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القصيدة السردية يف الشعر العربي القدين ( يائية هالك بن الريب أمنوذجا)

م م  .أمين أمحد جاسن احلوداني  /جاهعة تلعفر  /كلية الرتبية األساسية

الزالت أشعار العرب في عصورىا األولى تثير قد ار كبي ار من التحدي واالنتباه  ،لدى عدد من
النقاد الميتمين بالدراسات األدبية  ،سواء فيما يعبر عنو متمقيو أو مما يحس بو قارئو  ،وىو يتفاجأ

بمظاىر اإلغتراب وبعناصر الدىشة اآلسرتين  ،أو عند محاولة وضعو في موضع االتختبار من تخلال

توظيف النظريات المتختمفة ومن زوايا متنوعة تصوغيا المغة العصرية والمعارف الحديثة ،وماتزدحم بيما
من المصطمحات .

ومن تخلال ىذا المعطى توجيت صوب قصيدة مالك بن الريب اليائية  ،أسعى إلى الكشف عن

بأن النص الشعري القديم
نظاميا السردي  ،وكيف أتمكن من تطبيق المقاربة السردية عمييا  ،إيمانا مني َ
منفتح عمى القراءات كميا منذ أن وجود إلى يومنا ىذا .

وضحت فيو السرد في المغة واالصطلاح  ،وسمات القصيدة
تكون البحث من مدتخل نظري َ
َ
السردية  ،ثم وقفت عند مقاربة السرد لمشعر القديم والتعريف بالشاعر (مالك بن الريب ) ،من تخلال نبذة
موجزة عن حياتو  ،ثم شرعت بدراسة القصيدة اليائية من تخلال تقسيميا إلى مشاىد سردية  ،ثم وقفت
عند عناصر السرد األساسية التي قامت عمييا القصيدة  ،وأعقبت البحث بتخاتمة وضحت من تخلاليا
أىم النتائج التي توصل إلييا البحث .
) Narrative poem in ancient Arabic poetry (Yaaeya Malik bin Alraeab model
Vtkon search of the entrance to the theoretical and sacrificed the narrative in
the language and terminology , and attributes the poem narrative , then stood at
the narrative approach to the old poetry and the definition of the poet ( Malik
bin Alraeab ) , through a brief overview of his life, and then he embarked on a
study of the poem yaaeya through divided into narrative scenes , then stood at
the core narrative upon which the elements of the poem , and the ensuing
search conclusion and sacrificed through which the most important findings of
the
research.
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السرد بين المغة والمصطمح النقدي

يعد السرد من الميادين التي حظيت باىتمام الدارسين في كتاباتيم النقدية المتختمفة تنظي ار

وممارسة  ،فقد تفطنوا ألىميتو كتخطاب كان ومنذ أن وجد اإلنسان وفي كل المجتمعات تبدت ملامحو
وتجمياتو ،باعتباره طريقة الحكي واإلتخبار في كل األشكال التعبيرية  ،إذ نجده في المغة المكتوبة كما في
المغة الشفوية ،وفي لغة اإلشارات واإليماء والرسم وفي التاريخ وفي كل ما نقرؤه ونسمعو سواء أكان

كلاما عاديا أم فنيا  ،إنو يمتد بجذوره في تربة تخصبة تشتمل عمى كثير من األنواع األدبية (ٔ).
السرد لغة :

ﲉ
ﲈ
وقد ُذكرت لفظة السرد في القرآن الحكيم في قولو تعالى ﭐﱡﭐ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ
ﲋﲍﲎﲏ
ﲌ
ﲊ

ﲐﱠ

(ٕ)

" ،ففسرىا ابن عياش( ٓ ٔٚىـ) بالتتابع المنسجم الدقيق الحمقات ،وفسرىا الزمتخشري(ٖ٘ٛىـ) " بنسج

(ٖ)
مسردة  ،فقيل سردىا نسجيا نسجا وىو تداتخل الحمق بعضيا في
الدروع "
 ،وسرد درع مسرودة َ
بعض  .)ٗ( ،..ووصفت عائشة أم المؤمنين كلام النبي ملسو هيلع هللا ىلص بقوليا  " :كان رسول هللا ال يسرد كسردكم ىذا
(٘)

 ،أي ال يطيل الحديث وال يثرثر  ،يسترسل

وانما بَين الكلام فصيحو ،يفيمو ويعيو كل من جالسو
في الكلام  ،أي كلامو بقدر المقام  .ويعرف ابن منظور(ٔٔٚىـ) السرد بقولو " :السرد في المغة تقدمة
الشيء ع مى الشيء تأتي بو منساقا بعضو إثر بعض متتابعا  ،وسرد الحديث ونحوه يسرده سردا  ،إذا
تابعو  ،وفلان يسرد الحديث سردا إذا كان جيد السياق لو  ...وسرد القرآن تابع قراءتو في حذر منو ،

والسارد المتتابع"

()ٙ

 .ومن تخلال ىذه الشروح المعجمية نتوقف عند الدالالت المتعددة لمفظة السرد ،

والتي جاءت بمعنى اإلتساق والتتابع وجودة السياق والنسج والترابط  .لتكشف لنا عن طبيعة النصوص

السردية التي البد أن تتوافر فيي ا ىذه السمات التي كشفتيا وأوضحتيا معاجم المغة  ،فينبغي أن يتصف
النص السردي " بالترابط والتتابع والتواشج المنطقي بين أجزائو كما ينبغي أن يتوفر عمى القدرة البيانية

والجودة في السياق  ،حتى يؤدي وظيفتو اإلبلاغية والجمالية  ،وىذه القدرة أنيطت بالمغة التي تنقل
المعنى وتصور أفعال الشتخصيات عبر اإلتخبار المتتالي"

()ٚ

.

الدردىاصطالحاى:ىى
إن لفظة السرد كمصطمح تثير في الذىن منذ الوىمة األولى فكرة ما السمات التي تعطى لنص ما،
َ
لكي يكتسب الطابع السردي ،وقد كان األمر كذلك بحسب ما أشارت إليو المصادر األولى وما تمتخضت
عنيا من التصورات التي دلت عمييا الموسوعات المعجمية كما رأينا  ،غير أن الدراسات النقدية الحديثة

أغنت ذلك التصور من تخلال الدراسة التي توتخت النقد العممي أو باألحرى النقد الموضوعي.

ومصطمح السرد وفق المفاىيم النقدية الحديثة يوظف بوصفو مقابلا لمحكي ويذىب محمود زيدان

إلى "أن السرد يقصد بو توفر النص السردي عمى عنصرين أساسيين ىما  :الراوي والحدث " ( .)ٛكما

يعني السرد بوصفو مصطمحا عمميا بـ"دراسة القص واستنباط األسس التي يقوم عمييا وما يتعمق بذلك
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من نظم تحكم إنتاجو وتمقيو"

()ٜ

 .فيرسم ىذا التعريف مجال دراسة ىذا العمم المتمثل في السرد القصصي

السيما قواعده ومكوناتو التي تتحكم في إنتاجو وتمقيو  ،وىذا يتفق إلى حد ما مع ما ذىب إليو إبراىيم
و َ
إن السردية ىي العمم الذي يعنى بمظاىر التخطاب السردي أسموبا
عبدهللا في تعريفو لمسردية إذ يقول َ " :

(ٓٔ)
إن السرد ىي الطريقة التي تروى بيا
وبنا وداللة "  .أما حميد الحمداني فيقول في تعريفو لمسرد َ " :
القصة "(ٔٔ)  ،فالقصة التي تقع في زمان ما  ،ويعيد السارد سردىا وفق نظام ممتع وشيق لتنال قيمة

فنية عالية ،إذ يستتخدم السارد أشكاال وأساليب سردية متنوعة  ،لتقديم األحداث واألزمنة واألمكنة
والشتخوص  ،عندئذ يظير العمل األدبي بمظير فني جميل  "،فالسرد ال يقدم لنا القصة بحسب الترتيب

الزمني التي وردت فيو في الواقع واَنما يعيد سرد أحداثيا وترتيبيا بطريقة تتسم بالجمال" (ٕٔ).
 -القصودةىالدردوظىالوجودىوالتجليى:ى

لقد عمدنا إلى تحديد السرد في الشعر( بالقصيدة السردية)(ٖٔ)،ألنيا ىي مدار الدراسة في النص

الشعري  ،والقصيدة السردية بوصفيا سردا ليا سماتيا التخاصة  ،والتي أىميا أنيا ال يتمكن فصميا عن

ألنو يعد تخطابا ُلغويا ذا إمتياز نوعي تخاضعا لمؤثرات عدة  ،كاإليقاع
النسج التخطاب الشعري ؛ َ
واإلتختزال المغوي ومصاحبات الممفوظ المغوي  ،وىذا اإلقتران الجنسي بين السرد والشعر يزيد من أىمية
ىذا الحطاب ؛ ألنو أوأل وقبل كل شيء ىو تخطاب أدبي بنسبتو القصوى  ،غايتو الجمال التخالص في

التخروج عن المألوف في القول الشعري ومعياريتو إلى رحابة السرد وتقنياتو في مباغتاتو ومراوغاتو
وتوجياتو األدبية (ٗٔ).

و بيذا المفيوم فإن قصيدة السرد ىي التي تجتمع عندىا تخصائص جنسين أدبيين ىما  :السرد

والشعر ،أي تمك القصيدة التي تبنى أو تؤسس عمى السرد (٘ٔ) ،وىذا يفترض " توفر النص الشعري

عمى حكاية  ،أي عمى أحداث حقيقية أو متتخيمة تتعاقب وتشكل موضوع التخطاب ومادتو األساسية "

( ،)ٔٙفمكل نص محكي موضوع ينطوي عمى مجموعة من األحداث ،أو حدث واحد يقع في زمان ومكان

معين ،يروييا السارد  ،وبالتالي نتوصل إلى إمكانية التداتخل النصي بين جنسي الشعر والسرد  ،وان

احتفع كل جنس بيويتو

()ٔٚ

.

وما نراه جدي ار بالقول في ىذا الجمع  ،ىو أن القصيدة السردية ليست واحدا من االثنين  :الشعر والسرد

 ،واَنما ىي جامع ليما  ،وان كانت كثافة الشعر طاغية  ،إذ تبقى من ناحية جنسية األدب إلى الشعر

تنتمي  ،فيي " تلاقح وتجنيس يثمران فرادة إبداعية "

()ٔٛ

 ،تفرضيا متطمبات الحالة الفنية  ،إذ يعد

السرد في النص الشعري ليس الغاية ال مطمقة  ،ولكنو غاية لغاية  ،أو ىو غاية ووسيمة  ،فيو غاية من

الناحية التخطابية  ،وىو الوسيمة من ناحية الموضوع  ،لذلك ال يعمد الشاعر إلى وضع الفنيات السردية

وحيميا في أعمى درجاتيا  ،ألن التخطاب الشعري ال يسمح لو  ،لتخصوصية التكثيف واإليجاز التي

تفرضيا الصياغة المغوية والمجاز فضلا عن االيقاع الموسيقي  ،لذلك فالتخطاب الشعري ال يكترث
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بتنمية الشتخصيات وتقيد األحداث واضاءتيا بالمحظة التنويرية  ،وال ييتم بالزمان والمكان بشكل واسع
(.)ٜٔ

-

مقاربظىالدردىفيىالذطرىالطربيىالقدومىى

إ َن النصوص الشعرية القديمة عامة  ،ال تتخمو من النفحات التي تستند بشكل جمى عمى إحدى
تقنيات جنس أدبي آتخر والمتمثمة في العنصر السرد الحكائي  ،أي يتمظير التمازج بين جنسي السرد

مما يفرض عدم وجود أجناس أدبية تخالصة (ٕٓ).
الحكائي  ،والشعر َ ،
وقد استعان الشعر العربي القديم بالنظام الحكائي السردي  ،التي توحي بو التمظيرات السردية
التي تتتخممو  ،فبات يستوعب التقنيات السردية وآلياتو المتنوعة ،وما يتتخممو من الحوار السردي  ،والذي

قد يكون حوار( الشاعر)أي ذاتو الساردة مع نفسيا أو محيطيا  ،والتي تسيم في بعث تمك الروح السردية
التي تندمج في بنية القصيدة الفني وفي موضوعيا  ،إذ إن الشاعر الجاىمي مثلا يسرد من تخلال الشعر

األحداث الحكائية المتنوعة والمتختمفة  ،كحكايات األطلال أو التغزل بالمحبوبة والحنين إلييا  ،أو السرد
معيا  ،أو تمك التي تقص تفاصيل الرحمة راكبا ناقتو  ،أو تمك التي تروي المغامرات مع الرفاق أو غيرىا
 ،والتي تتزامن رحمة معينة من رحلاتو الحياتية المتختمفة ،وليس غريبا أن تكون ىذه الحكايات التي

يسردىا الشاعر  ،ىي الدافع األساس لنظم القصيدة (ٕٔ).

وىكذا يبدو لنا أن السرد صيغة رافقت القصيدة الغنائية منذ أقدم العصور  ،واذا قمنا باستقراء
فإنو يؤكد لنا ىذه الحقيقة  ،وحسبنا أن نشير إلى أن معمقة امرىء القيس المؤلفة
شعرنا العربي القديم َ ،
من قرابة ثمانين بيتا  ،يييمن فييا السرد والحوار المسرود عمى نصفيا  ،أو شعر الصعاليك الذي يعد
ولكني في ىذا المقام اتخترت نموذجا آتخر ال يقل ثراء عن سابقيو ،
من أثرى النماذج الشعرية بالسردَ ،
وىو مرثية مالك بن الريب  ،وقبل أن أدرس جانبيا البد من تقديم ترجمة موجزة عن ىذا الشاعر (ٕٕ).
-

التطروفىبالذاررىى

ىو مالك بن الريب بن حوط بن قوط بن حسل بن ربيعة بن كابية بن حرقوص بن مازن بن مالك

بن عمر بن تميم  ،وىو من مازن أحد بطون قبيمة تميم (ٖٕ).

ويعد مالك من شعراء الدولة األموية الذين جودوا الشعر وأحسنوا فيو بإجماع نقاد األدب ودارسيو
 ،وكان في أول حياتو فاتكا لصا  ،نشأ في بادية بني تميم في البصرة  ،وكان من أجمل العرب وأبينيم

بيانا  .ويروى َأنو ىجا الحجاج بن يوسف الثقفي  ،فطمبو فيرب وقطع الطريق مدة  ،حتى لقيو سعيد بن
عثمان فأعجبو  ،وقال لو  :ويحك يا مالك!! تفسد نفسك بقطع الطريق  ،وما الذي يدعوك إلى العبث
والفساد وما يبمغني عنك من العداء ؟ قال مالك  :يدعوني إلو العجز عن المعالي ومساواة ذوي

فإن أنا أغنيتك واستصحبتك  ،أفتكف عما كنت تفعل ؟ قال  :أي وهللا
المروءات ومكافأة اإلتخوان " ،قال َ
أييا األمير أكف كفا لم يكف أحد أحسن منو  ،فاستصحبو وأجرى لو تخمسمائة درىم في كل شير ،
وظل مالك مع سعيد بن عثمان في تخرسان حتى قتل مالك ىناك  ،واتختمف في أسباب وفاتو فقيل :
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مات في غزو سعيد إثر طعنة مميتة  ،وقيل  :كان ببعض الطريق فأراد أن يمبس تخفو فإذا أفعى في

داتخميا فمسعتو  ،ولما أحس بالموت استمقى عمى قفاه ثم أنشأ قصيدتو

(ٕٗ)

والتي ىي عنوان بحثنا والتي

نريد دراستيا والوقوف عمييا كنموذج لمقصيدة السردية .
-

المذاهدىالدردوظىفيىوائوظىمالكىبنىالروبىى
جنح مالك بن الريب في قصيدتو اليائية إلى االسرد الحكائي  ،إذ نجده يحكي لنا سيرتو الحياتية

بطريقة تجعل التشكيل النصي في القصيدة أقرب ما يكون إلى التشكيلات السردية الحديثة  ،وكأن ذلك
تتخميا عن بعض غنائية الشعر ومتجيا إلى األسموب الدرامي والموضوعي  ،والقصيدة من أوليا إلى
آتخرىا تقدم مشاىدا وأحداثا سردية  ،ممتمئة بالتصوير الحسي والحركة الدرامية ،وتعبر عن عمق نفسية
الشاعر ووجدانو .

واستنادا إلى ما ُذكر يمكننا أن نقسم القصيدة إلى تسعة مشاىد سردية  ،وىي كاآلتي :

المشيد األول  :مشيد سردي استرجاعي فيو تحسر وحنين إلى األىل والوطن  ،نمحظو في استفتاحيتو

التي يقول فييا (من الطويل ):

(ٕ٘)

ليمو
ًأال ًليت شعري ىل
ّ
أبيتن ً
عرضو
طع الركب
فميت الغضا لم يق ً
ُ
ًلقد كان ًفي ِ
الغضا لودنا الغضا
أىل ً

بجنب الغضـ ـا اُزجي الًقلاص النواجيا
وليـت الغض ـا ماش ـى الرك ـاب لياليا

مـ ـزٌار ولك ـ ّن الغض ـا لي ـس دانيا
ينبىء ىذا المشيد عن رغبة السارد  /الشاعر في نقل التجربة الشعرية التي تتخرج عن اإلطار

الذاتي المحدود إلى اإلطار اإلنساني الشامل  ،إذ تتحول األنا الشاعرة من األنا الفردية إلى األنا

الموت في مكان بعيد ال أىل
الجماعية ،لتكشف عن أبعاد األزمة النفسية التي فرضت عمييا قس ار  ،إذ ً
أن األنا الشاعرة عندما تقوم بسرد مأساتيا وحنينيا لموطن وغربتيا عنو  ،وتقوم في
فيو وال ولد  ،بمعنى َ
الوقت نفسو بسرد حكاية إنسانية متكررة في جنبات الكون .

يبدأ المشيد باالستفتاح والتنبيو عمى إنطلاق القول والدتخول إلى عوالمو لتجاوز عتبة الصمت إلى

بوابات اإلفصاح َ ،إنو استفتاح المتمني الحالم بالمستحيلات  ،وعبارة ( أالليت شعري  ،)...عبارة تحمل
شحنة انفعالية كبيرة  ،تتمثل في شوق السارد المبرح إلى موطنو  ،وتمني المبيت فيو ولو ليمة واحدة ،
ليمو ) ،لتحمل داللة عدم التحديد الزمني فإمكانية
والسارد يأمل في ليمة واحدة وقد جاءت نكرة ( ّ
أبيتن ً
بموغو ضئيمة  ،ألن نسبة نجاتو من الموت قميمة  ،ويفيض المشيد أيضا بإحساس السارد بالفضائين
الزمان والمكان الغضا المفتقد بما فيو من نباتات وظل ظميل ومكان األحبة والدفء والمودة وجمال

القلاص والميالي والقلاص والميالي والشباب الراحل كميا أشياء حاضرة في الذاكرة والمسان غائبة عن

األيادي والعيان (.)ٕٙ
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المشيد الثاني  :مشيد سردي تتخيمي  ،يصور حالة الضياع والغربة ،التي يعاني منيا السارد (الشاعر)،
من حاضره المميء بالموت  ،فيستعين بتخيالو ويصور لحظة شوقو لألحبة  ،إذ يقول (: )ٕٚ
دعاني اليوى من أًىل أٌود وص ِ
فت ورائيا
حبتي
بـذي الطبـسي ـن ًفالتـ ُ
ُ
نعت من ـيا أن أالم ردائيا
جبت اليوى لمـَـا دع ـاني بزف ـ ٍرة
ت ـق ـ ُ
أً ُ

عمر تخير ما كان جازيا
جزى هللا اً

الت ُقرى ال ٌكـرد ُدوننا
أٌقول وقد حـ ْ
السارد في سكرات موتو تمك تقفز إلى ذاكرتو صورة أحبتو وذكراىم  ،فإذا ىو يتصورىم قد بعثوا لو

بداعية يدعوه إلييم  ،ويصور ىذا الداعي عن طريق التشتخيص لميوى الحب الذي يربطو بأىمو فيناك
مبمغ شوقو وحنينو  ،فالسارد يجد أحبتو بعد أن استبطؤا مقدمو يبعثون لو وسيطيم اليوى يدعوه إلى

المجيء

()ٕٛ
ولكنيا تمبية العاجز عن تحقيق المراد
إلييم والى وصاليم  ، ،وما كان من السارد إال أن يمبي الدعوة َ
 ،فما يقوم بو ىو اإللتفات إلييم بسرعة مع زفرة شديدة مميئة بالحسرة واأللم  ،مما جعمو يذرف الدموع

في موقف اليميق بو أن يظير عميو الجزع والبكاء  ،ولذلك اضطر إلى أن يغطي وجيو ويتخفيو عن

األنظار كي ال يراه أحد .

المشيد الثالث  :مشيد تذكري حواري  ،يحيمنا الشاعر فيو من تخلال داللة العبارة التي ذكرت في
األبيات السابقة (فالتفت ورائيا)والتي لم تقتصر عمى إلتفاتتو لممكان بل تعدت إلى الزمان أيضا ،فالتفت

إلى الماضي يتذكر المحاورة التي جرت بينو وبين ابنتو  ،فيقول (:)ٕٜ
ِ
َسَفـ ـ ُار َك ى ـذا تارك ـي ال أبا ليا
أت طول رحمتي
تَُقول أبنتي لما ر ْ
ىم إلى السفر
يستحضر الشاعر في ىذا المشيد المحاورة التي جرت بينو وبين ابنتو عندما َ
والذىاب إلى الحرب والجياد  ،فمما تخرج مع سعيد بن عثمان تعمقت ابنتو بثوبو ،وبكت ،وقالت لو:

أتخشى أن يطول سفرك أو يحول الموت بيننا فلا نمتقي ،فبكى وأنشأ يقول
ولقد قم ـت البنتي وىـ ـي تـبـكـ ـي

التخدي .....
وىي تذري من الدموع عمى ّ
عبـرات يكدن يجرحن م ــا جــز .....
حذر الحتـف أن يصيـ ـب أباى ــا

(ٖٓ)

:

بدتخيل اليمـوم قـمـبـاً كـئيبـا

ن من لوعة الـفـراق غـروبـا

َن بـو أو يدعـن فـي ـو نـدوبـا
ويلاقي في غير أىل شعـ ـوبا

بدأ الشاعر في ىذا المشيد بالكشف عن الحالة النفسية التي تعاني منيا الفتاة  ،فيي حزينة

مكتئبة مثقمة باليموم  ،بسبب تخوفيا عمى أبييا من الموت  ،فالفتاة متوجسة من ىذه الرحمة متشائمة ،

ألن أباىا سائر إلى القتال  ،ومن يسير إلى القتال والحرب يكون معرضا لمغربة أو الموت  ،لذلك كانت
الفتاة دائمة التخوف عمى أبيو ن دائمة القمق من مستقبل مجيول قد يفجعيا بموتو  ،وىذا ما حدث  ،فقد

وقع ما كانت تتخشاه  ،وتحققت نبؤة الفتاة .
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المشيد الرابع  :مشيد سردي رثائي حزين  ،يستخر فيو من نفسو ،ويتحسرعمى تركو لألىل والوطن ،

فيقول (ٖٔ):

ِ
بعت الضـلالـ َة باُلـي ـدى
أل ـم ترن ـي ُ
أصبحت في أرض األعادي بعدما
و
ُ

إن هللا يرجعن ـي م ـن الغزو ال أرى

الت تخراس ـان ىامتي
لعمري لئن غ ـ ْ
أنج م ـن بابـي تخراسان ال أعد
فإن ُ
فممو دري ي ـ ـوم أترك طـ ـائعـ ـا

ودر الظباء الس ـانحـ ـات عشي ـة

ودر كبي ـر ّي المذي ـن كلاىمـ ـ ـا
ودر الرجـ ـ ـ ـال الشاىديـ ـن تفتكـي

أصبحت في جيش ابن عفان غازيا
و
ُ
أران ـي ع ـن أرض األعـ ـادي قاصيا
وان قل م ـالي طـ ـالبا م ـا ورائيا
كنت عـ ـن بابي تخراسان نائيا
لق ـد ُ
إليـ ـيا وان منيتمـ ـوني األمـ ـانيا
بني بأعمـ ـى الرقمتيـ ـن وم ـ ـاليا
ّ
الك َمـ ـ ْن ورائيا
يـتخبرَن أنـي ىـ ُ
عمي شفي ـ ـق ناص ـح لو نيــانيا
ّ
بأمري أال يقص ـروا م ـ ـن وث ـاقيا

يدعو صحابتي
ودر الي ـوى من حيث ُ
يسرد الشاعر في ىذا المشيد قصتو  ،كيف أنو باع الضلالة باليدى لما دعاه سعيد بن عثمان
ودر لجـاجـاتـي ودر انتـيـائـ ـيـ ـ ـا

 رضي هللا عنو – إلى الجياد  ،وكيف أنو قبل ذلك وانضم إليو  ،وبعدىا ينتقل الشاعر إلى سرداألحزان والمعاناة باسموب التعجب (هلل دري) الذي تخرج إلى الستخرية المريرة من ىذه المفارقة التي

يعيشيا بعد اقتراب الموت  ،وكان ذلك في متتاليات من المشاىد المتقاربة التي كان حافزىا الوحيد ىو
األلم واالنكسار النفسي  ،فتارة يموم نفسو وطمعو الذي دفعو إلى اليلاك  ،فممو دره في تركو ألوالده ومالو
 ،وهلل دره من الظباء السانحات الذي تطير من مرورىا  ،وهلل دره في تركو لوالديو وكيف سيصبران عمى
فقده ،وكلاىما عميو شفيق وناصح  ،وهلل دره في الرجال الذين تخبروا فعمو في الحرب  ،يجدونو اليوم

مطروحا الحول لو وال قوة  ،وهلل دره في اليوى الذي تركو وراح يدعو أصحابو بعدما يئس من دعوتو .

المشيد التخامس :مشيد سردي تذكري ،يصور فيو حالة الضياع التي ستمحق بمن بعده يقول فيو (ٕٖ) :
تذكرت من يبكي عمي فمم أجد
ُ
وأشقر محب ـ ـوكاً يجر عن ـانو

سوى
الرمح الرديني باكيا
ُ
السيف و ُ
الموت ساقيا
إلى الماء لـم يترك لو
ُ

في ىذا المشيد يسرد لنا الشاعر حالة الضياع والغربة التي ستمحق بمن بعده  ،وأول من سيفقده
سيفو ورمحو وحصانو  ،ألنيا أول عدتو ورمز قوتو  ،وثانيا  ،األشياء إليو في حاضره  ،والتي انقمبت
إلى شتخصيات ليا مشاعرىا وأحاسيسيا  ،فيي تبكي حسرة وندامة عمى فقده  ،والجواد اليبكي  ،ولكن

صمتو أبمغ من كل صوت وأشجى من كل وضع  ،فيو يجر عنانو في وىن وتثاقل بحثا عن الماء

ليرتوي بعد أن عجز صاحبو أن يكون راويو .

المشيد السادس  :مشيد سردي استباقي جنائزي حزين  ،يسرد فيو الشاعر مراسيم الدفن وما يتصل بيا

 ،فيقول (ٖٖ) :
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منيتي
ولمـا تر ْ
مرو ّ
اءت عن ـد ٌ
أقول ألصح ـابي ارفعوني فإنني
ُ
فيا صاحبي رحمي دنا الموت فانزال
أقيما عمي الي ـ ـوم أو بعض ٍ
ليمة
فييئا
وقومـا إذا ما استُل روح ـ ـي ّ
وتخطـا بأطـراف األسـنة مضـجع ـي
وال تحـ ُسدانـي بـارك هللا في ـ ُكم ـا

تخل بيا جسمي وحانت وفاتيا
و ّ
يقر بعيني أن سييـ ـ ـل بداليا
برابيـ ـة إنـ ـي مقيـ ـم لي ـ ـاليـ ـ ـا

تبين ش ـأني ـا
تعجلاني ق ـ ـ ـد ّ
وال ُ
السدر واألكفان عند فنـائيـا
لـ ـ ـي ّ

وردا عم ـى عينـي فضل ردائي ـا
ّ
من األرض ذات العرض أن توسعا ليا

فق ـ ـد كنـ ُت قبـل اليـوم صعبـا قياديـا
فجّرانـي بثوبي إليـكم ـا
ُتخذان ـي ُ
بأنو أمام سيناريو حزين  ،يسرد الشاعر من تخلالو التفاصيل الدقيقة لتمك
يشعر القارىء ليذا المشيد َ
المشاىد المتتابعة لموت حقيقي  ،وىو الموت الذي يبدو َأنو قد تحقق قبل موتو  ،و يسرد الشاعر تمك

الميمة الصعبة لرفيقيو  ،فيبدأ بمشيد الرجال الذين يحممونو إلى مثواه األتخير  ،ورؤية أىمو لو بعد أن

ىزل جسمو وضعف وحانت وفاتو  ،ثم يطمب من رفيقيو أن يرفعاه ليرى نجم سييل عميا تقر بو عينو

كما يطمب منيما التميل وعدم اإلسراع  ،إلحساسو بسرعة الزمن واقتراب أجمو  ،ثم يصور لنا مشيد قيام

قيام رفيقيو بتييئة القبر واألكفان لو والبكاء عميو  ،ورد الرداء عمى عينو ويطمب منيم بتوسعة القبر ،
ألنو لم يكن ليجره أحد في مرحمة نشاطو وقوتو.
ثم قياميم بجره من بردتو وتحسره عمى ذلك َ ،
المشيد الثامن  :مشيد سردي ماضوي  ،يسرد فيو الشاعر بطوالتو وصفاتو الحميدة ،من كرم وصفح
عن المسيء ،إذيقول

(ٖٗ)

:

أحجمت
كنت عطافاً إذا التخيل
وقد
ْ
ُ
كنت محمودا لدى الزاد والقرى
وقد ُ
فطـو اًر ترانـي ف ـي ظـلال ونعمة

سريعاً لدى الييجا إلى من دعانيا

وعن شتمي ابن العم والجـار وانيا

ور تران ـي والعتـاق ركابيا
وطـ اً

اف الرمـ ـاح ثيابيا
ويومـ ـا تران ـي في رحـًا مستديرة
تتخـرق أطـر ُ
بعد أن قفز الشاعر في المشيد السابق إلى المستقبل القريب  ،وما فيو من مراسيم الدفن  ،يرتد

إلى الماضي في ىذا المشيد ويستعيد ذكر بطوالتو وصفاتو الحميدة ىربا من موقف الضعف الذي ىو

فيو  ،وتأكيدا لعدم مباالتو بالموت القادم من جية أتخرى  ،فيعود الشاعر في لقطات استرجاعية إلى

الماضي الزاىي  ،ليتماسك ويستمد منو القوة بعد أن أقفر حاضره  ،ويكرر لفظة " كنت " في محاولة منو

لشد الماضي الذاىب واحضاره ولو نفسيا إلى حاضره المتخيف الذي يعيشو  ،فيو الفارس الشجاع المقدام
في الحروب  ،والمحمود عند األىل  ،كل ذلك في لقطات سريعة متتابعة .

المشيد التاسع :مشيد سردي استباقي بكائي حزين  ،يس ـر فيـ ـ ـو الش ـاعر لـحظ ـات م ـا بع ـد م ـوتـ ـو ،

فيـقـ ـول (ٖ٘) :

وقوما عمى بئر السمينة أسمعا

ان الروانيا
البيض الحسـ ُ
بيـا الغر و ُ
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بـأنـكما تخـمفتـمـانـي ب ـ ـ ـقـف ـرة

وال تنسيا عيدي تخميمي بعدما

ولن يعدم الوالون بثا يصيبيم

يقولون ال تبعد وىـم يدفنونن ـي

غداة غد يا ليف نفسي عمى غد
وأصبح مالـي من طريف وتال ـد

فيا ليت شعري ىل تغيرت الرحا
إذا الحي حموىا جميعاً وأنزلوا
ويا ليت شعري ىل بكت أم مالك
مت فاعتادي القبور وسممـي
إذا ُ
عمى جدث قد جرت الرمح فوقو
رىينـة أحج ـار وتـرب تضـ ّمنت
فيـا صـاحبا إما عرضت فبِّمغـن

ِّ
وعز قموصي في الركاب فإنيا
و
أبصرت ن ـار المازنيات مـوىنـاً
ُ

بعيد الدار ٍ
ثاو بقفرة
يب ُ
غر ٌ
أقمب طرفي حول رحمي فلا أرى

وبالرمل منا نسوةًّ لو شيدنني
ّ
وما كان عيد الرمل عندي وأىمو

تييـل عمى الري ـح فيـيـا السوافيا

تقطـع أوصـال ـي وتبم ـى عظـاميا

ولن يعدم الميراث منـي المواليا
وأين م ـك ـان البـع ـد إال مـكاني ـا

إذا أدلجـ ـوا عن ـي وأصبحت ثاويـا

لغيري وكان المال باألمس ماليـا
رحا المثل أو أمست بفمج كما ىيـا
بي ـا بق ًار ح ـم العيـون سواجيـا

كنت لـو ع ـالوا بنعيـك باكيـا
كما
ُ
عمى الرمس أسقيت السحاب الغواديا
تراب ـاً كـ ـسـحق المرنبـاني ىابيـا

قـ اررتُـيـا من ـي العظ ـام البواليـا
بن ـي مـازن والري ـب ّأال تـلاقيـا

سـتفمـ ُق أكبـ ـ ًادا وتبكـي بواكيـا
بعمياء يثنى دونيا الطرف دانيـا

يد الدىر معروفاً بأن التدانيا
بو من عيون المؤنسات مراعياً

وفدين الطبيب المداويا
بكين ّ
ذميماً وال ودعت بالرمل قاليا
وباكيــة أتخرى تييج ألبواكيا

ابنتاي وتخـالتي
أمـي و ّ
فمنين ّ
يقفز الشاعر في ىذا المشيد من الماضي الذي ارتد إليو في المشيد السابق إلى المستقبل متجاو از
حاضره المتخيف  ،فيسرد مرحمة جديدة من قصتو  ،فبعد االنتياء من م ارسيم الدفن  ،ينتقل إلى سرد ما
بأنيما تخمفاه في
موجيا التخطاب إلى رفيقيو  ،طالبا منيم أن يتخب ار أىمو َ ،
سيحدث بعد االنتياء من ذلك َ
أرض مقفرة تحمل رياحيا التراب من كل الجيات  ،ويوصييما بأن يذكراه دوما وال ينسيا أيامو  ،وينتقل
بعدىا إلى وصف مشاعره ومتخاوفو من الوحدة التي تنتظره  ،إذ يبقى وحيدا في قبره  ،ويغادر عنو

الجميع  ،ليقتسموا أموالو التي أضناه جمعيا  ،ويستمرون في نشاطيم وتنقميم وتمتعيم  ،ثم ينتقل إلى
عما إذا كانت أم مالك ستبكيو كما كان سيبكييا ىو لو بَمغوه نعييا  ،ليكون ىذا
التساؤل وبميفة وحرقة َ
التساؤل فاتحة لذكر أىمو فردا فردا  ،وىكذا يتختتم الشاعر قصيدتو كما افتتحيا بشوق وحنين إلى أىمو

وموطنو .
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-

رناصرىالبناءىالدرديىفيىوائوظىمالكىبنىالروبىى

أن ىذه القصيدة تندرج تحت باب قصائد رثاء الذات التي تتتخذ من نظام الشطرين
الشك َ
ولكن الرابط بين مضمون
والقافية والوزن الموحدين أساسا لبنائيا  ،وقد جاءت عمى البحر الطويل ،
َ
القصيدة وبين شكميا الفني يدفعنا إلى عدىا نوعا من القصيدة السردية  -إن صح التعبير – فيي تحتوي

عمى العناصر السردية التي تشكل الحكاية أو القصة األدبية  ،والتي تأتي في مقدمتيا الحادثة المسرودة
سردا فنيا من سارد  ،والمرتبطة مع غيرىا من الحوادث والمشاىد  ،وىذه المشاىد تحركيا شتخصية أو

أكثر  ،فضلا عن العناصر األتخرى كالمكان والزمان والحيل السردية  ،وفيما يأتي تفصيل ليذه العناصر
:

أوال  :السارد  :وىو الذي يروي األحداث  ،والشاعر في ىذه القصيدة ىو السارد  ،فاعتمد ضمير المتكمم
في سرد قصتو ما حدث ويحدث وسيحدث  ،من غير مراعاة في التسمسل المنطقي لمزمن  ،واذا نظرنا

أنجو  /أنا ،
إلى ضمير األنا في القصيدة فإننا نجده في األفعال اآلتية َ :
أبيتن  /أنا ُ ،
أقول  /أنا ُ ،
مت  /ضمير المتكمم  ،أرى  /أنا ،
التفت  /أنا  ،تذكرت  /ضمير المتكمم  ،كنت  /ضمير المتكمم ُ ،
ُ
دل عمى عمق صدق الشاعر وجرأتو في سرد األحداث ،
أقمب  /أنا ...،الخ  .والسرد بضمير المتكمم َ

وسرد األحداث بيذا الضمير يقوي الرؤية الشعرية ويثرييا  ،ألَنو ىو من يقوم باألحداث  ،ويؤثر بيا
ويتأثر فييا  ،ومن ىذه الناحية يقدم ضمير األنا ىنا الدور األساس والحيوي في اسناد النسيج السردي
المتكامل  ،كما يظير ضمير األنا العوامل النفسية والداتخمية  ،التي تكمن في األحداث  ،مما يجعل

بمكنوناتيا
العمل السردي أقرب مايكون إلى الواقع  ،ويجعل الشتخصية األساسية (الشاعر ) ،تنطق
ُ

الداتخمية  ،وتُظير أفكارىا الباطنية  ،فالسرد بضمير المتكمم من شأنو أن يضيء الشتخصية من الداتخل
(.)ٖٙ

ثانيا  :السرد  :ىو نقل الحادثة من صورتيا الذىنية إلى صورة لغوية سواء أكانت شع ار أم نث ار  ،وليس
ى ناك تحديد لعممية سرد األحداث  ،ألن السارد /الشاعر  ،يعتمد عمى مقدرتو الفنية في طريقة سرده ،
والشاعر في ىذه القصيدة لجأ إلى طريقة السرد الذاتي  ،ففي ىذه الطريقة يكون الشاعر  /السارد أحد

مما تتطمبو الطرق األتخرى  ،فبدأ
شتخصيات القصة  ،وىذه الطريقة تتطمب من السارد تخياال أوسع َ
الشاعر بسرد أحداث قصتو بدء من احساسو بأن الموت يداىمو  ،وحنينو إلى الغضا وأىمو ومالو ،
وتحسره عمى من سيبكيو بعد موتو  ،وتذكر أمجاده وبطوالتو السابقة  ،ليصل بعد ذلك إلى العقدة  ،وىي
وفاتو فعلا  ،وكيف سيحمل في األكفان جثة ىامدة الحراك ليا  ،ليوضع في قبره  ،ثم يتدرج نحو النياية

من تخلال وصف مشاىد القبر  ،وكيف سيبكيو أىمو بعد وصول تخبر موتو إلييم  .وىذه الطريقة في

السرد  ،تعطي لممتمقين متعة أكبر إذ تكون قريبة من النفس وبما فييا من مشاعر وأحاسيس (.)ٖٚ

ثالثا  :الشتخصيات  :تظير أىمية ىذا الع نصر من تخلال ارتباطو باألحداث  ،وتوجيو الشتخصيات ىي
ميمة السارد الحاذق  ،من تخلال سيطرتو عمييا  ،وقد اليكتفي السارد بوصف شتخصياتو من التخارج ،
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واَنما يغور في داتخميا  ،ليصور نفسياتيا  ،فيعطينا بذلك لمسات انسانية رقيقة  ،ومشاىد فنية مؤثرة
 .والشتخصية  ،ىي التي تقوم بأداء الحدث  ،واذا كانت األحداث ىو األفعال  ،فإن الشتخصية ىي
الفاعل الذي يحررك األحداث والشاعر في ىذه القصيدة يمثل الشتخصية الرئيسة والى جانبو وردت

شتخصيات عدة أىميا ما يأتي :
-

شتخصية الغضا  :تتجمى ىذه الشتخصية في المشيد األول  ،في صورة انسان يعجب منو
الشاعر لكونو سمح لو أن يفارقو دون أن يقف حائلا أمام ركبو  ،لمنعو من السفر إلى بلاد
الغربة  ،كما يتعجب منو  ،لكونو لم يسافر معو .

-

شتخصية اليوى  :تظير ىذه الشتخصية في المشيد الثاني  ،فالشاعر في سكرات موتو تقفز

إلى ذاكرتو صورة أحبتو  ،فإذا ىو يتصورىم قد بعثوا لو بداعية يدعوه إلييم  ،ويصور ىذا

التشتخيص لميوى ( دعاني اليوى) ( ،أجبت اليوى )  ،ليضفي الملامح االنسانية عمى األلفاظ
المعنوية فتسيم في تحريك األحداث .
-

شتخصية السيف  ،والرمح الرديني  ،والفرس األشقر  :وىذه األشياء التي وردت في المشيد

ا لتخامس انقمبت إلى شتخصيات ليا مشاعرىا وأحاسيسيا  ،فيي تبكي الشاعر حسرة ونداما عمى
فقده  ،والفرس اليبكي ولكن صمتو أبمغ من كل صوت  ،فيو يجر عنانو في وىن وتثاقل بحثا

عن الماء ليرتوي بعد أن عجز صاحبو عن أن يكون راويو .

-

أما الشتخصيات األتخرى التي حركت األحداث  ،فمم تكن واضحة كل الوضوح  ،فلا نمحع ليذه

الشتخصيات إال التسمية ك ـ ـ ( سييل  ،ابنتي  ،صاحبي  ،ابن عفان  ،الظباء السانحات  ،كبيري

 ،النسوة  ،أمي  ،ابنتاي  ،تخالتي  ،وباكية ...الخ).

ومرد ذلك إلى أن الشاعر اكتفى باالسم  ،ألَنو يرى فيو أشير مايدل عمى الشتخصية  ،فلاحاجة لوصف
الشتخصية  ،ورَبما يؤدي تموينيا إلى إبعاد النظر عن األحداث  ،فضلا عن طبيعة الموقف واقتراب
الموت منو اليسمح لمشاعر بذكر تفاصيل كل شتخصية .

رابعا  :المكان  :المكان من العناصر الميمة في البنية السردية  ،ويبرز القيمة لمعمل األدبي ،
وتخصوصا النصوص الشعرية ،فيو يتعمق تعمقا وثيقا بالزمن  ،كما يتعمق تعمقا وثيقا مع المكونات

السردية األتخرى  ،عبر التداتخل معيا في نسج واحد ،فيو يعد التخمفية الرئيسة أو الموحة التي يرسم
عمييا السارد (الشاعر )،ألوانو المتنوعة والمتختمفة  ،فتظير األشكال واألنماط السردية من تخلال ىذا

المكان كموحة متكاممة ذات صبغة جمالية  ،كما تؤسس نسبة العلاقات التي يرسميا الشاعر ما بين
األمكنة وغيرىا من األشكال واألنماط السردية  ،عناصر بنائية اساسية تتشكل من تخلالو رؤية الشاعر
( ،)ٖٜواذا نظرنا إلى األمكنة في قصيدة

مالك بن الريب  ،فإننا نجد تقسيم المكان وفق رؤية الشاعر إلى قسمين  :مكان أليف يتشوق إليو

الشاعر  ،مكان مميء بالحب والطمأنينة  ،يسعى جاىدا لموصول إليو كـ ـ ( الغضا موطنو  ،أود  ،أعمى
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الرقمتين  ،بئر السمينة  ،عمياء  ،الرمل ) ،ومكان ِ
معاد مميء بالتخوف يسعى الشاعر جاىدا اليروب

عنو كـ ـ ( تخرسان  ،مرو  ،قرى الكرد  ،ذو الطبسين  ،قفرة  ،القبر )  ،وىكذا فاألماكن التي تشعره
بالدفء والحماية والذكريات الجميمة تمثل لديو المكان اآلمن  ،أما األماكن التي تثير في نفسو الضيق

واالضطراب  ،فيي المكان المتخيف .

تخامسا  :الزمن  :الزمن في مفيومو األدبي آلية ميمة ليا أبعادىا الوظيفية والجمالية  ،وىي تعد األداة
الفنية في العمق الشعري ،يشكل بيا الشاعر منجزه الفني  ،فيجسد المشاعر واألحاسيس ومادتو األدبية
والشعرية التخام من وحي الزمن  ،إذ تُعد األزمنة وما تحوية من أحداث منارة يستميم منيا الشعراء الضوء
فإن الزمن يجمع بين زمن السرد الذي ُكتبت فيو
لبناء منجزىم الشعري  .أما عمى المستوي السردى َ ،
ىذه الحكاية والزمن الحكاية الذي حدثت فيو ِ
القصة  ،إذ يقوم السارد(الشاعر) ،بالتلاعب بالنظام الزمني
ً
لمحكاية  ،فالزمن األدبي اليفترض احترام تسمسمو الزمني  ،فاإلمكانات التي يتيحيا التلاعب بالنظام
(ٓٗ)
ولكنو يقطع بعد
الزمني ال حدود لياا  ،وذلك أن السارد قد يبتدىء السرد بشكل يطابق الزمن القصة َ
ذلك السرد  ،ليعود إلى وقائع تأتي سابقة في الترتيب زمن السرد عن مكانيا الطبيعي في زمن القصة.

فالسارد قد يقطع وتيرة النظام الزمني المتسمسل  ،ليستررجع احداث الماضي أو قد يستبق األحداث في

السرد بحيث يتعرف المتمقي إلى وقائع األحداث قبل حدوثيا (ٔٗ) ،وقد اعتمد مالك بن الريب في بنائو
الزمني لألحداث عمى آليتي االسترجاع واالستباق .

أوال  :االسترجاع  :الرجوع إلى الوراء إلى حقبة زمنية يصاحبو االستذكار المرتبط باألفعال الماضية التي

تنَقب عن القديم  ،والرجوع إلى المدة الزمنية السابقة ،ىو في االساس استدعاء لمزمن الماضي الذي ىو
بمثابة المرجع والموئل الذي يعود إليو السارد ،ليوضح شيء ما يتردد في الحاضر(ٕٗ)  .وىذا ما فعمو
مالك بن الريب  ،فبعد أن أصبح ىدفا لمموت في حاضره ييرب منو إلى الماضي بسرد شريطا من

الذكريات الجميمة ونمحع ىذا االسترجاع في المشيدين األول والثامن  ،الذين يقول فييما :
المذهدىاألولى:ىهروبىمنىالحاضرىإلىىالماضيى:ى
ليمو
أال ليـت شعري ى ـل
ّ
أبيتن ً
عرضو
فميت الغضا لم يقطع الركب
ُ

بجنب الغضا اُزجي القلاص النواجيا

وليت الغض ـا ماش ـى الرك ـاب لياليا

المشيد الثامن  :ىروب من المستقبل إلى الماضي :
سريعاً لدي الييجا إلى من دعانيا

طافاً إذا التخيل أحجمت
فقد كنت ع ّ
وقد كنت محمودا لدى الزاد والقرى
وعن شتم ابن العم والجار وانيا

فيستحضر الشاعر في المشيد األول الماضي المميء بالصور الجميمة الغضا واألىل واألحبة

وليالي السمر ،ويوحي لممتمقي بمقارنة بين ماضيو الجميل وحاضره المتخيف  ،وذلك ليتخفف من حجم
معاناتو وغربتو والترويح عن نفسو فيستمد من ماضيو القوة لموجية الموت في حاضره  ،وليكتسب
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تعاطف المتمقي من جية أتخرى  .وفي المشيد الثامن يرتد الشاعر من المستقبل والمحظات الجنائزية
التي تتخيميا لنفسو  ،إلى الماضي المميء بالقوة والنشاط  ،فبعد أن شعر بالوىن من استشراف المستقبل

 ،وتصوير مراسم الدفن رجع إلى الماضي يستقصي فيو فضائمو األتخلاقية وبطوالتو وصفاتو الحميد التي

إمتاز بيا مثل شجاعتو وقت الشدائد ن وسرعتو في تمبية نداء القتال  ،وبعده عن شتم ابن عمو وجاره

...الخ .وىذا كمو يكشف عن مقارنة بين زمنين ـ زمن القوة وزمن الضعف ـ تأتخذ بتخناقو وتضغط بقوة
عما يثقل كاىمو .
عمى قمبو  ،فوجد في الرجوع إلى سرد بطوالتو الماضية متنفسا َ
ثانيا  :االستباق  :ىو استحضار لمجموعة أحداث واقعة في المستقبل"  ،وىو "قفز عمى مدة ما من
الزمن الحكائي  ،وىو تجاوز لمنقطة التي وصميا التخطاب الستشراف مستقبل األحداث والتطمع إلى ما
سيحصل

(ٖٗ)

 .ويظير ىذ ا االستشراف في القصيدة في مشيدىا السادس الذي يقول فيو :
الموت ًفانزال
ًفيا صاحبي رحمي دنا
ُ
أقيما عمي اليوم أًو بعض ًل ٍ
يمة
ييئا
وقوما إذا َما استُل ُروحي ًف ّ
وتخطـا بأطـراف األسنة مضجعي

تحسدانـي بارك هللاُ في ـ ُكم ـا
وال ُ
ُتخذانٍـي ًف ُجّرانـي بثوبي إليـ ُكمـا

بـرابيـة إنـّـي م ـُقيـ ـ ـم لـيـاليـا
وال تـ ُعجلان ـي قـ ـ ـد تـ ّبي ـن ش ـأنيٍا
ل ـ ـ ـي السدر واألكفـان عنـ ـ ـد فنـائيا

ردا عمـ ـ ـى عينـ ـ ـي ًفض ـل ردائيا
وّ
من األرض ذات العرض أن تُوسعا ليا

ًفـقـد ُكنت َقبـل الي ـوم صعبا قياديا
يبق
بعد أن وقف الموت شاتخصا في وجو الشاعر ال يبارحو  ،وتنعدم اآلمال بالنجاة ُ
منو  ،وال ً
لو إالً أن يستبطن ذاتو ،ويفجر متخزونيا العاطفي والوجداني في رثاء نفسو متخترقا الماضي والحاضر
ُ
باتجاه المستقبل عن طريق تتخيل لحظات موتو  ،إذ يييء لو صاحباه السدر واألكفان ويتخطان بأطراف
األسنة قبره  ،ويردون عمى عينو فضل ردائو  ،ثم اليبتخلان عميو في كل ذلك فيوسعان لو القبر ...الخ

،مستبقا بذلك الزمن الذي لم يستطع التغمب عميو في حياتو  ،ليتغمب عميو في مماتو .
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-

الخاتمظىى

توصلىالبحثىإلىىالنتائجىاآلتوظى:ىى
-

السرد صيغة رافقة القصيدة الغنائية منذ أقدم العصور  ،فنمحظو في شعر المعمقات ونراه بشكل
أوضح في شعر الصعاليك .

-

القصيدة السردية ىي التي تجمع بين الشعر وبعض أساليب السرد من تخلال دمج الشاعر

-

جنح مالك بن الريب في قصيدتو اليائية إلى السرد الحكائي  ،إذ نجده يسرد سيرة حياتو بطريقة

بينيما في قصيدتو  ،فتسوق تمك األساليب قصيدتو نحو السرد الحكائي .

تجعل التشكيل البنائي لمقصيدة أقرب ما يكون إلى التسكيل السردي  ،لذا احتوت قصيدتو عمى
تسعة مشاىد سردية تصور لنا أحداثا متختمفة من حياتو .
-

استعانت القصيدة في بنائيا السردي بعناصر عدة أىميا  :الحادثة المسرودة سردا فنيا من سارد
يسرد األحداث بضمير المتكمم  ،فأصبح مالك بن الريب في قصيدتو شاع ار وساردا في الوقت

نفسو  ،وىذا في ما يتخص العنصرين الحادثة والسارد  .أما ما يتخص العنصر الثالث الشتخصية
 ،فالشاعر في قصيدتو يمثل الشتخصية األساس والى جانبو وردت شتخصيات عدة كالغضا
واليوى والسيف والرمح والفرس  ،فضلا عن الشتخصيات األتخرى التي لم نمحع منيا إال االسم .

واذا نظرنا إلى العنصر الرابع المكان  ،فاألمكنة في القصيدة قد انقسمت إلى قسمين وفق رؤية

الشاعر  ،مكان أليف يحبو الشاعر ويتشوق إلى وصمو  ،ومكان متخيف يسعى إلى اليرب عنو

 .وأما ما يتخص العنصر التخامس الزمن  ،فقد قام السارد بالتلاعب بالنظام الزمني الحكاية من

تخلال اعتماده عمى آليتي االسترجاع واالستباق في سرد األحداث .
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-

ىالهوامشىى

(ٔ) ينظر :شعرية التخطاب السردي  ،دمحم عزام  .ٚ :وينظر  :المصطمح السردي تعريبا وترجمة في
النقد األدبي الحديث  ،عبدهللا أبو الييف ،مجمة جامعة تشرين لمدراسات والبحوث  ،سمسمة
اآلداب والعموم اإلنسانية  ،مج ،ٕٛعٔ.ٖٗ :ٕٓٓٙ ،

(ٕ) سورة سبأ .ٔٔ :

(ٖ) تفسير الكشاف  ،الزمتخشري .٘٘ٗ :

(ٗ) متختار الصحاح  ،عبدالقادر الرازي.ٕٜٖ :
(٘) ينظر :تاج العروس من جواىر القاموس  ،تحقيق عبد العزيز مطر  ،دمحم المرتضى الزبيدي:
ج.ٔٛٙ /ٛ

( )ٙينظر :لسان العرب  ،ابن منظور  :ج.ٔٙ٘ /ٚ
( )ٚالسرد في االمتاع والمؤانسة  ،دمحم أحمد المسعودي .ٖٕ:
( )ٛالبنية السردية في النص الشعري  ،دمحم زيدان .ٔٙ:

( )ٜدليل الناقد األدبي  ،ميجان الرويمي  ،سعد اليازجي .ٔٚٗ :
(ٓٔ)
(ٔٔ)
(ٕٔ)

السردية العربية  ،عبدهللا إبراىيم .ٔٚ:

بنية النص ٍ
السردي من منظور النقد األدبي"  ،حميد الحمداني .ٗ٘ :
البناء الفني في الرواية العربية في الع ارق  ،شجاع مسمم العاني .ٛ :

(ٖٔ) ينظر  :السردي في الشعر العربي الحديث ،فتحي النصري.ٙٔ :
(ٗٔ) ينظر  :المصدر نفسو .ٙٔ :

(٘ٔ) ينظر  :المصدر نفسو .ٔٔٛ :
( )ٔٙفن القص في النظرية والتطبيق  ،نبيمة إبراىيم .ٕٕٗ :
( )ٔٚتعالقات التخطاب  ،عبد الرحمن عبد السلام محمود .٘ٓ :
( )ٔٛينظر  :المصدر نفسو .٘ٓ :

( )ٜٔينظر :القصة الشعرية  ،عزيزة مردان  .ٕٚ :وينظر  :السرد في الشعر الجاىمي  ،حاكم
حبيب الكرطي .ٔ٘ :

(ٕٓ) ينظر  :القصة الشعرية في اإلبداع السعودي المعاصر  ،لطيفة المتخضوب .ٖ٘ :
(ٕٔ) ينظر :القصة في األدب العربي القديم  ،عبد الممك مرتاض .ٗٓ :

(ٕٕ) ينظر :شعراء أمويون  ،جمع وتحقيق ودراسة  ،نوري حمودي القيسي .ٕٖ ، ٔٔ:
(ٖٕ) ينظر  :ترجمة الشاعر في كتاب  ،األغاني  ،أبو فرج االصفياني  .ٕٛٛ /ٕٕ :وشعراء
أمويون  . ٕٗ /ٔ :وينظر  :أشعار المصوص وأتخبارىم  ،جمع وتحقيق ودراسة  ،عبد المعين
المموحي.ٕٚ٘:
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(ٕٗ) ينظر  :والشعر والشعراء ،ابن قتيبة  .ٖٖ٘ :و معجم الشعراء  ،أبو عبيد هللا المرزباني :
 .ٕ٘ٙوشعراء أمويون .ٕٗ ،ٗٔ /ٔ :

(ٕ٘) ديوان المصوص  ،دمحم نبيل الطريفي  .ٔٚٛ ،ٔٚٚ /ٕ :وينظر  :شعراء أمويون ،ٗٔ /ٔ :
ٕٗ .وينظر  :أشعار المصوص وأتخبارىم .ٕٜٕ ،ٕٜٔ :

( )ٕٙينظر  :تقابلات النص وبلاغة التخطاب  ،دمحم بازي .ٖٚ :

( )ٕٚديوان المصوص  ،عبد المعين المموحي  .ٔٚٛ ،ٔٚٚ /ٕ :وينظر  :شعراء أمويون /ٔ :
ٔٗ .ٕٗ ،وينظر  :أشعار المصوص وأتخبارىم .ٕٜٕ ،ٕٜٔ :
( )ٕٛينظر  :النزعة اإلنسانية في الشعر العربي  ،دمحم إبراىيم حور .ٔٓٙ :
( )ٕٜشعراء أمويون .ٕٗ /ٔ :

(ٖٓ) المصدر نفسو  .ٕ٘ /ٔ :وينظر  :أشعار المصوص وأتخبارىم .ٕٜٕ :
(ٖٔ) شعراء أمويون .ٕٗ /ٔ :

(ٕٖ) المصدر نفسو .ٕٗ /ٔ :
(ٖٖ) المصدر نفسو .ٕٗ /ٔ :
(ٖٗ) المصدر نفسو .ٕٗ /ٔ :
(ٖ٘) المصدر نفسو .ٕٗ /ٔ :

( )ٖٙالتقنيات السردية في روايات عبد الرحمن منيف  ،عبد الحميد المحادين .ٕٖٔ :
( )ٖٚينظر  :بنية النص السردي  ،حميد لحميداني .ٗ٘ :
( )ٖٛينظر  :التقنيات السردية في روايات عبد الرحمن منيف .ٕٖ :

( )ٖٜينظر  :جماليات المكان في الرواية العربية  ،شاكر النابمسي .ٜٕ :
(ٓٗ) ينظر  :بنية النص السردي  ،حميد لحميداني .ٗ٘ :

جبر  ،إبراىيم جنداري.ٔٓٙ :
(ٔٗ) ينظر  :الفضاء الروائي عند جب ار إبراىيم ا
(ٕٗ) ينظر  :مدتخل إلى القصة تحميلا وتطبيقا  ،سمير شاكر المرزوقي  .ٕٛ :وينظر  :الزمن
في الرواية العربية  ،ميا القطراوي.ٕٕٓ :

(ٖٗ) ينظر  :بنية الشكل الروائي  ،حسن بحراوي.ٖٕٔ :

341

مجمة جامعة تكريت لمعموم اإلنسانية المجمد( )52العدد( )5كانون األول(5112)1

ثبتىالمصادرىوالمراجعى
(ٔ) القرآن الكريم .
(ٕ) أشعار المصوص وأتخبارىم  ،جمع وتحقيق ودراسة  ،عبد المعين المموحي ،طلاس
لمدراسات والترجمة  ،دمشق  ،طٔ. ٜٔٛٛ ،

(ٖ) األغاني  ،أبو فرج االصفياني  ،دار الكتب العممية  ،بيروت  ،طٔ.ٜٔٛٙ ،

(ٗ)البناء الفني في الرواية العربية في العراق  ،شجاع مسمم العاني  ،دار الشؤون الثقافية
العامة  ،بغداد ،د ،ط  ،د ،ت .

(٘) البنية السردية في النص الشعري  ،دمحم زيدان  ،الييئة العامة لقصور الثقافة .ٕٓٓٗ،
( )ٙبنية الشكل الروائي  ،حسن بحراوي  ،المركز الثقافي العربي ،طٔ.ٜٜٔٓ ،

( )ٚبنية النص السردي من منظور النقد األدبي  ،حميد لحميداني  ،المركز الثقافي العربي ،
بيروت ،طٕ.ٜٜٖٔ ،

( )ٛتاج العروس من جواىر القاموس  ،تحقيق عبد العزيز مطر  ،دمحم المرتضى الزبيدي ،
مطبعة حكومة الكويت .ٜٔٚٓ ،

( )ٜتعالقات التخطاب  ،عبد الرحمن عبد السلام محمود  ،مركز الحضارة العربية  ،القاىرة ،
طٔ.ٕٓٓ،

(ٓٔ) تقابلات النص وبلاغة التخطاب  ،دمحم بازي  ،الدار العربية لمعموم  ،بيروت

،طٕٔٓٓ.ٔ،

(ٔٔ) تفسير الكشاف  ،الزمتخشري  ،دار الكتب العممية  ،بيروت ،طٔ.ٜٜٔ٘ ،

(ٕٔ) جماليات المكان في الرواية العربية  ،شاكر النابمسي  ،المؤسسة العربية لمدراسات
والنشر ،طٔ.ٜٜٔٗ ،
(ٖٔ)

دليل الناقد األدبي  ،ميجان الرويمي  ،سعد اليازجي  ،المركز الثقافي العربي ،الدار

(ٗٔ)

ديوان المصوص في العصرين الجاىمي واالسلامي،جمع وتحقيق ،دمحم نبيل الطريفي،

البيضاء المغرب  ،طٗ.ٕٓٓ٘ ،

منشورات دار الكتب العممية  ،بيروت  ،طٔ.ٕٓٓٗ ،

(٘ٔ) الزمن في الرواية العربية  ،ميا القطراوي  ،المؤسسة العربية لمدراسات والنشر  ،بيروت
 ،طٔ.ٕٓٓٗ ،

( )ٔٙالسرد في االمتاع والمؤانسة  ،دمحم أحمد المسعودي  ،الشركة العربية لمتوزيع  ،لبنان ،
طٔ.ٜٜٖٔ ،

( )ٔٚالسردي في الشعر العربي الحديث  ،فتحي النصري ،الشركة التونسية لمنشر والتنمية
،طٔ.ٕٓٓٙ ،
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( )ٔٛالسردية العربية  ،عبدهللا إبراىيم  ،المؤسسة العربية لمدراسات والنشر،بيروت،طٕ،
ٕٓٓٓ.

( )ٜٔشعراء أمويون  ،جمع وتحقيق ودراسة  ،نوري حمودي القيسي  ،منشورات جامعة بغداد ،
ط.ٜٔٚٙ ، ٙ

(ٕٓ) الشعر والشعراء  ،ابن قتيبة  ،دار المعارف  ،مصر  ،د ،ط ،د ،ت .
(ٕٔ ) شعرية التخطاب السردي  ،دمحم عزام  ،منشورات إتحاد كتاب العرب دمشق ،د ،ط ،
ٕ٘ٓٓ.

(ٕٕ) الفضاء الروائي عند جب ار إبراىيم جب ار  ،إبراىيم جنداري  ،بغداد ،طٔ.ٕٓٓٔ ،

(ٖٕ) فن القص في النظرية والتطبيق  ،نبيمة إبراىيم  ،دار غريب  ،القاىرة ،د ،ط د ،ت .
(ٕٗ) القصة الشعرية  ،عزيزة مردان  .وينظر  :السرد في الشعر الجاىمي  ،حاكم حبيب
الكرطي  ،مكتبة الثريا  ،طٔ ،د  ،ت .

(ٕ٘) القصة في األدب العربي القديم  ،عبد الممك مرتاض  ،الشركة الجزائرية لمتوزيع والنشر،
د ،ط  ،د ،ت .

( )ٕٙلسان العرب  ،ابن منظور  ،دار صادر ،بيروت ،د ،ط ،د ،ت.
( )ٕٚمدتخل إلى القصة تحميلا وتطبيقا  ،سمير شاكر المرزوقي  ،الدار التونسية لممطبوعات
الجامعية  ،الجزائر  ،د،ط د  ،ت.

( )ٕٛمعجم الشعراء  ،المرزباني ،تحقيق  :عبد الستار فراج  ،دار إحياء الكتب العربية ،
مصر ،طٔ.ٜٔٙٓ ،

( )ٕٜالنزعة اإلنسانية في الشعر العربي  ،دمحم إبراىيم حور  ،النيضة العربية لمطباعة والنشر
 ،بيروت طٔ.ٜٔٛٗ ،
-

الدورواتى:ى
(ٔ) المصطمح السردي تعريبا وترجمة في النقد األدبي الحديث  ،عبدهللا أبو الييف ،مجمة
جامعة تشرين لمدراسات والبحوث  ،سمسمة اآلداب والعموم اإلنسانية  ،مج ،ٕٛعٔ،

.ٖٗ :ٕٓٓٙ

343

