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Abstrak:
Artikel ini bertujuan untuk mengkaji Al Tasybih pada Diwan “Hakadza Aktubu Tarikh Al Nisa’” Karya
Nizar Qabbani: Suatu Kajian Stalistika. Urgensi kajian terletak pada adanya kecenderungan penyair
dalam hal ini Nizar Qabbani dalam syairnya bercerita tentang wanita. Sehingga jika tema atau topik syair
adalah wanita, maka akan banyak Al Tasybih yang terkandung di dalamnya. Olehnya itu, penulis tertarik
untuk menganilisa Al Tasybih yang terdapat dalam diwan “Hakadza Aktubu Tarikh Al Nisa’” Karya
Nizar Qabbani. Dalam artikel ini, Penulis akan mengidentifikasi jenis-jenis Al Tasybih yang dipakai oleh
Nizar Qabbani dalam Diwan ini, serta menjelaskan makna yang terkandung dalam Al Tasybih tersebut.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada Diwan “Hakadza Aktubu Tarikh Al Nisa’” Karya
Nizar Qabbani terdapat 24 Al Tasybih yang terbagi menjadi 2 Al Tasbih Al Baligh, 10 Al Tasybih Al
Mursal, 6 Al Tasybih Al Muakkad, 5 Al Tasybih Al Mujmal dan 1 Al Tasybih Al Mufasshal.
Keywords: Al Tasybih Diwan “Hakadza Aktubu Tarikh Al Nisa’”, Nizar Qabbani

 مقدمة.1
 وميكن مالحظة ذلك يف دراسته أن العالقة بني املكوانت.علم ال بالغة أدرجت يف أحد فروع املعرفة العربية الصعبة
 يتم استخدام منهج،  يف هذه احلالة. هناك من يربطها ابملعرفة الدينية.العربية األخرى ضرورية وتتطلب درجة عالية من التقدير
.علم البالغة للكشف بوضوح عن املعىن الكامن وراء الكلمة
 ميكن، مع هذا الدليل.ويهدف علم البالغية فب البحث لفهم استخدام األساليب اللغوية للكشف عن البعد األديب
،  بشكل عام. ويصوير أسلوهبا اللغوي إلحداث أتثري معني على القارئ،بعد ذلك العثور على الوظيفة اجلمالية وحمتواها اهلادف
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فإن دراسة البالغة هلا دور للمساعدة يف حتليل وتقدمي صورة كاملة عن قيمة العمل األديب .تنقسم البالغة إىل عدة جمموعات ،
وهي علم املعاين  ،وعلم البيان ،وعلم البديع .من فروع علم البالغة الثالثة تناقش الباحثة علم البيان.
وعلم البيان لغة التفسري .ويف االصطلالح قاعدة لشرح املصنفات األدبية يف عدة طرق دراسية هتدف إىل الكشف عن
املعىن الذي حيتويه العمل األديب .وابلنسية إىل طرف تصويره فعلم البيان ينقسم إىل طرف التشبيه ،واجملاز  ،واالستعارة  ،والكلية
.وكل هذه الطرفية ستسهل علينا معرفة معىن العبارات  ،والكشف عن أفكار املؤلف ومشاعره الواردة يف العمل .و يف هذا
البحث،ستبحث البحث عن التشبيه.
و يف األعمال األدبية  ،غالبًا ما يستخدم املؤلفون معاين عميقة حىت بسعر املتقى حبرية التعبري عن وجهة نظرهم أو
أفكارهم حول العمل الذي مت إنشاؤه .وغالبًا ما يعرب املؤلفون بشكل مباشر عن معىن أعماهلم األدبية .ومع ذلك  ،فليس من غري
الفىن حيتاح املؤلفون إىل الدفة لكتابة احلمل الرئعة .وهبذه الطريقة ميكن
املألوف أن خيفي املؤلفون معىن عملهم .ويف ايتداع اهلل ى
للقراء فهم املعىن الوارد يف العمل .ويستخدم املؤلفون الرموز أو العالمات يف أعماهلم من أجل خلق فروق دقيقة يف مجال الكلمات
وخلق عملية فهم عميق جلمهور العمل .وال ميكن فصل العمل األديب يف إنشائه عن استخدام أسلوب اللغة والتشابه أو التشبيهيه.
وكلما زاد التشبيه يف العمل ،فيزده يف محاليته .وبتُعرف أعمال نزار قباين بكثرية التشبيه فيها .كما فب املثال:
تسافر يف احنناءات النبيذ ..
مااي ُ
ويف احنناءات الشعور
وهذ يدخل إىل نوع التشبيه املؤكد ويصري "مااي" ابحنناءات النبيذ مبعن أهنا اهلدف الرئيسى يف انبعاث سعر الكاتب.
دائما على تقدمي التشبيه لغوية سهلة وهلا خاصية مميزة يف استخدام اللغة الشعرية اليت غالبًا ما
إن أعمال نزار قباين قادرة ً
حتتوي على معاين وأفكار معينة متضمنة يف كل من أعماله .من املثري لالهتمام مواصلة الدراسة.
مدرجا يف عمل أديب حيتوي على قوة املعىن يف
حيتوي نزار قباين على مثل هذا اإللقاء األنيق الذي جيعل هذا العمل ً
املثل .حيتوي جوهر كل قصيدة على معاين عميقة جتعل من الصعب على القراء العثور على املعىن الذي حتتويه .وهبذه العبارة
موضوعا للبحث
تشعر الكاتبة ابالهتمام جبعل أحد ديوان نزار قباين
ً
 .1مفهوم التشبيه
التشبيه لغواي يعين املساواة .يف بالغة اإلصالح  ،تساوي التشبيه شيئًا آبخر ابستخدام جزيئات التشبيه .ميكن تفسري
يضا على أنه تشابه بني كلمتني أو أكثر هلما نفس الطبيعة بسبب األهداف اليت يريدها املتحدث( .جريدة األزهر
التشبيه أ ً
إندونيسيا سري اإلنسان  ،اجمللد  ، 4العدد  ، 1مارس  .)2017ىأما التشبيه اصطالحا قهو كما قال الصعيدي  :إنى التشبيه

الداللة على مشاركة أمر ألخر ىف معىن (.املعتال الصعيدي .)6 :التشبيه تعين حرفيا املساواة .يف بالغة اإلصطالح  ،تساوي

أيضا تفسري التسبية على أنه تشابه بني كلمتني أو أكثر هلما نفس الطبيعة
التسبية شيئًا آبخر ابستخدام جزيئات التسبية .ميكن ً
بسبب اهلدف الذي يريده املتحدث)Al – Azhar 15 : 2007( .

مثال :
امسا عيل كالليث يف الشجاعة
كان إمساعيل كاألسد يف شجاعته.
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جدا
من خالل مقدمة إىل االلتشبيه  ،تنقسم عناصر  /أركان االلتشبيه إىل أربعة .إن وجود هذه العناصر األربعة مهم ً
دائما يف علم البالغة  ،سواء املكتوب أو الضمين .أركان التشبيه:
لتحديد تعبري التشبيه .ستظل أركا التشبيه موجودة ً
 )1املشبة وهو ما يعين شيئًا يتم مقارنته بشيء آخر وله نفس املعىن واخلصائص.
 )2املشبه به وهو ما يعين شيئًا يستخدم للتشابه أو املقارنة.
 )3عدة التشبيه مما يعين أداة للمقارنة بني شيئني.

 )4وجه الشبية مما يعين تشابه اخلصائص اليت تتم مقارنتها.)14 ،Salleh( .
تتمثل طريقة التعبري عن االلتشبيه أو املقارنة يف مساواة أو مساواة اخلصائص أو اخلصائص املوجودة يف ذلك الشخص مع
أيضا هذه اخلصائص واليت تشتهر أكثر ابخلصائص املقصودة  ،مث تشابه أو تشابه خصائص هذا
األشياء األخرى اليت هلا ً
الشخص أو خصائصه هلذا الغرض هي كما يلي .أداة التشبيه : ،هى اللفظ الذى يدل على التشبيه ويرب املشبه ابملشبه به،
وقد تذ كر األداة ىف التشبيه وقد حتذف .أو اللفظة الىت تدل على املاثلة واملشار كة) .أمحد اهلامشىف :ص )248
 )1تقسيم شكل التشبيه
يقسم خرباء البالغة التشبيه إىل عدة أجزاء بناءً على أركاهنا .ميكن رؤية هذا التقسيم من عدة وجهات نظر

حبيث قد تكون هناك اختالفات وتشاهبات بني بعضها البعض  ،وهذا ليس جوهرًاي ألن األهم هو فهم كل جزء من
االلتشبيه وأنواع التشبيه .

ذكر عبد العزيز عتيق يف كتاب علم البيان أداة التشبيه كل لفظ بدل على املماثلة و االشرتاك ،وهي حرفان ،وأمساء،
وأفعال ،و كلها تفيد قرب املشبه من املشبه به يف صفته .واحلفان مها :
أ .الكاف  :األصل لبساطتهاف واألصل يها أن يليها املشبه به .مثل :العلم اكلنور.
ب .يرن  :تدخل على املشبه أو يليها املشبه .ثل :زران حديقة كأمنا الفردوس يف اجلمال والبهاء.
ج.

مثل  :وم أدات التشبيه مثل وما يف معىن( .عبد العزيز)2901 :26 ،

املثال م لك هو العام كسراج أمته يف اهلداية وتبديد الظالم .العام مل هو املشبه ،والكاف هو أداة ،والسراج هو املشبه
به ،يف اهلداية وتبديد الظالم هو وجه شبه.
 )2أنواع التشبيه
أنواع التىشبيه للتىشبيه أنواع عديدة يف اللىغة ،ختتلف استخداماهتا حبسب أنواعها ،وهذا دليل على بالغة العربية
ومشوليىتها ،ومن أنواع التىشبيه يف اللىغة:
أ) شكل التشبيه املبين على ذكر العادة ووجه الصيبة ومنها:

أ .التشبيه مرسال ،مما يعين أن عادة التشبيه مذكورة أو ظاهرة.
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أمثلة على التشبيه مرسال:
أان كاملاء اىن رضيت صفاء وإذا ما سخطت كنت هليبا
"إذا كنت راغبًا  ،فأان هادئ مثل املاء الصايف وعندما أغضب  ،فأان ساخناً مثل النار"
سران يف ليل هبيم كانىه البحر ظالما وارهااب

"أمشي يف ليلة مظلمة وخميفة مثل املشي يف وسط البحر "
يف السائرين أعاله  ،هناك نوعان من التعبريات التشبيه  ،ومها أان كاملاء و كانىه البح .يف كل من
التشبيهالعادات وقد ذكرت  ،وهي ك على التشبيه األول و كأنه يف التشبيه الثاين.
ب .التشبيه مؤكد وهو ما يعين العرف التشبيه اقصاء.
أمثلة على مؤكد التشبيه:
انت جنم يف رفعة وضياء  #جتتليك العيون شرقا غراب
"أنت جنم المع وعايل ظاهر من الشرق والغرب"
يف اآلية السابقة آية تسيبيه ،وابلتحديد يف املقطعني األول والثاين .ومع ذلك  ،ال يوجد يف املقطعني عادة
التشبيه  ،ويسمى ذلك ابلنسبة املؤكدة.
ت .التشبيه املفصل  ،وهو معناه التشبيه الذي ورد وجهه صراحة يف سلسلة الكلمات.
أمثلة على التشبيه املفصل :
كالشيف يف اخذ امه والغيث يف  #إرهامه والليث يف إقدامه
"كسيف حاد مثل املطر الغزير مثل األسد الشجاع"
يف اآلية أعاله هناك ثالثة التشبيه م َف َسح .يف هذا التعبري ورد وجه املصيبة يف يف أخذ امهو يف إرهابه ،و يف إقدامه.
وهكذا  ،بناءً على مبادئ علم البالغة  ،يُطلق عليه اسم التشبيه املفسر.
ج .تشبيه بليغ ،واليت تعين التشبيه اليت ال تذكر عادات التشبيه و وجه التشبيه يف سلسلة الكلمات.
أمثلة على التشبيه ابيل:
أنت مشس أنت بدر أنت نور فوق نور
"انت الشمس  ،وأنت البدر  ،أنت النور فوق النور"
يف اآلية أعاله  ،ال يوجد على اإلطالق أي ذكر لعادات التشبيه والوجه التشبيهي.
د .التشبيه جممل هو التشبيه الذي مت ازالة وجه صيته.
مثال على جممل التشبيه:
الضراب
قال ابن املعتز :وكأن الشمس املنرية دينار جلته حدائد ى
"الشمس مشرقة كما لو دينار {عملة} ضرهبا الصانع "
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شبىه ابن معتز شروق الشمس ابملثل شعاع الدينار املسكوك حديثا .يف هذه اآلية مصيبة مال الشمس والدينار مها
مصيبا به .كما لو كان أداة التشبيه ووجه صيبة غري مذكور هنا .إذا كان هناك ترتيب التشبيه يلغي التزام الصيبة  ،فهو ذو معىن
التشبيه جممل.
 )1يعتمد شكل االلتشبيه على العناصر اليت تتكون منها التشبيهالوجه  ،مبا يف ذلك:
أ.

التشبيه املقلوب

التشبيه املقلوب هو التشبيه الذي يصبح فيه املشبىه مشبىهاً به؛ ابدعاء أ ىن الصفة املشرتكة (وجه
وعرف ابن األثري يف كتابه
الشبه) فيه أقوى وأكثر ظهوراً ،واألصل أن يُقال" :أفنجعل اجملرمني كاملسلمني" .ى
"املثل السائر" هذا النوع من التشبيه بقوله" :واعلم أن من التشبيه ضرابً يسمى الطرد والعكس .وهو أن جيعل

املشبىه به مشبىهاً ،واملشبىه مشبىهاً به ،وبعضهم يسميه غلبة الفروع على األصول"(.عبدالعزيز)1982 : 94 ،

جملوب التشبيه هي التسمية اليت يتم تبادهلا بني املصيبة واملصيبة به .يف األصل  ،جيب أن يكون

وجه الصيبة الوارد يف املصيبة به أقوى من املصيبة .لكن يف التشبيه مقلوب  ،يتم عكس وجه الصيبة بدالً من
املصيبة به إىل املسيبة( .صاحل )11 :2007 ،
مثال:
اح َكأ َّ
ح
قَ َ
ال حممد احلمريي َ :وبَ َدا َّ
َن َوجھ ُُ اخلَلي َفة ح َ
ني ُميتَ َد ُ
الصبَ َ
املعىن:

قال حممد بن الذيب احلمريي :ينظر إىل الفجر بدا يف البداية وكأن وجه اخلليفة يبتسم عند املدح.
(.)222 ،Hasyimi
وذكر احلمريي أن طلوع الفجر كوجه اخلليفة ملا مسع الثناء .يف حالة التشبيه  ،تتم مقارنة املصيبة
املصيبة به  ،وجيب أن يكون وجه املصيبة أقوى يف املسبح به .قال :أن طلوع الفجر كان طلوع وجه اخلليفة
الذي كان ينبغي التعبري عنه أو مساعه وجه اخلليفة كالفجر .هذا التعبري عنه يهدف إىل املبالغة يف وجه
الصيبة.)2010 :51 ،Syakarni( .
اقتحم الفجر مصيبة وأصبح وجه اخلليفة مصيبا به .مت إجراء هذا االنعكاس لوصف مدى قوة وجه
املصيبة يف املصيبة .وبسبب هذا االنعكاس  ،يُطلق على هذه التشبيه اسم التشبيه مقلوب.
ب.

التشبيه الضمين

أبي صورة من صور
صرح هبما ى
التشبيه الضمين هو التشبيه الذي خيلو من املشبىه واملشبىه به ،وال يُ ى

ممكن
التشبيه املألوفة إمنا يُفهمان من املعىن ،ويؤتى هبذا النوع من التشبيه لبيان أ ىن األمر املسند إىل املشبىه ٌ
ومعقول؛ ولتفسري ذلك نذكر أ ىن الكاتب عندما يرغب ابلتعبري عن أفكاره يلجأ إىل أسلوب يُوحي ابلتشبيه

يتسم ابجلمال واإلبىداع،
دون أن ي ىذكره ى
أديب ى
أبي صورة من صوره املتعارف عليها؛ رغبةً منه ابإلتيان أبسلوب ى
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إضافةً إىل سعيىه إىل التجديد وإثبات الدليل على احلكم املسند إىل املشبىه إبمكانيىة احلدوث ،وذلك إبخفاء
درجة ٍ
أركان التشبيه والوصول ابلنص إىل ٍ
عالية من البالغة)1982 : 102 – 101 ،Aziz( .
ى
مثل:
الرطيب
س َعجي بًا أَن يُ َورى النوُر ىف ال َقضيب َّ
قَد يَشي ُ
ب ال َف َىت َولَي َ

"أحيا ًان يتحول الشاب إىل اللون الرمادي  ،وهذا ليس مفاجئًا .وميكن أن تظهر األزهار على
األغصان الصغرية والناعمة "
أيضا.
قال ابن رومي إن الشاب أحيا ًان يكون لديه شعر رمادي وليس غريبًا  ،وأحيا ًان ميكن أن يزهر فرع صغري ورقيق ً

مجيعا يف آية التشبيه خمفية.)44 ، Amin ،Jaram( .
يف هذه اآلية  ،مل ى
يعرب عن التشبيه بوضوح ولكن مت ترتيبهم ً
 )2طريقة عرض املصيبة
أ.

التشبيه التمثيل
هو إذاكان وجه الشبه فيه صورة منزعة من متعدد  (.جارم وأمه )3 ،مثل  :وكأن اهالل نون

جلني ،غرقت يف صحيفة زرقاء هالل أبيض ملاعا مقوسا السماء والزقاء مشبه .حبال نون من فضة غارق يف
صحيفة زرقاء مشبه به .ووجه الشبه صورة منتزعة من العبارة املذ وكرة.
ب.

التشبيه غري التمثيل
هو ما مل يكن وجه الشبه فيه صورة منتزعة من متعدد( .جارم وأمه )6 ،مثل  :وما املوت إال

سارق دق شخصه ،يصول بال كف ويسعى بال رجل املوت هو املشنبه اللص احلفى األعضاء املشبه به.
اخلفاء وعدم الظور وجه الشبه
 .2ديوان "هكذا أكتب اتريخ النساء"
"هكذا أكتب اتريخ النساء"كعنوان جملموعة من قصائده  ،هو متثيل للتعبري نزار قباين يف أصواته عن املرأة .يف هذه
أيضا
اجملموعة من القصائد  ،يريد أن ينقل للقراء أن هذه هي الطريقة اليت كتب هبا اتريخ املرأة .إىل جانب ذلك  ،يُعرف نزار ً
أبنه شاعر حساس جتاه العامل السياسي العريب .غالبًا ما يشن يف العديد من أعماله هجمات وانتقادات ضد القادة يف الشرق

األوسط بسبب سياساهتم التمييزية.

يف القصيدة اليت حتمل عنوان "أنت تكتب الشعر"  ،أوقع العالمة " ،ال تصدق أن الرجل ميكنه تغيري املرأة .التصريح اهلراء
للرجل الذي يعتقد أن النساء خملوقة من ضلوعه .ال خترج النساء من ضلوع الرجل إال الرجل الذي خيرج من البحرية للنساء ".
من خالل هذه القصيدة  ،جتاهل نزار يف الواقع افرتاض خلق النساء من ضلع الرجل من خالل اقرتاح فكرة أنه عندما ينجذب
الرجل إىل امرأة  ،فإنه سيصبح خملوقًا.
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 .3نبذة حياة زهري بن أيب سلمى
عاما  ،انتقلت خالهلا
ولد نزار قباين يف  21آذار  1923يف دمشق عاصمة سوراي .كان دبلوماسيًا سورًاي ملدة ً 21

ابستمرار بني مصر وتركيا وبريطانيا ولبنان والصني وإسبانيا .ولعه بكتابة الشعر جعله يقرر ترك وظيفته كدبلوماسي .ومع ذلك ،
تبدو أن هذا القرار قاده إىل أن يصبح شاعراً مشهوراً يف العصر احلديث .وبصرف النظر عن شهرة شعره السياسي الصادق واحلاد
أيضا بشعره احملبب الذي يناقض أو خيتلف عن اجملتمع العريب يف ذلك الوقت (سعيد جودة )324 :1999 ،
 ،فقد اشتهر ً

أيضا بشكل مكثف  ،حىت يف ذروته  ،ولد كتاب الشعر الرسم
يف شبابه  ،ابإلضافة إىل متابعة فن اخلط  ،رسم نزار ً

ابلكلمات( .رسم مع الكلمات) .وقبل أن يكرس نفسه ابلكامل للشعر  ،كان يف البداية جمنو ًان ابملوسيقى .كان نزار يف بداايته قد
حفظ الكثري من قصائد عمر بن أيب ربيعة ومجيل بثينة وطرفة بن العبد وقيس بن امللوح.
يف عام  ، 1939ذهب نزار قباين يف رحلة إىل روما .وذلك عندما ولد أبيات شعرية بعد أن استمتع جبمال األمواج
وسباحة األمساك يف البحر .مث كما يعتقد الناصريون (عشاق نزار)  15 ،آب  1939كان بداية والدة شعر نزار قباين .بعد
خترجه من كلية احلقوق يف جامعة دمشق  ،التحق نزار قباين ابلسلك الدبلوماسي (الدبلوماسية) .مث متركز يف القاهرة ولندن و أنقرة
خاصا به يف بريوت  ،لبنان.
انشرا ً
وبكني ومدريد .يف عام  ، 1966ترك نزار قباين اخلدمة وأسس ً

واجه خالل حياته العديد من الصعوابت والضغوط .بدءاً من وفاة أخته ابنتحارها  ،ووفاة ابنه أثناء دراسته يف كلية

الطب يف مصر  ،وقتل زوجته عند اندالع احلرب األهلية يف لبنان عام  .1981نتيجة التخلي عن زوجته احلبيبة  ،عاشت جتارب
أيضا على شعره .صب احلزن يف آايته .مع مرور الوقت  ،أدرك أن جمرد صب احلزن ال يكفي .مث أعرب أيضا عن
مؤملة أثرت ً

اتريخ املرأة .وفاة زوجته نقطة حتول للحزن واتريخ كتاابته الشعرية .حيتوي شعره على حزن عميق  ،وآمال ال بد من حتقيقها ،

وأصوات جيب أن تُسمع  ،وعدالة جيب أتكيدها.
عاما حىت تويف يف  30أبريل 1998
بعد مقتل بلقيس انتقل نزار قباين واستقر يف لندن .هناك عاش حوايل ً 15
بسبب نوبة قلبية .أثناء تلقيه العالج يف أحد مستشفيات لندن  ،كتب نزار وصية مفادها أنه بعد وفاته  ،سيتم دفن جثته يف
دمشق .قال" :رحيم الذي علمين الشعر  ،علمين أن أكون مبدعا  ،من علمين سيناريو أزهار اليامسني".
استحوذ شعر نزار على اهتمام كثري من الناس .موضوع احلب الذي تبناه جعل نفسه شاعر حب أو شاعرة يف العصر
احلديث .من بني قصائده العديدة يف احلب  ،يتحدث نزار دائما عن النساء أو أحيا ًان يتحدث بصوت ٍ
عال نيابة عن النساء.
ً
أبدا أن تتحدث عن حقوق املرأة.
نزار هو ابلفعل شخص قادر على خلق عالقة حب عميقة .كما أهنا مل تنس ً
 .4نوع ومعىن التشبيه ف ديوان "هكذا أكتب اتريخ النساء" لنزار قباين
رقم
1

نصوص الشعر
إقرأيين  ..كلما فتشت يف الصحراء عن قطرة

نوع التشبيه
البالغ

معن التشبيه
يصف الباحثة نفسه أبنه ماء حنتاج أليه الصحراء

ماء
2

أريدك أنث

املرسل
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رومانسي أبهنا صورة تتعلق حكابة احلب

كما جاءَ يف كتب الشعر من ُذ ألوف السنني

وما جاء يف كتب العشق والعاشقني

وما جاءَ يف كتب املاء  ..والورد  ..واليامسني
وصافيةً كمياه الغمامه ..

وشارد ًة كالغزاله
3

اشريب قهوتك  ..وال تستعجليين

املفصل

يتم التحدث عن موسم العصافري يف شكل كتابة.

فأان أجهل أو قات العصافري  ،كما أجهل قت

زهور اليامسني متثل ازدهار املشاعر .يف هذا املوقف

اليامسني

جيد الكاتب صعوبة وتردد يف التعبري عن مشاعره حىت
ال يعرف مىت يقع يف احلب.

4
5

تسافر يف احنناءات النبيذ ..
مااي ُ

ويف احنناءات الشعور
رمبا كنت َّ
أرق امرأةٍ ..

املؤكد

الشاعر يسبه "مااي" كاهلدف الرئيسي يف انبعاث شعر
الكاتب.

املرسل

ُوجدت يف الكون  ،أو أحلى عروس ..

يف قطعة شعرية جبانب نزار قباين  ،تصور شخصية
أنثوية على أهنا أحلك قمر ومثل الشمس األكثر
إشراقًا .هذا هو املكان الذي يريده نزار قبانييؤكد أنه

رمبا كنت برأي اآلخرين

سيحب اخلري والشر .هنا كمحبني  ،ال يُنظر إىل كل

مشس الشموس
َ
قمر األقمار  ،أو َ

شيء ألن املشكلة ستبقى كما هي  ،ولن يرى سوى

شخصية املرأة.

املرسل

6

كانت وراءَ ستارة احلمام ساطعةً كلؤلؤة ..

7

مااي وراء ستارة احلمام واقفة كسنبلة

املرسل

8

ٍ
كي ..
مااي مهيأةٌ كطاووس ملو ى

املرسل

وحوهلا النبي ُذ إىل شظااي .
ى

على الكلمة ساطعةً كلؤلؤةٍ .يف هذه اآلية يرى نزار
قباين شخصية مااي يف احلمام كجوهرة مجيلة ومشرقة.
ومع ذلك  ،يف الواقع  ،شعر نزار قباين ابلفعل
ابخليانة من قبل مااي  ،لذلك قال يف اآلية التالية أن
اخلمر أتلفها مثل القطع.
ميكن مالحظة وجود عادات التشبيه يف كلمة واقفة
كسنبلة .مت تصوير شخصية مااي على أهنا بقعة ماء
نقية ومتألقة( .مثل التفاح املمتاز  ،أفضل جودة)

وزهرة جلنار

يصف نزار قباين أانقة مااي مثل الطاووس امللكي
الذي يبدو رشي ًقا ومهيبًا .وابملثل مع زهرة الرمان ،

تبدو مااي يف عينيه متفتحة للغاية مثل زهرة الرمان.
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9

ط من فوق حصان الكلمات
أسق ُ

اجململ

ٍ
اخليل يف حياته
كرجل مل َير َ

ميكن رؤيته من اجلملة ٍ
اخليل يف حياته .
كرجل مل َير َ

معىن نزار قباين هنا رجل فقد محاسه يف القيام ابليوم.

يوصف احلصان هنا أبنه قوي ولديه شغف.
(يبدو أن نزار قباين رجل بال مبادئ وغري قادر على
التمسك بكلماته .كرجل ال يتمسك ابملبادئ
مطل ًقا).

عشر شهرا  ..وأان أشتغل
 10إثين َ

اجململ

كدودة احلرير أشتغل

ٍ
كسمكة بني أصابعي ..
 11حني كنت ترتعشني

(عندما تنتج ديدان القز أفضل اخليوط  ،ينتج
الكتاب أفضل املفاجآت  ،واليت تتشكل من خالل
نغمات األغنية).

املرسل

ٍ
كسمكة بني
على اجلملة حني كنت ترتعشني

فأغطيك  ،عندما تنعسني ..

أصابعي .كلمة امرأة يف هذا املقطع تشبه اإليكان

بشرش ٍ
ف من جنوم الصيف

الذي يتقيأ عند حاجته للماء  ،وكذلك املرأة اليت
حتتاجها ..صورة لوضع النساء احملاصرات أو رهينة
الروح واحلب املتشابك.

ط بشرط الشعر
 12إن شر َط الشهوةَ عندي  ،مرتب ٌ

الؤكد

أموت عندما أكتبها ..
فاملرأة قصيدة ُ

هلما معىن عميق وشيء حاد .ابلنسبة لنزار قباين ،

أموت عندما أنساها
ُ

يد أن تنقشي ابخلط الكويف على جلدك
 13أر ُ

يتم تشبيه النساء ابلشعر ألن كالمها شيء مجيل ،
فهو حزين للغاية من حيث الكتابة لدرجة أنه يعترب

املرسل

أمرا ال بد منه.
الشعر  /الكتابة ً

على اجلملة كما تنقش املرأة العاشقةُ كعالمة على

كما تنقش املرأة العاشقةُ ..

أن الرجل ملكه فقط .ملاذا نقش القات الكويف على

اسم رجلها على صدرها
َ

جسده؟ ألنه إذا نظران أبعد من ذلك  ،فإن القات
دائما على األسطح الصلبة مثل اجلدران
الكويف حمفور ً
واخلشب .شبهه ابمرأة ينقش امسه على جسده إال

ٍ
كدجاجة
كض أمامي
كض  ..وهو ير ُ
 14فأان أر ُ

للداللة على امللكية الثابتة.

املرسل

مذبوحه

ٍ
كدجاجة
كض أمامي
مجلة او حكم على وهو ير ُ

مذبوحه .قال نزار قباين إنه عندما أراد أن يهرب

بعيدا عن املرأة املعنية  ،مل يستطع الركض مبفرده ،
ً
لكن كان هناك اسم استمر يتبعه .مثل الدجاجة اليت
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على وشك أن تذبح  ،من الصعب طلب إطالق
سراحها.
 15وأستنشقك كما يستنشق األرنب

املرسل

أعشاب الرباري
َ

رجال يطفون كقطع الفلني على سطح الشعر
16
ٌ

على اجلملة وأستنشقك كما يستنشق األرنب .ويشبه
نزار قباين نفسه ابألرنب الذي يفرح برائحة العشب.
كان األمر نفسه معه عندما نظر إىل املرأة اليت أحبها

املرسل

كثريا.
ً
رجال يطفون قطع سطح سطح
مرسال على اجلملة ٌ

..

الشعر .نزار قباين يصف حزن الرجال يف الشعر مثل

أساورهن ..
يبعن
ى
ونساءٌ َ ..

الفلني الذي يطفو على املاء مما يعين أنه ال معىن له

ويقطع طريقها

 17يف أحد مطاعم الدرجة األوىل ..

وسيستمر يف الطفو.
البالغ

احلب  ..طبق من احلساء البارد ال
على اجلملة ُ
حيث ى

ُ
احلب  ..طبق من احلساء البارد ال يقربهُ
حيث ى
أحد ..

يقربهُ أحد .يقال ابسم التشبيه بليغ ألنه ال يوجد
وجه أو صبح تقليدي .كلمة احلب تشبه وعاء

وحيث األغبياءُ يوصو َن على ابتساماهتم
ُ

احلساء البارد الذي ال يريد أحد ملسه .وابملثل مع
احلب الذي مضى وقت طويل ال يريد أحد أن
يضايقه.

 18وأن فمي ليس مجعيةً تعاونيه

املؤكد

توزعُ على اجلميالت أكياس الغزل املصطنع

على اجلملة وأن فمي ليس مجعيةً تعاونيه.معىن اآلية
أعاله هو أن شخصية نزار قباين هنا تصف نفسه
أبنه ليس رجالً يبصق الكلمات بسهولة جتاه النساء

واجملامالت الفارغه

األخرايت .ومع ذلك كشخص يتمسك مبا يقال.
تشبهني إال حزين ..
 19أنت ال
َ

املؤكد

تشبهني إال الشعر
وال
َ

يشبه نزار قباين شخصيتها األنثوية ابحلزن والشعر.
قيل يف اآلايت السابقة أن نزار قباين مل يرد مساواة
هذه الشخصية األنثوية إال ابحلزن والشعر .مث يصف
هذا الشخص الذي يشعر حبزن عميق لفقدان
الشخصية اليت حيبها  ،فيصف هذه الشخصية يف
شكل شعر.

 20املرأة ال خترج من ضلع الرجل أبداً ..

اجململ

ج من حوضها ..
هو الذي خير ُ

نزار قباين يريد أن يقول إنه ال ميكن للرجل أن يغري
شخصية املرأة جملرد أهنا من ضلع الرجل .يتضح يف
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هذه اآلية أن نزار قباين يريد تغيري تصور قرائه أبن

ج السمكةُ من حوض املاء
كما ختر ُ

دائما ألمره وستظل مطالبة ابخلضوع
املرأة لن ختضع ً

وهو يتفرع منها ،

كما تتفرع السواقي من النهر ..
حول مشس عينيها
يدور َ
وهو الذي ُ

 21منذ ثالثة آالف سنه ..

للرجل.

املؤكد

حمبوس يف زجاجه ..
إعصار
ٌ
ٌ

يصف الشعور أبنك مأسور وميكن أن خيرج يف أي
مستعرا مثل عاصفة عالقة يف
وقت كما لو كان
ً

جس ٌد يتحسس رائحةَ الرجل ابلفطره ..

زجاجة زجاجية .كأن هناك قوة من داخل املرأة .يبدو

ويهامجه ابلفطره ..

أن القوة األنثوية املوصوفة هنا هي قوة خفية داخل

وينتصر عليه ابلفطره
ُ

النساء.

ٍ
كموظفة يف ٍ
بنك عريب مؤمم ..
 22أيتها الرصينةُ

اجململ

إبتسمي

يف هذه اجلملة الشاعر يشبه النساء أبهنن موظفات
يف أحد البنوك  ،وال يبتسمن عندما يقابلن
عمالئهن.

 23أيتها السيدة القاسيةُ كناظرة م ٍ
درسة داخليه ..

اجململ

 24كم كنت جمنونةً يف السادسةَ عشره

اجململ

ٍ
مدرسة .نزار قباىن يصور امرأة
على الكلمة كناظرة
نساوي شخصية رئيس السكن الشجاع

وكيف كنت تتحدثني  ..كملوك فرنسا

على الكلمة كم كنت جمنونةًو كنتت تتحدثني .يقال
إنه التشبيه مرسال ألن هناك عادة التشبيه مكتوبة
على اآلية.معىن اآلية أن نزار قباين يصف قسوة امرأة
مثل ملك فرنسا .يف ذلك الوقت اشتهر أحد ملوك
فرنسا بقسوته ووحشيته.

 .5اخلالصة

كان يوجد يف ديوان "هكذا أكتب اتريخ النسآء" لنزار قباين 24نص التشبيه .وينقسم إىل  10تشبيه
املرسل ،و 6تشبيه اجململ ،و 5تشبيه املؤكد ،و 2تشبيه البالغ ،و 1تشبيه املفصل .ومن هذه نتائج البحث ميكن
شيوعا هي التشيبة املرسل أبكرب عدد  ،أي أن هناك  10نصوصا.
املالحظة أن أكثر أنواع التشيبة ً
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