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 إهداء
 

 أهدي هذا البحث إىل :
 

وأمي سرى عواتمى . رب اغفر هلما وارمحهما كما ربياين  سليمانوالدي احملرتمني . 1
 حفظهما حتت رمحتك. اصغريا و 

 . وأخيت فداي حكمى عني الرشد. رب أسعدهم يف سالمة الدين والدنيا واآلخرة.2
 حسن األدب ويدعون يل إىل هللا. مشاخيي وأساتيذي الذين علموين العلم وأدبوين 3

 لنجاحي ، عسی هللا أن جيعل علومي وعلومهم انفعة هللا أموري وأمورهم أمجعني.
. زمالئي وزمياليت خصوصا يف نفس املنزل رب ابرك علمنا وعمران وحياتنا يف الدين 4

 والدنيا واآلخرة.
جعوين ابجلد . زمالئي وزمياليت خصوصا يف قسم اللغة العربية وأدهبا الذين ش5

 ونصحوين ابحلق ابرك هللا فيكم أمجعني.
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 توطئة

احلمد هلل الذي بذكره تطمئن القلوب، وبرمحته يغفر الذنوب، وأنعم علينا أبنواع النعم 
ولطائف اإلحسان، وفضلنا على سائر خلقه بتعليم العلم والبيان، أشهد أن ال إله إال هللا 

هللا، والصالة والسالم عليه املبعوث خبري امللل واألداين، وأشهد أن سيدان حممدا رسول 
 وعلى آله وأصحابه بدور معامل اإلميان، ومشوس عوامل العرفان. أما بعد.

اختيار اللفظ يف شعر املزامري يف قد متت كتابة هذا البحث العلمي حتت املوضوع: "  
" واعرتف الباحث أنه ية(ديوان أحبك أو ال أحبك حملمود درويش )دراسة حتليلية أسلوب

 كثرية النقصان واخلطأ رغم أنه قد بذل جهده إلكماله.
وهذه الكتابة مل تصل إىل مثل الصورة بدون مساعدة األساتيذ الكرام والزمالء األحباء . 

 ولذلك تقدم الباحث فوائق االحرتام وخالص الثناء إىل:
ان مالك إبراهيم اإلسالمية . حضرة األستاذ الدكتور عبد احلارس مدير جامعة موال1

 احلكومية ماالنج.
. فضيلة الدكتورة شافية عميدة كلية العلوم اإلنسانية جامعة موالان مالك إبراهيم 2

 اإلسالمية احلكومية ماالنج. 
. فضيلة الدكتور حليمي رئيس قسم اللغة العربية وأدهبا كلية العلوم اإلنسانية جامعة 3

 مية احلكومية ماالنج. موالان مالك إبراهيم اإلسال
املاجستري کاملشرف يف األكادميكي بقسم اللغة العربية وأداب كلية  عبد البسط . فضيلة4

 العلوم اإلنسانية جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.
 کاملشرف يف هذا البحث اجلامعي.  متيم هللا املاجيستري. فضيلة 5
 جزاكم هللا خريا على مجيع العلوم. . األساتيذ واألستاذات،6
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 مستخلص البحث
اختيار اللفظ يف شعر املزامري يف ديوان أحبك او ال أحبك  (2020)هندراوان أمحد ريزا 

. البحث اجلامعى، قسم اللغة العربية وأدهبا، كلية حملمود درويش )دراسة حتليلية أسلوبية(
 اإلسالمية احلكومية ماالنج. العلوم اإلنسانية، جامعة موالان مالك إبراهيم

 متيم هللا املاجيستري:  املشرف 
 حممود درويش ،شعر، اللفظ، اختيار:  الرئيسية الكلمات

 
يصبح اختيار اللفظ أهم شيء يف األعمال األدبية ، خاصة الشعر . ألن اللفظ 

هذا  ميكن أن يكون له معنا متنوعة ، وكذلك الشيء ميكن التعبري عنه يف بعض اللفظ .
هو املكان الذي ميكن رؤية هوية املؤلف . كل مؤلف له ابلتأكيد أسلوب مميز الذي ميكن 

 .استخدامه للتميز بينه وبني املؤلف اآلخر
اختيار اللفظ يف شعر املزامري يف من الشرح أعاله ، أخذ الباحث العنوان وهي 

ما . وأبسئلة البحث ، ديوان أحبك او ال أحبك حملمود درويش )دراسة حتليلية أسلوبية(
كيف أتثري  و   ؟اختيار اللفظ يف شعر املزامري يف ديوان أحبك او ال أحبك حملمود درويش 

واهلدف من  .اختيار اللفظ يف شعر املزامري يف ديوان أحبك او ال أحبك حملمود درويش ؟
 مود درويششعر املزامري يف ديوان أحبك او ال أحبك حملهذا البحث ملعرفة اختيار اللفظ يف 

 . شعر املزامري يف ديوان أحبك او ال أحبك حملمود درويشوملعرفة أتثري اختيار اللفظ يف 
 مصدر البياانت مت احلصول عليه من هذا البحث هو البحث الكيفي الوصفي . 

. وطريقة مجع البياانت اليت شعر املزامري يف ديوان أحبك او ال أحبك حملمود درويش
يف هذا البحث هي طريقة القراءة والتسجيل . وحلل الباحث البياانت استخدمتها الباحث 

اجملموعة ابستخدام طرز التحليل الوصفي عند ميلز وهوبرمان ، هي تقليل البياانت ، 
 وعرض البياانت ، واستنتاج اإلجناز أو التحقق.
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شعر املزامري يف ديوان أحبك أو ال ونتيجة البحث تدل على أن اختيار اللفظ يف 
، واأللفاظ تدل  16بياانت . األلفاظ تدل على الرتادف  48هي  أحبك حملمود درويش
 .11األضداد  واأللفاظ تدل على،  21على مشرتك اللفظ 
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ABSTRACT 

 

Hendrawan, Ahmad Riza (2020) Preference of word in poem "Al-Muzamir" in 

the collection of poems "Ukhibbukii au la ukhibbukii" by Mahmud Darwish 

(Stylistic Analysis Studies). Undergraduate Thesis, Departement Language and 

Literature, Fakulty of Humanities, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim 

Malang. Advisor: Tamim Mulloh, M.Pd 
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The choice of words becomes the main thing, in the creation of a literary 

work, especially poetry literary works. Because one word has several meanings 

contained, let alone expressed with many words, this is where an author's identity 

can be seen. Every author must have creativity and characteristics in expressing his 

ideas in expressing a word in poetry. So that every poet must have its own character 

in his writing. 

From the above explanation, the researcher took the title of preference of 

word in poem "Al-Muzamir" in the collection of poems "Ukhibbukii au la 

ukhibbukii" by Mahmud Darwish (Stylistic Analysis Studies). with formulation 

problem: What is the selection of words in poem "Al-Muzamir" in the collection of 

poems "Ukhibbukii au la ukhibbukii" by Mahmud Darwish? And how the impact 

of selection of words in poem “Al-Muzamir” in the collection of poems 

"Ukhibbukii au la ukhibbukii" by Mahmud Darwish?.The purpose of this research 

is to find out the word preference in the poem "Al-Muzamir" in the collection of 

poems "Ukhibbuki au la ukhibbuki" by Mahmud Darwish and to determine the 

impact of the choice of words in poem.  

This research is a qualitative descriptive study. The data source is obtained 

from the poem "Al-Muzamir" in the collection of poems "Ukhibbukii au la 

ukhibbukii" by Mahmud Darwish. Data collection techniques used in this study are 

reading and note-taking technique. The collected data were analyzed by researchers 

using descriptive analysis with the Milles and Huberman analysis models, those are 

data reduction, data presentation and drawing conclusions.. 

The results of this study were found 48 in the word preference, 16 words are 

classified synonyms, those are infashalat-naftariqu, yahribu-farra, khina-al waqtu, 

assukuutu-asshomtu, naadhoriy-ainaaka, nasiimu-arriikhu, alaraai-busaatiinu, 

alkhouf-dahsyatu, rokhalat-adzhabu, yamsyi-tamurru, buyuutan-manaazilu, 

alikhtidhor-mautun, azzaama’-amiir, katabtu-yakhuthu, tazwiiru-alkadzibu. 21 

words are classified homonyms, those are kholfi, aswaarun, wajhaka, asyuru, 

ashrohu, mauidu, alkhadhirotu, alkhibru, taarikhu, assyariyah, alkhilmu, alquds, 

mandzilun, yusbihu, albarriyah, annaaru, almadhi, syaariu, assyahid, azzamanu, 

auratun. 11 words are classified Antonyms, those are adzhabu-ya’tuuna, 

dhoiqotun-wasiataani,liqo’-wada’, adzkuru-ansaa, alkhodimu-jadiidun, shodiqun-

a’daaun, qoliilun-katsiron, iqtaroba-tabtaidu, saidan-khazinan,karihtu-ukhibbu, 

alkhaqiqotu-alkadzibu. 
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ABSTRAK 

 

Hendrawan, Ahmad Riza (2020) Pemilihan Kata dalam puisi Al-Muzamir dalam 

kumpulan puisi “ Ukhibbukii au la ukhibbukii karya Mahmud Darwish ” (Kajian 

Analisis Stilistika). Skripsi. Jurusan Bahasa & Sastra Arab. Fakultas Humaniora. 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Ustadz 

Tamim Mulloh, M.Pd. 

 

Kata kuci: Darwis, pemilihan, kata, puisi 

 
Pemilihan kata menjadi hal yang pokok, dalam terciptanya sebuah karya 

sastra, terutama karya sastra puisi. Karena satu kata memiliki beberapa makna yang 

terkandung, apalagi diungkapan dengan banyaknya kata, dari sinilah identitas 

seorang pengarang bisa terlihat. Setiap pengarang pasti mempunyai kreatifitas dan 

ciri khas dalam menuangkan ide-idenya dalam mengungkapkan sebuah kata dalam 

puisi. Sehingga setiap penyair pasti memiliki karakter tersendiri dalam tulisanya. 

Dari penjelasan diatas peneliti mengambil judul yaitu “Pemilihan kata dalam 

puisi “Al-Muzamir” dalam kumpulan puisi “Ukhibbuki au la ukhibbuki” karya 

Mahmud Darwish (Studi analisis stilistika)” dengan rumusan masalah yaitu: 

Bagaimana bentuk pemilihan kata dalam puisi “Al-Muzamir” dalam kumpulan 

puisi “Ukhibbuki au la ukhibbuki” karya Mahmud Darwish? Dan Bagaimana 

dampak pemilihan kata dalam puisi “Al-Muzamir” dalam kumpulan puisi 

“Ukhibbuki au la ukhibbuki” karya Mahmud Darwish?. Tujuan dari penelitian ini 

untuk mengetahui bentuk-bentuk prefensi kata yang meliputi sinonim, homonim 

dan antonim dalam puisi puisi “Al-Muzamir” dalam kumpulan puisi “Ukhibbuki au 

la ukhibbuki” karya Mahmud Darwish dan untuk mengetahui atau dampak dari 

pemilihan kata dalam puisi.  

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data yang 

diperoleh dari puisi “Al-Muzamir” dalam kumpulan puisi “Ukhibbukii au la 

ukhibbukii” karya Mahmud Darwish. Teknik pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah teknik baca dan catat. Data-data yang terkumpul 

dianalisis oleh peneliti menggunakan analisis deskriptif dengan model analisis 

Milles dan Huberman. Yaitu penyederhanaan data, penyajian data dan penarikan 

kesimpulan. 

Adapun hasil penelitian ini ditemukan sebanyak 48 dalam prefensi kata, 16 

kata menunjukan sinonim infashalat-naftariqu, yahribu-farra, khina-al waqtu, 

assukuutu-asshomtu, naadhoriy-ainaaka, nasiimu-arriikhu, alaraai-busaatiinu, 

alkhouf-dahsyatu, rokhalat-adzhabu, yamsyi-tamurru, buyuutan-manaazilu, 

alikhtidhor-mautun, azzaama’-amiir, katabtu-yakhuthu, tazwiiru-alkadzibu. 21 

kata menunjukan homonim kholfi, aswaarun, wajhaka, asyuru, ashrohu, mauidu, 

alkhadhirotu, alkhibru, taarikhu, assyariyah, alkhilmu, alquds, mandzilun, yusbihu, 

albarriyah, annaaru, almadhi, syaariu, assyahid, azzamanu, auratun. 11 kata 

menunjukan antonim adzhabu-ya’tuuna, dhoiqotun-wasiataani, liqo’-wada’, 

adzkuru-ansaa, alkhodimu-jadiidun, shodiqun-a’daaun, qoliilun-katsiron, 

iqtaroba-tabtaidu, saidan-khazinan,karihtu-ukhibbu, alkhaqiqotu-alkadzibu. 
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 الباب األول
 املقدمة

 خلفية البحث .أ

يتم إنشاء األعمال . العمل األديب هو مظهر من مظاهر نتائج الفكر اإلنساين
يف هذه احلالة ، يكون لكل مؤلف طريقة للتعبري عن . األدبية للتمتع هبا وتقديرها

وفقا ألدب هدسون هو تعبري قياسي عن . األفكار والصور إلنتاج أتثريات معينة للقراء
األحداث اليت شهدها الناس يف احلياة ، واليت مت التفكري فيها ، وشعر هبا الناس حول 

 2۰1۰جوانب احلياة اليت جتذب اهتمام مباشر وقوي من مؤلف أو شاعر )اترغان، 
األعمال األدبية هي خطاب منوذجي تستخدم فيه التعبريات اللغة (.   1۰ص . ، 

 (۷ ، ص.1993من خالل االستفادة من مجيع االحتماالت املتاحة)سوجيمان، 
. يف األعمال األدبية ، فإن مجال الكالم ، أي مجال اللغة ، هو شيء حمدد

األدب هو . لذلك ، غالباً ما تظهر اللغة األدبية برقم خمتلف ألهنا توضح هذا الغرض
ن مجاهلا هو أن تكون مهمة نوع من األعمال الفنية ، وابلتايل فإن الغرض م

 (.36، ص . 2۰14نورجيانتورو ، )للغاية
من . يف إنشاء األعمال األدبية ال ميكن فصلها عن استخدام أسلوب اللغة

لذلك . املستحيل أن يولد العمل األديب دون تدخل أو ارتباط ابستخدام أسلوب اللغة
 .اء القيم اجلمالية فيهكلما زاد تركيز استخدام أسلوب اللغة يف األدب ، مت احتو 

لكل مؤلف ابلتأكيد . الشعر أو الشعر هو جزء من العمل األديب ألفكار املؤلف
خصوصياته اخلاصة يف العمل ، سواء من حيث استخدام اللغة ، أو أسلوب اللغة 

يقدم الشعر دائًما صورة مجيلة رمزية للتفرد . الشعر عمل أديب مجيل للتعبري. املستخدمة
الشعر هو عمل أديب بلغة خمتصرة ويعطى . ب ليجرفه يف معىن القصيدةويلهم القل

 (.1 ، ص .2۰۰3ولويو،)إيقاع بصوت موحد واختيار كلمات خيال 



2 
 

 
 

تشمل . عناصر إلنشاء الشعر اجلميل جيب أن يكون للشعر املزيج الصحيح
عناصر بناء الشعر على الصوت ، و اختيار اللفظ، واللغة التصويرية، والصور، 

يعد اختيار وسائل (. 5۷ص .  2۰۰9 وييامتى،) بالغة، والشكل املرئي، واملعىنوال
اخلطاب أو أسلوب اللغة أحد العناصر األكثر بروزًا وميكن أن جيعل إيصال الشعر 

 .أكثر لفًتا للقارئ
ت تقال قوة العمل األديب تكمن يف القدرة على إنشاء جمموعات جديدة ، وليس

احلالة ، يُعترب نوع أدب الشعر مناسباً للغاية ككائن لدراسة يف هذه . كائنات جديدة
حيتوي الشعر على وسيط حمدود يتكون فقط من بضعة أسطر من اجلمل ، . أسلوبية

ولكن جيب أن يكون قادرًا على توصيل الرسالة نفسها بقصص قصرية وحىت رواايت 
 (.16، ص . 2۰۰9راتنا ، )تتكون من عدة صفحات 

 األدبية الشعرية ذات األسلوب اللغوي اجلميل واملليء ابملعىن من بني األعمال
ألحد الشعراء املشهورين يف القرن العشرين حممود " أحبك أو ال أحبك"والشعر بعنوان 

درويش هو شاعر ومؤلف من فلسطني حصل على عدد من اجلوائز عن أعماله 
ر الذي يدافع صاحب األدب وعني كشاعر وطين فلسطيين ، بسبب اجلهاد مع الشع

عن وطن فلسطني ، وال ينحصر على ذلك ، و لديه أيضا موضوع احلب ، وحتديدا 
يف شعر ال عجب يف أن . حبه للمرأة اليت حتولت تدرجييا إىل تشجيع خالل حياته

هلا ترتيب لغة شعرية متفوقة ،  املزامري يف ديوان أحبك او ال أحبك حملمود درويش
 .ميق وعاطفي للغايةابإلضافة إىل أن هلا معىن ع

لذلك ، فإن الدراسات األسلوبية مناسبة جًدا للتعبري عن شعر املزامري يف ديوان 
دراسة  و.ألن هلا عالقة وثيقة جبمال أسلوب اللغة أحبك او ال أحبك حملمود درويش

ال . األسلوبية هي طريقة تستخدم لتحليل اللغة النموذجية املستخدمة من قبل املؤلف
تعين لغة معينة أن اللغة األدبية ختتلف عن اللغة اليومية واللغة املستخدمة يف كتابة 
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و .ميزهتا املميزة ، وهي يف عملية اختيار وإعادة ترتيب هذه الكلمات. األوراق العلمية
 (.14 ، ص .  2۰۰9 راتنا،)هذه عملية اختيار ومعاجلة ومزيج من الكلمات

و خصائص الدراسة األسلوبية تشمل على صوتية ومعجمية ومجلية واستخدام 
( . الصوتية واختيار اللفظ  14 ص .  1992بالغية ) خفاجي وفرهود وشرف ، 

واختيار الكلمة واإلحنراف هي اجلوانب اليت تبحث يف دراسة األسلوب كما قال 
،  2۰1۰كي ) مزكي ، صحاب الدين قليويب يف ستيلستك القرآن من أتليف أمحد مز 

 (. ۷ ص . 
اختيار اللفظ هو قدرة على التفريق ظل املعين ابلدقة من الفكرة املوجهة وقدرة 

، ص 2۰۰9على اكتشاف الصيغة املناسبة ابحلالة وقيمة الذوقية للمستمع )كرياف، 
وكان اختيار اللفظ حيتوي على الرتادف ومشرتك اللفظ واألضداد واملعرب ( . 26 .

يف هذه احلالة ، الشعر هو أدب ( .  ۷3 ، ص . 2۰1۰احلال ) مزكي ،  ومقتضى
قصري ولكنه حيمل معىن واسعا له تفسريات متنوعة . تنوع التفسريات يرجع إىل أسلوب 
اللغة . يف الشعر يالحظ استخدام أساليب اللغة مالحظة شديدة ، ألن اختيار اللفظ 

حثه حتت العنوان " اختيار اللفظ يف له معنا وغرضا خاصا . ولذلك قام الباحث بب
 شعر املزامري يف ديوان أحبك او ال أحبك حملمود درويش ) دراسة حتليلية أسلوبية( ".

 أسئلة البحث .ب
البحث حتت العنوان اختيار اللفظ يف شعر املزامري يف ديوان أحبك او ال أحبك 

 الرئسني و مها:حملمود درويش )دراسة حتليلية أسلوبية(  يعود اىل السؤالني 
 ؟اختيار اللفظ يف شعر املزامري يف ديوان أحبك او ال أحبك حملمود درويش ما . 1
كيف أتثري  اختيار اللفظ يف شعر املزامري يف ديوان أحبك او ال أحبك حملمود .  2

 درويش ؟
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 ج. أهداف البحث

 أهدداف تكون البحث نوعان ، و أما أهداف البحث تعود اىل ما يلى:  
 اختيار اللفظ يف شعر املزامري يف ديوان أحبك او ال أحبك حملمود درويش. ملعرفة. 1
ملعرفة أتثري  اختيار اللفظ يف شعر املزامري يف ديوان أحبك او ال أحبك حملمود . 2

 درويش على معاهنا.
 فوائد البحثد. 

أحبك البحث حتت العنوان اختيار اللفظ يف شعر املزامري يف ديوان أحبك او ال 
حملمود درويش ) دراسة حتليلية أسلوبية( له الفوائد النظرية والفوائد التطبيقية . ومها كما 

 يلي
 الفوائد النظرية. 1

كمساعدة لتعميق اللغة واألدب ، خاصة يف اختيار اللفظ يف شعر املزامري يف  (أ
 ديوان أحبك او ال أحبك حملمود درويش.

عن اختيار اللفظ يف شعر املزامري يف كمرجع لتعميق دراسة األسلوبية خاصة    (ب
 ديوان أحبك او ال أحبك حملمود درويش.

 الفوائد التطبيقية . 2
 للمجتمع (أ

 تقدير استخدامه كمادة التفكري وتطوره من قبل الباحثني األخرين.(. 1
كأحد املراجع لتعميق دراسة األسلوبية خاصة عن اختيار اللفظ يف حماولة (.  2

 األدب . 
يف شعر كالوسيلة اليت تساعد على وصف مظهر اختيار اللفظ وأتثريه (.  3

 .املزامري يف ديوان أحبك او ال أحبك حملمود درويش
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 للباحث  (ب
توفري الفهم للباحث عن اختيار اللفظ يف شعر املزامري يف ديوان أحبك او (. 1

 ال أحبك حملمود درويش.
خالقية لكي يفيد للباحث يف إضافة خزانة املعارف الوافية ابلرسائل األ(. 2

 التفاعل االجتماعي.
 ه. حتديد البحث

قد ذكر يف أحد الكتب أن املشكلة هي العبارات املبهمة أبهنا ال توجد حد 
( . فلذلك ، ينبغي للباحثني  64 ، ص .  1986تفسريها ) عبيدات، وعدس، واحلق، 

 .أن حيّددوا أسئلة البحث وحتديده ألاليتوسع البحث إىل األمور خارج التحديد املعني
و هذا البحث يتضمن يف حتديد البحث األديب الذي يركز يف اختيار اللفظ يف  

.  شعر املزامري يف ديوان أحبك او ال أحبك حملمود درويش ) دراسة حتليلية أسلوبية (
 استخدم الباحث حتليل نظرية أسلوبية إلكمال هذا البحث.

 و. الدراسات السابقة
) اختيار اللفظ يف مرااي وأحالم حول الزمان املكسور ،2۰19 ،. سعادة الدرين1

واهلدف من هذا البحث ملعرفة اختيار اللفظ يف مرااي  ، دراسة حتليلية أسلوبية (
وأحالم حول الزمان املكسور وملعرفة أتثري اختيار اللفظ يف شعر مرااي وأحالم حول 
الزمان املكسور على معانيها . هذا البحث هو البحث الكيفي الوصفي بدراسة 

ستخدمتها الباحثة املكتبية أو يسمى ابلبحث املكتيب . وطريقة مجع البياانت اليت ا
يف هذا البحث هي طريقة القراءة والتسجيل . وحللت الباحثة البياانت اجملموعة 
ابستخدام طرز التحليل الوصفي عند ميلز وهوبرمان ، هي تقليل البياانت ، وعرض 
البياانت ، واستنتاج اإلجناز أو التحقق . ونتيجة البحث تدل على أن اختيار 

بياانت . األلفاظ يدل  2۷الم حول الزمان املكسور هي اللفظ يف شعر مرااي وأح
 .11، واأللفاظ يدل على مشرتك اللفظ  16على الرتادف 
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اختيار اللفظ يف "ابيات مولد شرف األانم" استخدمت ،2۰1۷ ،. تيار رمحة رمضاىن2
الباحثة الدارسة املكتبية ابملنهج والوصفي وجلمع البياانت بطريقة الواثئقية. ويكون 
أسئلة البحث من هذا البحث ، األول ، األلفظ اليت تدل على اختيار اللفظ يف 
أبيات مولد شرف األانم ، الثاين ، عالقة بني اللفظ واملعىن يف أبيات مولد شرف 
األانم . فااختيار اللفظ يف أبيات مولد شرف األانم يعين احلب الذي يرادفه العشق 

ها . إذا كان اللفظ " احلب " أو " احملبة " و اهلوى . ولكنها ختتلف يف استخدام
يليه الدهشة.حىت يكون يتم إحضارها احلب حىت املوت ، و فقدت عقله ، و 
كدواء من اجلرح ، و على استعداد للسفر بعيدا عن احلب ، و احلب لكتم ، 
احلب والضوء . إذا كان اللفظ " العشق " يليه أخف من الدهشة حىت يكون ليس 

ن مكة احلب ليست قوية . إذا كان اللفظ " اهلوى " يليه أخف من احلب فيه أل
الدهشة حىت يكون احلب جيلب املتاعب ، اسرار احلب ، الن احلب يؤذي 

 سيجلب سعيد ، مثل السيف الذي ميكن ان يؤذي احلب.
اختيار اللفظ يف أشعار فدوى طوقان )درسة حتليلية ستيليستك(   ، 2۰19،. جنمة 3

ملستخدم هو املنهج الكيفى الوصفي . عن طريق الدراسة منهج البحثي ا
الستيلستيكية كما هو وارد يف البحث. ويف البحث أرادت الباحثة أن تركز على 
شيئني اختيار اللفظ يف أشعارها وإظهار السياق بني اللفظ واملعىن املستخرجة من 

ستيلستيكية أشعارها . ونتيجة هذا البحث أن هناك ثالثة وحدات من الدراسة ال
اليت فيها الفاظ املتعلقة ابلدراسة وهي كما يلي : عشر بياانت من األلفاظ املتقاربة 

 يف املعىن ، مخس اتت من املشرتك اللفظي ، ومخس بياانت من مقتضى احلال.
 ز. منهج البحث

منهج البحث هي طريقة منظمة تستخدم لتسهيل البحث يف الباحثني ، حبيث 
كل منتظم ومنتظم.و منهجية البحث املستخدم يف شكل أنواع يتم إجراء البحث بش



7 
 

 
 

هيكل طريقة مجع البياانت ,وطريقة حتليل البياانت و البحث ،ومصادر البياانت ،و 
 . وهو كما يلي:البحث

 نوعية منهج البحث. ۱
هذا النوع من البحث هو شكل من أشكال املنهج العلمي للحصول على 

، 2۰۰8، نتيجة تستند إىل نظرية معينة )سوغيينوالبياانت من أجل احلصول على 
 (. يف هذه الدراسة ، استخدم الباحث من البحث اب البحث املكتيب و2 ص .

 الكيفى و الوصفي. عرض أنواع الدراسات كالتايل:
 يستخدم الباحث النظرية يف هذا البحث بدراسة املكتبية أو يسمى ابلبحث

 مردلس يف كتابه أن البحث املكتيب هو الدراسة كما بنّي   .(Library Research)املكتيب
اليت تستخدمها جلميع املعلومات و البياانت مبساعدة العديدة من املادات فيها 

 ،املكتبة مثل الوثيقات والكتب واجملالت والقصص التارخيية ) مرزاكون وفورووكو 
 (.3، ص . 2۰۰9

ية البياانت اليت البحث الكيفى هو دراسة تؤكد على تفسري الباحث من رؤ 
حصل عليها. البحث الكيفى له أيًضا خصائص من رؤية البياانت يف شكل وصف 
ووصف طويل يربط البياانت األولية مبجموعات البياانت األخرى. تتكون البياانت 
يف البحث النوعي من الصوت أو الصور أو مقاطع الفيديو أو املوسيقى أو األغاين 

 (.5 ، ص . 1999،يء متعلق بكل ذلك )ااين دىأو الشعر أو النثر أو أي ش
يف حني أن البحث الوصفي هو البحث الذي أدى إىل شكل مفصل التعرض 

، ص  2۰۰5 ،لنتائج مجع البياانت وحتليلها ابستخدام النظرية الالزمة )سيسونتورو
(. بعض األسباب اليت يطلق عليها هذا البحث هي البحث الوصفي ألن 62 . 

هذه الدراسة هو يف شكل التعرض لنتائج حتليل البياانت ، ألن هذه تعرض نتائج 
 الدراسة تستجيب للمتغريات احملددة يف الدراسة.
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 مصادر البياانت . ۲
ومصدر البياانت هو مرجع يستخدمه الباحث يف إعداد مقاربة لكل من 

(. 62، ص . 2۰۰ ،املراجع يف شكل كائنات ونظرايت مناهج البحث )سيسوانطرا
تنقسم مصادر البياانت إىل نوعني مها مصادر البياانت األساسية ومصادر البياانت 

 الثانوية. والعرض التقدميي كما يلي:
 أ(. مصادر البياانت األساسية

مصادر البياانت األولية هي مصادر البياانت األساسية ، وهي مصادر 
 ،)سيسوانطرا البياانت اليت تتم معاجلتها مباشرة للحصول على موضوع البحث

(. سيتم تفسري مصدر البياانت هذا وتفسريه يف نتائج البحث. 62، ص . 2۰۰
شعر املزامري يف ديوان أحبك او يف هذه احلالة اختار الباحث اختيار اإللقاء يف 

 كمصدر أويل للبياانت.ال أحبك حملمود درويش  
 ب(. ومصادر البياانت الثانوية

در بياانت يدعم وجود هذه الدراسة. يف ومصادر البياانت الثانوية هو مص
هذه الدراسة اليت مت احلصول عليها من املراجع اليت تدعم كمصدر للبياانت من 
خالل قراءة الكتب املتعلقة بعلم أسلوب اللغة )علم األسلوب( تركز بشكل 
أساسي على نظرايت اختيار الكلمات وتلك املتعلقة ابملشاكل اليت هي موضوع 

 البحث.
ملصدر الثناوى يف هذا البحث من املناقشة واملقالة واملعاجم العربية أما ا

والكتب املتعلقة والكتب األخرى على ما تتعلق هبذا البحث ، وهي أسلوب 
 القران ألمحد مزكي، واملصادر األخرى ما ترتبط هبذا البحث .

 طريقة مجع البياانت . ۳
طريقة مجع البياانت هي خطوات اختذها الباحثون للحصول على بياانت 
البحث. يف مجيع الدراسات ،و جيب مجع البياانت أوالً مث حتليلها. يعد مجع البياانت 
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أهم خطوة يف البحث ألن اهلدف الرئيسي هو احلصول على بياانت دقيقة ) 
راءة والتسجيل يف (. يستخدم الباحث طريقة الق3۰8 ، ص .  2۰۰8سوغيونو، 

 مجع البياانت . ويتم إجراء اخلطوات التالية يف مجع البياانت :
 أ(.   أن قراءه شعر املزامري يف ديوان أحبك او ال أحبك حملمود درويش.

 ب(. بفهم الشعر ، سواء يف معىن كلمة واحدة أو املعىن كلها .
 ج(.  قراءته مرة أخرى ملعرفة تفسري املوضوع .

الكلمات أو العبارات اليت حتتوي على العناصر املوجودة يف الكتاب  د(. حتديد 
 للحصول على البياانت .

ه(. تسجيل األمور املتعلقة ابالتصاالت واملعلومات عن اختيار اللفظ . طريقة  
 صالحية البياانت.

 طريقة صالحية البياانت . 4
إن صالحية البياانت هي كل شرط جيب أن يكون قادرا إلظهار القيمة الكبرية 
، وتوفري أساس لتطبيقه ، وحتويز قرار اخلارجية اليت متكن اختاذها حول اتساق من 

 ( . 32۰، ص .  2۰16إجرائها وحياد من موضوعها وقراراهتا ) موليونج ، 
لبياانت هلذا البحث ، يستخدم الباحث طريقة التثليث يف طريقة صالحية ا

، ص. 2۰۰8يعين بتحقق البياانت من مصادر أبي طرق وأوقات ) سوجيونو، 
دقة هي قدرة الباحث يف تصميم الرتكيز ، وحتديد واختيار املخربين ،  (. 32۷

وتنفيذ أساليب مجع البياانت ، حتليل وتفسري وتقدمي التقرير عن نتائج البحث اليت 
أما (. 28 ، ص .  2۰۰4 ،مع بعضها البعض )ردوان حتتاج إىل إظهار االتساق

طريقة صدق البياانت اليت استخدمها الباحث هي طريقة تثليث املصادر والبياانت 
 . هاهي اخلطوات املتخذة يف طريق التثليث ملصادر البياانت كما يلي:

 أ(.  مجع نصوص ترتبط إىل نظرية أسلوبية عن اختيار اللفظ .
 بياانت مع بعضها البعض . ب(. ربط ومطابقة ال
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 ج(.  استعراض نتائج البياانت املتكررة اليت تتم احلصول عليها . 
د(.   اإلضافة إىل ذلك ، ومن أجل احلصول علي بياانت صحيحة وذات مصداقية 

 يف الواقع ، يكثف الباحث آراء األصدقاء واخلرباء من نتائج املناقشة.
 . طريقة حتليل البياانت5

بعد ذلك ، قام الباحث بتحليل البياانت ابستخدام نظرية حتليل البياانت 
النوعية من قبل مايلز وهوبرمان. وفًقا ملايلز وهولربمان ، وينّفذ تقنية حتليل البياانت 
حتليل التدفق وجيب أن متر بثالث مراحل ، وهي: تقليل البياانت ، عرض البياانت 

(. مراحل الباحث 1۷4، ص .  2۰15ريزال، ، واستنتاج اإلجاز أوالتحقيق )أف
 هي كما يلي:

 أ(. تقليل البياانت
تقليل البياانت هي تبسيط البياانت ، أو تركيز البياانت ، أو استخراج 
البياانت عن طريق تقليل البياانت غري الضرورية يف نتائج مجع البياانت لتكون 

تخدمة وحدها. ميكن إجراء أكثر تركيزًا على البياانت ذات الصلة ابلنظرية املس
تقليل البياانت عن طريق تدوين مالحظات صغرية أو عمل ملخصات أو 

(. يف الوقت نفسه ، وفًقا 1۰ ، ص .  1994إعادة صياغة )حوبريمان، 
، فإن االختيار ،و الرتكيز ،و التجريد ،والنسخ من  من إميزير لتقليل البياانت

(. عند 129، ص .   2۰16 ،إميزيرالبياانت اخلام إىل البياانت املكتوبة )
 إجراء تقليل البياانت ، جيري الباحث املراحل التالية:

 بعد أن يتم مجع البياانت ، مث يلخص الباحث البياانت اليت تتم اسرتدادها.(.1
بياانت اليت تتعلق مبوضوع حيتوي على معىن ومفهوم نظرية اختيار اختيار ال(. 2 

  اللفظ يف شعر املزامري يف ديوان أحبك او ال أحبك حملمود درويش.
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حتديد البياانت استنادا إىل شعبة املوضوع اليت حتتوي على معىن ومفهوم (. 3
مود نظرية اختيار اللفظ يف شعر املزامري يف ديوان أحبك او ال أحبك حمل

 درويش.
 -(. نبذ البياانت اليت ال تتعلق ابملوضوع والفرعية اليت حتتوي على معىن 4 

ومفهوم نظرية اختيار اللفظ يف شعر املزامري يف ديوان أحبك او ال أحبك 
 حملمود درويش.
 ب(.  عرض البياانت 

و منوذج البياانت ) عرض البياانت ( ، حندد النموذج كمجموعة منظمة 
ات اليت تسمح بوصف االستنتاجات واإلجراءات املتخذة ) إيزير من املعلوم

بعد تقليل البياانت ، كما أعرب عنها ميلز ( .  13۰، ص .  2۰19، 
 وهوبرمان ، اخلطوة الثانية اليت تتمه على النحو التايل :

(.  البياانت اليت تتم احلصول عليها يف شكل موضوع وشعبته اليت حتتوي 1
نظرية اختيار اللفظ يف شعر املزامري يف ديوان أحبك او على معىن ومفهوم 

 ال أحبك حملمود درويش.
 البياانت املبسطة .(.  2 
 مث تقلدة البياانت مع نبذة قصرية عن النص القصاصي .(.  3 

 ج(. اإلستناج
حتليل البياانت الثالث هو تقنية التحقق من البياانت أو تقنية رسم 

ي اخلطوة األخرية يف حتليل نتائج البحوث. اخلطوات االستنتاج. وهذه التقنية ه
املتخذة يف هذه التقنية هي مجع نتائج تعريض البياانت يف شكل موجز حىت 

(.و اخلطوات 19، ص . 1994ميكن العثور على النقاط الرئيسية )هوبريمان، 
 اليت يقوم هبا الباحث يف هذه املرحلة هي:

 صحيحة .(.   ثبتت البياانت من خالل أدلة 1
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 (. مث يلخص البياانت2
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 الباب الثاىن
 اإلطار النظري

 تعريف علم األسلوب .أ
مفهوم علم األسلوب تتناول الدراسات احلديثة مفهوم األسلوب من زوااي متعددة 

للوصول إىل مفهوم حمّدد، ميكن على أساسه أن تقوم دراسة موسعة تستوعب يف حماولة 
أنواع األداء يف مستوايهتا املختلفة، ويبدو أن الدراسة القدمية مل تُغفل هذا اجلانب،  

له حمدوًدا حبدود املعرفة القدمية يف بيئات النقد القدمي، أو يف بيئات  وإن كان تناوهلا
األسلوب يف العربية جماز مأخوذة من معىن الطريق املمتد ،  اللغويني القدامى. وكلمة

أو السطر من النخيل. وكل طريق ممتد فهو أسلوب، واألسلوب : الطريق والوجه 
 .(2۰5 ، ص .1994، )منظور.واملذهب 

األدب ليس عمال أبسلوب مجيل ومليء ابملعىن بل هو وسيلة الشعراء الرسالية 
اإلختماعية تعامل يف حالة معينة . وابإلضافة إىل ذلك  اجتماعية وقومية وفنية وكيفية 

 ، األدب ينشأ من الشخصية ذات االهتمام ابلبيئة االجتماعية اليت تعتم صناعته. 
دام الكلمات ومجل معينة للتعامل مع حاالت عما إذا كان يناسبها أم ال استخ

معينة. يف القرن التاسع عشرة حىت العشرين يكون نقد أديب العريب مضطرابً ألن كثرة 
من االستعداد الذي ينشر يف العرب. من بعض الناقد يفهم األدب من العالقة بني 

 وغري ذلك. الشعراء وحماولتها، واألخريفهم األدب من انحية قومية وأساسية وفلسفة
أو أجزاء من اختيار الكلمات اليت جتعل  بسبب هذا التطور، يعد األسلوب مشكلة

 السؤال لذلك ، فإن مسألة منط اللغة تغطي مجيع تسلسل أو مستوايت اللغة: إختيار
، 2۰۰9، خطاب كامل )قليويب الكلمات والعبارات واجلمل الفردية ، حىت مبا يف ذلك

 (.1۰ص. 
تناقش األسلوب يف دراسة اللغوايت واألدب. أوالً ، األسلوب وجد ثالثة آراء 

 )وتورنرWellek) ) هو فرع يف علم اللغة. مت التعبري عن هذا الرأي من قبل ويلليك
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(Turner وإبشتاين (Eibstein)  مزيد من اإلقناع حول أي حتليل لغوي سيتحول يف
دراسة تربط اللغوايت ابألدب. مت النهاية إىل مراجعة أسلوبية. اثنًيا ، إن أسلوبية هي 

(. يتماشى تقريًبا مع Stephen Ulman) التعبري عن هذا الرأي من قبل ستيفن أوملان
( أبن األسلوب ميكن Leo Spitzer) (، جيادل ليو سبيتزرStephen Ulman) رأي ستيفن

ها أن تتفق على اللغوايت مع التاريخ األديب. اثلثًا ، األسلوب هو مرحلة متفق علي
 .(16، ص . 2۰۰9، بني اللغوايت والنقد األديب )قليويب

يف تقاليد العلمية العربية ، علم األسلوب يسمى ابألسلوبية . األسلوبية ترمجت 
، خصائص األصل تقابل (Style)له يف العربية وقفنا على دال مرکب جدره أسلوب 

ذومدلول إنساين ذايت ، وابلتايل  -انطالقا أبعاد الالحقة. فاألسلوب وسنعود اليه 
ابلعبد العلماين العقلي ، وابلتايل املوضوعي  -نسي ، والالحقة ختتص فيما ختتص به 

. وميكن يف كلتاي احلالتني تفكيك الدال اإلصطالحي إىل مدلولية مبا يطابق عبارة : 
األسلوب لذلك تعّرف األسلوبّية بداهة ابلبحث عن األسس املوضوعية اإلرسساء  علم

 .( 34 ، ص. 1982علم األسلوب ) املسدي ، 
 كلمة مشتقة من الالتينية  (Style)أسلوب  (Style) .يُعرف منط اللغة يف اخلطاب

Stylus  ، تتغري كلماتمث  ، وهو نوع من األدوات للكتابة على مشعة. يف التطور التايل      

Style   إىل القدرة واخلربة على الكتابة أو استخدام الكلمات بشكل مجيل)كرياف، 
منط  ذلك) 4، ص. 2۰۰9، اترجيان((. وذكر لفرتة وجيزة 112، ص.  2۰۰6

 اللغة هو شكل من أشكال البالغة ، أي استخدام الكلمات يف التحدث والكتابة
 التأثري عليه.إلقناع املستمع أو القارئ أو 

كما يقول ابن منظور يف لسان العرب )) يقال ،ما يف اللغة العربية واألسلوب 
للسطر من النخيل وكل طريق ممتد فهو أسلوب . فاألسلوب الطريق والوجه واملذهب 

يقال انتم يف أسلوب سوء وجيمع أساليب واألسلوب الطريق أتخذ فيه واالسلوب  ،
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 ، ص.1998 ،اليب من القول أي أفانني منه(()فضلالفن . يقال اخذ فالن يف أس
82.) 

ومن أهم الفروق " أن الدراسات اللسانية تعين أساسًا ابجلملة واألسلوبية تعىن 
ابإلنتاج الكلي للكالم. وإن اللسانيات تعىن ابلتنظري إىل اللغة كشكل من أشكال 
احلدوث املفرتضة ، وأن األسلوبية تتجه إىل احملدث فعال ، وأن اللسانيات تعىن ابللغة 

قوانينها، وأن األسلوبية تعىن ابللغة من حيث األثر من حيث هي مدرك جمرد متثله 
الذي ترتكه يف نفس املتلقي كأداء مباشر " ، ومن هذا املنطلق فإن األسلوبية تركز 
بشكل كثيف ومباشر على عملية اإلبالغ واإلفهام ، ابإلضافة إىل انتقاهلا األساسي 

تب ونزوعه األكيد إىل أن واجلوهري إىل التأثري يف املتلقي، وذلك من خالل ميل الكا
جيعل كالمه مبنًيا ومؤلفا بطريقة يلتف فيها انتباه املتلقي ملا يريده ، ولذلك فإن 
األسلوبية تسعى بكل متيز لدراسة الكالم على أنه نشاط ذايت يف استعمال اللغة 

 (9، ص. 2۰۰2)راببعة، 
راسة األدب اهتم علم األسلوب اهتماما كامال هليكل لغة الكالم اليت هتدف د

وتشرح عالقة بني النحوية واملورفولوجية واملعجمية اليت تشكل شكل األدب . بناء 
على هذا الرأي ، علم األسلوب هو حتليل اعتماد الكالم كوحدة هتدف دراسة وصفية 
. تبدأ هذه الدراسة من الوحدات الصغرية إىل الوحدات األكرب املتساوية حىت هيكل 

 ( . 19، ص. 2۰1۷ األدب كله ) قليويب ،
علم األسلوب هو علم لساين يعىن بدراسة جمال التصرف يف حدود القواعد  

البنوية النتظام جهاز اللغة . وهو دراسة حديثة هدفها دراسة خصائص األسلوب 
واجتاهاته . وله تيارات ومناهج ، غايتها متابعة األساليب وطرق التعبري مبا ) التوجني 

 ( . 94، ص. 1999، 
فا للعلم األديب، فإن أسلوب اللغة ال حيتوي املعىن اجلمال فقط ، ولكن خال

املعىن يف استقرار الكشف. أسلوب اللغة األدبية هو مسألة كيفية عملية استخدام 
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اللغة يف األعمال األدبية غري فعالة وفقا للقواعد. ألن أسلوب اللغة األدبية يتعلق 
يت تريد أن يظهرها األدابء. ويف النهاية سيظهر أبشياء كثرية وفقا لبعض التأثريات ال

مجال استخدام اللغة حينها، ابإلضافة إىل ثروة معانيها. لذلك ليس من املستغرب أن 
،  2۰۰9،  يعطي لألدابء حق احلرية يف التالعب ابللغة إلحداث أتثري معني ) مزكي

 .( 13ص. 
استخدام اللغة يناقش أسلوب األسلوب كيفية فهم ودراسة األدب من حيث 

اليت يقوم هبا الشعراء. أن ستايلستيكا هي يف الواقع واحدة النهج يف النقد األديب ، 
أي النقد األديب الذي يستخدم اللغوايت كأساس للدراسة. تتعلق هذه الدراسة 
األسلوبية بكيفية الكلمات له أتثريات ومعاين معينة. هذا التحليل اإلحصائي النهج 

قد يبدأ هذا التحليل من العنصر  اللغوي. جيب أن يكون األسلوب اهليكلي ، لذلك 
فيما يتعلق بدراسة البالغة حبث فلسفي عن كيفية عمل الكلمات أو أتثريها يف 

 (.152، ص. 2۰۰۷، اخلطاب )امتازكى
تعريف اآلخر علم األسلوب هو علم البالغة التقليدية. ولكن علم األسلوب 

ينظر اللغة كشيء ديناميكي، والبالغة علم لغة تقليدي علم يبحث اللغة احلديث الذي 
 ( 13، ص. 2۰15الذى ينظر اللغة كشيء اثبت ) توفق الرمحن، 

 
 موضوع علم األسلوب .ب 

األسلوب تتعلق بفروع علم اللغة وميادينها مثل استعمال اللغة يف عمل الفين 
اإلجتماعي كاللهجة يف واتثري استعماهلا ، لذلك علينا أبن حنللها مبنهج علم اللغة 

الكالم . أما خصوصية العمل الفين فتتحرك يف ميادين األصوات والصرف والنحو 
 .(4، ص.1993والداللة بل كانت تتعلق بعدة ميادين معا ) سودجيمان، 
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إن الدراسة األسلوبية تبحث يف مجيع ظواهر ( 3۷، ص. 2۰۰9يقول مزكي ) 
ولكن عامة ، حتدد يف معاجلات النصوص، من اللغة من انحية صوهتا حىت دالالهتا . 

انحية صوهتا كمطابقة القوايف يف كل أواخر الكلمة أو اجلمل أو شبهها ، أو يعين 
اختيار اللفظ مثل الرتادف، واألضداد، وغري ذلك. أو من اختيار اجلملة يعين اختيار 

 شكل اجلملة مثل خربية وإنشائية وغري ذلك.

 . فنولوجيا1

فنولوجيا أي علم األصوات هو علم يدرس ويبحث وحيلل األصوات اللغوية 
من فروع علم  وهو فرع(.  1، ص.  2۰۰9اليت خترج من جهاز النطق )اجلائر ، 

اللغة . ورغم أنه يركز على دراسة األصوات الغريها إال أنه علم واسع تندرج حتته 
داف واجملال واملنهج . فروع كثرية ختتلف وتتضارب فيما بينها من حيث األه

ويدعى املنشغلون يف هذا العلم أو املعنيون به علماء األصوات أو رجال األصوات 
 (. 21، ص.  2۰15أو األصواتيون ) جوهر ، 
 علما جديدا قدميا: وهو جديد ألنه واحد من فروع علم يعترب علم األصوات

فردينان  سويسريالذي أتسيسُه مطلع هذا القرن على يد اللغوي ال اللسانيات
( . وهو وقدميم ألنه واحد من العلوم اليت 1 ، ص.2۰۰8 ،دوسوّ سور )الطيان

كل لغة، فاللغة أصوات تتألف منها كلمات تنتظم يف مجل فتؤدي معاين   تقوم عليها
تعبري ابن جين: أصوات يعرب هبا كل قوم عن أغراضهم  شىّت، أو هي على حد

كما قال اجلاحظ: هو آلة اللفظ، واجلوُهر   والصوت( . 33، ص.  2۰15، )عثمان
حركات اللسان لفظاً  وال الذي يقوم به التقطيع، وبه يوجد التأليف، ولن تكون

ابلتقطيع  وال كالماً موزوانً منثوراً إال بظهور الصوت. وال تكون احلروف كالماً إال
 (.۷9، ص.  1985،والتأليف )اجلاحظ



18 
 

 
 

ملقطع . املقطع هو الواحدة الصغرى ومن ضمن األصوات اليت يتكون منها ا
ألنه يرفض تقسيم الكم املتصل إىل أصوات ، ألن األصوات يف رأيه ليس هلا وجود 

كل مقطع جيب أن يتكون (.   191، ص.  1991مستقل يف الكالم ) عمر، 
من حركة واحدة ) قصرية كانت أو طويلة ( وصامت واحد أو أكثر يسبقها أو 

 .( 111، ص.  2۰1۰ها ) جوهر، يلحقها أو يسبقها ويلحق

فنولوجيا يؤثّر تغيري معىن اللفظ، كزايدة مهزة يف أول اللفظ تغيري معىن الزم إىل 
أعظم وغري ذلك .  -أوعد ، عظم  -أكرم ، وعد  -معىن متعدي ، حنو كرم 

وكذلك تكرير عني الفعل تغيري املعين وتكرير املعىن ، حنو كّسر ، قطع ، نور ، كّرر 
 ، يسرت وغري ذلك.، فتح 

 . احتيار اللفظ2
اختيار اللفظ حيتوي على الرتادف ومشرتك اللفظ واألضداد واملعرب ومقتضى 

 (. ۷3، ص.  2۰1۰احلال ) مزكي ، 
 أ ( الرتادف

الرتادف هو عبارة عن  (Sinonimاللفظ يتقارب يف املعىن أو الرتادف)
هنا هي املتعددة , أما وجود كلمة أكثر هلا داللة واحدة ، أي أن الكلمات 

لعربية القدماء الرتادف بقوهلم : "  املعىن فغري متعدد. وقد عّرف بعض علماء
، 1996 ،هو األلفظ املفردة الدالة على شيئ واحد ابعتبار واحد )خليلى

 (.16۷. ص
يفرق علماء اللغة احملدثون بني نوعني أساسيني من الرتادف ، مها : 

 (Near Synonymy)وشبه الرتادف (Absolute Synonymy)الرتادف املطلق 
 (.3۷، ص.199۷)جبل،

 مها:فأما الرتادف املطلق ، فيتحقق حني يتوافر يف األلفاظ املرتادفة شرطان ، 
 االحتاد التام يف الدالالت املركزية والدالالت اهلامشية .(. 1
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 ( القابلية التامة للتبادل بينها يف كل سياق2 
لى أن الرتادف ، هبذا املفهوم ، يكاد يكون ويكاد جيمع الباحثون ع

 .معدومة ، أو اندر الوقوع
وأما شبه الرتادف ، فيتحقق حني تتشابه األلفاظ املرتادفة يف دالالهتا 

. تام يف كل السياقات واملختلفة املركزية واهلامشية ، بيد أهنا التقبل التبادل ال
من الرتادف ( . وقد عىن وتدخل جل األلفاظ املرتادفة يف إطار هذا النوع 

علماء العرب القدامى بدراسة الرتادف ، وإن مل تكن دراستهم ابلتفصيل 
الدالة  األلفاظ املفردة» والتقسيم الذي جتده عند احلدثني ، وعرفه بعضهم أبنه 

وأفرده بعضهم مبصنفات مستقلة كما تناوله  «على شي واحد ابعتبار واحد 
 .(3۷، ص.199۷ل،)جب آخرون يف ثنااي مصتفاهتم

تستخدم كلمة الرتادف يف متاثل املعىن. ومن الواضح أن كثريا من 
حتمل املعىن نفسه، فهي  -جمموعات الكلمات ابلنسبة ملصنف املعجم 

( . 92، ص .  199۰مرتادفات ، أو ترادف كل منها األخرى ) إبراهيم ، 
الق عدة الرتادف يف اللغة هو ما اختلف لفظه واتفق معناه . أو هو إط

 (. 1۷3كلمات على مدلول واحد ) يعقوب، د . ت، ص. 
أنكر بعض العلماء وقوع الرتادف يف العربية ، والتمسوا فروقا دقيقة بني 
الكلمات اليت يظن فيها احتاد املعىن. فكان ثعلب يرى أن ما يظنه بعضهم 
 من املرتادفات ، هو من املتباينات. وكذلك أنكر ابن فارس وقوع الرتادف

قائال : ويسمى الشيء الواحد ابألمساء املختلفة ) يعقوب، د . ت، ص 
.174). 

أشار سيبويه يف كتابه مبوضوع الكتاب إىل ظاهرة الرتادف، كما أشار 
إليها ابن جين حتت اسم " تعادي األمثلة و تالقي املعاين " ، ومثل هلا ابخلليقة 

 ( .215، ص.  1991والسجية و الطبيعة والغزيزة والسليقة ) عمر، 
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قال فخر الرازي ، إن الرتادف هو األلفاظ يظهر يف بعض األمور مع 
تعبري واحد. يصنف اللغويني املعاصر الكلمات اجملاورة يف املعىن أو الرتادف 
وأشباه الرتادف، كمايلي : الرتادف الكامل ، شبه الرتادف ، التقرب الداليل، 

 (.49، ص.  2۰۰9اإلستلزام، احلمل املرتادفة ) مزكي، 
وقد اختلف اللغويون العرب القدماء اختالفا واسعا يف اثبات هذه الظاهرة 

 أو إنكار وجودها يف اللغة العربية .
األول : فريق أثبت وجود الظاهرة، واحتاج لوجودها أبن مجيع أهل اللغة 

إذا أرادوا أن يفسروا اللب قالوا : هو العقل، أو اجلرح قالوا : هو الكسب  "
أو السكب قالوا هو الصب . وهذا يدل على أن اللب و العقل عندهم ، 

سواء . وكذلك اجلرح والكسب والسكب والصب، و ما أشبه ذلك ) عمر 
 (.219، ص.1991، 

الثاين : فريق ينكر الرتادف، وعلى رأسهم ثعلب، وأبو علي الفارسي ، 
هو السيف  وابن فارس، وأبو هالل العسكري. يقول ابن فارس : األسم واحد

من األلقاب صفات . وكذالك األفعال حنو ُمضّي وذهب وانطلق ،  وما بعده
وقعد وجلس ، ورقد وانم وهجع ، ففي كل منها ما ليس يف سواها . وهو 

 218، ص. 1991مذهب شيخنا أيب العباس أمحد بن حيي ثعلب ) عمر، 
.) 

تالية ) يعقوب، د إن كثرة املرتادفان يف اللغة العربية يعود إىل األسباب ال
 ( :176 . ت، ص.

انتقال كثري من مفردات اللهجات العربية إىل هلجة قريش بفعل طول  (أ)
االحتكاك بينهما . وكان بني هذه املفردات كثري من األلفاظ اليت مل . 
تكن قريش حباجة إليها لوجود نظائرها يف لغتها، مما أدى إىل نشوء الرتادف 

  يف األمساء واألوصاف والصيغ.
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أخذ واضعي املعجمات عن هلجات قبائل متعددة، كانت خمتلفة يف  (ب)
بعض مظاهر املفردات، فكان من جراء ذلك أن اشتملت املعجمات على 
مفردات غري مستخدمة يف لغة قريش ويوجد ملعظمها مرتادفات يف منت 

 هذه اللغة.
. تدوين واضعي املعجمات كلمات كثرية كانت مهجورة يف االستعمال (ج)

 ومستبدال هبا مفردات أخرى.
. عدم متييز واضعي املعجمات بني املعىن احلقيقي واملعىن اجملازي ، فكثري (د)

من املرتادفات مل توضع يف األصل ملعانيها، بل كانت تستخدم يف هذه 
 املعاين استخداما حمازاي.

ـ. انتقال كثري من نعوت املسمى الواحد من معىن النعت إىل معىن االسم (ه)
الذي تصفه. فاهلندي واحلسام واليماين والعضب والقاطع من أمساء السيف 
يدل كل منها يف األصل على وصف خاص للسيف مغاير ملا يدل عليه 

 اآلخر.
. إن كثري من املرتادفات ليست يف احلقيقة كذلك، بل يدل كل منها علة (و)

ل عليها حالة خاصة من املدلول ختتلف بعض االختالف عن احلالة اليت يد
غريه . فرمق وحلظ وحدج وشفن وران مثال يعرب كل منها عن حالة خاصة 
للنظر ختتلف عن احلاالت اليت تدل عليها األلفاظ األخرى . فرمق يدل 
على النظر جبامع العني، وحلظ على النظر من جانب األذن ، وحدجه 
 معناه رماه ببصره مع حدة، وشفن يدل على نظر التعجب الكاره، وران

 يفيد إدامة النظر يف سكون، وهّلم جرّا.
. انتقال كثري من األلفاظ السامية واملولدة واملوضوعة واملشكوك يف عريبتها (ز)

 إىل العربية، وكان الكثري من هذه األلفاظ نظائر يف منت العربية األصلي.
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. كثرة التصحيف يف الكتب العربية القدمية، وخباصة عندما كان اخلط (ح)
 مبجّرد من اإلعجام والشكل.العريب 

 ب(. مشرتك اللفظ 
مشرتك اللفظ هو كل كلمة هلا عدة معان حقيقة غري جمازية، أو هو 
اللفظ الواحد الدال على معنيني خمتلفني فأكثر داللة على السواء عند أهل 
اللغة . ومن أمثلة لفظ احلوب الذي يطلق على أكثر من ثالثني معىن، منها 

البنت واحلاجة واملسكنة واهلالك واحلزن والضرب والضخم : اإلمث واألخت و 
من اجلمال ورقة فؤاد األم وزجر اجلمل وغري ذلك. وكلفظ اخلال الذي يطلق 
على أخي األم وعلى الشامة يف الوجه والسحاب والبعري الضخم واألكمة 

 ( . 1۷8الصغرية وغري ذلك ) يعقوب، د . ت، ص. 
 نيي دراستهم لتعدد معاين اللفظ الواحد بيفرق علماء اللغة احملدثون لد

 : (3۷، ص.199۷)جبل، مصطلحني أساسيني مها
تعدد املعىن نتيجة تطور يف جانب اللفظ ، أو   Homonymyمصطلح(. 1

 معان متعددة أو مشرتك التغري يف اللفظ . - -كلمات متعددة 
أو ) تعدد املعىن نتيجة تطور يف جانب املعىن ،   Polysemyحمصطل(. 2 

 متعدد ( أو مشرتك التغري يف املعىن . یمعن -كلمة واحدة 
فأما املصطلح األول ، فيشري إىل وجود أكثر من كلمة يدل كل منها  

على معىن ، وقد تصادف عن طريق التطور الصويت أن اختدت أصوات 
يف النطق كلمة واحدة ، واليهم أن تكون حروف  االكلمتني ، فأصبحت
وذلك مثل كلمة « . أوال ، إمنا املهم احتادمها يف النطق  الكلمتني متحدتني

(Sound)  اليت متثل أربع كلمات كانت متفارقة البين والدالالت ، مث حدث
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دت كلمة واحدة حتمل أربع منها حىت تطابقت ، فغ أن تغريت أصوات كل
 .(3۷، ص.199۷)جبل، دالالت

الواحدة على أكثر من وأما املصطلح الثاين ، فيشري إىل داللة الكلمة 
ويف هذا النوع من «. جديدة  ینتيجة اكتساهبا معىن جديدا أو معان یمعن

نوعي املشرتك تكون العالقة بني دالالت اللفظ واضحة ، وينهض 
 (.3۷، ص.199۷)جبل،ابلدور الرئيسي يف خلق ألفاظه یاالستعمال اجملاز 

مشرتك اللفظ  يفرق بعض علماء اللغة املعاصرين من حيث املفهوم بني
وبني تعدد املعىن للفظ الواحد . وينظرون إليهما على أهنما موضوعان 
مستقالن ، يتناول أوهلما تلك األلفاظ اليت تتطور يف شكلها وبنيتها اتما 
وبطريق املصادفة يف أصواهتا وصورة نطقها ، رغم اختالف معانيها وصورة 

 ( . 13۷، ص.  2۰۰9كتابتها ) حبر الدين ، 
اليبدو من كالم اللغوين العرب األوائل وال املعاصرين أهنم يفرقون بني 
االشرتاك اللفظي وبني تعدد املعىن على النحو الذي سبق توضيحه، فاملفهوم 
منها عندهم كما يبدو واحد ، وهو عكس ما يفهم من الرتادف متاما . فإذا 

لمتني أو عدة كان الرتادف يعين احتاد املعىن وتعدد اللفظ، أو إطالق ك
كلمات على مدلول أو معىن واحد . فإن االشرتاك اللفظي يعين احتاد اللفظ 
يف الصيغة والنطق والكتابة واألصل يف أغلب األحيان أيضا مع تعدد املدلول 
، أو بتعبري آخر " ) إطالق كلمة واحدة يف اللغة على معنيني فأكثر على 

، ص. 2۰۰9مي ) حبر الدين، السواء ( دون شرط ارتباطها ابلسياق الكال
138 . ) 

وال خيتلف مفهوم االشرتاك اللفظى عند البالغيني العرب، كما يبدو 
كما يطلق   -عما هو عليه عند علماء اللغة، فهو، أو االشرتاك يف اللفظ 
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عليه أحياان يستخدم كمرادف لتعدد املعىن، وإن كان هناك من يستخدم 
من تعدد املعىن اللفظ الواحد ) حبر  هذا املصطلح وكأنه أعم يف مدلوله

 (. 139، ص.  2۰۰9الدين، 
أعاد الباحثون سبب االشرتاك اللفظي يف اللغة العربية إىل عوامل عدة منها) 

 (: 18۰يعقوب، د . ت ، ص. 
. اختالف اللهجات العربية القدمية. فمعظم ألفاظ املشرتك جاء نتيجة  (أ)

ما وضعت املعاجم، ضم أصحاهبا اختالف القبائل يف استعماهلا، وعند
املعاين املختلفة للفظ الواحد، دون أن يعنوا بنسبة كل معىن إىل القبيلة 

 اليت كانت تستعمله. 
. التطور الصويت الذي يطرأ على بعض أصوات اللفظ األصلية من (ب)

حذف أو زايدة أو إبدال، فيصبح هذا اللفظ متحدا مع لفظ آخر 
قد طرأ مثال على لفظه )النغمة( واحدة )النغم( خيتلف عنه يف املدلول. ف

تطور صويت إببدل الغني مهزة لتقارب املخرج، فقيل )النامة( مبعىن 
النغمة. وكذلك ابلنسبة ل )جذوة( و)جثوة( و)الغشم( و)الغشب( ) 

 التعدي والظلم (.
. انتقال بعض األلفاظ من معناها األصلي إىل معان جمازية أخرى لعالقة (ج)

 اإلكثار من استعماهلا، حىت يصبح إطالق اللفظ حمازا يف قوة ما، مث
استخدامه حقيقة. ومن ذلك لفظ العني مثال فإنه يطلق على العني 
الباصرة، وعلى العني اجلارية، وعلى أفضل األشياء وأحسنها، وعلى 

 النقد من الذهب والفضة. 
 صيغة واحدة، . العوارض التصريفية اليت تطرأ على لفظني متقاربني يف (د)

فينشأ عنها تعدد يف معىن هذه الصيغة. ومن األمثلة على هذا النوع من 
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االشرتاك لفظ وجد فيقال: وجد الشيء وجودا أو وجداان إذا عثر عليه، 
 ووجد عليه موجدة إذا غضب، ووجد به وجدا إذا تفاين يف حبه.

 ج ( األضداد
وقال أبو عمر :  والضد يف اللغة هو النظري والكفء واجلمع أضداد،

الضد مثل الشيء والضد خالفه ، وضاده إذا ابينه خمالفة ، واملتضادان اللذان 
ال جيتمعان كالليل والنهار. ويتبني من ذلك ، أن كلمة الضد كلمة استخدمت 
يف اللغة مشرتكا لفظيا ، إذ دلت على معان متعددة ، وهي كذلك شبه ضد 

، 1999يء وخمالفه ومباينه )حيدر، ، ألهنا استخدمت يف الداللة على الش
 (.144ص. 

األضداد ومما يعد من مشرتك اللفظ يف اللغة العربية نوع آخر متميز 
يسمى ابألضداد ، وتعين يف اصطالح العرب اللغويني الكلمات اليت يدل كل 
منها على معنيني متباينني أو متعاكسني متناقضني . مثل لفظ جون اليت تدل 

بيض، واملوىل اليت تطلق على العبد والسعيد) حبرالدين على األسواد واأل
 (.141، ص. 2۰۰9

األضداد هي ظاهرة تتصل أيضا ابلعالقات الداللية بني الكلمات ، مثل 
املشرتك اللفظي والرتادف ، وإذا كانت كثري من اللغات تشرتك مع اللغة العربية 

وبعض اللغات السامية  يف وجود االشرتاك اللفظي والرتادف ، فإن اللغة العربية
تنفرد دون اللغات األخرى بوجود ظاهرة التضاد ، حىت أن بعض علماء 
املعاجم املعاصرين مل جيد مثاال يوضح به هذه الظاهرة إال من اللغة 

 (177ص.، 1996 ،)خليلىالعربية
والضد ال يعين النقيض أو العكس بصفة مطلقة ، فهناك أصناف عدت 

 تفيد معىن التناقض أو العكس ، وإمنا يدل . كل من األضداد ، مع أهنا ال
لفظ منها على معنيني متباينني يربط بينهما رابط معني من قريب أو بعيد ،  
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،  2۰۰9كما حيصل لكثري من ابقي األلفاظ املشرتكة العاين ) حبر الدين ، 
(. فالتضاد نوع خاص من أنواع االشرتاك اللفظى السابق ذكره  141ص . 

 ، ولذلك اختلف الباحثون بصدد ورود اختالفهم يف مشرتك اللفظ.
عاد الباحثون وجود ظاهرة التضاد يف اللغة العربية إىل أسباب عدة أمهها 

 ( : 183) يعقوب، د. ت، ص.
عام يشرتك فيه الضدان . وقد داللة اللفظ يف أصل وضعه على معىن  .(أ)

يسهو بعضهم عن ذلك املعىن اجلامع فيظن الكلمة من قبيل التضاد . فمن 
ذلك الصرمي، يقال لليل صرمي، والنهار صرمي، ألن الليل ينصرم من النهار، 

 والنهار ينصرم من الليل، فأصل املعنيني من ابب واحد وهو القطع.
إىل معىن آخر جمازي. فقد يكون اللفظ . انتقال اللفظ من معناه األصلي (ب)

موضوعا عند قوم ملعىن حقيقي، مث ينتقل إىل معىن جمازي عند هؤالء أو 
عند غريهم . إما للتفاؤل، كإطالق لفظ البصري على األعمى . إما للتهكم 
كإطالق لفظ أيب البيضاء على األسود. وإما االجتناب التلفظ مبا يكره 

 ىل . كسمية السيد والعبد ابملو 
. اتفاق كلمتني يف صيغة صرفية واحدة. ومن ذلك كلمة )جمثّث( ومعناها (ج)

 -الذي جيتث الشيء، والذي جيتّث. وأصل اسم الفاعل من اجتّث 
، وقد نشأ احتاد اللفظني : اسم الفاعل  ، واسم املفعول جمتثثم جمَتِثثم

عىن الذي واملفعول، من اإلدغام. ومن هذا القبيل )املختار( الذي يكون مب
 خيتار والذي خيتار.

. اختالف القبائل العربية يف استعمال األلفاظ، كلفظ السدفة اليت تعين  (د)
 عند متيم الظلمة وعند قيس الضوء. 

 ـ . احتاد لفظ مع لفظ آخر مضاد وفقا لقوانني التطور الصويت.(ه)
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 د ( املعرب
ا . واملعرب هو يباملعرب لغة اسم مفعول من الفعل عّرب ، واملصدر تعر  

واملعرب يف اإلصطالح  (. 515، ص.  1998،  علىالذي جعل عربيا)
عرفه السيوطي بقوله هو ما استخدمته العرب من األلفاظ املوضوعة ملعان يف 
غري لغتهم. وقال اجلوهري يف الصحاح تعرب االسم األعجمي أن تتفوه به 

  .( 99، ص. 2۰۰9العرب على منهاجهم ) حبر الدين، 
وعّرب الكتاب  التعريب اللغة، من قوهلم : عّرب االسم : صرّيه عربيا،

إذا نقله إىل العربية من لغة أخرى، من الفعل عرب يـَُعّرب : تكلم ابلعربية ومل 
يلحن، أو كان عربيا فصيحا يف األصل. وَعَرَب الرجل يـَُعّرب عراب : فصح 

 (. 13، ص. 2005 بعد لكنه )التوجنى،
عبد الرمحن، املعرّبة بتشديد الراء ويسمى ابلتعبري،  قول جالل الدين

وهو لفظ يستخدمه العرب يف معىن وضع له يف غري لغتهم . وقال أمحد عبد 
الرمحن ، أما تعريف املعربة هو ما استعملته العرب من األلفاظ املوضوعة ملعان 
يف غري لغتها حبيث يصبح اجلوهري يف الصحاح، تعريب االسم األعجمي أن 

 2۰1۰نتفوه به العرب على منهاجها تقول عربته العرب وأعربته ) ورجاديناات ، 
 (. 156، ص. 

ولقد سلك العرب يف تعربيهم للكلمات األعجمية اليت استخدموها 
طريقني. الطريق األول التعبري يف أصوات الكلمة وصورها مبا يوافق ألسنتهم 
وأبنية كالمهم. والطريق الثاين إدخال الكلمة إىل اللغة العربية دون تغيري وهذا 

 يدخل إىل ما يعرف ابلدخيل مثال خراسان ، لكن قد يتغري مدلوله حني
العربية مثال ذلك اجلون فإن معناه يف الفرسية اللون على العموم ، ولكنه قصر 

 (. 1۰2، ص.  2۰۰9يف العربية على األبيض واألسود ) حبر الدين، 
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 ه( مقتضى احلال 

مقتضى احلال هو ما يدعو إليه األمر الواقع. أي ما يستلزمه مقام 
وجه خمصوص، ولن يطابق احلال إال إذا من املتكلم  الكالم وأحوال املخاطب

كان وفق عقول املخاطبني. واعتبار طبقاهتم يف البالغة وقوهم يف البيان واملنطق 
. فللسوقة كالم ال يصلح غريه يف موضعه والغرض الذي يبين له. ولسراة القوم 
واألمراء فن آخر ال يسد مسده سواه. من أجل ذلك كانت مراتب البالغة 

 45ر تفاوت االعتبار واملقتضيات ) اهلامشي، د . ت، ص . متفاوت، بقد
.) 

مقتضى احلال قال ابن علوي أبن مقتضى احلال هو اختيار اللفظ 
املناسب مبعىن يف سياق معني ، وقال املقتضي ابلعبارة املناسبة ) عبارة املعينة 

، صفحة. 2۰۰9( هي أسلوب اللغة مستعمل للتعبري عن العبارة ) مزكي ،
41.) 

 
 . اختيار اجلملة 3

اختيار اجلملة هي شكل أو جمموعة متنوعة من اجلمل املستخدمة لوسيلة  
قل املعىن، مع التأثري على املعاين املعرب عنها. ختتلف اجلمل املختلفة يف القرآن 
اختالفا كبريا، كما يف علم البالغة، مبا يف ذلك بنية اجلمل دون تذكري الفاعل ، 

علية، وتكرار اجلمل، واستخدام مجل خمتلفة مثل املبتدأ يتكون اجلملة إمسية والف
ابسم اإلشارة أو اسم املوصول أو اسم ضمري أو تقدمي والتأخري وغري ذلك ) مزكي 

 ( .79، ص. 2۰۰9، 
إن اختيار اجلملة هي شكل اجلملة املستخدمة لتبلغ الرسالة اليت هلا املؤثرة 

األديب متنوعة حنو قرآن الكرمي ، كما يف  يف املعىن . وأما شكل اجلمل يف العمل
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علة البالغة هناك تركيب اجلملة دون فاعله ومجلة اإلمسية ومجلة الفعلية وتكرير 
اجلملة ومجلة املبتدأ ابسم اإلشارة واسم املوصول واسم الضمري وقدم وأتخري وغري 

: " وإذ (  12۷ذلك . املثال اجلملة املضارع لكن مبعىن ماض يف سورة البقرة ) 
يرفع إبراهيم القواعد من البيت و إمساعيل " كلمة يرفع وهو فعل املضارع يقّص عن 
الواقعة ابراهيم املاضي. واختيار اللفظ ليعطي القارئني أو املستمعني اخليال كأنه 

، ص . 2۰۰9متحداث. وقدم لفظ إذ فعل املضارع اآلخر كذلك ) القليويب، 
۷4-۷۷.) 
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 الباب الثالث
 عرض البياانت و حتليلها

 
مأخوذة من شعر املزامري يف جمموعة األشعار  يف هذا الباب عرض البياانت و حتليلها

أجزاء  12يف شعر املزامري حيتوي حملمود درويش على  ،و ال أحبك حملمود درويشأأحبك 
الذي سيكمل حبثه على كل مواضع األخرى أجزاء  12، ولكن لقد حتدد الباحث على 

 ألن وجود األلفاظ اليت تتعلق ابختيار اللفظ وهنا األشعار كما يلي :

 و ال أحبك حملمود درويش.أاختيار اللفظ يف شعر املزامري يف ديوان أحبك  .أ
 .األلفاظ املقاربة يف املعىن أو الرتادف1

الباحث  يف شعر املزامري يف ديوان أحبك أو ال أحبك حملمود درويش ، وجد 
بشكل اجلداول الطاولة . وهي  الباحث استخدام األلفاظ الرتادف . وهنا سيذكر

 كما يلي :
 

 جزءيقع يف يف الشعر مُجَْلة َقْطع لفظ  رقم

1 
 انفصلتْ 

عن شفاه املّغنني و انفصلْت  و ،
 الباعةِ 

 الثاىن عشر

 األول بعد نفرتقكأنِك مل تولدي بعد. مل  نفرتق

2 
 األول مين حبييب يهربُ  يهرب  

 العاشر السجني فرالرحيل ابتدأ حني  فر

 األول أقول أان ال أُريدك حنيأُريدك  حني 3
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 الوقت
) وذهبُت أحبث عنك خلف 

 الوقت
 السابع

4 
 السكوت

و أنت الصراخ الوحيُد و أنِت 
 الوحيدّ  السكوت

 األّول

 السابع منفى و الفدائيون الصمتو  الصمت

5 
 األّول اجلنود انظريّ و حني سيسقط عن  انظري  

 األّول واسعتان عيناكو  عيناك

6 
 الثاين بالدي النقي نسيمو لكيال أنسى  نسيم

 الثاين و اخلنجر الريحأيّها احملاضر بني  الريح

7 
 الثاين العراءينبغي أن أجلس يف  العراء

 الرابع البساتني كما تتكاثر اخلضرة يف بساتني

8 

 اخلوف
أان لسُت  اخلوفمن مل بعرف 

 منكمشاً إىل هذا احلد
 السادس

 دهشة
من  الدهشةشيء يشبه الربقوق و 

 خلف القناطرْ 
 الثاين عشر

9 

 رَحْلت
و محلت اجلبال يف ذاكريت 

 ..ورَحْلت
 الرابع

 أذهب  
، أترك خلفي عناوين قابلة  أذهبُ 

 للضياعْ 
 األّول

10 
 الرابع عبوديتها تعشقطوىب للصخرة اليت  تعشق

 األّول ُأحبُّكِ ُأحبُِّك، أو ال  أحب  
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11 
 ميشي

 إن املوت مثل الذكرايت كالمها
 إليك إليك ميشي

 السابع

 السابع مثل الربق يف حلمي مترُّ و الذكرايُت  متر  

12 

 الثامن بيواتً أدخلتين  بيوتً 

 املنازل
 املنازلكان حلمي مشاع كسطوح 

 لعدوي
 العاشر

13 
 الثامن الطويلة االحتضارحالة  االحتضار

 الثاىن املوتُدّلين على مصدر  املوت

14 
 الزعماء

و على جثيت ينبت الشعر و 
 الزعماء

 الثامن

 احلادي عشر يالطف حصاانً  أمريك أمري

15 
 الثامن اسم أرضي على ُجثَّيت كتبتو   كتبت 

 الثاين عشر داكن اخلضرة خطَّ  خط

16 

 الثاىن الواثئق تزويرفأهتم ابلتجريد و  تَ ْزِوْير

 الكذب
لسُت حزيناً إىل هذا احلد ولكن، 

 الكذب ال يعرف
 السادس
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 . مشرتك اللفظ2
 يف شعر املزامري يف ديوان أحبك او ال أحبك حملمود درويش ، وجد

بشكل اجلداول الطاولة .  الباحث . وهنا سيذكرمشرتك اللفظالباحث استخدام 
 وهي كما يلي :

 جزءيقع يف يف الشعر مُجَْلة َقْطع لفظ رقم

 األول عناوين خلفيأترك  خلفي 1

 األول اببَل ضيِّقةم يف النهار أسوارُ  أسوار 2

 األول منتشر يف الشعاع وجهكو  وجهك 3

 األول شيء أو كل شيء أنك الأشعر  أشعر 4

 األول أصرخُ  مث أسكت أصرخ   5

 الثاىن موعدو الظالُم بال  موعد 6

 الثاىن احلاضرة يف األايم احلاضرة 7

 الثاىن األبيض احلرب و احلرب 8

 الثاىن العرب اتريخمل يبق يف  تريخ 9

 الثاىن حمتجزة السريةكل األمساء  السرية 10

 احللم 11
إين أأتهّب لالنفجار على حافة 

 احللم
 التاسع

 الثاين عشر :اي أطفاَل اببلْ القدس و تغين القدس 12

 الربع أّمي منديلتركت وجهي على  منديل 13
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 الربع شجرة يصبحو ال  يصبح 14

 السدس الربيةوالصوت الضائع يف  الربية 15

 السدس على العصافري النارأطلقوا  النار 16

 السابع و يرتكهم املاضييرحل  املاضي 17

 الثامن يف ضواحي شارعأرجعتين إىل  شارع 18

 التاسع للموت مرة أخرى الشهيد الشهيد 19

 احلادي عشر كأمري يالطف حصاانً الزمن  أداعب  الزمن 20

 الثاين عشر جندّي إىل اتريخ شاعر عورةمن  عورة 21

22    

 

 األضداداأللفاظ املتاقبلة يف املعىن أو . 3
الباحث  يف شعر املزامري يف ديوان أحبك او ال أحبك حملمود درويش ، وجد

بشكل  الباحث استخدام األلفاظ  املتاقبلة يف املعىن أو األضداد . وهنا سيذكر
 اجلداول الطاولة . وهي كما يلي :

 جزءيقع يف يف الشعر مُجَْلة َقْطع لفظ رقم

1 

 أذهب  
، أترك خلفي عناوين  أذهبُ 

 قابلة للضياعْ 
 األّول

 أيتون
و هم يعرفون مواعيد مويت و 

 أيتون
 األّول
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2 
 األّول يف النهار ضيّـَقةم أسواُر اببَل  ضي  َقة  

 األّول واسعتانوعيناك  واسعتان

3 
 .األّول اللقاءو ما بيننا غرُي هذا  اللقاء

 األّول الوداعو ما بيننا غري هذا  الوداع

4 

 الثاىن أن يل سقفا مفقوداً  أذكرلكي  أذكر

 أنسى
نسيم بالدي  أنسىو لكيال 

 النقي
 الثاىن

5 

 اخلامس القدميال أجد غري وجهي  القدمي

 جديد
لشوق  جديدقام فيها جدار 

 جديد
 الثاىن عشر

6 
 أصدقائي

ميوتون فجأة يف جناح  أصدقائي
 السنونو

 عشر

 احلادي عشر كثرياً   أعدائي كرهت أعدائي

7 
 الثامن قليالً  و أفقت و موات طويالً  قليال

 احلادي عشر كثرياً   كرهت أعدائي كثرياً 

8 

 اقرتابً 
من املزامري  اقرتاابً و كلما ازددُت 

 ازددُت حُنوال
 الرابع

 تبتعد
تتكاثر اخلضرة يف البساتني اليت 

 تبتعد
 الرابع

 سعيداً  9
كان    سعيداً  و دَّعُت سجاين

 ابحلرب الرخيصة
 السابع
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 السادس إىل هذا احلد حزيناً لسُت  حزيناً 

10 
 احلادي عشر أعدائي كثرياً  كرهت كرهت

 السادس العصافري أحبُّ أان  أحب

11 

 السادس احلقيقةأان ساطع ك احلقيقة

 الكذب
لسُت حزيناً إىل هذا احلد 

 الكذبولكن، ال يعرف 
 السادس

 

 اختيار اللفظ يف شعر املزامري يف ديوان أحبك او ال أحبك على معنها.أتثر  حتليل.ب

 . األلفاظ املقاربة يف املعىن أو الرتادف1
الباحث  يف شعر املزامري يف ديوان أحبك او ال أحبك حملمود درويش ، وجد

 استخدام األلفاظ الرتادف، وهى كمايلى:
 نفرتق –انفصلْت  (أ

عزل نفس عن  مبعىن  ينفصل  انفصاالً  لفظ انفصلْت فعل املاضى انفصلَ 
ترك بعضهم  مبعىن  افرتَق يفرتق  افرتاقًا فعل املضارع منلفظ نفرتق  . واآلخرين
 هذان لفظان يستواين ىف الرتادف و املعىن أي االبتعاد عن اآلخرين البعض

إذا كان ميكن استبدال كلمة  (204، ص. 1993كما وصف كرييدالكساان )
بكلمة أخرى يف نفس السياق ومل يتغري معىن السياق ، ميكن اعتبار الكلمتني 

ُجْزء الثاىن  استخدم حممود درويش لفظ انفصلْت ىف شعر املزامري ىفمرتادفتني. 
و انفصلْت عن شفاه املّغنني و  اختلطت يف أزقّتها الكلمات الغريبُة،عشر)
لفظ نفرتق  و ق يف الكالم الذي خيرج من فم املطرب والبائع.الفر  أي  (الباعةِ 

 االبتعاد. َعالََقة أي كأنِك مل تولدي بعد. مل نفرتق بعد() ُجْزء األول ىف
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 فر   –يهرب    (ب
  . تنقذ نفس من اخلطر فعل املضارع من هَرَب يهُرب َهَراًب مبعىن يهربُ لفظ 

لفظان هذان خّطى الرجل بسرعة. فّر فعل املاضى من فّر يَِفّر فـَرًّا مبعىن لفظ و 
وأوضح عبد اخلري أن املرادف شكل من أشكال اللغة له  يستواين الرتادف

. استخدم حممود درويش  معىن مماثل أو مشابه ألشكال أخرى من األلفاظ
يهرُب مين حبييب ( األّول )  ُجْزء   ىف شعر املزامري ىفيهرُب و فّر لفظ لفظ 

) الرحيل ابتدأ  ُجْزء العاشر  ىففّر  لفظ و ربط احلنون. أي عاشقة ال تريد
 أي سجني خايل من السجن.حني فر السجني ( 

 الوقت –حني . (ج
لفظان يستواين او يتقارابن ىف املعىن ألن َتَضمََّن حني و الوقت هذان لفظ 
معجم عريب عريب(.  -ِحني ِمَن الَوْقت أِو الّزمِن ) معجم املعاين اجلامع  لفظ
َهمم، طال َأو َقصُر و أمالفظ  الوقت مبعىن ِمقدارم  حني مبعىن وْقتم من الّدهر ُمبـْ

وأوضح عبد اخلري أن املرادف شكل من أشكال اللغة له معىن  من الزمان،
استخدم حممود درويش لفظ . مماثل أو مشابه ألشكال أخرى من األلفاظ

 أي  (أُريدك حني أقول أان ال أُريدكاألول )  ُجْزء ىف شعر املزامري ىفحني 

الوقت  ) وذهبُت أحبث عنك لفظ و شكوك حممود درويش يف نفس الوقت . 
 تذكر ذكرايت املاضي مع احلبيبة . أي خلف الوقت( 

 الصمت –السكوت . (د
لفظان يستواين ىف حال معىن و الرتادف. السكوت و الصمت هذان لفظ 
السكوت مبعىن إمساك عن الكالم حقًّا كان أو ابطاًل و أما الصمت مبعىن لفظ 

إن املرادف هو   (2005وأوضح سوجيتوا )إمساك عن قول الباطل دون احلق 
معادلة للمعىن أو املعىن ، أو كلمتني أو أكثر هلا نفس املعىن. املرادفات هي 

استخدم حممود أكثر هلا نفس املعىن أو تقريًبا نفس املعىن أو مشابه. كلمتان أو 
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و أنت الصراخ الوحيُد األّول )  ُجْزء ىف شعر املزامري ىفالسكوت درويش لفظ 
الصمت لفظ و عاجز عن الكالم بعد الصراخ .  أي و أنِت السكوت الوحيّد( 

ال تعرف  الفدائيون أي   و الصمت منفى و الفدائيون() ُجْزء السابع ىف
 الصمت.

 عيناك –انظري  . (ه
عضو اإلبصار لإلنسان وغريه  عني مبعىنلفظ  انظر اسم فاعل من نظر و لفظ 

يف اللغة بوجود كلمة واحدة أو كلمتني هلا  لفظان يتقارابنهذان من احليوان 
على سبيل املثال املساعدة و اإلغاثة.  ،معاين متشاهبة ، ولكن مرتادفة تقريًبا 
أو هو إطالق عدة كلمات على مدلول  ووصف هذه األعراض مبرادفات قريبة

ىف انظر . استخدم حممود درويش لفظ ( 1۷3واحد ) يعقوب، د . ت، ص. 
الظروف  أي و حني سيسقط عن انظرّي اجلنود( ُجْزء األّول ) شعر املزامري ىف

 ُجْزء األّول ) وعيناك واسعتان( أي عيناك لفظ و  . اليت ميكن رؤيتها ابلعني

 احلمد معد للحبيبة.
  الريح –نسيم . (و

مبعىن لفظ الريح  نسيم مبعىن الرّيح اللّينة ال حتّرك شجرا وال تـَُعّفي أثرًا ولفظ 
لفظان يستواين ىف حال معىن و الرتادف. هبَّت هذان . اهلواء إذا حترك ريح

هبواًب خفيًفا وحترَّكت. حيدث هذا عندما يكون لكلمتني خمتلفتني أو أكثر 
أو هو إطالق عدة كلمات على مدلول واحد ) يعقوب، التشابه التام للمعىن 

 ىف شعر املزامري ىفنسيم . استخدم حممود درويش لفظ ( 1۷3د . ت، ص. 
أي  نسيم الذي يتم تذكره  و لكيال أنسى نسيم بالدي النقي()ُجْزء الثاين 

 ُجْزء الثاين )أيّها احملاضر بني الريح و اخلنجر( أي  ىف لفظ الريحو   دائًما .

 أْصَبَح شاهداً على االختيار .
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 بساتني – العراء. (ز
بساتني مجع و لفظ العراء مبعىن الفضاءُ ، مكان خاٍل ال ُيْسَترُت فيه بشيٍء. لفظ 

لفظان يستواين ُبستان مبعىن ُجنَـْينة فيها خنيل متفرِّقة ميكن الّزِراعة بينها. هذان 
مساحة املفتوحة، حيدث هذا عندما تقرتب املعاين ، ولكن   أيىف حال معىن 

الكلمات ختتلف عن بعضها البعض ، ولكن هناك جانب مركزي جيعل 
الكلمات مع بعضها البعض هلا نفس املعىن دائًما أو هو إطالق عدة كلمات 

استخدم حممود درويش . ( 1۷3على مدلول واحد ) يعقوب، د . ت، ص. 
مكان  أي ينبغي أن أجلس يف العراء( ُجْزء الثاين ) زامري ىفىف شعر املالعراء لفظ 

كما تتكاثر اخلضرة الرابع ) ُجْزء  ىف بساتنيلفظ و جالًسا .  مفتوح لالسرتخاء
  حيث تنمو العديد من النبااتت اخلضراء . أي   يف البساتني(

 دهشة –اخلوف . (ح
حَيُدُث لتوقُّع ما يرد من اخلوف مصدر َخاَف مبعىن انفعالم يف النفس لفظ 

ما يعرتي اإلنساَن من حالة انشئة عن حدوث  مبعىندهشة  لفظ املكروه و
حيدث هذا عندما  لفظان يستواين ىف الرتادفهذان أمر غري متوقَّع ومفاجئ. 

تقرتب املعاين ، ولكن الكلمات ختتلف عن بعضها البعض ، ولكن هناك 
. لبعض هلا نفس املعىن دائًماجانب مركزي جيعل الكلمات مع بعضها ا

ُجْزء السادس )من مل  ىف شعر املزامري ىفاخلوف استخدم حممود درويش لفظ 
و  بعرف اخلوف أان لسُت منكمشًا إىل هذا احلد( أي  أمل عدم اخلوف .

)شيء يشبه الربقوق و الدهشة من خلف  الثاين عشر ُجْزء دهشة ىف لفظ
 لرؤية شيء يشبه الربقوق .هناك شعور ابلدهشة  أي  القناطْر( 

 أذهب   –رَحْلت . (ط
أذهُب فعل لفظ و أي ترك، غادر. رَحْلت فعل املاضى رحل يرحل رحال لفظ 

لفظان يستواين ىف انصرف. هذان  أي املضارع من ذَهَب يذَهب َمْذَهًبا
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الكلمتني مرتادفة ، ولكن إذا  الرتادف و املعىن انصرف ، غادر املكان، تبدو
بعناية ، اتضح أن كل مفردات هلا دالالهتا اخلاصة اليت ليست يف  نظرت إليها

أو هو إطالق عدة كلمات على مدلول  الكلمات األخرى اليت تعترب مرتادفة
رَحْلت . استخدام حممود درويش لفظ ( 1۷3واحد ) يعقوب، د . ت، ص. 

 ( أي ُجْزء الرابع )و محلت اجلبال يف ذاكريت ورَحْلت... ىف شعر املزامري ىف

أذهُب ، أترك ُجْزء األّول ) ىفأذهُب لفظ و السفر بعيدا عن مكان ما . 
 غادر عنوان للسفر . أي خلفي عناوين قابلة للضياْع( 

 أحب   -تعشق . (ي
فعل املضارع  أحبّ  عِشَق يَعَشق ، ِعْشقاً، و لفظ تعشق فعل املضارع منلفظ 

من حبَّ حيَِّب ُحبًّا هذان لفظان يستواين ىف الرتادف و املعىن املدح والتعجب، 
تبدو مرتادفة ، ولكن إذا نظرت إليها بعناية ، اتضح أن كل الشعور ابحلب، 

 مفردات هلا دالالهتا اخلاصة اليت ليست يف الكلمات األخرى اليت تعترب مرتادفة
 1۷3مدلول واحد ) يعقوب، د . ت، ص.  أو هو إطالق عدة كلمات على

طوىب ) ُجْزء الرابع ىف شعر املزامري ىفتعشق استخدم حممود درويش لفظ  .(
ُجْزء  ىف أحبّ  لفظو  احلب حبماس . أي  للصخرة اليت تعشق عبوديتها(

 الشك يف حب عاشقة. أي ُأحبُِّك، أو ال ُأحبُِّك( األّول )
 متر   –ميشي  .(ك

ي َمشِّ ميشي لفظ  مبعىن انتقل على قدميه من مكان فعل املضارع من مشَّى ميشِّ
هذان لفظان مترُّ مرَّ مَيُّر َمرًّا مبعىن سار  لفظإىل آخر إبرادته، ذهب ومضى. 

يستواين ىف الرتادف بل خمتلفة يف سياق املعىن حيدث هذا عندما تقرتب املعاين 
هناك جانب مركزي جيعل  ، ولكن الكلمات ختتلف عن بعضها البعض ، ولكن

استخدم حممود درويش لفظ  الكلمات مع بعضها البعض هلا نفس املعىن دائًما.
 إن املوت مثل الذكرايت كالمها) ُجْزء السابع ىف شعر املزامري ىفميشي 
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و ُجْزء السابع ) ىف مترُّ  لفظ االقرتاب من املوت . و أي  ميشي إليك إليك(
 الذكرايت اليت متشي بسرعة َشِدْيد . أي   حلمي(الذكرايُت مترُّ مثل الربق يف

 املنازل –بيوتً  .(ل
بيواتً لفظ مها لفظان يستواين ىف الرتادف و املعىن. لفظ املنازل بيواًت و لفظ 

 َمنزِل أي مجع منلفظ املنازل  مجع من بَيت مبعىن مسكن، منزل، دار مبيت. و

حيدث هذا عندما يكون لكلمتني خمتلفتني أو أكثر التشابه ،  اسم مكان من نَزلَ 
أو هو إطالق عدة كلمات على مدلول واحد ) يعقوب، د . ت، التام للمعىن 

ُجْزء الثامن  ىف شعر املزامري ىفبيواتً استخدم حممود درويش لفظ (.  1۷3ص. 
)كان حلمي  اشرُجْزء الع ىف لفظ املنازل و أْصَبَح َمْلَجأ . أي أدخلتين بيواتً( )

 العدو احملمي . أي لعدوي(  مشاع كسطوح املنازل
 موت –االحتضار . (م

 لفظ االحتضار مبعىن حْلظة اْلَمْوت، النّـزْع اأَلخري، حَلظة ُخروج الّروح. و لفظ
مها لفظان يستواين ىف  زوال احلياة عْن كّل كائٍن َحيّ  موت مصدر ماَت مبعىن

الرتادف، حيدث هذا عندما تقرتب املعاين ، ولكن الكلمات ختتلف عن بعضها 
البعض أو هو إطالق عدة كلمات على مدلول واحد ) يعقوب، د . ت، ص. 

ُجْزء  ىف شعر املزامري ىف االحتضاراستخدم حممود درويش لفظ  .( 1۷3
 أي  شارع يف ضواحي الطفولة( حالة االحتضار الطويلة أرجعتين إىلالثامن)

مفتون  ( أي )ُدّلين على مصدر املوتُجْزء الثاىن ىفاملوت  لفظ و تذكر املاضي .
 ابملوت .

 أمري –الزعماء . (ن
َمن يـََتوىلَّ  أمري مبعىن لفظرئيس املؤسسة و  مجع من َزعيم مبعىن الزعماء لفظ

هذان لفظان يستواين ىف الرتادف و املعىن أي الرئيس، أن الكلمات  اإلمارة.
، ص. 1992املرتادفة هلا نفس املعىن ، فقط أشكال خمتلفة. وأشار فريهار )
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( إىل أن العالقة احلقيقية بني املرادفات هي أن فروقًا خمتلفة وأن املعىن 394
ىف  الزعماءاستخدم حممود درويش لفظ  ميكن أن يقال "تقريًبا نفس الشيء".

مَتَكََّن  أي  و على جثيت ينبت الشعر و الزعماء(ُجْزء الثامن ) شعر املزامري ىف
 )كأمري يالطف حصاانً ( احلادي عشر ُجْزء ىف أمري لفظو ملمارسة السلطة . 

 حصان يتبع األمري دائما . أي 
  خطَّ  –كتبت  .(س

مبعىن جعل احلروف واألرقام  ِكتابةً  َيكُتبكَتَب  فعل املاضى من كتبت  لفظ
 رسم عالمة مبعىن خطًّا خَيُطّ  خطَّ  من فعل املاضىخيط  لفظ و وهلم جرا ابلقلم

هذان لفظان يستواين ىف الرتادف و املعىن أي تصوير اللفظ حبروف هجائه : 
ن ، تفنَّن العرُب يف أشكال اخلّط العريّب، وابلتايل ، نقاًل عن رأي توفيق الرمح

فإن املرادفات هي كلمتان أو أكثر هلا نفس املعىن تقريًبا. نقول "أكثر أو أقل" 
استخدم حممود درويش  ألنه ال توجد كلمتان خمتلفتان بنفس املعىن ابلضبط.

 أي  و كتبت اسم أرضي على ُجثَّيت(ُجْزء الثامن ) ىف شعر املزامري ىف كتبتلفظ  

خطَّ ) الثاين عشر ُجْزء ىفخطَّ  ظلف و وجود لفظ اسم األرض يف اجلسد .
 وجود خط يد أخضر داكن . أي  داكن اخلضرة(

 الكذب –تَ ْزِوْير  .(ع
 . و مبعىن الغش ليس صادقا تزويرًا َزوََّر يزوِّر من فعل املاضى مصدر تـَْزِوْير لفظ
دق لفظ  هذان لفظان يستواين ىف الرتادف و املعىن أي الكذب خالف الصِّ

حتيد عن احلقيقة، حيدث هذا عندما تقرتب املعاين ، ولكن الكلمات ختتلف 
عن بعضها البعض أو هو إطالق عدة كلمات على مدلول واحد ) يعقوب، د 

 ىف شعر املزامري ىف تـَْزِوْيراستخدم حممود درويش لفظ  .( 1۷3. ت، ص. 
 ا بتزوير املستند .كن مشتبهً  أي  فأهتم ابلتجريد و تزوير الواثئق(ُجْزء الثاىن )
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)لسُت حزينًا إىل هذا احلد ولكن، ال يعرف ُجْزء  السادس ىف الكذب لفظ و
 أي ال تريد أن تفعل . الكذب(

 

 مشرتك اللفظ. األلفاظ يدل على 2

الباحث  يف شعر املزامري يف ديوان أحبك او ال أحبك حملمود درويش ، وجد
 كمايلى:، وهى  مشرتك اللفظاستخدام األلفاظ يدل على 

 خلفي أ(. 
خالف الَبْطن ، ولكن ىف هذا أي لفظ خلفي ىف معجم املعاىن عريب عريب 

اجتاه أو جزء خلف اجلسم، كلمتني متشاهبتني يف اهلجاء  مبعىن الشعر املزامري 
حبسب ما شرح يعقوب والصوت ، من املعروف أن بينهما اختالفات يف املعىن 

خمتلفني فأكثر داللة على السواء عند أهل أي اللفظ الواحد الدال على معنيني 
و حبسب السيوطى أن اللفظ الواحد ( 1۷8اللغة) يعقوب، د . ت، ص. 

الدال على معيني خمتلفني فأكثر داللة على السواع عند أهل تلك اللغة )عمر، 
 ُجْزء خلفي ىف شعر املزامري ىف استخدم حممود درويش لفظ (.158، 2005
 ترك العنوان وراءه . أي  (عناوينأترك خلفي األول )

 أسوار ب(. 
ِحْلَيةم من  مبعىن ىف معجم املعاىن عريب عريب أسوار من سورلفظ أسوار مجع 

مبعىن  ولكن ىف هذا الشعر املزامري  .الذهب مستديرةم كاحللقة تـُْلَبُس يف املِْعصمِ 
مشرتك اللفظ يف يدل على ما حييط بشيء من بناء أو غريه، الكلمتان بنفس 

الواقع كلمتان خمتلفتان وحيدث هلما نفس الشكل ، وابلتايل هلما معان خمتلفة 
حبسب ما شرح يعقوب أي اللفظ الواحد الدال على معنيني خمتلفني فأكثر 

و حبسب (  1۷8داللة على السواء عند أهل اللغة) يعقوب، د . ت، ص. 
تلفني فأكثر داللة على السواع السيوطى أن اللفظ الواحد الدال على معيني خم
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 استخدم حممود درويش لفظ .(158، 2005عند أهل تلك اللغة )عمر، 
حمُِْيط  أي أسواُر اببَل ضيِّقةم يف النهار( ُجْزء األول ) ىف شعر املزامري ىفأسوار 
 ضيِّقةم يف النهار. اببلَ  من بناء

 وجهك. (ج
يب اجلانُب واجلهة ، ىف معجم املعاىن عريب عر أصله من وجه  لفظ وجهك

ألن يتناسب من جزء األمامي من الرأس  مبعىن ولكن ىف هذا الشعر املزامري 
 الكلمات أو العبارات اليت هلا أكثر من معىن أو هلا معان خمتلفة مجلة بعده،

حبسب ما شرح يعقوب أي اللفظ الواحد الدال على معنيني خمتلفني فأكثر 
و حبسب (  1۷8داللة على السواء عند أهل اللغة) يعقوب، د . ت، ص. 

السيوطى أن اللفظ الواحد الدال على معيني خمتلفني فأكثر داللة على السواع 
فظ استخدم حممود درويش ل (..158، 2005عند أهل تلك اللغة )عمر، 

جزء  أي  ووجهك منتشر يف الشعاع() ُجْزء األول وجهك ىف شعر املزامري ىف
 .منتشر يف الشعاع األمامي من الرأس

 أشعر. (د
الشعور  مبعىن أبـَْلَغ ولكن ىف هذا الشعر املزامري  أي لفظ أشعر ىف معجم املعاىن

مشرتك يدل على الكلمتان بنفس  ألن يتناسب من لفظ بعده،يف القلب 
ظ يف الواقع كلمتان خمتلفتان وحيدث هلما نفس الشكل ، وابلتايل هلما اللف

معان خمتلفة حبسب ما شرح يعقوب أي اللفظ الواحد الدال على معنيني 
 1۷8خمتلفني فأكثر داللة على السواء عند أهل اللغة) يعقوب، د . ت، ص. 

ر داللة و حبسب السيوطى أن اللفظ الواحد الدال على معيني خمتلفني فأكث( 
استخدم حممود  (.158، 2005على السواع عند أهل تلك اللغة )عمر، 

أشعر أنك ال شيء أو كل ُجْزء األول ) درويش لفظ أشعر ىف شعر املزامري ىف
 ال يفرتض يف كل شيء . أي شيء( 
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 أصرخ  . (ه
ىف معجم املعاىن عريب عريب ساَل َدْمُع او بكى ولكن ىف هذا  لفظ أصرخُ 

كلمتني   ألن يتناسب من لفظ قبله،صاَح ِصَياحاً َشِديداً مبعىن  الشعر املزامري 
 متشاهبتني يف اهلجاء والصوت ، من املعروف أن بينهما اختالفات يف املعىن

تلفني فأكثر حبسب ما شرح يعقوب أي اللفظ الواحد الدال على معنيني خم
و حبسب (  1۷8داللة على السواء عند أهل اللغة) يعقوب، د . ت، ص. 

السيوطى أن اللفظ الواحد الدال على معيني خمتلفني فأكثر داللة على السواع 
استخدم حممود درويش لفظ  (.158، 2005عند أهل تلك اللغة )عمر، 

صاَح ِصَياحا  أي  أصرُخ( مث أسكت) ُجْزء األول أصرُخ ىف شعر املزامري ىف
 َشِديدا بعد يسكت.

 موعد. (و
موعد ىف معجم املعاىن عريب عريب الوقت ابليوم والشَّهر والسَّنة ولكن ىف  لفظ

ثَاق مبعىن هذا الشعر املزامري  املالحظات اليت تشري إىل والقدرة على  او ِميـْ
وت ، كلمتني متشاهبتني يف التهجئة والص،  العمل ألن يتناسب من لفظ قبله

حبسب ما شرح يعقوب أي اللفظ الواحد  من املعروف أن له اختالفًا يف املعىن
الدال على معنيني خمتلفني فأكثر داللة على السواء عند أهل اللغة) يعقوب، 

و حبسب السيوطى أن اللفظ الواحد الدال على معيني (  1۷8د . ت، ص. 
، 2005)عمر،  خمتلفني فأكثر داللة على السواع عند أهل تلك اللغة

ُجْزء الثاىن  ىف شعر املزامري ىف موعداستخدم حممود درويش لفظ  (..158
ثَاق.و الظالُم بال  (و الظالُم بال موعد)  ِميـْ

  احلاضرة. (ز
كربى مدن املقاطعة أو اللواء   أيلفظ احلاضرة ىف معجم املعاىن عريب عريب 

ُدلُّ َعَلى الَوْقِت اآلَن ألن ظَْرُف َزَمان يَ  مبعىن ولكن ىف هذا الشعر املزامري 
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كلمتني متشاهبتني يف التهجئة والصوت ، من املعروف ، يتناسب من لفظ قبله
حبسب ما شرح يعقوب أي اللفظ الواحد الدال على  أن له اختالفًا يف املعىن

معنيني خمتلفني فأكثر داللة على السواء عند أهل اللغة) يعقوب، د . ت، 
ُجْزء  ود درويش لفظ احلاضرة ىف شعر املزامري ىف. استخدم حمم( 1۷8ص. 

 . يف الزمن اآلن (يف األايم احلاضرةالثاىن )
 احلرب . (ح

املَِداُد  مبعىن لفظ احلرب ىف معجم املعاىن عامل دييّن ولكن ىف هذا الشعر املزامري 
مشرتك اللفظ يدل على الكلمتان بنفس  يكتب به ألن يتناسب من لفظ بعده

يف الواقع كلمتان خمتلفتان وحيدث هلما نفس الشكل ، وابلتايل هلما معان 
خمتلفة حبسب ما شرح يعقوب أي اللفظ الواحد الدال على معنيني خمتلفني 

و (  1۷8فأكثر داللة على السواء عند أهل اللغة) يعقوب، د . ت، ص. 
تلفني فأكثر داللة على حبسب السيوطى أن اللفظ الواحد الدال على معيني خم

استخدم حممود درويش  (.158، 2005السواع عند أهل تلك اللغة )عمر، 
 . و ِمَداُد األبيض (و احلرب األبيضُجْزء الثاىن ) لفظ احلرب ىف شعر املزامري ىف

 تريخ  .(ط
لفظ اتريخ ىف معجم املعاىن عريب عريب الوقت ابليوم والشَّهر والسَّنة ولكن ىف 

اأَلحوال واألحداث اليت مر هبا الكائن ألن يتناسب   مبعىن هذا الشعر املزامري 
، كلمتني متشاهبتني يف اهلجاء والصوت ، من املعروف أن  من لفظ بعده

حبسب ما شرح يعقوب  ات صلةبينهما اختالفات يف املعىن ولكنها ال تزال ذ
أي اللفظ الواحد الدال على معنيني خمتلفني فأكثر داللة على السواء عند 

و حبسب السيوطى أن اللفظ (  1۷8أهل اللغة) يعقوب، د . ت، ص. 
الواحد الدال على معيني خمتلفني فأكثر داللة على السواع عند أهل تلك 

رويش لفظ اتريخ ىف شعر استخدم حممود د (..158، 2005اللغة )عمر، 
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اأَلحوال واألحداث اليت  أي  (مل يبق يف اتريخ العربُجْزء الثاىن ) املزامري ىف
 .مر هبا العرب

  السرية. (ي
 لفظ السرية معجم املعاىن عريب عريب شيء خمفي ولكن ىف هذا الشعر املزامري 

كما يعرف السيويت  ألن يتناسب من لفظ بعده،مبعىن اجلُْنِد لِْلَعْسَكِر، اجلَْيُش 
 هي كلمة ذات معنيني خمتلفني أو أكثر مشرتك اللفظأن كلمة يدل على 

حبسب ما شرح يعقوب أي اللفظ الواحد الدال على معنيني خمتلفني فأكثر 
و حبسب (  1۷8داللة على السواء عند أهل اللغة) يعقوب، د . ت، ص. 

فأكثر داللة على السواع السيوطى أن اللفظ الواحد الدال على معيني خمتلفني 
استخدم حممود درويش لفظ   .(158، 2005أهل تلك اللغة )عمر،  عند

كل أي   (كل األمساء السرية حمتجزةُجْزء الثاىن ) السرية ىف شعر املزامري ىف
 .حمتجزة اجلُُيوشاألمساء 

 احللم. (ك
 النومأي شيء يُرى أو خُيترب أثناء لفظ احللم ىف معجم املعاىن عريب عريب 

اأَلانُة وضبُط النـَّْفس ألن يتناسب من لفظ  مبعىن ولكن ىف هذا الشعر املزامري 
كلمتني متشاهبتني يف اهلجاء والصوت ، من املعروف أن بينهما قبله،  

حبسب ما شرح يعقوب أي  اختالفات يف املعىن ولكنها ال تزال ذات صلة
ة على السواء عند أهل اللفظ الواحد الدال على معنيني خمتلفني فأكثر دالل

استخدم حممود درويش لفظ احللمفى   .( 1۷8اللغة) يعقوب، د . ت، ص. 
 أي  )إين أأتهّب لالنفجار على حافة احللم( التاسع ُجْزء شعر املزامري ىف

 اأَلانة وضبط النـَّْفس. لالنفجار على
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 القدس. (ل
ولكن ىف هذا الشعر  َطُهرَ  لفظ القدس ىف معجم املعاىن عريب عريب الربكةُ 

،كلمتني  يف فلسطني ألن يتناسب من مجلة بعده املزامري  مبعىن مدينة القدس
متشاهبتني يف اهلجاء والصوت ، من املعروف أن بينهما اختالفات يف املعىن 

حبسب ما شرح يعقوب أي اللفظ الواحد الدال  ولكنها ال تزال ذات صلة
على معنيني خمتلفني فأكثر داللة على السواء عند أهل اللغة) يعقوب، د . 

استخدم حممود درويش لفظ ا القدس ىف شعر املزامري   .( 1۷8ت، ص. 
 أُوُرَشِليَم.و تغين  أي  و تغين القدس:اي أطفاَل اببْل(الثاين عشر) ُجْزء ىف

 منديل. (م
َها َورَْأِسَها ولكن  لفظ منديل ىف معجم املعاىن عريب عريب ِكَساءم تـُْلِقيِه َعَلى َكِتَفيـْ

نسيج مربَّع الشكل مُيسح به العرق أو  او حَمَْرَمة ىف هذا الشعر املزامري مبعىن
هي كلمة ذات  مشرتك اللفظاملاء كما يعرف السيويت أن كلمة يدل على 

ما شرح يعقوب أي اللفظ الواحد الدال على  حبسب معنيني خمتلفني أو أكثر
معنيني خمتلفني فأكثر داللة على السواء عند أهل اللغة) يعقوب، د . ت، 

و حبسب السيوطى أن اللفظ الواحد الدال على معيني خمتلفني (  1۷8ص. 
  (.158 ص. ،2005فأكثر داللة على السواع عند أهل تلك اللغة )عمر، 

تركت ُجْزء الربع ) منديل ىف شعر املزامري ىف استخدم حممود درويش لفظ
 .أّمي حَمَرَمةتركت وجهي على أي  وجهي على منديل أّمي(

 يصبح. (ن
لفظ يصبح ىف معجم املعاىن عريب عريب استيقظ يف الصباح ولكن ىف هذا 

يدل الكلمتان بنفس  الشعر املزامري مبعىن صار او حَتَوََّل ِمْن َحاٍل إىل حاٍل،
مشرتك اللفظ يف الواقع كلمتان خمتلفتان وحيدث هلما نفس الشكل ، على 

وابلتايل هلما معان خمتلفة حبسب ما شرح يعقوب أي اللفظ الواحد الدال 
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على معنيني خمتلفني فأكثر داللة على السواء عند أهل اللغة) يعقوب، د . 
و حبسب السيوطى أن اللفظ الواحد الدال على معيني (  1۷8ت، ص. 

، 2005تلفني فأكثر داللة على السواع عند أهل تلك اللغة )عمر، خم
ُجْزء  استخدم حممود درويش لفظ يصبح ىف شعر املزامري ىف  (.158ص.

 أي و ال حَتوَّل شجرة. و ال يصبح شجرة(الربع )
 الربية. (س

ولكن ىف هذا  خلقه هللا لفظ الربية ىف معجم املعاىن عريب عريب شيء صنعه
ألن يتناسب من  أرض فضاء واسعة فقرية املاء، الصحراء مري مبعىنالشعر املزا

لفظ قبله، كلمتني متشاهبتني يف التهجئة والصوت ، من املعروف أن له اختالفًا 
حبسب ما شرح يعقوب أي اللفظ الواحد الدال على معنيني خمتلفني  يف املعىن

  .( 1۷8 فأكثر داللة على السواء عند أهل اللغة) يعقوب، د . ت، ص.
)والصوت  ُجْزء السدس استخدم حممود درويش لفظ الربية ىف شعر املزامري ىف
 الضائع يف الربية( أي والصوت الضائع يف الصحراء.

 النار. (ع
لفظ النار ىف معجم املعاىن عريب عريب اآلخرة حيث يعاين الكفار واألشرار 

الضوء الذي أييت من شيء  ولكن ىف هذا الشعر املزامري مبعىنمن العذاب 
كلمتني متشاهبتني يف اهلجاء والصوت ،   مشتعل ألن يتناسب من لفظ بعده.

حبسب  من املعروف أن بينهما اختالفات يف املعىن ولكنها ال تزال ذات صلة
ما شرح يعقوب أي اللفظ الواحد الدال على معنيني خمتلفني فأكثر داللة 

استخدم حممود   .( 1۷8د . ت، ص.  على السواء عند أهل اللغة) يعقوب،
)أطلقوا النار على العصافري(  ُجْزء السدس درويش لفظ النار ىف شعر املزامري ىف

 أي استخدام ِساَلح اَنرِّي لصياد العصافري.
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 املاضي. (ف
ولكن ىف هذا الشعر املزامري  لفظ املاضي ىف معجم املعاىن عريب عريب جُمَْتِهد

يدل الكلمتان بنفس  الزمان الذاهب ألن يتناسب من لفظ قبله،او  َداِبر مبعىن
مشرتك اللفظ يف الواقع كلمتان خمتلفتان وحيدث هلما نفس الشكل ، على 

وابلتايل هلما معان خمتلفة حبسب ما شرح يعقوب أي اللفظ الواحد الدال 
على معنيني خمتلفني فأكثر داللة على السواء عند أهل اللغة) يعقوب، د . 

 استخدم حممود درويش لفظ املاضي ىف شعر املزامري ىف .( 1۷8، ص. ت
 و يرتكهم. َدابر)يرحل املاضي و يرتكهم( أي يرحل  ُجْزء السابع

 شارع. (ص
ولكن ىف واضع األحكام الشرعّية أي لفظ شارع ىف معجم املعاىن عريب عريب 

مكان حلركة املركبات ألن يتناسب من لفظ  او طَرِْيق هذا الشعر املزامري مبعىن
هي كلمة ذات  مشرتك اللفظقبله ،كما يعرف السيويت أن كلمة يدل على 

و حبسب السيوطى أن اللفظ الواحد الدال على معيني  معنيني خمتلفني أو أكثر
 ص. ،2005خمتلفني فأكثر داللة على السواع عند أهل تلك اللغة )عمر، 

ُجْزء الثامن  رويش لفظ شارع ىف شعر املزامري ىف. استخدم حممود د(158
 يف ضواحي. طَرِيقأرجعتين إىل شارع يف ضواحي( أي أرجعتين إىل )

 الشهيد. (ق
ولكن ىف هذا لفظ الشهيد ىف معجم املعاىن عريب عريب َمن يؤدِّي الشهادة 

ميوت الناس بسبب الّدين ألن يتناسب من لفظ بعده،  الشعر املزامري مبعىن
هي كلمة ذات معنيني  مشرتك اللفظيعرف السيويت أن كلمة يدل على  كما

و حبسب السيوطى أن اللفظ الواحد الدال على معيني  خمتلفني أو أكثر
 ص. ،2005خمتلفني فأكثر داللة على السواع عند أهل تلك اللغة )عمر، 
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ُجْزء التاسع  . استخدم حممود درويش لفظ الشهيد ىف شعر املزامري ىف(158
 الشهيد للموت مرة أخرى( أي إرَاَدة املوت مرة أخرى يف سبيل هللا.)

 الزمن .(ر
ولكن ىف هذا الشعر  َعْصر، َعْهد أيلفظ الزمن ىف معجم املعاىن عريب عريب 

كلمتني متشاهبتني يف اهلجاء   الوقت ألن يتناسب من لفظ قبله، املزامري مبعىن
والصوت ، من املعروف أن بينهما اختالفات يف املعىن ولكنها ال تزال ذات 

حبسب ما شرح يعقوب أي اللفظ الواحد الدال على معنيني خمتلفني  صلة
 .( 1۷8فأكثر داللة على السواء عند أهل اللغة) يعقوب، د . ت، ص. 

 ُجْزء احلادي عشر املزامري ىف استخدم حممود درويش لفظ الزمن ىف شعر
أي أداعب الوقت كأمري يالطف  )أداعب الزمن كأمري يالطف حصاانً(

   حصاانً.
 عورة. (ش

ولكن ىف لفظ عورة ىف معجم املعاىن عريب عريب األطراف اليت جيب تغطيتها 
اخلََلُل والَعْيُب يف الشيِء ألن يتناسب من لفظ بعده،  هذا الشعر املزامري مبعىن

هي كلمة ذات معنيني  مشرتك اللفظكما يعرف السيويت أن كلمة يدل على 
و حبسب السيوطى أن اللفظ الواحد الدال على معيني  خمتلفني أو أكثر

 ص. ،2005خمتلفني فأكثر داللة على السواع عند أهل تلك اللغة )عمر، 
ُجْزء الثاين  دم حممود درويش لفظ الزمن ىف شعر املزامري ىفاستخ.  (158

من عورة جندّي إىل اتريخ شاعر( أي من اخلََلُل والَعْيُب جندّي إىل عشر )
 اتريخ شاعر.
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 . األلفاظ املتاقبلة يف املعىن أو األضداد3
الباحث  يف شعر املزامري يف ديوان أحبك او ال أحبك حملمود درويش ، وجد

 استخدام األلفاظ املتاقبلة يف املعىن أو األضداد, وهى كمايلى:
 أيتون× أذهب  أ(.

ذَهَب يذَهب َذهااًب ىف معجم املعاىن عريب عريب  فعل املضارع من أذهبُ  لفظ
ىف معجم  فعل املضارع من أَتى أَييت أَتْـًيا أيتونلفظ انصرف ، غادر املكان و 

 الكلمتني اليت ال تزال ، ل، نزل وحلّ جاء وحضر، وص أياملعاىن عريب عريب 
العالقة مع بعضها البعض الكلمات اليت يدل كل منها على معنيني متباينني 

و كما يعرف  (141، ص. 2۰۰9) حبرالدين أو متعاكسني متناقضني
(أن يطلق اللفظ على املعىن وضده، فهو اذا نوع  1۷8)د . ت، ص. يعقوب

استخدم حممود  .لفظي و ليس العكس من املشرتك اللفظ، فكل تضاد مشرتك
أذهُب ، أترك خلفي ) األّول ُجْزء ىف شعر املزامري ىفأذهُب درويش لفظ 

ُجْزء األّول  ىف و لفظ أيتون رحلة وترك العنوان . أي  عناوين قابلة للضياْع(
وصل لزايرة  أي  و أنتظر العائدين ، و هم يعرفون مواعيد مويت و أيتون()

 املوت .
 واسعتان× ة  ضي  قَ ب(.

فلم يتَّسع ملا فيه وقصر عنه،  أيىف معجم املعاىن عريب عريب  ضيّـَقةم  لفظ
َشاِسَعةم،  مبعىن أيىف معجم املعاىن عريب عريب  واسعتان تقلَّص، عكس اّتسع و

، تناقض املعىن الذي يظهر املوقف واحلالة واالجتاه أو أماكن خمتلفة  َفِسيَحةم 
) منها على معنيني متباينني أو متعاكسني متناقضنيالكلمات اليت يدل كل 

(أن  1۷8)د . ت، ص. و كما يعرف يعقوب (141، ص. 2۰۰9حبرالدين 
يطلق اللفظ على املعىن وضده، فهو اذا نوع من املشرتك اللفظ، فكل تضاد 

ىف شعر ضّيَقةم . استخدم حممود درويش لفظ مشرتك لفظي و ليس العكس
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شعور غري مريح . و  أي  أسواُر اببَل ضيّـَقةم يف النهار(ل )األوّ  ُجْزء املزامري ىف
 اِنـَْفرََج عني . أي  )وعيناك واسعتان( ايضااألّول  ُجْزء ىفواسعتان  لفظ

 وداع× لقاء  .(ج
حوار  اجتماع،أي ىف معجم املعاىن عريب عريب  مصدر القى ولِقيَ  لقاء لفظ

يُغادر بلًدا أو عمالً أو حُيال  أيىف معجم املعاىن عريب عريب  وحديث و وداع
عاش

َ
العالقة مع بعضها البعض كما  الصراع بني الكلمتني اليت ال تزال ،إىل امل

الكلمات اليت يدل كل منها على معنيني متباينني أو متعاكسني  شرح حبر الدين
)د . ت، ص. و كما يعرف يعقوب (141، ص. 2۰۰9) حبرالدين متناقضني

على املعىن وضده، فهو اذا نوع من املشرتك اللفظ، (أن يطلق اللفظ  1۷8
لقاء . استخدم حممود درويش لفظ فكل تضاد مشرتك لفظي و ليس العكس

ملقابلة بعضنا  أي  و ما بيننا غرُي هذا اللقاء(األّول) ُجْزء ىف شعر املزامري ىف
هذا ايضا)و ما بيننا غري  املزامري ىف ُجْزء األّول ىف شعر وداع بعضا . و لفظ

 غادر بعضنا بعضا . أي  الوداع(
 أنسى× أذكر  .(د

يظهر ذَكَر َيذُكر ذِْكًرا ىف معجم املعاىن عريب عريب  فعل املضارع من أذكر لفظ
نفاد الذاكرة ليس يف  أيىف معجم املعاىن عريب عريب  أنسى لفظيف العقل و 

البعض كما العالقة مع بعضها  الصراع بني الكلمتني اليت ال تزال ،االعتبار
الكلمات اليت يدل كل منها على معنيني متباينني أو متعاكسني  شرح حبر الدين

)د . ت، و كما يعرف يعقوب (141، ص. 2۰۰9) حبرالدين متناقضني
(أن يطلق اللفظ على املعىن وضده، فهو اذا نوع من املشرتك  1۷8ص. 

. استخدم حممود درويش اللفظ، فكل تضاد مشرتك لفظي و ليس العكس
 أي  لكي أذكر أن يل سقفا مفقوداً(الثاىن ) ُجْزء ىف شعر املزامري ىفأذكر لفظ 



54 
 

 
 

و لكيال أنسى نسيم ايضا) ُجْزء الثاىن ىفأنسى  لفظ وتظهر سقفا من جديد. 
 آمل أن يبقى يف الذِْكَراَيت . أي  بالدي النقي(

 جديد ×القدمي  .(ه
و  ما مضى على وجوده َزمنم طويلم،ىف معجم املعاىن عريب عريب  القدمي لفظ
 َحِديثًا َوملَْ ُيْستَـْعَمْل بـَْعدُ ُصِنَع  أيىف معجم املعاىن عريب عريب  جديد لفظ

العالقة بني وحدات الكلمات مبعاين أخرى تعرب معانيها عن العكس أو 
اليت يدل كل منها الكلمات  التناقض بني أحدمها واآلخر كما شرح حبر الدين

 (141، ص. 2۰۰9) حبرالدين على معنيني متباينني أو متعاكسني متناقضني 
(أن يطلق اللفظ على املعىن وضده،  1۷8)د . ت، ص. و كما يعرف يعقوب

. فهو اذا نوع من املشرتك اللفظ، فكل تضاد مشرتك لفظي و ليس العكس
ال أجد اخلامس ) ُجْزء ىف شعر املزامري ىفالقدمي استخدم حممود درويش لفظ 

قام ُجْزء الثاىن عشر) ىف جديد لفظو  غرابء . ال أشعر أي  غري وجهي القدمي (
 الشوق الذي مل يتم العثور عليه بعد . أي  فيها جدار جديد لشوق جديد(

 أعدائي× أصدقائي  .(و
الصاحب  أيىف معجم املعاىن عريب عريب  مجع من صديق أصدقائي لفظ

 أيَعدّو ىف معجم املعاىن عريب عريب  أعدائي مجع من لفظ الصادق الود و أما
العالقة بني وحدات الكلمات مبعاين أخرى  ،ذو الَعَداَوةِ ، َخصم، عْكسه صديق

كما شرح   تعرب معانيها عن العكس أو التناقض أو التناقض بني أحدمها واآلخر
على معنيني متباينني أو متعاكسني  الكلمات اليت يدل كل منها حبر الدين
 . استخدم حممود درويش لفظ(141، ص. 2۰۰9) حبرالدين متناقضني

أصدقائي ميوتون فجأة يف جناح ) ُجْزء عشر ىف شعر املزامري ىفأصدقائي 
احلادي  ُجْزء ىف أعدائي لفظ و املوت يقرتب من األقرب إليهم. أي  السنونو(
 لدي خصوم أن أكره . أي  كرهت أعدائي كثرياً(عشر )
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 كثرياً × قليال  .(ز
ىف معجم املعاىن عريب  كثرياً   ُمَعنيَّ و أماىف معجم املعاىن عريب عريب  قليال لفظ

نقيُض القليل، تناقض املعىن الذي يظهر املوقف واحلالة واالجتاه أو  أيعريب 
الكلمات اليت يدل كل منها على معنيني  أماكن خمتلفة كما شرح حبر الدين

و كما يعرف  (141، ص. 2۰۰9) حبرالدين متباينني أو متعاكسني متناقضني
(أن يطلق اللفظ على املعىن وضده، فهو اذا نوع  1۷8)د . ت، ص. يعقوب

. استخدم حممود من املشرتك اللفظ، فكل تضاد مشرتك لفظي و ليس العكس
 (و أفقت قليالً  و موات طويالً ُجْزء الثامن ) ىف شعر املزامري ىفقليال  درويش لفظ

كرهت ) احلادي عشر ُجْزء ىف كثرياً   لفظو  حالة الالوعي ليست طويلة . أي 
 يكره كبرية جدا . أي  أعدائي كثرياً(

 تبتعد× اقرتابً  .(ح
 أيىف معجم املعاىن عريب عريب  اقرتَب يقرتب  اْقرتاابً  منمصدر  اقرتااًب  لفظ

ىف  من ابتعَد عن يبتعد ابِتعاًدا فعل املضارع تبتعد لفظ تقارب بعضهم البعض و
 بُعد، أَنى، ذهب إىل مكان بعيد، عكس اقرتب،أي معجم املعاىن عريب عريب 

العالقة بني وحدات الكلمات مبعاين أخرى تعرب معانيها عن العكس أو التناقض 
الكلمات اليت يدل كل  كما شرح حبر الدين  أو التناقض بني أحدمها واآلخر

،  2۰۰9) حبرالدين على معنيني متباينني أو متعاكسني متناقضنيمنها 
 الرابع ُجْزء ىف شعر املزامري ىفاقرتاابً  . استخدم حممود درويش لفظ(141ص.

اختصر املسافة مع  أي  و كلما ازددُت اقرتااًب من املزامري ازددُت حُنوال ..()
اخلضرة يف البساتني اليت  )تتكاثر ُجْزء الرابع ايضا ىف تبتعد لفظو  املزامري .

 مد املسافة إىل البساتني . أي  تبتعد(
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 حزيناً × سعيداً  .(ط
راٍض ومراتح ، دون أن يشعر ابلضيق ىف معجم املعاىن عريب عريب  سعيداً  لفظ

شعر ابحلزن الشديد يف أي ىف معجم املعاىن عريب عريب  حزيناً  وخيبة األمل و
الذي يظهر املوقف واحلالة واالجتاه أو أماكن قلب, صعب القلب، تناقض املعىن 

الكلمات اليت يدل كل منها على معنيني متباينني  خمتلفة كما شرح حبر الدين
و كما يعرف  (،141، ص. 2۰۰9) حبرالدين أو متعاكسني متناقضني

(أن يطلق اللفظ على املعىن وضده، فهو اذا نوع  1۷8)د . ت، ص. يعقوب
. استخدم حممود تضاد مشرتك لفظي و ليس العكسمن املشرتك اللفظ، فكل 

)و دَّعُت سجاين سعيداً  السابع ُجْزء ىف شعر املزامري ىف سعيداً  درويش لفظ
 ُجْزء ىف حزيناً  لفظو  خايل من كل املشاكل . أي  كان ابحلرب الرخيصة(

   حاول أن تظل قواًي . أي  )لسُت حزيناً إىل هذا احلد( السادس
 أحب× كرهت  .(ي

كرَِه َيكَره ُكْرًها وَكْرًها ىف معجم املعاىن عريب عريب  فعل املاضى من كرهت  لفظ
فعل املضارع من حبَّ ، حيَِّب أحب  لفظ ومل حيّب، أبغض، نَفر منه و أي
ىف معجم املعاىن عريب عريب أي وّده ومال إليه، عكس كره، الصراع بني  ُحبًّا

الكلمات  البعض كما شرح حبر الدين العالقة مع بعضها الكلمتني اليت ال تزال
) حبرالدين اليت يدل كل منها على معنيني متباينني أو متعاكسني متناقضني

ىف شعر املزامري  كرهت  . استخدم حممود درويش لفظ(141، ص. 2۰۰9
 إىلشعر ابلغضب الشديد  أي  كرهت أعدائي كثرياً(  ) احلادي عشر ُجْزء ىف

أي يشعر ابلسعادة  )أان أحبُّ العصافري( السادسُجْزء  ىفأحب  لفظو  العدو.
 عندما يرى طائر.
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 الكذب× احلقيقة  .(ك
الوضع الفعلي و  وهو ظرف يناسبىف معجم املعاىن عريب عريب  احلقيقة لفظ
دق، قول خيالف  أيىف معجم املعاىن عريب عريب  الكذب لفظ أما خالف الصِّ

العالقة بني وحدات الكلمات مبعاين أخرى تعرب معانيها عن العكس  احلقيقَة،
الكلمات  كما شرح حبر الدين  أو التناقض أو التناقض بني أحدمها واآلخر

) حبرالدين اليت يدل كل منها على معنيني متباينني أو متعاكسني متناقضني
 ىف شعر املزامري احلقيقة . استخدام حممود درويش لفظ(141، ص. 2۰۰9

 لفظو  مشرق ، واضح جدا . أي  )أان ساطع كاحلقيقة( السادس ُجْزء ىف
)لسُت حزينًا إىل هذا احلد ولكن، ال يعرف  ايضا السادس ُجْزء ىف الكذب

 أمل عدم معرفة الكذب . أي  الكذب(
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 الباب الرابع
 اخلالصة واالقرتاحات

 اخلالصة .أ
الباحث عن اختيار اللفظ يف شعر املزامري يف ديوان أحبك قد مت البحث اليت حبث 

 أو ال أحبك حملمود درويش )دراسة حتليلية أسلوبية(، و وصل إىل النتائج التالية.
. أن اختيار اللفظ يف شعر املزامري يف ديوان أحبك أو ال أحبك حملمود درويش 1

 يعين:
 فّر و-يهرب نفرتق و-انفصلتْ أ(. األلفاظ الىت  تدل على الرتادف هى مايلى:  

 -الريح و العراء-عيناك و نسيم-الصمت و انظريّ -السكوت الوقت و-حني
متّر و -ميش أحّب و-أذهُب و تعشق-دهشة و رَحْلت-اخلوف بساتني و

-خّط و تـَْزِوْير-كتبت  أمري و-الزعماء موت و-املنازل و االحتضار-بيواتً 
 الكذب.

 وجهك و أسوار و خلفي ومايلى:   اللفظ ب(. األلفاظ الىت  تدل على مشرتك
احللم و القدس  السرية و اتريخ و أشعر و أصرُخ و موعد و احلاضرة و احلرب و

الشهيد و الزمن و  املاضي و شارع و الربية و النار و يصبح و و منديل و
 عورة.

واسعتان × أيتون و ضيّـَقةم × أذهُب األلفاظ الىت  تدل على األضداد مايلى ج(. 
أعدائي و × جديد و أصدقائي  ×أنسى و القدمي × أذكر  وداع و× لقاء  و

احلقيقة  وأحب × كرهت   حزيناً و× سعيداً  تبتعد و× اقرتاابً  كثرياً و× قليال 
  الكذب.× 
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.  أّن أتثري اختيار اللفظ يف شعر املزامري يف ديوان أحبك أو ال أحبك حملمود درويش 2
 يعين:

الفرق يف الكالم الذي خيرج   مبعىن انفصلتْ أ( أتثري األلفاظ من الرتادف األول  
 مبعىن يهرب الثاين و االبتعاد، َعالََقة مبعىن و نفرتق من فم املطرب والبائع

 الثالث و سجني خايل من السجن، مبعىن و فرّ  ربط احلنون عاشقة ال تريد
تذكر  و الوقت مبعىن شكوك حممود درويش يف نفس الوقت مبعىن حني

عاجز عن الكالم بعد   مبعىن السكوت الرابع و ذكرايت املاضي مع احلبيبة،
 انظريّ  اخلامس و ال تعرف الصمت، الفدائيون مبعىن الصمتالصراخ و 

 احلمد معد للحبيبة، مبعىن عيناكالظروف اليت ميكن رؤيتها ابلعني و   مبعىن
أْصَبَح شاهداً  مبعىن الريحنسيم الذي يتم تذكره دائًما و   مبعىن نسيم السادس و

جالًسا و  مكان مفتوح لالسرتخاء  مبعىن العراء و السابع على االختيار،
 حيث تنمو العديد من النبااتت اخلضراء.   مبعىن بساتني 

ترك العنوان   مبعىن خلفيكمايلى األول    ب(. و أتثري األلفاظ من املشرتك اللفظي
 الثالث و ضيِّقةم يف النهار، اببلَ  حمُِْيط من بناء  مبعىن أسوار الثاين و وراءه،

  مبعىن أشعر الرابع منتشر يف الشعاع، و جزء األمامي من الرأس  مبعىن وجهك
صاَح ِصَياحا َشِديدا بعد   مبعىن أصرخُ  اخلامس و ال يفرتض يف كل شيء،

ثَاق،الظالُم بال  مبعىن موعد و السادس يسكت  مبعىناحلاضرة  و السابع ِميـْ
  مبعىن اتريخ التاسع و و ِمَداُد األبيض، مبعىناحلرب  الثامن و يف الزمن اآلن،

كل األمساء   مبعىن السرية العاشر و اأَلحوال واألحداث اليت مر هبا العرب،
اأَلانة وضبط  لالنفجار على  مبعىن احللم احلادي عشر و حمتجزة، اجلُُيوش
 منديل و الثالث عشر أُوُرَشِليَم،و تغين   مبعىن القدس و الثاين عشر ،النـَّْفس
 أّمي. حَمَرَمةتركت وجهي على  مبعىن



60 
 

 
 

و  رحلة وترك العنوان مبعىن أذهبُ ج(. و أتثري األلفاظ من األضداد مايلى األول 
و  شعور غري مريح  مبعىن ضيّـَقةم  الثاين و وصل لزايرة املوت  مبعىن أيتون

 و وداع ملقابلة بعضنا بعضا لقاء مبعىن الثالث و اِنـَْفرََج عني  مبعىن واسعتان
 و أنسى تظهر سقفا من جديد  مبعىن أذكر الرابع و غادر بعضنا بعضا أي 
 و غرابء ال أشعر  مبعىن القدمي اخلامس و آمل أن يبقى يف الذِْكَراَيت  مبعىن

  مبعىن و السادس أصدقائي الشوق الذي مل يتم العثور عليه بعد  مبعىن جديد
و  لدي خصوم أن أكره  مبعىن و أعدائي املوت يقرتب من األقرب إليهم

يكره كبرية   و كثريًا مبعىن حالة الالوعي ليست طويلة  مبعىن السابع قليال
 جدا.

 . اإلقرتاحاتب
شعر املزامري يف ديوان أحبك أو ال . يرجى أن يكون الباحثون اآلخرون أن يبحثوا 1

بدراسة أخرى من النظرايت اللغوية واألدبية سوى دراسة  بك حملمود درويشأح
البالغية األسلوبية ، مثل النظرية التداولية والسيميائية ، والبالغية ، أو يف النظرية 

 السيكولوجية األدبية وغري ذلك. 
. يرجى أن يكون الباحثون اآلخرون أن يستخدموا دراسة حتليلية ىف دراسة الشعر 2

، مثل الغناء شعر املزامري يف ديوان أحبك أو ال أحبك حملمود درويشلعريب غري ا
 ، والنثر وغري ذلك من النصوص العربية.
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 املصادر واملراجع

 شعر املزامري يف ديوان أحبك او ال أحبك حملمود درويشاملصادر : 
 املراجع  :

الطبعة الثانية.  -اجلزء األول املعجم املفصل يف األدب ( .  1999التوجني، حممد . ) 
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 املالحق
 

  شعر املزامري يف ديوان أحبك او ال أحبك حملمود درويش
1) 

 أحّبك، أو ال أحّبك
 .،خلفي عناوين قابلة للضياعْ  أذهُب، أترك

 ، وهم يعرفون مواعيد مويت وأيتون.،وأنتظر العائدين
 أنِت اليت ال أحبُّك حني أحّبك، أسواُراببلَ 
 ضيَِّقةم يف النهار، وعيناك واسعتان، ووجهك

 .،منتشريف الشعاع
 .مل تصرعيين،.مل نفرتق بعد،كأنِك مل تولدي بعد

 وفوق سطوح الزوابع كلُّ كالم مجيل ، و كلُّ 
 .،لقاءوداع

 وما بيننا غرُي هذا اللقاء، ومابيننا غري هذا الوداع .
 ك، أوالأحبُّكأحبّ 

 يهرُب مين حبييب ، وأشعر أنك الشيءأو كل شيء.
 .،قابلة للضياع وأنك

 أريدِك، أول اأريدكِ 
 أراك، إن خرير اجلداول حمرتقم بدمي، ذات يوم

 ،وأذهب
 وحاولت أن أستعيد صداقة أشياء غابت جنحت
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 وحاولت أن أتباهى بعينني تتسعان لكل خريف
 يالئم زيتونةً جنحت وحاولت أن أرسم امسا 
 .،حول خاصرٍة  فتناَسَل كوكبْ 

 .،أُريدك أُريدك حني أقول أانال
 وجهي تساقط، هنرمبعيدم يذوُب جسمي ويف السوق

 .،ابعوادمي كاحلساء املعلَّب
 أريدك حني أقول أُريدك

 يف ايامرأة وضعت ساحل البحر األبيض املتوسط
 حضنها...وبساتني آسياعلى كتفيها...وكلّ 

  قلبها..السالسل يف
 ،أُريدك، أو ال أُريدك

 إّن هدير ،إّن خرير اجلداول إن حفيف الصنوبر
 البحار،وريش البالبل حمرتقم يف دمي ذات يوم أراك،وأذهب...

 أغّنيك،أوالأغّنيك
 والموعد  أسكت،أصرُخ.الموعدللصراخ

 للسكوت.وأنت الصراخ الوحيُدوأنِت السكوت 
 .،الوحيدّ 

 تداخل جلدي حبنجريت، حتت انفذيت تعرب الريح 
 حني ينزل عن راحيّت اجلنودْ  ،البسًةَحَرًساوالظالُم بالموعد

 سأكتُب شيئاً...
 و حني سينزل عن قدمّي اجلنود

 سأمشي قلياًل...
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 عن انظرّي اجلنود وحني سيسقط
 .،أراك...أرى قاميت من جديد

 أغّنيك،أوالأغّنيك
 ت تغّنيين لو سكّت. وأنت السكوت الوحيد...أنت الغناءالوحيد، و أن

 
2) 

 ،يف األايم احلاضرة
 ،أجدنفسي ايبساً 

 كالشجر الطالع من الكتب
 والريح مسألة عابره 

 ُأحارب... أو ال ُأحارب ؟
 ،ليس هذاهو السؤال

 املهّم أن تكون حنجريت قويَّة
 الأعمل؟.. أعمل...أو

 ،ليس هذاهوالسؤال
 مثانيةأايم يف األسبوعاملهّم أن أراتح 

 حسب توقيت فلسطني...
 ،،أيّهاالوطن املتكرريف األغاين واملذابح

 ُدلَّين على مصدر املوت
 أهواخلنجر...أم األكذوبة؟...
 لكي أذكرأن يل سقفامفقوداً 

 .،ينبغي أن أجلس يف العراء
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 ولكيالأنسى نسيم بالدي النقي
 ينبغي أن أتنفس السل

 يف البياضولكي أذكرالغزال السابح 
 .،ينبغي أن أكون معتقالً ابلذكرايت

 ولكيالأنسى أن جبايل عالية
 ينبغي أن أسرّح العاصفةمن جبيين.

 ولكي أحافظ على ملكية مسائي البعيدة
 .،جيب أالّ أملك حىت جلدي

 أيّها الوطن املتكرر يف املذابح واألغاين
 ملاذاأهرّبك من مطارإىل مطار

 كاألفيون...
 واحلرب األبيض

 وجهاز اإلرسال؟...
 .،أريدأن أرسم شكلك

 أيّهااملبعثر يف امللفات واملفاجآت
 أريدأن أرسم شكلك

 أيّهااملتطاير على شظاايالقذائف وأجنحةالعصافري
 أريد أن أرسم شكلك
 .،فتخطف السماءُيدي
 أريدأن أرسم شكلك

 أيّهااحملاضر بني الريح واخلنجر
 أريدأن أرسم شكلك
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 كي أجد شكلي فيك
 م ابلتجريد و تزوير الواثئق والصور الشمسيةفأهت

 أيّها احملاصر بني اخلنجر والريح
 و ايأيّهاالوطن املتكرر يف األغاين واملذابح

 حلم وتسرق الدهشة كيف تتحول إىل
 لترتكي حجراً 

 لعّلك أمجل يف صريورتك حلماً 
 ، لعلك أمجل !..

 مل يبق يف اتريخ العرب
 اسم أستعريه

 ، وافذك السريّة.ألتسّلل به إىل ن
 كل األمساء السرية حمتجزة

 يف مكاتب التجنيد املكيفة اهلواء
 فهل تقبل امسي

 امسي السري الوحيد
 حمموددرويش؟

 أماامسي األصلي
 عن حلمي فقدانتزعته

 الشرطةوصنوبرالكرمل سياطُ 
 يف املذابح واألغاين أيّها الوطن املتكرر

 ُدّلين على مصدراملوت
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 أهو اخلنجر
 ؟!،ذوبةأم األك

 
3) 

 يوَم كانْت كلمايت
 ..،تربةً 

 كنت صديقاًللسنابلْ 
 يوم كانت كلمايت

 ..،غضباً 
 كنت صديقاًللسالسل

 يوم كانت كلمايت
 ..،حجراً 

 .،كنت صديقاً للجداول
 يوَم كانت كلمايت

 ..،ثورةً 
 كنت صديقاً للزالزل

 يوم كانت كلمايت
 ..،حنظالً 

 كنُت صديق املتفائل
 حني صارت كلمايت

 ..،عسالً 
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 غّطى الذابب
 !..،شفيتَّ 

 
4) 

 تركت وجهي على منديل أّمي
 ومحلت اجلبال يف ذاكريت

 ..،ورَحْلت
 ،كانت املدينة تكسر أبواهبا
 وتتكاثرفوق سطوح السفن

 ،كماتتكاثر اخلضرةيف البساتني اليت تبتعد
 على الريح إنين أتكئ

 ايأيتها القامة اليت ال تنكسر
 جداري؟.. وأنت ،ملاذا أترنَّح

 ،وتصقلين املسافة
 ،الُعّشاق وجوهَ  كما يصقل املوُت الطازج

 ،وكلما ازددُت اقرتاابً من املزامري
 ..،ازددُت حُنواًل 

 ايأيتها املمرات احملتشدة ابلفراغ
 ؟..،مت أصل

 ، طوىب ملن يلتفُّ جبلده!
 ، طوىب ملن يتذكرامسه األصليَّ بالأخطاء!
 .،رةطوىب ملن أيكل تفاحة و ال يصبح شج
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 ،طوىب ملن يشرب من مياه األهنارالبعيدة
 !،واليصبح غيماً 

 طوىب للصخرةاليت تعشق عبوديتها
 !..،والختتارحريةالريح

 
5) 

 ،أكلما وقفْت غيمة على حائط
 ،تطايرت إليها جبهيت كالنافذة املكسورة

 ،ونسيت أين مرصود ابلنسيان
 ؟،وفقدت هوييت

 إنين قابل لالنفجار
 ..،كالبكارة
 ؟،تتَّسع عيناي ملزيدمن وجوه األنبياءوكيف 

 إتبعيين أيتهاالبحار اليت تسأم لوهنا
 ألدلك على عصاأخرى

 إنين قابل لألعجوبة
 ..،كالشرق

 أانحالة تفقدحالتها
 حني تكّف عن الصراخ

 هل تسّمون الرعدَ رعداً والربَق برقاً 
 ؟!،إذا حتّجر الصوت ،وهاجر اللون

 .،أكلما خرجُت من ِجلدي
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 شيخوخة املكانومن 
 تناسل الظلُّ، وغطّاين..؟

 أكلما أطلقت رايحي يف الرماد
 حبثاًعن مجرة منسّية

 الأجد غريوجهي القدمي الذي تركته
 ؟،على منديل أمي
 إنين قابلم للموت

 ..،كالصاعقة
 
6) 

 ،أشجار بالدي حترتف اخلضرة
 ،وأانأحرتف الذكرى

 ،والصوت الضائع يف الربية
 :،ويركعينعطف حنوالسماء، 
 أيّها الغيم! هل تعود؟

 لسُت حزينا إىل هذا احلدّ 
 ولكن، الحيبُّ العصافري

 ،،من اليعرف الشجر
 واليعرف املفاجأة

 من اعتاد األكذوبة
 لسُت حزيناً إىل هذااحلد
 ولكن، اليعرف الكذب
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 من مل بعرف اخلوف
 أانلسُت منكمشاً إىل هذااحلد

 ولكن األشجار هي العالية.
 ،ساديتسيدايت،آنسايت

 ،أانأحبُّ العصافري
 ،وأعرف الشجر

 أان أعرف املفاجأة
 ألين مل أعرف األكذوبة.

 أانساطع كاحلقيقةواخلنجر
 وهلذاأسألكم:

 أطلقوا النار على العصافري. لكي أِصَف الشجر....
 .لكي أصف القاهرة...،أوقفوا النيل

 أوقفوا دجلة أوالفرات أو كليهما. لكي أصف بغداد...
 !،.لكي أصف دمشق،ىأوقفوابرد

 واوقفوين عن الكالم.لكي أصف نفسي....
 
7) 

 ، و املذايع يرسل صورًة... ،، و آخُر الشهداء،ظلُّ النخيل
 ، البحُر مل يدخل منازلنا هبذا الشكل،البحر! ال

 -وذهبُت أحبث عنك خلف الوقت و املذايع شكلك
 كان يكسرين ويرتكين هباْء.
 فى و الفدائيونكان الكالم خطيئًة و الصمت من
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 -أسرى توقهم للموت يف واديك كان املوت تذكر
 الدخول إىل يديك وكنت حتتقر البكاءْ 

 -و الذكرايت هوية الغرابء أحياان و لكن الزمان
 -يضاجع الذكرى و ينجب الجئني و يرحل

 ويرتكهم بالذكرى أتذكران؟وماذا املاضي
 ،ماذا لو تقول:بلى أنذكر كل شيء عنك

 ،يف الدنيا قضاةميعبدون األقوايءْ  ولو تقول:بلى 
 من كل انفذٍةرميُت الذكرايت كقشرةالبطيخ.

واستلقيُت يف الشَّفق احملاذي للصنوبر)تلمع األمطاريف بلدبعيدتقطف الفتيات خوخا 
 غامضاً....(

 ،يف حلمي وترجعين والذكرايُت مترُّ مثل الربق
 ،إليك إن املوت مثل الذكرايت كالمها إليك

 ك إليك ايوطنًاأترجح بني كلَّ ميشي إلي
 خناجر الدنياوخاصرةالسماْء.

 -ظّل النخيل وآخرالشهداءواملذايع يرسل صورة
 صوتية عن حالةاألحباب يومّياًأحبك يف اخلريف و يف الشتاْء...

 
8) 

 ،حالةاالحتضارالطويلة
 يف ضواحي الطفولة أرجعتين إىل شارع
 أدخلتين بيواتً...

 قلوابً...
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 سنابل...
 ،حتين هويَّةمن

 ،جعلتين قضّية
 حالُةاالحتضارالطويلة.

 ،كان يبدو هلم
 ، واجلرميةمرهونةابألغاين،أنين ميِّت

 فمّروا،ومل يلفظواامسي.
 دفنواجثيت يف امللفات واالنقالابت

 وابتعدوا...
 )والبالداليت كنُت أحلم فيهاسوف

 تبقى البالداليت كنت أحلم فيها (...
 كان عمراًقصرياً...

 ات طويالً..و مو 
 و أفقت قلياًل..

 ،و كتبت اسم أرضي على ُجثَّيت
 ،و على بند قّيهْ 

 قلت : هذاسبيلي
 ،دليلي وهذا

 إىل املدن الساحلّية.
 ،،وحتركتُ 

 .،لكنهم قتلوين
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 ،،دفنواجثيت يف امللفات واالنقالابت
 .،وابتعدوا

 -)والبالد اليت كنُت أحلم فيها
 فيها(.سوف تبقى البالد اليت كنت أحلم 

 أانيف حالةاالحتضارالطويلةسّيداحلزن.
 والدمع مع كل عاشقة عربّية

 ،وتكاثر حويل املغّنون واخلطباء
 ،وعلى جثيت ينبت الشعر والزعماء

 ،وكل مساسرة اللغة الوطنّية
 صفَّقوا...
 صّفقوا...
 و لتعْش..

 ،حالة االحتضار الطويلة
 ،أرجعتين إىل شارع يف ضواحي الطفولة

 يواتً...قلواًبسنابلأدخلتين ب
 جعلتين قضّية...
 منحتين هويّة...
 .،وتراث السالسل

 
9) 

 ،إين أأتَهّب لالنفجار
 ،على حافةاحللم
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 كماتتأهب اآلابر اليابسة
 للفيضان...

 ،إين أأتّهب لالنطالق
 ،على حافة احللم

 ،كماتتأهب احلجارة
 يف أعماق املناجم امليتة

 ،إين أحتّفز للموت
 على حافةاحللم

 ،كمايتحفزالشهيدللموت
 مرةأخرى...

 -إين أأتّهب للصراخ
 على حافة احلقيقة
 -كمايتأهَّب الربكان

 لالنفجار...
 

10) 
 ،الرحيل انتهى

 ،من يغّطي حبييب
 املساءاملفاجئ كيف مر

 كيف اختفى...
 يف عيون حبييب ؟

 .،الرحيل انتهى
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 .،أصدقائي ميرون عين
 ،أصدقائي ميوتون فجأة

 الرحيل انتهى...
 يف جناح السنونو.

 -الرحيل ابتدأ
 .،حني فرَّالسجني
 -ماعرفُت الضياع

 يف صريرالسالسل
 -كان حلمي مشاع
 كسطوح املنازل

 -لعدوي ولكن
 -ما عرفُت الضياع
 يف صريرالسالسل

 ،أصدقائي ميرون عين
 أصدقائي ميوتون فجأة

 
11) 

 أداعب الزمن كأمري يالطف حصاانً.
 األطفال ابخلرز امللوَّن.و ألعُب ابألايم كمايلعب 

 -إين أحتفل اليوم مبرور يوم على اليوم السابق
 ،و أحتفل غداً مبرور يومني على األمس

 ،و أشرب خنب األمس ذكرى اليوم القادم
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 و هكذا..أواصل حيايت!...
 -عندماسقطُت عن ظهرحصاين اجلامح

 ،وانكسرت ذراعي
 ،أوجعتين إصبعي اليت جرحت

 قبل ألف سنة!
  أحييت ذكرى األربعني ملدينةو عندما

 ،أجهشت يف البكاءعلى غرانطة
 -و عندماالتّف حبل املشنقةحول عنقي

 كرهت أعدائي كثرياً 
 ألهنم سرقواربطةعنقي.!

 
12) 

 نرسم القدس:
 داكن اخلضرة..أشباه عصافري هتاجرْ  إله يتعّرى فوق خطَّ 

 و صليب واقف يف الشارع اخللفّي...شيء يشبه الربقوق
 ،ةمن خلف القناطرْ و الدهش

 و فضاءواسع ميتّدمن عورةجندّي إىل اتريخ شاعر.
 نكتُب القدس:

 -عاصمة األمل الكاذب ..الثائر اهلارب..الكوكب
 .اختلطت يف أزقّتهاالكلمات الغريبُة،،الغائب

 وانفصلْت عن شفاه املّغنني والباعِةالُقبُل السابقة...
 قام فيها جدار جديد لشوق جديد، و طروادةُ 
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 ،التحقْت ابلسبااي.و مل تـَُقل الصخرُةالناطقة
 !.،لفظةتُثِبُت العكس .طوىن ملن جيهُض الناريف الصاعقة

 و تغين القدس :
 ،ايأطفاَل اببلْ 

 اي مواليد السالسلْ 
 ستعودون إىل القدس قريباً 

 .،و قريبا تكربون
 و قريباحتصدون القمح من ذاكرة املاضي

 -بل، ايأطفال اب،قريبايصبح الدمع ؤآه
 -ستعودون إىل القدس قريباً 

 ...و قريبا تكربون

 وقريباً...

 وقريباً...

 ...وقريباً 

 هّللوايً...

 هّللوايً...!
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