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Abstract 

Literary style reflects the individual characteristics such as taste, mood, personal, and literary 

convictions. One of the approaches of literary style is known as individual stylistic that is 

considers the relationship between text and feedback among the audience, explores the 

psychological, social and linguistic reasons and motivations that is effective in selecting and 

exposing linguistic structures in text. This research analyzed and described personal style in 

"Bilal Habashi" by "Ali Foda". The importance of this study lies in the study of the role of the 

internal and external factors of the poet's life in determining his literary style as well as its 

manifestation in his language structures. The study aimed to pave the way for other researchers 

of individual style. The results showed that Ali Foda in this poem imagines himself as suffering 

character Bilal Habashi. In this field, by relying on practical components in determining the 

individual style, he made poem heavy musical by using a lot of nasal consonants, selecting 

rhymes ending in the long vowels, and alignments that according to their internal states. 

Applying present verb indicates his dramatic revolutionary and reformist goals. His individual 

style is highlighted by adapting ideological vocabulary and interpretation that fits into the 

concept of sadness, frustration, rebellion, and resistance. His style is implicit and through 

beautiful metaphors in this poem, except one, the rest of implicit metaphors and sarcastic 

kennings stated. 
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 1-20صص:
 

 چکیده

رود. مار میشبه  شخصی او ایدعق و مانند ذوق و سلیقه، خلقّیات ادیبسبک ادبی میدانی برای بازتاب خصوصیّات فردی 

ابطۀ میان متن و بازخورد رکه با در نظر گرفتن  شودی فردی شناخته میشناسسبکی ادبی با نام شناسسبکیکی از رویکردهای 

اختارهای زبانی آن گزینش و بیان سموثّر در اجتماعی و تاریخی  ،روانیهای آن در میان مخاطبان، به بررسی دالیل و انگیزه

ای صورت نهبخادر این پژوهش که از نوع کیفی است و با رهیافت توصیفی تحلیلی و استفاده از منابع کتاپردازد. متن می

 شاعر معاصر فلسطینی« علی فوده»سروده « بالل حبشی»مؤثّر در تعیین سبک فردی، قصیده های زبانی مؤلّفه برهیتکگرفته، با 

نی زندگی کند، بررسی نقش عوامل درونی و بیروبر ضرورت انجام این پژوهش تأکید می آنچهمورد واکاوی قرار گرفت. 

پژوهشی در این  ها در ساختارهای زبانی وی است. هدف نگارندگان نیز ارائۀنیز بازتاب آن شاعر در تعیین سبک ادبی او و

حاکی از آن است که  آمدهدستبهشناسی فردی هموار سازد. نتایج راستا است تا راه را برای دیگر پویندگان رویکرد سبک

ز حروف ای کرده است و با استفاده فراوان معرّف« بالل حبشی»شاعر در این قصیده خود را در قالب شخصیت رنجدیده 

نی را بر های مختوم به حروف کشیده و مردوف که به فراخور حاالت درونی وی است، موسیقی سنگیمهموس، گزینش قافیه

گرایانه وی هستند حی چشمگیر افعال مضارع که نشانگر اهداف انقالبی و اصالریکارگبهقصیده حاکم نموده است. همچنین با 

اومت در محور همنشینی، در آخر با ذکر و تقدیم واژگان ایدئولوژیک و قرار دادن تعابیر متناسب با مفهوم اندوه، ناکامی و مقو 

ین سروده سبکی در ا« علی فوده»کلّی باید گفت سبک فردی  طوربهسبک فردی خود را در این سروده برجسته ساخته است. 

 کارانه است.غیرصریح و محافظه

 .بالل حبشیی فردی، شعر فلسطین، علی فوده، قصیده شناسسبک :هاژهکلیدوا
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 مقدّمه  .1

بودن متن و تعبیری از  فردمنحصربهی، دیدگاهی است که سبک ادبی را به معنای شناسسبکهای معروف یکی از دیدگاه

سبک هر ادیب ویژه خودِ او بوده و  رونیازاافکار، خیاالت و صفات روانی وی است؛  بازگوکنندهداند و فردیّت ادیب می

آن با اندیشه  هیرمایخمکامل برای دیگران قابل تقلید نیست؛ زیرا ریشه در اصالت و صفات خاصّ او دارد و جوهره و  طوربه

و « بأسلوبية الکات»، «أسلوبية الفرد»و تفکّر صاحب اثر عجین گشته است. این رویکرد که در زبان عربی از آن با تعابیری چون 

پردازد و است، می شدهخلقای که اثر ادبی در آن به بررسی رابطه میان متن با فرد یا جامعه»برند، نام می« األسلوبّية التکوينّية»

 (. 45 - 42: 1994)جیرو، « کندوجو میعلل ایجاد سبک فردی را جست

شود زبان نیز بر اثر این تحّوالت دگرگون می و شودمی بر فردتحّوالت سیاسی اجتماعی باعث هیجانات عاطفی و روانی 

های مختلف، بازتابی است از زندگی شاعر، ساختار شخصیتی و محیط و اثر ادبی نیز به شیوه(135: 1392، رودمعجنی )فتوحی

تعیین باید به نقش شرایط سیاسی اجتماعی در  رونیازا(؛ 293: 1384است )مکاریک،  افتهیپرورشای که او در آن اجتماعی

 یک متن سازهای سبکمیان مؤلّفهبه کشف رابطۀ شناس باید کبس ،در کشف سبک فردی یک اثر. سبک ادیب توجّه داشت

پژوهش حاضر قصد دارد با در نظر گرفتن شرایط سیاسی حاکم بر فلسطین در  .بپردازدمؤلّف بینی با روحیّات فردی و جهان

و حوادث اجتماعی آن دوران در کنار حاالت روانی این  1«لی یوسف أحمد فودهع»های پیش از تولد تا دوسالگی شهید سال

، تبیین کند. شاعری که «بالل حبشی»گیری شخصیّت وی دارد، سبک فردی او را در قصیده شاعر که سهم بسزایی در شکل

ندگی او با به رسمیّت شناخته شدن های آغازین زسال و به دنیا آمد« حیفاء»از توابع شهر « قّنیر»م در روستای 1946در سال »

م همراه با خانواده به کرانه شرقی رود اردن رفت و تا پیش از واقعه 1948. پس از شکست سال کشور اسرائیل مصادف بود

از در سنّ دو سالگی غم آوارگی از یک سو و اندوه از دست دادن مادر  .(77 - 76 :2005)خلیل، « م در آنجا بودند1967

. در رابطه با نبوغ ادبی و (81)همان: م به شهادت رسید1982در سال و سرانجام  وی را به ورطه تنهایی کشاند ،سوی دیگر

شعری این شاعر باید گفت با توجّه به شرایط سیاسی اجتماعی حاکم بر آن دوره زمانی، وی بیشتر به ادبیّات  موضوعات

جا هایی که بر آنبا شرایط اسفبار سرزمین خود و دیدن نابسامانی توجّه داشت. در برخورد آنمقاومت و مضامین وابسته به 

های او برخاسته از دانست. سرودهحاکم شده بود، به شاعری سرکش تبدیل شد. او شعر را مجالی برای بیان حقیقت می

، «ئد من عيون امرأةقصا»، «فلسطيني کحّد السيف»های شعری او عبارتند از: مجموعهو  ای جوشان و طبعی لطیف استعاطفه

 .«منشورات سّرية للُعشب»، «لغجريا»، «عواء الذئب»

و « بالل حبشی»های زبانی قصیدۀ بر الیه دیتأکترین محورهای پژوهش حاضر، در این مجال الزم به ذکر است که بنیادی

 است. ها و تعیین سبک فردی ویبرای تحلیل داده «علی فوده»در نظر گرفتن شرایط حاکم بر زندگی 
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 ضرورت و روش تحقیق .2

ی ناشناخته بودن این رویکرد و تالش سوکبخشد، از یشناسی فردی قصاید را ضرورت میآنچه که پژوهش در باب سبک

شناسانه است و از سوی دیگر، به خاطر اهمیّت های سبکبرای معرّفی آن، جهت هموار کردن راه فراروی دیگر پژوهش

گرفتن همه جانبۀ شرایط بیرونی  نظر درشود تا با شناسی فردی به کار گرفته میاست که در سبکهای ظریف و دقیقی تکنیک

در این پژوهش که با یابی گردد. های آن علّتیابد، ظرافت و زیباییو درونی حاکم بر زندگی ادیب که در اثر وی نمود می

اجتماعی و روانی حاکم بر  ،پس از بیان شرایط سیاسی ،های صورت گرفتروش توصیفی تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه

مورد تحلیل مذکور این سروده، تأثیر این شرایط بر سطوح های آوایی، واژگانی و ادبی الیهو نیز معّرفی « علی فوده»شخصّیت 

-یگبرجست ،و روشنیابی به نتیجه علمی دست. برای ده استش تعیینچکامه این  شاعردرر گرفته و در نهایت سبک فردی اقر

 .رودفرا می که در اینجا یک قصیده است،تر سطوح گستردهو  واحدهای کالن سویبه  زبانی های زبانی از واحدهای خرد

 سواالت پژوهشی .3

 در سطوح مختلف کدامند؟« بالل حبشی»در سروده « علی فوده»های زبانی سبک ترین مؤلّفهمهم (1

 قصیدۀ مذکور چگونه ارزیابی شده است؟ در یک نگاه کلّی سبک فردی این شاعر در (2
 

 های تحقیقفرضیه .4

 در این سروده بیشتر بر جنبۀ موسیقایی و تکرار الفاظ و عبارات تکیه داشت.« علی فوده»رسد به نظر می (1

رسد که سبک ادبی این شاعر، غیرصریح با توجّه به اوضاع نابسامان فلسطین و سلطۀ خفقان در این سرزمین، به نظر می (2

 اشعار وی مملوء از عبارات استعاری و کنایی باشد.و 
 

 پیشینه تحقیق .5

عام و کّلی به مقوله سبک نگریسته و به  صورتبهها های فراوانی صورت گرفته که همۀ آنشناسی پژوهشدر باب سبک

وجوه تمایز پژوهش اند و یکی از ی فردی و ... توجّه نداشتهشناسسبکشناسی توصیفی، شناسی مانند سبکرویکردهای سبک

گیری و محور کار ی به رشته تحریر درآمده، ماهّیت و هدف این کار است که جهتشناسسبکحاضر با مقاالتی که در باب 

« علی فوده»هایی که به بررسی شعر ترین پژوهشاز مهماست. امّا  ی فردی در یک سروده خاص قرار دادهشناسسبکخود را 

های پایداری در فهلّؤبه بررسی م است که «مرضیه زیبنده» نوشته« مالمح أدب المقاومة في شعر علی فودة» نامهانیپااند پرداخته

سّید »از « کرامت نفس در آینه شعر علی فوده شاعر مقاومت فلسطین»شعر این شاعر پرداخته است. پژوهش دیگر مقاله 

مورد واکاوی  این شاعرکرامت انسانی و اخالقی را در شعر نمود  ،است که نویسندگان« حسین کیانی»و « میرقادری اهللفضل

عماد عبدالوّهاب »از « المقاومة في شعر علي فودة». در مقاله است شدهیبررساند و در هر دو اثر مضمون شعر این شاعر قرار داده

ادی و آزادگی و ... اشاره شده هایی چون بیان هویّت فلسطینی، تقویت روح انقالب و مبارزه، دعوت به آزبه مولّفه« الضمور
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« توران محّمدی»و « مسعود باوان پوری»از « های ادبیات مقاومت در شعر علی فوده و سپیده کاشانیمقایسه جلوه»است. مقاله 

های انجام دریافت در پژوهشتوان می سطور فوقبا تأمّل در  نیز نگاهی تطبیقی به مظاهر پایداری در شعر این دو شاعر است.

های ، سبک شناسی شعر وی مورد اهتمام نویسندگان نبوده و وجه تمایز این مقاله با پژوهش«علی فوده»ده پیرامون شعر ش

ها ، این است که در مقاله حاضر توجّه به پیوند لفظ و محتوا و واکاوی واحدهای کوچک و بزرگ زبانی و ارتباط آنادشدهی

های است تا پس از بررسی مولّفه قرارگرفتهبا ضمیر ناخودآگاه شاعر و شرایط سیاسی اجتماعی حاکم بر زندگی او، مورد توجّه 

ها باتکیه بر شرایط مذکور، سبک فردی شاعر در این سروده، ساز سطوح زبانی، ادبی و اندیشگانی و نیز تحلیل دادهسبک

 معرّفی گردد.

 2«حبشی بالل» معرّفی سروده .6

های خود را برشمرده و از است؛ در بند اوّل شاعر شرایط سخت زندگی و محرومیّت شدهلیتشکبند  9از این سروده 

این حقیقت را برای خواننده « بالل حبشی»گالیه کرده است و در بند دوّم با خطاب کردن  سرزمین خود برلطه دشمن س

های زندگی چهره زده و در قالب این شخصیّت دینی و تاریخی، دردها و رنجرا بر « بالل حبشی»کند که وی نقاب آشکار می

گیری شدید خویش را مبنی بر عدم تسلیم خود را نیز بیان کرده است. در بند سّوم ضمن اشاره به فقر و گرسنگی خود، موضع

وطنان دوستان و همجمع از  شاعر مهجور بودنتوصیفی است از  . بند چهارم و پنجمشودیادآور میو کرنش در برابر دشمنان 

کند و با این مقّدمه در بند ششم بر این تنهایی و مظلومّیت تأکید می. شاعر ها کرده استهای فراوانی که به آنخدمت رغمعلی

یان جفای دوستان و اطراف بازهماست،  اوکه آینه تمام نمای شخصیّت خود « بالل حبشی»در بند هفتم با خطاب کردن  ،هاچینی

تا اوج مطرود بودن خود  است چهره زده بررا « عنترة بن شّداد العبسی»نقاب « يا عبد السوء»عبارت  از خاللد و شومیتذکّر را م

دهد و در بند نهم، به طور ها و مارها قرار میای در اختیار عقابرا همچون طعمه یشتندر بند هشتم خو ویرا نشان دهد. 

های خود برشمرد و بر ها را در مقابل خدمتهای آننتاو خی به تصویر کشیددر میان مردم را ی خود مفصّل غربت، تنهای

که یا خدا است یا مرگ، و با خطاب  کرد ابرازگیری قاطعانه خود را گاه موضع. آنپردازدها میتهدید آنها خروشید و به آن

 زیرابه او اجازه دهد که با دشمن درآویزد؛  خواستکردن وطن، عشق وافر و آتشین خود را به زادگاه اعالم کرده و از وطن 

پس از نگاهی کوتاه به  ذیلدر  .داردیبرنمخورد و دست از تالش داند که در برابر دشمن شکست نمیخود را کاکتوسی می

تبیین  ازآنپسو  الیهبرای هر  های شعری از این قصیدهشناسانه و ذکر نمونههای سبکگانه موردنظر در بررسیسه سطوح

نقش شرایط سیاسی، اجتماعی و روانی حاکم بر زندگی شاعر که نقش بسزایی در ساختارهای زبانی وی داشته است، سبک 

 گردد.معرّفی می ویفردی 

 سطح زبانی .7

ها و پیوندها؛ مند و در هم بافته از الیهای است نظامهای درهم و برهم نیست؛ بلکه شبکهاز آواها و نشانهای زبان توده»

« شوددهی میهای مربوط به سطح زبانی سازمانکاری و پیوستگی مؤلّفهیا هر تّکه از یک متن از خالل هم گفتارپارهبنابراین هر 
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شوند. های مختلف آوایی، واژگانی و ادبی بررسی میدر الیه های متنویژگی ،طحاین س (. در237: 1392)فتحی رودمعجنی، 

محور  ازنظرشعر و تحلیل  بررسی جمالتها و آنمیزان تکرار ، ساختار صرفی الفاظ و نیز موسیقی درونی و بیرونی ازنظر

ها، نظم و دستورمندی و تحلیل عبارات و جملهها در آن، شیوه ترکیب باهمالفاظ ها، روابط ساختمان جمله ، واکاویهمنشینی

آن دسته که در ادامه  (238 :1392فتحی رودمعجنی، ) «گیرداساس کار سبک شناس قرار مینقش معناشناسیک واژه در جمله 

مهمّی ش قن با بسامد باالی خود در این سروده دارند و« بالل حبشی»سروده های زبانی که برجستگی معناداری در متن از سازه

 شوند.می اند، در سطوح مختلف ارزیابیآن ایفا کردهبیانی و محتوایی  زیبایی،در وجه 

 . الیه آوایی 1.  7

های زیباسازی متن و نیز واکاوی هماهنگی میان تحلیل هر متن شعری بدون پرداختن به آهنگ آن و تعیین مؤلّفه که ازآنجا

شناسی است. اهمیّت الیه آوایی در سبک شدهپرداختهآهنگ و متن امکان ندارد، نخست به بررسی الیه آوایی این سروده 

دهد و در یک متن، انفعاالت درونی و احساسات صاحب آن متن را نشان می کاررفتهبهصوت و موسیقی »فردی آن است که 

ترین عناصر از مهم(. 4: 1997)الرافعی، « شودهای موسیقایی متن منجر میهمین انفعال درونی است که به تنوّع اصوات و جنبه

و بسامد تکرار  دارند هایی است که در زمره حروف مهموس قراراز مصّوت استفاده فراوان «بالل حبشی» موسیقی ساز قصیده

بار حرف  12، «ح»بار حرف  56، «ث»بار حرف  6 ،«ت»بار حرف  50ست که شاعر ها در این سروده به این صورت اآن

، «ک»بار حرف  50، «ف»بار حرف  39، «ط»بار حرف  16، «ص»بار حرف  13، «ش»بار حرف  17، «س»بار حرف  31، «خ»

حروف مهموس دارای » (17و  13: 2011) "قبها"به قول  را تکرار کرده و از آنجا که« هـ»بار حرف  35، «ق»بار حرف  22

توان می(، 71: 1988« )کنندبر نرمی و پیوستگی مفهوم داللت می» "عبّاس "و به قول « هستندصفت رخوت و صفیرگونه 

که شاعر ، حکایت از این دارد ها بسیار استتکرار این حرف در آن میزانکه  ی این سرودههاواژهآن دسته از کار بردن هگفت ب

به مخاطب اعالم و ذهن او را برای  زیانگحزن حالنیدرعنرم و  یانیبابالت درونی خود بوده و احساسات را در حال ابراز حا

از میان حروف هجا بیش از همه از علی فوده  کند.ها است، آماده میای عظیم که در انتظار انسانی عمیق و فاجعهاندوهبیان 

حروفی است که  از« الم»حرف ». است حرف روی بهره برده عنوانبه بار 24« د»بار و  13« ر»بار،  12« ن»بار،  7« ل»حرف 

و نیز با در نظر داشتن این نکته که  (58 :1999) «نشیندمی گوشدر  اصطالحبهو  استشنیدن آن بسیار آسان  "انیس"به قول 

نوعی موسیقی آرام و و  شدّتبیشتر به رقّت گرایش دارد تا  حالنیدرعط است و از حروف مجهور و متوسّ "الم"حرف »

(، باید اذعان کرد که شاعر با هنرمندی تمام میان این 408 :2000)بشر،  «کندسنگین را بر مقاطع قصیده حاکم می حالنیدرع

اندوه حاکم بر قصیده رها کرده و به  و این حرف نرم و روان، خواننده را از ماللت یریکارگبهو با  ها جمع کردهویژگی

نیز نقش بسزایی در ساختن بافت موسیقایی این سروده دارد و به خاطر « ن»حرف  همچنین ن راغب نموده است.خوانش آ

توان الفاظ دارای می وفوربهعالوه بر قرار گرفتن در یک بافت کالمی که در آن نرمی و سهولتی که در تلفّظ آن وجود دارد، 

؛ زیرا به قول اندوه و غربت شاعر که بر قصیده حاکم است، دارد بااحساسهماهنگی خاّصی مفهوم اندوه را یافت، خود نیز 

احساسات لطیف  ژهیوبهیکی از کاربردهای بارز و برجسته این حرف، داللت آن برای بیان خلجانات درونی و » "عّباس "
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د فراوان این دسته از حروف از حروف متکرّر و انفجاری هستند، بسام« ر»و « د»به اینکه حرف  نظربا (. 160: 1998« )است

 :2007بّیاتی، الکند )شود، کمک شایانی میدهد یا در متن بیان میبه تصوّر و تجسّم کردن صورت ذهنی حوادثی که رخ می

15 - 8.) 

که به مصوّت کشیده ختم  ههایی استفاده کردمورد از قافیه 15شاعر در ، موردپژوهشموسیقی کناری سروده ساختن در 

خصوص در باب حزن و اندوه است و همه حرکات کشیده در قافیه بیانگر احساسات عمیق شاعر به»از آنجا که و  شودمی

( و نمود 37 :1987)السعدنی، « این حرکات داللت بر قصد شاعر برای استمرار تالش و مجاهدت و خشم جهت انقالب دارد

دهی سبک شاعر در توان بر نقش این موّلفه در شکلمیخورد، به چشم می وضوحبهنیز  موردبحثاین حالت در قصیده 

قصیده مورد بحث و تالش وی جهت انتقال حسرت و اندوه درونی خود به خواننده صحّه نهاد. این نوع قافیه، موسیقی 

 20در  علی فودههای شاعر داللت دارد. نشاند و بر عمق این شرایط اسفبار و استمرار گالیهسنگینی را در جان مخاطب می

و این قوافی بیانگر روح استفاده کرده است  ،ها یک مصّوت کشیده وجود داردکه قبل از آنمردوف های قافیهاز نیز  مصراع

 احساسات خود الفاظی با این قابلیت را برگزیده است.شاعر است که برای خالی کردن عواطف و  پردرد

 است: ذکرشدهد پژوهش های مردوف در قصیدۀ موردر جدول زیر برخی از قافیه

 واژة قافیه مصراع

ًة ُکلَّ عام  عام فهذي الّدياُر َتُحطُّ يدًا في َيدي َمرَّ
 الّديار الّديار؟ –فأيَن الّديار 

 دار أهذي دياري../ وأنتم هنا تنِصبون الَمناَحَة في کلِّ دار؟
مار؟  الّدمار أهذي دياري.. وأنتم َتبيعوَنني للدِّ

تار تار أزيحوا السِّ  السِّ
 َقتيل إّنما اآلَن َقد ِجئُتُکم/ قاِتاًل أو َقتيل

وَن والـُمسَتِحيل  الُمسَتِحيل سأخَتِرُق الّناَر واللَّ

: 2008)عبداهلل، « های این حرف،کشیدگی و امتداد صوتی است و دیگری بروزیکی از ویژگی»نباید فراموش کرد که 

جمالت این نمونه شعری، قصد دارد که  اتفاقبهباید گفت شاعر با گزینش این صوت در پایان اکثر قریب  رونیازا(. 135

آهنگ بیرونی یا روی به خاطر گرایش  عنوانبهگزینش این آوا  گریدعبارتبهسخن خود را به عمق وجود معشوق برساند. 

یی و گاه نشان دهندۀ عذاب درونی جویبرترعتراض و و هیاهوی دال بر خشم، ا سروصداشدید در اشباع نفس شعری از 

بخشد و نقش شاعر و حسرت بر حوادث گذشته است. همچنین صوت کشیده در قافیه به بافت شعری، رونقی بسیار می

 به خاطر های کشیده وقتی در جایگاه حرف قافیه قرار گیرندمصّوتفراوانی در پربار کردن نغمه جوشان شعری دارد؛ زیرا 

همچنین نباید از نقش صناعات ادبی مربوط به علم  کنند.دارند، حالت ندبه و اندوه را القا می کهیدگی و امتداد خاصّی کش

دار و اگر سبک را همان گزینش انگیزه» ؛ زیرا به قول فتوحی رودمعجنیپوشی کردبدیع در ایجاد موسیقی در کالم چشم

« خوردهای بدیعی بیشتر به چشم میهای سبک آفرینی الیۀ آوایی زبان در آرایههدفمند بدانیم، باید اذعان کنیم که کارکرد
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)بولنوار، « شودمیو توازن عبارات  ر، سجع، جناسهمچون انواع تکرا یهای لفظآرایهشامل »(. موسیقی درونی که 248: 1392)

الفاظ متناسب  نشیگزبهدارد که او را مجبور های فکری شاعر پرده برمی( به نوبه خود از خلجانات درونی و بحران114: 2009

ای غیرثابت (. این نوع موسیقی، پدیده88: 2010)عزیز، « کند تا از این طریق بر خواننده تأثیر بگذارددرونی خود می باحالت

 های یک سروده بیشتر به چشم آید و در برخی مواضع دیگر، کمتر احساس شود.در بعضی بخش بساچهاست و 

مغارم و »و « دیار و دمار»، «دیار و دار»، «أحد و أبد» ازجمله را ذکر کرده استواژگان متجانسی  «علی فودة»سروده  در این

 بر بار موسیقاییکه در ذیل آمده،  استفاده از الفاظ مسجّعیها در کنار که هرچند بسامد بسیار باالیی ندارند ولی ذکر آن« مغانم

 :قصیده افزوده است این

 سجع متوازی مطرّفسجع 

«/ بين، اثَنْين«/ »رمضاء، ماء»
بوء، ُسوء«/ »َبْين، ألَفْين» «/ َمْو
 «خطوات، مّرات«/»ديار،دار»

طاِمحون، «/ »أوکار، أسرار«/ »َجَلد، أَحد«/ »خاِسر، کاِفر«/ »َجَسد، أَحد، أَبد»
«/ کّفار، صّبار»«/ أَحد، َزَبد«/ »اثَنْين، ألَفْين«/ »احتيال، اغتيال«/ »ُمخِبرون

 «مغارم، مغانم«/ »صمْت، موْت «/ »أنْت، موْت «/ »أنْت، صمْت »

ها که مختوم های آن هستند، شرح تأثیر برخی از آنها و ردیفجا که اغلب واژگان مسّجع این سروده در زمره قافیهاز آن

در »به حروف کشیده بودند در سطور پیشین گذشت، امّا در باب ارزش موسیقایی الفاظ مسجّع مختوم به سکون باید گفت 

ای دارند و مقاصد متفاوتی از قبیل ها نیز تأثیر عمدهها و وقفموسیقی و آهنگ پایانی الفاظ، عالوه بر اصوات، سکون

: 1363)یوسفی، « ه و تأمّل، ایجاد انتظاری برای ادامه بیت یا نقل قول را دربردارندبرجستگی خاص کلمه، دعوت به توجّ

و حسرت برانگیزی که در این قصیده حکم فرماست؛ همسویی دارد و از این رهگذر،  باراندوه( که این امر با موسیقی 104

همچنین باید افزود  ی افزوده است.رگذاریتأثر این شود و تکرار این نوع قافیه بعواطف مذکور به خواننده قصیده نیز منتقل می

ی خوببهتوان می« رودبرای انتقال اندوه، ناامیدی و محرومیّت به کار می»( این صوت 661: 2010)" علی"که به قول  آنجااز 

 کرد. ناراحتی علی فوده از تنهایی و مطرود شدن از جمع دوستان مشاهده بااحساستناسب موسیقایی این بندها را 

 الیه واژگانی.  2.  7

مشتّقات، به  و متضاد، هر واژه را با در نظر گرفتن تمامی معانی مترادفاز یک منظر، باید  الیهبرای بررسی الفاظ در این »

: 2002 ،عکاشة) «ختپردا ه در القای معنا و مفهوم موردنظر شاعر یا نویسنده دارند،کها در متن و نقشی تحلیل و تفسیر آن

هرگاه »اهمیّت باالیی دارد، رابطه ایحائی است که بر اساس این رابطه،  الیه(. یکی از روابط مهم میان واژگان که در این 181

معنی آن در خانواده و همواژه، تعداد زیادی از کلمات همآن یکی از واژگان متن را انتخاب کنیم، خواهیم دید که با خواندن 

شویم که در ادامه متن تعدادی از این (که اگر متن را تا آخر بخوانیم متوجّه می127: 2009)قصّاب،  «شودذهن تداعی می

به  ،آمده است پژوهشواژگانی که با توجّه به این محور در بندهای مختلف سروده مورد  ازجملهاست و  ذکرشدهها واژه

)فوده،  «لعنة، زنج، سوط، حبال، ناب الجوع: »2، بند «ة األحزان، انتحرحاجة، کسرة خبٍز يابسٍة، جوع، حلم، معصر»: 1از: بند  اندعبارتترتیب 
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ُأفِردُت، ما راَجَعني، ما : »5، بند «وحدي، خاسر، أبکيکم، کفرة، کافر: »4، بند «فقيرًا، أموت، أمة الفقراء» :3(، بند 236 - 235 :2003
مني، ما صاَفَحني، الرمضاء، سوط، أخاديد البکاء أعشاش، أوکار، أسرار، الحرس الطامحون، الجنود، : »6(، بند 237 - 236 :)همان« کلَّ

غريبًا، اعتقوني، تطردني، الّدمار، يرهقني، اجلدني، دعني : »9و بند « عقبان، حيتان، رمل البحر، الزبد: »8، بند «الّساسة، احتيال، اغتيال
 (.241 - 238 :)همان« أفنی، اطرحني، دعني أتسّرب، أغزو، ألّقحهم بالّتراب، اقذفني

، بافتی اجتماعی است و در رابطه با شرایط سخت و بحرانی جنگ و اشغال سروده شده موردبحثبافت موقعیّتی قصیده 

که شاعر در آن، شرایط سخت زندگی خود را در قالب گرسنگی و نیاز به امکانات اولیه به تصویر کشیده و نمود آن در الفاظ 

ترین محور این الفاظ را مفاهیمی چون غربت و تنهایی، اندوه و فقر، اساسی اینکه یکی دیگر ازضمن خورد. فوق به چشم می

برخاسته از  همگی دهد کهتشکیل می مخالفان و سرکوبها ناکامیو میل به جبران  توزیکینه نهایتنیرنگ و فریب و در 

نگاهی به شرایط سیاسی، اجتماعی و خانوادگی حاکم شاعر هستند و با شجاع و مقاوم  حالنیدرعدیده و محزون و رنجروح 

مسائلی چون »د؛ زیرا با ذهن و روان شاعر درک کر راتوان رابطۀ میان بسامد این دسته از واژگان و مفاهیم بر زندگی شاعر می

و گزینش از  های جغرافیایی همگی در ساختارهای بیانیهای تاریخی و مکانطبقه و موقعیّت اجتماعی، سن، جنسیت، دوره

نشینی الفاظ مذکور از سر تصادف نیست بلکه مبتنی بر تناسب و ( و هم24 - 23 :1998)فضل،  «نظام زبان تأثیر دارند

زبان شعری برخاسته از روح و ناخودآگاه شاعر است، بدون شک بهترین مجال عرضه این مفاهیم  ازآنجاکه و استهمخوانی 

 گیرد.ی محور همنشینی مورد بررسی قرار میهامؤلفهدامه سایر در ا و احساسات جایی جز شعر نیست.

 . تکرار1.  2.  7

است که سبب افزایش موسیقی کالم و اعطای انسجام و وحدت به در الیه آوایی ساز های سبکیکی از مؤلّفهتکرار »

، ریتأثآگاهانه بر حسن  صورتبهبا این شیوه،  ذوقخوش شاعر. (60 :2004 عاشور،و  48 :2001)الغرفی،  «شودمی قصیده

در این سروده انجام داده  «هعلی فود»؛ همان کاری که افزایدتصویر آفرینی و القای احساس و انتقال پیام خود در شعر می

 شود:است و نمود آن در جدول زیر دیده می

 بسامد تکرار عبارت تکراری بسامد تکرار لفظ تکراری

 3 أنا الخاسر وحدي 4 بالل
 2 وحدي الخاسر 3 ماذا
 3 أفِردُت إفراَد البعير 12 أحد
 3 ها أنا ذا 2 فقيراً 

 3 غريبًا أعيش 2 اشهدي
 2 أهذي دياري؟ 11 وحدي
 3 الله أو الموت 3 موبوء

 2 اعتقوني
 2 يرهقني
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توان احساس تنهایی، خسران، غربت و اصرار شاعر بر ها با دیگر واژگان میآنبا واکاوی این الفاظ در محور همنشینی 

و  سوکای و مقاومتی خویش را درک کرد. تنهایی و بیگانگی شاعر از جمع هموطنان خود از یهدف و ایدئولوژی مبارزه

رای به تصویر کشیدن حاالت های خود از سوی دیگر سبب گشت که وی بها و خواستهمقاومت و پایداری وی در راه آرمان

درونی خود، نقاب بالل حبشی را بر چهره بزند و در قالب این شخصّیت تاریخی و دینی و از طریق سخن گفتن با او، دردهای 

که در این سروده از بسامد باالیی برخوردار است، مقاومت و پافشاری خود را « أحد»خود را بیان کند و از خالل تکرار واژه 

که در زمرۀ بردگان « بالل حبشی»و مقاصد ملّی نشان دهد؛ زیرا تکرار این لفظ صحنه شالق خوردن و شکنجه شدن  بر اهداف

جا که به قول فتوحی کند. از آنکرد را تداعی میرا تکرار می« أحد»مطرود و رنجدیده بود و در زیر شکنجه دشمن تنها واژه 

گاه ها، لحن و تصویرها از ناخودآگاه و تجربه زیستی نهانها، ساخت جملهواژه و سبک، رانشی اجباری است» (219: 1392)

گیری سبک فردی، ریشه در ناخودآگاه های مهم در شکلیکی از مؤلّفه عنوانبه، باید گفت عنصر تکرار «آیدمؤلّف بیرون می

در این سروده بارزترین « تکرار»شته و عنصر داشته، و بسامد باالی واژگان فوق، پرده از احساسات و افکار او بردا« علی فودۀ»

تشویق، ترغیب، تهدید، اعجاب و نیز تقریر و تثبیت »از  اندعبارت (466 :1996) "أحمد بدوی"های خود که به قول نقش

ۀ گیری شاعر را دربارموضعکه عالوه بر اینو  شده ثیر روانی بر خوانندهأایجاد ت سبب ورا ایفا کرده « یک دیدگاه خاص

 .(3/11 ،تااألثیر، بی)ابن برداشته استپرده  نیز از اهمیّتی که شاعر بر دیدگاه یا احساس خاّصی داردنشان داده،  مسائل مختلف

 - 241 :1994) "انحسّ"های مختلف است. در این زمینه یکی از نمودهای بارز الیه واژگانی در این سروده تکرار فعل

در سیاق و ساختار جمله  کهنیهماّما  ،هایی َصرفی هستندتوجّه به مطلق ساختار خود پدیده ها بافعل» عقیده دارد که (242

آورند معنای کالم به دست می ارکاناط با سایر بشوند و به آن معنایی که در ارتهایی نحوی تبدیل میقرار بگیرند، به پدیده

ها جهت های آنها و داللتت که میدان بررسی زمان فعلتوان چنین نتیجه گرف؛ با این توضیحات می«شودنحوی گفته می

 54از فعل برای داللت بر زمان ماضی،  ،جمله 20در  «علی فودة»در این سروده  تعیین سبک ادبی یک متن، الیه زبانی است که

زمان ماضی استفاده  که شاعر ازضعی موا مورد برای داللت بر امر استفاده کرده است. 12مورد برای داللت بر زمان مضارع و 

اند و همه مسائلی که سبب پرورش روح انقالبی و وی داشته مهری و ظلمی است که هموطنان در حقّ کرده، مربوط به بی

 جدول ذیل آمده است:هایی از این افعال در وی شده است که نمونه پرشور
 افعال ماضی موردنظر عبارت شعری

َمني أحدأفِردُت إفراَد الَبعيِر ... ما  َمني کلَّ  أفِردُت / ما کلَّ
 أفِردُت / ما راَجَعني أفِردُت إفراَد الَبعيِر ... ما راَجَعني أحد

 2 ِاجِلدني
 2 دعني
 4 أزهر

 5 الّديار
 5 وطني
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 أفِردُت / ما صاَفَحني (237: 2003أفِردُت إفراَد الَبعيِر ... ما صاَفَحني أحد )فوده، 
 استراحوا / دّبروا (238وکلُّ الذين استراحوا علی َصدِرنا/ بعد أن دّبروا االغتياَل )همان: 

 ُخِدعُت  ( 240ُخِدعُت بکم زمنًا )همان: 

تمام افعال مشّخص  ورود زمان ماضی یک عنصر مهم در تأثیرگذاری و ایجاد هیجان از طریق متن شعری به شمار می

است تمام عباراتی  ذکرانیشااعتنایی هموطنان و دوستان شاعر در حّق وی دارند. داللت بر خیانت و بیدر سطور فوق، شده 

انگیزی است که نتیجۀ گذشتۀ پر از موسیقی و بار معنایی حزن دارایهمگی  است، شدهاستفادهها از فعل ماضی که در آن

همچنین از  محزون. به تصویر کشیدن این جوّ برای ای استو ناامیدی شاعر است و گویا زمان تنها وسیله اندوه، حسرت

باید گفت افعال مذکور در « بر حتمی بودن وقوع یک حادثه داللت داردفعل ماضی ( »198تا: )بی« ارفش»جا که به قول آن

، شدیماست تا شاعر از این طریق بیان کند که هر ظلم و جوری که در این سرزمین اعمال  کاررفتهبهاین مجال به خوبی 

 ست.وی ا باخشمی محقّق شده و این امر بیانگر اندوه همراه خوببه

اکتفا « بالل حبشی»در این سروده برای ترسیم غربت، تنهایی و استقامت خود به شخصیت « علی فوده»ناگفته نماند که  

َموُبوء.. يا  كَموُبوء.. َشعُر  كَموُبوء.. أنُف  كَوجهُ »جا(. و نیز همان :)همان« أُفرِدتُ إفرادَ البَعیر»نکرد، بلکه در ضمن عباراتی چون 
وء و « طرفة بن العبد»( که رابطه بینامتنی با میراث قدیم ادبیات عربی دارد و به ترتیب یادآور شعر 239 - 238 :)همان «عبَد السُّ

های مذکور داشته باشد، ی که آشنایی مختصری با تاریخ و ادبیات قدیم عربی و شخصیّتهرکساست و « عنترة بن شّداد العبسي»

است  ذکرانیشارا تصوّر کند و « علی فوده»مقاوم  حالنیدرعو  دهیدردکشا، شخصّیت هتواند در آیینه زندگی و اعمال آنمی

ها را برگزیده که های تاریخی و ادبی این شخصیّتکه شاعر با توجّه به شرایط روحی و اجتماعی خود، از میان شخصّیت

 همگی در زمره رنجدیدگان و طردشدگان روزگار خود بودند.

استفاده وافر از زمان مضارع عالوه بر نشان دادن احساسات مستمر » (88 - 86: 2011) "یمنصور"به قول  ازآنجاکه

نگری و ایدئولوژی گوینده ها نهفته است و در حقیقت نوع آیندهگوینده، بیان کنندۀ مسیر و اهدافی است که در ورای آن فعل

برابر بسامد افعال ماضی  5/2کارگیری افعال مضارع آن حدود که بسامد به« بالل حبشی»در سروده باید گفت  «دکنرا تبیین می

 ها در جدول زیر قابل مشاهده است:هایی از آنکه نمونه آوردههای مضارع نیز حاوی فعل شاعر عباراتی، آن است

 افعال مضارع موردنظر عبارت شعری

 ال أمّد /  أموت/  أعيش (236: 2003)فوده، « يدي ال أمّد ولکّنني أبدًا  /أموتفقيرًا  /أعيشفقيرًا »
 /أحِلُبهااإلبل، األغناَم و أرعي بالجّرة والحربة/ ... / وحدي أضرُب وحدي »

الّصدَق، العشَق/  أحترُف عند مغاِرِمکم/ ... / وحدي  أبکيکم... / وحدي 
 (237 - 236)همان: « لألطفال اآلتين النفَق  أحِفُر وحدي 

/  أحترُف /  أبکيکم/  حِلُبهاأ/  أرعي / أضرُب 
  أحِفُر 

 أشتاُق سوُطکم علی جلدي أخاديَد من الُبکاء/ ها أنذا  يحفُر ها أنذا »
« الَجَلد: أَحد.. أَحد.. أَحد.. أعاِشُر بالصمِت،  ألتفُّ  لُجرعِة ماء/ لکّنني

 (237)همان: 

 أعاِشُر /  ألتفُّ /  أشتاُق /  يحفُر 
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ألَف  تطُرُدنييدًا في يدي مّرًة کلَّ عام/ و حّط ت../ فهذي الّديار أعيُش غريبًا »
المناحة في کّل دار؟/ أهذي  تنصبونعام/ ... / أهذي دياري.. وأنتم هنا 

« الّنار واللون والمستحيل سأختِرقللّدمار/ .../  تبيعوننيدياري وأنتم 
 (239 - 240)همان: 

 تبيعونني/  تنصبون/  تطُرُدني/  تحّط /  أعيُش 
 سأختِرق /

مضی زمن  –بالّرعب ألّقحهم بين جحافلهم، أغزوهم/ و أتسّربدعني »
 أزهُر ثانيًة حّتی لو قطعوا جذري/  أزهُر / ... / أنا الصّبار/  -الخوف الکاذب 

 ( 241)همان: « .. الله أو الموت أو أنت..أزهر، أزهرثالثًة../ 

 )چهار مرتبه( أزهُر /  ألّقحهم/  أتسّرب

که مالحظه  طورهمان .پروراندها را در سر میمضارع بیانگر اهداف و اقداماتی است که شاعر فکر آنگونه استعمال فعل این

« علی فوده»دهد که ی نشان میخوببهشود کاربرد فراوان فعل مضارع در عبارات پایانی این قصیده و بار معنایی این افعال، می

پا خواستن در برابر دشمنان متجاوز هدف خود که تغییر شرایط کنونی و بهو بر  های درونی خود برداشتهپرده از افکار و نقشه

 .کنداست، تأکید می

 تقدیم و تاخیر. 2.  2.  7

آورد،متن را از یکنواختی و با تغییر و تحواّلتی که در شیوه اسناد و ترکیب الفاظ و عبارات به وجود می» این شگرد زبانی

 :1996)أبوموسی، « کندراغب می کالمرکود خارج کرده و خواننده را در طلب کشف اغراض خاصّ گوینده، به خواندن ادامه 

 را که هر سه واژه نقش حال دارند« غريباً »بار لفظ  3و  «وحدي»بار لفظ  6، «فقيراً »بار واژه  2در این سروده « علی فودۀ». (312

ه است. همچنین از نکات قابل توجّه در کردها مقّدم آن هایرا که مفعول فیه هستند بر عامل« أبداً »و « اآلن»در دو مورد لفظ  و

 دهندهنشانچینش عبارات این سروده آن است که شاعر منادا را مؤّخر و خطاب خود را بر آن مقّدم کرده است که این امر 

ابتدا اندیشه خود را بیان کرده و آنگاه مخاطب خود را ندا داده  کهیطوربهدارد  وی برایمیزان اهمیّتی است که آن گفتار 

، فودة) «یا عبدالسوء»بر عبارت  «موبوء كشعُر »و « موبوء كأنف»، «موبوء كوجهُ »نمود این حالت آنجا است که عباراتی چون  ؛است

« يا وطني»بر منادا یعنی « اطرحني أرضاً »( و نیز 239 :)همان« والحيتان جّثتيأّيتها العقبان »را بر « التحمي»( و عبارت 238: 2003

در دو مورد جواب شرط را بر فعل شرط مقّدم کرده است؛ یک بار در ابتدای  وی(. همچنین 241 :ده است )همانشمقّدم 

 ( و بار دیگر در پایان سروده235 :)همان« قد انَتَحرال ُکنُت وال کاَن الجوُع وال کانت معصرة األحزان، إن کان اللُه »: در عبارتقصیده 

که این تقدیم و تاخیرها عالوه بر اینکه بیانگر اهمیّت عبارت مقّدم شده در  (241 :)همان« أزهُر ثانية حّتی لو َقَطعوا جذري»یعنی 

و از آنجا که به قول  انددههای وی در زندگی هستند، بر غنای موسیقایی این قصیده نیز افزوارزش مصادیقذهن گوینده و 

ها و هنجارهای رابطه مستقیمی با افکار و احساسات گوینده و ارزش ،نوع چینش الفاظ و عبارات( »312 :1996ابوموسی )

توان به خوبی دریافت که چگونه تقدیم یک رکن یا واژه بر هنجارهای غالب باید گفت در این سروده به خوبی می« وی دارد

 ر داللت دارد.بر اندیشه شاع
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شایان ذکر است که فقر و تنهایی و عدم وجود همدل و همراهی که شاعر برای تغییر شرایط کنونی جامعه خود به او تکیه 

فقيرًا »در عباراتی چون « ُأفرِدُت »و « وحدي»، «فقيراً »ترین مشکالت و معضالت وی هستند که بسامد واژگان کند نیز از اساسی
وحدي »، «وحدي أبکيُکم عند َمغاِرِمکم»، «وحدي أرَعَی اإلبَل واألغناَم وأحِلُبها»، «وحدي أضِرُب بالجّرِة والحربة»، «أموُت َفقيرًا »، «أعيُش 

جا( و نیز کاربست مستمر )همان: همان« وحدي أحِفُر لألطفال اآلتين الّنفق»، «وحدي أحتِرُف الّصدق، الِعشق»، «أغِنيکم ِعنَد َمغاِنِمکم

کند که روی سخن عالوه بر اینکه تفکّر شاعر را به تصویر کشیده است، این حقیقت را نیز بیان می« نا الخاِسر وحديأ»عبارت 

ها از زندگی در های آنوی با افرادی است که درک عمیقی از زندگی و معنای آزادی و عزّت نفس ندارند و تمام خواسته

ن رو شاعر برای ملموس کردن تنهایی و مشکالت خویش با استفاده از این الفاظ، شود؛ از اینیازهای ماّدی و اوّلیّه خالصه می

 اندیشه و ایدئولوژی خود را بیان کرده است.

 حذف.  3.  2.  7

و « بالل»ذف حرف ندا از روی واژه ح ازجمله ؛خوردبه چشم می وضوحبه« بالل حبشی»نمود این پدیده در سروده 

در « اشهدي»( و نیز حذف مفعول به فعل 235همان: )« لعنة الجبال»و « طعنة السوء»از روی « ماذا وراء»حذف ادات استفهام 

رسد علّت این ( که به نظر می236 :)همان «فقيرًا أعيش/ فقيرًا أموت/ ولکّنني أبدًا.. ال أمّد يدي/ فاشهدي../ أّمة الفقراء اشهدي»عبارت 

و دردهایی که در  اوهای خواهد که گواه تمام مصیبتز مخاطب خود میباشد به این صورت که شاعر ا ، اتمام حّجتحذف

دوستان خود شورش کرد، دلیل آن نیز از قبل مشخّص شده باشد.  هیبرعلتا اگر زمانی وی  زندگی تحمّل کرده است، باشد

ه روشنفکران و خورند و برعلیهای تحت ظلم و اشغال، مردم فریب دشمن را میناگفته پیداست که گاهی در سرزمین

است و شاعر را به حذف بخشی  درکقابلکنند که این پدیده از خالل سخنان علی فوده خواهان جامعۀ خود قد علم میآزادی

وحدي أرعی اإلبل، األغنام وأحلبها/ وأنا الخاسر وحدي/ وحدي »های . همچنین در عبارتاز کالم جهت اتمام حجّت واداشته است
« وحدي»( واژۀ 237 - 236 همان:)« وأغنيکم عند مغانمکم/ وأنا الخاسر وحدي/ وحدي أحترف الّصدَق، العشَق  أبکيکم عند مغارمکم/

به خاطر « العشق»را از روی « وحدي أحترُف »همچنین و « ألغناما»را از روی « وحدي أرعی»، عبارت «أغنيکم»، «أحِلُبها»را قبل از 

است، اکتفا کردن شاعر به « وحدي»بخش محذوف متضمّن لفظ  ازآنجاکهرسد وجود قرینه لفظی حذف کرد و به نظر می

خواهد توجّه مخاطبان خود را به تمام کارهایی که به این قصد است که او میی فوق، هاعبارت دربرشمردن اعمال خود 

یاری وی نشتافتند، امّا او هرگز از  ها بهها یادآوری کند که هرچند آننیز این نکته را به آنانجام داده جلب کند و  ییتنهابه

علی  .پوشی نکرد و همواره تا حدّ امکان برای تحقّق آزادی و مبارزه در برابر ظلم تالش کردهای خود چشماهداف و ارزش

« ألسراِرها واألفاعي»و « والکالُب ألوکاِرها»را از ابتدای « تعود»فعل « تعوُد الطيوُر ألعشاشها»در جای دیگری پس از عبارت فوده 

خود با حیوانات، بر عدم  یسازهمسان( که در اینجا ضمن 238 :2003فوده، )« وأنا الأعود»حذف کرده و به دنبال گفته است 

در این عبارات علی فوده برای ملموس کند. کید میأکه البته منظور وی اهل آن دیار و دوستان خود است، ت بازگشت به خانه

 بازهمسازی خود با حیوانات نیز بیان کرده و وطنان، این پدیده را از طریق همساندوستان و همکردن غربت خود در جمع 

دور داشت  ازنظربینی سطحی اطرافیان وی دارد و البته نباید این نکته را باید اذعان کرد که این امر ریشه در اندیشه و جهان
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ضمنی و در  صورتبه حالنیبااوطنان هستند را ندارد ولی همکه هرچند شاعر قصد بازگشت به منزل که مراد همان وطن و 

در جای دیگر شاعر این پرده، خود را به حیوانات مذکور همانند کرده و حالت بیگانگی از وطن را به تصویر کشیده است. 

و چه  دوّم حذف کرده« ّديارال»را از روی « أين»( و در حقیقت واژه 239: )همان« ؟الّديار -أين الّديار»را مطرح کرده که  سؤال

جلب کند و این نکته را یادآور شود که این سرزمین دیگر « الّديار»خواهد توّجه خواننده را به واژه می« ينأ»با حذف واژه بسا 

شده که گویا دیگر متعلّق به من نیست و اهل آن برای من ارزش و اهمیّتی  یاگونهبههمان وطن پیشین من نیست و شرایط آن 

مّدعا صحّه  نیبراتوان می وضوحبه« بالل حبشی»های مذکور از این شگرد ادبی در سروده با راست آزمایی نمونه قائل نیستند.

در یا عبارت نسبت به بیان آن از درجه فصاحت و تأثیر بیشتری برخوردار است و  لفظکیگاهی اوقات عدم ذکر نهاد که 

کالم  یرگذاریتأثبار معنایی و بر آوریم، ها میای برای آنکنیم و قرینهکه الفاظ و عباراتی را از کالم حذف می بیشتر مواقعی

های متعدّدی از متن ؛ به این صورت که با حذف بخشی از کالم، خوانندگان برداشت(146 :2004)الجرجانی،  ایمخود افزوده

یک انسان  عنوانبهفزاید. این مقوله در شعر علی فوده به خوبی نمود دارد؛ زیرا وی ادارند و همین مسأله بر اثربخشی کالم می

ها و خواه، همواره دوستان و دشمنان متعدّدی داشت و حذف برخی الفاظ از شعرهای وی منجر به برداشتمبارز و آزادی

 افزود.ها میآن ریتأث برشد و های گوناگونی میالعملعکس

 اتالتف.  4.  2.  7

های خود را در قالب»این فن یکی از راهکارهای ادبی و مؤثّر در جلب توجّه خواننده به متن و محتوای آن است که 

انتقال از صیغه غایب به متکلّم یا به مخاطب و بر عکس و همچنین در تغییر زمان فعل از ماضی به مضارع یا  مانندمختلفی 

 :2001)مطلوب،  «کندشایانی به درک معنای مورد نظر از سوی مخاطب میکمک دهد واین امر نشان میامر و عکس آن 

کارگیری اقسام التفات در این سروده به این ترتیب است که شاعر در بند اوّل از غیبت به تکلّم و سپس بار نمود به (.104

 گوید:کند و میدیگر به غیبت التفات می
: الکنُت وال کان الجوُع، وال کانت األحزان/ إن کان اللُه قد فأتذّمرکوُب اللبِن يصيُر الحلم/  /سٍة هدفيتصبح کسرُة خبٍز يابتشتّد الحاجة أحيانًا/ »

 .(2003،235)فوده، « انَتَحر/ وصار الشيطاُن سّيد هذا العالم

شود/ پس گردد/ فنجانی شیر به رویا بدل مییابد/ و هدف من تنها تّکه نانی خشک میگاهی نیاز، شّدت می» )ترجمه(

ها/ اگر خدا خودکشی کند و شیطان سرور این گویم[: کاش نه من باشم و نه گرسنگی و نه اندوهشوم ]و میخشمگین می

 «جهان گردد.

ا در اثنای کالم به امّ ،غایب قرار داد و درمورد خود صحبت کرد ۀصیغۀ جا شاعر ابتدا محور کالم خود را بر پایدر این

جلب توجّه مخاطب به قدرت و شور انقالبی شاعر نیز رسد که غرض وی از این التفات به نظر می صیغه تکلّم عدول کرد و

به قول  که مرتکب شدخود، این عدول را  و داللت بر کمال قدرت ترساندن ،توبیخ. ضمن اینکه به دنبال استو اهداف او 

از  به کالمدادن  اهمیّت و اختصاص، اتمام حجّت در کنار مواردی چون»اغراض مذکور  (330 - 326 /3 :1404)" زرکشی"

اساسی التفات غافگیر کردن خواننده و جلب توجّه وی  که یکی از فوایدعالوه بر این«. های فن التفات هستندترین انگیزهمهم
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ختار دیگر منتقل وقتی کالم از یک ساختار به سا» (26 :1998) "طبل"به قول تغییر سیاق و ساختار متن است؛ زیرا  نتیجه در

 های مذکور تجلّی یافت.امر در نمونه که این« کندمیشود اشتیاق مخاطب را به شنیدن یا خواندن ادامه متن بیشتر 

 . الیه ادبی 3.  7

ها ، عملکرد آناصطالحبههای زبانی است که در معنا تأثیر دارند و الیه آوایی، شامل آن دسته از صورت برخالفاین الیه، 

ها صورت کالم درونۀ زبان استوار است. تشبیه، استعاره، مجاز و کنایه از جمله این صناعات هستند که شاعر به کمک آنبر 

جا که حاصل تجربۀ هنری مؤّلف این صناعات ادبی از آن»گیرد. خود را برجسته ساخته و از قواعد زبان معیار فاصله می

: 1998)فضل، « شوندساز سبک شخصی و فردی میوی پیوند دارند، زمینه هستند و با عواطف و احساسات درونی و باطنی

های مجازی نمود پیدا ویژه صورتسازی زبان بیش از هر چیز در صناعات بالغی به(. کیفیّت ادبی یا شخصی180 - 179

های راوانی کاربرد آرایهسبک هر سخن براساس فشود و ها متجّلی میکند؛ زیرا ذهنّیات، عواطف و تخیّالت شخصی در آنمی

دهد و بسامد باالی استعاره، سبک بالغی است؛ به عنوان مثال فراوانی کاربرد تشبیه در یک متن، سبک تشبیهی را شکل می

ها سبکشناسایی و معّرفی توان شگردهای بالغی به کار رفته در سخن را مبنایی برای بر این پایه می و زنداستعاری را رقم می

ت صوری و محتوایی سبک را های مختلفی دارد که سرشت و ماهیّ های بالغی به نوبه خود گونههر یک از آرایه د.قرار دا

دیگری که استعاره مرّشحه یا مکنیّه در آن  اره مصرّحه در آن باال است و متنعکند؛ مثالً دو متن که یکی بسامد استمتمایز می

اّما مسلّم است که سبک آن دو از حیث صورت و محتوا، نوع نگرش و  ،ارند، هر دو سبک استعاری دفراوان به کار رفته

شناسانه برخی صنایع ادبی همچون در همین راستا باید چنین افزود که بررسی سبک شگردهای تخیّل نویسنده یکی نیست.

های معناداری ها در متن، تفاوتتشبیه و استعاره از نظر وجه شبه و طرفین تشبیه یا استعاره، ساختمان و کارکرد هر یک از آن

سازد؛ به عنوان مثال تشبیهات حسّی به حسّی بیانگر نگرشی عینی و ملموس و را در سبک شاعران و نویسندگان آشکار می

های مختلف است حال آنکه دامنه تشبیهات خیالی یا عقلی، از پوسته ظاهری و محسوس تجربیّات ساده ادیب نسبت به پدیده

سازد؛ به همین دلیل این ر رفته و زمینه را برای تصرّف در خیال شاعرانه و خلق تصاویر تخّیلی و هنری فراهم میاشیاء فرات

تر است و همین نگرش و ذهنّیات فردی در انتخاب طرفین تشبیه یا تر و شخصیقسم از تشبیهات در یک متن ادبی درونی

های تشبیهی یا استعاری و تمایز متون از یکدیگر و به بب تنّوع در سبکها با یکدیگر سنشینی ارکان آناستعاره و نحوۀ هم

ساز مربوط به این الیه در قصیده های ادبی سبک(. مؤلّفه49: 1393شوند )مقیاسی، تبع آن تمایز سبک یک ادیب از دیگری می

 در جدول ذیل نشان داده شده است:« بالل حبشی»

 صنعت بیانی عبارت

تلحفنی »، «عّضک ناب الجوع»، «لعنة الحبال»، «لعنة السوط»، «انتحرکان الله قد »
يا وطني.. عيناي بعينيک.. اجلدني.. »، «اللعنة يا هذا الصمت»، «يا زمني الکافر»، «الرمضاء

يحفر »، «وطني يا وطني ال تبعد عّني إاّل خطوات.. فاجلدني.. دعني أفنی..»،«ثّم ابعثني
 «ُأعاشر الَجَلد»، «البکاءسوطکم علی جلدي أخاديد من 

 استعاره مکنیه
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ألتفُّ »، «بقيد أو سوٍط  يسربلک»، «الضوءيبعد عنک األکل، الّشرب، »، «بالّرعب ألّقحهم»
تعوُد الطيوُر »، «جّثتي العقبان والحيتانأّيتها »، «الرمضاء تلحفنی»، «الجلد أعاشربالصمِت، 
 «ألعشاشها

استعاره 

 مصرّحه

فهذي دياري تحّط يدًا »، «کذبة الخبز والملِح ذاَبت»، «بين الشفرة والسّکين فاقذفني اآلن هنا»
، «استسلم فيک طائر الجسد»، «ال أمّد يدي»، «تلحفنی الرمضاء»، «عام في يدي مّرة کّل 

أفردُت إفراد »، «استراحوا علی صدرنا»، «يحفر سوطکم علی جلدي أخاديد من البکاء»
 «تنصبون المناحة في کّل دار»، «أعاشر الَجَلد»، «البعير

 کنایه

 تشبیه «أنا الصّبار»، «غراب البين»، «طائر الجسد»، «معصرة األحزان»

و پیداست شاعر  شدهاستفاده وفوربهشود در این قصیده از صناعات ادبی مربوط به علم بیان نیز طور که مالحظه میهمان

که تمام قلب و روح خود را آکنده از عشق به وطن کرده و در دل سودای آزادی وطن « علی فوده»رنجدیده و مطرودی چون 

-های آزادیوطنان مواجهه شود و خود را در راه تحّقق اندیشهمهری و غفلت همگاه که با بیپروراند، آنو نجات آن را می

ها رابطۀ میان لفظ و معنا از اهمیّت استفاده از فنون علم بیان که در آن ناچاربهیاور ببیند، تنها و بیدوستانه خواهانه و میهن

یابد. ویاز میان فنون چهارگانه علم بیان بسیار باالیی برخوردار است را دستاویز محکمی برای بیان اهداف و مقاصد خود می

( عقیده دارد که بالغت 100: 1382) "ریچاردز"درمورد ارزش ادبی استعاره  بیشترین استفاده را از فنّ استعاره برده است.

کند در صورتی که استعاره اساساً عاریت گرفتن و جایی کلمات قلمداد میسنّتی استعاره را موضوعی زبانی و محدود به جابه

استعاره مکنیه بیشتر از استعاره مصرّحه  در این سروده بسامد کاربست«. ها استداد و ستد میان تصوّرات و معامله میان بافت

های مکنیه که در جدول فوق ذکر شد، شاعر به ترتیب لعن و نفرین کردن را به شلّاق و بندهای اسارت است. در استعاره

زه های بند اسارت برای او به انداهای شلّاق و گرهرسد که قصد وی از این انتساب آن است که ضربهنسبت داده و به نظر می

لعن و نفرین اطرافیان دردناک است. پس از آن، دیگر دردهای خود را در قالب گرسنگی و شدّت گرما به تصویر کشیده و 

های شاعر در قالب این دردهای ظاهری، ریشه در عدم آگاهی و درک باالی اطرافیان وی از پرواضح است که بیان ناراحتی

های ناعادالنه غرب در رابطه با ها در برابر قوانین و قطعنامهاست؛ چراکه آن گیر مّلت فلسطین شدهمعضلی دارد که گریبان

اند و در نهایت شاعر به جای اینکه صراحتًا به تسلیم شدگان در برابر کشور فلسطین سکوت کرده و سر تسلیم فرود آورده

کند. در ادامه نیز وطن را محض سکوت می این ظلم و خواری لعنت بفرستد، به یکباره این نفرین و لعنت خود را نثار مفهوم

بیند و تنها انگیزه به مثابه انسانی دانسته و پس از ناامید شدن از همکاری اطرافیان، آنگاه که خود را بدون یاور و پشتیبان می

هرگز از وی  خواهد که مهر خود راداند، از وطن امید دلگرمی و یاری دارد و میخویش را در این مبارزه، عشق به وطن می

نگیرد؛ زیرا این اشتیاق به وطن و آزادی آن است که شاعر را به مقاومت واداشت تا جایی که آن را همنشینی نیکو برای خود 

های مصرّحه در این سروده، نتایج زیر شود. پس از تحلیل استعارهدیده می« أعاِشُر الَجَلد»داند و نمود این امر در عبارت می

 حاصل شد:



 سومماره بیست و ش                                   (       دو فصلنامه علمی)زبان و ادبیات عربی                                                   16

 معنای استعاری مستعار الفاظ

َحهم  ألقی في ُوجوِدهم ُأَلقِّ
وء  الِعلم بما َتَقُع في َبَلدهم ِمن الَمصاِئب  الضَّ

 ُيؤذيک ُيسرِبُلک
 ألتِزمُ  ألَتفُّ و أعاِشُر 

 ُتحيُطني َتلِحُفني
 األعداء الُعقبان والِحيتان

يوُر ألعشاِشها»در عبارت « لـ»حرف   «إلی»حرف  «َتعوُد الطُّ

توان مفاهیمی چون غلبۀ درد و رنج، محرومیّت، مقاومت و در نهایت تهدید دشمنان ها به خوبی میبا دقّت در این استعاره

ای که به کار استعاره مصرّحه 9خورد این است که شاعر از میان جا به چشم میرا دریافت. امّا نکتۀ قابل توجّهی که در این

جا که صراحت و آشکار بودن بار در اسم و یک بار در حرف اجرا کرده است و از آن 3در فعل، بار این استعاره را  5گرفته، 

تری به کنکاش معنای استعاری یک فعل یا یک حرف به مراتب نیاز بیش ها است و درکتر از فعلها بیشمعانی ثانویه در اسم

های وی سی و اجتماعی روزگار شاعر، در کاربرد استعارهتوان به این حقیقت پی برد که اوضاع نابسامان سیاذهنی دارد، می

وی گفتار پوشیده را بر کالم صریح ترجیح داده است. پس از استعاره، های مصرّحه نیز نیز نمود داشته و حتّی در استعاره

دارند که بهترین شیوه  بیشترین سهم از میان مصادیق فنون علم بیان در این قصیده، متعلّق به کنایه است. بالغت پژوهان عقیده

برای بیان یا اثبات یک صفت برای موصوف، خودداری از بیان آشکار آن و در مقابل، استفاده از اسلوب کنایه و اقسام آن 

(. پس از 306: 2004)الجرجانی، « کاربرد کنایه از ارزش بالغی بسیاری برخوردار است»)تعریض، رمز و اشاره( است؛ زیرا 

ها مورد از عبارات کنایی استفاده کرده که معنای هر یک از آن 11ویه این سروده مشخّص شد که شاعر در واکاوی معانی ثان

 در جدول زیر آمده است:

 معنای کنایی عبارت کنایی

 شرايط سخت و دشوار فاقذفني اآلن هنا بين الشفرة والسّکين
 آشکار شدن حقيقت و واقعّيت کذبة الخبز والملِح ذاَبت

 محّبت و همراهی ديرهنگام عام دياري تحّط يدًا في يدي مّرة کّل فهذي 
 تنگ شدن عرصه زندگی بر انسان تلحفنی الرمضاء

 عدم کرنش در برابر ظلم و ظالمان ال أمّد يدي
 درمانده و رنجور شدن استسلم فيک طائر الجسد

 ظلم و خيانت فراوان يحفر سوطکم علی جلدي أخاديد من البکاء
 اشغال شدن سرزمين استراحوا علی صدرنا

 مطرود و ملعون بودن أفردُت إفراد البعير
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 مقاومت و پايداری أعاشر الَجَلد
 تحّرک بودن و عدم شور انقالبیغمزده و بی تنصبون المناحة في کّل دار

یاور ساسات درونی شاعر یعنی بیشود که معانی کنایی تمام این عبارات از احی مشخّص میخوببهبا دقّت در این عبارات، 

است که  ذکرانیشاشود. روا شده است، ناشی می هاآنخبری مردم از ظلمی که در حق بودن و اندوهی که از غفلت و بی

« علی فوده»گیری محتاطانه و مخفیانه استفاده فراوان از فنّ کنایه به همراه کاربست مکرّر استعاره مکنیّه در این سروده، موضع

های تشبیهی نیز بهره برده است و دهد. پس از استعاره و کنایه، این شاعر در موارد معدودی از نمونهنشان می وضوحبهرا نیز 

ا درک ی این نکته رخوببهتوان که تشبیه نشان دهندۀ وسعت فکر و زاویۀ دید شاعر است و از طریق این فن میاین رغمیعل

در این قصیده « علی فوده»و متنوّع، پیوند و ارتباط ایجاد کند.  ارتباطیب ظاهربهکرد که وی چگونه توانسته میان اشیاء و عناصر 

جا که در تشبیه بلیغ هم وجه شبه تنها در چهار مورد از فّن تشبیه استفاده کرده که همگی از نوع تشبیه بلیغ هستند و از آن

توان این نکته را دستاویزی قرار داد برای بیان این حقیقت که او در گزینش این نوع م ادات تشبیه، میشود و هحذف می

تشبیه هم بسان استعارات خود، جانب پوشیدگی را رعایت کرده تا از طریق درگیر کردن ذهن مخاطب برای درک وجه شبه 

 .نایی این سروده بیفزایدگیرد، بر عمق معهای متنّوعی که صورت میآن برداشت تبعبهو 

 نتیجه

وطنان، تحمّل ها و مفاهیم موردنظر خود یعنی غربت و تنهایی در جمع همعلی فوده در این سروده برای بازتاب ایدئولوژی

های مختلف زبانی کمک گرفته است؛ ساز در الیهطلبی از عناصر سبکظلم و ستم، عدم سازش با دشمن، سرکشی و اصالح

استفاده مکرّر از حروف  سوکی با حاالت درونی شاعر هماهنگ شده است. از یخوببهالیه آوایی این قصیده نیز  مثالعنوانبه

« وحدي»بار و  12که به تنهایی « أحد»ویژه و کاربست جناس و سجع و تکرار واژگان مفرد به« ر»و « د»انفجاری و شدید مانند 

است، بیانگر شور درونی  ذکرشدهها ها و مصراعالی تفعیلهبرخی تعابیر و جمالتی که در البهبار تکرار شده و نیز  11که 

های فکری او است و از سوی دیگر وزن سنگین و غیرضربی آن، به همراه موسیقی ناشی از کاربست واژگان شاعر و دغدغه

ها از حروف کشیده است، به وضوح حالت ی آنمختوم به سکون یا مختوم به حروف کشیده و یا کلماتی که حرف قبل از رو

موسیقی »اند؛ زیرا ها بر ارزش هنری موسیقی بیرونی این سروده افزودهدهد. این مؤلّفهاندوه و حسرت شاعر را نشان می

های استوار و اساسی ساختار موسیقایی شعر و جزء ذات آن به بیرونی همان حوزۀ وزن شعر است و وزن نیز یکی از پایه

سازد، پس بخشی زائد و تنها شکلی خارجی نیست ای است که شعر را از نثر مجّزا میآید. همچنین آن اوّلین نشانهشمار می

 (.62ش: 1398پور و همکاران، )مرگان« نیاز شدکه بتوان از آن بی

حوادثی که بر او و  دهد که وی قصد داردی نشان میخوببههای مضارع ضمن اینکه در این مجال کاربرد متعدّد فعل

ها با مقّدم دهد، چشم دوخته است. عالوه بر ایندر حال و آینده رخ می آنچهسرزمینش گذشته را فراموش کند و بیشتر به 

پناه بودن خود تنها و بی« وحدي»و « غريباً »، «فقيراً » ازجملههایی که با اندیشه و زندگی وی سازگاری بیشتری دارند کردن واژه
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« علی فوده»کند. نباید از نظر دور داشت که استفاده از افعال و ضمایر در صیغه متکلّم که ها و افکار نیز بیان میدیشهرا در ان

ی است هم بر تنهایی شاعر و هم بر اینکه او در هدفی که برگزیده، دیتأکیابد نیز ها به این صیغه التفات میاز دیگر صیغه

سروده نیز شاعر از سه فنّ تشبیه، استعاره و کنایه برای بیان اهداف و ایدئولوژی خود بهره قدم است. در الیه ادبی این ثابت

وطنان ملموس های حسّی بهره برده تا شرایط خود را برای همجسته است. در ابتدای قصیده وی بیشتر از تشبیه و استعاره

های سرزمین وی توسط دشمن دارد را در شکنجه مثال وی مشکالت روحی خود که همگی ریشه در اشغال عنوانبهگرداند؛ 

ک ناُب الُجوع»جسمانی متجلّی کرده و چنین سروده است  نج/ ولعنِة الّسوِط/ وَلعنِة الِحبال؟/ ماذا َوَقد َعضَّ امّا در  .«ماذا وراَء لعنِة الزَّ

هایی است که از ها و خیانتدن توطئهکند و به دنبال آشکار کرهای پایانی که موضع شدید و قاطعانه خویش را بیان میبخش

، دست به دامان فنّ کنایه شد. پیرامون گرایش شاعر به این فنون بیانی باید گفت وی شدهاعمالوطنانش در حق وی سوی هم

شتر های پایانی که دست به دامن فنّ کنایه شده، بیقصد دارد از طریق تشبیهات و استعارات این امر را بیان کند اّما در بخش

کذَبة الُخبِز والِملِح »از مسائلی سخن به میان آورده که یا کامالً مربوط به نوع رفتار و کردار اطرافیان است که در عباراتی چون 
نمود یافته و یا برای بیان آن دسته از اعمال و  «فهذي دياري َتُحطُّ َيدًا في َيدي َمّرًة ُکلَّ عام»و « تنِصبوَن الَمناَحَة في کلِّ دار»، «ذاَبت

اسَتسَلَم فيَک طاِئَر »های درونی شاعر است که از اندوه و محرومیت وی حکایت دارد و در قالب عباراتی همچون ویژگی
مضاء»و « ال أُمدُّ َيدي»که خطاب به خودش است و نیز در  «الَجَسد توان گفت از م میاند. در یک کالبیان شده «َتلِحُفني الرَّ

هایی هستند که به قصد پوشیده سخن گفتن به کار آنجاکه اغلب شگردهای ادبی به کار رفته در این سروده در زمره تکنیک

 کارانه است.در این سروده، سبکی محافظه« علی فودة»روند، سبک فردی می

 نوشتپی

 در»که این ازجملهرسد ای مقّدمات ضروری به نظر میر پارهبرای درک اوضاع سیاسی زمان تولّد شاعر و پیش از آن، ذک - 1

ها ایجاد یک ها وجود ندارد و تنها راه نجات آنکه هیچ جای امنی برای آن دریافتند جنگ جهانی دوم یهودیانی هاسالطی 

احداث کردند.  آنجادر را  یجدید هایشهرک جیتدربهو  یهودی راهی فلسطین شدند انهزار جهیدرنتکشور در فلسطین است. 

 یسرزمین فلسطین را به دو کشور عربی و یهود 181م مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی قطعنامه شماره 1947در سال 

از خاک درصد  44/42 درصد و کشور عربی 56/47بر طبق این تقسیم، کشور یهودی »(. 298و  294 :تا)زعیتر، بی «تقسیم کرد

 روی داد1948ها در سال تمام عیار صهیونیست حملهلین اوّ» (.67 – 66: 1975الکّیالی، )« دادندرا به خود اختصاص فلسطین 

شهر، روستا  531آواره و  را فلسطینی 1200000بیش از و  به اشغال خود درآوردندرا درصد از خاک فلسطین  78 آندر که 

 (.26: 1997الجیّوسی، ) «دندکربا خاک یکسان را و شهرک 

بِن َيصيُر الحلم/ 1است:  شدهلیتشکمتن سروده از بندهای ذیل  -2 ( َتشتدُّ الحاجُة أحيانًا/ ُتصِبح کسرُة ُخبٍز يابسٍة هدفي/ کوُب اللَّ
ر: ال کنُت وال کاَن الجوُع، وال کانت األحزان/ إن کان اللُه قد انَتَحر/ وصاَر الّشيطاُن سّيَد هذا العالم.  فأتذمَّ

ک ناُب الُجوع/ واسَتسَلَم فيك طائُر الَجَسد؟/ بالل( بالل يا بال2 وط/ ولعنِة الِحبال؟/ ماذا وقد َعضَّ يا بالل/  ل/ ماذا وراَء لعنِة الّزنج/ ولعنِة السَّ
 أحد.. . -أَحد../  -أَحد../  -ماذا عليك لو َدخلَت في الِحوار، واسَتَرحَت لألبد؟ 
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 .. ال أمدُّ يدي/ فاشَهدي../ أمَة الُفقراء اشَهدي.( فقيرًا أعيش/ فقيرًا أموت/ ولکّنني أبداً 3
ِة والحربِة/ وأنا الخاِسر وحدي/ وحدي أرعی اإلبل، األغنام وأحِلُبها/ وأنا الخاِسر وحدي/ وحدي أبک4 يُکم ( وحدي../ وحدي أضِرُب بالَجرَّ

دق، الِعشق/ ووحدي الخاِسر/ وحدي أحِفر لألطفال اآلتيَن  عنَد َمغاِرِمکم/ وأغنيُکم عنَد َمغاِنِمکم/ وأنا الخاِسر وحدي/ وحدي أحَتِرف الصِّ
فق/ ووحدي الخاسر/ آه يا َکَفرة../ يا َزمني الکافر!  النَّ

مني أَحد/ ُأفردُت إفراَد الَبعير.. ما صاَفَحن5 مضاء/  ي أحد/ ها أنذا( ُأفِردُت إفراَد الَبعير.. ما راَجَعني أَحد/ ُأفِردُت إفراَد الَبعير.. ما َکلَّ تلِحُفني الرَّ
مت/ أعاِشُر الجلد:/   أَحد../ أَحد../ أَحد../ها أنذا َيحِفُر َسوُطُکم علی جلدي أخاديَد ِمن الُبکاء/ ها أنذا أشتاُق لُجرَعِة ماء/ لکّنني ألَتفُّ بالصَّ

ُلني الَحَرس الطاِمحون، المخبرون، الُجنود/ ونهٌر ِمن الّدم ( َتعوُد الّطيوُر ألعشاِشها/ والِکالُب ألوکاِرها/ واألفاعي ألسراِرها/ وأنا ال أعود/ يُ 6 کبِّ
روا االغتيال!  َيعِرُفه الّساسُة الدخالء/ ودّبابة االحتالل/ وکلُّ الذين اسَتراحوا َعلی َصدِرنا/ بعد أن دبَّ

روا ألَفين/ والکلُّ ُيَسرِبُلک ِبَقيٍد أو َسوٍط/ يبِعُد عنك األکل، ( هذا الّلوُن اآلبنوسي، الّزنجي، الّليلي../ لک أم ِلُغراِب الَبين؟/ کانوا اثَنين/ فصا7
وء! وء/ وجُهک َموُبوء/ أنُفک َموُبوء/ شعُرک َموُبوء/ يا عبَد السُّ رب، الضَّ  الشُّ

تي/ ِمن جوِف َرمِل البحر/ أو فوق الزَّ 8  َبد!( َأَحد../ َأَحد../ َأَحد../ والَتِهمي أّيتها الُعقبان والِحيتان ُجثَّ
ًة ُکلَّ عا9 م/ وَتطُرُدني ألَف عام/ فأيَن ( غريبًا أعيُش هنا/ فاعَتقوني/ غريبًا أعيش هنا/ فاعَتقوني/ غريبًا أعيش../ فهذي الّدياُر َتُحطُّ يدًا في َيدي َمرَّ

مار؟/ ُخِدعُت ِبکم َزَمنًا../ کذَبُة  الّديار؟/ أهذي دياري../ وأنتم هنا تنِصبون الَمناَحَة في کلِّ دار؟/ أهذي دياري.. وأنتم –الّديار  َتبيعوَنني للدِّ
تار/ َکفاُکم../ َمَددُت ِلساني َلکم َزَمنًا../ إّنما اآلَن َقد ِجئُتُکم/ قاِتاًل أو َقتيل وَن والُمسَتِحيل/ الُخبِز والِملِح ذاَبت/ أزيحوا السِّ / سأخَتِرُق الّناَر واللَّ

ها هو وطني/ ال أسُکُن فيه/ ولکن َيسُکُنني/ ُيرِهُقني، ُيرِهُقني/ لکن وطني/ وطني يا وطني:/ عيناَي ِبَعيَنيک وال احذروني!/ *** / الله أو الَموت/ ف
ظات/ فاطَرحني أرضًا َتبُعد عّني إاّل ُخطوات/ فاجِلدني، اجِلدني/ َدعني أفنی َعشرات الَمّرات/ ثّم ابَعثني ثانيًة/ ما غاَب هواَک َعن الَقلب ولو َلَح 

عب  ب بيَن َجحاِفِلهم/ أغُزوُهم/ وألّقحُهم بالرُّ مضی زمُن الخوِف الکاِذب/ الله أو الموت األحمر لي ولعوسجة الُکّفار/  –يا وطني/ أو َدعني أَتسرَّ
ی لو َقَطعوا جذري/ أزهُر ثالثًة../ في صحراء العاَلم، في صحراء العرب الکبری/ فاقِذفني اآلَن هنا بيَن الّشفرِة والّسّکين.. أنا الصّبار/ أزهُر ثانيًة حتّ 

 أزهُر، أزهُر.. الله/ أو الموت/ أو أنت/ أف../ الّلعنة يا هذا الّصمت!
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