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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 

 
 

           :المداخلة موضوع
 السرد في الشعر العربي القديم

 للنابغة الذبياني يشكو فيها قومه أنموذجاقصيدة 
 جامعة المسيلة -األستاذ: دحماني عبد الرحمان                                                                          

            توطئة:                                
في الشعر العربي القديم، قصيدة النابغة الذبياني التي  نروم اعتماده أنموذجا للسرد والنص الذي 

يشكو فيها قومه. وهي تتكون من مقطعين أو "فعلين قوليين" باصطالح التداوليين. فأما المقطع األول فيمتد 
  (1)خصوما وموالين. من البيت األول إلى البيت السابع. وفيه يشكو النابغة قومه

وأما المقطع الثاني فيتمثل في تلك القصة الخرافية، وملخص هذه القصة ما روي من أن أخوين  
لها، فرأى أحدهما أن يهبط ذلك الوادي فهبط،  مى  أجدبت بالدهما، وكان بالقرب منهما واد به حّية قد حمته ح  

ته، فطلبها أخوه ليقتلها، فلّما لقيها وأراد قتلها أبدت له ورعى به إبله أمانا، واتفق يوما أن نهشته الحية فقتل
دّية أخيه مطمئنا، وأن تديه ندمها على ما كان منها، ودعته إلى الصلح على أن تدعه في هذا الوادي آمنا 

دينارا كل يوم، فتوثقا على ذلك، فلما كثر ماله سولت له نفسه أن ينتقم، فعمد إلى فأس فأحّدها، ثم قعد 
ا، فلما مرت به ضربها فأخطأها، وانسربت في جحرها، وكان قد أصاب ذنبها فقطعه، ثم ترصد بها مرة منتظر 

أخرى إلى أن عّنت له فضربها وأراد رأسها فأخطأه، فقالت له: ما هذا؟ فاتّل عليها بقطع الدينار، فأوعدته. 
ثر فأسك وأنت فاجر ال تبالي لكنه ما لبث أن طلب إليها الصلح مرة أخرى، فقالت: وكيف أعاودك وهذا أ

  (2)بالعهد.
   األنموذج المعتمد:

    (3)قال النابغة الذبياني:
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 ه  بحت عن منهج الحق جائر  ــد أصــــــقــــة *** فـــــــــالــي رســنّ ــع ان  ــــيــا ذبــغــــل  ــــبأال أ  
 رهــــــي آصد  و  ــــوا لــــرع  ـــن تـــا وله  ــــــــــيـــــفــــالمة *** سن ظ  ـــوا عر  ــــزج  ـــت نــل م  ـــك  د  ـــأج  
 رهــــاصــــنـــــــــتـم  ـال ّرة  ــــن م  ــــــي مـــرنذ  ـــــعــــتــــ*** ف ك  ـالم   اء  ـنـوأف م  ـــه  ـــدت س  ـــــه  ـــو شــــلــــف
 رهــــــــــائــصـــــــــق   ــنــه بـالعــشــيّ اءل مـــضـــه *** تـــلـثـاس مـنـال ر  ـلم ي ع  ـــمـجـجاءوا بــل  
 رهــــــاق  ـــئ بــــــــل  ــــحـــم  ــــال دان  ـــــيـــب  ـــى ع  د  ــــن  ــا *** م  ــنـوتــيــم بـتـيـفـد ن  ـــق أن   م  ــكــــل   أ  ــــن  ه  ـــي  ــل  
 هر ــــــــاهــــــــــــــظـــت  ــــم  ـــال ّرة  ــــــم  ـــا ل  ـــــن  ــــــم  ــــــل  ـــــه *** وأسر  ــــصـــــانف نـــجـا ت  ــوالنـــم ك  ـــــإن يــف

ني أللقى من ذوي الض    رهــساه جد  بحت تشكو من الو  ص*** وما أ   منهم   ن  غ  وا 
 ي الناس سائرهف األمثال   ت  ك  ـــفـــا انـــــها *** ومـن حليفـــفا مالص   ذات   ت  ي  ق  كما ل  

 ادرهــــم بــــــــــلــــالظـك بــنـي مــن  ــــي  ـــش  ـــغ  ــــيا *** وال ت  ــــل وافقـعـوك للـــه: أدعــت لــالـــقــف
 وظاهره ــاب  ــــال  غ  ــــمــــال ه  ـــــيد  ــــت ت  ـــانـــكـــا *** فـــــــيــــراض  ـــــن ت  ـــــيـــــها باهلل حــق  ــــــواث  ـــــف
 رهــائـــر جـــن الخيــــع ه نفس  ـــارت بـــ*** وج ه  ــــــل  ـــــــق  إال أ   ل  ــــــــقــــع  ــال ىـــوفّ ــــّما ت  ـــلـــف  
 رهـــل واتـــتــقـــــال ويــــــــــح ذا مــــــبــــصـــــيـــــــــ*** ف ة  ــنّ ـــه ج  ــلّ ـــال ل  ـــعـــجـــــى يـــــر أن  ـــــذكّ ـــت
 رهــــــــــــاقـــــــــفــــــم   د  ــــــــــودا وس  ـــــــوجـــــم ل  ــــــــث  وأ  ***  ه  ـــــــــال  ـــاهلل م ر  ــــم  ــــث   ا رأى أن  ــمّ ــــــلــــف
 رهــــــاتـــاول بــــعـــمـــــــن الــــــــــــــم رة  ـــــــــــــــكّ ذ  ـــــــها *** م  راب  ــــّد غ  ـــحــأس يـــى فـــلـــــب  عـــــكأ  
 ادرهـــــــفُّ بـــك  ـــال ئ  ـــطـــخـــها أو ت  ـــلـــتـــقــيــــشّيد *** لر م  ـحـ  وق جـــن فــا مــهــام لـــقــــف
 رهـــــــــــــاظـــــض نــــم  ـــغــــال ت   ن  ــــيـــع ر  ـــب  ــولله *** ـــــأســــة فــــربــا اهلل ضـــاهــــا وقــمّ ــلـــف
 د قاهرهـهـعــالـــب اس  ـــــخ ه إذ  ـــــت لــــانـــدها *** وكـنـع ل  ـــحذ  ـــه الـــاتـــا فــــمّ ـــل م  د  ــــن  ــــت  
 رهــــآخ ي  ــزي ل  ـــج  ــنــا أو ت  ــــنـــا لــــى مـــلـــيننا *** عـاهلل ب ل  ــعــجـــن ي  ـــال  ــــعــال: تــــقـــف
 رهــــاجــــــك فـــن  ـــيـــمــــورا ي  ـــــحـــــســــك مــــــتــــي *** رأيـنـإنّ  ل  ـــع  ـــاهلل أف ن  ـــيـــمـــت: ي  ـــالــقــف
 رهـــــــــــاقـــــــي فـــرأس فوق أســــــف ة  ــــــربــــوضي *** ــــــــلــاب  ــقــزال م  ــال ي ر  ــبـــق ي  ـى ل  ـــب  أ  

 في الموضوع:
وقبل الشروع فيما نود قوله في هذه القصيدة، علينا أن نشير إلى أن اعتماد مصطلحات من قبيل         

لخطاب )السارد، المسرود له، المسرود، السرد، الحاكي، المحكي له، المحكي، الحكي،...إلخ( يوهم أن ا
سردي محض، وليس األمر كذلك هنا في المقطع األول دون الثاني. والحق أن استعمالنا مثل هذه 
ال كان األليق اعتماد مصطلحات من قبيل  المصطلحات ال يعدو أن يكون من باب التسمُّح في االستعمال وا 

أقرب إلى األدبي منه إلى  )المتكلم أو المخاط ب، المتلقي أو القارئ أو المؤل،...إلخ(، ما دام المقطع
 الخطاب السردي المحض.
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 ( ويمتد من البيت األول إلى البيت السابع.)المقطع األول (4)فعل القول -
ال فقد العمل   والبد هنا ابتداء من استحضار أن للسرد مكونات البد منها في كّل عمل سردي وا 

ونات المدار ومصب االهتمام في هذه المداخلة. سرديته ومن ثم وظيفته الجمالية والتواصلية، وعلى هذه المك
 والمكونات التي نعنيها في هذا الفعل هي:

  (5) السارد: -
مقتضى  وعدم مراعاة ه  ف  وهو هنا النابغة الذبياني المتظلم لما ناله من األذى ممن وصفهم بالس   

 .اآلصرة الواصلة بينه وبينهم
الشاعر الذي ال نعرفه بشعره »لمؤلف بينها ومن هنا قيل: والسارد هو محرك األحداث والفاعل فيها وا 

ويرى توفيق الحكيم أن الفّنان ومنه األديب  (7)وقيل: "األسلوب هو الرجل نفسه"، (6).«ال يستحق أن يعرف
        (8)إنما نميزه ونكبره بأسلوبه وأن األسلوب ميزة الفن ودليل العبقرية الخالدة.

   (9) المسرود له: -
موجه باللفظ الصريح  وضيح وهو أن الخطاب في هذا المقطعمتلقي الخطاب، وهنا البّد من توهو 

"أال أبلغا" إلى مخاطبين ال ندري من هما على وجه التعيين، وكل ما ندريه أن الّسّنة عند العرب في الخطاب 
خاطب في مثل هذه الحال تقضي باتخاذ المخاطب وسيطا لتبليغ الرسالة المراد إيصالها، وهو ما يعني أن الم

ومن ينظر في مطالع  به إلى الغرض الذي سيق له الكالم،عادة ما يكون مصطنعا على األرجح للتوّسل 
وحتى هذا  ب الذي هو متلقي الخطاب أو قارئه.وثمة المخاط (10).الشعراء القدامى يتأكد من هذه الحقيقة

الذين  داء كقصد الشاعر هنا خصومه منه ومواليهمنه المقصود ابتالذي هو المتلقي أو القارئ  المخاطب
ومنه غير المقصود. بيد أننا ال نستبعد أن يتسع الخطاب  كالهما معني بالخطاب.إذ  تقاعسوا عن نصرته،
 .بصرف النظر عن قصد الشاعر، أتيح له أن يتلقاه أو فعل القول لكل من

 المسرود: -
نجازية وتأثيرية وعناصر سرديةوهو الخطاب في كليته بما ينطوي عليه من أحد   .اث وأفعال قولية وا 

ال خذل وقت الحاجة إلى و مبين عدّو أعلن عداوته، و  ةحال متأرجح وهي وفي المسرود نجد حال النابغة،
 أنكى على الشاعر من العدو المعلن عداوته. ذاك كان بخذالنه نصرته، وهو

 وهي ضربان: األفعال: -
فهم من هذا أن العالقة بين يهو مجرد حدث. وال و هي التي تحدثه،  فعل يقترن بالشخصية ألنها - 

وعليه تكون العالقة  قد توجدها األحداث.بل إن الشخصية ذاتها  ،الشخصية والحدث دائما تتم في هذا االتجاه
 بين الطرفين عالقة تأثير وتأثر.
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فه على ما يفهم من البيت والحدث في هذه الوحدة يتمثل في إبعاد الشاعر من قبل ممن وصفهم بالس 
 الثاني.

والبد هنا من اإلشارة إلى أن الشرط في أفعال الشخصيات القصصية التي هي مكون من مكونات  
السرد أن تكون معللة فنيا على األقل، وأن يتصل بعضها ببعض بأّي من أسباب االتصال، وال مجال في 

هذا الطي من شأنه أن يقدح في سردية المسرود لوثب وطّي األحداث طي ا غير مبرر، ألن مثل لالسرد 
 ويمّزقها أشالء ال تقوم معها وظيفة.

وعندما يذكر الفعل  ((11وال يعد فعال إنجازيا إال إذا كان كذلك، ،هو فعل يقترن بالقصدالفعل اإلنجازي: و  -
ي الخطاب. وهو غير ند التداوليين يتصرف الفهم مباشرة إلى الفعل اإلنجازي قبل غيره. ألهميته عندهم فع

 (12)فعل التأثير بالقول الذي ال يعد القصد شرطا فيه.
 رصدها في هذا المقطع هي:واألفعال اإلنجازية التي يمكن  

 فعل االلتماس، التماس تبليغ الرسالة "أال أبلغا ذبيان عني رسالة ...". -
 سفيها ...".وفعل اإلنكار المنطوي على "التظلم" "أجّدكم لن تزجروا عن ظالمة  -
 وفعل السخرية "ليهنأ لكم أن قد نفيتم بيوتنا ...". -
 وفعل االعتبار بالتاريخ المنطوي على الوعيد "ليهنأ لكم ... منّدى عبيدان المحل ئ باقره" -

وهذه األفعال كلها مشمولة في فعل أكبر، وهو فعل شكوى الشاعر من سوء الحال عساه يؤثر فيمن  
 و فعل التأثير بالقول المرجّو.سيهب لنصرته وذلك ه

 المثل: -
والمثل في حقيقته استحضار لحالة مضت تشبه الحالة الراهنة لالعتبار بما مضى، كما هي الحال  

هنا فقد اقتضى سوء حال الشاعر استدعاء حال مضت تشبه تلك التي هو عليها باستحضاره هذا المثل "ليهنأ 
 ".لكم ... منّدى عبيدان المحل ئ باقره

فقد جاء في التعليق على هذا المثل "يقول العرب إنه كان راعي بقر لرجل من بني سود بن عاد  
وكان أعز عاد، فإذا ورد الماء ال يسقي أحد حتى يسقي هو، فلما كبر لقمان بن عاد أغار على قوم ذلك 

ابغة مثال لقومه ولنفسه إذ الراعي حتى ذّلوا، فكان لقمان يورد ويطرد عبيدان حتى يفرغ لقمان .. فضربه الن
 أقصوه عنهم بعد عزته فيهم".

 وكأنه أراد بهذا المثل أن يقول ما قلت الخنساء: 
 ارضرّ  هر  الد   إن   هر  رابها الدّ  لها *** إذ   ناس على صخر وحقّ بكي خ  ت   
 ارو ـــوأط ول  ح   ه  رف  في ص   هر  *** والد   ــــها عـــبر  ـالبّد من ميتة في صرفـــــــــ 
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 والشاهد في قولها "إن الدهر ضرار" وقولها "والدهر في صرفه حول وأطوار". 

 سا.ف  ن  ت  وم   في استدعاء مثل هذه الحال من التاريخ راحة   د  وال شك أن النابغة واج
يسهم  من شأنه أن ألنه يصل الحاضر بالماضي وصال ال تعّسف فيه ،المثل هنا مكونا سرديا دُّ ع  وي   
 تالف مكونات الخطاب السردي المحض.ونات المقطع وائتالفها فيما بينها ائتالفا هو أشبه بائمك في تعزيز
ردي. بخالف المقطع وفي الذهن أن هذا المقطع أقرب إلى الخطاب األدبي منه إلى الخطاب الس ،نقول بذلك

 .الثاني الذي يبدو السرد فيه أوضح من أن ي دل عليه
 :)فعل القول( المقطع الثاني

 اول:لبيت الثامن إلى البيت األخير. وفيه نتناألبيات من ا 
وأثره يتجّلى في الملفوظ أو المحكي، فاللغة لغته، واألسلوب أسلوبه، والتأليف  السارد )الراوي أو الحاكي(: -

 وعلى السارد أثناء فعل السرد أن يكون حاضر بين األفعال والوحدات الدنيا التي يقوم عليها الخطاب صنيعه.
القوى العقلية لحاجة التأليف بين المكونات السردية إلى مثل هذا الحضور. ولم يقصر النابغة في ذلك فقد 
كان بارعا في التأليف بين تلك المكونات في هذا المقطع على ما في الشعر من صعوبة في التأليف، 

لضوابط الصارمة، وألنه يأنف من االنقياد للعقل. فالشعر صوت الوجدان لإليجاز الذي هو من خصائصه ول
 والتجارب الشعورية المدلهمة في أعماق النفس.

والسارد أو الحاكي الذي شأنه في المقطع الذي نحن بصدده هو النابغة. وليس بقادح في شاعريته  
اولة عند العرب جارية على ألسنتهم، وقدرته على اإلبداع، وال بالمقلل من شأنه في شيء كون القصة متد

حاضرة في مقاماتهم ما حضر المثل الذي هو تتويج للقصة التي أفرزته، وتلخيص لها "وما زالت األمثال في 
الناس سائرة" بل ربما كان العكس هو الصحيح، فأن يصنع الشاعر شعرا سواء أكان النابغة أم غيره، من 

ة الشعر ثم يعيد بناءها من جديد، ويؤلف بينها وبين تجربته الشعورية قصة متداولة يبددها بما يتفق وطبيع
ربما كان أصعب وأشق على الشاعر بقدر ما كان دليال على العبقرية واستحكام الملكة الشعرية  –الخاصة 

لضيق هامش الحرية المتاح للشاعر في مثل هذه الحال، والحرية بالنسبة للمبدع مما البّد منه في كل عمل 
 بداعي يستحق التقدير واإلعجاب.إ

والمسرود له في هذا المقطع هو المسرود له نفسه في المقطع األول، ألن  المسرود له )المحكي له(: -
على ما ذكرنا في المقطع األول  لقول، قوم النابغة خصوما وموالينالمخاطب في النهاية بما يدل عليه فعل ا

المخاطب واحدا لم يتغير في المقطعين يعّد كذلك خيطا من  . وكونمن أن الطرفين مستهدفان بالخطاب
 خيوط السرد.
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وهو المحكي أو ناتج فعل الحكي بجميع مكوناته. والمحكي في المقطع  المسرود )المروي أو المحكي(: -
هو قصة الحية. والالفت أن النابغة )الحاكي( استطاع استيعاب تفاصيل القصة كما رويت نثرا دونما تمحل 

تعمل ينبو عن الطبع الشعري. وآية ما نّدعيه أن القارئ المتمرس باآلثار الشعرية ليس له إال أن يذعن أو 
لداعي التأثر واإلعجاب المقروء للكيفية التي عرض بها الشاعر أحداث القصة ونسج خيوطها، ومن ذلك 

رة" و"وكانت له إذخاس مثال هذه االستخالصات التي ما فتئت تتخلل القصة "وللبّر عين ال تغّمض ناظ
بالعهد قاهرة". ثم ينهي القصة بهذه اإلضافة الرابعة "أتى لي قبر ال يزالي مقابلي"، رائعة ألنها تخاطب العقل 

 والوجدان، وألنها مؤذنة بالنهاية التي تنتهي عندها خيوط السرد.
 بعض. فضال عن ذلك فإن بعض هذه اإلضافات تكون قد أسهمت في لحم األبيات بعضها ب 

وهما متالزمان تالزم الفعل والفاعل فما من فعل إال وله فاعل، وال فاعل من دون  الشخصية والحدث: -
فعل. وعليه يكون فعل هبوط القتيل إلى الوادي ليرعى إبله فيه أّدى إلى فعل القتل، وفعل القتل أدى إلى 

لصلح. وهنا انقطع تناسل األحداث ظهور شخصية أخ القتيل للثأر، وفعل التربص للثأر أفضى إلى فعل ا
وتسلسلها، إذ بدا األخ الساعي في األخذ بالثأر ناقضا للعهد من دونما سبب مقنع ال سيما وأن الحية لم 

ب ا وظاهره". يه المال غ   تقّصر ولم تتأخر في دفع الدينار المتفق عليه "فكانتا ت د 
ذا كان البد من سبب للنقض في مثل هذه الحال فهو   في أن الرغبة في األخذ بالثأر كانت أقوى وا 

 من داعي الوفاء بالعهد "وجارت به نفس عن الخير جائرة".
وال شك في أن هذا الخرق بلغة العهود والمواثيق الدولية المعاصرة يخالف السّنة المتبعة عند العرب  

ء، فقيل من جملة ما قيل صاحب الوفا في عهودهم ومواثيقهم. وليس أدّل على ذلك من أن العرب أثنت على
امرئ القيس التي أودعه إياها قبل رحلته إلى الروم.  قيل فيه هذا لحفظه أدرع «أوفى من السموأل»في ذلك 

ن السموأل آلثر أن يذبح ابنه أمامه على أن يخون، وذلك قوله   :(13(وا 
 ت  ـيـفو   ام  و ــان أقـــا خــي***إذا مــــــإنّ  دي  ــنـالك   درع  أ ـــب ت  ــــيــفو  
 يت  ـش  ـا م  ـم ر  د  ــغ  ***وال واهلل أ  ب  ــــــــــيـــغر   ز  ـــنــه ك  ـــإنّ  :واـــالــــوق
 قيت  ت  اس   ت  ئ  را كلما ش  ـئــا***وب  ين  ــــصا ح  صن  ا لي عاديا ح  ن  ب  
 ت  ـــــــيـبأ   لم  ـي ظ  ـنــبان عنه***إذا ما نابــقــع  ـال ق  ــــزلـــرا ت  ــــمـــط
       

ذا فالمانع من اإلخالف الوفاء وحفظ المجد الوروث أن يتداعى واستمراريته.  وا 
 :(14)وبه تمثل األعشى في قوله

 أظفاري د القد  ــعــوم بــيــك الـــال  ـــبـــت***ح  ـــــــــق ـ ل ـ ي بعدما ع  ركن  ــتـــال ت ح  ــــريـــــش
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 اررّ ــــــل جــيـالل واد  ــســل كف  ح  ي ج  ــــه***فــــــــب مام  طاف اله   موأل إذ  ـالســن كــك
 اردّ غ   غير   وجار   حصين   ن  ـصـــه***ح  ــــــــزل  ـــنـم   اء  ـــمــي  ــن ت  ـــم   رد  ــفـال ق  ـل  ـ  األبـب
  ارـــح ع  ــمي ساــإنّ ـــف ه  ــل  ــق  ـــا ت  ــــمـــهـــه***مــــــــفقال ل سف  خ   ي  ـت  ــط  ــه خ  ـــام  ــس   إذ  
 لمختار هما حظ  ــيــا فــ، ومر  ـــتــاخــا***فــــــــــــمـهـنـيـت بــأن ل  ــك  ــوث   ر  د  ــال: غ  ـقـف
 اريـــج ع  ــانــي مــإن   ك  ر  ــيــسأ   ح  ـــذبه***ا  ـــــــــــــال لــم قــث ل  ــــويـــط ر  ـــيـــغ   ك  ـــش  ـف  
ن ق  ه  ــــــل  ــــــات  ــــق   ت  ـــــنــــن كإ ف  ـــل  ــه خ  ــذا لــه  اروّ ــخ   ر  ـــيـــا غـــمــريـــك ت  ـــلــتــ***وا 
 م الجاريللدّ  ر  فانظ   ل  وأ  م  س   ف  شر  ه***أ  ـــــــــلـــــــتــــــقــام يـــــــق إذ   ة  ــــم  د  ــــق  ـــال ت  ــــقـــف
 ارــــــكــــنإ   ي  هذا أ   ر  ـــك  ـــن  أ  ــا؟ فـــوعـــه***ط  ـب يء  ـجـو ت  را أــبـــك صــــن  ــاب   ل  ـــت  ــق  أ  أ  
 ارـــنّ ـــالــب ع  ذ  ــاللّ ــا كــويــــط  ـــنـــه م  ــيــــلـــ***ع  ض  ض  ـفي م   در  والص   ه  أوداج   ك  ش  ف  

 في غير مختار ه  د  ـــه  ــــن ع  ــــكـــم يـــا***ولـــــهـــب ب  ـــــس  ـــال ي   أن   ه  أدراع   واختار  
 

 نيا على العاردُّ ـال ة  ــمر  ـــكـــار م  ــــت  ـــاخ  ــ***فة  ــــــــم  ر  ـــك  ــم  ــارا بـــوقال: ال أشتري ع
        

ومن تمام الفائدة اإلشارة إلى أن قصيدة األعشى هذه التي تمثل فيها قصة أدرع الكندي عند السموأل، شاهد 
ي الشعر العربي القديم، واتساقه على النحو الذي رأينا لدى الشعراء الكبار من أمثال من شواهد السرد ف

 األعشى.
ولم يفت النابغة أن يستثمر هذه المأثرة عند العرب ابتغاء التأثير واإلقناع، فضال عن أن اعتماد في        

عوامل السرد وخيط من اعتماد المثل استدعاء للماضي لوصله بالحاضر. وهذا الوصل ذاته عامل من 
 خيوطه.
هو رواية األحداث التي انطوى و  ني )فعل القول( فعال إخبارياوقد أنجز الشاعر في هذا المقطع الثا       

قناعه بمظلوميته عل ه ينتصر وكذا فعل التأثير بالقول المتمثل في التأثير على المتلقي و  ،عليها فعل القول ا 
   له.

رك في وضوح أن عالقة الشخصية بالحدث ال تسير في اتجاه واحد، بل ثمة دفي ضوء ما تقدم ن      
تفاعل بين هذين المكونين السرديين فتارة تنتج الشخصية الحدث أو الفعل، وربما كان هذا هو الغالب، وتارة 
أخرى نجد الحدث هو الذي يستدعي الشخصية بمواصفات معينة. لتظهر على مسرح األحداث فيؤدي 

 ى تناسل األحداث بعضها من بعض كما رأينا في هذا المقطع الذي يروي فيه الشاعر قصة الحية.ظهورها إل
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ومن المكونات السردية هذه الواصلة التي وصلت المقطع األول بالثاني، ونعني بها التشبيه التمثيلي  
لذي هو حال األخوين الذي تقاسمه المقطعان فالمشبه الذي هو حال النابغة في المقطع األول، والمشبه به ا

 مع الحية أو حال الحية مع هذين األخوين.
وكون المشبه به في المقطع الثاني يجعل من هذا المقطع تابعا دعت إليه الحاجة خدمة لغرض  

الشاعر في المقطع األول، وذلك هو السبب الذي كان وراء إيرادنا القصيدة كاملة على ما نرى من قلة 
ألول، أي أن السرد في هذا المقطع غير واضح وضوحه في المقطع الثاني نصيب السرد في المقطع ا

 المتضمن للقصة.
 ولوال هذا التشبيه التمثيلي الذي جسر الهوة بين المقطعين لكان من التعسف الجمع بينهما. 

 :استخالص -
ص ال يحاد تقاليد مرعية متبعة، وخصائ -على اختالفها–نستخلص مما سبق أن لألجناس األدبية        

. بيد أن هذه االستقاللية عنها إال بمسوغ وبالقدر الذي تبقى معه التخوم الفاصلة بين األجناس واضحة المعالم
 ال ينبغي أن تحول دون استعارة األجناس بعضها من بعض عند الحاجة. 

جلة التي يقصد الشعر، فإنه بطبعه يأنف أن يتخذ مطية للمنافع العا -على سبيل التمثيل-ولنذكر        
إليها الشاعر قصدا ابتداء، والتي تتطلب نصيبا من العقل الفاعل الواعي الذي يحرك الخطاب ويدفع به في 
نما الذي يجب فهمه  -اتجاه تلك المنفعة. وال ينبغي أن يفهم من ذلك عدم حاجة الشاعر إلى العقل بالمرة، وا 

 هر من شأنه أن يمزق التجربة الشعرية أشالءأن يكون للعقل سلطان قا  -وهو ما ال يصح في الشعر
وال نعتقد أن العقل ينبغي أن يعدم في الشعر، ألن »على حد تعبير إيليا الحاوي  ويفقدها حرارتها وفاعليتها

بل  ثر فيها،ؤ انعدامه يجعل العواطف موتورة مستحيله، والصور خرافية، واهمة، ال تمت إلى النفس وال ت
 (15).«في التجربة، فيفقد استبداده بالنفس ووطأته عليها، دون أن يفتقد هو بالذات ينبغي أن يتغيض وينصهر
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