
 
 

 قسم المغـة و األدب العربـي
 تخصص: دراسات أدبية

 
 
 

 
 
 

 مذكـــرة ليســـانس
 

 إشراف األستـاذة: تحت                   إعداد:                               
         دحماني نادية                                مسمم وفاء 
   خوجة أسامة 

 
 
 

  

 الهجاء السياسي لدى  
 إبراهيم طوق ان و نزار قباني

  1027/1028امعية:  ة الج السن



                  
 

 

 اإلهداء:

هذا العمل إلى سبب وجودي بعد ربً، إلى من سهرت و رّبت و تعبت حتى  أهدي

وصلت إلى ما أنا علٌه الٌوم، إلى من جعل المولى عّز وجّل الجّنة تحت أقدامها: 

 أمً الغالٌة. 

إلى قّرة عٌنً، إلى الذي أحمل اسمه بكّل افتخار، إلى الذي لم ٌبخل علً ٌوما 

 أبً العزٌز. بشًء، إلى سندي فً الحٌاة: 

 محمد. وٌوسف، إلى شمعات حٌاتً: إخوتً 

 أمٌر.وصغٌرهما  حلٌم،وزوجها إٌمان، ختً الغالٌة إلى أ

 من عمات و أعمام.  مسلمإلى كل من ٌحمل لقب 

 .أمٌن خبوزإلى سندي بعد ربً و أبً: خطٌبً و زوجً الغالً 

 إٌمان.  –المٌة  –مروة  –حورٌة إلى صدٌقات دربً: 

 أساتذة اللغة و األدب العربً بجامعة أكلً محند أولحاج. إلى جمٌع 

 إلى كّل من نساهم القلم و لم ٌنساهم القلب.

 

  

وفـــــــــــاء



 اإلهداء:

 

إلى معنى الحب وإلى معنى الحنان والتفانً إلى سّر الوجود 

 أمً الحبٌبة

اسمه إلى من علمنً العطاء بدون انتظار ... إلى من أحمل 

 بكل افتخار ...

 والدي العزٌزأرجو من هللا أن ٌحفظك وٌرعاك 

 شمعات حٌاتً ًإخوتً وأخواتإلى 

 من صغٌرهم إلى كبٌرهم ،إلى كل عائلة خوجة

و إخوانً  أحبتً  :إلى كل من نساهم قلمً ولم ٌنساهم قلبً

 فً هللا

 

 

 

 

 ةــــأسام

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 كلمة شكر:

 هللا علٌه و سلم:قال رسول هللا صلى 

 .إّن الحوت فً البحر، و الطٌر فً السماء لٌصلّون على معلّم الناس الخٌر

 حرّي بنا، ونحن نقطف ثمار جهدنا، أن نتوجه بالشكر والتقدٌر 

 إلى كل من كان لهم فضل كبٌر علٌنا: بداٌة نشكر األستاذة

 دحمانً نادٌة  

التً تفضلت باإلشراف على هذه الرسالة، ولم تدخر وسعا                                  

 فً تقدٌم أٌة معلومة، فجزاها هللا عنا كل خٌر، ولها مّنا كل 

 التقدٌر واالحترام. 

 كما نخّص بجزٌل الشكر و العرفان، كل من أشعل شمعة فً 

 صٌلة فكره دروب عملنا، ووقف على المنابر، و أعطى من ح

 لٌنٌر دربنا.

 إلى كّل أساتذة قسم األدب العربً جامعة البوٌرة .

 

 
 



 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 مقدمة
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حظيت مسألة اليجاء السياسي في الشعر العربي المعاصر، باالىتمام من قبل 
في الكثير من األعمال  الموضوعىذا ويأتي الحديث عن  بحوث ودراسات سابقة.

أعمال الشاعرين نزار قباني و إبراىيم طوقان، فقد تفتح محور ما تعّمق باألدبية خاصة 
عمى األحداث الكبرى التي يعيشيا الوطن العربي، خاصة  االيجاء السياسي لدييم

ةالقضية الفمسطينية التي كانت حاضرة بقوة بمآسييا المتتالية، ونكساتيا المتعاقب . فقد  
 أصبحت القصيدة السياسية من المالمح البارزة في التجارب الشعرية .

يذه القضية التي تجمع شاعرين لص دراستنا أن نخصّ  ارتأينا و استنادا إلى ذلك،
قد شيد الشعر العربي المعاصر و  .ورصد طبيعة العالقة بينيما ،في اليجاء السياسي
صوره وعناصره الفنية من  كونو يستمدّ  ،ا جعمو محطة لمدارسينتطورا ممحوظا ممّ 

، التي يعيشيا اإلنسان العربي وضاعالواقع، والتمثيل لو بالتعبير عن قضايا تتعمق باأل
نزار قباني :الشاعرين نماذج من قصائد ىذينلذلك وقع اختيارنا عمى  براىيم طوقان   ،وا 

العربية القومية  والبحث عن النزعة الوطنية ا، و تجميات اليجاء السياسي فيي لرصد
 شخيصيماكيفية ت تو، وتجاه الوطن العربي ومعانا منيما ىما، و كذا نظرة كلّ عند

  ة.السياسيلطبيعة العالقة التي تربط اإلنسان العربي برجال 
كيف تجمى اليجاء  :فيذا البحث يحاول اإلجابة عن اإلشكالية المركزية التالية

و إلى أّي مدى تنطبق  ؟طوقان و إبراىيم قباني نزار :نيالسياسي في قصائد الشاعر 
الصورة التي رسميا كّل منيما عن الحّكام العرب، و عن اإلنسان العربي بصفة 

 عامة، مع الواقع الفعمي؟
فقمنا بتقسيم ىذا البحث إلى  ،في ىذه الدراسة عمى المنيج البنيوي اندناستقد و 

مباحث، نستيميا بآليات  ةن من ثالثكوّ يت ينالفصم ينل ىذأوّ . رىما مقدمةفصمين تتصدّ 
عبر  تطوره نشأتو وعند العرب، شعر اليجاء و تمي ذلك نبذة عن المنيج البنيوي، 

ثاني فيو الفصل الأما  .أدرجنا نبذة عن حياة الشاعرين لثالمبحث الثا و في ،العصور
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 "الممثمون"إلى تحميل قصيدة  منو، لبدوره يضم ثالث مباحث تطرقنا في المبحث األوّ 
ا إلبراىيم طوقان، أمّ  "بائعي البالد"والثاني تناولنا فيو تحميل قصيدة  ،نزار قبانيل

لينتيي  .بين القصيدتين االختالفأوجو التشابو و المبحث الثالث فقد رصدنا فيو 
  .منا إلييا من خالل ىذه الدراسةوصّ تنت عرضا ألىم النتائج التي خاتمة تضمّ البحث ب

ال يزال بحاجة إلى مزيد من الموضوع  ا البحث مجّرد تجربة أّولية، ويبقى أّن ىذ
أبواب البحث مفتوحة ألّنو أوسع من أن يحيط بو عممنا ىذا. ف، االستقصاء و الدراسة

.أمام دراسات أخرى تثير معالم أخرى لم يسعيا بحثنا  
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 المبحث الثاني : شعر اليجاء النشأة والتطور

ث الثالث:  نبذة عن حياة الشاعريالمبح
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  رواده.نستيل بحثنا بدراسة المنيج البنيوي و أىم آلياتو ومستوياتو ونشأتو وأىم 
لى إفبالعودة  .توضيح مفيوم البنيوية البد من الوقوف عمى الداللة المغوية لياو ل 

ذا الصورة أو الييئة إحدرت من بنى _يبني _ بناء، فيي ا انالمعاجم المغوية يتبين أني
 صطالحياالأما عمى الصعيد  (1)د عمييا بناء ما وكيفية ذلك التركيب،التي شيّ 

ي النظر في التصميم الداخمي لألعمال األدبية بما يشممو من الوضعي فالبنيوية ى
.عناصر رئيسية تتضمن الكثير من الرموز و الدالالت بحيث يتبع كل عنصر أخر  

 ظيور البنية في النقد األدبي :
 ن المدرسة البنيوية أو المنيج البنيوي لم يظير في الساحة النقدية األدبية المغويةإ
و تحديدا في فرنسا في التسعينات، وذلك عندما قام  العشرين،اّل في منتصف القرن إ

نظرية المغة الفرنسية في كتاب بعنوان  إلىتودوروف بترجمة أعمال الشكالنيين الروس 
عالم المغة  إلىما يرجع الباحثون الفضل في نشأتيا ك .األدب نصوص الشكالنيين

 ،في التفرقة بين الدال والمدلولرائو أّن آ يرون إذ ،(2)دي سوسير السويسري فريديناند
والتفرقة بين  ،وفي أولوية النسق أو النظام عمى باقي عناصر األسموب ،والمغة والكالم

ىي التي أسست لنشأة الدراسات البنيوية.، التزامن والتعاقب  
لتحميلوا  الناقد تأمل طريق عن وذلك نفسو، النص من ينبثق تحميل البنيوي 

عناصرل ياأدائ وطرق النص   حدود يتجاوز أن دون ببعض بعضيا وعالقات لوظائفيا 
.آخر موقع أي إلى النص والبنيوية   والمضمون الشكل ثنائية بين الفصل بفكرة تؤمن ال 
البنية، من مضمونيتو يكسب المضمون إن إذ التحميل، في العناية يستحقان فيما  وما 

                                                           
 

 .20_ 14لسان العرب ، ط : األولى ، دار صادر، بيروت،  ص   : ابن منظور :1
 .120، ص 1997، دار الشروق، القاىرة، 1: صالح فضل : نظرية البنائية في النقد األدبي، ط 2
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عيةو موض أبنية من تتألف بنية سوى الحقيقة في ليس شكال يسمى توحي أخرى   بفكرة 
3.لمحتوىا  

 مصادر البنيوية :
في روسيا  تأول وأىم مصادر البنيوية ىي حركة الشكالنيين الروس التي ظير 

 لى العناية بقراءة النص األدبي من الداخل ألنّ إ. وقد دعت 1930و  1915بين 
وليس  ولوجية( لمواقع،يميشارية )سإوسائط  ونظام ألسني ذ ،األدب يعد من منظورىم

(4) لذلك استبعدوا عالقة األدب باألفكار والفمسفة والمجتمع والتاريخ . لمواقع، انعكاسإ  
قرن العشرين في ال ربعيناتأالمصدر الثاني ىو النقد الجديد الذي ظير في و 

حاجة فيو  وأنو ال، الشعر ىو نوع من الرياضيات الفنية رأى أعالمو أنّ  . حيثأمريكا
ذاتو. ىدف لمشعر سوى الشعر الميم ىو القالب الشعري وأنو النما ، إلممضمون   

أىم  عدّ حيث ي .أما المصدر الثالث فيو ذيوع صيت عمم المسانيات الحديث
.السيما ) ألسنة دي سوسير( الذي يعد رائد البنيوية مصادر البنيوية و  

وىي حمقة دراسية مكونة من ثمة من عمماء  ،حمقة براغيتمثل في المصدر الرابع و 
اّل أن المحرك الرئيسي ليا ىو ياكبسون الذي ، إالمغة في براغ وكان زعيميا ماتياس

ومن  ،كان لو دور فعال في نشر الوعي بالنظرية الجديدة وترسيخيا في أوساط المثقفين
(5).ىنا التقط عمماء حمقة براغ مشعل الدراسات المغوية الحديثة  

م أعالم البنيوية :أى  

                                                           
 

 . 203 ص المرجع نفسو،:  3
: بمقاسم محمد: النقد البنيوي، الخمفيات المسانية واألسس المعرفية وخصائص جامعة، قاصدي مرباح، ورقمة  4

 .20، ص 2009الجزائر 
 .159_ 150صالح فضل : نظرية البنائية في النقد األدبي ، ص : 5
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الرغم من أنو لم يستخدم مصطمح عمى فردينانددي سوسبير: يعد رائد البنيوية 
 رائو في عمم المغة الداخمي وتمييزه بينآن وذلك أل ،البنيوية في محاضراتو أو بحوثو

المغة كنظام والمغة كحدث فعمي يمارسو شخص معين ىي أساس نشأة الدراسات 
.البنيوية  

اسمو ارتبط  اّل أنّ إ: تجاوز البنيوية وما بعد البنيوية 1970_ 1915روالن بارت 
الثالثة الرئيسية:  اإلبداعيةعمى محاور العممية  هراءت آتوسع . وبالمنيج البنيوي

.المتمقيو النص ، و  المبدع،  
يمخص  ،رومان جاكسبون: أحد رواد البنيوية المؤثرين كما يقول صالح فضل

بعض الباحثين تاريخ نشأة البنائية وتشكالتيا المختمفة في شخصيتو و مغامراتو 
العممية، ابتداء من مطمع شبابو في موسكو حتى تخرج عمى يديو أجيال من الباحثين 

.في أوربا و أمريكا وأصبح الحجة األولى و المرجع األخير  
ؤسس البنائية األنثروبولوجية، كمود ليفي شتراوس: يعد زعيم البنائية الفرنسية و م

وتوسع في نظرتو  ،م مفيومو عمى البنية عمى جميع فروع المعرفة البشريةحيث عمّ 
ي نوع ألمبنائية لتشمل الكون بأسره ألنو يرى أن البنيوية مجرد منيج يمكن تطبيقو عمى 

).من الدراسات 1) 

تحميل البنيوي:المستويات   
األفعال واألسماء المتكررة والبحث عن لطائف حصاء إ/ المستوى التركيبي:1

.ي البحث عن الدالالت الخفية من وراء تكاتفيا وتكرارىا. أمعانييا  

                                                           
 

الحضاري حمب _سوريا : روالن بارت : مدخل الى التحميل البنيوي لمقصص ترجمة منذر عياشي ، مركز االنماء 1
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يقاع و جرس  / المستوى الصوتي :2 دراسة األصوات الداخمية من نبر وا 
وظائفيا داخل النص ذاتو وعالقاتيا مع  ،ووموسيقى، بعد تحديد األصوات و أنواعيا

تويات األخرى، ثم تحديد الموسيقى الخارجية بعد معرفة البحور والقافية غيرىا من المس
.وربطيا مع الموسيقى الداخمية و المستويات السابقة ،دائما في النص ،ودالالتيا  

 ستعارةاالالبحث عن الصور ودالالتيا خاصة : تصويري/ المستوى ال3
موجودة في النص.فيما بينيا، من أجل استخراج الصورة الكمية الوعالقاتيا   

في النص، األسماء المتواترة و حصاء المفردات، إضرورة / المستوى المعجمي: 4
ثم حساب نسبتيا المئوية لمحاولة تحديد الحقول المعجمية  و تصنيفيا حسب معجميا،

الكشف عن دورىا وأىميتيا ضمن تفعيميا في السياق العام ، و لبة في النصاالغ
).رىوعالقاتيا مع مستويات األخ 61) 

7
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:لميجاء صطالحياالالمفيوم المغوي و   
ويأتي اليجاء ضمن  ،عبر مختمف العصورالعربي تعددت موضوعات الشعر 

طبيعة الحياة العربية القديمة التي كانت تقوم لى إذلك يعود  ولعل مردّ  ،ساسيةاأل ووضوعاتم
والبغض الذي ينشأ في  ،ن ذلك من صراعات وخالفاتعوما ينشأ  ،القبمية  عمى العصبية

شعارىم.أن يتناوليا الشعراء من خالل اليجاء في أخرى تطمبت ألى معاني ا  و ، النفوس  
 اليجاء لغة:

 ىجاء الناسو . وتعديد معايبواليجاء صيغة مبالغة من ىجا: من يكثر من ذم غيره 
. (1)ويكون في الشعر غالبا عيوب.كالم فيو سب وتعديد لم  

:صطالحاا  
ن يعبر عن أوعادة يكتب عندما يريد الشاعر  ،يعد نقيض المدحي شعر و غرض ى

 نتقادا أوفاليجاء يقوم عمى ذكر المثالب ومساوئ المواقف .آخرلشخص  وكرىو و سخط
(8).موربعض األ  

تاريخية لميجاء:نظرة   
كان اليجاء الفردي  ا، وو فردي اقبمي و كان ،العصر الجاىمي منذاليجاء عرف العرب شعر 

مثل الشجاعة والكرم بسبب  ،األخالقيعمل عمى تجريد الميجو من العديد من الفضائل و 
ىذا  شتيراكما  .ظيار عيوبياإ قبيمة ما و ما القبمي فكان يقوم عمى ذمّ . ألمشاعر أذيتو

، نيس الوحش، و أتأبط شراو  ،دالعببن  ةومنيم عرو  ،الصعاليك اليجاء لدى العصر بشعر
''قبل أن ينحدر اليجاء إلى شعر السخرية واالستيزاء، كان  و (2).ومالك بن ريب ،والشنفرى

ىاجييم و حيث كانوا يصبون أ 9.في يد الشاعر سحرا يقصد بو تعطيل قوى الخصم''
قال خمف خصوميم.لعناتيم عمى  اليجاء أبمغ'' إن األحمر   التيزل مخرج خرج ما 

                                                           
 

 02 -51الهجاء عند العرب . الموسوعة العلمية . ص : 8
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منو . 10''والتيافت شعراء أىم بين  زىير الجاىمين اليجاء   ىجاؤه كان الذي سممى أبي بن 
بالحكمة يتميز كان الذي العبد من وطرفو والرزانة،   الناس، بأعراض مستيزئا متيكما ساخرا 
النابغةو  قبيمتو عن يذود كان الذي الذبياني  . يقول زىير و ىو ييجو الحارث بن ورقاء  

 األسدي الذي سرق إبال من قبيمة زىير:
11ليأتيّنك مّني منطق قذع *** باق كما دّنس القبطية الوَدك  

 و قولو:
 12 نساء أم حصن أقوم آل *** أدري إخال وسوف أدري وما

فقد استمر موضوع اليجاء بين الشعراء المشركين وشعراء  اإلسالمما في صدر أ
في الدفاع عن  ستخدمانواعو حتى اليجاء الذي أالشعر بكل  اإلسالمفقد ىذب  سالم.اإل

وحسان  ،وعبد اهلل بن رواحة ،كعب بن زىير :شعراء ىذا العصر أشيرومن (. ص)الرسول 
طمب الرسول )ص( من حسان بن ثابت أن يرد عمى ىجاء قريش، إذ قال لو:  فقد .بن ثابت

في قصيدتو التي ىجا ىذا األخير ا قالو مّ وم 13 ''لشعرك أشد وقعا عمييم من وقع الّنبل''.
 فييا مشركي قريش:

تثير النقع موعدىا كداء   ***ن لم تروىا    إ عدمنا خيمنا  
سل الضماءكتافيا األأعمى   ***عنة مصعدات     يبارين األ  

تمطمين بالخمر النساء   ***تطل جيادنا متمطرات        
(14)وكان الفتح وانكشف الغطاء   ***عتمرنا  افإما تعرضوا عنا   

                                                           
 

 ،2004بيروت،  صيدا العصرية المكتبة ،ىنداوي الحميد عبد :تح ،ونقده وآدابو الشعر محاسن في رشيق، العمدة ابن -10
 .18 ، ص2ج

 .197، ص 11، العصر الجاىمي، دار الممعارف، القاىرة، ط1شوقي ضيف، تاريخ األدب العربي، ج  -11
 .189، ص 1 964،بيروت ،والنشر لمطباعة بدران مؤسسة ،الشويمي مصطفى تح: ،الصاحبي ،فارس ابن -12
 .200ص ، 1تاريخ األدب العربي، جشوقي ضيف،   -13

   .179، ص1982، 2دار النيضة العربية ، ط اإلسالم، صدر في واليجاءون اليجاء حسين، محمد -14
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،المخضرمين الشعراء ومن ، حيثالتيكم كثير كان الذي الحطيئة  الناسييجي    ويعيب 
ييجو . و من ذلك قولواليمة ضعف و والجبن، البخل عمييم  :بدر بن الزبير 

 آسي فيكم لجراحي يكن ***  ولم أنفسكم  عيب بدالي لما
 كاليأس لمحر طارد نرى ولم نوالكم***  من مبينا يأسا أزمعت

***   لبغيتها ترحل ال المكارم دع (15)الكاسي الطاعم أنت فإنه واقعد   

و ،أوارهموي ازدىر موضوع اليجاء وتأجج في العصر األ و خدمة في الشعر أصيح   
 ،الشعر برز أغراضأ من السياسي اليجاء و أصبح القبمية، والنعرات السياسية األحزاب

فكان لشعر  ،(16)والسيما من خالل المناقضات التي انتشرت بين الشعراء ألسباب كثيرة
وقد برز عدد من شعراء ىذا العصر  .أساليبواليجاء وتنوع  ثرا كبيرا في تطور فنّ أالنقائض 

الراعي النميري و األخطل، إضافة إلى جرير والفرزدق  ثالثي النقائضوفي مقدمتيم 
ومما .والبعيث في الفرزدق قالو   :الممك عبد بن ىشام الخميفة ىجاء 

***  يمييا والتي المدينة بين يرددني  متيبيا ييوي الناس قموب 
***    لخميفة  تكن  لم  عني  بقمب 17بياعيو  باد ىؤالء مشبوىة   

تطورت وسائمو ووجياتو ومعانيو نحو الوالة والحكام فما بالنسبة لمعصر العباسي أ
و ظيور النزعة القومية نتيجة ظيور الحركات  ،اختفاء النزعة القبميةبز وتميّ  ،والوزراء
وبشار بن  ،حفصة أبيومروان بن  ،دعبل الخزاعي :ىم شعراء ىذا العصرأ من. و الشعوبية

بقولو: ،العباس بن حسن: ي ييجو وزير المستكفيعمي بن سالم الذ ، وبرد  
أسيا تستقمع الدولة من  *** وزارة العباس من نحسيا  

في حمل يخجل من لبسيا***   شبيتو لما اتاني مقبال  
                                                           

 

 .238  ص ،1926 ،  القاىرة ،دار المعارف ،2، ط2ج األربعاء حديث :حسين طو -15
 .و ما بعدىا 106ص  ت، .، دار نيضة مصر، القاىرة، دالعربي األدب تاريخ، الزيات حسن أحمد -16
 .62 ص ،1،1960ط ، الجديدة الشرق دار العربي، الشعر في وتطوره اليجاء الحاوي، فن إيميا -17
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(18)ثياب موالىا عمى نفسيا***   جارية رعناء قد مررت  

صرع ثّم جاء ،االنحطاط  ،فين يختأد اليجاء كاو    وأسباب عوامل الختفاء نظرا وذلك 
والوطنية القومية والروح القبمية كالنعرات الفن ىذا ظيور  .الصرفة الشعر وروح 

، ليشمل الشعر، حيث تعّدى صر الحديث فقد ظير في عدة مجاالتما بالنسبة لمعأ
ففي ىذا العصر برز  .فالمنترنت والتمفاز واألو برامج اليجاء السياسي عمى اإل، المسرحيات

و  ،و مظفر النواب   ،و نزار قباني ،براىيم طوقانإيرة في شعر ثمثمتو كأ اليجاء السياسي و
) .براىيمإحافظ  2 .وطانيمألمون لما يجري في أفقد كانوا يت (  

وعادة ما يمزج  يتناول القضايا السياسية في الدولة، يشعر  غرض اليجاء السياسيو 
 جندة سياسية والتأثير في العممية السياسية.أيحاول تقديم و  ،ن واحدآبين السخرية والنقد في 

مع الحفاظ عمى  ،راء وتوجيات سياسيةآالذي يتضمن  الشعر السياسيو ىو عمى نقيض 
و أأ لمبد اشعاره السياسية مناصر أوعادة ما يعتبر الشاعر من خالل . دبية والفنيةالقيمة األ
 اإلسالمفي صدر  ، ومقبيمةا لمناصر  كانفالشعر السياسي في العصر الجاىمي  .تكتل معين

خالل عصور الشعر العربي  عمى ىذا الوضع استمر وأيضا.  اعتباره كحركة سياسيةيمكن 
 اليجاء السياسي، أمثمة ىذا شعرمن  و. طراف السياسيةلكل األ اتالدعايمنبر لنشر ، ككميا

مو عن نصرة الثورة السورية: أىما قالو الشاعر القروي الذي ييجو لبنان لتخاذل   
وليس فيمبنان من متفقان أ  ***وليس في لبنان عرق نابض أ  

)ة من بني غسان؟يالبق أين*** الحمى  أبطالالتراث تراث  أين 2) 

 نبذة عن حياة نزار قباني:

                                                           
 

 .40ص ، الموسوعة العربية ،اليجاء عند العرب -18
 44ص ، 2004بيروت،  ،مكتبة لسان العرب، موسوعة روائع الشعر العربي ،سراج الدين محمد: 2
 : المرجع نفسو، الصفحة نفسيا.3
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من أسرة دمشقية  ،1923مارس  21وشاعر سوري معاصر ولد في  دبموماسي
درس الحقوق في  .خميل القباني من رائدي المسرح الغزلي أبويعتبر جده  إذ ،(19)عربية

انخرط في السمك الدبموماسي  ،1945وفور تخرجو منيا عام  ،الجامعة العربية السورية
. أصدر أولى دواوينو عام (20)1966حتى قدم استقالتو عام  ،متنقال بين عواصم مختمفة

وتابع عممية التأليف والنشر التي بمغت خالل نصف  .قالت لي السمراء :بعنوان ،1944
و ديوانا. 35قرن  الشعر: منيا نثرية مؤلفات لو  قصتي، أخضر قنديل  المرأة، الشعر مع   في 

كما. حياتي وفي شعري أشعار: عنوانب اإلسبانية بالمغة شعر ديوان لو صدر  . العربية الحب 
.21بالكممات الرسم ديوان لو صدر ما وآخر  

منيا مقتل  ،سي عديدة في حياتوآباني مقعرف نزار فقد  ،أما عمى الصعيد الشخصي
 ،زوجتو بمقيس خالل تفجير انتحاري استيدف السفارة العراقية في بيروت حيث كانت تعمل

عاش  .الخرافي توفيق قباني( األميروفاة ابنو توفيق الذي رثاه في قصيدتو ) إلىوصوال 
وقد وافتو  ،حياتو مقيما في لندن حيث مال أكثر نحو الشعر السياسي منالسنوات األخيرة 

(22)دمشق. رأسوودفن في مسقط  ،1998ابريل  30المنية في   

:شعريةىم أعمالو الأ  
، ىل تسمعين صييل أحزاني، مئة رسالة حب، قاموس قالت لي السمراءالدواوين: 

عمييا...الخ. مغضوب العاشقين، أشعار خارجة عمى القانون، قصائد متوحشة، قصائد  
 إني الحجارة _ أطفال قارئة الفنجان _ كتاب الحب _ _ الحزنه: قصائدو من أشير 

  مدرسة الحب. بمقيس _ حبيبتي و المطر _ القرار _ حمقاء_ مرأةا خيرتك_

                                                           
 

  .70 ص 2002 عمان، أسامة، الغزل، دار قصائد أجمل موسوعة غيث، يوسف -19
 .100، ص 63ص  ،تاريخ( )دون بيروت قباني، نزار منشورات الشعر، مع ، قصتي قباني نزار -20
 .115ص ت،  الرويبة، د. العصرية، المكتبة منشورات ،العصر، شاعر قباني نزار بركان، دليمة -21
 .148 ص، المرجع نفسو -22
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في محكمة الشعر_خطاب  إفادةيذىب موتى المطر_ أينلى إالممثمون_  القصائد السياسية:
 _ متى يعمنون وفاة العرب _ رض المحتمة_مورفينشير حزيران _شعراء األ ىإلشخصي 

(23) .سقط متعب بن تعبان - النكسة دفتر على هوامش  

براىيم طوقان:إنبذة عن حياة    
وىو  ،1905براىيم عبد الفتاح طوقان في قضاء نابمس بفمسطين سنة إولد الشاعر 

 أكملثم  ،في المدرسة الرشيدية في نابمس بتدائيةااللعائمة طوقان الثرية. تمقى دروسو  بنا
مريكية في ودرس بعدىا في الجامعة األ ،1919دراستو الثانوية بمدرسة المطران بالقدس عام 

عاد  ثم تمبية لرغبة أبيو، في مدرسة النجاح الوطنية بنابمس سدرّ بعدىا  ،1923بيروت عام 
.(24)مريكيةالجامعة األبس ليدرّ   

قيل أن مديرا لمبرامج العربية و ذاعة القدس وعيّ إتسمم القسم العربي في  1936في عام 
، لى وطنوإثم عاجمو المرض فعاد مريضا  ،1940عام  نتداباالمن عممو من قبل سمطات 

 وىو في سنّ  ،1941يار عام أ 2عميو المرض حيث توفي في مساء يوم الجمعة  اشتدّ  و
.(25)حيث لم يتجاوز السادسة والثالثين من عمره ،الشباب  

ة:دبيعمالو األأىم أ  
، ومعظمو قصائد وطنية، مع بعض 1955: طبع عدة مرات منذ ديوان إبراىيم طوقان

 القصائد في الغزل و المدح.

                                                           
 

 .1999، 2نزار قباني. األعمال السياسية الكاممة، منشورات نزار قباني، بيروت، طينظر:   -23
الكريت، محمد حسن عبد اهلل، إبراىيم طوقان أعمالو و دراسة فنية لشعره، مؤسسة عبد العزيز سعود البابطين،  -24

 .13، 12، ص 2002
 . 16، 15المرجع نفسو، ص  -25
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قصائد كثيرة لم تنشر، و أحاديث إذاعية، و مقاالت عديدة كانت تبثيا إذاعة  و لو
 دار ابن رشد، عمان،، قناديل لمنيار المطفأفمسطين. إضافة إلى مجموعة شعرية بعنوان: 

1985.  

النشيد غير الرسمي لمشعب  أصبحي ذال ''موطني'': نشيد شير قصائدهأ منو 
نتم أبائعي البالد _الفدائي _ إضافة إلى قصائد أخرى، مثل: الثالثاء الحمراء _  الفمسطيني.

(26)_ صيارفة و زّراع، و غيرىا. السماسرة قوم _ يا رجال البالد _ يا _  

إحسان عباس في الدراسة التي ختم بيا األعمال الشعرية الكاممة إلبراىيم  و يذكر
و كان  ،(27)معالجة القضايا السياسية، إلى 1963جو شعره بعد اتّ طوقان، أّن ىذا األخير 

ذلك بقصائد تيّكمية الذعة، تتحّدث عن مشكمة الزعامة واألحزاب السياسية. وسجمت قصائده 
المخيمات. أغمب شعره عمودي، لكنو كتب الشعر المقطعي، كما  انتشار مرحمة التشّرد، و

إضافة ، الفدائيفي نشيد موطني، مع التداخل في األوزان أحيانا، كما ىو األمر في نشيد 
فييا.و الروّي إلى تنّوع القافية 

                                                           
 

ص  ،110العدد م،  2009-04-17. و صحيفة الثورة 08ص 90م، العدد  2008-12-27مجمة أقالم ثقافية  -26
10. 
 .278، ص 1993، 2الشعرية الكاممة، المؤسسة العربية لمدراسات والنشر، بيروت، ط إبراىيم طوقان، األعمال - 27
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عل المنيج  عتمادباالتحميل القصيدتين  إلىنتطرق في ىذا الفصل التطبيقي 
البنيوي و عمى مستوياتو األربعة المتمثمة في: المستوى التركيبي، والمستوى الصوتي، 

لمستوى المعجمي أو الداللي بمعنى آخر.ا، و تصويريوالمستوى ال  
بين القصيدتين من  ختالفاالدراسة أوجو التشابو و  إلىكما نتطرق بعد التحميل 

ننسى أسموب  ون كل قصيدة، كما الحيث طول القصيدة و عدد األبيات و مضم
.ايمتيديتناولوه في قص الشاعرين و أىم ما  

:1بائعي البالد :قصيدة  

... باعوا أوطانيمما بالمال لكنّ  ***   طمعا أعدائيم إلىباعوا البالد   
واهلل ما عطشوا يوما وال جاعوا***   أرغميمالجوع  أنقد يعذرون لو   

اعنفس ليا عن قبول العار ردّ ***   مفظيا توبمغة العار عند الجوع   
أطماعودون الفيم  ،يفيمون ال((***  وطن))اسميا  :قمت إذاتمك البالد   

                               ***  
اعزرّ  ،األرضمنذ ىبطنا  ،ونحن  ( *** صيارفة) ،كانوا نأمنذ  ،أعداؤنا  

أطماع والييود بكم قربى  إلى*** بل رجعت  ،الخالق آيةلم تعكسوا   
اعالخصم خدّ  أنّ مت وال تعمّ  ***      بعاقبة تحفل لم  األرضيا بائع   

تباعأو  ،اموخدّ  ،ىم عبيد و***   واليفي  ،األحفادلقد جنيت عمى   
اعالسراب كما تدريو لمّ  نّ ***  إ  تحرزه  عاالممّ ك الذىب رّ وغ  
رضا طوليا باعأواترك لقبرك  ***   ت بياأرض نشأر بموتك في فكّ   

 
                                                           

 

 .110الشعرية الكاممة، ص  إبراىيم طوقان، األعمال - 1
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قصيدة:التحميل   

ابن المأساة الفمسطينية، و شاعر القضية، كمماتو رصاصات  إبراىيم طوقان
يطمقيا ضّد األعداء في الداخل والخارج، حادة وقاسية، و كان يرى أّن المقاومة ىي 

و قد  ،19291القصيدة ألفيا الشاعر عام  السبيل الوحيد لمرّد عمى المغتصبين لمبالد.
 أىممتيا طبعة دار العودة، واستعادتيا طبعة دار القدس.

المستوى التركيبي : -(1  
 برزي ، وتسم بالجزالة والقوة في غير تعقيدفي عشرة أبيات، و ت القصيدةجاءت 

  ، و أمثمة ذلك:نشائياألسموب اإلالجزء الثاني منيا  في
.طمبي إنشائيأسموب و ىو نداء غرضو العتاب، : _ يا بائع األرض  

نوعو القسم. :عطشوا _ واهلل ما  
نشائي طمبي غرضو النصح.إ)أمر( أسموب  :بركقترك لا_   
:فتطغى عمى القصيدة، و منيا األساليب الخبريةأما   

أسموب خبري مجازي . :_ باعوا البالد   
.أرغميمالجوع  أنقد يعذرون لو _   
(.صيارفة)كانوا  نأمنذ  أعداؤنا _  
 لقد و. سميةاالنالحظ غمبة الجمل الفعمية عمى الجمل عمى مستوى الجمل، ف اأمّ 
الّمغة. ستعمالايدل عمى تمكنو من  الشاعر مختمف الصيغ الفعمية وىذا ما ستعملا  

لم تعكسوا ... غرك الذىب ... و اترك لقبرك ... ..._ باعوا البالد  

                                                           
 

 .68محمد حسن عبد اهلل، إبراىيم طوقان، حياتو و دراسة فنية لشعره، ص  - 1
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و يذكرىا عند سرده لجرائم العرب ضّد  في الفعل، الحركة واالستمرارالجمل  ىذه تفيدو 
  ، و من ذلك:ليس بقدر الجمل الفعمية لكناستعمل الشاعر الجمل االسمية  و الوطن.
بائع األرض ... بمغة األرض ... تمك البالد ... أعداؤنا ... _ يا  
غمبت  و مع ذلك فقد الثبات والسكون و الغرض منيا التأكيد. سميةاالتفيد الجمل و 

. و قد حافظ عمى القواعد النحوية، و عمى الترتيب األسماء عمى األفعال في النص
المنطقي لمجمل، في الغالب. و لجأ أحيانا إلى استعمال الجمل االعتراضية لمشرح 

 والتوكيد.
 الحروف و معانييا: 

لى ، عن ، الباء ، في (إحروف الجر )   
  .حروف العطف )الواو( تفيد الربط و الوحدة الموضوعية

 الضمائر بنوعييا: 
. داخل القصيدة نسجاماالغرضيا تحقيق  .المنفصمة : نحن ، ىم  

و تعّبر عمى ثنائية: العرب  )نحن(. ، ىبطنا)واو الجماعة( يفيمون المتصمة : ال
 و الييود، ما يجعل منيا بؤرة النص.

لكنيا موحية في أسموب  و سيمة، استعمل لغة بسيطة ، حيثكتب بالمغة اليومية
 يطغى عميو الموم والعتاب، و يخمو من التكّمف و التعقيد.

/ المستوى الصوتي :2  
 أ: الموسيقى الخارجية:

« ع» ىو حرف العين فييا حرف الروي عمودي، و لى الشعر الإتنتمي القصيدة   
يي قافية مطمقة تنتيي ف ّول،في البيت األ( عوابا، مثل )0/0فيي: / القافية:أّما 
حافظ عمى  .بيا سمالتي يتّ  نفعالاالمع نفسية الشاعر و تفسر حالة  تتالءمو  ،بمدّ 

  وحدتيا في كّل القصيدة.
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:من البحور الممزوجة بتفعيمتين و ىو، )البسيط(بحر  إلىتنتمي  والقصيدة  
مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن ***    مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن   

باعوا أوطانيمما بالمال لكنّ  ***   طمعا أعدائيم إلىباعوا البالد   
 مستفعمن فاِعمن مستفعمن فْعمنمستفعمن فِعمن مستفعمن فِعمن        

التي ينتمي إلييا بحر الطويل. أّما "المختمف"و ىو بحر ثماني التفعيالت، و من دائرة 
استعمل البحر تاّما، 

يدّل عمى طول نفس الشاعر، و عمى تمسكو بأرقى نماذج الشعر العربي القديم.ما   
 ب : الموسيقى الداخمية:

لمداللة عمى  ستعمموا و ،ضمير الجمع الغائبفي التكرار إلى الشاعر  لجأ
 األعداء، كما استعمل أيضا ضمير الجمع نحن لمداللة عمى روح الجماعة.

فقد  ،الطاغي عمى القصيدة ىو حرف العينالحرف أّما عمى مستوى األصوات، ف
بكثرة ألنو  ستعممواتكرر كثيرا في القصيدة وىو يدل عمى العمم والتعبير، فالشاعر 

، كما أكثر من رغبة في التغيير ،ناأمتعيشيا تيريدنا أن نعمم باليم و بالحالة التي 
.حروف الذالقة، كالنون و الراء الدالة عمى طالقة المسان  

، اعخدّ ، اعزرّ ، اعردّ ّص الصيغ الصرفية، استعمل صيغ المبالغة )و فيما يخ
(، لمتعبير عن شّدة االنفعال و التأّثر، فأعطت لمقصيدة موسيقى داخمية امخدّ ع، المّ 

 بارزة.
ي :تصوير / المستوى ال3  
الصور البيانية: أ_  
الذي  باإلنسانالعار  شاعرشبو ال ، حيثمكنية ستعارةالغة العار: : ستعارةاال_

.الغرض تجسيد المعنى وتقويتوو حد لوازمو. أفحذف المشبو بو وكناه عمى  ،لو لغة  
رض المعنى القريب ىو قطعة األ، فكناية عن القبر :أرضا طوليا باع _الكناية:

.والمعنى البعيد ىو القبر  
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المحسنات البديعية:ب_  
.وتحريكيا األذنجناس ناقص غرضو تطريب  ا :=جاعو ا باعو _الجناس:   
.طباق سمبي غرضو توكيد المعنى وتوضيحو ا:جاعو  ال ≠جوع _الطباق:   
الداللة عمى تصرفات غرضو  ،نآرض" اقتباس من القر "ىبطنا األ _االقتباس:

  اإلنسان العربي طبع فيو منذ وجد.
كيد أبراىيم طوقان التإراد بو أر لفظي اوىو تكر  ،تكررت كممة باعوا_التكرار: 

ن أيضا ألنا  كدؤ لير كممة الجوع قد باعوا البالد، وكذلك كرّ ن الذين قصدىم أعمى 
يو فكيد أما الغرض البالغي لمتكرار والتأ .وطانيمالجوع لم يكن السبب في بيعيم أل

.ووحدة الموضوع نسجامواال تساقاال تحقيق  
 لكّن الواقع الفمسطيني ينعكس في القصيدة، فتكاد تنعدم فييا الصور الشعرية.

عمى عمود الشعر العربي ٌسٌر و  .بين المحافظة والتجديد في الصورالشاعر ويتراوح 
شراق ديباجتو ،واختيار ألفاظو ،بسالمة أسموبو  و رمزية،أو إبيام أغموض  دون ،وا 

ودون أن يجيد القارئ بالغوص العميق عمى  ،يعرض المعنى من غير تكمف حيث
.أو بالخيال والمجاز المعقد ،المعنى  

:و الداللي المعجمي (_المستوى4  
استاء إبراىيم طوقان من تخاذل العرب و قبوليم المساومة، فكان شاعرا ساخرا، 

إذ تغمب عمى القصيدة نزعة التيكم الالذع، و تتفجر من نبع الوطنية، يخاطب فييا 
الذين يقبضون ثمن أراضييم لينفقوىا في الممذات. يياجم زعماء البالد  بائعي البالد
اسرة بيع األراضي. فالعنوان مباشر و محّدد، و معاني القصيدة واضحة، ويعتبرىم سم

و صورىا تكشف حالة المسخ التي يعيشيا الفالح الذي يبيع أرضو ليصبح مع الطرف 
اآلخر، أي الصيارفة المستنزفين الذين يتفّوقون عمى إبميس بأعماليم الشريرة، ويتنّعمون 

ء ىم، ولألسف، زعماء البالد.عمى حساب شقاء البالد و ناسيا، و ىؤال  
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 و من المعاجم الطاغية عمى القصيدة:
رض_رجعت الييود _الخصم _خداع.صيارفة _ىبطنا األ معجم التاريخ:  

.رضعداء _األأالوطن _البالد _ المغة _معجم السياسة:   
.الطمع _الغدر _الخداع _ الغرور _العارمعجم الصفات السيئة:   

. رغميم_ عطشوا _جاعوا _عبيد _خدامأ: نكساراال معجم الضعف و   
 ذلك الييودبالمعجم الطاغي في القصيدة ىو معجم الصفات السيئة وقصد 

بالمعجم التاريخي ثم  ستعاناف، فذكر صفاتيم عمى مر التاريخ .والعرب عمى السواء
.الذي وجو بو كالمو لخونة البالد نكسارواالمعجم الضعف   

ضداد تعطينا مقابل ن األأل ،في القصيدةضداد توظيف األ ب الكاتبتجنّ و 
نو ي صفة حميدة عمدا ألأقابميا بيشياء فمثال ىو ذكر الصفات السيئة لمييود ولم األ

.الشنيعةعماليم أراء جيم يالصفات الحميدة ف نعدامايرى   
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:و الثالث ول والثانيالمقطع األ : 30قصيدة الممثمون  
 حين يصير الفكر في مدينة
 .....مسطحا كحدوة الحصان
 .....مدورا كحدوة الحصان

ي بندقية يرفعيا جبانأوتستطيع   
نسان ن تسحق اإلأ  

سرىاأ.....حيث تصير بمدة ب  
كالفئرانمصيدة ...والناس   

 .....وتصبح الجرائد الموجية 
الحيطان وراق نعي تمألأ  

 يموت كل شيء
 يموت كل شيء

لوانصوات و األالماء والنبات و األ  
شجار من جذورىاتياجر األ  

 ييرب من مكانو المكان
نسانوينتيي اإل  

-2-  
 حين يصير الحرف في مدينة

 حشيشة يمنعيا القانون
فيونالمواط و األويصبح التفكير بالبغاء و   

                                                           
 

 . 120-99، د.ت، ص 3ج ،1ط بيروت ، ،قباني نزار منشورات ، الكاممة السياسية األعمال ، قباني نزار - 30
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 جريمة يطاليا القانون
 حين يصير الناس في مدينة

 ضفادعا مفقوءة العيون
 و ال يثورون و ال يشكون
 وال يغنون و ال يبكون 
 و ال يموتون وال يحيون
زىار طفال و األتحترق الغابات و األ  

 تحترق الثمار
نسان في موطنو و يصبح اإل  

ذل من صرصارأ  
-3-  

 سفينة مدينتي في العدل يصير حين
 قرصان يركبيا

 سريره في اإلنسان ويصبح
 واألحزان بالخوف محاصرا

 مدينتي في الدمع يصير، حين
 األجفان مساحة من أكبر

 شيء كل يسقط
 ...الشمس

 .... والنجوم
 .... والجبال
 .... والوديان

 والشطآن والبحار، والنيار، والميل،
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 ....واهلل
  واإلنسان

 
قصيدة:التحميل   

 األبعاد إلى والبموغ النفس أغوار ربيساستطاع أن من أشير الشعراء المعاصرين،  نزار
 .العرب رجال السياسة عمى الكبير نقمو، كما اشتير بالعصر أدركيا التي والنفسية الفنية

سنة في قباني نزار كتبيا الممثمون قصيدةو  1967 من نكسة حزيران عام بعد ، 1968 و ، 
العرب  عمى عّبرت عن سخطيا نفسية لمكثير من األقالم العربية التي ما سببتو من صدمة

 عامة، بما فييم نزار قباني. 
(_المستوى التركيبي:1  

فييا نالحظ . المعاصرة الغربية يةشعر ال البنية و مع العصر، روحمع  تتماشى القصيدة
من فيو ن القصيدة تتضمن الوصف والوصف ال بد وذلك أل األفعالعمى  األسماءغمبة 

يصف حالة البالد  فيو ،بنى الشاعر القصيدة عمى الوصفحيث  بكثرة. األسماء ستعمالا
.بطريقة ىزلية وساخرة  

وذلك  ،الشاعر استعمل في ىذين المقطعين الجمل الفعمية والفعل الماضي أننالحظ و 
 وىو ما ،بشعن الحاضر ىو األن ماضي العرب كان جميال كما تحدث بصيغة الحاضر ألأل

 مّ نفالفعل المضارع ي ،تفيد الحركة ألنياالمضارعة  األفعالوظف و  تناولو في قصيدتو.
وكثيرا ما وظفو الشاعر لينقل لنا مشاىد حية في  ،ستمراراالبطبيعتو الفاعمة عمى التجدد و 

 الحركة والحيوية.
جل الحصول عمى جو من اليدوء و الثبات في النص أوظفيا من االسمية فالجمل أما 
مثل: ،تفيد السكون سميةاالن الجمل أل  
ضفادع مفقوءة العيون _ الناس كالفئران _ مسطح كحدوة الحصان _  
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تكسر القصيدةو  ممسنو ، اإلعرابية القاعدة وتحطم النحوية، العالقات   انعدام في ذلك 
والضمائر الروابط والناسكقولو:  واأللفاظ،جمل و العبارات ال بين   يبصقون، القاعة في 

تسكينو  ،..يشتمون . وتكرار واو العطف التي توحي بالكثرة، و الكممات أواخر في الروي 
 أحيانا ترد بين األفعال:

 ..يشكون وال يثورون فال
 ..يبكون وال يغنون وال

 ..يحيون وال يموتون وال

(_المستوى الصوتي:2  
 أ: الموسيقى الخارجية:

تفعيالت من بحور مختمفة، حيث نجده الجمع بين تتحدد ىوية القصيدة العروضية في 
في األسطر األولى مثال، يجمع بين تفعيالت بحر السريع )مستفعمن مستفعمن فاعمن( و 

.(ن)مفاعمتن مفاعمتن فعول فعولن من بحر الوافر  
 حين يصير الفكر في مدينة

/0///0  /0/0//0   //0/0  
 مستعمن  مستفعمن    فعولن
 .....مسطحا كحدوة الحصان

//0//0  //0//0   //0/0  
 متفعمن  متفعمن    فعولن

 كما أّن عدد التفعيالت يختمف من سطر إلى آخر، كما ىو الحال في االسطر الرابع مثال.
  ، مثل:بياتيي موحدة وثابتة في كل األفحروف القافية في قصيدة الممثمون  أّما

 مدينة         الحصان
//0/0       /0//0/0  
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و قد  سطر،موحدا في بعض األيكون حيانا أو  ،خرمتغير بين الحين واآلالروي لكّن 
قصيدةال السكون الزم أحرف جميع في  .روييا  وىذا ما يجعل من الشعر الحر ثائرا عمى  

أ: الموسيقى  ،تارة التاء و، وتارة الياء ،لففتارة يكون األ ،القواعد القديمة من وحدة الروي
ية:داخمال  

ن الحروف الغالبة ىي أنالحظ  :الصوتية الصغرى داخل القصيدةتوزع الوحدات 
تعمد نزار قباني  حروف الذالقة )نون، راء، الم(، و حرف الصاد. قد و ،الجيورةالحروف 

 . إلىلما يحدث لمدول العربية والحكام العرب نتباهاالن موضوع القصيدة يستمزم لفت أل ،ذلك
 و تكرار صيغة المضارع، ...(المواط، البغاء)جانب تكرار صيغ معّينة، كصيغة )فعال(: 

،يموتون ،يشكون، يثورون): )يفعمون( حين، و كذا بعض العبارات، مثل، )(يحيون   ،(يصير 
 ما يمنح القصيدة جرسا موسيقيا.

ي:تصوير (_المستوى ال3  
 المعنىبدل  الداللة، لتكثيف المترادفات و يستعمل ،بين المتباعدات يجمع أن الشاعر يحاول
.الصريح أو الواقعي الداللي  

 الصور البيانية: - أ
 التشبيو:

شبو ، حيث لفصنوعو تشبيو م ي،تشبيو فرد :مسطحا كحدوة الحصان)الفكر(  _
. وىو داة التشبيو و وجو الشبوأفذكر المشبو والمشبو بو و  ،الشاعر الفكر بنعل الحصان

غرضو تقوية المعنى ، ألّنو يجمع بين شيئين متباعدين، و الجامح الخيال عميو يطغى تشبيو
.نتباهااللفت  مبالغة من أجلالو   
 ،    والتشبيو وأداةحذف وجو الشبو  ألنوتشبيو بميغ  :نعي أوراقالجرائد الموجية _

ال بذكر إمر مستغرب ال تزول غرابتو أليو إغرضو بيان مكان المشبو، وذلك حين يسند 
.تشبيو لو  
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تشبيو مركب نوعو تشبيو  :حين يصير الحرف في مدينة حشيشة يمنعيا القانون_
بيعو القانون بالحشيش الذي يمنع في البالد العربية ي حيث شبو الشاعر الكتابة والفكر تمثيم

.وتعاطيو  
كانت فمسطينألّن  ،تشبيو بميغ: تأكمون الثمين بيضيا من دجاجة لكم فمسطين كانت  

الدجاجةك أكموني التي  ،خيراتيا من  كانتحيث   تجاريةة مكانليا    تصوير وىنا سابقا، 
يا المجيد.لتاريخ  

ثحي : كالفئران الناس  شبيية بالفئران. بأسرىا بمدة تصير    
 التفكير ويصبح

 كالبغاء
 والمواط

 واألفيون
 القانون يطاليا جريمة

ال أنو إذ العقمي، التناسب لمبدأ تخضع ال و كّميا تشبييات  مشتركة تجمع عالقة 
في واألفيون والمواط البغاء مع التفكير الحقيقة سوى ما يراه الشاعر من محاربة القانون لكل  

 منيا.
:ستعاراتاال  

الذي  باإلنسانن الشاعر ىنا شبو المكان أل، مكنية: استعارة من مكانو المكان ييرب
غرضو تقوية المعنى ولفت  اليرب.حد لوازمو التي ىي أفحذف المشبو و ترك  ،ييرب
.نتباهاال  

 الكناية:
أكبر مدينتي في الدمع عمى كناية: األجفان مساحة من   .وغزارتو البكاء كثرة 

ارنيا المسرح العاجزة. كناية عن أنظمة الحكم: رؤوسكم عمى   
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براز المعنى في . والغرض منيا ىو إكناية عن كثرة الموت: الحيطان وراق نعي تمألأ
.عطاء الحقيقة مصحوبة بدليلإ حسي وثوب   

 المجاز المرسل:
مجاز مرسل عالقة مكانية فالشاعر ذكر المكان : سرىا مصيدةأحين تصير بمدة ب

ثبات الغرض المقصود في نفس السامع.إغرضو .المكان أىل وقصد  
واستعمم :الرمز كأداةالشاعر   الرموز، حيث استحضر لمتعبير  كما في قولو: التراثية   

قميص لكم فمسطين كانت قميص: تتاجرون بو الذي عثمان  القصيدة منحيرمز  عثمان   
و .وتاريخية جمالية أبعادا دلي   لمتراث. لمثقافة الشاعر استيعاب مدى عمى 
موزر الو  تدتعدّ  التي الطبيعية  النبات)  ... اليواء الماء، األشجار، األزىار،  (، إلخ

الوطن العربي. وتمثل كل ما يحمل داللة الحياة المفقودة في  
لضفادعا : رمز  كان قد أطمقيا ىتمر  دميمة صفة وىي والجميور العربي لمحاكم يشير 

.لعربعمى ا  
رمز لمعطاء وانتياز الخيرات. البيوضة: الدجاجة  

صورةإضافة إلى تكرار  داللة، مقطع من أكثر في والفناء الموت   الفكرة ثبات عمى 
و ،باألصوات والتالعب الرموزيمجأ فييا إلى استعمال   . 

الصورةأّما  كميةال الشعرية  تتشكلالتي    صورة من مجموع الصور الجزئية في القصيدة 
رسم، فتالواقع تتجاوز سمبية كلّ  تحمل و القصيدة، كامل في واليوان الذل حالة   معاني 

.العربي والعالم الحاكم عمى واليجاء الشتيمة ةضخمة و موليو ىي صورة م  ، حيث مورلأل 
تناولعمى  تظير جرأة الشاعر قضاياال  سياسيةال  ، و عمى النقد السياسيحساسةال   

المحسنات البديعية: -ب  
 الطباق:
يبكون ≠ يغنون،        يحيون ≠ يموتون  
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 هذوى الشعرية، الداللة لتكثيف، و جل انفتاح المعنىأضداد من وظف األ. و قد يجابيإطباق 
.لممعنى المناسبة لمغة دقيق ختيارإلى ا يوحي ما، السمبيات كشفت األلفاظ  

 الجناس:
. ظيار مشاعر وعواطف الشاعرإغرضو . جناس ناقص :يبكون = يشكون  

لكّن الشاعر لم يكثر من الزخرفة المفظية ألّنو في حالة وصف غاضب لمواقع المرير، 
 و ما يشعر بو بكّل صدق.

(_المستوى المعجمي)الداللي(:4  
معاصرة قصيدةال معاني اليجاء السياسي.  من الكثير تحمل جديدة شعرية تجربةو  

 العربي فالحاكم العرب، ويعني أشخاصا يمعبون أدوارا، الحكام إلى يرمز الممثمونعنوانيا 
تجاه  سمبي وموقفو تيمو قضايا األمة، ال اإلحساس عديم الواقع في لكنو اإلنسان، دور يمثل

 الشجاع البطل الذي يفترض أن يمثل أحزان، فالحاكمو  من أحداث و خوف وطنو ما يعانيو
لذاتو  وراء يقضي وقتو في الجري الواقع االستعمار، في ىاجس من األمة ينقذ الذي سوف

امرأة ليشتري النفط وشيواتو، ويبيع .  آن في واقعي و ساخر تشبيو عن تنم العنوان داللةو  
إلى  والبالط العدل وتحول تمثيل إلى تحولت الحاكم وجميوره وجود من الغاية نإ إذ واحد،
ىائل مسرح . 
 ،يالوعو  الفكرد محدو  الذي يعتبره لمجميور موجية كونيا الوضوحب القصيدة تميزتكما 

 وحقده معاناتو عن فييا يعبر العربي الجميورىذا  إلى شعرية رسالة إيصال بغية و ذلك
 و اليدف ىو الحّث عمى، المزري واقعو عمى وغضبو ونقمو العربي لإلنسان وكراىية

المرير الواقع ىذا عمى والثورة النيوض . 
 و من المعاجم السائدة في القصيدة:

معجم الطبيعة بنوعييا:*  
(الجامدة )الماء(1  
_الحيوان _الفئران ....الخ( األزىار(الحية )الغابات _2  
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في الساحرة الطبيعة جمال وظف نزار ولكن إيجابية ودالالت معاني ليا الرموز هذوى  
العرب عند تسقط التي الغناء الطبيعة إلى ورمز ىجائو، . 

)بندقية _موت _الثورة ......الخ(: *معجم الحرب  
 ليا المفردات هذى كل. و ووظف ىذا المعجم نظرا لمحالة التي كان يعيشيا في تمك الفترة

حالة الجمود  عن تعبرا رموز  لتصبح القديمة الداللة ىذه تتجاوزيا ولكن والموت، الفناء داللة
 التي آلت إلييا األوضاع.

)الفكر _الحرب _الجرائد _القانون ....الخ(: *معجم السياسة  
 لتسحق الجبناء يرفعيا وبنادق فكري سالحالحكام يستعممون الصحافة ك إنّ  حيث

 اإلنسان، بحياة صمة لو شيء كل مات، حيث ستمر نعيم في وجعمو ، السمبي بالنقد اإلنسان
.العربي اإلنسان اربانيي، لينتيي األمر العربي واقعو جيلو مات فكره و أصيب ب  

فيون _الجريمة ....()البغاء _المواط _األ :*معجم الرذيمة االجتماعية  
 سائر حّرمت كماإذ يحّرميا  والكتابة، حرية التفكير يحول دون القانون يشير إلى أنّ 
 الناسو  السمطة، حق في ترتكب جرائمباعتبارىا  األلفاظ في التصرف عنيم فيو المحرمات،

حراك  ال الجماد مثل يممثم ،و منافقون الواقع، أمام اليوان، فيم خانعونو  الذل ذاب راضون
الذي  العدلف نيا.مكا من تتحركتستطيع أن  ال التي العيون المفقوءة كالضفدعةأو  ،ليم

حقوقو،ن، و يحميو و يضمن لو إلنسال يفترض أن يكون منصفا ا، طغيان و أصبح تجبرا 
اإلنسان محاصرا سالبا لمحقوق، .واألحزان العربي بالخوف   

بأسره الكونتحميمو لمواقع، فيصبح  نتائجىنا يظير انفعال نزار جمّيا، حيث يضّخم  و  
و ،اعدم اإلنسانية،تنعدم   حتىبل و    ال يعود ليا معنى. وكّل ىذا دليل عمى اإللو قيمة 

الذي تمارسو  ضطيادات العربية و عمى االالسمط ديكتاتورية .ضّد شعوبيا   
 و مّما جاء في المقطع الخامس:

 مدينتي في الحكم يصير حين
 ...ممسحة مدينة في التاريخ ويصبح البقاء من نوعا

 كالحذاء والفكر
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يخدعيدافع عن بقائو عمى كرسّي الحكم بكّل الوسائل، ف فالحاكم لجماىيرا  شعاراتب   
،كاذبة يزّور و  الذي التاريخ  يّذل  و يزىق  و ،لفكرو يقضي عمى ا األمم، أساس ىو 

.المفكرين ثّم يضيف:   
 سترحمون؟ متى

ارنيا المسرح  رؤوسكم عمى 
 سترحمون؟ متى

 ..يشتمون يبصقون، القاعة في والناس
 تأكمون الثمين بيضيا من دجاجة لكم فمسطين كانت

 لكم فمسطين كانت
 تتاجرون بو الذي عثمان قميص

لحاكما نزار يطالب بالرحيل ألّنو العربي  مكان لو يعد لم  مابعد األمة في  تار نيا   
خشبة،التي شبييا ب العربية األرض الشعبو أصبح    سمطتو رافض وىو عميو ويشتم يبصق 

بال أصبحت ، بعد تخمييم عن فمسطين التيالرعية مع تصرفو وطريقة ،حدود   المباحة كالمرأة 
.مجميعل   

فيمّما جاء  و قولو عن الييود السادس المقطع  : 
 ثيابنا في الييود تغمغل

 "راجعون ونحن"
 أبوابنا من مترين عمى صاروا

 " راجعون ونحن
 فراشنا عمى ناموا

 راجعون ونحن
 نقولو أن نممك ما وكل
"لراجعون اهلل إلى إنا  
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بعدف ،1967 حزيران حرب في العرب ىزيمة  عدت لم  يمل  في ةرغب  ،فمسطين عن الدفاع   
رفم الف الو  الييود، قبضة من   والتمنيات خيار سوى االستسالم، واليروب إلى األحالم 

الكالماالكتفاء بو  إلى (راجعون نحن )  .الوطن ىذا   
 و ينيي المقطع العاشر بقولو:

 أركانو من المسرح احترق
...بعد يمت ولم ...الممثمون   

أنفعمى الرغم من  ىاويةم تحتي من القاعدة  ال يزالون متشّبثين بالحكم. العرب الحكام إاّل أنّ    

  :الشكلفي  (1
متفاوتة الطول مقاطعة عشر  الحر، وتحتوي عمى الشعر تنتمي إلى الممثمونقصيدة  . 

سطرا. 127: سطر فيياعدد األو   
 األبياتعدد و العمودي، و تحتوي عمى مقطعين.  الشعر تنتمي إلى بائعي البالد:

ا.بيت 12: فييا  
من الشاعرين استعمل لغة بسيطة قريبة من المتناول، لكن عمى المستوى التركيبي،  كل

تسامح نزار في القواعد النحوية، كما ىو األمر عادة في الشعر الحر. وكالىما تجّنب 
الزخرفة المفظية، إاّل أّن نزار قباني لجأ إلى اإلكثار من استعمال الرمز، بينما ابتعد إبراىيم 

يال.طوقان عن الخ  
أما عمى المستوى المعجمي، فإّن إبراىيم طوقان كان أكثر تحّفظا، في حين استعمل 

(، إضافة إلى المبالغة بألفاظ تدّل عمى الجريمة، فيوناأل، المواط، )البغاءنزار معجم الرذيمة 
إبراىيم طوقان  ، و توظيف معجم الحيوان في ىجائو، أّماالثورة...الخ(، موت، )بندقيةالفناء

(.الغرور ،الخداع، الغدر، الطمعلفاظو أقرب من الواقع )فأ  
المضمون:في  (2  
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بطريقة  و جميور العرب نزار قباني في قصيدة الممثمون يصور لنا رجال السياسة
: قولو مثل والضفادع. الفئران، و الحصان في وصفو مثل: الحيواناستعمل معجم  ألنوساخرة 

الشاعر شبو فكر رجال السياسة بحدوة . فيصير الفكر محدود كحدوة الحصان نحي
ن أوىذا معناه  ،وشعبيا بالفئران ،و شبو البمد بالمصيدة .ي بال معنى محدود، أالحصان

نو مسمط عمى الكتابة أوصف القانون بو  صبحوا يصطادون الشعب مثل الفئران.أالسياسيين 
فيون البغاء والمواط واأل مثل جريمة افجعموا من كل شيء يفيد البالد والعباد محرم ،والتفكير

نيم يرون أل ،حياءأاىم بالضفادع العمياء البكماء الشبو ر الشعب وكنّ شتم وعيّ و  والحشيش.
ىادئون بال حراك غير محاولين تغيير وضعيم و التخمص من الجحيم  ،المنكر وىم صامتون

تراب في غوتوعدىم بالذل والميانة و اال ،ما سيحدث ليم بعد ذلكبليم  أثم تنب. الذي يعيشونو
.ذل من صرصارأفي موطنو  اإلنسانو يصبح      التالي: سطرموطنيم في ال  

براىيم طوقان من حيث أسموب إة من قساو  أكثركان فالتعبيري  ألسموبوبالنسبة  أما
و  ،نو خائننيم أيصف رجال السياسة عمى فطوقان  إبراىيما مّ . أوالصفات ،لفاظ المستعممةاأل
، دون أن تكون والدىم وشعبيم وبمدىم طمعا بالمالأ و أنفسيمباعوا  أنيمي ، أالبالد وبائع

نو نعتيم أكما ، عطش و ال فقر ال جوع وال، فالمالالبحث عن  إلىدفعيم تحاجة ىناك 
ىم:، إذ قال واصفا إيابصفة العار عمى الوطن  

و جاعواأرغميم واهلل ما عطشوا يوما *** أالجوع أنقد يعذرون لو   
و يذكرىم بمينتيم  ،ن في التاريخو ر نيم متجذّ عمى أيضا أبياتو أوىو يذكر الييود في 

ية بتاريخيم القديم في البيت التالي:انو عمى در أن ليم بيا حتى يبيّ  شتيروااالتي   
"ن ىبطنا "زراعأونحن منذ  ***    صيارفة أن كانوامنذ  أعدائنا  

:براىيم طوقان الخونة و بائعي البالد بعاقبة ال يحمد عقباىاإ عديتو و   
مترض لم تحفل بعاقبة وال تعمّ يا بائع األ                       
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جعال من القضية الفمسطينية محور الموضوع،   و و كالىما تحّدث عن الييود، و 
ذكرا استغالل رجال السياسة ليا، و تقاعسيم عن الدفاع عنيا، إاّل أّن نزار لم يكتف بذلك، 

بل تحّدث عن األوضاع التي تعيشيا البمدان العربية عامة، و عن اضطياد الشعب و 
لسمطة.حرمانو من حقوقو، و عن انعدام حرية الكتابة، و احتكار ا
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سياسيالاليجاء  أن عرفنا كاني جتماعو اال  وأنو  ،عند العرب موجودا   كان 
المختمفة باألحزاب مرتبطا وأنو، األموي العيد في خاصة  عميو تطغى  ةنزعال  ، القبمية 

كانحيث  حزبوقبيمة أو  باسم ينطق الشاعر  ىاجيا،   .اآلخر الطرف    
ةثور فيو  حديثا السياسي اليجاء أّما ، و ضّد الواقعالنظام ضدّ    العالم في المعاش 

،العربي و تقاعس ركود، و والجميور الحكام سمبيات مع ذكر   قضايا عن العرب الوالة 
انكسارخاصة بعد  ،المصير تقرير فجوة، والالييودي العدوان أمام العرب  عميقةال  التي  

فيذلك  ياترك . فاليدف من ىذا اليجاء السياسي ىو إيقاظ العربية والذىنية النفسية 
،اليمم لحركة وسيمة أىم حيث كان ىذا الغرض الشعري   الشعرية سادت التي االنفعال 

عربيةال مطامحتعّبر عن  ،الحديث العصر في  و عن  والتغيير، التحرر في الشعب 
شّبثت الحكم. بمقاليد الميزومين الحكام   

إبراىيم طوقان من رواد ىذا النوع من يعتبر و وىو، اليجاء   العرب، الحكام ىجاء 
متقاعسون منيبأ يصفيم إذ  والترف المال ىو الوحيد ىميم وأن األمة، شؤون عن 

مرتبطفشعره السياسي  .ونلمجوا نابعو  ،كانت تعيشيا فمسطين التي باألحداث   من 
عايشيا التي العميقة التجارب ، فراح يكشف عنطفولتو منذ الشاعر   والخطايا، األخطاء 

اليزيمة الممارسات كل ويكشف و أراضييم باعوا الذين العرب لمحكام   ،الثمن اخذو أ 
الميانةفرضوا ب توصغر  الكرامة وموت  فالحكاميم. أحالم  إبراىيم  يصورىم كما العرب 

ايعيشو طوقان خانوا القضية ل مترفين منعمين ورفاىية بذخ في  . 
ذروتو مع السياسي اليجاء و بمغ تناولف قباني، نزار   في دوت التي األحداث 

وىجا، العربية البالد صدمةبعد  واألنظمة العرب الحكام   من ينتقل جعمتو التي حزيران 
الشعر إلى المرأة شعر ي.السياس  االنطالقةو كانت    قصيدتو مع السياسي ىجائو في 

التي" الممثمون" المشيورة أسباب الشاعر ربط فييا  عقلالب حزيران ىزيمة   المسموب 
ى العربعم وينعي الساذج، والتفكير والعطل والخمول الكسل   والذل والجبن الفكري 

.المعاش العربية البالد واقع عمى تدل التي السمبية الدالالت من وغيرىا واليوان والغباء  
امعجمو يستعمل لذلك  اداللي  اإليحاءاتزيرا، و الكثير من غ  معانيت، و والتشبييا   
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تاريخية موزر  و ،والتكرار اإلطناب رموز، إضافة إلى الالسياسة الشاعر ثقافة عن تنم   
 المستمدة من معجم الحيوان.

 األلفاظ اختيار وحسن الفنية، اإلجادة حيث من رائعة قصيدة ىي الممثمون وقصيدة
، عمى الرغم مما فييا من كسر لمقواعد النحوية.والعبارات  

قضاياو لقد التزم كال الشاعرين ب األمة العربية، دون أن يكون ذلك االلتزام كمّيا، ألنيما  
كتبا في األغراض األخرى أيضا.
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