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Abstract: This study aims to determine the meaning of the concept in the poem AlHubb Bilậ Hudậd by Nizar Qabbani. This study uses Paul Ricoeur's hermeneutic
analysis in interpreting symbols and meanings that are still veiled in the Al-Hubb Bilậ
Hudṻd poem which consists of deciphering the hidden meaning behind the visible
meaning, and at the level of meaning implicit in the literary meaning. Data analysis
was carried out using various data collection techniques (triangulation), and carried
out continuously. The analysis technique used in this research is to understand the
meaning of poetry, identify the semantic meaning, describe the existential/ontological
meaning, by decontructuring and reconstructing the text. The results of this study
using Paul Ricoeur hermeneutics analysis there are two concepts, namely structural
and phenomenal interpretation. In structural interpretation, women are metaphors of
natural beauty metaphors, and men are loyal lovers. And in a phenomenal
interpretation, a woman is a woman who has a smooth, gentle character, full of
coolness and sincere affection of all time, so that she can grow a good generation. A
man's love for women should never be interrupted and in fact must always give more
to all roles and struggles of women in a family.
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املرأة يف شعر احلب بال حدود (الظواهر اهلريمولوجية)

إن األعمال األدبية هي انعكاس
قادرا على إعطاء دور
للمجتمع الذي يعترب ً

األعمال األدبية هي احلل أحيانًا  ،مثل
أشكال عدم املساواة والظلم واملساواة بني
اجلنسني اليت غالبًا ما تغلف اجملتمعات

اجملتمع .فيه أفكار وجهات نظر عن احلياة ،
وأفكار ومعرفة وكذلك خيال عن احلياة.
ومن بني األعمال األدبية الشعر الذي ينتجه
الكاتب من خالل حدس فنه .باإلضافة إىل

حصة عادلة ومتناسبة  ،خاصة يف دول
خمتلفة مثل العامل العريب.
ومن بني كتاب العرب الذين عربوا عن
قضايا املرأة هو نزار قباين .كان من

المقدمة

إعالمي وعاكس لواقع حياة اجملتمع .إنه
انعكاس لألنظمة االجتماعية والسياسية
واالقتصادية والتعليمية والثقافية املوجودة يف

أيضا
احتوائه على عناصر مجالية  ،فإنه يوفر ً
انعكاسا لألفكار وأنظمة القيم  ،وكذلك
ً
صورة ملا يريده اجملتمع وما يرفضه.
الكاتب جزء من جمتمع يشارك مباشرة
يف اجملتمع الذي يعيش فيه .ومن خالل
جتربته يف احلياة  ،غالبًا ما يكون مصدر إهلام
يف اجملتمع من خالل األعمال األدبية .ال
ميكن االستهانة مبسامهتها يف خلق حياة
أفضل ومتحضرة  ،خاصة يف التعبري عن
املشاكل املختلفة اليت حتدث يف اجملتمع ،
واليت تعترب يف بعض األحيان من احملرمات
واملعقدة .عندما ال يكون النظام القانوين
والسياسة والثقافة قادرين على تقدمي العديد
من احللول للمشاكل اليت حتدث  ،تكون

املعقدة بشكل متزايد .ومن مشكالت احلياة
اليت تعترب من احملرمات والعرج مشاكل املرأة
اليت يرى البعض أهنا مل حتصل بعد على

الشخصيات البارزة لل ُكتّاب العرب من
سوريا دمشق الذي حيمل الكثري من مواضيع
احلب واملرأة يف أعماله األدبية .حصل على
لقب "ملك الشعراء العرب" ألعماله اليت
تعترب مهمة ألهنا تثري قضايا إنسانية ،
واالعرتاف بوجود املرأة يف العامل العريب
بشكل خاص واملساواة بني اجلنسني.
من قصائد نزار قباين اليت أثارت قضية
املرأة قصيدة بعنوان احلب بال حدود .ملفوفة
بلغة رمزية واستعارة  ،هذه القصيدة اجملانية
حول النوع ترفع كرامة املرأة  ،وتضعها يف
مكانة عالية ومشرفة .حيتوي على معلومات
عن النساء ككيان مهم وله دور كبري يف
احلياة.
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يتطلب فهم هذا النوع من الشعر
مقاربة تناقش تفسري الرمز .واحدة من
فلسفات وشخصيات التأويل احلديثة اليت

شرح ريكور أن عمل الفكر (املؤلف ،
مبا يف ذلك النصوص األدبية) يتألف من
حتليل املعىن اخلفي للمعىن املرئي  ،على

لديها اهتمام واهتمام كبري لتفسري املعاين
الرمزية هو بول ريكور .مت شرح فكرة املعىن
الرمزي يف كتابه ، De L'intretation

مستوى املعىن الضمين يف املعىن األديب .وفقا
لرموز ريكور والتفسريات تصبح مفاهيم
مرتابطة .ينشأ التفسري عندما يتجلى املعىن

الذي نشر عام  .5691جيادل ريكور بأن
كل تفسري هو حماولة لتفكيك معاين ال تزال
حمجبة أو حماولة للكشف عن مستوى املعىن
الوارد يف معىن النصوص األدبية .

التعددي ويف التفسري تتجلى تعددية املعىن

) (Somaryono, 1999:185لذا  ،فإن
إحدى املراحل اليت جيب مواجهتها يف
التأويل هي املرحلة الظاهرية  ،وهي املرحلة
اليت تناقش املعىن األصلي  ،واملعىن احلقيقي
 ،أو معىن اجلوهر.
الظواهر هي نوع من األسلوب  ،وهو
هنج يف التعامل مع الواقع يقلل من الذاتية.
ائما
يف تفسري الواقع  ،سيكون مرتبطًا د ً
بالدراسات التأويلية .علم الظواهر هو دراسة
كيفية تفسري البشر كموضوعات لألشياء
من حوهلم  ،وال ميكن تشغيل الظواهر
برناجمها بدون ظواهر متنوعة وكاملة دون
تفسري خربات املوضوع.
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(Bleicher, 2003:376).

يعرف التأويل
ريكور (ّ )56:5891
بأنه "“hermeneutics is the
theory of the operations of
standing
in
their -under
relation to the interpretation of

text”.".واستناداً إىل هذا الفهم  ،قال
ريكور “So, the key idea will be

the realisation of discourse as a
text; and elaboration of the
catagories of the text will be the
“ concern of subsequent study.

وفقا لريكور  ،فإن الكلمات واملعاين وتنوع
املعاين تسمى النصوص  ،حيث يتشكل
النص يف اخلطاب.
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رأى ريكور أن اخلطاب شيء يولد من
الكالم الفردي .يف هذه احلالة  ،يلمح ريكور
إىل نظرية لغوية فرديناند دي سوسور مقارنة

ونية املرتجم .تتمثل مهمة التأويل يف تفسري
املعىن والرسالة مبوضوعية قدر اإلمكان وف ًقا
للنص املطلوب .ال يقتصر النص نفسه

مبفهوم هجيمسليف .رأى يف Course in

) General Linguistics (1974مييز
اللغة يف االنقسام بني الكالم الفردي

بالطبع على احلقائق املستقلة املكتوبة أو
ئما
املرسومة (املرئية)  ،ولكنه يرتبط دا ً
بالسياق .يف السياق هناك جوانب خمتلفة

) (discourseعن نظام اللغة
 (langue).يف حني أن هجيمسليف
يصنفها يف املخطط واالستخدام .من هذه
االزدواجية  ،وف ًقا لريكور  ،ولدت نظرية

ميكن أن تدعم سالمة املعىن .يتعلق اجلانب
أيضا بسرية املبدع (الفنان) واألمور
املعين ً
املختلفة املتعلقة به .الشيء الذي جيب
مالحظته هو أن اختيار األشياء خارج النص

اخلطاب .يف منظور ريكور  ،اإلفراج املشرو
أو التعبري الفردي مطابق للخطاب .حبسب
ريكور  ،خيتلف اخلطاب عن اللغة كنظام

دائما يف تعليمات النص.
جيب أن يكون ً
دائما
وهذا يعين أن التحليل جيب أن ينتقل ً
من النص  ،وليس العكس .أهم شيء على

 (langue).ولد اخلطاب بسبب تبادل
املعىن يف أحداث الكالم .تشري طبيعة
احلدث نفسه إىل املخاطب .
إن فعل التحدث وقبول صورة العامل

اإلطالق هو أن عملية التفسري هي دائ ًما
حوار بني النص واملرتجم.
وكانت وطيفة اهلريمولوجية كشف
الغموض وراء الرمز .قد تكون األشياء هي

دائما يف الزمان .مع هذه احلقيقة ،
موجود ً
ال توجد حقيقة مطلقة يف مسألة تفسري
دائما ما تكون التفسريات أو
اخلطابً .

نفسها  ،ولكن البشر يعلقون معىن خمتل ًفا.
يف ريكور ،يكون البشر رمزين حيوانيني
(احليوانات اليت تلعب بالرموز)  ،ألنه يف كل

التفسريات الزمنية (مؤقتة بسبب السياق)
مصحوبة بسلسلة من العالمات  ،وبالطبع ،
بالنص .وبالتايل  ،فإن مهمة التأويل ليست
البحث عن أوجه التشابه بني ناقل الرسالة

دائما بالرموز .حىت
مرة ينشط فيها البشر ً
أيضا نشا رمزي.
التفكري هو ً

املرأة يف شعر احلب بال حدود (الظواهر اهلريمولوجية)

95

Vol. I-2

منهجية البحث

استخدم الكاتب يف هذه الدراسة هو
مدخل موضوعي مع التحليل اهلريمولوجية.
املدخل املوضوعي هو منهج يقوم على
العمل األديب كلها .ويستند املنهج املتصور
من وجود األدب نفسه على االتفاقيات
األدبية السائدة. (Fananie, 2002: 112).

مصدر بيانات يف هذا البحث هو
قصيدة بعنوان احلب بال حدود لنزار قباين.
مصادر البيانات األولية مأخوذة من كتاب
نزار قباين 8شاعر املرأة و احلب و أمجل ما
كتب جمدي كامل .يتطلب البحث األديب
بيانات يف شكل كلمات أو عبارات أو مجل
لفظية .تساعد هذه البيانات على تعميق
تفسري هذا الشعر.
التقنية لتحليل البيانات املستخدمة هي
التحليل بتقنيات وصفية نوعية .يتم حتليل
البيانات الوصفية من خالل وصف احلقائق
اليت يتبعها بعد ذلك التحليل ( Ratna,
.)2010:53
النتائج

كان نزار قباين شاعر تنتج الكثري من

األعمال اليت تتناول موضوع احلب واملرأة .ال
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خترج هذه املواضيع عن جمرد خيال قباين ،
ولكن حياته الشخصية والبيئة االجتماعية
اليت يعيش فيها تلهم العديد من أعماله.
عندما كان قباين يف اخلامسة عشرة من عمره
 ،انتحرت أخته  ،اليت كانت آنذاك 51
سنة  ،ألهنا رفضت الزواج من رجل ال حتبه.
خالل جنازته قرر حماربة الظروف االجتماعية
اليت رآها تسببت يف وفاته .ولدى سؤاله عما
إذا كان ثوريا أجاب الشاعر" 8احلب يف
العامل العريب مثل السجني  ،وأريد أن أفرج
عنه .أريد أن أحرر روح وطعم وجسد العرب
بشعري .العالقة بني الرجل واملرأة يف جمتمعنا
ليست صحية" .كان معروفا كواحد من
أكثر املثقفني النسوية والتقدمية يف عصره.
كانت والدته فائزة أكبيك ًأما حمبة
وأحبها باحلنان .وصف نزار قباين والدته يف
إحدى قصائده بعنوان "احلب":

والديت هي مصدر الرغبة يف العطاء
دون حساب
لقد أوىل اهتماما خاصا يل بني إخويت
اآلخرين
كان دائما يفي بطلبايت كطفل دون أن
يشكو
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يشعر الشاعر معه باألمان واللطف
حىت يكرب .نزار سعيد بني قوة شخصية
األب ودفئ ذراعي األم .واعرتف بأن تأثري

وال حيبون شعبهم  ،وال حيبون األرض  ،وال
حيبون الوطن  ،وال حيبون الناس  ،وال حيبون
األرض  ،وال حيبون الناس  ،وكذلك اهلل.

والده كان عليه أكثر .وكشف أن العالقة
بني والديه حيث والده نار ووالدته ماء حيث
يفضل اللهب بدالً من حالوة املاء( .قباىن،

)(Ridwan:2000:208

قصىت مع الشعر)49 85001،
ال تزال مدينة دمشق مصدر إهلام قوي
يف شعرها  ،وخاصة يف عطر يامسني فيه.
كما أثرت حرب األيام الستة لعام 5694
على شعره ورثائه ألغراض عربية .كانت
اهلزمية مبثابة تغيري نوعي يف عمل قباين  -من
قصائد احلب املثرية إىل قصائد ذات
موضوعات سياسية للرفض واملقاومة .على
سبيل املثال  ،أثارت قصيدته مالحظات
هامشية عن كتاب اهلزمية  ،وهو نقد ذايت
شديد للنقص العريب  ،غضبًا من اجلانبني
األمين واأليسر للحوار السياسي العريب.

وفقا له  ،احلب هو مملكة ال تنفصل
متتد من حدود الوطن األم إىل حدود املرأة ،
وحب الوطن هو فقط شعور القومية  ،لكن
حب املرأة هو أفضل نوع من القومية .الناس
الذين ال حيبون النساء .إهنم حيبون املنزل ،

كانت يف عامل النساء ليس هناك درجة
عالية وال يوجد رجل يف هذا العامل  ،ميكن
أن يدعي أنه خبري يف احلب .الرجل الذكي
دائما ما
هو شخص يعيش مع امرأة تتعلم ً
يريده اهلل .أنا شخصياً مل أكن أهتم
بالشهادات  ،ولكن بدالً من ذلك  ،كنت

كسوالً عن عمد لذلك كنت غري ناجح
واستمرت يف الدراسة يف مدرسة النساء يف
نصف القرن املاضي ألنين مل أكن على عجل
للتخرج  ،ألنه إذا خترجت من مدرسة نسائية
 ،فسوف أموت  ،مكتئبة وتصبح عاطلني
عن العمل.
يف حتليل الشعر لنزار قباين بعنوان
"احلب بيال حدود" استخدم الكاتب
التحليل السيميائي الذي يهدف إىل معرفة
املعىن اخلفي يف قصيدة "احلب بال حدود".
يف معرفة املعىن اخلفي  ،يستخدم الكاتب
منهج روالند برتيس مها يف شكل داللة
وداللة .يف هذا التحليل  ،حياول الكاتب
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فك شفرة معىن السياق  ،ألنه من خالل
معرفة السياق  ،سيتم فهم معىن النص .مث
يقوم الكاتب بعمل السياقات  ،ألن النص

إن استخدام مصطلح "سيّدة" يف
التقليد العريب خمصص للنساء الاليت يتمتعن
بشخصية ذات سيادة (ذات السيادة) كما

سيعيش عليه  ،فعال ومفيد .ستصبح نتائج
جديدا .هذا
السياق يف هناية املطاف معىن ً
املعىن اجلديد سيجعل قراءة النص منتجة.

هو مستخدم إلطالق لقب السيدة خدجية
 ،السيدة زينب  ،السيدة فاطمة  ،وهي
شخصية ذات شخصية نبيلة ومشرفة

تتكون هذا الشعر من  51مقطع يبدأ
كل مقطع باستخدام كلمة "يا سيديت"
املستمدة من كلمة سيّد (مذاكر) و
"سيّدة"(مؤنث) اليت حتصل على الالحقة

ومتفخرة باإلسالم.
شخصية املرأة اليت يطلق عليها لقب
"سيّدة" هي 85املرأة املتفائلة  ،املتدينة جدا
 ،واليت جتيد االحتفاظ باألسرار وحتتف

"ي" واليت تعين على ضمري متكلم وحدة
أو ضمري منفرد  ،ويبدأ باستخدام كلمة
"يا" النداء يف معجم اللغة العربية يعين8

كل امرأة متزوجة  ،اللقب الرمسي لزوجة
املخرج  ،رئيس الدولة  ،أو تستخدم كعنوان
للمرأة املشرفة خطاب المرأة ذات مكانة.
أيضا يف معجم
ميكن العثور على فهم مماثل ً
املعاين اجلامع .تستخدم كلمة "سيّدة" يف
معجم عريب  ،لدعوة الفتاة يف ظروف مجيلة.
يشيع استخدام كلمة "سيّدة" لوصف
االخرتاع الذي له خصائص إجيابية خاصة.

1

https://www.altkia.com/%D9%85%D8%B
9%D9%86%D9%89-
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باألسرار  ،هي حكيمة يف مجيع أعماهلا ،
هي رحيمة وطيبة  ،حساسة ملشاعر اآلخرين
 ،الفتيات ذوات الطموحات العالية يريدون
دائما حتقق  ،من حيب اللطف لآلخرين ،
وهو هادئ وال حيب الضجيج الصاخب ،
الذي يريد حتقيق أهدافه  ،وهو جذاب
ومجيل يهتم مبظهره.
وهذا يدل على أن كل مقطع يف الشعر
احلب بال حدود يهتم بشكل خاص ويوجه
حنو شخصية أنثوية أو اليت تشري إىل معىن
املرأة مبعىن كلمة "يا سيديت" اليت تعين "يا

%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A9/
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ريب"  .ميكن القول أنه يف هذه الشعر
خصص نزار موضوعه عن املرأة  ،كشخصية
مجيلة ونبيلة ومشرفة.

كما وصف يف آية اآلية كم أمتىن لو أحببتُك
يف عصر التـنوير  ..ويف عصر التصوير. .
بالطبع ال ميكن تفسري هذا على أنه حب

وفقا لبارتيس  ،فإن الداللة هي معىن
موضوعي وثابت  ،يف حني أن الداللة هي
معىن شخصي ومتنوع .على الرغم من

جسدي  ،ولكن إذا كنت حتب امرأة بسبب
حب جوهر امرأة تقول أن احلب األبدي
سيحدث بالتأكيد  ،فال يوجد حد زمين.

اختالف املعىن  ،يتم حتديدمها حسب
السياق .املعىن األول  ،املعىن الداليل  ،مرتبط
بالشكل املرجعي.
قالت نزار إن حب املرأة ال يقتصر على

حاول نزار أن يكون شاعر الشوق
واحلب  ،ورسم اخلطو وإعطاء معىن حلالته
 ،والغناء  ،ودعوته ملمارستها بينما يقول8
"ما زلت أقول لك أنه لن يبقى شيء سوى

الساعات واألوقات "بالساعات وباأليام"
كال املصطلحني هلما معىن ساعات وأيام
متماثلتان مع الوقت .الزمن وحدة ال هناية

الشعور باحلنني إىل الوطن" .الشوق واحلب
تركا انطباعا حقيقيا يف أعماله الشعرية.
احرتاما كبريا للمرأة ذكر يف مقطعه األول

هلا.
يف بيت القرن الواحد والعشرين  ،القرن
اخلامس عشر  ،القرن التاسع والعشرين أمثال
نزار الوالء يف النساء احملبات .أراد أن يوضح

حيث يعترب أن املرأة كيان مهم يف تاريخ
رحلة حياته  ،بدءا من احلمل  ،إىل تربية
األطفال.
معىن املرأة هو مظهر من مظاهر

أن حبه لن يتالشى ألنه لن يتقدم مع مرور
الوقت  ،سواء يف ظروف سعيدة أو صعبة ،
كما هو احلال يف آية شعره  ،يتم وصف

اجلمال .األرض أنثوية  ،فيها مجيع أنواع
النباتات الطازجة املنعشة .سقي املطر أمثال
الرجال الذين كانوا يلقون ويغذون .األرض

األوقات الصعبة بـ "مياه البحر اجلافة وحرق
الغابات".
نزار شاعر نرجسي واثق .كشف أن
قوة حبه ميكن أن خترتق الزمان واملكان ،

األنثوية هي مصدر احلياة الذي يزرع كل ما
ينمو ويضمن احلياة .من مسؤوليتنا محاية
األرض من كل األذى والتهديدات .محاية
املرأة ومحايتها واجب.
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نزار أشادت بالنساء من ناحية األنوثة
بقول ياملغزولة من قطن وغمام  .أراد أن
يصف شخصية امرأة ذات شخصية رقيقة
ولطيفة  ،يا أمطاراً من ياقوت .املطر هو رمز
الربودة واحلياة .مع سقو املطر  ،تصبح
الطبيعة خصبة واهلواء النقي .النساء مثل

اخلاص .النساء عمل مجايل يرضي اهلل  ،مع
تفاصيل دقيقة للشخصية والشخصية .تلعب
دورا يف تلوين العامل بنعومة قلبها  ،حبيث
ً

ميكن أن تنمو النساء واألطفال داخل
أسرهتم ويكربون وينمون بصحة جيدة .كما
تشبه املرأة "زهرة احلرية" اليت تعكس قيمة

املطر  ،قادرون على جعل اجلو يف األسرة
مرحيًا  ،وقادرون على رعاية جيل صحي
وجيد  ،بسبب دفقة احلب من أم تكرس
حياهتا ألطفاهلا وعائلتها .يا أهناراً من هنود

مثينة لروح البساطة يف احلياة وقيمة احلرية.
حىت من خالل فهم املرأة  ،تضعها يف
العناصر األساسية واألساسية مللك الشعر ،
وفرعون الكلمات .يشري كال املعنيني إىل

هو مثل للمرأة القادرة على تدفق احلب
الصادق والتدفق طوال الوقت .النهر هو
شكل طبيعي من الطبيعة  ،وهو انعكاس ألن

العناصر األساسية للحياة اليت يلعب فيها
دورا حيويًا يف حتديد مصري
امللوك واحلكام ً
األمة  ،بتأثريها القوي على األسرة.

عاطفة املرأة ستستمر يف التدفق بشكل
طبيعي مثل النهر وستستمر يف التدفق حىت
تصل إىل مصب النهر .يا غابات رخام الغابة
رمز يوفر الظل والتوازن الطبيعي .مع وجود

معبد يكفي أن تعشقين امرأة مثلك ،
أدخل يف كتب التاريخ  ،وتُرفع من
حىت ُ
أجلي الرايات هو تعبري عن الفخر والثقة يف
حب الشاعر للمرأة .جيب التعبري عن

الغابات  ،وفاء األكسجني لإلنسان ،
كاألمساك مباء القلب  ، ...كسرب محام.
يشار إىل النساء باسم "جوهر الشعر".

الشعور باحلب لكي تعرف املرأة أن عشيقها
حيبها .هذا الشعور بالفخر والثقة بالنفس
مهم يف شرح حالة العالقات وتبديد شكوك

الشعر هو تكوين بلغة مت اختيار شكلها
بعناية وصياغتها بعناية لزيادة وعي الناس
بالتجربة واستحضار انطباع خاص من
خالل ترتيب الصوت واإليقاع واملعىن

احلب  ،مثل الوضع يف االقرتاح  ،أو الزواج
الذي جيب التعبري عنه ونقله يف األماكن
العامة لغرض االمتنان ووضوح الوضع
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يذكر نزار أن حبه أبدي ودائم ولن
تقطعه عقبات وإغراءات تواجهه .ورد يف
هنر احلب عن اجلريان .لن
اآلية لن يتوقّف ُ

بض القلب عن اخلفقان .لن يتوقف
يتوقف ن ُ
حج ُل الشعر عن الطريان .مثل "هنر احلب
لن يتوقف عن التدفق  ،نبض القلب لن

حبرف أنثوي يسمى أيضا "أم الكتاب" .إ ًذا
أبدا
يف معبده  ،يقول نزار أن حبه لن يتغري ً
 ،حىت عندما تأكل القشة بالنار  ،حلزمة قش
دائما
تأكلها النريان الذي سيضيء
ً
وسيستمر يف االنتشار والتضخم
تصنف نزار املرأة كأم هلا رموز احلياة

يتوقف عن اخلفقان .لن يتوقف شعريها عن
التفكك " .يف الواقع  ،الشخص الذي حيب
بصدق  ،يف جوهره سيحصل على السعادة
الكاملة  ،ألنه من خالل قدرته على حب

والظل والتعليم .النساء (األمهات) اللوايت
حيتجن  ،حيتضن األمهات  ،األقالم ،
احلليب  ،هي غرائز األمهات اليت يتم
إعطاؤها عادة ألطفاهلن منذ الرضيع  ،يف

حبيبته بإخالص  ،حصل البشر يف جوهره
دائما عندما
على أكرب سعادة .سينمو احلب ً
قادرا على إعطاء أعظم حبه.
يكون احلبيب ً

رعاية األم وحىت احتضان األم ال يقتصر على
الوقت .فقال يف نزار شعره أن أمجل ذكريات
األم هي عندما يكون الطفل بني ذراعيه ،

املرأة خملوقات تستحق احلب العظيم الهنا
"مثل القمر  ،واحملبوبة قمراً هي خملوق مت
خلقه مغريا .بسبب كتابة آالف الكتب ،
غنت األغاين من أجل جاذبيتها الشبيهة
بالقمر
حتتوي الشهر مثل النساء على ساعات
جدا لدرجة أنه
وأيام وأسابيع .والقمر ساطع ً

ينبعث منه ضوءًا يُظهر لنا الوقت والوعي.
مث نقول للمرة األلف أن النساء مثل القمر.
األرض والقمر والواقع هي أشكال من
الكلمات األنثوية .يبدأ الكتاب املقدس

واحتضان حب األم واحلصول على التعليم
منه كما يف شعر أن هتديين قلماً من أقالم
احلرب .أعان ُقهُ .وأنام سعيداً كاألوالد.
يشري معىن سيدة العامل أو "رب العامل"
إىل شخصية األم من خالل تسميتها أنت
األول
امر يأيت األوىل .أمي األوىل رمحي ُ
األو ُل كلمة رحم
شغفي
ُ
األول شبقي َّ

مصطلح خاص وحتتل مكانة خاصة ألن
"الرحيم" (الرمحة) هو اسم اهلل من بني أمساء
احلسىن األخرى .تُعهد األم إىل الرحم
كمكان يبدأ فيه البشر يف العامل الطبيعي.
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فيه حييط البشر مبودة كبرية من أمهاهتم.
الشغف واإلثارة اجلنسية يف خطاب األم كما
ذكر يف اآلية السابقة يا أهناراً من هنود هو
ثدي األم يف توفري احلليب لطفلها حبيث
ميكن أن تتم صحة الطفل وحياته  ،حىت
يظل االرتبا العاطفي بني األم والطفل

ثالثة كتب التالية وهي 8طفولة هند أو
طفولة الثدي ( ، )569:ومكافحة يل أو
أنت يل ( ، )5610وسامبا ( ، )5615هي
تطوير مشروع نزار يف كتابه األول .بطرق
خمتلفة  ،يكتب يف هذه الكتب عن النساء
والظلم الذي يعانني منه.

متشاب ًكا طوال مشاعر رحلة احلياة .تصبح
األسرة مكانًا ميكن االعتماد عليه عندما
يعاين شخص ما من مشاكل احلياة املليئة بالفرح.
يكتب نزار الشعر وهو يفكر يف

أما بالنسبة لدمشق أو يف بيت من
حارات الشام هو مكان له قيمته اخلاصة
بنزار .دمشق مدينة مرموقة يف مجيع أعماله.
كتب بشكل مكثف عن مجال حكاية

املشاكل اليت حتدث يف بالده  ،وخاصة
مشكلة عدم املساواة بني النساء وعدم
املساواة بني اجلنسني .تقليديا  ،كان هناك

دمشق اخليالية  -اجلمال الذي مات منذ
فرتة طويلة  ،بعد سنوات من اإلمهال واحلرب
والفساد واحلكم السيئ.

فصل بني الفضاء على أساس اجلنس يف
سوريا .ال يتعاون الشباب والشابات  ،وال
يتواعدون  ،وال يعرفون حىت الشركاء احملتملني
لبعضهم البعض حىت يتزوجوا (هذه املمارسة

كما كتب بشكل رئيسي عن بريوت
والقاهرة والقدس  ،لكن دمشق استمرت يف
موقعا مفضالً
أن تكون تفاحة عينه  ،حتتل ً
يف قلبه .كتب ذات مرة" 8احلمامة اإليطالية

ال تتم فقط من قبل العائالت املسلمة ،
أيضا من أتباع الديانات األخرى) .إن
ولكن ً
أسوأ ضحايا هذا الوضع هم من النساء.

ال تناسب اجلامع األموي يف دمشق  ،وقصر
باكنغهام بالنسبة يل ال يتناسب مع قصر عزم
دمشق  ،وقرب نابليون يف فرنسا ال يصلح

املساحة املخصصة للفتيات حمدودة ح ًقا
بسبب العزلة وضرورة ارتداء املالبس املغلقة.
تعترب العذرية مهمة للغاية .النساء يصنعن
عريضاً  ،شرف الرجال.

صالح الدين يف دمشق" .وهكذا  ،كانت
مدينة دمشق هي املدينة اليت ولد فيها و
مكان يتوق إىل أن يرسو يف هناية حياته ،
مثل املثل العريب الذي يقول كم من منزل
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