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الملخص
يُعد االلتفات أسلوباً ببلغياً من أساليب التعبَت البيانية وادلعانية اليت دتيز هبا الشعر من بُت كبلم البشر ،واليكاد خيلو
منو أي شعر من أشعار القدامى وا﵀دثُت مبا ينطوي عليو من مرونة بارعة يف التحول جبهة القول من حال إىل حال وىو من
بُت أساليب الببلغة العربية ظاىرة أسلوبية يف الشعر العريب ،قددياً وحديثاً حيث وجد األدباء فائدة االلتفات يف دالالتو
والعناية بادلعٌت ادلقصود و ّأما عند ا﵀دثُت فهو مبعٌت اإلضلراف عن ادلألوف اللّغوی حُت أدرکوا أ ّن ادلستوی الفنی اليتحقق إال
بتجاوز النمط ادلألوف .المراء يف أن النص الشعري فضاء مفتوح على سلتلف األساليب من بينها االلتفات مبا فيو انتقال من
أسلوب إلی آخر ىذا وقد دفع الشعراء إلی حترك فی إطار بناء النص فمنهم زلمود درويش حيث يزخر شعره بأسلوب
"االلتفات" وقد جتلّت ىذه الظاىرة فيو مبظاىره ادلختلفة منها( :الضمائر ،واألفعال ،والبناء النحوي ،العدد ،واألداة،
وادلعجمي) ،فهذا أفضی بالباحثُت ىؤالء إلی اختيار أشعاره موضوعا للتحليل يف ثبلثة دواوين أشعاره حتی يتبُت کيفية
خروجو عن اللغة ادلعيارية ،أو انتهاكو للصياغة ادلألوفة يف اإلستعمال العادي دلعرفة القيمة الفنية للشاعر العريب ادلعاصر ومدى
إبداعو الببلغي واستطاعة ىذا الشاعر تطبيق مفهوم الببلغة األصيل على نتاجو األديب ،وأغراض اإللتفات الببلغية يف شعره.
فنتائج الدراسة تشَت ايل أن كثَتا من إستعمالو االلتفات يظهر بشكل غَت منتظم من أنواع اآلخر و قد دتكن الشاعر من إبراز
اال لتفات يف خدمة اجتاىاتو الشعرية واستخدامو إلثارة السامع جتاه رلتمعو وإبراز وموم عصره ومن الداللة الزمنية يف النص
مرونة حيث انعكس دلبللة يف استقبال ادلتلقي للتغَتات الزمنية يف السياق.
الكلمات الدليلية :ا﵀سنات البديعية ،دالالت ،الفوائد الببلغية لبللتفات ،أغراض الشاعر
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ٔ -المقدمة
إن االلتفات يعد من أساليب التعبَت البيانية وادلعانية مبا يتميز هبا الشعر من کبلم البشر و يؤدي ايل
تنوع الکبلم من أجل ىذه قد عنی بو الببلغيون القدماء من حيث أسلوب البيان وعربوا عنو بشجاعة
العربية ألنو خيرج الکبلم عن مقتضي الظاىر حتی يأيت مطابقا دلقتضی حال ادلخاطب .ومن مث استقر ىذا
ادلصطل عند علماء الببلغة قدديا وحديثا بسبب إنطوائو علی مرونة بارعة يف التحول جلهة القول من حال
إلی حال .غَت أن االلتفات عند ا﵀دثُت فهو مبعٍت االضلراف عن ادلالوف اللغوي أي االضلراف عن ادلستوی
العادي للغة ألن ادلستوی الفٍت اليتحقق إال بتجاوز النمط ادلألوف يف إطارالبحث عن الغايات اجلمالية اليت
يهدف إليها الشاعر من إيراد البيت الشعري علی ىذه الصورة غَت ادلألوف .الريب أن النص الشعري فضاء
مفتوح علي سلتلف األساليب وال خيلو أي شعر منها وال صلد شاعرا اليتجو إيل األساليب البيانية واجلمالية
بل إهنم يتحرون فيو وحيدثون اإلىتزاز يف البنية النمطية ادلتوقعة .فمن الشعراء الذين حتركوا يف ىذا اجملال
وانصبت جهودىم علي مجالية النص يف الشعر زلمود درويش حيث يعترب من الشعراء البارزين يف ىذا اجملال
بسبب غزارة إنتاجو الشعري ويزخر شعره باألساليب البيانية واجلمالية منها االلتفات وجتلت ىذه الظاىرة يف
شعره مبظاىرىا ادلختلفة.
بناء علي ذلك واألسباب األمنة جلمالية شعره وما فيها من نقاط لطيفة ومناقشة اجلانب الداليل
لبللتفات يف شعر زلمود درويش واىتمامو باجلانب التاثَتي لدالالت االلتفات يف ادللتقي يف اشعاره اختَت
االلتفات موضوعا للبحث يف شعره.
ٔ -ٔ-أسئلة البحث
علي ضوء ذلك ديكن حتديد مشكلة الدراسة يف األسئلة اآلتية:
ٔ -ما ادلعاين الثواين اليت جاءت ضمنياً يف التفات األفعال يف أشعار زلمود درويش؟
ٕ -ما ىي أغراض أسلوب االلتفات وفوائدىا يف أشعار درويش ؟
ٔ -ٕ-منهج البحث
إن ىذه الدراسة تقوم على ادلنهج الوصفي والتحليلي .أما ادلنهج التحليلي ،فقد تّ اإلطبلع على
ديس دالالهتا ،ومن مث تقوم باستنباط دالالت االلتفات التوجيهية وحتليلها لبيان الوجوه
الشواىد
وخاصة ما ُّ
ّ
ادلشًتكة والفروق ادلتباينة بُت داللة أخرى وأغراض وأىداف الشاعر من خبلل شعره ،وأما الشواىد اليت
ختضع للتحليل ،فقد اقتصرت يف ىذا الصدد علي األبيات اليت يربز االلتفات فيها قريب ادلسافة بُت
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األفعال وما يًتكز عليو ىذا الوصف يف الشعر أغلبو من االلتفات الذي وقع يف حيِّز مجلة واحدة ،أو
مجل أوعشر ٍ
مجلتُت ،أو ثبلث ٍ
مجل على األكثر بصرف النظر عن عدد األبيات .بعد بيان منوذج الشعر
وحتليلو اللتفات األفعال ،يأتی شرح وحتليل منوذج من األبيات من الدواوين الثبلثة (ىي أغنية ....ىي أغنية
– أحد عشر وباً -جدارية) شرحاً وافياً.
ٔ -ٖ-خلفية البحث
قبل الدخول يف البحث ،جتدر اإلشارة إىل الدراسات اليت دتّت حول االلتفات بشكل عام ،أو التفات
األفعال بصورة خاصة .فقد نال التفات عناية بارزة عند ادلفسرين والببلغيُت وجيعلو ميداناً للتطبيق مبعٌت أنو
قائم على أساس وصفي لدراسة النماذج الراقية فی الشعر ،ودراسة النموذج القرآين بوصفو ادلثل األعلى يف
حد اإلعجاز .و تبلحظ أ ّن ىناك مؤلفات كثَتة عن التفات منها:
األداء الفٍت الذي يصل إىل ِّ
 "أسلوب االلتفات فی الببلغة القرآنية "حلسن طبل ()ٜٜٔٛ "األسلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقية" لفت ا﵁ أمحد سليمان (ٓ)ٜٜٔ "أسلوب االلتفات يف شعر اجلواىري" لشيماء زلمد کاظم الزبيدي (ٕ٘ٓٓ)يف ادلقاالت العلمية ،مثل" :حتوالت األفعال يف السياق القرآين وأثرىا الببلغي" لعبد ا﵁ اذلتارى
( ،)ٕٓٓٙوغَته .لقد جاء ،يف ىذه البحوث ادلذكورة أعبلىا ويف كثَت من البحوث األخرى ،إشارات مفيدة
لبللتفات والتفات األفعال خاصة واحدة منها .ولكن البحث احلاضر يُع ّد جديداً ،إذ إنّو أثر انصبابا وجل
جهد الباحثُت يف ىذا ادلوضوع يف القرآن ،فما جاءت انتاجاهتم يف األشعارإالّ قليبلً ،خاصة يف أشعار
زلمود درويش .وقد أوثر أسلوب االلتفات على أسلوب األدباء القدامى ،أل ّن األثر األديب لو من اخلصائص
النوعية ما جيعل استيعاب طاقاتو التعبَتية واجلمالية أمراً يستعصي على الناقد الواحد ،وحيتجب من دون
وجهة نظر مفردة ألن االلتفات ىوجسرالعبلقة بُت األسلوب واخلاصيّة التعبَتية .وأيضاً لتفحص نص شعري
حديث مثل أشعار زلمود درويش؛ دلعرفة القيمة الفنية للشاعر العريب ادلعاصر ومدى إبداعو الببلغي
واستطاعة ىذا الشاعر تطبيق مفهوم الببلغة األصيل "مطابقة الكبلم دلقتضي احلال" على نتاجو األديب،
وأغراض اإللتفات الببلغية يف شعره.
ٕ -اإلطار النظري

ٔ - ٕ-أضواءٌ علی مصطلح االلتفات لغةً واصطالحاً:
إ ّن زلاولة تتبع مضامُت كلمة االلتفات يف لسان العرب تقود إىل استنتاج مفاده أن ادلادة اللغوية
يدل على اللّ ّي وصرف الشيء عن الطريقة ادلستقيمة ،ومنو
لبللتفات مأخوذة من الفعل (ل،ف،ت) "وىو ُ
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ولفت فبلنا عن رأيو صرفتو ،ولفت وجهو عن القوم صرفو ،والتفت التفاتا والتفت أثر
لفت الشيء لويتوُّ ،
ُّ
منو ،وتلفـّت إىل الشيء والتفت إليو :صرف وجهو عن القوم ،والتفت عنو أعرض"( ابن منظور ،جٕ:
ٔٔ٘) .ومن أقدم اإلشارات اليت حتدث عن معٌت االلتفات يف اللغة أيضاً ماجاء عند أيب عبيدة يف رلاز
القرآن ،قال :أي لتصرفاً عنو ،ودتيبلً عنو ،ويقال:لفت عنو ،قول رؤبة :يدق صلبات العظام لفىت لفتاً وهتزياً
سواء اللفت وجاء يف الكتاب العزيز﴿:وَال يـ ْلت ِف ِ
َت﴾( ىود )ٛٔ:أمروا بًتك االلتفات
َ ََ ْ
َح ٌد إِال ْامَرأ َ
ت مْنك ْم أ َ
بوجوىهم لئبل يروا عظيم ما نزل باآلخرين من العذاب .وجاء يف احلديث النبوي لفظ االلتفات مبعٌت اللي
والصرف– صرف الوجو دينة ويسرة يف الصبلة إىل جهة خارجها :سئل رسول ا﵁ (صلي ا﵁ عليو وسلّم)
اختبلس خيتلسوُ الشيطان من صبلة العبد) وىذا لو شاى ٌد باسناد
عن االلتفات يف الصبلة ،فقال(:ىو
ٌ
صحي البخاري (الزركشئٖٜٔ،ىـ ،ج ٘ .)ٖٔٓ :وقد خلّص أبو علي زلمد برکات محدي (برکات
محدي )ٕٚ :ٜٜٔٚ،شلا جاء فی لسان العرب أن ادلادة (ل ف ت) ذلا ٍ
معان :لفت الشئ بفت الفاء ،لواه
علی وجهو ومنها الصرف .وقال ابن فار.
استقر
ّأما االلتفات من حيث االصطبلح :من خبلل التتبّع يف آراء الببلغيُت ومراحل تطوره ّ
االلتفات على التعريف اآليت "االنتقال من أسلوب إىل آخر أو االنصراف عنو إىل آخر"(فاحل:ٜٔٛٗ ،
 ، )ٙٙفااللتفات االصطبلحي ذو عبلقة وثِيقة مبعنی االنصراف ،ولعل ىذا ىو السبب فی أ ّن ابن وىب
القرشي" االنصراف"(مطلوب:ٜٔٛٓ ،
أطلق علی ىذه الظاىرة األسلوبية" الصرف" وابن منقذ وابن شيث
ّ
ٗ .)ٔٚوعلى الرغم من تردد ادلصطل كثَتاً يف كتب النقد والببلغة قدديا فإن داللتو "إمنا نشأت وحتددت
يف إطار عريب صرف"( امساعيل .)ٛٛٓ: ٜٔٛٛ ،ومسى ضياء الدين ابن األثَت اجلزري االلتفات بـ"شجاعة
علو مكانة الشجاعة يف اجملتمع العريب .وع ّدوا
لعل َمَرد ذلك ّ
العربية" (ابن األثَتٖٕٔٔ ،ىـ ،جٔ  )ٗٓٛ:و ّ
فن القول .وفی احلقيقة ،ليس االلتفات فنّاً وحيداً
االلتفات شجاعة العربية اعًتافاً بشرف مكانة الشاعر يف ّ
أطلق عليو شجاعة العربية ،وإّمنا ىنا ألوان أخرى من فنون القول تندرج حتتها ،ومنها :عکس الظاىر.
و"حقيقتو أن تذکر کبلماً يدل ظاىره علی معنی ،ويراد بو معنی آخر عکسو" (ابن األثَتٜٖٔٛ ،
 ،)ٕٖٔ:ومنها ورد الشعر علی سياق قول الشاعر اآلتی فی تأنيث ادلذکر:
ٍ
جانب أشهر التعريفات عند علماء اللغة
أهتجر بيتاً فی احلجاز تلفعت بو اخلوف واألنواء من کل
وتبُت بعضا من أدواره الببلغية ووظائفو الداللية اليت يؤديها يف
التی توض مراد الببلغيُت مبصطل االلتفات ّ
السياق ىي :يرى ادلعتز ( ادلعتز )ٕٔ٘ :ٜٜٔٓ،بأ ّن "االلتفات مبعٌت "االنصراف من إحدى طرق التعبَت
الثبلث (ادلتكلم واخلطاب والغيبة) إيل غَتىا ،أو التعبَت عن معنی بإحدى الطرق الثبلثة بعد التعبَت بطريق
آخر" .وتابع العلماء من ىذا الرأي (ابن أيب اإلصبع ،ٗ٘ :ٕٓٓٙ ،الزركشئٖٜٔ ،ىـ ،جٖ -ٖٔٗ:
ٖ٘ٔ ،و السبكي ،دون سنة ،جٔ .)ٗٙٗ-ٖٗٙ :وأما الزسلشري ،فإن لو يف االلتفات رأي ،محلو من
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بعده كثَت من ادلفسرين والببلغيُت ورددوه ،نورد ىنا جزءاً منو ،يتناسب وما ضلن فيو ،فإن قلت ِِلَ عدل عن
لفظ اخلطاب ،قلت ىذا يسمى االلتفات يف علم البيان ،وقد يكون من الغيبة إىل اخلطاب ومن اخلطاب
إىل الغيبة ،ومن الغيبة إىل التكلم"( الزسلشري :ٜٜٔ٘ .جٔ )ٕٙ :فإن االلتفات ختتص باللغة العربية من
بُت سائر اللغات.
األول :أن يكون الضمَت يف ادلنتقل إليو
من بُت ىذه التعاريف صلد شرطا لبللتفات عاماً وىوّ :
عائداً يف نفس األمر إىل ادلنتقل عنو وإالّ يلزم عليو أن يكون يف عبارة (أنت صديقي) االلتفات (الزركشي،
ٖٜٔٔىـ ،جٕ .)ٕٖٕ :والثاين :أن يكون يف مجلتُت– أي كبلمُت مستقلُت – حىت ديتنع بُت الشرط
وجوابو (الزركشئٖٜٔ ،ىـ  ،جٖ( .)ٖٖٔ :ولن خيالف الزركشي يف الشرط الثاين وقال ىذا قد وقع يف
القرآن الكرًن و مواضع االلتفات فيو وقعت يف كبلم واحد وإن ِل تكن بُت جزئي اجلملة قولو سبحانو
ات الل ِو ولَِقائِِو أُوَٰلَ ِئ يئِسوا ِمن ر ْمح ِيت وأُوَٰلَ ِئ َذلم ع َذ ِ
تعاىل﴿ :وال ِذين فَـروا بِآي ِ
يم ﴾(القران الکرًن،
ُْ َ ٌ
َ َ ُ َ
اب أَل ٌ
َُ ْ ََ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ث ِيف أ ُِّم َها َر ُس ًوال يـَْتـلُو َعلَْيه ْم آيَاتنَا َوَما نا ُم ْهلي
العنكبوت.)ٕٖ،
و﴿وَما ا َن َر ُّ
ب ُم ْه ِل الْ ُقَر َٰى َح َٰىت يـَْبـ َع َ
َ
الْ ُقَر َٰى إِال َوأ َْىلُ َها ظَالِ ُمو َن﴾( القصص .)ٜ٘ :التعريف األرج أ ّن "االلتفات ىو العدول عن كبلم إىل
غَته ،أو ىو اخلروج عن كبلم منتظم إىل غَته .وتدور التعريفات فی عمومها حول زلور داللی واحد ىو
التحول أو االضلراف عن ادلألوف من القيم أو األوضاع أو أمناط السلوك ،وىو ما يربر إيثاره فی تسمية تلك
الظاىرة اليت ضلن بصددىا واليت تتمثل يف حتول أسلويب أو اضلراف عن منط من أمناط اللغة .وىذا ما مثلو
االلتفات يف الشعر" ،فهو نفى للرتابة عن النص وخروج بو من نسق إىل نسق" (اذلريشي.)ٔٙٙ :ٜٜٔٔ ،
ٖ -تحليل مواد البحث

ٖ-ٔ-االنتقال بين صيغ األفعال
فإ ّن ىناك فرقاً بُت الزمن الشعري والزمن العادي ،وزمن الشعر ينبثق من داخل إحساس الشاعر
ومعاناتو الوجدانية ومقدار إدلامو بالتجربة اليت خاضها ،واليت حتسب يف خبلل الزمن اآليت ،وذلذا ومن
خبلل "رحلة البحث عن أزمان درويش صلد خطوطاً متنافرة متنوعة تتغَت تبعا للظرف واحلالة النفسية
وادلوقف الفكري واالجتماعي" .ذلك صلد أن الشاعر قد أوجد لنصوصو الشعرية" منافذ مبتكرة للتحول
الزماين"(خياط .)ٖٚ :ٜٔٚ٘ ،الذي ينشده متّخذاً من االلتفات وسيلتو إلحداث تطوارات جوىرية يف
البنية الزمانية للنص ،ألنّو أقرب إىل ادلنطق الواقعي من خبلل اذلروب من الزمن ادلفروض إىل الزمان النموذج
(عبد ا﵁ اجلادر ،دون سنة ، )ٕ٘ٛ :وقد أراد الشاعر من خبلل األبيات الشعرية أن يتواصل باجلمهور
ادلتلقي وينشط ذاكراتو الستقبال ما ىو جديد ،فيكون ىذا النوع من االلتفات سراً للتتابع الزمٍت الذي
أضحى أمراً معهوداً لدى ادلتلقي ،وباعثاً للرتابة وادللل .والشك أ ّن ىذه االنتقال يف استعمال األفعال إمنا
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يكون لفائدة ببلغية يقصدىا ادلتكلم ،لذلك فهي تقع يف الكبلم ،لوهنا من أشكل ضروب البيان ،وأدقها
فهماً ،وأغمضها طريقاً .وحينما تناوذلا ابن األثَت يف كبلمو استهلو بتوجيو حيسن بنا أن نورده ىنا حيث
يقول :واعلم أيها ادلتوش دلعرفة علم البيان أن العدول (اسم آخر لبللتفات) عن صيغة من األلفاظ إىل
صيغة أخرى اليكون إالّ لنوع خصوصية اقتضت ذلك ،وىو اليتوخاه يف كبلمو إالّ العارف برموز الفصاحة
والببلغة ،الذي إطّلع على أسرارىا ،وفتّش عن دفائنها ،والجتد ذلك يف كلبلم ،فإنّو من أشكل ضروب
البيان ،وأدقها فهما ،وأغمضها طريقاً(ابن األثَتٖٕٔٔ ،ىـ ،جٕ.)ٔٗ٘ :
فاجلدير بالذكرأ ّن الزمن الشعري اليتحدد بالصيغة الصرفية للفعل فقط"( سبلم:ٜٜٔٓ ،
)ٔٛٙ؛ إمنا زيادة على الصيغة الصرفية خيرج الفعل من حيزه الزمٍت ادلعهود إىل زمن آخر فيعطي داللة
ببلغية معينة بوجود قرائن تأيت القرائن اللفظية اليت تغَت من زمن الفعل ( َِلْ و دلا) اليت تقلب زمن الفعل
ادلضارع إىل ٍ
ماض ،و(لَ ْن والسُت وسوف) اليت تقلب زمن الفعل ادلضارع إىل ادلستقبل" ،ليجعل الشاعر-
بذلك األسلوب ادلاضي -واقعاً معيشاً يف الزمن احلايل وغَت ذلك من الدالالت اليت سنبينها من خبلل
دراستنا وما أشار د.إبراىيم السامرائي أ ّن "الفعل العريب اليفص عن الزمان بصيغة ،وإّمنا يتمحص الزمان
من بناء اجلملة .فقد تشتمل على زيادات تعُت الفعل على تقريرالزمان يف حدود واضحة"(السامرائي،
ٓ .)ٕٗ ،ٜٔٛوىنا القرائن ادلعنوية اليت ترد يف السياق ،وىذا يدخل يف ضمن حدود نفسية الشاعر من
توتر وحب وقلق وبغض وانفعال وحزن وتذكر ،لذلك يعُت على فهم داللة االلتفات من زمن إىل آخر.
وإننا سناخذ من آراء النقاد والببلغيُت ما نراه خيدم النص الذي سنكون بصدد حتليلو غَت مبتعدين عن
األول -االنتقال
تفرعناه من أربعة مباحث ما يلي :ادلبحث ّ
األساس الذي يقوم عليو ىذا الفصل ،والذي ّ
من فعل األمر إىل الفعل ادلاضي و ادلبحث الثاين  -االنتقال من الفعل ادلضارع إىل فعل األمر وادلبحث
الثالث  -االنتقال من الفعل ادلاضي إىل الفعل ادلضارع ادلبحث الرابع -االنتقال من الفعل ادلضارع إىل
الفعل ادلاضي؛ إذن يأيت ىنا مناذج من االلتفات حتليبل يف أشعار زلمود درويش من دواوينو الثبلثة س (ابن
فارس ،دون سنة" :)ٜ٘ٛ :االلتفات أن تعدل بوجهک .والتفت إلی شئ صرف وجهو إليو.
ٖ -ٔ-ٔ-االنتقال من فعل األمر و الفعل الماضي
زلمود درويش من الشعراء الذين راحوا ينوعون يف أساليبهم الشعرية ،ويطورون يف مشروعهم الشعري
لتغدو القصيدة حقبلً فاعبلً ومتنوعاً لشعرية ذات حساسية عالية ،ومن ىذه النصوص اليت وظّف الشاعر
فيها ىذا النوع من االلتفات يف القصيدة " ُكن جليتاريت َوتَراً اَيُّها ادلاء":
الفاحتو َن
ص َل
ُك ْن جليتاريت َوتَراً أَيُّها ادلاء ،قَ ْد َو َ
ُ
وَمضى الفاحتون ال ُقدامىِ .من الص ِ
وجهي (درويش)ٕٔ :ٜٜٕٔ ،
عب أَن أَتَ َذكَر ْ
َ
َ
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ترد طريقة االلتفات ىذه عند االنتقال من صيغة فعل األمر"كن"؛ إىل صيغة الزمن ادلاضي "قد
وصل -ومضى"؛ وقد تتضمن غاية وىي :حتريك اذلمة .ويرى أ ّن داللة السياق على الزمن النحوي
التنف صل عن داللة ادلفردة للصيغة الصرفية ،فهما متعلقتان ،وأن الصيغة الصرفية ال ختلو من داللة زمنية،
غَت أن السياق يضفي للداللة الصرفية ادلفردة حيددىا السياق نفسو ،فيُجمع بُت الداللتُت أخرى أو تفرغها
من زلتواىا .فمن ذلك نضرب مثاالً من خبلل ىذه األبيات من تغيَت يف منط كل مجلة عن اجلمل األخرى
الفاحتو َن" وىذا التغيَت يف منط
ص َل
من الناحية الًتيبية اليت تبدأ بقولو" ك ْن جليتاريت َوتَراً أَيُّها ادلاء" ،و"قَ ْد َو َ
ُ
ص َل) يتبعو تغيَت يف
اجلملة على ادلستوى الًتكييب من اجلملة األمرية (ك ْن) إىل اجلملة الفعلية ادلاضية (قَ ْد َو َ
مر التاريخ ،وكيفيّة اهنيارىا ،وهنوض
الداللة ،وإ ّن ىذا الًتكيب يبُت أثر الزمن على احلضارات اإلنسانية على ّ
يغَت ويبدل فيخفض أناساً ،ويرفع آخرين،
مرة أخرى ،ويف كل دورة ّ
حضارات جديدة مكاهنا ،ليدور الزمن ّ
ص َل
وقد جاء ىذا كلّو مرتبطاً باستخدام الكلمات إشارات ورموز حتمل ظبلالً إحيائية ،ففي قولو" قَ ْد َو َ
ومضى الفاحتون"؛ داللة على احلضارة العربية اإلسبلمية ،ولكن
الفاحتو َن" داللة على االستعمار ،ويف قولو " َ
ُ
تغَت بُت الفعلُت وكيفية التغيَتعن األحداث اليت ديكن إدراكها يكون عن طريق
الزمان دار دورتو هبا .فهذا ال ّ
تغَتت رؤية الشاعراآلن فقال:
احلدس الفٍت ،أوالتعبَت العاطفي الوجداين الذي يسيطر على الشاعر ،لذلك ّ
الفاحتو َن ،ويعٍت بذلك الفاحتُت اجلدد ،حيث قضى األمر وانطوت صفحات اجملد اليت أن يتصف
ص َل
قَ ْد َو َ
ُ
هبا الفاحتون القدامى ،ألهنم " َمضوا" وِل يعد ذلم شأن يذكر ،لكن إىل أين؟ لقد مضوا إىل" ترميم أيّامهم"
والغرض من ذلك تحريك همة المتلقي للعودة إىل وطنهم ادلفقود وىذا الغرض أي أنو أكمل العودة إىل

قلب األحداث وادلشاركة فيها ،بل رمبا يراىن عليهم أيضاً أل ّن الزمن دائم التغيَت والتبدل ،وبذلك تبقى
إماكنية العودة والبعث من جديد إماكنية واردة ،بعد أن فقدت األماكن وجوىها احلقيقية ،فلم تعد مصر يف
الش ُام تَـْنأَى .ونبلحظ أ ّن أسلوب االنتقال ِل يستغرق عدداً كثَتاً من األبيات
فاس ،و ّ
فاس يف َ
مصر ،وال َ
بل جاء انتقال مفاجئ من أسلوب األمر إىل أسلوب ادلاضي و ىذا النوع من االلتفات يسمى سريعاً.
ويف موضع آخر ألقى الشاعر ىذا ادلقطع من قصيدتو "اجلدارية" إحياء لذكر ادلوت ،وقد حتدث
مع نفسو بشكل واض خبلل ىذه األبيات حتدد فيو االنتقال من الزمن ادلاضي إىل األمر بأسلوب
اخلطاب .صلد أن الشاعر خبلل البيتُت قد حتدث بصيغة الفعل ادلاضي واألمر عن ادلوت حُت قال:
جئ ِ
ت؟
من ِّ
أي ري ٍ ْ
ْ
ِ
ِ
جرحك أعرف (أ َْع ِريف)
اسم ْ
قويل ما ُ
الطُر َق اليت سنضيع فيها مرت ِ
ُت!
ُ
ِ
ِ
كل نـَْب ٍ
ض فيك يُوج ُعٍت ،ويـُْرجعٍُت
و ُّ
يف .وي ِ
وجعٍت دمي
إىل َزَم ٍن خرا ي ُ
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وادلل ُ يوجعٍت...ويوجعٍت الوريد (درويش)ٜٔ :0222 ،
وأ ّن الشاعر باستخدامو زمن " ِ
جئت" انتقل إىل ادلفردة ادلخاطبة "قويل ،أ َْع ِريف"؛ ذلذا انتقل إىل
جرحك ِ
أعريف .قد اسًتجع
صيغة زمن األمر ليدرك ادلتلقي األِل الذي كان يف وجوده قائبلً :قويل ما اسم ْ
الشاعر يف ذاكرتو اجلرح الذي يعانيو خبلل نسجو الشعري ،أن الشاعر يريد أن خياطب نفسو والغرض من
ىذا االنتقال ىو أ ّن الشاعر يريد أن يوصل رسالتو للمتلقي ليشعر اجلرح الذي يوجعو .ففي ىذه األبيات
إشادة من الرجوع إىل احلياة بعد ادلوت .لذلك فإن الشاعر أراد بصيغة زمن األمرأن يتصف يف ذاكرة ادلتلقي
براعة الشاعر يف صياغة نسيجو الشعري .أما االلتفات فهو من النوع السريع ،وذلك ألن الشاعر أراد
إيصال فكرتو إىل ادلتلقي خبلل وقت قصَت ،فبل يطيل عليو االستذارك فيكون باعثاً للملل يف نفسو ،فأراد
إثارتو من خبلل النقلة السريعة إىل األمر ،مبعٌت الزمن احلاضر.
ٖ -ٕ -ٔ -االنتقال من الفعل المضارع إلى فعل األمر
ت ِرُد طريقة االلتفات ىذه وقد تتضمن عدداً من الغايات ىي :حتريك اذلمة ،النص  ،التجديد والتغيَت،
والتحدي وىناک يتمثّل بعضها .وصلد الشاعر يف القصيدة "يف ادلساء األخَت على ىذه األَرض" ،يقول:
يف ادلساء األخَت على ىذه األ ِ
َرض نـَ ْقطَ ُع أَي َامنا
ِ
الضل ِملُها َم َعنا
وع اليت َس ْو َ
ف َْ
َع ْن ُش َج َْتاتنا ،ونـَ ُع ُّد ُ
الضلُ َ
نًتكهاَ ،ى ُهنا..............
وع اليت َس ْو َ
ُ
الضلُ َ
ف ُ
ِ
فَ ْاد ُخلوا ،أَيُّها الفاحتُو َنَ ،منا ِزلَنا وا ْشَربوا ْمََْرنا
ِ
ِ
يل (درويش)ٚ :ٜٜٕٔ ،
ص َ
يل َْضل ُن إِذا انْـتَ َ
ف الل ُ
م ْن ُم َوشِّحنا الس ْه ِل .فالل ُ
نًتكها"؛
الضل ِملُهاَ ،س ْو َ
ىنا صلد الشاعر يف ىذ النص يبدأ قصيدتو بالفعل ادلضارع "نـَ ْقطَ ُعَْ ،
ف ُ
وينتقل بعد البيتُت إىل فعل األمر إىل صيغة ادلخاطبُت" فَ ْاد ُخلوا ،ا ْشَربوا"؛ ويعتمد يف ىذه الفقرة على ضمَت
التكلم لتجسيد قضيّة قومو ومليّة أرضو ،وىذا ما وجدناه يف ىذه األفعال اليت توحى مبا
ستؤول إليو أحوال الشاعر مع مجهوره ادلتلقي يف بلده فلسطُت ،ما أرتسمت من خبلل خطها الزمٍت
الدال علی احلال
صور من خبلل حركة الزمن ادلضارع ّ
خطاىا يف اآلفاق .لذلك صلد أن الشاعر قد ّ
ط قددياً بالدم
واالستقبال مشهداً بطولياً باسبلً للجماىَت الواعية ،ودورىا يف صياغة مستقبلها الذي خ ّ
ليًتجم طموحاهتا ومراميها ،ودعا إىل االستمرار يف ىذا الطريق ،طريق الوحدة اليت جتعل لعصر الظلم هناية،
ٍ
وبعدئذ نراه يف الفقرة األخرى من القصيدة التفت بفعل األمر إىل صيغة
ولكي حيقق الشاعر غاياتو ىذه
ادلوجهة إىل الشعب
ادلخاطب (فَ ْاد ُخلوا ،ا ْشَربوا) فنجده من خبلل استخدامو فعل األمر وصيغة اخلطاب ّ
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اليهودي بغرض اإلشارة إلى تحريك الهمة فی التوحد بُت ضلن واآلخري؛ ماأشار الببلغيون إىل أ ّن
ّ
االلتفات ادلتكلم من الفعل ادلضارع إىل فعل األمر فيو داللة على أن ادلتكلم يريد أن يرفع من شأن َمن
أسند إليو فعل ادلستقبل وبالضد من ذلك فيمن أسند إليو فعل األمر" (ابن األثَتٖٕٔٔ ،ىـ ،جٕ .)ٖٔ :وإن
فعل األمر ىنا جاء مبعٌت رلازي غَت حقيقي إذ يقصد بو الدعاء و اليكون الدعاء إال من األدىن إىل
األعلى ،وشلا جاء االلتفات فيو من النوع السريع.
يف موضع آخر ِم ْن قصيدة "شتاء ريتا" للشاعر من ديوانو "أحد عشر كوكباً" حُت أنشدىا وىو
كان يف باريس فقد قال عن احلب بطريقة تقطر سحراً وعذوبة أنتج أشهى قصائده يف تاريخ الشعر العريب
وىي قصيدتو" :شتاء ريتا" ،وفيو ينعكس صورة سياسية ما تعكس العبلقة بُت الشعبُت الفلسطيٍت واليهودي
وفكرة التعايش السلمى بينهما ( دبس ،دون سنة .)ٖٖٚ :و نستطيع أن نبلحظ ىذه الصورة يف قول الشاعر:
ِ
ليل
ريتا تُـَرت ُ
ِّب لَْي َل غُ ْرفَتنا :قَ ُ
ىذا النبي ُذ،
ِ
َزىار أَكبَـُر ِم ْن َسريري
َوىذه األ ُ
ميل
يل اجلَ ُ
فافْـتَ ْ َذلا الشُّباك ك ْي يـَتَـ َعطَر الل ُ
ض ْع
سيَ .
َ
ىهنا ،قَ َمراً على الك ْر ِّ
ض ْعُ ،
ِ
ِ
خيل أ َْعلَى وأ َْعلَى،
فَ َ
وق البُ َحْيـَرَة َح ْو َل مْنديلي ليَـ ْرتَف ُع الن ُ
ىل لَبِس ِ
اي؟ َى ْل َسكنَْتك إِ ْمَرأَةٌ
َْ ْ َ
ت سو َ
ِ
ِ
حك يل قَ َدمُت (..........درويش)ٚٔ :ٜٜٕٔ ،
ش كلما التَـف ْ
لتُج ِه َ
ت على ج ْذعي فُروعُك ُ
ِّب" يف بداية فقرة من قصيدتو مثّ التفت بصيغة
استخدم الشاعر صيغة الفعل ادلضارع "تـَُرت ُ
ِ
ِ
ش ،تُ َخلَُّفهُ" .بدأت ىذه الفقرة مليئة باحليوية
األمر" َ
ض ْع"؛ بعد ذلك انتقل إىل ذكر الفعل ادلضارع "لتُج ِه َ

والنشاط ،فريتا حتاول ترتيب الغرفة لتقضي ليلة رومانسية مليئة باحلب ومليئة بادلشاعر ،وىي تبحث عن كل
ما جيعل الليلة ىانئة ،فقامت بتحضَت النبيذ ،وترتيب الزىور ،وفت الشباك حبيث يتعطر اجلو برائحة ىذه
الزىور ...وىذا لو على مستوى حضور النص الذي يًتاءى من األلفاظ وادلفردات اليت توحي هبذه ادلفاىيم،
إالّ أ ّن ادلتلقي جيب أن يصل إىل النص الغائب من خبلل استكشاف ظاىرة االلتفات وربطها باخللفية
النفسية للشاعر ،ومن خبلل تسليط الضوء على ادلقطع نبلحظ أنو ابتدأ باسم"ريتا" اليت تشكل طرفاً من
ثنائية صراعية ،ونبلحظ أن مكان النص يف ىذا ادلقطع مكان رومانسي ،فغرفة النوم ىنا ىي مكان اجتماع
الشاعر مع ريتا ولعل يف ذلك إشارة إىل أن الغرفة ىي الوطن الذي ديكن أن جيتمع فيو اإلسرائيليون مع
الفلسطينُت ،لكن ادلفارقة ىنا أن ريتا ىي اليت ترتب وأن الغرفة ذلا والشاعر ضيف سيقيم عندىا ،وأهنا
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صاحبة احلق يف ىذه الغرفة ،وىذه الدرجة الصراعية توحي حبق الشعب اإلسرائيلي بامتبلك األرض ،وترتيب
ودي يف التعامل ولعل الذي سيفقد الفلسطيٍت رلرد التفكَت
أموره ،ولكن يف البداية سيتم استخدام أسلوب ّ
يف أرضو ىو ذلك النبيذ الذي سيغيبو عند رؤية حقو مث تقبلو القبول لآلخر.
ِّب) يدل على استمرارية ىذا احلدث يف الوقت احلايل
ولعل استخدام صيغة الفعل ادلضارع يف (تُـَرت ُ
وادلستقبل ،ويلحظ أن الشاعر استخدم ضمَت اجلماعة (نا) ،بينما ريتا تستخدم ضمَت "أنا" وىذا يعكس
موقف الشاعر الذي رضي باألمر الواقع الذي يفرض عليو العيش مع اآلخر.
ومن خبلل متابعة األفعال يلحظ أ ّن ىذا ادلقطع من القصيدة كان خالياً من األفعال ادلاضية وذلك
ألن يف الفعل ادلاضي عودة إىل الوراء ،عودة إىل األصل الذي يذكر الفلسطيٍت بأصلو الذي يثبت حقو يف
ِ
ف"
ش ،لنُع ِر َ
ِّب ،كي يَتَ َعطََّر ،ليرتَ َف َع ،ليَ ْج َه َ
أرضو ،ويلحظ غلبة األفعال ادلضارعة" تُ َرت ُ
وىذه األفعال اقًتنت حبروف التعليل باستثناء الفعل "ترتب" وىذا يعكس طبيعة تعامل ريتا اليت ترتب
الواقع الفلسطيٍت دون تعليل ذلذا العمل وأهنا صاحبة احلق يف ذلك وال حتتاج إىل مربر .أما بقية ادلواقف اليت
ديكن أن تغري فيها ذلك الفلسطيٍت فقد استخدمت أفعاالً مضارعة مقًتنة حبروف التعليل ،و بعد ِذكر
الفعل ادلضارع التفت الشاعر بصيغ األمر ،والغرض ادلبلئم ىنا ،غلبة استخدام فعل (األمر) على الفعل
ادلضارع ،وىذا يدل على أسلوب ريتا يف الشعر عند احلوار مع الشاعر نفسو ،ألهنا تنظر إىل نفسها على
أهنا يف مرتبة أعلى من الشاعر وإهنا صاحبة األمر ،وعلى الشاعر "وىو الطرف الضعيف" أن يستجيب ذلا،
ويقبل أوامرىا ،ولعل اإلثار من استخدام صيغة فعل األمر ألنو" يأيت لطلب الفعل مبعٌت اإللزام ،حبيث يكون
طالب الفعل عادة أعلى منزلة شلن يطلب منو تنفيذه" (السكاكي ،)ٖٔٛ :ٜٔٛٚ ،فريتا دتلك السلطة القوية،
ومن ىذا ادلنطلق تأمر الشاعر بتلبية رغباهتا دون نقاش ،فالفعل "افت " صيغة أمر ،إذ تأمر الشاعر بفت
الشباك لتبدأ عواطفو تتحرك أمام ادلشاىد الطبيعة الرومانسية اليت تؤجج العاطفة ،والفعل "ضع" تأمره فيو
بالدمج بُت احلضارتُت العربية واليهودية لتصل إىل قمة االندماج والتبلحم يف استخدامها للفعل "حك"
الذي يكشف عن طبيعة أىدافها يف امتبلك الشاعر ،وإن كان تبلمحها مع الشاعر يعٍت تكوين نسب
جديد فهي تعلم أن ىذا النسب سينتمي إليها يف النهاية أل ّن الطفل ينسب ألمو و ال ينسب ألبيو يف
الديانة اليهودية ،فهي هتدف إىل تكثَت نسلها الذي سيكون عوناً ذلا يف فرض وجهة نظرىا على اآلخر؛
إهنا تريد للدم الفلسطيٍت أن خيتلط بالدم اليهودي ،لًتى ماذا ديكن أن ينتج عن ىذا التفاعل ذي العناصر
ادلتضادة ،فهل ديكن ذلذا التفاعل أن ينجب جيبلً مدجناً خيضع دلتطلبات االستسبلم .أما االلتفات فهو
من النوع السريع.
صلد الشاعر يف مقطع من ديوانو "اجلدارية" تعرب عن االلتفات بُت األمر فی "انتظرنی ،وادلضارع
فی " يُريٍت" كاآليت:
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أَيُّها ادلوت! انتظرين خارج األرض،
انتظرين يف ببلدك ،ريثما أُهني
حديثاً عابراً َم َع ما تبقى من حيايت
قرب خيمتك ،انتظرين ريثما أُهني
قراءة طَرفةَ بن ِ
العبد .يُريٍت
ْ
ٍ
حرةً(............ ،درويش)ٜٗ :ٕٓٓٓ ،
الوجوديّون باستنزاف ِّ
كل ُىنَـْيـ َهة ّ
ىنا الشاعر يرافق مبحاورة مع ادلوت كما كان دائماً ،خصوصاً إثر موتو لدقيقة ونصف الدقيقة خبلل
فسجل مشاىداتو لتلك الرحلة يف ىذه القصيدة بعد عودتو من
عملية قبل مفتوح يف أواخر التسعيناتَ ،
ادلوت .يل عب انتقال بُت األفعال من الزمن ادلاضي إىل الزمن احلاضر وليس الغرض ىنا ،وقد رحل الرجل
عنّا ،أن نسألو عن موقفو من ىذه القضية "احليادية" أو تلك ،وألن نبحث لو عن شفاعة ىنا أو ىنا ،قد
يكون قد أصاب هبا أو أخطأ ،الغرض ىنا إّمنا تأبُت رجل كان لو لرمبا مع ادلوت ثأر ،انتصر عليها تكراراً
بالكلمة ،لكنها ىزمتو من حيث يدرى أوِل يدر .وااللتفات فهو من النوع السريع.
ٖ-ٖ-ٔ-االنتقال من الفعل الماضي إلى الفعل المضارع
صلدأحياناً تراکيب يف اللغة تعربعن أحداث ادلاضي بصيغة ادلضارع اجملرد استحضاراً لصورة احلدث
جلعلو ماثبلً أمام عُت ادلخاطب ،وإذا أريد معرفة السبب يف مثل ىذه التعبَتات وجدنا أ ّن ىذه الصيغة –
أي الفعل ادلضارع – ارتبطت باألحداث الواقعة أمام عُت ادلخاطب لکثرة داللتها على احلال واستحضار
ىذه الصورة ،وتکون يف صيغة (يفعل) من دون غَتىا .وقد تؤدي ىذه الصيغة داللة أخرى ىي داللة
اإلستمرار التجددي غَت ا﵀دد بزمن معُت ،بل ىو حدث يقع يف زمان ،ولذا فإ ّن صيغة (يفعل) ىي أوسع
داللة يف العربية من کل صيغة أخرى .وإىل ذلک أشار النحويون .حيث قال مجال الدين ابن ىشام" :أهنم
يعربون عن ادلاضي واآليت حىت أنّو مشاىد حالة األخبار" (بن ىشام ،ٜٔٛ٘ ،جٕ .)ٜٙٓ :وفسر د.فاضل
السامرائي ىذا األمر بقولو" :وادلقصود حبکاية احلال ادلاضية أن تعرب عن احلدث ادلاضي مبا يدل على
ّ
السامرائي ،ٜٜٔٛ ،جٖ ٖٜٔ :و
احلاضر استحضاراً لصورتو يف الذىن انّو مشاىد مرئي يف وقت االخبار"(
ّ
بن ىشام ،ٜٔٛ٘ ،جٕ.)ٜٙٓ :

وتتخلّص فكرة ىذا ادلبحث يف االنتقال من الزمن ادلاضي إىل الزمن احلاضر بنوعيو احلال
واالستقبال ،وورد ىذا االلتفات يف أشعار درويش يف ىذه الدواوين الثبلثة لغايات وأغراض متعددة
ب فوق
حيددىا ادلعٌت يف النص الشعري .وأوىل غاياتو هي اإلستمرارية ما جاء يف قصيدة "كيف أَكتُ ُ

السحاب؟" من ديوان "أحد عشر كوكباً" استخدم الشاعر لذلك صيغة الزمن ادلاضي ليدل من خبلذلا على
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احلنُت الذي ولّده الفراق بينو وبُت وطنو (فلسطُت) ،حُت حتدث الشاعر خبلل أبياتو بصيغة الفعل ادلاضي
بُت (مضى– َسيمضي) التايل:
عود الكب َِت إىل ِ
للص ِ
ذاهتا ...
َغ ْرناطةٌ ُّ
نُت إىل
َوَذلا أَن تَكو َن ما تَـْبتَغي أَن تَكو َنْ :
احلَ َ
شئ مضى أو سيمضيَ :حيك جناح سنونوةٍ
ُّ
أي ٍ َ
َ
ُ َ ُ ُ
ٍ
جسدي (درويش)ٔٓ :ٜٜٕٔ ،
نـَ ْه َد امرأة يف السري ِر ،فَـتَ ْ
صُر ُخ  :غَ ْرناطةٌ َ
صَر ُخ"؛ بعد الفعل ادلاضي يف ىذا الضرب من التحول يعمل
رليء ادلضارع "سيمضيَ ،حيُك ،تَ ْ
فيو لداللة على حدث يقع يف احلال واالستقبال .وأ ّن الشاعر باستخدامو زمن ادلاضي قد اسًتجع يف ذاكرتو
قدرتو البارعة على قول الشعر وبراعتو يف اظهارالديباجة والفكرة خبلل نسجو الشعري ،وأراد أن يوصل
رسالتو للمتلقي ليشعر بعظيم مكانة ىذه القضية (وطنو فلسطُت) وانتقال أثرىا خبلل الشعر لؤلجيال
ادلتبلحقة ،ذلذا جييء ادلضارع للداللة على حدث قد مضى ،وقد قرر علماء الببلغة أن ادلضارع يف ىذه
احلالة يقصد بو استحضارالصورة للحدث ادلاضي ،وأنو أمر يقول ابن األثَت "واعلم أ ّن الفعل ادلستقبل إذا
أتى بو يف حالة اإلخبار عن وجود الفعل ،كان ذلك أبلغ من اإلخبار بالفعل ادلاضي ،وذلك أل ّن الفعل
ادلستقبل يوض احلال اليت يقع فيها ،ويستحضر تلك الصورة حىت أن السامع يشاىدىا ،وليس ذلك الفعل
تدل على أ ّن احلدث الذي سيجئ بعدىا كان يف ادلاضي ،ومازال يف
ادلاضي" .لذلك عبارة "سيمضي" ّ
وسيستمر يف ادلستقبل .والفعل ادلضارع ىوالذي يناسب الكاتب يف سرده حلنُت الشاعر الذي
احلاضر،
ّ
حىت األبد ،کما قال درويش فی مقطعو من ديوان
تتغَت ّ
تتغَت أوميتها منذ األزل ولن ّ
يعتقد أن فلسطُت ِل ّ
أحد عشر کوکباً .بناء على ذلك؛ يرى احلاج صاحل "سيطول الزمن ليغيب اخلطاب ادلتعجل السابق،
وسنلتقي بأزمان متداخلة ،حتتل فيها األفعال بصيغها ادلاضية وادلضارعة وادلستقبلية أمكان ال تسَت على
خط و ٍ
ٍ
احد ،وسنفسرضلن ىذا التداخل بسبب غياب اذلدف الذي كان حاضراً يف أيام اإلرادة الثورية! كان
شئ ،وسَت التاريخ والزمن
موجوداً يف احللم ،ويف ادلستقبل القريب" (احلاج صاحل ) ٔٓٛ :ٜٜٜٔ ،لكن اإلرادة ٌ
شئ آخر ،وسيصاب زلمود درويش بالصدمة اليت ستظهر الحقاً يف أشعاره ،يف مقاببلتو اليت جرت
والدنيا ٌ
عليو قال" :التاريخ أحياناً عشوائي" وأحياناً ساخراً ،ولكن ،والمرآة ،التاريخ يكون عادالً ولكن صدمة
االنكسارىذه ستغيب اذلدف ،وسيبدو الزمن يف حال ذىاب عشوائي ،وسيزول بصراألنا الشعرية وىي تتابع
عبث الزمن ،وستنظر األنا الشعرية حىت يف ادلستقبل وادلاضي" (درويش :ٜٜٔٚ،دون ص) ىنا االلتفات من
النوع (السريع) ،وذلك أل ّن الشاعر أراد ايصال فكرتو إىل ادلتلقي خبلل وقت قصَت ،فأراد إثارتو من خبلل
النقلة السريعة إىل الزمن احلاضر ،وىذا ما وجدناه خبلل ىذا النوع من االلتفات.
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ومن األغراض األخرى لبلنتقال من الفعل ادلاضي إىل ادلضارع (التعظيم) ما جاء يف قول الشاعر
يف قصيدة" :خطبة اذلندي األمحر -ما قبل األخَتة -أمام الرجل األبيض ،وفيها يقول:
ادلسيسيب .لنا ماتب ّقى لَنا ِمن األ َْم ِ
ِ
س
ضلن يف
ضلن َمن ُ
إذاًُ ،
ّ
البحر شرقاً
لك ّن لو َن ّ
السماء تغيـَر ،و َ
تغََت يا سيِّ َد البيض! ياسيِّد اخليل ،ماذا تريد
أت حكايتناَ كلها:
قت فيها قر َ
َنت َحد َ
بلم يضيءُ .......إذا أ َ
ك ٌ
ولِ ْدنا ىنا بُت ٍ
ماء ونا ٍر  ....ونولِد ثانيةً يف الغيوم
ُ
البلزوردي بعد القيامة( ....درويش)ٖٔ :ٜٜٖٔ ،
على حافّة الساحل
ّ
إذ إ ّن النقلة اليت حتدث عنها الشاعر يف الزمن ادلاضي ( ُولِ ْدنا) مثّ التفت إىل الزمن ادلضارع (نُولِ ُد)
بعد ٍ
بيت ،وفقاً للفكرة اليت أرادىا .وااللتفات فيو من النوع السريع .وأشار درويش من خبلل األبيات
أىم ما تضمنتو القطعة من تلك
األوىل إىل"مظاىر احلياة قبل ادلوت وبعده مع تذكر تغَتات الطبيعة و ّ
اإلشارة إىل احلياة اليت سخرىا ادلوت لئلنسان والکون من ادلاضي إىل الزمن احلاضر .إ ّن صيغة ادلاضي ختيّل
ٍ
وعندئذ اليكون ىنا ما حيملو على ما ينهمك فيو؛
للسامع صورة حدث وقع يف حلظة من الزمان وانقطع،
ألَنو انتهى ،لكن االنتقال إىل صيغة الفعل ادلستقبل ختلق وضعاً جديداً ،إذ يرى ابن األثَت"ختيل للسامع أنو
مباشر للفعل" (ضياء الدينٖٖٔٔ .ىـ )ٔٗٛ :وأ ّن الفعل يقع أمام ناظريْو يف حالة حضور.
ٖ - ٗ -ٔ -االنتقال من الفعل المضارع إلى الفعل الماضي
ترد طريقة االلتفات يف ىذا ادلبحث على النوع الذي ينتقل فيو الشاعر من احلاضر إىل ادلاضي ،ولو
غايات منها :التأكيد والتقرير اليت سنبينها الحقاً .ولو أنعمنا النظر يف حقيقة ىذه القصيدة "أنا واح ٌد ِم ْن
أحد َع َشَر كوكباً" لوجدناىا تقريراً مباشراً للشاعر ،وذلك نستطيع أن ندركو من
ُملُوك النِّهاية" من ديوان" َ
خبلل قولو:
أنا واح ٌد ِم ْن ُملُوك النِّهاية ..أقْ ِفُز َع ْن
َخَتة
العَر ِّ
فَـَرسي يف الشتاء األَخَت ،أَنا َزفْـَرةُ َ
يب األ َ
وح الب ِ
يوت ،وال
ُطل على اآلس فَ َ
ال أ ُّ
وق ُسطُ ِ ُ
أَتطل ُع َح ْويل لئبلّ يَراين ،ىنا أَح ٌد كان يَع ِرفٍُت
خام الكبلم لِتُـ ْعِ َرب امرأيت
كان يَع ِر ُ
ف أّ
ص َق ْل ُ
ت ُر َ
َين َ
بـُ َق َع الضوء حافيةً (................،درويش)ٔٗ-ٖٔ :ٜٜٕٔ ،
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انتقل الشاعر من الفعل ادلضارع (أقْـ َفز – الأ ِ
ُطلُّ -الأتَطَل ُع) إىل ادلاضي (كان يَع ِرفٍُت كان
ُ
ت) .وىنا التفت الشاعر بغلبة األفعال ادلضارعة يف القصيدة على األفعال ادلاضية ،و ىذه
يَع ِر ُ
ص َق ْل ُ
فَ -
األفعال تتعلّق بأزمان التشتت ،والضياع ،وانعدام وعي الذات .أما األفعال ادلضارعة وما يف حكمها فتتعلق
مبعرفة (ادللُوك) وستبقى صيغة ادلضارعة قائمة حىت بعد أن دتوت (إمرأة الشاعر) .والزمن يف القصيدة ليس
ُ
زمناً مستقيماً خطياً ذاىباً من ادلاضي ضلو ادلستقبل ،فإننا سنبلحظ أفعاالً ماضيةً تندس يف زمن متقدم،
لكنها أبداً تظل على صلة مع ما ذىب يف ادلاضي من تاريخ ،أو أساطَت ،أو ٍ
ماض من حياة صوت الشاعر
أو من سَتة اجلماعة الذين ديثلون شخصية شعب يف القصيدة .ويكون االلتفات من النوع السريع.
وأما إذا نظرنا إىل ديوان الشاعر زلمود درويش :ىي أغنية .....ىي أغنية ،يقول:
ٍ
سجائَِرناُ ،مث َسيأيت ِسوانا لِيُك ِم َل َس ْهَرتَنا و ُّ
ننسى
ننسى بقايا كبلم على َمقعدي ِنَ ،سنَـْن َسى َ
الدخانَ .س َ
َس َ
وق ال ِوسادةِ .يأيت ِسوانا ويرقُد ِيف نَ ِ
ومناُ...
قليبلً من الن ِوم فَ َ
َ
َ
ِّق أسرارنا يف الفنادق؟ (درويش)ٖٚ :ٜٜٖٔ ،
صد ُ
كيف كنّا نصدِّق أجسادنا يف الفنادق؟ كيف نُ َ
نسىَ ،سيأيت ،يأيت ،يَرقُد" ،صلد غلبة الصيغ ادلضارعة بشكل
يبدأ الكبلم على صيغ ادلضارع" َسنَ َ
كبَت يف النص اليت تشَت إىل راىنية اإلشكال وحضور احلدث ،عن ادلن من الذاكرات والذي يستدعي
حار وأل ّن اجلرح حي .يعيد
األفعال ادلاضية "كنّا نص ّد ُق" ،ىذه الغلبة للفعل ادلضارع ْ
أتت ألن احلدث ّ
جو الصمت الرىيب ،ذلك الصمت الثقيل اخلانق مثل فضاء من زنبق،
النص يف ادلقطع األخَت إىل ّ
ا﵀مل بالكبت وخلجات األنفس ادلقهورة ،ولنكشف أن كل ىذه العبارات وكل ىذه الصور ما
الصمت ّ
أي من أىل الكوخ ،إذن ىم ِل يتلّموا وِل يقولوا إمنا يف ذىنهم لو
كانت إال كبلماً يف الذىنِ .ل يقلو لسان ّ
العدو فان يفهم دتاماً ما يدور يف أذىاهنم ،إن يقرأ يف عيوهنم ويف
تلموا أو قالواّ ،أما ىذا الغريب ،ىذا ّ
صمتهم "،كان يسمع جيداً جيداً ،وخيبئو يف ٍ
سعال سريع".
ّ ّ
ومن مواطن االلتفات من صيغة ادلضارع إىل صيغة ادلاضي ىو قول الشاعر اليت وردت يف مقطع
آخر من ديوانو "جدارية" ،حيث جاء فيو الشاعر من النوع السريع ،كما يقول:
سأحلُم ،ال أل ِ
معٌت خارجي.
ْ
ْ ُ
ُصل َ أَي ً
بل كي أ َُرِّم َم داخلي من أَثر
ِ
ظت قليب كلو
اجلفاف
ِّ
العاطفيَ .حف ُ
عن ظهر ٍ
قلبِ :ل يـَ ُع ْد ُمتَطفِّبل
ومدلِّبلً (درويش)ٚٛ :ٕٓٓٓ ،
ُ
سأحلُ ُم ،كي أ َُرِّم َم) إىل ادلاضي
انتقل الشاعر من خبلل أبياتو من ادلضارع مبعٌت ادلستقبل ( ْ
ِ
عرب درويش من خبلذلا عن حقيقة مشاعره جتاه
ظت) مباشرة مرة وغَت مباشرة مستخدماً حرف "لـَم"ّ .
( َحف ُ
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ادلوت مستخدماً صيغة الزمن احلاضر اآليت راغباً يف جعل ادلتلقي يستشعر عوادلو الداخلي وشعره عن احلياة،
وىذا ما أشار إليو قائبلً :سأحلُم ،ال أل ِ
معٌت خارجي" .بل كي أ َُرِّم َم داخلي من أَثراجلفاف
ْ
ْ ُ
ُصل َ أَي ً
العاطفي".
ِّ
عرب عن
أنشد الشاعر قصيدتو "جدارية" بعد نوبة قلبية و قد كان بُت ادلوت واحلياة ومن خبلذلا ّ
حقيقة مشاعره جتاه احلياة احللمية والواقعية مستخدماً ذلذا الغرض صيغة الزمن األيت راغباً أن جيعل ادلتلقي
يدركو ويشاركو يف ادلوقف ،لذا صلد كلمات الشاعر يف موضع من قصيدة "اجلدارية" تبتدئ األفعال
(احلاضر) وىي بالتتابع :أرى -حيملٍت-وانتقل إىل الفعل ادلاضي بلم أحلم– كنت أعلم وبعدىا التفت إىل
الفعل ادلضارع– ألقي – أطَت – سوف أكون – سأصَت:
أرى السماء ىنَاك يف ِ
أحلُ ُم
متناول األيدي
َحلُ ْم ّ
بأين ك ُ
ُ
نت ْ
َوَِل أ ْ
فالشاعر يقرر حالتو لتسجيل حلظة صدق دتتزج بصمتها وتًتك ادلتلقي واقفا منتظراً اآليت كما
ىوشأن الشعراء الكبار .ونستنتج من فعل (أرى) يف ادلقطع ادلذكور بأ ّن ىذه الرؤيا أو الرؤية شلتزجة بالذاكرة
وزليلة إىل الفعل ادلضارع ،يتوجو عادة للذات الشاعرة وکل ما يتعلق هبذه الشعور.
تتخلص فكرة ىذا ادلبحث يف االنتقال من الزمن ادلضارع إىل الزمن ادلاضي الذي يرد فيو االلتفات
لغايات وأغراض متعددة على وفق احلال الذي حيدده ادلعٌت يف النص الشعري .وىذه ألغراض ىي :حتريك
ومة ادلتلقي ،وثبوت الشرع وحتقق وقوعو (التأكيد) ،والتقرير .عند التعمق يف البحث من أشعار درويش صلد
كل االلتفاتات الواردة من النوع السريع.
تبُت لنا أ ّن االلتفات بُت أنواع األفعال بلغ  ٖٜمرة وستقوم الباحثة ىنا بإيراد مواضع االلتفات
َّ
بُت األفعال إحصائياً يف داخل اجلدول.
النتيجة :
من خبلل الدراسة ألسلوب االلتفات دتكنت الدراسة من الوقوف على أقرب ادلعاين اليت أراد الشاعر
إليصاذلا إىل ادلتلقي وظهر أن الدواوين الثبلثة قد مشلت أنواع التفات األفعال مع تواتر قلةً أوثرًة ،وىذا يعٍت
أن أقسام االلتفات ترد ضمن النص احلديث عند الشعراء ادلعاصرين وال يتعلق بالقدماء .وقد أشَتت إليها
يف مواضع من البحث يف اجلداول احصائياً .ونتائج الدراسة اإلحصائية أعطتنا فكرة عامة وشاملة عن
ادلدونة ادل كتوبة ،حيث تبُت لنا يف جانب االلتفات أن كثَتا من االستعمال يظهر بشكل غَت منتظم من
أنواع آلخر ،لعل ىذا راجع إىل مجلة من األسباب ،نذر أومها يف النقاط التالية.إل ّن الشاعر قد دتكن من
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إبراز دور أسلوب االلتفات يف خدمة اجتاىاتو الشعرية و أغراضو وغاياتو؛ وحقق زلمود درويش باستخدامو
أسلوب االلتفات مجلة من الغايات أبرزىا:
ِ
جيسده االلتفات األفعال.
أ .إثارة محاس ادلتلقي جتاه قضايا رلتمعو وعصره ،وخَت ما ّ
ب .استطاع الشاعر من خبلل ىذا النوع بأساليبو ادلتعددة أن يبُت وموم عصره ،ألن ىذه األساليب
عناصر زادت النص حيوية وحداثة مكنتو من استيعاب العديد من األفكار اليت طرحها الشاعر ،ورغب من
خبلذلا يف وضع احللول ادلناسبة للمشاكل اليت يعاين منها رلتمعو.
ج .من الشاعر الداللة الزمنية يف النص مرونة أثر من خبلل (اسلوب االلتفات الزمٍت) ،وانعكس
التحوالت
ذلك يف استقبال ادلتلقي ّ
التحوالت الزمنية اليت حتدث يف السياق .وقد أوحت ىذه ّ
للتغَتات و ّ
بدالالت متعددة أحدثت تطورات جوىرية يف زمن النص الشعري.
تتخلص فكرة ىذا ادلبحث يف االنتقال من الزمن ادلضارع إىل الزمن ادلاضي الذي يرد فيو االلتفات
لغايات وأغراض متعددة على وفق احلال الذي حيدده ادلعٌت يف النص الشعري .وىذه األغراض ىي :حتريك
ومة ادلتلقي ،وثبوت الشرع وحتقق وقوعو (التأكيد) ،والتخصيص عند التعمق يف البحث من أشعار درويش
التی صلد كل االلتفاتات الواردة من النوع السريع.
المصادر والمراجع
.1

ابن فارس ،أمحد( .دون سنة) .فقه اللغة؛ بَتوت :دار الكتب العلمية.

 .2ابن األثَتاجلزري ،ضياءالدين نصرا﵁ بن أيب الكرم (.ىـٕٖٔٔ) .ادلثـل الس ارر ف ي أدب الكات ب
والشاعر؛ القاهرة :طبعة البهية.
 .3ابن أيب اإلصبع ،ادلصري .)ٜٔ٘ٚ (.بديع القرآن؛ القاىرة :مكتبة هنضة مبصر.
 .4ابن ادلعتز ،عبد ا﵁.)0992( .کتاب البديع؛زلمدعبد ادلنعم خفاجی ،بَتوت :دار اجليل.
 .5مجــال الــدين بــن ىشــام .)ٜٜٔٛ( .حتقيــق د .مــازن ادلبــارك وزلمــد علــي محــد ا﵁ ،مغن ي اللبي ب
عن كتب األعاريب ،ط ،ٙبَتوت :دار الفكر.
 .6احلاج صـاحل ،زلمـد ابـراىيم  .)ٜٜٜٔ(.محم ود دروي ش ب ين الرعت ر والص بّار :دراس ة نقدي ة؛
دمشق :وزارة الثقافة.
.7
.8

خياط ،جبلل .)ٜٔٚ٘( .الشعر و الرمن؛ العراق :دار احلرية للطباعة.

دبس ،ىاشم « .)ٕٜٓٓ( .هكذا تكلم محمود درويش ،دراسات في ذكري رحيل ه»؛ مجل ة

المستقبل العربي ،عدد الثانی.ٖٖٚ ،
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.9
.11
.11
.12

درويش ،زلمود .)ٕٜٓٓ( .الجدارية؛ رياض :الريس للكتب والنشر.

درويش ،زلمود .)ٜٜٖٔ( .هي أغنية ...هي أغنية؛ بَتوت :دار العودة.

درويش ،زلمود .)ٜٜٕٔ( .أحد عشر كوكبا؛بَتوت :دار العودة.
درويش ،زلمود .)ٜٜٔٚ( .جريدة الحياة ،ادلقابلة.

.13

الزركشي ،بدر الدين زلمد بن عبـدا﵁ٖٜٔٔ(.ى ـ) .اإلتق ان ف ي عل ول الق رآن؛ حتقيـق زلمـد أبـو

.14

الزركشي ،بدر الدين زلمد بن عبدا﵁ .)ٜٔ٘ٚ(.البرهان في علول الق رآن ،بـَتوت :مكتبـة دار

.15

الزسلشري ،ابوالقاسم جارا﵁ زلمود .)ٜٜٔ٘( .تفسير الكشاف؛ بَتوت :دار الكتب العلميّة.

الفضل إبراىيم ،بَتوت :دار ادلعرفة.
النهضة.
.16
.17

السامرائي ،إبراىيم .)ٜٔٛٓ(.الفعل زمانه و أبنيته؛ بَتوت :مؤسسة الرسالة.
السامرائي ،فاضل .)ٜٜٔٛ(.معاني النحو؛ ادلوصل :دار الطبعة.
ّ

.18

الســبكي ،هب ــاء ال ــدين( .دون س ــنة) .ع روس األف راح؛ ضــمن ش ــروح التلخ ــيص ،مص ــر مطبع ــة

.19

السعدين ،مصطفى .)ٜٔٛٚ(.البنيات األسلوبية؛ اإلسكندرية :مطبعة رواي لئلعبلن.

عيسى البايب احلليب وأوالده.:
.21

السكاكي ،يوسف بن أيب بر زلمد .)ٜٔٛٚ(.مفتاح العلول؛ بَتوت :دارالكتب العلمية.

.21

ســبلم ،كـاظم .)ٜٜٔٓ(.ال رمن ف ي ش عرالرواد ،رســالة ماجســًت غــَت منشــورة ،العـراق :جامعــة

.22

ســليمان ،قاســم فتحــي .)ٜٔٛٛ (.ف ن االلتف ات ف ي البالغ ة العربي ة ،رســالة ماجســتَت غــَت

بغداد ،كلية الًتبية ،ابن رشد.

منشورة .العراق :جامعة ادلوصل ،ادلوصل.

 .23طبل ،حسن .)ٜٜٔٛ( .أسلوب االلتفات البالغية القرآنية؛ القاىرة :دار الفكر العريب.

.24

عبد ا﵁ اجلادر.زلمود  (.دون سنة) .دراسات نقدية في األدب العربي؛ بغداد :بيت احلکمة.

نص الشّ عري ،دراس ة نقديّة ، ،طٔ ،رام ا﵁:
 .25العـبلّق ،علــي جعفــر .)ٕٖٓٓ(.ف ي حداث ة ال ّ

الشروق.
للنّشر والتّوزيع دار ّ
.26

فاحل ،جليل رشيد « .)ٜٔٛٗ( .فن االلتفات يف مباحث الببلغيُت»؛ مجلة آداب

المستنصرية ،العدد التاسع .بغداد . ٜٚ-ٙٛ:موقع :

http://www.noormags.com/view/fa/ArticlePage/541101
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 .27قطــوس ،بســام« .)ٜٜٔٙ( .عبلئــق احلضــور والغيــاب يف قصــيدة "شــتاء ريتــا"»؛ مجل ة دراس ات

العلول اإلنسانية واالجتماعية ،العددٕ  ،رقم ٖٕ.

 .28زلمد برکات محدی .)ٜٜٔٚ(.اتجاهات البالغة فی العصر الحاضر؛عمان :دار الفکر.
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العددٕٖ.

ادلطلوب ،أمحد .)ٜٔٛٓ(.أساليب بالغية؛ الكويت :وكالة ادلطبوعات.

اذلريشي،الشاذيل« .)ٜٜٔٔ( .االلتفات يف القرآن»؛ مجلة حوليات الجامعة التونسية ،تونس،

فصلنامة لسان مبیه(پژوهش ادب عربی)
(علمی – پژوهشی)
سال ششم  ،دورة جدید ،شمارة هجدهم  ،زمستان 3131

تحوالت افعال در گسيذه هايي ازديوان شعری محمود درويش وتاثير بالغي آن روی خواننذه
فاطمه لطفي گودرزی
داًطجَی دکتزی
فابية حاج مامينج
استاد داًطگاُ تتزای هالشی
حميذرضا مشايخي
استادیار داًطگاُ هاسًذراى
چکيذه
التفات یکی اس سثکْای تالغی تياى ٍ هعاًی تِ ضوار هی آیذ کِ ضعز تذاى اس کالم تطزی هتوایش هی گزدد ٍ
ّوَارُ ّيچيک اس اضعار پيطيٌياى ٍ هعاصزاى اس آى خالی ًثَد سیزا دارای اًعطافی سیثاست در تغييز سخي اس
حالتی تِ حالت دیگز ٍ .آى اس هياى سثکْای تالغت عزتی در گذضتِ ٍ حال تِ عٌَاى پذیذُ سثکی تطوار هی آیذ
تِ گًَِ ای کِ ادیثاى فایذُ التفات را در داللت آى ٍ عٌایت تِ هعٌای هقصَد یافتٌذ .التفات اس ًظز هعاصزاى تِ
هعٌای اعزاض اس ستاى رائج است سیزا سطح فٌی ٍ ٌّزی جش تا عثَر اس رٍش رائج تحقق ًوی یاتذ .تی ضک ضعز
فضای تاسی است تزای اًَاع سثکْا اس جولِ التفات چَى اًتقال اس حالت تِ حالت دیگز است ٍ ّويي ضاعزاى را
تِ تحزک در چار چَب ساختار هتي ٍا داضت .یکی اس ایي ضاعزاى هحوَد درٍیص است ،اضعار اٍ پز اس التفات
هی تاضذ کِ تِ ضکلْایی چَى ضويز ّا ،فعلْا ،ساختار ًحَی عذد ،ادات ٍ ٍاصگاى ًوَد یاقتِ استّ .ويي اهز
ایي هحققاى را تز آى داضت تا اضعارش را تِ عٌَاى هَضَع تزای تحلييل در سِ دیَاى ٍی تز گشیٌذ تا رٍضي
ضَد چگًَِ اس ستاى ٌّجار خارج گزدیذ ٍ اس قالة رائج ٍ هعوَل تِ دليل ضٌاختي ًسثت تِ ارسش فٌی عذٍل
کزدً .تيجِ پضٍّص ًطاى هی دّذ ٍی التفات را در هقایسِ تا سایز اضکال تِ ضکل ًاهٌظن تکار تزدُ است ٍ
تَاًست اس آ ى تزای رٍی کزد ضاعزاًِ اش ٍ تزًگيختي ضًٌَذُ در تزاتز جاهعِ ٍ دغذغِ اٍ ًسثت تِ سهاًِ تْزُ
تثزد ٍ تِ داللت سهاًی اًعطافی تثخطذ کِ تِ ضکل پذیزش آى تَسط خَاًٌذُ در تافت هتي اًعکاط یاتذ.
کلمات کليذی :آرایِ ّای تذیعی ،داللتْا ،فَائذ تالغی التفات ،اّذاف ضاعز
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