
  الرشيف طرطاق/أ                      )دراسة ٔاسلوبية داللية(فى محمد الغامري البىن الرصفية يف شعر التفعي� ملصط
 
 

 2015جــــوان                                     213                        - بسكرة-جامعة محمد خيرض

 

        البنـــــــــى الرصفية يف شعر التفعي�البنـــــــــى الرصفية يف شعر التفعي�البنـــــــــى الرصفية يف شعر التفعي�البنـــــــــى الرصفية يف شعر التفعي�
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    :    :    :    :    صصصصــــــــــــــــــــــــملخملخملخملخ

ة البىن الرصفية تتناول هذه اRراس
الفعلية يف شعر التفعي� للشاعر 
اجلزائري مصطفى محمد الغامري، لكشف 
خمتلف المتظهرات النصية و السـياقية، 
حيث تناولُت بعض الصيغ الرصفية 
البسـيطة يف متظهرها الزمين والصيغي، 
مسـتعمًال املهنج أالسلويب يف ٕاجرائه 

 .إالحصايئ
 
  

: Résumé 
Cette étude traite des formes 

morphologiques verbales dans 

la poésie algérienne moderne 

(CHIAR At-tafaila) de 

Mustapha Mohamed El 

Ghamari . 

 Nous tenterons de mettre en 

exergue les différentes  

configurations textuelles et 

situationnelles , et ce à travers 

l’étude des valeurs temporelles 

et modales d’un certain nombre 

de formes morphologiques 

simples.  
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وهو العمل ا|ي  ،)1("املورفولوجيا"الظواهر الرصفية درسا حتت ما يعرف بـ تعد      

يدرس بنية اللكامت انطالقا مما يطرٔا علهيا من تغيري، اكلتصغري وإالعالل وإالبدال 
والترصيف، فيدرس تركيب املفردات اللغوية وكيفية بناهئا ؤانواعها ا�تلفة، |� فهو 

فعمل . )2(يبحث يف بناء امجل� ؤانواعها ووظائف املفردات فهيا خيتلف عن عمل النحو ا|ي
يكون ف الرصف هيمت ببنية لك لكمة بذاهتا وطريقة صوغها ومزيان قياسها، ٔاما اه�م النحو 

   .Lلروابط والعالقات  عرابية اليت تربط بني اللكامت ا�تلفة داخل امجل�
تنطلق من اللفظ ا|ي هو احلجر أالساس يف  ومن هنا فٕان ٔاساس اRراسة اليت سأقوم هبا

بناء الرتكيب اللغوي، مراعيا يف ذ� جذر اللكمة وما يطرٔا عليه من تغري لغرض داليل ٔاو 
  .رصيف

        ال ال ال ال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أالفعة أالفعة أالفعة أالفعــــــــــــــــــــــــــــبنيبنيبنيبني: : : : 1111
        ::::الصيغ الرصفية البسـيطةالصيغ الرصفية البسـيطةالصيغ الرصفية البسـيطةالصيغ الرصفية البسـيطة- - - - أ أ أ أ 

نالحظ تعامل صطفى محمد الغامري، فٕاننا التفعي� ملٕاذا ما ٔالقينا نظرة ٔافقية عىل شعر 
، وقد اسـتفاد من تعدد صيغ أالفعال واختار ما يناسب معانيه، حياالشاعر مع اللغة تعامال 

كام اسـتخدم أالفعال مبختلف ٔازمنهتا وصيغها، ٕاال ٔان الالفت للنظر هو سـيطرة صيغة 
املضارع وطغياهنا عىل صيغيت املايض وأالمر، فالعبارة الشعرية عند الغامري كثريا ما تكون 

        اخل...ٔاحارب، ٔاريم، تشوي، يريم : مج� فعلية يتصدرها فعل مضارع، مثل
هذا النوع من الفعل فيه من الرس ما يربره، ذ� ٔان اع�د الفعل املضارع  خدامواسـت

  .بصورة رئيسة حفظ للمشاعر حيويهتا وعنفها وتوترها
يتوقف فهم ذ� عىل وهذا ال يعين ٔان الفعل املايض وأالمر ٔاقل حيوية من املضارع، وٕامنا 

معرفة وظيفة الفعل يف السـياق ومناسبته ملقتضيات أالداء الفين، ٕاذ للك فعل دوره ؤاداؤه 
والرواية، فٕان املضارع يناسب اسـتحضار  ةووظيفته، فٕاذا اكن الفعل املايض يناسب القص

مع  الصورة وبث  الروح فهيا يف الزمن احلارض ٔاو املسـتقبل، ٔاما فعل أالمر فال يتناسب
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فاملضارع ميثل تصورا "هذه املضامني ٕاال Èدرا، ٔالنه يدل عىل طلب القيام Lلفعل ولهذا 
 Êملتلقي من حاL ممارسا وواقعا ٕاذ فيه االٓنية و سـمترارية، وخيرج Ìللحدث عىل حنو جيع

وخري منوذج اخرتÈه من   )3(".الرسد ٕاىل التجسـمي والعودة ٕاىل مرسح احلدث ووقت وقوعه
  .اليت ترامك فهيا الفعل املضارع بنسـبة كبرية " ٔامل هواك" الغامري قصيدة بعنوان  قصائد

        ) ) ) ) 01010101((((جدول رمق جدول رمق جدول رمق جدول رمق 
        بوح يف مومس أالرساربوح يف مومس أالرساربوح يف مومس أالرساربوح يف مومس أالرسار        اRيواناRيواناRيواناRيوان
        أمل هواكأمل هواكأمل هواكأمل هواك        القصيدةالقصيدةالقصيدةالقصيدة

ٔامل، ٔاراعي، ٔاروية، ميج، تطالع، ٔاقرٔاه، ميتد، حيطم، يذيب، تيضء، ٔاصنع،         أالفعال املضارعةأالفعال املضارعةأالفعال املضارعةأالفعال املضارعة
كرب، يصنعون، تشـتد، تساير، يطول، هتمي، توغل، ٔاسكر، ٔاململ، ٔالف، ت

يأيت، يبيك، تلوذ، تمني، يورق، ٔاسأل، يغري، هيوي، يقبل، يسكب، 
  .ينقض

  32        عددهاعددهاعددهاعددها
  %86.48        النسـبةالنسـبةالنسـبةالنسـبة

  شل، صاد، غاص، جاعت، سدت        أالفعال املاضيةأالفعال املاضيةأالفعال املاضيةأالفعال املاضية
  05        عددهاعددهاعددهاعددها
  %9.80        النسـبةالنسـبةالنسـبةالنسـبة

  0        أفعال أالمرأفعال أالمرأفعال أالمرأفعال أالمر
  0        عددهاعددهاعددهاعددها
  %0        النسـبةالنسـبةالنسـبةالنسـبة

ن الشاعر ٔاكرث من اسـتخدام الفعل املضارع، وهذا يتضح لنا من خالل اجلدول ٔاعاله، أ 
يدل عىل ٔان قصائده تسكن املسـتقبل Lسـمتراريهتا، لهذا عرب Lلفعل املضارع يف تسلسل 

  :متصاعد كام يف القصيدة اليت اخرتÈها منوذجا لêراسة
 ëا ëا ëا ëلُ لُ لُ لُ ا ìم ìم ìم ìرخيا من أالملِ     مî رخيا من أالملِ هواكî رخيا من أالملِ هواكî رخيا من أالملِ هواكî هواك        
 ëا ëا ëا ëلُ لُ لُ لُ ا ìم ìم ìم ìهواكهواكهواكهواك    م        
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 ïا ïا ïا ïمهمهمهمهي  جنَ ي  جنَ ي  جنَ ي  جنَ اعِ اعِ اعِ اعِ رَ رَ رَ رَ ا        
 ëا ëا ëا ëللرحيللرحيللرحيللرحي    يهِ يهِ يهِ يهِ وِ وِ وِ وِ رْ رْ رْ رْ ا        
 ëا ëا ëا ëلُ لُ لُ لُ ا ìم ìم ìم ìهواكهواكهواكهواك    م        
 ëا ëا ëا ëرَ رَ رَ رَ قْ قْ قْ قْ ا ïا ïا ïا ïصهيال أخرض القسامتصهيال أخرض القسامتصهيال أخرض القسامتصهيال أخرض القسامت    هُ هُ هُ هُ ا        

        فارسا ميتد من صفني فارسا ميتد من صفني فارسا ميتد من صفني فارسا ميتد من صفني 
        خصرة املأساةخصرة املأساةخصرة املأساةخصرة املأساة    مُ مُ مُ مُ طِّ طِّ طِّ طِّ حيَُ حيَُ حيَُ حيَُ 
ُ يُ  ُ ي ُ ي         احلارض الصخري أنفاسا ربيعيةاحلارض الصخري أنفاسا ربيعيةاحلارض الصخري أنفاسا ربيعيةاحلارض الصخري أنفاسا ربيعية    يبُ يبُ يبُ يبُ ذِ ذِ ذِ ذِ ي

  )4(اRرب Lللكم إاللهيةاRرب Lللكم إاللهيةاRرب Lللكم إاللهيةاRرب Lللكم إاللهية    ءُ ءُ ءُ ءُ ِيض ِيض ِيض ِيض واöٔما تُ واöٔما تُ واöٔما تُ واöٔما تُ 
واحض من هذا املقطع ٔان الشاعر وظف كام هائال من أالفعال املضارعة، ويه تتصاعد حنو 

عىل حتطمي خصرة املأساة يف ٕاشارة ٕاىل الواقع املرير ا|ي حيياه  اجتاه واحد، وهو العزم
 ،الشاعر، ٔالن الصخرة توL üلصالبة والتحجر والتلكس، والشاعر عازم عىل حتطميها

ثالث مرات، " ٔامل"ليحقق ٔاöما تيضء اRرب Lللكم إاللهية، وقد كرر الشاعر صيغة الفعل 
في املساوي للبعد المكي يف فضاء النص، فهذا ويف هذا التكرار دالÊ عىل البعد الكي

التكرار ا|ي اعمتده الشاعر تأكيد عىل املالذ املتسع ا|ي جيده عند اعتناقه عقيدته 
  .اليت يسـمتد مهنا قوته وعزمه ةالسمح

ولو تأملنا الصور املكثفة عىل امتداد املقطع، ٔاللفينا ٔان الفعل املضارع يعود ٕاليه الفضل يف 
لفنية، حبيث يكون لك فعل مضارع جزءا من الصورة، ٔاو مساعدا عىل اكامل رمس الصور ا

مثال يرمس صورة املالذ ا|ي حيس به الشاعر عند اعتناقه عقيدته، " ٔامل"معاملها، فالفعل 
ميثل صورة الشوق ا|ي " ٔاراعي"فالعقيدة Rى الغامري يه املايض بعزه وجمده، والفعل 

يرمس صورة الهتدمي والتخريب ٕازاء " حيطم"مل امجليل، والفعل ينتاب الشاعر بني الواقع واحل
رصخة الشاعر اليت تدل عىل خسطه من حارضه املأساوي ا|ي يعيشه العامل العريب 

  .إالساليم
والفعل املضارع هبذه الوظيفة يلعب دورا فنيا يف الرتكيب الشعري، وعىل هذا النحو تكرث 

ا Lٕحصاء عدد أالفعال املضارعة يف القصائد اليت نسـبة وروده يف شعر الغامري، حيث مقن
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اخرتÈها موضوعا لêراسة، فاكنت صيغة املضارع طاغية عىل امجلل الفعلية بتواتر يبلغ 
مرة بنسـبة  262، ومل تبلغ صيغة املايض ٕاال %75.45فعال مضارعا ٔاي بنسـبة  870

ي� جدا، حيث ، ٔاما صيغة أالمر فقد وردت ثالثني مرة فاكنت نسبهتا ضئ 25.71%
  :واجلداول االٓتية توحض نسـبة ورود صيغة املضارع يف شعر الغامري %2.94بلغت 

    ديوان أرسار الغربةديوان أرسار الغربةديوان أرسار الغربةديوان أرسار الغربة****
  )02(جدول رمق 

        تواتر أالفعال املضارعةتواتر أالفعال املضارعةتواتر أالفعال املضارعةتواتر أالفعال املضارعة        الصيغةالصيغةالصيغةالصيغة        القصيدةالقصيدةالقصيدةالقصيدة
عدد عدد عدد عدد 

أالفعال أالفعال أالفعال أالفعال 
        املضارعةاملضارعةاملضارعةاملضارعة

النسـبة النسـبة النسـبة النسـبة 
        املاملاملاملئئئئويةويةويةوية

        مالحظاتمالحظاتمالحظاتمالحظات

        حرامحرامحرامحرام

ٔافعل، 
تفعل، 
يفعل، 
تفاعل، 
يفتعل، 

  يتفعل

تطويين، تصلب، ٔاقاد، ٔاذوي، يلوب، 
يبث، ينرش، يطم، تسافر، تفتش، 
يتسكع، تضاجع، تسـتقل، ٔاذكر، سـيلهب، 
يلهب، تلممل، تعترص، يسفح، تصدٔا، 
ترن، تنترث، يرشهبا، حتسو، يغمي، يزدهر، 

  يندمل، ٔالوب

تكرار صيغة   %70  فعال 28
ٔالوب مرتني 
وصيغة يلهب 
مرتني وصيغة 

  ترن مرتني

ثورة ثورة ثورة ثورة 
        صوفيةصوفيةصوفيةصوفية

ينفعل، 
، يفعل
  تفعل

ينتحر، ميوت، تبليه، تعرصين، تسقيه، 
يرشب، يسخر، مئال، يرشب، تلوب، 
تلهث، تركض، تنبت، يعشق، يولول، 
ميطر، تورق، تركض، حيوس، خيضل، 
يطوي، متطر، ٔاترع، ٔاختار، مترح، ترف، 

êخي  

تكرار صيغة   %67.05  فعال 27
يرشب، 
تلوب، 
تركض، 

  مرتني
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بني بني بني بني 
يدي يدي يدي يدي 
        اقبالاقبالاقبالاقبال

، حيمل، ٔاروي، ينكر، يرفرف، نسافر، تلوب، متعن
خيرض، ي�وج، تورق، يسكر، جيوب، يبعث، 
ٔاسقيك، جيوب، يزهر، تركض، يعرص، تلوح، 
جتهض، تنشل، حتلو، ميضغ، ٔاعترص، يزيغ، تذبل، 

  تزهو، حتارص، ٔاحترض، هتتف، يورق، ينشال، متتد

تكرار صيغة   80.48%  33
  جيوب مرتني

معزوفة معزوفة معزوفة معزوفة 
        أالملأالملأالملأالمل

ب، ٔالك، متخر، تشل، خترتق، جيتث، خينق، ترش 
تنتحر، يروي، تفوح، تع�، يذوي،حيفر، تسيل، 
ترفض، تلهث، تلوب، تهنل، يزهر، يسكب، متد، 
ختضل، يسكن، يعشق، ٔامد، ٔاطوي، ٔامل، ٔاهوي، 
اخرتق، ٔاسأم، يصلب، ترود، ٔاختار، سأجين، 

  ٔاعتق، ٔاهزم

36  70.58%    

        شكوشكوشكوشكوىىىى

يقتات، تركض، تعرص، يرشب، يسخر، حيقق، 
مج، ختضبل، تقتات، ترضب، تسكر، يناغي، ترت

  تكرب، تبقى، ميد، تزف، تبقى، يزهر، يسأم

تكرار صيغة   67.85%  19
تركض يقتات 

مرتني، 
وصيغة تبقى 

  ثالث مرات

        رسابرسابرسابرساب

يغرينا، تلهث، توقظ، يصحو، يسخر، تصقلنا، 
هتوي، جتلو، تزرع، هتوي، نركع، نسكر، نرشب، 

هر، يكرب، تصحو، يشمخ، ينفخ، تصلب، توغل، تز 
يرعد، ٔاقرٔا، هتوي، يبايع، يرود، ميطر، يورق، 
ٔاشهد، هتادي، يرف، تزرعين، ختضورض، يطيب، 
ختمتر، تزنع، تستشعر، تأىب، يعترص، ليوب، 
يسـتجي، يأمتر، يستسقي، ينترث، يغمي، يوغل، ميتد، 

  ينتحر، ٔاكرب، تكبد، تسكر

تكرار صيغة   89.28%  50
تلهث مرتني 
وصيغة هيوى 
ثالث مرات 

يكرب  وصيغة
مخس مرات 
وصيغة تزرع 

  مرتني
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    ::::ديوان قصائد جماهدةديوان قصائد جماهدةديوان قصائد جماهدةديوان قصائد جماهدة****

        تواتر أالفعال املضارعةتواتر أالفعال املضارعةتواتر أالفعال املضارعةتواتر أالفعال املضارعة        القصيدةالقصيدةالقصيدةالقصيدة
عدد عدد عدد عدد 

 فعال  فعال  فعال  فعال 
        املضارعةاملضارعةاملضارعةاملضارعة

النسـبة النسـبة النسـبة النسـبة 
        املاملاملاملؤؤؤؤويةويةويةوية

        مالحظاتمالحظاتمالحظاتمالحظات

حتدي حتدي حتدي حتدي 
املوت يف املوت يف املوت يف املوت يف 

اRروب اRروب اRروب اRروب 
        املهاجرةاملهاجرةاملهاجرةاملهاجرة

تسـمتعني، تمثر، ترتقبني، تسقيين، تنبت، يندى، 
  يعشق، يلقاك، يزرع، سـتقهر

10  55.55% /  

ٕاالك يإٔاالك يإٔاالك يإٔاالك يأىبىبىبىب    
        بببباRر اRر اRر اRر 

تنفك، حيطر، يدور، يفيء، يسـمترئ، يعرص، 
تسخر، يندى، يعب، تربمع، يشل، تفىن، 
تذوب، تولول، تمل، تغمي، تدور، تلهث، حتبو، 
تنأى، ترشئب، تشدها، يتيه، ي�طلون، يعانقون، 
متتد، تزهر، تشل، تفك، تلهم، تتخايل، تتواثب، 

  يأىب

تكرار   85.36%  35
صيغة يأىب 

  مرتني
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اRرب ال اRرب ال اRرب ال اRرب ال 
و و و و جيفجيفجيفجيف

        صاحبهصاحبهصاحبهصاحبه

يكرب، يصمد، يثور، يوري، يسخر، تع�، تنث، 
جيفو، تعترص، تتسـبح، تلحد، تعوي، تمل، يورق، 
خيطر، يعرف، تبتغي، يتاجرون، يضمرون، حين، 
حيركها، تصبح، متتد، تهنار، يكرب، يزجون، تغري، 
تنقض، خيتال، تقتلع، تندب، ترتك، يدمن، 
تروي، تنطلق، تذوب، يمنو، تتيه، يتاجر، 

شدو، تزجيه، ٔارى، يعصف، يمنو، تغيب، ت 
تشاب، يدمن، تê، يندب، تلف، ختترب، 
تنصب، ترويك، متيد، تروهيا، ٔالوب، تلتف، 
تبدد، تسـهتدي، ٔافىن، تذوب، ٔاحبر، أسـتدير، 
 ،êتطل، تعمل، حتتال، يثور، تتعرف، ترمس، ت

  يكرب، تيضء، ختايل، جتود، ٔاراك

تكرار   63.35%  83
صيغة 
يكرب 
مرتني 

غة وصي
تلتف 
ومتيد 
وتثور 
مرتني 

وصيغة 
ٔاراك 

ثالث 
  مرات

    بوح يف مومس أالرساربوح يف مومس أالرساربوح يف مومس أالرساربوح يف مومس أالرسار****

        تواتر أالفعال املضارعةتواتر أالفعال املضارعةتواتر أالفعال املضارعةتواتر أالفعال املضارعة        القصيدةالقصيدةالقصيدةالقصيدة
عدد عدد عدد عدد 

 فعال  فعال  فعال  فعال 
        املضارعةاملضارعةاملضارعةاملضارعة

النسـبة النسـبة النسـبة النسـبة 
        املاملاملاملؤؤؤؤويةويةويةوية

        مالحظاتمالحظاتمالحظاتمالحظات

مدي مدي مدي مدي 
        مضاءكمضاءكمضاءكمضاءك

ييضء، ترشق، يفور، يورق، انسفحت، تغرق، 
يرشئب، تعبق، تمل، حيجب، ختتنق، ينساب، 

، جين، تلوكه، تعمق، خترتق، خيفق، حتارص، اتمنو
حتارص، تباع، هتون، تستباح، توغل، تضم، 
ترويك، يروم، متتد، تصل، متضغ، جتباه، نديرها، 
ترهب، تصايب، تطاول، يلهتب، تدك، يغزر، 
حيدوها، يورق، يروق، تيضء، يتاجرون، يضيق، 

45  70.37%  /  
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  يزدهر

أمل أمل أمل أمل 
        هواكهواكهواكهواك

م، ٔامل، ٔاراعي، ٔاروبه، ميج، تطالع، ٔاقرٔا، ميتد، حيط
يذيب، تيضء، ٔاصنع، هتمي، توغل، ٔاسكر، ٔاململ، 
ٔادفن، تكرب، يصنعون، متتد، تشـتد، تساير، يطول، 
يأيت، يبيك، تلوذ، ننسـيه، يورق، ٔاسأل، يغرينا، 

  يقتل، يسلب، ينقض، هيوى، ييضء

تكرار   91.83%  42
صيغة 

سـتة " ٔامل"
مرات 

وصيغة 
تكرب 

ثالث 
مرات 

وصيغة 
يغرينا 
ثالث 
  مرات

أحببت أحببت أحببت أحببت 
حب حب حب حب 

        خلخلخلخلريريريرياااا

ينفي، يصحو، تورق، ٔاغلو، يغريين، ٔاكن، جين، 
خترض، حتمل، يوü، تندي، ٔاغلبه، تسكر، 
جييب، ميوج، ترفض، ترى، تغين، يسافر، يعاطهيا، 
تناوح، تتىل، جيىل، حتسو، تقرٔا، تمن، تعيل، ختيل، 

  يفوز، يعد، تورق، يكفر، تتجىل، يز�، يبلغ

35  61.40%    
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        مهمهمهمه االٓن االٓن االٓن االٓن

، تصدٔا، ختبو، يكفر، يبكون، ختترص، تورق
تسكن، تعقص، حترضت، تغريه، ينضج، يبدأ، 
حترصت، ينشعب، تثقÌ، تضخم، تورم، ينسل، 
تغين، تسرتق، يرصخ، جين، تأيت، جيزٔات، حتزمت، 
تبرش، تشهد، هتوى، تنفي، تنبعث، ترشب، 
يسكرون، تروي، تسـتطيع، تز�، يمنو، يكفر، 

  يأىب، يرفض، يسرتق

تكرار   78.12%  47
 صيغة

يكون 
ٔاربع مرات 

وصيغة 
تسـتطيع 

ثالث 
  مرات

    ديوان مقاطع من ديوان الرفضديوان مقاطع من ديوان الرفضديوان مقاطع من ديوان الرفضديوان مقاطع من ديوان الرفض- - - - ****
عدد عدد عدد عدد         تواتر أالفعال املضارعةتواتر أالفعال املضارعةتواتر أالفعال املضارعةتواتر أالفعال املضارعة        القصيدةالقصيدةالقصيدةالقصيدة

أالفعال أالفعال أالفعال أالفعال 
        املضارعةاملضارعةاملضارعةاملضارعة

النسـبة النسـبة النسـبة النسـبة 
        املاملاملاملؤؤؤؤويةويةويةوية

        مالحظاتمالحظاتمالحظاتمالحظات

مقاطع مقاطع مقاطع مقاطع 
من من من من 

ديوان ديوان ديوان ديوان 
        الرفضالرفضالرفضالرفض

آتيك، يثور، تزهر، ٔاترك، يلمع، يرفض، تكرب، 
تفيء، تيضء، تلعن، يرى، ختضورض، هتزٔا، 

، تكفر، تسـتوطن، متارس، ينبعث، متوت
تصغر، يكفر، توR، تكرب، تزيف، متارس، 
يسخرون، يسكنون، ترشق، تنتحر، تنكرس، 
متيض، تلهث، تستهنض، ترفع، تصنع، يباع، 

  تعرص، ندمن

تكرار صيغة   89.28%  50
آتيك، مخس 
مرات، وصيغة 
ترفض مخس 
مرات وصيغة 
متارس ثالث 

  مرات

        ببببراءةراءةراءةراءة

زيه، تفور، يزرع، يكفر، نسخر، يكرب، ت
ميور، هتوي، تنام، تظل، تطل، تباع، ينوء، 
تعاقره، حتتفل، متد، تلوك، نسامح، يبيع، 
يلهث، ترن، يصغر، يشرتي، يلجم، يرصخ، 
تكفر، حيملها، يلمع، ٔاراك، يسمل، تلهب، ٔاغلو، 

34  62.69%  /  
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  ٔاهواك، متيس
        ::::حديث الشمس وا|اكرةحديث الشمس وا|اكرةحديث الشمس وا|اكرةحديث الشمس وا|اكرة- - - - 4444

عدد عدد عدد عدد         املثالاملثالاملثالاملثال        القصيدةالقصيدةالقصيدةالقصيدة
 فعال  فعال  فعال  فعال 
        املضارعةاملضارعةاملضارعةاملضارعة

نسـبة نسـبة نسـبة نسـبة ال ال ال ال 
        املاملاملاملؤؤؤؤويةويةويةوية

        مالحظاتمالحظاتمالحظاتمالحظات

حديث حديث حديث حديث 
الشمس الشمس الشمس الشمس 
        وا|اكرةوا|اكرةوا|اكرةوا|اكرة

يندلع، ٔاعترص، يكرب، متتد، أراهن، يزدهر، 
ينطلق، تيأس، تشعر، ميتد، حياول، تسافر، 
يريدون، يبيع، يبحث، ختبهئا، يضيف، يتسع، 
ٔاتقيأ، يعربين، تلفحين، يسافر، تقطر، ترصد، 
تباع، تزرع، ٔاقاتل، ٔاحيا، ٔاموت، ٔاسافر، 

  ، حيدثين، تعشبٔارحل، ٔاعرف، خترض
  

تكرار صيغة   62.90%  39
يكرب مرتني 
وصيغة حياول 

  ؤاعرف مرتني

قندهار قندهار قندهار قندهار 
        املقات�املقات�املقات�املقات�

تدميك، خيرض، تزيه، عندي، تغين، متتد، 
تمنو، يوارى، تدار، يعت� يعفي، جيري، 
يغشاه، تعريه، يعمل، هيوي، يشاء، تغىش، 
تبيك، يرفض، حتمل، تتنوى، تقاتل، يورق، 

  ختتل

كرار صيغة ت  63.82%  30
يغريه ونقاتل 
مرتني وصيغة 
هيوى ثالث 

  مرات
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من يرد من يرد من يرد من يرد 
        التتارالتتارالتتارالتتار؟؟؟؟

يرد، يعرب، جنرت، يتوج، تتعرى، منارس، هنتف، 
نتغىن، ندمن، يعمل، يعلمون، تع�، يتسجيب، 

  تغيب

تكرار صيغة   57.14%  24
يرد مخس 
مرات وصيغة 
تغيب ثالث 
مرات وصيغ 
تتعرى هتتف 

يعمل، 
يسـتجيب، 

  مرتني
عىل عىل عىل عىل 

هامهامهامهامشششش    
        لقاحلقاحلقاحلقاح

يلقح، ينسل، توارى، ينأى، يعرصون، تنسل، 
توسع، يتدىل، يتوارى، تغين، تمنو، تندس، 

Lتزيك، يتصىب، يتصا  

15  83.33%  /  

    قراءة يف آية السـيف قراءة يف آية السـيف قراءة يف آية السـيف قراءة يف آية السـيف - - - - ****
  ) 07(جـدول رقـــــم 

        تواتر أالفعال املضارعةتواتر أالفعال املضارعةتواتر أالفعال املضارعةتواتر أالفعال املضارعة        القصيدةالقصيدةالقصيدةالقصيدة
عدد عدد عدد عدد 

أالفعال أالفعال أالفعال أالفعال 
        املضارعةاملضارعةاملضارعةاملضارعة

النسـبة النسـبة النسـبة النسـبة 
        املاملاملاملؤؤؤؤويةويةويةوية

        مالحظاتمالحظاتمالحظاتمالحظات

لن ينام لن ينام لن ينام لن ينام 
        احلقاحلقاحلقاحلق

ٔاتلو، ٔاتلظى، ٔاصنع، ٔازرع، ينام، 
ختتال، يصنع، يسكب، تغنينا، 
انتشينا، تسل، يورق، خيجل، 

  تسـتلهم، ترîد، تعلو، ميتد

تكرار صيغ ينام مخس   44.89%  22
  مرات

قدر أن قدر أن قدر أن قدر أن 
تعشق تعشق تعشق تعشق 
        الشمسالشمسالشمسالشمس

يوR، توR، تقولوا، خيرض، حتمل، 
  تنا�، حتمل، نعرف، نعرف

تكرار صيغة نعرف   61.11%  11
  مرتني
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حنني ٕاىل حنني ٕاىل حنني ٕاىل حنني ٕاىل 
رضاء رضاء رضاء رضاء خخخخ

        الظاللالظاللالظاللالظالل

يدمهيا، ينقض، يغرينا، تغنيه، يعرف، 
اسـتعدÈها، لتحرض، ليعود، متتد، 
متتد، تأيت، يرعف، ينالوا، ينالوا، 

  يزنف، حنياها، حتيا، يزنف

تكرار صيغة ينال   62.05%  20
  ويزنف مرتني

زهرة زهرة زهرة زهرة 
احلمل احلمل احلمل احلمل 
        اليقنياليقنياليقنياليقني

يورق، خترض، ٔاتقيأ، ميتد، تزرع، 
 يعشقها، ينام، ٔاغين، ميتد، يكرب،

  نغين، نغين

تكرار صيغة تغين   100%  14
  مرتني

ليس يل ليس يل ليس يل ليس يل 
        ٕاال هواهإاال هواهإاال هواهإاال هواها

ترمس، يورق، متتد، هتب، حتيل، 
ٔاهامها، هتب، تبارهيا، ٔاقطف، متتد، 
تندي، تورق، هتوي، تدايننا، تبعث، 
نعان، جنزع، نعرف، مل نرو، يعشقه، مل 

  .نعرف، ينقص، تفرع، يزهر، يروي

تكرار صيغة يورق   58.92%  33
تد مرتني مرتني ومت 

وصيغة يروي ٔاربع 
  مرات 

أغنية أغنية أغنية أغنية 
للحزن للحزن للحزن للحزن 
        واجلهادواجلهادواجلهادواجلهاد

يذقها، جيمث، ميتد، تراه، تغزل، تغين، 
تداري، خيرض، يدري، يورق، 
يسـتحيل، حيمل، يندى، ينبت، مينينا، 
جنري، تعمر، ينآى، تطوي، 
يسـتجبل، تأخذ، جنري، هنوي، 
يمتطى، يغمي، ينقص، تلهو، توغل، 

ميتد، حيمل، يروي، يواريه، تزهر، 
هيزٔا، يندى، يسفر، يعان، خيىش، 
يعان، يشكو، يوR، يزهر، ميطر، 

  ٔارîد

تكرار صيغة متتد   97.77%  44
  مرتني
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    ديوان أغنيات الورد والنارديوان أغنيات الورد والنارديوان أغنيات الورد والنارديوان أغنيات الورد والنار****            

        تواتر أالفعال املضارعةتواتر أالفعال املضارعةتواتر أالفعال املضارعةتواتر أالفعال املضارعة        القصيدةالقصيدةالقصيدةالقصيدة
عدد عدد عدد عدد 

أالفعال أالفعال أالفعال أالفعال 
        املضارعةاملضارعةاملضارعةاملضارعة

النسـبة النسـبة النسـبة النسـبة 
        املاملاملاملؤؤؤؤويةويةويةوية

        مالحظاتمالحظاتمالحظاتمالحظات

 ö أواه ö أواه ö أواه ö أواه
        سفرسفرسفرسفر

يغمي، تنآى، تلوب، تسلع، جيهضه، 
ترمده، يغمي، ٔارصخ، ينتحر، جنيب، 
حتركها، ينثال، متصمصه،يهنل، ميطر، 
ترتوي، يبحر، يضاجعها، يتسكعون، 
يضوهيا، تورق، يهتافتون، تغرهيم، متيد، 

  ينخر، ٔاسافر، يرجتل، ٔاتعرف، ختدعين

تكرار صيغة   73.17%  30
  تغمي مرتني

        : : : : ججججاجاجاجاجديوان عرس يف مأديوان عرس يف مأديوان عرس يف مأديوان عرس يف مأمتمتمتمت احل احل احل احل****    
عدد عدد عدد عدد         تواتر أالفعال املضارعةتواتر أالفعال املضارعةتواتر أالفعال املضارعةتواتر أالفعال املضارعة        القصيدةالقصيدةالقصيدةالقصيدة

أالفعال أالفعال أالفعال أالفعال 
        املضارعةاملضارعةاملضارعةاملضارعة

النسـبة النسـبة النسـبة النسـبة 
        املاملاملاملؤؤؤؤويةويةويةوية

        مالحظاتمالحظاتمالحظاتمالحظات

        قتلوكقتلوكقتلوكقتلوك
يورق، يعترص، يعمد، هنتف، هيب، 
تنام، نثور، تهنار، نروي، ختترص، تدر، 

  يطفؤ، يعشقه، تقرؤها

14  56 %  /  

ئد اليت يتضح لنا من خالل اجلداول إالحصائية للفعل املضارع، ونسـبة وروده يف القصا
|�  ،اكنت منوذجا لêراسة، سـيطرة الفعل املضارع عىل امجلل الفعلية يف شعر الغامري

جيعل القصيدة تسكن املسـتقبل "اكن التعبري Lلزمن املضارع كام يرى بعض النقاد هو ا|ي 
  .)5("ومتتلئ بفرح االٓيت، ونشوة احلمل وترمس املسـتقبل عىل صورة آمالها

احلركة Lلعديد من الصور، فٕاذا اكن الفعل املايض يدل عىل فالفعل املضارع يبث 
 نقضاء، فالفعل املضارع يدل عىل احلركة و سـمترار، كام يف قول الغامري عىل سبيل 

  :المتثيل
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 َ َ ل َ ل َ ل َ َ َ َ     مْ مْ مْ مْ ل ُ نننن         للللقاتِ قاتِ قاتِ قاتِ زل يف غربة العرص نُ زل يف غربة العرص نُ زل يف غربة العرص نُ زل يف غربة العرص ن

  )6( السـنابلالسـنابلالسـنابلالسـنابل    الُ الُ الُ الُ تَ تَ تَ تَ ووووختختختختَْ َْ َْ َْ ............الفجر الفجر الفجر الفجر     ُق ُق ُق ُق ورِ ورِ ورِ ورِ من يدينا يُ من يدينا يُ من يدينا يُ من يدينا يُ 
ا|ي يدل عىل انهتاء " قتل" صورة يف ا�ي� من الفعل ٔاكرث دالÊ و " نقاتل" ٕان الفعل 

مقرتن Lحلركة وLلفاعل والزمن فيدل عىل اسـمترارية " نقاتل" احلدث، ٔاما صيغة الفعل 
  .احلدث

ٔاما الصيغ الرصفية اليت وظفها الشاعر فنجد مهنا الفعل الثاليث ا,رد، ولعل ٔامه صيغة يف 
  :هذا  سـتخدام يه

        ): ): ): ): لَ لَ لَ لَ عَ عَ عَ عَ فَ فَ فَ فَ ( ( ( ( صيغة صيغة صيغة صيغة     - - - - 1111- - - - 1111
بفتح العني يف قصائد الغامري د  عىل القيام Lلفعل والعمل ؤاغلب  - فعل –ورد بناء 

ٔافعا/ متعدية، وهو ٔاكرث أالفعال عددا، ٔالنه الفعل احلقيقي ا|ي يدل غالبا عىل العمل 
ومن الصيغ الرصفية  )7(.واحلركة، |� فهو ٔاكرث ترصفا ٕاذ تقابÌ ثالث صيغ يف املضارع

  " :بني يدي اقبال " قو/ يف قصيدة " فعل"دة يف شعر الغامري عىل وزن الوار 
        احلب ö ٕاقبالاحلب ö ٕاقبالاحلب ö ٕاقبالاحلب ö ٕاقبال    َت َت َت َت فْ فْ فْ فْ رَ رَ رَ رَ عَ عَ عَ عَ 

 ëا  ëا  ëا  ëيُ كيفكيفكيفكيف؟؟؟؟ ا ُ ُ ي ُ ي         الوترالوترالوترالوتر؟؟؟؟    رُ رُ رُ رُ كِ كِ كِ كِ نْ نْ نْ نْ ي
ْ     َت َت َت َت فْ فْ فْ فْ رَ رَ رَ رَ عَ عَ عَ عَ  ْ احلب يف حرف ٕاذا ان ْ احلب يف حرف ٕاذا ان ْ احلب يف حرف ٕاذا ان         ااااقَ قَ قَ قَ لَ لَ لَ لَ طَ طَ طَ طَ احلب يف حرف ٕاذا ان
  )8(الهوالهوالهوالهوىىىى يف احلرف خمرتقا يف احلرف خمرتقا يف احلرف خمرتقا يف احلرف خمرتقا    َت َت َت َت دْ دْ دْ دْ اهَ اهَ اهَ اهَ شَ شَ شَ شَ وَ وَ وَ وَ 

ا|ي يتضمن اRالÊ املاضية يف جتسـيد احلدث الفعيل ) عرفت(ٕان تكرار صيغة الفعل 
لêالÊ عىل امجلع، ٔاو التفريق، ٔاو  -بفتح العني –دٔاب الشاعر عىل تأكيده، وجييء بناء فعل 

  :ومثال ذ� )9("إالعطاء، ٔاو املنع، ٔاو  متناع ٔاو التحويل، ٔاو  سـتقرار
        ا ألف مرها ألف مرها ألف مرها ألف مرهوهَ وهَ وهَ وهَ لُ لُ لُ لُ تَ تَ تَ تَ قَ قَ قَ قَ 

        ا ألف مرها ألف مرها ألف مرها ألف مرهوهَ وهَ وهَ وهَ بُ بُ بُ بُ لَ لَ لَ لَ صَ صَ صَ صَ 
 ëا ëا ëا ëا ألف مرها ألف مرها ألف مرها ألف مرهوهَ وهَ وهَ وهَ قُ قُ قُ قُ رَ رَ رَ رَ حْ حْ حْ حْ ا        
        وا الشوك عىل أالعتاب وا الشوك عىل أالعتاب وا الشوك عىل أالعتاب وا الشوك عىل أالعتاب عُ عُ عُ عُ رَ رَ رَ رَ زَ زَ زَ زَ 
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  )10(ألف خصره ألف خصره ألف خصره ألف خصره     واواواوادì دì دì دì مَ مَ مَ مَ 
قتلوها، صلبوها، ( عىل بقية أالفعال) لَ عَ فَ ( نالحظ عىل هذا المنوذج سـيطرة صيغة

لتؤكد عىل التحويل والتعبري ا|ي ٔاحدثه ) الواو( ، حيث قرنت بضمري امجلع)زرعوا، مدوا
  .ٔاعداء الشاعر ا|ين ٔارادوا القضاء عىل العقيدة إالسالمية بشـىت السـبل

  ::::""""لَ لَ لَ لَ عِ عِ عِ عِ فَ فَ فَ فَ """"صيغة صيغة صيغة صيغة     - - - - 2222- - - - 1
رشبت، (بكرس العني قلي�  سـتعامل يف شعر الغامري مثل " لفعِ "وردت صيغة 

  :ومما جاء يف قول الشاعر) اخل...ظمئت، رشقت، حبسوا، زهيت
        ö حامل أالقداحö حامل أالقداحö حامل أالقداحö حامل أالقداح    ْف ْف ْف ْف قِ قِ قِ قِ فَ فَ فَ فَ 
        موتنا حيناموتنا حيناموتنا حيناموتنا حينا    دْ دْ دْ دْ هَ هَ هَ هَ اشْ اشْ اشْ اشْ وَ وَ وَ وَ 

        عىل ٔاطالل واديناعىل ٔاطالل واديناعىل ٔاطالل واديناعىل ٔاطالل وادينا
 ِ َ ِ َ ِ         هبا هبا هبا هبا رشرشرشرشاL نبضة العسلاL نبضة العسلاL نبضة العسلاL نبضة العسل    ُت ُت ُت ُت بْ بْ بْ بْ عىل جنوعىل جنوعىل جنوعىل جنوىىىى    رشرشرشَرشِ َ

 ِ َ ِ َ ِ         هباهباهباهبا    ُت ُت ُت ُت قْ قْ قْ قْ ومن شكوومن شكوومن شكوومن شكوىىىى    رشرشرشَرشِ َ
َ جفجفجفجفرü ل رü ل رü ل رü ل  َ يس ي َ يس ي َ يس ي   )11( لُ لُ لُ لُ مِ مِ مِ مِ دَ دَ دَ دَ نْ نْ نْ نْ يس ي

اليت تدل عىل معان خمتلفة، " لعِ فَ " نالحظ يف هذا املقطع وجود صيغ رصفية عىل وزن 
، "رشقت"، ومهنا ما يدل عىل ع� كصيغة "رشبت" مفهنا ما يدل عىل  متالء كصيغة 

ليس لها ضابط وتأيت " لفعِ "ومهنا  وما يدل عىل خلو كصيغة ظمئت واحلقيقة أن صيغة 
عل يدل عىل حزن ٔاو فرح ٔاو غضب ٔاو امتالء ٔاو خلو ٔاو ع� ٔاو عيب ٔاو لون من لك ف
  .ٔاو حلية

  """"للللعَ عَ عَ عَ فْ فْ فْ فْ اë اë اë اë """"صيغة صيغة صيغة صيغة : : : : 3333- - - - 1
للتعدية، ٔاو لêالÊ عىل : " هذه الصيغة من ٔاوزان الثاليث املزيد حبرف، وتأيت لعدة معان

ٔان الفاعل قد صار صاحب ما اشـتق منه الفعل، ٔاو لêالÊ عىل اRخول يف زمان ٔاو 
  :وقد وردت يف قول الشاعر .)12(..."ن، ٔاو لêالÊ عىل الصريورة ماك

 ëا ëا ëا ëوَ وَ وَ وَ     وُت وُت وُت وُت مُ مُ مُ مُ ا ëا ëا ëا ëا ا ا ا يَ يَ يَ يَ حْ حْ حْ حْ ا............        
 ïا ïا ïا ïححححىتىتىتىت الهنار الهنار الهنار الهنار    رُ رُ رُ رُ افِ افِ افِ افِ سَ سَ سَ سَ ا        
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        ))))القدس القدس القدس القدس ( ( ( ( شوقا ٕاىل شوقا ٕاىل شوقا ٕاىل شوقا ٕاىل     لُ لُ لُ لُ حَ حَ حَ حَ رْ رْ رْ رْ اë اë اë اë وَ وَ وَ وَ 
  )13(أن بأوراس ركب اأن بأوراس ركب اأن بأوراس ركب اأن بأوراس ركب احملحملحملحملبنيبنيبنيبني    ُف ُف ُف ُف ِر ِر ِر ِر عْ عْ عْ عْ اë اë اë اë وَ وَ وَ وَ 

ٔاموت، (، حيث تتواىل أالفعال )لَ عَ فْ اë (نالحظ عىل هذا املقطع الشعري وجود صيغة 
وقد دلت هذه الصيغة عىل السلب، فالشاعر عاش مسلوب الهوية، ) ، ٔاعرفٔاحيا، ٔارحل

  .يعاين من الظمل والقهر، ٕاال ٔانه عىل يقني îم بأن النرص حليفه
  :كام وردت هذه الصيغة مبعىن التعدية كقول الشاعر

 ëا ëا ëا ëو سورة املوت الزؤامو سورة املوت الزؤامو سورة املوت الزؤامو سورة املوت الزؤاملُ لُ لُ لُ تْ تْ تْ تْ ا        
 ëا ëا ëا ëى عقبةى عقبةى عقبةى عقبةظَ ظَ ظَ ظَ لْ لْ لْ لْ تَ تَ تَ تَ ا        

        6666را ٕالهيارا ٕالهيارا ٕالهيارا ٕالهيا
 ëا ëا ëا ëْت ْت ْت ْت ادَ ادَ ادَ ادَ الرشق ٕاذا حَ الرشق ٕاذا حَ الرشق ٕاذا حَ الرشق ٕاذا حَ     عُ عُ عُ عُ نَ نَ نَ نَ ْص ْص ْص ْص ا    Rعن اRعن اRعن اRرب املشارقرب املشارقرب املشارقرب املشارقعن ا        
 ëا ëا ëا ëرب    عُ عُ عُ عُ رَ رَ رَ رَ زْ زْ زْ زْ اRربالنار عىل اRربالنار عىل اRربالنار عىل اR14(النار عىل ا(  

ٔافعاال الزمة، وصارت بدخول مهزة القطع علهيا " لعَ فْ اë "يف هاته أالسطر وردت صيغة 
  .متعدية ٕاىل مفعول ما

88    فَ فَ فَ فَ تَ تَ تَ تَ """"صيغة صيغة صيغة صيغة     - - - - 4444- - - - 1         ":":":":لَ لَ لَ لَ عععع88
مضعف العني و ختاذ، والتلكف ) فعل(مطاوعة " تأيت هذه الصيغة خبمسة معان 

  :قد ارتبط هذا البناء بدالالت متنوعة مهنا، و )15("والتجنب والتدرجي
 :كقول الشاعر: الصريورة والتحويلالصريورة والتحويلالصريورة والتحويلالصريورة والتحويل    - - - - 
88    ضَ ضَ ضَ ضَ تَ تَ تَ تَ          فيفيفيفيكككك املصري املصري املصري املصري    مَ مَ مَ مَ خخخخ88
88    وَ وَ وَ وَ تَ تَ تَ تَ    )16(من رسطان العياءمن رسطان العياءمن رسطان العياءمن رسطان العياء    مَ مَ مَ مَ رررر88

قد ٔافادî التحويل من حاÊ ٕاىل ٔاخرى، كام دلت هذه الصيغة ) تضخم، تورم( ٕان صيغيت 
  :، وذ� يف قول الشاعر)فعل(عىل معىن مطاوعة 

88    حتََ حتََ حتََ حتََ     جذر الضياعجذر الضياعجذر الضياعجذر الضياع         ْت ْت ْت ْت مَ مَ مَ مَ طططط88
  )17(يف السفح السفاحةيف السفح السفاحةيف السفح السفاحةيف السفح السفاحة    ُت ُت ُت ُت يْ يْ يْ يْ اë اë اë اë رَ رَ رَ رَ وَ وَ وَ وَ 

ا|ي يدل عىل املطاوعة ومن املعاين اليت ) لَ ع8 فَ تَ (عىل وزن ) حتطمت(لقد ورد الفعل 
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  :التدرجي، ٔاي التدرج يف حصول الفعل كقول الشاعر" تفعل"ٔافادهتا صيغة 
        ............يداهايداهايداهايداها

        احلمل الرطباحلمل الرطباحلمل الرطباحلمل الرطب    ِرصُ ِرصُ ِرصُ ِرصُ تَ تَ تَ تَ عْ عْ عْ عْ اë اë اë اë وَ وَ وَ وَ 
88    بَ بَ بَ بَ تَ تَ تَ تَ    )18(هرهرهرهريف الشواطيف الشواطيف الشواطيف الشواطئئئئ ألف غد مزد ألف غد مزد ألف غد مزد ألف غد مزد    رَ رَ رَ رَ حححح88

        .يدل عىل التدرج يف حصول الفعل، وهو اRخول يف البحر تدرجييا" تبحر" فالفعل 
  ":":":":لَ لَ لَ لَ عَ عَ عَ عَ تَ تَ تَ تَ افْ افْ افْ افْ """"صيغة صيغة صيغة صيغة     - - - - 5555- - - - 1

لêالÊ عىل املطاوعة ويطاوع الثاليث، حنو مجعته فاجمتع ويطاوع بناء  "لافتعَ "وجييء بناء 
 دالÊ عدلت الرمح فاعتدل، و/: ٔانصفته فانتصف، ويطاوع بناء فعل حنو: ٔافعل حنو

، وتوزعت صيغة )19("اشرتي واختمت ٔاو لêالÊ عىل اختيار ٔاو لغري ذ�:  ختاذ حنو
  :يف قصائد الغامري عىل املعاين االٓتية" لافتعَ "
وتعين قبول أالثر وعدم  متناع عليه، Lعتبار املطاوع يف أالساس هو "    ::::املــطاوعةاملــطاوعةاملــطاوعةاملــطاوعة    - - - - 

تنترث، نعترص، : RاÊ عىل املطاوعة يهومن أالفعال ا )20("املفعول به ا|ي يصري فاعال
ٔارتوي، ختمتر، تسـتعر، تقتلع، ختترب، خترتق، يلهتم، ميتد، تشـتد، يعت�، يكتحل، فهذه 

، مطاوع فعل حنو نرثته فانترث، "لعَ فَ انْ "الصيغ مجيعا ٔافادت املطاوعة اليت تقوم مقام 
اخل ومثال ذ� قول ...روعرصته فاعترص، ورويته فارتوى، ومخرته فاخمتر، وسعرته فاسـتع

  :الغامري
        ............يداهايداهايداهايداها

        احلمل الرطباحلمل الرطباحلمل الرطباحلمل الرطب    ِرصُ ِرصُ ِرصُ ِرصُ تَ تَ تَ تَ عْ عْ عْ عْ اë اë اë اë وَ وَ وَ وَ 
88    بَ بَ بَ بَ تَ تَ تَ تَ    )21(يف الشواطيف الشواطيف الشواطيف الشواطئئئئ ألف غد مزدهر ألف غد مزدهر ألف غد مزدهر ألف غد مزدهر    رَ رَ رَ رَ حححح88

  :وقو/ ٔايضا
ْ فَ فَ فَ فَ  ْ ان ْ ان ْ ان         ............ي ö مسافةي ö مسافةي ö مسافةي ö مسافةِر ِر ِر ِر حِ حِ حِ حِ تَ تَ تَ تَ ان

  )22(ا|اكرةا|اكرةا|اكرةا|اكرة    ُب ُب ُب ُب شُ شُ شُ شُ عْ عْ عْ عْ ٕاÈ لقاء عىل بعده تَ ٕاÈ لقاء عىل بعده تَ ٕاÈ لقاء عىل بعده تَ ٕاÈ لقاء عىل بعده تَ 
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ولعل الشاعر حني عرص احلمل اسـتجاب : يدالن عىل املطاوعة) اعترص، انتحري(فالفعالن 
 وطاوعه فاعترص، وحني حنر املسافة اسـتجابت / كذ� فانتحرت، |� فٕان هذه /

  .الصيغة الرصفية تفيد املطاوعة ٔاو  سـتجابة
  :، كام يف قو/)ارحتل، انهتل: (من الصيغ اRاÊ عليه يف شعر الغامري

        ِين ِين ِين ِين بُ بُ بُ بُ لُ لُ لُ لُ ْص ْص ْص ْص وعيون الليل تَ وعيون الليل تَ وعيون الليل تَ وعيون الليل تَ     ................حبيبيت حبيبيت حبيبيت حبيبيت 
        لُ لُ لُ لُ حتَِ حتَِ حتَِ حتَِ رْ رْ رْ رْ يف منفاك اë يف منفاك اë يف منفاك اë يف منفاك اë ... ... ... ... يف غربة الروحيف غربة الروحيف غربة الروحيف غربة الروح

        ....ت العروبةت العروبةت العروبةت العروبةأنأنأنأن
        ي الضوءي الضوءي الضوءي الضوءدِّ دِّ دِّ دِّ مُ مُ مُ مُ 

        قاف� خرضاءقاف� خرضاءقاف� خرضاءقاف� خرضاء
 ëمن عطرها النشوان ا ëمن عطرها النشوان ا ëمن عطرها النشوان ا ë23(لُ لُ لُ لُ هتَِ هتَِ هتَِ هتَِ ننننْْ  ْْ  من عطرها النشوان ا(  
ونفس اRالÊ تنطبق " ٔارحل"مبعىن ٔارحل، ويه تأكيد للفعل " ٔارحتل"ٕان الصيغة الرصفية 

  .مبعىن ٔاهنل ويه تأكيد للفعل ٔاهنل) ٔانهتل(عىل الفعل 
  :اليت جاءت يف قو/" فلحتت"ومن الصيغ اRاÊ عىل هذا املعىن  ::::اركاركاركاركــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتشالتشالتشالتش    - - - - 

        البطونالبطونالبطونالبطون    لُ لُ لُ لُ فِ فِ فِ فِ تَ تَ تَ تَ وحتَْ وحتَْ وحتَْ وحتَْ 
        شهوهتا الفنونشهوهتا الفنونشهوهتا الفنونشهوهتا الفنون    دì دì دì دì مُ مُ مُ مُ وتَ وتَ وتَ وتَ 
  )24(غنهتا اللحونغنهتا اللحونغنهتا اللحونغنهتا اللحون    وكُ وكُ وكُ وكُ لُ لُ لُ لُ وتَ وتَ وتَ وتَ 

مبعىن التشارك، ٔالن  حتفال يفيد ٔان خشصا قد " تفتعل" عىل وزن " حتتفل" ورد الفعل
  .فرحت معه امجلاعة ؤاكرمته، ٔاي صار لك مهنام مشاراك للفرح

  :الصيغ اRاÊ عىل هذا املعىن تبتغي ومن ::::اذاذاذاذــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ختختختخت    - - - - 
        خرضاءخرضاءخرضاءخرضاء

        ماللمزعة الشمطاءماللمزعة الشمطاءماللمزعة الشمطاءماللمزعة الشمطاء
        يف حامهايف حامهايف حامهايف حامها    دُ دُ دُ دُ حَ حَ حَ حَ لْ لْ لْ لْ تَ تَ تَ تَ 
        ي يف شقة الصقيعي يف شقة الصقيعي يف شقة الصقيعي يف شقة الصقيعوِ وِ وِ وِ عْ عْ عْ عْ تَ تَ تَ تَ 
   )25(ي أفقا سواهاي أفقا سواهاي أفقا سواهاي أفقا سواهاغِ غِ غِ غِ تَ تَ تَ تَ بْ بْ بْ بْ تَ تَ تَ تَ 
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، واملراد ٔان "خرضاء"ٔافقا سواها، مبعىن تتخذ طريقا غري طريق " تبتغي" فدالÊ صيغة 
  .لصواباملزعة الشمطاء اختذت طريقا لالحنراف بدل طريق الهدى وا

ْ """"صيغة صيغة صيغة صيغة     - - - - 6666- - - - 1111 ْ ان ْ ان ْ ان         ::::""""لَ لَ لَ لَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعَ عَ عَ عَ فَ فَ فَ فَ ان
ورد هذا البناء يف قصائد الغامري بنسب قلي� جدا، وما عرثÈ عليه من صيغ قد جاء د  

  :عىل املطاوعة، مثل قو/
        ö حامل أالقداحö حامل أالقداحö حامل أالقداحö حامل أالقداح    ْف ْف ْف ْف قِ قِ قِ قِ فَ فَ فَ فَ 
        موتنا حيناموتنا حيناموتنا حيناموتنا حينا    دْ دْ دْ دْ هَ هَ هَ هَ اشْ اشْ اشْ اشْ وَ وَ وَ وَ 

        عىل ٔاطالل واديناعىل ٔاطالل واديناعىل ٔاطالل واديناعىل ٔاطالل وادينا
 ِ َ ِ َ ِ         هبا هبا هبا هبا رشرشرشرشاL نبضه العسلاL نبضه العسلاL نبضه العسلاL نبضه العسل    ُت ُت ُت ُت بْ بْ بْ بْ عىل جنوعىل جنوعىل جنوعىل جنوىىىى    رشرشرشَرشِ َ

ِ ومن ومن ومن ومن  َ ِ َ ِ         هباهباهباهبا    ُت ُت ُت ُت قْ قْ قْ قْ شكوشكوشكوشكوىىىى    رشرشرشَرشِ َ
 َ   )26(لُ لُ لُ لُ مِ مِ مِ مِ دَ دَ دَ دَ نْ نْ نْ نْ جفجفجفجفرü ليس يَ رü ليس يَ رü ليس يَ رü ليس ي

ٕان الشاعر ينفي يف السطر الشعري أالخري اندمال اجلرح، وهذا  سـتعامل للفظ يطلق 
ٔادملته فاندمل، : فنقول" لعَ افْ "فهـي مطاوعة صيغة " اندمل"املعىن وال جيده، ٔالن صيغة 

تعام/ البليغ املوü لهذه ، تعين ٔان اجلرح ٔاخذ يف الربء لكن الشاعر Lسـ "يندمل"وصيغة 
الصيغة عرب عن اسـمترار اهلموم واالٓالم اليت جاءت به، ومن الصيغ اليت وردت عىل هذا 

  :اليت توü مبدى سطو االٓالم اليت ٔاملت Lلشاعر كقو/" انكفأت"الوزن صيغة 
        مهمهمهمهوم أالمس عينوم أالمس عينوم أالمس عينوم أالمس عين    ْت ْت ْت ْت اë اë اë اë فَ فَ فَ فَ كَ كَ كَ كَ وما اوما اوما اوما اننننْْ  ْْ  

   )ö............)27 أحبايئö أحبايئö أحبايئö أحبايئ
اكفأته فانكفأ، ومن الصيغ الواردة ٔايضا صيغة : نقولفقد ٔافادت صيغة انكفأت املطاوعة ف 

، فهـي تعين ٕاخفاء اليشء، ويه  من الفعل دس، يدس، دسا، ولكن اسـتعامل )تندس(
  :الشاعر لهذه الصيغة جعلها توL üملكر واخلديعة كقو/

         للرفاق للرفاق للرفاق للرفاقِين ِين ِين ِين غَ غَ غَ غَ تُ تُ تُ تُ ............يف رصاع اللكم املعجون Lلقهر يف رصاع اللكم املعجون Lلقهر يف رصاع اللكم املعجون Lلقهر يف رصاع اللكم املعجون Lلقهر 
        و عىل درب النفاقو عىل درب النفاقو عىل درب النفاقو عىل درب النفاقمُ مُ مُ مُ نْ نْ نْ نْ Lقة تَ Lقة تَ Lقة تَ Lقة تَ 

        إالإالإالإالببببرررر    سì سì سì سì دَ دَ دَ دَ نْ نْ نْ نْ الصمت تَ الصمت تَ الصمت تَ الصمت تَ     يف حوايف حوايف حوايف حوايشيشيشيش
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ببببرررر   )28( شهوة الصحو شهوة الصحو شهوة الصحو شهوة الصحويكيكيكّيكِ ِّ ِّ ِّ زَ زَ زَ زَ محمحمحمحى تُ ى تُ ى تُ ى تُ ... ... ... ... إإإٕا
ليعرب عن مقة اخلداع واملكر Lٕالبر واليت توü " تندس" لقد وظف الشاعر هذه الصيغة 

Lلزنغ اخلفي، ويف هذا تعبري عن احلواجز والعراقيل اليت تريم Lلشاعر ٕاىل الضياع 
  .والالجدوى

صور جسية النفس ا,اهدة الساعية ٕاىل ٔاعالء لكمة اليت ت" انسفحت: "ومن الصيغ ٔايضا
  :احلق كقول الشاعر

 ْ ْ وان ْ وان ْ وان    )29(نفوس يف ترابنفوس يف ترابنفوس يف ترابنفوس يف ترابكككك تعرق تعرق تعرق تعرق    ْت ْت ْت ْت حَ حَ حَ حَ فَ فَ فَ فَ سَ سَ سَ سَ وان
  :وقو/ ٔايضا

ْ     َت َت َت َت فْ فْ فْ فْ رَ رَ رَ رَ عَ عَ عَ عَ  ْ احلب يف حرف ٕاذا ان ْ احلب يف حرف ٕاذا ان ْ احلب يف حرف ٕاذا ان         ااااقَ قَ قَ قَ لَ لَ لَ لَ طَ طَ طَ طَ احلب يف حرف ٕاذا ان
  )30(ااااقً قً قً قً َرتِ َرتِ َرتِ َرتِ خْ خْ خْ خْ الهوالهوالهوالهوىىىى يف احلرف مُ  يف احلرف مُ  يف احلرف مُ  يف احلرف مُ     َت َت َت َت دْ دْ دْ دْ اهَ اهَ اهَ اهَ وشَ وشَ وشَ وشَ 

التعبئة الروحية، ٔاهنا توL üنطالقة الروح ا,اهدة Lلفكر و " انطلق" نالحظ عىل صيغة 
  .ٔاطلقته فانطلق: وقد دلت عىل املطاوعة فنقول

 
  

ن البنية الرصفية يف شعر الغامري من حيث املعاين اRاÊ علهيا اكنت إ ٔاخريا ميكن القول  ***
معربة عن املعاين والقمي الشعورية اليت جتيش هبا نفس الشاعر، ؤان مدلوالت هذه الصيغ 

مية اRالÊ ما مل تتحد مع غريها من الصيغ لتشلك بنية لغوية عىل اختالف ٔاوزاهنا تبقى عق 
  .ذات مدلول فين وفكري
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    و املراجـــــــعو املراجـــــــعو املراجـــــــعو املراجـــــــع    ششششــــــــــــــــــــــــالهوامالهوامالهوامالهوام
 

                                                                        

ترمجت بعمل الصيغ، وعمل الرصف وتركت عىل ): morphologie(مورفولوجيا -)1(
  ٔاجعميهتا 

مقدمة يف اللغوöت املعارصة، دار وائل للنرش بريوت،  :حشدة فارع وآخرون: ينظر -)2(
  .107م، ص2000، 1ط
أالداء الفين للنص، دار املعرفة اجلامعية، جامعة : عباس بيويم جعالن -)3(

  .217، ص1994، )ط.د( سكندرية،
، الرشكة الوطنية للنرش والتوزيع،اجلزائر، 1ٔارسار الغربة، ط: مصطفى الغامري -)4(

  .58، 57م، ص1982
  .98، ص)ت .د(، 2، دار العودة بريوت طإالبداعحركية : خاRة سعيد -)5(
حديث الشمس وا|اكرة، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، : مصطفى الغامري -)6(

  .75صم، 1986
الترصيف العريب من خالل عمل أالصوات احلديث، تقدمي صاحل : الطيب بكوش -)7(

  .89، ص1992، 3القرمادي، نرش وتوزيع عبد الكرمي عبد هللا، تونس، ط
  .104ٔارسار الغربة، ص: مصطفى الغامري -)8(
 ،4رشح بن عقيل عىل ٔالفية بن ما�، تقدمي حمي اRين عبد امحليد، ج: ابن عقيل -)9(

  .262ص ،1974، 16، ط)ت.د(دار الفكر، بريوت، 
قراءة يف آية السـيف، الرشكة الوطنية للنرش والتوزيع، اجلزائر، : مصطفى الغامري -)10(

  .72ص ،م1983
  .46ٔارسار الغربة، ص: مصطفى الغامري -)11(
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  .263، ص4رشح ابن عقيل عىل ٔالفية ابن ما�، ج: ابن عقيل -)12(
  .69الشمس وا|اكرة، ص حديث: مصطفى الغامري -)13(
  .23قراءة يف آية السـيف، ص: مصطفى الغامري -)14(
لبنان،  ،، املكتبة الثقافية بريوت12شذا العرف يف فن الرصف، ط: ٔامحد امحلالوي -)15(

  .43م، ص1957
  .122ص، م1985بوح يف مومس أالرسار، الفوميك، اجلزائر، : مصطفى الغامري -)16(
  .176، 175، صاملصدر نفسه -)17(
  .63حديث الشمس وا|اكر، ص: مصطفى الغامري -)18(
  .602، 601، ص2بريوت، ج ،رشح بن عقيل، دار الفكر :ينظر -)19(
، 4سيبويه، الكتاب، حتقيق عبد السالم هارون مكتبة اخلاجني، القاهرة، ج:ينظر -)20(
  .65ص ،1983، 2ط
  .69، 63حديث الشمس وا|اكرة، ص: مصطفى الغامري -)21(
  .69، 63، صدر نفسهاملص -)22(
 قصائد جماهدة، الرشكة الوطنية للنرش والتوزيع، اجلزائر،: مصطفى الغامري -)23(

  .113م، ص1982
مقاطع من ديوان الرفض، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، : مصطفى الغامري -)24(

 ،م1980
  .71ص 
  .177قصائد جماهدة، ص: مصطفى الغامري -)25(
  .46ار الغربة، صٔارس : مصطفى الغامري -)26(
  .118، صاملصدر نفسه -)27(
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  .83حديث الشمس وا|اكرة، ص: مصطفى الغامري -)28(
  .74بوح يف موامس أالرسار، ص: مصطفى الغامري -)29(
  .74، صاملصدر نفسه -)30(


