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Abstract
The style is a systematic practice of language tools, including interrogations which is
considered one of the most important methods to influence on the emotion of the
audience, and authors are keen to increase the use of interrogation in their poetry to
be uniform. Interrogation is an independent and important part in the language and
has many rhetorical purposes used in the poetry of resistance. The Palestinian poet
Samy Al-Qāsim, who is the trinity poet reflects the style of interrogation in his
poetry many times for showing Palestinian issue and Palestinian suffering. The court
«Persona Non Grata» has the most important poetic effects on Samy Al-Qāsim
which has been used by high style. This study aims, using descriptive-analytical
method, to contribute to the detection of rhetorical purposes which lie in the style of
interrogation. The results of this study showed that the style of interrogation is a
more constructive method in this court, and it plays an important role in expressing
opinions. Also, Sami used literal interrogation widely and more than interrogation in
terms of repetition. Metaphorical sense in the court is more than the true meaning
and most of rhetorical purposes used in the court are exile, prevention, and
exclamation for Palestinian issue.
Keywords: Contemporary Arabic Poetry, Resistant Literature, Samyḥ Al-Qāsim,
Stylistics Interrogation.
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أسلوب االستفهام وتأثريه يف شعر مسيح القاسم املقاوم
ديوان شخص غري مرغوب فيه منوذجاً
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امللخّص
األسلوب هو املمارسة العلمية املنهجية ألدوات اللّغة ،ومنها االستفهام حيث يعترب من أهمّ األساليب يف حتريك عواطف املخاطب ،واألدبا ُء
حرصوا على تَوفُّره يف أعمالِهم حتى التَكون على وَتريَة واحدة .االستفهام جزءٌ مستقلٌّ وهامٌّ يف اللّغة .وله أغراضٌ كثرية ومتنوّعة تُستخدم يف
أشعار املقاومة ،كأشعار الشاعر الفلسطيينّ مسيح القاسم الّذي يعدّ ثالوث شعراء املقاومة .أكثر مسيح يف نتاجه األدبي من استخدام
االستفهام وعكس عربه كفاح الفلسطينيني ومعاناتهم؛ ديوانه «شخص غري مرغوب فيه» من أه ّم الدواوين الشعرية حيث استخدم فيه
أسلوب االستفهام بنسبة عالية وملفة للنظر.
تهدف هذه الدراسة وفقاً للمنهج الوصفي ـ التحليلي ،أن تسهم يف الكشف عن األغراض البالغيّة الّيت تكمن يف أساليب االستفهام .من
النتائج الّيت وَصَلنا إليها يف هذه الدّراسة :أنّ أسلوب االستفهام من أكثر األساليب انإنشائية الّيت استعان بها الشاعر الفلسطيينّ يف هذا
الديوان ،ولالستفهام دور جاد يف التعبري عمّا يف نفسه .استَخدَم مسيح حريف االستفهام استخداماً واسعاً بالنسبة إىل أمساء االستفهام من
حيث التكرار؛ ويغلب املعنى اجملازيّ يف االستفهام خاصّة األغراض البالغيّة كالنفي والنهي والتعجب على املعنى احلقيقيّ النعكاس قضية
فلسطني واملصاعب الّيت يتحمّلها الشعب الفلسطيينّ.
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1ـ املقدمة
نشأت األسلوبية على يد اللغويني ،واتّخذت اللّغة حموراً لدراستها .األسلوبية تعين دراسة النصوص واألشعار للكشف عن األمناط
التعبريية للتبيني عمّا يف صدر الكاتب أو الشاعر .وتبدو أهمية التحليل األسلوبيّ يف كشف املدلوالتِ اجلمالية يف النصّ .ختتص اللّغة
بأساليبٍ متعددّةٍ لكلّ منها أغراضٌ ،مِن هذه األساليب أسلوب االستفهام الّذي يعتَري كالمَ النّاس بقيم مجالية ويتَمَيز حبُسنِ
الدّاللة.
يف احلقيقة حياة البشرية قائمة على السؤال واالستفهام للمعرفة والتطوّر .و كثرياً ما يُستخدَم هذا األسلوب يف النصوص األدبية
واألشعار يف معناه احلقيقيّ والبالغيّ نإفادة املعنى واملقصود ،ألنَّ لالستفهام أهمية بالغة يف توصيل املعاني وله تاثريٌ مضاعفٌ للفت
انتباه املخاطبني.
حمور الدراسة يدور حول األغراض واملعاني الّيت تناولتها األساليب االستفهاميّة يف ديوان شخص غري مرغوب فيه هذا الديوان
الذي يثري عنوانه عدّة تساءالت يف ذهن القارئ ،فضال عمّا جاء يف طياته من أساليب استفهاميّة تشدّ القارئ وتنقل له دالالت
ورؤی جديدة تتناسب مع منحى الشاعر النضالي .هذه الدراسة تهدف إىل الكشف عن األغراض الّيت استخدمها الشاعر يف شعره
من خالل استخدامه ألدوات االستفهام للتعبري عن معاناة الشعب الفلسطيين املضطهد.
منهجنا يف هذا املقال هو منهجٌ وصفي ـ حتليليٌّ ،كما ال يفوتنا استخدام املنهج انإحصائي ملعرفة عدد استعمال أدوات االستفهام
ليتبني لنا مدی استخدام مسيح القاسم األساليب االستفهاميةَ النعكاس قضية فلسطني وهموم الشعب الفلسطيينّ ،ومن خالل
البحث سنسعى إىل انإجابة عن هذه األسئلة:
 ما مدی استخدام الشاعر أدوات االستفهام يف ديوان شخص غري مرغوب فيه؟ ما هي دالالت أسلوب االستفهام وأغراضه البالغية يف شعره؟9ـ خلفيّة البحث
لقد تطرّق الباحثون إىل جوانب متعدّدة من أشعار شاعر املقاومة مسيح القاسم وكتبوا عدداً واسعاً من الدراسات يف خمتلف
الصحف واجملالت عن جتربته منها :حتليل اطخطاب التواصلي ألشعار مسيح القاسم للباحثتني رقية رستم پور ومينا پيغامي،
وحاولت الباحثتان حتليل جمموعة من األشعار الّيت أنشدها قبل احلرب من البُعد التواصلي للوصول إىل رؤية الشاعر واختصت

الدراسة مبعاجلة األشعار من حيث حضور املتكلّم واملخاطب؛ ومقال الرتاث الديين يف شعر مسيح القاسم شاعر املقاومة
الفلسطينية للباحثني حممد خاقاني اصفهاني ومريم جالئي وتناول البحث دراسة الدالالت الدينية يف شعر مسيح القاسم ومدی
جناحه يف التفاعل مع التّراث الدّيينّ.
من الدراسات اليت تناولت األسلوبية بالبحث يف آثار مسيح القاسم هي رسالة موسومة باالنزياح يف شعر مسيح القاسم لوهيبة
فوغالي لنيل درجة املاجستري يف اللّغة واألدب العربي من جامعة أكلي حمند أوحلاج البويرة ،وتتناول هذه الدراسة ظاهرة االنزياح،

كمعيار اتّخذه بعض النقّاد لتمييز اللّغة الشعرية عن اللّغة التواصلية؛ ومقال مجالية التكرار يف قصيدة (خطاب من سوق البطالة)
لسميح القاسم للباحث علي أصغر قهرماني مقبل ،ويهدف هذا البحث إىل الكشف عن غاية الشاعر من تكاثف التكرار يف هذه
القصيدة ودراسة التكرار على مستوی األلفاظ والعبارات وعلى مستوی الصيغ الصرفية؛ وأمّا ما مييز مقالنا هذا عن الدّراسات
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األخری يف جمال أشعار مسيح القاسم فهو الرتكيز على دور أسلوب االستفهام يف نقل املعاني وانعكاس قضية فلسطني وهو موضوع
مل يُطرق من ذي قبل.
3ـ حياة مسيح القاسم
«ولد الشاعر مسيح القاسم عام 9191م يف ددنة الرقاا باألقدن وتويف يف عام 4192م بعد صراع دع درض سرطان الكبد .أسهم إسهاداً كبريًا
يف بروز ثقافته العربي ونرعته التقددي  .برزت اهتمادات مسيح القاسم األدبي والسياسي يف سن دبكّرة فأسهم يف نشاطات املدقس الثقافي
بالتمثيل يف املسرحيات ويف تشكيل الةدوات األدبيّ وكتاب الشـــــعر غـــرالً يف طالب أو هجـــا ً ملعلم إىل أن تبلـــــوقت دفاهيـــمه يف تياق جمابه
السلط الصهيوني العةصــــرن والتعبري عن هموم وطموحــــات الشعب الفلسطيين واألدـ العربيــ والشعوب املغلوب على أدرها والطبق العاملي »
(القاسم9002 ،م ،ج  ،1ص .)7

إنّ مسيح القاسم كنظائره من الشعراء املعاصرين تطرّق إىل أساليب عدّة النعكاس الواقع الفلسطيينّ املرير وعرض للعامل
بأسره ليشاركهم يف آالم هذه األمّة املنكوبة .فإنّ كلماته وأشعاره تعدّ لوحة فسيفسائية جتد فيها أنواعاً من طرق للتعبري عن هذه
القضية فلم يغفل األساليب البيانيّة بكافة أنواعها وحاول أن يسخرها من أجل انعكاس قضية فلسطني ،فمن مجلة ما جلأ إليه هذا
الشاعر هو انكبابه الواسع على استخدام أسلوب االستفهام ،وذلك ألنّه وجد فيه حقالً مناسباً ومعيناً زاخراً باحليوية يستطيع أن
يساعده على التعبري عن هذه القضية على نطاق واسع .فلذا أكثر من استخدام هذه األدوات وتنوّع فيها للتعبري عما يروم من
أغراض بإمكانها أن تؤديها هذه األدوات كما إنّنا وجدنا الشاعر استخدم بعض األدوات أكثر من األخری ،وفعالً كان هلذه
األدوات صداها وأثرها الواسع يف قلوب املخاطبني.
2ـ األسلوبية
األسلوبية أو علم األسلوب هو «علم لغويّ حدنث نبحث يف الوسائل اللّغون اليت تكسب اخلطاب العاديّ ،أو األدبيّ خصائصه التعبرين ،
والشعرن  ،فتميرة عن غريه» (بن ذريل1297 ،هـ ،ص  ،)131و«الدقاس األسلوبيّ تتجاوز درحل التبسيط إىل درحل أعمق عةددا تتعادل دع لغ
الةص تعادالً فةيّاً دن خالل إبراز الظواهر اللغون املميرة ،وحماول إجياد صل بيةها وبني الدالالت الّيت عن طرنقها ميكن الوصول إىل دعةى غائب يف

الةص» (خاقاني وجليليان1233 ،هـ ،ص )23؛ وأمّا هنا يقوم البحث على أساس حصر الدراسة يف أسلوب االستفهام.
2ـ 1أسلوب االستفهام وأدواته
للطلب يف العربية أساليب :منها االستفهام وهو « حقيقته الفهم ،أو طلب العلم بشي مل نكن دعلوداً دن ابل ،أو هو دعرف شي جمهول.
واالستفهام دصدق استفهم أي طلب الفهم ،ونتمّ االستفهام بأدوات تتصدق مجل االستفهام» (عطية9007 ،م ،ص « .)12االستفهام ،استعالم دا يف
ضمري املخاطب وايل هو طلب احلصول صوقة الشي يف الذهن» (اجلرجاني1285 ،م ،ص .)17

االستفهام هو منطٌ أسلوبيّ ،من أنواع األساليب انإنشائية وهو أحد أكثر أساليب الطلب استخداماً وعنايةً ويف أوسع أفق
التفكري نستطيع أن نقول ألسلوب االستفهام أهميّة بالغة يف اللّغة العربيّة حيث «تكمن أهميّته يف الدوق الّذي نؤدنه يف عملي التواصل بني
البشر ووظيفته التبليغي واحلجاجي  ،وإذا كان دعلوداً أنَّ التواصل ال نتمّ إلّا استةاداً إىل ختاطب ،فإنَّ االستفهام أبرز أدوات هذا التخاطب ،ألنّه
جيسد دوقة التخاطب حيث نتوافر على درسل ودرسل إليه وقسال » (عيدة ،بال تا ،ص .)32
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اجلملة اليت تبدأ بأداة االستفهام تسمّي مجلة استفهاميّة ،ولالستفهام وظيفتان :طلب التصديق ،وطلب التصور؛ «طلب
التصدنق ،هو الذي نسأل عن اجلمل اليت بعد كلم االستفهام؛ (أصادا هي أم غري صادا ) ولذلك جياب عةها بـــ «نعم» أو «ال» ونستعمل يف هذه
اجلمل حرفان :اهلمرة وهل» (الراجحي9000 ،م ،ص  .)922أمّا «طلب التصوق فقد تستخدم فيه اهلمرة وبقي كلمات االستفهام؛ ألنّك هةا ال
تسأل عن «صدق» اجلمل املستفهم عةها ،بل تسأل عن «تصوق» املستفهم عةها» (املصدر نفسه ،ص .)300

االستفهام أسلوبٌ غينٌّ وله معانٍ متنوعة وكثرياً ما جند يف النصوص خروج االستفهام عن معناه احلقيقيّ واستخدامه يف أغراض

بالغية نإفادة املعنى وكتاب انإتقان

للسيوطي هو مدرك على ثراء أسلوب االستفهام« .فقد أوقد السيوطي اثةني وثالثني دعةىً

لالستفهام» (السيوطي1273 ،م ،ص  .)80- 72مل يكن بدّ من أدوات تدلّ على االستفهام وهي تصنف يف نوعني رئيسني :احلرف
واالسم.
2ـ1ـ1حرفا االستفهام
جاء يف تعريف احلرف « هو دا دلَّ على دعةى يف غريه حنو :هَل ،لَم ،يف ،و...؛ وللحروف ثالث أاسام ،اسمٌ خمتصّ باإلسم كحروف اجلرّ،
واسم خمتصّ بالفعل كحروف الةصب واجلرم ،واسمٌ دشرتك بني األمسا واألفعال كحروف العطف ،وحريف االستفهام :هَل واهلمرة» (بديع يعقوب

وعاصي1287 ،م ،ج  ،1ص  ،)572فيختص هذان احلرفان "اهلمزة" و"هَل" بدخوهلما على االسم والفعل يف أسلوب االستفهام.
قيل« :حروف االستفهام هي اليت تدخل على اجلمل فتجعلها سؤاالً حقيقياً أو غري حقيقيّ ولالستفهام حرفان ،هما :اهلمرة وهل» (خمتار عمر

وآخرون1222 ،م ،ص  ،)309وتفرتق "هَل" عن "اهلمزة" ألنّ حرف "اهلمزة" يستخدم لطلب التصور .لكن حرف "هل" يستخدم
لطلب التصديق ،أما ما جيدر االنتباه إليه فهو أنَّ معا ٍن كثرية حلريف االستفهام وقد خيرج احلرفان عن معناهما احلقيقيّ.
عرفنا أنَّ أسلوب االستفهام يعتمد على احلرف واالسم كما استخدمهما الشاعر الفلسطيينّ ،مسيح القاسم يف ديوانه شخص
غري مرغوب فيه على النحو التالي يف اجلدول 1و:9
جدول رقم .1عدد استخدام حرف االستفهام
عدد التكرار

النسبة املئوية

نوع احلرف
اهلمزة

30

%62

هل

13

%31

اجملموع

23

%100

ـ دالالت "أ" البالغية
اهلمزة هي «أصل أدوات االستفهام ،حرف دبين على الفتح ترد للتصوق ـ السؤال عن املفرد ـ حنو( :أحممد أخوك أم خالد؟) كما ترد للتصدنق
ـ السؤال عن الةسب ـ حنو( :أدسافر أخوك؟) خبالف أدوات االستفهام األخری فهي للتصوق فقط ،دا عدا «هل» ،فهي للتصدنق ليس إلّا ،ونكثر
دخوهلا على األفعال ،وهلا أحكام خاص دون غريها دن أدوات االستفهام» (توفيق احلمد ومجيل الزعيب1223 ،م ،ص .)16

يكون االستفهام باهلمزة حقيقياً وهدفه هو املعرفة وإزالة اجلهل أو غري حقيقيّ نإفادة املقصود ،وقد استخدم الشاعر مسيح
ي كقوله:
القاسم اهلمز َة يف املعنى احلقيق ّ
«ال بدّ أن متضي عذابُك سيدٌ /ونداك جاقِنتان يف اصرِ اخلليف ِ /أنتَ تُدقِك أنّهم أخذوك ليالً /كي نعودوا وحدَهم دل َ الةهاقِ /أتقول لي؟/
عفواً ،كالدُك قائعٌ /لكةّهم داضون يف القصفِ اإلذاعيّ/انتبه لك أنت صاقوخ حقيقيٌ /ولألعدا صاقوخ احلواقِ» (القاسم9002 ،م ،ج  ،3ص

.)22
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يريد الشاعر إشارة إىل األيام القاسية اليت مترّ باحتقان سياسيّ ،وتكون القدرة يف يد األعداء الّذين ال وجدانَ هلم ،فمازال
الفلسطينيون يناضلون حتى يبَدِّلوا االنسدادَ السياسيّ إىل احلرية ويستعيدوا حقَّهُمُ الضائع ،هدوئَهم ،الكرامةَ الوطنية ،سيطرتَهم
على األمور الوطنية ،وأرض أجدادهم اليت احتلّتها الغاصبون؛ فاستخدم الشاعر االستفهام احلقيقيّ حتى حيكي عمّا وقع وأثار
شعورَه بالقلق على نطاق واسع.
االستفهام يكون غري حقيقيّ إذا خرج عن معناه احلقيقيّ إىل معانٍ بالغيّة حبسب املقام ،وهذه األغراض هي« :التسون ،
والتقرنر ،والتوبيخ ،والتحقيق ،والتذكري ،والتهدند ،والتةبيه ،والتعجب ،واالستبطا  ،واإلنكاق ،والتهكم ،ودعااب حرف القسم» (املرادي،

1229م ،ص  ،)39استخدم الشاعر بعض األغراض للتعبري عن قضايا مؤملة كبُعد األعداء عن انإنسانيّة ،وقتل األطفال األبرياء قبل
أن يدركوا احلياة؛ من هذه األغراض املستخدمة يف ديوان شخص غري مرغوب فيه ،هي:
ـ التقرير :وهو توقيف املخاطب على ما يعلم ثبوته أو نفيه ،ويستفهم الشاعر باهلمزة يف التقرير ،حنو:
«البدَّ أن متضي /أ ظالدُك حالك؟ /ال بأس /،دُدَّ ندنك يف حذقٍ /وحاولْ أن تُصيخ القلب /حدِّق باألصابع /وَلتكنْ أذناك /يف هذا الظال ِم
عَصاك» (القاسم9002 ،م ،ج  ،3ص .)27

يستعني الشاعر بهمزة االستفهام للتقرير يف قوله"( :أ"ظالمُك حالك؟) ،يعين الشاعر مع فهمه عن مقاومة الشعب وكونهم
الراسخني أمام احملتلّني يرمز إىل الظالم الدامس الّذي ي َرتتِّب على احتدام احلرب ،ويستمرّ ويقول :عَلى الشعب أن يقاوموا أمام
اليهود للوصول إىل الرؤيا واالنتصار ،واملقاومة هي الطريقة الوحيدة لتحرير فلسطني .من هذا املنطلق جيب على الناس أن يدافعوا
عن وطنهم مستمدّين بأيديهم حذراً من البالء وبأذنهم بدالً من عيونهم يف ظالم احلرب.
ـ التوبيخ :هو من األغراض البالغيّة الّيت «تقتضي أن نكون دا بعدها وااع ،وأنَّ فاعله دلومٌ ونستحق التقرنع» (عطية 9007 ،م ،ص

 .)92وهنا نشاهد جميء اهلمزة لغرض التوبيخ يف شعر مسيح القاسم:
« أال أنها الصَّاحبان أال تأخذان الفيت للبالد اليت أسقَ َمتْها فضائلُها؟ للبالدِ اليت بهظتْ قوحَها لعةاتُ األقادلِ وادتلكتْ جسمَها شهواتُ
احلرائقِ؟» (القاسم9002 ،م ،ج  ،3ص .)157

يف هذا املقطع من الشعر خياطب صاحبني كانا من "املاليو" 1و"هواي" ،9ثمّ يستعني بـ"اهلمزة" يف معنى التوبيخ لِريمز إىل الشباب
الذين استشهدوا يف قضية مقاومة فلسطني تلك األرض احملتلّة الّيت يدَّعي الصهاينة بتَ َملّكها .هنا يوبّخ الرجل الصاحبني ألنّ كلّ من
يقاوم أمام سياسة القوّة جدير بالتكريم ،لكن الفلسطينيّني رغم تطوّعهم للدفاع عن الوطن حيسبون شخصا غري مرغوب فيهم.
ـ التحقيق :التحقيق يستخدم يف املواضع الّيت يريد املتكلّم أو األديب إثبات كالم أو مسألة حنو قوله تعاىل :قال َألَمْ ُنرَبِِّكَ فِينَا
سنِنيَ( الشعراء .)18 :96
َولِيدًا َولَبِ ْثتَ فِينَا مِنْ عُ ُمرِكَ ِ

وأمّا الشاعر مسيح القاسم فيقول يف هذا الصدد:
ت تَری حِبالَ اهللَ /،نازل ً /دن اهلليكو
«وتُری ألس َ

املختا ِل جِربنالً /،إىل األقض الغرنق ؟» (القاسم9002 ،م ،ج  ،3ص .)196

 .1شبه جزيرة ماليو هي انإقليم الغربي من االحتاد املاليزي.
 .9هواي هي آخر الواليات اليت انضمت إىل الواليات املتحدة األمريكية.
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هنا نشاهد أنَّ مسيح القاسم استعمل "اهلمزة" يف معنى التحقيق للتنبيه لكي يقول حان وقت موت الفلسطيينّ الّذي تعوّد على
القصف اهلمجي وإلقاء القنابل ،وهكذا يُصوّر لنا تصويراً مؤملاً من موت الشعب الفلسطيينّ مستعيناً بهذا األسلوب يف معناه
اجملازيّ.
التذكري :وذلك يُستخدم حني يُراد تذكري ما بعد األداة ،الشاعر يقول يف هذا اجملال:
ب أنقي وأنضرْ؟» (املصدر نفسه ،ص .)117
«هَرِدتُ /وغمتُ /وإني ألسأل نفسي وأسألْ /وأسأل نفسي وأشقي وأضجرْ /أمل نكن العش ُ

هنا يشعُر الشاعر باحلزن الشديد لويالت احلرب وأنقاض أضاعت مجال بلده العزيز الّذي كان جيري فيه يوماً لونُ احلياة لكن
اليوم أصبح مستغرقاً يف دم األطفال والشباب ومل يبق من مجاله إلّا ذكريات خالدة حيملها الفلسطيينّ إىل قربه .يف هذا الشاهد من
الديوان يسأل الشاعرُ عن األيام املاضية اليت كانت فلسطني بلداً عامراً وهذا التواتر يف االستفهام والتذكري يدلّ على تَحَسُّره.
استخدم مسيح القاسم اهلمزة يف ديوانه ثالثني مرّة ،وكما درسنا أشعاره عرفنا أنّ أكثر استفهامه حبرف اهلمزة كان حقيقياً
لطلب الفهم وغري حقيقي للتوبيخ والتحقيق والتذكري وخاصّة للتقرير.
ـ دالالت "هل" البالغية
حرف استفهام مبين على السكون غري عامل ويدخل على كالم موجب «دوضوعٌ لطلب التصدنق اإلجيابي ،دونَ التصوُّق ودون
التصدنقِ السّليب ،ميتةعُ حنو« :هل زندٌ اائمٌ أم عمروٌ» إذا أقند بـ (أم) املتصل التصوق ،وميتةع حنو« :هل مل نقُمْ زندٌ؟» ألنَّه تصدنق سليب» (الدقر،
1286م ،ص .)299

جاءت "هل" لالستفهام احلقيقيّ يف ديوان شخص غري مرغوب فيه،كقول الشاعر يف ما يلي:
«هل كفرتُ؟ أعذقوني وال تعذقوني ...أنا الغجريُّ احملاصَرُ يف حر ِنهِ» (القاسم9002 ،م ،ج  ،3ص .)157

هذه الكلمات تنقل لنا حالة الشعراء الّذين كتبت هلم احلكومةُ التهجري القسري وطردوا من جانب احلكومة وأصحاب القدرة
الّذين أخذوا بدفة احلكم؛ وهنا يريد الشاعر التعبري عن الظلم وشدّة املصاعب اليت يواجهها الفلسطيينّ مستخدماً حرف االستفهام
يف معناه احلقيقيّ نإبراز عدم املعرفة بذنبه اجملهول وهو مستغرب من اعتقاله.
يأتي االستفهام ملعان أخری غري االستفهام احلقيقيّ ،منها" :النفي ،وقد ،وإنَّ ،واألمر"؛ واستخدم الشاعر هذه األغراض يف
الديوان نإبراز احلسرة على األيام املاضيّة.
وحزنه على موت صديقه العزيز معني بسيسو1؛ يف ما يلي نعاجل هذه األغراض بالنقد والدراسة:
ـ األمر :هو املعنى الذي يدلّ على طلب حصول شيء من اآلخرين ،وقد استخدم الشاعر حرف "هل" يف هذا املوضع كقوله:
«هل أنتَ دصغٍ؟ /تلك مسفوني ُ الكاوبوي /4تعرفها أساطيل اخلراف ِ /يف طقوس الصُّم» (املصدر نفسه ،ص .)196

يف هذا املقطع يكتب الشاعر لصديقه الراحل معني بسيسو ويرثيه بهذه العبارة االستفهامية اليت تنطوي على معنى الطلب" ،هل
أنت مصغٍ؟" .ويريد أن يصغي بسيسو إىل صوت االنفجارات الّيت تشبه مسفونية الكاوبوي يف الشدّة واالنسجام ،ومع ذلك ال
يتقاعس الشعب بالرغم من تكاثر هجمات القوّة الغامشة ضدهم.

 .1هو الشاعر الفلسطيين ومن أحد روّاد املسرح الفلسطيينّ.
 .9املوسيقى الغربية هو شكل من أشكال املوسيقى الشعبية األمريكية؛ واملوسيقى الغربية حتتفل حياة رعاة البقر أو الكابوي على نطاقات مفتوحة.
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ـ مبعنى "قد" :نری أحيانا حرف "هل" ينزاح عن معناه االستفهامي ليأخذ دالالت جديدة تدلّ على التأكيد منها حرف "قد"،
وهو حرفٌ يدخل على الفعل املاضيّ للتحقيق والتأكيد على املعنى املراد؛ من املواضع الّيت جاءت عند الشاعر هي:
«نودان /أسبوعان /شه ٌر طافحٌ /عادان /ارنٌ /هل تعبتَ؟ /تعال نا ولدي» (املصدر نفسه ،ص .)101

هنا تأتي "هل" مبعنى "قد" ،ويريد الشاعر مسيح القاسم أن حيكي عن حزنه ملوت أبيه استعانةً بـ "هل" االستفهاميّة يف قوله يا
ولدي الشهيد إنَّك قد تعبتَ من هذه املواعيد؛ وقد وعدت األممُ واحلكومةُ الشعبَ الفلسطيينَّ بدعم دبلوماسي لكنَّ الشعب
اليشعرون بأية محايةٍ ويتوقّف الدعم والصيانة عند الكالم وإنّ املواعيد ثرثرة ال ثِقَةَ بها.
مسيح القاسم استعمل حرف "هل" يف ديوان شخص غري مرغوب فيه 13مرّة كما نشاهد يف اجلدول رقم ( )1واستعمله الشاعر
يف معناه احلقيقيّ واجملازيّ ليتحدّث عن قضية الالجئني ويعرب عن حزنه حول موت صديقه العزيز معني بسيسو ورثاء أبيه،
فاستعان الشاعر بـحرف "هل" للتعبري عن ذروة حزنه.
2ــ1ـ 9أمساء االستفهام
األمساء اّليت تُستخدم لالستفهام إنّها ليست أدوات أصيلة لالستفهام ،بل االستفهام عارض فيها« ،االستفهام عاقض يف األمسا

ألنّ األمسا َ ودا أشبهها للحروفِ يف األصلِ فال نعتدّ بذلك وال نع َدلُ له عن األصل املستمِرّ» (اجلرجاني1289 ،م ،ج  ،1ص  .)335أمساء
االستفهام هي (من) و(ما) و(أين) و(متى) و(أيان) و(متى) و(كم) و(كيف) و(أي) ،وهذه األمساء مبنية ما عدا (أي) نإضافتها
إىل املفرد ،واجلدول رقم  9يبني لنا تكرار أدوات االستفهام ونسبتها املئوية يف الديوان ومدی استخدم الشاعر ألمساء االستفهام:
جدول رقم  .9عدد استخدام أمساء االستفهام
من

13

%92

ما

11

%93

متى

9

%9

أين

6

%13

كيف

2

%12

أي

1

%1

ماذا

6

%13

اجملموع

28

%100

كما نشاهد يف اجلدول ،استخدم مسيح القاسم (من) و(ما) و(كيف) أكثر من (متى) و(أين) و(أي) و(ماذا) يف ديوانه الشهري
«شخص غري مرغوب فيه» ،ومل يستخدم أمساء االستفهام (أيان) و(أنى) و(كم) و(من ذا).
ـ دالالت "مَن" البالغية
"من" هو اسم استفهام «دبين على السكون نستفهَم بها عن العاال دذكراً ،ودؤنَّثاً دفرداً وغريه ،حنو :دَن حتدَّثَ؟ ودَن حتدَّثَتْ؟ ودَن تَحدَّثوا؟
ٍّ إذا أخذ دفعوله» (توفيق احلمد ومجيل الزعيب1223 ،م ،ص .)318
وتعرب دُبتدأ إذا واعت ابل اسم نكرة ،أو فعل الزم ،أو دتعد

من االستفهام احلقيقيّ يف شعر الشاعر هو استفهامه عن أبيه الشهيد حنو:
«أمل تكن الشمس أزهي وأاربْ /كربتُ /وصرتُِ /دن األهل يف دةرل احلرنِ /نا والدي دَن تغريَ؟ /وداذا تَغَريَ؟» (القاسم9002 ،م ،ج ،3
ص.)117
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يف هذا املقطع مسيح القاسم يرسمُ لنا تصويراً مؤملاً ويرثى أباه املتوفّي يف شعره "أبي" وخياطِبه ِلَبثّ الشَّكوی ويقول إنَّه نَشأَ وكربَ
يف زمن احلرب وضاقت خطواته وهَرِمَ؛ هنا يستفهم الشاعر أباه استفهاماً حقيقياً عمَّن تغري وعمّا تغري لكي يسمع جواباً عن أبيه
املتوفّى لتسكني روحه احلزينة.
اسم "من" للسؤال عمَّن يعقل حنو" :من جاء؟" فتقـول "حممّـد" و« اـد ختـر( (دَـن) عـن االسـتفهام احلقيقـيّ إلـد أغـراض أخـری كـالةفي،
والدهش والتعجب ،واإللرام ،والتشونق والرتغيب ،إىل غري ذلك دن املعاني» (السامرائي1220 ،م ،ج  ،2ص .)620

الدهشة والتعجب :التعجب واالستغراب هما من احلاالت الّيت تستولي على انإنسان عندما يدرك نقيض ما يعلم ومـا يـدور يف
ذهنه ،ومن املواضع الّـيت استخدم الشاعر اسم "من" يف املعنى التعجيبّ هي:
«اخلامت الذهب /يف إصبع العرب /دن اطع االصبع؟ /سُبحانَ دن وهب /ونلٌ ملن ضيع!» (القاسم9002 ،م ،ج  ،3ص .)122

القدس تُحسب زينة للعرب كخامت الذهب ،وهنـا اسـتعان الشـاعر يف قولـه (مـن قطـع انإصـبع؟) باالسـتفهام الـذي كـان غرضـه
التعجب للتكلّم عن القدس هذا احلقّ احلاسم للفلسطينيني ،احلق الّذي يعتربه الشاعر هبّة من اهلل تعاىل وتوخّاه انإسـرائيليون .هكـذا
يُعربُ عن تعجبه ويشري إىل سياسةٍ مدروسة انتهت إىل االعتداء على حقّ الشعب الفلسطيينّ من جانـب أعـدائهم ،هـؤالء اجللّـادين
املعاصرين الّذين سبَّبوا آالم العرب.
ـ النفي :قد يأتي أسلوب االستفهام خارجاً عن معناه احلقيقيّ لنفي الشيء أو جحده كما جاء عند الشاعر ،كقوله:
«ومتَّ اعتقالي بدون دُقاود ٍ (دن أُااومُ؟ ا لربدُ نقتُلُين يف العرا ِ .ودف ُ السجونِ أحبُّ إىل األجةيبِّ الـمـُطاقَدِ دن بَردِ أحالدـه املفرعـهْ)» (املصـدر
نفسه ،ص .)157

مسيح القاسم شاعرٌ حفلت حياته بالشعرِ والكفاح وقاوم أمام احملتلّني حتى اعتقل؛ ويف هذا الشـاهد الشـعري اسـتخدم الشـاعر
أسلوب االستفهام (مـن أقـاوم؟) بـدل اسـتخدام أسـلوب خـربي كجملـة (ال أقـاوم) لكـي يلفـت انتبـاه املخاطـب لكالمـه أنّـه يـرجِّح
اعتقاله يف زنزانة األجنيبّ على االعتذار واالنسحاب أمام األهداف السيئة وما سعي إليها األجنبيّون ألنّهم سيقتلونه ال حمالة.
كما رأينا يف اجلدول ( )9اسـتخدم مسـيح القاسـم اسـم (مـن)  13مـرّة .ومـن هـذا املنطلـق اسـتعمل الشـاعر االسـتفهام يف معنـاه
ي للتعـبري عـن قضـية فلسـطني كمـا ذكرناهـا يف مـا سـبق حنـو :االنتصـار احلاسـم
الطليبّ لفهم ما كان جمهـوال لديـه ،ويف معنـاه اجملـاز ّ
للشعب الفلسطيينّ يف نهاية احلرب.
ـ دالالت "ما" البالغية
"ما" االستفهامية هي «اسم دبينّ على السكون ،نستَفهم به عن غري العاال وعن حقيق الشي أو صفته سوا ٌ أكان هذا الشـي عـااالً أم غـريَ
عاال حنو( :دا فعلتَ؟) و(دا اإلعرابُ؟) ،و(دا أاسام الكلم ؟)» (بديع يعقوب وعاصي1287 ،م ،ج  ،9ص  .)1025ومبعنى «أيّ شي  ،نطلب بها

شرح االسم» (توفيق احلمد ومجيل الزعيب1223 ،م ،ص .)300
تــأتي "مــا" االســتفهامية للســؤال عــن حقيقــة الشــيء ،لكــن قــد ختــرج عــن االســتفهام احلقيقــي إىل معــانٍ أخــری منهــا :التعظــيم
والتفخيم ،والتحقري ،واحلثّ ،وانإنكار ،وانإلزام ،واالستبعاد وغري ذلك من املعـاني .يف هـذا الـديوان مل يـرد اسـتعمال اسـم "مـا"
لالستفهام احلقيقي ،بل تعدی الشاعر االستفهام عمّا هو جمهـول لديـه إىل أغـراض بالغيـة للتعـبري عـن عـدم انسـحاب الفلسـطيينّ،
واالفتخار بوطنه ،منها:
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ـ انإنكار :من األغراض البالغيّة اليت دفعت الشاعر الستخدام اسم "ما" ،إفـادة معنـى انإنكـار ،كمـا يقـول يف شـعره فسيفسـاء
على قبة الصخرة:
« ـــما امسك نا عَروسْ؟ /ــ نسيتَين؟" /نبوس"!» (القاسم9002 ،م ،ج  ،3ص .)129

خياطِب الشاعرُ مدينةَ القدس اليت كانت تُسمَّى بـ"يبوس" قبل تسميتها بـ"أورسامل" وكان أوَّل اسم ثابت هلـذه املدينـة ،ويسـتف ِهم
مـر الـزم ِن والعصـور رُغـم علمـه بـه مسـتعينة باسـم "مـا" يف معنـاه انإنكـاريّ للتظـاهر بعـدم
عن امسها الّذي قد تَغري واخَتلَفت علـى ِّ
معرفته بهذه القضية حتى يعبّر عن األوضاع املتفاقمة واأليام الّيت حتيّر فيها الفلسطينيّيون بني املوت واحليـاة ألنهـم جمرمـون وال جـرم
هلم سوی كونهم فلسطينيّني ،يف منطلق هذا املعنى يرمز الشاعر إىل هذه الفكرة الّيت يقول فيهـا ال ينبغـي أن لجـل مـن خلفيتنـا كمـا
الينبغي أن نكتفي بآبائنا والرتاث القومي ونفتخر بها وعلى رقابنا ختليص القدس.
يقول الشاعر الفلسطيينّ يف قصيدته "مأساة هوديين الـمُدهِش":
« دا هذه الضجَّهْ؟ /كل الّذي صاقا /أنّي ثقبتُ بأددُعي تفاح ً فَجَّه /واتَخذتها داقا! /سُدّوا شواقعَكم /وتَةَفَّسوا الصُـعَدا » (املصـدر نفسـه :ص
.)138
ين يشـبّه نفسـه بالسـاحر املعـروف هـاري هـوديين (Houdini
هذا الشاعر الفلسـطي ّ

 1)Harryوهـوديين هـو الّـذي يعتـرب مـن أكـرب

األمساء يف فن التخلّص من القيود ،وقد استطاع أن يتخلَّص من أقفال السجن والزنزانة؛ فبسبب استفهامه "ما هذه الضجَّة؟" ينهـي
النّاس عن االضطراب والبكاء ألنَّه ختلَّص من زنزانة حمكمة األقفال وأفلت منها مع السالسل مقيـدة ،هكـذا اسـتخدم الشـاعر اسـم
ت عــن نتيجـ ٍة وأثــرت جهــوده ،فيفتخــر جبهــوده يف هــذا الســبيل
ألن دموعــه أســفر و
"مــا" يف غــرض النهــي ومينــع الّنــاس عــن الضـجَّة َّ
ويعَظِّمها.
ــ التعظــيم والتفخــيم :املــراد بــالتعظيم يف االســتفهام هــو التفخــيم والتبجيــل ،ومــن أمثلــة "مــا" االســتفهامية للتعظــيم يف الــديوان
املدروس هي:
«أدقك أنّةا قوحٌ دوزَّع ٌ على جَسَدنن /نا أنها البدويّ /سوف نعود أدس /نعودُ /...دا قَضوان؟ /دا اجلةّات جتري حتتَها األنهاق؟ /دـا احلشـر
املباغتُ؟ /دا سَقَر؟ /ال بدّ أن أدضي» (املصدر نفسه ،ص .)102

يف هذا النصّ املستلّ من "القصـيدة املفخخـة" يعتـرب الفلسـطيينّ والبـدويّ متشـابهني وإنَّهمـا روحٌ واحـدةٌ يف جسـمني مبعنـى أنّهمـا
ل شـي ٍء
سيسـرتد كـ ّ
ُّ
أن فلسـطني
قلقان حول شأن انإنسان ولك الهما حسرة حفظ القيمة انإنسانيّة .يعرب الشـاعر عـن األمـل ويعتقـد َّ
أُسلِب منها وسوف تُثمِرُ املقاومة وسوف تنتهي اجلهود باستعادة املدينة ،من هـذا املــُنطلق ،مل يأخـذ الشـاعر اسـم "مـا" للسـؤال عـن
حقيقة الرضوان واجلنّات ،بل استخدمه الشاعر للتعظيم واالفتخار باأليام املاضية الّـيت سوف تعود دون أيّ شك.
بلغ عدد تكرار اسم "ما"  11مـرّة يف ديـوان شـخص غـري مرغـوب فيـه ،وعنـد دراسـةِ األمثلـة لـدالالت اسـم "مـا" يتَّضـح لنـا أنَّ
الشاعر أخرج اسم "ما" عن االستفهام احلقيقيّ إىل األغراض البالغيّة كانإنكار ،والتعظيم ،والنفي ،والنهي لكـنّ اسـتخدام "مـا" يف
غرض التعظيم يفوق سائر األغراض أل ّن الشاعر قد أكثر استخدام هذا االسم يف التعبري عن اعتزازه بوطنه.
ـ دالالت "ماذا" البالغية

ي هاري هوديينhttp://www.thegreatharryhoudini.com:
 .1ملزيد من التفاصيل يف املصادر الفارسية ،را ::املوقع للسّاحر األمريك ّ
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«اد تُرَكبُ "دا" دع "ذا" فيصبحان كلم واحدة "داذا" مبعةى "دا" وتعرب إعرابها» (بديع يعقوب وعاصـي1287 ،م ،ج  ،9ص)1025؛ وأمّـا
يف هذا الديوان فقد أورد الشاعر هذا انإسم للكالم عن فقدان حرية التعبري ،وتشديد الضغط على الشعب املقاوم.
اتَّخذ الشاعر اسم االستفهام "ماذا" يف شعره حنو قوله:
«ـــ فمعذقة ال نُرندُك! /ــــ وايْ؟ الدا؟

؟ وقكواه؟

؟ ملاذا؟» (القاسم9002 ،م ،ج  :3ص .)161

خياطب الشاعر العـامل والبلـدان الغربيـة الّـيت التسـمح للفلسـطينيّني إذن الـدُّخول يف الـبالد وأورد اسـم "مـاذا" يف معنـاه احلقيقـيّ
ين أن يلجـأ إىل أي بلـدٍ ،ومـازال لـه حظـر االسـترياد ،وتقـول ( Persona
بأي سـبب اليسـتطيع الفلسـطي ّ
لطلب اجلواب حتى يعرف ِّ

 ،)Non Grataهذه اجلملة الّيت كانت تُستخدم ضد األشخاص غري املرغوب فيهم وعلى رأسهم أبناء الشعب الفلسطيين.
ـ النفي :مل يغفل الشاعر األغراض البالغية السم "ماذا" وقد اتّخذه يف معنى النفي ،حنو:
« ونقتلين الصمتُ ...داذا أاولْ؟ /ونقتلين القول ...داذا أاولْ؟" /عبيدٌ واد دَلَكوا!" /دا أاولْ /لعصفوقةٍ أقهَقَتها العواصِفُ /والصِلُّ يف العشِّ/
والةاق حتلقُ وجه احلقولْ؟» (املصدر نفسه :ص .)153

يف هذا املقطع من ديوان شخص غري مرغوب فيه ،استعمل الشاعر أسلوب االستفهام مستعيناً باسـم "مـاذا" يف معنـى النفـي بـدل
مجلة خربيّة "ال أقول" للمزيد من التفات املخاطب لكـ ي يعـرب عـن حزنـه عـن حرمـان النـاس مـن حريـة التعـبري ،وجيـرِّد نفسـه عـن
الكالم حول صعوباتٍ يتحمّلها الالجئ الفلسطيينّ املتشرّد الّذي مازالت احلوادث مترّ به ويدعو نفسـه إىل اللـوذ بالصـمت حـول نـار
حربٍ شَُّبتو يف البالد للنجاة من قتله على يد العدو.
ل أو االمتناع عن شيءٍ؛ وعندما يُقال للفلسطيينّ:
ف عن عم ٍ
ـ النهي :يستخدم االستفهام يف النهي للك ّ
« ملاذا جتادل؟ /وكيف تُقاتِل؟ /سرتجع دن حيثُ جئتَ ،ودعذقةً سيدي ،ال نُرندُك» (املصدر نفسه :ص .)161

يستفهم عن الفلسطيينّ "ملاذا جتادل؟" يف معناه اجملازيّ بدل أن يقال له "ال جتـادل" ،وينهـي الفلسـطيينّ الّـذي حيـاول أن يلجـأ إىل
البلدان األخری.
كمــا نشاهد يف اجلـدول رقم ( )9اسـتعمل الشاعر اسم "ماذا"  6مـرّات للتعبري عمـّا يف صدره ويف هذا املنطلـق استخدمـــه مسـيح
ي للفلسـطينيّني إذ َن الـدخول ،ويفـوق اسـتخدام
القاسم مرتني يف معناه احلقيقيّ لطلب اجلواب حتى يعلم ملـاذا ال يسـمح البلـد الغربـ ّ
"ماذا" أغراضه البالغية النفي والنهي كما درسناهما.
ـ دالالت "كيف" البالغية
اسم استفهام للسؤال عن األحوال و«يستفهم به عن حالةِ الشَّيء مبينٌّ على الفتح ،واالستفهام به إمّا حقيقيٌّ حنـو "كيـفَ زيـدٌ؟"

ٍّ حنو كيفَ تَك ُفرُونَ باهللِ؟( البقرة « ،)98 :9فإنَّهُ أُخرِ(َ دُخرَ(َ التَّعَجُّبِ» (الدقر1286 ،م ،ص .)982
أو غريُ حَقيقي

من أمثلة االستفهام احلقيقيّ يف ديوان «شخص غري مرغوب فيه» هي:
ف دـداقُك اجلـويفُّ؟ /كيـف عروسُـك البيضـا  /،يف املةفـي اهلالدـيّ البعيـد؟ /كيـف
س اللوز والليمـونِ /كيـ َ
« نا إبن املداقات السِحي َق ِ /نا عَرن َ
الطقوسُ لدنك؟» (القاسم9002 ،م ،ج  ،3ص .)195

الشاعر يعتقد أنَّ الشعب الفلسطيينّ اليتخلَّى عن الكفاح يف سبيل احلرية أمام األعداء الّذين انتهكـوا حريـةَ الفلسـطينيني وأراقـوا
ف املنشــو ُد ويف هــذا الســبيل كــانوا حيظــون مبحّبـ َة مــن اهلل ،فــال ينبغــي أن يكونــوا حــزينني الستشــهاد
يتحقــق اهلــد ُ
دم الشــباب ،حتــى َّ
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ي متـواتراً
شهدائهم وكم من أطفالٍ وشبابٍ وقعوا يف الظلم .مـن هـذا املنطلـق مسـيح القاسـم اسـتخدم اسـم "كيـف" يف معنـاه احلقيقـ ّ
للسؤال عن حياة الشهداء ومصريهم يف اآلخرة وما نتج عن مقاومتهم عند اهلل.
طلب معرفة عن حقيقة الشيء هو األصل يف أسلوب االستفهام لكنَّه قد خيرج عن معناه احلقيقيّ إىل استفهام غـري حقيقـيّ حيمـل
األغراض البالغية ،منها« :التعجب ،و الةفي ،والةهي ،والتوبيخ ،والتحذنر ،والتةبيه ،والتهكم ،واالستبعاد ،والتعظيم والتهونل إىل غري ذلك دن
املعاني» (السامرائي1220 ،م ،ج  ،2ص .)633

ـ التعجب :التعجب هو املعنى اجملازيّ الذي خيرج االستفهام عن معناه احلقيقي نإظهار انإعجاب للشيء ،حنو قول الشاعر:
كـــــــان اـــــــربي ،فكيـــــــف أصـــــــبح اـــــــربك؟

وهو .ســــــــ ـرّي أم أنَّــــــــــه كــــــــــان ســــــــــرَّك؟

نـــــــــا أبـــــــــي! والـــــــــدي! أبـــــــــوي! نابـــــــــا!

فيــــــــك وحَّــــــــدتُ ،والــــــــرَّدی يفَّ أشــــــــرك»
(القاسم9002 ،م ،ج  ،3ص .)118

ي ليبدي حزنَه عن موت أبيه ،هـذه الكارثـة
استعمل مسيح القاسم اسم "كيفَ" يف معنى التعجب بدل استخدامه يف املعنى احلقيق ّ
الّيت أُصيب بها؛ واطخالف املتعمق املوجود يف ما بني الشرك والتوحيد هو إشـارة إىل عقائـد الدروزيـة؛ يطلـق الـدروز علـى أنفسـهم
"املوحدين" نسبةً إىل عقيدتهم يف توحيد اهلل ويعتقدون بالتقمّص.1
ـ النفي :كما أشرنا سابقًا يأتي االستفهام نإفادة اجلحد ونفي انإثبات ،وجاء يف شعر مسيح القاسم ،حنو قوله:
مل أضــــــــــ ـعْ فــــــــــــوقَ جِــــــــــــداقٍ صُــــــــــ ـوَقك

نـــــــــا أبـــــــــي كيـــــــــفَ أالاـــــــــي نَظَـــــــــرك؟
(املصدر نفسه ،ص .)190

أورد مسيح القاسم اسـم االسـتفهام "كيـف" بعـد جمـيء حـرف االسـتفهام "اهلمـزة" ،ويسـتفهم عـن أبيـه اسـتفهاماً جمازيـاً.غرض
الشاعر من تكرار هذا االستفهام هو نفيُ حضور والده ومسيح ال يستطيع أن يتمتَّع حبضور أبيه يف املستقبل ،فهكـذا يعَبِّـرُ عـن حزنِـه
من هــــــذه املصيبة .من هذا املنطلق بـــدل أ ون يقـــول ال أالقي نَظــرك أو ال أستطيع أن أالقي نَظـرك وقـس علـى هـذا ،يلجـأ إىل اسـم
"كيف" لإلعراب عن تفجُّعه وحتسُّره على موت أبيه.
ـ النهي :النهي لالمتناع ونري هذا املعنى البالغيّ يف ديوان مسيح القاسم كما يقول:
« ملاذا جتادل؟ /وكيف تُقاتِل؟ /سرتجع دن حيثُ جئتَ ،ودعذقةً سيدي ،ال نُرندُك»
(القاسم9002 ،م ،ج  ،3ص .)161

تنتهي قصيدة شخص غري مرغوب فيه بشكل مفاجئ وغري متوقع ،هذه القصيدة امللحميـة حتكـي عـن املصـاعب واحلـواجز الـيت
تقع أمام الفلسطينيّني .هنا استخدم الشاعر أسلوب االستفهام خارجًا عـن معنـاه احلقيقـيّ ،والغـرض مـن هـذا االنزيـاح يف اسـتعمال
"كيف" هو نهي الفلسطيينّ الالجئ الّذي يسعي أنو يعيش يف بلدٍ آخر؛ هو يتحمَل معاناة كثريةً على احلدود بأنَّه يعترب انإرهابيّ بهتاناً
ويصِف الفلسطيينّ شخص غري مقبول قامَ يف وجهِ احملُتلِّني من أجلِ حقِّه ووطنه الـمُغتَصب.
أظهرتو الدراسة أن عدد التكرار السم االستفهام "كيفَ" َبلَغ  2مرّات ،وكما عاجلنـا الـديوان استخلصـنا منـه أنّ مسـيح القاسـم
استخدم اسم "كيفَ" يف االستفهام احلقيقـي الـذي هـو األصـل يف اسـتخدامه حينـاً ،وحينـًا آخـر مل يغفـل األغـراض البالغيـة السـم

ض الْمَذاهِب.
حسَب ما تَعتَقدُه بَع ُ
 .1انتقال الرُّوحِ مِن جَسد إىل جَسد آخَر بعد املوت َ
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ين علـى
"كيفَ" واستخدمه يف النفي والتعجب لإلعراب عن ذروة حزنه وكـذلك يف النهـي لكـي حيكـي عـن معانـاة الشـعب الفلسـطي ّ
احلدود والبالد األخری.
ـ دالالت "أينَ" البالغية
"أين" هو اسم استفهام و«عن املكان الذي حلّ فيه الشي » (الدقر1286 ،م ،ص  ،)81مبينّ على الفتح يف احلاالت كلّها ويكون مبنيـاً
علــى الظرفيــة املكانيــة حنــو قولــه تعــاىل :أيننَ كنركاال ا نلننكينَ كنننوم ت عمن ن( القصــص )72 :98؛ اســم "أيــن" يســتعمل يف معنــاه
ي للتعـبري عـن حزنـه ملـوت
ين مسـيح القاسـم مل يسـتخدم "أيـنَ" إلّـا يف معنـاه اجملـاز ّ
احلقيقيّ واجملازيّ للسـؤال لكـن الشـاعر الفلسـطي ّ
أقربائه ،منها:
« دن أننَ جئتَ؟ /وكيف كةتَ؟ /وأننَ أنتَ؟ /وأننَ دقبُك؟» (القاسم9002 ،م ،ج  ،3ص .)193

كما نشاهِد ،خياطِب مسيح القاسم يف قصيدة أنتَ تدري كم حنبك! شـاع َر املقاومـة صـديقه معـني بسيسـو الّـذي كـان موتـه هـز ًة
كبريةً يف فلسطني ،ومسيح القاسم مل يستطع أن يصدّق حقيقة موته فسمّاه "املتماوت" ويف هذا السبيل انتفع مـن أسـلوب االسـتفهام
مستخدماً اسم "أين" وسأل عن بدايته ونهايته وجودياً ،كما يف قوله "مـن أيـن جئـت؟" دخـل االسـم حـرفُ "مِـن" وهـذه داللـةٌ علـى
كونه سؤاالً عن املبدأ.
مسيح القاسم استعمل اسم "أين" يف ديوان شخص غري مرغوب فيه مرّات كما نشاهِد يف اجلدول ( )9ومل ينتفع عنه إال يف معناه
اجملازيّ ليحكي عن شدّة حزنه للقضايا الّيت كانـت منبعثـة مـن احلـرب ،فاسـتعان بــاسم "أيـن" يف التعـبري عـن ذروة حزنـه ومـن هـذه
التعابري هي موت أقربائه كأبيه وصديقه.
ـ دالالت "متى" البالغية
اسم استفهام يستفهم به عن الزمان و«دبين على السكون يف حمل نصب على الظرفي الرداني  ،حنو" :دتى السفر؟" أو "دتى تسافر؟" وحنو:
"دتى استلمته؟" واد مسع يف كالم العرب دون ا ياس ادخاهلم "حتى" أو "إىل" حرفَي اجلر "إىل" "دتـى" ،فقـالوا" :حتـى دتـى؟" و"إىل دتـى؟)» (توفيـق
احلمد ومجيل الزعيب1223 ،م ،ص .)311
يستعمل اسـم "متـى" لالسـتفهام احلقيقـي والسـؤال عـن الزمـان لكنّـه « اـد رـر( عـن االسـتفهام احلقيقـي إىل دعـان أخـری كاالسـتبطا
واالستبعاد وغري ذلك دن املعاني» (السامرائي1220 ،م ،ج  ،2ص .)620

ورد اسم "متى" عند الشاعر متواتراً حنو:
«دلَّتين على الدقبِ شرانيين /دتى أَبلغُ اليب /ودتى أَبلغُ نافا؟» (القاسم9002 ،م ،ج  ،3ص .)902

مسيح القاسم يف شعره القصري «ع »13.استخدم االسـتفهام ليعـرب عـن أمـل الّـذين قـاوموا أمـام احملـتلّني مقاومـ ًة بطوليـةً؛ أَخـذ
الشاعرُ أسلوب االستفهام خارجاً عن معناه إىل االستبطاء وهذا يدلّ علـى أنّ الشـاعر والشـعب الفلسـطيينّ الجيعلـون للشّـك طريقـاً
أن طريق الوصول إىل إمثارِ األهدافِ والطموح بطيئٌ.
إىل قلبِهم وإنّهم واثقني يف حترير فلسطني مع َّ
كما ورد يف اجلدول رقم ( )9مل يستخدم الشاعرُ اسم االستفهامَ "متى" إلّا مرّتني وهما يف معنى االستبطاء وهذه داللةٌ على عـدم
ين مب ـرِّ الــزمن ألنَّ الّنــاس اليستســلمون للــزمنِ وغمغم ـ ِة احلــرب ،وكــلُّ انإجنــازات اّلــيت حقَّقتهــا املقاوم ـةُ
اعتنــاء الشــعب الفلســطي ّ
الفلسطينيّة هي بفضل االستمرار واملثابرة.

أسلوب االستفهام وتأثريه يف شعر مسيح القاسم املقاوم ديوان شخص غري مرغوب فيه منوذجاً
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اطخامتة
يف ختام هذا البحث ميكننا القول:
االستفهام هو من أكثر األساليب انإنشائيّة اليت استخدمها الشاعر يف الديوان شخص غري مرغوب فيه ،وهدف الشاعر من كثـرة
استخدام االستفهام هو التفات املخاطب إىل الصور واألفكار واملواقف الـيت تعبّـر عـن قضـية املقاومـة واهلمـوم وطموحـات الشـعب
الفلسطيينّ.
ي لالستفهام بـل ركّـز عليـه تركيـزاً إىل
ي والبالغيّ ،ومل يغفل املعنى اجملاز ّ
إنّ الشاعر استعمل أدوات االستفهام يف معناها احلقيق ّ
ال مناسـباً للتعـبري عمّـا يف صـدره حـول
حدّ بإمكاننا أنو نقول قد يكون أسلوبُ االستفهامِ حجراً أساسيّاً للـديوان وجعلـه الشـاعر حقـ ً
فلسطني وكلّ ما يدور فيها واحتالهلا؛ فحاول الشاعر أنو يستخدم هذا األسلوب من أجل انعكاس قضية فلسطني .ومن هذا املنطلق
خيصّص الشاعرُ أَعلى درجات الرتدُّد لألغراض البالغية يف النفي والنهي والتعجب.
يف دراستنا هلذا الدي وان تبيّن لنا أن الشاعر استخدم أمساء االستفهام حسب تنوّعهـا أكثـر مـن حـريف االسـتفهام ،لكنّـه اسـتخدم
حريف االستفهام استخداماً واسعاً بالنسـبة إىل أمسـاء االسـتفهام مـن حيـث عـدد تكرارهـا؛ وأعلـى األدوات االسـتفهامية مـن حيـث
الرتدّد يف الديوان شخص غري مرغوب فيه ،هو حرف "اهلمزة" الّيت وصل عدد تكراره إىل  30تكـراراً ،واسـم "متـى" أورده الشـاعر
يف شعره مرَّتني ،واسم "أي" أداتٌ مل يأخذه الشاعر إلّا مرة واحدة فقط ،فهذا العدد ألمساء "متى" و"أي" ضـئيلٌ جـدّاً مقارنـةً بسـائر
األدوات خاصّة حريف االستفهام.
وأخرياً ،بعد إجناز هذا البحث اتّضح لنا هناك جمال خصب لدراسة الديوان شـخص غـري مرغـوب فيـه مـن حيـث أسـلوب األمـر
ألن كيفية استخدام األساليب انإنشائية كأسلوب األمر يف الشعر هي من أهمّ ميزات الشاعر.
وبالغتهَّ ،
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