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Abstract:
Since the application of language theory has a special interest to the texture and the origin of
the word in the context, one of the issues that it deals with in its studies, is paying attention to
the strategies that the speaker has used to achieve his/her purpose. Occasionally, the speaker
uses these linguistic tools to surrender their goals and goes beyond the framework of the
command rules and gives them new meanings.
This research seeks to study Ahmed Abdel Muti's strategy in applying verbs. Since this
application is closely related to the goals of the poet and textures of his words, the best way to
do this is to use the methodology of pragmatics (i.e. the way language is applied).
The most important results achieved by this research is that the thoughts and spirit of the poet
play a significant role in using verbs, because sometimes these verbs have been removed from
their original time, indicating time and meaning, which clearly illustrate the purpose of his
poet and psyche. So, it is not possible to examine all the verbs of the verse used in the poet's
poems based on syntactic rules, but understanding their meanings requires paying attention to
the poet and his word of thought. In addition, in some of his poems, the poet has put the verb
apocryphal as a means to express the purpose and his feelings in some of his elegies.
Keywords: Discourse Strategy, Application of Verbs, Pragmatics, Texture and the Origin of
the Word, Ahmed Abdel Muti Hijazi.
References:
Books:
- Astrabadi, M. H. (1996). Explanation of Razi on Alkafih, Translated BY: Yusuf Hassan
Omar, Publications of the University of Gan Younis


Ph. D. Student of Arabic Language and Literature, Semnan University, Semnan, Iran
firoozpoormarzie@semnan.ac.ir

Associate Professor of Arabic Language and Literature, Semnan University, Semnan, Iran
(Responsible author) s_askari@semnan.ac.ir

Associate Professor of Arabic Language and Literature, Shiraz University, Shiraz, Iran
shassanalian@yahoo.com

Associate Professor of Arabic Language and Literature, Semnan University, Semnan, Iran
sh.ameri@semnan.ac.ir
Received: 04/12/2017

Accepted: 19/08/2018

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Doi: 10.22108/rall.2018.108387.1088

16/ Research in Arabic Language, Document Type: Research Paper,Vol: 12, No. 22, Spring & Summer 2020

- Ayyubi, H. et al., (1981). Military Encyclopedia, Beirut: Arab Institute for Studies and
Publishing.
- Ismail, E. (1989). Arab heroes Gamal Abdel Nasser (love, bread and revolution), Beirut:
Dar Al-Awda.
- Al-Jahiz. (1990(. Statement and clarification, by Hassan Al-Sondosi, Tunis: Dar Al Ma'arif.
- Hijazi, A. A. M. (2001). Poem, Beirut, Dar al-Awda.
- Hijazi, A. A. M. (2011). Taleh al-Waqat, Al-Qaharah, House of the Egyptian General Book
Organization.
- Khalil, A. M. (No date). The Context Theory between the Ancients and the Modernists,
Alexandria: Dar Al-Wafaa for Printing and Publishing.
- Samurai, F. S. (2003). The touches of graphic, Amman - Jordan: Dar Ammar.
- Samurai, F. S. (2003). The eloquence of the word in the Quranic expression, Amman: Dar
Ammar.
- Shehata, H. & Al-Najjar, Z. (2003). Dictionary of Educational and Psychological Terms,
Cairo: Egyptian Egyptian House.
- Al-Shahri, A. D. (2004). Speech Strategies, Beirut: The Book House.
- Abdul Jalil, A. Q. (2002). Modern Linguistics, Amman: Dar Safa Publishing
- Nazif, M. (2010). Dialogue and the characteristics of communicative interaction, Africa.
Articles:
- Hijazi, A. A. M. (1966). On my experience poetry. Journal of Arts, 4.
- Stinkenich, (No date). Modernity in the Poetry of Ahmed Abdul Muti Hijazi. Journal of the
chapters, 4.
- Al-Abdan, A. & Al-Dweish, R. (1997). Strategies for Learning Arabic as a Second
Language. Umm al-Qura journal, 10(16).
University Thesis:
- Sharef, E. (2012). The Effect of the Communicative Function in the Arabic Literary
Structure. Master's Degree Thesis in Arts and Arabic Language, Mohammed Khaydar-Biskra
University.
- Jaiz Al-Jazi, Z. (2011). The Phenomenon of Stylism in Hijazi Poetry. Master's Degree
Thesis, Department of Arabic Language and Literature, Mu'tah University.
Websites:
- Hijazi, A. A. M. (2009). A boundary between two covenants, website: www.ahram.org.eg
Date: 12/2/2017.
- Al-Yandozi, R. (No date). The link between the causes of the decline in the elements of the
context and its role in understanding and application, Iwan Forum, website: www.iwan7.com

حبوث يف اللغة العربية :نصف سنوية علمية حمكمة لكلية اللغات األجنبية جبامعة إصفهان

العدد ( 22ربيع وصيف 4114هـ .ق 4311 /هـ .ش) ،ص  19ـ 14
املقالة :حمكمة

أثر السياق يف توظيف األفعال لدى أمحد عبد املعطي حجازي
دراسة من منظور اسرتاتيجية اخلطاب
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امللخّص
ا سرتاتيجية اخلطاب عملية يقوم بها املرسل لتخطيط اخلطاب واستعمال الوسائل اللغوية اليت توصله إىل اهلدف .جتعل هذه العملية املرسل
خيتار يف املستوی الصريف ،البنى الصرفية املناسبة اليت توافق قصده يف سياق حمدّد .من هنا قد يستخدم املرسل البنى الصرفية يف غري معناها
ويريد بها معنى يدلّ على القصد ويناسب السياق ويستخدم من أبواب األفعال ما تنقل اهلدف إىل املرسل إليه بدقّة وسهولة .هذا ،وقد أثّر
السياق واهلدف على استعمال البنى الصرفية عند عبد املعطي حجازي فجعاله يستعمل األفعال يف شعره حسب ما يقتضي السياق .يهدف
هذا البحث إىل دراسة إسرتاتيجية الشاعر حجازي يف توظيف األفعال للتواصل مع املخاطب والوصول إىل اهلدف .ومبا أنّ هذا التوظيف
خيتلف على أساس السياق ،فيعتمد البحث على املنهج التداولي الذي يهتمّ كثريا بالسياق وعناصره .أمّا النتائج اليت توصّل إليها البحث
فهي خضوع األفعال لنفسية الشاعر وسياق كالمه ،حيث تعدل األفعال أحيانا عن زمنها األصلي إىل التعبري عن الزمن النفسي وحتمل
املعنى املوافق للسياق واملقاصد .وإنّ كثرة األفعال املاضية لدى الشاعر يف حديثه عن الغربة يف املدينة القاسية تؤدّي إىل أن خييّل املخاطب أنّ
الشاعر قد أنشد تلك القصائد بعد تركه املدينة ،بينما أنشدها الشاعر خالل عيشه يف املدينة؛ فمن هنا قد حيمل الفعل املاضي معنى يوافق
مقاصد الشاعر ونفسيته يف السياق احملدّد .وكذلك قد احنرف الشاعر عن استخدام األفعال املاضية إىل استخدام األفعال املضارعة للحديث
عن قضية تارخيية؛ ذلك أنّه مل يقصد وصف حادثة تارخيية فحسب ،بل أراد من وراءها التعبري عن حالته النفسية يف عصره احلاضر .قد
وظّف الشاعر أبواب األفعال حسب مقاصده وجاء بأبواب تكون كوسيلة تنقل املعاني إىل املخاطب وكمرآة تصوّر نفسية الشاعر وأفكاره.
املفردات الرئيسية :اسرتاتيجية اخلطاب ،السياق ،توظيف األفعال ،املنهج التداولي ،أمحد عبد املعطي حجازي
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1ـ املقدمة
كلّ خطاب يف طريقه إىل اهلدف خيتار إسرتاتيجية معيّنة تتناسب السياق؛ إذ كلّ سياق يطلب إسرتاتيجية خاصّة .وإنّ السياق
خاصة سياق املوقف أي الظروف احمليطة باخلطاب جيعل املرسل يدقّق يف اختياره اللغة للوصول إىل اهلدف .وإنّ اللغة وسيلة
ل لتعبري عن األغراض .وخيتار اإلنسان من اللغة ما يالئم مقاصده وما يفصح به عمّا خيتلج يف صدره من شعور وما جيول يف خاطره
من فكر .ويتناسب استعمال اإلنسان للغة أثناء التواصل مع السياق وكلّ ما يرتبط باإلنسان من العادات والتقاليد والنفس
واحلضارة ،وهذا ما يوجد عند استعمال البنية الصرفية .وإنّ املرسل على أساس هذه العناصر املتداخلة ،خيتار من البنية الصرفية
ما يناسب أهدافه يف سياق حمدّد.
وإنّ أمحد عبد املعطي حجازي الذي واجه السياق اجلديد إثر دخوله يف املدينة ووجد هدفاً جديداً بعد عزمه على ترك املذهب
الرومانسي واتّخاذ املذهب الواقعي املناسب للسياق ،راح ينشد األشعار متأثّراً بهذه التغيريات وخيتار الصيغ الصرفية املناسبة اليت
توفّر له فرصة التواصل مع املخاطب ونقل املقاصد إليه وحياول أن يوظّف األفعال حبسب زمنها ووزنها وبها يتواصل مع املخاطب
ويشاركه يف اإلحساس اجلديد واألفكار املتغيّرة .فلذلك إنّ األفعال قد تتمرّد عند الشاعر على القواعد النحوية وختضع ألغراضه
وحتمل معاني جديدة ال تدرك إالّ باالنتباه إليه وما يدور يف داخله من األفكار واملشاعر وما جيري حوله من األحداث والقضايا.
وإنّ األلفاظ والعبارات يف اخلطاب األدبي حتمل هدفاً حيتاج فهمه التجاوز عن الظاهر واخلوض يف خفايا اخلطاب .وإنّ دراسة
هذه اخلفايا هي ما تتطرّق إليه إسرتاتيجية اخلطاب؛ إذ هي تهتمّ باجلانب اخلفي للخطاب إضافة إىل اجلانب الشكلي له ،أي تهتمّ
بالشاعر وما له من األهداف واملشاعر وباملخاطب والبيئة اليت قد خلق اخلطاب فيها .وهناك للشاعر أغراض ال توافق استعمال
املستويات اللغوية ومنها املستوى الصريف استعماالً حرفياً يتّفق القواعد ،فقد تدعو إىل خروج الصيغ الصرفية عن معناها األصلي.
إىل معنى يطابق السياق واهلدف .وجدير بالذكر أنّ هذا اخلروج ال يبدو ظاهرياً ،بل يبدو بالدقّة يف سياق القصيدة خاصة سياق
املوقف وكذا نفسية الشاعر وأفكاره .فمن هنا إنّ دراسة هذه الصيغ الصرفية على أساس إسرتاتيجية الشاعر وأغراضه سبيل يقرب
الناقد من فهم اخلطاب األدبي خاصة اخلطاب األدبي املعاصر الذي يتميّز بالغموض والرمزية.
ومال الشاعر أمحد عبد املعطي حجازي كغريه من الشعراء ،إىل اختيار البنية الصرفية على أساس أهدافه وسياق كالمه .وقد
خترج األفعال عند الشاعر عن معناها األصلي إىل معنى تداولي يف السياق احملدّد .فلذلك دراسة اسرتاتيجية الشاعر وهدفه من
استخدام هذه األفعال سبيل إىل الكشف عن خفايا أشعاره وإيضاح نفسيته وأهدافه وأفكاره .ومبا أنّ الشاعر قد استعمل هذه
األفعال يف سياق حمدّد على أساس ظروف اجتماعية وسياسية ،فدراسة األفعال من هذا املنظار ميكن أن يكون خطوة إىل معرفة
بيئة الشاعر االجتماعية والسياسية.
أمّا البحث فهو حياول اإلجابة عن السؤالني:
ـ كيف يؤثّر السياق على إسرتاتيجية الشاعر عبد املعطي حجازي يف توظيف األفعال؟
ـ كيف تعبّر األفعال عن مقاصده؟
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2ـ خلفية البحث
من الدراسات اليت اعتمد البحث عليها يف تأدية مقصوده ،هي كتاب "إسرتاتيجيات اخلطاب مقاربة لغوية تداولية" لعبد اهلادي بن
ظافر الشهري الذي حتدّث عن اإلسرتاتيجيات يف اخلطاب واإلسرتاتيجية يف املستوى الصريف نظرياً وأشار إىل أنّ استعمال الصيغ
الصرفية يكون لقصد معيّن؛ على سبيل املثال اختيار الفعل اجملهول بدل الفعل املعلوم يتبع هدفاً خاصّاً وسياقاً حمدّداً .ورسالة "أثر
الوظيفة التواصلية يف البنية الصرفية العربية" ( 2102م) للطاهر شارف من جامعة حممد خيضر ـ بسكرة .وتطرّق الكاتب يف رسالته
إىل أنّ للوظيفة التواصلية ـ كما ورد عند العلماء منذ القديم ـ أثر بالغ يف حتديد البنية الصرفية وهذه الوظيفة تؤدّي إىل اختيار صيغة
صرفية بعينها أو العدول عنها و العدول واالختيار وسيلتان فنيّتان كثرياً ما يقصدهما املتكلّم العربي للتواصل بغية اإلقناع بأفكار أو
الدفاع عنها أو لتبليغ جديد أو للتعبري عن شعور .فكلّ ذلك ممّا تتيحه اللغة من خيارات رحبة اجملال وفقاً لضوابطها وسننها .اختار
الكاتب آيات من آيات القرآن الكريم للحديث عن الصيغ الصرفية املختارة على أساس وظائفها التواصلية.
ومقالة "العدول الصريف تواضع جديد" لعبد الناصر مشري من جامعة قاصدي مرباح ـ ورقلة اجلزائر .وقد هدف البحث إىل
رصد ظاهرة العدول الصريف من الناحية البالغية واإليقاعية والتداولية وذكر أنّ علوم كثرية تهتمّ بظاهرة العدول الصريف منها،
التداولية اليت ترى أنّ العدول كثرياً ما تقتضيه ظروف اخلطاب وبيئته أو وضع املخاطب حيال منشئ اخلطاب ،فاملتكلّم يلجأ إىل
اخلطاب عن الغيبة أو عن األمر إىل املاضي أو عن خماطبة املفرد إىل اجلماعة أو حنو ذلك مما تستوجب ظروف املكان أو الزمان أو
املخاطبني .وأطروحة " البنية اللغوية لشعر أمحد عبد املعطي حجازي دراسة أسلوبية" لعالية قري ( 2102م) ،اليت درست فيها
أشعار عبد املعطي حجازي دراسة أسلوبية باالعتماد على البنية الداخلية للقصائد واالنزياح الرتكييب كالتقديم والتأخري واحلذف
دون التطرّق إىل املؤثّرات اخلارجية كالسياق (سياق املوقف والسياق اللغوي) واهلدف الكامن للشاعر.
ويهدف البحث احلاضر باالعتماد على هذه الدراسات ،أن يدرس بنية األفعال عند الشاعر عبد املعطي حجازي من حيث
زمانها ووزنها على أساس إسرتاتيجيات اخلطاب.
3ـ منهج البحث
جعل البحث يف طريقه إىل املقصود املنهج التداولي أساساً لعمله؛ إذ يهتمّ املنهج باملؤثّرات الداخلية واخلارجية للخطاب وتدور
عجلته على السياق الذي تهتمّ به إسرتاتيجيات اخلطاب .والواقع أنّ دراسة اخلطاب على ضوء إسرتاتيجيات اخلطاب تقتضي
دراسة املرسل ومقاصده واملرسل إليه والسياق الذي يُلقى الكالم فيه .فلذلك خري منهج يوفّر دراسة هذه العناصر هو املنهج
التداولي الذي ال يرتكز على اجلانب الشكلي للخطاب فحسب وال يتوقّف على دراسة مؤثّراته اخلارجية ،بل جيعل اخلطاب وما
يرتبط به نصب أعينه.
فمن هذا املنطلق ،تطرّق البحث بعد احلديث عن إسرتاتيجيات اخلطاب واملستوى الصريف إىل حياة الشاعر الشخصية واألدبية
ملعرفة السياق الذي قد أنشدت القصائد فيه وكذا معرفة نفسية الشاعر جتاه التغيريات اليت حدثت يف حياته وأثّرت على حالته
النفسية ومذهبه الشعري .وإنّ البحث بعد ذكر هذه املوضوعات قام بقراءة القصائد معتمداً على السياق ونفسية الشاعر ووجد أنّه
قد استخدم األفعال يف بعض قصائده استخداماً تواصلياً ،حيث خترج األفعال عن زمنها األصلي إىل الزمن النفسي وحتمل معناً
فرعياً يطابق األغراض يف سياق معيّن.
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4ـ السياق
السياق يعدّ من العوامل األساسية اليت حتدّد مقاصد اخلطاب؛ ذلك أنّ كلّ املعاني واملقاصد ال بدّ هلا من سياق ترد فيه .وقد
اختلف العلماء العرب يف حتديد مفهوم السياق حبسب موقع كلّ واحد من اهتمامه اخلاص .وقال ابن دقيق العيد« :أمّا السياق
والقرائن ،فإنّها دالّة على مراد املتكلّم من كالمه وقال السرخسي :القرينة اليت تقرتن باللفظ من املتكلّم ،وتكون فرقاً فيما بني النص والظاهر هي
السياق ،مبعنى الغرض الذي يسيق ألجله الكالم» (اليندوزي ،بال تا .)www.iwan7.com ،وكذلك قال البناني« :السياق هو ما يدلّ على

خصوص املقصود من سابق الكالم املسوق لذلك أو الحقه» (املصدر نفسه) .وقد أطلق كمال بشر على السياق مصطلح املسرح اللغوي
واملقام وجمريات احلال وليس هو جمرد مكان يلقد فيه الكالم ،إنّما هو إطار اجتماعي ذو عناصر متكاملة آخذ بعضها حبجر بعض.
فهناك املوقف كلّه مبن فيه من متكلّمني ومست معني ومتلقّني وعالقتهم ببعض ،وهناك كذلك ما يف املوقف من األشياء
واملوضوعات املختلفة اليت تفيد يف فهم الكالم والوقوف على خواصه وهناك كذلك الكالم نفسه (خليل ،بال تا ،ص .)22
وإنّ السياق يأتي يف نوعني :السياق اللغوي ،1وهو كلّ ما يتعلّق باإلطار الداخلي للغة وما حيتويه من قرائن تساعد على
كشف داللة الوحدة اللغوية الوظيفية وهي تسبح يف نطاق الرتكيب (عبد اجلليل8008 ،م ،ص )548؛ والسياق احلالي أو سياق
املوقف ،8وهو سياق خارج لساني تساهم فيه أطراف احلوار مساهمة توازي املناسبات االجتماعية والثقافية والسياسية للخطاب
(نظيف ،2101 ،ص .)40
فمن هذا املنطلق ،إنّ السياق هو كلّ ما يتعلّق باإلطار الداخلي للخطاب وكلّ ما حييط بظروف إنتاج اخلطاب واألطراف اليت
ساهمت يف هذا اإلنتاج ،من مرسل ومرسل إليه وما بينهما من العالقات التخاطبية وعنصري الزمان واملكان وما حييط بطريف
اخلطاب من عوامل اجتماعية وسياسية وثقافية وما إىل ذلك وأنواع األغراض واملقاصد اليت ترمي إليها خمتلف اخلطابات .وكذلك
تكمن أهمية السياق يف إبانة املقصود من اخلطاب .فلذلك يعترب هذا العنصر وسيلة هامّة لتحديد اخلطاب ،ألنّ عدم حضورها
يؤدّي يف عملية نقل املقاصد إىل عدم وضوحها وظهور إبهامات كثرية فيها.
5ـ إسرتاتيجية اخلطاب
كلّ حماولة للوصول إىل األهداف بواسطة اللغة حيتاج إىل اإلسرتاتيجية اليت تدلّ على املسلك املناسب الذي يتّخذه الشخص
لتنظيم خطابه سعياً لتنفيذ إرادته والتعبري عن مقاصده.وإنّ مصطلح اإلسرتاتيجية يف مفهومه العام «علم وفنّ ينصرفان إىل اخلطط
والوسائل اليت تعاجل الوضع الكلّي للصراع  ...من أجل حتقيق هذه السياسة» (األيوبي واآلخرون ،0820 ،ص  .)66وكذلك هو «ف ّن
استخدام اإلمكانات والوسائل املتاحة بطريقة مثلى لتحقيق األهداف املرجوة على أفضل وجه ممكن  ...وكذا يدلّ على كلّ فعل يقصد للوصول إىل
هدف معيّن» (شحاتة والنجار 2112 ،م ،ص  .)28وقيل إنّه « طرق حمدّدة لتناول مشكلة ما ،أو القيام مبهمّة من املهمّات أو هي جمموعة
عمليات تهدف إىل بلوغ غايات معيّنة أو هي تدابري مرسومة من أجل ضبط معلومات حمددّة والتحكم بها» (العبدان والدرويش0881،م ،ص

 .)224فمن هنا ،اإلسرتاتيجية خطّة تهدي املرسل إىل أن خيتار من اإلمكانات ما يتناسب مع فعله .فهناك ارتباط وثيق بني مقاصد
املتكلمني وأهدافهم وبني اإلسرتاتيجيات اليت خيتارونها من أجل حتقيق هذه األهداف .فعلى ذلك ،اإلسرتاتيجيات وسيلة لتحقيق
1 .Verbal Context
2 .Context of Situation
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املقاصد .ويفعل اإلنسان يف جمتمعه أفعال كثرية ،يبتغي من ورائها حتقيق أهداف معيّنة وهي أهداف ال ميكنه حتقيقها خارج نطاق
منظومته االجتماعية ،بل يساعده على ذلك سياق اجملتمع الذي يعيش فيه .فإنّه يتّخذ سبالً معينة متكنه من حتقيق هدفه وبلوغ
قصده ،وذلك ما يصطلح عليه اإلسرتاتيجية اليت تتنوّع وتتعدّد بتعدّد الظروف احمليطة ،فما يكون مناسباً يف سياق ما قد ال يكون
كذلك يف سياق غريه .وبهذا فإنّ تغيّر السياق وعناصره يتتبّع تغيّراً يف اإلسرتاتيجية املنتقاة لتحقيق اهلدف ،فال ميكن أن يكون
استعمال إسرتاتيجية واحدة ثابتة ،كما ال حيسن استعمال إسرتاتيجية مألوفة دوماً .فلذلك أنّ التفكري يف حتليل السياق وما يرتبط به
من العناصر الختيار أنسب اإلسرتاتيجيات أمر ضروري.
6ـ إسرتاتيجية اخلطاب يف املستويات اللغوية
مبا أنّ اخلطاب بناء لغوي مركب من مستويات متثّل اجلوانب اليت بواستطها يكتمل البناء ،فإنّ اإلسرتاتيجية تتجسّد يف كلّ مستوى
من املستويات اللغوية .واملتكلّم على أساس أهدافه يتمسّك باملستويات اللغوية يف درجتها األصلية والفرعية .ولكلّ املستويات
اللغوية درجة افرتاضية تكون أساساً .وقد خترج هذه املستويات عن أصلها وتبتعد عنها على أساس مقتضى السياق والعالقة مع
املخاطب ،مثل خروج اخلطاب عن املعنى احلريف للملفوظ .وتكون استعمال الدرجة االفرتاضية أو العدول عنها على أساس
القصد .وهناك للمتكلّم أغراض ال تتّفق مع احملافظة على القواعد ،بل تدعو إىل اخلروج من احلقيقة إىل اجملاز ومن املعنى األصلي
إىل املعنى القصدي بوسائل كاحلذف والنقل والزيادة والتقديم والتأخري والدالالت الصوتية وما إىل ذلك (الشهري 8004 ،م ،ص

 .)80ومن املستويات اللغوية اليت يتمسّك بها املتكلّم يف خطابه :املستوى الصريف.
6ـ1ـ املستوی الصريف
إنّ املستوى الصريف من املستويات اللغوية اليت متثّل مؤشّراً من املؤشّرات اليت تقرتن باإلسرتاتيجية .وقد يستعمل املرسل الصيغ
الصرفية عوضاً عن استعمال بعض األساليب األخرى .وكلّ استعمال ينجز على قصد معيّن؛ فعلى سبيل املثال ،استعمال الفعل
املبين للمجهول بدال من استعمال الفعل املبين للمعلوم يف هذه العبارة :الطائرة املصرية ،هل سقطت أم أسقطت؟! ينطوي على
اتّهام موجّه إىل جهة ما (املصدر نفسه ،ص  .)11وعندما يستعمل املرسل الصيغ الصرفية على أساس مقاصده يف سياق حمدّد فهو
أجنز بهذه الصيغ خطاباً يوصل أهدافه إىل املرسل إليه .فهناك تناسب ملحوظ بني البنية الصرفية واهلدف إىل حدّ كبري واملرسل
يراعي يف كالمه الوظيفة التواصلية وجيعل املقاصد أساس كلّ حديث جيري بينه وبني آخرين وأساس كلّ تعبري عن الفكر أو عن
الشعور.
7ـ أمحد عبد املعطي حجازي حياته وشعره
هو شاعر وأديب مصري ولد سنة  0822يف قرية تال مبحافظة املنوفية املصرية (حجازي 0866 ،م ،ص  .)6والتحق الشاعر يف
اخلامسة من عمره بالكتاتيب ليحفظ القرآن الكريم ،فلم متض سنتان حتّى حفظ نصف القرآن ثمّ انتقل بني املدارس االبتدائية
فقضى فيها مخس سنوات وقرأ خالهلا كتب أبيه القدمية اليت أثّرت تأثرياً بالغاً يف حياة الشاعر .وترك الشاعر الريف إىل القاهرة
حاله حال العديد من أبناء الريف الذين نالوا قسطاً من التعليم حبثاً عن مكان له يف العاصمة املصرية .وإنّ الشاعر عند الدخول إىل
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املدينة اكتشف أنّها ليست كالقرية ،بل هي مدينة بال قلب ،حيث كان الشاعر غريباً وفقرياً وحاملاً واملدن ال ترحم الغرباء وال
الفقراء وال تعرف معنى األحالم .وإنّ دراسة الشاعر يف علم االجتماع وعمله الصحفي جعله يعيش مع آالم جمتمعه ،فال يرى بدّاً
إالّ أن يكتبها يف حني أنّ الظروف اخلانقة يف اجملتمع جعله ينشد أشعاراً آمال بإصالح شعبه .فمال الشاعر إىل الشعر االجتماعي
وهو كان يرى أنّ رومانسيته مرفوضة من قبل اجملتمع ،فأحسّ أنّ الشعر جيب أن يكون واقعياً يصور حياة اإلنسان يف صراعه مع
القهر والعسف (حجازي 2100 ،م ،ص  .)2إثر هذا التغيري ،راح ينشد قصائد عديدة للوصول إىل هدفه االجتماعي ،وكان
ملشاركته يف ثورة يوليو  0822وحضوره لتأميم قناة السويس ودعمه للقضية اجلزائرية وشعوره القومي بالوحدة بني مصر وسورية
أثر بالغ يف شعره ،حيث حني وصوله إىل القاهرة ،قام بإنشاد ديوان مدينة بال قلب الذي يعبّر عن اعتزاز الشاعر بالريف
واإلحساس بالغربة يف املدينة اليت ختتلف عن احلياة الريفية البسيطة واخلالية من القسوة والظلم ،وكذلك أنشد الشاعر إثر تعرّفه
على القضايا السياسية ديوانه املسمّى بـأوراس ،وهو ديوان أهداه إىل املناضلني اجلزائريني وحتدّث فيه عن دخول فرنسة اجلزائر
(حجازي 2110 ،م ،ص  .)428كتب حجازي ما بني عامي  0828و  0862ديوان مل يبق إالّ االعرتاف الذي بدأه بالقصيدة
الدم والصمت يف ذكرى باتريس لومومبا واليت متثّل اجلو السياسي السائد يف مصر عندما أرسلت مصر فيلقاً من جيشها إىل اليمن
ومنعت نشر الئحة اجلنود الذين سقطوا يف املعركة (جايز اجلازي 8011 ،م ،ص 1؛ مأخوذ من :ابن الشيخ ،قراءة يف شعر أمحد حجازي،

ص  .)89وكان هلزمية  0861أثر يف حياة الشاعر حجازي وحياة املصريني وكان ديوانه الرابع مرثية للعمر اجلميل اليت متثّل قصائده
يف هذا الديوان مراثي احلزن قبل اليأس ،فالعمر اجلميل لدى حجازي هو تلك الفرتة يف حياته ويف حياة مصر اليت انتهت أصالً مع
هزمية ( 0861ستينكينتش ،بال تا ،ص  .)22فهكذا متتأل دواوين الشاعر بقصائد تبيّن تأثّره بقضايا عصره وإنشاده األشعار
االجتماعية يف خدمة اجملتمع.
8ـ املستوی الصريف عند أمحد عبد املعطي حجازي
مال الشاعر أمحد عبد املعطي حجازي كغريه من الشعراء إىل اختيار البنية الصرفية على أساس أهدافه وسياق كالمه واختار من
األفعال ما يعبّر عن أفكاره وما يقرتب من نفسيته يف املدينة .وقد خترج األفعال عنده عن املعنى احلريف وتدلّ على معنى تواصلي
يرافق عاطفة الشاعر ،وكذلك حتمل األفعال وزناً خيدم السياق ،فهكذا كأنّ األفعال مرآة تصوّر أفكار الشاعر ونفسيته.
8ـ1ـ الوظيفة التواصلية للفعل املاضي
يعبّر الفعل يف اللغة العربية عادة عن حدث وزمن وقوعه يف املاضي أو املضارع أو املستقبل .ولكن قد يعدل الفعل عند الشاعر عن
هذا الروتني وحيمل معنى أكثر من داللته على الزمن .وإنّ الشاعر قد يستخدم الفعل املاضي أو املضارع ويوظّفهما للداللة على
معنى خاص يف سياق حمدّد ،كما فعل الشاعر يف توظيفه األفعال املاضية يف السطور التالية من قصيدة أنا واملدينة اليت متثّل نفسيته
جتاه املدينة« :هذا أنا  /وَهذه مَدينيت /عِندَ انتِصافِ اللَّيل  /رَحابَة ا َمليَدان ،واجلُدران تَلّ  /تَبني ثمّ تَختَفي وَراءَ تَلّ  /وُرَي َقةٌ يف الرِّيح دارَت ،ث ّمُ
حَطَّت ،ثمّ  /ضاعَت يف الدُّروب  /ظِلّ يَذوبُ  /يَم َتدِّ ظِلّ  /وعَنيُ مِصباحٍ فُضولي مَمِلّ  /دُستُ على شُعاعِه ملّا مَرَرتُ َ /وجاشَ وِجداني بِمَقطَعٍ
ت ؟  /احلارِسُ الغَيب ال يَعي حِكاييت  /لَقَد طُرِدتُ اليَوم  /مِن غُرفَيت  /وَصِرتُ ضائِع ًا بِدون اسمٍ
حَزين َ /بدَأتُه ،ثُ ّم سَكتُّ  /مَن أنتَ يا  ..مَن أن َ

 /هذا أنا  /وهذه مَدينيت! (حجازي 2110 ،م ،ص  028ـ .)022
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ومع أنّ الشاعر أنشد هذه القصيدة يف املدينة ،وهو ال يزال حمزوناً حيسّ بالغربة والضياع فيها ،لكنّه عبّر عن نفسيته هذه
باألفعال املاضية "دارت ،وحطّت ،وضاعت ،ودستُ ،وجاش ،وبدأتُ ،وسكتُّ ،وطردتُ وصرت" ،كأنّه كان يعاني من هذه
األحزان يف زمن منصرم .وميكن أن يقال إنّ سبب هذا االستخدام يرجع إىل أنّ الشاعر أراد أن يسرد أحداثاً وقعت يف املاضي
وانعكست سلباً على نفسيته يف احلاضر ،ولذلك استخدم األفعال املضارعة إىل جانب األفعال املاضية وكذا أداة "ملّا" اليت تُقرب
زمن الفعل املاضي إىل الزمن احلاضر .فالشاعر بهذه األفعال يثبت معاناته وآالمه ويبيّن أنّ العيش يف املدينة ما أدّى إىل األلفة
واألنس بها ،بل هو اليزال يواجه املدينة بإحساسه القديم وحيمل يف داخله إحساس وُريقة دارت يف الرياح ثمّ حطّت ثمّ ضاعت
يف الدروب .يف الواقع يشابه الشاعر نفسه يف حال كونه ضائعاً يف املدينة الكبرية بوريقة ضاعت يف الرّياح .وإنّ الشاعر أنشد هذه
القصيدة يف سياق احلزن واألمل واملعاناة من مدينته اليت ما حتقّقت رغبته وطموحه رغم العيش فيها .ففي هذا السياق ،لعلّ
الشاعر يتذكّر ماضيه ويندم من جميئه إىل املدينة ويذكر بهذه األفعال أنّه كان منذ دخوله يف املدينة ،حمزوناً ونادماً واآلن أيضاً حيمل
ذلك اإلحساس يف قلبه.

ومن األمثلة األخرى الستعمال الفعل املاضي عند الشاعر للتعبري عن نفسيته جتاه املدينة ،هو املقطع التالي من قصيدة رسالة
حلجَر /الصيّفُ فيها خاِلدٌ ،ما بعدُه فُصول َ /بحَثتُ فيها عن حَديقةٍ َفلَم أجِد هلا أثَر /وأهلُها
إىل مدينة جمهولة« :رَسَوتُ يف مَدينة من الزُّجاجِ وا َ
تَحتَ اللَّهيب والغُبارِ صامتون  /ودائماً على السّفَر /لو كلَّموك يسألون ...كم تكونُ ساعتُك؟  /مَضَيتُ صامتاً موزّعَ النّظر /رأيتُهم حيرتقو َن
وحدَهم يف الشّارعِ الطَّويل  /حتّى إذا صاروا رماداً يف نهايته  /منا سواهم يف بدايته  /وجَدّفَت ساق الوليد فوق جثّة الفَقيد /كأنّ من ماتَ قضى

ومل يلِد  /ومن أتى ،أتى بغري أب  /فُجعتُ فيهم يا أبي ،كرهتُهم يف أوّل النّهار» (املصدر نفسه ،ص  224ـ  .)222إنّ للفعل زمنني الزمن
الذي يدلّ الفعل عليه يف حالته اإلفرادية خارج السياق ،والزمن الذي يدلّ عليه الفعل يف السياق مع ما يصاحبه من القرائن
اللفظية واحلالية.
ومن ينظر إىل األفعال املستخدمة يف القصيدة دون العناية بالسياق يظنّ أنّ الشاعر أنشدها بعد تركه املدينة ووصف فيها حاله
حثَ ،ومل أجد ،وكلّمَ ،مضى ،ورأى ،وجدّفَ ،ومات ،وقضى ،ومل يلد ،وأتى،
وحال املدنيني؛ إذ تدلّ األفعال "رَسَوَ ،وبَ َ
وفجع ،وكره" بهذه الصيغ على الزمن املاضي .لكنّ بالنظر إىل السياق خاصّة سياق املوقف ،يُفهم أنّ األفعال ال تدلّ على زمنها
األصلي أي الزمن املاضي ،بل يقصد الشاعر بها زمناً يُفهم بالسياق .وإنّ سياق القصيدة يدور حول احلزن واألمل؛ إذ أنشدها
الشاعر بعدما ترك الريف وأُجربَ على العيش يف املدينة وبعد أن فهم أنّ احلياة املدنية اليت اختارها ختتلف عن حياته الريفية
السابقة ،فأنشد هذه القصيدة كرسالة إىل أبيه وحتدّث فيها عمّا كان يعاني فيها نادماً على ترك مولده وآمالً أن يعفو أبوه عن ذنبه.
فمن هنا ،كان الشاعر حني إنشاده القصيدة اليزال يعيش يف املدينة ،فكان من املتوقّع أن يستخدم الفعل املضارع ويعبّر به عن
حاله؛ لكنّه خرج عن ذلك ومحل كالمه على الفعل املاضي وعبّر يف ظلّه عن إحساساته ومشاعره .وميكن القول إنّ سبب هذا
العدول يرجع إىل شيئني :األوّل أنّ الشاعر أراد بهذا االستخدام أن يبيّن ألبيه واآلخرين مدى ندامته على تركه األسرة ،ولذلك
دائماً يفكر باملاضي واخلطأ الذي ارتكبه يف القديم وهكذا يتحسّر على ما قام به ويندم على ذلك؛ والثاني أنّ الشاعر بهذه األفعال
يبيّن رجاءه وأمله على ترك املدينة ووصول يوم يتحوّل عيشه يف املدينة إىل تذكار يتعلّق باملاضي .فهذا الفعل يدلّ عند الشاعر يف
هذا السياق على زمنني :األوّل الزمن املاضي الذي يذكّر الشاعر به الزمن الذي ترك فيه الريف وجاء إىل املدينة؛ والثاني الزمن
املستقبل الذي يدلّ على أمل الشاعر على وصول يوم يرتك فيه املدينة وكلّ ما فيها من القساوة والسيّئات.
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فمن هذا املنطلق ،يستخدم الشاعر الصيغ الصرفية على أساس سياق كالمه وأهدافه ,وهذا يبدو أيضا بالدقّة يف املقطع

الشعري التالي من قصيدة العام السادس

عشر« :أصدقائي!  /حننُ قد نَغفو قَليالً  /بَينما السّاعَةُ يف املَيدان تَمضي  /ثمّ نَصحو ،فإذا

ث تَسری نَشوة الدَفء بأكتافِ العُراه  /وعدَونا
الرَّكبُ يَمرُّ  /وإذا حنن تَغَيَّرنا كثرياً  /ترَكنا األقبية  /وَخرَجنا ،نَقطَعُ امليدانَ يف كلِّ اتّجاه  /حي ُ
حنضنُ األطفالَ يف كلِّ طَريق  /ونناغي كلّ حلوه  /كسكاری أخذَتهم بَعضَ نشوة  /وبأنشودة نصر /وبِلَحنِ مُشرقِ النَربة عانقنا احلياة  /وَبَلَغنا

عامَنا التاسع عَشَر» (املصدر نفسه ،ص  012ـ .)014
وكما قيل إنّ السياق بنوعيه حيمل من القرائن ما يغين عن فهم الزمن يف جمال أوسع من جمرّد اجملال الصريف احملدود .وأمّا
بالنسبة إىل السياق اللغوي يف هذا املقطع الشعري فيمكن القول إنّ األفعال املاضية إىل جانب حرف "إذا" ،تبيّن أنّ األفعال تدلّ
على املستقبل وتكشف عن أمل الشاعر على حتقّق أهدافه من ترك الشعراء املذهب الرومانسي واتّخاذهم املذهب الواقعي يف
القريب العاجل .وإضافة إىل ذلك ،يبدو من سياق املوقف للقصيدة أنّ الشاعر قد خلقها يف سياق كان قد خاب أمله من املذهب
الرومانسي وجتاوز عنه إىل املذهب الواقعي وكان يأمل حتقّق ذلك بني زمالئه .فمن هنا ،إنّ هذه األحدث اليت يتحدّث الشاعر
عنها هي أحداث مل تتحقّق بعد ،بل هو يأمل أن حتدث يف املستقبل .فهذه األفعال حتمل معنى آخر غري ما يتّضح يف الظاهر فهي
تدلّ على املستقبل.
وبالنسبة إىل سبب استخدام الفعل املاضي عوضاً عن الفعل املستقبل ،ميكن القول إنّ الفعل املاضي مبا أنّه يدلّ على احلتمية،
يناسب هدف الشاعر وآماله .وكأنّ الشاعر بهذه األفعال يرى املستقبل الذي اتّخذ الشعراء املذهب الواقعي مذهبهم الشعري
وخرجوا من قبو املذهب الرومانسي إىل ميدان احلياة وعانقوها واهتمّوا بها وبكلّ ما جيري فيها .وكذلك حيتمل أنّ الشاعر
استخدم هذه األفعال على صيغة اجلمع ليعبّر عن تغيّره وثباته على مذهبه اجلديد آمالً مشاركة الشعراء اآلخرين وتشجيعهم على
ذلك.

وأمّا القصيدة األخرى اليت اتّخذ الشاعر فيها هذه اإلسرتاتيجية أي التوظيف التواصلي للفعل املاضي ،فهي قصيدة بغداد
واملوت اليت قال رجاء النقّاش عنها يف مقدّمة الديوان ...« :وهو يعبّر عن أحزان بغداد ويرسم يف صورة باهرة ما كانت تعانيه من اآلالم
يف ذلك العهد الكئيب من عهود تارخيها  ...وهذا احلزن الغامر ،ليس صورة من أحزان بغداد يف فرتة من فرتات تارخيها وحسب ،بل انّ هذه
الصورة تتطابق مع أحزان الشاعر نفسه  ...إنّها يف نفس الوقت صورة عن عامله الداخلي ،على أنّها صورة خاصّة من ذلك احلزن الكئيب الذي

أجهده طول الكفاح فالتمس العزاء يف نوع من الغفوة والسكون( »...املصدر نفسه ،ص  42ـ  .)40وينشد الشاعر القصيدة مستخدماً
صيغة املاضي الناقص الذي يتشكّل من كان والفعل املضارع ،للداللة على االستمرار« :مِن قبلِ أن يذبَحَ كان َميّتاً /يَبكي بِبغدا َد
ال
زماناً ميّتاً  /يَبحَثُ عن ُحجّابه  /عن شاعرٍ بِبابه  /يُسمعُه ..أنتَ الفتى  /فال يرى إالّ عُيوناً من لظّى /تَمألُ جوفَ القصر رُعباً صامِتاً  /إالّ قَتي ً
مل يَمُت ،ولَم يَزَل  /يَسألُ بَغداد  ...متى الثّأرُ متى؟  / .../إمرأةٌ تَغلَقُ يف وجه املَساء بابَها  /نَبكي على أخشابِه أحبابها  / .../ومشعَ ٌة
ش
تَرا َقصَت من حولِها سودُ الظَّالل  /وسَب َعةٌ من الرّجال /جَبابهم مَجری عرق  /وجوهُهم مُعتَمّاتٌ ال تَبوح  /عُيونُهم ال تَستَريح  /تَن ُفذُ على نَق ٍ

قدي ٍم يف اخلَشَب "/عاشَ العرب" ( ».../املصدر نفسه ،ص  022ـ .1)021
تتميّز هذه القصيدة مبعنيني :املعنى احلريف واملعنى التواصلي .وأمّا املعنى احلريف فهو معنى يدلّ على تعبري الشاعر عن أحزانه
ببغداد اليت كانت تعاني من آالم وشدائد يف فرتة من تارخيها؛ وأمّا املعنى التواصلي للقصيدة فهو حديث الشاعر عن معاناة
 .1حجّاب :مفرده :حاجب :حارس الباب .معتمّ :اعت ّم الرّجل :كوّر العمامة على رأسه.

أثر السياق يف توظيف األفعال لدى أمحد عبد املعطي حجازي
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املصريني وأحزانهم يف العهد احلاضر .وإنّ عدول الشاعر عن استعمال األفعال املاضية الدالة على حدث انقضى يف زمن منصرم
إىل استخدام األفعال املاضية الدالة على االستمرار اليت يقرب زمنها من زمن احلال "كان يبكي ،يبحث و ،"...يناسب هذا املعنى
الثانوي؛ إذ جعل الشاعر بهذه األفعال يدرك املخاطب أنّ قصد الشاعر مل يكن احلديث عن قضية تارخيية ،بل هو إىل جانب
حديثه عن أحزان العراقيني ،قد أشار إىل أحزان مواطنيه يف احلاضر وكذلك يدرك أنّ وخامة األوضاع وركودها ليست أمراً يتعلّق
بالقديم وينتهي فيه ،بل يستمرّ ويدوم يف كلّ أزمنة ،مادام الشعب يعيشون يف الغفوة والسكون .وإنّ هذا االستخدام حيمل داخله
أمرًا باطنياً يؤثّر على املخاطب أكثر تأثري ويتناسب مع هدف الشاعر التواصلي واإلقناعي.
8ـ2ـ الوظيفة التواصلية للفعل املضارع
يدلّ الفعل املضارع على احلاضر عندما خيلو من األداة الدالة على املاضي أو املستقبل .ولكن قد يظهر هذا الفعل عند الشاعر
خروج الفعل املضارع عن زمنه األصلي ومعناه احلريف إىل زمن نفسي ومعنى تواصلي .فهكذا قصيدة مذحبة القلعة اليت قال
الشاعر عن سبب إنشادها:
يف أواسط اخلمسينيات من القرن املاضي ،وكنت ال أزال يف الشعر مبتدئاً وكنت يف بداياتي رومانتيكياً أكره املدن وأحنّ حلياتي
األوىل يف أحضان الطبيعة ،وأكره احلاضر وأحنّ للماضي ،ويف ذلك الوقت أردت أن أجرّب نفسي يف قصيدة قصصية تستم ّد
موضوعها من حوادث التاريخ .وقد اخرتت من هذه احلوادث املصري الفاجع الذي لقيه املماليك على يد حممّد علي .كان املماليك
يف ذلك الوقت ـ بداية العقد الثاني من القرن التاسع عشر ـ هم البقية الباقية من النظام القديم الذي كانوا يقتسمون فيه السلطة مع
السلطان العثماني ،غري أنّهم هزموا على يد بونابرت وتفرّقوا يف البالد ،ومل يبق منهم إ ّال مجاعة قليلة كانت تناوئ الوالي اجلديد ـ
حممّد علي ـ ا لذي كان يستعد إلرسال قواته بقيادة ابنه طوسون الي اجلزيرة العربية لينقذ األماكن املقدسة من أيدي الوهابيني.
وقد خشي أن ينتهز املماليك فرصة رحيل قواته ووجوده يف القاهرة دون محاية كافية ليخرجوا عليه فقرر ان يتغدى بهم قبل ان
يتعشوا به كما يقول املثل الدارج ,وهكذا دعاهم ليحتفل معهم بتوديع ابنه يف القلعة .فلما اكتمل مجعهم أمر جنوده بإغالق
األبواب وإطالق النار عليهم حيثوجدوهم  ,وتلك هي الواقعة اليت نظمت فيها قصيدتي مذحبة القلعة (حجازي 2118،م ،املوقع:

.)www.ahram.org.og
ابتدأت القصيدة بالفعل املضارع الذي حيمل معنى تواصلياً يناسب نفسيته وسياق كالمه واألهداف اليت يريد نقلها إىل
املخاطب .ومن أمثلة ذلك:
الدجى يَحضنُ أسوارَ املدينة  /وسَحابات رَزينة  /خَرَقتها مئذنه / ...ورياحٌ واهنة  /ورذاذٌ وبقايا من شتاء / .../ثمِ ميتدُّ
ت رزينة  / .../تَتلوّی يف تَجاويف احلواري  /حيثُ مازال املنادي  /يَتَلوى يف
السُّكون  /والدجى يَحضنُ أسوا َر املدينة  /وسَحابا ٌ
احلواري  /راجِفاً يف الصَّمت  ...يا أهلَ املدينة  /يف البُكور  /سوفَ ميضي جيشُ "طوسن"  /ابنُ والينا الكبري / .../سيَمضي
النّاسُ للقَلعة يف ركبٍ كبري / .../الدجى مازالَ جيتاحُ املدينة  /ونباحُ من بعيد  /وزعيقُ احلارس املَقرور يَدوي  /ورياحُ اللّيل

تَمضي بِاهلَشيم  /حيثُ يَهوي ( .../املصدر نفسه.)048- 064 ،
يتحدّث الشاعر يف هذه القصيدة عن قضية قتل املماليك يف القلعة قبل سنوات عديدة ،فكان من املتوقّع أن يستخدم األفعال
املاضية للتعبري عن هذه احلادثة التارخيية .ولكن نرى أنّ الشاعر محل كالمه على األفعال املضارعة عوضاً عن األفعال املاضية.
وهذا يرجع إىل سبب يبدو بالدقّة يف السياق واهلدف الذي أنشد الشاعر من أجلها القصيدة .وإنّ الشاعر عندما خاب أمله يف
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احلاضر ووجده ال يطاق ،حاول أن يبحث يف املاضي عن طريق للحصول على الطمأنينة والسالم ،فهو وجد تشابهاً بينه وبني
املماليك الذين جاؤوا إىل القلعة ليتمتّعوا بالضيافة فيها لكنّهم فوجئوا خبيانة حممّد علي باشا وذُحبوا بفضاعة وشناعة .وإنّ الشاعر
كان يرى أنّه يشبه هوالء املماليك؛ إذ خاب أمله يف املدينة وواجه غري ما كان يتوقّع منها كما خاب أملهم يف القلعة وواجهوا غري
ما استعدّوا له .فمن هنا ،عبّر الشاعر عن هذه احلادثة التارخيية بلغة احلال ليشري إىل حاضره القاسي وليبيّن أنّ احلادثة ال تتعلّق
باملاضي ،بل هي تتكرّر دائماً يف كلّ زمن وكم من رجال يواجهون يف حياتهم خيبة اآلمال ويدهشون من أحداث اليوم.
وتوضّح هذه اإلسرتاتيجية أنّ الشاعر مل يكن شاعراً وصفياً يصف حادثة تارخيية ،بل هو وجد فيها وسيلة للتعبري عن حالة
نفسية جرّبها حني الدخول يف املدينة ووجدها ثابتة شائعة؛ ذلك أنّ فشل الرغبات ومواجهة الشدائد وخيانة األمانة وفقدان احلبّ
والصداقة يف رأي الشاعر مل يكن يرتبط بيوم خاص بل هو يدوم طاملا يذهب الوقت ،فهكذا وظّف الشاعر الفعل املضارع
للحدث الذي يتجدّد وعبّر بها عن احلدث املتحّرك يف النفس .فهذه اإلسرتاتيجية تناسب الشاعر احلزين الذي يشيع عنده الشعور
باملأساة وتناسب رؤيته جتاه العامل وأهدافه اإلنسانية.
وكما يبدو من هذه األسطر أنّ الشاعر قد استمدّ من األحداث التارخيية موضوعاً للبيان عن األوضاع يف العصر احلاضر وجعل
الفعل املضارع وسيلة هلذا البيان .ومن أمثلة أخرى تتميّز بهذه اإلسرتاتيجية هي القصيدة التالية املسمّاة بأوراس اليت أنشدها
الشاعر على هذه الشاكلة:
َددُه طَبلٌ يف األفق  /ويَعودُ الطلقُ يَئزّ  /والصَّمتُ يَسيح  /وثَال َثةُ أشباح
وتَهُبُّ الرّيحُ الشرقية  /ويئزُّ الطَّلقُ وراءَ الطَّلق  /فيُر ِّ
ح
تَغدو ،وتَروح  / .../وتَهُبُّ الرّيح الشرقية  /تَنشَبُ مِخلَبَها يف الثَّلج  /وتُقَلِّب أحشاءَ املوج  /ويَطوفُ زئريٌ كالوَهج  /يَجتا ُ
القِمّة والتلّا  / .../ما أعظمَه يوم الثورة  /تَهتَزُّ األعماقُ احلرّة /تهوي ُمدُن ،يَهمي مَطَر ،تَنمو زَهرة  /تَتعارَك خملوقاتُ النّور،
ومَخلوقاتُ احلُفرة  /يلقى رجلٌ مَحبوبَتَه  ...آخر مرّة  /ويُ ُودّعُها غَزَالً  / .../يتَلمَّسُ يف ضوء القَمر الواني جِذع الشَجرة /
يَشقى حتّى َيجِد اللّفظ النربة ِ /ليَقولَ وِداعاً! حنيَ يَثورُ  /يَنسى أشياءه  /يَنسى أبناءه  /يَتَذكر أنّ الباطِلَ ينفي احلَقَّ .../

(املصدر نفسه.1)281- 412 ،
ومع أنّ الشاعر يتحدّث هنا عن قضية تارخيية أي تاريخ دخول فرنسة اجلزائر ،لكنّه كما قال نفسه يف مقدّمة هذا الديوان« :إنّ

أوراس ليست يف نظري قصّة قدمية ،لقد منحها موضوعها فرصة امليالد كلّ يوم( »... ،املصدر نفسه ،ص  ،)284ليست هذه القصيدة متعلّقة
بعهد من العهود ،بل هي تتحدّث عن موضوع يطول ويبقى مادام الدهر يقضي واأليام مترّ .فالثورة موضوع يتجدّد يف نفس
الشاعر ونفس اآلخرين كلّ عام كما تتجدّد زهور اجلبل بعد أن حترتق كلّ عام .
ففي هذا السياق ويف إطار هذا الفكر ،من الطبيعي أن يستخدم الشاعر الفعل املضارع الذي يدلّ على التجدّد للتعبري عن جتدّد
الثورة يف كلّ يوم؛ إذ تكون الثورة كما قال الشاعر سبب اإلزدهار والنمو وأهميتها تصل إىل مدى يرتك الرجل أهله وأوالده وكلّ
ممتلكاته ويشارك يف جهاد احلقّ ضدّ الباطل .وإضافة إىل ذلك ،أراد الشاعر بهذا الفعل أن يري املخاطب إميانه بقوّة الشرق وجناحه
ضدّ الغرب يف كلّ األزمنة ،حيث تهبّ الريح الشرقية دائماً وتنشب خملبها يف حلوم الغربيني املستعمرين وخترجهم من البلدان
العربية .وهذا أمر يدوم ويستمرّ .فعلى الناس أن ال ييأسوا وال حيسّوا إحساس الذلّ والعار ،بل يتذكروا دائماً جمدهم القديم .فإنّ
الفعل املضارع ليس عند الشاعر يف هذه القصيدة للتعبري عن حدث وزمن ،بل هو وسيلة حتقّق رغبة الشاعر يف تشجيع الناس
 .1يئزّ :يصوّت .الطّلق :الرّصاصة .يسيح :جيري ،يشيع.

أثر السياق يف توظيف األفعال لدى أمحد عبد املعطي حجازي

مرضية فريوزپور وآخرون

81

وإقناعهم على القيام واجلهاد .وقبول هذا الرأي أنّ كلّ ما هو بطولي لصاحل الناس يأتي من الثورة وكلّ ما هو ضارّ يصيب
اإلنسان يأتي ممّا مل متتدّ إليه نار الثورة بعد .مع أنّ الشاعر قد ضاق قلبه لبلدته الريفية املاضية وتعب من حياته املدنية احلاضرة،
لكنّه ال يرتك احلاضر بل مييل إىل احلياة يف احلال ويفكر حول ما جيري حوله يف زمن احلال إجيابياً كان أو سلبياً والشاعر ال يرتك
احلال حتّى يغوض يف املاضي .وهذا االهتمام بزمن احلال يدلّ على حماولته للتطرّق إىل ما حيدث حوله حمزناً أو مفرحاً .ومن مناذج
قصائده اليت تعبّر عن حاله يف احلاضر ،ميكن اإلشارة إىل القصائد التالية:
قصيدة العيون من ديوان مدينة بال قلب« :ألننّي أعيشُ يف ميناء!  /أحارُ يف تَعَدُّد األجناسِ ،واللّغات واألزياء  /فأرقَبُ احلياةَ صامتاً /
ب األشواقَ يف البَياض /
مَكبَلُ احلَنني  /كأنّما بيين وبني النّاس قُضبان  /كأنّين سجّني!  /أُشري ،أحلُمُ احلَياة ،ال أعيشُها  /أفتَحُ عيين ،أصل ُ
والسَّواد  /وأعرفُ السّهاد! ( ».../املصدر نفسه ،ص 222ـ .)220

وقصيدة مسافر أبدا من ديوان مرثية للعمر اجلميل اليت ابتدأها بالفعل املضارع وعبّر به عن حاله يف وخامة األوضاع إثر
النكسة يف سنة  10861وعزمه على ترك القاهرة والذهاب إىل أوروبا« :أعربُ أرضَ الشارِع املَزحوم ال توقِفُين العَالمة  /أثريُ حيثما
َذهَبتُ احلُبَّ ،والبُغضَ  /وأكرَهُ السَّآمَة!  /أدفَعُ رأسي ثَمَناً لِكلَ َمةٍ أقولُها ِ /لضَحكةٍ أطلَقُه  /أو ابتِسامَة  /أُسافِرُ اللّيلَة فُجأةً  /وال أرجو السَّالمَة!
 /أعربُ تَحت النّاطِحات ،حتت ظلِّ املركبات  / .../أمسَحُ هذا املناظِرَ املقامَة  / .../أعربُ أرضَ ا ُملدُنِ الشّماء  /باديَ اجلَهامَة  /أطفو على
لَيالتِها الزرقاء أشدو يف الطّريق  /أمنَح قِليب يف كلِّ يومٍ لفتاةٍ  /أو صَديقٍ  /لكنّين أأبى اإلقامَة! » (املصدر نفسه ،ص .)460- 462
وقصيدة رقص من الديوان نفسه« :أتوهُ يف الصَّحاري  /حتّى أرى يُنبوعاً  /أصبَحُ فيه قطرَةً  / .../أتوهُ يف النّايات والدُّفوف  /مُهاجرًا
فَقرياً  /أمحَلُ دفّي ،قَمري ،رَغيفي  /أرقُصُ مستَجرياً  /أهُزُّ دَفّي فوقَ رأسي  /أمحَلُ قُرصَ الشَّمس /أهُزُّه بني الشُّروق والغُروب ( ».../املصدر
نفسه ،ص  211ـ  .)482وكذلك قصيدة إشاعة« :أحا ِولُ أن أ َتدَبَّرَ أمري  /أُعِدَّ دِفاعي  /أؤخِّرَ هذا البَالء لسّا َعةٍ ُ /أحَدِّقُ يف كلِّ شئ أراهُ /
وأشعُرُ أنّي فَقَدتُ قِناعي  /مَالمِحَ وَجهي  /وأنّي أُحسُّ بِبَعضِ الدُوّار  /وأنّ عَليَّ التَحلّي بِبعض الشّجاعة» (املصدر نفسه ،ص .)222 - 222
وقصيدة أغنية لبغداد من ديوان مل يبق إالّ االعرتاف« :أغنّي لِبغداد ،أستَنشِقُ اللّيلَ فيها  /أُغَنّي لِدارِ السَّالم  /أغَنّي بِلَهجَتها ،فكأنّي فتى
ش
من بِنيتِها  /أغَنّي الصَّبا ،وأُغَنّي املَقام  /أُصاحِبُ أكرادَها ،أتَعَلَّم منهم َمحَبَّتَهم للفُرس  /طَريقَتَهم يف امتِشاقِ احلسام  /وأه َتفُ يف اللّيل عا َ
السَّالم » (املصدر نفسه ،ص .)261

ويعبّر الفعل املضارع على صيغة "أفعل" عن حضور ذات الشاعرة واملتكلّم الذي يسترت ضمريه الفاعل "أنا" لينبثق يف همزة
املضارع .وتكرار هذا الفعل بهذه الصيغة يؤكد على أنّ ذات الشاعر متوهجة يف كلّ تعبري ويف كلّ حدث يعبّر عن زمنه يف احلاضر.
وإنّ هذا الفعل وتكراره يف األشعار منحها متيزاً فعلياً بعيداً عن السكون والثبوت .وهذا يدلّ على حركة الشاعر وفعله يف تلك
السياقات ،حيث هو بعد أن تتدهور األوضاع ال جيلس واليبقى يف مكانه ،بل يقرّر الذهاب إىل مكان أفضل ليجرّب عيشاً
أحسن .وكذلك هذه األفعال تبيّن أنّ الشاعر حينما يُحار يف تعدّد األجناس وحيسّ بالغربة والوحدة والضيقة وعندما يواجه
صعوبة احلياة ،يأبى السكون واإلقامة وحياول أن يقوم بأعمال تؤخّر البالء منه ومن مدينته ،فهو قد يستمدّ من األسطورة وحياول
أن حيقّق اإلصالح والعمران على طريقة القدماء بالرّقص وهزّ الدّف .وما جيدر بالذكر أنّ استخدام هذا الفعل خيتلف يف ديوان
 . 1كانت هذه احلرب املعركة الثانية ضدّ عبد الناصر اليت انتهت بهزمية القوات العربية أمام إسرائيل؛ ذلك أنّ االستعمار أعطاها كلّ املقدّرات واآلليات العسكرية
اليت جعلت إسرائيل ترسانة أسلحة .ويف نفس الوقت الذي كانت فيه األنظمة العربية غري متّحدة وغري متكافلة فيما بينها ،ويف نفس الوقت الذي وقعت فيه قصور
وأخطاء ذاتية للقيادات العربية يف مصر ويف غري مصر ،كعدم معرفة حجم العدو احلقيقية ،حشد االستعمار يف املعركة ضدّ عبد الناصر وضدّ كلّ األمّة العربية اليت
ل األمّة آالمًا شديدة (إمساعيل واآلخرون ،ص  ،0828ص.)82- 82
انتهت باهلزمية العسكرية وآملت عبد الناصر وك ّ
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الشاعر األوّل وديوانيه مرثية للعمر اجلميل ومل يبق إالّ االعرتاف؛ إذ يعبّر هذا الفعل يف الديوان األوّل عن حال الشاعر النفسية
وشكواه من الوحدة والغربة ،ولكن يعبّر يف الديوانني اآلخرين اللذين أنشدهما الشاعر بعد خوضه يف القضايا االجتماعية ،عن
حماولته وسعيه يف تغيري األوضاع واهتمامه بالبلدان العربية والتغنّي معها ومع أهلها .فيشتمّ من هذا الفعل رائحة املذهب
الرومانسي يف الديوان األوّل الذي كان يتّجه اتّجاهاً يقرب من اتّجاه الرومانسيني ،يف حني يدلّ الفعل يف الديوانني اآلخرين على
تغيري املذهب والفكر عند الشاعر الذي غيّر نهجه من الشكوى إىل القيام واحلركة والسعي.
8ـ3ـ الوظيفة التواصلية ألبواب األفعال
ليس اختيار أبواب األفعال مبعزل عمّا سبقها من الكالم ،بل تُختار منسّقة ومنسجمة مع ما يفرضه السياق الذي ترد فيه ليتحقّق
اهلدف من وجودها والتبليغ املنشود بها .ومن ذلك مثالً األبواب املستعملة يف القصيدة التالية« :وصَفَّرَ القَطار /إثّاقَلَت أقدامُه
وسارَ /.............../أرخَوا رءوسَهم على حوائطِ القَطار /كأنّهم عَجائزٌ تَهَدَّموا على جِدار /كأنَّهم مُهاجَرون /تَكدَّسوا على سَفينة /كأنَّهم
جَرحی وقد عادوا من املَيَدان!» (املصدر نفسه ،ص .1)428- 440

وإنّ الشاعر نظم قصيدة الرحلة إىل الريف لتصوير معاناة املسافرين على منت القطار املتوجّه من املدينة إىل الريف واستخدم
هلذا املطلوب الصيغ الصرفية املناسبة ،منها صيغة "فعّل" اليت تفيد التكثري واملبالغة وختلق صورة عن القطار الذي يصفّر بشدّة،
حيث كأنّه يريد إخبار العامل كلّه عن عزمه وشوقه على ترك املدينة ،فهكذا تساعد الشاعر على تصوير شدّة القساوة يف املدينة
وعمق اضطهاد الغرباء فيها .وصيغة "تفاعل" يف فعل "إثّاقل" الذي يصوّر بإدغامه إدغام املسافرين وكثرة جتمعّهم يف القطار لدرجة
يتحرّك ببطء وهدوء .وكذلك صيغة "تفعّل" اليت حتمل وظائف متعددة حبسب السياق .ومن هذه الوظائف ،هي املطاوعة اليت
أشار إليها األسرتاباذي يف كتابه شرح شافية ابن احلاجب وقال عنها«:تفعّل ملطاوعة فعّل حنو كسّرته فتكسّر 0886( »...م ،ج  ،0ص

 .)041ووظّف الشاعر صيغة "تفعّل" يف هذا السياق وعبّر بها مدى تأثري قساوة املدينة عليه وعلى الغرباء اآلخرين الذين صاحبوه
يف ترك املدينة والرجوع إىل منازهلم .وإنّ هذه الصيغة بداللتها هذه ،تزيد على نقل إحساس الشاعر الكئيب إىل املخاطب
ومشاركته يف ذلك اإلحساس؛ إذ جتمّع احلروف فيها يصوّر للمخاطب جتمّع املهاجرين جتمّعاً ضغطاً ،كأنّهم ركبوا على سفينة
صغرية ،ويدلّ على مدى توجّعهم وتكدّرهم ومدى تسارعهم على ترك املدينة .وإضافة إىل ذلك ،أن استخدام األفعال احلاملة
على التشديد جيسّد شدّة املسافرين وبؤسهم يف املدينة املكان القاسي املتحجّر .وكما يف األسطر الشعرية التالية«:املوتُ يف امليدان طنّ
 /الصمتُ حطَّ كالكفن  / ... /املوتُ يف امليدان طنَّ  /العَجَالتُ صَفَّرت ،تَوقَّفت  / ... /ارتَدَّ كفٌّ عَضّ يف الرتاب  /وحَملَقت عينان يف
ارتعاب  /وظَلَّتا بِغري جفن» (حجازي 2118 ،م ،ص  044ـ.)042

وحيتمل أنّ التشديد يف األفعال يصوّر الظروف املزرية للشاعر وألبناء وطنه خاصّة أنّ إنشاد القصيدة مقتل صيب متّ بسبب الواقع
املعاش والظروف السيئة اليت عاشت حتت وطأتها املدنيون .إن شدّة احلزن واألمل من استشهاد اجملاهدين على أرض اليمن ،أدت
الشاعر إىل يفقد صربه ،خاصّة أنّ احلكومة مل تراعِ حقّهم وحقّ أسرتهم .ويعبّر الشاعر عن عجزه وفقدان صربه بصيغة "تفعّل"
اليت تكون من وظائفه الداللة على التكلّف وبذل اجلهد ،كما أشار إليه السامرائي« :وقد يؤتي بهذا الوزن للداللة على التكلّف وبذل
اجلهد حنو ،تصبّر وحتلّم أي :كلّف نفسه ومحلها على الصّرب واحللم .ويف كال املعنيني داللة على الطول يف الوقت والتمهّل يف احلدث» (بال تا ،ص
 .1صفّر :صوّت ،إثّاقل :بطئ ،تهدّم :تدمّر فسقط ،تكدّس :جتمّع.
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 .)42وتتجلى هذه الصيغة بهذا املعنى يف القصيدة التالية من ديوان مل يبق إالّ االعرتاف« :هذا الذي أحكي لَكم ِقصّتَه القَصرية /ماتَ،
وضاعَ وجهُه إىل األبَد /ألنّه كان وَحيداً ...ال أخَ وال ولد /وقد بكيتُه كثرياً حنيَ مات  /وعندما أمَضَّين احلُزنَ ،تصَبَّرتُ وقلتُ  / .../يَرحَمُه اهلل
! » (حجازي 2118 ،م ،ص .1)262- 268

وكما قيل إنّ سياق هذه القصيدة اليت أنشدها الشاعر وهو كان متأثّراً حبرب اليمن واستشهاد كثري من اجلنود املصريني الذين
بلغ عددهم إىل آالف جندي وحزيناً مِن منع مصر نشرَ الئحة أمساء الشهداء ،يدور حول األمل واحلزن واإلزعاج .ففي هذا
السياق الذي أراد الشاعر مدى حزن الناس ومعاناتهم من فقدان أوالدهم يف الغربة ومن قصور احلكومة جتاه هذه احلادثة األليمة
الالذعة ،استخدم الصيغة الدالّة على التكلّف وصوّر بها أنّ الصرب على تلك املصيبة مل يكن سهالً ال عليه وال على اآلخرين،
لكنّهم أجربوا أنفسهم وكلّفوها على الصرب واحللم .وكذلك ميكن أن تدلّ صيغة "تفعّل" يف األسطر الشعرية التالية من الديوان
ع منه مِفتاح السماء  /وف ّر منه احلبّ،
نفسه على التكلّف أيضاً« :ماذا تبقّى بعد لومومبا لشاعر ضرير /جيو ُل يف األرض الفضاء  /باألمس ضا َ
ف ّر األصدقاء /وكان لومومبا صديقه األخري /يدعو له بالكربياء» (املصدر نفسه ،ص .)221- 220

ويعدّ لومومبا 8رمزاً للتضحية والفداء يف سبيل الوطن وهذا ما جعل الشاعر يوظّفه كرمز ثوري يف هذه القصيدة دماء لومومبا
من ديوان مل يبق إالّ االعرتاف الذي أنشده الشاعر ،وهو كان متأثّراً باملستشهدين والثوريني .وكأنّ الشاعر أراد بصيغة "تفعّل" يف
فعل "تبقّى" يبيّن شدّة معاناته وحزنه على موت لومومبا ،حيث مل يبق أمل بعد موته .وكکذلك استخدام هذا الفعل يدلّ على
املبالغة يف تصوير هذا االحساس املؤمل ويف تعظيم هذا البطل الذي ما تبقّى بعد موته شئ للشاعر.
وقيل إنّ من املعاني لصيغة "تفعّل" هي املطاوعة .وهذا يعين أنّ الصيغة تبيّن التأثّر بعامل خارجي ،حيث عامل يؤثّر على
الفعل وهو يتأثّر به كما أنّ شخصاً يكسّر خشباً وهو يتكسّر .وإنّ األسطر التالية حتمل هذا املعنى للصيغة الذي يناسب السياق
واهلدف .وأمّا األسطر ،فهي« :أصدِقائي إذا جِئتُهم يَسألونَ  /كيفَ حالُ الرَّبيع؟  /فَأقولُ هلم ما جَری يف اللّقاء  /أو أقولُ تَغيَّبَ هذا املَساء
 /وَرَماني لِبَر ِد الشِّتاء ! » (املصدر نفسه ،ص .)222

ومن ينظر إىل هذه األسطر ويواجه كلمة "تَغَيَّب" يسأل عن سبب إتيان الشاعر بهذه الصيغة سؤاالً يظهر جوابه بالدقّة يف
السياق وهدف الشاعر .وأمّا سياق هذه القصيدة املنتمية إىل ديوان مدينة بال قلب فهو سياق يدلّ على حزن الشاعر وإحساسه
بالغربة يف املدينة وكشفه عن عجز املذهب الرومانسي فيها .وأمّا هدف الشاعر يف هذا السياق فهو تبيني مدى تدهور األوضاع يف
املدينة اليت جعلته أو بعبارة أخرى ،أجربته على ترك مذهبه الشعري.
ففي هذا السياق ،يهدف الشاعر إىل أن يبيّن للمخاطب أنّ وخامة األوضاع واضطراب املدينة جعل الرّبيع أو املذهب
الرومانسي يغيب وجعل الشاعر يلجأ إىل الشّتاء أو املذهب الواقعي الذي خيلو من احلديث عن احلبّ والصّداقة ويناسب لذلك
اجلوّ اخلالي من الدفء واملرح .فمن هنا ،استخدم الشاعر فعل :تغيّب" عوضاً عن فعل "غاب" وهكذا بيّن تدخّل العامل
اخلارجي وأثره على ترك املذهب الرومانسي واتّخاذ املذهب الواقعي.
ومن هذا املنطلق ،حيمل الشاعر كالمه على صيغة فعلية خاصّة وحياول بها تبيني قصده للمخاطب .ومن هذه الصيغ هي
صيغة "املفاعلة" اليت استعملها الشاعر يف القصيدة التالية« :بَغداد طِفلُها على باب الدِّفاع  /لَم يَغتَمِض جَفناهُ ،لَم يَسكن ِبجَنبِه ذِراع /
 .1أمضّ :آمل.
 .8باتريس لومومبا مناضل كونغولي ذو ميول اشرتاكية أصبح رئيس وزراء منتخب يف تاريخ الكونغو ما بني آخر أيام االحتالل البلجيكي وأوّل أيام االستقالل.
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مَرتَفَعٌ وثائِرُ الشعر ،ومَطلولُ اجلِراح  /كأنّه يَخطُبُ يف جُنودِه يومَ الصِّراع  /كأنّه مازالَ هارِباً يُعاكسُ الرِّياح» (املصدر نفسه ،ص  .)022ومبا
أنّ صيغة "املفاعلة" يف فعل "يعاكس" تدلّ على املشاركة ،فيبدو أنّ الشاعر قصد من الرياح ما خيرج عن معناه اللفظي .والواقع أنّ
الشاعر جاء بهذه الصيغة كقرينة تبيّن االستعارة املوجودة يف لفظ "الرياح" الذي يلمّح إىل األعداء واملستبدين.
اخلامتة
لقد وظّف عبد املعطي حجازي األفعال املاضية واملضارعة يف خطابه الشعري توظيفاً تواصلياً ،فلذلك يف بعض األحيان قد مترّدت
األفعال على القواعد وخرجت عن زمنها األصلي لتدلّ على زمن نفسي عند الشاعر يف سياق حمدّد .وإنّ كثرة األفعال املاضية
عند الشاعر حني حديثه عن شعوره بالوحدة والغربة يف املدينة القاسية ،تؤدّي إىل أن خييّل املخاطب أنّ الشاعر قد أنشد تلك
القصائد بعد تركه املدينة ،يف حني أن الشاعر أنشدها خالل عيشه يف املدينة.
لعلّ السبب يف هذا االستخدام يرجع إىل أنّ الشاعر أراد يسرد أحداثاً وقعت يف املاضي وأثّرت على نفسيته يف احلاضر،
وكذلك أراد أن يبيّن ندامته على ترك الريف ،ولذلك يفكر دائماً يف املاضي واخلطأ الذي ارتكبه يف القديم ،فهكذا يتحسّر على ما
قام به ،وكذلك حيتمل أن تكون هذه األفعال وسيلة للتعبري عن عدم األلفة بني الشاعر واملدينة ،حيث حيمل يف قلبه إحساسه
القديم جتاه احلياة املدنية ،ولذلك يوظّف الفعل املاضي ،حني التحدّث عنها ،وكأنّه بهذا االستخدام يرجو وصول يوم يتحوّل
عيشه يف املدينة إىل تذكار يتعلّق باملاضي .فمن هنا يدلّ الفعل املاضي عند الشاعر أحيانا على ثالثة أزمنة :الزمن املاضي والزمن
احلاضر والزمن املستقبل وفقا لنفسية الشاعر وعاطفته .وإضافة إىل ذلك ،قد يعدل الشاعر مع كفاءته اللغوية من استخدام الفعل
املضارع حني دعوة أصدقائه إىل املذهب الرومانسي وتغيري واقعهم عند اتّخاذ هذا املذهب يف املستقبل إىل استخدام الفعل املاضي
الدالّ على التحقّق راجياً حتقّق أهدافه وتلبية دعواته.
هذا ،وقد استخدم الشاعر يف القصائد اليت تشري إىل حادثة تارخيية ،كقصيدتي مذحبة القلعة وأوراس األفعال املضارعة بدل
األفعال املاضية؛ ذلك أنّ هذه األفعال عند الشاعر مل تكن للتعبري عن حدث وزمن ومل يقصد الشاعر بها ذكر حادثة تارخيية ،بل
أراد من وراءها التعبري عن حالته النفسية وأوضاع جمتمعه يف عصره احلاضر وقصد تشجيع الناس وإقناعهم على القيام واجلهاد.
كما يدلّ استخدام الفعل املضارع عند الشاعر خاصة بصيغة املتكلّم وحده "أفعل" ،على حضور الشاعر يف أشعاره ،فإنّه ال
يرتك احلاضر وال خيوض يف ذكرياته رغم شوقه إىل حياته الريفية القدمية ،بل يعيش يف احلاضر ويتطرّق إىل كلّ ما حيدث حوله.
وإنّ توظيف هذه األفعال املضارعة يقرب من نفسية الشاعر ومذهبه الشعري ،حيث تدور األفعال يف الديوان األوّل على
الشكوى والعجز ويف ديواني مل يبق إالّ االعرتاف ومرثية للعمر اجلميل اللذين أنشدهما الشاعر بعد تغيري مذهبه الشعري
واخلوض يف القضايا االجتماعية ،على احلركة والقيام لتغيري األوضاع.
إضافة إىل ذلك ،فقد وظّف الشاعر أبواب األفعال حسب مقاصده ،حيث استخدم صيغة "فعّل" اليت تفيد التكثري واملبالغة،
للتعبري عن شدّة القساوة يف املدينة وصوّر بصيغة "تفاعل" وإدغام حروفها يف فعل "إثّاقل" وكذا صيغة "تفعّل" إدغام املهاجرين
وجتمّعهم يف القطار ومدى تسارعهم على ترك املدينة .كما رغب يف استخدام األفعال احلاملة على التشديد كأنّه أراد بها التعبري
عن مدی شدّة األسی والتعب عنده و عند أبناء وطنه يف املدينة القاسية .واستخدم باب "تفعّل" لتصوير مدی تكلّفه وتكلّف
الناس على الصرب بعد فقدان اجلنود يف أرض اليمن وفقدان املناضل "لومومبا" ،وهكذا وضّح أنّه أجرب على ترك املذهب

أثر السياق يف توظيف األفعال لدى أمحد عبد املعطي حجازي
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الرومانسي .والواقع أنّ الشاعر بهذا الباب الذي من معانيه املطاوعة والتأثّر بعامل خارجي ،يبيّن مدى تدهور األوضاع يف املدينة
اليت جعلته أو بعبارة أصحّ ،أجربته على ترك مذهبه الشعري .وتكون الصيغة عند الشاعر قرينة تهدي إىل فهم املعنى غري احلريف
كصيغة "تفاعل" يف قصيدة بغداد واملوت.
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