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 تجليات السرد في الشعر العربي القديم:

كانت البنية الغالبة على القصيدة الجاهلية هي أن يستهل الشاعر قصيدته بالوقوف على          
األطالل وذكر ديار األحبة الذين رحلوا عنها ،مسترجعا ذكرياته وأيام لهو شبابه ثم يستطرد إلى عرض 

اء مشبها مكاره الرحلة وصعوبتها فيصف الراحلة )الناقة( مبرزا قوتها وقدرتها على تخطي مخاطر الصحر 
اإياها بحيوان وحشي إستطاع النجاة من أعدائه فيسرد لنا قصص هذا الحيوان مرة يكون ثورا وحشي  

تذود عن ولدها،ومرة أخرى حمارا وحشيا إستطاع إستطاع مواجهة كالب الصياد الضامرة أو بقرة وحشية 
نتصار هذا الحيوان وتمكنه من النجاة ،إ عر أو نما هو إنتصار للشاأن يفلت من سهام الصيادين....،وا 

لنوائب الدهر وذهاب الشباب وقد ينعطف الشاعر على ذكر مغامرات أخرى للممدوح ، والهزيمة هي رثاء 
إشتيار العسل أو قصص جمانة ، البحري والغواص وبذلك ورثت  غير مغامرات الحيوان الوحشي فيسرد

والقصص ،فما يروى عن العصر الجاهلي في  األمة العربية تراثا أدبيا ضخما حافال باألخبار والتاريخ
به أيام العرب يكاد اليحصى ،فقد ورد  مصادر األدب من عناصر القصص والتاريخ والسير وكل ماتحفل

داحس و  شيء  ليس بالقليل منها في شعرهم ونثرهم وأمثالهم :كقصص الحب والغرام والصيد وحرب
لق بمآثرهم القديمة.البسوس ويوم حليمة وغيرها مما تع الغبراء وحرب  

     

ومن خالل هذا نلحظ أن هناك إقتران جنسي بين القصة والشعر "القصة الشعرية" وهذا اإلقتران يزيد من   
أهمية الخطاب ،ألنه أوال وقبل كل شيء خطاب أدبي بنسبة قصوى،غايته الجمالية الخالصة  في الخروج 

د وتقنياته في مباغتاته ومراوغاته وتوجهاته األدبية ، عن مألوف القول الشعري ومعاييره إلى رحابة السر 
منذ العصر الجاهلي حيث ألموا باألحداث  هذا أن الميل إلى القصص وأساليبه بدا ظاهرة عامة ومعنى

في بحثه ،ينضج  التاريخية ،وتداولوا فيما بينهم األخبار شفاها كمعارف قصصية تظل مؤشرا لدى العربي 
يعبر عن حسه القصصي من ناحية ويستوعب طموحه ألن  يحكي األحداث ومن ثم يسجلها وكأنه "بها 

 يوثقها من ناحية أخرى ألنها حاجة من حاجات الشعوب في كل العصور وكل األزمنة"1
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  ظاهرة القصة ال بالمفهوم  البارزة فيه فالباحث في الشعر الجاهلي يرى أنه من بين الظواهر الفنية      
ن حيث أنها تلتقي بقصة شعرية ولكن موظيفته(و   فن أدبي له شكله وقواعدهاالصطالحي الدقيق )

فالشاعر يحكي قصة حياة ذلك المجتمع  ة تصف لنا وتسجل كل ما تقع عليه أعينهم من وقائع الحياةطريف
      حينما خاصة>> لهقص علينا مغامرة عاشها كحوادث جرت فترة مبكرة من فترات التاريخ او يفي 

ت قرائح الشعراء حول تصويرها من غ الحياة ،وأساليب العيش.حيث التقصييتعلق األمر بأنماط من 
خالل تلك المنظومة الشعرية الكبرى التي نجدها موزعة بين شعراء المجموعات المختلفة من معلقات 
أو مفضليات أو أصمعيات أو جمهرة أو حماسات1<< فالقصة الشعرية خطاب هجين ، يتداخل فيه 

وتجنيس يثمران قراءة  تالقح>>إنما يشكل نمطا جديدا متميزالخطاب الشعري والخطاب القصصي ل
إبداعية <<2فتسمية القصة الشعرية مصطلح منحوت من مفهومي القصة والشعر وليست واحدا من 

ن كانت كثافة الشعر طاغية ،إذ تبقى من حيث جنسية  الشعر والقصة ،و إنما االثنين هي جامع لهما ،وا 
سب ،ولكن الخطاب الشعري ال يسمح له وضع فنيات القصص والسرد في أرقى تاألدب إلى الشعر تن

درجاتها وذلك لخصوصية اإليجاز والتكثيف التي تعرضها اللغة والمجاز باإلضافة إلى اإليقاع الموسيقي، 
ضعية و  وأمية الشخصيات وتعقيد األحداث وال يحفل بالزمان والمكان .أساليب القص تنبفهو ال يكترث 

:اللغة السردية إذ يعمد إلى القصة في الشعر لغايات عدة منها   

لسرد إغراءه الذي ال يقاوم فالقصة في الشعر ال تبدو على إطالقها وال تختفي على لفتنة السرد فا-
نما تظل في إطار  من ظالل الفنية تبقى متماهية في الشعر فتصبح موضوعا لجنسيين إطالقها ، وا 

 متباعدين تصل بينهما في نسج حميمي ذي فنية عالية.

ولو رجعنا إلى الشعر العربي القديم والشعر الجاهلي خاصة لعثرنا على أجزاء كثيرة من القصائد        
ن لم تتتجلى فيها مالم ؤلف باألسلوب القصصي الحديث ، ولكن قصص ح القصة وسماتها العامة، وا 

>> بمعنى من المعاني أو هي سرد قصصي لحوادث معينة أو قص ألخبار شخصية أو تجارب ذاتية
ته على سبيل التفاخر  فمعظم المعلقات تتضمن ذكرى حوادث جرت للشاعر يقصها في جزء من قصيد  
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فيها جانبا من مغامراته ، أو قص علينا بنسبه أو شجاعته أو ببسالته في الحروب ،وربما تناول   
بعض األخبار الماضية إلى غير ذلك من ألوان القص<<1                                             

                                                                  

قد لعب دوره في سرده لحياة "امرئ  جدنا أن فن القصصة "امرئ القيس" مثال على ذلك لو ولو أخذنا معلق
القيس " إذ يعرض علينا مشاهد من مغامراته الغزلية مع ابنة عمه فاطمة ومع نساء أخريات كان له معهن 

خر بالحركة ،وتنفجر بالحياة، ففيها ز >>وهي ال ريب قصة تها لنا األخبار تعالقات ، و أوقات لهو حفظ
حوار لذيذ وفيها تشخيص دقيق ، وفيها تصوير عميق لما القاه من خطوب مدلهمة في سبيل 

تمتع به وناله من وراء ذلك اللهو وهذا  ،ولما قاساه من ويالت من أجل المجون ولماهوالل
 المجون<<2

و غير معجلتمتعت بها من له        رام خباؤها     اليوبيضة خدر   

لو يسرون مقتلي تجاوزت أحراسا إليها ومعشرا          علي حراصا  

 اذا ما الثريا في السماء تعرضت        تعرض اثناء الوشاح المفصل

لبسة المتفضلابها            لدى الستر إال فجئت وقد نضت لنوم ثي  

عنك الغواية تنجلي رى هللا مالك حيلة            وما إن إ فقالت :يمين  

ثرينا ذيل مرط مرحلأخرجت بها تمشي تجر ورائنا           على   

عقنقل تحى          بنا بطن خبت ذي حقافجزنا ساحة الحي وانفلما أ  

 هصرت بفودي راسها فتمايلت         عليا هضيم الكشح  ريا المخلخل3
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خالل تحديد المكان  نو توترات الموقف ودراميته مد ن الشاعر هنا ذكر تقنيات الحكاية والسر أفنرى      
فعال الشخصيات احداث يحليها السرد من خالل رصد أالذين يقومون بوالزمان و اإلبانةعن الشخصيات 

مية ضافة الى عنصر الحوار الذي يكثف دراوسببيا)تجاوزت، فجئت، خرجت، أجرنا( باإل المتتابعة زمنيا 
 الموقف 

  سالم ،فيطالعنا ديوان الشعر العربي بقصيدة "ابن الحطئية"في الضيافة لعصر صدر اإل ما بالنسبةأ     

.ك الفنيقصوصة الناجحة من حيث السبصة واألالعربية التي تتجلى فيها كل مالمح الق  

بدأها الشاعر بوصف تمهيدي ألشخاص القصة ومكانها فهم رجل طاو ومرمل جافي الطباع وزوجه    
)إزاءها ثالثة أشباح جفاة عراة جياعا( يقطنون في شعب من شعاب بادية موحشة.وأبناؤهما  عجوز  

وطاو وثالث عاصب البطن مرمل      ببيداء لم يعرف بها ساكن رسما              

أخي جفوة فيه من األنس وحشة      يرى البؤس فيها من شراسته نعما              

             وأفرد في شعب عجوز إزاءهما           ثالثة أشباح تخالفهم بها1

 

 ثم تبدأ الحادثة بمشكلة 

           رأى شيخا وسطا الظالم فراغه            فلما رأى ضيفا تصور وهما2   

 

يقري ضيفه وهو وعياله لم يجدوا  حقا إنها مشكلة تستحق اإلهتمام،كيفتقول "عزيزة مريدن" "وفي هذا 
لى من يلجأ؟ لشد ماتأزم موقفه  الخبز منذ ثالث ليال؟أفليس من الطبيعي أن يصيبه الهم؟ بمن يلوذ وا 

حينا تأكد له أنه ضيف طارق"3
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                   فقال إبنه لما رآه بحيرة                أيا أبت اذبحني ويسر له طعما1   

 

بوة لم تسمح له بأن يذبح إبنه ،وبينما األب واإلبن على تلك الحال يظهر قطيع من بقر ولكن عاطفة األ      
الوحش ،فيتجه األب ويصطاد واحدة ،وهكذا إنتهت األزمة وحلت المشكلة ،وبعيدا عن فكرة الضيافة وتمظهرات 

حه عالم القصة من جوانب بيئية على قيم الكرم العربي الذي تحكيه القصة ،وصفات الشخصية العربية ،ومايطر 
مستوى المكان والزمان والعالقات بين الشخصيات ،نقف على إرتباط هذه العناصر بالحوار والسرد كوسائل 

لتفاف اإلبن إلى تعبيرية تحكم تطور العمل القصصي داخل القصيدة عندما عنى الشاعر  بحكاية أحداث وقعت ،وا 
إلى األمام ليصل إلى ذروة التأزم في بنية القصة عندما يعرض اإلبن نفسه أبيه في حوار مباشر محركا الحدث 

ظهور قطيع من  ليكون قرى  للطارق الموهن ،وسد باب الذم الذي توجست خيفة منه كل العائلة لكن المفاجأة
 البقر الوحشي وتسوق األزمة نحو اإلنفراج.

نعن القصة الشعرية، فللشاعر عمر بة كذلك يطالعنا العصر األموي أيضا بنماذج عديد             

هي تعبير عن  أبي ربيعة عدة قصائد غزلية على األسلوب القصصي من خالل مراعاة قواعد القصة من حيث

تضمنت قصته مع قصيدة الشاعر الرائية ،و  ةوسط و نهايمراعاة لقواعد السرد من بداية و األحداث المروية و

ا:التي مطلعه (نعم)  

                أمن آل نعـم أنت غـاد فمبكـر      غـداة غـد أم رائـح فمـهجـر2                
و الشخوص و تتنامى  تتعـدد فيهـا األصـوات "نموذج حقيقي و مثال واضح للقصة الشـعرية التـي  هاإن          

االنفراج باتجاه الحل معتمدة على عنصري  فيها األحداث و تتصاعد حتى تصل إلى ما يشبه العقدة ثـم تأخـذ فـي

 التشويق و اإلثارة"3،و المالحظ أن الشاعر قد اتكأ فيها على عنصر الحـوار لضـمان " حركـة القصـيدة

و حيويتها"4  وهذا الحوار يعكس التوتر الدرامي و يصل به إلى ذروته فيما يشبه العقدة، حيث يحاول عمر أن 

في هذا  اسيافالحوار يلعب دورا أس،  و نسيان نفسيهما حتى مطلـع الشـمس (نعم )يجد له مخرجا لذهوله مع 

و أختيها و  (نعم )، و حوار بين (نعم )و  (عمر)بين ، فثمة حوار ،"الموقف و يدفع باألحداث نحو االنفراج 

الخالص، و ذلك بأن يتنكر عمر في ثياب األخت الصغرى. ثم  ة تدخل صوت األختين حامال معه طريقي
 يأتي المشهد األخير للمغامرة و ، فيه يسير عمر متخفيا بين الفتيات الثالث حتى يجتاز ساحة الحي".5
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قالت: أشر كيف تأمـر،و أيقاظهم         فلمــا رأت من قـد تنبـه منهم   

و إما ينـال السيف ثـأرا فيثـأر          فقلـت : أبـاديـهم فإما أفوتـهم  

و تصديقـا لما كـان يؤثر  علينـا       أتحقيقـا لما قـال كاشـح فقالت :  

من األمـر أدنى للخلفاء و أستـر         فـإن كـان ما البد منـه فغيـره   

و مالـي مـن أن تعلمـا متأخـر         أقص علـى أختيـن بـدء حديثنا  

و أن ترحبـا سرا بما كنت أحصر          مخرجـا  لعلهمـا أن تطلبـا لك  

مـن الحزن تذري عبـرة تتحـدر       فقامت كئيبـا ليس في وجهها دم   

كسـاآن من خـز دمقس و أخضر           فقـامت إليهـا حرتـان عليهمـا  

أتى زائـرا و األمـر لألمر يقـدر        فقالـت ألختيها: أعينـا على فتى   

أقلـي عليـك اللوم ، فالخطب أيسر           فأقبلتـا، فارتاعتـا، ثـم قالتـا:   

فـال سرنـا يفشـو و ال هو يظهر             يقـوم فيمـشـي بيننـا متنكـرا  

 فكانا مجني دون من كنت أتقي         ثالثة شخوص كاعبان ومعصر1                                          

فـي (نعـم )مما سبق يتضح لنا أن الشاعر عمر بن أبي ربيعة في عرضه لحاله مع  و       

 هذه القصيدة يقدم لنا قصة تتتابع بها األحداث و تنمو نموا عضويا، بحيث يؤدي كل حدث إلـى

يلعب الحوار الذي ، ما يليه في تطور ينتهي إلى العقدة التي من خاللها يكون الحل، مركزا في ذلك علـى عنصـر

قصة .  دوره في تحريك األحداث و يقوي العنصر الدرامي في ال  

      

ما إذا انتقلنا إلى العصر العباسي و طالعنا ديوان الشعر فيه، فإننا نجد كما هـائال مـن         

هافي رسم مالمح البيئة وصفها و التعبير عن ، مثل بنموذجأ ولكن القصائد التي تضمنت القصة الشعرية،  

 

 :قال العباس بن األحنف                                           

قدكان في رفق شتى ألمصار             فمـا أخـو سفـر في البيد مرتهـن        

عنـه المناهـل في يهماء مقفـار        طا الطريق و أفنى الزاد و انقطعتأخ  

قد غـاب عنه أنيس األهل و الجار             يدعـو بصوت شجي ال أنيـس لـه  

من الحشى من لظى فيه و تسعـار             لو جـرع الماء الستطفـاه موقعـه  

ربـداء مكسـوة أطـواق أحجار             حتى أتى المـاء بعـد اليأس تحرزه  

و ال رشـاء و ال عهـد ألثـار                  لمـا تبـيـن أن دلــو حاضـره   

غمامـة المـاء عن عذب و موار             امتـه حتـى إذا انقشعـت دلى عمـ  

يكرهـا فيـه طـورا بعد أطوار             أهـوى يقلبهـا في المـاء مغتبطـا   

و قـال قد نلت يسرا بعد إعسـار             حتى إذا هـو رواهـا و أخرجهـا   

ستقبلـت نفسـه الدنيا بإنكـارو ا              و اجترها ، صوبت في البئر راجعة  

 يومـا بأجهـد مني حيـن تمنعنـي                   لغير جـرم لبناتي و أوطـاري2                  
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كنائية دالة على مالزمتها القصة واضحة في هذه القصيدة منذ أن بدأ الشاعر  حديثه عن الشخصية بصورة تبدو 

أفعال. ، و التي أناط بها انجـاز(أخو سفر )للسفر و اعتيادها على ارتياده  . 

     لقد حرص الشاعر على تناول المادة القصصية من خالل تصوير الظروف التفصـيلية           

تغدو مرتهنـة فـي (أخو سفر)الشخصية لألحداث، و تراكم ذلك النسيج الحدثي المتميز، فإذا   

منجز الذي تقوم به، و يقوي الشاعر من داللة الفعل،زم في الفعل ال تأالبيد بما يحقق نوعا من ال  

نفهي تخطئ الطريق فإذا هي تعاني مما توقعه بها الصحراء، فقد تاهت فيها و انقطعـت عـ  

 مناهل الماء و أفنت زادها في هذه القفاز، و إذا هي بعيدة ال أنيس لها. و فجأة و هي في هـذا

ةاليأس القاتل تهتدي إلى بئر قديمة مهجور . 
 حتى أتى المـاء بعد الحين تحرزه            ربـداء مكسوة أطـواق أحجـار1

 

فتدليها في البئـر فـي متهالكن ال دلو و ال حبل تمتح بها الماء، عندها تهتدي إلى عما  

ء. تفاجئنا األحداث مرة ثانية بنهاية فاجعة للشخصية التي تفقد العمامة عنـدمالماحبور شديد با  

 .تسقط في البئر، و بذلك يعود إليها عبوسها و توعدها و انكشارها

     و المالحظ في هذه القصة الشعرية المكتملة البناء ، أن األحداث فيها واضـحة التنـوع

و الشـاعر يتجـاوز أحيانـا الدقـة (أخطا، يدعو، تبين، أتى، أهوى، يقلبهـا ... )و التتابع   

 

د، لينشغل بوصف حدث معين. فهو يقف عند وصف كـره العمامـةالقصصية؛ التتابع و السر  

لنـا مسـرة بألنها تتفق و حالته النفسية، و ألنها تجلـ(طورا بعد أطوار)و تقليبها في الماء   

 الشاعر و ابتهاجه بالماء الذي يعني النجاة من الموت في هذه الصحراء. و في الوقـت نفسـه

و تكـرار (يقلبها، يكرها )تعطينا صدقا شعوريا ألنه يكشف عن جو نفسي دلت عليه األفعال   

مرة بصيغة المفرد و مرة بصيغة الجمع يدل على التلذذ بذكر المكرر (طورا و أطوارا)كلمة  . 

 و من ثم يصبح للتكرار بعدا وظيفيا ال يفهم خارج نطاق السياق، فهو إلى جانب كونه ظـاهرة
 أسلوبية " فإنه كأداة لغوية يعكس جانبا من الموقف الشعوري و االنفعـالي"2

                    وبذلك فإن اإللتفات إلى الجانب النفسي  في أسلوب التكرار عملية  مهمة  
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          الخاتمة:

شعرنا العربي القديم حافل بنماذج من القص الشعري الذي تنوعت موضوعاته ،فقد أن  وفي األخير يمكن القول 
قصص أخرى تعبر عن مالمح البيئة التي عاش فيها رأينا ماتضمنه من مغامرات الشاعر وقصصه البطولية أو 

قد الشاعر ،وهذه القصص التي جاءت في القصائد الشعرية اشتملت على كثير من عناصر القصة وفنياتها، ف
رأينا كيف عرض الشاعر األحداث ،وكيف تجسد المكان وجعله فضاء لتحرك الشخصيات ومن ثم رصد أفعالها 

طار الزمني واهتم بالحوار كنمط تعبيري يساعد على تنمية الحدث ، وبذلك تبين فيه ، كذلك كيف عني بتحديد اإل
لقصائد  في مختلف عصوره.أن القصة الشعرية موجودة في تراثنا الشعري ،وتجلت في كثير من ا  
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