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تسعى هذه املقاربة ٕاىل حتديد خصائص 
لغة ماكن الغربة عند الشاعر القدمي ?عتبارها 
جتربة ٕانسانية معيقة تفيض فهيا الكثافة 
إالحساسـية والشعورية، كام تعد نقطة هامة 
لتقدمي رؤية شعرية تلّخص موقف إالنسان 

قامة من الَفْرق يف املدى املاكين بني ٔارض االٕ 
ؤارض الغربة، و ذ} من خالل اللكمة 

 .واحلرف واملدلول واملوسـيقى 
  

  

  

  

  

  Résumé:  

Cette approchement voulait 

précise les spécifiques langages 

du poème expatriation chez le 

ci comme -poète ancien, celle

un expérience humain plient de 

de donné sentiment, ce qui aide 

un vision poétique déférent 

entre l’espace de patrie et 

l’espace d’expatriation. 
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        : : : :     مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة
املقصود مباكن الغربة عند امرئ القيس، هو ما اكن خارجا عن بيئته القومية، ويه 

رحلته ٕاىل  القبي~ ٔاو القبائل املنارصة، ولعل ما جيسد ذ} جليا هو شعره ا�ي قا� يف
بالد الروم، فٕاّن فيه نغمة دا� عىل احلزن ا�ي يرسي يف ٔاحاسيسه، وسنتّخذ �} مثاال 

  ).1(ويه اليت قالها متوجعا من مرضه بأرض الروم": ٔاملّا عىل الّربع القدمي: "وهو قصيدة
بْع القـــدمي بَعْسَعَســـ   أاملّــــا عــــىل الــــر�
ـــد� ـــا كعه ــــّدار فهي ــــل ال ــــو ٔاّن ٔاه   فل

ــ    ـنكروين ٕانّــــــين ٔانــــــا ذامكفــــــال تُـــ
ــــــا �َس ــــــدُمي فغَل ــــــي الق ــــــأّوبين دائـ   ت
ــــــريْين ال ٔامغــــــض ســــــاعة ــــــا ت   فٕاّم
  فــــــيا رّب مكــــــروب كـــــررُت وراَءه
ــــرّجال ـــــد ٔاروح م ـــــوم ق ـــــا رّب ي   وي
ـــــــنه ـــــــويت ٕاذا مسع ـــــــُرْعَن ٕاىل ص َ   ي
  ٔاراهــــّن ال ُحيـــــِبْنب مــــن قـــــّل مــــاُ� 
ـــام ٔارى ـــاة ك ـــربَحي احلي ــــت ت ــــا خل   وم

ـــــو أ  ـــــوت مجـــــيعةً فل ـــــس مت ـــــا نف   ّهن
ـــــَرتى الشــــرتيته ـــــا يُْش ـــــو ٔاّن نَْوًم   ول
لْــــُت قـــــرحا دامـــــيا بعــــد ّحصــــة   وبُِدّ
ــد ٔارضـــه ــن بُع ــاح م ـــح الّطّم ــد طم   لق
ـــــْنَوةٌ  ـــــلمرء ِق ـــــْدِم ل ـــــد الُع  ٔاال ٕاّن بع

  

ــــــّمل ٔاخرســـــا   ــــــادي ٔاو ٔاك   )2(كــــــأّين ا·ن
ــــا وجـــــدُت  ــــدمه ومعّرِس ـــــيًال عن   )3(َمق

  )4(غَـــْوًال فا«لَْعَســـا لــــياَيل حــــّل احلــــيّ 
ـــــي فا·نْكســــا ـــــرتّد دائ ـــــاذر ٔان ي   )5(ا·ح

ــــــّب فأنعســـــا ــــــيل ٕاّال ٔان ٔاك ــــــن الل   م
ـــا ـــىت تنفّس ــــيَل ح ــــنه اخل ــــُت ع   وطاَعنْ

ــا ــب ٔاملس ــيض الكواع ـــبا ٕاىل الب   )6(حبي
ــا ــيطٌ ٕاىل صــوِت ا«عْيَس ــِوي ِع ــام تَْرَع   )7(ك

ســـا   وال َمــــْن رٔايــــن الّشــــيب فيـــه وقُِوّ
ــــــي ٔان أ  ــــــَسا تضــــــيق ذراع ــــــوم فألْبَ   ق

ـــــــا ـــــــاقَطُ ا«نُْفَس ـــــــس تَس ـــــــكّهنا نف   ول
ـــث َعّرســـا ــــيض القطــــا حي ـــيال كتغم   قل
  فيـــــاَ}ِ مـــــن نُْعَمـــــى حتّولـــــَن ا«بُْؤســــا
ــــــا  ــــــا تلبّس ــــــه م ــــــن دائ   لُيلِْبَســــــين م

ــا ــر وَملْبَس ــوُل ُمعْ ـــيب ط ـــد املش  )8(وبع
  
  :  ٕان اختيار هذه القصيدة يرجع ٕاىل ٔامرين اثنني

 . �ي من شأنه ٔان يسهل دراسـهتاقرصها؛ وا - - - - 1111
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الكثافة إالحساسـية والشعورية فهيا، ف×ٔهنا متثل حلظات الشاعر أالخرية، وهذا  - - - - 2222
 . تنطوي عىل كثري من ٔارساره -رمبا–ما جيعلها 

وينكشف لنا البناء العام لهذه القصيدة عن ٔاصول شعرية وتقاليد فنية ينهتجها امرؤ 
الطلل، وطلب Üسـتعانة من ٔاجل استنطاق املاكن  القيس كعادته، فالبداية اكنت بذكر

 لكن ههيات. اخلايل ا�ي شلك خبرسه عقدة جعلت الشاعر يسـتعني بضمري التثنية حللها
اليت يه للمتين، ومعلوم ٔان المتين يكون يف الغالب ملا ال " لَوْ "واßليل عىل ذ} اسـتئنافه بـ

متنهيا، والشاعر هنا يقابل بني صورتني يدرك، اكسـتحا� عودة فرتة الشـباب عىل الرمغ من 
صورة العهد املايض ا�ي اكن فيه العسعس مغىن، تزهو فيه احلياة وأالحبة : متعاكسـتني

  . من لك جانب حيث يتنعم الشاعر بذ}
وصورة القفر اليت آل ٕالهيا املاكن، حيث انعدمت احلياة وغاب أالحبة وأالهل، وبني 

ٕانه الوسـي~ . رئ القيس وخارت، وبدٔات يف النحيبهاتني الصورتني تلجلجت نفس ام
كسالح �ري حاد، يواجه به  أالخرية اليت يف جعبة الشاعر وهو يف ٔاضعف مواقفه خيرëا

  . غلواء الزمن ا�ي بدٔا ينشب ٔاظفاره يف نفس الشاعر
ويبدو التنكر رمزا ممتازا من قبل الشاعر لفعل اßهر، ا�ي سوف يُنَِكُّر لك� من 

  . ، ويُنيس لك� من ُذكر، ويُميت لك� خملوق ðُعِرف
وعىل الرمغ من ذ} فٕان الشاعر حياول ٔان جيابه هذا الفعل الشديد التأثري بتذكّر لي~ 

  . الغَْول واال«لَْعس:  ِحõ جبَبَيلْ 
يزداد ٕاحساسه بفاجعة  -رصاحة–وبَْعد هذه الوحدة اليت متثل رصاع الشاعر مع اßهر 

ة، فيبدٔا بدفقة شعرية تذوب ٕاحساسا ؤاىس عىل انقالب احلال، وفهيا اßهر املروع حدّ 
  . اعرتاف ظاهر بفشõ يف حتقيق حٍمل طاملا راود غريه، وهو البقاء عىل قيد احلياة

هو احلمك ا�ي ٔاصدره اßهر عىل الشاعر ليقيض عليه، فاكن رمزا  -هنا–ولعل اßاء 
  . وسـيطرتهآخر يف يد امرئ القيس يعّرب به عن الفناء 

ويَقف مسرتجعا ýٔنه يف حلظة وداع، ٔاüم عنفوانه وشـبابه، حيث الصحة والفراغ واللهو 
. وإالماء، حمتارا من مزيان احلياة ا�ي جيعل اليشء يف كفّة، ونقيضه يف ëة ٔاخرى
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ٔابعدمااكن يقّدم املساعدة لغريه من املكروبني ويفّرج كرهبم، ويروح ٕاىل الغواين روحا مجيال 
 وم هادئة لنفسه، ٕاّال غفوَة نعاس قلوهبن؟، ٔاصبح ال ياكد يقوى عىل تقدمي حلظة نيصيب

  .ٕاّن اßنيا جعيبة، جعيب ٔامرها، حفىت بعد Üعرتاف يتعجب إالنسان. نتيجة أالمل من املرض
 ة الشعرية، اليت يبدو فهيا هادئاوهكذا حياول امرؤ القيس ٔان ي�سك يف هذه الوحد

لحظ هنا اكلعادة حضور الفرس والكّر علهيا، وارتياد النساء ýّٔمه حموري مزتن Üنفعال، ون
  . حياته

بيد ٔان الشاعر ال يلبث يف الهناية ٔان يسـتحيل ٕاىل حكمي قد جّرب اßنيا، وصار جيين 
مهنا مثار احلمكة اليت جتري عىل لسانه، وهنا تتجرد نفسه للتأمل واسـتخالص العرب، ولعلها 

  .  ٕانسان يف ٔاخرüت حلظاته من هذه احلياة الفانيةنتيجة منطقية ختص لك
وقد يدّل انرصاف الغانية ّمعن قّل ماُ� ٔاو ٔاصابه الّشيُب، عىل انرصاف اßنيا عن 
املكروب كحال الشاعر، فقد ٔابعدت اßّنيا أالهل واخلّالن حي� حّل به ما حّل من مرض 

  . وهالك
متثل جتريدا ممتزيا ßى الشاعر ٕاّال ٔاهنا تعّمق وعىل الرمغ من ٔان الوحدة الشعرية أالخرية 

ٔاكرث مأساته، اليت انهتت هبا حياته عىل هذا النحو، وهو ا�ي اكن من قبُل يطري يف فضاء 
اßنيا ينتيش ويزهو يف حصة وقوة ومال، وقد تكون هذه اßفقة الشعرية أالخرية من 

لغربة، ٕاضافة ٕاىل ٕاحساسه أالشـياء اجلديدة اليت ظهرت يف شعر امرئ القيس ٔاثناء ا
  :  ?حلنني ٕاىل ٔارض الوطن وهو ما يظهر يف قو�

 فلـــــو ٔاّن ٔاهــــل اßّار فهيــــا كعهــــد� 
  

 )9(وجــدت� مقــيال عنــدمه ومعّرســا  
  

  :  ؤاحسب ٔان بيته
 فلـو ٔاّهنـا نفـس متـوت مجـيعةً 

  
 )10(ولكـّهنا نفـس تساقطُ ٔانفسا

  
  . قد رسى عىل لك لسان وساد
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ة العامة للقصيدة اليت �لت من ٕاحساسـنا ماكنة كبرية، ٔالهنا تنمتي ٕاىل هذه يه البني
بدٔاها الشاعر ?ستنطاق املاكن يف حماو� منه مرارا ٕالحيائه وجعõ متحراك ). 11(إالنسان

مؤثِّرا، مث ٔاتبع ذ} ?لنحيب والشكوى، وبعدها يلقي نظرة عىل رشيط حياته الزاهية، ويف 
  . ٕاىل احلياة ýٔهنا بذوٌر يزرعها قبل رحيõ أالخري يقّدم مثار جتربته

وهكذا صار املاكن ا�ي ٔاّمل به امرؤ القيس، حيّا ينبض ٔالنه حيمل قصة شاعر مؤثّر 
  . )12(اصطبغت به مشاعره

وٕاذا انتقلنا ٕاىل لغة الشاعر يف هذه القصيدة وجد�ها حتمل من الطاقات ما يعكس 
  .خلجات النفس ويلّيب رغباهتا

غوي يسـتجيب لنربة احلزن اليت ترسي يف خالل أالبيات، ٕاذ توð فاملعجم الل
?ليأس ا�ي ينتاب الشاعر، ٔالن الربع القدمي " الّربع القدمي، عسعس، ٔاخرس: "اللكامت

وأالخرس من غري املعقول ٔان يرّدا صدًى، ؤاما العسعس فقد صار من ا�كرى أاللمية، ٔاما 
فٕاهنا متثل اجلانب ا�ي تنفس عربه " ل، املعرسأالهل، اßار، عهد�، املقي: " اللكامت

الشاعر، ٔالنه اسـتعاد حلظات الراحة، لكهنا وخزة ٔاخرى ٕاىل ما أصابه، وتظهر الشكوى يف 
، ويه توð حبا� "أالوبة، اßاء القدمي، الغلس، احلذر، النكس، Üنكباب: " اللكامت

  . الضعف ßى الشاعر، حيث ينوء حتت ٔاثقال املرض
 اßفقة الشعرية الثانية جند أاللفاظ اليت تدل عىل رغبة يف اسـتعادة ماضيه ا�ي بي� يف

، ومن خاللها جيسد "الكر، الطعن، اخليل، البيض الكواعب، أالعيس: "يفخر به ويه
  .، حلا� إالنسان حينئذ)13(املثال المنوذ  إالجيايب

 ٔارى، خلت: "جند اللكامتة ويف اßفقة الشعرية أالخرية حيث نربة احلمكة وتأّمل احليا
واليت يقرر " ٔاال ٕاّن، ولو ٔاّن، لقد: " ، ويه تدل عىل خربة للحياة، وكذا العبارات"ٔاراهنّ 

  . من خاللها احلقائق اليت توّصل ٕالهيا عرب جتربته
واحلق ٔان إالحساس ?لفاجعة يف هذه القصيدة يوð ?نقسام املعجم اللغوي فهيا 

ف# اللكامت : لكامت اßا� عىل السعادة والرسور، واالٓخرفََ# ال:  ٔاحدهام:  شطرين
  :  اßا� عىل احلزن وأالمل، وهو ما ميكن جتسـيده يف اجلدول املوايل
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  فضـاء لكمـات الســرور  فضـاء لكمـات احلــزن
الربع القدمي، ٔاخرس، تنكروين، دايئ 
القدمي، ٔاحاذر، ٔانكس، ال ٔامغض ساعة، 

قّوس، تربحي ٔاكّب، مكروب، الشيب، 
احلياة، تضيق ذراعي، متوت، تساقط، 

  . جرحا داميا، ٔابؤس، العدم

ٔاهل اßار، عهد�، مقيال، معرس، ليايل 
حل، احلي، كررت، طاعنت، اخليل، 
تنفسا، ٔاروح، مرجال، حبيبا، البيض، 

  .صويت، حصة، نعمى، قنوة

ٕاال وخز للنفس رمبا و&ام دلت اللكامت هنا عىل الرسور، فٕاهنا من ëة مقاب~ ما يه 
  . زادت من ٔاساها وٕاحساسها ?لفاجعة

وٕاذا تأّملنا أالماكن الطبيعية يف هذه القصيدة ٔالفينا ذكر اجلبال عىل وجه اخلصوص ٔامه 
، رمزان ملاكن Üسـتقرار "الغول وأاللعس"مؤرش عىل إالقامة يف احلّل بعد الرحيل، فـ

  . والراحة
ٔالّن  احملور، هو ماكن النوم ٔاو املضجعيسـتحوذ عىل كام ٔان ٔابرز ماكن يف هذه القصيدة 

آالم الشاعر نبعت من عدم قدرته عىل حتقيق النوم، غري ٔان املضجع يقوم به ٔاشـياء 
ٔاساسـية اكلنعاس ا�ي افتقده الشاعر، ٕاال لكمح ?لبرص، وراحة أالعضاء من االٓالم 

 ّ مة، كام يظهر املرقد مبا هو ماكن املّربحة، و?لتايل فاملرقد اسـمتّد ٔاّمهيته من ٔاجوائه املمت
 ليت اكن ير(دها الشاعر وجيتازهاللراحة، يضايه يف ٔامهيته ٔاو يفوق ت# أالماكن اخلطرة ا

  . دومنا ٕاحساس ?خلوف ٔاو احلزن، نظرا ٕاىل ما اكن يمتتع به من حصة وعافية
وهو  "يطاخليل، والقطا، وأالعيس، والع : "ومن احليوا�ت اليت اسـتخد&ا امرؤ القيس

اسـتخدام مألوف يمن� عن ارتباطه مبحيطه، فاخليل ýٔهنا أالداة السحرية النافذة يف ٔادم 
ا�ي يرفرف به حمققا مبتغاه، ؤاما ) 14(الزمان خترتقه خمّ,ة الشاعر، والقطاة مبثابة احلمل

رموز ٔافعال  الِعيطُ واال«عْيَُس فهام يذكّراننا بفكرة اخلصب وال�ء، حيث يقفان ندا للنّد ٔامام
  ...".الربع القدمي، اßاء، الشيب "الزمان، 

ومما سـبق ندرك ٔامهية املاكن ا�ي يظهر من خالل هذا املعجم، ا�ي يسعى ٕاىل 
التخفيف من آالم الشاعر، فقد اختفى ما يقوم براحته، وعفا الربع وغاب أالهل ؤاصبح 
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اء بعد ذهاب املال وحلول منكورا جمهوال، وحتّولت الصحة جرحا داميا، وتغّريت النس
، وجعõ يطلب ماك� )تساقط ٔانفسا(الشيب، لك هذا جعل نفسه حتس مبوت متعدد 

حيقق به راحته املفقودة، ذاك هو املضجع املرحي، ا�ي ميتد بفعل آالم الشاعر وخيا� 
  .ليصبح شبهيا ?جلنّة

لشاعر مثل كام ٔاّدت بعض الّصيغ الرصفية دال� ?لغة عىل املشاعر النفسـية ل 
�َس حيث يتضاعف : اليت تُضاعف الفعل و تعّمق إالحساس كام يف لكمة) فَع�ل(صيغة غَل

َس اßا� عىل احلاجة ٕاىل الراحة، وصيغة : إالحساس مبج. أالمل وقت الغَلَس، ولكمة َعر�
بشّدة مع تَا«ّوَحبيث يعود أالمل : اßا� عىل الشدة و التحّول و القّوة كام يف لكمة) تََفع�ل(

ل اßا� عىل Üنتقال من حال : الليل، ولكمة �َس املفيدة لقّوة الكيد واحلقد، و لكمة حتو� تَلَب
لَ (ٕاىل حال، وكذ} صيغة  َس حيث : اßا� عىل الغَلََبة عىل أالمر مثل لكميت) فُّعِ َل وقُّوِ بُّدِ

اكلفخر و ) فاعَلُْت، ا·فاِعلُ ( يقع الفعل غلبًة دون العمل به، ٕاضافة ٕاىل صيغ حتمل قمية ذاتية
( طاَعْنُت وا·حاِذُر، وصيغ دا� عىل أالسف الشديد و احلرص واملبالغة:  املقاومة مثل
احُ :  كام يف لكميت) تَفاعَُل، فَع�الُ  م�   . تََساقَطُ و الط�

، وا�ي جعõ "السني"وٕاذا انتقلنا ٕاىل أالصوات، فٕان أول ما يشد انتباهنا هو حرف 
زمة خيمت هبا لك زفرة من زفراته، وٕاذا ٔاضفنا ٕاىل ذ} مثاين لكامت ورد فهيا حرف الشاعر ال

صفريي، وجد� ٔان عدد  ، وهو صوت"الصاد"السني، زائدا ٕاىل لكمتني ورد فهيا صوت 
احلروف الصفريية مخسة وعرشون حرفا وقد اّختذها امرؤ القيس مبثابة القناة يبّث عربها 

  . االٓهات وأالّ�ت
حرف النون ا�ي يرتدد يف طول القصيدة ثال1 وثالثني مرة، حيمل نغمة حزينة  كام ٔان

بغنّته اليت تصدر عن أالنني، وحنس ?لشاعر يرزح حتت ثقل كبري بتكّرر اهلمزة سـتا 
ؤاربعني مرة، وٕاذا علمنا ٔان اهلمزة صوت انفجاري ٔاو احنبايس، فقد يدل ذ} عىل انفجار 

  . رضه، لعõ بذ} Üنفجار يفّجر أالزمة واملرض مجيعاامرئ القيس يف وجه ٔازمته وم
ويبدو الشاعر يف حا� تالٍش وضعف شديد مع صوت املمي، ا�ي يرتّدد مثاٍن ؤاربعني 
مرة، حيث ميثل آخر ا6ارج رتبة، ف×ٔن الشاعر مل يّدخر سعة السـتعامل مجيع ا6ارج &ام 
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املتكرر مثانية وعرشين " العني"دل صوت تكن لينة رقيقة، للتعبري عن مكنو�ت صدره، وي
مرة، عىل مبلغ أالمل ا�ي �ل منه، ٕاذ العني خمرج حلقي حيتاج ٕاىل لكفة للنطق، هذه اللكفة 

  .اليت يزيد املرض من شدهتا حىت تاكد تسـتحيل عىل املريض
، 18، 3، 46: (املتكررة عىل التوال) ٔاجدك قطبت(كام يدل عدد احلروف الشديدة 

مرة، عىل شدة أالمل ا�ي بّرح ?لشاعر، حيث عّرب من ëة ) 24، 26، 7، 13، 15
، 1، 4، 15، 1، 15) (حثه خشص سكت(ٔاخرى عن هذا أالمل بأصوات &موسة لينة 

، ولعل هذا املزج فيه دال� عىل ٔانه يّنئ )29، 26(بزüدة الالم والراء ) 24، 15، 23، 2
رة يرصخ بشدة حماوال ٕاسامع صوته، ف×ٔنه حتت ثقل شديد، جفعل (رة ينئ يف خفوت، و(

  .يريد من القارئ ٔاال يكون ٔاخرسا كصاحبه، ا�ي �داه يف املقدمة، فأعظم به من مزج
، فٕان رغبة الشاعر هنا يه حتقيق )15(وكام ٔان أالصوات قد تدل عىل قضاü اج�عية

وحدة يف نداء عرب هذه أالصوات يصل ٕاىل شغاف قلوب الناس، ٕالدراك خطر قضية ال
  . احلياة والغربة عن أالهل، واخلامتة اليت تنتظر لك ذي جنب

هذه بعض مالمح ٔاصوات القصيدة اليت سعى الشاعر ٕاىل تثبيهتا ٔاو(دا يف هذا املاكن 
ا�ي حتول ٕاىل حقل اصطناعي، ٔاو خمرب حيقق فيه جتربة خاصة، بعد ٔان اسـتحرض مايض 

  .جئ، مث يبّث ذ} عرب نداء هيم إالنسان مجيعااحلياة، ورشع يركّب ٔاجزاءه ويسـتخلص النتا
ٔاما عن موسـيقى القصيدة فٕاّن امرٔا القيس سار يف حبره اخلاص، وهو حبر الطويل ا�ي 
ياكد يلزتمه يف ٔاغلب شعره، ولعل نظرة بسـيطة عىل ٔاوزان قصائده امجلي~ والطوي~ تؤكد 

  :  ذ}، عىل ما هو مبني يف اجلدول املوايل
  هاحبر   القصـيدة

  الطويل  خلييل مّرا يب عىل ٔام جندب
  الوافر  ٔابعد احلارث ابن معرو؟

  البسـيط  قد ٔاشهد الغارة
  الطويل  غشيت دüر احلي
  الرسيع  �م اخليل ومل ترقد
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  الطويل  ٕا� الحقان بقيرصا
  املتقارب  وماذا عليك بأن تنتظر
  الطويل  لعمرك ما قليب

  الطويل  ٔاملّا عىل الربع القدمي
  الطويل  هل من معرس؟ ٔاماويّ 

  الطويل  ٔاتنوص من ذكرى سلمى؟
  الطويل  ٔاعين عىل برق وميض

  الطويل  جزعت ومل ٔاجزع من البيض
  الطويل  مع صباحا ٔاهيا الّربع وانطق

  الطويل  املعلقة
  الطويل  ٔاال مع صباحا

  الاكمل  ð امحلول جبانب العزل
  الاكمل  تنكرت ليىل عن الوصل

  الاكمل  رك مدحهقالت فُطمية حّل ِشع
  البسـيط  عيناك دمعهام جسال
  الطويل  تعلق قليب
  الاكمل  ملن اüßر

  الطويل  قفا نبك من ذكرى حبيب وعرفان
  الطويل  ملنطلل؟

هذا حرص ٔالمه القصائد الطوي~ والبسـيطة ورمبا اجليدة، مع ٕاهامل املقّطعات والن�تَف 
 %62ظهر ٔان حبر الطويل قد اسـتحوذ عىل نسـبة وأالبيات اليتمية، ولعل معلية إالحصاء تُ 

من اسـتخدامات الشاعر ملوسـيقى شعره، وهو ما يدل عىل تفضيõ � من دون البحور 
أالخرى، وقد يعود السبب يف هذا ٕاىل طبيعة البحر من حيث تكوين مقاطعه من ٔاو(د 

آالمه عرب وهو اليشء ا�ي مسح للشاعر بأن يبّث ٔاحزانه و ). 16(مجموعة ؤاسـباب خفيفة
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(حت � املّد لكام احتاج ٕاليه، ويظهر ٔانه ال حيمتل غياب  هذه أالسـباب وأالو(د، اليت أ
  . املّد عنه طويال حىت يتنفس به

 ل شعره طويال ٔاكرث من ٔاي شعر آخروقد يرغب الشاعر هبذا النفس الطويل ٔان جيع
ع من ٕاحساسه ليس طوال مادü وٕامنا طوال ٕاحساسـيا، حيث نعرتف � بعد ٔان نتشـبّ 

  . ?لرباعة
كام ٔانه قد يرغب يف Üسـتطا� عن هذا املاكن ا�ي ٔاراد ٔان يقربه، من غري ٔان يرتك 
خلفه ٔاثرا يذكر، �} حنّس ýٔن الشاعر ميّد عنقه ٔاكرث فأكرث ليبلّغنا مأساته، مث يعود بعد 

  . ٔان يكون قد ٔاوصلها ٕالينا، لنبقى حنن خنوض يف شأهنا
د اكنت مطلقة، ٔاطلق الشاعر حّريهتا يف ٔاعىل سامء، معلنا حترره من ٔاما عن القافية فق

قيود الزمن الفاتك، وقيود املاكن املغلوب املسلوب، ويه تشّلك يف مجملها موسـيقى 
 دئ يف الغالب ?هلمزة Üنفجاريةمنسجمة تصل ٕاىل حد الّر(بة حام~ نغمة ٔالمية، ٔالهنا تبت

 ٔاخرسا(دب ويبيك بلك ëر ومرارة، لشاعر ينوح وينوختتمت ?لسني الصفريية، ف×ّٔن ا
، وقد معلت ٔالف املد )ٔالعسا، ٔانكسا، ٔانعسا، ٔاملسا، ٔاعيسا، ٔالبسا، ٔانفسا، ٔابؤسا

  .وإالشـباع هنا معلها يف محل ٔانني الشاعر بعيدا
ويظهر الترصيع يف البيت Üفتتاð دليال عىل ٕاتّباع الشاعر طريقا خاصا به، حبيث ال 

ق الشعر ٕاّال من هذا الباب، ا�ي حيس فيه بذاتيته من خالل فرضه قيدا يسـمتلح طري
  . شعرü، بعد ٔان فقد ذاته يف ٔاوساط املاكن املهجور املسلوب

 "مرّجال حبيبا، قرحا داميا: "ت كو?ٕالضافة ٕاىل هذا فقد معل التنوين يف بعض اللكام
 الطامح، يشرتى، اشرتيته، يَُرْعن، ا«لْبَسا، َملْبَسا، لَب�سا، طمح: "والتجنيس يف اللكامت

  .عىل ٕاحداث موسـيقى داخلية رتيبة حتدث نغام مجيال يغري ?لقراءة وÜسـمتتاع" تَْرَعِوي
ولعل التوازن يف تفاعيل حبر الطويل ٔامّد الشاعر ?تّزان وقرار مكني جعõ يبث لُبا�ته 

  . بثقة كبرية
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يُمنح لها بناء عىل الرتامك وعىل  واحلق ٔان أالصوات ليس لها معان جوهرية سوى ما
ورمبا يعود هذا ٕاىل خصائص ّلك لغة وطبيعهتا ومالبساهتا ). 17(السـياق العام واخلاص

  . Üج�عية والتارخيية
        : : : :     التصوير البالغيالتصوير البالغيالتصوير البالغيالتصوير البالغي

ال يزال ٔاسلوب امرئ القيس يف التصوير &مينا، عىل الرمغ من سـيطرة املوقف التأميل 
Ü م ?لتصوير البالغيهنا، وا�ي خفّف من حّدة�ه.  

فالتشبيه ا�ي قد يكون ٔاقرب ٕاىل جسية طبع إالنسان لتقريب الفهم واسـتحضاره 
وجتسـيده، متكّن من رمس مالمح شعور امرئ القيس، ا�ي وجد نفسه يف حني غّرة 
وحيدا عليال ضعيفا &جورا منكورا، قد خال به الزمان عىل حدة، بأنيابه احلادة ؤاظفاره 

دة املسنّنة، يف ظل ماكن عاجز ٔاخرس، رساب، حتّول هو االٓخر ٕاىل وحش ال يقل املمدو 
  . خطرا عن الزمان وذ} مبواته واستسالمه

حفا� الشاعر عند نزو� بعسعس، كحا� ا�ي ينادي ٔاخرسا ٔاو يلكّمه، وهكذا يقابل 
ف الثاين يبدو فعل الزنول يف احلا� أالوىل، فعل الJم والنداء يف الثانية، ولكّن الطر 

فاقدا لٕالحساس ٔاو للقناة الرضورية من ٔاجل التفامه، ومن ّمث فال داعي النتظار اجلواب، 
  .واال«ْوىل من ذ} فتح اLال ٔاما المتين، ا�ي خيفّف وٕان اكن ال يشفي

وهنا جيعل املسـتحيل ممكنا، ف×ٔن أالهل حرضوا وýٔنه �ل مقيال ومعّرسا، وهذا ما 
رة أالهل، وما يقومون به من نشاط، وٕاعداد وحتضري، وهكذا يتسع جيعلنا نسـتحرض صو 

التداعي ليحيي املاكن حبضور عنرص أالهل، فاملاكن ا�ي اكن رسا? خرا?، حتّول ٕاىل 
  . مغىن حياة، لك هذا بفضل عبقرية اللغة

ٔاظمل، : يدل عىل ذ}، ٔالنه من أالضداد، فعسعس الليل" َعْسَعَس "ولعل فعل 
الرساب، وقد يكون هذا رمزا ٕاىل : مع�اه ولبّسه، والعسعاس: عسعس أالمرَ و ). 18(ؤاضاء

  .ما حيمõ من فناء وحياة، وهذه طبيعة احلياة اßنيا، اليت حتمل بذور فناهئا يف جنباهتا
ؤاما الصورة أالخرى من صور التشبيه فهـي مقاب~ صورته مع غوانيه، بصورة البعري 

 حتمل، ويتضح ٔان الصورة ليست �اهتا بل يه رمز للتعبري الفحل مع النوق الفتّية اليت مل
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 - ٔاو أالنىث–عن تَْوق امرئ القيس الشديد للحياة، ولكن عن طريق اسـتحضار املرٔاة 
?عتبارها منبع احلياة ورمزها، ٔاو كام وصفها الشايب بأهنا حتمل رحيق احلياة، وسلسبيل 

  . )19(احملبة
ة، يف عرض صورته غفوا ولو ملدة قصرية مقابل ويصل اشتياقه ٕاىل ٔابسط حاجات احليا
، ولعل هذا رمز ٕاىل مدى الضعف ا�ي )20( صورة القطا، ا�ي ال ياكد ينام ٕاال غرارا
  . حلقه، يف ظل تبّدل املاكن وتغّري أالحوال

: ومن الصور اليت برع فهيا الشاعر تصويرا حلالته النفسـية واخلارجية، الكناية يف قو�
دة تعلقهن به واشتياقهن ٕاليه، وقد يكون هبذا الفعل وازن بني اßفقة عن ش" يَُرْعن"

الشعرية أالوىل اليت اكنت نواحا، وهذه اليت يَُعد� فهيا مفاخَره، وهو من التعويض الرضوري 
ال  -رمبا–، كناية عن مبلغ الضعف ا�ي "تضيق ذراعي: "وكذا قو�. ٕالحداث Üسـتقرار

  . يوجد بعده ضعف ٕاّال املامت
حيث جعل اßاء لباسا، وفيه دال� عىل " يُلبسـين: " وÜسـتعارة املكنية يف قو�

  . اسـتحاكمه والتصاقه ?جلسد ومشوليته �، مثلام يشمل الثوب البدن لكه
 به القرح ?لنعمى، والصحة ?لبؤسوالتشبيه الضمين يف البيت الثالث عرش، حيث شـ 

  .من جالء الصورة وإالحساس وفيه مقاب~ وتضاد يف هذه اللكامت، يزيد
ولعل هذا الطباق وهذه املقاب~، ٔان يدال عىل اسـتخدام الشاعر للمنطق ٕازاء ما يراه 

  . من مظاهر احلياة
ويظهر ٔان املاكن مائه مل تَُعد حتّدده سوى مواصفات املأساة اليت حلّت عىل الشاعر من 

  . لك ëة، فتحول ٕاىل ماكن مأساوي مفجع
            ::::    الرتكيب النحويالرتكيب النحويالرتكيب النحويالرتكيب النحوي

ذكر� فS مىض ٔان الشاعر يرغب يف احلركة اليت يريد ٔان يعاكس هبا لك مجود، و�} 
نراه هنا يعمتد عىل أالفعال، مكحرك ٔاسايس، ليس فقط ٔالحداثه املوضوعية، ولكن 

  :  لسريورة تداعياته الشعرية، وهذا تفصيل لٔالفعال الواردة
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حسب تأويلنا هو فٕاذا تأملنا فعل أالمر هنا وجد�ه مل يرد سوى مرة واحدة،،والسبب 
  . غياب أالنيس، �} مل جيد الشاعر ٕاىل من يوجه ٔافعا� ؤاوامره

 ب أالنيس، حيث إالناكر هو أالنيسوبسبب جعز املاكن هنا ملّا يئس من نطقه وغيا
عزف عن أالمر، وفزع ٕاىل املضارع لعõّ يؤنس نفسه ?ستباق املايض واحلارض ٕاىل ما 

  . سـيجده يف املسـتقبل ولو ?لمتين
ل املاكن فرض عىل الشاعر نوعا من احلِ   راب اللغوي، وفق ما اختاره صاحلافَتََبد�

  . ملواëته والتنّصل من قبضته
ٔاما عن أالفعال املاضية فقد وردت قلي~ ال متثل ٕاال نصف ٔافعال املضارعة، فقد جاءت 

ضارعة اليت حتمل هنا لتعّمق احلزن ا�ي خّمي عىل الشاعر، ففّر مهنا مستنجدا ?ٔالفعال امل
  .� ٔافقا منتظرا حاملا
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ؤاحسب ٔان هذا الرتكيب يف أالفعال قد تأثر ٔايّام تأثر ?ملاكن ا�ي تغري بعد ِقنوة ٕاىل 
  . عُدم، ؤاخلط عىل الشاعر احتفاليته، وجعلها تتحول ٕاىل مأمت

د وق امءوتقف أالسامء من وراء أالفعال مكصدر لها، وتبدو ذات الشاعر ٔابرز هذه أالس
أو " تأّوبين، ٕانين، خلت، اشرتيته، ذراعي: " مثل" التاء والياء"عّرب عهنا بوضوح يف 

  ".ٔا�"?لضمري املنفصل 
ف×ٔنه  اكت القصيدة، وانبثّت يف ٔارجاهئافقد سـيطرت هذه ا�ات عىل مجموع مصدر حر 

  . بذ} يغالب املاكن ا�ي حتول ٕاىل شـبه مقربة كبرية ٔاراد ٔان يقربه فهيا
الطامح حني طمح، والقطاة حيث :  رمغ من حضور بعض أالسامء كفاعلني مثلوعىل ال

ٕاّال ٔان ذات الشاعر يه املقصودة " ارعوين"عّرست، واحلّي حيث حّل، والكواعب حيث 
  . والغالبة ويه احملور، وما هذه أالسامء ٕاال متعلّقات هبا

يشء؛ املاكن ٕان الشاعر يتخّبط يف حلظاته أالخرية، يريد Üسـتحواذ عىل لك 
وأالسامء، وحىت الفضاء، ؤاحسب ٔان هذا رد فعل طبيعي من نفس عاشت ٔاغلب وقهتا 
يف احتفالية كبرية وغنائية صادحة، ؤان للماكن مسؤولية عظمية يف جعل امرئ القيس 
ينتقل من ثورة Üحتفالية الزاهية ٕاىل ثورة ?ئسة ضد خامتة حجميية، سطا هبا الزمان 

ا�ي يوð ?لمتزق " تساقط"، ويظهر املتوحش مكّىن عنه يف فعل واملاكن املتوحشني
  . الشديد ٔاشالءً 

ٔاما من جانب اجلُمل فٕان عدد امجلل Üمسية قليل ?لنظر ٕاىل عدد أالفعال املاضية 
واملضارعة، واليت تشلك يف ّلكٍ مهنا مج~ فعلية، �} حنس بأن احلركة يه الغالبة يف 

  . ٔالسامء، وامجلل Üمسية من الثبات عىل حا� ماالقصيدة عكس ما تفيده ا
 õومن أالساليب اليت اسـتخد&ا الشاعر مواِفقة مقاَمه هنا، أسلوب المتين ا�ي متث

املكررة ثالث مرات، وهو ٔافق ترّجاه كحّل ٔاخري يف مواëة انسداد الواقع، ؤاسلوب " لو"
ü : يف قو�) 21(،  واملفيد للتعجبü رّب :  النداء ا�ي ٔاراد من خال� التنبيه يف قو�

كام اعمتد عىل التقابل يف العبارات، كدليل عىل نظرته اِحلْمكية، مثلام هو احلال يف ). 22(}
 من خالل مج~ الرشط وجواهبا. يدةالبيت أالخري، واسـتخدام الرشط كعنرص ُمَمنٍّ للقص 
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ٔاال ٕان بعد : يف مثل قو�، ؤاحسب ٔان التوكيد )23"(فيا رب(...) فٕاما تريين : "مثل قو�
  .دليل عىل الثبات) ... 24(العدم للمرء قنوة

واحلق ٔان اßراسة اßقيقة للقصيدة ?لتفصيل، حتتاج ٕاىل كثري من املتابعة، وكثري من 
الكتابة، وذ} ما ال هندف ٕاليه هنا، بل ٔان نقف عند بعض املظاهر اللغوية وعالقهتا 

ولكن قبل ٔان نفرغ من هذا المنوذج املقرتح، نريد أن ?ملاكن، نظرا ٕاىل طبيعة املوضوع، 
ٕان ما لوحظ يف هذه القصيدة من مالمح لغوية ليس هو الثابت يف غريها من شعر : نقول

الغربة حفسب، بل ٕان املتتبع لشعر امرئ القيس يف ٔاثناء رحلته ٕاىل الروم، وعند قرب 
ٕا� الحقان : "ومثال قصيدتهمماته هناك، ليجد هذه السامت ؤاكرث مهنا مما سـيكتشفه، 

  :  واليت يقول فهيا" بقيرصا
  تـــذكرت ٔاهـــيل الصـــاحلني وقـــد ٔاتـــت

  
  )25(عىل َمخْىل ُخوص الّرِاكب وا«ْوَجـرا  

  
  :  واليت يقول فهيا" ولو ٔاين هلكت بأرض قوم: "وقصيدته

ــــبٌ  ـــــٌب قري ـــــروم ال نس ـــــأرض ال   ب
  

  )26(وال شــــاٍف فيَْســـــنَُد ٔاو يَعـــــودا  
  

  : واليت يقول فهيا" ٔابعد احلارث بن معرو: "يف قصيدته كام نلمح احلمكة
  ٔارجـّي مـن رصوف اßهر لينا

  
  )27(ومل تغفـل عـن الّصّم الهضاب  

  
ــــــــا قلــــــــيلٍ  ــــــــين ّمع ّ ــــــــمل ٔان   ؤاع

  
  )28(سأنشـُبفي شـبا ُظفر و�ب  

  
وأالمث~ كثرية، وفهيا لغة احلزن واحلمكة وÜلتفات ٕاىل املاكن مكوطن فيه جزء من  
  . إالنسان، بأهõ وطبيعته، حيث قىض فيه ٔاغلب فرتة طفولته وشـبابه ذات

ولعل ا�ي نلمحه يف هذه اللغة، لغة الغربة البحث عن ماكنة نفسـية لٕالنسان العريب 
آنذاك، سبهبا التشتت احلضاري، وهو ما ٔادى ٕاىل شـتات املاكن، ومن مث جعل لغة 

  . )29(الشعر حزينة، ويه ٔاقىس اللغات عىل وقع أالذن
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