
Zarqa Journal for Research and Studies in Humanities Volume 21, No2, 2021  

271 
 

The linguistic Composition in the Poetry of 

Tamim Al-Barghouti 

A Study in the Compositional Level 

The Poem "In Jerusalem" as a Model 

Murad Rafiq Al – Bayyari 

Faculty of Arts 

University of Jordan 

muradbayarri@yahoo.com 

Sa`ad Abdullah Miqdad 

Faculty of Arts and Sciences 

Private University of Applied Sciences 

Hussam Azmi Al-Afouri 

The Global Humanitarian Hub for 

Development and Research 

 

 

Received:07/10/2020 Accepted:19/11/2020 

Abstract: 

This study aims to uncover the linguistic formation techniques of the poet Tamim al-Barghouti in his poem "In 

Jerusalem" within three main axes: the first one is the title sentence of the poem, then the verb, and its implications 

in the poem within four levels: the beginning of the poem, the shift in discourse, the action verb of vision, the 

sequence of verbs, and the semantic fields of verbs in the poetic text. The third axis studies the linguistic methods 

and their impact on the poem structure within seven aspects, which are represented as follows: the condition, the 

interrogation, the repetition method, anastrophe, deletion, the engrossment, the encompassing, and the 

comprehensiveness, and the sentence of cause and effect in the poem.   
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 :الملخص

"في القدس" ضمن محاور  من خالل قصيدته ،(albarghuthi) تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن تقنيات التشكيل اللغوي في شعر تميم البرغوثي
حول في تة ثالثة: المحور األول: جملة العنوان في القصيدة، والمحور الثاني: الفعل ودالالته في القصيدة ضمن مستويات أربعة: مطلع القصيدة والرئيس

نية القصيدة ب المحور الثالث لدراسة األساليب اللغوية وأثرها في الخطاب، وفعل الرؤية، ومتوالية األفعال، والحقول الداللية لألفعال في النص الشعري، ثم
مثلت في اآلتي: الشرط، واالستفهام، وأسلوب التكرار، والتقديم والتأخير، والحذف، واالستغراق واإلحاطة والشمول، وجملة السبب تضمن مستويات سبعة 

 والنتيجة في القصيدة.

 .التشكيل، العنوان، الفعل، األساليبالبرغوثي،  :المفتاحّيةالكلمات 

 :المقدمة

مل عتعدُّ الّلغة ركيزة أساسية في العمل الكالمي، سواء أكان هذا ال
شعًرا أم نثًرا، وعليه فإّن ُمنشىء النص إْن لم يمتلك لغة ذات عالقات 
إيصالية إقناعية تنقل فعله الكالمي من مستوى اإلعالم إلى مستوى 

سيغدو تقريريًّا حاله  عملهعالقات إبالغية جمالية، فإّن  ذيآخر 
كحال أي لغة تواصل إخبارية، ولعّل هذا اإلنشاء من اللغة هو ما 

 ّبرعيميز العمل األدبي وينقله إلى مستوى التأثير في المتلقي، وقد 
 ،معنى"لقضية "اللفظ والمناقشتهم  العرب عن هذا الفهم من خالل النقاد
عمل همية المعنى في الأداروا فيها مؤلفات عدة، فعلى الرغم من أ التي 

األدبي إال أّن لجملة الكالم التي يؤدي بها ُمنشىء النص نصه الدور 
األهم في تأثيرها على المتلقي. وكثيًرا ما نجد اتحاد المعنى عند 

إال أّن اللغة والصورة التي يقدم بها الكاتب جملته األدبية هي  ،أديبين
 ك اإلعجاب.التي تميزه عن اآلخر، وتخلق لدى المتلقي ذل

 قابل للدرس ،فالنص األدبي هو نمط من أنماط االستعمال اللغوي 
واقع تحت تأثيره، والتشكيل اللغوي هو أحد عناصر هذه  ،اللغوي 

ت وتضافر العالقا ،الدراسة التي ُتعنى بتكامل الوظائف اللغوية
تجربة الشعورية نقاًل متكاماًل والقرائن بين أجزاء النص لنقل ال

، واللغة الشعرية لها حضورها عند القدامى والمحدثين، فقد (1)واضًحاو 
هم أّنها دراسة لسانية للوظيفة الشعرية في سياق من الرسائل مآثر معظ

وعليه "فإّن تحليل اللغة ألي   ،(2)اللفظية وفي الشعر بوجه خاص

شاعر ربما يكون من أهم الطرائق وأجدر الوسائل الستكناه اتجاهه 
 من حيث تعامله مع ،الشعراء منيز به عن سواه الشعري الذي يتم

وال  ،"، وغني عن البيان أّن الشعر فعالية لغوية في وجودها(3)اللغة
سبيل إلى التأتي إليها إال من جهة اللغة التي تتمثل في عبقرية 

. أي أّن الشعر فعالية لغوية في (4)وتقوم به ماهية الشعر ،اإلنسان
، ( 5)لذا فجوهر الشعرية وسرها في اللغة المقام األول أداته الكلمة؛

هو يمثل ركيزة أساسية في كشف اللثام عنه، و  والتشكيل اللغوي للنص
، والقارىء لألدب أول ما يعنيه (6)األداة الرئيسة في الدراسة األسلوبية

 saed)ويلفت انتباهه اللغة عند األديب، وهذا ما يؤكده سعد مصلوح 
masluh) :بأسلوبيات المقال التشكل األسلوبي "يقصد  بقوله

للمتغيرات اللغوية، أو بعبارة أخرى تنظيم السمات اللغوية في النص 
على نحو تتحول به من مجرد كونها بنوًدا في قائمة المتغيرات إلى 

لى ّنه يمكن القول عخصائص أسلوبية مائزة للنص، ويشير أيًضا أ
ضة هي متغير أسلوبي إّن خاصية لغوية مائزة أو فائ وجه اإلجمال:

وًعا وهي بذلك قابلة ألن تكون موض ،وخاصية أسلوبية بالقوة ،بالفعل
للمعالجة  األسلوبية أو الكشف عن أنواع التشكيل األسلوبي الذي 

لنص إذن تنحصر اُمنشىء . فمهمة "( 7)خضعت له من قبل الُمنشىء
ب واألسلو   ،(8)في العمل على تشكيل المتغيرات األسلوبية للنص

فهو يعبر عن مدى تحكم المبدع  ،ظاهرة ال تخضع للمعيارية دائًما

07/10/2020استالم البحث: 19/11/2020قبول البحث:   
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في عمله من خالل تجنيد كل إمكاناته اللغوية وغير اللغوية لتقريب 
 .(9)عمله للمتلقي ليكون مؤثًرا

وقد جاءت هذه الدراسة للكشف عن أبرز ظواهر التركيب اللغوي   
ه "في من خالل قصيدت (Albarghuthiu)في شعر البرغوثي 

متبعة المنهج اللغوي التحليلي؛ رغبة منا في الكشف عن  ،القدس"
لشاعر ودورها في بناء نصه الشعري. تقنيات توظيف اللغة عند ا

 قّسمت الدراسة وفًقا للمحاور اآلتية:وقد 
 .أوًًل: جملة العنوان في القصيدة

 .ثانًيا: الفعل ودًلًلته في القصيدة
 .ثرها في بنية القصيدةيب اللغوية وألثالًثا: األسا

 العتبة األولى للنص":" جملة العنوان في القصيدة أوًًل:
جملة فهو ال ،يشكل العنوان الركيزة األساسية في النص األدبي 

ء القارىء للنص، وهو المدخل اللساني ألي عمل الكالمية التي ُتهيّ  
مثل يأدبي. "وقد أولت الدراسات السيميائة العنوان أهمية بالغة كونه 

"، فقد عده الباحثون مفتاًحا لسبر أغوار النص (10)بوابة لقراءة النص
ساق ألداة التي بها يتحقق اتوالتعمق في شعابه التائهة، كما أّنه ا

فالعناوين تشكل عالمات دالة تلخص مدارات التجربة  .( 11)النص
، (12)وهي مفاتيح داللية تؤدي وظيفة إيحائية ،واألبعاد الرمزية لها

الة حفالقصيدة المرآة التي تعكس الحالة الشعورية للنص، وهي 
إبداعية عنوانها له داللة حضورية واقعية مؤثرة على المتلقي، كما 
أّن العنوان محفز وجداني للشاعر يرصد كلماته بشكلها المنتظم 

وتظهر أهميته كذلك  .(13)كراٍو لقصة مختلفة عن كل ماٍض سابق
ك لنص، وفي قراءته والمساهمة في ففي تحديده للقيمة الداللية ل

رموزه، فهو يمارس سلطة التصرف في النص والتحكم في داللته 
وفق حركة إبداع متجددة في كل مرة، هذا اإلبداع الذي يتعدى النص 

وقد أشار  .(14)الداخلي إلى الخارجي كونه سلطة النص وهويته
إلى أّن العنوان يعد من أهم عناصر  (jyrar juniyat)جيرار جنيت 

فهو عبارة عن كتلة مطبوعة على صفحة العنوان  ،النص الموازي 
أي  ،الحاملة لمصاحبات أخرى، والمهم في العنوان سؤال الكيفية

ه البعض وعدّ  ،(15)كيف يمكننا قراءته كنص قابل للتحليل والتأويل
ية، رة النصللعما معاصر أّنه بمثابة المدخل الرئيسفي الدرس ال

يمكننا الدخول إلى حجرة النص لغموضه وتشابكه، وبه  فبدونه ال
، هاوالتقرب من حجرات ،تتم عملية الولوج إلى هذه العمارة النصية

. وقد أشار النقاد (16)تجاهاتها في ثنايا النسيج وتشظياتهومالمسة ا
تشابكية  فهو في عالقة ،إلى أهمية العنوان وترابطه العالئقي بالنص

وهو العتبة   ،(17)ودالالته في تقاطع مستمر مع دالالت النص ،معه
األولى التي تواجه القارىء على وصف جيرار جينيت في نظريته 

م عامة حول مسار الموضوع السردية، والتي من خاللها تنتظم معال

. ومما يؤكد أهمية العنوان في العمل األدبي أّنه يعد (18)المطروق 
 ولهذا يحرص ،من النصوص، أو كسادها سبًبا في ذيوع العديد

 .(19)الكتاب على ضرورة أن تكون عنوانات نصوصهم مثيرة وجاذبة
مدخاًل  Albarghuthiu) ) شكل العنوان في قصيدة البرغوثي

ا لقراءة النص، حيث جاءت شبه الجملة "في القدس"  لسانيًّا مهمًّ
ًنا ُمنفت ًحا أمام القارىء فقد  ،فبتدأ المحذو يحمل احتماالت للم ،ُمَكوّ 

أضاف حرف الجر"في" الدال على الظرفية المكانية معنًى يدل 
د ماسه فيه." فحرف الجر يفينغعلى مدى تعلق الشاعر بموطنه وا

ولكن الشاعر أراد  ،الظرفية مع أّن كلمة "القدس" قد تفي بذلك
"، وحرف الجر الدال على (20)التأكيد وإبراز األهمية لهذا المكان

س" عالمتان دالتان على المكان، المكانية واسم المكان "القدالظرفية 
يث ح ،قد حذف الشاعر المسند إال أّن مضمون القصيدة دلَّ عليهو 

هو ف ،(21)إّن سياق القصيدة لن يخرج عما هو موجود في القدس
خبر شبه جملة من الجار والمجرور لمبتدأ محذوف وتقديره موجود 

 هو ما يوجد فيعتبار ما سيذكر و كائن، أو مقدر في النص، باأ
ومنهم من  ،(22)ه عنوان يبعث على التساؤل والفضولوإنّ القدس، 

فضاًل عن الظرفية، وكأن الشاعر أراد أن  المصاحبةيرى أّنه يفيد 
يعلن عن جملته بتقدير  . وأن(23)يصحبنا داخل هذا المكان

 توللقارىء أن يتخير المبتدأ المحذوف من جملة االحتمال ،محذوف
الممكنة. وعلى هذا يمكن أن نوضح المحذوف وفًقا لتقديرات 

 المتلقي على النحو اآلتي:
 الخبر                           المبتدأ 

 في القدس                         محذوف 
 وجودي، مكاني، كياني، رحلتي، أملي، حياتي

 ،والشمولغير أّننا نرى احتمااًل آخر للمحذوف يدل على اإلحاطة 
وكأّنه أراد أن يعلن أّن في القدس  ،فهذه المدينة وسعت كل شيء

"بائع الخضرة، توراة، كهل، رشاش، شرطي، أسوار، : كل شيء
 .قبعة، امرأة"

وبهذا يكون الشاعر قد جعل عنوان نصه منفت ًحا، وللقارىء أّن 
أو أن يستنتجه من جسم القصيدة الالحق للعنوان.  ،يتخير المحذوف

ق الشاعر في اختيار هذه العتبة األولى من نصه؛ فجعل ُوفّ  وقد
المتلقي ُمتشوًقا للنص وللنظر فيه، بل إّن المتلقي ربما يطرح سؤاله 
اآلتي: ماذا في القدس، أو من القدس ليكون بذلك ُمشارًكا فاعاًل 

 في نص الشاعر.
  :ثانـــًيـا: الفــعــل ودًلًلتــه فـي الـقصيـــدة

ُيعدُّ الفعل العمل الذي يقوم به صاحبه، وعليه فال بد أن يتم الحدث 
في فترة زمانية معينة، ولهذا فالفعل مادة لغوية مهمة تدل على 

أزمنة مختلفة؛ ذلك أّن األساليب اللغوية تختص  فيحدث يجري 
بالتعبير عن األحداث التي تمت، والتي لم تتم بعد بواسطة األفعال 
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. وُتعد دراسة الفعل جانًبا مهًما من جوانب التحليل (24)المقيدة بالزمن
األسلوبي للبنى التركيبية الُمكونة للنصوص، فهي ُبنًى متنوعة تأخذ 

ية وفًقا لتباين األساليب النحوية واللغو  ،أشكااًل وصياغات متباينة
التي يزخر بها النص، ويؤكد هذا تمظهر الفعل بحركيته وتغيره 

 ،ريف بوصفه ملمًحا يولد مالمح أسلوبية أخرى عبر األزمنة والتصا
تهم في إغناء النص بالتراكيب، وفي الوقت نفسه تفتح النص على 

ي وعًقا لما يحكمها من عوامل الزمن، و قراءات متعددة ومتجددة وف
 وبالغات ،واحتماالت القراءة ،المتلقي وإدراكه مكنونات النص

فهو  ،في التركيب اللغوي  وال شك أّن لصيغة الفعل قيمة .(25)التأويل
 .(26)قرينة لفظية مهمة في فهم الخطاب

 :مطـلـع القـصيـدة والتـحول في الخطــاب -1
 يبدأ الشاعر قصيدته بالفعل الماضي المسند إلى ضمير المتكلمين

نا) ( ،مررنا)  لتشكل يبدو تمظهر البعد اإلنسانيوفي هذا ا(،  "ردَّ
ثم ينتقل في الخطاب إلى ضمير  ،"(27)ه وحزنه وألمه وقهرهالعام بهمّ 

ثم  ،(تبصر) (، تزورها) (،ترى )ثم المخاطب  (،فقلت) المتكلم
شك أّن هذه البداية تعكس الحالة  ، وال(تديرها) (،بدت)الغائب 

الرد ليواَجه ب (؛نا) حيث بدأ بضمير الجماعة ،الذهنية عند الشاعر
اء وهو بهذا الضمير يعبر عن جميع أبن" من هذه الجماعة،

فلسطين، وفي حديثه مع نفسه جاء الخطاب للمتكلم محاواًل أن 
لتبدأ عنده مرحلة الحيرة واالستغراب؛ فجاء الحوار  "(28)يواسي نفسه

؛ لتأتي ضمائر الخطاب بعدها رًدا على (قلت) :"المنولوج" مع نفسه
حالة االستغراب هذه. إّن هذا االنتقال بين الضمائر يشكل ملمًحا 

لجأ " ويشير إلى حالة الشاعر النفسية فقد ،مطلع القصيدةلغوًيا في 
الشاعر إلى أسلوب االلتفات هذا ليدل على حركة الذهن عنده 

وقد تشكلت الضمائر مع  ،"(29)والوضع النفسي الطارىء والمفاجىء
 األفعال وفًقا للحالة الشعورية عنده على النحو اآلتي:

حالة الدخول للمدينة، والمنع من               ضمير المتكلمين"نا"
 .اإلقامة فيها بصورتها الَجمعية

 .حالة الحيرة واالستغراب عند الشاعر           ضمير المتلكم"ت"  
 .حالة إجابة الشاعرير المخاطب"أنت"             ضم

 :فـعـل الـرؤيـة فـي القـصيـدة-2
"اإلبصار" في القصيدة مفارقة واضحة؛ فالشاعر  شكل فعل الرؤية

يرى القدس حقيقة بجمالها وحضور التاريخ فيها؛ إذ إّن رؤيتها لمرة 
واحدة تكفي ألن تنطبع صورتها في ذهنه، واألمر كذلك في حواره 

وهذا يشير إلى مدى حرمان الشاعر من المدينة وتعلقه مع المدينة، 
 .بها

وظف  ،السياح أو المستوطن أووفي حديثه عن اآلخر المحتل 
ي عنهم "فهو ينف "اإلبصار" بصيغته المنفية. الشاعر فعل الرؤية

فالمحتل أو المستوطن هدفه األسمى حيازة القدس  ،"(30)رؤية القدس

والسيطرة عليها، واألمر كذلك للسياح الذين ال يحفلون بجمال 
 من الذي ُحرم ،المدينة كما هو الحال عند الشاعر"الفلسطيني"

اإلقامة فيها. وبالنظر في مقاطع الشاعر التي وظف فيها فعل 
 الرؤية يتضح لنا ذلك:

 فقد تجلى فعل الرؤية الحقيقي في حوار الشاعر مع نفسه:
 في القدِس حيَن َتُزوُرها  َتَرى فماذا 

 لتأتي اإلجابة بفعل الرؤية الحقيقي:
 ُكلَّ ما ًل تستطيُع احِتماَلهُ  َتَرى 

 قدس لمرة واحدة تكفي ألن تبقى خالدة في ذهن الرائي:ثم أن رؤية ال
 القدَس العتيقَة َمرَّةً  ُتْبِصرِ متى 

 الَعْيُن َحْيُث ُتِديُرها تراهافسوَف 
 "التاريخ" يظهر الفعل بصورته الحقيقية: وفي حواره مع المدينة

 غيَرهم تبصرُ أنَّ عيَنك سوَف تخطئهم، و  اَأَظَنْنَت حق  
، حجاَب واِقِعهَأَحسبَت أنَّ  ا زيارًة َسُتزيُح عن وجِه المدينِة، يا ُبَنيَّ

 السميكَ 
 فيها َهواكْ  ترى لكي 

 ليعود مرة أخرى يتحدث عن جمال القدس بفعل الرؤية الحقيقي:
 في القدس تعريُف الجماِل ُمَثمَُّن األضالِع أزرقُ 

 َفْوَقُه، يا داَم ِعزَُّك، ُقبٌَّة َذَهِبيٌَّة،
ًص  ترى ل مرآة محدبة تبدو برأيي، مث  هافي اوجه السماء ُمَلخَّ

 ونوافٌذ تعلو المساجَد والكنائس،
باِح   كيَف النقُش باأللوانِ ُتِريِه َأْمَسَكْت بيِد الصُّ

هو ينظر و  ،ثم تأتي خاتمة القصيدة بهذا الفعل حيث ودعها الشاعر
 إليها قبل المغيب حزيًنا لتركها:

 بمرآِة اليمينِ  تبصُرهاوالعيُن 
 يكون الجواب من حبيبته القدس أّنها ال ترى إال هو:ل

 في القدِس من في القدِس لكنْ 
 في القدِس إًل َأْنت َأَرى ًل 

في حين نجد أّن فعل الرؤية جاء منفيًّا عند اآلخر؛ إيماًنا من 
الشاعر أّن مثل هؤالء ال يعون معنى الجمال، إذ تشكل همهم في 

احة. وقد تمثل ذلك عند كل من: السيطرة واالحتالل والتجارة والسي
ال يفكر إال في قضاء  فهو ،بائع الخضرة الذي قدم من جورجيا

اإلجازة أو طالء البيت، والشرطي الذي تمثل هدفه في إغالق 
الشارع، واألمر كذلك للمستوطن الذي يحمل الرشاش، والمصلين 
 اليهود الذين يقيمون الشعائر الدينية، والسياح الشقر. فقد أعلن

 الشاعر أّنهم ال يرون القدس إطالًقا:
  بائُع خضرٍة من جورجيا برٌم بزوجته
 همه قضاء إجازة أو في طالء البيت

 يفكُر في قضاِء إجازٍة أو في في طالِء البيتْ 
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 في القدِس شرطٌي من األحباشِ 
 ُيْغِلُق َشاِرعًا في السوقِ  

اٌش على مستوطٍن لم يبلِغ العشريَن،  رشَّ
 ُتَحيِّي حائَط المبَكىُقبَّعة 

 ًل َيَرْوَن القدَس إطالقاً وسياٌح من اإلفرنِج ُشْقٌر 

احاِت َمَع اْمَرَأٍة تبيُع الِفْجَل في الس َتراُهم يأخذوَن لبعضهم ُصَوَراً 
 ُطوَل الَيومْ 

 :متـواليـة األفـعـال في القصـيدة-3
 توزعت أفعال القصيدة من حيث زمنها الصرفي على النحو اآلتي:

 صيغة املاض ي   صيغة املضارع صيغة األمر

، مرر ا ،سألا

  اقرأ

َرى 
َ
ُزوُرها، ت

َ
َرى  ،ت

َ
ى، تستطيُع  ،ت

َ
ق
ْ
ل
َ
ـَسر  ، ت

ُ
ْبِصر، ُيِضيُرها، ت

ُ
ِديُرها، تراها، ت

ُ
، فكُر ي ،ت

هُ 
َّ
ق
َ
ِلُق ، يُيف

ْ
ي، يبلِغ ، لم غ ِ

َحي 
ُ
 ، ت

َ
راُهم، ال َيَرْون

َ
 ، ت

َ
، بصُر ت، تخطئهم، تبيُع ، يأخذون

زيُح 
ُ
ُض ، ترى ، َست

ُ
ْرك

َ
َك ، تعرف، يمش ي، يمش ي، ال يغيُر ، أراَك ، ت

ْ
ل
ُ
ُه، يُ ، يْدل

ُ
ل
َ
سأ

َ
 ت

ْ
، بين

ها ، ترى ، تبدو، يزدادُ 
ُ
ل ِ
 
َدل

ُ
ْدِنيها، ت

ُ
 ت

ُ
ُِعها، ت

 
ها، نحميها، تحمينا، َوز

ُ
ِريِه ،  تعلو ،نحمل

ُ
، ت

ى، أرادَ  ، تقول،يقول  ُص ، َيْرض َ ِ
 
خ
َ
ل
ُ
 ، تقوُل ، ستفهمها ،ت

َ
، وُح تف، ال تحفل، يطلقون

 ، ينكُرها، يرتاُح ، تقوُل 
َ
ُبون ِ

 
ل
َ
َمُس ، ُيق

ْ
ل
ُ
رى ،  ت

َ
ت
َ
ِعِد ، ُل تقب، تنتظُم ، ُيعِلُن  ،َيِطيُر  ،ف

ُ
، لت

ِمُض ، أراك
ْ
غ
ُ
ُر ، ت

ُ
َرى ، ال تبِك ، ال تبِك ، لم أْدرِ ، تبصُرها، تنظ

َ
 أ

نا، َمَرْرنا  ، َردَّ
ُ
ت

ْ
ل
ُ
 ، ق

ْ
ها، َبَدت ينا، َدبَّ ، جاءَ ، ليَس ، سـرَّ

َّ
، َصل

 
َ
ت

َّ
ف
َ
ل
َ
 ، ت

َ
ت

ْ
ن
َ
ن
َ
ظ
َ
 ، أأ

َ
َم ، َحسبت

َ
 ، َحك

َ
َك ، ِزلت

ْ
َعت  ، َودَّ

ْ
ت

ْ
، َوَهن

 
ْ
َرت وَّ

َ
ط

َ
 ، مدامَ ، ت

ْ
ت  ، دَّ

ْ
ت

َ
ق رَّ

َ
ف
َ
 ، أَجاَرت، ت

ْ
ت

َ
، طال، ْمَسك

، أصبَح ، أتت، أعطاهُ ، خاف، أتى، باعوه، أتىتقاسما، 

 
ْ
يت

َ
 ، أْصغ

ْ
  ،أرأيت

َ
، ملست

َ
 ، صافحت

َ
وا، َوَجْدت ، أتاها، مر 

 ، استثنيتنا ،َجدَّ ، فأصبحوا، كانوا، وطَئ 
ْ
ت

ْ
َحن

َ
، ماَل ، ل

 ، تصارت
ْ
َرت يَّ

َ
ني، غ

ْ
ت
َ
 ، فاَجأ

ْ
ت

َ
ل
َّ
َسل

َ
 ، قالت، ت

ُ
ت

ْ
ْمَعن

َ
 ، أ

ْ
ت

ْ
ْمعن

َ
، أ

 أ
ْ
ت

ْ
 ُجِنن

وصيغة  ،توزعت أفعال القصيدة بين صيغة المضارع على األغلب
ا،  ،الماضي في مستوى أقل وبين أفعال األمر بصورة قليلة جدًّ

ا وهذ، "وانتقلت األفعال عند الشاعر بين الماضي والمضارع
ا من الحركية على القصيدة، فاالنتقال بين ضفي نوعً االنتقال ي

 ، يحرك القصيدة ويكسبها"المضارع" ، والحركة"الماضي" الثبات
ب مع الجانب القصصي الذي طغى على وهذا ينتاس ،"(31)حيويتها

 قصيدة الشاعر بصورة واضحة وتنقله في رحاب القدس.

وتناغم هذا االنتقال بين صيغتي الماضي والمضارع بصورة جلية 
في القصيدة؛ حيث أدت األفعال دورها في المقام الشعري بما 
يتناسب والحالة االنفعالية عند الشاعر، وعند المتلقي من جهة 

يمكن لنا أّن نوضح منحى استخدام الشاعر لألفعال أخرى. و 
 باآلتي:

 متوالية األفعال الماضية

 املقطع األفعال املاضية الحالة االنفعالية

 الرغبة في دخول القدس 

 البقاء في  القدس املنع من

 الحيرة واإلعجاب

 َمَرْرنا

نا   َردَّ

 ،
ْ
، َبَدت

ُ
ت

ْ
ل
ُ
ها، ليَس ق  سـرَّ

 األول 

 حالة الفوض ي من الجند املحتلين

 الحزن عند الشاعر لعدم دخوله مساجد املدينة

   َدبَّ   

ينا 
َّ
 َصل

 الثاني

 الحوار مع املدينة"التاريخ"

 التفريق بين الشاعر"الفلسطيني" وبين موطنه

 اإللحاح من الشاعر على لقاء موطنه منذ احتلها اليهود

 عند الشاعر فالكل في القدس إال هوحالة من القلق 

 ،
َ
ت

ْ
ن
َ
ن
َ
ظ
َ
 أ
َ
ت

َّ
ف
َ
ل
َ
 أت

َ
 َحسبت

َم  
َ
 َحك

 ما  
َ
َك  ،ِزلت

ْ
َعت  َودَّ

 وهنت

 الثالث

  جمال القدس وعطائها
ْ
ت ، داَم، مدَّ

ْ
َرت وَّ

َ
ط

َ
 الرابع ت

 الدفاع عن القدس

 جمال القدس

، َجاَرت
ْ
ت

َ
ق رَّ

َ
ف
َ
 ت

، طال، تقاسما
ْ
ت

َ
 أْمَسك

 الخامس

 القدسعبق التاريخ في 

 عبقرية املكان

 أتى، باعوه، أتى، خاف، أعطاُه، أتت، أصبَح 

 ،
ْ
، أرأيت

ْ
يت

َ
 أْصغ

َ
، ملست

َ
 صافحت

َ
 ، َوَجْدت

 السادس

 قبول القدس كل من أتاها

 تكرار حالة الحيرة عند الشاعر

ستحق الوحيد للقدس رغم كل 
ُ
معاتبة القدس للشاعر ورفع وتيرة االطمئنان لديه فهو امل

 من فيها

وا ، استثنيتنامر   ، ، أتاها، وطَئ، كانوا، فأصبحوا، َجدَّ
ْ
ت

ْ
َحن

َ
 ل

  ،
ْ
ت

ْ
ْمعن

َ
، أ

ُ
ت

ْ
ْمَعن

َ
، قالت، أ

ْ
ت

َ
ل
َّ
َسل

َ
ني، ت

ْ
ت
َ
، فاَجأ

ْ
َرت يَّ

َ
ماَل، صارت، تغ

 
ْ
ت

ْ
 أُجِنن

 السابع
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  متوالية األفعال المضارعة
 املقطع األفعال الحالة االنفعالية

َرى، جمالية املكان وانطباع صورة القدس في الذهن
َ
ُزوُرها، ت

َ
، ُيِضيُرها، ت ـَسر 

ُ
ى، ت

َ
ق
ْ
ل
َ
َرى، تستطيُع، ت

َ
ِديرُ  ت

ُ
ْبِصر، تراها، ت

ُ
 األول  هات

ا ا أم مقيما  كان أم زائرا
ا

ِلُق، احتواء القدس لكل من فيها محتًل
ْ
ُه، يغ

َّ
ق
َ
  يفكُر، ُيف

َ
راُهم، يأخذون

َ
، ت

َ
ي، ال َيَرْون ِ

َحي 
ُ
 الثاني لم يبلِغ، ت

 حواره مع املدينة حول من سكنها

 رفع حالة القلق عند الشاعر جراء معاتبة املدينة له

زيُح، ترى 
ُ
 تخطئهم، تبصُر، َست

ُض، أراَك  
ُ
ْرك

َ
 ت

 الثالث

، يزداُد، تبدو، ترى،  جمال القدس وعبق املكان
ْ
ُه، ُيبين

ُ
ل
َ
سأ

َ
َك، ت

ْ
ل
ُ
ال يغيُر، يمش ي، يمش ي، تعرف، يْدل

ها،
ُ
ل ِ
 
َدل

ُ
ُِعها ت

 
َوز

ُ
ْدِنيها، ت

ُ
 ت

 الرابع

 عشق الشاعر"الفلسطيني" ملوطنه ودفاعه عنها

 جمال القدس

ها
ُ
 تحمينا، نحميها، نحمل

ِريِه 
ُ
ىتعلو، ت  ، يقول، تقول، أراَد، َيْرض َ

 الخامس

 يخ في القدسعبق التار 

 تقليل حالة القلق من املدينة القدس للشاعر

 القدس حوت كل ش يء "املتناقضات" 

 رغم كل ش يء القدس تعلن حالة البقاء

ُص، ِ
 
خ
َ
ل
ُ
 ستفهمها ت

َمُس  
ْ
ل
ُ
، ت

َ
ُبون ِ

 
ل
َ
، ال تحفل، تفوُح، تقوُل، يرتاُح ينكُرها، ُيق

َ
 تقوُل، يطلقون

رى، َيِطيُر، ُيعِلُن   
َ
ت
َ
 ف

 السادس

 تقبل كل من أتاها القدس

 معاتبة الشاعر"الفلسطيني" للتاريخ 

 حالة انفعالية فيها الحزن والحسرة ملغادرة املكان

رفع حالة االطمئنان من قبل املدينة"القدس" للشاعر فهو 

ستحق الوحيد للقدس
ُ
 امل

 تنتظُم، تقبُل 

ِعِد، أراك 
ُ
 لت

ُر، تبصُرها 
ُ
ِمُض، تنظ

ْ
غ
ُ
 ت

َرى ال تبِك، ال تبِك  ،لم أْدرِ  
َ
  ، أ

 السابع

لقد أدى استخدام األفعال عند الشاعر إلى نقل حالة انفعالية 
تشكلت ضمن دائرتين رئيستين: دائرة القلق، ودائرة األمل الذي 

"القدس" في نهاية القصيدة. يتخلل هاتين  قدمته له المدينة
وحديثه عن ،"التاريخ"  مع المدينةالدائرتين دائرتان فرعيتان بحواره 

جمال القدس وعبق تاريخها. وعليه تتمثل هذه الدوائر االنفعالية 
 لألفعال في القصيدة باآلتي:

 
 :الحقـول الدًلليـة لألفعـال فـي القصيـدة -4

داللي الحقل ال" يعّرف أحمد مختار عمر نظرية الحقول الداللية بقوله:
من الكلمات ترتبط دالالتها وتوضع عادة  أو الحقل المعجمي هو مجموعة

مثال ذلك كلمات األلوان في اللغة العربية توضع  ،تحت لفظ عام يجمعها
تحت لفظ لون، وأّنه كي نفهم معنى كلمة يجب أن نفهم كذلك مجموعة 
الكلمات المتصلة بها داللًيا، وهدف التحليل للحقول الداللية هو جمع 

 والكشف عن صالتها الواحد منها باآلخر ،االكلمات التي تخص حقاًل معينً 
في النص تمكننا  دراسة الحقول الدالليةف ."(32)وصالتها بالمصطلح العام

 من الكشف عن الحالة الشعورية لُمنشىء النص. 

وقد تمثلت الحقول الداللية لألفعال في قصيدة "في القدس" على النحو 
 اآلتي:
 

 الحقل األفعال

ينا ،َمَرْرنا
َّ
، َصل َك  ،جاَء، َدبَّ

ْ
َعت  ، َودَّ

ْ
ت ،، مدَّ

ْ
ت

َ
ق رَّ

َ
ف
َ
 ،أتى ت

 ، أتت
َ
وا ،صافحت ، ، ماَل  ،وطَئ ، أتاها ،مر 

ْ
ت

َ
ل
َّ
َسل

َ
ت

 
ْ
ُزوُرها، َبَدت

َ
ى ،ت

َ
ق
ْ
ل
َ
 ت

ُ
ي ،ِديُرها، ت ِ

َحي 
ُ
 ، ت

َ
ُض ، يأخذون

ُ
ْرك

َ
، ت

ْدِنيها
ُ
  ،يمش ي، ت

َ
َمُس، َيِطيُر  ،يطلقون

ْ
ل
ُ
 ت

 حقل الحركة

، َجاَرت، 
ْ
َرت وَّ

َ
ط

َ
َم، ت

َ
نا، َحك ، تقاسماَردَّ

ْ
ت

َ
 ، باعوه،أْمَسك

 
َ
ِلُق، تبيُع،  ،أعطاه، ملست

ْ
استثنيتنا، تستطيُع، يغ

ُِعها، تحمينا، نحميها، 
 
َوز

ُ
ها، ت

ُ
ل ِ
 
َدل

ُ
َك، ت

ْ
ل
ُ
تعرف، يْدل

ها، أراَد، ينكُرها، تنتظُم 
ُ
 نحمل

 حقل القدرة

 واالستطاعة

 
ُ
ت

ْ
ْمَعن

َ
، أ

ْ
، أرأيت

َ
ت

َّ
ف
َ
ل
َ
، ت

َ
ْبِصر، تراها، ال َيَرْون

ُ
َرى، ت

َ
، ت

ُر، 
ُ
ِمُض، تنظ

ْ
غ
ُ
ِريِه، ت

ُ
راُهم، تخطئهم، تبصُر، أراَك، ت

َ
ت

َرى 
َ
 تبصُرها، أ

 حقل الرؤية

 ،
ْ
َرت يَّ

َ
، صارت، تغ ، كانوا، فأصبحوا، َجدَّ

َ
أصبَح، َوَجْدت

ُص،  ِ
 
خ
َ
ل
ُ
زيُح، يغيُر، يزداُد، تبدو، تعلو، ت

ُ
ني، َست

ْ
ت
َ
فاَجأ

 ستفهمها، تفوُح 

 حقل التحول 

 ،
ْ
يت

َ
، خاف، أْصغ

ْ
ت

ْ
، َوَهن

َ
، أَحسبت

َ
ت

ْ
ن
َ
ن
َ
ظ
َ
ها، أ سـرَّ

ى، يرتاُح،  ُه، َيْرض َ
َّ
ق
َ
، ُيِضيُرها، يفكُر، ُيف ـَسر 
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ْ
ُه، ُيبين

ُ
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َ
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َ
، قالت، ت

ْ
ت

ْ
َحن

َ
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ُ
ت

ْ
ل
ُ
 حقل القول  ق

ِعِد  ،ال تحفل، لم يبلِغ ، ليَس 
ُ
أل، اس ،لم أْدِر، ال تبِك ، لت

 ، اقرأامرْر 

حقل النفي والنهي 

 واألمر

 ما 
َ
 حقل االستمرارية  طال ،دامَ ، ِزلت
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إّن المتتبع لألفعال في القصيدة يجد تفاوًتا في استخدامها تبًعا 
للموقف الشعري أو الحدث االنفعالي عند الشاعر، وقد تفاوتت 

 نص.المعاني األفعال بين المعنى الحسي والمعنى المجازي في 
وبالعودة إلى الحقول السابقة نلحظ تصدر أفعال الحركة في 

ي النص وجانبه القصصي، تليها فمما يؤكد لنا حيوية  ؛القصيدة
الرتبة أفعال القدرة واالستطاعة التي شكلت بدورها في بداية النص 

، (اردن) :قدرة المحتل على رد صاحب المكان من أرضه ،الشعري 
، لتأتي بعدها أفعال القدرة التي فيها حوار المدينة "التاريخ" (يغلق)

 مالها والثباتوإصراره على إظهار عبق المدينة وج ،مع الشاعر
 :في أرضه، والعالقة الحميمة التي تشكلت بينه وبين القدس

ثة ، ثم يأتي بعدها في المرتبة الثال(نحملها)، (نحميها)، ("تحمينا)
حقال الرؤية والتحول؛ فالرؤية حاضرة النص الشعري بصورة جلية 
بمعناها الحقيقي ومعناها المجازي، في حين تجلت أفعال التحول 

 من (يغير)، (ستزيح)، (جدَّ ):على الحيرة عند الشاعرالدالة 
جانب، ومن جانب آخر دلت على تحوالت المدينة وما فيها من 
حياة مليئة بالحكايات والتاريخ. ثم تأتي بعدها أفعال العقل 

نفعالية من بداية ، التي عكست الحالة االوالعاطفة والوجدان
رة لتشاؤم والَحيفي حالة تذبذت بين ا ،القصيدة إلى نهايتها

"حيث شكلت بداية القصيدة نقطة التشاؤم عند الشاعر  والتفاؤل،
فضاًل عن توظيف هذه األفعال  ،"(33)وشكلت نهايتها نقطة األمل

في تجسيد المدينة وحديثه عنها، ثم تأتي أفعال القول التي تكشف 
عن طبيعة النص الحكائي في القصيدة، لتأتي أفعال النهي والنفي 

"رشاش على شرطي لم : لتها بداية على سيطرة المحتلفي دال
والَحيرة عند الشاعر حيث يطلب من كاتب التاريخ  ،يبلغ العشرين"

، ثم (ل ُتعد) :أن يعيد القراءة للتاريخ لعّله يجد مكاًنا له في القدس
 :توالت األفعال  لتنقل الشاعر من حالة القلق إلى حالة االطمئنان

 .(بكال ت) (،ال تحفل بهم)
 ري ـشعـلص اـة النـي بنيـرها فـة وأثـويـغـيب اللـالـا: األسـالثً ـث

 أسـلوب الشـرط:-1
ُسمي " تطور مفهوم الشرط عند المحدثين، يقول عباس حسن:

فعل شرط ألّن المتكلم يعتبر تحقق مدلوله ووقوع معناه شرًطا 
لتحقيق مدلول الجواب ووقوع معناه، وال يمكن أن يتحقق معنى 

 إذ ال ،الجواب ويحصل إال بعد تحقق معنى الشرط وحصوله
يتحقق المشروط إال بتحقق شرطه سواء أكان سبًبا في وجود 

ولهذا يقولون: إّن الشرط ملزوم دائًما  ،الجواب أم غير سبب
". وأشار بعض الباحثين عن دالالت أدوات الشرط (34)والشرط الزم

ات حين أّن غيرها من األدو في  ،فيها معنى اليقين (إذا)فذكروا أّن 
يما في الجزاء ال تستعمل إال ف (إنْ )يفيد الشك. يقول ابن يعيش:" 

كان مشكوًكا في وجوده وإن قلت: "إْن طلعت الشمس فأتني" لم 

فإنها تدل على  (إذا)وبخصوص  ،"(35)يحسب إال في اليوم المغيم
 "إذا طلعت الشمس" فيه اعتراف أّنها ستطلع ال اليقين فقولك:

 .(36)محالة
تعددت أساليب الشرط في قصيدة  (،متى)، و(إن)، و(إذا)بين

 ففي قول الشاعر:، البرغوثي
 تََرى كُلَّ ما ال تستطيُع احتِمالَهُ 

 إذا ما بََدْت من َجانِِب الدَّْرِب دوُرها

ما  على غير ،الدالة على اليقين (إذا)استخدم الشاعر أداة الشرط 
مقدًما على فعل  (ترى )وضعه النحاة، حيث جاء جواب الشرط 

وفي ذلك إشارة واضحة أّن الشاعر غلب عليه  ،(37)(بدت)الشرط 
فقدمه ألّن فعل الرؤية  ،ترى ما ال تستطيع احتماله": "الجواب

 للقدس حاضر عنده ال يتبدل.
 ِحقِّيهاُتَوزُِّعها َكَأْكياِس المُعوَنِة في الِحَصاِر لمستَ 

ْت ِبَأْيِديها  إذا ما ُأمٌَّة من بعِد ُخْطَبِة ُجْمَعٍة َمدَّ
ُمقدًما إشارة من الشاعر على جمال  (توزعها)فقد جاء الجواب 

القبة الذهبية في القدس، فهو ال ُيعنى إال بجمالها لذلك جاء التقديم 
 وفًقا لحالته الشعورية باستخدام الشرط الدال على اليقين.

الدالة على الشك عنده في موضع  (إنْ )وظهرت أداة الشرط  
حيث اختلطت عند الشاعر مشاعر اللقاء والفراق،  ،الفراق واللقاء

 ولم يعد يفرق بين حدة الشوق عنده وبروده:
 وما كلُّ نفٍس حيَن َتْلَقى َحِبيَبها ُتـَسرُّ 

 وًل ُكلُّ الغـِياِب ُيِضيُرها
 قاُؤهفإن سـرَّها قبَل الِفراِق لِ 

 فليَس بمأمـوٍن عليها سـُروُرها
غير أّننا نجده يوظف هذه األداة في موطن اإللزام والحتمية ففي 

 قوله:
 فالصبُح ُحرٌّ خارَج الَعَتَباِت َلِكنْ 

 أراَد دخوَلها إنْ 
حمنْ   َفَعَليِه أن َيْرَضى بُحْكِم نوافِذ الرَّ

ينة دوكأّنه بذلك يشير إلى حتمية جمال الصبح في رحاب الم
فقد زاوج بين حرية الصبح إذا كان خارج عتبات القدس،  ،"القدس"

 .(إن)وبين انصياعه ألوامر نوافذ المسجد األقصى باألداة 
وفي حديثه عن جمال المدينة وانطباعها في الذهن عند رؤيتها  

  ،الالزمة من وجهة نظره (متى) وظف أداة الشرط ،لمرة واحدة
 ة:هذه الجملة الدالة على كثافة الرؤيفجعل المتلقي يدور في فلك 

 متى ُتْبِصِر القدَس العتيقَة َمرَّةً 
 فسوَف تراها الَعْيُن َحْيُث ُتِديُرها

  ،فشرط انطباع صورة القدس في الذهن يكفي أن تراها لمرة واحدة
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وحتى تتضح الرؤية نوضح دالالت الشرط في القصيدة وفًقا 
 للجدول اآلتي:

 
االنحراف 

 اللغوي 

 األداة الفعل الجواب الداللة

تقديم الجواب 

 الفعل على

 إذا بدت ترى  جمال القدس

تقديم الجواب 

 على الفعل

جمال القبة 

 الذهبية

 إذا مدت توزعها

اختًلط مشاعر  

 اللقاء والفراق

ها ليس  إن  سر 

عليه أن  الحتمية واإللزام 

 يرض ى

 إن  أراد

انطباع صورة  

القدس في الذهن 

 رؤيتهاعند 

سوف 

 تراها

 متى تبصر

 :أسـلـوب اًلستـفهــام-2
ضح وهذا وا ،االستفهام هو أسلوب لغوي لغرض اإلفهام واإلعالم

الذي يطلب به الجواب عن السؤال،  (استفهم)من معنى الفعل 
 ،(38)صلي لالستفهامرد. هذا هو المعنى االبتدائي واألوينتظر ال

 غير أّن االستفهام قد يأتي لمعاٍن أخرى وفًقا للسياق الذي يرد فيه، 

 :وقد وقف السكاكي على هذه المعاني التي تفهم من خالل السياق
 . (39)والتحقير وغيرها ،واالستحقاق ،والتعحب ،كاإلنكار

واالستفهام من أهم األساليب التي تحرك مشاعر المستمعين لذلك 
ا في أعمالهم حتى ال تكون على وتيرة يحرص األدباء على توفره

  .(40)واحدة فتفقد تأثيرها
في  ،(Albarghuthiu) شكل االستفهام في قصيدة البرغوثيت 

وجاء ذلك في جملة  ،نمط االستفهام االستنكاري أو التعجبي
 ه وبين المدينةوبين ،وبينه وبين نفسه ،الحوار بين التاريخ والشاعر

". وأجرى معه حواًرا (41)التاريخ وحاوره. "فقد جسد الشاعر "القدس"
وقد أسهمت جملة االستفهام ، "(42)ال يتوقف عن تسجيل الحوادث

 .(43)في القصيدة بدور فعال في إضفاء القوة والتأثير واإليحاء
مً َوتَ  َت التاريُخ لي ُمَتَبسِّ  اَلفَّ

 َأَظَنْنَت حقًا أنَّ عيَنك سوَف تخطئهم، وتبصُر غيَرهم
، حجاَب َأَحسبَت أنَّ  زيارًة َسُتزيُح عن وجِه المدينِة، يا ُبَنيَّ

 واِقِعها السميكَ 
 لكي ترى فيها َهواكْ 

لى ألّنه يعمل ع ؛يرى البعض أّن االستفهام هنا له بعد حجاجي
ار ويرى أّن الحو  ،جلب السامع أو المتلقي في العملية الحجاجية

مثل هذا  والحق أّننا نرى أنّ  ،(44)بينه وبين أخيه الفلسطينيهنا 
التحليل ال يصل بنا إلى درجة اإلقناع، والرأي عندنا أّن السؤال 

 ،موجه من التاريخ الذي جسده الشاعر على هيئة شخص يحاوره
 "تلفت التاريخ". وقد أعلن عن ذلك صراحة بلفظ النص

فإّن نغمة االستفهام جاءت نغمة هابطة، أي  من جهة أخرى 
تاج ام خاصة من المعاني التي يحاالستفهام الذي يحتوي أداة استفه

فيها المتكلم إلى إظهار الحزن واأللم؛ ألّنها في األغلب تقود 
وتهيئته نفسيًّا مع توفير الجو المناسب  ،السامع نحو المطلوب

حمل ي (،أحسبت)، (أظننت)فجاء االستفهام بـ ،ليجعله منسجًما
 .(45)معنى الحزن واأللم واالستياء

 وت االستفهام في حواره مع التاريخ:والجملة األخرى التي ح
 يا كاتب التاريِخ ماذا َجدَّ فاستثنيتنا

 يا شيُخ فلُتِعِد الكتابَة والقراءَة مرًة أخرى، أراك َلَحْنتْ 
حيث شكل االستفهام حالة االندهاش والتعجب، فالقدس فيها كل 
األجناس إال الفلسطيني؛ فجاء استفهامه ُمعبًرا فيه عن رفضه 

حيث يطلب منه أن يعيد القراءة مرة أخرى لعله  ،تاريخلعدالة ال
 يجد له مكاًنا في القدس.

 أريتها ضاقت علينا وحدنا 
وفي حواره مع نفسه شكل االستفهام حالة من اإلعجاب لما وجد 

 في القدس:
 فماذا َتَرى في القدِس حيَن َتُزوُرها

:ليأتي الجواب واضًحا من الشاعر نفسه  
تستطيُع احِتماَلهُ َتَرى ُكلَّ ما ًل   

وقد جاءت نغمة االستفهام هنا نغمة هابطة حملت معنى 
 التعجب من حالة القدس)46(.

ثم يأتي الحوار بينه وبين المدينة القدس حوار المعاتبة والمحبة له 
ا رغم كل بأّنه ،لترفع من حالة االطمئنان لديه ،في نهاية القصيدة

 ،من القدس ال ترى إال هو، فوصفته بحمق تفكيره وجنون عقله
ي تواسيه "فه إال أّنه وصف مغلف بالشفقة والحب له ال التوبيخ،

فكان االستفهام أداة لغوية تطلب من الشاعر  ،"(47)وتشد من أزره
 أن يفيق من غفلته:

 يا أيها الباكي وراَء السوِر، أحمُق َأْنتْ 
 َأُجِنْنتْ 

 لتتبعها بجمل االطمئنان:
 ًل تبِك عيُنَك أيها المنسيُّ من متِن الكتابْ 

 ًل تبِك عيُنَك أيها الَعَرِبيُّ واعلْم أنَّهُ 
 في القدِس من في القدِس لكنْ 

 ًل َأَرى في القدِس إًل َأْنت
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موجًها  ،أن الكاتب هنا خاطب العربي الفلسطيني همبعضويرى    
ويصفه  ،حيث يلومه على بكائه خلف السور ،هكمله التوبيخ والت

والحق أّننا ال نرى في هذه القراءة وجه ، (48)بالحمق والجنون 
فقد اعتمد الباحث التحليل المباشر، وكان األولى أن  ،الصواب

 وال يكتفي بما قدمه من رأي. ،يدخل إلى بنية النص العميقة
 :أسـلـوب التـكـرار-3

نية عن الفاعلية البنائية المتعلقة بب كشف التكرار عند المحدثين
 ،النص، فالتكرار يحقق التماسك في المكونات البنائية للنص

وظاهرة التكرار من أبرز األساليب  ،(49)واالنسجام النفسي للمتلقي
التعبيرية التي ظهرت وما تزال تظهر بصورة جلية في نتاج األدباء 

ي صها التعلى حد سواء، وقد عرفته العربية في معظم نصو 
وصلت إلينا بدًءا من العصر الجاهلي إلى العصر الحديث، كما 

هو فوالحديث النبوي الشريف، ومن َثم  ،استعمله القرآن الكريم
ها للكشف عن الوظيفة التي يؤدي ؛ظاهرة تستحق الدرس والتحليل

  .(50)في السياق أو النص الذي يرد فيه
في جملة العنوان  ،(Albarghuthiu) تشكل التكرار عند البرغوثي

تشير هذه الكلمة إلى المدينة التي تجري فيها " حيث ،"في القدس"
المشاهد التصويرية التي أبدعها الشاعر، وقد يكمن سر تكرارها 

وقد أدى التكرار إلى  ."(51)في عظمتها وجالل قدرها في نفسه
تعميق اإلحساس بالحالة الشعورية التي يريد الشاعر نقلها 

وقد أدى هذا التكرار لشبه الجملة أن جعل منها  ، (52)للقارئ 
 .(53)الشاعر نقطة ترتكز عليها معظم مقاطع القصيدة

 ،اعتمد الشاعر تراكم المشاهد والصور في وصف القدس وقد
فيحاول التقاط الصور المتراكمة التي تعج بالحياة، وهذا يدلنا على 

درجات  ىأّن شعرية الصورة تبدو في حراكها المشهدي لتحقق أعل
هذه الجملة نقطة ارتكاز في حيث شكلت  ،(54)التفعيل الجمالي

القصيدة، وأورث التكرار الممنهج القصيدة جمااًل إيقاعيًّا  موسيقا
لة الجم. وكذلك فإّن تكرار شبه ( 55)مااًل فنيًّاداخليًّا عذًبا وأعطاها ج

متتابع خلق جوًّا متواتًرا في العبارة يالئم النبرة الحزينة  بشكل
. من ناحية أخرى فإننا نرى أّن التكرار في القصيدة (56)لألبيات 

جاء ليدل على حتمية وجود الشاعر في القدس على الرغم من 
شعوره بالغربة، وأّنه منفي منها فهي المدينة التي "حوت جميع 

 ،والديانات ،ب السماويةوالكت ،"(57)األصناف البشرية
 لكنها رفضت الشاعر حسب ظنه، فكأّنه ،والسياح ،والمستعمرين

 أراد أن يثبت وجوده بتكرار الجملة التي حذف منها المبتدأ المقدر.
ومن جهة أخرى جاء التكرار ليدل على أّن القدس شملت كل 

فالشاعر كان بإمكانه أن يختزل كل ذلك  ،شيء وكل المتناقضات

ن عليه أ عنده فرضتتكرار، إال أّن الحالة الشعورية  من دون 
 يأتي بها بداية كل سطر شعري تقريًبا:

َن توراٌة وكهٌل جاَء من َمْنهاتِ ، في القدس بائُع خضرةٍ في القدس 
ُه فتيَة الُبوُلوِن في أحكامها رطٌي من ش ، في القدسالُعليا ُيَفقَّ

اٌش على مستوطٍن لم، األحباِش ُيْغِلُق َشاِرعاً في السوقِ  يبلِغ  رشَّ
ُشْقٌر ًل  سياٌح من اإلفرنجِ ، العشريَن، ُقبَّعة ُتَحيِّي حائَط المبَكى

 .َصلَّينا على اأَلْسَفْلْت ، َيَرْوَن القدَس إطالقاً 
 أسـلـوب الـتقديـم والتأخيـر:-4

ليس من شك أّن ترتيب الكالم الذي يتم بوعي وإدراك إّنما هو 
 الذهني، فإذا خرج الكالم من األديب كان لترتيبه أثرنتاج الترتيب 

ظاهر في الحكم على العمل األدبي، ومن هنا كانت عناية األديب 
بترتيب اللفظ ليصل إلى أقصى حد ممكن في التأثير في نفس 

. والذي حفظ للعربية هذا المسلك من التقديم والتأخير (58)المتلقي
لسياق اللغوي مع احتفاظها إذ تتحرك الكلمة داخل ا ؛هو اإلعراب

برتبتها، إال أّن ذلك ال يمثل حتمية يلتزم بها الُمنشىء سواء أكان 
شاعًرا أم ناثًرا، بل العدول عن هذه الرتب يمثل نوًعا من الخروج 
عن اللغة النفعية إلى اللغة اإلبداعية، فاللغة النفعية إذا دخلت 

 ،ألدبطبيعة اعالم األدب اكتسبت خاصية جديدة تفرضها عليها 
بحيث  ،متاع مًعايصال المعنى، وإّنما اإليصال واإلفلم يعد المراد إ

  .(59)تصبح اللغة وسيلة من وسائل الجمال
وقد شكل التقديم والتأخير عند الشاعر داللة نفسية، وقد تمثل 

  في مطلع القصيدة: والتأخير عندهالتقديم 
نا  َمَرْرنا َعلــى داِر الحبيب فَردَّ

 لداِر قانوُن األعادي وسوُرهاَعِن ا
ل على الفاع (عن الدارم شبه الجملة من الجار والمجرور)حيث قد

وكأنه بذلك ال يعنيه إال فعل الرد عن الدار دون النظر  (،قانون )
إلى من أدى هذا الفعل، وهو بذلك يعكس مدى تمسكه بمفهوم 

ملته فجاءت ج، "(60)الدار "الموطن" التي حرم منها "واهتمامه بها
 بصورتها اإلبداعية تحمل هذا المعنى.

وقد تتابع التقديم عنده في جملة نصه الشعري بتقديمه شبه الجملة 
منها ما جاء لضرورة نحوية كون  ،في مواطن عدة (في القدس)

 المبتدأ نكرة كما في قوله:
ي ف .....في القدس، توراٌة وكهل ..في القدِس، بائُع خضرةٍ  

 ،القدِس شرطيٌ 
إال أّنه رغم هذه الضرورة النحوية، ، وغيرها من الجمل المشابهة 

 المكانعكس لنا حاجة الشاعر الملحة لذكر فإّن هذا التقديم ي
 قول:ي ،وما جاء في جمل القصيدة الالحقة يدل على ذلك ،"القدس"

 في القدِس َدبَّ الجندُ 
 في القدِس َصلَّينا
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ْقالُب والُبْشَناقُ فيها الزنُج واإلفرنُج والِقْفَجاُق وا  لصِّ
إذ ال ضرورة نحوية هنا للتقديم، إال أّن الشاعر آثر التقديم ليوضح 

، فاإلخبار عن (دب، صلينا)لنا حركة المكان وما يجري فيه 
الصالة لم يكن عن الصالة بفعلها الحركي المعروف، وإّنما عن 

إشارة منه إلى أّنه مسكون بهذا  ،المكان الذي صلى به الشاعر
ر حيث ذك ،ن سكنوا القدسالمكان. واألمر كذلك في حديثه عمّ 

 المكان "فيها" مقدًما عليهم.
 مثله كذلك:أو 

 في القدس يزداُد الهاللُ 
خاِم الداكناتُ   في القدس أعمدُة الرُّ

 في القدس يرتاُح التناقُض 
 في القدس تنتظُم القبورُ 

معنوي  ضنجد أّن التقديم لشبه الجملة في القدس لم يكن إال لغر 
هو اإلعالء من بيان مكانة المدينة "القدس" في و  ،عند الشاعر

ا وجعل القدس البؤرة الرئيسة التي يتجه إليه" قلبه وتعلقه بها.
 ."(61)المعنى في القصيدة

 :أسـلـوب الحـذف -5
 ومنها ما هو ،منها ما هو واجب ،للحذف أسباب عدة في العربية

 :تفسيرها وبيان مواضعها، منهانحاة جائز، وقد حاول بعض ال
ا من وغيره ،وطول الكالم ،والضرورات الشعرية ،كثرة االستعمال

والعربية تميل إلى الحذف الجائز كثيًرا رغبًة منها  ،(62)األسباب
في إبراز جمالية النص أحياًنا، وجعل المتلقي يدور في فلك 

 دوتحفيز فكره على ذلك بما يتناسب مع السياق. وق ،المحذوف
يصل الحذف في اللغة إلى حذف جملة كاملة مكونة من "كان 

ويبقى السياق دااًل على هذا المحذوف. يقول  ،واسمها وخبرها"
 الشاعر:

ًما َقاَلْت    (63)َوإ نْ  :َقاَلْت َبَناْت اْلَعمّ  َيا َسْلَمى َوإ ّن ... كاَن َفق يًرا ُمْعد 
 أي وإْن كان فقيًرا معدًما

 (Albarghuthiu)لم يحَظ الحذف بأهمية كبيرة عند البرغوثي 
في قصيدته إال في مواطن محددة مقارنة مع التكرار، وتفسير ذلك 

 ،"الشعري على شبه الجملة "في القدسأّن الشاعر بنى نصه 
المكررة في خط النص الشعري عنده لتأكيد معنى الوجود له في 
ذلك المكان. إال أّنه على الرغم من ذلك ظهر عنده الحذف في 

 بعض المواطن:
 في القدِس شرطٌي من األحباِش ُيْغِلُق َشاِرعًا في السوقِ 

اٌش على مستوطٍن لم يبلِغ العشرينَ   رشَّ
 ُقبَّعة ُتَحيِّي حائَط المبَكى

مع المبتدأ  (،في القدس)هنا حذف شبه الجملة نلحظ 
ولعّله في ذلك يسعى إلى  (،قبعة)والمبتدأ  (،رشاش)المؤخر"

إظهار جملة من الموجودات في القدس في بداية نصه الشعري، 
ا الحًقا والحديث عنه ،تهيئة منه للمتلقي الستقبال ما في القدس

 في تكراره لشبه الجملة. وفي قوله:
ُص باباًل والهنَد في دكاِن عطاٍر بخاِن في القدس رائ حٌة ُتَلخِّ

 الزيتْ 
 وهللِا رائحٌة لها لغٌة َسَتْفَهُمها إذا أْصَغيتْ 

نلمح هنا قيمة الحذف في حديثه عن الرائحة التي تحمل عبق 
ال يعنيه في هذا السياق إال جمال هذه  الحضارات، فالشاعر
هي" " ذف المبتدأفجاء القسم بعدها مع ح ،الرائحة التي أعجتبه

ا ليدل على أّن هذه الرائحة له ،(وهللا رائحةفي الجملة الشعرية )
 لو أنك شممتها وتمعنت فيها. ،معنى اللغة واإلفهام

 ،ومثلها كذلك حديثه عن هذه الرائحة ولكن بلون الطفولة والبراءة
 حيث حذف الفعل قبل كلمة "ريح" فجاءت جملته الشعرية كاآلتي:

، ريُح في القدس، رغ َم تتابِع النََّكباِت، ريُح براءٍة في الجوِّ
 ُطُفوَلةٍ 

وأحياًنا يأتي بالحذف الجائز رغبة منه في اإليجاز ليس أكثر 
 كما في قوله:

 فالقدُس تقبُل من أتاها كافرًا أو مؤمنا
 حيث حذف الفعل الناسخ "كان" لداللة السياق عليه

 :لأسـلوب اًلستغــراق واإلحـاطـة والشـمـو-6
واإلحاطة من األغراض التي  ،وإفادة العموم ،والشمول ،االستغراق

تعبر عن مراد المتكلم التعبير عن  ،ُتؤدى بواسطة أدوات معينة
وقد جاء هذا األسلوب في القصيدة ضمن  ،(64)معنى العموم

 شكلين:
الشكل األول: اإلحاطة والشمول باستخدام "كل": ظهر ذلك من 

 خالل قوله:
شمولية جميع               ُكلَّ ما ال تستطيُع احت ماَلهُ َتَرى 

 األشياء في القدس
االقتصار على            وما كلُّ نفٍس حيَن َتْلَقى َحب يَبها تُـَسرُّ 

 قتصار على ألناال   بما النافية          كل" سبقت  ألن"
 ال النافية"كل" سبقت 

شمول القدس لجميع               في القدس  كلًّ فتى سواكْ 
 األجناس باستثناء الشاعر

شمول جميع حكايات               فكلُّ شيء في المدينة
 التاريخ في المدينة 

     ذو لساٍن، حين َتسَأُلُه، ُيبينْ 
شمول جميع األجناس من               فيها كلُّ من وطَئ الثَّرى 

 البشر في القدس
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، الشاعر النص عامة بذكرالشكل الثاني: جاء من خالل 
 وما تبعها من أشياء تدل على ،تكراره شبه الجملة "في القدس"و 

اإلحاطة والشمول، وقد أدى تكراره هذا وما بعده إلى أّن المتلقي 
تشكل لديه هذه النظرة الشمولية وما ، تبعد االنتهاء من النص

 . فقد وجد في القدس:وته القدسح
هل، ودور العلم، والشرطي، بائع الخضرة، والتوارة، والك

والمستوطن، والشعائر الدينة، والسياح، والباعة، واألسوار، 
واألبنية، والجند، وحكاية التاريخ، وجمال السماء، والهالل لًياًل 
بصورته الجميلة، واألبنية رائعة الجمال، وأعمدة الرخام، والنوافذ، 

ناقض، والت والمساجد، والكنائس، وبيع المماليك، وعبق الحضارة،
والعجائب، والمعجزات، وتاصالة سكانها، والبراءة، والطفولة، 

رض، وجميع األجناس من والقبور، والمؤمن، والكافر، ولغات األ
 البشر.

إّن هذه المتوالية اللفظية من الشاعر أدت معنى عميًقا لدى 
المتلقي؛ حيث ينهي أي قارىء للنص بجملة أظنها حال لسان أي 

وما ذكره الشاعر ما  ،يدة: "في القدس كل شيء"ناظر في القص
 هو إال مدخل لفظي للمتلقي يشكل عنده المعنى الذي ذكرناه.

 :جمـلة السبـب والنتيجـة فـي القـصيـدة-7
نها ما بي أقام الشاعر نصه في القصيدة على جمل شكلت في 

السبب والنتيجة أو األثر. ويمكن توضيح ذلك من خالل جدول 
 للفظية اآلتي:المتوالية ا

 السبب النتيجة أو األثر

نا  مررنا رد 

 زيارة القدس رؤية ما ال تستطيع احتماله

ه فليَس بمأمـوٍن عليها سـُروُرها
ُ
ها قبَل الِفراِق ِلقاؤ  فإن سـرَّ

 القدس ملرة واحدة إبصار  رؤيتها حيث دارت العين

ا
ا
ًلِء طيفكُر في قضاِء إجازٍة أو في في  ال يرون القدس إطًلق

 
ْ
 البيت

َرَها
ْ
ُض إث

ُ
ْرك

َ
 ت
َ
 وداع القدس للشاعر ما ِزلت

 
ا
فسَك ساعة

َ
 ِبن

ا
 أراك وهنت رفقا

َك الجميُع 
ْ
ل
ُ
 القدس تعرف نفسها اسأل هناك الخلق يْدل

 ذو لسان فكل  ش يء في املدينة اسأله يبين ويفصح

 القبة مثل املرآة املحدبة  وجه السماء ترى فيها

ها على 
ُ
 نحمل

ا
  أكتاِفنا َحْمًل

ْ
 إذا َجاَرت على أقماِرها األزمان

 خوف األميرمن زرقة عين اململوك  بيعه لقافلة من مصر

باِت  ريح براءة ريح طفولة في القدس
َ
ك
َّ
 رغَم تتابِع الن

 الحماَم َيِطيُر  يعلن دولة بين رصاصتين

 
ا
 مرة

َ
 والقراءة

َ
ِعِد الكتابة

ُ
 فلت

ُ
يا شيخ

 أخرى 

 أراك لحنت

 
َ
تال أ

ْ
ن
َ
َك أيها املنس ي  من متِن  َرى في القدِس إال أ

ُ
ال تبِك عين

 الكتاْب 

فقد بدأ قصيدته " ،األسبابأقام الشاعر نصه على جملة من 
ألّن قانون األعادي والسور يحوالن دون وصوله  ؛بمقدمة تعليلية

ثم تتابعت جمل السبب والنتيجة في القصيدة على  ،"(65)إلى القدس
ىء ينتظر فاعلية الجملة الشعرية، وال شك أّن نحو يجعل القار 

لهذا أثًرا واضًحا في التشكيل اللغوي في قصيدة الشاعر، ويمكن 
نص التي تؤدي إلى القول: إّن هذا يعدُّ من عوامل الربط في ال

ه فقد استطاع الشاعر أن يكشف عن سير قصيدت تماسكه وتناسقه،
ملة فالقصيدة قامت على ج قصصية باستخدام هذا النمط اللغوي،ال

من االستفسارات والتأمالت لدى الشاعر الذي ظن أّنه منّسي من 
متن الكتاب، وأّنه ال مكان له في القدس فجاءت جمله السببية 

 كرد فعل على ما رآه في القدس.
وقد تشكلت هذه الجمل السببية على نحو يكشف قدرة الشاعر 

ناء وكشفت عن قدرة إبداعية في ب ،اللغوية في بنية النص األدبي
الجملة الشعرية عنده؛ فانطباع صورة القدس في الذهن سببها 

 رؤيتها لمرة واحدة. 
وهذه المدينة "القدس" كل شيء فيها له حكاية وأثر، فقد استطاع 
الشاعر أن يقدم لذلك دلياًل باستخدام جملة السبب واألثر، فكل 

ا عندما تسأله يبين،" فكل مشيء فيها ذو لسان نتيجة ذلك أّنك 
"، (66)في القدس له لسان ينطق بأصل هذه المدينة وما تحتويه

ارتك إال أّن زي ،وكل أسباب الحروب ت،والقدس رغم تتابع النكبا
بل  ،"النكبات" رغم وجود السبب المقنع ،لها ال توحي لك بذلك

تجد فيها عبق الحضارات ورائحة البراءة والطفولة. وغيرها من 
جمل الشعرية القائمة على السبب والنتيجة التي قدمها الشاعر ال

من خاللها نصه اللغوي وأثراه ليختم لنا قصيدته بجملة شعورية 
غاية في الصدمة والروعة، حيث طلبت منه المدينة أن ال يبكي  

 فليس من سبب لهذا البكاء فهي ال ترى في القدس إال هو.
 :الخـاتـــمة

  ي التشكيل اللغوي في شعر تميم البرغوثيبعد هذه الدراسة ف  
في قصيدته "في القدس" نجمل أهم النتائج التي توصلت إليها 

 الدراسة: 
شكلت جملة العنوان عند الشاعر مدخاًل لسانيًّا مهًما لدى  -

حيث عملت عنده على استدعاء المحذوف وتقديره وفق  ،المتقلي
 لك.فهمه للنص وما حوت القصيدة من دالئل على ذ

كيل تشفي مطلع القصيدة على االنتقال بين الضمائر عمل  -
لى لجأ الشاعر إ فقد ؛إلى حالة الشاعر النفسية لغوي أشار ملمحٍ 

 .أسلوب االلتفات هذا ليدل على حركة الذهن عنده والوضع النفسي
ينه ب "اإلبصار" مفارقة واضحة في القصيدة فعل الرؤيةقّدم  -

 رون القدس.وبين اآلخرين الذين ال ي
تناغم االنتقال بين صيغتي الماضي والمضارع بصورة جلية  -

دورها في المقام الشعري بما يتناسب  وأدت األفعال ،في القصيدة
 .والحالة االنفعالية عند الشاعر، وعند المتلقي من جهة أخرى 
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المتتبع لألفعال في القصيدة يجد تفاوًتا في استخدامها تبًعا  -
ت وقد تفاوت ،للموقف الشعري أو الحدث االنفعالي عند الشاعر

 ،معاني األفعال بين المعنى الحسي والمعنى المجازي في النص
 وفق حقول داللية فرضها الجو العام للنص.

" تعددت أساليب الشرط في قصيدة البرغوثي  -
(Albarghuthiu) ُمقدًما الجواب على "، و"متى"إذا، و"إنْ  بين "

 فعل الشرط في بعض المواطن تبًعا للحالة الشعورية.
في  (Albarghuthiu) االستفهام في قصيدة البرغوثي جاء -

 دااًل على حالتي األلم نمط االستفهام االستنكاري أو التعجبي
 والحزن عنده.

عن  ق الشاعر بمدينته فضاًل دّل التكرار في القصيدة على تعل-
 رغبة الشاعر في داللته على اإلحاطة والشمول.

الشاعر الملحة لذكر  القصيدة حاجةعكس التقديم في  -
 وداره التي حرم من دخولها.المكان"القدس" 

 (Albarghuthiu) لم يحَظ الحذف بأهمية كبيرة عند البرغوثي -
  .تكرارفي قصيدته إال في مواطن محددة مقارنة مع ال

 :في القصيدة ضمن شكلين أسلوب اإلحاطة والشمولجاء  -
 شبه هتكرار الشاعر و  وذكر"، اإلحاطة والشمول باستخدام "كل

 ". "في القدس الجملة
تتابعت جمل السبب والنتيجة في القصيدة على نحو يجعل  -

 وإدراك. ويستقبلها بكل وعي القارىء ينتظر فاعلية الجملة الشعرية
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