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قواعد الن�سر فـي املجلة

تن�سر املجلة البحوث العلمية الر�سينة باللغة العربية يف حقل الآداب والعلوم الإن�سانية.  .1  

تخ�سع البحوث املن�سورة للتحكيم على نحو �سري.  .2  

يجب اأّل يقل عدد كلمات البحث عن 4000 كلمة، ول يزيد عن 8000 كلمة.  .3  

تر�سل البحوث با�سم رئي�س التحرير على الربيد الإلكرتوين للمجلة.  .4  

اأن تت�سمن ال�سفحة الأوىل من البحث:  .5  

❂	عنوان البحث باللغة العربية،  		

❂	ا�سم الباحث باللغة بالعربية،  		

❂	ا�سم اجلامعة،  		

❂	الربيد الإلكرتوين، 		

❂	ملخ�س البحث باللغة العربية )فقرة ل تقل عن ع�سرة اأ�سطر، ول تزيد على ع�سرين �سطرا(. 		

❂	الكلمات املفاتيح )ل تزيد عن �سبع كلمات( 		

اأن تت�سمن ال�سفحة الثانية من البحث:  .6  

❂	عنوان البحث باللغة الإجنليزية،  		

❂	ا�سم الباحث باحلرف الالتيني،  		

❂	ا�سم اجلامعة باحلرف الالتيني،  		

❂	الربيد الإلكرتوين،  		

❂	 ملخ�س البحث باللغة الإجنليزية )يف فقرة ل تقل عن ع�سرة اأ�سطر، ول تزيد على ع�سرين �سطرا(. 		

❂	الكلمات املفاتيح باللغة الإجنليزية )ل تزيد عن �سبع كلمات( 		

تو�سع الهوام�س يف اأ�سفل كل �سفحة، وتكون مربوطة ب�سكل اآيل باملنت. كما يبداأ ترقيم الهوام�س عند بداية   .7  

كل �سفحة جديدة.

اإذا تكرر ذكر املرجع يف ال�سفحة نف�سها، ي�سار اإليها بـ “املرجع نف�سه”.  .8  

اأو املقال، ورقم  توثق الإحالت على النحو الآتي: يذكر ا�سم املوؤلف العائلي فال�سخ�سي، ثم عنوان الكتاب   .9  

ال�سفحة. )على اأن يوثق املرجع ب�سكل كامل يف لئحة امل�سادر واملراجع ويكون ذلك على النحو الآتي: ا�سم 

املوؤلف، عنوان الكتاب اأو املقال، اجلزء/ اأو العدد، الطبعة، مكان الطبع، تاريخ الطبع(.

اأي بحث ل تتوفر فيه ال�سروط ال�سكلية املذكورة ي�ستبعد تلقائيا دون النظر يف حمتواه.  .10  
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فهر�س 

 ا�ستـهالل 

13 �شعيد يقطني ـ املغرب  من اأجل تفكري ن�شقي 

متـــون 

17 دِّ يف �شعر نزار قباين مقاربة حتليلية نقدية  �شامي ح�شني علي الق�شو�س  املفارقة وِخَطاب ال�شِّ

37 الالمنتمي واخرتاق الّنموذج املو�شوف)مقاربة ثقافية يف ال�ّشعر اجلاهلي(   خل�شر هني 

55 جتليات ال�شورة يف �شعر �شالح الزهراين درا�شة يف الت�شكيل والدللة   حممد �شالح حماد احل�شيني 

 دللت  

79 العوامل املمكنة يف الرواية التاريخية قراءة يف رواية القر�شان   لولوه ح�شن العبد اهلل 

95 �ُشَنُ الّن�س َنحَو تاأويل �شو�شيولوجي للعالمة ال�ّشردية الّنقد العربّي احلديث مثال   خالد علي يا�س 

109 اخلطاب القيمي يف الق�شة القطرية الإ�شكالية... واملمار�شة   رامي اأبو �شها 

129 وظائف متثيل اخلطاب الغريي يف الرواية وفق املنظور الباختيني   اأم ال�شعد حياة 

�سياقات 

143 �شيميائيات الأن�شاق احلية: من العالمات الع�شبية اإىل الن�س اجليني   ح�شيب الكو�س 

165 عادل فتحي ريا�س  البناُء النَّ�َشقّي يف القراآن مفهومه وتطبيقه النحوي  



8
املجــلد  الأول  ❁  العــدد  الثاين  ❁  اأكتوبر  2017م

لغويات 

189 احممد املالخ  التوا�شل: اأ�ش�شه الل�شانية ومقت�شياته املعرفية  

207 ال�شتماع من منظور الكتابة ول�شانيات املنطوق   عبد ال�شالم ال�شيد حامد 

225 بالغة الإقناع يف �شور اخلطاب املقامة اجلرجانّية للهمذاين اأمنوذجا   حمّمد النا�شر كّحويل 
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دعوة للمشاركة
يف العدد القادم )ربيع 2017( حول مو�شوع

» نظرية ال�سياق «



متون أنساق
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دِّ في شعر نزار قباني املفارقة وِخَطاب الضِّ
مقاربة حتليلية نقدية

 د/ �صامي ح�صني علي الق�صو�ص

ق�سم اللغة العربية بجامعة جنران ال�سعودية

dr.alqsos@gmail.com

2017/05/20 : تاريخ اال�ستالم 

2017/09/10 : تاريخ القــــبول 

ملخ�ص البحث:

دِّ ُيكُن اأْن يكونا مبثابـــة الوجهني لعملٍة   ننطلـــق يف درا�ستنـــا هذه مـــن فر�سية واحدٍة تـــرى اأن املفارقة وِخَطاب الـــ�سِّ

واحدٍة؛ وال نعني بذلك اأنهما متطابقان؛ بل هما ي�سكالن قيمة واحدة، فكل وجٍه من الوجهني تظُل له مالحمه و�سوره التي 

ال تتطابق مع �سكل ومالمح الوجه االآخر لهذه العملة.

 اإذن؛ همـــا �سورتـــان خمتلفتان ملو�سوٍع واحٍد هـــو الت�ساد مبعناه العام، وهما بنيتا تخاطـــب متحولٍة ومتولدٍة عن بنية 

تخاطـــٍب حموريـــة هي الت�ساد؛ اإالّ اأن بني البنيتني ُعمومًا وخـــ�سو�سًا؛ فخطاب ال�سد –بو�سفه ظاهرة – اأعمُّ واأ�سمُل من 

دٍّ جتلى من خالل عدد من االآليات والتقنيات  املفارقـــة؛ ذلـــك اأن اخلطاب ال�سعري لنزار قباين - يف عمومـــِه – ِخَطاُب �سِ

احلديثة التي كان من اأبرزها اآلية املفارقة مبختلف مالحمها. 

واإن بيان االئتالف واالختالف بينهما �سيكون من خالل درا�سة كل حمور على حدٍة، مع بيان م�سلك ح�سور كّل منهما، 

ولـــن تكون الـــدرا�سة درا�سة مقارنة بينهما؛ بقدر ما هي مقاربة حتليلية نقدية تكـــ�سف عن مالمح املفارقة من جهة، وعن 

ح�سور خطاب ال�سد باأ�سكاله واأمناطه من جهة اأخرى .

و�سنعتمد يف درا�ستنا لهذا املو�سوع النقدي على املنهج الو�سفي التحليلي مع اال�ستفادة من املنهج النف�سي للك�سف عن 

دِّ يف كثري من ق�سائده ال�سعرية. دوافع ال�ساعر نزار قباين يف توظيفه للمفارقة وِخَطاب ال�سِّ

الكلمات املفاتيح:

املفارقة، خطاب، ال�سد، �سعر، نزار قباين، االختالف، نقد
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«Irony» and «Discourse of Antithesis» in Nizar Qabbani,s Poetry:
An analytical and Critical Study

Sami Hussein Al Qasoos
Najran University, Saudi Arabia

dr.alqsos@gmail.com

Abstract
This study hypothesizes that «irony» and «the discourse of Antithesis» are two sides of 

the same coin. This does not imply that they are identical. Rather, they represent the same 
value. Every side has its own features. 

Therefore, they are two images of the same subject, namely contrast in its general 
sense. Both are transformative and generative discourse structures based on the concept of 
«contrast». These two discourse structures have generalities and specificities. «Discourse 
of Antithesis» as a phenomenon is more general and comprehensive than «Irony». The 
poetic discourse of Nizar Qabbani is, in general, a discourse of contrast that is manifested 
through a number of techniques, the most prominent of which is «irony» technique in its 
various features. 

Highlighting the similarities and differences between them will be done through 
studying each of them separately. The presence track of each will be made clear. The study 
is not contrastive but rather analytical and critical in the sense that it reveals the salient 
features of «irony» on the one hand, and the presence of «the discourse of antithesis» in 
all its forms on the other hand. 

This critical study will follow the descriptive and analytical approach and will take the 
advantage of the psychological approach to uncover the motives of Nizar Qabbani in his 
use of «irony» and the «discourse of contrast» in his poems. 

Key words
Irony / Discourse of Antithesis /: An analytical / Critical / contrast/ The poetic 

discourse
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مفهوم املفارقة:

نـــ�ساأ م�سطلح املفارقة يف اإطار فل�سفـــي، والواقع اأنه 

مل يفـــارق هذا االإطار على مر العـــ�سور حتى يومنا هذا، 

وقـــد ورد هـــذا اال�سطـــالح )Eironeia( يف جمهوريـــة 

اأفالطـــون، وهـــو ا�سطـــالح )Irony( نفـــ�سه يف اللغـــة 

االإنكليزيـــة، ويعني املفارقة. ويف البحـــث عن اأ�سل معنى 

املفارقـــة جنـــد ت�سابهـــًا وا�سحًا بـــني الكلمـــة االإغريقية 

)اإيرونيئيا( مبعنى: الرياء، والت�سنع، والتمثيل، والهجاء 

وال�سخريـــة، وجتريـــد اخلـــ�سم مـــن املميـــزات بطريقة 

هزليـــة، وبني )Paradoxos( التي تـــدل على التناق�ض 

)1(

الظاهري على �سبيل املجاز.

ويقـــال: »اإن الكلمـــة مل تظهـــر يف اللغـــة االإجنليزيـــة 

بو�سفهـــا م�سطلحـــًا اإال اأوائـــل القـــرن الـــ�ساد�ض عـــ�سر 

)1502م(، ولكنهـــا مل جتد �سبيلها اإىل اال�ستعمال العام 

اإال يف نهايـــة القرن الثامـــن ع�سر، واأوائـــل القرن التا�سع 

؛ غري اأن اللغة االإجنليزيـــة كانت غنية بعبارات 
)2(

عـــ�سر«

�سائـــرة يف اال�ستعمـــال اللفظي يكن اأن ُتعـــد مفارقة يف 

طور التكوين مثل: ي�سخر، ويهزاأ، وُيعرّي، ويغمز، ويتهكم، 

)((

ويزدري، ويحتقر، ويهني.

ومل يعـــرف النقاد العرب ا�سطالح )املفارقة(مبعناه 

احلديث، واإن كانوا: »قد اأح�سوا بخ�سو�سية الكالم الذي 

يـــراوغ ويهرب مـــن حتديد املعنـــى، اأو يقول �سيئـــًا ويعني 

�سيئًا اآخر، ومن ثم كان كالمهم عن التهكم، وال�سخرية، 

ولطائـــف القول، واملدح مبا ي�سبه الـــذم، والذم مبا ي�سبه 

املـــدح، اإىل غري ذلـــك من الفنون البيانيـــة البديعية التي 

)1) ينظر دي. �سي.ميوك: مو�سوعة امل�سطلح النقدي، املفارقة، ترجمة: عبد الواحد 
لوؤلوؤة، املوؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�سر، بريوت، لبنان، ط1993 ،1م، �ض 

.27
)2) نبيلة اإبراهيم: املفارقة، جملة ف�سول، جملد 7، العددان الثالث والرابع )اإبريل 

– �سبتمرب(، 1987م، �ض140. 
)3) ينظر دي. �سي.ميوك: مو�سوعة امل�سطلح النقدي، املفارقة، �ض28.

، ويكن 
)((

تقـــوم على التالعـــب باللغة على نحو خـــا�ض«

القـــول: اإنَّ ا�سطالح املفارقة مل يرد بلفظه يف اال�ستعمال 

اللغـــوي اأو االأدبـــي اأو النقـــدي عنـــد العـــرب قبـــل الفرتة 

احلديثـــة؛ فقـــد وردت ا�سطالحات اأخـــرى حملت جزءًا 

من داللتـــه، كما اأن الل�سان العربي مـــار�ض هذا االأ�سلوب 

ممـــار�سة جلية على مـــر الع�سور يف �سعره ونـــره، اإِْن يف 

كتابات اجلاحظ على �سبيل املثال، اأو ق�سائد اأبي العالء 

املعـــري عـــن الكـــون واالإنـــ�سان، واملقامـــات، وغـــري ذلك 

 .
)5(

جماالت وا�سعة للبحث والدرا�سة من هذا املنطلق

وقد جرى حتول جذري يف داللة امل�سطلح : »فلم تعد 

املفارقة جمرد و�سيلة للتعبري عن معنى اأو موقف ما، واإمنا 

.
)((

منهجًا له كل موا�سفات املنهجية العلمية ومقوماتها«

وكلمـــة )مفارقة( كما يـــرى »ميـــوك«: ال تعني اليوم 

ما كانـــت تعنيه يف ع�سور �سابقة، وال تعني يف قطر بعينه 

كل ما يكـــن اأن تعنيه يف قطر اآخـــر، وال تعني يف ال�سارع 

كل ما يكن اأن تعنيه يف قاعة الدر�ض، وال عند باحث كل 

بل املفارقة عند ميوك مبعناها 
؛

ما تعنيه عنـــد باحث اآخر

احلديـــث: طريقٌة يف الكتابة تريد اأن ترتك ال�سوؤال قائمًا 

عن املعنـــى احلريف املق�سود، فثمة تاأجيل اأبدي للمغزى، 

فالتعريـــف القـــدمي للمفارقة قـــول �سيء واالإيحـــاء بقول 

نقي�سِه قد جتاوزتُه مفهومات اأخرى، فاملفارقة قول �سيء 

بطريقة ت�ستثرُي ال تف�سريًا واحدًا، بل �سل�سلة ال تنتهي من 

 
)7( .

التف�سريات

وهذه هـــي التفكيكية القائمة على االإرجاء والتناق�ض 

والنهائيـــة الداللة؛فاملفارقـــة بهـــذا املعنـــى ال تبحـــث يف 

)4) نبيلة اإبراهيم: املفارقة، �ض140. 
)5) ينظر خالد �سليمان: نظرية املفارقة، جملة اأبحاث الريموك، االأردن، جملد 9، 

العدد 1992 ،2م، �ض66-67. 

)6) خالد �سليمان: نظرية املفارقة،�ض 63-64.
)7) ينظر دي. �سي. ميوك: مو�سوعة امل�سطلح النقدي، املفارقة، �ض19،هيثم حممد 
جديتاوي، املفارقة يف �سعر اأبي العال املعري، درا�سة حتليلية يف البنية واملغزى، 

الطبعة العربية، موؤ�س�سة حمادة للدرا�سات اجلامعية والتوزيع، دار اليازوري، 

االأردن، 2012م، �ض20-21.
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جماليات الن�ض بقدر ما هي تدابري مر�سومة لفتح الن�ض 

على ف�ساءات متنا�سلة من املعاين غري املنتهية.

»وملّا كانت املفارقة - ممار�سة - متلك تاريخًا طوياًل 

يتـــد اإىل عـــ�سور االأدب االأوىل؛ فاإّنهـــا: ت�ستعـــ�سي على 

التعريف الواحد الذي يجمع مفاهيم االأدباء والنقاد لها، 

اأو ي�سم كل اأنواعها ودرجاتها، ومن هنا فاإنه ال غرابة اإذا 

راأينا تعريفاتها تتعدد وتتباين، وال غرابة اإذا بقي مفهوم 

 .
)1( 

النُّقاد لها غام�سًا اأو متعددًا اأو غري م�ستقر«

وهنـــاك من يـــرى اأنه مـــن ال�سعوبة مبـــكان حماولة 

و�سع تعريف حمدد ودقيق للمفارقة؛ فهذه املحاولة اأ�سبه 

ما تكـــون باالإمـــ�ساك بال�سبـــاب، ولي�ض بـــكاف اأّن ُنعرف 

املفارقة باأّنها الكالم الذي يقول �سيئًا وَيعني غريُه، ورمبا 

كان مـــن التب�سيط املخل اأن نعـــرف املفارقة باأنها ترف�ض 

املعنى احلريف للكالم ل�سالـــح املعنى االآخر، اأو باالأحرى 

فاملفارقة تقوم عادًة 
 )2(

دِّ الذي مل ُيعـــرْب عنُه؛ املعنى ال�سِّ

 ، دِّ ية الظاهرية؛ الأنها تعتمـــد على وجود ال�سِّ دِّ علـــى ال�سِّ

وتقـــر- يف الوقـــت نف�سه - بـــ�سرورة املعنـــى احلريف، و: 

ين معًا اإذ يبدو اأب�سطها  دِّ »تتفاوت املفارقة يف جمعها ال�سِّ

ية اللفظيـــة / اللغوية واأبعدهـــا يتناهى يف التعقيد  دِّ ال�سِّ

)((.»

ليبلغ بها ال�سورة الكلية للن�ض

 كمـــا اأنه لي�ض من الـــ�سروري: »اأن تقتـــ�سر املفارقة 

على املفارقات اللفظية؛ اإذ من املمكن اأن ي�ستغرق الكاتب 

يف عـــامل اأ�سطوري رحـــب، بحيث يبدو اأنـــه منف�سل كلية 

عن الواقع. ويف هـــذه احلالة ال تكون املفارقة جمرد حيل 

 
)((

لفظية، بل يحت�سد فيها ر�سيد هائل من الفكر«.

وقد حاول ع�سام �سحادة تب�سيط تعريفها واخت�ساره، 

فذهـــب اإىل اأن املفارقـــة : » فيهـــا معنـــى االزدواجيـــة يف 

)1) املرجع نف�سه، �ض 37.
)2) ينظر، نبيلة اإبراهيم، املفارقة، �ض133. 

)3) )4( علي ع�سري زايد: عن بناء الق�سيدة احلديثة، مكتبة دار العروبة، الكويت، 
1981، �ض138. 

)4) نبيلة اإبراهيم: املفارقة، �ض 139. 

اال�ستماع من قبل املخاطب الذي يدرك باأن ظاهر اللفظ 

ال ي�سلـــح له معنـــى وفق ال�سيـــاق الـــذي وردت فيه، ومن 

ثمَّ يعني ذلـــك اأن هذا التعبري له معنـــًى مناق�ض للمعنى 

 .
)5(

احلريف املعجمي«

اإذن هو �سكل من اأ�سكال التورية التي تقوم على اإيهام 

املتلقـــي اأن املتكلم يريد املعنى القريب؛ولكنه يريد املعنى 

البعيد؛فاللفظ املهمل هو املق�سود ال ما ا�ستعمله املتكلم؛ 

ذلـــك اأن اللفظ الظاهـــر بنية ت�سعى اإىل اإيهـــام ال�سامع؛ 

وتوجيهـــه اإىل خالف املق�سود؛ ويف هذا التمويه واالإيهام 

والتوجيـــه والت�سرت واخلداع واحليلة ما يكفي الإنتاج داللة 

 
)((

غري متوَقعة.

ومـــن خالل التعريفات ال�سابقـــة للمفارقة يرى خالد 

�سليمان باأن هناك عنا�سر م�سرتكة بينها تتمثل يف:

اأوًل: الـــكالم الذي يتم تن�سيقـــه يف منظومة معينة، 

ال يف هـــذه املنظومة مدلـــوالت �سياقية  بحيـــث يـــوؤدي الدَّ

نقي�سة ملدلوله املعجمي.

ثانيـــاً: الر�سالة، وهي ما حتملـــه املفارقة من املعاين 

اأو الدالالت النقي�سة للداللة املعجمية الظاهرة، اأو ما تود 

املفارقة اأن حتققه يف نف�ض �ساحب الب�سرية من روؤية.

ثالثـــاً: �ساحب الب�سرية، وهـــو الطرف الذي حتقق 

ر�سالـــة املفارقة نف�سها لديه، وينح�سر �ساحب الب�سرية 

هذا يف واحد اأو اأكر من االأطراف:

1- البـــاث: اإن احلديـــث عـــن �سانـــع املفارقـــة يبـــداأ من 
املهـــاد الفكـــري واحلـــ�ساري الـــذي يغذي حـــ�ض من 

)5) املفارقة اللغوية يف معهود اخلطاب العربي )درا�سة يف بنية الداللة(، اجلامعة 
االإ�سالمية العاملية، ماليزيا،جملة االأثر، العدد العا�سر، �ض2. 

)6) وهذا املفهوم ن�ستطيع اأن نزعم باأنه اأقرب اإىل اآلية التورية كما وردت يف الدر�ض 
حترير  كتابه  يف  االإ�سبع  اأبي  بن  الدين  زكي  عند  العربّي  الرتاثّي  البالغّي 

راجعنا  وقد  االأدب،  كتابه خزانة  بن حجة احلموي يف  الدين  تقي  التحبري،اأو 

كتاب منهاج البلغاء و�سراج االأدباء حلازم القرطاجني واألفينا حديثًا يف منتهى 

عن  حديثه  اإن  بل  املتلقي؛  ا�ستدراج  يف  املتكلم  حيلة  عن  والعرفان  التحقيق 

املراوغة واالحتياط يف اإقناع ال�سامع وا�ستلطافه جتاوز نظريات التلقي الغربية 

بكثري.
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لـــه اال�ستعداد االأ�سيـــل لها، وليـــ�ض يف و�سع اأي كاتب 

اأو فنـــان اأن ي�سل اإىل هذه احلالـــة، واأن يكون من ثمَّ 

ا تتحقـــق املفارقُة على  انعـــًا ماهرًا للمفارقة؛ واإمنَّ �سَ

يـــد الفنان الـــذي يجري يف دمـــه االإحـــ�سا�ض العميق 

باخلدعـــة الكربى يف احلياة. ومثل هذا ال�سخ�ض هو 

الذي ي�ستطيع اأن يلعب باأ�سلوب املفارقة على امل�ستوى 

اجلمايل ال االأخالقي، حمدثًا لنفـــ�سه ولغريه مزاجًا 

ممتعًا جذاًل ومرحًا، واإْن كمن وراء هذا كله اإح�سا�ض 

ال  .اإذن؛فاملفارقـــة لعـــٌب حـــٌر بالـــدَّ
)1(

عميـــق باالأمل

واملدلول لتوليـــِد داللة جمالية، واإيـــ�سال ر�سالة غري 

منتَظـــرة اإىل متلـــٍق يحتاج اإىل اإعمـــال الفكر واإكداد 

النظر لفك اآليات هذه املراوغة.

2- املتلقـــي: حتتاج املفارقة اإىل قارئ متميز، ي�ستطيع اأن 
ي�ستك�سف ما يخبئه له النـــ�ض؛ فاملفارقة تتطلب من 

القـــارئ االإمعان ال�سديد يف اللغة وحركتها، حتى يتم 

لـــه اإدراك املعنـــى يف هدوء. فاإذا حـــدث �سحٌك لدى 

ِحٌك َهادئ ُي�ساعد  القارئ يف اأثناء ذلك، فاإمنا هو �سَ

)2(

على اإطالة التاأمل يف احلياة.

3- ال�سحيـــة وهـــو الطـــرف الـــذي يقـــع عليـــه م�سمـــون 
)((

املفارقة.

وتتعـــدد اأ�سكال املفارقة واأهدافها؛ فقد تكون �سالحًا 

للهجـــوم ال�ساخـــر، وقـــد تكون اأ�سبـــه ب�ستـــار رقيق ي�سف 

عمـــا وراءه مـــن هزية االإنـــ�سان، ورمبـــا اأدارت املفارقة 

ظهرهـــا لعاملنـــا الواقعي وقلبتـــه راأ�سًا علـــى عقب، ورمبا 

كانـــت املفارقـــة ترمي اإىل اإخـــراج اأح�ساء قلـــب االإن�سان 

ال�سحية لـــرى ما فيه من متناقـــ�سات، وت�ساربات تثري 

.
)((

ال�سحك

)1) ينظر خالد �سليمان، نظرية املفارقة،�ض 64، نبيلة اإبراهيم : املفارقة، �ض-135
.136

)2) ينظر نبيلة اإبراهيم، �ض139.
)3) خالد �سليمان : املفارقة واالأدب، �ض18.

)4) ينظر نبيلة اإبراهيم، �ض 141 ،132 ،131.

وممـــا يزيد االأمر تعقيـــدًا اأن املفارقـــة ترتبط بكثري 

مـــن اأ�سكال التعبـــري الفنـــي؛ فهـــي ُتعـــد خليطـــًا من فن 

الهجاء وفـــن ال�سخرية وفن العبث والفـــن ال�ساحك، مع 

ما بينهـــا من تقارب يف اال�ستعمال والداللة اإال اأّن لكل فن 

خ�سائـــ�سُه التي يتحدد بها، ولكن عندما حتتاج املفارقة 

اإىل قـــدر من كل فن من هذه الفنون، فاإن كال منها يبتعد 

.
)5(

عن ا�ستقالليته ليوؤدي مع غريه دورًا جديدًا

وكما تتميـــز املفارقة عـــن اأ�سكال ال�سحـــك اللغوية، 

كذلـــك تختلف عن االأبنية اللغويـــة التي تقوم على اأ�سا�ض 

الت�سكيل املجـــازي، مثـــل: اال�ستعارة والرمـــز والتمثيل.. 

اإلـــخ، فهذه االأبنيـــة اللغوية، حتى واإن كانـــت حتتوي على 

هـــا تختـــزل فكـــر �ساحبهـــا يف  عنـــ�سر املفارقـــة، اإال اأنَّ

مقابـــل �سنع الـــ�سكل؛ وف�ساًل عن هذا فهـــي ت�ساعد على 

)((

اإغالق املعنى.

ولعـــل اأهميـــة املفارقـــة يف االأدب م�ساألـــة ال حتتمـــل 

اجلدل؛ فـــاالأدب يف جميع جوانبه يتـــ�سف باملفارقة من 

حيث اجلوهـــر، ولو اأردنا اإح�ساء م�ساهري الُكتَّاِب الذين 

تتميز اأعمالهم بوجود املفارقة لكان علينا اأن ن�سرد قائمة 

طويلـــة يف االأدبـــني العربـــّي والعاملّي، كاجلاحـــظ، وبديع 

الزمـــان الهمذاين، واأبي حيان التوحيـــدي، وهومريو�ض، 

واآي�سخلو�ض، واأفالطون، وهـــورا�ض، و�سك�سبري، وموليري، 

.
)7(

وغريهم

وتتكـــئ املفارقـــة على عمليـــة ت�سويرية بـــني طرفني 

اأحدهمـــا تراثـــي واالآخـــر معـــا�سر؛ يثـــل الرتاثـــي فيها 

الداللة الرتاثية احلقيقية والثابتة، يف حني يثل املعا�سر 

الداللـــة الرمزية التي اأنتجهـــا ال�ساعر ليزاوج بينها وبني 

الداللـــة الرتاثيـــة؛ ذلك اأنه مـــن و�سائل ال�ساعـــر للتعبري 

عـــن معاناته، واغرتابه عن جمتمعه امل�سابهة بني مواقف 

االإن�سان املعا�سر، ومواقف �سابقيه.

)5) املرجع نف�سه،�ض 132.
)6) ينظر نبيلة اإبراهيم، �ض 139.

)7) ب�سام قطو�ض : ا�سرتاتيجيات القراءة، دار الكندي للن�سر والتوزيع، اربد، االأردن، 
1999م،، �ض 81.
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مالمح املفارقة يف �شعر نزار قباين:

مل تكـــن املفارقـــة عنـــد نـــزار قبـــاين �سمًة بـــارزًة يف 

�سعره، واإِْن كانت مرتبطًة مبوقٍف جوهري يرى التناق�ض 

واالختالف يتماهـــى يف كل مظاهر احلياة؛ واإمنا �سارت 

املفارقـــة عنده تنبع من تاأمـــالت را�سخة وم�ستقرة داخل 

الـــذات، وهي تاأتي ذات طابع غنائي وعاطفي ت�سدر عن 

، وما يدور حولها؛ 
)1(

ذهـــن متوقد، ووعي �سديد بالـــذات

وبهذا فـــاإن املفارقة الرومان�سية عنده هـــي الو�سيلة التي 

ي�سمو فنه عن طريقها اإىل معارج اخللود.

وجتلـــت املفارقة يف �سعره يف عدد مـــن املظاهر التي 

�ستقـــوم الـــدرا�سة با�ستجالئهـــا وتقـــدمي االأمثلـــة عليها، 

وجتـــدر االإ�سارة اإىل اأن التق�سيـــم الـــذي ا�ستقراأتـــه مـــن 

دالالت املفارقـــة يف �سعره، وما حتمله من مواقف ومعان، 

اأتيـــت بهـــا يف �سكٍل تنازيّل كرًة وقلًة بحـــ�سب ح�سور كلِّ 

ها مت�سل�سلة على النحو االآتي: َملَمٍح من مالحِمِ

) اأ ( املفارقـــُة عنوانـــاً:ال تنفـــك املفارقـــة يف العنوان عن 

املـــن ال�سعري/ الق�سيدة؛ ب�سبـــب عالقة العنوان 

بها هـــي: »عالقـــة انتمـــاء داليل، الأن الداللة التي 

تثرُيها الوحـــداُت واملقاطُع اأ�سبـــَح حمكومًا عليها 

بفل�سفـــِة االنتماء اإىل احلقل الداليل الرئي�ض الذي 

)2(

ي�سغلُه الف�ساء الدراموداليل للعنوان«.

لقـــد ورد يف �سعر نـــزار قباين عدٌد مـــن الق�سائد 

التـــي تـــ�سي عناوينهـــا بوجـــود تـــ�ساد اأو تناقـــ�ٍض 

واال�ستخفـــاف،  والتهكـــم  ال�سخريـــة  علـــى  قائـــٍم 

، من 
)(( 

ومن تلـــك العناوين: خبز وح�سيـــ�ض وقمر

 ،
)5(

، همجيـــة ال�سفتـــني
)((

يوميـــات كلـــٍب مثقـــف

)1) ينظر نبيلة اإبراهيم : املفارقة، �ض 123.
)2) ب�سري تاوريرت: �سيمائية العالمة يف ق�سيدة املهرولون لنزار قباين، جملة االأثر، 
كلية االآداب واللغات، جامعة ورقلة، اجلزائر، العدد الرابع، ماي، 2005م، �ض 

.159
)3) االأعمال ال�سيا�سية الكاملة : اجلزء الثالث،�ض 15-25.

)4) االأعمال ال�سعرية الكاملة : الكتاب الرابع والع�سرون،�ض 50.
)5) امل�سدر نف�سه، اجلزء االأول، الكتاب االأول، �ض 158.

، ثورة 
)7(

، اغتـــ�ساب �سيا�سة
)((

اأعنف حـــٍب ِع�ستُه

،..اإلخ. ولعل الت�سادم 
)9(

،اللوؤلوؤ االأ�سود
)((

الدجاج

والتـــ�ساد بـــارٌز مـــن اأول ملحٍة موجهة جتـــاه البنية 

اللفظية لعنوان الق�سيدة؛ فاخلبز ارتبط يف ذهن 

االأمم ال�سامية بقدا�سة خا�سة ما زلنا جند اآثارها 

يف اأيام النا�ض هذه، واحل�سي�ض من اخلبائث، ووجه 

املفارقة يف العنـــوان تبدو يف اأن املاليني يف ال�سرق 

ال تلتقـــي باخلبز اإال يف اخليـــال، وكاأنه مادة غالية 

الثمـــن َيعزُّ وجودها، وال تـــوزع اإال على نطاق �سيق 

كمـــا هو الـــ�ساأن يف مـــادة احل�سي�ض، مـــع مالحظة 

الفرق اجلوهري يف الوظيفتـــني؛ فاخلبز �سر بقاء 

الكائن الب�سرّي، واحل�سيـــ�ض مادة تدمر الب�سرية. 

وكالهمـــا قـــوت؛اإال اأّن االأول يرمـــز اإىل الطهـــارة 

والقدا�سة، والثاين ي�سري اإىل املدن�ض؛ ولعل جمالية 

املفارقـــة يف هذا العنوان تكمـــن يف تباين الوظيفة 

و�سعوبة احل�سول عليهمـــا؛ فاخلبز �سعب املرام، 

واحل�سي�ض ع�سري املنال. 

)ب( مفارقـــة املـــكان: ويف هـــذا النوع مـــن املفارقة يختل 

توقعنـــا للمـــكان؛ وهـــي نظـــري ما ي�سميـــه �سامـــح 

الـــروا�سدة مفارقـــة الزمان، وكثري مـــن مفارقات 

املكان ارتبطت يف �سعر نزار قباين باجل�سد؛ فبدال 

من اأن يكون مكان ال�سنق العنق جنده يف �سعر نزار 

قد ارتبـــط بالرجلني: يقـــول يف ق�سيدته)مر�سوم 

)10(

باإقالة خالد بن الوليد(

رهنوا ال�سم�ض لدى كل املرابني،

)6) امل�سدر نف�سه، اجلزء االأول،الكتاب الثامن، �ض 722.
)7) امل�سدر نف�سه، اجلزء ال�ساد�ض، الكتاب اخلام�ض والع�سرون. �ض 219.
)8) امل�سدر نف�سه، اجلزء ال�ساد�ض، الكتاب اخلام�ض والع�سرون، �ض 298.

)9) امل�سدر نف�سه، اجلزء االأول، الكتاب ال�سابع، �ض 559.
)10) االأعمال ال�سعرية الكاملة : �ض 495 -485. تنويه: اعتمدنا أكثر من طبعة 
بعض  في  تدرج  لم  الشاعر  قصائد  بعض  ألن  قباني؛  نزار  الشاعر  ألعمال 
طبعات  في  وجدناها  وعندما  النشر،  من  ممنوعة  كانت  ألنها  الطبعات؛ 
ومنشورات أخرى قمنا باالستفادة منها وإجراء عملية التوثيق لكل قصيدة 

ذكرت في هذه الدراسة. 
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وباعوا باملالليم القمر..

ك�سروا �سيف ُعمر..

�سنقوا التاريًخ من رجليِه 

)ت( مفارقة الأ�صداد: وهذا النمط من املفارقة ل�سيق 

باملبـــا�سرة، مـــع االأخذ بعـــني االعتبـــار ارتباطه 

الوثيـــق باملوقف العميق الذي يعرب عنه، »ويجمع 

 
)1(

هذا النمط بني املتنافرين يف الداللة اللغوية«،

بُع..  وذلك نحو ال�سحـــك والبكاء، اجلـــوع وال�سِّ

اإلخ، وهو ما ي�سمى عند البالغيني باملطابقة.

ومـــن االأمثلـــة عليه قـــول نـــزار: يف ق�سيدته)من 

)2(

نزار اإىل حبيبته(:

كنُت اأبكي �ساحكًا مثل املجاذيب.. الأين 

اأ�ستطيع االآن يا �سيدتي اأن اأتذكر..

مده�ٌض اأن اأتذكَر..

مده�ٌض اأن اأتذكر.. 

لي�ض �سهاًل يف زمان احلرب اأن ي�سرتجع االإن�سان 

وجه امراأٍة يع�سقها..

فاحلرب �سد الذاكرة..

تقوم املقطوعـــة ال�سابقة علـــى موقفني وجدانيني 

خمتلفـــني متامـــًا، البـــكاء / ال�سحـــك، واجتماع 

ين هنا يظهر مدى عمق الوجد الذي �ساحب  دِّ ال�سِّ

ال�ساعـــر عندما ا�ستطاع اأن يتذكر وجه حبيبته يف 

زمن احلرب، وهذه احلال ت�سبه حال املجذوب يف 

ا�سطـــالح ال�سوفيـــة حيث يغيب فيهـــا القلب عن 

عـــامل ما يجري مـــن اأحوال اخللق، ويتـــ�سل فيها 

بالعامل العلوّي.

وهـــذا النمـــط مـــن املفارقـــة ُيطالعنـــا يف حيـــاة 

)1) �سامح الروا�سدة: ف�ساءات �سعرية )درا�سة نقدية يف ديوان اأمل دنقل (، املركز 
القومي، االأردن، 1999م، �ض 15.

2006 ،14م،  ط  باري�ض،  بريوت،  قباين،  نزار  من�سورات  الكاملة،  االأعمال   (2(
�ض841.

اك، الذين ُيخربون بوفـــاة اأبنائهم  ـــاد والُنـــ�سَّ الُعبَّ

فيبت�سمون يف مقاٍم هو مقام حزٍن واأمٍل، ويطالعنا 

اأيـــ�سًا يف احلياة العامة لدى بعـــ�ض النا�ض الذين 

تدمع اأعينهم من �سدة الفرح.

وقد جاء هذا املعنى يف ال�سعر العربي:

 » هجم ال�سرور علي حتى اإنه

من فرط ما قد �سرين اأبكاين

 اإن ال�سرور اإذا تزايد بامرئ

)((

اأبكاه مثل تزايد االأحزان «

وهـــذا ما يجعل املفارقـــة منطوية علـــى امل�سحك 

واملبكي يف اآن واحـــد؛ ولهذا فهي قد تدفع القارئ 

اإىل الب�سمـــة التي تختفي مبجـــرد اأْن ترت�سم على 

ال�سفاه. وهذا ملمح مهـــم يف املفارقة يحول بينها 

)((

وبني اأن تختلط بفن الطرفة.

وقد تتداخل امل�ساعر واالأحا�سي�ض؛ فيبكي االإن�سان 

يف موقف يجمل بـــه ال�سحك، وي�سحك يف موقف 

يجمـــل به البكاء، وقد قيـــل يف املثل العربي : »�َسرُّ 

، ومثال ذلك يف �سعر نزار 
)5(

حك« ال�سدائد ما ُي�سْ

:
)(( 

قوله: يف ق�سيدته )ق�سيدة �سد احلكومة(

يف بالدي 

د اهلِل.. ممكٌن اأن يكتب االإن�ساُن �سِ

ال �سد احلكومة..

فاعذروين اأيه ال�سادة،

اإن كنت �سحكُت..

رو�ض  قا�سم(،  اخلطيب  )ابن  احلنفي  االآما�سي  يعقوب  بن  قا�سم  بن  حممد   (3(
ط1423 ،1هـ،  العربي،  القلم  دار  حلب،  االأبرار،  ربيع  من  املنتخب  االأخيار 

�ض 333. 

)4) ينظر نبيلة اإبراهيم، املفارقة، �ض 133.
)5) اأبو هالل احل�سن بن عبداهلل بن �سهل الع�سكري : جمهرة االأمثال، �سبطُه وكتب 
�سعيد  حممد  هاجر  اأبو  اأحاديثُه:  خرج  عبدال�سالم،  اأحمد   : ون�سقُه  هوام�سُه 

بن ب�سيوين زغلول، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط1988 ،1م، ج/1 �ض 

453
)6) االأعمال ال�سيا�سية الكاملة: من�سورات نزار قباين، بريوت، د.ط، د.ت، �ض 749.



24
املجــلد  الأول  ❁  �لعــدد  �لثاين  ❁  �أكتوبر  2017م

كان يف ودي اأن اأبكي..

ولكني �سحكت..

 ومفارقـــة االأ�سداد كثـــرية الـــورود يف �سعـــر نزار 

قبـــاين، واالأمثلـــة عليهـــا متعـــددة، وذلـــك نحـــو: 

»وبعـــد اأن ُجعنا واأْن عط�سنا / وبعـــد، اأْن ُتبنا واأْن 

، »ولنا موعد على )جبـــل ال�سيخ( / 
)1(

كفرنـــا..«

،و »يـــا بريوت اجلوع 
)2( 

َكـــِم الثلُج دافـــئ وحنون!«

اأحبـــك  الكافـــر.. وال�سبـــع الكافـــر.. / ما زلـــُت 

)(( 

يا بريوت العدل.. / ويا بريوت الظلم..«

كُل/ النمط من  )ث( مفارقـــة التقابل:ي�ستنـــُد هذا الـــ�سَّ

املفارقـــة »اإىل موقفـــني مت�ساديـــن متامـــًا، يتبنى 

كل واحـــد منهمـــا نظرة تنقـــ�ض النظـــرة االأخرى 

، ومـــن االأمثلـــة على ذلك قـــول نزار: 
)((

وتلغيهـــا.«

مـــن ق�سيـــدة )منـــ�سورات فدائيـــة علـــى جـــدران 

:
)5(

اإ�سرائيل(

لقد �سرقتم وطنًا..

ق العامل للمغامرْه ف�سفَّ

�سادرمت االألوف من اأطفالنا

ف�سفق العامل لل�سما�سرة

�سرقتم الزيت من الكنائ�ض

�سرقتم امل�سيح من منزله يف النا�سرة

ف�سفق العامل للمغامرة

 اإنَّ من ُينعم النظر يف الن�ض ال�سابق يجد نف�سه اأمام 

موقفني مت�سادين ي�سدران من طرف واحد، االأول 

منهمــــا الت�سفيق واالإعجاب مــــن ِقبل العامل الدويل 

)1) االأعمال ال�سيا�سية الكاملة : اجلزء الثالث، من�سورات نزار قباين، بريوت، لبنان، 
ط3، يناير-1999م.�ض137.

)2) امل�سدر نف�سه، �ض 427-443.
)3) امل�سدر نف�سه، �ض575-589.

)4) �سامح الروا�سدة : ف�ساءات �سعرية، �ض 25-26.
)5) االأعمال ال�سيا�سية الكاملة: اجلزء الثالث،�ض 167-198. 

للمغت�سبــــني/ املغامريــــن الذيــــن �سرقــــوا الوطــــن، 

وقتلوا االألوف من االأطفال، واعتدوا على املقد�سات؛ 

فال�سرقة والقتل واالعتــــداء على املقد�سات ال يكن 

الأحــــٍد اأن ي�سّوغهــــا؛ الأنهــــا اأفعاٌل حمرمــــة وجمرمٌة 

ا فعل اختطاف  يف الد�ساتــــري والقوانني الدوليــــة. اأمَّ

الطائرة على �سبيل املقاومــــة َفُم�سّوغ يف كل د�ساتري 

العامل بو�سفِه فعاًل مقاومًا، كما يرى ال�ساعر. 

)جـ( مفارقة التهكم )ال�صخرية(: »يبنى هذا النوع على 

موقف يناق�ض ما ُينَتظر فعله متامًا، اإذ ياأتي الفعل 

مغايرًا متامًا للوجهة التي َيجُدُر باالإن�سان اأن يقوم 

، كاأن يكـــون رد فعل من اغتـــ�سب حقه يف 
)((

بهـــا«

احليـــاة مثاًل الر�سا بالذل، والدفاع عنه وت�سويغه، 

فتاأتي الـــ�سورة كا�سفـــة بعد املفارقة، ومـــن اأمثلة 

:
)7( 

ذلك قول نزار: يف ق�سيدته )الو�سية(

اأدخل مثل الربق من نافذة اخلليفة..

اأراه ال يزال مثلما تركتُه 

منذ قروٍن �سبعة 

اأقراأ اآيات من القراآن فوق راأ�سه 

مكتوبًة باأحرٍف كوفية

عن اجلهاد يف �سبيل اهلل، والر�سول،

وال�سريعة احلنيفية..

  ومـــن اأمثلة هـــذا النمط من املفارقـــة اأي�سًا قول 

:
)((

نزار: يف ق�سيدته ) جميلة بوحريد(

) الكو�ست(، واآالف االأنذال 

من جيو�ض فرن�سا املغلوبْة 

انت�سروا االآن على اأنثى..

اأنثى كال�سمعة م�سلوبْة.

)6) �سامح الروا�سدة : ف�ساءات �سعرية،�ض 18.
)7) االأعمال ال�سيا�سية الكاملة: اجلزء الثالث،،�ض253-256.

)8) االأعمال ال�سيا�سية الكاملة، �ض51-59.
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يظهر يف هذا الن�ض حجم املفارقة ال�ساخرة؛ ذلك 

اأن املنتظـــر اأن يواجه )الكـــو�ست( وجي�سه الكبري 

قـــوة م�سادة كـــربى؛ - وهي الفدائيـــة اجلزائرية 

اأثناء حـــرب التحرير-؛ لكن املوقـــف هنا يناق�ض 

ما ُينَتظـــر فعله متامًا؛ اإذ جاء الفعل مغايرًا متامًا 

للوجهـــة التي يجدر باجليـــ�ض الكبري اأن يقوم بها؛ 

ْمعة م�سلوَبة.  نثى كال�سَّ
ُ
فالقوة امل�سادة هي اأ

)حـ( مفارقـــة الإنـــكار: وهـــو منحـــى يفيـــ�ض بال�سخريـــة، 

ل بال�سوؤال الإظهـــار ال�سخريـــة، واالإنكار  لكنـــه يتـــو�سَّ

ملا يتحقـــق. والفرق بني مفارقـــة ال�سخرية ومفارقة 

االإنـــكار، اأنَّ النمـــط االأول يعتمـــد اللغة اخلربية، يف 

حـــني اأن النمط الثاين ي�ستخدم لغـــة االإن�ساء؛ وهذا 

املنحـــى يثري الت�ساوؤل والغرابة، حلجم املفارقة التي 

يكتنفهـــا املوقف؛ فاالأ�سل اأن تـــ�سري االأمور على نحو 

ما، وحني تاأتي النتائج خمتلفة تثري الغرابة، واالإنكار 

وال�سخرية؛ لهذا فاإنَّ رد الفعل املتحقق يبدو مفارقًا 

، ومن اأمثلتها يف �سعر نزار: 
)1(

لل�سورة التي نتوقعها

:
)2(

قوله يف ق�سيدته: )اإىل مراهقة(

رجٌل اأنَت ؟.. ُقلِتها يف حتدٍّ 

�ساع مني فمي.. فماذا اأجيُب ؟

ال تكوين حمقاء.. ما زال للن�سر 

جناٌح على الذرى م�سحوُب

 مل اأتْب عنِك يا غبيُة عجزًا 

ومتى كانت الن�سوُر تتوُب ؟

ال مت�سي رجولتي.. لو اأنا �سئُت 

طعامًا.. لكنت منه اأ�سيُب.

 مطلٍع ُبدئ ب�سوؤاٍل فيــــه ا�ستفهام اإنكارّي، 
َ
نحــــن اأمام 

جــــاء به ال�ساعــــر على لــــ�سان اأنثــــى مراهقة ت�ستثــــرُي فيه 

)1) ينظر، �سامح الروا�سدة: ف�ساءات �سعرية، �ض 20.
)2) االأعمال ال�سعرية الكاملة: اجلزء الثالث، الكتاب ال�ساد�ض، �ض438.

غريزتُه املتجمدة؛واملوقف املتوقع – اأن ال�ساعر �سي�ستجيب 

لهــــذه اال�ستثارة بقوله نعم؛ لكننا راأينــــا اأن �سدمًة نف�سيًة 

اأو وجدانيــــًة حلــــْت بال�ساعر نتيجــــة اال�ستفهــــام االإنكاري 

املحــــذوف اأداتــــه) رجــــٌل اأنــــت؟(؛ فنــــزار مل ي�ستطع نفي 

اال�ستفهــــام املتهكــــم وامل�ستخف برجولته. مــــع قدرته على 

القيام بالفعل املطلوب على اأح�سن وجه، واأمت �سورة.

ومـــا هـــي اإال حلظـــات يـــ�سرية وُيفيـــق ال�ساعـــر مـــن 

�سدمتـــِه، وُت�سعفـــُه قدراتـــه الفنيـــة؛ فيوظف عـــددًا من 

االأ�ساليـــب االإن�سائية التي �ساغ منها �سهامًا �سعريًة تدافُع 

نوثة تلك املراهقة، من 
ُ
عن رجولته وعنفوانه، وم�ستخفًا باأ

هـــذه االأ�ساليب قوله : ) ال تكوين حمقاء، مل اأتب عنك يا 

غبية، متى كانت الن�سوُر يومًا تتوُب، ال مَت�سي رجولتي..(، 

كل هذه العبارات �ساعدت يف التخفيف من وطاأة مفارقِة 

االإنكار ال�ساخر التي تو�سح الن�ض بها.

ُر الـــ�سورة الأول وهلٍة يف  )خـ( مفارقـــة التحـــول: حتـــ�سُ

النـــ�ض ال�سعري: »بـــدالالت معينة، لكنهـــا تتحول 

اإىل دالالت جديدة مغايـــرة ملا بداأت به، كاأن تكون 

الداللـــة اإيجابيـــة فتتحـــول �سلبية، اأو تكـــون �سلبية 

،وهذا النمـــط من املفارقة 
)((

ثم تتحـــول اإيجابية«

متف�ٍض يف �سعـــر �ساعرنا،ومثال مفارقة )االإيجابي 

ال�سلبـــي( يف �سعـــر نزار قولـــه: يف ق�سيدة: )خبز 

:
)((

وح�سي�ٌض وقمر (

يف بالدي..

حيث يبكي ال�ساذجون 

ويعي�سون على ال�سوء الذي ال يب�سرون 

يف بالدي..

حيث يبكي ال�ساذجون 

وي�سلون..

ويزنون..

)3) �سامح الروا�سدة : ف�ساءات �سعرية، �ض22.
)4) االأعمال ال�سيا�سية الكاملة: اجلزء االأول، الكتاب ال�ساد�ض، �ض 364.
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فقد كانت ال�سورة يف بدايتها ح�سنة الداللة للنا�ض 

الذين ُي�سلُّون، ويقومون بفرو�ض الطاعات، لكنها 

انقلبـــت بعد ذلـــك اإىل داللة �سيئة، وبهـــذا ُت�سلب 

معاين اخلري منها.

) د ( مفارقـــة الأدوار: يقـــوم هـــذا الـــ�سرب علـــى تخلي 

�ساحـــب املوقـــف الطيب عـــن موقفه الـــذي اقرتن 

به يف ذاكـــرة الثقافة؛ ليـــوؤدي دورًا جديدًا مفارقًا 

ملـــا عرف بـــه، ويختلف هـــذا ال�سرب عـــن مفارقة 

االإيجابـــي ال�سلبـــي؛ يف اأنَّ االأخـــري اكتـــ�سب قيمته 

احل�سنـــة يف النـــ�ض الـــذي بـــني اأيدينـــا وحده، يف 

حني اأن مفارقة االأدوار تخت�ض بالعن�سر املعروف 

مبعانيـــه الطيبـــة قبـــل النـــ�ض، فيتخلـــى عنها يف 

واأمثلته كثرية يف �سعر نزار 
)1(

الن�ض الذي نعاجله،

منهـــا قوله: يف ق�سيدة)مـــر�سوم باإقالة خالد ابن 

)2(

الوليد(:

عزلوا خالد يف اأعقاب فتح ال�سام،

�سموه �سفريًا يف جنيف،

يلب�ض القبعة ال�سوداء..

ي�ستمتع بال�سيجار.. والكافيار..

يرغي بالفرن�سية..

ي�سي بني �سقراوات اأوربا..

كديٍك ورقي..

ينبنـــي هـــذا الن�ض علـــى عدة مفارقـــات، تك�سف 

مـــدى التغري الـــذي حـــ�سل علـــى اأدوار االأ�سياء؛ 

فاأمـــري قري�ض ال�سجـــاع تخلى عـــن دوره الطليعي 

يف الدفـــاع عن االأمة، وان�سغل باأموٍر ال تن�سجم مع 

مركزه القيادي والبطويل. 

ومثل ذلك اأي�سًا فعـــل الكتاب الذين طاملا يكتبون 

)1) ينظر، �سامح الروا�سدة : ف�ساءات �سعرية، �ض23.
)2) االأعمال ال�سيا�سية الكاملة :اجلزء الثالث، �ض485-495.

ما ير�سي ال�سلطة، وال يثري �سخطها؛ متخلني عن 

دورهم يف جمابهة الباطل، وكاأنهم بذلك ي�سكنون 

خـــارج التاريخ، ويحيون يف عطلة. والالفت للنظر 

اأن نـــزار قّبـــاين جمع يف هـــذا النمـــوذج ال�سعرّي 

بني مفارقتني : مفارقة املـــكان، ومفارقة االأدوار.

وقـــد عرّب ال�ساعُر نزار قباين عن موقفهم هذا يف 

التي قال فيها:
 )((

ق�سيدته: )املمثلون(

ُكّتاُبنا مار�سوا التفكري من قرون

مل ُيقتلوا..

مل ُي�سلبوا..

مل يقفوا على حدود املوت واجلنون

ُكتابنا يحيون يف اإجازة 

وخارج التاريخ ي�سكنون..

) ذ ( مفارقـــة املخادعـــة: يك�سف هذا النـــوع من املفارقة 

خيبـــة االأمـــل ممـــا يتوقعه متلقـــي النـــ�ض، ومثال 

ذلك يف �سعر نـــزار: يف ق�سيدته )رثاء جمال عبد 

:
)((

النا�سر(

وراء اجلنازة �سارت قري�ض 

فهذا ه�ساٌم..

وهذا زايٌد..

وهذا، ُيريق الدموع عليك 

وِخْنجُرُه حتت ثوِب احلداد 

حو.. وهذا ُيجاهُد يف نومِه ويف ال�سَّ

يبكي عليه اجلهاد.

واملفارقـــة تبدو يف التظاهـــر بالبكاء واحلزن على 

امليـــت جمال عبد النا�سر وهـــم الذين اأقبلوا على 

فعل القتل؛ اإنهـــا �سورة قائمة على اخلديعة، مما 

)3) االأعمال ال�سيا�سية الكاملة: اجلزء الثالث، �ض 99.
)4) امل�سدر نف�سه،�ض 776.
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يعطي �سورة �سبيهة يف مكرها ونفاقها مبا تتداوله 

العامة يف اأمثالها ال�سعبية من قولهم: »فالن يقتل 

القتيل وي�سي يف جنازته«.

) ر ( مفارقـــة الفجـــاءة: »تقـــوم املفارقـــة - هنـــا - على 

خمالفـــة ما يتوقعه املـــرء يف املوقف الذي ير به، 

، ومن 
)1( 

فيفاجاأ بحالة مغايرة متامًا ملا يف ذهنه«

اأمثلتها عند نزار قباين : قوله يف ق�سيدته :) من 

)2(

مفكرة عا�ِسٍق دم�سقي(

دم�سق يا كنز اأحالمي، ومروحتي 

اأ�سكو العروبَة، اأم اأ�سكو لِك العربا

اأدمت �سياُط حزيران ُظهوَرُهُم 

فاأدمنوها، وبا�سوا كف من �سربا 

اإنَّ مـــن يتعـــر�ض للـــ�سرب بال�سيـــاط، والهزيـــة 

ينتظـــر منـــه اأْن ُيقاوم اليـــد التي �سربتـــه؛ ولكن 

املفاجاأة تبدو حني يقوم الذي اعتدي عليه بتقبيل 

اليـــد التي األهبْت ج�سده بال�سيـــاط، يف اإ�سارة اإىل 

درجـــة اخلنوع والذلة التي و�سل اإليها املخاطبون؛ 

وهذا ما عرّب عنه املتنبي �سعرًا: 

 َمـــن َيُهـــْن َي�سُهـــل الهـــواُن عليـــه ما جلـــرٍح مبّيٍت 

)((

اإيالُم« 

وبعد هـــذا؛ فقد تعـــددت اأ�سكال املفارقة يف �سعر 

َلـــًة تقنيـــة مهّمـــة مـــن تقنيات  نـــزار قبـــاين ُم�سكِّ

اخِلَطـــاب الفنـــي والبالغـــي احلديـــث، وتفـــاوت 

ال�سكل الذي ظهـــرت من خالله يف الن�ض؛ فمنها 

ما ظهر يف عنوانه فقط، ومل تبد يف ثناياه، ومنها 

ما ظهر ب�سورة عار�سة يف ت�ساعيف الن�ض.

)1) �سامح الروا�سدة: ف�ساءات نقدية، �ض28.
)2) االأعمال ال�سيا�سية الكاملة: اجلزء الثالث، �ض 425 -415. 

ال�سيخ  يو�سف  د.  راجعه  الربقوقي،  عبدالرحمن  و�سعه   : املتنبي  ديوان  �سرح   (3(
حممد البقاعي، دار الكتاب العربي، بريوت، لبنان، 2015م،ج1/ �ض374. 

: دِّ املحور الثاين: ِخَطاب ال�شِّ

دِّ ال نكون اأماَم ثنائيٍة �سديٍة مكونٍة من   يف ِخَطاب ال�سِّ

مفرداٍت متزاوجة اأو جمموعات متقابلٍة /مت�سادة دالليًا؛ 

بــــل نكون اأمام حالٍة اأ�سبه ما تكــــون بال�سباحِة عك�ض التيار 

دِّ يقوُل ما مل ُيعتْد  – كمــــا يقــــال –؛ ذلَك اأن ِخَطاب الــــ�سِّ
قولــــُه يف مقام القوِل االآين اأو اللحظــــي، كاأن يبوح ال�ساعُر 

بِخَطاب الهجاء للمخاطب يف مقاٍم هو مقاُم مدٍح له.

دِّ - يف اأح�سن االأحواِل  وقد َي�سُدُق على ِخَطـــاب ال�سِّ

ُه : » ثناٌء ومدٌح يحّولُه ال�ساعُر اإىل لوٍن  - اأن يقـــال عنُه اإنَّ

)((

رمزيٍّ من األوان الهجاء.«

دِّ – اأحيانًا –   كمـــا يلجـــاأ ال�ساعـــر اإىل ِخَطاب الـــ�سِّ

بهدف تعرية االآخـــر / املخاطب �سواًء كان هذا املخاطب 

فـــردًا اأو جماعـــة اأو �سلطـــًة..؛ بهـــدف ك�سفـــِه وف�سحه؛ 

بـــل جتـــاوز ذلك اإىل ما هـــو اأبعُد من التعريـــة؛ كالتب�سري 

باخلال�ِض اأو التغيري اإىل الواقع املثايل.

دِّ يف جمملـــه يعتمـــدُّ على  وال ريـــب اأّن ِخَطـــاب الـــ�سِّ

ِخَطاب مواجهة الواقع؛ فهو يقوُم : » على اأ�سا�ض االإ�سغاء 

واحِلواِر مع ذلك الواقع، اأو على اأ�سا�ض التجريب، واإعادة 

التجريـــب، جتريب الفعل املنا�سب، ال على اأ�سا�ض التعايل 

.
)5(

على ذلك الواقع اأو القفز فوق �سروطِه«

مفهـــوم خطـــاب الـــ�صد: يـــ�سع الناقـــد عبدالـــوا�سع 

ُه ِخطاٌب  دِّ بقوله:»اإنَّ احلمريي مفهومًا دقيقًا خلطاب ال�سِّ

موجٌه، يف االأ�سا�ض، �سد اخلطـــاب ال�سائد اأو املهيمن يف 

�ساحة التخاطب الفعلي بكافـــة اأ�سكاله و�سيغِه وجماالت 

)(( 

عمله.«

ط1987 ،1م،  بريوت،  العودة،  دار  ال�سعر،  ثورة   : الزبريي  حممود  حممد   (4(
�ض 79. 

)5) يق�سد بالتجريب : االت�سال احلي واملبا�سر بواقع التخلف والهيمنة، بهدف فهمه 
د،  ال�سِّ خطاب  احلمريي:  عبدالوا�سع  ينظر،  للمزيد  داخله.  من  عميقًا  فهمًا 

مفهومه. ن�ساأته- اآلياتُه – جماالت عملِه، املوؤ�س�سة اجلامعية للطباعة والن�سر، 

بريوت، ط2014 ،1م.�ض74.

د، �ض 74. )6) عبدالوا�سع احلمريي: خطاب ال�سِّ
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دِّ نكون اأمام عملية ا�سرتجاع لرموز  ويف ِخَطـــاب ال�سِّ

املا�سي اأو حوادثِه، وذلك بغر�ض اإظهار �سيٍء من املقارنِة 

جـــاِل التخاُطبـــي بني مـــا كان، وما هـــو كائٌن، وما  اأو ال�سِّ

ينبغي اأن يكون.

وي�سعى عدٌد غري قليل من ال�سعراء املحدثني؛ ومنهم 

�ساعرنـــا اإىل تاأ�سيـــ�ض �سلطـــٍة بديلـــٍة عـــن ال�سلطـــة التي 

ُير�سخهـــا ِخَطـــاب ال�سلطة ال�سائد بكلِّ اأ�سكالـــِه واأنواعِه؛ 

وهي �سلطـــة الفرد ال�ساعر املتكلم؛ بداًل عن �سلطة الفرد 

ي اإىل تاأ�سي�ِض  دِّ احلاكـــم، وقد ي�سعـــون يف ِخَطابهم الـــ�سِّ

�ُسلطِة اجلماعة/ ال�سعب/ االأمة.

ي اإىل:  دِّ ويتجُه ال�ساعـــر نزار قباين يف ِخَطابـــِه ال�سِّ

» ر�سم �سورٍة كليـــٍة مزدوجٍة للواقـــع باأ�سيائِه واأ�سخا�سِه، 

ُه اأخَذ يقـــدُم �سورتنِي  واأحداثـــِه، واأو�ساعـــِه، اأو لنقل : اإنَّ

خمتلفتـــني : االأوىل للـــ�سيء اأو الو�سع كمـــا هو يف االأعيان 

اأو االأذهـــان، واالأخرى اإيجابية، وت�سمـــل ال�سورة املثالية 

املمكنـــة التي يكن للـــ�سيء اأو ال�سخـــ�ض اأن يكوناُه اأو اأن 

ي�سرياُه م�ستقباًل، يف حال ا�ستجابا ل�سروط التغيري التي 

ومن- 
)1(

يطرحها هذا اخِلَطاب، ب�سورة �سمنية مبا�سرة«

دِّ االإبداعي  هنـــا – يكن القوُل باأنَّ من �ساأِن ِخَطاب ال�سِّ

اأو ال�سعـــري عند هذا ال�ساعـــر الثائِر اأو املتمـــرِد يف هذِه 

لط بكافِة  ُه قد يغـــدو ِخَطابًا �سدَّ كلِّ اأنواِع ال�سُّ املرحلِة، اأنَّ

اأنواعها واأ�سكالها، �سواًء اأكانـــت �سيا�سيًة، اأم اجتماعية، 

اأم ثقافيًة.

اعر نزار قباين يجد اأنَّ ِخَطابُه  واملتاأِمـــُل يف �سعر ال�سَّ

ال�سعـــري قد غـــدا متحـــواًل اإىل التمرد ال�سريـــح بعد اأن 

ورًة من �سوِر  كان ِخَطابـــًا �سعريًا هادئًا؛ فاأ�سحى ُيِثُل �سُ

ِخَطـــاب املواجهة مـــع خ�سوٍم ُكُر، وهـــذا ما يجعلنا نرى 

دِّ ما هو اإاّل تطور يف بنية خطاب املفارقة  اأن خطـــاب ال�سِّ

الـــذي مل ي�سلك خـــط املواجهة، والتمـــرد يف ف�سح االآخر 

املت�سلط وتعريته مبختلف م�سمياته.

)1) املرجع نف�سه، �ض 9.

وعلى هذا؛ فاإننا �سنكـــون اأمام حماور متعددة يظهُر 

دِّ موجهًا لالآخـــر مبختلـــف ُم�سمياتِه  فيهـــا ِخَطـــاب الـــ�سِّ

واأ�سكالـــِه، وهذا التعدُد ناجٌت من تعُدِد املواقِف التي ُي�سرُي 

اإليها الن�ُض.

ي يف �شع��ر نزار قباين - �شوره  دِّ اخِلَطاب ال�شِّ

واأ�شكاله:-

دِّ املوجه لل�صلطة املهيمنة:  اأوًل: ِخَطاب ال�صِّ

اإن طبيعـــة �سعـــر نـــزار قبـــاين تقـــوم علـــى النزعـــة 

ي هو وقـــوُد هذِه  دِّ الهجوميـــة؛ مبعنـــى اأن اخِلَطاب الـــ�سِّ

دِّ يعتمُد على التجاوز،  النزعة الهجومية؛ الأن ِخَطاب ال�سِّ

والرفـــ�ض، والتمـــرد، والعنـــاد لـــكل ما يقف اأمـــام ميول 

دِّ  ال�ساعر نزار قباين واهتماماتـــه، وقد نحا ِخَطاب ال�سِّ

املوجه لل�سلطة املهيمنة.

دِّ يف مثل هذه احلالة يكون من خارج  اإن خطـــاب ال�سِّ

بنيـــة التخاطب البيـــاين الّر�سمي، اأو من خـــارج موؤ�س�سة 

ِخَطاب االآخـــر املخالف/ ال�سلطة..وفيـــه يكون اخِلَطاب 

ِخَطـــاب مواجهٍة �ساملٍة ياأتي فيـــه ال�ساعر على كلِّ ما هو 

اَدُة مـــع روؤى االآخـــِر املخالِف له/  خماِلـــٌف لـــروؤاُه املَتـــ�سَ

 .
)2(

ال�سلطة

)((

يقول يف ق�سيدته: ) اأحمر.. اأحمر.. اأحمر (

ال ُتفكر اأبدًا.. فال�سوُء اأحمر..

ال تكلم اأحدًا.. فال�سوُء اأحمر 

ال جتادل يف ن�سو�ض الفقِه..

اأو يف النحو..

اأو يف ال�سرِف..

عِر.. اأو يف ال�سِّ

د، �ض 96. )2) ينظر، عبدالوا�سع احلمريي: خطاب ال�سِّ
)3) نزار قباين : االأعمال ال�سيا�سية، اجلزء ال�ساد�ض، الكتاب اخلام�ض والع�سرون، 

�ض 136.
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اأو يف النِر..

اإنَّ العقَل ملعوٌن، ومكروٌه، ومنكر..

بَّ امراأًة.. اأو فارًة.. ال حُتِ

اإن �سوء احُلب اأحمر..

]...[

يًا.. ابَق �ِسرِّ

وال تك�سف قراراتك حتى لذبابْة..

ابق اأميًا..

ُيـــ�سري ال�ساعـــر اإىل كل ما حُترمه ال�سلطـــة القمعية، 

وجتعلـــه مبثابـــة جتـــاوز للخطوط احُلمـــر التـــي �سنعتها 

ال�سلطـــُة القمعيـــة لتحمـــي نف�سهـــا مـــن كل ما ُيكـــن اأن 

يـــ�ض مكانتهـــا ال�سيا�سيـــة؛ لدرجـــة اأّنهـــا مل تكتِف مبنع 

بعـــ�ض ال�سروريـــات واملُباحات مثل:) التفكـــري، الكالم، 

اجلدال واملناق�سة يف الفقه والنحو وال�سرف واحلب..(؛ 

بـــل حرمت ما هـــو اأخف من ذلـــك )الكتابـــة(؛ فالكتابة 

جـــرٌم اأ�سد من الزنا عند هذه ال�سلطـــة؛ وال تنتهي قائمة 

لطـــة القمعيـــة عند ذلـــك فح�سب؛  املحرمـــات عنـــد ال�سُّ

بل حترم حتى مقابلة رجال اأمنها.

العمليـــة  اأن  منـــه؛اإال  ال منـــا�ض  واقـــع  هـــذا  نعـــم، 

اإنتـــاج  يف  اخليـــال  اإىل  ت�ستنـــد  كانـــت  ال�سعريـــة،واإن 

الداللـــة اأو املعنى؛ بيـــد اأنها تقف عند حـــدود املو�سوعية 

واالإنـــ�ساف وقيـــم الف�سيلة.وامل�ستقـــرئ لل�سعـــر العربي 

القـــدمي اأو احلديـــث يجد حمـــاوالت �سعريـــة بلغت عنان 

ال�سمـــاء جودًة وخيااًل يف نقد ال�سلطـــة احلاكمة؛ ) اأحمد 

مطر منوذجًا(.

وق�سيـــدة املهرولون متثل اأمنوذجـــًا �سارخًا خِلَطاب 

دِّ املوجه لل�سلطة القمعية من خارجها. ال�سِّ

 :
)1(

يقول ال�ساعر يف ق�سيدته:) املهرولون (

)1) نزار قباين: روائع االأعمال الكاملة،�ض 442.

�سقطت اآخُر ُجداِن احلياْء..

وفِرحنا.. ورق�سنا..

وتباركنا بتوقيع �سالم اجُلبناْء

مل يُعْد ُيرعبنا �سيء..

وال يخجلنا �سيء..

فقد يب�ست فينا ُعروق الكربياْء..

�سقطْت..للمرِة اخلم�سني عذرّيُتنا..

.. اأو ن�سرَخ.. دون اأن نهتزَّ

ماء.. اأو ُيرعبنا مراأى الدِّ

ودخلنا يف زمان الهرولة..

ووقفنا بالطوابري، كاأغناٍم اأمام املق�سلة

ورك�سنا.. ولهثنا..

وت�سابقنا لتقبيل حذاء القتلة..

ما تفيُد الهرولة ؟

ما تفيُد الهرولة ؟

عِب حّيًا عندما يبقى �سمرُي ال�سَّ

كفتيل القنبلة..

لن ت�ساوي كلُّ توقيعاِت اأو�سلو..

خردله.ّ.!! 

 يـــرى املتاأمـــل يف الّن�ض ال�سابق رفـــ�سا من ال�ساعر، 

واملجتمـــع وال�سلطة لكل اأ�سكال االحتـــالل، اإال اأن ال�سلطة 

وحدها تنفرُد بعمِل حترٍك �سلبي ال يت�سق مع كارثة كبرية 

هـــي االحتالل؛ مما ا�سطـــر ال�ساعر اإىل البـــوح بِخَطاب 

دِّ الذي يعري فيـــه ال�ساعر هذا التحرك ال�سلبي من  ال�سِّ

خالل ذكـــر النتائج ال�سلبية لهرولة ال�سلطة جتاه ال�سالم 

املزيف/ املنقو�ض؛ ولنتاأمـــل ذلك يف قوله )�سقطت اآخر 

جدران احلياء، تباركنا بتوقيع �سالِم اجُلبَناْء، �َسَقَطْت..

ُتَنا، َتَرُكوا ُعْلبَة �سرديٍن باأيدينا، بعَد  للمّرِة اخلم�سنَي ُعذريَّ

خم�سنَي �سنْه، ما وجْدنا وطنًا ن�سُكُنه اإال ال�سراْب،..(.
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فال�ساعُر ينتقد ال�سلطة الفل�سطينية )من خارجها(؛ 

الأنـــه يـــرى اأنهـــا ت�ستاأثـــر بقـــرار اإجـــراء املفـــاو�سات مع 

العـــدو االإ�سرائيلـــي، و تهرول يف تقـــدمي التنازالت، وهذا 

ما يرفـــ�سه ال�سعـــب الفل�سطيني، ومعهـــم كل االأحرار يف 

الوطن العربي. 

دِّ املوجه ل�صلطة املجتمع وثقافته  ثانياً: ِخَطاب ال�صِّ

التقليدية :

اإن اأبـــرز �ِسمـــٍة متيـــُز �سعر نـــزار قباين هـــي ِخَطاب 

و�سعتهـــا  التـــي  اخلطـــوط  لـــكلَّ  والتجـــاوز  املواجهـــة، 

املرجعيات الرتاثيـــة وال�سيا�سية، واملجتمعية التي ر�سمت 

هوية املجتمع وثقافته. 

ِل   وقـــد مل�سنا اأن �سمـــة املواجهة هذه قـــادت اإىل ت�َسكُّ

دِّ الـــذي كان مبثابـــِة �سدمـــٍة اجتماعيـــٍة  ِخَطـــاب الـــ�سِّ

واأخالقيـــٍة، الأنه – بحق – ِخَطاب �سادٌم ومغايٌر لقوانني 

املجتمـــع املحافـــظ واأخالقـــه؛ مما قـــاد املجتمـــع اإىل اأن 

ينعتـــُه باأقبح النعـــوت واالألقاب كالتائـــِه والكافر وامللعون 

واملجنون..اإلـــخ. وهي نعوت لهـــا ما يع�سدها بالنظر اإىل 

حجـــم اال�ستهتـــار واملروق والطيـــ�ض والنزق الـــذي �سلكه 

ال�ساعر. 

دِّ املوجِه لالآخر /ال�سلطة  واإن مـــن �ساأن ِخَطاب الـــ�سِّ

اأن يثـــري حفيظتها �سد املَُخاِطـــِب ) ال�ساعر( الذي ُيوجُه 

ِخَطابـــًا �سديًا بهذا امل�ستوى املت�ساعِد يف وتريتِه النقديِة 

الراف�سة ملمار�ساِت ذلَك االآخر القمعي وخطاباته. 

دِّ يف هذا املحور موجهـــًا ل�سلطة  ويـــربز ِخَطاب الـــ�سِّ

اِفـــ�ِض لكلِّ ما هو  املوروث الثقـــايف التقليدي اجلامد والرَّ

حديـــث اأو حداثـــي، وفيـــه يتجلـــى رفـــ�ض ال�ساعـــر نزار 

قباين لـــ�سكل الق�سيـــدة العمودية ) اأحيانـــًا (، ورتابتها 

ال�سكليـــة واملو�سوعيـــة، وال يكتفـــي برف�سهـــا؛ بـــل ُيعلـــن 

انتمـــاَءه احلداثي للق�سيدة احلديثـــة، و�سكلها املعا�سر، 

وموا�سيعها اجلديدة.

وال يتوقـــف الرف�ض، والتمرد على هـــذا البعد االأدبي 

والثقايف؛ بل يتجـــاوزه ال�ساعر اإىل رف�ض املوروث القيمي 

واالأخالقي املنبثق عـــن املعتقدات، واالأعراف التي تنظم 

حياة املجتمع وعالقة اأفراده مبختلف فئاته.

 اأمنوذجًا 
)1(

ومتثـــل ق�سيدة )الق�سيـــدة ال�سريـــرة(

دِّ الرافـــ�ض لتلك القيم،  �سارخًا م�سبوغـــًا بِخَطاب ال�سِّ

واالأعراف الدينية، واالجتماعية. قال فيها:

مطٌر.. مطٌر.. و�سديقتها

معها ولت�سريَن ُنواٌح

والباُب تئنُّ مفا�سلُه 

ويعربُد فيِه املفتاُح 

�سيٌء بينهما..يعرفُه 

اثناِن اأنا وامل�سباُح 

وحكايُة ُحٍب ال حُتكى 

]...[

ُع ذئبتها  الذئبُة تر�سَ

ويٌد جتتاُح وجتتاُح

تدنيه واأخرى ترتاُح 

نحن امراأتان.. ولنا قمٌم

ولنا اأنواٌء.. ورياُح.

ي املوجه جتـــاه املجتمع،  دِّ  وق�سائـــد اخِلَطـــاب الـــ�سِّ

وثقافته لها ح�سوٌر الفت؛ فمن بني تلك الق�سائد : ) اإىل 

..،
)((

 الق�سيدة تطرح اأ�سئلتها
،)((

، عند اجلدار
)2(

عجوز 

اإلخ.

دِّ يف هـــذا املحور مل  لقـــد مل�سنـــا يف اأن ِخَطـــاب الـــ�سِّ

)1) االأعمال ال�سعرية الكاملة : اجلزء االأول، الكتاب اخلام�ض،�ض 351.
)2) امل�سدر نف�سه: اجلزء االأول، الكتاب االأول، �ض74.

)3) امل�سدر نف�سه: اجلزء االأول، الكتاب اخلام�ض : �ض 206.
�ض  والع�سرون،  ال�ساد�ض  الكتاب  ال�ساد�ض،  اجلزء  الكاملة:  ال�سعرية  االأعمال   (4(

.351-356
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يكـــن موجهـــًا اإىل املجتمـــع باعتبـــاره كيانـــا ب�سريـــا؛ بل 

لكونه)املجتمـــع( ثقافة ُي�سيطر عليهـــا : » ِخَطاب الزيف 

 -
)1(

الـــذي من �ساأنـــه اأن يزيـــن القبيح، ويقبح احلـــ�سَن«

فيما يراه ال�ساعر-، و�ساعرنا مل يكتِف بالرف�ض خِلَطاب 

ي بهدف  دِّ َر مـــن ِخَطابِه الـــ�سِّ املجتمـــع الزائف؛ بـــل �سعَّ

ف�سِح احلالـــة الزائفة التـــي �سيطرت علـــى عامة النا�ض 

بفعل ِخَطاب الزيف الذي يتبناه املجتمع التقليدي.

دِّ املــــوجــــه لــــ�أنــــا)الــــذات  ثـــالـــثـــاً: ِخــــَطــــاب الـــــــــ�صِّ

الإن�صانية(:

وهـــو اخلطاب الذي نكون فيه اأمام حـــواٍر بني اأناتني 

)اأنا نـــزار االإن�سان( واالأخرى اأنا نـــزار ال�ساعر / الذات 

ال�ساعـــرة عنده؛ ويف هذا احلـــوار حتاول الذات ال�ساعرة 

ي، وتوجيهه لغايـــة نبيلة واإن�سانية  دِّ ت�سويغ ِخَطابهـــا ال�سِّ

ولي�ض مل�سلحة ذاتيٍة. 

دِّ املوجه اإىل الذات  النمـــوذج ال�سعري خِلَطاب الـــ�سِّ

)2(

ال�ساعرة جنده يف ق�سيدته )ملاذا اأكتب(:

اأكتب..

كي اأفجَر االأ�سياء، والكتابُة انفجار 

اأكتُب..

كي ينت�سر ال�سوُء على الُعتمِة 

والق�سيدُة انتظار

]اإىل اأن يقول[:

اأكتُب حتى اأنقذا العامل من اأ�سرا�ض هوالكو..

ومن ُحكم امللي�سيات..

ومن جنون قائد الع�سابة..

اأكتُب 

د، �ض 61. )1) عبدالوا�سع احلمريي: خطاب ال�سِّ
)2) االأعمال ال�سيا�سية الكاملة: اجلزء ال�ساد�ض، الكتاب الرابع والع�سرون، �ض -16 

.17

حتى اأنقذا الكلمَة من حمكمة التفتي�ض..

اأكتُب الق�سيدَة املعا�سرة 

رِّ  يف اجلهر، ال يف ال�سِّ

اأفعلُه حتت املطر 

اأفعلُه حتت ال�سجر 

اأفعلُه على حجر..

عر.. وال يهُمني.. اأكتُب ال�سِّ

اإّن ِخطـــاب ال�سد املوجه للـــذات، يف الن�ض الذي بني 

اأيدينـــا، هـــو خطـــاٌب �سدي متولٌد مـــن اأّن ال�ساعـــر اأنتج 

النـــ�ض ال�سعري كله لالإجابة عـــن �سوؤاٍل واحد �سادٍر من 

داخل الـــذات االإن�سانية )االأنا النزاريـــة(، وهذا ال�سوؤال 

املحذوُف تقديـــرُه ملاذا تكتب �سعرًا يا نـــزار؟ويف ال�سوؤال 

توبيـــٌخ ولـــوٌم ظاهٌر موجـــٌه للـــذات ال�ساعـــرة، وكاأّن االأنا 

النزارية االإن�سانية تقول الأختهـــا الذات ال�ساعرة : مالِك 

وللكتابِة ؟ مـــن ذا �سي�ستفيُد من كتاباتِك؟ من �سي�سمعِك 

؟لـــن تـــري �سدًى لبوحك ال�سعـــري؛ فجـــاءت االإجابة يف 

يِّ موجهٍة لالأنا ال�سائلة وامل�ستنكرة على  �سكِل خطاٍب �سدِّ

الذات ال�ساعرة.

وال ريـــب اأّن تكـــرار الفعل املـــ�سارع )اأكتـــُب( اإحدى 

ع�سرة مرًة،داخل التجربة ال�سعرية، جاء ليفيد اال�ستنكار 

واال�ستغراب من ت�ساوؤل االأنـــا النزارية التي وقفت موقفًا 

�سلبيًا من توجهات ال�ساعر، وكتاباته النه�سوية والتغيريية 

الراف�سة لكل اأ�سكال القمع والت�سلط.

دِّ املوجـــٍه لالأنا  ونـــزار قبـــاين يبـــوح يف خطاب الـــ�سِّ

بدوافـــع الكتابـــة ال�سعريـــة مـــن خـــالل ذاتـــه ال�ساعرة، 

ويوجـــه هذا البوح اإىل اأناُه العاقلـــة، اأناُه االإن�سانية )نزار 

االإن�سان(، هذا البوح الذي ي�سمى جماهرة بفعل املحذور 

ل  املمنـــوع ال يتورع ال�ساعـــر يف اإظهاره للمتلقـــي، واإْن �سكَّ

دامًا مع من ُيخالفه. ِخَطابه هذا �سِ

واملهـــم عنـــده اأن يبوح بـــكل ما يختلـــج يف �سدره واإن 
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لط التـــي مل تر�ض يومًا  َحِنـــَق عليه االآخـــرون يف بقية ال�سُّ

عن نزار قباين، وعن �سعره وكتاباته. 

جتلى هذا املوقف من خالل كرة املفردات والرتاكيب 

التـــي �سبغها ال�ساعـــر ب�سبغة التحدي والعنـــاد: )اأكتب: 

حتى اأنقـــذ العامل من اأ�سرا�ض هوالكـــو، اأكتب حتى اأنقذ 

النـــا�ض من اأقبيـــة الطغاة، اأكتـــب حتى اأنقـــذ الكلمة من 

حماكـــم التفتيـــ�ض..، اأرتكب اخليانة العظمـــى التي يقال 

عنهـــا ال�سعـــر..، يف اجلهـــر ال يف الـــ�سر..، خمرتقـــًا كل 

اخلطوط احلمر..(.

هكـــذا عندما يتطور وعي الذات من االإح�سا�ض باالأمل 

الفردي اإىل االإح�سا�ض بـــاالأمل اجلمعي باالأمة اأو ال�سعب، 

ي�سبـــح الوعـــي الذاتـــي وراء الوعـــي اجلمعي وتبعـــًا له؛ 

فيتحـــول اإىل بـــوؤرة يفيـــ�ض منها رفـــ�ض الـــذات الفردية 

)1(

واجلمعية بكل ما يتعار�ض مع قناعاتهما.

دِّ املوجِه للمراأة:  رابعاً: ِخَطاب ال�صِّ

تعـــّود املتلقـــي خِلَطاب ال�سعراء يف مـــو�سوع املراأة اأن 

يراهـــم يطلبـــون وّدها ور�ساهـــا والقرب منهـــا، والظفر 

منها باأي نـــوع من اأنواع العالقة الربيئـــة، وغري الربيئة، 

املمكنـــة، وغري املمكنة، الواقعيـــة اأو املتخيلة، وال �سك اأن 

نـــزار قباين اأكرهـــم لهثًا وراء مثل هـــذه العالقات، وقد 

و�ِسم باأنـــه �ساعـــر املـــراأة / ال�ساعر املتهتـــك / املاجن/ 

الفاجر.. اإلخ.

اإال اأننـــا وقفنا على مناذج لي�ست بالقليلة احتوت على 

دِّ جتاه املراأة، التي طاملا باح ال�ساعر بع�سقه  ِخَطـــاب ال�سِّ

لهـــا، وبهيامه لها لدرجة قد ت�سل اإىل العبودية وال�سالة 

يف حمرابها. 

 اأمنوذجًا مثاليًا 
)2(

وقد وجدنا يف ق�سيدة )اأفيقـــي(

دِّ املوجِه للمراأة، يقول يف مطلعها: خِلَطاب ال�سِّ

د، �ض 115. )1) ينظر عبدالوا�سع احلمريي: خطاب ال�سِّ
)2) االأعمال ال�سعرية الكاملة: الكتاب االأول، �ض 72-73.

اأفيقي.. من الليلة ال�ساعلْه

وردي عباءتِك املائلْه

اأفيقي فاإن النهار �سيف�سُح �سهوتك الزائلْه

كفاِك فحيحًا ب�سدر ال�سرير 

كما تنفح احليُة ال�سائلة 

.......................

هو الطني. لي�ض لطنٍي بقاٌء 

�ستم�سي ال�سهور.. وينمو احلنني 

هو الطني.. لي�ض لطنٍي بقاء

ولذاتُه وم�سٌة زائلة..

فعودي اإىل اأمك الغافلْه

املخاطبـــة/ ملغريـــات  رفـــ�سه  عـــن  ال�ساعـــر  يعلـــن 

املـــراأة/ االأنثـــى، وذلـــك يف اأول عتبة من عتبـــات الن�ض 

ي ال�سارخ متجـــلٍّ يف قوله  دِّ )العنـــوان(؛ فِخَطابـــه الـــ�سِّ

اأفيقـــي، وال يكتفي ال�ساعر بذكر فعـــل االأمر مرًة واحدة؛ 

بل ُيكـــرر هذا الفعل بال�سيغة نف�سها وبغريها من ال�سيغ 

مثل )ردي، كفاِك(، وتت�ساعُد وتريتُه الداللية وال�سوتية 

لت�سي بحجـــم ال�سخط والرف�ض لكل حمـــاوالت التحر�ض 

واالإغـــراء التي ت�سدر عـــن املخاطبة / االأنثـــى. ولنتاأمل 

جمـــال ال�سورة الت�سبيهية التـــي �سور فيها ال�ساعر رغبة 

االأنثى، بثـــوران احلية ال�سائلة، التـــي تبحُث عن فري�سة 

تنفُث فيها �سمها.

وال�ساعـــر يف قوله ]كفـــاك فحيحًا بـــ�سدر ال�سرير[

حـــذف امل�سبـــه ) االأنثـــى ( واأتـــى بـــ�سيء مـــن لوازمهـــا 

)ال�سرير(، على �سبيل اال�ستعارة املكنية.

دِّ يف ق�سائـــد �سعرية اأخرى مثل:  وظهـــر ِخَطاب ال�سِّ

( التي قال يف بع�ض مقطوعاتها:
)((

)اإىل مراهقة

منطُق االأربعني.. يلجُم اأع�سابي 

)3) االأعمال ال�سعرية الكاملة، اجلزء الثالث، الكتاب ال�ساد�ض، �ض 438.
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فعفوًا.. اإن مل ترين الطيوُب

ما اأنا فاعٌل بخم�سة ع�سر 

�سهَد اهلل.. اأنه تعذيُب 

و�سمريي عليهما م�سلوُب 

وثب االأرنبان.. نحوي فمايل 

كجدار اجلليد ال اأ�ستجيُب

كلَّما فكرت يداي بقطٍف 

هر.. عنهما واحلليُب  ردين الطُّ

اذهبي.. فال�سداع يحفُر راأ�سي 

 ]اإىل اأن يقول[: 

اذهبي اذهبي.. ك�سرت �سالحي 

�ساع مني فمي فماذا اأجيُب؟

دِّ يف اأفـــق الن�ض دون اأن تعرت�ض  يتجلـــى ِخَطاب ال�سِّ

هذا اجلالء اأيُّ ُغيوٍم غامـــ�سة؛ فاملتكلُم �ساعٌر ولي�ض اأي 

�ساعر، اإّنـــُه �ساعر املراأة، �ساعر الغـــزل ال�سريح؛ اإال اأنَّ 

ِخَطابـــُه - يف هـــذا الن�ض – كان ِخَطابـــًا غرييًا، ال ي�سي 

بحقيقـــة ال�ساعر التـــي اأ�سرنا اإليها؛ فقـــد غاب اخِلَطاب 

الـــذي يهتك االأ�ستار ويك�سر قوانـــني االأخالق.. وح�سرت 

ٌة غـــري معهـــودٍة، وورٌع م�سبوٌه، يطالـــب بال�سرت  دونـــُه ِعفَّ

ُه اأ�سار  والتعقـــل والكِف عن االإغراء والتبـــذل، والالفت اأنَّ

اإىل قنـــاع الواعظ الزاهد يف املراأة الـــذي لطاملا عبث به 

مراٍت ومراٍت يف مغامراته ال�سعرية مع املراأة.

:
)1( 

ويقول نزار قباين يف ق�سيدة اأخرى

عندي امَلزيُد من الُغُروِر.. فال َتبيعيني ُغُروَرا

ِك.. ِحبَّ
ُ
اإْن كنُت اأر�سى اأن اأ

فا�ْسُكري املوىل كثريا..

ِك.. مْن ُح�سن َحظِّ

ْن َغَدْوِت حبيبتي.. َزَمنًا ق�سريا
َ
اأ

)1) االأعمال ال�سعرية الكاملة، �ض 661-662.

فاأنا نفخُت الناَر فيِك..

وُكنِت َقْبلي َزْمَهريرا..

]...[

واأنا الذي..

يف اأر�سِك الَعْذراِء.. األقيُت الُبُذورا

رْت.. َذَهبًا، واأطفااًل، وَياُقوتًا ُمثريا فتفجَّ

اإنَّ ِخَطـــاب اال�ستعالء يف هـــذه الق�سيدة مثَّل ِخَطاب 

�سدٍّ مبـــا�سٍر موجـــٌه جتاه مـــن ُعّرف عنهـــا باأنها معبودة 

ال�سعـــراء / املراأة الفاتنة.. يقول لها ) اإن كنت اأر�سى اأّن 

اأحبِك فا�سكري املوىل كثريا.. من ح�سن حظك اأن غدوِت 

حبيبتـــي.. زمنًا ق�سريا..فاأنا نفخـــت النار فيك.. وكنت 

زمهريرا..(.

يا لُه من ِخَطـــاب �سدِّ ! فيه كثرٌي من االدعاءات التي 

مل نعتد علـــى �سماعها عند �سعراء اأكر غـــرورًا من نزار 

ي يّدعـــي اأنه املتكرم  دِّ نف�سه؛ فهو يف هـــذا اخِلَطاب ال�سِّ

باحلبِّ على املراأة الفاتنة..اإلخ. 

وال �سك اأنَّ غـــرور ال�ساعر نزار قباين فاق غرور عمر 

بـــن اأبي ربيعة ) بل اإن عمر بن اأبي ربيعة كان اأكر تعففا 

وا�ستقامـــة يف �سعره الغزيل ال�سريـــح؛ الذي طاملا ادعى 

اأنـــه املطلوب مـــن االأنثى ال الطالب لها؛ بـــل ال نكاد ن�سمع 

اأحدًا مـــن ال�سعراء القدمـــاء اأو املحدثني بـــاح مبثل هذه 

االدعاءات التي خرجت عن املاألوف؛ فكانت عندنا مبثابة 

ِخَطـــاب �سدٍّ ظهـــر - لنا ب�سكٍل الفـــٍت- يف بع�ض ق�سائد 

ال�ساعـــر نـــزار قبـــاين الذي يعـــاين من نرج�سيـــة وع�سق 

جنويّن لذاته وملذاته. 

اخلامتـــة : انطالقـــًا مـــن هـــذه املقاربـــة التحليليـــة 

النقدية ل�سعر نزار قباين تو�سل الباحث اإىل:

وجود تناغـــم، وتنا�سب بني املالمح، والبنى التقابلية 

والنف�سية النزارية املتاأرجحة يف عواطفها وانفعاالتها.

اأنَّ مفارقـــة العنـــوان مثلت ُحـــ�سورًا وا�سعـــًا اأكر من 
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غريهـــا مـــن مالمـــح املفارقـــة يف �سعر نزار قبـــاين، ويف 

دِّ املوجِه لل�سلطـــة القامعة اأكر  املقابـــل كان ِخَطـــاب ال�سِّ

 . دِّ االأمناط واالأ�سكاِل ح�سورًا يف ِخَطاب ال�سِّ

دِّ قـــد �سكال اأداتني فنيتني  اأن املفارقـــة وِخَطاب ال�سِّ

حديثتـــني؛ بـــل ونقديتني ا�ستطـــاع من خاللهمـــا ال�ساعر 

لط القامعة،  اأن يبـــوح برف�سه، ومترده على خمتلـــف ال�سُّ

والراف�سة ل�سعره وروؤاُه، و اأفكاره احلداثية.

دِّ كانا من اأوفِر  بـــدا –لنا- اأّن املفارقة وِخَطـــاب ال�سِّ

الو�سائل، واالأدوات التي اأحدثت اأثرًا بالغًا يف امللتقي على 

امل�ستوى النفـــ�سي والذهنـــي، ودون اإ�سراٍف يف ا�ستخدام 

اللغة، واأ�ساليبها.

دِّ هو اأن املفارقة  اإّن اأبرز َفرٍق بني املفارقة وِخَطاب ال�سِّ

كانت يف جمملها ُتف�سي اإىل ال�سخرية وال�سحك؛ يف حني 

دِّ عـــن مالمح الغ�سب وال�سخط التي  يك�سف ِخَطاب ال�سِّ

متـــور يف نف�ض ال�ساعر، وترتكز املفارقـــُة على اال�ستهزاء 

ا االأداة االأخرى/ والتهكم وباأ�ساليب خربية واإن�سائية؛ اأمَّ

؛ فيعتمد على ال�سرامة واجلدية من خالل  دِّ ِخَطاب ال�سِّ

االعتماد على االأ�ساليب االإن�سائية. 

دِّ عـــن الُبعد النفـــ�سي الذي  كمـــا كـــ�سف ِخَطاب ال�سِّ

متّلـــك ال�ساعـــر يف عالقته املتناقـــ�سة بني رفـــ�ض املراأة 

اأحيانًا؛ وع�سقها اأحيانًا اأخرى.

؛  دِّ باتت املراأة اآخر اهتمامات ال�ساعر يف خطاب ال�سِّ

فهو ال يقبُل اأْن تكون لُه حبيبًة اأو زوجًة.

دِّ فاعليٌة اأ�سلوبيـــٌة �ساعدت على  ظهـــَر خِلَطاب الـــ�سِّ

تعميق الن�سو�ض التي ات�سمت بطابع التمرد، والرف�ض ملا 

يليه االآخر.

دِّ عنـــد ال�ساعـــر ِخَطابـــًا متحواًل  غـــدا ِخَطـــاب الـــ�سِّ

اإىل التمـــرد ال�سريـــح بعد اأن كان ِخَطابـــًا �سعريًا هادئًا؛ 

ورًة مـــن �سوِر ِخَطـــاب املواجهـــة مع  فاأ�سحـــى �ِسعـــرُه �سُ

خ�سوٍم ُكُر.

دِّ يف جمملِه موجهـــًا اإىل اأنا�ض  مل يكـــن ِخَطاب الـــ�سِّ

ب�سخ�سهم بقـــدر ما كان موجهـــًا اإىل واقعهم، وثقافتهم 

واإيديولوجياتهم.
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