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e  
 :  

م مـن وجـود عناصـر سـردیة لـدى كثیـرین لم یخل شـعرنا العربـي القـدی            

ویعني ذلك أن مـا یبـدئ فیـه  ،وٕان لم یعرفها الرواة والنقاد بهذا االسم ،من شعرائه

بــل هــو ظــواهر فنیــة  ،علــى تراثنــا األدبــي النقــاد المحــدثون ویعیــدون لــیس جدیــداً 

  .تلقائیة عالجها األدباء وذووا المواهب والملكات الراسخة منذ أقدم العصور

ویعنـي ذلــك أن التواصــل بــین أجنــاس األدب : شـعره ونثــره قــدیم ضــارب فــي      

ونعجـــب منـــه كـــل  ،وال نـــزال نكتشـــف منـــه الشـــيء بعـــد الشـــيء ،أعمـــاق الماضـــي

  .ولیس فیه ما یدعو لذلك ولكنا كنا عنه غافلین !! ،العجب

 يالحكـائ بالنمطلقد استعانت القصیدة الشعریة في الجاهلیة وصدر اإلسالم      

 السـاردة الـذات حـوار یكـون قد الذي وآلیاته السرد تقنیات تستوعب فغدتسردي،ال

ــع) الشـــــاعر( ــــك محیطهـــــا، أو نفســـــها مـــ ــــهم ذلـ ــــاء فـــــي   فیسـ ـــیدة بنـ ـــــي القصــ  الفن

  .وموضوعها

وتستهدف دراستي هذه تنـاول نمـط مـن ذلـك الشـعر الـذي تـداخل فیـه الشـعر      

ر من شـعراء العصـر األمـوي الرقیق المعبر مع السرد الحكائي المشوق لدى شاع

 خاصــیة وٕابــراز اســتجالء هــو الشــاعر عمــر بــن أبــي ربیعــة المخزومــي مــن خــالل

ــــة الرائعــــةل القصصــــي الســــردي النــــزوع ــــه الرائی ـــت نعــــم آل أمــــن"  مطولت  غــــادٍ  أنـ

 ،الشــعریة القصــة شــعره فــي تتمثــل مــن أبــرع بحــق ُیعــد وشــاعرنا هــذا"  ....فمبكــر

 أو الشـــعر بعناصـــر إخـــالل دون ثیـــروم ممتـــع قصصـــي إطـــار خـــالل مـــن وذلـــك

  .القصة بعناصر

 مهمـة ظـاهرة معرفة إلى تقودنا ،ربیعة أبي بن عمر لدیوان األولیة القراءة إن    

 الغـزل ألن ؛الغـزل علـى ُجلـه فـي الـدیوان هـذا اقتصـار وهـي أال ،دراسـتنا في تفید

ــو ــو َنـــراه الغزلیـــة قصـــائده وبتتبـــع  واشـــتهر، بـــه ُعـــرف الـــذي هـ  منحـــى فیهـــا ینحـ
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 وحـــوار وشخصـــیات حـــوادث مـــن القصـــة عناصـــر معظـــم تبـــرز حیـــث ،قصصـــیاً 

  .محددین ومكان زمان ضمن

 السیاســـیة جوانبهـــا بكـــل العـــرب حیـــاة داثألحـــ نـــاقالً  العربـــي شـــعرنا كـــان وٕاذا    

 الحیـاة مـن الالهـي الجانـب لـذلك تصـویر ربیعـة أبـي ابـن شـعر فإن ،واالجتماعیة

 اســتطاع خــالص نثــريّ  فــن فالقصــة مرات،ومســا ومغــامرات ،حــب مــن یعكــس بمــا

 ،اهنمضمو في قصة فأتت عنده ،الشعریة قصیدةال في یدمجها أن ربیعة أبي ابن

  .!! معانیها في غزالً 

 في التنویع نحو مستمراً  جنوحاً  یلمس عمر شعر في لطبیعة القصة المتتبع إن   

 تحقیق وٕالى فسه،ن تجاوز إلى دائماً  یسعى شاعر فهو.  وتطویرها أنماطها، تقدیم

  .تجدیدها واحتماالت القصیدة لشكل نظري تصور من ینطلق إبداعي مشروع

 تخلـــق أن الرائیـــة تـــهمطولوبخاصـــة فـــي  الحكائیـــة  العمریـــة القصـــیدة وتحـــاول   

 الحكایـة تقـدم التـي القصـیدة أن إذ ؛القصـیدة فـي وظیفتها حسب حكایتها عناصر

 سردها عناصر بعض أو الحكایة تأتي التي القصیدة عن تماماً  تختلف متنها في

  .شهاهوام في

 المحـاور خالل من ربیعة أبي بن شعر في الحكایة عناصر تنوعت هنا ومن    

  :التالیة

 لهـــا كاملـــة حكایـــات بوصـــفها القصـــیدة تقـــدمها التـــي العامـــة الحكایـــات تتبـــع=    

ــــة وحركتهــــا ومكانهــــا، ،وزمانهــــا شخصــــیاتها  ذروة نحــــو القــــارئ تقــــود التــــي النامی

   .الدرامي الموقف

 مختلـف فـي السـردیة المواقف تتبع خالل من للقصیدة الدرامي البناء معالجة=   

ـــاطع ــــي المقـ ــــة، تشــــكل ال الت  خصائصــــها لهــــا ســــردیة لوحــــة تشــــكل ولكنهــــا حكای

  .الخاص الفني ومنطقها
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 ،شـاعرنا عنـد الحكائیـة القصـائد یمیـز مـا أهـم هـو المثیـر الهرمـي البناء إن  

 یرتفــع إذ ،)١()الــذروة تفریــغ (مبــدأ علــى اعتمــاده مــن حكایتــه فــي ثــارةاإل وتنشــأ

 ثم حًال، تنتظر مركبة عقدة القارئ باهتمام وتستأثر ذروته، إلى فیها الصراع

 حیـث والرضـا بـاالمتالء القـارئ یشـعر الـذي المفـاجئ السحري االنحدار یأتي

  .مزیداً  ینتظر ال

 ألمحت وقد ،وتمهید ،مقدمة بعد حثمبا ثالثة إلي الدراسة قسمت هنا من   

 جـــاء  ثـــم ،البحـــث یخـــدم بمـــا الســـرد ظـــاهرة إلـــى خاطفـــة بإشـــارة التمهیـــد فـــي

 الســـرد بـــذور فیـــه تناولـــت العربـــي الســـرد مفهـــوم عنـــوان تحـــت األول المبحـــث

  .ربیعة أبي ابن عند السرد وأنواع ،قدیماً  العربي

مــن خــالل  الرائیــة همطولتــ فــي الســردي للبنــاء الثــاني المبحــث وخصصــت       

  .ربیعة أبي ابن عند الشعري السرد أنواع التركیز على 

 تحــت عمــر شــعر فــي القصصــیة بالعناصــر اً خاصــ الثالــث المبحــث وجــاء   

  .الرائیة مطولته في القصصي السرد تجلیات  عنوان

ـــائج وأهـــم ،التوصـــیات أهـــم بهـــا الخاتمـــة كانـــت ثـــم    بـــأهم وثبـــت البحـــث، نت

  . والفهرس والمصادر المراجع

  

:  

                                                 

  الذروة : أن یقوم الشاعر بإحداث شئ غیر متوقع. )١(
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  :السرد مفهوم

  :مفهومان للسرد

  

  :لغوي  ) أ

: ویقـال ،اً متتابعـ بعض ثرإ في بعُضه اً متَّسق به تْأتي شيء ِإلى شيء َتْقِدَمةُ " وهو

 كـان إذا: اً سـرد الحـدیث َیْسُرد وفالن تابعه، إذا: اً َسْرد َیْسُرُده ونحوه، الحدیث َسَرد

  .)١()له السیاق جید

  :والسَّرد

 بعـض، فـي بعضـها الحلـق تـداخل وهـو نسـجها،: سـردها وقیـل األدیـم، يفـ الخرز

 ِفـــــي َوَقـــــدِّْر : "الكـــــریم القـــــرآن وفـــــي... بالقـــــد خصـــــفه: اً ســـــرد البعیـــــر خـــــفَّ  وســـــرد

ـــْردِ   وال الحلـــق، فیفصـــم ،اً دقیقـــ والثقـــب ،اً غلیظـــ المســـمار یجعـــلَ  أالَّ : قیـــل ،)٢(")السَّ

 علـى اجعلـه ینقصـف، أو ینخلـع، أو فیتقلقل ،اً واسع والثقب ،اً دقیق المسمار یجعل

  .)٣("الحاجة وَقْدرِ  القصد

  

ــرد یقــوم ســمات المعجمــي التعریــف هــذا مــن ونلمــح    االتِّســاق وهــي بإبرازهــا، السَّ

 تتعـدى بـل فقط،المكتـوب السـرد علـى الـدالالت هذه تقتصر وال واإلحكام، والتتابع

  .مشافهة المسرود

  :اصطالحي) ب

                                                 

 .١٦٥، ص٧ظور، ط/ دار صادر بیروت،جلسان العرب " مادة سرد" جمال الدین بن من )١

  .١١، آیة : سبأ:سورة  )٢

  م.١٩٨٧،بدون تاریخ،٣لسان العرب ابن منظور، ط/دار المعارف،ج )٣
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  .)١("حقیقیة أو خیالیة كثر،أ أو واحدة حادثة قصُّ  هو"

ــد ال السَّـــْردَ " أن یعنـــي وهـــذا  لتسلســـل عـــرض أنـــه كمـــا الحكایـــة، بواســـطة إالَّ  یوجـ

  "النص في األفعال أو األحداث

  :النَّص في رئیسین عنصرین وجود یعني وهو

  .)٢( )الفعل( الحدث :والثاني ،)السارد( الراوي :األول

 واســـع واهتمامـــاً  هامــة مكانـــة لــه ألفینـــا ثًا،حــدی الســـرد مفهــوم إلـــى انتقلنــا وٕاذا     

 مدلوالتــه فــي أفاضــت التــي ،الحدیثــة النقدیــة الدراســات فــي خصوصــاً  المجــاالت،

 خــالل مــن القصصــي، الخطـاب دراســة علــى اهتمامــه جـل انصــب والــذي وأغنتـه،

 العدید ومجهودات اهتمام استقطب والذي وقواعده، ،وظواهره ،مكوناته أهم تحلیل

  .نالباحثی من

 ویــرى ،يللحكــ مقــابالً  باعتبــاره یوظــف الحــدیث النقــدي المفهــوم وفــق والســرد    

: همـا أساسـیین عنصـرین علـى السردي النص توفر به یقصد السرد أن"  البعض

 واســــتنباط القــــص دراســــة" علمــــاً  باعتبــــاره الســــرد یعنــــي كمــــا )٣(" والحــــدث الــــراوي"

 فیحـدد )٤("وتلقیـه إنتاجـه تحكـم نظـم من بذلك یتعلق وما علیها، یقوم التي األسس

 والســیما القصصــي، الخطــاب فــي المتمثــل العلــم، هــذا دراســة مجــال التعریــف هــذا

                                                 

" معجم المصطلحات األدبیة الحدیثة "، د. محمد عنـاني، الشـركة المصـریة العالمیـة للنشـر  )١

 .  ٥٩م،ص٢٠٠٣، ٣، ط)(لونجمان

نهج"، جیرار جینت، ترجمة/ محمد عبـدالجلیل األزدي وعمـر خطاب الحكایة: بحث في الم) (٢

  .٤٠، ص٢م، ط١٩٩٧حلمي، ط/المجلس األعلى للثقافة، 

ــــة  )٣ ــة لقصـــــــور االبنیـــ ـــة العامـــــ لســـــــردیة فـــــــي الـــــــنص الشـــــــعري، د/ محمـــــــد زیـــــــدان، ط/ الهیئــــ

  .١٦ص، م ٢٠٠٤الثقافة،

كـز الثقـافي العربي،الـدار ترجمة سعد البـازغي، ط/المر ، دلیل الناقد األدبي: میجان الرویلي  )٤

  .  ١٧٤م،ص٢٠٠٥المغرب، ط/ الرابعة  –البیضاء 
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 مــع مــا حــد إلــى یتفــق مــا وهــذا وتلقیــه، إنتاجــه فــي تــتحكم التــي والمكونــات القواعــد

 الســردي، الخطــاب بمظــاهر یعنــى الــذي العلــم هــي الســردیة إن یقــول مــن تعریــف

  )١( .ةودالل وبناءً  أسلوباً 

 یعنــى:  األول هــامین، اتجــاهین إلــى یحیــل الحــدیث النقــد فــي الســرد علــم إن    

 االتجــاه هــذا ممثلــي أبــرز ومــن الســردي، مضــمونها مــن انطالقــاً  القصــة بتحلیــل

 جــــرار" و" Todorov"،" دوروف Narratologie"،)٢(" الســــردیات" یســــمى الــــذي

 الحكایـة، مضمون بتحلیل االتجاه هذا یهتم حیث"Gérard Genette" )٣(جینات

 شـكالً  أو خطابـاً  كونـه حیث من السردي العمل دراسة"  أي؛ فیها الحكي وتقنیات

ــــــاً  ـــــي" تعبیریــ ــــدعى حــــــــین فـــ  )٤("الســــــــردیة الســــــــیمیائیة"ب:  الثــــــــاني االتجــــــــاه یــــ

"NarrativeSémiotique )"مــن انطالقــاً  الســردي، الخطــاب بدراســة یهــتم الــذي 

 )٦(")بریمـون كلود" "( )٥("Propp" بروب: "اهاالتج هذا أنصار ومن حكایة، كونه

                                                 

، ٢ط/ المؤسســة العربیــة للدراســات والنشــر، بیــروت،ط/،الســردیة العربیــة د. إبــراهیم عبــد اهللا )١

  . ١٧م، ص٢٠٠٠

فـي  لقّص المباشر من طرف الكاتب أو الشخصیةالحكي أو االسرد مصطلٌح أدبي فني هو  )٢

ویعنـي كـذلك  ،ي، یهدف إلـى تصـویر الظـروف التفصـیلیة لألحـداث واألزمـاتاإلنتاج الفن

بروایة أخبار تمت بصلة للواقع أو ال تمت، أسلوب في الكتابة تعرفه القصص والروایـات 

   والسیر والمسرحیات.

  ناقد فرنسي. )٣

یائیة یقصد بالتحلیل السیمیائي للنص األدبي دراسة هذا النص من جمیع جوانبه دراسة سـیم )٤

تغــوص فــي أعماقــه، وتستكشــف مدلوالتــه المحتملــة، مــع محاولــة ربــط الــنص بــالواقع، ومــا 

  .یمكن االستفادة وأخذ العبر منه

 عالم روسي. بروب فالدیمیر )٥

 .عالم السرد الفرنسي )٦
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"Claude  "Bremondغریمــــــــــــــــــاس"(و "("Greimas)١(  

 االقتصـــار دون األدبیـــة، األجنـــاس مختلـــف احتوائـــه بإمكانیـــة الســـرد ویتمیـــز     

 حـدود ال فعـل أنـه كمـا الخطـاب، أنمـاط مـن نمطـاً  باعتبـاره غیـره دون جـنس على

 یبدعـــه أدبیـــة، غیـــر أو أدبیـــة أكانـــت ءســـوا الخطابـــات مختلـــف لیشـــمل یتســـع لـــه،

" Roland Barth" "بــارت روالن" ویؤكــد ،)٢(كــان وحیثمــا وجــد أینمــا اإلنســان
 فــي حاضــر" فهــو الــدائم، حضــوره وعلــى اإلنســان حیــاة فــي الســرد أهمیــة علــى)٣(

ـــــاریخ، الملحمــــــة، القصــــــیرة، القصــــــة الحكایــــــة، المثــــــل، الخرافــــــة، األســــــطورة،  التـ

 وفـي األمكنـة، وكـل األزمنـة كـل فـي وموجـود ،الـخ....الملهـاة المأساة، التراجیدیا،

 دون شــعب لـیس اإلنســانیة، مـع حتـى أو التــاریخ مـع السـرد یبــدأ المجتمعـات، كـل

  )٤("سرد

                                                 

م، ١٩٩٢ عــــــــام بفرنســــــــا بــــــــاریس وتــــــــوفي فــــــــي ، روســــــــیا فــــــــي بتــــــــوال م١٩١٧ولــــــــد عــــــــام  )١

انطالقــــًا  البنیویــــة الســــیمیائیات یعــــد مؤســــس لیتــــواني مــــن أصــــل وســــیمیائیاتي لســــانیاتي 

  . ویلمسلیف رفردیناند دي سوسی لسانیات من

   الـــدار البیضـــاء،  -انظـــر: الكـــالم والخبـــر "مقدمـــة للســـرد العربـــي"، المركـــز الثقـــافي العربـــي )٢

  .١٩ص م،١٩٩٧، ١ط 

، داللــي ،ناقــد أدبــي ،فرنســي فیلســوف Roland Barthes ):( بالفرنســیة روالن بــارت  )٣

 م،١٩٨٠ مـــارس ٢٥ وتُـــوفي فـــي م،١٩١٥ نـــوفمبر ١٢ ُولـــد فـــي، ومنظـــر اجتمـــاعي

ـــــر فــــــــي تطــــــــور مــــــــدارس عــــــــدة  ، واتســــــــعت أعمالــــــــه لتشــــــــمل حقــــــــوًال فكریــــــــة عدیــــــــدة أثـــ

والماركســیة ومــا بعــد البنیویــة والوجودیــة، باإلضــافة إلــى تــأثیره فــي تطــور علــم  كالبنیویــة

  .الداللة

 –بارت، ترجمة :أنطوان أبو زید، منشورات عویـدات _ بیـروت  والنالنقد البنیوي للحكایة ر  )٤

  .٨٩ص باریس،
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: همـا أدبیـین جنسین خصائص بین تجمع التي فهي" السردیة القصیدة" أما      

 یفـرض وهـذا )١(ردالسـ علـى تبنى أو تؤسس التي القصیدة تلك أي والسرد؛ الشعر

ـــنص تـــوفر ـــة أحـــداث حكایـــة علـــى الشـــعري ال ـــة أو حقیقی  وتشـــكل ؛تتعاقـــب متخیل

 أو حـدث علـى ینطـوي موضـوع محكـي فلكـل األساسـیة، ومادته الخطاب موضوع

 نصـل وبالتـالي سارد، یرویها معین، ومكان زمان في تقع األحداث، من مجموعة

 یحـتفظ جـنس كل ظل" وٕان والشعر، القصة جنسي بین نصي تداخل إمكانیة إلى

 الیفقـد بحیـث القصصـي السـرد لغة باصطناع القصة من الشعر اقترب إذ بهویته

 والسـرد الشـعر خصـائص فیـه تتعـالق وٕانمـا )٢(" لـه الممیـزه وخواصـه نكهته الشعر

 أن ؛أي"الشـعریة القصـة: "علیـه نطلـق أن یمكـن مـا األخیـر فـي لتنسج القص، أو

 القــص، تقنیــات علــى تشــتمل فهــي شــعریًا، فنــاً  رهــااعتبا إلــى باإلضــافة القصــیدة

 فـي كبـرى أهمیـة منهمـا لكـل شـكلین بـین تجمـع التـي الشعریة القصة تكون بحیث

 القصة فإن ولحظاتها، ودقائقها نفسها الحیاة جانب یصور الشعر كان وٕاذا األدب

 يفــ الواحــدة النفســیة التجربــة نحیــا وتجعلنــا الصــورتین، هــاتین بــین تجمــع الشــعریة

  .)٣(أرحب وأفق أوسع نطاق

  

                                                 

  .٦١ص د.فتحي النصري، السرد في الشعر العربي الحدیث" في شعریة القصیدة السردیة"، )١

فـــن القصـــة فـــي النظریـــة والتطبیـــق، سلســـلة الدراســـات النقدیـــة، د.نبیلـــة إبـــراهیم، ط/ مكتبـــة  )٢

  .٢٤٢غریب، ص

ـــر الحـــــدیث،د. عزیـــــزة مریـــــدن، ط/دیـــــوان المطبوعـــــات انظـــــر :ا )٣ لقصـــــة الشـــــعریة فـــــي العصــ

  .٢٣الجامعیة، الجزائر، ص
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  ا اول

د اا   

  :القدیم العربي النقد في السرد

 رشـیق ابن عند ورد ما منها السرد، لمفهوم إشارات القدیم العربي النقد في ورد   

 بعضـه مبنی�ـا الشـعر یستحسـن من الناس ومن: "قوله في وهذا ،"العمدة" كتابه في

 قبلـه، مـا إلـى یحتـاج ال بنفسـه قائماً  بیت كل یكون أن أستحسن وأنا بعض، على

 مثل معروفة، مواضع في إال تقصیر، عندي فهو ذلك سوى وما بعده، ما إلى وال

  .)١(السرد جهة من هنالك أجود اللفظ على اللفظ بناء فإنَّ  شاكلها، وما الحكایات

  :على قائماً  السرد جعل رشیق ابن أنَّ  المقولة هذه على ونالحظ

  .بعده وما قبله لما البیت احتیاج -١

  .اللفظ على اللفظ بناء -٢

  .شاكلها وما الحكایات في وجوده -٣

 شـعر، فـي خبـر اقتصاص إلى اضطر إذا الشاعر وعلى: "طباطبا ابن ویقول   

 وزن علـــى شـــعره فیبنـــي المعنـــى، فیـــه ویطـــرد القـــول، معـــه لـــه یســـلس تـــدبیراً  دبَّـــَره

 تقصٍّ  أو به، یخلط الكالم من بزیادة اقتصاصه إلى یحتاج بما ُیحشى أن یحتمل

 بهما، فیه یستعان لما مخدجین غیر یسیرین والنُّقصان الزیادة وتكون ،منه ُیحذف

                                                 

"العمــدة فــي محاســن الشــعر وآدابــه"، ابــن رشــیق، تحقیــق: محمــد محیــي الــدین، دار الجیــل،  )١

  .٢٦١م، ص١٩٧٢، ١لبنان، ط
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 لــه، مؤیــدة تكــون بــل یقتضــیه، مــا جــنس مــن خارجــة َغْیــرَ  المزیــدة األلفــاظ وتكــون

  .)١("وحسنه رونقه في وزائدة

 إشـارات كانـت ولكنَّهـا للسرد، متنوعة بذور القدیم العربي الشِّعر في ورد قدو      

ـــْومَ : "اً كثیـــر  ذكـــر القـــیس فـــامرؤ قلیلـــة،  َدَخْلـــتُ  وَیـــْومَ " ،"َمِطیَِّتـــي ِلْلَعـــَذاَرى َعَقـــْرتُ  َوَی

  :قوله مثل ،"جلجل دارة"و ،"ُعَنْیَزةٍ  ِخْدرَ  اْلِخْدرَ 

ــــــتُ  َويــــــــومَ  ــــــْدرَ   الِخــــــــْدرَ   َدَخلــ ـــــَزةٍ   ِخــ   ُعَنيـــ

   

ــــــت   ــــــكَ  :َفقاَل   ُمْرِجلِــــــي ِإنَّــــــكَ  الــــــَويالتُ  َل

  
ـــولُ  ـــ ــــــدْ   تـَُق ــــــالَ   َوَق ــــــيطُ   َم ــــا  الَغِب ـــــ  بَِنــ   اً َمعـ

  

ـــــِري َعَقـــــْرتَ    ـــــا بَِعي ـــــَرأَ  َي   فَـــــاْنِزلِ  اْلَقـــــْيسِ  اْم

  
ــــــتُ  ــــــيِري :َلَهـــــــــا فَـُقلـــ ــــي ِســـ   ِزَمامـــــــــهُ   َوَأْرِخـــــ

  

ـــــــِديِني  َوال   ـــــن  تـُْبِع ــ ـــــــاكِ   ِم   اْلُمَعلَّـــــــلِ    َجَن

  
  :وقوله

ـــتُ  ــــــدْ  َفِجْئــــــ ــــــ  َوَقـــ ـــ ــــــا  لَِنـــــــــومٍ   تْ َنضَّ   ثَِيابـََهـــ

  

ــــــَدى   ــــــْترِ   لَـ ـ ـــــــلِ   لِْبَســـــــةَ   ِإالَّ   السِّ َفضِّ   الُمتـَ

  
ــــــت ــــــينُ  :فَـَقالَـ ــــكَ  مـــــــا اللَّـــــــِه، َيِمـ ـــ ـــــــةٌ   َل   ِحيَل

  

ـــــا   ــــكَ  َأَرى ِإنْ  َومــــ ـــــ ـــــــــةَ  َعْن ـــــــي اْلَغَواَي   تـَْنَجِلــ

  
  )٢( :وقوله

ــــــــلٍ  ــْوجِ  َولَيـ ـــــ ــ ــــرِ  َكَم ـــــــى اْلَبْحـــــ ــ ـــــُدوَلهُ  َأْرَخ   ُســــ

  

ـــــيَّ    ــــ ــــــــَأنـَْواعِ   َعَل ــــــومِ     بِـ ـــ ـــــــي    اْلُهُم ــ   لَِيْبَتِل

  
ــــــتُ  ـــــــهُ  فَـُقْلـــ ــ ـــــــا   َل ــ ــــــى   َلمَّ ـــــــْلِبهِ    َتَمطَّـــ   ِبُصــ

  

ــــــــازًا  َوَأْرَدفَ    ــــ ـــــــاءَ   َأْعَجـ ــــ ــ ـــــــلِ    َوَن ـــــ   ِبَكْلَكـ

  
                                                 

ــــا العلــــوي، تحقیــــق وتعلیــــق: د. محمــــد زغلــــول ســــ )١ الم، منشــــأة "عیــــار الشــــعر"، ابــــن طباطب

  .٣٥ص  ،م١٩٨٤المعارف، اإلسكندریة، ط 

ــــاهرة،  )٢ "دیــــوان امــــرئ القــــیس"، تحقیــــق: محمــــد أبــــو الفضــــل إبــــراهیم، ط/ دار المعــــارف، الق

. و"شرح المعلقات العشر وأخبـار شـعرائها"، للشـیخ أحمـد األمـین الشـنقیطي، حقَّقـه ٢٩ص

ـــة العصـــریة، صـــ  -ه  ١٤٢١یدا لبنـــان وأتـــم شـــرحه: محمـــد عبـــدالقادر الفاضـــلي، المكتب

  .٢٨ - ٢٦، ص٣م، ط٢٠٠٠
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ـــــــــا َأالَ  ــــلُ  أَيـَُّه ـــــ ـــــلُ  اللَّْي ــــــي  َأالَ   الطَِّويــــ   اْنَجِلــــ

  

ـــكَ   اِإلْصـــــــَباحُ  َوَمـــــــا ِبُصـــــــْبحٍ      بَِأْمثَـــــــل  ِمْنــــ

  
ــی عــن حكایتــه عنــد والحطیئــة  بــأيِّ  إكراَمــه فحــاول معــدم، وهــو راعــه الــذي فالضَّ

ــا أمـــره؛ فــي تحیــر ولكنــه شــيء،  ال لكـــي بذبحــه؛ علیــه اإلشــارة إلـــى ابنــه دفــع ِممَّ

 القصــة هــذه الحطیئــة صــور وقــد ،غریــب ضــیف مــن الــذَّم لعــار الحطیئــة یتعــرض

  )١( :التالیة األبیات في

ــَبًحا رََأى ـــــ ـــــطَ  َشـــــ ـــــ ـــَالمِ  َوْســ ـــــ ــــــــــهُ  الظَّــــ    فَـَراَعــ

  

ــــــــا   َلمَّ ــــــَدا  فـَ ًفا  بَــ ـــــيـْ ــــــــا  َتَســــــــوَّرَ   َضـــ   َواْهَتمَّ

  
ــــــــالَ  ـــ ـــــــهُ    َوَق ــــ ُن ــــا   ابـْ ـــــ ــ ـــــَرةٍ    َرآهُ    َلمَّ ـــــ ـ   ِبَحيـْ

  

َـــــــا   ــــتِ  أَي ـــ ـــــــي أََب ــــر اْذَبْحِن ـــ ـــــــهُ  َوَيسِّ ـــــــا َل   طُْعَم

  
ـــــــــِذرْ  َوالَ  ْعَت ـــــــــْدمِ  تـَ ـــــلَّ  بِالُع ــــ ــِذي َع ــــ ـــــــَرا الـَّــ   طَــ

   

ــــنُّ    ـــــاالً    لََنــــــــا  َيظُــــ ــــــــا   فَـُيوِســــــــُعَنا   َمـــ   َذمَّ

  
 التـــي الحكــائي السَّـــرد لمفهــوم قویَّـــة بــذور علـــى تشــتمل األبیــات ههـــذ أنَّ  ویالحــظ

  :وهي عناصره، فیها تتوفر

  .الشاعر وهو ،)السارد( الرَّاوي -١

  .الضیف قدوم ،)الفعل( الحدث -٢

  .قاحلة صحراء في اللیل ظالم والمكان، الزَّمن تشكیالت -٣

  .وابنه الشاعر،: المتكلمة أو المتحدثة الشخصیات -٤

وعلــى الــرغم مــن قــوة هــذه المالمــح إال أنهــا جــاءت قلیلــة وال تمثــل ظــواهر       

 مـن اللـون هـذا َنجـد األمـوي، العصر إلى ذهبنا ما وٕاذا .بارزة في الشعر الجاهلي

 خطـا الـذي" ربیعـة، أبـي بـن عمر األول، الغزل شاعر على وغلب شاع قد السرد

ــة ومنوَّعـة، فســیحة خطــوات بـه  الَغــَزل؛ فــي أسـلوبه مــع متَّفقــة لدیـه الشــعریة فالقصَّ

                                                 

دیــوان الحطیئــة"، مــن شــرح ابــن حبیــب عــن ابــن األعرابــي وأبــي عمــرو الشــیباني، شــرح أبــي  )١

  .٢٧١م، ص١٩٨١ -ه ١٤٠١سعید السكري، دار صادر، بیروت 



        

 ٥٧٦ 
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ــْوز محادثتــه علــى الرَّاقیــات الجمــیالت تحــرص حیــث  اســتطاع وقــد ،)١( بقلبــه والَف

 المتنـامي الـدِّرامي الحـوار خـالل مـن لشخصیاته، المختلفة النفسیَّة الجوانب تجلیة

ـــان قصـــــائده، فـــــي فنیـــــة وحـــــدة أحـــــدث ممـــــا بینهـــــا؛  الشـــــعر رائـــــد بحـــــق فیهـــــا كــ

  .)٢("القصصي

  )٣( :قوله مثل

ـــــنَ  ـــــ ــــ ـــــ ــــــــينَـَها  ُقلــــ ـــــ ـــــ ــــ ْرِضـ ــــــــــا  :َيْستـَ ـــــ ـــــ ـــ َيتُـَن   ُمنـْ

  

ــوْ    ــــــا لَــــــ ــــــْومَ   أََتانَــ ــ ـــــي  اْليَـ ــــــرٍّ   ِفـــ ــــرْ   ِســ   ُعَمــــ

  
ــــا ـــــ ــــ ـــــ َنَمــــ ـــــْذُكْرنَِني   بـَيـْ ـــــ ــــ ـــــ ــــــْرنَِني  يَــــ ـــــ ــــ ـــــ   أَْبصـــ

  

ـــــلِ  َقيــــــــدِ  دونَ    ـــُدو الَميـــ ـــــي يـَْعـــــ ــــرّْ   بِـــ   اَألَغــــ

  
ــــــتِ  ـــــ ـــــــَرى قالَـ ــــــ ــــــرِْفنَ   :اْلُكبـْ ـــــ ْعــ ــــــى  أَتـَ ـــــ   اْلَفَتــ

  

ــــــتِ    ـــ ــــَطى قاَل ـــــــــمْ  :الُوْســـــ ــــرْ  اَهـــــــــذَ  نـََع ـــــ   ُعَم

  
ــــــتِ  ـــــ ـــــــــْغَرى  قالَــ ــــــد  الصُّــــ ـــــ ـــــــــــا  َوقَــ   :تـَيَّْمتُـَهــ

  

ـــــدْ    ــــاهُ  قَــــ ــــ ـــــل َعَرفْـَنــ ـــــــى َوَهــــ ــــرْ   َيْخَفـــ   اْلَقَمــــــ

  
ــــــبٌ   َذا ــــ ــــــمْ   َحِبيـــ ــــ ـــــرِّجْ    لَـــ ـــــ ـــــا   يـَُعـــ ـــــ   ُدونـََنـــ

  

ــــاَقهُ    ـــــ ــــــــْينُ    َسـ ــــا   اْلَحــ ـــــ َنـ ـــَدرْ     ِإلَيـْ ـــــ   َوالَقــ

  
  :في السَّردي البناء عناصر تتجلى القصیدة هذه ففي

  .الشاعر):  السارد( الراوي -١

ــع بعضـــــهن الفتیـــــات ُخلُـــــوُّ ): الفعـــــل( الحـــــدث -٢ ـــض، مـــ  أطـــــراف وتجـــــاذبهن بعــ

  .الحدیث

  .ممطر غیر غائم یوم والزَّمن رمل، ذو لین مكان: والمكان الزَّمن تشكیالت -٣

  .الفتیات: المتكلمة أو المتحدثة الشخصیات -٤

                                                 

"قـــراءة فـــي األدب اإلســـالمي واألمـــوي"، د. محمـــد عبـــدالعزیز المـــوافي، دار الفكـــر العربـــي،  )١

  .٢٣٠،٢٣١تاریخ، ص بدون

  .٢٣١،٢٣٢السابق، ص )٢

بـــن أبـــي ربیعـــة ،قـــدم لـــه ووضـــع هوامشـــه وفهارســـه د . فـــایز محمـــد ، ط/ دار ) دیـــوان عمـــر ٣

  .١٦٦،١٦٥م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢بیروت ، ط/ األولي  –الكتاب العربي 
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  .الفتیات بین الحواریة التَّشكیالت -٥

   : ر أ ا  اي اد أماع

   :ا اد) ١(

  :اآلتیة العناصر على یعتمد الذي وهو

  .والحكایة النص منظور وفق یتشكل الذي) السارد( الراوي صوت -أ

  .الحدث بؤرة -ب

  .والمكان الزمن تشكیالت - ج

  ".المتخاطبة" أو المتحدثة الشخصیات -د

  :في متمثلة نراها الحكائي السرد فعناصر

 الصوت مع یصنع الذي ،ربیعة أبي ابن الشَّاعر وهو) السارد( راويال صوت

  :األسس من عدد على قائماً  سردی�ا جدالً  ُنعم) المحبوبة( اآلخر

  ).ُنعم( وهو الثاني السردي الصَّوت خالل من اآلخر عن الحكایة روح تملي -١

 يف لألفعال الحركي المدى توسیع طریق عن للنص الحركي الشكل إبراز -٢

  :قوله

 ،تصبر( المادیة الحركة بین والمزج.....) الخ ،زرت أتت، ،تهیم ،تعذر ،تبلغ( 

  )........الخ ،یسلي،تهیم( النفسیة والحركة ،.... )الخ أطریت، یذكر،

 ،تبلغ ،تقل( الحاضر بین االلتفات خالل من النص، في األزمنة تداخل -٣

 سیأتي مما وغیرها  ،أتت ،دنت( والماضي ،)تطیق  ،تهیم ،تعذر یذوب،

  ).توضیحه

  .یحب بمن وشوقه هیامه وهي: الحدث بؤرة -٤

 للوصول الشاعر جابها التي" الفلوات: "مثل متعددة، األماكن: المكان -٥

 المكان"  دوران وذ"  بالمحبوبة، فیه التقى الذي المكان"  أكنان مدفع"  ،للمحبوبة



        

 ٥٧٨ 
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   .للقاء موعداً فیه  أعطته ذيال المكان"عزور" ،المحبوبة لقاء فیه كان الذي

 ذلك بعد ثم ،ُنعم وبین بینه والحوار ونفسه، الشاعر بین الدائر الحوار -٦

  .القصیدة أبیات من موضح هو كما األخوات وبین بینه الحوار

  :ا  د) ٢(

 أفعال من فعل على معتمداً  حكائي، سردي باستهالل یبدأ الذي هو" بأنَّه یتمیَّز 

 الخطاب عمومیَّات في یدخلَ  أنْ  الشَّاعر یلبث ما ثم المختلفة، بأنواعها یةالحكا

  )١("التصویر أو التشخیص، أو الوصف، نزعة علیه فتغلب الشعري،

  )٢( :ربیعة أبي ابن قول في النوع هذا َتمثَّل وقد

ــــغ ـــ ــــَليمى أَبِل ـــــَأنَّ  )٣(ُســـ ــ ـــــينَ  ِب ــ ــــــد الَب ـــــدا قَـ ــ   َأِف

  

ـــــــَليمى َوِانِبـــــــــئ   ـــــا ُســ ـــــدا نَ راِئحـــــــــو  بَِأنّــــ   َغــــ

  
ـــــــل ـــ ـــــــا َوُق ـــــفَ  َلهـــ ـــــ ــــــاكِ  َأن َكي ـــــــــةً  يَلقــــ   خالَِيـ

  

لَــــيسَ    ـــم بــــانَ  َمــــن فـَ   َعِهــــدا َكمــــا َيعَهــــد لَـ

  
ـــــــــد ــــــكِ  َنعَهــــ ـــــ ــ ـــــــا ِإلَي ـــــ ــــــدِ  َفَأوفينـ ــــ ــــــــــا ِبَعهـــ   تنـــ

  

ـــــدا ِإذا َموعـــــــوداً  النـــــــاسِ  َأصـــــــَدقَ  يـــــــا     َوَعــ

  
ــــنَ  ـــــــاسِ  َوَأحَســـ ـــم َعينـــــــي فــــــــي الن   َوَأجَمَلُهـــــ

  

  الَنجـــدا َيســـُكنُ  َمـــن َأو الَغـــورِ  ســـاِكنِ  ِمـــن  

  
 الـذي ،)أبلـغ( األمـر الفعـل باستخدام التَّعبیر من بدأت النصیة الحركةَ  أنَّ  نالحظ

 ثـم ،الفـراق حـدوث بعد إخبار ولكنَّه ،)اإلخبار(هذا حدوث على التأكید نبرة یحمل

  .الواصفة المشخصة التعبیرات تنساب ذلك بعد

  

  :ا اد )٣( 

                                                 

  .٣٥البنیة السردیة في النص الشعري، د/ محمد زیدان، ص )١

 .١٠٤ص )  دیوان عمر ابن أبي ربیعة، ٢

القصــیدة قیلــت فــي عائشــة بنــت طلحــة، وقــد كنــى عــن اســمها بســلیمي وســكینة، أفــد: اقتــرب  )٣

 ودنا.



        

 ٥٧٩ 
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 یحول فهو الشِّعریة، الخطابات من لعدد المشكلة األدوات من" التشخیص ُیعد

  .المشخص الرَّمزي التعبیر إلى المجرد الرمزي التعبیر من النص

 أو وتشخیصها، األشیاء وعن الذَّات، عن الحدیث على التشخیصي السرد ویقوم

  )١( .اً وتفسیر  اً ومدح اً وصف تجریدها،

٢( :ربیعة أبي ابن قول في النوع هذا َتمثَّل وقد
(  

ــــــــــؤ  َردَعَ  ـــــ ــــ ــــــــذكرة ادَ الُفـــ ــــ ـــــ ــــــرابِ  بـــــ ـــــ ــــ ـــــ   اَألطــ

  

ـــــــبا   ـــكِ  َوَصــــ ــــ ـــــــينَ  َوالتَ  ِإَليــــ ــــــابي حــــ ــــ   َتصـ

  
ـــــُذلي نأ ـــــ ـــــــي تَبــ ـــــ ـــــــــاِئالً  ل ـــــــفى نــــ ــــ ـــــــــهِ  ُيشـ   بِــــ

  

ــؤادِ  َســـــــــَقمُ    ـــــ ـــــتِ  فَـَقـــــــــد الُفــ ـــــذابي َأَطلــــ   َعــــ

  
ــــــيت ـــــ ـــــك وعصـ ــــ ـــــــــاربي فيـــ ـــت أقـــ ـــــ ــــ   فتقطع

  

ـــــــــي   ــــــنهم بينــــ ــــ ــــرى وبيـــ ـــــ ـــــــباب  عــــ ـــــ   األسـ

  
ــد فالشَّـــاعر   بــــذكرة الحـــب، عـــن  ُردع قـــد فالَقلـــب مشخصــــة، لغـــة اللُّغـــة جعـــل قـ

  . ألطرابا

 بالحاضــر، الماضــي فیهــا یمتــزج التــي ،" ،یشــفي ،تبــذلي ،صــبا ،ردع: "فاألفعــال

 خلق هذا كل – ومخاطبة ومتكلمة غائبة بین ما - الضمائر استخدام في والتنوُّع

 الشــاعر بــین الصــراع مــن بنــوع الــنَّص صــبغت التــي المتدفقــة، الحیویــة مــن اً نوعــ

 قلبه إبعاد من بالیأس الممتزجة الحیرة نرى ناأنَّ  كما غیره، وبین وبینه نفسه، وبین

  .حبه عن

   :اا اد)٤( 

 عنها، الوحید المخبرَ  هو فصار للنص، اً محور  نفسه من الشَّاعر یجعل وفیه" 

 في ومتلقٍّ  راوٍ  إلى هنا الشاعر یتحول حیث یثبتها؛ أو النص، حركة ینمي الذي

 التي والخطة الحركة، محور هو ذاته من النابع) السرد( الحدث ویكون واحد، آنٍ 

 أو ،اً أیض األولى الذات من ینبع آخر بسارد اً أحیان االستعانة مع النص یتبعها

                                                 

  .٤٣البنیة السردیة في النص الشعري"، ص )١

  .٧٥دیوان عمر ابن أبي ربیعة، ص )٢



        

 ٥٨٠ 

? ?لمجلد ?لثالث  من ?لعد? ?لتاسع ??لعشرين لحولي ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا ة كلية ?لد??سا
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  )١("لها وجًهاموضوعی�ا یمثل

  ) ٢( : قوله في تمثل قد نجده النوع وهذا

ــــبَ  ِإنَّ  ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــ ـــــــمَّ  الَحبي ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــبِ  َأَل ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ   بِالرَك

  

ــــــيالً    ــــ ـــــ ــــــــــاتَ  لَـ ــــ ــ ـــــــاً  فَب ـــــ ــــ ـــــحبي ُمجانِب ـــــ ـــــ   َصـ

  
ـــــتُ  ـــــ ــــــن فَـَفِزعــ ــــــــ ِمــــــ ـــــى يومِ نَــــ ـــــ ــــــنٍ  َعلــ   َوَســــــ

  

ـــــرتُ    ــــــا َوذََكـــ ــــــد مــ ــ ـــــــن هــــــــاجَ  َق ــــبي ِمـ   ُنصــــ

  
                                                

 بدهشة نفسه  یسأل ثم ارتحل الذي الحبیب عن قصته بسرد یبدأ هنا فالشَّاعر  

بر إمكانیَّة عن  سائالً  ویستمر األمر، هذا باستحالة فیجیب الَوَداع، عند الصَّ

  .حیاته حي كل یفقد الوداع وعند الحیاة، في طمعها عن نفسه

 حتَّى أخرى، تارة والمتلقي ،تارة الراوي عباءة مرتدیاً  الشاعر یستمر وهكذا   

 النص في الدائبة الحركة محور – ذاته من النابع – الحدث فیصبح ،اً مع یمتزجا

  :اآلتیة األفعال خالل من

 ،هجرتنا،نسیت ،حفظت ،سكن ،شف،زارت ،هاج ،وذكرت ،ففزعت ،فبات ،ألم

 االسمیة، الوحدات تصنعها التي الحركة مع تمتزج التي..... ،جئت ،قالت ،بدت

  :قوله في النص في للذَّات صفاٍت  تمثل التي

ــــــا ــــــحبي مجانبــ ـــاج ،صــ ـــــــي هـــــ ــــــبي، لـ ـــب ُنصــ ـــــ ـــا أحب ـــــى بهـــــ ـــــب زورًاعلـــ   ....،.عتـــ

 مــن اكإشــر  فـي یبــدأ حتـَّى شخصــیته؛ عــن اً معبِّـر  القصــیدة خـالل الشــاعر ویسـتمر

 یحبه لمن المفارق المحب  صفات من فیه ما اً مظهر  خطابه إلیه فیوجه ،یخاطبه

  )٣( :فیقول

ــــت ـــــ ـــــــينَ  رَُميَلـــــــــــةُ  قالَــ ــــتُ  حــــ ــــ   ُمَودِّعـــــــــــاً  ِجئـــ

  

ـــــــاً    ـــــ ـــــ ـــال ظُلمــ ــــ ـــــ ـــــ ــ ـــــــَرةٍ  ِب ـــــ ــــ ــــبِ  َوال تِـــ ــــ ـــــ ـــــ   َذنـ

  

                                                 

 .٥١، ٥٠البنیة السردیة في النص الشعري"، ص )١

 .٦٦دیوان عمر ابن أبي ربیعة، ص )٢

  .٦٧ن أبي ربیعة،صدیوان عمر اب )٣



        

 ٥٨١ 
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ــــــذا ـــــ ـــــــذي َهـ ــــــى الَّـــــ ـــــ ـــــــــَأجَمعَ  َولّـ ـــ ـــــــــة َف ـــ   ِرحَل

  

ــــاعَ    ــــ ـــــ ــــــــا َوِابتـــــ ـــــ ـــــــدَ  ِمنّـــــ ـــــ ــــالُقربِ  الُبعــــــ ــــ ـــــ   بِـــــ

  
  :فیقول ذاته، عن الحدیث إلى أخرى مرة یعود هفإنَّ  هذه  صفاته ذكر وعلى

ــــــا ـــــ ــــــَدمعُ  َفَأَجبُتهـــــ ــــ ـــــ ـــــــي َوالـ ــــ ــــــــِبلٌ  ِمنـــــ ـــــ   ُمســـ

  

ـــــــكبٌ    ــــ ـــــــي َســ ــــــــمُ  َوَدمعــــــ ــــــــــكبِ  دائِـــــ   الَســـ

  
ــــد ِإن ـــــَلوتُ  قَــــ ــــنِ  َســــ ـــــواُكمُ  الِنســـــــــاءِ  َعـــــ   ِســــ

  

ــــرتـُُهنَّ    ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــــــبُُّكم َوَهَج ـــــ ـــــ ـــ ــــــــي َفُح ـــــ ــــ ـــــ    ِطّب

  
  

  :اي اد) ٥(

 للــنص، ســردي كأســاسٍ  المشــهدي التصــویر علــى فیــه الشــاعر یعتمــد" النــوع هــذا

ؤیة عناصر مع السارد ویستثمر  كالتَّشخیص وفنیاتها، اللغة عناصرَ  تصویر  الرُّ

(الخطاب مستویات من ذلك وغیر والحوار، والوصف
١
(.  

 علـــى المتنـــوع الســـردي البنـــاء ســـیطرة نؤكـــد أن نســـتطیع ســـبق مـــا خـــالل مـــن   

ــا ربیعــة؛ أبـي ابــن عنــد الشِّــعریة التجربـة  ُمختلفــة ینــابیع مــن اً متــدفق هشـعر  جعــل ِممَّ

  .حیران كل بها ویهتدي ظمآن، كل منها یرتوي ثرة،

 التعریفـــات عـــن اً كثیـــر  یبتعـــد یكـــادُ  ال – للســـرد اً تعریفـــ نجـــد الحـــدیث العصـــر وفـــي

 علـى الكـالم متابعـة" إنَّـه: السـرد عـن قال حیثُ  ؛)الرافعي( تعریف مثل – التراثیة

ــوالء ــودة اً أیضــــ بــــه یــــراد وقــــد بــــه، واالســــتعجال الــ  مــــن وكأنــــه الحــــدیث، ســــیاق جــ

  )٢("األضداد

                                                 

  .٥٦البنیة السردیة في النص الشعري"، ص )١

تــا ریــخ آداب العــرب، مصــطفي صــادق الرافعــي، ط/ دار الكتــاب العربــي، بیــروت، لبنــان،  )٢

 .٢٩٧، ص٢،ط٢م ج ١٩٧٤
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 إلـى الواقعـة صـورتها مـن الحادثـة نقل" ـب یقوم ،معبراً  لغوی�ا شكالً  السرد یكون وقد

  .)١("لغویة صورة

 الســرد أمــا ،معینــة حوادثــاً  تضــم ،مــا قصــة علــى باحتوائــه الحكــي یتســم إذن      

 بالقصــــة ویفتــــرض ،عــــددةمت بصــــیغ القصــــة تلــــك بهــــا ُتحكــــى التــــي الطریقــــة فهــــو

 یــدعى لــه یحكــى وشــخص ،ســارداً  أو راویــاً  یــدعى یحكــي شــخص وجــود المحكیــة

 ولكـن بمضـمونها فقـط تتحدد ال إذن  السرد مفهوم في فالقصة ،قارئاً  أو له مرویاً 

  .المضمون هذا بها یقدم التي الطریقة أو بالشكل أیضا

 وســرد موضــوعي ســرد:”  الســرد مــن نمطــین بــین توماتشفســكي یمیــز هنــا ومــن  

 حتــى ،شــيء كــل علــى مطلعــاً  الكاتــب یكــون الموضــوعي الســرد نظــام ففــي ،ذاتــي

 خـالل مـن الحكـي نتتبـع فإننا الذاتي السرد نظام في أما ،لألبطال السریة األفكار

 وكیـف متـى:  خبـر لكـل تفسـیر علـى متـوفرین)  مسـتمع طرف أو(  الراوي عیني

  .)٢(" نفسه المستمع أو الراوي عرفه

ــا ومــن ــروم هن ــین العالقــة رصــد البحــث هــذا ی ــریین، نمطــین ب ــین أو تعبی  ب

 محاولــة ولعــل والســرد، الشــعر همــا ویتكــامالن یتفــاعالن ولكنهمــا  مختلفــین مكــونین

 األنمـاط تـداخل إشـكال منطلـق مـن تأتي  النمطین هذین بین الموجودة العالقة فحص

 تتمــازج األدبیــة األجنــاس مــن اً كثیــر  أن ذلــك بینهــا؛ فیمــا األدبیــة واألنــواع التعبیریــة

  .النوعیة بخصوصیتها تحتفظ الواقع في ظلت وٕان ،وتلتقي

  

                                                 

    .١٨٧، ص ٦األدب وفنونه،د. عز الدین إسماعیل، ط، دار الفكر العربي ط،  )١

 م، ١٩٨٢اب��راھیم الخطی��ب،ط/ مؤسس��ة األبح��اث العربی��ة  نظری��ة الم��نھج الش��كلي، ترجم��ة )٢

 .١٨٩ص 
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ا ما  

    )١( ) اا ا( ) ادي(  اء  

 ،األمـویین عصـر عرفـه الغـزل فـي شـاعر أعظـم ربیعـة أبـي بـن عمر كان       

 إطـار خـالل مـن وذلـك ،یةالشـعر  القصـة شـعره فـي تتمثـل مـن أبـرع بحق ُیعد فهو

  .القصة بعناصر أو الشعر بعناصر إخالل دون ومثیر ممتع قصصي

 إلـى تقودنـا  "  فمبكـر غادٍ  أنت نعم آل أمن"  الرائیة لمطولته األولیة والقراءة    

 فــي الشــعر هــذا اقتصــار وهــي أال ،الدراســة هــذه فــي تفیــد مهمــة   ظــاهرة معرفــة

 حیـث ،قصصـیاً  منحـى فیهـا ینحـو نـراه الغزلیـة قصـائده وبتتبـع ،الغـزل علـى ،ُجله

                                                 

، حذیفــة بــن المغیــرة )م ٧١١ - ٦٤٤هــو عمــر بــن عبــد اهللا بــن أبــي ربیعــة (  )١

تـل عمـر ولـد عمـر یـوم قُ   المخزومي القرشي، كان والده مـن سـادات قـریش،

یعـــرف  بـــن الخطـــاب وفیـــه قیـــل : " أي باطـــٍل وضـــع وأي حـــٍق رفـــع ". وال

 وكما .بالمدینة ولد نهإ یقال كما بالیمن، ولد نهإ فیقال مولده، مكان بالتأكید

 البحـر، فـي غـزا أنـه فقیـل ،اً أیضـ وفاتـه سـبب في اختلف میالده اختلف في

 شـعره، فـي ذكرهـا ألنـه ؛علیـه دعـت امـرأة إن وقیـل سـفینته ومـات، فأحرقـت

 أصـیب أنـه وقیـل ،فمات بها، استتر شجرة وجرحه غصن ریح، علیه فهبت

 لـىإ (المالریـا) نشـأ فـي أسـرة عظیمـة الجـاه، فانتقـل بالبرداء حیاته آخر في

وفـرت لـه أسـباب الراحـة والتـرف  ،ه ٩٣ سـنة ومـات أخوالـه عنـد الـیمن

فأنصــرف إلــى حیــاة المجــون  كــان شــابًا جمــیًال وغنیــًا وكــان یعتــرض قوافــل 

ه ولـم الحجاج ویشبب بالحاجات في مواسم الحج، كما أنه كـان مغـرورًا بنفسـ

  یكن طالب لذة.

  ومما یدل على ذلك قوله :         

  فإن كرهته فالسالم على األخرى            سالٌم عليها ما أحبت سالمنا

  . لقب زعیم الغزلیین... وزعیم القصصیة 
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ــوادث مـــن القصـــة عناصـــر معظـــم تبـــرز  زمـــان ضـــمن وحـــوار  وشخصـــیات، ،حـ

  .محددین ومكان

 حــب، مــن سیعكــ بمــا  ،الحیــاة مــن الالهــي الجانــب لــذلك تصــویر فشــعره       

 قصـیدة فـي القصـة ُیـدمج أن ربیعـة أبـي ابـن اسـتطاع فقد ومسامرات  ومغامرات،

  . سابقاً  ذكرنا كما معانیها في وغزل ا،هنمضمو في قصة هي

ــذه الدراســــة )١(رائیتــــه  وُتعــــد ــائد أشــــهر مــــن موضــــوع هــ  أكثــــر مثــــلت وفیهــــا ،هقصــ

 أبــي ولــد مــن إنهــا قیــل"  ُنعــم" اســمها امــرأة فــي نظمهــا وقــد ،الشــعریة خصائصــه

 ،)٢( )مْعــ(نُ  باســم لیهــاإ وأشــار شخصــیتها كــتم امــرأة إنهــا وقیــل حــرب، بــن ســفیان

 فیـــه تـــوفرت ،جمیـــل قصصـــي قالـــب فـــي العاطفیـــة، مغامراتـــه إحـــدى یـــروي هـــاوفی

 ،وعقـدة ،ونهایـة ووسـط، مقدمـة، مـن المعاصـر بمفهومها القصیرة القصة عناصر

ـــیدة أن كمـــــا وحـــــل، ــور غنیـــــة القصــ ـــاة تصـــــور التـــــي الحیـــــة النابضـــــة بالصـــ  الحیــ

  .تصویر خیر الشاعر زمن في االجتماعیة

                                                 

 فـي اً بیتـ وسـبعون خمسـة اتهأبیا (ُنْعم) عددـب والنقد األدب كتب في ُعرفت التي الرائیة تلك ) ١

 ذلـك عـن وتقـل األدب، خزانـة في الحمید وكذا عبد الدین محیي لمحمد عمر ندیوا شرح

 عبـاس ابـن أتـى عمـر أن القصیدة هذه أمر وكان من والكامل، األغاني، في ثالثة اً أبیات

 -  " شـئت مـا فقـل أخـي بـن یـا شـاعر أنـت " : لـه فقـال وأنشـده إیاهـا المسـجد فـي

 القصـیدة هـذه عمـر وأنشـد " غـانياأل صـاحب ویـروي، ١ / ٨٩ األغـاني األصـفهاني،

 له كتبت حتى ناقته شانقا ومازال فوقف راكب، وهو عوف الزهري بن اهللا عبد بن طلحة

 وأضـجره فطلـع أملـه حتـى المسـجد فـي عباس ابن سأل األزرق بن نافعاً  أن المبرد وعند"

 انونثمـ وهـي أتمهـا حتى القصیدة هذه فأنشده اإلنشاد، عباس ابن إلیه فطلب عمر علیه

 عـن نسـألك اإلبـل إلیـك أكبـاد أنضـرب عبـاس، بـن یـا أنـت هللا " : األزرق ابـن فقـال بیتـاً 

 سـمعت مـا تـاهللا : فقـال ! فتسـمعه فینشـدك سـفها قـریش من غالم ویأتیك فتعرض، الدین

  . ٣ / ٢٢٨ ،٢٢٩واألدب،المبرد، اللغة في الكامل المبرد، ." اً سفه

 األولى الطبعة بیروت، العربي، الكتاب محمد، ط/ دارد. فایز  ربیعة، أبي بن عمر دیوان ) ٢

  .١٢٢، صم١٩٩٢ -ه١٤١٢
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 القصــة نتــابع واآلن ،البحــث نهایــة فــي ملحــق يفــ كاملــة القصــیدة أبیــات وســنذكر

  .مضمونها في القصصي السرد ظاهرة على لنتعرف ثنایاها في الغزلیة

 الــدین محیــي لمحمــد عمــر دیــوان شــرح فــي بیتــاً  وســبعون خمســة اهتأبیــا عــدد=   

 ،فــایز محمــد. د وفهارســه  هوامشــه ووضــع  لــه قــدم الــذي والــدیوان ،الحمیــد عبــد

 من وكان ،والكامل األغاني في ثالثة اً أبیات ذلك عن وتقل ،دباأل خزانة في وكذا

  : له فقال إیاها وأنشده المسجد في عباس ابن أتى عمر أن القصیدة هذه أمر

  :فقال" شئت ما فقل أخي بن یا شاعر أنت" 

ـــــمٍ  آلِ  َأِمـــــــن -١ ــــتَ  نُعــ ــــرُ  غـــــــادٍ  َأنـــ   َفُمبِكـــ

  

ــــداةَ    ـــــ ــــ ــــــــدٍ  َغـــ ـــــ ـــــــحٌ  َأم َغـــ ــــ ــــرُ  رائِـــــ ـــــ ـــــ ــ   َفُمَهجِّ

  
 ســبق كمـا یعتمـد الـذي ،"الحكــائي السـرد" إلـى یجـنح  الرائیــة هـذه فـي فالسـرد     

  :اآلتیة العناصر على ذكرت أن

  .والحكایة النص منظور وفق یتشكل الذي) السارد( الراوي صوت -أ 

  .الحدث بؤرة -ب 

  .والمكان الزمن تشكیالت -ج 

  )١( .المتخاطبة أو المتحدثة الشخصیات -د 

 أقـرب النص تشكیل تجعل" بطریقة والوقائع األحداث يیرو  الشاعر رىن إذ      

 بعـض تخلیـًاعن الشـاعر مـن ذلـك وكان  الحدیث، السردي التشكیل إلى یكون ما

 لمشاهد صور عن عبارة كلها وهي ) ٢( "والموضوعیة الدرامیة إلى متجهاً  غنائیته

                                                 

، ١م، ط١٩٨٤بنـــاء الروایـــة"، د. ســـیزا أحمـــد قاســـم، ط/ الهیئـــة المصـــریة العامـــة للكتـــاب،  )١

  .٣٢،٣٣ص

ــة،  )٢ البنیـــة الســـردیة فـــي الـــنص الشـــعري، د. محمـــد زیـــدان،ط/ الهیئـــة العامـــة لقصـــور الثقافـ

  .٢٠م،ص٢٠٠٤)، ١٤٩ة (كتابات نقدیة، شهری
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 نفســـیته عمـــق عـــن وتعبـــر الحســـي، والتصـــویر بالحركـــة مفعمـــة ســـردیة وأحـــداث

 بمناطق محكوماً  األحداث تحریك یظل حیث وبیئته حیاته من ومستمدة دانه،ووج

  )١( "حواریة وأخرى سردیة

 تشـــكیالت علـــى المهـــیمن هـــو) الشـــاعر( الســـارد صـــوت أنَّ  مـــن الـــرَّغم وعلـــى   

 والحــــوارات ،يالحكــــائ والفضــــاء ،والشخصــــیَّات ،األخــــرى األصــــوات فــــإنَّ  الــــنَّص،

 مــن یقتــرب وجعلتــه مراحلــه، أعلــى إلــى الحكــائي الســرد نقلــت  والضــمنیة الظــاهرة

   .التالیة الصفحات في علیه نتعرف ما وهو عام، بوجه السردي الخطاب بنیة

  :  

 مقطـع من یتكون"  نعم آل أمن"  قصیدةفي  خطابال أن أن نلحظ یمكننا       

 والتـــي بعـــد مـــا/ أثنـــاء/  قبـــل مـــا:  متسلســـلة زمنیـــة مراحـــل ثـــالث تحـــدده واحـــد،

  :یأتي لما وفقاً القول  فیها سنفصل

 المراحل األزمنة

 افتتاحیة وضعیة  -١ قبل ما

  اضطراب  -٢ أثناء

  تحول  -٣

 حل  -٤

 ختامیة وضعیة  -٥ بعد ما

ـــــــن ـــتَ  نُعـــــــمٍ  آلِ  َأِم   َفُمبِكــــــــر غـــــــادٍ  َأنــــ

  

ـــداةَ    ـــــ ــــ ـــدٍ  َغــــ ــــ ـــــ ــــــحٌ  َأم َغــــ ــــ ـــــ ــــرُ  رائِـ ــــ ـــــ ـــ   َفُمَهجِّ

  
 ِــم نَفـــــسٍ  بحاَجـــــة ُقـــــل لَـــ   َجواِبهـــــا فـــــي تـَ

  

ـــغَ    ــــ ـــــ ـــــــــذراً  فَـتُبِلـــ ـــــ ـــــةُ  ُعـ ـــــ ـــــ ـــِذرُ  َوالَمقاَل ــــ ـــــ   تُعــــ

  
                                                 

مــي یوســف خلیــف، ط/  د. انظــر:  بطولــة الشــاعر الجــاهلي وأثرهــا فــي األداء القصصــي، )١

   .٦٧م،ص١٩٩٨دار قباء 

  



        

 ٥٨٧ 

? ?لمجلد ?لثالث  من ?لعد? ?لتاسع ??لعشرين لحولي ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا ة كلية ?لد??سا
 مطولته ?لر?ئية: " ?من ?? نعم? ... " نمو?جا?  ?بيعة ?بي بن عمر شعر في ?لسر? عناصر باإلسكند?ية

 ُــــى َتهـــــيم ـــمٍ  ِإلـ ــ ـــــال نُع   جـــــاِمعٌ  الَشـــــملُ  َف

  

ـــولٌ  الَحبـــــلُ  َوال     ُمقِصـــــرُ  الَقلـــــبُ  َوال َموصــ

  
نــــــافع لــــــك َدنَــــــت ِإن نُعــــــمٍ  قُــــــربُ  َوال  

  

ـــــــا َوال   ـــــــلي نَأيُهــــ ــــــتَ  َوال ُيســــ ـــــ ـــــِبرُ  َأن ـــــ   َتصـ

  
ـــــن َأتَـــــت َوُأخـــــرى ـــمٍ  دونِ  ِم ــــا نُعــ   َوِمثُلهـ

  

ـــــى   ـــــ لـــــــو الُنهـــــــى ذا نَهــ ــــرُ  َأو ويَترَعــ ـــ   تـَُفكِّ

  
ــــــاً  ُزرتُ  ِإذا ــــــَزل لَــــــــم نُعمــ ــ   َقرابَــــــــةٍ  ذو يـَ

  

ـــــا   ــــ ـــــ ــــا َلهـ ـــــ ـــــ ــــــا ُكلَّمـ ـــــ ــــــــرُ     الَقيُتهــــ ـــــ ــ   يـَتـََنمَّ

  
 ٌـــــز ـــــ ــــــــهِ  َعزيـــــ ـــــ ــــــمَّ  َأن َعَليــ ـــــ ـــــــــا أُلِــــ ـــــ   بَِبيِتهـ

  

ــــرُّ    ـــ ــــيَ  ُيِس ـــ ـــــــُبغضُ  الَشـــــــحناءَ  ِل ـــــــرُ  َوال   ُمظَه

  
ـــــــي ـــــ ـــــــا أَِلكنــ ـــــ ــــــالمِ  ِإلَيهــ ـــــ ــــــــهُ  بِالَســـ   َفِإنـَّـــــ

  

ـــــهَّرُ    ـــــ ــــ ــــامي ُيَشـــ ـــــ ـــــ ـــــا ِإلمـــ ــــ ـــــ ــــرُ  ِبهـــ ــــ ـــــ ــــ   َويُنكَّ

  
 ِـــــــة ـــــت مـــــــــــا بِآيَــــ ــداةَ  قالَــــــ ــــ ـــــــــا غَـــــ   َلقيُتهــ

  

ـــدَفعِ    ـــــ ـــــانٍ  ِبَمـــــ ـــــ ــــــذا َأكنـــ ـــــ ـــهَُّر؟ َأَهــ ـــــ   الُمَشـــــ

  
ــــماءُ  َفــــــِانظُري ِقفــــــي ــــل َأســ ــــــهُ  َهــ   َتعِرفيَن

  

ـــــريُّ  َأَهـــــــــذا   ــــــذي الُمغيــــ ــــــانَ  الَّـــ ـــــــذَكرُ  كـــ   يُــ

  
َأُكــــن فَـَلــــم نَعتـــاً  َأطَريــــتِ  الَّــــذي َأَهـــذا   

  

ــــكِ    ـــــ ــــاهُ  َوَعيِشــ ـــــ ـــــــى َأنســ ـــومِ  ِإلــــ ــــ ــــرُ  يــــ ــــ ـــ   أُقبـَ

  
ــــت ـــــكَّ  ال نـََعـــــــم: َفقالَـــ ـــــــرَ  َشــ   َلونَـــــــهُ  َغيـَّ

  

ــــــرى   ــــهُ  ُيحِيــــــــي الَليــــــــلِ  ُســ ــــ ــــرُ  َنصَّ ــــ   َوالتَـَهجُّ

  
ــِئن ــد ِإيّـــــــاهُ  كـــــــانَ  لَـــــ ـــــَدنا حـــــــالَ  َلَقـــــ   بَعــ

  

ـــــــــنِ    ـــدِ  َع ــــ ــــــــانُ  الَعهــ ــــــد َواِإلنسـ ـــ ــــــــرُ  َق ـ َغيـَّ   يـَتـَ

  
ـــا َرُجـــالً  رََأت   عاَرَضـــت الَشـــمسُ  ِإذا َأّم

  

ـــــحى   ــــــــا فَـَيضــــــ ــــيِّ  َوَأّمـــ ـــــ ــــرُ  بِالَعشــ ــــ   فَـَيخَصـــ

  
ـــــا ــــــت َأرضٍ  َجــــــــّوابَ  َســــــــَفرٍ  َأخـــ   َتقاَذَفــ

  

ــــــــــهِ    ـــــــــواتٌ  بِـ ـــوَ  فَـَلــ ـــــ ـــــــــَعثُ  َفهـــ ــــــــر َأشــ   َأغبَـــ

  
 ُـــــــل ـــــــى َقليــ ـــــرِ  َعلــ ــــــــهُ  الَمِطيَّـــــــــةِ  َظهــــ   ِظلُّـ

  

ــــوى   ــ ــــــا ِس ــــــى م ــــــِرداءُ  َعنــــــهُ  نَف ــــرُ  ال ــ   الُمَحبـَّ

  
ـــــــن َوَأعَجَبهـــــــا ــــها ِم ـــــلُّ  َعيِشـــ ـــــــةٍ  ِظــ   ُغرَف

  

ـــــانُ    ـــــ ــــفُّ  َورَيّـــ ـــــ ـــــــداِئقِ  ُملَتــــ ــــ ــــرُ  الَحــ ــــ   َأخَضـــــ

  
 ٍــــــا َووال ــــلَّ  َكفاهـــ ـــــ ـــــــيءٍ  ُك   يـَُهمُّهـــــــــا َشــ

  

ــــتفَـ    ــــرَ  ِلَشـــــــيءٍ  َليَســـ ـــَهرُ  الَليـــــــلِ  آِخـــ   َتســــ

  
 بهــا، وهیامــه ُلــنعم حبــه عــن  الســرد بحــدیث قصــیدته الشــاعر یســتهل حیــث     

 ألن ینفعـــه؛ لـــم منـــه ُقربهـــا أن كمـــا عنـــه، ُبعـــدها رغـــم نســـیانها اســـتطاعته وعـــدم



        

 ٥٨٨ 

? ?لمجلد ?لثالث  من ?لعد? ?لتاسع ??لعشرين لحولي ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا ة كلية ?لد??سا
 مطولته ?لر?ئية: " ?من ?? نعم? ... " نمو?جا?  ?بيعة ?بي بن عمر شعر في ?لسر? عناصر باإلسكند?ية

 وأسـروا ،بغضالـ أقاربهـا لـه أظهـر زارها إذا أنه كیف وذكر بها، محیطة جماعتها

 إلیهـــا، رســـالته یحمـــل أن رســـوله مـــن یطلـــب ثـــم ،اء والرغبـــة فـــي االنتقـــامعـــدال لـــه

 مـدفع" فـي األولـى للمـرة تقـابال حـین بینهمـا دار الـذي الحـوار صـدقه أمارة ویجعل

 هـذا یحب،كـل مـن أعقـاب فـي السـفر أثـر مـن أغبر أشعث كان وكیف ،)١("أكنان

  .)ماقبل(مقدمة یعد

ــوع - افتتاحیـــة وضـــعیة -   لزیـــارة مغامرتـــه وصـــف وهـــو القصـــیدة، لموضـ

  .ُنعم محبوبته

 فــــي المتمثلــــة الشــــعریة الوحــــدة فتمثلهــــا) أثنــــاء(  الثانیــــة المرحلــــة أمــــا - 

 دوران ذي لیلـة لـه جرى ما وقائع سرد في  یبدأ حیث القصیدة موضوع
 متحققــة وحــل، ،ةوعقــد ونهایــة، ووســط، بمقدمــة، القصــة تبــدأ وهنــا  ،)٢(

 هـــذه وفـــي  المعاصـــر، مهـــابمفهو  القصـــیرة القصـــة شـــروط معظـــم فیهـــا

 والوقــائع ،متسلســلة األحــداث إذ آخــر، علــى بیــت تقــدیم یصــعب القطعــة

ـــات تنســــاب مترابطــــة، ــو ر،وتحــــدُّ  سالســــة فــــي األبیـ  التعقیــــد مــــن وتخلــ

  . والغموض

 فـــي كمونــه فیهـــا وصــف رائعــة، ســـردیة بمقدمــة قصــته الشـــاعر بــدأ فقــد     

 كیـف ووصـف للنـوم، خلـدوای أن منتظـراً  القوم خالله من یراقب صعب، مكان

 انتظــر كیــف وصــف ثــم  الممیــزة، عطرهــا رائحــة متتبعــاً  خبائهــا علــى اســتدل

  .للنوم القوم وأخلد الرعیان، وآب القمر، وغاب الصوت هدأ حتى

ــــمِتني َدورانَ  ذي َولَيلــــةَ  -١٩ ـــرى َجشَّ    الُسـ

         

ــــــد   ــــــولَ  َيجَشــــــمُ  َوَق ـــــرِّرُ  الُمِحــــــبُّ  الَه   الُمغَـ

  
                                                 

  هو مجرى الماء حیث یندفع السیل. اسم موضع أو مكان، والمدفع )١

  ذو دوران : اسم موضع.  )٢



        

 ٥٨٩ 

? ?لمجلد ?لثالث  من ?لعد? ?لتاسع ??لعشرين لحولي ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا ة كلية ?لد??سا
 مطولته ?لر?ئية: " ?من ?? نعم? ... " نمو?جا?  ?بيعة ?بي بن عمر شعر في ?لسر? عناصر باإلسكند?ية

ـــــتُّ  -٢٠ ــ ـــــــاقِ  قيبـــــــاً رَ  فَِب ــــى لِلرِف ــــــفا َعلـــ   شـ

               

ــــــاِذرُ    ــــنُهم ُأحـــ ــــ ـــــــن ِمـ ــوفُ  َمــ ـــــ ــــرُ  َيطــ ـــــ   َوأَنُظ

  
ـــيِهم -٢١ ـــــ ــــــ ـــــــمَ  ِإلَـ ـــــ ــيَ  ىتـــ ـــــ ـــــ ـــــومُ  َتمِكنُ ســـ ــــــ  النَـــــ

             نُهمُ مِ 

ــــى   ــــــــسٌ  َولــــــ ــ ـــــــوال َمجِل ـــ ـــــــةُ  َل ــــرُ  الُلبانَـــ ـــــ   َأوَعـ

  
ـــــا بِـــــــالَعراءِ  َقلوصـــــــي َوباتَـــــــت -٢٢   َورَحُلهــ

  

ــــــاِرقِ    ــــــلٍ  ِلطــــ ــــ ـــــن َأو لَي ــــــــاءَ  ِلَمـــــ ـــــــــِورُ  جــ   ُمعـ

  
ـــتُّ  -٢٣   ِخباُؤهـــــا َأيـــــنَ  الـــــَنفسَ  أُنـــــاجي َوبِــ

           

ـــــفَ    ـــــنَ  آتـــــــي ِلمـــــــا وََكيــ ـــرِ  ِمــ ـــَدرُ  اَألمــــ   َمصــــ

  
ــــــَدلَّ  -٢٤ ــــا َف ّــــــا الَقلــــــبُ  َعَليهــ   َعَرفُتهــــــا رَي

               

ـــوى َلهـــــا   ــ ــــرُ  كـــــادَ  الَّـــــذي الـــــَنفسِ  َوَه   َيظَهـ

  
َلّما -٢٥   َوُأطِفئَـت ِمنُهم الَصوتَ  فَـَقدتُ  فـَ

           

ــــابيحُ مَ    ــــــبَّت صــــ ــــاءِ  فــــــــي ُشــ   َوأَنــــــــُؤرُ  الِعشــــ

  
   ُغيوبَــهُ  )١(َأرجــو ُكنــتُ  ُقَميــرٌ  َوغــابَ  -٢٦

          

ـــــــــانُ  َوَروَّحَ    ــــ ـــــ ـــــ ـــــــوَّمَ  رُعيـ ــــ ـــــ ـــــ ـــمَّرُ  َونـــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ   ُســ

  
  

 توازنــه یفقــد جعلتــه الحبیــب لــذات اضــطراب وضــعیة األبیــات تمثــل حیــث   

 المحبوبــــة رؤیـــة فـــي الملحـــة رغبتـــه ســــببه نفســـه وبـــین بینـــه صـــراعاً  ویعـــیش

 أو صـــاحبته خبـــاء یـــرى لعلـــه مرتفعـــاً  اً مكانـــ یصـــعد  حتـــى الصـــراع ویســـتمر

 وال تركهــا التــي بناقتــه یكتــرث فلــم ،همــه كــل ذلــك وكــان ،اهنمكــا علــى یســتدل

 ،الهــوى مشــاعر وقادتــه ،قلبــه أســعفه حتــى االنتظــار علیــه یطــل ولــم ،بمتاعــه

 بـد وال ،سـیرةبالی لیسـت المهمة لكن ،خبائها إلى المحبوبة ریا عبقات وأرشدته

 وینــام ،القمــر ویغیــب ،الرعیــان یعــود حیــث المناســبة اللحظــات یتحــین أن لــه

 یتســلل الشــاعر فــراح ،واجــب الحــذر لكــن ،الموعــودة اللحظــة وأزفــت ،الســمار

ــــى ـــــث إلـ ـــــد حی ــــدب ،ُنعـــــم ترق ـــدبیب اً دبیبـــــ یـ  الطریـــــق عـــــن ویبتعـــــد ،الحیـــــة كــ

 إلـي حـال مـن مـرهأ یتحـول وهنـا یصـل، اً وأخیـر  ،قومهـا یبصـره ال كي،المعهـود

  ). المحبوبة رؤیة وهو( إلیه ماطمح إلي وصل حین حال

                                                 

 في نسخة كنت أهوى. )١
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 بالسـالم، محبوبتـه فاجـأ حـین ،األولي بعقدتها القصة أحداث تبدأ  وهنا      

 التحیـة تـرد تكـاد ذهولهـا ولفـرط أمرهمـا، یفتضـح أن مـن رأتـه إذ خافت وكیف

 تتمالـك لكنهـا ،الزائـر لخبـر وانتشـار فضـیحة مـن فیهـا ممـا الـرغم علـى ،جهراً 

 وعتـاب بلـوم ،طریقتهـا علـى بزائرهـا وترحـب ،طمأنینـة بالروع وتستبدل ،أمرها

 لهـــذه الشـــاعر دفـــع مـــا، غـــرض كـــان إذا فیمـــا وتتســـاءل ،وحّبـــاً  شـــوقاً  یخفیـــان

 ؟ الفرصـــة یـــأتهتو ،الرقبـــاء نـــام أن بعـــد ســـهًال، أمرهـــا وجـــد أنـــه أم ،الزیـــارة

 یقــره أن أرادت مــا إلــى بالعاشــق تصــل وهنــا ،الــدافع هــو الشــوق بــأن ویجیبهــا

 ینازعــه ال أمیرهــا وتجعلــه وتمدحــه تطریــه ذلــك علــى لــه ومكافــأة ،بــه ویعتــرف

 مجلــس فــي یشــتهي مــا كــل العاشــق نــال وقــد اللیــل ویمضــي ،أحــد قلبهــا فــي

 بـاردة ،مرهفـة وثنایا ،فتان ثغر من ،طیباً  تفوح ُنعم فیه بدت ،والمتعة الصفاء

 لنجومـه یـأذنلیلهمـا  ذا هو فها!  التقوا إذا حبینالم لیل أقصر وما ،الرضاب

ـــب ـــوحي ،بالمغیـ  أن المحبوبــــة تنســــى ال ذلــــك وخــــالل ،بــــالفراق للعاشــــقین ویـ

 قـد كـان الحـيّ  لكـن ،بـالخروج الفتـى ویهـم  فیـه یلتقیان اً ومكان ،موعداً  تضرب

 الشـاعر یقـف وهنـا  قتـل أو فضـیحة بـال محـاالً  الخروج أمر وأصبح ،استیقظ

 العقـدة  -ذروتهـا إلـى العقـدة تصـل و ؟ سـیفعل مـاذا:  وتسـأله ئرینحـا وفتاته

 فـي سـقطأُ  وهنـا بالرحیـل، منادیهم ونادى النوم، من القوم انتبه حین - الثانیة

 نجـا فإمـا القـوم ینـاجز أن هـو وأشـار تتصـرف، كیـف تدر ولم المحبوبة، یدي

 ،ضـــیحتهاف إلـــى ســـیؤدي األمـــر ألن حـــًال؛ ذلـــك فـــي تـــرى ال لكنهـــا ،وٕاماُقتـــل

 ،أختیهـا تسـأل أن ببالهـا ویخطـر  الحـل، عـن وتبحـث ،وشـاةال رغبة وسیحقق

 علیهمــا قاصــة باكیــة حزینــة إلیهمــا وتمضــي ،الســدید الــرأي لــدیهما كــان ربمــا

 األمر بادئ في ففزعتا ،المنعمتان أختاها واستقبلتها ،فیه تورطت الذي األمر

 هــذه علــى والعطــف الرحمــة مــن شــيء كــلٍّ  قلــب فــي وحــل ،الورطــة هــذه مــن

 تخلع أن وهو،الجمیع یرتضیه حالً  الصغرى األخت فتعرض ،العاشقة األخت
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 ،متنكــراً  معهــم والشــاعر  الجمیــع ویخــرج ،مطارفهــا مــن مطرفــاً  صــاحبها علــى

 بــــین عمــــر ویمشــــي ،ولفتاتــــه لــــه بالســــالمة ضــــيقوی ،ســــره یخفــــي فتــــاة بــــزي

 ســاحة یجتــاز أن وبعــد ،نفســه مــن یســخر وهــو ،مــنهن واحــدة وكأنــه األخــوات

ـــین مـــن بدعابـــة اللـــوم یتلقـــى  بأمـــان، الحـــي ــدتا اللت ـــة لـــه أوجـ  ،الخـــالص حیل

 أمـا ،الحـذر فلیأخـذ ذلك من بد ال كان وٕان ،مغامراته عن یرعوي أن ویأمرانه

 أو ،القادمــة زیارتــه مــن متأكــدة وهــي العــذر لــه تلــتمس اهنفــإ"  ُنعــم"  المحبوبـة

 یمـر عنـدما خبائهـا غیـر إلـى ینظـر أن منه فتطلب بالحي مروره  األقل على

   ."نعم" ل لیس هواه أن القوم یحسب حتى

الغضـــارة والنقـــاء فـــي صـــفحة وجـــه  متـــذكراً  مغـــادراً  قصـــته الشـــاعر وینهـــي   

والصــفاء فــي عینیهــا، أال مــا أســعد أهــل هــذه العامریــة بتلــك الــدرة  ،المحبوبــة

  ...، وما أشقى من كتب علیه فراقها !!.االمصون

 العطـش بلـغ منهـاو  ،السـفر أتعبهـا التـي ناقتـه إلـى المحـب الوالـهمضي وی    

  .بشر یقطنها لم التي األرض تلك في الماء إلى تشده جعلت حتىمبلغه 

 قــد المعاصــر الســردي بمفهومهــا القصــیرة القصــة شــروط أن نــرى وهكــذا        

 االبتكـار عوامـل مـن ُیعـد ممـا الشعریة، القصة هذه في تقریباً  كامالً  تحققاً  تحققت

 یخجـل لـم إذ ،الواقعیـة بسـمة موصـوفة القصـة  جـاءت وقـد  القصـیدة، فـي والجدة

 المـــدارس مقـــاییس تطبیـــق رغبنـــا إذا ذلـــك ،هـــي كمـــا الواقعـــة تصـــویر مـــن القــاص

 اهنزمـــا فـــي للحـــدوث قابلـــة أو حـــدثت واقعـــة صـــورت فالقصـــة ،المعاصـــرة األدبیـــة

 تعتمــد والقصــیدة أحــداثها، عوقــائ مــن بــأي الســامع مــن ریــب دون وبیئتهــا اهنومكــا

 قـد كلهـا قصـته أحداث بأن یقنعنا أن حاول الشاعر أن ورغم  ،كثیراً  الخیال على

 ولكـن  حقیقیـة، كلهـا أحـداثها أن الجزم نستطیع ال فإننا الواقع، مسرح على جرت

 فقـد  القصة، على الواقعیة طابع إسباغ على الشاعر بقدرة االعتراف من لنا البد



        

 ٥٩٢ 

? ?لمجلد ?لثالث  من ?لعد? ?لتاسع ??لعشرين لحولي ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا ة كلية ?لد??سا
 مطولته ?لر?ئية: " ?من ?? نعم? ... " نمو?جا?  ?بيعة ?بي بن عمر شعر في ?لسر? عناصر باإلسكند?ية

 مـــــن كثیـــــر عـــــن وأجـــــاب ومراحلهـــــا، القصـــــة خطـــــوات بالتفصـــــیل الشـــــاعر شـــــرح

 خباء على استدل كیف: مثل القصة، جدار في ثغرات تمثل قد التي االستفسارات

 داله اللــذان همــا هـواه الــى باإلضـافة الممیــزة عطرهـا رائحــة بـأن فأجــاب محبوبتـه؟

  :مكانها على

ــــدل ـــــ ــــــا فــ ـــــب عليهـــــ ـــــ ــــــــا القلـ ــــــــــا ريـــ    عرفُتهـ

             

ـــوى لهـــــا   ــــر كـــــاد الـــــذي لـــــنفسا وهــ   يظهـ

  
 لـیًال، إلیهـا قـدم الـذي المحبوبـة مـع قصـته بدایـة أوالً  الشاعر یسرد حیث     

 حتـى انتظـر كیـف وصـف ثـم. الممیـزة عطرهـا رائحـة دیارهـا إلـى أرشـده حیث

  .إلخ....للنوم القوم وأخلد الرعیان، وآب القمر، وغاب الصوت هدأ

ـــا وٕاذا       ــد التفصـــیل مـــن بشـــيء توقفن  أوالً  تطالعنـــا تلـــك القصـــة  عناصـــر عنـ

 ذلــك التقــر بیئــة فــي فتاتــه إلــى الوصــول فــي عاشــق مغــامرة وهي،بوضــوح اهتفكــر

 بنـــاء علیهـــا قـــام التـــي الفكـــرة هـــذه قـــررت أحـــداثاً  تـــروي الحكایـــة فراحـــت ،بســـهولة

 ،األحـداث سـرد خالل من مباشرة بطریقة فكرته إلى أوصلنا الشاعر لكن ،القصة

 مـع السـامع إلـى تتسـرب یتركهـا ولـم ،القصـة مطلـع منـذ لهـا جورو  عنها أعلن وقد

 یحصـــر لـــم ذاتـــه الوقـــت وفـــي معهـــا، تتفاعـــل التـــي والشخصـــیات األحـــداث تیـــار

 طبیعیـة جعلتهـا عنایـة والشخصـیات األحداث أولى بل ،وحدها الفكرة في اهتمامه

 هانصــیاع ذلــك علــى یــدلنا   ومنطقــه إرادتــه وفــق قســراً  یوجههــا ولــم ،الســیاق فــي

 أعطـى ممـا ،الحـي هبـوب حـان وقـد الخبـاء مـن الخـروج في غیره  رآه الذي للحل

 وطریقـــة األحـــداث تلـــك الجمـــال هـــذا وزاد ،الـــنفس فـــي أثـــراً  وتـــرك جمـــاالً  القصـــة

 یجــذب خــاص نســق علــى رتبــت فالجزئیــات ،ورئیســة جزئیــة جــاءت فقــد ،عرضــها

 مــن قریــب وضــعم إلــى البطــل وصــول مــن بــدءاً  ،شــغف فــي فیتتبعهــا إلیهــا القـارئ

 إلـى والـدخول الوصـول طریقـة فـي نفسه ومحاورته ،صحبه ُیعلم أن دون ُنعم حي

 شـوقنا الـذي ،الـرئیس الحدث مثلت ورطة یعقبها متعة من فیها جرى وما ،الخیمة



        

 ٥٩٣ 

? ?لمجلد ?لثالث  من ?لعد? ?لتاسع ??لعشرين لحولي ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا ة كلية ?لد??سا
 مطولته ?لر?ئية: " ?من ?? نعم? ... " نمو?جا?  ?بيعة ?بي بن عمر شعر في ?لسر? عناصر باإلسكند?ية

 بنائـه إلكمـال مالئمـة وجعلهـا فرضـها فـي القـاص أبـدع،ومقبولة معقولـة ایةهن إلى

 أســلوب بــین فیــه جمعــت منطقــي ســلتسل وفــق األحــداث عرضــت وقــد ،القصصــي

 الجمـع هـذا دواعـي ومـن ،أخـرى تـارة المباشـر السـرد وأسلوب ،تارة المتكلم ضمیر

ـــاص أن ـــاعر (القـ  ذههبو ،الرئیســــة اهتوشخصــــیا القصــــة أبطــــال أحــــد نفســــه )الشـ

 ،األحـداث تسـرد التـي الشخصیة نظر بوجهة یعرف مما القصة تخلصت الطریقة

 وأفكارهـــا اهتتصـــرفا وحللـــت)  األختـــین(  ویـــةالثان الشخصـــیات أحاســـیس فســـجلت

 أم)  نعـم(  رئیسـة أكانـت سـواء الشخصیات موقف في وآرائه بعواطفه تدخل دون

  ..... ).وغیرهم ،األصحاب ،األختین ،الرسول(: ثانویة

 یرتـب أن اسـتطاع هـذه القصصـیة قصـیدته فـي الشـاعر بـأن القول ویمكن       

 تلــك مـن جــاعالً  ،ایتهـاهن إلـى بقصــته وصـل حتـى الشخصــیات ویوضـح األحـداث

 مــــرتبطین القصــــة وزمــــان ،بیئـــة فــــي نجــــدهم ألشـــخاص حیــــة رمــــوزاً  الشخصـــیات

 فهــا ،ببراعــة والســلوك ،النفســیة والحالــة  المظهــر، حیــث مــن رســموا وقــد ،بــواقعهم

  ."ونعم عمر" جناحیها تحت جمعت قد الرئیسة الشخصیةذي  هي

  

     إلیـــــه المرســــل                     ← الموضــــوع                   ←المرســــل

  المحبوبة                       ُنعم رؤیة محاوالة                    الشوق -

Î  

  المعارض                              ←الذات                  ← المساند

  له الحقد یظهرون الذین نعم أهل -                    ساردلا           الرسول - 

   والبغضاء

   األختین -
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تبرز هذه الترسیمة العاملیة وجود ثالثة ثنائیـات، تنـتظم وفقهـا البنیـة العاملیـة     

 العوامـــل تمفصــل" والتــي تحــدد دور كـــل عامــل، ویمكـــن بســطها وتوضــیح طریقـــة

  : كاآلتي فیها )١("وانتظامها

  :إلیه المرسل/  المرسل ثنائیة

 السارد(الذات دفعا اللذان الحافزان هما المحبوبة ؤیةر  في والرغبة الشوق شدة إن

 إنجاز في الرغبة فیها وبث ،المحبوبة إلي الوصول بوجوب وأقنعاها)  الشاعر –

  .مشخص وغیر ممفرد غیر كعامل یظهر المرسل فعامل الفعل، هذا

الـذي ترغـب الـذات  ،أما المرسل إلیـه، فیتمثـل فـي العامـل المسـتفید مـن الموضـوع

 حاجته تكمن الذي) الشاعر( بالسارد ل به، والذي یتعلق في هذا الموضعاالتصا

  . المحبوبة إلي الوصول إلى

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

  .م٢٠٠٢منشورات اإلختالف،  جین،االشتغال العاملي، السعید بوطا )١
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ا ا  

  اا ا  ا اد ت

  

  

  

  

  

  

  

دة ات ام  



        

 ٥٩٦ 

? ?لمجلد ?لثالث  من ?لعد? ?لتاسع ??لعشرين لحولي ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا ة كلية ?لد??سا
 مطولته ?لر?ئية: " ?من ?? نعم? ... " نمو?جا?  ?بيعة ?بي بن عمر شعر في ?لسر? عناصر باإلسكند?ية

  ان اي:

:ات ار و اا  

 بــإبراز وتسـمح أساسـیة، نراهــا التـي المفـردات اسـتخراجب المرحلــة هـذه فـي نقـوم   

" داللیــة مقــوالت" وفــق نصــنفها ذلــك بعــد ثــم ،مــرات عــدة قراءتــه بعــد الــنص داللــة

 إلـى ونشـیر. وتحدیـده القصـیدة لخطاب اإلجمالي بالمعنى اإلحاطة على تساعدنا

 الخطــاب فــي الســیاقیة داللتهــا وفــق یكــون مســتخرجة، مفــردة كــل معنــى تمییــز أن

  :اآلتي الجدول وفق وذلك للقصیدة، الشعري السردي

األشخا

 ص

 الرائحة الحیوان األحداث العاطفة المكان الزمان السمات

  :رئیسة

 ١-

 الشـــــــــــــــــاعر

  ،نفسه

  .نعم

  :  ثانویة

  ،األختان

  ،الرسول

  .األصحاب

 

 البطـــــــــــــــــــل 
 نحیـــــــــــــــــــــــف

 مـــن أشـــعث
 كثـــــــــــــــــــــــــــــــرة
 ،الســــــــــــــــــــفر

 لوحتـــــــــــــــــــــــــه
 شــــــــــــــــــــــــمس

  الهاجرة
 وظهــــــرت ،

 البطلـــــــــــــــــــــــة
 منعمـــــــــــــــــــــــة
 مترفـــــــــــــــــــــــــة

 خباء أظلها
 علـى سـاعد
 فـــــي بـــــرودة

 ،ریقهـــــــــــــــــــــــا
  فـي وصفاء

 محجریهــــــا،
 فـــــي ونقـــــاء
 .خدیها

 أول

  اللیل

 . وآخره

 الصـــــــــــــحراء

  مع

 لبعض ذكر

 المواقــــــــــــــــــــــع

 واألمـــــــــاكن،

 ذي" مثـــــــــــــل

 ،"دوران

 مــــــــــــــــــــدفع"و

 ،"أكنــــــــــــــــــــان

 "عزور"و

 الحــــــزن عاطفــــــة
ـــــــى مســـــــیطرة  عل
 مــــــــــن الشــــــــــاعر

 القصــــــیدة بدایـــــة
 حبـه یحكي وهو

 وعـــــــــــــدم لُـــــــــــــنٍعم
 اســـــــــــــــــــــــــــتطاعته

 غبلــو  أو نســیانها
  .منها حاجته

 هبــــــــــــــــــــــــــــــــــتنتا -
 الحـــــذر مشـــــاعر

 مـــــــــــع والیقظـــــــــــة
   المغامرة بدایة

 تتبــــــــــــــــــــــــــــــــــدل -
 مشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعره

 الفـــــرح ربمشـــــاع
 والســـــــــــعادة،حین

  محبوبته التقى
 مشـــاعر حلَّـــت-

  والقلق الخوف
 اســـــــــتیقاظ بعـــــــــد
  .القوم

ثـــــــــــــــــم كانـــــــــــــــــت 
 ثــــــــورةال عاطفــــــــة

 علــــى غضــــبالو 
 مــــــــــن شــــــــــاعرلا

 الـــثالث الفتیـــات
 اجتیــــــــــــاز بعـــــــــــد
 .الحي

  : جزئیة
 فاجــــــــــأ حــــــــــین

 وبتـــــــــــــــــــــــــــهمحب
 بالســــــــــــــــــــــــــالم،

 خافـــت وكیـــف
 أن من رأته إذ

 یفتضــــــــــــــــــــــــــــــح
 أمرهمـــــــــــــــــــــــــــــا،

 بـــــــات وكیـــــــف
 العــــــــین قریــــــــر
 حتـــــــــى معهـــــــــا
 الصـــــــبح كـــــــاد

  .یبزغ أن
ــــــــاه  القــــــــوم انتب
ــــــــــوم، مــــــــــن  الن

 ةاومنـــــــــــــــــــــــــــــــاد
 منــــــــــــــــــــــــــــــادیهم

  . بالرحیل
 الشـــاعر تنكـــر
 ثیــــــــــــاب فــــــــــــي
  .امرأة
ــــــین جــــــهو خر   ب

 حتـى األخوات
 الحــــــي غــــــادر

  .أمان في
ــــة: كلیــــة  مقابل
ومـــــا تــــــم  نعـــــم

 .بینهما

 حیوانـــــــــــــات
 البیئـــــــــــــــــــــــــــة
 العربیــــــــــــــــــــة
ـــحراویة  الصــــــ

  :مثل
  ،الناقة

 ،األفــــــاعي 
  مشیة"
 ،"الحبــــــاب 
 ،"الظبیــــــة"و
 ".  الجؤذر"و

 رائحــــــــــــــــــة

 عطرهــــــــــــا

  الممیزة

 أرشـــــــــــدت

 الشــــــــــاعر

  دیار إلى

 .محبوبته

 من تحیل التي  الجدول، هذا في المفردات من مجموعة بتصنیف قمت لقد      

 إذا التـــي ،الداللیـــة المقـــوالت إحـــدى إلـــى الشـــعري القصـــیدة خطـــاب ســـیاق خـــالل
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 لمضـمون اإلجمـالي اإلطـار شكلت البعض بعضها مع وتضافرت كلها، اجتمعت

 ُتعـــین) الزمـــان  ،الســـمات األشـــخاص،(  الخانـــات أن نجـــد فمـــثالً  القصـــیدة نـــص

 حیــث الممیـزات، مـن مجموعـة تحـددهم معــین، زمـن فـي یتـأطرون الـذین الممثلـین

 أول في یتحدد والذي األحداث، فیه ريتج الذي الزمني اإلطار الزمان خانة تبرز

 بعــــد الســــمار ونــــوم ،القمــــر وغیــــاب ،الرعیــــان عــــودة الشــــاعر انتظــــار اللیل،وقــــت

 خانــة فــي المتضــمنة المعجمیــة الوحــدات تبــرزه مــا وهــذا ،الســفر كثــرة مــن معاناتــه

 جــاءت حیــث األحــداث خانــة فــي المدونــة المعجمیــة الوحــدات تبــرز كمــا ،الســمات

 في فیتتبعها إلیها القارئ یجذب خاص نسق على رتبت لجزئیاتفا ،ورئیسة جزئیة

 ُیعلـــم أن دون نعــم حـــي مــن قریـــب موضــع إلــى البطـــل وصــول مـــن بــدءاً  ،شــغف

 فیهـا جرى وما ،الخیمة إلى والدخول الوصول طریقة في نفسه ومحاورته ،صحبه

 معقولـــة ایـــةهن إلـــى شـــوقنا الـــذي ،الـــرئیس الحـــدث مثلـــت ورطـــة یعقبهـــا متعـــة مـــن

  .بولةومق

 یرتـــب أن اســـتطاع هـــذه القصصـــیة قصـــیدته فـــي الشـــاعر بـــأن القـــول ویمكـــن   

 تلــك مـن جــاعالً  ،ایتهـاهن إلـى بقصــته وصـل حتـى الشخصــیات ویوضـح األحـداث

 مــــرتبطین القصــــة وزمــــان بیئــــة فــــي نجــــدهم ألشــــخاص حیــــة رمــــوزاً  الشخصــــیات

ـــث مـــــن رســـــموا وقـــــد ،بـــــواقعهم   ،ةببراعـــــ والســـــلوك النفســـــیة والحالـــــة المظهـــــر حیــ

 نحیفــاً  األول بــدا وقــد ،ونعــم عمــر جناحیهــا تحــت جمعــت قــد الرئیســة الشخصــیةف

 أظلها مترفة منعمة الثانیة وظهرت ،الهاجرة شمس لوحته ،السفر كثرة من أشعث

 في ونقاء محجریها، في وصفاء ،ریقها في برودة ....، وانعكس ذلك التنعم خباء

 إلـــى الشــوق ودفعـــه ،الوجــد أضـــناه نجـــد الفتــى قــد  النفســیة الناحیـــة ومــن ،خــدیها

 ،وجــد لفهــا وقــد ،زائرهــا اســتقبلت نعــم وكــذا ،عاقبتهــا فــي یفكــر لــم التــي المخــاطرة

 شوقاً  بنفسه خاطر بأنه المحب من االعتراف وطلبها ،ودهائها المرأة برغبة غلفته

   مستغرب غیر فبدا ،الشخصیات سلوك أما السمات خانة أوضحته ما وهذا، إلیها
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 الحــوادث فیــه انـدفعت مجــرى فــي ،معهـا وتفاعلهــا ،باألحــداث ارتباطهـا خــالل مـن

 بلَّــتطَ  الــذي العقــدة موقــف فــي الــذروة بلغــت حیــث ،والتعقیــد التشــابك نقطــة إلــى

 المنطقـــي الســـردي التسلســـل بســـبب وذلـــك ،طبیعیـــاً  أمـــراً  العقـــدة هـــذه فبـــدت ،حـــالً 

 لقـاء فـي یسـتینالرئ الشخصـیتین ورطـة فـي تجلـت حیـث ،القصـة بنـاء فـي للوقـائع

 قبیــل العقــدة تلــك جــاءت وقــد ،وفضــیحة قتــل إلــى ویقودهمــا ،خبــره ینتشــر أن كــاد

 بالمتابعـة یغـري الـذي التشـویق تفتقـد أن دون الخاتمـة فـي تحـل لكي القصة ایةهن

 هــذه ،القــارئ یشـد اً أخــاذ تسلســالً  الحـوادث تسلســل علــى اعتمـدت حبكــة إطــار فـي

 ،الشخصـیات وأفعـال وآراء ،ناحیـة من مخاطرةوال المغامرة طبیعة فرضتها الحبكة

 إلـى وصـل تـدریجي انتقـال في ذلك وجاء ،أخرى ناحیة من عنها یصدر كان وما

 القصـة هـذه زمـن اسـتوعب الذي اللیل فلول مع متدرجاً  كذلك الحل جاء ثم ،أزمة

 یـدر لـم والتـي ،الهـاجرة فـي اراً هن كانت التي الرحلة بدایة عدا ما اهتجزئیا كل في

 هـــذه فمثــل ،وزمنهـــا قصــته حـــوادث بــین یالئــم أن ســـوى األحــداث مـــن كثیــراً  یهــاف

 وقـد ،سـامروه ونـام قمـره غـاب الذي ذاك إال لیل وأي ،اللیل إال یناسبها ال الوقائع

 اللقـاء عنـد وقصـره ،المغـامرة خطـة ووضـع والترقـب االنتظـار حیـث أوله في طال

 الوقـوع إلـى قـاد الـذي األمـر ،لسـرعته بمـروره تشعر تعد لم الشخصیات أن لدرجة

 الزمان خانة علیه دلنا ما وهذا النهار، وأول اللیل آخر في الحي هبوب مأزق في

 كـل راعـت فقد ،بالزمان كالتزامها بالمكان االلتزام عن القصة تخرج ولم سبق كما

 الصــحراء اهنإ ،اهنیقطنــو الــذین األفــراد وســلوك وتقالیــد عــادات مــن البیئــة ظــروف

 فیهـــا والبـــرد الهـــاجرة وذهبـــت ،أشـــعث رأس ذات الرئیســـة الشخصـــیة تجعلـــ التـــي

  .ناقته وشحم ،بلحمه

 الشـــاعر تعلـــق علـــى الدالـــة المعجمیـــة الوحـــدات فتضـــم ،)العاطفـــة( خانـــة أمـــا    

  .بُنعم) السارد(
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  ات  وادوار: 

 أبـي ابـن عنـد الشـعریة القصـة سـرد فـي یطالعنـا مـا أول هو الشخصیة أمر      

 الشــاعر تقاســم وقــد  مجـتمعهن، فــي العالیــة المكانــة ذوات النسـاء مــن فــُنعم عـةربی

 واألكثـر الظـاهرة الشخصـیة بأنـه عمـر عن الحدیث كثر وٕان ،القصة بطولة معها

 وجـــود لـــوال لتظهـــر كانـــت مـــا الشخصـــیة هـــذه لكـــن ،الشـــعریة قصـــته فـــي وضـــوحاً 

ـــة الحبیبـــة شخصـــیة  ،تـــارة والســـیادة لجـــاهبا المتـــأطرة الحضـــریة المـــرأة تلـــك ،الفاتن

 تعیشــــهما واقتصــــادیاً  اجتماعیــــاً  واقعــــاً  یكشــــف الــــذي العصــــري والــــذوق وبالجمــــال

 یطالعنــا والــذي .األحیــان أغلــب فــي قصــته بطولــة الشــاعر تقاســم التــي الشخصــیة

 بشخصیة اإلعجاب ذلك ،العمریة الشعریة القصة سرد في الرئیسة الشخصیة في

 المعجــب العاشــق شخصــیة حــامالً  الشــاعر بــدا وٕان بالــذات إعجــاب یوازیــه ،المـرأة

 مواضـیع فـي ذلـك علـى درج وقـد - المـرأة لسـان علـى وبخل ،الشوق أضناه الذي

 المـرأة بنظـر لكـن بنفسـه فخـور المطولة رائیته فيذا  هو فها - دیوانه من متعددة

  :)١(إلیها الساعي هو

ـــتْ  ــــــْمُس َعاَرَضـــــ ــ   رَأْت رَُجــــــــال :أمَّــــــــاإذا الشَّ

  

ـــــَحى وَ    ـــــ ـــــ ــــرُ فَيْضـ ـــــ ـــــ ــــــــــيَّ فَيْخَصــ ــــ   أمَّابْالَعشــ

  
ـــتْ  ـــــ ــــ ـــوَّاَب أْرض َتقاَذَف ـــــ ــــ ــــــــفر َج ــــــا َســــ ـــــ   أَخـ

  

ــــرُ    ـــــ ــ ـــــــــَعُث أغبـَ ــــــــَو أْشــ ـــ ـــــــــَواٌت فْه ــــــــــِه َفلــ   بـ

  
ـــــــــهُ  ـــــــِة ِظلــــ ــــــــر ْالَمِطيَّــــــ ــــــى ظْهـــــ ـــــ ـــــــٌل َعلــ   قِليــــــ

  

ــــرُ    ــ ــــــرَِّداُء الْمَحبـَّ ــــــُه ال ــــا نَفــــــى َعْن ــ ـــــَوى َم   ِسـ

  
  

 ذلـــك ،للمـــرأة المحبـــب اللـــون اختـــار حیـــث ،شـــاء كمـــا اهنولـــوَّ  صـــورته رســـم      

 أشـعث فأصـبح رأسـه على الصحراء رمال ونثر ،لجبینه الشمس تلویح عن الناتج

                                                 

  .١٢٤دیوان عمر بن أبي ربیعة ص )١
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  المطیة ظهر على قلیل"  الرشیق الشاب ذلك المحبوبة لتراه ذلك بعد وتابع ،أغبر

  ".  ظله

 ســــماٍت  األولــــى للوهلــــة نراهــــا ،القصصــــیة عمــــر شخصــــیات مــــن مالمــــح تلــــك   

 ذهبـت وقـد ،الشخصـیة هـذه نفـس في مما الكثیر تعكس لكنها ،للشخصیة جسدیة

 هـذه فـي المرسـومة الشخصـیة أو عمـر، أن أحست التي الخطیب بشرى ذلك إلى

 ویكـــره ،الملـــل كثیـــر ،التنقـــل دائـــم ،مســـتقر غیـــر قلـــق إنســـان إال هـــي مـــا ،القصـــة

 قلقـــه عــن مباشــرة غیـــر صــورة لنــا یرســـم ،أیضــاً  ذاهبو ،شــيء كـــل فــي االســتقرار

 للمتعــة طلبــاً  النســاء بــین الســریع التنقــل إلــى هتدفعــ التي،الحــائرة وعواطفــه ،الــذاتي

 اإلنســـاني القلـــق لـــذلك واضـــحة صـــورة إال حیاتـــه فـــي النســـاء كثـــرة ومـــا ،والســـعادة

١(" العاطفي
 قـد هنا الرئیسة الشخصیة حركة أن ننكر ال ولكن ،ذلك صح وربما )

 یكـون بحیث القصة في الفكرة سیبین الذي الحدث لبدایة حملها مجال في جاءت

 الشـــاعر راح ،آخـــر موضـــع وفـــي   األحـــداث ومحـــرك األســـاس البطـــل حبهاصـــا

 ،المتـوتر القلـق هـو كـان فإذا ،قصته في الرئیستین الشخصیتین بین مقابلة یجري

 بیــت فــي واألمــان الســعادة مــن بحــر فــي مطمئنــة هادئــة األخــرى الشخصــیة فــإن

(بعلها
٢
(  

ـــــــــة ــــــــلُّ غرفــ ــــــــَها ِظـــ ــــــــْن َعْيِشـــ ـــــا ِمـــ َهــــــ   َوأْعَجبـَ

  

ــــا ن   ـــــ ــــرُ  َورَيَّــ ـــــ ــــَداِئق أْخَضــ ـــــ ـــــفُّ ا لحــ ــــ ــ   ُملَت

  
ــــــا ــــ َهــــ ــــْيء يُِهمُّ ـــــ ـــــ ـــــلَّ َش ـــــ ــــا كــــ ــــ ـــــ   َوَوا ل كَفاَهـ

  

ــــَهرُ    ـــ ـــــــل َتْس ــــَر اللَّْي ـــ ــــْت ِلَشـــــــْيٍء آِخ ـــ   فَلْيَس

  

                                                 

،د. بشـرى محمـد األمـوي والعصـر اإلسـالم صـدر فـي العربـي الشـعر فـي والحكایـة القصـة )١

  .٣٢٧، بغداد صم ١٩٩٠ العامة، الثقافیة الشؤون دار الخطیب،

  .١٢٥ص، بن أبي ربیعة دیوان عمر )٢
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 ،ســـیرها فـــي والتـــأثیر ،األحـــداث فعـــل علـــى الثانویـــة الشخصـــیات قـــدرة وتتضـــح  

 تتــورط التــي القصصــیة العقــدة حــل یخــدم مســار علــى الرئیســة الشخصــیة وٕاجبــار

  :ُنعم قصیدة في الشخصیات كتل فیها

ـــــــت ـــــا: ِألُخَتيهــــــــــا َفقالَــ ـــــــى َأعينــــ ــــــىً  َعلـــ   فَتــــ

  

ــــــــى   ـــ ــــــراً  أَت ــــــــرُ  زائِـــــ ـــــرِ  َواَألمـــ ـــــ ـــَدرُ  ِلَألمـ ـــــ ـــ   يُق

  
ـــــا ـــــ ــــ ــــــــا َفأَقبَـَلتــــ ـــــ ــــ ـــمَّ  َفِارتاَعتــ ـــــ ــــ ـــــ ــــــا ثُـ ـــــ ــــ   :قاَلتــــ

  

ـــــكِ  َأِقّلـــــــي   ــومَ  َعَليــ ــــرُ  َفالَخطـــــــبُ  الَلـــــ   أَيَســـ

  
ـــــت   ِمطَرفـــــي َســـــأُعطيهِ : الُصـــــغرى َلهـــــا َفقاَل

  

ــذا َوَدرعـــــــي     َيحـــــــَذرِ  كـــــــانَ  ِإن البُـــــــردُ  َوَهـــــ

  
ــــومُ  ـــــ ــــ ـــــــــي َيقـــــ ـــــ ـــــــا فَـَيمشــــ ـــــ ــــ ـــــــراً  بَيَننــ ــــ ـــــ ــ   ُمَتنكِّ

  

ــــــال   ــــ ــــــرُّنا َف ــو ِســــ ـــــ ـــــــــوَ  َوال يَفشـــ ــــرُ  ُهـ ـــــ   َيظَهـ

  
ـــــــي َفكــــــــانَ  ـــــــن دونَ  ِمَجنّـ ـــــــتُ  َمـ ــــــي ُكنـ   أَتَّقــ

  

ـــــالثُ    ــــ ــــــخوصٍ  ثَـ ـــــانِ  ُشــــ ــــرُ  كاِعبـــــ ـــــ   َوُمعِصـ

  
 ضــروریة وجعلتهــا ،األهمیــة أعطتهــا مكانــة هنــا الثانویــة الشخصــیات تبــوأت وقــد

 أعطــت إذ ،اهنبــدو القصصــي البنــاء یــتم وال ،عنهــا االســتغناء یمكــن وال ،للقصــة

 ،الصــدق وطــابع ،بالســهولة اتصــافها بــرغم ،والتشــویق الحیویــة مــن اً شــیئ األحــداث

  .تماماً  واضحاً  فیها بدا الذي ،واالفتعال التكلف وعدم

  المطولــة الرائیــة القصــیدة خطــاب فــي اأدوارهــ و الشخصــیات حصــر یمكننــا     

  : تیةاآل التصویریة المسارات من نباطهااست خالل من

  : المسار التصویري األول

ـــــمٍ  آلِ  َأِمـــــــن -١ ــــتَ  نُعــ ــــرُ  غـــــــادٍ  َأنـــ   َفُمبِكـــ

  

ــــداةَ    ـــــ ــــ ــــــــدٍ  َغـــ ـــــ ـــــــحٌ  َأم َغـــ ــــ ــــرُ  رائِـــــ ـــــ ـــــ ــ   َفُمَهجِّ

  
ـــم َنفـــــسٍ  بحاَجـــــةِ  -٢ ُقـــــل لَــ   َجواِبهـــــا فـــــي تـَ

      

ـــغَ    ـــــ ـــــ تُبِلــ ــــــذراً  فـَ ــــ ـــــ ــــــةُ  ُع ـــــ ــــ ـــِذرُ  َوالَمقاَل ـــــ ـــــ   تُعـــ

  
ـــــمٍ  ِإلـــــى َتهـــــيمُ  -٣ ـــال نُع ــــاِمعٌ  لَشـــــملُ ا َفــ   جـ

      

  ُمقِصـــــرُ  الَقلـــــبُ  َوال َموصـــــولٌ  الَحبـــــلُ  َوال  

  
ـــت ِإن نُعــــــمٍ  قُـــــربُ  َوال -٤   نــــــافع لــــــك َدنَـــ

        

ــــــــا َوال   ـــ ــــــــلي نَأيُه ـــ ـــــــتَ  َوال يُس ــــ ــــــِبرُ  َأن   َتصـــــ

  
ـــرى -٥   َوِمثُلهـــــا نُعـــــمٍ  دونِ  ِمـــــن َأتَـــــت َوُأخــ

                   

ــو الُنهـــــــى ذا نَهـــــــى   ــــر َأو َترَعـــــــوي لَـــــ ـــ   تـَُفكِّ

  



        

 ٦٠٢ 

? ?لمجلد ?لثالث  من ?لعد? ?لتاسع ??لعشرين لحولي ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا ة كلية ?لد??سا
 مطولته ?لر?ئية: " ?من ?? نعم? ... " نمو?جا?  ?بيعة ?بي بن عمر شعر في ?لسر? عناصر باإلسكند?ية

التــي  ،مســارًا تصــویریًا یتــألف مــن مجموعــة مــن الصــور المنتظمــةهنــا نجــد      

 تـروح أو مبكـراً  تغـدو نعـمٍ  آل حـي أإلـى: لهـا قائالً  نفسه یسائل تصف السارد وهو

 ألقمت بها ُبحت كنت ولو الناس عن تكتمها نفسك في حاجة بسبب الهاجرة، في

 عن تكف أنت وال بها، مجموع شملك فال ُنعم لىإ وجداً  تحن وأنت  لنفسك، عذراً 

 حـب مـدى تبـرز صـورة فهـي جماعتهـا، مـع ألنهـا لـك نـافع غیـر ُنعم وقرب حبها،

  .یحب بمن وهیامه الشاعر

  المسار التصویري الثاني :

ـــم نُعمـــــــاً  زُرتُ  ِإذا -٦ ــــَزل لَــــ ـــ    َقرابَـــــــة ذو يـَ

      

ــــا   ــــ ـــــ ــــــا َلهـــــ ـــــ ــــ ــــــا ُكلَّمـــ ــــ ـــــ ــــرُ  الَقيُتهـــ ـــــ ــــ ـــــ   يـَتـََنمَّ

  
ــــــزٌ  -٧ ـــــ ـــــــــهِ  َعزيــــ ــــ ـــــــمَّ  َأن َعَليــ ـــــ ـــ ــــــــــا أُِل    بَِبيِتهـــــ

        

ـــــرُّ    ـــــيَ  ُيِســ ــــرُ  َوالـــــــُبغضُ  الَشـــــــحناءَ  لِــ ـــ   ُمظَه

  
ـــــــي -٨ ــــــا َأِلكنــــــ ـــــ ـــــالمِ  ِإلَيهــ ــــ ــــــــــهُ  بِالَســــ    َفِإنَّـــ

        

ـــــهَّرُ    ـــــ ـــــ ـــــامي ُيَشــ ـــــ ــــ ــــــا ِإلمـــ ــــ ـــــ ــــرُ  ِبهــ ـــــ ـــــ ـــ   َويُنكَّ

  
ــــــــةِ  -٩ ـــــــا ِبآيَــ ــــــت مــــ ـــداةَ  قالَـــــ ـــــ   َلقيُتهـــــــــــا َغـــ

                      

ــــدَفعِ    ــــ ــــــانٍ  ِبَمـــــ ــــ ــذا َأكنـــ ـــــ ــــ ــــهَُّر؟ َأَهــ ــــ   الُمَشـــــ

  
لصــور المنتظمــة ضــمن هــذا المســار التصــویري المتضــمن فــي هــذه تؤلــف هــذه ا

 )السارد( الشاعر الوحدة الشعریة، ترابطًا صوریًا یمكن استثماره بإحالته إلـى دور

ـرُ ( وجهـه فـي أقاربها فیعبس ُنعماً  زار إذا أقاربها كراهیة تظهر حیث  ألنـه ؛) َیَتَنمَّ

 فهـو ولـذلك ویظهرونها؛ ضاءالبغ له یضمرون هم ببیتها، ینزل أن علیهم یصعب

  ُوتســـتغرب، ُتســـتنكر لهـــا زیارتـــه إلیهـــا؛ألن رســـالته یحمـــل أن رســـوله مـــن یطلـــب

 حـین بقولهـا یـذكرها أن إلیهـا رسـالته صـدق عالمـة یجعـل أن الرسـول من ویطلب

ـــُر، الَقیُتهـــا ُكلَّمـــا( الصـــور تشـــكل حیـــث )أكنـــان مـــدفع( فـــي هرأتـــ   ُیِســـرُّ  َیَتَنمَّ
َ
ـــي  ِل

  ).َأكنانٍ  َلقیُتهاِبَمدَفعِ  َغداةَ ،َوُینكَّرُ  ِبها ِإلمامي ُیَشهَّرُ  ُمظَهُر، لُبغُض َوا الَشحناءَ 

  



        

 ٦٠٣ 

? ?لمجلد ?لثالث  من ?لعد? ?لتاسع ??لعشرين لحولي ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا ة كلية ?لد??سا
 مطولته ?لر?ئية: " ?من ?? نعم? ... " نمو?جا?  ?بيعة ?بي بن عمر شعر في ?لسر? عناصر باإلسكند?ية

  المسار التصویري الثالث :

ـــهُ  َهـــل َأســـماءُ  َفـــِانظُري ِقفـــي -  ١٠    َتعِرفيَن

                   

ــــــريُّ  َأَهـــــــــذا   ـــــــذي الُمغيـــ ـــــــانَ  الَّــ ــــــــذَكرُ  كــ    يُـ

   
َلــ نَعتــاً  َأطَريــتِ  الَّــذي أَهــذا  -١١    َأُكــن مفـَ

                       

ـــــكِ    ـــــاهُ  َوَعيِشــــــ ــــــــى َأنســــــ ــــــــومِ  ِإلـــ ــــرُ  يَـــ ـــــ ــ   أُقبـَ

  
ـــم: َقالَـــــتف -١٢ ـــــرَ  َشـــــكَّ  ال نـََعــ     َلونَـــــهُ  َغيـَّ

        

ــــلِ  ُســــــــرى   ــــهُ  يُحِيــــــــي الَليــــ ــــ ــــرُ  َنصَّ ــــ   َوالتـََهجُّ

  
ــــِئن -١٣ ـــــد ِإيّـــــاهُ  كـــــانَ  لَـ ــَدنا حـــــالَ  َلَق   َبعـــ

    

ــــــنِ    ـــ ـــدِ  َع ـــــ ـــــــد َواِإلنســـــــــانُ  الَعهـ ــ ــــرُ يـَتَـ  َق ـــــ   َغيـَّ

  
    عاَرَضـت الَشـمسُ  ِإذا َأّما َرُجالً  رََأت -١٤

    

ــــــحى   َيضـــــ ــــا فـَ ـــــ ـــــيِّ  َوَأّمــ ــــ ــــرُ  بِالَعشــ ـــــ َيخَصــ   فـَ

  
ـــت َأرضٍ  َجــــــّوابَ  َســــــَفرٍ  َأخــــــا -١٥   َتقاَذَفـــ

             

ــــــــــهِ    ــــــــــواتٌ  بِـ ـــوَ  فَـَلـ ـــــ ــــــــــَعثُ  َفهـــ ــــرُ  َأشـ ـــــ ــ   َأغبـَ

  
ــــــيالً  -١٦ ــــى َقلـ ـــ ــــرِ  َعل    ِظلُّـــــــهُ  الَمِطيَّـــــــةِ  َظهـــ

       

ـــــوى   ـــــى مــــــا ِسـ ــــــهُ  نَفـ ــــــِرداءُ  َعن ــــرُ  ال ــ   الُمَحبـَّ

  
   ُغرفَـــــةٍ  ِظـــــلُّ  َعيِشـــــها ِمـــــن َوَأعَجَبهـــــا -١٧

   

ــــــانُ    ــــ ـــــفُّ  َورَيّـــ ـــــ ـــــــداِئقِ  ُملَتـــ ــــرُ  الَحــــــ ـــــ   َأخَضــــ

  
   يـَُهمُّهـــــــا َشــــــيءٍ  ُكــــــلَّ  َكفاهــــــا َووالٍ  -١٨

                       

ـــــت   َليَســ ــــرَ  ِلَشـــــــيءٍ  فـَ ــــلِ  آِخـــ ـــ ــــَهرُ  الَلي   َتســـ

  
 ویري مــن مجموعــة مــن الصــور المتالحمــة والمنتظمــةیتشــكل هــذا المســار التصــ

 حیـث تربتهـا أم أختیهـا أكانت سواء المرأة رالتي یمكن استثمارها وٕاحالتها إلى دو 

 األخــرى الواحـدة وتوقـف عنـه تتكلمـان ســمعهما امـرأتین حـدیث إلـي الشـاعر انتقـل

 أهـذا:  یـدها فـي كـان بمشـط إلیـه أشـارت وقـد أختهـا تخاطـب ثـم ،وتتحققـه لتتأمله

 حتـــى وصـــفه فـــي بالغـــت الـــذي أهـــذا المشـــهور؟ المغیـــري أهـــذا ؟ الصـــیت الـــذائع

 أن شــك ال ولكــن نعــم،: أختهــا فقالــت أمــوت؟ حتــى أنســاه أكــن ولــم للقائــه اشــتقت

 كنــا عمــا حالــه تغیــر فقــد لونــه، غیــرت التــي هــي والهــاجرة اللیــل فــي أســفاره كثــرة

 إذا ویبــرز للشــمس یظهــر وفهــ مكــان، لــه یســتقر ال رجــالً  رأت فقــد. علیــه نعهــده

 یجــوب مســافراً  عمــره قضــى رجــل. فیــه بســیره یبــرد اللیــل وفــي الســماء، توســطت

 یركن ال الوجه مغبر الشعر، متفرق فأصبح والسهر السیر أضناه حتى الصحارى
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 یـوفره مـا إال والبـرد الحـر من المطیة ظهر على يءش یظله ال،والدعة الراحة الى

 یكفیهـا ،خضـراء الظـالل وارفـة أشـجار بـین بیتهـا فـي مقیمة وهي ،المزین ثوبه له

  .يءلش تهتم فال احتیاجاتها كل لها ویوفر الحیاة، مؤونة أمورها على القائم

  المسار التصویري الرابع :

ــــمِتني َدورانَ  ذي َولَيَلــــةَ  -١٩   الُســــرى َجشَّ

   

ــــــد   ــــــولَ  َيجَشــــــمُ  َوَق ـــــرِّرُ  الُمِحــــــبُّ  الَه   الُمغَـ

  
ـــــتُّ  -٢٠ ــ ـــــــاً  فَِب ـــــــاقِ  رَقيب ـــــى لِلرِف ــ ــــــفا َعل   َشـ

              

ــــــاِذرُ    ــــنُهم ُأحـــ ــــ ـــــــن ِمـ ــوفُ  َمــ ـــــ ــــرُ  َيطــ ـــــ   َوأَنُظ

  
 ِمـــــنُهمُ  الَنـــــومُ  َيســـــَتمِكنُ  َمتـــــى ِإلَـــــيِهم -٢١

          

ــــى   ــــــــسٌ  َولــــــ ــ ـــــــوال َمجِل ـــ ـــــــةُ  َل ــــرُ  الُلبانَـــ ـــــ   َأوَعـ

  
ـــــا بِـــــــالَعراءِ  َقلوصـــــــي َوباتَـــــــت -٢٢   َورَحُلهــ

           

ــــــاِرقِ    ــــــلٍ  ِلطــــ ــــ ـــــن َأو لَي ــــــــاءَ  ِلَمـــــ ـــــــــِورُ  جــ   ُمعـ

  
ـــتُّ  -٢٣   ِخباُؤهـــــا َأيـــــنَ  الـــــَنفسَ  أُنـــــاجي َوبِــ

       

ـــــفَ    ـــــنَ  آتـــــــي ِلمـــــــا وََكيــ ـــرِ  ِمــ ـــَدرُ  اَألمــــ   َمصــــ

  
ــــــَدلَّ  -٢٤ ــــا َف ّــــــا الَقلــــــبُ  َعَليهــ    َعَرفُتهــــــا رَي

        

ـــوى َلهـــــا   ــ ــــرُ  كـــــادَ  الَّـــــذي الـــــَنفسِ  َوَه   َيظَهـ

  
َلّمــــا -٢٥ َقــــدتُ  فـَ ــوتَ  فـَ   َوُأطِفَئــــت ِمــــنُهم الَصــ

  

ـــــابيحُ    ــــبَّ  َمصــــ ـــــ ـــــــــا تُش ـــــــاءِ  ب ـــــــــُؤرُ  لِعشــ   َوأَن

  
ــــرٌ  َوغـــــابَ  -٢٦ ـــتُ  ُقَميـ ــو ُكنــ   ُغيوبَـــــهُ  َأرجـــ

      

ـــــــــانُ  َوَروَّحَ    ــــ ـــــ ـــــ ـــــــوَّمَ  رُعيـ ــــ ـــــ ـــــ ـــمَّرُ  َونـــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ   ُســ

  
ـــضَ  -٢٧ ـــومُ  َعنّـــــي َوُخفِّـ ـــتُ  النَـ ـــَيةَ  َأقَبلــ ـــ ِمشـ   ـالــ

                     

ـــــــابِ    ـــ ـــــــي ُحب ـــ ـــــــيِّ  َخشــــــــــَيةَ  َورُكن ـــ   َأزَورُ  الَح

  
موعــــة مــــن الصــــور تحیــــل وحــــداتها یتكــــون هــــذا المســــار التصــــویري مــــن مج    

 تجشـم حـین دوران، ذي لیلـة مغامرتـه  روایـة علـى) السـارد( عـزمالمضمونیة إلـى 

 مراقباً  بات مضاربها على شارف إذا حتى محبوبته، إلى لیصل لیالً  المشي عناء

 موقـع في وهو النوم، لىإ یخلدوا أن ومنتظراً  ویذهب، منهم یأتي من محاذراً  للقوم

 موقـع في الفتیة ناقته مع وبات  نفسه، حاجة لوال فیه مقامه لیحتمل كان ما وعر

 علــى الشــاعر اســتدالل صــورة يتــأت ثــم .بــه یمــر أو اللیــل فــي یــأتي لمــن واضــح
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 دلـت الممیـزة عطرهـا رائحـة أن إال نفسـه وبـین بینـه یتسـاءل   وهو محبوبته خیمة

 صـــورة وتظهـــر یشـــعر، أن دون علیهـــا دلـــه قـــد هـــواه أن كمـــا مكانهـــا، علـــى قلبـــه

 وغـاب للنـوم، اً تأهبـ األنوار وأطفئت القوم، أصوات خفتت أن بعد الشاعر انسالل

 انسـل ذلـك كـل حـدث حـین السـمار ونام الخیام، لىإ باألغنام الرعیان وعاد القمر

 مــن أحــد إلیــه یتنبــه ال حتـى مــائالً  ومشــى األفعــى، تنسـل كمــا مخبئــه مــن الشـاعر

  . القوم

  : الخامس التصویري المسار

ــــــتُ  -٢٨ ــــــا ِإذ َفَحيَّيـــــ ـــت فاَجأتُهـــــ ـــــ    فَـتَـَوّلَهـــ

       

ـــــاَدت   ــــــوضِ  وَكـــــ ــــرُ  الَتِحيَّــــــــــةِ  ِبَمخفــــ   َتجَهــــــ

  
ـــت -٢٩ ـــت َوقاَل ـــانِ  َوَعضَّ    َفَضـــحَتني بِالَبن

     

ــــــتَ    ـــــــُرؤٌ  َوأَنـــ ــورُ  ِامــ ــــ ـــــــِركَ  َميســـ ــــرُ  َأمــ   َأعَســـــ

  
  -ُوقيـتَ   - َتَخـف َألَـم َعَليكَ  ُهّنا ِإذ َأرَيَتكَ  -٣٠

  

ــــــولي   ــــ ـــــ ـــــــن َوَحــ ـــــ ــُدوِّ  ِمـــــ ــــ ـــــ ــــرُ  كَ َعــــــ ـــــ ــــ ــــ   ُحضَّ

  
ــــوَ  -٣١   حاَجــــةٍ  َأَتعجيــــلُ  َأدري مــــا الَلــــهِ  فـَ

    

ـــكَ  َســـَرت   ـــامَ  َقـــد َأم ِب   َتحـــَذرُ  ُكنـــتَ  َمـــن ن

  
  َوالَهوى الَشوقُ  قاَدني َبل َلها فـَُقلتُ  -٣٢

  

ـــــينٌ  َومــــــا ِإَليــــــكِ    ـــرُ  النــــــاسِ  ِمــــــنَ  َعـ   )١(تَنظُـــ

ــــت -٣٣   ــــد َفقاَل ـــت َوَق   َروُعهــــا َوَأفــــَرخَ  النَـ

  

ــــــــال   ــــ ــــــــظٍ  كَ َكــ ـــــ ــــــــكَ  ِبِحفـ ــــ ــــرُ  رَبُّــ ـــــ ـــــ   الُمَتَكبـِّ

  
ـــــتَ  -٣٤ ـــــرُ  الَخطّـــــابِ  أَبـــــا َفأَن   ُمـــــداَفعٍ  َغي

  

ــــيَّ    ـــــ ــــرٌ  َعَلــــ ـــــ ـــــــــــا َأميــــ ـــــــتُ  مــ ــــ ـــــــــَؤمَّرُ  َمُكثــ   ُمــــ

  
 وهـي اسـتثمارها، یمكن محوریة تعد لصورة بتضمنه التصویري المسار هذا یتمیز

 الحـزن، أظهرت حیث نعم فعل رد بالسالم،وصورة حبیبته الشاعر  مفاجأة صورة

 صـــعب أمـــورك أیســـر رجـــل وأنـــت فضـــحتني، لقـــد: قائلـــة صـــبعهاا علـــى وعضـــت

 رغـم بـك أتـت عاجلـة حاجـة فهـل ؟ بـي المحیطـین أعـدائك من تخف ألم وعسیر،

                                                 

 تشعر. في روایة: وما نفس من الناس )١
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 یشـــعر لـــم أحـــداً  أن فطمأنهـــا نـــائمون؟ ألنهـــم مـــنهم أمنـــت أنـــك أم األعـــداء، وجـــود

  ..!.أعدائه من اهللا یحفظه أن له ودعت نفسها، هدأت وهنا إلیها، بقدومه

 َتجَهـُر، الَتِحیَّـةِ  ِبَمخفـوضِ  َوكـاَدت ،فاَجأُتهـا ِإذ َفَحیَّیـتُ ( الصـوریة فالوحدات     

  .)  َروُعها َوَأفَرخَ  الَنت َوالَهوى، الَشوقُ  قاَدني َفَضحَتني، ِبالَبنانِ  َوَعضَّت

  :المسار التصویري السادس

  حــــاَجتي ُأعطيــــتُ  الَعــــينِ  َقريــــرَ  فَِبــــتُّ  -٣٥

           

ــــلُ أُ    ـــــ ـــــــــا قَـبِّــ ـــــــي فاهــ ــــــــالءِ  فــــ ــــــــــُأكِثرُ  الَخـــ   فَـ

  
  طولُــــــهُ  َتقاَصــــــرَ  لَيــــــلٍ  ِمــــــن لَــــــكَ  فَيــــــا -٣٦

            

ــــــى كـــــــانَ  َومـــــــا   ـــــــلَ  لَيلـ ـــــكَ  َقب ــــرُ  َذلِــ   يَقُصـــ

  
ـــن َلـــكَ  َويـــا -٣٧ ـــس ُهنـــاكَ  َملهـــىً  ِم   َوَمجِل

            

ــــــــــا   ـــ ـــــــــم لَن ــــــــدِّرهُ  لَــــ ـــــا ُيَكـــــ ـــــ ــــــــدِّرُ  َعَلينـــ ــــ   ُمكـ

  
ـــــجُّ  -٣٨ ــــيَّ  َيُم ـــــجٌ مُ  ِمنهـــــا الِمســـــكِ  ذَِكـ           َفّل

   

ـــــقُ    ــــي رَقي ـــروبٍ  ذو)١( الَحواشـ ــــرُ  غُــ ـ   ُمَؤشَّ

  
ــــــرُّ  مــــــا ِإذا لــــــه تَــــــراهُ  -٣٩ ّــــــهُ  َعنــــــهُ  اَفتَـ    َكأَن

          

ــــــــى   ـــــ ــــــــَردٍ  َحصـ ـــــ ــــوانٌ  َأو بـَـ ـــــ ــــ ـــــــــوِّرُ  أُقُحـ   ُمنـــــ

  
ــــــــو -٤٠ ـــــا َوَترن ــــــيَّ  ِبَعيَنيهـــ ـــــا ِإلَــ ــــــا َكمـــ    رَنــ

          

ــــــَربٍ  ِإلــــــى   ــــؤَذرُ  الَخميَلــــــةِ  َوســــــطَ )١( رَب   ُجــ

  
لَ  -٤١ ــــــافـَ ـــــــى ّمــــ ـــــــلُ  تـََقّضـــ ـــــــــهُ  ِإّال  الَليـــ   َأقَـلَّـ

  

ــــــاَدت   ـــــ ـــوالي وَكــــ ـــــ ـــــ ــ ــــــــهِ  َت ــــ ـــ ـــــــــوَّرُ  َنجِم ـــــ غَـ   تـَتـَ

  
 وقد العین، قریر بات كیف الشاعر علینا یسرد حین وقصره اللیل صورة تأتي    

 وكانــت قصــیر، اللیــل أن شـعر حتــى فاهــا، یقبــل وبـات محبوبتــه، مــن حاجتــه نـال

حادة األطـراف  دلیـل ال البراقة الثنایا ذو الجمیل فمها ذلك،وبات قبل طویلة لیالیه

 ریـح تشـبه التـي الطیبـة بالرائحـة یفـوح بـات البـرد، تشبه التي الفتاء وصغر السن 

  .الوحشیة البقرة ولد عیني تشبه جمیلتین بعینین إلیه ترنو المسك،وهي

  :المسار التصویري السابع

                                                 

  في روایة: مقبل نقي الثنایا ذو غروب مؤشر . )١

 في راویة : ظبیة. )٢



        

 ٦٠٧ 

? ?لمجلد ?لثالث  من ?لعد? ?لتاسع ??لعشرين لحولي ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا ة كلية ?لد??سا
 مطولته ?لر?ئية: " ?من ?? نعم? ... " نمو?جا?  ?بيعة ?بي بن عمر شعر في ?لسر? عناصر باإلسكند?ية

ــــــا -٤١ َلّمــــ ـــــــى فـَ ـــــــلُ  تـََقّضـــ ـــــــــهُ  ِإّال  الَليـــ   َأقَـلَّـ

            

ــــــاَدت   ـــــ ـــوالي وَكــــ ـــــ ـــــ ــ ــــــــهِ  َت ــــ ـــ ـــــــــوَّرُ  َنجِم ـــــ غَـ   تـَتـَ

  
ـــَأنَّ  َأشـــاَرت -٤٢ ـــد الَحـــيَّ  ِب   ِمـــنُهمُ  حـــانَ  َق

            

ــــن ُهبـــــــوبٌ    ــدٌ  َوَلِكـــ ــــزَورُ  ِمنـــــــكَ  َموِعـــــ   )١(َعـــ

ــــــا -٤٣   ــــــــي َفمـــ ــــــادٍ  ِإّال  راَعنـ ـــ ـــوا ُمن ــــ    تـََرحَّلــ

             

  َأشــــــَقرُ  الُصــــــبحِ  ِمــــــنَ  َمعــــــروفٌ  الحَ  َوقَــــــد  

  
َلّمـــــــا -٤٤ ـــــــن رََأت فـَ ــــــ َم ــــنُهمُ  تـََنبَّـــــــهَ  دقَـ ـــ           ِم

    

ــــاَظُهم   ـــــــت َوأَيقـــ ــــر: قاَل ـــ ــــــفَ  َأِش ــــــأُمرُ  َكيـ   تَـ

  
ـــــتُ  -٤٥ ــــ ُقل ـــــاديِهم فـَ ـــــــــا أُبـــــ ـــوتـُُهم َفِإّم ـــــ   َأفــ

              

ــــــــــا   ــــــــــالُ  َوِإّمـ ــــأراً  الَســـــــــــيفُ  يَنـ ـــــ ــ ــــــَأرُ  َث ـــــ   فَـَيث

  
  كاِشـــــحٌ  قـــــالَ  ِلمـــــا أََتحقيقـــــاً  َفقالَـــــت -٤٦

               

ـــــــا   ـــ ـــديقاً  َعَلين ـــــ ــــا َوَتصــ ــــ ــــــــانَ  ِلمــ ـــــ كــ ُـــــ   ؤثـَرُ ي

  
ـــــِإن -٤٧ ــدَّ  ال مـــــا كـــــانَ  َف ُـــ ـــــُرهُ  ِمنـــــهُ  ب    فَـَغي

              

ــــــنَ    ــــــرِ  ِمـــ ــــــى اَألمـــ ــــــــاءِ  َأدنـــ ـــــتـَرُ  ِللَخفـ   َوَأســـــ

  
ـــــصُّ  -٤٨ ـــــيَّ  َعلـــــــى َأقُـ ـــــديِثنا بِـــــــدءَ  ُأخَتـ    َحــ

              

ـــــــا   ـــــيَ  َومــــ ــــ ـــــــن لِــ ــــــا َأن ِمـــــ ــــــــَأّخرُ  َتعَلمـــــ   ُمَتــــ

  
ـــــــا -٤٩ ــــا َأن َلَعلَُّهمـ ـــكَ  َتطُلبـــــ ـــــاً  لَــــــ   َمخَرجــــ

  

ــــاَتر  َوَأن   ــدراً  ُحب ــــتُ  مــــابِ )٢( َصــ   َأحصــــرُ  ُكن

  
   َدمٌ  َوجِههــا فــي لَــيسَ  َكئيبــاً  َفقاَمــت -٥٠

          

ــــــنَ    ــــــزنِ  ِمــــ ــــــَرةً  تُــــــــــذري الُحــــ ـــدَّرُ  َعبــــ ـــــ   تـََتَحــ

  
ـــــــت -٥١ ــ ـــــــانِ  ِإلَيهـــــــــا َفقاَم ــ ـــــا ُحرَّت   َعَليِهمــــ

           

ــــاءانِ    ـــــــن ِكســـ ـــــزٍّ  ِم ــــــسٌ  َخــ ــــرُ  ِدَمقـ ـــ   َوَأخَض

  
ــــت -٥٢ ــــا: ِألُخَتيهــــا َفقاَل ــــى َأعين   تــــىً فَ  َعل

          

ــــــــى   ـــ ــــــراً  أَت ــــــــرُ  زائِـــــ ـــــرِ  َواَألمـــ ـــــ ـــَدرُ  ِلَألمـ ـــــ ـــ   يُق

  
ـــــــا -٥٣ ــــ ـــــــا َفأَقبَـَلتـ ـــــمَّ  َفِارتاَعتـــــ ـــــ ـــــــا ثُــ ــــ   :قاَلتـ

        

ـــــكِ  َأِقّلـــــــي   ــومَ  َعَليــ ــــرُ  َفالَخطـــــــبُ  اللـــــ   أَيَســـ

  
  ِمطَرفـــي َســـُأعطيهِ : الُصـــغرى َلهـــا َفقاَلـــت -٥٤

       

ــذا َوَدرعـــــــي     َيحـــــــَذرِ  كـــــــانَ  ِإن البُـــــــردُ  َوَهـــــ

  
ـــــومُ  -٥٥ ـــــ ــــــــيفَـ  يَقـ ــــــــا َيمشـــ ـــ ـــــــراً  بَيَنن ــــ   ُمتـََنكِّ

  

ــــــال   ــــ ــــــرُّنا َف ــو ِســــ ـــــ ـــــــــوَ  َوال يَفشـــ ــــرُ  ُهـ ـــــ   َيظَهـ

  
ـــي َفكـــانَ  -٥٦ ـــن دونَ  ِمَجّن   َأتَّقـــي ُكنـــتُ  َم

                      

ـــــالثُ    ــــ ــــــخوصٍ  ثَـ ـــــانِ  ُشــــ ــــرُ  كاِعبـــــ ـــــ   َوُمعِصـ

  
                                                 

 اسم موضع.عزور :  )١

 في روایة : سربًا. )٢



        

 ٦٠٨ 

? ?لمجلد ?لثالث  من ?لعد? ?لتاسع ??لعشرين لحولي ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا ة كلية ?لد??سا
 مطولته ?لر?ئية: " ?من ?? نعم? ... " نمو?جا?  ?بيعة ?بي بن عمر شعر في ?لسر? عناصر باإلسكند?ية

أفضى هذا المسار التصویري إلى مجموعة من الصور المترابطة والمنتظمة التي 

 حــین،حــل عــن لهــا یبحــث مشــكلة فــي الواقــع ة إلــى صــورةتحیــل وحــدتها المضــمون

 موعـد بـأن محبوبتـه إلیـه فأشـارت تغـور، أن نجومه وكادت ینقضي، أن اللیل كاد

ــــوم اســـــتیقاظ ـــان، قـــــد القـ ـــــه اآلن ینصـــــرف أن علیـــــه وأن حــ  للقـــــاء موعـــــداً  وأعطت

 ضـــوء بـــدأ وقـــد بالرحیـــل، القـــوم منـــادي صـــاح إذ كـــذلك همـــا وبینمـــا ،"عـــزور"فـــي

  . األفق في حیلو  الصبح

 نومهم،وســوف مــن القــوم تنبــه فقــد األمــر، فــي رأیــه عــن محبوبتــه ســألته وهنــا   

 أنجو فإما وأواجههم لهم أظهر أن أرى: الشاعر لها فقال. رأوه إن أمرهما یفتضح

 التصـرف هـذا إن قائلـة علیه اعترضت أنها إال ،مني ثأرهم یأخذوا أن وٕاما منهم،

 ویروجــون یبغضــونها الــذین أقــوال تصــدیق ٕالــىو  أمرهــا افتضــاح إلــى یــؤدي ســوف

ـــوالي الَلیـــُل، َتَقّضـــى( خـــالل مـــن الصـــورة ترتســـم وهنـــا اإلشـــاعات عنهـــا  َنجِمـــهِ  َت

ُر،   ...)َعزَورُ  ِمنكَ  َموِعدٌ  ُهبوٌب،  ِمنُهمُ  حانَ  َقد الَحيَّ  َتَتَغوَّ

  :المسار التصویري الثامن 

َلّمـــا -٥٧    لـــي قُلـــنَ  الَحـــيِّ  ســـاَحةَ  َأَجزنـــا فـَ

          

ـــــــم   َـــ ـــــــداءَ  تـَتَّــــــــــقِ  أَل ـــــــلُ  اَألعـــ ــــرُ  َوالَليـــ ـــــ   ُمقِمـ

  
ــذا َوقُلــــنَ  -٥٨    ســـــاِدراً  الــــَدهرَ  َدأبُـــــكَ  َأَهــ

            

ـــــا   ــــ ــــــــَتحي َأمـ ـــوي َأو َتســ ــــ ـــ ــــرُ  َأو َترَع ـــــ ـ   تـَُفكِّ

  
ـــوى َأنَّ  َيحِســـــبوا ِلَكـــــي      َغيَرنا َعيَنيكَ  َطرفَ  َفِامَنح ِجئتِ  ِإذا -٥٩ ــ ــــرُ  َحيـــــثُ  الَه   تَنظُـ

  
   َأعَرَضـــت حـــينَ  ِبهـــا لـــي َعهـــدٍ  َفـــآِخرُ -٦٠

          

ــــا َوالحَ    ـــــ ـــــــــدُّ  َلهـــــ ــــ ـــــــيٌّ  َخـ ــــ ــــرُ  نَِقـــ ـــــ   َوَمحَجــــــ

  
   َقولَـــةً  نُعـــمُ  يـــا ُقلـــتُ  قَـــد َأنَّنـــي ِســـوى -٦١

           

ــــــــا   ـــــــاقُ  َلهـــــ ـــــ ــــاتُ  َوالِعتـ ـــــ ــــ ــــرُ  اَألرَحبّي ـــــ   تُزجــــ

  
ــــــلِ  َهنيئـــــــاً  -٦٢ ــــــُرها العاِمرِيَّـــــــةِ  ِألَهـ   ال َنشـ

            

ــــــذُ    ـــــ ـــــ ـــــا َلذيـ ـــــ ــــ ــــــذي َورَيّاهـــ ـــــ ــــ ــــذَكَّرُ أَ  الَّــ ــــ ـــــ ــــ   َت

  
ـــتُ  -٦٣ ـــــى فُقمــــ ــــنسٍ  ِإلــ   نـَيَّهـــــــا َتَخـــــــوَّنَ  َعـــ

              

ــــــرى   ــــلِ  ُسـ ـــــا َحتّـــــــى الَليـــ ــــرُ  َلحُمهــ ــــ   ُمَتَحسِّ
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  َكَأنَّهـا َحتّـى الحاجـاتِ  َعلى َوَحبسي -٦٤

        

ـــــــــةُ    ــــ ــوحٍ  بَِقيَّـــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــجارٌ  َأو َل ـــــ ــــ ــ ــــرُ  ِش ـــــ ـــــ ــ   ُمَؤسَّ

  
ـــــــاءٍ  -٦٥ ـــــاءٍ  َومــــ ــــ ـــــلٍ  ِبَمومــ ــــ ـــــهُ  َقليــ ـــــ     أَنيُسـ

        

  َمحَضـــرُ  الَصـــيفَ  ِبـــهِ  َيحـــُدث لَـــم َبســـاِبسَ   

  
ــــــــىً  بِـــــــــــهِ  -٦٦ ــوتِ  ُمبَتنـــ ــــ    َكَأنـَّــــــــــهُ  لِلَعنَكبـــــ

  

ـــــى   ـــَرفِ  َعلــــ ــــ ـــــــاءِ  َطــ ــــــامٌ  اَألرجــ ــــرُ  خـــ ـــــ   ُمَنشَّ

  
ــــا َورِدتُ  -٦٧ ــدَ  َأمـــــا َأدري َوم   َمـــــورِدي بَعـــ

   

ــــنَ    ــــلِ  ِم ــــد مــــا َأم الَلي ــــهُ  َمضــــى َق ــــرُ  ِمن   َأكثـَ

  
ــــتُ  -٦٨ ُقمـــ ــــــى فـَ ـــــالةِ  ِإلـ ـــــــا َأرضٍ  ِمغــ   َكأَنّه

               

ــــــت ِإذا   ـــــ ـــــــةٌ  ِالتَـَفَت ـــــينَ  َمجنونَـــــ ـــــ ــــرُ  حــ ـــــ   تَنظُـــ

  
  رَأَســــها المــــاءِ  َعلــــى ِحرصــــاً  تُنــــاِزُعني -٦٩

          

ـــــن   ــــــبٌ  َتهـــــــــوى مـــــــــا دونِ  َوِمــــ   ُمَعـــــــــوَّرُ  َقليـــ

  
ـــــــةً  -٧٠ ــــ ـــــاءِ  ُمحاِوَل ــــ ــــــوال لِلمــ ـــــ ــــــــــا َل   ِزماُمهـ

   

ـــــــذبي   ـــــا َوَجـ ـــــــاَدت َلهـــ ــــراراً  كـ ــــرُ  ِمــــ   َتَكسَّــــ

  
َلّمــــــا -٧١ ـــــتُ  فـَ ـــــ الَضــــــرَّ  رََأيـ    َوأَنَّنــــــي اِمنهـ

            

ـــــَدةِ    ــــ ــــيسَ  َأرضٍ  بَِبلــــ ـــــ ـــــــــا لَــــ ــــرُ  فيهــــ ـــــ ــــ   ُمَعصَّ

  
  الَحـــــوضِ  جانِـــــبِ  ِمـــــن َلهـــــا َقَصـــــرتُ  -٧٢

       ُمنَشأً  

ــــداً    ــ ــــبرِ  َكقــــــابِ  َجدي ــ ــــــوَ  َأو الِش   َأصــــــَغرُ  ُه

  
ـــــهِ  َشـــــــَرَعت ِإذا -٧٣ ـــــيسَ  فيــ ــــــى فَـَلــ   ِلُملتقـ

           

ــــدى ِمنــــــــهُ  َمشــــــــاِفِرها   ــــ ــــفِّ  ِق ــــــَأرُ  الَكــــ   ُمســ

  
  ِرشــــــاَءهُ  كــــــانَ  الَقعــــــبُ  ِإّال  َدلــــــوَ  َوال -٧٤

             

ـــــى   ــــــاءِ  ِإلـــ   الُمَضــــــــفَّرُ  َواَألديــــــــمُ  ِنســــــــعٌ  المــ

  
   ُشـــربَها َردَّ  َومـــا عاَفـــت َومـــا َفســـاَفت -٧٥

                         

ـــَدرُ  المــــــاءِ  ِمــــــنَ  َمطــــــروقٌ  الــــــَريِّ  َعــــــنِ      َأكـــ

  
 يتـالال مـن للشـاعر الموجـه اللـوم صـورة لیبرز التصویري المسار هذا یأتي      

 ویعنفنـه یلمنـه أخـذن القـوم، عیـون عـن بمنـأى وأصـبحوا الحـي، سـاحة به تجاوزن

 اً دائمــ عادتــك أهــذه ؟ المقمــرة اللیلــة هــذه فــي األعــداء مــن تخــف ألــم: لــه قــائالت

 عواقـب فـي تفكـر أو غیـك عـن تعـود أو تسـتحي أما ؟ تصنع بما تبالي وال التهتم

 أنـه یظـن حتـى غیـرهم لـىإ نظـره یوجـه أن أخـرى ةمـر  قدم إذا منه وطلبن األمور؟

 نــهأ إال منصــرفة، تركتــه حــین نعــم بمحبوبتــه عهــده آخــر كــان وهكــذا. یقصــدهم ال
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ــك َهنیئــاً :  تحــركت األرجبیــات بــلاإل كانــت بینمــا ،لهــا قــائالً  اســتوقفها  أیتهــا ِألَهِل

  .أبًدا أنساها ال التي الذكیة رائحتك طیب من یجدونه ما العاِمِریَّةِ 

ــــى تقــــوم فالقصــــیدة        ــــذلك تجزئتهــــا یمكــــن ال المعــــاني متشــــابكة فكــــرة عل  وب

  الغزل في المباشرة جعل الذي األمر ،التقلیدیة الطللیة المقدمة من خالیة أصبحت

ـــا فـــي والتفاصـــیل ،ربیعـــة أبـــي ابـــن عنـــد شـــكلیة میـــزة  بجمـــال تغنیـــاً  القصـــیدة ثنای

 مكـــان فـــي وصـــاحبته لشـــاعرا بـــین تـــدور كانـــت التـــي لألحـــداث ورصـــد المحبوبـــة

 شـكلها فـي أخـرى میـزة للقصـیدة جعـل ممـا خاصـاً  اهتمامـاً  الشـاعر أْوالهمـا وزمان

 باألحـداث( یمألهـا أن اسـتطاع حیـث ،قصـة أو حكایـة هیئـة علـى أصبحت حیث

  ). وعواطفهم والعشاق العشق عالم من والجذابة الحیویة

 هنـا الشـاعر لكـن ،العربي غزلال في مألوف أمر ،والرسل ،واللقاء ،فالموعد      

  كـذلك ،والزمـان المكـان مالمـح رسـم خـالل مـن بـه یخـتص جدیـد معنـى إلى حوله

 ،واألصـــحاب واألتبـــاع الرســل خـــالل مــن بدقـــة العنصــر هـــذا مالمــح یحـــدد فعمــر

 إبـــداع ذلــك وفـــي )١(  ؟ وأیــن ومتــى المواعـــدة كیفیــة الرئیســـة للشخصــیات ویرســم

 ومـؤثرة ،عالیـة معنویـة دالالت إلـى بالقـارئ یـذهب الـذي المعنـى عرض في وجدة

 وثقافیـــة ،ذهنیـــة وملكــة ،متمیـــزة موهبــة فرضـــته الــذي المعنـــى هــذا عمـــق یفرضــها

 – غالبـــاً  – اللـــذین والـــوعظ الحكمـــة معـــاني عـــن ابتعـــد أنـــه علـــى ،للشـــاعر عالیـــة

  .المعنى عمق الشعر على یفرضان

 فلقـــاء  بهـــدوء؛  تتطـــور فكـــرة هـــاولكن ،القصـــیدة حولهـــا تـــدور مركزیـــة فكـــرة هنـــاك و      

 عنــه تنبثــق الـذي عمودهــا یظــل القصـیدة فــي داللیـة بــؤرة بصــفته الحسـناء بالفتــاة السـارد

  .  والمودة للعشق الشاعر طلب وصورة ،الجمیلة الفتاة صورة الصور؛ باقي

                                                 

 .١٧،ص١طقراءات في أدب العصر األموي،د.حسین جمعة،ط/جامعة دمشق، )١
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 التـي الـذات مغـامرة لنا تحكي الشعریة القصة هذه أن إلیها نصل التي والخالصة      

 وعلـى ،شـعریاً  تـوتراً  وٕانمـا درامیـًا، تـوتراً  تخلـق ال فهـي ولذلك اللغة؛ من انطالقاً  تصنعها

... غنائیــة قصــیدة لكــل العمیقــة الخلفیــة فــي كــائن الحكــي إن" القــول یمكــن األســاس هــذا

 التـي األحـوال عـن یحكـي كونـه من العمق في تعفیه ال الشعر غنائیة أن على یدل مما

 مجمـــوع تشـــمل كلیـــة ســـردیة یؤســـس األحـــوال هـــذه لخـــال مـــن وأنـــه الـــذات، بهـــا مـــرت

  .)١("النص

  

 كلهــا تظــل فــروع عــدة لــه ولكــن أســاس قاعــدة لــه معمــاري بنــاء أمــام إذن إننــا

 ُبعــد لهــا لــیس الشــعریة القصــة  تختزنهــا التــي األوصــاف فجمیــع القاعــدة، بتلــك مرتبطــة

 بالفتــاة الســارد قــاءل  فــي المتمثلــة الرئیســة القصــیدة بفكــرة تــرتبط وٕانمــا إیحــائي، أو رمــزي

ــــا بهــــــا، وشــــــغفه ـــــإن الســـــــرد فــــــي أمـــ ـــــي ویتحــــــدد  یتطـــــــور الحــــــدث فـ ـــــان  إطــــــار فــ  الزمــ

 تحتفـــي التـــي  اللغـــة هـــو الشـــعر فـــي الوحیـــد الـــرابط یظـــل بینمـــا والشخصـــیات،  والمكـــان

 اعتبــار تــم" الســبب ولهــذا وجاذبیتهــا، رنینهــا عبــر  ذاتهــا  إلــى دومــا تحیلنــا إنهــا بنفســها،

  .)٢("له مرجع ال خطاباً  عادة، الشعر،

  

ا:  

                                                 

جدیـدة،  ط/ الواقعي والخیالي في الشعر العربي القدیم، د. حمید لحمداني،  ط/ مطبعة النجاح ال )١

  .٤٩، ص: ١٩٩٧ – ١الدار البیضاء، المغرب،ط/

البالغـة والشـعریة والهیرمونیطیقـا، بـول ریكـور،  ترجمـة: مصـطفى النحـال، مجلـة فكـر    انظر : )٢

  .١٢ص:   ،١٦ونقد العدد 
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 الوحـــدات بعـــض فـــي تتمثـــل التـــي الزمنیـــة المعینـــات بعـــض نحـــدد أن یمكـــن     

 خطـاب فـي األحـداث زمـن تحدد أن یمكن حیث زمنیة، داللة لها التي المعجمیة،

 ،لیلــــة و ،تســـهر ،اللیـــل اللیـــل،آخر ُســـرى: ( مثـــل ربیعـــة أبـــي بـــن عمـــر قصـــیدة

 تقضــى ،لیلــي كــان ومــا ،لیــل مــن فیالــك ،العــین قریــر فبــت ،نــام ،ســرت ،الســري

 وقعـت القصـة ثاأحـد أن إلـى تشـیر التـي) ،اللیـل مـن ،تتغـور نجمـه تـوالي ،اللیـل

  .اللیل من وقت في

 اختیارهـا، فـي الشاعر نجح فقد تامة، مطابقة لمعانیها مطابقة األلفاظ جاءت وقد

 منالـــز  علـــى الدالـــة الزمنیـــة المؤشـــرات بعـــض علـــى القصـــیدة خطـــاب یتـــوفر كمـــا

 نجد حیث لألفعال، الزمنیة الصیغ من انطالقاً  استخالصها یمكن التي الماضي،

 الماضــي، الــزمن ضـمن ینــدرج القصـیدة خطــاب فــي المتضـمنة األفعــال أغلـب أن

 دنت،أتــت،) : المغــامرة ووصــف القصصــي، للســرد مناســبة األفعــال جــاءت كــذلك

، ،تقاذفـــت ،عارضـــت ،رأت ،كـــان ،قالـــت زرت، ، أنـــاجي، ت،باتـــ أحـــاذر، بـــتُّ  دلَّ

 ،أفـرخ ،النـت ،قـادني ،نـام ،سـرت ،عضت ،كادت ،غاب ،تولهت أطفئت، ،فقدت

 ،أتــى ،فقامــت ،أشــر ،تنبــه ،رأت ،الح ،راعنــي ،حــان ،أشــارت ،رنــا ،افتــر ،فبــت

 ،قصـــرت ،رأیـــت ،فقمـــت ،قلـــت ،أعرضـــت ،قلـــن ،أجزنـــا ،قالتـــا ،فارتاعتـــا ،فأقبلتـــا

  .والسرد الوصف، على للداللة لكوكذ ......... .الخ رد ،عافت ،فسافت شرعت

ــــزمن أن غیــــر      ــــزامن الحاضــــر ال  الرائیــــة ســــردیة فــــي الماضــــي الــــزمن مــــع ت

 وینكر، ،ُیشهر ُیسر، ،یتنمر ،تفكر ،ترعوي ،تصبر یسلي، ،تهیم:( مثل ،المطولة

ـــوف ُأحـــــاذر، َیجشـــــم، ،َتســـــهر ،فیخصـــــر ،فیضـــــحى یتغیـــــر، ُیحیـــــي، ،ُیـــــذكر  ،یطــ

 ،ینــال ،ترحلــوا ،تتغــور ،تــوالي ترنــو،،تراه یمــج، ،ُیكــدره ،یقصــر ،یظهــر ،یســتمكن

 ،یقــوم ،یحــذر ،ســأعطیه ،یقــدر ،تتحــدر ،تــذري ،ترحبــا ،تطلبــا ،تعلمــا ،ُیوثر،فیثــأر

 ،تنظـــر ،یحســـبوا ،تفكـــر ،ترعـــوي ،تســـتحي ،تتـــق أتقـــي، ،یظهـــر یفشـــو، ،فیمشـــي

  ).تكسر ،تهوى ،تُنازعني ،تنظر ،یحدث ،تخون ،أتذكر ،تزجر
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ـــــا ــــاعر أن یبــــــرز ممـ ــــارد( الشــ ـــــي الشــــــعري خطابــــــه یــــــنظم) الســ ــــــزمن إطــــــار فـ  ال

 یرویهــا ولكنــه الماضــي، فــي أحــداثها تزامنــت واقعــة عــن یتحــدث  الماضــي،عندما

 تلـــك لســـرد منفـــذاً  المحبوبـــة لقـــاء عـــن حدیثـــه مـــن یتخـــذ إذ حاضـــره، مـــن انطالقـــاً 

ــد األحـــداث، ــد الفعلیـــة الجملـــة غلبـــت فقـــد ولهـــذا ،كتأكیـ  عـــن الشـــاعر حـــدیث عنـ

  .القصیدة معظم استغرق ما وهو یحب، لمن رتهوزیا مغامرته

فـــي خطـــاب القصـــیدة یختلـــف عـــن زمـــن  يكمـــا نجـــد أن زمـــن الســـرد أو الحكـــ  

 ،)١("الوراء نحو الحاضر من"  التجربة التي عاشها الشاعر، إذ ینطلق زمن السرد

 أن إذ)٢("الخلـــف مـــن الرؤیـــة":وفـــق تتحـــد الشخصـــیات مـــع الســـارد عالقـــة أن كمـــا

 علمه في ذلك ویتجسد ،األخرى الشخصیات تعلمه مما أكثر یعلم السارد الشاعر

 القصـة داخل من األحداث یسرد ذلك إلى باإلضافة وهو فیه، تفكر وبما برغباتها

  .شخصیاتها إحدى یمثل الشعریة؛ألنه

 للمعنـــى طبقـــاً  وذلـــك والفعلیـــة، ســـمیةاال للجملـــة اســـتخدامه فـــي الشـــاعر جَ زاوَ      

 مـــن أكثـــر وترحالـــه، أســـفاره طـــول عـــن الشـــاعر تحـــدث ینفحـــ تأكیـــده، یریـــد الـــذي

  غــاد،: قولــه مثــل والمالزمــة، االســتمراریة علــى للداللــة ســمیةاال الجملــة اســتخدام

...، ظلُّــه المطیــة ظهـر علــى قلیــل أرض، جـواب ســفر، أخــا ،مهجـر ،رائــح مبكـر،

ــذلك  ووردت قصـــــیدته، فـــــي واإلنشـــــائي الخبـــــري األســـــلوبین بـــــین الشـــــاعر زاوج كـــ

 قصــیدته الشــاعر بــدأ فقــد القصــیدة، ولموضــوع للمقــام مناســبة اإلنشــائیة الیباألســ

 لـیس منـه البالغـي الغـرض تقریـري سـؤال وهـو.. ُنٍعـم آل مـن أ: قائالً  باالستفهام،

 فــي وذلــك مختلفــة، ألغــراض االســتفهام ورد كمــا  والتقریــر، التأكیــد بــل االســتفهام

 االســتنكار، لغــرض االســتفهام ردوو  .القصــیدة فــي دارت التــي الحــوارات مــن كثیــر

 وفـي أطریـت؟ الـذي أهـذا المغیـري؟ أهـذا المشـهر؟ أهذا: ألختها ُنعم قول في كما

                                                 

  .١٩٦تحلیل الخطاب الشعري،د.عبد المالك مرتاض،  ص )١

  .١١٢م الكردي،صالسرد ومناهج  النقد األدبي، د. عبد الرحی )٢
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 التأكیـد الشـاعر أراد الـذي المعنـى أبـرز مما االستنكار، على دلیل التساؤل تكرار

 قولــه فــي االســتنكار لغــرض االســتفهام ورد كمــا. تــهئوهی حالتــه تغیــر وهــو ،علیــه

 االســـتفهام ورد كـــذلك" كاشـــح؟ قـــال لمـــا أتحقیقـــاً " " تخـــف؟ ألـــم": عـــمن لســـان علـــى

  "األعداء؟ تتَّق ألم: "له الفتیات قول في كما والتأنیب، التوبیخ لغرض

  

  ".تفكر؟ أو ترعوي أو تستحي أما" "  سادًرا؟ الدهر دأبك أهذا" 

 لمــا كیــف" " خباؤهــا؟ أیــن": قولــه فــي كمــا االســتفهامیة، بصــیغته االســتفهام وورد

  الخ." .تأمر؟ كیف" " بك؟ سرت حاجة أتعجیل" " مصدر؟ األمر من آتي

 لسان على وقوله ،"بالسالم إلیها ألكني": قوله في كما قلیًال، إال یرد فلم األمر أما

 كـل فـي ورد وقـد ،"اللـوم علیـك أقلـي" ،"زائـر علـى أعینا" " تأمر؟ كیف أشر: "ُنعمٍ 

  .للسیاق مناسًبا المواضع تلك

  

 ،وقولـه"الخطَّـاب أبـا فأنـت: ""الشـاعر مخاطبـة ُنعـم قول في إال یرد فلم النداء وأما

  ." قولة یاُنعم: "القصیدة آخر في إیاها مخاطباً 

 مــن  مــع لیلتــه الشــاعر وصــف حــین المناســب، موقعــه فــي ورد فقــد التعجــب وأمــا

  ".ومجلس هناك ملهى من لك ویا!" "طوله تقاصر لیل من فیالك: "یحب

  

 استخدام في التنویع وكذلك سمیة،واال الفعلیة الجمل استخدام في لتنویعا أدى وقد

 ووضوحها،خاصة المعاني وتأكید القصیدة، إثراء إلى المختلفة اإلنشائیة األسالیب

  .المختلفة الشعوریة والحاالت للمعاني مالئمة جاءت أنها

 : ا  
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حـدود األحـداث داخـل  یمكن اعتبـار الفضـاء عبـارة عـن "اإلطـار الـذي یرسـم     

 فـي یتحركـون)  الرسـول ،األختـین ،نعـم ،الشاعر(  األشخاصحیث إن )١(الزمان"

ــوس جغرافــــي فضــــاء  وفــــق الرائیــــة هــــذه خطــــاب فــــي تحدیــــده یمكننــــا والــــذي محســ

 المكـان تحـدیات علـى اعتمـاداً  وتحلیلهـا، ضبطها نستطیع التي المكانیة المعینات

 یتـأطرون فیـه، الموجـدین األشـخاص نإ حیـث الشـعري، الخطاب في المتموضعة

  المعجمیـة الوحـدة مـن كـل خـالل مـن تحدیـده یمكننـا والذي معین مكاني إطار في

   ،"رعزو "،"فلوات" ،"أكنان مدفع" 

نجد أن المكان یتعین في إطار منطقة صحراویة، من ممیزاتها المضـافة إلیهـا    

  . للعیان مكشوفةأنها خالیة من السكان،

ـــالي    ــذه ســـاهمت وبالت ـــة المكانیـــة المحـــددات هـ  علـــى الدالـــة األســـماء فـــي المتمثل

 وینجــــزون ،األشــــخاص وفقــــه یتحــــرك الــــذي المكــــاني اإلطــــار تعیــــین فــــي المكــــان

  .أفعالهم

 نوعیتهـــا وتعیـــین األشـــخاص وأدوار أفعـــال بتحدیـــد یقـــوم المكـــان أن كـــذلك نجـــد  

 سـبیل فعلـى ،يئتفضـی إجـراء وفـق الحدث نوعیة تحدیده إلى باإلضافة وطبیعتها،

 مغامرتـه وصـف فـي المتمثـل الشاعر أنجزه الذي التحویلي الفعل أن نرى: المثال

 مشـارف علـى یقـف وهـو والیقظة الحذر مشاعر البدایة في كانت دوران، ذي لیلة

  .للنوم القوم خلود ینتظر الخیام

 ســـواء بالشخصـــیة المحـــیط الجـــو لحالـــة تبعـــاً  وصـــفه فـــي أجـــاد فقـــد المكـــان أمـــا  

 للشخصـــیة النفســیة الحالـــة حیــث مـــن أو ،والعــذال األعـــداء عــن البعـــد أو قرببــال

  :بقوله المكان صفات فتعددت

                                                 

  .٧٨سیمیولوجیة الشخصیات السردیة،د.سعید بنكراد  ص  )١



        

 ٦١٦ 

? ?لمجلد ?لثالث  من ?لعد? ?لتاسع ??لعشرين لحولي ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا ة كلية ?لد??سا
 مطولته ?لر?ئية: " ?من ?? نعم? ... " نمو?جا?  ?بيعة ?بي بن عمر شعر في ?لسر? عناصر باإلسكند?ية

ــــمِتني َدورانَ  ذي َولَيَلــــةَ  -١٩   الُســــرى َجشَّ

        

ــــــد   ــــــولَ  َيجَشــــــمُ  َوَق ـــــرِّرُ  الُمِحــــــبُّ  الَه   الُمغَـ

  
ـــــتُّ  -٢٠ ــ ـــــــاً  فَِب ـــــــاقِ  رَقيب ـــــى لِلرِف ــ ــــــفا َعل   َشـ

         

ــــــاِذرُ    ــــنُهم ُأحـــ ــــ ـــــــن ِمـ ــوفُ  مــ ـــــ ــــرُ  َيطــ ـــــ   َوأَنُظ

  
  ِمـــــنُهمُ  الَنـــــومُ  َيســـــَتمِكنُ  َمتـــــى ِإلَـــــيِهم -٢١

           

ــــى   ــــــــسٌ  َولــــــ ــ ـــــــوال َمجِل ـــ ـــــــةُ  َل ــــرُ  الُلبانَـــ ـــــ   َأوَعـ

  
ـــــا بِـــــــالَعراءِ  َقلوصـــــــي َوباتَـــــــت -٢٢   َورَحُلهــ

   

ــــــاِرقِ    ــــــلٍ  ِلطــــ ــــ ـــــن َأو لَي ــــــــاءَ  ِلَمـــــ ـــــــــِورُ  جــ   ُمعـ

  
ـــتُّ  -٢٣   ِخباُؤهـــــا َأيـــــنَ  الـــــَنفسَ  أُنـــــاجي َوبِــ

    

ـــــفَ    ـــــنَ  آتـــــــي ِلمـــــــا وََكيــ ـــرِ  ِمــ ـــَدرُ  اَألمــــ   َمصــــ

  
  

 ویلقــــب ،الخطــــاب أبــــا ویكنــــى الفتیــــات إحــــدى لســــان علــــى اســــمه ذكــــر وقـــد     

 فـي المطولة الرائیة في واأللقاب الكنایات هذه وردت وقد جده إلى نسبة بالمغیري

  :  قوله

ـــــا  ـــــَرَخ َروُعهــــ ــــــــت َوأفْــــ ـــــــت: َوقــــــــْد الَن   َفقاَلـ

              

ــــظٍ    ــــ ـــــ ــــــــالَك بحفـ ــــ ــــرُ  كــ ـــــ ـــــ ــــــــَك المَتكبـِّ ــــ   رَبُّــ

  
ـــــــــَدافع  ــــَر ُمــ ـــــ ــ ــــَت أبَـــــــــــا الخطـَّــــــــــاب َغيـْ ـــــ   فأنْــ

               

ـــــــــَؤمَّرُ    ـــــــَت ُمــــ ــــ ــــــا َمْكثــ ـــــ ــــٌر مــ ـــــ ــــيَّ أميــــ ـــــ   َعلــــ

  
  : یقول ألسماء نعم خطاب وفي

ـــماُء  -ِقِفــــــي فــــــاْنظري ــــل تـَْعرِفيَنــــــه -أســـ   َهــ

  

ــــــِذي َكـــــــا ن يُـــــــْذكُر ؟     أَهـــــــذا الُمِغيـــــــريُّ الـ

  
 فموضـوعه ،األسـلوب فـي التشـابه كذا ،القصصـي عمـر شـعر علـى یالحظ ومما

 حكایــــة أو لقصــــة مشــــوقاً  إطــــاراً  تشــــكل التــــي المغــــامرة – األحیــــان أغلــــب فــــي –

 فهــــي زادت وٕان ،ثالثــــاً  تتجــــاوز ال محــــدودة اهتوشخصــــیا ،اللیــــل اهنزمــــا ،غرامیـــة

   .البطولة تشاركه التي ومحبوبته الشاعر فهي الرئیسة أما ،مهمشة ثانویة

 ربیعـــة أبـــي ابـــن عنـــد الشـــعري القـــص ســـرد عناصـــر علـــى مجملـــة نظـــرة تلـــك   

  .أنموذجا الرائیة ومطولته
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ا  

ا م :أو  

یقتصــر یكــاد فهــو التخصـص، الــى الشــعراء أســبق ربیعـة أبــي بــن عمــر ُیعـد :أو 

  . المرأة هو واحد موضوع على شعره في

 السـرد هـذا أدى دوقـ القصصـي، السـرد بكثـرة  مجملـه في عمر شعر یتمیز :ثانیا

 علــى بیــت تقــدیم یصــعب بحیــث كاملــة، وحــدة القصــیدة جعــل الــى بــه القصصــي

 هـذه قصـیدته وفي عام بشكل قصائده في العضویة الوحدة وجود إلى فأدى آخر،

  .خاص بشكل

 ربیعـة، أبـي بـن عمـر قصـائد أشـهر مـن) ُنعـم آل أمن( الرائیة القصیدة ُتعد :ثالثا

 جمیــل قصصــي قالــب فــي صــاغها حیــث شــعریة،ال خصائصــه أكثــر تتــوفر ففیهــا

  .القصیرة القصة عناصر فیه توفرت

 فـي المشـاق وتجشـم اللهـو فـي ربیعـة أبـي بـن عمـر مـذهب القصـیدة صورتُ  :رابعاً 

 خیـــر الغـــزل، فـــي الحســـي مذهبـــه ُتصـــور كمـــا ُیحـــب، مـــن إلـــى الوصـــول ســـبیل

  .تصویر

 علــى یقــوم لــذيا الشــعري، ربیعــة أبــي بــن عمــر أســلوب القصــیدة تصــور :خامســاً 

ــد اللفظیــــة والسالســــة والحـــوار، القــــص أســـلوب  مــــن والوحشــــي الغریـــب عــــن والبعـ

  .األلفاظ

 عمـر فیـه توسـع الـذي القصصـي، السـرد بأسلوب القصیدة  أسلوب یتسم :سادساً 

  .قبله استخدمه الذي القیس، امرئ على ذلك في تفوق حتى منه، وأكثر
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  فیهــا تحققــت حیــث العربــي األدب فــي القصــص بــواكیر مــن القصــیدة ُتعــد :ســابعاً 

 ونهایـة، ووسـط بدایـة مـن المعاصـر، بمفهومهـا القصیرة القصة عناصر من كثیر

  .الدراسة أوضحته كما وحل وعقدة

 تشــویق فــي ،الســردي القصصــي األســلوب هــذا باســتخدامه الشــاعر، نجــح :ثامنــاً 

 مــــن قعســــی مــــا لمعرفــــة ولهفــــة باهتمــــام القصــــیدة یتــــابع وجعلــــه أوالســــامع، القــــارئ

 القـوم یراقـب وهو ،المغامرة بدء قبل ،القارئ تشویق في الشاعر وفق وقد أحداث،

 القـوم، اسـتیقاظ وبعـد یحـب، لمـن وصـوله بعد وكذلك الالزمة، حتیاطاتاال ویتخذ

 الســامع، أو القــارئ، یشــد متتــابع، مشــوق أســلوب فــي ذلــك كــل مــنهم، نجــا وحتــى

  .النهایة حتى یتابعه ویجعله

 األحــداث وتــأزم والصــراع الحــدث تنمیــة فــي یشــارك القصــیدة فــي ارالحــو  : تاســعا

   .ونفسیاً  جسدیاً  المتحاورة الشخصیات إضاءة في دوراً  لعب  كما

 حدٍ  إلى أبان و ،دقیقاً  وصفاً  العربیة المرأة وصفابن أبي ربیعة  لنا سرد :عاشراً 

ــاها أو غضــــبها یثیــــر ومــــا عواطفهــــا عــــن كبیــــر  وةالجفــــ إلــــى یــــدفعها وعمــــا ،رضــ

 مـــن نفســـها فـــي یـــدور مـــا شـــعره خـــالل صـــور كمـــا  ،والغضـــب والتـــأبي والصـــدود

 فـي وهـو  ،آخـر حینـاً  ومتناقضـةً  حینـاً  مختلطـة مضـطربة وأفكارٍ  وترهات خلجات

 وٕان النســاء لوصــف تعرضــوا الــذین الشــعراء مــن لغیــره تــابع أولئــك مــن واحــدةٍ  كــل

  : أشیاء بثالثة عنهم امتاز

     فیطیــل ویكــرره ،دقیقــاً  تفصــیالً  ویفصــله ذلــك مــن لشــيءا یتتبــع أنــه : أو 

  .أحیانا وجزوی أحیاناً 

     م :  أنه جمع في شعره ما تفرق في شعر غیره فكان فیه العوض عنهم

وحســبك أن دیوانــه المشــتمل علــى خمــٍس  ،ولــیس فــي غیــره عــوٌض عنــه ،جمیعــاً 



        

 ٦٢٠ 

? ?لمجلد ?لثالث  من ?لعد? ?لتاسع ??لعشرين لحولي ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا ة كلية ?لد??سا
 مطولته ?لر?ئية: " ?من ?? نعم? ... " نمو?جا?  ?بيعة ?بي بن عمر شعر في ?لسر? عناصر باإلسكند?ية

ب یف النسـاء والتشـبوثالثین وثالثمائة قطعة لیس فیها قطعة واحدة في غیر وص

  . بهن

      : أال  ،ابتكــر فــي شــعره أســلوبًا جدیــدًا وطریقــًة امتــاز بهــا عــن غیــره

وفي أثناء هذا الحدیث یكشف لنا  ،وهي حدیث صاحبته مع جواریها أو صدیقاتها

كمـا یكشـف لنـا عـن أفكـار المـرأة فـي مجتمعـه، وهـذا  ،عن مشاعر صـاحبته إزاءه

  .ألن فیه قربًا من الواقع؛حیویةوالشك یفیض على شعره 

  .یستمع الذي والجمهور یتالءمان التطور من بنوعین شعره ظفرحادي عشر : 

 وســیطاً  یكــون أن یــود فكأنــه مشــاعرهم عــن تعبــر قصصــیة روحٌ  : األول         

  .وتخیالتهم أفكارهم وبین بینهم

  .ةالیومی حیاتهم لغة من الشعر هذا لغة اتخاذُ :  الثاني         

ــث مــــن عمــــر عقلیــــة : عشــــر ثــــاني ــــة اللغــــة اســــتخدام حیــ  عقلیــــة تشــــبه المألوف

 یستمدونها ،أذهانهم في تجري كما الحیاة فصول علینا یقصون الذین القصصیین

 الحیاتیـة تجاربه من دیوانه في حواره یستمد عمر كان وكذلك ،الواقعیة الحیاة من

 إلــى ینفــذ أن یســتطع لــم أنــه المالحــظ ومــن  ،المطولــة رائیتــه فــي وكــذلك وخبراتــه

 لــم یبــدو كمــا القصــة فكــرة ألن ؛روائیــة وحبكــة عقــدة مــن الكامــل بمعناهــا القصــة

  .الغناء یصنعه الذي الشعر بهذا یرید كان أنه وهو واضح لسبب هذه في تتكامل

حیـث  ،أسلوبه علـى خطـة قصصـیة وحواریـة طریفـة وممتعـة یعتمد ثالث عشر : 

 ،لقصصـــي وأدخـــل فیـــه الحـــوار التمثیلـــي والســـرديكـــان أول شـــاعٍر وســـع نطاقـــه ا

فتفـوق   ،حیث كان أول مجدد حقیقي لهـذه الطریقـة القصصـیة فـي األدب العربـي

شعره على غیـره یعـود إلـى روحـه القصصـیة التـي عبـرت عـن مشـاعر النـاس فـي 

فقد  -كسبب رئیس  -ونتیجة لهذا  ،عصره فقد كان شعره تصویرًا حقیقیًا لحیاتهم

    .یة الشعریة في عصره وعلى مدى العصور حتى یومنا هذاتزعم القصص
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یقدم نـص الرائیـة المطولـة  تقنیـة اسـتخدام الـزمن وفـق المبنـى والمـتن  رابع عشر:

  الحكائیین بطریقة تمكن فیها الشاعر من مضمونها معاً . 

ساهم الوصف في القصیدة في تسرید القصیدة، بحیـث أسـهم فـي خامس عشر : 

بقـدوم المحـب السـارد  ىالـذي بـدأ یتنـام ،ید وٕابراز عنصر الصراعالقصیدة في تول

  الشاعر.

حیـث  ،السـرد فـي هـذه القصـیدة  كـان بضـمیري الغائـب  والمـتكلم سادس عشر :

تغیــب وتظهــر  صــورة ذات الســارد فیظهــر غیــر مشــارك فــي األحــداث أو متــدخل 

األحــداث فیهــا، وال فــي تصــرفات وســلوك الشخصــیات األخــرى حینــًا ومشــاركًا فــي 

حینًا آخر؛ إذ یمثل الشخصیة الرئیسیة أو المحوریة التي تسرد أحداثًا، وقعت لها 

  ذات لیلة، حیث یوظف تقنیة االسترجاع لكي یروي تفاصیل أحداث تلك القصة.

جمعت القصیدة بین  تطابق زمن الحكـي؛ أي زمـن سـرد األحـداث،  سابع عشر:

وبـین اخـتالف زمـن الحكـي و زمـن  ،أي زمـن وقـوع األحـداث ؛وبین زمـن التجربـة

  .التجربة إذ انطلق الشاعر  من الحاضر لیصل إلى الماضي

وآخر ما یمكن أن یقال حول سردیة القصیدة الرائیة أن السـرد فیهـا  ثامن عشر :

منــوط بالحــدث وطبیعتــه، التــي تفــرض علــى الشــاعر االلتجــاء إلــى تقنیــات الســرد 

 –دون اآلخــر، بــل یمكننــا القــول  القصصــي، والتــي ال تقتصــر علــى مقطــع منهــا

إن خاصیة السردیة تهیمن على كل القصیدة، لكن رغم كل ممیـزات  -إلى حد ما

تلك التقنیات القصصیة، إال أنها ال ترقى إلى آلیات القص بجـل خصائصـها فـي 

  الخطاب النثري، إذ بقي الشعر محافظًا على خصوصیته، بجمیع مكوناته.

 وفــق فقــد العربــي، الشــعر عیــون مــن ُتعــد حــق،ب القصــیدة، و ال أن 

 الفنـي الشـكل ربـط حیـث اإلبداعیـة، طاقتـه كـل فیهـا وحشـد صـیاغتها فـي الشاعر

 للمعاني، مطابقة الفنیة، والصور والتراكیب، األلفاظ فجاءت بالمضمون، للقصیدة
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 الشـعري والـوزن الـروي اختیـار الشـاعر أحسن كما والشعوریة، النفسیة، والدالالت

 للشعر المالئم الطویل البحر اختار حیث وموضوعها، القصیدة، لغرض مناسبال

ـــي، ــــار القصصـ ــذر، ترقــــب مــــن المغــــامرة لجــــو المناســــبة الــــراء واخت  وجعلهــــا وحــ

  .ورصانتها القصیدة لفخامة مناسبة والضمة مضمومة

  

م :تا  

ــوي، الشـــعر حـــول الفنیـــة بالدراســـات هتمـــاماال:  أوالً   انتهـــت أن عـــدب خاصـــة األمـ

  .حوله  األدبیة التاریخیة للدراسات الماسة الحاجة

 النقدیــة والدراســات  األمــویین للشــعراء الســرد ظــاهرة تحصــر فهــارس عمــل :ثانیــاً 

 كــل طبیعــة وحســب موضـوعاتها حســب وتبویبهــا الـدوریات فــي بــه المتعلقـة

  .دوریة

 فـي السـرد ظـاهرة عـن األدبیـة الـدوریات فـي المتفرقـة النقدیة الدراسات جمع :ثالثاً 

   .واحد إصدار في نشرها وٕاعادة األموي، العصر

  



        

 ٦٢٣ 
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 مطولته ?لر?ئية: " ?من ?? نعم? ... " نمو?جا?  ?بيعة ?بي بن عمر شعر في ?لسر? عناصر باإلسكند?ية

 : ة  ما  

ــــن -١ ـــــ ـــ ــمٍ  آلِ  َأِم ـــــ ـــــ ـــتَ  نُع ـــــ ــــ ـــادٍ  أَن ـــــ ـــــرُ  غــــ ــــــ   َفُمبِكـ

         

ـــــــداةَ    ـــــ ــــــ ــدٍ  َغــ ـــــ ـــــ ــــــ ــــحٌ  َأم َغــ ـــــ ــــــ ــــــرُ  رائِـــــ ــــــ ـــــ ـــ   َفُمَهجِّ

  
ـــــةِ  -٢ ــسٍ  بحاَجــــ ــــــ ـــم نَفـ ـــــ ـــل لَـ ــــــي تـَُقــــــ ــــــه فـــ ـــ   َجواِب

         

ـــــغَ    ــــــ ـــــ ُتبِلــــ ــــذراً  فـَ ـــــ ـــــ ـــةُ  عُــــــ ـــــ ــــــ ـــــِذرُ تُ  َوالَمقالَــــــ ــــــ ـــــ   عــــ

  
ــيمُ  -٣ ـــــ ــى َتهــ ــمٍ  ِإلـــــــ ــــال نُعـــــــ ـــــــملُ  فَـــــ ــاِمعٌ  الَشــ ـــــ    جــ

       

ــــــلُ  َوال   ـــــــولٌ  الَحبــ ــبُ  َوال َموصــ ـــــ ــــــرُ  الَقلــ   ُمقِصـــ

  
ــــربُ  َوال -٤ ـــــ ــمٍ  قُـ ـــــ ـــ ــــــت ِإن نُع ــك َدنَــــ ـــــ ـــ ــافع ل ـــــ ـــ   ن

  

ـــــا َوال   ـــــ ـــــ ــــــلي نَأيُه ـــــ ــــ ـــتَ  َوال يُس ــــــ ـــــ ـــِبرُ  أَنـ ـــــ ــــــ   َتصـ

  
ــــرى -٥ ـــت َوُأخـــــ ـــــ ــــن أَتَـ ـــــ ــــمٍ  دونِ  ِم ـــــ ــا نُع ـــــ   َوِمثُلهــ

  

ــــى   ـــى ذا َنهــــــ ـــــ الُنهـــــــ ـــــوي ولَـــــ ــــــر َأو َترَعـــــ ــــ   تـَُفكِّ

  
ــــــاً  زُرتُ  ِإذا -٦ ـــــ ــم نُعمــ ـــــ ــــــ ــَزل َل ــــــ ـــــ ــــــة ذو يـَ ــــــ   َقرابَـ

     

ـــا   ــــــ ـــــ ـــا َلهـــــ ـــــ ــــــ ــــا ُكلَّمـــــ ــــــ ـــــ ــــــرُ     الَقيُتهــــ ــــــ ـــــ ــ   يـَتَـَنمَّ

  
ــزٌ  -٧ ــــــ ـــــ ـــــ ــهِ  َعزيـــ ـــــ ــــــ ـــــ ــمَّ  َأن َعَليـــ ـــــ ــــــ ـــــ ــا أُلِـــ ـــــ ــــــ ـــــ   بَِبيِتهـــ

         

ـــرُّ    ـــــ ـــيَ  ُيِســ ــــــ ـــــــحناءَ  لِــ ـــُبغضُ  الَشـــ ـــــ ــــــرُ  َوالـــ   ُمظَهـــــ

  
ـــــي -٨ ـــــ ـــــ ــــــا أَِلكنـــــ ــــــ ـــــ ــالمِ  ِإَليهـــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــهُ  بِالَســ ـــــ ــــــ   َفِإنَّـــ

   

ـــهَّرُ    ـــــ ــــــ ـــــ ــامي ُيَشـــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــا ِإلمــــ ـــــ ـــــ ــــــ ــــــرُ  ِبهـــ ــــــ ـــــ ـــــ   َويُنكَّ

  
ــــةِ  -٩ ـــــ ـــــا بِآيَــــــ ــــــ ــــــت مــــ ـــــ ــــ ــــداةَ  قاَل ـــــ ــــــ ــا َغ ـــــ ــــــ   َلقيُتهــ

           

ــــــدَفعِ    ــــــ ـــانٍ  ِبَمـــــ ــــــ ـــــ ـــ ـــــذا َأكن ـــــ ـــــــهَُّر؟ َأَهـــــــ ـــــ   الُمَشـــــ

  
ـــــي -١٠ ــِانظُري ِقفــــ ـــــ ــماءُ  فَــ ـــــ ــل َأســ ـــــ ــــــهُ  َهــ ـــ    تَعِرفيَن

      

ـــــــذا   ـــريُّ  َأَهـــــ ـــــ ــــذي الُمغيــــ ــــــ ــــانَ  الَّــ ــــــ ــــــذَكرُ  كــ ـــــ   يُـ

  
  َأُكـــــن فَـَلــــم َنعتــــاً  َأطَريـــــتِ  الـَّـــذي َأَهــــذا -١١

   

ـــــــكِ    ـــــ ــــــاهُ  َوَعيِشــ ــــــ ــــى أَنســ ــــــ ــــ ـــــومِ  إِل ــــــ َـــ ــــــرُ  ي ــــــ ــ   أُقبَـ

  
ــت -١٢ ــــــ ــــم َفقالَـــ ـــــ ـــــكَّ  ال نـََعــ ـــرَ  َشــــــ ـــــ ـــ ــــــهُ  َغيـَّ    َلونَـــــ

           

ــــرى   ـــــــلِ  ُســـــــ ـــــي الَليــــ ــهُ  ُيحيِــــــ ـــــ ــــــرُ  َنصَّــــ ـــــ   َوالتَـَهجُّ

  
ـــــِئن -١٣ ــــ ـــانَ  َل ـــــ ــــاهُ  كـ ـــــد ِإيّـــــ ـــــالَ  َلَقــــ ـــَدنا حــــ ــــــ   بَع

            

ـــــنِ    ـــــ ــــــدِ  َعــ ـــــ ــــــانُ  الَعهــ ـــــد َواِإلنســـــــ ـــــ ــــــرُ  قَـــ ـــــــ   يـَتَـَغيـَّ

  
ــــالً  رََأت -١٤ ـــا رَُجـــ ـــمسُ  ِإذا َأّمــــ ـــــت الَشــــ   عاَرَضــ

       

ـــحى   ــــــ َيضــــــ ــــــا فـَ ــــــ ــيِّ  َوَأّمـــ ــــــ ـــــ ــــــرُ  بِالَعشــ ــــــ َيخَصـــ   فـَ

  
ــــا -١٥ ـــــ ــَفرٍ  َأخـــ ــــــ ـــّوابَ  َســــ ـــــ ـــــت َأرضٍ  َجــــ ـــــ   تَقاَذفَــ

         

ــــهِ    ـــــ ـــواتٌ  بِــــــ ــــــ لَــــــ ـــــــوَ  فـَ ـــــ ـــَعثُ  َفهـــ ـــــ ــــــر َأشـــــــ ــــــ   َأغَبـــ

  
ـــــيالً  - ١٦ ـــى َقلــــــ ــــــ ـــــرِ  َعلــ ـــــ ـــةِ  َظهـ ــــــ ــــــهُ  الَمِطيَّــ   ِظلُّـــــ

         

ــوى   ــــــا ِســـــــ ــى مـــ ـــــ ــــهُ  نَفــ ــــــِرداءُ  َعنـــــ ــــــرُ ال الـــ ـــ   ُمَحبـَّ

  



        

 ٦٢٤ 
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ــــــا -١٧ ــــن َوَأعَجَبهـــ ــــها ِمـــــ ـــــلُّ  َعيِشـــــ ــةٍ  ِظــــ ـــــ ــ    ُغرَف

      

ــــانُ    ـــــ ـــــ ّـــ ـــفُّ  َورَي ـــــ ـــــ ــــ ــــــداِئقِ  ُملَت ـــــ ــــــرُ  الَحــــــ ــــــ   َأخَضـــــ

  
ــــــا َووالٍ  -١٨ ـــــ ـــــلَّ  َكفاهـ ـــــ ــ ـــيءٍ  ُك ـــــ ـــا َشــــ ــــــ    يـَُهمُّهـــ

          

ــت   ـــــ ـــ َليَس ــــــيءٍ  فـَ ــــــرَ  ِلَشــــ ــــــلِ  آِخــــ ــــ ــــــَهرُ  الَلي   َتســــ

  
ــــــةَ  -١٩ ــــــمِتني َدورانَ  ذي َوَليَلــــ ــــ ـــــرى َجشَّ    الُســـــ

     

ــــد   ـــــمُ  َوَقـــــ ـــولَ  َيجَشــــ ـــــبُّ  الَهــــــ ــرِّرُ  الُمِحــــ ــــــ   الُمغَـ

  
ــــــتُّ  -٢٠ ــــاً  َفِبــــــ ــــــ ــــــاِق  َرقيبــ ـــــى ِللِرفــــــ ـــــ ـــفا َعلــ ـــــ   َشــــ

              

ــــاِذرُ    ـــــ ــــــنُهم ُأحــــ ـــــ ــــن ِمــ ـــــ ـــــوفُ  َمــــ ـــــ ــــــرُ  َيطـــ   َوَأنظُـــــــ

  
ــيِهم -٢١ ـــــ ــ ـــــى ِإَل ــــَتمِكنُ  َمتــــ ــــــومُ  َيســـــ ـــ ــــــنُهمُ  الَن ـــ    ِم

          

ــى   ـــــ ـــــ ـــــسٌ  َولـ ـــــ ـــ ــــوال َمجِل ــــــ ـــةُ  لَـــ ــــــ ــــ ــــــرُ  الُلباَن ــــــ   َأوَعـ

  
ـــت -٢٢ ـــــ ــــي َوباتَــــ ـــــ ـــالَعراءِ  َقلوصـــ ــــــ ــاَورَح بِـــ ــــــ    ُلهــــ

          

ــــاِرقِ    ـــــ ــــلٍ  ِلطــــ ـــــ ــــ ـــــــن َأو لَي ـــــ ـــــاءَ  ِلَمـ ــــــ ــِورُ  جــ ـــــ   ُمعــــــ

  
ــــتُّ  -٢٣ ـــــ ــاجي َوِب ـــــ ــ ـــــَنفسَ  أُن ــــ ــــــنَ  ال ـــ ــا أَي ــــــ   ِخباُؤهـ

  

ــفَ    ــــــ ـــا وََكيـ ـــــي ِلمــــــ ــــ ـــنَ  آت ـــــ ـــــرِ  ِمـ ــــ ــــــَدرُ  اَألم   َمصـــ

  
ــَدلَّ  -٢٤ ـــــ ـــــا فَــــ ـــــبُ  َعَليهــــــ ــــا الَقلــــــ ــا رَيّـــــــ ـــــ   َعَرفُتهــــ

     

ــا   ــــــوى َلهـــــ ــــَنفسِ  َوَهــ ـــذي الــــ ـــادَ  الَّـــــ ــــــرُ  كـــــ   َيظَهــ

  
ــا -٢٥ َلّمـــ ــ فـَ ـــ َق ـــــنُهم الَصـــــوتَ  دتُ فـَ   َوُأطِفَئـــــت ِم

    

ــــــابيحُ    ــبَّت َمصـــــ ــــــ ـــي ُشـــ ـــــ ــــــاءِ  فـــ ــُؤرُ  الِعشـــــ ـــــ ــــ   َوأَن

  
ــابَ  -٢٦ ــــــ ـــــرٌ  َوغــ ــتُ  ُقَميـــــ ــــــ ــو ُكنــ ــــــ ــــــهُ  َأرجــ   ُغيوبَــــ

      

ـــــانُ  َوَروَّحَ    ــــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــ ـــوَّمَ  رُعي ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــمَّرُ  َونــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ   ُســـ

  
ــضَ  -٢٧ ـــــ ــ ــــي َوُخفِّ ـــــومُ  َعنّـــــ ــــتُ  الَنــــ ـــَيةَ  َأقَبلـــــ    ِمشــــــ

     

ـــــابِ    ـــــ ـــي الُحبـــ ــــــ ـــــَيةَ  َورُكنــــ ــــــ ــــــيِّ  َخشــ ـــــ   َأزَورُ  الَحــ

  
ــــتُ فَ  -٢٨ ـــــ ـــــ ــــ ـــــا ِإذ َحيَّي ـــــ ــــــ ــ ـــــت فاَجأتُه ـــــ ــــــ تَـَوّلَهــ   فـَ

      

ــــاَدت   ـــــ ـــوضِ  وَكـــــ ــــــ ـــــةِ  ِبَمخفـــــ ــــــ ــــــرُ  الَتِحيَّـــ ــــــ   َتجَهــ

  
ـــــــت -٢٩ ـــت َوقالَــ ـــــ ـــــانِ  َوَعضَّـ ـــــحَتني بِالَبنــــ   َفَضـــــ

      

ــــتَ    ـــــ ـــ ـــــُرؤٌ  َوأَن ــــــ ــــورُ  ِامـ ـــــ ـــــِركَ  َميســـ ـــــ ــــــرُ  َأمــ   َأعَســــــ

  
ـــولي      -ُوقيتَ   - َتَخف َأَلم َعَليكَ  ُهّنا ِإذ َأرَيَتكَ  -٣٠ ـــــ ــــــ ـــــ ــ ـــــن َوَح ـــــ ـــــ ــــــ ـــــُدوِّكَ  ِم ـــــ ــــــ ـــــ ــــــرُ حُ  َع ــــــ ـــــ ــــ   ضَّ

  
ــــــوَ  -٣١ ــ ــــــهِ  فـَ ــ ــــــا الَل ــ ـــلُ  َأدري م ـــــ ــةٍ  أََتعجي ـــــ    حاَجـ

      

ــــَرت   ــــكَ  َسـ ـــــد َأم بِـ ـــامَ  َق ــ ـــن ن ــ ــتَ  َم ـــ   َتحـــــَذرُ  ُكن

  
ُقلــــتُ  -٣٢ ـــل َلهــــا فـَ ـــوى الَشــــوقُ  قــــاَدني بَـ   َوالَهـ

      

ـــــكِ    ـــــ ــا ِإَلي ـــــ ـــ ــــينٌ  َوم ـــــ ـــــنَ  َعـ ـــــ ـــاسِ  ِم ــــــ ــــــرُ  النـ   تَنظُــــ

  
ـــــت -٣٣ ــــد َفقالَـــ ـــــت َوَقــــ ــَرخَ  النَـــ ــــا َوَأفــــــ    َروُعهــــ

              

ــــــالكَ    ـــــ ــــــ ــــــظٍ  َكـ ـــــ ـــــ ــ ــــــكَ  ِبِحف ـــــ ـــــ ــــــرُ  رَبُّــ ــــــ ـــــ   الُمَتَكبـِّـ

  



        

 ٦٢٥ 
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ــتَ  -٣٤ ــــــ ـــــا َفَأنــ ــــــابِ  أَبـــــ ـــــرُ  الَخطّــــ ـــــــداَفعٍ  َغيـــــ   ُمـــ

               

ـــــــيَّ    ـــــ ــــ ـــــــرٌ  َعَل ـــــ ــــ ــــا َأمي ـــــ ــــــ ــــتُ  مـ ــــــ ـــــ ــَؤمَّرُ  َمُكثـ ــــــ ـــــ ـــ   ُم

  
ـــتُّ  -٣٥ ــــرَ  َفِبـــــ ــــينِ  َقريــــ ـــتُ  الَعــــ ــــــاَجتي ُأعطيـــــ   حــ

  

ــــــلُ    ــــــ بِّــ ـــــــا أُقـَ ـــــ ـــــي فاهــ ـــــ ــــــالءِ  فــــ ـــــ ــــُأكِثرُ  الَخـــ ـــــ   َفـــــ

  
ــــا -٣٦ ـــــ ــكَ  َفي ـــــ ـــن لَـــ ــلٍ  ِمـــــــ ــــــ ــــــرَ  لَيـ ــــــهُ طو  تَقاَصــــ   لُــــ

           

ــــــا   ـــانَ  َومــــ ـــــ ــــى كــ ـــــ ـــــلَ  َليلـ ــكَ  َقبـــــ ــــــ ــ ــــــرُ  َذِل   يَقُصــــ

  
ــكَ  َويـــــــا -٣٧ ـــــىً  ِمـــــــن لَـــــ ـــــاكَ  َملهــ ــــس ُهنــ   َوَمجِلـــ

             

ـــا   ـــــ ــــــ ــ ــم لَن ـــــ ــــــ ـــ ــــــدِّرهُ  َل ـــــ ـــا ُيَكـــــ ـــــ ــــــ ــ ــــــدِّرُ  َعَلين ـــــ   ُمَكـــــ

  
ــــــجُّ  -٣٨ ـــــــيَّ  َيُمــــ ـــ ـــــكِ  ذَِك ـــــا الِمســـــ ــجٌ  ِمنهـــــ ــــــ   ُمَفلَّــ

         

ــــــقُ    ـــــ ــ ــــي َرقي ــــــ ــــــروبٍ  ذو الَحواشـــ ــــــ ــــــرُ  غُـ ــــــ ـ   ُمَؤشَّ

  
ــراهُ  -٣٩ ــــــ ــــ ـــــه َت ــــــ ــاا ذاإِ  لـ ــــــ ـــــهُ  فتَـرُّ مــــ ـــــ ــ ــــــهُ  َعن ـــــ   َكأَنـَّ

                  

ـــــى   ـــــ ــــــ ــــــَردٍ  َحصــ ـــــ ـــــ ــ ـــــوانٌ  َأو بـَ ــــــ ـــــ ــوِّرُ  أُقُحــ ـــــ ــــــ ـــــ   ُمنَـ

  
ـــــو -٤٠ ــــــ ــا َوَترنـــ ــــــ ــيَّ  ِبَعيَنيهــــــ ـــــ ـــــــا ِإلَـــــــ ـــــ ــا َكمــ ـــــ   رَنـــــــ

           

ـــى   ـــــ ـــ ـــــَربٍ  إِل ـــــ ــــطَ  رَبـ ــــــ ـــــــةِ  َوسـ ــؤَذرُ  الَخميلَــــ ـــــ   ُجــــ

  
ــا -٤١ ـــــ ــــــ َلّمـــ ـــــى فـَ ــــــ ــلُ  تـََقّضـــــ ـــــ ـــــ ــــــهُ  ِإّال  الَليــــ ـــــ لَّـــــ   َأقـَ

              

ــــاَدت   ـــــ ــــــ ــــــوالي وَكــــ ــــــ ـــــ ـــــهِ  تَــ ـــــ ــــــ ــوَّرُ  َنجِمـــ ـــــ ــــــ ـــــ   تـَتَـغَـ

  
ــــاَرت -٤٢ ــَأنَّ  َأشــ ــــ ــــيَّ  ِب ـــد الَحــ ـــ ـــــانَ  َق ــــــنُهمُ  حـ    ِم

        

ــوبٌ    ـــــ ـــــن ُهبـــــ ــــــ ـــــدٌ  َوَلِكـ ـــكَ  َموِعـــــــ ـــــ ـــزَورُ  ِمنــــ ـــــ   َعــــ

  
ــا -٤٣ ـــــ ــــــ ــي َفمــ ـــــ ــــــ ــ ــادٍ  ِإّال  راَعن ـــــ ـــــ ـــ ــــوا ُمن ــــــ    تـََرحَّلـــــ

          

ــــد   ـــروفٌ  الحَ  َوقَـــــ ـــنَ  َمعــــــ ـــــبحِ  ِمــــــ ــَقرُ  الُصــــ ـــــ   َأشــ

  
ــا -٤٤ ــــــ َلّمـــ ـــن رََأت فـَ ـــــ ــد َمـــ ـــــ ــــــهَ  َقــــ ــــــــنُهمُ  تـََنبَّـــــ    ِمـــ

        

ــاَظُهموَ    ـــــ ـــــت َأيقــــ ــــــ ــــر قاَل ـــــ ــفَ  َأِشــ ـــــ ــــ ــــأُمرُ  َكي ـــــ ــ   َت

  
ـــــتُ  -٤٥ ـــــ ُقلــــ ــاديِهم فـَ ـــــ ـــــ ــ ــــــا أُب ــــــ ــ ــوتـُُهم فَِإّم ــــــ ـــــ    َأفـ

         

ــا   ــــــ ـــــ ـــالُ  َوِإّمـ ــــــ ـــيفُ  يَنــــــ ـــــ ــــــأراً  الَســــــ ــــــ ـــَأرُ  ثَـــ ــــــ َيثــــــ   فـَ

  
ــــــت -٤٦ ـــ ــاً  َفقاَل ــــــ ــــــا أََتحقيقـ ــــالَ  ِلمـــ ــحٌ  قـــــ ــــــ   كاِشـ

        

ـــــا   ــــــ ــ ـــــديقاً  َعَلين ــــــ ـــــا َوَتصــ ــــــ ـــــانَ  ِلمــ ــــــ ـــؤثـَرُ  كــ ـــــ   يُـــــ

  
ـــــــِإن -٤٧ ــــانَ  فَـــ ـــــا كــــــ ـــدَّ  ال مـــــ ــــهُ  بُـــــــ ــُرهُ فـَغَ  ِمنــــــ ــــــ   يــ

       

ــــنَ    ـــــ ــــرِ  ِمــــ ــــــ ـــــى اَألمـــ ـــــ ـــــاءِ  َأدنـــ ـــــ ـــــــتَـرُ  ِللَخفـــ   َوَأســــــ

  
ـــــصُّ  -٤٨ ــــــى َأقُــــــ ـــيَّ  َعلـــــ ــــــ ــ ــــــدءَ  ُأخَت ـــــ ــديِثنا ِب ــــــ ـــ   َح

        

ـــــا   ـــــ ـــيَ  َومـــــ ـــــ ـــــ ــ ــــــن ِل ــــــ ـــا َأن ِمـــ ــــــ ـــــ ــــــَأخَّرُ  َتعَلمـ ــــــ ـــ   ُمَت

  
ـــا -٤٩ ـــــ ـــــ ــــــا َأن َلَعلَُّهمـ ـــــ ـــكَ  َتطُلبـــ ــــــ ـــــ ــاً  َل ـــــ ــــــ   َمخَرجـ

        

ــــا َوَأن   ـــدراً  َترُحبـــــ ــــــا َصــــــ ـــــتُ  ِبمــــ ــــــرُ  ُكنــــ   َأحُصــــ

  
ــــــت -٥٠ ــاً  َفقاَمـ ـــــ ـــ َكئيب ــــ ــــــي يسَ َل ــــا فـ   َدمٌ  َوجِههـــ

      

ــــنَ    ـــــ ـــزنِ  ِمــــ ــــــ ـــــــذري الُحــــ ـــــ ـــَرةً  تُـ ـــــ ــــــدَّرُ  َعبـــــ ـــــ   تـََتَحــ
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ـــت -٥١ ـــــ ــــــ ــــا َفقاَمـ ـــــ ـــــ ـــانِ  ِإَليهـ ـــــ ـــــ ــا ُحرَّتــ ــــــ ـــــ   َعَليِهمــ

         

ــاءانِ    ـــــ ــــــن ِكســـ ــزٍّ  ِمـــــ ـــــ ــــسٌ  َخـــ ـــــ ــــــرُ  ِدَمقــ   َوَأخَضـــــ

  
ــــــت -٥٢ ــا َفقالَـــ ـــــ ــــــا ِألُخَتيهــ ـــــى َأعينـــ ـــــىً  َعلــــ ــــ    فَت

      

ــــــى   ــــــ ــــراً  أَتـــ ـــــ ـــــرُ  زائِــــــ ــــــ ـــــــرِ  َواَألمــــ ـــــ ـــــَدرُ  ِلَألمـــ ــــــ   يُقــــ

  
ـــاَفَأقبَـ  -٥٣ ـــــ ـــــ ــــــا َلتــــــ ــــــ ـــــ ـــمَّ  َفِارتاَعتــ ـــــ ـــــ ــا ثُــــــ ــــــ ـــــ   قاَلتــــــ

          

ـــــــي   ـــكِ  َأِقّلـــ ـــــومَ  َعَليـــــــ ـــــبُ  الَلـــــ ــــــرُ  فَالَخطـــــ   أَيَســــ

  
  ِمطَرفــــي َســــُأعطيهِ  : الُصـــغرى َلهــــا َفقالَـــت -٥٤

    

ـــــي   ــــذا َوَدرعـــــ ـــردُ  َوَهــــــ ـــانَ  ِإن البُـــــــ ــــــَذرِ  كـــــــ   َيحــــ

  
ــــــومُ  -٥٥ ـــــ ــــــي يَقــــــ ـــــ ـــــ َيمشـ ـــا فـَ ــــــ ـــــ ــــرا بَيَننـــ ـــــ ــــــ ــ   ُمتَـَنكِّ

             

ــــال   ـــــ ــــرُّنا فَــــ ـــــ ــــو ِســـــ ــــــ ــــــوَ  َوال يَفشـــ ـــــ ــــــرُ  ُهـــ ــــــ   َيظَهــ

  
ــــــانَ  -٥٦ ــــــي َفكــ ــن دونَ  ِمَجنّــ ـــتُ  َمــــــ ـــي ُكنـــــ   أَتَّقـــــ

      

ـــالثُ    ـــــ ــــخوصٍ  ثَــــــ ـــــ ـــانِ  ُشـــــ ـــــ ــــــرُ  كاِعبــــــ ــــــ   َوُمعِصــ

  
ــــا -٥٧ ـــ َلّم ـــا فـَ ــــ ـــاَحةَ  َأَجزن ـــــيِّ  ســــ ــــنَ  الَحــ ـــ ـــي قُل ــــ   ل

          

ـــــم   ـــــ ـــ ــقِ  أََل ــــــ ــــداءَ  تـَتَّـــــ ــــــ ـــــلُ  اَألعـــ ـــــ ــــــرُ  َوالَليـــ ــــــ   ُمقِمـ

  
ــــنَ  -٥٨ ـــــــذا َوقُلــــــ ـــكَ  َأَهـــ ـــــ ــــــَدهرَ  َدأبُــ ــــــاِدراً  الــــ   ســــ

            

ــا   ــــــ ـــــ ــتَ  َأمـ ــــــ ـــــ ــــــوي َأو حيَتسـ ـــــ ـــ ــــــرُ  َأو َترَع ــــــ ــ   تـَُفكِّ

  
ــتِ  ِإذا -٥٩ ــــِامَنح ِجئـــ ــــكَ  َطـــــرفَ  فَـ ــا َعيَنيـ ـــ   َغيَرن

   

ــــي   ــــــبوا ِلَكــــ ــــوى َأنَّ  َيحِســ ــــ ـــثُ  الَه ــــــرُ  َحيـــــ   تَنظُــ

  
ــــــآِخرُ -٦٠ ـــــي َعهـــــــدٍ  فَـ ــ ـــــا ل ــــينَ  ِبهــ ـــــت حـــ   َأعَرَضــ

        

ـــــا َوالحَ    ــــــ ـــــ ــــــدُّ  َلهـــ ـــــ ـــــ ــــيٌّ  َخـــ ـــــ ــــــ ــــــرُ  نَِقــــ ــــــ ـــــ   َوَمحَجــ

  
ــــــي ِســــــوى -٦١ ــــــد أَنَّن ــــتُ  َق ــــــا قُلــ ـــــمُ  ي ــــــةً  نُعـ   َقوَل

  

ــــــا   ــــــ ـــــاقُ  َلهـــــ ــــــ ـــــ ــــــاتُ  َوالِعتـ ـــــ ــــــ ــــــرُ  اَألرَحبّي ــــــ   تُزَجـــــ

  
ـــــاً  -٦٢ ـــــ ـــــلِ  َهنيئــ ـــــ ـــــةِ  ِألَهـــ ــــــ ـــــُرها العاِمرِيَّــ ـــــ   ال َنشـــ

           

ـــذُ    ــــــ ـــــ ـــــ ـــــــا َلذيــ ـــــ ـــــ ـــذي َورَيّاهـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــَذكَّرُ  الَّـــ ـــــ ــــــ   أَتَـــــ

  
ـــتُ  -٦٣ ـــــ ــى َوُقمـــ ـــــ ــــ ـــنسٍ  إِل ـــــ ـــ ــــــوَّنَ  َع ــا َتَخـــــ ـــــ   نـَيَّهــــ

         

ــــرى   ــــــلِ  ُســـــــ ــــــى الَليـــــ ـــــــا َحتّـــــ ــــــرُ  َلحُمهــــ ـــــ   ُمَتَحسِّ

  
ـــاتِ  َعلــــــى َوَحبســــــي -٦٤ ــا َحتّــــــى الحاجـــ   َكأَنَّهــــ

   

ــــــةُ    ــــــ ـــــ ــــــوحٍ  بَِقيَّـــ ـــــ ــــــ ــجارٌ  َأو لَــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــــرُ  ِشــ ــــــ ـــــ ــــ   ُمَؤسَّ

  
ــــاءٍ  -٦٥ ـــــ ــــــ ــــاءٍ  َومـــ ـــــ ــــــ ـــ ــلٍ  ِبَموم ــــــ ـــــ ــــــهُ  َقليـــــ ـــــ ــــــ   أَنيُسـ

          

ـــاِبسَ    ـــــم َبســ ـــــهِ  َيحـــــُدث َل ـــيفَ  ِب   َمحَضـــــرُ  الَصــ

  
ــهِ  -٦٦ ــــــ ـــــ ـــــىً  بِـــــ ـــــ ـــــ ـــــوتِ  ُمبَتنـــ ـــــ ـــــ ــــــهُ  ِللَعنَكبـــ ـــــ   َكأَنـَّــــــ

             

ـــى   ــــــ ـــ ــــــَرفِ  َعل ـــــ ــــاءِ  طَـ ـــــ ـــامٌ  اَألرجـــ ــــــ ــــــرُ  خـــ ــــــ   ُمَنشَّ

  
ـــا دتُ َورِ  -٦٧ ـــــ ــــا َأدري َومــ ـــــ ــــــدَ  َأمـ ــــ ــــوِردي بَع   َمــــــ

      

ـــنَ    ـــد مــــــا َأم الَليـــــــلِ  ِمـــ ــــهُ  َمضــــــى قَــــ   َأكثـَـــــــرُ  ِمنـــ
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ــــتُ  -٦٨ ــــــ ُقمــ ــــى فـَ ـــــ ـــ ــــالةِ  إِل ـــــ ـــا َأرضٍ  ِمغـــ ــــــ    َكأَنَّهـــ

      

ــت ِإذا   ــــــ ـــــ ــةٌ  ِالتَـَفَتـــ ــــــ ـــــ ـــــــينَ  َمجنونَـــ ـــــ ــــــرُ  حــــ ــــــ   تَنظُــــ

  
ـــــــاِزُعني -٦٩ ــــاً  تُنـ ــى ِحرصــــ ـــــ ـــــاءِ  َعلـ ــها المـــ ـــــ   رَأَسـ

   

ـــــــن   ــا دونِ  َوِمـــــ ـــــ ــوى مـــــ ـــــ ــــبٌ  َتهـــــ ـــــ ــوَّرُ  َقليـــ ـــــ   ُمَعـــــ

  
ـــــــةً  -٧٠ ـــــ ـــــ ــاءِ  ُمحاِوَل ـــــ ـــــ ـــــــوال ِللمـــــ ـــــ ـــــ ــا َل ـــــ ــــــ   ِزماُمهــــ

            

ــــذبي   ــــــ ــا َوَجــ ـــــ ـــــاَدت َلهـــــ ـــــ ـــــــراراً  كــ ــــــرُ  ِمـــــ ــــــ   َتَكسَّ

  
ـــا -٧١ ـــــ ـــ َلّم ــــتُ  فـَ ـــــ ــ ـــرَّ  رََأي ـــــ ــــا الَضـــ ـــــ ـــي ِمنهــ ــــــ ــ   َوَأنَّن

         

ــَدةِ    ــــــ ـــــ ــــــيسَ  َأرضٍ  بَِبلــــ ـــــ ــــــا َلــــــ ــــــ ــــــرُ  فيهـــــ ــــــ ـــــ   ُمَعصَّ

  
ـــــرتُ  -٧٢ ـــا َقَصــــ ــن َلهــــــ ــــــ ـــبِ  ِمـ ـــــ ــــوضِ  جانِـ   الَحـــــ

  

ــابِ  َجديــــداً  ُمنَشــــأً    ــَغرُ  ُهــــوَ  َأو الِشــــبرِ  َكقــ   َأصــ

  
ــــــَرَعت ِإذا -٧٣ ـــــ ــهِ  َشـ ـــــ ـــــيسَ  فيــــــ ــــــ لَـ ـــى فـَ ــــــ   ِلُملَتقــــ

       

ـــــاِفِرها   ـــــ ـــــهُ  َمشـ ـــــ ــدى ِمنـ ـــــ ــــ ـــــــفِّ  ِق ـــَأرُ  الَكــــ ــــــ   ُمســ

  
ــوَ  َوال -٧٤ ـــــ ـــبُ  ِإّال  َدلـــــ ــــــ ــــانَ  الَقعـــ ــــــ ـــاَءهُ  كــ ــــــ   ِرشـــ

      

ـــى   ـــــ ـــ ــــاءِ  إِل ـــــ ــــــعٌ  المــ ــمُ  ِنســـــ ـــــ ــــ ــفَّرُ  َواَألدي ـــــ   الُمَضــــ

  
ـــاَفت -٧٥ ـــــا َفســـــ ـــــــت َومـــ ــــــا عافَـ ــــربَه َردَّ  َومــ   ُشــــ

     

ــــــنِ    ــــَريِّ  َعــ ــروقٌ  الــــ ــــنَ  َمطــــــ ــاءِ  ِمــــ ــــــَدرُ  المــــــ   َأكــ
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ادر و اا: را  

  .الكریم القرآن -

  .٦ ط العربي الفكر دار ط، ،إسماعیل الدین عز. د ،وفنونه األدب .١

  .م٢٠٠٢، اإلختالف منشورات ،بوطاجین السعید ،العاملي االشتغال .٢

 ،خلیــف یوســف مــي.القصصــي،د األداء فــي وأثرهــا الجــاهلي الشــاعر بطولــة .٣

 .م١٩٩٨ قباء دار/ ط

ــد ســــیزا. د ،"الروایـــة بنـــاء .٤  للكتــــاب، العامـــة المصــــریة الهیئـــة/ ط قاســــم، أحمـ

  .١ط م،١٩٨٤

ـــدان محمــــد/ د الشــــعري، الــــنص فــــي الســــردیة البنیــــة .٥  العامــــة الهیئــــة/ ط ،زیـ

  .م٢٠٠٤،الثقافة لقصور

 ،العربــــي الكتــــاب دار/ ط ،الرافعــــي صــــادق مصــــطفي ،العــــرب آداب تــــاریخ .٦

  .٢،ط٢ج م ١٩٧٤ لبنان، ،بیروت

"  الجبلــي ابنــة شناشــیل قصــیدة تحلیــل"الشــعري للخطــاب  الســیمائي التحلیــل .٧

  م.٢٠٠٥منشورات إتحاد الكتاب العرب، دمشق  ،د.عبد المالك مرتاض

"خطاب الحكایة: بحث في المنهج"، جیرار جینت، ترجمة/ محمد عبدالجلیل  .٨

  م.١٩٩٧األزدي وعمر حلمي، المجلس األعلى للثقافة، 

ط/المركـز الثقـافي  ،ل الناقد األدبي: میجان الرویلي ترجمة سـعد البـازغيدلی .٩

  م.٢٠٠٥المغرب، ط/ الرابعة  –العربي،الدار البیضاء 

دیـــوان الحطیئـــة"، مـــن شـــرح ابـــن حبیـــب عـــن ابـــن األعرابـــي وأبـــي عمـــرو  .١٠

ــعید الســـــكري، دار صـــــادر، بیــــــروت   -ه ١٤٠١الشـــــیباني، شـــــرح أبـــــي ســــ

  .م١٩٨١

حقیق: محمد أبو الفضل إبراهیم، ط/ دار المعارف، دیوان امرئ القیس"، ت .١١

  القاهرة.



        

 ٦٢٩ 

? ?لمجلد ?لثالث  من ?لعد? ?لتاسع ??لعشرين لحولي ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا ة كلية ?لد??سا
 مطولته ?لر?ئية: " ?من ?? نعم? ... " نمو?جا?  ?بيعة ?بي بن عمر شعر في ?لسر? عناصر باإلسكند?ية

ط/ دار الكتــــاب العربــــي،  ،دیــــوان عمــــر بــــن أبــــي ربیعــــة، د. فــــایز محمــــد .١٢

  .م ١٩٩٢ -ه١٤١٢بیروت، الطبعة األولى 

الســـرد ومنـــاهج  النقـــد األدبـــي، د. عبـــد الـــرحیم الكـــردي، ط/ مكتبـــةاآلداب  .١٣

  م.٢٠٠٦القاهرة،

لحدیث" في شعریة القصیدة السردیة" د.فتحي السردي  في الشعر العربي ا .١٤

  م.١،٢٠٠٦/النصري، ط/ الشركة التونسیة للنشر والتوزیع، تونس، ط

ــــراهیم عبـــــد اهللا، ط/ المؤسســـــة العربیـــــة للدراســـــات  .١٥ الســـــردیة العربیـــــة د. إبـ

  م.٢٠٠٠، ٢بیروت،ط/ ،والنشر

الشــــراع والعاصــــفة؛ لحنــــا مینــــا ســـیمیولوجیة الشخصــــیات الســــردیة: روایــــة  .١٦

ا؛ سعید بنكراد، دار مجدالوي للنشر والتوزیع، عمان، األردن، الطبعة جً ذنمو 

  م.  ٢٠٠٣األولى 

شــرح المعلقــات العشــر وأخبــار شــعرائها"، للشــیخ أحمــد األمــین الشــنقیطي،  .١٧

حقَّقه وأتم شرحه: محمد عبدالقادر الفاضلي، المكتبة العصریة، صیدا لبنـان 

  .٣/م، ط٢٠٠٠ -ه ١٤٢١

شعر وآدابه، ابن رشیق، تحقیق: محمد محیي الدین، العمدة في محاسن ال .١٨

  م.١٩٧٢، ١/دار الجیل، لبنان، ط

ــول  .١٩ عیــــار الشــــعر"، ابــــن طباطبــــا العلــــوي، تحقیــــق وتعلیــــق: د. محمــــد زغلــ

  م.١٩٨٤ /سالم، منشأة المعارف، اإلسكندریة، ط

 ،سلسلة الدراسات النقدیة د.نبیلة إبـراهیم ،فن القصة في النظریة والتطبیق .٢٠

  .ة غریبط/ مكتب

قــراءة فــي األدب اإلســالمي واألمــوي"، د. محمــد عبــدالعزیز المــوافي، دار  .٢١

  الفكر العربي، بدون تاریخ. 

  .١/ط،ط/جامعة دمشق،قراءات في أدب العصر األموي،د.حسین جمعة .٢٢
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ــدیث .٢٣ ــدن،القصـــــــة الشـــــــعریة فـــــــي العصـــــــر الحـــــ ـــــوان  ،د. عزیـــــــزة مریـــــ ط/دیــ

  الجزائر. ،المطبوعات الجامعیة

ي الشعر العربي في صدر اإلسـالم والعصـر األمـوي،د. القصة والحكایة ف .٢٤

  م، بغداد. ١٩٩٠ط/  ،دار الشؤون الثقافیة العامة ،بشرى محمد الخطیب

ـــدار   -المركـــز الثقـــافي العربـــي ،الكـــالم والخبـــر "مقدمـــة للســـرد العربـــي" .٢٥ ال

  م.١٩٩٧، ١ط  البیضاء،

ــدین بــــن منظـــــور .٢٦  ،ط/ دار صـــــادر،لســــان العـــــرب " مـــــادة ســــرد" جمـــــال الـــ

  .٧ج،روتبی

ــور، طبعــــة دار المعــــارف، ج .٢٧ ــــدون تــــاریخ، ٣لســــان العــــرب"، ابــــن منظــ ، ب

  .م١٩٨٧ص

ـــة " .٢٨ ــطلحات األدبیــــــة الحدیثـــ ـــد عنــــــاني ،" معجــــــم المصــــ الشــــــركة  ،د. محمـــ

  .م٢٠٠٣، ٣المصریة العالمیة للنشر (لونجمان )، ط

ترجمة ابراهیم الخطیب مؤسسة االبحاث العربیة  ،نظریة المنهج الشكلي”  .٢٩

  .م ١٩٨٢

ترجمـــة :أنطـــوان أبـــو زیـــد، منشـــورات  ،د البنیـــوي للحكایـــة روالن بـــارتالنقـــ .٣٠

  .باریس –عویدات _ بیروت 

ــدیم .٣١ ـــي القــ ــــالي فــــي الشــــعر العربـ ــــواقعي والخی ـــد لحمــــداني،  ط/  ،ال د. حمیـ

  م.١٩٩٧ – ١ط/ ،المغرب ،ط/ الدار البیضاء  ،مطبعة النجاح الجدیدة

  الدوریات :

ریكـــور، ترجمـــة: مصـــطفى النحـــال،  البالغـــة والشـــعریة والهیرمونیطیقـــا، بـــول - 

  .١٦العدد  ،مجلة فكر ونقد
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: ىا  
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 ٥٦٥  مقدمة ١

 ٥٦٨ تمهید ٢

  األول المبحث ٣

 العربي السرد مفهوم

  

٥٧٣ 

  الثاني المبحث ٤

 الرائیة في السردي البناء

  

٥٨٤ 

  الثالث المبحث ٥

 ةالرائی في القصصي السرد تجلیات

  

٥٩٦ 

  الخاتمة ٦

 أوًال: نتائج البحث

  

٦١٩ 

 ٦٢٣ التوصیات: ثانیاً  ٧

  ٦٢٤  ملحق نص  القصیدةثالثًا:   ٨

 ٦٢٩ المراجع و المصادر أهم:رابعاً  ٩

 ٦٣٢ المحتوى:  خامساً  ١٠

  

  


