
 شعرنة النص السردي:   

التفاعل األدبي تأثير الشعر عمى السرد ليأخذ من آلياتو وأبعاده كل ما يسيم  يقتضي

الذي ال يقتنع إال بما ىو مختمف ومتميز. وعن طريق  في إثبات وجوده أمام القارئ الحداثي

التجريب استطاعت الرواية مثال أن تتداخل مع األشكال السردية األخرى، وتطور ىذا 

التجريب ليدفع بيا إلى التداخل مع القصيدة الشعرية في معظم مكوناتيا، ويتحقق بذلك ما 

إعادة صياغة لمعالم، إعادة تتسم يسمى بالشعري في السردي، وىي ظاىرة فنية تعمل عمى" 

بمواصفات خيالية، المواصفات تجعمك تحس بأن المقروء وما يثير فيك، إحساسا أدبيا ال 

يشبو ما تراه في الواقع". ذاك أن الشعري يعمل عمى خمق الصورة في العمل السردي اعتمادا 

ية كامنة في السرد عمى بعض العناصر البالغية إلى درجة نجد أنفسنا معيا إزاء صورة شعر 

أرقى من تمك الموجودة في الشعر، وىذا الخمق يشترط توفر الكاتب عمى قدرة كبيرة عمى 

التأليف والتركيب، وىي قدرة تتصل بمجال الوصف أساسا. وىذا يعني أن حركة الشعري في 

 السردي تتجمى بشكل أوضح في عممية الوصف.

ي السردي قد كانت لو إرىاصات في لكن تجدر بنا اإلشارة إلى أن حضور الشعري ف

األعمال الروائية المبكرة في العصر الحديث، ومن ذلك ما نصادفو من مقومات المغة 

الشعرية في بعض أعمال طو حسين الروائية مثل" األيام" و" دعاء الكروان"، وذلك ما عالجو 

تمك العناصر الباحث محمد اليادي الطرابمسي في كتابو" التوقيع والتطويع"، حيث درس 

الشعرية من قبيل التوازن الصوتي والتركيبي في قصة دعاء الكروان، إذ يقول:" تتميز جممة 

حسين بكونيا موحدة الرأس، مفرعة الذيل، وليذا التفريع أشكال متنوعة وخصائص في 

مستويات التركيب النحوي والمعنى الخطي وكذلك في مستويات التوقيع الصوتي والداللة 



األمر الذي يكسب لغة الرواية تجانسا وتناغما يقربيا إلى لغة الشعر، خاصة حين  العامة"،

يتعمق ىذا التجانس بالجانب الصوتي والصرفي والجانب النحوي حين يتحقق التوازي 

 التركيبي.    

 يعدد صالح فضل مميزات التجريب الروائي حاصرا إياىا في ثالثة عناصر: 

 بمورة جمالياتيا الخاصة.ابتداع عوالم متخيمة جديدة و  -

 توظيف تقنيات فنية في تقديم العالم المتخيل لم يسبق إلييا. -

اكتشاف مستويات لغوية تعبيرية تخرج عن مجال المألوف، من خالل التعالقات  -

النصية التي تتراسل مع التراث السردي أو الشعري أو أنواع الخطاب األخرى 

 لتحقيق درجات مختمفة من شعرية السرد.

تضح من العنصر الثالث أن السرد يمجأ، في جممة ما يمجأ إليو، إلى الشعر إلغناء ي

ثراء لغتو وتنويعيا، وذلك باستعارة أدواتو وآلياتو الشعرية، وحين يتميز السرد بشعرية  عوالمو وا 

المغة فإنو يقترب من جنس الشعر، إذ تتيح لو حضور الوظيفة الشعرية فيو حيث يطغى 

في القول حتى يبدو السرد وكأنو ال يركز عمى مادة القول بقدر تركيزه عمى المنحى الشعري 

كيفيتو، وىذا ما يتيح لمسارد أن يجعل من الكالم صورة تنقل ما في نفسو وتطابق إحساسو 

بالغربة التي يستشعرىا إزاء الوجود والالوجود، ذاك أن الشعر أساسو المزاج أو الحالة النفسية 

ا يتطمب لغة تجاري ذلك المزاج، لغة أىم سماتيا االنزياح والغموض كما يؤكد ىيجل، مم

 لكونيا تحاول رسم حاالت وجدانية غامضة في أصميا ودائمة التحول. 

يرى ميشال بوتور، وىو من كتاب الرواية الجديدة ومنظرييا، أن التفريق بين الشاعر 

دب إلى أجناس تقسيما صارما، والروائي وقع بسبب التقميد المدرسي في فرنسا الذي قسم األ



ووضع الحدود الفاصمة بينيا. ويبدو بوتور غير مقتنع بيذه الحدود، ألن الرواية ذات جوىر 

شعري، ومن ثم فإنيا مييأة الحتضان مادة الشعر، ولعل ىذا ما جعل ألبيريس يعتبر بعض 

المدىش النصوص النثرية محاوالت شعرية بحق، وذلك بسبب منطقيا الشعري المرتبط ب

والغريب، األمر الذي يجعميا واقعة ضمن الحدود الفاصمة بين النثر والشعر، ومثاليا نثر 

 جيرودو وجوليان غراك وروايات كوكتو.  

ومما قرب كتاب الرواية الغربية الحداثية من الشعر استخداميم لألسطورة من أجل 

ؤالء" بالشعور الداخمي والباطن تفسير تجربة اإلنسان المعاصر، كما اىتم الفن الروائي لدى ى

لى تمثيل نسيج الشعور  وغير الواعي لإلنسان، ولجأ إلى تصوير نشاط العقل اإلنساني، وا 

الداخمي لمشخصية بدال من تصوير العالم الخارجي. ومن ىنا تقمص حجم األحداث 

حميق ومجاليا... أو بدت غامضة، أو تالشت تماما كي تفسح المجال لمتحميل والتأمل والت

في عالم الحمم واالستبطان". وىذه العمميات العقمية النفسية ال يالئميا إال األسموب الشعري 

 فيو وحده القادر عمى مسايرة حركة النفس اإلنسانية وىي تتأمل ذاتيا وعوالميا الداخمية.

ومن مظاىر حضور الشعري في السردي ما الحظتو نبيمة إبراىيم عمى عالقة سرد 

الحداثة بالمغة، وقد تميز ىذا السرد بوعيو التام بالمغة وحركتيا ويظير ذلك في عالقة المغة 

بالواقع، فيو ال يعمل عمى تمثيمو من خالل المغة، بل يجعمو محصورا في الشكل وعالمات 

ما جعل ىذه المغة تكاد تقترب من لغة الشعر، فيي إشارية في أعمى  المغة وحركتيا. وىذا

مستوياتيا ومنزاحة عن المألوف في عالقاتيا التركيبية والداللية، وىذه الخصائص تقع في 

 صميم لغة الشعر التي تتأبى عمى التحديد والوضوح والخضوع لمقوانين.

والشعر فإنو ال يمكن  ولكن عمى الرغم مما حصل من تداخل وتوالج بين السرد

الحديث عن التماىي التام، ذاك أننا نالحظ نزوع" المنظور السردي إلى البحث عن تجسدات 



أو تعينات لألفكار المعبر عنيا سرديا، فيما يسم التجريد كتابة الشعر، وتضع المغة فييا 

ىمية التداخل فضاءاتيا الخاصة التي تتحصن عبر األنساق"، لكننا ال نممك إال االعتراف  بأ

بين األجناس األدبية وحتميتو ألنو يغنى ىذه األجناس ويعمل عمى تطويرىا وتعقيدىا بما 

يالئم حياتنا المعاصرة التي من أىم سماتيا التعقيد والتنوع والتحول. وتظل ىذه العالقة بين 

يا بحركية السردي والشعري عالقة جدلية زئبقية الحركة، غير قابمة لمتقنين الصارم، الرتباط

اإلبداع األدبي التي ىي في تحول دائم، قد نحاول وصفو، لكننا عاجزون، حتما، عن 

  استشراف مآالتو المستقبمية.       
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