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السنت الجامعيت5102/5102:

قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم" :من لم يشكر الناس لم يشكر اهلل ،ومن أسدى إليكم
معروفا فكافئوه ،فإن لم تستطيعوا فادعوا له".
وطاعة للرسول الكريم ال تسعنا هذه الصفحة لنشكر ونحمد اهلل على توفيقه إيانا ،كما نتقدم
بجزيل الشكر والتقدير إلى أستاذنا الذي طالما ساندنا في توجيهنا ،كما نرسل إليه باقة مليئة
بالود والعرفان لما أبداه من اهتمام وجهد فجزاك اهلل خير جزاء.
كما ال يفوتنا أن نشكر من ساهم في هذا العمل من قريب أو من بعيد
نسأل اهلل عز وجل أن يتقبل منا هذا العمل بعد أن وفقنا إلي إتمامه وأن يجعله خالصا
لوجهه ويبارك فيه.
والحمد هلل رب العالمين

من وحي بنات األفكار ،وحكم بنات األسفار ،وضياء وجالء األنوار ،أهدي هذا العمل المتواضع
إلى:
من ركبا سفينة التضحية وحمال لواء التربية النقية وشروا الساعات الكثيرة وسه ار الليالي الطويلة.
إلى من علماني حقيقة النجاح ،وأفهماني قيمة الفالح
إلى من خالطت محبتهما شغاف الجنان ،إلى من سكنا قلبي حتى صار من لبي
علي وذكري فضلها
إلى من تقصر الكلمات وأصدقها في إبقاء حقها ّ
أمي الحبيبة
إلى بحر البذل والصبر والعطاء أبي العزيز
إلى سندي ورفقاء دربي إخوتي األعزاء :حمزة ومحمد نوري عيني
أسماء ومريم بسمتي العائلة وأهنئهما على ختمهما لكتاب اهلل العزيز
خيرة ورحمة فلذتي كبدي وزهرتا البيت حفظهم اهلل لي جميعا
إلى أقربائي ،إلى سندي في الحياة زوجي إبراهيم .
إلى عائلة الثانية دون استثناء .
إلى من شاركتني في إنجاز هذه المذكرة "عائشة قراش"
إلى كل صديقاتي في الدراسة
إلى كل من وسعهم قلبي ولم تسعهم مذكرتي ،لكم مني كل الحب والسالم.

إلى من ال يمكن للكلمات أن توفي حقهما
إلى من ال يمكن لألرقام أن تحصي فضائلهما
الدي العزيزين أدامهما اهلل لي
إلى و ّ
إلى أخواتي:
أنيسة وزوجها حسان وأوالدها :ياسين ،خولة ،بشرى ،يوسف الصديق.
دليلة وزوجها صالح وأوالدها :أسماء ،أيوب ،إبراهيم ،مروى .
إلى فوزية وحنان.
إلى إخوتي
عيسى وزوجته نعيمة وولده عبد العزيز
إلى محمد
وأخي ار أهدي هذا العمل إلى صديقتي فتيحة والمية وأمال رفيقة الدراسة والعمل

مقدمة
مقدمة
يعد عالم الشعر أداة للتعبير عن خلجات النفس وأغوارهللا ،وفيلله تتلىشللى المسللافات ،ويتجلللى
الموقف الشعوري لدى الشعراء ،ونظرتهم للوجود ،كما تتخذ الرؤيا لديهم مسارات ىشللعورية تمتللد
على مر الزمان والمكان ،لتصل إلى حدود التجربة الشعرية عندهم ،التي قد تتماثل وتتشللابه وبهللذا
يلمس الدارس نقاطا تجمع بين ىشاعر وآخر ،أو تلتقي عندهما قصيدة تتوافق مع أخرى سللواء كللان
ذلك قصدا أم عفوا ،فيكون تلمس تلك السمات والخصائص بسبر أغوار النصوص قصللد الوصللول
إلى مواضع التشابه والختل،ف ،من هنا جاءتت دراستنا "موازنة أسلوبية لقصيدة أبي لنللزار قبللاني
وإلى أبي في الخالدين لفاتح عل"ق" ،للكشف عن مدى استخدام اللشاعرين لمكانات الللةغللة ،وتفجيللر
طاقاتها الفنلية ،والجماللية في نقل اللتجربة .حيث يدور موضوع القصيدتين حللول رثللاء ال ب فنللزار
كتب هذه القصيدة ،لنه عر،ف مآس في حياته حيث توالت هذه المآسي عليه ،فبعللد اغتيللال زوجتلله
توفي والده ،وأما فاتح ع ل
ل"ق فنظم قصيدته ليرثي فيها والده .
ولعلل الكشفف عن الكيفلية اللتي عبر بها الشاعران عللن التجربللة فللي هللاتين القصلليدتين ،أصللد"ق
ض غغمافر الموازنات يستدعي الحيطة والحذر مللن النللزل"ق والنطبللاع
معيار للموازنة ،إلل ألن خو ف
وغيا ب اللتعليل ،واللنظرة اللتعميملية ،والتأثر.
اخترنا هدا الموضوع لتبين مكانة الشعر الجزائري الللذي أراد أن يللواكب الشللعر العربللي
عموما وكذا توضيح دور الد ب في حياة النسان لنه يعد عمود البيت وأساسه الذي يقوم عليه .
ولبلوغ ما نرمي إليه ارتأينا اللجوء إلللى المنهللج السلللوبي فللي التحليللل ،حيللث اسللتطاعت
السلوبية أن تشللق طريقهللا وسللط المناهللج النقديللة المعاصللرة فللي مقربتهللا للنللص الدبللي عمومللا
والشعري خصوصا ،وبفضل جهود مجموعة من الدراسات تمكنت من أن تستقر كمنهج يهد،ف إلى
دراسته دراسة أدبية مستوفيا الموضوعية والعلمية من خلل جسللده اللةغللوي ،سللاعية بأدواتهللا إلللى
استخراج ما يكتنزه هذا الجسد مللن قيللم جماليللة وفنيللة معتمللدة فللي دراسللتها علللى البينللة اليقاعيللة
والتركيبية والدللية.
وبحثنا هذا يطرح جملة من الىشكاليات المتمثلة في :ما هي مختلف الللدللت الللتي تفضللي
بها هذه الموازنة بين نصب ىشاعرين معاصرين ؟
محاولة منا الجابة عن هاته السللئلة اتبعنللا الخطللة المكونللة مللن :مقدمللة،و مللدخل وثلثللة
فصول ،وخاتمة .ففي المقدمة تطرقنا للموازنة والمنهج ،وسللبب اختيارنللا للموضللوع والصللعوبات
2

مقدمة
وأبرز هذه المصادر والمراجللع ،وفللي المللدخل تطرقنللا إلللى مفهللوم السلللوبية ومسللتويات التحليللل
السلوبي ،أما الفصل الول فقد خصصناه للحديث عن المستوى التركيبي بدأناه بتمهيللد ثللم عرجنللا
إلللى أزمنللة الفعللل ،والسللاليب النشللائية والنزيللاح اللةغللوي ،وخصصللنا الفصللل الثللاني للمسللتوى
الصوتي ابتدأناه بتمهيد حول علم الصوات ،وفيه قمنا بدراسة الوزن والقافية والروي ،التي تشلكل
الموسيقى الخارجية للقصيدتين ،وأبرزنا أيضا المظاهر الصوتية الخرى كالتكرار والجناس ،وأما
الفصل الثالث فقمنا فيلله بدراسللة المسللتوى الللدللي للقصلليدتين مللن خلل اسللتخراج مجموعللة مللن
الستعارات التشللابيه والكنايللات  .أمللا الخاتمللة فكللانت عبللارة عللن جملللة مللن النقللاط لهللم النتائللج
المتوصل إليها.
وتجدر الىشارة إلى أن هذه الدراسة مللا كللانت لتكتمللل للول وجللود المصللادر والمراجللع الللتي
ساعدتنا على إنجاز فصللول البحللث ،ومللن خلل الللزاد المعرفللي الللذي تحلويه فللي جميللع جوانبهللا
اللةغوية والدبية .ولعل أبرز هذه المصادر والمراجع  :المعجم المفصل في علم العللروض والقافيللة
لميللل بللديع يعقللو ب،و خصللائص السلللو ب فللي الشللوقيات لمحمللد الهللادي الطرابلسللي ،ومعجللم
مصطلحات النحو والصر،ف لإبراهيم عبادة ،وعلم المعاني لعبد العزيز عتيق.
وقد واجهتنا صعوبات فللي كللون أن الدراسللة تطبيقيللة بحتلله ،وكللذا فللي عمليللة الموازنللة بيللن
القصيدتين.
وفي الختام نتقدم بجزيل الشكر للسللتاذ المشللر،ف الفاضللل الللدكتور عبللد القللادر لباىشللي ،الللذي
أعاننا في إنجازنا هذا البحث من خلل نصائحه وتوجيهاته التي قدمها لنا ،فكان نعم العون فجللزاه
ال كل خير.
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مدخل
المبحث الول :اللسلوب واللسلوبية
أول :اللسلوب :
يعد اللسلوب مصطلح قديم قدم البلةغة ،وقبل الولوج إلى خباياه نعرفه لغة واصطلاحا:
-1

لغة:
جاء في لسان العرب عن اللسلوب ما يأتي « :يقال للسطر من النخيل :ألستتلوب وكتتل طريتتق ممتتتد
فهو ألسلوب ،قال :واللسلوب الطريق ،والتتوجه ،والمتتذهب ،يقتتال :أنتتتم فتتي ألستتلوب لستتوء ،ويجمتتع
()1

ألساليب واللسلوب بالضم الفن يقال أخذه فلن في ألساليب من القول أي أفانين».

وهذا يعني الطريقة أو الاداة التي يعتمدها الكاتب ،لنقل ما في ذهنه من معان عتتن طريتتق عبتتارات
لغوية.
-2

اصطلاحا:
اللسلوب هو الطريقة التي يستتتعملها الكتاتب فتي التعتبير عتن متوقفه ،والبانتتة عتن شخصتيته
الادبية والمتميزة عن لستتواها ،إذ يختتتار المفتترادات ويصتتوغ العبتتارات ،ويتتأتي بالمجتتاز واليقتتاع،
وذلك قصد التعبير عن قناعته ووجدانيته ،والقصد من إيرااد الكلم في نسق معيتتن هتتو التتتأثير فتتي
المتلقي الذي لسيشارك المرلسل أفكاره بعد اقتناعه بالفكرة واللسلوب.

)(2

نفهم من خلل هذا التعريف أن اللسلوب هو الطريقة التي يعبر بها الكاتب عن موقفه فالموقف
الوااحد يمكنه أن يفرز عدة ألساليب معبرة عنه ،بحيث يتتترجم كتتل ألستتلوب عقليتتة وقناعتتة صتتااحبه،
ونظرته إلى الحياة في قوالب لغوية تعكس الفلسفات الحياتية.
ثانيا :اللسلوبية :
يعرف عبد السلم المسدي ،اللسلوبية بأنها« :كلمة مركبة متتن ألستتلوب "ويتتة" ،فاللستتلوب
ذو مدلول إنساني ذاتتتي ،وبالتتتالي نستبي والاحقتتة تختتتص بمتتا يختتتص بته بالبعتتد العلمتتاني العقلتتي
وبالتالي الموضوعي ويمكن في كلتا الحالتين تفكيك الدال الصلاحي إلى مدلولية بما يطابق عبارة

 1ابن منظور ،لسان العرب ،ادار صاادر ،بيروت ،ط  ،01مجلد  ،2000 ،07ص .255
 2ينظر أاحمد الشايب ،اللسلوب ادرالسة بلةغية تحليلية لصول اللساليب النشائية ،مكتبة النهضة ،ط ،1960 06
ص 41-40
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مدخل
"علم اللستتلوب" ،لتتذلك تعتترف اللستتلوبية بداهتتة بتتالبحث عتتن اللستتس الموضتتوعية لرلستتاء علتتم
)(1

اللسلوب».

يحداد ريفاتير REVATIERمفهوم اللسلوبية بأنها« :تتعنى بدرالسة الثار الادبيتتة ادرالستتة
موضوعية ،وهي لذلك تعنى بالبحث عن اللسس القارة في إرلساء علم اللسلوب ،وهتي تنطلتق م ن
اعتبار الثر الادبي بنية البنية تتحاور مع السياق المضموني تحاورا خاصا » ) ،(2بمعنى أنها تقتتوم
على ادرالسة النص في ذاته ،إذ يقوم بتفحص أادواته وأنواع تشتتكلته الفنيتة ،وهتي تتميتتز عتن بقيتة
المناهج النصية يتناولها النص الادبي بوصفه رلسالة لغوية قبل كل شيء ،فنحاول أن نفحص نسجه
اللغوي ،وترمي بحسب رأيه إلى تمكين القارئ من إادراك انتظام خصائص اللستتلوب إادراكتتا نقتتديا
مع الوعي بما تحققه تك الخصائص من ةغايات وظيفية.
أي أن اللستتلوبية تتتدرس النتتص كبنيتتة لغويتتة بحيتتث يتجتتاوز كتتل المعتتايير القديمتتة ،وكتتل
العتبارات التاريخية والجتماعية والنفسية ،ويركز على القارئ الذي يشارك في العملية البداعية
أي أن القارئ يفهم اللسلوب بفعل الثر الذي يتركه ،فاللسلوب يستأثر بانتباه القارئ واهتمامه عبر
ما يفضيه من لسلسلة الكلم ،والقارئ يستجيب بدوره لللسلوب فيضيف إليه متتن نفستته عتتن طريتتق
راد الفعل يحدثه فيه.

.عبد السلم مسدي ،اللسلوب واللسلوبية ،الدار العربية للكتاب ،ط  ،1982 ،01ص 34
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 2فراحان بدري الحربي ،اللسلوبية في النقد العربي الحديث ،ادرالسة في تحليل الخطاب ،المؤلسسة الجامعية
للدرالسات ،بيروت ،ط  ،01ص .15
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مدخل

المبحث الثاني:آليات التحليل اللسلوبي
أول :خطوات التحليل اللسلوبي:
ليس كل تناول للنص الادبي يعد تحليل ألسلوبيا ،فقد يقع ادارس اللسلوب في شتتباك الضتتاءات
الخاطفة والملاحظات العابرة ،والوصول إلى احقيقة الظاهرة اللسلوبية في النص الادبي وجوهرها
لذا على المحلل اللسلوبي ،أن يتقيد بمنهجية صارمة ،وأن يلجج النص التتذي يريتتد تحليلتته بخطتتوات
محسوبة التي يجب إتباعها بما يلي:
-1

القتناع أن النص جدير بالتحليل ،فحسن اختيار ماادة الدرالسة أول خطوة يخطوهتتا المحلتتل
في الطريق الصحيح ،وهكذا يجب على المقبل على تحليل نص تحليل ألستتلوبيا ،أن يختتتار

-2

نصا ينطوي على ظواهر لغوية يراها تستحق الدرالسة .
قراءة النص الادبتتي متترات عديتتدة احتتتى ينتتتابه انطبتتاع جمتتالي يهيمتتن علتتى نفسته ،وهتتذا
لنطباع يسمى الثر ،إذ ل بد أن تقوم بين النص ومحلله علقة احميمة ،وأن يتعاطف معتته

-3

ومع أفكاره ،ولذلك فائدة عظيمة فالنص ل يسلم زمامه إل لمن يحسن ترويضه.
القيام بسلسلة من القراءات للستكشاف خصائصه الكلميتتة المتكتتررة ،فبعتتض الستتمات ل

-4

تظهر إل بعد قراءات عديدة لخفائها أو لغفلة الذهن.
ملاحظة النزيااحيات وتسجيلها بهتتدف الوقتتوف علتتى متتدى شتتيوع الظتتاهرة اللستتلوبية أو
ندرتها في النص ،ويمكن أن يعتمد في هذه الخطوة على الاحصاء لضبط نسبة التكتترار إذ

-5

أن بعض الظواهر ل تظهر على السطح ول تكتشف إل عن طريق الاحصاء العدادي.
تحديد السمات التي تميز ألسلوب النص ،وتصنيفها احسب مستويات التحليل اللسلوبي فيعتتد
مثل قائمة السمات الصوتية ،وأخرى بالسمات النحوية ،وأختترى معجميتتة .وهتتذا الجتتراء
هو في الحقيقة تقسيم منهجي وتنظيمي؛ القصد منه التفرع لكل مستوى منفرادا.

ثانيا:أهمية البحث اللسلوبي:
إن البحث اللسلوبي هو البحث عن العناصر اللغوية؛ أي إجنه البحث عن السمات اللستتلوبية
في النص الادبي ،وهذا ما يعني المحلل من الدرالسة الكلية للنتتص وتنتتاول جميتتع عناصتتره ،فعملتته
8

مدخل
يقوم على الختيار و «تميز الواحدات اللغوية التي تفتترغ ضتتمن المعطيتتات اللستتلوبية ،لن النتتص
يحتوي على بعض الظواهر التي يمكن أن تعد ألسلوبا ،ويحتوي واحدات لغويتتة أختترى ل يمكتتن أن
تعد لسمات ألسلوبية»

) (1

ثالثا :مستويات التحليل اللسلوبي:
يعتمد الدارس اللسلوبي في ادرالسة أي عمل أادبي على ثل ث مستويات ،تستاعده إلتى الوصتول
للنتائج المطلوبة ،وبطريقة ادقيقة وهي :الصوتي ،التركيبي ،الدللي.
-1

المستوى الصوتي:
يعد المستوى الصوتي من المستتتويات المهمتتة فتتي الدرالستتة اللستتلوبية فهتتو« :يبحتتث فيتته علقتتة
اليقاع ونشاط المقاطع من احيتتث الطتتول والقصتتر والنتتبر والرتكتتاز وفاعليتتة التبتتاادلت الصتتوتية
وأصوات المجد واللين فهو من أهم جوانب التشكيل اللغوي لنتته يعتترض علينتتا أادق وأةغنتتى وأوفتتى
وأكمل لقلة الظاهرة بالسياق» ). (2
فاللسلوبية الصتوتية تتدرس جتروس اللفتاظ والحتروف وتهتتم بالنغمتة والتكترار ،وراد الكلم
بعضه علتتى بعتتض وإشتتاعة أنتتواع التتتوازن المختلفتتة ،مثتتل :تتتوازن اللفتتاظ والتتتراكيب واليقتتاع
وتوازن الفواصل ،وانضباط القوافي وفقا لللسلوب الذي يجعل منها رنينا مولسيقيا يتجتتاوز وظيفتتته
الدللية.
-2المستوى التركيبي:
تعد البنى التركيبية من أهم البنيات في التحليل اللسلوبي ،احيث« :تقوم البنيتتة التركيبيتتة علتتى
رصد البنية اللسانية وكيفية انتظامها ويهتم هذا المستتتوى متتن الدرالستتة بتتالتراكيب وتصتتنيفها ،وأي
النواع من التركيب هي التي تغلب على النص ،فهل يغلب عليه التركيب الفعلي اللستتمي أو تغلتتب
عليه الجمل الطويلة المعقدة أو القصيرة أو المزادوجة ،وهنا يمكن أن يأتي ادور اللستتلوبية النحويتتة
في ادرالسة العلقات والترابط والنسجام الداخلي في النص وتمالسكه عن طريق الروابتتط التركيبيتتة
المختلفة». 3

.مولسى ربابعة ،اللسلوبية مفاهيمها وتجلياتها  ،ادار الكندي ،الرادن ،ط  ،2003 ،01ص 16

1

.تامر لسلوم ،نظرية اللغة في النقد العربي ،ادار الحوار للنشر والتوزيع ،لسوريا ،ط  ،1960 ،01ص 10-09
.ابراهيم محمواد خليل ،النقد الادبي من المحاكاة إلى التركيب ،ادار المسرة ،عمان ،2003 ،ص
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2

مدخل
يرمي هذا المستوى إلى تحليل البنى التركيبية في النص وذلك عن طريتتق رصتتد الكيفيتتة التتتي
يتشكل بموجبها النص.

-2

المستوى الدللي:
يتناول الدارس اللسلوبي في المستوى الدللي الستخدام المنشئ لللفتتاظ ومتتا فيهتتا متتن ختتواص
تؤثر في اللسلوب كتصتتنيفها إلتتى احقتتول ادلليتتة ،وادرالستتة هتتذه التصتتنيفات ومعرفتتة أي نتتوع متتن
اللفاظ هو الغالب ،فالشاعر الرومنسي يغلب على ألفتتاظه إنهتتا مستتتمدة متتن الطبيعتتة  ...ويتتدرس
الدارس طبيعة هذه اللفاظ وما تمثله من إنزيااحات في المعنى فهتتل فتتي النتتص ألفتتاظ عربيتتة ومتن
هذه اللفاظ وضعت في لسياق مغاير من بحيث تكتسب ادللت جديدة.

)(1

يعني أن المستوى الدللي يشمل علم الدللة ،وادرالسة اللفظة المفتترادة وهيئتهتتا ،والكشتتف عتتن
مقصدية الاديب.
قمنا في هذا الفصتتل بتحديتتد بعتتض المفتتاهيم ،بدايتتة متتن مفهتتوم اللستتلوب واللستتلوبية لغتتة
واصتطلاحا ،مترورا بكيفيتة تحليتل اللستلوبي وأهميتته ومستتوياته الثلثتة " ،الصتوتي ،التركيتبي
والدللي".

.ينظر ،إبراهيم محمواد خليل ،النقد الادبي الحديث ،ص

1165
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المستوى الصوتي

الفصل اللول:
تمهيد:

تكمن قيمة الصوت في مساعدة الفرد على قضاء حجاته اليومية ،ذلك إن « أصوات الكل م
تحيط بنا من كل جهة ،إننا نسمعها ونستمع بها ،أو يعاني منها ،ومججع ذلججك فنحججن نعججرف قليل جججدا
عنهجا ،وأهميجة أصجوات الكل م تجأتي مجن أنهجا تمثجل الججانب العلمجي للغجة وتقجد م طريججق التصجال
المشترك بين النسان وأخيه النسان ،مهما قل حظه من التعليم والثقافة».

) (1

ويعد أساس مستوى البنية اللغوية ،إذ أنه يتشكل منه المسججتوى التركيججبي والججدللي باعتبججار
أن الصوت هو الوحدة الصغرى التي تتكون منها وحدات اللغة.
والحديث عن الصججوت هججو بالضججرورة حججديث عججن اليقججاع ،إذ إن اليقججاع يضججبط حركججة
النفس ،فإذا كانت سريعة جاء سريعا ،وإذا جاء هادئا أتى مثلها ،ولذا فإن اليقاع من أهم العناصججر
التي يجب أن نوليها اهتمامججا بالغججا سججواء علججى مسججتوى البججداع أو علججى مسججتوى النقججد والتحليججل،
ولليقججاع جانبججان :جججانب داخلججي وجججانب خججارجي ،فالجججانب الججداخلي يججدعى الموسججيقى الداخليججة
والجانب الخارجي يدعى الموسيقى الخارجية.

المبحث اللول :الموسيقى الخارجية
تدرس ما يتولد من إيقاع موسيقي عا م تركيب الصوات في القصيدة إذ أنهججا تعتمججد القججالب
أو البحر الشعري ودراسة القافيججة وعلقتهججا بالمعججاني وفججي دراسججتنا لموسججيقى القصججيدة الخارجيججة
نتطرق إلى ثل ث عناصر رئيسية وهي :الوزن الذي بنيت عليه أبيججات القصججدية والقافيججة المعتمججدة
وحرف الروي.
ألول :الوزن:
 1أحمد مختار عمر ،دراسة الصوت اللغوي ،عالك الكتب  38عبد الخالق ،بيروت ،القاهرة ،1997 ،ص .01
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المستوى الصوتي

الفصل اللول:

يعتمد الوزن على دراسة تفعيلت البيججات الشججعرية مججن خلل الكتابججة العروضججية « فهججو
اليقاع الحاصل من التفعيلت الناتجة عن كتابة البيت الشعري كتابة عروضية ،وهو القياس الججذي
يعتمد الشعراء في تأليف أبياتهم وله اثر مهججم فججي تأديججة المعنججى فكججل واحججد مججن الوزان الشججعرية
المعروفة بنعم خاص يوافق أنواع العواطف النسانية والمعاني التي يريد الشاعر التعبير عنهججا ».
)(1

تحججوي قصججيدة "أبججي" لنججزار قبججابي أربعيججن بيتججا لججم تكججن متعججددة الرغججراض ومتنوعججة
الموضوعات بل هيمن عليها موضوع رئيججس واحججد أل وهججو محاولججة العيججش فججي شججخص الوالججد
المتوفي ،الذي لم يتقبل وفاته.
وقد اختار "نزار" لقصيدته بحججر المتقججارب ،الججذي مكنججه مججن احتججواء موضججوعه بمسججاعدة
إيقاع موسيقي تلء م وانفعالت الشاعر وكلها بحور صافية وذات تفعيلة واحججدة تتكججرر فججي أسججطر
القصيدة .
سمي المتقارب بالمتقارب« لقرب أوتججاده مججن أسججبابه والعكججس بججالعكس ،فججبين كججل وتججدين
2

نسبب خفيف واحد ،وقيل بل سمي بذلك بتقارب أجزائه أي لتماثلها وعد م طولها فكلها مماسية» .
ولتقريب الصورة وتوضيحها نقو م بتقطيع بعض البيات:
أمات أبوك؟
أمات أبوك
0/0// /0//
فعول فعولن
ضلل ! أنا ل يموت أبي
ضللن

أنا ل يموت أبي

0/0//

0// /0// 0/ 0//

فعولن

فعول فعل

فعولن

 1إيميل بديع يعقوب ،المعجم المفصل في علم العروض والقافية وفنون الشعر ،دار الكتب العلميججة ،بيججروت ،لبنججان،
ط  ،1991 ،01ص .458
 2الموقع اللكتروني http:// www.elibrary 4 arab.com
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المستوى الصوتي

الفصل اللول:
ففي البيت منه
ففلبيت منهو
/0/ /0/0//
فعولن فعول

رلوائح رب لوذكرى نبي
روائح رببن وذكرى نبيين
0/0// 0/0// 0/0/ //0//
فعول فعولن فعولن فعولن

هنا ركنه تلك أشياؤه
هنا ركنه تلك أشيا

ؤهو

0// 0/0/ / 0/ 0// 0/ 0//
فعولن

فعولن فعولن فعو

نلحججظ مججن خلل التقطيججع أن الشججاعر اسججتخد م ظججاهرة التججدوير فججي قصججيدته ،فنجججده فججي
السطر التالية ،14-12-10-9-8-5 :وأسطر أخرى ،فالقصيدة مدلورة تقريبا في جلل أسطرها.
يقلد م التدوير للشاعر الحديث طاقة إيقاعية مفتوحججة تتماشججى وحركتججه النفسججية والشججعورية،
وهذا ما يتضح جليا في قصيدة نزار قباني.
« يظل التدوير إمكانا قابل للشكل والتعدد حسب التجربة ،وانسجاما مع تدرجاتها اللونيججة
والروحية والفكرية ،إنه في هذه الحالة مدى مفتججوح يتسججع أو يضججيق يتججوتر أو يرتخججي يشججتظي أو
يلتئم ،وفي كل هذه المستويات ل يصفي الشجاعر إل إلجى إيقجاعه الجداخلي ومجا فيجه مجن ضججيج أو
صمت أو هو بكلمة أخرى ،يلظل التدوير حاجة تعبيرية وموسيقية لتحقيق إيقاع التجربة» ).(1
والشاعر من خلل استخدامه بحر متقارب ،أدخججل عليججه بعججض الزحافججات والعلججل نحججاول
توضيحها من خلل تقطيع البيات التية:
.علي جعفر العلق ،في حداثة النص الشعري ،دراسة نقدية ،دار الشروق للنشر ،2003 ،ص 82
16
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المستوى الصوتي

الفصل اللول:
أمرر أمرر على معشب
أمرر أمرر على معشبن
0//0/ 0// /0// /0//
فعول فعول فعو لن فعل
أشد يده أميل عليه
أشدد يدهو أ ميل عليجهي
0/ 0// /0/ / 0/// /0//
فعول فعلن فعول فعولن
أصلي على صدره المتعب
أصللي على صجدره لمتجعببي
0// 0/0 // 0/ 0// 0/0//
فعولن فعولن فعولن فعل

والجدول التالي يبين الزحافات التي طرأت:
نوعه

التفعيلللللللللللة

التفعيلة الصلية

التغييرات التي حدثت عليها

فعولن )بحر المتقارب(

حذف الخامس الساكن أي حذف حرف القبض

عليها
فعول

فعولن

النون
حذف الثاني الساكن أي حذف الواو

/0//
فعلن

المتحصلللللللل

الوقص

0///
أما قصيدة "إلى أبي في الخالدين لفاتح ع ل
لق" فقد بنيت على ثل ث وثلثيججن سججطرا ،وهججي
كذلك لم تكن متعددة الرغراض ،فدارت حول موضججوع واحججد ،وهججو عتججاب الب لججذهابه المفججاجئ
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المستوى الصوتي

الفصل اللول:

والحنين إليه ،كما أنه هو أيضا اختيار لقصيدته بحر المتقارب ،بحر الرمل ،وبحر الرجز ونوضججح
هذا من خلل تقطيع البيات التالية:
لوغادرتنا دلونما ضجة ألو كلم
ورغادر تنا دو نما ضجججتن أو كل م
/ 0// 0/ 0// 0/0//

0/0// 0/ 0//

فعولن فعولن فعول

فعولن فعولن

دلونما بسمة
دونما بسججمتن
0// 0/ 0//0/
فاعل تن فعو

دلونما ضحكة ألو سلم
دونما ضحجكتن أو سلمن
0/0// 0/ 0// 0/ 0//0/
لن فعولن

فعو لن فعولن

دلون أن تنظر أحدا
دون أن تنجظر أحدن
0/// 0/ 0/0//0/
فاعل تن فا علنن
دلون أن تنذر أحدا
دون أن تنجذر أحدن
18

المستوى الصوتي

الفصل اللول:
0/// 0/0/ 0/ /0/
فاعجل تن فا علتن

إن قبلك ماتت أغاني الطيور به
إنن قبلجججك ماتت أرغاني طجطيور بهي
0/0// 0/0/ / /0/ /0/

/0//

0//

فاعجلت فجعولن فعولجن فعول فعو

إرن زهرك لم ينتفض مثل عادته في الصباح
إنجن زهرك لم ينججتفض مثل عاد

تهي فيججصصباحي

0 / 0/ / 0/ 0// /0/ / 0/ 0//0/ 0/ / /0/ /0/
لن فعول فججعو لن فعو لن فعول فعول

فججعججول

فآثرت أن تختفي فجأة في الرضلم
فاآ ثر ت أن تخججتفي فجججأتن فضضلمي
0/0// 0/ 0// 0/ 0// 0/ 0// 0/ 0//
فعو لن فعو لن فعو لن فعو لن فعولن

لم تجد ما يشردك نحو الثرى
لم تجد ما يشدد ك نحو تثرى
0//0 /0/ / /0// 0/ 0// 0/
فا عل تن فعول فعولججججن فعو
ما يواسي الجراح
ما يواس لجججراح
/0/ / 0/ 0/ / 0/
19

المستوى الصوتي

الفصل اللول:
لن فعولن فعول
لوما يسند الرلوح من مطر ألو شجر
وما يسججند ررو ح من مجطرن أو شجرن
0/ / / 0/ 0/ / / 0/ / 0/0 // 0/ 0//
فعو لن فعجججولن فجججعول فجعجو لن فجعجل
فآثرت أن ترجع إلى السما طائرا
فججآاثرت أن ترجع إلسججسما طائرن
0//0/ 0// 0// 0/0/ 0/ /0/0/ /
ت مستفعجلن مستفعلن فعو لن فعو
لوأسرعت نحوك علي أراك
و أسرعت نحججوك عليي أراك
/0// 0/ 0/ / 0/ 0/ /

/0//

ل مستفعجججلن فا علت فعول

لكن سبقت خطاي
لكن سبقت خطاي
/0// / 0// 0/0/
مستفجججعلن فجعلت
من خلل تقطيع السطر الولى ،نلحظ أن الشاعر استعمل ظاهرة التججدوير ،ويظهججر هججذا
في السطر الثاني ،الخامس والسادس ،والثامن والتاسع.
كما أنه سلط على البحور بعض الزحافات والعلل توضحها من خلل الجدول التي:
التفعيل الصلية

التغيرات التي تطرأ عليها
20

نوعه

التفعليلة المتحصل عليها

المستوى الصوتي

الفصل اللول:
فعولن )بحر متقارب(

حذف الخامس الساكن

القبض

فعول

فاعلتن )بحر الرمل(

حذف الخامس الساكن

القبض

/0//
فاعلتن

فاعلتن

حذف السابع الساكن

الكف

0///0/
فاعلت

فاعلتن

حذف الثاني والسابع الساكنين

اللشكل

/0//0/
فعلت
/0///

لقد لجأ الشاعران إلى الزحافات ،لن رؤيا القصيدتين تتفجر دائما باللم والحججزن والسججى
من جهة ،ومن جهة أخرى بالعتاب واللو م والحنيجن ،ممجا أدى إلجى إنتجاج إيقجاع خجاص ،كمجا لعجب
التدوير في النصين الشعريين دورا فعال في التعبير عن هذه الرؤيا.
ثانيا :القافية :
القافية هي آخر كلمة في البيت الشعري أو في القصيدة كلها.
أما اصطلحا :فهي حسب الخليل ابن أحمد الفراهيدي « :أنها من آخر حرف ساكن فججي الججبين إلججى
أول ساكن يليه مع ما قبله ».

)(1

وتعد القافية ركن مهم وأساسي من أركان موسيقى الشعر العربي ،وهي ل تقل أهميججة عججن
الجزاء والوزان الخرى المشكلة للبيت أو السطر الشعري.
إن القافية في قصيدة "أبي" لنزار قباني وقصيدة "إلى أبي في الخالدين" لفاتججح ع ل
لق تراوحججت
بين قافية مطلقة ومقيدة.
أ-القافية المطلقة :
هي التي يكون فيها الروي متحركججا بالضججم أو الكسججر أو الفتججح ،وكججانت جملججة أبياتهججا فججي
قصيدة نزار  20بيتا ،أما في قصيدة فاتح ع ل
لق كانت  19سطرا.
وقججد تججوزعت علججى صججورها الثل ث- ،المضججمومة المكسججورة والمفتوحججة -فججي قصججيدة نججزار
فالمضمومة أسطرها ستة ومن أمثلة ذلك قول نزار:
ففي البيت منه
.إيميل بديع يعقوب ،المعجم المفضل في علم العروض والقافية وفنون الشعر ،ص 347
21
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الفصل اللول:
والقافية في هذا السطر هي "منهو" 0/0/
عيونا أشف من المغرب
عيونن أشفف من لمغرب
0/0/0///0//0/0//
فعولن فعول فعولن فع
القافية في هذا السطر هي :مغرب لللل 0/0/

أما القافية المكسورة فبلغت أسطرها  12سطرا ،ومن أمثلة ذلك قول الشاعر:

أصلي على صدره المتعب
أصللي على صد ره لمتعبي
0// 0/ / / 0/ 0// 0/0//
فعولن فعو لن

فعلن فعو

القافية هي :متعبي جججججج 0//0/
أما القافية المفتوحة فبلغت سطرين ،ومثال ذلك قول الشاعر:
أمات أبوك؟
امات أبوكا ؟
0/0// /0//
فعول فعولن
القافية في هذا السطر هي بوكا جججججججج 0/0/
وفيما يخص قصيدة فاتح ع ل
لق فالقافية المضمومة تجلب في سطر واحد وهو:
ألو تبسم في لوجهها معول
أو تبسسجم في وجججججهها معجولن
22
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الفصل اللول:
/0// 0/

0// 0/ 0// 0/ 0/ /

فا علت فججعو لن فعو لن فعو
القافية هنا هي معولن جججججججججج 0//0/
وأما القافية المكسورة ،فبلغت أبياتها  08أسطر ،ومن أمثلة ذلك قول الشاعر:
لوغادرتنا دلونما ضجة ألو كلم
ورغادر تنا دو نما ضججتن أو كلمن
0/0// 0/ 0// 0 / 0// 0/ 0// 0/0//
فعولن فعو لن فعو لن فعو لن فعولن
دلونما بسمة
دونما بسجمتن
0// 0/ 0//0/
القافية في هذا السطر هي" :بسمتن"ك 0//0/
وأما القافية المفتوحة فأسطرها  10أسطر
ومن أمثلة ذلك قول الشاعر:
دلون أن تنظر أحدا
دون أن تنججظر أحدن
0/// 0/ 0/ 0/ /0/
فاعججل تن فا

علتن

القافية في هذا السطر هي :ظر أحدن جج 0///0/
وبعد هذا العرض الموجز للقافية المطلقة ذات الجروي المتحجرك،ننتقجل إلجى القافيجة المقيجدة
ذات الروي الساكن.
ب-

القافية المقيدة:
وهي ما كان رويها ساكنا وقد وردت في قصيدة نزار في  17سطرا ومن أمثلة ذلك قول الشاعر:
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الفصل اللول:
كأن أبي بعد لم يذهب
كأنن أبي بعجججد لم يذهب
0/0/ 0/ / 0/ 0// /0//
فعول فعولن فعو لن فا
القافية هي :يذهب0/0/ :

عيونا أشف من المغرب
عيونن اشفف من المغرب
0/ 0/0// /0// 0/0//
فعولن فعول فعولن فا
القافية هي :مغرب0/0/ :
أما في قصيدة فاتح ع ل
لق ،فوردت في  11سطرا ،ومن أمثلة ذلك قول الشاعر:

ما تزال الوطن
ما تزال لوطن
0// 0 /0// 0/
فا علتن فعو
القافية في هذا السطر هي :الوطن ججججج 0//0/
من خلل ما سبق نرى أن القافية المطلقة والمقيدة تجسدتا بنسبة أكبر في قصيدة نزار منها
في قصيدة فاتح ع ل
لق وهذا راجع إلى عمق التجربة الشعرية لدى "نزار" وأن قصيدته كانت أجمل
وأبلغ من قصيدة فاتح ع ل
لق ،بحيث أنها كانت مليئة بالدللت.
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الفصل اللول:
ثالثا :الرلوي:

يعرف الروي بأنه « :النبرة أو النغمة التي ينتهي بهجا الجبيت ،ويلجتز م الشجاعر بتكججرار الجروي فجي
كامل أبيات القصيدة »).(1
إن حرف الروي في قصيدة نزار قباني هو حرب الباء بالكسر ،فقصيدته بائية ،أما عند فاتح علق
فتنوع من همزة فميم ثم انتقل إلى الكاف ثن الراء ،وهذا التنويع يتيح العيوبة في اليقاع الموسيقي،
وكذا انسجا م الدفقة الشعورية والصورة.
ويعود التنويع في حرف الروي كذلك إلى طبيعة الموضوع المتناول ،فالقصيدة مفعمة بمعاني
اللم والحزن والشوق والحسن ولهذا من رغير الممكن التقيد بروي واحد.

المبحث الثاني :الموسيقى الداخلية
تعد الموسيقى الداخلية «:أشد تغلغل في النفس النسانية ،وأصدق تعبيرا عن مشججاعر الشججاعر
وأحاسيسه ،وهي تشمل ما يتولد من إيقاع موسيقى مميز من تركيب الصوات في البيت الشججعري
بمقتضى الجواز ،ونعني بالجواز ما يندرج في اختيارات الشاعر المبدئيججة فججي نظججم شججعره ومججا لججم
يكن جوهر بالبحث ،قد يستخد م في بيت دون آخر أو في مجموعة أبيات دون أخرى» ).(2
.إيميل بديع يعقوب ،المعجم المفضل في علم العروض والقافية ،ص 352

1

 2محمججد الهجادي الطرابلسجي ،خصجائص السجلوب فجي الشجوقيات ،منشججورات الجامعجة التونسجية ،مجلجد عججدد 20
 ،1981ص .20
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الفصل اللول:
ألول :التكرار:
-1

تكرار الصوات:

لغة:
يقول الخفاجي «:إن الصوت مصدر صات الشيء ويصوت صوتا فهججو صججائت وصججلوت
تصويتا فهو مصلوت » ).(1
اصطلحا:
يعد الصوت اللغوي «:ذا طبيعة فيزيائية يحد ث نتيجة ذبذبات هوائيججة ،يجججذبها تغيججر فججي
الهواء بضغط أو طرق ،وكما هو معروف فإن الصوت اللغجوي يحجدثه جهجاز النطجق فهجو الجهجاز
الذي بإمكانه أن يقطع الصوت المدمج إلى أصوات أو مقاطع صوتية صغيرة ».

)(2

إن بنية الصوت هي أولى البيات التركيبيجة فجي أي ة قصجيدة باعتبارهججا أصجغر وحجدة صجوتية
يمكن عن طريقها التفريق بين الكلمات ،وهنا سنحاول إبراز التشكلت الصججوتية وآثارهججا الدلليججة
التي جادت بها قريحة كل من نزار قباني وفاتح ع ل
لق ،من جهر همجس ،وشجدة ورخجاوة ،ورغيرهجا
من الظواهر التي سنتطرق إليها.
1.1
1.1.1

الجهر لوالهمس:
الجهر :ورد في لسان العججرب « :الجهججر هججو اهججتزاز الججوترين الصججوتين عنججد النطججق
بالصوت ».

)(3

والصوت المجهور من الصوات الجتي تقجرع الذن لشجدته وق وة صجخبه وهجي تسجعة عشجرة
جمعت في القول التي" :عضقم وزن فار رغظ جد طلب".
1.1.2

الهمس :و هو «عد م اهججتزاز الجوترين الصجوتيين  ،فالصجوت المهمجوس هجو الججذي ل
يهتز معه الوتران الصوتيان ول يسمع لهما رنين حين النطق» ).(4

 1المير الخفاجي ،سر الفصاحة ،دار الكتب العلمية ،لبنان ،ط  ،1982 ،01ص .23
 2أحمد شامية ،في اللغة ،دراسججة تمهيديججة متخصصججة فججي مسججتويات البنيججة اللغويججة ،دار البل،غ ،الجزائججر ،ط 01
 ،2002ص .22
.ابن منظور ،لسان العرب ،مادة )ج ه ر( ،ص 226-225

3

.إبراهيم أنيس ،الصوات اللغوية ،مطبعة الخانجي ،القاهرة ،ط  ،1971 ،04ص 20
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الفصل اللول:

والصوت المهموس يتصف بالرهافججة والهمججس وهمججا صججفتان تبعثججان علججى التأمججل والتقصججي
العميق بجوانب اللغة ،والصوات المهموسة هي عشرة أصوات جمعججت فججي قججولهم" :سججكت فحثججه
شخص".
لقجد قمنجا بعمليجة إحصججائية للصججوات المجهجورة والمهموسجة  ،لكججل مجن قصجيدة نججزار قبججاني
وقصيدة فاتح ع ل
لق ،توصلنا من خللها إلى جملة من النتائج نظهرها في الجدولين التيين:

قصيدة
نزار قباني

قصيدة
فاتح ع ل
لق

عدد الحروف
471

عدد الحروف
438

المجهورة
351

النسبة المئوية
74.52%

النسبة المئوية
72.14%

المجهورة
316

المهموسة
120

النسبة المئوية
25.47%

المهموسة
122

النسبة المئوية
27.85%

نلحظ من خلل الجدول الول أن نسبة الصوات المجهورة فججي قصججيدة نججزار قبججاني ،أكججثر
من المهموسة إذ وصلت نسبتها إلججى  %74.52مقارنججة بالمهموسججة الججتي مثلججت نسججبة %25.47
وبما أن الصوت المجهور يقرع الذن بشدة فإن الشججاعر اسججتخدمه بكججثرة ،لنججه فججي قصججيدته هججذه
يتحد ث عن موت أبيه رافضا فكرة وفاته ،فهو يرى أن موت والده إهانة لشخصه فكثرة الصججوات
المجهورة جاءت وفق مقاصد الشاعر ،ومن أمثلة تكرار الصوات المجهورة ،وذلججك فججي مواضججع
الرفض وإثبات حضور الوالد الغائب قوله" :ضلل ! أنا ل يموت أبي"" ،هنا ركنه" "أبي لججم يججزل
بيننا" "أبي يا أبي إن تاريخ طيب وراءك يمشي فل تعتب "
وكذا الصوات المهموسجة كججان لهججا حظهججا الججوافر مجن السججتعمال فججي القصججيدة  ،باعتبارهججا
تتميز بالرهافة والشدة والهمس ،وقد استخدمها الشاعر فججي مواضججع الحيججرة والحججزن والعججتراف
بوفاة الوالد ،كقوله" :فكيف ذهبت ولزلت بي"؟ .
وفي قصيدة فاتح ع ل
لق ،كانت نسبة الصججوات المجهججورة كججذلك أكججبر مججن المهموسججة بنسججبة
تصل إلى  %72.14والمهموسة بنسججبة  ،%27.85فالشججاعر اسججتعمل الصججوات المجهججورة فججي
مواضع اللو م والعتاب لذهاب الوالد فجأة ومن أمثلة تكرار الصوات المجهورة في مواضع العتاب
قوله:
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الفصل اللول:
ورغادرتنا دونما ضجة أو كل م
دونما بسمة
دونما ضحكة أو سل م
دون أن تنظر أحدا
1.2
1.2.1

)(1

الشدة لوالرخالوة:
الشدة :الصوت الشججديد هجو« أن يحبججس الهجواء الخججارج مجن الرئججتين حبسججا تامججا فججي
موضع من المواضع ،وينجم عن هججذا الحبججس أو الوقججف أن يضججغط الهججواء ثججم يطلججق
سراح المجرى الهوائي فجأة فيندفع محدثا صوتا انفجاريا» .

)(2

وأصوات الشدة تجمع في عبارةأجد قط بكث".
الرخالوة :الصوت الرخو هو « عد م انحباس الهواء محكما عند النطق بالصوت ،وإنما

1.2.2

إبقاء المجرى عند المخرج ضيقا جدا ويترتب عن ضيق المجرى أن النفججس فججي أثنججاء
مروره بمخرج الصوت يحد ث نوعا من الصفير أو الحفيف تختلف نسججبته تبعججا لنسججبة
ضيق المجرى ».

)(3

والصوات الرخوة هي كل ما تبقى من الصوات .
ومن خلل الجدولين التيين نجبين العمليججة الحصججائية للصججوات الشججديدة والرخجوة لكجل مجن
قصيدة "أبي لنزار قباني" و "إلى أبي في الخالدين لفاتح ع ل
لق":
قصيدة
نزار قباني

قصيدة
فاتح ع ل
لق

عدد الحروف
449

الشديدة
166

النسبة المئوية
36.97%

الرخوة
283

النسبة المئوية
63.02%

عدد الحروف
396

الشديدة
141

النسبة المئوية
35.60%

الرخوة
255

النسبة المئوية
64.39%

ما يمكن ملحظته من خلل الجدولين  ،أن الشاعرين قد وظفا الصججوات الرخججوة أكججثر مججن
الصوات الشديدة ،ففي قصيدة نزار بنسبة تصل إلى  ، %63.02وفي قصيدة فاتح ع ل
لق وصلت
.فاتح علق ،الجرح والكلمات ،دار التنوير للنشر والتوزيع ،الجزائر ،ط  ،2009 ،01ص
.كمال بشر ،علم اللغة العا م ،دار المعارف مصر ،ط  ،1980 ،07ص 100
.إبراهيم أنيس ،الصوات اللغوية ،مطبعة الخانجي ،ص 24
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الفصل اللول:

نسبتها إلى  ، %64.39أما الصوات الشديدة فكججانت نسججبتها فججي قصججيدة نججزار  %36.97وفججي
قصيدة فاتح ع ل
لق  ، %35.60وهي نسب متقاربة في كلتا القصيدتين.
لقد كانت نسبة الصوات الرخوة في القصيدتين مرتفعة ،وهذا راجع إلججى أن الصججوت الرخججو
يحمل دللت الحزن الشديد واللم العميق ،فالشاعران يصوران لنا حالججة الحججزن واللججم العميقيججن،
اللذين يحسان بها جراء وفاة الوالد وهذا ظاهر.
-1

في قول نزار:
هنا ركنه  ...تلك أشياؤه
تفتق عن ألف رغصن صبي
جريدته  ...تبغه  ...متكأه
كأن أبي –بعد-لم يذهب

)(1

وفي قوله:
حملتك في صحو عيني
حتى تهيأ للناس أي أبي
أشيلك حتى بنبرة صوتي
فكيف ذهبت ولزلت بي؟

-2

)(2

في قول فاتح ع ر
ل :ق:
ما زالت الرض تذكر خطوا خفيفا
وشكل نحيفا
ما يزال الزمن
ما تزال سماؤك ظللنا.

)(3

.نزار قباني ،العمال الشعرية الكاملة) ،قصائد( ،منشورات نزار قباني ،بيروت ،لبنان ،ج  ،01ص
.نزار قباني ،العمال الشعرية الكاملة ،ص

1 354

2 356

.فاتح علق ،الجرح والكلمات ،دار التنوير للنشر والتوزيع ،الجزائر ،ط  ،2009 ،01ص
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الفصل اللول:

وبالررغم من سيطرة الصوات الرخوة التي دلججت علججى الحججزن تخللتهججم بعججض الصججوات
الشديدة التي فجرت ذلك الحزن واللم ،فكان هناك امتزاج بين الرخاوة والشدة .

 1.3الطبا :ق لوالنفتاح:
 1.3.1الطبا :ق:
الطبا :ق هو« :أن يتخذ اللسان عند النطق بالصوت شكل مقعرا منطبقا على الحنك العلى ويرجججع
إلى الوراء قليل ».

)(1

والحروف المطبقة هي :الصاد ،الضاد ،الطاء ،الظاء.
 1.3.2النفتاح:
يعرف النفتاح كالتي «:النفتاح ضد الطبججاق وهجو عجد م رفجع مجؤخرة اللسجان نحججو الحنجك
القصى وتأخره نحو الجدار الخلفي للحلق عند النطق بالصوت ».

)(2

والحروف المنفتحة هي :التاء ،الخال ،الذال ،الججزاي ،السججبت ،الشججين ،العيججن ،الغيججن ،الفججاء ،الهججاء
الياء ،اللف ،الل م ،النون ،الميم ،الراء ،الهمزة ،الدال ،القاف ،الياء ،الكاف ،الثاء ،الجيم.
يبين والجدولين التاليين الصوات المطبقة والمنفتحة في القصيدتين:
قصيدة
نزار قباني

قصيدة
فاتح ع ل
لق

عدد الحروف
466

المطبقة
14

النسبة المئوية
03%

المنفتحة
452

النسبة المئوية
96.99%

عدد الحروف
424

المطبقة
18

النسبة المئوية
4.24%

المنفتحة
406

النسبة المئوية
95.75%

نلحظ من الجدولين أن الصوات المنفتحة تواترت بشكل كبير فججي القصججيدتين حيججث بلغججت
نسبتها في قصيدة نزار  ، %96.99وفي قصيدة فاتججح علق  ، %95.75مقارنججة بالمطبقججة الججتي

.إبراهيم أنيس ،الصوات اللغوية ،مطبعة الخانجي ،ط  ،2000 ،02ص 62
.كمال بشر ،علم اللغة ،دار المعارف ،مصر ،ط  ،1980 ،07ص 12
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الفصل اللول:

وصلت نسبتها في قصيدة نزار  ، %03وفي قصيدة ع ل
لق  ، %04.24وهنا كذلك كججانت النسججب
المؤوية متقاربة لن الموضوع المتناول في القصيدتين واحد.
وتواتر الصوات المنتفخة قد شكل وزنا كبيرا للقصيدتين ،وتجسد ذلك من خلل رفض نزار
وفاة والده عن طريق العيش في شخصه ،ويظهر هذا في قوله:
أمر ...أمر على معشب
أشد يده أميل عليه
حملتك في صحو عيني حتى
تهيأ للناس أني أبي.

)(1

ومن خلل عبارات الحنين والتذكر في قصيدة فاتح ع ل
لق ،ومثال ذلك قوله:
ما زال يذكر منشارك الشجر
كللما حن رغصن إلى وتر
ومازال يروي حكايتك السدر والحجر
كلما نزل المطر.

)(2

وهذا لم يمنع أن تكون الصوات المطبقة ذات دور ها م في إثراء الدللججة  ،فهججي تتمتججع بقججوة
كبيرة تمكنها من التأثير في الدوات الخرى فمثل قول نزار:

"أصلي على صدره المقب".

)(3

حرف الصاء هنا شكل قوة على باقي الحججروف الخججرى ،فطغيججان بعججض الحججروف المطبقججة
على الحروف المتبقية ،أدى إلى إبراز المعنى وإيضاحه في القصيدتين.
1.4الستعل ء لوالستفال:

.نزار قباني ،العمال الشعرية الكاملة ،ص
.فاتح علق ،الجرح والكلمات ،ص

1 355

2 61

.نزار قباني ،العمال الشعرية الكاملة ،ص

3 355
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الفصل اللول:

الستعلء هو« خروج الصوت من أسججفل الفججم وذلججك لعلججو اللسججان عنججد النطججق بججالحرف إلججى
الحنك العلى» .

)(4

وحروف الستعلء هي :العين ،القاف ،الظاء ،الطاء ،الصاء ،والضاء.
 1-4-2السستفال:
الستفال هو « إنخفاض أقصى اللسان عند النطق بالصوت إلى قاع الفم»

)(5

والصوات المستفلة هي الحروف المتبقية .
والجدولين التيين يبينان نسبة استعمال الشاعرين للصوات المستعلية والمستفلة في القصيدتين.
قصيدة
نزار قباني
قصيدة
فاتح ع ل
لق

عدد الحروف
432

الستعلء
25

النسبة المئوية
5.78%

الستفال
407

النسبة المئوية
94.21%

عدد الحروف
423

الستعلء
32

النسبة المئوية
7.56%

الستفال
391

النسبة المئوية
92.43%

مما يلحظ من الجدولين أن نسبة توظيف الصوات المستفلة وصلت نسبتها فججي قصجيدة نجزار
 ، %94.21وفي قصيدة فاتح ع ل
لق  ،%92.43وبهذا فقد فاقت المستعلية والتي بلغت نسبتها في
قصيدة نزار  ،%5.78وفي قصيدة فاتح علق . %7.56
والشاعران لم يسججتخدما الصججوات المسججتعلية بنسججبة كججبيرة ،لنهمججا ليسججا بصججدد الفتخججار أو
المدح ،لن المعروف على الستعلء أنه يستعمل لغججرض المججدح والفخججر ورغيرهججا مججن المواضججيع
التي تصب في نفججس القججالب ،وحججتى طريقجة النطججق بججه تكججون مججن خلل رفججع اللسججان إلججى الحنججك
العلى ،وهو ما يعطي فخامججة للكلمججات لججذلك كججانت نسججبة تججواتره قليلججة ،فموضججوع القصججيدتين ل
يتناسب مع الصوت المستعلي ،على رغرار الصوات المستفلة التي تتناسب وموضوع القصججيدتين،
فالمعروف على الستفال أنه يستعمل في حالة الذ م و اللججو م والعتججاب ،وهججذا هججو حججال القصججيدتين،
فالشاعر نزار قباني في حالة رفض وفاتح ع ل
لق في حالة لو م وعتاب.
من أمثلة الستفال قول الشاعر نزار قباني:
أبي لم يزل بيننا والحديث
.عبد ال أمين ،الشتقاق ،مكتبة النجي ،القاهرة ،ط  ،2000 ،02ص 344

4

.عبد العزيز الصيغ ،المصطلح الصوتي في الدراسات العربية ،دار الفكر ،دمشق ،ط  ،2000 ،01ص 143
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المستوى الصوتي

الفصل اللول:
حديث الكؤوس على المشرب
يسامرنا فالدوالي الحيالى
توالد من ثغره الطيب.

)(1

ومن أمثلة الستعلء قول فاتح ع ل
لق
رغفر ال لك
رغفر ال لي.

-3

)(2

تكرار الكلمات:
التكرار هو « وسيلة من الوسائل السحرية التي تعتمد على تأثير الكلمة المكججررة فججي إحججدا ث
نتيجة معينة في العمل الشعري» .

)(3

ولغة التكرار في الشعر تظججل باعثججا نفسججيا ،يهيئججه الشججاعر بنغمججة تأخججذ السججامعين بموسججيقاها
وتعلق الشاعر بهذا الضرب من فنون الكل م  ،لمر يحسججه الشججاعر فججي ترجيججع ذات اللفججظ  ،ومججا
يؤديه هذا الترجيع من تنارغم الجرس وتقويته ،تثير في ذاته تشوقا واستعذابا أو ضربا مججن الحنيججن
والتآسي .

)(4

في قصيدة "أبي" لنزار قباني ،نلحظ أن الشاعر قد كرر كلمة "أبي" عشر مججرات ،إذ ذكرهججا
تقريبا في جل القصيدة ،في البداية الوسط والنهاية ،كاشفا بذلك على حقيقة المججوت ،وإثبججات وجججود
وحضور الغائب ،وما يلفت النظر أيضا تكرار كلمات توضح المر ،ككلمة "أمر" " ،يزل" .
أما قصيدة "إلى أبي في الخالدين" لفاتح علق ،نجد الشاعر قد كرر كلمة "دونما" وهذا إن دلل
على شيء ،فإنه يدل على العتاب واللو م ،الذي يلقي به الشاعر على الوالد الذي رغادر دون توديع
.نزار قباني ،العمال الشعرية الكاملة ،ص
.فاتح علق ،الجرح والكلمات ،ص

1 355

2 60

.مصطفى السعداني ،السلوبية في لغة الشعر الحديث ،منشأة المعارف بالسكندرية ،ص 30

3

 4ينظججر ،هلل مججاهر مهججدي ،ججرس اللفجاظ ودللتهججا فجي البحجث البلرغججي والقجدي ،دار الرشججيد للنشجر ،العججراق
 ،1980ص .239
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المستوى الصوتي

الفصل اللول:

أحد ،ونلحظ كذلك أنه كرر عبارة "رغفججر الجج لججك" ثل ث مججرات ،وهججذا دليججل علججى تججدين الشججاعر
وعلى طلب المغفرة للب.
ثانيا :الطبا :ق:
الطباق هو «الجمع بين الشيء وضده في الكل م ،وهججو نوعججان :طبججاق اليجججاب وهججو مججا لججم
يختلف الضدان إيجابا وسلبا ،والسلب هو ما اختلف فيه الضدان إيجابا وسلبا» ).(1
لقد ورد الطباق في قصيدة نزار قباني في مواضع قليلة جدا ،إذ أنه ورد مرتين فقط:
مات ≠ ل يموت  ،ذهب ≠ يزل
وفي قصيدة فاتح ع ل
لق كان نادرا إذ أنه ورد مرة واحدة .
رغادرتنا ≠ ترجع
الطباق كان نادرا في كلتا القصيدتين ،لن طبيعججة الموضججوع ل تسججتدعي اسججتخدامه ،وبمججا أن
الشاعران ليسا بصدد تقديم مفارقة لذلك لم يستلز م المر ذلك.
ثالثا :الجناس:
الجناس كما هو معروف التحد ث عن كلمتين تكونان متشبهتان في اللفججظ ،لكججن مختلفتججان فججي
المعنى ،ويكثر استخدامه في العمال الدبية ،وبخاصة في الشعر و «يعد الجناس من أكججثر أنججواع
البديع تبويبا وتنويعا عنجد علمجاء اللغجة ،وينقسجم الجنجاس إلجى قسجمين رئيسجيين همجا الجنجاس التجا م
وشرطه أن تتفق حروف اللفظججتين فججي عججددها وترتيبهججا ونوعهججا وضججبطها ،وجنججاس رغيججر تججا م أو
ناقص وهو الذي يفقد بعض ما يشترط في الجناس التا م ».

)(2

نلحظ من خلل قصيدة نزار أن الشاعر لم يوظف الجناس في قصيدته ،وهذا راجع إلى اسججتعماله
أسلوب السهل الممتع في بناء أسطر قصيدته.
بينما في قصيدة فاتح ع ل
لق نلحججظ أن الشججاعر مجن خلل قصججيدته اسجتخد م الجنجاس النججاقص
ولكن يوليه اهتماما كبيرا  ،لنه في مواقع متفرقجة فججي ثنايجا القصجيدة  ،ومجع هججذا فجإنه قجد أضجاف
للقصيدة نغما موسيقيا بالررغم من قتله فقد ورد ثل ث مرات.
 1علي الجار م و مصطفى أمين ،البلرغة الواضحة ،البيججان والمعججاني والبججديع ،الججدار المصججرية السججعودية ،ط ،02
.426 ،2004
.محمود أحمد حسين المرارغي ،علم البديع ،دار النهضة العربية ،بيروت ،2004 ،ص 110-109
34
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الفصل اللول:
كل م –سل م  /ضجة-ضحكة

المستوى الصوتي
/

شجر – حجر  /خفيفا – نحيفا

وهنا ورد الجناس ليقارب بين الموسيقى الموجودة التي بنيت عليها القصججيدة لتصججبح متجانسججة
فيما بينها.
مما سبق نخلص إلى أن المستوى الصوتي في القصججيدتين كججان عنصججرا مهمججا ،حيججث أنججه
وضح الجانب اليقاعي ،وعلبر عن تنوع المعاني والدللت التي تججؤثر فججي المتلقججي ،وكججذا ارتبججاط
الصوت بالمدلولت ،وهذا تجلى في كثرة الصوات المهموسة ،والصوات الرخوة.
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المستوى التركيبي

الفصل الثاني:
تمهيد:

يعد المستوى التركيبي من أهم العناصر التي تساعد على فهم الخطاب الشعري ،وذلك مممن
خل ل تكونه من جمل ،وأنه مكوون أساسي للعلقئق الوظيفية في اللسان البشري ،كممما أن الدراسممات
التحليلية لمختلف مستويات الخطاب البدبممي ،ممما هممي إل وسمميلة مممن وسمماقئل التوصممل إلممى معرفممة
المعنى ،وهذا ما يوضحه تمام حسان بقوله« :أن كل بدراسة لغوية ل في القصص فقط بل كممل لغممة
من لغات العالم ،ل بممد أن يكمون موضمموعها الو ل والخيمر همو المعنممى وكيفيمة ارتبمماطه بأشممكا ل
التعبير المختلفة »).(1
وبالتالي فإن بدراسة المستوى التركيبي أمر ضروري في بدراستنا لشعر كل من نزار قباني
وفاتح عل،ق ،لن الناظر إلى بناء الجملة في القصيدة الشعرية سيجد أنها تتطلب وجوبد أفعا ل تممبين
لنا معانيها وما ترمي إليه ،وتكممون خاضممعة لبعممض التغييممرات الممتي تطممرأ عليهمما ،والممتي تضمميف
بصمة جمالية ورؤية وصفية متكاملة لبنية شعر "نزار وفاتح عل،ق".

المبحث اللول :توظيف المزمنة:
تعريف الفعل:
يرابد بالفعل الكلمة الدالة على حدث مقترن بزمن مثل :كتب ،يكتب أكتب ،وقد يطلممق علممى
السم المشتق الذي يعمل عمل الفعل ،ويطلممق علممى السممم الواقممع بعممد اسممم محلممي المسممبو،ق باسممم
( .)2

إشارة.

.تمام حسان ،اللغة العربية ومعناها ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،القاهرة ،ط  ،1979 ،02ص 06

1

 2ينظر ،محمد إبراهيم عبابدة ،معجم مصطلحات النحو والصرف والعروض والقافية ،مكتبة البداب ،2001 ،ص
.196
44
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الفصل الثاني:

ومن المثلة الموضحة لهذا القو ل :فهم الطالب ،سافر الورحالة ،كذب ،يكذب ،كمماذب ظفممر،
يظفر ،ظافر.
مزمن الفعل:
يعرف الزمن بأنه يتكون من ةثلةثة أزمنة وهممذا يتضممح جلويما فممي قمو ل أبمو بكممر علمي عبممد
المنعم « :الزمن بالنسبة للفعل ةثلةثة أزمنة :الماضي ،الحاضر ،المستقبل ،والحد الفاصل بين زمممن
وغيره ،وهو وقت المتكلم».

()1

فالزمن ضروري في أي عمل أبدبي.
ألول :الفعل الماضي:
نعلم أن الفعل الماضي يد ل على وقوع حدث في زممن ماضممي وهمذا مما يمبينه قمو ل محممد
إبراهيم عبابدة« :يرابد به الفعل الدا ل على حدوث شيء في زمن سابق على زمن التكلم مثممل :كتممب
فهم ،علم ،وهذا الفعمل مبنمي بداقئمما ،فيبنممى علمى الفت ح الظماهر ،إذا أسمند إلمى ظماهر أو إلمى ألمف
الةثنين ،أو إلى ضمير مستتر ،ويبنى على الفتح المقدر إذا أسند إلى واو الجماعة أو ضمممير الرفممع
المتحرك( ».) 2
ومن خل ل هذا الجدو ل سنبين نسبة وروبد الفعا ل الماضية في كل القصيدتين:
نزار قباني
مات ،كان ،ذهب ،فتح ،أعطى.

فاتح ع ل
لق
ممماتت ،سممبق ،بقممي ،غممابدر ،حممن ،غفممر ،غفممر ،غفممر ،غفممر،
أصبح ،نزلت ،تبسم.

لقد استخدم نزار قباني الزمن الماضي بنسبة تصل إلى  %19.23وهي نسبة قليلممة إذا ممما
قورنت بالفعا ل المضارعة ،والزمن الماضي يتميز بالتجدبد فهو حاضر وأبممدي ،فنممزار مممن خل ل
قصيدته يبين لنا أون أباه مازا ل حويا ،وأنه لم يمت لعدم تقبله ذلك.
أما فاتح ع و
ل،ق فاستخدم في قصيدته الفعا ل الماضية بنسبة تصل إلى  %31.25أي بنسبة
أكبر من نزار لنه تقبل وفاة الوالد ويدعو له بالمغفرة ،وبدليمل ذلمك تكمرار الفعمل الماضمي ،غفمر،
كما أنه ابتدأ قصيدته بالفعل "غابدر" وهذا ما يؤكد ذلك.
ثانيا :الفعل المضارع:
 1أبو بكر علي عبد المنعم ،الموسوعة النحوية والصرفية الميسرة ،مكتبة ابن سينا للطباعة والنشر والتوزيع
والتصدير ،القاهرة ،2004 ،ص .30
.محمد إبراهيم عبابدة ،معجم مصطلحات النحو والصرف والعروض والقافية ،ص 200
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المستوى التركيبي

الفصل الثاني:

يد ل الفعل المضارع على حدث ما زا ل مستمر الحدوث وله أبدوات تبين ذلك منها :النممون،
التاء ،الياء ،الهمزة ،كما يوضح هذا محمد عبابدة بقوله « :يرابد به الفعل الدا ل على حدث في زمممن
التحدث أو بعده مثل :يكتب ،والفعل المضارع يبنى على الفتح إذا اتصل بنون النسوة ويعرب فيممما
)1

عدا ذلك فيكون مرفوعا أو منصوبا أو مجزوما وفق لعوامل كل حالة ( »

وسنوضمح مممدى اسممتخدام الشمماعرين "قبماني" و"ع و
ل،ق" للزممن المضممارع ممن خل ل هممذا
الجدو ل:
نزار قباني
الفعممممممممممممممممل الحقل الدللي تفصيل الدللة

الفعل المضارع

فاتح ع ل
لق
الحقل الدللي تفصيل الدللة

المضارع
يموت ،يذهب

حقل

بدللة على

تنظر ،تنذر

حقل

بدللة على

يشرب ،يز ل

المحسوسات

الموت والحياة

ينتفض ،تختفي

المحسوسات

الموت

معا

يشدك ،ترجع

يمشي ،أشد
أميل ،أصلي

أراك تذكر ،يزا ل

يأتي

يروي ،أصبحت

توالد ،يذكر

تنتظرني ،تزا ل

تغيب
أشف ،أمر

حقل

بدللة على

يذكر
يواسي ،يستند

حفل

نمضي،

المعنويات

الطفولة

أسرعت ،تبتسم

المعنويات

تنقل

أجو ل ،لزا ل

نلحممظ أن الشمماعر نممزار قبمماني قممد اسممتخدم واحممدا وعشممرين فعل مضممارعا أي بنسممبة
 %80.76وكذا فاتح عل،ق استخدم واحدا وعشرين فعل مضارعا لكن بنسبة .% 68.75
الفعا ل المضارعة تد ل على الستمرار والحيوية وتهب النص والمعاني الواربدة فيه شممكل
من أشكا ل الحركة المتتابعة لتوالي الحداث في زمن الحاضر ،لكنهمما فممي قصمميدة نممزار تممد ل علممى
حالته النفسية الراهنة ،بعدم تقبله وفاة أبيمه وواقممع الفممرا،ق والموبداع ،لنممه يريممد أن يعيممش أبمماه فممي
الحاضر ،هي تصف هو ل الصدمة عليه ويظهممر ذلممك فممي قمموله" :أنمما أبممي ل يممموت ،وفممي أفعمما ل
يشرب ،يزا ل ،يمشي ...الخ.

.المرجع نفسه ،ص 198

1
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الفصل الثاني:

وفي قصيدة ع و
ل،ق تد ل على أنه تجاوز خبر وفاة والده وعتابه على ذهابه فجأة بدون توبديممع
أحد ،مثا ل ذلك قوله :تنظر ،تنذر ،تختفي ...الخ.
والملحظ أن الفعا ل المضارعة في كل القصيدتين توزعت في حقلين رقئيسيين هما :حقممل
المحسوسممات وحقممل المعنويممات ،ونعنممي بالمحسوسممات إبدراك الشممياء عممن طريممق الحممواس ،أممما
المعنويات فهي التمسك بالمثل العليا لمواجهة المصاعب والحالة النفسية التي يواجهها النسان.

المبحث الثاني :النزياح اللغوي
ألول :التقديم لوالتأخير:
ارتبط التقديم والتأخير بالشعر منذ القدم ،فهو « :باب الكثير الفواقئد ،جوم المحاسممن ،واسممع
التصرف ،بعيد الغاية ،ل يزا ل يغتر لك من بديعه ،ويفضي بك إلممى لطيفممه ،ول تممزا ل تممرى شممعر
يروقك مسمعه ،ويلطف لديك موقعه ،ةثم تنظر فتجد سبب أن راقك ،ولطف عندك أن قدم فيه شمميء
وح و ل اللف ظ م ن مك ان إل ى مك ان» ) ،(1ويمك ن التأكي د عل ى أن« :ظ اهرة التق ديم والت أخير م ن
الظواهر السلوبية التي تناولها الدرس النحوي والبلغمي العربممي ،وهمي ظمواهر تممس المتركيب،
فالجملة العربية ل تتميز بحتمية في ترتيب أجزاقئها ،وإن كان النحو يشير إلى رتممب تحفممظ بالنسممبة
لجزاء الجملة والنزيمماح عمن هممذه الرتممب يعممد خروجمما ممن الوظيفممة النحويممة للغممة إلممى الوظيفممة
الشعرية للغة ».

)(2

 1عبد القاهر الجرجاني ،بدلقئل العجاز ،تعليق :فهمي محممموبد محمممد شمماكر ،المؤسسممة السممعوبدية ،مصممر ،ط 03
 ،1992ص .106
 2محمد كراكي ،خصاقئص الخطاب الشعري في بديوان أبي فراس الحمداني )بدراسة صوتية تركيبية( ،بدار هوممممة،
الجزاقئر  ،2003ص .22
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وقد وربد التقديم والتأخير في قصيدة نزار في مواضع نوضحها من خل ل الجدو ل التي:

بدللته
تد ل على السهر

صورة النحراف
أبي لم يز ل بيننا

الشرح
قدم الجار والمجرور "على

والحدث حديث الكؤوس على

المشرب" على الفعل "يسامرنا"

المشرب يسامرنا
أبي خبرا كان من جنة

قودم اسم المنسوخ "أبي" على الناسخ تد ل على الخلوبد

وراءك يمشي

"كان"
قمممودم ظمممرف المكمممان "وراء" علمممى تد ل على الرفعة

هنا ركنه تلك أشياؤه

الفعل "يمشي"
قدم الفاعل أشياؤه على الفعل تفتق

تد ل على الستمرارية

تفتق عن ألف غصن صبي
فالدوالي الحبالى توالد من ةثغره قودم الودوالي الحبالى على توالد

والبقاء
تد ل على التواصل

الطيب

والحوار

إذا فلة الدار أعطت لدنيا
فتحنا لتموز أبوابنا

تد ل على الخلوبد والبقاء
قدم الفاعل فلة على الفعل أعطت
قدم شبه الجملة لتموز على المفعممو ل تد ل على الستمرارية
به أبوابنا

والجدو ل التالي يوضح مواطن التقديم والتأخير في قصيدة فاتح ع و
ل،ق:

دللته
الشرح
صورة النحراف
لم ينتفض مثممل عممابدته فممي قودم شبه الجملة "مثل عمابدته" علمى الجمار والمجمرور "فمي السكون
الصباح
أن تختفي فجأة في الظلم
يذكر منشارك الشجر

الصباح"
قودم الصفة "فجأة" على الجار والمجرور "في الظلم"
قودم المفعو ل به "منشارك" على الفاعل "الشجر"
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والعطمما
تبسم في وجهها معو ل

قودم الجار والمجرور "في وجهها" على الفاعل "معو ل"

ء
العطاء

لقد كان التقديم والتأخير في قصيدتي "نزار" و "فاتح" عبارة عن تكنيك لغمموي ،إذ تعممدبدت
أشكاله وتنوعت أغراضه ،وهذا يظهر جليا من خل ل الجممدولين ،فمثل فممي قممو ل "نممزار" والحممدث
حديث الكؤوس على المشرب "يسامرنا" ،هنا قودم الجممار والمجممرور "علممى المشممرب" علممى الفعممل
"يسامرنا" للدللة على أن الب مازا ل حويا في نظره لدرجة أن الحديث والسمر ممما يممزالن قمماقئمين
ةثم نراه تارة أخرى قودم اسم الناسخ "أب" على الناسخ "كان" في الجملة السمية "أبي خبرا كان من
جنة" ،وهذا بدليل على عدم اعترافه بوفاة والده ،فلو قممودم الناسممخ علممى اسمممه لكممان اعترافمما بالوفمماة
وقبول للمر الواقع.
وكذلك فاتح ع و
ل،ق استخدم تقنية التقديم والتأخير ففممي قمموله" :أن تختفممي فجممأة فممي الظلم"
حيث قودم الصفة" فجأة على الجار والمجرور ،وكذا في قوله" :يذكر منشارك الشممجر" ،إذ إنممه قممدم
المفعو ل به "منشارك" على الفاعل "الشجر" وهذا يد ل على أن البدوات التي كممان يعمممل بهمما الب
الفلح تحي على حضوره ،أما العبارات الخيرة فتد ل على تذكر الشاعر الداقئم له.
إن التغيير الحاصل في مواضيع العناصر في التركيب ،لدليل على أن هذا التغييممر لممه بدور
كبير وهام في إبراز مختلف الساليب المتنوعة في استخدام اللغة ،ويكمن أسلوب الشمماعر وقممدرته
على التحكم في اللغة من خل ل هذا التغيير .
وقد كان للنحراف الموجمموبد فممي اللغممة الشممعرية لممدى "نممزار" و "فاتممح ع و
ل،ق" مممن خل ل
التقديم والتأجير أهمية كبرى في توضيح المعاني والدللت ،حيث أن معاني نزار كانت تصب في
قالب واحد هو عدم تقبله نبأ الوفاة ،ومحاولة العيش في شخص الوالممد ،بخلف معمماني فاتممح ع و
ل،ق
التي تصب في قالب لوم الب لذهابه فجأة ،بدون توبديع أحد أو بدون إنذار أحد.
ثانيا :الحذف:
يعد الحذف تقنية من تقنيات بناء القصيدة الشعرية إذ يمثل « :آلية لغوية تركيبية يعلممق فيممه
الشاعر القمو ل بإسمقاطه لبعمض عناصممر السميا،ق ،همذا السمقاط اللغ وي لمه جانبمان ،الو ل نحموي
والثاني بلغي ،فالنحوي هو وجوبد قرينممة بالسمميا،ق يممد ل مممن خللهمما بعممض المممذكور علممى بعممض
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المحذوف ،إذ أن القاعدة العامة تقو ل :ل حذف إل ببممديل ،أممما البلغممي فهممو معرفممة البعممد الممدللي
الذي من أجله رجح الحذف على الذكر»

)(1

لقد استخدم نزار الحذف في قصيدته ،حيث كان أبداة تعبيريممة مميممزة ،يمكممن إبدراجهمما فممي
الجدو ل التالي:

الدللة
الشرح
الشاهد
رواقئممح رب وذكممرى حذف حمرف الجمر "ممن" فممي "رواقئمح رب" بدللة على الطهارة
نبي

أصلها "رواقئح من رب" وكذا من ذكرى نبي والقداسة

جريدته ،تبغه ،متكأه

فأصلها ذكرى من نبي
حذف اسمم الشمارة "هنما" فمي جريمدته ،ذاك تد ل علممى طفممولته وحيمماته

ل بد يأتي أبي

السرية
تبغه ،هناك متكأه
حذف الحممرف المشممبه بالفعممل "أن" فالصممل بدللة على رفض الموت

أبي يا أبي

"ل بد أن يأتي أبي"
حذف أبداة النداء الولى فالصممل "يمما أبممي يمما تد ل على التعظيم
أبي"

صحن الرمابد

حممذف ضمممير الغمماقئب فممي صممحن الرمممابد تد ل على عابدات الوالد

وفنجانه

فالصل ها هو صحن الرمابد ،وحممذف ذا فمي

ونظارتاه

فنجانه.
حمممذف ضممممير الغممماقئب ،فأصممملها هممما همممي تد ل على مستلزماته
نظاراته.

كما مثل الحذف في شعر فاتح ع و
ل،ق أبداة تعبيرية مميزة ،تنوعت سياقاته وتمموزعت قيمتهمما
البداقئية ويمكن إيرابدها في الجدو ل التي:

الشاهد

الشرح

الدللة

 1عبد الباسط محموبد ،بدراسة في لغة الشعر ،بدار طبيعة للنشر والتوزيع والتجهيزات العلمية ،2005 ،ص .288
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بدونما بسمة

حممممذف الفعممممل "غابدرتنمممما" فالصممممل تد ل على السى

بدونما ضحكة أو سلم

غابدرتنا بدونما بسمة

فآةثرت أن ترجع للسما طاقئرا

غابدرتنا بدونما ضحكة أو سلم
حذف الهمزة من كلمة "السما" فالصل التأكيد على الموت

وتنقل أخبارك الطير والقمر

هو "السماء"
حذف الفعل ينقلها قبل لفظة القمر

تد ل على الحياة والستمرار

نلحظ من خل ل الجدولين أن الحذف قد تنوع بين حذف جمزء الكلممة كقمو ل "فاتمح" "إلممى
السما" وبين حذف جزء الجملة كقو ل "نزار" "رواقئح رب" ،فالحذف عند "فاتح" تجلممى بكممثرة فممي
حذف جزء الكلمة ،أما عند "نزار" ففي حذف جزء الجملة.
والحذف عند كل من "نزار" و"فاتح" يثير في ذهن القارئ التساؤ ل ،ويؤبدي به إلى البحممث
عن العنصر المفقوبد في السيا،ق ،ومن ةثمة فهو ينشط خيا ل المتلقي ،وقد تكرر حذف اسممم الشممارة،
والشرط في قصيدة نزار" للدللة على أن الب ما زا ل حيا ،أما في قصيدة ع و
ل،ق فقد تكممرر حممذف
جزء من الكلمة لدللة على أن الوالد وافته المنية.
وتكمن بدللة الحذف أيضا في أنه يستمد أهميته من خل ل تفجير الفكار في ذهممن المتلقممي،
وجعله يتخيل ما المقصوبد منه ،وذلك بتأويل المحذوف بممالربط بيممن العناصممر ،وهممذا يحقممق اتسمماقا
وانسممجاما علممى مسممتوى السمملوب ،وكممذا الحفمماظ علممى المموزن واليقمماع الصممحيحين لموسمميقى
القصيدتين ،والملحظ أن نزار قباني اعتمد الحممذف فممي قصمميدته ليعطممي القممارئ فرصممة لفهممم ممما
يرمي إليه مباشرة ،وليدخلنا في متاهات التساؤ ل عن الغاية المرجوة من هذا الحذف.
أما فاتح عل،ق فاستند إلى الحذف ليضفي علممى قصمميدته اتزانمما ،وتكممون متناسممقة السممطر
والفكار.
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المبحث الثالث :الاساليب النشائية
قبل الولوج إلى مدى توظيف الساليب النشاقئية فممي القصمميدتين ،سممنعرج أول إلممى تحديممد
مفهومها لغة واصطلحا:
لغة :السلوب النشاقئي لغة يعني اليجابد.
اصطلاحا:
يعرف النشاء في الصطلح كالتي :النشماء ه و كلم ل يحتممل الصممد،ق والكمذب لمذاته

أ-
ب-

والنشمماء مثممل اللغممة فممي جانبهمما المتحممرك ،فالسمماليب النشمماقئية طلبيممة كممالمر والنهممي
والستفهام والتمني والنداء ،أما غير الطلبية كالتعجب والمممدح والممذم والقسممم ،وهممي أبممرز
مظمماهر اللغممة الممتي تعممرب عممن حيويتهمما وتقمموم السمماليب النشمماقئية أساسمما علممى ةثلةثممة
)(1

-1
-2
-3

عوامل.
العامل الصوتي :الذي تحدث من خلله نغمة صوتية ذات معنى معين.
العامل البلغي :الذي يعطي من خلله انطباعات عاطفية معينة .
العامل النحوي والصرفي :فالتراكيب النشاقئية ترتكز على أبدوات خاصة )كأبداة السممتفهام
أو القسم( أو صيغ معينة ،تبنى عليها بعض عناصرها )كصفة المر في المر أو صمميغة ممما
أفعله أو أفعل به في التعجب( وتساهم فيها هذه العناصر بأكبر قسط في تحديد مدلولها.

)(2

 1ينظر ،محمد الهابدي الطرابلسي ،خصاقئص السلوب في الشوقيات منشورات الجامعة التونسممية ،مجلممد عممدبد 20
 ،1981ص .349
 2ينظر ،المرجع نفسه ،ص .350
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وقد وربدت الساليب النشاقئية في قصيدة نزار على النحو التالي:
الاسلوب
أمات أبوك؟
أيسلو الزجاج عيوبا من المغرب؟
فهل يذكر الشر،ق عيني أبي؟
فكيف ذهبت  ...ول زلت بي

نوعه
إنشاقئي طلبي
إنشاقئي طلبي
إنشاقئي طلبي
إنشاقئي طلبي

صيغته
الستفهام
الستفهام
الستفهام
الستفهام

دللته
تعجب واستنكار
استنكار
استنكار
استنكار

إن الستفهام في قصيدة نزار قد تواتر الواحد تلوى الخر ،وهو لم يأت بمعنى الستخبار،
فهو مطلق ل يرجى من وراقئه جواب ،فجاء على صورة تبرز للقارئ غير المتمرس توتر الشاعر
وحالته النفسية ،حتى يصبح هذا التساؤ ل من أبرز الشياء التي تعبر عن مشاعره.
وقد تنوعت أغراض الستفهام بين تعجب واستنكار ،كما في قوله" :أمات أبوك" " ،فكيممف
ذهبت  ...ول زلت بي؟".
أما فاتح ع و
ل،ق فلم يستند إلى أسلوب الستفهام في بناء قصيدته ،وتبين حزنه لذهاب والممده،
لنه اعتبره أمرا محتوما.

ثانيا :النداء:
للنداء أحرف تميزه عن غيره وتتمثل في الهممزة ،يما ،أيما ،هيما ،ى ،أي ،وا ،والنمداء همو:
« طلب إقبا ل المدعو على الداعي بأحد حروف مخصوصة ،ينمموب كممل حممرف منهمما منمماب الفعممل
أبدعو »

)(1

وربد النداء في قصيدة نزار مرتين ويظهر في قوله" :أبي يا أبي" وهو من خل ل استخدامه
لهذا النداء ،يدعو أياه لعدم الذهاب ،لنه يعتبره كالوطن خالد وأبدي.
.عبد العزيز عتيق ،علم المعاني ،بدار النهضة العربية ،بيروت ،1985 ،ص 98
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وفيما يخص قصيدة "أبي في الخالدين" لفاتح ع و
ل،ق ،فالشمماعر هنمما لممم يلجممأ إلممى السمملوب
النشاقئي ،لهذا السبب لم يوظف النداء في قصيدته ،بل اعتمد أسلوبا خبريا ،فهو في أسطر قصيدته
يخبرنا بوفاة والده المفاجئ ،حيث تركهم بدون أن يوبدع أحدا ،أو بدون إنممذار وكيممف أن كممل أشممياقئه
وأبدواته التي تركها وراءه مازالت تذكره وتحن إليه.
ثالثا :التعجب:
يعد أسلوب التعجب من الساليب المستخدمة بكثرة في العما ل البدبية ،و«يرابد به التعممبير
عن استعظام أمر ظمماهر المزيممة ،خممافي السممبب بالصمميغ القياسممية أو السممماعية ،والصمميغ القياسممية
صيغتان هما :ما أفعله ،وأفعل به فنقو ل :ما أجمل الروض وأجمل بالروض » ).(1
لقد وربد التعجب في قصيدة نزار مرة واحدة في قوله :ضممل ل ! وهممو إنشمماقئي غيممر طلممبي
غرضه التعجب من موت الب.
وفاتح ع و
ل،ق لم يستخدم أسلوب التعجممب فممي قصمميدته لنممه كممان منغمسمما فممي عتمماب والممده
لذهابه في صمت ،وكيف أن كل مستلزماته تذكره وتحن إليممه كممالرفش والشممجار والحجممار الممتي
كانت تمل أرضه التي كان يفلحها.

 1محمد إبراهيم عبابدة ،معجم المصطلحات النحممو والصمرف والعممروض والقافيممة ،مكتبممة البداب ،القمماهرة ،ط 04
 ،2011ص .205
54

المستوى التركيبي

الفصل الثاني:

المبحث الرابع :التكرار
للتكرار بدور أساسي وبدللي على مستوى الصيغة ،ويعد خصيصة أساسية في بنيممة النممص
الشممعري ويشممملك حممروف الجممر ،الضممماقئر المنفصمملة والمتصمملة ،تكممرار السممماء وغيرهمما مممن
التراكيب الخرى ،بحيث يعد « ظاهرة لغوية ووسيلة إيقاعية بداخلية ذات قيم أسلوبية متعممدبدة ،لممذا
يعد من أهم الوساقئل التي يلجأ إليهمما البديممب لخلممق الموسمميقى الممتي يريممدها ،وذلممك لممما يمموفره مممن
ترجيح للصوت ،وخاصة الصوات الملقئمة للموقممف الفكممري ،أممما مممن جهممة المعنممى فل شممك أن
للتكرار وظيفة أساسية في تأكيد أفكار البديب واقتناع القارئ في آن واحد »).(1
الجدو ل التي يبين التكرار الواربد في قصيدته نزار قباني:

التكرار
الدواخل

نوعه
-

حرف الجر :في

عدد تواتره
04 -

نسبة التواتر
33.33%

.إيميل بديع يعقوب ،جبران واللغة العربية ،منشورات جروس بيرس ،بيروت ،1985 ،ص 144
55

1

المستوى التركيبي

الفصل الثاني:
-

السوابق

الكلمات

حرف الجر :من
حرف الجر :على
حرف الجر :عن
أبداة الستفهام بالهمزة )أ(
أبداة الستفهام" :هل"
أبداة الستفهام" :كيف"
أنا
واو العطف
الفاء
تاء المضارعة
ياء المضارعة
مات
أمر
أبي
بقاياه
يز ل
الرحب
عينا

-

06
06
01
02
01
01
01
10
09
02
08
02
02
10
02
02
02
03

10.41%

30.43%

وكذا التكرار الواربد في قصيدة فاتح ع و
ل،ق يوضحه الجدو ل التالي:

التكرار
الدواخل

السوابق

اللواحق

-

نوعه
حرف الجر :في
حرف الجر :من
حرف الجر :إلى
حرف الجر :ب
واو العطف
أبداة الفصل" :أو"
أبداة الشرط :أن
تاء المضارعة
ياء المضارعة
ضمير المخاطب :أنت
الضمير المتصل :الهاء
الضمير المنفصل :الكاف
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عدد تواتره
 04 01 03 01 10 04 06 09 06 06 0411 -

نسبة التواتر
44.44%

10.41%

15%

المستوى التركيبي

الفصل الثاني:
-

الكلمات

-

تاء المخاطب
بدونما
بدون
آةثرت
غفر ال لك
ما زا ل
شجر
مطر
طاقئر

05
03
02
02
03
06
02
02
02

36.36%

الملحظ أن التكرار ظاهرة واضحة في شعر كل من نزار قبمماني وفاتممح ع و
ل،ق ويلحظهمما
كل مممن تجممو ل فممي ةثنايمما القصمميدتين ،إذ مممن الجممدولين نسممتنتج أن الشمماعرين أكممثرا مممن اسممتعما ل
الدواخل فهي بنسبة  %33.33عنمد نمزار و  %44.44عنممد فاتممح ع و
ل،ق ،والمتمثلممة فممي حممروف
الجر ،فنزار وظف حرفي الجر "في" و "على" بكمثرة ،لنمه يصمف لنما أمماكن تواجمد مسمتلزمات
والده ،الذي ما زا ل حيا في نظره ،علممى غممرار فاتممح ع و
ل،ق الممذي طغممى حممرف الجممر "فممي" علممى
قصيدته ،لنه كان يتحصر على ذهابه بدون سابق إنذار.
ةثم الكلمات بنسبة  %30.43عند نزار وبنسبة تصل إلى  %36.36عند فاتح ع و
ل،ق.
كما أنهما لم يغفل استعما ل اللواحق والسوابق التي تربط بين أسطر القصمميدتين وقممد تفمماوتت نسممبة
كل واحد منهما.
والتكرار بجميع أنواعه كان له غرض واحد هممو :توضمميح المعنممى وتجليتممه أكممثر بوسمماقئل
وأساليب جمالية وإبداعية ،وفي القصيدتين كان له بدور بارز ،وأهميممة كممبرى فممي إةثممراء موضمموع
القصيدتين.
بعممد هممذا العممرض المسممتوى التركيممبي ،نلحممظ أن الفعمما ل كممان لهمما بدور بممارز فممي بنمماء
القصيدتين النزياح اللغوي والتكرار ،وكمذا السماليب النشمماقئية ،كمل همذه العناصمر أضمفت علمى
القصيدتين جمال ورونقا ،فعملت علممى اتسمماع وانسممجام السممطر ،بحيممث أن النمماظر والقممارئ لهمما
يلحظ ذلك.
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الفصل الثاني:
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ايلمستوى ايلدليلي

ايلفصل ايلثايلث:
تمهيد:

كل المستويات اللغوية السابقة ،من أصوات وأبنية وتراكيب ،ل بد أن تكععون حاملععة للمعععاني
والدللت ،ويهتم هذا المستوى بدراسة المعنى دراسة وصفية موضوعية ،ومععن هنععا سععندرس فيععه
المعجم الشعري للقصيدتين ،والصور البيانية ،بالضافة إلى الخصائص الفنيععة الععتي تكسععب النععص
سمته الشعرية .

المبحث الول:تحديد المفهوم والمعجم
:أول  :بين يدي النص
قصيدة نزار "أبي" رمز للتمرد والرفض ،فهو يتحدث عن موت أبيه رافضععا هععذه الفكععرة
وينفعل عليه ،ويهاجمه ،ثم رصد مفردات الحياة ليثبععت حضععر الغععائب مععن خل ل توظيععف المكععان
الذي يحمل مواقفه وانفعالته" ،الركن " " اليشياء " " الصغصان " " الروائععح " ،وإذا كععان الععبيت
يحيا بحياة أصحابه ،فكيف يموتون ،لذا يجو ل مستغربا من وفاته ،ويستحضر أبععاه فينععاديه ،موجهععا
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ايلمستوى ايلدليلي

ايلفصل ايلثايلث:

له خطابا يفوح بالتطمين لترضى روحه  .وفي ندائه لوالده بععث للحياة  ،فهذه القصيدة تعععبر علععى
الصراع الداخلي في نفسية الشاعر .
أما قصيدة "فاتح ع ل
ل "ق" إلى أبي في الخالععدين ،فهعي رمععز للخضعوع والستسععل،م ،فهعو ل
يرفض موته ،بل يرفض رحيله المفاجئ الععذي لععم يحععدث أي ضععجة ،بحيععث رحععل فععي هععدوء تععا،م
ويؤكد على موت والده في كل القصيدة عكس "نزار قباني" وذلك من خل ل لفظععة "صغفععر العع لععك"
ويستذكر والده من خل ل الماكن الخاصة به ،فكلمععا ايشععتا "ق لععه يععذهب إلععى تلععك المععاكن ويتععذكره
ويشم ريحه ،فموت والده جسديا فقط ولكن روحه موجودة في هذا العالم.
ثانيا :المعجم الشعري:
-1

الطبيعة:
لقد استمد الشاعران "نزار" و "فاتح" معظم اللفاظ فععي القصععيدتين مععن الطبيعععة الععتي تتحععو ل
عندها إلى رموز وقيم فنية تثري العمل الفني وتقوي بناءه ،فاللفاظ المعتمدة من طععرف نععزار تعععد
قناعا لمعاناة نفسية ويشعورية تخفي وراءها نععوع مععن أنععواع التععأز،م والصععراع الععداخلي المشععحون
بالقلق والتوتر ،فالشاعر يرى في الطبيعة مصدرا خصبا لتشخيص معاناته ،ونقععل مشععاعره ،وهععذا
ما يهعدف إليعه فععي قصعيدة أبعي بحيعث يؤكعد علععى الصععراع القععائم بيععن الحقيقعة والخيععا ل والقبعو ل
والرفض ،والخضوع والهجو،م.
فوظف كلمات لها علقة بالبقاء وعد،م الندثار ،والذهاب والموت ،فمثل "الصغصان" تبقععى
دائما ملتصقة بالشجر وكل مرة تنمو من جديد ،كذلك كلمععة "النعور" فهععو دائمععا يزيععل الظل،م وهعو
أقوى منه ،كذلك كلمة "النجو،م" دللة على المكانة الرفيعععة والعاليععة ،فل يمكععن لي أحععد أن يصععل
النجو،م في رأيه حتى الموت ،ففععي كععل ليلععة نجععدها موجععودة وتنيععر الظل،م ،كععذلك نجععد "الععدوالي"
ويعني بها الشجر المتمسك بالرض من خل ل جذورها.
من خل ل كل هذه التوظيفات نجد أن "نزار" وظف هععذه الكلمععات المسععتوحاة مععن الطبيعععة
توظيفا جميل خد،م هدفه المنشود في هذه القصيدة وهو رفض الموت.
أما اللفاظ المعتمدة من طرف "فاتح ع ل
ل "ق" في قصيدته "إلى أبععي فععي الخالععدين" فهععي تعععد قناعععا
تخفي وراءها نوع من أنواع الستسل،م والخضوع المشحون باللم والعتاب ،فنجد الطبيعة الجامععدة
التي تعد مصدرا من المصادر التصويرية التي اختارها في القصيدة ،فنجد مثل "القمععر" "الرض"
"السماء" "المطر" "الشجر" "التربة" بحيث جعل هذه اللفاظ تد ل على نور والده وحمععايته لععه مععن
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ايلمستوى ايلدليلي

ايلفصل ايلثايلث:

مكان بعيد والخروج من تلك النفسية المتأزمة والمساواة بينه وبيععن كععل البشععر فععي حقيقععة المععوت،
والعتراف به.

المبحث الثاني :البناء التصويري.
الصورة البيانية :يرى عبد القاهر الجرجاني «:أن الصورة البيانية يقععو،م رعايتهععا علععم البيععان مععن
تشبيه وتمثل واسععتعارة ،وكنايععة هععذه الوسععائل تعطععي ميععدانا فسععيحا وأفقععا واسعععا ،لدراك منععاحي
الجما ل والتعبير البلصغي »).(1
يراد بهذا القو ل أن النص الشعري ،أو أي عمععل أدبععي آخععر ل يكتمععل تعععبيره إل بتوظيععف
الصور البيانية .
أول :التشبيه:
قبل ولوج هذا الميدان من ميادين البيان العربي ،ل بد لنا من توضيح مفهععو،م التشععبيه لغععة.
واصطلاحا:
أ-

لغة:
التشبيه في اللغة التمثيل وهو مصدر مشتق من الفعل يشبه يقا ل يشبهت هذا بهذا مثلته به .

ب-

)(2

اصطلاحا:
« ما اتفق العقلء على يشرف قدره وبخاصة أمععره مععن فععن البلصغععة وتعقععب المعععاني بععه
لسيما قسم التمثيل فيه ،يضاعف قواما في تحريك النفوس إلععى المقصععود بهععا ،فععإذا كععان بععاب
المدح كان أبهى وأفخم وإذا كان افتخارا لسلطانه أقهر ،وإذا كان في باب الذ،م كان مسععه أوجععع
ووقعه أيشد ،وإذا كان وعظا أيشفى للصدور وأبلغ تشبه» ). (3
بمعنى هو الربط بين يشيئين بصفة واحدة أو أكثر ،وأركانه هي :المشبه ،المشععبه بععه ،وأداة
التشبيه ،وأنواعه هي :البليغ ،المؤكد ،المرسل.
.أسرار البلصغة للما،م عبد القاهر الجرجاني ،مدح وتعليق حفاجي ،ج  ،04القاهرة ،ط  ،01ص
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 2ينظر ،رين كامل الخويسي ،أحمد محمود المصرين رؤى البلصغة العربية ،دراسة تطبيقية بمباحث علم البيان،
دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ،ط  ،2006 ،01ص .11
.عبد المتعا ل الصعيدي ،البلصغة العالية ،علم البيان ،مكتبة الداب ،ط  ،1991 01ص
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ايلفصل ايلثايلث:
الصورة
كأن أبي بعد لم يذهب

نوعها
تشبه تمثيلي

تهيأ لناس أني أبي

تشبه بليغ

الدللة
الشرح
يشبه والععده بالشععخص الحععي الععذي مععا زا ل الحياة
على قيد الحياة ،فهو يراه من خل ل أيشيائه
وأداة التشبه هي الكاف ،ووجه الشععبه "لععم
يذهب" أي أنه لم يمت
يشععبه نفسععه بوالععده فععي كععل الصععفات الععتي الخلود
يتصععف بهععا ،حععذف أداة التشععبيه ووجععه
الشبه

نلحظ من خل ل الجدو ل أن نزار مزج بيععن التشععبيه البليععغ والتمععثيلي ،ولجععأ الشععاعر إلععى
التشبيه التمثيلي للتركيز على اليشياء المشععتركة بيععن المشععبه والمشععبه بععه ،حيععث كععان وجععه الشععبه
مركز اهتمامه ،ولقد كان لهذا الشبه دور في توضيح حقيقة المشبه ،فهو يوضععح الصععورة ويقربهععا
إلى الذهن فنجده يقو ل:

"كأن أبي – بعد لم يذهب"

)(1

وهذه صورة واضحة لرفض الموت ،وعد،م اعترافه به.
ومهاجمته له ،بحيث كل يشيء موجود في البيت يد ل على وجوده في هذه الحياة ،ول يمكنه
النتقا ل إلى العالم الخر "الموت"  ،فوالده يشيء حقيقي موجود وملموس ،بينما الموت هو مجععرد
وهم وخيا ل.
ومن هنا كان وجه الشبه وسيلة ،استعان بها الشاعر لتوصيل مبتغاه ،وهو الرفض القطعي
للموت ومهاجمته.
أما بالنسبة إلى التشبيه البليغ الذي تجرد من الداة ووجه الشبه معا ،وقا،م علععى العنصععرين
الساسيين فحسب ،وهذا التجرد من الداة ووجه الشبه أدى إلى تطابق المشبه والمشبه به مطابقة
تامة  ،ونجد ذلك في قوله:
تهيأ للناس أني أبي
.نزار قباني ،العما ل الشعرية الكاملة ،ص
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ايلفصل ايلثايلث:

الشاعر رفض الموت من خل ل تأكيععده علععى أنععه يحمععل كععل صععفات والععده ،فهمععا يمثلن
الجسد والروح ،ول يمكن أن يفصلهما أي يشيء حتى الموت ،فهو يسععوي بينععه وبيععن والععده تسععوية
تامة حيث يحمله بداخله من خل ل مشاعره وأحاسيسه  ،بالضافة إلى أنه يحمل كل صفاته الخلقية
والخلقية فكيف له أن يموت؟
أما فاتح عل "ق فنجده استعمل تشبه تمثيلي واحد يتمثل في قوله:

الصورة
إن زهرك لم ينتفض

نوعها
تشبيه تمثيلي

الدللة
الشرح
يشبه والده بالزهور التي تذبل وتمععوت ول الموت

مثل عادته في

تنفتح في الصباح كعادتهععا أداة الشععبه هععي

الصباح

"مثل" ووجه الشبه "الموت"

نلحظ من خل ل هذا الجدو ل أن الشاعر استعمل تشبيه تمثيلي بسيط فععي معنعاه"إن زهعرك
لم ينتفض مثل ععادته فععي الصععباح ،فحععاو ل الععتركيز علععى اليشععياء المشععتركة بينععه وبيععن الزهععور
وليبين هيئتها يشبه موت والده بموت الزهور ،وعد،م وجوده مثل عد،م انفتاح الزهععور فععي الصععباح،
فهو لن يراه أبدا ،وهذه دللة على تقبل الموت الجسدي فقط ،فلم يلمسه ولم يتحسسه ،ولكععن روحععه
ما تزا ل معه ،ومن هنا نفهم أن نفسه مطمئنة مستسلمة للقدر ،فهو ل يهاجم الموت بل يعاتبه فقط.
من خل ل هذه التشبيهات الموجودة في كلتا القصيدتين ،نجد أن الشاعرين يعبران عن فكععرة واحععدة
وهي "الموت" ،ويتخلل هذه الفكرة مجموعة من الحاسيس وهععي ":اللععم ،الفععرا "ق ،الحععزن" لكععن
اختلف كل منهما في طريقة التعبير عن تلقي هذه المفاجأة  ،فنزار كان رافضا لها رفضععا قطعيععا،
صغير معترف بها ،وهذه دللة على نفسيته المترمدة المتأزمة ،خصوصا إذا تعلق المر بوالده الععذي
يعتبره يشيء مقدس ،لذلك وظف تشبيهات مركبة وعميقة لتوصيل مبتغاه ،كللم والرفععض ،مععدعما
هذه التشبيهات باستفهامات تجعل المعنى أكثر عمقا وتكسبه دللة إضافية.
أما فاتح ع ل
ل "ق تلقى الموت واعترف به ،هذا ل يعنععى أنععه ل يتععألم ولععم يفععاجئ ،لن نفسععه
مطمئنة وهادئة ،فهو يعتبر أباه رمزا يشعبيا ،يشترك فيه جميع الناس ،فاستعمل تشبيه بسععيط يسعععى
إلى إصابة الهدف بأقرب سبيل مع أبلغ تأثير هعو" :العتعاب"؛ أي إنعه يعععاتب المعوت ،لنعه خطععف
والده ،ولم يدع له وقت ليودعه ،ومن هذا يمكننا القو ل أن جما ل الصورة يكون أيضععا فععي البسععاطة
والوضوح والهدف المبايشر.
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ايلفصل ايلثايلث:
ثانيا :التستعارة:

حظيت الستعارة باهتما،م الفلسفة والبلصغيين والنقاد اهتماما كبيرا ،ومن هنا لبد من توضيح
مفهومها اللغوي والصطلحي:
-1

لغة:
تعرف الستعارة في لسان العرب بأنها مصدر استعار انطلقا من القاعدة الصرفية القائلة كععل
تعبير في المبنى تعبير في المعنى ،حيث زيادة السين والتاء على الصل عار تفيد الطلب أي طلعب
العارة والعارة ما تداولوه بينهم ،فقد أعار الشيء وأعار منه وعاوره إياه والمعاورة والتعاور تشبيه
المداولة والتداو ل في يشيء يكون اثنين .

-2

)(1

اصطلاحا:
الستعارة هي « :نقل العبارة من موضع استعمالها في أصل اللغة ،إلععى صغيععره لغععرض ،وذلععك
الغرض إما أن يكون لشرح المعنى وفضل البانععة عنععه أو تأكيععده ،والمبالغععة فيععه أو اليشععارة إليععه
بالقليل من اللفظ أو بحسن المعرض الذي يبرز فيه» .

)(2

أي هي استعما ل لفظ في صغير ما وضع له ،بمعنى هي تشبيه بليغ حذف أحد طرفيه ،بحيث أنععه
في الشبه ل بد من الطرفيععن الساسععيين وهمععا :المشععبه والمشععبه بععه ،وعنععد حععذف أحععدهما يصععبح
استعارة ،وهي نوعان تصريحية ومكنية.
اسععتعمل الشععاعران فععي كلتععا القصععيدتين السععتعارة بشععكل واضععح فنجععد عنععد نععزار قبععاني
الستعاراتالتية:
الصورة
أصلي على

نوعها
مكنية

الدللة
الشرح
يشبه صدر والده بسجادة الصلة ،حيععث الشعور بالطمائنينة

.ينظر ،ابن منظور ،لسان العرب ،مادة "عور"ج ) ،(04دار الصناعة والنشر ،بيروت ،د ط  ،ص

1 618

 2العسكري أبو هل ل الحسن ابن عبد ال بن سهل ،الصناعتين تحقيق علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل
إبراهيم ،د ط ،المكتبة العصرية ،بيروت ،1986 ،ص .268
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ايلمستوى ايلدليلي

ايلفصل ايلثايلث:
صدره المتعب
توالد من ثغره

حذف المشبه به "السجادة" ،وترك أحععد
مكنية

والمن والسل،م

لوازمه "أصلي"
يشبه حديث والده بشيء يلد وينتج حيععث دللة على الصالة

الطيب

حذف المشبه به "النسان" وتععرك أحععد

إن تاريععخ طيععب مكنية

لوازمه "توالد"
يشبه التاريخ بإنسان يمشي ،حيث حذف دللة المكانة العالية
ويشأنه الرفيع

وراءك يمشي

المشبه به النسععان وتععرك أحععد لعوازمه

حملتعععععك فعععععي مكنية

"يمشي"
يشععبه عينععه بإنسععان يسععتطيع أن يحمععل على التقدير والحترا،م

صحو عيني

حذف المشبه به "النسان" وتععرك أحععد والتمسك به
لوازمه "حملتك"

من الملحظ أن فععي قصععيدة نععزار سععادت السععتعارات المكنيععة علععى صغيرهععا مععن الصععور
الخرى ،وهذا يوحي بكثافتها وقوتها ،بحيث تتميز بعمقها وترجع إلععى إخفععاء اللفععظ المسععتعار  ،إد
يجب على المتلقي تخطي المرحلة الذهنية العادية ،والتوصغل في عمق وحقيقععة الصععورة ،وهععذا مععا
نجده من خل ل قوله:
"أصلي على صدره المتعب"

)(1

حيث يشبه والده بسجادة الصلة فهي رمز ديني ،ل يمكن لي يشيء أن يلوثها ،فوالده هو
أيضا رمز مقدس ،فهو يشترك مع سجادة الصلة فععي الطهعارة والقداسععة ،فكيععف يمكعن للمعوت أن
يأخذه؟
فهو بهذا المعنى يرفض الموت ويؤكد على ذلك من خل ل قوله:
"توالد من ثغره الطيب"

)(2

في هذا السطر تأكيد على حقيقة أن والعده ه و معن منعح الحيعاة لهعذا العبيت ،فشعبه "ثغعره"
بعناقيد العنب الموجودة في الععدوالي ،وكععأن والععده يملععك قععوة الخلععق والمنععح لكععل الموجععودات فععي
البيت ،لذلك فهو يجو ل مستغربا من وفاته ورافضا لهذه الحقيقة المرة.
.نزار قباني ،العما ل الشعرية الكاملة ،ص
.المصدر نفسه ،ص

1 355

2 355

71

ايلمستوى ايلدليلي

ايلفصل ايلثايلث:

وينتقل إلى صورة أخرى وهي الرفع من يشأن والده والفتخار به ،فنجده يقو ل:
 ...إن تاريخ طيب
 ...وراءك يمشي فل تعتب.

)(1

وصفه هنا بالشموخ والسمو ،واستحضره موجها له خطابا يفوح بالتطمين لترضى روحه،
لنه صورة حية من الخل "ق التي ل يمكن أن تموت ،فشبه التاريخ بإنسان يحكي بطولت وتاريععخ
والده العظيم فهذه مكانة رفيعة يعطيها له.
بالضافة إلى ذلك نجد صورة جميلة تعبر عن مدى تعلقه بوالده فيقو ل" :حملتك في صحو
عيني" .
فشبه عينيه بمكان واسع يحمل أباه ،وهذه الصورة دللة على احتواء نزار لجميع الصععفات
الحميدة التي كان يتصف بها والده ،فهو بذلك يقترب من مكانته العالية ،ولذلك فمكععانه ل يكععون إل
عينييه لنهما أصغلى يشيء عند النسان.
فهذه اليشياء معنوية مدركة في الذهن ،جعلها في صورة محسوسة تتحرك ولها أفعا ل تقو،م
بأحداث معينة مثل" :أصلي ،لوالد ،يمشي ،حملتك".
من خل ل هذا الجدو ل سنذكر الستعارات التي وظفها فاتح ع ل
ل "ق:
نوعها
الصورة
مععععا تععععزا ل سععععماؤك تصريحية

الدللة
الشرح
يشععبه والععده بسععماء وحععذف المشععبه الموت

ظللنا
مازا ل يععروي حكايتععك مكنية

"والده"
يشبه السدر والحجر بروائي تاريخي

السدر والحجر
كلمععا حععن رفععش إلععى مكنية

يشععبه الرفععش بأسععنان لععه أحاسععيس اليشعععععععععععتيا "ق

التربة

.نزار قباني ،العما ل الشعرية الكاملة ،ص

ومشاعر

1356
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ايلمستوى ايلدليلي

ايلفصل ايلثايلث:

مزح فاتح عل "ق في قصيدته "إلى أبي في الخالدين" ،بين السععتعارة التصععريحية والمكنيععة
فاستعمل الستعارة ليصرح بحقيقة موت والده ،ويكثف مشاعر اللو،م والعتاب ،أما المكنية استعملها
ليطمئن هذه المشاعر أن موته جسدي فقط ،ل روحي وهذا ما نجده في قوله:
"ما تزا ل سماؤها ظللها"

)(1

فذكر المشبه به وهو السماء ،لنه يصرح بحقيقة موته ،ولكن رصغم ذلك ورصغم وجععوده فععي
مكان بعيد ،إل أن روحه موجودة وتقد،م له الرعاية والحماية والمان ،ويبعععث فععي نفسععه نععوع مععن
السل،م والطمأنينة ،فهو ل يهاجم الموت وإنما يعاتبه فقط.
يؤكد على هذا المعنى من خل ل قوله:

"مازا ل يروي حكايتك السدر والحجر"

)(2

استعارة مكنية بسيطة في ألفاظها ،بليغة في معناها ،فهععي دللعة علععى العلقععة القويعة الععتي
كانت تربععط والععده بععالرض ،حيععث يشععبه السععدر والحجععر بروائععي تععاريخيي يحكععي تاريععخ والععده،
فالحقيقة أن والده توفي ،لكن هذه الرض تبعث روحه من جديد.
ونجد هذا المعنى في قوله:
كلما حن الرفش إلى التربة

)(3

حيث يشبه الرفش بإنسععان لععديه مشععاعر وأحاسععيس ،فكلمععا ايشععتا "ق إلععى والععده ،يععذهب إلععى هععذه
الرض التي تحدثه عنه .
إن الستعارة المكنية في قصيدة نزار أدت وظيفة كبيرة في القصععيدة ،حيععث كععانت تصععب
في صغرض واحد وهو ،الرفض القطعي للموت ،والصراع الداخلي بين الرفض والقبو ل ،فاستعملها
لكي ل يصرح بحقيقة الموت ووجوده ،فهو يعجز عن تصديق موت أبيه ول يمكن أن تصععل نفسععه
إلى مرحلة القتناع.
.فاتح عل "ق ،الجرح والكلمات ،ص

1 61

.فاتح عل "ق ،الجرح والكلمات ،ص

2 61

.المصدر نفسه ،ص

3 61
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ايلفصل ايلثايلث:

فاتح ع ل
ل "ق صرح بحقيقة الموت في البداية ،ولكنعه اسععتعمل اسععتعارات مكنيععة ليعععبر ععن
مدى حزنه وألمه ،ولعد،م وداعه .
ثالثا :الكناية:
تعد الكناية من أهم مباحث علم البيان لتصالها اتصال وثيقا بخطابععات العععرب وكلمهععم ،وتعععرف
كما يلي:
-1

لغة:
أن نتكلم في يشيء وتريد صغيره ،وكنى عن المر يغيره ،والكناية تعنععي :إذا تكلععم بغيععر ممععا سععتبد ل
عليه ،وتكني تشير من كنى عن إذا روى أو من الكنية).(4

-2

اصطلاحا:
يقو ل عبد القاهر الجرجععاني « :أن المععراد معن الكنايععة هاهنععا يريععد المتكلععم إثبععات معنععى مععن
المعاني فل يذكره باللفظ الموضوع له في اللغة ،ولكن يجئ إلى معنى هو تاليه وردفه فععي الوجععود
فيوصي به إليه ويجعله دليل عليه كقولهم طويل النجاد ،يريدون طو ل القامة ،وكثير الرماد بعنوان
كثير القرى» ).(1
بمعنى أن الكناية لفظ أريد به صغير معناه الموضوع له ،مع إمكان وجواز إرادة المعنى الصلي
بعد،م وجود قرينته مانعة من إرادته ،وهي تقسم إلى ثلثة أقسا،م وهي :كناية عن صععفة ،كنايععة عععن
موصوف ،كناية عن نسبة.

الصورة
روائح رب

الشرح
نوعها
كنايعععة ععععن كناية على الرفعة وعلو الشأن

الدللة
الطهارة

 4ينظر ،ابن منظور ،لسان العرب ،تعليق علي يشري ،ط  ،01دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،لبنان ،1985
ص .136
 1عبد القاهر جرجاني ،دلئل العجاز ،تحقيق وتعليق محمد ريشيد رضا ،دار المعرفة ،بيروت ،1978 ،ص
.54-53
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ايلفصل ايلثايلث:
وذكرى نبي
ملجأ النجو،م

ايلمستوى ايلدليلي
موصوف
كنايعععة ععععن الحماية والمان والحتواء

المان

صفة

من خل ل هذه الكنايعات العتي تععد أداة فنيعة ،لهعا قيمتهعا وأبعادهعا اليحائيعة ،وهعي وسعيلة
تعبيرية ،لجأ إليها الشاعر لتوصيل خطابه الشعري ،اعتمادا على معا تحملعه فععي باطنهعا معن دللعة
فنذكر منها روائح رب  ...وذكرى نبي فهي كناية عن موصوف ،وضعععت الب فععي مكانععة عاليععة
فوصفه بكلمتين "رب" و "نبي" هما رمزان دينيان ،فهذه الدللة ل تد ل على التشبع الديني للشععاعر
من جهة ،ومن جهة أخرى فهو ل يساوي والده "بالله أو "الرسعل" ،وإنمععا اسععتخدمهما ليرفعع معن
يشأنه ودللة على صلحه وطهارته وكل الصفات التي يتحلى بها النبياء والرسل .
بالضافة إلى كناية أخرى وهي:
"ملجأ النجو،م"
فهي كنابة عن صفة ،وتحمل هذه الصفة في علععو المكانععة ،وتععوفير الحمايععة والمععان ،إذن
هو يملك كل القوة والحنان والعطف التي تجعل ابنه يلجأ إليه ،فكل هععذه الكنايععات تععد ل علععى يشععيء
واحد وهو رفض الموت لبيه.

نوعها
الصورة
ما تزا ل الوطن كناية عن صفة

الدللة
الشرح
كناية عن الحماية والمان ،الهوية ،الرض النتهاء

من خل ل هذا الجدو ل نجد أن فاتح عل "ق اختصر كل الكنايات في كناية واحدة معبرة عععن
كل المعاني وهي "ما تزا ل الوطن".
فهي كناية عن صفة ،حيث وصف الب بالوطن الذي ينععدرج فععي معنععاه النتمععاء والهويععة
الرض ،الفتخار ،الحماية وكل هذه المعاني تد ل أن والده صغاب صغيابا جسديا ،ولكععن روحععه تبعععث
له الحماية والمان والهوية التي يوفرها الوطن أيضا.
نجععد أن كععل الكنايععات الموجععودة فععي قصععيدة "أبععي" لنععزار تظهععر نوعععا مععن السععتهزاء
والسخرية من الموت ،فكانت كلها على اختلفهععا تصععب فععي معنععى واحععد ،و هععو مهاجمععة المعوت
75
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ايلفصل ايلثايلث:

،واعتباره إهانة لشخصه ،فهي كنايععات مركبععة ومليئععة بالشععحنات الدلليععة ،وعلععى المتلقععي التمعععن
الجيد لفهم هذه المعاني.
أما فاتح ع ل
ل "ق فاستعمل كناية واحدة ،يظهر من خللهععا أنعه يمجععد والعده ول يصعارع هععذا
الموت ،ورصغم أنه حقيقة فهو لم يهزمه فمععازا ل يععوفر لععه كععل الحمايععة والحععب والمععان ،كمععا كععان
موجودا فمن كناية بسيطة ولكنها قوية في معناها.
خصصنا هذا الفصل للمستوى الدللي ،حيث حاولنا استقراء دللة القصيدتين والبحععث فععي
المعجم الشعري ،من خل ل توظيف عنصر الطبيعة ،ثم انتقلنا إلى البناء التصععويري وقمنععا بتحديععد
بعض المفاهيم "كالتشبيه والستعارة والكنايععة"  ،ودراسععة هععذه الظععواهر ورصععدها ،والبحععث عععن
دللتها.
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خاتمة
خاتمة:
بعد أن أنهينا الموازنة بين قصيدة "أبي لنزار قباني" وقصيدة "إلى أبي في الخالتتدين لفاتتتح
عل
ل "ق" توصلنا إلى النتائج التالية:
أول :كانت لغة نزار قباني مزيجا من الوضوح والغموض ،فهي تنطوي تحتتت متتا يعتترف بالستتهل
الممتنع حيث عتتبرت عتن صتتراع داخلتتي عاشتته ،أمتتا عنتتد فاتتتح ع ل
ل "ق فكتتانت لغتتة سلستتة وستتهلة
المعاني.
ثانيا :اعتمد الشاعر نزار قباني على الجملة النشائية الطلبية ،والتي تمثلت فتتي تتتوظيفه الستتتفهام
والنداء ،أما فاتح ع ل
ل "ق فاعتمد على الجملة الخبرية ،لنه كان يخبر عن الحادثة التي ألمت به.
ثالثا :في اليقاع كانت غلبة الصوات المهموسة على المجهورة في القصيدتين ،وهتتذا راجتتع إلتتى
الحالة النفسية التي كان يعيشها الشاعرين.
رابعععععا :كتتتتان لظتتتتاهرة التكتتتترار الثتتتتر البتتتتالغ فتتتتي القصتتتتيدتين ،كونهتتتتا كتتتتانت تجستتتتد
اللم والوجاع التي اختلجت نفسيتهما إثر الفاجعة التي حلت بهما.
خامسا :كان توظف القافية المطلقة والمقيدة عند نزار أكثر من قصيدة فاتح عل "ق.
سادسا :قصيدة فاتح ع ل
ل "ق ارتقت بالشعر الجزائري ولو قليل  ،لكنها لم تر "ق إلى مستتتوى قصتتيدة
نزار قباني ،حيث أن قصيدة نزار كانت مشحونة بدللة عميقة نضير التجربة الطويلة عكتتس فاتتتح
عل
ل "ق.
سابعا :تفو "ق فاتح عل "ق على نزار قباني فتتي مجتتال توظيتتف الزمنتتة ،وهتتذا راجتتع إلتتى أن فاتتتح
عل "ق وظف الفعل الماضي بنسبة أكبر من نسبة نزار ،لن دللة القصيدتين مختلفة ،وهذا متتا أدى
إلى وجود الفر "ق.
ثامنا :تغلب نزار على فاتح عل "ق في تجسيد الدللت ،إذا أن دللة قصيدة نزار كتتانت أعمتتق متتن
قصيدة فاتح عل "ق.
تاسعا :فاتح عل "ق اغترف من نزار قباني الفكرة والموضوع ،فنتج عن هذا تشابه فتتي البحتتور إذ
كل منهما استخدم البحور نفسها ،وهنا علقة تأثر وتأثير ،ففاتح عل "ق تأثر بنزار قباني ،لهذا نستتج
قصيدته على منواله.
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خاتمة
عاشرا :استخدم كل من نزار قباني وفاتح عل "ق ،معجمتتا دلليتتا واحتتدا ،هتتو معجتتم الطبيعتتة ،لكتتن
نزار لجأ إلى الطبيعة ليعبر عتتن معانتتاته النفستتية ،ويستتتلهم منهتتا عناصتتر البقتتاء ،أمتتا فاتتتح عل "ق
فوظفه باعتبار أن والده كان يعيش في أحضان الطبيعة.
حادي عشر :تفوقت قصيدة نزار قباني في المعنى ،حيث كانت أشد وقعتتا علتى نفتتس المتلقتي ،أمتتا
قصيدة فاتح عل "ق ،فكانت سهلة وواضحة.
اثني عشر :استتتعمل نتتزار تشتبيهات ،واستتتعارات وكنايتات ،بليغتتة ومركبتتة وغامضتتة زادت متن
جمال القصيدة ،أما فاتح عل "ق ،فاستعمل نفس الصور البيانيتتة ،بستتيطة وستتهلة يستتتطيع أي متلقتتي
فهمها.
هذه هي أهم الملحظات التي رصدناها في خاتمة هذه الدراستتة ،أمل أن نكتتون قتتد اقتربنتتا
أسلوبيا بالموازنة  ،بين نصلي الشاعرين نزار قباني وفاتح عل "ق الجزائري ،في موضتتوعة مرثيتتة
ال.ب.
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الملقحق
التعريف بالشاعر نزار قباني
نزار بن توفيق القباني ) 1419 -- 1342ه 1998 - 1923 / -م ( دبلوماسي وش-اعر
سوري معاصر ،ولد ف--ي  21م--ارس  1923م--ن أس--رة دمش--قية عربي--ة إذ يعت--بر ج--ده أب--و خلي--ل
القباني من رائدي المسرح العربي .درس الحقوق ف--ي الجامع-ة الس-ورية وف-ور تخرج-ه منه-ا ع-ام
 1945إنخرط في السلك الدبلوماسي متنقلل بين عواصم مختلف--ة ح--تى ق--ددم اس--تقالته ع--ام 1966؛
أصدر أولى دواوينه عام  1944بعنوان "قالت ل--ي الس--مراء" وت--ابع عملي--ة الت--أليف والنش--ر ال--تي
بلغت خل ل نصف قرن  35ديوالنا أبرزها "طفولة نهد" و"الرس--م بالكلم--ات"،وق--د أس--س دار نش--ر
ص ف--ي أش--عاره
لعماله في بيروت باسم "منشورات نزار قباني" وكان لدمشق وبي--روت حي--زز خ--ا ص
لعلل أبرزهما "القصيدة الدمشقية" و"يا ست الدنيا يا بيروت" .أحدثت حرب  1967وال--تي أس--ماها
العرب "النكسة" مفترلقا حاسلما في تجربته الشعرية والدبية ،إذ أخرجته من نمطه التقليدي بوص-فه
"شاعر الحب والمرأة" لتدخله معترك السياسة ،وقد أثارت قص--يدته "ه--وامش عل--ى دف--تر النكس--ة"
عاصفة في الوطن العربي وصلت إلى حد منع أشعاره في وسائل العلم.
على الصعيد الشخصي ،عرف قدباني مآسي عديدة في حياته ،منها مقتل زوجته بلقيس خل ل تفجيرر
انتحاري استهدف السفارة العراقية في بيروت حيث كانت تعمل ،وصولل إلى وفاة ابنه توفيق الذي
رثاه في قصيدته "المير الخرافي توفيق قباني" عاش السنوات الخيرة من حي--اته مقيلم--ا ف--ي لن--دن
حيث ما ل أكثر نحو الشعر السياسي ومن أشهر قصائده الخيرة "متى يعلنون وفاة الع--رب؟" ،وق--د
1

وافته المنية في  30أبريل  1998ودفن في مسقط رأسه ،دمشق .

قصيدة "نزار قباني"
"أبي"
أمات أبوك؟
ضل ل ! أنا ل يموت أبي
ففي البيت منه
روائح رب  ..وذكرى نبي
1 http//ar.wikpedia.org.
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الملقحق
هنا ركنه  ..تلك أشياؤه
تفتق عن ألف غصن صبدي
جريدته  ..تبغه  ..متكاه
كأن أبي – بعد – لم يذهب
وصحن الرماد  ..وفنجانه
على حاله  ..بعد لم يشرب
ونظراتاه  ..أيسلو الزجاج
عيونا أشف من المغرب؟
بقاياه ،في الحجرات الفساح

بقايا النسور على الملعب
أجو ل الزوايا عليه ،فحيث
أمدر  ..أمدر على معشب
أشد يديه  ..أميل عليه
أصلي على صدره المتعب
أبي  ..لم يز ل بيننا ،والحديث
حديث الكؤوس على المشرب
يسامرنا  ..فالدوالي الحبالى
توالد من ثغره الطيب
أبي خبرا كان من جنة
 ..ومعنى من الرحب الرحب
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الملقحق
وعينا أبي  ..ملجأ للنجوم
فهل يذكر الشرق عيني أبي؟
بذاكرة الصيف من والدي
 ..كروم ،وذاكرة الكوكب

أبي يا أبي  ..إن تاريخ طيب
 ..وراءك يمشي ،فل تعتب
على اسمك نمضي ،فمن طيب
شهي المجاني ،إلى أطيب
حملتك في صحو عيني  ..حتى
 ..تهيأ للناس أني أبي
أشيلك حتى بنبرة صوت
فكيف ذهبت  ..ولزلت بي؟
إذا فلة الدار أعطت لدنيا
ففي البيت ألف فم مذهب
فتحنا لتموز أبوابنا
1

 ..ففي الصيف لبد يأتي أبي.

 .نزار قباني ،العما ل الشعرية كاملة ،منشورات نزار قباني ،بيروت ،لبنان ،ج 1 1956 ،01
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الملقحق
التعريف بالشاعر فاتح ع ل
لق
 1شاعر وأكاديمي جزائري ولد سنة  ،1958في تبلط ،زاو ل دراسته البتدائية والثانوية بمسقط
رأسه ،ليلتحق بالجامعة المركزية بالجزائر العاص--مة ،حي--ث ن--ا ل ش--هادة ليس--انس ف--ي اللغ-ة
العربية وأدابها ،أرسلته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى الجمهورية العربي--ة الس--ورية،
في منحة دراسية لستكما ل دراسته العليا في الدب القديم ،وهناك حصل على درجة الماجستير في
الدب القديم من جامع-ة حل-ب س-نة ،1987وبع-د ع ودته إنخ-رط ف-ي س-لك الت-دريس ف-ي جامع-ة
الجزائر ،تحصل على شهادة دكتوراه دولة في نظرية الدب سنة
له الكتب النقدية التالية:
-

مفهوم الشعر عند الرواد سنة .2010
تحليل الخطاب الشعري .2008
النزعة التأملية عند شعراء الرابطة القلمية )قيد الطبع(.

وله الدواوين التية:
-

آيات من كتاب السهو .2001
الجرح والكلمات .2009
الكتابة على الشجر .

قصيدة فاتح ع ل
لق
"إلى أبي في الخالدين"
 ...وغادرتنا دونما ضجة أو كلم
دونما بسمة
دونما ضحكة أو سلم
دون أن تنظر أحدا
.زودنا به الستاذ

المشرف 1

90

.2003

الملقحق
دون أن تنذر أحدا
أن قلبك ماتت أغاني الطيور به
أن زهرك لم ينتفض مثل عادته في الصباح
فآثرت أن تختفي فجأة في الظلم
لم تجد ما يشدك نحو الثرى
ما يواسي الجراح
وما يسند الروح من مطر أو شجر
فآثرت أن ترجع للسما طائرا
وأسرعت نحوك علدي أراك
ولكن سبقت خطاي
ولم تنتظرني
فبقيت هنا عالقا في مناي
وأصبحت أنت هناك
غفر ال لك
غفر ال لي
ما زالت الرض تذكر خطو خفيفا
وشكل نحيفا
ما يزا ل الزمن
ما تزا ل سماؤك ظللنا
ما تزا ل الوطن
ما زا ل يذكر منشارك الشجر
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الملقحق
كلما حن غصن إلى وتر
وما زا ل يروي حكايتك السدر والحجر
كلما نز ل المطر
وتنقل أخبارك الطير والقمر

كلما حن رفش إلى تربة
أو تبسم في وجهها معو ل
غفر ال لك
غفر ال لك.
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