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Abstract 

Language in poetry is a means employed by the poet to express his thoughts and 

feelings, and its purpose is to influence. Poetry, as Adonis says, does not explain, 

interpret or transmit the world, but rather recreate it anew on the test of the poet’s 

experience. A glorified poet is one who infuses his poetry with linguistic techniques 

that distinguish him from others. As a Palestinian poet, Al-Qasha'leh employed 

many of these techniques in his poetry to express his feelings about his homeland. 

And his poetry is full of emotions in an emotional context, as the poet seeks to stir 

up in the hearts of his citizens, the strong emotions and the spirit of work in order to 

reach freedom. By using the descriptive-analytical approach, this article seeks to 

reveal the important themes in a divan through the home window and the linguistic 

mechanisms that the poet resorted to in creating his poetic composition. The 

research concluded that Al-Qasha'leh used various techniques that contribute to 

forming his mental images. The vocabulary forms in the poetry of Al-Qasha'leh a 

fertile field for transmitting meanings in a suggestive way that the poet employs to 

unleash the suggestive energies in linguistic structures and tries to reform them 

according to his vision. They include: the reporting system, writing, suggestive, 

recording monitoring, linguistic anchor, synergy, narrative, interconnectedness, 

dramatic and speech construction, vocabulary, the focus of discourse, and sign 

language. All of them indicate the Palestinian identity, the sense of loss, and the 

desire for freedom. 
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 ة للقشاعلةيف القصائد النثري التقنيات اللغوية

 ()عرب نافذة الوطن أمنوذجاً

 علی صیادانی
 رانيإز، يجان، تربيد مدين بأذربية و آداهبا، جامعة الشهييف قسم اللغة العرب كأستاذ مشار

 (21/28/2222: القبول تاريخ ؛ 81/25/2228: االستالم تاريخ)

 امللخص

الشعر  نّوالغرض منها التأثري. فإالدفينة ،عره اشمو رهاكفأفها الشاعر لإلعراب عن ظّوسيلة يو لشعراإن اللغة يف 

حمك جتربة الشاعر. لى عيد خلقه من جديد عينقله، إمنا يفسره أو ي، اليشرح العامل أو "أدونيس"ما يقول ك

ين، يشاعر فلسطك "القشاعلة"ف وظّوقد زه عن اآلخرين. ن شعره بتقنيات لغوية متيّوالشاعر اجمليد هو الذي يشحّ

تعبري عن أحاسيسه جتاه وطنه. وشعره مليء باألحاسيس يف السياق العاطفي لات يف شعره لين هذه التقنم عديداً

ا أمّاحلريّة.  ىلوصول إالأن يثري يف نفوس مواطنيه، العواطف اجليّاشة وروح العمل يف سبيل  إىل يسعىفالشاعر 

ليات اللغوية واآلة شف الثيمات اهلامّكأن ت إىلالتحليلي،  –مستخدمةً املنهج الوصفي  -تسعى  إهنافاملقالة  هذه 

أنّ ىل ل البحث إوصّتوقد  .(نطَالوَ ةِذِافِنَ رَبْعَ) هانيود اليت جلأ إليها الشاعر يف خلق تشكيلته الشعرية من خالل

ل يف شعر القشاعلة جماالً كّواملفردات تش .وين صوره الذهنيةكيف ت تسهمأ تقنيات متنوعة القشاعلة استخدم

وظّفها الشاعر لتفجري الطاقات اإلحيائية يف البنيات اللغوية وحاول إعادة حيث بثّ املعاين بطريقة إحيائية لِ اًصبخ

 التآزريةو ز اللغويكاملرتوالرصد التسجيلي وحيائية اإلواحلبك و منها: النسق اإلبالغي ؛يتهيلها وفق رؤكتش

اهلوية  كلها تدلّ علىلغة اإلشارة. ووبؤرة اخلطاب وة املفردات بداووالنطقية والبناء الدرامي و الترابطوالسردية و

 الفلسطينية واإلحساس بالضياع والرغبة يف احلرية.

 لمات الرئيسةكال

 .التقنيات اللغوية، القصائد النثرية، الثيمات اهلامة، القشاعلة
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 املقدمة

 ىقط، وإمنا تقوم علاملعجمي ف اإلفهام وتقدمي املعىن ىال تقوم علإنّ اللغة يف الشعر 

ه يف تيلكر تشليصوّ يف نصّه الشعري كمايريدأداة تعبريية يستخدمها الشاعر  فهي،اإلحياء

عتمد يف وي الشخصياتأمناط يعرّف من خالهلا وأغراضه و تالئم مع أفكارهت ثياب ألفاظ

اً الداء واصفويعمق داللة املعىن ليثري اإلعجاب يف نفوس املستمعني ويقنعهم يها صياغتها عل

 ئوملي ومظهر السلوك اليومي اإلنسانية اللغة وعاء التجارب. ووموطنهه والدواء جلرح أرض

درجة واحدة، بل هو متباين بتباين  لىالم عكالجيئ الما نعرف كو. بالدالالت واإلحياءات

فهام، أما اإل وىالمه سكنسان العادي اليبغي من فاإلالغرض الذي يرمي إليه، لم وكاملت

رة أو شعور، كالم عنده وسيلة، يسخرها لإلعراب عن فكفليس ال -والسيما الشاعر -يباألد

جانب ذلك، غاية يتجه إليها بعنايته، ويتعهدها بالنظر بعد النظر، والتهذيب  ىلوإمنا هو إ

ك لذلالم يف األدب عامة، والشعر خاصة، غاية ووسيلة يف آن واحد، وهو ك. فالتلو التهذيب

، وإمنا يقرأ هلذا الغرض وللتأثر به، ميهمرا لىمع جملرد فهمه، والوقوف عسقرأ أو يُيُال

قد تنوعت ف» (781 ،صم4002العزاوي، )ريةكواالنفعال مبا يتضمن من قيم شعورية وف

ذا الشعر كوالتمثيل و تار واملشاعر، فمنها الرسم والنحكأساليب اإلبداع يف التعبري عن األف

القصيدة التشرح العامل أو تفسره أو تنقله، إمنا تعيد  : إنّيقول أدونيس عن الشعر ه.غريو

شف عن جتربة كأن ي ىلإ عىذا فاملتلقي يسك. وهك جتربة الشاعرحم لىخلقه من جديد ع

)القشاعلة، «الشاعر وعن إعادة خلقه للظواهر والقضايا اليت يطرحها يف شعره

والصورة  ىه باملوسيقوالشاعر اجمليد هو الذي يستطيع أن يشحن لغت .(5 ،صم4071

زة رة واحلدث مع العاطفة والشعور، لتأيت لغته متميّكجتربته املنبثق من تفاعل الفومصهور 

موز ل إنسان إحساسه اخلاص بركز جتربته وخاصة خصوصية ذات الشاعر، ذلك أن لمتيّ

اللغة وألفاظه اليت ترتبط حلظة بلحظة مع ظالل عديدة ترسخ يف النفس تبعا لألحداث 

لمة الحتمل كاليت تتفاعل معها يف أعماقه فال والتأمالت الالشعوريةهبا،  خلاصة اليت ميرّا

ون هلا كتفي بأن يكلمات التكفقط معناها املعجمي، بل هالة من املترادفات واملتجانسات. وال

 ىتأو باالشتقاق، أو ح ىنلمات تتصل فيها بالصوت أو باملعكفقط، بل تثري معاين  ىنمع

تخدمها يس تقنياتو غة آلياتوللّ  (702،صم7998)غنيم، ارضها أو تنفيهالمات تعك

األدوات الفنية له  وهتيّئمترابطةً  ويرسم لوحته الشعريةميزة خاصّة  ،ليعطي شعره الشاعر

خيلق عاملاً مل كعنصر مكمل وتعاملتلقي  ىليف إيصاهلا إرة الشاعر كف دىاليت توسع م
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رصف األلفاظ  لىاعتمد يف شعره املقاوم ع شاعرك القشاعلة فإنّ، ومن هذا املنطلق شعرياً

الشعري  توحي عن براعته يف تشحني النصّو المهكتُقوّي مستعيناً بأدوات لغوية خاصّة 

 وأما هذا البحث احلريّة.ن بؤرة اخلطاب واحدة وهي كاملتشعب ولبتقنيات تطابق هدفه 

 اإلجابة عن سؤالني: ىلإ عىيس  هفإنّ

 ؟ةه الشعريتليكيف تش الشاعر عليها اعتمدات اليت ما األدو .7

 الذهين؟ تصوير املعىنات يف يهذه التقنإىل ملاذا جلأ القشاعلة  .4

 فرضيات البحث

 ،ليزداد فهم املتلقي هبا اًوتأثري تقنيات لغوية أكثر إحياءً إىل إنّ حممد بديع القشاعلة يعمد

وإكتمال العملية  املعىن الذهين تصوير عينه يفأدوات ت على ةه الشعريتويعتمد يف تشكيل

 اإلبداعية

 الدراسات السابقة

 والقد شكلت التقنيات اللغوية أساس كل شعر وحاول الشعراء هبا أن جيسد

 تبيّن أنّيف البحوث و الدراسات بعد التقصّي و اآلالم، والواقع الذي يعيشون فيهاألحاسيس،و

البنية اللغوية يف شعر حسني »منها: أطروحة اجلانب النحوي والصريف؛  أغلبها تطرق اىل

م، قام 2221، لتوفيق بن مخيس، « القدس" أمنوذجاًزيدان؛ "ديوان قصائد من األوراس إىل

اخلصائص اللغوية يف » كبية والداللية يف الشعر. ومقالةالباحث بدراسة البنية الصرفية والتر

تمل هذا البحث على االستفهام م، اش4072، لرنا هادي االلوسي، «شعر مالك بن املرحل

والشرط والنداء وأساليب  التقدمي و التأخري وحنوها وقدرة الشاعر يف إظهار الفضاءات 

، «الظواهر اللغوية يف شعر هاروم بن موسى الرَّماديي»التعبريية هلذه األساليب. و مقالة 

الصريف  دراسة املستوى ،م، يتناول البحث4077لعبداحلسن خضري عبيد احملياوي، 

والتركييب والداليل وتوصل البحث إىل إملام الشاعر بالتراث اللغوي وأساليبه وجلوئه إىل 

فلم  "عرب نافذة الوطن"األساليب البالغية. وأما فيما يتعلق بشعر القشاعلة وخاصة ديوان 

 أعثر على دراسة تُناقش فيها قصائده.

 اة بديع عبد العزيز حممد القشاعلةينبذة عن ح

يناير عام  74يف صحراء النقب يف فلسطني يف  "رهط"من مواليد مدينة  ث وشاعر،باح»

سافر إىل مدينة  7992تعلم يف مدارس مدينة رهط االبتدائية والثانوية. يف عام .7915
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سانت بطرسبورغ يف روسيا االحتادية والتحق جبامعتها احلكومية ودرس علم النفس، درس 

ام والثاين يف علم النفس الكلينيكي والثالث يف علم النفس اللقب األول يف علم النفس الع

الطيب. وهو باحث وأكادميي وشاعر فلسطيين له العديد من الدواوين الشعرية منها: صخب 

كلمات، عنفوان اهلمس، ذاكرة املطر،  أنني الصمت، وجع الروح، عرب نافذة الوطن، 

 (40/07/7291)مكاتبة الكترونية مع الشاعر:  «سعف النخيل

ويف شعره  يالحظ بصورة جلية  لقد تنوعت أساليبه يف التعبري عن األفكار واملشاعر،»

بروز االحنياز عن الواقع دون إيغال يف اخليال وهذا ما ميتع القارئ ويثريه ويدفعه حنو 

ويف شعره خيتار مفردات أنيقة نقيّة نقاء مساء  .االستزادة من القراءة والنظر يف الشعر

وأحاسيس حارة تثلج الفؤاد يف ذات الوقت خترج من مشكاة شاعرٍ مفعمٍ  الصحراء،

بالتجارب اليت ال يتكشف كنهها إالّ حني تفرغ من مجيع القصائد فتتنقّل بني مروج الكلمات 

اليت خطّها ورمسها لوحات صافية تعبّر أصدق تعبري عن خلجات ومتاعب عادت قلب 

الشاعر الدكتور بديع  .الصمت املتأمل البعيد شاعرنا وأرهقته وخلّفت لديه بصمات من

يف صحراء النقب، كُليََّة كي للتّربية القشاعلة شاعر يُدرّس علم النفس والتعليم اخلاص يف 

وهو من القارئني املولعني بالقراءة يف كل اآلداب واللغات واحلضارات وقد بدا ذلك جلياً يف 

حدى الثيمات إذلك فقد كانت ذكريات طفولته شعره إذ شكّلت ثقافته رافداً ثرّاً مدهشاً ك

)القشاعلة، «اهلامة لشعره. يطالعك احلزن غري املربر ولكنه يبدو ذا مصداقية عالية

  .(744، صم4071

بن الصحراء بكل طقوسها ومجاهلا، رضع هواءها وعشق فضاءها وشرب ماءها اوهو 

انت الصحراء وماتزال عامالً من ك.وتركت يف نفسه لواعج شائقة شفّته وصقلته وأهلمته الشعر

عوامل االستلهام الشعري باعتبارها ميداناً فسيحاً وعاملاً فيه من الغرابة واملخلوقات اليت ال 

حييط هبا علماً إال اخلالق العامل بأسرارها وخفاياها. والشاعر يعيش ويف عقله ووجدانه 

غموض أحياناً وأحياناً أخرى ت الطفولة اليت يشوهبا الاخمزن عميق من الذكريات من فضاء

تتضح معاملها للقارئ يعود خيرجه الشاعر من الالوعي فكأين به يهرب من واقعنا املادي 

املتصارع إىل عامل الطفولة الربئ مبفردات وتعابري إبداعية بسيطة شفافة، ويف شعره قصائد 

ح ومعجمه الفريد إنه شاعر له متيزه الواض. وطنية ملتزمة صادقة غري خطابية وال مباشرة

وهكذا حال معظم قصائده، تفعيلة حرّة تدور مرةً،  .ومعانيه اليت تستحق الوقوف والتأمل

وتعودُ مرةً أخرى، تغري ثوهبا ومقاساهتا، ولكنها تظلّ سلسلةً مجيلةً مستساغة، حتمل عبق 
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، حيث الشعر وأريح البيان. ويف بعض أشعاره ميكن أن نشعر بتأثر الشاعر بالقرآن الكرمي

  .يقتبسُ منه آياتٍ خمتلفةً تندمج يف ثنايا شعره بعفويةٍ ودون تكلُّفٍ أو تصنُّع

وهناك اقتباساتٌ أخرى يف عددٍ آخر من قصائده وال شكّ أنّ الذي يقرأ شعره بعمقٍ وتروٍّ 

جيد فيه مجاالً يف األلفاظ واملعاين، وانتقاءً للكلمات الصادقة تفوح منها أحاسيسُ الشاعر 

وهناك صيغةٌ من صيغِ مجع املؤنث السامل هي صيغة "فاعالت"   .غامُ روحه الرقيقةوأن

تكررت كثريا يف شعره ، رمبا ألن الكاتب يستعذهبا، أو جيد فيها نغمةً قريبة إىل قلبه، أو 

 .يرتاح هلا أكثر من غريها، ومهما كانت األسباب فقد تكررت يف العديد من قصائده

أخصائي ومعاجل نفسي. حماضر  يف  الكلية األكادميية للتربية على باإلضافة إىل ذلك فهو 

جولة يف علم دة منها: يفات عديوله تأل "اسم "كي" يف بئر السبع  والكلية األكادميية "أحفا

مقتطفات يف ، حتديات ،طفلي مشكلجي ،زوايا اسالمية من وجهة نظر سيكولوجية ،النفس

 .(478، صاملصدرنفسه) كيف أتعامل مع طفلي، املرشد للتربية اخلاصة، علم النفس

 ان عرب نافذة الوطنيود الثيمات اهلامة يف

 ية الفلسطينيةالقضّ علىز كاملفاهيم اليت تترإنّ حممد بديع القشاعلة يوضّح لنا  يف شعره 

 ناة شعبه؛ منها:امعيب واألساليب اللغوية اخلاصّة له لتصوير كويستخدم الترا

 ؛إلحساس بالضياع واملرارة اليت يعيشها الشاعر من جراء ذلكاهلوية الفلسطينية وا -

 9-7قصائد 

 72-70قصائد  ؛الرغبة يف البقاء والتجذر وصراع الرحيل وطلب احلرية -

 40-72 ؛ قصائدذكريات املاضي والواقع الصعب واحلروب -

 45-40 ؛ قصائداحلرية وضياع الوطن -

 ذكريات الطفولة والوطن.باقي القصائد تتحدث عن الرحيل والسفر وتتحدث عن  -

 القشاعلةالتقنيات اللغوية يف شعر بديع 

املُنتِج  لىل موجات متارس سلطتها عكيد هناك عوامل غامضة تستقر بالالشعور، تشكبالتأ

على افتراضية، يقوم تفسريها  قىهذه العوامل تبتابة، كالنّاص حلظة شروعه بال

على يُغلب  ىتنه ما أن ينطلق حكقطة معينة، لك اللحظة يبدأ من نفاملبدع يف تلاالحتماالت، 

برّ  يصل إىل أنه يف حلم دامهه يف منام، حىتكوحيث اليعلم،  ىلسرية إ ىأمره و تقوده قو

يف بلغها، كيف انفتحت أمامه، وكيف مسارات اليعرف  ىتشف أنه مشكاألمان يف النهاية وي
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)الربيعي، صوبة ودهشةثر خكوأ ىون نصه أثركثر غرابة يكأانت تلك املسارات كلما كو

اللغة هي احلياة والتراث وعبق األرض الطاهر، ولوال اللغة »ما نعرف إنّ وك (9 ،صم4008

لما كو(77م،ص 4079حممود سليمان، «)ملا أصبح للشعب كيان مستقل بني شعوب العامل

رمسه له الذي كهيبنائه اخلاص لشعره و ىمن النص الشعري لشاعر ما، نر نقرأ قسماً

وانه وحدّد أغراضه وأجاد يف يما فعل القشاعلة يف دكتخدما باملفردات و التقنيات اللغوية مس

 وأظهر النضج الفين لشعره: ه الشعريمستعينا باآلليات اللغوية اليت شغل نصّ تصويرها

 النسق اإلبالغي

حاضر يف تراثنا املعجمي حتت اجلذر)ب ل غ( الذي يعين وصل اإلبالغية مصطلح لساين »

إنّ اإلبالغية  .(412 ،صم4072آل سامل وآخرون، )«اإليصال انتهی ومنه اإلبالغ مبعىنو

انات اللغوية واألسلوبية اليت يستثمرها املبدع سعياً للتأثري يف نفسية كتشمل مجيع اإلم

املتلقي  النسق اإلبالغي اليقصد إيصال املعلومة إىلو (418 ،ص)املصدر نفسهاملستقبل

 ،صم4078)السالمي وآخرون، ل مؤثر وملفت النظركها بشيافهامه إفقط، وإمنا يريد إ

ه؛ األول: املُرسِل ريالم وتأثكإبالغية ال انٍ ىفكثالثة أرضرورة  وهنا جيب أن نلفت إىل (12

إبالغية  نني آخرين إىلكضافوا ر. وبعضهم أالمكالثاين: السامع واملخاطب والثالث: قصد ال

من خالل  فته التواصلية واإلفهاميةيالم وظكليؤدي الم الكلم و قناة الكاملت مها جهدو

اإلبالغي ميثل وجهاً من وجوه اخلطاب يف سعيه لتوصيل رسالة  ىإنّ املستو .المكيب الكترا

ما ذكر فاضل السامرائي ك (452 ،صم7917)العمري، املتلقي اخلطاب إىل إرساهلا يتبىن

املعاين ما الميكن أن تؤديه صيغ أخری  بعض الصيغ يؤدي منتابه)معاين األبنية(أنّ كيف 

. واإلبالغية اليت نقصدها هي ليست بالبالغة وحدها أو بالصيغ ومعانيها، وإمنا غريها

اإلبالغية طريقة يف التعبري األديب حتمل انفعاالً وزمخاً معنوياً كبرياً يفرغه األديب يف كالمه 

استعمله القشاعلة ستوی اإلبالغي وهذا امل  (2م، 4070)احلريب، بريكللداللة علی معنی 

تصوّر مشاعره حنو نفسه وشعبه وصيغ مفرداتٍ ويعمد إلی يزداد هبا فهم املتلقي  كتقنية

اهتا يهذه اجلمل حتمل يف طوتحملها ي معاناة ىستخدم مجالتٍ حتتوي عليوأرضه احملتلّة و

لمات بالسُبحة كه الث استخدم عنصر التشبيه وشبّيح املخاطب مقاصداً إبالغيةً تُرسل إىل

 اتكاحلر ىيدلّ عللغرض إبالغيٍّ احملدّد مثّ جاء بالفعل املضارع "أُلَوِّحُ"،  ليوسّع املعىن

خريرِ، ك " واملترادفات هاتيوهذا التتابع يف سلسلة من التشب املستمرة أمام الظلم والظامل
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لترابط بني موسيقی وهذا ا البقاء والصمودشحّن فاعلية اإلبالغية يف يُ ،صلصلة"كعصف، ك

 : مشحونة باملعاين واملشاعر اإلبالغيةوظيفة يؤدي  واملترادفات الكلماتومعىن 

/ سُبحيت/ يف نظم خَرَزاهتا/ أُلَوِّحُ هبا يف وجه جلّادي/ خلف قضبان احلديدْكلمايت ك»

يف صلصلة القيودْ/ يف ظلمة السّجن العتيقْ/ كعصف الرعودْ/ كخريرِ ماءٍ كوهديرُ أنفاسي/ 

 .(5 ،صم4078)القشاعلة، «عتمة السردابِ/ وقتَ الصقيعِ وبردِ اجلليدْ

األفعال الدالّة علی احلركة كـ)أعرب، أمجع، أمسح، يف ديوانه،  كما يستخدم الشاعر 

 من عناصر اإلبالغية. هوالذي  لتوسع املعنی ..(

 احلبك

احلبك
8

شريوزة، حممد )أو التماسك الداليل وترمجها متام حسان بااللتحام 

)فتحي خليل، املعنوي بني أجزاء النصّ كيقصد به التالحم والتماس (782،صم4071

ما تتنشط به عناصر املعرفة إلجياد الترابط  وهو يتطلب من اإلجراءات (4 ،صم6102

السببية والعموم كنطقية العناصر املعلى واسترجاعها وتشتمل وسائل االلتحام املفهومي، 

الطريقة اليت يتمّ هبا على ووُضع للداللة  (794،صم4071 حممد شريوزة،)واخلصوص

املعنوية األبعاد  عنإذا فتشنا  .(12 ،صم4071)خالف، ار واملعاين داخل النصّكربط األف

الشاعر استخدم عالقة السبب والنتيجة، اإلمجال والتفصيل  أنّلشعر القشاعلة جند 

ما ك ئيليالوحيد ملواجهة االحتالل اإلسرل ايالسب ،النهج املقاوم أنّ على يزكوالتقابل لتر

ه قبليالنه كه شعبه ونفسه وليوصلت إل ماتاره الشاعر لرواية خيالذي نشاهد املسار السردي 

أن يقدّم  إىليف هذا املقطع من شعره، القشاعلة  ىسعيذا كوه حه وتغيريهيويقوم بتصح

قق احلبك من خالل األلفاظ ويتح داللياً ارها املنسجمة واملتماسكةكنا جمموعة من أفيإل

 الصمود وعدم خوفه من قتله:  ىالدالة عل

/ اصلبْنِي / اقتلعْ( + أفعال املضارع  : أفعال األمر)خُذْية يف هذا املقطعكالعناصر احلب

 (./ تَقرَعُىسَتَبقَاالستمرار)على الدالة 

التقابل استخدم  باألحاسيس يف السياق العاطفي فالشاعر وهذا الشعر مليء

وروح العمل  أن يثري يف نفوس مواطنيه، العواطف اجليّاشة إىل ساعياً بني)خُذ../ستبقی( 

 :احلريّة وصول إىلاليف سبيل 

                                                                                                                                        
1. coherence 
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لمايت/ تَقرَعُ كحُروفِي و ىوسَتَبقَخُذْ جَسَدِي رَهِينَةً/ اصلبْنِي مِنْ خالفٍ/ اقتلعْ عَينِي/ »

)القشاعلة، «عَربَ احلُدودْونِ/ السُّجُ عَربَ جُدرانِلّ ساعة/ كلّ يوم/ كالطُبولَ من جديدْ/ 

 (.5 ،صم2281

 ىأمام العدوّ دليل عل أن الصمت ىعليزه كتريف مقطع آخر من شعر القشاعلة، ونالحظ 

 هي املقاومة القارئ ريد أن يلقي إىليرة األساسية اليت كوالف تكانسلّأ اخلوف وجيب

 :كمن العناصر الرئيسة للحب تعدّيف هذا املقطع من شعره،  وعالقة السبب والنتيجة 

المُ/ واحلروفُ العاريات/واملعاين كعلقمٌ/قولُ احلقيقةِ مُرّ/مؤملٌ/هو ال»

)القشاعلة، «ونُ/والشفاه الصامتات/ والعيون الشاخصاتكحنظلٌ/ هو السالنابيات/

 (.5 ،صم2281

 احلريّة:يف حديثه عن كما وظّف الشاعر آلية اإلمجال والتفصيل 

 ...(دميقراطية ...اجتماعية ...الحرية(  التفصيل)شيئاً د...اإلمجال)الأري

الأريد منك يا صاحب الدولة شيئاً/ الحرية/ العدالة اجتماعية/ الدميقراطية/ العيش »

)القشاعلة، «وإنسانية/ الشيء يذكر/ فقط أريد أن أعيش/ ما تبقى يل من زمن

 (702م،ص 4078

 إحيائية املفردات

حضور شروط متعددة تصاحب الفعل الشعري ذات وظيفة ستدعي إن الشعر فعل تواصلي ي

النصي ليعيد بناءه من جديد وهو ميارس فعل  ن القارئ من حماصرة املعىنكتداولية مت

القراءة خاصة يف اللحظة اليت يبدأ فيها النصّ حيدث وقعا مجاليا خاصا وأثرا يبين مع 

 (.835 ،صم2222)أوشان، اءة عتماتهالقراءة اليت تفتح بدورها الطريق أمام القارئ إلض

 جماالً خصباً لبثّ املعاين بطريقة إحيائيةل يف شعر القشاعلة كتشأنّ املفردات  ىما نرك

يلها وفق كوحياول إعادة تشيف البنيات اللغوية  يوظّفها الشاعر لتفجري الطاقات اإلحيائية

. إنّ الظروف الراهنة صعبة نك وليريإرادة الشاعر علي التغتصوّر مستخدماً مفردات  تهيرؤ

يف حماولته أن يصنع عامله  ىتتجلّيف هذا املقطع من شعر القشاعلة عالقة األنا باآلخر 

 هااحلال النفسية اليت يعاني ىيدلّ عل فتعبري)ممنوعٌ من السفرْ( عامل احلريّةاخلاص؛ 

ل. ثانياً من ناحية ثري من العقبات يف التنقكواألسباب هي: أوالً من الناحية السياسية يوجد 

 س بقراره ويشعر بعدم احلرية:ينفسية يشعر بأنه حماصر ومطارد والقرار يف النهاية ل

 أنوي... + وأحبثُ... .أمجعُ... + وأمجعُ... + ة والتغيري: كاحلر ىاملفردات املوحية عل
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 ممنوعٌالعوائق املوجودة:  ىاملوحية عل املفردة

سفرْ/ أنوي املغادرةَ والرحيل/ قبلَ ساعاتِ املطرْ/ أمجعُ أوراقي/ وأمجعُ حقيبةَ ال»

توبٌ فيها سطرْ/ كجد قُصاصةً من ورق/ مألِّ األدراج/ فكوأحبثُ عن جوازِ سفري/ يف 

 (.5 ،صم2281)القشاعلة، «فألبسُ نظاريت/ وأقرأ: /ممنوعٌ من السفرْ

 التسجيليالرصد 

يف وفق تقطيعات خاصة موجودة اإلنسان هو اللغة واليعرف عن عامله إال ما تبيحه هي 

ات نفعية الحيدها كفاحلياة ليست جمرد سلو (.1 ،صم2281راد، كبن(اللسان ال يف الواقع

ك هي اخلاصية فيها، وتل أي أفق داليل صريح أو ضمين، إهنا موجودة من خالل آثار املعىن

بعد  .(88 ،ص)املصدر نفسهونكائن البشري عن باقي خملوقات الكزية اليت متيز الكاملر

القصيدة الفلسطينية، استطاع الشاعر الفلسطيين االقتراب من  تماعي يفتطور املوقف االج

بري من ذاتيته وفرديته، كالقاعدة الشعبية واالجتماعية الفلسطينية، متخلياً بذلك عن جزء 

وتأليب اجملتمع  جانب الرصد التسجيلي، ومال إىل ته باهلمّ الفلسطيينكالحساسه ومشار

وهذا السبب  (255 ،صم2223)أبوشاور، التطورات السياسية اليت حتدث يف فلسطني ىعل

جتاه جمتمعه وسعيه ثرة استخدام عناصر تعبّر عن خلجات نفسه كإىل الذي دعا القشاعلة 

ل كوشظروف سيئة  وأدّت إىل الوقائع اليت مرّت ببالدهوسجّل  رميةكاة الييف طلب احل

ح، يصوت الرمثل صوت الرعد، سقوط األمطار،  بيعيةالظواهر الطمن نسيجه الشعري 

بيّن لنا أنّ وي. السعادة من فيهاكوت مجاهلااليت وظّفها لرسم ها من الظواهر املألوفة ريوغ

  مفهوم.ريأنه ينتظر حدوث شيء ما غكنا هادئا وكون الوطن ساكي فيها توجد، ساعات 

 نااليزينة الكإال أن اهلدوء والس فاحلرب رغم دمارها مل تدمر مجال وطنه ورغم الضوضاء

مَطَرٌ ره)كشف عن ذاتية الشاعر وفكيف هذا املقطع من شعره ياملطر و .ينموجود

 :لّ شيء وأراد من خالله إصالح ما أتلفه العدوّ الصهيوينكي يغسل أ يَشطُفُ...(

 السنني يَشطُفُ  يَطرُقُ الشُّباك يَمسَحُ الوَاجِهاتِ يَشطُفُ الطَّرِيقَ  مَطَرٌ 

حتالل واخلوف االووداعاً للماضي املؤمل من لبداية جديدة  رمزا الشاعر من املطراتّخد 

يشعر به يف الطبيعة ناصر الطبيعة احليّة  لتسجيل ما الشاعر، ع ووظّف والظلم واإلرهاب

 :رصد الوقائع وتسجيله علی شعر القشاعلةويهيمن  اليت يعيش فيها

رَياتِي ك/ ذِمَطَرٌ يَشطُفُ الطَّرِيقَعَزفُ رِيحٍ/ غَيثٌ فِي بِالدِي/  فِي بِالدِي قَصفُ رَعدٍ/»

نَسَماتٌ مِنَ الصَّقِيعِ/ تَخنِقُ الضِّيَاءَ العَاليَاتِ/ ي/كوآهاتِي/ مَطَرٌ يَمسَحُ الوَاجِهاتِ،/ وَشُبَّا
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قُ الرُّعُودُ فِي الغُيُوم/ تُضِيءُ تَربِوَرَقَةٌ خَضراءُ تَطرِيُ فِي السَّمَاء/ طَريٌ يُرَفرِفُ، وَبُلبُلٌ شَادِي/

 (.1 ،صم2281)القشاعلة، «...انكالطُّرُقاتِ الضَّيِّقَاتِ/ صَمتٌ يَملَأُ املَ

 اللغويز كاملرت

، ألن أداته ونية العامةكمبزيّة خاصة يف التعبريات اإلنسانية وال ىإن التعبري اللغوي حيظ

سب ما حييطها، وقدرة مستعملها، و إشارات خمتلفة حب املسموعة أو املرئية ترمز إىل

ما أن املعبّر ختتلف كألنه فردي واألفراد خمتلفون، اناً وغايةً، كتباين الغرض منها زماناً وم

يفية كاد تسمع منطقني متساويني يف النغمة والكفإنه التأغراضه حبسب أحواله وثقافته، 

رية، وظيفته تلبية احلاجات يف الطبيعة البش ألن النطق عضويل مع تطابق املراد، كوالش

ان التعبري اللغوي وسيلة للتواصل اجلماعي كك ، لذلاملختلفة للمُنتج واملُتلقّي ومن حيضرمها

 (8 ،صم2282)حسن محد، واللغة قابلة للتغيري حبسب إبداع أصحاهبا، ألن اإلبداع فردي

، أَملَأَ الدُّنيا صَيحَاتْ أَنْأَبُوحَ/  / أَنْ،فاتْعبُرَ الطَّرِيقَ دُونَ التِأَ أَعِيَشَ/ أَنْ انَ لِي!/ أَنْكلَو »

لَّ يَومٍ كأَلفِظَ  انَ لِي!/ أَنْك/ لَو رياتْكأَطرُقَ البابَ/ أَن أَترُك الذِّ /أَنْ

 (.88 ،صم2281القشاعلة، )«،...،/وابتِساماتْلِماتك

 التآزرية

بعض، إذ إنّ  وجتمعها وتداخلها بعضها يفيعين تضافر الصور احلسية تآزر احلواس 

يل كقوة تش ثر من حاسة يف صوره الشعرية مما يؤدي إىلكإيراد أ الشاعر يلجأ أحيانا إىل

ثر مما متثله حاسة واحدة، فتصبح كالصورة احلسية فيعطي زمخاً إضافياً وبعداً خيالياً أ

ن من احلواس يف متثل الصورة هو كرب عدد ممكالصورة مفعمة باالنفعال ذلك ألن اشتراك أ

قد  القشاعلة  ما جندك، (383،صم2281رمي، ك)هاشم فعل من أفعال اخليال الناجحة

 اره ورؤيتهكتضافر الصور لنقل أفويستغل انتباه املتلقي ليجذب  هذه اآللية يف شعرهوظّف 

من احلواس ها آثرو (و... كوكب دُرّي /وجوهٌ كالنحاس)عمد إلی توظيف الصور البصريةو

ه منها )كادحات، كاحلات، فاتنات، مثريات، قاسيات، األخرى وقام بتحشيد شعر

، مستعيناً باجلانب احلسّيّ جافيات، عاريات، بارزات( وهذه احلركية اليت أبدعها الشاعر

تثري فينا هذه الفكرة بأنّ الناس يف بالده على أشكال خمتلفه ومتناقضه تقوي التخيل و

 :وميتاز وصفه بالواقعية وصعبة الفهم أحيانا

أهنا كغيمة يف مساء الشتاء/.../كاحلات/فاتنات/ مُثريات/ كادحات/كالنحاس/كهٌ وجو»

ها مالمح يست علكب دُرّي/ تلمع يف الشمس ساعة الظهرية/ انعكوك
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لحظة حزن كقلعة شاخمة.../كطرق طويل ميرّ فيه الناس/.../ كات/ ي/.../عارالزمان...

املطر/ يشطف الطريق كودموع  غصن يافع حترّك ومال/.../كوجع الزمان/.../كعميق/ 

 (.84-83 ،صم2281القشاعلة، )«الطويل/...

 السردية

 تصوير معاناته وجيعل نتاجه الشعري و سرديته يف الشاعر بقضيّة وطنه احملتلّهتمّ ي

 اًمستخدماً عناصر دهيعن ما يرته يرؤ أن يبيّن إىل ىسعيوه.يا حيدث فمبواشتغاله 

. اخلَوف/رُعبِي(حَنِينِي/قَهقَهاتِي/قايل/قَهوَيت/فِنجانِي/)دُمُوع/عِعاطفيةوة،مسعية، يبصر

 ىوَشِماغِي عَلَ)وفلسطينه يبحث فيه عن ذاتهمثرياً  خطاب سرديّ مشهداً يفي الشاعر كحيو

و ينتهي « فِلسطني وأنا»وهذا السرد يبدأ بـ سِي(قُدْ ىوَطَنِي/ عَلَ ىائي عَلَكبرَأسِي/

 «:نيفِلسط»بـ

لَحَظاتُ نَيَّ/وَعَنائِي/وَصَخَبِي فِي وَجعِ اخلَوفِ/... وَسَوادُ عَي»

 (81،صم2281القشاعلة، )«رُعبِي/فِلسطينيَّة...

 انكاملكالسرد  تبعض أدوايف مقطع آخر من شعره، حريّته، مستخدما  يكحيما ك

)العُصفُور/العَوسَج/الزَيتُون(، الشخصيات  ةي)بلده: فلسطني(، الشخصيات اإلجياب

الشعر فهو فإن "الرواي يف اوي)أنا( ، الرمِّم/قَاتِل/عَدُوّ/مُغتَصِب(كبِّل/مُكمُ) السلبيّة

و"ذات الرواي تدخل جدالً بينها")املصدر  ،(22 ،ص4002الشاعر نفسه")هالل، 

مسات الشخصيات املعادية حلريّته من يصف و ى( وبني الشخصيات األخر721،صنفسه

 السلب والنهب: ىخالل ألفاظ تدلّ عل

)القشاعلة، ...«بَلَدِي مَا العَوسَج/ يفكمَا العُصفُورُ بِالقَفَصِ/أنا حُرٌّ كرٌّ أنا حُ»

 (44،صم4078

 الترابط

ز القطب من الدائرة")املعوش، ك"حيتلّ مر الفلسطيين احلديث عن الوطن يف الشعر

يف تصوير  ةيصوغ مجالً مترابطتأثري يف املخاطب الان هدف الشاعر كوملا  (54،صم4077

 يف ىيتجلّاإلعتذار و ىاث اليت جتري يف وطنه ومايستطيع الشاعر سواألحد

)الأَخافُ/ الأَملكُ/لستُ الصراع الدخلي يف نفسية الشاعر ،لِمَاتْ(ك ىأدلّته)الأَملِكُ..سِوَ

تغيري األوضاع الراهنة من اإلحتالل. ويدور الترابط الداليل يف  ىوعدم قدرته عل جَباناً(

 انت من قبلُ:كما كنُّهُ لوطنه كواحلرية اليت ي راإلنتصارة كف ىنصّه عل



04   2222 الربیع، ولاالعشر، العدد  ثامنالالسنة  ا،جملة اللغة العربیة وآداهب 

/وَأَمحِلُ لَك فِي أعذُرنِي يَاوَطَنْ/لَستُ جَبَاناً يَاوَطَنْ/واَلأَخافُ أَحَدْ»

/ لَستُ جَبَاناً ..وَنَبَضاتْقاتْوَخَف/لِمَاتْك ىقَلبِي..قَصِيدَتِي/أُعذُرنِي/لِأَنِّي الأَملِكُ..سِوَ

 (45،صم4078)القشاعلة، «يَاوَطَنْ

 )لَنْ أَرحَلْ(:لغة الصمود ،ما يستخدم يف قسم آخر من شعرهك

/مَعَ العُشْبِ األَخْضَرِ مَعَ التنِيِ وَالزَيتُونِ ى/وسَأَبقَأَزُولْ لَنْ أَرحَلْ/ ياغَاصِيب/لَنْ»

 (21،صم2281القشاعلة، ) «...والَّيْمُونِ

 وإجنازالم كابط الوعناصر اإلتصال تفعل يف تر مشحون حبيويتهاالفضاء النصّي و

 :)أنا بَاقٍ يف وطين(ر املقصودكالمية وتبيان الفكالوظيفة ال

اجلِبالِ كجِذعِ النَخلَةِ/ك... لَنْ أَرحَلْ .. لَنْ أَزُولْ/وَمَاشِئتَ فَافعَلْ/لِأَنِّي باقٍ/»

 (49،ص)املصدر نفسه«والتُلُولِ...

لشعرية")املعوش، مهماً يف إبراز الصورة ا دوراً ىتؤد"وعناصر طبيعة وطنه 

 لها رمز الصمود:كأمام العدوّ و ومتثيل مقاومته (200،صم4077

 الصُوان، النَّخلَة، اجلِبال، التُلُول، عَوسَجَة، بَالنة، الريح، السُّهُول، خَيمَة

 البناء الدرامي

ل املشهد الدرامي البنية األساسية اليت تتفاعل داخلها العناصر الدرامية يف النص كيش

ونات هذا النص، حيث إذ يستند كات اليت جتسدها مكشف عن طبيعة احلرك، ويشعريال

ي من خالهلا واقعا إنسانياً، تفاعله كونات سذدية خمتلفة حياكم يله إىلكالشاعر يف تش

حتريك عناصر التوافق  ىاته، وتقدمه بوصفه حدثاً وجودياً يقوم عليثف معطكؤيا تر

شف عن تناقضه وانسجامه)حامد جابر، كواإلختالف اليت تضيء هذا الواقع، وت

 (.42 ،صم4074

، هنض الشعر الفلسطيين، ليشارك الشعب املشرد مأساته، 7928بة عام ك"بعد ن

قام القشاعلة بتسجيل  (72م:4070ويغين ألحالمه القادمة")حمجز،  ،ف من جراحهكفكوي

يشهدها بالتجربة اإلنسانية اليت وبدا الشعور ، (يَقطُرُ دَمَاً )جَاءَ العِيدُيف أرضه املؤملواقعه 

  احلال واملاضي:نيويقارن ب

نتُ أَجلِسُ وَحدِي/أَرقُبُ الطَّريقَ ك.../وَأَنَّهُ يَلبِسُ حُلَّةَ حَمراءَ/كجَاءَ العِيدُ/ يَقطُرُ دَمَاً/»

 (22،صم4078)القشاعلة،  «وَحدِي/وَذَلكِ العِيدَ البَعِيدَ...
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وحماولة العدو الصهيوين بتدمري الثقافة ة بكواللغة الشعرية قامت بتسجيل الن

 :الفلسطينية

رب..اهلل كفِّي/وَمَصرُوفُ العِيد فِي جَيبِي/ صَوتُ املآذِنِ/يف الفَجرِ/اهلل أكوَاحلِناء يف »

لُ كوَقَمِيصِي اجلَدِيد/.../قُلُوبُنا حَزِينة/الفَرَحُ عَنها يَغِيبُ/ ماعُدْنا نَأرب/كرب.. اهلل أكأ

 )املصدر«/ماعُدْنا نَضْحَكُ مِن جَديدْىعْكَ املُلوَّكادتْ أُمِّي/ تَصنَعُ ال/ما عَىاحلَلوَ

 (35،صنفسه

وهو يف فلسطني واحلالة املرزية أساة اليت حلّت بوطنه امل عنما يبدأ الشاعر باحلديث ك

 يزعج الشاعروهذا االسم  51ويطلقون عليهم اسم فلسطينيي ال 51اليت احتلت عام 

 دالله على تفاهة هذا االسم:  82وجمموع هذه االرقام  51رقمني  يف كأين اسكنيقول:و

مَجمُوعهُما نُ فِي رَقمَني؟/ كوَرَاءِ البِحار/ أَنِّي أَسْ أَشرَحَ لِصَدِيقِي مِنْ يفَ لِي؟/ أَنْك»

ي/ أَحزانِي/ يَتَّسِعا لِآمايل وتَطَلُّعَآيت/ فَرحَتِي/ أحالمِ يفَ لِعَدَدَينِ أَنْكوَيُساوِي اثنَی عَشَر/ 

 (50-29،صم4078)القشاعلة، «قَريَة/المَدِينَة/ الهُوِيَّةأَعِيشُ فِي الوَطَن/ال وآهاتِي/

 ما يقول:ك

النُّونِ/ لَم أَرَ لَهُ  أنا يل وَطَنٌ خُرافِي سَرابِيٌ/ قَرَأتُ امسَهُ فِي الدَفترِ/ مِنَ الفَاءِ إىل

 (57ص،م4078)القشاعلة، صُورَه/ لَم أَجد لَهُ رَمساً

 :تصوير وطنه الذي ضاعويبدأ ب اناً هاماًكرته مكقضية فلسطني يف ذا ومتتلك

وَطَنِي قَريَتِي/ حُدُودُها شَراييين/ فِي جَسَدِي وعَقلِي/ حِنيَ املَسَاء مَا يَحلُو لِي/ كأَفعَلُ/ »

)القشاعلة، «أَي وَطَن/ وَطَنِي قَريَتِيكسَ ييَجتَمِعُ النَّاسُ يف قَريَتِي/ .../ وَطَنِي لَ

 (82،صم4078

 الصور النطقيةلغة 

 ا الشاعر لتجسيدهاليت يستخدممن أهمّ الظواهر الشعرية اسات نفسية كتُعدُّ انع

املة للعيون كويرسم لوحة  وارث واحلوادث املؤاملةكال حتدث فيه منعلی وطنه وماأحاسيسه 

 مؤشرات خاصّة:حيمل  داللياً متثّل لنا سلّماً (42،صم4005و"هذه الصور النطقية")بشر، 

  .غُراب :النحوسة /دُميَتُه طِفلٌ :الطهارة/ بَيتَاً : القداسة/ طَائِرَةٍ  قَذِيفَةٌ: بشاعة العدوّ

مِن طَائِرَةٍ عَمياء/بِالصَواب/وَتَهدِمُ بَيتَاً الشَمسِ مِنَ السَمَاءِ/ كوَتَهوِي قَذِيفَةٌ/ »

وَيَصِيحُ النَّاسُ:/يَا وِلدَاه!/ويُخرَجُ ابِ/ وَدُميَتُه بَنيَ يَدَيهِ/ صَغرِياً/فِيهِ طِفلٌ يَختَبِئُ خَلفَ البَ

 (21-22،صم4078)القشاعلة، « طِفلٌ مِن تَحتَ التُراب/ يَتَشَبَّثُ بِدُميَتِهِ...
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رسم مماثل  من آالم، بغية الوصول إىل يعتريه ما هما يصور يف قسم آخر من شعرك

 :النضالو الصمود وحثّ مواطنيه إىل للواقع

انَ مُبتَسِماً/ مُبتَهِجاً/ جَاءَ صَوتُ البارُود ك رَصاصَةٌ طَائشةٌ اختَرَقَت قَلباً صَغِريْ/»

 (24-27 ،صم4078)القشاعلة، « الصَفريْ/ يَختَرِقُ اهلَواء...ك

 ما يقول يف مقطع آخر من شعره:ك 

)القشاعلة،  «جهِ اجلَالد...ي وَجهِ الظُلمِ/ فِي وَفِ يَّ/ إغضَبْ/ ارفَع رَأسَكِبُنَ إغضَبْ/»

 (22 ،صم4078

)القشاعلة، ي يَنبُتَ العُشبُ األَخضَرُ مِن جَدِيدكته اليت يريد حتقيقه:يعن أمنشف كلِي

 (22 ،صم4078

 املخاطب:ة أساسياً يف حتريك مشاعر املشهد الدرامي بينه وولده أمهيّ ىظحيما ك

فيك كقصاصتِي/إمحِلها ياوَلَدِي/بَنيَ  لُّكأوراقِي و يا وَلَدِي!/خُذ مِنِّي دَفاتِري/»

حِنيَ أَموتُ روحي وأعماقي/صَدرك الصَغِريِ/ فَفيها أنفاسي/  وضَمِّها إىلالنحِيلتني/

 (58-51 ،صم4078)القشاعلة، «...ياوَلَدِي/ أُنثرها حيث الغُروب

 ور فداحة األمر:ذروهتا وتصّوتصل الصورة الشعرية 

انٍ/ كفان/ مل يَبقَ مُتَّسِعٌ مِن مَكفي/ ويُدفَنُ الشُّهَداءُ بالأَكي فانِ ماكلَم يَبقَ مِنَ األَ»

 (59 ،صم4078)القشاعلة،  «ي القُبورُ مِن شِدَّة الزِّحامِ...كوتَب

 بداوة املفردات

انت طبيعته وحجمه، كل جمتمع، مهما كاللغة من العوامل اليت تتميز هبا اجملتمعات ففي 

ة، وضمان كحياهتم املشتر اسية وهي يف نفس الوقت رمز إىلتؤدي اللغة دورا ذا أمهية أس

 (71 ،صم4000)حسّان، ون العالمة اليت هبا يعرفون، والنسب الذي إليه ينتسبونكهلا. فت

ما متثّل اللغة يف شعر القشاعلة دوراً بارزاً يف نقل محولتها الداللية وهي الفاظ استعارية ك

مفردات البداوة  ؛ ألجله يلجأ إىلة اليت ينتمي اليهايستخدمها لتجميل القصيدة وذكر الثقاف

وماً ما منها وطنها يها يأن يرجع إلويستخدمها يف طيات شعره لتحمل دالالت يأمل الشاعر 

من واقعه املؤمل ويطلب من و الشاعر من ما يراه كويشقدمي و جمدها القدمي مع حريتها ال

ـ)اجلمل/ أضناين/ الرحالة/ كردات ، اهلجرة من وطن ما بقي منه إال امسه ومفنفسه

 : هايالذي أتت صروف الدهر عل املشرق جيسّد املاضي لهاكالصحراء...( 
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ذراتٌ مَنَ املَاضِي البَعِيد/...بنَيَ انِ/ وَشَكأُسافِرُ عَربَ طَاقاتِ الزَّمَنِ/يَعتَرِينِي وَهَنُ املَ»

وَطَنٍ بَنيَ  املَجهُولِ البَعِيد/ إىل أُسافِرُ إىلأَزِّقَةِ املُدُن/ أَحبَثُ عَن نَفسِي القَدِميَة/.../ 

ظَهرِ جَمَلِي/ أَضنانِي  ىالرحالة عَلَك/ أُسافِرُ تُبِ العَتِيقَةِ/...كهَوامِشِ ال ىالسُطُورِ/ عَلَ

ثُ تَحتَ ظِلِّ كفال أَحطُّ رِحالِي/ والأمثبانِ البَدو/ كفِي صَحراءِ العَرَبِ والسَفَر/

 (17-29 ،صم4078)القشاعلة، «الشَّجَر

 (14 ،صم4078)القشاعلة، ما يقول يف قسم من شعره"أيها الوطن الغائب عين"ك

 ه:يرجوع أهله إليف ويبحث عن أمله 

فحتماً يوماً ما/ ستَعُودُ إيلَّ/ فاليَغُرَنَّك أنَّها بَنيَ يَديك/ هذه بِالدي وبِالدُ أجدادِي/ »

 (15 ،صم4078)القشاعلة، «يككوآخذُها من بَني فَ

 اخلطاب بؤرة

أو هو مجلة من املنطوقات ة أو كميثل اخلطاب، جمموعة من النصوص ذات العالقات املشتر

، وهو ية اليت تنظم يف سلسلة معينة لتنتج داللة ما، و حتقق أثراً معيَّناًلالت الدالكالتش

وصفه توب يف كطبيعة اخللق يف اللغة، وليس هناك من فرق بني املنطوق وامل ك يؤشر إىلبذل

ن إمجاهلا يف االستدالل واالحتجاج وسرد األدلة كإذا حتققت فيه شروط مي باخلطاب

ثريمن الباحثني ضرورية كيراها  ىأشياء أخر ىزيادة عل والرباهني واحلوادث

 لكتتّصل هبا  بؤرةٌ اته،ينطوي يف طتواخلطاب  (77 ،صم7917)العمري، للخطاب

(، و يعبّر هبا عن القاضي، احلبل) اخلطاب إىلما القشاعلة يوجّه يف شعره، كاملعاين؛ 

مل داللة النصر والنجاح يف حتزية يف خطابه كن البؤرة املركول الظلم الذي يقاسيه يف وطنه

ما يستخدم من ك. ان الظلم من عدوّ احتلّ وطنهكوثرية ك العقباتانت كاية األمر مهما هن

يا أيُّها احلَبلُ(، بَبَ تَعَدَّدَ(، النداء)فإنّ املوتَ واحدٌ والسَّاالستدالل)كعناصر اخلطاب 

 مشهد احلوادث)الشنق أمام األطفال(:

فإنّ املوتَ واحدٌ والسَّبَبَ تَعَدَّدَ/ إجدَلْ حَبلَك املَتِني/ ياأيُّها القَاضِي اجلالد/ إعلَمْ/ »

الذي عَربَدَ/ يف يَدِ أَمامَ أَطفالِي لِتراها العُيُونُ/ يا أيُّها احلَبلُ انصُب مِشنَقَتِي عَالياً/ 

فَعهدٌ بَينِي مِ القَاضِي وَتَب/ كتباً لِحُمَدَّدَ/ حَاصِر عُنُقِي النَحيل/ وصَوتاً تَرَدَّدَ/ الظالِمنيَ/ تَ

 (19 ،صم4078)القشاعلة، «وبَنيَ اهلل/ تَجَدَّدَ

امه يالذي حاول الشاعر أن جيد فيه أ علة هو القدساشزي يف أشعار القكاملروالدال 

 اضية:امل
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يا فؤادي وأنفاسي/ يا قُدسُ/ يا أمُّ/ وياقِدَمَ الزمانِ/ ك القُلُوبُ/ييا قُدسُ/ تَهمسُ إل»

فيك أيّامي املاضيات/ يف مالحمك مالحمي/ وخطوط وجهي/ ودمع  ىانِ/أَرَكوعبقَ امل

 (82 ،صم4078)القشاعلة، «اجلفون/ فأنت احلياة/ وأنت احلنونُ/ ياقُدسُ

الظاملني و احملتلني رمز احلريّة واالفالت من أيدي اجلبال كد عتقد أنّ الصمويما ك

 فيخاطب اجلندي:

نْ جَبَلْ/ فِي وَجهِ الريح كفَّ عَنْ الدموع واخلنف/ كيا أيُّها اجلُندي .../ »

 (92 ،صم4078)القشاعلة، «واملِحَنْ

 ويستعني يف جتسيد صموده، بالسدر والعوسج:

)القشاعلة، «شَقائقِ النُعمانِ/ يف فلسطنيكسَجَةٍ/عَوكشَجَرَةِ سدرٍ/ ك/ ىوسَأَبقَ»

 (92 ،صم4078

 لغة اإلشارة

وقد فسر بعض الباحثني هذه ات جسمية معينة، كحر الم إىلكإنّ االنسان قد يلجأ عند ال

فثمة معان التستطيع اللغة ات بأهنا سد لنقص اللغة، أو تدارك لعجزها عن التعبري، كاحلر

، تسهم يف حتديدها أو سمية معينةات جكع، ما مل تصبحها حرالسام إىلوحدها إيصاهلا 

ات، لغة اجلسم أو لغة كهذه احلر ىوتسمّ. لم وحيقق هدفهكحنو يرضي املت ىنقلها عل

الفم. بل بعض ات اليد، العني، الرأس، كمنها حر (72 ،صم4002العزاوي، اإلشارة)

تصدر عن مجيع أجزاء ات اليت كالعلماء يعتقد "بأنّ لغة اجلسم تشمل مجيع احلر

فإنّ الشعر يستخدم هذه اآللية البشرية لتحقيق أهدافه  (71 ،صاجلسم")املصدر نفسه

ما يوظف كأو ملساعدهتا.  عويض من اللغةتقد يلجأ إليها لمرسل اخلطاب كوالشاعر 

، يدلّ ؛ منها إطالل بالرأسوصف الرحيل عن وطنهيف أشعاره ل اتكاحلر القشاعلة، هذه

يعيشها الناس  اليت اة وحالة البؤسيقساوة احل من تحملونيوما الناس  ىعل علی إشرافه

اخلفية ويضيء الزوايا  وطنهن القمر يضيء على ألواستخدم الشاعر من نافذة القمر  .فيها

 وطنه:ىل إ ينظرفيه والقمر حيادي ليس الحد .. فمنه 

لة/ متيل مع الريح/ شوارعي/ والفوانيس أضواءها اهلزي ىمن نافذة القمر/ أطلّ عل»

اةَ يلّ حني/ أرقبُ احلاملنيَ احلكيظفؤها الصقيع/ مع املطر/ من نافذة القمر/ أطلّ برأسي 

 (702 ،صم4078)القشاعلة، «اوة السفرأضنتهم/ قسظهورهم/  ىعل

 ع أن يغيّره:يوما تسطت ىبراز حزنه العميق مما يره إلائكيستخدم من العني و بما ك



  45 ... التقنیات اللغوية يف القصائد النثرية للقشاعلة

اء/ يف الصمت يَعجِزُ الشادي اجلميل/ عن كرَمتُ البُ فِي الصَّمت يَزدادُ»

 (99 ،صم4078)القشاعلة، «الغِناء

الم لتبيّن كاليت حتلّ حمل ال لون(ك)اآلات الفمكيف مقطع آخر من شعره، حرويوظف 

 :فلسطينيونالتحملها يومعاناة  حقّ شعبه املغتصب

لونَ/ مَالَ اليَتيمِ/ يا أَيُّها الشَعبُ ك/ واآلم هم الشَّامتونكم حَزِينٌ أَنتَ أَيُّها الشَعبُ/ وك»

 (92 ،صم4078)القشاعلة، «اليَتيم

 سلمية التكرار

 يقتضي" :فونتاين بيري قول حد على اإللقاء حمسنات من عدّ و التكرار مببحث النقاد اهتم

 من أو اخلطاب زخرفة جملرد إما.ذاهتا للصيغة أو نفسها، لأللفاظ متعددا استعماالً التكرار

 عدة حتت ميثل أن وباإلمكان كيفيات، بعدة التكرار يتحقق أن ميكن و أجنع. و أقوى تعبري أجل

 أخرى، دون لغوية لصيغة باختياره الشاعر بنفسية وثيقا ارتباطا مرتبطة و ،"متباينة مظاهر

 اليت و أشكاهلا، باختالف للتكرار خمتلفة درجات على باعتماده األسلويب منطه يكشف مما

 األداة الشاعر منها جيعل اليت و ،)... العبارة تكرار الكلمة، تكرار الفونيم، تكرار( يف تمثلت

 من تنقله و الشعري، النص فضاء لتحرك دقيقا توظيفا بتوظيفها الشعري النص داخل الفاعلة

 ،وميكن القون بأن أبرز ما مييّز القشاعلة (774 ،صم4078)بن سعيد، احلركة إىل السكون

على معلومات لينتج داللته اخلاصّة اليت حتتوي  هو التكرار بأنواعه وأشكالهالشعري نصّه 

( )ال... ال... ال... ال...يف خطابه لصاحب الدولة  نالحظ هذا التكرار. كما ينكرها املخاطب

صور ت ةالداخلي ىاملوسيق هوهذوالعيش احلياة  واملقصود من هذا التكرار إحلاحه على حقّ

. وصاحب ى ألفكاره وشعوره وأحاسيسهوجيسد صد من واقعه املؤملى ملا ير لداخليةانفعاالته ا

قترحه عليه ألن ويقصد أنه اليريد ما يالذي يريد منه أن يكون كما هو يريد الدولة هنا احملتلّ 

 ولو من أجل العيش: ه أن يتركه حىتيف ذلك شعور بعدم الكرامة ويطلب من

يئاً/ الحرية/ العدالة اجتماعية/ الدميقراطية/ العيش الأريد منك يا صاحب الدولة ش»

)القشاعلة، «وإنسانية/ الشيء يذكر/ فقط أريد أن أعيش/ ما تبقى يل من زمن

 (702 ،صم4078

 عديد من صفحات الديوانال)فلسطني، فلسطينية، الوطن( يف اتكما كرّر الشاعر كلم

  هاا؛ القضية اليت لن تنسذ االحتاللاجلرح الذي يعاين منه الشعب الفلسطيين من ىلتدلّ عل

 .ى مواجهة العدوّيف كل يوم ويف كل حلظة عل وستثري وجدان الشعب الفلسطيين  ذاكرة الشعب



42   2222 الربیع، ولاالعشر، العدد  ثامنالالسنة  ا،جملة اللغة العربیة وآداهب 

 ، قوله:ظاهرة التكراراليت استخدم الشاعر ى و من املواضع األخر

بقيتَ؟/ يوماً أو بعض يوم/ هل  كم لبثتَ؟/ يف هذا الوطن الزائف/ كم

 (822م،ص 2281ة، )القشاعلندمتَ؟

 اخلامتة

لبديع عبد العزيز  «عرب نافذة الوطن»تعرضت هذه املقالة لدراسة التقنيات اللغوية يف ديوان 

لغة اإلشارة، بؤرة اخلطاب،  وظّف الشاعرأنّ إىل و قد توصلت الدراسة ،حممد القشاعلة 

ابط، السردية، سلمية التكرار، بداوة املفردات، الصور النطقية، البناء الدرامي، التر

التآزرية، املرتكز اللغوي، الرصد التسجيلي، إحيائية املفردات، احلبك، النسق اإلبالغي 

هذا و واإلحساس بالضياع واملرارة اليت يعيشها الشاعر والشعبة يليصورّ اهلوية الفلسطين

تعبّر عن خلجات نفسه جتاه  ثرة استخدام عناصرٍك السبب الذي دعا القشاعلة إىل هو

ظروف  رمية وسجّل الوقائع اليت مرّت ببالده وأدّت إىلكاة اليتمعه وسعيه يف طلب احلجم

الشاعر التقنيات اللغوية لرسم هيكله الشعري وبنائه اخلاص لشعره  كما وظّفسيئة. و

قضية فلسطني يف  ومتتلك ز القطب من الدائرة.كحيتلّ مر شعرهاحلديث عن الوطن يف و

مفرداتٍ تصوّر مشاعره حنو  يلجأ بديع القشاعلة إىلاماً ألجله اناً هكرة القشاعلة، مكذا

تحملها وهذه اجلمل حتمل يمعاناة  ىستخدم مجالتٍ حتتوي علينفسه وشعبه وأرضه احملتلّة و

جند ه األبعاد املعنوية لشعر عناملخاطب. وإذا فتشنا  إبالغيةً تُرسل إىل اهتا مقاصدَييف ط

ما كئيلي اة ملواجهة االحتالل اإلسركيد الذي رمسته احلبل الوحيأن النهج املقاوم، السب

قبله ينه الكه شعبه ونفسه وليتاره الشاعر لرواية ما وصلت إلخينشاهد املسار السردي الذي 

و قام  ىاحلواس األخر علىآثر الشاعر الصورة البصرية حه وتغيريه. ويويقوم بتصح

تلّ وجعل نتاجه الشعري و سرديته يف هتمّ الشاعر بقضيّة وطنه احملا .د شعره منهايبتحش

 ه.يتصوير معاناته واشتغاله مبا حيدث ف
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