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برج بوعريريج–جامعة محمد البشير اإلبراهيمي 
كلية اآلداب والّلغات

"فلسفة السرد"اليوم الدراسي الوطني الثالث حول السرد 
المنظم من طرف قسم الّلغة واألدب العربي بالتنسيق مع الجمعية الجزائرية 

فرع والية برج بوعريريج–للدراسات الفلسفية 
10/04/2016: يوم

."قفا نبك"السرد في معلقة امرئ القیس شعریة 

هدى بن حلیس
جامعة برج بوعریریج

:ملخص المداخلة 
عره بذور متنوعة للسرد یعتمد علـى حركیـة التفاعـل  المرئ القیس مكانة شعریة عظیمة، ورد في شِ
المـزدوج بـین نفـس الشـاعر وواقعـه المليء بصراعات الحیاة ، وأود في هذه المداخلة الكشف عن تداخل 

برازفيالسرديالبناءعلىالوقوفالسرد بالشعر من أجل  ٕ مالمحالل الكشف عنمن خأثرهالمعلقة وا
اساردأصبحالذيالشاعرعلىالضوءإلقاءباإلضافة إلى.أضافهاالتيوالفنیةجمالیةالمزایا والالتأثیر
: وعلیه یطرح اإلشكال اآلتي،عاشهالذيواقعهوعنومواقفهآرائهعنمعبرا،الوقتنفسفيوشاعرا

وهل خدمت التجربة الشعریة بمنحها . قنـیات السردیة التـي وظفهـا الشـاعر فـي بنیـة القصـیدةما هي الت- 
جمالیة ناتجة عن هذا التداخل للنص الشعري؟وما مساحتها في نص القصیدة؟



-2 -

":امرئ القیس"شعریة السرد في معلقة 

فهما یتقابالن الشعر والسرد جنسان مختلفان، فلكل جنس أدبي بناؤه الخاص، ومع ذلك 
یقوم على 1،عرض لتسلسل األحداث أو األفعال في النصفالسردویتقاطعان في مجموعة من الصفات،

: "التتابع  ویقال في الشعر
ا بنفسه ال یحتاج إلى ما قبله، وال إلى ما بعده، وما سوى ذلك فهو عندي تقصیر، إال  یكون كل بیت قائًم

2"ى اللفظ أجود هنالك من جهة السردفي مواضع معروفة، مثل الحكایات وما شاكلها، فإنَّ بناء اللفظ عل

بأن السردیة :" وفي هذا إشارة إلى استخدام تقنیات السرد في الشعر وهذا یتوافق مع المسلمة التي تقول
فإذا كان الشعر یعتمد على اإلیقاع، فإنه قد یستعین بتقنیات 3".تتحكم في كل خطاب مهما كان نوعه

الشعر العربي القدیم نحو بلورة واقعه وتصویر الذات الجماعیة السرد عند الكالم عن حدث ما، وقد نزع 
تصویرا ال یخلو من حكي لقصص الفرد الذاتیة أو الجماعیة، كما عمد إلى تصویر الحیاة بمفهومها 
الرحب متنقال من اإلنسان إلى الحیوان إلى البیئة، وكل هذا إنما یعكس طبیعة الشعر المنفتحة على 

. السرد

بنة عمه أمیر شعراء العصر الجاهلي صاحب أشهر معلقة قالها في حبه ال" رؤ القیسام"ویعّد 
، اشتملت على مناجاة األطالل والحدیث عن أیام لهوه، وعلى وصف اللیل والفرس والصید وغیرها "ةنیز ع"

التكوین القصصي والسردي،فجاءت معالتكوینات الشعریة تمتزج فیهابحیث . مما یحیط به في بیئته
) السارد(ضم  خصائص السرد الحكائي وهو الذي یعتمد على صوت الراوي یلقصیدة ببناء سردي متنوع، ا

ن والمكان، والشخصیات اتشكیالت الزمو وبؤرة الحدث،، الذي یتشكل وفق منظور النص والحكایة
فیه على عتمد یُ "وهذا النوع بخصائص السرد المشهديوقد استعان الشاعر" 4.المتحدثة أو المتخاطبة

محمد عبدالجلیل األزدي وعمر حلمي، المجلس األعلى : ،  تر"خطاب الحكایة، بحث في المنهج:جیرار جینت : ینظر- 1
.40: ، ص2/م، ط1997، مصرللثقافة، 

، /1محمد محیي الدین، دار الجیل، لبنان، ط: ، تحونقدهالعمدة في محاسن الشعر وآدابه : القیروانيابن رشیق  - 2
.261:م، ص1972

، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، ) استراتیجیة التناص(تحلیل الخطاب الشعري : محمد مفتاح: ینظر- 3
.130:، ص1985

. 33و32: ، ص ص/1م، ط1984بناء الروایة، الهیئة المصریة العامة للكتاب،مصر، : سیزا أحمد قاسم - 4
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ؤیة والتصویر عناصرالتصویر المشهدي كأساسٍ سردي للنص، ویستثمر السارد م اللغة ع عناصر الرُّ
1".وفنیاتها، كالتَّشخیص والوصف والحوار، وغیر ذلك من مستویات الخطاب

المرتبط بضمیر ) قفا(یمنح عنوان القصیدة المتلقي مساحة خصبة للتأمل ، ففعل األمر 
بداللته المزدوجة على الفعل والحركة، واالستمراریة، یقدم للمتلقي مفتاح الحضور السردي، في المخاطب، 

فیكون القارئ بذلك مالكا لرؤیة . مفتاح الحضور الشعري) حذف المخاطب(الوقت الذي یقدم االنزیاح 
نصه یبتدئیمتطي المقومات السردیة منذ البدایة، بحیث  ، فالشاعر جدل الشعر والسرد في المعلقة

:بالبكاء على األطالل مستندا في ذلك إلى الوصف،وهو ما اعتاد علیه الشعراء الجاهلیون، فیقول

لِ  زِ ْن ِبیبٍ وَم رَى َح ْك نْ ِذ كِ ِم لِ ِقَفا َنْب َم وْ ولِ َفَح نَ الدَُّخ ْقطِ اللِّوَى َبْی ِبسِ

ها ُم فُ رَْس ْقراِة َلْم َیْع َح َفالِم ضِ اَفُتوْ ْتَه َج ا َنَس ألِ ِلَم ْم ُنوبٍ وَش نْ َج ِم

بُّ ُفْلفُــلِ  أنَُّه َح ا َك َعـاِنَه ْی ِق ـا       وَ اِتَه رَصَ َترَى َبَعرَ األرْآِم ِفي َع

مَّلُـوا َم َتَح نِ َیوْ اَة الَبْی َد أنِّي َغ َظلِ َك ْن يِّ َناِقفُ َح َاتِ الَح ر ُم ى َس َلَد

ـمُ  یَُّه طِ لَّي َم ِبي َع حْ فًا ِبَها صَ ُقوْ مَّـلِ وُ َتَج ًى وَ ِلكْ َأَس نَ َال َتْه ُلوْ َیُقوْ

اتخذ الشاعر من حواره مع صاحبین یستوقفهما مدخًال للحدیث عن الدیار وما حّل بها من دمار، 
غالبًا ما یكون –ذلك بأنّ المكان ، ثم الحدیث عن نفسه ومعاناتها جراء فقدها األحبة لرحلیهم عنها

فالشاعر یحتفي بعدة أمكنة تربطه بها عالقة حمیمة،،2القة للخطابانطالقة لسرد األحداث كما هو انط
من كل تخلباألحبة والحزن  بعد أن ةعامر توقد أثارت في نفسه مشاعر تتوزع بین الفرح عندما كان

بوصف مختصر ودال، یعبر عن الحالة هذا المشهد الحزین رسم الشاعر ف.سوى اآلثاراذلك، ولم یبق فیه
. الطبیعیة التي تتمیز بالقحط وحالة الحزن والتذمر من حال المكان، وغیاب الحبیبة

وهو لفظ مغرق في ) أال( نتقل بعد ذلك إلى الحدث موظفا لفظا داال على كسر التوقع والمباغتة لی
.ال من الوصف إلى الحدثالنثریة، وظف توظیفا مناسبا في خدمة الحضور السردي، ولالنتق

، أغسطس )149(الشعري، الهیئة العامة لقصور الثقافة، كتابات نقدیة، شهریة البنیة السردیة في النص :محمد زیدان - 1
.56: م، ص2004

منتدى المقاالت األدبیة أنموذجا،امرئ القیسالعربي القدیم، شعرشعرالالحوار في : محمد سعید حسین مرعي: ینظر- 2
.2012فیفري 23والمكتبة األدبیة الكاملة، 
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اِلـحٍ  ُهنَّ صَ ْن ٍم َلَك ِم ـلِ أَال رُبَّ َیوْ ْلُج ارَِة ُج ٍم ِبَد ا َیوْ یََّم وََال سِ

یَِّتـي ِط ارَي َم َقرْتُ ِلْلَعَذ َم َع مَّـلِ وَیوْ َتَح رَِها الُم وْ نْ ُك بًا ِم َج َفَیا َع

ـا َه ِم نَ ِبَلحْ ْی َتِم ارَى َیرْ َفتـَّلِ َفَظلَّ الَعَذ ْقسِ الُم ُهدَّابِ الدَِّم ٍم َك حْ وَش

وفي تسمیة هذا الحدث یمتزج في هذا المقطع الحدث والوصف فالحدث هو واقعة دارة جلجل 
". یوم بدارة جلجل"عبارة في بإلى زمان ومكان الحادثة، إشارة 

: لینتقل الشاعر بعد ذلك إلى الحوار بینه وبین عشیقته في قوله

َم  ـزَةٍ وَیوْ َنْی رَ ُع ْد رَ ِخ ْد ْلتُ الِخ َخ ِليَد ِج رْ َالتُ إنََّك ُم ْی َفَقاَلتْ َلَك الوَ

عـاً  َنا َم ُط ِب ْی ِب اَل الَغ لِ َتُقوُل وَقْد َم زِ رَأ الَقْیسِ َفاْن ْیرِي َیا اْم َقرْتَ َبِع َع

ـهُ  اَم ي زَِم رِي وَأرِْخ ْی ا سِ نْ َفُقْلتُ َلَه ِني ِم ْی عـِِد لَّـلِ وَال تُْب َع َناكِ الُم َج

ـعٍ  رْضِ َلى َقْد َطرَْقتُ وُم ْب ْثِلكِ ُح لِ َفِم ـِو حْ اِئَم ُم ي َتَم نْ ِذ ـا َع ُتَه ْی َفأَْلَه

لِ  ـوَّ ا َلْم ُیَح قَُّه ِتي شِ ـقٍّ وَتحْ رََفتْ َلها    ِبَش ا اْنصَ ْلِفَه نْ َخ ى ِم ا َبَك ا َم ِإَذ

هما الشاعر فقد ارتكزت األبیات على شخصیتین محوریتین،،فكان الحوار بینهما متبادال 
تخرجالشعريالبناءأشكالمنشكلوهو" ،ویطلق على هذا النوع من الحوار بالحوار الخارجيوحبیبته 

برازالتجربةإلغناءالوجدانیة،التجربةموضوعما یقتضیهوفقالذاتیة،غنائیتهامنالقصیدةبه ٕ جوانبوا
المادياإلنساني،الواقعحركةتجسیدفيالخارجيالحوارویسهمشتى المجاالت،فياتيالحیالصراع
، 2وقد عرف بمالءمته للفنون النثریة ألن الحوار الداخلي هو األقرب إلى الشعر1."تجسیدا حّیاوالذهني

،3ذلكقال، قلت،سأل، سألت، أجاب، أجبت أو ما یدل على (ویتضمن هذا النوع من الحوار مؤشرات 
فقالت، ((فقد قام الشاعر بنقل تلك المحاورة المشتركة بینه وبین الحبیة ،وقد دل على ذلك صیغتي القول 

اللتین تدالن على مباشرتها في الحدیث في معرض سرده إلحدى مغامراته العاطفیة حاصال على )) تقول
م أسلوب الحوار باالختالف والتتالي اهتمام المتلقي دون أن یحسسه بالنفور من الحوار الخارجي ، وقد اتس

، ...، وال تبعدني...سیري... ویوم دخلت(بین المتحاورین فأسلوبه الشاعر مطبوع بالتحدي والترجي 

، 1/طبیروت، لبنان،العربي،الثقافيالمركزالحدیث،العربيالنقدفيالشعریةالصورة:صالحموسىبشرى- 1
.166: ،ص1994

.أنموذجاامرئ القیسالعربي القدیم، شعرشعرالالحوار في : محمد سعید حسین مرعي:ینظر-2
. 116: صم،1987المغرب،الدار البیضاء،ط،/ددینامیة النص ، المركز الثقافي العربي،: محمد مفتاح :ینظر- 3
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، وقد أّدى هذا التوالي )فأنزل... عقرت... لك الویالت(، وأما أسلوبها فیتسم بالتحذیر واللین )فمثلك
1.به إلى الذروةواالختالف إلى استمراریة الحدث والسیر 

بحیث یبتدئ أبیاته بكلمة یوما التي تومئ بشكل ثم یعود مرة أخرى إلى الحوار بینه وبینها،
:مباشر إلى الحكایة  في قوله

ِثْیبِ َتَعـذَّرَتْ  رِ الَك َلى َظْه مًا َع لَّـلِ وَیوْ ْلَفًة لم َتَح َلـيَّ وَآَلـتْ َح َع

ا  ًال َبْعضَ َهَذ ْه ـَم َم لُّـلِ أفاطِ ِليالتََّد ِم ي َفَأجْ ِم رْ تِ صَ ْع َم ْنتِ َقْد أزْ وإِنْ ُك

بَّـكِ َقاِتِلـي نِّـي أنَّ ُح ـرَّكِ ِم رِي الَقْلبَ َیْفَعـلِ أَغ ا تَْأُم َم ْه وأنَّـكِ َم

ِلیَقـةٌ  نِّي َخ ـاَءْتكِ ِم ـلِ وإِنْ َتُك َقْد َس ُس نْ ِثَیاِبكِ َتْن َیـاِبي ِم لِّـي ِث َفُس

مَ  رِِبـيوَ َناكِ إالَّ ِلَتضْ ْی رََفـتْ َع َقتـَّلِ ا َذ ارِ َقْلبٍ ُم َش كِ ِفي أعْ ْی َم ْه ِبَس

َهـا َباُؤ َاُم ِخ رٍ َال ُیر ْد ـِة ِخ ـلِ تَ وَبْیضَ َج ْع رَ ُم ْی ا َغ ٍو ِبَه نْ َلْه تُ ِم تَّْع َم

ـراً  َش ْع َم ا وَ َه َاسًا ِإَلْی ر زْتُ أحْ اوَ ْ َتَج و رُّ َاصًا َلوْ ُیسِ ر لَّي ِح ْقَتِلـيَع نَ َم

تْ  اِء َتَعرَّضَ یَّا ِفي السََّم ا الثُّرَ ا َم ـلِ ِإَذ َفصَّ اِح الُم َش َتَعـرُّضَ َأْثَناَء الِو

ـا ٍم ِثَیاَبَه َقْد َنضَّتْ ِلَنوْ ْئتُ وَ ـلِ َفِج َتَفضِّ َة الُم َس ى السِّْترِ إالَّ ِلْب َلـَد

َلةٌ : َفَقالـَتْ  ْی ا َلَك ِح نَ اِهللا َم ْی ِلـيَیِم َج َك الَغوَاَیَة َتْن ْن ا ِإنْ َأرَى َع َم وَ

َاَءَنـا ر رُّ وَ ي َتُج شِ ا َأْم تُ ِبَه رَجْ ـلِ َخ رَحَّ ٍط ُم رْ َل ِم ْی نا َذ ْی َلـى َأَثرَ َع

ـى َتَح يِّ واْن َة الَح اَح َنا َس زْ َقلِ بِ َفَلمَّا أَج َقْن َقافٍ َع ي ِح ْبتٍ ِذ َنا َبْطنُ َخ

هَ  َْأسِ ي ر َد رْتُ ِبَفوْ لَـتْ َهصَ اَی ـلِ ا َفَتَم ْلَخ َخ یَّا الُم ِح رَ شْ َم الَك ْی ليَّ َهضِ َع

ــةٍ  َفاضَ رُ ُم ْی ـاُء َغ َفـٌة َبْیضَ ْفَه َه ــلِ تَ ُم َج ْن السََّج ُقوَلٌة َك صْ ـا َم ُبَه َاِئ ر

ْفــرَةٍ  َقـاَناِة الَبَیاضَ ِبُص رِ الُم ِبْك لَّــلِ َك َح رُ الُم ْی اِء َغ رُ الَم ْی اَها َنِم ـَذ َغ

َتتَّقــِي لٍ وَ ْی نْ أسِ ي َع ِد دُّ وتُْب ْطِفـلِ بِ تَـُص رََة ُم جْ شِ وَ حْ نْ وَ رٍَة ِم ـَناظِ

.أنموذجاامرئ القیسالعربي القدیم، شعرشعرالالحوار في : محمد سعید حسین مرعي: ینظر- 1
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َعطَّــلِ  ْتـُه وََال ِبُم ـَي َنصَّ ا ِه ـشٍ      ِإَذ ِم َلْیسَ ِبَفاِح ْئ ِد الرِّ ْی ِج ٍد َك ـْی وِج

ــمٍ  َد َفاِح وَ ْتنَ أسْ نُ الَم ْی ِو وَفـرٍْع َیزِ ـْن ِق ـثٍ َك ْی ــلِ أِث ْثِك َتَع َلِة الُم النَّخْ

َاٌت إَلى الُعــالَ  ر زِ َتْش سْ اِئرُُه ُم ـَد ــلِ َغ َس رْ ُم ثَنَّى وَ َقاصُ ِفي ُم لُّ الِع َتضِ

ــرٍ  صَّ َخ لِ ُم ْی ِد الَج یفٍ َك ٍح َلطِ شْ لَّــلِ وَك َذ ُبوبِ السَِّقيِّ الُم ُأْن ـاٍق َك وَس

ـا َه َق ِفراشِ سْكِ َفوْ ي َفِتْیتُ الِم ِح ـلِ وُتضْ نْ َتَفضُّ قْ َع َتطِ ى َلْم َتْن َح ُم الضَّ َنُئوْ

َأنَّــهُ  ْثنٍ َك ْیرَ َش صٍ َغ ُطـو ِبرَخْ ـلِ وَتْع ِح ُك ِإسْ اوْی َس ُع َظْبيٍ َأوْ َم ْی ارِ َأَس

ــا َأنََّه اِء َك َش ـيُء الظَّالَم ِبالِع ـلِ ُتضِ َتَبتـِّ ـبٍ ُم َاِه َسى ر ْم َنـارَُة ُم َم

ـا ْثِلَه َباَبــةً ِإَلى ِم ُم صَ ِلْی ُنو الَح لِ َیرْ ـوَ جْ رٍْع وِم نَ ِد رَّتْ َبْی َبَك ا اسْ ا َم ِإَذ

َبـا نْ الصِّ الِ َع اَیاتُ الرَِّج َم لَّتْ َع ـلِ َتَس َس ْن نْ َهوَاكِ ِبُم ي َع اِد ـسَ ُفَؤ وَلْی

فهو یتنّقل یتضح بأن األبیات السابقة تتمیز بالتتابع الذي یمیز السرد والتقطع الذي یمیز الشعر،
ثارة منطلقا  من الجمع بین  ٕ من حالة ألخرى بحیث ینقل لحظة من الزمن، یحاول أن یصورها بدقة وا

طباعها مبینا شیئا منالسرد والحوار في األبیات الخمس األولى طامعا في صفح حبیبته عن خطئه 
: في قولهاسم الحبیبة أهم ما میز هذه األبیات ذكرولعل على قلبه،قدرتها على السیطرة كالتدلل و 

ثم یوقف السرد لینتقل إلى التغزل بها بوصفها ووصفا جسدیا دقیقا . تمثل شخصیة الحوار، فهي"أفاطم"
وصریحا لبیاضها وجمال جیدها وشعرها وساقها لكنه أیضا وصف شعري، قائم على انزیاحات تعمق 
الدالالت والرؤیا الشعریة للشاعر، كما سرد قدرته الفائقة على النجاة من المخاطر التي أحاطت به عند 

قبیلتها وتمكنه من الوصول إلى خدرها ثم یخرج بها إلى ساحة الحي ،مبینا زمن وقوع ذهابه إلیها في
وهو وقت اللیل عند صعود نجم الثریا في السماء وهو نفسه وقت نومها فدار الحوار بینهما كركن الحادثة 

تطع بادئ بحیث لم یسرضاها علیه، ،متمكنا من الفوز ب) قالت(ثالث من أركان القصة وذلك واضح بقوله 
، عندئذ تحدثت باقتضاب حدیث الراغبة المتمنعة، حیث ...)فجئت(األمر إال عندما شرع بالحركة نحوها 

موظفا في ذلك كله ، 1یّنم عما تبطنه من مشاعر تجاهه، بدلیل استسالمها لما یرید فیما لحق من أبیات،
حداث من خالل روایتها والربط فیما تسلسال منطقیا في إدراج األفعال یعكس العالقة التي تقوم بین األ

وما جعل الشاعر یمیل إلى هذه التقنیة أن الموضوع الذي یتحدث فیه، یحتاج إلى االنتقال والتنویع، بینها،

.أنموذجاامرئ القیسالعربي القدیم، شعرشعرالالحوار في : محمد سعید حسین مرعي: ینظر-1
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أي أن سرد الشاعر هنا لیس شكلیا وهمیا، یوهم بوجود السرد بل هو موجود فعال من خالل استفادة 
كة، فقد ذكر الشاعر عناصر القصة الشعریة فعین المكان وحدد الشاعر  في القصیدة من الحوار، والحر 

هو ما یعطي هذه فمبدأ السببیة الذي یمیز السرد ، مستفیدا من مان وروى لنا الحوار بین البطلینالز 
1القصیدة ترابطها على مستوى الصور الجزئیة، فقد توفرت هذه القصیدة على التتابع السببي الزمني،

: ،ویوضح المخطط اآلتي حادثة دارة جلجل ة من األحداث بواسطة اللغة المكتوبة عرض لسلسلوعلى

هذا الفعل الشائنلهغضب ابنة عمه منمقایضة الفتیات بالخروج عاریات حتى یأخذن مالبسهن 

)نتیجة()سبب(

بحیث یخرج عن الغزل إلى الحزن و التصبر، جدید،ثم یستأنف الوصف من 

تُـهُ  ْد َد كِ أَْلوَى رَ ٍم ِفْی صْ تَــلِ نَ أال رُبَّ َخ ؤْ ْیرِ ُم اِلِه َغ َذ َلى َتْع ـٍح َع ْی صِ

َلــهُ  ى ُسُدوْ رِ َأرَْخ وِْج الَبحْ َم لٍ َك َتِلــيوَلْی ِم ِلَیْب وْ ـُم ـوَاِع الُه َأْن َليَّ ِب َع

ــهِ َفُقْلـتُ َلُه  ْلِب طَّـى ِبُص ــلِ َلمَّا َتَم ْلَك َناَء ِبَك ـازًا وَ َج فَ َأعْ َد وَأرْ

ِلــي َج ُل أَال اْن ْی ُل الطَِّو ا اللَّْی ثَــلِ أَال َأیَُّه َأْم َباُح مِنَك ِب ا اإلصْ َم ٍح وَ ْب ِبُص

ـهُ  وَم أنَّ ُنُج لٍ َك نْ َلْی تَّانٍ ِإَلى صُ َفَیــا َلَك َم َاسِ َك ر ـَأْم لِ ِب ــَد ْن مِّ َج

ــا َه اَم صَ ْلتُ عِ َع َبِة َأْقـوَاٍم َج ــلِ وِقـرْ رَحَّ لٍ ُم ُلوْ نِّي َذ ـلٍ ِم اِه َلى َك َع

تُــهُ  رِ َقْفرٍ َقَطْع فِ الَعْی ـوْ َج وَاٍد َك َعیَّــلِ وَ ِع الُم ِلْی الَخ ي َك ِو ـِه الذِّْئبُ َیْع ِب

وَى  ْأَنَنــا: َفُقْلـتُ َلُه َلمَّا َع لِ ِإنَّ َش ــوَّ ْنتَ َلمَّا َتَم َنى ِإنْ ُك ُل الِغ َقِلْی

َئـًا َأَفاتَـهُ  ْی ا َناَل َش ا َم ــَالَنا ِإَذ لِ ِك ـزَ َثَك َیْه رْ ِثي وَح رْ َترِثْ َح نْ َیحْ وَم

یحاور الشاعر الطبیعة بمظاهرها الصامتة عندما یخاطب اللیل والمتحركة عندما یخاطب الذئب 
ظالم أمامحزنه یصوربعرض، مستهال أبیاته الشاعرنفسفيالصراعتثري جومتصاعدةحیویةفي

الذيالفشلصوتُ بلغة ال تخلو من جو الیأس ،وبذلك یعمقالذئب ، ثم یخاطب ینهك قواه لكثرة همومه

حسام الدین الخطیب، .محي الدین صبحي، مراجعة د: األدب، ترجمةنظریة : رینیه ویلیك وأوستن وارین: ینظر- 1
.228:، ص1987المؤسسة العربیة للدراسات والنشر 
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فقد خاطب الشاعر شخصیات ال إنسانیة تتكلم ببعض صفاتها فاللیل  ینوء بكلكل ویردف أعجازا ،أعجزه
وي، كما أن اللیل مصطلح یعبر عن  الزمن فربط بین الشخصیة والزمان كاشفا عن حالته والذئب یع
وفي هذا كثیر من الذكاء . مما یمنح القصیدة الذات الساردة فرصة الوصف والتعبیر عن المأساةالمتأزمة، 

. حتها السردیةاالشعري إلعطاء القصیدة مس

بشكل متفائل، متخلصا من حالة النفسیةالحالةفيتحوللحظةمصورا،الوصف ینتقل الشاعر إلى ثم 
: یقولحیثالیأس

ـا َه َناِت ُك رُ ِفي وُ ي والطَّْی َتِد َقـْد أغْ ــلِ وَ َك ـِد اَألوَاِبِد َهْی ـرٍِد َقْی َج ْن ُم ِب

عــاً  ِبـرٍ َم ْد ْقِبلٍ ُم َفـرٍّ ُم ـرٍّ ِم َك ُل مِ ِم طَُّه السَّْی رٍ َح خْ ِد صَ وْ ْلُم ُج لِ َك نْ َع

ْتِنـهِ  الِ َم نْ َح ـُد َع لُّ اللَّْب ْیتٍ َیزِ َم لِ َك َتَنـزَّ ْفـوَاُء ِبالُم ا زَلَّـتِ الصَّ َم َك

هُ  َاَم ِتـز یَّاشٍ كأنَّ اْه لِ َج َلى الذَّْب ـلِ َع َج رْ ْلُي ِم ُیُه َغ ْم ِه َح ْی اشَ ِف ا َج ِإَذ

َنى َلى الوَ اتُ َع ا السَّاِبَح ا َم ٍح ِإَذ سْ رَكَّـلِ َم ِد الُم ْی ـِد نَ الُغَبـارَ ِبالَك َأَثرْ

ـوَاِتهِ  َه نْ صَ فَّ َع لُّ الُغـَالُم الِخ َثقَّـلِ ُیزِ ـفِ الُم َأْثوَابِ الَعِنْی ي ِب ْلِو ُی وَ

رَّهُ  ـِد أَم ِلْی وفِ الوَ رُ ـْذ ُخ رٍ َك ْی رِ ـلِ َد صَّ وَ ـطٍ ُم ْی ـِه ِبَخ فَّْی َتتَاُبُع َك

َطـال  ةٍ َلُه أْی اَقا َنَعـاَم َس ـيٍ وَ َتْقرِْیبُ َتْتفُـلِ َظْب انٍ وَ َح رْ اُء َس َخ وإِرْ

ـهُ  َج دَّ َفرْ َتُه َس َبرْ تَـْد ا اسْ ٍع ِإَذ ِلْی لِ ضَ زَ َق اَألرْضِ َلْیسَ ِبَأعْ ْی افٍ ُفوَ ِبضَ

ـى َتَح ا اْن ُه ِإَذ ْن نِ ِم ْتَنْی َلى الَم َأنَّ َع الَیَة حَ َك وسٍ َأوْ صَ رُ اَك َع َد َظـلِ َم ْن

ـرِهِ  َیاتِ ِبَنحْ ـاِد اَء الَه َم َأنَّ ِد ـلِ َك رَجَّ ـبٍ ُم ْی نَّاٍء ِبَش ارَُة ِح صَ ُع

وه ونزوه وطول فللفرس ، ادقیقیقدم وصفایظهر بأن الشاهر یذكر سرعته ونشاطه وضمور خصره وعْد
. فخذیه وذكاء قلبه وقوة صلبه

: وفي قوله

َأنَّ  ٌب َك ـرْ ـهُ َفَعـنَّ َلَنا سِ بَّـلِ ِنَعاَج َذ الٍء ُم وَارٍ ِفي ُم ارَى َد ـَذ َع

َنـهُ  ـلِ َبْی َفصَّ زِْع الُم الِج نَ َك َبرْ لِ َفَأْد ـوَ خْ رَِة ُم ْی َعمٍّ ِفي الَعشِ ٍد ُم ْی ِبِج
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َنـهُ  وْ َیاتِ وُد ـاِد َقَنـا ِبالَه یَّـلِ َفأَْلَح رٍَّة َلْم ُتزَ ـرَُها ِفي صَ وَاِح َج

اءً  َد ـةٍ َفَعـاَدى عِ َج رٍ وَنْع نَ َثوْ ـلِ َبْی َس اٍء َفُیْغ َم حْ ِب َلْم َیْنضَ َاكًا وَ ر ِد

جٍ  ْنضِ نِ ُم ن َبْی ِم ِم اُة اللَّحْ ـلِ َفَظلَّ ُطَه َعجَّ رٍ ُم ْی وَاٍء َأوْ َقِد ِفیـفَ شِ صَ

َنـهُ  وْ رُ ُد اُد الطَّرْفُ َیْقُص َنا َیَك فَّـلِ ورُحْ ِه َتَس ـنُ ِفْی قَّ الَعْی َتى تَـرَ َم

ـهُ فَ  اُم ُه وِلَج ُج ـِه َسرْ َلْی ـلَبـاتَ َع َس رْ ْیرَ ُم ِنـي َقاِئمًا َغ َعْی َباتَ ِب وَ

عداد الطهاة للطعام والعودة من رحلة الصیدالشاعریصف ٕ .البقر الوحشي وا

: وفي قوله

ـهُ  ْیضَ ِم َك وَ ْی قًا ُأرِ اِح َترَى َبرْ لَّـلِ أصَ َك ِبيٍّ ُم نِ ِفي َح ْی ـِع الَیَد َلْم َك

 ٍ ـب َاِه ُح ر ْی اِب صَ َناُه َأوْ َم يُء َس َفتـَّلِ ُیضِ ـَط ِبالذَُّبالِ الُم ِلْی اَل السَّ َأَم

ـارِجٍ  َبِتي َبْینَ ضَ حْ تُ َلُه وُص تََأمَّـلِ َقَعْد ا ُم َم َد ْیبِ ُبْع نَ العـَُذ وَبْی

ِبـهِ  وْ نُ صَ َم ِم َأْی َلى َقَطنٍ ِبالشَّْی َلى السِّتَارِ َع ـرُُه َع َس ُبـلِ وََأْی َفَیْذ

َفةٍ  َتْی َل ُك وْ اَء َح ى َیُسحُّ الَم َح لِ یَ َفَأضْ َب َنْه وَْح الَك َقانِ َد َلى األْذ ُكبُّ َع

نْ َنَفَیاِنـهِ  َلى الَقَنـانِ ِم ـرَّ َع لِ ا     وَم ـزِ ْن لِّ َم نْ ُك َم ِم ُه الُعصْ ْن َل ِم زَ َفَأْن

َلـةٍ  َع َنخْ ْذ ا ِج اَء َلْم َیْترُكْ ِبَه َم لِ وَتْی ـَد ْن دًا ِبِج ْی شِ وََال ُأُطمـًا ِإالَّ َم

ِلـهِ  ْب ـنِ وَ ْی َاِن ر ـرًا ِفي َع ْی َأنَّ َثِب زَمَّـلِ َك ـاٍد ُم ـرُ ُأَناسٍ ِفي ِبَج ْی ِب َك

وَةً  ـْد رِ ُغ ِم ْی َج َْأسِ الُم رَى ر َأنَّ ُذ لِ َك ـزَ ْغ ُة ِم لِ وَاَألغثَاِء َفْلَك نَ السَّْی ِم

َاِء  ـر حْ ـهُ وأَْلَقى ِبصَ طِ َبَعاَع مَّلِ نُ الَغبْی َح َیابِ الُم ي الِع اِني ِذ َل الَیَم وْ زُ

دََّبـةً  ـوَاِء ُغ يَّ الِج ـاِك َك َأنَّ َم َفْلَفـلِ َك نْ رَحیٍق ُم نَ ُسالفًا ِم ِبحْ ُص

یَّـةً  شِ َقى َع رْ ِه َغ ْی َأنَّ السَِّبـاَع ِف ـلِ بِ َك ُص ْن وَى َأَناِبْیشُ ُع اِئِه الُقصْ َج َأرْ

ـــحب وسرعته وانهمارآخذاالطبیعة الشاعریصفو  السیول وجرفها منها ومیض البــــرق وتفجیره الّس
.وازدیاد النبت والسِّباع الغرقىالشجر وذعر الحیوان ویصف الجبل الذي تكنفه میاه السیل
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: خاتمة

حیویة تطال النص من مما خلق ،التقنیات السردیةترتبط فیها تعد المعلقة من القصائد المهمة التي- 
تحددها لحظة الزمان إلى المكان مرورا باألحداث والشخصیات في إطار وصف متكامل وحوارات شیقة

. اإللهام التي تتجلى فیها رؤیة الشاعر

زوایا، مما عدةالرؤیة  منوعمل على بلورةحیث جسد الصراع في المعلقة،نهض الحوار بدور كبیر - 
خلق نوع من التسلسل الذي یواكبه ترتیب ذهن القارئ لمتابعة األحداث والشعريالنصأسهم في إثراء

. التي یتضمنها المتن الشعري
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