
             :محددات الجنس الروائي

ال شك في أن لكل شكل أدبي محددات تؤسسه، وتخلق له مجاال ال يمكن تخطيه 

كن ممارسة اإلبداع لخلق هويته وكينونته بين األشكال األدبية األخرى، لللمحافظة على 

ص يبحث في بنيته، ليكتشف الخصائص المتخفية التي تؤدي جعل هذا الننص جديد ت

  .وظيفة معينة تستدعيها حالة النص بين يدي القارئ حين يتلقاه

يالي يوصله ويتحدد السرد بكونه خطابا يقدم حدثا أو أكثر من حدث حقيقي أو خ

راو أو أكثر إلى عدد من المروي لهم، وترتبط بين األحداث المروية عالقات زمنية أو 

وإذا كان الحدث جوهريا في سيرورة السرد فإن عنصر الزمن ال يقل عنه أهمية،  .سببية

، ومن ثم فإن "السرد، إجماال يلقي الضوء على الزمن، والبشر كمخلوقات زمنية" ذاك أن

بها شخصيات في نطاق زمني  السردية تقوم أساسا على أحداث متغيرة تقومالعملية 

يخلق اللغة المحكية ويفعل فيها فعل التشويق " والسرد األدبي هو الذيومكاني، 

  ."حداثشكيل رؤية فنية همها نقل وقائع وأغايته ت... إنه سرد يتسلح باألدبية... والجاذبية

رية اللغة التي يعتبرها ياكبسون أثرا فنيا، وجون بشع" تتميز األعمال السردية الحقة

 ، والصور والمفارقة،كوهن يراها في االنزياحات، والجناسات، واالستعارات، والكنايات

 واإليقاع، والتوازي والتخييل، مما ينتسب إلى المكونات والمالمح الشعرية تشترك فيها،

 يعني أن هناك في بنية النصوهذا  ."جميعا الخطابات األخرى غير الشعرية، أي النثرية

بتوظيف آلياته األساسية، لكن تظل  مجاال للتعالق مع بنية النص الشعري السردي ما يفتح

ماهية السرد قائمة أساسا على عناصر أخرى تحقق له هويته وتمنحه شكله المميز، 

  ...كالزمن والشخصيات والحوار



ا الجنس هيتصف بمحددات الباحث إيف ستالوني خمسة  في هذا اإلطار ميزو
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هي عالمة قطيعة مع أصل الجنس ومن شأن هذا النثر أن : كتابة نثريةالرواية  - 1

يكون ذا طبيعة شعرية، وهي سمة من سمات األدب الحديث ألنه ال يفصل بين 
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لصحافة والتاريخ، لكن هناك من الروايات من تمزج الواقعي والخيالي كالرواية كا
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       .الحكائي

ال يمكن للنص السردي أن يتخلى عن جوهره في سبيل التحول والحركة التي 

حلوله  ين نقول حلول الشعري في السردي فإننا نعني بذلكوحتضمن له تكثيف الداللة، 

إن ما يحدث في مسألة و .في السياق الروائي، وليس في أفق القصيدة أو في الشعر ذاته

االتجاهين تؤدي تداخله مع الشعر تتسبب فيه اللغة المشتركة بين الجنسين، ألنها في 

نظامه الدقيق، هذا النظام  شعر،كما تهب ال وظيفة فنية راقية، فهي تهب السرد األدبي،



حكام الوصف، وإدارة الواضح في الضمائر وتسلسل القص وإاالنضباط " يؤدي إلى

 حافظ على انسيابية االنفعاالت وتوترها في الشعر،ي ، كما"والمحاورات بكثافة التلفظات

 ومع .مقتضيات السياق في النوع األدبي قابلة للخلق والتشكل حسب وهذه االنفعاالت

دون أن يفقد هويته األجناسية  كل هذا نجد أن اللغة حين ترتقي بالنص تجعله يختلف

 .ي السردي يكون ذلك متحققا على مستوى الخيال، وحين يتجسد الشعري ففقدا تاما

  .يقتضي تحقيقه لغة مختلفةذاك أن الخيال عنصر شعري 

       :بين السردي والشعري التداخل

التجريب األدبي التي استندت يعد التداخل بين السرد والشعر نتيجة طبيعية لعملية 

األجناس األدبية ال تستلهم قدرتها إال عبر المحاورة العميقة مع " إلى فكرة قوامها أن

أخذت  "فقد ،"بعضها البعض، وهذا ما يحقق لها تنوعها في الممكنات التعبيرية واألسلوبية

قية تاركة النصوص الشعرية والنصوص الروائية تذيب الكثير من كثافة أسيجتها الوا

لرياحها أن ترتطم ببعضها البعض، ولرائحة حقولها أن تختلط ، وتتمازج وتتفاعل في 

  ."فضاء أدبي مشترك يسعى إلى االكتمال باآلخر، ويزداد به غنى وفاعلية

ظل قصيدة كما أن الرواية تظل رواية لكن هذا التداخل ال يعني التماهي، فالقصيدة ت

، كما التعبير الشعرياألخرى بعض خصائصها وآلياتها، فمن  حتى وإن استمدت كلتاهما

تعبير داخلي وليس خارجيا أو موضوعيا كالقصة التي ترتفع " يشير علي جعفر العالق، 

بعالم الداخل ومخزوناته إلى مستويات تقع خارج ذواتنا، وتتحرك بعيدا عن جوها الملتبس 

بيد أن العمل األدبي . "وأحداثاشخصيات وأمكنة : الضبابي على شكل عناصر موضوعية

ليس ملزما بالخضوع المطلق للقوانين الصارمة، ألن لإلبداع الفني مقتضياته ومتطلباته 

    .التي قد تفرض منطقها الخاص، فتتجاوز الحدود إلى عوالم جديدة



  )الحقا(   :شعرنة النص السردي


