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Abstract
Women have their own special peculiarities which make them different from men in playing a
highly important role at educational and social levels. The woman has an important message in playing
role as mother and during her youth she carries the child and feels her child during childhood. The
mother stand up to affection of the children till the last breath as this is seen in all issues of Arab
literature and is especially reflected in poetry.
We are trying to study, by adopting a descriptive and analytic approach, the social and
educational role of women in this research and by studying the poems of contemporary Arab poet,
Nazar Qabani, who has focused on the issue of women. This study concludes that women play a
superior role in building up of societies and generations; therefore Qabani realized this role well as it
has been reflected in his poetry.
This research also shows that the contemporary women have played their social and educational
roles during developments and events taking place in the Arab Society. This part cannot be ignored in
the contemporary Arab world.
Keyword: Women, important role, educational, social levels, Nazar Qabani.
الممخص
لممرأة خصكصياتيا التي اليشاطرىا فييا الرجؿ حيث تمارس دك ار رياديا عمى الصعد التربكية كاالجتماعية فيي تحمؿ رسالة

رفيعة تتجسد في دكر األمكمة حيث تضطمع باعباءه كىي في ريعاف الشباب كتشعر بو منذ نعكمة اظفارىا كتبقى حانية عمى فمذات

كبدىا حتى تمفظ انفاسيا االخيرة كىك ماانعكس في األدب العربي بكؿ صنكفو السيما في الشعر .كنحاكؿ ،مف خبلؿ ىذا البحث،
صب جؿ
تسميط االضكاء عمى دكرىا االجتماعي كالتربكم عبر دراسة ديكاف شاعر المرأة المعاصر في العالـ العربي نزار قباني ،الذم
ٌ
متمي انز في صناعة المجتمعات
اىتمامو لقضية المرأة ،كذلؾ باعتماد المنيج الكصفي كالتحميمي .كيستخمص البحث إلى أف لممرأة دك انر ٌ
كتربية االجياؿ ،كعميو فقد استكعب قباني ىذا الدكر ،حيث انعكست قضيتيا في أشعاره .كما يتبيف مف خبلليا أف المرأة المعاصرة أدت

المككف في
دكرىا االجتماعي كالتربكم خبلؿ التطكرات كاالحداث التي طرأت عمى المجتمع العربي ،إذ ال يمكف غض النظر عف ىذا
ٌ
العالـ العربي المعاصر.
الكممات الرئيسة :الشعر المعاصر ،المرأة ،االجتماع ،التربية ،نزار قباني.

المقدمة

مف األمكر التي أجمع عمييا المرٌبكف إقرارىـ بأىمية الدكر التربكم بكصفو عنص انر رئيسان في تكجيو األفراد نحك تحقيؽ أىداؼ

مؤصميف ليا ،كمبرزيف
دكنكا في مكضكعات التربية اإلسبلمية
المجتمعات ،كلمدل أىميتيا فقد لفتت انتباه العمماء المسمميف الذيف َّ
ٌ
عناصرىا كأىدافيا كسبميا ،كالمؤثرات عمى نتائجيا ،كما تتركو مف تأثيرات تشعيا التربية اإلسبلمية بيف أكساط المجتمع ،بؿ كاف مف
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اىتماـ عمماء التربية اإلسبلمية التركيز عمى التربية المنزلية باعتبارىا المنطمؽ كالقاعدة الرئيسة في تربية األفراد مركزيف أىمية دكر
الكالديف السيما األـ في تمؾ الميمة البارزة.
كتبعان ليذا فإف إبراز دكر المرأة التربكم كالعكامؿ التي تساعد عمى إظياره بكصفو كظيفة تتصدر ماسكاىا بؿ ىي األىـ فيما

يجب البراعة فيو ،كالعقبات التي تكاجييا في أداء كظيفتيا تمؾ يعد مضما انر الفتان كجدي اٌر باالىتماـ مف قبؿ كؿ مف يعنيو أمر التربية
كمستقبؿ األجياؿ.

كبدأت اليكاجس بعد احتكاؾ المجتمع العربي السيما المككف النسكم بقيـ المجتمع الغربي ،فظيرت الرغبة في نيؿ المزيد مف
الحريات كرفض القيكد التي فرضتيا التقاليد المتكارثة لممجتمع العربي القديـ كبالتالي انبيرت بحرية المرأة الغربية ،ما نتج عنو تحمؿ
خمقي ضرب المرأة كمف ثـ المجتمع ككؿ.

أىمية الدراسة

تكمف أىمية ىذه الدراسة في ضركرة التركيز عمى فكر الشعراء الذيف كانكا مف أىـ المتتبعيف لشؤكف المرأة في مجتمعاتيـ،

كالنظر الى دكرىا المعاصر مف خبلؿ الشعر الحديث ،ال سيما شاعر المرأة الكبير نزار قباني .إلى جانب إلقاء النظرة عمى جكانب
أخرل مف أشعاره ،السيما التربكم كاالجتماعي.
خمفية البحث

البحث الحاضر جديد نسبيا إذ أف اكثر الدراسات التي تطرقت الى اشعار ن ازر اىتمت بالجانب الركمانسي كالرمزم ،كغفمت عف

الجكانب االخرل كمنيا الدكر االجتماعي كالتربكم لممرأة المعاصرة .حيث لـ نجد لمكضكع البحث دراسة خاصة تتناكؿ المكضكع.
أسئمة البحث

عرؼ قباني فييا ىذا الدكر؟
ُ -ماىي االشعار التي ٌ
ِ -أم دكر لممرأة كاف يؤكد عميو نزار؟
فرضية البحث

يعتمد البحث عمى فرضية تشير الى أف لنزار قباني – السيما في المرحمة االخيرة مف حياتو االدبية  -دكافع أخرل في إنشاده

القصائد التي ترتبط بقضية المرأة ،كىي الدكر التربكم كالمسؤكلية االجتماعية الممقاة عمى عاتؽ النساء مف تربية االجياؿ كتأىيؿ مجتمع

كاع كمحب لآلخر ،كاالبتعاد عف الػ «أنا» ،حيث تتجسد ىذه القضية بالمرأة السيما األـ .كلكف ىذا اليعني نفي الجكانب االخرل
ألشعاره كالعاطفة كالحزف ك...
 .4أدب الدراسة النظري

ٔ.ٔ.

صورة المرأة في الشعر العربي الحديث

عامة كفنيا
تعد المرأة عنص ار بار از مف عناصر الخطاب الشعرم ،كلشخصيتيا حضكر متميز في النشاط الشعرم ،كالقصيدة ٌ
يتركز عمى الحكار ،كفف العبلقات البشرية بيف الرجؿ كالمرأة ،مع الطبيعة كاالشياء عبر الخياؿ الذم يستمد مقكماتو مف تجارب الحياة،
كفي القصيدة العربية ىناؾ صكرة لممرأة تتناقض مع كاقعيا ،كىناؾ صكرة المرأة المستقيمة ،كالخصائص الجكىرية التي تحمؿ معاني
حضكرىا االنساني كخصكصيتيا االنثكية ،كبنية الشعر تقكـ عمى ىذا الحضكر ،فالمرأة ذات معطيات جمالية كاجتماعية ،لذا فيي تمد

االديب بمادة غزيرة.

كاختمفت صكرة المرأة في الشعر العربي الحديث عنيا في الشعر القديـ ،حيث دخمت في ىذه المرحمة الشعرية بحمة جديدة
مختمفة عف صكرتيا التقميدية المكتسبة في الشعر العربي (عكاش :ََِٓ ،صَِ).
عبرت األشعار العربية عف تحكالت الساحة االجتماعية العربية كانعكاساتيا عمى الكعي حيث جاءت صكرة المرأة فييا
كلقد ٌ
لتفصح عف تكقيا إلى الحرية كالتحرر كفؽ األنمكذج الغربي (النكيس :ََِٗ ،صْٓ).

ٕ78

العدد14/

مجلة كلٌة التربٌة األساسٌة للعلوم التربوٌة واإلنسانٌة  /جامعة بابل

كانون أول0248 /م

أما البحث الراىف ،فيك يضطمع بدراسة الدكر  -الذم تمثمو المرأة عامة كاألـ خاصة – السيما في المجتمع؛ ذلؾ الذم ييتـ
بتربية األجياؿ كاعداد المجتمعات ،كما أشار اليو الكثير مف األدباء كالشعراء كالشاعر المصرم حافظ إبراىيـ:
طيب األعراؽ
األـ مدرسة إذا أعددتيا
أعددت شعبا ٌ
مف ىذا المنطمؽ ،اخترنا شاعر المرأة المعاصر «نزار قباني» ،كفي ىذا السياؽ حاكلنا تسميط الضكء عمى بعض قصائده ،منيا
«المرأة كجسدىا المكسكعي» ك«أريدؾ أنثى» ك«القصيدة تكلد مف أصابعيا» ،ك«البياف األخير مف الممؾ شيريار» ،ك«أجمؿ
نصكصي» ك«المغة األنثی» ،اذ تناكلنا مف خبلليا دكر المرأة التربكم كاالجتماعي .كانتيجنا في دراستنا المنيج الكصفي – التحميمي.
ٕ.ٔ.

حياة الشاعر في سطور:

نزار قباني شاعر كدبمكماسي سكرم .كلد في دمشؽ عاـ ُِّٗ مف اسرة عريقة ،حصؿ عمى البكالكريا مف مدرسة الكمية العممية

كتخرج فييا عاـ ُْٓٗ ـ (الحاكم :ُّٕٗ ،ص ّ).
الكطنية بدمشؽ ،ثـ التحؽ بكمية الحقكؽ بالجامعة السكرية ٌ
يقكؿ نزار عف نشأتو "كلدت في دمشؽ في آذار (مارس) ُِّٗ في بيت كسيع ،كثير الماء كالزىر ،مف منازؿ دمشؽ القديمة،
كالدم تكفيؽ القباني ،تاجر كجيو في حيو ،عمؿ في الحركة الكطنية ككىب حياتو كمالو ليا .تميز أبي بحساسية نادرة كبحبو لمشعر
كلكؿ ما ىك جميؿ .كرث الحس الفني المرىؼ بدكره عف عمو أبي خميؿ القباني الشاعر كالمؤلؼ كالممحف كالممثؿ كبذر أكؿ بذرة في
نيضة المسرح المصرم .امتازت طفكلتي بحب عجيب لبلكتشاؼ كتفكيؾ األشياء كردىا إلى أجزائيا كمطاردة األشكاؿ النادرة كتحطيـ
الجميؿ مف األلعاب بحثا عف المجيكؿ األجمؿ .عنيت في بداية حياتي بالرسـ .فمف الخامسة إلى الثانية عشرة مف عمرم كنت أعيش

في بحر مف األلكاف .أرسـ عمى األرض كعمى الجدراف كألطخ كؿ ما تقع عميو يدم بحثا عف أشكاؿ جديدة .ثـ انتقمت بعدىا إلى
المكسيقى كلكف مشاكؿ الدراسة الثانكية أبعدتني عف ىذه اليكاية".
التحؽ بعد تخرجة بالعمؿ الدبمكماسي ،كتنقؿ خبللو بيف القاىرة ،كأنقرة ،كمدريد ،كبكيف ،كلندف .كفي ربيع ُٔٔٗ ،ترؾ نزار

العمؿ الدبمكماسي كأسس في بيركت دا ار لمنشر تحمؿ اسمو ،كتفرغ لمشعر .ككانت ثمرة مسيرتو الشعرية إحدل كأربعيف مجمكعة شعرية

كنثرية ،كانت أكليا "قالت لي السمراء" ُْْٗ.

بدأ أكالن بكتابة الشعر التقميدم ثـ انتقؿ إلى الشعر العمكدم ،كساىـ في تطكير الشعر العربي الحديث إلى حد كبير .يعتبر نزار

مؤسس مدرسة شعريو كفكرية ،تناكلت دكاكينو األربعة األكلى قصائد ركمانسية .ككاف ديكاف "قصائد مف نزار قباني" الصادر عاـ

ُٔٓٗ نقطة تحكؿ في شعر نزار ،حيث تضمف ىذا الديكاف قصيدة "خبز كحشيش كقمر" التي انتقدت بشكؿ الذع خمكؿ المجتمع
العربي .كاثارت ضده عاصفة شديدة حتى طالب رجاؿ الديف في سكريا بطرده مف الخارجية كفصمو مف العمؿ الدبمكماسي .تميز قباني

أيضان بنقده السياسي القكم ،مف أشير قصائده السياسية "ىكامش عمى دفتر النكسة" ُٕٔٗ التي تناكلت ىزيمة العرب عمى أيدم
إسرائيؿ في نكسة حزيراف .مف أىـ أعمالو "حبيبتي)" ،" (1961الرسـ بالكممات" (ُٔٔٗ) ك"قصائد حب عربية" (ُّٗٗ).

كاف النتحار شقيقتو التي أجبرت عمى الزكاج مف رجؿ لـ تحبو ،أثر كبير في حياتو ،قرر بعدىا محاربة كؿ االشياء التي تسببت
في مكتيا .عندما سؤؿ نزار عما اذا كاف يعتبر نفسة ثائ انر ،أجاب" :اف الحب في العالـ العربي سجيف كأنا اريد تحريره ،اريد تحرير

الحس كالجسد العربي بشعرم ،أف العبلقة بيف الرجؿ كالمرأة في مجتمعنا غير سميمة".

تزكج نزار قباني مرتيف ،األكلى مف ابنة عمو "زىراء آقبيؽ" كأنجب منيا ىدباء ككتكفيؽ .كالثانية عراقية ىي "بمقيس الراكم"
ٌ
كأنجب منيا يعمر كزينب .تكفي ابنو تكفيؽ كىك في السابعة عشرة مف عمرة مصابان بمرض القمب ككانت كفاتة صدمة كبيرة لو ،كقد رثاة

في قصيدة إلى األمير الدمشقي تكفيؽ قباني .كفي عاـ ُِٖٗ قيتمت بمقيس الراكم في انفجار السفارة العراقية ببيركت ،كترؾ رحيميا أث انر
نفسيان سيئان عند نزار كرثاىا بقصيدة شييرة تحمؿ اسميا «بمقيس».
بعد مقتؿ بمقي س ترؾ نزار بيركت كتنقؿ في باريس كجنيؼ حتى استقر بو المقاـ في لندف التي قضى بيا األعكاـ الخمسة عشر

األخيرة مف حياتو .كمف لندف كاف نزار يكتب أشعاره كيثير المعارؾ كالجدؿ .خاصة قصائده السياسة خبلؿ فترة التسعينات مثؿ :متى
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يعمنكف كفاة العرب؟؟ ،كالميركلكف .كافتو المنية في لندف يكـ َّ ُٖٗٗ/ْ/عف عمر يناىز ٕٓ عاما قضى منيا اكثر مف َٓ عامان
في الحب كالسياسة كالثكرة.

أف كؿ كممة يرسميا الشاعر عمى كرقة ،ىي الفتة ٍّ
ت َّ
تحد في كجو العصر .كأف الكتابةى ىي إحداث
يقكؿ نزار قباني" :تعمَّ ٍم ي
خمخمة في نظاـ األشياء كترتيبيا .ىي ىك ٍس ير قشرًة الككف كتفتيتيا"( .قباني ُّٕٗ :ـ ،صُّ)ُْ-
ٖ .ٔ.ميزات نزار الشعرية

المعاصر بما قدمو مف شعر كنثر عمى مدار أكثر مف نصؼ قرف ،كيعد فحبل في
أثرل نزار بشعره الحياة األدبية في التاريخ ي
الشعر العربي المعاصر ،كصاحب مدرسة شعرية ليا سماتيا الفنية التي نميزىا ،كلو جميكره كمريدكه.
اكتسب شاعرنا تجارب كبدايات شعرية ،فحيف كانت طيكر نكرس تممس الزبد األبيض عف أقداـ السفينة المبحرة مف بيركف إلی
إيطاليا في صيؼ عاـ ُّٗٗ دمدـ نزار باف أكؿ كمماتو مف أكؿ بيت شعر لو ،ككاف حيف ذلؾ في ُٔ مف عمره (قباني :ُّٕٗ ،ص

ِٔ) ،كفي عاـ ُْْٗ كانت الثكرة الشعرية الحقيقية لنزار (نفس المصدر ،ص ٕٖ) ككاف حينئذ طالبا في كمية الحقكؽ ،كقد طبع
ديكانو األكؿ ،كرغـ االعتراض القاسي الذم كاجيو نزار كديكانو ،فقد بيعت جميع نسخو ،كقد كاف يعد ديكانو اكتشاؼ عالـ األنثی
كطراكة ألكانو فيو ،يركم الشاعر كيؼ اكتشؼ الشيكة؟ كأخي ار كيؼ اكتشؼ الحب؟ كأىـ االعتراضات التي كجيت إلی ىذا الديكاف ما

كعد ىذا الديكاف مساسا بالديف كالعادات كالتقاليد ،ككؿ ما كتب مف شعر ،كلكف مرحمة «قالت لي السمراء»
كتبو الشيخ عمي الطنطاكمٌ ،
انتيت بعكاصفيا كاكتشافاتيا لعالـ المرأة ،كبدأ نزار بعدىا رحمة أخری :ىي رحمة عبادة الجماؿ ،بالرغـ أف جماؿ المرأة عنده ليست حبا

بالمرأة كانما ىي كسيمة إلی القصيدة ،كيظير ذلؾ في ديكانو الثاني «طفكلة نيد» كالشاعر في ىذه المرحمة متحفز االعصاب مرىؼ

الحس تكاد مشاعره نحك المرأة تصؿ حد الرؽ كاليياـ ،إنو عيش عمی الحدس كالترقب كالتكقع فما كاف عابد الجماؿ إال ذلؾ الحنيف
كالقمؽ (صبحي :ُٖٗٔ ،ص ُْ).
أما المرحمة الثانية مف مراحؿ الشعر لدی نزار قباني ،فيي مرحمة صداقة الجماؿ ،كذلؾ في ديكانيو «سامبا» ك«أنت لي» أما

ديكانو «سامبا» فقد تحرر مف القالب الشعرم المكركث كطكع بحكر الشعر العربي لمتعبير عف التجارب الجديدة ،كحاكؿ أف يجعؿ انغاـ
الحركب كايقاعات الكممات كالجمؿ تنسجـ مع الجك العاـ لمرقصة ،كما صكر المرقص بما فيو مف أنكار كثياب كما يثيره الرقص كالنغـ
كصكر لقطات صغيرة تنتشر في زكايا
مف عكاطؼ كحركات (قباني :ُّٕٗ ،ص ّٕ) .كفي ديكانو «أنت لي» دخؿ الشاعر البيكت
ٌ
الحياة ،فتزينيا محاكال أف يجعؿ مف المشاىد اليكمية مكضكعات أساسية لمشعر (نفس المصدر ،ص ٕٕ) .كاف الشاعر في دكاكينو
يسبح لمحب كيكقظ الرجاء ،كيمنح النفس الترؼ ،ككاف يجد صدی لدی قارئو في شعره مف تيييج لمحكاس كاثارة المشاعر كالدعكة
األكلی ٌ
إلی الحب ،أما ديكانو «قصائد نزار» ففيو رجكع قكم إلی الطبيعة بعد أف عاش طكيبل في أجكاء المدينة في دكاكينو السابقة ،كىك يدمج
الحب بالجك الريفي كيتغمغؿ إلی الجزئيات في كمييما ،فإذا بالغناء يشبو انطبلؽ المكاؿ في المركج كاذا بالحياة لدينا ترفرؼ في مختمؼ
مظاىر الطبيعة ،كتجمعيا في كؿ نسؽ إطاره عاطفة االنساف كاحساسو (نفس المصدر ،ص ٖٖ) .ىذه القصائد ذات المناظر الرعكية
كالعكاطؼ الشفافة كالمكسيقى الناعمة العذبة يمكف أف نسمييا الرعائيات الغنائية كتتصؼ بغمبة العنصر المكسيقی عمييا.

كينتقؿ شعره مف الغزؿ كالمرأة إلی السياسة ،فقد كانت «حب كحشيش كقمر» أكلی قصائده السياسية القكمية لمتعبير عف صحكة

الضمير العربي نقديا ،كادانة غفكة المجتمع التاريخية ،كنظميا في لندف عاـ ُْٓٗ عمی كجو التحديد ،كتمتيا قصائد عف فمسطيف
كالسكيس كالجزائر ككؿ ما كاف يشغؿ االنساف العربي في مرحمة اكتشافو لضميره القكمي كتعميقو لكعيو الكطني كاالنساني ،كانت كميا
تبمكر المعالـ األكلی لخطاب العركبة شع ار في اتساؽ كاضح مع التيار القكمي التحررم حتی في ىذا المكقؼ الحاد مف القكی

االقتصادية الصاعدة في البتكؿ العربي لتكظيفو ضمف تيار ىذا المد الجديد (فضؿ ،صبلح ،:ُٖٗٗ ،ص ّْٕ) .ككذا كاف في شعره
نظرة تاريخية ،يقكؿ نزار قباني في إحدل تصريحاتو« :قد تككف قصائدم غيرت شيئا في بيئة المجتمع العربي كنسيجو كقد تككف
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ساعدت المرأة في التخمص مف ضعفيا كدكنيتيا كدكتاتكرية ذككر القبيمة فإذا اعترفت المرأة بما فعمتو مف أجميا فشك ار ليا ...كاذا لـ
تعترؼ فشك ار ليا (اليكارم :ََِْ ،ص ّْ).
ٗ.ٔ.

نزار قباني وقضية المرأة

المرأة عند نزار قباني جكاز سفره ،كبطاقة ىكيتو ،كىي كؿ تاريخو الثقافي كالحضارم ،بؿ ىي ذاتو الحاضرة الغائبة دكمان،

تختزؿ عناصر الحياة كالفصكؿ األربعة ،كتختزؿ العالـ كمو في نظرة أك في إشارة أك حركة ،كىي كالبرؽ تممع لتضيء غياىب نفسو
كظمماتيا ثـ تختفي بالسرعة نفسيا التي أضاءت بيا تمؾ الغياىب .يعثر عمييا تارة كتضيع منو في معظـ األطكار ،فتشكؿ بذلؾ

الحضكر كالغياب في الكقت نفسو ،إنيا قارب نجاة أحيانان كمرفأ أماف أحيانان أخرل ،كلكنيا في معظـ األحياف عاصفة ىكجاء كمصدر
ضياع كقمؽ كخكؼ كرىبة كحزف أبدم كاف تخممو مف حيف إلى آخر بعض فكاصؿ السركر ،إنيا داؤه العضاؿ لكنيا مسكف ىذا الداء في

ذات الكقت .كلكف مع ذلؾ قميبلت ىف النساء المكاتي ضربف جيازه العصبي فكتب فييف شع انر ،كما كؿ امرأة عرفيا حركت رياح الشعر

في داخمو ،كال كؿ عبلقة نسائية فتحت شييتو إلى الكتابة ،كثيرات مف النساء ذىبف مف حياتو كما أتيف ،كلـ يتركف كراءىف حرفان كال
فاصمة ،فقد كاف دائمان في داخمو يتصارع الرجؿ كالشاعر (قباني :ُٖٖٗ،ص ُّْ.).

كيعترؼ نزار قباني أنو مف خبلؿ تجاربو ،تعمـ أف المرأة الشعر ىي التي تترؾ شرخان كارتجاجان في قشرة دماغو ،كتحدث خمخمة

في إيقاع أيامو ،كفي نظاـ األشياء مف حكلو ،كمف ثـ فإف النساء المكاتي أحدثف كس انر في زجاج حياتو ال يتجاكز عددىف أصابع اليد،
أما الباقيات فمـ يتركف سكل خدكش بسيطة عمى سطح جمده ،كيؤكد أنو عمى الرغـ مف سمعتو كشاعر حب فإنو ناد انر ما كقع في

الحب ،خمس مرات ربما في مدل ثبلثيف عامان (قباني :ُّٗٗ،صص ّّٔ .)ّّٗ -

لقد راىف نزار عمی حرية الفرد ،كخاض ألجؿ ذلؾ معارؾ عديدة ،فحاكؿ أف يمنح المرأة كجكدا متكامبل فأبرزىا ضمف شركط

الحب كالعاطفة المشتركة ،ذلؾ أنو يمتيف العشؽ ،يقكؿ نزار « :أنا مف أسرة تمتيف العشؽ ،كالحب يكلد مع أطفاؿ األسرة كما يكلد
السكر في التفاحة ،في الحادية عشرة مف عمرنا نصبح عاشقيف كفي الثانية عشرة نسأـ كفي الثالثة عشرة يصبح الطفؿ في أسرتنا شيخا

جدم كاف ىكذا ،كأبي كاف ىكذا كاخكتي كميـ يسقطكف في أكؿ عينيف يركنيا ،يسقطكف بسيكلة ،كيخرجكف
كصاحب طريقة العشؽٌ ،

مف الماء بسيكلة ،كؿ أفراد األسرة يحبكف حتی الذبح ..في تاريخ األسرة حادثة استشياد مثيرة سببيا العشؽ ...الشييدة ىي اختي

الكبری كصاؿ ،قتمت نفسيا بكؿ بساطة كبشاعرية منقطعة النظير ألنيا لـ تستطع أف تتزكج حبيبيا ...صكرة أختي مازالت كىي تمكت
مف أجؿ الحب محفكرة في لحمي (قباني ،:ُّٕٗ ،صص ْٕ.)ٕٓ-
قضية المرأة في شعر نزار قباني تنشعب مف مرحمتيف شعريتيف تجسداف مفيكـ المرأة عند الشاعر .المرحمة األكلی :مرحمة

المرأة /الجسد (تحرير الفرد .تحرير الذات) كالمرحمة الثانية :مرحمة المرأة /الرمز (تحرير المجتمع .تحرير اآلخر).

تطرفكا كثي انر في أحكاميـ النقدية عمى شعر الشاعر كالسيما فيما يتعمؽ
إف معظـ الذيف تناكلكا شعر نزار بالدراسة كالتحميؿ ٌ
بقضية شعره الذم يصؼ فيو بعض أعضاء المرأة الجسدية كمنيـ الناقد المصرم الكبير غالي شكرم ،حيث كصؼ نزار بالسطحية
تجاه المرأة بقكلو" :إف ن از انر الذم غنى لممرأة مئات القصائد لـ يتجاكز قط السطح الخارجي لمشكبلتيا ،لـ يتجاكز الحممة كالفستاف

كالعيكف ،كالقميص ...الخ"( .شكرم ُٕٖٗ ،ـ)ُٖٓ:

كيكمميا
المادة
المرأة كالشعر عند نزار يكمبلف بعضيما
التكىج ،ك ٌ
بعضا ،ىي تعطيو االشتعاؿ ،ك ٌ
ٌ
ن
يجمميا ٌ
األكلية لئلبداع ،كىك ٌ
أبجديتو الغبار
حد تعبيره كنفضت عف
نا
التبدد كاالندثار .فالمرأة أعطت شعر نزار قباني
كيع ٌ
مائيا عمى ٌ
طرىا كيحفظيا مف ٌ
ٌ
حضكر ن

يخص ىنا شعر الحب فقط ،كاٌنما كؿ ما كتبو مف شعر أك نثر كانت المرأة السحابة التي تنشر ظبلليا عميو.
الصحراكم ،كىك ال
ٌ
 .0دور المرأة التربوي واالجتماعي في شعر نزار
يمكننا أف نستكشؼ دكر المرأة التربكم كاالجتماعي في بعض أشعار نزار مف خبلؿ المضمكنيف التالييف:
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المرأة وحماية شأنيا الفردي

لعؿ أفضؿ قصيدة تركز عمی حماية الشاعر لممرأة في المجتمع ىي قصيدة «المرأة كجسدىا المكسكعي» .يركز الشاعر في

ذـ مف يعيؽ المرأة عف المشاركة في الشؤكف
بداية القصيدة عمی قدرتيا في نظـ الشعر ككتابة القصة كالمسرحية ،كميا مف خبلؿ ٌ
االجتماعية:
جس َد ِؾ /...ال عالقة لو بالشعر  /..أو بالنثر ،أو بالمسرح ،أو بالفنوف التشكيمية / ..أو بالتأليؼ
ليس صحيحاً أف َ
« َ
السمفوني  /..فالذيف يطمقوف ىذه اإلشاعة ،ىـ ذكور القبيمة  /..الذيف احتكروا كتابة التاريخ  /..وكتابة أسمائيـ في لوائح

المبشريف بدخوؿ الجنة  /..ومارسوا اإلقطاع الزراعي ،والسياسي ،واالقتصادي  /,والثقافي والنسائي  /..وحددوا مساحة غرؼ

نوميـ  /..ومقاييس فراشيـ  /..وتوقيت شيواتيـ  /..وعمقوا فوؽ رؤوسيـ  /آخر صورة زيتية لممأسوؼ عمى فحولتو  /..أبي زيد
الياللي!!» (قباني.)ُْٗٗ ،

كبث الفرقة ،كممارسة الخيانة،
كفي المقطع التالي ،بعد أف يذـ
الشاعر الرجا ىؿ كيعطييـ األدكار السمبية كتأجيج الحركبٌ ،
ي
كالميؿ إلی زكاج المتعة؛ يركز الشاعر عمی قدرة المرأة في االنتاج كاالنجاب كاالبداع مستندا الى مظاىر الطبيعة كالكردة كالسنبؿ
كالفراشة كالنحمة .كبيذا القياس ،يجعؿ المرأة أماـ الرجؿ الذم يعتبره رأس كؿ الخطايا ،فيك الذم أجج الحركب كالخيانات« :ليس
صحيحاً  /..أف جسد المرأة ال يؤسس شيئاً  /.وال ينتج شيئاً..وال يبدع شيئاً  /..فالوردة ىي أنثى /..والسنبمة ىي أنثى  /..والفراشة

واألغنية والنحمة  /.والقصيدة ىي أنثى  /.أما الرجؿ فيو الذي اخترع الحروب واألسمحة  /.واخترع مينة الخيانة  /..وزواج
المتعة  /..وحزاـ العفة  /..وىو الذي اخترع /ورقة الطالؽ ( »..قباني.)ُْٗٗ ،

كفي مقطع آخر يرفض الشاعر كال يقبؿ األقاكيؿ التي تردد قمة التجربة كالثقافة عند النساء بؿ يرل فييف الحنكة كالبرمجة طيمة

حياتيف« :ليس صحيحاً أف جسدؾ قميؿ التجربة /..وقميؿ الثقافة /..وأف العصافير تأكؿ عشاءؾ /..فجسدؾ ذكي جداً /..ومتطمب

جداً /..ومبرمج لقراءة المجيوؿ /..ومواجية القرف الواحد والعشريف( »!!.قباني)ُْٗٗ ،

كفي المقطع التالي يركز نزار عمی دكر المرأة العاطفي كقدرتيا عمی الحب كالتعاطؼ« :ليس صحيحاً  /..أف جسدؾ لـ يكمؿ

دراستو العالية  /..وأنو ال يعرؼ شيئاً مف فقو الحب  /..وأبجدية الصبابة  /..وال عف العيوف وأخواتيا  /..والشفاه..و أخواتيا /..
والقبمة ..وأخواتيا ( »..قباني.)ُْٗٗ ،

كأخي ار في ىذه القصيدة يثكر الشاعر عمى مجتمعو العربي ،كيؤكد أف المرأة المعاصرة بدأت تضطمع بأدكار ميمة أخرل،

كنيضت لمشاركة الرجؿ في الكثير مف تحديات المجتمعات ،فيتابع في ىذه القصيدة« :ليس صحيحاً أف جسدؾ ساذج ..ونصؼ

يفرؽ بيف رائحة الرجؿ في شير تموز / ..ورائحة البيارات اليندية» ..
أمي / ..وال يعرؼ شماؿ الرجولة ..مف جنوبيا / ..وال ّ
(قباني.)ُْٗٗ ،

كفي قصيدة «أجمؿ نصكصي» يبدم الشاعر تماـ شكره لمم أرة التي منحتو جميع الخير في الحياة مف الثقافة كالشعر كالنثر،
كالحضارة كالعدؿ ،كالحب كالرزؽ ،كالطعاـ .كأف الشاعر يری جميع الخير في العالـ يتجسد في المرأة« :يا واحدتي /:إنؾ وجو إغريقي
ال يتكرر /حالة شعر ال تتكرر /أنت ثقافة ىذا العصر /..والنت الشعر والنت النثر /وأف البر وأنت البحر /وأنت فتافيت السكر /أنت

حضارة ىذا الكوف /وأنت الخير وأنت العدؿ /وأنت ىالؿ الحب األخضر /...شك ارً يا سيدتي شكرا /أنت مألت يدينا رزقاً /أنت مألت

دروب المنفی رطباً /لو لـ أبصر وطني الثاني في عينيؾ /..لكانت ىذي الدينا كذبا /...يا زارعة عمري شجرا /يا مالئة ليمي شيباً/
لوال حبؾ /كاف القمب جميدا /كاف العالـ خشبا!!( »...قباني ،ال.تا :صص ٕٕ.)ٕٗ-

إذف نری أف الشاعر مف خبلؿ ىذه األبيات كيؼ يركز عمی دكر المرأة االجتماعي كالحفاظ عمی شأنيا في المجتمع؛ حيث

يميزىا عف الرجاؿ الذم ال يعرفكف معنی الحب مثؿ النساء.
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التركيز عمی األمومة

نجد في الكثير مف قصائده أف المرأة تنفرد بميزات يفقدىا الرجؿ .فيي «إمرأة» أينما كانت ككجدت مف ربكع االرض .فكأف

خصيا بعنصر منو أال كىك «الحب» ،كعميو جعميا أف تككف مصد ار لمحب في االرض .كىذه الميزة تكجد في الكعييا ،حيث ال
خالقيا ٌ
يمكنيا التخمي عنيا ،كىي التي أصبح جزءا ال يتج أز منيا.
لقد أشار نزار قباني إلى األـ في دكاكينو األكلى ثبلثان كعشريف إشارة ،بشكؿ صريح أحيانان ،كبشكؿ مضمر أحيانان أخرل ،ككثي ار

ما تتردد عبلقة الصبا التي جمعتو بالمرأة كاستحالة أف يصير الحب كاقعان ،فمكعد الحب مستحيؿ ،كالمقاء بيا كذلؾ مستحيؿ ،ألنيا
مجرد طيؼ يعيش في الكىـ كالظنكف ،أك مجرد خيط سراب يمكت دائمان قبؿ الكصكؿ ،أك ىي سر ال يجب البكح بو ،كيجب أف تظؿ
مجيكلة ألنيا فكؽ أف تعرؼ كىي سر كجكده (حيدكش :ََُِ ،ص ْٗ).

كفي قصيدة تحت عنكاف« :القصيدة تكلد مف أصابعيا» يشير الشاعر إلى أف المرأة التي تشاركو كتابة القصيدة ىي األـ،
كأف حميبيا ىك الحبر الذم يكتب بو ،كأف ثدييا ىك الذم عممو صناعة النيد كرسمو كلكنو رمز لو بالفخار« :حميب أمي ..كاف
حب ارً أبيضاً /وثدييا عممني صناعة الفخار» (قباني.):ُْٗٗ ،
ففي قصيدة بعنكاف« :البياف األخير مف الممؾ شيريار» ،يعترؼ الشاعر بدكر األـ في حياتو كفضميا عمی جميع النساء.
األـ التي عمٌمتو معنی العشؽ ككاحمی الكبلـ « :إنؾ األولى /وما تبقى مف نساء األرض /ذرات رماؿ /وأنا أعرؼ مف أرضعني لبف

العشؽ /ومف عممني أحمى الكالـ /فاشرحي لي :كيؼ أمضي ىارباً مف صدر أمي؟ /كيؼ يا واحدتي؟ /أرفض النيد الذي
أطعمني /عقدتي الكبرى التي لـ أشؼ منيا /أف كؿ امرأة أحببتيا /كاف البد بأف تشبو أمي» (قباني.)ُْٗٗ ،

كما نری الشاعر في قصيدة أخری المسماة بػ «المغة األنثی» كيؼ يمدح األـ كيركز عمی دكرىا التربكم في حياتو مف خبلؿ
ىذه الكممات « :لغتي أنت /وكـ يسعدني أحب امراءة /...ىي مف أحمی /..ومف أرقی /..ومف أصفی المغات /...لغتي األـ التي
تشعرني /أنني ما زلت موجودا عمی قيد الحياة /...كمماتي ِ
أنت /إف لـ تزرعييا /بيف نيديؾ /..فال معنی لك ّؿ الكممات» (قباني ،ال.تا:

ص َٔ.)ُٔ-

أما حنكنا ،يمكننا أف نستكشؼ دكر المرأة التربكم خاصة.
إذف مف خبلؿ ىذه األشعار التي تكصؼ المرأة بأنيا ٌ
نتائج البحث:

-

يركز نزار في قصائده عمى دكر المرأة في صناعة الحياة ،ال سيما التربكم لتأىيؿ مجتمع كاع كمحب لمبشرية.

يتبيف مف خبلؿ دراسة اشعار قباني بأف المرأة مثمت دك ار ميما في العالـ العربي الحديث ،خاصة فيما يتعمؽ بأدكارىا في تمؾ

المجتمعات.
 عمى الرغـ مف أف البعض يرل أف نزار شاعر الغراـ كالحب ،اال أنو تناكؿ ايضا جكانب اخرل لممرأة ،خاصة االدكار االجتماعيةكالسياسية ك....
 كيمكف القكؿ بأف «الدعكة إلى اإلباحية كالخبلعة» التي كاف البعض يتيـ نزار بيا ،قد الصقت بو لحد ما فشعره لـ يقتصر عمىىذا الجانب كانما تعداه الى جكانب اخرل.

 يرل قباني أف المرأة ىي رمز لمخصكبة كالجماؿ كالحب ،إذ يؤكد أنيا مصدر لتأسيس كايجاد كؿ شيء ،كمنبع االنتاج كاالبداع.كبيذا القياس ،يجعؿ الشاعر المرأة أماـ الرجؿ الذم يرل أنو رأس كؿ الخطايا ،فيك الذم اكجد الحركب كالخيانات ،ك...
 يقارع قباني مف خبلؿ قصائده – خاصة التي ينظمت في الجزء االخير مف حياتو الشعرية – فكرة أف المرأة المعاصرة ال تؤدم أمدكر في المجتمع .ذلؾ المجتمع الذم اليرل لممرأة دك ار سكل ربة البيت ،كأـ االطفاؿ ،كخادمة الرجؿ ،كطاىية لمطعاـ .فيثكر
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الشاعر عمى مجتمعو العربي ،كيؤكد أف المرأة المعاصرة بدأت تضطمع بأدكار ميمة أخرل ،كباتت تشارؾ الرجؿ في الكثير مف
تحديات المجتمع.
 -نجد في الكثير مف قصائد قباني أف المرأة تنفرد بميزات يفقدىا الرجؿ .فيي إمرأة أينما كانت كأينما كجدت مف ربكع االرض .فكأف

خصيا سكل غيرىا بصفة مف صفاتو جؿ كعبل أال كىك «الحب» ،كعميو جعميا أف تككف مصد ار لو في االرض .كىذه الميزة
خالقيا ٌ
تكجد في الكعييا ،حيث ال يمكنيا التخمي عنيا ،كىي التي أصبح جزءا ال يتج أز منيا.

 الشاعر نزار قباني كمف خبلؿ كمماتو التي تتيو في تفسير معانييا أراد لممرأة اف تككف قبؿ كؿ شيء أنثى .فيقكؿ في قصيدة "أريدؾأنثى" حيف تفقد المرأة األنكثة ،تفقد معيا الكثير ،فالرجؿ عندما يتزكج مف فتاة يتمنى منيا أف تككف أنثى ،لذلؾ فإف المطمكب "أف

تككني أنثى بمعنى األنكثة كلف تككني كذلؾ إذا نافستو ألنؾ ستفقديف رقتؾ كجاذبيتؾ فإذا أردت أف تككني مكفقة في حياتؾ
الزكجية فأعطي األكلكية لمعبلقة التي بينؾ كبيف زكجؾ أكال كأخيرا".
المصادر

الحاكم ،ايميا :ُّٕٗ ،الشعر العربي المعاصر ،نزار قباني شاعر المرأة ،لبناف ،بيركت :دار الكتاب.

حيدكش ،أحمد :ََُِ ،شعرية المرأة كأنكثة القصيدة ،قراءة في شعر ن ازرقباني ،اتحاد الكتاب العرب.

شكرم ،غالي ُٕٖٗ :ـ ،شعرنا الحديث إلى أيف؟ ،بيركت ،دار اآلفاؽ الجديدة ،طِ.
صبحي ،محي الديف :ُٖٗٔ ،نزار قباني شاعر كانساف ،بيركت :دار اآلداب،ط ُ.

عكاش ،عمار ََِٓ :ـ ،صكرة المرأة في الشعر العربي المعاصر ،الحكار المتمدف ،العدد.ُُُّ:

فضؿ ،صبلح :ُٖٗٗ ،تمثيؿ في الخطاب القكمي في شعر نزار قباني ،الككيت :دار سعاد الصباح.

قباني ،نزار ُّٕٗ :ـ ،قصتي مع الشعر ،منشكرات نزار قباني ،بيركت.

قباني،نزار :ُّٗٗ ،األعماؿ النثرية الكاممة ،جٕ ،منشكرات نزار قباني ،بيركت.
قباني ،نزار :ُْٗٗ ،االعماؿ الشعرية الكاممة ،الجزء األكؿ ،بيركت :لبناف.
قباني ،نزار :ُٖٖٗ ،قامكس العاشقيف ،منشكرات نزار قباني ،بيركت.
قباني ،نزار ،ال.تا :تنكيعات ن ازرية عمی مقاـ العشؽ ،ال.ـ.

النكيس ،لياؿ فرداف ََِٗ :ـ ،صكرة المرأة في القصيدة العربية عمكما كالعراقية خصكصا ،مكقع النكر :مركز إعبلمي ثقافي فني
مستقؿ.

اليكارم ،صبلح الديف :ََِْ ،المرأة في شعر نزار قباني ،لبناف ،بيركت ،دار البحار.
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