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تفيد  العربي أنها  النحو  ريلم يكثر الشاعر من استعمال الجمل االسمية التي ي          

النحاة انها تدل على   يقرر التي، وإنما عمد إلى اإلكثار من الجمل الفعلية ستقرارال الثبوت وا

)بكيت  : ى حال. فقد استهل الشاعر فصل نصه بجملة فعلية ال إلل من ح تحوال، وحركةال

، وتشتت  ، فقد ضاع منه ابنه العزيزمنين المالذ األألنه كان ممزقا يبحث ع على األحبة...(

ور تشتته  لذا لجأ إلى االستعانة بالجمل الفعلية التي تص ،، وراح يبحث عن االستقرارشملة

ات  ظح لور اليصذي الشاعر علي استعمال الفعل الماضي ال اعتمد كما  . وعدم استقراره

اضي يعني إذن الم .ى قيد الحياةنه عبد الرحمن لما كان علالسعيدة التي قضاها بصحبة اب

الزمن الجميل  أضاع   بة للشاعر السعادة المتوارية التي تربط الشاعر بالحياة بعد مابالنس

. كما  الزمن الجميل بوفاة االبن هذا ىوقد انته ،حمن صنوينالذي عاشه برفقة ولده عبد الر

هو واقع  و عيشه،ر إلى استخدام الفعل المضارع الذي يصور الواقع المر الذي يلجأ الشاع

الذي يرمي   ىضعيف المعنت. كما ان الفعل المضارع يفيد ىبالمرارة والقساوة واألس عمفم

 . الشاعر إلى تصويره 

، لكن  وجدناها ظاهرة في النص األخرىلعناصر النحوية ديث عن اح فإذا عدنا إلى ال

، فإنها تظهر بحمولتها : إن العناصر النحوية المتبقيةى خرأ، وبعبارة تلفة السبببصورة مخ 

 : ، وتوضح الخطاطة االتية هذه الحمولةالمعنوية
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، أو على  الجمل الفعلية المتراكمة والمتكررة ى على مستوكان أإن التركيب النحوي سواء  

...(  .على : )، وحروف الجر (الواو) : حرف العطف ى بعض الروابط والحروف مثل مستو

إليه   ىرت الموقف اليائس الذي انتهفإن حروف الجر تعني الحركة الدائرة المغلقة التي صو

 به. عقتناالشاعر إلى اال ىقف مترقب يسعوهو مو،  رالشاع

 : جملة النداء -2

 ظهرت جملة النداء مرة واحدة في البيت االتي: 

 ــقــدك قــــد كــوى األكـــباد كــــياـــان ذخــــرا                  وفنســـلي بقــــاؤك ك افــــي

ستفهامي ، والنداء هو أسلوب إنشائي ا النداءة ها جملالتي وردت فيفريدة ل هذه هي المرة ا

عن   إلى اإلخباري رم، فهو عكس األسلوب الخبري الذي يئهايهدف إلى خلق األحداث وإنشا

 . حداث إن صدقا أم كذبااأل

، ويتحسر على  لغائبي ابنه ا فهو يناد شاعر لهي نابعة من ذهن ا إن جملة النداء في النص 

تمدد في خلد الشاعر، وتغزو النص مصعدة االنفعال فيه  تء اجملة الند جعل  ، وهذا مافراقه

عم بالمرارة  في، وهو مجال مفطاالع، وتمدد مجاله لتزايد من تصبر الشاعرمند البيت الثاني 

 والقساوة واألسى. 

 )يتــــــــــــــع(                                                                 


