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 الممخص:

يعتبر شعر المقاومة الفمسطينية مف أرقى أنواع الشعر العربي ، فيو مزيج مف الشعر عمى اختالؼ 
نخبة أبناء الشاـ عامة وفمسطيف بشكؿ خاص ، مف األدب أنواعو ، إذ كاف رواد ىذا الشعر مف 

 .والثقافة والمعرفة بتاريخ األمة
كاف شعر االنتقاـ مميئا بالعديد مف الصور الحية التي يتمثؿ دورىا في إعادة األمة والشعب حماستيـ 

شعاؿ الثورة في قموبيـ عمى المغتصب والمحتؿ والعدو الغاشـ  .وتصميميـ ، وا 
راء القضية الفمسطينية عمى األسموب واألسموب في جعؿ نصوصيـ ترقى إلى مستوى لـ يعتمد شع

القصائد التي ال يمكف أف تمر دوف أف يالحظيا أحد ، باإلضافة إلى قدراتيـ الشعرية والبالغية 
والتصويرية. نعمـ جميًعا دور الصورة الفنية في األحداث الجمالية العالية لمنصوص ، عمى عكس تمؾ 

 .تخمو مف الصورةالتي 
كما قمنا ، يستخدموف األسموب الشعري في معظـ نصوصيـ ألنو يغطي مجاالت واسعة مف اإلبداع 
ويعطي االنطباعات التي يطمح إلييا الشاعر. كانت المفارقات ذات المعاني المتعددة ، مثؿ مفارقة 

يرىا ، وكذلؾ االنحرافات في المفاجأة ، ومفارقة اإلنكار ، ومفارقة التبايف ، ومفارقة الخداع ، وغ
أنواعيا الداللية والنحوية ، حاضرة في شعر المقاومة التي أىممناىا ، الشاعر إبراىيـ طوقاف ، الذي 

 .ولد ونشأ في أسرة مقاومة لـ تتنازؿ ولـ تسكت أبًدا عف المطالبة بفمسطيف المسروقة
اعر وحياتو وتربيتو ودوره في ويمكف أف يتكوف البحث مف ثالثة أقساـ ، أوليا يتحدث عف الش

المقاومة. وفي المبحث الثاني تناولنا قصيدة )موطني( إلبراىيـ طوقاف دراسة أسموبية ، أما المبحث 
 الثالث فقد تناولنا بعض نصوص الشاعر دراسة أسموبية.

 ، الصورة الحية، المقاومة الفمسطينية(.االسموبيةالكممات المفتاحية: )
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Abstract: 

The poetry of the Palestinian resistance is considered one of the finest types 

of Arabic poetry as it is a mixture of all kinds of poetry, as the pioneers of 

this poetry are among the elite of the sons of the Levant in general and 

Palestine in particular, from literature, culture and knowledge of the nation's 

history. 

The poetry of vengeance was full of many vivid images whose role it is to 

restore to the nation and the people their enthusiasm and determination, and 

ignite in their hearts the revolution against the usurper, the occupier, and the 

brutal enemy. 

The poets of the Palestinian cause relied not simply on style and stylistics in 

making their texts live up to the level of poems that cannot pass unnoticed, in 

addition to their poetic, rhetorical and pictorial capabilities. We all know the 

role of the artistic image in the high aesthetic events of the texts, unlike the 

ones devoid of the image. 

As we said, they use poetic style in most of their texts because it covers wide 

areas of creativity and gives the impressions that the poet aspires to. 

Paradoxes with multiple meanings, such as the paradox of surprise, the 

paradox of denial, the paradox of contrast, the paradox of deception, and 

others, as well as the deviations in their semantic and syntactic types, were all 

present in the poetry of the resistance that we neglected, the poet Ibrahim 

Toukan, who was born and raised in a family of resistance that did not 

compromise and was never silent about the demand for stolen Palestine. 

The research may consist of three sections, the first of which talks about the 

poet, his life, his upbringing and his role in the resistance. In the second 

topic, we dealt with the poem (My Homeland) by Ibrahim Toukan, a stylistic 

study, as for the third topic, we dealt with some texts of the poet as a stylistic 

study. 

Keywords: (stylistics, vivid image, Palestinian resistance). 
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 :المقدمة
يعد شعر المقاومة الفمسطينية مف اجود انواع الشعر العربي كونو مزيج مف جميع  

انواع الشعر حيث اف رواد ىذا الشعر مف نخبة ابناء بالد الشاـ عمومًا وفمسطيف 
 .خصوصا مف خيث االدب والثقافة واالطالع عمى تاريو االمة

حافال بالكثير مف الصور الحية التي مف دورىا اف تعيد لالمة  فقد كاف شعر النقامة
 .والشعب اليمؾ والعزيمة وتشعؿ في قموبيـ الثورة عمى الغاصب المحتؿ والعدو الغاشـ

وقد اعتمد شعراء القضية الفمسطينية اعتمادا ليس ببسيط عمى االسموب واالسموبية في 
يمكف اف تمر مرور الكراـ اضافة جعؿ نصوصيـ ترقى الي مستوى القصائد التي ال

فكمنا يعمـ مالمصورة الفنية مف . الى مالدييـ مف امكانيات شعرية وبالغية وتصويرية 
  .دور في احداث جمالية عالية لمنصوص عكس التي تخمو مف الصورة 

وكما قمنا انيـ ايتخدموا االسموبية الشعرية في اغمب نصوصيـ النيا تغطي مجاالت 
فالمفارقات المتعددة . البداع وتعطي االنطباعات التي يرنو ليا الشاعرواسعة في ا

المعاني كمفارقة المفاجئة ومفارقة االنكار ومفارقة التقابؿ ومفارقة المخادعة وغيرىا 
وكذلؾ االنزياحات بانوتعيا الداللية والتركيببية كميا كانت حاظرة في شعر المقاومة 

ـ طوقاف الذي ولد وترعرع في عائمة مقاومة لـ تيادف التي اىترنا منيا الشاعر ابراىي
 .ولـ تسكت يوما عف المطالبة بفمسطيف السميبة

وقد تكوف البحث مف ثالثة مباحث االوؿ منيا يتكمـ عف الشاعر، حياتو، نشأتو ودوره 
وفي المبحث الثاني . في المقاومة  وبغد ذلؾ تعريج عمى االسموبية ومعناىيا ومقوماتيا

 .إلبراىيـ طوقاف دراسةاسموبية( ياوطني)ا قصيدة تناولن
 بعض النصوص لمشاعر دراسة اسموبيةاما المبحث الثالث فقد نتاولنا فيو 

 : التمهيد
تعتبر االسموبية مف المواضيع االدبية التي اخذت حيزا كبيرا مف الدراسة في العصر 
الحديث وذلؾ لكثرة تشعبات مواضيعيا واختالؼ الدارسيف في ماىية ادواتيا الف الكثير 
منيـ ييجمع تحت عنواف االسموبية عدة مواضيع فااليقاع مثال يعد عنز الكثير مف 
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سمببية بينما يعده غيرىـ موضوعا مستقال بذاتو ودراستع الدارسيف ااخد اىـ عناصر اال
  .تكوف منعزلو عف غيره مف الموضوعات االدبية

 
التركيبي الدي مف ح سموبية الميمة جدت وىو االنزياذنا مثال اخد عناصر االخلكف لو ا

العبارة لوحدنا اف التكرار احد  مواضيعو التكرار بانواعو المفظي والصوتي وتمرار
لذا فاف الدراسات التي تدمج االيقاع مع عناصر االنزياح تجد العذر . عناصر االيقاع

في ماتفعمو وبذلؾ تكوف االدوات التي يستخدميا االديب عند الركوف الى االسموبية 
يا في كثيرة ةدا بيحث تتعب المتتبع ليا او تحتاج منو وقتا طويال الحصائيا وتبويب

 .مجاالتيا واعمدتيا المعزة الجميا
 

واذا اردنا اف نذكر بعض عناصر االسموبية فالبد اف نبدأ باىميا وأكثرىا استخداما وىو  
االنزياح الذي يقسـ بدوره الي نوعيف الداللي والتركيبي الدي بدوره يقسـ الى عدة اقساـ 

والتقديـ والتأخير ( جممة حذؼ مفرد، حدؼ جممة، حذؼ اكثر مف)بانواعو  حذؼمنيا ال
 (1(. )و التكرار بانواعو  التكرار الصوتي، التكرار المفظي، التكرار في العبارات

 
 :المبحث األول

 :التعريف بالشاعر
 التعريؼ بالشاعر ىو ابراىيـ عبد الفتاح طوقاف،:اوال

 إف صدؽ ظني، فإف صاحب ىذا التشييد:)قاؿ عنو األستاذ خير الديف الزركمي 
ـ،ونشأ في أحضاف أسرة 1٩٩٥ولد الشاعر بنابمس عاـ (.1( )سيكوف شاعر فمسطيف

نابع المغة وأسرارىا،  وكاف الجو األسري الذي نعاش فيو  فتحت عينيو منذ طفولتو عمى ب
 (.٢. )أثر كبير في شاعريتو

تمقى الشاعر تعميمو االبتدائي بمدرستى الرشاديو الغربية، والبمطراف بالقدس، وكاف 
فتعرؼ عميو طوقاف ، فكاو لذلؾ اثرايجابي عمى . شقيقو عمى باستاذ األدب نخمة زريقة

ثـ التقى طوقاف بسعيد تقي الديف، مف المتذوقيف لمشعر، والمميزيف بيف (٣)شاعريتو 
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امنة فتعيدىا بالتوجيو والمتابعة وعنيما قاؿ . صحيحو وزائفو، فرائ في طوقاف شاعرية  ب
(. جزاىما اهلل عني خيرا.ليسامف الزبانية، أنيما ممكاف كريماف حمد وسعيد) طوقاف

روح :)ثـ اتصؿ طوقاف بالشيخ اميف تقي لديوالذي عمؽ عمى قصيدة لطوقاف قائال (.٤)
 شاعرة

ليتيا في غير معاني اليأس، فالشباب واليأس ال يمتقياف، اما النظـ، فيبشر بمستقبؿ فيو 
 (. ٥( )مجيد

بعد أف ناؿ إبراىيـ طوقاف شيادتو الجامعيو، عمؿ معمـ بمدرسة النجاح الوطنية 
بنابمس، ثـ عمؿ بقسـ األدب العربي بالجامعة األمريكية، وخالؿ عممو بالجامعة التقى 
بالمستشرؽ، لويس نيكؿ البوىيمي المتخصص بالغزؿ العربي، فدعاه ليكوف شريكو في 

وبعد (. 1)ـ 1٩٣داود األصفياني وكاف ذلؾ عاـ البف ( الزىرة)تصحيح وطبع كتاب 
عاميف،عاد معمـ بالمدرسة الرشيدية بالقدس، وسرعاف ما ضاؽ بمينتو، فكتب قصيدتو 

 :ردا عمى قصيدة أحمد شوقي( الشاعر المعمـ)
 (٢)قـ لممعمـ وفو التبجيال         كاد المعمـ ٔاف يكوف رسوال

وخالؿ عممو .  بيا مراقبا لمقسـ العربيعمؿ  1٩٣٦ولما فتحت إذاعة القدس عاـ 
التي ( عقد المؤلؤ)باإلذاعة كانت السمطات االسرائيمية تقؼ لو بالمرصاد،وكانت قصة 

ـ 1٩٤٩قدمت في اإلذاعة في أحد برامج األطفاؿ سببا في إقالة طوقاف مف عممو عاـ
شتداد فرحؿ الشاعر الى العراؽ وعمؿ بأحد المعاىد، وما لبث أف عاد إلى وطنو ال

 .مرضو
ترؾ طوقاف ديواف شعر ضخـ، تنوعت فيو األغراض الشعرية واألساليب،تقوؿ شقيقتو 

إذا قرئت شعر ابراىيـ تجمت لؾ نفسو عمى حقيقتيا، وممف كاف يعنيو عمى :)فدوى
البراعة والصدؽ في التعبير، عمـ غزير بفنوف الكالـ وأساليبو وىذا العمـ كاف نتيجة 
اطالعو الواسع عمى اآلثار األدبية الرفيعة، مف قديـ وحديث، الى جانب القرآف 

س بف األحنؼ احب الشعراء الى نفسو، واما كما كاف المتنبي والعبا. والحديث الشريؼ
 (1()شوقي كاف سيد المكانة في قمبو
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 : ماهي االسموبية
يقاؿ لمسطر مف النخيؿ أسموب وكؿ طريؽ ممتد فيو :)جاء في لساف ابف المنظور

يقاؿ اخذ فالف في : واألسموب الطريؽ والوجو والمذىب، االسموب بالضـ الفف:.أسموب
 (٢()في فنوف منو أساليب مف القوؿ أي 

وفي المصباح المنير األسموب بضـ اليمزة الطريؽ والفف، وىو عمى أسموب مف 
وابف خمدوف شبو االسموب بمقالب واشار (٣)أساليب القوـ أي عمى طريؽ مف طرقيـ 

الى دور الخياؿ فيو وارجع حسف قوامو الى حسف تخير األلفاظ والبراعة في رصيا إذ 
عبارة عف المنواؿ الذي ينسج فيو التراكيب او القالب الذي يفرغ فيو،وانما يرجع :)قاؿ

الى صورة ذىنية لمتراكيب كميًا باعتبار انطباقيا عمى تركيب خاص، وتمؾ الصورة التي 
ينتزعيا الذىف مف اعياف التراكيب وأشخاصيا  ويعيدىا في الخياؿ كالقالب والمنواؿ ثـ 

 (٤()عند العرب باعتبار اإلعراب والبياف فيرصيا فيو رصا ينتقي التراكيب الصحيحة
 (.1()اما االسموب فيو الرجؿ نفسو:)احسف بيفوف حيف قاؿ

ألف األديب اعرؼ الناس بالسمب الذي يعبر عما في نفسو فيو الذي  ينقي المفردات 
 .األدبيويصوغ العبارات ويركبيا، ويتخير الصور واإليقاعات التي يراىا تناسب نصو 

فاألسموب إذف وسيمة تعبيرية تختمؼ باختالؼ الشخصيات والموضوعات، يحتاج 
ألديب فييا إلى الدقة في اختيار والبراعة وحسف التركيب إلى جانب الوضوح والقوة 

وارتبط ظيور األسموبية باالعالـ السويسري . والجماؿ ليؤدي األثر النفسي المطموب
 ـ،1٩1٣_1٨٥٧فرديناند دي سوسير عاـ

(. ٢) 1٩٩٢ىو الذي أسس قواعدىا عاـ (1٨٦٥،1٩٤٧)غير اف تمميذه شارؿ بالي
الذي يوضح لنا ما إذا )واالسموبية تعني بالسياؽ لالحاطة بالداللة، فالسياؽ وحده ىو 

كانت الكممة ينبغي أف تؤخذ عمى أنيا تعبير موضوعي صرؼ، او أنيا قصد بيا أساسا 
لى اثارة ىذه العواطؼ واالنفعاالتلمتعبير عف العواطؼ واالنفعا  (.٣()الت وا 

وعميو يمكف القوؿ بأف االسموبية منيج نقدي ييدؼ الى دراسة النص وقراءتو مف خالؿ 
لغتو وما يعرضو مف خيارات أسموبية عمى مختمؼ المستويات النحوية، و المفظية 

ي الى دراسة اساليب ومف ناحية أخرى يسعى المنيج األسموب. والصوتية، والشكمية
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الكتاب وتوضيح التمايز بينيـ مف خالؿ قدرتيـ عمى توظيؼ معاجميـ المغوية والفنية 
 (.1)مف جية، ومدى قدرتيـ في التأثير عمى المتمقي مف جية اخرى

ولالسموبية أنواع منيا، األسموبية التعبيرية التي نسبت الى شـر بالي الذي عرفيا 
 (.٢()التعبير المغوي مف ناحية مضامينيا الوجدانيةإنيا تدرس وقائع :)بقولو

وفييا ركز عمى الجانب األدائي لمغة البالغية مف خالؿ تأليؼ المفردات والتراكيب 
ورصيا، انطالقا مما يمميو وجداف المؤلؼ، ومف ناحية اخرى ربط بالي بينيا وبيف المغة 

اليومية، ثـ استكشاؼ الجوانب ىو تتبع الخصائص داخؿ المغة )-:الشائعة، اذ يقوؿ
 (.٣()العاطفية والتأثيرية واالنفعالية التي تميز أداء عف أداء

ودراسة  ومف أنواع األسموبية، األسموبية الصوتية التي تيتـ بدراسة األصوات المجردة،
اإليقاع وأثره عمى المتمقي، ودراسة الصوت وعالقتو بالمعنى، فاألصوات الميموسة مثال 

ء الموسيقى وتكرار حرؼ الراء يوحي بسرعة الحركة، كما أف انتظاـ الجمؿ تعني ىدو 
 (.1)في البيت الواحد في نظاـ معيف يؤدي الى وضوح اإليقاع وعموه 

ويرى ستبزر  أف تكثيؼ المجاز والعدوؿ بمفظة عف أصؿ الوضع، او ما يسمى 
واالىتماـ بدراسة  باالنحراؼ او االنزياح ىي بعض مصادر الجمالية في النص األدبي،

 (.٢)ىذه الوسائؿ وطرؽ توظيفيا،ىو ما يعرؼ باألسموبية التكوينية
واما االسموبية االحصائية فجماليا تتبع السمات االسموبية، ومعدؿ تكرارىا في النص 

اف االسموب عبارة عف مجموعة اختيارات المؤلؼ لذا : األدبي وىي تؤكد الحقيقة القائمة
 (.٣)موضوعيا يتيح تشخيص األساليب وتميز الفروؽ بينيا يعد اإلحصاء معيارا

وقد أكد ميشاؿ ريفاتير انيا تقـو ( الوظيفية)ومف األسموبية ماعرؼ باألسموبية البنيوية 
عمى تحميؿ الخطاب األدبي، واف البحث األسموبي البنيوي ينطمؽ أيضا مف مدى تناسؽ 

ويف النص، وتعتمد االسموبية البنيوية وتضافر لبني المشكمة الثار األدبية داخميا لتك
عمى عنصر المفاجأة، فكؿ ما كانت المفاجأة حادة فإنيا تحدث ىزة وخمخمة في ادراؾ 

 (.٤)المتمقي ووعيو 
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 المبحث الثاني :
 دراسة ياوطني لمشاعر طوقان من خالل االسموبية
 :الذي قاؿالوطف يحتؿ المكانة العالية في نفوس احرار االمة  رحـ اهلل شوقي 

 .ولألوطاف في دـ كؿ حر        يد سمفت وديف مستحؽ 
والشاعر ابراىيـ طوقاف كغيره مف الشعراء العرب عبر عف حبو لوطنو المكموـ تعبيرا 

التي تنوعت فييا االسموبية ( يا موطني)صادقا، نممح ذلؾ في قصيدة لو بعنواف 
. ، فكتب ليا الذيوع واالنتشاروتعددت عناصرىا، فانعكس ذلؾ أثرا قويا عمى النفوس

 :يقوؿ الشاعر في مطمعيا
 خطر المسا بوشاحو المتموف    بيف الربى ييب الكرى لالعيف

 وتممس الزىر الحي فأطرقت   أجفانو شأف المحب المذعف
 وتسمؾ نسماتو في أثػػره          فاذا الغصوف بيا ترنح مدمف

 (.1)اماؿ اياـ الربيع جميعيا    حسف وعيباؿ اكتسى بالحسف
رسػـ الشػاعر لوحػة معبرة لممساء ، وىو يبسط ىدوئو عمى مظاىر الكػوف مف انسػاف 
طيػور و  نبػات، في أسموبية رائػعة متنوعة، حػيث تػبدو األسموبية التعبيرية في بساط 

البيانية المتنوعة مثؿ االستعارات المفظ وقربو لمغة المحمية، وفي جماؿ الصور 
خػطر الػمساء تممػس الزىور، فأطرقت أجفانو، ودعا الطػيور، والتشبيو في البيت قبؿ )في

األخير، كما نممس حسف التأليؼ بيف المػفردات والتراكػيب  في العػبارات المتقدػـ ذكرىا 
 (فػي مابيػف قوسيف

، ولمس يناسب الزىر واألطراؽ تناسب فالخطر الذي ينعى ىدوء الحركة يناسب المساء
ييب )-:االجفاف،  وجممة ىذه االفعاؿ فييا معنى اليدوء الذي يناسب قوؿ الشاعر

اطرقت أجفانو،  وترنح -:الكرى لمعيف، كما يظير حسف التألؽ بيف التراكيب في قولو
، وكؿ ىذا لو عالقة با( مدمف وؿ فالفعؿ ترنح فيو معنى النعاس الذي ىو داعي لمنـو

واالسموبية النحوية نممحيا في تكرار الشاعر لمفعؿ (. ييب الكرى لمعيف)االبيات 
الماضي، فالمعنى المراد تأكيد وثبوت حقيقة سيطرة المساء، واحسب اف الشاعر أراد 
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الذي بسط يده في ىدوء و الشػاعر أسند كؿ ىذه ( االحتالؿ)بكؿ ذلؾ ظالـ آخر
 :ثـ يقوؿ الشاعر. ؿ مما كسػى المعػنى حسنا وجماالاالفعاؿ الى المػسػاء وىػو ال يعق

 يا موطنا قرع العدات صفتو   اشجيتني ومف الرقاط منعتني
 يا موطنا طعف العدات فؤاده  قد كنتمف سكينيـ في مأمف

 ليفي عميؾ وما التيافي بعدما  نزلو حماؾ عمى سبيؿ ىيف
 (.1)واتوؾ يبدوف الوداد كميـ      يزىو بثوب بالخداع مبطف

ماكاف نصيب الشاعر مف ذلؾ اليدوء غير الحزف وااللـ والسير، فمجأ الى اسموب 
قرع، والشجف، ومنع :)النداء وكرره قصد تنبيو المخاطب ثـ زواج بيف االلفاظ في قولو

( اليد)ثـ حدد الشاعر بدقة موضوع الطعف واداتو ووسيمتو ( الطعف والسكيف)و(  الرقاد
واليخفى ( قرع، اشجيتني، طعف، كنت)بالفعاؿ الماضية  وليؤكد وقوع الطعف جاء

مالتكرار االلفاظ والجمؿ والحروؼ مف زيادة النغـ وحسنو، الى جانب حسف وزف بحر 
 -:ويقوؿ في ابيات منيا. الكامؿ وحسف ايقاع روي النوف

 عجبا لقومي مقعديف ونوما      وعوىـ عف سحقيـ الينسني
 عجبا لقومي كميـ بكـ ومف         ينطؽ يقؿ ياليتني ولعمني
 لـ يوجسوف مف الحقيقة خيفة    لـ يصدفوف عف الطريؽ البيف

 (.٢)اف البالد كريمة ياليتيا       ضنت عمى مف عقيا بالمدفف
تبدو األسموبية التعبيرية في األبيات في المضموف النفسي والوجداني الذي عبر الشاعر 

 .سموبي الترجي والتمني واالستفياـ اإلنكاريعنو با
، وىكذا تمكف طوقاف بيذا التنوع األسموبي وحسف (لـ يوجسوف ولـ يصدفوف)في قولو

االستخداـ  األدوات التعبيرية، تمكف مف تحويؿ االسموبية التعبيرية حدث فف جمالي، 
 (.1)وىذا ما اشار اليو كروزو في حديثو عف األسموبية 

الشاعر اف ينقؿ مصابو في وطنو ويشرؾ الجميع حزنو، قصد إلى وزف البحر  ولما اراد
 (.٢)الكامؿ لما فيو مف رقو وتغف عذب ووضوح موسيقى

وأضاؼ إلى حسف اختيار البحرحسف اختيار القافية، جائت قافية النوف مف الزلزؿ 
ثرة التكرار المعروفة بجماؿ االيقاع وحسف النغـ المتمثؿ في مخرج القنة، الى جانت ك
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وتنوعو كما رأينا في القصيدة، خاصة تكرار الحروؼ التي تتمتع بجرس موسيقى عاِؿ 
 (.٣)كالراء التكراري، والسيف والشيف المتصفتيف باسيولة المخرج والصفير الواضح

 
 :المبحث الثالث 

 .بعض نصوص الشاعر التي يحاكي فيها هموم امته دارسة تحميمية اسموبية
لقد تكمـ الشاعر عف القضية الوطنية مثؿ الحزبية، واف بيع األراضي  الفمسطينية، 

الى  والميؿولما رأى الشاعر خمود العزائـ واليمـ . ودور الشييد في النضاؿ الوطني
 :المآرب الشخصية قاؿ ساخرا مف بني وطنو

 انتـ المخمصوف لموطنية       أنتـ الحامموف عبء القضية
 العامموف مف غير قوؿ    بارؾ اهلل في الزنود القويةأنتـ 
 

 بمعدات زحمو الحربيو.     وبياف منكـ يعادؿ جيشا
 غابر المجد مف فتوح أمية.     واجتماع منكـ يرد عمينا

 وخالص البالد صار عمى الباب  وجاءت اعياده الوردية
 (1)لـ تزؿ في نفوسنا انمنيو .  ما جحدنا افضالكـ غير انا

بداؿ بعضيا مف بعض يوجب التئاـ الكالـ، وىو مف أحسف و  يروى أف تخير األلفاظ وا 
 (٢.)نعوتو وازيف وصفاتو

فمما كاف الموقؼ يستدعي المواجية ولفت االنظار جاء الشاعر بضمير المخاطب 
ثـ كرره ليؤكد سخريتو مف تمؾ الجيود التي لـ تتجاوز ( أنتـ ومنكـ)بصيغة الجمع 

عمينا، جحدنا، انا، )وكرره نحو( نا)االجتماعات والبيانات، وفي المقابؿ جاء ضمير 
وجد الشاعر وزف بحر الخفيؼ معروؼ . ليبقي الصمة بينو وبيف مخاطبو( نفوسنا، يدينا

ناتج مف تكرار متنوع وتجانس  بتتابع النغـ، وقافية الياء مف الزلؿ واإليقاع الداخمي
األلفاظ وحسف والسيولة مخرج األصوات فوجد في كؿ ىذا سبيؿ الى القموب ويقوؿ 

 :الشاعر في أبياتو
 وعبيد المآرب الشخصية.   جئت والقوـ يا اميف سكارى



 هـ4443-م  2022. لسنة  3الثاني ملحق  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 
 

29 

 جئت والقوـ ذاىبوف نياـ         قد أضاعوا القضية الوطنية
 (٣)دي المطامع االشعبيةال يا.  جئت والقـو في فمسطيف نيب

 :قاؿ الشاعر
 ما ضؿ ذو أمؿ سعى               يوما وحكمتو الدليؿ
 (.1)كال وال خاب امرؤ                 يوما ومقصده نبيؿ

طوقاف حيف أراد أف يفيـ  النصح والدعوة مواضيع يمزميا بساطة المغة، وىذا مافعمو
( كفكؼ، وانيض، واسمؾ،)الجميع ما تحتاجو القضية الفمسطينية، وجاء بأفعاؿ األمر 

 (٢)اعرؼ عند االسموبيف باالنزياحوىو لـ يردىا حقيقة بؿ أراد النصح واالرشاد وىو م
 (.٣)والفيـ واإلفياـ واالنزياح مف أسس األسموبية البنيوية

( كال)والحرفيف ( تشؾ، شكى، السبيؿ، يوما)ظي في ثـ جاء بالتكرار المف
يؤدي الى زيادة النغـ وتقوية الجرس  والتكرار أي إف كاف نوعا( الكاؼ)والصوتي
 (.٤)الموسيقي 

كما كاف لوزف مجزوء الكامؿ وقافية الالـ مف القوافي الزلؿ والمسبوقة بحرفي المد 
 :يقوؿ( ياقوـ)والتناسؽ وحسف االلفاظ كما في قصيدة الشاعر بعنواف ( الواو، الياء)

 لحـ ىناؾ وال دـ.                      ىزلت قضيتكـ فال
 تعرفيا الذئاب فأتخمو.                         حتى العظاـ فقد
 فصارت ىيكؿ يتيدـ.                            بميت قضيتكـ

 (.٥)فييا العداء تتحكـ                  ضمرت الى بمدية      
 :وبعد أف أكد الشاعر حقيقة انا االخالص مع تمزؽ الفوضى قدـ الحؿ قائال

 ايف الصفوؼ تنسقت فكأنما   ىي حائط دوف اليواف وخندؽ
 .    تغشى الميب وكؿ قمب فيمؽ.     أيف القموب تألفت فتدافعت

 وتصنع لمخالص وتنفؽايف األكؼ تصافحت وتساجمت  تبني 
 (.1)أما الزعامة فالحوادث اميا   تعطى عمى قدر الفداء وترزؽ 
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الشاعر أراد التنبيو لمواقع، والعمؿ لتوحيد الصؼ، فقدـ الحؿ متخيرا اقوى عناصر 
التجربة الشعورية اثرا عمى المستمع، فاحسف الجمع بيف الموسيقى الداخمية والخارجية 

ويعطي ..  الذي يعد اقدر البحور عمى استيعاب المعاني)كامؿمتمثمة في وزف البحر ال
الشاعر فرصة لحشد األلفاظ التي يريدىا وتكوف سبيمو الى ما ييدؼ اليو مف تاثير، 

 (.٢()وذلؾ بسبب ثقؿ تفعيالتو وكثرة مقاطعيا
ف ومف ناحية اخرى تظير االسموبية التعبيرية في المجاؿ الفني لالبيات المتمثؿ في حس

االيقاع الناتج عف الوزف العروضي لبحر خفيؼ الذي شير بتدفؽ االنغاـ،  واف كانت 
 (.٢)قوافيو مف قوافي الزلؿ كاف اثر التنغيـ عاليا 

وبيع االرض لمييود مف بعض ذوي النفوس المريضة مكف االحتالؿ مف االراضي 
مامو، ونبو الفمسطينية، فأولى طوقاف بيع االرض وماينطوي فيو مف خطر جؿ اىت

 (:إلى بائعي البالد)ولفت االنظار لمخاطر ذلؾ البمد يقوؿ في قصيدتو 
باعو البالد الى اعدائيـ طمعا     بالماؿ لكنما اوطانيـ باعوا قد يعذروف لواف الجوع 

 ارغيـ   واهلل ماعطشو يوماوالجاعوا
 وبمغة العار عند الجوع تمفظيا   نفس ليا عف قبوؿ العاررداع

 (.٣)اسميا وطف  اليفيموف ودوف الفيـ اطماع:البالد اذا قمتتمؾ 
االسموب في االبيات اسموب سرد وابالغ غير اف الشاعر اعتمد االسموبية التعبيرية 

الجوع وجاعو، )المتمثمة في االداء المغوي لممفردات والتراكيب فجاء بمتكرار نحو 
 (واليفيموف والفيـ

 (.1()والجوع وارغميـ وعطشوا وجاعوا)بالماؿ،والتناسؽ بينو طمع 
 -:يقوؿ ابراىيـ طوقاف في اخر قصيدة الثالثاء الحمراء

 اني لباؾ دمعو اف ينفعو         .اني لشاؾ صوتو اف يسمعو
 واتى الرجاء قموبيـ فتقطع.      صخرا احس رجائنا فتصدع

 يػػػػػػػػػػػػفورنػػػػػػػبع .             التعجبوا فمف الصخور
 بال شعور.                 وليـ قموب كالقبور
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في االبيات اشارة لطمب االىالي الحكومة االسرائيمية، بالعفو عف الشباف الثالثة الذيف 
اعدمو، فصخر احس رجائيـ غير اف الرجاء تقطع لقساوة قموب االعداء، ىكذا الحياة 

والفعؿ المضارع . البيت قبؿ االخير تجمع المضادات واحسف الشاعر التشبيو في
المسبوؽ ب الالء الناىية اليعني النيي بؿ تعني النصح، واالرشػػػػػػػاد، وىو ماسمي 

 . باالنزياح عند االسموبيف
جائت قصيدة الثالثاء الحمراء في ثمانية مقاطع،اعتمد الشاعر في جميع ابياتيا 

ت الجرس الموسيقي مثؿ حرؼ التفعيالت مف بحر الكامؿ عمى القوفي الزلؿ ذا
وكذلؾ جائت قوافييا في االبيات القصيرة ( الػسيف،الػقاؼ،الياء،الداؿ،الراء،الواو،الباء)

جميعيا مف قوافي الزلؿ مف االصوات ذات الجرس الموسيقي وجميع ىذه القوافي 
 (.٢.)اتصمت بااللؼ الؼ االطػػػػػػػالؽ مما زادة مف حسف نغميا

 
 :الخاتمة 
الميمة في حياة االنساف تصنعو بقدر ما اشغؿ نفسو فييا فاف طوقاف اشغؿ القضايا 

نفسو طيمة حياتو بالدفاع االستبساؿ عف بمده الغصيب بيد الكياف الغاصب وعصاباتو 
التي عاثت في االرض فسادا وخرابا فبقي اسمو ميمدا وكمماتو شعارا يتداولو المجاىدوف 

انفقد طاقتو الشعرية بما رآه مناسبا ولـ يبددىا  وذكره شعمة تنير طريؽ المقاومة فقد
بمواضيع اخرى لذلؾ خّمداسمو مع زغاريد اميات الشيداء وحجارة مقاليع الحيفاويبف 

 .والمقدسيف  وزرع صورتو 
المفارقات والتكرارات اخذنا منيا ما قدرنا ىقصائد ابرا يـ طوقاف مميئة بانواع االنزياحات ب
 .لقصر المقاـ واال فاف المقاـ يطوؿ اف ناخده

 :المصادر
 .ـ1٩٨٢الدار العربية لمكتب , عبد السالـ المسدي , االسموب واالسموبية  -1
 .ـ1٩٨٩, دمشؽ , محمد عزاـ الطبعة االولى, االسموبية منيجا نقديا   -٢
لمنشر و  دار المسيره, يوسؼ ابو العدوس . د, االسموبيو الرؤيو في التطبيؽ   -٣

 .ـ ٢٩٩٧التوزيع 
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 دالر ىومو الجزائر, نوف الديف السد , االسموبيو و تحميؿ الخطاب   -٤
 ـ٢٩٩٧االصوات العالميو , كماؿ بشر, مكتبو الشباب القاىره   -٥
 ـ1٩٩٣االعماؿ الشعريو الكاممو , ابراىيـ طوقاف , دار فارس لمنشر  -٦
 ـ1٩٩٥الدعاء لمنشرالبحث االسموبي معمصره وتراث , د. رجاء عيد , دار  -٧
 بدوف تاريخ, محمد كريـ الكوز ,  عمـ االسموب مفاىيـ وتطبيقاتو -٨
النقد االدبي مف المحاكات الى التفكؾ , د. ابراىيـ محمود خميؿ, دار المسيره  -٩

 ـ٢٩٩٣لمنشر 
المرشد الى فيـ اشعار العرب و صناعتيا , د. عبداهلل , دار جامعة الخرطـو   -1٩

 ـ1٩٨٣لمطباعو و النشر 
البنيو االسموبيو في لغة الشعر الحديث , مصطى السدني , دار المعارؼ  -11
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