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  :  ةـالبنى الصرفی

  : دـتمھی

؛ أي )1("  أحوال أبنی�ة الكلم�ة الت�ي لیس�ت ب�إعراب وال بن�اء" الصرف ھو معرفة 

, لكلمة وما یطرأ علیھا م�ن تغیی�ر یق�ع ف�ي بنائھ�اأن الغرض من علم الصرف ھو دراسة ا

ف�اللفظي یتن�اول ح�روف الكلم�ة م�ن حی�ث , لفظ�ي ومعن�وي: وھذا التغییر یك�ون لغرض�ین
                                                 

: ص, 1996, مص�ر -اإلسكندریة , یةدار المعرفة الجامع, )صیاغة جدیدة(الصرف العربي : زین كامل الخویسكي )1(
12.                              
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كم��ا یتن��اول حرك��ات ح��روف الكلم��ة وس��كونھا وذل��ك بنق��ل , ع�ددھا عل��ى األص��ل وترتیبھ��ا

 أم��ا ,اعتاللھ��اكم��ا یتن��اول ح��روف الكلم��ة م��ن حی��ث ص��حتھا و, حرك��ة ح��رف إل��ى غی��ره

وتغیی�ر المص�در إل�ى الفع�ل وم�ا , التغییر المعنوي فیشمل تغییر المفرد إلى المثنى والجمع

فھ�و بھ�ذا  ,ومعنى أبنیة الكلمة وزنھ�ا وص�یغتھا ,وتغییر االسم بالمعنى والنسب, اشتق منھ

فعلم الص�رف ل�یس مقص�ورا  ,)1( ویتعلق بأي حرف من حروفھا اخلھایتناول الكلمة من د

  .ألخیر من الكلمة كما ھو الحال في علم النحو بل مجالھ أوسع من ذلكعلى الحرف ا

, یختص عل�م الص�رف باألس�ماء المتمكن�ة أي المعرب�ة وال ی�درس األس�ماء المبنی�ة

 وم�ع ذل�ك ,ألفعال الجامدة والح�روفكما یختص أیضا باألفعال المتصرفة ویستثني منھا ا

غی�ر أن المح�دثین , )2( "ة لبنیة الكلم�ة دراس" ن العرب القدماء فھموا الصرف على أنھ فإ

دراسة تتصل بالكلمة أو أحد أجزائھ�ا وت�ؤدي إل�ى خدم�ة العب�ارة أو "  یرون أنھ یشمل كل

  .)3( "أو تؤدي إلى اختالف المعاني النحویة الجملة 

یفید الدارسون المحدثون أن البحث الصرفي ف�ي حال�ة ت�الزم م�ع البح�ث الص�وتي 

أح�وال " ألنھ في المستوى الص�رفي ی�تم التوق�ف عل�ى , للسانيوغیر منفصل عن البحث ا

, تجری�د أو زی�ادة, أبنیة الكلمة وما یلحق صیغھا األص�لیة والعارض�ة م�ن تب�دالت ص�وتیة

وتخفیض�ا م�ن ثق�ل یأب�اه , إدغام�ا وتحریك�ا وتس�كینا ووقف�ا, إعالال أو إمال�ة, حذفا أو إبداال

, والتراكیب اللغویة وإنش�اء المع�اني المتنوع�ة والھدف من ذلك تولید الصیغ, )4(" المتكلم 

والھدف اآلخر یكمن في االئتالف الصوتي للوحدة الداللیة وما یتبعھا من تب�دل ف�ي بع�ض 

  .ظواھرھا الصوتیة وأبنیتھا في الصوامت والصوائت

                                                 
                             .12: ص, المرجع نفسھ )1(

                              .07: ص, 1998, 1ط, لبنان -بیروت , دار النھضة العربیة, التطبیق الصرفي: عبده الراجحي )2(

 .07: ص, المرجع نفسھ )3(
                             

                             .162: ص, 1997, 1ط, األردن -عمان , دار الصفاء للنشر والتوزیع, التنویعات اللغویة: عبد القادر عبد الجلیل )4(
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بنی��ة الكلم��ات وأش�كالھا ال ل��ذاتھا وإنم�ا لغ��رض دالل��ي أو " وعل�م الص��رف ی�درس 

م�ن خ�الل التع�رف عل�ى مع�اني بنی�ة , )1( "م�ة الجم�ل والعب�ارات لغرض صرفي یفی�د خد

  . الكلمة ووظائفھا داخل السیاق العام

ألن " وس��أدرس ف��ي ھ��ذا المس��توى العالق��ة ب��ین الكلم��ات والمع��اني الدال��ة علیھ��ا 

األوزان المزیدة ف�ي العربی�ة لھ�ا مع�ان مح�ددة ویمك�ن حص�ر األوزان ف�ي ال�نص لمعرف�ة 

وس�یتم  ,تص�ریف ی�ذھب إل�ى التحوی�ل والتغیی�روال, )2( "العام لل�نص  مدى اتفاقھا مع الجو

عنھ�ا م�ن  وما ی�نجم, وإیضاح العالقات والتشكیالت المقطعیة, المعالم الداللیةعن لكشف ا

  .فھو یعمل على دراسة البنیة أو الھیئة التي تكون علیھا الكلمة ,رؤى مركزیة أو ھامشیة

صرفیة التي شكلت ظاھرة متمیزة ف�ي ش�عر وسوف أدرس في ھذا المقام الصیغ ال

ووصف النظام الصرفي ف�ي لغت�ھ م�ن خ�الل تنویع�ھ ف�ي الص�یغ و م�ا  درویشنور الدین 

ف�ي  یطرأ علیھا من تغییر والتركیز على بعضھا التي ولد استخدامھا دالالت متمیزة تس�ھم

ل�ى بن�اءین ویش�مل ع, ي وداللت�ھدوأدرس التركی�ب اإلف�را ,إیراد الداللة وتوض�یح المعن�ى

  .  البناء الثاني یشتمل الصیغ المركبةو ,البناء األول یشمل الصیغ البسیطة

   :ال ـبنیة األفع -1

   :الصیغ البسیطة  1-1

, وتدل ھذه الص�یغة عل�ى ثب�وت وق�وع الح�دث وانقض�اء زمن�ھ:  "َفَعلَ  "صیغة  -أ

, اس�تعماال وأوفرھ�ا وتعتبر من أكثر الصیغ الفعلیة الثالثیة, فھي تدل على الزمن الماضي

: مع�اني وال�دالالت فم�ن ب�ین معانیھ�اوذلك لخفتھا وسھولة تداولھا كما تحت�وي عل�ى ج�ل ال

   .)3( ...التحویل , االستقرار, القھر, االمتناع, العطاء, الجمع

 بتق��در نس��بتھا  دروی��ش ن��ور ال��دینبكث��رة ف��ي ش��عر نج��د أن ھ��ذه الص��یغة وردت 

ع نس��ب ورود الص��یغ ل��ى ف��ي االس��تعمال مقارن��ة م��وھ��ي تحت��ل المرتب��ة األو )٪ 55,14(
                                                 

                               .83: ص, 1993, الجزائر, دیوان المطبوعات الجامعیة, البنیة اللغویة لبردة البوصیري: رابح بوحوش )1(

دار ال��وراق للنش��ر , تحلی��ل ال��نص األدب��ي ب��ین النظری��ة والتطبی��ق: محم��د عب��د الغن��ي مج��د ومحم��د الب��اكیر الب��رازي )2(
 .70: ص, 2002, 1ط, األردن -عمان , والتوزیع

                              

: ص, دت, لبن�ان -بی�روت , دار العل�وم الحدیث�ة, دمح�ي ال�دین عب�د الحمی�: تحقی�ق, 2ج,ش�رح اب�ن عقی�ل: ابن عقیل )3(
600.                              
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 نفس المعن�ى ف�يب�و ھ�ذه الص�یغة مك�ررة ف�ي نف�س األفع�ال ق�د وردتو ,البسیطة األخ�رى

فف�ي  ,المعن�ى والح�دثنف�س حاج�ة الش�اعر للتعبی�ر والتأكی�د عل�ى م�ا یفس�ر وھ�ذا  القصائد

   :  یقول " أغنیة الحب والنار " قصیدة 

  بكى صاحبي              

  ضمني وبكى مثل طفل صغیر              

  إلى أین تذھب والنار في أوجھا              

  ,لم أجبھ ابتسمت              

  مددت یدي للوداع              

  مددت یدي كي أصافح فیھ البراءة والحب              

   )1( لكنھ ضمني وبكى              

وھذه األفعال , )لَ عَ فَ (جاءت على صیغة  مجموعة من األفعال ھذا المقطع ورد في

ق�د ك�رر الش�اعر الفع�ل لو ,)بك�ى, ض�مني, مددت, دتمد, تذھب, بكى, ضمني ,بكى( ھي

والح�زن األلم بمعاني وھو ما شحن األبیات ) الصدیق(مرتبط بالفاعل مرات  ثالث )بكى(

ق وص��دی, ة األع��داءب��یذھب لمحارس�� ال��ذيص��دیقھ ل ش��اعرالتودی��ع موق��ف  تي رافق��الت��

الشاعر یتساءل عن سبب ذھابھ ونیران الحرب متقدة في ك�ل مك�ان وباس�تطاعتھ أن یبق�ى 

لك��ن الش��اعر رف��ض ذل��ك وفض��ل . بعی��دا ع��ن تل��ك األوض��اع المفزع��ة مع��ھ ویعیش��ان مع��ا

أن یرض�خ إال فم�ا ك�ان عل�ى الص�دیق , الذھاب ألن وطنھ ینادیھ وال بد من أن یلب�ي ن�داءه

 مش�حونةال ة الش�اعرنفس�یأث�ر ذل�ك عل�ى  و ,انھ ووداع�ھیدیھ الحتض�) فمد(شاعر لرغبة ال

ھ ال�ذي ال یحم�ل ف�ي ھ لحظة فراق صدیقالضطراب واألسى العمیق الذي اجتاحبالتوتر وا

 ھاة البد من أن یقابلھ العمل من أجل ذل�ك ألن ص�عابافتعلقھ بالحی ,الحب والبراءة نفسھ إال

ھ�و یح�ب الحی�اة , من العمل ألجل ذلكعیش فیھا بھدوء البد یولكي  ,ومشاكلھا أكبر كثیرة

وھ�ذا م�ا یجعل�ھ یتعل�ق بھ�ا , ویح�ب أن یتخط�ى ص�عابھا وینج�و م�ن ذل�ك, الصافیة الھادئ�ة

ویتخط�ى ص�عابھا ھ یع�یش ف�ي الحی�اة ت�جعلوأمنیات�ھ الت�ي  أحالم�ھوس�اعده ف�ي ذل�ك , أكثر

                                                 
                               .19: ص, مسافات: نور الدین درویش )1(
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ول ف�ي ویتناول في موضع أخرى  خیانة األصدقاء وغدرھم حیث یق ,وبانتھائھا ینتھي ھو

  " :وحدي أواصل " قصیدة 

  ,,فقد خنتم النبض              

  بعتم دمي في الخفاء إلى صاحب القبعھ              

  ,آه كم مرة تذھبون              

  ,وكم مرة ترجعون              

   )1( صحت في حلكة اللیالي              

, بونت��ذھ, بع��تم, خن��تم( وھ��ي )َفَع��لَ (الت��ي عل��ى ص��یغة ج��اء المقط��ع یع��ج باألفع��ال 

في زمن المقاومة كان من المفروض أن یساعد األصدقاء بعضھم من , )تحص, ترجعون

لك�ن م�ا ح�دث م�ع الش�اعر , والتكاتف لتھوین الصعاب والتغلب علیھا, أجل تجاوز المحنة

في الوق�ت ال�ذي ك�ان ھ�و ف�ي أم�س الحاج�ة ) خانوه(وفقد تخلى عنھ أصدقاؤه , عكس ذلك

ی��ذھبون ویرجع��ون ل��یس ل��دیھم موق��ف مح��دد  فھ��م دائم��ا حی��ث ترك��وه وح��ده یق��اوم, إل��یھم

فأص�دقاءه خ�انوا نبض�ات  ,مترددین یستقرون في كل مرة عل�ى رأي یغیرون�ھ ف�ي األخی�ر

 ,وق�د ج�اءت ھ�ذه األفع�ال ف�ي ص�یغة الماض�ي ,قلبھ التي كانت تدعوھم للمقاومة والتحدي

على الموق�ف الكش�في ال�ذي ت�م ب�ین الش�اعر لتدل  ,أو المضارع المدمج في سیاق الماضي

, ب��ین االنتم��اء والالنتم��اء, ب��ین الح��ب والك��ره, وأص��دقائھ ول��تعكس الص��راع ال��دائم بینھم��ا

وال یتخی�ل حت�ى وھ�ذا ال�ذي ل�م یص�دقھ الش�اعر , التمسك باألرض والوطن والمب�االة وبین

والش�عب  م�ن یفض�لون مص�لحتھم الشخص�یة عل�ى مص�لحة ال�بالد یكون ھن�اك بأنوجوده 

) َفَع�لَ (ومن بین القصائد التي كثر فیھا تردد صیغة  ,ثر ذلك كثیرا على نفسیتھ المحطمةفأ

  : "سرتا الھوى والصالة " قصیدة 

  السؤال الذي صغتھ زادني حرقة وامتعاضا                      

  وتطعنني في الصمیم الشكوك                      

  ترى ؟ لماذا                      

                                                 
                               .30: ص, مسافات: نور الدین درویش )1(
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   )1( منحتني الحیازة والحب عبر السنین                      

, زادن�ي, ص�غتھ(تتمث�ل ف�ي ) َفَع�لَ (وردت في ھذا المقطع عدة أفع�ال عل�ى ص�یغة 

یع�یش الش�اعر ف�ي حی�رة حی�ث جاءت بین ال�زمن الماض�ي والحاض�ر , )منحتني, تطعنني

ھ�و تع�ب وال یع�رف م�اذا , عنھ�ا ةوقلق تتصارع في داخلھ عدة أسئلة لكن�ھ ال یج�د اإلجاب�

وال یری�د أن , تع�ز علی�ھ مدینت�ھ كثی�را م�ن یلج�أ لیخ�رج م�ن ھ�ذه الدوام�ة ؟ یفعل ؟ أو إل�ى

أفع�ال لھ�ا وق�ع وت�أثیر یس�تعمل و ,ریب یدعى أن لھ الح�ق ف�ي امتالكھ�ایشاركھ فیھا أي غ

الص�میم  تطعنن�ي ف�ي( فیقولفي نقل مشاعره ووالمبالغة في تكثیف الصورة , على القارئ

فیجع��ل ارتب��اط الش��يء الحس��ي بالش��يء , تل��ك الش��كوك س��كینا یطعن��ھ یش��عر أن ,)الش��كوك

یعالج مسألة الدین والھویة واالنتم�اء فھ�و ینتم�ي إل�ى , فیجعلنا نحس بمدى معاناتھ, المادي

  .          ھذه األرض التي حارب من أجلھا أجیال لیحافظون علیھا

الدالة في األفعال تكثر ھذه الصیغة ثالثي المجرد من صیغ ال : "لَ َفعِ  "صیغة  -ب

وم�ا ی�دل عل�ى خل�و أو  ,رحَ وَف◌ِ  زنَ وَح◌ِ  مَ قِ َس�: نح�و, على العلل واألح�زان وأض�دادھما

, وتج�يء األل�وان والعی�وب والحل�ي كلھ�ا عل�ى ھ�ذه الص�یغة, عَ بِ وَش�, َعِط�شَ : نح�و, امتالء

  . )2( جَ عِ ودَ  رجَ وَع◌ِ  ودَ َس◌ِ : نحو

 ن��ور ال��دین دروی��شف��ي ش��عر  )٪4.61( یغة بش��كل قلی��لولق��د وردت ھ��ذه الص��

یق�ول الش�اعر  ,نأخذ بعض النماذج الدال�ة علیھ�ا. الصیغ األخرىنسبة ورود ارنة مع بالمق

  " :أنت مشكلتي " في قصیدة 

  ال تمسكي بیدي معذبتيذاھب ال تحزني ابتسمي          أنا   

   )3(حیني بعض حریتي أرجوكي امنأنا أحمیك یا أملي             أنا كي  

جتمع��ت فیھ��ا دالالت ولق��د ا, )ال تحزن��ي(وظ��ف الش��اعر ھ��ذه الص��یغة ف��ي قول��ھ 

ف��ف عنھ��ا آالمھ��ا وی��زیح عنھ��ا أن یخ ح��اولویالش��اعر یخاط��ب حبیبت��ھ ف ,الح��زن والت��ألم

أن تنس�ى م�ا  افیطل�ب منھ� )أن�ا ذاھ�ب(عنھا وتركھا وحی�دة  ھزادھا ألما ذھابقد و, ھمومھا

                                                 
                               .54: ص, مسافات: نور الدین درویش )1(

                              .154: ص, 2004, 1ط, لبنان -بیروت , دار الكتاب العربي, جامع الدروس العربي: مصطفى الغالییني )2(

                              .49: ص, مسافات: نور الدین درویش )3(
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مس�ؤول  فھ�و ایتع�ذب أكث�ر منھ�في الحقیقة أن الش�اعر و ,تنتظر عودتھو حدث لھا وتبتسم

تحقی��ق  أن تترك��ھ وتمنح�ھ بع�ض حریت�ھ لیس�تطیع فیترجاھ�ا عنھ�ا وال یوج�د غی�ره یحمیھ�ا

الشاعر یعبر عن معاناتھ وھو ی�رى بل�ده ف�ي  إن. ھا وابتسامتھاصفاءلھا األمان لھا ویعید 

لك م�ن خ�الل قص�ة ح�ب كبی�ر وعش�ق روح�ي صراع واألیادي الغادرة تطعنھ فجسد لنا ذ

الجراح أثقل�ت كاھل�ھ ومس�ؤولیة ال�دفاع ع�ن وطن�ھ إن  ,یتغلغل في أعماقھبینھ وبین وطنھ 

الحری�ة لكنھ رغم ذل�ك ال یی�أس ویطل�ب فق�ط القلی�ل م�ن  أكبر من أن یحملھا الشاعر وحده

     :یقول  "في السجن " وفي قصیدة  ,الصبر والتثبت لیضمن تحقیق أھدافھو

  صفق بقلبك أو بعینیك إن أردت              

  ضع فوق صدرك جمرتین              

   )1(إذا غضبت ومت ھنیئا               

  

وم��ن األفع��ال الت��ي ت��دل عل��ى الث��ورة وع��دم الرض��ى والرغب��ة ف��ي التغیی��ر الفع��ل        

ة المتض�منة الش�رطیة الظرفی�) إذا(ولقد دخل�ت علی�ھ , الواقع في الزمن الماضي) غضب(

فع��ل ) ض��ع(وف��ي جوابھ��ا الفع��ل , ف��ي جمل��ة الش��رط) غض��ب(فج��اء الفع��ل , معن��ى الش��رط

ب�أن غض�بھ ھ�ذا ال یغی�ر ش�یئا وال لحرس الملك ولیقول , األلملیربط بین الغضب و, مراأل

فرأی��ھ ال یفی��د ھ��و مج��رد ت��ابع یق��وم بتنفی��ذ األوام��ر دون أن  ,ویص��فق فل��ھ أن یف��رح, ینفع��ھ

واألوامر لیست للحرس فقط بل في رأی�ھ أن�ھ ال یوج�د ف�ي , یموت إالواعتراض أي یبدي 

لك�ن الش�اعر , فكلن�ا م�أمور ویج�ب أن ننف�ذ ھ�ذه األوام�ر, الحیاة سوى األوامر والخض�وع

الموج��ود ف��ي الس��جن ی��رفض االنص��یاع ألوام��ر المل��ك ویفض��ل الوق��وف ف��ي وجھ��ھ ألن 

د ف�ي إغ�راءه فأعط�اه ح�ق التمل�ك والملك یزی, وھو یحاول السیطرة علیھ قرارتھ ال تعجبھ

لك�ن دون , ھو ال�ذي س�وف یرف�ع رای�ة العھ�د الجدی�د وأنھ, والكالم وحق الترشح دون إذن

ف��ي  یق��ول الش��اعرو ,أی��ھ م��ا دام رافع��ا ص��وت الح��ق عالی��اج��دوى ألن الش��اعر متمس��ك بر

  :" ھذه صورتي ...ھذا دمي" قصیدة 
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  ,,ي المحافلوإني تبرأت من صورة لبست صورتي ف              

  ,من خطوة كنت أحسبھا خطوتي                     

  ثم حین تعثرت في الركض داست على              

   )1(جسدي               

حی�ث یتب�رأ الش�اعر م�ن ص�ورتھ , )أحس�بھا(الفع�ل الظ�ن والحس�بان على وما یدل 

ھا تزییف ولیست ھ�ي فلقد وجد أن, التي رسمت لھ في المحافل والطریق الذي كان یمشیھا

تج�اه بل�ده وش�عبھ ویقن�ع بم�ا وأن ذلك ما حاولوا أن یوھموه بھ لكي ینسى واجب�ھ ا, الحقیقة

فأھدافھ وأحالمھ بعیدة ع�ن  وأن ذلك الطریق الذي كان یمشي فیھ لیس ھو طریقھ ,أعطوه

ھ�ذا الطری�ق ال�ذي مش�ى فی�ھ وظن�ھ ی�رفض  فھ�و, ھمیقول الش�عر ف�ي المحاف�ل لك�ي یرض�

ا ذق��اده ال��ذي یقت��رب م��ن الیق��ین لك��ن ھ��لی��دل ب��ھ عل��ى اعت) حس��ب(یس��تعمل الفع��ل طریق��ھ ف

  . الطریق لم یجلب لھ إال الحزن واأللم

: نح�و, ئع الثابت�ةتأتي في األفع�ال الدال�ة عل�ى الغرائ�ز والطب�ا : " َفُعلَ  "صیغة  -ج

, احبھا ال تفارق�ھفھ�ي ص�فات مالزم�ة ص�, )2( حَ بُ وقَ  لَ مُ وجَ  فَ رُ وشَ , نَ سُ وحَ , بَ ذُ وعَ , مَ رُ كَ 

  .)3(وكأنھا غریزیة فیھ 

. دروی�شن�ور ال�دین وقد وردت ھذه الصیغة ھي أیضا بصورة قلیل�ة ف�ي قص�ائد  

نأخ��ذ منھ��ا بع��ض . وتعتب��ر أق��ل الص��یغ ورودا واس��تعماال م��ن الص��یغ الص��رفیة األخ��رى

  : "اللیل یكبر " في قصیدة  یقول الشاعر, األمثلة

   )4( یشتد بي غضبي المألوف اعتصر      أحالمي تعذبني    , یكبر اللیل 

   )5( بكم تباع خیوط الصبح یا قدر آلھات والضجر        ل یكبر وااللی 

م�رة  )11(الذي تك�رر إح�دى عش�رة ) یكبر(متمثلة في الفعل ) َفُعلَ (وردت صیغة 

ف�اظ وقد اقترن ھذا الفعل بلفظة اللی�ل باإلض�افة إل�ى أل ,الزیادةویدل على  قصیدةھذه الفي 
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إن الش�اعر یص�ف لن�ا  ,)الض�جر, اآلھ�ات, تع�ذبني(أخرى تدل عل�ى الم�رارة واألل�م مث�ل 

م�ن ج�راء األوض�اع الس�یئة الت�ي  یح�س ب�األلم والمعان�ات ,الجو المأساوي الذي یعیش فیھ

فق�د ط�ال لیل�ھ واش�تد غض�بھ وھ�و یفك�ر ف�ي كیفی�ة , أصبحت طاغی�ة عل�ى حیات�ھف یمر بھا

الص�باح  الظالم ال�ذي یع�م حیات�ھ ویس�د علی�ھ إش�راقھ من ھذاتحقیق أحالمھ وإخراج نفسھ 

مكت�وف  یجعل�ھ یتع�ذب ك�ل دقیق�ة تم�ر علی�ھ ف�ي لیل�ھ وھ�و ف�ي وطن�ھفھذا التفكی�ر , الجدید

وال�زمن الطوی�ل والممت�د  یحس باآلھات والضجرء یجعلھ ذلك األیدي ال یستطیع فعل شي

  :یقول " طفل المدینة " وأیضا في قصیدة  ,للیل

  ھا أنت تكبر دون أن یدروا               

  وتعبر دون أن یدروا              

        )1(وتكسر دون أن یدروا القیود               

 قترنف�ای�تكلم ع�ن نفس�ھ  وھ�و) تكب�ر(یكرر ھذا الفعل أیضا أما في النموذج الثاني 

ك�ان طف�ال الذي یعود عل�ى الش�اعر وھ�و یت�ذكر الماض�ي عن�دما ) أنتَ (بضمیر المخاطب 

فأص��بح أكث��ر نض��وجا ویس��تطیع أن یحط��م القی��ود ویناش��د , ص��غیرا ال ح��ول ل��ھ وال ق��وة

كوا أن�ھ ھ�و ال�ذي فع�ل ذل�ك ألنھ�م یعتق�دون ل ما یرید دون أن یدروا أو أن یشویفع الحریة

ویحرض���ھم عل���ى المواجھ���ة , أن یق���ول الش���عر فیس���تفز الن���اس أن���ھ م���ازال ص���غیرا عل���ى

وی�دفعھم , ش�ون فی�ھ ال ی�دروا بم�ا یحص�ل ح�ولھم م�ن أم�وروالخروج من الظالم ال�ذي یعی

خرق�وا وی, للتكلم ورفع أصواتھم عالیا ف�ي الس�ماء لیط�البوا بحق�وقھم ویرفض�وا م�ا ی�ؤذیھم

وألن , أن یستفیقوا من س�باتھم ال�ذي ط�ال كثی�را ھمھو یرید, تلك الحدود التي وضعت لھم

  . ذلك إال باتحادھم جمیعاالذي ال یدافع عن حقھ سوف لن ینالھ أبدا ولن یكون 

لَ  "صیغة  -د تفی�د , بتضعیف الع�ین وھ�ي م�ن ص�یغ الثالث�ي المزی�د بح�رف : " َفعَّ

وقطع�ت , غلقت األب�واب: نحو, وھو المعنى الغالب علیھا ,)2(الداللة على التعدیة والتكثیر

  .الثیاب
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ب�ة وبھ�ذه النس�بة احتل�ت المرت, )٪10,60(ترددت ھذه الص�یغة ف�ي القص�ائد بنس�بة 

  " :أرى بلدي " یقول الشاعر في قصیدة  ,)أفعل(و) َفَعلَ (بعد كل من صیغتي  الثالثة

  .یا عم الجوع یقطعني              

  .یا عم الموت یھددني              

  ,أصحو مذعورا              

   )1(أركض كالمجنون أفتش عن أم الطفل المفجوع               

فإن كانت ف�ي أص�لھا الزم�ة , متعدیة) أفتش, یھددني, نيیقطع(جاءت ھذه األفعال 

فالفع��ل , وإن كان��ت متعدی��ة لمفع��ول أص��بحت متعدی��ة لمفع��ولین, أص��بحت متعدی��ة لمفع��ول

دون شدة مع فتح العین لكن عند تشدیده أصبح داال عل�ى ) عقطَ (أصلھ على الوزن ) عقطّ (

 ,والفق�رج�وع بس�بب التش�رد التكثیر بمعن�ى كث�رة التقطی�ع الت�ي أص�ابت الطف�ل م�ن ش�دة ال

) أف�تش(والفع�ل  ,ى كث�رة تھدی�د الم�وت للطف�ل الوحی�دال�ذي ی�دل عل�) یھددني(كذلك الفعل 

إص�رار الش�اعر كث�رت التفت�یش وجاء ھو ك�ذلك عل�ى ھ�ذه الص�یغة الت�ي دل�ت عل�ى الذي 

لیب��ین لن��ا المعان��اة الت��ي یعانیھ��ا األطف��ال المش��ردون ف��ي  ,عل��ى إیج��اد أم الطف��ل المفج��وع

ن قتل�وا أھ�الیھم وبق�وا ألن المس�تبدی, وال یملك�ون عائل�ة, شارع ال یجدون األكل والمأوىال

, فھما متشابھان كالھما یتألم ویعاني ,یجد الشاعر أحدھم ویرید أن یخفف عنھ ,ھم یعانون

لن�ا الوض�عیة إن الش�اعر یص�ف  .فال یوجد وج�ھ یش�بھ وج�ھ الش�اعر إال وج�ھ ذل�ك الطف�ل

یحص�ل م�ا عل�ى وھ�و یتأس�ف , م�ن فق�ر أم�راض وتش�ردإلیھا ال�بالد  االجتماعیة التي آلت

ف��ي یق��ول و ,ك��ان الض��حیة األبری��اءوق��د , وتح��ز ف��ي نفس��ھ أن ی��رى وطن��ھ وش��عبھ یع��اني

  : " حالتان " قصیدة 

  وقعیني شاھدا في العصر قعي باسمي شھادات حبي          و    

  اما تحت ظفر النسورأو حم      ارسمیني فارسا مستمیتا                  

  ثم رشي غرفتي بالعطور     سجلیني إن أردت شھیدا            

   )1(أنني قدمت أغلى المھور     سجلي في متحف الخالدین          
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 ؛دال�ة عل�ى التكثی�ر) ق�دمت ,س�جلي, س�جلیني, وقعین�ي, وقعي(جاءت ھذه األفعال 

نالحظ�ھ جل�ى دالل�ة الكث�رة عل�ى م�ا تتوأیض�ا  ,في الصیغة نفس�ھا كثرةفھو یقصد لمعنى ال

یعب��ر م��ن خ��الل اس��تعمال  ,ر الفع��ل نفس��ھ م��رتین أو أكث��ر م��ن م��رة ف��ي المقط��عاك��رم��ن ت

مجموعة ھذه األفعال التي وردت بھذه الصیغة على حالة شعوریة قویة انتابت�ھ وھ�و ی�رى 

ح��س وھ��ذا م��ا جعل��ھ ی, أن جھ��وده وم��ا فع��ل ل��م یص��ال ب��ھ إل��ى الغای��ة الت��ي أراد أن یحققھ��ا

, ف�راح یح�دث حبیبت�ھ بأن�ھ فع�ل ك�ل م�ا بوس�عھ لك�ن ل�م یحالف�ھ الح�ظ, باالنكسار واالنتھ�اء

وھ��و , ل�ھ إال نورھ�ا قویطل�ب منھ�ا أن تظ�ل تن�ور ل�ھ حیات�ھ كم�ا كان��ت تفع�ل دائم�ا فل�م یب�

 ذل��ك الح��ب ال��ذي یم��أل كیان��ھ) وقع��ي(ت حب��ھ لھ�ا اادیعت�ذر لھ��ا ویطل��ب منھ��ا أن توق��ع ش��ھ

فھ�و الف�ارس  توقع على أنھ شاھدا على معاناتھ�او ,ضعفھ وحرقتھویقویھ في مثل لحظات 

الذي لطالما ك�ان یحمیھ�ا ویح�ارب م�ن أجلھ�ا دون أن یخ�اف م�ن ش�يء لیخف�ف م�ن ألمھ�ا 

ب ولھ�ا أن لكنھ انكسر وأصبح ضعیفا ففض�ل االنس�حا, یریدون إیذاءھا الذینعن  ھاویبعد

نش�ر الس�الم واألم�ان لكن�ھ وق�ع ب�ین أو أن تعتب�ره حمام�ا ج�اء لی ,تكتبھ الف�ارس المس�تمیت

ال�ذین ض�حوا  )س�جلیني( ویطلب منھا أن تسجلھ في قائم�ة الش�ھداء, یدي النسور الجارحة

لكن�ھ یح�س  م�ن أجلھ�ا) روح�ھ(ھ�ا أغل�ى م�ا یمل�ك وھ�و ق�دم ل, أوط�انھم س�بیلبأنفسھم ف�ي 

" عل�ي  اقرئي شعري" أما في قصیدة  ,باالنكسار ویفضل أن ینزوي ویبتعد قلیال لیستریح

  :یقول 

  بعیدا ال تخافي أبحري فيّ               

  أنا ال آكل حوتي              

  جربي حظك غوصي في جروحي              

   )2( العمالق في أغوار روحي يشید              

��لَ (عل��ى ص��یغة ) ش��یدي, جرب��ي(وردت األفع��ال  حی��ث , لدالل��ة عل��ى التكثی��رل )َفعَّ

فیحم��ل , أن ال تك��ف ع��ن محاول��ة معرف��ة خبای��اه وس��ر جروح��ھ یطل��ب م��ن قارئ��ة أش��عاره

وھو من ناحیة أخ�رى یری�د أن یس�مع م�ا  ,اإلصرار وإعادة الكرة من جدید) يجرب(الفعل 
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ب م�ن قارئت�ھ ذل�ك وھ�ذا ویطل�, )يش�ید, جربي, أتلظى(قال من شعر في ھذا البلد الطیب 

وأن تج�رب حظھ�ا ف�ي , بس�كوتھویطلب منھا أن تدعھ یتلظى , )اقرئي(الفعل  یھما یدل عل

كذلك یطلب منھا أن تنھض في أعماق�ھ , الغوص في أشعاره وتكتشف ما یخبئھ من أسرار

 لت�ھألنھ باس�تطاعتھ أن یق�ول المزی�د م�ن األش�عار الت�ي تعب�ر ع�ن رؤاه وحا عمالق الشعر

  :      أیضا في نفس القصیدة یقول و ,الشعوریة وتجاربھ

   فيّ  حرضي المكبوت              

  ذوبیھ               

   )1(ثم ذوبي في شواظ الكلمات                

 وی��دل ھ��ذا الفع��ل عل��ى, )ذوب��ي, ذوبی��ھ( الت��اليالفع��ل عل��ى ھ��ذه الص��یغة  ج��اء   

, ذوبین�ي(تذویب الشيء أي أن یفقد شكلھ وھیأتھ وھذا ما قصده الشاعر لم�ا ق�ال ف, اإلزالة

األم��ر ألن الموق�ف تطل��ب ذل��ك لك�ن األم��ر ھ��ذا بص��یغة ) ذوب(وق��د ج��اء الفع�ل , )وذوب�ي

 ,الشاعر یطلب تذویبھ بإع�ادة ق�راءة ش�عره علی�ھ وإس�ماعھ إی�اه ك�ل م�رةلكن غیر معقول 

في ش�عره وتتح�د مع�ھ ل�تفھم أكث�ر  -القارئة   -أن تذوب ھي  اوفي المرة الثانیة یطلب منھ

 راحت�ھو, أحزان�ھبالش�اعر كان�ت تمت�زج فیھ�ا أفراح�ھ  كل كلمة وتحس بك�ل لحظ�ة عاش�ھا

فال بد من  ,يء علیھشیاء التي آلمتھ وتركت أثرھا الساألب األشیاء الجمیلة في حیاتھ, بتعبھ

ره وص�لت فع�ال إل�ى الق�ارئ كم�ا أراد الیع�رف أن أش�ع أن تفھمھ أكثر مما ھ�و یفھ�م نفس�ھ

     . لھا

أي  ,للتعدی��ة غالب��ا بزی��ادة الھم��زة فیھ��ا تص��بحھ��ذه الص��یغة :  "أفع��ل  "ص��یغة  -ھ

  . وإن كان متعدیا إلى واحد صار متعدیا إلى اثنین, لتصییر الالزم متعدیا إلى مفعول واحد

وھي تحتل , )٪11,20(بنسبة  درویشنور الدین واستعملت ھذه الصیغة في شعر 

ب�ة األول�ى ف�ي ص�یغ والمرت, )َفَع�لَ (المرتبة الثانیة في الورود بع�د ص�یغة الثالث�ي المج�رد 

وقد اخت�ار ھ�ذه الص�یغة , فھو الذي قام بالفعل, جاءت تحمل فعل الشاعرو ,الثالثي المزید

                                                 
                              .32: ص, المصدر نفسھ )1(
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د من خ�الل اقترانھ�ا ألنھا أكثر الصیغ التي تعبر عن موقفھ ویستخدمھا في توصیل ما یری

  : " عیون أمي " في قصیدة  یقول الشاعر ,بھمزة التعدي

  وعیون أمي حالمة              

  یت النار تلتھم المكانرأ... أمعنت وجھي               

   )1(, أدخلت في المرآة وجھي              

وإن الھم�زة جعل�ت ھ�ذه , )أدخ�ل, أمع�ن(األفعال التالی�ة  )أفعل(جاءت على صیغة 

ج�اء متص�ال ب�ھ ض�میر المخاط�ب الك�اف ال�ذي ) أح�ب(فالفعل , األفعال متعدیة في أصلھا

ط متتالی�ة لی�دل عل�ى أن الح�دیث ل�م وقع مفعوال بھ لكنھ مجھول ثم یضع الشاعر ثالث نق�ا

 فھذا الض�میر أت�ى غامض�ا ال ی�دل عل�ى, في محاولة معرفة من یحبئ ینتھ ویشرك القار

وف�ي ھ�ذه الحال�ة المفع�ول ب�ھ ال�ذي وق�ع علی�ھ  )أمعن�ت وجھ�ي(ویقول ك�ذلك  ,شيء محدد

ف�إن ) أدخ�ل(أم�ا الفع�ل الثال�ث . ج�اء اس�ما ظ�اھرا بع�د الفع�ل مباش�رةو) الوج�ھ(الفعل ھو 

وإنما أصبح ك�ذلك ل�دخول الھم�زة علی�ھ فبع�د أن ك�ان ) دخل(أصلھ لیس متعدیا فھو الفعل 

وق�د تق�دم , ھي المفعول الذي تحقق فیھ فع�ل اإلدخ�ال) وجھي(ولفظة , الزما أصبح متعدیا

شاعر بمك�ان اإلدخ�ال ف�ي الھتمام ال) في المرآة(على ھذا المفعول جملة الجار والمجرور 

    " :معا أو ال أسیر  ابكم" ل أیضا في قصیدة ویقو ,ھذا البیت

  واالنتظار... ماذا لدي سوى البكا               

  ,أغلقت بابي ثم نافذتي              

  وأسدلت الستار              

   )2( ...وأدرت رأسي               

, أس�دلت, أغلق�ت(وھ�ي ) أفع�ل(كذلك في ھذا المقطع ج�اءت األفع�ال عل�ى ص�یغة 

ف��ي األص��ل فع��ل ثالث��ي مج��رد وھ��و الفع��ل   ) أغل��ق(فالفع��ل  ,وكلھ��ا أفع��ال متعدی��ة )أدرت

حی�ث أغل�ق الش�اعر , أصبح متع�دیافوتلك الزیادة التي حدث لھ جعلت معناه یتغیر ) غلق(

ث�م أغل�ق نافذت�ھ وھ�ذه الجمل�ة ھ�ي معطوف�ة , بابھ الذي ھو المفعول الذي وق�ع علی�ھ الفع�ل
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الذي جاء ھ�و أیض�ا ) أسدل(والفعل الثاني  ,اكھما في نفس الفعلاألولى الشتر على الجملة

وھذه الجملة جاءت تابعة للجملة التي قبلھا فبعد أن أغلق , )الستار(متعدیا إلى المفعول بھ 

ب�ل إن , ھو ال یعبر عن أب�واب ونواف�ذ وأس�تار حقیق�ة, الشاعر الباب والنافذة أسدل الستار

 واالنط�واءلح�زین ال�ذي یعیش�ھ والعزل�ة القاتل�ة الكئیب�ة الشاعر یرید أن یض�عنا ف�ي الج�و ا

فمنذ بدایة المقط�ع وھ�و یق�ول إن�ھ ل�م یب�ق لدی�ھ س�وى , واإلعراض عن اآلخر, على الذات

وھك�ذا نج�د  ,فع�ل ش�يء فقد حاول ولم یستطع, لیس لدیھ شیئا آخر یفعلھ ,البكاء واالنتظار

ك�ذلك ف�ي ھ�ذا المقط�ع  ,وتوض�یحھ أكث�رتعدیة لبیان المعن�ى أن األفعال قد قامت بوظیفة ال

  :           "أرى بلدي " حیث یقول الشاعر في قصیدة ) أفعل(توفرت صیغة 

  ھل أنستك األیام أغانینا ؟              

   )1(ھل أنساك الزمن الموبوء أمانینا ؟                

, أنس��تك(یتمث��ل ف��ي  )أفع��ل(وال��ذي ج��اء عل��ى ص��یغة , ف��ي المث��الإن الفع��ل ال��وارد 

, )أنس�ى(أص�بح  )نس�ي( حی�ث صار متعدیا ب�دخول الھم�زة علی�ھ یدل على التعدیة )أنساك

, ال��ذي یس��تعملھ الش��اعر بكث��رة ف��ي ش��عره )أن��ت( وق��د ج��اء المفع��ول ب��ھ ض��میر المخاط��ب

أشعاره دائما تقع بین ثنائیة تواص�لیة واح�دة وھ�ي الش�اعر والمخاط�ب ال�ذي یك�ون غالب�ا ف

یخاطب صدیقھ ویسألھ عن األیام الماضیة التي عاش�اھا س�ویا أم والشاعر  )أنت(الضمیر 

  . أن ما یقع في الحاضر أنساه إیاھا

أن یفع��ل أح��دھما  أي؛ تك��ون ھ��ذه الص��یغة للمش��اركة غالب��ا:  "فاع��ل  "ص��یغة  -و

وللمقاب��ل نس��بة , نس��بة الفاعلی��ةئ فیقابل��ھ اآلخ��ر بمثل��ھ وحینئ��ذ ینس��ب للب��اد, بص��احبھ فع��ال

   .فإن كان أصل الفعل الزما صار بھذه الصیغة متعدیا ,)2( المفعولیة

 احتلت المرتب�ة الخامس�ة ب�ین الص�یغ )٪5,54(وقد جاءت نسبة ورود ھذه الصیغة 

" في قص�یدة یقول الشاعر ومن بین األمثلة علیھا  ,شنور الدین دروی المستعملة في شعر

  :" طفل المدینة 

                                                 
                             .11: ص, البذرة واللھب: نور الدین درویش )1(
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  ل وفي الصعودأنا الذي رافقت جرحك في النزو              

  حاول لعلك تستطیع بحبك األبدي              

   )1(أن تھب المدینة قطرة أخرى               

للدالل�ة عل�ى المش�اركة ب�ین طف�ل المدین�ة ) فاع�ل(على صیغة ) رافقت(جاء الفعل 

حینم�ا ك�ان و ,ومنحتھ الح�ب والس�الم أصعب محنھ ومدینتھ التي رافقتھ ووقفت بجانبھ في

, فجاء دوره لیرد إلیھا قلیال مما قدمتھ إلی�ھ, تھا قدمت لھ ید العونمساعدلالحاجة في أمس 

ونش��ر الفوض��ى  ,فھ�ي اآلن تری��ده أن یس��اعدھا ویحمیھ��ا م��ن ش�ر ال��ذین یری��دون تحطیمھ��ا

فالمدینة تطلب منھ أن یعطیھا قطرة أخرى من دمھ لتحیا بھا م�ن جدی�د؛ ألن , والفساد فیھا

م�ا یملك�ون وق�د یكلفھ�م ود أبنائھا ومثابرتھم في الدفاع عنھ�ا بك�ل األرض ال تحیا إال بمجھ

إن ھذه التضحیة ال تأتي إال م�ن أبنائھ�ا الب�ارین ال�ذین یعت�زون بھ�ا ویكن�ون و ,حیاتھم ذلك

ویخلصون لھا أخالصا أبدیا ال یزعزعھ أي قوة أو إغراء , لھا كل أنواع المحبة والعاطفة

ع ع��ن وط��نھم كم��ا فع��ل كثی��ر م��ن أبن��اء ھ��ذه األرض ق��د یبع��دھم ع��ن أداء واج��بھم وال��دفا

ھ��ا ف��ي مص��اف الطیب��ة والزال��وا یب��ذلون قص��ارى جھ��دھم ف��ي الرف��ع م��ن ش��أنھا والتق��دم ب

نج��د أن الش��اعر ع��رف كی��ف یتعام��ل م��ع ھ��ذه الص��یغة ویوظفھ��ا  ,مس��یرة التق��دم والتط��ور

  .       لخدمة المعنى

ین تك��ون ھ��ذه الص��یغة م��ن ص��یغ الثالث��ي المزی��د بح��رف:  "افتع��ل  "ص��یغة  -ي

   .)2(شویتھ فاشتوى نحو , للمطاوعة غالبا

     .وقد احتلت المرتبة الرابعة )٪6,26(وردت ھذه الصیغة بنسبة بلغت 

  :" یحسدني " في قصیدة یقول الشاعر 

  كل الدنیا, قد تجتمع الدنیا              

  أجل محاربتيمن               

  ,فوأنا ما عندي سی              

   )1( ,ال أملك غیر لساني              
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للدالل�ة عل�ى  )افتع�ل(ال�ذي ج�اء عل�ى ص�یغة ) تجتم�ع(نجد في ھ�ذا المقط�ع الفع�ل 

یبین لن�ا الش�اعر  ,)كل الدنیا(حاربتھ والقضاء علیھ فالجمیع سوف یجتمعون لم, المطاوعة

بالفعل المضارع تفید  التي بارتباطھا) قد(وقد استعمل األداة , ھنا موقف التحدي والمثابرة

فف��ي حال��ة م��ا ح��دث ذل��ك األم��ر واجتمع��وا فإن��ھ مس��تعد لی��دافع ع��ن وطن��ھ , تحقی��ق الح��دث

, فھ�و ل�یس لدی�ھ س�الح یق�ف ب�ھ ف�ي وج�ھ األع�داء, بكلماتھ وأش�عاره الت�ي ال یمل�ك غیرھ�ا

ال یتعام�ل ألن�ھ , لیؤكد ھذه الحقیق�ة) ال أملك, ما عندي(لذلك استعمل أسلوب النفي مرتین 

ثل الطغاة یقتل�ون ویش�ردون فأش�عاره تس�اعده عل�ى المواجھ�ة ت�وقظ الن�اس وتلھ�ب ف�یھم م

ومن ثم ف�إن  ,ا لیساعدوه ألن األمر یھمھم كذلكالحماس لیجتمعوا لكن لیس لمحاربتھ وإنم

 ,وإثرائ��ھالمعن��ي  إیص��الالموق��ف وس��اھمت ف��ي ھ��ذه الص��یغة كان��ت مالئم��ة للتعبی��ر ع��ن 

  " :لمدینة طفل ا" ویقول أیضا في قصیدة 

  حاول لعلك تستطیع بحبك األبدي               

  أن تھب المدینة قطرة أخرى              

  الحدائق والرؤى ئفتمتل              

   )2(بالیاسمین وبالورود               

بداللة المطاوع�ة حی�ث تمتل�ئ الح�دائق  )تمتلئ( في الفعل )افتعل(تجسدت الصیغة 

مون ك�ل ن وتزدھر المدینة وتحیا من جدید بقطرة من دم أبنائھا الذین یقدبالورود والیاسمی

وتتغی��ر األفك��ار؛ أي ھن��اك تغیی��ر األرض وتغیی��ر عق��ول  م��ا ف��ي وس��عھم لتزدھ��ر وتعم��ر

وألن تغیی�ر إح�داھما , ى جدی�دةالناس وتفكیرھم فینظرون إلى األشیاء واألمور نظرة أخ�ر

وتتوقف فیھا أعمال العنف والفوض�ى , لتحیا المدینة كفي لذا البد من تغییر االثنین معایال 

والخ�راب ویص��بح المس�ؤول ذا نظ��رة أكث��ر مس�وؤلیة ویھ��تم ب�األمور وأح��وال الن��اس دون 

" الب�ذرة واللھ�ب " ي قص�یدة وف� ,یھمل مص�الح المدین�ة ومص�الح أھلھ�ااستھتار أو أنانیة ف

  :یقول 

  ودارت السنون               
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  طفأ أبو لھبثم ان              

   واحترقت بنارھا العجوز              

  )1(وصاحت السیارة انقذوه               

للمطاوع��ة لی��دل عل��ى ارتب��اط الفع��ل ) افتع��ل(عل��ى ص��یغة ) احترق��ت(ج��اء الفع��ل 

إال  )لَ َع�فَ (عل�ى وزن ) ح�رق(بالفاعل دون الحاجة إلى المفع�ول ب�ھ حی�ث أن أص�ل الفع�ل 

ل��ى الفاع��ل دون التع��دي إل��ى المفع��ول ب��ھ ص��ار الزم��ا وھ��ذا م��ا أن��ھ بالتزام��ھ واقتص��اره ع

فالن�ار الت�ي كان�ت تش�علھا لتح�رق , تجسد في إحراق العجوز لنفسھا بع�د أن دارت الس�نین

بھا غیرھا أحرقتھا ھي وذاق�ت الع�ذاب ال�ذي ك�ان یعیش�ھ م�ن كان�ت تح�رقھم وتع�ذبھم بھ�ا 

عر عل�ى أھمی�ة تح�ول الح�دث ال�ذي تتق�دم الفاع�ل العج�وز لیؤك�د الش�ا )نارھا(وجاء لفظة 

  .كان یقع على أشخاص آخرین من طرف العجوز وأصبحت ھي التي یقع علیھا الفعل

قب��ول ت��أثیر " أتي بمعن��ى واح��د وھ��و المطاوع��ة وھ��ي ت��و:  "انفع��ل " ص��یغة  -ل

ویأتي لمطاوعة الثالث�ي كثی�را  ,ولھذا ال یكون الفعل إال الزما, )2(" واالستجابة لھ , الغیر

  . طاوعة غیره قلیالولم

  .ألنھ غلب علیھا استعمال الصیغ األخرى, بنسبة قلیلةترددت ھذه الصیغة 

  :" أغنیة الحب والنار " في قصیدة یقول الشاعر 

  ,آه لم یبقى إال اختراق الحواجز              

  أو ننحني ونولي الدبر              

   )3(اختر  -فأي الطریقین تختار               

, وھ�ذه الص�یغة ت�أتي للمطاوع�ة) ننحن�ي(متمثل�ة ف�ي الفع�ل ) انفع�ل(جاءت ص�یغة 

ف�ي ھ�ذا المث�ال  ,ب�ل یكتف�ي بالفاع�لب�ھ ونجد أن الفعل انحن�ى فع�ل الزم ال یحت�اج لمفع�ول 

وھ��و ھن��ا یخاطب�ھ ویخی��ره ب��أن لھم��ا أن , الش��اعر ص��دیقھ ال�ذي یس��افر مع��ھ دائم�ایخاط�ب 

أس�تكون ف�ي ص�الحھما  ن في ذلك ال یعلمان النتیجةیتجاوزا الصعوبات والمخاطر مجازفی
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ول�ذا الب�د لص�دیقھ أن  ؟ ویعیش�ان حی�اة ذل وھ�وان, ینسحبان وینسیان األم�رأم ضدھما أم 

لمس�افة ویقرر صدیقھ المواجھة وتبدأ رحلتھما في ذلك وتطول بھم�ا ا, یختار أحد األمرین

  " :لم أمت " ویقول أیضا في قصیدة  ,كثیرا

  ,تعبت من الركض یا أیھا الحلم              

  ,كم ینبغي أن أمدك عمري انتھى              

   )1(ربما أنت مثلي انتھیت ولم انتبھ               

) انتب�ھ, انتھ�ى, ینبغ�ي(األفع�ال ) فع�لان(وردت في ھذا المقط�ع عل�ى ھ�ذه الص�یغة 

ھ ل�م یعل�م أن عم�ره لكن�, فكان عل�ى الش�اعر أن یم�د حلم�ھ, وجاءت ھذه األفعال للمطاوعة

بسبب أنھ یعیش في حال�ة , فحتى حلمھ انتھى مثلھ ولم ینتبھ, ولم یبق مكان لألحالم, انتھى

أم�ل  والحی�اة ب�ال أح�الم ھ�ي ب�ال. ضیاع ف�ال األح�الم موج�ودة وال الحی�اة أص�بحت ممكن�ة

تل��ك یتج��اوز ھم��وم ال��ذات المنكش��فة عل��ى أحزانھ��ا الفردی��ة ویح��اول استش��راف  حالمفب��األ

ویلج�أ الش�اعر لألح�الم كض�رورة نفس�یة ووس�یلة لتقوی�ة عزیمت�ھ  ,وم وأحزان مجتمع�ھھم

ى أن فنحس أنھ في حال�ة تم�زق ش�دید ب�ین م�ا ھ�و موج�ود علی�ھ ھ�ذا الواق�ع وب�ین م�ا یتمن�

 ن یعیش�ھا وواقع�ھ األل�یم االظ�روف القاس�یة الت�ي ك� لك�ن ,یكون علیھ من رقي ونبل وع�دل

یس�تحیل  نظر لكل ما حول�ھ نظ�رة تش�اؤمیةأللم والقھر ویه یحس بانفسیتھ وجعال على اأثر

وتبخ�رت أحالم�ھ الت�ي كان�ت تؤنس�ھ وتخف�ف  عن علی�ھ ض�األن ما یھ�وّ من خاللھا  العیش

" یق��ول ف��ي قص��یدة إذ  إل��ى ج��راح تنخ��ر جس��ده واآلالمعن��ھ ھموم��ھ فتحول��ت تل��ك الھم��وم 

  " : عیون أمي 

  ,سألتني العذراء فانشق الزجاج              

  وأبدت بعضا من جراحي              

   )2(... عذراء كفي              

حی��ث , وھ��ذا الفع��ل الزم ج��اء للمطاوع��ة) انش��ق(ج��اءت عل��ى ھ��ذه الص��یغة الفع��ل 

انشق زجاج النافذة لما سألتھ الع�ذراء الت�ي تمث�ل الطھ�ر والب�راءة ف�رأى ف�ي الم�رآة واقع�ا 
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ت المرآة الت�ي ت�دل عل�ى الص�فاء لتب�دي م�ا ومن شدة ھول تلك الصورة القاتمة انشق, كئیبا

 ,یلة تغطي م�ا بداخل�ھ م�ن آالم وم�آسفھي كانت واجھة جم, خفي وراءھا في العالم اآلخر

والع��ذراء وھ��ي تس��أل الش��اعر ع��ن ك��ل ذل��ك تكش��ف جراح��ھ المخفی��ة الت��ي انعكس��ت عل��ى 

أب�دا یكون فیطلب من العذراء أن تكف عن ذلك ألن عالمھا الطاھر لن یحمیھ ولن , المرآة

ھ�ذه الص�یغة مطاوع�ة لغرض�ھا ال�ذي  تج�اءوم�ن ث�م فق�د  ,عالم الشاعر المليء ب�الجراح

صاغھ الشاعر من خالل ما تحملھ من معاني التغییر واالنتق�ال م�ن ح�ال إل�ى ح�ال لیرس�م 

  .  لما تحملھ الزیادة في الصیغة من لیونة ومطاوعة المتدفقة صورا معبرة عن المعاني لنا

اس�تغفرت : ونح�, تكون ھذه الصیغة للطلب والسؤال غالب�ا:  "تفعل اس "صیغة  -م

وإذا ك��ان الزم��ا ال یك��ون , أو الزم��ا, ك��ون الفع��ل متع��دیایو, )1(طلب��ت المغف��رة : هللا؛ أي 

وقد ترددت ھذه الص�یغة أیض�ا بنس�بة قلیل�ة إذا م�ا قارناھ�ا بنس�بة اس�تعمال  ,بمعنى السؤال

  . الصیغ األخرى

  :" سرتا الھوى والصالة " ة في قصیدیقول الشاعر 

  لعل الذي قیل مات اختفى              

  بین غاباتھا والجسور              

  لعلھ حین استغاث بھا              

   )2(خبأتھ ھناك               

الذي یدل على طلب االستغاثة من قسنطین ) استغاث(جاء على ھذه الصیغة الفعل 

ءل ف�ي ك�ل ألن�ھ یتس�ا) لع�ل(ویس�تعمل الش�اعر , ھ ولب�ت ن�داءهإلى قس�نطینة الت�ي احتض�نت

الذي جعل ھذا المحارب یبقى فیھا وتس�مى باس�مھ ؟ والش�اعر  نمقطع من ھذه القصیدة ع

فھ��و یط��رح األس��ئلة محت��ارا وال  دري لم��اذا یس��مونھا باس��م غازیھ��ا ؟ی��رفض ذل��ك وال ی��

الذي احت�ار ف�ي  ھذالك الروم مالشاعر یخاطب ف ,ولماذا بقي فیھا قسنطین, اإلجابةیعرف 

فھو یرفض وجوده في مدینة سرتا ھذه المدین�ة الت�ي س�حرت قل�ب الش�اعر وأص�بح , أمره

رتا اعر یخبر قسنطین بأنھ لن یف�ارق س�والش, یغار علیھا من كل دخیل یدعي انتماءه إلیھا
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ي آخ�ر فالتج�أ إل�ى منازلت�ھ واالنتص�ار علی�ھ ف�, مھما كان األمر فھو دائما على موع�د بھ�ا

اللی�ل حی�ث طل�ع فج�ر قس�نطینة الت��ي انتص�رت للش�اعر وأعلن�ت ص�التھا وجعل�ت معادل��ة 

" الحس�ناء وال�دم الن�ازف " ویقول في قص�یدة  ,الصراع بینھ وبین قسنطین ترجع لصالحھ

:  

   )1(وأستغیث فال ترتج أجراسي   سخطي   , أبدي دھشتي, استفز الجرح       

عل��ى طل��ب الع��ون  داال) اس��تفعل(ى ص��یغة عل��) اس��تغیث, أس��تجیر(ج��اء الفع��ل 

فال یعرف بمن یستجیر وھو في أشد  وھو یدل على حیرة الشاعر, مساعدةوالسؤال عن ال

حت�ى لكن من یسمع نداءه ؟ لكنھ حتى في ندائھ ھ�ذا یفش�ل وال یس�تطیع , الظروف صعوبة

, أح�د ون�داؤه ل�م یص�ل ول�م یس�معھ )ف�ال ت�رتج أجراس�ي( طلب المساعدة ودلی�ل ذل�ك قول�ھ

ألن ھن��اك م��ا , ھئ��حت��ى إن وج��ده ال یس��تطیع توص��یل نداو, یس��أل أوال بم��ن عس��اه یس��تجیر

ویعبر الشاعر عن الظروف القاسیة التي تمر فیھا العراق في قص�یدة , من فعل ذلك یمنعھ

  :إذ یقول " البذرة واللھب " 

  استسلمت بغداد              

  واستسلم الوطن              

  المجد للعرب              

   )2(للقدس والعراق               

استس��الم ب��الد الع��راق الت��ي ببط توھ��و ی��ر عل��ى ھ��ذه الص��یغة) استس��لم(ج��اء الفع��ل 

فب�ات ش�عبھا یع�یش ف�ي عزل�ة لتض�ییق الخن�اق علی�ھ غزاھا العدو وفرض علیھا الحص�ار 

ن ال��وط استس��المنھ م��ن الج��وع والم��رض والفق��ر بس��بب یم��وت س��كا, فاق��دا ألبس��ط األم��ور

یت�ذكر معان�اة وآالم اآلخ�رین ف�ي أوط�انھم م�ن ج�راء عن الع�راق ھذا إنھ بكالمھ  ,والقدس

القمع الذي یعیش�ون فی�ھ وھ�و ف�ي أش�د درج�ة م�ن الش�عور واإلحس�اس ارتبط�ت ف�ي ذھن�ھ 

إل�ى ث�ورة غض�ب  ة اآلخرینساأالشحنة التي فجرھا للتعبیر عن م صورة الوطن وتحولت

  .رة الواقع وألم الظروف التي تغیر فیھا كل شيءفي داخلھ على مأساتھ ومرا
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, ونس���بتھا ورودھ���ا, وھ���ذا ج���دول یلخ���ص الص���یغ الص���رفیة البس���یطة المس���تعملة

  :  ودالالتھا 

   

  :الصیغ المركبة  1-2

ك�ذلك اس�تعمل , الصیغ البسیطة في ش�عره نور الدین درویشكما استعمل الشاعر 

+ أو نف�ي  ,أو ج�زم ,م�ن أداة نص�ب :ة المتكونةالصیغ المركبة؛ وھي تعني البنى الصرفی

  ).لم یفعل) + (ال یفعل) + (یفعل أن(: فعل مضارع نحو

مائ�ة  دروی�شن�ور ال�دین تكررت ھ�ذه الص�یغة ف�ي ش�عر  : "أن یفعل  "صیغة  -أ

ومن بین النماذج الت�ي وردت عل�ى ھ�ذه الص�یغة  .)٪36,20(بنسبة  )105(وخمس مرات 

  " :ینة طفل المد" في قصیدة  قولھ

  نت وحدك تستطیع بعزمك األبديأ              

  أن تأتي وتمنحني الضیاء              

  حاول وحاول أن تراني              

  داللتھا  نسبتھا  الصیغة الصرفیة

  القھر -االمتناع   55,14  َفَعلَ 

  التعدیة  11,20  أفعل

  اإلزالة -التكثیر -التعدیة   10,60  فّعل

  لمطاوعةا  6,26  افتعل

  المفاعلة  5,54  فاعل

  األحزان -األفراح   4,61  َفِعلَ 

  المطاوعة  ـ  انفعل

  الطلب والسؤال  ـ  استفعل

  الطبائع والعرائز  ـ  َفُعلَ 
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  أن تقربني إلیك               

   )1( وأن تساعدني علیك              

 ,وتك��ون متك��ررة ف�ي نف��س المقط��ع, ث�رةبك) أن(نالح�ظ أن الش��اعر یس��تعمل األداة 

یجع�ل الش�اعر ح�وارا بین�ھ , )تس�اعدني, تقربن�ي, تران�ي, تأتي(وقد جاءت ناصبة لألفعال 

, التي كانت ت�ذكره بأفض�الھا علی�ھ فھ�ي الت�ي كان�ت تحمی�ھ وت�وفر ل�ھ األم�ان, وبین مدینتھ

یرج�ع لھ�ا إش�راقھا وص�فاءھا ف�ال یوج�د تری�ده أن , ا ھي اآلن في حاجة إلى مساعدتھلكنھ

وھ�ي واثق�ة م�ن , ل�ن یتخل�ى عنھ�ا مثلم�ا فع�ل اآلخ�رونیحبھا كثی�را و غیره یفعل ذلك ألنھ

مباش�رة عل�ى ) أن(الش�اعر أن ی�دخل األداة  ةفي الفعل األول ك�ان باس�تطاع ,مساعدتھ لھا

عل��ى الفع��ل  ااني معطوف��وجع��ل الفع��ل الث��, )ت��أتي(لكن��ھ ج��اء بفع��ل قبل��ھ ) تمنحن��ي(الفع��ل 

فحض�وره , أن یمنحھ�ا الض�یاءي فل�ن یس�تطیع ألنھما مرتبطان ببعضھما فإن لم ی�أت, األول

 ,والطل��ب الرج��اء واالس��تعطافونج��د أن األفع��ال كلھ��ا طلبی��ة أمری��ة غرض��ھا  ,ض��روریا

  " :أغنیة الحب والنار " یقول الشاعر في قصیدة و

  ,,ینبغي أن نظل معا              

  أن نواصل حتى النھایة              

  أو أن نموت معا              

  ,,كان ذلك قبل انطالق الرصاصة في حینا              

   )2( ,,قبل أن تحتسي زفراتي الرمال              

 لنص�بنالحظ في ھذه التراكیب من الجم�ل الفعلی�ة اقت�ران الفع�ل المض�ارع ب�أداة ا

وجاءت األفع�ال بض�میر الم�تكلم  ,)تحتسي, نموت, نواصل, نظل(في األفعال التالیة ) أن(

ن الشاعر یتكلم باسمھ ھو وصدیقھ ویخبره بأنھ یجب أن یتعاھ�دا عل�ى مواص�لة أل, )نحن(

طریقھم���ا ص���عب ج���دا المس���یرة مع���ا لتحقی���ق األح���الم وأال یفترق���ا أو أن یموت���ا مع���ا ألن 

؛ أي أن اتفاقھما ك�ان قب�ل یسبق الفعل )قبل(ظرف الزمان ویستعمل  ,ومحفوف بالمخاطر

م�ور س�وف تص�ل إل�ى ھ�ذا الح�د وھ�و یعل�م أن ول�م یك�ن ی�دري أن األ, أن تحدث الفوضى
                                                 

                              .36: ص, البذرة واللھب: نور الدین درویش )1(

                               .29: ص, مسافات: نور الدین درویش )2(



 ة   ـة والرتكيبيـىن الصرفيـالب                                اين                              ـل الثـالفص

  93

طریق��ھ ص��عب لك��نھم س��بقوه وأرادوا ت��دمیره وقتل��ھ قب��ل أن یخط��و أي خط��وة لمح��اربتھم 

وإن انطالق الرصاص�ة یعتب�ر نقط�ة , أعلنوا انطالق الحرب إلفشال ما كان یرید أن یفعل

ھ�و  وعمت الفوضى والخراب وض�اع, تغیر في األحداث عجلت بمصیر الشاعر المحتوم

  . وصدیقھ وضاع الكثیر من الناس

س���بعا  دروی���شتك���ررت ھ���ذه الص���یغة ف���ي ش���عر  : " یفع���ل+  ل���ن " ص���یغة -ب

  ".البذرة واللھب " ونالحظ انعدامھا تماما في الدیوان الثالث  ,مرة )27(وعشرین 

  ":وحدي أواصل " یقول الشاعر في قصیدة 

  ال تخافوا ضعوا األمتعة              

  لن تعریكم ھا ھنا الریح              

  لن یكشف البرق عوراتكم              

   )1( لن تمرغكم زوبعة              

واس�تعمالھا تأكی�د , )ل�ن تم�رغكم, ل�ن یكش�ف, ل�ن تع�ریكم(وردت ھذه الصیغة في 

 ,ھحقیق�ة یری�د أن یوص�لھا إل�ى أص�دقائ من الشاعر على النف�ي م�ن خ�الل تكرارھ�ا لیق�ول

أال یخ��افوا ألن ذل��ك الخ��وف س��وف یتالش��ى بق��وة ع��زیمتھم  ب م��نھمھم ویطل��یطمئ��ن فھ��و

وإرادتھم لذلك جاءت الصیغة تدل على الزمن المستقبل االستمراري لكنھم تجاھلوا كالمھ 

وم��ا عل��یھم إال االنس��حاب والتراج��ع وترك��ھ وح��ده  س��یحدثوأحس��وا أن ال ش��يء م��ن ذل��ك 

وح�ده رافع�ا أمام�ھ رای�ة الح�ق قانع�ا لكن�ھ بانس�حابھم ل�م یی�أس وظ�ل , یجابھ ویواجھ العدو

وھ�و م�ن ھ�ول  ,یتخلى عن واجبھ حتى ول�و ك�ان وح�دهه لن ءأصدقافحتى لو خانھ , بقدره

یری��د الش��اعر أن یب��ین الظ��روف  ,ابھ��ة ل��م ینتب��ھ حت��ى ل��ذھاب أص��دقائھ وخی��انتھم ل��ھالمج

وأن  ,یع�اني حی�ث دخل�ت ف�ي أزم�ة وأص�بح الك�ل, ومرت بھ�ا ال�بالد, القاسیة التي مر بھا

ك�ل ذھ�ب إل�ى , م�نھمفحتى المس�اندة ل�م یج�دھا , علیھوما أشد وقعھا  یبین خیانة األصدقاء

وینھ�ي القص�یدة بھ�ذه الص�یغة . وترك ھو وحده یجابھ الریح والزواب�ع حیث یجد مصلحتھ

  ) : لن(أیضا ویستعمل األداة 
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  قسما              

  أبدا              

  داء لن أخون دم الشھ              

   )1(لن أخون الجزائر والصومعة               

 بض�میر الم�تكلم مع اقتران الفعلین) لن أخون, لن تنحني( في فالصیغة ھنا جاءت 

وعل��ى , فالش��اعر ل��ن ینحن��ي ویرك��ع وس��وف یبق��ى یوص��ل كلمات��ھ, أو م��ا یتعل��ق ب��ھ )أن��ا(

ل ھ�ذا ال�وطن ي س�بیالخونة أن یتذكروا دائما أنھ ل�ن یخ�ون دم�اء الش�ھداء ال�ذین ض�حوا ف�

الت�ي تفی�د النف�ي التأیی�دي ) ل�ن(واستعمال ھذه الصیغة المركب�ة م�ن  ,لیخرجوا األعداء منھ

وھذا التعل�ق  ,الموقف وإرادة راسخة وتصمیم أكیدكشف عن ثبات في لیوالفعل المضارع 

وھاھو ھن�ا أیض�ا یؤك�د م�ن جدی�د ب�أن ھ�ذا , درویش الكبیر بالوطن نجده كثیرا في قصائد

ول�ن ی�دع األع�داء یش�وھونھ  ,حمل لھ الكثیر من الحب واالمتن�انطن الغالي على قلبھ یالو

  .ولن یخون الجزائر

 م�رة )50(خمس�ین  درویش ھذه الصیغة في شعر وردت : "قد یفعل " صیغة  -ج

  .مقترنة بالفعل المضارع, )٪17,24(بنسبة 

  :" یحسدني " في قصیدة یقول الشاعر 

  ,ي التاریخقد یحسدن              

  ویحسدني الزمن الممتد وأحفادي              

  قد تحسدني األنھار              

   )2(,, وتحسدني إن بحت الوردة واألطیار              

  :ویقول في نفس القصیدة 

  فیبعدني, قد یحسدني السلطان              

  ...قد یلغي كل مواعیدي               

  ,یسجننيقد               
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   )1(من أجلك قد یلغي كل األفراح               

وھ�ي , ف�ي ك�ل س�طر م�ن القص�یدة )یحس�دني(والفع�ل ) ق�د(یتكرر ح�رف التحقی�ق 

أو , أو التوق�ع, الستقبال بإفادتھا االحتمالللحال واتخلص ) یفعل(صیغة  علىعندما تدخل 

أي كث�رة الحس�د مم�ا , رادت التكثی�وف�ي ھ�ذه األبی�ات أف�, )2(أو التعلیل , أو التقلیل, التكثیر

وت��رتبط ھ��ذه الكلم��ات ف��ي دالل��ة , فھ��و یحس��ده الت��اریخ وال��زمن الممت��د وأوالده, ھ��م حول��ھ

ھ�ذا ال�زمن , واحدة تؤدي إلى معنى التداخل في ال�زمن فالت�اریخ ھ�و ال�زمن الممت�د الغ�ابر

م��اذا ك��انوا أج��دادھم  نذكرھا أحف��اده لیتعلم��وا منھ��ا وی��روالمل��يء باألح��داث الت��ي س��وف ی��

ف��ي أي ك��ل م��ا , ث��م ینتق��ل إل��ى الطبیع��ة حی��ث تحس��ده األنھ��ار وال��ورود واألطی��ار ,یفعل��ون

دل ف�ي المقھ�ى والض�یف والن�ا, وس�ارق محت�رف, ویحس�ده أوالده ,البحر واألرض والجو

جنھ ویجع�ل تل�ك المدین�ة تع�یش س�ویحسده الس�لطان ویبع�ده عنھ�ا وی ,المرأة وزوجتھ وأمھ

  . في حزن ویمنع الفرح

 م�رة )70(س�بعین  دروی�شتكررت ھذه الصیغة في شعر  : "لم یفعل  "صیغة  -د

  .)٪24,13(بنسبة 

  " :عیون أمي " یقول الشاعر في قصیدة 

  إالك یا أمي ذھبت بال رجوع              

  ...وأنا وحید               

  لم تعد أبدا تؤانسھم الشموع              

   )3( . واللیل مظلم              

, )ل�م تع�د(ق�ع النف�ي ف�ي عب�ارة ق�د و, للداللة على النفي في الحال واالستقبال) لم( 

التي س�وف ویخبرنا عن إحساسھ یوم فقد أمھ  ,لتقویة النفي) أبدا(ویضیف بعد النفي لفظة 

فلما ذھبوا جمیعا لدفنھا وھي محمولة بی�نھم كلھ�م ع�ادوا إال ھ�ي فل�م تع�د , یراھا مجددا لن

                                                 
                              .07: ص, المصدر نفسھ )1(

دی�وان المطبوع�ات , )دراس�ات ف�ي النح�و العرب�ي(اللغ�ة العربی�ة قراءت�ھ وجھات�ھ  زمن الفعل ف�ي: عبد الجبار توامة )2(
 .13: ص, 1994, الجزائر, الجامعیة

                        

                              .81: ص, مسافات: نور الدین درویش )3(
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رجوع وبقي وحیدا یتألم لفراقھا فاقدا لصدر حنون یشكو لھ غدر الزم�ان ھبت بال ذ ,معھم

 م�ع الفع�ل الناس�خ) ل�م(اس�تعمل ك�ذلك و ,لم یعد یوجد من یھ�تم ب�ھ, ات قلبھویفرغ عنده آھ

والص�یغة ف�ي عمومھ�ا ت�دل عل�ى نف�ي الفع�ل  ,وتك�ررت ھ�ذه الص�یغة ث�الث م�رات) تكن(

  . المضارع وقلب زمنھ إلى الماضي

المج���ردة البس���یطة  الص���رفیةص���یغ الأن نج���د م���ن خ���الل دراس���ة البن���ى الفعلی���ة و

حس�ب الحاج�ة إل�ى اس�تخدامھا , التي استخدمھا الشاعر قد ج�اءت بنس�ب متفاوت�ة والمزیدة

نظ��را المرتب��ة األول��ى ف��ي االس��تخدام  )لَ َع��فَ (ص��یغة احتل��ت حی��ث  ,والمع��اني الت��ي تؤدیھ��ا

أق��ل الص��یغ توظیف��ا ) َفُع��لَ (كان��ت ص��یغة و, ولھال المع��اني وس��ھولة ت��داالحتوائھ��ا عل��ى ج��

خ�تالف واال, )َكُب�رَ (وتمثل�ت ف�ي الفع�ل  مقارنة مع نسبة توظیف الصیغ الصرفیة األخ�رى

 وبم�دى ب�اختالف الدالل�ة وال�زمنأساسا یرتبط الفعلیة في درجة استعمال الصیغ الصرفیة 

كان��ت ھ��ذه ق��د و, فك��ريالو الم��دلول الفن��ي الت��ي تعب��ر أكث��ر م��ن غیرھ��ا ع��نتش��كیل البن��ى 

بقیمھ�ا  لن�ور ال�دین دروی�شالبسیطة والمركبة معبرة عن التجربة الش�عریة الفعلیة الصیغ 

  .الفكریة والشعوریة واإلیقاعیة

  

  

  

  

  

  : اءـاألسمبنیة  -2

  : اسم الفاعل  2-1

عل�ى جھ�ة , )1( "وھو اسم یشتق م�ن الفع�ل للدالل�ة عل�ى وص�ف م�ن ق�ام بالفع�ل " 

 -ص�رفیا  -اس�م الفاع�ل تحم�ل ص�یغة  ,)2(  على جھة الدوام والثب�وتالحدوث والطروء ال

                                                 
                              .60: ص, التطبیق الصرفي: عبده الراجحي )1(

, 1998, 1ط, األردن -عم�ان , دار ص�فاء للنش�ر والتوزی�ع, المغن�ي ف�ي عل�م الص�رف: عبد الحمید مصطفى الس�ید )2(
                              .201: ص
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فھ�ي ال تالزم�ھ مالزم�ة , ؛ بمعنى أنھا لیس�ت س�جیة ثابت�ة ف�ي الموص�وف بھ�اصفة التغیر

  .وإنما تعتریھ, دائمة

حی�ث , بنس�بة عالی�ة ن�ور ال�دین دروی�شوقد وردت صیغة اسم الفاعل ف�ي قص�ائد 

مرتب�ة الثانی�ة بع�د واحت�ل ال .االس�میة األخ�رىة األبنیة بالمقارنة مع نسب )٪ 36,72(بلغت 

  " :    أرى بلدي " فیقول في قصیدة  ,الصفة المشبھة

  من أین أجیئك یا بلدي ؟              

  ,النسر الكاسر من فوقي              

  .والقرش الجائع من تحتي               

   )1(, وأنا وحدي               

) ج�اع ,كس�ر(وقد اشتق م�ن الفع�ل الثالث�ي ) الجائع, الكاسر(اعل في یتمثل اسم الف

وض�ع  ,ھیعیشاسم الفاعل لیعبر عن الوضع الذي الشاعر  استعمل وقد, )فاعل(على وزن 

كل األخطار والص�عاب تح�وم حول�ھ , مساعدتھ أحد یریدال  ادیوحجدا حیث أصبح  صعب

ر وال یع�رف س�بیال آخ�ر فھ�و محاص�إنھ یتساءل عن طریق للوصول إلى بلده , وال تتركھ

وقد استعمل في ھذه الصورة أشرس الحیوانات النسر والق�رش لینق�ل لن�ا م�دى  ,لینقذ نفسھ

وھ��و یص��عب علی��ھ مفارق��ة بل��ده وال , وتقض��ي عل��ى أمال��ھ وأحالم��ھ ھ��ددهالمخ��اطر الت��ي ت

 األم�انوھ�و وح�ده یق�اوم لعل�ھ یص�ل إل�ى ش�اطئ , فھ�م منع�وه ,ع إلی�ھیستطیع حتى الرجو

وم�ن القص�ائد الت�ي ت�ردد فیھ�ا اس�م . مر صعب جدااأل لكن أمل النجاة قلیل ألن لیحتمي بھ

   " :براءة " قصیدة  الفاعل

  أو كل شأني في الورى أن یخرجوا     وأظل وحدي قابعا في الدار  

  أو كل شأني أن أتابع من ھنا           أخبارھم في نشرة األخبار  

   )2(مستنكرا وحشیة األشرار  ا                متفائال حینا وحینا ناقم  

االس�مان , )مس�تنكرا, ناقم�ا, متف�ائال, قابع�ا(في ھذا المقطع أربع أس�ماء فاع�ل جاء 

مان اآلخ��ران مش��تقان م��ن واالس��, )نق��م, قب��ع(مص��اغان م��ن الفع��ل الثالث��ي ) ناقم��ا, قابع��ا(
                                                 

                             .13: ص, البذرة واللھب: نور الدین درویش )1(

                             .18: ص, البذرة واللھب: نور الدین درویش )2(
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م��ع ف��ي مقط��ع واح��د ونج��د ف��ي أس��لوب الش��اعر كثی��را م��ا یج, )اس��تنكر ,تف��اءل(الفعل��ین 

مجموعة من أسماء الفاعل وذل�ك ألن�ھ یری�د أن یض�في دالل�ة أعم�ق وأوس�ع لیب�ین المعن�ى 

فھ��ا ھ��و ھن��ا یص��ف حال��ھ ح��ین رأى أص��دقاءه ال��ذین طالم��ا , ویشخص��ھ ب��أكثر م��ن وص��ف

د نفس�ھ یتخل�ى ع�نھم ول�م رافقھم وكان معھم وبث فیھم روح الحم�اس ینفص�لون عن�ھ ووج�

ویصف تحدیھ وعزم�ھ , ا على من یؤذونھمدار یائسا حزینا وساخطباقیا في ال یذھب معھم

   " :البذرة واللھب " في قصیدة  یقول على مواصلة الطریق وحده دون خوف أو توان

  مسافر أنا                  

  في اللیل والنھار                 

  مھاجر أبحث عن أنصار                 

   )1(ني السجون مغامر تعرف                 

, )مغ��امر, مھ��اجر, مس��افر(ث��الث أس��ماء فاع��ل  وردت ف��ي ھ��ذه األبی��ات الش��عریة

ال یھم�د یظ�ل یبح�ث وال یرت�اح ل�ھ , فھو المسافر في اللی�ل والنھ�ار, نلمح بینھا إیقاعا خفیا

 مك�ان آخ�ر ألن�ھ یبح�ث ع�ن أنص�ار یس�اندونھ إلىوھو المھاجر الذي ینتقل من مكان , بال

مھم�ا كان�ت  ویتح�دى الص�عاب وھو المغامر الذي ال یخاف السجون, العونویمدون لھ ید 

فھذه الصفات الثالثة یتصف بھا الشاعر فھو المغ�امر والمغ�امرة أكب�ر م�ن الھج�رة  ,قوتھا

ألنھا انتقال للبحث في المجھول والھجرة الذھاب إل�ى األم�اكن البعی�دة فیغت�رب ھن�اك وق�د 

من القصائد التي كانت زاخ�رة و, ال یطول كثیرا لیعودأما سفره فقد  ,ال یعود لزمن طویل

  : یقول فیھا " ارتقاء  " قصیدةفي باسم الفاعل حیث استعملھ الشاعر بكثرة 

  -ملء غروري  -موغال في رعشات اشتیاقي            في ھیام الروح  

  خارقا أمواج كل البحور في اللیلة الزرقاء وحدي        مبحرا 

  رض الجلید بمائي              ناشرا دفئي وسحر بخوريغازیا أ        

   )2(ساطعا كالبدر فوق العصور    كاشفا سري وسر الصحاري        

                                                 
                              .53: ص, المصدر نفسھ )1(

                            .25: ص, البذرة واللھب: نور الدین درویش )2(
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, كاش��فا, ناش��را, غازی��ا, خارق��ا, مبح��را ,م��وغال(وظ��ف ع��ددا م��ن أس��ماء الفاع��ل 

 وبقی��ة األس��ماء ینغی��ر ثالثی�� فعل��ینن م��ن یمش��تق )مبح��را ,م��وغال(نج��د االس��مین , )عاس��اط

وھذا م�ا یمی�زه , واسم الفاعل یعمل عمل فعلھ ,)فاعل(صیغت من أفعال ثالثیة على وزن 

عل�ى  هوھ�و باإلض�افة إل�ى أن�ھ یأخ�ذ دور الفع�ل وت�أثیر, في ھذه القصیدة الت�ي یت�ردد فیھ�ا

 فھ��و یعم��ھ, ھن��ا ع��ن نفس��ھی��تكلم الش��اعر و ,معن��ىن��ھ یزی��د م��ن دالل��ة الإك��ذلك ف, التركی��ب

ك�ذلك و ,م�ان والطمأنین�ة لآلخ�رینوح�ده لی�وفر األ بجھ كل الص�عایوا, إحساس باالشتیاق

, ھنا تتحقق صفة المغامرة فھو الذي أبحر مواجھ�ا أم�واج البح�ر متجھ�ا إل�ى أرض الجلی�د

لینشر فیھا الدفء فی�ذوب ال�ثلج وتحی�ا م�ن جدی�د ویعط�ر جوھ�ا , أرض باردة ال حیاة فیھا

  . أسرارھاومن ثمة یذھب للصحاري لیكشف 

ھ���و اس���م مش���تق م���ن الفع���ل المض���ارع المتع���دي المبن���ي : " م المفع���ول اس��� 2-2

والم��راد م��ن اس��م المفع��ول , )1(" وھ��و ی��دل عل��ى وص��ف م��ن یق��ع علی��ھ الفع��ل , للمجھ��ول

الفع�ل  وھ�و ص�فة تؤخ�ذ م�ن ,)2(" الذات الواقع علیھا الح�دث ال اس�م الح�دث اسم " تعیین 

   .(*)ال الثبوت والدوام , للداللة على الموصوف بھا على وجھ الحدوث والتجدد

  .)٪18,26(بنسبة  نور الدین درویشوقد وردت صیغة اسم المفعول في قصائد 

  " :البذرة واللھب " یقول الشعر في قصیدة 

  نزويأھل                  

  ؟ رتقي بجسمي المنھوكأو                 

  أم احتمي في رحلتي                  

   )3(اكم المملوك بالح                 

وھن�ا , یدل عل�ى م�ن وق�ع علی�ھ الفع�لالذي ) المملوك, المنھوك(ورد اسم المفعول 

رتبط بالحدث األول الذي ھو یاتصف بالحدث الذي وقع علیھ الذي جسم الشاعر ھو الذي 

ول أص�بح ص�فة فالح�دث األ ,دة التع�ب والح�دث الث�اني االرتق�اءمن ش إنھاك جسم الشاعر
                                                 

                              .62: ص, التطبیق الصرفي: عبده الراجحي )1(

  .216: ص, صرفالمغني في علم ال: عبد الحمید مصطفى السید )2(
                              .مھذب الطبع, ممدوح السیرة, محمود الخلق: مثل, فإذا كان على وجھ الثبوت والدوام كان صفة مشبھة (*)

                             .52: ص , البذرة واللھب: نور الدین درویش )3(
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وق�د ج�اءت ھ�ذه الص�یغة لتب�ین  ,عد مجرد حدث وقع في زمن م�ایولم  طرأت على الجسم

حیرة الشاعر فیما سیفعل وإلى من یلتجئ فقد تعب كثی�را وتحم�ل المعان�اة ف�آن الوق�ت ألن 

 ,)الممل�وك(ھذا الح�اكم وقع�ت علی�ھ الص�فة الثانی�ة وھ�ي  ,لحاكمیرتاح قلیال وأن یحتمي با

تعبد الح�اكم ؟ ھن�ا تف�تح ص�یغة اس�م المفع�ول ولكن ما ال�ذي أنھ�ك جس�مھ ؟ وم�ن ال�ذي اس�

أرى " ویق�ول ف�ي قص�یدة  ,اءة وإع�ادة بن�اء ال�نصمجاال واسعا أمام المتلقي للتأویل والق�ر

   " : بلدي 

  ,أصحوا مذعورا                 

  ,أركض كالمجنون أفتش عن أم الطفل المفجوع                 

   )1( .أدور أدور بال جدوى                 

لق�د التق�ى بول�د ) مفج�وع, مجن�ون, م�ذعورا(ورد اسم المفعول متم�ثال ف�ي األلف�اظ 

وتص��بح , أراد الش��اعر مس��اعدتھ رحم��ة وش��فقة بحال��ھف��یج��د أھل��ھ  ل��موھ��ذا الول��د , مش��رد

المفع��ول  اءوق��د اس��تعمل اس��م, ص��ورة ذل��ك الطف��ل مس��یطرة علی��ھ ف��ي ص��حوه ومنام��ھ

مص�وغ ك�ذلك ) مجنون(واالسم , عل الثالثيمصوغ من الف )مفعول(على وزن ) مذعورا(

ة الطف�ل حال�م�ن خاللھ�ا ص�ف لی) مفع�ول(عل�ى وزن ) مفجوع(واالسم , من الفعل الثالثي

وھ�و ال ی�دري أس�یجد , لك�ن ب�ال ج�دوى ھ وأراد مساعدتھوھو یبحث عن أم الذي التقى بھ

, م�ذعورا(لھ أمھ أم ال ؟ أم ض�اعت حیات�ھ وأص�بح التش�رد ق�دره ؟ ولع�ل اس�مي المفع�ول 

ین الش��اعر تشخص��ان ص��ورة حس��یة للرع��ب والف��زع وھ��ي قاس��م مش��ترك ب��) المفج��وع

مفج�وع خ�یم علی�ھ الح�زن الوالطف�ل , أوصلھ ذعره إلى الجن�ون افالشاعر مذعور, والطفل

واألسى ولكن من المتسبب في ذلك ؟ ھنا تترك صیغة اس�م المفع�ول مج�اال رحب�ا للتفس�یر 

  .   والتأویل

صفة تؤخذ من الفعل الالزم للداللة على معنى قائم " وھي  : الصفة المشبھة 2-3

تش�تق م��ن , )2("  بَ عُ وَص� نَ ُس��كحَ , بالموص�وف عل�ى وج�ھ الثب��وت ال عل�ى وج�ھ الح�دوث

                                                 
                             .10: ص, المصدر نفسھ )1(

   .185: ص, الجامع في الدروس العربیة: مصطفى الغالییني )2(

                           .والداللة على الحدث ومن قام بھ, والتثنیة والجمع, وقبول األلف والالم, في التذكیر والتأنیث (*)
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وتختلف عنھ في كونھا ت�دل عل�ى , (*)وسمیت مشبھة ألنھا تشبھ اسم الفاعل  ,الفعل الالزم

وال��ذي یتطل��ب ل عل��ى زم��ان وال ت��د, ص��فة ثابت��ة ف��ي ح��ین ھ��و ی��دل عل��ى ص��فة عارض��ة

  .)1( عارضةالصفات الزمان إنما ال

وھي  ,)٪40,48(بنسبة  نور الدین درویشتكررت الصفة المشبھة في أشعار قد و

وذلك ألن الشاعر اھتم بالوص�ف خاص�ة وھ�و یعب�ر ع�ن , تحتل المرتبة األولى في التردد

ومن جھة أخرى فإن�ھ , جھةحالتھ النفسیة واألحاسیس المختلفة التي تختلج صدره ھذا من 

یتح��دث ع��ن الواق��ع الفض��یع وینعت��ھ بص��فات مختلف��ة م��ن أج��ل إیص��ال المعن��ى الم��راد 

                    " :البذرة واللھب " یقول الشاعر في قصیدة , والصورة الفنیة المرغوبة

  فصاح أخرجوه                 

  من جبھ العمیق                 

  أیھا الفتى یا                 

  : یا أیھا الصدیق                 

   )2( إن الكریم عندنا مكرم                 

, الص��دیق, العمی��ق(ش��بھة ف��ي ھ��ذا المقط��ع ف��ي األلف��اظ وردت ص��یغة الص��فة الم

إض�فاء  و تكرار ھذه الصیغة تتطلبھ الداللة وتقویة المعنى ألن الصفة تعمل على, )الكریم

بأص��التھ  الت��ي ت��رتبط) العمی��ق(ویس��تعمل ص��فة  ,غی��ره وص��ف یمی��ز الموص��وف ع��ن

بون من�ھ أن ین�زع الجب�ة ویل�بس بذل�ة ال�وزیر ف�ال یس�تجیب لھ�م؛ لفھم یط, وبشخصیتھ ذاتھ

ألنھ ال یمكن أن یغیر م�ا بداخل�ھ ویس�یر وف�ق م�ا أرادوا حت�ى ول�و أغ�روه وأعط�وه م�ا ل�م 

واألم�ان یھم ویش�عر بالطمأنین�ة لیقرب�وه إل�) دیقالص�(وھم یدعونھ  ,فلن یغیر نفسھ بھیحلم 

وھم یریدون إكرامھ ألنھ یستحق ذلك لكنھ ی�رفض ك�ل ذل�ك ألنھ�م , لھم ویرضخ لرغباتھم

ویق��ول أیض��ا ف��ي  ,تمس��كا بمبادئ��ھ وآرائ��ھ ول��ن یغیرھ��اویبق��ى م, یری��دون إس��كات ص��وتھ

  " : وحدي أواصل " قصیدة 
                                                 

الجامعی��ة للطب��ع والنش��ر دار المعرف��ة , )التطبی��ق عل��ى الق��رآن الك��ریم(الص��رف التعلیم��ي : محم��ود س��لیمان ی��اقوت )1(
 .116: ص, 1996, مصر -اإلسكندریة , والتوزیع

                              

                               .57: ص, البذرة واللھب: نور الدین درویش )2(
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  لكنني أیھا األصدقاء                 

  دخلت وحیدا                 

   ومت كثیرا                 

  )1(ولم تدخلوا المعمعھ                  

عل��ى وزن ) كثی��را, وحی��دا(الص��فة المش��بھة الت��ي وردت ف��ي المقط��ع تمثل��ت ف��ي 

اتفق ھو وأصدقاؤه على المقاومة والتحدي معا لكن عندما ب�دأت المعرك�ة وانطل�ق ) فعیل(

 ,بنائھن ولما أدركوا تأزم الوض�عحزنا على أ وصرخت األمھات في الشوارع, الرصاص

ن�اداھم فل�م  ,فس�ھ وحی�دا یتص�دى لمواجھ�ة األع�داءفوج�د نوھ�و یق�اوم تركوه وتخل�وا عن�ھ 

ف��ي أول , دون أفع��ال ك��ان اتف��اقھم ك��الم, خ��انوه وذھب��وا ,یس��معوه ألنھ��م منش��غلون عن��ھ

  .          مواجھة باعوه لألعداء

وھ�و المك�ان , ید الداللة على مك�ان وق�وع الفع�لاسم مشتق یف" : اسم المكان  2-4

 "مجل�س " ان ك�: ھ�ذا مجل�س زی�د: الحاصل فیھ الحدث المأخوذ من�ھ مادت�ھ فأن�ت إذا قل�ت

  . مَفعلة, مِفعل, مَفعل: وأوزانھ ,(*) وھو لیس مكانا محضا, )2( "  اسم مكان

  .)٪3,01(مرة بنسبة  )16(ست عشر  درویشوقد تكرر اسم المكان في شعر 

  : " قدر یا قدر " في قصیدة یقول الشاعر 

  لیس من حقي اآلن یا قدري أن أمد یدي             

  أن أعید الحكایة من صفرھا             

  لیس من حقھ اآلن أن یصبح مقبرة للھوى             

   )3(لیس من حقھ اآلن أن یرتمي بین أحضان طیف عبر              

, یح��اور الش��اعر ق��درهوباس��تعمالھ  ,)ل��ةمفعَ (عل��ى وزن  )مقب��رة(ورد اس��م المك��ان 

ألنھ یخاف أن یتكرر ما عاشھ وفي كل مرة یفش�ل ف�ي , وھو ال یرید أن یعید ما كان سابقا

                                                 
                              .29: ص, مسافات: نور الدین درویش )1(

  .221: ص, المغني في علم الصرف :عبد الحمید مصطفى السید )2(
مكان�ا محض�ا ح�ل فی�ھ ) أم�ام(وق�ف أم�ام المس�جد؛ ك�ان : مثل...) وفوق, أمام(اسم المكان یختلف عن ظرف المكان  (*)

                              .الوقوف
                             .20: ص, السفر الشاق: نور الدین درویش )3(
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فھو ال یرید أن یك�رر , فھو یخاف أن یتكرر ھذا الفشل الذي یجعل قلبھ مقبرة للھوى, حبھ

ول��ذلك . نكس��ر ال یمك��ن إص��الحھالحكای��ة ویرج��ع الماض��ي ألن م��ا ذھ��ب ل��ن یرج��ع وم��ا ا

وق�د س�ئم م�ن أن یع�یش ف�ي ك�ل م�رة ب�ین , یعتبر أن الذي عاشھ مج�رد طی�ف ال حقیق�ة ل�ھ

ال یس��تطیع , األح�الم واألم��اني وفج��أة یج��د نفس��ھ وحی��دا بعی�دا ع��ن الواق��ع والحی��اة ترفض��ھ

اس�م ك�ذلك ورد  ,وأمانی�ھ حتى التأقلم واستئناف العیش من جدید بعدما استفاق م�ن أحالم�ھ

  " : تسكع لیلي " یقول أیضا في قصیدة المكان ف

  في كل ناحیة أریدك أحرفي           في مكتبي في غرفتي في مضجعي 

   )1(ال خبزة تعطى لطفل جائع       إني أریدك أن تكوني ثورة       

  

  

مقط�ع یقت�رن وف�ي ھ�ذا ال, )مفع�ل(عل�ى وزن ) مض�جع, مكت�ب(ت�ردد اس�م المك�ان 

فھ�و , الوطن في كل ما ینطق بھ وكالمھ كلھ عنھ یرىوھو ) أنت(مؤنث الوطن بضمیر ال

فھ�و عن�د یقظت�ھ الت�ي یرم�ز لھ�ا بمكتب�ھ , في كلماتھ وأشعاره وكتبھ وفي غرفتھ ومض�جعھ

وھ�و  ,وفي أحالمھ التي یرمز لھا بغرفت�ھ ومض�جعھ؛ أي ال یفارق�ھ لی�ل نھ�ار, مكان عملھ

الص��غیر الج��ائع ب��ل یری��ده أن یك��ون ث��ورة  ال یری��ده أن یك��ون ك��الخبز ال��ذي یعط��ى للطف��ل

ال یكف الشاعر ین�دد باألوض�اع الت�ي آل�ت إلیھ�ا أح�وال  ,تشعل نیرانھا لتسترد حقھا بالقوة

 "أغنیة الحب والموت " في قصیدة  الناس في كل مكان وخاصة األطفال واألمھات فیقول

    :  

  عن موت أطفال صومالیا                 

  عن االغتیاالت والمسرح الدموي أحدثھ                 

   )2(عن صبي یدافع عن أرضھ بالحجر                  

ع�ن أطف�ال الش�اعر ی�تكلم ) مس�رح(ف�ي لفظ�ة ) مفَع�ل(ورد اسم المكان عل�ى وزن 

ویتحدث عن االغتیاالت والقت�ل , الصومال وھم یموتون جوعا كل یوم بسبب نقص الغذاء
                                                 

                             .44: ص, المصدر نفسھ )1(

                             .16: ص, مسافات: نور الدین درویش )2(
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, حروب والدمار والخ�راب ال�ذي یح�ل عل�یھم ف�ي أوط�انھمالذي یتعرضون لھ من جراء ال

ویتح��دث ع��ن أطف��ال الحج��ارة ف��ي فلس��طین وھ��م ال��ذین یع��انون م��ن وی��الت االس��تعمار 

فالش�اعر ین��دد ف�ي ھ��ذه األبی�ات بم��ا یحص�ل لألطف��ال ف�ي الع��الم العرب�ي والع��الم , الیھ�ودي

, والظ�روف القاس�یة ألنھم ال ذنب لھم فیما یح�دث فھ�م ض�حایا لك�ل ھ�ذه المش�احنات, ككل

ع�ن ذل�ك ف�ي ظ�ل س�یطرة حت�ى المنظم�ات العالمی�ة عج�زت , وھم ال یج�دون م�ن یحم�یھم

  " :أرى بلدي " ویقول في قصیدة  ,القوى العظمى

  أتنكرني؟ -یا شیخ البلدة ما أقساك                        

  قد كنت صدیقي في المنفى                       

  ,بل كنت أخي                       

  )1( ,,ولساني في المنفى                       

ھ��ذا المك��ان ال��ذي ك��ان فی��ھ ھ��و وص��دیقھ ش��یخ البل��دة , )المنف��ى(ورد اس��م المك��ان 

والش�اعر . فق�د نس�ي ش�یخ البل�دة الش�اعر وتنك�ر ل�ھ ول�م یع�د ی�ذكر ش�یئا. وأمضیا فیھ وقت�ا

ش��یئا آخ��ر أجب��ره ب��القوة عل��ى ذل��ك أھ��ي األی��ام الت��ي أنس��تھ أم أن , یتس��اءل ع��ن س��بب ذل��ك

فلماذا أصبح یتنكر لھ ھكذا ؟ أو ھك�ذا , وغیر اتجاھھ ؟ فقد كان لھ الصدیق واألخ واللسان

وإل�ى  الحاج�ة إل�یھم م�سیتعامل األصدقاء مع أصدقاءھم ویدیرون لھم ظھورھم وھم ف�ي أ

   ؟  مساعدتھم

وھ�و ال��زمن , فع�لاس�م مش�تق یفی�د الدالل��ة عل�ى زم�ن وق�وع ال: اس�م الزم�ان  2-5

            .أو مفِعل, مفَعل: ویأتي على وزن ,)2( الحاصل فیھ الحدث المأخوذ منھ مادتھ

  .)٪1,50(مرات بنسبة  )8(ثماني  درویشوقد تكرر اسم الزمان في شعر 

  :  "وحدي أواصل " في قصیدة  یقول الشاعر

  استیقظوا                 

  من الصمتامنحوني قلیال                  

                                                 
 .11: ص, البذرة واللھب: نور الدین درویش )1(
                              .142: ص, جامع الدروس العربیة: مصطفى الغالییني )2(
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  إني على موعد بالجراح                 

   )1(وباللحظة الموجعة                  

ال�ذي ل�م یتك�رر غی�ره ف�ي ) مف�ِعِ◌ل(عل�ى وزن  )موع�د(ورد في ھذا المث�ال اس�م الزم�ان 

فھ�و , یخاطب الش�اعر أص�دقاءه ال�ذین نس�وا الج�راح أو تناس�وھا نور الدین درویش شعر

فال��ذي ینس�ى جراح�ھ ال حی�اة ل��ھ وال , إن��ھ ال یج�ب أن ینس�وا ذل�ك ی�ذكرھم بھ�ا ویق�ول لھ�م

فھ��و لیت��ذكر جراح��ھ , إن الش��اعر یری��د أن یحی��ي ف��یھم العزیم��ة واالتح��اد م��ن جدی��د. ھ��دف

وحرقت�ھ ق�وة أكب�ر عل�ى , فتزی�د عذابات�ھ عزیم�ة, لتكون دائم�ا أمام�ھ, یضرب موعدا معھا

حفن�ة م�ن " یق�ول أیض�ا ف�ي قص�یدة و ,والج�رح ق�وة ر لیص�یر األل�م تح�دیامواصلة المشوا

   " : تراب 

  ,ال تنبذي الجسد المر أیتھا األرض                 

  إني على موعد بالكتاب                 

   )2(ھاھو العصر                  

فكما خل�ق , ألن نھایة كل البشر آتیة, والكتاب حق, إن الشاعر على موعد بالكتاب

واإلنس�ان یع�یش فیھ�ا , األرض لیعیش فیھ�ا اإلنس�ان ف�إن لھ�ا ال�زوال هللا ھذه الحیاة وعمر

فف�ي ك�ل م�رة , ر ھ�ي المس�یطرة علی�ھفكانت ثنائیة الخی�ر والش�, الصراع بین المتناقضات

ای��ة ویح��ین سینتص��ر الخی��ر حتم��ا لتك��ون النھ ی��رعل��ى اآلخ��ر لك��ن ف��ي األخ اح��داھأنتص�ر ی

ن عل��ى وج��ھ ھ��ذه األرض یع��یش ف��ي فھ��و یب��ین ح��ال ك��ل إنس��ا ,الموع��د بالكت��اب المق��دس

لك�ن عل�ى اإلنس�ان أن یتأم�ل ویت�دبر , صراع قائم بین الخیر والشر منذ أن خلق هللا الكون

ن ی�نجح فی�ھ أو یك�ون م�ن ویعرف أن ھذه الحیاة زائلة ال محالة وما ھي إال امتحان فإم�ا أ

  .الخاسرین

  

  

  
                                                 

                               . 31: ص, مسافات: نور الدین درویش )1(

                             .115: ص, مسافات: نور الدین درویش )2(
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  :ة ـالبنى التركیبی

  : دـتمھی

العالق��ة " ن الدراس��ات بالتراكی��ب النحوی��ة الت��ي ت��درس فیھ��ا ویھ��تم ھ��ذا الن��وع م��

كم�ا یھ�تم , )1( "الداخلیة بین الوحدات اللغویة والطرق التي تتألف بھا الجمل م�ن الكلم�ات 

لتحدی�د  وترتی�ب األقس�ام الش�كلیة لتك�وین الجم�ل ف�ي اللغ�ة, بتحدید قواعد تركی�ب الكلم�ات

  .وھا في سیاق الكالم وأداء المعنىنوعیة أي جملة ومعرفة خصائصھا ومن ثم در

ترابطا إسنادیا  ویتعامل ھذا المستوى مع الجملة التي تتألف من الكلمات المترابطة

وی����درس تركیبھ����ا وط����رق تكوینھ����ا وخصائص����ھا الداللی����ة , أو بواس����طة أدوات خاص����ة

ف یجب تعری� لذلك ,خبریة وإنشائیة, من اسمیة وفعلیةوالجمالیة بما في ذلك أنواع الجمل 

  . الجملة والتعرف على خصائصھا وأنواعھا

س��یبویھ ف, ت والم��ذاھبامتع��دد یتن��وع بتن��وع االتجاھ��الع��رب فمفھ��وم الجمل��ة عن��د 

 ,إل��ى التح��دث ع��ن الجمل��ة م��ن خ��الل تناول��ھ لب��اب المس��ند والمس��ند إلی��ھی��ذھب  )ھ 180ت(

 ,ح الك�المث عن الجملة یستعمل مص�طلوھو عند الحدی... االستقامة في الكالم و, لالفاعو

ف�إذا ك�ان ص�درھا اس�ما فالجمل�ة اس�میة وإذا , قسیم الجملة على أساس لفظي مح�ضوھو ی

  .كان صدرھا فعال فالجملة فعلیة
                                                 

, مص�ر -اإلس�كندریة , المكتبة الجامعی�ة األزریطی�ة, مباحث في علم اللغة ومناھج البحث اللغوي: نور الھدى لوشن )1(
                           .149: ص, 2001
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حیث " المقتضب"في كتابھ ) ھ 285ت( المبردمصطلح الجملة  استخدمن أول من إ

 اإلفادةھا وتجب ل, فعا ألنھ ھو والفعل جملة یحسن السكوت علیھاا كان الفاعل رإنم" قال 

وتترك�ب م�ن وتأدیة معنى محدد ھي التي تتمیز باإلفھام إذا فالجملة عنده  ,)1(" للمخاطب 

 أن ف�ينفس ق�ول المب�رد إلى یذھب  )ھ 316ت( ابن السراجو .أو مبتدأ وخبر, فعل وفاعل

وھ��ي الت��ي ت��تم بھ��ا  ,)2( وإم��ا مبت��دأ وخب��ر, إم��ا فع��ل وفاع��ل, عل��ى ض��ربین الجمل��ة المفی��دة

  .للمخاطب من خالل السكوت عنھا الفائدة

من��ذ مفھ��وم الجمل��ة عص��ور الن والنق��اد عب��ر وللغوی��ا تن��اولأم��ا عن��د الغ��رب فق��د 

وم�ن ب�ین , بحسب اخ�تالف اتجاھ�اتھم ومن�اھجھم تعریفھاواختلف , حتى عصرنا أفالطون

, تعریف�ا )140(ال�ذي ل�ھ م�ا یش�اكل مائ�ة وأربع�ین  )Rise( ری�زھذه المف�اھیم نج�د م�ا كتب�ھ 

 )223( تعریف��ا فبلغ��ت ف��ي تل��ك الحقب��ة )83(ن یناثالث��ة وثم�� )Seidel( زای��دلف إلی��ھ أض��ا

  .)3( مائتین وثالثة وعشرین

بل�وم فنج�د , وھذه اآلراء تدل عل�ى ع�دم وج�ود تعری�ف واح�د ج�امع وم�انع للجمل�ة

ال یدخل عن طریق أي تركی�ب نح�وي أكب�ر من�ھ , شكل لغوي مستقل"  :یعرفھا بقولھ فیلد

بأنھا النمط الرئیسي من أنماط النظ�ام ال�ذي  )F.Saussure( سوسیرفھا اللغوي ویعر, )4( "

  .یشكل مشتقات الكلمات

یوج�د ف�ي ال�درس النح�وي العرب�ي ع�دة حی�ث الجمل�ة  أقس�اموقد اختلف النحاة ف�ي 

ونظ�را أیض�ا , والظرفیة, االسمیة والفعلیة :تقسیمات للجملة نظرا إلى نوع ما تبدأ بھ فقیل

وإل��ى الوظیف��ة النحوی��ة , جمل��ة كب��رى وجمل��ة ص��غرى: ع��ة المس��ند إلی��ھ فقی��لإل��ى ن��وع طبی

أم�ا . )5(والجملة التي ال محل لھ�ا م�ن اإلع�راب , الجملة التي لھا محل من اإلعراب :فقیل

                                                 
                              .146: ص, 1968, مصر -القاھرة , دار الكتاب المصري, عبد الخالق عضیمة: تحقیق, 1ج, المقتضب: المبرد )1(

                             .07: ص, 5ط, لبنان -بیروت , مؤسسة الرسالة, عبد الحسین الفتلي: تحقیق, 1ج, األصول في النحو: ابن السراج )2(
                               .11: ص, 1988, لبنان -بیروت , دار النھضة العربي, لى دراسة الجملة العربیةمدخل إ: أحمد نخلة )3(

                             .14: ص , المرجع نفسھ )4(

: ص, 1964, 4ط, لبنان -بیروت , منشورات المكتبة المصریة, )نقد وتوجیھ(في النحو العربي : مھدي المخزومي )5(
39. 
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اسمیة وفعلیة وظرفیة عل�ى أس�اس المس�ند  :الدارسون المحدثون فإنھم یقسمون الجملة إلى

                                                                                                          . وم على ما یؤدیھ المسند من وظیفةنما تقوالمسند إلیھ ألن أھمیة الحدیث إ

ن�ور ال�دین دروی�ش  أن�واع الجم�ل الت�ي ج�اءت ف�ي ش�عرفي ھ�ذا المق�ام وسأدرس 

الجمل��ة : اآلت��ي حس��ب التقس��یموذل��ك , وطریق��ة ص��یاغتھا ودورھ��ا ف��ي توص��یل المعن��ى

  .واإلنشائیة ,والشرطیة ,والفعلیة ,االسمیة

  : ة ـالجملة االسمی -1

وأف�ادت , أو من مبتدأ وخبر, والجملة االسمیة ھي التي تتألف من مسند إلیھ ومسند

أم�ا الخب�ر , یك�ون اس�ما أو ض�میراأن والمبتدأ الب�د  ,)1(لشيء  بأصل وضعھا ثبوت شيء

   .ما ینقل إلیھ من االسم أو الجملة أو الجار والمجرور والظرفأو , وصفافال بد أن یكون 

  :الجملة االسمیة البسیطة  1-1

ولم یسبقھا فعل أو ح�رف , ھي الجملة التي لم یرد ضمن المسند والمسند إلیھ جملة

وم��ن نم�اذج الجمل��ة , م�ن النواس�خ وق��د تض�اف علیھ�ا عناص��ر لغوی�ة أخ��رى م�ن اللواح�ق

" ھ�ذه ص�ورتي ...ھ�ذا دم�ي" ف�ي قص�یدة  ن�ور ال�دین دروی�شطة ف�ي ش�عر االسمیة البسی

  :حیث یقول فیھا 

  أنا لغز ھذه المدینة                 

  ھذا دمي                 

  ھذه صورتي                 

  واألغاني التي روجتھا اإلذاعات لیست                 

  سوى شوكة في فؤادي                  

  سوى وجع في دماغي                         

   سوى شھقة من بقایا البكاء                 

  )2( أنا في انتظارك یا سید العارفین                 

                                                 
, 2004, 1ط, الجزائ�ر, دیوان المطبوع�ات الجامعی�ة, اإلحاطة في علوم البالغة: زبیر دراقي, عبد اللطیف شریفي )1(

                             . 27: ص
                              .45 - 44: ص, البذرة واللھب: نور الدین درویش )2(
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, ھذا(واسم اإلشارة ) أنا(ي مل االسمیة تنوع بین الضمیر فالمسند إلیھ في ھذه الج

كم�ا ت�درج  ,وصوف أو ج�ار ومج�رورم أما المسند فقد تنوع بین, )األغاني(واالسم  )ھذه

مؤكدا ف�ي تدرج�ھ ھ�ذا , " وشبھ الجملة ,الجملة"  إلى المعقد تركیبیا " الكلمة" من البسیط 

وقد انبن�ى التركی�ب النح�وي عل�ى الش�كل اآلت�ي ف�ي , تنوع الداللة في المقطع الشعري كلھ

  : الجملة األولى 

  ).المدینة( بدل) + ھذه(مضاف اسم إشارة ) + لغز(خبر ) + أنا(مبتدأ 

  :والثالثة وجاء بسیطا في الجملة الثانیة 

  ).ي(مضاف إلیھ ) + صورة, دم( خبر) + ھذه, ھذا(مبتدأ 

ومن أغ�راض ھ�ذه الجم�ل االس�میة الت�ي بن�ي علیھ�ا ھ�ذا المقط�ع الش�عري غ�رض 

ط وتك�رار الش�اعر لھ�ا ھ�و لتأكی�د االرتب�ا, التأكید واإلثبات عبر تكرار ھذه الجمل االسمیة

تمث�ل مح�ورا خاللھ�ا حی�ث  تبی�ین أص�لھ وج�ذوره م�نفضال على , القوي بینھ وبین مدینتھ

فھ��ي وص��ف لحال��ة , المع��انيوالت��ي تص��در م��ن خاللھ��ا ال��دالالت و, أساس��یا ف��ي قص��یدتھ

وقد آلمھ كثیرا م�ا  ,اللة فیھا ثابتة متأصلة ال تتغیرفالد ,لشاعر وتأثره بمدینتھ وما أصابھاا

س�مع أن  مزروع في قلبھ یوجعھ كلما اأخبار فكانت بالنسبة إلیھ شوكمدینتھ من  عنروج 

كم�ا تس�بب ل�ھ لحظ�ات س�ماع , ھناك م�ن قت�ل أو أص�یب بس�وء فیجعل�ھ ذل�ك یتع�ذب كثی�را

صداعا فضیعا یحس فیھ بأن رأسھ س�ینفجر م�ن ق�وة األل�م فیتس�اءل ع�ن  التقتیلالمعارك و

وم�ن ل�ھ المص�لحة ف�ي ذل�ك ؟ , راسبب تردي األوضاع التي غیرت من صورة مدینتھ كثی

فمن كثرة األسئلة التي تدور في رأسھ یحس باأللم الشدید والض�یاع ف�ي دوام�ة ال یس�تطیع 

ھ��ذا كل��ھ ودموع��ھ ال تج��ف أب��دا فھ��و یظ��ل یبك��ي م��ن ج��راء تل��ك المش��اھد , الخ��روج منھ��ا

ید س�(ویتحدى من یفعلون ذل�ك , مدینتھ بھذه الطریقةیرفض أن تشوه صورة  ھإن ,عبةرالم

مالمحھ�ا ألنھ�ا ف�ي ك�ل قط�رة م�ن دم�ھ  وأنھم مھم�ا فعل�ون ل�ن یس�تطیعوا مح�و, )العارفین

ف�ي كم�ا نج�د ك�ذلك تك�رار الجم�ل االس�میة بص�فة متوالی�ة  ,وسوف یعید لھا ألقھا وجمالھ�ا

     " :لم أمت " قصیدة 
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  عیناي مشدودتان إلى نجمة في األفق                 

  دودتانوكفاي مم                 

  وقلبي احترق                 

  ,أنا عاجز عن مغادرة األرض                 

  ,نبضي استحال دما                 

  )1(. ورجاي أرق                 

إن تركیب الجمل االسمیة الموجودة في ھذا المقطع الشعري منسوجة وف�ق النظ�ام 

  :ركب متدرجة من البسیط إلى المالتركیبي التالي 

  ).أرق(الخبر ) +  رجاي(مبتدأ  -

  ). ممدودتان(الخبر صفة )  + كفاي(مبتدأ  -

  ).احترق(الخبر جملة فعلیة )   + قلبي(مبتدأ  -

إل�ى نجم�ة ف�ي (الج�ار والمج�رور ) + مش�دودتان(الخبر ص�فة ) + عیناي(مبتدأ  -

  ).األفق

ن حالت�ھ ووض�عیتھ من خالل ھذا التركیب للجملة االسمیة یحاول الشاعر ال�تكلم ع�

وكف��اه , فعین��اه مش��دودتان لألف��ق :ویتجل��ى ذل��ك م��ن خ��الل األوص��اف الت��ي نس��بھا لذات��ھ

 الص���فة إن المس���ند متن���وع م���ا ب���ین. م���ن ش���دة األل���مقلب���ھ یحت���رق و, مم���دودتان للس���ماء

 ةحم�ل دالل�التركی�ب كك�ل یو, )اس�تحال, احت�رق( والجملة الفعلیة ,)ممدودتان, مشدودتان(

ى التن�وع والتوس�ع فلج�أ إل� ,ذل�ك أم�ام الم�وتكل رغم  صمودالالشاعر و یھیعان الذي األلم

حیث نجد جم�ل اس�میة , بما یناسب التعبیر الذي وضعھ لكل واحدة منھا في تركیب الجمل

وبع�ض اللواح�ق الت�ي تجع�ل ك�ل جمل�ة تنف�رد  متتالیة مكونة في أغلبھا من المبت�دأ والخب�ر

 )أن�ا(ض�میر یس�تعمل الش�اعر الو, ال�ذي تقدم�ھ عن غیرھا بالخبر الذي تحمل�ھ أو الوص�ف

 ألنھ یرید أن یؤكد حقیقة مھمة وھي استحالة الذھاب ,)أنا عاجز عن مغادرة األرض( في

فق�دره أن یظ�ل واقف�ا ثابت�ا ویحم�ل , وھو ی�رى أن مدینت�ھ ف�ي حاج�ة إلی�ھ الظروففي ھذا 
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ع�ال ف�ي نفسھ ودوره الفعلى ثقة الشاعر بكذلك یدل  )أنا(واستعمال الضمیر , ھذا الشعور

الس��تعمال الجم��ل االس��میة ت��أثیر كبی��ر ف��ي نج��د أن��ھ ك��ان  ,التص��دي والمواجھ��ة ألي ش��يء

م�ن خ�الل األعداء لھ التي سببھا للشاعر و الحزینةتناسبت مع وصف الحالة حیث  المعنى

  . قتلھ والقضاء علیھ محاولة

  :االسمیة المنسوخة  ةالجمل 1-2

وم��ن أبرزھ��ا ف��ي  ,ع��ال الناقص��ة أو الح��روف الناس��خةفالمس��بوقة باأل ةوھ��ي الجمل��

  :" عیون أمي " في قصیدة قولھ  درویششعر 

  كنت أصرخ في الشعاب... نادیت باسمك                  

  وكنت تسمعني ولكن ال تجیب                 

       ,من ذا یخلصك سواي                 

  وأنت یا ولدي الحبیب                 

  ,وامتد بي حلمي رأیت حمامة                 

   )1( تحاول أن تطیر بال جناح تكان                 

بكث��رة وذل��ك ) ك��ان(ع اس��تعمال الفع��ل الماض��ي الن��اقص المالح��ظ ف��ي ھ��ذا المقط��

الص��ورة ونقلھ��ا بدق��ة فی��ھ ع تن��وال��ذي تتوض��یح المش��ھد م��ن أج��ل لتس��ھیل عملی��ة الس��رد و

  : یتمثل في كیب النحوي لھذه الجملة االسمیة تربنیة الو ,الداللة فتثري

, أص��رخ( خبرھ��ا) + ض��میر متص��ل, ت(اس��مھا ) + ك��ان(فع��ل ماض��ي ن��اقص  -

  ).في الشعاب( جار ومجرور) + جملة فعلیة

جمل�ة , تح�اول(خبرھ�ا ) + ض�میر مس�تتر(اس�مھا ) + ك�ان( فعل ماض�ي ن�اقص -

  ).تؤول بمصدر ھو مفعول بھ, أن تطیر(فضلة ) + فعلیة

وك�ان الش�اعر یؤك�د ف�ي ك�ل , لقد تنوع التشكیل النحوي للجم�ل االس�میة المنس�وخة

ف��ي ال��زمن ) ك��ان(م��رة الفع��ل وال��زمن ف��ي نف��س الوق��ت حی��ث بق��ي معتم��دا عل��ى اس��تعمال 

, معبرا عن الموق�ف الوج�داني م�ن خ�الل الح�وار بین�ھ وب�ین أم�ھ, الماضي لسرد األحداث
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یحدث وھ�و ك�ان س�تن�ذره بش�يء  ایاھ�ا وكأنھ�كانت توج�ھ إلی�ھ الك�الم وتحك�ي ل�ھ رؤحیث 

الشعاع المنیر صورة ألمھ التي فقدھا مع صورة لنا م أن یرسالشاعر یحاول  ,خائفا حائرا

, ن وأصبحت األم ھي التي تدلھ م�ن خ�الل رؤیاھ�االذي یقوده ویوجھھ فاختلطت الصورتا

حظ على زمن الفع�ل وما نال ,مؤلمافھو یحاول التعبیر عن واقع معیش تعیشھ األمة واقعا 

كذلك من بین القصائد الت�ي تك�رر فیھ�ا  ,الناقص أن زمنھ الماضي في جمیع أماكن بروزه

   :حیث یقول فیھا " حفنة من تراب " قصیدة  بصفة متوالیة) كان(استعمال الفعل الناقص 

  ,حامض إكنت في حم                 

  ,ائمةكانت الشمس والریح والبذرة الن                 

  ,لم انتبھ, كان في داخلي النزغ                 

   )1( كان یحمل فأسا وكأسا وزنبقة                 

مرات في أبی�ات متتالی�ة ف�ي ال�زمن  )5(في ھذا النموذج تكرر فعل الكینونة خمس 

وزم�ن , زمن خلق هللا فی�ھ ھ�ذا الك�ون وعم�ره بالحی�اة, للداللة على الزمن القدیم, الماضي

وقد جاءت البنیة التركیبی�ة  ,ایة الحیاة على األرضلق هللا فیھ سیدنا آدم وحواء من ثم بدخ

  :كالتالي متنوعة االسمیة المنسوخة للجمل 

, ف�ي حم�إ(خبرھ�ا ) + متص�ل ض�میر, ت(اس�مھا ) + كن�ت(فعل ماضي ن�اقص  -

  ).شبھ جملة

ش�بھ , يف�ي داخل�( خبرھا) + ضمیر مستتر(اسمھا ) + كان(فعل ماضي ناقص  -

  ).جملة

     ). غیر موجود(خبرھا ) + الشمس(اسمھا ) + كان(فعل ماضي ناقص  -

ویكشف ك�ذلك , وفعل الكینونة في صیغت الماضي یناسب سرد األحداث وروایتھا

 وإیض�احھاالص�ورة  إلث�راءس�تعمل ھ�ذا الفع�ل ال�م الش�اعر باألح�داث بدق�ة وم�ن ث�م عن ع

وق�د س�اھم ھ�ذا  ,ث�م انفت�اح المعن�ى وتع�دد الدالل�ةوم�ن  بھ�ا واإلقن�اع ونقلھا بأمان�ة وص�دق

فكانت األح�داث متسلس�لة حس�ب  وجمع شتاتھا في صورة موحدة األحداثفي تنویع  الفعل
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 الح�رف ن�ور ال�دین دروی�شومن األحرف الناسخة التي وردت في شعر  ,التدرج الزمني

  : یقول "العصا واألفیون " في قصیدة ف, )أنّ (

  ,لت اذكر أن لي لغة وأرضاماز                 

  ,أن لي دینا یحرضني ونبضا                 

  أن تاریخ البطولة في دمي                  

   )1(. صاغتھ في الزمن الحروب                 

وكان اسمھا ف�ي الجمل�ة األول�ى وف�ي الجمل�ة  ,التي تدخل على المبتدأ والخبر )أنّ (

خب�ر (بمح�ذوف  المتعل�ق) ل�ي(تأخر عنھ الجار والمج�رور ) نادی, لغة(اسما ظاھرا  الثانیة

دالل��ة عل��ى اإلص��رار والتص��میم , وذل��ك یفی��د تأكی��د نس��بة المس��ند إل��ى المس��ند إلی��ھ, )مق��دم

ش�كل توی, عن وجود الذات وحض�ورھا وإعرابعن موقف  إفصاحوفي التقدیم , يوالتحد

  :التركیب كاآلتي 

) "خب�ر"ش�بھ جمل�ة متعل�ق بمح�ذوف , ل�ي(خبرھا المقدم ) + أن(رف الناسخ الح -

  ).دینا, لغة( اسمھا مؤخر + 

ف�ي (خبرھ�ا ) + البطول�ة(مضاف إلیھ ) + تاریخ(اسمھا  ) +أن(الحرف الناسخ  -

  )."خبر"بمحذوف  شبھ جملة متعلق, دمي

انتم��اءه ودین��ھ والت��اریخ العری��ق ف��ي ك��ل م��رة لیؤك��د  )أن(یس��تعمل ح��رف التوكی��د 

عل�ى نك�رات ) أن(وقد دخلت , وھذه ھي مقومات الشخصیة الوطنیة, الذي یتمیز بھ وطنھ

ف�ال ینخ�دع ب�ھ ھ�ذا , لذلك كانت الحاجة إلى التأكید أشد على من ینكر صحتھ ما ذھب إلی�ھ

وتاریخ أجداده مل�يء ب�الحروب , فھو قد یثور والدین یحثھ على المواجھة والجھاد, الحاكم

فھ�و مع�روف بع�دم , ش�جاعتھم وبس�التھمتش�ھد عل�ى  واالنتصارات المس�جلة ف�ي ص�فحاتھ

  . وقد ناسب ھذا المقام األداة, استسالمھ ورضوخھ
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ك��ان لھ��ا دور كبی��ر وفع��ال ف��ي  ن��ور ال��دین دروی��شن الجمل��ة االس��میة ف��ي ش��عر إ

وك�ان حض�ورھا ممی�زا ف�ي  ,إعطاء دالالت مختلفة ومع�ان متنوع�ة ك�ان یحملھ�ا لقص�ائده

یعیشھ الش�اعر أو ال�ذي یص�فھ بطریق�ة موحی�ة  أشعاره حیث كانت تعبر عن الموقف الذي

ب�ین الموض�وعات الجمل�ة بتن�وع وق�د تنوع�ت  .تنم عن ھدوء العاطفة وتركیز ف�ي األفك�ار

وقد , ة النفسیة للشاعر متأججة وثائرةوزادھا ذلك تأكیدا وثبات رغم أن الحال عامةذاتیة و

 ن البس��اطة إل��ى التعقی��دبتن��وع ك��ل م��ن المس��ند إلی��ھ والمس��ند م��ن��وع ف��ي الوس��ائل اللغوی��ة 

خاصة في بدایة الجمل الشعریة حیث كان لھا دور ) إن, كان(واستعمال النواسخ المختلفة 

ھ�ي تل�ك الوس�ائل وكان�ت , ث وتطورھا وتقوی�ة وتوكی�د المعن�ىمھم في عملیة سرد األحدا

التي أكسبت خطابھ الشعري خصائص تعبیریة تمیزه عن خطابات غیره وذلك م�ن خ�الل 

الجمل�ة االس�میة ف�ي ش�عر و, مل عبر مق�اطع بأكملھ�ا ف�ي قص�ائدهھذا النوع من الج اعتماد

الفك�ري ع�ن طری�ق اشتراك البنى التركیبیة للجمل م�ع المس�توى تمثل  نور الدین درویش

تش���كیل ص���ور ش���عریة خاص���ة تك���رس الثب���ات واأللف���اظ وطریق���ة ال���نظم  عملی���ة اختی���ار

  .والصمود

  :ة ـالجملة الفعلی -2 

وغالب�ا م�ا تتك�ون م�ن , فعال داال على التغییر والتج�ددفیھا یكون المسند وھي التي 

والفع��ل ی��دل بص��یغتھ عل��ى أح��د  .أو فع��ل ونائ��ب فاع��ل, الفع��ل والفاع��ل ومتعلق��ات الفع��ل

 ن��ور ال��دین دروی��شوق��د اس��تعمل الش��اعر  .)1(زمن��ة الثالث��ة ب��دون قرین��ة خارج��ة عن��ھ األ

  .لمضارعةالجمل الفعلیة الماضیة والجمل الفعلیة ا

  :الجملة الفعلیة الماضیة  2-1

وتتفرع عن ھ�ذه , إن داللة الفعل الماضي ھي التعبیر عن مضي الحدث وانقضائھ

أو ح��ال , الدالل��ة العام��ة دالالت أخ��رى تس��تفاد م��ن دراس��ة الق��رائن اللغوی��ة ف��ي التركی��ب

  .السیاق العام
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  : "قدر یا قدر " یقول الشاعر في قصیدة 

  نام جفني على جفنھ والظالم انتشر                  

  دخل الحلم في حلمھ                 

  ورأیت البشارة تكتب اسما جدیدا                 

  على كفي المرتعش                 

   )1( سقط الحزن فوق الثرى                 

, ل��مدخ��ل الح, ن��ام جفن��ي(بالجم��ل الفعلی��ة الت�ي تب��دأ بفع��ل م��اض نح�و  يءال�نص مل��

وھذا الزخم من األفعال ینقل بصدق حركیة الصراع الذي تم ) سقط الحزن, ارةرأیت البش

وق�د ج�اء تركی�ب الجم�ل الفعلی�ة . والفش�ل اإلخف�اقفي الماضي والذي وصل بالشاعر إلى 

  :في الزمن الماضي على النحو اآلتي 

  ).أمتعتي(مفعول بھ ) + القلب(فاعل ) + لملم(فعل ماضي  -

, عل�ى جفن�ھ(ج�ار ومج�رور ) + الحل�م, جفن�ي(فاعل ) + دخل, نام( فعل ماضي -

  ).في حلمھ

  ).فوق الثرى(ظرف مكان ) + الحزن(فاعل ) + سقط(فعل ماضي  -

أو  ,كلم��ة(لق��د ج��اءت أغل��ب ھ��ذه الجم��ل متوس��طة الط��ول تتك��ون م��ن فع��ل وفاع��ل 

 ,مج�رورج�ار و(وتتمة للجملة تتوزع ب�ین المفع�ول ب�ھ وش�بھ الجمل�ة م�ن , )ضمیر متصل

طغى على فییحتل مكانة بارزة  وغالبا ما یكون الفعل في أول السطر الشعري, )أو ظرف

یص��ور لن��ا الش��اعر ش��دة حزن��ھ وفض��اعة ألم��ھ بع��د وم��ن خ��الل ذل��ك  ,كل��ھ دالل��ة المقط��ع

أن یع�اني م�ن  إذ أنھ لم یوفق ف�ي حب�ھ األول وق�در علی�ھ, انكساره بسبب الفشل الذي لحقھ

وبع�د أن ع�اد إلی�ھ الح�ب , یماث�ل حب�ھ األول في أن یعیش حبا جدی�داففقد األمل  جراء ذلك

 یس�ردو ,االنكس�ارالفش�ل ویخاف م�ن  من جدید نراه ال یرید أن یعیش التجربة مرة أخرى

  :قصة خلق سیدنا آدم وحواء فیقول " حفنة من تراب " في قصیدة 
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  قلت حین استوى الضلع من ھذه ؟                 

  , إلى نبضتي في حیاء تفأشار                 

  ,خلعت نعلھا                 

  ورمت بعض أوراقھا في الھواء                  

   )1( ذي منحتي: قال                 

  :تمثیل البنیة التركیبیة للجمل الفعلیة 

متمم�ات +  )مس�تترض�میر , ھ�ي(فاعل +  )رمت, خلعت ,أشارت( فعل ماضي -

  . )ظرف, جار ومجرور, بھ مفعول( الجملة

, خلع�ت, أش�ارت, اس�توى, قل�ت(نالحظ تكرار الفع�ل الماض�ي عب�ر ھ�ذه المق�اطع 

 ؛ وذل��ك م��ن أج��ل تأكی��د الش��اعر للح��دث الفعل��يمتوس��طة الط��ول ف��ي جم��ل متتالی��ة) رم��ت

أن ھ�ذا الق�در مكت�وب عل�ى عل�ى ویرتبط ذلك من الناحیة الداللی�ة  ,حسب الدفقة الشعوریة

ف��ي زم��ن ف��الءم ذل��ك ورود الفع��ل , خل��ق ھ��ذا الك��ون عن��دف��ي البدای��ة دت��ھ الش��اعر قب��ل وال

خل�ق س�یدنا آدم و التك�وین والحی�اةب�دء للحدیث عل�ى تناولھ  الماضي ألن المقام یتناسب مع

فانتق�ل ب�الزمن الحاض�ر  ال�ذي ارت�بطالماضي الفعل وفق الشاعر في استعمال لقد  ,وحواء

 اإلنس�ان ح�الآلت إلی�ھ یبین ما ل واقع وما یجري فیھمن خالل ھذا االرتباط للتعبیر على ال

  . الذي فضلھ هللا على جمیع خلقھ

   :الجملة الفعلیة الماضیة المنفیة  2-2

) م�ا(باستخدام أداة النف�ي  نور الدین درویشفي شعر ومما جاء من الجمل المنفیة 

  " :عیون أمي " في قصیدة  ھقول

  " درویش "ھا مرت األعوام یا                  

  ھا برد الفطور                 

  ما عادت الكلمات تجلي ھمھا                 

  أبدا وما عادت تؤنسھا الزھور                 
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   )1(في كل یوم تسأل اآلتین عنھا                  

  :البنیة التركیبیة للجملة المنفیة تتمثل في 

  ).اسم ظاھر, الكلمات(فاعل ال) + عاد(الفعل ) + ما(أداة النفي  -

  .جملة فعلیة) + ضمیر مستتر, ھي(الفاعل + ) عاد(الفعل ) + ما(أداة النفي  -

وی�رتبط , م�رتین )ع�ادت(أداة نفي لل�زمن الماض�ي تك�ررت م�ع نف�س الفع�ل ) ما( 

اعر یرم�ي إل�ى التعبی�ر ع�ن ذل�ك الح�دث المأس�اوي فالش�, الحزن والغربةھذا النفي بداللة 

القتام��ة  تس��وده ات��ھ وب��ث طع��م الم��رارة فیھ��ا فأص��بح ینظ��ر لألم��ور بمنظ��ارال��ذي غی��ر حی

فبع�د أن كان�ت  ھ الت�ي یعب�ر بھ�ا ع�ن حال�ھكلمات�ویرتبط ھذا النفي بتغیر حال . ةوالسوداوی

, وتلھب الشاعر حرارة واتقادا وتوصلھ إلى أبعد الحدود واإلیحاءفي الماضي تتسم بالقوة 

أغل�ى إنس�ان أم�ھ , أصبحت بع�د انطف�اء الس�راج المنی�ر ال�ذي ك�ان ل�ھ ن�ورا ھادی�ا لطریق�ھ

حل�ت , وتس�ھر م�ن أج�ل راحت�ھ ذلك الصدر الحنون الذي كان یدفی�ھ م�ن ب�رد األی�ام ,عنده

, وك��ل ش��يء فق��د معن��اه, رب��ةوالغ وأص��بح یح��س ب��البرد والوح��دة مكانھ��ا الظلم��ة والعتم��ة

ال طع�م فی�ھ , ی�امفالفطور الذي كانت تقدمھ لھ ساخنا أصبح یشربھ ب�اردا بع�د أن م�رت األ

فھموم�ھ , یملكأعز ما  والعذاب على فقدانإحساس الشاعر بھ كإحساسھ بحیاة ملیئة باأللم 

وال  ,وكلمات��ھ ال تس�تطیع حم��ل آالم�ھ وأحزان��ھ, عنھ��ا أش�عارهعب�ر أص�بحت أكب�ر م��ن أن ت

جمی�ل ف�ي ھ�ذه  ھ�و لیعبر ع�ن ك�ل م�ا) الزھور(فیستعمل كلمة , ینسیھ شيء في ھذه الدنیا

 ,نھ��ا متج��ذرة فی��ھ وأعم��ق م��ن ك��ل ذل��كوال ی��زیح أحزان��ھ أل, ة وال��ذي ب��ات ال یعنی��ھالحی��ا

  " :البذرة واللھب " ویقول في قصیدة 

  وانھالت السیاط دونما انتظار                 

  والتھب اللھب                  

   وما أفقت إال والسیاط قد عوت                 

   )2(بصوتھا المبحوح                  

  :لقد جاء النظام التركیبي للجملة المنفیة كاآلتي 
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جمل���ة ) + ض���میر مس���تتر, أن���ا(الفاع���ل ) + أفق���ت(الفع���ل ) + م���ا(أداة النف���ي  -

  . استثنائیة

, )أفق�ت(للفع�ل الماض�ي ) م�ا(النف�ي ب�األداة  استعمل الشاعر كذلك في ھ�ذا المقط�ع

وق��د أف��اق عل��ى , ینف��ي عن��ھ إدراك��ھ للض��رب ال��ذي تع��رض ل��ھ الجس��د قب��ل أن یح��دث ذل��ك

ویجعل الش�اعر ص�وت ض�رب الس�یاط عل�ى . صوتھ الذي یصدره وھو ینھال ضربا علیھ

فجسد الشيء المادي وھو صوت السیاط التي تنھ�ال علی�ھ بص�وت , الجسد كصوت العواء

ق�وة ص�وت الس�یاط الت�ي  جعل�ت التق�اء ص�وت الس�یاط والع�واء اء الكلب والقرینة التيعو

یغرز فیھا أنیاب�ھ كھجوم الكلب الذي ینقض على فریستھ فینھش لحمھا وتسلط على الجسد 

لك�ن ھ�ذا الجس�د , فكذلك السیاط تنھال على جسده لتترك فیھ آثار الج�روح, الحادة لیقطعھا

الت��ي ص�ورھا الش�اعر ف��ي الن�ار ھ�ذه , ل�م تس�تطع أن تن��ال من�ھیق�اوم ویص�مد فحت�ى الن��ار 

م��ن تس��لیط الن��ار علی��ھ الجس��د فب��دل أن یش��تكي , ص��ورة إنس��ان یش��تكي م��ن قس��وة الجس��د

وحرقھ انقلبت الصورة وأصبحت ھي التي ترتعد وتشتكي منھ ألنھا ل�م تس�تطع أن تحرق�ھ 

وشدة احتمال كل م�ا یص�یبھ  وھنا أراد الشاعر أن یبین مدى مقاومة الجسد, وتجعلھ رمادا

ألن�ھ م�ؤمن بأن�ھ الب�د فیصمد أمام كل المعاناة واأللم الذي یسلط علی�ھ  من العذاب والحرق

        .تتغیر فیھ حالھأن یأتي یوم 

  :الجملة الفعلیة المضارعة  2-3

ب�ل یك�ون زم�ان اإلخب�ار عن�ھ قب�ل , ما لم یكن لھ وج�ود بع�د" الفعل المضارع ھو 

  : كما في األمثلة التالیة , درویشقد تنوع استخدامھ في قصائد و .)1(" وجوده 

   " :یحسدني " یقول في قصیدة 

  نامي إن شئت بذاكرتي                 

  أو في قلبي                 

  ,یكفیك حضورا أنك في قلبي                 

   )1( ,,أن اسمك في شعري                 

                                                 
                              .112: ص, في النحو العربي: مھدي المخزومي )1(
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ال�واردة ف�ي ھ�ذا المقط�ع إل�ى ترتی�ب عناص�رھا حس�ب   لقد خضعت الجمل الفعلی�ة

  :البنیة التركیبیة اآلتیة 

م��ؤخر فاع��ل ) + ض��میر متص��ل, ك(مفع��ول ب��ھ مق��دم ) + یكف��ي(مض��ارع فع��ل  -

  ).أنّ ( بجملة اسمیة مسبوقة ) + ضمیر مستتر, أنت(

حس���ب الدالل���ة , لق���د ورد تركی���ب الجمل���ة المض���ارعة م���ن البس���یط إل���ى المرك���ب

   .وضیح والتأكیدوالجاحة للت

اآلخ�رون ویحس�دونھ ك�ذلك عل�ى  علی�ھھو فخور بانتمائھ لھذا الوطن الذي یحس�ده 

لكن�ھ ل�م یع�د بوس�عھ فع�ل , فقد كان مستعد لحمایتھ وحم�ل الس�یف م�ن أجل�ھ, حبھ الكبیر لھ

فھ��و ن��بض قلب��ھ وم��لء . ذل�ك فل��م تب��ق ل��ھ األش��عار والكلم�ات لی��دافع بھ��ا ویخل��د اس��م وطن�ھ

ویب��رز , لیؤك��د ھ�ذا الح�ب ویش��خص ھ�ذا التعل��ق الفری�د) إن(ف التوكی�د وج�اء ح��ر, حیات�ھ

أن اس�مك , إنك في قلبي(الوفاء الصادق واالنتماء الحقیقي الخالص للوطن وذلك في قولھ 

إن ص��یاغة الجمل��ة بھ��ذه الطریق��ة تؤك��د الدالل��ة وتجس��د اإلحس��اس وتكثف��ھ  ,)ف��ي ش��عري

  . وتثري صورتھ

  : " بلدي أرى " في قصیدة یقول الشاعر و

  الممتد والجبل ئ أتقدم نحو الشاط               

  ,سمع صوتا یھتف بيأف               

  أتشجع أكثر أسبح أسبح               

   )2(اخترق األمواج بال خوف                

في ھ�ذه األبی�ات یتمث�ل ف�ي البن�ى علیھا النظام التركیبي للجملة المضارعة المعتمد 

  :اآلتیة 

) + األمواج(المفعول بھ ) + ضمیر مستتر, أنا(فاعل ) + أخترق(فعل مضارع  -

  .منفیةاسمیة جملة 
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) + ص�وتا(المفع�ول ب�ھ  ) +ض�میر مس�تتر, أن�ا(فاع�ل ) + اس�مع(فعل مضارع  -

  .جملة فعلیة

نح��و (جمل��ة ظرفی��ة ) + ض��میر مس��تتر, أن��ا(الفاع��ل ) + أتق��دم(فع��ل مض��ارع  -

  ). الشاطئ

دل ت� )أخت�رق, أتش�جع, أسمع, أتقدم( ع األفعال المضارعة اآلتیةفي ھذا المقطجاء 

حی��ث ح��اول الش��اعر أن یتق��دم إل��ى  ,ف وھ��ذا م��ا ینطب��ق عل��ى معن��ي المقط��ععل��ى التكل��

یس�مع ص�وتا یش�جعھ عل�ى المواص�لة فیض�اعف  بعد كل المصاعب التي واجھھا, اطئالش

, ك��ل م��ا م��ر ب��ھ مجھ��وده لك��ي یص��ل للش��اطئ فلدی��ھ أم��ل كبی��ر ف��ي الوص��ول بنج��اح رغ��م

, إن��ھ یخت��رق األم��واج ب��ال خ��وف, فالوص��ول لش��اطئ األم��ان یحت��اج لعم��ل ومجھ��ود أكث��ر

, سیض�حي لكن�ھ س�ینال مبتغ�اه ف�ي النھای�ة, فقرب وصولھ للشاطئ جعلھ ال یكت�رث لش�يء

من التكلف والجھد في الوصول ألنھ یب�ذل مجھ�ودا وطاق�ة لنی�ل  انوع الجمل هھذنجد في ف

    .المراد ویستریح

  :الجملة الفعلیة المضارعة المنفیة  2-4

 )70(س�بعین  نور الدین درویشتكررت ھذه الصیغة في شعر  : "ال  " بالنفي  -أ

  .مرة

  :" یحسدني " في قصیدة یقول الشاعر 

  ,وأنا ما عندي سیف                 

  ,ال أملك غیر لساني                 

  وسحر النغمة والضادواللغة الحبلى بالحب                  

   )1(ما عاد بوسعي أن أحمیك وأحمیني                  

  

  :في ھذه األبیات یتمثل في نظام التركیبي للجملة المنفیة ال
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أداة اس��تثناء ) + ض��میر مس��تتر, أن��ا(الفاع��ل ) + أمل��ك(الفع��ل ) + ال(أداة النف��ي  -

  ).لساني(المستثنى ) + غیر(

ال أمل��ك غی��ر (ت��رتبط ب��الزمن الحاض��ر  الت��ي) ال(ة النف��ي ب��األداالش��اعر یس��تعمل 

فھ�و یتخ�ذ , ویؤك�د ب�أن م�ا عن�ده س�وى كلم�ات, بھفھو ینفي أن یملك سیفا یحارب  )لساني

واللغة التي تحمل سر الدفاع عن مدینتھ التي دائم�ا یحاورھ�ا , یدافع بھ االحبر والقلم سالح

 یمل�ك الس�یف وحت�ى اللغ�ة الت�ي إذن ھو ال ,ویضفي علیھا مالمحھاعلى أساس أنھا امرأة 

فالش�اعر ف�ي  ,ذل�كفیعترف لھا بأنھ ل�م یع�د ق�ادرا عل�ى , یملكھا أصبحت ال تكفي لحمایتھا

حال��ة ی��أس وكثی��را م��ا تنتاب��ھ ھ��ذه الحال��ة النفس��یة الت��ي ك��ان لھ��ا ت��أثیر كبی��ر عل��ى تجربت��ھ 

یدة م��ن ألمحھ��ا كلم��ا تناول��ت قص��, اإلبداعی��ة وص��ارت مقترن��ة بنظ��رة م��ن األل��م والح��زن

وق��د أف��ادت بنی��ة الجمل��ة بھ��ذه  ,ی��ربط بینھ��ا جمیع��اال��ذي رفی��ع الخ��یط القص��ائده وك��أن ھ��ذا 

" یقول الشاعر ف�ي قص�یدة و, لسانھ االصیغة الحصر حیث أنھ ینفي أي ملكیة أخرى ماعد

  " :ال أعرف شیئا 

  أنا ال أعرف شیئا                 

  أخذونيقسما با� ال أدري لماذا                  

  قضیة يولماذا جعلوا من                 

   )1( أنا ال أدري لماذا فصلوا عني لساني و یدي                 

  :النظام التركیبي للجملة المنفیة 

) + ض���میر مس���تتر, أن���ا(الفاع���ل ) + أدري, أع���رف(الفع���ل ) + ال(أداة النف���ي  -

                        . متممات الجملة

فھ��و ل��م یق��ل ش��یئا , ش��اعر ف��ي ھ��ذا المقط��ع مس��تنكرا م��ا فعل��وه ب��ھ ب��اطالیتس��اءل ال

ل�م یقت�رف , ھ�و ل�م یس�رق ول�م یقت�ل, یجعلھ�م یقطع�ون لس�انھ ویدی�ھ شيءیؤذیھم وما فعل 

أیمنع�ون حت�ى الك�الم , یقول م�ا یحس�ھ وی�راه ,فقط كان یقول األشعار, جرائم یعاقب علیھا

م��ا ألنھ��ا ال تتواف��ق معھ��م وعلی��ھ أن یق��ول  !؟ ویخنق��ون الكلم��ة قب��ل أن تخ��رج إل��ى الن��ور
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ال , ال أع��رف(والص��یغ ال��واردة ف��ي ھ��ذا ال��نص ھ��ي  ,یری��دون أو یس��كت وال یق��ول ش��یئا

وھي تؤكد شیئا واحدا ھ�و جھل�ھ الت�ام لم�ا طل�ب من�ھ فق�د أخ�ذ بج�رائم ال ) ال أدري, أدري

یب�دو تائھ�ا أم�ام و, یعلمھا ومن ثم تبرز حیرتھ الش�دیدة وھلع�ھ العمی�ق واض�طرابھ العنی�ف

  .األحداث

  . على نفي المضارع وتقلب زمنھ إلى الماضي) لم(تعمل  : "لم  " بي ـالنف -ب

  : "ھذه صورتي ... ھذا دمي " یقول الشاعر في قصیدة 

  .إنا على موعد بالنھار                  

  ,,ولم انتبھ للمسدس                 

  لطبیعةلم انتبھ الصفرار ا                 

   )1(لم انتبھ للحصار                  

  :البنیة التركیبة للجملة المنفیة تتمثل في 

  .جار ومجرور) + ضمیر مستتر, أنا(الفاعل ) + انتبھ(الفعل ) + لم(أداة النفي  -

ثالث م�رات لیؤك�د وقوف�ھ ف�ي ص�فوف المواجھ�ة ) لم انتبھ(یكرر في ھذا النموذج 

فھو یثبت أن�ھ ل�م ینتب�ھ للس�د والحص�ار , م  حجم الموقف ورھبتھوالمجابھة لكن لم یكن یعل

ل�ي ك�ل ول�م ینتب�ھ إلن�ذار الطبیع�ة ل�ھ باص�فرارھا ألن حماس�ھ ك�ان یغل�ب ع, الموجھان ل�ھ

ال یعی�ر انتباھ�ھ ألح�د وی�رفض أن یع�یش حیات�ھ تل�ك ھ�و  ,ولم یدر ما یج�ري حول�ھ, شيء

ل�زمن فج�أة م�ن ح�ال تفی�د انق�الب ا )ل�م أفع�ل(ھذه الصیغة و ,س یستسلمون بسھولةبین أنا

وزم�ن الش�اعر تغی�ر ف�ي , تقل�ب ال�زمن, ھي ح�رف نف�ي وج�زم وقل�ب) لم(ألن , إلى حال

اص�فرار , المس�دس(نھار ولكن حدث أن تمادى الظالم ال إشراقفقد كان ینتظر , غفلة منھ

  " :لم أمت " ویقول في قصیدة  ,)لحصارا, الطبیعة

  

  ,لي انتھیت ولم انتبھربما أنت مث                 

  ,لم أنل منك یا حلمي مبتغاي                 
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  ولم استرح                 

   )1(.. تعبت من الركض                  

  :یتمثل في التركیب النحوي للجملة المنفیة 

  ).ضمیر مستتر, أنا(الفاعل +  )استرح, انتبھ(الفعل ) + لم(أداة النفي  -

ج�ار ومج�رور ) + ض�میر مس�تتر, أن�ا(الفاع�ل ) + أنل(الفعل ) + مل(أداة النفي  -

  . جملة ندائیة+ 

لھا تعب فحتى أحالمھ التي كان یعیش ألج, یعطینا ھذا المقطع نظرة یائسة للشاعر

ذل�ك الحل�م  ,إنھ تعب من الركض وحده خلف حلم یری�د تحقیق�ھ ,منھا ومن محاولة تحقیقھا

, ویحاول لكن المسافة بینھم�ا ف�ي ك�ل م�رة تزی�د بع�دا الذي یستمد منھ قوتھ وعزمھ یحاول

  . یعم الخیرأن فھو یحلم بالسالم واألمان والعدل و

حملھ��ا ك��ان دور الجم��ل الفعلی��ة ف��ي ھ��ذه النص��وص الش��عریة ب��الغ األھمی��ة نتیج��ة ل

ی�ع والتوس�یع ف�ي وذلك من خ�الل التنو, التي یحیاھا الشاعر للمعاني التي صورت المعاناة

س�تترا تق�دیره ض�میر ورود الفاعل في أغلب الجمل الفعلی�ة ض�میرا موقد , ملتراكیب الج

ي المح��ور الرئیس��ي المح��رك ال��ذي یع��ود عل��ى الش��اعر ألن شخص��یتھ ھ�� )أن��ا(الم��تكلم 

إن ت�أثیر الفك�رة . التي ت�ؤثر علیھ�ا عوام�ل كثی�رةوالحاملة للمشاعر واألحاسیس  لألحداث

لفعلی��ة المض��ارعة طاغی��ة عل��ى الجم��ل واتح��اد ذات الش��اعر بموض��وعھ جعل��ت الجم��ل ا

  .لھا ف�ي الغال�ب للمقارن�ة ب�ین الماض�ي والحاض�رھذه األخی�رة الت�ي ك�ان یس�تعم, الماضیة

وتص�عید  ةالجمل الفعلی�ة س�اھمت ف�ي إعط�اء ن�وع م�ن تكثی�ف الص�ورونستطیع القول أن 

ع�ة م�ن فتتخل�ل القص�یدة الواح�دة مجمو, ة وتغی�ری�الداللة وذلك لما یترك�ھ الفع�ل م�ن حرك

   . األحداث التي تساعد على تنامي الفكرة

  

  :ة ـالجملة الشرطی -3
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أو  ,ح�رف(الشرط أسلوب لغوي ینبن�ي عل�ى جمل�ة مركب�ة تت�ألف م�ن أداة الش�رط 

األول من�زل منزل�ة الس�بب وھ�و الش�رط والث�اني من�زل منزل�ة المس�بب : ومن شقین, )اسم

وال بد لھا من إسنادین ك�ل , اد واحدال تكتفي بإسن"  والجملة الشرطیة, وھو جواب الشرط

وتق�وم  ,شرطیة تدخل في صنف الجملة الكبرىوبھذا فالجملة ال, )1(" منھما أساس الجملة 

یس��مى الش��ق  ,ح��ول دون اس��تقالل أح��دھما ع��ن اآلخ��راألداة ب��ربط الج��زأین ربط��ا وثیق��ا ی

عب��ارة ولیس��ت , ویس��مى الش��ق الث��اني عب��ارة الج��واب أو الج��زاء, األول عب��ارة الش��رط

وھذه الفك�رة إنم�ا , الشرط والجواب جملتین ألن كال منھما بمفردھا ال تعبر عن فكرة تامة

  .  تعبر عنھا الجملة الشرطیة بأكملھا

  :أدوات الشرط الجازمة  3-1

وق�د  .إن م�ن أدوات الش�رط الت�ي ت�دل عل�ى االس�تقبال: الشرطیة  " إن" أنماط  -أ

  .  )٪32,35( بنسبة مرة )11(وردت إحدى عشرة 

عب�ارة الج�واب ) + فعلھ�ا م�اض(عبارة الشرط ) + إن(أداة الشرط  : األولالنمط 

  ). فعلھا ماض(

   )2(إن بكیت بكى الورى إني الورى      اللیل یعرف والریاح زوابعي أنا    

وق�ع وفعل جواب الش�رط  ,)بكیت(وفعل الشرط فعل ماض  ,شرطیة جازمة) إن( 

, ا ف��ي نف��س ال��زمنت��إذا عبارت��ا الش��رط والج��واب وقع ,)بك��ى( أیض��ا يماض��ف��ي ال��زمن ال

ویض�یف بأن�ھ ال�ورى نفس�ھ , )فإن بكى فس�وف یبك�ي ال�ورى( في ھذا البیت ویضع شرطا

العب�ارة األول�ى , فترتبط العبارتان بارتباط الشاعر وتوحده مع الورى لتزید العبارة الثانی�ة

لعاص�فة الت�ي كان�ت موجھ�ة وھ�و ال یخش�ى الص�عاب وتل�ك الری�اح ا, عمقا وتقوي معناھ�ا

واقف��ا متح��دیا ال وس��یبقى , یكس��ر الخض��وع, ل��ى أص��حابھاس��وف یس��تعملھا لترج��ع ع هنح��و

  .   یخشى شیئا من أجل أن یعیش وطنھ في أمن وسالم

                                                 
, 1ط, األردن -عمان , دار وائل للنشر والتوزیع, )في ضوء نظریة النظم(قواعد النحو العربي : سناء حمید البیاتي  )1(
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عب�ارة الج�واب ) + فعلھا م�اض(عبارة الشرط ) + إن(أداة الشرط  : الثانيالنمط 

  ).فعلھا مضارع مقترن بالسین(

   )1(رغم أنف المانع  یصرخالقصید ولم یقل      فغدا س وطني وإن سكت 

الشرط فع�ل  وفعل جواب ,)سكت(وفعل الشرط فعل ماض  ,رطیة جازمةش) إن( 

لش��رطیة حتم��ا ف��ي للدالل��ة عل��ى حص��ول الجمل��ة ا) سیص��رخ(مض��ارع مقت��رن بالس��ین 

 فع�ل الش�رط م�اض وفع�ل ج�وابفوقد ج�اءت عبارت�ا الش�رط مختلفت�ین  ,المستقبل القریب

, ولكن�ھ ل�ن یبق�ى ك�ذلك, یق�ول الش�اعر أن القص�ید س�وف یس�كت مرغم�ا. الشرط مض�ارع

ألن م��ن یكتب��ھ ل��ن یبق��ى ھك��ذا خاض��عا , فإن��ھ سیص��رخ وی��دوي ف��ي ال��دنیا بص��وتھ وكلمات��ھ

 جمیع ویكتب عن أحزان وطنھ وآالم�ھفسوف یكتب الشعر وستصل كلماتھ إلى المستسلما 

لش�رط فیقاب�ل ب�ین س�كوتھ الی�وم وكالم�ھ ف�ي الغ�د فھو ال یملك أغل�ى من�ھ ویض�ع ا, ویبكیھ

  . رغما عن الذین منعوه وأسكتوا صوتھ

عبارة الجواب ) + فعلھا ماضي(عبارة الشرط ) + إن(أداة الشرط  :النمط الثالث 

  ). مضارع ھافعل(

   )2(إن كنت منفصال عني ولست أنا       قل لي إذا ما ھجت إنساني   

وعب�ارة ج�واب الش��رط ) كن�ت(لش�رط فع��ل ماض�ي وفع�ل ا ,طیة جازم�ةش�ر) إن( 

, لق��د وردت جمل��ة الش��رط وجوابھ��ا مختلفت��انو, مض��ارع ج��اء عل��ى ص��یغة األم��رفعلھ��ا 

لجمل��ة ج��واب وك��ان الب��د , ج��واب الش��رط فعلھ��ا أم��رعب��ارة و رة الش��رط فعلھ��ا م��اضفعب��ا

ع األم�ر م� وردحی�ث جمل�ة طلبی�ة  وقع�تألن عبارة الج�واب , من أن تقترن بالفاء الشرط

م�ن و ,لك�ن الش�اعر ل�م یقرنھ�ا بالف�اء, فھو یأمر ویتساءل حائر, االستفھام في نفس العبارة

یری��د أن یع��رف ھ��ل ھ��و وش��یطانھ متالزم��ان أم أن��ھ یس��تطیع بإیمان��ھ الش��رط ھ��ذا خ��الل 

إذا ھم�ا منفص�الن فلم�اذا یفك�ر , وعقیدتھ أن یبتعد عنھ وعن أفكاره وینجي نفسھ من الن�ار

  .فجاءت العالقة بین الشرط والجواب عالقة ارتباط تالزمي, ؤثر علیھوی في األشیاء مثلھ
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فع�ل ) + إن(أداة الش�رط ) + فعلھ�ا مض�ارع(عبارة الج�واب + قد  :النمط الرابع 

  ).فعل ماض(الشرط 

   )1(قد یحسدني إن بحت النادل في مقھى                  

   )2(ویحسدني إن قلت أحبك أوالدي                  

ة تحق�ق تفی�د إمكانی� ال�ذي) ق�د( التحقی�قواب الشرط مس�بوقة بح�رف قدم عبارة جتت

 ث�م, جمل�ة الج�وابال�ذي تحمل�ھ وھذا التق�دیم ی�دل عل�ى أھمی�ة الخب�ر  الحدث أو عدم تحققھ

 أم�ا الجمل�ة الثانی�ة ع�دم وج�ود ,)بح�ت(وفعلھ�ا  أداة الشرط وعبارة فعل الشرط) إن( تأتي

وق�د وردت�ا عبارت�ا الش�رط والج�واب  ,)یحس�دني(الفع�ل  وإثب�ات )ق�د(ح�رف التحقی�ق  فیھا

ویتجسد الش�رط  ,والثانیة في الزمن المضارع في الزمن الماضيوقعت األولى , مختلفتان

ف الشاعر من حسد الذین حولھ یحسدونھ في وطنھ ال�ذي ال وخفي ھذه األبیات من خالل 

الش��رط غی��ر مرتب��ة نلح��ظ أن عب��ارة و ,غل��ى من��ھ ویح��ارب م��ن أجل��ھ ك��ل ھ��ؤالءیمل��ك أ

وال نج�د تق�دم , ثم عبارة الشرط ث�م عب�ارة الج�واب) إن(الترتیب العادي حیث تكون األداة 

) إن قل�ت أحب�ك(, )إن بح�ت(عب�ارة الش�رط بل نج�د , عبارة الجواب وتأخر عبارة الشرط

وم��ن , ب�ین أج�زاء عب�ارة الج��واب وف�ي ش�كل جمل��ة معترض�ة داخ�ل جمل��ة ج�واب الش�رط

وإن قلت أحب�ك یحس�دني , إن بحت یحسدني النادل في المقھى: الجملة المفروض أن تكون

وھ��ذه الص�یغة تكش��ف ع��ن خ�وف الش��اعر مم��ا , وج�اء فع��ل الج��واب ف�ي الماض��يأوالدي 

بحب��ھ وال یری��د أن  لبعی��دین عن��ھ وم��ن المق��ربین فھ��ویتوق��ع أن یتع��رض ل��ھ م��ن حس��د م��ن ا

  .یتعرض ألي سوء

  

  :أدوات الشرط غیر الجازمة  3-2

أداة شرط تنسلخ عن الظرفیة لت�ؤدي وظیف�ة ال�ربط "  :الشرطیة " إذا "  ماطأن -أ

فاألص�ل , وتستعمل في تعلیق حدثین غالبا ما یتوقع حدوثھما ف�ي المس�تقبل, )3(" والتعلیق 

                                                 
                              .6: ص, البذرة واللھب: نور الدین درویش )1(

                             .6: ص, المصدر نفسھ )2(

                              .357: ص, قواعد النحو العربي: سناء حمید البیاتي )3(



 ة   ـة والرتكيبيـىن الصرفيـالب                                اين                              ـل الثـالفص

  127

وردت وق��د  .إذا زال��ت الش��مس آتیت��ك: أن یك��ون الش��رط مقطوع��ا بوقوع��ھ نح��و )إذا(ف��ي 

  .  )٪29,41(بنسبة  اتمر )10( عشر درویش في شعر )إذا(

عب�ارة الش�رط ) + إذا(أداة الش�رط ) + جملة أمری�ة(عبارة الجواب  : األول النمط

  ).  فعلھا ماض(

  أنت محاصر فاصبر على البلوى إذا صمت             

   )1(الكالم وكشرت عن نابھا لغة الحدید              

وفع��ل  ,)ص��مت(ض م��اج��اء فعلھ��ا وجمل��ة الش��رط  ,أداة ش��رط غی��ر جازم��ة) إذا( 

والجمل��ة الش��رطیة بھ��ذا الترتی��ب  ,)فاص��بر( جمل��ة ج��واب الش��رط فع��ل أم��ر مقت��رن بالف��اء

وج�اءت عب��ارة الج�واب مقترن�ة بالف��اء ألنھ�ا جمل��ة طلبی�ة أمری��ة , مخالف�ة للترتی�ب الع��ادي

وجمل��ة الش��رط , مخالف��ة لقیامھ��ا بالش��رط فت��أتي لل��ربط ب��ین الجملت��ین وتس��مى ف��اء ال��ربط

اس��تعمل و. فت��ان ف��األولى ف��ي ص��یغة الماض��ي والثانی��ة ف��ي ص��یغة األم��روالج��واب مختل

ی��ربط ب��ین الص��بر والص��مت ع��ن الك��الم والتوق��ف ع��ن إلق��اء ل الش��اعر الش��رط بھ��ذه األداة

, ا یری�دفھو الذي ینطق ویقول م, الحدیدألنھ ظھر مكان ذلك لغة أخرى ھي لغة , األشعار

وھن��ا یطل��ب الش��اعر ف��ي ھ��ذه الظ��روف  ,فھ��و اآلم��ر الن��اھي وحت��ى ل��و ل��م یری��دوا س��ماعھ

وحت�ى ل�و تكل�م ف�ال أح�د , فقد انتھى زم�ن الك�الم فما بالید حیلة, لصبر على البالءاالقاسیة 

ك�ذلك فإن�ھ عم�د , سیسمعھ من شدة قوة صوت الرصاص التي تمأل المدین�ة فعلی�ھ بالص�بر

الح��ل ھ��و  برالص�� إل��ى تق��دیم عب��ارة الج��واب لالھتم��ام بھ��ا وألن��ھ یری��د أن یوص��ل لن��ا أن

  .غیر ذلك ھوأنھ لیس أمام, الوحید

عب�ارة فع�ل ) + إذا(أداة الشرط ) + فعل أمر(عبارة جواب الشرط  :الثاني  النمط

  . متممة جواب الشرط) + فعلھا ماض(الشرط 

   )2(كوني إذا رغب الفؤاد حبیبة           كوني كتابا في یمیني الطائع   

, )رغ�ب(ث�م فع�ل الش�رط  ,طیة غی�ر الجازم�ةالش�ر )إذا(ث�م ) ك�وني(فعل الج�واب 

ج��اءت جمل��ة الش��رط تتوس��ط جمل��ة الج��واب یب��دأ بفع��ل ث��م بقی��ة المتعلق��ات بع��د جمل��ة  وق��د
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فك�ان یس�تطیع تق�دیم عب�ارة الج�واب , وھذا الترتیب تمی�ز ب�ھ أس�لوب الش�رط لدی�ھ, الشرط

واب بعب�ارة الش�رط لكن�ھ یقس�م عب�ارة الج�, فاألولوی�ة لھ�ا وذلك ألنھ یھتم بالنتیجة, أكملھاب

وحت��ى إیق��اع البی��ت  - )M.Riffaterre( ریف��اتیر -ویح��دث مفاج��أة غی��ر متوقع��ة كم��ا یق��ول 

لك�ن بھ�ذا الترتی�ب یجع�ل , فلو ك�ان مرتب�ا الترتی�ب الع�ادي لوج�دنا انس�یاب العب�ارة, یتغیر

) إذا رغ�ب الف�ؤاد(متوقع�ا الخب�ر المت�أخر بع�د جمل�ة الش�رط ) ك�وني(القارئ یتوق�ف عن�د 

. ثم یستأنف الكالم من جدی�د, ك یفسح مجاال للقارئ للتوقع والمشاركة في بناء العبارةوبذل

والشاعر في ھذه األبیات یطلب منھا أن تكون حبیبة أو كتابا یحمل أعمال�ھ الص�الحة الت�ي 

وھو من خالل ھذا یتحدث عن حبھ لوطنھ ال�ذي , وفي سبیل أن یدوم حبھما ھي من أجلھا

  .ال یوازیھ حب آخر

وھي أداة شرط تستعمل لل�ربط والتعلی�ق ف�ي الجمل�ة  :الشرطیة " لو "  أنماط -ب

وردت ھذه األداة في ال�دواوین الثالث�ة إح�دى  ,تفید امتناع الشرط المتناع وجوده الشرطیة

 ن�ور ال�دین دروی�شوتتعدد أنماطھا وتتنوع ف�ي ش�عر , )٪32,35( بنسبة مرة) 11(عشرة 

  :وھذا ما سوف نالحظھ 

عب���ارة ) + ل���و(أداة الش���رط ) + فعلھ���ا مض���ارع(عب���ارة الج���واب  : ولاأل ال���نمط

  . )فعلھا ماض(الشرط 

   )1(الموت أفرح لو أنا       لو مت یوما میتة األحرار یا مرحبا ب  

جمل�ة الش�رط وق�د ج�اء  ىوجملة الج�واب تق�دمت عل�, تفید االمتناعأداة شرط ) لو(

, )م�ت(فعلیة في ال�زمن الماض�ي جاءت  الشرطوجملة , )أفرح(فعلھا في الزمن الحاضر 

ت�ي جملھذا البی�ت  یتضمنحیث مرتین في نفس الجملة ) لو(ونجد أن الشاعر یكرر األداة 

األول�ى والثانی�ة ) ل�و(نجده یستعمل الضمیر بین و ,)و متل(والثانیة  )لو أنا( األولىشرط 

ئد والتركی�ب الجمل�ة ص�یاغة خاص�ة تخ�رج ع�ن ال�نمط الس�ا فص�اغكی�د الك�الم أمن أج�ل ت

مض��ارع وجمل��ة البص��یغة  جمل��ة الش��رطج��اءت , وعبارت��ا الش��رط مختلفت��ان, المع��روف

یرحب ب�الموت مث�ل األبط�ال الش�جعان ال�ذین ی�دافعون  فالشاعر ,الجواب بصیغة الماضي

                                                 
                               .20: ص, البذرة واللھب: یشنور الدین درو  )1(



 ة   ـة والرتكيبيـىن الصرفيـالب                                اين                              ـل الثـالفص

  129

یرید أن یك�ون و ال یخاف الموت فھو, عن وطنھم وال یخشون الموت والتضحیة في سبیلھ

رافع��ا رأس��ھ  ح��ب أن یم��وت ك��األحراروی یم��وت كالش��ھداء ألن��ھ ال یخش��ى أنم��ع ھ��ؤالء 

یف�ھ وھو ع�ازم عل�ى المواجھ�ة وال یخ ,مستقبال الموت یصدر رحب في سبیل حریة وطنھ

وطن�ھ ل ةخدم� مألن�ھ ق�دالمش�رفة یف�رح بھ�ذه المیت�ة ف, ھئ�شيء لیحمي وطنھ م�ن أی�دي أعدا

مث��ال ف��ي الش��جاعة أولئ��ك ال��ذین تتف��اخر بھ��م ال��بالد وتض��رب بھ��م األب��ین م��ن  وس��یكون

  .قدوة ونموذجا یحتذى بھ فیتخذون

أداة الش�رط ) + فعلھ�ا مض�ارع دخل�ت علی�ھ الس�ین(عبارة الجواب  : النمط الثاني

  ). فعلھا ماض(عبارة الشرط ) + لو(

  بال وطن      لیالك أبعد من نجم السما فنم  -لیلي  -بعیدة ال تسل   

   )1(اذا سیحدث لو عشنا بال حلم لیالك حلم وكابوس یعذبنا             م  

عل�ى جمل�ة  )م�اذا یح�دث(جمل�ة الج�واب  تتق�دموقد , أداة شرط تفید االمتناع) لو(

جمل�ة طلبی�ة اس�تفھامیة واقع�ة ف�ي ال�زمن المس�تقبل وورودھ�ا , )لو عشنا ب�ال حل�م(الشرط 

ال�زمن األولى ف�ي , وجملتا الشرط والجواب وردتا بزمنین مختلفین ,بالسین ھافعلقتران وا

ب�ین دالل�ة اس�تمرار نج�د  وم�ن خ�الل ذل�ك, المس�تقبل القری�بال�زمن الماضي والثانی�ة ف�ي 

ألن بدونھا ف�ال یص�بح ل�ھ مس�تقبل وأھ�داف یرس�مھا  الزمنین حیث أتى فعل الشرط ماضیا

یفض�ل الع�یش ب�ال ال فھ�و , لیسیر على خطاھا وتكون لھ حافزا على االس�تمرار والمث�ابرة

عب�ارتي  ف�ي ح�دثینالب�ین  ال�ذي یجس�د االمت�دادالمستقبل لة الجواب جمفي والزمن , أحالم

ولو استعمل في الجواب الزمن الحاضر لكان ق�رب م�ن ح�دوث الش�رط  ,الجواب والشرط

ال یتمنى أن یك�ون  اتوجوابھ لكنھ فضل أن یبعد بینھما ربما أنھ وھو یضع ھذه االفتراض

وھ�و  كی�ف لھ�م أن یعیش�وا ب�ال أح�الم ؟ف ,ال شعوریا الجواب بعی�دا ف�ي ال�زمنكذلك فجاء 

دائما في أشعاره یؤك�د عل�ى وج�وده ألن�ھ ھ�و الق�بس ال�ذي یس�یر عل�ى ھدایت�ھ فیجع�ل ذل�ك 

وفي بعض األحیان یت�ذمر ألن�ھ ل�م یس�تطع تحقیق�ھ , الحلم أمامھ كالھدف الذي یرید إصابتھ
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ھ اآلن ھ�و لكن أن یعیش دون أح�الم فإن�ھ ال یس�تطیع ذل�ك فحلم�, ویتعب من الركض خلفھ

  .  اإلرادة فقدت فیھالبحث عن لیاله ولم یعرف مكانھا لیبحث عن الحریة في زمن 

عب�ارة الج�واب ) + جملة اس�میة(عبارة الشرط ) + لو(أداة الشرط  :النمط الثالث 

  ).جملة ماضیة مقترنة بالالم(

  ال تسأل القلب عن شعر وعن أدب جعبتي احترقت     , ال تسألیني رجاء

   )1(لكان للنار ما یغني عن الحطب    لو أنا أحصیتھا عددا       قصائدي 

وجمل�ة الش�رط جمل�ة اس�میة , الج�واب المتن�اع الش�رط أداة شرط تفی�د امتن�اع) لو(

ج�اء بع��د  ,)لك�ان(ع�ل م�اض ن�اقص مقت�رن ب�الالم وفع�ل ج�واب الش�رط ف ,)أن�ا أحص�یتھا(

 ,ال��ذي ی��رتبط بض��میر الم��تكلم) ھاص��یتأح(كتوكی��د للفع��ل ) أن��ا(ض��میر الم��تكلم ) ل��و(األداة 

الج��واب وعب��ارة  عب��ارة الش��رط جمل��ة اس��میة, ختلفت��انوجملت��ا الش��رط والج��واب وردت��ا م

لكث��رت أن م��ن خالل��ھ عل��ى الش��اعر  وج��اء الش��رط لیؤك��د ,جمل��ة فعلی��ة زمنھ��ا المض��ارع

 فھ�و یش�بھ أش�عاره, ألنھ�ا تش�علھ م�ن ال�داخل عن الحطبالنار فإنھا تغني الملتھبة قصائده 

فیكت�وي بنارھ�ا وم�ن ث�م فإن�ھ  التي تخرج من أعماقھ كالجمرات التي تلھبھ وتحرق جعبت�ھ

س��یزیده ذل��ك حرق��ة ألن��ھ مع��ذب بھ��ا ووم��ا تحمل��ھ  أش��عاره ى أن تس��ألھ ع��نینھاھ��ا عل��

ویطف�ئ  وھ�و یری�د أن یس�تریح قل�یال, فھي جمرات تحرقھ وتشعل الحماس فیھ ,وامتعاضا

وھ�و ال  ,الستغناء عن الحطبكثیرة ملھبة وھي تكفي ل فقصائده, لھبھ الذي تشعلھ أشعاره

ذلك س�یأخذ ل�ال یعرف كی�ف یغیرھ�ا  ,ألنھ یائس من األوضاع المحیطةیرید أن تذكره بھا 

  .    ویرى ما سیفعل بعد ذلكوینظم أموره بعض الراحة لیعید ترتیب أفكاره 

رة الج�واب عب�ا) + فعلھ�ا م�اض(عب�ارة الش�رط + أداة شرط ) لو(:  النمط الرابع

  ).جملة اسمیة طلبیة(

   )2(ماذا لو استنطقت قلبي اللحود         بأیما لغة یا قلب تعتذر      

عبارة الج�واب ج�اءت و, )استنطقت( ضوعبارة الشرط  فعلھا ما, أداة شرط) لو(

جمل�ة وقد وقعتا كل م�ن جمل�ة الش�رط والج�واب مختلفت�ان األول�ى , استفھامیةجملة اسمیة 
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أن  ھف�وخعب�ر الش�اعر م�ن خ�الل الش�رط ع�ن  ,ماضي والثانیة جملة اس�میةا الفعلیة زمنھ

 م�ن أج�ل أن یح�افظوا علی�ھیسألھ من في اللحود الشھداء الذین قاتلوا في سبیل ھذا الوطن 

ؤولیة أم أن المس�أھ�و أھ�ل لھ�ذه  للمحافظ�ة علی�ھ ؟والجی�ل ال�ذي أت�ى بع�دھم ماذا فعل ھ�و 

ألن ال�ذي عمل�وا علی�ھ م�ا ل�م یض�عوه ب�ین أی�د أمین�ة , خیب أملھ�متضحیاتھم ذھبت سدى و

أھ�و م�ا ی�زال  اإیاھ� یس�ألوه ع�ن األمان�ة الت�ي حمل�وهو ,ذھ�ب وض�اع تخاف علی�ھ وترع�اه

فم��اذا , ول��م یس�تطع الحف��اظ علیھ�ا أن�ھ ض��یعھا وت�رك اآلخ��رین یأخ�ذونھا ممحافظ�ا علیھ��ا أ

لذلك فإنھ س�وف ی�ذھب  سیقولھا لھم ؟ وكیف سیعتذر ؟ ال یرید أن یوضع في ھذا الموقف

وھ�و  ,الی�دین فالش�اعر ال یس�تطیع أن یق�ف مكت�و ألنلیستردھا ولو كلف�ھ ذل�ك ك�ل ش�يء 

  .یفترض ھذا السؤال لذلك جاء في صیغة المستقبل

ف�ي  )ل�وال(وردت , وھي أداة تفی�د االمتن�اع لوج�ود: الشرطیة " لوال  " أنماط -ج

  .)٪5,88(بنسبة  مرتین درویششعر 

عبارة فع�ل ) + لوال(أداة الشرط ) + فعلھا مضارع(عبارة الجواب  :األول  النمط

  ). جملة اسمیة(الشرط 

  ,كان یركض في داخلي النزغ لم انتبھ                 

   )1( ,لم أكن ألواریھ لوال الغراب                 

 زمن الحاض�رال�ناقص جاء في  وورد فعلھالنافیة  )لم(ب جاء جواب الشرط مقترنا 

 س��میةجمل��ة االت��ي وقع��ت جمل��ة الش��رط ث��م  ,)ل��وال(ث��م ح��رف االمتن��اع لوج��ود  ,)ك��نأ(

ن اختلف�ا فقت�ل أح�دھما اقصة قابی�ل وھابی�ل ابن�ي آدم الل�ذعن  تعبر ھذه األبیات, )الغراب(

فقابی�ل لم�ا قت�ل أخ�اه ل�م یع�رف م�اذا یفع�ل , عل�ى األرضح�دثت وھذه أول خطیئة , اآلخر

هللا  لیب�ینتعاركا فقتل أحدھما اآلخر فحفر لھ حفرة ودفنھ فیھ�ا بالجثة فأنزل هللا لھ غرابان 

الب�د غی�ر الجازم�ة أن�ھ  )لوال(دت أداة الشرط فافقد أومن ثم  ,خیھقابیل كیف یواري جثة أ

لوال الغراب لما اس�تطاع أن یع�رف بوقوع فعل الشرط؛ أي وتحقیقھ ع جواب الشرط ووقل

ه وتمتلك��ھ طان بینھم��ا وجع��ل األخ یقت��ل أخ��افق��د دخ��ل الش��ی, كی��ف ی��واري جث��ة أخی��ھقابی��ل 
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ذل�ك ال�زمن واإلنس�ان یتص�ارع م�ع أخی�ھ اإلنس�ان یحارب�ھ  ذومن� ,األنانیة فیعم�ي بص�یرتھ

  .كل یقول نفسيوالویقاتلھ دون رحمة وال شفقة 

عب�ارة الج�واب ) + جملة اسمیة( عبارة الشرط +أداة شرط ) لوال(:  النمط الثاني

  ).فعلھا مضارع(

  ویمنعني        صوت یقول دع األفكار تختمر, دفعني صوتحیران ی  

   )1(لوال التنفس باألشعار انفجر  كیف أسكت یا جرحا یمزقني            

وعب�ارة , )الت�نفس باألش�عار(جملة اسمیة وردت الشرط وعبارة , أداة شرط) لوال(

مرتب��ة وج��اءت جمل��ة الش��رط , )انفج��ر(الش��رط ورد فعلھ��ا ف��ي ال��زمن المض��ارع ج��واب 

اس�میة وقعت جملة األولى فان توھما مختلف بصورة طبیعیة جملة الشرط ثم عبارة الجواب

األش��عار ف��ي حیات��ھ فھ��ي وج��ود ح��ول ض��رورة ی��دور وك��ان الش��رط  ,جمل��ة فعلی��ةوالثانی��ة 

ع�ن رؤاه وأفك�اره من خاللھا ویكشف , وھي التي یعبر بھا عما یختلج في صدره, متنفسھ

ارا تلھبھ م�ن ال�داخل وتحرق�ھ ف�ي أعماق�ھ ف�إذا م�ا أخرجھ�ا یخ�ف ألن ھذه األشعار كانت ن

وی�ؤجج حماس�ھم ویش�عل  الیذھب ویلھ�ب أس�ماع م�ن یقرؤونھ�, اللھیب ویتراجع االحتراق

أمثال�ھ م�ن وی�وقظ ال�ذین ظلم�وا أش�عاره  وف من الذین یریدون منعھ من ق�ولفیھم نار الخ

وی��دعھا تختم��ر ف��ي ذھن��ھ ؟ لكن��ھ  وھ��و حی��ران أیقولھ��ا أم یؤج��ل قل��یال حق��وقھم لیس��ترجعوا

مل�ك ص�برا عل�ى ھ�ذه الج�راح إن ل�م یع�د یفل�م , ت ویجب أن تخرج كما ھ�يأال یسك ریقر

ألن�ھ أراح ض�میره وتكل�م , یفصح عنھا فستزیده ألما وعذابا فق�ول األش�عار یریح�ھ ویھدئ�ھ

لھ�م وأزاح ع�ن كاھل�ھ ثق�ال ك�ان یحمل�ھ لیوص�لھ لآلخ�رین لع, بما ال یستطیع أح�د أن یق�ول

  .یساعدونھ ویتضامنون معھ لمداوات جراحھ أو التخفیف منھا

 تن��وع نج��دن��ور ال��دین دروی��ش وم��ن خ��الل اس��تخدام الجمل��ة الش��رطیة ف��ي ش��عر 

ان��ت أكث��ر وك, )ل��وال, ل��و, إذا(وغی��ر الجازم��ة ) أن(الجازم��ة األدوات أدوات الش��رط ب��ین 

رط وج�واب الش�رط متفقت�ان لقد جاءت عبارتي الش�و, )لو, إن( األدوات استعماال األداتین

یث عندما ترد إح�داھما ح, لم تردا كالھما في الزمن المضارعو, في الزمن الماضي غالبا
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فعلی�ة ت�رد األخ�رى جمل�ة إح�داھما  ت�رد إنو, ماض�یةت�رد األخ�رى جمل�ة  مض�ارعةجملة 

جمل��ة الش��رط حی��ث كان��ت ت��رد بالترتی��ب تركی��ب بن��اء ف��ي  اتنوع��كم��ا نج��د  .جمل��ة اس��میة

تق��دم جمل��ة الج��واب عل��ى جمل��ة توف��ي كثی��ر م��ن األحی��ان تخ��الف ھ��ذا الترتی��ب ف, الع��ادي

وق�د  ,في الس�یاق یدل علیھا ماوجود وقد ترد جملة الشرط دون جملة الجواب مع , الشرط

والتنوی�ع ف�ي األس�لوب ال�ذي , ساھمت الجملة الشرطیة في إیص�ال المعن�ى وإث�راء الدالل�ة

اإلیح��ائي الجم��الي باس��تعمال أدوات فنی��ة والمباش��ر دد ب��المزج ب��ین التعبی��ر التقری��ري یتج��

     .  مختلفة

  :ة ـاإلنشائی ةالجمل -4

وذل�ك ألن�ھ ل�یس لم�دلول لفظ�ھ , )1(" اإلنشاء ھو كالم ال یحتمل الصدق والكذب " 

وع�دم احتم�ال األس�لوب اإلنش�ائي  ,)2(قبل النط�ق ب�ھ وج�ود خ�ارجي یطابق�ھ أو ال یطابق�ھ 

ألنن�ا ال , )3(لنظر إلى ذات األسلوب بغض النظر عما یس�تلزمھ للصدق والكذب إنما ھو با

, ننظر إلى صحة أو خطأ الخبر ال�ذي تحمل�ھ الجمل�ة اإلنش�ائیة إنم�ا یھمن�ا أس�لوب اإلنش�اء

فھو , الخبر الذي تحملھ الجملة الخبریةبعكس األسلوب الخبري الذي ننظر إلیھ من وجھة 

وذل�ك ألن الطل�ب أي جمل�ة فعلی�ة غالب�ا فعل�ي یك�ون  اإلنش�اءوسیاق  ,منظور إلیھ في ذاتھ

واألس�لوب اإلنش�ائي ینقس�م إل�ى قس�مین  ,بأنواعھ كافة یقتضي أمرا یتعل�ق بح�دوث الح�دث

  : )4(طلبي وغیر طلبي 

وھ�و خمس�ة  ,ستدعي مطلوبا غی�ر حاص�ل وق�ت الطل�بفاإلنشاء الطلبي ھو ما ی -

  .التمني, النھي, النداء, االستفھام, األمر: أنواع

: ول�ھ ع�دة أس�الیب وص�یغ منھ�ا ,غیر الطلبي فھو ال یستدعي مطلوباما اإلنشاء أ -

  .بعت واشتریت ووھبتکصیغ العقود , الرجاء, القسم, التعجب, صیغ المدح والذم

                                                 
, 2004, 1ط, لبن�ان -بی�روت , المكتب�ة العص�ریة, )البیان والمعاني والبدیع(علوم البالغة : مصطفى المراغيأحمد  )1(

                              .53: ص
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أم�ا اإلنش�اء , والفرق بینھما أن اإلنشاء الطلبي یتأخر وجود معناه عن وج�ود لفظ�ھ

أن یتحق��ق وج��ود معن��اه ف��ي الوق��ت ال��ذي  غی��ر الطلب��ي فھ��و م��ا یقت��رن فی��ھ الوج��ودان؛ أي

  . یتحقق وجود لفظھ أي وقت التلفظ بھ

صاص�ھ بكثی�ر م�ن ال�دالالت الخت, اإلنش�اء الطلب�ي ج�ل اھتم�ام البالغی�ین ذولقد أخ

ن�ور ال�دین تقتص�ر دراس�تي ف�ي ش�عر أدرس الجملة اإلنشائیة ولذلك اخترت أن  ,البالغیة

  .                فقط على األسالیب اإلنشائیة الطلبیة درویش

  :الجملة االستفھامیة  4-1

: االس��تفھام ھ��و طل��ب فھ��م ش��يء ل��م یتق��دم ل��ك عل��م ب��ھ م��ن قب��ل ب��أداة خاص��ة مث��ل

وینقس��م الطل��ب . وإم��ا باإلس��ناد, ویتعل��ق إم��ا بالمس��ند, ... أی��ان , مت��ى, م��ن, ھ��ل, الھم��زة

 بة أخ�رى ویك�ون ما یطل�ب ب�ھ التص�ور ت�ارة والتص�دیق ت�ار: االستفھامي إلى ثالثة أقسام

وم�ا یطل�ب ب�ھ التص�ور فق�ط ویك�ون  ,)ھ�ل(ب ما یطلب بھ التصدیق فق�ط وی�تم و, )الھمزة(

ت وق��د ورد. المس��تفھم عن��ھ, أداة االس��تفھام ,المس��تفِھم: وعناص��ره, قی��ة ألف��اظ االس��تفھامبب

  .)٪35,64(بنسبة  درویش نور الدینالجملة االستفھامیة في شعر 

تح�ذف  تتمیز بھا عن باقي األدوات أنھ�ا أحكامھا التي  من :االستفھام بالھمزة  -أ

كم��ا ت��رد لطل��ب , ت��رد لطل��ب التص��ور, وی��ؤول إلیھ��ا ك��ل اس��تفھام مح��ذوف األداة, وت��ذكر

وموض�وع الھم�زة  ,تتقدم على حروف العطف, تدخل على اإلثبات وعلى النفي, التصدیق

عرف��ة المف��رد ویس��مى فیطل��ب بھ��ا م, وم ھ��و النس��بة والمجھ��ول ھ��و المف��ردأن یك��ون المعل��

وق��د ورد . ة فیطل��ب معرف��ة النس��بة وھ��و تص��دیقاأو أن یك��ون المجھ��ول النس��ب, تص��ورا

  .مرات) 18( ثمانیة عشرة نور الدین درویشاالستفھام بالھمزة في شعر 

  ). ماضيفعلھا (جملة فعلیة ) + الھمزة(أداة االستفھام  :الصورة األولى 

   )1(أضغاث أحالم بھا اشتھر      أرأیت مجنونا تعذبھ                

   )2(أم أني بشر وحدي وھم حجر أصودر الحب أم نبضي یخیفھمو        
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واالس�تفھام ف�ي , )مجنون�ا( الحالوبعده ) رأیت(والفعل ماض , تفھامالھمزة أداة اس

أي الفع��ل وب��دأ ب��ھ ف��ي  وف��ي ھ��ذا البی��ت ت��م االس��تفھام ع��ن المس��ند إلی��ھ ,ھ��ذه الحال��ة بس��یط

فة الحل�م ع�ن یری�د الش�اعر أن ینف�ي ص� ,)1( "ألنھ متردد ب�ین وج�وده وانتفائ�ھ "  اماالستفھ

وفی�ھ تعج�ب م�ن , بشيء مما یدور حولھ فكیف لھ أن یعیش ویحلم يالمجنون الذي ال یدر

ویتس��اءل ع��ن س��بب س��كوتھم وقب��ولھم الع��یش تح��ت ظ��ل األل��م والمعان��اة إذ  ,ھ��ذه الص��ورة

م��ا آل��ت إلی��ھ أوض��اع ش��عبھ م��ن استس��الم وھ��وان یع��یش الش��اعر حال��ة م��ن الی��أس بس��بب 

ویحاول وھو یرسم ص�ورا متع�ددة لآلم�ال المتب�ددة بفع�ل تش�تت األنظم�ة أن یل�تمس الح�ل 

وھذا االستفھام مستمد من رؤیة الش�اعر لقض�یة وطن�ھ وانش�غال ذات�ھ , بغیة إدراك الحقیقة

  .بأوضاع شعبھ

  ). مضارعفعلھا (فعلیة  جملة) + الھمزة(أداة االستفھام  :الصورة الثانیة 

   )2(اللیل مر ھل أغتال عاطفتي           أأدفن الحب حیا أیھا القدر 

, )الح��ب(وبع��ده ج��اء المفع��ول ب��ھ ) أدف��ن(وفعلھ��ا مض��ارع , زة أداة اس��تفھامالھم��

 ,واالستفھام في ھذه الحالة كان عن المسند ال�ذي ھ�و الفع�ل ألن الش�اعر مت�ردد ف�ي ال�دفن

 مت�رددذلك أنھ , وضیاع الحب للداللة على الحزن واأللم) أدفن(لفعل وظف الشاعر القد و

وھ�ل , في انقالب األمور واضطراب الظروف حتى جعلتھ یتخلى ع�ن حب�ھمحتار و كثیرا

م�ن  دروی�شیعب�ر الش�اعر  ؟ ویغم�ره س�عادة وھ�و ال�ذي یحل�ي أیام�ھ الح�بیعقل أن یدفن 

ال�ذي یری�دون أن حب�ھ الكبی�ر لوطن�ھ  خالل ھذا االستفھام الذي ورد في البیت الس�ابق ع�ن

لم�ا آل إلی�ھ حال�ھ  ااس�تنكار االس�تفھام م�ن أج�ل ذل�ك ج�اءویفرقونھ عنھ ویغت�الون حب�ھ ل�ھ 

   .وطنھ وإنكار للوضع المزري الذي ھو فیھ

  . جملة اسمیة) + الھمزة(أداة االستفھام  :الصورة الثالثة 

   )3(ا رأى الثاني أھو وجھك أم وجھي یحاصرني        قل لي بربك من من

   )1(بل من أنت یا رجال  أأنت في یقظتي أم أنت في حلمي , یا شیخ من أنت
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, تتك���ون م���ن مبت���دأ وخب���ر) ھ���و وجھ���ك(ث���م جمل���ة اس���میة , ة أداة اس���تفھامالھم���ز

وب�دأ الش�اعر بالمبت�دأ ألن�ھ , واالستفھام في ھذه الحال�ة ت�م ع�ن المس�ند إلی�ھ أي ع�ن المبت�دأ

عر یطلب تعیین أحد واالستفھام في ھذه الحالة للتصور ألن الشا, تھفي حقیق یشك فیھ ألنھ

 ,)2(" یج��وز أن ی��ذكر بع��د ھم��زة التص��ور مع��ادال بع��د أم ویج��وز حذف��ھ  "األم��رین ل��ذلك 

وف��ي المث��ال  ,ش��ف ع��ن الحی��رة واض��طراب داخلی��ینكالوالغ��رض م��ن االس��تفھام الش��ك و

المبت��دأ فیھ��ا ض��میر ) یقظت��ي ن��ت ف��يأ(وبع��دھا جمل��ة اس��میة , اة اس��تفھامالث��اني الھم��زة أد

كی�د أالت وكأن الشاعر یشدد عل�ى, وقد تكرر ھذا الضمیر في البیت أربع مرات, المخاطب

 ؟ ی��دري أھ��و ف��ي یقظت��ھ أو ف��ي أحالم��ھ علی��ھ فم��رة ی��دعوه ش��یخا وم��رة ی��دعوه رج��ال وال

  .نینةوبحثھ المستمر عن الیقین للوصول إلى الطمأ, وذلك یبرز عدم استقراره واضطرابھ

وھي حرف لطلب التص�دیق فحس�ب؛ أي معرف�ة وق�وع  : " ھل" ب االستفھام  -ب

   .وتفید أن السائل جاھل بالحكم فھي لطلبھ, النسبة أم عدم معرفة وقوعھا

وق�د احتل�ت , م�رة )35( وثالث�ون اخمس� دروی�ش في شعر) ھل(ب تكرر االستفھام 

  .ألخرىالمرتبة الثانیة ضمن عدد استعمال أدوات االستفھام ا

  . )مضارعةفعلھا (فعلیة جملة + أداة استفھام ) ھل( : األولىالصورة 

  ترى ؟                  

  ھل تعود السنون البریئة ؟                  

  ھل یرجع الحب                 

   )3(ھل یسترد فمي لحنھ من جدید                  

, )یس�ترد, یرج�ع, تع�ود( عة وأفعالھ�ادھا جملة فعلی�ة مض�ارأداة استفھام وبع) ھل(

جاءت ھذه األفعال حاملة تساؤل الشاعر عن السنین البریئة وع�ن أی�ام األم�ان والطمأنین�ة 

فك�ل ش�يء , ویتس�اءل ع�ن الح�ب ال�ذي ك�ان یع�م ال�بالد, یوم كان الناس یعیشون في س�الم

د یس�تطیع فحتى الشاعر عجز عن نظم األشعار ولم یع, ضاع ولم یبق سوى األلم والحزن
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فھ��ذا  ,وھ��و ی��رى ك��ل تل��ك المآس��ي واألح��زان فھ��ل سیس��ترد كلمات��ھ الض��ائعة, ق��ول ش��يء

الحاض��ر  حس��رة الش��اعر عل��ى الماض��ي وتوق��ھ إلی��ھ وع��دم رض��اه ع��نش��خص الس��تفھام 

  . والعودة إلى ماضیھ المشرق ورغبتھ في االنصراف عنھ

  . جملة اسمیة+ أداة استفھام ) ھل( :الصورة الثالثة 

   )1(عرف من منا یمثلني        ما عدت أعرف ھل نحن اثنان ما عدت أ

رك��ب م��ن ض��میر الم��تكلم تت) نح��ن اثن��ان(أداة اس��تفھام بع��دھا جمل��ة اس��میة ) ھ��ل(

بفع��ل لفظ��ا أو تق��دیرا وذل��ك  )ھ��ل(ویش��ترط أن توص��ل  ,)اثن��ان(خب��ر الو مبت��دأ) نح��ن(

إل�ى االس�میة جع�ل الختصاصھا بالتصدیق وتخلیصھا المضارع لالستقبال فإن عدل عنھ�ا 

فالش�اعر ھن�ا یری�د أن یتأك�د بأنھم�ا لیس�ا , ل كأنھ حاصل موج�ود اھتمام�ا بش�أنھما سیحص

واحدا ولن یكونا كذلك فھ�ذا االس�تفھام یحم�ل ف�ي ذات�ھ النف�ي وھ�ذا م�ا یؤك�ده تك�رار النف�ي 

ویوھمن�ا الش�اعر , بنفس العبارة التي ذكرت في بدای�ة الش�طر األول وبدای�ة الش�طر الث�اني

. لكن�ھ یعرفھ�ا رغ�م اخ�تالط بع�ض األم�ور علی�ھ, أنھ ال یع�رف اإلجاب�ة ویس�أل ع�ن ذل�كب

غیر أن�ھ  ,وجاءت الجملة االسمیة في ھذا المثال لنفي السؤال الذي یدل على حیرة الشاعر

  .یستدرك ذلك ویرفض ھذا االتحاد

ل أي ت�رتبط بمعن�ى الس�ؤا, )2(یطلب بھا تعی�ین الح�ال  : "كیف  "ب االستفھام  -ج

   .ةمر )14( أربعة عشر في قصائد الشاعر) كیف( ب ورد السؤال وقد . عن األحوال

  ). ماضيفعلھا (جملة فعلیة ) + كیف(أداة االستفھام  :الصورة األولى 

   )3(كیف استحلت بلحظة وطنا            كیف اخترقت شغاف أوردتي  

, الش���طر األولف���ي ) اس���تحلت(س���تفھام بع���دھا جمل���ة ماض���یة فعلھ���ا أداة ا) كی���ف(

والفع�الن , )اخترق�ت(وقعت ف�ي الش�طر الث�اني فعلھ�ا  )یفك(والجملة الماضیة الثانیة بعد 

اخترق��ت أوردت��ھ وس��كنت جس��مھ  ج��اءا مكمل��ین لبعض��ھما حی��ث اس��تحالت إل��ى وط��ن ث��م

وھ�ذا , ال�ذي ی�دل عل�ى االنتق�ال م�ن حال�ة إل�ى أخ�رى )اس�تحلت(ویوظ�ف الفع�ل  ,وروحھ
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فأص�بحت ف�ي , لكنھ�ا توح�دت م�ع ش�عوره واھتمام�ھ بھ�ذا ال�وطنیعني أنھا ل�م تك�ن ك�ذلك 

ف��إذا م��ا أراد أن , والش��اعر ی��دمجھا م��ع ال��وطن ألن��ھ یك�ن ل��ھ أعل��ى مرات��ب الح��ب, مرتبت�ھ

إن ھ�ذه المدین�ة الت�ي س�رقت و ,ء آخر كان یقارن�ھ باھتمام�ھ بوطن�ھیقیس اھتمامھ بأي شي

, س��كن روح��ھ وأعماق��ھفھ��ي ت, قل��ب الش��اعر تحول��ت إل��ى وط��ن وأص��بحت ك��ل م��ا یمل��ك

یسري في كامل الجسم ضامنا الحیاة لقلبھ لكي , وأصبحت كالدم الذي یجري في الشرایین

  .     یدق في كل مرة ھاتفا باسم مدینتھ

  ). مضارعةفعلھا (جملة فعلیة ) + كیف(أداة االستفھام  :الصورة الثانیة 

  وكیف أسكت یا جرحا یمزقني                

    )1(أنت أخر صرخة بفم الشھید ... كیف أصبر               

, )أس�كت( ملة فعلیة في زمن الحاضر وفعلھ�اأداة استفھام وجاءت بعدھا ج) كیف(

یتس��اءل الش��اعر ع�ن كی��ف یمك��ن ل��ھ أن یس��كت عل��ى م��ن , )أص��بر( والجمل�ة الثانی��ة فعلھ��ا

عل�ى م�ن  وكی�ف یص�بر, م�ن ألمھ�اوال یجد لھا ح�ال یخف�ف  ؟ سبب لھ الجراح التي تؤلمھ

وھ�و یع�رف , فھو ال یستطیع أن یتركھم ھكذا ألنھ سوف یبقى یتألم ما لم یفعل ش�یئا ؟ أذاه

الص بالنسبة إلی�ھ لیخف�ف م�ن أن ھذا الدرب الذي سیخوض فیھ متعب وشاق لكنھ ھو الخ

فھ��ي آخ��ر ص��رخة بف��م , یح��دد أكث��ر ف��ي التس��اؤل الث��اني ع��ن س��بب جراح��ھ ھ��ذهو ,آالم��ھ

ارق الحی��اة ؟ إن ھم��ھ ف��ي آخ��ر لحظ��ات حیات��ھ وھ��و یع��رف أن��ھ س��یفوالش��ھید م��ا ی, الش��ھید

وقد عمد الشاعر إلى التعبیر عن فكرتھ باستحضار الشھید ألنھ أعل�ى  ,الجواب ھو الوطن

فالش�اعر ك�ذلك ل�م یع�د . مثل للتضحیة في سبیل الوطن الذي ال یھمھ غیره في ھ�ذه الحی�اة

ل�م الكبیر والعمیق الذي س�بب ل�ھ األ ھذا الجرح, یستطیع الصبر على ما یحصل في وطنھ

عت�اب لل�ذات عل�ى استس�المھا  وقد أدى ھذا االس�تفھام دور ,وھو یراه بھذه الحالة الصعبة

  .         وحث لھا على الثورة والتغییر خضوعھاو

                                                 
                              .83: ص, نفسھالمصدر  )1(
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وتعی�ین العاق�ل یحص�ل ب�العلم , العق�الءتعی�ین یطل�ب بھ�ا  : "من  " باالستفھام  -ھ

ن��ور ال��دین ف��ي ش��عر  )م��ن(ب وتك��رر االس��تفھام . أو بالص��فة ھب��ذكر اس��م المس��ؤول عن��أي 

  .مرة )39( ثالثینتسعا و درویش

  .جملة منسوخة) + من(أداة االستفھام  :الصورة األولى 

   )1(من كان یطعن في خلفي دمي حسدا    دعھ بربك لي من طعنھ أجر 

ال�زمن عل�ى  الذي ی�دل) كان(متبوعة بناسخ وھو الفعل الناقص أداة استفھام ) من(

عر جم��ع ب��ین زمن��ین ف��ي عب��ارة نالح��ظ أن الش��ا, )یطع��ن(وبع��ده فع��ل مض��ارع , الماض�ي

ملة كلھا ف�ي ویجعل الج ؟ من كان قد طعن: ن یستطیع أن یقول العبارة ھكذافقد كا, واحدة

لك�ن . تقبلویصبح زمن الجملة الحاض�ر الم�رتبط بالمس� ؟ من یطعن: الماضي أو أن یقول

ألن ف��ي نف��س التركی��ب ب��ر ع��ن الماض��ي والحاض��ر مع��ا فجم��ع بینھم��ا الش��اعر أراد أن یع

, ف�ي الحاض�ر الذین یطعنون فیھ كانوا یكررون الطعن في الماضي والزال�وا یفعل�ون ذل�ك

إنھ یبدي المباالت�ھ . لكنھ ال یأبھ لھم ویطلب منھم أن یفعلوا ما یشاءون فلھ من طعنھم أجر

لتفتوا إلى أشیاء أھم من جرحھم اآلخ�رین بكالمھ�م وعدم االھتمام بھم لعلھم ینسوه قلیال وی

  .وأفعالھم

      

فعلھ��ا ( فعلی��ةجمل��ة ) + ذا(اس��م إش��ارة ) + م��ن(م أداة االس��تفھا :الص��ورة الثانی��ة 

  .)مضارع

  ,,من ذا یخلصني من شكوكي                 

  ,,یسافر في السنوات البعیدة                 

   )2(غابرات ؟ في األمم ال                 

, والمستفھم عنھ الشخص الذي یخلصھ من الشكوك المحیط�ة ب�ھأداة استفھام ) من(

یستعمل الشاعر ھذا النوع من االستفھام لیتساءل عن عالقة قس�نطین بمدینت�ھ س�رتا الت�ي و

ھو دائما حائر عن س�بب ذل�ك تحرق�ھ الغی�رة ویمتل�ئ غض�با بمج�رد س�ماع , سمیت باسمھ
                                                 

                              .33: ص, مسافات: نور الدین درویش )1(

                              .55: ص, مسافات: نور الدین درویش )2(
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ویبح�ث ل�ھ ع�ن , یبحث عمن یخلصھ م�ن ش�كوكھف "سرتا " ا الثانياسمھ فھو یفضل اسمھ

ویتمن�ى أن , وال یج�د إجاب�ة تخلص�ھ م�ن حیرت�ھ وقلق�ھ, ألن القصص تخ�تلط علی�ھ, السبب

ھل ھذا ممك�ن لكن , یجد من یسافر إلى السنین الغابرة لیأتیھ باإلجابة ویخلصھ من شكوكھ

ش��دة یأس��ھ وفقدان��ھ األم��ل ف��ي إیج��اد  فالش��اعر یتخی��ل ذل��ك فق��ط م��ن ,التحقی��ق ؟ ب��الطبع ال

  . اإلجابة التي یریدھا ولیس ما ھو في الواقع

للجم��ل االس��تفھامیة ف��ي  ن��ور ال��دین دروی��شم��ن خ��الل تتبع��ي الس��تعمال الش��اعر 

ص��ور  تن��وعبوج�دت أن ھ��ذا االس��تعمال تمی�ز نصوص�ھ م��ن ب��ین الجم�ل الطلبی��ة األخ��رى 

وكان�ت أكث�ر األدوات , تفھامأدوات االس� حیث اس�تخدم الش�اعر أغل�ب, الجملة االستفھامیة

وھ�ذا م�ا أدى إل�ى تن�وع اتج�اه ) كی�ف, م�ا, أ, ھ�ل(ث�م ت�أتي األدوات األخ�رى , )َمن(تردد 

تن��وع كم��ا  .االس��تفھام فكش��ف عم��ا یخ��تلج ف��ي ص��در الش��اعر م��ن حی��رة غالب��ة وقل��ق ع��ام

والجملی�ة , ةأدوات االس�تفھام عل�ى الجمل�ة االس�میدخلت حیث , ةتركیب الجملة االستفھامی

, )ك��ان(الن��اقص وھن��اك أدوات دخل��ت عل��ى الفع��ل , مض��ارعأو  م��اض ی��ة الت��ي فعلھ��االفعل

المس��تفھم تعل��ق بال��ذي یط��ول جمل��ة االس��تفھام باالض��افة إل��ى تغی��ر , )ذا(واس��م اإلش��ارة 

وق���یال , المخاط���ب المف���ردأو ف���ي الغال���ب ال���ذات الش���اعرة  اكان��� انذل���ال, المس���تفھم من���ھو

لكن�ھ , إال قل�یال التركی�ب اللفظ�ي یظھر المستفھم والمس�تفھم من�ھ ف�ي وال ,خاطب الجمعالم

والمس�تفھم , ی�ع الح�االتیستنتج من سیاق الكالم حیث یكون الش�اعر ھ�و المس�تفھم ف�ي جم

بحس�ب تن�وع التركی�ب لھ�ذا دالل�ة االس�تفھام ف�ي ال�دواوین الثالث�ة  تتنوع�وق�د , منھ یتغیر

  . ة في كل استفھاموحسب داللة األدوات المستعمل األسلوب

  : ة ـالجملة األمری 2–4

ویك�ون لف�ظ األم�ر , )1(واإلل�زام  (*) ھو طلب حص�ول الفع�ل عل�ى وج�ھ االس�تعالء

أم�ا زمن�ھ فی�دل عل�ى  ,)2(اسم فعل األمر " + لیفعل " أو األمر بالالم  , "أفعل " بالصیغة 

: ناء ما لم یقع قولك آمراوأما ب" یذكر سیبویھ  , المستقبل حیث یطلب بھ الفعل فیما لم یقع

                                                 
  .وھو عد األمر نفسھ عالیا سواء أكان عالیا في الواقع أم ال (*)

                               .71: ص, لمعاني البیان البدیععلم ا: عبد العزیز عتیق )1(
                              .155: ص, البنیة اللغویة لبردة البوصیري: رابح بوحوش )2(
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, وإنم�ا ج�يء األم�ر م�ن الفع�ل المس�تقبل" وزمن�ھ المس�تقبل , )1(" اذھب واقتل واض�رب  

واألصل ف�ي . )3(وقد یفید غیره بقرائن لفظیة أو معنویة , )2(" ألنك إنما تأمره بما لم یقع  

ھوم منھا عن�د ھو المف اأي طلب الفعل على وجھ اللزوم وھذصیغة األمر أن تفید اإلیجاب 

, )4(من س�یاق الح�دیث  قم وسافر؛ وما عداه یحتاج إلى قراءة أخرى تستفاد: اإلطالق نحو

بنس��بة  ن��ور ال�دین دروی��شف��ي ش�عر ورد األم�ر وق��د  ,ل�ذلك ق��د یخ�رج إل��ى مع�اني أخ��رى

)32,71٪(.  

  " :تسكع لیلي " یقول الشاعر في قصیدة 

   )5(قصیدة ضمھا وتمتع إني أحبك أیھا الوطن اقترب          ھي ذي ال 

وھ�و ن�ادم ألن�ھ غ�اب عنھ�ا تل�ك , مدینتھ كثی�را وال یس�تطیع مفارقتھ�االشاعر یحب 

ھ وأن�ھ ال فھو یعبر لھا ع�ن محبت�, لتركھ إیاھاأتاھا معتذرا یرجو أن تسامحھ ف, الفترة كلھا

حی��ث أص��بح كثی��ر م��ن  ال��وطن -ویقت��رن ھن��ا الرم��ز الم��رأة  ,یس��تطیع الع��یش م��ن دونھ��ا

یشخص�وا م�ن خالل�ھ ز یبثون من خاللھ أفكارھم ورؤاھ�م أو اء یوظفون المرأة كرمالشعر

 " س�رتا " المدین�ةبعن�ده ب�الوطن أو یقت�رن ھ�ذا الرم�ز نور الدین درویش و, أشیاء أخرى

فھو یأمرھ�ا  ,لھ عن إحساسھ وشعوره اتجاه بلدهیحمل معاني ودالالت كثیرة یعبر من خال

ھ أت��ى معت��ذرا ول��یس للمعت��ذر أن ی��أمر وإنم��ا یرج��و م��ن ب��اب الرج��اء واالس��تعطاف ألن��

مش�ى ف�ي وأن ترده إل�ى درب�ھ ال�ذي ض�اع من�ھ و, فیقول لھا أن ترد لھ الدفء, ویستعطف

وم�ن ث�م ف�إن موض�وع االعت�ذار ج�اء مناس�با لطل�ب األم�ر  ,درب آخر وابتع�د ع�ن مدینت�ھ

   .االستعطاف الذي تكرر عبر أبیات القصیدةوبغرض الرجاء 

عر أن یواصل نداءه إلى األمة العربیة كلھا لتنظ�ر ف�ي ش�ؤونھا وم�ا آل�ت یرید الشا

وأض�اعوا  ش�عبھمویرجع السبب ف�ي ذل�ك للحك�ام ال�ذین تھ�اونوا ف�ي أم�ور , إلیھ أوضاعھا

فھ��ذا لبن��ان یع��یش ف��ي  ,ب��إرادتھمب��ل وحت��ى رض��خوا لألع��داء إم��ا مجب��ورین أو , مص��الحھ
                                                 

                              .12: ص, 1ج, الكتاب: سیبویھ )1(

                             .83: ص, 1ج, المقتضب: المبرد )2(

دارھوم�ھ , )دراس�ة ص�وتیة وتركیبی�ة(خصائص الخطاب الشعري ف�ي دی�وان أب�ي ف�راس الحم�داني : محمد كراكبي )3(
                             .212: ص, 2003, الجزائر, للطباعة والنشر والتوزیع

                              .71: ص, علوم البالغة: أحمد مصطفى المراغي )4(
                             .42: ص, السفر الشاق: لدین درویشنور ا )5(
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ذه فلس�طین الت�ي س�رقوا منھ�ا حریتھ�ا وھ� ,ت وصراع والناس تقتل بعضھا البعضمنازعا

ھم فأص�بحوا یعیش�ون وأخرج�وھم م�ن أرض�, باتفاق غادر واستوطنھا الیھود وقتل�وا أھلھ�ا

ویری��دون إس��كات والع��راق یع��یش ف��ي حص��ار یض��یقون الخن��اق علی��ھ  ,الجئ��ین مش��ردین

وھ�و , إن الشاعر ینظر ألحوال األمة العربیة  فیصعب علی�ھ حالھ�ا ,صوتھ إلى أن دمروه

یطل��ب م��نھم أن یحمل��وا الس��یوف ویأخ��ذوا و ,أن ی��نھض الھم��م ویب��ث ف��یھم الحم��اس یری��د

ك��ذلك نج��ده  .وأن یوح��دوا ص��فوفھم مت��وكلین عل��ى هللا, بث��أرھم م��ن الغاص��بین المعت��دین

  :فیقول ) كان(ینونة یستعمل األمر بفعل الك

  كوني صالة ومحرابا ومئذنة       كوني الشھادة أو حجا فأعتمر

   )1(شئت أنت الروح        الحس أنت وأنت السمع والبصر كوني كما 

أو أن , ط�وال الی�ومیطلب منھا أن تك�ون ص�الة لك�ي ال تفارق�ھ ویؤدیھ�ا ف�ي الی�وم 

یش�تاق فأو أن تك�ون حج�ا , تكون ش�ھادة یرددھ�ا ف�ي فم�ھ راس�خة ف�ي قلب�ھ ف�ال تغی�ب عن�ھ

أنھ��ا ھ��ي روح��ھ  ث��م یطل��ب منھ��ا أن تك��ون كم��ا ش��اءت المھ��م ,لیطھ��ر روح��ھ لزیارتھ��ا

إن��ھ یربطھ��ا بالعقی��دة والعب��ادة , وبص��ره وال یس��تطیع أن یتخل��ى عنھ��اوإحساس��ھ وس��معھ 

كم��ا یطل��ب منھ��ا أن تك��ون  ,ساس��ا ف��ي شخص��یتھب��ل ركن��ا أ, والمعامل��ة مم��ا یجعلھ��ا مقدس��ة

أو أن تك�ون , ھا وعن نفسھأو أن تكون سالحا یدافع بھ عن, دمعة أو دما في عیونھ فیبكیھا

لقص�ائده فإن��ھ یؤك�د ف�ي ك��ل م�رة عل�ى ذل��ك  قراءت�يي فع��ال ك�ذلك فم�ن خ��الل وھ� الحبیب�ة

أو أن تك�ون كتاب�ھ ال�ذي یحم�ل أعمال�ھ , بل�ده حبیبت�ھعور العمیق والقوي ال�ذي یربط�ھ بالش

وق�د أكث�ر الش�اعر م�ن فع�ل األم�ر ف�ي ھ�ذین , علی�ھ داأجلھ�ا لتك�ون ش�اھ التي ق�ام بھ�ا م�ن

تك�رار فع�ل تتجل�ى ف�ي وإص�رار عل�ى دالل�ة مح�ددة البیتین فأحدث ذلك تأكیدا في المعن�ى 

اللی�ل " في قصیدة متكررا یرد األمر كذلك و ,ونغما موسیقیا ممیزا یطرب اآلذان الكینونة

  " :یكبر 

   )2(لیس في الكتب , ھذه آیتي الكبرى اقرئي شغفي        في مقلتي  

                                                 
                             .40 - 39: ص, السفر الشاق: نور الدین درویش )1(

                              .39: ص, السفر الشاق: نور الدین درویش )2(
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 ,)أن�تِ (ض�میر ی�ر واض�ح لكن�ھ ج�اء بالوالمأمور غ, )اقرئي(تمثل األمر في الفعل 

فكل م�ا  ,أن تتلمسھ في شغفھ لھا وشوقھ إلیھا االشاعر یرید أن یریھا دلیل حبھ فیطلب منھ

ولكن�ھ تع�ب م�ن ع�دم , فعلھ ھو البحث عن دلیل وبرھان على أنھ فعل ك�ل ذل�ك م�ن أجلھ�ا

ال تنس��اه وت��رى  ھوی��ذكرھا بأن��, وج��ود رد فع��ل فھ��و یری��د أن یس��تریح ویطف��ئ لھب��ھ قل��یال

وھ�ذا ل�یس كالم�ا فق�ط ب�ل ھ�و مس�تعد , ھا والدفاع عنھ�ا ف�ي أش�عاره وقص�ائدهشغف حمایت

ھو یحت�اج فق�ط إل�ى قلی�ل , لكنھ محتاج اآلن إلى راحة لیبدأ من جدید عملھ, لیضحي بنفسھ

لرج���اء ج���اء ح���امال ل) اقرئ���ي(وفع���ل األم���ر , ات���ھم���ن الوق���ت لیس���تریح م���ن ن���اره ومعان

ھ�ا لعلھ�ا تل�ین وتكش�ف ل�ھ ع�ن أس�راره فی�نعم ویبین كیف أنھ یراود, واالستعطاف والتودد

  :یقول " أنت القصید " وفي قصیدة  ,بدفئھا وحنانھا ونعیمھا

  ربیعیة المقلتین ارفعي الحجب اآلن عن مقلتي         

  امسحي عن جبیني الغبار الذي أفرزتھ السنون         

   )1(ربیعیة المقلتین انشري الدفء بین الغصون          

تكش��ف ع��ن رجائ��ھ ) انش��ري, امس��حي, ارفع��ي(األم��ر ال��واردة ف��ي ال��نص وأفع��ال 

 ,تش�لھ مم�ا ھ�و فی�ھ م�ن معان�اة وجم�ودفي أن تعط�ف علی�ھ وتن, ورغبتھ العارمة, المتكرر

یلتمس منھا أن ترفع الحجب التي تغطي نظره فتحجب عنھ الرؤیة فال یرى س�وى الس�واد 

ی�ام فص�ل الربی�ع كلھ�ا مزدھ�رة م�ن بھج�ة فأتت ربیعی�ة المقلت�ین لتجع�ل أیام�ھ كأ, والقتامة

التع��ب وتنس��یھ س��نین األل��م وأن تبع��د عن��ھ أث��ر , الطبیع��ة وفرحھ��ا وتلونھ��ا بأجم��ل األل��وان

فیش�رق المك�ان , إنھا بالنسبة إلیھ األمل الذي سینقذه والن�ور ال�ذي یض�يء حیات�ھ ,والعذاب

فھ�ي الت��ي , ل�مال�دفء واألم�ان بع�دما جم�دت القل��وب وتحج�رت م�ن ج�راء األ ھش�ر فی�توین

ا فق�د األم�ل ف�ي ذل�ك وأغل�ق بع�دم حیویت�ھوتعید للش�اعر , ستعید للحیاة ازدھارھا وبھجتھا

وعب��ر حیات��ھ الطویل��ة تراكم��ت , فعل��ى عینی��ھ غش��اوة حجب��ت عن��ھ رؤی��ة الحقیق��ة, أبواب��ھ

وال مخ��رج ل��ھ م��ن ھ��ذه , فجم��د فك��ره وتلب��د إحساس��ھ وتحج��ر قلب��ھ, االنحراف��ات والمآس��ي

  . مساعدتھاالمعاناة إال ب
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ش�كلت جمل�ة  ق�د ,ب�المعنى ودالل�ة خاص�ة توظیف الجملة األمری�ة ارتب�اطلقد كان ل

ل المرتب��ة الثانی��ة بع��د نس��بة عالی��ة إذ أنھ��ا تحت�� ن��ور ال��دین دروی��شاألم��ر ف��ي دواوی��ن 

ورد األم��ر  وقلی��ل, )افع��ل(ك��ان تركی��ب الجمل��ة األمری��ة یعتم��د عل��ى ص��یغة و ,االس��تفھام

ب�ین القص�ر  األم�رجملة  تراوحت, بالصیغةاألمر  مباستخدامقارنة یكاد ینعدم حیث بالالم 

, وكان ذلك مرتبطا بأھمیة الطلب الذي یوجھھ الش�اعرحسب ما یقتضیھ الخطاب والطول 

وبس��اطة وتعقی��د تركی��ب الجمل��ة الت��ي تحم��ل م��ع أس��لوب األم��ر الترھی��ب أو الترغی��ب ف��ي 

كان أغلب األمر موجھا و, الغرضین بأدوات تساعده في توضیح یجعلھ ذلك یستعفالشیئ 

مؤن�ث أكث�ر من�ھ م�ذكر  ك�انوالمخاط�ب المف�رد , مف�رد أو الجم�ع وقل�یال إل�ى المثن�ىالإلى 

خاص��ة وأن الش��اعر یرم��ز ف��ي معظ��م قص��ائده لل��وطن برم��ز الم��رأة أو یخاط��ب قارئ��ة 

  . إما أصدقاءه أو أعداءه كانوالمخاطب الجمع , أشعاره

  

  

      

  : ةـئیجملة النداال 4-3

ف�إذا م�ا , )نادى(وھو في اللغة مصدر الفعل , النداء أسلوب من األسالیب اإلنشائیة

والن�داء ھ�و طل�ب إقب�ال الم�دعو إل�ى ال�داعي  ,"من�ادى"دعا المتكلم آخر لإلقبال علیھ فھ�و 

ویعتم�د , )1( )أدع�و( نوب كل حرف منھ�ا من�اب الفع�لوھي ت, بأحد الحروف المخصوصة

ف�ي نص�وص ورد الن�داء  ,اءاة الن�داء والمن�ادى وج�واب الن�دأد: النداء على ثالث عناص�ر

   .)٪28,57(بنسبة  نور الدین درویش

بعدة ص�ور وأنم�اط تختل�ف ف�ي مكوناتھ�ا  نور الدین درویشوجاء النداء في شعر 

ثری�ا و ,عمیق�ا ف�ي معانی�ھ, وھذا ما یجع�ل األس�لوب متنوع�ا ف�ي ش�كلھ, وترتیب عناصرھا

  : وتتمثل ھذه الصور في  ,شد المتلقيیكسر الرتابة وی, كارهفي أف
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جمل���ة (الج���واب ) + مف���رداس���م (المن���ادى ) + ی���ا(أداة الن���داء  : الص���ورة األول���ى

  ).خبریة

  عندما یسحب الموج أذیالھ                   

  وتجيء التي تحتوي غربتي                 

  ...  ربما                 

  یدي  ربما یا صدیقي أمد                 

   )1(وأعید النظر                  

اس��تعمل وق��د  ,)أم��د ی��دي(وجمل��ة الج��واب , )الص��دیق(والمن��ادى , أداة ن��داء) ی��ا(

اء البعی�د لن�دووقع�ت ھن�ا , عن�ھص�دیقھ  ابتعاد لیشیر إلى, لنداء الصدیق) یا(الشاعر األداة 

ردد ف��ي إع��ادة ه یت��ون��را, )ربم��ا(ب ل��ذلك س��بق الن��داء عودت��ھ إلی��ھ وم��ن ث��م ھ��و یش��ك ف��ي 

والش�اعر یأم�ل ب�أن  ,الحی�اة المؤلم�ة تمكن�ت من�ھ ألن) أم�د ی�دي(مع�ھ م�ن جدی�د التواص�ل 

یعود الھدوء الذي كان یعیشھ قبل أن تتغیر األوضاع ویسود االضطراب والفوض�ى ال�ذي 

فبع�د , والموج یدل على ھیج�ان واض�طراب البح�ر) یسحب الموج أذیالھ(عبر عنھ بعبارة 

اد أن یتص�رف وی�ذھب لمواجھ�ة األع�داء فالحی�اة الت�ي ك�ان یحیاھ�ا ف�ي سوء األوض�اع أر

, والح�ب ال�ذي ك�ان یع�م حیات�ھ س�عادة, وتف�اؤل إش�راقاواألحالم التي كانت تمل�ؤه , السابق

ل��ذلك ك��ان علی��ھ لیس��ترد م��ا فق��د أن یش��ق , ذھب��وا واس��تبدل مك��انھم األل��م والع��ذاب والش��قاء

روف الت�ي یحیاھ�ا وم�ن ج�راء فق�ده ألحبائ�ھ وبسبب كل ذلك والظ� ,طریقھ وسط المخاطر

 یوج�د ف�ي ھ الأص�بح ی�رى األش�یاء بمنظ�ار أن�ص�عبة فوأصدقائھ یعیش في غرب�ة ووح�دة 

لك�ن ف�ي الحقیق�ة ك�ان , ذھ�بول�ى ووك�ل م�ا ھ�و جمی�ل ھذه الحیاة سوى الدمار والخ�راب 

الھدوء وح�ل فإذا ما عاد  ,فقد رفض االستسالم والعیش وكأن األمر ال یعنیھ, ذلك اختیاره

أو , األمان فسوف یفكر في العودة إلى حیات�ھ الس�ابقة ویم�د إلیھ�ا یدی�ھ لتحتض�نھ م�ن جدی�د

   .أثیر الظروف القاسیة التي حلت علیھ سوف لن تدعھ یستعید رغبتھ في العودةأن ت
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جمل���ة (الج���واب  ) +اس���م مف���رد(المن���ادى ) + ی���ا(أداة الن���داء  :الص���ورة الثانی���ة 

  ). إنشائیة

  , تطول المسافة تكشف عن حقدھا عقرب                 

  آه یا نخلة كیف حال الصحاب                  

  ,  تطول المسافة                 

  یجتاحنا الخوف                 

   )1(. تنھشنا غربة وعذاب                 

كی�ف ح�ال ( جمل�ة إنش�ائیةج�اءت وجملة الج�واب , )نخلة( والمنادى, أداة نداء) یا(

یسأل فیھا الشاعر ع�ن ح�ال أص�حابھ بع�د ھ�ذا الف�راق , وھي جملة استفھامیة )الصحاب ؟

, فھو لم ینسھم رغم أنھم خ�انوه, الطویل یتساءل الشاعر عن أصدقائھ الذین ذھبوا وتركوه

ربم�ا یرج�ع أح�دھم ویكم�ل , فھو لم یی�أس, ینتظر من النخلة اإلجابة, وال یزال یسأل عنھم

المس�تعملة لن�داء ) ی�ا(ال یبدأ النداء مباشرة باألداة وھو , وربما یرجعون كلھم الطریق معھ

ال�ذي ی�دل عل�ى ) آه(البع�د باس�تعمال الح�رف ال�ذي یفی�د م الفعل بل یوظف قبلھا اس, البعید

) آه(تل��ك , ح��ف باألش��واك والمخ��اطروم��رارة الوح��دة وص��عوبة الطری��ق ال��ذي ی التوج��ع

للدالل��ة عل��ى بع��د أص��دقاء الش��اعر ) ی��ا(و) آه( ت��الفظزل ك��ل آالم��ھ وآمال��ھ وج��اءت تخت��

س�تعمل أداة االس�تفھام فیل ع�نھم وھ�و یس�أ, عن ماساتھ وأوجاع�ھ م�ن ج�راء ذل�ك تینمعبر

  . بالغربة والوحدة ا شدیداإحساسعلى حالھم فھو یعیش  لیطمئن للسؤال عنھم) كیف(

   .)اسم مفرد(المنادى ) + یا(أداة النداء  :الصورة الثالثة 

  ,,على أي بحر أغنیك یا أنت یا ھبة هللا                 

  .یا قدرا خبأتھ القرون                  

  على أي بحر أغنیك                  

   )2(مستفعلن فاعلن فاعالتن فعولن مفاعلتن                  

                                                 
                              .22 - 21: ص, مسافات: نور الدین درویش )1(

                             .40 :ص, مسافات: نور الدین درویش )2(



 ة   ـة والرتكيبيـىن الصرفيـالب                                اين                              ـل الثـالفص

  147

س�وف جاءت�ھ ربیعی�ة العین�ین الت�ي , )ق�در(أداة نداء والمن�ادى نك�رة مقص�ودة ) یا(

وھ�و س�عید ب�ھ , وینعتھا بالقدر ال�ذي ك�ان مخب�أ ل�ھ, ھو سعید بقدومھا, تخرجھ مما ھو فیھ

, ألنھ وأخیرا سوف یرتاح من عذاباتھ وأحزانھ ومن اآلالم التي عاناھا في السنین الس�ابقة

ب��ا ربیعی��ا جم��یال وتنق��ذ وس��وف یح��ل األم��ان والس��الم بمدینت��ھ وتزدھ��ي الطبیع��ة لتلبس��ھا ثو

س��تمر الش��اعر ف��ي اس��تعمال أس��لوب الن��داء ف��ي أش��عاره وھ��ذه قص��یدة أخ��رى وی ,الش��اعر

  :حیث یقول ) یا(جاءت تعج بالنداءات مستعمال فیھا األداة 

  أنا حینما یشتد حر دمي           أضیق أرسم نصف دائرة    

  یا أنت طرفك حد مملكتي   وأكون نصفك حین أكملھا           

   )1(ي        یا آخر البسمات في شفتي لك تبسم الشفتان فابتسم    

طرف�ك (وجمل�ة الج�واب , ضمیر المخاط�ب للمؤن�ث) أنت(أداة نداء والمنادى ) یا(

یغازلھ��ا , نتھ��ا عن��دهاس��تعمل الش��اعر الن��داء بالض��میر لیؤك��د لھ��ا عل��ى مكا, )ح��د مملكت��ي

ن�داء والمن�ادى أداة ) ی�ا(والنداء الثاني  ,كل ما یمتلكھ في ھذه الدنیا اعیونھ ویعتبر رموش

ف��ي الش��طر األول ك��ان یبتس��م لھ��ا  ,)آخ��ر البس��مات ف��ي ش��فتي(مل��ة وص��فیة عب��ارة ع��ن ج

وف��ي الش��طر , ألن��ھ معھ��ا وس��وف یحمیھ��ا بحیات��ھ, ویطل��ب من��ھ أن تبتس��م وتنس��ى ھمومھ��ا

 ,ول ھ��ي س��عادتھالث��اني تتح��ول الص��ورة وتص��بح ھ��ي البس��مة المرس��ومة عل��ى ش��فتھ فتتح��

اھھ��ا وم��ا تمث��ل بالنس��بة إلی��ھ فنج��د تعلق��ھ الش��دید بھ��ا حت��ى والش��اعر یعب��ر ع��ن ش��عوره اتج

الن�داء جمل�ة ت وق�د ج�اء, فھ�و یخ�اف أن یفق�دھا, نھینادیھا لتكون قریبة م, أصبحت ھوسھ

ذل�ك ف�ي  اسمیة وھذا ما یناسب الوصف واإلخب�ار ألن�ھ ف�ي حال�ة تعبی�ر ع�ن ش�عوره ف�أثر

فھ�و ثاب�ت ف�ي , وبھ می�زة الثب�اتاختیاره لمفرداتھ وعبارات�ھ فج�اء الن�داء یض�في عل�ى أس�ل

س�اعده , تأكید على أمور كثی�رة تخ�تلج ص�درهمشاعره وأحاسیسھ یرید من خالل وصفھ ال

النداء على البوح بھا والتنفیس عن نفسھ م�ن خ�الل االمت�داد ال�ذي ی�وفره فتخ�رج الكلم�ات 

  .من أعماق صدره محملة بلھیب ناره التي تتأجج في داخلھ
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ص تمی�زه الخ�ا ل�ھن�ور ال�دین دروی�ش ف�ي ش�عر الندائی�ة  وقد كان توظی�ف الجمل�ة

لتوجی��ھ دع��وة المخاِط��ب  حی��ث ج��اء أس��لوب الن��داء ,ال��ذي طب��ع األش��عار بس��مات ممی��زة

غی��ر  معن��ىوق��د یخ��رج إل��ى , لتنبیھ��ھ ولف��ت انتباھ��ھ, )المن��ادى(إل��ى المخاَط��ب ) الم��تكلم(

وق�د , یوج�ھ إلیھ�ا خطاب�ھ, النخل�ة, دین�ةالم, كالق�در: حقیقي لیستعمل في ن�داء أش�یاء جام�دة

وھ��ذا نظ��را ألنھ��ا , ظ��اھرة أو مق��درة" ی��ا"باس��تخدام األداة  الندائی��ةأغل��ب الجم��ل ج��اءت 

بس�بب , ب�ین الط�ول والقص�ر تتنوع�كم�ا , وسھولة تداولھا, البعید والقریب تستعمل للنداء

ك�ان أغل�ب و, وحس�ب الموق�ف المعب�ر عن�ھ, د طولھ�اما یتبعھمھ�ا م�ن متعلق�ات ال�ذي یح�د

ویخصص إما لصدیق الشاعر أو لمدینت�ھ الت�ي یجس�دھا ف�ي , لنداء للمفرد أكثر من الجمعا

     .أو لوطنھ الذي استحوذ على أغلب النداءات, صورة امرأة

  

  

  

  

                                 

  :ھي ـجملة الن 4–4

, )1(وھ��و طل��ب الك��ف ع��ن الفع��ل أو االمتن��اع عن��ھ عل��ى وج��ھ االس��تعالء واإلل��زام 

وزمن��ھ , )2( الناھی��ة الجازم��ة )ال(ب ول��یس ل��ھ إال ص��یغة واح��دة وھ��ي المض��ارع المق��رون 

وق��د یس��تعمل من��ھ مع��ان عدی��دة أخ��رى تفھ��م  ,ومدلول��ھ الك��ف ع��ن الفع��ل ف��ورا, المس��تقبل

, ھ��يأداة الن: وتتك��ون جمل��ة النھ��ي م��ن ,)3(ب��القرائن م��ن س��یاق الح��دیث تج��وزا واتس��اعا 

بنس��بة ن��ور ال��دین دروی��ش ف��ي ش��عر ورد النھ��ي وق��د  ,والمنھ��ي عن��ھ, المنھ��ي, الن��اھي

)3,07٪(.  

  .مجزومفعل مضارع ) + ال(أداة النھي  :الصورة األولى 
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  ,تطول المسافة                 

  یقترب الموت                 

  ال تسأل النجم والرمال                 

  ال مرفأ اآلن یا صاحبي                 

   )1(نحن في عزلة عن جمیع البشر                  

المخاط�ب ف�ي المث�ال األول ص�دیق و )تس�أل(أداة نھي وبع�دھا فع�ل مض�ارع ) ال(

فھ�و فاق�د لألم�ل ف�ي رج�وع مشخص�ھا ف�ي ش�كل مخاط�ب الشاعر الذي ھو الشاعر نفس�ھ 

فالش�اعر  ,الحیاة إلى ما كانت علیھ بعد أن عمت الفوضى والتقتیل والتشرید في كل مك�ان

األم�ل ف�ي الخ�روج م�ن ھ�ذه  فاق�دالمتعدد المتمثل ف�ي شخص�ھ وم�ن ھ�م مثل�ھ صدیقھ ھو و

وھ�و یق�ول لص�احبھ , ع ف�ي الص�حاريإلى الض�یا اأدت بھم اومغامرتھم افسفرھم ,العزلة

وھذا ما یوحي لنا  ,ستطیع أن یعرف من خاللھما الطریقال یسأل النجم والرمال ألنھ ال یأ

 القی�ام بمھمتھم�إل�ى ا ابھم� فقدا الطریق الذي كان س�یؤدي فقد ,فیھ احجم الضیاع الذي ھمب

الش�اعر ل�م و ,إلی�ھ آنولم یبق لھم أي مكان یلج�, اا عنھ وربما ھناك من ظللھمابتعد الكنھم

وص�دیقھ أن ال یفترق�ا وأن یقاوم�ا مع�ا  یتوقع أن تصل األمور إلى ھذا الحال فقد اتف�ق ھ�و

وجمل�ة  ,ن شدة طول المسافة للھدف المنش�ودما لفھملكن بینھما كان الضیاع  معا أو یموتا

, النھي ھذه فیھا التماس من الصدیق أن یك�ف ع�ن ط�رح الس�ؤال ألن�ھ ال ج�دوى م�ن ذل�ك

كذلك من أمثلة النھي ما جاء ف�ي  ,وتحسن األوضاع وانقشاع الھموموفیھا یأس من الفرج 

   " :عیون أمي " قول الشاعر في قصیدة 

  ر قادرة على قھر الریاحخیولي غی                 

  ال تحزني أماه لن ألقي سالحي                 

  ...من ألف عام                  

   )2(ألف أغنیة وھذي األرض تشرب من دمي                  
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یأتي النھي بھذه األداة في زمن الحاضر یدل عل�ى ) تحزني(والفعل , أداة نھي) ال(

 ,ر التي تمثل األم والوطن والحی�اةأم الشاعنھي المخاطب فیھا وجملة ال, الحال واالستقبال

فبع��د أن ك��ان الض��یاع ف��ي , فق��دان األم��ل ف��ي مواص��لة المس��یرةبیح��س الش��اعر  بع��دھاو

الری�اح  منعت�ھ ھ�يت�ي الصحراء ھو الذي منعھ من االستمرار كانت ھذه المرة الحواجز ال

س�الحھ لك یطمئن أمھ بأنھ لن یلقي رغم ذلكنھ , ع قھرھایستط لمفي طریقھ و تقفوالقویة 

وھ�ذا ملم�ح م�ن مالم�ح شخص�یتھ وھ�و ع�دم االستس�الم , سیستمر في المقاومة ,ولن ییأس

وی�ذكرھا بم�ن ض�حوا , تغرق في أحزانھاأن وھو یخاف علیھا من  ,الذي نلمسھ في شعره

ك�انوا وا ھذه األرض بدمائھم ثمنا لحریتھا ودفاع�ا عنھ�ا م�ن األع�داء ال�ذین ومن أجلھا ور

  :أسلوب النھي في قول الشاعر " حفنة من تراب " وجاء كذلك في قصیدة  ,طامعین فیھا

  ,ھا ھو العصر                 

  ال تنبذي الجسد المر أیتھا األرض                 

  إني على موعد بالكتاب                 

   )1( ,ھا ھو العصر                 

وم�ا نالحظ�ھ  ,غی�ر عاق�لجم�اد  یتمثل ف�ي )األرض( ب ھوالمخاطو ة نھيأدا) ال(

وھ�ذا ی�دل عل�ى أن الش�اعر مح�دد االتج�اه یع�رف لم�ن محدد على النھي ھذا أن المخاطب 

یحاول أن یفرغ خواطره وأحزانھ بإعط�اء النھ�ي مباش�رة قاص�دا ب�ھ  ھیصوب كالمھ وكأن

وجھ�ة الك�الم وھ�و  ال�ذي یح�دد دروی�شنور الدین جھة معینة وھذا ما نالحظھ على شعر 

  .     في الغالب یخاطب نفسھ

  .جملة فعلیة+ فعل مضارع ) + ال(أداة نھي  :الصورة الثانیة 

  ال تمسكي بیدي معذبتي ال تحزني ابتسمي        , ا ذاھبأن  

   )2(أرجوك امنحیني بعض حریتي   كي أنا أحمیك یا أملي           أنا  

ع��ن  حبیبت��ھ ھ��ىھ��و ین, )تمس��كي, تحزن��ي(أداة نھ��ي وبع��دھا فع��ل مض��ارع ) ال(

ول��ذلك ھ��و یواس��یھا  الح��زن ألن��ھ ذاھ��ب وس��وف یتركھ��ا فیخ��اف علیھ��ا م��ن أل��م الف��راق
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ویطل�ب منھ�ا أن ال تمس�ك بی�ده , ذاھ�ب لك�ي یص�د عنھ�ا الخط�ر ویصبرھا ویبین لھ�ا بأن�ھ

ول�ن نجده قد أطلعھا بقرار الذھاب ثم طلب منھا أن تتركھ ألنھ قرر ذل�ك و ,وتتركھ یذھب

فحت�ى ھ�و یع�اني م�ن أل�م الف�راق وأن�ھ سیص�بح  ,جع من أجلھا لتعیش في ھناء وس�المیترا

وبعد أن ینھاھا یفس�ر لھ�ا س�بب ذل�ك  ,د ال یرجع وكل ذلك من أجل معذبتھوحیدا بعدھا وق

ر عل�ى بأنھ یفعل ذلك من أجل حمایتھا فیترجاھا أن تتركھ یفعل ذلك ألنھ ھ�و الوحی�د الق�اد

   " :وحدي أواصل " ویقول ألصدقائھ في قصیدة  ,عنھا حمایتھا والدفاع

  ال تخافوا ضعوا األمتعة                 

  لن تعریكم ھا ھنا الریح                 

   )1( لن یكشف البرق عوراتكم                 

ویطل�ب م�نھم  ة األح�المیحدث الشاعر أصدقاءه الذین یریدون أن یدخلوا إلى غرف�

ھم وتقل��بھم وال ن��ور ف��ال الری��اح تھ��ز ,ألن الش��يء س��وف یص��یبھم وھ��م مع��ھ واأن ال یخ��اف

وق��د وترك��وه وح��ده وھ��و یق��ول لھ��م ھ��ذا ألنھ��م خ��انوه , ف��ال أح��د س��یعرفھم, الب��رق یكش��فھم

ذلك قال ل ,لكنھ خدع ,أعطاھم األمان في المرة األولى وأدخلھم إلى عالمھ الصغیر وأمنھم

 ثق بھم ف�دخلوا مطمئن�ین وك�ان ج�زاءووضى عنھا تغام التي ھلھم لن یكشف البرق عورات

ك�ل وھذا ما جعلھ یتألم أكث�ر وھ�و یواج�ھ وح�ده  ,أن تركوه وحیدا وغدروا بھ وخانوه ذلك

  .الصعاب

ب�ث  أدى إل�ى العب�ارةتوظیف النھي كان لھ تأثیر كبیر على المعنى وعل�ى تركی�ب 

ل��ة النھ��ي عل��ى نم��ط ق��د ج��اءت تراكی��ب جمو, وإیح��اءاأفك��ار الش��اعر بص��ورة أكث��ر عمق��ا 

ال یظھر ) المتكلم(الناھي و, مع صیغة المضارع) ال(على األداة وھذا النمط اعتمد , واحد

للمنھ�ي بالنس�بة أم�ا  ,یتمث�ل ف�ي الش�اعر وھ�و, في التركیب لكن تدل علیھ القرائن الس�یاقیة

, یس�تنتج م�ن الق�رائنبحی�ث فیظھر في مواضع وال یظھر في مواضع أخ�رى ) المخاطب(

, یخاط��ب أص��دقاءهك��ان والجم��ع خاص��ة عن�دما , والمؤن��ث ,تن��وع ب��ین المف��رد الم�ذكر وق�د
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ووردت بس��یطة ومركب��ة , ب��ین الط��ول والقص��ر وذل��ك حس��ب م��ا تقتض��یھ الدالل��ةوتع��ددت 

     .فجاءت جمل معطوفة على بعضھا أو تعلیلیة

  

 

 




