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 (17/9/2016؛ تاريخ القبول:  2/5/2016)تاريخ االستالم: 
 

 امللخّص

 الصـوتية  للمسـتويات  وفقـاا  تنظيمـ   عـن  الـت تكشـف   أنسـاق   للشـعر وحتليـل   البنـائي  اهليكـل  دراسـة  إىل األسـلوبية  تسـعى 
خاصـة. وكـان هـارون هاشـم رشـيد مـن شـعراء         والشـعراء  عامـة  األدبـاء  آ ـار  التميـز بـني   إىل فتـؤدي  والدالليـة  والتركيبيـة 

ينية يف احلدا ة الذين كـان هلـم دور ريـاديّ يف حركـة جتديـد الشـعر العـريب املعاصـر وهـو مـن أهـم شـعراء املقاومـة الفلسـط              

ــر عــن أفكــار  ومشــاعر ؛ فوقــف تــارة علــى رؤوس أصــابع  حزنــاا علــى        اخلمســينيات؛ ميتــاز شــعر  بــرول التمــرّد والثــورة ويعبّ

فلسطني وقضية شعب  ومعاجلـة آالم الـوطن وتـارة قلبـ  ال يتوقـف غضـباا وتـارة أخـرى يرجـو إىل املسـتقبل املزدهـر والنصـرة             

وردة علـى  »يف قصـيدت  املسـمّاة بــ    البارزة األسلوبية الظواهر دراسة البحف هذا هدفاست إلنتبا  الشعب الفلسطيين. للوطن

الفنيـة والتقنيـة والبنائيـة وكـل ذلـك       للوصول إىل جتلية القصيدة بكل دالالهتـا ومجالياهتـا وصـورها وأسـاليبها    « جبني القدس

 إىل عمـق  النفـاذ  خالهلـا  مـن  نسـتطيع  وسـيلة  األسـلويب  للمنـهج  ختيارنـا ا يـثيت  هنا التحليلي. ومن -يف ضوء املنهج الوصفي

اللغويـة   نرصـد اجلوانـب   أن خالهلـا  مـن  نسـتطيع  حتليليـة عميقـة،   دراسـية  إمكانيـات  مـن  املنـهج  هـذا  حيملـ   القصيدة مبـا 

 والبنائيـة،  والتقنيـة  الفنيـة  وأسـاليبها  وصـورها  ومجالياهتـا  دالالهتـا  بكـل  القصـيدة  جتليـة  األدبيـة والنقـد إىل   واجلماليـات 

فيهــا. هــذا ومــن خــالل دراســتنا نلحــظ إنســجام الظــواهر األســلوبي  املميــز  لشــعر  مــع    مجاليــة التعــبري إلظهــار الفكــرة أو

 .شخصيت  الواقعي  فريينا الشاعر نفس  بكل صدق

 ةلمات الرئيسكال

 .األسلوبية، شعر املقاومة، هارون هاشم رشيد، فلسطني
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 ةمقدم

 أهـم  مـن  األسـلوبية  الدراسة وتعدّ اخلمسينات ( منذstylistics) األسلوبية مصطلح خدماستُ

 الشـكل  األديب علـى مسـتوى   علمـي وتقـون الـنص    بتحليـل موضـوعي أو   تعـىن  الـت  الدراسـات 

يسمّي   ما وهذا (34تا:  ن )بيريجريو، دواللغة.  بواسطة الفكر عن سواء وتُعَب رُ حد على واملضمون

 مرحلـة  الداخلي تليهـا  النص إكتشاف إىل الوصول أجل من وتذوق  النص فهم مرحلة ريفاتري

 املـتغريات ومـدى   رصـد  علـى  تعتمـد  فهـي  (46: 1999)ريفـاتر،  الـتحت.   الـنص  وإعـادة  التثويـل 

 نزياحـات ا مـن  يرافقهـا  ومـا  الوجدانيـة  للحالـة  وفقـاا  املـتغريات  هـذ   يف املبـدع  الشـاعر  حتكـم 

(Ecart) هلا. املثلوفة أو اجلماليات املميزة القواعد عن 

 يف النقدي واملنهج اللغة، دراسة يف العلمي املنهج بني جتمع األسلوبية ذلك فإنّى عل وبناء

 األسـلوب  علـم  أمهيـة  تـخز  هنـا  ومـن  .واملنـهج  العلـم  بـني  جتمـع  أهنـا  الـنص األديب أي  دراسـة 

 الناضـج  وحتليلـها والتنـاول   النصـوص  مـع  التعامـل  يف السطحي النقد دور جتاوز  احلديف يف

 (34تا:  ن )بيريجريو، دو فيها. اجلمال مواطن عن الكشفى عل هلا مثّ قدرهتا

ى املسـتو : منـها  للتحليـل  املتعـددة  املستويات فيها تستخدم خمتلفة إجتاهات األسلوب ولعلم

 عـن  متيـز   صـفات  هـذ  املسـتويات   مـن  الـدالي. ولكـلّ  ى التـركي  واملسـتو  ى املسـتو  الصـويت، 

 (11: 1992 )خفاجي، .النص أسرار فهم يف الناقد وتساعد اآلخر

لّ مـا  ى كـ انـة مرموقـة يف األشـعار السياسـية ويشـتمل علـ      كهذا وإنّ الشعر الـوطين حيتـلّ م  

معاناة شعب  قضية هي الفلسطينية حياول الشعب أن يصلوا إلي  من آمالٍ وأهداف؛ والقضية

 بيتـ ، وميكننـا   مـن  الغاصـبني  وطن ، وطرد احلرية إىل أرض ، وإعادة حترير سبيل يف جياهد

 حيـارب  إنّـ   بـل  فحسـب  فلسـطني  حتريـر  أجـل  يف الواقع من ال حيارب الفلسطيين إن ولنق أن

 هـذ   هاشـم رشـيد مـن    هـارون  شـعر  فتفجّـر  (39: 2001)التميمـي،  .اإلنسـانية  القـيم  أجـل  مـن 

مثّ تتحـدّ   املشـردين  اللجـوء وحيـاة   أمل ترصـد  نفسية وإنسـانية  و يقة تبدو التجربة وقصيدت 

العــودة واملقاومــة وبيّنــ  حــنني ى لالجــ ني يف شــعر  وعــن إصــرار  علــعــن احلالــة اإلجتماعيــة 

« جـبني القــدس ى وردة علـ »فيسـمّي قصـيدت  بــــ  ( 217: 2005)موســى، وطنـ .  الشـاعر الـدائم إىل  

بـة عـام   كقطعـة وينشـد بعـد الن    22بيتاا و 185ى تشتمل عل« جبني القدسى وردة عل»من ديوان 

 سـي وغنــائي مغرقـة )األدب امللتــزم/أدب املقاومــة(  م يف األرض احملتلّـة وموضــوع  محا 1948

 الشـاعر  سـتطاع ا قـد  عروضـياا؛  املتـوازيني  ذي الشطرين الشعري البي  منوال على نظم  وقد



  223  «هارون هاشم الرشيد»دراسة أسلوبية في قصيدة وردة على جبين القدس للشاعر الفلسطيني 

 

 سـادت  حبيـف  داخليـة  مث خارجيـة  حركـة  علـى  مقطـع يشـتمل   كل جيعل أن املقطعي تقسيم  يف

 مقطـع النضـال، مقطـع    املكـان)مقطع الفـراق عـن احلبيـب،     فضـاء  صـعيد  علـى  فيهـا  احلركـة 

ّ  علـى  داخلي وخارجي معتمداا مونولوج الفعل حركة على سيطر .( وقد..املوت و رحيل  األحـدا

 كثرية وكـان  أحيان يف بينهما الفاصلة احلدود يلغي بشكل احلاضر واملاضي فيها يتداخل الت

واملتناقضات. ومناسبة املشاهبات  بني املشهد والربط الصور واحلركة وتكرار تتابع على يعتمد

ر النصـريات كالقصيدة هي مدل عبـداهلادي سـليمان غنـيم، إبـن معسـ     
1
يف قطـاع غـزة، بطـل     

مـاا إسـرائيلياا بسـتة عشـر مؤبـداا.      كطريق القدس الـذي يواجـ  ح  ى عل 405عملية احلافلة رقم 

 (17: 1998)رشيد، 

 دة ودراسـة يف هـذ  القصـي   األسـلوبية  خصـائص  أهـم  عن فهي الكشف البحف أهداف أما

 :التالية األس لة عن اإلجابة ضمن فيها ورةكالثال ة املذ املستويات

 الشعري؟ هارون هاشم رشيد أسلوب يف الصويتى للمستو البارزة امليزات هي ما. 1

 ؟«جبني القدسى وردة عل»قصيد   يف ي كالترى للمستو البارزة السمات أهم هي ما. 2

 هارون هاشم رشيد الشعري؟  أسلوب يف للمستوى الدالي املتميزة اجلوانب أهم هي . ما3

 رة الشاعر؟ك. ما هي أهم املضامني الرئيسية يف ف4

 البحف خلفية

أمــا بالنســبة إىل الدراســات الســابقة والبحــوّ املرتبطــة هلــذا املوضــوع ميكــن أن نشــري إىل:     

م(، 2010) ملؤيــد حممــد اليــوزكي « خطبــة قــس بــن ســاعدة األيــادي دراســة أســلوبية بنيويــة    »

خصـائص األسـلوب يف   »م(، 2009ألمحـد فيـاض )  « البىن األسلوبية يف شعر النابغة اجلعدي»

 هـارون  شـعر  يف والفنيـة  املوضـوعية  األبعـاد »م(، 2005لفتحيـة صرصـور )  « فدوى طوقان شعر

 شـعر  الفلسـطيين يف  الالجـئ  صـورة »م(، 2006رسالة ماجستري لسناء بيـاري ) « رشيد هاشم

يف هـذا   مسـتقلة  احلمـود ومل جنـد دراسـة    فـايز  م( للدكتور جنية2013« )درشي هاشم هارون

 اجملال.

                                                      

علـى أرض تعـود لقبيلـة احلنـاجرة ومركـز  كـان السـجن         1948عـام   ئنشـ أ. خميم النصريات يف غز  للالج ني، 1

املســمى الكلبــوش وهــو قــد نــي علــى إســم ملعســكر اجلــيش اإلجنليــزي يقــع اآلن يف قريــة الزوايــدة ومكــان القــاووش        

 http://www.palestineremembered.comالقدن بالزوايدة وني النصريات باسم قبيلة النصريات. 

http://www.palestineremembered.com/GeoPoints/al_Nusayrat_R_C__2326/Article_8061.html
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 أمهية البحف

ــة مواجهــة اإلحــتالل       الشــعر شــعر املقاومــة هــو   ــ  خماطبــ  كيفيّ ــزم الــذي يصــرّل باحلقــائق وينبّ  امللت

 أنظـار  حبّ الـوطن وجتلـب   جمال يف قيل ما أروع من تُعتخ الصهيوين مثّ حتريرالوطن وهذ  القصيدة

 للعـامل  بـثهم الوقـائع السياسـية    االتصـال  كـلّ  متصـل  هـي إنتخـاب موضـوع    هذا البحف احملبنّي وأمهية

 العـامل  يعيشـها  الـت  اهلامـة  املسائل أهمّ تعتخ هذا خاصة قضية فلسطني الت عصرنا يف اإلسالمي

الشـاعر، وبيـان    رؤيـة  يف تشـكيل  األسـلوبية وفاعليتـها   الظـواهر  شـعرية  عـن  مث الكشف اليوم اإلسالمي

 الـت أ ـرت   اخلارجيـة والداخليـة   التحـوالت واملـؤ رات   الشـعرية، وكشـف   جتربتـ   مـع  تعالقها وترابطهـا 

املنهج التحليلي الوصفي الـذي يعتمـد علـى دراسـة هـذ  الظـاهرة        الدراسة هذ  يفوقد اتّبعنا  رؤيت  يف

 األسلويب.   النقد إجتاهات بعض على وركّزت من خالل األشعار الت نظمها الشاعر
 حملة عن حياة هارون هاشم رشيد

شــعراء »م ومــن الــذين أطلــق علــيهم 1927هـو مــن مواليــد حــارة الزيتــون يف غــزة هاشـم عــام   

ان ألخواتــ  العديــد مــن  كــ؛ نشــث يف أســرة حمبــة لــندب والشــعر و «شــعراء املخــيّم»أو « النكبــة

 1967وج عــن الغــزة بعــد حــرب  اخلــرى األعمــال الشــعرية. أجختــ  الســلطات اإلســرائيلية علــ  

القــاهرة ليعمــل ممــثالا لفلســطني يف جامعــة الــدول العربيــة فشــغل مــدير حتريــر       متجهــاا إىل

 (  336: 1975)رشيد، جمالت عديدة. 

اساا لتجربة فقدان الوطن والبُعد عن  وتث ريات النكبة وما خلّفتـ  ومهّـ    كان قصائد  إنعك

فهـم احليـاة مـن    ى من مهوم شعب  وأمت  ولدية قدرة علالتعبري صرحياا عما يؤ ر في ، قريباا 

بوتـة وقـوة   كثـر شـعوراا مـن غـري  بلـذة اإلعـراب عـن الـنفس ومشـاعرها امل         كل جوانبها؛ وهـو أ ك

 (191: 1975)خفاجي، شعورها املتدفق وما يف طواياها من اللوعة واحلزن. 

مـن املسـرحيات   إىل عـدد  م إضـافة  2002-1954أصدر عشـرين ديوانـاا شـعرياا بـني عـامي      

 عـودة » ،«الغربـاء  مـع »الشـعرية:   أعمالـ  تفوقـ  يف اللغـة واألدب ومـن    ى الشعرية وهـذا يـدلّ علـ   

 .(52: 2012)العودة، « القدس جبني على وردة»و« اجلنة طيور» ،«احلجارة  ورة»، «الغرباء

األسلوبية مفهوم
 

(Stylistics) 
 يسـتعملها العلمـاء   خمتلفـة،  بي ـات  يف املسـتعملة  الشائعة الكلمات من هذا عصرنا يف األسلوب

 األديب؛ مثّ ترجـع  الفـن  يف األدبـاء  العلمي، ويسـتعملها  البحف مناهج من منهجى عل هبا ليدلوّا
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 القـرن  يف اللغويـة والبالغيـة والنقديـة    بالدراسـات  حلقـ   الـت  التطـورات  إىل األسـلوبية  نشثة

 الفرنسـي  العـامل  كـان  األسـلوب  لعلـم  األول املؤسـس  علـى أنّ  الدارسـون  عشـر وجيمـع   التاسـع 

القـيم التعبرييـة    بدراسـة  هتـتم  الـت  الفرنسـية  األسـلوبية  يف ( وحبـف 1865) بـاي"  شـارل "

منهجـ .   مـن  سـتفادت اعنـ  و  أخـذت  بعـد   جـاءت  الـت  الدراسـات  واملفهومـة والقصـدية، ولعـلّ   

 (  32: 2002)عياش، 

 وأخيلـة  أو صـور  لغوية، تراكيب مفردات، أو مع تعامالا ليس الشعري النص مع التعامل إن

 عـن  جديداا خيتلف عاملاا ترسم إنفعالية شعورية جتربة عن تعبري هو وانّما فحسب، وموسيقى

 بالدوال.  لغوية ظاهرة كل الواقعي فريبط العامل

 بالدراسـة،  األدبية النصوص يتناول حديف، نقدي أهنا منهجى عل األسلوبيةى بعبارة أخر

للنصـوص وتقـيّم أسـلوب     اجلماليـة  الظـواهر  تكشـف  اللغويـة حـىت   الظـواهر  حتليـل  أساسى عل

 الـنص،  يف القائمـة  اللغويـة  هـي العالقـات   األسـلويب  املنـهج  نـات  أهـم  تبـدو  مبـدعها وهكـذا  

 القائمـة  العالقـات ى علـ  مث حماولـة التعـرّف   فيـ ،  خاصـة  نات تشكل الت املميزة والظواهر

 جتعلـ   الـت  ومشـاعر   وفـق أحاسيسـ    اللغويـة  مادت  يشكل الذي الكاتب، شخصية وبني بينها

 داللتـها  هلـا  أسـلوبية  جمملها ظـواهر  يف تشكل لغوية صيغاا ويستخدم معينة، أساليبى يلح عل

 (99: 1994 )عودة، األديب. النص يف

 وضـع  يف املتمثـل  اللغـوي  اإلسـتعمال  عمـق  إىل املعـىن  نقـل  جمـرّد  فاألسـلوبية تتجـاوز   إذاا

وانتظام  الصور، ورسم واملفردات، اجلمل وإنتظام انتظامها، وكيفية معينة، أنساق يف الكلمات

 يقتـرل  األدبيـة  األسـلوبية لنعمـال   مصطلحُ وا ستخدم (113: 1994 )عودة،املعين.  مع كل  ذلك

 يف لنسـلوب  علمـي  موضـوعي أو  بتحليـل  التقليـدي  النقـد  يف الذاتيـة واإلنطباعيـة   إسـتبدال 

  (11: 1992 )خفاجي،األدبية.  النصوص

 تتـيح  مبـا  وذلـك  مجاليـة،  جوانـب  مـن  فيـ   مـا  األسـلوبية إستكشـاف   الدراسـة  فـإنّ  وهكـذا 

 اإلسـتخدامات  مع التعاملى عل قدرة من وللدارس النص األديب فهم يف كثرياا تفيدنا احلديثة

 املكتشـفة  املميـزة  ةاألسـلوبي  اخلـواص  مـع  وهبـذا التفاعـل   األديب، العمـل  يف ودالالهتـا  اللغويـة، 

  (100: 1994 )عودة، الفنية. النص وخواص  مميزات تتضح سليمة، علمية بطريقة

 النصـوص وحتليلـها وعالقـة    دراسـة  واحد وهـو  هدف يف األسلوبية والبنيوية هذا وتشترك

 مع ، وتث ر  تلقي  للنص وتفاعل  خالل من اإلبداعية العملية يف أساسياا باملتلقي وركناا النص
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 مـع  البنيويـة  تشـترك  املتلقـي وبـذلك   مـع  الـنص  كاتـب  فيهـا  يلتقـي  حمـددة  وجهـة  وفـق  باملعاين

   (32: 2006)عودة، النصوص ودراساهتا.  معاجلة يف األسلوبية

 أنّـ  ى علـ  أمجعـوا  نّهمكول عدّة، مذاهب لنسلوب فهمهم يف يذهبون الباحثني نشاهد إذن

 ضمن دراسة املوضوع يعين األسلويب املنهج أن ومبا األدباء من بثديب اخلاصة التعبري طريقة

هــذ   أن نبحــف عــن والــدالي" فالبــدَّ ي ،كوالتــر الصــويت،" األســلويب التحليــل مســتويات

 املستويات الثال ة: 

 

 األسلويب التحليل مكونات

 املستوى الصويت أو املوسيقي
 األ ـر  هذا بشكل إراديّ ومن اإلنساين النطق أعضاءُ يعرّف اللغويون الصوت بثنّ  أ ر نعي تُنتج 

تتـثلّف   الصـوتيّة  الرمـوز  هـذ   اإلنسـان ومـن   عنـد  أسـاس الكـالم   هـي  الـت  الرمـوز  السـمعي تتـثلّف  

 (31: 1998 )مطر،الصوت والكلمة واملعىن.  أي األربعة املعىن واجلمل والعبارات وهذ  ذات الكلمة

ــذ ــن وفـــرياا حظـــاا الصـــوت أخـ ــدّد بإعتبـــار  األدبيـــة، الدراســـات مـ  األدبيـــة املالمـــح حيـ

 ميثل كون  تثيت من جهة، وضرورت  كل من بنا حتيط الكالم األسلوبية، فثصوات واخلصائص

 (1: 1999 )عتيـق،  ،اإلنسـان وأخيـ    بـني  املشـترك  اإلتصـال  طريـق  للغـة ويقـدم   العلمـي  اجلانـب 

لمـة  كال منـها  تثلّفـ   الـت  األصـوات  مـن  تسـتنبط  للغـة الـت   األساسـية  العناصـر  هـي  واجلمـل 

 معـىن ى علـ  الصـوت وجهـر    شـدّة  فتـدلّ  األصـوات،  طبيعـة هـذ    حبسـب  لمـات كال داللة وختتلف

 (  30: 1419 حيدر، )عوضلني ويسر.  في  معىنى عل الصوت ومهس  رخاوة تدلّ ماك قوي،

رارهـا  كاجملهـورة واملهموسـة وت   األصـوات  بدراسـة  الصـويت ى املسـتو  يف املقالـة  هـذ   تقـوم 

 مـن  هـذ  القصـيدة الـت تعـدّ     يف توجـد  الدالالت الـت  التناسب ثركأ ونالحظ بثنّهما تتناسبان

 هـذ   تكمـن  الصـويت حيـف  ى املسـتو  حسـب بـل   املضـمون ى مستوى الوطنية ال عل القصائد أبرز

 السمعي وقدرهتا وضوحها يف ختتلف من أصوات حتتوي مبا األلفاظ وراء يف الصوتية الطاقة

ونات التحليل كم

 األسلويب

الداليى املستو ي كالترى املستو  الصويتى املستو   
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لغتـ    الشـاعر فجـاءت   للغـة  السياسـي  البعـد  هـذا ونلمـس  ( 265: 1981 )أنـيس، املعىن.  إبرازى عل

الواقـع املريـر، بسـيطة وسـليمة قريبـة بثقافـة الشـعب        ى لنعـداء،  ـائرة علـ    أو رافضة للسـلطة 

 على اللغوي قاموس  السياسي وموقف  ومعتقدات ، إذن حيتوي فكر  عن تعبّر يكل الفلسطيين

جنـب مفـردات املـدل     طغـوا وسـلبوا األرض جنبـاا إىل    الـذين  لنعـداء  الـذم واهلجـاء   مفـردات 

 (  94: 2000)عراق، ما يلي. كوالفخر للمجاهدين وأبناء الوطن 

 اخلارجيى املوسيق

 البحر وجتانس بإلتزام املعروف العمودي البناء التقفية يف النظام التقليدي ستخدم الشاعرا

 يف عليـ   سـار  الـذي  التقليـدي  البنـاء  مـن  الثـاين  النـوع  أما .القصيدة يف الروي القافية وحرف

 إىل القصـيدة  رشـيد  هاشـم  هـارون  قسّـم  فقـد  «املقاطع نظام»فهو  القصيدة يف التقفية نظام

 أشطر.  من عدة جزء تكون متساوية وكل أجزاء

 الوزن

 الـوزن  بـني  ميكـن الفصـل   ال العربيـة إذ  القصـيدة  يف الصـوتية  اخلصائص أبرز من الوزن يعدّ

)النعيمـي،  والعاطفـة.   بـني الشـعر   الفصـل  كـبري  حـد  إىل يشـب   يكـاد  بينـهما  فالفصـل  والشـعر، 

 اإلنتبـا   وإ ـارة  وحتريـك اخليـال   العاطفيـة  اإلهتـزازات  علـى جتسـيم   يساعد فالوزن (13: 2008

عر حالوت  ومن أهم أغراض  وهو الذي حيفظ للشّ (28: 1971)النويهي، اإلنشاد.  ناع ملتابعة

لّهـا موجـودة يف هـذ     كو ةمـ كوتشجيع اجلنود يف سـاحات القتـال، الفخـر، املـدل، احل     ةاحلماس

الرجـز   حبـر  علـى  التقليـدي  النظـام  شـكل  علـى  القصـيدة  وجاءت (5: 1956)العلوي، القصيدة. 

 تفعيلة تكرار من يتكوّن مفرد وزن الرجز أن من الرغم على)مستفعلن مستفعلن مستفعلن( و

 ووليـد  اإلضـطراب والسـرعة  ى دالّ علـ  املركبـة وهـو   البحـور  عـن  إيقاعـاا  يقـل  ال أنّـ   إال واحـدة 

 ما يستفاد من  يف شرل مفاخر قدماء العرب وبطولتهم. ك، املعىن والعاطفة

 نفعــاالتاال عــن التعــبري يف تســاعد أكــخ إيقاعيــة مســاحة مــن مقاطعــ  تــوفّر  عمــا فضــالا

 على قد يصعب الت الرول تلك منها، جزء أو الشاعر، رول نقل على القدرة ل  املختلفة والذي

 احلالــة مــع يتناســب إيقــاعي جــو خلــق مــن الشــاعر متكّــن لقــدى بعبــارة أخــر نقلــها. األلفــاظ

 مـن حيـف   وطبيعتـها  بالعاطفة عالقة للوزن وأن السيّما نفعاالت او عواطف  عن النفسية للتعبري

 (27: 2005)نواف، النفسي.  اجلانب وكذلك واهلدوء القوة
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 القافية

ون لـ  وزن وقافيـة وهـي    كـ ي شعراا حىتى ة الوزن يف اإلختصاص بالشعر وال يسمّكالقافية شري

وهـي   (132: 2006)القـريواين،  ن. كالـذي قبـل السـا    كن يلي  مـع املتحـر  كأول سا آخر البي  إىل

 املعاصـر ذات  الشـعري  عناصر النص من الشعر وعنصر أساسيى موسيق يف الثانية الظاهرة

الشـدّة  ى الـذي يـدلّ علـ   « الـدّال بالضـمة  »وهي حـرف   (131: 1382)عباجي، باملعىن.  يقةو  صلة

وبـ    القصـيدة  عليـ   تـبىن  إذ القافيـة،  حـروف  أهـم  الـروي  حـرف  أن املعلـوم  والصـالبة. ومـن  

 ممـا  للسـياق  الدالليـة  وهـو حـرف الـدال إذ يوافـق مـع القيمـة       (266: 1996)العروضـي،  تسـمى.  

اجليّاشـة   والعواطـف  املؤملـة  املواقـف  مـع  والرخاوة وتتوافـق  بالشدة وميتازإحيائية  طبيعة مينح

 .واآل ار باملناقب واجلهر الفخر واإلنتصار حالة جتسد الت الداللية مع املعطيات ما تناسبك

 يكون اللتزام أن ميكن ما شعر يف علمي أسلوب إىل مؤدياا الصعبة القافية التزام كان وإذا

تـدفع   أيضـاا  الصـعبة  فالقافيـة  الشاعر أسلوب على أ ر أيضاا العروضي الوزن أو نفسها القافية

كـل   وعـن  ذهنـ   يف يـدور  مـا  كـل  عـن  يعبّـر  لكـي  انطالقـ   دون وحتـول  طويـل  فكـر  إىل بالشـاعر 

بثحسن  ذهن  يف عما يعبّر لكي الشاعر دور يثيت وحين ذ يريد  الذي بالشكل النفسية خلجات 

 (607: 1437)روستايي، الشعرية.  قدرات  مدى نشاهد أن ميكن وههنا طريق

 الداخليى املوسيق

 جتسـيداا  األكثـر  الصـوتية هـي   املنبـهات  أن إىل أفضـى  هارون هاشم رشيد لشعر استقراءنا إن

 هلـا  بالنسـبة  الصـوت  مثـل  النفسـية الـت   احلالـة  مـع  توافقاا واألكثر وأغراض ، الشاعر ملقاصد

 مـن  اإليقاعـات  هـذ   متنحـ   مبـا  على املتلقـي  التث ري عن فضالا التث ر إبراز يف مرتكزاا أساسياا

 . الشعرية مبعطيات التجربة النص تشحن ونفسي دالي أ ر

 نـات  أسـلوبية ذات  مالمـح  شـكل   الـت  اإليقاعيـة  الـنظم  علـى  التركيز من البدّ هنا ومن

ــة ــك أبــرز ومــن الشــعري، الــنص ســياق يف داللي ــرار، التقطيــع  :اإليقاعيــة هــو  الــنظم تل  التك

 الصوتية. والتوازن، التجمعات

  (Repetion)  الصويت التكرار

 األسـس  العربيـة وأهـم   القصـيدة  بنيـة  يف األصـيلة الشـائعة   األسـلوبية  من الظواهر التكرار يعدّ

 اإليقاعيـة  البنيـة  مكونـات  مـن  احلديثـة وهـو مكـون    القصـيدة  إيقـاع  إغنـاء  يف املسـامهة  الفنيـة 

 واضـح يف  تعـبريي  شـعرهم ولـ  دور   قدمياا وحـديثاا يف  إلي  العرب الشعراء أشار احلديثة؛ فقد
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ــرار األديب وتنقســم إىل  الــنص  يف وظيفــة مــا يــؤدي  كالشــعر   احلــروف، الكلمــة واجلملــة.    تك

 بكثافـة  الشـعراء ووظّفوهـا   معهـا  تعامـل  الـت  الـبىن  أكثـر  هـي  وهـذ  البنيـة   (93: 1998 )أمحـد، 

 متعددة.  الداللة وتظهر بصور إلنتاج

هلــذ  الظــاهرة أ ــر يف تــوهج النصــوص مبالمــح التجربــة الشــعرية، إذ أفادتــ  يف توكيــد      

ضمن األبيات والنصوص، ى املعىن الذي أا الشاعر على إظهار ، فضالا عن الترجيع املوسيق

ولكــن ال ينبغــي النظــر هلــذ  الســمة مبعــزل عــن الســياق الــذي وردت فيــ  ألن ذلــك يفقــد هــذ   

رابط النفسي والدالي وجيعل منها تكراراا ال حيمل أي معطيات فنية أو وظيفية، الظاهرة الت

 وسنقف عند هذا النظام اإليقاعي الذي نتلمس  يف أبعاد داللية.

 األلفاظ إعتباطـاا بـل يكـرّر    اليكرر الشاعر أن لنا يتّضح مجلة، أو كلمة الشاعر يكرّر فحني

 هـارون  للنظـر عنـد   الفـ   . والتكـرار أمـر  (383: 1995)عبداملطلب، يريد   غرضاا لتخدم األلفاظ

مـن التكـرار    ختلـو هـذ  القصـيدة    فـال  ،احلزينـة  مشـاعر   عـن  هاشـم رشـيد فوظّفهـا للتعـبري    

للفكرة  مفتاحاا أيدينا يف يضع فهو الظاهرة وبيان سببها وإرتباطها باملعىن هذ  دراسة وعلينا

 عـدة  يف التكـرار  فيـ ؛ يتجلّـى   يـؤ ر  الـذي  ارألبالقـ  مثّ علقتـ   النفسـية  املتسـلطة وحالتـة   الشاعر

  :أنواع وهي

 ل إحصائي(كرار احلروف )بشكت

رار الشـائعة يف الشـعر العـريب قدميـ  وحديثـ  ولـ  مزيـة        كـ رار احلريف هو أبسـط أنـواع الت  كالت

 خاصـة  دالالت معناهـا فيحمـل   موسـيقاها والثانيـة إىل   ترجع إىل رية األوىلكفى نعية وأخر

  (10تا:  )احلمود، دونالعام.  القصيدةجو  تالئم

( soudresالصــوتيني إىل اجملهــورة ) الــوترين وضــع حبســب األصــواتَ اللغــة علمــاء قسّــم

املهموسـة   نرى إنسجام األصـوات  القصيدة ويف هذ  (51: 1972 )طحان،( les sonoresواملهموسة )

وأنّ  احلزينـة  النفسـية  الشـاعر  حبالـة  و يقـاا  مـع دالالت القصـيدة وإرتباطهمـا إرتباطـاا     واملهجـورة 

 ذلـك  كـل  جهـر ومهـس وشـدة ولـني، وربـط      القصيدة مـن  يف األصوات مالمح عرض  املوسيقى قد

  الشعورية للشاعر. نفعال واحلالة النفسية والطاقةاال عن الدالي والكشف باجلانب

 عمـا  الكاتـب  عبّـر بـ    والذي األديب النص علي  قام الذي املنهج لفهم خمتلفة طرق هناك

 وإجـراء احلسـابات   اإلحصـائي  األسـلوب  اسـتخدام  منـها  .وأفكـار  معـان  مـن  ذهنـ   يف يـدور 

 (601: 1437)روستايي،  .النصوص يف املستخدمة للمفردات واإلحصاءات
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 املوضـع  يف هذا وقوعاا احلروف أكثر أن تبيّن هلذ  القصيدة الشامل اإلستقراء خالل ومن

 ممـا  للسياق الداللية القيمة احلروف وتتداخل مع والالم. تتكرر هذ تاء، واو، امليم  الف، هي

 متتاز أنّها جيد ملخارجها وفقاا هذ  األصوات إىل إحيائية، والناظر طبيعة األصوات هذ  مينح

 العـاطفي للقصـيدة العواطـف.    املواضـع املؤملـة وتتناسـب جـوّ     مع تتوافق فهي بالشدة والرخاوة؛

ــيد،  ــي مـــن إذن (103: 2006)رشـ ــي أن الطبيعـ ــدد ونكـ ــواتر عـ ــوات تـ ــورة األصـ ــر مـــن  كأ اجملهـ ثـ

 الكـالم  يف املهموسـة  األصوات شيوع أنّ نسبةى عل اإلستقرارى األصوات املهموسة وبعبارة أخر

 األصـوات  مـن  تتكـوّن  سـتني يف امل ـة يف الكـالم    أنّ حـني  فيـ  يف  امل ـة  يف أربعـني ى علـ  التزيـد 

 :يما يلكاجملهورة 

ــدة ى % هــو مــن احلــروف اجملهــور يــدلّ علــ   76 ألــفرار حــرف كــت - . إمتــداد احلــزن والشّ

 (28: 2012)احليح، 

ــا   مــــــن قــــــال أنّــــــا قــــــد نســــــينا  ثرنــــ

 فيـــــــــ  مـــــــــن اآلالم مـــــــــا ال مثلـــــــــها   
 

 أو أنّنــــــــا عــــــــن  ثرنــــــــا نتــــــــردّد  ؟؟  

ــددوا  ــاء هـــــــــ ــني رأت أو أبريـــــــــ  عـــــــــ
 

(22-20: 1998)رشيد،   
)احليح،  نفجار والطراوة.االى وهو من احلروف املهموس يدلّ عل %32 التاءرار حرف كت -

2012 :32) 

 محلــــــ  جراحــــــات األســــــى وعذابــــــ  

 الشــــــعر لـــــــوال أنــــــ  جـــــــفّ معيــــــــن   
 

 وتنقّلــــــ ، تــــــروي احلكايــــــا، تســــــرد  

ـــدّد  ـــات  تتبــــــــــــ  وتبعثــــــــــــــرت أبيـــــــــــــ
 

( 45-44: 1998)رشيد،    
 واإللتزام. كثرة والتماسكالى % فهو من احلروف اجملهور تدلّ عل43 الالمرار حرف كت -

   (47: 2012 )احليح،

 ســــــيظل يســــــثل عــــــن أبيــــــــ  تلهفــــــــاا 

 قالــ : علــى اســم اهلل خطــوك فــانطلق 
 

ــد    ــاء ويوعــــــ ــم باللقــــــ ــلّ حيلــــــ  ويظــــــ

ـــد   ــى توجــــــ ــني اهلل أنّــــــ ــى بعــــــ  ترعــــــ
 

( 32-30: 1998)رشيد،    

التجميع، اإلنفتـال واإلمتـداد   ى % وهو من احلروف اجملهور يدلّ عل22 امليمرار حرف كت -

الشـاعر اإلسـتفهام    يكـرّر  كـذلك  (9: 2012)احليح،  باحلرية. الشعور من مزيدا وتكرار  يعطينا

 الوضع.  ر هلذاكثن  يستنكاحملنة و جملاوزة العربية اهلمم كلتحري

ــباح  املتوقّــــــــد ؟     ما إن  ؟ من هذا الفىت ؟ من أين ؟  وملـــــــن أطـــــــلّ صـــــ
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ــالقٍ ألقـــــى هبــــم حلضيضــــهم   مــــن حــ
 

ــدّد    ــم ويبـــــ ــوي مجعهـــــ ــوت يطـــــ  للمـــــ
 

(40-39: 1998)رشيد،    
ــدلّ علــ     20 الــواورار حــرف كــت -  اإللصــاق واإلســتمرار. ى % فهــو مــن احلــروف املهجــور ي

 (51: 2012)احليح، 

ـــ    ولكـــــــــم ألـــــــــوف عوقوهــــــــــم غيلـــــــ

 خيولـــــــ  يوعلـــــــى شـــــــطوط األطلســـــــ
 

 أو كسّـــــــــروا أطـــــــــرافهم أو قيــــــــــدوا 

ــود  ــة»وجنــ ــد « عقبــ ــوش احلشــ  واجليــ
 

( 34-35 :1998)رشيد،    
األصوات يثري اإليقاع الداخلي للقصيدة بلون موسيقي خاص وحيمل  رار صوت منكإن ت

إذن  (94: 1994)ممـدول،   موسيقية العبارة نغمات جديدة. يف  نايا  قيمة داللية إذ يضيف إىل

رار اإليقاعي املتناسق املميّز هلذ  القصـيدة تشـيع فيـ  ملسـة عاطفـة وجدانيـة ممـا جيعـل         كالت

ل جـّد فعـال وهـذا ضـرب مـن ضـروب اإلنسـجام        كل والتثمـل بشـ  التثويـ ى املتلقـي قـدرة علـ   ى لد

الــروابط الصــوتية ممثلــة يف عناصــر    مــا يلجــث الشــاعر إىل كالوجــداين بــني الــنص واملتلقــي.  

رار يتضــمّن داللــة وحضــوراا كــامنــة هلــذ  األصــوات فهــذ  التكمتعــددة ويســتفيد مــن الطاقــة ال

ثيـب  كيف القصيدة للتعبري عن اجلـوّ ال « ءالتا»سبيل املثال توظيف الشاعر حرف ى متميزاا، عل

ل هيمنـة صـوتية يف   كرر الالم بني الشدة والرخاوة يشكما أنّ تكاحلزين وينسجم مع الداللة؛ 

بنية املقطع وساهم يف بناء نسيج هذا املقطع فهو جسـد صـفة اإلحنرافيـة وهـي اإلنتقـال مـن       

إسـتطاع الشـاعر مـن خالهلـا أن     احليـاة أو حـرف الـواو الـت      ان ومـن املـوت إىل  كـ م ان إىلكم

ة يف العمـل وتعـزز   كافة التجارب الشاقة الت عاشتها ذات  يف رحلة احلبّ واملشـار كيستعرض 

رارهــا نتجــ  عنــ    كوت التــرابط بــني أجــزاء القصــيدة؛ فانســجم  هــذ  األصــوات مــع املعــىن     

 رر. كداخلية أشبع  املقطع بنغم متى موسيق

 اللفظ تكرار

 فهـم  يف اللغـة  توظيـف  أمهيـة  تـثيت  هنـا  األديـب ومـن   لـدي  الفـين  التشكيل مادة هي إن الكلمة

 مادتـ   تشـكيل  يف املبـدع  الـت يسـتخدمها   األداة فهـي  األسـلوبية،  الدراسـات  يف الـنص األديب 

 وأبعـاداا  جديـدة  مالمـح  عليهـا بـذلك   فيضـفي  ومشـاعر ،  الشـاعر  أفكـار  يعكـس  تشكيالا الفنية

 اللغـة  هـي  هـذ   دراسـتنا األسـلوبية   يف األوىل أداتنـا  ونتكـ  فسـوف  األساس هذاى خمتلفة. وعل

 يف متيـز  ى مـد  اإلعتبـار  بعـني  آخذين النص، عمق إىل خالهلا من املختلفة لننفذ مبستوياهتا

 راركبـالت  يعـرف  مـا  راركـ الت تقنيات ومن .التشكيل هذا وتشكيلها ومجاليات اللغة تلك صياغة
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 مبسـتوييها  تشـكل  شـعرية  مجلـة  أو شـعري  شـطر  انتخـاب  خـالل  مـن  تتجسّـد  الـت  اللفظـي 

 فتتجلـى  (204: 2001)صـابر،  القصـيدة.   حماور من ومركزياا حموراا أساسياا والدالي اإليقاعي

 باجلانـب  هتمـام. هتـتم األسـلوبية   اال حمـور  ألنـ   بـ   والعنايـة  املكـرر  إبـراز  يف راركـ الت فكـرة 

 وهكذا األديب النص متيّز الت الشعوريةالكثافة  تتبع إىلى تسع إذ اللغوية، للظاهرة العاطفي

 التعـبري  أي العـاطفي،  حمتواها ناحية من املنظمة اللغة يف التعبري تدرس وقائع األسلوبية فإنّ

 (187: 1995 )عبداملطلب،يف اإلحساس.  اللغة وفعل اللغة، عخ اإلحساس وقائع عن

 تكرارهـا  مـن  هدفـ   ولعلّهاشم رشيد  هارون شعر يف كبرية بصورة لمةكال تكرار شاع لقد

 والتعــبري عــن تعلّقــ  بــالوطن  حتقيقــ  إىل الشــاعر يســعى غايــة مــتالحم وإبــراز نــص بنــاء هــو

ــ   ــة والنصــرة علــ      القــدن وحنين مــن  عــدداا األعــداء. فنوضّــح ى لــ  وتشــجيع اجملاهــدين للغلب

رار اإلســم، الفعل)املاضــي، املضــارع،  كــت لمــات وهــو ينقســم إىل كال تكــرار ســياق يف النمــاذج

 ما يلي: كاألمر( واحلرف يف بي  واحد أو أبيات متعددة 

 قطـــــــــرةوتظــــــــل أعينــــــــــهم تتابـــــــــع   

ــدري ـــة   تـــــــ ـــق ملغومـــــــ ــثن طريــــــــ  بـــــــ

ــذي    ــدمع الـ ــا الـ ــيء كمـ ــنشـ ــا مـ  روحهـ
 

 تتفصــــــــــد قطــــــرةمــــــن  قطــــــرةيف  

 قلبهــــــــــــا ويعــــــــدد يــــــــدريو تــــــــدري

ــن ــها  مـــ ــنقلبـــ ـــد  مـــ ــا يتفصــــ  عمقهـــ
 

(29-25 :1998)رشيد،    
 وإحاطتـ   األسـى  يف وقلقهـا واإلنغمـاس   الـذات  إضطراب على يدلّ ما اجلر سيطرة حروف ويف

 واحدة مرة إال صراحة يذكر مل احلب ووعاء احلياة مصدر وهو القلب كان جانب. وإذا من كل هبا

 بقائهـا  إسـتمرار  يف رغبتها على التثكيد يف وزيادة .واحلياة احلب يف دور  وأمهية قدر  عظم لبيان

 اإلسـتمرارية مـع مـا    صـفة  املعـىن  متـنح  الـت  األفعـال املضـارعة   سـيطرة  مـن  كّثفـ   حبـ   محـى  يف

 حـرف )القـاف( حيمـل    تكـرار واألحـوال. و  األوقـات  كـلّ  مشول وتفيد اإلستقبال، معىن أضافت  من

 .للواقعإدراكها  يعكسان اللذين واحلرية بالتوتر يوحي مما القلقلة، معاين من

 دليـل  يف أبيات وهذا مرات تكرار كلمة )ألننا( ستة إىل الشاعر عمد لقد آخر  وذج ويف

 لآلخر والبحف الشاعر حتدي على ل  ودليل مالك بثن  الشاعر بالوطن وإحساس  متسّك على

 املراد: إىل الوصول يف التصميم واألمل إىل احلرية وإ باهتا والدعوة عن

 بتراهبــــــــــــــا وحجارهــــــــــــــا ألننــــــــــــــاو

ـــاو ألننـــــــــــــــــــاو ألننــــــــــــــــــاو  ألننــــــــــــــــ
 

 وفضـــــــــــائها ونائهـــــــــــا نتعمّــــــــــــــد 

 ويطــــول مـــــا حيكــــى ومـــــا يتـــــردّد...  
 

(37: 1998)رشيد،    
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 عـن  الصـادرة  علـى الصـرخة   دليـل  املعـىن وهـو   يسـاير  إيقاعـاا  حيقّـق  تكـرار هـذ  املفـردات   

 بالغربـة واحلـنني   نتيجـة الشـعور   املتـوترة  النفسـية  باحلالة مقترنة املعاناة عن بالتعبري الشاعر

 قـادر  وايقـاعي  دالي جـو  خلـق  إىل أدى واملعـىن  الصـوت  عنصـري  فتضـافر  .يعانيـ   للـوطن ومـا  

احلاالت النفسـية   عن تكشف أن استطاع  الت للخطاب التداولية الوظيفة مع اإلنسجام على

 احلزن واألمل. يسودها حاالت عن ي يعبّركل اجلر رار حرفكوجاء ت

 جلملةا تكرار

 يف أو يف النهايـة  أو البداية يف إما احلديثة القصيدة يف مكثف بشكل اجلملة تكرار ستعملا قد

 حيدّ املرسل؛ فالشاعر اإليقاع من نوع إحداّ إىل يؤدي التكرار هذا أن إىل الوسط، إضافة

 ذهنيـاا  متوقـداا  القـارأل  جيعـل  النـوع  هلـذا  الشكل واملضـمون وهـو بتوظيفـ     بني تناسقاا ومتاسكاا

 قـرين  هو فقط بل لفظية التكرار حلية ليسى معاا. بعبارة أخر الشكلي والنفسي على املستوى

: 1996)السـد،  اجلملـة.   اإلنيـة والفعليـة وشـب     اجلمـل  التكـرار  مـن  النـوع  هـذا  يشملاملعىن، و

 هارون هاشم رشيد وأوىل شعر كبرياا من حيزاا الكاملة اجلمل تكرار ظاهرة أخذت وقد (108
  إذ يقول: الفعلية للجملة تكرار  الكاملة، اجلمل تكرار من النماذج

ــافهمو  ــنا وـــ ــهم  لســـ ــرغم رصاصـــ  بـــ

ـــارة لســــــــنا وــــــــافهمو  فــــــــان حجـــــــ
 

 هــــــذا الــــــذي مطــــــرا يــــــزخ ويرفـــــــد 

ـــد   ــ  حشـــــــدهم تترصّـــــ ــا تواجـــــ  منـــــ
 

(35: 1998)رشيد،    
 أيضاا: 

ــاا    ــاءها وطنـــ ــد شـــ ـــاا قـــ ــزاا ناعمـــ  عزيـــ

ــاءها وطنـــــا    ــد شـــ ــرف فوقـــــ  قـــ  ترفـــ
 

ــر  ــعد   بالنصـــــ ــة يســـــ ــل باحملبـــــ  يرفـــــ

ــز وحيمــــــــــد     أعالمــــــــــ  وبـــــــــ  يعـــــــ
 

(24: 1998)رشيد،    
 معلنـاا  احلاضـرة  حياتـ   تصـيب  تغـيري  لبـوادر  إشارة يف املاضي بفعل الشعري السطر ويبدأ

بـالثورة   إميانـ   الشـاعر عـن   يعلـن  التحقيـق.  تفيـد  الـت  بقـد  ومسـبوقاا  باملوضـوع،  الذات توحد

 يريـد  الشـاعر  العدالـة واحليـاة كث ـا    أجـل  من للعمل الثورة دفعتها الت باجلماهري لتحام او

املتواليـة   الفعليـة  اجلمـل  حمنتـها. فهـذ    مـن  األمـة  ي خيـرج كـ ل األمة حتـ  لـواء واحـدة    مجع

 احلاضـر واملسـتقبل   يف مواصلة ممارستها مث احلرية ومن إىل بالسعي الشاعر إنشغال تؤكد

 هبـا  يريـد  األفـق وكثنـ    وراء مـن  تناوبـاا ترجـع  صـوتاا م  اإلنيـة كثنّـ    اجلملـة  الشـاعر  ويكـرّر 

 للمقاومة يف طريق القدس:  الواضحة مث الدعوة احلرية واألرض
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 اىل« عمـــر»مــن   هــذي طريــق القـــدس  

 لـــيس يرودهــــا   هـــذي طريـــق القـــدس  
 

 أبنائهــــــــا تســــــــمو هبــــــــم ومتجّـــــــــد     

ــوا اللــــــــواء ووحّــــــــدوا   إال األىل محلــــــ
 

(32: 1998رشيد، )  
 األبيـات،  يف هـذ   تـردد  الذي صوت )الالم( راركت على تقوم للمقطوعة الصوتية البنية إن

 ضـمن  احلـرف  هلـذا  الـدالي  علـى اجلانـب   الوقـوف  وإن والرخـاوة،  بالشـدة  ينمـاز  صـوت  وهـو 

 «القدس» رّر الشاعرك وقدالشاعر؛  خاصة عاشها ونفسية إنفعالية حالة عن يكشف القصيدة

 شثن  وحبّ  ل .  املكان ورفعة على قدسية للدللة

 تنطـوي للبعيـد و  النـداء )يـا( نـداء    فـثداة  النـداء،  ألسـلوب  عنـد  تكـرار    اجلمل تكرار ومن

القلـق والضـياع    معـاين  حيمـل  إىل الـوطن  مـن احلـنني   ضـرباا  كـان  إننفسـي و  دالي بعـد  علـى 

 احملبوب:عند  الشاعر عرفها الت الرومانسية مظاهر من احلنني هذا واحلنني واحلفّ، ويعدّ

ــا ـــا   يــــ ــز خلودهــــ ـــا ورمــــ ــر أمتنــــ  فخــــ

 ابــــــن املعســــــكر إن يف أعناقنـــــــا   يــــــا
 

ــا  ــيم السيــــــد    يـــ ــل العظـــ ــا البطـــ  أيهـــ

 ديـــــــن وإن طـــــــال املـــــــدى سيســـــــدّد 
 

(45: 1998رشيد، )   
 الفلسطينية الذات للفدائي املقاوم إلبراز املثالية الصورة إعطاء رشيد هاشم هارون الشاعر حياول

 الشـعب  لـدى  النفسـي والروحـي   عـن اإلسـتقرار   البحـف  إىل إضـافة  اآلخـر  اجلانـب  أمـام  وإ باهتـا 

 إىل الشـاعر  يعـرج  مثّ األمل واألسـى ومـن   داللـة  الشـرط  ألسـلوب  الشـاعر  توظيف كان الفلسطيين، وقد

 فيقـيم  نفسـ ،  دقـائق  تصـوير  حنـو  الشـاعر  جنـول  إىل الدالليـة  البنيـة  تشـري بالعـدل واحلـق.    املطالبـة 

 تبـدأ   والـذي  احلـوار،  هـذا  عـخ  وآالمـ   أحزانـ   تصـف  واخلطابيـة،  املباشـرة  عـن  خبطابـ   يسمو حواراا

 الغيوب.   وراء الالمتناهي يف حماورها جتعل البعد يف )أيها( وإمعانا للبعيد النداء بثسلوب

 والتوازن  التقطيع

 داخلـها  يف ختتـزن  وتنويعـ ، فهـي   للـنص  الـداخلي  اإليقـاع  بتكثيف األسلوبية املكونات هذ  تقوم

 متثـل  ودالليـة  صـوتية  أنسـاق  تعتمـد علـى   إذ الشـعرية،  التجربـة  مكـامن  عـن  يكشـف   ـراا  إيقاعـاا 

 اإلبداعيـة  اللوحـة  متـنح  وفنية نفسية غايات سبيل حتقيق يف املبدع يعتمدها أسلوبية مرتكزات

 وتطريبـ   نغمـ   يف ومتـآزراا  متآلفـاا  الـنص  كـان  ما ومىت البنية الداللية، مع ينسجم جذاباا تلوناا

 أغراضـاا  لتحقـق  البيـتني  أو البيـ   نطـاق  تعمـل ضـمن   فهـي  وقعـاا،  وأشـد  أكثـر حسـناا   ذلـك  كـان 

جهـة أخـرى.    مـن  دالليـة  وأغـراض  جهـة،  مـن  فنيـة  آفـاق  حنـو  القصـيدة  موسـيقى  ترفع صوتية

 (100: 2002)سامي، 
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 الوصـف،  أرحبـاا يف  جمـاالا  الشاعر منح القصيدة ضمن اإليقاعي التنويع هذا استخدام إن

 نسـجام اال أدى إىل وحنويـاا  وصـوتياا  دالليـاا  توازنـاا  حقـق  القصـيدة  يف الواحـد  التركي  فالنسق

 األسـلوبية  إسـتخدام التقنيـات   خالل من الداللة مكثفة والقصيدة والتركيب، اإليقاع بي  التام

 مـع  اجهـة املو طرائـق  يف إىل التنـوع  ويـزنع  قالـب  يف التجمـد  فكرة يرفض فهو املعخة، الصوتية

 ختـاذ ا يف الشـاعر  إليـ   يتطلـع  ومـا  يتناسـب متامـاا   الـذي  التـوازن  الـنص  ضـمن  فيقـدم  احليـاة 

 مـن  الكـبرية  اجملموعـة  هـذ   فحشـد  احليـاة،  ضـمن  خمتلـف املواجهـات   مـع  والتعامـل  القـرارات 

 داللية.  أبعاداا الفكرة أكسب وتركيبياا صوتياا متاماا إطار متشاب  ضمن الدوال

 إنسـجاماا  وداللياا، حمد اا وتركيبياا صوتياا متوازيني البيتان جاء التوازن من النوع هذا ففي

 يقتضـيها  شـعورية  حققـ  حاجـة   الـت  املتشـاهبة  الـدوال  تلـك  تـراكم  بفعـل  حتقـق  قـد  صـوتياا 

 حالـة  مـع  متناغمـاا  إيقاعـاا  حقـق  التـوازن  هـذا  أن فيبـدو  (359: 2009)فيـاض،  الشـعر.   املوقـف 

 عـن  عبّـرت  للقصـيدة مجاليـة   مـنح  التـركي  الـذي   التـوازن  إىل جتـنح  النفسـية الـت   الشـاعر 

 ما يلي: كعميقاا  تعبرياا النفس خلجات

 مذلّـــــــــــة اهلابطـــــــــــات بالطـــــــــــائرات

ــات مبجــــــــــــزنرات ــا زاحفــــــــــ  مثلمــــــــــ
 

ـــد    ــرية تستنجـــــ ــك كســـــ ــوى إليـــــ  هتـــــ

ــجد    ــار فتســ ــال ترمجهــــا احلجــ  األفيــ
 

(4: 1998)رشيد،    

 الصوتية التجمعات

 الفكـرة  أيـدينا  يف يضـع  أنـ   والـدالي إذ  اإليقـاعي  اإلنسـجام  يف أ ـراا  الصـوتية  السـمة  هلـذ   إن

  ريـة وسـنقف   دالليـة  وقيامـ  بوظيفـة   اإليقـاعي،  اإلنسـجام  عـن  فضـالا  علـى الشـاعر   املسـيطرة 

 علـى  اإليقـاعي  النسق هذا النفسية؛ فيقوم اخلصائص بعض الصويت إلستجالء التجانس عند

 الصدر: على العجز وردّ كاجلناس، الترصيع، الترديدالداخلية  الصوتية النظم من جمموعة

 اجلناس

الــداخلي للقصــيدة وهــزّ املخاطــب  ى برياا يف املوســيقكــهــي بثنواعهــا املعروفــة تســهم إســهاماا   

نونات قلبـ  واملتلقـي، فـإن    كب مكواستثارة األحاسيس في ، فشاعرنا قد إستخدم اجلناس ليوا

 :جتلّيات اجلناس فيها بارزة ومن  اذج أمعنا النظر يف طيات القصيدة جند 

ــ    ــا أرضـــــــ ــى عليهـــــــ ــا األغلـــــــ  لكنمـــــــ
 

ــ و  ــ و ترابــــــــــــ  واحملتـــــــــــــــد ترا ــــــــــــ
 

(26: 1998)رشيد،    
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 لمـت )ترابـ ( و)ترا ـ ( وأوجـد اجلـرس اللفظـي      كاستخدم الشاعر هذ  التقنية يف  حيف

 جانــبليعبّـر عــن هاجسـ  وهــو أن أرض الفلسـطني مــن تـراّ آبائــ  ويعـزّ عليــ  احتالهلـا مــن       

 هبـا  ميـر  جتربـة  كـل  هنايـة  يف تتـردد  آ  ممدودة هي رار )األلف(كيان الصيوين الغاشم. وتكال

 الشاعر. يتحدّ عنها باألمل املفعمة اإلنسانية بالتجارب يوحي البي  ويتجاوزها فإن الشاعر

ى علــى مــن القصــيدة يلفــ  إســتخدام اجلنــاس النظــر حيــف  قــد أضــف     ى ويف أبيــات أخــر 

 فال:كخاصّاا ينبع من حرارة قلب أيبّ ال ينثين عن البطولة وال األبيات إيقاعا

ــ  مَــــــن أرضــــــعت ُ     ــي أمــــ ـــةاهــــ  رجولــــ
 

 ، وبـــــــــ  تتيـــــــــ  وتســـــــــعد  بطولـــــــــةاو 
 

(24: 1998رشيد، )   
 الصدر ى رد العجز عل

هو أن يكـون يف الشـطر األول لفظـة هـي نفسـها يف الشـطر الثـاين وتنـاوب الصـوتني ترتبطـان           

 إنسـجاماا  القصـيدة  ميـنح  القافيـة  يف وإعادهتـا  البيـ   مـن  كلمـة  أول يف املفـردة  دالليـاا فتكـرار  

 للقصـيدة مـن   متنحـ   ملـا  الصـوتية  املنبـهات  هـذ   مـع  يف التعامـل  يتفـنن  وهـو  ودالليـاا،  إيقاعيـاا 

 بقول : نلمس  ما حنو على مكونات  بني الداللية الروابط داخلي يعزز إيقاعي تنظيم

 ســــــــكنت  إنســــــــاناا ميــــــــوج طموحــــــــ  

 يســــــثل عــــــن أبيــــــ  تلــــــهفاا     ســــــيظل 
 

ــد  ــعد    لغــــ ــ  ويســــ ــيء بــــ ــديضــــ  الغــــ

ــلو ــد   يظــــــ ــاء ويوعــــــ ــم باللقــــــ  حيلــــــ
 

(32: 1998رشيد، )   
 الترصيع

 هو أن يتوخى في  تصيري مقاطع األجزاء يف البي  على سجع أو شـبي  بـ  أو مـن جـنس واحـد     

يف التصريف، كما يوجد ذلـك يف أشـعار القـدماء مـن الفحـول وغريهـم، ويف أشـعار احملـد ني         

 منهم هارون هاشم رشيد: ( 11)قدامة، دون تا: احملسنني 

 أهلــــــــــ  أهـــــــــانواكرامتـــــــــ   داســـــــــوا
 

ــ     ــام عينيـــ ــتباحواوأمـــ ــدواو اســـ  اعتـــ
 

(28: 1998رشيد، )   
 التعادل الصويت 

 التنغـيم اإليقـاعي   وزيـادة  األصـوات  ترجيـع  علـى  تقـوم  القصـيدة  يف الصـوتية  العالقـة  أن فنرى

ــد فاحلشــد ــى أضــفى )يوعــد، العائــدون، ميعــادهم، املوعــد(   املفــردات يف املتول القصــيدة  عل
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 مـن  إذ اسـتطاع ؛ املبـدع  بـال  تشـغل  الـت  الفكـرة  حـول  النظـر  ركّز إذ وداللياا، إيقاعياا إنسجاماا

 احلدّ: اكيحي أن والصويت املوسيقي التقارب خالل

ــا    ــان ملـــــ ــو كـــــ ــ  أهـــــ ــ أسســـــ  كواخـــــ

 ميعـــــــــادهمبـــــــــ  علـــــــــى  العائـــــــــدون
 

ــالرجوع و أو  ــم بـــــ ــيم حيلـــــ ــدقـــــ  يوعـــــ

ــيحني   ــون مـــــــىت ســـــ ــديترقبـــــ  املوعـــــ
 

(21: 1998رشيد، )   

 املستوى التركييب
 األخـري  إذ ميثـل  الشـعري؛  اإلبـداع  عمليـة  يف وفـاعالا  مهمـاا  عنصـراا  التركيـب  كـون  البـديهي  من

 بالتركيـب  يهـتم  والـدرس األسـلويب   اللغة، مكونات بني التفاعل اإلجيايب على قائمة رصد حالة

 الدالليـة  قيمت  من جيرد ال التركيب، فالنص هلذا الداللية األبعاد مبعرفة اهتمام  عن فضالا

 ذات فنيـة  بنيـة  ليشـكال  العـامالن  هـذان  يتضـافر فيـ    بـل  التركيبيـة،  ميزاتـ   عن احلديف عند

 حىت تفيد ال واأللفاظ» قال: حني النظم نظرية يف إلي  اجلرجاين أشار ما وهذا مجاي، نسق

 عمـدت  أنـك  فلـو  والترتيـب،  التركيـب  مـن  وجـ   إىل هبـا  ويعمد من التثليف، خاصاا ضرباا تؤلف

الـذي   ونظامـ   نضد  وأبطل  واتفق، جاء كيفما عداا كلمات  فعددت نثر فصل شعر أو بي  إىل

جمـال   إىل كمـال البيـان   مـن  أخرجتـ  ...ترتيبـ   وغـريت  وأجـرى،  املعـىن  أفـرال  وفيـ   بـين،  عليـ  

 .(3تا:  )اجلرجاين، دون «اهلذيان

 خمالفـاا  هـذا اإلختيـار   يكـون  أن جيـب  املسـتوى  هـذا  تشـكيل  أ ـر  يف  والتوزيـع  ولإلختيـار 

 يعـرف  مـا  وهـذا  النـاس  ملـا إعتـاد    للمـثلوف  خمالفاا يكون أن مبعىن نفس ، الوق  يف ومقصوداا

 جتاوريـة  عالقـات  توليـد  أو لعـرض  الـذات املبدعـة   قبـل  مـن  ومقصـوداا  اإلنزيـال،  أو بالعـدول 

 غـري  العـرض  إن .وأخـرى  ذات بـني  املميـزة  توليـد الشـاعرية   يف تسـهم  أن شـثهنا  مـن  جديـدة 

 حيمـل  األمر وهذا إعجاب ، وتثري تستدعي إنتباه  للمتلقي مفاجثة حيقّق اللغوية للبىن املتوقع

 يكـون  أو الصـي   من ندر ما إىل جلوءاا أو للقواعد يكون خرقاا أن فإما املخالفة، من كبرياا قدراا

الصـفات.   إسـتخدام  يف مـثلوف كاإلسـراف   غـري  علـى  امللحـظ األسـلويب   بتكـرار  اإلحنـراف 

 (77: 1982)املسدي، 

 أو املنطوقـة  اجلملـة  خـالل  مـن  يسـتنبط  (Niveau grammatiqueواملسـتوى التـركي  )  

 كما النحوية املعاين أو الوظائف الداللة من النوع على هذا املستوى التحليلي ويطلقعلى  املكتوبة

 أن وميكـن  املاضية واملضـارعة.  كاألفعال الفعلية األزمنة عن املستوى يتحدّّ هذا يف الباحف أنّ
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 اإلنشـاء،  أو علـى اخلـخ   الدّالـة  )دراسـة اجلمـل( واألسـاليب    للجمـل  املعـاين العامّـة   مـن  يستنبط

 التمنّـي،  العـرض، التخصـيص،   األمـر، النـهي، االسـتفهام،    التثكيـد والطلـب،   النفـي،  أو  بـات اإل

   (43: 1419 حيدر، )عوضاألساليب.  على هذ  الدالّة األدوات بإستخدام النداء والشرط الترجّي،

هـارون   يف شـعر  بـارزاا  ملمحـاا  شـكل   الـت  التركيبيـة  األسـلوبية  املنبـهات  أبرز عند وسنقف

 :ومنها رشيدهاشم 

 حنراف التركي اال

 ميثـل  اإلحنـراف  املثلوفـة، وهـذا   القواعـد  عـن  بالعـدول  يعـرف  ما أو النحوي اإلنزيال وقصد ب 

 خـالل  مـن  تكشـف  والـت  الدالليـة  القصـيدة باإللتفاتـات   إل ـراء  املبـدع  يعتمـدها  أسـلوبية  تقنيـة 

 بيانية لعلل نتيجة حيدّ إن  إذ املبدع، ومقاصد ونسيج  أهداف النص لبنية الدقيقة القراءة

 (186: 2002)عكـاب،  بدونـ .   متاحـة  غـري  دالليـة  قواعـد  علـى  الكـالم للحصـول   تـثليف  يتطلبـها 

 املختلفـة،  األسـلوبية بثنواعهـا   السـمة  هـذ   إعتمـدت  الـت  النمـاذج  بعـض  عنـد  نقف أن وميكننا

 الشاعر: فيقول

 اهلل أكــــــــــــخ... فجّــــــــــــرت تتــــــــــــردّد 

ـــا وحجارهـــــــــــــا   ــا بتراهبـــــــــــ  وألننـــــــــــ
 

ــهد    ــآذن تشـــ ــة املـــ ــدس شاخصـــ  والقـــ

 وفضائهــــــــــــا ونائهـــــــــــــا نتعمّـــــــــــد
 

(21: 1998)رشيد،    
 أراد مـا  ليظهر الشاعر تركيبية ضمنها إحنرافات عن تكشف للقصيدة املتثنية القراءة إن

 والتـثخري،  والوصل، الفصل، التقـدن  احلذف مكثفة مثل تقنيات يستخدم فهو التفاصيل بثدق

أو يـثيت   كأصـرخ( للسـرعة والتحريـ   (بتقـدير  والفاعـل  حيـذف لفعـل   األول الشـطر  يف جند  إذ

أحـدمها   وتفضـيل ) يـثيت بــ)نتعمّد   مث )بتراهبـا وحجارهـا(   واجملـرور  اجلـار  مـن  اجلملـة  بشـب  

 .اإلحتراسكبيانية لإلعتزاز بعظمة الوطن أو لعلة الفصل اآلخر وهذا على

 يف إجيابيـاا  وإ ـا أ ـرت   سـلبياا  الشـعر  معـاين  علـى  تـؤ ر  مل اإلنزياحات هذ  أن املعلوم ومن

 يف وفائدهتا اإلحنرافات آلية هذ  فهم من متكن  عند السيّما املتعة مرحلة إىل القارأل إيصال

 آخـر  دون تتـال لشـاعر   الـت  الفنيـة  حلـدو ها واملكـامن   املناسـبة  البيانية بالعلل القصيدة إ راء

 يقول:  إذ والتثخري، التقدن آلية يف اجلرجاين يرى كما

وملَ  العنايـة؟  تلـك  كانـ   أين من يذكر أن غري من واالهتمام للعناية ق دم يقال يكفي أن "ال

 (3تا:  )اجلرجاين، دونأهم؟"  كان
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 ضمري الغائب

65% 

 ضمري املخاطب

19% 

 ضمري املتكلم

16% 

 املضارع

53% 

 املاضي

41% 

 األمر

6% 

 ميكـن  هنـا  القصـيدة؛ ومـن   حيتضـنها  الـت  اإلنزياحـات  مجيع على ينسحب الكالم وهذا 

 حالـة  مـن  القصـيدة  ر مـا يضـم   مـع  تتناسـب  القصـيدة  ضـمن  التركيبيـة  اإلنزياحات إن القول

 . ونظم  الكالم تثليف يف السبل املعهودة على فث رت هبا وتث ر الشاعر عاشها نفسية

 اجلمل اإلنية والفعلية

باللغـة   املنـتفعني  خمتلـف  بـني  الفهـم واإلفهـام   بوسـاطتها  حيصـل  إذ الكـالم  عنصر هي اجلملة

الفعليـة   قسـمني: اجلملـة   إىل اجلملـة النحـاة   معبّـر وقسّـم   كـالم  إىل فكـرة  مـادة  املنتفع وحيوّل

 مـن  النـوعني  الكـ  الوطنيـة  القصـيدة  هـذ   يفى نـر  (195: 2004 )احلسـيين، االنيـة.   واجلملـة 

 هـذ   يسـتخدم يف  أن إىل الشـاعر  احلزينـة  العاطفـة  دفعـ   ن قـد كـ فعليـةا وإنيـةا ل   اجلمـل 

 احلـاالت  عـن  الفعلية عامة؛ إذن تعبّر اجلمل االنية اجلمل من ثركأ الفعلية اجلمل القصيدة

 الطلبيـة مثـل النـداء    اإلنشـائية  اجلمـل  يف متثّلـ   احلركـة والـت   مظـاهر  بيـان  هبـدف  واملواقف

نشـري إمجـاالا    (82: 2009 )شتال، .املاضي واملضارع خاصة كالفعل اخلخية واإلستفهام واجلمل

 اجلدول: امل وية ضمنالقصيدة بالنسبة  يف اإلنية والفعلية ودالالهتما اجلمل تواتر إىل

  امل وية النسبة اجلمل

% 47 اجلملة اإلنية  

% 53 اجلملة الفعلية  % 53 املضارع 

 % 41 املاضي 

 % 6 األمر

 
 

 

 

 

 

للشــيء واألخبــار عــن شــيء مــا    تفيــد اجلملــة اإلنيــة الــدوام واإلســتمرار وإ بــات املعــىن   

: 1، ج1999)الصـعيدي،  وحيم ل الشاعر هذا األسلوب رسالة أراد هلا أن تصل إىل املرسـل إليـ .   

 يقول: (167
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 الشـــــــعر زلزلـــــــة النفـــــــوس بصـــــــدقة
 

 وعطائــــــ  تســــــمو النفــــــوس وحتمــــــد  
 

(45: 1998)رشيد،    
حيويـة ونشـاطاا    يعطيهـا  وهذا التجدد واحلدوّ والتغري والتقيد بالزمن تفيد الفعلية أما اجلملة

تعتمـد   الفعليـة  اجلمـل  ومـن بـني   (247: 2004 )احلسـيين، بـالزمن وحتواّلتـ     مـرتبط  الفعـل  ألنّ إن

املاضـي واألمـر وهـو يـدلّ علـى اإلسـتمرار واحلـدوّ         الفعـل  مـن  أكثـر  املضـارع  القصـيدة علـى الفعـل   

 الفعـل  أن إسـتعمال  اإلحسـاس؛ كمـا  وتصوير الواقع واألمل بالنصر والغلبة مظهر من خالل  إمتداد 

القصـيدة ويتناسـب مـع بي ـة الشـاعر النفسـية        احليويـة واحلركـة هبـذ     املسـتقبلي أعطـى   املضـارع 

 يقول:   فلسطني، لسعادة واجب عن الوطن العودة والدفاع بثمل التّمسك على فيصرّ

ـــة   تــــــــــدري بــــــــــثن طريــــــــــق ملغومــــــــ
 

ـــدّد    ــها ويعـــــــ ــدري قلبــــــ ــدري ويــــــ  تــــــ
 

(25: 1998)رشيد،    
الثبـوت  ى % وهـو يـدلّ علـ   41هـذ  القصـيدة    يف املاضـي  للفعـل  امل ويـة  النسـبة  مـا بلغـ   ك

 والتحقق وخاصة لترسيم ماهية األعداء واملصائب املاضية:

 فــــــإذا صــــــلب ُ أمــــــامكم، وجتلّــــــدت   
 

 روحــــــي تنهنــــــ  يف العــــــذاب وجتلّــــــد 
 

(43: 1998رشيد، )   
 اجملاهدين نفوس يف القوة التحريض وبفّ على ويستعمل فعل األمر لإلشارة والتنبي  فيدلّ

 الوطن، يقول:  عن للدفاع

 كبّـــــــــــــر فللتكـــــــــــــبري يف أوطاننـــــــــــــــا
 

ـــد    ـــور ويرعـــــــ ــزال ميــــــ ــع كزلــــــ  رجــــــ
 

(27: 1998رشيد، )   
 فعليـة  بتدأ القصيدة جبملـة امرات و مخس« خكاهلل أ           بّرك» عبارة الشاعر كّرر قد

لإلستقامة  على تشجيع الشعب الفلسطيين دليل وهذاالعواطف  تدفق يتجلى وهنا طل  فعلها

 ونصرة اهلل.

 التثكيـد، ويف  مع تناسق  األفعال والت لصيغة مكثفاا توظيفاا هذ  األبيات يف شاهدنا إذن

 احلقيقـة  تـوهم وإلظهـار   لـدفع  هبـا  املتلقـي ويـثيت   ذهـن  إىل احلـزين  للمعـىن  إيصـال  هـذا  كـل 

  .الشاعر هبا مرّ الت املريرة

 النفي
 وظّفها لـدالالت سـياقية   هذ  القصيدة وقد يف الشاعر الت يستفيدها األساليب من النفي إنّ
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د أن مرور كما يؤكالصادقة  احلسرة واإلستعطاف ومشاعر  وأحزان  عديدة منها التعبري عن

 رت  شي اا منها: كالزمن مل يستطع أن ميحو من ذا

 دربــــــــ  عـــــــن وال يومــــــــاا مـــــــا خانـــــــ 

ــاهــــي  ــــورة الفقــــراء   ميضــــي خطوهــ
 

ــد    ــ  يــــ ــح وال طاشــــ ــ  ريــــ ــ  بــــ  مالــــ

 ال خــــــــــــائف فيهـــــــــــــا وال متـــــــــــــردّد
 

(26-24 :1998)رشيد،   
نفوس اجملاهدين و ـورهتم املقدسـة؛    يف القوة والشجاعة لبفّ هبذا األسلوب غالباا يثيت الشاعر

 واحليـاة  وكيـف يستسـلم   لـ ،  يستسلم فال املرير الواقع هذا ملواجهة قوية وسيلة احللم يف فإن  وجد

 قلب . تغلغلها يف تواصل احلب وعاطفة نفس ، يف يتدفق املشاعر وفيض قلب ، يف تفور

 النداء
 لنـداء  املنادى؛ ومن  اهلمز  فهي تنبي  يتمّ الطلبية وفي  اإلنشائية األساليب من أسلوب النداء

 الذي النداء (130: 1365 )فاضـلي، يشبه .  ما أو البعيد لنداء تستعمل اهلمزة القريب وأما غري

 الثـائر الـذي   لـنخ  التقـرّب والتحبّـب   مـن  نوعـاا  عليها يضفي األبيات هذ  يف الشاعر إستخدم 

لنـداء   )يـا(  النداء أداة استعمل الشاعر احلبيب وقد الوطن إسترجاع سبيل يف بنفس  يضحي

   جمازاا: القريبى عل شثن  لكنها تدلّ رن املمدول وتعظيمكالبعيد وت

 ورمـــــــز خلودهـــــــا يـــــــا فخـــــــر أمتنـــــــا
 

 يـــــا أيهـــــا البطـــــل العظـــــيم الســـــيّد     
 

(45: 1998)رشيد،    
الـذهن   يف القلـب وحاضـر   إىل قريـب  أنّـ   إال املكـان  يف بعـد   مـن  الـرغم ى املنـادى علـ   إنّ

  .العاطفة عن  بصدق وعظيم الرتبة ول  داللة نفسية عن اإلميان فعبّر الشاعر

أن  علـى  يصـرّ  فالشـاعر  للمحتـل،  وحتدي الشعب  صمود مدى عن األبيات هذ  ما ختخناك

 :األمري باخلطاب املتعلقة الندائية الصيغة من يستفيد كمستبسل لذل مناضل الشعب

ــبّة    ــة ســــ ــن العروبــــ ــا وطــــ ـــار يــــ  أنصــــ
 

ــددوا    ــبالء ونـ ــجبوا الـ ــن شـ ــ  مـ  يف وجـ
 

(22: 1998رشيد، )   

 قـوة  مـن خاللـ    تخز أن األدبية بقدرت  استطاع الشاعر وقد النداء بثسلوب السطر وتبدأ

 أداة إىل إسـتخدام  يناديـ   حـني  أنـ  يعمـد   إال لفظـ ،  ميـن  كمـا  قلبـ   ميـن  احلـب  وأن عواطفـ  

 لتعظيم شثن الوطن وأنصار  بداللة إجيابية مث املقابلة. البعيد، هبا ينادى الت النداء )يا(

 األعـداء مسـثلة   هناية أنّ مؤكداا الغاضب احملرّض املتحدي الثوري خطاب  الشاعر يواصل



242   1437صيف ، الثانيالثانية عشر، العدد ، السنة علمية محكمة امجلة اللغة العربية وآدابه 

 

املتصـاعدة   الثوريـة  للمسـرية  بدايـة  هـي  هـذ   النهايـة  نقطـة  الوقـوع وأن  وشـيكة  حتميـة وهـي  

 األرض واإلنسان، يقول:  حترير إىل اهلادفة

ــا   مــــــا يف فلســــــطني الــــــت أنــــــتم هبــــ
 

 إال الـــــــــذي مـــــــــن أجلـــــــــها يتجلّـــــــــد 
 

(42: 1998رشيد، )   

 ستفهاماال
 روعة من ويزيد يغين التجربة ومتنوعاا فعّاالا توظيفاا األدوات توظيف عخ األداء فاعلية تنهض

 إشـراك  مـن  خاليـة  تقريريـة  يف نـات  النصـوص  جـاءت  لـو  فيمـا  وامللـل  الرتابـة  لكسـر  الـنص 

 ال األمر وهذا األحداّ، مع والتفاعل عامل الشاعر دخول يف ل  السمال وعدم اجلوار يف اآلخر

 األسـلوبية  الـبىن  يف اإلستفهام اليفهم أن املفيد ومن .تقنية اإلستفهام توظيف عند إال حيدّ

  (181: 1، ج1983)مطلوب،  قبل. من معلوماا يكن بشيء مل العلم بـطلب

 عـدم  ثر الشعراء أسلوب اإلستفهام يف شعرهم اإلجتماعي وسبب ذلـك حـاالت  كإستخدم أ

 ولـ  دالالت الفلسـطيين   اجملتمـع  حيياهـا  الـت  لنوضـاع  النفسـي  احلـرية والقلـق   اإلسـتقرار، 

احلـادّ أمـام    الشـاعر  أمل تعبّـر  املؤملـة الـت   القصـائد  بعـض  يف املاورائيـة  احلـرية  :منـها  كـثرية 

 إجابـة.  ألسـ لت   جيـد  أن األسـ لة واإلستفسـار وتواليهـا ألنّـ  حيـاول      لتعـدد  األلـيم وذلـك   الواقع

 يفيـد  الـذي  التعجـب  ما يستخدم الشاعر أسلوب اإلستفهام مع أسلوبك( 215: 2004 )احلسيين،

 :أمام عيني  من  سلب  الت حيات  على التّحسر

 أيقتلــــــــــــون صغارنـــــــــــــا ونساءنـــــــــــــا  
 

 ونظــــــلّ كــــــاملوتى نبــــــال وحنصــــــد؟    
 

(41: 1998)رشيد،    
 واإلسـتغراب وهـذا   الدهشـة  حيمـل  إنكـاري  سـتفهام ا يف فعليـة  جبملة الشعري السطر يبدأ

 معظم قصـيدت  وهـي   يف تنتشر الشاعر عند مميّزة أسلوبية نة ميثّل لإلستفهام اإلستخدام

يف قصـيدت    الشـاعر  يريـدها  الـت  املعـاين واألفكـار احلزينـة والقلقـة     عـرض  يف طريقتـ   متثـل 

 أداة وإسـتخدام ( 339: 2004 )فتـول، املتلقـي وتنبيهـ .    ذهـن ى علـ  اهلـدف والتـث ري   إىل للوصـول 

 بضرورة معها املتلقي يشعر اإلستفهامات هذ  وبعد األمل، وكثرة التحسر شدة اإلستفهام تفيد

 حيـف  ؛إقترفـ   ذنـب  دون الـزمن  عمقهـا  وحيـدة  نفسـها  جتـد  عليـ  حـني   وحينو يشفق من وجود

 علي . الوحدة أ حكم حصار

 ، يقول:متنوعاا من، ما، هل، أ...ثر هذ  األدوات دوراناا وكومن أ
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 من أين ؟ من هذا الفىت ؟ ما ان  ؟
 

ــد  ؟    ــباح  املتوقّـــــ ــلّ صـــــ ــن أطـــــ  وملـــــ
 

(18: 1998)رشيد،    
 علـوّ  للبطـل املمـدول وإلبـراز    الغائـب حتبّبـاا وتقرّبـاا    الضـمري  كـرّر  أن الشـاعر  املالحـظ  ومن

 ما رأينـا. وكـي  كار كمزنلت  ورفعة شثن  وغالباا إستخدم اإلستفهام إمّا لتنبي  املخاطب أو لإلن

 جلـثت إىل  حبريـة  دواخلـ   عـن  التعـبري  خالهلـا  مـن  يـتمكن  أوسـع  مسـاحة  نفسـ   الشـاعر  مينح

فكـان   الفـ ،  بشـكل  الشـعرية  األسـطر  علـى  سـيطر  الـذي  الغائـب  ضـمري  يف تتمثل حنوية مهارة

ّ  تثمـل  فرصـة  هلـا  يتـيح  حضـور    املتلقـي  إنتبـا   جتـذب  وأن مـن املوضـوعية،   كـبري  بقـدر  احلـد

 املوضوع. مع تعاطفها فيشاركها

 وأشـارت إىل  اإلحيائيـة  القصـيدة  طاقـة  ضـاعف   الشـاعر  أطلقهـا  الـت  األسـ لة  إذن

احليـاة   حقيقـة  للتثمـل يف  الفكـرة،  حنـو  النظر تركز بل لإلجابة منطلقاا متثل ال فهي مركزها،

 الشـهادة  حـول  فضـاء الوجـود   يف املتركزة الرؤى وإ ارة الشاعر ر اء هي فالفكرة الفلسطينية،

 عنـدما  التقريـر  إىل بـ   يفضـي  حـواراا  النسـق  هذا من الشاعر جيعل وقد اجلميع سيلحق الذي

 االستفهام. لتكرار أداة يعمد

 الشرط
 إن الدراسة األسلوبية ال تعتمد على رصد البىن والظواهر رصداا كمياا أو شكلياا، وا ـا ترصـد  

الفائدة من توظيفها ضمن النص وتكشف النقاب عن ما أراد الشاعر من مدلوالت  انويـة مل  

 ضرورية تفيد يف كشف الرؤى املخفية وتساعدتكن وليدة املصادفة فهي يف احلقيقة مكمالت 

 يف إســتكنا  املخفيــات مــن األمــور لتحريــك املشــهد الشــعري وإضــفاء احليويــة إليــ . )فيــاض،  

 ما يلي:ك ( وهذا ما حتقق لدى شاعرنا عند إستخدام  لتقنية الشرط376: 2009

 صــــــلب ُ أمــــــامكم، وجتلّــــــدت   فــــــإذا

 إذامـــــــــــاذا نسميهــــــــــــا فلسطينــــــــــــا 

ــا إنقلنــــــا هلــــــم  ـــاكــــ  ن حــــــب بالدنــــ
 

 روحــــــي تنهنــــــ  يف العــــــذاب وجتلّــــــد 

ــثت ـــراا مل تــــــ ـــا شعــــــ ــد رائعــــــ  يتخلــــــ

ــذا ـــاء  هــــــ ـــاء، فالغبــــــ ـــد غبــــــ  خملّــــــ
 

(42: 1998)رشيد،    
إذن بنيــة الشــرط يف القصــيدة كســمة أســلوبية تعــزّز حمــور احلضــور والغيــاب ومــن حيــف  

السببية بني شـي ني  املعىن سبب يقتضي نتيجة، أو حاضر يستدعي غائباا فتعتمد على العالقة 

م الواضـح يف إسـتخدام األداتـني    كإرتبط حصول أحدمها بوقوع اآلخر وتظهر من خالل التـرا 
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)إذا( و)إن(. وهـــذا يكشـــف لنـــا أن الشـــاعر إعتمـــد أســـلوب الشـــرط يف القصـــيدة إســـتيفاء  

 للفكرة وطريقة العرض، والتث ري يف املتلقي.

 (Niveau sémantiqueاملستوى الدّاليل أو البالغي )

 لتتناسـب  اللغـة  علـى تطويـع   املبـدع  قـدرة  يؤكد النص ضمن األسلوبية املنبهات عن الكشف إن

 اللغة إن إذ املقصودة الشعري باإلنزياحات خطاب  لتنويع فيعمد معىن من يريد  ما مع متاماا

 الـنص  شـعرية  األفكـار وتظهـر   حتمـل  ونظـام ورمـوز   إتصـال  للـرول، وإهنـا   ونتـاج  إنسـاين  خلـق 

 الـذي  العادي التعبريي النمط يغاير إبداعي بنمط هذ  األفكار عرض خالل من املبدع وقدرة

  (64: 1982)درويش،  .أدبية صنعة أي حيمل ال

 هـي  يشتمل املستوى الدالي أهم البحوّ البالغية املرتبطـة بـالنص واملـؤ رة عليـ  والبالغـة     

 الشـعري واألديب وأشـكال   ءالبنـا  أسـاس  هـي  خـالل وظيفتـها والصـور    مـن  منظـورة  للغـة،  دراسـة 

 بقـوة وغرابـة واخليـال هـو     ذلـك  اإلعجاب والتلوين؛ كـلّ  إ ارة التث ري، إحداّ إىل هتدف مصمّمة

نفسـ . مث   الوقـ   يف هلـذا  األجناس أبعادها وتستجيب بكل صور  الشاعر من  يستمدّ الذي املنبع

 مـن  الـرئيس  العنصـر  بوصـف   وراء النص الكامنة الداللة عن البحف إىل يسعى املستوى البالغي

دراسـة   أمهيـة  تـثيت  هنـا  مـن  أن ذكرنـا  كمـا  (97تـا:   ن )بـيريجريو، دو اإلتصـالية.   العلميـة  عناصـر 

 بصور هذ  القصيدة الشاعر. وإقترن  مقصود بيان يف مهمة عناصر بوصفها البالغية األشكال

 الصـعبة  الظـروف  مـن  الشعرية صور  أكثر إستمد الشاعر بالغية ومتتاز بالتصوير احلسّي ولقد

 أننـا  ومبـا  (662: 2000)صـدوق،  احلزينـة.   باملعـاين  متيّـزت  الفلسـطيين وقـد   عاشـها الشـعب   الـت 

 الصـور  أوىل هـذ   فإننـا سـندرس   الشـعرية،  نتـها  القصـيدة  تكسب الت اخلصائص عن نبحف

 الدقـة  بالغـة توصـيلية   وظيفـة  مـن  الـدوال  هذ  حتمل  االستعارة، التشبية والكناية ملا هو البالغية

 قبـل  .الركاكـة  ختلـو مـن   حمكمـة  قويـة  اإلبـداعي وهـي   التوزيـع  وآليـة  لالختيار املبدع دوافع تسكن 

 اجلدول:   ضمن إمجاالا إليها نشري على حد  منها كل إىل اإلشارة

 امل وية النسبة تواتر عدد البالغية الصورة

 % 47 اإلستعارة

 % 43 التشبي 

 % 10 الكناية
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 (Metaphoreستعارة )اال
 على تقوم إذ إهنا اإلنزيال، نظام تعتمد الت األسلوبية املنبهات أهم من واحدة تعدّ اإلستعارة

 أعجـب  الشـعر  حُلـى  يف املفـردات ولـيس   بـني  املـثلوف  لإلسـناد  جديـدة  جتاوريـة  أواصـر  حتقيـق 

 فيهـا  خمتلفـون  والنـاس  موضـعها  موقعهـا، ونزلـ    وقعـ   إذا الكـالم  حماسـن  مـن  وهـي  منـها، 

التشـبي .   خمـرج  خيرجهـا  مـن  ومنـهم  ...وال إليـ   منـ   لـيس  مـا  للشـيء  يسـتعري  مـن  ومنـهم 

 العمليـة  مـن  التسـريع  إىل فإهنـا تـؤدي   اإلسـتعارة  وضـح   وإذا (235: 1، ج2006)القـريواين،  

بنسيج  اللغوية العالقات كل ويتبع .ضمن القصيدة اإلبداعية املضامني عن والكشف التواصلية

ّ  علـى  يعمـل  إسـتعاري   مـن  أقـدر  اإلسـتعارية  الصـور  إنّى مجاليـة. بعبـارة أخـر    مفارقـة  إحـدا

 بينما إذ اجلماي، األداءى عل اخليالية والتشكيلية وكذلك طاقاهتا إظهار يف التشبيهية الصور

 تلغـي  أن شـثهنا  مـن  االسـتعارة  فـإن  الرابطـة،  وجـود األداة  مـع  منفصـلني  التشـبي   طرفـا ى يبقـ 

أو  منفصـلني  كانـا  لـو  حـىت  واحـدة  صـورة  يف فينـدمج الطرفـان   الفواصـل،  حتطـم  احلـدود وأن 

 (  43: 1982 )القاضي،متناقضني. 

الوجود  عناصر صياغة يعيد الذي التشخيصي اإلستعاري البناء من ختلو هذ  القصيدة ال

 نيـة كالشـاعر باالسـتعارة امل   يـثيت  كمـا لـ    حيـاة  ال ملـن  احليـاة  املادة والـرول ويهـب    نائية ويلغي

 اإلشـارات  هـذ   مثـل  آالمـ ، ولرصـد   ذكـر  يف الـوطن ومبالغـة   مبصـائب  تفجّعهـا  شـدّة  لبيـان 

 قول :  إحيائية دالالت حتمل الت اإلبداعية

ـــ    ــ  يف أحنانـــــ ــرخ فيـــــ ــوع يصـــــ  اجلـــــ
 

ــد    ــاا ويعربـــــ ــخب ظاملـــــ ــوت يصـــــ  واملـــــ
 

(21: 1998)رشيد،   
 حالتـ   عـن  سـبيالا لإلفصـال   الشـاعر  يتخـذ   ووصـفياا  عاطفيـاا  دفقـاا  الشـعرية  اللغـة  حتمـل 

 تـثري  عاطفيـة  هـزة  ليحقـق  اإلسـتخدام اللغـوي   يف املعهـودة  السـبل  عـن  بلغتـ   وينـازل  الوجدانية

 اإلبـداع  أ ـاط  مـن   طـاا  ولّـدت  القصـيدة  بـني مكونـات   التجاوريـة  فالسـمة  وتسـتوقف ،  املتلقـي 

 يف هذا البي . الفين

الصـهاينة   لوصـف يف )الـذئاب( املقاتـل الشـرس     تصـرحيية  الشـاعر إسـتعارة   ما إستفادك

ّ     عنـد الشـعب   للتشـاؤم  املتجـاوزين وأعمـاهلم اجلرئيـة وهـو رمـز       العـريب وهـذا اإلسـناد أحـد

   معنوية:  قيمة حيمل إنزياحاا

 ســــتقول يــــا ولــــدي أبــــوك قــــد افتــــدى
 

ــرد    ــذئاب الشـــــ ــ  الـــــ ــاا تناوشـــــ  وطنـــــ
 

(30: 1998رشيد، )   
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 لتصـوير  هبـا  الشـاعر  بل يثيتفحسب،  مجالياا فنياا وشاحاا ليس  اإلستعارية األبنية وهذ 

الواقـع   بـني  بخاعـة ودقـة ويـربط    إىل املخاطـب  جتربتـ   ينقـل  الفنيـة أن  بقدرتـ   حزن  وحيـاول 

 حزنـاا وتـث رياا   نيـة كالتصـرحيية وامل  بإسـتخدام  اإلسـتعارات   أضـف  تصـوير  وقـد   يف واخليـال 

الـداخلي للشـاعر    وجـدان  تثسّـر  نفسـية  حالة يصوّر وجداين صدى هيالقصيدة وى عميقاا عل

 األمل واحللم.  احلزن وحالوة ملح في  ميتزج الذي الوجدان ذلك

 جعـل  إذ ؛النسـق اإلسـتعاري   خـالل  مـن  إسـتبدالياا  إنزياحـاا  حيتضـن  فإن  الثالف البي  أما

 وتـثزم  شـعوري  موقـف  عـن  فكرتـ  ويكشـف   يؤكـد  هبـذا  وهـو  املـراد  املعـىن  وليعـزز  للثورة نخاسـاا 

 الـنفس  مكنونـات  التعـبري عـن   يف فاعليـة  أكثـر  اللغـة  إحيائيـاا فتغـدوا   بعـداا  نفسـي ومينحهـا  

 فيها:  األساسية الفكرة وهي وتوبيخ غضب نخة البي  ورغباهتا، فيعتلي

ــزل    ـــا تـــــ ـــا ملّـــــ ـــا:  اراتنـــــ ــ  هلـــــ  قالـــــ
 

ــد   ـــا، يضــــــيء، ويوقــــ  نــــــخاس  ورتنــــ
 

(24: 1998)رشيد،    
 املـثلوف  الـنمط اإلسـنادي   خمالفـة  عـخ  اإلسـتعارية  األنسـاق  حتقّقها الت إذن اإلنزياحات

 عنـدها  التوقـف  خـالل  الثـواين مـن   املعـاين  علـى  لإلسـتدالل  حماولـة  األمـر  حقيقـة  يف هـي 

 أن آخـر  مبعـىن  معـان أو  مـن  ملـا وراءهـا   وجتـاوز  إختـراق  عمليـة  يعقّبها مرحلياا هبا صطدامواال

 (39: 1987)اجلرجاين،  املعىن. معىن إىل يصل

 التشبي 
 أكثـر،  أو صـفة  يتفقـان يف  خمـتلفني  أمـرين  بـني  مشـاهبة  عقـد  علـى  حقيقتـ   يف التشـبي   يعتمـد 

 علـى  الشـاعر  قـدرة  خـالل  إحيائياا مـن  بعداا النص مينح إذ إلي  للجوء املبدع يدعو األمر وهذا

 األوضـح  إىل األغمـض  االسـتعارة فهمـا خيرجـان    عمـل  فيعمـل  األذهـان،  إىل الصـورة  تقريـب 

 جنبـاا  نضـع  أن هي عقلية عملية على التشبي  تقوم (235: 1، ج2006)القريواين، البعيد.  ويقربان

 علـى  دالـة  لفظـة  إيـراد  مـع  بينهما هلدف، متا الا يظهران يقابلها مدلوالن متمايزين دالني إىل

 صورة أقرب التشبي  حقيقتني وكثنّى عل إذن التشبي  تبىن عملية ملذكورتني، احلقيقتني تشاب 

 نقف أن وميكننا اإلحيائية الداللة يف أ ر مهم ول  (196: 2004 )فتول،فيها.  رأى شعرية بالغية

 الشـاعر  ما يسـتخدم  كاألسـلوبية  هذ  السـمة  قيمة لبيان بالتحليل الشعرية النماذج بعض عند

 :جذور أحاسيس  الرفيعة لبيان

ـــا  ــل الرصـــــــاص كالمنـــــ ــا مثـــــ  وبثننـــــ
 

ــدو يســـــــدّد     ــدر العـــــ ــثيت إىل صـــــ  يـــــ
 

(46: 1998)رشيد،    
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باأللفـاظ   صـور الغنيـة   يف العاطفـة  هـذ   أ ر القصيدة وظهر خالل العميق العاطفة تسيطر

صـدر  ى الم اجملاهـدين بالرصـاص يصـيب علـ    كـ يشـبّ  أ ـر    حينمـا  واملعـاين وتعـبريات الشـاعر   

صـيغة املضـارع    راركـ علـى قلبـ . هـذا وت    رول احلماسـة املسـيطر   عـن  يعبّـر  العدو ويهدّم  وهذا

األعـداء والنصـرة   ى لـ  وتشـجيع اجملاهـدين للغلبـة علـ      بـالوطن القـدن وحنينـ     تعلّق  يدلّ على

 اإلنساين، يقول: الفعل يف ومشاركت « الزمان»أمهية عنصر ى والفوز ونر

ــا    ــيم قطاعنــــ ــالطود العظــــ ــلّ كــــ  ويظــــ
 

ــمد     ــزّ ويصــ ــوا يعــ ــن ظلمــ ــ  مــ  يف وجــ
 

(22: 1998رشيد، )   
نـ   اى تقـدن خـخ الفعـل النـاقص علـ      إىل الشـاعر  مـد يع التركيبيـة  البنيـة  مسـتوى  فعلـى 

 سـتمرار او احلاجـة  إسـتمرارية  معلنـاا عـن   للفعـل املضـارع   الغلبـة  املشـب . وجعـل  ى واملشب  ب  عل

 وشدة. وأملاا خوفاا املقاومة ويتضمن

 التشـبيهات  مـن  كاجلبل العظيم ال خيضع أمام الظاملني فاسـتفاد  قطاعهم ويشبّ  الشاعر

 إرادت .  هبا عاطفت  وشدّة غضب  وليؤكّد لبيان احلسّية

 التشـبي  وفيـ  التـراكم    قوامهـا  فنيـة  لوحـة  األبيـات  هـذ   الشـاعر يف  يرتسـم ى بعبـارة أخـر  

 الشاعر آ ر وقد الوصف املطلق على تتمحور الشعرية فاحلركة واملدلوالت، الدوال من الواضح

القصـيدة إىل تراجيـديا    أحـال  لـندوات  املكثـف  التوظيـف  التشـبي . وهـذا   عـخ  أفكـار   طـرل 

 الشاعر. حزن من أشد املتلقي حبزن يتلقاها

 القصـيدة ولقـد   ضـمن  الترابطيـة  األواصـر  تعميـق  علـى  تعمـل  الدالليـة  اإلنزياحـات  إذن

 املشـاهبة بـني   بعقـد  املتمثـل  التـركي   اإلنزيـال  الـدالي أو  التكثيـف  يوظـف  أن الشـاعر  اسـتطاع 

العالقـات   يف املـثلوف  خـرق  علـى  ودالالهتـا، فتعمـل   القصيدة صاال حقيقة متباعدين مشبهني

 الـت متثـل   العميقـة  البنيـة  إىل السـطحية  البنيـة  ليتجـاوز  ذهنـ   وحتفـز  القـارأل  فتـثري  اللغويـة 

 (367 :2009)فياض، ورغبات .  املبدع أحاسيس

 الكناية 
ويسـتفيد الشـاعر منـها    مباشـر   غـري  عرضـاا  احلقائق في  يعرض التعبري ألوان من لون الكناية

البلغـاء   ينشـدها  الـت  البيانيّـة  األسـاليب  مـن  املخاطب وهي أسلوبى لبيان غرض  والتث ري عل

  األلفـاظ  إختيـار  يف الـذّكاء  إىل اإلبداعيّـة، والـت حتتـاج    مكانـاهتم إقـدراهتم اللغويّـة و   حبسـب 

 نزيـال فلهـذا اال  (93: 1991)حـالوي،  تصـنّع.   أو تكلّـف  دون مـن  املـراد  املعـىن  إىل تـؤدّي  الـت 



248   1437صيف ، الثانيالثانية عشر، العدد ، السنة علمية محكمة امجلة اللغة العربية وآدابه 

 

 دالـة  حملـة  عـن طريـق   ومهارتـ   قـدرة الشـاعر   عـن  الكشـف  يف األمهيـة  بـال   األسـلويب دور 

 منبـهاا  بوصفها الكناية لفظ . وتشخص ظاهر من بعيد ومعنا  جممالا يعرف وتلويح واختصار

اإلفصـال.   مـن  القصـيدة وهـو أبلـ     أدوات رسم يف االستعارة والتشبي  جانب إىل مهماا أسلوبياا

 يقول الشاعر: ( 266: 1، ج2006)القريواين، 

 غضّــ  جبــال القــدس عنــدك طرفهــا     
 

ــودّد    ــوقة تتــــــ ــك مشــــــ  وحنــــــــ  عليــــــ
 

(40: 1998)رشيد،    
بـدالا   خلصـم   وغلبتـ   مزنلتـ   عن يُكين أن الشاعر آ ر ناية عن عظمة شثن املمدول ولقدك

 عـن  الكنايـة  إىل الشـاعر  فينعطـف التصـريح   مـن  أمجـل  التلمـيح  أن لعلم  بذلك يصرل أن من

 والرفعة للممدول. والعزة عن اجملد داللة )اجلبال(للفظة  استخدام  طريق

اإلستنكاري والتعج : اإلستقامة مع إستخدام اإلستفهامى د الشاعر علكويف بي  آخر يؤ

  

 هـــــــل للنـــــــوارس أن حتـــــــط رحاهلـــــــا
 

ــد رحلتــــها الطويلــــة ترقــــد؟      ــن بعــ  مــ
 

(31: 1998رشيد، )   
مــا يعقــد  كالفــوز والفــرج؛   ة وحتمــل املصــائب واملتاعــب حــىت  كــنايــة عــن إســتمرار احلر ك

 احلـزن ويسـيطر   عليـ   هـو فيخـيم   أمـا  بيوهتـا  إىل تعـود  الـت  الطيـور  بين  وبـني  موازنة الشاعر

 تكـرار  واحلنـان  احلـب  إبـراز معـىن   مـن  ضـاعف  وقـد احلبيـب   الـوطن  إىل العـودة  هـاجس  عليـ  

 .مرات  الّ تردد الذي )احلاء( حرف

 (Symbolالرمز )
 الصـور  مـن  لونـاا  باعتبـار   األدبيـة  النصوص يف وإعمال  الرمز بتوظيف احلديثة البالغة هتتم

 نفـس  يف التـث ري  وقـوة  اجلماليـة،  القـيم  مـن  كـثرياا  وتلميحاتـ   إحيائـ   يف حيمـل  فهـو  املكثفـة، 

 يقـف  وال وكثافـة،  وجتريـد ا  صـفاء  أكثـر  ليصبح يتجاوز  أن  إال الواقع من فيبدأ وذهن  املتلقي

 (5: 1987 )أمحد، .داللية وليس  إحيائية قيمت  ألن الواقع هذا حتليل حدود عند

 النصـوص  حتليـل  يفاحلـديف و  العـريب  الشـعر  يف املهمـة  األسـلوبية  الظـواهر  يعـدّ الرمـز مـن   

املعاصـر ويعبّـر عـن     الشـعر  إبتـدعها  التصوير الشعرية الت وسائل أبرز من إحيائية كوسيلة األدبية

الشــعرية كمــا يثــري هبــا اللغــة الشــعرية.   الرؤيــة املشــاعر واألحاســيس، املكنونــات النفســية وأبعــاد 

رمـزاا   املبـدع  هلـا  يعـرض  الـت  الفكـرة  توكيـد  يف املتلقـي  إلشـراك  حماولـة  وهـو  (110: 1997)زايـد،  
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 الرمـوز  وتصـبح  واملتلقـي  املبـدع  بـني  اإلتصـال  مـن  نوعـاا  خيلـق  ممـا  إليـ ،  يرمز عما النقاب وكشف
 الـروع  يف كّلـ   للواقـع  إحتـواء  هـي  واملباشـر. فالرمزيـة   العـادي  التعبري من وغىن داللة أكثر الشعرية
 (62: 1967 حاوي، (املذهب. ذلك جلماعة بالنسبة وحد  املبدع الروحي البعد ومنح 

 العميـق ونضـج   للشـاعر وتفكـري    أفـق الواسـع  ى هذ  القصيدة علـ  يف الرمز فيدلّ إستخدام

 الرمـز  ألن؛ شـعر   يف الرمـز  توظيـف  عنـد   قافة وجتربة واسعة ل  من فالبدّ الشعرية، جتربت 

 لن ـر يسـتدعي مـن    قراءتـ   إن القارأل فور إذ يعانيها الت الشعورية بالتجربة يرتبط الشعري

 الدراميـة  الوحـدة ى مسـتو ى علـ  ظـالل وإحيـاءات ودالالت. وأمـا    مـن  بـ   يقتـرن  مـا  ذاكرتـ  

مـن   ذلـك  رموز وصـور وإحيـاءات وغـري    من الشعر أدوات الشاعر جبميع فاستعان  للقصيدة،

 السلسـة  لغتـ   عـن  يتخـلّ  مل فإنّـ   املركّبـة  الفكريـة  األبعـاد  هذ  رغمى الفنية وعل الوحدة أدوات

 بـالقرآن  متـث راا  انكـ مـا  ك (57: 2002 )عيسـى، عـن التقعـد.    بعيـدة  يسـر وسـهولة   يف املتدفّقـة 

 الشخصيات التارخيية واألدبية. النبوي الشريف وبعض واحلديفالكرن 

 أبرزها:  لعل متعددة مصادر من هاشم هارون رشيد عند الرمز دراسة نستطيع

 الديين  الرمز

القـرآن   مـن  يف نصوصـ   جليـاا  ظهـر  إذ رشـيد  هاشـم  هـارون  قصـيدة  كثـر هـذا النـوع يف    وقـد 

 حيـف  باملسـجد  اإلنسان يلوذ .عدة أ اط خالل من جتلّ  قدرة الشاعر، وقدى والسنة دالّ عل

القـارأل   توقـع  الشـاعر كسـر   لكـن  زخـارف  مـن  فيـ   املسـجد ومآذنـ  ومـا    صورة الذهن يستدعي

 يعلـم  ألنـ   ساحت  يف عبف قد احملتل حيف الذاتية رؤيت  اخلاصة خيدم ما إىل القصيدة وقلب

 الدنسة:  أيديهم من سيحرّر  من أن هناك

ـــر...  ــردّد اهلل أكبـــــــــ ـــرت تتـــــــــ  فجّـــــــــ

ــ      ــلء عيونــ ــدس مــ ــىت والقــ ــف الفــ  وقــ

ــت يعلـــــــــو إىل    ـــا مآذهنـــــــــا الــــــ  ولنــــــ
 

ــهد    ــآذن تشـــ ــة املـــ ــدس شاخصـــ  والقـــ

ــجد   ــوقة واملســــ ــاب مشــــ ــدو القبــــ  تبــــ

ــردّد  ـــا يتـــــ ـــاء هديرهـــــ ــاب السمـــــ  بـــــ
 

( 43-41: 1998)رشيد،    
ما يتضمن اآليـة الشـريفة:   كفيثمل الشاعر دخول الوطن بكرامة وأمن بعد الصخ واحللم 

 .(153/)البقرة أَي َُّها الَّذيَن آَمُنوا اْسَتعيُنوا بِالصَّْبِر َوالصَّالِة ِإنَّ اللََّه َمَع الصَّاِبرين﴾﴿يا 

أصـحاب الفيـل وجـيش أبرهـة     ى ة وهجـوم طيـور أبابيـل علـ    كـ سـورة فيـل املبار   مثّ يشري إىل

َكْيَف فَ َع َل رَبُّ َك   ﴿أََلْم تَ رَ ثبابيل: كالشعب وإستقامة املمدول ى ويستخدمها هلجوم الصهاينة عل
 :والسعادة البهجة من الفاعل جواا اسم أضف  وقد (1/)الفيل بَِأْصحاِب اْلفيِل...﴾
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 مبجــــــــــــزنرات زاحفــــــــــــات مثلمـــــــــــــا
 

ــجد     ــار فتســ ــال ترمجهــــا احلجــ  األفيــ
 

(45: 1998)رشيد،    
عقيدة أساسي يف اإلسالم ويقتـبس هـذا الـرأي    يف رأي الشاعر اجلهاد مث الشهادة أصل و

: 1366)متيمي آمدي، « اجل هادُ ع مادُ الد ينل، وم نْهاجُ السُّعَداء : »الم أمرياملؤمنني علي كمن 

 ، يقول: رومانسية مبسحة املوت ظاهرة فتجسدت (333

 إنّ اجلهـــــــــاد عقيــــــــــدة يف شــــــــــرعنا 
 

ــد املتوحّــــــــد     ــواء الواحــــــ ــو اللــــــ  وهــــــ
 

(34: 1998)رشيد،    
 املقـاوم والـدعوة إىل   اإلنسـان  هـدف  علـى  داللـة  الـتعج   اإلسـتفهام  الشـاعر  وظّـف  وقـد 

ــامل  القــادرُ : »مــا قــال اإلمــام علــي  كاجلهــاد  ــدلل الظّ ، (347: 1366)متيمــي آمــدي،  «آفــة  العَ

 يقول:

ـــا  ــة أن نطــــــاطئ رأسنــــ  فهــــــل العدالــــ

ــوت صــــــغارنا    ــة أن ميــــ ــل العدالــــ  وهــــ
 

 للغاصــــــــــبني ونســــــــــت  ونقيّــــــــــــد؟   

ــود؟   ــالم األســـ ــا الظـــ ــاا ويطوينـــ  جوعـــ
 

(38: 1998)رشيد،    
﴿َم ثَ ُلُهْم َكَمثَ ِل مـا قـال عزوجـل:    ك الوطن والظالم رمـز العـدو   حيياها الت املثساة عكسفي

 ظُُلم  اتال ال يُ ْبِص  ُرون﴾  الَّ  ِذي اْس  تَ ْوَقَد ن  اراَ فَ َلمَّ  ا َأض  اَءْت م  ا َحْولَ  ُه َذَه  َب اللَّ  ُه بِنُ  ورِِهْم َوتَ   رََكُهْم ف  ي

 .(17 /)البقرة

ى ما نـر ك  املنتظر املهدي يثريها الت املذهبية والسياسية قول  اإلحياءات يف فيتجلّى

﴿َونُري ُد َأْن َنُم نَّ َعلَ ى الَّ ذيَن اْسُتْض ِعُفوا ِف ي وجـلّ:   ديـين لقـول اهلل عـز    تنـاص  األول الشـطر  يف
 .(5/)القصص  اأْلَْرِض وَنْجَعَلُهْم أَِئمََّة وَنْجَعَلُهُم اْلوارِثين﴾

ــا هــــي  ــــورة   الفقــــراء ميضــــي خطوهــ
 

 ال خـــــــــــائف فيهـــــــــــا وال متـــــــــــردّد.. 
 

(34: 1998)رشيد،    
 تضـمن  إذرمـة  كعبـة امل كقبلتني: القدس الشريف واللستخدم الشاعر الرمز الديين لاوقد 

لَ َة   َقْد نَرى﴿: الكرن القرآن من ألفاظا قصيدت  تَ ْرض اها تَ َقلَُّب َوْجِه َك ِف ي السَّ ماِء فَ َلنُ َولَيَ نَّ َك ِقب ْ
ِكت اَب فَ َوَل َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد اْلَح راِم َوَحْي ُ  م ا ُكْن ُتْم فَ َولُّ وا ُوُج وَهُكْم َش ْطَرُن َوِإنَّ الَّ ذيَن ُأوتُ وا الْ 

ُِّ ِم ْن رَبَِه ْم َوَم  ا اللَّ ُه بِغاِف لال َعمَّ  ا يَ ْعَملُ ون صــبهما غ مث يشـري إىل ( 144/)البقــرة ﴾لَيَ ْعَلُم وَن أَنَّ ُه اْلَح  

 بيد الصهاينة واليهود: 
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ــ     ــريف وبيتــ ــدس الشــ ــى القــ ــني علــ  عــ
 

 ومبكــــــــة البيضــــــــاء عــــــــني ترصــــــــد 
 

(41: 1998)رشيد،    
 التارخيي الرمز

ّ  رمـوز  ألن العربيـة  الثقافة من الرموز الشاعر إستحضار حياول تضـفي عراقـة    العـريب  التـرا

 احلاضـر  احلاضـر وتغلغـل   يف املاضـي  متـداد ا مـن  نوعـاا  الشـعري وميثّـل   العمـل  وأصـالة علـى  

الشـمول   مـن  نوعـاا  الشـعرية  الرؤيـة  ميـنح  أنـ   كمـا  املعطـاء  اخلصـبة  املاضـي  تربـ   يف جبـذور  

مـع احلاضـر.    املاضـي  إطـار  يف الزمـان واملكـان ويتعـانق    حـدود  تتخطّـى  جيعلـها  حيـف  والكليـة، 

 مـن  العـرب  اهلمـم ويقظـة   الترا ية إلسـتنهاض  إذن يوظّف الشاعر الرموز( 201: 2005)موسى، 

أيـدي   الطـاهرة مـن   أرض القـدس  الـذين خيلّصـوا   إعـادة التـاريخ وأبطاهلـا    إىل النظـر  خـالل 

  : باستدعاء الشخصيات الترا ية يقول (239: 2005)موسى، األجانب. 

 فلنـــــــا مـــــــن املاضـــــــي ومـــــــن آياتــــــــ  
 

ــد    ــاد تؤيّــــــ ــات اجلهــــــ ــخاا بوقفــــــ  عــــــ
 

(33: 1998)رشيد،    
كجنــود هــذ  األبطــال، جماهــدين يف ســبيل اهلل بكــلّ مــا  يعبّــر الشــاعر عــن  ــورة الفقــراء وهــم  

 لديهم وكثنّ جهادهم أمام الصهاينة نفس جهاد املسلمني أمام الصليبيني والتتار مثّ الغلبة عليهم:

ــدهم   ــاتوا بعــــ ــليبيني هــــ ــاتوا الصــــ  هــــ

ـــ   ــاا تـــــــــنأل حرفــــــــ  لنعيـــــــــد تارخيـــــــ
 

ـــدوا    جـــــيش التّتـــــار ومجّعـــــو  واحشـــــ

ـــدّد   ــدكم ويبــــ ــرد حشـــ ـــر يطـــ  بالنصـــ
 

(33: 1998)رشيد،    
 فاز الت مكرمات  على الضوء لتسليط منها حماولة يف اإللتفات أسلوب إىل الشاعر ويعمد

 التحول وافق وقد التعظيم، لم إلفادةكاملت ضمري إىل وتلتف  اخلطاب ضمري من تعدل إذ هبا؛

 أفعـال  مـن  الصـياغة  انتقلـ   حيف املستخدمة، األفعال طبيعة يف حتوالا الضمائر ستخداما يف

 .الشاعر ذات مع تتعاطف إجيابية داللة ذات أفعال إىل سلبية داللة ذات

ــتح ــع يف    القــــــدس فــــ ــذي وقــــ ــكري الــــ ــراع العســــ ــن الصــــ ــزء مــــ ــو جــــ ــق م637 هــــ  16 املوافــــ

وأمر خليفة عمر بـإخراج اليهـود    واإلمخاطورية البيزنطية اإلسالمية اخلالفة الراشدة بني للهجرة

مثّ يؤكد الشاعر على القدس وهي من أهـم بـالد املسـلمني مـن زمـن عمـر       ( 434: 2004)أكرم،  .منها

 بن اخلطاب إىل األبد:  

 إىل« عمـــر»هــذي طريــق القـــدس مــن    
 

ــم ومتجّـــــــــد     ـــو هبــــــ ــا تسمــــــ  أبنائهــــــ
 

(32: 1998رشيد، )   

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/637
https://ar.wikipedia.org/wiki/637
https://ar.wikipedia.org/wiki/16_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/16_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/16_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B2%D9%86%D8%B7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B2%D9%86%D8%B7%D9%8A%D8%A9
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ــاتح بــالد املغــرب        يشــري إىلويف جانــب آخــر   ــافع ف ــن ن ــة ب ــة جماهــد اإلســالم عقب بطول
1
 

 األعداء لتحريض املخاطب:ى وإستيالئ  عل

ـــ    ــي خيولـــــ ــطوط األطلســــ ــى شــــ  وعلــــ
 

ــود   ــة»وجنــ ــد « عقبــ ــوش احلشّــ  واجليــ
 

(34: 1998رشيد، )   
وكــان  عقبــة اجلــخ جنــود اإلحــتالل يف خمــيم آخــر إشــارة إىل إيهــام؛ مبعــىن« عقبــة»ويف 

يـب اإلحنـرايف يف   كإسـتخدام التر ى هناك مواجهـات بـني شـباب املخـيم وجـيش االحـتالل. نـر       

 ان. كبعد املى يد علكتقدن اخلخ للتث

 األديب  الرمز

)أبو الصادق( ان هارون هاشم رشيد متث راا بصالل الدين احلسيينك
2
وهـو إسـتخدم عبـارة     

اجملاهــدين مقتبســة مــن عروبــة الــوطن واإلســتقامة يف  شــجاعة  "قــدس العروبــة" لإلشــارة إىل

 ، يقول: مع ما حتمل  )العني( من معىن السرعة واملضاء مواجهة العدو الصهيوين

ــة األىل   ــجاعة يف مواجــــــ ــا الشــــــ  فلنــــــ
 

 دواجـــاروا علـــى قـــدس العروبـــة واعتـــ  
 

(42 :1998رشيد، )   
 الكـرن  بعبـد «( الشخصـيات أهم »)سنثيت بثمثلت  يف قسم  ما تث ّر هارون هاشم رشيدك

السبعاوي
 أن تستطع لقضية األم وولدها وإن مل معاجلت  يف القصصي األسلوب يف إستخدام 3

القتـال   علـى  قلـب ولـدها، وحتضّـ     يف الثورة والنضـال  بذور تزرع فإهنا حتاللملقاومة اال خترج

 لـ   تقـول  مقاتـل/  صـ   ذراع مـن  سـجيلة  كـل » الشـموخ والكخيـاء:   بـل  أو السـقوط  عليـ   وتـث  

                                                      

ركة الفتح اإلسـالمي  ؛ ل  شثن كبري ودور هام يف حمصر. إشترك هو وأبو  يف اجليش الذي توجّ  لفتح 1

 (64: 22، ج1423)النويري،  على اجلبهة الغربية حىت جُعل والياا ملصر.

وكـان مـن أوائـل الشـعراء      1967عـام   حركـة فـتح  ، إلتحـق بصـفوف   1935. هو شاعر فلسطيين ولـد بغـزة عـام    2

الذين غنوا الوحدة اإلسالمية املسيحية يف فلسطني والعـامل العـريب يف قصـيدة  آ  يـا أمـة حممـد : آ  يـا أمـة حممـد          

مـا بـني الضـلوع/القيامة يـا نشــامى     آ  يـا خـري األمـم/آ  يـا أمـة حممـد آ  يـا قـدس احلــرم/آ  يـا أمـة يسـوع جرحـي             

انطفـــ  فيهـــا الشـــموع/آ  يـــا قـــدس العروبـــة والعرب/فجـــروا يـــا أهلـــي بركـــان الغضـــب. وكتـــب أول نشـــيد للثـــورة    

 (http://sadekh.tripod.com/abu.htm. موقع الشاعر اإللكتروين بنشيد العاصفةالفلسطينية أصبح يعرف 

ألسرة فقـرية ولكـن مثقفـة. عمـل يف غـزة مدرسـاا حكوميـاا مثّ         غزةيف مدينة  1942عام  السبعاويولد . 3

لتحــق جبــيش التحريــر الفلســطيين. نفــي مــن غــزة بعــد    ا 1966حمــرراا يف جريــدة أخبــار فلســطني. يف عــام  

ــازحني بع       أرض  مثّ عــاد إىل .مــاندخــول اجلــيش اإلســرائيلي هلــا وقضــى الســبعاوي يف إحــدى خميمــات الن

موقـع   الـوطن مـع قيـام السـلطة الوطنيـة حيـف أنشـث منتجـع النـورس علـى أرض متلكهـا عائلتـ  مشـال غـزة.              

 http://abdulkarimsabawi.com الشاعر اإللكتروين:

http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D9%81%D8%AA%D8%AD
http://ar.wikipedia.org/wiki/1967
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B4%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%81%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://sadekh.tripod.com/abu.htm
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D8%A9
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فـاهنض   األرض/ علـى  سـقط   وإمـا  الـزالزل/  حليـب  فثرضـع  الثـدي/  فمـك  علـى  جـف  األم/

 .(25: 1997)السبعاوي،  «واهنض وقاتل واهنض وقاتل/ وقاتل/

بنـا   احليـاة  ستمضـي »املباشـر، قولـ :    اخلطـايب  ويف جانب آخر تث ّر بإستخدام  لنسلوب

 الطريـق  عـخ  يـوم/و ميضـون   ذات أطفـالكم  فجيل/سـيكبّر  جـيالا  األرض دورهتا وتكمل وبكم/

 .(100: 1997)السبعاوي، « الطويل

 القومي الرمز الوطين/

 تنظـيم خـاص،   أو حلـزب  فيها وليسـ   رمل ذرة لفلسطني ولكلّ انتماء  بثن الشاعر يسجّل

شـعب  ويسـتفيد مـن هـذ  العبـارة       أبنـاء  مـن  غـري   مـع  جيمعـ   الـذي  التنظـيم  لّـ  هـو  ك فالشـعب 

  املشهورة للممدول، يقول:
ــيم » ــو التنظــ ــالا« شــــع  هــ ــ َ جملــ  قلــ

 

ــد    ــاد وحنشــــــ ــع للجهــــــ ــ  جنمّــــــ  فيــــــ
 

(42: 1998)رشيد،    

نسر رفيـع املزنلـة يطـري جبناجيـ  املشـتعلة بـني جنـوم املتوقـدة يف         كمث ميدل املمدول وهو 

  أساس الرسم التاي:ى السماء وهذا رمز وطين لشهداء الوطن عل

 اجلنــــــــالل مســــــافرٌنســـــرٌ غ ــــــدَا ف ــــــيُّ  
 

ــد    ــ  املتُوقــــــ ــومل جناحُــــــ ــنيَ النُّجــــــ  بــــــ
 

(31: 1998رشيد، )   

 هم      حنن

 

 لديهم وطن     ليس لدينا وطن

 

 يسيطرون على مكان                          عندنا جنة يف السماء 

 

 هم أرضيون    حنن ناويون 

 الرمز النفسي 

 ال اللونيـة  الصـورة  فـإن  للشـاعر  النفسية البنية رصد يف أسهم  قد الصوتية الصورة كان  إن

 (8تا:  )عتيق، دونالدالي والبعد النفسي.  السياق رفد يف تث رياا وإ ارة تقل

 الصـوت  عناصـرها  فنيـة،  لوحـة  اجلزئيـة  الصـور  خـالل  مـن  يرسـم  أن الشـاعر  حـاول  وقـد 

األبطـال فتـرابط األلـوان     استشـهاد  علـى  اجلمـال  مـن  لـون  إضـفاء  يف فتـنجح  واللـون  واحلركـة 

  :قول  ويف)لون نشثة وظهور بطل آخر(  )لون شهادة األبطال( واخلضراء احلمراء
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 نتمـــــــــــاء لكـــــــــــلّ حبّــــــــــــة رملــــــــــــةاال

 مـــــــن بالـــــــدماء الغالبـــــــات تفجـــــــرت 
 

ــد     ــباب األجمـــ ــبها الشـــ ــدّم خضّـــ  بالـــ

ــا ويعمّــــــــد    ــهم خيضـــــــب ترهبـــــ  منـــــ
 

(34-33: 1998)رشيد،    
فكريـة   أبعـاداا  حتـوي  جمازيـة  دالليـة  بالدم املرتبطة داللتها احلمراء اللونية الصورة تتجلّى

 فـإنّ  هبـا،  الـوطن  خريطـة  قداسـة الـدم يف طريـق الـوطن وحتديـد     ى مـا يـدلّ علـ   ك وعقائديـة، 

 للشـاعر؛  فكريـة  عـن رؤيـة   يكشـف  التصـويري  التركيـب  خـالل  مـن  الـدم  إرتـبط بلـون   النصـر 

 يـوفّر صـورة   منـها  شـكل  تكـاملي وكـلّ   بنـاء  علـى  دةاجلمالية هلذ  الصورة معتم األبعاد وتتواىل

 أخرى.  تارة الغضب والتوتر ظالل ترسّم أو تارة مفهوم القداسة ترسّم ذهنية

 شـفافية  مفرداتـ   خـالل  مـن  باحليـاة ويـدرك   شـعراا مفعمـاا   الشـاعر  و يف جانب آخـر كتـب  

 الشـعري.  معجمهـا  يتصـدر  احلـب  حمـور  أن جرأة بكل يصرل أن وميكن  مشاعر ، ورقة روح 

 الـوطن،  أحضـان  يف ويترعـرع  ينمـو  حبـ   وكـان  احلـب،  جنـال  حتـ   تنضـوي  وطنيتـ   وكانـ  

 حب البشر: أو األرض هذ  وابن حبب األرض تعج فقصيدت 

 طلـــــب الشـــــهادة وهـــــي أغلـــــى غايـــــــة

ـــا     ــن هنـ ــ  مـ ــب قلـ ــك حبيـ ــيين عليـ  عـ
 

 ألحبــــــة عشــــــقوا املــــــواطن وافتــــــدوا  

 أرنــــــو إليــــــك أنــــــا الطريــــــد املبعـــــــد
 

(42: 1998)رشيد،    
نســتنتج أن الشــاعر إختــار املفــردات الرمزيــة املنفــورة لترســيم صــورة إســرائيل يف األذهــان   

كتتار، الذئاب، الظالم... وال نرى العواطف املنحط إال بالنسبة للعدو املتجاوز حينمـا يشـري إىل   

ــف  هيبــة املاضــي وترســيم صــورة البطــوالت لتحريــك النفــوس كــثنّ الشــاعر        املفارقــة قــد وظّ

 والـوطين  السياسـي  الرمـز  فيهـا  املتناقضـتني أمـام املتلقـي فيتضـافر     الصـورتني  بـني  التصـويرية 

 واالجتماعي.

 

 النتائج

الشاعر  إبداع على املتوقفة األفكار أساسى أن هذ  القصيدة عل إىل دراستنا هناية يف توصّلنا

 طريقهـا نسـتطيع   عـن  الـت األسـلوبية(   بــ)الصياغة  تـدعى  الصـياغة  وقدرتـ  املميـزة، وتلـك   

 أبعادهـا وهـو   بكـل  األدبيـة  التجربـة  األبيـات ويتبـع األسـلوب    يف التناسـق والترتيـب   عـن  الكشف

 .املرسل ذاتية حبسب للتغري قابل
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ّ  يواكـب  أن استطاع الذي شعراء احلدا ة من أهم هارون هاشم رشيد أ( احلـديف   العصـر  أحـدا

هو كاملصمّم يصمّم رناا مجيالا ممزوجاا باخليـال والواقـع هلدفـ     و الفلسطينية أمهها القضية ومن

الــدرامي  احلــس تنميــة يفســتخدام النّســج السّــردي للوقــائع واإلســتلهام املتخيــل والــذاكرة احليّــة امــع 

ــة ناجتــة     ــر عــن إيــديولوجيا ورؤيتــ  الفكري ــزج  يف هــذ  القصــيدة التجربــة  صــدق مــن لكــي يعبّ مثّ إمت

عنصر الفكر واخليـال توأمـان ذا جـذور عميقـ  يف املعـاين واألفكـار وفيهـا الصـدق واخللـوص؛ بعبـارة           

املشـاعر   مـن  صـدر   يف خيـتلج  عمـا  تعبّـر  العاطفـة الصـادقة القويّـة الـت     القصيدة عخ أخرى تتشكل

 مـن  ختـرج  إهنـا  إذ هـا مع القـارأل  وتقتـرن  تـث ري  أميـا  القـارأل  نفـس  يف األبيـات  هـذ   فتـؤ ر  واألحاسيس،

قلبـــ . تـــثيت الصـــورة الشـــعرية املميـــزة خاصـــة الصـــورة البصـــرية عنـــد الشـــاعر مـــع وصـــف   أعمـــاق

 يف إ باهتـا  يـراد  الـت  املعـاين  عـن  بالصـورة  التعـبري  والدينية فاختـار  اإلجتماعية اجلزئيات باملؤشرات

 فنية.   حسية بصورة واملعاين األفكار ل  فنقل املتلقي ذهن

ــذا البحـــف علـــ    ب( ــتوى الصـــويت يف هـ ــتمل املسـ ــا يشـ ــيقى أمّـ ــارجيى املوسـ ــوزن، ) اخلـ الـ

ــة( و ــداخليى املوســيقالقافي ــاء76 رار احلــروف: األلــف كــتك الصــويت التكــرار) ال %، 32 %، الت

الصـوتية   والتـوازن، التجمعـات   رار اجلملـة، التقطيـع  كـ رار اللفـظ وت كـ وت %22%، املـيم  43 الالم

 الصوتية الصدر، الترصيع والتعادل الصويت( فنالحظ من الناحيةى اجلناس، رد العجز علك

 التناسـب حينمـا   ثـر كاجملهـورة واملهموسـة ودالالهتمـا أ    األصوات اإليقاعية التناسب بني والبنية

 سـتطاع أن اصدر  وزبدة القـول أن الشـاعر    يف احلزن واهلموم من جيد  عمّا يتحدّّ الشاعر

  .قيمة التعبريية من خالل بنيت  اإليقاعيةيوفر لشعر  القيمة اجلمالية وال

وبالنسبة اللغة الشعرية فهي بسيطة، سريع الفهم وقريبة بلسان الناس ومفرداهتا املؤ رة 

 الـدالالت  وبسـعة  اإلختيـار  يف مـا متيـزت بالدقـة   كي تصـل إىل القلـوب وتفعـل يف الوجـدان     كـ ل

هـذ    رار ىفكـ أظهرت الدراسة ظاهرة التما كاملتلقني  يف وبقوة التث ري اخليال وبإ ارة وتنوعها

لمات والعبارات أو كرار احلروف، الكفقد تفنن في  تفنناا بالغاا بدءاا بت ال شىتكالقصيدة بثش

 لنـا  الشـعري وكشـف    غرضـ   خدمـة دت  يقصـ  ة الفتـة يف يفهي ظاهرة أسلوب األبيات الشعرية

 عــن مشــاعر  ريالشــاعر للتعــب إذ وظّفــ زائــداا أو مضــافاا  تكــرار  يكــن جوانــب الوجدانيــة ومل

  املتثملة أو املضطربة. ةيوحال  النفس

حنــراف التــركي ، اجلمــل  االى التــركي  الــذي يشــتمل علــ ى باملســتو يتعلــق فيمــا أمــا ج(

 (%47) واجلمـــل اإلنيـــة (%6 األمـــر%، 53 ، املضـــارع%41)تشـــتمل املاضـــي %(53) الفعليـــة
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 أن إىل الشـاعرَ  احلزينـة   العاطفـة  دفعـ   فقـد )تشـتمل النفـي، النـداء، اإلسـتفهام، الشـرط(      

 لمك%، املـت 19 %، املخاطـب 65 )الغائـب  الفعليـة والضـمائر   اجلمـل  القصـيدة  هـذ   يف يسـتخدم 

 سـيطرة ة ويـ كيناميوالد احلركـة  إبـراز مظـاهر   هبـدف  واملواقـف  احلـاالت  عـن  تعـخ  يكـ ل %(16

 معىن أضافت  من الواقع مع مااإلستمرارية وتصوير  صفة املعىن متنح الت األفعال املضارعة

ّ  يعمد إلي واجلمل اإلنية الت ،اإلستقبال  اإلنشـائية  اجلمـل  يف فتمثلـ   ها للمواقـف واألحـدا

 تفـوق الشـاعر ومـا هلـا مـن أ ـر يف      ى ويدلّ التنوع يف إستعماالهتا ودالالهتا علاخلخية  واجلمل

  .القارأل على والتث ري ات النصيشف عن مجالكال

 إحيائيـة  وسـيلة و األسـلوبية  املنبـهات  يشتمل املستوى الدّالي أو البالغي وهـو مـن أهـم    د(

 %(، التشـبي  47) اإلسـتعارة ى علـ  هذ  القصيدة أبياتى علالتصوير الشعرية  وسائل أبرز من

األديب،  التــارخيي، الرمــز الــديين، الرمــز )الرمــز %(28) %(، الرمــز11) %(، الكنايـة 43)

الركاكة  من ختلو حمكمة قوية هذ  الصور البالغية كان  ماكرمز النفسي( الرمز الوطين، ال

 الدالليـة  اإلنزياحـات  مـن  جمموعـة  حيشـد  احلسي. هـذا وإن الشـاعر   أسلوب  بالتصوير وميتاز

 اللغويـة وتعميـق الداللـة    العالقـات  يف اإلسـناد  مـثلوف  خـرق  علـى  القصـيدة وهـي مـبين    يف

الوجدانيـة   حالتـ   عن ما يتخذها الشاعر سبيالا لإلفصالكوالتجسيدية  التشخيصية بثبعادها

 حماولــة األمــر حقيقــة يف هــيى املخاطــب وبعبــارة أخــرى وللتــث ري علــنونــات النفســية كاملو

 بـالقرآن  متـث راا  انكـ مـا  كاخلياليـة والتشـكيلية    طاقاهتا الثواين وإظهار املعاين على ستدالللال

 الشخصيات التارخيية واألدبية. النبوي الشريف وبعض الكرن واحلديف

)عبـداهلادي   البطـل كعناصـر القصـة يف القصـيدة     أهـم  مالمـح  ويف جانب آخر تخز (ـه

)العصـر احلـديف( والشخصـيات )األم     فلسـطني/املخيم( والزمـان  ( واملكـان  سـليمان غنـيم(  

ميـاا  درا بوصـفها حـد اا   القصـيدة  تسـوقها  الـت  واإلبـن، العـروس وزوجهـا، األم واجلـنني و...(    

الكفـال والوفـاء بالعهـد، وفيـ  رؤيـتني أوالا       الساخن بني شخصيات منـها ملواصـلة   الفتاا واحلوار

%( 85) املخاطـب حبضـور   ى املنظر الداخلي والشاعر فيـ  راوي القصـ  مـن لسـان  ويـؤ ر علـ      

  %(.15)  انياا املنظر اخلارجي والشاعر ناظر وشاهد يواصل القص  من لسان شخص غائب
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