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 املقدمة 
  

واجهة نصوص  خارجة عن جنس أتاحت لنا نظريات السرد احلديثة فرصة م
    اخلطاب، املكتوب منه و الشفوي قدميه يتجلى يف كل أشكال اعتبارها السرد جنسال .النثر

مة تفعليها ، مبه) الفواعل (  و حديثه ،ما دام هذا اخلطاب ينهض على أحداث تقوم الشخوص
يف عدد ال ميكن حصره من  توجد فالسرود يف العامل ال حتصى ، وهي" ارت حسب تعبري ب

األنواع املعرب عنها ، بوسائل خمتلفة ، شفاهية ، كتابية ، صور ثابتة أو متحركة ، إمياءات ، 
و رداءته ، إن السرد عاملي أإخل و أن السرد ال يكترث جبودة األدب ...رسوم أخبار ، حمادثة 
  . 1"هو ببساطة موجود حيث توجد احلياة  متعايل على التاريخ ، و

مقاربة سعى خالهلا إىل أصوب القصيدة اجلاهلية  تمن  خالل هذا املعطى توجه
لعنا و األشكال اليت يطّ    ، و ماهي أهم القيمرد فيها ، و أهم مواضيع السرد فيها جتليات الس
  .؟ية عليهاض املقاربات السردتطبيق بع ، و من مثة كيف ميكنين ؟ا الراوي

هذا،وجوده إىل يومنا  ذبأن النص اجلاهلي متفتح على كل القراءات من إميانا مين 
  طموحاته،من عرض  –الراوي  –ه متكن الشاعر ب زمنية،ألنه و ببساطة مصدر وجود حقبة 

 و مما زادينواجهة جتليات السرد يف القصيدة اجلاهلية، مل تسعي و من مثة. أخبارهو مواقفه و 
النص اجلاهلي نذكر اليت طبقت على املقاربات احلديثة  وفرة الكثري من ،ذلكاحا و رغبة يف إحل

مقاربات كشفت القناع عن الكثري من وهي  ...،منها املنهج األسطوري، و املنهج البنيوي
، عامة  و اتمع اجلاهلي خاصة و الدالالت و الرموز اليت ختتص ا القصيدة اجلاهلية القيم
بنية القصيدة اجلاهلية السطحية  زجتاو هاوأستطاع دارس ثت البنيوية حيضافة إىل املقارباباإل

يف التواصل، ، اليت تنحدر من بنيات الصراع أو الرغبة و اكتشاف قيم جديدة إىل بنيتها العميقة
  ....املواجهة فتنتج منها بىن أخرى كالرفض، 

بد الشايف الشورى املوسومة من هذه املقاربات نذكر دراسة الدكتور مصطفى ع
       يف النص الشعري،: السويدانسامي /و كتاب د - تفسري أسطوري–الشعر اجلاهلي : ـب

  .دلية اخلفاء و التجليـكتاب جاملتمثلة يف البنيوية، يب دو جمهودات الدكتور كمال أبو

                                                
252ص  2000لبنان  2ط –بیروت  - المؤسسة العربیة للدراسات و النشر –السردیة العربیة : إبراھیمعبد اهللا  -  1  
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     ديد ككتابالقدمي داخل خمابر النقد اجلشعرنا باإلضافة إىل مقاربات اعتمدت على وضع 
  .ا القدمي و النقد اجلديدنشعر –وهب رومية / د

املقاربات اليت درست الشعر رغم تعدد مناهج نقد النص اجلاهلي، و تشعب 
و إن  ،مل نعثر على مقاربات اعتمدت املنهج السردي يف حتليل القصيدة اجلاهلية . اجلاهلي

لبطولة يف الشعر اجلاهلي، وجدت بعض الدراسات اقتصرت على عرض أشكال احلماسة وا
       للبطولة اجاعلة من بعض املواقف البطولية لشعراء متيزوا بالشجاعة كعنترة بن شداد رمز

و أمهلت مواضيع السرد األخرى اليت تتعدى عامل الدراما و البطولة إىل عوامل . و احلماسة
بطولة : بـ  و من هذه الدراسات نذكر كتاب مي يوسف خليف املوسوم. أخرى متعددة

  .و أثرها يف األداء القصصي –الشاعر اجلاهلي 
عين عدم وجود جمهودات اعتمدت السردية كمنهج تقلة هذه الدراسات ال إنّ  

نذكر منها . جديد لقراءة نصوص قدمية، و كانت مبثابة املوجه األول الختيار هذا املوضوع
وان التراث الشعري العريب بعن 2004أفريل  28.27.26ملتقى جامعة جيجل أيام أعمال 
  .الذي تضمن مقاالت طبق فيها املنهج السردي. و جديد القراءات احلديثة    القدمي
 

 :البحث مضمون
  

 تركز اليت تعريف السرد و عرض أهم النظريات السردية احلديثة، :املدخل 
  .)ميائيو املنهج الس ،الشكلي الشعري،  (بعض مناهج السرد احلديث  فيها على عرض

  :بابني البحث إىل تمث قسم
 تله مبدخل بين تمهد. موضوعات السرد يف القصيدة اجلاهلية :األول بابال

لتجليات السرد يف معلقة  فيه مفهوم القصيدة اجلاهلية، و جتليات السرد فيها من خالل دراسيت
  .امرئ القيس كنموذج
  فصولإىل ثالثة لباب ا تمث قسم

ثالثة مواضيع  تاملغامرات الوجدانية، عرض مواضيع الكرم و :ألولالفصل ا
    .بنفسه ) قصته(فيهما اعتمد الراوي على سرد روايته املوضوع األول و الثاين . خاصة بالكرم

أحداث القصة  أي غري متضمن يف خارج عن أحداث القصةاوي فيه لراملوضوع الثالث فاأما 
  .أو بعبارة أخرى شخصية خارج أحداث القصة
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و هو موضوع متشعب و متنوع يف الشعر . املغامرات الوجدانيةيف موضوع 
شكري و منوذج مأساوي نص املنخل الي: منوذج هزيل. وذجنيعلى عرض من تاجلاهلي ركز

  ).غرمياس-بروب(منهج و تطبيق ) أمساء-املرقش(من خالل عرض قصة 
  :الرحلةفضاء موضوعات السرد يف  :الثاين الفصل 
البقرة  –احلمار الوحشي  –لثور الوحشي من خالل عرض قصص اوذلك 

و أهم القيم و الدالالت اليت حتملها هذه القصص، و كيف جتلت أشكال الصراع    الوحشية
  .فيها

من أجل امتالك الصراع  باإلضافة إىل عرض قصص أخرى اعتمدت على بنية
  .و اشتيار العسل و الغواص، ةمانة البحرياجلمواضيع القيمة كموضوع 

و اقتصرت . ملوضوعات السرد يف شعر الصعاليك خصصته :لثالثاالفصل 
لدراسة بعض  مث تطرقت، الدراسة على عرض موضوعات خاصة بأشكال الصراع ضد القبيلة

  .مواضيع السرد يف المية الشنفرى
رصد مقاربة : دراسة جتليات السرد يف ثالثة مناذج اعتمادا على  :الثاينالباب 

  .سردية حسب طبيعة املوضوع
دراسة قصيدة الضابئ بن . للنموذج األول املنهج التكاملي يف دراسيت تحدد

  .احلارث الربمجي
يف قصة القوس ) و موضوع القيمة. الربنامج السردي( :و مشروع غرمياس

  .اخ بن ضرارشملل
فيه لدراسة أدب  ،  تعرضتنص الصعاليكدراسة ص لصخف النموذج الثالثأما 

قصيدة تأبط شرا يف . )القبيلة- الصعلوك(ف من خالل تطبيق ثنائية ختالف أو سرد االختالاال
  .الغولمع يف عراكه 

مث على تطبيق مناهج سردية حول القصيدة اجلاهلية  ييف حبث تاعتمد :املراجع
قسم : املراجع مقسمة إىل قسمنيفكانت . مواضيع منطية قابلة لتطبيق بعض املقاربات رتاخت
و قسم آخر خيتص بالدراسات النقدية حول الشعر اجلاهلي، باإلضافة ص باملناهج السردية تخي

  .منها هذه النصوص تإىل املصادر اليت انتقي
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 كتاب لتودوروف و )الشعرية( كتاب :على سبيل املثال ذكرأمن القسم األول 
مدخل إىل نظرية (،كتاب لعبد الوهاب رقيق )يف السرد(كتاب  ،جلينات )خطاب احلكاية(

قاموس املصطلحات (و  )مدخل السميائية السردية(كتاب ، ميل شاكر و املرزوقيجل )القصة
  .لرشيد بن مالك )ميائيةالس

       وهب رومية/ ذكر كتايب دأ: الدراسات النقدية حول الشعر اجلاهليومن 
الشعر اجلاهلي تفسري (و كتاب ، )شعرنا القدمي و النقد اجلديد(، )الرحلة يف القصيدة اجلاهلية(
  .لرشيد نظيف )الفضاء املتخيل يف الشعر اجلاهلي( و كتاب. لعبد الشايف الشورى )سطوريأ

 كتاب و. أما املصادر فاشتملت على دواوين شعراء اجلاهلية و املخضرمني
    للزوزين )املعلقاتشرح ( ولألصمعي  )األصمعيات(كتاب  و للمفضل الضيب )املفضليات(
  .أليب الفرج األصفهاين )األغاين(كتاب و   زيد القريشيأليب )مجهرة أشعار العرب( كتاب و

  :الصعوبات
مغامرة مع النص جتلت يف صعوبة تلقي النص . البحث مغامرة مع النص و املنهج

ألن النص كما هو معروف . هافيالشعري اجلاهلي باإلضافة إىل صعوبة اكتشاف جتليات السرد 
ل جهدا يف تلخيص األحداث ذيب) الراوي(اعر فالش. نص شعري حبيس ثنائية القافية و الوزن

  .كذلك نبذل جهدا يف توضيح جتلياته بعد معرفتهو الوقائع و إخراجها، و حنن 
    الذي ال يعتمد على رصد املعلومات . يف طبيعة البحث صعوبات جتلتكما 

فهو  و ترتيبها أو شرحها بل يعتمد على حتديد املنهج مث كيفية توظيفه على النص اجلاهلي
  .باإلضافة إىل صعوبة اختيار النصوص و املواضيع. موضوع جترييب تطبيقي أكثر منه نظري
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  :كلمة شكر

 سعيكو/ قدم يف األخري خبالص الشكر و العرفان و اجلميل إىل أستاذي دأت
/ و األستاذ د. و اللغوي األسلويبقوم كثريا من اعوجاجه خلضر، الذي أشرف على البحث و 

 مخري الذي أعانين بتوجيهاته و رعايته لبحثي و منحىن اهلدوء و السكينة باإلضافة إىل حسني
كان يل مبثابة املنبه أو املثري األول ملعاجلة هذا املوضوع من خالل األستاذ حسن كاتب الذي 

رعيه لدراسة جنس السرد احيث فتح يل الباب على مص.السرد يف الشعر العريب القدمي:دروسه 
ألستاذ العلمي املكي الذي أعانين و أهم حيثياته، كما أتوجه بالشكر لشعر العريب القدمي يف ال

إليكم و إىل كل أساتذيت أتقدم جبزيل . بتوجيهاته و دعمه الالمشروط إلجناز هذا البحث
  .الشكر و العرفان

  
  08/11/2006جيملة يوم 
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 مدخل: السرد و أهم مناهجه
 

 يف و قدر أَن اعملْ سابغات«لفظة السرد يف القرآن الكرمي يف قوله تعاىل وردت          
ردو اعملوا الس ي مبا تعملون بصريفسرها ابن عياش بالتتابع املنسجم الدقيق . 1»صاحلاً إِن

  .احللقات
  . 2״نسج الدروع ״ بـ فسرها الزخمشري         

ال يسرد  ״ ص ״كان رسول اهللا  «: بقوهلا  ״ ص ״وصفت عائشة أم املؤمنني كالم النيب 
  .»كسردكم هذا، و إمنا كالم بين حيفظه كل من جلس إليه 

أي ال يعطل احلديث، ال يثرثر، ال يسترسل، وال يطيل يف الكالم، و إمنا كالم بقدر          
  .املقام

  .ها يف بعضنسج الدروع، و هو تداخل احللق بعض: السرد :  3وردت اللفظة يف تاج العروس
  ).الكالم ( السمر، و هو غري خارج من اللغة :  السرد
  سرد احلديث و حنوه يسرد سردا إذ تابعه) جودة سياق احلديث : (  السرد

  و فالن يسرد احلديث سردا و سرده إذا كان جيد السياق 
تقدمة الشيء إىل الشيء تأيت به منساقا بعضه  –س ر د  –مادة  4جاء يف لسان العرب

  .متتابعاثر بعض إ
من خالل هذه التعاريف نستنتج أن السرد ال خيرج عن نطاق نسج الكالم و حسن 

  .السبك و قدرة النظم يف انسجام تام
أما السرد كعلم يو بنائه فهو غريب املنشئ و التطور) القص ( ين مبضامني احلكي ع   . 
تودوروف ( هو الباحث ياهاإه و مسة العلمية اليت  ومس-Tzvetan Todorov(  1969 سنة 

ال طويل، و حبث دؤوب خص غإال بعد اشت تمل تأ La science du récit  ״بعلم القص ״
الروس اليت  نيمن نظرية الشكالنيبداية مند عشرينات القرن املاضي  يبه اخلطاب السرد

ثر ضت على مقاربات نقدية جديدة تسعى إىل رفض كل املقاربات النقدية اليت تفسر األ

                                                
11سورة سبأ اآلیة  -  1  
554ص  2م 1995 1لبنان ط - بیروت–دار الكتب العلمیة : تفسیر الكشاف  –الزمخشري  -  2  
  3 08عبد العزیز مطر، مطبعة حكومة الكویت ج / تاج العروس من جواھر القاموس تحقیق د: محمد المرتضي الحسیني الزبیدي - 

1970الكویت  186/187ص   
  4 553- 552ص  4المجلد  2003 –مصر  –القاھرة  - دار الحدیث –ابن منظور، لسان العرب  - 
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   ).مرجعيته(املبدع، أو من عالقته بالنص، أو إطاره ) سرية(األديب انطالقا من حياة ) العمل(
من  متخذةتسعى إىل حتليل املضامني األدبية، ) شكلية (  مقاربة بنيوية -يف املقابل - و رصد 

و األديب ليس ه ملأن موضوع الع״لكل مقاربة تنهجها أي،  اأساسي امصدر ״ياكبسون״أدبية 
  .1״األدبية أي، ما جيعل من عمل ما عمال أدبياإمنا ،األدب، 

أنساق تركيب املنت احلكائي، و بني  ״ الروس على نيحيث انصب عمل الشكالني
  . 2״األنساق األسلوبية يف االستعمال اجلاري للغة 

نسمي متنا إننا  « :بني املنت احلكائي، و املبىن احلكائي بقوله  ״فسكي وتوماش ״ميز           
و يف ... حكائيا، جمموع  األحداث املتصلة فيما بينها، و اليت يقع إخبارنا ا من خالل العمل 

مقابل املنت احلكائي يوجد املبىن احلكائي، الذي يتألف من نفس األحداث، بيد أنه يراعي نظام 
  .3»ظهورها يف العمل احلكائي، كما يراعي ما يتبعها من معلومات تعينها لنا 

لألحداث  لتصاعديحسب هذا التعريف هي نظام التسلسل ا) القصة ( فاحلكاية 
مستقلة عن كيفية عرضها يف احلبكة، أي كيفية صياغة احلكاية، من حيث اإلثارة أو عدم 

  ).الراوي( حسب تصرف املبدع ... اإلثارة أو التلخيص أو اإلضافة
يعتمد على الغرض ) ردي الس( أن مبدأ العمل احلكائي  ״توماشوفسكي  ״و يرى 

  .العام أو املشترك للحكاية
و هذا الغرض املشترك يتكون من وحدات غرضية صغرى تتدرج ضمن الغرض 

و هو أصغر وحدة  Le motifو غرض الوحدة الصغرى غري القابل للتجزئة هو احلافز . العام
  .سردية

  .Motivation يسمى حتفيزا) السردي ( و إدراج بعض احلوافز يف العمل احلكائي 
فقد اهتدى إىل نظام الوظائف بعيدا عن  )V.Proppبروب ( :الباحث الروسي ماأ

 فعالً حيث جعل من الوظيفة.الذي اعتمدته عصبة توماشوفسكي) الشعري(النظام اللغوي 
د من وجهة نظر دفعل الشخصية قد ح(: هي الوظيفة يساعد على تطور أحداث احلكاية، و

الشخصيات و دورها يف تطور القصة على أفعال  الوظيفة تقتصر و). القصةداللته يف سريورة 

                                                
29ص 1997المغرب  - لبنان 3ط - الدار البیضاء- بیروت- المركز الثقافي العربي - تحلیل الخطاب الروائي- سعید یقطین -  1  
29ن ص.م -  2  
29ن ص.م -  3  
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و هذه  خرافة روسية، )100(من دراسته ملائة  او قد قدم استنتاجات استقرائه) احلكاية(
  :1باختصارو النتائج هي كما يلي 

  .األحداث الثابتة و الدائمة هي وظائف الشخصيات مهما كانت -1
  .وظيفة) 31(إحدى و ثالثنيضمنها اخلرافة حمدود بـعدد الوظائف اليت تت -2
إن مجيع اخلرافات العجيبة ال تعرض الوظائف ( تسلسل الوظائف متشابه دائما  -3

  ).غياب بعضها ال يؤثر على نظام تتابع األحداث ، إال أنّ كلها
  .كل اخلرافات العجيبة تنتمي إىل نفس النمط -4

 - يف نفس الفترة-س بالعمل األديب كانت  الروو يف مقابل اشتغال الشكالنيني
حتاول ختليص األدب من النظرة األرسطية و خاصة ... حماوالت يف الغرب األجنلوسكسوين 
من أشكال تصوير  أنه شكل) النظرة األرسطية ( ترى منه العمل احلكائي الدرامي و اليت 

  .الواقع أي حماكاة للواقع
إدراج أسس بنيوية تتعلق مبكونات العمل  ״موير ״و  ״فورستر ״لذا حاول كل من 

احلكائي مثل الرؤية السردية، و أشكال الرواية، و بعض القضايا الفنية للعمل احلكائي كالفضاء 
  2...والزمن، و أنواع الشخوص 

الروس خاصة أصحاب  نالشكالنيوالنقد الفرنسي التطور الذي وصل إليه واكب 
كتابه جريار جينات حبثه يف املنهج ضمن  ״دد حيث ح.النقد اجلديد يف جمال السرديات

Figures III  خطاب احلكاية(خاصة يف القسم املوسوم بـ( Discours du récit  و غرمياس
والن بارت ركما اهتم  Sémantique structurel) الداللة البنيوية( اإلجراءات العامة لـ 

يف الوقت الذي  Introduction structure du récit) مدخل للتحليل البنيوي للسرد(بصياغة 
 .Qu’est ce que le structuralismeيف  ״الشعرية״حيدد أهم قضايا  ״تودوروف״كان فيه 

. Thématique موضوعاتيةاألوىل .  و هذا ما مسح بظهور نوعني من السرديات 
 .Model صيغيةأو  Formelle شكلية، و الثانية )حتليل احلكاية و املضامني احلكائية(أي 

 

                                                
ص 1998 1صفاقس تونس طدار الحامي للنشر، . عبد الوھاب الرقیق في السرد  -1  

لبنان- بیروت - الدار البیضاء المغرب - المركز الثقافي العربي - بنیة النص السردي من منظور النقد األدبي - حمید الحمیداني -  2  
16ص  2000س   
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-Sémio) مدرسة باريس(كما اهتمت السيميائية الفرنسية بالعمل السردي 

Narative1״  
قواعد  ״و كتابيه  ״مقوالت احلكي األديب  ״مقاله يف  تودوروفيؤكد 

متييز توماشوفسكي بني املنت احلكائي بوصفه نظام األحداث، و املبىن  ״الشعرية״ ״الديكامرون
  .احلكائي بوصفه نظام اخلطاب

أن كل عمل حكائي ينطلق من متتاليات سردية أساسية تفضي إىل املقطع و هو أصغر وحدة و 
و اجلملة السردية متثل امللفوظ . بدوره من جمموعة من اجلمل السردية املقطع و يتكون. سردية

اختطف  ״اثل الوظيفة عند بروب مثل من مسند و مسند إليه ومي الذي ال يتجزأ و يتكون
  .״ب  –خيتطف  –أ  -  ״التنني الفتاة

تتابع ( أو عالقة استتباع) سببية(و ترتبط اجلمل السردية فيما بينها بعالقة منطقية 
  .، اليت تربط اجلملة السبب باجلملة النتيجة)األحداث

و هذه الصفات تنقسم إىل حاالت )  الصفات ( أمساء األعالم الشخصيات و النعوت :حتددو 
  .و خصائص أو مسات مميزة

و األفعال فتشل األحداث، ) فضائل، عيوب(خصائص مثل  –) سعيد، غري سعيد(ت مثل حاال
  .أخرى تعاقب، و هناك ثالثة أنواع من األفعال أفعال تعدل الوظيفة، و أخرى تقترف 

:صيغ ) 05(تكون واحدة من مخس  السردية و اجلملة  
.و هي األحداث اليت وقعت فعال  Indicative 1 - الصيغة اإلخبارية:  

...إرادة مجاعية، قانون مجعي   Obligatoire 2 -  الصيغة اإللزامية :  
.ماتريد الشخصية حدوثه  Obative 3- صيغة التمين :  

.إذا فعلت كذا سأفعل كذا  Conditionnel 4 - الصيغة الشرطية :  
.2يف حالة معينة سيحدث س  Prédicative 5- الصيغة التنبؤية :  

و احلكاية  مل السردية، و يشكل حكاية بسيطة يف حد ذاته،هو نظام كامل من اجل״ :و املقطع
و من أنواعه . جيب أن حتتوي على مقطع واحد على األقل، و ميكنها أن تشمل عدة مقاطع

  .3״التضمني أو التسلسل أو التناوب
                                                

07ص   - 2002 سنة  1المدارس، الدار البیضاء المغرب ط –التخیل و بناء الخطاب في الروایة العربیة  –عبد الفتاح الحجمري  -  1  
  2 22ص  1998لبنان  جانفي  1بیروت ط  –مؤسسة اإلشراق  –تحوالت الحبكة : خلیل رزق / د - 
23ص : ن . م  -  3  
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املظهر الداليل، . قضايا حتليل النص األديب إىل ثالثة مظاهر ״تودوروف ״يقسم مث 
  .املظهر التركييب و املظهر اللفظي

أو أغراض النص األديب، و يتحدد ذلك  Les themesهو ثيمات :  1املظهر الداليل -1
  .بدراسة الكيفية اليت يدل ا نص من النصوص، و على ما يدل ؟

عين بكيفية تقدمي الرسالة اللفظية هو املكون األساسي للنص األديب، و ي:  2املظهر اللفظي -2
 ؛من اخلطاب إىل التخيلتنقلنا بني ثالثة أمناط من اخلصائص اليت  ״فتودورو ״يميزكما 

. فمقولة الصيغة تتعلق بدرجة حضور األحداث اليت يستدعيها النص ،الصيغة و الزمن و الرؤية
و يتجلى بواسطة ( خط اخلطاب التخيلي  ؛نيو مقولة الزمن تتصل بالعالقة بني خطني زمني

و خط العامل التخيلي و هو أشد ..) أو صفحات الكتابالتسلسل اخلطي للحروف الصفحة 
  ...تعقيدا ألنه غري مقيد بتسلسل معني

املوضوع و نوعية ) حسبها( أما مقولة الرؤية فتمثل وجهة النظر اليت نالحظ منها 
  ...الصحة ، اخلطأ، اجلزء، الكل، القرب، البعد ... هذه املالحظة 

حسب تودوروف  –التنظيم النصي، وخيضع هذا النظام  ويعىن مبظاهر:   3املظهر التركييب -3
  .إما ملبدأ السببية، بإدراجها ضمن نظام زمين معني، و إما يعرض دون اعتبار زمين –

  .كايناملنظام بالنطقي، و النظام الثاين املزمين النظام بالو يسمى النظام األول 
    .ع أو السببية ارتباط وثيق بالزمنيةو يفهم عادة بعالقة االستتبا:  النظام املنطقي الزمين - أ

و أن السببية تكون احلكايةن املبىن احلكائي أما الزمنية فتكو.  
  حكاية ״مات امللك مث ماتت امللكة  ״فـ 

  .مبىن حكائي ״مات امللك مث ماتت امللكة حزنا عليه  ״و 
ألن العالقة . ادة قصصااألعمال املنتظمة وفق هذا النظام ال تسمى يف الع: النظام املكاين -ب

املنطقية يف هذا النظام ال يعطى هلا أي اعتبار، و إمنا تنظم القصص من خالل انتظام العناصر 
و يرى تودوروف أن األدب اليوم . فمن املمكن أن ختضع قصة بكاملها إىل هذا النظام. املكانية

. الرواية اجلديدة يتجه حنو قصص من نوع مكاين و زمين على حساب السببية و خاصة كتاب
  .״بالكاتدرائية  ״برأي بروست حني وصف عمله ״تودوروف״كما استدل 

                                                
50ص 1990المغرب – 2دار طوبقال الدار البیضاء ط  - ترجمة شكري المبخوث و رجاء سالمة –الشعریة –تودوروف : ینظر -  1  
45المصدر نفسھ ص  -  2  
  3 58سھ ص المرجع نف - 
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املزج بني هذه األنظمة هو ما جنده حقا يف األدب، فالسببية احملض حتيلنا على 
احملض حتيلنا ) املكانية(، خو الزمين احملض حتيلنا على األشكال األساسية للتاري. اخلطاب النفعي
 .لشكليةعلى املظاهر ا

خطاب ״نظاما سرديا شامال يف كتابه   .Genette G״ جريار جينات ״يعتمد 
  : ، انطالقا من متييز أنواع احلكي إىل 1972سنة   Discours du récit 1״احلكاية
و هو اخلطاب الشفوي أو اخلطي الذي يتعهد أن : احلكي مبعىن امللفوظ السردي  -1

  .خيرب حدثا أو سلسلة من األحداث
  .)واقعية أو خيالية(احلكي مبعىن تتابع األحداث  -2
  .احلكي مبعىن احلدث الكالمي أو الفعل السردي  -3

  :للعمل السردي ثالثة أبعاد  
  . و هي املدلول أو املضمون السردي Histoireاحلكاية  -1
  . و هي الدال أو امللفوظ أو اخلطاب أو النص السردي ذاته Récit ״القصة״احلكي  -2
  . الفعل السردي املنتج Narrationلسرد ا -3

    يعتمد جينات املقوالت الثالث لتودوروف الذي حددها يف كتابه احلكي األديب 
    Les catégories du récit:و هي 
  الصيغة - ) املظهر ( و جهاته : الزمن 

)و الصيغة بينما يتفق معه يف مقولة الزمن  Aspect جلهة  ا( وخيتلف مع تودوروف يف املظهر   
.دون تعديل  

الترتيب (دراسة الزمن تم بالعالقات بني احلكي و احلكاية و تندرج حتتها :  الزمن -1
  .L’ordre temporal  )الزمين
  . القصة الواحدة تكرار احلدث يف La fréquence دراسة السرعة و التواتر La durée و املدة

La املسافة  :إىلو يدرس فيها كيفيات التمثيل السردي و تنقسم  : La mode  2الصيغة -2
(. Récit d’événement (األحداث  )قصة(و مييز فيها حكي األحداث    Distance 

:تشمل على ثالث أنواع من اخلطاب  و:  Récit des paroles و قصة األقوال 

                                                
45ص  2000الجزائر  –منشورات اإلختالف - عبد الجلیل األزدي و عمر الحلي- ترجمة محمد معتصم - خطاب الحكایة- جیرار جینات-   1  
177ص : م ن   -   2  
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  .اخلطاب املسرود أو احملكي و يسمى بقص األفكار أو اخلطاب الداخلي املسرود –  أ 
قلت ألمي إنه  «مثل  ״احملول، باألسلوب غري املباشر ״نقول غري املباشر اخلطاب امل –ب 

أعتقد أنه  ״عكس اخلطاب املصرح به بـ  »مل يكن يل بد من الزواج من ألربتني 
  .״مل يكن يل بد من الزواج من ألربتني 

  .و اخلطاب احملكي املباشر - ج 
ئري التب :و هو الرؤية أو وجهات النظر و يسميه جينات بـ : 1Perspective   ورنظامل -3

.Focalisation 
.الرؤية من اخللف. الصفر يف درجة رة، أو ذات التبئرياحلكاية غري املبأّ -  

الشخصية    ›الراوي  :        الراوي   العليم            
الرؤية مع : املبأرة أو ذات التبئري الداخلي )  احلكاية(القصة  -  

.الشخصية= الراوي   
الرؤية من اخلارج : كاية ذات التبئري اخلارجي احل -  

.الشخصية ‹الراوي .        :       الراوي غري العليم  
و يدرس من خالله األنواع السردية و مستويات احلكاية و السارد و عالقته : الصوت  -

  .باحلكاية
.ية للقصةحسب الوضعية الزمنمن السرد؛ أنواع  ةيرد جريار جينات أربع: زمن السرد  –أ   

La narration ultérieure املاضي و هو املوقع الكالمي للحكاية بصيغة  :السرد الالحق  1-أ  
.عموماو هو احلكاية التكهنية، بصيغة املستقبل   La narration antérieure السرد السابق  2-أ  
.و لكن ال شيء مينع من إجنازها بصيغة احلاضر  

.من للعملاحلاضر املتزا ةو هو احلكاية بصيغ  Simultanée ) املتزامن ( السرد املتواقت  3-أ  
تتداخل فيه احلكاية بالسرد، حبيث يؤثر السرد على:  Intercalée ) املدرج(السرد املقحم  4-أ  

.احلكاية و يظهر مثال يف الرواية القائمة على تبادل الرسائل بني شخصيات خمتلفة  
ب : املستويات السردية 2: يفرق جينات بني مستوى أول هو السرد االبتدائي أو السرد من 

.الدرجة األوىل و السرد من الدرجة الثانية  

                                                
...200ص  - خطاب الحكایة- یراجع جیرار جینات -  1  
239ص  - خطاب الحكایة–جیرار جینات  -  2  
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ميثل هذا العمل سردا ابتدائيا للحكاية أما إن أخذ ) حكاية(عندما يكتب مؤلف رواية 
الكلمة داخل هذه احلكاية شخصية أو حىت الراوي نفسه ليقص حكاية أخرى فذلك هو السرد 

  .من الدرجة الثانية
:قسمنيو يقسمها إىل  :باحلكايةعالقة السارد : ـج  

.السارد الغريب عن احلكاية -1  
.السارد املتضمن يف احلكاية -2  

A.J.Greimas ذلك يف اث فالدميري بروب معتمداالنموذج الوظيفي ألحب)  غرمياس.ج.أ(رطو  
دالالاو الشخصية ال تقتصر . وم الشخصيةـديل ملفهـكب)  Le rôle الدور (  على مفهوم   

و إمنا هي كل ما يقوم بعمل يف احلكاية سواء أكان مجادا أم حيا تعد شخصية  على اإلنسان
.حكائية  

من حيث و ظيفته يف املسار احلكائي و عالقاته ببقية األدوار يف نوعني) الدور ( و يتجلى   
 .R. Thématique و دور تيمي )   R.Actant عاملي دور (   

عناصر النوع  من خالل عالقاته ببقية″ Actant ״د وضعية الدور العملي بصفته عامال تتحد  
:العاملي، حدد غرمياس ستة عوامل   

.املعارض / املساعد / املوضوع / الذات / املرسل إليه / املرسل   
من أفعال يف مساره الصوري، و ميكن   L’acteur يمي ميثل كل ما يقوم به املمثل ثو الدور ال  

 عدة عوامل و يف املقابل ميكن لعدة ذوات أن تشترك يف عامل واحد واحدة أن تسهم يف لذات
.كالذات اجلماعية اليت تسعى على حتقيق موضوع مشترك. حسب األدوار املسندة إليها  

العوامل، املمثلون و األدوار: التالية إلبراز ذلك يف كتابه الترسيمةو يضبط غرمياس   
Les actants, Les acteurs, et les figures. 

 
) 3(ذات)      2(ذات)     1(ذات                                     ذات                   

  
 

عامل)                                       3(عامل)  2(عامل)   1(عامل  
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) نوظفها ( نستثمرها  أناليت ميكن  النماذجنقتصر على تقدمي  ″غرمياس″ونظرا لتشعب منهج 
Axe des relations                    حمور العالقات  :يف موضوع البحث و هي 
Programme narratif                                          الربنامج السردي  
La structure profonde                                            البنية العميقة  

 
محيد احلميداين يف كتابه بنية / فيها النموذج الذي أورده دو نعتمد :  حمور العالقات -1

يف  ″جان ميشال آدم″النص السردي من منظور النقد األديب، حيث يرى هذا الباحث أن 
  :و هذه العالقات هي . 1قد خلص هذه العالقات بالطريقة املنهجية الواضحة ″احلكي″كتابه 

 السردية البسيطة للملفوظات ، احملور الرئيسي و تعد  Relation de désir : عالقة الرغبة -أ
و تتحدد وضعية الفاعل من  ″املوضوع″و ما هو مرغوب فيه  ″الذات″جتمع بني من يرغب و 

أو انفصال و يرمز هلا   )۸( حيث عالقته باملوضوع، فقد تكون عالقة اتصال و يرمز هلا بـ 
و يترتب عن هذا التطور . تصال فقد فإذا كانت يف حالة اتصال فإا ترغب يف اإل) ٧(بـ

. املنبثق على ملفوظات احلالة ״ملفوظ اإلجناز״، بـ ″غرمياس″خلق ملفوظ جديد يسميه 
و يكون هذا  ״اإلجناز احملول״و هذا اإلجناز يصفه غرمياس بأنه )حالة االتصال أو االنفصال(

و هذا ) ذات احلالة(رغبة  اإلجناز إما سائرا يف اجتاه االتصال أو االنفصال حسب نوعية الرغبة
 و قد تكـون ״ذات اإلجناز״بـ  ״غرمياس  ״التطور يفضي إىل خلق ذات أخرى يسميها 

 L’actant(الذات و يتحول العاملأخرى،  أو شخصية نفسها الشخصية املمثلة لـذات احلالة،

sujet( ممثلني״ يسميهما غرمياس بـ ممثال يف احلكي بشخصيتني احلالة يف هذه Acteurs״     
  .״الربنامج السردي  ״يسميه غرمياس بـ ، و و هذا التطور احلاصل بسبب تدخل ذات االجناز

.بني تناوبني ״غرمياس״استنادا إىل  ״جان ميشال آدم  ״و يورد محيد احلميداين ترسيمة   
 
 
 
 
 

                                                
. 3الدار البیضاء المغرب ط –بیروت، لبنان –المركز الثقافي العربي . ص السردي من منظور النقد األدبيبنیة الن –حمید الحمیداني / د - 1  

.و ما بعدھا 33ص  2000س   
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: 1تناوب على مستوى ملفوظ احلالة -1  
احلالة ملفوظ                                         

)ذات احلالة                   موضوع له قيمة (   
 
 
 

 االتصال                          االنفصال
(S1 ٧ 0)                  (S1۸0) 

موضوع : 0موضوع                                           : 0  
ذات احلالة:   S1  S1                ذات احلالة                      : 

االنفصال: ٧                     االتصال                      : ۸  
 

و هي ذات تتجه )   S1 (و ميثل هذا التناوب أن ملفوظ احلالة جيب أن حيتوي على ذات احلالة   
(0) objet de valeur حنو موضوع له قيمة             

:و هذا االجتاه هو الذي حيدد رغبة الذات  
أو)  S1۸0 ة اتصال مع املوضوع لإما أن تكون يف حا: يتناوب ملفوظ احلالة إىل حالتني  و)   

. (S1 ٧0 ( يف حالة انفصال مع املوضوع   
: 2تناوب على مستوى ملفوظ االجناز -2  

3ملفوظ االجناز  
 ذات االجناز

 
 

 حتول انفصايل                                           حتول اتصايل
P.N=FT(SF)=>[S1٧0]=>(S1۸0)]               P.N= FT(SF)=>[(S1۸0)=>( S1٧0)]         

                                                
           3الدار البیضاء المغرب ط –بیروت، لبنان –المركز الثقافي العربي . بنیة النص السردي من منظور النقد األدبي –حمید الحمیداني  - 1

34/35ص  2000س    1  
35المرجع نفسھ ص  -  2  
35بنیة النص السردي من منظور النقد األدبي ص  –حمید الحمیداني  -  3  



 18

 (P:N (ميكن أن يأيت يف شكل حتول اتصايل، فيكون الربنامج السردي )  E.F (االجناز  ملفوظ  
، عامال على حتويل حالة االنفصال ) S.F (و ممثال بذات االجناز )  F.T ( االجناز احملول يفجمسدا   

  [ S1٧0=> S1۸0] االتصال إىل حالة    
العواملو تتجسد هذه العالقة ضمن :  Relation de communication عالقة التواصل  -ب  

عرب عالقة التواصل بني املرسل و املرسل إليه و متر هذه العالقة عرب عالقة الرغبة أي عالقة ، 
.ذات باملوضوعال  

املرسل إليه                   املرسل                
 

 الذات           املوضوع
 و يتكون بني عالقة الرغبة و التواصل عامالن  Relation du lutte :عالقة الصراع -جـ

يعمل  رضااملساعد يقف إىل جانب الذات و املع، opposant و املعارض  Adjuvant املساعد
  .على عرقلة جهودها من أجل احلصول على موضوع القيمة

 
                                      
                                              

         
:1و يتجلى حمور الرغبة و الصراع يف الترسيمة التالية  

غاية الفعل                                                           
    objet du désir 

 

A
xe

 d
e 

dé
si

r 

 

غبة
 الر

حمور
 

                                                                     1                    
Axe de la lutte 

                                                
73ت ص  - الدار التونسیة للنشر ب –دیوان المطبوعات الجامعیة –مدخل إلى نظریة القصة : جمیل شاكر  –سمیر مرزوقي  -  1  

 املعارضون
Opposants     Sujet الفاعل 

 املساعدون
Adjuvants 

 املوضوع

 الفاعل

 املرسل إليه  املرسل 

املساعد  املعارض      

 حمور الصراع
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  يف زاوية املعارضني جيب ترتيب كل الشخصيات اليت هلا صلة عدائية بالبطل الفاعل
اعد فعل و اليت تعمل على إبطال مساعيه، بينما جتمع زاوية املساعدين الشخصيات اليت تس

  . و تعمل على إجناحه    البطل
  

Le programme narratif  III :السرديالربنامج  - 
   ...على أساس العالقة بني الفاعل و املوضوع ملتتاليةهو تتابع احلاالت و حتوالا ا           

  .1و حيدد الربنامج السردي دائما باحلالة يف عالقتها مبوضوع القيمة اليت ينتهي إليها
  .التقومي – األداء –الكفاءة  –مرحلة االختبار : شمل الربنامج السردي أربع مراحل ي

يسعى املرسل إلقناع الفاعل بالفعل قصد امتالك املوضوع القيمي،  :االختبارمرحلة  - أ
  .و بعد حتقق فعل اإلقناع يتحول الفاعل إىل عامل

 Etre du faire تساب صيغة كون الفعل يتحول الفاعل إىل اك:  مرحلة الكفاءة –ب   
:جهتني على  و يعتمد  

.جيب/ أو / و ا إرادة الفعل و وجوب الفعل و متثل بالفعل أريد : جهة اإلضمار -1ب  
/ أو / و تتمثل يف معرفة الفعل و القدرة على الفعل و متثل بالفعل أوفر : جهة التحني -2ب

:    و ميكن متييز اجلهتني بالشكل اآليت ، أستطيع  
 

-1- شكل  
 أريد أن أوفر لك طريقة تربح ا أكثر

 موضوع اجلهة برنامج سردي مضمر موضوع القيمة 

 
-2-شكل   

 أستطيع أن أوفر لك طريقة تربح ا أكثر
2موضوع القيمة  موضوع اجلهة برنامج سردي حمني 

                                                
148ص  2000الجزائر فیفري  –دار الحكمة  –ي رشید بن مالك قاموس مصطلحات التحصیل السیمیائ -  1  
21م ن ص   2  
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ج سردي و متثل جهة الفعل، و فيها يتحقق الفعل و يظهر يف املقابل برنام:  األداءمرحلة  -3
حياول إخفاق الربنامج السردي املراد حتقيقه فيخلق بذلك برنامج سردي مضاد يقوم على ثنائية 

:و يتجلى حسب غرمياس يف الصفة التالية.التضاد  
)م٧ 1ف)                             (م۸ 1ف(  

<=> 
)م۸ 2ف)                            (م٧ 2ف(  

ضد- فاعل         عامل                   -فاعل  
عامل- ضد                             فاعل-فاعل  

 
موضوع  -م- وصلة                      ۸          1فاعل:  1ف  
فصلة٧        2فاعل:  2ف  

 
و تتجسد  Etre de être   االعتراف و توافق الصفة كون الكون أو مرحلة  : مرحلة التقومي -4

:من خالل املربع التايل .البطالن ≠يف ثنائية الصدق   
 

    
 
 
 
 

                                                                  1  
:و تتجلى ثنائية اإلجياب و السلب يف   

اإلجياب ›=الصدق = كائن + ظاهر  -1  
.السلب ›=خطأ = كائن + ال ظاهر -2  
).ال كائن ( لسلب يف و ا) الظاهر(اإلجياب يف  :عنهال كائن ينتج + ظاهر  -3  

                                                
11رشید بن مالك مقدمة السیمیائیة السردیة  ص  -  1  

 
 

 الصدق

 الكذب السرد

 البطالن

 ظاهر كينونة
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La structure profonde : البنية العميقة   -IV 
هي البنية اليت تتحكم يف معاين النص من خالل شبكة العالقات اليت تربط قيم النص و متثل 

و نظام العمليات اليت تقوم بتنظيم االنتقال من معىن إىل معىن و متثل يف املربع . األقطاب الداللية
.السيميائي  

  Le carré séméiotique:1بع السميائياملر
الدالالت  إنتاجيساعد املرجع السينمائي على متثيل العالقات اليت يقوم ا بني وحداته قصد 

  :التايلو يأخذ الشكل  القراء،اليت يعرضها النص على 
عالقات التضاد                    
عالقات التناقض                   
القة تضمن      ع                  

:  العالقات -  
          2د و د.  1تقوم بني د: العالقة التدرجيية  -
: و تشمل : العالقة املقوالتية  -  
. 2و د 1، و بني د 2و د 1عالقات التناقض بني د -1  
.2و د 2و بني د ،2دو  1عالقات التضمن تربط بني د -2  
.َ 2و د1د و بني ،2دعالقات التضاد تربط بني د و  -3  

 
:  2للتوضيح نرد املثال التايل  

                                  
 
 
   

)ال هزمية                    هزمية  (،  )نصر                   ال نصر (: التناقص  -  
)ال هزمية                  ال نصر  (،    )نصر                    هزمية  ( :التضاد   -  
          )ال نصر                    هزمية    (،     )ال هزمية               نصر  (: التضمن  -

                                                
  1 15- 14رشید بن مالك مقدمة السیمیائیة السردیة ص  - 
198ص  1985ان س لبن- المغرب 1ط - بیروت- الدار البیضاء- المركز الثقافي العربي –تحلیل الخطاب الشعري : محمد مفتاح/ د: ینظر -  2  

 هزمية نصر

 ال نصر الهزمية

 تضاد

تضادحتت   

 تناقض تضمن تضمن

1د 2د   

2د  1د  

 د

د 
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املناهج املعروضة يف املدخل ال يعين توظيفها يف النص السردي اجلاهلي كما هي،    :مالحظة 

ما ميكن على  و إمنا عرضت هذا املدخل للتعريف بنظرية السرد احلديثة، و من مثّة أحاول تطبيق
  .  الوصول إليها إىل النصوص الالحقة و إبراز أهم النتائج اليت أسعى
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 الباب األول
 
 

 
 موضوعات السرد يف القصيدة اجلاهلية
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 مدخل:
 

و مسعت بعض أهل األدب ..... «هيكل القصيدة اجلاهلية بقوله ابن قتيبةحدد   
و خاطب الربع،  د القصيد إمنا ابتدأ بذكر الديار و الدمن و اآلثار، فبكى و شكايذكر أن مقص

و استوقف الرفيق، ليجعل من ذلك سببا لذكر أهلها الظاعنني عنها، إذا كان نازلة العمد يف 
احللول و الظعن، على خالف ما عليه نازلة املدر، النتقاهلم من ماء إىل ماء، و انتجاعهم الكأل 

مث وصل ذلك بالنسيب فشكا الوجد و أمل الفراق و فرط . مساقط الغيث حيث كان و تتبعهم
 اعاإلمسالوجوه، و ليستدعي به إصغاء الصبابة و الشوق، ليميل حنوه القلوب و يصرف إليه 

إليه، ألن التشبيب قريب من النفوس الئط بالقلوب ملا قد جعل اهللا يف تركيب العباد من حمبة 
ساء، فليس يكاد أحد خيلو من أن يكون متعلقا منه بسبب، و ضاربا فيه الن لفالغزل و أُ

ستماع له، عقب بإجياب و اال فإذا علم أنه قد استوثق من اإلصغاء إليه، بسهم، حالل أو حرام 
رى الليل و حر اهلجري و إنضاء الراحلة احلقوق، فرحل يف شعره و شكا النصب و السهر و س

قرر عنده ما ناله و مامة التأميل و ذ د أوجب على صاحبه حق الرجاء،و البعري، فإذا علم أنه ق
ه للسماح ، و فضله على األشباه من املكاره يف املسري بدأ يف املديح فبعثه على املكافأة و هز   

  .1»و صغر يف قدره اجلزيل
، كالرثاء ، الفخر ابن قتيبة »هيكل  « منوذجرغم اختفاء مواضيع كثرية هامة يف  

 دحالظعائن مث معلى الوقوف على األطالل والتشبيب والرحلة مبا فيها وصف  اواقتصاره. ..
ن ابن إه ، فءجب توشيحه قصد استمالة املمدوح ونيل عطاأساسيا و اموضوعاملمدوح باعتباره 

  .الشعراء  فقتيبة يقر خبصوبة القصيدة اجلاهلية وتعدد مواضيعها حسب تعدد رؤى ومواق
قصيدته  الشاعريستهل لبنية الغالبة للقصيدة اجلاهلية هي أن وعلى العموم فا

ذكرياته وأيام هلو  استرجعم عنها، اديار األحبة الدين رحلوبالوقوف على األطالل و ذكر 
مربزا قوا ) الناقة(فيصف الراحلة وصعوبتها الرحلة عرض مكاره  إىليستطرد مث  .شبابه

لنجاة من أعدائه حبيوان وحشي استطاع ا هاياإ وقدرا على ختطي خماطر الصحراء مشبها
لصياد واجه كالب اماستطاع   اوحشي اثور  يكونا احليوان ، مرة فيسرد لنا قصص هذ

                                                
لبنان  1بیروت ط –شركة دار األرقم ابن أبي األرقم  –عمر طباع : تحقیق و تقدیم- الشعر و الشعراء: محمد عبد اهللا بن مسلم –ابن قتیبة  - 1
30/31ص   1997س  
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استطاع أن يفلت من  اوحشي اعن ولدها ، ومرة أخرى محار دوتذالضامرة ، أو بقرة وحشية 
            إمنا هو انتصار للشاعرنه من النجاة، ا احليوان ومتكُّذوانتصار ه... الصيادين سهام 

وقد ينعطف الشاعر على ذكر . أو للممدوح، واهلزمية هي رثاء لنوائب الدهر وذهاب الشباب
مجانة العسل أو قصص  أخرى غري مغامرات احليوان الوحشي فيسرد قصص اشتيار تمغامرا

  .  البحري و الغواص
 عدم وجود مناذج أو قصائد ا النموذج املعروف يف القصيدة اجلاهلية ال يعينوهذ

إذا اعتربنا أن قصيدة القبيلة  ؛الصعاليك شعرو هي عن القصيدة اجلاهلية،  مضادة خمتلفةأخرى 
 هي القصيدة الرمسية و قصيدة الصعاليك قصيدة خمتلفة و مقابلة هلا شكال) القصيدة اجلاهلية ( 
                                                                                                                                                                           .مضموناو 

اجلاهلي تعد قصيدة الصعاليك مبثابة شعر االختالف للشعر اجلاهلي خاصة النمط 
           قصيدة اجلاهلية الرمسيةال واضيعه القصيدة مواضيع خمالفة ملوهلذ. بصفة عامة) القبلي(
خاصة ا من حيث املضمون ويف بعض األحيان من حيث الشكل ) مواضيع(إبداعها لنماذج يف

مكنها من التمرد والتفرد على نظام شعر القبيلة حبيث أصبحت مبثابة شعر االختالف ، 
جديد يتالءم  باعارضت كل أشكال اخلطاب اجلاهلي الرمسي، وحاولت يف املقابل إنتاج خط

مقطوعات لك يف ذوتسجيل . مع إيديولوجية الصعلوك يف نشدانه التمرد على قبيلته وطقوسها
) القبيلة(يتوجه ا الشاعر إىل متلقي معارض . شعرية تعتمد على وحدة املوضوع يف الغالب

... )  حمبوبة رفيق،ح، ممدو(املتلقي صديق  –غالبا  –عكس القصيدة اجلاهلية اليت يكون فيها 
لك بيانات حربية يرسلها الصعلوك معربا ا عن قدرته على حتدي القبيلة والثورة لة بذمشكّ

  .عليها ساردا مواقعه ومالمحه وشارحا ملبادئه
، واالعتصام باجلبال ، والغارة الفردية على القبيلة يف جوف  "1فحديث الفرار" 

د والتضامن مع الضعيف ، وسرد كل الليل وقطع الطريق واملمرات وتسريح السبايا والعبي
السيطرة على ففلواا  حتواءأشكال الصراع ضد القبيلة ، وإبراز القدرة على احتواء الصحراء وا

نفسية مواضيع بدون شك تثري الرعب واخلوف واإلحساس باهلزمية يف نظر  إذن هي، وحوشها
  .دئها وأفكارها  اجتماعيا وفنيا لك على ميالد جبهة معارضة هلا مبااملتلقي املفترض ، وتعلن بذ

                                                
205ت ص . ب  –مصر  –مكتبة غریب  –الشعراء الصعالیك في العصر الجاھلي : یوسف خلیف  -  1  
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ما زلت مقتنعا مبا علمين إياه يوسف خليف من أن التمرد  «يقول جابر عصفور 
املتفجر يف شعر الصعاليك يؤكد حضور األنا إزاء اآلخرين و يضع الصعلوك يف مواجهة القبيلة 

  .1»باملعىن االجتماعي، و قصيدته يف مواجهة شعر القبيلة باملعىن الفين
كانت نتيجة هذا الصراع أو االختالف بني القصيدة اجلاهلية و قصيدة     

الصعاليك، خلق مواضيع متباينة عن بعضها البعض، و يتجلى هذا التباين خاصة يف مواضيع 
فكان هلذا االختالف . عد من أهم مقومات القصيدة يف العصر اجلاهليشكاله اليت تالسرد و أ

يف حناول  .شعرائهابالنسبة للقبيلة و  الفتاالخانت مبثابة أدب أثره اإلجيايب يف خلق مناذج ك
و مواضيع السرد عند  أهم مميزاتههذا الفصل رصد مواضيع السرد يف القصيدة اجلاهلية و 

  .∗الشعراء الصعاليك
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
76ص   1995س  –الكویت  – 444مجلة العربي عدد  –حكمة التمرد  –جابر عصفور   -1  

الشعراء الصعالیك في :یوسف خلیف ( الفقر الذي یجرد اإلنسان من مالھ  - حسب یوسف خلیف - الصعلوك في مفھومھ اللغوي: الصعالیك  - * ∗
: ).16ص  ت . ب –مصر  –القاھرة  –مكتبة غریب  –العصر الجاھلي   

مثل .... طائفة الخلعاء و الشّذاد ، الذین أنكرتھم القبیلة و تبرأت منھم، و طاردتھم من حماھا - : الصعالیك إلى ثالثة طوائف خلیف یقسم یوسف - 
الذین سرى إلیھم السواد من أمھاتھم فلم یعترف بھم آباؤھم، : طائفة األغربة السود –. حاجز األزدي، قیس بن الحدادیة، و أبي الطمحان القیني

الذین تصعلكوا نتیجة للظروف االجتماعیة و االقتصادیة المزریة، : طائفة الفقراء المتمردین  –. ل تأبط شّرا، و الشنفرى و السلیك بن السلیكةمث
)52- 51ن ص .م.( و یمثلھم عروة بن الورد و مجموعة كبیرة من صعالیك ھذیل 2  
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 مدخل إىل جتليات السرد يف القصيدة اجلاهلية :
 

حصة السرد يف  البحث عنحاول ألية، ملواضيع السرد يف القصيدة اجلاه يقبل عرض
 يعلى معلقة امرئ القيس كنموذج استداليل، و سبب اختيارمعتمدا يف ذلك القصيدة اجلاهلية 

قاد على سائر و قد قدمه الن شعراء اجلاهلية كون الشاعر من أوائل إىلرجع يهلذا النموذج 
  .)ت فحول الشعراءطبقا( 1يمحسالم اجلُ أيب  مثل الناقد الشعراء يف اجلاهلية

: تناولت معلقة امرئ القيس أربعة مواضيع رئيسية و هي   
9إىل  -1من البيت  األطاللالبكاء على  -1  
.43إىل  10الغزل و اللهو من  -2  
69إىل  44الفخر و وصف حصانه من  -3  
.81-70وصف املطر  -4  

ذي تركته ال سردها الشاعر حسب األثر إىلي متتاليات قصصيةعبارة عن  املعلقة
أو مجلة من قصة عابرة و أحيانا يتعدى  اسردي اتلك الذكريات يف نفسه، أحيانا يسرد مقطع

  .أحداث و مشاهد حوار ومن فضاء و زمان وأشكال السرد  على عدة مقاطع سردية معتمدا
ة النساء و ذكريات إاء ذكريات املاضي و أيام الشباب ذكريات اللهو و مغازل

  .حراءة الصالصيد و وحش
  

 بِِسقْط اللِّوى بين الدخولِ فَحوملِ   قفَا نبك من ذكْرى حبِيبٍ ومنزِلِ
 ألِـوشم  لما نسجتها من جنوبٍ   فَتوضح فَاملقْراة لَم يعف رسمها

  
يقف الشاعر على آثار رسم حدد مكانه اجلغرايف بدقة، رغم تأثري الرياح 
         الشمالية و اجلنوبية على وجوده، لكنه يبقى دائما حمفزا للسرد، سرد ذكريات املاضي 

اقف تثري رغم يقني الشاعر بعدم جدوى البكاء إال أن هذه املو. و استرجاع األيام املثرية للبكاء
    منهما إذا ضتا  تضوع املسككانتا   اللتان و جارا أم الرباب البكاء حقا، كأم احلويرث

  .محالة السيف لفاح كرائحة القرنفل، فتثري دموعي حىت تبلو 

                                                
41ص  2001لبنان  - بیروت –تب العلمیة دار الك –لمحمد بن سّالم الجمحي : ینظر طبقات الشعراء  -  1  
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ـَائي عبـرةٌ مهراقَـةٌ ولِـفَهلْ عند رسمٍ دارِسٍ من مع  وإِنَّ شف  
ـلِـوجـارتها أُم الربابِ بِمأْس  كَدأْبِك من أُم احلُويرِث قَبلَهـا  

ـاإِذَا قَاممهنم كسامل عوضا تت لِـنِسيم الصبا جاَءت بِريا القَرنفُ    
 علَى النحرِ حتى بلَّ دمعي محملي  فَفَاضت دموع العينِ مني صبابةً

  
ال سيما . ، سرد تلك اللحظاتالسرد هذا البكاء يسترجع األيام السعيدة و حيفز

فما كان أضخم دار جلجل و هي قصة أخرى يعرضها الشاعر يوم حنر ناقته للعذارى، يوم 
  :حجمها و أطيب حلمها

لِــوالَ سيما يومٍ بِدارة جلْجـ  أالَ رب يومٍ لَك منهن صالـحٍ  
ـلِـتحماملُ  فَيا عجباً من كُورِها  ويوم عقَرت للْعذَاري مطيتـي  
املُفَتـلِ وشحمٍ كَهدابِ الدمقْسِ   فَظَلَّ العذَارى يرتمين بِلَحمهـا  

 
لينتقل الشاعر إىل سرد قصة جديدة بعد حديثه القصري عن فاطمة و اعترافه حببه 

  .هلا و خضوعه التام هلا
حلرس الساهر على رغم ا –عنيزة  – خدرة يوم جترأ الشاعر و دخل تبدأ القص

. ن حول بيتهاالنساء، و كثرة السامري خدرمحاية القبيلة و العسس الذين يترقبون املتسللني إىل 
مل لرده عن عزمه، و  –عنيزة  –فاستطاع الشاعر أن ينال مبتغاه رغم احملاوالت البائسة من 

  .الل العشق و عمى العاشقتكن هلا حيلة إال االستسالم لض
زةـت اخلدر خدر عنيـويوم دخلْ ليـفَقَالَت لَك الويالَت إنك مرجِ    

ـاــتقُولُ وقَد مالَ الغبِيطُ بِنا مع  عقَرت بعيرِي يا امرأَ القَيسِ فَانزِلِ  
امي زِمخرِي وأَريا سلَه ـً فَقُلْتـه ـِدينِي من جناك ا   لِـملُعلَّـوالَ تبع  

محـوِلِ  فَأَلْهيتهـا عن ذي تمائم  فَمثْلك حبلَى قَد طَرقْت ومرضـعٍ  
  
       مغامراته بتفصيل أكثر خاصة عن صفات احملبوبةسرد القيس  يواصل امرؤ  

  بيتها ونة تلتزم إا فتاة مص، و بيتها و هي مبثابة آخر قصة ملغامراته الوجدانية يف هذه القصيدة
من ابتداًء واحد و عشرين بيتا، متتنع عليه، يسرد هذه القصة يف  متتنع على الطالبني، لكنها الو 

  .البيت الثالث و العشرين
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اـوبيضـة خدرٍ الَ يرام خباؤهـ   جعم را غَيوٍ بِهلَه نم تعتمـلِـت  
هاساً إِلَيرأح تزاوجـراً ا تشعمو يـعلَّي حراصاً لَو يِسرونَ مقْتلـ    
مي السا فيا الثُّرـإِذَا متضرعاِء ت   احِ املُفَصاَء الوِشأَثْن ضـرعـلِـت  

اـثيابهـ  فَجِئْت وقَد نضت لنومٍ املُتفَضـلِ   لَـدى السترِ إالَّ لبسةَ    
 ـَت ا لَك حيلَةٌـيمين اِهللا م: فَقَال تنجلـي وما إِنْ أَرى عنك الغوايةَ     

اَءنرو رجي تشا أَمبِه تجرـاـخ    طرلَ منا ذَييلَـى أَثَرـ عحرلِـم  
ةَ احلَياحا سنزا أجـى  فَلَمحتوان   تبخ طْنا بقَ بِني حـذقَلِ افقَنع  

لَـتايما فَتهأْسي ردبِفَو ترصـلِ  هلْخا املُخيحِ رالكَش ميضه ليع 
 

قف فأهلها حريصون على قتله و لو خفية، و لقد والشاعر على علم خبطورة امل
و قد . ق الشرقيمنتصف الليل حيث يتوسط كوكب الثريا األف. اختار الوقت املناسب للمغامرة

ساعدته احملبوبة بترقباا له خلف الستار و استعدادها للنوم بارتداء ثياب خفيفة إيهاما ألهلها 
عرض الشاعر مفاتنها و بعد انتهاء املغامرة بسالم، . احلي بعيدا عنفسار ا إىل اخلارج . بالنوم

إا ، إليهال الوصول حتدي املخاطر من أج وجوب إقرارا منه جبدارة املغامرة وبالوصف 
، بيضاء البشرة، وجهها صاف المع طن لطيفة اخلصر، هلا ساقان ممتلئنيرشيقة، ضامرة الب
كعثكول ..، شعرها الفاحم األسود متداخل يبعضه البعض )كالسجنجل(كاملرآة املصقولة 

  .طيبالنخيل، و مسة مجاهلا تنحدر من رخائها و ترفها فهي نؤوم الضحى و سريرها يتضوع بال
مفَاضــة  غَير  مهفْهفَـةٌ بيضـاُء  ترائبهـا مصقُولَةٌ كَالسجنجــلِ  

اةكَبِكْرِ املُقَـان  اضيالب  ةفْــربِص   راملَاِء غَي ريما نلَّــلِ  غَـذَاهاملُح  
ـِي  تـصد وتبدي عن أسيلٍ وتتقـ   م ةراظشِ بِـنحو ـلِ نطْفةَ مرجو  

 سئْمِ لَيالر دكَجِي دـشٍ وجِـيبِفَاح ـلِـِذَا هـي نصتـه والَ بِمعطَّـ    
 ناملَت نزِيعٍ يوفَـر دوــمٍ  أسفَاح  إ أثيـث كَقـنوِ النخلَة املُتعثْكـلِ  

العــالَ  غَـدائره مستشزِرات إلَى  تضلُّ العقَاص في مثَنى ومرســلِ  
يفحٍ لَطلِ وكَشيــرٍ  كَاجلَدصخم  وسـاقٍ كَأُنبوبِ السقي املُذَلَّــلِ  

 نئُوم الضحى لَم تنتطق عن تفَضـلِ  وتضحي فَتيت املسك فَوق فراشهـا
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يعرض  الفروسية،الصيد و من سرد املغامرات الوجدانية و مغامرات  بعد االنتهاء
إنه وحيد يف اخلالء وسط . العزلة الناتج عن الوحدة وللحزن أخرى مثرية  مشاهد الشاعر
مث موج البحر، مبؤخرته ويغشاه كمجل هائل يغمره يف ليل مظلم استبد به حىت تصوره الفيايف 

  .الئه و ظهور الصباحو خوف متمنيا اجن   اطبه بدهشةخي
 

لَــهودى سخرِ أَرحجِ البولٍ كَمـ  ولَيلتبيمِ لواعِ اهلُـمـوبِأَن لَييــع  
ـهـفَقُلْـت لَه لَما تمطَّـى بِصلْبِـ ـلِـوأَردف أَعجـازاً وناَء بِكَلْكَـ    

جلُ أالَ انلُ الطَّوِيا اللَّيهلِـــأالَ أَي ـلِـبِصبحٍ وما اإلصباح منِك بِأَمثَـ    
  
إنه املطر املنهمر الذي . ينتهي إىل تصوير مشهد طبيعي، قليل احلدوث يف الصحراءل

  .يزيل اهلموم و يعيد األمل للحياة، فتخضر األرض و ينبت البقل و تكثر الينابيع
  

ـهضيمو كقاً أُرِيرى براحِ تأص  كَلَّـلِكَلَمم بِيي حنِ فيدـعِ الي  
 أَمالَ السليـطَ بِالذُّبالِ املُفَتـلِ  يضيُء سناه أَو مصابِيح راهـبٍ
ـُذَيبِ بعدما متأَمـلِ  قَعدت لَه وصحبتي بين ضـارِجٍ  وبين الع

ـهعلَى قَطَنٍ بِالشيمِ أَيمن صوبِ  وأَيسـره علَى الستارِ فَيذْبـلِ  
فَةيلَ كُتواملَاَء ح حسى يحلِ  فَأَضبهالكَن حود لَى األذْقَانع كُبي 

  
  : نستنتج من هذه القصيدة ما يلي

الحظ عبارة عن متتاليات من القصص كان كما نفالقصيدة . هيمنة السرد على القصيدة -
  دها الوحيد هو الوقوف على أطالل الذاكرةحافز سر

و هو من صفة الراوي العليم و الراوي املتضمن يف احلكاية أو بطل الشاعر هو الراوي  -
  احلكاية له احلرية يف التصرف يف السرد باإلطالة أو احلذف أو التصوير 

ورة السرد ، هلم صفة اإلصغاء و تلقي القصص و عدم التدخل يف صري  رفاقه ،املروي هلم  -
تدل على مشاركة و هي ) الشاعر ( إال ما جاء يف البيت اخلامس من املعلقة عن طريق الراوي 

  .الرفيق له يف حزنه و مساعدته على السرد بدعوته إىل الصرب و التجمل
  

فاً بِهقُوـوـمهيطلَّي مبِي عحـ  ا صمجتو ىأَس كلهنَ الَ تلُوقُولِـي 
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أمهيتها بالنسبة إليه و يـدل على ذلـك عبـارة  حسب) دارة جلجل ( قدم الشاعر قصة  -
.  ) ال سيما (    

لِــوالَ سيما يومٍ بِدارة جلْجـ  أالَ رب يومٍ لَك منهن صالـحٍ  
  

.أما القصص األخرى فجاءت عن طريق التداعي  
أن النهاية كانت يف احلاضر أي حاضر قول  إالالغالب  ضي يفاملا: زمن السرد يف القصيدة  -

  . آثارهالشاعر لقصيدته يدعو الشاعر صديقه ملشاهدة  املطر و 
 ابالعني اردة و يف زمن احلاضر، اللهم إذا كان الشاعر قد تصور متلقي إالو املشاهدة ال تكون 

   .فخاطبه
  .يدة عتمد الشاعر على البكاء كقطب  داليل يف القصا

      الدموع  كما ختلل هذا البكاء سائر مقاطع...العربة / اهلالك / األسى / قفا نبك  :من ًءاابتد
  )السرد( القصيدة ) مواضع ( 

  
  قفا نبك -
  ال لك أسى و جتمل  -
  ...إن شفائي عربة -
  ففاضت دموع  العني مين صبابة   -

  
جلُ أالَ انلُ الطَّوِيا اللَّيهـأالَ أَيـيـل ـلِـبِصبحٍ وما اإلصباح منِك بِأَمثَـ    

  
  اية  القصيدة  بوصف  املطر  أو مشاهد املطر 

أثرا من مهه و تركت يف نفسه و هذه السيول اجلارفة قللت  *و املطر ميثل شفاء غليل الشاعر
  .    لقصيدةبالشاعر مند بداية أبيات ا تبد هلم و احلزن الذي اسااجيابيا ألا أسالت 

امسه حندج، ولقب بامرئ القيس، كما لقب بامللك الضليل، . هو امرؤ القيس بن حجر بن احلارث بن عمرو بن حجر آكل املرار املندي* 
سن وبذي القروح، ريب على الفروسية وحظي بالكثري من مقومات حياة الرفاه يف بيت أبيه، تعلم الشعر من خاله املهلهل فأجاره وبرز فيه يف 

وقد استخدم شعره يف حياته الالهية، فتغىن بالفتيات وشبب باألسديات، وبقي كذلك على رغم زجر أبيه له حىت طرده، فعاش حياة . مبكرة
مث أمضى بقية حياته . اليوم مخر وغدا أمر). ال صحو اليوم وال سكر غدا: (وحني بلغه قتل بين أسد ألبيه قال قولته املشهورة. الصعلكة وتشرد

وعند عودته من القسطنطينية أصيب مبرض غريب وتويف يف  ،مع اجلموع ويستعدي الرؤساء وامللوك حتقيقا لثأره حىت وصل إىل ملك الرومجي
   .  الطريق
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 موضوعات السرد يف القصيدة اجلاهلية :
 

 الفصل األول: سرد مواضيع الكرم و املغامرات الوجدانية             
  
                                                                                                  : الكرم-1

إذ يعترب الواجب املقدس الذي ال ميكن جتاوزه أو ،يتخذ موضوع الكرم يف اجلاهلية أبعاد اجيابية 
  .فقري أو   غين،صعلوك أو رجل قبيلة،جتاهله من أي فرد

ر به، كما أن صفة الكرم من الصفات األساسية اليت جيب ه ويفتخالكرمي فيهم يتغىن بكرم
  ...إلصاقها باملمدوح أو املرثي

هرم بن سنان واحلارث بن «زهري بن أيب سلمى مدح صانعي السالم يف معلقته              
فتحمل دفع أعباء ديات ،ه الصفة املنطلق األساسي لكل فعل محيد جاعال من هذ  »عوف
  :يقول  ،ميالكرابن  مي يقوم ا إال الكرعمل ال و هو ،القتلى

  
اَألكْلُ  اجلَحرة  يف   املالِ  كرام  ونالَ    أَجحفَت    بالناسِ   الشهباُء  السنةُ   إذا  
البقْلُ    نبت   إذا   حتى    هلم    قَطينا   ذَوِي  رأيت  حولَ   احلاجات    هِموتيب   

...............................   ................................ 
ثَهاروه       آباُء       تـآبائلُ       م1قَب   اـفإنم     أَتوه     خريٍ    من   يك   فما  

 
كما حرصت اخلنساء على سرد صفات الكرم إضافة إىل الشجاعة واإلقدام يف رثاء 

 أخيها صخرا 
ـاروا لعقَّاعا جذَا  إِخـرص  نَّإِـوا                       وبكا  رإذَ ماقدا ملخـرص نَّإِو  
شجع ،واختاذها كتقليد رمسي،ه الصفة احلميدة استحسان  املتجمع اجلاهلي هلذ             

        خاصة أيام اجلفاف أو الرحلة احلاجةتعوزه ا اتمع الذي  مظاهر التضامن بني أفراد هذ
ويكثر فيها مواسم ،الن البيئة اجلاهلية صحراوية وشاسعة ،رحال وسط الفيايف الواسعة تال و

  .اجلدب ويكثر فيها العوز 

                                                
687- 686ص  2003لبنان  – 3دیوان زھیر بن أبي سلمى شرحھ و قّدم لھ األستاذ علي فاعور، دار الكتب العلمیة، بیروت ط-  1  
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بعث احلياة فيه و بالتايل استمرار ؛  يعين ضيف للم هتوقيام اجلاهلي مبساعدة أخيه واستضاف
إذا مل تكن هناك سط صحراء واسعة لك مفازاا كل مرحتل أو عابر احلياة والتواجد و

  .مساعدة على األقل بالكرم
يقول اجلاهلي ألخيه املضيف إذ يساوي الوفاء،  هكما انإذن يساوي احلياة،فالكرم               

واجب يف املقابل ب وىفّ والرحلة، عناء السفر و وعثاء  هى عنأي انه كفّ »يتيت و وفّكفّ«
) اجلاهلية(بل تعدى حدود القبائل العربية  فحسب صبح كرميا ونبيال يف قومهمل يو.الضيافة 

   .كلها
يسرد الشاعر عمور مي مِبن األهتِّبن س السعدي َّاملقصة كرمه ألحد الطارقني   نقري  

ـوقشي الَيعلى أن اخلَ توبـان                            روقطَ يهو ــاُءمسأَ تقَـرا طَلَأَ  
ـوقفُخ وهفَ  اهمظْى عهو ناحج                            هفـؤاد نَّكــأَ ونزحم ةحــاجبِ  

ـوقتوي ـهلا إليهــا و ـنحي                    ى       والن  تطَّش نْأَ اَءمسعلى أَ وهـانَ  
وقـرس جالِالر خالقِأَ حِـالصل                           ـمٍثْهي ميا أُ ــلَخالب  نَّإِي  فرينِذَ  
فيقش  يعِفي الراكالزّ بِسي                          على احلَنِفـإن ىاــويف ه ِّيطي وحرينِذَ  
ـوققُها  وحؤزى رشغي  بائـون                ي          ـنِم يـــالٍذو ع ي كـرمينإِو  

ومستــحٍبِن باهلُ عدوِءد دعـوتوقد حانَ                          ـه من  نجم الشـاِءت فُخوق  
يعــالج عنِرـًا من وقروب هبــوثَ  يــاحرِ ـفلُا                         تبـارد  يلِاللَّ ين  
لَّــأَتق يف عـنٍي املُ منـزن ِوادقٍ                         لـه هيدد  انِبي السـابِح فُدوق  
يـقضم املكــانَ نَّإِ :ــرِمهحألََِ                         لْقُومل أَ عليـه شحفْفلـم  أُ تفْضأَ  
يقـدو ص      نراه ـوحبصا فهذ                         رحباًوم  ـالًهوس ـالًهأَ :ـهلَ تقلْفَ  

وقلِ  رـادجكاملَ  ـومد كُيقـاحم                         تقَفات  ـدواجِا هلَ كرإىل الب  متوقُ  
ـَرم  ـاِءمدبأَ قنيِفَ شـارِالع  ونَد تـرضعا ها                         إذَنكـأَ  تـاجِالن اعِ ب  
قتيِفَ نِيبكناملَ ــامِمأَ ـــا منهلَ                          ةرثَ  َءالَجنأو بِ ــاقٍس ةبرــضبِ  

ـوقفُت يه و ـدلْنها اجلع انريطا                          يدفَوفأَ   انرـازِـا  اجلَيهلَإِ ـامو قَ  
يـقتع لقيـامِــو لبحي ـرهزها                         و أَامنو س  اهعرــا  ضنليإِ  ـرجفَ  
بقري ــالَج بالسيف عنه  غـاَءشأَ                         هبإِ خــاِءخ الصــالحني رفيـق  
بـوقو  غَ ـقاهز نيمس اٌءــوشا                          نهوم فيلضَّو لَ اـا منهنلَ بــاتفَ  

و بلَ ـاته ونَد الصبـا و هقَ يلَ                          ةٌرحـاف و مـولُقُص الكساء  رقيق  
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يقرِـطَ  نيحــالالص بني رِيلخو ل                          *ىربالق مي الـذَّقتمي يـرِكَ ـلُّو كُ  
يقضت ـالِجالر قـالَأخ ا                          و لكـنهلهأَبِ  دالَبِ تـاقَـا ضم كـرمعلَ  
نمنِتى عـروق  مـن زرةَار لْلـلَعفَ ى                          و مـندكو اَأل  يشـد  عروق  

.1يـققد يندالـوال و بعض ـاعٍفَي                           ةومريف  أَ  ىتالفَ ـنلْعجي ممكــارِ      
 

 شرح املفردات :
الذاهب : الواله  –. النية اليت ينوا يف سفرهم : النوى  –. بعدت : شطت  –. االتيان بالليل : طروق 

.تتطلع نفسه إىل شيء : يتوق  –. للعقل من شدة الوجد   
. النامي الكثري: الزاكي  –. إذ تابعه و مل يعصه يف كل ما أمره به : يف هواه يقال حط   

  .وكان من عادة السائر يف جوف الليل أن ينبح حىت جتيبه كالب احلي، فبقصد أهله. الطارق ليال: املستبح 
  . الداين من األرض :الوادق  –. السحاب األبيض : املزن  –. العرنني هنا أول الليل: عرنينا  –يقاوم : يعاجل 

  .الدائم : الراهن  -.الشرب بالغذاة : الصبوح  –. السكوب: الدفوق   -القطع من السحاب املدالة : اهليذب الداين 
  )النيام (  السواكن يف جوف الليل: اهلواجد . )إبل احلي كلهم (  اإلبل: الربك 

  العظام : املقاحيد الكوم 
ج عشراء و هي : العشار  –. يكون نتاجها يف أول الربيع و ذلك أقوى ولدها: النتاج  –. البيضاء  صفة للناقة: أدماء 

: و املعىن .شبه هذه األدماء به لعظمها . افحل الذي يودع للفحلة : الفنيق  – .الناقة اليت مضى من لقحها عشرة أشهر 
    .    أن اإلبل اتقت ذه الناقة أي كانت أفضلهن و أكرمهن فاخترا لقرى الضيف

الذي : الزاهق  -.بعد وقت الليل قريب من نصفه : موهنا  –. جتود بنفسها : تفوق  – .يريد طعنة واسعة: النجالء ثرة 
   شراب العشي : الغبوق  -. ليس بعد مسنه مسن

  الطعام الذي يقدم للضيف: القرى 
  .األصل: األرومة  –أحد األسالف الكرماء : زرارة 
  .خسيس األصل: دقيق  –عال : يفاع 

  
  

                                                
.                                     127إىل  125ص . مصر ب ت  4دار املعارف مبصر طـ . حتقيق وشرح أمحد حممد شاكر و عبدالسالم هارون : املفضليات  -1
و ) املكحل (  هو عمر بن سنان و هو األهثم بن مسي بن سنان بن خالد بن منقر ، كان سيدا من سادات قومه ، خطيبا بليغا و شاعرا ، شريفا مجيال و لقبه: الشاعر   

)احللل املنشرة ( كان يقال لشعره   
و وصف خياهلا و طروقه يف النوم و عرض من عذلته يف جوده و طلب إليها أن تذهب مذهبه ، و وصف الضيف بطرقه يف الليل أسف لرحلة صديقته عنه ، : جو القصيدة 

 لكرم و باهى بأصله و طيبيف قرة الشتاء و ما يلقى من عناء مث ما يستقبله من جود و قرى ، و نعت اجلزور بنحرها للضيف ، و كيف عاجلها اجلازران مث أثىن على ا
. أرومته   

. مفاخر العرب يف ليايل الشتاءنار القرى هي نار توقد للضيافة وذكر اجلاحظ يف كتابه احليوان نريان اجلاهلية األربعة عشر منها نار القرى، وهي أعظم النريان وأعظم * 
. كانوا يضعوا يف مكان مرتفع لالهتداء  

:كون أدعى هلداية الضيفقال عوف بن األحوص، وقد أوقد ناره على مكان مرتفع لت  
  1                                           رفعت له ناري فلما اهتدى ا             زجرت كاليب أن يهر عقورها               
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   كل لوممن  حياول الشاعر إقناع زوجته بضرورة الكرم ألنه مبعث للفخر و منجى         

و كان من . هو الطارق ليال بحو املستن بح؛أو عار و هو يف صدد احلديث إذ مسع صوت مستن
لكالب عادة السائر يف جوف الليل أن ينبح حىت تنبحه الكالب، فيقصد إىل أهلها، ألن وجود ا
رائحة  –يعين وجود مرتل مأهول، و وجود النار مستوقدة و الدخان الذي حيمل يف الغالب 

فالنار ميكننا مشاهدا من بعيد كما أن نباح . يرشد الساري ليال إىل مكان مأهول –الطهي 
  .الكالب يسمع من بعيد

اعر و يهيئ له املكان مث يندفع إليه الش. سحبها إنه يرحل متأثرا بربودة الليلة املظلمة بكثرة
يستقبله بعبارات الترحيب أهال و سهال و مرحبا و بعدها يقوم إىل مربط اإلبل و خيتار ناقة 

فينعم بشوائها و يبيت  قوم اجلازران بذحبها و سلخها و طهي حلمها للضيف بيضاء مسينة ي
احلديث عن أسباب ليقوم بذلك السمر و . قد سد رمقه و كف عن الشاعر عناء اللومكرميا  و

  .الرحلة و التيه 
  .يف موضوع الكرم ليست هي ناقة موضوع الرحلةناقة ال

هي ناقة ضامرة و.بالظعائن لحاقطي الفالة و العلى ختمساعدة  أداةيف الرحلة الناقة 
  .شاحبة، سريعة، ال تنام و ال دأ إال بعد وصوهلا إىل املكان املرحتل إليه

هي وسيلة للتواصل و. ة، مسينة مكترتة حلما و شحماناقة ضياف :املنقريناقة و
إذا . حياة الضيفاستمرار  وجه املضيف، و مساعدة الستمرار الكرم وماء حافظة . االجتماعي

  . زاد الرحلة ة على بقاء املرحتل حيا بعد نفاداعتربنا الكرم وسيلة من وسائل املساعد
   .األداءحسن  أداءهو احلرص على . الكرم مبثابة عقد اجتماعي جيب احملافظة عليه

، ألنه من طقوس حفظ يف العصر اجلاهلي خيانة به يعتربالعتراف اعدم  منه أواهلروب و 
  .التواصل بني أفراد اتمع اجلاهلي، و استمرار بقاء هذا اتمع

 اإلحلاح على ضرورة إكرام الضيف  يتجلى هذا العقد يف مطلع القصيدة و يف ايتها
  .على احلفاظ على العقد) الراوي(دليل على حرص الشاعر كالشح و نبد 

  .املهمة، يعين الفخر باحلفاظ على العقد بأداءالفخر 
ساهم يف استمرار احلياة، بدليل تعرضه  إنسانيةو هلذا العقد مكانة اجتماعية و 

ت ذلك على ، و الكرم وسيلة للتضامن االجتماعي، ألن البيئة اجلاهلية فرضلسلف امتاز بالكرم
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اتمع اجلاهلي، الكل فتح مرتله ملساعدة املرحتلني، ألن الكرم يضمن للمرحتل استمرار احلياة 
الزاد إثر رحلة شاقة، قيمة الكرم تعدت التضامن االجتماعي إىل العمل من أجل  بعد نفاد

  .استمرار احلياة
  

  
  
  
  
  

يتريث قبل تناوله الطعام ليلتمس كان " أكرم من حامت " رف بالكرم و قيل ع حامت الطائي 
  .ضيفا
يـدحو ـهلَآك تسي لَنِإنفَ  كيـالًأَ                        ـهلَ سفالتم ادالـز تنعـا صا مذَإِ  
يعـدب نم  يثادمذمات األح افخي                        أَأنفَ بيت ـارأو ج اًقـارِــا طَخأَ  
1 العبـد  يمةن  شم  لكا تإلَّ يـا فا                        و مـاويثَ امـادم فيالض  ـدعبي لَنو أَ  

      :، قائالهكرم صقصإحدى  يسرد الشاعر 
    ـهلُـازِنتو  2السرى  الَـوأه  لُنازِا                        يمنــأَكَ  وداهلُ عـدـا  بدع اعٍدو 
ـَا يأنسـا شبه  اجلُد لـهـاوِحا  أمر يكيد ـنجنون  و لك                        ـا  بهون ومنع  
مي اجلـد  حوشا  لـهـرِصـوت كَه                       بِحون لتبقْأَ  ـوتالص عتـا مسِملَفَ     
اخلهد يتي البي و هو فلبِكَ تجرخـا                        و أَهءوت ضثقبأَ  مـاري ثُزت  نربفأَ  
لـهـائســد أُعقْو مل أَ ،ــدتشحبا                        ررو  م و سهالً هـالًأَ :ـهلَ لتقُفَ  

ـاعلهــا  فَنـازل  أَق نـة حجبوه                         لـدعـرك  هجـان  أُىل بِإِ تمو قُ  
ائلهمـي حممل ختطـل  عل ضِراَأل نم                         تكْردأَ يثُلـه حعيض خطت نبـأَبِ   
ــهلُاهي   كَالت    نم  مالها و أَامه                         سنيـرِخبــاينِ و اتقَ يالًلقَ ــالَجفَ  

                                                
 شرح المفردات :

حدیدة في أسفل غمده :  خطت نعلھ –اإلبل الكریم : برك ھجان  –جمع الجدود و ھو األصل : الجد  –السیر عامة اللیل : السرى    
المراد بھ الكریم من اإلبل: وظیف القرن  –الشحم : الني  -   

62ص    1953بیروت لبنان  –صادر  –الدیوان  –حاتم الطائي  -  1  
) .ص(توفي قبل مولد النبي . ، معظم شعره یدور حول الكرم و العطاءبد اهللا بن سعد بن الحشرج الطائيحاتم بن ع: حاَتم الطائي  

    

وسيلة اتصال  كرم الكرم ضد اخليانة ألن ال
على ’دائم، و اخليانة وسيلة انفصال بعد اتصال

حد تعبري الشاعر حامت الطائي ؛إذ يعترب الكرم 
 .وصية اآلباء واألسالف، ال ميكن خيانتها

 

 اخليانة الكرم

خيانةال  ال كرم  

 تضمن تضمن

 حتت التضاد

 ضد

اقضـتن  
اقضـتن  
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لهاقه                         وذاك   عقال        الينشط      عاقس  فصي نِقرن   فوضيف ال رخفَ  
لـهوائأَــا ميدقَ ـاهصوأَ  ـكلذَــه                         كَلثْمي  وبِبِــاين  أَصوأَ لـكذَبِ  

 
                من  اّكأن به مس. ل  أهوال السرىنازبعد مساع الشاعر دعوة املستجري و هو ي

.                اجلنون هيئ له مكان  الضيافة يرشده إىل مرتله إنارة الضوء و إخراج  كلبه من فناء البيت
ها هو الضيف داخل البيت و الشاعر خياطبه بألفاظ الترحيب و حسن الوفادة اليت تزيد من 

ل أكثر من غريها على مث رشدت اليت تد "ال و مرحبا أهال و سه" راحة و اطمئنان الضيف 
  .حقاوجوه الضيف يف معقل كرمي 

ألنه ملزم بتقدمي  .وجهتهعن أسباب تيهه و  ضيفه ليقعد  يسائ الشاعر ملإال أن              
لكن الشاعر عازم على ... واجب الضيافة،  حتضري الطعام و أىن له ذلك و هو يف وسط الليل

بني الشاعر  اشيق اة و إطعامه من ألذ حلم جسمها ليكون بعد ذلك حديثحتضريه و لو بعقر الناق
و تنفيذ    و الضيف ليفسح هذا احلديث اال يف األخري للفخر، الفخر بأداء الواجب املقدس 

  .وصايا اآلباء و األجداد
  ية،اجلاهلقصة حيفل ا سجل قصص الكرم أو قصص الضيافة العربية يف  1*طيئةحلل             
و يبدو أا جرت  ديوانه،ت يف جاءو  )أي قصيدة ذات موضوع واحد( ستقلة و هي قصة م

   :يقولله يف إحدى رحالته 
  

رسما   ساكن   بها  يعرفْ لم بتيهاء    ***وطاوي ثالث عاصبِ البطنِ  مرمٍل     
  نُعمى شَراسته من فيها  البؤس يرى    ***    وحشةٌ  اِإلنس  من  فيه جفوة أخي

دَأفْربٍ   في  وعا  شجوزها    عاءاحٍ     ثالثةُ   ***   ِإزَأشْب      ما      تَخَالُهمهب  
  واهتَما    تَسور    ضيفًا   بدا   فَلَما    ***   فَراعه    الظَّالم  وسطَ   شَبحا   رأى
  طُعما  لَه   ويسّر   اذْبحني   َأبت  أيا    ***   بِحيرة    رآه     لَما     ابنُه    فقال

  ذَما     فَيوسعنَا     ماالً   لنا    يظُن   ***    طَرا  الذي  علَّ  بالعدمِ  تَعتَذر   وال
  هما  فَقَد  فَتاه  يذبح  لم   هو  وِإن    ***   برهةً     َأحجم    ثم    قليالً   فَروى

  نَظْما  مسحلها خَلْف  من انْتَظَمتْ قد   ***   عانَةٌ  البعد  على   عنَّتْ   هما  فَبينَا
  َأظْما    دمها  على  منها  أنَّه  على   ***   نَحوها   فانْساب   الماء تُرِيد عطَاشًا
  سهما   كنَانَته    من    فيها   فََأرسَل   ***    شُهاعطَا    تَروتْ   حتَّى    فََأمهلَها

                                                
ھو أبو ملیكة الجرول بن أوس العبسي المعروف بالحطیئة، أحد الشعراء المخضرمین، كان راویا لزھیر بن أبي سلمى عّمر : الحطیئة  - *1*
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  شَحما   طبقَتْ  وقد  لَحما اكْتَنَزتْ  قد    ***   سمينَةٌ  جحشٍ  ذاتُ نَحوص فَخَرتْ
  يدمى   كَلْمها  رأوا   لَما  بِشْرهم  ويا   ***    قَومه   نحو    جرها   إذْ  بِشْره   فيا

  غُنْما  غَنموا   وقد غُرما يغرموا فلم    ***    ضيفَهم  حقَّ   قَضوا قد  كراما فباتُوا
  1ُأما   بِشْرِها    من   واُألم  ِلضيفهم   ***    أبا    بشَاشَته    من   أبوهم   وباتَ

1                    
بك، و احلبكة، بدأها الشاعر بوصف لساالبناء جيدة قصة كاملة العناصر حمكمة ال

  ل حايف عاصب البطن من شدة اجلوع،مأشخاص القصة و عرض املكان و الزمان رجل طاو مر
  .و عجوز رفقة ثالثة أشباح جياع و عراة يقطنون يف شعب من شعاب البادية

حقيقة بح أص يراه من بعيد، بعد اقترابه ابحيتضح للمضيف املشهد بعد أن كان ش             
واجب الضيافة و املشكلة كيف يقري ضيفه و هو فقري ال جيد ما يسد به  أداء عليهو استلزم 

فاستبد به اهلم لشدة املوقف حىت تقدم ابنه مقترحا حال ... رمقه و رمق عياله مند ثالث ليال 
، لكن  ابنه حبذب و هم يف األمر األب احتار .)ر له طعما سيذحبين و اأيا أبت ( هلذه املشكلة 
و بينما هو على تلك احلال حىت .. .و لو لربهة  يتريث هذلك و تركتحالت دون عاطفة األبوة 

و اختار واحدة ارتوت بدت من بعيد عانة من محر الوحش تسعى إىل املاء ، فأمهلها قليال حىت 
ا حنو هجرمث حنوها و أصاا سهمه و الشحم فصوب   مجحش مكترتة  باللحذات وص حنمنها 
.                                                                                                                            و باتوا مسرورين  مطمئنني ، ألم قضوا حق الضيافة يف و العائلة ضفأطعم الأهله  

سبة ن، و هو التيه و فقدان السبيل بال2*حدث منطيقصص الكرم تعتمد على 
للضيف، و حرية املضيف يف تقدمي الطعام، لكنها يهتدي يف األخري حبل يكون غالبا افتداء أعز 

  .ما ميلكه فيقدم إىل ضيفه صونا لشرفه و كرامة و حرصا ألداء هذا الواجب املقدس
أو عائلة معوزة كقصة ) ، تائه  طارق ، داعي( عادة فردية  فتكون الشخصياتأما            

  . طيئة حلا

                                                
272- 271ت ص .بیرون لبنان ب –صادر دار  –شرح أبي سعید السكري . روایة ابن حبیب:  - الدیوان –الحطیئة  - 1  

 شرح املفردات :
.صغار الظأن و الماعز: بھمة : جمع مفرده : بھما - طریق في الجبل : شعب  –غلظة : جفوة  - . فقیر فاقد الزاد: مرمل  –الجائع : الطاوي   
ما یكرم بھ ضیفھ: قرى  –القمح : البر  - خبز الجمر أو الرماد الحار : خبز ملة   

ولد الحمار : الجحش  –أنثى الحمار : نحوص   - حمار الوحش الذي یقود القطیع : المسحل  - قطیع من حمر الوحش : عانة  –ظھرت : عنت  - 
.كسبا و فائدة: غنما  –خسارة : غرما  -   

المقصود بحدث نمطي ھو أن أحداث قصص الكرم تعتمد على ثنائیة الضیف و المضیف، و ھي في الغالب یدخل الضیف على المضیف على * 
  .ك ترتیبات مسبقة الستقبال الضیف، فتبدأ بلك أحداث ھذه القصصحن غرة، أي لم تكن ھنا

1  
2  
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  عليها و هي  مسة  متعارف  )عالمة( مسة  ب حس و املضيف   بني الضيف  االتصال  وسيلة
  .للضيف أو إىل مرتل الضيفمساعدة و مرشدة و يكون الكلب أداة )  االستنباح( 

ال ليلة مظلمة جدا حبيث  –الليل   الزمان،  الصحراءشعاب الصحراء أو املكان               
  .حتديد اجتاه طريقه ) التائه(يستطيع  الضيف 

وسيلة الكرم بعد أساليب الترحيب تكون عادة الناقة أو صيد مثني من محار الوحش              
                                                                .                                                      كما سبق يف قصة احلطيئة

عادة الشاعر أما الذي  يقوم بدور الضيف تساعده يف احلوار زوجته أو أحد أفراد  الراوي
عائلته ، لكن يف قصة اخلطيئة الراوي بعيد عن أحداث  القصة و غري متضمن فيها عكس قصة  

  .عمر بن اهليثمحامت الطائي و 
مثة  ،من طرف  الضيف و املفاخرة  من طرف املضيف السردبعد األكل  يأيت             
      هناك عالقة بني األكل: "  1كيليطو يقول عبد الفتاح بني األكل و السرد كما ةعالقة وطيد

و السرد ، يف العديد من احلكايات يشكل األكل  قبل السرد طبقا الزما ، ذلك أن املشاركة 
جوا من األلفة و األنس ، و عملية السرد  تقتضي  املودة و القرابة و االتصال  قكل ختليف األ

     "احلميم ، الضيف الذي يقدم  األكل يكون عادة املتلقي للسرد و الضيف يكون قائم بالسرد
يكون مقيما " ألن املضيف . لة بعد ذلكءفواجب الضيافة حيتم تقدمي األكل مث املسا             

يف مكان حمدد ، أما الضيف فيأيت على حني غفلة من مكان غري معني ، يف البداية خيلق اللقاء 
و ال  ،لعدم وجود عالقة اتصال قبلية بني الضيف و املضيفو الريبة، بل الفزع أحيانا  ةاملفاجأ

بل يزول هذا الشعور إال عندما  يقع  تبادل  بني الشخصني  فيقدم املضيف الطعام ، و باملقا
على ذكر  السبب الذي  - يف الغالب  - قد تقتصر،  قدم الضيف حديثا  يروي خالله  قصتهي

  .2"جاء  به إىل  أرض  املضيف 
يف األخري بعد األكل و السرد  واألكل، بعد  عنها الضيف أخرى يفصحأو أسباب            

 عالقة اجتماعية ىلالواجب إيل هذا ار املضيف بأداء واجب الضيافة و حييأيت الفخر افتخ
  تضامنية قد تكفي عنه اللوم 

                                                
  39ص  1997سنة  2ط –الدار البیضاء المغرب  –دار توبقال للنشر  –الغائب  –عبد الفتاح كلیطو  - 1
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كما يتميز حدث قصة الكرم بالسرعة يف توايل األحداث بداية بعنصر املفاجآت ،           
الضيف للمضيف ، و السرعة يف ترتيب البيت و حتضري الطعام ، ألن احلدث يقتضي  ةمفاجأ

      السرعة يف إحضار الطعام و يئذلك  أي احلالة النفسية و البيولوجية للمضيف  تقتضي 
فبوجودها   -احلقيقة اليت متيز ا القصة  –و سائل الراحة له ، و هذه هي املشكلة  احلقيقية 

حركية ينتهي كل شيء بسالم كما تعتمد قصة الكرم على األفعال و هي يف معظمها أفعال 
..                 ت، قمت، أبرزت، أخرجت، ذحبت، عقرت، طهي: أوصاف مثلأكثر منها 

        .الكرمموضوع و الوصف يتجلى يف وصف حالة الضيف قبل دخوله الدار، و وصف 
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 2\املغامرات الوجدانية
ز سرد ذكريات افو ح نظمها،هي مبعث  إذْ للمرأة دور يف القصيدة اجلاهلية،            

الوجدانية  هعرض مغامراتو  . كرياتسرد تلك الذ من مثة و رحل ، و  الشاعر من أجلها غزى
 الغزل، املدح، ،القصيدة اجلاهلية  وضوعاتميف شىت مقحما إياها  ، يف كل مناسبة للبوح

ألا لصيقة بالشاعر ترحل معه، ألا لصيقة بكيانه  الرثاء،و حىت ... االعتذار،الشكوى، 
  :رة حىت يف املواقف القتالية احلرجة كقول عنتيذكرها 

  
يمد ـنم رـطُقْت ـدهنال ي و بيضمن             لٌاهون ـاحمو الر ـكرتكَذَ قـدو لَ  

1ارِقِ ثَغرِك املُتبسـمِـــلَمـعت كب         فَــوددت تقبِيــلَ السيوف ألنها              
فال . السعيدةيف اللقاء و استرجاع اللحظات  األمل إا ذكرى محيمة تثري الشوق و           
و الرغبة يف سرد ذكريات  اإلعالن عن املغامرة ثانيامن سرد تلك الذكريات أوال و  مناص إذً

، و هناك من مل تصال باحملبوبة  هناك من تيسرت له السبل و األسباب يف اال .تلك املغامرة 
  دودا إىل حمبوبته يتحني الفرصة للقائها أو رؤيتها و لكنه مل ييأس بل بقي مشتصال يستطع اال

ابتلي به الشاعر اجلاهلي منذ القدمي يف السعي المتالكه  اافتقار و كأنه.أو حىت البحث عنها 
هلذا االفتقار نظرا لتشعب هذا املوضوع و كثرة جتليه يف القصيدة اجلاهلية  ايعين ذلك إصالح

  .مأساويهزيل و الثاين  األولحاولنا عرض منوذجني خمتلفني 
شكري ، و هي قصيدة ذات موضوع ي، قصيدة املنخل ال املوضوع اهلزيلاخترنا يف عرض / أ

قريبة املأخذ بعيدة عن الغريب احلديث ، لغته واحد و متتاز بطابعها  الدرامي اهلزيل ألن 
   . ضافة إىل وزا اخلفيفباإل

: 2يقول املنخل   
يــرِطاملَ ـومِيف الي رِـداخل ة                  اـتالفَ  على تلْخــد دقَو لَ               
يرِـرِاحلَ يفو  سِقْميف  الد ـلُفُ                  ـرت ــاِءنساحلَ بِــاعالكَ               

     رِـيدــإىل الغ ـاةطَالقَ يشم                   ـتعافَــدتــا فَهتعفَـدفَ             
            لَ وثمتــا  فَــهتفَّنسكَ                  ــتتالظَّ  ـسِفُّنيِـب   يــرِهِالب  

ورِرح نم كمسجِما بِ  لُـ                    ـخنـا مي  تــالَو قَ  تندفَ  
                                                

123ص  2002لبنان  3بیروت ط. دار الكتب العلمیة: دیوان عنترة  -  1  
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ما شجِ فسـي غَميـر حـ           ب         فَ ـكـاهدنِّئي عيريِى و س  
يعيـرِا  بتهــاقَن ـبحي                   و يـــنِبحو تـــا  هبحو أُ  

يــارب  ــومٍي  للمنقَ ـلِــ                    ـخلَ دقَ هـا  فيـهريص  
فــإذا  انتشيـت نِفــإني                   راخلَ بـورنق  و السيــرِد  

و إذا صحــوت   نِفــإني                   رب الشــويهة و البيــرِع  
ريِثالكَو بِ  يــلِلبالقَ  ــةـدا                    من املُم   تبـرِـد شقَو لَ  

يــا هنـد  مـن ُملتــمٍي                    يا هنـد  ي  اَأللعــانِليـرِس  
ر يف يوم ممطر و هي األيام اليت حتلو غزوات ديتغىن املنخل بدخوله على الفتاة اخل                

  . 1ور الفتياتدالشباب خل
 يدفعها إا حسناء غنية تنعم يف وسط الدمقس و احلرير، تدعوه لالقتراب منها               

 املختالةالسريعة و مشيتها  وهو بذلك يشبه تندفع القطاة إىل الغديركما  ،إىل سريرها دفعفتن
دأ تصوير املشهد األساسي يبل .مبشية القطاة من حيث شكل لباسها الطويل و الفضفاض

  .ا لكنها تبقى دائما تالزم الشاعرينتهي بتغين الشاعر ذه املغامرة القصرية زمنلت ،للقصة
ر، يتغين و يسقط عالقته بفتاة اخلدر على تخر، يصوالشاعر بطل هذه القصة، يف

  .اعالقة بعريه بناقته
مهيأة للدخول على الفتاة  ممطرة،ليلة  .سريعة متسلسلة،و  القصة قصريةأحداث              

مث الفخر و الغناء و سبب تسارع هذه األحداث يعود إىل ...  للشاعر،استقبال الفتاة  اخلدر،
  : تطرق الشاعر إىل بعض أساليب الفكاهة . ملوقفحساسية و جنونية ا

 
يعيـرِا  بتهــاقَن ـبحو تحبـــنِي                   و يـــا  هبحو أُ  

فــإذا  انتشيـت نِفــإني                   راخلَ بـورنق  و السيــرِد  
و إذا صحــوت   ي             نِفــإن      رب الشــويهة و البيــرِع  

 
هذا األسلوب نادرا ما يتجلى يف القصيدة العربية اجلاهلية و قد يعود سبب ذلك إىل             

. عبثية الشاعر بنفسه  
رقش األكرب يف حب أمساء بنت املُ، تتجلى فيه مأساة الشاعر النموذج الثاين مأسوي      
  .عوف 
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هذه القصة  املفضل الضيب إضافة إىل بعض املقاطع الشعرية املأساوية للمرقش عرض             
ال بصيبه ما أصاب بد كمعادل حلب  سلمى ، و يتمين أوردها الشاعر طرفة بن العأاليت 

  .ظننا تؤكد على شهرة و واقعية هذه القصة رغم غرابتها  يف املرقش، و هي
: 1يقول طرفة خماطبا نفسه  

 ر  عرِفنأَتا   مالدارِ   قَفر  ازِلُه ـسم  كَجفنِ اليمان  زخرف الوشي ماثلُه  
مسايلُه جأشٍ  قَيعان   يف   النجد من   تلتقي  حيثُ   أَو  رانَـنج  أَو بِتثليثَ  

يارلمى  دسإِذ    ل    كصيدإِذ     املُىنـبِ    تبلُ  ولمى  حس نكم   لُه دانواصت  
تواغلُه     إِلَيك     ساجٍ    نظَر   لَها     اـغَزالُه   صيد   الرِّميِ   مثلُ  هي   وإِذ  
باجِلُه    العيشِ    ناعم    غَرير   كالنا      حقبةً    التفَرق    نخشى   وما   اـغَنين  

يلَيال     ب     أَقتادين      اـالصقوديجولُ       وبِنا     ي      هيعانجاوِلُه      رنو  
فَأَمايِلُه      عرضه     كَثيبٍ     سواد       ودونها   خيالٌ سلمى  من   لَك  سما  
أَساجِلُه  تجري   الترسِ   كَظَهرِ وقُف       احلمى   جانِبِ من فَاَألعالم  النريِ فَذو  

داخلُه   القَلب    باشر  حبٍّ   بشاشةُ       بيننا    وسائلَ   سلمى   اهتدت   وأَنى  
ذَالذلُه    اخلَفيف   اهلادي   بِها   يحار       وبلدة   عدوٍّ   من   سلمى   دونَ   وكَم  
ويضائلُه     شخصه    يخايف    رقيب       أَنهـكَ    الفَالة     عري     بِها     يظَلُّ  
سرابِلُه   جيبت   اللَيلِ  قَسوري   إِذا      رِجلَة   ذات   هاقَبلَ   سلمى  خلت وما  
حبائلُه    أَحرزته   صيد    غَري   فَهل    كُلّه   بِعقلك    سلمى    ذَهبت    وقَد  
مخايِلُه الحت   البرقِ كَلَمعِ   بِحبٍّ      مرقّشٍ    قَلب    أَمساُء  أَحرزت   كَما  
مقاتلُه  تصاب   أَن    عوف   بِذَلك        يبتغي     املُرادي     أَمساَء    حوأَنكَ  
قاتلُه    بد    ال    أَمساَء   هوى   وأَنَّ         يقره    قَرار    ال    أَن    رأى    فَلَما  

رواحلُه   سراعا  هويت   طَربٍ   على        مرقّش    العراقِ    أَرضِ   من   ترحلَ  
غائلُه   بِالسروِ  املَوت   أَنَّ   يدرِ ولَم         اهلَوى نحوها ساقَه أَرض السروِ إِىل  
يواكلُه    ال    دائبٍ    شهرٍ    مسرية      نطية    أَرضٍ     بِالفَردينِ     ودرـفَغ  
نائلُه  هو  امرؤ  يهوى  ما  كُلُّ ماو     دونها حيلَ  حاجة ذي من   لَك فَيا  

يزايِلُه ال  هوى من أَشفى  البثّ لذي        بعده    عقوبةَ    ال    لَموت   لَعمري  
واذلُهـع    تستفيق    ال    إِذ  بِأَمساَء     مرقّشٍ وجد   مثلُ  بِسلمى فَوجدي  

أُماطلُه    خباالً  سلمى  من   وعلَّقت        مرقّش    علَيها   وجدا  نحبه  قَضى  
 

                                                
126ت ص . الكتبة النجلومصریة د  –علي جندي / دیون طرفة ابن العبد شرح و تحقیق د -   1  

 شرح المفردات:
 –جمع الراحلة و ھي الناقة : الرواحل  –تسیر مسرعة : تھوي  –الحزن : الطرب –مفردھا المخیلة و ھي السحابة التي ال تمطر : خایل الم 

ال یدّب بھ الوھن  : ال یواكلھ –المستمر في العمل : الدائب  –البعیدة : النطیة  –موضع : الفردین  –قاتلھ : غائلھ  –موضع قبر المرّقش : السرو
.یفارق: یزایل  –صاحب الشكوى : ذو البث  –جمع العادل و ھو الالئم : العوادل  -    
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يوضح املفضل .النهاية إىليسرد القصة بكل تفاصيلها من البداية  نص طرفة بن العبد
  : 1خمتاراته  يف هذه القصة
 معها ابنته أمساء بنت عوف و كان قد رىب خطب املرقش إىل عمه عوف بن مالك            
و تأيت امللوك فخرج ) أي تكون رئيسا ( ل له عمه  لن أزوجكها حىت ترأس صغريا ، فقا

  . حباهاملرقش فأتى ملكا من ملوك اليمن ممتدحا له   فأنزله و أكرمه و
على ) أمساء(أصابته سنة جدب ، فخطب إليه رجل من مراد فزوجه ) عوفا(مث إن             

  .مائة من اإلبل 
ق عليه إخوته و بنو عمه من أن يعلموه بتزويج ابنة عمه فأقبل ، فأش) مرقشا(مث إن            

و ذهبوا به إىل قرب قد أخذوا قبل ذلك كبشا فأكلوا حلمه فلما سأل عنها قالوا ماتت ، ) أمساء(
  .و جعلوا عظامه يف ثوب و قربوه ، فكان املرقش يعتاد ذلك القرب

 معهما فقالن من بين أخيه يف كعب اتصم صبيإذ اخ يوم،و بينما هو نائم عند ذات            
  .أمساءهذا كعب الكبش الذي ذبح و دفن و قيل ملرقش أنه قرب  :أحدمها

 حىت علموه اخلرب ، فشد بعريه و محل معه نيمذعورا و تأيت للصبي) مرقش(فقعد             
  ).املرادي(ب و ض يف طل) يرمي عليه(موالة له و زوجا هلا من غفيلة كان عسيفا ملرقش 

    بأسفل جنران و هي أرض " خبان " فمرض مرضا شديدا حىت انتهى إىل كهف             
   .فألقياه يف الكهف ) مراد(

      ل الغفلي ، و جاءته السباع و أكلت حلمهحهذه األبيات على ر 2فكتب املرقش           
  . و بعض أنفه 

 
يــا صـاحيب لَتوــا الَم تعنَّإِ                    ا   ـلَج الرـلَيح رهالَ نْأَ يـن تالَذُــع  
ـالَبِقْم ابيس  اعـرساِإل ـقبِسي وا                       أَـئًيس رطُـِّفَـا  يمكُـأَطْب ــلَّعلَفَ  

                                                
.و ما بعدھا 457ت ص .د –بیروت لبنان  –شرح أبي محمد القاسم بن محمد األنباري  –المفضلیات : أبو العباس المفضل محمد الضبي  -   1  
كما رقّش يف ظهر : بن بكر بن وائل و املرقش لقب لقب به لقوله ... هو عمر بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس:  املرقش األكرب -2

.و املرقشان كالمها من متيمي العرب و عشاقهم و فرسام . األذمي قلم و هو عم املرقش األصغر ، و األصغر عم طرفة بن العبد   
:  شرح املفردات   

الكثري الشعر و يعين به : األعثى  -.عسيفه الذي كان يرعى معه و هو األجري : ي الغفل -.العطاء و أراد اخلري : السبب  –. االنتظار : التلوم 
أو املورد جعل تكالب السباع على أشالئه شبيها بوردها . املاء : املنهل  -.بقايا حلمه و عظامه : شلوه  –. أنثى الضباع : اجليئل  –. الضبع 

  2املوارد  
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ـَ ـالَمـرو ح يتقلَ نْإِ  دعس نب سنأَ                       ـنغلَّبفَ تضـرا عمـا إِباكـا ري  
لَّله  دكُرمـــا و  ديكُبِأَ  رلَفْأَ ـــا                       إنْمـت  لـفَالغي  حتقْى يــالَت  

من مبقْاَأل ــغُلنَّأَ امِــو  مقِّرـا                        أَشمى على اَألسصـابِح  عئًبالَقَثْا   م  
  الَئَيجو   الِـبـاجلبِ ـهــيلَع ىثَعأَ                       هنكْـرتفَ هفنــأَبِ  ــاعبالس بهذَ   
   الَـهنم ،ةَعيبين ضب  ـعمج ـابغَ إذْ   ه                   ـوِلْشبِ ـاعبالس دـرِا تمنــأَو كَ   

 
فلما قدم الغفلي و امرأته سألوه عنه فقال قد مات ، مث إن حرملة نظر ذات يوم               
أما قد تركاه على حال ضيعة كما  امرأتهففهم األبيات ، فشدد عليه و على  يإىل رجل الغفل

  .الغفلي فقتله  لىناهلما من اجلوع و اجلهد ، فوثب حرملة ع
  : و هو يف الكهف هذه بعض أبياا " مرقش " يدة قاهلا الشاعر يرد الفضل قص

  
    سلَ ىـرــالًي خــالٌي من لَسمى                      فَيي و أَنِقَــأرصيـابِح  هجــود  
عيدب  مــــا و  ههلَهأَ بقُرو أَ                      ـالٍح ي كلَــرِمأَ ـريدأُ ــتبِفَ  
    ــكَسببل ـنكَدة  و سنأُ  ـتخطِّو قُ                      ىرعاملَ ــتـواثق  و  العهـود*  
يدصال  أَ و ـادصي أُـالــا بي                      و مــدهع  ــانُخي ويفي أَلبا ـامفَ      
1يـدصو القَ بجــائهـا النتارـايب                      وزبش   ـنمـا نامز  اهبِ تــوهلَ      
  

رجل من مراد أرعي : و قد كان راع يعتاد الكهف فسأله املرقش ممن هو فقال              
  ). أمساء(زوج

القعب " أمساء " فاهتدي املرقش إىل وضع خامته يف قعب إناء احلليب ، فلما أخذت 
ال علم يل به ، مث : رب اخلامت ثناياها فنظرت اخلامت فعرفته فدعت اخلادم فسألته فقال لتشربه ض

هذا : فقالت " خبان " إنه لفىت يف كهف : تركت األمر لزوجها ليكشف قصة اخلامت فقال 
  .مرقش العجل ، العجل ، فركب فرسه و محلها على بعري فاحتملته إىل مرتهلا 

ة ركب يف طلب املرقش حىت أتى موضع أمساء فخرب أنه قد مات مث إن حرمل               
  .عندها و انصرف و مل يرها

  

                                                
      ني عمه عوفيعين الوعود اليت كانت ب: العهود *   1
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) النقص (تعتمد على نواة أساسية و هي إصالح االفتقار )أمساء  – مرقش(  قصة              
. الشاعر) الفاعل ( بالنسبة للبطل   

.لكن هذا االفتقار يبقى مالزما له   
الثة وحدات ، لكل وحدة وظائف مشتركة ميكن تقسيم القصة إىل ث  

 1/ الوحدة األوىل: (عقد اتفاق )
) خطب املرقش إىل عمه ابنته أمساء : ( طلب احلصول على أمساء  -  
  )قال له عمه لن أزوجكها حىت ترأس و تأيت امللك : ( قبول الطلب مقابل اختيار شرط  -
خرج فأتى ملكا من ملوك اليمن ممتدحا ف:( قبول الشاعر الطلب واخلروج يف تنفيذ الشرط  -

) له فأنزله و أكرمه   
 2/ الوحدة الثانية: إساءة، زيف ( تواطؤ يف الزيف ) - خيانة

.أصاب عوف و جدب : اجلفاف و العوز  -  
.عرض املرادي على عوف مائة ناقة مقابل تزوجيه ألمساء : إغراء  -  
.قبول اإلغراء -  
  :رادي على أمساءحصول امل )خيانة ( فسخ العقد  -

.و أنكح أمساء املرادي يبغي بذلك عوف أن تصاب مقاتله   
.إخفاء حقيقة زواج أمساء من طرف األهل : الزيف و التواطؤ يف الزيف  -  

 3- الوحدة الثالثة: كشف الزيف -  الرحيل يف طلب أمساء - اللقاء و التعارف 
كبش الذي هو يف األصل قرب ل أمساء،اكتشاف حقيقة قرب  -  
الرحيل يف اجتاه مبىن مراد  -  
مرض املرقش و خيانة املرافق له  -  
املرافق اخلائن  عرب راحلة هتفطن املرقش ملراسلة أخي -  
: مبرقشا حل ماكتشاف  -  
 

ن مبلــغ األقْمأنَّ امِـو مقَّرأَ          ــا     شمسلى اَألى عصــابِح ئًبعالَثقَـا م  
ــالَيئَو ج ــالِاجلببِ ليـهى عـثَعأَ              هـنكـرتفَ  فهأنبِ ــاعبالس ـبهذَ   
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يف طلب املرقش ) حرملة ( رحيل  -  
.خادمها و خامت الشاعر ) مبساعدة  (التعرف على أمساء بواسطة  -  

  النهاية : 
.موت الشاعر بعد اللقاء  -  
دليل على الغضب و النهاية غري  أمساء،دون لقاء  العودةمث ىل مكان مرقش إحرملة وصول  -

 سعيدة 
 
: غرمياس هي لالعوامل الستة حسب  *1بني البنية  العاملية هلذه القصةترسيمة تاآلن  حندد   

.املساعد  –املعارض  –املوضوع  –الذات  –املرسل إليه  –املرسل   
 

وحدة ال املرسل  املرسل إليه  الذات املوضوع  املساعد املعارض   
الشرط/ امللك القرابة –احلب    01 الشاعر عوف أمساء الزواج 

)املدح ( الشعر     
امللك و 
 - السيادة

إىل ملك من 
 02 الشاعر ملوك اليمن

 العقد  اجلديد
 املال

فسخ العقد ( 
)مقابل املال  

 03 املرادي عوف أمساء الزواج

 
 
 
 
 

                                                
اعتمدت على نص نثري، باإلضافة إلى نص طرفة بن العبد الشعري و ھي قصة مرویة في عدة مقاطع، إذا اعتبرنا أن المقطع على حد   - *

كنھا و الحكایة یجب أن تحتوي على مقطع واحد على األقل و یم. تعبیر تودوروف ھو نظام كامل من الجمل السردیة و یشكل بذاتھ حكایة بسیطة
.أن تشمل عدة مقاطع 1  

.من البحث 11ینظر ص   
وھو أشعر .. وھو شاعر جاھلي مكثر ومجید . وطرفة لقب غلب علیھ. من بكر بن وائل... ھو عمرو بن العبد بن سفیان بن سعید بن مالك **

.طرفةقال الشاعر وھو غالم، وقتل وھو ابن ست وعشرین سنة، والمرقش ھو خال . الشعراء بعد امرئ القیس  



 48

 الفصل الثاين
 

 موضوعات السرد يف فضاء الرحلة:
 

       و مسايرة األهل.. املياه أماكن تواجد اهلروب من قساوة الصحراء ، و البحث عن             
و الرفاق و اللحاق باحملبوبة  كلها هواجس عاشها الشاعر اجلاهلي و عرب عنها مبصطلح موحد 

 على لسان ناقته ∗و هو هاجس الرحلة ، و قد عرب عن ذلك الشعار اجلاهلي املثقب  العبدي
  : بقوله 

      ا ذَإِ ولُقُت درأت ي                أَنِـيا وضذَـــها دينه ـي دينِا وِأبد 
1 يينِقي امو ي عليبقــا يمأَ                الٌحتَو ار لٌّهر حالد ــلَّكُأَ  

 
لى الشاعر فكانت و كأن الدهر اجلاهلي فرض الرحلة ، و الرحلة بدورها فرضت ع            

ا من ردلنفسه ق  فرأداة مساعدة على منازعة نوائبه ، فمن خاض هذا الرتاع استطاع أن يو
  .احلياة ، و من مل يهيأ الركب و يصعد املطايا أدركته براثني الدهر مبكرا 

        أي أحداثا أجنزها عحكاية و خطاب،و هي حكاية ألا تعرض وقائ"الرحلة  
   ا و شخصياا حمكومة باملكانهيات متفاوتة  التشابه باإلنسان ، و ألن أحداثأو تنجزها شخص

   2"و الزمان واقعني كانا أم عجيبني
 فترضام أو متخيال حقيقيا و كيهاحيا دارألن هلا س" هي من جهة ثانية خطاب و 

مقدرته الشاعر اجلاهلي ، ارحتل يف اجتاهات متعددة ، و ركب مطايا متنوعة حسب  3"يقرؤها 
   احلضارية آنذاك ، ركب الناقة ، الفرس و خاض عباب البحر على سفينة ، فصور لنا مظاهر

و ختص  و أحداث تلك الرحلة أو املغامرة كما صور لنا بعض مشاهد الرحلة املؤثرة يف نفسه

                                                
 
 

.  292املفضليات ص  - 1  
.و ثقبنا الوصاوص للعيون ، إمسه عائد شاعر فحل قدمي و جاهل كان يف زمن عمر بن هند : لقب لقب به لقوله : املثقب العبدي  *  

8ص 1999ي جانف 1ط  –صفاقص تونس  –دار محمد علي الحامي . أدبیة الرحلة في رسالة الغفران –ھند ابن صالح . عبد الوھاب الرقیق -  2  
  3 8المرجع نفسھ ص  -  
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هودجها سائرة يف وسط داخل و األهل  توسط احلسناوا بوبةأين تكون احمل الظعائنبالذكر 
  .ات و كأا سفينة يتالطمها املوج الفلو

وصف من خالل رحلته مغامرات شخصية خاضها الشاعر أثناء سرد إضافة إىل 
  .و تشبيهها باحليوان الوحشي مث سرد قصة احليوان الناقة

  : 1قسم الرحلة، و يتكون من موضوعني أساسنيبو هذا املوضوع يطلق عليه النقاد 
   الظعائنرحلة  -
   لى ناقتهرحلة الشاعر ع -

، أو هو حكاية أحوال ، ال أقوال و ال  امشهدكونه و املوضوع األول  يتميز  ب
  سري ، ابتداء من اإلعالن عن خرب الرحيل إىل عرض الظعائنصراع ألن الشاعر  يصف 

و وصف  الظاعناتد معامل  الطريق و تصوير  مشاهدها مث ذكر النساء نالركب مث الوقوف ع
  . 2الظعائنمن  هز الشاعر موقفعنهن أو معهن ، و يف األخري  يرب  و التحدث    مجاهلن

و هي قصة أحوال يتجلى فيها  الوصف أكثر من السرد أو احلوار و رمبا كانت 
  .و احلديث إليهن الظاعناتالعقدة  الوحيدة فيها كيفية  التقرب من 

أشكال السرد كل  فيه ىتجلّتثاين حيث الهو املوضوع ف سردية أما املوضوع األكثر
حىت اختذه الشاعر اجلاهلي  .زمان و مكان  و) أحداث ( و شخصيات و صراع  مشاهد،من 
سرده يف املدح أو الفخر كما يسرده يف ، يال ميكن التخلي عنه يف بناء قصيدته اأساسي اتقليد

بالتايل إما النصر و النجاة أو الفشل و اهلزمية و ، الرثاء إىل اية مرسومة حسب مقدرة البطل
  .املوت

رحلة الشاعر على ناقته مواضيع كثرية من ) املوضوع ( سرد الشاعر يف هذا القسم 
قصة الثور الوحشي و البقرة الوحشية و قصة  احلمار الوحشي : قصص احليوانات نذكر منها 

       ،    و الغواصمجانة البحري الشاعر ، كقصة   ة، و قصص أخرى متعلقة ببيئ 3و الظليم
  .ار العسلاشتيقصة و 

ر لنا و هي مواضيع شغلت الدارسني منذ القدمي فاجلاحظ  مثال و هو من القدماء صو
و أصابته  السهام أو  منهزماة إذ كان الثور لقصص حسب  ايتها فنظر إليها مرثيهذه ا

                                                
18ص  1975لبنان  فبرایر .1ط - اتحاد الكتاب و الصحفیین الفلسطینیین  –الرحلة في القصیدة الجاھلیة : وھب رومیة   1  
و ما بعدھا 217ن ص . م :  -   2 
121ص : م ن   - 3  
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و من : " أدركته الكالب ، و أما إذا جنا و جرح أو قتل الكالب  فهي مديح أو فخر  يقول 
ة  مدحيا و قال كأن  ناقيت بقرة من صفتها  كذا ، أن تكون ا  كان الشعر مرثيعادة الشعراء إذ

الكالب هي املقتولة ليس على  ذلك حكاية عن قصة بعينها ، و لكن الثريان رمبا  جرحت 
 الكالب و رمبا قتلتها و أما يف أكثر ذلك فإا تكون هي املصابة و الكالب هي الساملة الظافرة  

  . 1"و صاحبها الغامن 
و منهم من فسر هذه القصص تفسريا أسطوريا و جعل للثور يف اجلاهلية قداسة 

  أكثر من قداسة الناقة 
يرد يف سياقني ال ثالث  هلما،  فضاء الرحلةفريى أن السرد  يف وهب رومية /دأما 

   الناقة يف هذا السياق،و ختتفي ، باب الغابرشمها سياق وصف الناقة ، و سياق الرثاء ، و بكاء ال
إحدامها عن األخرى اختالفا كبريا و على الرغم من هذا االختالف تتشابه يف : و ختتلف 

أسوار شىت ، فهي مجيعا تبدأ و تتفرع من احلديث عن صفة واحدة من صفات الناقة هي صفة 
  .ذه الصفةو مهما تكرر ورود هذه القصص و هو يتكرر كثريا ، فإا تبدأ من ه" السرعة " 

اب ، تبدأ و تتفرع دائما و دومنا بو هي يف السياق الثاين ، سياق الرثاء و بكاء الش 
 و يف هذه القصص مجيعا و يف كال السياقني صراع ،استثناء من احلديث عن الدهر و األيام

2..." ال يهدأ و ال ينطفئ بني اإلنسان و احليوان الوحشي  مستمر  
    و املشبه به قد يكون كما أسلفنا ثورا به،و احليوان املشبه تغدو الناقة هي املشبه 

  .مغامرامسرد تمث  اوحشي اأو بقرة أو محار
 
 
 
 
 
 
 

                                                
.20ص  2ج 1969لبنان سنة  3بیروت، ط –ي دار التراث العرب –تحقیق عبد السالم ھارون : كتاب الحیوان : الجاحظ  -   1  
150وھب رومیة شعرنا القدیم و النقد الجدید ص  -   2  
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 1- قصة الثور الوحشي : 
لكن سرعان ما ... قطيعة  و معأ –غالبا  – اوحيد الوحشي يف القصة ثوريظهر ال

  .يعالربو يستوطن واحدة من الروض املعشوشبة يف فصل  ينفرد
إنه ثور أبيض اللون ، كالثوب  اليماين ، أو كالكوكب  املضيء ، أسفع  الوجه 

أفطس ، كثري النشاط و التوجس و الذعر  ، و أقرب  هكأن به ديباجا ، موشي القوائم ، أنف
 عيباغته الليل بظالمه  الدامس و برودته  الثلجية  فيندفع إىل جد...  1إىل الضمور و اجلوع

     ه الصلبة،باردة ، و حيفر حتتها كناسا بقرنيحيتمي  ا  من شدة العاصفة  ال ىشجرة األرط
ساكنا صامتا و قطرات الندى قد جتمدت على  ،و يبقى  يراقب الربق و الرعد و ينتظر الصباح

تظهر أشعة الشمس ف طويلٍ و انتظارٍ شديد ، مث ينجلي الليل بعد أرقٍ ؤظهره  كأا حبات اللؤل
األنظار، إا اية الوحدة و اقتراب الفرج املنشود ، لكن هذا الفرج  لن يناله الثور و تتجلى 

ا مساومة احلياة أو املوت ، هاهي بل يستعد  ملغامرة  جديدة أكثر شراسة من األوىل ، إ
 رقليال ليدب توقّفيإالّ أنه تريده ، حياول الثور الفرار ،  و أصوات الكالب الضامرة متجهة حنوه

       حيلة ملواجهة هذه الكالب ، و يقرر استخدام قرنيه كسالح أقوى واشد فتكا من أنياب
مث تقف  يقتله،أو  املهاجم جيرحهه يف مواجهة الكلب األول رنيوجه قي. و خمالب الكالب

منتصرا  ا الثور فينطلقأمما رأته فتدبر خائفة مذعورة  قد أفزعهاالكالب األخرى املهامجة و 
فهي اية غري واردة يف الشعر الصياد، سهام أصابته أو  أما إذا أدركت الكالب الثور. سعيدا

  2.يل بعد اجلاهليةذيف قصة  الشاعر أبوذؤيب اهل اجلاهلي إالّ
و كأنه مل يقتل إال بعد  اإلسالم أو ظهور عقيدة جديدة  يقول الدكتور عبد 

و رغم أين  مل أجد يف الشعر : " سطوري الشايف الشوري  يف كتابه  الشعر اجلاهلي  تفسري أ
أما ....  3"اجلاهلي قصيدة   قتل فيها الثور الوحشي  الذي يشبه الناقة كما يقول  اجلاحظ 

  :رثي فيها أوالده اخلمسة الذين ماتوا يف سنة واحدة و اليت مطلعها اليت ي اهلذيلذؤيب عنية أبو
 

عجوتريبِها    تو    املَنون   نأَم   ***   عجزن  يبٍ  معتبِم  لَيس  هرالدو  
 
 

                                                
100ص  1975فیفري  1ط –اتحاد الكتاب و الصحفیین الفلسطینیین  –الرحلة في القصیدة الجاھلیة : وھب رومیة  -  1  
129ص  1996مصر  1ط –ریة العالمیة للنشر الشركة المص –الشعر الجاھلي تفسیر أسطوري : عبد الشافي الشوري/ د -  2  
129ص . م ن  -   3  
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 فإمنا قيلت بعد إسالم الشاعر و من مث فال حرج أن يقتل الثور الذي كان مقدسا قبل اإلسالم 
و اليت  إحدى إعتذارياته قصة صراع الثور ضد الكالب يف الذبياينالنابغة  ديسر

   : مطلعها 
 

وطالَ   عليها   سالف   تأقْو   داألب ا    دار    ميةَ    بالعلياِء    فالسند ـي                
تيا  عبعِ  وما   جوابن    بالرـأح مد   فيها     وقفْت      يالنلُها     اـأُصأُسائ  
لُبد    على  أَخنى   الذي  عليها   أَخنى   تحا  أَضفَارى  قحأَضلُها وأَه تلُوااحم  

تأنِسٍ    على    اجلليلِ  يومسم  حـود اـبن النهار   زالَ    وقد   رحلي  كأنَّ    
الفَرد    الصيقَلِ   كَسيف  املَصريِ طاوي أَكَارِعه    موشي     وجرةَ   وحشِ  من    
البرد    جامد    عليه    الشمالُ  تزجِي   ترن  يهعل  أَساجلَوزاِء    م   اريةٌـس  
عطَو توامن الشم  فوخ  نوم  درص   اعتن  فارم وتكَالَّبٍ  ص  اتهـل فَب  
عموبِ  صالكُع   ئَاترِيب    نم    داحلَر   نثَّهفب      عليه       رمتـبِ       واسه  
نـاملُع  طَعرِاملُ    عند  ارِكجح    دجالن هـيوزِع   حيثُ   منه  ضمرانُ  وكان    
نرِ طَعطيي   إذ  املُبفشي   ـمن    دضالع   كى     الفَريصةَ    شرداـفأنفَذَه   بامل  

فُّودبٍ    سرش    وهسن    عند    فْتـمأد صفْحته     جنبِ   من    خارِجا    كأنه    
أَود   ذي رِـغي   صدقٍ  اللون حالك يف منقَبِضا    الروقِ    أعلى    يعجم   فظَلَّ    

ودــقَ وال    عقْلٍ    إىل    سبيلَ   وال احبِهـص  إِقْعاص    واشق    رأى   لَما    
1.يصد   ومل    يسلَم    مل   موالك   وإنَّ   له قالت فسا   أرى  ال   إِنِّي :  النعطَم  

  
ال خالء اليت أضحت " مية " بعد تأكد الشاعر من عدم جدوى البقاء يف ديار 

احملبوبة أو املمدوح  فكالمها  ثر الرحيل يف اجتاه احلياة ، أين متكيقر .تساؤلهميكنها الرد على 
جيب قطعها  ميد للشاعر  احلياة لكن الرحلة  ليست   سهلة يسرية ، فيها طرق و مسالك وعرة 

و ليايل باردة جيب االحتماء من برودا و وحشة ظالمها و مشس  حمرقة  تسفع اجللد وسط 
                                                

 http://www.toarab.ws/modules.php?name=poet&file=showpoem&pmid=5&ta=1 -1  
تكّسب . ھو زیاد بن معاویة بن ضباب بن مرة بن دبیان إحدى قبائل مضر و سمي النابغة ألنھ قال الشعر و نبغ فیھ بعدما أسّن: النابغة الذبیاني 

 بالشعر فمدح أمراء الحیرة بالعراق و الغساسنة بالشام، و أجزلوا لھ العطاء، و ھو من أصحاب المعلقات و من الثالثة المقدمین على سائر
. م 604یقال أنھ مات سنة ...). امرئ القیس، زھیر والنابغة ( شعراء الجاھلیة   
 شرح المفردات

ثور یخاف األنیس : المستأنس  -  شجرة   :الجلیل  - الناقة  : الرحل   
سحابة تسیر لیال و تمطر: ساریة  – صفالة بین جادة البصرة و مكة یأوي إلیھا اللصو: وجرة   

بریئات من العرج : بریات من الحرد  –ضوامر : صمع  - البرد  : الصرد  –القوائم : الشوامت   
لةحمى القبی|یغریھ  المحجر: یوزعھ  - كلبان   : ضمران و واشق   

القرن: المدرى  - لحم الكتف    : الفریصة  - الشجاع   : النجد   
داء یصیب الكتف : العضد  -البیطار   : البیطر   
یمضغ أعلى الروق: یعجم  –موضع النار : المفتقد  - حدیده الشواء   : السفود   
الصاحب : المولى .القصاص: القود  –القتل السریع : اإلقعاص  - الصلب   : الصدق   

http://www.toarab.ws/modules.php?name=poet&file=showpoem&pmid=5&ta=1
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فيافيها ، إضافة إىل أخطار  غري متوقعة ، إا رحلة تستدعي راحلة قوية هلا القدرة الكافية على 
دة القادرة ختطي كل  صعوبات املسافة ، هي إذن  الناقة الشبيهة بقوة الثور و سرعته الوحي

  .على ختطي هذا االختبار  الصعب 
إنه ثور بات ) ناقته ( الشاعر قصة الثور الوحشي  الذي شبهت به راحلته  يسرد

  وحيدا يصارع  الربد و وحشة الظالم  و فزع الوحدة ما إن بزغ الفجر و ظهر نور الشمس 
ا ، و ازداد عرذ اخلوف حىت مسع صوت اإلنسان فامتألو من هاجس الوحدة  او ظن أنه جن

ة كبدأ صراع جديد ، معرحىت . و تريده حنوهمتجهة خوفا بعد مساع صوت الكالب الضامرة 
، ألن هلا امسا مييزها و القوية و املستأنسة جديدة دامية هذه املرة ، بني كالب الصياد الضامرة  

من صاحبه يأمتر  ، فإعطاء اسم لكلب يعين أنه مميز و قريب ةعن باقي الكالب غري املستأنس
      املوقف ، ألن الذعر هذا يحاول الثور اهلروب من هول، فبأمره و ال خيالفه مهما كان املوقف

، لقد الفرارى له زال يف نفسه  شيء من ذلك و أني، فما أمسليلة  ذو اخلوف قد امتلكه من
احلادان و املصقوالن  اها قرنم، إسالحه و يقرر استخدامها يتذكر الثور هعند ،أدركه ضمران

واشق  إثرها انسحبفكتفه و تركه جرحيا عليال ،  شقونال الثور من ضمران لقد ، كالسيف
  .الثور هذا من املعركة بعد أن رأى قوة فتك الثور  بضمران و أن ال سبيل له من مواجهة 

على و هي يف احلقيقة انتصار الشاعر (و كانت النهاية بانتصار الثور على األعداء ، 
   1ألن القصيدة وردت من االعتذاريات).األعداء الوشاة

عناصر القصة القصرية، تتجلى فيها الشخصيات  للقصة عناصر فنية غري بعيدة عن
  ،و تتأزم و تنمو يف عقدة واحدة أو أساسية سارع األحداثتتكما  املكان،و الزمان و حىت 

  .اهلزميةاالنتصار أو اليت تنتهي ب )املواجهة(هي
أكثر  امنوذج الب قصص الثور الوحشي تدور أحداثها و فق هذا النمط مستعرضأغ

  .الثاين بابتفصيال يف ال
 
 
 
 

                                                
اعتذر النابغة للنعمان في خمس قصائد منھا ھذه القصیدة ) : الشعر الجاھلي،دراسات و نصوص(فوزي أمین في كتابھ / یقول د -  1  
181ص  2005مصر  –دار المعرفة الجامعیة  - الشعر الجاھلي دراسات و نصوص: فوزي أمین /ینظر د    
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 2-قصة احلمار الوحشي : 
 

  .حيث اخضرار األرض و امتالء الغدران باملياه  1الربيع –غالبا  - زمن القصة 
  .باملياه

لكن  يعطاب له الرو  ىرعأمكنه املأو مع أتانه و قد قطيع اليكون وسط   الوحشي احلمار
احلال سرعان ما حتوت م الربيع و ل، فقد تصرالرحيل حبثا عن  مهصار الزما عليفالغدران تنش
  .مواطن املياه و الكأل

و يتذكر إحدى   ة، يعتلي احلمار الوحشي التلرحلة البحث عن املاء من هنا  تبدأ  
، يصور الراوي مشقّة الرحيل مبا فيها ههاانه  يف اجتاتاملواطن اليت اعتادها يف املاضي مث يسوق أ

مرارة العطش و أهوال الطريق و القلق و احلذر و االضطراب أحيانا، بعد إدراكه املياه، يأيت 
  مشهد الصياد الكامن وراء التالل وقد صوب سهمه اجتاه القطيع، يرمي سهما لكنه خيطئ هدفه  

يواصل الرحلة و قد ف احلمارأما امله، أن يف نيل ما يريد و يعرب عن حسرته بعضو يفشل 
  .الصياداستطاع الفرار و النجاة من مكيدة 

  :يسرد قصته مث ناقته  باحلمار الوحشي  2لشماخ بن ضراريشبه ا
 

  أْبٍـج   فَوق   رحلي   ودـقُت أنَّــك    الفَالة  دـعه من  مِـاجلس عـصني
  بِجون    الــوخ  اشهاـجِح   ذَّـأش    وحائالت       كالقسيِّ     واقحــل

  تـوظلَّ   شرف   على   اــبِه لَّـفَظَ    الياتـمتف      حولَه       اماــصي
  هـمن    الوِرد   ظرنَـينت  واديــص    ابِعاتـمتقَ     يرتئي    اــم    على

  اتَألبتـف     واربـق     اــفوجهه    أوِّداتـاملت    اـالقَن   مثْلَ    هــلَ
  اــمنه الضغنِ  ذَوات على  ضــيع    القَناة   على  افـالثّق عض اــكم
  اهـحش      اــيردّده      ةـبِهمهم    اةــالله    إىل    تتم   أنْ   أىبــوت
   هــمن  دوِرـال   رنَـاستثَ   كُن وقد    امياتــط   أواجِن     أوردهاــف

  رِيشٍ    راطُـم ائهِنــأَرج ىــعل    اصالتـن  اقصـمش    اــتشبِّهه
  امريـــع سـأَطْلَ   وافَقَهنــفَ    انِداتـمتس      ائحٍــصف     بِطَيِّ

                                                
128الرحلة في القصیدة الجاھلة ص : وھب رومیة  -  1  
. ھـ50أدرك االسالم و توفي سنة . أخو مزرد) الشاعر(ھو لقب عدة شعراء جاھلیین، و أكثرھم خطرا معقل بن ضرار: شّماخ بن ضرارال - 2

ترجمة ابراھیم الكیالني . تاریخ األدب العربي: ریجیس بالشیر( لھ دیوان مؤلف من ثماني عشرة قصیدة، یقع أغلبھا في عشرین أو ثالثین بیتا 
  )275ص  1ج 1986الجزائر أكتوبر  –تونس  –المؤسسة الوطنیة للكتاب  –سیة للنشر الدار التون



 55

  ارٍــصغ هـب  يطُفْن  خمسٍ  وــأب    اتــنب بذي  ليس  منهن داــغَ
  وسٍـقَ و هــأَسهم    غري  اــمخف    اهلاديات    دماُء  اــبِه    وحــتلُ
  اـسهم   نـهلُ   شرعن   إذْ  ددــفَس    ادياتـب    اتلَـمق     به     ؤمــي

  تـولَّـت      ملّا     هــأُم     فـفلّه    ائباتــخ املَـأن  على  ضـوع
  اــنقْع     زاِءـباملع    رنَـيث  نـوه    1 سرادقات  لَهن    هـمن   رىــت

 
غليظ، و حيوي كثري النشاط،  ،قوي شبيهة حبمار وحشي اخ بن ضرارالشم ناقة

   .منهن من لقحت ، و منهن من مر عليها احلول . ، و يعاشرهناألتنيرعي مع 
   

  أْبٍـج   فَوق   رحلي   ودـقُت أنَّــك    الفَالة  دـعه من  مِـاجلس عـصني
  بِجون    الــوخ  اشهاـجِح   ذَّـأش    وحائالت       كالقسيِّ     واقحــل

  
ن احلمار الوحشي عطاشا يطلنب املاء ، فيتقدم احلمار ر الشاعر أتمث يصو

  .املياه  اجتاهطالبا املاء ، فتبدأ الرحلة يف  قطيعالوحشي ال
 ، مامه و قد صعد إىل تلة يرفع رأسه يف السماءيدفع أتانه أ* احلمار القارب

، إىل أن تدي ذاكرته إىل  عني ألفها مث ...حياول تذكر بعض مواطن املياه اليت ألفها يف املاضي 
شاقة و طريقها إىل أن يصل إىل املاء ، الذي هو مطلب و صعبة  هادرقي ،يصور الشاعر الرحلة

  .اجلميع احلمار و األتن 
  

  اتَألبتـف     واربـق     اــفوجهه    أوِّداتـاملت    اـالقَن   ثْلَم    هــلَ
  اــمنه الضغنِ  ذَوات على  ضــيع    القَناة   على  افـالثّق عض اــكم
  اهـحش      اــيردّده      ةـبِهمهم    اةــالله    إىل    تتم   أنْ   أىبــوت
   هــمن  وِردـال   رنَـاستثَ   كُن وقد    امياتــط   أواجِن     أوردهاــف

  رِيشٍ    مراطُ  ائهِنــأَرج  ىــعل    اصالتـن  اقصـمش    اــتشبِّهه
  امريـــع سـأَطْلَ     وافَقَهنــفَ    انِداتـمتس      ائحٍــصف     بِطَيِّ
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وراء  ادصي ثمةط باملخاطر ، فلكن هذا  املطلب النفيس حمفوف باملكاره و حما
 اء        و أعد قوسه  و وجه سهامه  يف اجتاه  امل اكمين له يتربص  حبيام ، و قد نصب التلة
من املاء و بالتايل  دى األتن  أو احلمار و قد اقتربهاهي اللحظة املناسبة للنيل بإح) الغدير ( 

  .من فخ  الصياد 
اه القطيع، لكنه لن يصيب، و يكون بذلك مبثابة يطلق الصياد سهما واحدا يف اجت

أنامله   عضعلى وجه الصياد في تبدو اخليبة و الفشلف، إنذار للحمار و األتن فتلوذ بالفرار
  .حسرة على ضياع هذا الصيد  الثمني الذي كان مند حلظة بني يديه

  
  ارٍــصغ هـب  يطُفْن  خمسٍ  وــأب    اتــنب بذي  ليس  منهن داــغَ
  وسٍـقَ و هــأَسهم    غري  اــمخف    اهلاديات    دماُء  اــبِه    وحــتلُ
  اـسهم   نـهلُ   شرعن   إذْ  ددــفَس    ادياتـب    اتلَـمق     به     ؤمــي

  تـولَّـت      ملّا     هــأُم     فـفلّه    ائباتــخ املَـأن  على  ضـوع
  
 ستطاع أن يوفر لنفسه اا احلمار فريفع رأسه شاخما مغتبطا النصر و النجاة ألنه أم

ذه املرة و بالتايل استمرار الرحلة يف طلب املاء ه احملتوم،و ألتانه احلياة و النجاة من املوت 
  .املاءعلى سوابق جديدة و هي احتمال وجود خطر الصياد بالقرب من  ايكون مبني
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 3- قصة البقرة الوحشية : 
أساسا على املواجهة ، مواجهة الثور  انيإذا كان احلدث يف قصة الثور الوحشي مب

على أساس جناة احلمار الوحشي  الكالب من أجل البقاء ، و يف قصة احلمار الوحشي مبنيا
    ؛نهيف قصة البقرة الوحشية خيتلف عنهما متاما أل  فاحلدث، وسهامه فراره من قبضة الصيادب

و بعد وفرة اللنب " الفرير " يبدأ أساسا على سابقة مأساوية و هي ضياع االبن  )احلدث أي( 
تتذكر ابنها ألن وقت رضاعته قد حان و أىن هلا ذلك ، فقد مزقته " البقرة " يف ضرع األم 

ة يف السباع و حتاول عبثا إرضاع بقايا جلده و عظامه يسرد لبيد بن ربيعة قصة البقرة الوحشي
  بالناقة قائال  املعقته مشبها إياه
  

 أَفَتلْـك أَم وحشيةٌ مسبـوعـةٌ  خذَلَت وهاديةُ الصوارِ قوامهـا
 خنساُء ضيعت الفَرِير فَلَم يـرِم  عرض الشقَائقِ طَوفُها وبغامهـا
اغُبس كَواسب ال يمن طَعامهـ   هلْـوش عـازنت ـدفَّـرٍ قَهعمل 
 صـادفْن منها غـرةً فَأَصبنهـا  إِنَّ املَنـايا ال تطيش سهامهـا
 باتت وأَسبلَ واكف من ديمـة  يروى اخلَمائلَ دائماً تسجامهـا

هغَمام ومجالن كَفَر لَةي لَيـاف   ـراتوتـا منِهتقَةَ ملُـو طَرِيعي 
 تجتـاف أَصالً قَالصاً متنبـذَا  بِعجـوبِ أَنقَاٍء يميلُ هيامهـا
 وتضيُء في وجه الظَّالمِ منِيـرةً  كَجمانة البحرِي سلَّ نِظَامهـا

ى أَزنِ الثَّرزِلُّ عت تكَرابهالم   تفَروأَس الظَّالم رسى إِذَا حتح 
 علهت تردد في نِهاِء صعائـد  سبعـاً تـؤاماً كَامالً أَيامهـا
 حتى إِذَا يئست وأَسحق حالق  لَم يبلـه إِرضاعها وفطَامهـا

امهاعن ظَهرِ غَيبٍ واَألنِيس سقَ  فَتوجست رِز اَألنِيسِ فَراعهـا  
 فَغدت كالَ الفَرجينِ تحِسب أَنه  مولَى املَخافَة خلْفُها وأَمامهـا
 حتى إِذَا يِئس الرماةُ وأَرسلُـوا  غُضفاً دواجِن قَافالً أَعصامهـا

هدح ةـرِيهمـاكَالسهامما وت  فَلَحقْن واعتكَرت لَها مدرِيـةٌ  
 لتذُودهن وأَيقَنت إِنْ لَم تـذُد  أَنْ قَد أَحم مع احلُتوف حمامها
.1 بِدمٍ وغُودر في املَكَر سخامهـا   تجرابِ فَضا كَسهنم تدقَصفَت 
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تركته وحيدا ، و ذهبت ترعى مع  أن لد البقرة الوحشية بعدع واالسبت افترس
بنها ، فشرعت يف البحث عنه بني كثبان الرمال الرضاعة حنت  ضرعها باللنب القطيع حىت امتأل

حىت أسبل عليها " فريرها " عن ولدها تفتش فباتت مهّها زا و تضاعف ح اشتدففلم جتده ، 
االحتماء  احاولت عبث" برودة الليل و املطر " من شدة الربد    و ظالمه املطر ، و أرخى الليل  

و تبدد    بأغصان األشجار و هي كذلك تصارع الربد و وحشة الظالم حىت اجنلى الصبح ،
الظالم خرجت للتو من مأواها تبحث عن ابنها ، و قد استبد ا احلزن و القلق حىت ظهرت 

ها جتد ابنها و قد توارى ال علّعبش حتت الرالنو  أثار الرمال على ساقيها من شدة الدوران
احلصول على  حتت الرمال بقيت تلك البقرة على ذلك احلال مدة سبع ليال بأيامها يئست من

  .                                                                ، و هزل جسمها ولدها و قد جف ضرعها
الصياد و كالبه الضامرة فتتجه حنوها ، فتفزع  مث يباغتها خطر جديد  إنه صوت
أن رب فتضحي : فتصبح بني نارين (،البقرة مذعورة طالبة النجاة لكن الكالب املهامجة تدرك

إنه موقف صعب ال حيسن فيه االختيار . بابنها ، أو متضي يف البحث و الدوران فتجود بنفسها
  .1)و كيف تفاضل أم بني األمومة و احلياة

تطعن ف قرنيها ضد الكالب املهامجةمستخدمة الدفاع عن نفسها بر النجاة ختتا
فتبتعد  اهلجومعن  و ترتد األخرى فتفزع الكالب بضربة الرمححدهم طعنة شديدة شبيهة أ

  .على األقلالنجاة استطاعت البقرة قد  بذلكتكون و ،عنها
ل األم عن فريرها تتجلى بنية القصة العميقة يف أا تبدأ بانفصال سليب، انفصا

 البقرة الوحشية حتاول، و 2)مزقته السباع(ألنه انفصال سبب مقتل الفرير ) ضيعت الفرير(
دافع االتصال كان ، ألن رضاعاإلتصال بابنها بعد امتالء ضرعها باللنب الذي استدعى اال

 سبع ويدوم البحث عن الفرير سبعة أيام إذ تصال االعلى  يغدو إىل إصرارٍالذي . الرضاعة
حىت يغدو . خالهلا ويالت الوحدة و وحشة الليل و برودته) البقرة الوحشية(تقاسي . ليال

نعها متلكن الكالب  نفصالالاتحاول ، فنفصال عنهاليدعوها ل امعارض عامال) الفضاء(املكان 
تقرر املواجهة و تصيب . الصياداملكان جيب أن تقتل كالب  نعنفصاهلا الو  ،من ذلك

                                                                                                                                              
رجیس بالشیر ص ( ھـ، و ھو أحد شعراء المعلقات 40من أسرة معتبرة من بني عامر، أدرك اإلسالم و مات حوالي : لبید بن ربیعة العامري

278(  
  -  121ص  –الرحلة في القصیدة الجاھلیة  :وھب رومیة  - 1
227ص  1979لبنان  1بیروت ط –دار اآلداب  –سامي السویدان في النص الشعري / د: ینظر  -  2  



 59

و هو انفصال اجيايب مكنها من النجاة و استمرار . رنيها مث تنفصل عن املكان ائياالكالب بق
  .احلياة

نفصال و التبدأ باأي   ،لتل و تنتهي بالقتتبدأ بالق :دائريةالقصة تدور حول بنية 
و تكون الترسيمة العاملية .، إال أن االنفصال األول سليب و الثاين اجيايبنفصالالتنتهي با
  :كالتايل

  
  
  
  
  
  
  
  

تربز لنا الترسيمة كيفية انتظام الشخصيات و موقعها يف اخلطاب السردي الذي 
  :من  و تكون) االنفصال ≠ االتصال( يعتمد كما أسلفنا على ثنائية 

  ):الفرير-البقرة الوحشية( ،)املرسل إليه -املرسل(مزدوجة  - أ
لكن هذا الوصل قد . وصلأدى إىل وجوب ال. رابطة األمومة و احلنني إىل الرضاعة 

  ).املوت(احلتمي  القطع فات زمنه و بقي 
  :)املعارض-دعاملسا(مزدوجة  –ب 

  :املساعد   -1                      
  دافع األمومة جتلى يف عامل الرضاعة -                              
  .ا الفريرهامتالء ضرع البقرة الوحشية باللنب نتيجة تذكر -                   
  ها من حتقيق القطع اإلجيايبانالبقرة الوحشية مكّ ناقر -                   
  :املعارض –2          
  )الفرير(انفصال االبن   -                    

 

 املرسل
 البقرة

 املوضوع
 البحث عن

 املرسل إليه
 الفرير

دعاملسا  
 األمومة
 الرضاعة

ناالقرن  

 املعارض الذات
 وحشة الفضاء
 الصياد و كالبه

  البقرة الوحشية
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  برودة الليل. وحشة الفضاء -                    
ر غيو . الفرير عنالصياد و كالبه عكّرا عليها نشوة البحث   -                    

 ناللذا ،و التخلص من خطر الصياد و الكالب االنفصال بإصرارها علىتصال على اال إصرارها
  .بقتلهاحاوال منعها من االنفصال 

تفقان يف تفإما  لا يف االستهالتالثور و البقرة الوحشية و إن اختلف قصتا
شجرة حتت  )البقرة الوحشية(اردة و سبع ليال ب) الثور الوحشي(بعد قضاء ليلة باردة .النهاية

نور يبزغ  أيت اخلطر اجللل بعد جالء الظالملربد و األخطار احملتملة يمن ا لالحتماءاألرطى 
البقرة  و الثورجيرب يظهر خطر جديد غري منتظر، وهو خطر الصياد و كالبه الذي  الفجر،

  .البقاءمن أجل و املواجهة  الوحشية على الصراع 
حالة  :يف البداية. ر الوحشي فتعتمد على ثالثة مقاطع سرديةأما قصة احلما

  .جديدةعودة التوازن و اهلدوء بصيغة  األخري،و يف  اضطرابمث  هدوء
  :أن و يعين ذلك

حالة هدوء : نه ينعم بالربيع و طيب العيشالوحشي يعيش يف حالة رخاء وسط أتاحلمار  -  
 :م اجلفاف و جفت الغدران وقد   قل الكأللقد حل موس ،لكن هذا الرخاء مل يدم طويال -

.العيشجيب إذن البحث عن أماكن جديدة يتوفر فيها اهلدوء و رخاء  ،اضطرابحالة   
مقابل و يستطيع يف  املكان،احلمار جيد املكان بعد سفر شاق لكنه ال يستطيع املكوث ذا  -

فشل الصياد يف النيل جديدة  توازن و هدوء بصيغة .الصيادنه من سهام النجاة و محاية أت ذلك
.من احلمار و أتانه يوفر له النجاة و االستعداد ألي خطر حمتمل يف املستقبل  
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 4- موضوعات أخرى: 
البحري اعتمدها شعراء  " املالح " هي قصة رحلة الصياد :  و الغواص ةمجانة البحري  -أ 

  .املسبب بن علس و األعشى :  البيئة البحرية أمثال 
: هذه اجلمانة قائال  حكاية" 1ب بن علسياملس"  يسرد      
 

ــا  ـاَءج يحــرِالب ـانةمجكَ   ــة البحــرِــا من  جلّهاصـوغَ  
تخــالفي األلْمــوان رِو النــج   صلالفُ ـبــؤاد أَ رئـيسربعــة  
ــواعمتاج  اإذَ  ىوا حـتعــازنتفَ   ــرِاألم دــالقَم يــهلَقــوا إِلْأَ  

خادمةٌ  سجحاُء  ــم  ــتلَع و   ـحرِــة البيف جلّ  ي ــمــوِ  
و مضــم ـى إىل  شهرِ  شهــر   ى إِحــتذا مــاَءــاس ظنهــم  

ي ــا  جترِمــا فَاسيهمر بتــتثَ   ألقـــى مراسيكَبتهـلُ  ــهــة  
ــزِنعفَ   ربــاعيتــاه  للصبـرِ تــانصب أسقــف بِـه  لَرأسـد  
ــرِقْـن الفَم لتهــبم مــآنُظَ ـسملتم الزيـت ــى مبــجغأش    

الدهــرِ  غيبــةَر  ستفيــدأو أَ ــهعأتب  فقــال  لـت أبــاهتق     
فيقُو ربالغيــبِ ــه  ي رِال يــد   نصــف املــاُء  النهـار  غـامره  

ةًصــدفي اجلَ  كمضيئـــةفــأَ   ــرِمصاب منيتـاَءجفَ ــه  ــا  
؟ ريــتش أال:  هـاحبو يقـول ص   و مينعهــا  هـا مثنــابِ  عطــيي  

و يضمــا  بِهيديـــه  للنصو تــرى ال   ــرِحـراري ياجـدون هلَس  
 

يبدو العناد و التحدي و املغامرة أكثر جالء يف هذا النمط من السرد، خيرج 
الغواص مع أربعة شركاء خمتلفي األلوان و الصفات لكنهم اجتمعوا على املالحة، و حىت 

  .املستوى االجتماعي فهم فقراء ال ميلكون إال القليل من الزاد و السفينة
سلموا مقاليد األمر ادة السفينة و يف األخري حول قي يتنازع املالحة فيما بينهم

  .لغواص مغامر و عنيد مهه الوحيد اصطياد اجلمانة و لو كلفه ذلك منيته
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         ة البحر ، و امتد م الزمنإم يف أعايل البحر و السفينة وي م يف جلّ
ال أن البحار سوا من وجود ما يريدون اصطياده ، إئحىت ي  بعد شهر ،و طالت رحلتهم شهر

يف منطقة عميقة و خطرية ، ليقذف بنفسه يف البحر  السفينة القائد العنيد يأمر بإلقاء مراسي
لقد قتلت هذه اجلمانة . منطقة عميقة  تام بوجودها يف  يريد اجلمانة أو تريده ، ألنه على يقني

إلقرار على انتشاهلا ، ظل يتبع أثر أبيه ، حيدوه يف ذلك العزم و ا) اآلن ( والده ، و هاهو اليوم 
يبحث عنها حتت املاء و أصحابه ال يدرون ما أصابه حىت ظهر بعد نصف يوم و جاء ا 

  .صدفية مضيئة كاجلمر 
و يرفقون له القول ، ألنه  شاطئ هب املشترون يغرونه بثمن غالٍعندما عاد إىل ال

بضمها إىل حنره أما املالحون  سيصبح غنيا بعد بيعها ، لكن الغواص يتمسك باجلمانة و يعانقها
  .فسجدوا هلا إعجابا ا و تقديرا و عرفانا بشجاعة و عناد الغواص 

ورود القصة يف سياق الغزل تعبرياً عن جتربة شخصية قضاها البطل من أجل 
و هذا املوضوع يتطلب أن يكون املتصل به متميزا مبميزات . باملوضوع املرغوب فيه االتصال

     . املغامرة.الرئاسة -صالبة الفؤاد–هذه املهمة من حيث  ألداءوي رشح بطله البطولة، الرا
  .مث املكافأة. فو قدرة التسديد حنو اهلد

  ).السيادة(و الرئاسة : صالبة الفؤاد
  

تخــالفي األلْمــوان رِو النــج   صلالفُ ـبــؤاد أَ رئـيسربعــة  
ــواعمتاج  اإذَ  ىوا حـتعــازنتفَ   ــرِاألم دــالقَم يــهلَقــوا إِلْأَ  

  
  

و الشجاعة ال . القوة اجلسمية و حدها ال تكفي، جيب أن تكتمل بالشجاعة : صالبة الفؤاد
  .تأيت إال من صالبة الفؤاد

السيادة تتطلب مميزات خاصة منها رجاحة العقل و اللسان قوة املالحظة، : رئيس أربعـة
و إلقاء األمر إليه يدل على قدرته على . سؤولية و تقدير املريدبحسن الت
  .االنتصار

  
ي ــا  جترِمــا فَاسيهمر بتــتثَ   ألقـــى مراسيكَبتهـلُ  ــهــة  

الدهــرِ  أو أَستفيــد  رغيبــةَ ــهعقتلـت أبــاه  فقــال  أتب     
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بني اجلمانة لقد قتلت أباه من قبل، هلذا قرر أن إنه صراع قدمي بينه و : و صبور) مغامر(معاند 
  .فهد قدر املوقف و عزم على إصابة هدلق. يلقي بنفسه للتهلكة أو االستفادة

  
ةًصــدفي اجلَ  كمضيئـــةفَج   ــرِم ــهتينم ابـاَءفــأَص  ــا  

  
  1.اجلمرةذا هي متوهجة كإأمنية العمر، فيدل على الظفر ب: -أصاب –الفعل 

  

   :املكافأة

؟ ريــتش أال:  هـاحبو يقـول ص   و مينعهــا  هـا مثنــابِ  عطــيي  
و يضمــا  بِهيديـــه  للنصو تــرى ال   ــرِحـراري ياجـدون هلَس  

  
  .البطل يرفض  البيع و يتمسك باجلمانة بضمها إىل حنره

، و هي اية سعيدة كفاءتهقدرته و و عرفانا لمانة تقديرا هوداته جدون للجيسأصحابه 
  .للبطل ألنه أصاب أمنيته بعد أن خاب والده يف حتقيق تلك األمنية

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
350شعرنا القدیم و النقد الجدید ص : وھب رومیة  -  1  
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 ب- اشتيار العسل : 
عند شعراء هذيل ، و قبيلة  هذيل كانت تسكن يف ) املوضوع ( عرف هذا النمط 

عسل ة و يثرب و عرفت باشتيار اجلاهلية جبال السراة و تتوزع منازهلا بني الطائف و مك
  " .تتعب النحل و يشتار اهلذيل " ، اليت كانت تتخذ من اجلبال بيوتا حىت قيل املثل النحل

رحلة اشتيار العسل ضمن قصة غزلية تضمنت رحلة قصة   اهلذيلأبو ذؤيب يسرد  
  : احلية و اخلمر قائال

  
هابالَقان  ـان ح سِمالش يطُل رفَا اصإذَ بٍرِغم لِّى كُـدى لَرِـأْي تالتِ ىِربـأَ    

إىل شقٍــاه ونَد السذُ  ـاِءمؤابـاه تحأصب  بياسعى  اليرِأْي تتالَّ ىِربـأَ    
و تنصلْأَ ـبهــابـا  مايفًص كراباه   جارِـوسهرِـأْـا تى الشعوف  دوائاب  
كقــرِت ِءــالَالغ مستـدرا صياباه هـاـرفْن  دعصت يـهف ـتضها نذَإِ    

مــراضيع صهب يشِالر غْزرِ  بهاقاب   ــلُّظَي عالثَّ لىماِءـر  منها  جارِوس  
حذْــى اخلَصف توِهي مستقال  إياباه اهنكأَ   يـدـالاخلَ فلمـا رآهـا      
اهابـــرتحني  كــالطَّ ُألوـا أَهلَ ــهأن ـنقَا ، و أيـرمـا أَهبِ ـدجأَ    
هاابصتو ان  ا هضرـا عيناهــا مبرذُ هـاقَ، ور امـرهـا  حبجتن:  يــلَقفَ    
ـاـاضقــه اننخه إن مل يتــوفَقُثُ   لَفــأعق أسبا ابملنيـة  و ارتىـض  

ـْجب اهابرغُ ـو بكْي فكْالو لِثْم اَءردـ   تىلَّد  لَعيهــا  بين سو   ب  خطَية  
1اهابئَتــا   و  اكْهلُّا ذُـهيلَع ـاتبثُ  

1اهابئَتاكْ  
تريحت  ام يــا باِإلهالَتــا اجملَفَ   

  
  

                                                
ص  2005مصر  1عیة طدار المعرفة الجام. دراسات و نصوص . الشعر الجاھلي: د فوزي أمین .أ. 42ص  1عن شرح أشعار الھذلیین ج - 1

463/464   
بن سعد بن ھذیل، و ھو أحد المخضرمین ممن أدرك الجاھلیة و ... كنیة اشتھر بھا، و اسمھ خویلد بن خالد بن محرث : أبو ذئیب الھذلي 

).419لمفضلیات ص ا.(وضعھ ابن سالم الجمحي في الطبقة الثالثة مع النابغة الجعدي، و لبید و الشّماخ بن ضرار. اإلسالم فحُسن إسالمھ  
.جمع الیعسوب و ھو رأس النحل و أمیرھا: الیعاسیب  - تضع العسل  : تارى  - العسل   : األراني   

شق في الجبل: لھب : ألھاب  –رؤوس الجبال :الشعوف  –ذكورھا : جوارسھا   
نصال السھام : القتر  –مجاري الماء : مفردھا كربة : الكراب   
.ثمراء بشق الطائف مما یلي السراةھضبة یقال لھا ال: الثمراء   
مرتفعا: مستقال  –رجل من بني خالد عرفوا باشتیار العسل : الخالدي   

أعجبھ  : راقھ   
.یزل عنھا الغراب: یكبو غرابھا  –الحبل : الخیطة   
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بعيدة مث انقالا يف  أماكن مجع رحيقها من هل الشاعر بعرض دأب النحل يفتيس
 اشقوق إافيصف لنا جانبا من مميزات بيوا؛بيوا ، اليت تقع يف قمم اجلبال ،  إىلاملغرب 
 ،يف هذا املكان ت تدر أجود العسلغد حيث، ا طرسيول املجتمع جراء باردة  و رطبة، عميقة

، ألن الوصول إليه يتطلب صعود اجلبل الوعر إليهستطيع املشتار الوصول ألنه مكان منيع ال ي
و هي تتجه  املح اخلالدي سر .سلهااد عدزاو هاتكاثر حنل لذا. أوال مث هبوط الشقوق العميقة

، لكنه ملا رآها  تعلو قمة اجلبل  أدرك  إليهافعقد النية على الوصول  )حلظة إياا ( إىل بيوا 
  .عسلها  رشتياااملخاطر اليت سيواجهها إن حاول 

 و حتدغراء جديد إ وهذاتاد اشتيار العسل و حب املغامرة رجل مغامر اعاخلالدي 
و يتفحص  حرام اجلبل يطل على شهدة النحليتسلق جديد أمامه يقرر يف النهاية  املخاطرة ، 

،  إليهامكاا و ما فيها من عسل إا بعيدة يف قاع شق سحيق جيب استعمال احلبل للوصول 
س ال يثبت فيه ظفر غراب ، اعتمد على يف الرتول على صخر أمل احلبل يف القمة و أخذ ربط

هب ذ أو متزق لشمهارته يف التديل واضعا أمامه كل العواقب و املخاطر مدركا أن حبله لو انت
إىل شهوته اليت أغرته من قبل ، و يفرق النحل مبا يثريه من  و أصبح أشالء ، لكنه جينح جسمه 
ملا يصنعه هذا اخلالدي املغامر بثمرة حرية و تفزع مجاعات مجاعات ناظرة يف ذل و  دخان 

  .جهودها 
ورود القصة يف سياق التشبيب يعرب عن رؤية سردية للراوي، أراد ا إبراز طيب 

ا مخرة معتهذه اخلمرة جلبها صاحبها من بالد  .قة و املمزوجة بالعسلريق حمبوبته، أي أ
لكثري يف رحلة جلبها إىل بالد هذيل، مث مزجها بعسل هذيل و يأيت سرد قصة ا الشام و عاىن

  ...اشتيار عسل هذيل
الراوي يف القصة، راوٍ عليم، أي عليم بأسرار النحل و تربيتها و أماكن 

و معرفته زاوية رؤيته حسب و يبئرها باإلضافة إىل حتكمه يف توجيه أحداث القصة . تواجدها
  .ةحبالة البطل النفسي

  :وضح مراحل ذهاا و إياا، و مكان تواجدها، إذ أا  :ذو معرفة بأسرار النحل
  .جتمع رحيقها من أماكن جمهولة مث تعود إىل بيوا وقت األصيل  –
   .تتخذ من شقوق و منحدرات اجلبال بيوتا رطبة باردة يف الصيف –
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وا أو عمق هذه الشقوق بعيد حىت النحل جتد صعوبة أثناء صعودها من بي –
 .رجوعها

كنصال (حركة النحل تصويرا دقيقا أثناء إياا أو خروجها كما صور  –
  .و على رقاا زغب) صهبة الريش(، و أا حممرة اللون )السهام

  : توجيه األحداث من خالل 
باشتيار العسل،  وارفعقوم ) خالدي(من بين خالد :البطل للمهمة  حتضري -

شافه لبيوا يعترب مبثابة مؤشر لبداية املهمة، و يتضح ذلك يف مالحظته إلياب النحل و اكت
مساورته لنفسه يف تردد و إقدام، و الرغبة الشتيار العسل كانت أشد، للبطل أدوات مساعدة 

        اعتماده على حبل طويل هلبوط (إضافة إىل كفاءته املكتسبة من خربته يف اشتيار العسل 
  ).ن لتحيري النحلو صعود الشق، و إثارة الدخا

النجاح يف الوصول إىل بيوت النحل و اشتيار عسلها هو جناح الراوي لوصوله  -
  :إىل مبتغاه، و يدل ذلك على تفضيله لريق حمبوبته يف قوله بعد سرد القصة 

  
وهذه    صرفًا  الشأمِ  بِراحِ  فَأَطيِب اـشيابه     وهي     صهباَء     معتقَةً    

ارِقيةـب   صحيفَة   يف  هما   إِن  فَما   ديدج   ديثها    ححتها    نضاباقتو  
بن   بِأَطيإِذا  فيها   م   طارِقًا  جِئت   نفَّت   اللَيلِ  مالتو لَيكه    عياباـث  
 شرح املفردات:

مزاجها و خلطها : شياا  
.ا من شجرهاقطعه: اقتضاا  –نسبة إىل بارق : صفحة بارقية   

.أي ليال: طارقا  
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 الفصل الثالث

 
 موضوعات السرد يف شعر الصعاليك

 
اعتمد الصعلوك الشعر و اعتربه الوسيلة الوحيدة لالتصال مع القبيلة، بعد فقدان 

و مل تعد له عالقة اتصال ا غري . كل أواصر االرتباط و االتصال معها يوم خرج منها مطرودا
  .رد و الدعوة إىل االنفصالاالنتقام و التم
و الثورة خلق مقطوعات و قصائد . و لكي يعرب عن ذلك التمرد و االنفصال 

كما سرد كل أشكال . شعرية عرب فيها عن كل مآثره و عارض كل أنظمة القبيلة و جمتمعها
  .و أرسلها عرب الربيد السريع يف اجتاهها لكي يزيد من رعب و سخط القبيلة. الصراع ضدها

منط  نكما حاول الصعلوك الشاعر التخلص م. يعرب عن عجزها يف مقاومة الصعلوك  و
... القصيدة اجلاهلية، فلم حيترم مطالع قصائدها كالطلل و الغزل و اخلمريات، و حىت التصريع

كما اعتمد الوحدة املوضوعية و حدد أبيات قصيدته و فق متطلبات املوضوع فجاءت يف 
 اعتماده السرد القصصي كميزة خاصة لشعره و ضرورة ملحة لسرد معظمها قصرية إضافة إىل

فتشكلت بذلك، قصص الغزو، و الغارات، و السلب، و النهب، و الفرار و ختطي كل . مآثره
  .1األخطار احملدقة بالصعلوك، إضافة إىل سرد قصص يوميام، و عرض أهم مبادئهم

 
 
 
 

                                                
: حدد یوسف خلیف ممیزات شعر الصعالیك  - 1  
اعتمادھم على شعر المقطوعات  -  
ضوعیةاعتمادھم على الوحدة المو -   
التخلص من المقدمات الطللیة و التصریع -   
المیل الى النزعة القصصیة -   

 االتزام الواقعیة و السرعة الفنیة
الشعراء الصعالیك في العصر الجاھلي: یوسف خلیف : ایراجع   
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 1 أشكال الصراع ضد القبيلة :

 أ- غارات مجاعية:
و فيهم عامر بن األخنس، تأبط  1″فهم  ″خرج الشنفرى يف عدة من صعاليك 

و هي حي من جبيلة لألخذ بثأر  صشرا، عمر بن براقة، و مرة بن خليف ، قاصدين العو
  .صاحبيهم عمر بن كالب و سعد ابن األشرس 

 طريق العودة اعترضت هلم خثعم و دارت بينهم افلما انتهوا من الغارة و أخذو
  .معركة انتهت بانتصار الصعاليك

  . .2هذه املعركة الشنفرىأحداث يسرد 
  

ين و قُعيِدــولي بعد مــا  شئت ينإن   ـِفسندى بِفْــسيـي مة  فَـرـأغيب  
خـَر ا النصوِ  تلَّمو  دعهن لــمـا فَجن ـبـــا بعدنـــا متعتية مــانِمثَ    
ســراحكـأنَّ تيــانُني ف وجـوهمه   مصــونَأو لَ ــابيح اِءن املَم  مبذه  

وتطَ   دقَ  و فحاص ـاِءمتــر برهو املَ معصب   طــي ادا و الــزلنــائمشَ    
ـًثَ نابِ امس  حىت امِـدــى األقْلَـا عالث   عوصِلى الع شعشـاع حمرب  ومِن القَم  
وا جهـواد و هج الســا يفوا إلينـارفثَ   و صت فيهِــوّيـاح مثوب ــم بالص  

فشــن ليهِعــم هـزابتيف ثَة الس   و صمفيهِ مباحلُ ــمــامِس ـباملسي  
بهمقتــي  أَمع ــانتيفو ظلــت بِ ـَم غَـو    جنبوا مثّ ةـاعري ميــل س  

ـِو ر ـــانارسفَ د خــرو قَ ـلٌاج كـوم مسلب  ــاه ورعنــرمي صكَ    
نــوق بِسلعـةتيع و رِ ـلّكُ ــرِنش ـَ  رجــل و مقنب مــوية و القَـانِمث  

والحيل أفْــا  قومنــا قَــا رآنو ملّ كذبا  يلَ لٍـائقَ نو علُــــا سلنفقُ    
  

  : شرح املفردات
  سقاء املاء: مجع مثيلة : الثمائل  –مستنقع املاء : الرهو  –الذئب : مجع سرحان : السراحني 
  صاحوا : هجهجوا  –) الشجاع( الشديد احلرب: احملرب –الطويل اخلفيف : الشعشاع 

  املرتفع من األرض: الربع  –الثقيل : الوخوم  –الداعي املكرر الدعاء : املثوب 
  اجلماعة على اخليل: املقنب  –اجلماعة على أرجلهم : الرجل 

                                                
)تأبط شرا(اسم قبیلة : فھم  -  1  
ورد صاحب األغاني القصیدة على لسان الشنفرى، و على لسان تأبط شرا -  2  
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شنفرى ال يطيل احلديث مع زوجته بقدر ما خيربها بضرورة غيابه يوما ما، ألنه ال

: حياته رهن تلك املغامرات و الغزوات صد القبيلة. و الغياب... كثري املغامرة و الغزوات 
لذلك ال جيب على الزوجة أن تنتظر جميئه أو تسأل عن سبب غيابه ألا على علم مسبق بنمط 

  ؟...اليوم أو البارحة ةأن تعرفه هو كيف كانت مغامر و الذي جيب. حياته
إا مغامرة مجاعية قام ا مجع حداث املغامرة األخرية، من هنا يبدأ السرد سرد أ

و مل  ″ صالعو ″هم مثانية من بينهم ، تأبط شرا و املسيب  خرجوا قاصدين . من الصعاليك
 ″خثعم″تعرضت هلم . و عند عودم، يهارف الوجهة املتفق علتعيتركوا وصية ألهلهم حىت ال 

بدأ . و دارت املعركة بينهم قبل الفجر أي يف اهلزيع األخري من الليل 1يف حنو أربعني رجال
ن إىل التالحم و القتال فتعالت الصيحات مع وقع امتجه االصراع بصيحات الطرفني و مه

ذي يهتز يف يده لسرعة فهذا تأبط شرا اندفع بسيفه ال. فقام كل صعلوك بدوره. السيوف
املسيب، أما الشنفرى فقد وقف يف خط الدفاع رفقة الصعاليك اخلمسة فثبتوا معه ضرباته ، و 

ل و دب الفزع يف مجوعهم حىت خي ،  يف موقعهم بعد أن قتلوا مجاعة من أعدائهم و سلبوهم
  .إليهم أم مرابطون وراء كل تلة من تالل الصحراء فالذوا بالفرار 

املعركة و ينهي الشاعر قصته بالفخر واالفتخار بعصبته ألم عادوا ساملني غامنني  تنتهي
  .إىل أماكنهم ليحدثوا قومهم الصعاليك مبا قاموا به ليشدوا من عزميتهم و كفاحهم ضد القبيلة

  
  :غارات فردية: ب 

  .يهإحدى مغامراته اخلطرية و اليت كاد يلقى حتفه فيها أو يقضى عل. يسرد تأبط شرا
فعلمت به هذيل فهبوا إىل . ألد أعدائه ليشتار عسال ″هذيل  ″خرج إىل غار يف بالد 

لكنه ظل يراوغهم، حىت اهتدى إىل املغامرة . حماصرته ألن الفرصة أصبحت اآلن ساحنة لقتله
  .به ساكاإلمر و خرج، و مل تستطع هذيل اق الغنفسه وسط شرمي ب
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  1:ل تأبط شراقا
مدبـر وأضـاع و قـاسى أسره، و ه   حيتــل  و قد جد جدهمل ُءا املــرإذَ  

و لكـن حلـو اأخزم الذي ليس  ازالن ، إال و هـو للقصد مبصرطببـه اخلَ    
لحو   اشع ام هرِاك قـريع الدذفــ   خـرمنـه من إذا سـدجـاش منخر ،  

مفرت  هلُص دو قَ:  ـانَللحي ــولُأقُ ق  احلجر  معوريـومي ضو ي ـايبطَوِ    
ةــا إما إســار و منـتــا خطمهَ   و إمـا دم و القتـل  باحلـر  أجـدر  

هاا و إنعنه فسـادي  النصى أُخرو أُ د حـزم إن فعلـت و  مصـدرـورملُ    
فاالص ي فزل عنِدرِــا صـت هلَرشفَ ـرصخم تـنٍو م ؤ عبـلجؤــه جبِ    
الصفا  حيكد  ملْ ط سهل األرضِـالَخف زيان ينظرت  خـوـدحة، و املَـه كَبِ    
ـًآيِ  أك و ملْ هــمٍىل فَإِ بتــأَفَ ـاب 2تصفر يا  و هقتهـارـا فَثلهم مو كَ    

2تصفر  
  

يستهل الشاعر قصته حبكمة استخلصها من نتيجة مغامرته األخرية و مفادها أن الشخص 
ع حكيم كذلك، يستعني باحليلة عند الطلب خاصة إذا كان مهه الوحيد هو القوي و الشجا

  .النجاة و الفرار، مث ينتقل الشاعر إىل سرد وقائع هذه املغامرة
و هي قبيلة ما قعدت يوما يف طلبه، لقد حاصرته بينما هو يف  ″حليان  ″فخ يف لقد وقع 

هم يريدون منه . وار متاحة بينهماو اقتربت منه حبيث أصبحت لغة احل. الغار يشتار العسل
و هو يراوغ و يطيل احلديث ليكسب الوقت الكايف لترتيب فكرة اخلروج من  ستسالماال

  .املأزق
بعد اية احلوار و هي طبعا اية سلبية ألن الشاعر مصمم على موقفه و القبيلة كذلك 

  .االيت رمساه) اخلطة( يبدأ يف تنفيذ الفكرة . مصممة على استسالمه

                                                
181- 180الشعراء الصعالیك في العصر الجاھلي ص : یوسف خلیف  -  1  

  2- شرح المفردات :
المراد بھ إذا ضاقت علیھ األمور، و سدت المسالك) إذا سد منھ منخر:( وقولھ . یردید بھ المجرب البصیر: قریع الدھر  -   
بطل من ھذیل : لحیان  -   
أن نفسھ أشرفت على الھالك بسببھم ). صفرت لھم وطابي:( خلت و المراد بقولھ : صفرت  - .ھو سقاء اللبن و: جمع وطب : الوطاب  - 

أنھ في مركز حرج ضیق ) ویومي ضیق الحجر معور ( الذي انكشفت عورتھ للعدو، فھو مكشوف غیر محصن، و المراد بقولھ : ،المعور 
.المنافذ   

الضخم: لعبل ا –الصدر : الجؤجؤ  –الصخر : الصفا  -   
.المراد بھ أنھا تلفظ في أمره و تكثر القول في شأنھ أو المراد أنھا تتأسف عن اإلفالت منھ) وھي تصفر(قولھ  -   
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ساعدته يف رتلق  عليه حىت خرج سليما، فجعل يسيل العسل من الغار ، و مل يربح ي 
يف املقابل  تتأسف على إفالته و" حليان " ذلك  متانة صدره و حنافة جسمه ، فخرج و ترك 

  . 1ظر شرا من شرورهتنت
  

  سرد قصص متعلقة بيوميات و مبادئ الصعاليك / جـ 
  

الصعاليك ألا ملخص ليوميات صعلوك ، و أهم ، ملحمة  المية الشنفرىتعد 
أفكاره و كذلك تعطي لنا صورة واضحة عن شخصية الصعلوك  و الفضاء الذي جيب أن 

  .رج فضاء القبيلة ايعيش فيه و مع من يتعامل أو يتعايش خ
يف المية الشنفرى جند أكثر من موضوع لكنها تتفق حول موضوع عام هو حياة 

بعد الرحيل و إعالن التمرد و نبذ كل أشكال الذل و الفقر يتجه . وكصعلوك أو يوميات صعل
  ...مبادئ الكرامة و احلرية –حسب زعمه  –الصعلوك إىل عامل جديد تسوده 

مث يعرض مميزات الصعلوك و قساوة حياته بداية بعرض جتربة اجلوع ، لينتقل إىل 
هي األدوات اليت يعتمد  و ما ″ارةغال ″عرض فصل من فصول الصراع ضد القبيلة و هي 
  .عليها الصعلوك كآداة مساعدة ضد العوامل املعرضة

  
  2الشنفرى  قال
  

مـوا بين أمي ، صدور مطيكــأقيم   لُ ــألمي  واكمـفإين ، إىل قومٍ س!  
والليلُ مقمر ات ، ــفقد محت احلاج مطايا وأرحلُ؛   ات ،ـوشدت ، لطي    

مي ، عن األذىويف األرض منأى ، للكر متعزلُ اف القلى ، ـا ، ملن خـوفيه    
رئٍـلَعمرك ، ما باألرض ضيق على أم وهو يعقلُ اً ،ـاً أو راهبـسرى راغب    

سيد عملَّس: ويل ، دونكم ، أهـلونَ  ول وعـرفاُء جـيألُـوأرقطُ زهلـ    
عـال مستودع السـر ذائ. هم األهلُ  ذَلُـوال اجلاين مبا جر، يخ م ،ـلديه    
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 :شرح املفردات 
أعدوها للسري و التوجه إىل اهلدف، ألن اإلبل حني تكون باركة و م بالنهوض، متد أعناقها لألمام و ترفع : أقيموا صدور

مجع مطية و هي ما املطى : مطيكم. كناية عن اإلنتباه ألمر هام) أقيموا صدور مطيكم(و ميكن أن تكون العبارة . صدورها
مجع : احلاجات. قدرت و يأت: محت. أحب: اسم تفضيل من مال : أميل . تسرع و جتد: ، متطويركب من الدواب

طيات، بكسر الطاء و تشديد . وضعت على االبل استعدادا: شدت. حاجة، و يقصد ا الرغبة و الداعي للسفر و الرحيل
ما يوضع على ظهر الدابة حلمل : مجع رحل: أرحل. اق النفس من نوايا و رغباتالياء مجع طية، و هي ما خفى يف أعم

الترك و النبذ عن بغض و : القلى. ذل و مهانة: األذى. أيب النفس املاجد: الكرمي. مكان بعيد: منأى. املتاع و الزاد
 اسم فاعل من رهب: راهبا . المشى لي: سرى. حبياتكأقسم بعمرك أو : لعمرك. مكان العزلة و التوحد: متعزل. كراهية

سيد، . مجع أهل، ذوو القرىب و العشرية: أهلون. سواكم و غريكم: دونكم. يدرك و يقدر العواقب: يعقل. يرهب، خاف
النمر ألنه خمطط باألسود و األبيض، ويقال : أرقط. من صفات الذئب و هي سرعة اجلري: عملس. الذئب: بكسر السني

: مستودع السر. من أمساء الضبع: جيأل. ذات عرف، أي شعر أعلى العنق: عرفاء. ناعم أملس: زهلول. أيضا حية رقطاء
يسلم لألعداء و : خيذل. ارتكب ذنبا أو جريرة: جر. املذنب: اجلاين. معلن و شائع: ذائع. السر الذي تركته لديكم و ديعة

  .يتخلى عنه
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يف املاضي و كيف اقترب إىل بين  همسارتكشف لنا قرينة سردية يستظهر لنا الشاعر 
   أمه على غري عادة اتمع اجلاهلي، لكن سرعان ما يستأذن باخلروج من هذا اتمع البشري
و يقرر  الرحيل و هلذا الرحيل أسباب كذلك، أنه يبحث عن فضاء جديد تسوده كل أنواع 

  .الكرامة، ألنه كرمي ال يقبل الذل و اهلوان
يته و حيزم أمتعته و يرحل يف زمن خيتاره لنفسه، و هي إشارة إىل يعد الشاعر مط 

يف ليل  –.  خروج الشاعر من جمتمع بين أمه عن طواعية، غري مطرود على غري عادة الصعاليك
، و مل يألف بعد حياة تابع لقبيلته مقمر ألنه يساعده على السري ليال، و ألنه مل يزل رجل

  .الصعلوك
ف معني كان قد سطره أو سطرته له دسفر هو االنتقام أو حتديد هو حافز الرحيل أو ال

 اأو مفروض ااآلن كرب و أصبح مطلوب. هدفهألن بين أمه مل يساعدوه على بلوغ . أمه من قبل
  ...عليه األخذ بثأر أبيه

     هذا اهلدف أو املوضوع املراد حتقيقه ال يتحقق إال بعد معاشرة احليوان، كالذئب 
، وهو ريهم، و رمبا أصبح هذا احليوان األهل و الصديق و مستودع سره أو ودائعهو الضبع و غ

  :كالشنفرى فهو القائل معهود عند شاعر 
  

محمــر  يبــرِـوين إن قَبــرتقْ الَ    عليكـم و لكـن أبرِشي أم  1ــامرع  
  

دها األداة هذه الصداقة ليست وح .أي يهب جسده للضباع تقديرا للصداقة احلميمة
فهناك أدوات و عوامل مساعدة للصعلوك يسردها الشاعر و يربز قرابتها إليه و قوا . املساعدة
  .أو فائدا
  :يقول 

  
فؤاد مشـيع ،: ـابٍ ـثالثةُ أصح لُــوأبيض إصليت ، وصفراُء عيط    

لُـمرصـائع قد نيطت إليها ، ومح  هتوف ، من املُلْسِ املُتون ، يـزينها  
وِلُــرِنُ وتعـرزأةٌ، ثكلى، تـمـ  إذا زلّ عنها السـهم ، حنت كأا  
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  شرح املفردات

جمرد : ضقيل و المع، أو مصلت: إصليت. سيف: أبيض. جسور، شجاع كأنه يف شيعة أو مجاعة: قلب مشيع
ي هتوف تصدر صوتا متصال تف فه: هتوف.طويلة العننق: من صفات القوس: عيطل. قوس: صفراء. من غمده
مجع رصيعة و هي احللية للزينة من : رصائع. اجلوانب: املتون.خشونة أو عقد ناعمة بال: مجع ملساء: امللس. كالرنني

انطلق :زل. سري من اجللد يعلق به السيف أو القوس يف كتف الفارس: حممل. علقت: نيطت. جوهر أو خرز ملون أو جلد
فقدت عزيزا : ثكلى. كثرية الرزايا أي الكوارث: املرزأة. ت صوتا فيه شجو و حنانأصدر: حنت. بسرعة و سهولة

  .تبكي بصوت مسموع: بضم التاء و كسر الواو: تعول. تصدر صوتا متصال كالرنني: بفتح التاء و ضمها: ترن. عليها
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  قلب شجاع، سيف صقيل، و قوس متينة ملساء :هم أصحابالثالثة 
يدفع به اخلوف و احلزن و جيلب له الصرب و السلوان و القدرة على حتمل  :شجاع قلب 

  .الشدائد
  .به يضرب أعناق األعداء و يواجه القبيلة كما يدافع عن نفسه و عن أصحابه:  سيف صقيل 
بعيدا عن اهلدف  –عادة  –الصعلوك وحيد يقف  ألنّ. السالح األنسب للصعلوك :  القوس 

يساعده على اقتناء كما القبيلة من بعيد،و إرهاب  بعيد كما أنه وسيلة لردع  منهدفه و يرمي 
  ).الصيد( حاجاته يف األكل 

  .وجوده وسيلةهذه العوامل املساعدة و غريها يستعملها الشاعر يف حياته اليومية ألا 
  : يقول . فبالقلب الشجاع يستطيع التغلب على اجلوع 

ه ،ـىت أُميتوعِ حــالَ اجلـــأُدمي مط فأذهلُ وأضرب عنه الذِّكر صـفحاً ،     
هـل  رىــوأستف ترب األرضِ كي ال ي ولُــولِ ، امرؤ متطـعلي ، من الطَّ    

اب الذأم ، مل يلْف مشـربــولوال اجتن ومأكلُ  دي ،ـإال ل اش به ،ـــيع    
م يبـــاً مرةً ال تقيــن نفســولك ولُـا أحتــم ، إال ريثمـلى الضيع    

ـُوطَـةُ م  وأطوِي على اخلُمص احلوايا ، كما انطوت ار وتفتلُـتغ اريــخـي  
ا غداــوأغدو على القوت الزهـيد كم   ، ـفنائلُـأطح  أزلُّ تـهـاداه الت  

افياًـاوياً ، يعارض الريح ، هـــغدا طَ ويعِسلُ ، أذناب الشعاب ــخيُوت ب    
  :شرح املفردات
أنسى : أذهل. يعرض و يترك: يضرب صفحا. بكسر امليم، مصدر من ماطل، و هو التسويف و التأجيل: مطال

: الذأم . منعم و متفضل : متطول .  الفضل و املن: بفتح الطاء: طول. مثل أسف، يتناول مسحوقا جافا: أستف. و أغفل
: ريثما . الذل و الظلم  : حرف الضيم . أبية : مرة . من ألفاه ، أي وجده : يلف . يع الذام ، الذم ، هو اللوم و التقر

مجع حوية بفتح احلاء و هي ما : احلوايا . جائعة صفة للحوايا : جوع ، بضم اخلاء : بفتح اخلاء : اخلمص . قليال ، حىت 
التاء يف اية الكلمة تذل على ( مجع خيط : وطة خي. حتويه البطن من امعاء و غريها ، و يف الغالب تطلق على األمعاء 

. حيكم فتلها و تشد : تغار . حائك ، أو فاتل ، و يقال هو اسم رجل اشتهر بصنع احلبال : مارى  ) .مجع اجلمع 
 :اداه . ذئب سريع خفيف احلركة لقلة حلمه : أزل . القليل ، الضيق : الزهيد . قليل من الطعام ميسك الرمق : القوت

نسبة اىل الطحال و هو اللون : أطحل . مجع تنوفة و هي األرض القفر الصحراء : التنائف . تسلمه كل واحدة لألخرى 
من هفا ، أسرع : هافيا . يسابق و يبارى ، ميشي بعكس االجتاه : يعارض . جائعا : طاويا . األغرب بني البياض و السواد 

مجع شعب بكسر الشني و هو طريق : الشعاب . أواخر و أسافل :  ذناب أ. ينقض و خيطف : خيوت . يف اجلري خلفته 
  ميشي خببا و يسرع : يعسل . بني جبلني 
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جيب أن . يسرد الشاعر جتربة اجلوع و هي جتربة مريرة، و مفروضة على الصعلوك
      لقد تعودت أمعائي على اجلوع حبيث أصبحت مفتولة: يقول . جيرا ألا جزء من حياته

الذئب اجلائع اهلزيل الذي قطع الصحاري  بطنكأا حبل رقيق مفتول بدقة و غدت بطنه ك و
فهو يسعى دائما إىل سد رمق يعدو و يعكس اجتاه الريح يشتم . و الفلوات حبثا على الطعام

  .لجوعللكن حياول عبثا فيستبد به اليأس و يصرخ معلنا عن عدم حتمله . رائحة فريسة ما
. و هذه مفخرة جيب التغين ا. علوك أكثر جتلدا و صربا من الذئبلكن الشاعر الص

وال ينافس احليوان يف اجلوع فقط بل حىت يف القدرة على جلب الطعام و السرعة يف الفتك 
  .بالضحية

ما زالت للصعلوك اختبارات أخرى، جيتازها حىت يصبح قادرا أو له القدرة على التمرد 
  حسب القدرة . ر مواجهة القبيلة أو الغارة عليهاإنه اختبا، و مصارعة القبيلة

  .فه و مل تتفطن له تلك القبيلةديسرد الشاعر إحدى غاراته على قبيلة و كيف أصاب ه
اــر  وليلة حنسٍ ، يصطلي القوس لُـوأقـطـعـه الاليت ا يتـنبـ    

أفكُلُو  سـعار ، وإرزيز ، ووجر ،  دعست على غطْشٍ وبغشٍ ، وصحبيت  
أليلُ  وعـدت كما أبدأت ، والليل   دةًـوِلْ  أيمت نِسواناً ، وأيتمت ــف   

اًـِء، جالساح ، عين ، بالغميصـوأصب ـألُـمسؤولٌ ، وآخر يس: فريقان     
اــكالبن لقد هرت بِليلٍ: وا ــفقال أذئب عـس ؟ أم عس فُرعلُ: فقلنا     

ومتـإال نـبأةٌ ، مث هـك ـفلم تـ   أج أم ريع ، لُــفقلنا قـطاةٌ رِيعد  
اًـطَارق رح ــفإن يك من جن ، ألب   اكها اإلنسإنسـاً ، م كلُ  وإن يفعت  
  :شرح املفردات

مجع بكسر القاف و هو : األقطع . صاحبها : را . يطلب الدفء : يصطلي . شوم و شدة ، برد : حنس 
رذاذ املطر : بغش . ظلمة : غطش . مشيت : دعست . يتخذ منه نبال لرمى السهام : يتنهل . قصري عريض للسهم  نصل

رعدة و : أفكل . خوف : وجر . برد شديد : ارزيز . بضم السني هو حر النار ، و استعارة لوصف أمل اجلوع : سعار . 
حالك : أليل . بدات : أبدأت . أوالد : الدة . نها زوجها جعلتهن أيامي و هي محع أمي ، اليت مات ع: أميت . رعشة 
: فجالس . من اجللس بسكون الالم و هو اسم لنجد : جالسا . مكان يف جند : الغميصاء . يقصد بعيدا : عىن . الظالم 

و هم : منه العسس  طاف ليال ،و: عس . أصدرت صوتا أقل من النباح : هرت . دخل امة : أم : مثل . دخل جند 
: هومت . صوت يصدر مرة واحدة و خفيضا : نبأة . الثعلب ، ولد الضبع : بضم الفاء و العني : فرعل . خفراء الليل 

: الربح . بلغ الغاية و أفرط ،و منه ضرب مربح : أبرح يف الشيء و برح : ألبرح . الصقر : أجدل . أفزع : ريع . نامت 
   .القادم ليال : طارق . أي لبس مثل ذلك : ما كهذا : أصلها : ماكها . بفتح الباء و سكون الراء هو الشدة 
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باردة  الشنفرى إحدى مغامراته الفردية، غارة خاطفة على إحدى القبائل يف ليلة قصي
دفعه إىل طلب الدفء بأية وسيلة، حىت اضطر إىل حتطيم قوسه و االصطالء خبشبها ا م. وممطرة

املتو هي مغامرة خطرية، فالقوس هو رمز األمان و احلياة . ملوت برداقي على األقل اقد كي يت
  .عند اجلاهلي فما بالك عند الصعلوك الذي يعد السالح الوحيد القادر على محايته

مل يكتف الشنفرى ذه املخاطرة بل تعدى ذلك إىل خماطرة أخرى أشد خطرا من 
  .إا مواجهة القبيلة أو الغارة عليها. األوىل

فأصاب . رج غازيا عازما على التنكيل بالقبيلة و إصابة أهدافه و رجوعه غامنالقد خ״
هم و أيتم أوالدهم و عاد والليل مازال حالكا كما خرج، وهي إشارة ءهدفه بعد أن أميأ نسا

  ″الغميصاء  ″و حني اجنلى الصباح كان يف . إىل الوقت القصري الذي استغرقته الغارة اخلاطفة
          .لقبيلة لكنه ترك آثاره حىت اختلف أهل القبيلة على حتديد هوية املغريبنجد بعيد عن ا

فكانت اإلجابات مبهمة . إىل فريقني، يتجادالن فيما بينهما و يسأل بعضهم بعضا واو انقسم
  .فيها الكثري من الشك

 مل نشعر بشيء: سأل الفريق األول عما حدث؟ فرد الفريق الثاين و هم ضحايا الغارة 
و لو . مت رائحة ذئب أو ثعلب أو ضبع مير من بعيدفقلنا رمبا تشم. أكثر من هرير الكالب

  .لنبحت عاليا و أيقضتنا –كأن تشتم أو تشعر بأناس غرباء  –كان األمر أكثر من ذلك 
لذا تصورنا أن . لكن األمر مل يكن سوى هرير خافت ملرة واحدة مث نامت الكالب

  .صقرا أحس شيئا فرفرف جبناحيه و هرب الكالب أو. قطاه قد أفزعت فطارت
فلما تبينوا ما حدث من قتل ). الشنفرى( ما فعله املغري  تضحكان ذلك احلوار قبل أن ي

و مضى يف  أيكون جن قد فعل ما فعل؟ إنه لداهية خطري جاء: يف تعجب او سلب و دمار قالو
  .1″يقدر اإلنس على فعل مثل ذلك خفاء و سرعة ال نظري هلا، و إن كان من اإلنسان، كال ل

بداية من خروجه على . تشتمل المية الشنفرى معظم املبادئ األساسية حلياة الصعلوك
القبيلة فحياته اليومية وعالقته مع الكائنات اخلارجة عن القبيلة و أصدقائه الصعاليك إىل عرض 

  .بعض أشكال الصراع ضد القبيلة
  

                                                
  1 266- 265ص  2001مصر  2ط –القاھرة  –مكتبة اآلداب  –الشعر الجاھلي بین القبیلة و الذاتیة : إخالص فخري عمارة /د - 
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الضيم، الذل و اهلوان و رفض  ضرف ؛أسبابهوج هلذا اخلر :اخلروج عن القبيلة -
  .أي رفض اتمع القبلي عامة. الفقر و العبودية

جيب حتمل مواجهة القبيلة تعين مغامرة خطرية و . يترتب عن هذا اخلروج املواجهة: يف املقابل
لصرب على الشدائد، و تذوق مرارة اجلوع و العطش، وترويض اجلسم على ذلك أعبائها مثل؛ ا

  ....العمل على زيادة سرعة العدو و التدرب على كل أشكال القتال، مبارزة، رمي فرار  و
  .ورد عروة بن الورد أهم االختبارات اليت جيب أن جيتازها الصعلوك لكي يصبح صعلوكأ

  
 مصــايف املشــاش آلف كــل جمزر  حلي اهللا  صعلــوكا إذا  جـن  ليلــه

ليلةيعــد الغــىن من نفســه كـل   أصــاب  قراهــا مــن صديق مسري  
 حيث احلصــر عــن جنبــه املتعفـر  ينــام عشـاء مث  يصيــح  طــاويا
 إذا هــو أســى كــالعريش  اتور  قليـل التمــاس الــزاد لنفســـه
1و ميسـي طليحــا كالبعري احملســـر  بعني نســاء احلــي مــا سيعينــه  

1احملســـر  
  

ع فضائه، احليوان، الصحراء، الشعاب، اجلبل و عالقته مع أصدقائه مث عالقته م
  .فهم كثريو الرأفة بينهم لكنهم أشداء على أعدائهم. الصعاليك

أما الشكل فتضمنت قصة صعلوك أو ملحمة صعلوك أو . هذا من حيث املضمون
ة زمنية و بيئ. المية الشنفرى كل أشكال السرد، من عرض ملقدمات و أحداث و عقد و حلول

  .و مكانية هلذه األحداث
  الشنفرى و هو راو عليم ألنه يسرد قصة حياته أو مغامراته : الراوي

  .يف البداية بين أمه مث يتحول إىل القبيلة املعادية على منط الصعاليك: املروي له 
  لكل مقطع قصة مستقلة عن األخرى . القصة عبارة عن مقاطع سردية

  .ن القبيلة يف اجتاه فضاء الصعاليكقصة خروج م: املقطع األول
  .هئحياة الصعلوك و أهم أصدقا :الثايناملقطع 

                                                
  1 67ص 1966طابع وزارة الثقافة و االرشاد القومي مصر م –تحقیق عبد المعین الملوحي  –شرح ابن السكیت : الدیوان  –عروة بن الورد  - 

1  
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   السرد من بيئة زمانية، ومكانية أشكالو فيها جند كل . قصة غارة :الثالثاملقطع 
  .و صراع و حوار، )الغميصاء -لقبيلة املغار عليها ا( 

  .،الثأر... اجلوع، الربد، : و حافز للغارة 
  .احلوار بني الفريقني حول حتديد هوية املغري: احلوار 

      إال أم استقروا على هول فاجعة الدمار) مل خيرج بنتيجة مرضية ( رغم عقمه 
  .و اخلراب الذي خلفته تلك الغارة

أي كم مضى من . الشاعر يروي القصة بعد حدوثها مل حيدد زمن الرواية بالضبط
  .الوقت بعد الغارة

عود إىل أن الشاعر قد استقر و استجمع قواه النفسية و العقلية و السبب يف ذلك ي
فاملعروف على الصعاليك . لتنظيم هذه الالمية ، على شاكلة شعراء املعلقات، أو معارضة هلم

  .لكن الشاعر وبعض أصحابه حتدى القبيلة . أم يعتمدون املقاطع الشعرية القصرية
القيس من حيث هيمنة السرد فيها لكنها  كما نالحظ شبيهة مبعلقة امرئ القصيدةو 

على عكس معلقة . اعتمدت على وحدة موضوعية و هي حياة صعلوك أو يوميات صعلوك
 ةإىل سرد مشاهد اهلموم، و وحش) املسيطر(امرئ القيس اليت جتاوزت القصص الوجداين 

  ...الصيد  يف الصحراء مث سرد مغامرات الوحدة
األول شخصية متزنة ماجنة تسعى .خصية راويهاكال القصتني تكشف لنا جوانب ش

  ....وراء طلب اللذة و مغازلة النساء
لنظام  ″ال ″فهي شخصية تريد أن تقول . أما الثانية فهي شخصية ثائرة متمردة

 ″... 1من هو اإلنسان املتمرد؟ هو اإلنسان الذي يقول ال ″:القبيلة أو حسب تعبري ألبري كامي 
و ما . رأينا كيف عاىن الصعلوك جراء ذلكمثنه الغايل، ) الال  –تمرد ال (و لكن هلذا الرفض 

  ...هي التجارب اليت مرت به حىت أصبح صعلوكا
األول فضاء مترف مفتوح على . نيو االختالف الثاين يكمن يف فضاء قصص الشاعر

يف فضاء  عيشي ثاينالو . مليزة االجتماعية اليت يتميز اعلى االلهو وطلب املتعة، و هو تعبري 
هي ميزة الفقر و التشرد اليت ميتاز ا فلواا، و متوحش حتتضنه حيوانات الصحراء، و أخطار 

 .شعراء الصعاليك
                                                
1  Albert camus : l’ homme révolté – édition Gallimard France 1951 P.7    
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 األول لبابامتة اخ
للسرد حظ وفري يف القصيدة اجلاهلية و يتجلى ذلك كما رأينا يف وفرة و تنوع 

صد ا قن( كذلك مواقف بطولية موضوعاته من سرد املغامرات الوجدانية و مواقف الكرم و 
     الظعائن و تشبيه الناقة  ةكرحل الرحلةفضاء إىل سرد مواضيع جديدة يف ) قصص الفروسية 

رأينا كذلك أن الشعراء و . مغامرامسرد مث بالثور و البقرة و احلمار الوحشي ) الفرس ( 
  .اعتمدوا هذه املواضيع لكنهم اختلفوا يف عرض تلك القصص

    بعض الشعراء البيئة البحرية و البيئة اجلبلية مواضيع أخرى لسرد قصصهم  اعتمد
  .و هي قصة اجلمانة البحرية و الغواص و قصة اشتيار العسل

نوا يف عرض مواضيعهم خاصة تلك اليت تتعلق فنكما اعتمد الصعاليك السرد و ت
نبها و كذلك تدخل بالصراع ضد القبيلة، و عرفنا حياة الصعلوك من خالل سرد بعض جوا

  .ليعرض لنا بعض مبادئه–عليم و موجه  كراوٍ –الصعلوك 
شعر ألنه يتضمن مواضيع قريبة من مواضيع ) قصص الفروسية(عدم عرض 

من محاسة  –رأيناحسب  –مغامرة أكثر إثارة و أكثر بل مواضيع الصعاليك جاءت الصعاليك 
شكل أي أشكال السرد يف لأما من ناحية ا )املوضوعات( شعراء القبيلة هذا من ناحية املواضيع

القصيدة اجلاهلية فتضمنت معظم األشكال السردية احلديثة، من عرض لفضاء القصة إىل زماا 
  .مث عرض أحداثها رغم عدم اإلكثار من التفصيل

بطلها و إن أحال ذلك إىل شخصية ) الراوي(ا الشخصيات فعادة ما كان الشاعر أم
فهو ... البقرة و حىت الغواص أو املشتار للعسل  –الثور  –الوحشي  كشخصية احلمار.أخرى

و إذا اعتمدنا . أو ينتهي بالنجاة من كل املكائد املدبرة له. يعاين لكنه يف األخري يصيب هدفه
كما . قول اجلاحظ ميكننا إضافة شخصية أخرى ضمنية ونقصد ا شخصية املمدوح أو املرثي

الحظنا أما يتفقان يف االعتماد على . دة امرئ القيس و المية الشنفرىبني قصي) وازنا ( قابلنا 
   .السرد و عرض متتاليات قصصية لكنهما اختلفا من ناحية املوضوع حسب اختالف فضائهما

   كنموذجحاولنا تطبيق بعض مناذج السرد احلديثة يف بعض املواضع السردية 
  .  يف قصة املرقش أمساء  )بروب - رمياسغ(

اهللا تطبيق هذه  إنشاءو سنحاول . يف قصة احلمار الوحشي )تودوروف –جينات (و
  .النماذج أكثر دقة يف قسم التطبيقات
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  :اينــالث ابــبال
  تطبيقية مناذج 
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 Iوكم دون ليلى من فالة:    األول النموذج

 
  1أضايبء بن احلارث البرمجي 

  2:أوال اإلطار
   يتمىن لو تعود عامرة مث يكشف استحالة األمنية فيبكي، ر املهجورة يقف الشاعر بالديا

ليلى عرب الفلوات واصفا هذه األراضي املقفرة و صعوبة  ثرِإو يلجأ إىل الذكريات، و ينطلق يف 
اجتيازها و ما يصيب الدليل و ما ينال القطا من عطش ال يرويه السراب، و فيها متوت العيس 

  .ا الوحوش فترتل لتحلل و تتغذى
هذه الفلوات جيتازها على ظهر ناقة بيضاء ضخمة مندفعة كان شيطانا بداخلها، تسري 

  .يف الليل و تعدو يف النهار كأا ظيب نشيط أو ثور وحشي
     و ينطلق واصفا الثور ينتقل يف الصحراء من رمل إىل آخر، يقاسي من حر األرض 

ا اجلو يف الصباح فاجأه الصياد و معه كالبه، و تقوم و محم السماء، فإذا ما اجنلى الليل وصف
معركة يكر فيها الثور على الكالب مستخدما سالحه الدقيق فأسال دمائها و ظل يطعن حىت 

  .تغلل قرناه، لكنه محى نفسه و كرامته
  

  
  
  
  
  
  
  
 

                                                
 I 2004لبنان  1ط –بیروت  - دار الكتب العلمیة - سعدي ضناوي/شرح و تحقیق د - األصمعیات –أبي سعید عبد الملك بن قریب األصمعي     - 

  241إلى  234 ص       
من بني حنظلة بن مالك، من البراجم، ولد في الجاھلیة و أدرك االسالم  و عاش حتى .... ضابئ بن الحارث بن ارطاة بن شھاب      -أ

من الشعراء الجاھلیین . و سبب سجنھ ھجاؤه بني جرول ألنھم استردوا منھ جرًوا استعاره. و في سجن عثمان مات. أیام   عثمان بن عفان
      .الفحول

234ن ص .م -  2  
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  :ثانيا القصيدة 
 ميرجقال ضابئ بن احلارث بنِ أَرطاةَ الب : 

  
ى رسم  دارٍ  و منـزالغَشيـت للَيلَ  01  أَبى باللَّــوى فالتـربِ أَن يتحــوال  
ال تغيــال: لســائلها عن أَهلـها   تكــاد مغانيها تقُــولُ من البِلَى  02  
 وال أَن تبني الدار شيئًــا  فأســأَالَ  وقفت ا ال قاضيــا يلَ حــاجةً   03
04  وى  أَنس أَهلهاَ: نِي قد قُلْت يـاليت  ــا و املُىن كَـانت  أضلَّ  و أَجهالَ  
05  منةمِ  دسر  نم بكيـكا يو م تكيتظلّال  بهــا  منيب  ــا محـــامبِنم 
06  ا احليبِه تهِدواـاجلم  عفأَصبح  يع  أَتـوا داعيــا للَّـه عم وخلَّــال  
07  ةوتبٍ  و شـرتيـانَ حبِها ف تهدـال  عاملكب كرامــاً يفُكُّــون اَألسري 
صـالفَجتلَّل أَعـالهــا مــالًء م  و كَـم دونَ ليلَى  من فَالةٍ  كأنمـا  08  
09  تـحبنيزةَ  أَصمن  ع يهت مهــامه  أج  غَارِب  قَـاعا القَع ُــالخالتز  
 من القَـومِ إِالَّ من مضـى  و توكّـال  مخفَّقَـة ال يهتـدي  لفَــالتهـا  10
 ومن خوف هـاديهم و  ما قد حتمـال  يهـالُ ـا ركْب الفالة من  الردى  11
ربرِيـا مجلَّـالبِجــوز الفَــالة ب  إِذَا جـال  فيها الثَور شبهت شخصه  12  
 إذَا اآللُ بالبِيـد  البسابِسِ  هــروال  تقَطَّــع جونِي القَطَـا  دونَ  مائها  13
لَم تجِد إذَا حـان فيها  وقْعةُ الركْبِ  14  ــا العيس إِالَّ جِلْــدها متعلِّـال  
15  نهـا  موفإِىل  معر ــتهاقَطَعكَرات  إِذَا البِيد همت بالضحى  أَنْ تغــوال  
ـَاويلَ هر أو تهــاوِيلَ أَخيـال  بِــأَدماَء حـرجوجٍ كـأَنَّ  بِدفِّها  16  تهـ
 إذاَ مـا غَذَت دفْواَء يف املَشي عيهـالَ  تــدافَع يف ثينِ اجلَديلِ  و تنتـحي  17
1ـدافُع غَســانِية وسطَ لُجـةتـ  18  إذَا هي همت يوم رِيحٍ لتــرســال  
 إِذَا واكف الذِّفْرى على اللُّيت  شلْشال  كــأَنََّ بِِها شيطـانةً من  نجائهـا  19
رِحـالٍ  فَأُرقَال فَنِيـق تنــاهى  عن  و تصبِـح عن غب السرى  و كَأَنها  20  
 هجـف أَبــو رأْلَينِ رِيع فَأَجفَــال  و تنجـو إِذَا زالَ النهـار كَما  نجا   21
  أَحم الشوى فَردا بأَجمــاد حومـال   كأَني كَسوت الرحلَ أَخنس ناشطـاً  22
  لَــدنْ غُــدوةً حتى تروح موصالَ   فَراَقَهرعـى من دخولَيهــا  لُعاعا   23
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  إِىل أَحبــلِ منهـا و  جـاوز  أَحبال   فَصعد يف وعسـائهـا ثُمـت انتمى  24
25  لُفُّهت  قْفح طــاةإِىل أَر ــاتـال   فبــانَ املُفَصذْرِي اجلُمةٌ تيشــآم  
ـِن  وطْفَاِء لَم ير لَيلَةًيــوائلُ   26   أَشــد أَذًى منهــا علَيه و أطْـوال   مـ
27  ي ارِياتالس  و بـات ضو بـاتهــال   فْنيلِ أَهمنِ الرجٍ من ضــائعإِىل ن  
  أُسف صلَى نــارٍ فـأَصبح أَكْحـال   شــديد ســواد احلَاجبينِ كأَنما  28
  أخــو قَنصٍ يشلي عطـافًا  و أَجبال   غُدية1ًفصبحــه عند الشــروقِ   29
30  هرغَي ـاوِلْنحــا رأَى أَنْ ال  يال   فَلمأَو  ِــربِالش  ــنليلقَــاه ادأَر  
ـْف إِ   فَجــالَ على وحشيـه و  كـأَنها  31 ـَاليعــاسيب صي همإِذ  ت هثْر  
  إِىل اِهللا زلْفَــى أَن يكُــر  فيقْتـال   فكَــر كمـا كر احلَـواري يبتغي  32
33  هأَن  غَري  هكْنرـَا أَد   كَــرِمي علَيه  كبرِيــاُء  فَـأَقْبـال   و كَــر و مـ
34  ـاسالن رالحـاً لَم يس ــزهي ثْلَهال   مدو  أُع قـا  أَدجيأخـي ه ـالحس  
35  قُهور  ـرمى إِذَا احتا حهــارسهِـال   فَمو أْن هِنافأَجـو نـلَّ مع قَـد و  
  سقَــاطَ حديد القَينِ أَخولَ  أخـوال   يســاقطُ عنه  روقُه  ضــارياتها  36
  بِــأَطْراف مدرِيينِ حـتى  تفَلَّــال   ظــلَّ ســراةَ اليومِ  يطْعن ظلَّهفَ  37
38  بكفِّه  ـريماحل  ــفيكس احقَال   و ريص  طَاهنه  و أعع مـدهــا غضن  
ـَانع لَحمـه  39   12نهـا تمهـالإِذَا مـا أَراد البعـد م   و آب عزيز النفسِ مـ
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 شرح املفردات:
 
 

: و اللوى ( اسم مكانین : اللوى و التبر . مكان النزول لإلقامة: منزل . بقایا  اإلقامة الالصقة في األرض: رسم الدار . أتیت: غشیت      -  1 
  .نمحيأن یحیل و ی: أبى أن یتحول ). الذھب: منعطف الرمل، و التبر         
  .       أتیت المكان الذي كانوا نازلین فیھ حیث أقاموا دارھم في اللوى و التبر فوجدت اآلثار الالصقة باألرض الباقیة تابى أن تنمحي        

ال تتغّیل، : ل ال تغّی. لشدة ما أصابھا من تلف على مر األیام: من البلى . جمع المغنى، و ھو المنزل الذي أقام بھ أھلھ ثم تركوه: المغاني  - 2
.                                                                                                                و تعتّد نفسك آمنا داخلھ من عادیات األیام) مخبأ بین األشجار( أي ال تدخل غي غیل 

ال تخِف : ابھا من تلف بمرور األیام، شاھد حي ینبھك و یقول لك إذا سألت عن أھلھا إن منازلھا التي أقفرت بعد عمرانھا و أصابھا ما أص
  .رأسك إلخفاء الحقیقة، و ال تدخل غیًال بین الشجر و تعتدنفسك في أمان من الدھر

  ال أرغب في قضاء حاجة لي و ال أنتظر جواًبا فأسأل الدار أن تفصح لي عن أي أمر: ال قاضًیا لي حاجة  - 3
 .و تلك أمنیة و األماني أقرب إلى المغالطة و البعد عن الحقیقة. لیت أھلھا كانوا فیھا: ء واحد أستطیعھ و ھو أن أتمنى مناك شي - 4
. و الذي یبكیك: و ما ُیبكیك. و الدمنة ھي الفضالت التي ُتترك في المكان فتبقى او تتحلل. صورة دمنة: رسم دمنة. یخاطب نفسھ: بكیَت  - 5

 .مبنیًا بینھا أي مقیًما، باقیًا حماٌم: مبنًا حماٌم
و الحمام في الشعر حزین كئیب نادب یثیر الشجى و . (أنت تبكي، و الذي یبكیك ھو الحمام الذي أقام بین ھذه الدمن مستظًال فیئھا: یخطب نفسھ
 ).البكاء بھدیلھ

  الذي یدعوھم لإلسالم، أو الجھاد إن    : الداعي هللا. جاء إلیھم أتاھم: أتوا . جمیعھم: الجمیع . عرفتھا عامرة بأناس الحي: عھدت بھا الحي      - 6
  ).فاستجابوا و غادروا. (خصص أي دعا دعوة خاصة فرًدا فرًدا: خلل. دعا دعوة عمة بال تسمیة: عم. كانوا مسلمین        

یفكون   . كراًما أصحاب نخوة و فضل. م الزادرجال كرم في أیام الشتاء الباردة المجدبة حین ینعد: فتیان شتوة. الفرسان: فتیان الحرب  - 7
  ).و األسیر من الحي طبًعا. ( یشترون حریة األسیر الموضوع في األغالل، بدفع الغرامة التي یطالب بھا: األسیر المكبل

.     تغطیھا رمال متشابھةالمفازة الواسعة، ال حیاة فیھا و ال ماء، : و الفالة. كم من فالة تفصل بیني و بین لیلى: كم دون لیلى من فالة - 8
). جمع المالءة: الُمالء( و ھي أیضا اإلزار . الملحفة أو ما یغطى بھ السریر: المالء. صفحة أرضھا: أعالھا. اكتسى و تغطى: تجّلل

 .فیھ طرائق: المفّصل 
  .ریرشبھ أرض الصحراء الواسعة المتشابھة إال في بعض طرقات و تعرجات بإزار مفّصل أو ملحفة تغطي الس

  صحار واسعة یضل فیھا من یسیر، فاألرض  : و مھامھ تیھ. سیر على غیر ھدى: تیھ. جمع مھمھ، المفازة ال ماء فیھا و ال أنیس: مھامھ - 9
.  مقّدم السنام: غارب. الطریق یحتاج سلوكھ إلى تحمل مشقة كبیرة: القعقاع. تظن: تخال. اسم منطقة: عنیزة. متشابھة و ال معالم ھناك

بھ . أصابھ القتب بتقّرح ُشفي منھ لكن الوبر لم یعد ینبت مكان التقرح، فغدا ھذا المكان خطا مختتلف اللون عن سائر جسم البعیر :أجزل 
  .شبھ الطریق في المفازة إذ یخالف لونھ لو سائر المساحات المتشابھة

سّلم أمره إلى : و توّكل. مصمًما. من كان ماضي العزیمة: من مضى .ال یھتدي الجتیاز فالتھا: ال یھتدي لفالتھا. یخفق فیھا السراب: مخفِّقًة - 10
 .اهللا

في ھذه المھامھ فلوات واسعة یتراقص السراب على صفحتھا، ال یستطیع الخروج و اجتیازھا إال من كان مصمما حازًما و مسلًما أمره  
  .إلى اهللا

من الخوف الذي یصیب : و من خوف ھادیھم. من الموت: من الردى. الفالة المسافرون الذین یجتازون: ركب الفالة. ُیراع بھا: ُیھال بھا - 11
  .و ما یكون ھذا الدلیل قد تحملھ من مشقَّات: و ما قد تحّمل. دلیلھم

تفا مل: مجلُّال. رجال من البربر: بربریا. وسطھا: جوز الفالة. الذكر من بقر الوحش: الثور. تجول، تنقل من مكان إلى آخر:جال فیھا الثور - 12
 .بردائھ

  .إذا راح الثور یتنقل متجوًال وسط الفالة ذّكرتك صورتھ بصورة رجل بربري ملَتف بردائھ
: الجوني. الصحاري المقفرة: البید البسابس. السراب: اآلل. قبل الوصول إلى الماء: دون مائھا. تھالك، عجز عن متابعة الطریق: تقّطع - 13

  .جرة شبیھة بالحمام، مشھورة بتنسم ریح الماء من مسافاتطیور مھا: القطا. تنقَّل مسرًعا: ھروال
  .عندما یتراقص اآلل على صفحة الصحاري المقفرة، تتھالك القطا و تعجز عن متابعة الطیران للوصول إلى الماء

  .          في ھذه الفالة: ھاب. النوق البیضاء إلى ُشقرة، و ھي عادة نوق األسفار: العیس. وقوف المسافرین للنوم في آخر اللیل: وقعة الركب - 14
  .الشاغل: المتعلل. كّنى بالجلد عن الجسم فھو یحیط بالبدن. إال جسدھا و شخصھا: إال جلدھا       
عب إذا توقف المسافرون للنوم في آخر اللیل، لم تجد العیس في تلك الفالة ما تنشغل بھ فانكفأت على نفسھا یشغلھا بدنھا و ما تحس بھ من ت       

  ).ویمكن أن تنشغل بلحس جلدھا حیث یصل لسانھا تخّلصھ مما علوا بھ. (و إرھاق
تتلون بطرق : تتغوَّل: َتغوَّل. جمع البیداء و ھي الصحراء: البید. المناطق المجھولة: منكراتھا. المناطق المعروفة في تلك الفالة: معروفھا - 15

  .شتى، تحدث عند اإلنسان تھیؤات
ماتحدثھ البیداء في النفس من تھیؤات في صور شتى، استطعت أن أجتاز المناطق المجھولة من تلك الفلة و أصل  قبل أن یأتي الفجر و معھ
  .إلى المناطق المعروفة

كانوا : و تھاویل ھر. جمع التھویل، و ھو ما یفزع: التھاویل. الجنب: الدف. الجسیمة، الطویلة أو الضخمة: الُحرجوج. ناقة بیضاء: أدماء - 16
را إلى جنب الناقة فینشب فیھا مخالبھ من وقت إلى آخر، فتخاف و تظن أنھا تستطیع الھرب منھ بزیادة السرعة فتحقق غرض یربطون ھ
  .و الناقة، إذا أحست بھ، تسرع كذلك لتھرب منھ. طائر یقع على دبر البعیر فیخزل ظھره، لھذا كانوا یتشاءمون بھ: األخیل. صاحبھا

تعتمد في سیرھا على : تنتحي. حین یرخى لھا الزمام فینثني: زمام من جلد مجدول، وِثْني الجدیل: الجدیل. سرعةتنطلق م: تتدافع: َتَدافع - 17
  .=صارت من اللواتي یمشین مائالت إلى جانب،و لك محمود منھا و لعلھ أسرع لھا: غدت دفواء. أحد الجانبین، و الغالب الجانب األیسر

.سریعة: عیھل =  
نھر ضخم أو (وسط تجمع ماء كبیر: وسط ُلّجة . انطالق سفینة غسانیة: و تداُفَع غّسانیة. ق لفعل تدافع في البیت السابقمفعول مطل: تداُفَع - 18

  .لترسل األشرعة، أي تحّل رباطھا و تبحر: لترسل. إذا استعدت: إذا ھي ھمت). بحر
  .ھمت باإلبحار في یوم ریحھذه الناقة تنطلق مسرعة انطالق سفینة غسانیة في بحر و قد حّلت أشرعتھا و 

العظم خلف األذن، و ھو الموضع الذي : الذِّفري. من سرعتھا: من نجائھا. فراحت تتصرف بجنون كأن شیطانة داخلتھا: كأن بھا شیطانة - 19
  .على صفحة العنق: على اللیت. قّطر: شلشل. العرق المنھمر من خلف أذنھا: وواكف الذفري. یعرق منھ البعیر
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  .سرعتھا أقصاھا و ینھمر العرق من خلف أذنھا مقّطًرا على صفحة عنقھا، تقول إن جنیاا ركبھا، فھي تركض بجنونتبلغ من   حین
یأتي علیھا الصباح و ھي في أوج نشاطھا، كأنھا فحل اإلبل الذي یحمي و ُیحافظ علیھ : تصبح و كأنھا فنیق. بعد سیر اللیل: غب السُّرى - 20

جمع رحل و ھو مركب اإلبل یوضع على ظھرھا لركوب : رحال. تخلى، امتنع: تناھى. ضع علیھ رحلللفحلة، فھو ال ُیركب و ال یو
  ).بسرعتھ شبھ سرعة ناقتھ بعد لیلة من السیر في الظالم. (جرى مسرًعا، وھو خفیف مرتاح: أرقال. الناس

. لھ صغیران: أبو رألین. ذكر النعام ذو الریش الكثیف: ّفِھَج. كما أسرع: كما نجا. تسرع: تنجو. إذا ارتفع النھار و توّسط: إذا زال النھار - 21
 .ففزع و انطلق ھارًبا: فأجفال. أضیف: ریع

إذا زال الظل و استوت الشمس في كبد السماء، و اشتد حرُّ الھاجرة، فھي تسرع كما ُیسرع ذكر نعام كثیف الریش، ذو صغیرین إذا أفزع 
  .فانطلق ھاربًا

و الخَنَس معروف للثور و ( ثور وحشي قصیر األنف، : أخنس). ال على ناقة، و إنما على(وضعت رحلي  كأني: كأنِّي كسوت الرَّحل - 22
في مرتفعات موضع ) یتنقل: (بأجماِد حومال. متوحًدا: فرًدا. أسود القوائم: أحمَّ الشوى. متوفًزا ال یھدأ، یتنقل بصفة مستمرة: ناشًطا). للظبي
  .حومل

و قد كر امرئ القیس الدَّخول و َحْوَمل في . ي الدَّخول، وھي منطقة قریبة من حومل، و یبدوا أنھما َدخوالنمثنِّ: من دخولیھا. أكل: رعى - 23
عند الصباح، ویكون النبت أندى : لدن غدوة. أول النبت، و الناعم منھ الكثیر الماء: ُلعاًعا). بسقط اللوى بین الدَّخول فحوِمل( مطلع معلقتھ 

 .في وقت األصیل: موِصال. بقي في الصباح حتى المساء حین شرع في السیر: حتى تروَّح. فأعجبھ: ھفراَق. ما یكون و أطرى
  .ھذا الثور الذي ظل یرعى العشب من الصباح حتى األصیل و ھو مسرور، شرع في السیر مساًء

. قطع ضخمة ممتدة من الرمال: إلى أحبل. ارتفع: انتمى. ثم: ُثّمت. أرضھا الرملیة اللینة، تغوص فیھا الحوافر: في وعسائھا. انحدر: صّعد - 24
  .قطع أحبًال أخرى: و جاوز أحبال

  .انحدر بعد ذاك إلى أرض رملیة لینة تغوص فیھا الحوافر، ثم ارتفع إلى قطع ضخمة ممتدة من الرمال، یخرج من قطعة لیدخل في أخرى
تغطیھ : تلّفھ. ما اعوّج من الرمل و استطال: حقف. تطول قدر قامة إلى شجرة تنبت في مواضع الرمل: إلى أرطاة. التجأ لقضاء اللیل: بات - 25

حب اللؤلؤ الصغیر، كنَّى بھ عن : الجمان. تنتثر: ُتذري. ریح تھب شماًال من جھة بلد الشام، و ھي أكثر الریاح بردة و أذى: شآمیة. كلھ
  .المنظوم في عقد: المفّصل. قطرات المطر الكبار

 .من سحابة ممطرة غزیرة السّح: من وطفاء. ملجأیحاذر و یلتمس ال: یوائل - 26
: و ال أطوال. ھذا الثور، و قد فاجأتھ السحابة الغزیرة السّح، یحاذر و یحاول التماس الملجأ و كانت لیلتھ ھائلة لم یر في حیاتھ أشد أًذى علیھ

  ).و اللیل یطول على المھموم و الخائف، و المظطرب(و ال أطوال منھا علیھ، 
من . أرض مستویة سھلة مكرمة للنبات: إلى َنِعج. یدفعنھ إلى ملجأ، یلجئنھ: ُیضفنھ. و بقیت الریاح الیلیة: و بات الساریات. يبق: بات - 27

  .سائال، ال یستقر: أھیل. من رملة بیضاء عریضة: ضائن الرمل
اخل ھذه الرملة البیضاء العریضة التي ال قضى اللیل و الساریات من ریاح و سحاب ممطر تدفعھ إلى ملجأ في أرض مستویة سھلة النبت د

  .یستقر رملھا لكثرة ما نھار
األسود طرف الجفن عند : األكحل. وقودھا، كنى عن الرماد المتخلف عن إشعال النار: صلى نار). على حاجبیھ( ُرّش علیھ: ُأِسّف - 28

  .الرموش
  .حاجباه شدیدا السواد كأن رماًدا أسود ُذر علیھما فغذا الثور أكحل

  
 .عطاًفأ و أحبال اسما كلبیھ. یدعو: ُیشلي. صیاد: أخو َقَنص. عند الشروق: غدیًَّة. فاجأه في الصباح: ّبحھص - 29
أردا أن یكون البادئ بالشر، و صاحب المبادرة في اللقاء : أراد لیلقاھن بالشّر أوًال. أن الكلبین یقصدانھ وال یقصدان سواه: أال یحاولن غیره - 30

 .القاتل
: إذا تمّھال. خلفھ: إثره. جمع یعسوب و ھو فحل النحل: یعاسیب. كأن الكالب: و كأنھا. على جانبھ األیمن: على وحشیھ. لعامّر مستط: فجال - 31

 .حینھا تمّھل و مشى بتؤدة
  ).یرسم خطة(إذ ذاك تمّھل و سار بتؤدة . قام بجولة لجھة الیمین، الكالب تقتفي أثره كأنھا ذكور النحل في یوم صیف

أن ُیتاح لھ القیام بھجوم ُیقتل : أن یُكرَّ فیقتال. یرجوا التقرب من اهللا: یبتغي إلى اهللا زلفى. كما كّر نصیر النبي: كما كّر الحواري. ھجم: فّكر - 32
  ).لیكون شھیدا. (فیھ

لذا فإنھ لم : فأقبال ).علیھ كبریاء(لكنھ أصیل، صاحب عنفوان : غیر أنھ كریم. ما استطعن الوصول إلیھ: ما أدركنھ. ھجم إلى األمام: وكّر - 33
 ).نحوھا(یھرب و إنما قرر التقدم 

سالح أخي . تشبیًھا بالفرسان یھزون السیف أو الرمح قبل استخدامھ، و ھو یھز سالحا ال یعرف الناس مثیًال لھ في أسلحتھم: یھز سالًحا - 34
 .أكثر اعتداًال، أي استقامًة: أعدل .بل ھو أكثر دّقة و حّدًة من سالح الفرسان: أدقَّ. سالَح معتاٍد على الحروب: ھیجاء

. ُأشرب مرة ثانیة: ُعّل قرنھ: و قد ُعلَّ. حتى إذا صیغ قرنھ بدمائھا: حتى إذا احمّر روقھ. مارس الكالَب أي َلجَّ معھا في معركة: مارسھا - 35
 ).ومرات(بعد أن ُأشرب مرًة أولى : ُأنھال. من داخل جسدھن حیث كان یعمل القرن: من أجوافھن

كما َیسقط عن : سقاَط حدید القین. عروقھا الممزقة الالصقة بھ: ضاریاتھا. أي ینغص قرنھ لُیسقط: أي یساقُط رقھ عنھ: قط عنھ روُقھُیسا - 36
 .متفرًقا في كل اتجاه: أخوَل أخوال. الحدید الحداد المحمي حین یطرقھ شرٌر

و إمَّا ألنھ . طعن األرض حیث ظلُّھ، إمَّا خوًفا منھ إذ یحسبھ عدوای: یطعن ظلھ. ظل طیلة زمن ارتفاع الشمس في السماء: ظّل سراة الیوم - 37
 .حتى صار فیھما شقوق، تثّلما: حتى تفلال. برأس قرنین: بأطراف مدریین. غدا في حاة عصبیة ھستیریة

. و قد نزعھ من قرابھ: نضا ِغمده عنھا. أتى المساء و علیھ قرناه منتصبین كما یحمل الحمیري سیفھ بكفھ: راح كسیف الحمیري بكفھ - 38
 .أعطاه لمن یتولى صقلھ و تجدیده: أعطاه صیقال

  .أبطأ حركتھ، كي یتأكد من فعلھ: تمّھال. كلما أراد اإلبتعاد عن الكالب المیتة: إذا ما أراد البعد منھا. حامي َلحمھ: مانَع لحمھ. رجع: آب - 39
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 ثالثا : التحليل  
  - الوقوف على األطالل أو مواجهة املكان:          

 
 أَبى باللَّــوى فالتـربِ أَن يتحــوال  غَشيـت للَيلَى رسم  دارٍ  و منـزال  01
ال تغيــال: لســائلها عن أَهلـها   تكــاد مغانيها تقُــولُ من البِلَى  02  
يئًــا  فأســأَالَوال أَن تبني الدار ش  وقفت ا ال قاضيــا يلَ حــاجةً   03  
04   نِي قد قُلْتوى  أَنأَهلهاَ: س يـاليت  ــا و املُىن كَـانت  أضلَّ  و أَجهالَ  
05  منةمِ  دسر  نم بكيـكا يو م تكيتظلّال  بهــا  منيب  ــا محـــامبِنم 
06  ـَا احلي اجلميع  فأَصبحوا  عهِدت بِه   ا دـولَّــالأَتخو مــا للَّـه عاعي  
07  ةوتبٍ  و شـرتيـانَ حبِها ف تهدـال  عاملكب كرامــاً يفُكُّــون اَألسري 

  
منها و هذه  هقفايوضح مولليقف ا و  خيتارها الشاعرللقصيدة اجلاهلية أمكنة 

بئري الراوي للمكان، رؤيته ومن خالل ذلك يتضح ت .املكاناملواقف أغلبها تكون مناسبة حلالة 
  .له حسب موقفه النفسي

و الطلل، شكل من أشكال اهلدم نقيض : الطلل –ر يكون يف الغالب أّّاملب املكان
     مناقض للسعادةو هو بالنسبة للشاعر مرادف للبكاء، و ،البناء و أثر من أثار البناء الدارس 

  .و اإلحساس بالراحة
لكن بانتقال القبيلة عنها و رفع  ،جديدبناؤها و ا قد تكون هذه الرسوم على حاهل

  .خيامها من ذلك املكان يصبح شكال من أشكال اهلدم ألنه أضحى قفارا و خالء 
بن احلارث الربمجي يف مواجهة للمكان مسات  أساسية  ئكما عرض الشاعر الضاب

  .اهلدم و هي رسم و دمن مسات من  
  الرسم 1: 

أبقى فيها أثرا لصيقا باألرض ، و ترسم نظر إىل رسوم رسم الغيث الدار غفاها و 
  . و اجلمع أرسم و رسوم....الدار ، فالرسم ذا هو األثر أو بنفسه 
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 الدمن1 : 
  دمن  القوم املوضع سودوه و أثر فيه بالدمن ، و دمنت املاشية املكان بعرت فيه 

وضوع القريب من الدار و من ااز و بالت ، و دمنة الدار أثرها ، و ما سود بالرماد أو هي امل
  .عليه الدهر  يأيتيف قلبه دمنة أي احلقد الدائم لألبد فال يكون احلقد دمن حىت : 

الرسم و الدمنة كالمها أثار مقاومة للدهر شديدة الصمود ومقاومة لعناصر اهلدم 
ال اهلدم كالسيول و الرياح و كالمها شكل من أشكال الفناء و املوت ألا شكل من أشك

لذلك اغتال هذا املكان الرغبة يف االستقرار و استمرار احلياة به الن احلياة البادية فيه يف كثرة 
لذلك عرب الشاعر عن رفضه يف البداية ... األشجار و هديل احلمام بالقرب من بقع املاء 

  .بالبكاء 
 ملاضي،جديدة للمكان من خالل سرد ذكريات ارؤية إعادة تأسيس الشاعر اول حي

كرماء يف السلم يغيثون  ،به رجال أشداء يف احلربهذا املكان، أو كيف عهده؛  كيف كان
يستمر الشاعر يف الرفض ، رفض . غيث و يفكون أسر املكبل حبد السيف أو بالفديةستكل م

واسع ) مكان(أنه يصطدم بشكل  إالّعن الرحيل يف اجتاه احملبوبة  باإلعالناملكان أو واقع املكان 
   ."الفالة "  يف االتصال باحملبوبة إنه  هترغبحياصر 

  
صـالفَجتلَّل أَعـالهــا مــالًء م  و كَـم دونَ ليلَى  من فَالةٍ  كأنمـا  
تـحبنيزةَ  أَصمن  ع يهت ال  مهــامهزأج  غَارِب  قَـاعا القَع ُــالخت 
 من القَـومِ إِالَّ من مضـى  و توكّـال  مخفَّقَـة ال يهتـدي  لفَــالتهـا
 ومن خوف هـاديهم و  ما قد حتمـال  يهـالُ ـا ركْب الفالة من  الردى
 بِجــوز الفَــالة بربرِيـا مجلَّـال  إِذَا جـال  فيها الثَور شبهت شخصه

ا  دونَ  مائهاتقَطَّــع جونِي القَطَـ  إذَا اآللُ بالبِيـد  البسابِسِ  هــروال  
لَم تجِد إذَا حـان فيها  وقْعةُ الركْبِ  ــا العيس إِالَّ جِلْــدها متعلِّـال  

 إِذَا البِيد همت بالضحى  أَنْ تغــوال  قَطَعــت إِىل  معروفهـا  منكَراتها
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       فيلت عن كل خري، أي فطمت و عزلت، ألا األرضهي القفر من  1و الفالة
ال  اسعةو هكذا ارتبطت الفالة يف معاجم اللغة بالصحراء الواسعة اخلالية من املاء و األنيس، و

   ... 3عن كل خري ″لتفي ″فالة ألا  .2مياثلها يف السعة سوى السماء
ختطيه  إىلبني الشاعر و احملبوبة، كيف السبيل  عظيمحاجز  ″ الفلوات ″هذه األشكال الواسعة 

تظلل املرحتل، و تلبس املعامل املرتفعة بقناع اخلداع، و بطريقها  ″: فهي كما يقول الشاعر 
     الوعر و املنحدر احندار سنام بعري أضناه طول السفر، فهي فالة ختاطر البائعون بني سراا،

م و هاديهم، إن الثور يكتسب من هذا الشكل غرابة شخص أجنيب و ترتعد فيها فرائض القو
شكل واسع سعة جتعل القطاة لك قبل أن تصل ) إذن(فهو  "بربري جملال  "بزيه العجيب 

  .4″.أشباحا هزيلة اإلبلللمياه، و جتعل من 
رغم كل هذه الفضاءات املعيقة و اخلطرية اليت تنجم أو قد تنجم عن حماولة    

على االنتقال و التخطي و السفر و الرحلة، االنتقال إىل   ″الراوي″يصمم الشاعر  اجتيازها
    ربةفهو اآلن يف غُ.... هناك، و ختطي احلواجز املعيقة، و السفر و الرحلة أين توجد احملبوبة 

  .األلفةأين توجد الفضاء املقابل إىل ناك تطلّع إىل اهلو تفرد و وحشة ي
     مساعدة خرية يف اجتياز الفلوات،ا ينجو كل خموف اةأدمعتمدا يف ذلك على 

عند وقوفها  اإا ناقة قوية جسيمة ختاهل....و جيتاز كل مفازة، و يتخطى الفيايف و القفار، 
على حد تعبري . ي الصلبة اليت حتمل على ظهرها كل أدوات النقل و العرباتمقنطرة الروك

  :طرفة بن العبد
 فَقَـانرـا مـلَهمكَأَن الناـأَفْت   دـدشتجٍ مالـي دلْمبِس ـرمت 

 لَتكْتنِفَـن حتى تشـاد بِقَرمـد   كَقَنطَـرة الرومـي أَقْسم ربهـا

  
أي أا ناقة قوية تبدو يف تراصف عظامها، و تداخل أعضائها بقنطرة تبىن لرجل 

   5.اطن ا حىت ترفع و تشيد بالقرمدرومي قد أقسم صاحبها ليح
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سانية غازات و الفلوات، تبدو كسفينة فالسرعة، يف تدافعها وسط امل: من قدراا 
  .شرعت أشرعتها لتواجه الرياح حىت تدفعها و جتعلها أكثر سرعة

  
ـَاويلَ هر أو تهــاوِيلَ أَخي  بِــأَدماَء حـرجوجٍ كـأَنَّ  بِدفِّها ـالتهـ  
 إذاَ مـا غَذَت دفْواَء يف املَشي عيهـالَ  تــدافَع يف ثينِ اجلَديلِ  و تنتـحي

لُجـة  تــدافُع غَســانِية وسطَ  إذَا هي همت يوم رِيحٍ لتــرســال    
اها شيطـانةً من   نجائهكــأَنََّ بِِ   فْرى على اللُّيت  شلْشالإِذَا واكف الذِّ    
و تصبِـح عن غب السرى و كَأَنها    فَنِيـق تنــاهى  عن رِحـالٍ  فَأُرقَال  

  
بالزيادة يف  حتاول التملص منهإذ أو كأن ا هر مشدود يف فخديها راح خيدشها 

د حلت أشرعتها يف يوم ، أو كأا سفينة غسانية انطلقت مسرعة يف وسط البحر وقالسرعة
  .ريح

 إذاَ مـا غَذَت دفْواَء يف املَشي عيهـالَ  تــدافَع يف ثينِ اجلَديلِ  و تنتـحي
ـةطَ لُجسو ةــانِيغَس افُعــال  تــدســررِيحٍ لت ومي تمه يإذَا ه 

 هجـف أَبــو رأْلَينِ رِيع فَأَجفَــال  و تنجـو إِذَا زالَ النهـار كَما  نجا 
  
تطلب النجاة إذا زالت الشمس حنو الغروب و حتاول الوصول قبل الغروب إىل و

املكان املرحتل حىت ال يدركها الليل، و هي يف ذلك مشبهة بسرعة النعام الفازع الفار الذي 
  .يطلب النجاة باهلروب

  .أجل احلياة أو هي كالثور الوحشي، يف صراعه من
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  أَحم الشوى فَردا بأَجمــاد حومـال   كأَني كَسوت الرحلَ أَخنس ناشطـاً
ا فَراَقَهاعهــا  لُعولَيخن دـى معالَ   روصم حورى تنْ غُــدوةً حتلَــد  
  حبــلِ منهـا و  جـاوز  أَحبالإِىل أَ   فَصعد يف وعسـائهـا ثُمـت انتمى
لُفُّهت  قْفح طــاةإِىل أَر ــاتـال   فبــانَ املُفَصذْرِي اجلُمةٌ تيشــآم  
ـِن  وطْفَاِء لَم ير لَيلَةً   أَشــد أَذًى منهــا علَيه و أطْـوال   يــوائلُ مـ
ضفْني ارِياتالس  و بـات و بـاتــال   هيلِ أَهمنِ الرجٍ من ضــائعإِىل ن  
  أُسف صلَى نــارٍ فـأَصبح أَكْحـال   شــديد ســواد احلَاجبينِ كأَنما
  أخــو قَنصٍ يشلي عطـافًا  و أَجبال   فصبحــه عند الشــروقِ غُديةً

ـاوِلْنحــا رأَى أَنْ ال  يفَلم هرال   غَيأَو  ِــربِالش  ــنليلقَــاه ادأَر  
ـَال   فَجــالَ على وحشيـه و  كـأَنها همإِذ  ت هإِثْر ـْف   يعــاسيب صي
  إِىل اِهللا زلْفَــى أَن يكُــر  فيقْتـال   فكَــر كمـا كر احلَـواري يبتغي

ـَا   كَــرِمي علَيه  كبرِيــاُء  فَـأَقْبـال   أَدركْنه  غَري  أَنه و كَــر و مـ
ثْلَهم ـاسالن رالحـاً لَم يس ــزهال   يدو  أُع قـا  أَدجيأخـي ه ـالحس  
قُهور  ـرمى إِذَا احتا حهــارسو   فَم هِنافأَجـو نـلَّ مع قَـد هِـال وأْن  
  سقَــاطَ حديد القَينِ أَخولَ  أخـوال   يســاقطُ عنه  روقُه  ضــارياتها
لَّهظ نطْعومِ  ياةَ اليــرفَلَّــال   فَظــلَّ سى  تـتنِ حيرِيدم افبِــأَطْر  
بكفِّه  ـريماحل  ــفيكس احو ر   مـدهــا غضقَال نيص  طَاهنه  و أعع  
ـَانع لَحمـه   الـإِذَا مـا أَراد البعـد منهـا تمهـ   و آب عزيز النفسِ مـ

  
 و اخلوف بتبدأ من اهلدوء و االستقرار إىل االضطرا ،يف جمملها قصة الثور الوحشي

  .الصراع و املواجهة من أجل احلياةفمن وحشة املكان 
     خاصة عند شعراء اجلاهلية، فهو رمز القوة و اجلد مبميزاتة الثور تتميز شخصي

و القدرة على جتاوز الوحدة و العزلة، وصد العدوان و تشبيه الناقة به ال يعين أا قوية كقوة 
يف ) الراوي ( لشخصية الشاعر  ″معادل موضوعي  ″الثور فحسب بل يتعدى ذلك إىل كوا 

 ...احملبوبة أو الرفيق أو املمدوح صراعه من أجل مل مشله ب
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من مشهد تفرد الثور،  ″الضابئ بن احلارث الربمجي ″تبدأ أحداث قصة ثور 
بوفرة الكأل و رغد العيش طول النهار، يف املساء  وحده وعزلته، يف روضة معشوشبة لينعم

سيول من املطر  ازات، لكن الليل يدامهه، وتعترضهفيشرع يف جتاوز امللعودة إىل قطيعه فحياول ا
حيتمي بفروعها، حياول حفر كناسا يف األرض بقرنيه ليختفي  ىرطاألالبارد فيلجأ إىل شجرة 

قوى على تااليال، ال  ةل سريعاالرمألن فيه من الربد حىت الصباح و لكنه جيد صعوبة يف ذلك 
  ليه الرياح باحلصى،مقاومة الرياح الشديدة، فتشتد عليه الليلة و تندفه السماء بالثلج و يل ع

  لكن حني يربز الصبح . و يصاب باألرق، و تتوجس نفسه الرعب و اخلوف، يترقب الصباح
و تنجلي الظلمة، ومتأل الشمس األرض بضيائها، ال يلبث الثور الوحيد أن يتعرض ألذى أكثر 

  .و أخطر من األذى األول   ضراوة 
  :و كأا دفعها يف طلب الثورإنه صياد حمنك يصطحب عددا من كالبه املدربة ي

"يبــاسعـ يهمإِذ  ت هإِثْر ـْف ول الثور اهلرب، لكنه يتراجع مقررا احي ."الَصي
. املواجهة أن يواجه الكالب مجيعا فيستعد مستعمال سالحه الفتاك فيطعن الكالب بقرنيه

رد بقرنيه كل شبح أو الشبيهني بسيفني مصقولني، و سرعان ما ينتصر عليهما، لكنه يظل يطا
مفتخرا بقوته و معتزا ) مطاردة ظله(مث يرفع رأسه بعد أن أجهدته املطاردة .ظل يراه حىت املساء

  بآدائه، و عند عودته يلتفت إىل ورائه يف كل مرة لينظر إىل الكالب امليتة حىت يتأكد من فعله
    :بنية السرد يف القصة 

  :تنقسم قصة الثور الوحشي إىل قسمني 
معاناة الثور من الوحدة و التفرد و شدة   )28إىل البيت  26من البيت ( :لقسم األول ا

  .قساوة الليلة الباردة
بعد انتهاء شدة الليل يأيت خطر النهار و هو  ) 39إىل البيت  29من البيت ( :القسم الثاين

  .الصراع ضد الكالب
. ر و تنتهي بزمن النهارابزمن النهالقصة تسري وفق منط زمين دائري تبدأ  :زمن القصة وداللته

ار  جيلب للثور السعادة و طيب  ؛و احلل يف البداية  ةففي زمن النهار يتقرر كل من العقد
جيرب الثور طلب  الذي العيش مث يأيت الليل جالبا العتمة و شدة الربد و اخلوف و الفزع مث األرق

  .تمي فيهإىل شجرة األرطى أو حفر كناسا حي ءباللجواالحتماء 



 93

بعد اجنالء العتمة و تبدد الظالم، و انبعاث الدفء مع طلوع الشمس يأيت خطرا  :النهار الثاين 
  .جديدا جيب مواجهته إنه خطر كالب الصياد الذي جيرب الثور على املواجهة و االنتصار

  :من هنا ميكن وضع الترسيمة التالية 
  

  .الثور بني زمن النهار و زمن الليل
  

  
 ،ه القوة جيلب ل  

  القدرة على املواجهة
  

الضعف و عدم   
  القدرة على املواجهة

  النهار

  
حب التفرد دليل على 

  الليل    الشجاعة

اخلوف من العتمة ألن   
 األمور ال تنجلي له 

 يزداد و يكثر اهلم و
  األرق

  

  
  

 بالنور تنجلي العتمة،
تنكشف حقائق 
  األمور و يزول اهلم

    
 بارد قاس، جيربه إىل

اللجوء إىل  طلب
  االحتماءمواطن 

  
  الكالب                            الليل                                       الثور  

  مسامل يريد احلياة                  مرهب للثور                    عدوة تريد املوت للثور
  

  :احلدث 
   فاملواجهة  االضطراباعدي من اهلدوء إىل احلدث يف قصة الثور الوحشي يبدأ وفق منط تص

  .و الصراع
  

  .بداية القصة، تفرد الثور، و وفرة الكأل، و غمرة السرور و السعادة و الوقار :اهلدوء
  

  .الربد، العتمة، اخلوف، القلق، و األرق من كثر انتظار النهار :االضطراب
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  و هو القسم األكثر سرعة و إجرائية :الصراع و املواجهة
  ةتفسرييو أخرى  إجرائيةجبمل ) الراوي( مثل له الشاعر

اجلمل فاختذها الراوي أما . مث الواو تبدأ حبرف العطف الفاءألفعال اليت تفيد احلركة و اخلفة وا
  ."كأمنا"عادة بـ  لتوضيح كيفية املواجهة و تبدأ

  
  اجلمل   ألفعالا

  فجال  -1
 فكر -2
 فمارسها  -3
 فظل  -4
 و راح -5
  وآب عزيز النفس -6

ا يعاسيب صيف إثره إذ متهالو كأ  
  ...كما تر احلواري يبتغي إىل اهللا 
  وقد عل من أجوافهن و أال 

  كسيف احلمي

  
  الثور –الناقة  –) الراوي ( الشاعر  :ثانيا 

  .مواجهة الشاعر للمكان تعلن عن رفضه للوحدة و التفرد و رغبته يف مواصلة األلفة -
  .استمرارها يتطلع على مواصلة احلياة و: الراوي 

الرحلة إىل مكان األلفة و األنيس و اهلجرة من القفار و الوحدة هي طلب للحياة ورفض 
  .للموت
  .وسيلة مساعدة و رمز من رموز احلياة و اخلصوبة و جتدد احلياة: الناقة
  .، يف بعض األدوار املوضوعاتيةو الثور) الراوي( مثة تشابه بني الشاعر  :1)*الفاعل( الثور
 :ل تشبيه الثور باإلنسان مثل قول الشاعرمن خال -

هأَن  غَري  هكْنرـَا أَد   كَــرِمي علَيه  كبرِيــاُء  فَـأَقْبـال   و كَــر و مـ
  :و 

ـَانع لَحمـه   الـإِذَا مـا أَراد البعـد منهـا تمهـ   و آب عزيز النفسِ مـ
 .فس، صفات آدمية أراد ا الراوي أن تكون معادال لشخصهكرمي ، كربياء ، عزيز الن 

                                                
.في النص  -الفاعل- یعتبر فیلیب ھامون حضور شخصیة ما في النص من بدایتھ لنھایتھ عنصرا ھاما لتحدید شخصیة البطل*  1  
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حيب السلم و طيب العيش و خصوبة املراعي، يرفض البقاء وحيدا، حبيث يتجه : الثور  -
  .يف املساء إىل قطيعه

ضد مؤثرات ) الراوي(صراع الثور ضد العتمة و عنف الطبيعة هو صراع الشاعر  -
تظار النهار فأرق الثور، يعين طول غياب اهلجر و الرحيل طول ان أسبابالطبيعة و 

 .الشاعر، وهلفته للقاء احملبوبة
  ).الفلوات( ةالفاليقرر الرحلة و مواجهة ) الشاعر( الراويالثور يقرر املواجهة،  -
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 النموذج الثاين
  موضوع القيمة :القوس

″اخ بن ضرارالشم″  
  1″اخ بن ضرارالشم″قال : النص 

  
01  رخيهات  اسن    القوعِ   مفَر   هلا    ضالَة    ذَبن    شدونِها    م     وحواجِز  
02  تميف   ن  كانها   مكن   واستوت  ها   فما    بهدون    نها     ميلغ     زتالحم  
  ارزـب    وهي     نالَها    حىت    وينغلُّ      ويابسٍ رطْبٍ    كلَّ  ينحو  زال  فما  03
  مشارِز      العضاه     ألوساط     عدو    غُرابها     حدّ     ذات    إليها    فأحنى  04
  يحاوز      عمن     وازور    به    أحاطَ       غنى    رأى  يديه   يف   اطمأنت  فلما  05
  امزــغ   هو     أيها     منها   وينظُر    لحائها      ماَء      عامينِ      فَمظَّعها  06
07  أقام     قافّأَها      والطريدةُ     الثركما      د   متغن   قَوموسِ  ضالش   زاملَهام  
  رائز   السوم    اـ    يغلي    بيِّع   هلا      انربىـف  املواسمِ    أهلَ    ا   فَوافَى  08
  احلرائز     التّالد     بِيع    اـبِم   تباع    فإنها     تشتريها     هل     :له   فقال  09
  واجزـن    أَواقٍ     أو   السِّيراِء   من    وأَربع      شرعبِي        إزار     :فقال  10
11  ن   مثانرييِّ    مالك     رمها     حن    كأنر من  ذّكى   ما   اجلَمالنارِ  م    خابِز  
12  ردانن  وبدرمهًا    سعونوت   خالٍ  م    ومع  لْد   من  مقروظٌ   ذاكاجل  زماع  
  اوزـيج    أم    ا  يعطى  الذي   أيأيت       وأمريها      نفسه      يناجي      فظلَّ  13
  الهز   البيع   من   رِبحٍ  عن   اليوم لك    يكُن وال    أخاك    بايع    له    فقالوا  14
  حامز   الوجد   من   حزاز   الصدرِ  ويف    عبرةً    العين    فاضت    شراها  فلما  15
16  وذاق    هن   فأعطتنيِ    مّا     اللأنْ  وهلا   كفى    جانِب   غرِقي   السهم    حاجز  
  ائزـاجلن     أَوجعتها      ثَكْلَى     ترنم    ترنمت    عنها   الرامون  أنبض   إذا  17
  واقزـالن    أَسلَمته   منها    رِيغ    وإِنْ    سهمها الظيب  خالطَ ما   إذا  فقَذو  18

  
  
  

                                                
. 201- 173ص : دیوان الشّماخ بن ضرار -  1  
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  : شرح املفردات
املتهدلة : املتفردة  –األغصان : الشوب  -.شجر يتخذ منه السهام: الضال  –) صاحب القوس(الضياد : القواس  -1

  .العرض يف العود و حنوه: لعلها مجع حزة : احلزائز  –
  )ذخل بعضه يف بعض(متضايق : متالحز  –الشجر امللتف : الغيل  –سترها :  كنها -2
 يفسد: ينغل  –يقطع : ينحو  -3
منازع و : مشارز –شجر : العضاة  –أوهلا و حدها : غراا  –الفأس : ذات احلد  –أقبل عليها : أحنى عليها  -4

  معاد
  خيالط و يصاحب: حياوز –مال : أزور  -5
 عضها ليختربها: من غمز القناه الغامز،  –عوجها : درأها  -6
الفرس :اجلري ، الشموس:الطردية قصبة فيها حزة يرى فيها الضفن  –ألة شنق ا الرماح : الثقاف  -7

 ما مز به الدابة لتجري: الواحد مهماز : املهامز -)اجلموحة(الصعبة
: ، أهل املواسم )اختربه.(نه ليعرف قدرهالرائز من راز الدينار، وز-أراد الثمن: السوام  –البائع ، املشتري : البيع  -8

 .موسم احلج
 .ما حيرز، و التباع لنفاستها: احلرائز  –املال القدمي : التالد  -9

: نواجز  –أواق من الفضة أو الذهب : ثياب خمططة مثينة األوقية : السرياء  –. ضرب من الربود اجليدة: الشرعيب  -10
 حاضرة غري مؤجلة 

 .الصانع اخلبز على النار: اخلابز  –أوقد : أذكى  –ائغ نسبة إىل كور الص: كوري   -11
 .املدبوغ بالقرط: املقروط  –. من الربود: اخلال   -12
 ).ٍأي رضي(أراد جييز البيع : جياوز  –أراد قبله : أمري نفسه   -13
 أي صاد عن البيع: الهز  -14
 .الدع: حامز  –ضيق : حزار   -15
 .عأراد أنه جرب القوس، فإذا هي لينة مطوا: ذاق   -16
 جدب وترها: أنبض القوس   -17
 .تديبه، تغطيه: متريه   -18
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  :املعىن العام للقصة
اخ بن ضرار يقترح رؤية جديدة ملوضوع الرحلة يف القصيدة اجلاهلية، نص الشم

، أي رإىل رحلة االنتظار و الترقب، اليت يفرضها االختيا ضاءاتتتجاوز كل املسافات و الف
  .متالكهسعي الال قيمة وذو  موضوعاختيار 

الرحلة من أجل  وعثاء السفر و إنضاء الشاعر و هذا املوضوع ال يقل أمهية من تكبد
الذي ختطى كل أشكال السرد املعروفة  ″القوس″إنه موضوع ... اللحاق باحملبوبة أو املمدوح

ده داخل املوضوع اإلطار أو القصة ويف اجلاهلية ليفرض نفسه كموضوع مستقل رغم ور
    بؤرة سردية جديدة ميكن الوقوف عند معاملها لنفسه وخلق ) احلمار الوحشي(صة اإلطار ق

و تفكيك رموزها و حتديد أشكاهلا دون الرجوع إىل القصة اإلطار، فالقوس أصبح موضوع 
تقل بشخصياته و متنه و بنائه و صار قصة كاملة حمكمة سبالسرد و التأويل لقد ا اجديرقيمة 

  .البناء و السرد
ا إاد فقري، هذه القوس قبل صناعتها كانت غصنا من أغصان شجرة قوس صي

الكثيفة، انتظرها حىت تفرعت أغصاا و أحاط ا شجر كثيف و حواجز شىت فتخري  ″الضال″
  .غصنا منها

  وحواجِز     دونِها    من    شذَب    هلا    ضالَة   فَرعِ   من    القواس  تخيرها
تميف   ن  مها   كانكن   واستوت  ها   فما    بهدون    نها     ميلغ     زتالحم  
  

ض يف طلبه من . ظل يرقبه من احلني و اآلخر حىت منا و صار صاحلا ألن يكون قوسا
فأخذ بفأسه احلاد و احنىن عليه، و صار يف يديه فابتهج و أحس . فوق أغصان األشجار العالية

  .بعد ذلك عن خمالطة أصحابه لتفرغ لصناعة قوسهو مال .. ،ئنانمباالط
  

  ارزـب    وهي     نالَها    حىت    وينغلُّ       ويابسٍ رطْبٍ    كلَّ  ينحو  زال  فما
  مشارِز      العضاه     ألوساط     عدو    غُرابها     حدّ     ذات    إليها    فأحنى
  يحاوز       عمن    وازور    به    أحاطَ        غنى    رأى  يديه   يف   اطمأنت  فلما
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لشمس حولني كاملني ليشرب ماء قشره، و من حني آلخر يردد النظر حتت امث عرضه 
  .فيه و جيسه متفحصا كل عيب ليقيمه

بعد انقضاء احلولني أدخله يف آلة الثقاف و سواه، و أصلحه و روضه كما تراض 
  .الفرس اجلموح باملهامز

  
  امزــغ   هو     أيها     منها   وينظُر    لحائها      ماَء      عامينِ      فَمظَّعها

أقام     قافّأَها      والطريدةُ     الثركما        د   متغن   قَوموسِ  ضالش   زاملَهام  
  

ربها بعد أن صارت قوسا، و خيرب شدا و سدادها، فوجدها قوية شديدة تمث شرع خي
و إذا أصاب . نها السهم كان له صوت كصوت امرأة ثكلى تندب ابنها امليتمإذا انطلق 

  .بسهمها ضبيا مات على مكانه، أو ذعره فخذلته قوائمه فلم يقو على الفرار
  
  ائزـاجلن     أَوجعتها      ثَكْلَى    ترنم    ترنمت    عنها   الرامون  أنبض   إذا

خالطَ ما   إذا  قَذوف  ها الظيبمنها    رِيغ    وإِنْ    سهم   هتأَسلَم    ـالنواقز  
  

و انتظر حىت أهلّ موسم احلج فانطلق يؤم سوقه و ينعت قوسه، فاجتمعت الناس 
  .وراح يساومه. أو رديئها يد القوسمعرفة جب له تاجرعليه فعرض . حوله تريد القوس

  رائز    السوم    اـ    يغلي    يِّعب  هلا        انربىـف  املواسمِ    أهلَ    ا   فَوافَى
  احلرائز     التّالد     بِيع    اـبِم  تباع    فإنها     تشتريها     هل     :له   فقال
  
 نيق ذهبية من الذهب اخلالص و تسعافاخرة، و أو ا، ثيابياغال ايعرض عليه مثنو 

  .بالقرط من جلود املاعز امدبوغ ادرمها، و جلد
  
  واجزـن    أَواقٍ     أو   السِّيراِء   من    وأَربع      شرعبِي        إزار     :فقال
ن   مثانرييِّ    مالك     رمها     حن    كأنر من   ذّكى  ما اجلَمالنارِ  م    خابِز  

ردانن  وبدرمهًا    وتسعون   خالٍ  م    ومع  لْد  من  مقروظٌ   ذاكاجل  ماعز  
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، و تراجع عليه العقل و استبدت به )الثروة(فأغراه الثمن، و طفقت نفسه تريد 
، او الربح وفري ااحلرية، و الناس من حوله يرفقون القول له و حيضونه على البيع ألن الثمن غالي

  .السوقلواقع استسلم ، حىت فمن اخلطأ رد الصفقة
  
  اوزـيج    أم    ا  يعطى  الذي   يأيتأ        وأمريها      نفسه      يناجي      فظلَّ

  الهز   البيع   من   رِبحٍ  عن   اليوم لك    يكُن وال    أخاك    بايع    له    فقالوا
  

فاضت عيناه بالدموع، وجاشت صدره بآهات الندم و احلسرة،  "القوس"فلما فارقته 
القوس تصرمت  منه و أصبحت ، لكن البيع قد مت و وائمهو اندلعت نريان األسف، و اارت ق

  .ملكا لغريه
  حامز   الوجد   من   حزاز   الصدرِ  ويف    عبرةً    العين    فاضت    شراها  فلما
  

  .موضوع قيمة عند العرب يف اجلاهلية :القوس  –ب 
أحسن سالح حيقق لصاحبه إصابة عدوه دون االلتحام معه، عكس السيف  -       

  .أو اخلنجر
حلرب سالح خطري، للرماة دور كبري يف إحراز النصر، و قلب موازين يف ا  -

 .املعركة و ردع أي هجوم
عن بعد ألن هدفها يف الصيد الوسيلة الوحيدة القادرة على النيل من   -

 .هيعين فرار هاالقتراب من
 .هامٍ حاجب بن زرارة وضع قوسه رهينة أمرٍ: للقوس مكانة عند اجلاهلي  -
حىت قيل  فأصبح مثال لكل من ضحى مبصدر رزقه حطم قوسه، كسعيال  -

 .1*)ندامة الكسعي(
 .عند الصعاليك الوسيلة الوحيدة لردع القبيلة و النيل منها دون عناء و مشقة  -

                                                
لفترة زمنیة فلما طلب منھ الرحیل من . الفرس بالعراق، لقاء رعي أغنامھ أو إبلھرھن أحد آبائھ قوسھ لدى أحد أعوان : حاجب بن زرارة  - *

.األرض، طالب بقوس أسالفھ ألنھ یمثل سمعة القبیلة  
فیما یقال   - أنھ اعتنى بشجرة مدة لكي یصنع منھا السھام، فلما كملت و استقامت عیدانھا اقتطع منھا سھامھ، و كان عددھا: ندامة الكسعي  - 

ترصد قطیعا من بقر الوحش و صوب سھامھ نحوھا فكان یصیبھا و لكنھا تمر و تختفي خلف الربوة و تسقط إلى أن أكمل سھامھ . - سھام خمسة
إال أنھ اكتشف بعد ذلك أن سھامھ الخمسة أصابت  - كما تروي األخبار- فعض على أصابع یدیھ فقطعھا. الخمسة ، فاعتقد أنھ لم یصب و ال واحدة

.فندم على قطع أصابع یدیھ، وضرب بھ المثل في الندامة. جد الحمر أو البقر الوحشي ساقطة، ھامدةھدفھا، إذ و   
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سالح له مكانته يف احلرب و السلم، و مبدأ قيمة يعتد ا صاحبها، ال . سالح و مبدأ: فالقوس 
  .ميكن التخلي عنها

  
  : جـ 
  املرسل إليه            ل                                   الذات                    املرس      

  إرادة الفعل                             صناعة القوس)                          الصياد(القواس 
  

موضوع  مرجوة امتالكبرنامج سردي وضعه القواس، و سار على دربه لتحقيق غاية 
  . القيمة

  .اعتبارا من موضوع االختيار
ينمو بأماكن . و هو شجر كثيف األغصان: اختار القوس من شجرة الضال  -1

و أغصانه . املدربة على صعود اجلبال و األشجار) القوية(مرتفعة ال تدركه إال الذات الفاعلة 
  .قوية ال تنمو بسرعة بل جيب انتظارها حىت تطول و تنمو

 االرتقاء إىل مثناء و الشقاء يف الصعود إىل قمة اجلبل تكبد الع: رحلة طلب القوس -2
 .مث أخذ بفأسه احلاد فقطع الغصن. أعلى الشجرة

بعد أن صار الغصن يف يده ابتهج و أحس باالطمئنان و ابتعد : رحلة صناعة القوس -3
 .عن خمالطة األصدقاء

ب ماء لشمس لتشرحتت اكاملني، عرض خالهلا القوس ) حولني(دامت الرحلة عامني  
  .مث جيسها و يتفحصها من حني آلخر حماوال اكتشاف بعض العيوب ليصلحها. قشرها

  .مث أدخلها يف آلة الثقاف فثقفه و سواه
قوية حبيث إذا  أصاب سهمها  اآلنلقد صار الغصن قوسا ، و هي : اختبار القوس -4
ولدها  امتأل ذعرا مكانه و إذا يسمع صوا املخيف  كصوت  الثكلى اليت تبكي يف ظبيا مات 

  .فخذلته قوائمه و مل يستطع الفرار 
  : يستمر الربنامج السردي مع استمرار االختيار  -5
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  .، و اية اإلضمار"القوس  "بامتالك اإلعالن  -
خيتار هلذا اإلعالن موسم احلج ، و هو زمن مناسب  ألنه من األزمنة املكتظة و اآلهلة  
يف زمن معني من كل حدب و صوب، فيه تتعرف العرب عن إليه الناس  يؤمفضاء . بالناس

بعضها البعض، و تنقل أخبارها و تستظهر مستجداا، الكل يسعى إىل طلب الشهرة من 
. إبداعهإذن، هي فرصة مناسبة للقواس لكي يعلن فيها عن ) إبداعاته( خالل عرض أعماله 

يساومونهالناس من حوله، و راح التجار  لقد أمكن له ذلك و التف.  
  .اية الربنامج السردي و بداية احلوار -6

  الذات                                 املرسل إليه               املرسل                 
  القوس                                    الثروة                       القواس        

  
     تالك موضوع القيمة إىل استظهار املوضوع يتحول الربنامج السردي من طلب ام

تلتف الناس و الباعة حوله، و يبدأ احلوار  القوس استظهارفبعد  ، و هلذا االستظهار مثن    
إلغراءات التاجر الذي ينتهي باستسالم القواس.  

  
  .اختذ احلوار شكل غري مباشر و آخر مباشر

  
  :احلوار املباشر 

ثمن النفيس و اخليايل بالنسبة للقواس، و الناس الذين مع التاجر الذي عرض له ال
  .راحوا حيثونه على قبول الصفقة

  
  ) :املناجاة(احلوار غري املباشر 

حرية القواس، هل يبيع و ميلك الثمن املعروض، أم يتراجع و حيتفظ بقوسه الذي 
  .هو رمز مفخرته، و شهرته فلوال القوس ملا التف اجلمع حوله

و يأيت الندم الذي يعترب . باستسالم القواس لإلغراء –ما أسلفنا ينتهي احلوار ك
  .كخامتة اختارها املرسل مل يرض عنها الراوي

  .وضوع القيمةاخلامتة تعد مبثابة انفصال حتمي  عن مو هذه 
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 لالفقرا لالقوسا

 لفقرا لقوسا

 

قوسالال الالفقر  

 

 تضاد

تضادحتت   

شكل بؤرة السرد يف القصة إذ حيمل الكثري من القيم و الدالالت اليت توضحها   :القوس 
  .الترسيمة التالية

  
  
  
  
  
  
  

  
آلة حرب، إىل مبدأ و مفاخرة فنية استطاع مبدعها أن  اتعد جمرد كومل القوس 

يستظهر كفاءة الذات املبدعة، اليت تستطيع أن ختطط لصناعة موضوع قيمة، ابتداء من تسطري 
  .برنامج سردي ممكن التحقق

الشعرية يف القدرة  أن تكون معادال لكفاءته) الشاعر(وهذه الكفاءة أراد هلا الراوي 
  .على خلق قصيدة ذات مواضيع متفردة يف عصره

     ميائي من خالل ثنائيةميكن حتديد املربع الس
من   و يتحرك موضوع القيمة القوس )الفقرضد  القوس (

يف حالة و يصبح .الثروة عند امتالكه إىل الفقر عند فقدانه
فقدان أي فقدان القوس يعين . الالقوس هو الفقرالتناقض 

  .أسباب الثروة و الرخاء
  

 
 
 
 
 

  موضوع القيمة                        
  

  مصدر للثروة        مكانة اجتماعية                     
  

 )إبداعية(مكانة فنية                      

 القوس 
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 النموذج الثالث
 

  ) القبيلة ≠الصعلوك ( ) ......... غوللا ≠تأبط شرا (
  

 1قال تأبط شراً:  النص
 

  
ـَتلــغ  فمب ــنا ملَأَ ـم هفَ ـانَي ـَ     ــانطَى  بِحر ندع يتقَــا لَمب

يــول   وِالغ قيـتـد لَقَ و إينِّ   ـانحصحة  صفيحكـالصيسهب    
يــانِكَي يل  ملِّخف ــو  سفرٍخأَ   نا   تضو أينــالَك:  ــا هلَ لتقُفَ  

فشي   فَــوِت شدة  حنْــدوي أه ي ـانِـول  ميقُفــي مبصــا كَهلَ    
د هش فخـرت  الــا بِر فأضـ   ــرِصـا لليدين  و  للجِيعــران  

ادوير: ـا هلَ لتقُفَ  دع:  ــالتفقَ   كَمـــانك  إين ثبت اجلنـــان  
ـاهــا لديمتكئً ــم انفــكلَفَ   ألنظــر مصبحي أتانِ  اـاذَــا م  

يــح بِقَ يف  رأسِ ــــاننا عيإذَ   اهلِّ أسِكرقُــر مشاللِّ  ــوقسان  
ـا خمْــاقَوسجٍد لـبٍكَ  واةَو  ش ن عبــاء أو  شنـانم ــوبٍو ثَ    

  
  شرح املفردات

  إسم مكان: رحى البطان  -
  .ما استوى من األرضٍ: الفالة، الصحصحان : السهب  -
  التعب و العياء: قطعتها، األين : سله من غمده، نضوت البالد : خلقه و ألقاه و نضا السيف : نضا نضوا : نضو  -
  مقدم العنق: اجلران  -
  النقصان، و أصل ذلك من خداج الناقة و لدت ولدا ناقص اخللق: اخلداج : دج خم -
  ).كل آنية صنعت من جلد(قربة : الشنان  –قحف الراس و اليد أو الرجل : الشواة  -
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حدثنا  احلزنبل :  أخربين عمي قال : " بقولهيقدم صاحب األغاين لنص تأبط شرا 
من فهم أخوة عدوان من قيس ، فسألتهم عن خرب نزلت على حي : عن عم الشيباين  قال 

و ما سؤالك عنه ؟  أتريد  أن تكون لصا  ؟ قلت ال، و لكن : تأبط شرا ، فقال يل بعضهم 
إن تأبط شرا كان : فقالوا حندثك عن خربه . أريد أن أعرف أخبار هؤالء العدائني فأحتدث ا

جاع مل تقم له قائمة، فكان ينظر إىل أعدى ذي رجلني، و ذي ساقني و ذي عينني، و كان إذا 
تقي على نظره أمسنها، مث جيري خلفه فال يفوته حىت يأخذه، فيذحبه بسيفه، مث يشويه نباء، فيظال

.                                                                                                           فيأكله
لنا، لقي الغول يف ليلة ظلماء، يف موضع يقال له  يرا فيما حكو إمنا مسي تأبط ش

رحى البطان، يف بالد هذيل، فأدت عليه الطريق، فلم يزل ا حىت قتلها، و بات عليها، فلما 
  .1أصبح محلها حتت إبطه، و جاء ا إىل أصحابه فقالوا له لقد تأبطت شرا

حىت . را قتله لشر الغولتأبط شرا صفة الزمت الشاعر الصعلوك و زاد من شه
ان على سبيل املثال يستطلع أمر يبتناقلت العرب أخبارهٍ ، و سارعت  ملعرفته ، فهذا عمر بن ش

معرفة أخباره ، و هي شهادة لفروسية ، و شجاعة، و أسطورية تأبط  اوالًحمعر الصعلوك االش
  .شرا

  .سردية )مقاطع(مقسم إىل ثالث وحدات :  النص
  .إعالن الشاعر بلقائه بالغول:  عالناإل:  الوحدة األوىل
حوار الشاعر مع الغول اية احلوار جاء الصراع :  الصراع واحلوار : الوحدة الثانية 
  .الذي انتهى بقتل الغول

  ).الصريع ( وصف الغول  :الوصف :الثالثةالوحدة 
قبيلة  بإعالن صريح موجه إىل فتيان) حكايته(الراوي، البطل، الشاعر استهل نصه 

    شجاعتها ةو هو عبارة عن حتدي صريح ألن الفتيان هم عدة و عتاد القبيلة و مفخر). فهم(
  ...و قوا

الراوي مل يعلن مباشرة لفتيان القبيلة و إمنا اختار أو التمس لذلك واسطة تنقل إليهم 
أن وصلها ال   ىتح ؛ اخلرب ، ألنه يف حالة انفصال تام مع القبيلة، بعيد عنها ال يستطيع وصلها

   ... من مراوغات الصعاليك او ضربأنفسية  ااخلرب مبثابة حربالقبيلة  ميكنها تصديقه، قد تعد 
                                                

146األغاني ص  -  1  
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          إىل القبيلة يعين ذلك أن الشاعر أراد خلربه أكثر مصداقيةيرسله  ملرسل حمايدترك اخلرب و 
ق الذي يكون دون شك لصاحل  التعليق مثوالتصديو هو اإلصغاء .  حىت ينال غرضه. و تروجيا
  .تأبط شرا

عن اخلرب بعد شحنه بطاقة ) : البطل، الراوي(يكشف الشاعر : يف الوحدة الثانية 
ماذا لقي البطل يف مكان حمدد، و حتديد املكان  –رحى بطان يف اإلبالغ مبا لقي  –تشويقية 

بيئتها، كما أن احلديث  يعين إذكاء فاعلية عامل الصدق و إشراك املتلقي يف تصور جو القصة و
ذلك أن ذاكرة القبيلة . عن مكان يعرفه املتلقي جيعله أكثر تشويقا و إثارة من عدم معرفة املكان

مرادف للتوغل و املغامرة يف وسط  ″املكان  ″و هو ... و غرابته  بعده،تقر بوعورة املكان و 
ألنه . عي الشك و الريبة يف خربهبالغول يف هذا املكان ال يستد ″البطل″و أن لقاء .. الفيايف 

، و أن الشاعر له القدرة على ختطي املغامرة ةصورب) فتيان فهم(مكان رسم يف ذاكرة القبيلة 
تطأها أقدام البشر من أصحابه مرة يف شعاب مل  قاد يذكر الشاعر أنه .كل شعاب الصحراء

  .قبل
يه نِطـاف مخــاصرمجــامع صوح  و شعبٍ كَشــلِّ شكـسٍ طَرِقُــه  
 جبــار لصم الصــخر فيه قَــراقر  به من سيــول الصيف بِيض أَقَرهـا
ين لَـههـدــه بِــالقَومِ لَم يتطَّنبت  خـابِر تعالن ـيل ثْبِتليلٌ و لَــم يد 
ميــةقَد يــاهن مم ــالتمصادر          بِه سم ــنهـــا ما إِنْ لَهوارِد1ُم  

                                                
.161ص : األصمعیات  -  1  

:شرح المفردات  
شبيه الطريق خبط اخلياطة يف الثوب كناية عن و ت. خياطته خياطة خفيفة: شل الثوب. الطريق اجلبلي الضيق: الشعب-

جانبيه املرتفعني : صوحيه. جمامع مجع جممع، و هو مكان االجتماع أو االلتقاء. سيء، ضيق: شكس. ضيقه و تعرجه
أن يأخذ : من املُخاصرة : خمَاصر. مجع نطفة، و هي املاء الصايف: نطاف). كذا تكون الطرق يف اجلبل أحيانا( كحائطني 

  .احد يف طريق و آخر يف غريه إىل أن يلتقياو
رب طريق جبلي ضيق، يشبه اخلياطة على الثوب، و هو، على ضيقه سيء للمشي، صعب للسالك، حتده من اجلانبني 

  .حفّتان مرتفعتان كحائطني، و مها أحيانا يلتقيان، كاملاء الصايف يسيل من هنا و هناك و يلتقي املسيالن يف نقطة جتمعهما
سيل : جبار. خلّفها وراءه، تركها: أقرها . و األبيض هو املاء، و قصد بالبيض هنا جتمعات املاء. مجع أبيض: بِيض  -

  .أصوات هادرة: قَراقر . الصخور الصلبة: صم الصخر. جارف
ريق بقعا من السيل اجلارف، الناجم عن أمطار الصيف، و الذي يهدر عندما مير بني الصخور الصلبة، ترك على هذه الط

  .ماء
  .مخرب، جمرب: خابر. مل يؤكد يل الوصف: مل يثبت يل النعت. دخلت جوفه: تبطّنته -
و هي غري . و لعلها بقع ماء يف جتاويف رملية. مجع السملة، و هي املاء القليل يبقى يف أسفل اإلناء و غريه: السمالت -

ال يعرف هلن : ما إن هلن مصادر. قدمي، أي دائم يتغذى من مصدر غري حمددالبقع املتجمعة من سيول الصيف، ألا ماء 
.مصدر  
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  .قد لقيت ،ما القيت) لقيت(فعل يكرر الراوي ال
  

ـَتلــغ  فمب ــنا ملَأَ ـم هفَ ـانَي ـَ     ــانطَى  بِحر ندع يتقَــا لَمب
يــول   وِالغ قيـتـد لَقَ و إينِّ    يسهب كـالصفيحة  صحصحـان  

  
اء يعين للصعلوك الصراع، و لكن ماذا لقي؟ هل لقي كائن إنساين أم غري و اللق 
االسم املوصول ما لغري العاقل، الذي يزيد من التشويق و (الكشف عن هويته يأيت .إنساين؟

أما قوله مبا لقيت فيفتح الباب واسعا ... االنتباه، فلو قال مبن لقيت، لتوقع املتلقي كائنا إنسانيا
مال الذهن، و استحضار أشكال احلضور غري العاقل، مع ما يتبع ذلك من للتخمني و إع

، و يف هذا التكرار تشويق ملعرفة ما بعد  1)عجائب و خوارق تربط عادة مبثل هذا املوقف
كالمها يف سفر حياول البطل أن يفهم الغول . يف فالة واسعة، زمن السفر: لقاء الغول . اللقاء

  .تعب السفر ″نضو أين ″السلوك  – هذه الصفة بأما يف سفر و اشتركا يف
قبل الصراع اجلسدي يأيت احلوار الفكري  ؛بنية الوحدة الثالثةيشكّل احلوار كما أن 

إقناع الغول، بضرورة التعاون و الترافق يف السفر، ) البطل ( حياول الشاعر : يف هذا احلوار 
و هو حوار ينم عن  ″فخلي يل مكاينأخو سفر ″ ″كالنا نضو أين ″ألا اشتركا يف اهلدف 

  .الرغبة يف املساملة، و مناشدة الغول ترك الشاعر و سبيله
     يرفض احلوار، فطبيعته مغايرة لطبع اإلنسان –و هو كائن عدواين  –لكن الغول 
  .و يتقرر بذلك الصراع

يــانِكَي يل  ملِّخف ــو  سفرٍخأَ   نا   تضو أينــالَك:  ــا هلَ لتقُفَ  
فشي   فَــوِت شدة  حنْــدوي أه ي ـانِـول  ميقُفــي مبصــا كَهلَ    

د هش فخـرت  الــا بِر فأضـ   ــرِصـا لليدين  و  للجِيعــران  
ادوير: ـا هلَ لتقُفَ  دع:  ــالتفقَ   كَمـــانك  إين ثبت اجلنـــان  

  
، لكن )الغول(تكون املبادرة من املعتدي أوال . ام الغولوجها لوجه أم) الشاعر(البطل 

هذه الضربة تزيد ... يرد عليها بضربة قوية جبعلها مشلولة اليدين و جرحية العنق) البطل(الشاعر 
                                                

  1 2004مارس ...الجزائر  أكتوبر 3- 2مجلة الناص جامعة جیجل، العدد . قراءة في نّص للصعلوك تأبط شرا. أدب الغرابة: سفیان زدادقة - 
188ص   
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لكن البطل   ″ارجع من أين جئت –عد  –تقول ) . البطل (على ترهيب ″يف إصرار الغول 
و ينتظر اجنالء الظالم و بزوغ الفجر ليتعرف على ... ك يلزمها مكاا ألنه يعلم مبوا الوشي

  .الغول و يكشف حقيقته
تستمر الوظيفة اإلخبارية اليت أعلن عنها البطل يف بداية  الوصف، :الرابعةيف الوحدة 

كيف . سؤال ضمين يطرحه أو قد يطرحه دون شك املتلقيعن القصة بالوصف ألنه إجابة 
شكل املتخيل يف ذاكرة القبيلة أم هناك أشكال أخرى ال هل هو ذلك ال :الغوليكون شكل 
ملخيلة القبيلة حىت  اجيب أن يكون وصفه للغول مطابق) الصعلوك(و الشاعر ... تعرفها القبيلة

  .يكون اخلرب أكثر واقعية و مصداقية
  

ـاهــا لديمتكئً ــم انفــكلَفَ   ألنظــر مصبحي أتانِ  اـاذَــا م  
يــح بِقَ يف  رأسِ ــــاننا عيإذَ   اهلِّ أسِكرقُــر مشاللِّ  ــوقسان  

ـا خمْــاقَوسجٍد لـبٍكَ  واةَو  ش ن عبــاء أو  شنـانم ــوبٍو ثَ    
  

     ساق خمدج،. قبيح كرأس اهلر املشقوق اللسان رأس، هلا عينان يف حيإا كائن 
  .و شواة كلب، و ثوب من عباءة أو شنان

  .فها عن اإلنسان بالرأس و الساقني، و ثوا و ماعدا ذلك فهي شبيهة باإلنساناختال
ندرسها من خالل بنيتها ) مقطع سردي موحد(مجلة واحدة ) األسطورة(احلكاية 

و نطلق عليها بسطح احلكاية و بنية عميقة و نسميها حمتوى احلكاية السطحية و بنيتها العميقة 
ار األفقي للعالقات بني العناصر و الوظائف و من مميزات هذه و تشمل البنية املسطحة اإلط

  .و طرائق السرد و عدد الشخوص و نوعية األفعال    البنية األسلوب احلكائي
أما البنية العميقة فتشمل اإلطار اللغوي للعالقات بني العناصر و الوظائف و من 

فكار و فلسفة و بنية احلكاية و بني مميزات هذه البنية إجياد الترابطات العامة بني حمتوى األ
  .1اتمع الذي أنتجها

  
  

                                                
         - لبنان- بیروت - المغرب- الدار البیضاء. 1المركز الثقافي العربي ط –كایة الشعبیة قراءات في الح–المساحة المتخفیة : یاسین النصیر  - 1

43ص    1995سنة         
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  : )األسطورة(للحكاية  لسطحيةبنية اال
  

. صعلوك بالغول يف فالة منقطعة وبعيدة عن تواجد البشرالتدور احلكاية حول لقاء 
 يضمنه عنصركما حكايته بشكل متجانس و مرتب زمنيا أحداث  )البطل(عرض الراوي 

  .و الوصف احلوار
ة سفر حالالرحلة ، و الغول يف  إنضاءالليل ، البطل يف حالة سفر يعاين من  : الزمن 
   .أو جتوال

وسط الفيايف ال  مكان خالٍ" رحى البطان " حدد بظرف و مكان عند : املكان 
  .على فرائسها  ضوجود لنصري أو مغيث إال املواجهة، و هي فرصة ساحنة للغول لالنقضا

 الدعوة إىل املساملة و عدم املواجهة من :ار باللغة مث باجلسد ، باللغةجتلى احلو :احلوار
الصراع املباشر ينتهي بقتل : ليأيت  احلوار باجلسد طرف البطل و الرفض من طرف الغول، 

  الغول 
كشف يف الرغبة حضرت  الصراعبعد انقضاء ) " La scène 1املشهد(الوصف 

  .شكلهاعرض مث حقيقة الغول 
  .البطل صعلوك مغامر) الشاعر ( الغول كائن أسطوري  :القصةشخوص 

  
  ):األسطورة( البنية العميقة للحكاية 

  
هو ثابت بن جابر بن سفيان بن عمثيل بن عدي بن كعب بن  :االسم و الداللة - أ

  .حزن بن يتم بن سعد بن فهم
سة نفر، أميمة، يقال أا من بين القنب بطن من فهم، ولدت مخ: و أمه امرأة يقال هلا 

  .2تأبط شرا ، ريش نسر، و كعب جدر و ال بواكي له
كل إخوتك يأتين إذا راح بشيء غريك  ″مسي تأبط شرا ألن أمه عنفته مرة فقالت له 

فقال هلا سآتيك الليلة بشيء، فصاد أفاعي كثرية من أكرب ما قدر عليه، و وضعها يف البيت،  ″

                                                
.فیھ یتوقف زمن األحداث و یتیح المجال للوصف -   1  
144ص  21م . األغاني  -  2  
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لقد : فقلن . ب فقلن، وكيف محلها؟ تأبطهاأتاين بأفاعي يف جرا: فوثبت و خرجت فقالت 
  .1تأبط شرا فلزمته

ب به، و ذكر الرواة أنه كان قّو تأبط شرا لقب لُ: و يذكر صاحب األغاين سببا آخر 
رأى كبشا يف الصحراء، فاحتمله حتت إبطه، فجعل يبول عليه طريقه، فلما قرب من احلي ثقل 

: ما كنت متأبطا يا ثابت ؟ قال : فقال له قومه  .عليه الكبش فلم يقله، فرمى فإذا هو الغول
عداء . فسمي بذلك كان أحد أشجع الصعاليك و أفرسهم. الغول، قالوا لقد تأبطت شرا

مشهور، حىت قيل عنه أنه أعدى ذي رجلني و ذي عينني و ذي ساقني و قيل أنه صديق 
 .الوعول و رفيق الغزالن

د بني احلياة و لذة املشاعر غزغامرة، يف مواجهة أصعب مواقف املوتاء، وح.  
، و ثعابني سامة قاتلة إىل الغول )السيف(من سالح قاتل . لقد تأبط كل الشرور

  .و هو شخص أسطوري مرادف للموت. أخطر الشرور و أشدها فتكا باإلنسان
االسم إذ تأبط شرا بدال من ثابت الفهمي، و الفهمي يعين أنه ابن القبيلة يدافع عنها 

  : ريد بن الصمة د على  حد قول الشاعر اجلاهلي.أو مظلومة ظاملة
  

ا أَو مالَّا إِن مغُ نزغَ نْإِ ةُيوغَ              توينْو إِ ت ترزِد غُشأَ ةُيرشد  
  

 السمفاتأبط شرا مجلة فعلية، و األفعال يف اللغة العربية تفيد األحداث و اإلجراءات 
أي تأبط الشر يف املاضي و أصبح صفة الزمة يف شخصه  ؛يف زمن املاضيوقع  ثحدمبين على 

  .كما تالزم أفعاله
أو البطل اخلارق . مثل تقمص، أي لقد تقمص دور الشيطان. على وزن تفعل :تأبط 

  .الذي يستطيع مواجهة كل الشرور حىت األسطورية منها
    ألنه مرادف للتمرد،  عكس اخلري، اخلروج عن القبيلة يعترب شرا يف حد ذاته:الشر

  .و العصيان، ناهيك عن االلتزام مبحاربتها و الوقوف يف وجهها
اهللكة، و اهلول، و هي آتية من غال الشر و اغتاله : الغول تعين يف العربية  :الغول 

  ...مبعىن أهلكه، و جاءه من حيث ال يدري

                                                
64ص  1998لبنان  1ط - بیروت –دار صادر  –تاء باب ال –معجم الشعراء الجاھلیین : عزیزة فوال بابني / د+  144ص 21األغاني  م  -   1  
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تقطن . 1بية قبل اإلسالمتلزم الذهنية العر) و الصحيح أا مؤنثة( و قد كانت الغول 
وحدانا، ال تراها تتسلط إال على الشباب الوسيم  اخترج على السفر إذا كانو.. البيداء و الفيايف 
  .و الفتاة احلسناء

يب اجلماعة و تتحاشاهاارال خترج على الناس إذا كانوا ز اصورة الغول . فات، أل
ا، تتغذى بلحم البشر، و وى سفك الدماء، صورة بشعة مرعبة لرائيها، و هي عمالقة يف قامته

  .2و تتلذذ باالعتداء على األرواح
احتواء نفس و هذه النقاط تكمن يف . هناك نقاط مشتركة بني الغول و الشاعر البطل

  .لكل عابر سبيل يصدبالت، و حماولة السيطرة عليه )الصحراء( الفضاء
  .، و الغول يسلط على بين البشر)القبيلة( يتميز الشاعر بسادية مفرطة جتاه اآلخر 

أو الصعلوك ال يتسلط على األفراد و إمنا ) البطل(فالشاعر . أما النقاط املختلفة بينهما
له كفاءة ) البطل(الشاعر . فهو معادي للجماعة ال لألفراد على عكس الغول. على اجلماعات

أما الغول يفتقد ذلك . عصراو قدرة متيزه على الغول، الذكاء و الشجاعة، و القدرة على ال
  .عن طريق احلوار. يسعى دائما إىل إرباك عدوه بالدعوة إىل االستسالم

  .و من هنا تتجلى شخصية الغول يف شخص القبيلة و حتل القبيلة حمل الغول
  

  القبيلة

  تعادي

  الصعلوك
  تصارع

  تنهزم أمام
  حتاور

  

  الصعلوك

  متمرد على 

  القبيلة
  منتصر على 

   يستسلم لضغوطاتال
  ال حياور مباشرة

                                                
23ص 1989الجزائر –الدار التونسیة للنشر  –المؤسسة الوطنیة للكتاب  –المیثولوجیا عند العرب : عبد المالك مرتاض   - 1  

26م ن ص  -  2  
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       من خالل هذه الترسيمة نكتشف بعض العناصر املشتركة بني الغول و القبيلة، 
و قد مر بنا ) البطل(رغبة الشاعر يف إبالغ فتيان القبيلة حماورة الغول للشاعر : و القرنية هي 

يل الصعلوك تأبط شرا و دعته عندما حاورت هذ ″مغامر اشتيار العسل″نفس النمط من قصة 
  .لالستسالم

  و القبيلة ) الشاعر(كذلك هيمنة الزمن املاضي يف إشارة إىل قدم الصراع بني البطل 
  .يف التحدي من خالل اإلخبار أو احلرب النفسية) البطل(و دميومته أي رغبة الشاعر 

   لة يصاره على القبانتصار البطل على الغول يعين انت) هزمية ≠انتصار (كما أن ثنائية 
و البطل حيتفي ذا االنتصار ألنه يعطيه التفوق و التعايل، و الرغبة يف إخراج هذا االنتصار من 
الواقعية على األسطورية عن طريق خلق شخصية خرافية أكثر شراسة من القبيلة و حتقيق 

  .االنتصار عليها
   يف حالة يقظة دائمة) لصعلوكا(القبيلة تصارع البطل ال حتاوره يعين هذا أن الشاعر 

و صراع مستمر ضد القبيلة، يعد هلا ما استطاع من قوة، ال يأبه خبطاا و إمنا خلق يف مقابل 
  .ال على املقومات الفنية املبتدعة لدى القبيلة. يقوم على مقومات الصعلوك اجديد اذلك خطاب

ات املوضوعات املتشعبة ة، و القصيدة املطولة ذلينالحظ ذلك يف غياب املقدمة الطل
  .، وغياب التصريع يف القصيدة)الكثرية(

من خالل التحكم يف كل وظائف ) البطل(وضعية السارد يف النص تؤسس فكرة 
بعيدا ) الغول(السرد، إذ هو البطل من جهة، و السارد من جهة أخرى، يبقى الطرف اآلخر 

  ).البطل(عن السرد كبعد القبيلة عن الشاعر 
حول ) قصائده(احلوار مفتوح يف إحدى مواقفه ) البطل( يترك الشاعر و يف األخري

  . و القبيلة) البطل(وهذا احلوار املفتوح يؤسس ملواجهة جديدة حمتملة بني . مناسبة قتله للغول
  

  1الــوها أَم تتا أنــارج ـافي    ــارةي  جول لالغ حتبــأصفَ
  1الــوهأَ

  تغـــول فاستغــوالَ هــوجبِ    تــوضهــا فععبتها بــالَطَفَ
  الَنـزِاللّـوى  مـــا بِهلَ نَّــإِفَ    يتارن جع لُــأَسي ــانَكَ نمفَ

                                                
145ص  21األغاني م  -  1  
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اجلوار غري هو أن القبيلة جماورة للصعلوك و ذلك يعين . للصعلوك االغول أصبح جار

   و دفنه يف الصحراء استوجب رفضه و طرده، مث قتله،. ″فيا جارتا ما أهوال  ″. مرغوب فيه
  .1*″تأبط شرا″. و هي أمنية الصعلوك

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 3و  2مجلة الناص عدد . الغرابة ، قراءة في نص الصعلوك تأبط شّرا بعنوان أدب. اعتمدت في ھذه الدراسة على مقال أستاذ سفیان زدادقة* 

  1 2005جامعة جیجل الجزائر أفریل  2004/2005مارس ... أكتوبر 
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 خامتة الباب الثاين
 

تطبيقات النصية على التسليم ال األول أتاحت يل بابا سبق يف المماستنتاجا 
نص و عرض اعتبارا من القصيدة كوحدة متكاملة، . بوجود بؤر سردية يف القصيدة اجلاهلية

عرض بعض املواقف األسطورية اليت تندرج ضمن ثنائية مث . ردي مؤطرسردي ضمن نص س
  .و القبيلة) الصعلوك(الصراع بني الراوي 

  :النموذج األول
قصيدة جاهلية ذات النمط التقليدي، اعتمد . نص الضابئ بن احلارث الربمجي 

ر و كل أشكال على مواجهة الفضاء املعيق و رفض فكرة املوت و االندثا) الشاعر(فيها الراوي 
رؤية جديدة تقوم على املواجهة ابتداء من مواجهة الطلل إىل  -يف املقابل-و تأسس  . اهلدم

    .اإلقرار بضرورة مواصلة احلياة و اللحاق باحملبوبة، اليت تعترب رمز اخلصوبة و استمرار احلياة
.  املوت و اهلالكفضاء متسع احتفظ حبقل داليل ال يعين شيئا إال. و هلذه الرحلة معيقاا

صحراء واسعة تندرج فيها معاين التيه و الظالل، و الظالم، و السراب، و اجلدب، و اجلفاف، 
  ....و اخلوف 

لكن الراوي يتخطى كل احلقول الداللية املعيقة و يقرر املواجهة من جديد، ألنه 
، ذكية عارفة حناقة قوية جسيمة سريعة كالشب. ميتلك أداة مساعدة على ختطي هذا الفضاء

. أو هي كالثور الوحشي لديه رغبة يف التفرد و التجوال يف الصحراء وحيدا. مبسالك الصحراء
من مقاومته لوحشة الظالم و برودة الليل إىل . يقاوم كل األشكال املعيقة، طبيعية أو غري طبيعية

، و هي صفات صراعه ضد الكالب دفاعا عن بقائه حىت تتغلب إرادة احلياة على إرادة املوت
أن تكون معادالً موضوعيا ملعاناته من أجل امتالك احلياة و رفض ) الراوي(إنسانية أراد ا 

  .املوت و الفناء
  :النموذج الثاين

موضوع هو موضوع قيمة، و باعتباره  - القوس–فيه على موضوع  تركز
لسردي للنص ا و عرب مالحظيت. احلمار الوحشي) قصة(نص  ،إطاردرج ضمن نص سردي م

 ، الذيباعتباره موضوع القيمة "القوس  "انفرد بقصة  "الراوي  "  إىل أن تاهتدي. اإلطار
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متميزة ابتداء من اختيار  "قوس  "خصص له حيزا وفريا سرد من خالله رغبة قواس يف امتالك 
  الشجرة مث غصن الشجرة فالعناية بعود القوس إىل إخراجه و جتريبه مث عرضه يف السوق،

و هذا االنفصال . ت النهاية انفصال القوس على القواس بعد اتصال دام أكثر من عامنيكانف
) الفقر  ≠القوس (ذلك مبربع مسيائي اعتمدنا فيه على  تو وضح. يعين فقدان موضوع القيمة

  .إىل فقدان القوس يعين فقدان الثروة و التقرب إىل الفقر أكثر فأكثر تو انتهي
  

  :الثالثالنموذج 
املوضوع  تدرس). تأبط شرا ≠الغول (أسطوري يعتمد على ثنائية  موضوع

       إبراز البنية العميقة للنص السردي، ابتداء بعرض التسمية توفق بنيته السطحية، مث حاول
  ). الصعلوك ≠القبيلة (إىل التركيز على ثنائية الصراع . الغول-تأبط شرا. و دالالا
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  خامتة البحث
لنا مفهوم السرد و جتلياته، وبعد تنا –لعل أول نتيجة ميكن أن تربز لنا بوضوح 

        هي كثرة موضوعات السرد يف الشعر اجلاهلي عامة،  –مث أهم نظريات السرد احلديثة 
حبيث يصعب علينا رصدها و تصنيفها، ألن السرد كجنس يتجلى يف كل . و تنوعها، وتداخلها

لي، و عرض أهم مواضيع السرد يف القصيدة اجلاهلية ال يعين نفي أشكال اخلطاب اجلاه
   –... كاحلرب و الفروسية  –مواضيع أخرى مل تذكر يف البحث 

منهجية تقوم على أساس جتليها حسب يف عرض هذه املواضيع  تاعتمد إمناو 
  ).بناء القصة. (يف القصيدة اجلاهلية، و اتفاقها يف البناء

  
   :ملغامرات الوجدانيةموضوع الكرم و ا -أ

معلقة زهري  -معلقة امرئ القيس(:املعلقاتمثل  ورد يف ثنايا القصائد اجلاهلية 
  . ) ئيحامت الطا –شكري يال لتنخامل(نص مثل و ورد يف قصائد مستقلة ) بن أيب سلمى

و مرة أخرى ) بطل القصة(يف القصة  االراوي يف هذه املواضيع يأيت مرة متضمن
قصة الكرم للحطيئة عرضها ). عرضها لبيد بن ربيعة –قصة املرقش أمساء (صة عن الق اخارج

  .الراوي و هو خارج عنها
أحداث هذه املواضيع عادة ما تكون سريعة تعتمد على عنصر املفاجأة، -

  .تداعيات لرتوة عابرةرد فعل ل املغامرات الوجدانية هي يف األصل
  لطعام و القعود إىل الضيفحتضري ا بانتهاءو قصة الكرم تنتهي مدا 

  : فضاء الرحلةمواضيع السرد يف  –ب 

  .يف ثنايا القصائد اجلاهلية، مل تستقل مبوضوع خاص اهذه املواضيع جتلت  
احليوان هذا قصة  الراوي عرضيمث . لبا  ما تأيت يف صدد تشبيه الناقة باحليوان الوحشياغ

        الثور الوحشي يصارع الوحدة ؛احلياةأساسا على الصراع من أجل تعتمد اليت  الوحشي
يواجه . و بعد اجنالء العتمة و تداعياا. و العتمة بعد قضاء ار بكامله ينعم برغد العيش

  .كالب الصياد يف ار الغد
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يتقدم قطيعه. وطن جديد للكأليتحمل احلمار الوحشي مسؤولية البحث عن م  
لكن هذه املواطن حمفوفة باملخاطر، مثة صياد كامن . و يتوجه إىل مواطن سبق أن تردد عليها

تنتهي القصة بنجاة احلمار الوحشي و قطيعه من ) قطيعه(من ورائها يتربص به أو بإحدى أتانه 
  .سهام الصياد

و هي . تبدأ قصة البقرة الوحشية بانفصاهلا عن فريرها مث حتاول عيثا االتصال به
لكنها يف األخري تقرر املواجهة و تقتل كالب . ل الفرارحتاو. على هذا احلال إذ خبطر يهددها

  .و تستطيع النجاة. الصياد
لكل . قصص احليوان الوحشي تعتمد كلها على فكرة الصراع من أجل احلياة

  .البقرة و الثور بقرنيهما و احلمار الوحشي بفراره. يف النجاة) كفاءته(حيوان طريقته 
. من مواضيع القيمة. قصص اشتيار العسل موضوع اجلمانة البحرية و الغواص، و

. اجلبل - البحر) الطبيعة(يضع فيها البطل برناجما سرديا ميكنه من جتاوز كل العوائق الفضائية 
، و هي تعرب عن قوة شخصية البطل صراحة دون المتالك هذه املواضيع. معتمدا على كفاءته

خصائص ، و هي )الشجاعة و الكفاءة و هذه القوة تكمن يف الذكاء،(الرجوع إىل قوة احليوان 
  ...احلمار الوحشي –الناقة  –غري متوفرة يف الثور 
ارتكز شعر الصعاليك على سرد مواضيع ذات صلة بأشكال الصراع ضد  )جـ 

  .القبيلة و أهم يوميات و مبادئ الصعلوك
الغارة مجاعية أو فردية هي جزء من أشكال الصراع ضد القبيلة اعتمدها 

  .لداللة على وجودهالصعلوك ل
ابتداء من . بالدراسة و التحليل ليوميات صعلوك يف المية الشنفرى تعرضت

اإلعالن عن الرحيل و اية بقدرته أو امتالك القدرة على مواجهة القبيلة و االعتداء عليها يف 
  .جنح الليل

وسيلة من وسائل اهلجوم على القبيلة و الدفاع يف شعر الصعاليك، يصبح السرد 
و وسيلة لالتصال مع القبيلة من خالل عرض مواقف و بطوالت الصعاليك رغم  .عن الصعلوك

وفرة مواضيع السرد و تنوعها يف القصيدة  اجلاهلية ، ال ميكننا اجلزم بصالحية توظيف كل 
املناهج السردية احلديثة على النص السردي اجلاهلي و إذا صلحت إحدى هذه املناهج ال تصلح 

أو أسسها  لعدة اعتبارات منها ما هو متعلق بطبيعة املناهج ، اليت  قواعدها أن توظف كل
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مازالت حسب معظم املختصني يف حركة مستمرة تبحث عن قواعد و أسس ثابتة متكنها من 
خيط مصطلحاا املتعددة و املتباينة أحيانا و أن هذه املناهج و ضعت أساسا على نصوص 

  .الب سردية نثرية ، ظرفية ، يف الغ
هو نص شعري  السردي اجلاهلي الذيخبصوصية النص  هو متعلقو منها ما 

 النصوص الشعرية منه إىلالنصوص إىل  القافية جعلته يكون أقربتتحكم فيه ثنائية الوزن و 
و انتقال هذا املوروث الثقايف من . على اعتبار أن النص السردي هو نص نثري السردية،

  .موضوعهكذلك يفقد متاسكه و وحدة جعله  الكتايب،الشفوي إىل 
،       كل أشكال السرد فيها من فضاء يجتل إىل باإلضافةلكن هذه النصوص 

هو معتمد  منها ما ة؛و دالالت و أبعاد  متباين اقيمحوار ، تضمنت  أحداث وشخوص، زمن، 
و منها   ضاء ،الف –موت و منها ، ثنائية الشاعر القبلية ، الشاعر  –على ثنائية الصراع  حياة 

هو مرتبط بالفضاء   ااملرأة ،  و منها م –الكرم  –ما هو مرتبط بقيم اجتماعية و وجدانية 
الناقة إضافة إىل مواضيع  –الصحراء  الليل و منها ما هو مرتبط باألداة املساعدة  –الطلل 

  .حري انة البمجقيمة كالقوس و  اجتماعيةتعدت من جمرد كوا أداة أو وسيلة إىل قيم 
       و حاولنا عرض برامج سردية القيم،بالدراسة إىل بعض هذه  تقتطركما 

يف قيم االختالف من خالل  أخرى جتلىو قيم  المتالكها،و ضعها أبطاهلا يف حماولة منهم 
  .شرا تأبطعرض نص 
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 ملخـــــــــــــص *
  

 
الغرض من البحث اكتشاف تجليات السرد في القصيدة الجاهلية، من خالل عرض 
مواضيع السرد بها، ثم عرض أهم القيم التي يطلعنا بها الراوي، و من ثمة كيف يمكننا تطبيق 
دة مقاربات سردية على نص القصيدة الجاهلية، و ما هي الخصوصيات التي يمتاز بها سرد القصي

  ...الجاهلية؟ 
تجسيدا لهذا المسعى قررت مواجهة القصيدة الجاهلية، بعرض تجليات السرد فيها من 

عرض أهم مواضيع  ثم. خالل استقراء سرد معلقة امرئ القيس، و مقارنتها بسرد المية الشنفرى
ن السرد في نص القصيدة الجاهلية و تقسيم هذه المواضيع إلى فصول حسب طبيعة كل موضوع م

  .جهة، و تجليه في نص القصيدة الجاهلية من جهة أخرى
  .موضوع الكرم و المغامرات الوجدانية :الفصل األول
  .موضوعات السرد في فضاء الرحلة :الفصل الثاني 
  .موضوعات السرد في شعر الصعاليك :الفصل الثالث

  .مع عرض نماذج تطبيقية ذات مواضيع متباينة في باب مكمل
واضيع الكرم و المغامرات الوجدانية تجلى في ثنايا القصائد الجاهلية و إذا كان سرد م

سرد  فإن. استقل بقصائد خاصة، كقصة الكرم لحاتم الطائي، و قصة المنخّل اليشكري الوجدانية
بالحيوان الوحشي، الثور و البقر ) الناقة(ى بوضوح أثناء تشبيه الشاعر الراحلة فضاء الرحلة تجلّ

  . الحمار الوحشيالوحشيين، و 
تقوم قصة الثور الوحشي و البقرة الوحشية على المواجهة من أجل ضمان استمرار 

  .الحياة أما قصة الحمار الوحشي فتنتهي بالفرار الذي يمكنه من النجاة
موضوع الجمانة البحرية و الغواص، و موضوع اشتيار العسل من مواضيع القيمة يضع 

قمم الجبال  –أمواج البحر (سرديا يمكنه من تجاوز كل العوائق الفضائية برنامجا ) الفاعل(فيها البطل 
و امتالك هذا الموضوع معتمدا في ذلك على كفاءته منها؛ القوة، الصالبة، الشجاعة، الذكاء، حب ...) 
  .المغامرة

ارتكز شعر الصعاليك على سرد مواضيع ذات صلة بأشكال الصراع ضد القبيلة، و تجلت 
في سردهم فكان السرد وسيلة من وسائل هجوم الصعاليك على ) الصعلوك# القبيلة (ة بوضوح ثنائي

القبيلة، و وسيلة كذلك من وسائل الدفاع على مبادئ الصعلكة و تبرير هجماتهم و عدائهم و تمردهم 
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ضد القبيلة، كما أنه كذلك وسيلة من وسائل االتصال بالقبيلة من خالل عرض مواقف و بطوالت 
  .د القبيلةك في صراعهم ضالصعالي

باختصار السرد في شعر الصعاليك هو الفاعل بالتعبير العاملي، ألنه ساير  
حياة الصعلوك و ساعده على تحدي القبيلة، حيث كان أثره في نفسية القبيلة ال يقل عن 

  .أثر سهام و سيوف الصعاليك عليها
  

 ---------------------- ------------  
  :ملخص مرفق بـ*  

  ترجمة إنجليزية+ ترجمة فرنسية           



 
SUMMARY 

 

   The  drank this research is the discovery the aspects of the narration has through   
anti poetry Islamic, and this has through the study of the topics of the narration and 
different the values to which to us shown the poet - narrator are exposed and by one 
has to try to pproach   these texts according to the methods suggested by the 
traditional poem. narratologists, as an 

arrival finally has to discover these specificities which distinguish the.  To reach was 
drunk, this research aunt to tackle face these texts by exposing its mechanisms 
narratif and this has through texts of Oumr rou el Qays have comparing them with el 
Chanfara for, to pass finally has the narration in a general way in Islamic anti poetry.  I 
divided my work along the principal axes and according to the nature of each topic   .-  

 -the first part:  was considered has the genoresity and the adventures in love . 
 -the second part:  with the topic of the narration has through the space of the 
voyages.  
  -the third part:  be interested in the narratif topic in the poems of the troubadours.  
     Its three parts were consolidated by the poetic analysis of three text which have a 
direct 
relationship with the objective of research.  If narration of the topics of the genoresity 
and the adventures in love, as that appears has through traditional, and sometimes 
named poetry manner of clarifying such at Hatem Ettai and el Mounakhel el yachkari.  
Recites 

voyages and the description of mounting (the chamelle),les animal savages and all 
recite them which are attached to it these recite speak about the confortation for 
survival and ensuring continuity، while the account of the Zebra which finishes by the 
escape and the Success.  Topics of the loss and the plungers, as well as the gathering 
of honey represent valuable articles which allow has the agent to achieve a narratif 



program and help it eliminated all the roomy obstacles (waves, montagnes…) and that 
to have objects by qualities of which they lays out such as the force, rigidity،courage,l' 
intélégence,et the sewer of the venture.  
 
     The poems of the troubadours have a direct relationship with lutes against the 
tribue and 

that apprant in a clear way has through the dichotomie(poet  #tribie) and from the 
arrationn becomes a means of fight and instrument for the defense of their 
fundamental principles and to justify their attacks and revolts against the trubie little 
also regarded as a mean of communication of other A through the escape and the 
positions of their confortation with the tribue.  . 
       To conclude one can say that this narrative poetry is the agent even,et it is to him 
it even which described the life of the troubadours,lor well demolished face has the 
tribue and have this poetry becomes equal A the weapon,et by there the roles are 
reversed to produce eternal poems . 
 

 



 
         R  E  S  U  M  E : 
 
            L e but de cette recherche est  la découverte les aspects  de la 

narration  a travers  l a poésie anti- islamique , et ceci  a travers  l’étude 

des thèmes  de la narration  et les différents valeurs  auxquelles  nous 

montré  le poète – narrateur sont exposés  et par la on a essayer  

d’approcher  ces textes  selon les méthodes  proposées par  les 

narratologues, pour arrivée enfin  a découvrir  ces spécificités  qui  

distinguent  le poème classique . 

           Pour atteindre se but, cette recherche tante d’attaquer  de front 

ces textes en exposant  ses   mécanismes  narratif et ceci a travers des 

textes  d’Oumr rou el Qays ont les comparant avec  el Chanfara  pour, 

passer enfin a la narration de manière générale dans la poésie anti 

islamique . 

              J’ai  divisé mon travail suivant les axes principaux  et selon la 

nature de chaque thème . 

          -   La première partie : a été considéré a la générosité et les 

aventures amoureuses  . 

           -  La deuxième partie : aux thème de la narration a travers 

l’espace des voyages . 

            - La troisième partie : s’intéresse  aux thème  narratif dans les 

poèmes  des troubadours. 

             Ses trois parties ont été consolidés par l’analyse de trois texte 

poétique  qui ont un rapport  direct avec l’objectif de la recherche .  

         Si la narration des thèmes de la générosité et des aventures 

amoureuses , comme  cela  apparaît  a travers la poésie classique , et 

parfois nommée de manière  expliciter  tel  chez Hatem Ettai  et  el 

Mounakhel  il yachkari . 



                     La récite des voyages  et la description de la monture 

 (la chamelle),les animaux sauvages  et tous  les récites  qui s’y 

rattachent ces récites parlent  de la confortation  pour La  survie  et 

assurant  la continuité, tandis que le récit du Zèbre  qui finit par la fuite 

et la Réussite. 

          Les thèmes  de la perte   et des   plongeurs , ainsi que la cueillette 

du miel  représentent  des objets de valeur qui permettent  a l’actant 

d’accomplir un programme narratif  et  l’aident a éliminé toutes les 

obstacles spacieux  ( les vagues, les montagnes…) et  cela pour avoir 

des objets  par les qualités  dont ils dispose tels que la force, la rigidité, 

le courage ,l’intélégence ,et le égout de la venture . 

         Les poèmes des troubadours ont un rapport direct avec la lute 

contre la tribu et cela apprant de manière  claire a travers  la  

dichotomie( poète  # tribu ) et a  partir de la narration  devient un 

moyen  de lutte  et instrument pour la défense de leurs principes 

fondamentaux  et pour justifier leurs attaques  et révolte contre la tribu   

ont peu également la considéré comme un moyen de communication  de 

l’autre a travers  l’évasion et les positions  de leur confortation avec la 

tribu  . 

 

     Pour conclure on peut dire que cette poésie narrative est l’actant  lui 

même ,et c’est  elle même qui a bien  décrit la vie des troubadours ,leur 

défit face a la tribu   et ont cette poésie devient égal  a la l’arme ,et par 

là  les rôles  s’inversent pour produire  des poèmes  éternels .  

    


