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المل ّخص

من العناصر املؤثرة يف رصانة الصورة الفنیة ومجا قصادد نزار قباين هي املوسیقی الرادعة واملتالدمة؛ إذ يقوي الوحدة املوسیقیة
باستخدام فين للمحسنات اللفظیة واملعنوية .تظهر هذه الدارسة أمهیة األثر اجلمايل املنبعث من تصوير ظاهرة اهلزمیة يف ثنايا
القصیدة وحاالت تفاعله مع اإليقاع .يهدف هذا البحث إلی أثر مجالیّة الظواهر املوسیقیة املتناسقة أثنا القصیدة ويبدي
مدی فعالیة املوسیقی يف أشعار اهلزمیة عند نزار قباين وبنا على ذلك ،يعاجل البحث ،املعاين ال ي يقصدها الشاعر وحتلیل
املستويات اللفظیة واملعنوية يف ضو املنه الوصفی -التحلیلی بدراسة أشعار النکسة عند الشاعر حتی تربز بعض خفايا
أشعار قباين وحقادقها .تشری النتاد احلاصلة عن هذه الدراسة إلی مدی توفیق هذا الشاعر يف اختیار األلفاظ واحلروف
املتناغمة واملتناسبة ملقتضی احلا  ،وذلك باستخدام فين للمحسنات اللفظیة واحملسنات املعنويةكاجلناس والطباق ،ومراعاة
الصراع النّفسي عند الشاعر يف شعوره
تعزز الوحدة املوسیقیة ّ
النظری إلی جانب استخدام األساطری والرموز ال ي ّ
وتعرب عن ّ
باهلزمیة.
الکلمات الرئيسة :اإليقاع الداخلي؛ املستوی الصويت؛ املستوی املعنوي؛ اهلزمیة؛ نزار قباين.
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المقدمة
اإليقاع بصفة عامة أخذ حیزا کبریا من اهتمام الدارسنی والنقاد ،وقد عاجل الباحثون هذه الظاهرة من
مکونا بنیويا يف الشعر ،والسیّما الشعر احلديث .اإليقاع الداخلي وعالقته
أجل أمهیة اإليقاع باعتباره ّ
بظاهرة اهلزمیة والنكسة يف شعر قباين الذي يظهر لنا وحدة تفاعلیة ناشئة عن ظروف جمتمعه يعترب
عما يبطنه الشاعر ،ومل حیظ هذا املوضوع بدراسة مستقلة نقدية فی شعره ،مع أنّه يع ّد
أداة للكشف ّ
من ّرواد الشعر احلديث ،فالبحث عن ظاهرة اهلزمیة يف شعره من ضروريات فهم اإليقاع الداخلي يف
الشعر املعاصر ،والتزا توجد عالقة وطیدة بنی اإليقاع واملنعطفات السیاسیة واالجتماعیة الکربی
طیلة العصور األدبیة ،فالقصادد هى من أش ّد األجناس األدبیة التصاقا حبیاة الشعوب يف شتّی
مناحیها وأكثرها اتصاال هبمومها وانشغاالهتا؛ لذلك اخرتنا قصادد (التأشریة ،ومنشورات فدادیة علی
جدران إسرادیل ،ووطن باإلجیار ،وخبز وحشیش وقمر ،واملهرولون ،وهوامش علی دفرت النکسة)
ألّنا أفضل جتسید لإليقاع الداخلي الذي قام به الشاعر ،حیث جند أ ّن
لتکون حمورا هلذه الدراسة؛ ّ
هذه القصادد امتألت بالعناصر املتنوعة من اإليقاع الداخلي .يقوم هذا البحث برصد تلك العناصر
املختلفة وتبینی مجالیتها يف القصیدة ،حیث ساعدت ظاهرة اهلزمیة يف خلق فاعلیة جديدة وجادة
لقصادد قباين ومنحته فرصة لالنطالق والكشف عن آفاق جديدة.
أسئلة البحث
هتدف الدراسة إلی اإلجابة عن األسئلة اآلتیة:
 .1کیف استعان نزار قباين بتقنیة اإليقاع يف شعر النکسة؟
 .2ما هو الغرض اجلمايل الذي يکمن ورا تقنیة اإليقاع؟
 .3أية عناصر ومظاهر استخدمها نزار قباين لتبینی ظاهرة اهلزمیة يف قصادده؟
فرضيّات البحث
استخدم نزار قباين اإليقاع الداخلي كثریا حیث أصبحت هذه التقنیة موحیة يف قصادد النکسة وتکمن
مجالیتها يف تعزيز النسی الداخلي للقصادد واجتذاب مشاعر املتلقي .لقد استفاد قباين يف بیان اهلزمیة
يستمد الشاعر من اإليقاع
وإظهارها أکثر ما استفاد من العناصر املوجودة يف اإليقاع الداخليّ .
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الصراع النّفسي يف مسریة اهلزمیة واستخدم العناصر الالصوتیة كالطباق
الداخلي حتی يثبت الغلیان و ّ
ومراعاة النظری خاصة األساطری والرموز جبانب العناصر الصوتیة لیبنی رؤيته الشعرية جتاه اهلزمیة.
خلفية البحث
أجريت بعض الدراسات حو ظاهرة اهلزمیة واإليقاع ،نذکر أقرهبا صلة مبوضوع حبثنا وهي:
 .1مقالة «موازنه چهار سويه شعر شكست» (1387ش) للكاتب أبواحلسن أمنی مقدسي ،وقد
متّ نشرها يف "جملة دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه هتران" يف العدد  ،59ويف هذا
البحث ،يذكر املؤلف نکسة حزيران (1967م) كهزة مؤثرة يف اجملتمع العريب وقام مبعاجلة قصادد
شّت من نزار قباين والبیايت وفدوی طوقان وأمل دنقل.
ّ
 .2وحبث «اإليقاع الداخلي يف شعر عبدالوهاب البیايت ديوان املوت يف احلیاة منوذجا» (1391ش)
متّ نشره فی "جملة پژوهشهای ترمجه در زبان و ادبیات عربی" يف العدد  ،40لرجا أبوعلي ومنیژه
زارع ،متّت فیه دراسة الدور اجلمايل بنی إيقاع الصوت وإيقاع املعنی.
 .3وحبث «نظرة اإليقاع يف شعر نازك املالدکة» (1393ش) يف جامعة الزهرا ملنیژه زارع .وهی قد
لنص .فدراسة
النص الشعري من خال فنیة ا ّ
قامت بدراسة األسس اجلمالیة ال ي تتحقق يف ّ
اإليقاع الداخلي واخلارجي کانت الغاية التی تناولتها الدراسات املذکورة بالنقد والتحلیل والنری
فیها حبثا عن ظاهرة اهلزمیة.
 .4ودراسة « التحلیل الصويت والداليل يف قصیدة بلقیس لنزار قباين مقاربة يف ضو منه النقد
الصويت» (1395ش) ،يف جملة "اجلمعیّة العلمیّة اإليرانیّة للغة العربیة وآداهبا" يف العدد  ،40جلما
طاليب ،ويف هذه الدراسة قد کشف التحلیل الصويت والداليل للقصیدة عن وجود مناسبة بنی
اللفظ وداللته.
 .5ومقا «أسلوبیة املوسیقی فی أشعار نزار قباين جمموعتا الرسم بالکلمات وهكذا أکتب تاريخ
النسا منوذجا» (1396ش) يف جملة "دانشکده ادبیات و علوم انساين دانشگاه هتران" يف العدد ،1
وحممد زاده وقد درسا االنزياحات العروضیة بطريق الزحافات املختلفة يف
لصالح الدين عبدي ّ
أشعاره احلرة.
يأيت صلب البحث بعد التمهید يف مبحثنی؛ املبحث األو تطرق إلی اإليقاع الداخلي يف
شعر نزار قباين ويعاجل هذا املبحث ظاهرة اهلزمیة وعالقتها باإليقاع الداخلي يف املستوی اللفظي
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کالتكرار والتجنیس الصويت .واملبحث الثاين يتطرق إىل اإليقاع الداخلي تركیزا علی املستوی غری
الصويت وهذا عن طريق ثالثة عناصر وهي الطباق ومراعاة النظری والرمز واألسطورة.
اإليقاع الداخلي في شعر نزار قباني
مل تنل ظاهرة من الظواهر األدبیة احلديثة من االهتمام مثلما نالت ظاهرة اإليقاع فهي تع ّد أساسا
النص الشعري وبناده وبدونه يتع ّذر سری العمل اإلبداعي سوا کان نثرا أم شعرا.
من أسس تألیف ّ
اإليقاع مبفهومه العام هو التنظیمّ ،أما اإليقاع کمصطلح فين فله حدوده وقوانیه يف الشعر والنثر
معا .کما أ ّن «اللفظة الدالّة علی اإليقاع مشتقة أصال من الیونانیة مبعنی اجلريان والتدفّق ....وهو
صفة مشرتکة بنی الفنون مجیعا وتبدو واضحة يف املوسیقی والشعر والنثر الفين» (وهبه واملهندس،

1984م.))71 :

يف احلقیقة تعتمد املوسیقى الداخلیة يف الشعر العريب «علی انسجام احلروف واتّساق األلفاظ
وتکرارها فیأيت صدی للمحتوی النفسي أو موسیقی اللفظ ،وهي تعبری عن هواجس اإلحساس
وعمقه» (عزال ّدين1986 ،م .)78 :ونزار قباين يتّخذ طرقا وآالت خمتلفة خللق اإليقاع الداخلي الذي
يبدو ورا تکرار الکلمات واحلروف واحلرکات واجلناس والطباق ومراعاة النظری والرموز واألساطری.
المستوی اللفظي
يف البداية نريد أن نکشف عن جوانب اإليقاع الداخلي ومدی تأثریه يف تشکیل البنیة املوسیقیة
أهم
ّ
لنص القصیدة وهي تقنیة التکرار بوصفها مک ّونا من مک ّونات اإليقاع الداخلي وتع ّد من ّ
عناصر اإليقاع الداخلي يف قصادد اهلزمیة.
التكرار
تتش ّکل ظاهرة التکرار يف الشعر العريب مبستويات خمتلفة فهي تبدأ من احلرف ومتتد إلی الکلمة والرتكیب
تأثریي خاص «أل ّن لتكرار هو واحد من األدوات األسلوبیة
أو العبارة  ،وكل منها يعمل علی إبراز جانب ّ
واآللیات التعبریية والذي بواسطته نكشف أغوار النص ونتعمق ماورا ذاته واستجال خمتلف األحاسیس
واملشاعر اخلفیة يف نفس املبدع .فإنّه إحدی املرايا العاكسة لكثافة الشعور املرتاكم زمنیا عند الذات
املبدعة ،يتجمع يف بؤرة واحدة لیؤدي إلی أغراض عديدة» (حنی2012 ،م.)9 :
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تکرار الحرف
علی الرغم من أ ّن احلرف أصغر وحدة يف تکوين الکلمة ،لکن لديه مکانة مهمة إيقاعیّا وداللیّا،
لذلك جند عالقة التالؤم والتالزم بنی احلروف واحلاالت النّفسیة للشاعر« .فالتکرار احلريف هو
يکرسه األديب حملاکاة احلدث بتکرير حروف الصیغة مع ما يصاحب ذلك من إبراز
أسلوب ّ
اجلرس» (إدريس .)199 :2003 ،قصیدة "التأشریة" هي منوذج يتحقق فیه تکرار مفردة "ي" يف کل
مقطوعة .نعاجل هنا حرکة امل ّد هلذا احلرف:
میل و ٍ
«ما کان معي شي سوی أحزانیه /کانت بالدي بعد ٍ
احد وکان قليب يف ضلوعي راقصا/
کأنه محامة مشتاقة للساقیة كان جوازي بیدي حیلم باألرض ال ي لعبت يف حقوهلا /وأطعمتين
قمحها ،ولوزها ،وتینها وأرضعتين العافیة» (قباين1983 ،م .)140:
لقد قام الشاعر بالتکثیف الشعوري يف القصیدة عرب تکرار "ي" سبع مرات "معي ،بالدي،
قليب ،ال ي ،ضلوعي ،جوازي ،بیدي ،أطعمتين ،أرضعتين" لیش ّکل يف قصیدته إيقاعا موسیقیا قادرا
املکرر بأشکا خمتلفة :إذ يويل أمهیة قصوی للوطن
علی نقل التجربة الشعرية حیث جعل احلرف ّ
يستقر لضروب املشاکل والکوارث ويقاوم العجز
وحین إلیه حنینا فیخاطب الوطن ويدعوه أّال
ّ
ّ
والضعف ويناضل اخلوف والفزع ويعارض ال ّذ واهلوان.
إ ّن احلزن والظلم والیأس من أوسع الدالالت لشعر اهلزمیة ومن أوضح األلوان يف أشعار نزار
قباين وأکثرها استعماال وهلا دالالت إيقاعیة تد ّ علی النظام الشعري فقد استخدمه الشاعر تأثّرا
مبجتمعه وبیئته أو من أجل العواطف النفسیة يف اإلقبا علی هذا اللون الشعري .لقد غلّف
کل األفکار واأللفاظ
کل القصادد وأکسی الشعور بالیأس واهلزمیة ّ
اإلحساس باحلزن والغربة ّ
وأصبحت القصیدة تعبریا عن ذات منکسرة وقلب ذبیح وکرامة جرحیة وعیون التعرف غری احلزن.
ومن مناذجه ما ورد يف قصیدة «منشورات فدادیة علی جدران إسرادیل» حیث يقو الشاعر:
«يا آ إسرادیل..اليأخذکم الغرور /عقارب الساعات إن توقّفت ،البد أن تدور /إ ّن اغتصاب
األرض الیفینا» (السابق.)170 :
يكرر الشاعر
يع ّد التكرار الصويت من مثریات قصادد نزار قباين وهو أدنی أشكا التكرار؛ إذ ّ
أصوات نعين هبا رغبة يف إبراز اجلانب اإليقاعي النغمي للرتكیب ،هذا األسلوب يف التشكیل
للنص يف كثری من األحیان (شرتح،
الشعري يسهم يف تنغیم اجلملة وإبراز اجلانب الداليل أو النفسي ّ
املادة الردیسة ال ي تثري
2005م .)158 :والتكرار الصويت نات عن تكرار احلروف ال ي تع ّد مبثابة ّ
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خاص و«حیمل يف ثناياه قیمة داللیة؛ إذ يضیف إلی موسیقیة العبارة
للنص بلون ّ
اإليقاع الداخلي ّ
نغمات جديدة» (عبدالرمحن2006 ،م.)94 :
ويف ما يلي نالحظ تكرار حرف "النون" يف قصیدة "منشورات فدادیة علی جدران إسرادیل":
«وجا يف كتابه تعالی :بأنّكم من مصر خترجون وأنّكم يف تیهها ،سوف جتوعون ،وتعطشون/
وأنّكم ستعبدون العجل دون ربّكم /وأنّكم بنعمة اهلل علیكم سوف تكفرون /ويف املناشری ال ي
حیملها رجالنا» (اخلطیب2014 ،م.)225 :
مرة هنا "بأنّكم ،خترجون ،جتوعون ،تعطشون،
ّ
ويلح علی تكرار حرف «النون» فیورده ثالث عشرة ّ
ستعبدون ،دون ،بنعمة ،تكفرون ،املناشری ،رجالنا" مّا أكسب النص إيقاعا موسیقیا ،حیث أ ّن
حرف "النون" «يع ّد من أكثر احلروف ارتباطا بالصوت وهو يف أكثر املفردات اللغوية ذو أثر عظیم
يكرر نزار قباين يف هذه املقطوعة صوت النون و ّأو
يف تعديل الصوت وتلطیفه» (السیّد1978 ،مّ .)80 :
النواح» (داوود 2002 ،م )50 :أي أنّه عادة ما يرتبط باألمل
ما يعرف من أمره أنّه ي ّ
سمی «احلرف ّ
السابقة ال ي
يتحسر علی عهوده ّ
واألسی وبالبكا وما يسبّبه .وهذا ما ينطبق متاما علی الشاعر فهو ّ
انقضت لیعیش زمن االغرتاب واحلریة وما يالزمه من اجلفوة والغربة الروحیة واجلسدية.
كررت يف القصیدة الرادعة "خبز وحشیش وقمر" صوامت "السنی" و"الشنی" االحتكاكیة،
ت ّ
فی ختطیط مناسب هادف .تصدر هذه األصوات غالبا مع صوت الصفری فالشاعر استخدم
كرره لیوحي بصوت هطو املطر وحنن نعلم أ ّن «هذه الصوامت تستخدم لبیان
حرف "السنی" و ّ
النص
مشاعر احلسرة واحلسد واحلقد والكراهیة واخلوف واالزدرا » (قومیي1383 ،ش .)56 :ويف هذا ّ
نشاهد احلسرة واخلوف بوضوح وأيضا يف استخدام حرف «السنی» داللة علی احلركة السريعة
وبدون صوت ومن جهة أخری ،هذه الصوامت تستخدم لبیان الشكوی وتوحي مبشاعر ِ
ترعش
الرننی فی اجلسد والنفس:
«يف بالدي حیث يبكي الساذجون /ويعیشون علی الضو الذي اليبصرون يف بالدي /حیث حییا
الناس من دون عیون /حیث يبكي الساذجون ..ويصلون..ويزنون /وحییون اتكا منذ أن كانوا
يعیشون اتكا وينادون اهلال  /يا هال أيها النبع الذي میطر ماس /..وحشیشیا ..ونعاس أيها
الرب الرخامي املعلق( »...قباين1983 ،م.)14 :
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(مرتنی) ،الناس ،ماس ،نعاس ،لیس،
فقد شاع حرف السنی يف هذا النص سبع مرات "الساذجون ّ
كررها
احلواس" .تصدر هذه األصوات غالبا مع صوت الصفری فالشاعر استخدم حرف "السنی" و ّ
لیوحي بصوت هطو املطر ويؤّکد على استمرار احلزن يف قلبه استمرارا غری منقطع وانتشار "س" هذا
علی مساحة النص قد أظهر الفجیعة ،وأبرز احلزن بشکل مکثّف وصار احلديث عن حزن الينتهی.
حاد اجلرس حیث أ ّن
النص وهو حرف عالی الصفری و ّ
لقد شاع حرف السنی يف هذا ّ
ينيب باملوسیقی وتناغم األصدا  ،مّا يضفي
التشكیل املوسیقي قد اصطبغ بصبغته وهو حرف ّ
علی هذا النص مجاال موسیقیا وصوتیا وقد ورد هذا احلرف بكثافة يف كلمات هلا طابع سليب.
كرر الشاعر حرف "امل ّد" يف قصیدة "منشورات فدادیة علی جدران إسرادیل":
ّ
ٍ
«لن جتعلوا من شعبنا شعب هنود محر /فنحن باقون هنا يف هذه األرض ال ي تلبس يف معصمها/
إسوارة من زهر فهذه بالدنا فیها وجدنا منذ فجر العمر /فیها لعبنا وعشقنا وكتبنا الشعر/
مشرشون حنن يف تاریها» (السابق.)176 :
مشرشون حنن يف خلجاّنا /مثل حشیش البحر ّ
ّ
قد انتهت السطور حبرف امل ّد "شعبنا ،هنا ،معصمها ،بالدنا ،وجدنا ،لعبنا ،عشقنا،
خلجاّنا" مثاين مرات مّا یلق إيقاعا متجاوبا يف القافیة مب ّد الصوت واكتساب القصیدة درجة
موسیقیة ملموسة؛ مّا متثّل هذه احلركة الطويلة هي محل املشاعر املمت ّدة واألحاسیس العمیقة
للحزن واألمل واملعاناة.
ولقد تراوحت درجات احلزن واألسی بنی أننی األمل الکبری اجلامث والبکا والنشی يف صوت عا
أحسه يف حیاته .إ ّن قباين يتحدث يف قصیدة
جربه و ّ
تعبریا عن األسی فتعابری الشاعر معتمدة علی ما ّ
"منشورات فدادیة علی جدران إسرادیل" عن نفسه وهو يف قمة احلزن واألمل؛ حیث يقو :
«يا آ إسرادیل..اليأخذکم الغرور /عقارب الساعات إن توقّفت ،البد أن تدور /إ ّن اغتصاب
األرض الییفنا» (السابق.)170 :
مرات "الساعات ،توقّفت ،تدور،
جند يف هذه املقطوعة ،تكرار حرف "التا " مخس ّ
اغتصاب" ويلعب هذا احلرف دورا كبریا يف اخلطاب الشعري ونالحظ يف هذه األشطر أ ّن حرف
النص نغما موسیقیّا داخلیّا وزمخا داللیّا ،ملا له من وقع يف اآلذان واألاماع وهو احلزن
التا أعطی ّ
والکآبة .ومّا يزيد يف مجالیة موسیقی هذه الفقرات تتابع حرف التا والتکرار النسقي يف ّأو
يصور لنا عن طريق توايل حرف التا  ،تداوم حزن الشاعر
األفعا التالیة "توقّفت ،تدور" لکي ّ
کل حنی ،وكذلك من مناذجه:
واستمراريته وجت ّدده يف ّ
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«املسجد األقصی شهید جديد /نضیفه إلی احلساب العتیق /ولیست النار ،ولیس احلريق /سوی
قناديل تضي الطريق» (السابق.)170 :
مرات "شهید ،جديد ،نضیفه،
جند من خال هذه املقطوعة حرف"الیا " ال ي جا ت مثاين ّ
العتیق ،احلريق ،قناديل ،الطريق ،تضي " لیقوم هذا امل ّد بدور کبری يف اخلطاب الشعري .تتج ّذر
األمهیة املوسیقیة حلرف "الیا " فی کونه من احلروف ال ي «تفسح اجملا لتنوع النغمة املوسیقیة
للکلمة الواحدة أو اجلملة الواحدة بسسب سعة إمکاناته الصوتیة ومرونته» (املطلّب1984 ،م.)130 :
فیعتقد الشاعر بأ ّن احلريق حیمل احلزن واحلننی يف قلبه وهکذا انعکس يف شعره .قباين يکون
مندوبا عن الشعب الفلسطیين يف هذا األمر وجند يف شعره صورة من املشاکل ال ي تعرب عن آالم
النفس البشرية .ويف وسط هذه املشاعر القوية نلمح نفس الشاعر ثادرة الهتدأ ،متوقدة الختمد
حتمل الوجود بآالمه يف اتسام من الشکوی وترديد اآلهات ،ولکن يف اعتداد يد ّ
فقد تدعو إلی ّ
علی ما تعاين من لواع العذاب.
تکرار الکلمة
تکررت تسرتعی االنتباه وتلفت
لکل کلمة داخل النس الشعري وظیفة داللیة حمددة ،فإذا ّ
ّ
لنص.
األنظار ملا هلا من ش ّد االنتباه داخل ا ّ
األو من مصادر الشعرا وال ي تتش ّکل من صوت معزو أو
يف الواقع تش ّکل الکلمة «املصدر ّ
املوزعة داخل السطر الشعري بشکل أفقي أو رأسي وهذه األصوات
من مجلة من األصوات املرکبة ّ
تتوحد يف بنادها وتأثریها سوا أکانت حرفا أم کلمة ذات صفات ثابتة کاألاما أو ذات طبیعة
ّ
متغریة تفرضها طبیعة السیاق کالفعل» (شرتح2010 ،م .)493 :يوجد التکرار يف ثالثة أقسام (االسم،
يكرر
الفعل ،احلرف) لکن حنن اکتفینا بتکرار الفعل .يف املقطع التايل من قصیدة "طريق واحد" ّ
الشاعر فعل "تقدموا" مر ّتنی بصیغة األمر قادال:
«يا أيها الثوار /يف القدس ،يف اخللیل ،يف بیسان ،يف األغوار /يف بیت حل ٍم ،حیث كنتم أيها
األحرار /تقدموا  ..تقدموا( »..قباين1983 ،م.)330 :
ويف هذا املقبوس تسری مفردة املیم ال ي تع ّد من احلروف الشفوية جنبا إلی جنب التا ويری
الناقد حممد مفتاح «أ ّن احلروف الشفوية تد ّ علی احلزن» (1982م .)62 :فقد وردت "تقدموا" يف
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النص وإلی طبیعة املوقف
جو ّ
مرتنی فخلقت نغمة موسیقیة تنقل القارئ إلی ّ
هذا النص القصری ّ
اهلم.
الذي عاش فیه الشاعر من احلزن و ّ
يع ّد تكرار كلمة "تق ّدموا" من السمات األسلوبیة واملهمة ال ي وظّفها الشاعر يف هذه القصیدة،
يعزز موسیقى
إ ّن تكرار هذه الكلمة يف هذا املقطع خلق إيقاعا منظما وجوا نغمیا متعا وهذا ّ
القصیدة الداخلیة ويعطیها طابعا خاصا ويتفاعل معها املتلقي ويتذوقهاّ .أما احلركة اإليقاعیة
الناشئة عن تكرار هذه الكلمة إضافة إلی تأثریه علی اجلانب ا ِإليقاعي فتحمل دالالت مركزية يف
القصیدة؛ فلهذه الظاهرة أثر يف إثرا النص إذ أفادت يف توكید املعنی الذي ألّ الشاعر علی
إظهاره موحیا بالتحدي والثورة.
يعاين قباين من اضطهاد األجانب والسلطات الداخلیة لألمة العربیّة ،يف حنی أّنم اليسعون
لنجاهتم واليستیقظون عن غفلتهم وجهلهم؛ وهلذا حیاو الشاعر أن يبعث روح الثورة يف ضمری
مواطنیه لکنّه يعتقد أ ّن هذا الحیصل علی يد إنسان أرضي ،بل البد من شخص ذي ّقوة ماورادیة
يقدر علی هذا ويستطیع أن ينقذ شعبه ،وقباين يبحث عن هذا املنجي.
تکرار العبارة
نوع من اإليقاع.
استخدم تکرار العبارة يف الشعر احلديث بشکل مکثف لیؤدي إلی إحداث ٍ
«فالشاعر قدمیا کان يتخذ من العبارة املکررة يف الشطر الواحد من البیت مرتکزا إلضافة معنی
يکرر العبارة يف صدر البیت
جديد يدعم به فکرته األساسیة ،علی حنی أ ّن الشاعر احلديث ّ
أحیانا لینطلق منها إلی تتبع جوانب املعنی الواحد واستقصا مظاهر التعدد کما يراها بعنی
خیاله» (السید1978 ،م.)143 :
يف هذا النوع من التکرار يف قصیدة "وطن باإلجیار" هناك تشابه حنوي ماثل يف الشطرين مّا
يؤثر علی ا ِإليقاع املوسیقي من جهة وعلی دعم املعنی وتقومیه يف ذهن املتلقي من جهة أخری
ومن أمثلة ذلك:
«كل ّنا ٍر /أحتدث يف لغة األعشاب /وأفهم إحساس األشجار /كل ّنا ٍر /أصنع أمال من ألوان
الطیف /أصنع شعبا من أزهار /كل ّنا ٍر /أنوي فیه ركوب البحر /تقو الشرطة :ال إحبار» (قباين،

1983م.)491 :
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شغلت ذکريات املاضي وأيام الطفولة خاطر قباين دادما .فیعاين الشاعر من العصر والظروف
ال ي يعیشها وکذلك األحداث ال ي ّمرت به ،ولذا يبحث عن مأم ٍن فلیجأ إلی ذکريات طفولته،
کشبح ٍ
شؤم يتبعه وحینما يذکر
وال ي تتحداه أيضا .فأحیانا يکون ذکر بؤس وحرمان أيام طفولته
ٍ
ألعابه ولعوبته الطفولیّة يعطیه السکینة واهلدو  .بینما نراه عندما يذکر "کل ّنار" من خال أمواج
ذکريات املاضي ،يسبّب يف سکینته ويع ّد ملجأ ذهنیّا له.
فكرر الشاعر هناك عبارة "كل ّنا ٍر" ثالث مر ٍ
ات ويعتقد جرامون أ ّن الكلمات ال ي حتتوي
ّ
على هذا النوع من التكرار ،علی أساس طبیعة التكرار ونوعه الذي يشمل املقطع كال أو جز ا أو
يكون التكرار يف احلروف املشددة فإنّ هذه الكلمات متثّل وتنقل صوتا أو حركة وتد على زيادة
املعاين أو بعبارة أخر تستحضر حركة أو صوتا يتكرر مر ٍ
ات والينقطع بل يستمر .جا التكرار يف
النص السابق معتمدا علی بنیة التكرار املتمثلة يف ذكر "كل ّنار" وكان ملوقع التكرار يف بداية كل
سطر شعري أمهیة كبریة يف بث احلماسة وجذب انتباه املتلقي فهذه البنیة التكرارية علی هذا الشكل
ساعدت علی استقطاب املتلقي كما ّأّنا ساعدت الشاعر يف استغالله ألقصی مدی لتفريغ مجیع
أفكاره يف هذا الشكل حموال من خالله إبراز أهم مالمح النهار واماته بصیغة محاسیة باإلضافة إلی
أ ّن موقع التكرار داخل القصیدة هبذا الشكل يعطي بعدا مجالیا للقرا ة البصرية للنص.
تکرار الترکيب
املکررة بوصفها مفتاحا لفهم
التکرار يظهر األمهیة ال ي يولیها املتکلّم ملضمون تلك اجلمل ّ
عما يتحقق من توازن هندسي وعاطفي بنی الکالم
املضمون العام الذي ّ
يتوخاه املتکلّم ،فضال ّ
ومعناه (بالوي1396 ،ش.)3 :
يف قصیدة "التأشریة" استطاع الشاعر أن يتیح هلا صورة من التكرار األسلويب املنتظم وهو الذي
منح أغنی الدالالت :الداللة الشعورية العمیقة والداللة اإليقاعیة يف شعر النکسة،كما أ ّن الداللة
اإليقاعیة تزيد يف تأثری القصیدة علی نفس املخاطب وهذا النمط أشد تأثریا من النمط السابق إذ
النص وحیدث أثرا موسیقیا مجیال:
ّ
ترتدد فیه الرتاکیب متوالیة وهذا األمر يسبب متاسك ّ
ٍ
ٍ
«أين أنا؟ /ما بنی كل شارٍع وشارٍع /قامت بلد /ما بنی كل حادط وحادط /قامت بلد /ما بنی
كل ٍ
خنلة وظلها /قامت بلد» (قباين1983 ،م.)140 :
. Gerammont, Maurice
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مرات يف هذه القصیدة أل ّن الیأس وهو يکون مولود
فکرر الشاعر تعبری "قامت بلد" ثالث ّ
ّ
قوی فیه إلی ح ّد ج ّفف فی نفسه بوارق
احلزن والشجن ،أحاط بوجود قباين .هذا الشعور بالیأس ّ
کل األشیا ال ي تستطیع أن تعطي له الفرح واألمل فقدت لوّنا إثر هذا الیأس ،فریی
األمل ،و ُّ
املدينة فارغة وخالیة عن األمل جرا هذا الیأس والقنوط فیبحث عن شارع حتی يقضي هناك
عزلته ووحدته وينتظر املوت.
قادر علی التأثری أو التغیری واستیعاب األحداث ال ي
الشاعر يف هذا املقطع يرّكز علی الفعل ألنّه ٌ
يعیشها خالفا لالسم الذي يتمتع بطبیعة هاددة ساكنة .فتكرار عبارة «قامت بلد» هنا بزمنها املاضی
يؤطّر احلدث ضمن وحدة زمنیّة متناسقة وحییلنا إلی تداعیات حدثت علی حنو مستمر وبشی من
الالأمل يف انتظار األمل حیث تكون
الثبات والظاهر أ ّن قباين قد مت ّكن من أن يوظّف التكرار لرتسیخ ّ
اجلملة التكرارية جمسمة لرحیل األمل وحلو الظالم الذي يومئ للیأس والفقد والضیاع.
التجنيس الصوتي
اجلناس صنف يرجع إلی الصوت وجرس الکلمة وتألیف حروفها وانسجام هذا التألیف يف النطق
(السالمة1952 ،م .)116 :فقد ذکر ابن املعتز اجملانسة «هي ماتکون الکلمة جتانس أخری يف تألیف
حروفها ومعناها وما يشتق منها» (ابن معتز1935 ،م25 :؛ ابن األثری1983 ،م.)241/1 :
ويعرفه السکاکي بقوله«:تشابه الکلمتنی يف اللفظ» (السکاکي1983 ،م .)429 :يبدو مجاله يف ما
ّ
يلجأ إلیه اجملنس الختالب األذهان «فبینما هو يريك أنه سیعرض علیك معنی مكررا ولفظا مرددا
الجتين منه غری التطويل واالنقباض والسآمة إذ هو يروق منك فیجلو علیك معنی مستحدثا يغاير
ما سبقه كل املغايرة وإن حكاه يف نفس الصورة وذات املعرض فتأخذك الدهشة هلذه املفاجأة
السارة اللذيذة ال ي أجدت علیك جديدا مل يقع يف حسابك ،والريبة يف أ ّن کل طريف يفجأ
النفس ويباين ماكانت تنتظره تتنزي له وتستقبله بالبشري وبالفرح» (اجلندي1954 ،م .)30-29 :بید أن
روعة التجنیس يف إفادته املعين ،يقو عبدالقاهر اجلرجاين «إ ّن ما يعطي التجنیس من الفضیلة أمر
مل يتم إال بنصرة املعنی إذ لو كان باللفظ وحده ملا کان فیه مستحق» (.)12 :1954
ّأما نزار قباين فهو من القالدل الذين تنبّهوا إلی موسیقی الشعر الداخلیة ال ي ت ّقدم نوعا من
جتانس األصوات وجتاورها وتوافقها يف اجلرس والنِغم مع التالعب بالوحدات اإليقاعیة تالعبا ماهرا

(الكبیسي1982 ،م.)24-23 :
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لقد عمد قباين يف شعره علی تكوين جتمعات صوتیة متماثلة أو متجانسة؛ هذه التجانسات
جا ت من أجل التنويع يف اإليقاعات وهی تكرار لبعض األحرف ال ي تتوزع يف كلمات البیت،
أحرف جتانس أحرفا يف الكلمات وجتري وفق نسق خاص وتكمن أمهیة اجلناس يف شعر النکسة
ورا ه ويف تقوية النّغم املوسیقي بنی اللفظتنی املتجانستنی ،حیث يزيد ويؤكد النغم ورنّته ،فضال
عن االنسجام مع املعاين ورنّة األلفاظ وهذا يع ّد من أسرار اجلما الصويت والوزين ،فیثری فینا نشوة
احلدس ويدفع بالذهن إلی االنتباه والتفريق بنی اللفظتنی وإجیاد التقارب بنی املعنینی (هال :1980 ،
 .)271-270نالحظ من خال هذه األشعار أ ّن اجلناس قد ورد يف قصیدة "خبز وحشیش وقمر":
«يف لیايل الشرق ملا /..يبلغ البدر متامه /..يتعری الشرق من كل كرامه ونضا  /..فاملالينی ال ي
تركض من غری نعا  /..يتوالنا إذا الضو تدفق فالسجاجید /..وآالف السال وقداح الشاي..
واألطفا  ..حتتل التال » (قباين1983 ،م.)14 :
فکرر قباين "نضا  ،النعا " ،علی "اجلناس الالحق"" ،احنال  ،السال  ،التال " ،علی
ّ
املطرف والالحق" ،و ...وهذه املعاين ال ي يأيت هبا قباين تنبع من إحساس عمیق حزين
"اجلناس ّ
وتوجه مصری اإلنسان حنو املوت فیستنت
قد سببتها حادثة اهلزمیة حنی يری احلیاة مطوية بالفنا
ّ
أ ّن احلیاة الجدوی فیها؛ فقباين ،اليشکو من األمل الذي عرض له واليلعن القدر الذي أفقده
يصور احلزن يف جو
حنان فلسطنی بل إنّه يأيت بأناشید غنادیة ،يقصد هبا ختفیف أمله .فخیاله ّ
النکسة «کشعب بدون نعا خلف آالف السال » فهذه التجربة الذاتیة احملزنة ال ي میتلکها قباين
يبعثها لکي تعطي الصفة املعنوية (احلزن) ،صورة حسیة وختلق لوحة فنیة شعرية ذات داللة
رومانسیة لتنقل إحساسه العمیق احلزين للقارئ.
المستوی المعنوي
إ ّن اإليقاع الداخلي كما أسلفنا يف تعريفه يشتمل علی العناصر الصوتیة والعناصر الالصوتیة،
ونتناو يف هذا اجلز  ،القسم الثاين منها .يتحدث بعض النقاد عن نوع من املوسیقي وهي
املوسیقی الفكرية التی يبدو أ ّن عناصرها تشكل اإليقاع الداخلي للقصادد احلديثة وقد أشار بعض
النقاد إىل ذلك مثلما نری يف كتاب "علم الداللة"« :شاركت يف اإليقاع الداخلي ،الرموز
واإلحیا ات والصور اجلمالیة املختلفة وقد امی هذا النمط من املوسیقی بالفكرية» (لوشن2006 ،م:
ّ
 .)308و ّأما إيقاع األفكار يف شعر نزار قباين ،فیتضمن األقسام التالیة:
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الطباق
التضاد أو الطباق يع ّد من أهم وسادل اللغة لنقل اإلحساس باملعنی و«تعمل األضداد علی متابعة
ّ
أّنا شبكة تتابع خیوطها ،وتتباد
تتحرك يف تواتر جماذب وك ّ
ّ
النص وما يتشكل عنها من عالقاتّ ،
النص» (شرتح2005 ،م .)42 :يقو الشاعر يف قصیدة
مواقعها ،وتتشابك تطريزاهتا علی جسد ّ
"هوامش علی دفرت النکسة":
«يا أيها األطفا  /يا مطر الربیع ،يا سنابل اآلما  /أنتم بذور اخلصب يف حیاتنا العقیمة /وأنتم
اجلیل الذي سیهزم اهلزمیة» (قباين2004 ،م.)135 :
عندما نتأمل قو الشاعر «مطر الربیع ،سنابل اآلما  ،بذور اخلصب» کلها عالمات
لکن الشاعر مجع هذه املرکبات مع "حیاتنا
سیمیادیة تد علی حیاة النما والثمار واإلجنابّ ،
العقیمة" مّا أنت ترکیبا تتضاد وحداته ،وبالقرا ة السیمیادیة يکشف القارئ هذه األضداد
فیتشوش ذهنه ،وحیس عندها بالالمعقو ؛ أل ّن الشاعر مجع ما الجیتمع ،أين يربط بنی اخلصب
والنما واحلیاة العقیمة عن طريق أسلوب التناقض ،فلو نالحظ "بذور اخلصب ،مطر الربیع،
لکن الشاعر شحنها بداللة ضدية ،تنفی عن هذه البذور
سنابل اآلما " يؤدي إلی حیاة مثمرةّ ،
وعن هذا املطر وعن هذه السنابل حقیقة اخلصب.
هکذا ظهرت قصادد حتذر من سو املصری ،وسواد الغد اآليت إن مل نفق مّا حنن فیه ،وتنبأ
الشعرا بأ ّن العاقبة ستأيت أقسی ألف مرة مّا نتخیل أو نتوقع ،وبدأت ترتدد يف قصادد الشعرا
ألفاظ الظلم ،والقهر ،واجلوع ،والعري ،والضیاع ،والعجز كما أشار قباين وهو ينذر النکسة يف
قصیدة "املهرولون":
«بعد مخسنی سنة /ماوجدنا وطنا نسکنه إال السراب /لیس صلحا ،ذلك الصلح الذي أدخل
کاخلنجر فینا /إنه فعل اغتصاب» (السابق.)148 :
التضاد هنا قادم بنی ما میثل منتهی احلرية "الصلح والوطن" وبنی السلب الذي يعدم ذلك
"االغتصاب والسراب" ،فالشاعر يف ذروة انفعاله باهلزمیة ،يسوق الصور املستحیلة فمنها صورة
الصلح يف تضاده مع االغتصاب وصورة الوطن يف تناقضه مع السراب ،إ ّّنا صور تستفز العقل،
حترض إشارات التعجب ،وتستفز رفض هذا الصلح إذ یلق الشاعر بذلك سیاقا صادما،
و ّ
يکشف عن دالالت ضدية خمبو ة .هذه األلفاظ ال ي يستخدمها قباين جا ت لتخدم تصوير
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حزنه القاتل يف الغربة ولذلك لیس من املستغرب أن تکون األشعار ال ي أنشدها يف الغربة باعثة
احلزن والبکا واالبتها .
مراعاة النظير
يسمی التناسب
وأما العنصر اآلخر املستفاد يف املستوی املعنوي فهو مراعاة النظری الذي « ّ
والتوفیق واالدتالف والتلفیق أيضا ،وهو مجع أمر وما يناسبه البالتضاد» (التفتازاين1428 ،ق.)412 :
يقصد مبراعاة النظری يف االصطالح «أن جیمع الناظم أو الناثر أمرا وما يناسبه البالتضاد لتخرج
املطابقة» (عتیق2010 ،م .)179 :من املفید هنا أن نستند إلی کالم الناقد اإليراين شفیعي کدکين يف
کتابه موسیقی الشعر ،حیث يری مراعاة النظری عنصرا من عناصر املوسیقی املعنوية (1373ش:
 .)393تتجلی براعة نزار اإلبداعیة ،ومتلکه أداته التصويرية حینما يصور لنا ثقل أحزانه ،فیقو يف
قصیدة "املهرولون":
«مل يعد يف يدنا /أندلس واحدة منلکها /..سرقوا األبواب ،واحلیطان ،والزوجات ،واألوالد/
والزيتون ،والزيت وأحجار الشوارع /سرقوا عیسی بن مرمی /وهو مازا رضیعا /سرقوا ذاکرة
اللیمون /واملشمش ،والنعناع منا» (قباين2004 ،م.)145 :
تتداعی يف هذا املقطع "األبواب ،احلیطان ،أحجار" وهی صور االفتقاد والالملکیة ،وشال
السرقة املتفجر يتدفق باستمرار ،مواصال جريانه لیمس شرف فلسطنی ،والشعوب العربیة ،وکذا
رموز الربا ة وافتقاد إنارهتا وضیادها؛ ألّنا مشوع انطفأ توهجها ،فلم تعد تضي اما وطننا.
تعصر رحی املعاصر هذا الزيتون لیسیل زيت يضی مصابیح الدجی ولیعم الضو هذه األرض
يبدد ظلمة لیلها ،فکذلك تسرق رحی الغاصب الصهیوين احملتل أجساد مواطنیها،
املقدسة و ّ
فتسیل دماؤهم وتروي ثراها الغايل ،فمن تلك األشیا امللموسة "املشمش ،النعناع ،األبواب،
عرب فیها الشاعر عن الواقع الیومي الذي يعیشه الشعب الفلسطیين،
احلیطان "وهی صور مثریة ّ
فهذه الصور املتتابعة لیست موضوعا جديدا ،ولکن الشاعر أضفی علیها بعدا جديدا ،يکشف
عن کثافتها ال ي شکلت جو اهلزمیة وتکثفت فیه عالمات الالملکیة وتراکمت إشارات االفتقاد،
لذا نراه يصوغ هذا الفضا من نفسه ومن وعیه وأحاسیسه.
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وقد أخذ قبانی يف اجلمع احلواسي تراسال يف التعبری يش ّکل عالمات عدة عن حاالت احلزن والندم،
وذلك من خال مجعه بنی حاسة اللمس والبصر والذوق ،مجعا خلق منه منطا سیمیادیا فريدا جعل فیه
من کل حاسة إشارة قیمة هلا وداللة شعورية خاصة .قوله يف قصیدة "هوامش علی دفرت النکسة":
«لو أننا مل ندفن الوحدة يف الرتاب /لو مل منزق جسمها الطري باحلراب /لو بقیت يف داخل
العیون واألهداب /ملا استباحت حلمنا الکالب» (السابق.)133 :
يشتغل الشاعر يف هذا املقطع علی شبکة صور حسیة ،من ضمنها الصورة اللمسیة؛ حیث جیعل
من "الوحدة"کمرکب حسي معنوي يدفن حتت الرتاب ،شأّنا يف ذلك شأن اإلنسان املیت ،وتظهر
عبقرية الشاعر يف التصوير ،وذلك لوجود نوع من الرتابط والتفاعل حنی متزيق ذاك اجلسم الطري،
واستعما لفظة "العیون" يزيد من قوة الصورة وعمقها حینما جیسد سیمیادیة بصرية يف التعبری تنبعث
منه إشارة الندم وعدم بقادها نصب األعنی ،بل بقاؤها حلما تستبیحه الکالب وفق رؤية الشاعر
األدبیة ،ال ي جعل فیها من حاسة التذوق عالمة سیمیادیة أکثر شفافیة وقدرة علی التصوير.
الرمز واألسطورة
يتح ّدث النقاد عن نوع من املوسیقی وهي املوسیقي الفكرية ويبدو أ ّن عناصرها تش ّكل معا
اإليقاع الداخلي للقصادد احلديثة وقد أشار بعض النقاد إىل عدد من اجلوانب الفنیة يف القصیدة
ال ي تنشأ منها املوسیقی الفكرية ومنها توظیف الصورة والرمز والتضمنی واستخدام األلفاظ املوحیة
(أمحد غنیم1998 ،م .)308 :كما تقو نور اهلدي لوشن يف كتاهبا "داللة اإلبداع"« :شارکت يف
اإليقاع الداخلي الرموز واإلحیا ات والصور اجلمالیة املختلفة وقد امّیت موسیقاها باملوسیقی
الفکرية» (2006م .)127 :فاستخدام الرمز واألسطورة يع ّد من األسالیب األخری خللق اإليقاع يف
األفکار ،والرمز کعنصر من عناصر املوسیقی الفکرية ومل تکن األسطورة بأقل قیمة لدی األدبا
حبیث «وعی الشعرا املعاصرون قیمة األساطری الفنیة واجلمالیة وکما وعوا تأثریها الفعا يف حتريك
الفکر وتوسیع أبعاد اخلیا  ،مث مل يغضوا النظر عن أهم ما تتضمنه من قیمة إبداعیة تتماشی
وروح العصر اجلديد» (أبوعلی2009 ،م.)126 :
ويف قصیدة "منشورات فدادیة علی جدران إسرادیل " يتجلي موسی بوصفه نبیا لبين إسرادیل
ومنها استحضار هذه الشخصیة استدعا سلبیا المییز فیه الشاعر بنی بين إسرادیل العصاة
اجلاحدين وبنی نيب بين إسرادیل الذي هو كلیم اهلل .ويف القصیدة نفسها يستحضر قبانی معجزات
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موسی (علیه السالم) يف خماطبته للیهود وتصوير ضعفهم أمام قوة العزمیة وإصرار العرب علی
النصر:
«أل ّن موسی قطّعت يداه /ومل يعد يتقن فن السحر /ألن موسی كسرت عصاه /ومل يعد بوسعه
شق میاه البحر» (خلطیب2014 ،م.)221 :
ّ
فقد يبتعد الشاعر هبذا االستخدام عن املفاهیم احلقیقیة لشخصیة موسى ويعتربه رمزا للدولة
نيب من أنبیا اهلل تعاىل ولقد
الصهیونیة املعتدية وهذا اعتقاد خاطئ حو النيب .إن موسى هو ٌ
عانی ما عانی من الیهود والقیم ال ي يعتقد هبا ختتلف عن عدا وعداوة الیهود ولذلك حتديد هذا
النص
الرمز للصهاينة والیهود أمر خاطئ وإشارة الشاعر إىل قصة موسی علیه السالم يف هذا ّ
واستناده هبا ،أوجدت صلة بنی الشخصیات واألحداث اجلارية يف عصره ويف القصیدة الراهنة
بسبب تبد اإلحساس العاطفي نر حركة اإليقاع تتأرجح بنی التشاؤم والتفاؤ وبنی الیأس
واألمل فهي حركة خمتلفة طو تردداهتا ،بید أ ّن املنحی الوجداين املرتبط باحلسرة هو املسیطر على
النص ما جیعل اجلانب املأساوي طاغیا وهذا يدفع باإليقاع إيل االحنیاز حنو النغمة الكئیبة مّا
ّ
النص بیان من مشاعر الندم واحلریة والتقهر وختتيب هذه املشاعر
يوحي بشعادر األمل واالنكسار ،و ّ
خلف اإليقاع .
احلب الشديد واحلزن القادم ،وتنتقد ما
وهکذا ملعت مثل هذه القصادد احلزينة ال ي ّ
تعرب عن ّ
يدور يف اجملتمع بکل ح ّدة وصرامة ،وحتذر الناس من مغبة اآليت ومن سو املصری .فعبارة "موسی،
شق میاه البحر" أصبحت رمزا يلجأ إلیه الشاعر لكي يعرب بواسطته عن رؤيته الشعرية.
عصاهّ ،
النتيجة
توصلت هذه الدارسة إلی ع ّدة نتاد نشری إلیها باختصار:
ّ
عما
اإليقاع يف أشعار اهلزمیة وحدة تفاعلیة ناشئة عن ظروف العصر الراهن ويعترب أداة للکشف ّ
وتبنی لنا من
يبطنه الشاعر ويضمر معاناة ورؤی ومشاعر وأحاسیس ومواقف جمتمعه وأبنا شعبه ّ
خال هذا البحث أ ّن أحد املظاهر اجلمالیة يف النصوص األدبیة ال ي تتمثل يف اإليقاع الداخلي
(املستوی اللفظي واملستوی املعنوي) هو ذات صلة وثیقة بدالالت الکالم وأغراضه.
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إ ّن التکرار جا مکثّفا يف القصادد؛ ففیها تکرار احلرف والکلمة والرتکیب والعبارة .واعتمد
الشاعر علی املوسیقی النات عنه لبیان احلزن والیأس واألمل واملعاناة .استطاع الشاعر أن ينقل لنا
حزنه وحرمانه من احلريّة وبعده عن الوطن وصراعه مع املوت عرب التکرار الکثیف للحروف اجملهورة
واملهموسة وهذا احلزن واألمل يتمثّل يف تکرار حروف النون والسنی وامل ّد .فجا إيقاع األلفاظ
ص؛ حیث استطاع الشاعر
املعتمد علی اجلناس لید ّ علی وظیفة داللیّة ومجالیّة وإيقاعیّة يف الن ّ
جتسد حزنه الکبری .مّا يالحظ
من لفت انتباه املخاطب وم ّکنه من استخدام لغته الشعرية التی ّ
الصراع النّفسي الذي يعیشه يف مسریة اهلزمیة
أيضا أ ّن قباين استم ّد من الطباق حتی يثبت الغلیان و ّ
النص الشعري أفضت علیه مزيدا من احلزن واألمل .وإ ّن
والنکسة کما أ ّن کثرة هذه الطباقات يف ّ
الشاعر استطاع أن میزج يف الصورة الشعرية مراعاة النظری ومن مث يتسنّی للصورة الشعرية مبا هلا من
فعالیة سیمیادیة تزيد هزمیة اخلطاب الشعري .وعناصر اإليقاع الداخلي غری الصويت أهم وسیلة
أعانت للتعبری عن عواطفه الباطنیة كما نالحظ أ ّن الرموز واألساطری يف أشعار قباين مت توظیفها
يعرب
فنیا؛ ّ
ألّنا نسی صورة ذات دالالت تتالدم مع ظروف عصر الشاعر وهو يلجأ إلیها لكي ّ
بواسطتها عن رؤيته الشعرية ،مّا ّأدی إلی أسلوب خاص متیّز قباين به عن معاصريه وتساهم هذه
الرموز مسامهة جلیة خلقت اإليقاع الداخلي.
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کنشگری موسیقی بر نشانهشناسی شکست در شعر نزار قبانی
نوع مقاله :پژوهشی
محبوبه پارسائی ،1احمدرضا حیدریان شهری ،*2بهار صدیقی ،3سید حسین

سیدی4

 .1دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد
 .2دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد
 .3استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد
 .4استاد گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده
از عوامل تأثیرگذار در استحکام تصویر هنری و زیبایی قصیدههای نزار قبانی ،ساختار موسیقایی زیبا و
مناسب آن است .این شاعر نامدار ،با به کارگیری هنرمندانۀ آرایههای لفظی و معنوی ،انسجام موسیقایی
را قوّت می بخشد.،اهمّیت این پژوهش در این است که به بررسی زیباشناختی تصویر شکست در شعر
شاعر میپردازد و ارتباط آن را با موسیقی نمایان میسازد .هدف این جستار این است که تأثیر زیبایی
پدیدههای هماهنگ موسیقایی در قصیده را نشان دهد و به بررسی نقش موسیقی در شعر شکست نزار
قبانی بپردازد و بر این اساس ،با روش توصیفی-تحلیلی به واکاوی موسیقی درونی شعر شکست
میپردازد .یافتههای پژوهش نشان میدهد این سراینده ،واژگان و حروفی را متناسب با مقتضی حال بر
میگزیند و با بهرهگیری از آرایههای لفظی و معنوی مانند جناس ،مراعاتالنظیر و تضاد همراه با
کاربست نماد و اسطوره به تحکیم انسجام موسیقایی پرداخته و به واسطۀ آن ،چالشهای فکری و
درونی خویش را در شعر شکست نمایان میسازد.
کلید واژه ها :موسیقی درونی ،سطح آوایی ،سطح معنایی ،شعر شکست ،نزار قبانی.
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Abstract
One of the effective factors in strengthening the artistic and aesthetic image
of Nizar Qabbani's odes is its beautiful and appropriate musical structure.
This famous poet strengthens the musical unity by artistically applying
verbal and spiritual arrays. The significance of this study is to examine the
aesthetics of the failure image in the poet’s poetry and to indicate its
connection with music. The aim of this study is to demonstrate the effect of
the beauty of harmonious musical phenomena in the ode. The study also tries
to examine the role of music in the failure poetry of Nizar Qabbani. To this
end, the descriptive-analytical method is used to analyze the inner music of
the failure poetry. The research findings indicate that the poet singles out
words and letters appropriate to the his current situation and utilizes verbal
and spiritual arrays such as pun, symmetries and contradiction along with the
use of symbol and myth to strengthen his musical unity and through which
reveals his inner and intellectual challenges in the failure poetry.
Keywords: Inner music, Phonetic level, Semantic level, Failure poetry,
Nizar Qabbani.
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