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 قسم اللغة العربية المرحلة الرابعة  3المحاضرة 

 كلية التربية للعلوم االنسانية

 قصة الزير سالم 

تضم المصادر العربية الكثير من القصص الطويلة والقصيرة ولكن أنضج قصة هي قصة الزير 

سالم وهي قصة تبدأ بالحديث عن ملوك اليمن من التبابعة وملكهم تبع وملوك قيس 

وملكهم ربيعة وقد جهز تبع جيشا كبيرا وغزا قيس وأخضعهم ثم سمع الحقا بأن ربيعة لديه 

لجليلة فقرر أن يتزوجها ولكن الجليلة كان قد منحها أبوها إلى كليب ابنة جميلة جدا اسمها ا

الذي اعترض على زواج خطيبته من تبع وقرر بمشاورة صديق له أن يقوموا بحيلة لكي يقتل 

تبع وجهز مئة مقاتل مختبئين في صناديق العروس وقاد بنفسه بعير العروس الجليلة ولما 

الفال فأخبره الفوال بأن هناك رجاال مسلحين في  وصلوا الى تبع أمر تبع من يضرب له

الصناديق وحينما أرسل رجاله ليكسروا الصناديق تبين ان الرجال كانوا مختبئين في صناديق 

 مكونة من طبقتين العليا فيها قماش الجليلة والسفلى فيها الرجال 

لك رأت أن من وكانت امرأة عجوز هي التي اخبرت الفوال بحيلة القيسيين ولكنها بعد ذ

األسلم لها أن تسكت ألنها أدركت أن تبع مقتول ال محالة وأن القيسيين سقتلونها بعد ذلك 

ولذلك سهلت دخولهم الى الملك تبع، وما دخلوا بدأت حفلة الزواج وسكر الحاضرون 

وطلبت الجللة من الملك تبع أن يتم ادخال خطيبها كليب لكي يلهيهم بوصفه المهرج 

ا دخل كليب وجد سلسلة معلقة على الباب تمنع األذى عن الملك والحسد فابى والنديم ولم

ان يدخل حتى تزال السلسلة كما علمه صديق له قبل وصوله فامتثل الملك وأزال السلسلة 

لكي يدخل قشمر المهرج )وهو في الحقيقة كليب خطيب الجليلة( ثم طلبت من الملك أن 
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ني لهما ولما دخل طلبت الجليلة أن يمنح تبع سيفه يدخل قشمر معهما الى الغرفة كي يغ

للمهرج كي يلعب به أمامه فقتله وأمر الفرسان المئة المختبئين أن يتجهزوا ثم خرجوا برأس 

الملك إلى المدينة وقالوا لهم من أطاعنا تركناه ومن عصانا قتلناه وحكم الناس بالعدل 

 واالحسان وتزوج ابنة عمه الجليلة. 

الملحمة حتى نهايتها ومن المهم هنا أن نشير إلى عدة أمور امتازت بها القصة  وهكذا تستمر 

 وهي: 

إن روايات القصة عديدة يختلط فيها الفصيح والعامي بحيث ال يمكننا أن نميز بينهما  -2

ولكن ذلك واضح بشكل كبير في استعمال النصوص الشعرية التي تتخلل القصة 

الفصيحة العربية التي نجدها منثورة في وأسلوب  ها العامي الركيك أو النصوص 

 المعلقات وغيرها. 

إن روايات القصة المتعددة مختلفة بين القبائل فكل قبيلة كانت تروي  ها بشكل يجسد  -0

أمجادها ومفاخرها بينما يقلل من قيمة القبائل األخرى أو يسكت عنها، فهناك الرواية 

 القيسية والرواية اليمنية وغيرها. 

ة مختلفة بين عصر وعصر وإذا كانت الروايات العربية القديمة قد إن روايات القص -3

تجسدت في الشعر الفصيح المروي الموثوق به وغير الموثوق به، فإن العصور 

الالحقة تناقلت القصة بأشكال أخرى تكاد تجد االختالف فيها واضحا وذلك أنها 

ن جيل مع إضافات صارت قصة تمثل الضمير الجمعي العربي وتناقلها الناس جيال ع

 وتنويعات كثيرة. 

تظهر في القصة عناصر مميزة توحي بالعصر الجاهلي وذلك مثل العفاريت والفوالين  -4

 وغيرهم ممن كانوا يشكلون أسا مهما في الحياة الجاهلية. 

التنوع الكبير في األمكنة وامتدادها فهي قصة تروى أوال انطالقا من اليمن أو  -5

م االنتقال فيها نحو دمشق وفلسطين وبالد الشام عموما حضرموت أو البحرين لكي يت

ومن ثم يتم فيها االنتقال الى مصر والعودة الى الجزيرة العربية وهو ما يشكل غنى 

 مكانيا لتصوير القصة. 

تعد القصة تسجيال للنزاعات العربية القبائلية قبل اإلسالم وتحاول تصوير تلك  -6

 أنها تعكس صورة حية لحياة العرب قبل اإلسالم. القبائل ونمط حياتها ومعتقداتها أي 

تظهر المبالغة بشكل واضح في تصوير كل شخصية من شخصيات القصة فالملك تبع  -7

أمر أن تدق طبول الحرب النحاسية المسماة )الرجوح( وأنها من أعظم الطبول بحيث  

يعرف كان بحاجة إلى عشرة رجال كي يدقوه، وأنه كان شديد البأس مهيب القامة ال 
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الحالل من الحرام وال يحفظ العهد والذمام وأنه يحب النساء المالح وأنه يتزوج في  

 كل ليلة صبية من أبناء الملوك ويشرب الخمر ليال ونهارا. 

يتبين من القصة االعتماد الفكري العربي القديم على الخرافات واألساطير كالفال  -8

عتقادات كانت منتشرة في البادية والطيرة والسلسلة التي تمنع العدو وتقتله وهي ا

 العربية قبل االسالم. 

المكر والحيلة سمة ثابتة في بناء القصة فكليب مثال تزيى بصورة المهرج أو البهلول  -9

وهو يقود ناقة الجليلة ومن ثم تزيى بزي المغني والمطرب لكي يدخل غرفة الملك 

 تبع. 

ات معينة كلباس لهم ألنهم يهتم القادة والمقاتلون بارتداء أجزاء وجلود حيوان -22

 يعتقدون أن ارتداءها يمنح الشخص القوة التي كان يمثلها الحيوان 

يبرز دور الشعر واضحا في حياة العرب قبل االسالم فحتى المقتول يقول  -22

الشعر قبل موته أمام القاتل وذلك أن الشعر يسهل حفظه ونقله بين الناس فتبع قال 

وكليب قال قصيدة قبل مقتله على يد جساس قصيدة قبل مقتله على يد كليب 

 وجساس قال قصيدة قبل مقتله على يد الجرو بن كليب. 

تمتاز القصص الجاهلية بأنها قصص طويلة جدا تتحدث عن حياة شخص   -20

كاملة وأحيانا تتجاوز حياته الشخصية لتتحدث عن قصة قبيلة بالكامل منذ نشوئها 

 حتى اندثارها. 

حوله القصص بل إن موضوعها هو الشخص أو  ال يوجد موضوع واحد تدور  -23

البطل ولهذا تعرض القصص األهوال وكيفية تجاوزها بوصفها تحديا غالبا ما تشترك 

األلهة في صياغة التحديات ويقف العرافون والجن في مساعدة البطل لتجاوز 

 مصائبه. 

ن ما  لم تكن هذه القصص تركز كثيرا على الفنون اللغوية والبالغية في السرد أل -24

كان مهما بالنسبة إليها هو القص للحكاية ال التلون ومجال المتعة الوحيد الذي كان 

 ينبغي توفره في القصص هو النصوص الشعرية القصيرة. 

 

  


