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ممخص بالمغة العربية :
إف خصكصية البحث تكمف في الكقكؼ عمى اإلمكانات الزمنية التي تحظى بيا
األفعاؿ داخؿ السياؽ كاثر التعالقات النصية في إفراغ الفعؿ مف داللتو الكضعية ،
كىك مكضكع لـ يمؽ االىتماـ المرجك مف قبؿ الدارسيف لذا طبقت تمؾ الخصكصية
عمى النصكص الشعرية الحديثة السيما المتضمنة لمشاعر الغربة كالحنيف كذلؾ لما
تشتمؿ عميو مف أنظمة إبالغ لسانية ذات طابع فعمي تأثرت بالتداخالت التركيبية ،
فضال عف تأثرىا بككامف الشاعر النفسية كالفكرية .
إف اإلمكانات الزمنية التي تحظى بيا األفعاؿ لـ تمؽ االىتماـ المرجك مف
الدراسات السابقة إذ جاء تركيزىـ عمى الخصائص الزمنية الصرفية الكامنة في
األفعاؿ كأىممت األبعاد األخرل،إلى جانب ذلؾ فاف المغكييف كالنحاة لـ يخصصكا
مكضعا لدراسة الزمف بكصفو ظاىرة في المغة العربية .
و
ماض كحاضر كمستقبؿ في حاؿ اإلفراد
فقد قسـ النحاة زمنية األفعاؿ إلى
كالتساكؽ كىك زمف فمسفي إذ يقكؿ سيبكيو

 (( :كأما الفعؿ فأمثمة أخذت مف لفظ

أحداث األسماء  ،كبنيت لما مضى  ،كلما يككف كلـ يقع  ،كما ىك كائف لـ
()1

ينقطع ))

 ،أم أف النحاة ركزكا عمى الزمف في صيغة الفعؿ كأىممكا السياؽ الذم

ترد فيو .
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كقد انتقد بعض الباحثيف المعاصريف ذلؾ القصكر بقكليـ  (( :كاف عمى النحاة
أف يدرككا أىف األفعاؿ مجرد صيغ كألفاظ تدؿ عمى زمف ما  ،ىك جزء مف معنى
الصيغة ال عمى زمف معيف  ،كاف السياؽ أك الظركؼ القكلية بقرائنيا المفظية كالحالية
()2

ىي كحدىا التي تعيف الداللة الزمنية كترشحيا لزمف معيف ))

.

كتؤكد " د.سناء البياتي " في كتابيا ( قكاعد النحك في ضكء النظـ ) أف البناء
الفعمي يكتسب ((

()3

))

االتجاه الزمني المناسب مف خالؿ النظـ

كىك رأم

ال يختمؼ عما أكده " الجرجاني " إذ يقكؿ  (( :اعمـ إف معاني الكمـ كميا معاف
()4

ال تتصكر إال فيما بيف الشيئيف ))

حيث نستشؼ مف خالؿ القكليف إف ما يتحقؽ

مف اختالؼ بيف الزمف الصرفي كالزمف النحكم يتمكضع بفعؿ تبايف انتظاـ الفعؿ في
السياؽ  ،لذا تكجيت عناية عمماء المغة المحدثيف إلى إظيار ما يميز
الزمنيف  ،مشيريف إلى

آك

أف لمزمف (( النحكم كظيفة في السياؽ يؤدييا الفعؿ

الصيغة  ...أما الزمف الصرفي فيك كظيفة صيغة الفعؿ مفردة خارج
()5

السياؽ ))

 ،أم أف الزمف الصرفي ما يدؿ عميو الفعؿ بطبيعة بنائو المغكم

أما

النحكم فيمعب السياؽ دك انر فيو كذلؾ الف السياؽ يمثؿ (( القرينة الكبرل التي تحدد
()6

المعنى الزمني في استخداـ األفعاؿ ))

 ،بمعنى إف الفعؿ عمى المستكل النحكم

يختمؼ عف مستكاه الصرفي الف الزمف ليس ما تحققو الصيغة المفردة

كانما تحققو

القرائف كالسكابؽ كالمكاحؽ الف السياؽ يحمؿ مف القرائف المفظية كالمعنكية ما يعيف
عمى فيـ الزمف أم أف الزمف يحدده السياؽ .
كألىمية الفعؿ في اعتماد الداللة عميو لتضمف صيغو عمى
صرفيان في الماضي كالمضارع كاقتراف ىذه

األزمنة المتعددة

األزمنة بحدث معيف يجعمو ذا

تككيف ثنائي كبنائي كداللي في التركيب  ،فانو يعد مككنان

أساسيا (( لمجممة

الفعمية  . ..كىك محط اإلسناد كاالقتراف ألزماني كالحدثي  ،فيك مركب نحكم داؿ
عمى قيمة صرفية نحكية داللية تنتظـ بإحكاـ مع سمات المركبات النحكية األخرل

في الجممة أم األسماء الدالة عمى الفاعمية كالمفعكلية  ،كلذلؾ يرل فيو النحاة عالقة
مقترنة بحدث كزماف في مقامات داللية متنكعة  ،كتقكـ تمؾ العالقة بالتميز
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المعنكم ))(. )7

كيرل مالؾ المطمبي  (( :أف الصيغ في المغة العربية تخمك مف الداللة عمى
زمف في المستكل الصرفي )) كاف (( كقكع الصيغ المتغايرة في مستكل تركيبي كاحد
يعني تفريغ صيغة ما  ،دكف غيرىا مف الزمف
الحديثة  ،كمف ىنا يككف مف الخطأ

إذ تشير إلى كجو مف كجكه داللتيا

إسناد الزمف إلى مثؿ ىذه الصيغ بكصفيا "

شكال زمنيا " الف الزمف يكتسب مف قرائف السياؽ المفظية

()8

كالمعنكية))

.

كمف خالؿ ما ىذكر أجد أف ىناؾ ارتباطان بيف الزمف الصرفي كالنحكم إال أف

السياؽ ىك الذم يضفي الدالالت الزمنية المختمفة عمى األفعاؿ .

كبحسب ما تفضي إليو الصياغة الشعرية فإنني أجده يتخذ مكضعان ميمان ضمف

منظكمة اإلبالغ المساني لمقصائد التي تحفؿ بالحنيف كالغربة كاالغتراب إذ أف تجاكز
الكممات فيما بينيا يجعؿ بعضيا يكتسب مف البعض اآلخر داللة إضافية الف (( ما
يقكـ عميو النص الشعرم ىك خمؽ دالالت جديدة يقتضييا تجاكز الكممات كتأثير

بعضيا في بعض ))(. )9

كىنا البد مف القكؿ  :إف السياؽ الشعرم يعتمد عمى مستكييف مف األفعاؿ كىي
أفعاؿ مرتبطة بذىف الكاتب كأفعاؿ مرتبطة بمحظة التأليؼ الشعرم  ،بمعنى

إف

الشاعر كقبؿ أف يبادر في كتابة نصو الشعرم يككف متنو مكتمؿ المعالـ بمساراتو
كأفكاره كأفعالو المتسمسمة أم أف ىناؾ زمنان يسبؽ لحظة الكتابة

أما الفعؿ ضمف

السياؽ الشعرم فيك فعؿ يرتبط باالنحرافات السياقية كالتكترات العاطفية كالفكرية مما

و
ماض يرتبط بذىف الشاعر كآني كمستقبمي يتعمؽ بمضمكف
يؤدم إلى تداخالت بيف
السياؽ الشعرم كىذا ما يحدك

باألفعاؿ إلى أف تتخذ داللة كضعية تختمؼ عف

داللتيا الصرفية .
كتشتمؿ قصائد الغربة كالحنيف عمى

أنظمة أبالغية ذات طابع فعمي يشكؿ

النسبة السائدة داخميا  ،أم أف ىناؾ عدكالن يتحقؽ عمى مستكل الصياغة التركيبية ،

كذلؾ بفعؿ التعالقات السياقية التي تغير طبيعة الداللة الف ((
39
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ال يفصح عف الزماف بصيغتو كانما يتحصؿ الزماف مف بناء الجممة  ،فقد تشتمؿ
عمى زيادات تعيف الفعؿ عمى تقرير الزماف في حدكد كاضحة ))(. )10

كتفضي القراءة المتأنية لمنصكص الشعرية لمشعراء الذيف تضمنت قصائدىـ

و
ماض كمنيا ما ىك
الحنيف كالغربة  ،أف ىناؾ نمطيف مف البناء الفعمي منيا ما ىك
مضارع كىذا مف حيث الشكؿ  ،كلكف داللتو الزمنية تختمفت عمى نحك الفت لالنتباه
 ،لذا سنقؼ إزاء نماذج متباينة لنكشؼ عف التحكالت الداللية ك اإلفراغ الزمني لمفعؿ
فضالن عف ثبكت الداللة الصرفية لبعض منيا :
فمثالن نجد الفعؿ ( اضرب ) في قصيدة السياب كقد تحكؿ مف داللتو اآلنية إلى

الماضي المستمر كذلؾ في قكلو :

مازلت اضرب مترب القدميف  ،أشعث في الدركب ...
ندية
متخافؽ االطمار  ،ابسط بالسؤاؿ بدا ٌ
صفراء مف ذؿ كحمى  ،ذؿ شحاذ غريب
بيف العيكف األجنبية
بيف احتقار  ،كانتيار  ،كازكرار  ،أك (( خطية ))
كالمكت أىكف مف خطية
مف ذلؾ اإلشفاؽ تعصره العيكف األجنبية . )11(...
إف دخكؿ الفعؿ الماضي الناقص المنفي (

مازلت ) عمى الفعؿ المضارع

أفرغو مف داللتو الكضعية ليكتسب داللة أخرل فرضيا النظـ داخؿ السياؽ كىذا
بالتأكيد يتعمؽ بداللة النص ككأف الشاعر أراد تككيد كجكد الفعؿ المأساكم المتمثؿ
بالغربة كذؿ العكز كاستم ارريتو .
في حيف نق أر في قصيدة أخرل لمسياب :
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سكؼ أمضي كما جئت كاحسرتاه !
سكؼ امضي كمازاؿ تحت السماء
مستبدكف يستنزفكف الدماء
سكؼ أمضي كتبقى عيكف عيكف الطغاة
تستمد البريؽ
كالتماع الحراب
في الصحارم  ،كمف أعيف الجائعيف
سكؼ أمضي كتبقى فيا لمعذاب
سكؼ تحييف بعدم كتستعيف
باليكل مف جديد(. )12

فاألفعاؿ ( امضي  ،يستنزفكف  ،تبقى  ،تحييف  ،تستعيف ) تحكلت داللتيا إلى
المستقبؿ القريب كذلؾ بفعؿ دخكؿ ( سكؼ ) عمييا ككأنو يتكقع مكتو القريب كىي
رؤية تحمؿ في طياتيا اليأس في الحياة كتعكس غربة داخمية السيما حيف
ال يتصكر أف يمكت كيظؿ الطغاة يستنزفكف دماء الفقراء كال

يتصكر أف تعيش

زكجتو مع إنساف غيره  ،كىك قمؽ لطالما راكد األدباء نذكر عمى سبيؿ المثاؿ غابريؿ
ماركيز الركائي الشيير فيك ال يخاؼ مف المكت إذ يعدىا مسألة فيزيائية بؿ يخاؼ
مف مرحمة االنتقاؿ إذ يقكؿ (( ما يقمقني ىك إنني لف اعمـ كيؼ ستسير األمكر بعدم
ماذا سيصيب أبنائي مثال  ،ىذا يحطـ أعصابي ))(. )13

كتحقؽ بعض أدكات الشرط انحرافا عمى مستكل داللة األفعاؿ الزمنية كاألداة (
إف ) التي يككف جكاب الشرط فييا معمقا بفعؿ الشرط
ٍ
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عقد السببية كالمسببية في المستقبؿ  ،فزماف الفعؿ ىك االستقباؿ حتى كاف كاف فعؿ
الشرط ماضيا كما سنجده في مرثية البياتي األخيرة :
كتبت فكؽ السكر
مرثيتي األخيرة
فأف مررت في غد أيتيا األميرة
بيذه الجزيرة
فمتأخذني كريقة مف ىذه الصفصافة
كريشة مف طائر الخرافة
كقطرة مف نكر
إلى صحارم كطني الميجكر
()14

لعؿ خيؿ الفتح  ،يا أميرتي عمى  .ضياء الصبح

.

و
ماض افرغ مف
فمك تتبعنا السياؽ لكجدنا أف فعؿ الشرط ( مررت ) ىك فعؿ
داللتو األصمية الدالة عمى المضي ليكتسب الداللة المستقبمية بفعؿ دخكؿ أداة الشرط
( إف ) كبفعؿ دخكؿ لفظة ( غد ) إلى السياؽ كىك بيذه الداللة يحاكؿ تأكيد حنينو
الذم لف ينطفئ حتى كاف فارقت ركحو الحياة .
كفي مكضع آخر نجده يك ظ ؼ ألداة أخرل تختمؼ عف األداة السابقة كىي
( لك ) التي تفيد عقد السببية كالمسببية أال أننا حيف نق أر احد نصكص البياتي عمى
سبيؿ المثاؿ ال الحصر :
آه مف عرم القفار
آه لك عدت إلى بيتي
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لمزقت مكاتيبي كأكراؽ الغبار
كلعممت الصغار
كيؼ أبحرنا عمى مركب نار(. )15
نرل أف األداة ( لك ) التي اقترنت بالفعؿ الماضي ( عدت ) كىك فعؿ الشرط
جاء جكابيا متمثال بالفعميف الماضييف ( مزقت كلعممت ) المذيف عطؼ احدىما عمى
اآلخر حمؿ بيا السياؽ لتحمؿ الداللة المستقبمية ألنيا عرضت في مكضع التمني إذ
جاء محمال بعبؽ الحنيف كاألمنيات كالطمكحات المستقبمية في العكدة .
كقد أكدت بعض الدراسات الحديثة إف داللة ىذه األدكات مف حيث المضي
كاالستقباؿ ال تعد قانكنان ممزمان إنما داللتيا تتحدد مف خالؿ السياؽ فمثال نجد قكؿ

د.سناء البياتي التي تجد إف مف التخبط أف تتحدد الزمنية في الجممة الشرطية كتعزكا
ذلؾ إلى (( إف النحاة حددكا داللة الزمف في

األبنية الفعمية خارج النظـ كعندما

كجدك ا الداللة الزمنية لألبنية داخؿ النظـ مغاي ار لما قرركه أشكؿ عمييـ تكجيييا

))(. )16

أما إذا تتبعنا األفعاؿ الكاردة في السياؽ المقتبس مف قصيدة الشاعر
ياسيف " :
سأنتظرؾ مرة أخرل عمى األرض
حتى تعكدم فتجريف الماء في
األنيار كتكقظي الثمر في األشجار
كتطمقي التنيدات في الحجرات
سأظؿ بانتظار عكدتؾ كأنا أقتفي
في البرية آثار األسالؼ كاجمع ما
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تساقط مف أحماليـ مف زمرد . )17(.

سنجد في النص ستة أفعاؿ مضارعة( انتظرؾ  ،تكدم  ،تجريف  ،تكقظي ،
تطمقي  ،اجمع ) قد يتكىـ القارئ بأنيا تحمؿ داللة الحاضر  ،إال أف ىنالؾ عدكالن
أسمكبيا اخترؽ داللة األفعاؿ الزمنية كذلؾ بفعؿ القرائف كالتعالقات داخؿ التركيب

فدخكؿ( السيف ) عمى الفعؿ ( انتظرؾ ) كدخكؿ ( حتى ) عمى الفعؿ( تعكدم )
كدخكؿ الفاء عمى الفعؿ ( تجريف ) حكلت داللة األفعاؿ إلى المستقبؿ القريب أما
دخكؿ ( السيف كظؿ

) حكؿ داللة

األفعاؿ ( اقتفي  ،اجمع

) إلى الزمف

المستمر  ،أم استمرار الحدكث كعدـ التكقؼ كعميو فاف النص عمكمان يكجو دفتو

نحك المستقبؿ فالشاعر كما يكضحو النص مميء

باألمؿ كالتفاؤؿ فخطابو المكجو

إلى الكطف يعكس حنينو كرغبتو المستقبمية في المقاء أم أف ىناؾ رغبة في حصكؿ
الفعؿ كتحققو .
حيف يتحدث في قصيدة ( ميت في بمد السالـ ة ) عف
أما " سعدم يكسؼ " ؼ
الكاقع المرير :
يا ىمف ىكيت كأنت تحمـ بالمكاسـ
حممت سعفو
مثؿ المسيح
ى
كبقيت طكؿ الميؿ مصمكبان تحشرج دكف رفٌو
اء أييا الرجؿ العظيـ
ٌإنا سك ه
يا ميتان لـ ننسو يكمان كلف ننساه يكمان
()18

مدمى
يا حامؿ السنيف  ،كيا ربان ٌ

.

فاف السياؽ ىنا السيما قكلو ( لـ ننسو كلف ننسو ) جاء بفعؿ أداة الجزـ ( لـ )
التي قمبت زمف الفعؿ المضارع إلى ماض كأداة النصب (

لف ) التي قمبت زمف

المضارع إلى المستقبؿ كقد حمؿ داللة االستم اررية مف الماضي إلى المستقبؿ الف
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األداتيف ارتبطتا بفعؿ النسياف كىذا كما أراه لو ارتباط بالجانب النفسي لمشاعر الذم
يتمثؿ بكاقعو المرير الذم يربطو بكاقعة صمب السيد المسيح كمدا م اررتيا كمف ثـ
ثبكتيا في الذاكرة كىذا ما تؤكده الداللة الزمنية ضمف السياؽ .
في حيف نجد الشاعر " محمكد دركيش " يعمد إلى تكضيح مسيرة اإلنساف
الفمسطيني السيما اغترابو كتشتتو  ،كصكالن إلى عتبات التحكؿ كاكتشاؼ الذات

لكعييا  ،كذلؾ مف خالؿ المكازنة بيف الضياع كالمكاجية  ،لذا يحاكؿ أف يعرم الكاقع

مف خالؿ ما يطرحو النص مف أسئمة :
ً
بنقيضو
في كؿ شيء كاف أحمد يمتقي
يسأؿ
عشريف عامان كاف
ٍ
يرحؿ
عشريف عامان كاف
ٍ
عشريف عامان لـ تمدهي أمو إال دقائؽ في
إناء المكز
بالبركاف ... ،
ك
يد ىكيةن
انسحبت  /يير ي
ٍ
فيصاب ي
ي

()19

فكما ىك كاضح فاف ىناؾ إرادة آنية تصر عمى تحقيؽ كجكدىا في االرتباط
بحضف األـ كىي إرادة لـ تتحقؽ إال فترة قصيرة مف الزمف ( إال دقائؽ . ) ...
أما الكجكد التاريخي فيك يمثؿ الغربة كالضياع الحقيقي كالمأساكم  ،لذا تشيع
في ىذا المقطع صيغة المضارع قد ينظر ليا مف زاكية داللتيا عمى الحاضرة

إال

أنيا نظرة شكمية الف ىذه األفعاؿ تحقؽ فييا عدكؿ أسمكبي جرد الصيغة مف داللتيا
الزمنية إذ حكلتو مف الداللة عمى الحاضرة إلى الداللة عمى الماضي كذلؾ في أربعة
أفعاؿ ىي ( يمتقي  ،يرحؿ  ،يسأؿ  ،تمده ) كذلؾ الف ىذه األفعاؿ قد سبقت بالفعؿ
الماضي ( كاف ) كسبقت باألداة ( لـ )  ،أم أف مصاحبة األفعاؿ المضارعة لمفعؿ
الناقص ىي السبب في إفراغ الفعؿ مف داللتو  ،فقد سرت إليو (( الداللة الزمنية مف
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( كاف ) فيدؿ حدكثو عمى انو حدث في الزمف الماضي كيتفرغ ىك
()20

التي تميز بيا ))

فالداللة السياقية اقتضت المضي

إلبراز الداللة

إلى جانب كجكد معنى

االستحضار عمى المستكل الكضعي إذ جمع النص بيف داللتيف المضي كالحضكر
كىذا ما يسميو " فندريس " ( المضارع التاريخي كىك استعماؿ يشيع في السياؽ
خاصا  ،يقكلكف باف الحاضر

الحكائي إذ يجد فيو (( المثقفكف سح ار

أكثر تعبي ار أك ابمغ حتى ليجعؿ المنظر يحيا مف جديد أماـ عيني القارئ  ،كيرجع
()21

بفكرنا إلى المحظة التي دار فييا الحدث ))

كعميو فإف داللة األفعاؿ عمى المضي

تتكافؽ مع داللة النص التاريخية .
كحيف نتأمؿ قكؿ الشاعر " بمند الحيدرم " الذم يؤكد دائما عمى كحدتو في
مجتمعو حيث يتأمؿ كنو الكجكد كمأساة

اإلنساف الذم البد لو في كجكده كسيفنى

أيضا بدكف اختياره إذ نق أر :
نامي
كخمٌي الميؿ في مقمتي
كلـ تعنيف يا طفمتي
كبما أحكؾ اآلف خمؼ الدمكع
غدان إذا استيقظ فيؾ النيى
كلمممت عيناؾ
ىذم الربكع
كجاكزت خطاؾ
باب الرؤل
فاصطدمت يألؼ ركح صدكع
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ستعرفيف
الدىر في دمعتي
كسكؼ ترثيف ليذا القطيع
يسير
ال يبصر إال خطى
تطكل ربيعا
ثـ تطكم ربيع
فميس مف يقبض ظؿ السنا
كليس مف يركض
خمؼ السراب
كدنياىـ
()22

سخرية جفت  ...كيا لمعذاب

إف التعالقات التي ارتبطت بالسياؽ أفرغت األفعاؿ مف داللتيا الكضعية فقكلو (
غدا ) المرتبط بأدكات الشرط كحركؼ العطؼ حممت بداللة

األفعاؿ الماضية إلى

المستقبؿ ( استيقظ  ،لمممت  ،جاكزت  ،ا صطدمت ) في حيف جاء جكاب الشرط
المقترف بالسيف ليحمؿ الفعؿ( تعرفيف ) إلى داللة المستقبؿ البعيد كسكؼ التي حكلت
تصادـ

األفعاؿ بعدىا إلى المستقبؿ القريب كىذه التحكالت الداللية تكشؼ عف ((

األزمنة عمى مستكل البنية السطحية مما يدفع المتمقي إلى االنتباه كالتفاعؿ مع النص
 ،كمحاكلة إعادة التكافؽ بيف صيغ األفعاؿ كأزمنتيا في البنية العميقة ))

()23

بمعاني الغربة االجتماعية كالنفسية التي يحياىا الشاعر في مجتمع القطيع .
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كنرل في قصيدة الشاعر " صالح عبد الصبكر " غربة مف نكع آخر تتجمى في
الغربة الفكرية إذ تؤرؽ الشاعر مصائر اآلخريف في مقابؿ قصكر قدراتو :
قد كنت فيما فات مف أياـ
يا فتنتي محاربان صمبان كفارسان ىماـ
ككنت عندما أحس بالرثاء
لمبؤساء كالضعفاء
أكد لك أطعمتيـ مف قمبي الكجيع
ككنت عندما أرل المحيريف الضائعيف
التائييف في الظالـ
أكد لك يحرقني ضياعيـ  ،أكد لك أضيء
ماذا جرل لمفارس اليماـ ؟
انخمع القمب ككلى ىاربان بال زماـ
()24

كانكسرت قكادـ األحالـ

فينا يتخذ الشاعر مف السرد القصصي أسمكبا كاضحا لعرض مضامينو الفكرية
كالنفسية كالتي كاف ليا دكر في تغيير داللة األفعاؿ داخؿ السياؽ فقكلو
قد كنت فيما فات مف
حكلت داللة

(

أياـ  ) ...فضال عف تكرار لفظة ( كنت ) تراكيب لغكية

األفعاؿ المضارعة إلى ماضية كذلؾ داخؿ المتف الحكائي

( أحس  ،أرل  ،أطعتـ  ،يحرقني  ،أضيء  ،انخمع  ،انكسر ) في حيف بقيت داللة
الحضكر ضمف ذىنية الشاعر خارج السياؽ  ،كلعؿ تمؾ الداللة تكافقت مع معاني
الغربة االجتماعية التي أفضت بمعاني التأزـ الفكرم ككانت مرحمة مف حياة الشاعر
التي تحكلت فييا أفكاره إلى اإليماف بالكاقعية االشتراكية .
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كفي قصيدة أخرل نجد الشاعر يكرد متكالية مف األفعاؿ المضارعة التي تفقد
داللتيا الزمنية الكضعية بفعؿ السياؽ :
أال يمضى زمف حتى تتمدد أجنحة الظممة
عيني المرئيات
تتككـ عندئذ في
ٌ
تتقارب فييا األجساـ كتتالصؽ
تتكاجو  ،تتعانؽ
تندمج كككل في األفؽ المغمؽ
تبدك كتؿ أخرل مف أركاف نائية جيمو
تتككر أجساما
تتكسر جسما جسما  ،تتشكؿ ىامات
قامات  ،أذرعة  ،أقداما
تتقدـ نحكم حتى أخشى أف تصدمني
أتكقؼ  ،ال أثرل ماذا أفعؿ
()25

فأعكد إلى شباكي

إف المتتبع لألفعاؿ الكاردة في النص يجد أنيا تحمؿ طابعا دراميان مشيديان يبعث

عمى الحركة كالتصاعد  ،ىذا مف جانب كمف جانب

آخر نجد إف ىذا الكـ مف

األفعاؿ المضارعة افرغ مف داللتو بفعؿ السياؽ إلى الماضي إذ أف كركد عبارة ( ال
يمضي زمف حتى ...

) اكسب األفعاؿ ( تتمدد  ،تتككـ  ،تتقارب  ،تتالصؽ ،

تتكاجو  ،تتعانؽ  ،تندمج  ) ...إمكانات زمنية تضاؼ إلى داللتيا فقد ارتبطت داللة
األفعاؿ بالسياؽ الذم تتكجو دفتو نحك الماضي .
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إف الشعكر بالغربة لدل اإلنساف يتكلد عمى الرغـ مف عيشو بيف آالؼ الناس أك
حتى المالييف (( فالكثافة العددية نفسيا مف شأنيا أف تيبط بقيمة الفرد فييا إلى الحد
األدنى  ،بؿ ربما قضت عميو تمامان حتى ال يعكد سكل رقـ مف

األرقاـ  ،كليذا فاف الشعكر بالغربة ىك أسرع شيء يتسرب إلى نفس اإلنساف في مثؿ
ىذه الحالة  ،كيزداد في نفس المرء حدة  ،كمما كاف المجتمع الذم يعيش فيو كثيؼ

العدد ))(. )26

فالشاعر عمي الشاله الذم يجسد في قصيدتو الغربة النفسية المنبثقة مف الغربة
المكانية يكرد معالـ الطبيعة بشكؿ مجرد ككأنيا لـ تعد جزءا منو كتتشبث في ذاكرتو
صكرة البمد الحمـ :
تتيو الكجكه ببكصمة ال ترل
كتضؿ القمكب
سأدعك تراب البالد لكؼ حبيبي
كأدعك النخيؿ إلى شعره
كأسكؽ الفرات بال ضفة
كي يتكب !...
كداعان  ...لمسقط رأسي
كبيت الجركح
كأىال بمسقط قمبي(. )27
فيك يجد نفسو كحيدا عمى الرغـ مف اجتماع الناس لذا يكدع التاريخ المتمثؿ
بمسقط رأسو كمدينتو باحثا عف ذاتو  ،فاألفعاؿ ضمف ىذا السياؽ تحكلت داللتيا مف
الحاضر إلى المستقبؿ بفعؿ تصدر المفظ ( كتضؿ ) إذ تشترؾ الكاك المرتبطة بالفعؿ
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المضارع ( تظؿ ) الداؿ عمى االستم اررية في تحكيؿ داللة األفعاؿ داخؿ السياؽ إلى
المستقبؿ المستمر إلى جانب كركد ( السيف ككي ) المتاف أكدتا داللة المستقبؿ
المستمر ككأف اإلحباط كالضياع الذم خمقتو غربة المدينة سيبقى مستم ار ضمف رؤية
الشاعر
أما في قصيدة ( حب كجمجمة ) لخميؿ حاكم التي يجسد فييا غربة المنفى نق أر
:
المنفىى
كأىنا في كح ىشة ى
ً
ينثر لى ٍحمي
ىمع الداء الذم ي

ُّسعاؿ ،
كمع الصمت كًايقى ً
اع الس ٍ
النكـ لىعمِّي أىتَّقي
أنفيض ى
ُّس
تحتؿ ًج ٍسمي
الكابكس كال ًج َّف التي
ى

جالميد ،
كًاذا المي يؿ عمى صدرم
ه
جدار ً
الميؿ في كجيي
ي

اشتعاؿ ،
دخاف ك
كفي قمبي
ٍ
ه
ً
آه ربِّي! صكتيـ يصريخ في قبرم :

تعاؿ !!
ٍ

الجالميد
أنفض عف صدرم
كيؼ ال
ى
ي
الثقاؿ
الجالميد
ٍ
ى

كيؼ ال أصرعي
كيؼ ال أضرعي

كمكتي
أكجاعي ى
ً
في ٍّل
كصمت :
ذؿ

" يرَّدني  ،ربي  ،إًلى أرضي "
" ً
أعدني لمحياة "

عانيت منيا
كاف  ،ما
ي
كليكف ما ى
أعياد الطغاة .
محنةى الصمب ك ى

أحببت
غير أني سكؼ ألقى كؿ مف
ي
51
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الى يـ ما كاف لي
ىم ٍف لك ي
حنيف ِّ ،
كتمني
ه
بعث  ،ه

تدكم
نار ِّ
بًي ه
حنيف مكجع  ،ه
ات ،
في جميد القبر  ،في العرؽ المك ٍ

ً
األرض ،
حنيف لعبير
بًي ه
ِّ
المغني
لمنبع
لمعصفكر عند
الصبح ً ،
ً
و
لشباب كصبايا
مف ً
الجباؿ
ثمج
كنكز الشمس  ،مف ً
ٍ
و
ينثركف المرىج
لصغار
ى
ًم ٍف ز ً
الؿ(. )28
ىك
خطاىـ كالظِّ ٍ
ٍ

إف نص الشاعر ينقسـ مف حيث الداللة الزمنية إلى قسميف القسـ األكؿ ينتمي
إلى سياؽ محكي حكؿ داللة األفعاؿ المضارعة ( ينثر  ،انفض  ،انقي  ،تحتؿ ،
تصرخ  ،اصرخ  ) ...إلى ماضية إلى أف يصؿ إلى قكلو ( كليكف ما يكف ) ليختـ
أف يبدأ قكلو (

القسـ األكؿ بداللتو الزمنية الماضية كما

غير إني سكؼ

ألقى  ) ...حتى يبدأ القسـ الثاني مف السياؽ الذم يفرغ األفعاؿ مف داللتيا الماضية
لتدؿ عمى المستقبؿ القريب فاألفعاؿ ( ألقي  ،أحببت  ) ...إذ أف دخكؿ لفظ ( سكؼ
) ضمف سمسمة مف

األمنيات التي عكست حنيف الشاعر قمبت داللة

األفعاؿ

الكضعية لتتحكؿ إلى المستقبؿ .
كغالبا ما تجيء القصائد الحديثة التي تحمؿ معاني الغربة سكاء النفسية
المكانية دالالت زمنية سيميائية تعرب عف مكازنة نصية نذكر عمى سبيؿ المثاؿ
الحصر قصيدة ( لف أعكد ) لمشاعر شاذؿ طاقة :
سكؼ أمضي في طريقي
فاتركيني
كدعيني سائ انر كحدم  ...لقد ضؿ رفيقي !
52
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شئت أف أذىب كحدم  ...فدعيني
أنا قد أقسمت  ...بالماضي السحيؽ !
كبعينيؾ  ...كبالحب الطميؽ !
لف أعكد! ...
سكؼ ال يسمع ىذا الدرب خطكم ...
ال كلف يقمؽ بعد اليكـ  ...أجفاف السماس ! ...
لقد اخترت طريقي  ...سكؼ أىكم
ظامئ الركح  ...إلى قعر الفناء ! ...
كالى حبؾ يا دنيا شبابي ...
لف أعكد ...
فمقد أدركت أني ...
كنت اجرم خمؼ أكىاـ السراب
كقضيت العمر مجنكف التمني !
عبد أحالمي الكذاب !
سكؼ امضي  ...صكب ىاتيؾ المحكد ...
كالى حبؾ  ...كالماضي البعيد ...
لف أعكد ...
لقد اخترت طريقي  ...فاتركيني
سكؼ أنسى قصة الماضي الدفيف
53
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كاماسي  ...كما تكح م مف المحف الحزيف ...
كأحاديث ىكانا  ...كتياكيؿ الحنيف ...
كخرافاتي  ...ككىمي  ...كجنكني !
فاتركيني ...
لف أعكد ...
كسأحيا  ...مف جديد !
لف أعكد! ...

()29

تظير عمى مستكل النص مكازنة كصراع بيف الماضي كالمستقبؿ البعيد فقد
عكس السياؽ اتجاىيف اتجاه يؤكد عدـ العكدة المتمثؿ في تكرار لفظة ( لف أعكد )
التي كردت خمس مرات نفى بيا الشاعر العكدة كقمب الفعؿ

إلى المستقبؿ المطمؽ

كتتأكد لداللة المستقبمية بتكرار لفظة ( سكؼ ) التي تكررت ىي األخرل خمس مرات
في مقابؿ ىذا االتجاه نجد الدالؿة عمى المضي ترد ضمف سياؽ التذكر كاالس ترجاع
فقد أدركت  ، ...كنت اجرم ، ...

الذم يحاكؿ الشاعر التخمص منو كما في (

قضيت العمر  ) ...كىذه األلفاظ أكسبت األفعاؿ ضمف سياقيا الداللة الماضية
كعمى ما يبدك مف السياؽ فاف ىناؾ صراع عمى المستكل النفسي كالعاطفي كعمى
المستكل الداللي فقد حمؿ السياؽ معاني التمرد كالثكرة عمى الكاقع .
كفي الختاـ البد مف القكؿ َّ
إف الغربة تتمثؿ بذلؾ الشعكر اإلنساني اليائـ كراء
الكجكد كما يرتبط بو مف قمؽ كتناقض كنزاعات نفسية كفكرية فضال عف الشعكر
المترتب جراء االبتعاد المكاني عف الكطف أم اإلحساس بالغربة المكانية نتيجة
المسافة التي تفصؿ اإلنساف عف مجتمعو كمعارفو كعالمو ،

في مقابؿ االغتراب

الذم يتمثؿ في شعكر اإلنساف باالنفصاؿ كاالنعزاؿ عف ذاتو كعف العالـ الخارجي
جراء فقداف القيـ اإلنسانية كاالجتماعية كالخضكع لكاقع ال يؤمف
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فكال الشعكريف ليسا ظاىرة سمبية  ،بؿ ضركرة تاريخية حضارية لتقدـ اإلنساف كمف
ثـ فيك ظاىرة تاريخية الزمة لتغيير المجتمعات  ،كالقضاء عمى التناقضات التي
ينطكم عمييا بناؤىا اجتماعيا كثقافيا .
كال شؾ في َّ
أف قدرة األشخاص عمى معالجة مشاعر الغربة كاالغتراب تختمؼ
كتتبايف  ،كفقان لتبايف طاقاتيـ كمكاىبيـ .
كلعؿ الشعراء كالمبدعيف ىـ مف أكثر الناس قدرةن عمى التعبير عف طبيعة أثر
نتاجاتو ـ
ىذه الظاىرة في حياتيـ كتجاربيـ مف خالؿ انعكاسيا كتجسيدىا في
اإلبداعية فالفف بقدرتو التعبيرية يتمكف مػف كشؼ جذكر الغربة كاالغتراب الحاصمة
في المجتمع .
كاألىـ مف ذلؾ قدرة الشعراء عمى التعبير باألدكات الفنية كالجمالية كالتراكيب
الفعمية التي تتكافؽ مع طبيعة الداللة النصية .
كىذه المشاعر التي قد تبناىا الشعراء كالتي عكست معاني الغربة كاالغتراب
سكاء المكاني منو أك االجتماعي أك الثقافي أك الفكرم أك النفسي الخ كقع تأثيرىا
عمى التراكيب الفعمية داخؿ السياؽ فكما أكضحنا  ،فاف الشعكر بالغربة قد يؤسس
لمشعكر بالبؤس كخيبة األمؿ التي تالزـ حياة الشاعر كيجدىا مالزمة لو كلف تنفؾ
عنو كىذا نجده في القصائد التي تحكلت داللة
كالمستؽبؿ القريب كالبعيد كذلؾ بفعؿ النظـ

أفعاليا إلى المستقبؿ المستمر
كما تداخ ؿ عميو مف تعالقات كدخكؿ

( مازاؿ  ،ظؿ  ،السيف  ،سكؼ  ،لـ  ،كأدكات الشرط  ) . ..أما الشعراء الذيف
تناقضت مشاعرىـ بيف الضياع

كأمؿ العكدة كاأللفة التي عكست التضارب بيف

الكجكد كالماىية  ،أك كما يصفيا " ىيدجر "  ،عممية تنافر بيف كضع اإلنساف الفعمي
الكجكدم كطبيعتو الجكىرية فاف تجسيده لمتعبير يختمؼ فقد جاءت التراكيب الفعمية
ضمف السياؽ كقد تكزعت بيف الداللة الماضية بفعؿ دخكؿ متعالقات مثؿ

( كاف ،

لف  ) ...كمف ثـ تتداخؿ رؤية مستقبمية تحفؿ باألمؿ كرغبة في الكجكد كالتغيير .
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كعميو البد مف تأكيد أىمية الداللة المعنكية لألفعاؿ داخؿ السياؽ كارتباطيا
بمعنى النص كداللتو النفسية كالفكرية ( فال داللة محددة زمنية لألفعاؿ ) .
فضال عف ذلؾ أكصي باالىتماـ بالدراسات المغكية السيما التي تحتاج إلى كقفة
بي .
إمعاف تسيـ في إبراز جكانب مضيئة في لغتنا العر ة

Abstract
The privacy of research lies in the stand on the potential
temporal enjoyed by acts within the context and the impact of
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Altaalqat text in emptying the act of significant status, a topic
not Alaq attention please by students so applied that privacy on
the poetic texts of modern, especially involving the feelings of
alienation and longing so to include systems to inform him of
the lingual nature affected by actual Baltdakhlat synthetic, as
well as psychological vulnerability Pkwamn poet and
intellectual
.

: الهوامش

57

العدد اسابعدو اخمسوندددددددددددددددددددددددددددددد

201
د د مجلددداالد3/

قنبر  ،ت180ىػ ،
لسيبكمق  ،أبي بشر بف عمرك بف عثـ ػاف بف ػ
ػ
( )1الكتاب
تحقيؽ  :عبد السالـ ىاركف  ،مكتبة الخانج ػم  ،القاىرة  ،ط1988 ، 3ـ :
. 17
الساؽم
ػ
( )2أقساـ الكالـ العربي  ،مف حيث الشكؿ كالكظيفة  ،د.فاضؿ مصطفى
 ،مكتبة الخانجي  ،القاىرة 1977 ،ـ . 82 :
( )3قكاعد النحك العربي في ضكء النظـ  ،د.سناء حميد البياتي  ،دار كائؿ لمنشر
. 86 : 2003 ،
الجرجافم  ،تحقيؽ  :السيد محمد سيد رضا ،
ػ
( )4دالئؿ اإلعجاز  ،عبد القاىر
دار المعرفة لمطباعة كالنشر – بيركت 1981 ،ـ 405 :
النيضة –
ػ
بية  ،د.محمكد احمد نحمة  ،دار
( )5مدخؿ إلى دراسة الجممة العر ػ
بيركت 1988 ،ـ  ، 126 :كينظر  :المغة العربية معناىا كمبناىا  ،د.تماـ
حساف  ،مصر 1973 ،ـ 240 :
الساؽم  ،مجمة
ػ
( )6الزمف الصرفي كالنحكم في المغة العربية  ،فاضؿ مصطفى
الضاد  ،ج1990 ، 3ـ . 137 :
الفارسم –
ػ
( )7بنية الجممة العربية بيف التحميؿ كالنظرية ( مدكنة المسعػدم –
المدني ) المنصؼ عاشكرف منشكرات كمية اآلداب بمنكنة 1991 ،ـ – 99 :
. 100
( )8الزمف كالمغة  ،مالؾ ألمطمبي  ،الييئة المصر ػمة لمكتاب  ،مصر 1986 ،ـ :
. 52
( )9تحميؿ الخطاب الشعرم ( إستراتيجية النص )  ،د.محمد مفتاح  ،دار التحرير
58

العدد اسابعدو اخمسوندددددددددددددددددددددددددددددد

201
د د مجلددداالد3/

الثقاؼم العربي الدار البيضاء
ػ
النشر – بيركت لبناف  ،المركز
لمطباعػة ك ػ
المغرب  ،ط1985 ، 1ـ . 317 :
ائم  ،مؤسسة الرسالة – بيركت ،
( )10الفعؿ زمانو كأبنيتو  ،د.إبراىيـ السامر ػ
1980ـ . 24 :
( )11أنشكدة المطر . 15 – 14 :
( )12الديكاف  :ـ. 69 – 68 /1
( )13حكار مع غابريؿ غارسيا ماركيز  ،فكرباف  ،ىكبؼ  ،المعرفة  ،ع ، 276
. 185
( )14ديكاف البياتي  ،دار العكدة – بيركت 1989 ،ـ . 65 :
( )15ـ.ف . 99 :
( )16قكاعد النحك العربي في ضكء النظـ . 359 :
( )17ديكاف صييؿ في غرفة  ،مطابع الييئة العامة المصر ػمة لمكتاب – مصر ،
2002ـ . 115 :
( )18قصائد مرئية  ،المطبعة العصرية – بيركت . 30 :
( )19الديكاف  ،دار العكدة – بيركت  1987 ،مج. 596 : 1
( )20قكاعد النحك العربي في ضكء النظـ . 63 :
القصاص ،
ػ
( )21المغة  :ج.فندريس  ،ترجمة  :عبد الحميد الدكاخمي كمحـ ػد
مكتبة األنجمك المصرية 1950 ،ـ . 72 :
( )22األعماؿ الكاممة  ،دار العكدة – بيركت 1980 ،ـ . 263 - 234 :
( )23ينظر تحكالت البنية في البالغة العربية  ،د .أسامة البحيرم  ،دار الحضارة
59

العدد اسابعدو اخمسوندددددددددددددددددددددددددددددد

201
د د مجلددداالد3/

– مصر  ،ط ، 1د.ت . 55 :
( )24األعماؿ الكاممة  ،دار العكدة – بيركت 1972 ،ـ  :ـ. 247 – 246 : 1
( )25ـ.ف . 170 :
( )26الفف كاإلنساف  ،عز الديف إسماعيؿ  ،دار العمـ – بيركت 160 : 1974 ،
( )27ديكاف غركب بابمي  ،عمي الشاله  ،منشكرات بابؿ  ،المركز الثقافي العربي
السكيسرم  ،زيكرخ  ،بغداد  -د.ت . 56 :
( )28ديكاف خميؿ حاكم  ،دار العكدة  ،بيركت 1972 ،ـ . 105 – 101 :
( )29المجمكعة الشعرية الكاممة  ،شاذؿ طاقة  ،منشكرات ك ازرة اإلعالـ العراقية
 -بغداد 1977 ،ـ . 89 - 87 :

المصادر والمراجع :
60

العدد اسابعدو اخمسوندددددددددددددددددددددددددددددد

201
د د مجلددداالد3/

 -1أقساـ الكالـ العربي  ،مف حيث الشكؿ كالكظيفة  ،د.فاضؿ مصطفى الساقي ،
مكتبة الخانجي  ،القاىرة 1977 ،ـ .
 -2أنشكدة المطر  ،ديكاف شعرم  ،بدر شاكر السياب  ،دار العكدة – بيركت .
الفارسم –
ػ
 -3بنية الجممة العربية بيف التحميؿ كالنظرية ( مدكنة المسعدم –
المدني ) المنصؼ عاشكرف منشكرات كمية اآلداب بمنكنة 1991 ،ـ .
 -4األعماؿ الكاممة لمشاعر بمند الحيدرم  ،دار العكدة – بيركت . 1980 ،
 -5األعماؿ الكاممة لمشاعر صالح عبد الصبكر ،دار العكدة – بيركت 1972 ،ـ.
بية  ،فاضؿ مصطفى الساقي  ،مجمة
 -6الزمف الصرفي كالنحكم في المغة العر ػ
الضاد  ،ج1990 ، 3ـ .

 -7الزمف كالمغة  ،مالؾ ألمطمبي  ،الييئة المصرية لمكتاب  ،مصر 1986 ،ـ .
ائم  ،مؤسسة الرسالة – بيركت ،
 -8الفعؿ زمانو كأبنيتػو  ،د.إبراىيـ السامر ػ
1980ـ .
 -9الفف كاإلنساف  ،عز الديف إسماعيؿ  ،دار العمـ – بيركت . 1974 ،
 -10الكتاب لسيبكيو  ،أبي بشر بف عمرك بف عثماف بف قنبر ،ت 180ىػ ،تحقيؽ
 :عبد السالـ ىاركف  ،مكتبة الخانجي  ،القاىرة  ،ط 1988 ، 3ـ .
القصاص ،
ػ
الحميد الدكاخمي كمحـ ػد
ػ
 -11المغة  :ج.فندريس  ،ترجمة  :عبد
مكتبة األنجمك المصرية 1950 ،ـ .
 -12المجمكعة الشعرية الكاممة  ،شاذؿ طاقة  ،منشكرات ك ازرة اإلعالـ العراقية
 -بغداد 1977 ،ـ .

 -13تحميؿ الخطاب الشعرم ( إستراتيجية النص ) ،د.محمد مفتاح  ،دار التحرير
النشر – بيركت لبناف  ،المركز الثقافي العربي الدار البيضاء
لمطباعػة ك ػ
المغرب  ،ط1985 ، 1ـ .
بية  ،د .أسامة البحيرم  ،دار الحضارة –
 -14تحكالت البنية في البالغػة العر ػ
مصر  ،ط ، 1د.ت . 55 :
 -15حكار مع غابريؿ غارسيا ماركيز  ،فكرباف  ،ىكبؼ  ،المعرفة  ،ع ، 276
. 185
61

العدد اسابعدو اخمسوندددددددددددددددددددددددددددددد

201
د د مجلددداالد3/

الجرجافم  ،تحقيؽ  :السيد محمد سيد رضا ،
ػ
 -16دالئؿ اإلعجاز  ،عبد القاىر
دار المعرفة لمطباعة كالنشر – بيركت 1981 ،ـ .
 -17ديكاف خميؿ حاكم  ،دار العكدة  ،بيركت 1972 ،ـ .
 -18ديكاف صييؿ في غرفة  ،مطابع الييئة العامة المصر ػمة لمكتاب – مصر ،
2002ـ .
 -19ديكاف غركب بابمي  ،عمي الشاله  ،منشكرات بابؿ  ،المركز الثقافي العربي
السكيسرم  ،زيكرخ  ،بغداد  -د.ت .
 -20ديكاف عبد الكىاب البياتي  ،دار العكدة – بيركت 1989 ،ـ .
 -21قصائد مرئية  ،سعدم يكسؼ  ،المطبعة العصرية – بيركت .
 -22قكاعد النحك العربي في ضكء النظـ  ،د.سناء حميد البياتي  ،دار كائؿ لمنشر
. 2003 ،
النيضة –
ػ
بية  ،د.محمكد احمد نحمة  ،دار
 -23مدخؿ إلى دراسة الجممة العر ػ
بيركت 1988 ،ـ .

62

