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Abstract  

There have been many studies that deal with the poet Nizar 

Qabbani, as he is one of the poets who revolutionized in the 

Arab world in terms of addressing controversial issues in 

politics and society. He is also well-known for his powerful 

defence of women and his profuse mentioning of them in his 

poems. It is a recognized fact that Nizar’s poetic style is 

abundant in renewal and beauty, that his language brings joy to 

the recipient. He is also famous for his wonderful way of using 

colours in his poems. 

This thesis is about the concept of colours in the poetry of Nizar 

Qabbani, and how he uses and employs them in a way that 

serves his poetic goals. It is my aim in this study to explore the 

nature of colours in the poetry of Nizar and to shed light on the 

meanings of some of them to reach satisfactory and convincing 

results, through researching and exploring some of the books 

that have addressed the topic, defining colours lexically and 

giving information about meanings of some colours to Arabs. 

Analyzing some of the poetry of Nizar, and explaining why 

Nizar used colours, this study showed that Nizar was creative in 

using each colour in its proper place, and was concentrated on 

the selection of the colours in order to communicate an idea to 

the recipient. This study also showed the extent of the 

psychological influence of the environment experienced by 

Qabbani in his interest in using colours in his poetry, as well as 

the extent of his love of drawing as a child. That love coloured 

his poems, and made him give us valuable and enjoyable poems. 

Keywords: 

 Nizar Qabbani, meanings of colours to Arabs, colours in the 

poetry of Nizar Qabbani.  
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 : المقدمة_1
ال عجب إف كثرت الدراسات التي تبحث في شعر نزار، كىك مف ىك في عالـ الفف 
كاألدب كالفكر، فيك مف كبار المجدديف في حركة الشعر العربي المعاصر، كىك 

ككمما كضعت كرقة أمامي أسأؿ " يدرؾ أنو أتى بجديد، كلذلؾ يقكؿ نزار عف شعره 
ذا كاف ما  ًضعى في التاريخ، كا  نفسي ىؿ إف ما سأكتبو سيككف فيو إضافة إلى ما كي

كيقكؿ أيضان ليثبت لنا أنو ال يرغب  1"سأكتبو نكعان مف ااعادة فأنا أمزؽ الكرقة فكران 
لقد اشتييت دائما أف أككف أنا "  :في التكرار، بؿ يرغب بأف يككف نزار كلذلؾ يقكؿ

   2"نفسي

إٌف نزاران يعٌد مف أحب الشعراء كأقربيـ إلى قمكب أبناء الكطف العربي كأكثرىـ ركاجان 
فيك يمثؿ ضمير أبناء األمة مف خالؿ شعره الذم دخؿ إلى قمكب الناس كبيكتيـ، 
كذلؾ لبساطة أسمكبو كلغتو المستعممة كالتي يستطيع الجميع أف يفيميا ميما كاف 

لذلؾ أستطيع القكؿ أنني :" مستكاىـ العممي كالثقافي، كىذا ما أٌكده نزار حيف قاؿ
اخترعت لغة استطعت أف أخطؼ الشعر مف شفاه الناس كأفكاىيـ كأرٌده إلييـ، 
كسرت الحاجز جدار الخكؼ مف الشعر، القائـ بيف الناس كبيف الشعر، كأشعر 

بكبرياء ال حدكد ليا ألنني استطعت أف أحٌكؿ الشعر إلى قماش شعبي يرتديو كؿ 
  3"الناس

تطرؽ قباني لمقضايا الميمة في المجتمع العربي ابتداء مف قضية الدفاع عف حٌؽ 
البداية كالنياية ىك اانساف : "اانساف العربي في حياة كريمة كىذا ما أكده عندما قاؿ

 كانتياء بالمرأة التي 4"كىك أىـ مف كؿ شيء، كميمتي إعادة تركيب اانساف العربي
حصمت عمى حيز كاسع مف شعره، بؿ عمى كؿ االىتماـ إذا صح التعبير، كمف منا 
ال يعرؼ مدل حٌب نزار لممرأة كتقديره ليا كمساعدتيا مف خالؿ الكممة حيث عرؼ 
مدل معاناة المرأة في المجتمع العربي كعاش ىذه المعاناة حتى تغمغؿ في أعماؽ 

                                                           
 691األدب الحديث، بيروث، دار الجيل، صـ/ ، الجامع في تاريخ األدب العربي1986 حنا، الفاخوري، 1
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المرأة كتغمغمت ىي في أعماقو، كقد ليًقب بشاعر المرأة ألنو المدافع الجبار عف حقيا 
في المجتمع الذم ظمميا كلـ ينصفيا فرأل نزار أف مف كاجبو إنصافيا، حيث قاؿ 

كنحف ال نعرؼ خريطة شيامة كاحدة سكل خريطة الجسد النسائي، ىذه " عف ذلؾ 
_ ما لـ نتحرر مف فكرة األنثى . الخريطة الكحيدة التي ندرسيا في المدارس الرسمية

.  5"فإننا لف نصؿ إلى مكاف_ العار التي ىي ىاجسنا اليكمي

كتجٌمى ذلؾ في شعره الثكرم الممتيب، كالرائع بكؿ معانيو ككمماتو، ككانت قصائده 
مف أركع القصائد كأىميا فيما قدمو مف أسمكب كمفردات ممنكعة في المجتمع العربي 

 .ىاب شعره كأتحفنا بيا، كمف خالؿ المعاني كاأللفاظ التي رسـ ان  ميحافظان ككنو مجتمع

 : ىدؼ البحث1.1
مف خالؿ قراءتي ألشعار نزار لفت نظرم الكـ اليائؿ لأللكاف المستخدمة في قصائده 

 كحرؾ في مخيمتي حس البحث كالتعمؽ كالتفكير مما أثار في نفسي حب المعرفة،
في كيفية استخداـ ىذا الشاعر لأللكاف كمدل دالالتيا في شعره، فيا ترل لماذا 

ما مفيـك المكف في شعر نزار؟ إف ىذا ما دفعني  استعمؿ نزار األلكاف بيذه الطريقة؟
.  لمكضكعلمخكض في ىذا ا

 : مادة البحث1.2
المكاد المستخدمة في ىذا البحث تتضٌمف مقاطع مف قصائد مختمفة مأخكذة مف 

، كالسبب في (سيكتب اسـ ىذه القصائد عند التحميؿ في الحكاشي)دكاكيف نزار قباني 
اختيار ىذه المقاطع أنيا تحتكم عمى ألكاف منكعة تناسب مكضكع بحثي، كلممساعدة 

في تحميؿ ىذه المقاطع مف القصائد استعنت بكتب ذات صمة مباشرة، أك غير 
يحتكم عمى معاني  (المغة كالمكف)مباشرة بالمكضكع، عمى سبيؿ المثاؿ كتاب 

ككتاب . األلكاف، كاأللكاف عند العرب، كما يحتكم عمى الدالالت النفسية لأللكاف
الذم يتضمف دراسة تحميمية لبعض الشعراء،  (الصكرة الشعرية كاستيحاء األلكاف)

                                                           
5

 690الفاخوري،حنا، مرجع سابق، صـ 



5 
 

لألسباب ذاتيا، أما كتاب  (فضاءات المكف)كمنيـ نزار قباني، كما استخدمت كتاب 
فاستخدمتيا الحتكائيما  (قصتي مع الشعر )ك (الجامع في تاريخ األدب العربي)

كما استخدمت معجميف مشيكريف في المغة . معمكمات عف حياة كتجربة نزار قباني
 .(لساف العرب البف منظكر، كالميخٌصص البف سيده)العربية لتعريؼ المكف لغةن ىما 

 : طريقة البحث1.3
سكؼ تعتمد آلية البحث بصكرة رئيسة عمى تحميؿ المقاطع المشار إلييا سابقان 

بمساعدة الكتب كالمراجع اآلنفة الذكر، حيث سيتـ تحميؿ كؿ مقطع عمى حدا، كذلؾ 
باستخراج األلكاف منو، كالتطرؽ لتحميؿ منطقي الستخداـ نزار قباني لذلؾ المكف، كما 
ىي الدالالت النفسية مف كراء ىذا االستخداـ، ككمساعدة لمكصكؿ إلى الغرض مف 
ىذا البحث، سأقـك بتسميط الضكء بصكرة مقتضبة عمى حياة نزار، ككذلؾ سأجيب 
 . مف كجية نظرم عف األسباب التي دفعت قباني الستخداـ األلكاف بكثرة في أشعاره

كما سأقـك بتعريؼ المكف لغة باالعتماد عمى معاجـ عربية ألف المكف ىك مكضكع 
البحث، ككذلؾ سأتطرؽ إلى لمحة سريعة عمى معاني كدالالت بعض األلكاف عند 
العرب مف أجؿ كضع القارئ أماـ صكرة أفكار المجتمع الذم ترعرع بو نزار مف 

 . ناحية المكف

 : نطاؽ أك مجاؿ البحث1.4
في  (ك قبيحةأإيجابية أك سمبية، جميمة  )إذا كانت األلكاف ترمز إلى أشياء متنكعة 

حياتنا نحف البشر العادييف، فما بالؾ إذا كردت بيذا الكـ اليائؿ في شعر شاعر 
كىذا ما دفعني الختيار مرىؼ الحٌس، عاشؽ، كثكرم قكمي ككطني مثؿ نزار قباني، 

ىذا البحث كألف األلكاف مادة دىًسمة كغنية في أشعار نزار كيضيؽ الكالـ عنيا أك 
ذكرىا في ىذا البحث ككنو بحثان لمتخٌرج عمى المستكل الجامعي، قمت باختيار 

مقاطع مف قصائد مختمفة لنزار قباني؛ كاعتبارىا نمكذجان بسيطان مف الممكف تعميمو 
 .عمى غالبية أشعار نزار مف حيث استخدامو لأللكاف
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 :األلكاف عند العرب_ 2

 :  تعريؼ المكف لغة2.1
 :في كتابو الميخٌصص، في فصؿ األلكاف، المكف باآلتي (ابف سيده)عٌرؼ 

  6"لٌكف كؿ شيء، ما فصؿ بينو كبيف غيره كالجمع ألكاف، كقد تمٌكف كلكنتو" 

كمنيا التغيير كعدـ " النكع" المكف " فقد عٌرفو في لساف العرب بػ (ابف منظكر)أما 
 .   7"فعندما نقكؿ فالف متمكف أم ال يثبت عمى خمؽ كاحد. الثبات عمى حاؿ كاحد

 : معاني بعض األلكاف عند العرب2.2
تمٌثؿ األلكاف صيغة جمالية تضفي الحياة أك الحزف أك غيرىما عمى حياتنا، فيي 
باختالفيا كتفاكتيا ال تمثؿ ناحية جمالية تعبر عف حاالتنا، كاستثارة أحاسيسنا 

فحسب، بؿ ليا أغراض أخرل تفي بيا مف نكاحو عدة؛ فقد تيكظؼ األلكاف ألغراض 
كميمات مختمفة غير عنصر الجماؿ، حيث ليا بما تحممو مف إشارات ك رمكز كقع 

قكم عمى النفكس، نفكسنا نحف البشر كقد أكد عمـ النفس مدل تأثير األلكاف في 
األطباء طٌكعكا األلكاف ألغراض عالجية، كعمماء النفس "البشر، كفي نفسيتيـ، إٌف 

يستخدمكف اختبارات األلكاف لتحميؿ الشخصية، كيقكمكف بعالج بعض االضطرابات 
، كلأللكاف إشارات كرمكز متنكعة قد تتشابو أك تختمؼ مف 8"النفسية مف خالؿ األلكاف

بمد إلى آخر، ككثيران ما استخدمت األلكاف  لمتعابير المجازية، كنحف ىنا لسنا بصدد 
نما سنذكر معاني بعضيا عند العرب،  التطٌرؽ الستخدامات األلكاف في كؿ البمداف، كا 

_ بما فييـ العرب_ لما ؾ ىذا المـك مرتبطان عند معظـ الشعكب "فاألبيض مثالن 
 كالـ :قالكاؼ .في تعبيرات تدٌؿ عمى ذلؾالقدماء بالطير كالنقاء استخدمو العرب 

كنقاء العرض مف  كاستخدمكا البياض لممدح بالكـر. يٌد بيضاء:  كقالكاأبيض،
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أكثر ما كرد السكاد رمزان لمخيانة الزكجية كالغكاية " أما األسكد عند العرب ، 9"العيكب
ثارة الفزع  (- - - )الجنسية كالخطيئة بعامة  - - )كجاء كذلؾ رمزان لمشٌر كااجراـ كا 

ككرد رمزان لممكت كالفناء )- - -( كجاء رمزان لمعنة أك لسكء الحظ كالشـؤ  (-
 . 10"كالحزف

)- - -( المشقة كالشدة كالخطر كاشتعاؿ الحركب " المكف األحمر عندىـ يدٌؿ عمى ك
  11"كمف دالالتو عمى الشيطاف، كعمى الغكاية كالشيكة الجنسية

أكثر ما جاء األخضر في األدب الشعبي مرتبطان بالخصب الذم "كالمكف األخضر 
يبعث عمى التفاؤؿ كبالجماؿ المستمد مف جماؿ الطبيعة، كبالشباب الذم تكحي بو 

  12"خضرة النبات الغٌض الرطب

لـ يتحدد مدلكؿ األزرؽ عند العرب بؿ تداخؿ مع ألكاف أخرل كاألبيض " أما األزرؽ 
كىك إلى جانب ىذا مف األلكاف النادرة في الطبيعة، كما أف درجاتو . كاألخضر

كلعؿ ما نقمو  (---)تتفاكت تفاكتان كبيران يقربو مف األبيض حينان، كمف األسكد حينان 
يعكد إلى _ابف الخطيب مف أف لباس الحزف في غرناطة باألندلس كاف أزرؽ المكف 

  .13".األزؽ القاتـ الذم يقربو مف األسكد

 : نزار قباني_ 3

 مف أنت؟! نزار قباني 3.1
 1945 كتخرج مف كمية الحقكؽ بجامعة دمشؽ 1923كلد في دمشؽ سنة : تاريخو "

ثـ التحؽ بالسمؾ الدبمكماسي السكرم، كشغؿ العديد مف المناصب الدبمكماسية في 
سبانيا،كفي سنة   استقاؿ مف الكظيفة 1966القاىرة كتركيا كلندف كبيركت كالصيف كا 

. ليتفرغ لمشعر
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 69مختار عمر، أحمد، مرجع سابق، صـ  
10

 203، 202المرجع السابق، صـ  
11

 212المرجع السابق، ص 
12

 210السابق ، صـ 
13

 218السابق، صـ 



8 
 

 1944سنة  (قالت لي السمراء) كنشر ديكانو األكؿ 1939بدأ كتابة الشعر سنة 
ككاف ىذا الديكاف تعبيران جريئان عما كاف يعانيو جيؿ الحرب العالمية الثانية مف ضياع 
كقمؽ ككبت عاطفي كقد تعٌرض ىذا الديكاف، حيف صدكره، لمقاكمة عنيفة مف قبؿ 
المتزمتيف كاألخالقييف، كاعتيًبر خركجان عف خطة المدرسة التقميدية لمشعر العربي 

 كليس مف الغريب أف يتعٌرض شاعر مكىكب كنزار قباني إلى  .14"شكالن كمضمكنان 
 الشاعر الذم : نستطيع القكؿحمالت النقد اليٌداـ النابع مف جيؿ، أك حسد، لكف

شعره الذم "فإنو يفقأ عيكف حساده مف المتسمقيف، حيث إف بكثرة؛ ييعاد طبع ديكانو 
   .15"مأل صفحات الدكاكيف التي ال تزاؿ تتالحؽ في فيض كخصب عجيبيف

كميما يكيف مف أمر، فإف نزاران غنيٌّ عف التقريظ، كقد امتمؾ أسمكبان خاصان بو 
ف لـ يكف اسمو مقركنان بيا،  فنستطيع أف نميز قصيدة لو مف بيف آالؼ القصائد كا 

يمتاز شعر نزار بالنزعة الكجكدية التي عممت عنده عمى تحرير نفسو مف "حيث 
كفي ىذه النزعة  (...)،  مف األحكاـ األخالقية التقميدية متمكنان خداع الذات الذم رآه

 في كؿ  فيك صادؽ. صراحة طفكلية كصدؽ شمكليالكجكدية ينطمؽ الشاعر انطالؽ
نؾ لتعجب أشد .  مع نفسو كمع اآلخريف، كيكره الكذب كالتمكيوما يقكلو، صادؽ كا 

العجب عندما تممس في أدب ىذا الشاعر ركح طفكلة كبراءة في عالـ مف الرجس 
 كىكذا أصبح الشعر مع نزار أقرب إلى الكالـ اليكمي ألنو كالـ .(---)، كالشيكة
. 16"الحياة 

لنزار قباني طبيعة شعرية غنية، كيمتمؾ عكاطؼ متقدة سمحت لو بأف ينتج أجمؿ 
األشعار كأحالىا، فيك نفسو الشاعر الميميـ الذم أبدع، كأراد أف ييقدِّـ شعران جديدان 

فأنتج أركع القصائد كأفضؿ األشعار، كعنده الكثير مف األشعار كالدكاكيف كاألعماؿ 
 قالت لي السمراء، طفكلة نيد، الشعر قنديؿ أخضر، الرسـ ؛الفنية نذكر منيا

 30ثر نكبة قمبية في أتكفي نزار قباني في لندف " . بالكممات، قصائد متكحشة
 .75 عف عمر يناىز الػ 1998نيساف /أبريؿ
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 686،687الفاخوري، حنا، مرجع سابق، صـ  
15

 692السابق، صـ 
16

 695،696السابق، صـ 



9 
 

حسب كصيتو بعد أربعة أياـ مف كفاتو في منطقة باب ، دفف نزار في دمشؽ 
 17".الصغير
  نزار قباني يرقصي باأللكاف، ما السٌر؟ 3.2

أك   الكاتب الفرنسي جورج لويس لوكمير:كما يقكؿ، 18"األسمكب ىك الرجؿ"إذا كاف 
ما ييسمَّى في رأيي صكرة التعبير فإٌف ثمة عكامؿ كأسبابان عامة كخاصة تسيـ في 
إٌف . " تككيف ذلؾ األسمكب، أك تمؾ الصكرة التعبيرية لتجعميا عمى ىذا النحك أك ذاؾ

فاألديب . في إنتاجو األدبي ىناؾ تبادالن في التأثير كالتأثُّر بيف األديب كمجتمعو
يتأٌثر في الحياة الخارجية السائدة في بيئتو، القائمة في مجتمعو، كىك يستمد أدبو مف 

فالذم ينشأ في بيئة صحراكية مثالن تككف صكرة تعبيره مختمفة  19."حياة ىذا المجتمع
عف الذم نشأ كعاش في بيئة مدينة حضرية، كالذم تثٌقؼ بثقافة دينية فإف صكرة 

أما البيئة فيي ما " ، تعبيره تختمؼ عف صكرة تعبير غيره ممف نشأ في بيئة عممانية
يحيط باألديب مف أحداث كأحكاؿ كميالبسات، ىي الزماف كالمكاف كاألرض كالسماء، 
ىي الناس في مجتمعيـ كثقافتيـ كسياستيـ ككؿ ما يتعٌمؽ بيـ، كمما ال شٌؾ فيو أف 
لكؿ ذلؾ أثران في األديب كأدبو، في مادة صكره كانطالؽ آفاقو، في تكجيو فكره كتعبئة 

يقاظ شعكره، في تمييف عبارتو أك تخشينيا، كلكف ذلؾ  20"آرائو، في إذكاء قريحتو كا 
نما مف خالؿ تفاعؿ كجدؿ كتبادؿ تأٌثر كتأثير  كٌمو ال يتـٌ بصكرة ميكانيكية مباشرة كا 
كميمة الدارس تتجٌمى في تتبع تأثير تمؾ العكامؿ بعضيا ببعض، كاكتشاؼ أكجو 

كىي ليست بالميمة اليسيرة، ألنيا في النياية بحث في ، التأثير كالتأٌثر فيما بينيا
اانساف المبدع الذم يصعب أف تنتظـ حياتو قكانيف كمعايير كتمؾ التي تنتظـ الحياة 

. الطبيعة نظران لغنى التجربة اانسانية كثرائيا، كتركيب الحياة البشرية كخصكصيتيا

ذا حاكلنا استجالء تمؾ األسباب كالعكامؿ التي جعمت شعر نزار عمى تمؾ الصكرة  كا 
التعبيرية المتميزة، كالسيما مف حيث حفكليا بالصكر كامتالؤىا بالمعاني الدالة، 
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كالرمكز المكنية الشفافة لكجدنا جممة مف األسباب التي صٌرح بيا نزار مف خالؿ 
. كأسباب أخرل يمكف استنتاجيا مف خالؿ مجمؿ كتاباتو" قصتي مع الشعر" كتابو 

البيت الدمشقي الذم كلد فيو نزار، كترعرع بما يحكيو مف _ في رأيي _ مف أبرزىا 
أناقة في تكزيع الغرؼ كالمساحات، كمايعجُّ بو مف أصص الكرد كالزىر كاألشجار 
التي تعطر الجك بأريجيا كتمٌتع النظر بألكانيا كبما يمثمو مف جك أسرم حميـ يقـك 

قٌدـ لي البيت الدمشقي االكتفاء : " عمى األلفة كالمحبة، كىذا ما أكده قباني حيث قاؿ
ىذا البيت القديـ أعطاني المكف األخضر المتفشي في كؿ شعرم، كأعطاني  الذاتي

، كيسيب نزار في 21"شعرم مائي فيو ليف كبعيد عف الجفاؼ ىذا الماء في شعرم
كمما قالو نثران في فصؿ دارنا الدمشقية مف كتاب  ؛ كصؼ ذلؾ البيت شعران كنثران 

: قصتي مع الشعر

 ، كالميمكي، كاألحمر، كيبدأ ااسراء عمى األخضر.بكابة صغيرة مف الخشب تنفتح"
 كالدالية حامؿ ، شجرة النارنج تحتضف ثمرىا.كتبدأ سمفكنية الضكء كالظؿ كالرخاـ

 كلدت ألؼ قمر أبيض كعمقتيـ عمى قضباف النكافذ كأسراب السنكنك ال ،كالياسمينة
 .. كتنفخو..أسكد الرخاـ حكؿ البركة الكسطى تمأل فميا بالماء.. تصطاؼ إال عندنا

.  كال ماء دمشؽ ينتيي.. ال النكافير تتعب..كتستمر المعبة المائية ليالن نياران 

 ،الكرد البمدم سجاد أحمر ممدكد تحت أقدامؾ كالميمكة تمشط شعرىا البنفسجي
كألكاف ..  كاألضاليا، كالريحاف، كالمنثكر، كالشاب الظريؼ، كالخبيزة،كالشمشير

ال تزاؿ تتسمؽ عمى ك ..النباتات الدمشقية التي أتذكر ألكانيا كال أتذكر أسماءىا
القطط الشامية النظيفة الممتمئة صحة كنضارة .. أصابعي كمما أردت أف أكتب 

 كحيف تعكد بعد ،تصعد إلى مممكة الشمس لتمارس غزليا كركمانتيكيتيا بحرية مطمقة
ىجر الحبيب كمعيا قطيع مف صغارىا ستجد مف يستقبميا كيطعميا كيكفكؼ 

كالحمائـ تياجر عمى .. عمى كيفيا..كتصعد..كاألدراج الرخامية تصعد..دمكعيا
 كال أحد يسألو ..قيؼكالسمؾ األحمر يسبح عمى ؾ  كال أحد يسأليا ماذا تفعؿ؟..كيفيا

إلى أيف ؟ 
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كعشركف صفيحة فٌؿ في صحف الدار ىي كؿ ثركة أمي كؿ زر فؿ عندىا تساكم 
 كشكتنا إلى .. بكت.. لذلؾ كمما غافمناىا كسرقنا كلدان مف أكالدىا..صبيان مف أكالدىا

، كنطقتي كمماتي ..ضمف نطاؽ ىذا الحزاـ األخضر.. اهلل ، كحبكتي لدتي كي
. 22".كاف اصطدامي بالجماؿ قىدران يكميان ..األكلى

: كىك يذكر ىذا الشيء في شعره في قصيدة بعنكاف أـ المعتز

.. كزارة الزراعة كانت ىذه المرأة"  

كالركائح التي ، كاأللكاف،  كمف كثرة األزىار

ىي ..  أحاطت بطفكلتي كنت أتصكر أف أمي

 23 " مكظىفة في قسـ العطكر بالجنة

ففي ىذا البيت نشأ نزار كأبعدتو مباىجو عف االختالط بصبياف الحارة كجعمتو يفضؿ 
. الكتابة كاابداع فيو بصفتو مصدر إلياـ كمكاف تفرع لألدب الجاد

كثمة تجربتاف ميمتاف في حياة نزار أك طفكلتو كاف ليما أثر بيىف في صكرة تعبيره 
الرسـ ربما :" كلغتو كىما تجربة الرسـ كتجربة المكسيقى يقكؿ عف تجربتو في الرسـ

ىك كاف قدرم فقد غرقت سنتيف أك ثالثان في قكارير المكف كالصباغات كاألقمشة 
رسمت بالماء كبالفحـ كبالزيت رسمت أزىاران كثماران كبحاران كمراكب كغابات كشكاطئ 

. لـ أكف رسامان رديئان كلكنني لـ أكف أيضان رسامان جيدان . كنساء عاريات

إذا فقد كاف الرسـ نزكة كلـ تستطع لكحاتي أف تمتص ذبذبات نفسي كأستمر البمباؿ 
يحفزني مف الداخؿ كنت أشعر أف المكف ال صكت لو كأنو طفؿ جميؿ لكنو 

. 24"أخرس
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في الرابعة عشر مف عمرم سكنني  :"ثـ يضيؼ منتقالن إلى عالقتو مع المكسيقى
بخالؼ عالـ – ىاجس المكسيقى ظننت أف عالـ األصكات أرحب كأغنى كأنو 

. يستطيع أف يككف باب الخالص– الخطكط 

كفي الدرس الثاني  (السكلفج)اتفقت مع معمـ لممكسيقى كبدأت أتعمـ المدرج المكسيقي
كجدكؿ الجمع كالطرح عمـ أبمو يستند إلى المعادالت كاألرقاـ  (السكلفج)شعرت أف 

دايتيا بالحسابية كلما كاف عمـ الحساب يركىعني فقد قررت أف أكقؼ الرحمة مف 
. كرميت آلتي كقطع أكتارم كسقطت في حيرتي مف جديد

ذا كانت تجربتا الرسـ كالمكسيقى قد فشمتا كانتيتا بالخيبة فإنيما لعبتا بعد ذلؾ دكران  كا 
. 25"أساسيان في تككيني الفني كفي تشكيؿ لغتي الشعرية

كىكذا فإف مكىبتي الرسـ كالمكسيقى المتيف تكقفتا أك فشمتا كما يقكؿ في مطمع شبابو 
كلـ تظير آثارىما بشكؿ مباشر عبر لكحات فنية أك مقطكعات مكسيقية قد حفرتا 
أثرييما عميقان في نتاج نزار األدبي شعره كنثره كظيرتا في أعماقو كافة عمى نحك 

أكثر تركيبان كأمتع جماالن كأغنى إيحاء كأشؼ داللة كأبعد أثران كقد تمثؿ ذلؾ في حفكؿ 
فالصكر ىي عمكد ، كتابتو الشعرية كالنثرية بالصكر كاأللكاف كالخطكط كالظالؿ

كما تمثؿ في تمؾ ، التعبير عنده كما أنيا كسيمة التأثير كأحيانان غاية في حد ذاتيا
تو فتثرم نصو األدبي بالنغـ كالمحف بالمكسيقى الداخمية كالخارجية التي تشيع في كتا

يقكؿ عف ، كالرنة المكسيقية كما أثرتو مكىبة الرسـ بالصكر الممكنة كالظالؿ المبيجة
كانت حركؼ األبجدية تمتد أمامي كاألكتار كالكممات تتمكج " عالقتو بالمكسيقى 

كنت أجمس أماـ أكراقي كما يجمس العازؼ أماـ البيانك أفكر ، حدائؽ مف اايقاعات
. 26"بالنغـ قبؿ أف أفكر بمعناه كأركض كراء رنيف الكممات قبؿ الكممات

ذا كاف البيت الدمشقي كالمشارب التعميمية التي نيؿ منيا نزار عممو إضافة إلى  كا 
تجربتي الرسـ كالمكسيقى المتيف أٌثرتا في حياتو، كاألسفار التي دار خالليا أصقاعان 

كبالدان كثيرةن؛ أقكؿ إذا كاف لذلؾ كمو أثر في صكرة التعبير عنده فال بد مف أف 
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نضيؼ إلييا رغبتو العارمة بالتجديد في كؿ مظاىر الحياة العربية كمناحييا كصدقو 
في التكجو إلى جميكر عربي ىك أحكج ما يككف إلى التنكير كالتغيير ىما نتاج حس 

. مرىؼ كنفس تكاقة لمتجديد كاابداع

كمف العكامؿ السابقة الذكر جاءت جممو كعباراتو كتراكيبو كصكر تعبيره غاية في 
ف ، الحرارة كالحيكية كالمركنة كالتدٌفؽ حافمة بالصكر الدالة كاأللكاف المتنكعة كىي كا 

كانت تخاطب المشاعر كتنفذ إلى القمكب كتثير الخياؿ إال أنيا تحرض العقؿ أيضان 
 .كتثير التأمؿ كالتفكير

: المكف كأبعاده النفسية في شعر نزار_  4
 كما تفاكتكا في مقدرتيـ في  كتفاكتكا في درجة اىتماميـ بيا،،اىتـ الشعراء باأللكاف"

إنو لـ يخرج عف ذلؾ شاعر مف - دكنما مبالغة-كيمكف القكؿ . تكظيفيا تكظيفان فنيان 
 أراد تكظيفيا تكظيفان فنيان يخدـ غرضو  ىؤالء الشعراءككٌؿ مف 27."قديـ أك حديث
يستطيع أف يكصؿ فكرة ما لممتمقي عف طريؽ لكف ما، كنزار قباني كي الشعرم، ك

س في نؼفكاف ليا أثرىا  ىؤالء الشعراء الذيف أدخمكا المكف في أشعارىـ بيفمف 
. القارئ

اانساف العادم يمٌر باأللكاف فينظر إلييا نظرة عادية، أما الشاعر فال تعنيو "
إف نزاران قصد إدخاؿ المكف في 28."الشمكلية، كال يبحث فقط عف األلكاف الظاىرة

أشعاره ألنو يدرؾ أف األلكاف تشير إلى رمكز كأبعاد كامنة في داخميا، ككؿ لكف 
يحكي حكاية ما عف نفسو، كاانساف العادم يستطيع أف يدرؾ أبعاد ىذه الحكاية، 

 (نيداؾ)؛ فنراه مثالن في قصيدة شاعر كنزار قبانيكلكف ليس بالطريقة التي يدركيا 
     :يقكؿ

صبي نيدؾ األسمر في دنيا فمي .. سمراء“

                                                           
27
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نيداؾ نبعا لذة حمراء تشعؿ لي دمي  

 29"عمى القميص المينٌعـ..متمرداف عمى السماء

إف نزاران عربي اليكل، فالعركبة حاضرة في حبيبتو، كحبيبتو حاضرة في عركبتو، فيك 
ؤ مف األنثى التي تالحقو؛ فياىك حينما يفرح  حينما تكمـ عف الكطف لـ يستطع التبرُّ

ترصيع بالذىب ) في قصيدة بانتصار تشريف يخاطب دمشؽ األنثى في نظره فيقكؿ
: (عمى سيؼ دمشقي

 30"ما سٌره تشريف... جاء تشريف إٌف كجيؾ أحمى    بكثير"

كبذلؾ نرل أف الكطف حاضر في شعر نزار كما األنثى، كأحيانان يٌتحداف لييكٌكنا مزيجان 
، (رمز قكمي)في شاعرنا القباني؛ فاستخدامو لمكف األسمر ما ىك إال  كاحدان 

فالسمراء، ىي كؿ امرأة عربية، مف زنكبيا إلى بمقيس، كاألسمر رمز لكؿ حبة رمؿ 
ىي الرمكز " في صحرائنا العربية، كىذا الرمز مكجكد بكثرة عند العرب كفي أشعارىـ 

التي ارتبطت بذىف األمة جميعيا، فأصبحت ميمكان ليا كصارت عندما تذكر تدٌؿ عمى 
صيغة معينة في الذىف كفؽ المدلكالت المكنية، فالمرأة العربية سمراء، كالرمؿ أسمر، 

     31"التي انطبعت في ذىف العربيكالفارس العربي أسمر إلى غير ذلؾ مف المفيكمات 

كىك يصٌر عمى المكف األسمر لكف األرض، فال عجب في أف يتكحد الكطف كالحبيبة 
عند نزار، كنيدىا األسمر رمز لألرض المعطاء التي ال تبخؿ يكمان عمى أبنائيا، 
كلكف لذة النيد أشعمت نيراف الشيكة عند الشاعر؛ جعمتو ىمجي اليكل يقتات مف 
أعصابو كمف نبضو فكجد المكف األحمر أصدؽ تعبير عف حالتو النفسية؛ ألف تمؾ 

فاألحمر يرمز إلى العاطفة كالرغبة " الذئبة ذات النيديف العاجييف أشعمت دمو، 
البدائية كالنشاط الجنسي ككؿ أنكاع الشيكة، كيشير المكف الغامؽ منو إلى االنبساطية 

 ىك أراد مف ىذه العربية السمراء، أف تثكر كتجعؿ نيداىا ،32"كالنشاط كالطمكح
الفاتناف في دنياه، فيك يعرؼ مدل المذة الكامنة فييما، كلذلؾ أشتعؿ الدـ في عركقو، 
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 69، بيروت، منشورات نزار قباني، صـ 1قباني، نزار، األعمال الشعرية الكاملة،،ج 
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ىذه المذة حمراء فييا جنكف كرغبة المقاء كألف األحمر يحرؾ شيكة الشاعر الجنسية 
أراده في شعره، كىك يريد أف يقكؿ لنا أنا أحترؽ لمقاء نيدم ىذه السمراء المتمردة 

حتى عمى السماء الصافية،كىك يرغب في الخكض في دنيا تمرد ىذه السمراء، كلكنو 
حينما كصؿ إلى القميص تمعثـ كلـ يكشؼ لنا عف لكف ذلؾ القميص، كآثر الصمت، 

 .فمعٌمو أبمغ

لماذا آثر قباني الصمت؟  

ىؿ أراد منا أف نكتشؼ قصده بأنفسنا؟  

حيف خاطب المرأة أف تتمٌرد عمى كؿ ما يكٌبميا،  (التمٌرد)كيا ترل ىؿ أراد مف كممة 
 كىك المعركؼ ،كيخنؽ حريتيا، كيمنعيا مف التعبير عف رغباتيا، ربما نعـ أراد ىذا

بدفاعو المستميت عف المرأة، كحرصو المستمر عمى أف تناؿ كامؿ حقكقيا في 
فقط، كىذا برأم قباني  مجتمع أراد مف المرأة أف تبقى حبيسة البيت، كخميمة الفراش

انتقاص لقيمة المرأة التي يراىا الكطف كاألرض كاألـ كالحبيبة، كيريدىا أف تثكر لترفع 
. الظمـ عنيا فيي ال تستحؽ ىذا الظمـ

 (األحمر) ك نراه في قصيدة أخرل يؤكد لنا ما تطرقنا إليو سابقان، حكؿ فكرة ىذا المكف
 في قصيدة يقكؿىاىك كداللتو النفسية عند قباني؛ فيك الثكرة كالرغبة كالتغيير 

 :(مصمكبة النيديف)

يالي منيا  .. مصمكبة النيديف "

ك تسٌمقا أضالعي  .. تركا الًردا 

أنت صغيرةه  .. ال تيحسني بي الظٌف 

  33"ك الميؿ ييمًيبي أحمر األطماعً 
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فالمكف األحمر جاء لمداللة عمى الحب الممتًيب لما ييثيره في الشاعر مف أحاسيس 
جياشة كألف مسألة الحب ترتبط بالدـ كالدكرة الدمكية كما نفيمو نحف الشرقييف مف 

خالؿ خفقاف القمب كتفرُّج الكجنتيف بالحيمرة، كحتى الغربيكف يقدمكف لمحبكباتيـ كردة 
كلذلؾ نجدي نزاران . حمراء في عيد الحٌب، أك عيد الزكاج، أك في لقاء شاعرٌم خاٌص 

: بقكلو (نيداؾ)  في قصيدتويعٌبر عف الحبٌ 

رـً  .. فيٌكي الًغاللةى "  كاحسرم عف نيدؾ المتضِّ

ال تكبتي النار الحبيسة كارتعاش األعظـً  

ممتيؾ أككلة كجينـً   نار اليكل في حى

احمرتا بمظى الدـً المتيٌجـً  .. خمريتاف 

ـً .. محركقتاف بشيكة تبكي    34"كصبرو ميمجى

إٌف المكف الخمرم ىك لكفه أحمر لكنو غىًضبى كضاؽ ذرعان بنفسو كبمف حكلو؛ فيك 
دائمان يدعك إلى الثكرة كالتحطيـ، الثكرة عمى القديـ عمى التقاليد البالية كالعقكؿ 

. الجامدة

كنحف نجد أف نزاران نجح في التعبير عف فكرتو عف الثكرة كالتمٌرد كالتقٌدـ بيذا المكف، 
حيث إنو ساؽ مرادفات لكنية كالنار، جينـ، الدـ، محركقتاف، كىذه المرادفات جاءت 

. لتصبَّ في المعنى نفسو الذم أراد أف يعٌبر عنو

فاألحمر ريعب كخكؼ كقتاؿ كمعارؾ كشيادة، كذلؾ النيدي يخكض معركة عنيفة 
. كاألحمر كما يرل د. كمرعبة ليفكز بحريتو كينتصر، كالبٌد لذلؾ مف دـ كتضحيات

. 35"ىك رمز النفس المميمة"أسعد عمي 

كىذه المعادلة كحدىا كفيمة بالتعبير عف ، خمرمٌ = أسكد + أحمر : كال ننسى أفٌ 
  .أعماؽ الشاعر ككشؼ أسراره
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 مف جديد يٌعبر عف المكف األحمر، لكف بطريقة أخرل فيك ىنا لكف الرغبة ان  نزارنرلك
 :(غرفة) في قصيدة في داخمو؛ ككذلؾ العشؽ يقكؿ

ىذا قميص أحمر  "

كالنار ال ييقاـك  

ك ثـ ثكب فاقع  

ك ثـ ثكب قاتـ  

بي  .. يا سمراء .. سمراء 

 36"إليؾ شكؽ ظالـ

جاء المكف األحمر ليدؿ عمى حرارة تمؾ العاشقة العربية كعمى معاناة الشاعر الذم 
يبتعد عف األبيض كاألخضر كاألسكد كيتشٌبث باألحمر ألنو ىك الكحيد الذم يعرؼ 

. سٌر الشاعر كمشاعره الصاخبة

، كىذا المكف كثيران ما تجٌمى في شعر نزار 37"الصدؽالنقاء كرمز الطيارة كاألبيض "
:  (حزب الحزف) في قصيدة يقكؿبيذا المعنى حيث 

إذا كاف الكطف منفيان مثمي  "

كيفكر بشراشؼ أمو البيضاء مثمي 

كبقطة البيت السكداء مثمي 

إذا كاف الكطف ممنكعان مف ارتكاب الكتابة مثمي  

كارتكاب الثقافة مثمي  

فمماذا ال يدخؿ إلى المصحة التي نحف فييا؟ 
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لماذا ال يككف عضكان في حزب الحزف 

 38"  الذم يضـٌ مئة مميكف عربيٌ 

يرجع نزار في ذاكرتو العميقة كيفكر بشراشؼ أمو البيضاء، فالمكف األبيض يدلنا أنو 
ينتمي إلى الطبقة األرستقراطية المترفة المنعمة، ككاف ينعـ بحياة ممؤىا الكداعة 

انقمبت إلى ليؿ - عندما ذكر قطتو السكداء-كاألصالة كالنقاء، ثـ إف حكايتو كأنيا 
كىك بذلؾ كالكطف الذم . كحزف كظٌؿ كرماد بعدما كانت ثمجان كلؤلؤان كصباحان مشرقان 

كاف ينعـ بالطمأنينة ثـ انقمبت تمؾ الطمأنينة إلى مآس ال نياية ليا، كالمأساة األكبر 
في رأم شاعرنا أف أبناء الكطف راضكف كمنصاعكف ليذه المآسي كليذا الظمـ، ك في 

.     رأيو حرٌم بيـ أف يذىبكا إلى مصٌحات لمعالج

إٌف التناقض المكني في شعر نزار يمٌثؿ أحيانان لحالة صراع نفسي قاسو كاف يعانيو 
، كلك جمعنا األبيض رمادم، فحياتو ممياة ممزكجة بمأساة كما = األسكد +  كؿ يكـو

فذكره لمكف األبيض كدليؿ عمى الصفاء . نراىا مف خالؿ التناقض المكني في شعره
الذم كاف يعيشو، كفجأة يفاجئنا بالمكف األسكد ليعطينا إشارة إلى أف ىذه الحياة قد 

كما أنو رمز الخكؼ مف المجيكؿ . رمز الحزف كاأللـ كالمكت"المكف األسكد ؼتحكلت، 
 . 39."كالميؿ إلى التكتـي

 تتمثؿ في بياف " استخداـ االزدكاجية المكنية كما يراىا الكاتب يكسؼ حسف نكفؿإف
.  40"المتناقضات أك األضداد قصدان لمتمايز كاابانة

 كىك المكف المقٌدس يكحي بالدؼء كالسالـ ،األبيض ىك الرحمة عند نزارك المكف 
 :(مسافرة)في قصيدة يقكؿنراه ؼ

أنًت لي رحمةه مف اهلل بيضاء  " 
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أحسُّ السالـ في أعتابؾ  

أنت ككخ األحالـ آكم إليو  

كأشرب الصمت في ًحمى أعشابؾ  

 :كيقكؿ في المكف األبيض

أصابعؾ الممساء كانت مناجمان    

ألممـ عنيا لؤلؤان كقرنفالن  

كأثكابؾ البيضاء كانت حمائمان  

 41 "كمخمال_ حيف طارت_ ترشرش ثمجان 

فػمحبكبتو ، عند قباني كما نرل؛  في كؿ الكركد كاأللكافمكجكدة رائحة العشؽ إف
البريئة الطاىرة بأثكابيا المالئكية البيضاء ترمز إلى النقاء كالطيارة كالصفاء، كأنيا 
حمامة بيضاء تنثري الثمج كالبركدة حيثما حٌمت، فيي مصدر معاناة لمشاعر، ألنيا 

.  بنار الحبٌ يغتميباردة كىك 

كمف بيف األلكاف التي استخدميا قباني بكثرة ىي األخضر، ىذا المكف الجميؿ الذم 
إنو لكف . كما أنو يمثؿ التجدد كالنمك كاألياـ الحافمة لمشباف األغرار" يكحي بالحياة 

، فالربيع يبعث في الطبيعة المكف األخضر ركيدان ركيدان، فنجد 42"الطبيعة الخصبة
األشجار تخضٌر، كاألزىار تيزىر كتطمؽ عبيرىا فيو، فيك يضفي الحياة عمى كؿ 

 :  (مرثاة قطة)شيء، كىذا ما فعمتو حبيبة نزار فقاؿ في قصيدة 

حٌبؾ طير أخضر  " 

طير غريب أخضر  
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  43"حبيبتي كما الطيكر تكبر يكبر يا

إٌف حٌب تمؾ الفتاة أشعؿ في نفس الشاعر حياة جديدة كبٌث فيو ركحان ثانية كأعطاه 
. (يكبر )مٌدان كطاقةن، كاألخضر ىنا يدٌؿ عمى الحياة كالبعث مف جديد؛ لذلؾ كجدناه

 : عف المكف األخضر (لكالؾ)كنجده يقكؿ في قصيدة 

كلكال اخًضرار بعينيؾ ثرُّ المكاعيد، رحبي " 

أيسبحي بالضكء شرؽه ؟ 

 بالضكء غربي ؟ غمري أمي 

  44" ؟أكانت تذري البريؽ الرمادٌم، لكالًؾ شييبي 

كالمكف األخضر في عيكف المحبكبة يفتح لو اآلفاؽ رحبة كاسعة كييمنيو بالمكاعيد 
. كيضيء لو طريقو المزىرة

فمجأ ، ىذا البريؽ لـ يشعرة بالطمأنينة، لكنو ينتبو إلى بريؽ عابث يشٌع مف عيكنيا
إلى المكف الرمادم ليعٌبر عف حالة الترٌدد كالشؾ التي يحياىا فالبريؽ ليس أبيض 

. فيمشي في طريقو كىك مطمئف، كال أسكد ليأخذ حذره كينتبو

أما الرمادٌم فيدٌؿ أف حٌبو لتمؾ الحبيبة مجيكؿ المصير، يحيطي بو الغمكض كالحذر 
خاؿو مف أم إثارة أك اتجاه "  ذلؾ ألف المكف الرمادم في مدلكلو العاـ .مف كٌؿ جانب

إنو منطقة ليست آىمة كلكنيا عمى الحدكد، أشبو بمنطقة . نفسي، فيك لكف محايد
 .  45"منزكعة السالح أك أرض خالء ال صاحب ليا

 :؛ يقكؿ(زيتية العينيف)كننتقؿ مع قباني إلى قصيدة 

مف يا ترل  ... قميصؾ األخضر" 
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اصدقي  ... باعؾ ىذا المكف ؟ قكلي 

خيطانو " السيف"أمف ضفاؼ 

" دانكبو األزرؽ" مف .. كالمكف 

أـ مف صغير العشب لمممًتًو 

   46"..في سٌمة بيضاء مف زنبؽً 

فالقميص األخضر ىنا نرل نزار كىك يعرض الكثير مف األلكاف في مقطع كاحد، 
  .يخبئ لو الخير كالعطاء كالًخصب كاألمؿ الكاعد

ككأنني أرل قميصيا غابة عميقة يريد أف يتعٌرؼ معالميا كيسبر أغكارىا كيتسٌمؽ 
يسبح في مياه أنيارىا  ، كيناـ عمى أعشابيا الطرٌية، أكالػعًطرةأشجارىا، كيشـٌ زنابقيا 

باعؾ ىذا المكف ؟ .. ترل   مف يا: ثـ يتعٌجب كيسأليا بكؿ صراحة ،الدافقة

مف : تساءؿفيذه المرأة بما تحممو مف تركيبة لكنية مختمفة حيرت الشاعر، لذلؾ 
  ألف ىذا المكفكأنو يريد السفر كالتجذيؼ في عينييا إلى النياية،، دانكبو األزرؽ

 .صطاده دكف أف يدرما

، يقكؿ في يستميـ ألكانان مف جسـ المرأة ليعٌبر بيا عف حاالتو الشعكريةكىاىك كذلؾ 
 :(كؿ عاـ كأنت حبيبتي)قصيدة 

كنيداؾ طفالف أشقراف " 

.. يتدحرجاف عمى الثمج

.. كؿ عاـ كأنا ميتكٌرط بؾ

.. كميالحؽ بتيمة حبؾ

 47"..كما السماء ميٌتيمة بالزرقة
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 . لمنيد صفة األشقر، كىي لمشعراستعارنستكحي مف المقطع السابؽ أف الشاعر 
 أشقريف يافعيففتاة أكركبية كىي في أكؿ الشباب ألف نيدييا مازاال أنيا يبدك  عمى ما

.  أطراؼ شعرىا األكركبي األشقر عمييماحتى ترمي

 نيداف ثائراف، كلكف بطيارة ، بؿ ىما نيداف أبيضاف ناصعاف،أما ىما فميسا أشقريف
فالشاعر متكٌرط بعشؽ تمؾ الفتاة ذات العيكف ، كنقاء كما ىك الثمج األبيض النقي

. الزرقاء بمكف السماء كلكف البحر كلكف البنفسج

    الفاتحككأنما عيناىا سماكات يبحر خياؿ الشاعر فييا، كنحف نعمـ أف المكف األزرؽ
 . 48" كتنشيط الدكرة الدمكية.األحالـاالرتياح االسترخاء . األعصابيريح" 

، فقد كجد الشاعر في عيكف تمؾ الحبيبة مأكل لو كممجأ مف شركر المجتمع كآثامو
. تذيب الثمج كلكف األشقر نار كالنار

تأخذيف )كيرجع نزار لألخضر، كلكف ىذه المرة بأسمكب آخر ممتع  قائالن في قصيدة 
 :(في حقائبؾ الكقت كتسافريف

.. لماذا ىاجرت مف صدرم ؟ " 

.. كصرًت بال كطف

لماذا خرجًت مف زمف الشعر ؟ 

.. كاخترًت الزمف الضيؽ 

لماذا كسرت زجاجة الحبر األخضر  

التي كنتي أرسمؾ بيا  

.. كصرت امرأة

.. باألبيض 
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 49"..ك األسكد 

غيمة بيضاء أك دمعة سكداء  نحف اعتدنا كالـ الشعراء حيف يقكلكف كرقة خضراء أك
 كيفاجئؾ حيف يمٌكف ، لكٌف نزاران يكسر الطكؽ كيخالؼ المألكؼ،سماء زرقاء أك

لـ يأًت بيا " الحبر األخضر"  فيك حينما يقكؿ غير مألكفة؛مفرداتو الشعرية بصفات 
.   بؿ ىك ميصٌر كؿ ااصرار عمى األخضر دكف غيره؛لمقافية جيزافان كاعتباطان أك

 يرسـ المرأة الحية ، فنزار50"المكتمسألة فكرية مكركثة ىي قصة الحياة ك"كاألخضر 
 خذلتو، كخٌيبت آمالو فنزعت عنيا  امرأة حائرةلكنيا؛ القادرة الناضجة الخصبة

أكراقيا، كرجعت لعصرىا البدائٌي، عادت إلى سكادىا إلى سٌرىا كغمكضيا كحزنيا 
كلكنيا تحمؿ في ذاتيا امرأة أخرل تناقضيا تمامان . عادت لتندبى حٌظيا. كحدادىا

فيي تعيش أحالمان مكبكتة، ككاقعان مناقضان لطمكحاتيا، ىذا ما يكحيو لنا المكناف 
فيي تعيش في نفاؽ المجتمع الزائؼ، كما عاشت أٌميا كجٌدتيا مف ، األبيض كاألسكد

.   قبميا

 يعٌبر الشاعر عف عبث محبكبتو بمشاعره،  (الحب في ااقامة الجبرٌية)كفي قصيدة 
يضجر مف تمثيؿ تمؾ العابثة بمشاعره كأحاسيسو المرىفة، فييجـ عمى فساتينيا، ك

 :؛ قائالن كيحٌدد األلكاف التي سينتقـ منيا

... أريد أف أطمؽ الرصاص " 

.. عمى مالبسؾ المسرحية 

.. كعمى عيٌدة الشغؿ التي تستعممينيا في التشخيص 

.. كالميمكي .. عمى األخضر 

.. كالبرتقالي .. عمى األزرؽ 
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 51"عمى عشرات القكارير التي جمعًت فييا فصائؿ دمي

 كانت تيكىمو أف الحياة معيا كاالزدىار كالنضج كالحٌب الخالد الذم يمدي ػتمؾ المرأةؼ
. لف يككف مع سكاىاك ، كاألقمار، كالقيبالت،كالحكايا، آالؼ األزىار

 (البنفسجي) أمالنيدٌم ، كىذا المكف كالميمكي ذلؾ الذم يضـر النار في نفس الشاعر

 52"كما يكحي باألسى كاالستسالـ. يرتبط بحدة اادراؾ كالحساسية النفسية، كبالمثالية"

كفي ، أحضانيا بالراحة كاالطمئناف، يناـ في لػمشاعر كانت تكحي إف ىذه المرأة
لكف شاعرنا لـ يكف بغافؿو عنيا، بؿ كاف حذران قمقان يشكل عمى نار ؛ النياية تخذلو

ألنو مزيج مف " ، فالبرتقالي ، كيئفُّ تحت كطأة الغدر المؤٌجؿ(البرتقالية)الجمر 
 (أخذان مف األصفر)األحمر كاألصفر يحمؿ بعضان مف القابمية العالية لمرؤية مف بعد 

لذا يكثر استخدامو في . (أخذان مف األحمر)كبعضان مف الرمز إلى الخطر كااثارة 
 .53"األجزاء الخطرة المتحركة ليعطي إحساسان دائمان باانذار

 في نفسو أمؿه ذلؾ القمؽ الذم شعر بو نزار مف غدر الحبيبة إال أنو مازاؿ رغـك
 الذم يدٌؿ عمى الراحة كاألحالـ كما ذكر سابقان؛" األزرؽ" استخدـ المكف كتفاؤؿه لذلؾ

 فالشاعر ال يدرم أيف ، بؿ برتقالية كالبحر بال شكاًطئ؛لـ تكف بيضاء كال حمراءؼ
، كال أيف سيككف؟ فيك متخٌكؼ كحائر كال يعرؼ سبر أغكار تمؾ المرأة، كلكنو في ىك

 .الكقت نفسو يعطينا أمؿ باستخدامو لألزرؽ

 :الخاتمة_ 5
نزار قباني مزاجي المشاعر كاليكل، متقٌمب مف خالؿ ىذا البحث ممكف القكؿ إف 

 ألف عكاطفو ثائرة عمى الدكاـ ،يتقٌمب بيف تمؾ األلكاف؛ حيث رأيناه العكاطؼ كاألىكاء
ال تعرؼ الثبات أك االستقرار، فيك ينتقؿ بيف المكف كاآلخر كما ينتقؿ بيف الشرؽ 

. كالغرب
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 يسكب مف بحر ألكانو ليعٌبر عف خبايا النفس كأسرار الذات كالعاطفة كما رأيناه
كما أف لمكف القدرة عمى إحداث تأثيرات نفسية عمى اانساف فإف لديو " كالمتكىجة، 

القدرة عمى الكشؼ عف شخصية اانساف، ذلؾ ألف كؿ لكف مف األلكاف يرتبط 
 .54"بمفيكمات معينة، كيممؾ دالالت خاصة

كىذا يجعمنا إلى حٌد كبير نكتشؼ جزءان مف شخصية نزار المتمٌردة الثائرة مف خالؿ 
استخدامو لمكف األحمر، كالمتجددة الممتمئة بالحيكية مف خالؿ المكف األخضر، 

 ....كالنقية الصافية مف خالؿ األبيض

كما نستطيع القكؿ إف نزاران ذكٌي جدان؛ فيك عرؼ ماىية األلكاف ككظيفة كؿ لكف، 
فاستفاد مف ذلؾ مف خالؿ تكظيفو في شعره، حيث رسـ أركع المكحات كلكف 

بالكممات، فغدت أشعاره لكحة مزخرفة رائعة تنـٌ عف فناف يعرؼ كيؼ يستخدـ المكف 
المناسب في المكاف المناسب، فعٌكض بذلؾ فشمو في تحقيؽ حممو عندما كاف صغيران 

 .    كىك بأف يككف رٌسامان 
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 :المصادر كالمراجع
، مصر، المطبعة 1، ط2 ىػ، ج1317بف سيده، عمي بف اسماعيؿ، المخصص،ا_ 

   .الكبرل األميرية
، معجـ لساف العرب، 1988المصرم محمد الديف جماؿ الفضؿ أبك منظكر، ابف_ 

. تحقيؽ يكسؼ خياط، نديـ مرعشمي،  بيركت، دار لساف العرب
، الصكرة الشعرية كاستيحاء األلكاف، دراسة تحميمية 1985حسف نكفؿ، يكسؼ، _ 

،مصر،دار االتحاد العربي 1لشعر الباركدم، كنزار قباني، كصالح عبد الصبكر، ط
 .لمبالغة

فضاءات المكف في الشعر؛الشعر السكرم نمكذجان،  ،2003ىدل،  صحناكم،اؿ_ 
 .دار الحصاد سكرية، ،1ط

األدب الحديث، / ، الجامع في تاريخ األدب العربي1986حنا،   الفاخكرم،_ 
. بيركت، دار الجيؿ

، 1ط، قديـاألدب اؿ/ ، الجامع في تاريخ األدب العربي1986حنا،   الفاخكرم،_ 
. بيركت، دار الجيؿ

 . قبانيشكرات نزارف، بيركت، ـ9 قصتي مع الشعر، ط، 2000 قباني، نزار،_ 

 .، بيركت، منشكرات نزار قباني1ج قباني، نزار، األعماؿ الشعرية الكاممة،_ 

 بيركت، منشكرات نزار ،7، ط2ج األعماؿ الشعرية الكاممة،، 1993 قباني، نزار،_ 
 .قباني

، بيركت، منشكرات 6ج ،1ط ، األعماؿ السياسية الكاممة،1993 قباني، نزار،_ 
 .نزار قباني

، مصر، عالـ الكتب لمنشر 2، المغة كالمكف، ط1997مختار عمر، أحمد، _ 
 .كالتكزيع
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 :المصادر االكتركنية
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 _http://nizariat.com/poetry.php?id=72 
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