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  ح القاسمي الصريف يف أشعار مسی املستوی علیاسيل اخلطاب السيحتل
  ) و بعدها۱۹۶۷موازنة بني األشعار قبل حرب (

  
  ٢یغاميبنا ي، م*١وربه رستم يرق   

  خصامللّ

لشعري و هو أحد من  أثناء مراحل اإلنتاج اةاصر مسيح القاسم بأشعاره السياسيف الشاعر الفلسطيين املع عر
مل يف جتربته أ املتإال أنّ اليت تألق جنمه الشعري يف مساء األدب فترة من الزمن؛ ة الفلسطينيةثالوث املقاوم

اعر حيث إن خطاب الش. اه أنتجه بعدما م و۱۹۶۷ يواجه تغيرياً ملحوظاً فيما نظمه قبل حرب ةالشعري
ود اآلراء املختلفة هذا األمر أدي إيل وج و.  اليت تسود العامل العريب بعد احلربةيتحول بتغيري الظروف السياسي

  .  حد ما، حول إجتاهه السياسيیاملتناقضة إل
ديب من جهة و أمهية ألکمنهج لتحليل النص ا) منها حتليل اخلطاب( نظراً ملکانة الدراسات اللسانية     و

طاب و تطبيقه علي ، يستهدف املقال إستخدام حتليل اخلیاه الشاعر و أفکاره  من جهة أخرالکشف عن إجت
مواکب "و يترکز علي املستوي الصريف يف قصائد من ديوان   لسميح قبل احلرب و بعدهاةالنماذج الشعري

 فکرة الشاعر أو ید احلرب حيت يکشف عما يسملبع" داذن أحأستأ ال"لقبل احلرب  و من ديوان " الشمس
يتطرق إيل   للفترتني وةاملنشود ال املستخدمة يف األشعار أساس اإلحصائيات الصرفية يف األفعیعليدئولوجيته إ

لسياسي أبواب األفعال املوجودة و أزمنتها يف إطار املنهج الوصفي التحليلي حيت يوصلنا إيل کيفية تغيري إجتاهه ا
  .علي التزام احلياد و علي أساس ما يوجد يف أشعارهمؤکداً 

  
 .    الشعر الفلسطيين املعاصر، املستوي الصريف ،مسيح القاسم، حتليل اخلطاب:  الرئيسةکلمات  ال
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 کتب منها القدمية، العربية الکتب يف سسهأ توجد اليت اللسانية العلوم من اخلطاب حتليل   إن
 يأد األمر هذا و جديد لساين کعلم أسسوه الغربيون ولکن .جين وابن اجلرجاين القاهر دعب
 حتليل الغربيون اللسانيون بدأ حيت. اليه والتطرق اخلطاب حتليل من العرب اللسانيني ابتعاد یإل

 ما إال العربية النصوص يف األمر هذا إيل التطرق نشاهد وقلما. املختلفة للنصوص اخلطاب
 .                                                             هيومعاصر عکاشة حممود آثار يف هديشا

 وحتليل. النص وراء مايف املوجودة احلقيقة لکشف طريق اخلطاب حتليل نأ بالذکر      واجلدير
 کأحسنخنتاره  وهلذا جتاهه؛ او الشاعر فکر يف املوجودة احلقائق کشف هو نص لکل اخلطاب

 إن نعرف وکما القاسم مسيح يلد السياسي جتاهواال السياسي النمط يف احلقيقة لکشف طريق
 املختلفة موراأل يعل أثرت اليت م١٩٦٧ حرب يه فلسطني تاريخ يف املهمة حداثاأل من

 السياسي القاسم مسيح اجتاه يلع احلرب هذه تأثري کشف حناول هلذا العريب؛ العامل يف العالقة
 .        اخلطابني هذين بني والقياس وبعدها احلرب قبل أشعاره حتليل لخال من

                                     
  ل اخلطاب يحتل

 فيجب البحث عن discourse analysisل اخلطاب ترمجة املصطلح اليوناين ي إن کلمة حتل
 احلرکة ومفردة  مبعينcourseو اجلهات املختلفة مبعين  disإن .  احلقيقي هلذه املفردةاملعين

analysisکشف احلرکة  هذه املعاين، فإن حتليل اخلطاب مبعيني التحليل، تأسيسا عل مبعين 
من  )۲۸ ،۲۰۰۳ ،يقطني(. أساس کالمهي عليلفکر املتکلم أو الکاتب من جهة ايل جهة أخر

ناً يتقارب من خالل الرصد للعديد من النصوص يف جمال علم اللغة جند مصطلح اخلطاب أحيا
 ألنه کان )م۱۹۵۲( ريادة هاريسياملدلوالت املختلفة ولکن يکاد جيمع کل هذه املدلوالت عل

أول لساين حاول توسيع حدود موضوع البحث اللساين يف مضمار اخلطاب وحتليله ، مع أنه 
 ي موضوع اللسانيات وحتديده کتقاطع بسيط للجمل بالتأکيد عل إختزال اخلطاب إيلمال إيل

ستعمال اخلطاب لکل ملفوٍظ ا حياولون  حيت ظهر بعده علماُء)۲۰-۱۹،املصدر نفسه. (النحو
مع أن اآلراء اجلديدة اليت تکاد تتکامل، . ليه من وجهة قواعد خاصةإمنظوراً يتعدي اجلملة 

حو  النين هاليدي کان من موسسي التحليل اخلطايب ولکن ترکيزه علإ .کانت خمتلفة بکلها
يدئولوجي اللساين لفوکو لتطور اخلطاب  حيت ظهر اإلیخراألی بتعاده عن البن ای إلیأد

 قضية  الظروف االجتماعية والتارخيية وقد مال إيلی التاکيد علیهو قد مال إل و. وحتليله
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إين «بنفسه عترف ا حيت) ل يف العصور اآلتيةيصبحت جذورا لعلم التأوأوهذه القضية (النسبية 
يفهم ما قدمت  الشکلة فهماً حيتامل کاملة لتحليل اخلطاب لکن ازدادت حاولت لبيان فرضية

 حاول لبيان نظرية  وهکذا جاء بعدهم من) ۳۳-۱۶، ۱۳۸۰مک دانل، . (»کنظرية حتليلية
 يارحممديو۱۳ ،۱۳۸۴ ،عضدانلو:انظر( نتيجة کاملة صول املختلفة للوصول إيلکاملة جتمع األ

 نظرية نورمن فرکالف ألا أثرت يف يلإجيب أن نشري  هوالء اللسانيني  من)۱۱۲، ۱۳۸۸،
جتماعي الذي تتواجد فيه العناصر ية کثرياً وقدم اخلطاب کالعمل اإلحتليل النصوص األدب

رت  أث.ةاملختلفة کالصرف والنحو والظروف الثقافية واالجتماعية والشخصية کظاهرة کبري
 اللسانيات يف العامل يو املصطلحات علأ صعيد املناهج ي سواء عل،سلوبية هذهالدراسات األ

واملفردة العربية اجلديدة  discourseکمرادف ملفردة » اخلطاب« ظهرت مفردة العريب حيت
 معرفة داللة هذا املصطلح يف التراث يولعل ما يساعدنا عل) ب. ط. خ(مشتقة من مادة 

- ابن. (»مراجعة الکالمن اخلطاب إ«ن العرب البن منظور کما جاء فيهالعريب القدمي هو لسا
 فاللغة ؛الکالم  عنصري اللغة وتعود جذور مصطلح اخلطاب إيل و) ب. ط. منظور، مادة خ

جناز لغوي فردي يتوجه به إ والکالم ،غراضهأرموز يستعملها الفرد للتعبري عن نظام من ال
وية ولد مصطلح اخلطاب بعدة رسائل لغي املخاطب ومن هنا ی شخص آخر يدعاملتکلم إيل

رکز هذا العلم ) ۱۱-۱۰م،۱۹۹۸شرشار، .(يفک رموزها  املتلقي فيستقبلها ويبثها املتکلم إيل
 دراسةاخلطاب ياللساين اجلديد يف النصف األول من القرن العشرين يف الدول العربية عل

وأسبابه اخلارجية حيت ظهرت نظريات جديدة ملعرفة الشفرة أو الشفرات ملساعدة املتلقي يف 
ومع أن ). ۱۹۵۹(وحسن حنفي) ۱۹۶۳(  الکالم أو النص بصورة کاملة من قبل عکاشةمعرفة

هم تاثّروا ولکن) ۱۹۸۶اجلرجاين، (العرب أول من الّفوا کتب الصوتيات والتحليليات 
، ۱۹۹۴فوزي، عطية(.  وحاولوا تأقلمها باللغة العربيةةاملعاصر يف العصور باالجنازات األوروبية

صوتاً وحنواً وصرفا  تقوم به ويل بالدرجة األبداعياًإ دراسة اخلطاب يلکّدوا ع أو) ۸-۵صص
و متام القول مبا يترک يف أبل إن اخلطاب هو النص بتمامه . حاديا او اليتناهياأدون أن يکون 

إثر  ثر إثر الزمن وؤو مل يفهم ألنه تأثر أن يفهم ؤفالنص قناة ت. و غريهاأنفس املتلقي مباشرة 
م، ۱۹۹۹،  و مخري۲۸-۲۵م، ۲۰۰۲اشي، يالع(. املتلقييساس مستوأ يالقراءات وعل

 ا و حد مإيلو أو رموز تفهم کامال أ شفرات فاملکونات املوجودة يف کل نص ليست إال)۲۱
األفعال فيجب جتاوز املنهج اللساين السابق  الذاکرات و غراض وثر باألأمبا أن هذه الشفرات تت
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نسان لبيان ما يدور يف فکره وسع منها للکشف عن حرية اإلأا هو  مألن اجلمل تتعدد إيل و
 يکيدهم علأوإن العرب رغم ت.خريأوعي املنهجي عند املتلقي من جهة من جهة وتطور ال

جهة فهموا أن اللغة العربية خبصائصها من ) هاليدي ومن بعده(النظريات الغربية يف هذا اال 
 جديدة تنطبق مع النصوص العربية  نظريات إيلاني تؤديخرأوظروف العامل العريب من جهة 

وهکذا تناول ) ۱۴۳ثامر،  و فاضل۵۰-۴۴م، ۲۰۰۵، بدري احلريب(. دبيةأعالمية ، سياسية أو إ
 مفهوماً جديداً لتحليل اخلطاب )۱۹۶۳( وحممود عکاشة )۱۹۵۹(مثال حممد مفتاح أاللسانيون 

) ۱۱-۱۹۹۸،۱۰،مصطفيل يامساع(..لداللةوالبحث عن العالمة اليت تربط بني الصرف والنحو وا
عرب، منهم حسن حنفي د اللسانيني الي يالبعد التواصلي والبعد اللساين عل: فظهر البعدان

 العالقة بني املتکلم واملتلقي کما يبدو من امسه، يف يوالبعد التواصلي يؤکد عل. وحممود عکاشة
. ةيعجمية، الصرفية ،النحوية و الدالل امل-ربعة  املناهج األيحني أن البعد اللساين يؤکد عل

اين الذي  الصريف من البعد اللسياملستو ي سترکّز هذه الدراسة عل)۸-۷، ص۱۹۹۷، تونيز(
 يفنحاول أن نطبق هذا املستو.  ال آخرياألبعاد األخرربعة ونترک يشمل املستويات األ

 من قبل ةدي قص۲۵خترنا اح القاسم لقبل احلرب و بعدها وهلذا ي مناذج من أشعار مسيعل
  . من بعدهاةدي قص۲۵احلرب و 

  
   نقد الدراسات السابقة 

، منها( يف موضوع حتليل اخلطاب ح القاسم أويمسحول تنوعت الکتب واملقاالت  
ولکن  )ةاسي حملمود عکاشيل اخلطاب السيات اخلطاب لعبداهلادي الشهري وحتليجيستراتإ

  :  ما کتب بصورة عابرة منهاإالّاب يف شعره اً خيتص بتحليل اخلطما نشاهد حبثقلّ
ل يالبحث لن : اجلمايلريدئولوجي والتفکيال ا املوقفنيح القاسم بيشعر مس ـــــــ

مع أن الکاتب حاول أن :  مشس کتبه خضر حممد جحجوحنيجامعة عمن  الدکتوراه ةدرج
يف الوصف  و دخل  املنهج هذاعد عنبتاساس املنهج الفين ولکن أعلي  املوضوع تطرق إيلي

اول حيال ج استعانة بأشعاره وئ النتاح القاسم و وصل إيليحول مس نه استند إيل ما يقالأل
قة االستنباط کان عکساً رغم احملاولة يعين طريح القاسم من خالل أشعاره ي آراء مسلوصول إيلا

 .الواسعة للکاتب ة ويالعلم

  ضرورة اختيار املوضوع 
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هو   وباًيقوم بدوره أديرائد  املقاومة و ح القاسم مکانة خاصة کشاعريأنّ لسم هي  مما الشک ف
ه آراء يولکنه کثرت ف. ن يف عقبة اجلهاد ملوطنهم احملتلّشومين ين الذي ااهدنيعالم باإلکأداة 

 الدرجات يراء عل وتدل هذه اآل١٩٦٧إلجتاه بعد حرب  ايري بتغيسميدباء مبا النقاد واأل
أن الداعيات املختلفة حتتاج إيل ر بالذکر ياجلد .ته بالنسبة للمقاومةي يف رؤرياملختلفة من التغ

مور لدي أحسن األساليب للکشف عن حقيقة األسابقاً  إن من  اً و کما مرياديقامة احلجة حإ
تحليل اخلطاب لکالم ة کيالعلوم اللسان ة ويلغوس الييساس املقاأالمهم علي ل کيدباء هو حتلاأل

 يرية تغيفيساس کأاجتاهه علي   نصل إيل کيفية تغيريح القاسم حيتيدباء منهم مساألالشعراء و 
  .کالمه بعد احلرب

  
  ح القاسم يمس

 استثارة دت إيلأحتالل اليت فلسطيين هي مأساة اإل إن أهم الکوارث اليت حدثت للشعب ال
  . الوطني احلرية والسيادة علمشاعر املسلمني للوصول إيل

  إزاء املستقبل ونيالثبات متفائل  الصمود ويحيرضون عل اء ينشدون املأساة و     أخذ الشعر
 واجهت فلسطني هزمية حزيران حتالل حيتمعاناة الشعب الفلسطيين حتت اإل نع هم يتحدثون

ة الفلسطينية، منها الرتوح و ي القضي ومتخضت هذه اهلزمية عن نتائج خطرية عل)م۱۹۶۷(
و تشاؤم أساة عن تفاؤل أخذت تصور املأ هتزت النفوس الشاعرة  وا االزدراء ونتيجة ملا تقدم؛

انعزل بعض  قد قصائدهم، يو الثورة علأمل من اهلزمية سيطر اجلو اجلديد من احلزن او األو
قوا إيل موضوع حيانا وتطرأة احيانا أو بدأوا مقاومة جديدة دب واملقاومالشعراء عن ساحة األ

. رض احملتلة، إثر ما وقع يف األ قسمني متميزينراء الفلسطينيون إيلقسم الشعناوهکذا . املقاومة
  )۹۶-۸۶، ۲۰۰۳د احلمد، يسو(

     مع أن الکوارث بدأت من االحتالل مث التنکيل والتعذيب واإلرهاب وهزمية حزيران  
عتداء  واغتيال قواد املقاومة واإل)م۱۹۶۹آب  (ي مث حريق متعمد يف املسجد االقص)م۱۹۶۷(

ة، فقد اختار بعض ي وکارثة خميمي صربا وشتيال مبجزرة وحش)م۱۹۷۳(مراکز املقاومة  يعل
اليبدو  بول مرارة األسر و اجلمود وقإيلبعضهم  مال اومة وعدم اخلضوع والشعراء طريق املق

 کشف ما يدور وراء  بل حيتاج إيل،جتاهان من خالل کالم الشعراء بصورة مباشرةهذان اإل
جتاه ا يبدو ليلية جديدة ظهرت يف األدب عامة واألدب العريب خاصة حيتالشعر بأساليب حت
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 من الشعراء الذين کانوا يف طريق املقاومة وو . الشعب املظلوميالشعراء کعمود املقاومة لد
عطوات ، . (عدم اخلضوع أمام الصهاينة هو مسيح القاسم الذي کان يف رأس شعراء املقاومة

کانت أسرته  م و۱۹۳۹ يف -من آل حسني-د القاسم  ولد مسيح حمم)۲۶۱م، ص۱۹۶۹
منها عدد ملحوظ من  سرة املثقفة برزهذه األ أطر فقهية  و غة فلسطينية وذات صب دروزية

أسهم ثقايف الذي نشأ فيه مسيح القاسم األمساء يف جماالت الثقافة واألدب والقانون وهذا اجلو ال
  .نزعته الوطنية يف بلورة ثقافته العربية و  کبرياًإسهاماً

  
   ل اخلطاب الصريفيحتل

إن الصيغ الصرفية وأسلوا وکيفية استعماهلا تلعب دوراً خاصاً يف تشکيل بلورة النص 
 إيضاح النص  إيليسلوا تؤدأبعبارة أخري إن الصيغ الصرفية وواستراتيجية اخلطاب؛

 morphologyيوعلم الصرف الذي يسم )۱۰م،۲۰۰۴،الشهري(  حد ماوکشف األستار إيل
من تلک األبنية ولکل بناء.األمساء الفعل وتصريف هو العلم الذي يعرف باألبنيةاملختلفة، أبواب

ال  الصريف يف أبواب األفعي املستوسنحدديف هذا اال  و) ۲۶م،١٩٩٨القبيصي، ( داللة يف املعين
  .ألشعارو زمن األفعال املوجودة يف ا

  عار قبل احلرب ل اخلطاب الصريف يف  األشيحتل. الف
  أبواب األفعال  )١

واألبنية املزيدة أکثر داللة ملا .  حدث مقيد بزمن من ارد أو املزيدي  إن الفعل هو ما يدل عل
 ولکل باب من األبواب املزيدة داللة  فزيادة املبين تأيت لزيادة يف املعينحتققه من زيادة يف املعين

نبدأ البحث عن األفعال املوجودة يف  و) ۲۶۴، ۳م،ج ١٩١٣ابن جين، (خاصة من جهة املعين
  :أشعار مسيح القاسم هلذه الفترة الزمنية

  النسبة  العدد  الوزن

  %٦٤  ٢٤٢  ثالثي جمرد
  %٥/٨  ٣٢  تفعيل
  %٢/٣  ١٢  مفاعلة
  %٨/٨  ٣٣  إفعال
  %٩/٢  ١١  تفعل
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  %٤/٢  ٩  تفاعل
  %٣/١  ٥  انفعال
  %٣/٢  ٨  افتعال

  %٢/٤  ١٦  استفعال
 : تلک األبنية يعلويالحظ ما يأيت 

 طبيعي يف یءهذا ش و. ألشعار يف استخداماًاوأکثر ) ٪۶۴( نسب اخلطابيالثالثي ارد أعل -١
  . الکاتب لبيان مفهوم خاص أکثر النصوص ألن األبواب املزيدة يستخدمها الشاعر و

 يأيت باب التفعيل). ٪۸(ستعماال من بني األفعال املزيدة اجاءت صيغ التفعيل واإلفعال أکثر  -٢
يف قصيدة أغاين الدروب " نسقت"و" طهرا"منها نشاهد افعال .  التکثري أو القوةيللداللة عل

   :عندما ينشد
  من دموع  طهرا  روح  رب                      من دمي األطفال من ضحکتکم 

   أنقاض حربي عليدعوة فضل                          من زنود  نسقت  فردوسها      
  عب الربکان يف نظرة  رفوهةُ                         ها   ت أحداقَسمم  من عيوٍن         

  )٢٢ :١،ج١٩٩٢القاسم،(  
 حول أطفال األرض احملتلة وکل األجزاء يف العامل من ري التفک إيل یدعو     إن الشاعر

حظ يف هذا النموذج؛ إن الدموع املطهرة و الربکان، وإا تدعو ملواصلة املقاومة وکما يال
نقاض احلروب أو لبيان شدة ظهور أالتطهري وشدة جتسيد الفردوس علي الشاعر لبيان قوة 

من  و. اب التفعيل ويستخدمها بصورة جيدةالغضب أو العزم القومي يف العيون، يستفيد ب
فيها اليت ينشد " الشاعر السجني" قصيدة  لباب التفعيل جيب اإلشارة إيليالنماذج األخر

  : الشاعر
ب بدمائي أضالعي   خض  

  وجبيين املرفوع وحنري
ف أجالدي            يا کلب و نت  
  وداجک قربيأ واجعل من 

  ةٌ وسيول الثورة  زاحف
  )١٢ملصدر نفسه، ا(       اجلوررسواأ مهدلت
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قتله يطلب منه أن يه بالکلب إزدراًء مث يسميوين و ياطب العدو الصهخيالقاسم ح ي   إن مس
يف هذا القسم من   و.ق املقاومةية رغم موته يف طرر خلود الثو إيلريشي خوف مث يدون أ

 القصيدة يستخدم الشاعر باب التفعيل لبيان شدة غضبه أمام السجان الذي يصفه بالکلب و
  . مامه وشداأباب التفعيل لوصف حالته الغاضبة يستفيد 

 و. من األفعال٪۸حول باب األفعال الذي خيتص به النماذج الشعرية جيب أن نتطرق إيل   و
 للتعدية کما جاء يف قصيدة دم للتعدي وهو أکثر باب استخداماًنه باب يستخإکما نعرف 

 :"ست مجيلةيل"
  يف کل درب 

  ... داً جائعاًؤاألقت ف
    يام الشباِبأذاک الذي سينري 

  )١٣املصدر نفسه، ( ويزيل ما زرعته فيها من عذاب 
لة ولکن بسبب وجود الکوارث يفکّر حول کل املواهب الرائعة اليت کانت مجيشاعر    إن ال

 من هذا ئاًيشاهد شيها کأنه الينسان فرغب اإليرض احملتلة، ال  يف مأساة األيکثرة القتل و
  : عندما ينشد الشاعر"صوت اجلنة الضائعة "د يف قصيدة وکما نشاه. اجلمال
  قبل فجأةً  أوکما 
  )٣٢املصدر نفسه،  (  ووجداً األفق ابتهاالٍتحرق يونداٌء

شبه هذه يحتالل و الذي راح بعد اإلة أو اد السابق يفکر الشاعر حول نعمة زائلة کاحلري   
وما ذکرناه منوذج من  .ديدها من جديعي مور جبنة ضائعة تصرخ وتشکو وتدعو الناس حيتاأل

 هلذا اهلدف يف کل بواب استخداماًفعال وهو أکثر األتعدية األفعال من خالل باب اإل
  . النصوص

۳-من تقريباً٪۳التفاعل يستخدمان للمشارکة والتعاون کما جاء يف   املفاعلة وي إن باب 
  :القصائد کما جندها يف قصيدة بابل

  الدم املسفوک من قافييت و
  ...مل يراود من يدي عدن ثوابا

  نقاضنا أ يواوينا عل
فخراب٤٢املصدر نفسه، (ابا  يف البؤس خر ضم( 
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نشده معاکساً يالعزة السائدة مث  ستفاد رمزا للمجد ويسطورة بابل اليت أستخدم  الشاعر ي 
وين و يالکوارث إثر االحتالل الصه نقاض وجواء اد بل إنه حماط باألأش يف يعيألن الشاعر ال

حالة  البابل االسطوري وان حالة السعادة يف يالتفاعل لب  اإلفعال و من بايبستخدم أفعاالي
 يف  حدوث الفعل متقابالًيهذه األفعال تدل عل  و،ف العالقة املوجودةالبؤس يف الظرو

  . اخلطاب
 املطاولة يفتعال يدلّ علاال  إن باب االستفعال واالفتعال أقل األبواب حضوراً يف األشعار و-۴
  :  الطلب، کما جاء يف قصيدة النفريياالستفعال يدل عل و

  ... و فانضووا حتت اللواءأصفادکم                                أتمرئوا فاس
 يخرفعال أکثر من األبواب املزيدة األ التفعيل واإلي استخدام باب     إن مسيح القاسم مال إيل
وزان لتعدية احلدوث؛ فنستنتج أن سهل األأفعال يعد  القوة، واإليو کما مر إن التفعيل يدل عل

عمل وشدة املقاومة أوعمق الغضب بيان قوة ال١٩٦٧ املوضوعات يف األشعار قبل من أهم
  .ستخدام اليوميال بصورة شائعة کاإلمث الوضوح يف تعدية األفع، وحدته

 زمن األفعال  )٢
باالضافة إيل ) تقبلاملاضي، املضارع، املس(نة الفعل الثالثة أزمالداللة الزمنية تتحقق من خالل 

 فهو يدل  يفيد وقوع احلدث أو حدوثه مطلقاًواملاضي.... بداًأ وهو مستقبل مرداللة فعل األ
 حدوث ي والفعل املضارع يدل عل)١٩٩٤،۲۲۶الثعاليب،(. التحقيق النقطاع الزمن يف احلاليعل
) ۵-۴، م١٩٦٧ابن مالک، ( يف زمن املتکلم أو بعدها ويتعني لداللة احلال أو املستقبل یءش

و مبصاحبة ناصب أو حرف تنفيس وهو السني أستقبال بظروف زمنية إلويتعني للداللة علي ا
ستقبال هلذا فهو يدل علي اال زمن التکلم وواألمر ما يطلب به حصول الشئ بعد . أو سوف
نا يولد) ۱۲۴-۱۲۳م،۲۰۰۲عکاشه،( و من صيغة الفعلأمر من سياق اجلملة قد يفهم األ مطلقا و

  .  عن الفاعل لسبب ما  املفعول بدالً اليت تنسب إيليه ول وو املبنية للمجهأاألفعال اموعة 
  

  ١٩٦٧ زمن األفعال املوجودة يف األشعار قبل يجدول حيتوي عل
  النسبة  العدد  زمن األفعال

  %٤/٥٢  ١٧٦  مضارع
  %٣٦  ١٢٤  ماضي
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  %١١  ٣٨  أمر
  %٥/٢  ٩  البناء اهول

 وهذا يرعة أکثر من األفعال األخرنّ مسيح القاسم يستخدم األفعال املضاإ   کما يالحظ  
ري حوله يف زمن جيفکر حول ما ي إنه يخرأ بعبارة ؛يله إيل احلياة يف احلال مياألمر يدل عل

زمن بهذا االهتمام  غوص يف املاضي وي ترک احلال حيتياً و الشاعر اليو سلبأاً يابجيإاحلال 
و مفرحاً ومن مناذجها ميکن أ دث حوله مضجراًحي ما  حماولته للتطرق إيليدل علياحلال 

  : عندما يقول" يف القرن العشرين" ما ذکره مسيح يف قصيدة شارة إيلاإل
   بييت منهم زائر لن يدخلَ
  )٢٦ :١م، ج١٩٩٢القاسم، ( … العشرين يف القرِن

 إال أداة يست هية و لري من البصیءها شيست في مقاومة ل الشاعر إيلريشيدة ي يف هذه القص
ة يان هذه الکراهيلب عدم رغبته يف هذا النوع من املقاومة و الشاعر هأعلنالشهرة و  للوصول إيل

 .کشف عن دوامها طوال الزمني ستخدم الفعل املضارع حيتي
  :"السجن االول"کما يقول يف قصيدة أو 

   جتوس کل قريٍة
  تطرق کل باب 

  السوداء ِة يف األزقوتنکت العتمةُ
أن تقلّمن غيظها تکاد يوب  اجلب  

 )٤٩املصدرنفسه، ( صحاب أ يکان لد... لعابر 

 ستمراره واو الظلم احلاکم لبيان هو يستفيد من الفعل املضارع لوصف الرعب السائد    و
  : عندما يقول" ليست مجيلة" منها ما نشاهد يف قصيدة ؛حضوره يف زمن املتکلم

   عنه العابرون مير و
   یةتدوسه نظرام يف سخر و
  ن يقهقهو و

  ليست مجيلة 
 )١٣املصدر نفسه، (الرنني  رعماقها مأيغور يف  و
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 يدل علي حصائياتعلي أساس ما ذکرناه يف اإلستعمال الکثري لألفعال املضارعة هذا اإل  و
ن أمن اجلدير بالذکر . ستمرارلسائدة يف زمن حياته باإلمور اجلارية و ارغبة الشاعر يف بيان األ
جيب أن نذکر بعض النماذج  ره و يف أشعا٪۳۶ حد ألفعال املاضية إيلمسيح القاسم يستخدم ا

ات يبستخدامه هذه األفعال؛ منها األاب  نفهم سبستخدام األفعال املاضية يف أشعاره حيتامن 
  : اليت جاءت يف قصيدة بابل

   احلشرعقاباًيرهبت نفسي لد       وما             ما محتيتنا ما صلّأ
وجرت يف دمنا      يف جرحنا             قت سکينها عمو صاباًماًس   

   صداها  مل  يرد اال سراباً   لت کل  صدي               يا بالداً بلّ
  )٤٢املصدر نفسه، (                    

ستخدم األفعال املاضية يف قصيدة بابل ليستدعي فيها اد السابق  کما جاء انشاهد أنّ مسيح 
 :"يف القرن العشرين"يف قصيدة 

  نا قبل قرون أ
   کرهأد أن تعومل أ

٢٦املصدر نفسه ، ( کره لکين م(  
 ها مناضالً ثائراًيو يتناول حياته السابقة اليت کان ف) مل أتعود ومل أطرد(مث يکرر الفعل املاضي 

 فعل األمر وبالنسبة إيل. هو الذي تغري عرب الزمان وإثر ما حدث يف وطنه من جانب العدو و
من األفعال ٪ ۱۱ث أن فعل االمر يشكليجيب أن نقول إنه قلما يرغب يف استخدامه، حب

 و.أو العدو الصهيوين عن احلرب قاعدینال ستخدم ألمراملنافقني وياملوجودة ويف الغالب 
  : ول نشاهده يف قصيدة النفري عندما يقولالنموذج األ

   اِءييا اهلاربني من الض        
   الضياِءيالنادبني عل        

  فاستمرئوا أصفادکم         
       ٢٤املصدر نفسه، (  اللواِءأو فانضووا حتت(  

عون املکافحة دين يهم الذ تضح اجتاههم بالنسبة للثورة وين الي الذنياطب الشاعر اهلاربخي   
 :نيمرر أحد األ والشاعر يأمرهم باختياوينيمر خوفا من العدو الصهيترکون األ واجلهاد و
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 يوجد يف قصيدة الشاعر .ين العدو الصهيوواألمر إيل.  أو اجلهاد حتت لواء املقاومةٍةذلّباملوت 
  : فترس و يقوليقتله ککلب يطلب منه أن يعندما السجني 

  اش ما شئت وال تترک   و  
  )١٢املصدرنفسه، ( من زندي وصدري  شلواً 
  : دة بابلو خياطب العار والذلة ويقول يف قصيأ

   العار اليتفاصربي يا لطخةَ         
   وجهي کتابا يمس علحظها األ       
  ضلعيأوانظري النار اليت يف         

زم        َو الليل  ٤٢املصدر نفسه،(  الضبابا جتتاح(  
ون قهم املناف اطب املخالفني؛ وخي األمر عندما يريد أن فعل     فنستنتج أن شاعرنا يستفيد من 

 أساس ما جاء يف اجلدول إن الفعل املبين للمجهول يعل و العسکري حکمهم أو الصهاينة و
من أهم مميزات اخلطاب السياسي هو  ستخداماً ألن خطابه خطاب سياسي واأقل األفعال 
النص لقيادة الشعب وتنوير  عدساي ثياحملاولة لبيان األمور بصورة مباشرة؛ ح الوضوح و

  )۴۲م، ۲۰۰۵،عکاشه(. ذهاناأل
 احلياة يف الزمن  أساس ما ذکرناه من األوزان الفعلية نستنتج أن مسيح القاسم مييل إيليعل   و

ستدعاء اد السابق باألفعال ا رغبته يف ذکر األفعال املضارعة واملستقبل بسبب  احلاضر و
البناء للمجهول بل  يلإاطب التيار املخالف وقلما مييل يستخدم فعل األمر عندما  خي املاضية و

ونستکشف حالته . األمور  وضوح األحداث ويحياول اإلستعانة باألفعال املعلومة داللة عل
اول إعادة اد الضائع حيستخدام األفعال املضارعة و امور العالقة بسد األجي ه عندمايالنفس

ستخدام األفعال ا بهتمامهذا اال و. قوط اد وفناء العزة سي اليت تدل علةيباألفعال املاض
ة لوصف اد يدث يف وطنه العريب واستعمال األفعال املاضحيما ي رغبته فيدل علي ةاملضارع

حکي ی األفعال اهولة  وعدم التطرق إيلةينعدام العزة املاضاکرته إزاء  ف إيلريشیالسابق، 
  .  الوضوح يف  األشعار قبل احلربله إيليم

  شعار بعد احلربل اخلطاب الصريف يف األيحتل) ب
  أبواب األفعال ) ١
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 ١٩٩١،يئفاضل السامرا (هم املوضوعات الصرفيةأ األول أنّ أبواب الفعل من لقسمقد ذکرنا يف ا
  :حصائيةإيها بصورة إل و اآلن نتطرق )٣٢م، 

  %النسبة  العدد  الوزن
  %٤٥  ١٥٣  ثالثي جمرد

  %٢  ٧  تفعيل
    %٠,٥  ٢  مفاعله
  %النسبة  العدد  الوزن
   %٦  ٢٧  افعال
  %٢  ٨  تفعل

  %١  ٣  تفاعل
  %١  ٣  انفعال
  %٤٠  ١٢٣  افتعال

  %٢  ٥  استفعال
حصائيات اليت قدمنا حول أشعار هذه الفترة و کما ذکرنا يف  نسبة يف اإليإنّ الثالثي ارد أعل -۱

نّ الکتاب  أل،ةيوزان استعماالً يف کل النصوص العربکثر األأنّ الثالثي ارد إسابق الباب ال
ساس ما ذکرناه ألکن علي . خدام األبواب املزيدةستان الصيغ الثالثية إال عند ضرورة تاروخي

 س بکثري بليح القاسم بعد احلرب نشاهد أن استخدام الثالثي لي مسيحول أبواب األفعال لد
ستعمال األبواب ال علي رغبة کثرية عند الشاعر يف  باملئة من األفعال و هذا يد۴۵ یشمل
 .املزيدة

 باملئة يف ۳۵ هستخِدمانه خري ألاالً بالنسبة لألبواب املزيدة األنّ باب االفتعال اکثر استعمإ -۲
 :عمل للمطاوعة يف کثري من النماذجفتعال يستنّ باب االإ القصائد املوجودة وکما نعرف

ا البيضاءأک علي  اآلنَتضطجعفا  
ترتعشالس ةُر...   

  الردفان خيتلجو
ي علمتتد۳۳۶ :۳،ج۱۹۹۲القاسم،(ه اک فُلَّ الشب(  
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ء من األنس واحلب و يها شيس لديبة اليت حتس باحلزن و اخلوف وليحالة احلب صور الشاعري
قول يف يمث . أس إثر ما حدث هلا وللوطن العريبيها االکتئاب واليحاط علأنة ألا يالطمأن
  : ع آخرموض

  ذر العلتمسأس
   القنطرهمن تعِب

  )۳۴۳نفسه،املصدر ...( ....
  :أو کما يقول يف قصيدة ل ن س ،عتذار تکرار االةس املوجودأن حالة الياياول الشاعر لبحي

  ر انتِث
  رانتِش
  رواندِث

   النائيةکيف کواکب
  تنتظرآه ال 
  حداً أ يلن تر

  لن يعودوا
  )۳۵۰ :۳م،ج۱۹۹۲القاسم، ( شيء کلُانتهي

  .الظروف املطلوبة و املالئمةإيل  تبديلها نتظار لتغيري الظروف وإن الشاعر ينهي خماطبه عن اإل
  :ضاًيو له ا
  انتثرتآه و
  ندثرتآه وا

احترقت ةُالسنونو  
۳۵۳املصدرنفسه،(   خرة ـآ النا تبدأُمن ه(  

سطوري تولُد عندما أوان ي حيد وهياة من جدي السنونو اليت حتترق وتبدأ احلإيلريشيعندما 
  .ديمتوت وحتترق و هکذا تدخل يف عامل جد

  :»النبوءة األخرية« أو ينشد يف 
سابعاً باباًجتتاز   

و صمِت يف فرٍحلتموت   
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   هناكو أنا أكونُ
مبتهجاً رساً مبويتولي  

سابعاً باباًجنتاز   
۳۶۷املصدر نفسه،(    موتاً رائعاًو نعيش(  

اة ياحلرغب يف املوت بدالً عن يس باخلوف والقلق و کأنه حياملوت مبتهجاً دون أن  تارخي   
صور هذه احلالة باستخدام أفعال من باب ية و احلزن و ميشعر باهلزياة ألنه يبسبب صعوبة احل

 انتقال الفعل املتعدي من يفتعال باب املطاوعة و املطاوعة هنّ االإو كما نعرف . املفاعلة
بة للفعل الالزم ن الفعل املتعدي أكثر فعالية و نشاطاً بالنسأالتعدية اىل اللزوم؛ و مما ال شك فيه 

و على أساس هذا األمر، يبدو .  كالتفعيل بعض األبوابفتعال أقل فعالية بالنسبة إيلو باب اال
ىل الالزمة اليت إستعمال األفعال الالزمة و تبديل األفعال املتعدية اأنّ مسيح القاسم رغب يف 

  .وجد فيها نشاط قليلي
ستعماهلا يدل على اهذا الباب للتعدية و قلة فعال و من األ % ۹ إنّ باب اإلفعال جاء يف -۳
  :»وردة الصوان«ات من قصيدة يع أن نشري إىل أبينستط. دم رغبة الشاعر يف تعدية األفعالع

  سقط يف ليلك جنماأيا اليت 
...  

  )۳۷۲املصدر نفسه،(    ...آمنت وآمنت
يف أشعار هذه الفترة قل األبواب استعماالً أ إنّ باب املفاعلة يدل على املشاركة وهو من -۴

  :قوليعندما »ي -۳ه  و « الزمنية؛ منها نشاهد قصيدة
  ريتكاثَ ه لَىقَّبت ليٍليف قَ

هذا األمريالطريد   
هِ  بأمساِئباهيي  
تت۳۷۳،املصدرنفسه(  ِهطفاِلأ  بني كراريِسجوه(  

استعماالً يف ل  أقيو ه» تبقي« و»تكاثر«و» توهج«و» يباهي«فعال أ  هذه القصيدة تتضمن 
ين مبلک يشبه الشعب الفلسطيإنه  و. ناها  يف جدولنا اإلحصائييكما رأ،األشعار هذه الفترة

ين مل يايل ألن الشعب الفلسطيفتخر ذا التکاثر اخليه و يتکاثر فيالً يٌء إال قليبق له شيد مل يطر
  .ٌء بعد احلرب إال دوام االحتالل و الضعف يبق هلم شي
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 باملئة من القصائد و كما ذكرنا يف الباب السابق و ذِكر يف ۷لتفعيل جاء يف  إنّ باب ا-۵
ما ل قلّين التفعأر بالذکر يو اجلد. ل يدل على القوة و الشدة يالكتب الصرفية، إن باب التفع

نشدت يف هذه الفترة؛ إال ما نشاهد يف بعض النماذج القليلة، منها أشاهد يف األشعار اليت ي
" ابسةيحبار يف ال"  جائزة لکتابهي إنه شاعر اسباين حصل عل(" رفائيل الربيت"ل وصف الشاعر 

  : عندما يقول)ية و اشتهر بشاعر املنفي ملناهضة الفاشنيوهو عضو يف حتالف املثقف
   البحركلَ

   منكغنيةٌ أُللبحِر
  )۳۷۰املصدر نفسه، (    بالدِم املكائدتهاخلطَّكم 

 ما حدث  إيلريشيمث " ابسةيحبار يف ال" ري کتابه الشه إيلريشي ربيت واطب الخيح القاسم يإن مس
 له يکحياطبه وخيح يندلعت احلرب وإن مسا فرنسا عندما  فإنه هرب إيلة؛ مباشرريله بصورة غ

ستخدام األفعال استنتاج أن مسيح القاسم رغب يف الوميكن ا .ه املکائد والفنتيس فيحبر ل
فتعال ورغب عن باب  باب االإيل قصائد هذه الفترة وهلذا مال يفقليلة احليوية والنشاط ال

  .التفعيل وما يدل على القوة والشدة والعزم
     زمن األفعال) ۲

باإلضافة إىل فعل ) املاضي واملضارع واملستقبل(، إنّ الفعل يتحقق زمانه بصورة كما مر سابقاً
مبا أننا ال نريد التأكيد على األقوال   واألمر وهذه األزمنة جاءت بالتفاصيل يف الكتب النحوية

بناًء على ما ذكرناه يف الباب السابق من تعريف أزمنة األفعال، نبدأ بدراسة األفعال  النحوية و
  :حصائية كما يليإبصورة ساس األزمنة أوجودة يف أشعار مسيح القاسم على امل

  %النسبة  العدد  زمن الفعل
  %٤٧  ١٦٠  مضارع
  %٤٠  ١٣٢  ماضي

  %١٣  ٤٨  رأم
  -  -   للمجهولاملبين

  :ةيكما شاهدنا يف جدولنا هذا، تظهرالنتائج التال
 األفعال املضارعة و لكن نسبة الفعل املضارع قريبة إىل نسبة ي أكثر األفعال استخداماً، ه-۱

 باملئة و هذا يدل على رغبة الشاعر يف احلياة احلالية و ۴۷الفعل املاضي والفعل املضارع نسبته 



  ... ح القاسمير مساسي علي املستوي الصريف يف أشعايل اخلطاب السيحتل                                     

   

٣٩

يح وصف حاله كما يقول األفعال املضارعة تأيت عندما يريد مس سابقة إىل حد سواء تقريباً وال
  :»ال أستأذن أحداً« يف قصيدة
   أحداًال أستأذنُ

  ة و رويدوٍء
  ةزين اجلوري ح وردةَقطفأَ

  غينو أُ
  ة جسدي املسببحلبيبِة
   أحداًستأذنُال أَ

   ة و رويدوٍء
   حجريقذفأَ

   أحداستأذنُ أَال...
  )۳۲۲املصدر نفسه، (   مويت تفاحةَقضم أَ

هم يطر عليسيغلبهم و ي اة و اإلنتصار حيتيهتمام الشاعر باملکافحة واملقاومة للح ا   نشاهد
اومته باستخدام األفعال صور مقي و". املوت"ه مبفردة يلإرمز يس بالضعف الذي حيدون أن 
فعال وكل األفعال جاءت مضارعا أة حتتوي على تسعة ن هذه القصيدإوكما نشاهد . املضارعة

ألن الشاعر يرغب يف وصف حاله وعزمه للمقاومة أمام الكرة األرضية كلها وعندما يريد 
وظف األفعال املضارعة يمسيح ذكر حالة اليأس واحلزن يعرب عن هذه احلالة بعبارة الربد و

  : قوليو
   الليِل طوالَ الثلجيسقطُ

...  
  لُ اللييسقطُ

۳۳۲ ،املصدرنفسه(        الوطنسنانُأ  الثلِج طوالَو تصطك(  
عرب عنها ي     استعمال األفعال املضارعة يف هذه القصيدة يدل على استمرار حالة اليأس اليت 

س باالمل و الربودة حتت الثلج كما يعرب الشاعر حي الوطن کانه انسان يطر عليسيبالربد الذي 
  ):ر- ف-ق( د يف نفسه باألفعال املضارعة و يقول يف قصيدةعن حالة الشك و التردي

  ة األرضيرِة الكُ حولَدورأَ
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الِةكلَّم ًء والدما النرياِنال  
  )۳۳۳املصدر نفسه، (       ر السماءنشأَ و

ستعمال األفعال انعدام الثقة بالنفس تظهر يف االة الطافحة باليأس أو احلزن أو    هذه احل
والشاعر عندما يريد وصف حالته . کما مر» الين« اليت  جاءت يف قصيدة رىاملضارعة األخ

جيابياً من حيث إستعمال فعل املضارع االنفسية يستخدم األفعال املضارعة وقليالً ما نالحظ 
   ):۸۷س س ( قول يف قصيدةياملعىن كما 

   اليوم يل أن أستردآنَ
  سيفي و جوادي
اآلنَآن يل أن آستعيد   

  )۳۷۵املصدر نفسه،(     لمي و جهادي و حأنصاري
 کانت حالم احللوة اليتف و الفرس و کل األيستعادة السا    يف هذه القصيدة حياول الشاعر 

وأما . کلها رمزاً  ملا سقط من اد العريب السابق و هذا األمر غريب نادر يف أشعارهذه الفترة
ث عن اد السابق أو النعم املاضية، يستخدم بالنسبة لألفعال املاضية فعندما يريد أن يتحد

  :»الغزاة«عال املاضية كما يقول يف قصيدة األف
خروا من نواويسهمج  

  خرجوا من نواويسهم...
  )۳۴۱املصدر نفسه،(   سقطوا يف كوابيسهم

وهذا وصف للغزاة الذين خرجوا من ديارهم إلنقاذ وطنهم وعندما يتحدث مسيح عن العنقاء، 
  :األفعال املاضية ويقوليستخدم 

  أوغلت يف الرقاد
  آه و انتثرت

  آخ و اندثرت
  نار فينيق أغنية ساخرة

  قلت ما انطلقت
  حترقتاالسنونو 
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سطورة يريد الشاعر أدل على يستخدام األفعال املاضية واحداً تلو اآلخر، إيف هذه القصيدة   
يف . ستخدام األفعال املاضيةالرفضها بشدة و هلذا ينتسب األمر إىل الزمن املاضي وبالنسبة 

  :ص عندما يقول-۴۸ -ىل قصيدة قإوصف اد السابق ميكن اإلشارة 
  سقطت راييت

   و الطبلُ البوقسقطَ
الوحلُو انكمش   

  )۳۵۵املصدر نفسه، ص.(..نا ال رؤوسأعناقُ
  : كما يقول يف قصيدة أخرى؛و هذه األفعال املاضية تدل على هدم العزة السابقة

  مين سوى خنليت املائلةمل يبق 
  مل اطأ األرض...

  )۳۹۵املصدر نفسه، (   ...أدمنت مخر التشرد
 شدة يدل علي التشرد وهذا األمر يصبحت مائلة أو مبدمن تعود علأشبه الشاعر نفسه بنخلة ي

ستخدام األفعال املاضية لبيان ما ذهب عن خر الااته و منوذج يالبؤس و دوام التشرد يف ح
عندما ينشد »۸۷س -س« د و العزة و الشرف هو قصيدةالعرب من ا:  

  يبأسقط عنا يا أما الذي 
  بيك القرمطي؟أملك 

  )۳۷۳املصدر نفسه ،(    سقط عزكأما الذي 
 باملئة من األفعال و هذه األفعال ۱۳     و كما جاء يف جدولنا إنه استعمل صيغة األمر يف 

  :استعملها مسيح يف ثالث حاالت
  لموتاألمر ل) الف
  األمر للحبيبة و دعوا إيل العودة) ب
  األمر إلستغاثة اآلباء) ج

  :ر-د-من حالة اخلطاب للموت نشاهد قصيدة ق
   السوداِءىلّ بكفكإج أخرف

   عقليةً طاقةًكو أحشد فلولَ
   و أصطلم أهوائي ينوجنوأكبح 
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و اضرب بكونكذر ۳۴۸املصدر نفسه،(     ٍةة من ذر(  
  :ثاين اخلطاب للحبيبة عندما يقول و من النوع ال

  ال تسأليين
  )۳۳۲املصدر نفسه،(      ال تقتليين 

  ":فراقيه"أو كما يقول يف
د كثرياع  

أ لكعددتهورا نبيذاً و ز  
أ لكريراعددت الس  

لك هياألمواِت على قارعِةأت   
  ...أرضاً و مساًء

  )۳۳۷املصدر نفسه، (      يا حبييب عد كثرياً عد قليالً
راً ال يعد هلا زهوراً و سرأدعوها للعودة، ألنه يبته و يحب اطب الشاعرخيدة، ييف هذه القص

نه فرق بني العودة و عدمها أل کانه ال کالمه ريغي ردد دعوته وياة بل للموت الغالب مث يللح
   ".اليعد قل"بعبارة " اريعد کث"بدل عبارة ي

، عندما ۸۷نشاهد قصيدة س س . ستعانة مء و االستغاثة من اآلبااو من النوع الثالث يعين 
  :نقاذ من الفناء و الفساد و يقول لإلنيستعي

  يلّإ ط من املوِتسِقأيب أيا 
بلَحالداميك   

۳۷۵املصدر نفسه، (   قوطي و فساديانتشلين من س(  
 األفعال ستنتاج أنّ نسبةوميكن اال.    و هذا النوع الثالث قلما جنده يف أشعاره هلذه الفترة
 إيلي تقابل الزمنني و رغبة الشاعر املضارعة و املاضية قريبة يف هذه القصائد و هذا يدل عل

 يف حالة ان األفعال املضارعة يستخدمها الشاعر لبيان حالة ، الزمن املاضيإيلاحلال كرغبته 
و أما . اضية و األفعال املاضية تستخدم لبيان حالة اد السابق أو العزة امل،احلزن و اليأس

دلّ يطاب إىل املوت أو احلبيب و قلما  بصورة األمر فاستخدمها الشاعر خلاألفعال اليت جاءت
 على أساس دراسة األشعار اليت(و عدم وجود األفعال اهولة .  استغاثته من اآلباء ياألمرعل
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له  غامضة و مييدل على رغبة الشاعر عن ذكر األمور بصورة) اخترناها منوذجاَ يف هذا املقال
   .اىل الوضوح

  
   نتیجةال

ل و املاضي أو احلابهتمام ديب يف اإلديب تکشف عن رغبة األأ األفعال يف کل نص  إن دراسة
ساس أالنفعال و احلرکة أو اجلمود علي ة وايوياحلبهتمامه إ املستقبل علي أساس األزمنة و

 الزمن املاضي بدالً عن  إجتاهه إيلإيل ريشي  الشاعريلدة ياألبواب؛ فاستخدام األفعال املاض
 احلرکة يواستخدام األبواب اليت تدل عل. اسييقوم بدوره السيٍب يدأاة يف الزمن احلال کياحل
 عدم اهتمامه بإقامة  إيلري کثرة أبواب املطاوعة تشنية يف حياسية و السيته الفکريوي ح إيلريشي

   .بيد لألفعال و اإلجتاه السياسي لألابل اخلطي حتلنياسي وهذا هو الترابط بيالدور الس
ح القاسم، نستنتج أن األفعال يف أشعار يل األفعال ألشعار مسي حتل أساس مقالنا يفيعل    

نواع الثالثي ارد أوالً و باب أالذي نظمه قبل احلرب کانت من » موکب الشمس«ديوان
 تعدية عادية للفعل يفعال يدل علباب األ و) ةيمن حيث النسبة املئو(اً ياإلفعال ثان التفعيل و

ولکن .  القوةل الشاعر إيليوباب التفعيل جيري لبيان القوة واحلرکة وهذا األمر يکشف عن م
الذي أنشده مسيح » حداأستأذن أال «فعال املوجودة يف ديوان واب لألعندما نريد دراسة األب

لعل من . ةللمطاوعتفاد فتعال الذي يسالحظ أن األبواب تدور علي باب االبعد احلرب ن
ن الفعل الالزم إ الالزم وکما نعرف فعال من املتعدي إيلفتعال هو تغيري االتوظيف اإل مظاهر

له ي حماولة الشاعر لالبتعاد عن احلرکة والقوة وميأقل قوة من الفعل املتعدي وهذا األمر يدل عل
  . حد ما اإلکتئاب إيلإيل

تضح أن األفعال املستخدمة قبل يزمن األفعال، ات لي أساس ما جاءت من اإلحصائي  عل
 ي الزمن املاضي وهذه امليزة تدل علاحلرب کانت يف زمن املضارع وقلما يتطرق الشاعر إيل

 أشعاره وعندما نتطرق إيل. نظر يف املستقبل متفائالًي احلياة يف زمن احلال و هو ميل الشاعر إيل
املضارع أکثر من الفعل املاضي ولکن نسبة رغب يف الفعل يبعد احلرب نالحظ أن الشاعر 

فيبدو أن مسيح القاسم يعاجل ) ٪٤٠ -٪ ٤٧( نسبة الفعل املاضي الفعل املضارع قريبة إيل
 بالنسبة إيلم و١٩٦٧ من األشعار املنشودة قبل ويعيش يف املاضي أکثر. املاضي أکثر من قبل

 يهذا يدل عل يف أشعاره قبل احلرب والفعل اهول يبدو أن الفعل املبين للمجهول قليل جدا 



                    ١٣٩١ الشتاء ،٢٥ فصلية حمكمة، العدد، آداا وللغة العربيةجملة اجلمعية االيرانية       

 
٤٤

 يف أشعاره بعد  بشدةولکن هذا النوع من الفعل نادر. يضرورة الوضوح يف اخلطاب السياس
  .قنعة أکثر وضوحاً من قبل رفع األ رغبة الشاعر يفيهذا يدل عل احلرب و

  
  املصادر واملراجع 
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 گفتمان کاوي سیاسی اشعار سمیح القاسم 
 با رویکرد تحلیل صرفی افعال

 
 2یغامینا پی، م1ه رستم پوریرق

  
  چکیده

 به عنوان یکی از بارزترین شعراي مقاومت ،فراوان  سرودن اشعار سیاسیح القاسم به واسطه  سمی
در این میان و در پی وقوع . باشد مقاومت فلسطین میگانهسه یکی از شعراي ب شده ون محسوفلسطی

 شاهد بروز تغییرات قابل توجهی در رویکرد ادبی و سیاسی 1967جنگ شش روزه اعراب در 
که رویه سیاسی وي تغییر کرده و منجر به ظهور به طوري، ایمشاعرانی چون سمیح القاسم بوده

  .شد واتناقضی در مورد نظریات مختلف و م

به عنوان وسیله اي براي ) ل گفتماناز جمله تحلی (     با توجه به اهمیت و کاربرد علوم زبان شناسی
، گر و اهمیت پی بردن به رویکرد حقیقی سمیح القاسم از سوي دی،تفسیر و تحلیل متون از یک سو

 بهره جنگ ح القاسم پس ازرویکرد سمیاین مقاله از تحلیل گفتمان براي پی بردن به چگونگی تغییر 
 و "مواکب الشمس"وان به این ترتیب که نمونه هاي شعري قبل از جنگ را  از میان دی. گرفته است

 برگزیده و افعال موجود در این اشعار را مورد "ستاذن أحداأال "نمونه هاي پس از جنگ را از دیوان 
 قرار چوب زمان و ابواب فعلی مورد بررسیر چهاراین افعال د.  قرار داده استگفتمان کاوي صرفی

تا با توجه به تغییرات موجود در افعال این دو دوره زمانی، چگونگی تغییر رویکرد شاعر به  گرفته
  . صورت بی طرفانه و برمبناي کالم وي آشکار شود

    
  . یکرد صرفیرو ،اصر معینی، شعر فلسطل گفتمانیح القاسم، تحلی سم:واژگان کلیدي
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