أن للشاعر إذن أن يكون في مستوى الجمهور، و لعل هذا ما جعل نزار قباني يكتبه    

الحداثيين الذين غالوا في الغموض أمثال أدونيس،  أشعارا واضحة على نقيض بعض الشعراء

ففقدوا بذلك شريحة كبيرة من الجمهور، حتى و إن كان الغموض األدونيسي مصدره تضافر 

ما معرفيا متميزا، يتطلب جعل من القصيدة األدونيسية هركبير بين ثقافات و حضارات عديدة، 

     )4(.الطاقات المعرفية المبتكرة قراء في مستوى هذه

   .374، ص السابقالمرجع ) 1(
  .374المرجع نفسه، ص ) 2(
  .374المرجع نفسه، ص ) 3(
  .374المرجع نفسه، ص ) 4(



 الفصل األول                                        الحداثة الشعریة عند نزار قباني و مستویات القصیدة
 

 
35 

و إذا كان نزار قباني قد حافظ على العالقة بين الشاعر و الجمهور فإن هذا الدأب لم يمنعه    

شعر هو القدرة على ال'' : من اعتبار الدهشة أو الفجائية عامال من عوامل التأثير الشعري

، و تتحقق )1( ...إحداث الدهشة، بغير الدهشة تتحول القصيدة إلى تصريح خال من المفاجآت 

و العادات (...) الكلمات : الدهشة في الشعر عن طريق حياد الكلمات عن معانيها القاموسية فـ

(...) في األبجدية البد أن ترمي حجرا في بئر الكالم العادي، و تحدث اضطرابا (...) اللغوية 

ر هذا العنصر التشويقي تصبح القصيدة ضيفا يالقصيدة الجميلة هي انتظار ما ال ينتظر، و بغ

بل إن نزار يؤكد من أن قصائده يوم تتوقف عن إحداث الدهشة فلنقرأ عليها    )2(... ثقيال 

  .)3(السالم 

القصيدة المفاجئة أو المدهشة هي بالضرورة خارجة عن نطاق المألوف أو العادة، و هو    

منحى التزم به شعراء الحداثة و نقادها في تحديدهم لمفهوم الحداثة، فكل حركة في الحياة عند 

نزار قباني البد لها أن تعبر عن نفسها بطريقة استثنائية خارجة عن المألوف حتى تكون شعرا 

ما يقوم على المحاكاة يسقط في النثر، كل ما يدخل في نطاق المألوف و العادة ليس     فكل

فالكتابة الشعرية ال تعترف بوجود نموذج شعري، فهي ضد محاكاة النموذج، ما دام  )4(شعرا 

(...) الحلم بالقصيدة المثالية أصبح ضربا من المستحيل يوم يقتنع الشاعر بأن قصيدته األخيرة 

  إنني منذ خمسين(...) فاقرأ على شعره السالم (...) س الشموس ـو شم(...) ر الدجى هي بد
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و لكنني لم أعثر (...) بحثا عن قصيدتي األجمل (...) عام أنبش كالدجاجة في تراب اللغة 

و هنا تسقط النظرة المثالية لألشياء، و ما دام الشعر تحول إلى لحن  .)1(عليها حتى اآلن 

  .مجهول فمن هذه الشرفة أصبح محكوم عليه باالختالف عن السائد و تجاوز النموذج و المثال

يدة عند نزار قباني هي أصوات متعددة، إنها لقاء بين الكلمات و النصوص، و هذا ما القص   

عبر عنه السميائيون و التفكيكيون بالتناص فنزار ال يؤمن بالصدفة في اإلبداع فالكلمة الواحدة 

ل غن أنها من شغلنا هي شظمشحونة بعصور من الكالم قبل أن وصلت إلينا و القصيدة التي ن

   اه و حفظناه نا قرأمو الشعر عملية تجميع للمياه الجوفية، كل(...) الشعراء األموات مئات من 

و سمعناه، و الكتب الصفراء و البيضاء كلها تدخل في مظهر الشعرية فالصوت الشعري الواحد 

هو عملية تذويب ألصوات شعرية أخرى تنتمي إلى أهرامات معرفية من جنسيات عدة، فهذا 

صية هو ما يجعل األعمال اإلبداعية قادرة على ختلف القصائد في العملية التنام التالقح بين

  .الطيران و الرحيل إلى أرض النوم و السحر و اليقظة المرعبة

احتكاك اليمين باليسار أمر '' : ة حقيقية فيقولكو يجعل نزار قباني من قضية التجديد معر   

اليمين هو الجانب الوفور، الهادئ الذي يؤمن ) (...صحيح البنية و معافى  مجتمع حتمي في كل

     بقداسة القديم، و يقيم له الطقوس و يحرق له البخور، إنه الجانب الذي ارتبط ذهنيا و نفسيا 

و وراثيا بنماذج من القول و التعبير، يعتبرها نهائية صالحة لكل زمان و مكان و يرفض أي 

) المعلقة ( شعرائنا هم تلك الفئة التي ال تزال ترى في  نيون منيتعديل لها أو مساسا بها، و اليم

  . )2(... ذروة الكمال األدبي و غاية الغايات ) القصيدة العصماء ( و في    
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لقد ثار نزار قباني عن شعراء التقليد ملغيا في كل ذلك وجود قصيدة مثالية، و ليس معنى    

ألن الحداثة طابور ... منيا ضد السابق له ز... ذلك أن الحديث البد له من ارتكاب جريمة قتل 

    نجدا، يقف فيه الشعراء في أمكنتهم التي يحددها التاريخ و ال يمكن في هذا الطابور أ طويل

 )1(جيدا ألن التاريخ يراقب الطابور ) (...أو يأخذ أحد مكان أحد (...) أحد على أحد ) يطحش(

فالحداثة ليست ضد الماضي كما نعتقد و نخال و هذا ما تؤكده تصريحات أدونيس، من خالل 

الشعري بمثابة المتحول في هذا الموروث  إلحاحه على أن الحداثة هي ضد الثابت في موروثنا

و لكن عتمة التاريخ الشعري،  القيم الحية أو النقاط المضيئة في يعني أدونيس بالمتحولو 

األولوية دائما في تعريف الحداثة تعود إلى شيء أسماه أدونيس طريقة التعبير و عبر عن ذلك 

في الشعر فهي بمنتهى األهمية، فالقماش  عرضالأما طريقة '' : نزار قباني بطريقة العرض

رية الخام موجودة في كل ذرة من ذرات الكون، ر جدا و متنوع جدا، و المادة الشعيالشعري كث

و طريقة يل هذه المادة الشعرية و تصنيفها و هي تحت تصرف جميع الشعراء، و لكن تحو

إن فكرة تحويل المادة الخام إلى شعر فكرة ال تتحكم  )2(عرضها تختلف من شاعر إلى آخر 

ألن نجاح هذا الطريق منوط بما يسمى بالرؤيا الفلسفية للمبدع أو فيها طريق التعبير فحسب 

الفنان، فخلف هذا المنطق الفلسفي تنشأ رؤيا الفنان للعالم و الوجود، و لما كانت المادة 

    معروضة في كل محل كان إعطاء األولوية إلى طريقة عرض هذه المادة ألنها هي األقدر 

نا هو جعلها شيئا موجودا بقوة التحويل، ال بقوة المادة، فعلى خلق صورة الوجود و العالم، 

        .       )3( و رائحته و مذاقه  تكمن خصوصية اإلبداع و معناها أن يكون لكل شاعر صوته،
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الحداثة سهما باتجاه العمق، بعد أن كانت دائرة مرسومة على و بهذا الفهم صارت قصيدة    

انية، و من يقين الحواس ّانية إلى الجوّربوجه الماء، تنقلت كلما اتسع قطرها و هذا التحول من ال

الخمس إلى شطحات الحلم، و تركيبات العقل الباطن من اللمس بأصابع اليد إلى المس بأصابع 

في  إيغال، فقصيدة الحداثة هي )1(حديثة أكثر من بعد واحد جعل للقصيدة ال(...) الحدس 

    صميمية األشياء، و في مجهولها الالمنتظر على نقيض قصيدة التقليد  ذات الطبيعة السهلة 

و المكشوف، في حين أن قصيدة الحداثة تحمل لقارئها ألف سر، ألنها قصيدة األسئلة ال 

تخاطب كل األقطار، ألن القصائد التي تغير أيام الناس  األجوبة الجاهزة، بل هي قصيدة إنسانية

و ال تنقل لهم أصواتهم أو تترجم إنسانيتهم تبقى دائما خارج (...) و ال تفتح لهم طريقا أو أفقا 

و قد سبق لنا شرح معنى القيمة اإلنسانية في الشعر من خالل عدم ارتباط القصيدة  )2( األبواب

  .المكانعند نزار بثنائية الزمان و 

هذا و قد تحدث نزار قباني عن اللغة الشعرية للقصيدة فهي عنده أصيبت بزلزال عنيف،        

زلزال لغوي ال يترك حرفا و ال فاصلة، '' : و بريح صرصر عاتية، فأصبحت لغة مفككة البناء

      تي إال و يبعثره على جدران غرف(...) و ال خبر (...) و ال فعال و ال فاعال، و ال مبتدأ 

أشعر أن اللغة األولى التي أكتب بها قد (...) و شراشف سريري، و عندما ينتهي الزلزال 

   .)3( تفككت، و أن لغة أخرى جديدة تتشكل تحت الرماد
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في أكثر من موضع، فهو حركة مستمرة في سكون اللغة، و قد عبر نزار عن الشعر بالرقص 

          هذه الحركة  )1( و في سكون الكتب، و في سكون العالقـات التاريخية بيـن األشيـاء

و تضمن لمختلف العالقات الداخلية بين مختلف يتها، رالتي تمنح للكلمة شع يـھو الدينامية 

  .من الدالالت الالمتناهيةاإلشارات السابحة عبر الجسد النصي شبكة 

و عبقرية الشاعر إنما تتجسد في قدرته الدائمة على خلق عالقات جديدة بين الكلمات التي    

هي موضوع للشعر، و يبقى الشاعر هو ذلك الساحر الذي يحول النحاس إلى ذهب و يقلب 

حور الخليل، التراب إلى ضوء، و حينما يصل نزار قباني إلى الحديث عن موسيقى الشعر و ب

فإننا ال نلتمس له موقفا ثابتا في هذه القضية، فهو يتأرجح بين التأييد و المعارضة، فموسيقى 

و األوزان هي عناصر في تركيب (...) الشعر هي البحر بشكله المطلق أو الماء بشكله المطلق 

ية و الذين ، موسيقى الشعر هي شيء أكبر من الوزن و البحر و القافالماء و ليست كل الماء

   د، عاقو ال يت(...) يتصورون أن علم العروض هو ضابط اإليقاع الذي ال يتعب و ال يشيخ 

أو يجتهد أو يتجاوز النغمة األساسية يريدون أن ) ينفرد ( و ال يسمح ألي من الموسيقيين أن 

ا هناك مأي مرحلة التخت الشرقي، و مثل) تاك  –دوم ( تبقى موسيقى الشعر العربي في مرحلة 

ظر من تظر من يقولها، كذلك هناك ألوف الجمل الشعرية التي تنتألوف الجمل الموسيقية التي تن

، هذا النص هو دعوة )2(و كما للفقهاء حق االجتهاد، فإن للشعراء أيضا هذا الحق (...) يكتبها 

  د الشرعية ـصريحة من نزار إلى تجاوز الجمل الموسيقية الخليلية، ألنها تمثل الشرعية فهو ض

  إلى تحطيمها و تخريبها باحثا في الوقت نفسه عن اــدع، حيث )3(التي أخـذت شكل مقـدسات 
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أشكال أخرى بديلة لها، ألن الشكل الموسيقي القديم ارتبط في منشئه بأحداث أو مناسبات 

الخليل إن بحور : تقليدية، ليست من صميم روح عصرنا هذا لهذا السبب ضجر منها نزار قباني

اللغة ضجرت من  منها، حتى رتـضجمناسبات ال بحور شعر، و الناس بن أحمد باتت بحور 

و سمعت فيه  قصيدة موزونة  ســـمجلالموزون المقفى التقليدي، أنا شخصيا إذا ما ذهبت إلى 

، و إن كانت هذه النصوص تثبت )1( ....و مقفاة أشهر بشيء ما ضد العصر في هذه القصيدة 

    : ختيارنزار قباني للنموذج الموسيقي القديم، فثمة آراء أخرى لنزار يقول فيها باال ةمعارض

) (...) بالطرب التاريخي ( و ال (...) نحن لسنا متمسكين بالنموذج الموسيقي التاريخي '' 

ط مسبقة مفروضة على حريته كل ما نطلبه منه أن وو ال شر(...) الميكرفون في يد الشاعر 

معرض و في  )2( بصرف النظر عن الطريقة التي يغني بها(...) ا ألنه يغني بصورة جيدة نيقنع

حديثه عن القافية بوصفها وقفة مباغتة غير متوقعة، فإنه ال يطالب بإسقاطها و إلغائها، بقدر ما 

         ما تقدم من نصوص و شواهد يعج بالكثير من المقوالت  .)3( يرى أنها موقف اختياري

معنى لنص و المبادئ الرائدة التي اتخذت منها الشعرية طريقا لتأسيس قصيدة االنفتاح عن الال

النموذج أو المثال،  ىشعري لحظة ميالده اتصفت بالغموض و الفجائية و الدهشة، و كذلك تخط

و القيمة اإلنسانية تأتي في طليعة القيم الجمالية، يضاف إليها التناص الذي جعل من القصيدة 

بدالالت ال فيا حيث تم صب هذه المبادئ في إطار لغوي جديد مفكك البناء، و تمتلئ رهرما مع

حصر لها، و من دون االعتراف بأي نموذج موسيقي مسبق تلكم هي أهم المبادئ أو العناصر 

  .أو اآلليات التي تصنع فرادة الحدث الشعري عند نزار قباني
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  )اإليقاعي المستوى : ( الجانب اإليقاعي

ال يتوفر الدرس النقدي على دراسة أفردت لإليقاع في شعر قباني، فحتى المالحظات التي    

نزار قباني في عيون : في كتاب'' اإليقاع في شعر نزار قباني '' بعنوان '' جعفر ماجد '' جعلها 

و قد بدا '' اللغة نزار قباني و لعبة '' النقاد الذي جمعه، هي في األصل مقتطفة من مقال بعنوان 

أن نزار آثر السريع في دواوينه األولى نظرا إلى اإلمكانيات التي '' لشكري محمد عياد '' 

، واستنتج أن السريع و الخفيف و الرمل و المتقارب تكاد تستأثر بقصائد )1(يوفرها هذا البحر 

، كاشفا ما لهذه البحور من تقارب في الخصائص لكن الناظر في )2(الديوانين األول و الثاني 

جد إضافة إلى تلك البحور حضورا واضحا للرجز بنسبة عالية فقد اتخذ المرتبة يالديوانين 

رغم أنه لم يحضر في '' طفولة نهد '' األولى في االختيارات العروضية في الديوان الثاني 

فكأن نزار قباني جرب إمكانيات هذا البحر في الديوان ' 'قالت لي السمراء '' الديوان األول 

الثاني فحقق له ما يتوق إليه من تعبير موسيقي إيقاعي، لذلك حافظ عليه في بقية تجربته 

ترى أن أكثر البحور دورانا في شعر نزار الرجز '' بروين حبيب '' و ذلك ما جعل . الشعرية

، و من )3(و قد اعتمدت في ذلك جدوال مصاحبا ثم الرمل، فالمتقارب فالكامل، فالمتدارك 

  .)4(فانتهت إلى غلبة مجرى الكسر  ىالجوانب التي اهتمت بها أيضا المجر

     

  
       عالم الكتب الحديث للنشر ،''قصائد '' اإليقاع في شعر نزار قباني من خالل ديوان : سمير حيميس) 1(

  .37ص م،  2010، 01ط األردن  ،و التوزيع أربد
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 و في سياق غير بعيد عن هذه النتائج التي سعت فيه إلى الشمولية و رصد خصائص اإليقاع 

  في شعر نزار قباني رأت رفيقة البحوري في مرحلة الرغبة و التأمل حفاظا على اإلرث 

  .   ن الدواوين األربعة األولىو هي مرحلة تحض )1(العروضي 

أما مرحلتا اإلصغاء و المحاورة فقد أقلص فيها حضور القافية و خرج نزار عن األوزان 

العمودية، كما اتسمت هذه المرحلة بنغمية الحروف، و كثرة الزحافات، إضافة إلى غزارة 

إلى أن '' سعيد الورقي '' ، كما انتهى )2( الموازنات الصوتية و منها تكرار المطالع و األبيات

نزار قباني استطاع إعادة كتابة النظام الوزني التقليدي، فخلق لنفسه شكال موسيقيا يعتمد على 

  .)3( إعادة توزيع الموسيقى التقليدية

مدخل إلى األسلوبية تنظيرا '' في كتابه '' الهادي الجطالوي '' و لعل النتائج التي انتهى إليها    

   '' مع جريدة '' إلى مداخل لدراسة اإليقاع من خالل تحليل ثالث قصائد هي  أشار'' و تطبيقا 

     هي المميزات الموسيقية في القصيدة األولى '' كريستيان ديور '' و '' الحسناء و الدفتر '' و 

  .)4( و تعبيرية القافية في الثانية و الخصائص الصوتية في الثالثة

ما يمكن االنتهاء إليه في فهم الدرس النقدي لإليقاع في شعر نزار قباني ارتباط هذا الفهم    

بالمستوى العروضي و اختيارات البحور الشعرية أساسا فلم يحظ إيقاع التركيب بالدراسة و لم 

إلى يقع االهتمام بالمستوى الصوتي، كما أن أغلب النتائج التي انتهى إليها هذا الدرس تحتاج 

  تفصيل و تدقيق و استدالل من خالل النظر في النص، و بذلك تتجاوز المالحظة بعدها النظري 

  .38المرجع السابق، ص ) 1(
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لتكون نتاجا لتطبيق و تحليل النص في ذاته، و بذلك نكون قد استعرضنا أن نزار من أكثر 

الشعراء المحدثين شهرة أن ديوانه من أكثر الدواوين قراءة، لكن حظ شعره من النقد بقي 

  يطرد إال في  مـلمحدودا قياسا إلى غزارة إنتاجية، سيما و أن اهتمام الدرس النقدي به و بشعره 

  .)1( وات األخير من حياة الشاعر، و إثر وفاتهالسن

نظر في كيفيات تعامل الدرس النقدي مع شعر نزار قباني تنوعها، سواء كان الو قد كشف    

ذلك من حيث االشتغال على شعره باعتباره نموذجا من نماذج الشعر الحديث، أو في مستوى 

اكتشاف ألفق شعر حديث، أو السمات و الخصائص أو بما هو صورة ألصداء نص قديم أو 

لعله مشهد للمثاقفة و التداخل الحضاري في رؤيا المستشرقين و في رأي نقاد يختبرون صلة 

  .)2( النص بالشعر الغربي

     لقد قادنا النظر في الدرس النقدي المتعلق بشعر نزار قباني و المرتبط بالتحليل الداخلي    

حظ خصائص اإلنشاء بقي محدودا،  وقد يكون  أن و البحث في األغراض و المواضيع إلى

ذلك نتيجة مهاجمة أغلب النقاد و القراء لنزار في أول مراحل تجربته الشعرية، و نتيجة لفهم 

         ة الصورة على أنها وصفية و تقرير، كما أن اعتبار نزار شاعر المرأة فبساطة المعجم و لطا

و مضمونه مهيمنا على دراسة كيفية القول و لعل  و السياسة جعل االهتمام بموضوع القول

    ا يقصور حظ مبحث اإليقاع من الدرس النقدي يمثل صورة لذلك و هذا ما يجعله حقيق

  .)3( بالدرس
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  :المستوى التركيبي -2

وية و السمات األسلوبية التي تلوح للقارئ يإن من أهم الخصائص البن :طبيعة التراكيب* 

الناقد في تعامله المتكرر مع القصيدة هو شيوع االتكاء إلى سند الجملة الفعلية أصلية و فرعية، 

و هي ظاهرة كثيرا ما يعتمدها أساطين الشعر الجديد بمختلف توجهاته، فقد مالوا إلى 

األفعال و الصيغ '' ا يقرب منها من األسماء بصيغ بديلة مثل االستعاضة عن الصفات أو م

   )1( ''المشتقة منها التي يمكن أن تحمل معنى الصفة داخلها دون أن تكون إضافات على األشياء 

  :و هو ما يبنيه الجدول اآلتي

  عدد ورود الجملة الفعلية         

  الفرعية  األصلية
  07  05  األول

  03  15  الثاني

  00  11  الثالث

  01  13  الرابع

  12  48  الخامس

  – 01 –الجدول التوضيحي رقم 

ن مجموع م 4/  1و يالحظ من خالل الجدول أن تواتر الجملة الفعلية الفرعية يشكل نسبة    

  .)2( تواتر نظيراتها األصلية

جدلية الحركة و السكون في الخطاب الشعري عند نزار قباني الغاضبون نموذجا،  :النواري سعودي) 1(
  .53، ص 2003 ،1أبنائه الوادي، ط بعة مزوار و دراسة أسلوبية في دالئلية البنى، طباعة و نشر، مط

  .54المرجع نفسه، ص ) 2(

 المقاطع
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  :أشير إلى أنني أدرجت في مدار الجملة الفعلية جمال من صنفو 

اء التي هي جملة إنشائية محولة عن معنى جملة خبرية ذات أساس فعلي امتنع جملة الند -1

  .التصريح به، لئال يرتفع معنى اإلنشاء

به البنية الحاوية  تالجمل االسمية المنسوخة، ذات األساس الفعلي أيضا، الذي قد اكتسب -2

  .غاضبونديوان ال)  02انظر مثال البيت ( معنى الحدوث و التحول في إطار الزمن 

منسوخة، ) أسلوب الشرط ( الجمل الفعلية المشكلة لطرفي العالقة التضامنية أو اإلقتضائية  -3

به البنية الحاوية معنى الحدوث و التحول في إطار  تذات األساس الفعلي أيضا، الذي قد اكتسب

  . الزمن

و قد ) أسلوب الشرط ( الجمل الفعلية المشكلة لطرفي العالقة التضامنية أو االقتضائية  -4

  .)1( الجمل المتواقتة: ارتأيت أن أطلق عليها تسمية

إن ظاهرة ارتفاع تواتر الجملة الفعلية بنوعيها، تقتضي الوقوف عندها و التنقيب فيها للكشف    

و هي فيما أحسب تعود إلى ذلك الدفق الهائل ... عن أسبابها و العلل التي يرتد إليها وجودها 

يعم عالم الخلق األدبي في آفاق القصيدة، إنها حركة متوالدة، متدافعة، الذي من الحركة، 

فرضها األطفال و فعلهم األسطوري، يحركة ... متشابكة خيوطها، مختلفة المناحي و الوجهة 

باء، لتتجاوز أشباه عن جمود العادة، و سكون هواجس األدفهي بسبب من ذلك تتمطى طاغية 

لتي تتفاعل مع نغمة الوحي، فتتحرك حركة أعنف من األولى، لتتلو األحياء إلى الجمادات ا

تراتيل االنعتاق و تردد أهازيج التحرر و الشموخ، و هاتان حركتان يقابلهما نوع آخر من 

  ...الحركة 

  .55 - 54المرجع السابق، ص ص ) 1(



 الفصل األول                                        الحداثة الشعریة عند نزار قباني و مستویات القصیدة
 

 
46 

إنها حركة االرتداد نحو دائرة العدم، و كأن األنظمة بمن تحتها و من فوقها قد وهت و هانت،  

وظائفها، ... ) الحجارة، شريط الحرير ( فرضي أصحابها ألنفسهم أن يبادلوا األكوان الجامدة 

ها ليصيروا أكوانا هامدة، ممسوحة منحطة باستسالمهم للمخاوف، و تخليهم عن الغاية التي ألجل

نها كرامة النفس و نبل الذات كما أن هناك نوعا رابعا من أنواع الحركة و الفعلية،    إخلقوا، 

  : و هو سلوك األنظمة تجاه شعوبها

  )1( و سجوناو نبني مقابر .. .                  و القمع.... نتعاطى القات السياسي 

  :الفرعية إلى و تعود حاجة عوالم الخطاب المتعددة إلى الجملة الفعلية

      الثابت    على عادة تهريب معنى الحركة، إن سلبا أو إيجابا، إلى داخل البنى االسمية الدالة -1

لكنها خضعت  و الدوام، و الجملة االسمية ذات الخبر الفعلي كانت في مرجع العمق فعلية،

اإلخباري  ر في المحتوىيالمستوى البنوي الساكن، صحبه ضرورة تغي لعملية تحويل في

  :المتغير

  فاعل+ فعل )                البنية العميقة ( 

  الناتج                          عالقة نحوية خاضعة لعملية التحويل

    )جملة فعلية ( خبر + البنية السطحية                مبتدأ ( 
  – 02 –الخطاطة رقم                 
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و محمول كالم لللوظيفي إلى موضوع ال تقبل التقسيم ا) لحمة ( و بهذا ننتقل من بنية موحدة 

  :إلى بنية تقبل ذلك النوع من التقسيم

  اللحمة

  

  

    

  

  

   – 03 –الخطاطة رقم 

و يكون ناتج التحويل تضاعف اإلسناد، بحيث يصير إسنادا من الدرجة الثانية، ألجل تقوية    

الحكم و تقريره في ذهن المتلقين و هذا النوع من األخبار يطلق عليه في االصطالح البالغي 

النسبة إخراجا   الخبر الطلبي يخاطب به الشاك في مضمون الخبر أو المتردد في الجزم بصحة

  .)1( تضى الظاهر أو خالف مقتضى الظاهرللخبر على مق

مضاعفة لكم الحركة، و ذلك إذا وقعت الجملة فرعا في جملة من جنسها و هكذا تلد الحركة  -2

  ). 11، ب 02ب ( مثيلتها، و يكون التركيب المتمدد أكثر ديناميكية من ذي قبل 

    

  

  
  
  .57 -  56 ص المرجع نفسه، ص) 1(
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  موضوع الكالم
  )األساس ( 

  محمول الكالم
  )النواة ( 
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  :و قد تراوحت مواقع الجمل الفرعية بين 

  ) 03ب ( الخبر          * 

  ) 11ب ( المفعول        * 

  ) 10ب ( الوصف        * 

  ) 02ب ( المجرور       * 

و ال تخرج الجملة الفعلية بنوعيها، عن كونها تتكون كأقل قدر من فعل يعد قطب الحركة في    

الوقت نفسه باقي المكونات شرعية االئتالف على نسق يفيد السامع، كيان الجملة، و يعطي في 

من األفعال ما هو الزم، يكتفي بمرفوعه و منها ما يحمل سمة االفتقار، يجتذب من خاللها 

مفعوال مبرزا من خالله قدرة الفاعل و كم الحركة الخارج من حيز العطالة إلى حيز الوجود 

المفعول موضوعا لها، سواء كان ذاك االجتذاب بذات الفعل  العيني، بفعل العالقة التي يصير

  .)1(لقوته، أو بواسطة الجار

و قد وجدت أن جميع الجمل الفعلية المسخرة أداة طيعة للتعبير عن معنى الحركة تخضع    

جزئية من جزيئات  كل كلية لظاهرة البناء للمعلوم، لنكتة داللية خفية هي رغبة المبدع في جعل

 ، بالتركيز على نسبة كلاالعالمين المتضادين واضحة بارزة، و كل مكون من مكوناتهما مكشوف

فاعله، ليلخص بالمتلقي في األخير إلى تبين الطرف الفاعل الحق، و الفاعل الصوري  فعل إلى 

  :المنفعل، سواء باشر العمل، لكنه عمل ال عمل، ألنه تآكل للذات من داخلها
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و الفتك بالفرع،      .. .االمتدادأو ألنه تآكل لها من الخارج، يسحق )  01ب : فنحن نسينا(  

األنظمة ( و تبادل الدور مع العدو، و هو عمل دنيء ما كان ينبغي أن يكون حيث يبدوا الفاعل 

  :)1( من حيث األصل منفعال للخوف) السياسية بفردها 

  ). 15ب ... ( نبني مقابرا و سجونا و ... 

كما قد يظهر الفاعل مالكا، لكنها ملكية متعذرة و فاعلية مسلوبة، تنحسر عن الفاعل دفعة    

  :ليبدوا على حقيقته الشائعة

  سوف ينهار       االستقبال          

  لو        حيز تمفصل المعادلة االقتضائية          

  ملكنا اليقين          

  )زمن الصيغة ( المضي           

  )الزمن المولد ( االستقبال           

  عالقة شرطية          
  – 04 –الخطاط رقم 

فت للنظر بتوظيف أداة و ما من شك في أن ذلك التعذر و ذلك االنحسار يترسخان بشكل ال    

، الدال على البعد، لكنه بعد )سوف ( ستقبال ، إلى جانب حرف اال)لو ( متناعي الشرط اإل

نفسي ال حسي زمني، ألنه تلك الملكية يراها الشاعر مفقودة، بعيدة المنال، و من ثم يكون ما 

   بعد إدراكا و مناال، مصورا بذلك قنوطه من المجتمع العربي شعوبا أيترتب عنها، و ال ريب 

  .)2( ركة إليهما؟و حكومات عاكسا يأسه المطبق من أن تمتد الح

  .58 -  57 ص المرجع نفسه، ص) 1(



 الفصل األول                                        الحداثة الشعریة عند نزار قباني و مستویات القصیدة
 

 
50 

أما توظيف التركيب االسمي فقليل، جيء به معرض الحديث عما هو دائم و مستمر ال يحول    

، ب 08ب ( كتقرير االتصاف العربي بالسلبية المختلفة المظاهر، كتشاغلهم عن الحقيقة بالوهم 

ب ( مة المالمح أفرز حالة من المأساوية القاتمما ، ) 09ب ( ، و الخوف من المواجهة ) 25

و في أحيان أخرى تأتي الجملة االسمية لتأكيد حقيقة الزيف اليهودي المتوغل مع األيام )  10

في كيانات الشعوب العربية المتغلغل في مجاهيل الخيال، الضارب في مسارب نفسيات الساسة 

فيما يسمي في  .فات في قالب تصويريبعض تلك الص ، و قد جنح نزار إلى إخراج) 23ب ( 

ما بين الطرف الموصول و الصورة  تشبيه البليغ، بحيث يلتئم فيه شرخالدرس البالغي بال

الواصفة، و يضيق بناء على ذلك المدى بينهما، و ينحسر الفرق حتى كأنهما ذاتا واحدة، مما 

  : بوقع المأساة العربيةيولد في روح المتلقي إحساسا بمرارة الصغار، و شعورا حادا ناسال

  )1( ) 10ب ( نحن موتى ال يملكون ضريحا            و يتامى ال يملكون عيونا       

إن هذا البيت يعكس جليا إلحاح الشاعر و إصراره، و هو منحى يسري في كامل البناء    

روح الخطابي، على إعطاء صورة مغايرة و معنى جديد للموت الذي لم يعد هنا مفارقة ال

  :للجسد، و تحلل الجثمان وانطواء الصورة عن مسرح الوجود

  )2( إنما الميت من يعيش كئيبا              كاسفا باله قليل الرجاء       

و من خالل هذا ينبثق مفهوم آخر للموت، و في المقابل مفهوم جديد للحياة، فالعرب موتى،    

  ليس ككل األموات؟ إنهم ال يملكون ضريحا إن فقدان الهوية، أو على األقل ميوعتها، ... و لكن 

  
  
  .62 -  61ص : المرجع السابق )1(
  .63 -  62 ص ص :المرجع نفسه )2(
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فحسب باالندحار النفسي و التقزم وانكفاء الذات على نفسها بل يجاوزه إلى فقدان  .ال يتعلق

االمتداد في رقعة التراب ميال فذراعا فشبرا فال شيء من بعد، حتى ما عادوا يملكون ضريحا، 

  )1( ففي أي مقبرة سيدفنون؟       :أدنى حق لإلنسان

المحبوكة خيوطها بأيدي العرب أنفسهم، أفقدت بات السالم ى العدو في مطألن ارتسام خط    

باغتصابها  األرض كل أصحاب القضية مفهوم مقوم أساس من مقومات وجود الشعوب، و هو

     .االنتزاع من ضحاي االنتزاع أنفسهم كلية، ثم انتزاع شرعية 

  ....جوعان ألف عام .

  )2(و رموا في آخر الصوم إلينا بصلة 

في تراثنا العربي عن فقدان العرض، و عن بطش سلطان الجوع،  رو فقدان األرض ما يعب   

أمن، لذا من اهللا تعالى و عن الموت المتكرر، سيما إذا اقترن كل ذلك بالخوف و الفزع و الال

فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم '' : على قريش تينك النعمتين المرتبطتين رأسا باألرض

      و قد صرح القرآن الكريم بقيمة ارتباط األمن باألرض  )3( ''من جوع و آمنهم من خوف 

أولم يرو أنا جعلنا حرما آمنا و يتخطف '' : الجغرافية، في مقام االمتنان على أهل مكة و البقعة 

ن لهم حرما آمنا مكأولم ن'' : باالكتفاء و رغد العيشوارتباط األرض  )4( ''الناس من حولهم 

  .  )5( ''ثمرات كل شيء رزقا من لدنا  إليه جبيت

  
  .63 – 62ص  ص :المرجع السابق )1(
  .63 – 62ص ص : نفسهالمرجع ) 2(
  .602، ص 04اآلية : سورة قريش) 3(
  .404، ص 67اآلية : سورة العنكبوت) 4(
  .392، ص 57اآلية : سورة القصص) 5(
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بفقد الكافي العائل الرشيد ألنه لم يعد سوى أنظمة هشة من  يتامىإن العرب على هذه األيام 

ورق، تدور حيث دار صانعوها و تيمم إلى حيث صرف واضعوها وجوههم يمد بقاءها بغاء 

  :قافيـفكري و دعر ث

  . .الداخليةو لم أر إال جرائد تخلع أثوابها 

  ألي رئيس من الغيب يأتي

  ..و أي عقيد على جثة الشعب يمشي 

  ..ه الذهبياب يكدس في راحتو أي مر

  فيا للعجب   

هن العزائم، و ركود النفوس إلى المطالب الغريزية لقد صار الموت في كيان الخطاب و   

  :الدنيا

  حين يمر الديك بسوق القرية

  وش الريشمزهوا، منف

  و على كتفيه تضيء نياشين التحرير

  :يصرخ كل دجاج القرية في إعجاب

  يا سيدنا الديك

  موالنا الديكيا 

  )1( ..يا فحل الميدان .. يا جنرال الجنس 

  
  جدلية الحركة و السكون في الخطاب الشعري عند نزار قباني الغاضبون نموذجا، : النواري سعودي) 1(

  .65ص 
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  ..أنت حبيب ماليين النسوان

  هل تحتاج إلى جارية؟

  هل تحتاج إلى خادمة؟

  )1( هل تحتاج إلى تدليك؟

كما صار الموت المتاجرة بكل مقومات الشرف تحت ضغط الخوف من الموت، و ليس من    

الغريب أن يموت الجبان ألف مرة و لو لم تتقطع أنفاسه على حين تأخذ الحياة بعدا أعمق من 

  :الغرائز، لتولد حكمة الدهر

  احرص على الموت توهب لك الحياة               

واء قد أنارت طبيعة البنى التركيبية للخطاب قيد الدرس، ألنتقل إلى هنا تكون بعض األض   

     .. اآلن إلى عرض التراكيب من المنظار الوظيفي العام، القائم على المعاني النحوية العامة

و مما يالحظ ههنا كثرة التراكيب اإلنشائية و تواترها المتزايدة، و تزداد المالحظة رسوخا إذا 

  :شكل نسبة تسعة عشر فعال، منها المنفرد، و منها المكررعلم أن األمر وحده 

به  جيء، موزعا على كامل مساحة الخطاب بل إن الخطاب نفسه ) 5 ×( علمونا  -1

  ): معلّ( محصورا بين مادتين اثنتين للفعل 

  ) 01ب .. ( علمونا .. يا تالميذ غزة 

  عالم الخلق األدبي          الحركة السكون

  )2( ) 25ب ( علمونا الجنونا                            

  
  .65ص : المرجع السابق) 1(
  .66ص : نفسهالمرجع ) 2(
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نقلب في مرحلة القراءة التأويلية                    ـالخطاب ت بنىإن هذه الطريقة في توزيع    

)L’interprétation   ( إلى دال جديد، فالخطاب الشعري كما ترى ) في ) جوليا كريستيفا

يدل بألفاظه في مستويات مختلفة  لماالرميه) ضربة نرد ( معرض تحليلها لبعض مقاطع من 

من الداللية، مثلما يدل في مرحلة تلقي الخطاب و فك شفرته، بتموضعات مواد البناء و طريقة 

ددة الوجوه بحيث ال يصل الخطاب الخالق إلى مرحلة االنغالق توزيعها، لتظل تلك القراءة متع

فالدال يعين على األقل مدلولين، و الشكل يحيل على األقل على '' دون مستويات التأويل 

و المضمون بدوره يفترض على األقل تأويلين و كل مظاهر هذا التعدد تتسم '' مضمونين 

  ن كان قائما على بنية تماما مثل اللغة التي تولد منها ، فالخطاب و إانـاإلمكو  ةـاالحتمالی ةـبصف

بنية ال مركز لها، و ال تعرف االنغالق بفضل تلك االحتمالية الناتجة ) بارت ( إال أنها بتعبير 

   بدورها من تخلص الخطاب من خصوصية كونه خطابا عاكسا للواقع الذي أنتجه من ناحية، 

ينية التي صدر عنها، على الرغم من تخلقها بشكل ما و من كونه صورة مطابقة للشخصية الع

  .)1( داخله من ناحية ثانية

إنه ليس ضربا من العبث عند الشاعر أن تنحصر عوالم الخطاب، أو فلنقل الكيان الشعري    

لرغبة  حرة إن كل ذلك في حقيقته ليس سوى انعكاس جاملمتميز بين صيغتي مادة العلم المتكرا

قوية دفينة لدى المبدع في تكسير حجب العادة و الرتابة و السكون المخيم، و في المقابل لحب 

ذلك لآلباء المهرولين جنونا ألن عظمة الشاعر  ىاالنطالق إلى عالم الثورة األرحب و إن تبد

 هي أن يبدع و هو في حالة قريبة من الجنون، بل هي) ديمقرطيس ( قد ـالمبدع فيما يعت

  نهأاإلبداع من  بمعناه المتداول في ميدان جماليات لــبعينه، و لكن ال بمفهومه الطبي،  الجنون

  .67 - 66 ص ص: المرجع السابق) 1( 
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إلغاء الحواجز و تجاهل التكميم و المقاييس العرفية و االنتقال إلى عمق الظواهر التي كثيرا ما 

  .)1( نتكون مصطنعة أو منافقة، تبدي ما ال تبط

الثاني ) الضرب ( متتاليتين ليكون الثاني منهما تأكيدا لألول أو ليكون ):  2 ×( اضربوا  -2

غير األول، في درجته على األقل، مبالغة في المعنى، و إشباعا للرغبة النفسية في محاولة لجبر 

  .ة في األنايالنقص الفادح و القصور عن درجة الفعل و الحرك

ة و في اإلضافة المحضة الواقع) نا من قبح( لتين بمركب النسبة مفصو)  2 ×( اغسلونا  -3

ضمير اآلباء : من المضاف إليه أنا) القبح ( في شطر معمول الجار، إيماء إلى تمكن المضاف 

من المذلة  الخانعين، هذا من جهة، و من جهة أخرى إلى براءة الفتية الثائرين مما لحق اآلباء 

  .باب ذلك الواقع المؤلم في المقام األول إلى اآلباء وحدهمو إنما تعود أس ،و المهانة

، و الجدول 19/  9سبة تواتر األمر نفي الوقت الذي قاربت نسبة تواتر النهي نصف    

  :المرفق بين صيغ النهي و يحدد أماكن تواجدها في هيكل المدونة

  )البيت ( ب ) / الشطر ( ش   الصيغة
  6ب /  1ش   ال تبالوا

  6ب /  2ش   تسمعوناال 
  7ب /  2ش   ال تسألونا
   13ب /  1ش   ال تعودوا
   13ب /  2ش   ال تقرؤونا
  14ب /  1ش   ال تشبهونا
  14ب /  2ش   ال تعبدونا
  17ب /  2ش   ال تتركوا
  22ب /  1ش   ال تخافوا

   - 02 –الجدول التوضيحي رقم                         

   
  .67ص : المرجع السابق) 1( 
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النهي على وجه الخصوص من سبب / اإلنشاء الطلبي الممثل في األمر و لست أرى لغلبة    

لألبناء على الثورة، و دعوتهم إلى التمرد على فكرة  ضسوى كون الخطاب بمثابة تحري

الخوف الذي أراد لهم اآلباء أن يرثوه هذا أوال و على خرافة االمتداد التي ألغاها الشاعر في 

  .)1( ع من مراحل تراكب البناء الخطابيغير موض

و ال شك في جزء منها بتطلع  تشيثانية ي درجة أولى، ثم النهي في درجة إن توارد األمر ف   

  .الشاعر إلى التخلص من العار المورث و الخذالن الذي ما كان يوما قدرا بل هو نتاج مستحلب

  ). 14ب ( ال تشبهونا  -

  )2( ) 21ب .. ( اغسلونا .. اغسلونا  -

كما يدل في جزئه اآلخر على مكبوت نفسي لدى نزار قباني، و على أشباح أمل تحاول أن    

   تسرب إلى عالم الوجود، و ثورة األطفال بالنسبة إليه، هي المجال األوسع لميالد ذلك األمل، 

بقايا الضمير الحي المخزون في .. اإلنسان الواعي : و الفضاء المتاح للتنفيس عن ذلك المكبوت

:  اليواسيف ملوحا بقمصان عقيرتهليرفع )  ٢٢ب /  ١٧ب /  ٠٨ب /  ٠٧ب  ( داخله 

واكم هو قريب النصر ممن حاولوه، ليقطفوا ن في نوم الذل، لنزعينكم أيها السادروأأفركوا 

  )3( ) ٢٢ب ..  ( عد العناء الطويل استعدوا ثمرة الجهد ب

  
  
  
  
  .68 -  67، ص صالسابقالمرجع  )1(
  .68المرجع نفسه، ص ) 2(
  .68المرجع نفسه، ص ) 3(
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و أبرز ما يبدو ذلك الكبت و الرغبة في اإلشباع عند المادة اللغوية المكررة و تضاف إلى      

اإلنشاء غير الطلبي ذات الوجود المحصور في النص،  الطلب تلك بعض أساليب أساليب

  :          ) ٠٥ب (  كالشرط الحتمي المحقق

في حين كان تواتر )  ١٨ب ( و الدعاء المتولد عن الخبر )  ٢٣ب ( متناعي و الشرط اإل   

 و قد أوقف على تقرير حقيقة األنظمة العربية بمن ) تسعة تراكيب( التركيب الخبري قليال في 

رت إلى النوعين عند تحليل العمود قة عالم الثائرين الغريب و قد أشتحتها و من فوقها، و حقي

، كما تم توظيف الخبر ) ١٢ب /  11ب ( على أن منها ما كان مجردا و منها ما كان مؤكدا 

  .)1( في بيان ماهية العدو إلبطال مزاعم األنظمة و سوء تقديرها

  :المستوى الداللي -3

تبدو عبقرية المبدع في استخدام صيغ األفعال جلية، للداللة على معان  :داللة األفعال -   

مخصوصة في أزمنة معلومة محددة مراده، و لعل أبرز ما يلوح للدارس في هذا المقام هو 

  .)2( إيحاء األفعال بمعاني التحول و االنقالب

فقد استخدم الماضي في تحول اآلباء ذوي الجسوم الضخمة و العقول الضحلة عجينا            

فلما عتوا '' ، تركيزا على المسخ الفعلي الذي له في تاريخ البشرية نظير ) 02ب : صاروا( 

كما يعكس أزمة الشاعر النفسية و قلقه النامي  )3( ''عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين 

  يأسا متجذرا في أعماق األنا الفردية، و تذمرا من أشباه الرجال، في ظل أشباه  ھـفیدا ـالذين ول

  
  .69 -  68المرجع السابق، ص ص) 1(
  .69المرجع نفسه، ص ) 2(
  .172، ص 166سورة األعراف، اآلية ) 3(
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أفالم الكرتون، القائمون عليها رجال قابلون للتشكل في يد الخوف أنظمة أقرب في حقيقتها إلى 

  .  )1( ) 03ب ( الوهمي، مثلما العجين الطيع اللين ينفعل وفق ما تريد له يد الخباز 

أما المضارع، فقد وجد حاضرا بقوة في جانب التعبير عن ثورة اإلباء، جو أطفال الحجارة    

بهم وسائل حرب، و آالت صناعة للموت، تبعث الرعب  الطقوسي، الذين تحول كل ما يتعلق

بين، و تولد على خالف من ذلك األمل الوليد في لفائفه، و تنشر النار لتستل صفي نفوس الغا

اختيار  منها خيوط النور، كل ذلك في شكل بدائل ثنائية سنأتي على ذكرها الحقا، و ما

صف في المسند إليه واستمرار انبثاق العالم راز الفعل الواإلى انغ المضارع ههنا إال لإليماء

)  05ب ) ( تحولت ( الساحر، و تكرر مشاهده و تجددها، أما ما يالحظ من مجيء الفعل 

بصيغة الماضي، فإنه ال يعد إخراجا له عن معنى التجدد و الحركة، بحكم وروده في معادلة 

يمكن لخاصية الحركة، ربما شرطية، و هو ما يرسخ أكثر صفة االستمرار و التجدد فيه، و 

يفوق داللة األفعال المضارعة المستقلة أو التابعة نفسها و هذه تحوالت في عالم األشياء بقدر 

الجامدة، وانقالب في صميمها يخرج عن تصرفات الظروف و تراكمات العقابيل، و حتى عن 

في  من انطالقه وصاية القرائن الحادة قانون السببية و مبدأ العلية، خروج المضارع عن

سمية ذات الخبر الفعلي يعبر عن هذه التحوالت بالجملة االالسياق، إال أنه في بعض األحيان 

  :المضارعي مثل قوله

   )2( ) 03ب ( علمونا كيف الحجارة تغدوا      بين أيدي األطفال ماسا ثمينا            

  

الشعري، عند نزار قباني الغاضبون نموذجا، النواري سعودي، جدلية الحركة و السكون في الخطاب ) 1(
  .70ص 

  .70المرجع نفسه، ص ) 2(
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بالنظر إلى ما يتقدمه من استفهام، يلعب دور مركز اإلثارة         –و هو نوع من التركيب    

  لمشاعر االستغراب المفضي إلى اإلعجاب يعكس اهتماما بالمتحول في ذاته من ناحية  ھــالتنبیو 

رية تلبسه بمكانيزم التحول بفعل كيمياء الحياة العجيبة من ناحية ثانية، بسبب أولى، و بسح

   التركيبية، و وظيفته اإلبالغية المتعززة أكثر باإلسناد ) بكسر الواو ( حول تصدارة الم

  )1( .الثنائي

العرض، قد إلى بعد الهوة في الجوهر و ـعائد فيما أعت) بكسر الواو ( و االهتمام بالمتحول    

  الحجارة          ماسا             :ما بين كينونته و أيلولته

  ا األيلولةنالكينونة شريط الحرير            كمي                        

  مصاصة الحليب         سكينا                              

ا بالتحول في درجة أولى، ثم أما التعبير عن ذاك التحول بالجملة الفعلية، فيعكس اهتمام   

المتحول التركيبية، إنما يعود إلى كون  و هذا ال يعني قلة جدوى كونه مالبس للمتحول،ب

  )2( ) 04ب ( دراجة الطفل         لغما           :األيلولةالكينونة و 

  لمعدن واحد هو الحديد؟) حالتين، هيئتين ( شكلين 

و أخيرا يمكن أن نقول في هذا، إن التحول في مراتب و تدرجات الكون الخطابي ال يتسنى    

  :إدراكه إال من خالل أضربه الثالثة

  ). 02ب : علمونا بأن نكون رجاال: ( تحول منشود لم يقع -أ

  ). 02ب : فلدينا الرجال صاروا عجينا: ( تحول سلبي واقع -ب

  .71 - 70المرجع السابق، ص ص ) 1(
  .71المرجع نفسه، ص ) 2(
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، نراه يهيمن على جو القصيدة و يسري في تضاعيفها، )واقع ( تحول إيجابي يصنعه الفتية  -ج

  .)1( بيانه و قد مر

  :الشكل الشعري

يادة في لرا رفض نزار قباني األحكام الجاهزة التي يحاول من ورائها بعض النقاد إسناد   

الشكل الجديد لشاعر دون شاعر آخر العتبارات مختلفة، ألنه أدرك أن تمثل الشكل الشعري في 

     الشعرية العربية الحديثة ال يمكن فصل مساره عن الحركية اإلبداعية الشاملة منذ النهضة، 

كتشف و على هذا األساس ال يمكننا القول بأن فالنا هو أول من اكتشف الشعر الحر، كما ا

فمثل هذه األحكام القاطعة كالسيف ال تنطبق على الشعر، ألن الشعر  أينشتاين نظرية النسبية،

هو نتيجة تراكمات تاريخية و نفسية و حضارية ال تتوقف، لهذا طالب نزار بضرورة مراجعة 

         م اإلعداد إلحداث تغيرات جوهرية في الشكل  1925آثار شعراء كبار بدؤوا منذ عام 

و المضمون، بالرغم من الظروف االجتماعية و الثقافية التي لم تسمح لهم بإحداث تغيرات 

كبيرة، فخطأ كبير جدا، خطأ تاريخي، و خطأ أخالقي أن ال نضع في قائمة الثوار اسما كاسم 

إلياس أبي شبكة، و خطأ أكبر أن ننسى عند حديثنا عن الثورة و الثائرين قامة كقامة بشارة 

أمين نخلة، و سعيد عقل، و إيليا أبي ماضي و عمر أبي ريشة و علي محمود طه،  الخوري و

  .و إبراهيم ناجي، فكل دراسة للتجديد ال تنبش عن الجذور تبقى دراسة سطحية و آنية
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و يعترف نزار بدور الواقع االجتماعي و الثقافي و الفكري في النصف األول من القرن    

مضمون معا، و أن كل محاولة كانت تواجه الماضي في قمع حركة التجديد في الشكل و ال

 دةــقاعيس جاهزة و جعلوا منها ـبرفـض قاطع اكتسب قناعاته عبر احتواء أحكام و مقاي

حيث لم يكن من السهل إحداث شغب في حفالت الشعر التنكرية في دمشق األربعينات، تحتذى 

هم أنفسه منذ ألف سنة، كان  ألن برامجها معدة منذ ألف سنة على األقل، و ألن المدعوين إليها

الداعون و المدعوون يشكلون شركة محدودة لنظم الشعر كانوا يرفضون أي عضو جديد في 

  .)1( كان علينا أن نبدأ العصيان) الرأسمالية الشعرية ( تحت إرهاب هذه ..... مجلس اإلدارة 

يم الشكل القديم و بناء لهذا رفض نزار قباني ربط التجديد و التحديث في الشعر العربي بتحط   

شكل جديد على أنقاضه بدواعي الحداثة، و إنما طالب و أكد ضرورة المحافظة على الشكل 

القديم إلى جانب األشكال الجديدة المتمثلة في قصيدة الشعر الحر، و قصيدة النثر ألنه أدرك أن 

متلقي، فقد كتب نزار الدور الوظيفي للشكل الشعري في إعالء مضمون القصيدة و إبرازه إلى ال

دون أن يحاول '' تنويعات نزارية على مقامات العشق '' إلى '' قالت لي السمراء '' قباني منذ 

إلغاء شكل من األشكال السابقة، و ربما احتفاظه بالشكل العمودي للقصيدة في الكثير من أشعاره 

الحداثة و التجديد،  السياسية هو الذي جعل بعض النقاد يرفضون تصنيفه ضمن قائمة شعراء

القصيدة العمودية ثوب من األثواب موجود في خزانتي، مثل جميع األثواب ال أحد '' : يقول

يرغمني على بيعه في المزاد العلني، إنها موجودة جنبا إلى جنب مع قصيدة التفعيلة، و القصيدة 

         و األشكال و األلوان،األزياء رات ـخزانة التاريخ إذن مألى بعش .رثدة النـرية، و قصيـالدائ
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و ذوقي و ألواني  ،و المهم أن ال يفرض على أحد ماذا يلبس، و أن ال يتدخل أحد في اختياراتي

الوظيفي للشكل الشعري و خاصة اعتماده  دورــالو يدعـم نزار موقفـه مـن  .المفضـلة

على المعمارية القديمة في قصائده السياسية بوظيفة القصيدة السياسية ذاتها، و ما تتطلبه من 

وسائط إدراك هذه الوظيفة، فهو حين يكتب القصيدة العمودية ليعبر بها عن حدث سياسي معين، 

ثة و التجديد، و التجاوز، و من جهة فإن هذا ال يعني بشكل من األشكال خيانة قضية الحدا

أن يتحرر من  ع في بداية حياته الشعريةنزار مباشر أنه لم يستط رأخرى يدرك أي قارئ شع

فرغم التجديد  .)1( بها عاطفيا و قوميا حتمية النظم على الطريقة القديمة التي أصبح االرتباط 

طفولة نهد ( و ) م  1944ي السمراء قالت ل( اللغوي و الحس جمالي البارز في أعماله األولى 

    ه بوضوح، فجاءت قصيدة سإال أن الشكل القديم فرض نف) م  1950سامبا ( و ) م  1948

ي مع الشكل للتمثل مستوى تداخل التجديد اللغوي و التمثيل الجما'' مذعورة الفستان '' 

  :المعماري التقليدي القديم، يقول

  ال تهربي... مذعورة الفستان  
  يبن و عينا... ي رأي فنان ل

  شارعنا أنكر تاريخه
  التف بالعقد و بالجوربو

  التهم الخيط و ما تحتهو
  و أتعب الخصر و لم يتعب

  و اقتحم النهد و أسواره
  و لم يعد من ذلك الكوكب
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  حركت باإليقاع أحجاره
  فاندفعت في عزة الموكب

  زرر الرصيفدوسي فمن خطوك قد 
  )1( بيا للموسم الطي

فقد عكست الواقع السياسي و الفكري و االجتماعي '' إفادة في محكمة الشعر '' أما قصيدة    

  : بامتياز، يقول في بعض من أبياتها 1967بعد هزيمة 

  يا فلسطين ال تزالين عطشى
  و على الزيت نامت الصحراء

  العباءات كلها من حرير
  حمراءو الليالي رخيصة 

  يا فلسطين ال تنادي عليهم
  قد تساوى األموات و األحياء

  قتل النفط ما بهم من سجايا
  و لقد يقتل الثري الثراء

  قريشا يا فلسطين ال تنادي
  قريش ماتت بها الخيالء 

  الرجال من عبد شمسال تنادي 
  )2( ال تنادي لم يبق إال النساء
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و إلى جانب الموقف اإليجابي من القصيدة العمودية، لم يرفض نزار أنماط التشكيل     

النثر، و إنما طالب بضرورة إدراك وظيفية الشكل  التفعيلة و قصيدة األخرى، أي قصيدة

سماه بالدورة الشعري و ربطه بالتجربة الشعرية حتى ال ينفصل الشكل عن المضمون و هذا ما 

الشعرية الكاملة التي يهدف من ورائها إلى دعوة الشعراء إلى تجاوز دورات الكتابة و أنماطها، 

حتى ال يقعوا في فخ اجترار الذات، ألن الكتابة وفق آليات الشكل القديم ال تعني بالضرورة 

شكال األخرى حو األالوقوف عند هذا الشكل، و إنما دورة الكتابة تتطلب التنقل اإلجباري ن

من أصال أن هناك نهايات مطلقة للشعر أنا ضد الوثنية الشكلية بكل أنواعها، و أنا ال أو'' : يقول

     أرى أن المبدعين الحقيقيين بتجاوزاتهم اليومية ألنفسهم يستطيعون أن يهربوا من فخ 

  .)1( ''الشكلية 

عرية التي استمرت أكثر من و قد استطاع نزار أن يطبق هذا الموقف عبد تجربته الش   

خمسين سنة، فانطالقا من القصيدة العمودية كتب نزار قصيدة التفعيلة، ثم تجاوزهما إلى قصيدة 

النثر، و عند انتهاء الدورة الشعرية النزارية عاد نزار خالل مناسبات مختلفة إلى استحضار 

الضرورة وسائط و آليات كتابتها، الدورة األولى أو الثانية العتقاده أن التجربة المعيشة تفرض ب

م و على وجه التحديد منذ أن أصدرت مجموعتي  1966بالنسبة لي، فإنني منذ عام '' : يقول

أدركت أنني أنهيت دورة شعرية كاملة، و أن كل تحرك مني على '' الرسم بالكلمات '' الشعرية 

  .    يسقط المسرح من تحتي و بدأت أقلق و بدأت أخاف أن.... المحور ذاته سيكون فيه مقتلي 
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 .و بدأت أبحث و اشتغل على معادالت شعرية جديدة تنقذني من قطار الشعر العثماني المتدهور

و فيه حاولت أن أقص جميع ) كتاب الحب ( أول محاولة للخروج من قطار األشباح، كان 

أجد نفسي ) .... مائة رسالة حب ( ثم كانت تجربة  .تنا العربيةغالنتوءات اللغوية في بال

محاطا بتحوالت تاريخية حضارية تدفعني إلى أن أغير جلدي اليومي و أغير أصابعي إذا 

  )1( ''سقطت تحت عجالت التاريخ  ّإالو اقتضى األمر، 

راء و عندما قرر نزار االنتقال إلى دورة قصيدة النثر كان موقفه منها أقرب إلى موقف شع   

الحداثة، و رغم أنه لم يتعمق في التنظير لها إال أنه قدم موقفا إيجابيا و مشجعا على دخول عالم 

الكتابة بالنثر، العتقاده أن هذه الدورة أيضا يجب أال تكون الشكل النهائي للشعر و أال تكون 

ويل ال تعني أنني مقياس به درجة الوالء و الوفاء للقومية، إن الكتابة على البحر الطالأيضا هي 

فكم من قصيدة  .مع القومية العربية، و كتابة القصيدة الحرة أو النثرية ال تعني أنني ضدها

 ،موزونة و مقفاة كانت مؤامرة حقيقية على الوطن، و كم من قصيدة حرة أعادت إلى الوطن

  .)2( اعتباره إن القومية الحقيقية هي قومية الخلق و اإلبداع

و عن نشأة قصيدة النثر و جذورها التاريخية، يرى نزار قباني أنها ليست غريبة عن التراث    

       : العربي و أنها وجدت مع وجود الكلمة عبر االحتماالت النثرية و الدينية المختلفة يقول

بارة قصيدة النثر هي مصطلح جديد لمفهوم قديم ، إنها موجودة منذ أن أدرك اإلنسان أن الع'' 

احتماالت الكالم ال نهائية،   .الواحدة يمكن أن تقال بعشرات الصيغ و لها عشرات االحتماالت

  و مـن هـذه االحتماالت قصيدة النثر، التي نجد لها أصوال في الكتب المقدسة، كما في سورة 
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 ينية، كذلك نجدها في نشيد اإلنشاد و فرآالرحمن و في قصار السور القمريم و سورة 

إنني شخصيا ال أعتبرها غريبة عن ميراثنا، و ال عن ديناميكية اللغة العربية التي  .المزامير

  .)1( تتفجر بماليين االحتماالت

أد هذه إلى ورفض نزار المواقف الداعية  و انطالقا من مبدأ حرية اختيار شكل القصيدة، و    

التجربة الشعرية المتفردة، على اعتبار أنها شكل شعري طارئ و هجين، و ال يخدم آفاق 

   سمح لنفسي، أإنني ال '' : الشعرية العربية، و دعا إلى دخول عالم المغامرة في الكتابة، يقول

لم استطيع أن ألغي بمرسوم قصيدة النثر، ألنها بدعة أو شكل شعري طارئ و هجين  و ال

أحد إن المسرح يعرفه تاريخنا العربي، إن تاريخنا األدبي لم يعرف المسرح و مع ذلك لم يقل 

  .)2( هو مسرح طارئ و هجين و ليس له سابقة في تراثنا العربي الذي نشاهد

ألنها القصيدة العربية الوحيدة التي تفردت  ،و قد تنبأ نزار بمستقبل واعد لقصيدة النثر   

ها، فلم تشبه غيرها من القصائد و ظلت تتجدد و تتجاوز ذاتها إلى درجة أنها بشكلها و مضمون

إنني ال استطيع '' أصبحت قادرة على استيعاب الكثير من الطموحات الثورية لإلنسان العربي، 

ن نظرية التشابه هذه تجعل إأن أدين قصيدة النثر ألنها ليس لها ما يشبهها في األدب العربي، 

إن قصيدة  ،النسيج تخرج ألوف السلع المتشابهة، اإلبداع هو الخروج من التشابهاألدب كمصانع 

النثر هي قصيدة رفضت المرور على اآللة الناسخة، و أنا أحترمها من أجل ذلك، إن نبوءتي 

عن مستقبل قصيدة النثر تنسجم مع الطموحات الثورية لإلنسان العربي، فكما بدأ اإلنسان 

     نـمل ملمروطه االجتماعية و السياسية و االقتصادية فمن الطبيعي أن يتش نـمل ملمالعـربي يت
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و يطالب نزار بضرورة فتح باب االجتهاد في الشعر العربي، على  .شروطه اللغوية و التعبيرية

اعتبار أن قصيدة النثر بكل خصوصياتها الشكلية و المضمونية هي اجتهاد شعري مطلوب، 

و ال يجوز لنا أن نطلق  ،إن القصيدة الحرة هي اجتهاد و قصيدة النثر هي اجتهاد'' : يقول

قول كالما ليس له سند أو شبيه في ـو بحجة أنها تالرصاص عليها بتهمة الخيانة العظمى، أ

  .)1( '' كتب األولين

إن من مصلحة القصيدة العربية أن تترك باب االجتهاد مفتوحا و إال تحولت إلى قصيدة    

  .فاشستية أو إلى قصيدة خشب

و قد طالب نزار شعراء قصيدة النثر باالجتهاد في إعطاء هذا الشكل الشعري الجديد    

    موسيقى شعرية جديدة ال تخضع بالضرورة للنمط الموسيقي القديم، خاصة بعد إلغاء الوزن 

و القافية ليصبحا عبارة عن آلية اختيارية من يريد أن يتوقف عندهما فله ذلك و من ال يريد 

ن يواصل رحلته، المهم أن يكون ثمة تعويض موسيقي للفراغ الناشئ عن إلغاء الوزن فيمكنه أ

  .)2( فسوف نصغي إليه بكل احترام ،و القافية، فإذا استطاع الشاعر أن يقدم هذا البديل الموسيقي

مائة '' و قد توزعت قصيدة النثر النزارية عبر دواوينه الشعرية المختلفة خاصة ديوانه    

،  '' 1978و كل عام و أنت حبيبتي '' ، ''م  1978إلى بيروت األنثى '' ، '' 1970ب رسالة ح

  و قـد مثل الديـوان األول الموقف الشعري     .''م 1994ح النساء يدخمسـون عاما فـي م'' و 

فت كل قيود التشكيل الكالسيكية و عوضت بآليات لقصيدة النثر عند نزار، حيث اخت التطبيقي

  دـتریناك منطقة في داخلي تريد أن تنفصل عن سلسلة الشعر، هكانت '' : تشكيل جديدة، يقـول
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و يتحقق هذا التجاوز، في تقديري، في معظم الرسائل المائة، خاصة الرسالة  ،أن تتجاوز الشعر

  :الثالثة التي نقرأ منها ما يلي

  :عندما قلت لك

  أحبك

  ...كنت أعرف 

  أنني أقود انقالبا على شعرية القبيلة

  و أقرع أجراس الفضيحة

  كنت أريد أن استلم السلطة

  ألجل غايات العالم أكثر رقة

  كثر زرقةوبحار العالم أ

  ...كنت أريد 

  أن انهي عصر البربرية

  )1( و أقتل آخر الخلفاء

  :و في الرسالة السادسة يقول

  لماذا؟

  أعطيك من دون جميع النساء

    مفاتيح مدني
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  التي لم تفتح أبوابها

  ألي طاغية

  و لم ترفع راياتها البيضاء

  .....ألية امرأة 

  من جنوديو أطلب 

  أن يستقبلوك باألناشيد

  ....و المناديل 

  و أكاليل الغار

  و أبايعك

  أمام جميع المواطنين

  و على أنغام الموسيقى، و رنين األجراس

  )1( ......أميرة مدى الحياة 
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  :التجديد في الشكل و المضمون

لغته طازجة  فهو دنيا جدية و فريدة وحية، كانت العصر،فرد بين شعراء نسيج من :نزار قباني

تها، و ما تزال حتى يومنا هذا محتفظة بطزاجتها و حيويتها و ستبقى كذلك أمام دعن وال

األجيال القادمة، كان هم نزار منذ أولى كلمة كتبها أن تظهر خصوصيته و أال يتساهل في هذا، 

ة أو عن قضايا مجتمعه و وطنه، سواء أكانت حتى عندما يخرج عن ذاته و يعبر عن الجماع

قضايا سياسية أم اجتماعية أم قومية، لم يكن في كل ذلك يكتب إال ما يفرده، و كان يؤمن طول 

الواحدة، و ال تخضع الوقت بأن الطاقة اإلبداعية الحقيقية ال تعرف األفكار الثابتة و اللغة 

ف عند محطة تاريخية واحدة أو الجمود على و العادات الموروثة، و ال تعرف الوقوللقواعد 

  .)1( أشكال التعبير الثابتة

إنها طاقة تتطلع إلى المستقبل و إلى األمام،       ،لم تكن طاقة نزار طاقة مشدودة إلى الوراء   

و ليس معنى هذا أن نزار خرج خروجا كليا من الماضي فإن مثل هذا مستحيل ألنه خروج عن 

فالشاعر الحديث ال يبدع و هو منفصل  .التاريخ و خروج عن األصول و عن الذات العربية

نه ال يبقى عبدا و من هنا كان البد عن األمس، إنه متصل دائما باألمس و الغد معا، و لك

للشاعر أن يكون له عالمه الخاص، له وسطه التعبيري الجديد، له كلمته الحرة التي تتجاوز 

أي أن اإلبداع الشعري الحديث ينتج عن  .العالم القديم إلى عالم جديد إيقاعا و صورا و أداء

  .)2( االرتباط بالماضي و المستقبل معا

  
النقد  ،القصة ، المسرح،أعالم األدب العربي الحديث واتجاهاتهم الفنية الشعر: حمد زكيالعشماوي م) 1(

  .151ص  ،مصر ،، اإلسكندرية2005األدب،  دار المعرفة الجامعية للنشر، ط 
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طويلة في أواخر األربعينات، و أوائل الخمسينات، حين  مدة و لقد عرفت نزار قباني منذ   

ها الناي قبل أن تصلنا دواوينه، و كنت أسعى إلى هذه فكانت تأتي قصائده مخطوطة يتلق

القصائد و أجري بها إلى صديق يشاركني اإلحساس و التذوق، كنا نتلهف على الجديد في 

كان فيها من تجاوز و تخط للصياغة و كانت قصائد نزار مثال إعجاب لما  ،األدب و النقد

العربية التقليدية، و لما فيها من طاقات إبداعية و فنية بهرت القارئ، ألنها على حد تعبير نزار 

  .)1( نفسه كانت تلقى بنا على أرض الدهشة، و تسافر بنا إلى مدن الغرابة

زار فإننا نستطيع أن و إذا جاز لنا في هذه العجالة أن نوجز عناصر اإلبداع الفني عند ن   

  :نحدد خطوطها األساسية و الجوهرية في العناصر اآلتية

        األول غزارة اإلنتاج : متدفقة عنده و هي تتمثل في مظهرينتلك الطاقة الحية و ال :أوال

  .حيويته و طزاجته و تدفقه، و الثاني

ن حياته الفنية، فقد أصدر و لنضرب مثال لغزارة اإلنتاج و تدفقه بالسنوات الست األولى م   

م فنجده و هو في السابعة و العشرين من عمره  1950 –م  1944فيها أربعة دواوين بين سنة 

  ثم )  1944( '' السمراء  لي قالت'' :م صاحب دواوين أربعة هي على التوالي 1950في سنة 

، و جميع هذه ) 1950 ('' أنت لي '' ثم )  1949( '' سامبا '' ثم )  1948( '' طفولة نهد '' 

على  لى بعد ذلك إنتاجه المتدفق و الغزيرالدواوين في عالقة حب بين الرجل و المرأة، ثم يتو

  .)2( مدى أربعين عاما ال يتغير و ال يضعف و ال يكرر نفسه
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  ره الفريدة و الفرحة و الملونة و المشحونة بالطفولة و البراءة ل شاعر الحب األول بصوظو ي

و الوله و الشقاوة، هذه في حد ذاتها ظاهرة تسترعي االنتباه و اإلعجاب و ربما كانت ظاهرة 

  .فريدة في شعرنا العربي كله، بل هي على المستوى الفني تعتبر نادرة كذلك

ثم '' الحياة الجديدة '' ، فألف كتابا واحدا ''لبياتريس '' عن حبه الفريد '' دانتي ' فقد كتب    

 انصرف عن موضوع الحب بعد ذلك إلى موضوعات أخرى، و كتب شيكسبير عن الحب في 

ابن '' و هو في أوائل شبابه في الثالثين من عمره، ثم اتجه نحو المسرح و كتب '' اته سونات'' 

و هو في السادسة و العشرين من عمره ينظر للحب و يصنف له،    ''  ةطوق الحمام'' ، '' حزم

أما نزار فقد ظل متمسكا بالحب يتغنى به  .و لكنه لم يلبث أن انصرف عنه إلى الفلسفة و الدين

و له، عاشقا للمرأة و مدافعا عنها، عارضا و كاشفا لكل ما يتصل بمشاعرها و خلجاتها، و ما 

حتى أشواق  .تراءى في مجتمعنا الحديثها من عوامل نفسية و عاطفية كما تمه في داخلتكت

المرأة و أحالمها لم يتورع عن بسط مكنونها في جرأة متقطعة النظير، و هو في هذا فريد 

يختلف عن شعراء الغزل جميعهم حتى امرئ القيس الذي يعتبر في جرأته و اقتحامه أقرب 

شد شعراء الغزل القدماء اقتحاما و جرأة، فغزله بدوي بكل ما في أنه النوعيات إلى نزار، أل

الكلمة من معنى، نقول حتى امرئ القيس لم يصل في أنغام الغزل و قضاياه مثل ما وصل إليه 

  . )1( برغم ما فيهما معا من روح متباهية و عاتية... نزار 
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أما شعراء الغزل العفيف في القرن األول الهجري من أمثال مجنون ليلى، و جميل بثينة        

و كثير عزة فكان غزلهم غزال ريفيا يكتب على استحياء فهو غزل خجول و مداور، على حد 

  .تعبير جبرا إبراهيم جبرا

يرا في التجديد أوال،    أما عن عمر بن أبي ربيعة الذي يكاد يكون الشبه بينه و بين نزار كب   

و في االسترسال في موضوع الغزل ثانيا، و في جرأته و براعته و تفننه في موضوعات 

الغزل ثالثا، فإن عمر لم تكن له طاقة نزار في التوغل إلى أعماق الصلة بين الرجل و المرأة 

  .)1( على النحو الدقيق و المفصل و المتنوع الذي ذهب إليه نزار قباني

توقدة على مدى طويل،    هبة التي ال تكاد تخبوا حتى تشتعل، و التي تظل متالعاطفة المل :اثاني

يعبر بها       ،قى تحت تأثيرها الشاعر مولها و عاشقا متيما ترتفع حرارته و ال تنخفضو التي يب

      .و عنها فيها يقرب من ألف صفحة من الشعر الذي تغمره عاطفة واحدة هي عاطفة الحب

و تبقى على هذا النحو من البداية إلى النهاية كلما اشتد أوارها باعثة اللذة و اإلعجاب في وقت 

تابع في يسر على هذا تما سر هذه العاطفة و كيف استطاعت لغة الحب أن تتواصل و ت. واحد

  .)2( المدى الطويل؟

القضية تفسيرها بسيط، فهو يرجع في المقام األول إلى طبيعة نزار، إلى تركيبته النفسية        

و الروحية معا، فهو شاعر عاشق و العشق هنا صفة الزمة له أو جزء من دورته الدموية جزء 

ال يتجزأ من ذاته، أو من عناصر التكوين و اإلحياء في شخصيته، و للعاشق لغته و له حرارته 

   سريع االنفعال شديد رــشاعة إلى أن نزار ـه، هذا باإلضافـالمرتفعة دائما و له توتره و إيقاع

  .154 -  153المرجع السابق، ص ص ) 1(
  .154المرجع نفسه، ص ) 2(



 الفصل األول                                        الحداثة الشعریة عند نزار قباني و مستویات القصیدة
 

 
74 

زخرت روحه بشتى المشاعر فقاضت في لغة الحب، فالقضية ليست مجرد انفعال بالحب التأثر، 

نها من أل ،عند شاعر من هذا النوع يمكن أن يصور لغة الحببل الصحيح هو أن كل انفعال 

  .)1( الصادق لكل شعور حار عنده الناحية النفسية هي المنفذ

ثم البد أن نضيف إلى هذا كله أن نزار في عاطفته جرئ دائما أو بمعنى آخر يؤثر اإليجاب    

فهو مرتبط في غزله بهذه  ال السلب، يدعو للحياة و يقظتها و عنفوانها و ال يعرف اليأس

معنى تقديس الحياة و يقظة الجسد و حيوية العشق الذي هو عنده قوة دافعة تحافظ على  المعاني

الحياة و تمنحها الديمومة و البقاء، فالعشق عنده انتصار على الموت و مجابهة له أو قل أن 

ق و إما الموت، هذا هو سر حتى لكأنه ينادي فيقول إما العش... العشق هو الوجه اآلخر للموت 

عاطفة الحب المشبوبة عنده دائما حتى في القصائد أو اللحظات التي لم يكن واقعا فيها تحت 

تجربة حب حقيقية أو شخصية و هي كثيرة عنده، فإن تجارب الغرام في شعره محدودة بالقياس 

  .)2( إلى هذا البحر الزاخر من شعر الحب في دواوينه

  :أما لغة نزار فقد كان الشاعر حائرا بين لغتين: رهلغته و صو :ثالثا

لغة نكتب بها و لغة نتكلمها، كان يشعر بالغربة تجاه هذا الموقف بين لغة فرض عليها على  

حد قوله احتكار رهيب و حصار حديدي يمنع عنها االختالط و النمو و التطور و الخروج إلى 

و لغة أخرى ... ى عباراتها و صياغتها و أساليبها الشارع، و هي اللغة الكالسيكية المحافظة عل

  ورــالجسنشطـة متحركة و حية و مشتبكة بأعصاب الناس، و تفاصيل حياتهم اليومية و كانت 
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 ، و الثانية ال تجرؤاعن كبريائهبين هاتين اللغتين مقطوعة ألن األولى لم تكن تريد أن تتنازل 

  ، و كان الحل عند نزار أن عقد العزم على)1(على طرق باب األولى و الدخول معها في حوار 

اعتماد لغة ثالثة تأخذ من األكاديمية منطقها و حكمتها و رصانتها، و تأخذ من اللغة العامية 

  .)2( حرارتها و شجاعتها و فتوحاتها الجريئة

و هكذا يستطيع الشاعر أن يجد وسيلة التعبير عن نفسه دون أن يكون خارجا على القانون    

أو التاريخ، و دون أن يتوقف في اللغة عند محطة واحدة من الزمن، أو أن التشكيل الفني ال 

يتجاوزها، و لقد نجح نزار في استحداث هذه اللغة الثالثة التي ظلت عالمة متميزة في شعره     

  .التعبير األدبي بعامة و

زا و أعظمها أثرا، فهو وعند نزار فلعلها أن تكون أبرز عناصره اإلبداعية بر ةأما الصور   

شاعر مصور بالدرجة األولى يعتمد على الصورة في اإليحاء و بث اإلحساس و نشره على 

امية من  و ميزة الصورة عند نزار أنها خلية نمله الفني بشكل مثير و جديد حقا، طول ع

و أبرز  ،اإلحساس تضفي على بنائه الفني روحا متميزة، و تحقق فيه كيانا عضويا موحدا

و لصوره في  أنها ال تتكرر و ال تقلد صفات صوره أنها دائما تدهشك لجدتها و طرافتها و

   ميدان الغزل صفات خاصة، فهي صور مثيرة حسية جامحة الطبيعة و متميزة في أصواتها 

  .)3( او ألوانه
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ن صورة النهد الذي يشغله عن الدنيا و ما فيها و خصوصا تفنو من صوره التي برع فيها و    

النهدين مر و ورد و نور و نجوم و عبير و تفاح، ثم نجد ي أعماله األولى، فالنهد عنده مرف

      رنبان و حصانان و ديكان  ين ذلك يأخذان صورا أخرى في دواوينه المتأخرة، فهما أـب

حتى لتراه ... يسان و أحيانا صخرة انتحار مكتان متوحشتان، و لؤلؤتان، و قدو س و خنجران 

  . )1( بعد قراءتك لهذه الصور كأنه قديس جسد أو شهيد نهد على حد تعبير بعض النقاد

  :مفاهيم أولى: الصورة الشعرية بين التقليد و التحديث

     الشعر هو تفكير بالصورة، و تعبير عن نفسية الشاعر، و تصوير واقعه تصويرا فنيا،    

و الصور الشعرية أداة الشاعر األساسية في الخلق و التصوير و عينه التي تحول األشياء 

ود، إنها آلية لتجسيم روح العصر و تجاوز الواقع، الجامدة إلى رموز تعبيرية تعكس فلسفة الوج

ذلك أن جنون الشاعر الحداثي و هوسه األبدي، يدفعانه القتناء بل المتالك أجنحة خيال جامحة 

       بح في عالم الرؤيا، متجاوزة البناء التقليدي للصورة الشعرية ستخترق الحدود المرئية لت

  .)2( القديمة

شعرية باهتمام بليغ في كتابات الشعراء الحداثيين، حيث تحولت إلى لقد حظيت الصورة ال   

وسيلة هامة في نقل أفكار الشاعر إلى اآلخرين، و تبعا لذلك ألغت القصيدة الحداثية ثنائية 

        قـــخلفيها أداة  رأتورة و ـت يتم من خالل الصـو جعل) فكرة و صورة ( التعبير المعروفة 

  

  
  .155السابق، ص المرجع ) 1(
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مجرد وسيلة للتصوير ال و إبداع، و التعبير الوحيد عن التجربة الشعرية كلها، و اللغة أصبحت 

  .)1( أكثر، بعد أن كانت أساسا لعنصر المفاجأة

أما اآلن فقد أطلق العنان الفاعلية الصورة الخفية التي تفاجئ و تصدم القارئ ألنها تؤلف بين    

ليست '' ، ''باشالر '' المتناقضات و تمزج الضدين، فهي لغة داخل لغة، فالصورة على حد قول 

لم     من مخلفات انطباعية، و لكنها فجر الكالم، فالصورة الشعورية تضعنا جدار الكائن المتك

  التي تلد الصورة، و بهذا فهي تضيف كائنا جديدا للغتنا تعبر عنا، و هي تجعلنا  يــھو القصيدة 

نعبر عنه، و بعبارة أخرى، الصورة الشعرية تجعل التعبير يحدث في ذات الوقت الذي تجعلنا   

المنطقية السابقة نحدث فيه، و هنا فإن التعبير يخلق الكينونة، األمر الذي يدفعنا كي نتأمل هذه 

  .)2( ''على اللغة و المتجاورة لها 

وسيلة الشاعر للتجديد الشعري و التفرد، يقاس بها نجاح '' و الصورة الشعرية بهذا الفهم هي    

      الشاعر في إقامة العالئق المتفردة التي تتجاوز المألوف بتقديم غير المألوف من الصالت 

عيا جديدا، و ما ينبغي للصورة أن تجربة اإلنسانية المطلقة وإلى الو الترابطات التي تضيف 

تحققه من التوازن بين ما ترصده من مظاهر حية، و ما يعادلها من االنفعاالت و األبعاد التقنية، 

و ما تعبر عنه هذه المظاهر أو العناصر من أثر ذوقي مباشر أو تداع و ارتباط ال شعوري 

صورة بصيغة عالئق إسقاط، ال تحمل انعكاسات مقيدة، ثم البد مبهم لدى الشاعر، تكشف عنه ال

  وصوال إلى تشكيل  دةـالقصیورة داخل ـدة بين الصـق االنسجام و الوحـر من أن يخلـللشاع

  صورتها الكلية، و هذا يفرض تضافر مجموعات الصور لتؤدي إحساسا موحدا يفضي إغفال
  
  .165المرجع السابق، ص ) 1(
  .166 – 165 ص نفسه، صالمرجع ) 1(
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أية صورة منها إلى خلل معنوي واضح في القصيدة، و تهلهل بنائي مكشوف فالبد للصور إذن 

  .)1( ''من أن تتماسك على أساس الوحدة و التكامل 

لقد فرق الفالسفة بين منطق الصورة الشعرية في الشعر القديم و منطق الصورة الشعرية    

على إعطاء األولوية للعالم الخارجي في  االحداثية، فالصورة الشعرية في القديم تقوم أساس

ن الصورة الشعرية الحداثية تقوم أساسا على نقيض ذلك، تقوم على أعملية اإلدراك، في حين 

ن معلوماتنا تكون صحيحة مع الصورة أألولوية للذات في عملية اإلدراك، بمعنى إعطاء ا

نا، فكأن الذات هي التي تعمل على إنتاج هذه ـالشعرية المعاصرة إذا ما اتفقت مع علل ذوات

الصورة الشعرية المعاصرة، و ليس معنى ذلك أن الذات تنشئ هذه األشياء من فراغ الواقع إن 

ا الشعري انطالقا من أوضاع و تجاعيد الصور التي يزخر بها العالم الذات تمارس سحره

المرئي و دور الذات ها هنا هو تحويل المرئي عن طريق الصورة الشعرية و الرؤية إلى شيء 

  .)2( ال مرئي

إن عملية إنتاج و تكوين الصورة الشعرية المعاصرة هي أشبه ما تكون بعمل النحات الذي    

ينا و من الطين مجموعة أوان، و العبقرية الشعرية في امتالكها آلليات ينشئ من التراب ط

الصورة تعمل على تحويل التراب إلى صورة أو إلى موجود فني، كذلك الشاعر الحداثي يأتي 

إلى اللغة و هي مادة من مواد الصورة، فيصنع منها مجموعة من الصور، قد تكون هذه 

  .)3( ''إن الشعر هو تفكير بالصورة '' : قيل الصورة حسية و قد تكون معنوية، كما

  في القديم و الصورة الشعرية الحداثية،  ةـالشعرین الصورة ـو إذا ما أردنا أن نقيم عالقة بي   

  .166المرجع السابق، ص ) 1(
  .166، ص نفسهالمرجع ) 2(
  .167 - 166 ص ، صنفسهالمرجع ) 3(
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  مشبه( أنها محكومة بمنطق المشابه بين طرفيها، أعني طرفي التشبيه    ىــاألولفإننا نقول عن 

 نأو العالقة بين طرفي الصورة هناك هي عالقة منطقية، عالقة حسية، في حين ) و مشبه به 

يعمد فيها الشاعر   العالقة بين طرفي الصورة الحداثية هي عالقة ال منطقية، عالقة انزياحية

بين طرفي التشبيه فهي صورة  الغائب أما الصورة الشعرية التقليدية  إلى تغييب الوجه الجامع

فهي صورة الحس و الحضور، إنها صورة زخرفية و بالغية ال يتعدى فيها الشعار تشبيه شيء 

محسوس بشيء آخر يشاكله في الشكل أو اللون، أما الشاعر الحداثي فقد تخلى عن هذه 

بذلك صورا تشبيهية جديدة يشبه فيها أشياء بأشياء أخرى ال  التشبيهات التقليدية البالية مستحدثا

  .)1( تشاكلها ال في اللون أو الشكل أو الصورة

هي واحدة من األدوات األساسية التي يستخدمها الشاعر الحديث  أيضاو الصورة الشعرية    

المختلفة لرؤيته الشعرية فبواسطة الصورة يشكل الشاعر  األبعادفي بناء قصيدته و تجسيد 

تها يصور رؤيته الخاصة للوجود أحاسيسه و أفكاره و خواطره في شكل فني محسوس و بواسط

لعالقات الخفية بين عناصره، و إذا كان الشاعر الحديث بشكل عام يستخدم إلى جانب و ل

هناك من االتجاهات الشعرية الحديثة ما  الصورة الشعرية أدوات و تكنيكات شعرية أخرى، فإن

يعتمد اعتمادا أساسيا على الصورة الشعرية، كالسريالية، حيث يكفي أن تفتح كيفما اتفقت أية 

مجموعة شعرية سريالية أو قريبة من السريالية، لندرك أن الصورة فيها هي المادة األولى للغة 

مباشرة عن وظيفة الصور، فكل نص سريالي الشعرية، و السمات الخاصة للغة السريالية تنجم 

  . )2( يبدو كما لو كان سلسلة من الصور

  .167، ص السابقالمرجع ) 1(
     م، 2008 ،01ط القاهرة، ،عن بناء القصيدة العربية الحديثة، مكتبة اآلداب للنشر :ريـد علي عشـزاي) 2(

  .65ص      
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  :نموذج تطبيقي للصورة الشعرية الجديدة

فإنها ال تحترم في الغالب حدود المنطق و ال تقنع بمحاكاة ) الجديدة ( أما الصورة الحديثة أو   

  .الواقع إال في القليل النادر من الحاالت

  :و من أمثلة ذلك ما نراه عند نزار قباني، حيث يقول

  أهواك مذ كنت صغرى              كصفحة اإلنجيل      

  :و يقول في موضع آخر

  رت فلسطين التي صارت حقيبةو تذك

  ما لها في األرض صاحب

فنحن في الصورة األولى، كنا ننتظر أن يكون المشبه به زهرة أو وردة و كنا نتوقع أن يقول 

مذ كنت صغرى كزهرة تتفتح أو كوردة و لكن الشاعر أراد أن يفاجئنا بغير المتوقع فجاء : مثال

ال كصفحة اإلنجيل، و هو إنما فعل ذلك ألنه قفز بمشبه به ال عالقة له بالطرف األول حين ق

مباشرة إلى وجه الشبه، ألنه لم يقصد التشابه الظاهري أو الشكلي بين محبوبته وصفحة 

  .)1( )النقاء و الطهارة ( نما أراد من صفحة اإلنجيل  إاإلنجيل، و 

و المشبه ) فلسطين ( به بين المش فيها أما الصورة الثانية فإننا ال نستطيع أن نتصور العالقة   

   )2( )ما لها في األرض صاحب ( إال إذا قرأنا البيت الموالي )  حقيبة( به 

  
  
، نقال عن الربعي بن سالمة، 308 – 306حركة الشعر الحديث في سوريا، ص ص  :ساعي أحمد بسام) 1(

،         )ط . د ( ، 2006تطور البناء الفني في القصيدة العربية، دار الهدى للطباعة و النشر و التوزيع، 
  .168ص 

  .168المرجع نفسه، ص ) 2(



 الفصل األول                                        الحداثة الشعریة عند نزار قباني و مستویات القصیدة
 

 
81 

و هكذا نالحظ أن العالقة القديمة التي تقتضي نوعا من التشابه بين المشبه و المشبه به قد     

في '' اختل توازنها في الصورة الجديدة، و يرجع هذا إلى أن الشاعر الحديث يحاول التحرر 

صورته من عقال األبعاد المكانية و الزمانية المنطقية ليجعل من صورته حلما، يتعذر على 

حت أي نوع من أنواعها المعروفة، تس أن يخضعه لقواعد الصورة البالغية، أو يصنفه الدار

قلل من التشابه بين األشياء أو تقضي عليه تماما و هي ال تعبر عن الترابط بين ـإنها اآلن ت

  .)1( ''األشياء بقدر ما تجمع بين أشياء ال ترابط بينها في المنطق أو الواقع 

  ):جسمك خارطتي ( و من ذلك قول نزار قباني أيضا في قصيدته    

  فأنا من بدء التكوين         أبحث عن وطن لحبيبتي                     

  عن شعر امرأة يكتبني        فوق الجدران و يمحوني                    

  يرمينيعن حب امرأة يأخذني        لحدود الشمس و                     

  )2( عن شفة امرأة تجعلني        كغبار الذهب المطحون                    

    فشعر المرأة الذي يكتب الشاعر و يمحوه، و حبها الذي يأخذه إلى حدود الشمس و يرميه، 

و شفتها التي تجعله كغبار الذهب المطحون، كلها صور يصعب تحليلها أو فهمها بالوسائل 

  .مة، و لذلك فهي بحاجة إلى وسائل و أدوات جديدةالبالغية القدي

هي الوحدة الحيوية في الشعر التي ال تقبل االختصار '' و إذا كانت الصورة الشعرية الحديثة    

ألنها تركيبة معقدة من األلفاظ التي ال يمكن تغيير نسقها دون إفساد الصورة نفسها، فإن '' 

  كما ذكرها الشاعر '' إال  أرـتق نيكتبه و يمحوه، ال يمكن أالمرآة الذي  ورة نزار عن شعرـص

  .169 -  168ص  المرجع السابق، ص) 1(
  .169  - 168ص  المرجع نفسه، ص) 2(
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و ليس لنا أن نغير هذه األلفاظ أو ) عن شعر امرأة يكتبني فوق الجدران و يمحوني ( تماما 

الشاعر إلى شيء آخر من ''  ةتوقيع''  ننقلها من أماكنها أو نحذف بعضها ألننا بذلك نحول

صنعنا يختلف تماما عن الصورة التي أبدعها، فليس الهدف األخير للشاعر هنا تشبيه شعر 

المرأة بالقلم أو الفحم األسود، و لكن هذا التشبيه إذا كان الشاعر قد أراده حقا جزء من صورة 

ابة فوق الجدران و المحو و اإليقاع نفسية متكاملة تترك فيها عناصر كثيرة أخرى أثرها الكت

، و وضع األلفاظ داخل البيت و طبيعة )يكتبني و يمحوني ( النفسي الناشئ عن المطابقة بين 

'' فوق الجدران '' مثال أو من غير '' تمحوني '' هذه األلفاظ و عددها، و لنتصور البيت من غير 

الصورة أو التوقيعة و يدخل في عناصر  أو بكلمة األلواح بدال من الجدران إذن لتغيرت طبيعة

هذه التوقيعة موضع البيت بين األبيات السابقة و الالحقة، بما فيها من صور جزئية يمكن أن 

  )1( ''... تكمل الصورة الكلية أو التوقيعة األساسية التي تقدمها هذه األبيات 

  

  

  

  

  

  

  .169المرجع السابق، ص ) 1(
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  ):مفهومه : ( التدوير

أحدهما قديم، و يعني به اشتراك شطري البيت في كلمة : مصطلح له مفهومان ''التدوير ''    

     حديث و يطلق على اتصال القصيدة بعضها بالبعض اآلخر اتصال لحمة : واحدة، و ثانيهما

ا و دالليا في أية مرحلة جزئية إال إذا انتهى التدوير عند هذه يمو سداة بحيث يصعب التوقف نغ

  .النهاية

التدوير الجزئي في إطار السطر مهما بلغ : أحدهما: القصيدة المعاصرة على نمطين و يأتي في

و معناه أن : طوله و عدد تفاعيله على أنه شريحة من شرائح القصيدة، و ثانيهما التدوير الكلي

ا واحدا رتأتي القصيدة كلها مدورة تدويرا كامال من بدايتها حتى نهايتها، كما لو كانت سط

زيارة السيدة '' في ديوانه '' حسب الشيخ جعفر '' ، كما في قصائد متصال دالليا و موسيقيا

و التدوير بمفهومه الحديث هو إحدى الوسائل المغايرة '' عبر الحائط في المرآة '' و '' السومرية 

ن المألوف هو الخروج ع البناء الشعري، و ربما كان منطق لما يماثله من الوسائل التراثية في

  .)1( لتماس تفسيرات لهذه الظاهرةاالدافع القوي و رواء 

  

  

  

  

  

دراسات أدبية، التغريب في الشعر العربي المعاصر بين التجريب و المغامرة قراءة  :السعدني مصطفى) 1(
.135ص  ،)ت . د ( ، )ط. د (  في النص، مركز الدلتا للطباعة، منشأة المعارف للنشر، اإلسكندرية،
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  الممارسة النقدية -: تلقي النقاد العرب لقصائد نزار قباني: الفصل الثاني
  :من حيث المنهج: أوال
  :المنهج النفسي –أ 
  :درس يقوم على التحليل النفسي -

''      خريستو نجم '' أهم دراسة توسلت بالتحليل النفسي في قراءة شعر نزار قباني أطروحة     

و ليست الناحية (...) ، و قد أكد أنها دراسة أدبية ''النرجسية في شعر نزار قباني '' 

، و قد درس السيكولوجية إال وسيلة لتوضيح ما ال تستطيع المدارس األدبية التقليدية توضيحه

ديب ذاتي، يدور كالنجم في فلك أناه ياسة و انتهى إلى أن نزار قباني صية و الغزل و السالشخ

واع بالمجازفة في تطبيق هذا المنهج  ''خريستوم نجم '' ، و لعل نرجسي إلى حد كبير(...) 

  .)1(لذلك انتهى إلى أنه قد ال يكون دقيقا الدقة العلمية، لكنه محمود 

في مقاله '' محمد حسناوي '' الدارسين إلى تطبيق نفس المنهج، و منهم و قد سعى غيره من     

األول جنسي و الثاني إنساني، و رأى أن : إذ كشف وجهين ألخالقية نزار'' أخالقية نزار '' 

        الجنس ''  في مقاله'' ريك لويا إ'' ، و منهم أيضا المستشرق األمريكي الشاعر وفق فيهما

         ، و قد أشار إلى تطور نظرة نزار للمرأة طيلة خمس ''نزار قباني و المجتمع في شعر 

، أي إلى الشعر االجتماعي (...)و من الجموح الجنسي  التماهيو عشرين سنة من الكبت إلى 

أن الشاعر نزار قباني يكتب قصائده الشعرية انطالقا من ما هو موجود في نفسيته و ما يختلج 

   سبيال  التحليل النفسي دتــــاعتمفي مكنونات صدره من مكبوتات و رغبات، و من الكتب التي 

  
      ، عالم الكتب الحديث للنشر ''قصائد '' اإليقاع في شعر نزار قباني من خالل ديوان : سمير سحيمي) 1(

  .20م، ص  2010 ،01ط و التوزيع، أربد، 
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'' نبيل خالد أبو علي '' لـ '' شاعر المرأة السياسية '' نزار قباني '' سبل سبر أغوار النص من 

  .)1( أساسي سبب التوجه إلى شعر المرأةو قد أكد على حدث انتحار أخت نزار قباني كعامل 

أسير عقدته  قام من المجتمع فنزار ما زالـكما كشف أن شعر السياسة أيضا معركة انت    

، لكنه أحس بهذا التعميم في سياقات أخرى من الكتاب فاعترف النفسية الناتجة عن مقتل أخته

  .)2( اصلةبأن نزار ضمير األمة الحي و صوتها الواضح و صرختها المتو

إذا تأملنا ما انتهى إليه الدرس النقدي القائم على التحليل النفسي وجدنا وقوعا في بعض    

أو اعتبار نزار  من خالل حدث انتحر أخته بالمرأة المرتبطالتعميم، من ذلك تفسير شعر نزار 

     تغفو فهذه الجوانب قد تتضخم في مراحل من تجربة الشاعر لكنها  باألساسشاعر نرجسيا 

و مهما يكن من أمر فإن هذا المنهج يفتح أفق تصور مغاير لفهم  ،و تتقلص في مراحل أخرى

  .)3( شعر نزار يضاف إلى المناهج األخرى

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  .21 - 20ص المرجع السابق، ص ) 1(
  .21 -  20المرجع نفسه، ص ص ) 2(
  .21المرجع نفسه، ص ) 3(
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  :المنهج األسلوبي -ب

  :النزارية الشيئية و كتلها األسلوبيةالقصيدة * 

ده ال يصعب اختيار قصيدة بعينها للتدليل على ما تقدم من توصيف أسلوبي لشعر نزار فقصائ   

ال تخضع، و السيما في دواوينه األولى التي ضمتها مجموعته الشعرية الكاملة األولى لتطور 

عدم يؤيد صحة افتراضنا األولى حول  و أنساقها األسلوبية، و هذا ما تاريخي في نسيج بنيتها

ة الشعرية العالية، فهو مستلب بإزاء لفتات الحياة الصغيرة، و منابع تـقانروح البعناية نزار 

و التوق الشديد إلى  عبر األدوات الشعرية) بتصنيع الرغبة ( الشهوة في الجسد، بل هو مشغول 

تواري احتماالت العفة أو التستر وراء غاللة و ذاتية مجربة لتأريخ الصبوة لديه، كتابة سيرة 

الروح إلى تأشير الصبوة عبر تجلياتها المادية المرهفة، ليجعل القارئ بذبك يحار في تقصي 

 ة في مطاردة شواردميحدود بناء األسلوبية و إعادة إنتاج الدالالت الشعرية وسط هذه الحمي

  .)1( الجسد و اإلمساك المحموم بتالبيبه

ا يمكن القول إن شعره يمثل المعادل الحسي لروحية الشعر و مثاليته، و سيادة المنظور داللي   

و يصعب كثيرا تحديد مراكز  )القصيدة اليومية ( الشيء الواقعي الذي جعل خير ممثل لطبيعة 

        قل بنائية في قصائده تتخذ موضع االستئثار في تحديد البؤرة الداللية الجذابة المكثفة ـث

  .)2( المهيمن) الصونيم (  وأ

  

  
افي العربي ، المركز الثقم 2001، 01ط و تطبيقات، .... موسى صالح بشرى، نظرية التلقي أصول ) 1(
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و ال نريد تصعيد صوت حكم قيمة تداولي هنا بصدد شعر نزار يقول بذم شعريته لكونها    

 بعبارة أشد إيالما أن شعره عبارةقائمة على تماثل مستوياتها األسلوبية رغم تعدد التجارب أو 

  .)1( عن نسخ متعددة لقصيدة واحدة

) حبيبتي ( ضمن ديوان  '' فستان التفتا '' و أولى القصائد التي اخترناها هي قصيدة    

اخترناها اعتباطا لتفحص بنيتها األسلوبية، و هي تقع مثاال على نمط القصائد النزارية الشيئية 

  :نختار منها

  فستاني التفتا... انتهى  سأم

  أرأيت فستاني؟

  حققت فيه جميع ما شئنا

  ...و تمتمة  ...و شيا 

  ...شتى  او طرائف

  أرأيت فستاني؟

  أرأيتني؟

  أنا بعض نيسان 

  أنا كل نيسان

  اني؟تسأرأيت ف

  

  
  .124المرجع السابق، ص ) 1(
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   ...صنعته حائكتي 

  من دمع تشرين

  من غصن ليمون

  )1( ...من صوت حسون 

القصيدة النزارية الشيئية عددا من المحددات األسلوبية التي ( تؤشر هذه القصيدة ضمن نمط 

بنزوع أخاذ لدى  تتمتع منها غلبة ثالث كتل أسلوبية النمطتشيع في قصائده المنتمية إلى هذا 

القصيدة هذه و هي كتلة السؤال و كتلة النداء و كتلة التقرير أو اإلخبار، و تتجلى في  الشاعر،

كتلتان أو بنيتان أسلوبيتان هما بنية التقرير و بنية السؤال و يأتي التقرير و اإلخبار في هذه 

  .)2( السؤال نيةبالقصيدة ملتحما ب

  :هي تفتتح القصيدة بتقرير حالة و اإلخبار عنها أو تثبيتها    

  انتهى فستاني التفتا سأم

و تحويلها إلى )  الفستان التفتا( الحاضنة الشيئية  لتدور القصيدة كلها فيما بعد تعبيرا عن هذه

البنية المركزية الداللية للقصيدة و لتبدو القصيدة دوائر تقديرية ال تتصاعد فيها الداللة و ال تنمو 

بل لتسجل بعدا سنرصده غالبا على شعر نزار و هو التماهي بين ذات المرأة و أشيائها حتى 

  :ضا يقول النصلتبدوا المرأة كيانا شيئيا مح

  أرأيت فستاني؟

   أرأيتني؟

  
  .125 -  124المرجع السابق، ص ص ) 1(
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) الفستان ( بين أشياء المرأة و بينها، و التغزل بالشيء تماه  حالة و هكذا يستمر النص خالقا   

، و يوظف هذا النص ) إلخ... أكمامه، لونه، أزراره : ( و االستغراق في الوقوف عند أجزائه

كغيره من نصوص نزار اللغة السهلة اليومية المباشرة في الصياغة الشعرية، و لكنها كما أسلفنا 

و دفقها من جهة و حرارة التجربة المعيشة  الشيئيتتمتع بدفق تصويري يمنحه لها طابعها 

  .)1( الواقعي من جهة أخرى

  :داخل النص يتجلي في محاورة الفستانير تام غو تتخذ االنزياحات بعدا تشخيصيا    

  .....أغنيه أسقيه، أطعمه، 

  ألجيء فيه ليلة السبت

  ...أول من أالقيه ... لتكون 

    الجملة الظرفية بو المالحظة على البيئة األسلوبية الكلية لهذه القصيدة أنها بنية لولبية تبدأ    

ث مرات و تكون افتتاحية للمقاطع الثالثة ثالهذه الجملة  لتتكرر) أمس انتهى فستاني التفتا ( 

  .التي تبنى منها القصيدة خالقة ما يشبه اللولب الداللي

شكل بنية مهيمنة على هذه القصيدة القصيرة ليمارس ضربا من ) التكرار النسقي ( و يتخذ    

شعر نزار لصوت اإليقاع بدرجاته  انصياعالداخلية التي تبوح بشدة  ةاإليقاع و التنغيم أو التقفي

   .)2( يةئاقتراب شعره من مدارج الغنا قالمتباينة التي تحق
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رفية تكرار الصيغة ظالو من أشكال التكرار النسقي في هذه القصيدة ما خال جملة االفتتاحية 

إذ تتكرر في المقطع األول ثالث مرات، ثم ضرب آخر يشيع ) أرأيت فستاني ؟ ( االستفهامية 

  .التركيب فيه التوازي في البنية التركيبية مع تغيير الدوال التي يشتمل عليها

  من دمع تشرين

  من غصن ليمون

  من صوت حسون

فهي كثيرة نوء بها القصيدة ـو ال نريد االستطراد في رصد التكرارات و التوازيات التي ت   

  .)1( قصر القصيدة ىجدا بالقياس إل

و سنختار قصيدة أخرى لترسخ ما وقفنا عنده من المؤشرات و المحددات األسلوبية المهيمنة     

نجد أنها تتواتر في أية قصيدة ) نمط القصيدة الشيئية ( على هذا النمط الغالب من شعر نزار 

  .تنتمي إليه

   أيضا، '' حبيبتي '' من ديوان ) صديقتي و سجائري ( القصيدة الثانية المختارة هي قصيدة    

نمط القصيدة الشيئية في شعر و منذ عنوانها عن انتمائها إلى بر هذه القصيدة بوضوح و تع

  نزار، إذ تفصح بوضوح عما افتتحه نزار أو رسخه على نحو أدق من طابع القصيدة اليومية، 

     اإلنساني  –بالتضايف بين الذاتي  منذ الوهلة األولى) صديقتي و سجائري ( وحي العنوان و ي

الكسلي،  صحفالقهوة، ال: و يزدحم النص باألشياء اليومية) سبائري (  الشيئي، )صديقتي ( 

   .)2( إلخ... حطام الفناجين 
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رجل ( على كتلة التقرير أو تثبيت الحالة  أيضاو في البنية األسلوبية للقصيدة نجد أنها تقوم    

التماهي  الةسجيلي فوتوغرافي نرى فيها بوضوح حيتابعها النص على نحو ت) في حالة التدخين 

الرومانسي الصوفي لول مدو ال) السيجارة ( الموصوف و الشيء ) ة أذات المر( بين الذات 

  :فيها أي في األشياء

  ...أشعل واحدة من أخرى 

  ...أشعلها من جمر عيوني 

  ...و رمادك ضعه على كفي 

  نيرانك ليست تؤذيني

  ال أروع من رجل... دخن 

  )1( و يفنيني... في الركن  ىيفن

تابع و هكذا يختزل النص كنصوص كثيرة غيره من شعر نزار وجود المرأة و كيانها إلى    

و تتماهى فيها لكونها من ) السيجارة ( ترادف في النص ) صديقتي ( صغير، فالمرأة  شيئي

حول تجربة الحب على الرغم من ) ببداوة الرؤية ( أشياء الحبيب، و يسرف النص في اإلدالء 

  :بأن تكون ظال لرجل) العصرية ( ة أالطابع العصري الظاهر على شعر الشاعر، لتكتفي المر

  يكفيني.... كامرأة فأنا 

  )2( أن اشعر أنك تحميني

  و ال تختلف هذه القصيدة كثيرا عن سابقاتها التي حللناها من حيث البنية األسلوبية و شيوع   
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، كما أنها تتخذ أيضا في بنيتها الكلية شكل التكرار اللولبي التكرار و التوازي النسقي فيها

  : الداللي إذ تتكرر الجملة األمرية

  و يفنيني... في الركن  ىدخن ال أروع من رجل يفن

  .)1( ثة مقاطع نصية بما يشبه اللولب و الحلزونكخاتمة لثال

ت من قصائده شدة اإلنصاو من المظاهر على بنية هذه القصيدة و شأنها في هذا شأن غيرها    

نزار  يم و الموسيقى الداخلية و هذا ما يبرر صالحية قصائدلصوت اإليقاع، و العناية بالتنغ

       ، سهولة مفرداتها واختزال المسافة بين الدوال صوت إيقاعهاللغناء و فضال عن ارتفاع 

  .و مدلوالتها و مباشرتها، و اقترابها من لغة الحياة اليومية

و أصبح لزاما علينا القول إنه قد توهم النظرة العجلى إلى شعر نزار بازدواجية المنظور لديه 

في أخرى ال تغلب صوت األنا  أو األنا، و حوار الذاتبين منولوجي في قصائد تصدر عن 

قصائده يشي ) حكايات ( ، إال أن التلبث و التريث عند )الذات األنثوية غالبا ( على اآلخر 

و الفارق حتى أذنيه  األشياءعلى صوت المرأة المستلب بلغة  صوت الرجل و تسيدهبغلبة 

  )2( .إلخ... ، أكمام الدانتيال العطور، القالئد: لمباهج العصريةبا

      اور صوت المرأة بل يتوجه إليها من خالل أشيائها التي يلهو بها فصوت الرجل ال يج   

و التبرج  و التزوق، نزار ال هم له سوى التلونفي شعر ) فارغ ( و تستعد هي بها، إنها كيان 

لتتمرأى في عين رجلها أال تمثل نصوصه نفاذا إلى هذه المفارقة، عصرية المظهر المؤنثة 

   .)3( !بأشياء الحضارة و بداوة الرؤية و المنظور ؟
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        الة  تثبيت الح آلیةذا تشي هذه القصيدة كسابقاتها بشيوع كتلة التقرير األسلوبية و و هك 

منها، و االستغراق في حالة التقمص األنثوية، طبقا لما ذكرناه آنفا من المنبثق  الشيئيالتنويع و 

المهيمنات األسلوبية على قصائد نزار، إذ يصدر عنها في الكثير من شيوع هذه المحددات أو 

المنظور ظاهرة على الحالة تنويع  واحدة من وسائله المبتكرة في خلق قصائده الشيئية و هي

 ذي طابع سايكلولوجي و إذا ما أردنا إيجاد تبرير ظاهرعلى القصائد،  ىيالذاتي الذي يطغ

لوبي نجد أنها كانت من وسائل الشاعر المواربة في التنفيس يضاف إلى ما تقدم  من تبرير أس

عن حالة الهيام النرجسي الطاغي، و تعشق الذات إذا ما أخذنا باالعتبار أن المرأة في شعره 

   :دةمتسبمتدغم في ذات الرجل ال يئيكيان ش

  :''طفولة نهد '' من ديوان ) ة الضفائر طائش( في قصيدة أخرى إليه  و لنصغ 
  أعيديني إلى أصلي جميال

  )1( ...فمهما كنت أجمل منك نفسي 

  :من الديوان نفسه) لوبة النهدين مص( و في أخرى 
  ما أنت، حنين أريد إال لعبة

  )2( ...تحت فمي و ضغط ذراعي ... بلهاء 

  ):الرسم بالكلمات ( من ديوان ) مدخل ( و في قصيدة 
  ...مجهولة حتى أتيت أنا  ِو كنت

  صدرك األفالك و الشهبأرمي على 
  أخيلتيأنا بانفعاالت و ... أنا 

    )3(...تراب نهديك قد حولته ذهبا 
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  :المتنمن حيث : ثانيا
  :تشكيل الموقف في ظل الحداثة الشعرية المضادة) 1

للوقوف على معالم تشكل الموقف النقدي عند نزار قباني، أجد من الضروري أن أقف عند    

خصائص الحداثة الشعرية النزارية التي أعتقد أنها اختلفت عن الحداثة الشعرية بخلفياتها 

عند أدونيس و من سار في فلكه، فما إن استقرت القصيدة العربية  النظرية و مرجعياتها الغربية

ثة على تبني قالب النظام التفعيلي في مرحلة أولى ثم قالب قصيدة النثر في مرحلة ثانية الحدي

تمثل االتجاه  .حتى ظهر اتجهان أساسيان على المشهد الشعري العربي الحديث و المعاصر

مع التجربة الشعرية، و التي مثلتها جماعة شعر،  األول في ما يعرف بقصيدة الرؤيا التي تتحد

 محمد الماغوط في قصيدة النثرأمثال أنسي الحاج و يوسف الخال و أدونيس، ثم جاءت تجربة 

لتتفرد باألنموذج الشكالني لمرحلة  حيث أسس لمعالم كتابة أفقية تنطلق من واقع التجربة الذاتية 

ربة الشعرية الذاتية للشاعر، أما االتجاه الثاني فيربط طويلة أي أن قصيدة الرؤيا مرتبطة بالتج

بين نص القصيدة و المرجعيات االجتماعية و القومية و التيارات األيديولوجية الفاعلة على 

الساحة، و هو االتجاه الذي نادى بكتابة ما سماه بالقصيدة الملتزمة، و قد نشط الشعراء 

ضي خاصة في سوريا و مصر و العراق أمثال ان المغاية الثمانينات من القرالملتزمون إلى 

  .)1( و غيرهم لقعبد المعطي حجازي و أمل دن البياتي، صالح عبد الصبور، أحمد

    

  

قراءة في آليات بناء تشكل الموقف النقدي عند أدونيس و نزار قباني  :نهر هادي ،بوهرور حبيب) 1(
 ، األردن،، عالم الكتب الحديث للنشر و التوزيع1عند الشاعر العربي المعاصر، ط  الموقف النقدي و األدبي
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و بين االتجاه األول الذي مثل الحداثة بمفهوماتها الرؤيوية و االتجاه الثاني الذي مثل الحداثة  

ن يدرج ضمن نزار قباني نوعا جديدا من الحداثة الشعرية، و يمكن أ مثلبآليات ثورية نقدية 

الحداثة المضادة، فإذا كانت قصيدة الرؤيا تؤكد التجربة الفردية ذات البعد اإلنساني  خانة

قد ظلت تعتبر النص في خدمة فبالمعنى األنطولوجي للصفة، و إذا كانت قصيدة الرؤية 

المعركة شعارها المفضل فإن نزار قباني بات يحمل صفة الشاعر المخملي الذي ينعت من 

شاعر الجماهير الغوغاء، و ينعته شعراء االلتزام بأنه  عراء قصيدة الرؤيا و نقادها بأنهطرف ش

نال عداء االتجاهين و بات  اأن نزار بالغرائز الشهوانية و النتيجة خنةالمتشاعر البرجواجية 

ع كثيرا داثة نزار الشعرية حداثة ال تستميمثل بمفرده صوتا شعريا متميزا من هنا أضحت ح

 الصخب النظري و الدعوات الحداثية التي سادت في النصف الثاني من القرنإلى ذلك 

الماضي، و التي كانت على عالقة مباشرة بالمنظومة الفكرية التي ظلت تشتغل ضمنها الرؤيا 

الحداثية من خالل العمل الدائم على تفكيك العالقات اإلنسانية داخل النصوص، وفقا للتجربة 

جهة و ضمن برنامج تحطيم األنساق السابقة و إعادة بناء ية عند الشاعر الحداثي من الشعر

أنساق جديدة من دون الخروج عن فضاء المنظومة الفكرية الحداثية ذات الروافد اإلليوتية 

  .)1( الغربية من جهة أخرى

 لكبرىو قد عمل نزار خالل مساره الشعري على تجنب االشتغال ضمن مسار األنساق ا   

الشاعر نزار في  فــیصنو هـو ما جعل النقد الحداثي ) نسق الرؤية / نسق الرؤيا ( للحداثة 

المناسبات خارج النسقين معا، و لهذا  نقول أن نزار كان ذا أفق حداثي مضاد  كثير من

            رىــاألخاره الحداثي المضاد و أن يورط الحداثات ـس مسـداثتين معا، استطاع أن يؤسـللح
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أعتقد أن نزار كشاعر ... '' : يضعها في مأزق وضحه الدكتور نجيب العوفي حيث يقولو 

، فعل كثرة كثيرة من الجميع في مأزقين و يضع ورط الحداثة و الحداثات و الحداثيحداثي ي

تعاملوا مع الشعر و الحداثة الشعرية بنوايا الشعراء العرب على توالي العقود الزمنية الشعرية، 

مشروع نظري و جملة مبادئ  بمرجعيات و خلفيات مستحضرة سلفا، فكان هناكمسبقة و 

من أجل أن يصوغ  الشاعر نفسه نظرية هي التي تؤهل للدخول في حمى الحداثة، ثم يجهد

تصوري، هو الذي  نصوصا على مقاس تلك المشاريع و المبادئ األولية الموضوعة سلفا هذا

و خنق فيها بعض مكامن أجهز على كثير من النصوص الشعرية المحسوبة على الحداثة، 

و تلقائية، و لكنها طريقة  الحيوية و الحرارة، و هو ما انتبه إليه نزار قباني بطريقة عفوية

تجربته الشعرية من كثير من  معززة كذلك بثقافة أدبية و لغوية و تاريخية رفيعة، فحرر

و األنماط المعرفية و الطقوس االستعارية و المجازية، لهذا كانت نصوص نزار  ح الثقافيةالمسو

لهذا كثيرا  .)1(الشعرية عارية و تلقائية، و تدخل في إطار ما سماه بعض النقاد بالسهل الممتنع 

تنظير لألفق الشعري سوف يبعد مسار ما رفض نزار تحديد مفهوم دقيق للحداثة ألنه يعلم أن ال

العام، و يجعل من القصيدة ثرثرة أيدولوجية عقيمة، فهو ال يؤمن  الشعر عن الذوق العربي

الحداثة الشعبية ال الحداثة  وـنحفكرية معينة و إنما يتطلع دائما بالحداثة ضمن منظومة 

الناس و تصبح جزءا من و تتواصل مع  النخبوية، ألن الحداثة الشعبية يمكنها أن تخترق

الفولكلور الشعبي، مارسيل خليفة و زياد الرحباني يمثالن الحداثة التي وجدت مفتاحها الشعبي، 

  هذا على الصعيد '' الدراويش '' األنتلجنسيا  و اكتشفـت المعادلة التي تجمع الخاص و العـام و

  

  .227المرجع السابق، ص ) 1(



 الفصل الثاني                                                             تلقي النقاد العرب لشعر نزار قباني
 

 
98 

الحداثة الشعرية  نفإن محمود درويش و مظفر النواب يمثال، أما على صعيد الشعر، الموسيقى

  .)1( التي وجدت مفتاحها الشعبي

محمود درويش استطاع بموهبته الفذة أن يخترق جدار الجماهير و يزرع الثورة الفلسطينية    

في كل بيت من الخليج إلى المحيط، و مظفر النواب استطاع هو اآلخر أن يكتشف مفتاح الحزن 

و الغضب في ليل المدن العربية النائمة، إذن الحق ليس على  و يقرع أجراس الثورة العربي

أن تشعل دم الحداثة و إنما على المحدثين، الحداثة التي تستحق اسمها تستطيع أن تضيء، 

  .)2( ''.... الجماهير أن تحرضها 

و أعتقد أن هذا الموقف عند نزار هو الذي جعل آلة الخطاب النقدي النخبوي الحداثي في    

ة يالستينات تعمل جاهدة على إقصاء الدور الريادي الذي لعبه نزار قباني في الشعرية العرب

الحداثية من منظور األنتيلجنسيا، خاصة و أن سلطة النص الشعري المتضمنة للموقف من 

و السياسي كثيرا ما تستمد من جملة عالقاتها بالخطاب النقدي تماعي و الفكري الواقع االج

في  –الفكرية و األيديولوجية المرحلية، ثم إن نزارا لم يكن يكتب  الموجه بجملة من الروافد

    الخاضعة لإلبداالت و األنساق المكرسة لمواجهة الحداثة، ضمن فضاءات الحداثة  –تقديري 

من  دكتور حسن مخافي حين اعتبر أن النقد األكاديمي يخضع في العموم لمجموعةو هذا إليه ال

 المعايير، فهو نقد عالم ألنه يستجيب للنظرية النقدية أكثر مما يستجيب لحاجيات النص، و لذلك

فإننا بحاجة في العالم العربي إلى نقد تحليلي ال يبحث في تجليات المفاهيم النقدية في النص 

    عن تجليات هذا النص في المفاهيم النقدية، فإذا أعطينا األولوية للنـص و حاولنا الشعري، بل
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مجملها غربية، و بين النص على األقل أن نوفق بين ما تعلمناه من مفاهيم و مناهج هي في 

ي ثقافة و تاريخ خاصين فإننا لن نقصمحملة بالشعري العربي الحديث الذي يتميز بخصوصيته ال

   أي شاعر عن البحث األكاديمي، و عن النقد بصفة عامة، فاعتماد النقد العربي على المناهج

، أي أنه يمكن ألي شاعر أن يكون ناقدا )1(و المفاهيم المتصلبة و المتخشبة جعله نقدا معياريا 

هذا و ذلك باالعتماد على المناهج و المفاهيم المتصلبة حتى يكون نقده نقدا معياريا، و يفهم من 

ات هي التي جعلت يات و السبعينيمن أنساق الحداثة العربية في الستين أن مواقف نزار قباني

زار قباني من مدار الحداثة، عناية، و يقصي نه يختار مواضيعه بمثل هذا النقد المعياري الموج

دراويش ... مع الدراويش مستمر صدامي  ...'' : و قد عبر الشاعر عن هذا الصدام قائال

الفتات  أما دراويش اليوم فهم يلبسون المالبس التقدمية، و يرفعون كذبا... األمس انقرضوا 

هؤالء الدراويش ...  قعية االشتراكيةاليسار، و يستعملون تعابير الحداثة و التجاوز و الوا

طبيعة األشياء و ضد  المدارك و ضد ألنهم حركة ضد العقل و ضد... أيضا سينقرضون 

و سابحون في منطقة انعدام التوازن و يتكلمون أنفسهم، إنهم منعزلون تماما عن العالم الخارجي 

و ألنهم محاصرون و في حالة استالب كامل ألن عملتهم  كأهل الكهف، لغة ال يفهمها أحد،

  .)2('' الشعرية غير صالحة للتداول، فإنهم يطلقون النار على الشمس ألن الشمس هي فضيحتهم 

ات ندرك أن يات و السبعينيثي في الشعرية العربية في الستينافإذا عدنا إلى مرحلة المد الحد   

ربة النزارية الحداثية بكل تحفظ و احتراز ألن أسماء أخرى النقد األكاديمي قد تعامل مع التج

  أمثال السياب، و صالح عبد الصبور، و أدونيس و يوسف الخال و غيرهم قد طبقت  توصيات
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باإلضافة إلى أن هذا النقد ذاته قد ارتبط  ،النقد المنهجي و األكاديمي فخضعت لسلطته بامتياز

موجه لهذا يصرح نزار بأن النقد العربي،  على مدى عقود بقناعات خطاب أيديولوجي و فكري

و البصيرة، ر االنفعال أكثر مما هو مرتبط بالصبأو غالبيته هو إفراز قبلي مرتبط بالغريزة و 

المذابح السياسية و الطائفية يستعمل فيها أخطر النقد بصورة عامة في العالم العربي مذبحة ككل 

ال أريد أن يتصور أحد أننا مع الثبات و لكننا لسنا مع التسيب و االنفكاك ... أنواع األسلحة 

مالبسنا في أبدا أن نرمي كل  التخطي و التجاوز، إن الحداثة ال تعنيالتام عن كل شيء بحجة 

  .)1( تشف دائما طريقة جديدة للسباحة في بحار جديدةك، و نبقى عراة، إنما الحداثة أن نالبحر

و بناء على الموقف السابق لنزار يقر الدكتور نجيب العوفي األسبقية الزمنية و اإلجرائية    

الحداثي من الواقع و المجتمع عند نزار قباني، ألنه نادرا ما  للكتابة الحداثية المتضمنة الموقف

ة لنزار قباني، و ذلك نظرا إلى نمط االستعمال و التوظيف كان يلتفت إلى التجربة الريادي

فمثال إذا كان شاعر كالسياب قد حاول  اللغوي الذي كان يتبعه نزار في هذه المرحلة، الشعري

يدخل فيها أعراسا متعددة، و يطعمها أرضية جديدة  أن يحقق للقصيدة العربية الحديثة

نزار قباني في هذا المجال و بادرته  مزية أسطورية فإنو غربية و بمرجعيات عربية و تراثية 

تكمنان في محاولته تحرير اللغة الشعرية من طقوسها األولى في هذا المشهد التحديثي، 

اختراق  الكالسيكية القديمة، وضخ دماء جديدة في المعجم الشعري، و توظيف هذا الشعر ألجل

الشعرية النزارية تكمن في تحرير اللغة  ، أي أن الحداثة)2(بوابات كانت موصدة من قبل 

  الشعرية من مقوماتها القديمة و التجديد في المعجم الشعري واعتماد هذا الشعر كسبيل الختراق
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جديدة، و يمكن الوقوف على كالم العوفي بمجرد مراجعة أول ديوان شعري لنزار في آفاق 

        و الذي أنار إشكاالت ثقافية م، 1944ات و الموسوم بقالت لي السمراء، دمشق ياألربعين

الطنطاوي في عدد شهر و اجتماعية داخل الوطن العربي، خاصة عندما تصدى له الشيخ علي 

طبع في دمشق كتاب صغير '' : حين كتب قائال م من مجلة الرسالة القاهرية، 1946مارس 

لفوف بالورق الشفاف الذي تلف علب الشكوالطة في األعراس، معقود ناعمه، مزاهي الغالف 

باحتاللهم الشام فيه كالم مطبوع على  العهد لعليه شريط أحمر كالذي أوجب الفرنسيون أو

يشتمل على وصف ما يكون ... صفة الشعر، فيه أشطار طولها واحد إذا قستها بالسنتمترات 

بين الفاسق و القارح و البغي المتمرسة الوقحة وصفا واقعيا، ال خيال فيه، ألن صاحبه ليس 

  .)1('' باألديب واسع الخيال 

  :كان يرتكز على النقاط اآلتية –ا بعد  قراءته طبع –ح أن نقد الشيخ الطنطاوي للديوانو الواض

  .تطلعه نحو الممكن تجاوز نزار السائد المبتذل، و -

  .فرادة الديوان اللغوية و التطلع نحو الشكل الجديد -

  .المحظور فيهإعادة قراءة التاريخ، و ولوج  -

في الكتاب مع ذلك تجديد في بحور العروض يختلف  فيه : و قد أقر الطنطاوي بهذا حين قال   

رفع  ملواألن الناس قد  البحر البسيط، و البحر األبيض المتوسط و تجديد في قواعد النحو

 الفاعل و نصب المفعول، و مضى عليهم ثالثة آالف سنة و هم يقيمون عليه فلم يكن بد من هذا

  )2( ...التجديد 
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قالت لي ( األول '' نزار '' و يؤكد الدكتور نجيب العوفي أن اإلشكاالت التي خلفها ديوان    

العربية  ، ما هو إال دليل قاطع على الثورة الشعرية الحداثية التي خلقها في القصيدة)السمراء 

لم تكن النصوص الشعرية المحسوبة على الحداثة العربية قد كتبت  )م  1944( في فترة زمنية 

نقطتين أساسيتين بعد، و هذا ما يفسر ظهور مالمح المشروع الحداثي النزاري الذي حصره في 

للمحظور أو الممنوع المسكوت عنه داخل الوجدان العربي، فقد اتخذ المرأة اقتحام نزار : هما

 محورا و موضوعا لشعره بطريقة حديثة و مغايرة لألساليب و الرؤى و األنماط التي تعامل بها

اخترق جسد المرأة الشعراء السابقون قليال لنزار قباني، و الذين كانوا يحيطون به زمنيا فقد 

و أدخل شيمة الجنس بطريقة صريحة، لقد حقق أوال هذا االهتمام الجرئ في اختراقا جريئا 

لبنان، ( بداية تململ و نشوء جيل جديد من الشبيبة خاصة في منطقة الشام  ات وياألربعين

بالتدرج إلى نوع من القطيعة مع  شوء وسط جامعي و هو األمر الذي أدىنإضافة إلى  )سوريا 

    .)1( أجيال سابقة

النص  عند نزار قباني هو خلخلته لبنية و العامل الثاني الذي يضع أيدينا على مفاصل الحداثة   

الشعري التي كانت سائدة في تلك الفترة فقد وظف ألول مرة لغة شعرية لم تكن تحتل أدنـى 

تجديده  ابق، أعني لغة الشارع، و الالفت للنظر أنه فيمكانـة بالنسبة إلى النـص الشعري الس

و تطويره للمعجم الشعري اللغوي، لم يكن يستبقى تلك الكلمات على حالها، بل كان يعيد إنتاجها 

   و دارجة على النسيج الشعري، ةــعامیة متداولة ـردات اجتماعيـريا بإدخال كلمات و مفـشع
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يجعل منها مفردات شعرية، و هنا يكمن الدور الهام الذي قام به نزار قباني على صعيد و 

  .)1( تجديد اللغة الشعرية

و يؤكد الدكتور صالح فضل الفكرة السابقة عند العوفي حيث اعتبر أن الحسية التي التمسها    

بالجسد امتداد لتلك اليقظة الرومانسية و دعوة لالعتراف عند نزار قباني في كتابه و مواقفه هي 

اإلنساني و آلية من آليات الوعي في القرن العشرين، و قد تمظهر المشروع الحداثي لهذه 

على التعبير عن روح العصر الكتابة من الناحية األسلوبية تمظهرا وظيفيا ارتبط بمدى قدرتها 

تجربة  و مواجهة المحرمات المتراكمة فيه، فهي بذلك الجديد و تحديث الحساسية الجمالية له،

العربي، ثورية إنسانية إلى حد كبير تقاوم الحس الخلقي المزدوج بين السر و العالنية في عالمنا 

لتضفي عليه قدرا من التماسك و االنسجام، و تعد استجابة متفاعلة لموجة المواجهة الواقعية 

لهذا كثيرا ما رفض نزار النخبوية الحداثية التي  )2( ...فنون للمتغيرات الجديدة في الحياة و ال

ظلت تبتعد عن االختالط بالمواطن العربي، من خالل كتابات تتعالى فيها عن قصد على 

و ال يقنع ...  يصعب أن أتصور شعرا عربيا حديثا ال يخاطب أحدا'' : الجمهور العربي يقول

حزان أحد، إن صوت الشاعر البد أن يصطدم بجدار و ال يعبر عن أفراح و ال عن أ... أحدا 

جة أما الصوت الذي ال يصطدم بشيء، فهو ليس سوى حشر... يثبت أنه حي ... بشري ما 

لغوية ال صدى لها، إن مشكلة الحداثيين أنهم لم يكتبوا رسالة حب واحدة ألي مواطن عربي، 

  .)3( ''المراسلة؟ فكيف يريدون من الشعب أن يحبهم إذا كانوا يجهلون أدب 

  
  .232 – 231، ص ص السابقالمرجع ) 1(
  .232المرجع نفسه، ص ) 2(
  .232المرجع نفسه، ص ) 3(



 الفصل الثاني                                                             تلقي النقاد العرب لشعر نزار قباني
 

 
104 

على هذا ذهب نزار قباني إلى درجة تحديد شروط الحداثة في الشعر انطالقا من  او بناء    

       ضرورة مراجعة التراث مراجعة واعية و مسؤولة لنستفيد منه بدل الحكم عليه بالموت 

خطأ كبير أن نتصور أن الحديث لكي يكون حديثا البد من ارتكاب جريمة '' : و االندثار، يقول

ينجو منها في التاريخ مقبرة أو مذبحة ال زمنيا، فمثل هذا التصور سيجعل  قتل ضد السابق له

   النهاية أحد، إن الحداثة طابور طويل جدا يقف فيه الشعراء في أمكنتهم التي يحددها التاريخ، 

فالمصادفات قد تحدث على طاولة القمار و الشاعر العظيم ال يأتي من العدم و ال من المصادفة، 

في الشعر، و ليس الشاعر هو الذي يقرر أنه عظيم أو حديث أو خطير، تحدث  و لكنها ال

فعظمة الشاعر أو حداثته أو خطورته يقررها الوجدان العام، و تحكم فيها محكمة شعبية ال تقبل 

أن تأخذ الشاعر  الشعبية هي وحدها التي تستطيعو ال االبتزاز، هذه المحكمة الشعرية الرشوة، 

عين بالمائة من شعراء الحداثة سيذهبون لى السجن، و على األساس فإن تسأخذه إإلى المجد أو ت

  .)1( ''إلى السجن 

و يؤكد نزار في مناسبات عديدة على ضرورة ربط التجربة الشعرية الحداثية بالتراث ربطا    

      الوعي الجمالي و الثقافي فكريا إجرائيا مباشرا، ينسجم مع روح التراث من خالل إدراك 

كل الوالدات '' : و الفكري فيه، و ليس اجتراره و العمل على تمثله في الشكل و المضمون يقول

الشعرية الحديثة تمت نتيجة عملية قيصرية، ما من شاعر ولد والدة طبيعية و خرج من بطن 

التراث، الطفل الشرعي هو الذي يتغذى من أم يعرفها و ينتسب إلى أبوين معروفين و يحمل 

   دةـالقصیمن قال إنني أكتب ... التـراث ثم يترعرع في بيئته ككل األطفال الطبيعيين ونات مك
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إلى أبي تمام إلى  الحطيئة وحدي؟ اشعر بأن عشرة آالف شاعر يكتبونها معي من طرفة إلى

دان يتمثله يتجه رأسا إلى وجالتراث و الشاعر الذي ينسجم مع روح ... قي والمتنبي و ش

القارئ العربي، أما الشاعر الذي يعتمد على الصراعات و البدع المستوردة فإنه يسمم    

  .)1( ''الشعر يرفضه القراء  هذا ....الجمهور 

     و يرفض نزار أن تكون التجربة الثقافية وحدها سبيل الشعر و أن قراءة اآلثار الغربية    

كاتها شعريا يقود الشاعر إلى دخول عالم الحداثة الشعرية ، فالتجربة الثقافية و احتوائها و محا

نبقى دائما ) الغربية(العربية تختلف كثيرا عن التجربة الثقافية الغربية ، و رغم اطالعنا عليها 

في حاجة إلى احتواء تجاربنا الفكرية و اإلبداعية المشرقة عبر التاريخ، إن مجموع التراث من 

و الشعر العربي ج و المتنبي و المعري، يشكل نهرا له ضفاف، الفكر العربي له مالمح، الحال

ات ماذا يقول؟ فهو ال يستقي من مياه التاريخ و ال يله مالمح، ما نقرؤه مما يسمى بشعر السبعين

فمادام هو فوضى فكيف سينشئ : أما المستقبلية التي يدعيها.هو انعكاس لهموم الحاضر

   .)2( مستقبال؟

و يفهم من المواقف السابقة المشكلة للحداثة النزارية المضادة أن نزار ال يرفض التراث و ال    

يدعو إليه في الوقت ذاته، كما أنه ال يرفض التجارب الثقافية الغربية، و ال يدعو إليها أيضا، 

تقيم وال يسأوال ، وإنما يدعو إلى ضرورة ولوج عوالم الكتابة انطالقا من تحديث الذات المبدعة

ل هذه الذات وربطها بالتجربة الثقافية عبر مراجعات واعية للتراث هذا الفكر النزاري إال بتمث

   رورة االنكفاء عن تحقيق األنا ـالمصاهرة الثقافية الغربية التي ال تعني بالض وــنحثم االنطالق 
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من هنا . وتمثل آلياته اإلبداعية في الشكل و المضمون التماهي أمام اآلخر الغربي، المبدعة، و

        جراء المحاكاة  رفض نزار نمط الحداثة االستعراضية التي  فرضت على الذوق العام 

اضية إن االستعر '':و التنميط واجترار التجارب الفكرية و الثقافية لدى اآلخر الغربي يقول

ليست هما من همومي، وليس يعنيني مطلقا في زحمة من يلهثون للحصول على بركة الحداثة، 

هناك من يشتغلون على الحداثة و ال يتكلمون وهناك من ال يشتغلون . أن أكون أحد الالهثين

نهم كانوا يتعشون مع نازك المالئكة عندما إفيه على  الحداثة ويعقدون مؤتمرا صحفيا يقولون 

 صارتكل ذلك أورده ألقول أن مدعي الحداثة كثيرون حتى ..... نت تكتب قصيدة الكوليراكا

أن تقول لي ما هي؟ ما  كأريد.... نراهاال إشاعة نسمع عنها و الحداثة كما سبق لي وذكرت،

 ، أريدال أريد تعريفا لها في المطلق.... هي مرتكزاتها؟ ما هي مواصفاتها؟ ما هي خصائصها؟

يتفاعل مع الذوق العربي العام، ويثير الدهشة  أنيستطيع  حداثوياأريد نصا .نموذجا علمانيا

ومزايدات المقاهي الثقافية، ويغطي هموم الناس في هذا الوطن على صعيد الثرثرة األيديولوجية 

) اما تندهي ما في حد...ما في حدا....(هناك كالم كثير عن الحداثة ولكن ميدانيا وعلى األرض

  .)1( ''....كما تقول مطربتنا فيروز

أصل القول بأن نزار قباني قد استطاع في قراءته إلشكالية الحداثة على الساحة العربية أن و    

يخلق في كتاباته الشعرية على مسار خمسين سنة من العطاء نوعا من التطابق الذكي بين وعي 

ناء التجربة الشعرية ووعي الموروث الحداثة الغربية كرؤيا وتشكيل ال يمكن تجنبه في ب

    ومن خالل هذا الوعي المزدوج موضوعيةقراءة  السياسيوقراءة الواقع االجتماعي و  العربي،
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رسم نزار قباني أسئلة حداثته المضادة التي احتوت مواقفه من الكتابة والتشكيل الشعري، ومن 

الواقع المعيش بكل تمظهراته وهذا ما يبرز الوصلة االجتماعية والسياسية في شعره وفي نثره 

والتي تشكلت في ملمح أساسي من مالمح الحداثة المضادة عند نزار هو ملمح . على السواء

ة، وهنا تكمن شجاعة نزار، إذ لم يكن يحفل بجبروت السلطة النقدية، بل راح يشتغل من المرأ

رهيبة تسكننا جميعا، فالشعراء العرب المحدثون كانوا كلهم يحسون بعمق هذه  ثيمةخالل 

باعتبار أن هناك إرهابا نقديا وفكريا المأساة، فلم يكن يسمح لهم بأن يتغزلوا بالمرأة كامرأة 

ولذلك كانت المرأة تحضر بتالوين وأشكال مختلفة فهي تارة رمز للوطن . ن الخارجيسكنهم م

هذا يمثل نوعا من الكبت الباطن الذي يعانيه الشعراء العرب . وتارة رمز لقضية قومية

البياتي إلى محمود درويش، هنا كان  وصالح عبد الصبور و السياب الحديثون دون استثناء من

اشتغل بوضوح وبعمق و نساق،لم يكن يعبأ بهذه األ اذإ ثيا حتى النخاع،نزار قباني شاعرا حدا

العديد من شعراء ما بعد الحداثة كان يتخوف منها الكثيرون لهذا نجد في الفترة األخيرة  ثيمة في

يشتغلون ضمن الرؤية اإليروتيكية للمرأة وكأننا بهؤالء الشعراء قد فطنوا إلى أن الشعر العربي 

تجاهل فيه األجساد و تلك اللغة الجميلة التي سبق أن ابتدعتها عبقرية نزار قباني قد ضيع زمنا 

  . )1( الشعرية والفنية

وفي تقديري أن الثقافة العربية وهي في فوضى الحداثة الشعرية وتعميماتها في مرحلة    

ين قرر ات لم تستطع أن تدرك ملمح الحداثة المضادة عند نزار قباني حيات والسبعينيالستين

  ازه، ألنها ظلت تحت وطأة األنساق  ـن هذيان التجريد وفوضى ألغـالكتابة عن المرأة بعيدا ع

  

  .234المرجع نفسه، ص ) 1(



 الفصل الثاني                                                             تلقي النقاد العرب لشعر نزار قباني
 

 
108 

يسألون  '':النقدية األكاديمية التي تعتبر الكتابة عن المرأة كتابة من الدرجة الثانية، يقول نزار

ولماذا ال أكتب عنها؟ هل هناك  :والبساطةلماذا أكتب عن المرأة؟ وأجيب بمنتهى البراءة 

والمناطق المحظورة التي ال  .خارطة مرسومة تحدد للشاعر المناطق التي يسمح له بدخولها

وإذا كان هناك خارطة من هذا النوع فمن هو الذي رسمها؟ هل هم ذكور .... يستطيع دخولها

فأنا .... إذا كان األمر كذلك نهارالقبيلة الذين يعتبرون األنثى عارهم في الليل وذلهم في ال

وأنا حين أرفض فكر قبيلتي ومواقفها األرثوذكسية  ،مستقيل من  قبيلتي ورافض لكل موروثاتها

من المرأة، فألني ال أومن أصال بمماليك تعتبر األنوثة عارا والنساء مواطنات من الدرجة 

  .)1( '' الثانية

عنصر األساس لتشكيل حداثته الشعرة المضادة وهي أي أن الشاعر نزار قباني اعتبر المرأة ال

  .ملمح من مالمحها

وقد دعا نزار قباني بعد إدراك قضية المرأة كملمح من مالمح الحداثة المضادة، إلى تفعيل    

آليات الرفض االجتماعي رغبة في التغيير والتجاوز والخلق، وتجسيد هذا في مواقفه النثرية أو 

حداثة مجنونة، حداثة مشردة تبحث حيث أضحت حداثة نزار المضادة  الشعرية على حد سواء،

عن حب يكشف سرا من أسرار وجودنا وفكرنا، إنها تاريخنا، إنها روحنا وما يهدد روحنا، إنها 

إنها بحث دائم لدفع هذا الضغط الذي يمارس لتقنين  المختلف في أوضاع الحداثة المتشابهة،

نزار قباني صدعا على مستوى العالقة بين الذات والقوانين  سلطانها على أحالمنا، لقد خلق

وعبد الوهاب  السياب االجتماعية واألخالقية والسياسية، فإن رسمت نماذج أدوني الحاج و

     على المستوى السياسي ةــــوالصدموالصراع  واالختالفالبياتي في الخمسينيات قوانين التضاد 
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في المجتمع العربي في تلك الحقبة، لقد  االجتماعيةفان نزار قباني حقق بشكل عنيف الصدمة 

خلق وظيفة إشكالية مباشرة أمام الثقافة االجتماعية، وقد زعزع مفهوم التقنين العاطفي الذي 

  .)1( بالكامل وذلك من خالل مساءلتهمارسه وعي مجتمع 

  :ويمكن الوقوف على الموقف اإلجرائي من هذه الصدمة االجتماعية في حداثة نزار فيما يأتي 

  :الثورة على النظام الهرمي والسلطوي داخل بنية المجتمع العربي -أ

ر مسار المجتمع يبدأ من تغيير نظام األسرة، ألن نظام العائلة في يأن تغيحيث الحظ نزار    

هرمي يقوم على السلطة والعنف ويحتل األب فيه المركز الرئيسي المجتمع العربي هو نظام 

بوسي المتوارث نجد أن المرأة هي أكثر أفراد العائلة والمجتمع واألول، وفي ظل هذا التسلط األ

اضطهادا، ال أبالغ في قولي أنه في المفجع أن يولد اإلنسان أنثى في مجتمعنا، إنني ال أعرف 

 .وضع األنثى فيه مثل وضعها في المجتمع العربي -جتمعات البدائيةحتى الم-مجتمعا في العالم

  .)2( بارزة أمامنا وهي تصفعنا كل يوم ومهما حاولت إخفاء هذا الواقع أو تبريره فالحقيقة

حيث ربط الحركية اإلبداعية  من هنا حرر نزار موقفا حداثيا مضادا من واقع المرأة،   

يصبح شاعر الحب مواطنا  في مجتمع كهذا، '':أيضا، يقولالحداثية بحرية المرأة وحداثتها 

خارجا عن القانون، وتصبح القصائد التي تتناول العالقات الحميمية بين الرجل والمرأة فضيحة 

لقد كنت أعرف كلفا رأي منذ بدأت اشتغل بهذه المادة المتفجرة التي هي شعر الحب، أن  علنية،

  الجمل كالتي تمضغ  دنـــــالمق وأنني سأطرد خارج ي ستحترـرق، وأن ثيابـي ستحتـأصابع
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لقد كان االلتحام مع المجتمع بضع الحب في  ...العطش والملح وأشواك الصبارالصحراوي 

أنني ظهرت على والذي زاد من ضراوة االلتحام . المحرمات والممنوعات أمرا حتميا قائمة

إن شعراء الغزل الحسي في ... ألجأ إلى األصباغ والمساحيق الورق بوجهي الطبيعي ولم

أوروبا ال يخوضون حربا صليبية في مجتمعهم كما يخوضها الكتاب العرب والسبب هو أن 

سرطانيا كما هي  نظرة مجتمعاتهم إلى الحب والجنس أخذت حجمها الطبيعي، ولم تعد ورما

إن شاعر الحب في بالدنا يقاتل فوق أرض وعرة وفي مناخ عدائي رديء جدا  ...الحال عندنا

ويغني في غابة يسكنها األشباح و العفاريت، وقد فصل نزار قباني في هذا الموقف في الكتاب 

ة في شعري المرأ ''الذي حمل عنوان )  7 ج ( أعماله النثرية الكاملةالواحد والثالثين ضمن 

وال يختلف الموقف النثري عند نزار من ملمح المرأة ضمن الحداثة المضادة عن . ''وحياتي

الموقف الشعري فكل كتاباته عن المرأة تعكس بوضوح الخلفية الفكرية والثقافية والحضارية 

طة اإلنعتاق من سل التي تعامل بها نزار مع عالم المرأة، فنقرأ له دعوات للثورة والتحرر و

  :األخر ومن هرمية المجتمع يقول

  ...أحبك أن تثوري.....ثوري؟  

  التكايا والبخور  و ثوري على شرق السبايا  

  خ، وانتصري على الوهم الكبيرثوري على التاري  

  ا فإن الشمس مقبرة النسوردال ترهبي أح  

  )1( ثوري على شرق يراك وليمة فوق السرير  
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  :مراجعة الموروث الخامل تفعيله -ب

راجع نزار في الملمح الثاني من مالمح الحداثة المضادة قضية التراث، وبالرغم من أن    

نزار لم يرفض التراث ولم يدع إلى هدمه وتجاوزه أو استبداله، فإنه يدعو في الكثير من 

التراث وتفعيله، انطالقا من إخضاعه لنقد مراجعة مواقفه وفي كتبه النثرية إلى ضرورة 

فقد أدرك أن المجتمع العربي هو مجتمع تسيطر عليه ذهنية الماضي . إجرائي بناء وموضوعي

وتحبس عنه كل أشكال التالقي والتطور واالنفتاح على أشكال في الحياة والتعبير والكتابة، 

أنا شاعر أريد أن أغير  '':يقول نزاروتقيده بأنماط فكرية وتشكيلية لم يشارك هو في إبداعها 

وحين أواجه عصرا ال يريد أن يتغير أصطدم، ألن الشعر سلوك صدامي، إن القناعات القديمة 

رثيين باألدباء ر األدباء اإل، وقد نعت نزا)1( عبارة عن أوثان وأنا أريد أن أحطم األوثان

اث ويدمجون في الحركية اإلبداعية المستريحين، ألنهم لم يستطيعوا أن يفعلوا الخامل من التر

إنه األدب ... عن األدب المستريح في بالدنا أكتب لكم '':وفقا لمتطلبات الحداثة المضادة يقول

وتصلبت عضالت الحركة في قدميه، إنه األدب الذي نسي شف الزيت من مفاصله الذي ن

اة نفسها من كل كائن ما هو موقفنا من األدب الذي ال يمشي؟ إنه موقف الحي. غريزة المشي

ض من كل شجرة ال تثمر في يتوالد، موقف المجتمع من كل عضو ال ينتج، موقف صاحب األر

الحياة ال تهمل إال الذين يهملونها، . ثم أحشاء الموقدة ...م المقطعـــث ...اإلهمال ...حلقه

دب هو غرم قبل أن إن األ... يقابلون هداياها الجميلة بهدايا ذهنية أجمل وال تكافئ إال الذين

         يكون غنما، مسؤولية ال نزهة على شاطئ نهر، فعلى الذين يريدون دخول مصنع األدب الكبير،
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أيها المستريحون ... حتى المرافق في الصلصال الساخنأن يلبسوا ثياب العمل ويغمسوا أيديهم 

  .)1( وتريحوا... نكم أن تستريحواإن الذوق العام يطلب م

وفي إطار تفعيل الموروث طالب نزار بضرورة التجديد انطالقا من القراءة الواقعية للتراث،    

لفاعلين وإبداعاتهم في زمنهم، ألن اللحظة الشعرية ليست اواالستفادة من خبرات الشعراء 

ففي كالمنا عن التجديد  بالضرورة لحظة آنية ترفض ما سبقها من لحظات كتابة وإبداع،

ص، ونقص التاريخ األدبي على كيفنا، ونقص معه وجوه والمجددين يجب أن ال نستعمل المق

لى قطار الشعر العربي عشرات من الشعراء الشجعان الذين بدؤوا وأعدوا المخططات للهجوم ع

ألن كل لحظة . اإن ساعة التجديد لم تكن واقفة قبلنا، والوقت الشعري لم يبتدئ بن... المنهوك

  .)2( شعرية مرتبطة باللحظة التي قبلها، واألصوات الشعرية ال تولد كالطحالب من العدم

األخيرة أقف عند مثل هذا الموقف، بل  حلهاد إلى شعر نزار قباني وخاصة في مروحين أعو   

ذي صرح به الموقفا يتحد ضمنيا مع الموقف النثري ''  الوصية '' إنني أقرأ في قصيدته الطويلة

، إنه يرفض كل عالقة تربطه بالموروث الخامل في شتى ''قصتي مع الشعر '' كتابه سابقا في 

  :تمظهراته يقول في مقاطع من القصيدة

  .....أفتح صندوق أبي 

      أمزق الوصية    

  أبيع في المزاد ما ورثته

  .....مجموعة المسابح
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    التركي والجوارب الصوفية طربوشه

  أسحب سيفي غاضبا

  وأقطع الرؤوس والمفاصل المرخية

  وأهدم الشرق على أصحابه

  .........تكيه...... تكيه

  أبي ريخاافتح ت

  افتح أيام أبي 

  أرى الذي ليس يرى

  مدائح دينية... أدعية 

  حشائش طبية... أوعية 

  للقدرة الجنسية... أدوية 

  أبحث عن معرفة تنفعني

  أبحث عن كتابة تخص هذا العصر و تخصني

  )1( و جاهلية... فال أرى حولي سوى رمل 

  :و مجمل القول في قضية الحداثة المضادة عند نزار قباني أنها   

حداثة متفردة اعتمدت على توظيف مالمح جديدة في تحطيم المشهد الشعري العربي الحديث  -

  .و بنائه
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إنها استطاعت أن تسبح ضد  النقدي الحديث و المعاصر، بلحداثة لم تخضع لسلطة الخطاب  -

  .التيار، و تعمل على بناء مدرسة متميزة في الكتابة

داثة اقتربت أكثر فأكثر من تفعيل واستغالل آليات الحس الجمالي داخل بنية القصيدة سواء ح -

  .حيث الشكل أو المضمونمن 

حداثة لم ترفض التراث و إنما رفضت الجزء الخامل من التراث إنها تدعوا دائما إلى العودة  -

  .إلى التراث الفكري و األدبي و اللغوي العربي

حداثة تتطلع نحو اآلخر بثبات لكونها لم تهدم األنا التاريخي في حركيتها اإلبداعية بل وعته  -

  .عبر العديد من وسائط الكتابة عند نزار هو فعلت هتو تمثل

حداثة منفتحة على األنوثة بمعناها الجمالي ال الجسدي شأنها في ذلك شأن شعراء ما بعد  -

  .)1( أوروبا، الذين عرفوا أهمية إدراك الجانب األيروسي في الكتابة ائهاالحداثة و أدب

  :الشعر و الموقف -2

     و الكتابة عن نزار قباني تفترض الحذر و التأني، كما تفترض استبعاد اآلراء الجاهزة    

واسع االنتشار من جهة، و مثار خالف من  او األفكار التي درجت حول الشاعر، ذلك أن نزار

جهة ثانية، فالقارئ عموما منحاز في موقفه، تأييدا و رفضا، و ما كتب عن الشاعر من 

      القارئ، أي أن هذه الكتابات كانت غالبا منحازة  لـفعار تمثل رد ـو أخبتطبيقات  ات وـدراس

و متسرعة و متطرفة هي األخرى بحيث يمكن اعتبارها استجابة لمتطلبات آنية، تحزبية أو 

  أن شطب نزار خطأ، و تمجيده خطأ أيضا، إذ ليس من: البداية نـمفنيـة، و لذلك يمكننا القول 
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يعطي منذ أربعين عاما، يثير جدال واسعا، و سنتعدى فئات بعينها، دينية أو المعقول أن شاعرا 

سياسية ليس من المعقول أن يكون هذا الشاعر مقبوال أو مرفوضا مجانا، فاألفكار التي نادت 

فيها، أما البنية الجمالية فهي أيضا بها قصائده تستدعي االلتفات إلى المرحلة التي جاءت 

خاضعة للشرط االجتماعي و لكنها قد تفيض عليه إذا استطاعت أن تجرد ما هو جوهري في 

     بحيث تحافظ على إمتاعها خارج إطار الظرف الذي أفرزها، تركيب المجتمع و تشكيالته، 

ليل الشعر نود أن مؤكد على في تح إرساء القيم الموضوعيةو انطالقا من الرغبة في المساهمة ب

  :المسائل اإلشكالية التالية

أن انتشار القصيدة ليس مرتبطا بطليعتها أو جودتها الفنية، فقد يكون الموضوع أو  :أوال

قد يكون ذلك أو سواه من عوامل  الدعاوي أو التنفيس عن رغبات و حاجات أولية مقموعة 

دون أن تحمل القصيدة نفسها قيمة  من الناسلعدد كبير أخرى عديدة سببا في وصول القصيدة 

فنية حقيقية، أن مبيعات المكتبة من مطبوعات الشعر ليس معيارا، و ال تمثل قيمة مع أنها قد 

  .تكون كذلك أحيانا

تأكيدا على المسألة السابقة، و تكميال لها، فإننا نرى أن ذوق الجماهير بعامة، و القارئ  :ثانيا

لجماهير مطالب فنية و ليس لأنه ال يطالب بشكل فني مسبق،  جاهزا بمعنى المتابع أيضا ليس

   حاجاتاال و انتشارا كلما عبر قليال، أو كثيرا عن ـزة، و لذلك فإن العمل الفني يالقي إقبـجاه

  .)1( ، خاصة الحاجات األولية األساسية، المادية و النفسيةالناس

  

دراسات في الشعر السوري الحديث، دار الحقائق للطباعة و النشر و التوزيع، بيروت،  :خنسة وفيق) 1(
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على  –هنا  –و من هنا نفهم لماذا ينتشر هذا الشاعر، و ذاك المغني و تلك القصة دون التركيز 

  .المستوى الجمالي بالمعنى التاريخي

  وق دورا تضليليا و يعيق الناقد بحيث يضاعف من حماسه في الشعر خاصة يلعب التذ :ثالثا

  .)1( إزاء إشكاالت التذوقيكرس عداءه للعمل المنقود فالبد من الحذر دائما و 

المسائل الثالث السابقة نستطيع أن نفهم الضدية في تقييم نزار حيث يمكن أن على ضوء  -

  .نوزع النقاد و القراء إلى فريقين

و يرى في شعره موقفا رجعيا يمثل الموقف  نزارا ممثال لنظرية الفن للفنن األول يرى أ -أ

  .الجسدي الذكوري من المرآة

  .الثاني يرى أن نزار شاعر رائدا ابتكر مدرسة، و عبر عن تطلعات جيل برمته -ب

و مما ال شك فيه أن العصبية العقائدية أحيانا و االرتجال أحيانا أخرى و ربما اإلخالص أيضا، 

  .)2( ذلك قد أدى إلى هذه المواقف المتناقضة كل

؟ باإلعالن عن واقع الرغبات  ؟ أم مستوى الصياغة هل انتشر نزار بسبب موضوع القصيدة   

الشاعر  ؟ هل ؟ أم بسبب البساطة و الوضوح و السالسة المطفأة المكبوتة لدى الرجل و المرأة

  .ليبرالي أم رجعي؟ و أين هو من ذلك كله؟

'' مذكرات امرأة ال مبالية '' تحاول هذه الدراسة اإلجابة عليه، من خالل ديوان بعينه هو هذا ما 

    :و لقد اخترنا هذا الديوان لألسباب التالية
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'' ية الشرق'' مكرس لتصوير حالة المرأة أن الديوان كتب في مرحلة نضج الشاعر، و هو  -1

  .بخاصة و ما تعانيه هذه الشرقية من اضطهاد جسدي و نفسي

الذي تعيشه، و اإلرهاب الذي أن نزار يعبر بالنيابة عن هذه المرأة الشرقية و يصور الكبت  -2

يفرض هذا الكبت أي أن الديوان يمثل وجهة نظر نزار تجاه قضايا الحرية و الجسد و عالقة 

إليضاح موقف الشاعر الذي تتناوله  –إلى حد كبير  –الديوان كاف  ، بمعنى أنالرجل بالمرأة

  .هذه الدراسة

أن خصائص الديوان الفنية هي خصائص شعر نزار، حتى أنه يكرر أحيانا صياغات سابقة  -3

وردت في قصائده، و تسهيال للدراسة فقد نفصل بين الشكل و المضمون و نحن نؤكد على 

و سنتابع المواقف الجزئية المبثوثة في اليوميات ثم نجمل الحديث عن العالقة التبادلية بينهما، 

  .)1( المفاصل المشتركة التي تشكل الموقف العام

  :يبدأ نزار ديوانه بمقدمة قصيرة فيقول

  أحبك أن تثوري ! ثوري'' 

  و التكايا، و البخور... ثوري على شرق السبايا 

  الكبيرثوري على التاريخ، وانتصري على الوهم 

  رال ترهبي أحدا فإن الشمس مقبرة النسو

  .)2( ''ثوري على شرق يراك وليمة فوق السرير 

  و يكرره كما رأينا   '' ثوري '' دون مقدمات يدعو المرأة لتثور، و يفتتح األبيات بفعل األمر      
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، شرق السبايا، و التكايا و البخور الشرق الذي يرى ''على الشرق '' و لكن الثورة على من؟ 

فالسبي '' الشرق '' االجتماعي في هذا المرأة وليمة فوق السرير، و لنا أن نلتمس مالمح النظام 

ور على المرأة أن تثو التكايا و البخور معطيات دينية، و بالتالي فنزار يريد من  ظاهر جاهلية،

 اإلقطاعيبتعبير مفصل ضد النظام الشرقي  أيفي المرأة متعة، يرى '' ديني '' نظام عمودي 

قبل العشرينات حيث بدأ بعدها التحول نحو  أيالديني، الذي كان سائدا قبل الثورات الوطنية، 

  .)1( ، أن استنتاجنا هذا تؤكده المذكرات في أكثر من موضعالبرجوازية

و يصور نزار أكثر من مرة حالة الذعر التي تعيشها المرأة بسبب اإلرهاب الذي يمارس    

  :عليها بصورة خاصة

  عنترة العبسي خلف بابي'' 
  يذبحني

  إذا رأى خطابي
  يقطع رأسي 
  لو رأى الشفاف من ثيابي 

  يقطع رأسي
  لو أنا عبرت عن عذابي 

  فشرفكم يا سيدي العزيز
  يحاصر المرأة بالحراب

  شرفكم يا سيدي العزيز و
  يبايع الرجال أنبياء

  )2( ''ر النساء في التراب و يطم
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هذا المقطع يتكشف عن الصفات الملموسة للشرق الذي يعنيه نزار، فعنترة رغم اهتزاز     

استخدام الرمز رمز قبلي هنا، و سيطرة الرجل و حبسه للمرأة تمثل السيطرة الذكورية أي تمثل 

بين الرجل  الالمساواة الحاصلةالمجتمع القبلي اإلقطاعي، فمعطيات البيتين األخيرين تعبر عن 

  .)1( أيضامرأة من جهة و عن حقيقة تاريخية و ال

أن نزار يقصد بالشرق هنا المجتمع العربي القبلي العبودي اإلقطاعي أن هذا التحديد    

ما إذا كان الفكري، و سنرى فيما بعد  انتمائه ضروري للغاية لمعرفة موقع الشاعر و تحديد

     نزار ضد المجتمع الذي بدأت تقوده البرجوازية و سنرى مالمح المجتمع الذي يدعوا إليه 

و هو مصطلح نتقل من تحديد مفهوم الشرق عند نزار، لهذه الشرق، و قبل أن نو يراه بديال 

ى الشاعر دون تجن عل –نفهم يتكرر في شعره دائما، البد من اإلشارة إلى نقطتين، األولى أننا 

أن األمور برأيه تسير في الغرب أنه يرى وضع المرأة في الغرب غير ذلك، أو باألدق  –

      لقد أصبح المفكرون يستعمل كالسابق،  يعد بصورة أفضل و الثانية أن مصطلح الشرق لم

         المفكرون و األدباء يتكلمون على العالم الثالث، أو الدولة المتخلفة أو النامية، بينما كان 

  :يقول نزار ،و األدباء العرب يتحدثون عن الشرق حتى فيما بعد التحول نحو البرجوازية

     ال تنزعج يا سيدي''  

  إذا أنا كشفت عن شعوري

  فالرجل الشرقي

  ال يهتم بالشعر و ال الشعور
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  و الرجل الرقي

  –و اغفر جرأتي  -

  )1( ''يفهم المرأة إال داخل السرير ال 

 هنا لنا أن نشك في أن الرجل الشرقي يفهم المرأة داخل السرير، و هو الذي يراها وليمة   

هذا السرير، و هو الذي يمارس ضدها كافة أشكال العسف و االضطهاد، أن هذا التعميم  فوق

مرأة الشرقية عموما و الشرق هنا فالمرأة تتحدث باسم المبدأ في الديوان و في شعر نزار كله، 

رجال الشرق ، و الرجل الشرقي هو اآلخر )كما يقدمه الشاعر ( يمثل مستوى واحد متجانسا 

جميعا، لكن من هو هذا الرجل الشرقي حقا؟ أهو الفالح أم المثقف؟ العامل أم رب العمل؟ ابن 

طبقة؟ و المرأة صاحبة المدينة أم ابن الريف؟ رجل  طبقة اإلقطاع أم رجل حاشية هذه ال

شيخ  ابنة ريف؟ ابنة –على األقل  –المذكرات التي تندب حظها و قدرها، هل هي فالحة أم 

  .)2( دين أم تاجر أم إقطاعي؟ نزار يجيب على هذه األسئلة بطريقة غير مباشرة

لذلك فلقد رمز بعنترة لسلطة الرجل الشرقي، و هذا رمز ال يطابق وقائع حياة عنترة تماما  -

نجده هنا، و في شعره في الدواوين األخرى يقرر أن السياف مسرور هو الرجل الشرقي 

  :المقصود

  ماليين من السنوات و السياف مسرور'' 

  مقيم في مدينتنا

  أراه في ثياب أبي
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  أراه في ثياب أخي

  أراه هنا، و هنا

  بلدتنافكل رجال 

  )1( ''هم السياف مسرور 

   باضطهادهالرجل الشرقي يدل على أن هذا  فإن السياق'' ماليين من السنوات  ''رغم جملة    

  مسرور كسياف ( الكبيرة و ذكوريته وجد مع وجود المدينة، و خاصة بعد ظهور الدولة 

  .ابن مدينتنا) مسرور ( و الرجل الشرقي هنا ) الخليفة 

يستثني الريف و رجاله؟ ال  بلدتنا و لم يقل نزار في مكان آخر أين قريتنا أو وريفنا، فهلو أين 

نظنه يقصد ذلك، و لكننا ندرك أن اهتمامه موجه لمشاكل المرأة المدينية أما ألنه يجهل واقع 

  .هاالمرأة في الريف فقط و أما ألنه يعرف المرأة في المدينة و أن تطور المدينة برجالها و نسائ

التطور يحدد مصير  يخص نزار أكثر، ذلك أن مستقبل هذا –و هذا هو األهم برأينا  -

  .)2( البرجوازية الصاعدة

قدرها و من تمثل؟ فهي ليست هوية هذه المرأة الشجاعة التي تندب علينا اآلن أن نحدد    

 مذكراتها إلى عالقتها باألرض، و إلى عملها ي ـذلك، ألشارت فـة قطعا، فلو كانت كــفالح

المفترض، و عن مشاكل أخرى تشترك فيها مع زوجها أو أبيعا، أو أخيها، و لو كانت و شقائها 

أنها عاطلة عن العمل، : لناأبضا عن خصوصية عملها، و لكن المذكرات تقول  عاملة لتحدثت

  واهر و دررا و عطورا فرنسية  و تقتني بمعنى ال تعمل شيئا تمتلك فساتين متنوعة ملونة، و ج
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مجالت و هرا أسود أكثر حرية منها، فهل لنا أن نجزم أنها امرأة برجوازية ليس لنا إال أن 

  :نرجح ذلك على األقل و لنعد اآلن إلى موضوع مساواة المرأة بالرجل، يقول نزار

  الحب كان دائما'' 

  من حصة الرجال

  و الجنس كان دائما

  مخدرا يباع للرجال

.............  

  خرافة حرية النساء في بالدنا

  فليس من حرية

   )1( أخرى سوى حرية الرجال

ما يثير االنتباه في هذا المقطع هو إشارة الشاعر إلى أن الجنس كان دائما مخدرا يباع    

الرجال أيضا يخضعون  أن الجنس، و إلى للرجال، األمر الذي يشير إلى بضائعية مزاولة

         لعملية الكبت التي تنصب على النساء، و بالتالي يصرف الرجال عن مطالبهم األخرى

ود إلى هذه الفكرة في هذا ـون أن يلبي حاجاتهم تلبية حقيقية، لكن نزارا ال يعو يخدرهم د

في مواضع أخرى، مما يرجح أنها جاءت عفوا، أو أنها ال تمثل موقف  و ال يعمقها الديوان،

الشاعر من المسألة المطروحة في المذكرات، و على أي حال فهي إشارة علمية دون جدال، إننا 

أي نوافق   -فهم هذه المرأة الالمبالية لمضمون الحرية إننا نوافقها  نالحظ بوضوح قصور

  في بالدنا و لكننا ال نرى أن الرجال أحرار كما تدعي،  ةـــخرافعلى أن حرية المـرأة  –نزار 
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عبودية من الرجال أقل دة في بالدنا، صحيح أن هؤالء مستعبمن الرجال  فاألغلبية الساحقة

    كما ترى باستمرار،  المرأة، و لكنهم عبيد أيضا، إن هذه المرأة الالمبالية تسرف في التعميم

نه، و ال إمكانية للثورة عليه أو خاطئا إذ تراه قدرا أي ال فكاك م و هي لذلك تفهم وضعها فهما

و من هنا  طول الخط،على تطوير و بدال من أن تكون لهجة الديوان تراجيدية فقد جاءت بكائية 

أيضا كانت هذه المرأة سلبية، عديمة الفاعلية، ال تمتلك رؤيا صحيحة للواقع أو الحل لذلك فهي 

    طبعا تناقض نزار على –تعبر مباشرة عن هذا الفهم و تظهر التناقض في إدراك واقعها 

  :-لسانه 

  أنا أنثى'' 

  أنا أنثى

  نهار أتيت للدنيا

  وجدت قرار إعدامي

  أر باب محكمتي و لم

        )1( ''و لم أر وجه حكامي 

إن اإلصرار العنيد على كونها أنثى و على أن الرجل رجل أمر يطرح القضية طرحا    

بحيث تبدو مسألة االضطهاد قضية صراع تاريخي بين األنوثة و الذكورة، ثم كيف لم  مشبوها

السياف هم  تعرف أن حكامها –انسجاما مع فهمها  –و ال وجه حكامها؟ فهي  تر باب محكمتها؟

   الذكور هو محكمتها،و بلدتها و بالتالي فمجتمع  مسرور، و األب و األخ و كل رجال مدينتها

  و رغم إبراز هذه المرأة لهذا الموقف فإنها ترى سعادتها في أن ترضي الرجل، و ترى حرية 
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جسدها في أن يتمتع به الرجل و هي فوق ذلك تنتظر من يحررها، و لعلها تنتظر الرجل نفسه 

لكي يقوم بهذا العمل الكبير، أي أن المرأة مهما كانت شخصيتها و قوة تحكمها في زمام أمورها 

مجتمعنا العربي عموما و الشرقي خصوصا، ألنه ال يمكن لها أنها تبقى مخلوق ضعيف في  إال

ألنه ال يمكن فصل األنوثة عن الذكورة تغني عن الرجل ألنه سند قوي لها في هذه الدنيا أن تس

مسألة االضطهاد قضية صراع تاريخي بينهما و بالتالي المرأة و الرجل في نظر الشاعر  نأل

نزار قباني هما كل متكامل باعتبارهما الركيزة األساسية في بناء المجتمع و تكوينه و يبقى 

المتصرف الوحيد في كل ما يتعلق بالمرأة، و تبقى المرأة هي و االحاكم و اآلمر و الن الرجل هو

  .ذلك المحكوم الذي يخضع لرغبات الرجل و نزواته دون تذمر و ال نقاش

  أنا في منزل الموتى'' 
  فمن من قبضة الموتى

  )1( ''يحررني 

بحريتها؟ و من العجيب حقا أن هذه إذا تنتظر من يحررها قدر آخر أو رجل آخر يؤمن من    

          و وصمت الرجل الشرقي به، واعتبرته ، األمر الذي أدانتهلــللرججسدها متعة  المرأة ترى في

  .األساس في اضطهادها تناقض آخر سنتعرض إلى تعليله فيما بعد

  لمن'' 
  قد حان من ذهب

  و ليس هناك من يسكر
  لمن شفة منادية

  تجمد فوقها السكر
  )2( '' قهرـالشيطان، الديدان، للجدران ال ت
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نهائي لهذه المرأة تتكرر في إن هذه األسئلة اللحاحة و التي تعبر عن أن الرجل هو الهدف ال   

أنها ترى الحرية في أن يتمتع بها الرجل كما قلنا و ترى أن  أيع كثيرة من الديوان، مواض

و التفاح  الكرز المدور، يأكلمعنى الحياة ينحصر في أن يكون هناك من يستعمل هذا الجسد، 

ذلك صحنان  إلىالذي أزهر و يمتص سكر الشفة التي تنادي و يشرب بقدحين من ذهب يضاف 

 الصفات المطروحة هي صفات حسية متعلقة من صدف و من جوهر نالحظ دون جهد كبير أن

و السكر و الكرز كلها معطيات تؤكل أو  فالصحن و التفاح –بدافعي العطش و الجوع الجنسي 

كنا نرى أنه حاجة جسدية فعال، و لكنه  تشرب، فالجنس هنا حاجة جسدية فقط و نحن و إن

على أن المرأة سلعة  –األخير في التحليل  –، بيد أن نزار يؤكد حاجة إنسانية اجتماعية أيضا

جميلة يجب أن تستعمل يجب أن يتداولها السوق بل إن غاية وجودها و معنى حريتها في أن 

و لنا أن نسأل السؤال  .ان للديدان و الشيطانتستعمل، و بالتالي فجريمة أن تترك بين الجدر

قبل  –ما الفرق إذا بين موقف نزار تجاه المرأة و موقف أبناء المجتمع القديم : الهام التالي

  )1( ؟ في سورية –جوازي البر

          أن موقف نزار يمثل موقف البرجوازية التي بدأت تتشكل، و التي تشكلت فعال بعد    

ينة كما كانت تراها اإلقطاعية، إال أن مفهوم السلعة قد و البرجوازية ترى المرأة سلعة أداة ز

في السوق نتج أصال لتعرض ـالسلعة ت تطور و تغير مع نشوء البرجوازية حيث أصبحت

إلى فروقا أخرى كثيرة تجعله أقرب شريطة أن ترضى حاجة المستهلك و لكننا نجد عند نزار 

  عند نزار مواقف متقدمة على جيله من اليسار الليبرالية حينا، و إلى العلمية حينا آخر، بل سنجد
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د و التاريخ و الدين، و هكذا ما سنتناوله اآلن، يتجلى ذلك في موقفه من قضايا الجسالرسمي و 

  :تقول المذكرات

  خلوت اليوم ساعات'' 

  إلى جسدي

  أفكر في قضاياه

  أليس له الثاني قضاياه

  )1( ''حماه وجنته و 

نزار هنا و في مواضع أخرى سن شعره، و الحقيقة الجسد ذو قضايا، و له حقوق كما يرى    

عندنا أي حق  الرأسماليةمفكري و شعراء ما قبل أن هذه الفكرة جديدة لم تكن معروفة لدى 

          .جسد المرأة و يجب التذكير أن الدين في المجتمع الشرقي تحدث عن حق الجسد

لكن جسد الرجل، أما جسد المرأة فقد أخضعه هذا الدين إخضاعا كليا لمتطلبات الرجل، و 

فللمرأة فضيلتها الكبرى أن تكون زوجة فاضلة كريمة مخلصة، أن موقف نزار من جسد المرأة 

يعتبرها المجتمع  علمي دون جدال، خاصة إذا عرفنا أنه يتغزل علنا باألماكن التي –هذا  –

جسة ال يجوز ذكرها، و يعلم أبناءه القرف منها، و لعل أروع ما يصل إليه هذا القديم قذرة ن

على  يبرز فنانا يتقدم –هنا  –الموقف المتقدم هو ما صور به العادة الشعرية لدى المرأة إنه 

، يتغزل بالحيض، و يجعل منه مشهدا جميال أخاذا إننا نعترف لنزار، بمنتهى معاصريه

      و إنساني هنا، إذ نزع كل القرف عن موضوع توارثنا القرف منه،الموضوعية، إنه سباق 

  هي أيضا و أن تتستر على مرضها و أن تهرب منه لقد تحرر  رفـــتقو علمنا المرأة نفسها أن 
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من كافة األحكام المسبقة عن جسد المرأة، أو جسم اإلنسان عامة، فهو ليس  –هنا  – نزار

الطراز األول، متحرر من عقدة الخطيئة وعقدة الذنب، جنسيا في موقفه هذا، و لكنه إنساني من 

      ، لقد أعاد للكرامة اإلنسانية وجهها الطبيعي المطلوب يمتحرر من الشعور بالقرف و الدن

أي أن الشاعر نزار قباني يرى في '' قصائد متوحشة '' الموقف في ديوانه ذا و سيؤكد نزار ه

الدين يخضع  جسد المرأة كأنه سلعة تباع في األسواق و على الرجال شرائها و التمتع بها ألن

جسد المرأة لمتطلبات الرجل إخضاعا كليا، فمن مزايا المرأة أن تكون زوجة فاضلة كريمة 

إلى التغزل جهارا باألماكن التي يعتبرها المجتمع القديم قذرة نجسة ال ، كما أنه يعمد مخلصة

من الشعراء، و اآلن ما رأى نزار   هييجوز ذكرها و هذا ما يميز نزار قباني عن بقية معاصر

           موقف إنساني  أيضا ھـإندى قضايا اإلنسان الكبرى عبر التاريخ؟ ـو اآلخر إحـهأليس  بالحب؟

حيث يتناول الحب تناوال واقعيا، و يراه حقا طبيعيا لإلنسان كالضوء و الطعام و الشراب  ناضج

  ).هل يرى المجتمع أن الخمر حق طبيعي لإلنسان (  مرو الخ

  ل دائما نفسيائسأ'' 
  لماذا ال يكون الحب في الدنيا؟

  لكل الناس
  كل الناس

  مثل أشعة الفجر
  الخمرلماذا ال يكون الحب مثل الخبز و 

  )1( ''و مثل الماء في النهر 
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 الحب الذي يعنيه نزار هنا هو حب الرجل للمرأة، أو المرأة للرجل و إن كان ينطوي على   

  دعوة إنسانية مفتوحة للحب بين البشر جميعا دون تمييز بين إنسان و آخر أو عرق و عرق، 

طبيعية أولية أي ال تستمر الحياة دون إشباع هذه  من مرة أن الحب حاجةو لقد أكد نزار أكثر 

  الصورة المادية المتعلقة بالطعام  األول حسي تمثله: الحاجة، و هذا الحب ينطوي على جانبين

  .)الخبز ( و الشراب 

    ع،و الثاني وجداني يمثله النهر الذي يجري فيه ماؤه، و أشعة الفجر التي تنير و تدفئ و تمت

       من مان و يتوحدان، باإلجمال الحب عنده حاجة طبيعية، و حق و كال الجانبين يتالح

  ذا الموقف بالسلعة المعدة للناس ـله ةـعالقلعل هناك ( ان ـحقوق اإلنسان أينما كان، و كيفما ك

  .)1( )في كل مكان طالما أنها تدر ربحا  المستهلكين

   قار اإلنسان في وطننا و على تشويه إنسانية اإلنسان ـيتابع نزار هجومه العنيف على احت   

       أكثر حرية ... كما ترى الالمبالية  –و حرمانه من أبسط حقوقه فالحيوان في هذا الوطن 

القط األسود الذي يعيش في بيت المرأة الالمبالية يروي حاجاته و سعادة من اإلنسان، و 

     و األسرة  ةجدران، و قيود الذكورألساسية األولية بحرية على السطح بينما تكون حبيسة الا

غريب على طبيعته، غريب عن نفسه، محروم  –في هذا الوطن  –أن اإلنسان  أيو المجتمع، 

أن حرمان المرأة من ) الجنس و الحب ( من إشباع حاجاته الفيزيولوجية و النفسية معا 

قمعها لذلك فهي تطمح المشاركة في الحياة االجتماعية هو شكل آخر من أشكال اضطهادها و 

كن نزارا ال يعمق هذه ألن تنصهر في حركة الواقع بكل أخطائه و حماقاته و حرارته و ل

  و قد الحظنا من قبل ( يؤكد من جديد على عطالة المرأة الشرقية   إنماالفكرة، و ال يطورها و 
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  ):المذكرات عاطلة عن العمل، أي عمل  أن صاحبة

  أنا نوع من الصبير'' 

   )1( ''ال يعطي و ال يثمر 

  :فيه قالوا

يهاجمون نزار هجوما ال حد له و لكن بعد رحيله و بعد انتشار خبر وفاته د او كان النق    

أحمد عبد '' : قال فيه الشاعر :ظهر بعض العطف و التأسف على بعض رفقاء الدرب و منهم

ال أظن أن شاعرا عربيا في أي عصر حضي في حياته بشهرة كشهرة : ''المعطي حجازي 

       تجاوز الخامسة  ھــأناختطافا قبل أن ننتبه إلـى  الموت من أيدينا هـالشاعر الذي اختطف

أن نصدق أنه مريض حقا، و أن قلبه لم يعد قادرا على أداء واجباته و السبعين من عمره و قبل 

و هرولة لم تثنه الظلمة و لم توقفه نحو صاحبه الذي قرر أن يقطع العمر في نفس واحد ركضا 

         العاصفة و ال خلبت لبه السيرينات المغنيات و ما أكثر ما لحن له خالل رحلته الطويلة 

دافئة و ألحانا بديعة و نهادين عن يمينه و شماله و أرسان إليه شدوهن آهات ناعمة و نداءات 

ته بعض الوقت لكنه مع ذلك واصل فلم يستجب لسحرهن المعجز إال واحدة منهن ربما خدع

باني ألحمل ثيقة التي جمعت بيني و بين نزار قو أنا نفسي مع الروابط الو !الرحلة حتى وصل 

مرضه على محمل الجد فقد كنت أظن أنه صبي و أفتى من أن يمرض مرضا خطيرا بعد أن 

يالده، فقد في معلوماتي مضطرا إلى البحث عن تاريخ مرحل بالفعل وجدت نفسي متشككا 

ات في يات و الستينيبها خالل الخمسين قية التي كنت ألقاهحتفظ له خيالي بصورته الناضرة النا

   به مرات كثيرة بعد ذلك في السبعينيات تـــالتقیو رغـم أني  روت،ـداد و بيـرة و بغـالقاه
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لم يتغير تقريبا مع أنه هو و م  1956فقد بقي نزار الذي رأيته أول مرة ربما سنة و الثمانينيات 

ا كان عليه في الثالثين، كان يتغير بالفعل كما يتغير كل إنسان يتجاوز الخمسين و الستين كم

و مشيته و لغته و صوته فيعطيك حضوره إحساسا  قسيما وسيما تتكامل هيئته كان فارع الطول

             .)1( ''و الدفء و األناقة  قويا باأللفة

و الشك في أن مظهره هذا لعب دورا '' : كذلك'' أحمد عبد المعطي حجازي '' ويضيف    

ا في بناء شهرته أو فلنقل أسطورته فهو لم يكن مجرد شاعر مشهور كما يمكن أن نصف يأساس

كانت شهرة نزار ذات  ماــــإنيحيطونه بحبهم و احترامهم و يعرفه الناس و  اشاعرا مقروء

أسطوري فقد كان معروفا محبوبا حتى عند من ال يقرؤون إطالقا أو ال يقرؤون الشعر  طابع

بالذات فهم ال يستمدون معرفتهم له من خالل القراءة وحدها و إنما من خيال ملتهب خالق 

ف النظر عن بصر يصنع للشاعر صورة مثلى تستجيب لحاجات المعجبين به و توافق مقاييسهم

موافقتها للحقيقة، هذه الصورة هي التي كانت تفتن الناس في نزار و هي التي كانت تشدهم إلى 

أمسياته فيتزاحمون عليها من كل طبقة و من كل جيل كما لو أنهم ينتظرون النبوءة أو يشهدون 

لسيطرة إلى استدعاء الشرطة ل المعجزة، و قد حدث مرات أن اضطر منظموا أمسياته الشعرية

أن المظهر الخارجي للشاعر لعب دورا أساسيا في شهرته وانتشار ، أي ''على الجمهور الحاشد 

شعره، و التفاف المعجبين حوله لكون شعر نزار يوافق رغباتهم بغض النظر عن موافقته 

 ظرونللحقيقة، و بالتالي افتتان الناس بشعر نزار و إقبالهم على أمسياته الشعرية كما لو أنهم ينت

  .)2( النبوءة أو يشهدون المعجزة
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  :و رفقاء الدرب في نزار قبانيأحد األصدقاء : و قال آخر 

     كانت له وسامة نجوم السينما بل هو أوسم من بعضهم، وجه مشرق مشرب بنقاء حي ''    

و ال مبالغة فهي صادقة و عينان خضروان و صوت رخيم وضحكة صافية ال قسر فيها 

 ة انفراده بنفسه إذ تمر على خاطرهمحتشمة كأنها االبتسامة التي ينطلق بها وجه اإلنسان ساع

ر فيه الشعور بالغبطة فيبتسم لنفسه أو لصورة في خياله يشعر نحوها صورة أو ذكرى تثي

امرأة ، و لقد جعله شعره األول في نظر الكثيرين رجال فاتكا فاتنا ال تقوى نبالشكر و العرفا

المناسبة ثم يصبر صبرا جميال و ثقة في اللحظة  على اإلفالت من شباكه التي يطرحها بخفة

مناسبة فتعود بالصيد المطلوب ثم جعله شعره األخير ثائرا متمردا شباكه في اللحظة ال بفيسح

 يندد بالواقع و مثالية و يعلن رأيه بشجاعة و صراحة فال يستطيع حاكم مهما أوتي من سلطان

   أن يصادر رأيه أو يحول بينه و بين جمهوره العريض المعجب به المتعطش لقراءة أشعاره، 

عبد الوهاب و أم كلثوم و عبد الحليم حافظ        المطربين من أمثالكبار الملحنين و و ها هم 

ألحانهم و أصواتهم إلى كلماته و يقرنون أسماءهم باسمه فتنموا  و نجاة الصغيرة يضيفون

الشهرة و تطير بأجنحة أربعة و تتحول إلى أسطورة خالقة و هذا هو المجد الذي لم يتح لشاعر 

  .)1( عربي قبل نزار

  :قال في نزار'' رجاء النقاش ''  األستاذاقد الكبير أما الن

هو الفنان الحر المنطلق الذي ال كان نزار شخصين و ليس شخصا واحدا فالشخص األول ''    

قيد نفسه بشيء على اإلطالق سوى التعبير عن مشاعر الحقيقية بصدق كامل ال حد له أما تـ

  الحذر واسع الحيلة بعيد النظر، قوي األعصاب، حسن التدبير شخص شديد  وـفھالشخص الثاني 
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به و هذا الشخص الثاني هو الذي كان يتعامل مع الحياة و الناس و هو الذي  مور التي تحيطلأل

كان قادرا على أن يجد حلوال للمشاكل المعقدة التي كان يتعرض لها باستمرار بسبب قصائده 

  .)1( ''كة الشائ

     و لكن رجاء النقاش يرى أن هذه االزدواجية في شخصية نزار لم تكن تؤدي إلى التناقض    

يعالج مشاكل نزار الفنان و لذلك  ان كان يحاول نجاح شديد أنسو االصطدام فنزار قباني اإلن

استطاع أن قضي م يزيد على خمسين سنة متواصلة في عمله الفني شاعرا و كاتبا ال يقيده 

  .شيء و ال يخيفه أحد فنزار اإلنسان كان حارسا على نزار الفنان

  :يقول'' رجاء النقاش '' كتب 

        سوف تظل باقية في دنيا الفن  حياة نزار قباني قد انتهت في دنيا الناس فإنها إذا كانت'' 

أثار ما أثاره نزار قباني من مشاعر  و الشعر الجميل فما من شاعر عربي في القرن العشرين

إذا قلنا أنه ما  نخطئو الغضب في الوقت نفسه بل لعلنا ال  الحب و اإلعجاب و مشاعر السخط

مشاعر الحب و الغضب منذ وفاة من شاعر عربي على اإلطالق أثار ما أثاره نزار قباني من 

  .)2( م أي أكثر من ألف سنة 965المتنبي عام 

و يظهر التشابه الكبير بين المتنبي و نزار قباني ليس في الشعر نفسه فالمتنبي فارس من    

فرسان الصحراء لغته أقرب إلى لغة البداوة المستعصية على أساليب التحضر و نزار قباني 

 ه، لكن التشابهئبعد الحدود في لغته و موسيقاه و آداأمتحضر إلى  رشيقفارس معاصر رقيق 

  زار قائم في حياتهما التي امتألت بالمنغصات و قد نشأت هذه المتاعب لهما ـن المتنبي و نـبي
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الموجودة في عصرهما و من بسبب الشعر ففي شعرهما قوة، عنف و غضب على األخطاء 

الغريب أن عصر المتنبي و نزار قباني أي عصرنا الحاضر متشابهان في كثير من األمور ففي 

تمزقت األمة العربية واستطاع أعداؤها أن يقتطعوا أجزاء من أرضها و يقيموا العصرين معا 

نفوذها حكومات و استطاعت العناصر األجنبية غير العربية أن تفرض  لهم فوق أرض دوال و

أو يحبونه و لذلك غضب المتنبي و نزار كل على العرب و تفرض عليهم كثيرا مما ال يريدونه 

، أي أنه رغم وفاة نزار قباني إال أنه بقي موجودا في ''منهما في عصره غضبا شديدا و كبيرا 

لما أثاره من مشاعر الحب و اإلعجاب و مشاعر السخط و الغضب عالم الفن و الشعر الجميل 

يكمن في حياتهما المليئة  بي و نزار قبانيفسه، و التشابه الموجود بين المتـنفي الوقت ن

بسبب الشعر الذي يقوالنه لما فيه من غضب و سخط على التمزق الذي أصاب الدولة  بالمتاعب

  .)1( داء من بسط نفوذهم فيها و السيطرة عليهاو األمة العربية و بالتالي تمكن األع

وات كثيرة انتهت بمقتله حيث تم دفنه في قبر اقد أثار المتنبي عد'' : و يواصل هذا الناقد قائال

مجهول ال يعرف أحد مكانه إلى اآلن و لعل هذا هو المصير نفسه الذي كان ينتظر نزار قباني 

الداخلي الحاد بالخطر فاختار لنفسه منفى إحساسه  و ساعده أسعفهلو ال ذكاؤه الكبير قد و 

حيث عاش في أوروبا بعيدا عن عيون  اختياريا خارج العالم العربي منذ حوالي عشرين سنة

و لم يكن أحد يعر عنوانه أو رقم تليفونه في لندن أو جنيف إال  كنيرونالمتربصين و هم 

بذلك استطاع نزار قباني أن يفلت من مصير و المحبين و مجموعة قليلة من األهل و األصدقاء 

المتنبي و هو القتل و كان القتل قريبا جدا من نزار قباني، و قد ماتت زوجته الجميلة الطيبة 

   في قتل نزار لو وصلت  م و الذين قتلوا بلقيس لم يترددوا 1981بيروت سنة  بلقيس مقتولة في
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ه و لكن سارع بالرحيل واختار الحياة في المنفى حيث ال يعرف مكانه أحد و كان أيديهم إلي

قد ضمن أن صوته الشعري يمكن أن يصل إلى الوطن العربي إذا كان يطلق قصائده من نزار 

منفاه فتطير مثل العصافير لتستقر في عشها الدافئ و هو القلب العربي الذي كان ينتظر هذه 

و لذلك لم يكن منفى نزار قباني خطرا على مكانته فكان أحسن مخترع  القصائد في شوق شديد

للصواريخ الشعرية البعيدة المدى و التي كان يطلقها و هي تصل إلى الهدف المحدد رغم بعد 

  .)1( ''المسافة بآالف الكيلومترات 

أوضاعا  لقد كان نزار قباني في قصائده المتفجرة الغاضبة يدرك أنه يعارض'' : و قال آخر   

  شعره  يــفينقد أو يهجو أشخاص فليس ه أخطاء و أمراض و لم يكن ـواقعا في ة و يهجوـسلبي

كله اسم لشخصية سياسية أو رجل من رجال السلطة ذلك ألنه كان يحارب أوضاعا الغاضب 

    ناشئة من التخلف و االستعمار و القهر و غير ذلك من األسباب التي أدت إلى تمزق العرب 

  .)2( ''دهور أوضاعهم و لم يكن ينقد أحزابا و ال تنظيمات و ال زعماء و ت

 ''خبز و حشيش و قمر '' و في المرحلة الغاضبة من شعر نزار قباني و التي بدأها بقصيدته    

إلى نهاية حياته، في  و هي المرحلة التي استمرت' 'قصائد '' و المنشودة في ديوانه الخامس 

هذه المرحلة لم يتوقف نزار قباني عن كتابة قصائده عن المرأة و الحب فقد ظل يطير بجناحين 

أشعاره بما تعلمه من تجاربه الواسعة في الحياة و الثقافة جناح الحب و جناح الغضب وامتألت 

ب البسيط الساذج الشكلي ، و لم يعد حبه ذلك الحو التنقل المستمر بين عواصم العالم المختلفة

  في دواوينه األولى بل أصبح حبا دافئا مليئا بالحرارة و الحياة، و كان غضبه كذلك  دهــنجالذي 
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يجدون أنفسهم  كانواينضج يوما بعد يوم و يكسب إلى صفه جماهير من ماليين العرب الذين 

م في مرآته، و كان نزار يدرك تماما مواضع قوته و يدرك األلغام في شعره و يرون صورته

  :''قصتي مع الشعر '' التي تحت قدميه، و قد قال في هذا المجال في كتابه 

قيال على كتفي فكلما اتسعت قاعدتي الشعرية ـصليبا ثهذا الحب بيني و بين الجمهور صار '' 

كلما امتألت القاعات وسدت األبواب و امتدت األوتوغرافات إلي اشتدت المقاومة  زاد خصومي

اقترفت ذنبا كبيرا لم و كثر المقاومون، كلما ارتفعت نسبة توزيع كتبي و عدد قرائي أشعر أنني 

يقترفه شاعر قبلي إذن فأنا أسكن بين أسنان التنين و يبدوا أن هذا مكاني الطبيعي إذ ال يوجد 

التحدي و المغامرة و الغريب أني كلما ضغطت أسنان التنين على لحمي  ارجـحقيقي خر ـشع

زاد التفاف الجمهور حولي و منطقيا شعرت أني أكثر قوة و عافية، و كلما زاد نقادي شراسة 

كان يجب أن يتفرق الناس عني لكنهم لم يتفرقوا و منطقيا كان يجب أن أغادر المسرح الشعري 

  .)1( ''واقفا ... واقفا ... ين عاما ال أزال واقفا و لكن بعد ثالث

و هكذا ظل نزار إلى آخر أيام حياته و هو بمنفاه في لندن يحلم بالغد المشرق الموعود و هو    

يعيش على حافة البركان يطلق قذائفه الشعرية و يشعل حرائق الغضب من أجل مدينة عربية 

  .)2( ا األساسي الحب ثم الحبالحب و مبدؤه فاضلة خبزها الشعر و لغتها

  :)نزار قباني ( قالوا عنه 

  كان منذ بداياته األكثر براعة بين معاصريه من الشعراء العرب، في اإلمساك باللحظة التي  -

  تلك المكبوتة  ةــــبخاصو  –من أكثرها بساطة ... تمسك بهموم الناس و شواغلهم الضاغطة 
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و في هذا تأسست نواة ... حلم و في الحق بحياة أفضل إلى أكثرها إيغاال في ال –المهمشة و 

  .)1( ليه األطراف كلهاذلك اإلعجاب التلقائي الذي تجمع عاإلعجاب به، 

          ابتكر نزار قباني تقنية لغوية و كتابية خاصة تحتضن مفردات الحياة اليومية بتنوعها،    

الح فيه الفصيح و الدارج، و نضارتها، و تشيع فيها النغم الشعري، صانعا منها قاموسا يتص

  أدونيس                                            )2( ''فوي و الكتابي المحدث الشالقديم و

المقولة التي قيلت عن المتنبي ال تصدق على سواه ... مأل الدنيا و شغل الناس هذا شاعر  -

و أكثرهم وقوعا في شرك األحكام ... هو أكثرهم إثارة لغبار المعارك ... من المعاصرين 

هو طليعة الشعراء المقدم المعبود عند البعض، و هو الشاعر الرحيم  ...القاطعة المانعة 

       المطلوب دمه الزائف الشاعرية عند البعض اآلخر، و بين المتعصبين لنزار حتى العشق 

فة تحاول جالء الحقيقة،     دائرة الخطر في أيه شهادة منص و الكارهين له حتى الموت، تكمن

  فاروق شوشة                              .)3( ''المتباعدين الحدين و الخالص من شرك

فلما اقتربت من نزار أحببت . .اإلنسانت نزار قباني الشاعر قبل أن أعرف نزار قباني أحبب -

و مثل ... و مثل النباتات ... و الناس مثل الظواهر الطبيعية  ...الشاعر و اإلنسان معا 

بعض الناس يحمل سمات البراكين التي تغير كل شيء كلما  ....األشجار و األنهار و النجوم 

الحشائش التي تتسلق على أكتاف ناطحات السحاب من  بعض الناس مثل و... تحركت 

   .األشجار العتيقة

نزار قباني شعره بين مواطن اإلبداع و أسرار الجمال، دار العالم العربي : عبد العزيز مجدي السيد) 1(
  .32 – 31ص  ،م 2008، 1للنشر و التوزيع، ط 
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  ...و ضوء النجوم و بريقها ... و بعض الناس يحمل رقة الماء و عذوبة النهر 

 األشياءفقد اختار دائما أن يقلب موازين '' بركاني السمات '' و أنا أعتقد أن نزار قباني اإلنسان 

متكاسلة  ا خاملةو إن وجده... إذا وجد األرض حوله مسطحة حاول أن يغير تضاريسها ... 

و حينما ... انطلق بكل أحالم اإلنسان فيه يحاول أن يغير أسلوب حياتها و طريقة معيشتها 

ل نزار ي يجمع أوراقه اآلن ليرحل، سوف يطنرصد خريطة الشعر العربي في هذا القرن، الذ

  فاروق جويدة      )1( ''مالمحه الواضحة دورا و تأثيرا و قيمة  قباني فوق هذه الخريطة بكل

  .أي أن السمات البركانية لشخصية نزار قباني مكنته من قلب موازين األشياء و التغيير فيها   

المستجيبة لنداء الوجدان و االستجابة  الرومانسيةلقد جمع نزار في رؤيته بين التجربة ''  -

واقع، و تصور ما جد لطبيعة التجربة العاطفية المصرية التي تدني المثال الرومانسي من عالم ال

و عبر ... الصالت العاطفية من تحول  في المجتمع من تطور في وضع المرأة و ما طرأ على

 أساليب الشعراء الوجدانيين و مجازاتهم ''  رصانة'' في أسلوب مبتكر تخلى عن  عن رؤيته

'' يسيرا ''  بالقلق أو التطلع أو الحرمان، و سن لنفسه أسلوباالبعيدة الصادرة عن خيال مشوب 

   للقصيدة عند الوجدانيين، قريبا من أساليب الحياة، و وقف وسطا بين االحتفال بالبناء المحكم 

و التحرر المقصود من شكل القصيدة القديم عند رواد الشعر الحر الذين عاصرهم، و ظل 

 غير لونا من الشعر شاع على نحو، وابتكر بذلك اصـالخمعتصما بحسه اللغوي و الموسيقى 

  )2( ''ا له مكانته المتميزة في الشعر العربي الحديث بين الناس، و قدم إبداعا فريدا غزيرمعهود 

  عبد القادر القط. د                                                                 

  
  .33 - 32ص  ، صالسابقالمرجع ) 1(
  .33المرجع نفسه، ص ) 2(



 الفصل الثاني                                                             تلقي النقاد العرب لشعر نزار قباني
 

 
138 

و قد حاورته ذات مرة و كنت سعيدة ... يصرخ على ورقة الكتابة  نزار قباني طفل''  -

  .و ال يزورون كلماتهم... و ال يحتالون ... ألن األطفال ال يكذبون ... بصراخه 

كان كالما مقنعا و صادقا و إذا كان نزار  –رغم عنفه في بعض مقاطع الحوار  –و كالم نزار 

يقنع ماليين العرب بأفكاره و شعرا  :''أنقد استطاع على مدى خمسين عاما من رحلته الشعرية 

      لقد كان يرى أن الشاعر  ... فأنا واحدة من أقدم قارئاته ... فلماذا ال أقتنع أنا ... و نثرا 

أو ... ألنه يعطي الشاعر شكل الموجة، أو شكل البرق . ..و هذا قول دقيق جدا ... '' حالة '' 

  .و إال فما قيمة الشاعر إذا تحول إلى حجر؟... شكل المفاجأة 

لقد دخل نزار قباني '' : لقد قال عنه األستاذ عباس محمود العقاد في معرض نقده لشعره   

... و هذا كالم عتيق جدا .... و لم يخرج منه –وسط جملة من قضايا المصير  –مخدع المرأة 

و أصبح مجندا ... تخلى عن إمبراطوريته النسائية 1967و أعتقد أن نزار بعد هزيمة حزيران 

  .في جيش التحرير

إن الذين يقرؤون شعر و نثر نزار قباني اليوم، يعرفون أن الرجل سلم جميع المفاتيح    

     .)1( ''مفروشة في فندق الوطن  استأجر غرفة و.... النسائية التي كانت في جيبه 

   سعاد الصباح. د                                                                          

أي أن الشاعر نزار قباني رغم التحوالت السياسية و العسكرية التي حدثت في وطنه إال أنه لم 

حزيران هذه األخيرة التي أحدثت قفزة نوعية في   يهجر مخدع المرأة، و لكن بعد هزيمة 

إلى القضية  موقف نزار قباني الذي أدى به إلى التخلي عن إمبراطوريته النسائية و االلتفاف

  .  الوطنية حيث أصبح مجندا في جيش التحرير الشعبي يدافع عن وطنه بالسالح و الكلمة
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  :قبانيإيلي حاوي و نزار  -5

الثقافة و الشعر '' ، و في باب مناقشات و تحت عنوان ''اآلداب '' دد نفسه من مجلة و في الع   

  :نقرأ للدكتور سليمان نجار ما نصه'' 

إيلي حاوي  األستاذمقاال طويال بقلم ''اآلداب '' قرأت في عدد كانون الثاني من مجلة    

استرعي نظري في تلك النتيجة أو الرأي ) هنية شعر نزار قباني بين الوصفية و الذ( موضوعه 

  :الناقد كما يليتوصل إليه 

يكاد يجمع أئمة النقد الحديث على أن طغيان الوصفية على الشعراء يدل داللة حاسمة على    

الوجودية و النفسية في تجربته، و باإلضافة إلى عجزه عن  األبعادوانعدام ضعف ثقافة الشاعر 

  :إلى أن يقول ...ة في عناصره و القبض على الحقيقة المستورالم إدراك روح الع

و لئن كانت ثقافة بعض الشعراء المعاصرين باإلضافة إلى حدسهم المبدع قد حررتهم فاجتازوا 

      ... إلى حرم الرؤيا، فإن الوصفية ما برحت تطغى على معظم شعرنا الحديث عتبة المادة 

الوصفية تدل داللة  و هذه... لى معظم شعرنا الحديث و هذه الوصفية تدل داللة حاسمة ع

لهذا يمكننا القول إن '' تخلفه و ضعف ثقافته، إلى أن يقول أيضا و حاسمة على قصور الشاعر 

التعبير عن العيون من خالل وصف رحلة وهمية افتراضية في بحر ذهني مصطنع ال تشعر به 

  .)1( إلخ...ة النفس هو دليل على القصور الفني و ضعف الثقاف

      مثـقفيهفالسفته و  اآلن ذاتهم كبار و كذلك يقول إن كبار شعراء العصر في العالم هم   

   .و إن الشاعر ليس فتى مشردا مرتحال و إنما هو ذلك المثقف الموهوب

  
، دار النشر و التوزيع، )نزار قباني الوجه اآلخر ( نزار قباني، ثورة و حرية  :طوق جوزيف الخوري) 1(

  .40 – 39م، ص ص  2005، 02ط دار نوبليس، بيروت، لبنان، 
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و ينتهي بقوله إن مشكلة نزار ليست في النهاية مشكلة موهبة فهو شاعر موهوب لكنه قاصر 

  .)1( رمتخلف ليس لديه الثقافة التي يقتضيها الشعر المعاص

   ثقافته التي ال أعرف شيئا عنها و إني  عن لست هنا في صدد الدفاع عن شاعرية نزار و   

فما أنا ممن ( في غاية االبتذال مثل  أبياتو إن كنت مع الناقد في استنكار بعض مقاطع أو 

يعني أن أكثر شعره يسير على ، فهذا ال )فما زال عندي رغم كل سوابقي ( أو ) يستغل صبية 

متخلف ليس لديه الثقافة التي يقتضيها الشعر ( من االبتذال و لو سلمنا جدال بأن نزار  النمطهذا 

أي أن اعتماد الوصف في الشعر العربي المعاصر يضعف ثقافة الشاعر، و يؤدي ) المعاصر 

ض من ذلك يرى أن كبار ة، و على النقيراك العالم و كشف حقيقته المستورإلى عجزه عن إد

فالسفته و مثقفيه، و يرى في النهاية أن مشكلة نزار شعراء العصر في العالم هم ذاتهم كبار 

التي يقتضيها الشعر  الثقافةليست مشكلة موهبة فهو شاعر موهوب لكنه متخلف ليس لديه 

  .)2( المعاصر

  :شعر المرأة

د حايثت عبارات أخرى هذه العبارة تدل على كما عد نزار قباني شاعر المرأة بامتياز، و لق   

هذا الموضوع الشعري، فاعتبر شاعر غزل و شاعر حب و شاعر حس، و قد سعى الدرس 

النقدي من خالل هذه االستعماالت إلى البحث في خصائص هذا الشعر و سماته المميزة، فدخول 

  .)3( شاعر معاصر تجربة الشعراء العشاق تجربة نادرة و فريدة

    يؤكد بعض مظاهر التماثل بين شعر نزار و قصيدة الغزل الموازنة بين شعره  ا قدو مم   
  .40، ص السابقالمرجع ) 1(
  . 40المرجع نفسه، ص ) 2(
  . 28، ص ''قصائد '' اإليقاع في شعر نزار قباني من خالل ديوان : سمير سحيمي) 3(
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  .)1(بن أبي ربيعة  عمرو شعر 

إذا كان الدرس النقدي ال ينفي اعتبار شعر نزار غزال في زاوية من الزوايا فإن الغالب     

عليه أنه شعر المرأة أساسا، ألن التجربة تجاوزت خصائص الغزل إذ لم يستطع أحد من 

الشعراء االسترسال عبر السنين في الحديث على لسان المرأة نفسها، و عن حبها و همومها كما 

  .)2(ار استطاع نز

نويع القول في موضوع ـو يبدو أن من سواه من الشعراء لم يحققوا ميزته المتمثلة في ت   

تجلوه نقطة المرأة و تعداد طرق التعبير عنه، فشعر نزار قباني ال يخلو من البعد الفكري 

ارتكاز هي موضوع المرأة، تطرح من خالله قضايا الحرية و المساواة و التمدن ، و شعره في 

       المرأة ليس مجرد وصف لها، بل هو تعبير عن حاالتها و رؤاها و رفضها و خضوعها 

  .)3( و جسدها و وجدانها

تجربة أولى ترتبط بفتنة : وقد اتفق كثير من النقاد على اعتبار شعر المرأة عند نزار تجارب   

و شهوة كانت فيها المرأة ذات جسد أكول  الجامحة التيو اإلثارة النزوة  اإلغراء،الجسد و 

تجربة ثانية فقد صارت فيها المرأة واعية بذاتها ، فاقترنت صورتها بالجمال  عارمة  مولولة

و شعر وجداني  األنثوي باعتباره فنا ال إغراء ، فأصبح الشاعر بذلك عن حس إنساني عميق

قرار العاطفي الذي وافقه استقرار في ت باالستجربة األولى، و تجربة ثالثة اقترنيختلف عن الت

  )4( .عالمه الشعري

  .28المرجع السابق، ص ) 1(
  .28، ص نفسهالمرجع ) 2(
  .29، ص نفسهالمرجع ) 3(
  .29، ص نفسهالمرجع ) 4(
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التزامن '' و  ''شعر الحس '' هذا النوع في شعر المرأة جعل تدقيق النقاد فيه يستدعي عبارة 

فقد اعتبر صالح فضل أن حسية شعر نزار بعثت على االعتراف '' شعر الحب '' و '' الحسي 

و عد حسين العوري عالم المرأة   تغييبهو دعوة للحد من محاوالت الواقعي بالجسد اإلنساني، 

ه ضربا يشكل أو يكاد محور استقطاب في القصائد المتضمنة لظاهرة التزامن الحسي الذي يعتبر

   أيضا، اعتماد نزار ألفاظ المنبهات   و ما يشهد على شعرية الحسمن تجاوب الحواس 

  .)1( الحسية

إنه إذن شاعر امرأة، و شاعر حس، و شاعر حب، ألن الحب عنده موضوع شعري       

ون فانتقل بذلك من أن يك: و حاالتها و حركاتها و مشكالتها ةوصف فيه أشياء المرأ مستقل 

هكذا نتبين مظاهر ثراء تناول الدرس النقدي لشعر المرأة عند  جماليا إلى أن يكون سيكولوجيا

  بل تجلى أيضا في شعر  –على أهميته  –نزار و لم يكن الثراء محدودا بهذا الموضوع 

  .)2( السياسة

  :شعر السياسة

إلى جميلة '' اختلف النقاد في تحديد بداية الشعر السياسي عند نزار، فاعتبر بعضهم قصائد    

و غيرها شعرا سياسيا يؤذن باكتمال التجربة بعد سنة '' خبز و حشيش و قمر '' و '' بوحيرد 

م و رأى آخرون الشعر السياسي مقصورا على ما جاء بعد تلك السنة كما طرح مفهوم  1967

  .)3( ''االلتزام السياسي '' ام في صلة بالسياسة حتى أن بعض النقاد استعمل عبارة االلتز

  
  .30 – 29، ص ص ''قصائد '' اإليقاع في شعر نزار قباني من خالل ديوان  :سمير سحيمي )1(
   .31 – 30ص  المرجع نفسه، ص) 2(
  . 31المرجع نفسه، ص ) 3(



 الفصل الثاني                                                             تلقي النقاد العرب لشعر نزار قباني
 

 
143 

 و إذا ما كان أحمد زيادة يفرق بين شعر السياسة قبل النكسة و بعدها بحدة خطاب الشعر    

تهاجم الشعوب إلى  و اإلنسان و ال السياسي و ما فيه من تحول من نبرة وطنية تعتز باألرض

يحاول اجتثاث النظم العربية من جذورها فإن جبرا إبراهيم جبرا اعتبر نزار  عاتإعصار 

يكاد يكون الشاعر الوحيد الذي غدا شعره '' هوامش على دفتر النكسة '' قباني منذ كتب 

أما صبري  فيما مضى السياسي قوة تحريضية على نطاق لم يعرف مثله حتى شعر الجواهري

أي أن الشعر السياسي عند نزار هناك من . للثورة العربيةالعسكري فرأى فيه صوتا شعريا 

النقاد من ينظر إليه على أنه قوة تحريضية تدعوا إلى الفساد و الدمار و العصيان المدني من 

عوة للثورة العربية و الحرية طرف الشعوب العربية و هناك من النقاد من ينظر إليه على أنه د

  )1( .من جبروت و قهر االستعمار

هذه اآلراء السابقة الوجه األول لرؤيا الدرس النقدي لشعر السياسة عند نزار قباني،  مثلت   

،       أما الوجه الثاني فهو قائم على الحد من قيمة هذه التجربة الشعرية و التشكيك في صدقها

 و الذي يمكن أن نخلص إليه اعتبار شعر نزار قباني غير خارج في مستوى أغراضه عن ثنائية

تعبير الشاعر عنها و تنوع من خالل تعدد وجوه  –المرأة و السياسة، فقد مثلت هذه الثنائية 

       كادت تجربة الشاعر فهو إذا وصف كشف فتنة المرأة  أوزوايا نظر الدرس النقدي فيها  

يتجلى في  و رؤيتها و حرقة الوطن و ضناه على أن في شعره حضورا محدودا لغرض الرثاء 

  .)2( اسةو السي ة لم ترق إلى موازاة موضوع المرأةمحدودقصائد 
  

  . 32 – 31، ص ص السابقالمرجع ) 2(
  . 32المرجع نفسه، ص ) 3(
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ي لمواضيع شعر نزار قباني، و ما يمكن أن نؤكد عليه في خصائص تمثل الدرس النقد    

 مادية من ناحيةالوصف بل توضيح مالمح رؤيا حسية اختزال شعر المرأة في مجرد  تجاوز

  .و قد عد ذلك من مظاهر حداثة شعر نزار قباني  أخرى، 

  :المعداوي أنورنزار قباني و الناقد  -9

لنزار و هو بمصر مساعدة كبيرة ال حد لها حيث '' أنور المعداوي '' : و كانت مساعدة الناقد   

بطريقة كبيرة جدا '' طفولة نهد '' فحصا دقيقا و تحمس لديوانه أنه كان يتفحص شعر نزار 

للديوان جعلته يقنع '' أنور المعداوي '' م و شدة تحمس  1948عندما صدر في القاهرة عام 

بأن ينشر على صفحات المجلة نقد  ''مجلة الرسالة '' صاحب و مدير أحمد حسن الزيات 

الشاعر وانطالقه نحو  ثير و من هنا بدأت شهرة نزاررغم عنوانه الم'' طفولة نهد '' لديوان ل

 عالم الشعر و الشعراء ذلك ألن هذه المجلة كانت تحتل مكانة قيمة و كانت منبرا ال يستهان به

    صاحب المجلة الطلب لبي '' ر المعداوي أنو'' األدباء و بإلحاح شديد من  في عالم األدب و

ولة نهد إلى طفولة نهر و ذلك حفاظا على االحترام العنوان من طف و لكنه حرص على تغيير

   )1( :بمجرد سماعهم كلمة نهدالكائن بين المجلة و قرائها المحافظين الذين قد يرتجفون 

نشأ نزار في دمشق و أتم دراسته فيها '' : ''صالح جودت '' و عن هذه النقطة بالذات يقول    

الخارجية السورية و جاء إلى القاهرة خالل الحرب حتى تخرج من كلية الحقوق و عين بوزارة 

  .)2( ''العالمية الثانية ملحقا بالسفارة السورية و حينئذ عرفته 

  
  
  .13 – 12ص ص  )ت . د ( ، )ط . د (  بركان دليلة، نزار قباني شاعر العصر،) 1(
  . 13 -  12 ص المرجع نفسه، ص) 2(
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      '' أحمد رامي '' كانت لنا ندوة بين أدباء معروفين من بينهم الشاعر '' : و يواصل قائال   

يومئذ قائما و كان '' سعد محافل أ''  األستاذو '' أسعد لطفي '' و الكاتب المسرحي الدكتور 

كان بأعمال السفارة الفرنسية و كنا نسهر ليالي طويلة في حديث الشعر و األدب و الفن، و 

نزار يتلوا علينا قصائده فتثير كثيرا من اللجاج الذي انتهى في بعض الليالي إلى شبه خصومه 

و في حقيقة األمر فشعر نزار خليق بأن تثور حوله '' رامي '' و غير '' رامي '' بينه و بين 

 الخصومات و مهما يكن لنا من رأي في هذا الشعر فحسبنا من نزار أنه مؤمن به، مدافع عنه

  .)1( ''إلى آخر قافية فيه من آخر بيت 

  :نزار و كرهه الشديد للنقاد

و لم يكن نزار يكره النقاد إال لشيء واحد فقط أال و هو تهجم هؤالء على كل ديوان يرى    

النور، فكرهه إذن للنقاد لم يكن مصدره عدم ثقته بنفسه أو عدم تمكنه من الكتابة الشعرية فنزار 

الذي استطاع أن يفرض نفسه فرضا على هذه الشكوك و هو الشاعر بعيد كل البعد عن 

الجمهور سواء عن طريق دواوينه أو عن طريق القصائد التي غناها أكبر و أشهر المطربين 

  .)2( العرب

كان بعض النقاد يرون بأن شعره خطر على الجيل ألنه يقود القراء و من يتأثرون بشعره    

محمد عبد '' يزيد المراهقين جنونا عن المنهاج الخلقي نجد الدكتور االنحراف و الهاوية و  إلى

الذي يرى في شعر '' عبد العزيز شرف '' أستاذ بجامعة األزهر و الدكتور '' المنعم خفاجي 

  على الشعر  ردـتمس إال و شعره بمثابة جناية و ـلية و السياسية ـارة الغرائز الجنسيـنزار إث

  . 13المرجع السابق، ص ) 1(
  . 134المرجع نفسه، ص ) 2(
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صالح '' ما تأثير ما كتبه يوما الشاعر ـالعربي و أخطر ما قيل في نزار من نقد أثر فيه أي

أرجو يا قرائي األعزاء أن تطمئن صدوركم، فإن في البالد العربية أقالما تستطيع '' ، ''جودت 

  .)1( ''أن تسحق نزار كما تسحق األقدام الحشرات 

و لهذا كله كان بعض النقاد يقلقون نزار و يجعلونه يكرههم ألنه كان يشعر أنهم ال يفهمونه    

أبدا و عندما كان يصاب في األعماق بخنجر النقد الجارح كان يتوجه إلى قرائه ليجعلهم الحاكم 

  :د و ليجعل جمهوره شاهده المخلص و الموثق فيه قائاليالوح

  يا قارئي يا رفيق الطريق

  أنا الشفتان و أنت الصدى

  سألتك باهللا كن ناعما

  إذا ما ضممت حروفي غدا

  تذكر و أنت تمر عليها

  عذاب الحروف لكي توحدا

  فما مات من في الزمان

  .)2( أحب و ال مات من غردا

  

  

  

  . 134المرجع الساق، ص ) 1(
  . 135المرجع نفسه، ص ) 2(
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استطاع هذا الشاعر الكبير أن يربح المعركة، معركته مع النقاد و لم يستسلم أدبا و ذلك    

ته و حكمته الشديدة في الحياة و كان دائما يرد على هؤالء إرادو موهبته و قوة بفضل مهارته 

الشاعر ال يصير شاعرا بفرمان شاهاني أو بمرسوم '' : الذين أرادوا تحطيمه بالكالم التالي

، إنني على ... الملوك و ال سلطة تعلوا على سلطةي أو بمنحة ملكية، فالشاعر هو ملك حكوم

مسرح الشعر منذ خمسين عاما و ال تزال الصالة مألى و العرض مستمرا فممن أخاف و على 

  .''شي أخاف؟  أي

إليها و يضيف قائال و هو يرد على أعدائه من النقاد مبينا لهم مكانته و المرتبة التي وصل    

حتى اآلن  على ملعب الشعر و لكنني ال أجد األيامإن مئات الخيول تركض هذه '' : شعره قائال

   .)1( ''حصانا استطاع أن يتجاوز سرعتي أو يعلوا صهيله على صهيلي 

  :تقنية القصيدة

وضع الشاعر نزار قباني لنفسه شهرة واسعة طبقت اآلفاق و اكتسحت كل شرائح المجتمع    

  :وارتكزت شهرته على ثالث دعائم، و هي... العمر  ّمهما كانت سني

منحها جسدا و روحا، صغيرة و كبيرة، عاشقة و معشوقة شريفة و مومسا حتى  :المرأة* 

مألت كل جوانب الغزل، و غمرت كل الثغرات التي لم يطرقها الشعراء العشاق قديما، حتى 

وجد كل قارئ نموذج األنثى الذي يبحث عنه، فاشتد ولع الناس بالغزل و تعلقوا بنزار معبرا 

     فكان شعره تحفة المشتاقين و روضة المحبين ... ت الشعور عن خلجات النفس و ارتعاشا

  ...و جنة الولهانين الذين تعبدوا في محراب الهوى و الهيام 

  

  . 135المرجع السابق، ص ) 1(
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حرك سواكنه الجامدة و عبر عن مشاغله بصدق و تفاعل مع أحداثه بكل جرأة ال  :الوطن* 

  ...سابقاتصدق فتهامس الناس ثم تعاملوا مع هذا الشعر الذي لم يألفوه 

   الشعرية األمسياتكما أن الشاعر يحسن اإللقاء في .. فهي جذابة  :شخصية الشاعر نفسه* 

  ...محاكاتها به إلى حد و هذا يجعل المستمع مشدودا إليه متأثر

، و ذاعت قصائده في أرجاء البالد العربية من هذه العوامل يسرت انتشار صيت الشاعر   

  )1( ..المحيط إلى الخليج 

I- خصائص القصيدة لدى نزار قباني:  

كتب نزار قباني الشعر في ربيع شبابه، و زمن الطفرة األولى لثورة الشعر الحر التي قادها     

  ...بدر شاكر السياب و نازك المالئكة ثم بلند الحيدري، و لكنه لم يتفاعل معها كل من 

  :يجد ما يلي'' طفولة نهد '' و '' قالت لي السمراء '' إذ أن المتصفح لمجموعتيه    

  المجموع  البحور المزدوجة  البحور الصافية  عنوان المجموعة
  28  13  15  قالت لي السمراء

  37  14  23  طفولة نهد
  65  27  38  الجملة

    

  

  

  

  
م، دار صامد  2،2004الوطن و المرأة في شعر نزار قباني نصوص و قراءات، ط : التهامي الهاني) 1(

  .135للنشر و التوزيع، ص 
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  :و يأتي ترتيب البحور على النحو التالي 

  قصيدا 23: الرجز

  قصيدا 11: المتقارب

  قصائد 10: السريع

  قصائد 08: الخفيف

  قصائد 03: المجتث

  قصيدتان: الهزج

  قصيدتان: الرمل

  قصيدة واحدة: المضارع

  إلخ... مستفعلن ثم فاعالتن و ثالثا فعولن : و تعامل مع تفعيلة

لم يكن نزار مقتفيا ألثر رواد الشعر بل كان يكتب قصائده حسب النمط الخليلي، لكنه جزأ    

البحور و أكثر من الزحافات و العلل و أكثر من وضع النقاط بين الكلمات لربط كلمات ال 

  ...ترتبط عادة حسب مدلوالتها

'' و مارون عبود ... جودية و الو.. جانين '' بعنوان  م 1956في مقال كتبه نزار قباني سنة    

          قلت في مقالك القيم أن بحور الخليل هي أنغام الجدود '' : مارون عبود: مخاطبا الناقد

حدود الالنهاية، كما قلت إن الخليل هو و موسيقاهم الكالمية، و أن القافية هي وقفة نغم على 

  .)1( ''كالم حسن و لكن له تتمة كل هذا ...  واضع النوطة الموسيقية ألهازيجنا و أغانينا

  : ثم يردف موضحا هذه التتمة بالقول

  . 136المرجع السابق، ص ) 1(
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لم يعبد أحد موسيقى الشعر عبادتي لها فهي أساس البناء الشعري لدي و لكنني ال أتصور '' 

موسيقى الشعر إرثا أبديا ال يأتيه الباطل من أمامه أو من خلفه، ال أتصورها حكما من أحكام 

  ''قبل الطعن أو االعتراض يال محكمة التمييز 

  .ي أساس البناء الشعري لديهأي أن الشاعر نزار قباني يعتبر موسيقى الشعر ه

لم يكن نزار قباني مجددا على مستوى بناء القصيدة عموما و اإليقاع باألخص في البداية،    

     : فهو يقول... أما نظريا فقد أبرز وقوفه إلى جانب التجديد .. .التطبيقيهذا على المستوى 

ضع النوطة الموسيقية ألهازيج إن كون الخليل بن أحمد هو الذي و: على نفس القياس أقول'' 

األجداد، ال يمنعني من جانبي أن أضع النوطة الموسيقية لإلطار الحياتي الذي أعيش فيه، بل ال 

و يعمر ... و يضيف نغمة ... يمنع أي فنان من بالدي أن يبدع سمفونية خاصة فيحذف نغمة 

  .)1( ''... كونا شعريا بألف شكل و ألف أسلوب 

  : فيه، فهو يقول ضوح تام ال لبسو ينهي كالمه بو

ون ماركتبنا شعرا في عصر : أما نحن فسوف نقول لمن يسألنا عن خصائص شعرنا و طابعه'' 

  ''عبود 

و سجل في  ''كتاب الحب '' : م حيث أصدر مجموعته 1970هذا، و بقي نزار قباني سنة    

    محاولة لكتابة القصيدة العربية بشكل جديد، و إلباسها ثوبا عصريا '' كتاب الحب '' : المقدمة

و مريحا و عمليا بعد أن أرهق جسد القصيدة العربية طوال عصور بأثواب مفرطة في طولها 

  )2( ...و اتساعها و رداءة قصها 

  
  .138 – 137، ص لسابقاالمرجع ) 1(
  .138 – 137المرجع نفسه، ص ) 2(
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  :نزار قباني و الحداثة

   كان نزار قباني يتعامل مع القصيدة حسب النمط الخليلي، لكنه جزأ البحور  :اإليقاع - 1   

لم يتفاعل مع ظاهرة الشعر الحر في .. و قدس القافية و لون أبيات الشعر بالنقاط المتتالية 

البداية إال أن الطبعات الجديدة للمجموعات الشعرية حوت تغييرا ألشكال بعض القصائد حيث 

أي اعتماد نظام السطر في .. .الحرةالشعرية بطريقة شبيهة بتشكيل القصائد  األبياتقسم 

م  1999العشرين الصادرة سنة و في الطبعة الخامسة و '' طفولة نهد '' قصائده ففي مجموعة 

  :بعض القصائد التي توزعت سطورها على منوال قصائد الشعر الحر و هينجد 

  :التي وزعت سطورها على منوال الشعر الحر و ذلك في مجموعة طفولة نهد ''الك لو'' 

  ...و لو ال نعومة رجليك

  هل طرز األرض عشب؟

  ...تدوسين أنت

  و للصخر قلب... فالصبح نفس 

  يا جميلة، لو الك هل ضج بالورد درب؟ ترى

  و ال اخضرار بعينيك شر المواعيد، رحب

  أيسبح بالضوء شرق؟

    )1( أيبتل باللون غرب؟

  
  
  
  .139ص  ،الوطن و المرأة في شعر نزار قباني نصوص و قراءات: التهامي الهاني) 1(
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وزع الشاعر السطور لذلك '' فعولن '' كانت السطور على وزن المتقارب حيث استعمل تفعيلة 

  :على النحو التالي

  فعولن فعولن فعولن

  فعولن فعولن فعولن

  فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن

  فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن

  فعولن فعولن فعولن

  فعولن فعولن فعولن

  :هو األبياتو أصل 

  هل طرز األرض عشب؟.. .رجليكو لو ال نعومة 

  و للصخر قلب... صبح نفس فال ...تدوسين أنت

  ترى يا جميلة، لو الك هل ضج بالورد درب؟

  و ال اخضرار بعينيك شر المواعيد، رحب

    )1( أيبتل باللون غرب؟ أيسبح بالضوء شرق؟

م  1999في طبعتها الخامسة و العشرين سنة '' طفولة نهد '' و في نفس المجموعة الشعرية    

، إلى ) 56ص ( على الدرب : نجد توزيع األسطر على منوال القصيدة الحرة في القصائد

  الطبعة السابعة عشرة  يـف'' الرسم بالكلمات '' ذلك في مجموعة ـ، ك) 125ص ( وشاح أحمر 

  
  
  .140، ص السابقع المرج) 1(
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  ...الشكل، نجد الشاعر قد تصرف في قصائده من حيث م 1986الصادرة سنة 

ففي . .تفعيالتهاإذ هو غير األبيات و قسمها إلى سطور تختلف في تمددها و بالتالي في عدد 

: في شكل قصائد حرة آخر القول في موضوع اإليقاع 23أربعون قصيدة منها :  المجموعة

.. .المركبةتعامل الشاعر مع تسعة بحور فقط، و استند إلى البحور الصافية أكثر من البحور 

 هذا باإلضافة إلى ما تمتع به... منح القافية أهمية كبرى في خلق اإليقاع الذي يشد السامع إليه

و كان .. .الشعرالشاعر من حسن إلقاء و إنشاد ساحر ظل الناس يقلدون طريقته في بث 

للتكرار وقع مؤثر بامتياز، كما أن نشر القصيد و توزيعه على الورق و نثر النقاط هنا و هناك 

     ستماع لذلك كان الشعر الذي مسك األرواح اليساعد على نشر المناخ المالئم ل على البياض

  .)1( بحق'' ضاجة العرب '' النفوس حتى كان و شد 

  :المكتسب المعجمي

لغة نزار قباني الشعرية رقيقة لطيفة تحمل النسائم للحبيب و تبث أطياف الشوق إلى المرأة    

التي تعيش عصرها سواء بلباسها و مستواها االجتماعي و بنيتها الفيزيولوجية و هي تتغذى من 

  :مثل يثيرها الشاعر بكلمات أجنبية'' لغة ثالثة '' الملفوظ اليومي حتى رآها بعضهم أنها 

 إلخ كما يعتبر بعضهم أن معجم نزار قباني ال يتجاوز... الكورنيش  –ورو المالب –البوليس 

  )2( ..نه يدور في النطاق الحسي المباشرم % 95المائتي كلمة، و 

  :وجد صالح فضل في تأمله للمعجم الشعري لدى نزار قباني التقسيم التالي

  
  
  .141 – 140 ص المرجع السابق، ص) 1(
  .142 – 141المرجع نفسه، ص ص ) 2(
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  .كلمة 70أي  % 35أجزاؤها و لباسها و أدوات زينتها، و يمثل  :ما يتصل بجسد المرأة* 

 أيمن جملة المعجم  % 40الفصول و الجواهر، و يمثل ذلك  :ما يتصل بالعالم الحسي* 

  .كلمة تقريبا 80

أي  % 20إلخ و يمثل  ...مثل الشهوة و النظرة و البسمة  :ما يتصل باألفعال الحسية* 

  .كلمة 40

مثل الحنين، الحزن، الفرح، السعادة،  :ما يتصل بما هو حسي يميل إلى التجريد* 

  )1( .% 05أي  % 10الشوق، الحب، الكراهية، اهللا، الشيطان و تمثل 

شعر نزار قباني محبوبا لدى الجميع ألن كلماته واضحة و غزير اإلنتاج و في  و يبقى   

و قيل أن المرأة تستحوذ على .. .القارئتكراره للكلمات تأكيد للمدلول و تأثر على المستمع أو 

  )2(...خارج الغزل  و الباقي لما طرقه % 70نسبة 

  :المناخ العام

       مخادع النساء، .. .السحرسجل نزار قباني في شعره محيطا يتميز باللطف و الطيب و    

مقاهي واقعنا، و عالقات اجتماعية متطورة ... بيوت، و الطيب و الزهور و العطورو ستائر ال

فالمشهد الشعري ... كل ذلك يشكل مناخا رقيقا، و جوا لطيفا يعيشه العشاق و المحبون ... 

  )3( ...نزار هو لوحة مقتطعة من الحياة االرستقراطيةلدى 

  

  .142، ص السابقالمرجع ) 1(
  .143 – 142 ص المرجع نفسه، ص) 2(
.143المرجع نفسه، ص ) 3(
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يعتبر نزار قباني ككل الناس و الشعراء، له زالته التي وقع فيها في قصائده الشعرية و عليه    

تجاهلها فلن و التي لنا الحق في تعدادها و الحكم عليه و على أعماله، فمهما حاولنا أن ن

نستطيع، و من بين هذه الهفوات تحطيمه لبعض الطابوهات و إزالته الغطاء عما كان مختفيا في 

األخيرة التي عمد إلى  ههذ'' المرأة '' مجتمعنا العربي حيث تناول في موضوعاته الشعرية 

ل، فقد اوصفها وصفا دقيقا إباحيا فاضحا لما كانت تخفيه من أسرار جسدها و مفاتنه عن الرج

    بالغ نزار قباني في وصف مفاتن المرأة أيما مبالغة، فقد أدى به األمر إلى ذكر لفظ الجاللة 

      و هي كلمة مقدسة في قصيدة غزل ما جن '' بسم اهللا الرحمن الرحيم '' في عبارة '' اهللا '' 

  جسمك مقام عراقي قديم     : و مثال ذلك قوله

  و قهوة و هال و أمطار و لؤلؤ كريم                               
  ''بسم اهللا الرحمن الرحيم '' و إنه من سليمان و إنه                                

     يدعوا إلى التمرد على السلطة و الحكام و في الشعر السياسي هناك من يرى أن شعره    

هذا ال ينفي تميز نزار قباني في  لكنو هناك من يرى ثورة على الظلم و الدفاع عن الوطن، 

عالم الشعر المعاصر ألن شعره يعتبر مرحلة هامة في أدبنا العربي الحديث، فقد استطاع أن 

يثبت نفسه بأسلوبه المتميز و شاعريته القوية و لغته الشعرية الخارجة عن نطاق الروتين، حيث 

ة و األناقة و هي الدالة على أنه غير مالمحها و جعلها ترتدي ثوبا عصريا غاية في الروع

موهبته و تميزه، أما اإليقاع الموسيقي لكلماته فهو يختلف بين الصاخب و الهادئ، حامال بين 

و هكذا بقي . طياته األصالة الدالة على شهامة شاعر لم يرد قطع الوصال بينه و بين تراث أمته

اللها آالما كثيرة و آهات شعر نزار أكبر من تلك االنتقادات التي وجهت له و ذاق من خ

  .نفسه بنفسه ، شعر يفرضحزينة



 

 

  



 

 
157 

و في الختام يمكن القول إنه إذا كان لكل بحث بداية يمكن أن يكون له نهاية بطبيعة الحال،      

و نظرا لذلك فقد حاولت هذه الدراسة االشتغال على الشعر المعاصر بغية اكتشاف أسراره، من 

ره و الذي لقي بدو'' نزار قباني '' خالل التطرق إلى شاعر من هذا العصر، أال و هو الشاعر 

نقدا كبيرا من قبل النقاد، فمن النقاد من أعجب به و أيده، و هناك من قسا عليه و هاجمه،       

  :و بالتالي فقد تمخض عن هذه الدراسة النتائج التالية

  .التعرف على ماهية الشعر المعاصر و بعض خصائصه و تأثير الحداثة الشعرية فيه :أوال - 

عن باقي معاصريه '' نزار قباني '' ي الذي تميز به الشاعر التعرف على الشكل الشعر :ثانيا - 

  .من الشعراء

بين الصاخب و الهادئ و هذا راجع '' نزار قباني '' تراوح اإليقاع الموسيقي لكلمات  :ثالثا - 

  .إلى أسلوبه المتميز في الكتابة الشعرية

في الساحة النقدية بسبب أشعاره و التي من خاللها '' نزار قباني '' المكانة التي احتلها  :رابعا - 

  .حطم بعض الطابوهات و أزال الغطاء عما كان مستورا في مجتمعنا العربي

شغلت المرأة الحيز األكبر في شعر نزار قباني حيث إلى وصفها وصفا حسيا دقيقا،  :خامسا - 

  .تلقى إثره النقد الالذع من قبل النقاد لذا لقب بشاعر المرأة و

  

  

  

  

  

  
 خـاتمــة
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شاعرا متميزا بأسلوبه، فقد سطع نجمة في سماء الكتابة '' نزار قباني '' يعتبر  :سادسا - 

العربية بشتى تجلياتها، شغل العديد من المناصب و كان هدفه الوحيد توصيل صوت العرب إلى 

كافة أقطار العالم، فقد كان بمثابة الرسالة التي رفعت الراية العربية لتعرف عن نفسها في أكبر 

  .العربية و الدوليةالعواصم 

و في األخير يبقى هذا البحث مجرد محاولة بسيطة سلطت الضوء على شاعر متميز كنزار    

قباني، و ما النقد إال وسيلة تساعد األدباء على الرقى بأعمالهم فلو اله لكان كل شخص ال يملك 

ر و نقطة بداية خبرة كاتب أو شاعرا أو أديبا، و عليه أرجوا أن يكون هذا البحث فاتحة خي

لسلسلة من األبحاث و الدراسات التي تأتي بعده، و ما التوفيق و اإلعانة إال من اهللا             

  . - عز و جل  –

  
 خـاتمــة
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  :التعريف بالشاعر نزار قباني
  :مولده و نشأته -1

 م في حي 1923من عام ) آذار ( رس و لد نزار توفيق في الحادي و العشرين من شهر ما   

ألب فلسطيني األصل، و أم دمشقية، و نشأ في أفياء روضة ترفل '' مأذنة الشحم '' دمشقي قديم 

و صباح، و نزار وهيفاء، و وصال درس في دمشق و تخرج  رشيدبأزهارها الست معتز، و 

  )1( .1945من كلية الحقوق بالجامعة السورية عام 

   :أسرته -2

طويال، فقد تزوج في شبابه  يعرف استقرارا أسريالعل أبرز ما يميز حياة نزار قباني أنه لم    

و انتهت حياته ، ''توفيق '' و '' هدباء '' بولدين رزق منها ) بيهم ( من سيدة دمشقية من آل 

التي شغف الشاعر بها، و عاشت '' بلقيس الراوي '' اقترن بسيدة عراقية هي معها بالطالق، ثم 

  .م 1981ة سنحتى وفاتها في حادث انفجار السفارة العراقية في بيروت معه 

، والده توفيق قباني الذي اشتهر ''زينب '' و '' عمر '' و كانت قد أنجبت له ولدين هما    

في تنشئة أبنائه بهمة األب  تفانىالملبس المحشو باللوز في أحد أسواق دمشق، و بتجارة 

المناهضين الثوار مواقف مشرفة في مساعدة  –وفقا البنه نزار  –الرؤوف البار، و كانت له 

  )1( .لالحتالل الفرنسي

    

م،  2009، 01شعر أعالم نزار قباني حياته وشعره األهلية للنشر و التوزيع، ط : الدراويش عبد الفتاح) 1(
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أما عم والده أبو خليل القباني فقد عرف بمواهب فنية متعددة، و كان الشاعر قد صحبه و هو    

   صبي إلى القاهرة، حيث احتك بأساطين الموسيقى و الغناء العربي فيها، و شاهد عن كثب دـــبع

الفنية، و سمع من رؤسائهم ما نمى مالكاته السمعية و الذوقية، و هيأ لحسن استخدام  أعمالهم

  )1( .األلفاظ و القوافي و األوزان التي آثرت عنصر الموسيقى و اإليقاع في شعره

  :سلك الدبلوماسيعمله في ال -3

ملحقا بالسفارة السورية  1966 – 1945السوري ما بين  عمل نزار في السلك الدبلوماسي   

      اسطنبول و هونغ كونغ، و روما و لندن و اسكتلندا، و موسكو في القاهرة إذ تنقل ما بين 

و تايلند و الصين و سان جرمان و إسبانيا و هولندا و سويسرا و نيس و مونتي كارلو مما أثر 

حريصا على واجبات الوظيفة في تنمية ملكاته الفكرية و الشعرية، و كان في عمله الدبلوماسي 

م،  1966بعيدا عن التدخل في الشؤون السياسية، ثم استقال من العمل الدبلوماسي في ربيع عام 

  )2( .''الشعر '' : و أسس دارا للنشر باسمه متفرغا لقدرة الوحيد

  :شاعريته -4

شعر نزار قباني حدث فني ثقافي يختلف عن النماذج الكالسيكية البالغية و األساليب    

  .المرجعية المعلبة

و قد أنتج خالل نصف قرن خمسين كتابا ضمنها الحاالت العربية المزاجية المتقبلة بدءا    

  المتالحقة، و الهزائم المتواصلة، فأثمرت لغته  وارثــبالكالموروثة، و انتهاء بالعواطف الشعبية 
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 د في نظر النقاد كسر القوانين تحجر نظام القصيدةالشعرية أدبا غنيا باإليقاع و الصورة مما يح

  مميز و نمط متمرد على الشعر  وبـأسلنزارية ذات رة ـة متجددة أسست لوالدة ظاهـو صياغ

أسمى من  لقارئه و سامعه غبطة شعر فريد بأوزانه و قوانينه يوحي الرومانسي العربي، إنه

اع بالموسيقى، لذلك اعتبرت قصائد نزار وصفة طبية وسحرية تصلح لكل حاالت غبطة االستم

 للخانعين       عنو شحنة دغدغة لقلوب العاشقين، األمراض العربية فهي عزاء المحبطين و 

و بصيص أمل لليائسين إذ يكتشف لعشاق في أحضان قصائد نزار قباني عواطفهم و غرائزهم 

  )1( .و شهواتهم

  :ينابيعه الشعرية

كانت '' فائزة '' فأمه المرحومة  العائلية في حياة نزار كانت بداية صقل أحاسيسه، الفواجعإن    

و موتها المأساوي  ''وصال '' ثم حادثة انتحار أخته  توفيق قباني تعاني من الشقاء مع زوجها

 أجمل كلماتهأحد العوامل التي حملته على أن يهب الحب  بسبب منعها من الزواج ممن أحبته

و قد يكون في هذا  يرفض الحب، لما حرمت منه أخته، و انتقاما لها من مجتمع تعويضا

التفسير عض التبرير النفجار الينبوع السري الذي تدفق كالسيل الجارف مخترقا حواجز 

األولى حيث  تجاوزه ثم هناك طالق زوجتهالقصيدة القديمة التي كانت تسير وفق إطار ال يمكن 

كانت أقرب  التي'' هدباء '' تزوج في شبابه من سيدة دمشقية من آل بيهم رزق منها بولدين هما 

الذي توفي و ترك شرخا من الحزن '' توفيق '' أبنائه إلى قلبه، ال بل هي مستودع سره و 

  لبضع سنوات إلى  اھاــــإیالكبير في قلب نزار ثم إعجابه ببلقيس الراوي و رفض أهلها تزويجه 
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في حادثة تفجير السفارة العراقية في بيروت في النهاية الزواج منها، إال أنها قتلت أن استطاع 

 قاصما لظهر نزار ألنه رأى فيها فكان موتها'' زينب '' عمر و '' بعد أن أنجب منها ولدين هما 

الزوجة المثلى و الحب األسمى حيث مألت عليه الوجود سعادة و هناء و سرورا، فرثاها 

  .''بلقيس '' بقصيدة هي ديوان كامل بعنوان 

سنة فقد ألهب في  عشرينأما عمله في السلك الدبلوماسي و اضطراره للسفر المتواصل طيلة    

أدبه بنتاج الغربة الموزعة بين جنيف و لندن و غيرهما من  نفسه وهج الحنين إلى الوطن فغذى

شعر البلدان العديدة التي جابها ممثال دبلوماسيا لسوريا فمن الغربة و االغتراب تلتهب العاطفة ب

  .الحنين الحار إلى الوطن الحبيب

م حيث توقف عندها نزار و رأى  1967ثم إن هزيمة العرب يوم الخامس من حزيران عام    

فيها انكسار يشحذ الشاعرية بسيف المضاء و التوهج فعبر نزار عن مساحة الجرح القومي في 

  .النكسة و ما تالهاصرخات متتالية و جريئة و مدوية من خالل قصيدته هوامش على دفتر 

إلى جانب صدرها و قلبها ما  أبقتهو قد كان نزار الطفل المدلل ألمه و من فرط حبها له فقد    

يقرب من سبعة أعوام ينهل من معين ثدييها الحنان و العطف فنشأ على حب النهود و هذا يفسر 

النهود  الستهوائهباعث لنا ظاهرة تعلقه بالنهود في شعره إذ كانت فترة رضاعته الطويلة هي ال

  )1(.و سيطرتها على قصائده العاطفية سيطرة تكاد شبه تامة
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  :آثاره الشعرية و النثرية

  :ترك نزار ثروة هائلة من الشعر، فدواوينه الشعرية كثيرة منها

  .م 1944قالت لي السمراء، و قد أصدره عام  -

  .م 1948 طفولة نهد، أصدره عام -

  .م 1949ا، أصدره عام سامب -

  .م 1950أنت لي، أصدره عام  -

  .م 1956قصائد، أصدره عام  -

  .م 1961حبيبتي، أصدره عام  -

  .م 1966الرسم بالكلمات، أصدره عام  -

  .م 1970قصائد متوحشة، أصدره عام  -

  .م 1970كتاب الحب، أصدره عام  -

  .م 1972 أشعار خارجة على القانون، أصدره عام -

  .1978أحبك أحبك و البقية تأتي، أصدره عام  -

  .م 1981قاموس العاشقين، أصدره عام  -

  .م 1982قصيدة بلقيس، أصدره عام  -

  .م 1985أشعار مجنونة، أصدره عام  -

  .م 1986قصائد مغضوب عليها، أصدره عام  -

  )1( .م 1987سيبقى الحب بيدي، أصدره عام  -
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  :قصته مع الشعر 

عام '' قالت لي السمراء '' سنة، و أصدر أول دواوينه  16بدأ نزار يكتب الشعر و عمره    

  .م و كان طالبا بكلية الحقوق و طبعه على نفقته الخاصة 1944

ديوانا، كتبها على مدار ما يزيد على نصف  35له عدد كبير من دواوين الشعر، تصل إلى     

  .''أنت لي '' ، ''سامبا '' ، ''قصائد '' ، ''الرسم بالكلمات '' ، ''طفولة نهد '' : قرن أهمها

 100'' ، ''ما هو الشهر؟ '' ، ''قصتي مع الشعر '' : لنزار عدد كبير من الكتب النثرية أهمها

  ''منشورات نزار قباني '' ، أسس دار نشر ألعماله في بيروت تحمل اسم ''رسالة حب 

م بيت وسيع، كثير الماء      1923مارس ) أندار ( ولدت في دمشق في '' : يقول عن نفسه   

و الزهر، من منازل دمشق القديمة، والدي توفيق القباني، تاجر وجيه في حيه، عمل في الحركة 

الوطنية و وهب حياته و ماله لها، تميز أبي بحساسية نادرة و بحبه للشعر و لكل ما هو جميل، 

لحس الفني المرهف بدوره عن عمه أبي خليل القباني الشاعر و المؤلف و الملحن       ورث ا

  .و الممثل و باذر أول بذرة في نهضة المسرح المصري

امتازت طفولتي بحب عجيب لالكتشاف و تفكيك األشياء وردها إلى أجزائها و مطاردة    

األشكال النادرة و تحطيم الجميل من األلعاب بحثا عن المجهول األجمل، عينت في بداية حياني 

  )1(. بالرسم

فمن الخامسة إلى الثانية عشر من عمري كنت أعيش في بحر من األلوان، أرسم على    

  رض و على الجدران و ألطخ كل ما تقع عليه يدي بحثا عن أشكال جديدة، ثم انتقلت بعدها األ

م،           2007الشعر و الشعراء، دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع، عمان، األردن، : الشيخ محمود) 1(
   .86، ص )ط . د ( 
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  .)1( هذه الهوايةإلى الموسيقى و لكن مشاكل الدراسة الثانوية أبعدتني عن 

و كان الرسم و الموسيقى عاملين مهمين في تهيئتي للمرحلة الثالثة و هي الشعر في عام    

م، كنت في السادسة عشر، توضح مصيري كشاعر حين كنت و أنا مبحر إلى إيطاليا  1939

في رحلة مدرسية كتبت أول في الحنين إلى بالدي و أذعتها من راديو روما، ثم عدت إلى 

  . ستكمال دراسة الحقوقا

م، ثم  1944م لندن في كلية الحقوق بدمشق  1998م بدمشق،  1923تخرج نزار قباني سنة    

  .التحق بالعمل الدبلوماسي، و تنقل خالله بين القاهرة، و أنقرة، و لندن، و مدريد، بكين و لندن

ارا للنشر تحمل م، ترك نزار العمل الدبلوماسي و أسس في بيروت د 1966و في ربيع    

اسمه، و تفرغ للشعر و كانت ثمرة مسيرته الشعرية إحدى و أربعين مجموعة شعرية و نثرية، 

أنا رجل واحد و أنت '' م، و كانت آخر مجموعاته  1944'' قالت لي السمراء '' كانت أوالها 

  .م 1993'' قبيلة من النساء 

  :م شعر نزار قباني نقلة نوعية 1967نقلت هزيمة    

هوامش على دفتر '' من شعر الحب إلى شعر السياسة و الرفض و المقاومة، فكانت قصيدته 

التي كانت نقدا ذاتيا جارحا للتقصير العربي، مما أثار عليه غضب اليمين      1967'' النكسة 

يمر عام كامل على اختفاء واحد من  1999نيسان / و اليسار معا، و في الثالثين من أفريل 

  )2(.نزار قباني: اء العربية المعاصرينأكبر شعر
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و قد '' المجموعة الكاملة لنزار قباني '' و قد طبعت جميع دواوين ضمن مجلدات تحمل اسم     

ان يحمل كثيرا من أثار شعر نزار قباني الكثير من اآلراء النقدية و اإلصالحية حوله، ألنه ك

اآلراء التغريبية للمجتمع و بنية الثقافة، و ألفت حوله العديد من الدراسات و البحوث األكاديمية 

  .)1( و كتبت عنه كثير من المقاالت النقدية

:      جدة'' أيام الحداثة و الدراسة '' ، ''في حداثة سنة '' أول العمر أو أول النشأة  :الحداثة -

  .إبداع و خروج به على ما سلف: الحداثة في الشعر'' ، ''حداثة زي '' ، ''حداثة حاسبة آلية '' 

  .)2( معاصرة المتنبي سيف الدولة: عيش، وجود في عصر واحد، في زمن واحد :معاصرة -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .88المرجع السابق، ص ) 1(
المنجد في اللغة العربية المعاصرة، دار : نعمة أنطوان، عصام مدور، لويس عجيل، متري شماس) 2(

  .257، بيروت، لبنان، ص 2000، 1المشرق للنشر، المكتبة الشرقية للتوزيع، ط
    



 

 

   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  :قائمة المصادر و المراجع

  :المصادر* 

  :القرآن الكريم - 

   .، برواية ورش166سورة األعراف اآلية  -1

  . ، برواية ورش67سورة العنكبوت اآلية  -2

  .، برواية ورش57سورة القصص اآلية  -3

  .، برواية ورش04قريش اآلية سورة  -4

  :المعاجم - 

، دار المصادر، 03أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور، لسان العرب مج  -1

  .2005الطبعة الرابعة، بيروت 

نعمة أنطوان، عصام مدور، لويس عجيل، متري شماس، المنجد في اللغة العربية  -2

  .لبنان –، بيروت 2000، دار الشرق للنشر، المكتبة الشرقية للتوزيع، الطبعة األولى المعاصر

  :المراجع - 

الدراويش عبد الفتاح، شعراء أعالم نزار قباني حياته و شعره، األهلية للنشر و التوزيع،  -1

  .، عمان2009الطبعة األولى، 

     بية، دار الهدى للطباعة و النشر الربعي بن سالمة، تطور البناء الفني في القصيدة العر -2

  .عين مليلة، الجزائر 2006) ط . د ( و التوزيع، 



 

 

      السعدني مصطفى، دراسات أدبية، التغريب في الشعر العربي المعاصر بين التجريب  -3

        و المغامرة قراءة في النص، مركز الدلتا للطباعة، منشأة المعارف للنشر، اإلسكندرية، 

  ).ت . د ) ( ط . د ( 

األردن / الشيخ محمود، الشعر و الشعراء، دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع، عمان  -4

  ).ط . د ( ، 2007

العشماوي محمد زكي، أعالم األدب العربي الحديث و اتجهاتهم الفنية الشعر، المسرح،  -5

  .مصر –، اإلسكندرية 2005)  ط. د ( القصة، النقد األدبي، دار المعرفة، الجامعة للنشر، 

القيصري فيصل صالح، بنية القصيدة في الشعر عز الدين المناصرة دار مجدالوي للنشر و  -6

  .م 2006 -هـ  1426األردن، الطبعة األولى،  –التوزيع، عمان 

النواري سعودي، جدلية الحركة و السكون في الخطاب الشعري عند نزار قباني،  -7

مطبعة مزوار و أبناءه : دراسة أسلوبية في دالئلية البنى، طباعة و نشرنموذجا، الغاضبون 

  .م 2003حويلية  -هـ  1424الوادي، الطبعة األولى 

الهاني التهامي، الوطن و المرأة في شعر نزار قباني، نصوص و قراءات، دار صامد  -8

  .م 2004للنشر و التوزيع، الطبعة الثانية، أفريل 

  ).ت . د ( ، )ط . د ( نزار قباني شاعر العصر، بركان دليلة،  -9

بوهرور حبيب، نهر هادي، تشكل الموقف النقدي عند أدونيس و نزار قباني قراءة في  -10

   آليات بناء الموقف النقدي و األدبي عند الشاعر العربي المعاصر، عالم الكتب الحديث للنشر 

  .م 2008و التوزيع، الطبعة األولى 

  



 

 

تاوريريت البشير، الحقيقة الشعرية على ضوء المناهج النقدية المعاصرة و النظريات  -11

الشعرية دراسة في االصول و المفاهيم، عالم الكتب الحديث للنشر و التوزيع، الطبعة األولى 

  .م 2010 -هـ  1431

حامد حنفي داود، تاريخ األدب الحديث تطوره، معالمه الكبرى، مدارسه، ديوان  -12

  .م 1983، الجزائر )ط . د ( لمطبوعات الجامعة، ا

         خنسة وفيق، دراسات في الشعر السوري الحديث، دار الحقائق للطباعة و النشر  -13

  .م 1980لبنان، الطبعة األولى  -و التوزيع، بيروت

عبد  للشاعر'' البرزخ و السكين '' راجح ساعد سامية، تجليات الحداثة الشعرية في ديوان  -14

 -هـ  1431األردن، الطبعة األولى  –اهللا حمادي، عالم الكتب الحديث للنشر و التوزيع، أربد 

  .م 2010

رماني إبراهيم، الغموض في الشعر العربي الحديث، دار النشر وزارة الثقافة، الطبعة  -15

  .م 2007الثالثة، الجزائر 

الحديثة، مكتبة اآلداب للنشر، الطبعة األولى زايد علي عشري، عن بناء القصيدة العربية  -16

  .م 2008 -هـ  1429

        ساعي أحمد بسام، حركة الشعر الحديث في سوريا، دار المأمون للتراث، دمشق،  -17

  ).ت . د ( ، )ط . د ( 

، عالم الكتب ''قصائد '' سحيمي سمير، اإليقاع في شعر نزار قباني من خالل ديوان  -18

  .م 2010 -هـ  1431األردن، الطبعة األولى  –ر و التوزيع، أربد الحديث للنش



 

 

، دار ''نزار قباني الوجه اآلخر '' نزار قباني ثورة و حرية، جوزيف الخوري،طوق  -19

  .م 2005لبنان، الطبعة الثانية  –النشر و التوزيع، دار نوبليس بيروت 

       ، )ط . د ( ، دار الهدى، العربي المعاصر و الحديثعباس بن يحي، مسار الشعر  -20

  .عين مليلة) ت . د ( 

عبد العزيز مجدي السيد، نزار قباني شعره بين مواطن اإلبداع و أسرار الجمال، دار  -21

  .م 2008 -هـ  1429العالم العربي للنشر و التوزيع، الطبعة األولى 

الفنية و المعنوية، دار عز الدين اسماعيل، الشعر العربي المعاصر قضاياه و ظواهره  -22

  .م 1967، القاهرة )ط . د ( الكاتب العربي للطباعة و النشر، 

  .م 1968مصر ) ط . د ( غالي شكري، شعرنا الحديث إلى أين؟ دار المعارف،  -23

كنوني محمد العياشي، شعرية القصيدة العربية المعاصرة، دراسة أسلوبية، عالم الكتب  -24

  .م 2010التوزيع، الطبعة األولى، لبنان الحديث للنشر و 

م،  2001و تطبيقات، الطبعة األولى ... موسى صالح بشرى، نظرية التلقي أصول  -25

  .المغرب –المركز الثقافي العربي للنشر، الدار البيضاء 

  

  

  

  

  

 

 



 

 

  

  

 



 

 

الشعر هو الكالم الموزون المقفى، أما الجنون فهم يمارسونه في حديقة العقل، و أما الكالم    

الموزون فقد حفظ ديوان العرب، و عليه تبوء الشعراء مرتبة العظماء في حياتهم، و بعد 

رحيلهم صار أهل اللغة من معينهم ينهلون، الشعراء الذين يصعدون على المنابر لكي يجسدوا 

المفرغة في فن الحكي، هم الذين تركوا لنا ما نحفظ به لساننا عندما نسأل عن الوطن حرياتهم 

الذين علمونا كيف نقسم و الحب و المرأة و الرجل و اإلنسان، و الشعراء الذين نحيا بموتهم هم 

، و لهذا فقد أنجبت األمة العربية أعدادا ضخمة من الشعراء السيما في العصر بحب الوطن

ذا األخير الذي تميز بحداثة شعرية، اختلفت عما كانت عليه سابقا حيث اتسمت بعدة المعاصر ه

       ال من شكل القصيدة مميزات جعلتها ترقى إلى هذه الحداثة، حيث تشمل هذه التغيرات ك

   و أسلوب صياغتها، على أن المميز األكبر فيها هو اعتمادها على نظام السطر، و مضمونها 

و قد توصل هذا ، '' نزار قباني '' الروي، و من بين الشعراء المعاصرين و تعدد حروف 

   التعرف على ماهية القصيدة المعاصرة و بعض خصائصها : البحث إلى عدة نتائج نذكر منها

و أثر الحداثة الشعرية فيها و كذلك التعرف على الشكل الشعري الذي تميز به عن باقي 

  في الساحة النقدية بسبب أشعاره '' نزار قباني '' ة التي احتلها معاصريه من الشعراء، و المكان

كان مستورا في  عما و أزال الغطاء و أزال الغطاء و التي  من خاللها حطم بعض الطابوهات 

  .و الذي تلقى إثره النقد الالذع ي شغلته المرأة في شعرهمجتمعنا العربي، و الحيز األكبر الذ

  .القصيدة العربية المعاصر، الحداثة الشعرية، النقد المعاصر :الكلمات المفتاحية
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 من واحداً يعد عراقي شاعر ،)1964 ديسمبر 24 - 1926 ديسمبر 25( السياب شاكر بدر* 
 الحر الشعر مؤسسي أحد يعتبر كما العشرين، القرن في العربي الوطن في المشهورين الشعراء

 عام األول كانون 24 في توفي...... أنشودة المطر و غيرها : ، و من آثارهالعربي األدب في
  .البصرة إلى جثمانه ونُقل عاماً 38 عن 1964

 يونيو - حزيران 20 القاهرة -1923 أغسطس - آب 23 بغداد ( المالئكة صادق نازك *
 العالية المعلمين دار من وتخرجت ثقافية بيئة في بغداد في ولدت العراق، من شاعرة) 2007

 جامعة من المقارن األدب في ماجستير شهادة على حصلت 1959 عام وفي، 1944 عام
، قضايا الشعر 1947 الليل عاشقة :الشعرية مجموعاتها أهم، أمريكا في ماديسون -ويسكونسن
  .م 2007 عام صيفال في وتوفيت، 1949 الرماد شظاياالمعاصر، 

 الفلسطينيين الشعراء أهم أحد ،)2008 أغسطس 9 - 1941 مارس 13( درويش محمود* 
 بتطوير ساهم من أبرز أحد درويش يعتبر. والوطن الثورة بشعر اسمهم ارتبط الذين والعرب
 بالحبيبة بالوطن الحب يمتزج درويش شعر في. فيه الرمزية وإدخال الحديث العربي الشعر
: مؤلفاته بعض، الجزائر في إعالنها تم التي الفلسطيني االستقالل إعالن وثيقة بكتابة قام. األنثى

  بعيد خريف في ناعم مطر ،الليل آخر ،فلسطين من عاشق، الزيتون أوراق ،أجنحة بال عصافير
 منها المؤلفات من العديد له م1901 عام مواليد من عراقي وصحافي أديب  بطي روفائيل* 

 في والدراسات العراق في الصحافة وكتاب العربي العراق في العصري واألدب الشعر سحر
 رئيس عمل عراقية أرثوذكسية مسيحية لعائلة روفائيل ولد. خصوصاً العراق في العربي األدب

 وفي 1923 عام الحرية مجلة أنشأ ثم 1924 عام حتى 1921 عام من العراق جريدة لتحرير
 .قرن ربع من أكثر تصدر وبقيت اليومية البالد جريدة أصدر 1929 عام

 عام مصر إلى ورحل للصحفيين عميدا إنتخب ثم دورات ست البصرة على نائبا أنتخب قد و
 شعبيته فقد الوزارة وبعد مرتين للدولة وزيرا أصبح 1953 عام وفي 1948 عام حتى 1946

  .م1956 عام وتوفي للبرلمان العودة يستطع ولم
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