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  دراسة نحوية -أسلوب االستفهام في شعر راشد حسين
  

  ** إبراهيم أحمد الشيخ عيدد. 

  الملخص
دراسة  -يتناول هذا البحث بالدراسة والتحليل "أسلوب االستفهام في شعر راشد حسين         

مع  -1 نحوية" في ديوانه، ويشتمل هذا الديوان على أربعة دواوين شعرية لشاعرنا نفسه، وهي:
  صورايخ. -4قصائد فلسطينية  -3أنا األرض... ال تحرميني المطر  -2جر الف
واستخدم الباحث المنهج اإلحصائّي  التحليلّي للتمييز بين أدوات االستفهام المختلفة التي    

استخدمها الشاعر في دواوينه السابقة الذكر؛ لبيان السمات النحوية لهذه األدوات، ومدى تميز 
  مة إلى أخرى.ل من سِ وهو ينتق شاعرنا،

  
  

Abstract  
  

" The Question Method in Rashid Hussein's poetry: 
Grammatical Study " 

   This research deals with the study and analysis of , " The Question 
Method in Rashid Hussein's poetry: Grammatical Study " in his collection . 
This collection includes four collections of poetry for the same poet, 
namely: 1. At  Dawn , 2.  I'm the Land… Don't Deprive Me of Rain,  
3. Palestinian Poems ,and 4. Missiles . 
   The researcher used the analytical statistical method to distinguish 
between different question tools used by the poet in the above mentioned 
collections , to show the grammatical features of these tools , and to show 
the level of our poet excellence, while moving from feature to another. 
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  مقدمة:
 هو أحد أنماط اإلنشاء الطلبي الذي يعني "طلب العلم بشيٍء لم يكن التعريف بأسلوب االستفهام:

)، ولهذا األسلوب أدوات متعددة، وهي: 308: 1983اكي، من قبُل بأداة مخصوصة"(السكّ  امعلومً 
ى، وأين، وكم، الهمزة وهل، وهما حرفان، والباقي أسماء، وهي: ماذا، وكيف، وما، وأي، وَمْن، ومت

وتدخل هذه األدوات جميُعها على األسماء واألفعال، والحروف، ما عدا "أي"  .وأنَّى، ومن ذا، وأيان
  التي تختص باألسماء فقط.

راشد حسين من الشعراء الذين مألوا األرض غناًء جميًال، وحملوا جراح شعبهم التعريف بالشاعر: 
م، وعمل مدّرًسا إلى 1936رية َمصمص في الجليل عام م. وقد ُوِلد شاعرنا في ق1948منذ العام 

ًرا لجريدة "الفجر" التي ُأوقفت عن الصدور عام    م.1962أن طردْتُه سلطات االحتالل، وكان ُمحرِّ
شارك في تأسيس "منظمة األرض" داخل فلسطين المحتلة، ترجم عّدة كتب من العبرية إلى     

  الفجر، وأنا األرض، وقصائد فلسطينية، وصواريخ. العربية وبالعكس، له دواوين أربعة: مع
غادر فلسطين إلى نيويورك فعمل في مكتب منظمة التحرير الفلسطينية، وانتقل إلى دمشق،     

حيث شارك في تأسيس مؤسسة األرض للدراسات الفلسطينية، وفي نشرتها "األرض"، كما عمل 
  م.1973اء حرب أكتوبر ُمشرًفا على القسم العبري في اإلذاعة السورية أثن

م، وقد أعطى راشُد حسين راية 1948وُيعدُّ راشد حسين من ُرّواد الشعر النضالّي بعد العام     
  الشعر لزمالئه الجدد لترتفع راية الشعر الفلسطيني في سماء العالم.

  قدمة).م: الم1983م.(الديوان، 1980اسُتشِهد الشاعر في نيويورك حريًقا في ظروف مريبة سنة     
أسلوب االستفهام في اللغة العربية من األساليب المهمة التي يتناولها  :الموضوعسبب اختيار 

، حتى أقف على الخصائص اللُّغوية في التراكيب الشعرية ألسلوب االستفهام عند الشاعر الشعراء
 راشد حسين في دواوينه األربعة.

في شعر راشد حسين؛ ليظهر تفوقه  االستفهامتكمن أهميته في كونه يتناول أسلوب  أهمية البحث:
 في تناول األساليب المختلفة.

للتمييز بين بدراسة إحصائية تحليلّية نقدية؛ اعتمد الباحُث المنهَج الوصفيَّ التحليلّي   منهج البحث:
  .؛ لدراسة الظواهر اللُّغوية بين هذه األدواتأدوات االستفهام المختلفة
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  الدراسات السابقة:
حسني عبد الجليل يوسف، دار المعالم الثقافية،  ساليب االستفهام في الشعر الجاهلي:أ -1

  م. 2001السعودية، 
حاول الباحث في هذه الدراسة معرفة أساليب االستفهام في الشعر الجاهلي وأن يستفيد من     

الستفهام بخاصة، الدراسات البالغية والنحوية واللغوية والصرفية بعامة، ومما يتصل منها بأسلوب ا
ره موضوعية وأن يربط ذلك بقضايا الشعر الجاهلّي الفنية والموضوعية؛ فدراسة الشعر من وجهة نظ

الدراسات جميِعها، ما دامت ُتعنى مثلها بداللة الكلمة وداللة الجملة والمقام، يجب أن تنطلق من هذه 
الشعري، الذي يلتحم فيه الشكل ومقتضى الحال، وما يمكن أن ُيسّمى فيما يتصل بالشعر الموقف 

  بالمحتوى.
؛      ، ويجعلنا أقرَب إلى العمل األدبيِّ والشّك أن ربط الدراسة األدبية بتلك العلوم يثري الدرَس األدبيَّ

  بوصفه بنيًة ُلغويًة مشكلة تشكيًال فنيًّا متمّيًزا.
جامعة  -كلية اآلدابطاهر محسن كاظم الشكري، معاني همزة االستفهام في شعر السَّياب:  -2

العراق، تحدث عن معنى االستفهام ُلغًة واصطالًحا، وانفردت الهمزة بعدة أمور، والمعاني  –بابل 
  التي جاءت بها همزة االستفهام في شعر السياب، ثم ذكر هوامش البحث، والمصادر والمراجع.

براهيم الجدبة، مجلة أحمد إ : د.دراسة نحوية -أسلوب االستفهام في ديوان هاشم الرفاعي -3
  م.2003الجلد الحادي عشر، العدد الثاني،  -غزة -الجامعة اإلسالمية

م) بأسلوب علمّي 1959(تستفهام عند الشاعر هاشم الرفاعيتتناول الدراسة أسلوب اال    
إحصائّي، تهدف إلى معرفة األنماط المختلفة لكل أداة استفهام، وبيان السِّمات النحوية التي يتميز 
بها الشاعر، وتظهر الدراسُة عدد كلِّ أداة وِنسبها، ومدى ارتباطها بالسياقات اللُّغوية، وذلك من 

  خالل االستقراء الكامل لديوان الشاعر.
: زهير أحمد سعيد أبو سيف، مجلة دراسة نحوية - أسلوب االستفهام في شعر محمود درويش -4

  م.1999لثاني، المجلد السابع، العدد ا -الجامعة اإلسالمية غزة
يتناول البحث أسلوب االستفهام في شعر محمود درويش بطريقة علمية إحصائية، تقوم على     

معرفة األنماط المختلفة لكل أداة من أدوات االستفهام التي استخدمها الشاعر؛ من أجل توضيح ِسمة 
ره؛ للكشف عن الحاالت نحوية محددة، تظهر نسبة تردد كل أداة حين ترتبط بسياقات ُلغوية في أشعا
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والجوانب التي امتاز بها الشاعر، وذلك من خالل استقراء إبداعاته الشعرية فيما صدر عنه في 
 .   المجلدين األول والثاني اللَّذْين يضّمان معظم إنتاجه الشعريِّ

طرق احتوى البحث على: مقدمة، وأسلوب االستفهام وأدواته، وحرَفي االستفهام (الهمزة وهل)، و     
  استخدام الشاعر لحرَفي االستفهام، والوظائف النحوية ألسماء االستفهام.

م، موقع نادي األدب 2005خير الدين دوات االستفهام واستعمالها في سورة آل عمران: أ -5
الصفحة اإللكترونية، تعريف االستفهام، وأصل كلمة االستفهام، وأدوات االستفهام، وخروج  معنى 

عن معناها األصلي، واآليات التي فيه أدوات االستفهام، والخالصة، واالقتراحات،  أدوات االستفهام
  والمراجع.

عبد العظيم المطعني، جامعة الملك عبد  د. التفسير البالغي لالستفهام في القرآن الكريم: -6
السعودية، احتوى الكتاب على مقدمة وافية، وبيان أهمية الكتاب، ومسوغات التأليف  - العزيز

ومنهجه، وعرض الكتاب في أربعة أجزاء، وناقش إعجاَز النَّْظم في القرآن الكريم، وحصره في 
اإلعجاز اللُّغوي والبياني؛ فاإلعجاز عنده يبدأ باللغة وينتهي باللغة، وتكلم عن أهم المسائل في 

احية اللُّغوية االستفهام البالغّي في القرآن الكريم، وهذه الدراسة اعتنت بدراسة االستفهام من الن
  والبالغية.

  محمد عبد الخالق عضيمة، دار الحديث، القاهرة، (د.ت).دراسات ألسلوب القرآن الكريم:  -7
  أراد به أن يصنع للقرآن الكريم معجًما نحويًّا صرفيًّا يكون مرجًعا لدارس النحو.

. بالغية تداوليةدراسة نحوية  - أسلوب االستفهام في األحاديث الشريفة في رياض الصالحين -8
  م.2012الجزائر،  -تيزي وزو- جامعة مولود معمري -الطالبة/ ناغش عيدة، رسالة ماجستير

احتوت الرسالة على تمهيد وثالثة فصول: الفصل األول: االستفهام من المنظور النحوي، والفصل 
لتداولي، والخاتمة، الثاني: االستفهام من المنظور البالغي، والفصل الثالث: االستفهام من المنظور ا

  واالقتراحات، والمصادر والمراجع.
  أما هذه الدراسات اآلتية فقد اعتنت بدراسة االستفهام من الناحية اللغوية والبالغية في القرآن الكريم: 
  محمود توفيق سعد. : د.دراسة تنظيرية تأويلية -االستفهام القرآني دقائق ورقائق -1
عبد العليم السيد فودة، رسالة ماجستير مسجلة بجامعة ن الكريم: أساليب االستفهام في القرآ -2

  ه.1372القاهرة، 
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د.بسيوني عبد الفتاح فيود، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة،  أساليب االستفهام في القرآن الكريم: -3
  قسم البالغة والنقد. -كلية اللغة العربية

رسالة ماجستير "غير منشورة"، رآن الكريم: بنية التشكيل الصوتي ألسلوب االستفهام في الق -4
  م.1997- ه1427أربيل، إقليم كردستان العراق،  - الباحث: تارا فائز سعيد، جامعة صالح الدين 

  البخاري ومسلم. –وهذه الدراسات تناولت االستفهام في الصحيحين 
 غية تحليلية،االستفهام في الصحيحين: خصائصه التركيبية، ومعانيه البالغية: دراسة بال -1

عبد العزيز بن صالح العمار، رسالة دكتوراه في قسم البالغة والنقد ومنهج األدب اإلسالمي، للباحث/
 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.

/ سليت داود كيلي، رسالة : الباحثالبخاري ومسلم - أسلوب االستفهام في الصحيحين -2
م، قسم الدراسات 1984السعودية، -ة بالمدينة المنورة(غير منشورة)، الجامعة اإلسالميماجستير

 شعبة البالغة. -العليا
الطالب/ إبراهيم طبشي، رسالة دراسة بالغية: –أسلوب االستفهام في رياض الصالحين  -3

  م.2009ماجستير، مسجلة بجامعة الجزائر، 
ستفهام في شعر راشد أسلوب اال"مستقلة تناولت  دراسةً  -على حدِّ ِعلمه –الباحث دِ لم يجِ و    

  ".دراسة نحوية -حسين
  في الديوان األول: "مع الفجر". المبحث األول: أدوات االستفهام عند راشد حسين

ُيعدُّ أسلوب االستفهام من األساليب الشائعة في الشعر العربي، وهو نمط تركيبّي من الُجمل     
ا. وعالقة النحو بالبالغة وثيقة، إذ كانت اإلنشائية الطلبية؛ فهو طلب العلم عن شيء لم يكن معلومً 

كتب النحاة األوائل تضمُّ إلى جانب النحو البالغة واللغة واألدب والنقد. وتناول النحاُة مباحث 
وها بالعناية واالهتمام مع بيان ما لها من أثر في علم المعاني، مثلهم مثل  االستفهام وخصُّ

بداياتها لم تكن قد ُفّصلت عن بعضها إال أن حديث النحاة كان البالغيين؛ ألن الدراساِت اللُّغويَة في 
أكثر تفصيًال في األدوات؛ خاصة في حديثهم عن الهمزة وهل، ألن الهمزة تستعمُل في طلب 
التصّور والتصديق دائًما، أّما بقية األدوات األخرى فإنها ال تستعمل إال لطلب التصّور، وكان أّول 

واته سيبويه؛ فتحّدث عنها في مواضَع كثيرٍة، حيث يفّرق بين أدوات االستفهام من اهتّم باالستفهام وأد
إال –جميًعا، وبين الهمزة، فيرى أن أدوات االستفهام يقبح دخولها على االسم إال إذا كان بعده فعل 
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ولكن الهمزة تصّح بدون ُقبح، أن تدخل على االسم، وٕان كان بعده فعل. (سيبويه،  - في الضرورة
1988 :1/52-172.(  

االستفهام من أنواع اإلنشاء الطلبي، وهو طلب العلم بشيء لم يكن معلوًما من قبل بأداة خاصة     
)، وتتنوع أساليبه، وتتعدد أدواته ومعانيه ودالالُته، ولهذا تكثر استعماالته، 96م: ص1974(عتيق، 

)، واالستفهام من أهم 8/15ت): واالستفهام واالستعالم واالستخبار بمعنًى واحٍد (ابن يعيش، (د.
األساليب التي تحّرك مشاعر المستمعين، ويحرص األدباُء على توّفرها في أعمالهم حتى ال تكون 
على وتيرة واحدة، فتفقد تأثيرها، ويكون االستفهام بحرفين: الهمزة وهل، وأسماء محددة وظروف 

؛ إضافة إلى المعنى األسا ن أجله، وهو سيِّ الذي ُوضعت ممعروفة، لكلٍّ منها معنى خاصٌّ
)، وليس في االستفهام أدوات خاصة باالسم 137م: ص 1990(ابن جني، االستفهام أو السؤال

  وأدوات خاصة بالفعل، إال "أي" فإنها خاصة باألسماء.
لقد وردت في أساليب العربية كثير من الجمل التي يتحقق فيها االستفهام دون ذكر أداة، ويرى      
)، وعدم معرفة 183م: ص 1977ارس أن العرب ربما حذفت همزة االستفهام (ابن فارس، ابُن ف

أدوات االستفهام يؤدي إلى الوقوع في الخطأ عند استعمالها، أو عند اإلجابة عن بعض األسئلة، 
  وتصّنف هذه األدوات في نوعين رئيسين: الحروف واألسماء.

ها حرف االستفهام الذي ال يزول عنه إلى غيره، وليس الهمزة: أصل أدوات االستفهام؛ وذلك ألن    
حيث أمنوا لالستفهام أصل غيرها، ويرى سيبويِه أنهم تركوها في: من، ومتى، وهل، ونحَوهّن، 

َأَفَمْن ُيْلَقى ِفي النَّاِر َخْيٌر َأم مَّن َيْأِتى ﴿ (َمن) إذا تمَّت ِبِصلِتها، كقوله تعالى:االلتباس، وتدخلها على
) وتقول: أم هل، فإنما هي بمنزلة قد، ولكنهم تركوا األلف 40(سورة فصلت، اآلية:﴾َيْوَم اْلِقَياَمةِ  آِمًنا

)، وهي حرف 101-1/99م: 1988استغناًء، إذا كان هذا الكالم ال يقع إال في االستفهام (سيبويه، 
الواو، وثم، وكان مشترك يدخل على األسماء واألفعال، وألصالتها استأثرت بتقديمها على الفاء، و 

األصل تقديم حرف العطف على الهمزة؛ ألنها من الجملة المعطوفة، لكن راعوا أصالة الهمزة، في 
  ).31-30م: ص1992(المرادي، خالف "هل" وسائر أدوات االستفهاماستحقاق التصدير، فقدموها ب

وف ؛ بل حر شيء من حروف االستفهام وأسمائه غير الهمزة على حروف العطفوال يتقدم     
  ).8/151ت):  (د.العطف تدخل عليهّن (ابن يعيش، 
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 المعاني التي تستفاد من االستفهام بالقرائن: النفي، التعجب، التمّني، التقرير، التعظيم، التحقير،     
التسوية، األمر، االستبطاء، الوعيد، الّنهي، االستبعاد، التهويل، العرض، اإلنكار، التنبيه،  

  هكم، والتشويق.التحضيض، الت
ورد الباحُث بعض النقاط المهمة المتعلقة بأدوات االستفهام؛ فتتقدم الهمزة على حروف وأ     

َأَفَمن َيْمِشي العطف، بخالف (هل، وأدوات االستفهام المتبقية)؛ فإنها تأتي بعدها، كقوله تعالى: 
َفَهْل  )، وقوله تعالى:22(الملك: ى ِصَراٍط مُّْسَتِقيمٍ ا َعلَ ُمِكّبًا َعَلى َوْجِهِه َأْهَدى َأمَّن َيْمِشي َسِويًّ 

)، ففي  األولى تقدم حرف االستفهام الهمزة على حرف 35(األحقاف: ُيْهَلُك ِإالَّ اْلَقْوُم اْلَفاِسُقونَ 
، وابن هشام، 31-30: 1983(المرادي،  الثانية تقدم الفاء على(هل) االستفهامية. اء، وفيالف

1964 :22.(  
جواز حذف أداة االستفهام في بعض المواطن، وقد ورد عند العرب كثير من األساليب - أ

). ومن ذلك قول الكميت بن زيد: (الكميت، 183االستفهامية المحذوفة األداة.(ابن فارس، (د.ت): 
  وال لعبًا مني، ذو الشيب يلعُب؟       طربت وما شوقًا إلى الِبيض أطربُ  .)15: 1321

  ).20: 1964شيب يلعُب؟ (ابن هشام، أراد: أو ذو ال
فإن األولى تأتي لطلب  (الهمزة، وهل)يُعها مختصة بطلب التصور، ما عداأدوات االستفهام جم -ب

  ).2/464: 1952التصور، وتأتي للتصديق، أما الثانية فال تأتي إال للتصديق فقط. (ابن جني، 
  الحج؟ ألم تؤدِّ عمَلك على ما يجب؟كقولك: أسافرَت إلى  يتلو الهمزة النفي، واإلثبات، -ج

  أما (هل)، فال يتلوها سوى اإلثبات: 
  ).191(الزوزني، (د.ت): أْم هْل َعَرْفَت الدَّاَر بْعَد َتَوهُِّم؟        َهْل َغاَدَر الشُّـعَراُء ِمْن ُمتَـردَّمِ 

ز االستفهام السابق في حيِّ  تأتي (أم) بعد همزة التصور متصلة؛ أي أنَّ ما بعدها يكون داخًال  -ـد
. ا؟ أزيدًا كافأت؟ والتقدير: َأم عليًّ اكافأت أم عليًّ  ًداأزيمثل: عليها، وقد يستغني عن ذكر المعادل، 

  )، والتقدير: أم غيرك؟62.(األنبياء:َأَأنَت َفَعْلَت َهَذا ِبآِلَهِتَنا َيا ِإْبَراِهيمُ وكقوله تعالى: 
أو بعد (هل)؛ فإنها تكون منقطعة، وتكون بمعنى (بل)،  (همزة التصديق)، م) بعدوٕان جاءت (أَ 

  ).100-99: 1985ويكون ما بعدها غير متعلق باالستفهام الذي سبقه. (عتيق، 
واح       أتصُحو؟ أم فؤاُدك غيُر صاحِ ).76: 1986قول جرير: (جرير، ك   عشيَة َهمَّ قوُمك بالرَّ
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ك: هل محمٌد نجح؟ هل ِشعرًا قرأت؟ وأجاز ذلك ال يجوز تقدم االسم بعد (هل) على الفعل، كقول -ه
  ).1/99: 1988البعض في الشعر. (سيبويه، 

َهْل َأَتى َعَلى (قد)، وبمعنى(ما)، وغير ذلك، ومن أمثلة ذلك، قوله تعالى: تأتي(هل) بمعنى - و
ْذُكوراً  نَساِن ِحيٌن مَِّن الدَّْهِر َلْم َيُكن َشْيئًا مَّ َهْل َجَزاء أتى، وكقوله تعالى:  )؛ أي: قد1(اإلنسان: اإلِْ

ْحَسانُ  ْحَساِن ِإالَّ اإلِْ   )؛ أي ما جزاُء اإلحسان إال اإلحساُن.60(الرحمن: اإلِْ
(ال) النافية للجنس، مثال: أال رجَل حكيٌم بيننا؟ والهمزة هنا للتصديق، تدخل همزة االستفهام على -ز

 (نعم). ت بــ (بلى)، وفي حالة النفي بــحالة اإلثباحيث يمتنع وجود (أم) المعادلة، وتكون اإلجابة في 
   ).2/22: 1980، وابن عقيل،228ت):  وتأتي الهمزة للتصوير، كقول الشاعر: (ابن الملوح، (د.

  إذًا ُأالقي الذي القاُه أمثالي   أال اصطبارَ  لسلمى أم لها َجَلٌد؟
(ابن عقيل، على الجملة التي قبلها. ة معطوفةعاطفة، والجمل (أم) وتكون اإلجابة بالتعيين؛ ألن

1980 :2/23.(  
   األغراض البالغية للهمزة:

(المتنبي، كقول المتنبي:و ).83(آل عمران: َأَفَغْيَر ِديِن اِهللا َيْبُغونَ اإلنكار، كقوله تعالى:  -1
  قيـاَم دليٍل أو ُوضوَح بياِن؟       أتلتمُس األعداء بعد الذي رأتْ ).475: 1983

).وكقول البحتري: (البحتري، 8(التين: َأَلْيَس اُهللا ِبَأْحَكِم اْلَحاِكِمينَ ير، كقوله تعالى: التقر  -2
  ؟ًماُهُم ُعودًا، وَأْمضاُهم ُحسا  أَلْسَت أعمَّهم ُجودًا، وأْزَكا   ).3/2006(د.ت): 

  ).4/221: 1988التوبيخ والتقريع، كقول شوقي: (شوقي،  -3
  وهذي الضجةُّ الُكبرى عالَما؟            َما ؟إالَم الُخلُف بينكُم ؟ إال

  ).41(الفرقان: ًال َأَهَذا الَِّذي َبَعَث اُهللا َرُسو التحقير، كقوله تعالى:  -4
 ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َسَواٌء َعَلْيِهْم َأَأنَذْرَتُهْم َأْم َلْم تُنِذْرُهْم َال ُيْؤِمُنونَ التسوية، كقوله تعالى:  -5

  ).6ة:(البقر 
َت َواْلُعزَّى*َوَمَناَة الثَّاِلَثَة اْألُْخَرىكقوله تعالى:  األمر، -6 )؛ أي 20-19(النجم: َأَفَرَأْيُتُم الالَّ

 أخبروني عن هذه األصنام.
ِبِل َكْيَف ُخِلَقتْ التعجب، كقوله تعالى:  -7  ).17(الغاشية: َأَفَال َينُظُروَن ِإَلى اإلِْ
ِلينَ ى: التهديد، كقوله تعال -8   ).16(المرسالت: َأَلْم ُنْهِلِك اْألَوَّ
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  األغراض البالغية لـ (هل):   
  ).1/172النفي: يقول البحتري: (البحتري، (د.ت):  -1

  ، وٕاّال ِضيَقٌة وانِفراُجها؟اوشيكً                 هل الدَّهُر إال كربة وانجالؤها
  أي: ما الدهر إال ِشدَّة  وسرعان ما تنجلي.

ي؛ "ألنه حينئٍذ يمتنع حمُله على حقيقة االستفهام لحصول الجزم (هل) للتمنّ ي: تأتيتمنّ ال -2
  ).3/53بانتفائه، واالستفهام يقتضي عدم الجزم به. (خطيب دمشق، (د.ت): 

ة، ). وقول ذي الرُّّمة: (ذو الرُّم53األعراف:( َفَهل لََّنا ِمن ُشَفَعاء َفَيْشَفُعوْا َلَناومنه قوله تعالى: 
  هل األزُمُن الالئي مَضْيَن رواجُع؟  أمنزلَتْي ميٍّ سالٌم عليكما  ).155: 1995

  ).120(طه: َقاَل َيا آَدُم َهْل َأُدلَُّك َعَلى َشَجَرِة اْلُخْلِد َوُمْلٍك الَّ َيْبَلىالتشويق، قال تعالى:  -3
  ي انتهوا.)؛ أ91(المائدة: َفَهْل َأنُتم مُّنَتُهونَ : األمر، قال تعالى -4

  حرفا االستفهام في ديوانه (مع الفجر): - أوًال 
لقد بلغ مجموع تكرار الهمزة  : "مع الفجر"،في الديوان األول، المسمَّى الهمزة وطرق استخدامها -1

  وثالثين مرة، إضافًة إلى همزتين محذوفتين. إحدىفي الديوان السابق الذِّكر 
  ) مرات.8) مرًة، ومع الحروف (11، ومع األسماء () مرةً 12الهمزة مع األفعال ( حرف وقد ورد

  ) مرات، ومنها: في رسالة إلى القراء، قول شاعرنا:9الهمزة مع الفعل المضارع تكرر (
  ).6 : الفجر،1982"أأحدثكم عن الحب"؟! "أأحدثكم عن السالم"؟! (حسين، 

  ).24: 1982: "أترى أراك؟ نسيت شكلك يا أخي، أتراَك عائد؟(حسين، ًضاومنها أي
  الهمزة للتصديق. حرف وقد جاء

  ).71: 1982الهمزة مع الفعل الماضي، تكررت ثالث مرات، منه: (حسين،    
  حيفا تموَّج بحرها المسترسِل؟    أنسيت في  تبسًِّمافأجبتها م

شمل األسماء الظاهرة الصريحة، وأسماء اإلشارة، يوالهمزة مع األسماء، و  ،للتصديق قهوالهمزة كساب
  موصول، وقد تكررت إحدى عشرة مرًة. من األسماء الظاهرة الصريحة: (ثماني مرات)؛ منها:وال

  ).86: 1982أفمخطئ أنا إْن هدمُت السَّدَّ حين أقمته؟ (حسين، 
  ).87: 1982أفمخطئ أنا إْن قطفُت ثمار ما أنبته؟ (حسين، 

  ).60: 1982أسماء اإلشارة: (تكررت مرتين)؛ منها: (حسين،  ومن
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  يا ليت ذاك الحبُّ لم يزهر     ا تنسين عهد الهوى؟أهكذ
  ) 119: 1982ومع األسماء الموصولة جاءت مرة واحدة: (حسين، 

  ويخاف َسدَّا؟ ايهاب خنادقً      اليشيد مجدً   أَمْن طلب العال
  ).121: 1982ومع الحروف جاءت الهمزة (ثماني مرات)؛ منها: (حسين، 

  على األحرار أال ينطقوا؟ وقضى    األظالٍم داس  الحياة معربدً 
  أم من دمي منديلك األحمُر؟      غادتي اأِمْن خـدود الورد ي ).74: 1982: (حسين، اومنها أيضً 

ها للتصديق، أما (أم) في البيت السابق؛ فهي منقطعة بمعنى (بل). وقد وقد جاءت الهمزات جميعُ 
ومن ذلك قول  رٌف مَهمل ال عمَل له،والحقيقة أن همزة االستفهام ح حذفت همزة االستفهام مرتين،

  شاعرنا:
أم قد  حتى خرجِت إليه أنت لتسمعي خلجات قلبه؟..، بالبحر لم يأبه لحبه اأرأيِت سوَرِك هازئً 

: 1982على كبد الرمال لقطع دربه؟(حسين،  افبنيِت أبياتً ..، رفضِت رجاءه، فخرجِت ثائرًة لحربه
112.(  

عة بمعنى (بل)، حيث جاء حذف الهمزة في السطر الثالث، فالهمزة للتصديق، أما (أم) فمنقط
  :وقوله في مقطع آخر، حيث جاءت الهمزة للتصديق كالهمزات السابقة والتقدير: أم أقد رفضت...؟
  وكأسك يمألها الحنظُل ؟    أيمـأل كأس سواِك الرحيُق 
  ؟ وتبقى لوحدك ال تأملُ     ويأمُل غيُرك حتى الممات 

). وقد جاز الحذف لداللة الهمزة السابقة (أيمأل) على 141 :1982. (حسين، أي: أو يأمُل غيرك..
  المحذوف.

ر؛ وذلك ألن شاعرنا ال يريد من المخاطب أْن جميع الهمزات للتصديق، ولم تِجئ للتصوّ جاءت 
ُيَعيَِّن له المفرد، بل يريد منه أن يجيب على أسئلته بـ (نعم أو ال)؛ ألن المجهول في السؤال هو 

  لنسبة؛ أي نسبة تحقق اإلسناد سواء أكان بين المبتدأ أو الخبر، أو بين الفعل والفاعل، أو غيرهما.ا
هل حرف من حروف االستفهام لطلب التصديق فقط، وال تأتي للتصور (هل) وطرق استخدامه: -2
  ).98،99: 1985، كما ال يأتي بعدها المعادل. (عتيق، اأبدً 

طرفي الجملة، وتكون اإلجابة بـ (نعم أوال)، ولذلك فمن الخطأ قولك:  ويسأل بـ (هل) عن النسبة بين
  هل نجح زيٌد أم رسب؟ والصواب قولك: هل نجح زيٌد؟
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وقد سبق الحديث عن (أم) إذا جاءت بعد (هل)، أو بعد الهمزة التي للتصديق، حيث تكون    
د (أم)، كما أنها ال تدخل تقع بعد العطف، وبع منقطعة بمعنى (بل)، وكما سبق الحديث بأن (هل)

  ).342: 1983على النفي، وال يتقدم االسم بعدها على الفعل (المرادي، 
مرة. وورد (هل) مع  )26(بلغ تكرار (هل) في ديوان الشاعر راشد حسين المسمَّى "ديوان مع الفجر" 

مع األفعال  ) مرة، ومع األسماء مرة واحدة، ومع الحروف ثالث مرات. ومن ورود (هل)22األفعال (
  قول شاعرنا في قصيدة: (أزهار جهنم):

  ).13: 1982هل ُترى لم تسأموا طبخ المآسي في جهنْم؟ (حسين، 
  ).48: 1982وقوله في قصيدة: (الحسناء والقرية). (حسين، 

  في قريتي...حيث يموت الفساد؟    هل تعرف الحسناء ماذا هناك 
  ).145: 1982دة: (الدواء): (حسين، ومن ورود (هل) مع األسماء، قول شاعرنا في قصي

  وهل أنا إال تراٌب وماء؟     فقال له أكبر الزاهدين 
  ).71: 1982كما نرى في قصيدة: (هي وبالدي) (حسين،  ومع الحروف ورد (هل)

  هل في بالدك ثورتي  وتدللي؟    قالت :لقد أحسنت ذكر الكرمل 
  ).37: 1982وكذلك قوله في قصيدة: (ال تبِك). (حسين، 

  فهل بدموع األسى أسكُر؟       وما أسكرتني كؤوس الخمور 
     ": جميع أسماء أدوات االستفهام (ما عدا الهمزة وهل) وطرق استخدامها في ديوان "مع الفجر* 

(ما عدا الهمزة وهل) يسأل بها عن التصور؛ أي أن الجواب يكون بالتعيين (تعيين المسئول االستفهام
). "وأسماء 1/141: 1973يستعلم بها عن شيء ما".(الغالييني،  عنه)، وهي أسماء مبهمة

: 1974إلى مفرد" (الراجحي،  ااالستفهام مبنّية، ما عدا (أّي) فإنها معربة، وتكون مضافة دائمً 
  وأسماء االستفهام، هي: ).59

  .من، وما، وكم، وماذا، وأي: وهي أسماء -أ 
   على المكان.أين، وأّنى: وهما ظرفان مكانّيان يدّالن  -ب
  متى، وأيان: وهما ظرفان للزمان. -ج
   كيف: للحال. - د
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تدّل على الذات العاقلة وغير العاقلة، والنكرة والمعرفة، (أّي) فداللتها حسب ما تضاف إليه، فأما -هـ
  وهذه األسماء جميُعها ال تحتاج إلى (أم المتصلة).، لمكانوا لزمانوا

)، واآلن سيتم تناول أدوات االستفهام األخرى، والتي تفيد الهمزة، وهل( تحدثُت عن سبق لي أن
  .رَ ها التصوّ جميعُ 
  أسماء االستفهام: -ثانًيا

من خالل الدراسة اإلحصائّية ألدوات االستفهام التي استخدمها الشاعر راشد حسين، تبين للباحث 
ى، وأيان. واستخدامه عدم استخدام شاعرنا لبعض أدوات االستفهام، وهي: أي، وكم االستفهامية، وأنَّ 

  لألدوات اآلتية: َمْن، ومن ذا، وما، وماذا، وكيف، ومتى، وأين.
اسم استفهام مبنّي على السكون، يعرب حسب موقعه في السياق، ويستفهم به عن العاقل، َمْن:  -1

  وقد تكرر في ديوان "مع الفجر" عشرين مرة. 
  اء والحروف.ودخلت (َمْن) في هذا الديوان على األفعال واألسم

  األفعال: -أوًال 
  مع الفعل المضارع تكرر (تسع) مرات، ومنها قوله في (اإلهداء): -أ 

  ).9: 1982لمن أهدي قصائدي؟ (حسين، 
  ).84-83: 1982وقوله عن حبيبته (يرمز لألرض والوطن) في قصيدة (الحبيبة): (حسين، 

  قبل السَّحرا أخشى عليها الموتَ        َفَمْن ُترى يعلمها إنني         
  بأنه ضلَّت طريق الكفاح        َفَمْن ُترى يعلم محبوبتي        

  بأنني من أجلها في عذاب        َفَمْن ُترى يخبُر محبوبتي        
  ).101: 1982(حسين،  مع الفعل الماضي تكرر (ست) مرات، في قصيدة: "إلى عامل" -ب

  ؟ تف بروما: َمْن فخارك أوجداواه      قم سائل األهرام َعمَّْن شادها     
  ).127: 1982وقوله في قصيدة "أول أيار": (حسين،  -ج

  ولمن أُكفُّ الثائرين تصِفُق؟          لمن انحنى الطاغوُت وهو ممزٌق         
  مع األسماء تكرر (َمْن) (أربع) مرات، منها في قصيدة (سحر): -اثانيً 

  ).45: 1982(حسين، لمن هذا الدم المسحور يا حسناء في ثغرك؟
  ).53: 1982وفي قصيدة (لو أستطيع): (حسين، 
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  َوَمِن الذي بمحبـتي أغراك؟            تبكين عاتبة فمن أبكاك؟         
  ).119: 1982(حسين،  :مع الحروف، وقد جاء (َمْن) مرة واحدة في قصيدة (إلى شرقية) -اثالثً 

  حفيداٌت لها ذًال ووجدا؟                َوَمْن باألنبياء حملْت تجازي        
: وتتكون من (َمْن)، و(ذا)، وتعرب األولى اسم استفهام مبنّي على السكون، في محل ذا من -2

على السكون  امبنيّ  موصوًال  ارفع، أو نصب، أو جّر حسب موقعه في الجملة، وتعرب الثانية اسمً 
  في محل رفع خبر، إذا كانت (َمْن) في محل مبتدأ.

على السكون في محل رفع  اأتي مبنيّ ييستفهم به عن العاقل، و  اذا) اسمً  كون (منيومن الممكن أن 
  أو نصب أو جّر حسب موقعه في الجملة، فلو قلت:

  أن تعدَّ معايُبهْ  كفى المرَء ُنبًال               ذا الذي ُترضى سجاياه  كلُّها   ومن            
على السكون في محل رفع خبر مقدم.  اتفهام مبنيّ ذا) اسم اس )، كان (من118(ابن الجهم، (د.ت): 

  ).332الذي: اسم موصول مبنّي على السكون في محل رفع مبتدأ مؤخر. (األنطاكي، (د.ت): 
  ذا الذي ُترضى سجاياه كلُّها"، (من الذي ترضى). ، فتكون الجملة السابقة "مناأتي (ذا) زائدً يوقد 

واحدة في قصيدة (رقيق)، حيث قال  الشاعر: (حسين، ذا) في ديوان مع الفجر مرة  وقد جاء (من
  متوحٌد في الليل  ليس له رفيق        ذا هنالك في الظالم على الطريق من  ).138: 1982

، ومعرفة تامة عامة، ومعرفة خاصة، ونكرة ناقصة، ونكرة تامة، وكذلك موصوًال  اأتي اسمً ي ما: -3
ا ال يعقل، وله مواقع إعرابية متعددة، منها في محل رفع عمّ  يستفهم به امبنيّ  ااستفهاميًّ  اأتي اسمً ي

أتي في محل  نصب مفعول به، كقولك: "َما َأَكَل يمبتدأ، كقولك: "ما جاء بك؟"، أو "ما اسمك؟". و 
  ).1/330 :1964، وابن هشام، 320(األنطاكي، (د.ت):من المواضع. وغير ذلك محمٌد؟

 وبَم). فه: (إالَم، وعالَم، وممَّ، عمَّ، وفيَم،ف الجر سقط ألِ بحرو  وٕاذا ُجرَّ (ما) االستفهاميّ    
). تكرر (ما) في ديوان "مع الفجر" إحدى عشرة مرة، وجاء مع األفعال 320(د.ت): (األنطاكي،

  واألسماء والحروف.
  مع األفعال: -أوًال 
): (حسين،  مرة واحدة، :مع الفعل الماضي  - أ     ).32: 1982في قصيدة (ُهنَّ

  فلمْن وفيـَم خلقُتهنََّه؟  بِّ ِإْن لم نهو ُهنَّه       يا ر     
  ).6: 1982مع الفعل المضارع: مرة واحدة، وذلك في (حسين،  -ب 
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  "أتيتكم يا إخوتي بعد أْن طردتني السماء، فبَم أحدِّثكم؟
  ).45: 1982تكرر خمس مرات، ومنها قوله في قصيدة "سحر": (حسين، و مع األسماء:  -اثانيً 

  عيون هذا العقد حراس على صدرك"؟."وفيم 
  ).104: 1982"وما الذي تفهمه من لفظة الحياة؟"(حسين،  ،وفي قصيدة "حياتهم"

  ).58: 1982": (حسين، امع الحروف: تكررت أربع مرات، ومنها قوله في قصيدته "غدً  -اثالثً 
  ورثت جميع حبهما لوحدي؟       فما لي قد ورثتهما؟ وما لي 

  ).55: 1982"لو أستطيع": (حسين، وقوله في قصيدة 
  تتحدثين بلهجة النُّسَّاك؟        واآلن مالك ترجعين ذليلة 

اسم استفهام لغير العاقل، يعرب بحسب موقعه من الكالم؛ فهو مبتدأ في نحو قولك: ماذا ماذا:  -4
ي، لديك؟ ومفعول به، كقولك: ماذا صنعت؟ ويستفهم به عن حقيقة الشيء أو صفته".(الغاليين

 ).1/332: 1964). وقيل: إنه مركب من (ما)، و(إذا). (ابن هشام، 141: 1973
  ورد (ماذا) في ديوان "مع الفجر" مرتين: مرة مع ظرٍف، وأخرى مع فعل ماٍض.و 

  ).48: 1982مع الظرف وردت (ما) في قصيدة: (الحسناء والقرية)، كقول شاعرنا: (حسين، 
  تي... حيث يموت الفساد؟في قري    هل تعرف الحسناء ماذا هناك 

  ومع الفعل الماضي في قصيدة (هدية للحرية)، كقوله:
  ).137: 1982"يا ويح هذا القلب ماذا أخرسه؟" (حسين، 

  اسم استفهام مبنّي على الفتح، ويقع في محالت إعرابية كثيرة؛ منها: كيف: -5
   : كيف أنت؟اخبرً   -  أ
  : كيف نمت؟امطلقً  مفعوًال   - ب

 ).292األنطاكي، (د.ت): : كيف جئت؟ (حاالً  -ج 
: 1982): (حسين، اورد (كيف) في ديوان "مع الفجر" تسع مرات، منها قول الشاعر في قصيدة (غدً 

  ؟ وخلتني مع األحالم وحدي      أسائل ذكرياتي كيف سارت  ).57
  ).119: 1982وقوله في قصيدة (إلى شرقية): (حسين، 

  ؟اوسيري كالقضاء َيُمْتَن حقدً     دعي الغربان تنعب كيف شاءت 
): (حسين،    ).32: 1982الفعل المضارع، ورد معه خمس مرات، منها قوله في قصيدة (ُهنَّ
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  فكيف تبلوني بهنَّه؟     أنا من أزاهير السماء
  ).32: 1982ال تْبِك): (حسين، وقوله في قصيدة (

  وما أطعموه وما سحَّروا؟    وكيف يصوم فؤاد فتًى 
اسم استفهام مبنّي على السكون في محل نصب على الظرفية الزمانية إذا دّل على  متى: -6

الحق في الصدارة ا االسم دل على الزمان الماضي والمستقبل، ولهذي واستفهام، متى سافرت؟ وه
رد مع األسماء يولم ، (متى) في ديوان "مع الفجر" مرتين مع الفعل المضارع ورد كباقي األدوات.

والحروف. ففي قصيدة: (إعالنات لسكان السماء)، يقول شاعرنا: "فإلى متى تتفرجين بغير أجٍر أو 
وقوله في قصيدة: (إلى ابن عمي في األردن): "فبكى  ).20م، الفجر، ص1982كراء؟"(حسين، 

  ).22: 1982سعاُد أرَض الناصرة؟"(حسين، وقال: متى تزور 
اسم استفهام مبنّي على الفتح في محل نصب مفعول فيه ظرف مكان، كقولك: أين جلست؟ أين: -7

  وقد يسبق (أين) بحرف الجر، كقولك: جئت ِمْن أين؟، وقولك: إلى أين أنت ذاهب؟.
  وورد (أين) في (مع الفجر) مرتين مع األفعال، ومرة مع األسماء.

   مع األفعال: -1
        قالت:  ).71: 1982مع الفعل المضارع مرة واحدة، كقوله في قصيدة (هي بالدي): (حسين، - أ

  فأجبتها في أغنيات البلبل            وأين َترى عذوبة نغمتي؟
  ).72: 1982ومع الفعل الماضي مرة كذلك: (حسين،  -ب

  في الريحان حول الجدولِ  فأجبت            قالت: وأين وجدت ِعطر جديلتي؟
مع األسماء: ورد (أين) مرة واحدة مع األسماء في ديوان "مع الفجر" كقوله في قصيدة (سحر):  -2

  ).45: 1982فأين العدُل يا حسناُء في قسمِة كفيك؟(حسين، 
  ) مرة.102: (أدوات االستفهام عند راشد حسين في ديوانه "مع الفجر" بلغ عددها

  النسبة المئوية  عدد مرات التكرار  داةنوع األ  األداة  رقم
  %30.39  ) مرة.31تكرر(  حرف  الهمزة  1
  %25.49  ) مرة.26(تكرر  حرف  هل  2
  %16.66  ) مرة17(تكرر  اسم  َمنْ   3
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  %10.78  ) مرة.11(تكرر  اسم  ما  4
  %8.82  ) مرات9(تكرر  اسم  كيف  5
  %2.94  ) مرات.3(تكرر  اسم  أين  6
  %1.96  ) مرتان2(تكرر  اسم  ماذا  7
  %1.96  ) مرتان2(تكرر  اسم  متى  8
  .%98  ) مرة واحدة.1تكرر(   اسم  من ذا  9

ال .ديوانه الثاني:"أنا األرض..شعر راشد حسين في المبحث الثاني: أدوات االستفهام في 
  تحرميني المطر".

  حرفا االستفهام: - أوًال 
وقد بلغ مجموع  يني المطر".وطرق استخدامه في ديوانه الثاني: "أنا األرض... ال تحرمالهمزة  -1

 تكرار الهمزة في هذا الديوان خمس مرات، إضافًة إلى حذف تسع همزات مع بقاء عملهن. وقد ورد
  الهمزة مع األفعال مرة واحدة، ومع األسماء ثالث مرات، ومع الحروف مرة واحدة.حرف 

  .. واألرض).هي.: (يقول الشاعر في قصيدةالهمزة مع األفعال (مع الفعل المضارع):  - 
  ).52، األرض: 1983"أتفضح والدة أرضعتك لتستر عرضي؟"(حسين، 

  والهمزة للتصديق؛ حيث يريد الشاعر به السخرية من المخاطب، وتكون اإلجابة بــ(نعم) أو (ال).   
  ورد في قصيدة (هي... واألرض)، في قوله:الهمزة مع األسماء:  - 

  ).54: 1983اسمين؟"(حسين، يلبسني ي..، "َأُعْرُي البيادر يا نذلُ 
"يافا"؟ بساتين صفد"؟!(حسين،  "أسمك وفي قصيدة (آخر رسالة لم يكتبها كمال ناصر إلى والدته):

حيث يخاطب الشاعر وطنه، فكل مدينة وكل قرية هي بالنسبة  ،فالهمزة هنا للتصور ).63: 1983
  إليه وطنه، ويكون الجواب بالتعيين.

  واحدة في قصيدة (هي... واألرض): د سوى مرةٍ ر يلم الهمزة مع الحروف:  - 
  ).52: 1983(حسين، "تصنع أفراح "أِمْن وجع األرض...

 - كما سبقت اإلشارة-ورد الحذف حيث  ، المحذوف على اإلنكار التوبيخيهمزة االستفهام دّل حرف 
  تسع مرات، منها قول شاعرنا في قصيدة (هي... واألرض):
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). والتقدير: أو بعت 51: 1983لتدفع مهري؟!"(حسين، ..، العاشقين "وبعت التراب المقدس يا أنذل
  التراب...؟

  في القصيدة السابقة نفسها في قوله: اوورد حذف الهمزة أيضً 
 ليشبع روضي؟..، "أتفضح والدة أرضعتك لتستر عرضي؟ وتترك هذي البيادر جوعى

  ). والتقدير: أو تترك هذي البيادر؟52: 1983(حسين،
ق القول بأن العرب قد أجازت حذف الهمزة؛ ألغراض بالغية تفهم من السياق، وفي وقد سب    

، ا، أو موصوفً ا، أو مضافً ًفاى بإيجاز الحذف، والمحذوف قد يكون حر سمّ البالغة العربية ُعِرَف ما يُ 
  ).200-195: 1985أو صفة، أو القسم وجوابه.(عتيق، 

حرميني المطر" إضافًة إلى ما سبق ذكره، قوله في ومما ورد في ديوان شاعرنا "أنا األرض...ال ت
  قصيدة "الحب... والجيتو":

   يافا...دٌم على حجر؟! يافا بال قمر؟! "يافا بال قلب إذن؟؟
  يافا التي رضعت من أثدائها حليب البرتقال تعطش؟!

   وظهرها انكسر؟! ت؟ذراعها شلّ  يافا التي حطمت األيام فوق هذه الرمال...
  كانت حديقة أشجارها الرجال... يافا... التي

  ).67-66: 1983قد مسخت محششة توزع الخدر؟!(حسين، 
أيافا... ، أيافا بال قمر؟، أيافا بال قلب إذن؟؟ الحظ الباحث حذف الهمزة في ستة مواضع، والتقدير: 

  أيافا التي كانت حديقة...، أيافا التي حطمت األيام...، أيافا التي رضعت...، دم على حجر؟!
جمال الشعر  اوقد بدا جليًّ  جاز الحذف في كل ما سبق؛ ألن الكالم السابق يوحي بالمحذوف،و    

وروعة موسيقاه بدون أداة االستفهام حيث إنه "من شرط المحذوف في حكم البالغة أنه متى أظهر 
  .)195: 1985(عتيق، .صار الكالم إلى شيٍء غثٍّ ال يناسب ما كان عليه من الطالوة والحسن"

  وطرق استخدامه في ديوانه الثاني: "أنا األرض... ال تحرميني المطر".هل  -2
في ديوان شاعرنا "أنا األرض... ال تحرميني المطر" حيث لم يتجاوز تكراره ثالث  ورد (هل) قليًال    

  ن مع الفعل الماضي.يمرات؛ مرة مع حرف الجر الالم، ومرت
  (الحب... والجيتو)، يقول شاعرنا:هل مع الفعل الماضي، ورد ذلك في قصيدة 

  "يا شرطي اهللا... هل سلخت ساعدي لترفع السواعد التي مزقها سواي؟".
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   وقوله كذلك: "يا شرطي اهللا...هل قتل كواكبي
  ).75 :1983سيشعل الكواكب التي أطفأها سواي؟(حسين، 

  (هي... واألرض): ا (هل) مع الحرف، كقوله في قصيدةأمّ 
  ).51: 1983لو قال: "هل لي وطن"؟(حسين،  "فماذا أقول لطفلك

  حمل معنى التعجب والحيرة التي يعاني منها الوطن.يوكما يبدو فإن (هل) في الشواهد السابقة    
  أسماء االستفهام: -ثانًيا

 صدق... تعبت من الرثاء.. ، ورد إحدى عشرة مرة، منها قول شاعرنا في قصيدة (رثاء):"ماذا -1
  ).27: 1983ثي ...".(حسين، ماذا تريد اآلن أر 

"ماذا خلقت سوى الحنين إلى  ثم يقول في مقطع آخر، وهو يخاطب المسدس الذي لم ينطلق:    
  تواصل (ماذا) تارة مع الفعل المضارع، وتارة مع الفعل الماضي.يو  ).29: 1983الرثاء؟(حسين، 

"ماذا أقول والرصاص فوق  ه):يقول الشاعر في قصيدة (آخر رسالة لم يكتبها كمال ناصر إلى والدت
  ماذا أقول للكالب فوق مخدع األميرة؟، ماذا أقول للذين "حرروا" النجوم والقمر؟ جبهتي مطر؟

  ).62: 1983ماذا أقول للبترول في الفنادق الكبيرة؟!"(حسين، 
  مع الحروف تارة، ومع األفعال، واألسماء تارة أخرى. :ورد سبع مراتكيف،  -2
بعد إحراق ..، "ضد ما شئتم.. ولكن : ورد مرة واحدة في قصيدة (ضد):كيف مع الحروف-1

  ).26: 1983كيف ال تصبح أشعاري بنادق؟!"(حسين، ..، وشبابي..، ورفاقي..، بالدي
   كيف مع األفعال:-2
أيام  -"ترى كيف: مع الماضي: وجاء (كيف) مثل سابقه مرة واحدة في قصيدة (يوميات دمشق) - أ

..، وحتى المرارة صارتا.، وأصبحن يقرأَن كتبً ا..، وحبًّ  احتى الحجارة ألَّفن شعرً ، ..أيام حبك -حربك
  ).89: 1983كقطعة سكر؟؟"(حسين، 

كيف مع المضارع، ورد خمس مرات، منها: قول الشاعر في قصيدة (يوميات دمشق): "وكل -ب
..، الغزاة وتسهروتقاتل نار ..، وكيف تعيش..، وتعرف كيف تحب..، الشموع التي في دمشق تحب

  وكيف تقاوم زحف الحرائق فيها..، على صدر دفترا..، وكيف تضيء لحبري طريقً 
  ).86-85 :1983ألكتب أكثر..."(حسين، 
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"ما  يقول شاعرنا في قصيدة (ثورة على سفر):..، ورد ست مرات مع اسم اإلشارة (الذي)ما:  -3
ونجوم فوق أكتاف الذين ..، آثار الوليمةغير ..، الذي ظل من الثورات، من أجمل أحالمي القديمة

بنوك، وتفاسير  وقوله: "ما الذي ظل سوى جيش مقاالت حبالى بحسابات امتهنوا شرح الهزيمة؟!
  ).56-55: 1983لتبرير الجريمة".(حسين، 

مرة في الديوان السابق (مع الفجر). و(أي)  رد أيّ يورد خمس مرات في هذا الديوان، ولم  :أي -4
الوحيد المعرب بين أدوات االستفهام، وكذلك للتصور، وتكون اإلجابة عنه  االسم ووه اسم معرب،
رد مع العاقل، وغير يضاف إلى االسم المعرفة، و ويإلى االسم النكرة،  امضافً  اأتي غالبً يبالتعيين، و 

العاقل، ويكون ذلك حسب إضافته؛ فإن أضيف للعاقل كان للعاقل، وٕان أضيف لغير العاقل كان 
إذا أضيف إلى ما يدل على الحال أو  ا، أو مكانيًّ انيًّ ا، أو زماكون حاليًّ يوهكذا ... غير العاقل،ل

سبق كذلك بحرف جر". (ابن هشام، ي، و اكون مضافً ين، فال نوّ يكما أنه قد  الزمان أو المكان.
ال (أنا األرض...  :ورد (أي) في ديوان شاعرنا ).1/147 :1973، والغالييني، 1/81 :1964

  بحرف الجر، ومنه قوله في قصيدة (يوميات دمشق): اتحرميني المطر) مسبوقً 
وأنت جالٌس تكتب ..، والحرب في الجبال..، "فالحرب في السماء، وهو يعاتب نفسه الحيرى...

والجمال ..، مثل الحب والورود واألطفال، تولد.. تكبر.. بأي حق؟ بأي حق؟ في دمشق؟ا..، شعرً 
  ).82: 1983(حسين، بأي حق؟ في دمشق؟

  :ورد مرتين واحدة في قصيدة (الحب والجيتو) :أين -5
حبيبتي (يافا)...!  أين حليب البرتقال يطفئ الحريق؟!..، "مدينتي يافا...!الحريق في مفاصلي

  ).74: 1983(حسين، لكن "يافا" لم تجب..." تفتح الطريق؟! .أين دموع الحب....، الطريق أغلقت
  مرة.) 40( :م في ديوانه "ديوان أنا األرض... ال تحرميني المطر" بلغ عددهاأدوات االستفها   

  النسبة المئوية  عدد مرات التكرار  نوع األداة  األداة  رقم
  %27.5  ) مرة11تكرر (   اسم  ماذا  1
  %10  ) مرات8تكرر (  اسم  كيف  2
  %15  ) مرات6تكرر (  اسم  ما  3
  %12.5  ) مرات5تكرر (  اسم  أي  4
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  %12.5  ) مرات5تكرر (  رفح  الهمزة  5
  %7.5  ) مرات3تكرر (  حرف  هل  6
  %5  ) مرات2تكرر (  اسم  أين  7

 فلسطينية".  "قصائد في ديوانه الثالث: شاِعِرناأدوات االستفهام عند  المبحث الثالث:
) مرة؛ أي أن هذا الديوان قد 141بلغ عدد تكرار أدوات االستفهام في ديوان "قصائد فلسطينية" (   
ق في عدد تكرار أدوات االستفهام فيه عن الديوانين السابقين: ديوان مع الفجر، وديوان أنا تفو 

) مرة، وفي 102األرض... ال تحرميني المطر، حيث بلغ تكرار أدوات االستفهام في الديوان األول (
  ) مرة.40الديوان الثاني (

ق أداة وات االستفهام فيه تبين له تفوّ ومن خالل اّطالع الباحث على الديوان الثالث، وتحليله ألد   
) مرة، يليها (ماذا) الذي بلغ 37االستفهام (الهمزة) على جميع األدوات األخرى، حيث بلغ تكرارها (

) مرات، 10) مرة، فـ (َمْن) (12) مرة، فـ (كيف) (17) مرة، فـ (ما) (17) مرة، فـ(هل) (30تكراره (
  ) مرات.5) مرات، ثم (كم) (6فـ (أين) ( ) مرات،8(متى) ( ) مرات، فـ9فـ(أي) (

  ) وأيان، فلم ترد في هذا الديوان.3) وَمْن ذا، (2) أّنى، (1أما األدوات اآلتية: (   
  حرفا االستفهام: - أوًال 
  الهمزة مع األفعال، واألسماء، والحروف. حرف ورد: الهمزة -1
  الهمزة مع األفعال: -1
فعال الماضية أربع مرات، منها قول الشاعر في قصيدة (اليوم الهمزة مع األ حرف الماضية: ورد -أ 

 جئت):
  ).10 ،قصائد :1982(حسين،  .. ليقال انظْر إنهم ُبَراء؟"مٍ "أوضعت بؤسك في ثياب تنع

  وقوله في قصيدة (يوميات دمشق):
ين، (حسأعرفِت لماذا؟" .. الوقت؟.أعرفِت لماذا صار الوقتُ  "أعرفِت لماذا جاءت تعتذر األزهار؟

  ).15-14م، قصائد، 1982
قوله في قصيدة  :منها ؛) مرة12الهمزة مع األفعال المضارعة ( حرف األفعال المضارعة: ورد -ب

وقوله  ).46 :1982(الجئ.. وحمامة): "أتراها صارت ممسحة.. للعار.. تبيع فال تنهى"(حسين، 
  في قصيدة (وحي العراق):
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  ).15-14 :1982تدفع أوراُق الخريف "الصوارما"؟(حسين، "يقولون لي: "الدوالر" درٌع  "لصدره" أ
وقوله في قصيدة (قالت): أتحملين بطفٍل قلب والده.. عبٌد؟ أعيُنِك من عبٍد له خلف!"(حسين، 

1982 :149.(  
حتاج إلى معادل، ي الهمزة قد جاء للتصديق؛ أي أنه الحرف وكما يبدو من الشواهد السابقة فِإنَّ 

  ه بــ (نعم)، أو (ال).وتكون اإلجابة علي
  :(ثمن النيابة) الهمزة مع الحروف: ورد ثالث عشرة مرة، منها، قوله في قصيدة -2

أبهم تريد من السماء..  أبهؤالء تريد نيل الحقِّ للطفِل الشريد؟ "أبهؤالء تريد يا شعبي بناء غٍد جديد؟
  .)100 :1982دخول جناِت الخلود؟"(حسين، 

  يقول شاعرنا: وفي قصة (الموت والقهوة)
أبال اإلنسان، بدوني..  أبدون اآللة.. ُيلَغي خلُقها؟ تنساه؟ "أبدون اآللة كلُّ القهوة ال تمأل الفنجان؟!

  ).154 :1982(حسين، يلغى اهللا؟"
ع تكرار الهمزة مع األفعال، واألسماء، والحروف، كما ومن خالل ما سبق يؤكد الباحث على تنوّ    

  ي الشواهد السابقة دالة على التصديق، دون التصور.يؤكد على ورود الهمزة ف
في بعض المواضع، مع بقاء عمله، وذلك لوجود دليل على وجوده  ا(الهمزة) محذوفً حرف وقد ورد   

  من خالل فهم السياق الذي ورد فيه، ومن أمثلة ذلك قول شاعرنا في قصيدة (يوميات دمشق):
  ).23: 1982أكبر مثلهم..."(حسين، ..، أولد مثلهم..، ويمطر الجواب "يغيم السؤال في رأسي...

  والتقدير: أأولد مثلهم؟ وأأكبر مثلهم؟
  : وورد حذف الهمزة كذلك في قصيدة (رسالة من سجن الرملة)   

فأهاج الناَر وأشجانا".  -عرٌب أنتم؟ أنتم أهلي..، باألمس أطلَّ ونادانا -"في الرملة كرٌم من تفاح
  والتقدير: أعرٌب أنتم؟ أأنتم أهلي؟ ).145: 1982(حسين، 

مرة، وقد جاء هذا ) 17(استخدم الشاعر في ديوانه الثالث "قصائد فلسطينية" الحرف (هل)  :هل -2
  والحروف.، واألسماء ،الحرف مع األفعال

  مرات. )10(هل مع األفعال، وقد تكرر  -1
مشق)، في معرض حديثه عن وميات ديمع الفعل الماضي، تكرر مرتين، ورد ذلك في قصيدة ( - أ

 حبيبته:
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  ).19: 1982والحب حرب". (حسين، ..، الحرب حرب "هل سافرت لتحمل السالح؟
  وفي قصيدة (رسالة من سجن الرملة)، يقول:

كي يبعث  زمجر: هل ترك الحمقى طفًال ..، ليعطيني منك تحية -"باألمس استدعاني السجان
  ).144: 1982برقية؟"(حسين، 

منها ما جاء في قصيدة (هتافات وسالسل)، حيث  ؛المضارع، تكرر ثماني مرات هل مع الفعل -ب
  ).130: 1982يقول شاعرنا: (حسين، 

  شغله في الحياة خلُق الحياة؟؟          هل يفيُد التقتيل مادام شعبي 
  مقدِس النبضات؟ ثورويٍّ           هل يفلُّ الحديُد نبَض فؤاٍد 

  ).141 :1982أمته: (حسين،  ًبااعر مخاطوفي قصيدة (ابنة شعب) يقول الش
  لم تكترث لغيوٍم أو األمطار؟           هل تنظرين نجوم الليل شامخة 

هل مع األسماء، تكرر ثالث مرات، من ذلك ما يراه البحث في قصيدة (اليوم جئت)، حيث يقول: 
  ).10: 1982(حسين، 

  ء؟يصير الما اللخمر هل خمرً     وٕاذا وضعت الماء في قارورة 
ويلحظ في الشاهد السابق تقدم المفعول على الفعل والفاعل في صيغة سؤال غرضه النفي؛ أي    

  ت به الخطوب واألحداث.لن يتغير مهما ألمّ  أنَّ الشعب األبيَّ 
  وفي قصيدة (الجئ وحمامة)، يقول الشاعر:

  من قمة صفٍد أقبـلِت؟         هل مثلي الجئة أنت 
  عشًا في قرميدة بيت؟        أم كانت داُرك في (حيفا) 

  ).45: 1982أم أنِك من يافا جئت؟"(حسين، 
أم هل كانت دارك  حظ وجود (أم) المنقطعة تالية لــ (هل)، مجددة السؤال تلو السؤال، والتقدير:و ول

  أم هل أّنِك من يافا جئت؟ في حيفا؟
صلى اهللا عليه  –ل الرسول ومجيء (أم) بعد (هل) ممتنع عند النحاة، فقد ورد قديًما بقّلة، منه قو 

، َقاَل: َغَزْوُت َمَع َرُسوِل -َرِضَي اُهللا َعْنُهَما-َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اِهللا : هل تزوجَت بكًرا أم ثيًِّبا؟ - وسلم
، َفُقْلُت: َتَزوَّْجُت "ًبا؟َهْل َتَزوَّْجَت ِبْكًرا َأْم ثَيِّ "َقاَل ِلي ِحيَن اْسَتْأَذْنُتُه: ف، - َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ -اِهللا 

  ). 1/51ه: 1422...". (البخاري، َهالَّ َتَزوَّْجَت ِبْكًرا ُتَالِعُبَها َوُتَالِعُبكَ "ثَيًِّبا، َفَقاَل: 
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م، 2008ناقش المجمُع هذا األسلوب وُقّدمت فيه بحوث. (مجلة مجمع اللغة العربية األردني،   
  ). 75-74، األعداد: 32مج
: 1982ع مرات، منها ما جاء في قصيدة (الجئ وحمامة): (حسين، بروف، تكرر أر هل مع الح -2

46.(  
  شيٌء من داري أو دارك؟     أحمامة.. هل في منقارك

  ).115: 1982(حسين،  وقوله في قصيدة (وحي العراق):
  يمثلني أما بنيُت المكارما؟    بربِّك يا بغداُد هل فيِك عائد 

  أسماء االستفهام: -نًياثا
)، من ا(مركبً ا استفهام سواء جاء تامًّ اسم سبق القول بأن (ماذا) و  ،) مرة30بلغ تكراره (: ماذا -1
  (ماذا). اواحدً  اذا)، أو اسمً  + (ما

  جاء (ماذا) مع  األفعال واألسماء والحروف.
  مرة. )22(، بلغ تكراره في ديوان قصائد فلسطينية مع األفعال )ماذا(
قول الشاعر  امنه ؛بلغ تكرار (ماذا) مع الفعل الماضي عشر مرات (ماذا) مع الفعل الماضي: - أ

  في قصيدة (يوميات دمشق):
أعرفِت لماذا؟"(حسين،  .. الوقت؟.أعرفِت لماذا صار الوقتُ  "أعرفِت لماذا جاءت تعتذر األزهار؟"

1982 :14 -15.(  
ي قصيدة (شموع عشرة مرة، منها ما جاء ف ي(ماذا) مع الفعل المضارع: بلغ تكراره اثنت -ب

  ).28: 1982دمشق): "فماذا أقول لهم يا دمشق بهذي القصائد؟"(حسين، 
  وقوله في قصيدة (أغنية إلى مجهولة):

من مقلتي ..، لو شاركتني في انتزاِع لساِن سكيٍن كبير..، ؟ ماذا يصيرلة"ماذا يصير إذا أتت مجهو 
  ).65: 1982ير؟"(حسين، ماذا يص ماذا يصير؟..، ليكون لي بلٌد صغير..، بلٍد صغير

  منها ما ورد قصيدة (من بنت نائب): ؛خمس مرات )ماذا(تكرر  مع األسماء: )ماذا(
..، لماذا أنَت دون الناس بين مزارع" لماذا أنَت لم تكبر؟" "لماذا أنَت لم  تثمر.. كبستاني الذي أثمر؟

وتبقى أنَت  لماذا قطه يكبر؟ لماذا مهره يكبر؟ شئن من عشب ومن سكر؟ تمدُّ لخيله ما..، القيصر"
 ).92-91: 1982ال تكبر؟(حسين، 
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  رد إال مرة واحدة، وكان ذلك في قصيدة (ثالث قصائد):يلم  :ماذا) مع الحروف(
  ).146: 1982(حسين،  ولماذا بالسما منشغلون؟       أنت ال تدري لماذا يركعون             

  أو حرف، أو اسم في موضعين:  فعل هِ بحرف جر، ولم يلِ  اورد (ماذا) مسبوقً 
  الموضع األول في قصيدة (يوميات دمشق)، حيث يقول الشاعر:

  ).15: 1982أعرفِت لماذا؟"(حسين،  .. الوقت؟."أعرفِت لماذا صار الوقتُ 
  الموضع الثاني في قصيدة (رسالة من خطيبة):

  ).67: 1982سين، أنا من دونك ال شيء.. لماذا؟(ح..، "أصبحت نبرات أمي حين تدعوني غريبة
رد مع يعشرة) مرة، مع األفعال واألسماء، ولم  يورد في ديوان (قصائد فلسطينية) (اثنتكيف:  -2

  الحروف.
  تكرر إحدى عشرة مرة. مع األفعال:(كيف) 

  منها قول شاعرنا في قصيدة (يوميات دمشق): ؛مع الفعل الماضي: تكرر أربع مرات - أ
..، كيف ولدِت من أصابع األطفال يرفض أْن تكون فيهما دموع؟، .."كيف ولدِت اليوم من عيني أبٍ 
  ).21: 1982ومن أصابع الشموع؟(حسين، 

  ).112: 1982ويقول كذلك في قصيدة (وحي العراق): (حسين، 
  ، وقد َحلَّلَن أمِس المحارما؟افتاتً       ألم تروا األوثان كيف تحطمْت 

  قوله في قصيدة (شموع دمشق):منها ؛ مع الفعل المضارع، تكرر سبع مرات -ب
وكيف تضيء لحبري ..، وكيف تعيش..، وتعرف كيف تحب..، "وكل الشموع التي في دمشق تحب

  ).27: 1982وكيف تقاوم زحف الحرائق فيها ألكتب أكثر"(حسين، ..، طريقًا على صدر دفتر
  ورد مرة واحدة فقط في قصيدة (شموع دمشق)، كقوله:  :مع األسماء(كيف) 

  ).29: 1982"(حسين، احتى الحجارة ألَّفن شعرً ، كيف أياُم حربك.."ترى 
وكان ذلك مع األفعال ، تكرر في الديوان الثالث (قصائد فلسطينية) سبع عشرة مرة(ما):  -3

  واألسماء والحروف.
 :سبع مرات مع األفعال المضارعة والماضية : تكرر(ما) واستخدامه مع األفعال

تكرر ثالث مرات، منها قول الشاعر في قصيدة (اليوم جئت): و ع، (ما) مع الفعل المضار  - أ
  ما يطلب الرؤساُء والزعماُء؟    ما لي أرى قومي يمزق شملهم    ).7: 1982(حسين، 
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  .كون موصوًال ي، وقد يًّاكون استفهاميفإن (ما) الوارد في عجز البيت قد  وكما هو بادٍ 
 : وأشياء أخرى) في قصيدة (فتحي ،(ما) مع الفعل الماضي، وتكرر أربع مرات -ب

  .."وفيم تقيأ الموتى.. وأعطى الموت جسر الموت
  ).56: 1982وفيم بكيُت قدَّامك.. وفيم كتبُت هذا البيت؟"(حسين، 

كما ورد (ما) مع الفعل الماضي الناقص  ويلحظ حذف ألف (ما)؛ لدخول حرف الجر عليه.   
  (كنت) في قصيدة (في األربعين):

ما كنِت جئِت ..، معنى دخول الناس في قفٍص يسمى األربعين..، تها الصغيرة تعرفين"لو كنِت أي
  ).83: 1982تباركين؟"(حسين، 
، ورد تسع مرات، منها ما ورد في قصيدة (الجىء.. وحمامة)، حيث يقول: (ما) مع األسماء

  يا ليتِك..ليتِكمـا طرت         ما باُلك باكيٌة مثلي   ).45: 1982(حسين، 
  ).81: 1982قوله في قصيدة (من عصبية): "فلم العطور إذن وما جدوى تورد وجنتي". (حسين، و 

رد مع الحروف إال مرة واحدة في قصيدة (اليوم جئت) حيث يقول شاعرنا: ي: لم (ما) مع الحروف
  ما يطلب الرؤساُء والزعماُء؟     ما لي أرى قومي يمزق شملهم ).7: 1982(حسين، 

  ألسماء أكثر منه مع الفعل المضارع، أو الماضي، أو الحروف.(ما) مع اتكرر 
؛ ا االسمتظهر على هذ اوجرًّ  اونصبً  االباحث إلى أنَّ حركات اإلعراب رفعً  سبق أْن أشار أي: -4

ضاف إليه، وقد ورد (أي) في ديوان شاعرنا (قصائد فلسطينية) ي، وأن معناه يفهم مما الكونه معربً 
بحرف الجر (الباء)  اكما أنه جاء مسبوقً  رد مع األفعال أو الحروف،يولم  عشر مرات مع األسماء،

  ست مرات، وبحرف الجر (الالم) مرة واحدة، وثالث مرات بدون أي حرف جر.
 ومن القصائد التي كثر فيها تكرار (أي) مع األسماء وه أي المسبوق بحرف الجر (الباء): -

  أباه: ادمشق)، حيث يقول في إحدى مقاطعها الئمً  بحرف الجر(الباء)، قصيدة (يوميات مسبوقٌ 
بأي  ولم يعلمني القتال؟..، علمني كتابة الشعر..، بأّي حق..، إذا رأيِت والدي..، "حبيبتي

  ).21-20: 1982حق؟"(حسين، 
  نفسه: اويقول في مقطع آخر الئمً 

والحرب في ..، سماءفالحرب في ال..، من األبطال اوتستحي أن ال تكون واحدً ..، ئ حربيفجأة تج 
  مثل الحب، تكبر..، تولد.. بأّي حق؟ بأّي حق ؟..، في دمشق اوأنت جالٌس تكتب شعرً ..، الجبال
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  ).23-22: 1982(حسين، بأّي حق ؟"..، والورد واألطفال في دمشق 
  ورد في قصيدة واحدة هي (من عصبية): (أي) المسبوق بحرف الجر (الالم)، -

  ).81: 1982"(حسين، ألمُّ ليَل جديلتي      "وألي شىٍء بالشريط
: م1982 ورد في بعض القصائد منها قصيدة تعبت.(حسين، غير مسبوق بأي حرف جر، (أّي) -

151.(  
  في ثنايا ورقي لْم يزرع    لي حبري ...أيُّ نجَم شئُتِه   

 شئُتهـا في أفقي لْم تقع                  لي خياالتي..فأيُّ امرأة
ن) في ديوان عرب حسب موقعه من الجملة، ورد (مَ يالقول بأنَّ (َمْن) اسم استفهام سبق  (َمْن): -5

  شعرنا الثالث مع األفعال واألسماء والحروف عشر مرات .
رد مع يتكرر في ديوان (قصائد فلسطينية) ثالث مرات مع الفعل المضارع، ولم (َمْن) مع األفعال، 

عمن  ). 1982:6أبناء العروبة:(حسين،  ا)؛ مخاطبً الماضي. يقول شاعرنا في قصيدة (اليوم جئت
حياتنا   همٌّ َوَوْشُك منيٍة وشقاءُ         أحدثكم وكل ُّ

  ).87: 1982وقوله في قصيدة (ساعي البريد):(حسين، 
  آخرا اإن نحن لم نرسْل شهيدً             َمْن ُيبلغ الشهداَء نصَر شعوبهم   

لسابق الذكر خمس مرات، منها قول شاعرنا في قصيدة (اليوم ، ورد في الديوان ا(َمْن) مع األسماء 
  ).8: 1982جئت): (حسين، 

  ومالبٌس وعباءٌة شقراء؟    َوَمِن الزعيُم أشاربان بوجهه؟  
  للشاربين وفي قراه ظماُء؟    َوَمِن الزعيُم أَمْن يبيُح إناَءه 

  ).87: 1982د):(حسين، (ساعي البريهي ، ورد مرتين في قصيدة واحدة، (َمْن) مع الحروف    
  إْن لْم نجْد فينا الرسول الثائرا    َمْن سوف يقرئهم سالَم رفاقهم 
  زرعْت صدوَر الظالمين خناجرا     َمْن سوف يعلمهم بأنَّ دماءهم

إلى أنَّ (متى) اسم استفهام مبنّي على السكون في محل نصب على  سبقت اإلشارة(متى):  -6
بغيره، فلو قلت: متى سافرت؟ كان (متى) اسم استفهام في محل نصب  امتعلقً  ًماالظرفية، ويأتي دائ

ظرف زمان متعلق بالفعل (سافر)، ولوقلت: متى نصر اهللا؟ كان (متى) اسم استفهام مبنّي على 
  علىدل(متى)يو  ،السكون في محل نصب ظرف زمان متعلق بخبر محذوف؛ لكونه داخل على اسم
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  ).1/144 :1973، الزمان الماضي المستقبل.(الغالييني 
منها مع الفعل  اورد (متى) في ديوان (قصائد فلسطينية) ثماني مرات، خمسً  (متى) مع األفعال،   

  رد مع الحروف.يالمضارع، ومرة مع الماضي، ومرتين مع األسماء، ولم 
  )6 :1982، كقول الشاعر في قصيدة (اليوم جئت): (حسين، (متى) مع الفعل المضارع

  فمتى أجيء وكلنا سعداُء ؟            في فؤادي لوعةٌ اليوم جئُت و   
  ).120: 1982وقوله في قصيدة (حكاية النار): (حسين، 

  متى َيُدقُّ رتاَج الباِب قحطاُن؟      متى يعود إلى لبنان سّيُدُه           
 :1982، ورد مرة واحدة فقط، في قصيدة (وحي العراق): (حسين، ل الماضيع(متى) مع الف   

قْت للشام بغداناغدً     شعُب العراق له ثأٌر سيدركه  ).111   .. متى شوَّ
  ).116: 1982، ورد مرتين في قصيدة (وحي العراق ): (حسين، (متى) مع األسماء 

  ..متى دور "عمان" متى دور "مكة
 ااسم استفهام مبنّي على الفتح في محل نصب مفعول فيه ظرف مكان، ويأتي متعلقً  (أين):-7

تقول: أين جلست؟ فأين: اسم استفهام مبنّي الفتح في محل نصب مفعول فيه ظرف مكان بغيره، 
(أين) في  دمتعلق بالفعل جلست. ولو قلت: أين أخوك؟ كان (أين) متعلق بخبر مقدم محذوف. ور 

جاء مع الفعل  حيث، حيث لم يتجاوز تكراره ست مرات؛ ديوان الثالث (قصائد فلسطينية) قليًال ال
  ).129: 1982(حسين،  ة واحدة في قصيدة (هتافات وسالسل) حيث يقول:الماضي مر 

  أن يباري حباَل شعٍب يناضل            أتحدى حديدهم أين شاؤوا
  جاء (أين) أربع مرات، منها، قوله قصيدة (ثمن النيابة ): ،مع األسماء(أين)      

أين الذي يبني ..، فأسًا لتحطيم القيود"أين الذي يستاقهم للبيع في سوق العبيد؟ ويبيعهم.. وستشتري 
  ).100: 1982من حديد ؟"(حسين، ا كبيرً  الهم قفصً 

  ).100: 1982وقوله في مقطع آخر: (حسين، 
  أين انتفاضات الزنود ؟    أهتْف بشعبي يا نشيدي

، ااسم استفهام يستفهم به عن العدد، مبنّي على السكون، إذا ميز فتمييزه منصوب أبدً  (كم): -8
  . امطلقً  به، ومفعوًال  ، ومفعوًال اب بحسب العوامل، فيقع مبتدأ، وخبرً يعر 
  عندك؟ كم: اسم استفهام مبنّي على السكون في محل رفع مبتدأ. اتقول: كم كتابً  -1
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  قرأت؟ كم: اسم استفهام مبنّي على السكون في محل نصب مفعول به. اوتقول: كم كتابً  -2
  ام مبنّي على السكون في محل رفع خبر مقدم.وتقول: كم إخوتك؟ كم: اسم استفه -3
  وتقول: كم مرة سافرت ؟ كم: اسم استفهام مبنّي على السكون في محل نصب مفعول مطلق. -4
وتقول: كم ساعًة اشتغلت؟ كم: اسم استفهام مبنّي على السكون في محل نصب نائب ظرف  -5

  ).289-288: زمان.(األنطاكي، (د.ت)
كما يتضح أن تمييزه يجوز حذفه كما هو واضح في  ييز (كم) منصوب،يتضح مما سبق أن تم   

  كم أبناؤك؟. إخوتك؟ وكقولك: االمثال الثالث السابق (كم إخوتك)، والتقدير: كم نفرً 
رد في يالثالث (قصائد فلسطينية) خمس مرات، مع العلم بأنه لم ه في ديوان ورد (كم) االستفهاميّ 

  ما: ديوان (مع الفجر)، وديوان (أنا األرض... ال تحرميني المطر).الديوانين: األول والثاني، وه
  رد مع األفعال، أو الحروف.يمع األسماء، ولم  ورد (كم) االستفهاميّ 

  كقول الشاعر في قصيدة (يوميات دمشق): ،، ورد ثالث مرات(كم) االستفهامية مع األسماء 
  .)25: 1982(حسين، ؟قرأت  اكم كتابً  تألف قدَّام عيني؟ ا"ترى كم كتابً 

  )..93 :1982(حسين،  وقوله في قصيدة (من بنت نائب):
  بكم فستانك األحمر؟    وتسألني زميالتي 

وهكذا يتضح ندرة استخدام شاعرنا السم االستفهام (كم) في هذا الديوان، وعدم استخدامه في    
  اريخ ). الديوانين األول والثاني، وكذلك عدم استخدامه في ديوانه الرابع (صو 

  ) مرة.151أدوات االستفهام عند راشد حسين في ديوانه "قصائد فلسطينية" بلغ عددها: (

  النسبة المئوية  عدد مرات التكرار  نوع األداة  األداة  رقم

  %24.34  ) مرة37تكرر (  حرف  الهمزة  1
  %19.73  ) مرة30تكرر (  اسم  ماذا  2
  %11.18  ) مرة17تكرر (  حرف  هل  3
  %11.18  ) مرة17(تكرر   اسم  ما  4
  %7.89  ) مرة12تكرر (  اسم  كيف  5
  %6.57  ) مرات10تكرر (  اسم  َمنْ   6
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  %6.57  ) مرات10تكرر (  اسم  أي  7
  %5.26  ) مرات8تكرر (  اسم  متى  8
  %3.28  ) مرات5تكرر (  اسم  أين  9
  %3.28  ) مرات5تكرر (  اسم  كم  10

 انه الرابع: "صورايخ". المبحث الرابع: أدوات االستفهام عند راشد حسين في ديو 
، اتضح للباحث أنَّ الشاعر راشد حسين قد أهمل مجموعة من أدوات االستفهام، الديوانبعد قراءة    

ولم يذكْرها في ديوانه، واألدوات هي: (متى، وكم، وأّنى، وَمْن ذا، وأيان)؛ أي أنه استثنى خمس 
  أدوات من عدد األدوات البالِغ عدُدها خمس عشرة أداة.

الهمزُة األدواِت جميَعها، شأنه شأن الهمزة في الديوان األول (مع الفجر)، والديوان  حرف تصّدرو   
الثالث (قصائد فلسطينية)، والديوان الرابع (صواريخ)، أما الديوان الثاني (أنا األرض... ال تحرميني 

نا بالهمزة، وخاصة ها، وهذا يؤكد مدى شغف شاعر المطر)؛ فقد تصدر (ماذا) أدوات االستفهام كلّ 
الهمزة الدالة على التصديق، ويرجع ذلك االهتمام من قبل الشاعر إلى كون الهمزة أصل أدوات 

منها: تقدمه على حروف العطف، وحروف النفي، كما أنه  ،تميز عن غيره بميزاتياالستفهام، وأنه 
وهو التصور، أما ا، واحدً  اأمرً  لباقي األدوات التي تفيد افيد أمرين، هما: التصور أو التصديق؛ خالفً ي

سبق اإلشارة إلى ذلك عند الحديث عن أدوات االستفهام في الديوان و فيد التصديق فقط، ي(هل) ف
  ) مرات.105بلغ مجموع تكرار أدوات االستفهام في هذا الديوان (و األول (مع الفجر)، 

  حرفا االستفهام: - أوًال 
  وثالثين مرة. االحروف ثالثً تقدم على األفعال واألسماء و الهمزة:  -1
ثالث عشرة مرة على الفعل  ؛الهمزة على األفعال عشرين مرة مَ تقدَّ م الهمزة على األفعال: تقدُّ  - 

 المضارع، وسبع مرات على الفعل الماضي.
ورد تقدم الهمزة على الفعل المضارع في كثير من قصائد  م الهمزة على الفعل المضارع:قدُّ ت - 

(حسين،  لى سبيل التمثيل ال الحصر، قول شاعرنا في قصيدة (أنَّة الجئ):الديوان، منها ع
  وكيف أدوس ما غرس الشباب؟        أأنسى؟ علموني كيف أنسى؟ ).11 ،صواريخم، 1982

  ).36: 1982وفي قصيدة (الغلة الحمراء): (حسين، 
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  أتراَك ُجْعَت فهـم لديك مآِكُل؟            أبناؤنا باألمس أنت غدوتهم
  ).49م، صواريخ، ص1982ويقول في قصيدة (رصاصة ونسر وابتسامة): (حسين، 

  ربما يخرُج منهـا فرُخ نسر؟            أتراُهُم حسبوها بيضـةً 
   "أتظنني أصف الذي يخفيه من أحالم؟ وفي قصيدة (الباب المغلق) يقول شاعرنا:

: 1982القفل فوق الباب"(حسين،و  "لكن أأمدُح خمرًة محبوسًة في الحان؟ وقوله في مقطع آخر:
75.(  
تقدم الهمزة على الفعل الماضي في سبع مرات، منها قول  م الهمزة على الفعل الماضي:تقدُّ  - 

  ).10: 1982الشاعر في قصيدة (أنَّة الجئ): (حسين، 
  سلوا شيخًا: أليس لنا ثوابُ             سلوها هل نصلي كلَّ صبح؟

  ).22: 1982"قْل لي أعاد "نبوخُذ" أم أنت وحدك زرتنا؟"(حسين، في قصيدة (الخيمة الصفراء): و 
فكما يلحظ فإن همزة االستفهام في (أعاد) للتصديق، وال يصّح لهذه الهمزة أن يكون لها معادل،    

ولذلك كان الصواب أن يقول الشاعر: أو أنت وحدك زرتنا، ومن الجائز أن تكون (أم) في الشاهد 
  غير متصلة باالستفهام في (أعاد). الشعري السابق منقطعة

  ).37: 1982ويتواصل تقدم الهمزة على الفعل الماضي، كما في قصيدة (الغّلة الحمراء): (حسين، 
  وبأن صبيَتنا الصغاُر جحافُل؟ا            أحسبت أقالم الرصاص بنادقً 

  ويقول في قصيدة (من الجئ إلى أمه):
لم ..، أنسيت عطر اللوز في شفة الحواكير الرطيبة طيبة؟"أنسيتها؟ أنسيت أمَّك واألقارب والخ

  ).14: 1982ها! واهللا يا أمي الحبيبة!"(حسين، سَ لم أنْ  ها!سَ أنْ 
أربع مرات، منها قول الشاعر في قصيدته  تقّدم الهمزة على األسماء :الهمزة على األسماء متقدُّ  - 

 (مذكرات وزير):
  ).46: 1982(حسين، "أأنا وزير؟ "أأنا وزير؟

  ).72: 1982وقوله في قصيدة (آسيا لن تموت): (حسين، 
  فكت طالسمها فكيف تعاُد؟    من هذه ؟ أجهنٌم مسحورٌة 

  وفي قصيدة (النظارة الخضراء) تتقدم الهمزة على الضمير (أنا):
  ).108 1982"أنا أهواه؟ هذي شائعات". (حسين، 
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قول الشاعر في قصيدة  منها، تسع مرات تقدمت الهمزة على الحروفم الهمزة على الحروف: تقدُّ  - 
 (من الجىء إلى أمه):

  ..الخيمة الخمسون من جهة اليسار هنا حياتي"
  ).13 :1982أال تدرين ما فيها؟ بيادر ذكرياتي".(حسين،  -فيها

وفي قصيدة (مذكرات وزير) يقول: "هال أمرت بأْن يعود؟ أال عطفَت على األمومة؟"(حسين، 
1982 :47.(  

  م الهمزة في قصيدة (عينان) على الحرف (في) في قول شاعرنا:وتتقد   
  ).106: 1982(حسين، "لكن أفي تشرين إشراق األزهار؟" 

  ).73: 1982ورد حذف الهمزة مرًة مع بقاء عمله في قصيدة (آسيا لن تموت): (حسين، 
  ادـرى، قد قال: إنَّ رجالك األسيـ       أنا عبدة؟ فلمن؟ وفيم؟ ومن تُـــــــ  

  والتقدير: أأنا عبدة؟
وهكذا يؤكد الباحث مدى اهتمام شاعرنا بالهمزة، ومدى تنويعه لألغراض البالغية المتعددة التي 

يكون الغرض لإلنكار، وهذا إْن  اتنبثق منها، مرة يكون الغرض للتعجب، ومرة أخرى للتقرير، وأحيانً 
ت به، فأخذ ُينفس ظروف القاسية التي ألمّ على مدى معاناة الشاعر من ال دلَّ على شيٍء فإنما يدلّ 

 اَي مشاركً عن نفسه من خالل أدوات االستفهام التي تثير في النفس التأمل والتدبر، وتجعل المتلقّ 
  للشاعر في همومه، ومآسيه.

المرتبة الثانية من حيث وروده في هذا الديوان  سبع عشرة مرة، واحتلّ  تكرر هذا الحرفهل: -2
  همزة.(صواريخ) بعد ال

ورد (هل) مع األفعال المضارعة ثالث عشرة مرة، ولم يرد مع األفعال الماضية  (هل) مع األفعال:
 إال مرة واحدة.

  ).9: 1982(أنَّة الجىء): (حسين، مثل:  (هل) مع المضارع، ورد في كثير من القصائد، - أ
  وهل ُينجي من الهدم الغراب             مشوا مشَي الغراب لينقذونا

 وحمَّلها العدوَل.. فهل ُتعاُب؟            ا احتاج المطيـَة مشتريهاإذ
  وفي قصيدة (الخيمة الصفراء)، يقول الشاعر: "تعدو ورائي ثم تسأل: هل سترجع بالسالمة؟

  ).23: 1982: "ما زلت أذكره وهل أنسى أنا جاري "سالمة"!(حسين، اوقوله أيضً 
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 دة (النظارة السوداء):(هل) مع الماضي، كقول الشاعر في قصي -ب
  ).108: 1982"سألتني عنك: هل راحت وخلتني وحيدة"(حسين، 

  ).34: 1982جاء مرة واحدة، في قصيدة (الغلة الحمراء): (حسين،  ،(هل) مع األسماء    
  أم أنت عن صوت المالمة ذاهل؟"          يا مرُح قل لي: هل تراُبك سامٌع؟

  ).34م، صواريخ، ص1982في القصيدة ذاتها: (حسين،  وجاء مرة أخرى مع الظرف (لدى)   
  أم فيك من زرع الحروب قنابل؟           مرج ابن عامر هــل لديك سنابل؟

 ورد مرة واحدة في قصيدة (خبز وزئبق): (هل) مع الحروف،    
  ).18: 1982"يا أبي! هل َفِمنَّا يبدو إذا ُجعنا مخيف؟"(حسين، 

  أسماء االستفهام: -نًياثا
عشر مرات  ماذا) مع األفعال(والحروف فقط،  عشرة مرة مع األفعال يورد (ماذا) اثنت(ماذا): -1

  تكررت في ديوان شاعرنا الرابع (صواريخ).
تكرر سبع مرات، منها قول الشاعر في قصيدة مع الفعل المضارع: (ماذا) مع األفعال: (ماذا)      

 (خبز وزئبق):
  ).19: 1982فلماذا يقلق البدُر وصحبه؟"(حسين، ..، السمر"إنما من جوعنا نقلُق ال قصد 

  وقوله في قصيدة (النظارة السوداء):
  ).107: 1982ولماذا تنكرين؟"(حسين،  فلماذا تغضبين؟..، "فأقول: ال تخافي إنه رٌب غفور

: تكرر ثالث مرات، منها قول الشاعر في قصيدة (خبز وزئبق): "فلماذا (ماذا) مع الفعل الماضي 
 ).18: 1982قلد الزئبُق خبَز الالجئين؟" (حسين، 

: تكرر (ماذا) مع حرفي: (يا)، (ال)، وذلك في قصيدتي: (خبز وزئبق)، (إلى (ماذا) مع الحروف 
 حيفا):

  ).17: 1982"فلماذا يا أبي يهرب خبز الالجئين؟"(حسين، 
  ).60: 1982"وأنا لماذا ال تعود مع الشتاء طفولتي؟؟"(حسين، 

جاء في  (ماذا) ومدى تكراره في الديوان الرابع (صواريخ) أنه لباحث من خالل دراسةيرى ا   
  عشرة مرة. يبلغ تكرار (ماذا) اثنتو المرتبة الرابعة، تشاركه (َمن) في هذه المرتبة، 
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كما الحظ الباحث حذف (ماذا) مع إبقاء عمله أربع مرات، وكان سبب الحذف وجود ما يدل    
القصيدة؛ وهي قصيدة (النظارة الخضراء)، حيث تبدأ بقول الشاعر: "تنكرين"،  عليه من خالل سياق

  في نزهٍة قبل شهور؟ ا..أننا كنا معً  ولماذا تنكرين؟ وقوله: فلماذا تغضبين؟ والتقدير (لماذا تنكرين؟)
  ).107: 1982تنكرين؟" والتقدير كما هو واضح من السياق: لماذا تنكرين؟(حسين، 

  ول الشاعر: "أين نظارتك الخضراء يا بنت الذوات؟ تنكرين؟"وفي مقطع آخر يق
ويتوالى حذف (ماذا) في مقطع آخر: "أنَت في الحب  ).8: 1982(لماذا تنكرين؟(حسين، والتقدير

  ).109: 1982شهيٌد! وهي في الحب شهيدة؟" تنكرين؟"(حسين، 
 ااتها عتابً ة مؤثرة تحمل في طيّ في أنَّ هذا الحرف قد منح األسطر الشعرية رّنة موسيقي والشكَّ    

  ين.ه، وشغفه الصادقَ لمحبوبته البعيدة عنه، المنكرة حبّ 
تسع مرات، مع األفعال فقط،  في ديوان (صواريخ) ااسم االستفهام (كيف) متكررً  جاء (كيف):-2
  مع الماضي. امع المضارع، وثالثً  استًّ 

مضارع في بعض القصائد، منها، كقول ورد تكرار (كيف) مع ال (كيف) مع الفعل المضارع:     
  ).61: 1982الشاعر: (حسين، 

  فكيف تريده أال يثورا؟               ُزرعْت دياُر أّمته قبوراً 
  فكيف نشمُّ في الدنيا عبيرا             إذا لم تفتح األزهار فاها

  ).109: 1982وفي قصيدة (الجالد) يقول شاعرنا: (حسين، 
  ما شاهد كفًَّا لعقهلّ كُ              ذا ضعةٍ كيف ُنبقي بيننا     

تكرر ثالث مرات، منها، قول الشاعر في قصيدة (الخيمة الصفراء): مع الفعل الماضي:  )كيف( 
 "يا سبَي بابَل من هداك إلى هنا فسبيتنا؟

  ).    22: 1982كيف اخترقت ضلوع آالف السنين وجئتنا؟"(حسين، 
     ). 132: 1982وبذوره من دمعنا المتجمد؟ (حسين،   يف سرْقَتُه؟في قصيدته"من أين هذا القمح؟ كو 

اتها، وكان كالسهام بين طيّ  والدهشةَ  التعجبَ  يُّ االستفهام االسم ايتضح للباحث كيف حمل هذ
  المشرعة في وجه العدو الغاصب.

ة الثالثة بعد احتل المرتب (ما) االستفهاميّ  يبدو من خالل استقراء قصائد (صواريخ)؛ فإن (ما): -3
  (ما) عند دخولوقد حذفت ألف أربع عشرة مرة في الديوان الرابع(صواريخ)،(الهمزة)، و(هل)، وتكرر 



 
 
 
 
 
 

    ....راشد أسلوب االستفهام في شعر
  

  

34 
 

  الحروف.و حرف الجر عليه في كثير من المواطن، كما دخل على األفعال واألسماء  
 (ما) مع األفعال: تكرر سبع مرات.- أ

نها قول الشاعر في قصيدة (وجدتكم): ، ورد معه خمس مرات، م(ما) مع الفعل المضارع   
  ألعابهم عيدان وز وتين            شاهدُت لما جئُت أطفالكم ).32: 1982(حسين، 

  ما تصنعين ناديتها:َمْن أنِت؟            وبينهم ساهمة طفلة                         
 بز وزئبق):وتكرر معه مرتين، منها قوله في قصيدة (خ (ما) مع الفعل الماضي،    

  ).18: 1982"فِلَم ابيضْت وما اسودْت فعاُل الالجئين"؟(حسين، 
ورد معه ثالث مرات، منها قول الشاعر في قصيدة (وٕاذا كتبت رسالة): "ما رقم (ما) مع األسماء،  

  ).110: 1982شارع داركم؟ ما رقم صندوق البريد؟"(حسين، 
ما ورد في قصيدة (الغلة الحمراء): (حسين، تكرر معها ثالث مرات، منها  (ما) مع الحروف،   

  جهًال فما لك بعد حلمك جاهل؟          مرج ابن عامر أنت ما عوْدَتنا    ).35: 1982
  ْم تكن خضراَء قبل براعم األزهار؟"َم لِ لوقوله في قصيدة (عينان): "ِ 

  ).106: 1982وعالَم لْم تحرق؟"!(حسين،  وقوله: "مادامت العينان تنتسبان للنوار؟
وفي قصيدة (آسيا لن تموت) وردت (ما) منفردة، لم يأِت بعدها فعل، أو اسم، أو حرف. (حسين، 

  ـرى، قد قال: إن رجالك األسياد؟         أنا عبدة؟ فلمن؟ وفيم؟ومن تُــ   ).73: 1982
ا كم من الغضب، احمل في ثناياه بركانً الذي ي االسم اوهكذا يتضح مدى اهتمام شاعرنا بهذ   

  يتضح كثرة دخول حرف الجر عليه: (عالم)، أربع مرات، و(فيم) مرتين.
رد سوى مرتين في ياالستفهام التي ندر استخدامها في هذا الديوان، حيث لم  أسماءمن : )أيّ (-4

  ).91: 1982قصيدة واحدة، هي: ( الجالد)، حيث يقول شاعرنا: (حسين، 
  اٍر.. أيُّنا ؟يغسُل الذلَّ ين    أيُّنا يصبُح جالدًا لنا 

المرتبة الخامسة، تكرر في الديوان عشر مرات، وجاء مع األفعال  (َمْن) االستفهاميّ  احتلّ  (َمْن):-5
  واألسماء فقط.

   (َمْن) مع األفعال: 
، تكرر (َمْن) مع هذا الفعل خمس مرات، منها قول الشاعر في قصيدة مع الفعل المضارع(َمن) 

 باحٌث والدك عن أمليه  ن؟ وفي الدروب يْن تكونمَ  ).45: 1982(سينيا): (حسين، 
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  ).73: 1982وفي قصيدة (آسيا لن تموت): (حسين، 
داُد؟            نهض العبيد فمْن يعيد قيودهم                وجميعهم في حْطمها حَّ

  تكرر (َمْن) مع الماضي ثالث مرات، منها قول الشاعر: مع الفعل الماضي، )َمن(
  ).129: 1982قال: إنك ظالٌم؟! ال تنفعْل! َمْن قال: إنك معتدي؟!(حسين،  ال تعتذْر! َمنْ 

 ورد مع األسماء عشر مرات، منها ما ورد في قصيدة (وجدتكم): ،(ِمْن) مع األسماء
  ناديتها:ِمـْن أنِت؟ ما تصنعين؟     وبينهم ساهرة طفلة  ).32: 1982(حسين، 

ِمْن هذه؟ أفٍّ لها! لم ينتصْر في صيدها  وقوله في قصيدة (آسيا لن تموت): "وتساءلوا
  ويلحظ عدم تكرار (ِمْن) مع الحروف. ).71: 1982صياد؟"(حسين، 

رد مع األفعال أو يورد في ديوان (صواريخ) خمس مرات، مع األسماء فقط، ولم أين): (-6
  .الحروف

كقول الشاعر:  الد)؛ما ورد في قصيدة (الج اورد ثالث مرات، منه (أين) مع األسماء المبنّية،    
  ).89-88: 1982(حسين، 

  كلَّ تعباٍن رهيٍب ال يلين              أين ِمْن يصطاد لي في  لحظة            
  في سماء عرفْت أمجادنا                 أين ِمْن يأتي معي في رحلة             

 ة الخضراء) و(أين شعبي؟).ورد مرتين، وكان ذلك في قصيدَتي: (النظار  مع األسماء المعربة،(أين)
  حيث يقول في القصيدة األولى: "أيَن نظارُتك الخضراء يا بنت الذوات؟"

  ).134: 1982: أين شعبي الكبير؟"(حسين، اوقوله في القصيدة الثانية: "يسألني باكيً 
  ) مرات.103أدوات االستفهام عند راشد حسين في ديوانه (صواريخ) بلغ عددها (

  النسبة المئوية  عدد مرات التكرار  ألداةنوع ا  األداة  رقم
  %32.03  مرة 33  حرف  الهمزة  1
  %16.50  مرة 17  حرف  هل  2
  %13.59  مرة 14  اسم  ما  3
  %11.65  مرة 12  اسم  ماذا  4
  %9.70  مرات 10  اسم  من  5
  %8.73  مرات 9  اسم  كيف  6
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  %5.82  مرات 6  اسم  أين  7
  %1.94  مرتان 2  اسم  أي  8

     

  م أدوات االستفهام مع هاشم الرفاعي ومحمود درويش:مقارنة الستخدا 
  أدوات االستفهام في ديوان هاشم الرفاعي:

  عدده  االسم  الرقم  عدده  االسم  الرقم  عدده  الحرف  الرقم
  15  متى  7  47  كيف  1  132  الهمزة  1
  6  من ذا  8  39  من  2  73  هل  2

  4  أنى  9  36  ما  3  205  المجموع
  صفر  كم  10  34  أي  4    
  صفر  أيان  11  25  ماذا  5    
  229  المجموع  23  أين  6    

  

  المجموع  الحروف  األسماء  المضارع  الماضي  الحرف
  132  60  19  38  15  الهمزة
  73  12  9  19  33  هل

  205  المجموع
  جدول بأسماء االستفهام الواردة في الديوان مع األسماء واألفعال والحروف

  المجموع  الحروف  األسماء  المضارع  الماضي  االسم
  47  6  11  18  12  كيف
  39  10  11  7  11  من
  6  صفر  2  2  2  من ذا
  36  11  22  3  صفر  ما
  25  3  1  8  13  ماذا
  34  صفر  34  صفر  صفر  أي
  23  صفر  20  صفر  3  أين
  15  1  3  8  3  متى
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  4  3  صفر  1  صفر  أنى
  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  كم
  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  أيان

  229  المجموع
  ).195 - 171الصفحات(م، المجلد الحادي عشر، العدد الثاني، 2003غزة، -ة(مجلة الجامعة اإلسالمي

  أدوات االستفهام في ديوان محمود درويش:
  النسبة المئوية  عدد التكرارات  نوع الحرف  الرقم
  %37.4  189  الهمزة  1
  %49.7  251  هل  2
  %12.9  65  حذف األداة  3

  %100  505  المجموع
  النسبة المئوية  اراتعدد التكر   اسم االستفهام  الرقم
  %25  184  ماذا  1
  %16.9  125  من  2
  %15.7  116  أين  3
  %15.6  115  ما  4
  %11  83  كيف  5
  %6.8  60  أي  6
  %4.7  35  كم  7
  %4.3  31  متى  8
  صفر  صفر  من ذا  9
  صفر  صفر  أيان  10
  صفر  صفر  أنى  11

  %100  739  المجموع
  ).196 -146لسابع، العدد الثاني، الصفحات(م، المجلد ا1999 -غزة- (مجلة الجامعة اإلسالمية 
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  :الخاتمة
ومن خالل  األول "مع الفجر"، ديوانهاالستفهام عند راشد حسين في  أسلوببعد هذه الرحلة في  

  البحث في جوانب أسلوب االستفهام النحوية المتعددة في هذا الديوان، تبين للباحث ما يأتي:
  ) مرة، وكانت على النحو اآلتي:102( بلغ مجموع أدوات االستفهام في الديوان

ه على جميع أدوات االستفهام في هذا الديوان حيث بلغ عدد تكرار  )الهمزة(ق استخدام حرفتفوّ  -1
د ت من وجو لَ ئ للتصور، لذلك خَ ) مرة، كما لوحظ أن جميع الهمزات جاءت للتصديق، ولم تجِ 31(

ولوحظ كذلك حذف همزة  ،األحيان المنقطعة في بعضالمعادل (أم) المتصلة، مع وجود(أم)
) مرة في 26ويلي الهمزة في التفوق حرف (هل)، حيث ورد ( ،االستفهام مرتين مع بقاء حكمهما

  وقد ورد (هل) مع األفعال، واألسماء، والحروف. ،الديوان السابق ذكره
االسم (ما)  ) مرة، ثم17(َمْن) الهمزة وهل في عدد تكراره، حيث بلغ عدد تكراره (ويلي االسم -2

) مرات، يليه االسم 9) مرة، ثم جاء االسم (كيف) وكان عدد تكراره (11الذي بلغ عدد تكراره (
ن)، وكذلك (متى) التي يتساوى تكراره مع (ماذا)؛ ي) مرات، ثم (ماذا) وتكراره (مرت3(أين) وتكراره (

اره في الديوان حيث إنه لم أي كان تكراره (مرتين)، وجاء (من ذا) في المرتبة األخيرة من حيث تكر 
  جئ سوى مرٍة واحدة.ي
 هناك أدوات استفهام لم ترد في ديوان "مع الفجر" وهي: أّي، وكم االستفهامية، وأّنى، وأيان. -3

من خالل استعراض ديوان شاعرنا الثاني  ديوانه الثاني: "أنا األرض... ال تحرميني المطر"*في 
  أبرزها: يقف الباحث على بعض الملحوظات، من 

هي: الهمزة، وهل،  المستخدمةاستخدامه لبعض األدوات، وٕاهماله للبعض اآلخر، واألدوات  - أ
 وماذا، وكيف، وما، وأي، وأين، والتي لم يستخدمها هي: َمْن، ومتى، وكم، وأنَّى، ومن ذا، وأيان.

، للداللة على كثرة تكررت هذه األدوات أربعين مرةو ، ابلغ عدد استخدامه ألدوات االستفهام سبعً  -ب
  استخدامه ألسلوب االستفهام، ِلما له من أثر في علم المعاني، والهتمام النحاة به.

(ماذا) على سائر األدوات، ويليه (كيف)، فـ (ما)، فـ (أي، والهمزة)، ثم (هل)،  االسمتفوق  -ج
ر األثر في بيان له كو(أين). وبالرغم من قلة استخدام أدوات االستفهام، فإن تكرار هذه األدوات ك

مما  اأحيانً  اا يعتمل في صدر شاعرنا من أحاسيس ومشاعر فياضة، حيث نجده متعجبً الكشف عمّ 
أخرى، وهذه هي حال الشاعر الصادق األحاسيس، الذي يحمل  اأحيانً  اهازئً  ايشاهده ويراه، ومتحسرً 
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لما يقوم به من  اك نجده مستصغرً ه في داخله، وفوق رأسه أينما حلَّ وأينما اتجه، وبالرغم من ذلهمّ 
سمة تسجل لشاعرنا المعطاء، فالوطن  ابالتقصير تجاه وطنه، وهذه أيضً  اكتابة األشعار، شاعرً 

ه، وال عنده أكبر من كل األعمال ال يعادله شيء، وال يستطيع أيُّ امرىٍء أْن يفي الوطن حقَّ 
  ه.قَّ مستحَ 

للباحث أنَّ الشاعر راشد حسين استخدم أدوات يتضح  * في ديوانه الثالث "قصائد فلسطينية"
األدوات جميعها، حيث بلغ  االهمزة في هذا الديوان متصدرً  حرف االستفهام بنسب متفاوتة، وكان

 ي(ماذا) ثالثين مرة، فـ (هل)، و(ما) سبع عشرة مرة، فـ (كيف) اثنت هوثالثين مرة، يلي اتكراره سبعً 
(كم) خمس  ا(متى) ثماني مرات، فـ (أين) ست مرات، وأخيرً (أي) و(َمْن) عشر مرات، فــعشرة، ف

(أنَّى)، و(َمْن ذا)، و(أيان)، فلم يردوا في هذا الديوان. بلغ تكرار أدوات مرات، أما األدوات
االستفهام المذكورة مائة واثنتين وخمسين مرة، وال شكَّ في أنَّ هذه األدوات االستفهامية قد أسهمت 

كما كان المتزاجها مع األساليب الخبرية دور في شّد  عرنا المحتدمة،في الكشف عن أعماق شا
  انتباه المتلقي الستيعاب ما كان يرنو إليه الشاعر من آمال وأمنيات.

يأتي في المرتبة األولى من حيث تكرار أدوات االستفهام (صواريخ)الرابع ديوانال يتضح للباحث أنَّ *
) 102(مع الفجر) (كررة في الديوان األولتوات االستفهام الماءت أدفجها؛ في الدواوين األربعة كلّ 

) مرة، ومع الديوان الثالث 40مرة، وجاءت مع الديوان الثاني (أنا األرض... التحرميني المطر (
  ) مرات.103) مرة، ومع الديوان الرابع واألخير (صواريخ) (102(قصائد فلسطينية) (

شد حسين في استعماله ألدوات االستفهام المتنوعة كشفت الدراسة عن مدى نجاح شاعرنا را -
  كررة مع األفعال، واألسماء، والحروف.تجاءت أغلب هذه األدوات مو والمتعددة، 

حرف  لييالهمزة في الديوان الثالث المرتبة األولى بين الهمزات في الدواوين األربعة،  حرف رتصدّ -
  سوى خمس مرات. ارً لهمزة مكرّ حرف ارد فيه ي لم الهمزة في الديوان الرابع، فاألول، فالثاني الذي

  النسبة المئوية  المجموع  صواريخ  قصائد  أنا األرض  مع الفجر  األداة  الرقم
  %26.70  106  33  37  5  31  الهمزة  1
  %15.86  63  17  17  3  26  هل  2
  %14.85  55  12  30  11  2  ماذا  3
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  النسبة المئوية  المجموع  صواريخ  قصائد  أنا األرض  مع الفجر  األداة  الرقم
  %12.09  48  14  17  6  11  ما  4
  %9.57  38  9  12  8  9  كيف  5
  %9.31  37  10  10  لم ترد  17  من  6
  %4.28  17  6  6  2  3  أين  7
  %3.77  15  لم ترد  10  5  لم ترد  أي  8
  %2.51  10  لم ترد  8  لم ترد  2  متى  9
  %1.76  7  2  5  لم ترد  لم ترد  كم  10
  .%25  1  لم ترد  لم ترد  لم ترد  1  من ذا  11

    397  103  152  40  102  المجموع
  هام في الدواوين األربعة:الناحية الداللية ألدوات االستف -4

الهمزة أّم باب االستفهام ولها صدر الكالم كغيرها من أدوات (الهمزة، وهل): الحرفان  - أوًال 
  االستفهام، وهي حرف مشترك يدخل على األسماء واألفعال لطلب التصديق.

ُيستفهم بها عن  أخذ حرفا "الهمزة، وهل" المكانة األولى بين أدوات االستفهام المتعددة؛ فالهمزة    
  المفرد والجملة، واإلثبات والنفي.

أما (هل) ال ُيستفهم به إال عن الجملة في اإلثبات، وأكثر ما يليه الفعل، ويقّل أن يلَيه االسم،     
وٕاذا دخل على المضارع خصَّصه باالستقبال، وال يدخل على جملة الشرط، ويدخل على جملة جواب 

(   ونحوها؛ ألنه للتوكيد، وتقرير الواقع، واالستفهام ينافي ذلك. الشرط، وال يدخل على (إنَّ
  ولذلك أكثر الشاعر من استخدامهما في دواوينه األربعة.

) مرات، موزَّعة 106كان لحرف (الهمزة) في دواوين الشاعر األربعة نصيب األسد؛ حيث تكرر (   
المرموقة بين أدوات االستفهام، ثم تاله بين األسماء واألفعال والحروف، وذلك فيه داللة على مكانتها 

) مرة ما بين األسماء واألفعال والحروف، وهذا يدّل على أن الحرفين 63الحرف (هل)؛ حيث تكرر (
  استخدمهما الشاعر أكثر من األسماء.

  : فكانت في المكانة الثانية بعد الحرفين؛ الهمزة، وهل.أسماء االستفهام - ثانًيا    
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) مرة، وجاء بعده 55جاء في المرتبة الثالثة، إذ تكرر بعد الحرفين، وبلغ تكراره () مثل: االسم (ماذا
) مرة، وبعده اقترب االسمان (كيف، وَمن) من نفس التكرار؛ إذ بلغ تكرار 48((ما) الذي تكرر

) مرة، رغم أّن (َمن) لم يرد في الديوان الثاني (أنا األرض)، بينما 37) مرة، و(َمن) (38(كيف) ( 
) مرة في الدواوين األربعة، أّما (أي) حيث ورد 17االسم (أين) جاء في المكانة السابعة، وورد (

  ) مرة، رغم عدم وروده في الدواوين: األول (مع الفجر)، والديوان الرابع (صواريخ).15(
 ) مرات في7) مرات؛ في الديوانين: (مع الفجر، وقصائد) فقط، و(كم) ورد (10االسم (متى) ورد (

الديوان الثالث والرابع: (قصائد، وصواريخ)، و(من ذا) فكان األقّل وروًدا في دواوين الشعر األربعة؛ 
  حيث ورد مرة واحدة فقط في ديوانه األول (مع الفجر).

 :لمصادر والمراجعا
 *القرآن الكريم.

عة، دار النشر المنهاج في القواعد واإلعراب، الطبعة الراب: (د.ت) ،محمد األنطاكي ،األنطاكي -1
   .العربي

ديوان البحتري، شرح وتعليق: حسن كامل  :(د.ت) أبو عبادة الوليد بن ُعَبْيد البحتري، ،البحتري -2
   .الّصيَرفي، الطبعة الثانية، دار المعارف، مصر

ق: محمد زهير بن يحق، تصحيح البخاري: هـ1422، محمد بن إسماعيل أبو عبداهللا، البخاري -3
  مصر. - ، األميرية الطبعة األولى، دار طوق النجاة ،ناصر الناصر
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