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 رجل" لنزار قبايندراسة حتليلية نفسية لقصيدة "إىل 

 1أ.مسيحة تونسي*
Samiha.n71@gmail.com 

 امللخص :

يتمتع بسلطة اإلحياء ابلاّلمتوقع والالمألوف، فهو طاقة زاخرة غنية ابلدالالت  ن النص األديبأال شك      
ملّما جبميع املناهج النقدية ومن بينها منهج  واإلشارات والرموز، ومن َّث وجب على دارس األدب أن يكون

 –التحليل النفسي، لتتاح أمامه فرصة السرب والتقصي ، واإلحاطة مبالبسات إنتاج النص واستيعاب مضمراته 
 وسرب اخلفااي الكامنة فيه ، والكشف عن أغوار النفس املبدعة . –ابعتبار النص محّال أوجه ودالالت 

 Abstract: 
    There is no doubt that the literary text has the power to suggest unexpected and 
unfamiliar, it is a rich energy rich in semantics, signs and symbols, and therefore 
the study of literature must be familiar with all critical approaches, including the 
method of psychoanalysis, to have the opportunity to explore and investigate, to 
surround the circumstances of the production of the text and to absorb its 
accessories - considering the text as the protectors of aspects and connotations - 
and to explore the hiddenness inherent in it, and to reveal the depths of the 
creative soul. 

يعّد علم الّنفس أقرب العلوم اإلنسانية إىل األدب، وما األعمال الفنية واألدبية خصوصا إاّل " نتاج نشاط      
س ابجلسد . وألّن األدب لي 2حّي ، فلكي نتفهمه يلزمنا أن نلقي الضوء على ما دار لدى احلي الذي أبدعه"

الساكن احملنط ، وإمنا ميور ابلدالالت وخاضع لالحتماالت ومفتوح على التأويالت ، فإنه يتضح لنا دور املنهج 
النفسي وتواشجه ابألدب ، وذلك يف الكشف عن كل ما هو مبطن يف النص، وإزالة غموضه، وقول ما مل يقله 

 النص بعد يف طياته ، بل ويهبه توهجا آسرا .

استفاد األدب من علم النفس ونتائجه، وقد أمّد هذا املنهج األدب برؤى جديدة، أغنت الفنان،  وهبذا    
ووسعت آفاقه ، وعمقت رؤاه الفنية . كما أعانت القارئ على فهم جوانب عمليات اإلبداع ؛ إذ ال يكتفي _ 

 الشعورية .املتلقي_ حبل شفرات النص فحسب ، بل يستنطق تويلها ويعيدها إىل مرجعياهتا ال
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إن هذا التالقح بني األدب وعلم النفس قد أعّده جون بلمان نوبل يف قوله : " واحلدث األديب ال حييا إاّل إذا    
. وهبذا نلفي أن األدب أعطى التحليل  1انطوى يف نفسه على جزء من انعدام الوعي أو من الاّلوعي نفسه "

 ب شيئا كثريا أيضا .النفسي الكثري ، وقد رّد التحليل النفسي لألد

كما ند أن األدب وعلم النفس يتناوالن املوضوعات ذاهتا من قضااي األفكار واخلياالت واملشاعر والعواطف       
وهلم جرا...وقد فّسر عز الدين امساعيل هذه الصلة قائال: " إن النفس تصنع األدب،كما يصنع األدب النفس، 

ها األدب،واألدب يراتد حقائق احلياة لكي يضيء جوانب النفس جتمع أطراف احلياة لكي تصنع من
النفس،والنفس اليت تتلقى احلياة لتصنع األدب هي النفس اليت تتلقى األب لتصنع احلياة ، إهنا دائرة ال يفرتق 

 2طرفاها إالّ لكي يلتقيا"

ددوا معامل التجربة الفنية ، كما مل ظّل التفكري عند النقاد والبالغيني القدامى * أدبيا أكثر منه علميا ، " فلم حي   
. إىل أن جاء أرسطو الذي يعّد أول  3يشرحوا ملاذا تتأثر النفس هبذا العمل األديب أو ذاك شرحا علميا موضوعيا "

من طرق هذه الفكرة ، وشرح الصلة بني األدب وعلم النفس القائمة على املعرفة شبه العلمية ، وقد طبق نظريته 
ه " فن الشعر" ، والذي كان رّدا على نظرة أفالطون مبينا الدور االجيايب للشعر املتمثل يف النفسية يف كتاب

، ويقصد به أن الشعر يستثري عاطفيت الشفقة واخلوف على حنو رمزي ميكن ضبطه َث  catharsis"التطهري" 
 يطهرمها .

لنفسي تطورا عند كولريدج يف  وتوسعت هذه النظرية السيكولوجية عند "هوارس" ومعاصريه ، وعرف النقد ا
، الذي تناول فيه سيكولوجية أرسطوطاليس ، واستمرت هذه النظرات غري املكتملة 1817كتابه"السرية األدبية 

 ، حىت ظهر فرويد . 19حىت أواخر ق

 سيجموند فرويد : ¾

على أيديهم ، سيجموند فرويد وهو جالس يف مكتبته عن األساتذة الذين تعلم سئل رائد التحليل النفسي    
 فأشار إىل رفوف خزانته اليت اصطفت بروائع األدب اليوانين .

مل يكن فرويد جمرد عامل نفساين ،بل كان واسع االطالع على اآلداب األوربية بلغتها املتعدد ، واليت كانت معواان   
األدب اليوانين أن اإلنسان  على تقوية االكتشافات النفسية ، وقد أّكد فرويد منذ أعماله األوىل يف حتليل روائع
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حتكمه قوى الشعورية حتدد مساره يف احلياة ، وقد شبهها جببل من اجلليد ، حيتل الالشعور فيها اجلزء األكرب 
 املوجود يف األعماق ، وهلذا يسمى التحليل النفسي أيضا ب " سيكولوجية األعماق" .

أن ميّر" عرب لعبة من الكلمات والرتابطات اليت تنسج  ولكي يصل احمللل النفسي إىل الشعور األديب ، عليه    
السرد ، وتنتقل بشكل مدهش من جمال إىل آخر ، من املرئي إىل اجملرد ، من اليومي إىل النظري ، من العلم إىل 

 . 1الشعر "

نفسه، غري أن  ، فإنه يرى يف األديب األمر2ومبا أن احللم عند فرويد " حتقيق مقنع لرغبة مقموعة أو مكتوبة"     
هذا األخري ابلتسامي* يفرغ شحناته من قمع وكبت وصراع داخلي بواسطة الكتاابت األدبية ، فهم هبذا خيففون 

 عقدهم يف إبداعاهتم .

ولعّل أهّم أعمال فرويد دراسته الطويلة املتخصصة ليوانردو دافنشي ، وهي دراسة نفسية جنسية لذكرايت    
أوديب لصوفوكليس،وهاملت لشكسبري،واإلخوة كارامازوف لدوستويفسكي؛حيث مّيز طفولية ، وحتليله ملأساة 

بني أربعة أوجه هلذه الشخصية:الفنان ،واألخالقي ، واخلاطئ ، واملريض ، وهذه اإلبداعات مجيعها تتناول 
 املوضوع نفسه : قتل األب .

أن تنزيل ذلك لغواي هو املشكلة العظمى ، وهبذا " حياول فرويد أن يكتب شيئا ال مرئيا _ الالشعور _ ويعلم   
، وقد اعرتف فرويد يف دراساته حول  3ومن هنا اهتمامه ابألدب ، ألن الروائع األدبية نحت يف كتابه الالمرئي"

 اهلسترياي* أن ما يقصه عليه املريض يقرؤها كرواايت .

 كارل كوستاف يونج : ¾

أن الفنان جمرد أداة يف يد  -يونج –ا فعل فرويد ، إذ يعترب رفض يونج ربط اآلاثر الفنية ابلعقد النفسية كم
قوة ال شعورية هي الالشعور اجلمعي أو "اخلافية العامة" ، وهبذا أثرى يونج املباحث األدبية النفسية بفكرة 

تنصهر فيها الالشعور اجلمعي الذي يتصل ابألساطري البدائية واخلرافات واألهازيج الشعبية ، إذ يعّد " البوتقة اليت 
 4كل النماذج البدائية والرواسب القدمية والرتاكمات املوروثة واألفكار األوىل" .

                                                 
 

 . 16، ص 2009،  1حسن المودن،الرواية والتحليل النفسي،ط 1
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فأضحت الشخصية اإلنسانية يف نظر يونج ال تقتصر حدودها على التجربة الفردية ، وإمنا متتّد لتستوعب التجربة 
يستمد األدابء والفنانون صورهم وأخيلتهم ، اإلنسانية للجماعة املوغلة يف القدم ، ومن الالشعور اجلمعي املتوارث 

 وعلى أساسه نشأ النقد األسطوري .

 شارل مورون : ¾

يقوم النقد النفسي عنده أساسا على ارتباط أفكار غري إرادية حتت تراكيب إرادية للنص ، أي أنه خلق قراءة     
قوم عليها منهج النقد النفساين ، إذ جديدة لآلاثر األدبية ، وجعل من "فن القراءة" الدعامة األساسية اليت ي

يستطيع الناقد بوعيه أن يالحظ أن مثة كلمات وتعابري وصور واستعارات ترتدد حتت قلم الكاتب دن شعور أو 
وعي منه" فهذه الشبكة الداللية متثل اجلانب الالوعي من حياة األديب اخلفية ، وهي اليت تقودها إىل الصور 

 1أساوية الباطنية اليت انطلق منها األثر األديب "األسطورية ، واحلاالت امل

 جاك الكان : ¾

توصل الكان إىل الغالقة القائمة بني قطيب اللغة والنفس اإلنسانية ، فما األعمال اإلنسانية إال تراكمات      
 الصور اللغوية الكامنة يف ابطن النفس والالشعور .

ي ، ولكنه يضفي عليها طابعا لغواي ، َث يطابق بني ينطلق الكان يف بناء نظريته من الشعور الفرويد
مفهومي اللغة والالشعور عند اإلنسان ، أي بنية الالشعور هي بنية لغوية بكاملها ، حيث قال " إن الالوعي 

. فهو يستكشف عامل الالوعي من خالل عامل اللغة ويرى أن " مفتاح الالوعي هو   2يشتغل اشتغال لغة مبنية"
 3ثريا كالميا ، أي كونه بنية لغوية "كونه حيدث ت

 اهتّم الدارسون العرب ب : املنهج النفسي يف النقد :

 _ عالقة العمل األديب مبؤلفه :  1

أي البحث عن الوجه املؤلف ) شخصيته ( من خالل أثره . كان العقاد أول من أوىل اهتماما كبريا هلذه     
 . 1939يل صاحب دراسة "البالغة وعلم النفس"املنهج يف الدراسة. ويعد سابقا ألمني اخلو 
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اهتم العقاد بشخصيات الشعراء ، فرصد شخصياهتم متتبعا سريهم ، سابرا أغوارهم ، فدرس ابن 
الرومي"حياته من شعره" ، حملال شخصيته،نشاته،مزاجه،تكوينه النفسي واجلسدي . ودراسته عن " أيب نواس" اليت 

 ن مفتوان مبحاسنه بسبب نقص يف غدد رجولته ، ودالله الزائد من والدته .حللها من زاوية نرجسية، وانه كا

كما ند دراسة النويهي "نفسية أيب نواس" ، ودراسته "شخصية بشار" اليت حلل فيها شخصية الشاعر 
املعنونة من شعره مستكشفا العوامل الوراثية واملكتسبة ، الفردية واجلماعية اليت كونتها ، ودراسة حامد عبد القادر 

 ب"فلسفة ايب العالء مستقاة من شعره" ، وغريها من الدراسات . 

 _ عملية اإلبداع لدى الفنان :2
ملا أصدر عز الدين امساعيل كتابه "التفسري النفسي لألدب" ، عاجل عملية اإلبداع األديب ورأى انه وليد 

، وأن هذه 1امتالء وأبلغ من احلقيقة والواقعة"الالشعور "أن الصورة الشعرية رمز مصدره الالشعور ، والرمز أكثر 
 العملية شبيهة ابحللم ؛ إذ تتخذ من الرموز والصور النفسية مايتنفس هبا األديب عن رغباته املكبوتة .

كما نشر خريستو نم كتابه"النرجسية يف أدب نزار" ، قرأ فيه شعره مستكشفا عقدة النرجسية ، كما 
 سهمت يف تسامي مشاعره السلبية ، فغدا أنثوي اإلحساس كاملرأة .توصل إىل انتحار أخت نزار أ

و ند دراسات أخرى منها دراسة مصطفى سويف " األسس النفسية لإلبداع الفين يف الشعر خاصة" ، ونذكر    
رحية على جانبها دراسيت تلميذه املصري عبد احلميد حنورة ، اللتني ختصصتا يف جانب اإلبداع يف الرواية ويف املس

ومها :"األسس النفسية لإلبداع الفين يف الرواية" و "األسس النفسية لإلبداع يف املسرحية" ، وكتاب "األسس 
 النفسية لإلبداع األديب يف القصة القصرية" لشاكر عبد احلميد ، وكتاب "األدب وعلم النفس" لسامي الدرويب .

 ظر :      هة ن   وج

ي غموضه ، ويزيل التباسه ، إذ تقدم القراءة النفسية تفسريا خمتلفا ، إنه تفسري إن التحليل النفسي لألدب جيل   
يبث احلياة يف النص ، ويتجاوز سكونه وقراره ، ويؤجج فيه وهجا نفسيا ، فيمور ابحلياة والرغبات ومكنوانت 

 ويبعث من رماده ، فيكتشف ما مل يكن مكتشفا .الالشعور ، فتضاء أغواره ، ويفصح صمته ، 

ولكن ما يعاب على القراءة النفسية أنه مهما كانت مرونتها يف التحليل ، ومالمستها وقرهبا للنص األديب ، إال    
أهنا عزلت النص األديب عن سياقه ، وأمهلت أدبية النص ومجالية نسجه وقيمته الفنية ، ورمبا أخرجته عن قصدية 

                                                 
 

 . 74رمزي،صجاك الكان،اللغة الخيالي ال 1



 
 

(268) 
 

، فتناست القراءة النفسية بذلك أن " الفن العظيم هو الذي صاحبه مكتفية بسرب مكنوانته ومرجعياته وال شعوره 
 1جيمع بني اللذة واجلمال والفائدة واألخالق" .

كما أن من مآخذ النقد النفسي أن ممارسيه هم يف األغلب علماء وأطباء ال أدابء ونقاد ، فاختذوا التحليل     
نقد " فكانت املعاجلة يف النهاية معاجلة إكلينيكية أو النفسي وسيلة خلدمة ميداهنم املعريف وليس خلدمة األدب وال

. وهذا ما صرّح به يونج ذات مرّة مبينا أن املنهج الناجح  2عيادية ألن األساس الذي انطلق منه ، أساس طيب"
 للوصول إىل الفن البد أن يكون منهجا فنيّا .

 اجلانب التطبيقي :

   إىل رجل

 بيع من أجله الدني   ا وما فيهاأ مىت ستعرف كم أهواك اي رجال
 حباهل  ا وسأمضي يف حتديه ا          اي من حتديت يف حيب له مدن ا

 أو تطلب الشمس يف كفيك أرميها لو تطلب البحر يف عينيك أسكبه
 وللعصافي ر واألشج ار أحكيه ا أن ا أحبك فوق الغيم أكتبه  ا
 األق داح أسقيه   اوللعناقي د و  أن ا أحبك فوق املاء أنقشه  ا

 ي ا قصة لست أدري م ا أمسيها أن ا أحبك ي ا سيف ا أسال دمي
 فإن من ب دأ املأساة ينهيه   ا أن ا أحبك حاول أن تس اعدين

 وإن من أشعل الني ران يطفيه  ا وإن من فتح األبواب يغلقه  ا
 يف البحر أرفع مرس ايت وألقيه ا اي من يدخن يف صمت ويرتكين

 واملوج ميضغ آم ايل ويرميه  ا تراين ببحر احلب غارق ة أال
 م  ا زال يقتل أحالمي وحيييه ا إنزل قليال عن األهداب اي رجال

 وتنتقي كلم  ات لست تعنيه  ا كفاك تلعب دور العاشقني معي
 وأسعدتين ورودا سوف هتديه  ا كم اخرتعت مكاتيب ا سرتسلها

 حلمت أبث واب سأشريه  ا وكم وكم ذهبت لوعد ال وجود ل ه
 وحي رتين ذراعي أين ألقيه   ا وكم متنيت لو للرقص تطلبين
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 كأمن  ا فرت من ثوانيه    ا ارجع إيل فإن األرض واقف ة
 وال ملست عطوري يف أوانيه  ا رج ع فبعدك ال عقد أعلق  ها

 ضف ائري منذ أع وام أربيه  ا ملن مجايل ملن شال احلرير ملن
 فم  ا حيايت أان إن مل تكن فيه ا أم مطرا ا أنت صحوا كنترجع كما

 1970من ديوان :   قصائد متوحشة ، نزار قباين                                                            

 قراءة نفسية لقصيدة "إىل رجل" :

ئ ذو التأهيل النفسي ، أّن بطلة القصيدة أّول ما يوحي به عنوان قصيدة " إىل رجل" للشاعر نزار قباين للقار     
قد دّونت رسالتها إىل رجل غري مدرك وال مبال بقدر املشاعر ملفعمة ابحلّب والدفء واحلرمان اليت حتملها له ، 

 فقررت أن تعلمه هذه األحساسيس وتلفت انتباهه إليها .

ىل املرأة ، املرسل/الرجل ، املستقبل/املرأة ؛ تكون من الرجل إ –يف احلب  –من املألوف أن املبادرة واملراسلة    
ابعتبار الرجل هو اجلريء املقدام البطل ، واملرأة هي الدالل واالحتشام والضعف اجلميل . ولكن عنوان عنوان 
القصيدة جيلي مفارقة ، بل قل املفاجأة ؛ إذ مزقت هذه املرأة كل ستائر األعراف ، وكسرت كل احلواجز ، 

 أة وثبات : إىل رجل .وأعلنت بكّل جر 

"مىت ستعرف كم أهواك اي  الشاعر نزار يف هذه القصيدة لسان املرأة احملّبة، احلائرة املتسائلة، القائلةاستعار   
رجال ؟"، لتعلن يف عجز البيت أهنا على استعداد كامل أبن تبيع الدنيا برمتها من أجله هو فقط. لتعود يف الشطر 

، فقد عادت إىل ذكرايهتا  1حتدايهتا وتضحياهتا ، وهو ما يسمى عند فرويد ابلنكوص -مع ذاهتا –الثاين وتتذكر 
السابقة وما صنعت من حتدايت أمام مدن أبكملها من أجل حبها ، َث تعزم أهنا مل ولن تندم ، بل ستمضي قدما 

 يف حتديها .

مرات ومرات _ فإهنا مستعدة  2كررتوألهنا الزالت حتبه، ومل يغادرها هذا احلب _ ونلحظ كلمة "أحبك" قد ت  
الن تفعل ما يصل إىل ذروة املستحيالت ، كحجج منها هلذا الرجل لتوحي إليه ابستعدادها الن هتبه الشمس 
والبحر ، بل أن تكتب كلمة "أحبك" فوق فوق الغيم، وأن تنقشها على املاء، وتغنيها للعصافري واألشجار ، 

                                                 
 

إليها إلى نقطة تقع  النكوص : هي عملية نفسية ، تتضمن عودة في اتجاه معاكس من نقطة تّم الوصول 1
 . 903ها ، أي عودة الذات إلى مراحل سبق لها أن تجاوزتها . ينظر معجم مصطلحات علم النفس،صقبل

في معجم نزار قباني تنهض بعدة وظائف : فهي من ناحية أولى تشحن النص إن ظاهرة " التكرير"  2
أخرى تكشف بطاقات إيقاعية جديدة ، فتتداخل مع عناصر اإليقاع األخرى لتؤكدها وتغنيها ، ومن ناحية 

 عن هاجسية الموضوع وتحاصر المعنى .
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ذا فمعجم هذه القصيدة يكشف عن استعارات وحمسنات لفظية آسرة، ودالالت وتسقيها لألقداح والعناقيد . وهب
 وأيقوانت مدهشة، ال تزيد يف القصيدة إال مسوا ، ويف معانيها إال رسوخا .

كما ند يف هذه القصيدة خطااب على لسان امرأة معجبة ابلطرف اآلخر الذي ال يعريها أدىن اهتمام ،        
اتركا إايها يف حبر من االضطراب واحلرية واحلزن . وبذلك فالقصيدة تصور عالقة  يدخن سيجارته يف صمت...

غري حمققة بسبب كربايء الرجل ) انزل قليال عن األهداب اي رجال ( ؛ فممانعته وتكابره ما زادها إال جترحيا وقتال 
حضور وغياب ؛ حضور الطرف وخيبة ألحالمها. كما تصور القصيدة العالقة بني الرجل املرأة  على أهنا عالقة 

 "األنثى" وغياب الطرف "الذكر" .

_ ) كفاك تلعب دور العاشقني معي...( : هنا صحوة للعقل ، وعودة إىل مساراته ، أعين العمل وفق قوانينه 
ومسلماته ، فأضحت املرأة حينها عقالنية يف تفكريها ، تراجع نفسها وحساابهتا من مواعد مل حتقق ، وما انتظرته 
من ساعي الربيد كان جمرد خيط سراب ، وحروف من ضباب متوت قبل الوصول ، إذ إن بعض األشياء الصغرية 
اليت قد ال يعطيها الرجل أية قيمة تعّد عندها من أمثن ممتلكاهتا ، قد تعمر منها قصورا ، وحتيا هبا شهورا ، فالكلمة 

جتعلها حتس حبضورها وكياهنا ، وكذا الورود اجلميلة الدافئة هلا تثري ساحر عجيب على صاحبة القصيدة ، إذا 
والرسائل اللطيفة... كلها تعّد عاملها اخلاص ، ولكنها فظنت حبيلته ، وأدركت أن كلماته ماهي إال انتقاء وتفنن 

 وصنعة خالية من املعاين الصادقة ، وما كانت وروده ووعوده إال كذبة نيسان إن صّح التعبري .

لرقص لو تطلبين... وحريتين ذراعي أين ألقيها ( : فاملرأة هنا تتمىن الرقص معه ، فاملرأة هنا تتمىن _ ) وكم متنيت ل
الرقص معه ، وما الرقص يف حقيقته إال احتضاهنا بني زنديه لتحس ابخلالص وامللجأ اآلمن بعد حالة الضياع اليت 

 وما احللم هنا إال هروب من واقع ممّض قاس . ال زالت تعيشها يف غيابه وهجرانه هلا ، ومن َثّ هي "حتلم" ، 

_ وعلى صعيد آخر ، ميكن أن نرى من هذه العالمة ، أعين عالقة البطل وهي تراقصه توحي بصورة من مظاهر 
عقدة "إلكرتا" ، أي تعلق الفتاة أببيها ، وما حريهتا يف أين تضع ذراعها إال مسار يف عدم معرفتها ابلدوافع 

ا له ، وتعلقها به ، حىت استحالت نظرهتا إليه نظرة رجل مثايل أو رمز مقّدس ، يشغل حيزا الكامنة وراء حبه
 واسعا يف جماهلا النفسي ، إن مل نقل أبكمله . 

، وهو عصاب  1إضافة إىل هذه الوجدانيات ، فإن نلفي البطلة تعيش ما ميكن أن نسميه ب "عصاب اهلجر"    
واإلمهال والنبذ ؛ فمظاهر اهلجر فضال على أهنا اجتاحت جانبها النفسي،قد تظهر أعراضه كنتيجة آلاثر الرتك 

                                                 
 

العصاب: غصابة نفسية ، تكون فيها األعراض تعبيرا رمزيا عن صراع نفسي يستمد جذوره من التاريخ الطفيلي للذات ،  1
 nevrose. ، ومنه نوع يسمى "عصاب الهجر" 538ويشكل تسوية بين الرغبة والدفاع . ينظر:معجم مصطلحات علم النفس،ص

d’abandon  571أي قلق الهجر والحاجة إلى الطمأنينة ، المرجع نفسه ،ص . 
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مشلت أيضا تفاصيال هلا . فما عادت تتزين بعقدها ، وال تتعطر بروائحها ، بل أحست أن األرض توقفت عن 
 الدوران حىت يعود إليها حبيبها الرجل .

أعوام متنت وهي تريب شعرها زينمو امام عينيها _ وصف للضفائر: فطول شعرها حيملها عرب الزمن النفسي إىل 
أهنا ستسعد به يوما معه ) ملن ضفائري منذ أعوام أربيها ؟ ( ، وهبذا ندها تتحدث عن الذات ، وترتكز على 

 عناصر ثالث هلم األثر األكرب من الناحية النفسية : اجلمال _شال احلرير _ الضفائر .

ر تولد أنواعا وأشكاال من االستجاابت حني تغدو مثريات ضمن عامل اإلغراء وهبذا ند يف هذه القصيدة دوائ    
واإلاثرة ، ومن َث توقظ عواطف شىت ، وتسيطر على احلواس بنسب متفاوتة ؛ فمن حاسة البصر ) اجلمال ، 

ذراعي أين  العقد ، شال احلرير...( ، إىل حاسة الشّم ) العطور...( ، إىل حاّسة الّلمس ) ملن ضفائري ، حريتين
 ألقيها ( ، وبذلك هو معجم جلمالية اجلسد ومفاتنه .

رغم أن البطلة كانت _ إن صح التعبري _ حمل خداع من رجل تقّمص دور احملب العاشق ، ووهبها  
كلمات دون أن يكون مصدرها أغوار القلب ، بل وعدها برسائل وزهور ولقاءات ، وحلمت ابلفساتني والرقص 

رت أمامها كل تلك الوعود الكاذبة ، وتالشت أمامها هذه اآلمال املرتقبة ، ورغم هذا ندها معه...ولكنها اهنا
يف هناية القصيدة ترتجاه أن يعود إليها وديعا كان أم اثئرا ، صحوا أم ماطرا ، ألن ال حياة هلا بدونه . ومن َثّ 

 أسر اآلخر ) الرجل ( . تظهر يف هذه القصيدة معامل لعذاابت امرأة ال تستطيع التخلص من قيود

 Que veulent les، ) ماذا تريد النساء ؟  M.Fèminimهنا بداية لفكرة " املازوخية األنثوية "     

femmes !  هذه كمة شهرية لسيجموند فرويد بعد أن هامجوه مليله إىل القول : إن املرأة أكثر أكثر مازوخية ، )
النوع من املازوخية ابملرأة ابحتمال مؤداه أن طبيعة اجملتمع تفرض من الرجل ، ويعلل ذلك فرويد الرتباط هذا 

عليها كبت نزعة العدوان يف نفسها ، األمر الذي يسلم يف تكوين ميول مازوخية قوية لديها ، وطبعها بطابع 
"قناع" لنزار ، . إن هذه املرأة يف القصيدة تعاين شيئا ، هذا الشيء يعانيه يف احلقيقة الشاعر ، واملرأة هنا 1شهوي 

 ليس إالّ ، هذا ما يفرتضه التحليل .
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