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تعدّد األغراض يف قصيدة رثاء فاتك للمتنيب وأثره يف اللغة الشعرية
خليل باستان ،1محسن خوش

قامت*2

 .1عضو اهليئة التعليمية جبامعة العالمة الطباطبائي ،طهران
 .2طالب دكتوراه ،قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة العالمة الطباطبائي
(تاريخ االستالم 2015/8/24 :؛ تاريخ القبول)2016/2/2 :

امللخّص
يشكل الرثاء جانباً كبرياً من أشعار املتنيب ومنها رثاء أيب شجاع فاتك وهو من قصد إليه الشاعر حني كان يتألّم
شديد األمل من دناءة كافور .تتميز هذه القصيدة باشتماهلا موضوعات خمتلفة واخلروج عن املنهج املألوف يف
الرثاء ووحدة املوضوع .يتردّد املتنيب بني األغراض املختلفة يف هذه القصيدة ،بدل التركيز على املرثي وذكر صفاته
كما فعل اآلخرون .حاولنا يف هذه املقالة دراسة هذه املقاطع وتبيان النقاط اليت تتقاطع فيها الرثاء مع أخرى
املوضوعات مربزين من خالهلا عناصر اللغة الشعرية احملقّقة يف القصيدة ،أي أنّنا نسعى إماطة اللثام عن جممل
الوسائل اليت خيتاره املتنيب يف هذه القصيدة وذلك يف املستويات الثالث :مستوى املفردات ،املستوى الصويت،
املستوى البالغي .ووصلنا إىل أنّ اشتباك الرثاء باملوضوعات األخرى يف قصيدة رثاء فاتك بارز من خالل لغتها
تشابكاً نستشفّه من املقاطع الشعرية السائدة فيها .وهذا اإلشتباك بني املوضوعات واملعاين املختلفة يؤدّي إىل
استخدام مميز من اإلمكانيات اللغوية .إال أنّ احلزن واملعاين اليت تدور حوله تشكلّ اجلانب الطاغي يف مضمون
القصيدة ،أي عندما جند يف القصيدة تداخالً بني املعاين املختلفة ،يتمّ هذا التداخل بامتزاج احلزن مبوضوع آخر
ويكون احلزن طرفاً ثابتاً يف هذه التداخالت .ومن هنا يكون حضوراً ملفتاً للنظر لإلمكانيات اليت ختدم ملعاين
احلزن والرثاء خاصة يف مستوى املفردات.

الكلمات الرئيسة
تعدّد األغراض ،رثاء فاتك ،اللغة الشعرية ،املتنيب.
ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
* الكاتب املسؤول

Email: mohsenkhoshghamat@yahoo.com
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مقدمة
يعدّ الرثاء من أهمّ األغراض الشعرية عند العرب حىت كان منهم من اشتهر بسبب مراثيه.
وللرثاء قيمٌ إجتماعية وفنية وشخصية ،يتميز هبا عن غريه من ضروب الشعر من ناحية
وعن شاعر دون آخر من ناحية أخرى .وتتعدّد دواعي وأغراض الرثاء عند الشاعر حبسب
مكانة املرثي ومزنلته وعلى ضوء هذه املكانة تتحدّد معاين الرثاء .جند يف قصائد الرثاء
للمتنيب قيماً خمتلفة ومعاين متعدّدة تبني عمّا يتضمّنه الرثاء ويكشفُ عنه من تعبريات
متباينة وإن كان الغرض واحداً .وإضافة إىل ذلك وجدت يف مراثي املتنيب ما مل أجد يف
غريها وكأنّه محل على عاتقه مسؤولية التغيري يف هذا الغرض الشعري وقد حصل له ما أراد
فجاء به يف أسلوب ال يشاهبه فيه أحد سواه حىت خرج به مغرّداً خارج السرب ،وذلك يتمثّل
يف إدخال املوضوعات املختلفة يف قصيدة الرثاء .ومنها قصيدة رثاء أيب شجاع فاتك ،حيث
يتجاوز الشاعر عن املرثي إىل نفس املوت ويأيت بأبيات حول احلكم املتعلّقة باملوت ،مثّ تثور
عاطفة الفخر ويتكلّم عن نفسه ويفتخر بشجاعته وبعد ذلك يغلب عليه الغضب ويهجو
األعداء خاصة كافور وهو أخلف الوعد للشاعر.
ولئن أشبع املتنيب دراسة وحبثاً يف أغراضه املختلفة وخباصة ما اشتهر به من مدح
وهجاء وفخر وحكمة إال أنّين ما وجدتُ ذلك يف شعر الرثاء ،ولعّل انصراف الدارسني إىل
األغراض األخرى نتيجة نفسه املرتفعة عن الطبيعة البشرية ونظرته املتجاوزة أبعد احلدود
مّما جعلهم يغفلون أنّه مهما بلغ من مكانة ورفعة فهو إنسان حيرّكه األمل ويهزّه األمل وبني
ذلك جيد دمعه «عصي طيع».
سأسعى من خالل هذه الدراسة لقصيدة رثاء فاتك أن أجيب إىل أسئلة التالية:
 ملاذا تردّدت عاطفة املتنيب وإحساسه بني األغراض املختلفة يف قصيدة رثاء فاتك؟ ما هي العالقة بني هذه املوضوعات ،وما جيمعهم يف قصيدة واحدة؟ هل املشاركة للموضوعات يف بناء القصيدة متساوية أم يطغى موضوع على اآلخر؟ كيف يؤثّر تعددّ األغراض يف اللغة الشعرية وما يستخدمها الشاعر من املفرداتواخليارات الصوتية والبالغية ،أو بعبارة أخرى ما العالقة بني الشكل واملضمون؟
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قمتُ يف هذه الدراسة بتفكيك قصيدة رثاء فاتك إىل مقاطع متعددّة حسب املضمون:
احلزن ،احلكمة ،الغضب ،الفخر .وتبيني سبب تردّد أحاسيس الشاعر بني املوضوعات
املختلفة ضمن قصيدة واحدة ،وبعد ذلك أدخل يف تأثري تعدّد األغراض يف اللغة الشعرية،
أي أستخرج اإلمكانيات اللغوية اليت يستخدمها املتنيب خاصة إمكانيات ختدم لتداخل
املوضوعات املختلفة يف قصيدة واحدة .وجاء ذلك يف ثالثة مستويات :املفردات ،اخليارات
الصوتية ،اخليارات البالغية والبديعية.

آراء النقّاد حول مراثي املتنيب
لعلّ عبارة ابن رشيق الشهرية واليت وصف فيها املتنيب بأنّه «مالئ الدنيا وشاغل النّاس»
تكشف لنا ما وصل إليه من شهرة واسعة ومكانة رفيعة مل حيتلّها شاعر قبله .وال شك أنّ
هذا الغرض الشعري مل يصل إىل ما وصل إليه شعر املدح عند الشاعر بالرّغم من حتوّل
الرّثاء أحياناً عنده إىل مدح كما أنّ الظروف اليت دعته إىل قول هذين الغرضني متشاهبة
ولعلّ مراثيه ومدائحه لعائلة سيف الدولة خري دليل على ذلك.
ولئن كان الشاعر حيصل على بعض ما يبتغيه يف الشعر املدح من أمور مادية فإنّ ذلك
ليس متاحاً هبذا القدر يف شعر الرثاء ممّا جعل الشاعر جيعل الرثاء يف بعض مراثيه سبيالً
إىل املدح حىت ال ينعدم ذلك احلافز .وال نغفل أنّ هنالك من عدّ الرثاء من املدح ألنّه مدح
للمرثي ولكن بعد وفاته ،يقول ابن رشيق :وليس بني الرثاء واملدح فرق إال أن خيل بالرثاء
شيء يدلّ على أنّ املقصود به ميت (ابن رشيق :2001 ،ج ،)166 ،2وهذا ما قصده أيضاً قدامة
بن جعفر قبله يف كتابه نقد الشعر (قدامة بن جعفر.)100 :1978 ،
قال أبو الفتح اجلنّي ،وهو ممن صحب املتنيب وقد قرأ عليه ديوانه مثّ كتب عليه شرحاً:
«وأمّا اختراعه للمعاين وتغلغله فيها ،واستيفاؤه إياها ،فما يدفعه إال ضد وال يستحسن
معاندته إال ندّ ،وما رأيت أحداً غضّ من هذا الرجل وقتاً من الزمان إال وشاهدته بعد ذلك
قد رجع عنه وعاد إىل تفضيله ،وما هلذا الرجل الفاضل عيبٌ عند هؤالء السقطة اجلهال
وذوي النّذالة والسفال إال أنّه حمدث».
بيد أنّ هنالك من تعرّض لبعض األبيات من مراثي املتنيب مع اختالف نظراهتم وهي
أشتات متفرّقات ،فها هو الثعاليب صاحب اليتيمة يستشهد من مراثي املتنيب ببيت من
قصيدة يرثى هبا أبا تغلب بن داود ،مستدالً هبا على مقولة له ،عندما عدّ من حماسنه
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وروائعه وبدائعه اليت زاد فيها على من تقدّم وسبق مجيع من تأخّر فقد عدّ من هذه
احملاسن افتضاضه أبكار املعاين (الثعاليب :2000 ،ج ،)262 ،1والبيت املستشهد به هو قوله:
سـ ـ ـ ـ ــاملا أهـ ـ ـ ـ ــل الـ ـ ـ ـ ــوداد بعـ ـ ـ ـ ــدهم

يس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلم للح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزن ال للتّخلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

أي :أنّه إذا مات الصديق فإنّ صديقه يسلم صديقه للحزن ال للخلود.
قال أبو العبّاس أمحد بن حممد النامي« :كان قد بقي من الشعر زاوية دخلها املتنيب،
وكنت أشتهي أن أكون قد سبقته إىل معنيني قاهلما ما سبق إليهما» (ابن خلّكان ،د.ت :ج،1
 ،)121أحدمها ما ورد يف هذين البيتني:
رمـ ـ ـ ــاين ال ـ ـ ـ ـدّهر بـ ـ ـ ــاألرزاء حتّـ ـ ـ ــى
فص ـ ـ ـ ـ ــرتُ إذا أص ـ ـ ـ ـ ــابتين س ـ ـ ـ ـ ــهامٌ

فـ ـ ـ ـ ـ ــؤادي يف غشـ ـ ـ ـ ـ ــاء مـ ـ ـ ـ ـ ــن نبـ ـ ـ ـ ـ ــال
تكسّ ـ ـ ـ ــرت النّص ـ ـ ـ ــال عل ـ ـ ـ ــى النّص ـ ـ ـ ــال

بناء القصيدة
مبا أنّ املرثية جزءٌ من املديح (بل هي مديح للمرثي بألفاظ املاضي) فقد حدّد القدامي بنية
املدحية النموذجية ،وهي بنية مقتضية الوقوف على األطالل ،فالنسيب ووصف الرحيل إىل
املمدوح ،مثّ اإلنتهاء إىل املدح« .لكنّ مطالع قصائد املدح صار بعد ذلك مثار خصام بني
اجملدّدين وأنصار القدمي ،بيد أنّ الرواة ومورّخي األدب قدمياً تواضعوا على أنّ شاعرية
الشاعر مشروطة خبضوعه للسّنن الشعرية التقليدية املألوفة ،كأنّ ال شاعرية إال بالنسج
على النظام اجلاهلي» (البوغامني ،د.ت .)25 :غري أنّ هنالك من خرج عن هذه السنن من
احملدثني ومنهم املتنيب يف بعض قصائده.
ولعلّ هذا التصرّف يف املنهج التقليدي يربز يف أوضح صوره يف قصيدة الرّثاء عند
الشاعر فال تابع القدماء وال واكب اجملددين بل إنّه هنج هنجاً مييزه عن غريه بتركه اإلثارة
وشدّة اإلنتباه يف مطالعه الرّثائية اليت تنوّعت بني احلكم وبني الدخول املباشر يف غرضه،
وبني إبداء رجربته الشعورية من النّهاية ،ومن ذلك يف قصيدة رثاء فاتك حيث خيوض
الشاعر مباشرة إىل غرضه وهو التعبري عن اآلالم ،دون أن ميهّد الطريق وخيضع للمقوّمات
البنيوية للقصيدة القدمية وهو يقول:
 )1احلاـ ـ ــزنا يُقلل ـ ـ ـقُ والتّجمّ ـ ـ ـلا يـ ـ ــردعُ
 )2يتنازعـ ـ ــانل دمـ ـ ــوعُ عـ ـ ــني مُس ـ ـ ـهّدٌ
 )3النّ ـ ـ ــومُ بع ـ ـ ــد أيب ش ـ ـ ــجاع ن ـ ـ ــافرٌ

وال ـ ـ ـ ـ ــدممع بينهُم ـ ـ ـ ـ ــا عص ـ ـ ـ ـ ــي طيّـ ـ ـ ـ ـ ـعُ
ه ـ ـ ـ ــذا يجـ ـ ـ ـ ـئا هب ـ ـ ـ ــا وه ـ ـ ـ ــذا يرجـ ـ ـ ـ ـعُ
والليـ ـ ـ ـ ـ ـلا مُع ـ ـ ـ ـ ــي والكواكـ ـ ـ ـ ـ ـبُ الّـ ـ ـ ـ ـ ـعُ
(الربقوقي)421 :1930 ،
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تعددّ األغراض يف قصيدة الرثاء
إنّ املتنيب يف شعره يطرح ما يشبه رثاء نفسه وهذا جزء من نفسية املتنيب املعقّدة والصدق
الفين عنده ناتج عن خلي من املشاعر اليت تنتابه إزاء املعزّي وأحياناً إزاء املرثي وهذا
يؤدّي إىل تعدد األغراض يف رثائه .أيضاً جند ثورة الشاعر وحالته النفسية واضطرابه
جعلته يعدّد هذه األغراض ،وال ننسى أنّ الشاعر ال ينظر إىل املوت نظرة آنية سريعة بل
ينظر إىل احلياة ببعد نظر وأفق واسع.
احلكمة يف قصيدة الرثاء:
تتوزّع أبيات احلكمة يف مراثي املتنيب ،فتارة جندها يف مطلع القصيدة ،وتارة يف وس
القصيدة أو يف آخرها .إنّ الشاعر يف استهالله قصائده هبذه احلكم يريد أن يهيء املستقبل
للتسليم باألمر الواقع ،فهو جيعل املوت أمراً مسلماً به فمن رضي فله الرضا ومن سخ
فعليه السخ  .وإنّ السبب يف ختامه لقصائده باحلكم واليت يهيء املستقبل فيها للوداع كما
هيأه للبداية السيماء أنّ اخلامتة تبقي راسخة يف ذاكرة املستقبل ،وهلذا يقول ابن رشيق:
«وأمّا اإلنتهاء فهو قاعدة القصيدة وآخر ما يبقي منها يف األمساع ،وسبيله أن يكون حمكماً،
ال تكمن الزيادة عليه ،وال يأيت بعده أحسن منه وإذا كان أوّل الشعر مفتاحاً له ،وجب أن
يكون اآلخر قفالً عليه» (ابن رشيق :2001 ،ج .)210 ،1يف قصيدة رثاء فاتك يأيت املتنيب
باحلكمة يف وس القصيدة ويبدوا أنّ السبب يعود إىل الغرض من املرثية يف األساس ،ألنّها
ليست استجابة سريعة للحدث بل إنّ الشاعر يستغلّ احلدث أساساً ليأخذ منه العرب ،فكأنّي
بالشاعر خيلو بنفسه قبل عرض عقله على الناس ومن مثّ يستغلّ احلدث ليظهر الصرب
واجللد قبل أن يطلبه من املعزّي ويف هذا ما يوافق رغبة الشاعر من العلوّ والزّهو بالنفس.
إذن الشاعر جعل من نفسه الرجل العاقل احلصيف الذي يقتدي به اجلميع وهلذا جاءت
القصائد مليئة باحلكم .حيث يقول يف رثاء فاتك:
 )6ت ـــصفو ال ـــحياةا لل ـــجاهلل أَو غافلـ ــل
 )7ولل ــمن يُ ــغالل ا ف ــي احلَقــائلقِ نفس ـهُ
 )8أَيـ ــن الَّـ ــذي الـ ــهرمانل ملـ ــن بُنيانِـ ـهل
 )9تـ ـ ــتخلَّفُ اآلثـ ـ ــارُ عـ ـ ــن أَص ـ ــحابِها

عـ ـ ـ ـ ـمّا م ـ ـ ـ ــضى ف ـ ـ ـ ــيها وم ـ ـ ـ ــا يُتوقَّ ـ ـ ـ ـعُ
ويـ ـ ـ ـــسومُها طَ ـ ـ ـ ــلَب املاح ـ ـ ـ ــال فَتطمـ ـ ـ ـ ـعُ
م ـ ـ ــا قَ ـ ـ ــومُهُ م ـ ـ ــا ي ـ ـ ــومُهُ مـ ـ ــا املَصـ ـ ــرعُ
ح ـ ـ ـ ـــيناً ويُ ـ ـ ـ ـــدرِكاها الـ ـ ـ ـ ــفَناء فَ ـ ـ ـ ـ ــتتبعُ
(الربقوقي)421 :1930 ،
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ولعلّ السبب اآلخر يعود إىل أنّ الشاعر جعل نفسه متحدّثاً باسم املرثي وهو من األمراء
والبد أن يكون كالمه مشبعاً باحلكم ولذلك بعد اإلشارة إىل موته يأيت بأبيات احلكمة يف
وس القصيدة.
اهلجو يف قصيدة الرثاء:
ما جعل عاطفة الشاعر جياشة يف قصيدة رثاء فاتك ليس حزنه وكمده على مرثيه فحسب
(مع أنّه كاف لنثر مهومه وأوجاعه) بل إنّ ضيق الشاعر وحنقه على كافور سبب آخر أيضاً
ال يقلّ أمهّيته عن األوّل وهلذا جاءت القصيدة أشبه ما تكون هجاءً مغلّفاً بالرثاء ،ليس
معىن هذا أنّ رثاء الشاعر لفاتك غري صادق لكنّ الشاعر وُضع بني أمرين فغلب غضب
الشاعر على حزنه فكانت هذه القصيدة ،ومما يدلّ على تنازع هاتني العاطفتني (أعين
احلزن والغضب) ،لدى الشاعر عقد املقارنات بني فاتك وكافور ليظهر الشاعر كافوراً على
حقيقته الدنيئة الكاذبة املخادعة .ومال الشاعر إىل السّخرية يف بعض هجائه مما يدلّ على
أنّ الشاعر وصل مرحلة ال يستطيع فيها إجلام نفسه الثائرة على كافور وال حبس مشاعره
اليت خرجت نزيفاً حمتبساً ال طاقة له حبمله ،مما جعل الشاعر ال يبايل ويتحني الفرصة
املناسبة إللقاء هذا اإلحتباس وإخراج ذلك الصّديد وليس أمثن من هذه الفرصة موت أيب
شجاع حىت يثور الشاعر ثورته تلك ألنّ الشاعر وجد يف مرثيه مالذاً آمناً من كافور بعد
تسويفه للشاعر وإخالف وعده له ،وال نغفل ذكاء أيب شجاع فاتك يف احتضان املتنيب وحسن
استقباله وهو الذي يتمنّى اجلميع القرب منه وكسب ودّه مبا فيهم كافور نفسه والذي مل يأته
املتنيب إال بطلب منه .وال نغفل نفسية الشاعر املتردّدة واليت وضعته بني طريف نقيض رثاء
وهجاء .حيث يقول:
 )28قبح ــاً لل ـــوجهِك ي ـــا زم ـــانا فَإِنَّ ــهُ
 )29أَيـ ــموتُ ملـ ــثلا أَب ـ ـي شُ ــجاع فاتلـ ـكٌ
 )30أَيـ ـ ـ ـدق مُـ ـ ــقَطَّعة ح ـ ـــوايل رأسلـ ـ ــهل
 )31أَب ـ ـ ـقَيت أَك ـ ـ ـذَب كـ ـ ــاذلب أَبقَيتـ ـ ـهُ
 )32وت ـ ــركت أَن ـ ــتن ري ـ ــحةق م ـ ــذمومةق

وج ـ ـ ـ ـهٌ لَ ـ ـ ـ ـهُ ملـ ـ ـ ــن كا ـ ـ ـ ـلِّ قا ـ ـ ــبح بُرقاـ ـ ـ ـعُ
وي ـ ـ ـ ــعي ُ ح ـ ـ ـ ــاسلدُهُ اخلَصل ـ ـ ـ ـيُّ األَوكَ ـ ـ ـ ـعُ
وقَـ ـ ـ ـ ــفاً يـ ـ ـ ـ ــصيحُ بِـ ـ ـ ـ ــها أَال منيصـ ـ ـ ـ ـفَعُ
وأَخ ـ ـــذت أَصـ ـ ــدق مـ ـ ــن يقـ ـ ــولا ويسـ ـ ــمعُ
وسـ ـ ـ ـ ــلَبت أَط ـ ـ ـ ـــيب ري ـ ـ ـ ـــحة تتض ـ ـ ـ ــوَّعُ
(الربقوقي)421 :1930 ،
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الفخر يف قصيدة الرثاء:
يوزّع املتنيب الفخر يف مجيع األغراض الشعرية اليت يهتمّ هبا ،وهو يف شعره جذوة من نفسه
ونفحة من روحه ،جاء هذا الضرب منشعر املتنيب مطبوعاً بطباعه اخلاص ،بعيداً عن
التكلّف والتعسّف .وكثرته يف شعره طبيعي ألنّه نشأ صباً باملعايل متيماً هبا ،ال يفارقه طيفها
فكان يبغي أن يقهر العتاة من جبابرة عصره .أمّا السبب يف حضور أبيات الفخر يف قصيدة
رثاء فاتك فيعود إىل أنّ إ هار احلزن (مطلع القصيدة) يوحي بالعجز ولكي ال يعدّ األعداء
ذلك ضعفاً من الشاعر ،يأيت بأبيات يفخر بشجاعته وقوّته أمام األعداء.

اللغة الشعرية
التعريف العام للّغة الشعرية« :هي كلية العمل الشعري أو النسيج الشعري مبا يشتمل عليه
من مفردات لغوية وصور شعرية ومن موسيقي» (الورقي .)67 :1984 ،أو بعبارة أخرى هي
االنزياح عن لغة النثر باعتبار أن لغة النثر توصف بأنّها لغة الصفر يف الكتابة ،واإلنزياح
عنها يعد دخوالً يف اللغة الشعرية اليت تعين «كل ما ليس شائعاً وال عادياً وال مصنوعاً يف
قوالب مستهلكة» (جوين ،د.ت .)35 :هنا نقسّم اللغة الشعرية يف قصيدة رثاء فاتك إىل ثالثة
مستويات:
املفردات :األعمال الشعرية ليست إال ألفا اً ال تعطي مدلوالً إال بإتّحادها مع كلمات أخر
ومن مثّ تتكوّن اهريت الشكل واملضمون ،ومن خالل استقرائي للمفردات املكوّنة للجمل يف
رثاء املتنيب لفاتك وجدته يتّخذ من عدّة منطلقات (احلزن ،احلكمة ،الغضب ،الفخر) لبناء
النص الشعري .هنتمّ بدارسة املفردات يف احلقلني الداليل (عالقات مبنية على املعىن
واملدلول) واالشتقاقي (عالقات مبنية على الصيغة).
احلقل الداليل :وهو يتناول الكلمات اليت كثار تداوهلا عند الشاعر وتدور حول مدلول
متقارب :الرثاء أو مدح املرثي من خالل ذكر صفاته (احلزن ،يقلق ،الدمع ،مسهّد ،ميوت،
أصدق ،أطيب) ،احلكمة (جاهل ،غافل ،الفناء ،احلقائق ،اآلثار) ،ذمّ األعداء (قبحاً ،حاسد،
اخلصي ،األوكع ،أكذب ،أننت) .الفخر (أشجع ،قسوة) .والذي يهمّنا هو تداخل هذه الدالالت
يف مقاطع القصيدة املختلفة لتبيان امتزاج احلزن (وهو اإلحساس الغالب يف القصيدة)
مبشاعر أخرى .وذلك من خالل التضاد والتكرار.
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التضاد:
أ) امتزاج رثاء فاتك من خالل ذكر صفاته ،بذمّ احلسّاد واألعداء ،وذلك يتمثّل يف
الثنائية اليت نرى يف :ميوت/يعي  ،ويف الصفتني املتضاربتني :أكذب/أصدق ،أننت/أطيب.
حيث يقول:
أَبـ ـ ـ ـ ـقَيت أَكـ ـ ـ ـ ـذَب ك ـ ـ ـ ــاذلب أَبقَيت ـ ـ ـ ـهُ
وتـ ـ ـ ــركت أَن ـ ـ ـــتن ري ـ ـ ـــحةق م ـ ـ ـــذمومةق

وأَخ ـ ـــذت أَصـ ـ ــدق مـ ـ ــن يقـ ـ ــولا ويسـ ـ ــمعُ
وسـ ـ ـ ـ ــلَبت أَط ـ ـ ـ ـــيب ري ـ ـ ـ ـــحة تتض ـ ـ ـ ــوَّعُ
(الربقوقي)422 :1930 ،

ب) امتزاج الرثاء باملدح من خالل اإلجياب والسلب :ختلع/ال ختلع ،تدفع/ال يدفع:
م ـــا زِل ـــت تخلَعُهـ ــا علـ ــى مـ ــن شـ ــاءَها
مـ ـ ــا زِلـ ـ ــت تـ ـ ــدفَعُ كاـ ـ ـلَّ أَم ـ ــر ف ـ ــادلح

ح ـ ـ ـ ـتّى لَ ـ ـ ـ ـبِست الـ ـ ـ ــيوم م ـ ـ ــا ال تخلَـ ـ ـ ـعُ
ح ـ ـ ـ ـتّى أَتـ ـ ـ ــى األَم ـ ـ ـ ـرُ الَّ ـ ـ ــذي ال يُ ـ ـ ــدفَعُ
(الربقوقي)423 :1930 ،

يف صدر البيتني يثبت لفاتك صفة حمبوبة يف حياته مثّ ينفي هذه الصفة يف عجز البيتني
إشارة إىل موت فاتك ،إال أنّ احلزن يغلب على الشاعر وفرغ من املدح ولذلك سجّل السلب
(ال رماحك/ال سيوفك) حضوراً تاماً يف البيت:
فَـ ـ ـ ـظَلللت تـ ـ ـــنظارُ ال رِماحُ ـ ـ ــك شُـ ـ ــرَّعٌ

فـ ـ ـ ـ ــيما عـ ـ ـ ـ ــراك وال سُـ ـ ـ ـ ــيوفاك قاطَّـ ـ ـ ـ ـعُ
(الربقوقي)423 :1930 ،

ج) بعد ذكر احلزن والشكاية عن املصيبة يتحدّث املتنيب عن نفسه ويدخل شيئاً من
الفخر يف رثاء فاتك ،وما يلفت النظر إلفادة هذا املعىن هي الثنائية اليت حتمل دور امتزاج
احلزن بالفخر وتتمثّل يف استخدام الصفات املتضاربة :أجنب/أشجع ،غضب/عتب،
أعادي/أحبّة ،قسوة/أجزع ،حيث يقول:
إنّ ـ ـ ــي ألجـ ـ ــنبُ مل ـ ـ ــن فل ـ ـ ــراقِ أحـ ـ ــبّيت

وحت ـ ـ ـ ـسُّ نفسـ ـ ـ ــي باحللمـ ـ ـ ــام فأشـ ـ ـ ــجعُ
(الربقوقي)421 :1930 ،

ليس التضاد يف هذه القصيدة إلمتزاج األحاسيس املختلفة فحسب بل يأيت أحيانا للتأكيد
على إحساس واحد ،وهو يف مطلع القصيدة حينما يريد الشاعر عن يكشف لنا حالة التردد
بني القلق والسكون اليت تسيطر عليه وذلك باستخدام مفردات :يقلق/يردع ،عصى/طيع،
وجاء «يتنازعان» يف البيت الثاين للتصريح هبذه احلالة.
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التكرار:
أ) يلعب التكرار دوراً هاماً يف رجسيد تداخل األغراض املختلفة يف هذه القصيدة:
أَنّـ ـ ـ ـ ـ ــى رضـ ـ ـ ـ ـ ــيت بِ ـ ـ ـ ـ ـ ـحُلَّةق ال تُ ـ ـ ـ ـ ـ ـزنَعُ

ي ـ ـ ــا م ـ ـ ــن يُ ـ ـ ــبدلا كاـ ـ ـ ـلَّ يـ ـ ــوم حُلَّ ـ ـ ـةً

(الربقوقي)422 :1930 ،

ينتقل الشاعر من املدح يف املصرع األوّل إىل الرثاء واحلزن يف املصرع الثاين ومع ذلك
اإلنتقال تبقى العالقة بني الغرضني بتكرار كلمة «حلّة» ،وهذا التكرار يف غرضني يزيد البيت
حيوية ورونقاً .ومثله التكرار يف:
فَـرس ـ ـ ـ ـ ــاً ولَ ـ ـ ـ ـ ــكلنَّ الـ ـ ـ ـ ـــمنِيَّةَ أَسـ ـ ـ ـ ـــرعُ

قَـ ـ ــد كـ ـ ــانَ أَس ـ ــرع ف ـ ــارِس يف طَعنـ ـ ـةق

(الربقوقي)424 :1930 ،

كلمة «أسرع» يف الصدر لذكر صفة فاتك يف أيام حياته (املدح) ويف العجز إشارة إىل
غلبة املنية عليه (الرثاء).
ب) وأمّا تتكرر كلمة «رحية» يف بيت:
وسـ ـ ـ ـ ــلَبت أَط ـ ـ ـ ـــيب ري ـ ـ ـ ـــحة تتض ـ ـ ـ ــوَّعُ

وتـ ـ ـ ــركت أَن ـ ـ ـــتن ري ـ ـ ـــحةق م ـ ـ ـــذمومةق

(الربقوقي)422 :1930 ،

لتُدخل الغضب يف احلزن.
ال يقتصر دور التكرار يف رجسيد تداخل األغراض املختلفة بل يأيت أحياناً للتأكيد على
غرض واحد ،كما تتكرر كلمة «مازلت» يف البينت  20و 21للتأكيد على أنّ الصفات احملمودة
كانت دأبه يف حياته( ،املدح) وبتكرار «حتّى» يؤكد على أنّ األمر الوحيد الذي يعجز فاتك
ويصرفه عن هذه الصفات احملمودة ،هو املوت (الرثاء).
كما رأينا إنّ دراسة املفردات أدّت إىل حتديد احلقل الطاغي من ناحية املعىن داخل
القصيدة وهو احلقل الداليل للحزن والرثاء ،وهو الطرف الثابت يف املقاطع املختلفة.
احلزن

+

الغضب

احلزن

+

الفخر

احلزن

+

املدح

احلقل االشتقاقي :يقصد باحلقل االشتقاقي األمساء املشتقة من األفعال واليت يكون هلا
أصل واحد ،وهذا احلقل مثل السابق خيدم إلدخال موضع يف آخر ونعين باخلدمة تكرار
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أسلوب اإلشتقاق يف الغرضني وذلك واضح يف «أنزل/مزنالً ،يعي /تعاي » ،جند يف البيتني
التاليني تداخلَ مدح املرثي مع التعريض لكافور ألنّه أطلق العام (الناس) وقصد اخلاص
وهو كافور أو أنّ عاطفة الشاعر امللتهبة انفجرت فلم تسعها نفسٌ كما أنّ فاتكاً مل يسعه
موضع ،فتطاير محم الغضب يف كلّ مكان فشمل النّاس مجيعهم.
ال ـ ـــمجدُ أَخ ـ ـــسرُ وال ـ ـــمكارِمُ صـ ـ ــفقَةً
والنّ ـ ـ ــاسُ أن ـ ـ ــزلا يف زمانِ ـ ـ ــك م ـ ـ ــزنالً

مل ـ ـ ـــن أَن يعـ ـ ـ ــي لَهـ ـ ـ ــا الكَـ ـ ـ ــرميُ األَروعُ
م ـ ـ ـ ــن أن تُعايش ـ ـ ـ ــهم وقَ ـ ـ ـ ــدرُك أرفـ ـ ـ ـ ـعُ
(الربقوقي)422 :1930 ،

ومثله «أكذب/كاذب» ،يف البيت  ،31للذمّ إال أنّ التداخل مبوضع آخر ال يتمّ باإلشتقاق
بل استخدام ضيغة أفعل (أكذب/أصدق) ،أدّى إىل امتزاج الذم واملدح ،إنّ املتنيب ال حيدّد
مفضّالً عليه بعينه وذلك ليس إال لتسامي املرثي وانعدام ندّه يف الصّدق وتنازل املهجو
وانعدام ندّه يف الكذب.
تكرار املشتقات من أصل واحد دليل على أنّ الشاعر يبحث عن مزيد من التناغم والتوافق
احلريف والكلمي حىت تتراب أجزاء النص الداخلية (املوضوعات املختلفة) واخلارجية
(املفردات املشتقة).

اخليارات الصوتية ودورها الداليل
الوزن:
مبثل ما تستدعي األلفاظ والتراكيب مناسبة الغرض الشعري فإنّ األوزان والقوايف كذلك،
حىت يكون العمل الفين مرتبطاً ببعضه منسجماً مع موضوعه العام .واإلبداع الشعري فعل
مركب موح ومجيل ومؤثّر ،وليس إعادة لصياغات موروثة أو نقالً ملوضوع ما خال من كلّ
قيمة مجالية (مجعة.)86 :1998 ،
إنّ املراثي غالباً ما تدور على األوزان الطويلة اإليقاع ،ومنها الكامل (مجعة،)68: 1998 ،
وهو البحر الذي خيتاره املتنيب هلذه القصيدة .وجدتُ أنّه يندر أن يأيت البحر الكامل كامالً
يف هذه القصيدة اليت نظمها على هذا البحر وذلك أنّ التفعيلة (متفاعلن) تصبح
(متفاعل) يف أغلب األحيان كما أنّ التفعيلة األخرية من الشطر الثاين تأيت مقطوعة:
النّ ـ ـ ـ ــومُ بع ـ ـ ـ ــد أيب ش ـ ـ ـ ــجاع ن ـ ـ ـ ــافرٌ

والليـ ـ ـ ـ ـ ـلا مُع ـ ـ ـ ـ ــي والكواكـ ـ ـ ـ ـ ـبُ الّـ ـ ـ ـ ـ ـعُ
(الربقوقي)421 :1930 ،
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فتصبح (متفاعلن) (متفاعل) .فإلتزام الشاعر هلذه التفعيلة الناقصة يف هذه
القصيدة ،إضافة إىل أنّ (متفاعلن) تصبح (متفاعلن) بفعل ما يصيبها من اإلضمار
(تسكني الثاين املتحرّك) .وأصبح كأننّا أمام تفعيلتني أو أكثر يف العديد من األبيات.
هذا التنوّع يف التفعيالت حيدث تنغيماً يف األصوات ،فنكون أمام إيقاع هادئ منسجم
تارة ،وثائر متوتّر أخرى ،وهو يدلّ على املشاعر اليت ميرّ هبا املتنيب يف هذه القصيدة« .وهو
أكثر البحور جلجلة وحركات .وفيه لون خاص من املوسيقى جيعله (إن أريد به اجلدّ) فخماً
جليالً مع عنصر ترنّمي اهر» (الطيب .)302/1 :1999 ،جند يف هذا البحر قرعاً يشبه
حشرجة احللق وهي واضحة يف قوله:
إذا حص ــلت مل ــن السِ ــالحِ عل ــى البُك ــا
وصـ ــلَت إِلَيـ ــك ي ــدٌ سـ ــواءٌ علنـ ــدها الـ ــ

فَ ـ ـ ــحشاك رُع ـ ـ ــت بِـ ـ ــهل وخ ـ ـ ـدَّك تق ـ ـ ــرعُ
ب ـ ـ ـ ــازي األش ـ ـ ـ ــيهِبُ والغُـ ـ ـ ــرابُ األَبقَ ـ ـ ـ ـعُ
(الربقوقي)423 :1930 ،

هذه األصوات املتحشرجه ذات صلة مبوضوع القصيدة فهو يرثى ويهجو ويأسف على
لزمان رمي به يف أتون هذه املصائب املتالحقة ،ممّا جعل هذه الكلمات خترج كالزفرة
امللتهبة اليت مل تبلّها دموع مآقيه اليت ذرفها على صديقه أيب شجاع.
الروي:
«ميثّل الروي حجر الركن وروح القافية يف القصيدة العربية اخلليلية ،إذ أساس القافية
الروى» (الطرابلسي .)38 :1981 ،وبذلك يأخذ الروى باعتباره فونيماً صامتاً دور العنصر املائز
الذي يفرز القصائد بعضها من بعض ويصنّفها يف جمموعات على أساس تناسق صويت ،بل
إنّ الصائت الذي يليه يقوم بدور مماثل من خالل تصنيف الروى الواحد إىل مضموم
ومكسور ومفتوح يف كثري من الدواوين الشعرية .لكنّ األمر يتعدّى الو يفة اإليقاعية الصرفة
ألنّ وجود الصوت يف الشعر ليس اعتباطياً ،فالروى يف بنيته الصوتية يتشاكل مع داللة النص
ليقدّم لنا مجالية شعرية تعدّ أساساً من أسس تقبّل النص واإلعجاب به ألنّ «الشعر ليس
خمتلفاً عن باق الفنون ،واملضمون فيها مجعياً أمر ال ينفصل بتاتاً عن الشكل» (نوكس:1985 ،
 ،)168وإال فإنّ النظرة إىل الروى ستظلّ قاصرة لعدّها إياه حلية صوتية أو حمسّناً يضاف
إىل حمسّنات أخرى بسبب عدم ربطها إياه بالداللة .إذن الروى بنية صوتية وربطه بالداللة

566



مجلة اللغة العربية وآدابها ،السنة الحادية عشر ،العدد الرابع ،شتاء 1437

أمر ضروري لدراسة النص الشعري ،إذ ال ميكن أن تثمر دراسة الداللة ما مل ترتكز على
الصورة الصوتية.
حرف الروى يف هذا القصيدة هي العني واليت حتمل دالالت تالئم الفكرة الكلية اليت
تسيطر على القصيدة« .يتمّ النطق بالعني بتضييق اجملرى اهلوائي يف الفراغ احللق حبيث
حيدث مرور اهلواء احتكاكاً» (بشر ،)303 :200 ،ضيق املخرج يف العني يدلّ على ضيق يعاين
منه الشاعر وهلذه املعاناة طرفان :األول هو موت فاتك والثاين دناءة كافور ،ومها يضغطان
على الشاعر ،كما «يضغ الطرفان :جذر اللسان واجملري اخللفي للحلق على اهلواء اخلارج
من الرئتني»( .املوسوي.)84 :1998 ،
ويتمّ هذا الضغ حبيث يسمح للهواء باملرور وحدوث إحتكاك مبوضع التضييق ،ويتمثّل
هذا يف أنّ الشاعر يغتنم الفرصة بعد موت فاتك ليعبّر عن آالمه وأحاسيسه عرب هذه
القصيدة الرثائية ( = جمرى للخروج من الضغ ) ،واحتكاك اهلواء جبذر اللسان واحللق
خالل اخلروج يدلّ على أنّ خروج الشاعر من احلزن والغضب (طرفان الضغ ) ال حيصل
إال بإهتمامه هبما يف القصيدة.
احللق
اهلواء
جذر اللسان
احلزن
الشاعر الضغ
الغضب الضغ
توصف العني بأنّها بني الرخوة والشدّة (عمر ،)351 :1997 ،وهذه السمة توحي بعدم ثبات
مشاعر املتنيب طوال القصيدة ،ألنّه يغلب عليه احلزن تارة ويشعر بالضعف (الرخوة) ويثور
غضبه أو فخره أخرى ويشعر بالقوة (الشدّة) .العني :بني الرخوة والشدّة = الشاعر :بني
الضعف والقوّة.
أمّا صائت الضمّة الذي ميثّل حركة الروى فيحيل «خبلفيته» (املوسوي،)101 :1998 ،
(انسحاب اللسان حنو اخللف متجمعاً يف مؤخّر الفم) ،إىل داخل الذات موجّهاً النظر صوب
الصراع الداخلي الذي يتجلّى يف القصيدة وهو الصراع بني املشاعر املختلفة (احلزن،
الغضب ،الفخر).
إنّ شكل الفم عند النطق بالضمّة يكون بيضوياً ممّا خيلق حجرتا رنني :شفوية وفموية،
تقوم األوىل بإبعاد هذا الصائت عن احلدّة وتتّجه به حثيثاً صوب اإلخنفاض ضمن ثنائية:
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حاد/خفيض (إبراهيم ،د.ت ،)137 :مسة «خفيض» متنح الضمّة قدراً من الداللة على
احلميمية اليت تطبع عالقة املتنيب بفاتك.
ويالحظ هنا تناسب هام بني عمق املخرج يف العني وخلفية الضمة ،وهو تناسب يتمّ ضمن
ثنائية :بُعد/بُعد عاكساً ذلك البعد الذي حيدث بني الشاعر واملرثي (بسبب موت فاتك).
الفونيم:
مبا أنّ «الفونيمات هي ذرّات اللغة» (أتوف ،)183 :1972 ،فإنّ وجودها املتّسق يف النصّ
الشعري هو أوّل ما ينبع منه إشعاعه اجلمايل ،وما ذلك إلّا ألنّ اخلطاب الشعري حياول
بوعي أو بدونه احلدّ من اإلعتباطية من خالل تنمية تردّد األصوات املالئمة للمضمون .هنا
هنتمّ بالفونيمات اليت تسجّل أكثر حضور يف مقاطع املختلفة وتبيني دورها الداليل.
يف األبيات اليت يعبّر الشاعر عن حزنه وآالمه (مطلع القصيدة) حيقّق فونيم النون
حضوراً ملفتاً للنظر بنسبة ،%8/23 :إنّ النون من األصوات اجملهورة ويتّصف بقوّة اإلمساع
العليا (عبد التواب ،)100 :1985 ،وهذه السمة مناسبة جدّاً لوحدة إ هار احلزن ،ألنّ الشاعر
جيهر بصوته ويعبّر عن شدّة آالمه بسبب فقد فاتك.
كما قلنا سابقاً إنّ إحساس الشاعر يف هذه األبيات يترواح بني اجلزع والتصبّر ومها
حاليت متناقضي الطبيعة ألنّ األوّل يدلّ على الضعف والثاين يدلّ على القوّة ،هذا التردّد بني
الضعف والقوّة رجسيد «لطبيعة نطق النون اليت متزج بني مالمح اإلنفجار واإلحتكاك»
(حملّو ،)121 :2006 ،واإلنفجار من صفات القوّة بينما يندرج اإلحتكاك يف الصفات الضعف.
وإضافة إىل ذلك يكون «فونيم النون أشدّ تأثّرا مبا جياوره من أصوات حني يكون مشكلة
بالسكون» (املوسوي ،)74 :1998 ،كما يتأثّر املتنيب مبن جياوره حني يسكن يف بالطه ،وهو
عندما يتمتّع باملال ميدح ويرضى وإذا حيرمه األمري من العطاء يهجوه ويسخ عليه .وهو
بعد موت فاتك أصيب بالقلق وعدم السكون ألنّه فقد جماورة من يعطيه وال حيرمه.
أكثر الفومنيات حضوراً يف أبيات احلكمة هو فونيم امليم نسبته ،%14/03 :وهو حيمل
دالالت تناسب هذه األبيات .ينطلق اهلواء إثناء النطق بامليم من خالل األنف ،بدل اخلروج
عرب الفم (هبنساوي ،)63 :2004 ،كما يعتاد يف بقية الفومنيات األخرى ،يقوم هذا اإلنفالت
باإلحالة إىل خروج عن الطور املألوف ،كما خيرج املتنيب يف قصيدة الرثاء عن منهج املألوف
ويدخل يف الرثاء أغراضاً متنوّعة بدل التركيز على املرثي وذكر صفاته.

568



مجلة اللغة العربية وآدابها ،السنة الحادية عشر ،العدد الرابع ،شتاء 1437

وُصف امليم بأنّه شفوي؛ ألنّ الشفتني تنطبقان انطباقاً تاماً عند نطقه (املوسوي:1998 ،

 ،)53تالزم الشفتني يف امليم يوحي بتالزم احلكمة والرثاء يف مراثي املتنيب وكما سبق القول
إنّه يتناول باحلكمة يف إغلب قصائده الرثائية.
بني فونيمات مقطع ذمّ األعداء (خاصة كافور) ،حيلّ فونيم اهلمزة مكان األوّل بنسبة:
 ،%9/30عمق املخرج يف اهلمزة وهو فونيم حنجري (ابن اجلزري ،)160 :2002 ،مرآة تعكس
ترسيخ الشعور باحلقد والغضب لألعداء يف أعماق قلب الشاعر.
يتمّ النطق باهلمزة بإقفال األوتار الصوتية إقفاالً تاماً فيحبس اهلواء خلفهما (املوسوي،
 ،)86 :1998كما حيبس املتنيب غضبه يف قلبه وال يظهره إال إذا سنحت له الفرصة ،وبعد فتح
األوتار الصوتية عند النطق باهلمزة ينفجر اهلواء فجأة ،وذلك يشري إىل انفجار الغضب
الكامن يف قلب الشاعر وتدفّقه خالل رثاء فاتك.
ويف أبيات الفخر حيقّق فونيم الباء حضوراً أكثر من أخرى الفونيمات ،قدره،%11/11 :
وهو فونيم شفوي انفجاري جمهور (هبنساوي ،)62 :2004 ،وبذلك ميتلك صفات القوّة اليت
تالئم الفخر؛ ألنّ املتنيب يصف نفسه بأنّها متّصف بالبأس والشجاعة والثقة بالنفس ،وبأنّها
يواجه األعداء واملوت بقوّة.

اخليارات البالغية والبديعية
الترصيع :وهو أن يتوّخى فيه تصيري مقاطع األجزاء يف البيت على سجع أو شبيه به أو من
جنس واحد يف التصريف( .ابن جعفر .)40 :1978 ،ومّما جاء يف ذلك يف القصيدة قوله يف
ذكر صفات املرثي:
وإِذا الـ ـ ـ ــمكارِمُ والـ ـ ـ ــصوارِمُ وال ـ ـ ـ ـقَنا

وب ـ ـ ـ ــناتُ أَع ـ ـ ـ ــوج كا ـ ـ ـ ـلُّ شـ ـ ـ ــيءٍ يجم ـ ـ ـ ـعُ
(الربقوقي)422 :1930 ،

توازن الصيغ :وممّا له عالقة بالترصيع هذا التوازن الذي ينتخب الشاعر من خالل البنية
اللّفظية املرشّحة للموقع أكثرها مالئمة له وانسجاماً معه وهذه الظاهرة ال ختلو يف الوقت ذاته
من رعاية للمستويني اإليقاعي والتركييب معاً ألنّ هذا اإلنتخاب مرهون مبقتضيات الوزن
الشعري من ناحية ومبقتضيات التركيب من ناحية أخرى .ويتّضح ذلك يف قوله:
مـ ـــن لللمحافلـ ـ ـلِ واجلَحافلـ ـ ـلِ والسُ ـ ــرى

فَـ ـ ـ ـ ـ ـقَدت بِـ ـ ـ ـ ـ ـفَقدلك ن ـ ـ ـ ـ ــيراً الي ـ ـ ـ ـ ــطلعُ
(الربقوقي)423 :1930 ،
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وقوله يف احلكمة:
أَيـ ـ ــن الَّ ـ ـ ـذي الـ ـ ــهرمانل ملـ ـ ــن بُنيانِـ ـ ـهل

م ـ ـ ــا قَ ـ ـ ــومُهُ م ـ ـ ــا ي ـ ـ ــومُهُ مـ ـ ــا املَصـ ـ ــرعُ
(الربقوقي)421 :1930 ،

فالتوازن واضح بني صيغيت (احملافل) و(اجلحافل) وبني (ما قومه) و(ما يومه).
التجسيد :بعد موت فاتك ال يألف النوم عني املتنيب وهو جيسّد لنا النوم يف هيئة إنسانق
نافر (النوم بعد أيب شجاع نافر) ،كما خيلع على الزمان صفة جمسّدة بأن استعار له الوجه
والربقع ويتمثّله إنساناً وما ذلك إال لتوايل النكبات عليه وتعدّدها (وجه له من كلّ قبح
برقع) .أيضاً جنده يفعل ذلك مع اجملد ويتخيله إنساناً خيسر:
ال ـ ـــمجدُ أَخ ـ ـــسرُ وال ـ ـــمكارِمُ ص ـ ــفقَةً

مل ـ ـ ـــن أَن يعـ ـ ـ ــي لَهـ ـ ـ ــا الكَـ ـ ـ ــرميُ األَروعُ
(الربقوقي)422 :1930 ،

اإلستفهام :وهو يف البيت (« :)8أين الذي اهلرمان من بنيانه؟» يو ّف النسق االستفهامي
يف هذا البيت يف الكشف عن حقيقة املرثي يف كونه بعيداً عن احلياة أو أنّه ال ميكن أن يعود
إىل احلياة ،وال بدّ من أن تكون اإلجابة غائبة لتبدوا أبيات احلكمة أكثر تأثرياً يف نفس
السامع وهذا التأثري ال حيصل باإلخبار ،كأنّ املتنيب يريد أن حيمل املخاطب بأن يقرّ
حبتمية الفناء لإلنسان وإن كان رجالً كرمياً عظيماًمثل فاتك.
التكرار الشرطي :ال تقلّ قيمة الو ائف اليت يقوم هبا أسلوب الشرط عمّا عداه من
اإلمكانيات اللغوية يف هذه القصيدة .فهو يهيء للبنية الشعرية ميزتني جوهريتني :األوىل انسجام
النّسق وتعاقب صوره حبكم ما يف بناء هذا األسلوب من تكرار ،واألخرى توتّر هذا النسق باعتبار
ما يتشكل هبذا البناء من مادة وما يؤدّيه يف العمل الشعري من و يفة ،حيث يقول:
إِن حـ ـ ــلَّ فـ ـ ــي فا ـ ـــرس فَ ـ ـــفيها ربُّهـ ـ ــا
أَو ح ـ ـ ـ ـلَّ فـ ـ ـ ــي روم فَـ ـ ـ ــفيها قَـ ـ ـ ــيصرٌ

كل ـ ـ ــسرى ت ـ ـ ـذللُّ لَ ـ ـ ـهُ الرِقـ ـ ــابُ وتخض ـ ـ ـعُ
أَو حـ ـ ـ ـ ـلَّ ف ـ ـ ـ ــي عُ ـ ـ ـ ــرب فَ ـ ـ ـ ــفيها تُبَّ ـ ـ ـ ـعُ
(الربقوقي)424 :1930 ،

يأيت اجلواب عن هذه الشروط باإلثبات ويشتمل كل من شطري البيت على فعل وجواب
للشرط باإلضافة إىل رب أدوات الشرط حبروف العطف مع أنّ هذه األدوات متثّل ربطاً
لألبيات بذاهتا ملا متثّله من تكرار.
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تعريف املسند إليه وتنكريه:
التعريف بالعلمية وهو يف قوله:
قبح ـ ـ ـاً لل ـ ـ ــوجهِك ي ـ ـ ــا زم ـ ـ ــانا فَإِنَّ ـ ـ ـهُ
أَي ـ ـــموتُ مل ـ ـــثلا أَب ـ ـــي شُـ ـ ــجاع فاتل ـ ــكٌ

وج ـ ـ ـ ـهٌ لَ ـ ـ ـ ـهُ ملـ ـ ـ ــن كا ـ ـ ـ ـلِّ قا ـ ـ ــبح بُرقاـ ـ ـ ـعُ
وي ـ ـ ـ ــعي ُ ح ـ ـ ـ ــاسلدُهُ اخلَصل ـ ـ ـ ـيُّ األَوكَ ـ ـ ـ ـعُ
(الربقوقي)422 :1930 ،

وجاء اسم العلم وهو فاتك لإلحياء باجلالل ،واإلستلذاذ بذكره واإلشباع العاطفي ،كما
ال يذكر يف عجز البيت الثاين اسم العلم ويكتفي بذكر كلمة «حاسد» ،بسبب استهجان
التصريح باإلسم إلحتقاره وكراهته.
ويف البيتني مجع بني التعريف والتنكري( :أبو شجاع فاتك) و(زمان) و(حاسده)
و(برقع) ،لكنّه عندما ذمّ الزمان ،استدعى األمر هنا التنكري ألنّ الزمان يأيت بشتّى أنواع
املصائب واليت ال تسبق بنذير .وهلذا كان من املناسب وهو يتحدّث عن نكبات الزمان أن
جيعلها من كلّ جنس ولون حىت أنّها ال تأيت إال مستترة كناية عن خفائفها وغموضها وهلذا
خيتار هلا الوصف الذي يناسبها.
التنكري :وجاء إلفادة التكثري كما يف:
ويـ ـ ـ ـ ـ ـدٌ ك ـ ـ ـ ـ ــأنّ نواهل ـ ـ ـ ـ ــا وقتاهل ـ ـ ـ ـ ــا

فـ ـ ـ ــرضٌ حي ـ ـ ـ ـقّ عليـ ـ ـ ــك وهـ ـ ـ ــو ت ـ ـ ـ ـربّعُ
(الربقوقي)423 :1930 ،

والتقليل كما يف قوله:
ب ـ ـ ـرّد حشـ ـ ــاي إن اسـ ـ ــتطعت بلفظ ـ ـ ـةق

فلق ـ ـ ـ ـ ــد تضُـ ـ ـ ـ ــرّ إذا تش ـ ـ ـ ـ ــاء وتنفـ ـ ـ ـ ــعُ
(الربقوقي)422 :1930 ،

يقصد املتنيب باجملرور «لفظة» أن يشري إىل أنّ لفظة واحدة منك تكفيين ،ألنّ القليل
منك يفيد الكثري.

اختالف يف رواية القصيدة
 .1جاء يف البيت (« )15تنفع» ويف بعض النسخ ذكر «تزنع» ،حسب غرض الشاعر
وتضاد املوجود بني تضرّ وتنفع هذا مرجّح.
 .2ويف نفس البيت جاء يف الديوان «إن استطعت» ويف بعض النسخ «إذا الستطعت»،
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األصل مع «إن» عدم قطع املتكلم بوقوع الشرط يف املستقبل خبالف «إذا» فتستعمل حبسب
أصلها يف كل ما يقطع املتكلم بوقوعه يف املستقبل (اهلامشي ،)151 :2005 ،كقوله تعاىل﴿ :فإذا
جاءت هم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصب هم سيئة يطي روا بموسى ومن معه﴾ (األعراف .)131/إذن
تناسب «إن» حسب معىن البيت.
 .3جاء يف البيت ( )18يف الديوان «النوال والقتال» ويف الربقوقي قدّم «القتال على
النوال» ،ال فرق بني التقدمي والتأخري؛ ألنّ كال الصفتني حممودة وال فضل ألحدمها على
اآلخر عند العرب.
 .4جاء يف البيت (« )27كل يوم» وذكره الواحدي «كل وقت» ،يبدو أن ال فرق بينهما إلّا
أنّ الوقت أعم من اليوم ويف كالمه عن املدح أفضل منه.
 .5جاء يف البيت (« )20مازلت» ويف سائر النسخ «الزلت» وال فرق بينهما ،زال من أفعال
الناقصة وشرط عملها كوهنا مسبوقا بالنفي أو شبهه إال أنّ األكثر يف ال بعد زال داللة على
الدعاء.
 .6جاء يف البيت (« )25البازي األشهب» وذكره الواحدي والتبيان «ألباز األشهب» بقطع
مهزه أل من الباز ووصل مهزه األشهب بناء على أن مهزه أل قد وقعت يف أول الشطر
الثاين (املعرّي ،د.ت :ج .)226 ،4كما قال اآلخر:
حتّـ ــى أتـ ــني فَـ ــىت خت ـ ـبّ خائف ـ ـاً الـ ـ ـ

سّـ ـ ـ ـ ـ ــيف فهُـ ـ ـ ـ ـ ــو أخُـ ـ ـ ـ ـ ــو للقـ ـ ـ ـ ـ ــاءٍ أروعُ

 .7جاء يف البيت (« )27الضيوف» ويف سائر النسخ «الصفوف» (البديعي ،د.ت) .يبدو أ ّن
ال فرق بينهما إلّا أنّ الضيوف يدلّ على صفه الكرم عند فاتك والصفوف إضافة على ذلك
ميكن أن يدل على الشجاعة والقدرة عنده.
 .8جاء يف البيت (« )28قبح برقع» ويف بعض النسخ «لؤم برقع» وال برق بينهما ،ربّما
يكون القبح سبب اللؤم.
 .9جاء يف البيت (« )29األوكع» ويف بعض النسخ «األكتع» وال فرق بينهما ،كالمها مبعىن اللئيم.
 .10جاء يف البيت ( )35وال حسام يلمع وقال املعرّي «وال سنان تلمع» ويف بعض النسخ «ال
سيوف تلمع» ،ذكر السنان يف اول البيت موصوفاً براعفاً يدلّ على إمتام الطراد أو احلرب ويف
اآلخر جاء السنان مع فعل يلمع ويدلّ استعداد الطراد أو احلرب ونفي الشاعر كال احلالتني،
وال فرق بني احلسام والسيوف.
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 .11جاء يف البيت (« )41محلت» وقال صاحب الصبح املنيب جاء يف بعض النسخ
«حكمت» وهذا من جهة املعىن ال يناسب البيت.

النتائج
إنّ املتنيب حيدث تغيرياً يف قصيدة الرثاء ويأيت بأسلوب جديد مل يسبقه إليه أحد ،وهو
إدخال األغراض املختلفة فيها ،ومن هذه القصائد هي قصيدة رثاء فاتك اليت تتردّد عاطفة
الشاعر فيها بني موضوعات خمتلفة:احلزن واحلكمة والفخر والغضب .ليس معين هذا أنّ
رثاء الشاعر لفاتك غري صادق لكنّ الشاعر وُضع بني أمور متعدّدة ،فغلبت أحياناً أغراض
أخرى على حزنه فكانت هذه القصيدة ،إال أنّ الفكرة الكلّية يف القصيدة تدور حول الرثاء
والتعبري عن احلزن وأخرياً يغلب احلزن واليأس على األغراض األخرى .دراسة اجلانب
اللغوي هلذه القصيدة تكشف لنا أنّ التضاد والتكرار يف مستوى املفردات يلعبان دوراً هاماً
يف تصوير ذلك التداخل يف األغراض ،ويف املستوى الصويت خيتار املتنيب فونيم العني للروى
وهو حيمل دالالت مناسبة ملشهد احلزن والرثاء كما كونه مضموماً مناسبُ جداً للرثاء وهو
احملور الرئيس يف القصيدة .دالالت العني والضمة املناسبة للرثاء (ومها يتكررّان يف كل
األبيات) ،تعكس هيمنة احلزن على القصيدة رغم تعدد األغراض .يف املقاطع املختلفة من
القصيدة استخرجت الفونيمات اليت حقّقت حضوراً أكثر مقارنة بالفونيمات األخرى ومن
خالل مسات هذه الفونيمات وخمارجها يتّضح أنّ األحاسيس املختلفة اليت ميرّ هبا املتنيب
أدّت إىل قلّة حضور فونيم ما أو كثرهتا يف املقاطع املختلفة يف القصيدة .ويف جمال
اخليارات البالغية جند ترابطاً بني الشكل واملضمون حيث يستخدم الشاعر من احملسّنات
والصور ما خيدم ملضامني القصيدة.
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