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  بنیة الفعل الثالثي وداللته في عناوین الشعر الجزائري المعاصر
  

  د.مسكین حسنیة

 جامعة عبد الحمید بن بادیس _ مستغانم

  

         ملخص:

إذا كان بعض الباحثین قد مالوا إلى تطبیق الدراسة الصرفیة على           

یها، ففي ما مدونات مختلفة، بغیـة استنطاق دالالتها واستنباط مكامن الجمالیة ف

یلي محاولة لمعانیة بنیة الفعل الثالثي وداللته في عناوین الشعر الجزائري 

  المـعاصر.

یقرر علماء اللغة العربیة أن للفعل ثالثة حروف أصلیة هي: (الفاء           

ال یمكن أن یكون للفعل معنى إذا سقط منه «والعین والالم)، معنى ذلك أنه 

ضي، فإذا قلنا مثال:َكَتَب، فإنه ال یدل على معنى ما حرف واحد في صیغة الما

إال بهذه الحروف الثالثة مجتمعة، ونحن ال نستطیع أن نحذف الكاف أو التاء 

أو الباء، أما إذا قلنا: َكاَتَب أو اكَتَتَب، أو أستكتَب فإننا نستطیع أن نحذف 

ألف الوصل األلف من الفعل األول، وألف الوصل والتاء من الفعل الثاني، و 

والّسین والتاء من الفعل الثالث، ویبقى مع ذلك للفعل معنى، فالحروف (ك، ت، 

ب) هي الحروف األصلیة التي تكون منها الفعل (َكَتَب)، أما الحروف األخرى 

فتسمى حروًفا زائدة، ومن المعلوم أنها ال تزاد اعتباًطا، بل تزاد لتؤدي وظائفا 

من أحرفه األصلیة یسمیه الصرفیون فعال مجردًا، والفعل الذي یتكون )1(،»معینة

ویعرفونه بأنه كل فعل حروفه أصلیة وال تسقط في أحد التصاریف إال لعلة 

  )2(تصریفیة.
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أما الفعل الذي زید على حروفه األصلیة فیسمونه فعًال مزیدًا،              

الفعل كل فعل  زید على حروفه األصلیة حرفًا یسقط في بعض تصاریف «وهو 

  )  3(.»لغیر علة تصریفیة، أو حرفان أو ثالثة أحرف

لشكل «ولذلك فالمقاربة الصرفیة لدراسة األفعال عادة ما تتعرض            

الكلمة أو مادتها األصلیة التي تتكون منها، وهیئتها التي بنیت علیها حروفها 

وهي داللتها ووظائفها الصرفیة التي تمتاز بها سواء أكانت أصلیة أم زائدة، 

على الحدث المقترن بزمن وٕایحاءاتـها الداللیة الناتجة عن مادتها وهیئتها التي 

بتنویعها دالالت  بنیت علیها وعن اسـتعماالتها المختلـفة والمتنوعة التي أكسبتها

       )4(.»عدیدة

وٕاذا كان بعض الباحثین قد مالوا إلى تطبیق الدراسة الصرفیة على            

ات متنوعة، بغیـة استنطاقها واستنباط مكامن الجمالیة فیها، ففي ما یلي مدون

محاولة لمعانیة بنیة الفعل الثالثي وداللته في عناوین الشعر الجزائري 

  المـعاصر.

   )5(صیغ الفعل الثالثي المجرد:-1

للفعل المجرد الثالثي ثالثة أوزان في صیغة الماضي، وذلك ألن فاءه         

حركة بالفتح دائما، وتبقى عینه التي تتحرك بالفتح أو الضم أو الكسر، والمه مت

  فتكون أوزانه على النحو التالي: 

  (َفَعَل: َنَصَر،َكَتَب). -   

  (َفُعَل: َكُرَم، َحُسَن). -   

  (َفِعَل :  َفِرَح،  َوِرَث). -  
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ثي أما إذا نظر إلى صیغة الماضي مع المضارع للفعل المجرد الثال           

فسینتج  عن ذلك ستة أوزان یفیض في شرحها الصرفیون ألنها سماعیة، أي ال 

  ) 6(تبنى على قیاس معین، وهي على النحو التالي:

  _ َفَعَل  ُیفُعُل: َنَصَر َینصُر، َمدَّ ُیمدُّ، قال یقوُل .

  _ َفَعَل  َیْفِعُل : َضَرَب یْضِرُب، َوَعَد َیِعُد، َباَع َیبیُع. 

  ْفَعُل: َفَتَح َیْفَتُح، َوَقَع َیَقُع، َقَرأ یْقَرُأ._ َفَعَل  یَ 

  _ َفِعَل  َیْفَعُل: َفرَح َیفَرُح، َخاَف َیَخاُف، َبقَي َیبقَى. 

  _ َفُعَل  َیْفُعُل: َكُرُم َیْكُرُم، َحُسَن َیْحُسَن، َشُرَف َیْشُرُف.

 َیفِعُل: َحِسَب َیْحِسُب، َوِرَث َیِرُث . - _ َفِعلَ 

یغ الماضي للفعل المجرد الثالثي على ثبوت وقوع الحدث وتدل ص      

وانقضاء زمنه، ولیس لها على وجه التحدید معنى تذهب إلیه إال المعنى 

الزمني، غیر أن هناك من العلماء من اجتهد في حصر معاني هذه الصیغ 

داللة الجمع أو التفریق «وضبطها في دالالت ال تخرج في أغلب األحیان عن 

ومن )7(.»ء أو المنع أو االمتناع أو الغلبة أو القهر أو التحویل....أو اإلعطا

أمثلة صیغ الفعل المجرد  الثالثي في عناوین الشعر الجزائري المعاصر ما 

  یلي:

  عنوان الدیوان  اسم الشاعر
صیغ الفعل الثالثي   عنوان القصیدة

  المجرد

أم سهام 

  (عماریة بالل)
  حكایة الدم

  قتلوك  قتلوك واقفا

  أعود  أعود إلیك یا وهران

  اقرئي  اقرئي فاتحة الحزن
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أحالم 

  مستغانمي

  على مرفأ األیام

  

  اهجریني  اهجریني

  دعیني_أنام  دعیني أنام

  حمري بحري

ما ذنب 

المسمار یا 

  خشبة؟

لماذا العصافیر تنقر 

  كفي؟

  تنقر

مبروكة 

  بوساحة
  براعم

  ستأتي  هل ستأتي

  اسألوه  اسألوه

  أسمعك  ال أسمعك

  تسلني  ال تسلني

  سألقاك  سألقاك

  سكت  سكت

  سنعرف  سنعرف

مصطفى محمد 

  الغماري

قراءة في آیة 

  السیف

  َسل  وسل األمیر

  ینام  لن ینام الحق

قرر أن نعشق 

  الشمس

  نعشق

  ثوى - قالوا  قالوا ثوى العشق

  أسرار الغربة

  تموت  لن تموت الحقیقة

  ال أملك إالك

  

  

  أملك
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  قرأت  لو قرأت كتابي

حدیث الشمس 

  والذاكرة

  یحرقوا  لن یحرقوا الضیاء

  لیدع  لیدع نادیه

  یردّ   من یرد التتار

  

  عمر أزراج

الطریق إلى 

  أثملیكش

  نفتح  لتفتح الصندوق

الجمیلة تقتل 

  الوحش

  اذكریني  اذكریني

  تقتل  الجمیلة تقتل الوحش

  علي مالحي
صفاء األزمنة 

  الخانقة

  تغضبوا  تغضبوا أبدًا... ال

  

  عثمان لوصیف

  

  أعراس الملح

  أسائلها  أسائلها... ال تجیب

  أرتحل –أحملكم   أحملكم  وأرحل

  تحترقي  أعطیك أن تحترقي

عبد العلي 

  رزاقي

الحب في درجة 

  الصفر

صورتان تبحثان عن 

  إطار

  تبحثان

مرثیة الرجل الذي 

  قتل الملك

  َقَتلَ 

  محمد زتیلي

الحزن ومضات 

والذهول وظالل 

  المراثي

  ال ترفعوا أیدیكم

  

  

  

  ترفعوا
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یالحظ من خالل الجدول أن صیغ الفعل المجرد الثالثي في هذه العناوین 

اختلفت وتعددت مابین الماضي (َقَتَل، قالوا، َسكت)، والمضارع (تبحثان، تنقر، 

  ترفعوا، تسقط)، واألمر (َسل، إقرئي، اذكریني).

الوزن (َفَعَل) في  وٕاذا ما حاول القارئ البحث عن دالالت صیغة           

هذه العناوین، لوجد مثال أنه في عنوان (مرثیة الرجل الذي قتل الملك)، دل 

لفعل (َقَتَل) على ثبوت وقوع الحدث ثبوتا قطعیا، إذ لم تكن لهذا الرجل مرثیة 

لو لم یقتل الملك، ومن هنا یظهر أن فعل القتل قد ثبت وقوعه، ولذلك جاء هذا 

  ماضي.الحدث مؤكدا  بصیغة ال

وفي عنوان (قتلوك واقفا) حملت صیغة الفعل (َقَتَل ) نفس داللة         

العنوان السابـق والمتمثلة في حكایة الحدث وثبوت وقوعه، مع إضافة داللة 

أخرى هي داللة القوة والغلبة والقهر، على أساس أن المقتول واحد والقاتلون 

ألن الجماعة تعني الكثرة جـماعة حسب ما توحي به بنیة الفعل (قتلوك)، 

  والكثرة دلیل على القوة والغلبة.

مرثیة األیام التي قد 

  تعود

  تعود

لست حزینا 

  لرحیل األفعى

ورقة صفراء تسقط 

  على الرصیف

  تسُقطُ 

  ال شعر بعدك  سلیمان جوادي
  اكرهیني  اكرهیني

  تغب  ال تغب
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أما في عنوان (قالوا ثوى العشق) فقد ورد فیه فعلین بصیغة الماضي          

(َفَعَل) هما: (قالوا) و(ثوى )، دل الفعل المعتل األجوف (قالوا) على ثبوت وقوع 

یا، ألن الشاعر فعل القول، أما مضمون هذا القول  فهو أمر غیر متحقق فعل

عمل على نفي ذلك في القصیدة، وهو األمر الذي تؤكده داللة الفعل المعتل 

اللفیف (ثوى) فهذا الفعل یوحي بأن الخبر غیر صحیح وأن العشق لم یثـو ولم  

  ینتـه، والشاهد قول الشاعر:

  قالوا ثوى العشق قلت العشق في دمنا                  

  )8(..........في خالیانا لیالیه. أیامه..                

أما وزن المضارع للفعل المجرد الثالثي فقد ورد بكثرة في هذه العناوین       

مقارنة مع أوزانه في الماضي أو األمر، والالفت للنظر أن وزن المضارع ورد 

وفق صیغتین، صیغة بسیطة نحو: (تبحثان، تسقط، تعود، نعشق، تنسج)، 

من أداة جزم أو نهي أو نفي+ فعل مضارع نحو: (لن وصیغة مركبة مكونة 

  ینام الحق، ال ترفعوا أیدیكم، ال أسمعك).

فعنوان (ال ترفعوا أیدیكم) ورد على صیغة ( ال تفعلوا) المكونة من (ال) الناهیة 

تأتي (ال) لطلب الترك أو لمجرد الطلب فإن الفعل  «+ فعل مضارع، وعندما

  )9(.»لالستقبالالمضارع بعدها ینجزم ویتخلص 

ولذلك ففي عنوان (ال ترفعوا أیدیكم) داللة صریحة على أن الشاعر نهى 

ضمیر الجمع المخاطب (أنتم) عن رفع أیدیهم لسبب لم یوضحه العنوان، ولكن 

یمكن استنباطه من خالل متن القصیدة، فهنا (ال) جاءت لطلب الترك وبذلك 

  لي.         دل الحدث في هذا العنوان على الزمن المستقب
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والداللة نفسها یمكن إسقاطها على عناوین مماثلة كعنوان (ال             

تسلني) أو عنوان (ال تغضبوا أبدا...)، ففي هذا العنوان األخیر نصب الشاعر 

نفسه في موضع الناهي الذي یروم تقدیم النصیحة لضمیر الجمع المخاطب 

  (أنتم)، یقول:

    ال تغضبوا أبدا...                                 

  قلت اطربوا لصالبة اإلنذار                            

  واختلفوا مع البحار ... شبرا                            

  أو شبیرا،                                

  )10(كي أسمیكم مالذا أو مسارًا.                            

ن (لن ینام الحق، لن تموت الحقیقة، لن یحرقوا الضیاء) فقد أما في عناوی      

وردت على صیغة (لن یفعل) المركبة من أداة الـجزم (لن) + فعل مضارع، وقد 

  )11(.»الزمن المستقبل االستمراري «استعمل الشعراء هذه الصیغـة للداللة على 

اریخ األمة فالحق الذي عناه الشاعر في عنوان (لن ینام الحق) هو ت       

العربیة المسلمة حسب ما ورد في القصیدة، فرموز التاریخ  كـ(عقبة بن نافع) 

و(طارق بن زیاد) ستظل خالدة وحاضرة، ولذلك فقد دلت هذه الصیغة المركبـة 

على الزمن المستقبل االستمراري، بمعنى أن الحق سیظل مستیقظا الیوم وغدا 

  إلى أن یرث اهللا األرض ومن علیها.

أما الضیاء في عنوان (لن یحرقوا الضیاء) فهو الجذوة المتبقیة في قلب       

الشاعر من حب للوطن، ولذلك فإن قام األعداء باستعمار هذا الوطن وتدمیره، 

فهم لن یفلحوا أبدا في إخماد نار الحب المتبقیة لهذا الوطن في نفس الشاعر 

  وهذا ما یؤكده المتن:
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  یا قنابل یا مدافع یا دماءاهللا أكبر                

  تمتد ملء كیاننا... فیزدهر اللــواء                

                .............................  

  لن یسرقوا منك الجزائر، یا فواصل یا سمـاء                

  )12(إن یحرقوا صحف الضیاء فلیس یحترق الضیاء.              

(ال أسمعك، ال أملك إالك) جاءت صیغة الفعل عـلى وزن  وفي عـنوان        

(ال أفعل) المتكونة من (ال) النافیة + فعل مضارع، وتسمى (ال) هذه (ال 

تفید تبرئة المتكلم للجنس وتنزیهه إیاه عن االتصاف «التبرئة) ألنها 

ولذلك فهذه الصیغة تحمل داللة النفي والسلب، ففي عنوان (ال  )13(،»بالخبر

عك) تنفي الشاعرة سماعها  لهذا المخاطب، وفي هذا إیحاء بأن العملیة أسم

  التواصلیة في هذا العنوان بین الشاعرة ومن تخاطبه في حالة سلبیة.        

أما صیغ األمر للفعل المجرد الثالثي، فمن أمثلتها ما أورده الجدول       

ر، دعیني أنام، أسألوه، السابق نحو: (اذكریني، اقرئي فاتحة الحزن، وسل األمی

اهجریني)، والمالحظ في  هذه العناوین أن أفعالها إما صحیحة سالمة نحو: 

(اذكریني، اهجریني) التي ماضیها (ذكر، هجر)أو صحیحة مهموزة نحو: 

(سل، اقرئي) التي ماضیها (سأل، قرأ)، أما الفعل (دعیني) فماضیه (َدعَا) وهو 

  فعل معتل ناقص.

ما یكون الفعل صحیحا سالما فصیغة فعل األمر فیه تكون وفي حالة       

على وزن (افعل)، وهذا ما مثله عنوان (اذكریني، اهجریني)، أما صیغة فعل 

األمر (فل) فهي من صیغ فعل األمر المهموز وقد مثلها عنوان (وسل األمیر)، 

فماضي الفعل (سل) هو (سأل)، وعند صیاغة فعل األمر منه تحذف الهمزة 
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ذف معها الحرف المقابل لها في الوزن، فیصیر الفعل (سل) مقابال للوزن فیح

  (َفل)، و(دع) مقابال للوزن (فع) في عنوان ( دعیني أنام).

ما یطلب به حدوث شيء بعد زمن  «وٕاذا كان فعل األمر هو        

، فإن داللة هذه األفعال تشیر إلى الطلب، نحو عنوان (وسل )14(»التكلم

في هذا العنوان رغم أن هویة هذا األمیر غیر محددة، إال أن المتلقي األمیر)، ف

  سیفهم ال محالة داللة الطلب المتمثلة في السؤال.         

وٕاذا كانت داللة العنوان غامضة ألنها لم تحدد هویة األمیر وطبیعة األسئلة، 

وفیها  فال مجال أمام القارئ لفك هذا الغموض إال بالعودة إلى متن القصیدة،

سیجد أن صـاحب هذا اللقب هو األمیر عبد القادر الجزائري، وموضوع األسئلة 

متعلق بحیاته التي كانت رمزا لتاریخ بطـولي عاشه األسالف ومن بعدهم األبناء 

  في مسیرة تحریر الجـزائر، یـقول الشاعر:  

  وسل األمیر یجبك تاریخ تدجى بالقُضب                            

  بعـمائم األحرار في لغة الجهاد المحتسب                            

                             .....................................  

  عن فارس بالكبر توج ال أكالیل الذهـب                            

  )15( لتهب.اهللا أكـبر في اللقاء تثـور تبیع ت                            

  )16(صیغ الفعل الثالثي المزید: - 2

اثنـا عشر وزنـًا: ثالثـة للمزید فیه حـرف  «للفعل الثالثي المزید             

ویمـكن  )17(،»واحد، وخـمسة للمزید فیه حرفان، وأربعة للمزید فیـه ثالثـة أحرف

  :)18(تفصیلها على النحو اآلتي
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  وهو ثالثة أوزان هي:مزید الفعل الثالثي بحرف واحد، -1

  زیادة همزة القطع في أوله لیصیر على وزن (َأْفَعَل) مثل: أخرج.-أ       

زیادة حرف من جنس عینیه، أي تضعیفها لیصیر على وزن (َفّعَل)  -ب      

  مثل: كّبر.

  زیادة  ألف بین الفاء والعین لیصیر على وزن (َفاَعَل) مثل: دافع. - ج      

  ثالثي بحرفین، وهو خمسة أوزان هي:مزید الفعل ال -2

  زیادة األلف والنون لیصیر على وزن (اْنَفَعَل) مثل : انكسر.-أ       

  زیادة األلف والتاء لیصیر وزن اْفَتَعَل) مثل: افتتح.-ب        

  زیادة التاء وتضعیف العین لیصیر على وزن (َتَفعََّل) مثل : تكّبر.-جـ        

.زیادة ا - د           أللف وتضعیف الالم لیصیر على وزن (اْفعّل ) مثل: احَمرَّ

  زیادة التاء واأللف لیصیر الوزن (تفاعل) مثل:َتثَاَقَل. - هـ        

  مزید الفعل الثالثي بثالثة أحرف، ویأتي على أربعة أوزان هي:-3

  زیادة األلف والسین والتاء لیصیر على وزن (اْسَتفَعَل) مثل: استغفر.-أ       

زیادة األلف والواو وتكریر العین لیصیر على وزن (افَعوَعَل) مثل: -ب      

  اخشوَشَن.

) مثل: - جـ زیادة ألف الوصل ثم األلف وتكریر الالم لیصیر الوزن (افَعالَّ

.   اخضارَّ

َل) مثل: اجلوََّز. - د         زیادة األلف وتضعیف الواو لیصیر على وزن (أْفعوَّ

معاني صیغ الفعل الثالثي المزید: التعدیة، المشاركة والتكلف،  ومن         

الكثرة والمبالغة، الطلب والسؤال، الداللة على األلوان والعیوب، الدخول إلى 

الزمان والمكان، المطاوعة وغیرها من المعاني التي ال یمكن حصرها في هذا 

  )19(المقام.
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د بحرف واحد والمتمثل في همزة فالتعدیة مثال هي من معاني وزن (أفعل) المزی

القطع، وهذا الوزن یجعل الفعل الالزم متعدیا، فالفعل (َخَرَج ) مثال، فعل الزم 

ال یأخذ مفعوال به نحو: خرج زید، ولكن إذا زیدت الهمزة جعلته متعدیا، فیقال: 

  أخرجُت زیدًا.

الهمزة  وٕاذا كان الفعل المجرد متعدیا لمفعول واحد صار بزیادة            

متعدیا لمفعولین، فالفعل (لبس) یتعدى لمفعول واحد، فیقال: لبس زید ثوبًا ، 

  ولكن إذا زیدت فیه الهمزة جعلته متعدیا لمفعولین نحو: ألبست زیدا ثوبا.

أما إذا كان الفعل متعدیا لمفعولین صار بزیادة الهمزة متعدیا إلى             

كان بمعنى (أیقن) یتعدى إلى مفعولین نحو: ثالثـة مفاعیل، فالفعل (علم) إذا 

علمت زیدا كریما، ولكن إذا زیدت فیـه الهمزة جعلته متعدیا إلى ثالثة مفاعیل 

، ولذلك فإن كل زیادة في المبنى تؤدي حتما )20(نحو: أعلمُت عمرًا زیدا كریماً 

  )21(إلى تغییر في المعنى.

زید في عناوین الشعر وفیما یلي بعض النماذج لصیغ الفعل الثالثي الم

  الجزائري المعاصر:

  

  عنوان القصیدة  عنوان الدیوان  اسم الشاعر

  صیغ الفعل الثالثي  المزید

المزید 

  بحرف

المزید 

  بحرفین

المزید 

بثالثة 

  الحرف

محمد 

األخضر عبد 
  /  أغني  سأغني في الحدیقة  أغنیات أوراسیة

/  
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القادر 

  السائحي

  أستغفر   /  /  هل أستغفر

ان من ألو 

  الجزائر
  /  ابتسم  /  ابتسم یا قلب

من عمق الجرح 

  یا فلسطین
  /  تتفتح  /  براعم الثورة تتفتح

  استأذنك  /  /  استأذنك یا وهران  حكایة الدم  عماریة بالل

  

  

  

  

  

سلیمان 

  جوادي

  

  

  

  

  

  ال شعر بعدك

  /  /  أنصفوني  لو أنصفوني

  /  /  جربي  جربي حظك

  /  تعترف  /  ال تعترف

  /  /  نظفي  یكنظفي در 

  /  /  لخص  لخص  حدیثك

  /  تشخصت  /  تشخصت فیك

یومیات متسكع 

  محظوظ

  

أغنیة یلحنها الشیخ 

  إمام
  /  /  یلحنها

أتفرج و أصفق 

  بحرارة
  أصّفق

  أتفّرج

  

  

  

  

  

  

/  
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بجرحي أضمد 

  جرحك

  

  /  /  أضمد

  

  

محمد 

مصطفى 

  الغماري

قراءة في آیة 

  السیف

  /  /  قّرر  قّرر أن نعشق 

  /  /  یكلبّ   لّبیك

  /  /  أغلیت  أغلیت حبك

حدیث الشمس 

  والذاكرة

  /  /  غّنیت  غّنیت في أعراسك

لسنا بغیر الضاد 

  نلتئم
  /  نلتئم  /

  حمري بحري

ما ذنب 

المسمار یا 

  خشبة؟ 

  /  تتعّرى  /  حبیبتي تتعّرى

  

  

مبروكة 

  بوساحة

  

  براعم

  /  /  أحبّ   أحبّ 

  /  تعّودت  /  تعّودت  ظالمي

خلف تعالي نستتر 

  الوجود
  /  نستتر  /

شهد  حلیمة 

  مرابط
  ذاكرة السماء

  /  /  أحّبك  ممنوع أن أحبك

  /  أشتاقه

  أشتاقه

  

  

  

  

  

/  
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یالحظ من خالل الجدول أن الصیغة الغالبة على هذه العناوین هي          

وزانه صیغة الفعل الثالثي المزید بحرف واحد، وقد وردت صیغة هذا الفعل بأ

الثالثة نحو: (أنصفوني، أغلیت، أحبك، أصبح، تجیب) التي هي  على وزن 

(َأفعَل )، ألن ماضي هذه األفعال هو (أنصف، أغلى، أحّب ، أصبح، أجاب)، 

أما (جّربي، نّظفي، یلّحنها، أصّفق، قّرر، غّنیت) والتي ماضیها (جّرب ، 

َل )، أما وزن (َفاَعَل) فقد نّظف، لّحن، صّفق، قّرر ،غّنى) فهي على وزن (َفعَّ 

  مثله الفعل (یقابل) الذي ماضیة (َقاَبَل).

وقد تمت اإلشارة إلى أنه من معاني الفعل الثالثي المزید معنى الدخول          

إلى الزمان والمكان، أي دخول الفاعل في الوقت أو المكان المشتق منه الفعل 

  رة زمنیة هيــــــــیعني الدخول في فتالذي على وزن (َأفَعَل)، نحو: (أصبح) الذي 

  

  

  /  انتصرت  /  وانتصرت

عندما یقابل الحب 

  بالخیانة 
  /  /  یقابل

  /  تحترقي  أعطیك  أعطیك أن تحترقي

  /  /  خّلني  خّلني للحجر

  /  يابتعد  /  ابتعدي  ربیعي الجریح  محمد خمار

  وحرسني الظل  عمر أزراج
یومیات مغترب 

  یمّزق الخریطة
  /  /  یمّزق

  أبو بكر قانة
خطاب عاجل 

  إلى نزار قباني
  /  /  صّلیت  صّلیت قربك
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ولذلك  )22( فترة الصباح، أو (أجبل) الذي یعني  الدخول إلى مكـان هو الجبل، 

ففي عنوان (كي ال أصبح مملّة) أشـار الفعل(أصبح) المسبوق بحرف النفي (ال) 

إلى رغبة الشاعرة  في عدم دخولها إلى هذا الوقت وهو وقت الصباح الذي 

  ستصیر فیه مملة. 

أما صیغة (َفعََّل) فهي عادة ما تدل على معنى التكثیر والمبالغة،           

وهذا ما یوحي به عنوان (غّنیت في أعراسك )، فصیغة الفعل (غّنى) دلت على 

المبالغة في فعل الغناء، فكأنما الشاعر في هذا العنوان أراد أن یقول: (غّنیت 

في كلمة (أعراسك)،  )23(معكثیرًا في أعراسك )، وهو ما تؤكده صیغة الج

  فالشاعر لم یغن في عرس واحد بل غنى في أعراس كثیرة. 

أما العناوین التي تغیرت فیها صیغة (َفعََّل) من الماضي إلى األمر         

نحو: (لّخص حدیثك)، (نّظفي دیرك)، والتي كان فیها الشاعر في موقف أمر 

ى  السلب واإلزالة، بمعنى وطلب ولیس في موقف إخبار، فقد جاءت دالة عل

تلخیص الحدیث وٕازالة األطناب عنه، وتنظیف الدیر وٕازالة األوساخ منها، 

 استجابة لفعلي األمر (لّخص) و(نّظفي).

أما صیغة (فاعل) فمن معانیها المشاركة، أي أن یصدر الفعل من         

، في )24(»خركل واحد منهما یفعل بصاحبه مثل ما یفعل به اآل«فاعلیـن اثنیـن، 

لحظة واحدة، وهذا ما یوحي به الفعل (یقابل) في عنوان (عندما یقابل الحب 

بالخیانة )، فالفعل (یقابـل) الذي ماضیه (َقاَبَل) على وزن (َفاَعَل) دل عـلى 

مشاركة الحب والخیانة في هذا الفعل، أي أن فاعلین مختلفین تشاركا في فعل 

  واحد.
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هو من صیغ الفعل الثالثي المزید بحرفین، وهذا الوزن أما وزن (افتعل) ف       

عادة ما یشترك مع (أنفعل) في مكون داللي واحد هو المطاوعة،  وذلك راجع 

كثرة إغـناء افتعل عن انفعل في مطاوعة ما فاؤه الم أو راء أو واو أو «إلى 

ا رمیُت نون أو میم، نحو: ألمُت الجرح أي: أصلحته فالتأم، وال تقول انألم، وكذ

به فارتمى  وال تقول أنرمى، ووصلتـه فاّتصل وال أنوَصَل، ونفیُته فانتفي وال 

وسبب اإلغناء یعود إلى أنه  إذا اجتمعت النون الساكنة مع الالم أو )25(.»اّنفى

  )26(الراء أو الواو أو النون أو المیم تدغُم في هذه الحروف.

 –ن الشعر الجزائري المعاصر ومن أمثلة صیغة (افتعل) في عناوی          

نحو: (ابتسم یا قلب)، (ال تعترف)، (تعالي نستتر  - ما أورده الجدول أعاله 

  خلف الوجود)، (لسنا بغیر الضاد نلتئم)، (أعطیك أن تحترقي).

والمالحظ في هذه العناوین أن الغالب على صیغة (افتعل) ورودها بزمن 

التي ماضیها (اعترف، استتر ، المضارع (تعترف، نستتر، نلتئم، تحترقي) 

ما دل  على حدوث الشيء في زمن المتكلم أو  «التأم، احترق)، والمضارع هو 

  )27(.»بعده، أو ما دّل على حدوث الفعل في الزمن الحاضر أو المستقبل

وقد جاءت معظم هذه األفعال دالة على المطاوعة، ففي عنوان (تعالي        

بأن هذا المخاطب المتمثل في الضمیر المستتر نستتر خلف الوجود ) إیحاء 

(أنت) سیطاوع هذا المتكلم ویأتیه إن في الزمن الحاضر أو في الزمن 

  المستقبلي وفقا السم فعل األمر (تعالي) وسیستترا خلف الوجود.

أما صیغ الفعل الثالثي المزید بثالثة أحرف، فقد وردت بنسبة أقل مقارنة       

د بحرف أو حرفین، ومن أمثلتها صیغة (استفعل) الدالة مع صیغ الفعل المزی

، نحو )28(»األلف والسین والتاء تدل في عمومها على الطلب«على الطلب، ألن 
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(استأذنك یا وهران) أي أطلب اإلذن منك یا وهران، أو نحو عنوان (هل  عنوان

  استغفر) بمعنى هل أطلب المغفرة.
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