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 جامعة محمد البشير اإلبراهيمي برج بوعريريج         

 كلية اآلداب واللغات

 قسم اللغة واألدب العربي

 اليوم الدراسي الوطني الثاني حول السرد

 السرد العربي القديم: النص والثقافة

 26/02/2016الثالثاء 

 
 ))مرثية مالك بن الريب التميمي أنموذجا  سردية الشعر القديم

 أ/ جربوع سعيدة                                                                              
 جامعة برج بوعريريج                                                                              

 ملخص:     
هو حاضر في نسان وجد هذا العنصر، و ذ وجود اإلأداة من أدوات التعبير اإلنساني فمنلقد اعتبر السرد   

والرسم والتاريخ  وفي كّل ما نقرؤه ونسمعه سواء اللغة المكتوبة وفي اللغة الشفوية، وفي لغة اإلشارات 
 كان كالما عاديا أو فّنيا، فهو بذلك عام ومتنّوع.
منذ أقدم عصورها، صيغة رافقت القصيدة العربية  برعتويوالسرد بهذا المعنى الواسع يشمل الشعر أيضا، 

جتها الحياة العربية، ومن ألوانا عديدة ومتعّددة من تلك القصص التي أنت هذه األخيرة  بحيث تضّمنت
 بكائية مالك بن الريب التميمي. -كما يسّميها البعض–ت مرثية أو اختر  ة النماذج الكثير 

وقبل ذلك بدأت بتوطئة عامة عن السرد، تالها تعريف لغوي واصطالحي للسرد كمصطلح وكعلم، ثّم 
أساسها الدراسة التطبيقية من حادثة وسرد ي تقوم على ركان التي يقوم عليها السرد، والتبّينت بإيجاز األ

 وحبكة وزمان ومكان وشخصيات وحوار.
فبدأت ذلك بتعريف موجز بالشاعر ثم  ثم انتقلت إلى درس الجانب السردي في مرثية مالك بن الريب، 
–، وتوّصلت في الخاتمة إلى أّن القصيدة قّدمت دراسة عن األركان التي قامت عليها مشاهده القصصية

متتاليات قصصية تضّمن كل جزء منها مشاهد معينة ترتبط بما قبلها وما  تشّكلت عبر -الّدراسة محل
   بعدها ارتباطا وثيقا، اعتمادا على أشكال السرد من فضاء وزمان وأحداث وحوار وشخصيات.

 توطئة:   
وأشكاله المتعّددة،  إّن للسرد صفة كونية شاملة، تتبّدى في حضوره الممتّد عند سائر الشعوب، وفي صوره

سواء أكان شفويا أم مكتوبا، بسيطا أم مركبا، فطريا أم مصنوعا، ففي كّل حال نجد مختلف الثقافات تلجأ 
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إلى بوابة السرد، تطرقها بإيقاعات متباينة، لتعّبر عن بعض أحوالها ومواقفها، وهذا إن دّل على شيء 
    1تداداته، وتنّوع أنماط بالغته".فإّنما يدّل " على اتساع الفن السردي، وتعّدد ام

حاضر سردي، وموروث سردي، وهدفنا هنا أن نقف مع الميراث  -األمم من شأن غيرهم –وللعرب 
 السردي عند العرب، ومع بعض أشكاله ونماذجه، لندّلل على طبيعته وبعض خصائصه.

والذي ال شّك فيه هو أّن السرد العربي القديم، يتمّيز بالغنى والتنوع والحضور الساطع في الحياة العربية، 
فمنذ حقبة ما قبل اإلسالم كان للسرد زهوه منذ أقدم لحظة نعرف فيها للعرب أدبا أو إنتاجا مبدعا، 

اة العربية، ليس على مبدأ وحضوره ولم تتوّقف القصة بمختلف أشكالها وتشكيالتها من تمثيل الحي
ّنما عبر التحاور مع السياقات الثقافية وطبقات البشر، بحيث تكشف دراستها عن صور  االنعكاس ، وا 
جديدة من الرحلة الثقافية والحضارية للذات وللجماعة العربية، منذ مرحلة القبيلة، مرورا بمرحلة الدولة، 

  2مدار تاريخها الطويل.وما اعتراها من مراحل الصعود أو الهبوط على 
فإّننا ننطلق من االعتبار العام نفسه، أي من منظور  -موضوع المداخلة -وفي حالة السرد العربي القديم
القصص، وعقدوا له المجالس، واجتمعوا حول الرواة  اوأّن العرب مارسو  أّن السرد صيغة جمالية كونية،

ا منذ أقدم العصور العربية، بصور وأنماط وأحوال ، بمعنى أّن النشاط القصصي كان حاضر 3والقّصاصين
 سنحاول إبراز واحدة منها وهي الشعر.

 وضبطه على مفهومهنقترح التعّرف أوال  كن قبل خوض مجال دراسة السرد في الشعر العربي القديم،لو 
 كعلم . كمصطلح، ثّم 

 :مفهوم السرد لغة   
شيء إلى شيء تأتي به متسقا بعضه في إثر بعض جاء في لسان العرب "الّسرد في اللغة: تقدمة 

 متتابعا.
 4سرد الحديث ونحوه يسرده سردا إذا تابعه، وفالن يسرد الحديث سردا إذا كان جّيد السياق له".

 5وهو نفسه ما جاء في المعجم الوسيط: " سرد الحديث: كان جّيد السياق له."
 االتساق والتتابع وجودة السياق. والسرد حسب هذا التعريف المعجمي يتحّدد في دالالت

 مفهوم السرد اصطالحا:   
                                                           

، د.ب، 1محمد عبيد اهلل: السرد العربي)أوراق مختارة من ملتقى السرد العربي(، منشورات رابطة الكتاب األردنيين، ط  1
 .67، ص 2011

 . 69، ص السابقُينظر: المرجع   2
 .69ُينظر: المرجع نفسه، ص  3

    ، مادة)سرد(.1987ابن منظور: لسان العرب، دار المعارف،  د.ط، القاهرة، د.ت، ص  1
، مادة 426، ص 2004، مصر، 4شعبان عبد العاطي عطية وآخرون: المعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، ط  5

 )سرد(.
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نالحظ أوال أّن المصطلح الشامل عند العرب هو: الَقصص، بفتح القاف، وهو اللفظ العربي الذي ُيقابل 
  1اهن.بالمدلول المعاصر والشائع في وقتنا الر  Narrationمصطلح السرد 

، 2الذي ُينتج القصة، وهو فعل حقيقي أو خيالي ثمرته الخطابوالسرد أو القّص هو فعل يقوم به الراوي 
لواحد أو أكثر من  )بنائية وبعبارة أخرى هو "الحديث أو اإلخبار)كمنتج وعملية وهدف وفعل وبنية وعملية

 .3واقعة حقيقية أو خيالية "
بالراوي والمروي له، فالسرد هو الكيفية التي ُتروى بها القصة، وما تخضع له من مؤثرات بعضها يتعّلق 

 4والبعض اآلخر بالقصة ذاتها.
وتميزه عما ليس كذلك؛  Narrativeهي "مجموعة الخصائص التي تصف "السرد"  Narrativityوالسردية 

 5المالمح الشكلية والسياقية التي تجعل من السرد سردا."
 :6أركان المعالجة السردية  
تمّثل الحادثة في العمل القصصي واقعة أو مجموعة من الوقائع الجزئية المرتبطة بعضها  الحادثة:-1

بالبعض اآلخر بطريقة منّظمة، وهذا العنصر هو من أكثر العناصر شيوعا في القصص، وغالبا ما ترتبط 
، فالسارد الحوادث بواقع الحياة الذي يعيشه السارد، ولكن ليس مطلوبا أن تكون الحوادث مما وقع فعال

 المبدع كثيرا ما يتخّيل الحوادث في قّصته ويربطها بما يجري كل يوم في حياته أو حياة الناس.
: وهو نقل الحادثة من صورتها الذهنية إلى صورة لغوية سواء أكانت شعرا أم نثرا، وليس هناك السرد -2

في طريقة سرده، وقد تفاوت الشعراء من تحديد لعملية السرد هذه، ألّن القاص يعتمد على مقدرته الفنّية 
للقصص، فمنهم من لجأ إلى الطريقة المباشرة، ليحدثنا عن الحوادث وكأّنها تقع أمام ناظريه  في سردهم

فيكون ناقال لهذه الحوادث، وتدخل في هذه الطريقة المباشرة: قصص الحيوان التقليدية) الثور، البقرة، 
سطورية والقصص الموروثة والقصص المضمنة في مجرى المثل ، والقصص التاريخية واأل )الفرس،....
 المضروب.

                                                           
 . 77، ص : السرد العربيُينظر: محمد عبيد اهلل  1
 .105، ص 2002، لبنان، 1ُينظر: لطيف زيتوني: معجم مصطلحات نقد الرواية، دار النهار للنشر، ط  2
 .145، ص 1987، القاهرة، 1جيرالد برنس: المصطلح السردي، تر: عابد خزندار، المجلس األعلى للثقافة، ط  3
، 1991، بيروت، 1شر والتوزيع، طُينظر: حميد لحميداني: بنية النص السردي، المركز الثقافي العربي للطباعة والن 4
 .45ص

 .132، ص 2003، القاهرة، 1جيرالد برنس: قاموس السرديات، تر: السيد إمام، ميريت للنشر والمعلومات، ط  5
، ص 2008ُينظر: حاكم حبيب الكريطي: السرد القصصي في الشعر الجاهلي، مكتب الثريا للحاسية، د.ط، د.ب،   6

 وما بعدها. 279
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أحد شخصيات قصته،  )ومنهم من لجأ إلى طريقة السرد الذاتي، وفي هذه الطريقة يكون القاص )الشاعر
وهذه الطريقة تتطّلب من القاص خياال أوسع مّما تتطّلبه الطرق األخرى، ولكّنها في الوقت نفسه ُتعطي 

 متعة أكبر، بحيث تكون قريبة من النفس بما فيها من مشاعر وأحاسيس. للمتلّقين
من  )وهذا العنصر ُيمّثل البناء الفني الكامل للحادثة لغاية ُيريدها القاص) الشاعر  :الحبكة القصصية -3

ّنما ألّنها تصور شيئا أو تصف  قّصته، فهو نزاعا يجمع هذه الحوادث ويسردها، ال ألّنها حوادث متفّرقة وا 
معينا. وهو يسعى من خالل سرده للحوادث على وفق بناء فني إلى أن يصل بقصته إلى الهدف منها 

 وهو العقدة، ثّم يتدّرج في المسير نحو النتيجة أو الحل، ومجموع هذا يشّكل الحبكة القصصية.
هي مهمة : تظهر أهمية هذا العنصر من خالل ارتباطه باألحداث، وتوجيه الشخصيات الشخصيات -4

ّنما يغور  القاص الحاذق من خالل سيطرته عليها، وقد ال يكتفي القاص بوصف شخصياته من الخارج، وا 
 في داخلها، ليصور نفسياتها، فيعطينا بذلك لمسات انسانية رقيقة، ومشاهدة فنية مؤثرة.

عد في تطوير :وهذا العنصر ُيمّثل عنصرا إضافيا وليس واجبا في العمل القصصي، وهو يساالحوار -5
أحداث القصة، ومن خالله يستطيع القاص أن يوّضح صورة شخصياته بيسر وسهولة، وهو ُيخّفف الرتابة 

 التي يمكن أن تكون في الطريقة السردية، وكذلك يساهم في تصوير الحالة النفسية للشخصيات.
ها ال بّد أن تقع في زمان : لّما كانت الحادثة أو الحوادث تمّثل جوهر القصة، فإنّ الزمان والمكان -6

 1بغة واقعية، ويجعله ممكن الوقوع.ألّن هذا يصبغ على العمل القصصي صومكان محددين، 
 .2ونقصد بالمكان هنا الحّيز المكاني الذي تشغله، وُيطلق عليه عادة الفضاء الجغرافي

 :العربي القديم السرد في الشعر   
عبارة عن حوادث مستمدة من واقع الحياة أو حوادث متخّيلة ولكّنها ممكنة الوقوع ،  لّما كانت القصص 

وكان الشاعر العربي يستمد صوره ومادة شعره من الحياة، باعتبار الشعر العربي القديم هو الوسيلة 
ر قصصا التعبيرية األولى عن حياة العرب، أقول لّما كان األمر كذلك فمن البديهي أن يتضّمن هذا الشع

أو ألوانا من تلك القصص التي أنتجتها الحياة العربية، والتي حدثت فعال للشاعر أو لغيره، أو استمدها 
 .3من التراث الثقافي الضخم لمجتمعه

                                                           
 ومابعدها. 284ُينظر: المرجع السابق، ص   1
 .53نظر: حميد لحميداني: بنية النص السردي، ص يُ   2

 .15: حاكم حبيب الكريطي: السرد القصصي في الشعر الجاهلي، ص ُينظر  3
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فالشاعر مثال يحكي عن شيء مضى، سواء تعّلق ذلك بسرد حوادث أو عرض تجارب شخصية ترتبط 
وكأّنه الطريقة التي يختارها الشاعر ليقدم بها الحدث إلى المتلقي في بواقعه وبيئته، فيكون السرد حينها 

 صورة قصصية.
ذا قمنا باستقراء شعرنا العربي  وهكذا يبدو لنا أّن السرد صيغة رافقت القصيدة الغنائية منذ أقدم العصور، وا 

المؤلفة من قرابة ثمانين  القديم، فإّنه يؤّكد لنا هذه الحقيقة، وحسبنا أن نشير إلى أّن معلقة امرئ القيس
شعر الصعاليك الذي ُيعتبر من أثرى النماذج  بيتا، يهيمن فيها السرد والحوار المسرود على نصفها، أو

عن سابقيه ، وهو مرثية الشاعر الشعرية بالسرد، ولكّنني في هذا المقام اخترت نموذجا آخر ال يقل ثراء 
درس جانبها السردي البد من تقديم ترجمة موجزة عن هذا سالمي مالك بن الريب التميمي، ولكن قبل اإل

 الشاعر.
 التعريف بالشاعر:     

هو مالك بن الريب التميمي من مازن تميم، نشأ في بادية بني تميم بالبصرة، وهو من شعراء اإلسالم في 
القصيدة، ومقاطع أّول أيام بني أمّية، اشتهر في أوائل العصر األموي، ولم يشتهر من شعره إاّل هذه 

 شعرية في الوصف والحماسة.
كان مالك شابا شجاعا فاتكا، ال ينام الليل إال متوشحا سيفه، ولكّنه استغل قوته في قطع الطريق، وفي 

ماد فتنة في وهو متوّجه إلخ -بي عثمان بن عفانحفيد الصحا -يوم مر عليه سعيد بن عثمان بن عفان
به وقد كان من أجمل الناس وجها، وأحسنهم ثيابا، فأقنعه بالجهاد في تمّرد بأرض خرسان، ولّما رآه أعج

سبيل اهلل بدال من قطع الطريق، فاستجاب مالك لنصح سعيد وذهب معه، وأبلى بالء حسنا وحسنت 
في نجد وهو مسكن أهله،  )سيرته، وفي عودته بعد الغزو وبينما هم في طريق العودة إلى )وادي الغضا

ي القيلولة، فسرى السم في عروقه وأحس بالموت فقال قصيدة يرثي فيها نفسه، لسعته أفعى وهو ف
في مرو، وهي مدينة في  )م680ه/60وصارت تعرف ببكائية مالك بن الريب التميمي، وتوفي سنة )

 .1االتحاد السوفياتي واسمها ماري

 دراسة جانب السرد في القصيدة:   
  2يقول الشاعر:

 بجنب الغضا، أزجي القالص الّنواجيا***          أبيتّن ليلة أال ليت شعري هل        
                                                           

 .122، بيروت، د.ت، ص 2ُينظر: هاشم صالح مّناع: روائع من األدب العربي، دار الوسام، ط  1
 .123-122المرجع نفسه، ص   2
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 وليت الغضا ماشى الركاب لياليافليت الغضا لم يقطع الركب عرضه ***        
 .مزار، ولكن الغضا ليس دانياكان في أهل الغضا، لو دنا الغضا*** لقد       
 وأصبحت في جيش ابن عفان غازيا***   هدىــــــــــــــــــــــــــــــألم ترني بعت الضاللة بال       

     
بهذا التمني الجريح يفتتح الشاعر قصة مرثيته الخالدة، فهو يتمنى أمنية عزيزة المنال، ال يجد أمامها إاّل 
أن يجتّر مأساته الرهيبة، فالشاعر هنا من خالل هذه األمنية يشعر ببعض الدفء عند ذكر الغضا، وهو 

ينبت في الرمل، وهو هنا رمز للبادية العربية التي كان يعيش فيها الشاعر بما فيها من نوع من الشجر 
اتساع وصفاء، يرّددها الشاعر ست مرات في أربعة أبيات لتحقق له بعض الراحة النفسية وتطرد عنه 

لهدى لّما الشعور بالوحدة، وفي نهاية هذه األبيات يبدأ في سرد قصته ويخبرنا كيف أّنه باع الضاللة با
 لى جيوشه. جهاد، وكيف أّنه قبل ذلك وانضّم إدعاه سعيد بن عثمان بن عفان إلى ال

 :1ثّم يقول
 لقد كنت عن بابي خراسان نائيا***لعمري لئن غالت خراسان هامتي       
 بنّي بأعلى الرقمتين، وماليا***        فلله دري يوم أترك طائعا      
 يخّبرن أني هالك من ورائيا***     ودّر الظباء السانحات عشية      
 علّي شفيق، ناصح، قد نهانيا***        ودّر كبيري اللذين كالهما     

 ودّر لجاجتي، ودّر انتهائياودّر الهوى من حيث يدعو صحابه***      
 سوى السيف والرمح الّردينّي باكيا ***     تذّكرت من يبكي علّي، فلم أجد    
 إلى الماء، لم يترك له الدهر ساقيا ***      وأشقر خنذيذ يجر عنانه    

في هذه األبيات ينتقل الشاعر إلى سرد األحزان والمعانات واأللم والحسرة التي يعيشها نتيجة قرب رحيله، 
تي  كان حافزها الوحيد هو األلم وكل ذلك كان في متتاليات من القصص والمشاهد المتضاربة وال

واالنكسار النفسي، فتارة يلوم نفسه وطمعه الذي دفعه إلى الهالك، وتارة يبحث عمن يبكيه بعد موته، 
ولكّنه ال يجد سوى السيف والرمح والفرس، وهي األشياء التي كان يعتمد عليها في إثبات وجوده والتأكيد 

 على ذاته، وارتباطه بها بكّل قوة.
 2يقول: ثمّ 

                                                           
 .123المرجع السابق، ص   1
 .124المرجع نفسه، ص   2



7 
 

 يسوؤن قبري، حيث حّم قضائيا***    صريع على أيدي الرجال بقفرة       
 وحّل بها جسمي، وحانت وفاتيا***       ولّما تراءت عند مرو منّيتي       

 يقّر بعيني أن سهيل بدا ليا أقول ألصحابي ارفعوني ألّنني  ***      
 برابية، إّني مقيم لياليا** *  دنا الموت، فانزال    فيا صاحبي رحلي      
 وال تعجالني قد تبّين ما بيا ***    أقيما علّي اليوم، أو بعض ليلة     
 لي القبر واألكفان، ثّم ابكيا ليا***   وقوما، إذا ما استّل روحي، فهّيئا     
 ورّدا على عينّي فضل ردائيا***   وخّطا بأطراف األسّنة مضجعي    

 من األرض ذات العرض أن توسعا ليارك اهلل فيكما   *** وال تحسداني، با    
 فقد كنت، قبل اليوم، صعبا قياديا***    خذاني، فجراني ببردي إليكما    

يشعر القارئ في هذه األبيات بأنه أمام سيناريو حزين، يسرد الشاعر من خالله التفاصيل الدقيقة جدا لتلك 
وت الذي يبدو أّنه قد تحّقق له قبل وقته، ويسرد من خالله المشاهد المتتابعة لموت حقيقي، وهو الم

الشاعر تلك المهمة الصعبة والمربكة لرفيقيه، فيبدأ ذلك بمشهد الرجال الذين يحملونه إلى مثواه األخير، 
 ورؤية أهله له بعد أن هزل جسمه وضعف وحانت وفاته.

يرى نجم )سهيل( عّلها تقّر به عينه، كما ه لالذي يطلب فيه من رفيقيه أن يرفعاثم ينتقل إلى المشهد 
 يطلب منهما التمّهل وعدم اإلسراع إلحساسه بسرعة تسّرب الزمن وقرب أجله.

حّتى إذا ما استّلت روحه، يصور لنا مشهد قيام رفيقيه بتهيئة القبر واألكفان له، وبدئهم في البكاء عليه 
تحّسره على ذلك ألّنه لم يكن ليجّره أحد قبل اآلن، ورّد الرداء على عينه، ثّم قيامهم بجّره من بردته و 

 وطلبه سعة القبر التي تعتبر كرّد على اإلحساس بضيق الحياة. 
 :  1ثم يقول

 سريعا لدى الهيجا، إلى من دعانيا***    فقد كنت عطافا، إذا الخيل أدبرت    
 والجار وانياوعن شتم ابن العّم قد كنت محمودا لدى الّزاد والقرى   ***  و    
 ثقيال على األعداء، عضبا لسانيا***    وقد كنت صّبارا على القرن في الوغى   
 ، والعتاق ركابيا***   وطورا تراني         وطورا تراني في ظالل ومجمع  

نجد الشاعر هنا لم ينسى العودة في لقطات استرجاعية إلى الوراء في محاولة للتماسك، بحيث يبحث عن 
السابقة، فيعود ثانية إلى الماضي الزاهي بعد أن أقفر الحاضر القاتم، ويكّرر لفظة "كنت" عّدة أمجاده 

                                                           
 .124المرجع السابق، ص   1
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مرات، واصفا من خاللها مشاهد من حياته السابقة، حيث شجاعته المشهودة، وبين أهله حيث مهاراته في 
لصحراء، فهو ممارسة الحياة، مسترجعا من خالل ذلك ذكريات شبابه من لهو وفروسية وارتحال في ا

من  الفارس الشجاع المقدام في الحروب، والمحمود عند األهل....كّل ذلك في لقطات سريعة ومتتابعة مرّ 
 خاللها على بعض الوجوه المؤثرة في حياته، رّبما ليوّدعها وداعها األخير.

 :1وفي قوله
 ئيابها الوحش والبيض الحسان الروا***    وقوما على بئر الشبيك، فأسمعا     
 تهيل علّي الّريح فيها الّسوافيا***       بأّنكما خلفتماني بقفرة      
 تقّطع وصالي وتبلى عظاميا***   وال تنسيا عهدي، خليلّي، إّنني    
 ولن يعدم الميراث مّني المواليا***    فلن يعدم الوالون بيتا يجّنني    
 ن البعد إال مكانيا؟وأين مكا***    يقولون: ال تبعد، وهم يدفنونني    
 إذا أدلجوا عني، وخّلفت ثاوياغداة غد، يا لهف نفسي على غد  ***     
 لغيري وكان المال باألمس ماليا ***    وأصبح مالي، من طريف، وتالد    
 رحى الحرب، أو أضحت بفلج كما هيا***    فيا ليت شعري، هل تغّيرت الّرحى    
 لها بقرا حّم العيون، سواجيا***     زلواإذا القوم حّلوها جميعا، وأن  
 يسفن الخزامى نورها واألقاحيا***    وعين وقد كان الظالم يجّنها  
 تعاليها تعلو المتون الفيافيا***   وهل ترك العيس المراقيل بالضحى  
 وبوالن، عاجوا المنقيات المهارياإذا عصب الّركبان بين عنيزة  ***    
ينتقل الشاعر في هذه األبيات إلى سرد مرحلة جديدة من قصته، فبعد االنتهاء من سرد طقوس دفنه،   

ينتقل إلى سرد ما سيحدث بعد االنتهاء من ذلك، موّجها الخطاب إلى رفيقيه طالبا منهما أن يخبرا أهل 
يوصيهما بأن يذكراه دوما بلدته بأّنهما قد خّلفاه في أرض خالية تحمل رياحها التراب من كل الجهات، و 

 وال ينسيا أيامه.
وينتقل بعدها إلى وصف مشاعره ومخاوفه من الوحدة التي تنتظره حين يبقى وحيدا في مثواه األخير، 
 وُيغادر عنه الجميع ليقتسموا أمواله التي أضناه جمعها، ويستمروا في نشاطهم وتنقلهم وتمتعهم....  

 2ويقول في نهاية قصيدته:
                                                           

 .125ص ، نفسهالمرجع   1
 .126، صالسابقالمرجع   2
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 كما كنت لو عالوا نعّيك باكيا***    ا ليت شعري هل بكت أّم مالكوي     
 على الريم، أسقيت الغمام الغواديا***    إذا مّت فاعتادي القبور، وسّلمي    
 غبارا كلون القسطالني هابيا***    تري جدثا قد جّرت الّريح فوقه    
 بوالياقرارتها مّني العظام ال***    رهينة أحجار وترب تضمنت   
 بني مالك والّريب أن ال تالقيافيا راكبا إّما عرضت فبلغن  ***    
 وبلغ عجوزي اليوم أن ال تدانياوبلغ أخي عمران بردي ومئزري  ***     
 وبّلغ كثيرا وابن عّمي وخالياوسّلم على شيخي مّني كليهما ***    
 وتبكي بواكيا.ستُبرد أكبادا وعّطل قلوصي في الّركاب، فإّنها  ***  
 به من عيون المؤنسات مراعياأقّلب طرفي فوق رحلي، فال أرى  ***   
 بكين وفّدين الطبيب المداوياوبالرمل مّني نسوة لو شهدنني  ***    
 وباكية أخرى تهيج البواكيا***    فمنهّن أّمي، وابنتاها، وخالتي   
 رمل وّدعت قاليا  ذميما، وال بالي وأهله  ***  وما كان عهد الّرمل منّ  

غوه نعيها، لو بلّ سيبكيها هو وهنا يسرع إلى التساؤل وبلهفة وحرقة عما إذا كانت أم مالك ستبكيه كما كان 
ا على وصال به وأن ال و ليكون هذا التساؤل فاتحة لذكر أهله فردا فردا، وما ذلك إال أمال منه أن يبق

الكبير في مشاهد قصته، التي امتّدت لتصور لنا وحشة القبر ينسوه، ولكن قبل ذلك يلفت انتباهنا التطّور 
لذلك  .واح الغبار فوقه، وغّطته بالحجارة والتراب...الذي مّرت عليه أزمان، وسقته األمطار، ونثرت الري

وحشة وتشاركه مأساته وخوفه، بل يتعدى ذلك كّل هذه المشاهد الميطلب منها أن تزوره باستمرار لترى 
أهله من بني مالك والريب فيذكر: أخاه عمران وزوجته وشيخيه وابن عّمه وخاله وأّمه وأختاه إلى ذكر كّل 
كما يبدأ الشاعر قصته بذكر الغضا يختمها بذكر الرمل، وكالهما رمز لبالد الشاعر التي  وخالته.....و

 خرج منها، أو هما بعض من ماضيه.
ستوفى عمله القصصي، من شخصيات وحدث وزمان ه، وقد امرثيتبهذا قّدم لنا مالك قصته من خالل  

 ومكان وحبكة وحوار.
لى جانبه وردت عدّ  ة شخصيات أهمها أما عن الشخصيات فيمّثل الشاعر فيها الشخصية الرئيسية، وا 

 ذان يلعبان معظم األدوار في هذه القصة.رفيقيه اللّ 
حساسه بأّن الموت ها البعض بدء من إالتي ترتبط ببعضيتمّثل في سلسلة من الوقائع و الحدث أو الحادثة 

يداهمه، وحنينه إلى الغضا وأهله وماله، وتحسره على من سيبكيه بعد موته، وتذكره أمجاده وبطوالته 
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السابقة، ليصل بعد ذلك إلى العقدة وهي وفاته فعال وكيف سيحمل في األكفان جثة هامدة ال حراك لها 
سنوات، وكيف سيبكيه أهله بعد من خالل وصف مشاهد القبر بعد ليوضع في قبره، ثّم يتدّرج نحو النهاية 

 رحيله.
الّرقمتان: وهي  -خراسان -أرض األعادي -أّما عن المكان فيذكر الشاعر عّدة أماكن هي: بجنب الغضا

عنيرة : موضع، بوالن:  -الفيافي –الفلج -بئر الّشبيك: موضع في بالد بني مازن -موضع قرب البصرة
 موضع.

المستقبل حين اضر حين يصور خوفه من الموت و الحبين الماضي حين يسرد أمجاده و  فيتراوحأّما الزمان 
  وقولهم له ال تبعد.يسرد وفاته ودفنه، كما أضاف الشاعر عنصر الحوار من خالل خطابه مع رفيقيه، 

 الخاتمة:   
استنادا إلى ما سبق ومن خالل الوقوف على تجليات استيعاب الشعر العربي القديم للسرد القصصي، 

نصل إلى أّنه تبنى فعال تقنيات السرد القصصي، ولم تكن غنائية القصيدة حائال أو مانعا دون ذلك، بل 
ية، وهو ما لمسناه تتأّلف من متتاليات سردية متنوعة المشاهد واألحداث القصصكانت بدء من مقدمتها 

في مرثية مالك بن الريب التميمي التي تعتبر متتاليات قصصية تضّمن كل جزء منها مشاهد معينة ترتبط 
 بما قبلها وما بعدها ارتباطا وثيقا، اعتمادا على أشكال السرد من فضاء وزمان وأحداث وحوار. 
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