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 في سرد التاريخ في الذعر العباسي السكان
 مقدمة:

السكااااااأ داااااؾ رحاااااد العشالااااار اي؛ا؛اااااية  ااااا  الاااااش  الدااااارد     يااااا   دااااا ر 
الذخراااايات ةابسااااة بالإعاااات  فاااات   اااا   اااا  ر  اااا  ايحااااداثت ك ،ذااااكتت ككياااا   ،حاااار  

ْ شكااا  عميااا   الذخرااايةت ك ذاااكوكت ؛ااامؾك ات كلاااملػ  ،داااؼ بودسياااة كْ ااارة    اااؾ ر؛ااااس   ش 
الش ت  ر بط فبقية العشالر  لكُ ش ، ج   ا  ؛ارد ت لا  ؛اسا   الخالاةت كا ظمة اا  اؽ 

ااا  اا  ر  لغااة  ااؽ المغاااتت  اا أ  الداارد رأ" ايدب  ااؽ دكأ ؛اارديات يكااؾأ ردب ااا  اةر 
ت ف ااام  السقؾلاااة الساااؾ كة ربااااأ (1) اااؽ دكأ ح اااك   يسكاااؽ رأ  ااا،ؼ لااا  دااام  السؾالاااإة"

الدك،ؾر عْدالسمػ  ر اض ردسية السكاأ    الش  الدارد    اااااا ؾ"   يشاين  شعاك   
عااؽ بقيااة عشالاار الداارد  كل سااا  اادمت  اا  عمةااات  ،عااددة  اا  السكؾ ااات الحكابيااة 

ت يعكااااح الحالااااة (2) حااااداثت كالر  ااااات الدااااردية"ايماااارس لمداااارد  كالذخرااااياتت كاي
 الذعؾر ة لمذخرية   ر باط ا ب ت  ثسة  و  ر  ،بادل ف ش سا.

ت كةاد  (3)كالسكاأ    ربداط  عر إا ا  داؾا "ارطاار الام   قا  كيا  ايحاداث" 
شااغت  كا ااة  ،س ااكة  اا  الذااعر العرباا   شاام القاادتت ح،اار عاادو افااؽ ة، بااة ذكاار السكاااأت 

ك ْاارز ردسيااةم السكاااأ  اا  الااش   (4)ؽ ر؛ااح فشاااق القراا دة العربيااةكالؾةااؾع عمياا   اا
الدااارد  " اااؽ كؾ ااا  العشرااار الااام    يسكاااؽ ا ؛ااا،غشاق عشااا    ر باطااا  بالسكؾ اااات 

ت  ام (5)الدردية ايمرس  كالذخرياتت كالاك ؽ الام   ،حادد ك ؾدداا فؾ اؾد السكااأ"
                                                           

في نظرية الرواية )بحث في تمنيات السرد(، سلسلة عالم المعرفة، العدد  :عبد الملن مرتاضد.(ٔ)
 . ٙٓٔصم.991ٔ، المجلس الوطني للثمافة والفنون واآلداب، الكويت، ٕٓٗ

، المركننن الثمننافي ٔالاخصننية(، ط –النننمن –بحننراو : بنيننة الاننكا الروافننء )الف ننا  حسننن (ٕ)
 . 9ٕص  م،99ٓٔء، الدار البي ا ، المغرب، العرب

، الهيفنة المصنرية العامنة ٔا  الرواية )دراسة ممارنة لثالثية نجينب محفنوظ(، طبنسينا لاسم: (ٖ)
 . ٙٓٔص، 91ٗٔللكتاب، الماهرة، 

، دار الحننديث، ٔطوالاننعرا ، تحميننك، واننرد:  حمنند   انناكر،  الاننعر ينظننر: ابننن لتيبننة: (ٗ)
 .6ٙ، صٔم، ج99ٙٔالماهرة، 

، منانورات ٔط  رياض وتار: توظين  التنراث فني الرواينة العربينة المعاصنرة )دراسنة(:  (٘)
 .1ٕٕم، صٕٕٓٓاتحاد الكتاب، دماك، 
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ت عمياا ت كلفااؽ     ،ؾةاا   كا ،اا  عشااد ااد  ا لثحااداث  حاادث فاادكأ  داارح ُيق  كؾ اا   داارح 
ات رك ؛مْي ا   ا  ابع   حدب  فت  ،عدادا  لر ر   يدادؼ    ممق السعشرت ك  يكؾأ دابس 

ت كدااما  (6)فاات   اا  رحيا  ااا يسكااؽ رأ يكااؾأ رداة لم،عْ اار عااؽ  ؾةاا  ايبظااال  ااؽ العااالؼ
اي ر  ؾ د    الش  الدرد  الذعر   ح ث "يو   السكاأ  جسم      شاياا ال،عْ ار 

 ت (7)الحكايااةت رك ا  ،قااال  ش ااا  لاار رماارس  اا  ؛ااياي ال،وك اات الشراا  الخااا " عااؽ

ا لسد،مك ات الش ت كدم  الخرؾلاية  بخمع الإزاق الركاب    ذ يو    إرم   بع 
لمسكاأ    الش  الذعر   جعات  ؾعياا الذااعر لا   ا   شاياا ؛ارد  داد  اا  فؾلاإ  

ْوكر ب  عؽ ر  ، ت ك ؾ  ا    فات   رلاد  اؽ مملا  حال،ا  الشإدايةت ك ؾةإا  ك؛يظ ا ُيع 
 اااؽ السج،سااا ت كالعاااالؼت   اااؾ  شْاااؾد السااااا ت ك دااا،ؾدد الحااااارت كةاااد ار ااابط بااا  

 ار داأ     خ،م   راحت حيا  .  
ااا لر  ااة كاات  اةااد    شااا   ااؽ يقدااس  حدااب  ك ،عاادد ر سااام السكاااأت ك قداايسا    بع 

اا يداسر بالسكااأ ايلياا  الدمظة  لر  كاأ ر ارس كي  ؛مظ، ت ك كاؾأ  كا  اا حسي س 
كالْ ااااات كالسد شااااةت كالقرااااؾرت ك كاااااأ يذااااب  ايكلت كلفشاااا  يخزاااا  لداااامظة الغ اااارت 
ك كاأ عات   يخز  لدمظة رحد  فت داؾ  ماػ لمدكلاةت كرمار   ،شاا و  كداؾ ايرض 

ت ككاات داام  ال،قداايسات  اادكر حااؾل (8)ال،اا    يسمف ااا رحاادت ك   خزاا  لداامظة الدكلااة
 دااااأت كُ جسااا   حاااا ؛اااياي السكااااأ العااااتت كالخاااا ت رك السكااااأ عمةاااة السكااااأ بار

 ايليات كالسعاد ت كغ ر ذلػ. 

                                                           
، المركنن الثمنافي ٔد.حميد لحمداني: بنية النص السرد  )من منظور النمد األدبني(: طينظر:  (ٙ)

 . 6ٓصم، 99ٔٔالعربي، بيروت، 
، الهيفنة العامنة لمصنور الثمافنة، سلسنلة ٔد.  نيدان: البنية السنردية فني الننص الانعر ، ط (6)

  . 9ٕٔص  م.ٕٗٓٓكتابات نمدية، الماهرة، 
. 911ٔ، دار لرطبننة، النندار البي ننا ، ٕطينظننر: سننينا لاسننم و خننرون: جماليننات المكننان،  (1)

 .  ٔٙ:ٗٙص
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ك ،زح رأ دم  ال،قديسات  قؾت عمار  ْادر الثشابياات الزاديةت رك ال،قاطابت 
   مفت  دسر  زاد لا    السكااأ ايلياات كالسعااد ت (9)عمر حد ةؾل حدؽ بحراك  

ارةا اااةت كا  ،قاااالت اي ااااكؽ السإ،ؾحاااةت كالسغمقاااةت السكااااأ العااااتت كالخاااا ت ر ااااكؽ 
كغ ر ذلػ  ؽ  قديسات  شابية  خ،مإاةت كةاد يك،داب السكااأ الؾاحاد ركثار  اؽ لاإة   
ااا  اا  الؾةااا  إداا ت   السكاااأ الخااا   ااثم  دااؾ  كاااأ  ةا ااةت كسااا ةااد يكااؾأ  كا  ااا رليإ 

 ااا  الذاااعر كدكاااما  ،عااادد السداااسياتت كلفاااؽ  كيساااا يخااا  السكااااأ  ااا  ؛ااارد ال،اااار   
س   لر  سظ ؽ ربيد ؽت بحدب دكر     الدرد  دساا  الشبا؛    أ البحث يقدوك

السكااااأ السحاااؾرت رك البظاااؾل ا كداااؾ  ذاااار   ااا  لاااش  الْشااااق الدااارد   -1
 لمش  الذعر .

السكاااااااأ ارطااااااارت رك الحاااااااك  لمحاااااادثا ك ااااااو   فؾلااااااإ   طااااااار ا يزااااااؼ  -2
  فشااااااق ايحاااااداثت ك  طرداااااا بداااااياي  حاااااددت  ااااام  ااااا د  دكر ا باااااارز ا  ااااا

 ايحداث  كل سا   طردا  قطت ك زإ  عم  ا الؾاةشيةت كالسرداقية.
 : أواًل: السكان السحور، أو السكان البطولي

يكااااااؾأ السكاااااااأ  اااااا  دااااااما الااااااشسط دااااااؾ ر؛اااااااس الداااااارد كالْاااااا رة ال،اااااا  يقاااااايؼ 
ت رك السحااؾر الاام   اادكر  ااؽ  الذاعر/الدااارد عم  ااا  راا   لااما يدااسي  البحااُث البظاات 

الداااردت ك اااو    ااا  لاااؾرة  ذااا د كلاااإ ت ك داااادؼ  ااا    ،ااااج حؾلااا  بقياااة عشالااار 
السعشرت كعمر دما   ؾ " كق  ؽ الحادثت كمااا  مزاؾع ا كمي اا لا ت   اؾ ك؛ا مة   

 ت يقؾت الش  عمر ر؛ا؛ . (10)غاية  ذك مية  كلفش  ك؛ مة  اعمة    الحدث"
ا  قد يكاؾأ داؾ  حاؾر الداردت ك زاسؾ  ت ك كاؾأ السقراؾد  اؽ وهو نوعان

ا  ااااؽ كراق ال دااااردت كالؾلاااا ت كيرااااإ  الذاااااعر كلااااإ ا  باشاااار ات رك ر اااا  يسثاااات  ااااكق 
                                                           

. وحنوا هن ا التمسنيمات 9ٖ:ٔٗالاخصية(: ص  -النمن-ينظر: بنية الاكا الروافي )الف ا  (9)
، مؤسسة دار الصادق ٔطينظر: د.حمادا تركي نعيتر: جماليات المكان في الاعر العباسي: 

 م. ٖٕٔٓة، دار الر وان للنار، األردن، الثمافي
، ونارة الثمافنة واععنالم، العنراق، سلسنلة الموسنوعة د.طياسين النصير: الرواية والمكنان،  (ٓٔ)

 .6ٔم، ص91ٓٔالصغيرة، 
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 ؾاؾد الدردت  ،شاكل  الذاعر بالؾل ت كلفش  ليح كت السؾاؾدت   ،حؾل السكاأ 
ثُااار  ك  يالشاااؾد  ك ااا  داااماح شئااام  لااار ر اااك لاااد  ت رمااارست  ،ؾ؛ااات بااا  لمؾلاااؾل  ل  اااات 

كاةعااا   ا ظمة اااا  اااؽ رأ كلااا  السكااااأ  عشؾ  اااا  ليومااام السكااااأ لاااؾرة  خ،مإاااة عاااؽ 
"السكاااأ الإشاا   شإراات عااؽ السكاااأ الظْيعاا  ركثاار  سااا دااؾ  ،راات  عاا ت كا رااال  

 اام  ااربط  ت(11)خ  ميااة ال،اا   ،إ،ااا  ش ااا بظااري شاا،ر" ق،راار عماار عمةااة ارحالااة ال،
ف ش سااا ؛ااؾس ماايط ركياا ت ربساااا يق،راار عماار ارحالااة  لااار ا؛ااؼ السكاااأ  قااطت كل اااما 

ااا لسؾةعاا   ااؽ الااش ت ك ااا  بنياا  الذاااعر  ااؽ  خ،ماا  د ل،اا   ااؽ  اا   لاار  آماار  بع 
 كراق  ؾعيإ    عشد ا يقؾل رفؾ  سات ) ؽ الفا ت(ا

تتتتترم َّ َ تتتتتر  متتتتت  َّ   تتتتتورر الذرَّ ُم أرمر  آَلتتتت
 

تتتتتتتتتيا َّ    تتتتتتتتت   و َّ تتتتتتتتتَد َ َخس   وأَقتتتتتتتتتر  َعم
 

تتتَبةً  َفتتتةَّ َغزم تتتَب الخمَّيفتتتةر لمخَّ  َغزَّ
 

ُم ل تتا السر َجتتاتر وهمتتى َغتتوا َّ    َرتت  َرخر
 

تتا انتزتتى  َِّ لََّباََّتت   لس  تتيو تتَ  الد   َج م
 

تتتتتتا َّ    تتتتتتل َجَ التتتتتتَة الجر   َن َعشم َستتتتتتدم  َأغم
 

تتتتتتتتتتَدما  عم تَّيتتتتتتتتتتا   ََ رَّبَّيَجتتتتتتتتتتاَن اخم  فأَلذم
 

تتتتتتتَرة  وَنَ تتتتتتتتا    َس َع م َعتتتتتتتتر  ُم مر    كانتتتتتتت
تتساجَّ ا تَّدم ُم وَن   شتتا عمتتى اسم  َستتسرَج

 

تتتتتَرة  وَجَستتتتتا    تتتتتنم َنزم َل تتتتتا مَّ  متتتتتا َحوم
 

تتتتت    تتتتتةر عا َّ تتتتتر م ك ََ  وكتتتتتما  لتتتتتك  رفم
 

رهتتتا ال  متتتانر ََحتتتالي    (09)حتتتتى َرَجاوَّ
 

ر  ر  فامكر  يسدح الذاعر    دما الش  الخميإة السع،رؼت كدؾ دشا يردوك
ا  ،رار     سط  ؽ ا ؛،ر اد الك شا   ح اث الْداياة ال ادباة الس،ك اة ال،ا   اؾح  

ا داااسا دااام  الْداياااة بالسباشااارة  ااا  الدااارد   ااار ك فثباااات اي اااؾرت كا ،راااار الخميإاااةت 
؛اردية/ حكابياة  ااؽ الدر اة ايكلار   ذ  ح،اؾ   قااد ، ا عمار  شاارات ؛ااردية ةرا دة 

كااحة  شعكح    اربا ة عؽ العشالر الدرديةت كمالة السكاأ  ح ث  خمر    ا 
رفاؾ  ساات عاؽ الاشسط الفم؛ايك   اؽ الْادق بالشدا بت ككلا  ايطاملت كا خام فدايااة 

                                                           
، ص 996ٔ، دار ارليات، الماهرة، ٔطصالد صالح: ل ايا المكان في األدب المعاصر،  (ٔٔ)

ٔ1 . 
هـ( بارد الخطيب التبرين : تحميك:   عننام، ٖٕٔديوان  بي تمام )ت ديوان  بي تمام: (ٕٔ)

  .ٕٖٔ:ٖٖٔ/ٖ الطبعة الخامسة، دار المعار ، الماهرة، بدون تاريخ.
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ا مط  ار خ  ؛ارد   رلاد  باشرة    كل  رحداث الحربت  اا"الخط اي؛ا؛     
اار عمياا  زدااا رذربيجاااأ(13)لشااا رحااداث دك سااة بابااػ الخر اا " ت بعااد ا (14)ت  مسااا ُةزك

كا اا  ؾطشاا لمعْاراتت كالعااماب  ليس،اكج  ا  دام  القراا دة ال،اار   السشاينت كالذااعر 
 الغشاب   شم ا ،،اح ا. 

ك ااؽ ماامل الااش   ،زااح رأ الذاااعر ةااد فاادر بالؾةإااة الؾلاا ية  اا  السكاااأت 
د  اقت     ق،ْت الحك ت كلملػ د ل،     رأ الؾل  ح شسا يو      الْادايات كة

يكؾأ لم،عر ا بالعشالر الدارديةت "كبذاكت عاات    غ ار شخرايةت رك عشرار  ا  
ات رك  ظااؾ   يقاادت عااؽ طر قاا "    قااد ااااظم  (05)الداارد دكأ رأ يكااؾأ  ؾلااؾ  ا ؛اار ع 

رفااارز العشالااار الداااردية  ااا  بس ساااة ال،عر اااا بالسكااااأت فؾلاااإ   -دشاااا –الؾلااا  
 الش .

كةااد ا؛اا،عاأ الذاااعر بالجسمااة ا ؛ااسية ال،اا   ثْااا الرااإة  ااؽ ماامل فشاب ااا 
عمااار  شظاااق ار؛اااشادت كساااا كعااا  ال،راااؾ ر الْياااا   ح شساااا شاااخ  السكااااأ  كيذاااب  
رذربيجاأ ب  داأ يخ،ال زدؾ ا. ك   ا؛،خدات المغاة الْيا ياة  وك اد لمراؾرة  يأ الْيااأ 

كسااا رأ الؾلاا  " ،دااؼ بالداارديةت كالدرا يااة عشااد ا يإقااد طْيع،اا   ااكق  ااؽ الؾلاا ت 
الكمركيااةت  ؾةاا  الؾلاا  الكمر اا   دااار الحاادثت ر ااا الؾلاا  الْيااا     ااؾ يداااعد 

كلأ كاااأ ك؛اا مة الذاااعر  اا   بظئااة  ر اااأ  -ت  الؾلاا  دشااا(16)الحاادث  اا   دااار "

                                                           
ستيتكيفيتش: الاعر والاعرية في العصنر العباسني، ترجمنة وتمنديم: حسنن البننا عنن سونان  (ٖٔ)

 . ٕٙ٘م، ص1ٕٓٓ، ٕ٘ٔٔد ، المركن المومي للترجمة، الماهرة، العدٔطالدين، 
  ربيجان هي: إلليم واسع مانهور، منن  انهر مندنها تبرينن، فيهنا لنال، كثينرة، وهني مديننة  (ٗٔ)

كثُرت فيها الحروب؛ ل ا  كثر مدنها خنراب، وهنء منن المندن التني سنكنها بابنن الخرمني، ونانر 
، ينننننالوت الحمنننننو : معجنننننم البلننننندان، الطبعنننننة األولنننننء، دار صنننننادر، بينننننروتفيهنننننا فكنننننرا. 

 .1ٕٔ:9ٕٔ/ٔ،م966ٔ
بدر   إبراهيم: السرد في دواوين اعرا  المعلمنات، رسنالة دكتنوراا، كلينة اآلداب، جامعنة  (٘ٔ)

 .ٙ٘م، ص ٕٗٓٓالماهرة، 
إنريكنني إمبننرت إندرسننون: المصننة المصننيرة النظريننة والتمنيننة، ترجمننة: علنني إبننراهيم علنني (ٙٔ)

، 1ٗٔللثمافنننة، المننناهرة، العننندد  ، المانننرو، المنننومي للترجمنننة، المجلنننس األعلنننءٔمننننو ، ط
 .ٕٖٓصم.ٕٓٓٓ
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ااا  كل سااا رباااأ عاا -الحاادث  ؽ السذاا د لااؼ  اا  ر عماار  جاارس ايحااداثت ك ؾةإ ااا  سا  
الداارد ت كركاااح الرااؾرة السكا ياااة لسداارح ايحااداث ةْااات الؾةعااة كبعااددا   ذ  ش،قااات 
اااقكظ ا عم  ااااا  ذاااااعر  الذااااعر  لاااار كلاااا   اااا كا ااااا عمياااا  رذربيجااااأ  ااااؽ ةْااااُتت ُ د 
شخريا  ت كر  ، ؼ ل ا  يأ "الفا ب يذكت السكاأ ك ق  ذاك ت دكامات شخرايا  ت 

 . (17)كعرك   السؾاؾعية"كعؾالس ؼ الشإديةت دكأ اع،بار لمسكاأ 
اااا لر  اااة    ا عكااااس الحااادث عمااار السكااااأ ربظااا  بسذااااعر  إداااية  ع شاااة  بع 

ا  كل ساااا  ث ااار  ذااااعر الس،عا ااات  عااا  ةْاااؾ  ت رك  الذخرااايةت  السكااااأ    بقااار  حا اااد 
اااا   وذربيجااااأ كا اااا ةْيحاااة  ذا ةؾر اااا بساااا حؾل اااا  اااؽ  زااارةت ك ساااال   ،يجاااة  ر ز 

 اا كيا  باباػ. كالذااعر حا ؽ يجسا  لاؾر  ؽ  خ،مإ،ا ؽ لؾةؾع ا    الذر  الم  رغرة
يجعاات الؾلاا   ،عقب ااا لثشااياق  اا   غا  ااا السخ،مإااة   عماار عاد اا   اا  الجساا  فاا ؽ 
الس،شاةزاااتت  الْ ااا  ،قافاات شااظرا   ااؽ ح ااث السعشاار   قااد ؛ااسجا  اا  عاات قبزااة 

أ بابااػت رباااأ دااما القاابح  ااا حؾل ااا  ااؽ  سااالت كسااا رأ العاطاات   يغ اار     ذا ةااؾر 
بالحال ت  السقافمة فا ؽ  عش  ا  القابحت كالجساال  ْارز لاؾرة السكااأت ك اا كااأ عميا   
" ولبح السكاأ لؾرة  عْرةت كحا مة لفث ار  اؽ السعاا   الجد ادةت ككات داما ال،حاؾل 

لمذاعر ال،   داعد  عمر الجس  ف ؽ الس،شاةزات     (18) رد   لر القدرة ال،خ مية "
 لؾرة  عْرة.

ذاعر رأ  ،حؾل بالؾلا   لار ر؛اؼ لاؾرة  ذا ديةت اع،ساد كسا ا؛،ظاد ال 
   ا عمر ال،رؾ ر الْيا    ل،راؾ ر  ذا د ا  ،راارت  دا،خد  ا  ا  ذلاػ  عظياات 

دشاا  -كةاد  ااق كلا  السكااأ  ؾ بظت السذ د الدرد     داما الاش . السكاأت   
أت ا ،قابي ااات اة،راار كياا  الذاااعر عماار عشراار كاحااد  دااؾ الجا ااب السعشااؾ  لمسكااا –

دكأ رأ يد،قرا   م حا  السادياة  ي ا    اادع  لار  فاراز لاؾرة السسادكحت كا ،ظاار 

                                                           
 . ٙ٘ل ايا المكان في األدب المعاصر: ص  (6ٔ)
 -ا9ٕد.   عبينند السننبهاني: المكننان فنني الاننعر األندلسنني مننن الفننتح حتننء سننموط الخالفننة  (1ٔ)

 .69ٔم، ص ٖٕٔٓ، دار غيدا ، األردن ، عمان، ٔطا، ٕٕٗ



 989-959، 9109مجمة كمية اآلداب جامعة الفيوم عدد يشاير                                      رجب  شى م
 

- ٕ٘2 - 

 

 لر ذلاػ كلا  السكااأ  ل ْارز ر ار  حارباة السع،راؼ لباباػت ككياا ر ا  ر قام الابمد 
 ؽ غي ت  وطمق ا  ؽ  د ت ك ْدك السكاأ فملػ ر ك ا لقؾة السسادكحت كساا كااأ السسادكح 

 ر ك ا لمحق كا؛،قا ، .
الرغؼ  ؽ ؛ردية القر دةت  الذاعر ليح  عشي ا ف،ور   ايحاداث   ذأت عمر 

ال،ار خيااة  فاات با؛اا،ش،اج  غااكس ركْاار  ش ااات  ،سثاات  اا  ال،اادل ت عماار ا م،يااار ارل اا  
ت يدااعد  كلا  السكااأ  ا  ا؛ا،ش،اج داما السعشارت كداما كما   شراب  ا  (19)لمخميإة

 ااا  ؛اااْ ت  عااامق  ارطاااار السااادح ت ك سج اااد السع،راااؼ الااام  رمراااا لديااا  الشإاااؾس
الحق  لما  عت غزْ،  غزبة لمخم ةت كلد ؽ هللات  ؼ يقرأ ف ؽ الحدثت كالؾلا  

    ةؾل )  ؽ الفا ت(ا
تتتتتتدَّ َّ وك ن ستتتتتتا تتتتتتنم َكيم َت تتتتتتا مَّ  َأ مَمقم

 

وَلتتتتتتتًة َعَقتتتتتتتا َّ     كانتتتتتتتُ َتتتتتتتلَّ معمقر
 

عَّل تتتتنم ادَتتتتامَّ َمتتتتد  َََّزتتتتبم ِ  مَّ تتتترر  خر
 

تتتتتَ ا َّ    طتتتتتا ر َليتتتتترَّ سر تتتتتعرًدا وَأعم   ر
 

 َِ َرتم خا  الَع ي ر َتلَّ التم لَّيَ  وغرتودَّ
 

تتتَجًدا لمزتتتا َّ    تتتد  سر  (91)َنَبعتتتاتر َنجم
 

يعاااؾد الذااااعر باااالؾراق  لااار  اااا كااااأ عميااا  السج،سااا   اااؽ  ؾاااارت كامااا،مل 
ياااا العك اااكت كطغااااك الإؾاااارت كمذااا  الشااااس  اااؽ  لمساااؾاز ؽ   ذ رلااابح الااامل ت ُيخك

البمغااا   ااا  ةؾلااا ا  حارباااة باباااػت كةاااد عْااار عاااؽ دااام  الراااؾرة  اااؽ مااامل ال،عْ ااار 
ش   ش  القد  -)كغؾدرت  بعات  جد...(   ذ يجعت الشب  ةد  -كدؾ شجر لمب ُ ر 

ت  -شااااجر لاااا ؽ –ُذل  لمزاااال  عماااار اااااعإ ت كطراك اااا    فااااملػ ماااااع العك ااااُك الاااامل ت 
كُرل قك  ا  الرهبة  ؽ بابػت كرعؾا      ةمؾب السدمس ؽت   ؾ يعْار عاؽ  ْادل السج،سا ت 

 عْ اااار بمغااا ت رراد بااا  الذااااعر  سكاااا ؽ السعشااار الداااافق  اااا  ك غ ااار رحؾالااا ت "كداااؾ 
. دما ال،رؾ ر  اق عْر كل  السكاأت كةد (21)مزؾد الؾاي ت كالقؾ  لمزشيا"

                                                           
 . ٕٙ٘سي: صينظر: الاعر والاعرية في العصر العبا (9ٔ)
 .ٕٖٔ:ٖٖٔ/ٖديوان  بي تمام:  (ٕٓ)
م. 96ٓٔنكنني المحاسننني: اننعر الحننرب فنني  دب العننرب، الطبعننة الثانيننة، دار المعننار ، (ٕٔ)
 . 6ٕٔص
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كااااأ السكااااأ  ااا  داااما الاااش   اااؽ  ساااط السكااااأ السعااااد ت رك السر اااؾضت ا فاااو عميااا  
الذاااعر  اا  رلااد الحاادثت كا خاام   ،فااو  اا   رااؾ ر بقيااة العشالاار الدااردية  ح ااث 

 م الذاعر كلإ  السكاأ فؾل  الذخريةت كسا  اق    القر دة.  
كبملػ  ،ْ ؽ رأ "دم  القرا دة  اؽ  شغاؾر ارفاداد ايدفا ت ك ظاؾر ر؛امؾب  

رف   سات الذعر  ذات قيسة كْرس  لقد  جاكز الذاعر    ا الْشية الداظحية لمقرا دة 
ج ايلااام  لظقاااح الفم؛ااايكيةت كاع،ساااد فاااد    اااؽ ذلاااػ عمااار الْشياااة العسيقاااة لمشساااؾذ

ا  يااا   اا  الداارد ال،ااار خ  لثحااداث" ت   اار  اادكر  ااؽ ركل ااا  اا  (22)ال،زااحيةت  ااد ج 
ك     اياة   طار  سج د السسدكحت ككا ا الؾةإة الؾل ية  ؾعإة  اسؽ دم  الد لة.

دااما الااش   ،زااح رأ السكاااأ كاااأ دااؾ ر؛اااس فشاااق الااش   لااما يعااد البظاات بالشداابة 
   عشؾ  اات كلاؼ  ،ظاري  لار الجؾا اب الحداية لمسكااأت لمدرد الشر ت كسا كاأ الؾل

كاع،سد الذاعر عمر الرؾر الؾل ية الس،،اليةت كمالاة ال،ذخيراية  ا  ؛ارد  عاؽ 
 السكاأ. 

ا  اا  ايحااداثت  ك ااؽ اي ثمااة ال،اا  فاارز    ااا السكاااأ البظااتت فؾلااإ   ذااارك 
 با  فاق عمر  عظيات الدرد ايمرس ةؾل البح،ر  ) ؽ الخ يا(ا

                                                           
 . 1ٕٗالاعر والاعرية في العصر العباسي: ص (ٕٕ)

َُّ الحتتتترال َّ َ  تتتترر التتتتمت تذا التقتتتت  بم
 

دش كيتت   تتا َ     بر َتتل َ تتِر التتر 
 

ًشتتتتتا تتتتترًبا َوَ عم ََ   تتتتتتدانَى اآلجتتتتتا ر 
 

َجتتتتتا َ    تتتتتَ در الَ يم نرو َ َيذم  حتتتتتين يتتتتتدم
 

ر َقعمقَّتتار فتتي التتد  مًَّبتتا َر  تذم مزتتى مرجم
 

دتتتى ال َّتتتََب العرتتتوا َ     بَّ زئيتتتًرا َأنم
 

و فل رب ةر التر  ُم من َخوم  حين حاَ
 

 َ تتتتتتتتَباًحا وراَستتتتتتتتمتملر َمدتتتتتتتتا َ مَّ   
 

تتتت ََّتتتَ  عتتتن ََلم دتتتن فر فتتتي َوا  أحم
 

َُ  يتتتل التتتبَ َ    َدتتتش    ر  مرَزتتتاأ  أحم
و تتتترر ، وَمحم تتتتعًفا َفَعتتتت   َتزم  كتتتتان مردم

 

تتتتتا َ    ََ تتتتتدش ومرضممًَّستتتتتا ف   ًمتتتتتا فَ جم
 

َُ َدهممَّيتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتت َتتتتتتتتتتتتتتل َف رشم  َلَتَول يم
 

شًَّعتتتا وعتتتش ك َغَشتتتا َ    ًشتتتى مرقم  تتتتتلَّ غَّ
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اا  يجس  الذاعر    دما الاش  فا ؽ ركثار  اؽ  ذا د كلاإ ت  ،حادكأ  سيع 
    ااقة عشالر السذا د الدارد ت كلفاؽ كات كاحاد  اش ؼ يخا،  بوحاد العشالارت 

لمؾلؾج لمسكاأت ك   ،خظادا  لر ايمرست  فا ا دم  السذادد الؾل ية بسثابة  س  دو 
كلاااشع  لمحااادثت كةاااد  ااااق كلااا  الذخراااية  ،رااادر ا لمدااارد القررااا ت كاع،ساااد 
الذاااعر عماار الؾلاا  السباشاار عْاار ا؛اا،خدا   لم،رااؾ ر الْيااا     ذ يذااب   سدكحاا  
باي؛اااادت ك باااااله  اااا  كلااااإ    ذ  ،جاااااكز العااااالؼ السرباااا  السحدااااؾس  ليخ،ااااري عااااالؼ 

ؼ  ،ااب  الذااعر ؛ارد  بالحاد ث عاؽ السؾتت ك   ذلػ كشاية عؽ شاجاع، ت كةؾ ا ت  ا
حااركب السساادكحت ك اامكر عاادة كةاااب  ذكاار ا  جساام   ل ،ؾةاا  عشااد  حاادس الؾةاااب  ال،اا  
يإرددااا بالحااد ث  ااؽ ماامل الؾلاا  الاام  يظ اات ز ااؽ الخظاااب عشااد ا  ،ؾةاا   اا  
السكاااأت كيراا  الثغاارت كدااؾ رحااد السؾاةاا  ال،اا  حسادااا رفااؾ ؛ااع د الثغاار   ااؽ ر ااد  

 الركت.
دشا  ؽ  سط السكاأ العاتت كالسإ،ؾح    الؾةاا ذا ا ت ك ااق كلاإ  كالسكاأ  

    ذ د ؽت  رلد الذاعر  ؽ ممل السإارةة ف ش ساا ر ار الذخراية عمار السكااأ  
 ا عكح السذ د ايكل    كل  د ئ،  ح شسا كاأ    قبزة الركتت كيرإ  بالملت 

بعااد  جاا ق السساادكحت كال ااؾاأت كالغمسااة ال،اا  عااا ر  ش ااا رلااحاب ت  ااؼ  ،ْاادل الحااال 
كيغ ر السكاأ     ذ د  الثا  ت كيعك  بعد ذلت ك غشي  بعد  قرت ك ز ئ  بعد عمؼت 

 كةد ا؛،عاأ الذاعر ب  كا ات المغة    كلإ  لمثغر عْر ر؛مؾب ؽا
ايكلا بالشعا السباشر    ةؾلا  ) زااد(ت كالثاا  ا  ا  ا؛ا،خدا   لمجسماة  

  الؾةااا ذا اا  الحاادثت  شااؾ د الذاااعر  اا  الإعميااة ال،اا   راا  حااال الثغاارت ك داارد  اا
ا؛اا،غمل  لقاادرات لغ،اا ت  جعاات الؾلاا  ركثاار بمغااةت ك اذفيااة لدااس  الس،مقاا  عشااد ا 
ا؛اا،خدت ال،زاااد فاا ؽ ايلإاااحت كدااؾ رحااد اي ااراس السؾ؛اايقية ال،اا  رفاارزت السعشاارت 

                                                           
دار المعنننننار ، المننننناهرة، ، ٕتحمينننننك: حسنننننن كامنننننا الصنننننيرفي، طدينننننوان البحتنننننر :  (ٖٕ)

 . ِ٘ٔ:ٙٔ/م،9ٖٙٔ

التتك  تتَشكم عتتن  كم حتتين َنتتاَدوم عتتائَّ َّ  در
 

 (93)والَقَشتتا قتتد أَستتاَ  فتتي ك َقَشتتا َ   
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كرك ك اا  فاااد ل، ا السكثإاااةت كساااا ركااااح السإارةااة فااا ؽ السذااا د ؽ المااام ؽ ع ااار    ساااا 
لسكااااأت كدكاااما  ،وكاااد ر ااا " لساااا كا اااا القرااا دة فشياااة  ؾ؛ااايقية  ،فا ماااةت كااااأ  ااااؽ ا

الظْيعاااا  رأ  م،إااااا الذاااااعر  اااا   ذااااك م  ل اااام  الْشيااااة  لاااار العشالاااار ال،اااا   حقااااق 
ت ك حق اق داما ا  داجات عْار ال،ؾ  اق فا ؽ السإاردات  ادل (24)ا  دجات ف ؽ  إردا  اا"

كا داااؼ كلااا  ا اااق عشالااار ت لاااإ  لمسكااااأ بو؛ااامؾب  ،ؾ عمااار فراعاااة الذااااعر  ااا  ك 
 السكاأ    الش  بخراب   ع شة  د ا

ت السكااااأ  حاااؾر الحكااا    فااااأ داااؾ " ؾبااات الحكااا ت كا ظمة اااا  شااا   ر؛اااال  - شاااك 
ت كلاملػ كااأ ك؛ا مة الذااعر ركساال السذا دت (25)الحك ت ككي   ،عدد الخظابات"

كر؛ااؼ الذخرااياتت  مااؼ يعااد  جاارد ح ااك  اادكر كياا  ايحااداث  كل سااا دؾ"عشراار 
   ذ   ااااد لمراااارادت كيحااااداث (26)شااااكم  ك ذااااك م   ااااؽ عشالاااار العساااات الإشاااا "

الحكايةت كلملػ  عاددت الؾةااب  السداركدة بعاد كلا  الذااعر السكااأت   االش  
ةااابؼ عماار  إاعاات السكاااأ  اا  بقيااة العشالاار الإشيااة لمااش   فاات ك سثاات ردااؼ داام  

اااا بداااياج  العشالااار   عميااا  فشااااق الاااش ت كساااا  اااربط ايحاااداثت كالذخرااايات  ع 
  حكؼ.

عمر الرغؼ  ؽ رأ الؾل  ر  ر عمر  ر اأ ايحداثت ككاأ  رم  ف ؽ  اا ةْما   -
 ؽ رفيات  شاكلا حركب السسدكحت ك ا بعاد   اؽ رفياات ركسماا ا ،راارا  ت    ا  
ت  اايا  ت ك ؾةعاا  السكااا  و لااؼ يكااؽ "  جاارد  خْاار عااؽ عشالاار السؾلااؾعت كمالوك

ت كعمة،ااا  بساااا يذاااْ  ت رك بساااا  يخ،مااا  عشااا   كلفاااؽ   حرااا  عاااؽ ةااارب كالك اااا  و
يكذاااا  ر اااا   اااا د  داماااات ؛ااااياة  الداااارد  ركثاااار  ااااؽ كعيإااااةت بعزاااا ا  ،عمااااق 

                                                           
ص ، مكتبنة غرينب، المناهرة،د.ت. ٗ: التفسنير النفسني لن،دب، ط)دكتور(عن الدين إسماعيا(ٕٗ)
٘٘ . 
 . ٔٙل ايا المكان في األدب المعاصر: ص  (ٕ٘)
 . ٖجماليات المكان: ص  (ٕٙ)
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ت  سااا كاااأ  ،عمقااا بالحكايااة (27)بالحكايااةت كبعزاا ا اوماار ك  ااق الراامة بالد لااة"
 سث اات  اا  ارشااارة  ااؽ ماامل الؾلاا   لاار ا ع،ااداق الاام    ااؼ  عماار الثغاارت  وذلاا  

 الؾلاا  يذا ر  لار داما الحاادثت  اؼ ر ع،ا   اؽ ماامل  الاركتت كا؛،زاعإؾا ردما ت
 حاربااة السسااادكح ل اااؼت كا ،رااارا   الس،،الياااة عمااا  ؼ ال،ااا  رعااادت لااا  عاااك ت  فااااأ 

ا يحداثو  جشب الدرد ذكر  إال م ا.  الؾل  دشا  مخير 
ر ااا  ااا لاا  لاامة بالد لااةت   ااؾ رأ الؾلاا   اا  الذااعر العرباا  عماار الاارغؼ  

بالغشابية  لفش     ؛ياي السدح  ،حؾل  لر كل  ر ك    ؽ كؾ    سالي ا   ر باط 
 ؾعإ  الذاعر  رعمق شوأ  سدكح  الم  رغشر الثغر بعد ااع ت كرعاك  بعاد ذلت 

 إد ر ة ر ك ةت كسا  -دشا – إ  ذلػ  شارة  لر بدال، ت كشجاع، ت  ؾعيإة الؾل  
ااا - حقااق لمؾلاا  اث   مااؼ الؾعيإااة الدااردية  ي اا  حساات اااسش ا  حاادس ايحااد -ريز 

يكؽ لمسسدكح رأ يعك الثغر    بعد رأ مااض  عركاة  ا  الاركتت كااأ الشرار حميإا  
    ات لؼ يذر الدارد  لر دم  الؾةعة  كل سا  عت الؾل   عْر ا عش ا.

ت كل  السكاأ    الش  لؾرة  ذ دية  شسؾ عمر  دار الخاط القررا   - ُيق دوك
بااال،عر ا بالبظااتت " ااؼ   اا  ا ،قااال الحركااة القرراايةت فدايااة  ااؽ  رااد ر الااش 

 ْاادر حركااة القرااة  ؾزعااة فاا ؽ ال،رااؾ رت كال،قر اارت كال،حد ااد الك ااا  ت كالسكااا   
   ؾةااا   -بساااا يسثمااا   اااؽ  قر ااار -ت  الؾلااا  (28)الااادة ق لمؾةااااب   ااا  حرك، اااا"

السذ د  كل سا يس،كج    حركة ايحداثت ك ،ْ ؽ رأ السكاأ لؼ يكؽ  جارد  كااأ 
ا ياااة لمؾةعااة  كل ساااا ؛ااادؼ  ااا  فشاااق السذااا د الدااارد ت  غرا اا وو يحااادد ايطاار السك

ا  ؽ ايحداث  لما ر رد  الذاعر بالؾل .   ككاأ  كق 
 ااااق الؾلااا   ااا  داااما الاااش   ااا   ش،رااا  الداااردت  سث ااات  اااااقة لمذخرااايةت  -

اا   اااسؽ ؛ااياة ات ككاااأ السكاااأ ك؛اا مة الذاااعر  ا ل،ظااؾر ايحااداثت كُكعوك ك س  ااد 
                                                           

، دار   علني للنانر، تنونس، ٔ  نجيب العمامي: فني الوصن  بنين النظرينة والتطبينك، ط(6ٕ)
 .9٘ٔص م.ٕ٘ٓٓ

د.عبدهللا التطاو : ل ايا الفن في لصيدة المدد العباسية )دراسة تطبيمية في انعر البحتنر   (1ٕ)
 .6ٔٗص م.91ٔٔ، الماهرة، دار الثمافة، ٔوابن المعتن(: ط
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ا ر ااااكؽ رمااارس  كيقاااؾل) ؽ كاااملػ  ااا    ساااات ؛ااارد ت  ،ااااب  ؛ااارد  ايحاااداث  زااايإ 
 الخ يا(ا

ا َعائَّ ك حتين َنتاَدوم  لك  َشكم َعنم در
 

 والَقَشتتتا قتتتد أَستتتا  فتتتي ك َقَشتتتا َ   
 

و ا تتتدر  تذ َ َعتتتد ش العرمرتتتوجر متتتش ك غر
 

تتتتتتتتتا َ    ذم كر َيتتتتتتتتتَدا  عَّ تتتتتتتتتتم ر  َفَتَعذ 
 

َحتتاَن حت تتى ودر َجيم كم َوتترر تتلم ر  لتتك  ردَّ
 

تتوا فتتي الرمتتاح ذا      الستتا َقَمدر
 

 وكتتتتت ن  الش فَّيتتتتتَر َحتتتتت   َعَمتتتتتتي ك 
 

ًستتتا أو  تتتخرًة َ تتتس ا َ    تتت  نجم شم  مَّ
 

ك عمى الَستومجَّ تال   عر ر فتتا َ      لك َكرنم جسم  (99)َزَبتتًدا  تتاَر عتتن قشتتا  جر
 

ت  فاااأ  كا  ااا دا ذااي ات ر اااد (31) يراا  الذاااعر  كا  ااا آماار  )  اار   يحاااأ(
ااا  حد ااد ارطااار الجغرا اا و لمحاادثت ك ،اااب   الذاااعر  اا  ؛اارد حااركب السساادكحت  از  

ف ؽ الؾل ت كالدرد  ل  كد فملػ ر   "  الدرد بقادر عمر ا ؛،غشاق عؽ الؾلا ت 
ت (31)ك  الؾلاا  بقاااادر عمااار رأ يحاات  حااات الداااردت كيقااؾت  قا ااا ت ك ااا د  كعيإ،ااا "

اا  ا  ؛ارد القراة الذاعر ة  ل ،حاؾل الؾلا   ا  القراة الذاعر ة    سا  ،زاا راأ  ع 
(32)ر  ،دامت    العشالر الذكمية ايمرس ال،   زإر  ديج الحكاية لر عشر

.
  

ا  شاؾد  -  اق ذكر الذااعر لسكااأ آمار  داؾ  يجااأت دكأ  شاكلا  بالؾلا ت   كاد 
ت  جيجاأ   طر لمحادث  قاطت  ر؛مؾب     ال،عا ت    السكاأ    الش  الذعر و

لماااش  ف شساااا كااااأ الثغااار داااؾ بظااات الاااش ت ك ااا  ذلاااػ  شاااؾد  ااا  الداااردت ك اااراق 
.  الذعر و

 ذأت ا؛اا،ظاد الذاااعر رأ  ر؛ااؼ لااؾرة لمثغاار  ااؽ ماامل الؾلاا  الاام  ر اااح لاا  
  يقاع  جرس الحدث  لُ ْك ؽ عؽ عشالر .

                                                           
 .ٙٔ:6ٔ/ٔديوان البحتر :  (9ٕ)
َجْيَحان : نهر بالمصيصة بالثغر الاامي، يخرج من بالد الروم، ويمر حتء يصب في مديننة  (ٖٓ)

 .9ٙٔ/ٕاسم بَكفَْربَيّا بإنا  المصيصة. معجم البلدان، تعر  ب
 .9ٕ٘نظرية الرواية )بحث في تمنيات السرد(: ص (ٖٔ)
ينظر عمر بوفاس: مالمنح السنرد فني الننص الانعر  المنديم منن خنالا المف نليات، رسنالة  (ٕٖ)

 .ٖٕٔص  م،1ٕٓٓماجستير، جامعة منتور  لسنطينة، الجنافر، 
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ا  ااؽ  أمتتا  يستتا يتعمتتو َتتالشوأ ال تتاني الاام   ْاارز كياا  السكاااأ فؾلااإ   ااكق 
الدردت كلفش  يخرج عؽ كؾ   السقرؾد السباشر  ؽ الدرد  لر ر كو لاد  ت رمارست 

 ااك ح الداا،ار عااؽ السذاااعر الشإدااية الس،شاةزااةت كالس،زاااربة داماات الاامات الذاااعرةت  
كيكؾأ بسثابة السحر  ل ات كبمكر   ْرز دم  السذاعر   ار ا لمس،مقا ت كيكاؾأ كلا  
اااا عمااار الر  اااة الداممياااة لمذخراااية  ك اااؽ ر ثماااة ذلاااػ ةاااؾل رفااا   اااراس  السكااااأ  ،ؾةإ 

 الحسدا   ) ؽ الفا ت السجككق(ا
 أستتتتتتتتتيًرا (33)تر خرَ تتتتتتتتتَشةَ تَّنم زر 

 

ُر و تتتتتتتا مرليتتتتتتترا    فم تتتتتتتك َأَحطتتتتتتت
 

تتتتتتتتتت  ولقتتتتتتتتتد رأيتتتتتتتتتُ الشتتتتتتتتتاَر َ خم
 

ِر السشتتتتتتتاز  والقرتتتتتتتورا    تتتتتتتتتتتتتر
 

تتتتتتتتت َى  رجم ُر الدتتتتتتتت م  ولقتتتتتتتتد رأيتتتتتتتت
 

 تتتتتتتتتتتمبر نحونتتتتتتتا حتتتتتتتو ا وحتتتتتتتورا  
 

  ختتتتتتتتتار مشتتتتتتتتتل اللتتتتتتتتادة التتتتتتتتتت
 

تتتتتَي اللريتتتتترا    (34)تتتتتتتتحدشاَ  والض م
 

ت كعشد ا  ر  ف ما (35)بمد الركت   دما الش  يدرد الذاعر ةرة ر؛ر     
السكاأ )مرششة(  حركا     إد   ذاعر  ،زاربةت ر ارت كيا  الحاكأ عمار  اا آل 
 لياا  حالاا ت كيقااؾل   اا   أ كاااأ كةاا  ر؛اا ر ا  اا  مرشااشة  مظالسااا رغااار عم  ااات ك؛ااْر 
اار  اارة لظالسااا ا ،راار  اا   عااار  كث اارة   داااقدات  ماايح  اا  ر؛اار  عااار عمياا ت  اا أ ُر؛ك

 ف ا. ،غشر 

                                                           
َخْرَانَةُ: بلد لرب ملطينة منن بنالد النروم، غناهنا سني  الدولنة الحمنداني، و كرهنا المتنبني،  (ٖٖ)

 .9ٖ٘/ ٕو بو فراس في  اعارهم. معجم البلدان: 
تحمينك: سنامي الندهان، د.ط، منانورات ونارة الثمافنة، دمانك،  ديوان  بي فراس الحمداني: (ٖٗ)

 .9ٕٔص  سوريا، د.ت.
ث كان متملًدا علء منبج، فأسرته الروم وهو جنريح، وحمنا مثخنًنا ا ؛ حئٖ٘كان  لن سنة  (ٖ٘)

بخرانة، ومنها إلء لسطنطينية، فلم يخلع سالحه، فحفظت لنه النروم مكانتنه، وطالنت مدتنه حتنء 
هنـ(: تحمينك: د.   ٖٓٙابن األثينر الَجنَنرّ  )ت ا؛ لتع ر المفاداة. الكاما في التاريخ،ٖ٘٘سنة 

ا(: يتيمننة 9ٕٗالثعننالبي )ت،: 6ٕٙ/6 كتننب العلميننة، بيننروت، لبنننان.، دار الٔيوسنن  النندلاق، ط
، دار الكتننب العلميننة، ٔالنندهر فنني محاسننن  هننا العصننر، اننرد وتحميننك: د. مفينند   لميحننة، ط

 .91ٖٔبيروت، لبنان، 
 .1٘/ٔص 
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كةد  اق السكاأ     د، ت الش  فؾلاإ  رحاد عشالار الدارد الباارزةت كةاد 
ت  داسي ا لا  با؛اس  العماؼ   فرز فؾلإ   طار ا يزاؼ ايحاداثت ك حادددا بداياي  كاا  و
ليسؾةا  الحادث  ا  ؛اياي  حاددت ك كداب   راداقيةت ك حادد الحادث  إدا    ر باطاا  

 بالسكاأ. 
كاااأ السعاااد ت رك السر ااؾض  ح ااث ك سثاات السكاااأ  اا  دااما الااش   سااط الس

الدجؽت كاي؛ر الم   شإر  ش  الاشإح البذار ةت ك ،اؾي  لار حر ، اا  كلاملػ  ا أ داما 
السكاأ" يدسح لممات الداممية رأ  د،يقظت كلفؾا ؽ السذاعر رأ  ْرزت  ،ش،ب  اووتت 

ت ك ْااارز ا ؛ااا،بظاأ الاااما  ت كيعْااار الذااااعر عاااؽ  ذااااعر  (36)ك شذااط  ذااااط ا باااارز ا"
 يض باي؛رت كالحكأت ك كثر ال،عْ ر باي ا   ذ " رس الذااعر  إدا  السحاؾرت ككات  

  الاادامت  سثاات  اا   (37) ااا حؾلاا  ماااا  لاا   لااملػ يغ اار  اادل الاادامتت كالخااارج"
 ذاعر العغسةت كالقؾةت كالخارج  سثت    اي؛ر الم   ث ر الحكأت كاي؛رت كباملػ 

د  اا   ذااكمي  ل ااا عشالاار   اااؽ يذااكت لااؾرة مالااة  عْاار عااؽ حال،اا ت كداااؾ "يداا،س
ااا لمسكاااأ لااؼ يكااؽ لاا   ااؽ  ع شااات  ا مااة  اا  السكاااأت ككو اا  يرااش  فااملػ  دااق ا مال 

 .  (38)ةْت"
ك ،يجااة ل ااما ا ؛اا،دعاق الاادامم  لفااؾا ؽ الااشإح الذاااعر ة  ،اادامت   شاارات 
السكاأ      شارات الك ااأ    ،ؾةا  الاك ؽت ك ثْاا الحركاة  لاما فشار الذااعر  را  

السااااا  بالحااااار  الحااااار الاااؾاةع   ساااثم   ااا  ر؛ااار   ااا  مرشاااشةت  عمااار  قافماااة
كالساااااا   سااااثم   اااا   غار اااا  عم  ااااا  اااا  الساااااا ت ككاااااأ السكاااااأ دااااؾ الاااارابط فاااا ؽ 
السذ د ؽت  عست الذاعر عمر  راؾ ر السذا د ؽ  اؽ مامل ذكار  لمسكااأت كداؾ  ا  

ب ممجا ا   اؽ ذلػ لؼ  ،شاكل السكاأ بالؾل   كل سا لؾر حال،  الشإدايةت ك اا  ش،اا
                                                           

، مؤسسنة ٔطد.  حمد مختار البنرنة: األسنر، والسنجن فني انعر العنرب )تناريخ ودراسنة(:  (ٖٙ)
 . 6ٔٗم، ص 91٘ٔعلوم المر ن، دماك، 

، مناورات الهيفة ٔد.سمر الديوب: الثنافيات ال دية )دراسات في الاعر العربي المديم(، ط (6ٖ)
 .6ٗص م، 9ٕٓٓالعامة السورية للكتاب، دماك، 

 .1٘التفسير النفسي ل،دب: ص (1ٖ)
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ممل  ؾعيإ  لمسكاأ الدرد ت   ؾ يدقط حال،  الشإدية عمر السكااأ " بساا   كاد رأ 
الإزاق السكا      الش  ايدف  دؾ  طاار  ،ذاكت رحيا  اا  اؽ مامل الْشااق الشإدا  

ت  م يغ ار السكااأ     ا  ار باطا  بالذخرايةت كحال، اا  اؽ حادث (39)لمذخريات"
الس،مق      جمية مراب  السكاأ   يكؾأ  اؽ مامل  لر آمرت كبسا رأ " ذاركة 

ال،مقاا  الداااذج الداامْ و  كل سااا السذاااركة با إعااال  اا  السشْ ااات ال،اا   كرع ااا الذاااعر 
 .(41)    ر "

 قاااد كااااأ  اااؽ ااااسؽ دااام  السشْ اااات ال،ااا  زرع اااا الذااااعر  ااا  فشابااا  لماااش  
الدارد السذا د   ا  هيسش،  عمر الْشاق ال،رك ْا  لا   شام ا ،،احا  ف،ااق الإاعات  ليقاؾت 

الااش  عماار مظاا ؽ ربيدااا ؽ  دساااا "السإااردات الحكابيااة ال،ااا  ر؛اا سا  اا  ال،رك اااب 
ت كباا ،كاج الجاا ْ ؽ  (40)الدرد  لمسذ دت كالمات الدااردة السحاددة ر كا اات السذا د"

 ،فاااؾأ الرااايغة ال،رك ْياااة لماااش   ل،دااا ر فااا ؽ الحااااار  ساااثم   ااا  الااامات الدااااردة 
فؾلااإ  رحاد السإااردات  -رز  اؽ ماامل  راؾ ر السكااأ الحااارةت كالسااا  الاام  فا

    الساا ت كالحاار. -الحكابية 
فدر بالسذ د الحاار    الذظر ايكل ) أ زرت مرششة ر؛ ر ا  مفاؼ رحظاا 
ف اا  غ ار ا(  ليجسا   ا  داما الْ اا ا  ،،ااح  فا ؽ الحااارت كالسااا   ا   ساط  ااؽ 

 فرازدااات  ااؼ يداا،قت الساااا  فبقيااة السإارةااة فاا ؽ السذاا د ؽت يع،سااد عماار السكاااأ  اا  
ا رأ السااااا  داااؾ كةاااؾد الذااااعر  ااا  لاااشاعة  رااا   يدااايظر عميااا ت  الاااش ت   كاااد 
ك كذاا  عااؽ حك اا  عماار  ااا آل  لياا  حالاا ت ك   ،ؾةاا  السإارةااة عماار السذاا د ؽ  فاات 
 داا ؼ  إااردات المغااة  اا  فياااأ داام  السإارةااةت كلفرازدااات  ا؛اا،خدت الذاااعر لإااظ الك ااارة 

اي؛اااار  ل اااادلت عماااار رغْ،اااا  الدامميااااة  اااا  ةراااار  د اااا ت كلإاااااظ  )زرت(  اااا   ذاااا د
                                                           

، ٔ مننين يوسنن  غننراب(: ط د.عننادا نيننا: جماليننات النننص السننرد  )رؤيننة نمديننة فنني  عمنناا9ٖ)
 .1ٕٔص الهيفة المصرية العامة للكتاب، الماهرة،

 د. حبينب مونسني: فلسنفة المكننان فني الانعر العربني ) لننرا ة مو نوعاتية جمالينة( دراسننة، (ٓٗ)
 .ٗٔٔ، ص مٕٔٓٓ، مناورات اتحاد الكتاب العرب، دماك،ٔط

 .6ٕٗالبنية السردية في النص الاعر : ص (ٔٗ)
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 اا  ارغااارة  ل ْاا ؽ عااؽ  اارض ؛اايظر   عماار السكاااأ ح،اار شااسم  كماا ت  (49))رحظااا(
 ،ْاادك ةؾ اا   ا مااة ر ااات الس،مقاا   ااؽ ماامل دااما المإااظ   إاا  حدااؽ ام،يااار  لسإردا اا  

 بمغةت كبراعة  شية.  
شي ااا عااؽ السذاا د ؽ ) ذاا د ك محااظ رأ الذاااعر عْ اار بالإعاات الساااا  ز    

اي؛ااار ك ذااا د الحااارب(ت عمااار الااارغؼ  اااؽ رأ  ذااا د اي؛ااار  ذااا د حااااارت " لفاااؽ 
 ق،زااايات الدااارد كث ااار ا  اااا  ،ظماااب رأ يقااا  ال،باااادل كيساااا فااا ؽ السؾاةااا  الك شياااةت  ااا ذا 

 (43) الحاار ةد  رد     كاأ السااا ت كلذا السدا،قْت ةاد يجا ق ةْات الحااار...."

ت  إاا   حاامل الساااا   حاات الحاااار  ع،اايؼ ؛اارد  لااك ؽ ايحااداثت ككااوأ الذاااعر 
ر  اعك رج  إد   ؽ دما اي ر )اي؛ر( الم   را  ع ب اات  عْار بالسااا   لُيذ   ر د رأ ُيخ 

 الس،مق  با ، اق الحدث.  
كبعااد رأ ؛اارد المحغااة الحاااارة  عاات  ااا  اام ذلااػ  ااؽ رفيااات يداا،ع د    ااا 

الااام  مااااا   حارب اااا  ااا  دااام  الْمااادة   مقاااد غكاداااا  ااارات  السااااا  السذااارع السج اااد
عد دةت عْ ر عؽ كثر  ا با ؛،عا ة فاااا) كاؼ ( الخْر اة ال،ا   ادل عمار الفثارة  كعشاد ا 
 ؾعإ اااا الذااااعر  ااا  ؛اااياي الإخااار   ااار  عد اااد ل،ماااػ السعاااا   ال،ااا  ررادداااا الذااااعرت 

ا    لاااار ا؛اااا،عسال كااااؼ ك ،وكااااد ذلااااػ ح شسااااا  اااادر  الس،مقاااا  رأ الشحااااؾ  ؽ  عمااااؾا " الااااد
 .(44)الخْر ة دؾ ا  ،خارت كالسدح بكثرة ش ق  حْؾب  عمؾت"

  اار  خْاار عااؽ شاا ق حاادثت ك  ااؼ   ر  كةاا   اا  الساااا ت  ،داااعد الذاااعر 
عماااار العااااؾدة  لاااار  ااااااي ت كالبحااااث  اااا  مبايااااا ذا اااا ت كالفذاااا  عشاااا  برااااؾرة  شيااااة 

ااااتو  ات   يذااااعر الس،مقاااا  فثكق   اااا   مقاااا   مااااػ  لااااحيحة  ليراااابح الااااش  كاااام   ،سا؛ااااك 
ا ش اااات  ومر اااا الحااادث ال،اااار خ  عاااؽ  ايحاااداث الداااابقة ال،ااا  لاااؼ يداااس  ف اااات رك ُيع 
الر ابااة ال،اا  ةااد يذااعر ف ااا الس،مقاا  عشااد  مقياا  رحاادا  ا  ار خيااة كث اارة ت كسااا ا؛اا،ظاد 

                                                           
 .1ٕٓ/6لسان العرب، مادة: حوط ،  حاط باألمر إ ا  حدق به من كا جوانبه".  (ٕٗ)
 .ٕٕٓفي نظرية الرواية ) بحث في تمنيات السرد(: ص  (ٖٗ)
 .6ٖ٘، صٗ، ج د.تعباس حسن: النحو الوافي، الطبعة الثالثة، دار المعار ، الماهرة،  (ٗٗ)
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الذااعر رأ  شاوس فشإداا  عاؽ  ؾةاا  اي؛ارت ك ؾ ا  ؛ااس  الس،مقا ت ك فاار   لار لااؾر 
رحظاا( ال،ا   دارد  –رر اا  –،اؾالر اي عاال الساااية )زرت  ؽ حيا ا  السذاروك ةت ل،

 الحدث.
ا لمذااعر    ذأت  ،زح رأ  ؽ شوأ دم  اي؛ال ب الس،شؾعة رأ  جعت الس،مق   ذارك 

     حدا؛  بالسكاأت ك  رؾر  ل .
ك كساات رفااؾ  ااراس الحساادا    راا   عْاار ا عسااا يجااؾل داماات  إداا  السزااظربة عشااد  

 (االفا ت  جككق ر  ، ا السكاأت كيقؾل ) ؽ
 تَّن  تتتتتتتتتتتا  ليمتتتتتتتتتتتي فتتتتتتتتتتتي ذررا

 

ُر َتتتتتتتل قرتتتتتتتيرا   تتتتتتت سم   َّ فقتتتتتتتد َنعَّ
 

ُر الحتتتتتتتت َن فيتتتتتتتتت  ولتتتتتتتت ن لقيتتتتتتتت
 

ُر َتتتت َّ الدتتتترورا    تتتتت َّ لقتتتتد لقيتتتت
 

ُر َحتتتتتتتتتتتتادث   ميتتتتتتتتتتتت  ولتتتتتتتتتتتت ن رر
 

 فأللفتتتتتتتتتتتتتَين  لتتتتتتتتتتتتتل  تتتتتتتتتتتتت ورا  
 

  تتتتتتتتتتتتتت ًرا لعتتتتتتتتتتتتتت   ف َفتتتتتتتتتتتتتتت
 

 تتتتتتتتتتتحر هتتتتتتتتتم  فتًحتتتتتتتتتا َدتتتتتتتتتيرا  
 

ُم   َمتتتتتتن كتتتتتتان مَّ متتتتتتي لتتتتتتك َستتتتتت
 

ًَ أو     (45)أستتتتتتتتتتتتتتتيًراتال  قتتتتتتتتتتتتتتتتي
 

 اا  داام  ايفيااات  ؾعاا  الذاااعر السإارةااة ال،اا  ُ ْكاا ؽ عااؽ حال،اا  الشإداايةت   
ا    لشاعة الحدث عشد ا  ؾ ا  الذااعر  ليا  الحاؾار )ذرا ك    –ك ْدك السكاأ  ذارك 

باااػك (ت  الدااارد  ااا  الاااش    يخماااؾ  اااؽ السكااااأت عمااار الااارغؼ  اااؽ ر ااا  لااايح  -كياااػك 
ا بالؾلاا  السباشاارت كلفااؽ الذاااعر ا فااو عم ياا   اا  ؛اارد  لمحاادث  كؾ اا  دااؾ  قرااؾد 

 ارطار الحاك  ل .
كةااد ر اااض الذاعر/الدااارد  اا  الحااد ث عااؽ  ذاا د الساااا  السج ااد ) ذاا د 
الحرب كا  ،رار(ت ف شساا  قمراا  دااحة الحااار ايلايؼ ) ذا د اي؛ار(   ذ يقا  
 ؾة  السدا   عاؽ  إدا   ليجسا   ا  الْ اا الؾاحاد فا ؽ حااار ت ك اا با   اؽ حاكأت 

ااا ك ااااي ت ك اا ا باا   ااؽ ؛ااركر  " ر  رأ الحكايااة  شاا،غؼ عماار لااع د فش ، ااا ا ،غا  

                                                           
 .9ٕٔديوان  بي فراس الحمداني: ص  (٘ٗ)
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 شابي ا ادي ا"
    أ ُر؛ار ك  ُقات ل ما     اا  مقاد رغاار عم  اا   قاد ررس الشاار  زاظرت (46)

م ب  لي  الحؾرت كالداْ ت يخ،اار  ش اا  اا  ر ادت  ا أ      شازل ا كةرؾردات ككا ا ُ ج 
 ااا حاااز  ر ااح  ااؽ ا ،رااارات  اا  حركباا   ااا حاادث ال ااؾت  ااؽ ر؛اار   اام  ،داااكس  اا  

الس،،اليةت كبملػ يكؾأ الساا  ةد ا؛،غري السداحة الك شية ايكْر    الش ت ح،ر 
 ذا رراد غمااق الس،ؾاليااة الدااردية عاااد  اا    ايااة  راا   لاار ذكاار حاااار ت  عك  ااا  إداا  
 عسااا آل  لياا  بو اا  ؛اايإ،ح هللا عمياا  داام  الاابمد  ا يااةت  سااؽ كاااأ  اا   ثاات شااجاع، ت

ح ااث -كبدااال،     مقااا  السااؾت     اا   ياااد ؽ الق،ااالت ك بقاار حش شاا  لمسكاااأ ايليااا 
دركب اا  اؽ  كااأ  ق اد    ارس كيا      اؾازد  إدا  الس،زااربةت   بقار  ،عمق اا  -كطش 

بو ااات  ااا  شاااؾة  لااابمد ت عْ ااار عاااؽ ذلاااػ فد لاااة اي ااار  اااؽ مااامل لااايغة السرااادر 
   ْا ؽ عاؽ ايلاؼ الام  يعرار  ا اد   حش ش اا السشرؾب الشابب عؽ  عم  ) رْر ا( الم

 لاار كطشاا ت كلفشاا   اادعؾ  إداا   لاار ال،حماا  بالرااْرت ك اادر  رأ السكاااأ السق ااد   لاا  
كدكااما  ،حااد  قد ااة القراا دةت ك  ا ، ااا  اا  اع،ااداد الذاااعر   لاار حر ااة لاايح ف ااا ة ااد.

  بسااا فشإدا ت ك خاار  ف اات ك اا  ا خااذ السكاااأ ك؛ا مة لمْااؾح بساا  زااسر   إدا ت ك ؾعيإاا
يخدت ر ا ت ك جرب، ت ك ساا   كاد ذلاػ رأ داما الاش   اؽ شاعر الرك ياات الام   اولق 

  لساا  (47)كي  رفؾ  اراس الحسادا  ت ح،ار عاد   الابعض "القظا  اير ؾا ياة  ا  د ؾا ا "
 ذأت  ،ْاا ؽ رأ الذاااعر ذكاار السكاااأ بسدااسا   فؾلااإ    اايض باا   ااؽ رةااةت كبمغااة. 
لاا   فاات كا ااا كةإ،اا   عاا  كةإااة  بدااظة  ،فااو عمياا  حاك  ااا لمحاادثت كلااؼ  ،شاكلاا  بالؾ 

   ؛رد الحدثت كالْؾح بسا يجؾلت ك رؾل    دامم   ؽ  ذاعر  ،زااربة  ل ،وكاد 
كسااا  -كلااؾ كااأ  جاارد  طااار يحااؾ  الحاادث كحدااب -فاملػ ر اا    ؛اارد فاادكأ  كاااأ 

ت السكااااأ  ذااا د ؽ  خ،مإااا ؽ  رحاااددساا  خااار لمذااااعرت كالثاااا  ا ر؛ااارت كحاااكأ   شاااك 

                                                           
، الهيفنة ٔديب: الرؤى الممنعة )نحو منهج بنيو  في دراسنة الانعر الجناهلي(، طد.كماا  بو (ٙٗ)

 .ٕٙص م.91ٙٔالمصرية العامة للكتاب، الماهرة، 
الطبعنة الثانينة،  الانام(، –تاريخ األدب العربي: )عصر الدوا واعمارات د. اولي  ي :  (6ٗ)

 .6ٕٔص دار المعار ، الماهرة.
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د الذاعر عْر  ؾعيإ  لمسكاأ اربا ة عؽ  مػ السذاعر الشإدية الس،زااربةت  ا؛،ظا
ا لدرد الحدث.   فاأ السكاأ  حرك 

 : َانًيا: السكان الس  ر لألحداث
 وط ر ايحداث  كا ي ا يكؾأ  ؽ ممل لش  السداحة السكا ية ال،   ،حر  

السجااال الاام   جاار  كياا     اا الذخراايات بسااا  ااؾدؼ فؾاةشيااة الدااردت  السكااأ يسثاات " 
رحداث القرةت ك فد لمحدث  ؽ  طار يذسم ت ك حادد ربعااد ت ك كداب   اؽ السعقؾلياة 

ت  ؾعيإااة السكاااأ  اا  دااما الااشسط (48) ااا يجعماا  حااد  ا ةااابم  لمؾةااؾد عماار داام  الرااإة"
 كداااب الحاادث الذااعر   مااػ السدااحة الؾاةشيااة  ااؽ ماامل  فاارار ذكاار اي اااكؽ  لااما 

ثكااار الذااااعر/  الداااارد  ااا  داااما الاااشسط  اااؽ  عاااداد ر؛اااساق اي ااااكؽ ال،ااا   ااارت    اااا ُيف 
ايحداثت كداؾ  ا  ذلاػ   يقا   ع اا بالؾلا ت رك ال،حم ات  كل ساا ةاد يك،إا  فامكر 
اي؛ااساقت كرلااددا  حداابت كذلااػ   يخمااؾ  ااؽ  اباادة لمااش  الذااعر  الداارد   " اام 

ب ااا  اااؽ ذداااؽت شااػ  ااا  رأ المجاااؾق  لاار الؾاةشياااة السكا ياااة  اا   راااؾ ر ايحاااداث يقر 
ت  ،غ اار الشكعااة (49)كةماب الس،مقاا  ل اا  ي  ااا ةر باة الذااب  بااالؾاة  الام  يشيذاا  الإارد"

ال،دااج مية ال،اا   ااؾدؼ بسرااداقية الحاادث السدااركد  فاات  اادل كثاارة اي؛ااساقت كايعاامت 
كملػ عمر رأ الذاعر يعْر عاؽ كاةا  عرار ت ك ك اد  اؽ دةاة عمةاة القرا دة فؾاةا  

 . (50)الذاعر
 ػ ةؾل رف  الع،اهية )  ؽ الؾا ر(اك ثال ذل

َمتتتتتتتةر َتتتتتتتالَخَرابَّ  َرقم  أال َنتتتتتتتاَدتم هَّ
 

تتتتوابَّ    تتتتَن الَسمتتتت َّ السرَوف تتتتوَّ لمر   مَّ
 

تتتتتدر َالسَشاَتتتتتا ونر يررمعَّ  َغتتتتتَدا َهتتتتتارر
 

تتتتتتتَمك رة القََّزتتتتتتتابَّ    ِر َالسر تتتتتتترَّ  َوير م
 

تتتتت   الشرتتتتترر في تتتتتا  وراَتتتتتات  ََحر
 

تتتتتتحابَّ    تتتتتتر ك ن تتتتتتا قََّطتتتتتتار الدرَّ  َ سر
 

                                                           
 .  ٘ربي )لرا ة مو وعاتية جمالية(: ص فلسفة المكان في الاعر الع (1ٗ)
عبننند المننننعم   عبننند الفتننناد عطينننة: مالمنننح السنننرد فننني الانننعر العباسننني فننني الفتنننرة منننن  (9ٗ)

 .6ٗم، ص1ٕٓٓا، رسالة دكتوراا، جامعة جنوب الواد ، كلية اآلداب بمنا، ٕٖٔ:ٕٖٕ
دار غريننب، المنناهرة، ، ٔد.عبنندهللا التطنناو : المصننيدة العباسننية ل ننايا واتجاهننات: طينظر: (ٓ٘)

 .ٖٔٔص د.ت.
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َت فاستتتَمكم أميتتتَر  َِفَّتتترم  الستتت مشيَن 
 

تتتتترم َاللشيستتتتتةَّ وا َتتتتتابَّ    ذَّ  (51)واَم
 

ال،اا  ماااا ا الخميإااة  (52) اا  دااما الااش  لخاا  رفااؾ الع،اهيااة رحااد الؾةاااب 
كةاااد ا؛ااا، ت ؛ااارد  فااامكر السكااااأ الااام   ااااق  ااا طر ا لمحااادث بداااياي  كاااا    تالرشااا د

مااة ة  الذاااعر  ،فااو   ت كةااد  راادر السكاااأ الدااردت  ا خاام (53) حااددت  سثاات  اا  فماادة دكر 
لمؾلؾج  لر ؛رد الخْرت ك دح الذخرية الربيدية  لما ذكردا برؾرة عا ة    الْ ا 
ايكل عْاار الؾلاا  )السمااػ السؾ ااق ...(ت ك اا  ذلااػ   ااارة لمس،مقاا  ركسااال الااش ت 
اااؽ  السماااػ السؾ اااق  ااا  حركبااا ت كياااو   ال،رااار ح با؛اااس   ااا  الْ اااا ال،اااال   ك عر اااة   

اُعُر  باشرةت  ساا ُ ش  ا  حالاة ا لغساؾضت ك حقاق ال،ؾالات فا ؽ الاش  كالس،مقا    ذ ي ذ 
ح شئم بسرداقية الحدثت ك عالرة الذاعر ل ت   أ كاأ السسدكح  عرك  ا ةْت الش  
 ا أ ك اؾد  الحقيقا  يكاؾأ  ا  القرا دةت كداؾ ك اؾد  خ،ما  عساا ةْم اات  ام  ،حقاق 

فذاااا  عااااؽ ك ااااؾد   عمي ااااا    فاااامكر ا؛ااااس    إاااا  ال،دااااسية ااااارب  ااااؽ اريجااااادت كال
 .(54)السؾ ؾد

ك محاااظ رأ الذااااعر لاااؼ  ،جااااكز  ااا  ذكااار السكااااأ ؛اااؾس ا ؛اااؼ الااام  حااادد 
الؾةعةت كحدد  كا  ا  ح ث "  يذ،رم عمر الذاعر  ،ب  السكاأ بسدااح،  السظابقاة 
لمؾاة   سا  ا   ذ ر      لحغة ك دة الش  يجؾب السكاأ بسا ا؛،حزر   الماكرة  اؽ 

يعاب ر ا   اااا  المحغااااة الذااااعؾر ة ال،اااا   شاااا،غؼ    ااااا  إالاااا تت ك ،داااا   خ م،اااا   ؛اااا،

                                                           
 .٘ٙم، ص 91ٙٔ، دار بيروت للطباعة والنار، بيروت، ٔطديوان  بي العتاهية:  (ٔ٘)
ا، عندما فتحها الرايد، وخربها بعد حصار ثالثين 9ٓٔكانت ه ا الولعة في اواا من سنة  (ٕ٘)

ور فلمنا تنولء ا ولَّنت النروم عليهنا نمفن16ٔيوما، وسبء  هلها، وكان سبب  لنن  ننه فني سننة 
كتب إلء الرايد يطالبه بأن يرد ما  خ ا من الملكة من  مواا، فلما وصا الكتاب إلء الخليفنة 

، وفننننتح ِهَرْللننننة، لالسننننتنادة: ينظننننر: الكامننننا فنننني التنننناريخ: ص وغنننننااالراننننيد غ ننننب، 
٘/ٖٖ٘:ٖٖٗ  . 

ثنم افتتحهنا عننوة بعند  ِهَرْللَةُ: "بالكسنر، ثنم الفنتح مديننة بنبالد النروم، غناهنا الرانيد بنفسنه، (ٖ٘)
حصار، وحرب اديد، حتء غلب عليها، وبمي الحصن عامًرا مدة حتء خرب، و ثنارا بمينت 

 .  91ٖ:99ٖ/٘إلء ولتنا، وهو لرب صفين من الجانب الغربي". معجم البلدان:ج
، نه ننة مصننر ، ٔطينظننر: د. إسننماعيا   عبنند العنناطي: لننرا ة معاصننرة للاننعر المننديم،  (ٗ٘)

 .9٘ٔم، ص 9ٕٓٓالماهرة، 
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ااإ   (55)الااش " ل  ت   ااؾ     اا،ؼ بالؾلاا  الجغرا اا  لمسكاااأ  ي اا  لااؽ يخاادت  راا ت  ؾ 
برااؾرة  ااؾ كة رفمااه اااسؽ ؛ااياي الساادح الاام    اا،ؼ بالسساادكح  اا  السقااات ايكل  لااما 

الجساادت  عْر ا ؛،عارة ال،ذخيراية ال،ا   ْاث الحركاةت كالحيااة  ا  -السكاأ –ذكر  
ْ ار  اا  س،مفا   اؽ طاةاات  عْ ر اةت ك راؾ ر ة  مغا  الإؾالاتت كالحادكد فا ؽ  كذلػ ع 
طر   ااات  سااا داا     "عسميااة ممااق  د ااد  اا  المغااةت كلغااة داماات لغااة كيسااا  قيساا   ااؽ 
عمةااات  د اادة فاا ؽ الفمساااتت كبسااا  حد اا   ااؽ  ذابااة لعشالاار الؾاةاا   ليعاااد  رك ْ ااا 

الذااااعر ح شساااا راااااع  لااار السكااااأ  حااادس لاااإات  ت كداااما  اااا  عمااا (56) اااؽ  د اااد"
ار داااأ  كداار الحااد ثت رك الشااداق  كيقااؾل  أ درةمااة  ااادت الرشاا د بااالخرابت   ْاارز 
ال،زاد    السعشار   ذ عاادة  اا يكاؾأ الشاداق لم؛ا،غا ةت كطماب الشجااةت لفش اا  اد ا  

ض  إقااؾر لخراف ااا  يأ غااكك  ل ااا ماارابت كدااما  ااا حاادث   ذ غكادااا الرشاا د بعااد ا  قاا
 الع دت  دْرت كحريت كمرب ا ح،ر طمب  مػ الركت الرمح.

 ،ْ ؽ  ؽ ذلػ رأ السكاأ عا ت ُكعوك   ل،مخي  الحدثت ك؛ااعد  ج ئا   ا  
 قد ة الحكا  عمار القياات فؾعيإ،ا ت  جعات  اا ؛يدارد   رادة ات كر اار ا ،باا  الس،مقا  

عااؽ الحاادث بو؛اامؾب لدااساع   شاام الْدايااةت كذلااػ  ااؽ  ؾ  ااق الذاااعر الإشاا    ذ عْواار 
؛مح كااحت  س ك ب  رفؾ الع،اهية ح،ر ةال عش  دك،ؾر شؾة  اياا "ك ؽ الحق 

  فت  ك د عمر ذلػ كُيخ  ُّ (57)ر   عما    ر؛مؾب شعر   شم  ا حة حيا   الد ؾلة"
شعر السدح لدي  ف م  الدم؛ة  ح اث ُيقاالا "كرفاؾ الع،اهياة بالامات يع،ْار  اؽ ركابات 

ال جر  الم ؽ ردممؾا بداطة ال،عْ رت كشعْ ،     ةرابد السديح  شعراق القرأ الثا  
 .(58)ال،  كا ا  م،كت    ا  خا ة ال،عْ رت كرر؛،قراط ، "

                                                           
(٘٘)

 .ٖٙٔجماليات المكان في الاعر العباسي: ص  ينظر: 
د. يوسنن   بننو العنندوس: اةسننتعارة فنني النمنند األدبنني الحننديث )األبعنناد المعرفيننة والجماليننة(،  (ٙ٘)

 .6،1م، ص996ٔ، المكتبة األهلية، ٔط
: الطبعنننة األولنننء، دار  انننولي  ننني : تننناريخ األدب العربننني )العصنننر العباسننني األوا(:(6٘)

 . ٕٕ٘ص ، المعار ، الماهرة
(٘1)

، دار د.طد.   مصنننطفء هننندارة: اتجاهنننات الانننعر العربننني فننني المنننرن الثننناني الهجنننر ،  
 .6ٖٖم، ص9ٖٙٔالمعار ، الماهرة، 
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اااا يجعمااا  ةر ب اااا  لااار الشإاااؾس....   " ككاااااح ر ااا  يخ،اااار لسديحااا  ر؛ااامؾب ا م يإ 
ت (59)كدر ؛ ؾلة  ق،رأ بسؾ؛يقر لاكية حمؾةت  ْدك    ا الذعر كو   ر غاات مالراة"

 مغ،   خمؾ  ؽ ال،عق دت ك س ت  لر المغة السد،عسمة ف ؽ رك؛ام الس،مقا ؽ  اؽ العا اة  
 ااؽ ذلااػ  ذااْ    لمرايااات السش،راارة بقظاا  الدااحاب  اا  كاااؾح ات كار إاع ااات كدااؾ 

  ذْي  ؛ ت  ،داكلت  عت  ر  يخ،ري القمؾبت كايذداأ فبداط، ت كليجاز .  
 ااة عاااؽ الحاادثت  اا  الحإااااح كدكااما  ساا  الااش  فااا ؽ  ؾعيااا السكاااأ ل با

 عمر ؛ ؾلة المغةت ككاؾح ات ك اق السكاأ فؾلإ   طار ا لمحدث.
ك ؽ اي ثمة ال،   ،راقس    ا السكااأ فؾلاإ   ا طر ا لمحادث ةاؾل رفا   ساات 

 )  ؽ الظؾ ت(ا   
 َرَمتتتتتتتى ف مشتتتتتتتتل َاًَكتتتتتتتتا وورالَ تتتتتتتتلر 
 

تتَ دَّ    تت رَّ َمذم تتَبَّ فتتي كر تتَسةَّ اد م  َََّقا َّ
 

َم  تتتتةَّ َلتتتتكم ََ رتتتتنم فًتتتتتى َيتتتتوم ي  مَّ ر   َوتتتتم  الخر
 

َعتتتتتتتتتتتتتررَّدَّ    تتتتتتتتتتتتتة  نَّ تتتتتتتتتتتتت   وال ََّسر  وََّ ي اََ
 

يتتتتتتتَحة   اََا والررَّمتتتتتتتتتتتتاح مرذَّ َدََ  َقَفتتتا َستتتشم
 ج

َتتتدَّت   وحَّ الَخفرَّتتيَّ َفَت م   رَ تتد ش تلتتى التتر 
 

َ ستي َ وَّ ال يجتا َّ والخيت ر َ رم  وفي َأرم
 

ك  مرَتوقرَّتتتتتتتتدَّ     َ َطال تتتتتتتتا فتتتتتتتتي َجتتتتتتتتاحَّ
 

َر َّتتتتتلَّ فَقتتتتتدم   ومروقتتتتتان كانتتتتتُ دار هَّجم
 

دَّ    َ َ تتتتتتتتتتتا َالخيتتتتتتتتتتت َّ أت َ تتتتتتتتتتتَور  دم  َ َور 
 

تتتت   ر  وَبتتتتةَّ عَّ َم الَعرر َُ و تتتتا َيتتتتوم  َحَططمتتتت
 

َقتتتتتدَّ    تتتتتر  وَفرم َن َندم يًستتتتتا وتتتتتيم  وكتتتتتان مراَّ
 

تتتتة   س  ُم ََّتتتتَ  هَّ يتتتتا َستتتتَس  ولمَ تتتتَمجَّ العرمم
 

َتتتدَّت   تترر في تتا َوَيلم وحر الش رم  َ سرتتوح  َيتترر
 

َف اونَّ ختازم  وَقدم  ُم َالم  َّ أنم  (60)َخَ َم
 

يتتتدَّ    يتتتَد وتتتَن َم م تتتي ا َي َّ ُم َ َيا َّ َيتتت  وَأعم
 

َوذ   تتتتتَتوَّيَك وَدرم رَّ م تتتتتنم َأوم تتتتتبَّ مَّ  وبالَ زم
 

َددَّ    تت ر َوازم ِر القشتتا فاعم ُم َتت َّ َأ متترا  َعَمتت
 

تتتلر  تتترَّ في تتتا َوَفرمعر تتت ر الش رم دَّ      وقتتتائار أ م َعتتتتتد  دتتتتتانر أوم لتتتتتكم َر حم د ا َّ تتتتتدرَّ  تذا عر
 

                                                           
، د.ت، دار المعننار  ، المنناهرة، ٔطد. اننولي  نني : الفننن وم اهبننه فنني الاننعر العربنني:  (9٘)

 .9ٙٔص
ابن خانم: هو موسء بن خانم التميمي: كان والني الرانيد علنء  رمينينة،  نبطها، و صنلح  (ٓٙ)

البالد، وولء بعدا ينيد بن منيد الايباني، غنا الك ج، فَصعُبَْت عليه، فالاناعر ي نربه منثالً 
، انننركة األعلمننني ٔطيمنننارن بنننه الممننندود .تننناريخ اليعمنننوبي، تحمينننك: عبننند األمينننر مهننننا: 

 . ٖٗ٘/ٕم، جٕٓٔٓت، للمطبوعات، بيرو
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   دما الش  يسدح رفؾ  ساات الثغار ت كداؾ  اؽ القاؾاد الام ؽ ركثار الذااعر  
ادو  دحا  لا   اؽ  ساط السادح الديا؛ا ت   ؽ  دح ؼت ك ور   كةابع ؼ  لاما يسكاؽ رأ ُيع 
ا عااؽ حااق حااكب  ااؽ ايحااكاب  اا   كدااؾ ذلااػ الذااعر الاام  يقاا  كياا  الذاااعر  اادا ع 

ا ل،ار   الخمإاقت كا ت ك مكر كيا  الذااعر (61)لؾزراقت كالقؾادالحكؼت كالخم ةت رك   رم 
رحاادا  ا كاةشيااةت ك  اا،ؼ ركثاار ف،دااج ت ا  ،رااارات الحربيااةت ك س اات الذااعراق  اا  دااما 
الشسط الذعر   لر السبالغاة  ا  الؾلا ت ك دااعددؼ عمار ذلاػ  فارار ذكار اي ااكؽ 

 ال،  ماض    ا السسدكح حركب .
كبعااااد رأ ؛اااارد الذاااااعر الرااااإات السدحيااااة لذخرااااية  سدكحاااا   مجااااو  لاااار  

 ؾعياا اي اااكؽ الس،عاددة ال،اا   ،ح اا السساادكح  ا  حرباا  ااد بابااػت  قاد ذدااب  لاار 
ذ ك  ر  ااا، ؾ ؼت كد  ااام جت  اااؼ ر ف ركش  ب اي ات كررشاااقت ك ش اااا  لااار ُ ؾة ااااأت كالف  اااش د  ؛ 

ت دااام  كم اااا (62)
أ يرااإ ا  كل سااا ذكردااا فؾلااإ ا  اا طرة ر اااكؽ ذكردااا رفااؾ  سااات  اا  القراا دة دكأ ر

لمحاادث  كل،اادل عماار كثاارة اي اااكؽ ال،اا  ةظع ااا السساادكح  اا  ة،الاا ت كبال،ااال   ْاارز 
شجاع، ت كبدال،     مؾض كات دام  الحاركبت كالقادرة عمار  ؾالام، ا الؾاحادة  ماؾ 
ايمااارست  اااااا "داااما داااؾ السكااااأ ارطاااار الااام     عشااار لمحااادث فدك ااا ت رك ربساااا كااااأ 

ا فدك  ت كلفش   ع  ؛يكؾأ ذا ك ؾد ركثر ةادرة عمار الحزاؾر السااد   الحدث  ؾ ؾد 
الدر    لر  خ مة الس،مق ت ك؛يكؾأ دليم  دا غ ا عمر رأ الحادث السداركد  ا   طاار 

                                                           
 . ٔٙٔص  (،تاريخ األدب العربي )العصر العباسي األوا (ٔٙ)
: جبا بأرض مولان من نواحي أَْرشق: مو ع بأ ربيجان من نواحي بابن الخرمي. َسْنَدبَايَا (ٕٙ)

: لاا ابنن الكلبني مولنان، وجنيالن، وهمنا  هنا ُموقان  ربيجان عند الب  مدينة بابن الخرمي. 
مااح بن يافث ابن نود عليه السالم، وةية فيهنا لنرى، ومنروج كثينرة تحتلهنا طبرستان بن ك

التركمان للرعي، فأكثر  هلها منهم، وهي بأ ربيجان، يمر الماصد من  ردبيا إلنء تبرينن فني 
: بالتحريننن، و خننرا جننيم اسننم حصننن، وناحيننة بأ ربيجننان مننن منننانا بابننن والَكذذجَ  الجبنناا.

: هنو  جبنا بالبن ِّ منن أَْبَرْشذََِوي اا: المنأوى، وهنو معنرب.الخرمي، وهو عجمني، و صنا معنن
: واد لبني سليم، ولد ودروج رض مولان من نواحي   ربيجان، كان يأو  إليه بابن الخرمي. 

تمام يدا علء  نه مو ع في ثغر   ربيجنان،   كر يالوت  بيات  بي تمام، ولاا إن: اعر  بي
: معجنم البلندانمكنان. ينظنر فني ترجمنة هن ا األمناكن: و كر  بياته التي ورد فيهنا اسنم هن ا ال

 . ٕٕ٘/ ٘، جٔٗٗ/ ٗ، ج6ٕٙ/ ٖ،جٕ٘ٔ، ٘ٙ/ ٔص: ج



 989-959، 9109مجمة كمية اآلداب جامعة الفيوم عدد يشاير                                      رجب  شى م
 

- ٕ2ٙ - 

 

ت ك محظ رأ (63) كا     سا دؾ حدث  ش،س   لر عالؼ الس،مق ت ككاةع  الم  يشيذ "
ر  ؾطؽ بابػ الخر ا ت كةاد  سا  الذااعر اي اكؽ السمكؾرة كم ا    ررض الْمت كد

 ف ش ا  لمد لة عمر  عقب السسدكح لبابػ    ررا  كم ا.                                
كُ قرااد ف ااا " كاات  السغمقااةت ك عااد داام  اي اااكؽ  ااؽ  سااط اي اااكؽ السر شيااة

 الإزاااقات ال،اا  يسكششااا العثااؾر عماار  ؾةاا   عاا ؽ ل ااا    ااا  اا  الؾاةاا ت رك  اا  رحااد
ت ك  شاااػ رأ  ؾعياااا السكااااأ ف اااما (64)السراااشإات الجغراكياااةت رك ال،ار خياااة القديساااة"

الذكت   كد كاةشية الحدث   ذ لؼ يكؽ ذكر السكااأ مالي اا  اؽ الإابادة  كل ساا لا   ابادة 
 ؾ يقية  كلملػ  قد " ةا اا ةرا دة الساديح  ا  داما العرار  قاات الراحا ة الحد ثاة  

عالاااردا الذااااعرت كايعساااال الفْااارس ال،ااا   اااش ض ف اااا   ااار  داااجت ايحاااداث ال،ااا  
ت ك عااااداد ر؛ااااساق (65)الخمإااااقت  سااااا يعظ  ااااا قيسااااة بع اااادة   ذ  رااابح ك ااااابق  ار خيااااة"

اي اكؽ السر شية   كد دم  الؾعيإة الؾ ابقية  يأ  ؾعيا الراك  ل ا   كاد رأ  ات 
اااا باااالؾاة   اااؽ    اااةت كبكاااؾأ اي عاااال ال،ااا   قاااؾت ف اااا الذخراااية  ،رااات ا راااا   ك يق 

الذخرااااايات ال،اااااا   زاااااظم  ف ااااااا ذات  ر شياااااةت ك  كااااااد الااااارابط فاااااا ؽ الذخراااااايةت 
ت كسا  قيؼ حمقة كلت ف ؽ الذاعرت كالس،مق ت ك ذرك   ا  الاش  عشاد ا (66)كالسكاأ

  در  كاةشية ايحداث.
 ااؽ اي ثمااة ال،اا   ااو   حاك ااة لمحاادثت كةااد  ساا     ااا الذاااعر فاا ؽ  سظاا ؽ 

 (:أ الؾاةع ت كالسكاأ الس،خ ت ةؾل الس،شْ  ) ؽ الظؾ ت خ،مإ ؽ لمسكاأ  دساا السكا
تَّ َ تتتت   لََّوا تتتت    َُ ومتتتتا فتتتتي الَستتتتوم تتتت  َوَقفم

 

تتتَو َنتتتائكر    دت َوهم تتتنَّ التتتر   ك ن تتتَ  فتتتي َجفم
 

يستتتتتتتةً  َستتتتتتتى َه َّ تتتتتتتر  َتتتتتتت  ادَطتتتتتتتا ر َكمم   سر
 

تتتتتتكر    َ  َاسَّ تتتتتترر تتتتتتاح  وََلم  َ تتتتتتَ  و  ووجم ر
 

                                                           
  سليم: البننا  المصصني فني انعر  بني ننواس )دراسنة فنينة(، رسنالة ماجسنتير مخطوطنة، (ٖٙ)

 .ٔ٘ٔص م، ٕٓٔٓجامعة الفيوم، كلية دار العلوم، 
، المركننن الثمننافي ٔسننعيد يمطننين: لنناا الننراو  )البنيننات الحكافيننة فنني السننيرة الاننعبية(، ط(ٗٙ)

 . ٖٕٗ:ٕٗٗصم، 996ٔالعربي، الدار البي ا ، 
 . ٔٙٔتاريخ األدب العربي )العصر العباسي األوا(: ص  (٘ٙ)
 .ٕ٘ٗلاا الراو  )البنيات الحكافية في السيرة الاعبية(: صينظر:  (ٙٙ)
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تتتتتتجاعةَّ والش  تتتتتتى تتتتتتداَر الذ  قم َت مَّ   جتتتتتتاَوزم
 

َُ َالَليتتتبَّ َعتتتالَّكر  تلتتتى   تتت م  َأنم  َقتتتوم َّ َقتتتوم
 

تتتتس ةً  ََ كم عمتتتتى القمتتتتبَّ  َُ َجَشتتتتاَحيم َّ تتتتَسسم ََ 
 

مر    تتتتوتر الَختتتتوافي  تتتتتحت ا والَقتتتتوادَّ   سر
 

تتتترر غائَّتتتتب    َزتتتترب  أ تتتتى ال امتتتتاتَّ والش رم
 

مر     و تتتاَر تلتتتى ال مب تتتاتَّ والشرتتترر قتتتادَّ
 

تتتتتتتتتتترةً  بَّ َن م تتتتتتتتتتتدَّ ِ ادرَحيم كر فتتتتتتتتتتتوم  َنَ تتتتتتتتتتترم  ر
 

راهَّككسا نر ََّرت    وسَّ التد  َِ الَعرر  (67)َفوم
 

 ،ااااراقس  اااا  دااااما الااااش  الْشاااااق الداااارد  الاااام  لااااب كياااا  الراك /الذاااااعر 
ةرااااااا د  ت  ااااااا ذا كااااااااأ  ؾااااااااؾد القرااااااا دة  ااااااادح ؛ااااااايا الدكلاااااااةت ككلااااااا   ،حااااااا  
لثغر)الحدث(ت   ما حدث  ار خ ت ا؛،ظاد الذاعر ال،عْ ر عش   ؽ ممل القرا دة 

عيإا  الغشابية بسا  ذ،ست عمي   ؽ ميالت ؛اعد  عمر  قت الحدثت ك جد د  عْار  ؾ 
 لم،قشيات الدردية. 

كباااالشغر  لااار العشالااار الداااردية  ااا  القرااا دة  مإاااا  غااار الس،مقااا  طر قاااة 
الذاعر    ال،عا ت    السكاأ   ذ  ،زح رأ الذااعر ةاد زاكج فا ؽ السكااأ الاؾاةع ت 

ت كداؾ  كااأ  إ،اؾح   (68)كالس،خ ت   ايكلا  سثت     كاأ السعركة ) ْت ايح دب(
الإزاااااق الس،داااا    ذ كعإاااا  الذاااااعر لخد ااااة  ؾاااااؾد  ،شا؛ااااب  اااا  الحاااارب  ح ااااث 

 -عماار ا داااع  -القراا دة ح شسااا رباااأ  ااؽ مملاا  عااؽ بدااالة  سدكحاا  الاام   ااث باا 
 ثااث رعداباا ت ك اار ي شااسم ؼت كلفااؽ الس،شْاا    يك،إاا  فااملػ  فاات يزاايا  ااؽ ميالاا ت 
  ْاادد  اا  ةؾلاا  )كو ااػ  اا   إااؽ الااردس(ت ح ااث السكاااأ الس،خ اات ح شسااا يذااب  الااردس 

كاااااااااأ ؛اااااااااكؽت "كالسكاااااااااأ الس،خ اااااااات دااااااااؾ بالزاااااااابط  ااااااااا يجدااااااااد ر س الذاااااااااعرت بس
  يأ "  ااااإاق لاااإات  كا ياااة عمااار اي فاااار السجاااردة يدااااعد عمااار (69)ك راااؾرا  "

                                                           
:بانرد  بنء البمنا  العَْكبَنرى، تحمينك: مصنطفء السنما، إبنراهيم اعبينارى، عبند يديوان المتنب (6ٙ)

 .1ٖٙ:11ٖ/ٖص ،9٘9ٔالحفيظ البي، د.ط، مكتبة عيسء البابي الحلبي، 
األحينندب: تصننغير األحنندب، وهننو اسننم جبننا ماننر  علننء الحنندث بننالثغور الروميننة. معجننم  (1ٙ)

 .1ٔٔ/ٔالبلدان: ج
علي متعب جاسم، منء افيك توفيك: فاعلية المكنان فني الصنورة الانعرية )سنيفيات المتنبني  (9ٙ)

م ، 9ٕٓٓ، ٓٗنمو ًجا(، بحث فني مجلنة دينالء للعلنوم اعنسنانية، جامعنة دينالء، العنراق،  العندد
 .ٖٔص 
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 جداااااا ددات ك داااااا،خدت ال،عْ اااااارات السكا يااااااة بال،بااااااادل  اااااا  السجاااااارد  سااااااا يقرباااااا   لاااااار 
 .(71)اي  ات"

كالسكاأ الس،خ ت ليح ل   ر شية  غراكيةت رك  ار خية  فت عسااد  الخياال   
ااا لمسقاادرة ال،خ  ميااة لمس،مقاا ؽ   مفاات  ،مااقو  خ اات ل ااما  لااما  ،عاادد رشااكال ت ك م حاا   بع 
السكاأت ك ا ب   ؽ  كدت كشادة حداب  ر شيا ا  الثقاكياة عاؽ الحاربت كردؾال اات كةاد 

اؽ السكاأ ال،خ   -دشا – ث ت الردس  اا لسسدكحا ت "كداما ال،شؾ ا   ك  م    قاد  عما   قا  
  لمؾلاؾل  لار كلا   باق ف اات (70)الراك   ؽ ا؛ا،غمل  خ،ما  ر عاال شخرايا  "

اارز شااجاع، ات كبدااال، ا  اا  الق،ااال ح،اار  قاا   اا  ةمااب السااؾتت ك    اباا ت كبااملػ   ْ  ُ
،رلااددا  ،ْاادس  سااال الخيااالت "كالداارد الذااعر  الاام    يدمداات الحااؾادثت كةااد    

ت  الذاعر   دع  لر  جد د شاجاعة (72)   حد ذا  ا  كل سا  بغ  القيسة  ؽ كراب ا"
 سدكحااا ت كةؾ ااا ت كلااايح ا ة،راااار عمااار ؛ااارد الحااادث  حدااابت كا؛ااا،خدا   لمسكااااأ 

 الس،خ ت دؾ  ا رباأ عؽ دد  . 
ااا لاا ت كلفشاا  لااؼ    دكااما  ،ْاا ؽ رأ السكاااأ  اااق فؾلااإ   اا طر ا لمحاادثت ك ؾ ق 

ا لمحدثت ك ؾةع .يظت الؾةؾع    ع   كل سا كاأ ا؛س   حدد 
 ،زاااح رأ السكااااأ ةاااد ياااو   فؾلاااإ   طاااار ا يزاااؼ ايحاااداثت دكأ رأ كباااملػ 

اإك  ية    الش  الذعر ت  شعكح    ر ا  يكؾأ بظم   ؽ اسش ات كلفؽ ل   اعم ُيز 
الشكعااة ال،دااج ميةت كالؾاةشيااة عماار القرااابدت ك ق،اارب    ااا الذاااعر  ااؽ عساات الساا رخ 
ال،ااااار خ ت  ،،اااادامت الغشابيااااةت كالسؾاااااؾعية دكأ  عااااارض ف ش سااااات ك سااااشح الحاااادث 
ا  ؽ السرداقيةت كربظ  بالؾاة  السشين لمذاعرت كيجعت الس،مق   ،قْم   الذعر   ك د 

إا  كع   مػ اي اكؽ ال،   مكردا الذااعرت كةاد  دكأ  شاةذة  ي    رست رك يدس  عؽ

                                                           
 . ٘ٓٔبنا  الرواية ) دراسة في ثالثية نجيب محفوظ(: ص  (6ٓ)
 .6ٕٗلاا الراو  )البنيات الحكافية في السيرة الاعبية(: ص  (6ٔ)
، المؤسسننة العربيننة ٔد.محمننود العاننير : الاننعر سننرًدا دراسننة فنني نننص المف ننليات، ط (6ٕ)

 .ٓٙصم، ٕٗٔٓللدراسات والنار، بيروت، 
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 ذخيراااا ت الذاااااعر لمؾلااااؾل  لاااار د  ت  دحيااااة رماااارست يداااااعد  السكاااااأ عْاااار 
؛ااعد عمار   اراق الاش  الدارد ت ك عما  ركثار كثا اة ك رؾ ر   لر فماؾ   ْ،غاا   ساا 

 كعسق ا. 
 الخا سة:

السكاأ الدرد  دكر ا بارز ا    الدارد الذاعر ت كةاد  ااق  ا   سظا ؽ بحداب رد س 
السحااؾرت كالسكاااأ الساا طر لثحااداثت كةااد ماارج عااؽ دكر   اا  الداارد  دساااا السكاااأ 

الد لة السباشرةت كرد س د  ت ر ك ة    كث ر  ؽ الشرؾ ت ككعإ  الذاعر/الدرد 
رز كسااا فاا بسااا يخاادت دد اا ت ك ،ساشاار  اا  الااد  ت ال،اا  يزااإ  ا عماار السساادكح ؽ.

 ا،ؼ الذاعراق السكاأ  ا  الدارد الذاعر  فؾلاإ   كا  اا  إداي ا ركثار  شا   غراكي اا   ماؼ  
بالؾل  الجغرا  ت رك الحد  لا   كل ساا  جااكزكا ذلاػ  لار الْاؾح بالسذااعر الشإداية 

  الس،عددةت كال،عْ ر عؽ الد  ت السزسرة.
 اااؾ د الذااااعراق  ااا  ر سااااام السكاااااأ الااام   شاااااكلؾ   اااا  رشاااعاردؼت  ؾلااااإؾا السكاااااأ 

السغمااقت كةااد  سكشااؾا ايليااات كالسعاااد  )اي؛اار(ت كالسكاااأ العاااتت كالسكاااأ السإ،ااؾحت ك 
كسااا  ااؽ  ؾعيااا كاات  سااط بسااا  ،شا؛ااب  اا  الااد  ت ال،اا   بغااؾأ الؾلااؾل  ل  ااا. 

 كمر ايشعار بالإزاقات السر شيةت رك الؾاةشيةت كسا ُ ؾ  د السكااأ الس،خ اتت كلفاؽ 
فشدبة رةتت  قار ة بالسكاأ الؾاةع   يأ الدياي ؛ياي ؛ارد  اار  ت كرحاداث كاةشياةت 

 ر اي كشة السر شية. ،مقت  ع ا ذك
 َ ُ السرادر والسراجا

ّ٘ )د (ٔ ، ْٔـ(: انكبيم فٙ انزبرٚخ، رحقٛق:: .    ٕٚطقا انقق،بط،  ٖٓٙاثٍ األصٛز انَجَشر

 .ار انكزت انعهًٛخ، ثٛزٔد، نجُبٌ 

، يؤطظقخ ٔ. أحًق يخزبر انجزسح: األطز، ٔانظجٍ فٙ شقعز انعقزة )رقبرٚخ ٔ.راطقخ(:   (ٕ

 و  22٘ٔعهٕو انقزآٌ، .يش:، 

أحًق ثٍ أثٙ ٚعقٕة: ربرٚخ انٛعققٕثٙ، رحقٛق:: عجقق األيٛقز يُٓقب: اناجعقخ األٔنقٗ، شقز خ  (ٖ

 و ٕٓٔٓاألعهًٙ نهًاجٕعبد، ثٛزٔد، 

، َٓضقخ يظقز، انققبْزح، ٔ. إطًبعٛم   عجق انعب ٙ: ،زاءح يعبطقزح نهشقعز انقققٚى،   (ٗ

 و 2ٕٓٓ

انًعققبر ،  .ار، ْٕققـ(: انقققٕٚاٌ، رحقٛقق:: حظققٍ  بيققم انظققٛزفٙ،  2ٕ٘انجحزققز٘ )د (٘

 و  2ٖٙٔانقبْزح، 
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ثقققر   إثققزاْٛى: انظققز. فققٙ .ٔأٚققٍ شققعزاء انًعهقققبد، رطققبنخ . زققٕراِ،  هٛققخ اٜ.اة،  (ٙ

 و ٕٗٓٓجبيعخ انقبْزح، 

ْققـ(: انقققٕٚاٌ ثشققزي انخاٛققت انزجزٚققش٘: رحقٛقق::   عققشاو، اناجعققخ ٖٕٔأثققٕ رًققبو )د (2

 انخبيظخ، .ار انًعبر ، انقبْزح، . د 

زًٛققخ انقققْز فققٙ يحبطققٍ أْققم انعظققز، شققزي ٔرحقٛقق:: .  ي ٛققق   ِ(: 2ٕٚٗانضعققبنجٙ )د (2

  22ٖٔ، .ار انكزت انعهًٛخ، ثٛزٔد، نجُبٌ، ٔ،ًٛحخ،  

 . حجٛت يَٕظٙ: فهظ خ انًكبٌ فٙ انشقعز انعزثقٙ ) ،قزاءح يٕاقٕعبرٛخ جًبنٛقخ( .راطقخ، (2

  ؤٕٓٓ، يُشٕراد ارحب. انكزبة انعزة، .يش:،ٔ 

، انًز ققش ٔانشخظققٛخ(،   –انققشيٍ –)ان ضققبء  حظققٍ ثحققزأ٘: ثُٛققخ انشققكم انزٔا ققٗ (ٓٔ

 و 22ٓٔانضقبفٙ انعزثٗ، انقار انجٛضبء، انًغزة، 

، يؤطظقخ .ار انظقب.ط ٔ. حًب.ِ رز ٙ سعٛزز: جًبنٛبد انًكبٌ فٙ انشعز انعجبطقٙ:   (ٔٔ

 و ٖٕٔٓانضقبفٛخ، .ار انزإاٌ نهُشز، األر.ٌ، 

، انًز قش انضققبفٙ ٔثقٙ(:  . حًٛق نحًقاَٙ: ثُٛخ انُض انظز.٘ )يقٍ يُوقٕر انُققق األ. (ٕٔ

 و 22ٔٔانعزثٙ، ثٛزٔد، 

 و 22ٓٔ، .ار انًعبر ، ٕس ٙ انًحبطُٙ: شعز انحزة فٙ أ.ة انعزة،   (ٖٔ

، انًز قش انضققبفٙ ٔطعٛق ٚقاٍٛ: ،بل انزأ٘ )انجُٛبد انحكب ٛقخ فقٙ انظقٛزح انشقعجٛخ(،   (ٗٔ

 و 222ٔانعزثٙ، انقار انجٛضبء، 

، يُشقٕراد ٔفٙ انشقعز انعزثقٙ انقققٚى(،   . طًز انقٕٚة: انضُب ٛبد انضقٚخ ).راطبد (٘ٔ

 و  2ٕٓٓانٓٛئخ انعبيخ انظٕرٚخ نهكزبة، .يش:، 

   222ٔ، .ار ،ز جخ، انقار انجٛضبء، ٕطٛشا ،بطى ٔآخزٌٔ: جًبنٛبد انًكبٌ،   (ٙٔ

، انٓٛئقخ انًظقزٚخ ٔبء انزٔاٚخ ).راطخ يقبرَقخ نضثصٛقخ َجٛقت يح قٕط(،  ثُطٛشا ،بطى:  (2ٔ

  22ٗٔانعبيخ نهكزبة، انقبْزح، 

 ، .ار انًعبر  ، انقبْزح ٔ. شٕ،ٙ اٛا: ان ٍ ٔيذاْجّ فٙ انشعز انعزثٙ:   (2ٔ

   ربرٚخ األ.ة انعزثٙ )انعظز انعجبطٙ األٔل(: اناجعخ األٔنٗ، .ار انًعبر ، انقبْزح 

    :)َٙار انًعبر ، انقبْزح، . د  ٔربرٚخ األ.ة انعزثٙ )انعظز انعجبطٙ انضب. ، 

 انشقبو(، اناجعقخ انضبَٛقخ، .ار انًعقبر ،  -نققٔل ٔاميقبرادربرٚخ األ.ة انعزثٙ )عظز ا

 انقبْزح 

   222ٔ، .ار شز،ٛبد، انقبْزح، ٔطثي طبنح: ،ضبٚب انًكبٌ فٙ األ.ة انًعبطز،   (2ٔ

، ٔ. عب.ل َٛم: جًبنٛبد انُض انظز.٘ )رؤٚخ َققٚخ فٙ أعًبل أيٍٛ ٕٚطا غزاة(:   (ٕٓ

 انٓٛئخ انًظزٚخ انعبيخ نهكزبة، انقبْزح 

 ٍ: انُحٕ انٕافٙ، اناجعخ انضبنضخ، .ار انًعبر ، انقبْزح، . د عجبص حظ (ٕٔ

: فٙ َوزٚخ انزٔاٚخ )ثحش فقٙ رقُٛقبد انظقز.(، طهظقهخ عقبنى ). زٕر(عجق انًهك يزربع (ٕٕ

 و 222ٔ، انًجهض انٕ ُٙ نهضقبفخ ٔان ٌُٕ ٔاٜ.اة، انكٕٚذ، ٕٓٗانًعزفخ، انعق. 

انشققعز انعجبطققٙ فققٙ ان زققزح يققٍ  عجققق انًققُعى   عجققق ان زققبي عاٛققخ: يثيققح انظققز. فققٙ (ٖٕ

و، 2ِٕٓٓ، رطقققبنخ . زقققٕراِ، جبيعقققخ جُقققٕة انقققٕا.٘،  هٛقققخ اٜ.اة ثقُقققب، ٕٖٔ:ٕٖٕ

  2ٗص

 . عجقهللا انزابٔ٘:  (ٕٗ

   :ار غزٚت، انقبْزح، . د ٔانقظٛقح انعجبطٛخ ،ضبٚب ٔارجبْبد. ، 
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 ًعزقش(: ،ضبٚب ان ٍ فٙ ،ظٛقح انًقي انعجبطٛخ ).راطخ راجٛقٛخ فٙ شعز انجحزقز٘ ٔاثقٍ ان

 و  22ٔٔ، انقبْزح، .ار انضقبفخ، ٔ 

 و 22ٙٔ، .ار ثٛزٔد نهاجبعخ ٔانُشز، ثٛزٔد، ٔأثٕ انعزبْٛخ: انقٕٚاٌ:   (ٕ٘

 ، يكزجخ غزٚت، انقبْزح،. د ٗ: انز ظٛز انُ ظٙ نأل.ة،  ). زٕر(عش انقٍٚ إطًبعٛم (ٕٙ

عهققٙ يزعققت جبطققى، يُققٗ شقق ٛ: رٕفٛقق:: فبعهٛققخ انًكققبٌ فققٙ انظققٕرح انشققعزٚخ )طققٛ ٛبد  (2ٕ

ققب(، ثحققش فقققٙ يجهققخ .ٚققبنٗ نهعهققٕو امَظقققبَٛخ، جبيعققخ .ٚققبنٗ، انعقققزاط،  ان ًزُجققٙ ًًَٕج(

 و  2ٕٓٓ، ٓٗانعق.

عًققز ثٕفققبص: يثيققح انظققز. فققٙ انققُض انشققعز٘ انققققٚى يققٍ خققثل انً ضققهٛبد، رطققبنخ  (2ٕ

  و 2ٕٓٓيبجظزٛز، جبيعخ يُزٕر٘ ،ظُاُٛخ، انجشا ز، 

انقْبٌ، .  ، يُشٕراد ٔسارح  رحقٛ:: طبيٙقٕٚاٌ، ان ْـ(:2ٖ٘أثٕ فزاص انحًقاَٙ)د (2ٕ

 انضقبفخ، .يش:، طٕرٚب، . د 

، .ار انحققققٚش، ٔٔانشققعزاء، رحقٛقق:، ٔشققزي: أحًققق   شققب ز،   اثققٍ ،زٛجققخ: انشققعز (ٖٓ

 و 22ٙٔانقبْزح، 

، ٔ.  ًبل أثٕ .ٚت: انزؤٖ انًقُعخ )َحقٕ يقُٓب ثُٛقٕ٘ فقٙ .راطقخ انشقعز انجقبْهٙ(،   (ٖٔ

 و 22ٙٔ انٓٛئخ انًظزٚخ انعبيخ نهكزبة، انقبْزح،

، يكجقخ نجُقبٌ َبشقزٌٔ، .ار انُٓقبر ٔيعجى يظاهحبد َقق انزٔاٚخ،  . ناٛا سٚزَٕٙ:  (ٕٖ

 و ٕٕٓٓنهُشز، نجُبٌ، 

زََُجِّققٙ )د (ٖٖ ًُ ْققـ(: انقققٕٚاٌ، ثشققزي أثققٗ انجقققبء انعَْكجَققزٖ، رحقٛقق:: يظققا ٗ انظقققب، ٖٗ٘ان

 و 2٘2ٔإثزاْٛى امثٛبرٖ، عجق انح ٛظ شهجٙ، .  ، يكزجخ عٛظٗ انجبثٙ انحهجٙ، 

، ٔ  رٚقققبع ٔرقققبر: رٕطٛقققا انزقققزاس فقققٙ انزٔاٚقققخ انعزثٛقققخ انًعبطقققزح ).راطقققخ(:   (ٖٗ

 و ٕٕٓٓيُشٕراد ارحب. انكزبة، .يش:، 

، انٓٛئققخ انعبيققخ نقظققٕر انضقبفققخ، ٔ.   سٚقققاٌ: انجُٛققخ انظققز.ٚخ فققٙ انققُض انشققعز٘،   (ٖ٘

  و ٕٗٓٓطهظهخ  زبثبد َققٚخ، انقبْزح، 

َقققٕاص ).راطقققخ فُٛقققخ(، رطقققبنخ يبجظقققزٛز    طقققهٛى: انجُقققبء انقظظقققٙ فقققٙ شقققعز أثقققٙ (ٖٙ

 و ٕٓٔٓيخإ خ، جبيعخ ان ٕٛو،  هٛخ .ار انعهٕو، 

 -2ِٕ.   عجٛق انظجٓبَٙ: انًكبٌ فقٙ انشقعز األَقنظقٙ يقٍ ان قزح حزقٗ طققٕ  انخثفقخ  (2ٖ

 و ٖٕٔٓ، .ار غٛقاء، األر.ٌ ، عًبٌ، ِٔ،  ٕٕٗ

.   و ٕٕٓٓنجُقققبٌ، انًغزثقققٙ، .ار   عهقققٙ نهُشقققز، رقققَٕض، .ار ان قققبراثٙ نهُشقققز،  (2ٖ

يظا ٗ ْقارح: ارجبْبد انشعز انعزثٙ فٙ انقزٌ انضبَٙ انٓجز٘، .  ، .ار انًعبر ، 

 و 2ٖٙٔانقبْزح، 

، .ار   عهققٙ نهُشققز، ٔ  َجٛققت انعًققبيٙ: فققٙ انٕطققا ثققٍٛ انُوزٚققخ ٔانزاجٛقق:،   (2ٖ

 و ٕ٘ٓٓرَٕض، 

نًؤطظقخ انعزثٛقخ ، أ. يحًٕ. انعشٛز٘: انشعز طقز.(ا .راطقخ فقٙ َقض انً ضقهٛبد،   (ٓٗ

 و ٕٗٔٓنهقراطبد ٔانُشز، ثٛزٔد، 

 اثٍ يُوٕر: نظبٌ انعزة، .  ، .ار طب.ر، ثٛزٔد، نجُبٌ، . د  (ٔٗ

ٚبطٍٛ انُظقٛز: انزٔاٚقخ ٔانًكقبٌ، ٔسارح انضقبفقخ ٔامعقثو، انعقزاط، طهظقهخ انًٕطقٕعخ  (ٕٗ

 و 22ٓٔانظغٛزح، 

. انًعزفٛقخ ٔانجًبنٛقخ(، . ٕٚطا أثٕ انعقٔص: االطزعبرح فٙ انُقق األ.ثٙ انحقٚش )األثعقب (ٖٗ

 و 222ٔ، انًكزجخ األْهٛخ، ٔ 

 و 222ٔٚب،ٕد انحًٕ٘: يعجى انجهقاٌ، اناجعخ األٔنٗ، .ار طب.ر، ثٛزٔد،  (44
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 المراجع األجنبية المترجمة:

إَزٚكٙ إيجزد إَقرطٌٕ: انقظخ انقظٛزح انُوزٚخ ٔانزقُٛخ، رزجًخ: عهٙ إثقزاْٛى عهقٙ  (٘ٗ

، 2ٗٔانًجهض األعهقٗ نهضقبفقخ، انققبْزح، انعقق. ، انًشزٔع انقٕيٙ نهززجًخ، ٔيُٕ ،  

 و ٕٓٓٓ

 –انجققٚ  –طٕساٌ ثُٛكُٙ طزٛزك ٛزش: انشعز ٔانشعزٚخ فٙ انعظقز انعجبطقٙ )أثقٕ رًقبو  (46

، انًز قش انققٕيٙ نهززجًقخ، ٔانحًبطخ( : رزجًخ: حظٍ انجُب عشانققٍٚ،   -،ظٛقح انًقي

 .و2ٕٓٓانقبْزح، 
********** 


