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حتليل اخلطاب الروائي يف جمموعة «مغرب الشمس» حلنس برطال

(مرتکزا علی أىم ادلفاىيم الروائية کالتبئري و ادلنسافة و الصوت لدی «جرار جنيت»)
جهانگري امريی ،1مسريه خنسروی

2

ٔ .أستاذ مشارک يف قسم اللغة العربية و آداهبا جبامعة رازي
ٕ .طالبة دکتوراه يف اللغة العربية و آداهبا جبامعة رازي
اتريخ استالم1334/62/66 :

ادللخص

اتريخ قبول1334/67/65 :

تنتمي رلموعة «مغرب الشمس» حلس برطاؿ إلی فصيلة القصة العربية القصَتة جدا ودييل برطاؿ فيها إىل
توظيف السرد کعنصر تكويٍت مهم يف بناء قصصو مع تبلعب ابلضمائر عرب تناوب األشخاص يف التعبَت ع
ىواجسهم أو سرد حكاايىم .هتدؼ ىذه الدراسة إلی إثبات مقدرة القصة القصَتة ج ّداً يف رلاراة أنواع احلکاية
م حيث صياغة اخلطاب الروائي وتوظيف مباحث التحليل اخلطايب حبثاً ع اإلجابة علی ىذه األسئلة :ما ىي
أنواع اخلطاب الروائي يف قصص برطاؿ القصَتة جدا؟ وما ىي الرؤی وادلواضيع اإليديولوجيّة اليت تناولتها عملية
السرد يف ىذه القصص؟ وكيف رسم برطاؿ الشخصيات يف قصصو و جعلها تنتمي إىل فئات اجتماعية متباينة
دبختلف األساليب و اللغات و يعرب ع إيديولوجياهتا وانتماءهتا ع طريق اخلطاب؟
أىم نتائج الدراسة أ ّف ىذه القصص مع کثرهتا واستقبلذلا ادلوضوعي واختبلفها م اجلانب الروائي ولک ذات
م ّ
قواسم مشًتکة کثَتة يف الشخصيات البؤرية ووجهات النظر اليت ربملها .زد علی ذلک ،ىذا النوع م القصة
يتناغم مع نظرية «جنيت» الروائية وتستطيع أف تتبلئم مع أي عمل سردي آخر يف رلاؿ اخلطاب.

الکلمات الرئينسة :القصة القصَتة جدا؛ ربليل اخلطاب؛ احلوار؛ حس برطاؿ؛ جرار جنيت.

 .1ادلقدمو
 .1- 1منسألة البحث

إ ّف النص السردي أبنواعها ادلتعددة ىي أكثر األجناس األدبية قدرة على تشخيص الذات والواقع
والکشف ع ذاهتا لكوهنا ف متعدد األصوات ومتعدد األيديولوجيات .وحيمل مصطلح السرد يف
عمومو على ادلروايت ابختبلؼ أنواعها الشفوية وادلكتوبة ،وجائت يف معاجم اللغة دبعنی تقدمة شيء
إىل شيء آخر ،أتيت بو ّمتسقا بعضو يف أثر بعض متتابعا ،ومنو يقاؿ سرد احلديث وضلوه يسرده سردا
 الکاتب ادلنسؤول

Gaamiri686@gmail.com
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إذا اتبعو (اب منظورٜٜٖٔ ،ـ ،جٖ .)ٕٔٔ :ويرى تَتي ايغلنت «أ ّف "علم السرد" ىو وليد الدراسات
اللغوية /البنيوية .ويهتم بتحليل زلتوى القصة ,الذي ىو عبارة ع تركيبها وأساليب بنائها والعبلقات
الداخلية لتلك الًتاكيب فيما بينها يف القصة( ».ايغلنتٜٜٔ٘ ،ـ.)ٖٔٔ-ٔٔٙ :
القصة يف اشکاذلا ادلختلفة (القصة الطويلة ،القصة القصَتة ،أقصوصة والقصة القصَتة جدا)
ىي م أقدـ األجناس .ولکل قصة کانت مكوانت وآليات تقوـ عليها ،وأ ّف طريقة اشتغاؿ تلك
اآلليات يف نص م الّنصوص السردية م أىم مقوالت علم السرد .والذي يهمنا ىنا القصة
متطورة يف اإلبداع اإلنساين وىي مرحلة
القصَتة جدا کنوع قصصي جديد اليت تعرب ع مرحلة ّ
جديدة يف القصة والرواية وتعتمد علی التکثيف واالختزاؿ يف معظم عناصرىا إبضافة الوحدة
ادلوضوعية والعضوية والًتكيز على القصصية السردية والتبلئم مع العصر اجلديد أي عصر
التكنولوجيا.
تتمرکز ىذه الدراسة علی العناية بتحليل اخلطاب القصصي يف رلموعة «مغرب الشمس»
القصصية القصَتة جدا حلس برطاؿ م حيث انتقاذلا إىل دراسة اخلطاب اعتمادا على نظرية
"جرار جنيت" اليت تتمحور حوؿ مباحث السرد يف کتابو «خطاب احلکاية» کالتبئَت
والصوت وادلسافة م منظور لغوي و حياوؿ ربليل كيفية ترسيم الشخصيات يف ىذه القصص
والتعبَت ع إيديولوجياهتا وأفکارىا ع طريق اخلطاب؛ مع االستعانة دبجموعة م التعاريف
وادل عايَت النقدية لدی الناقدي والدارسُت هبدؼ تنمية قدرة القارئ علی القصة القصَتة جدا
والتفاعل معها.
 .1- 2أمهية البحث
ىذه الدراسة تعد األوىل م نوعها ابلنسبة ل قصص برطاؿ م حيث انتقاذلا إىل دراسة اخلطاب

معتمدا يف ذلك على الراوي ومکانتو فيها .تکم أمهية البحث يف اجلانبُت :األوؿ تطبيق وتنظَت
مباحث اخلطاب الروائي فی القصة القصَتة جدا عامة واختبار مفاىيم التبئَت وأنواعو ودور الراوي

فيها خاصة والثاين التعريف دب جموعة "مغرب الشمس" وترسيم مکوانهتا السردية أماـ القاریء
کأحدث عمل أديب حلس برطاؿ .واذلدؼ الذي نتوخاه ىو الکشف ع قدرات القصة القصَتة
جدا جملاراة أنواع احلکاية م حيث مباحث اخلطاب الروائي وتوظيف ىذه ادلباحث يف ربليل
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اخلطاب .فاإلطار العاـ ذليکل البحث يرتسم عرب اإلجابة علی التساؤالت التالية :ما ىي أنواع
أىم ادلواضيع
اخلطاب الروائي م حيث الصيغ والرؤی يف قصص برطاؿ القصَتة جدا؟ وما ىي ّ
اإليديولوجيّة اليت تناولتها السرد يف ىذه القصص؟ وكيف رسم برطاؿ الشخصيات يف قصصو
وجعلها تنتمي إىل فئات اجتماعية متباينة دبختلف األساليب واللغات؟
 .1- 3خلفية البحث

يتم حبثها إال
إ ّف القصة القصَتة جدا العربية مل تک زلور اىتماـ الباحثُت يف األدب
الفارسي ومل ّ
ّ
يف رسالة جامعية جبامعة "تربيت مدرس" يف هتراف يف موضوع« :بررسي عناصر داستانی در داستانكىاي
حممود شقري نوينسنده معاصر فلنسطينی» علی يد "نسري كاظمزاده" وحاولت الباحثة فيها إلی تعريف
ىذا النوع األديب وتبيُت مکوانهتا مث ذىبت إلی ربليل قصص زلمود شقَت وترسيم شليزاهتا الشکلية
وادلفهومية .ولک م منظر السرد وربليل اخلطاب مل تقل فيها شيئا .مث کتبت ىذه الباحثة مقالة
"سبکشناسی داستانک معاصر عربی اب بررسی موردی داستانک «طقوس ادلرأة الشقية» حممود شقري» وفيها

درست األسلوبية يف القصة القصَتة جدا وتبيُت مکوانهتا الداخلية مث انصرفت إلی اجملموعة
القصصية لشقَت وانقشت موضوعاهتا ادلدروسة.
صب اإلىتماـ م اجلوانب الشتی
ولک يف األدب العريب قد صارت القصة القصَتة جدا م ّ
وکتبت حوذلا کتب کثَتة ولک م الناحية ادلنهجية ومنظر النقد السردي کاف الناقد التونسي
"عبد الدائم السبلمي" ىو أوؿ م توجو إلی مباحث السرد وربليلها يف کتابو "شعرية الواقع يف القصة
ادلنظري البنيويُت "کروالف ابرت" ،و"فيليب
القصرية جدا" علی غرار آليات البنيوية السردية منهج ّ
ىاموف" ،و"تزفيتاف تودوروؼ" ،و"جَتار جنيت" و"جاؾ دريدا" و"أمربتو إيكو" دوف اإللتزاـ
الصارـ بتلك اآلراء .وجیري ىذا احلكم أيضا على كتاب الدارس العراقي جاسم خلف إلياس يف
كتابو (شعرية القصة القصرية جدا) ،وکتاب الکاتبة ادلغربية سعاد مسكُت يف كتاهبا (القصة القصرية جدا
يف ادلغرب :تصورات ومقارابت).

و ّأما فيما خيتص دبجاؿ قصص حس برطاؿ عامة ورلموعتو القصصية "مغرب الشمس" خاصة
ضل نبلحظ أهنا ليست ىناک أي ربليل مرّکز علی ادلنظور السردي ،ودراسة الوصف ،والصيغة
التعبَتية ،والتبئَت الروائي علی غرار منهج جرار جنيت يف األدبُت الفارسي والعريب .أل ّف ىذه اجملموعة
القصصيّة جديدة اإلصدار وال توجد دراسات سابقة أو أحباث تدور حوؿ قصصها.
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بناء على ماسبق ،يسعى ىذا البحث إىل إضاءة مبلمح تقنية السرد واحلوار اخلاصة دبجموعة
عد َمعلماً ابرزاً م معامل القصة
قصصية "مغرب الشمس"
للقاص ادلغربی حس برطاؿ ،الذي يُ ّ
ّ
القصة .جاء اختيار
القصَتة ّ
تنوعت ذبربتو الفنية كثيفة اإلنتاج فی رلاؿ ّ
جدا يف ادلغرب وقد ّ
األديب ادلغريب حس برطاؿ ميداانً للبحث دلا ربمل قصصو آليات فنيّة يتعلق ابلسرد والوصف
واحلوار فی رلاؿ حجم قصصو الضيّق ودالالهتا ادلکثفة.
 .1- 4حنس برطال و جمموعتو «مغرب الشمس»

حس برطاؿ ( 1958ـ) قاص مغريب م م واليد مدينة الدار البيضاء .يعترب م رواد القصة

القصَتة جدا ولو رصيد ضخم يف ىذا اجملاؿ حبيث صدر لو يف ىذا ادلضمار" :أ بـراج" 6002
منشورات وزارة الثقافة " ،قوس قزح"  6003مطبعة انفو برانت" ،صورة على ننسق 6000 " jpg
منشورات وزارة الثقافة " ،سيمفونية الببغاء "  6006منشورات دار الوط و "مغرب الشمس" 6002
دارالوط .
إ ّف رلموعة «مغرب الشمس» ربتوي علی مائة وعشري قصة يًتاوح طوؿ كلماهتا بُت
سطر ونصف صفحة وت عکس اجملموعة مهوـ الکاتب بكثَت م النقد يف رلاؿ األسرة واجملتمع،

خاصة م طريق تقنيات السرد
ّأما اذلم الذي يغلب عليها ىو اعتماد التّعليم والطفل كتيمة ّ
الروائي أبنواعها التبئَت واحلوار والصوت .ويظهر يف اجملموعة سبك القاص م أدواتو الفنية،
وشغلو لكثَت م القصص جبهد مشكور .ويتضح إدراكو لعادلو القصصي ،ولتقنياتو م
ادلقدمة ،وم شبة القصص.
يشَت "دکًت مسللک ميموف" يف مقدمتو علی ىذه اجملموعة إلی ىذه القابلية ويقوؿ «إ ّف
الس رد يف رلاؿ ضيق ،ىو دبثابة َرب ّد كبَت ،وضماف صلاحو يستوجب القدرة على
اعتماد ّ
كل م يكتب ديلك ىذه القدرة الفنية اليت
الكتابة ادلختزلة (حذؼ وإضمار ( ،ألنّو ليس ّ
الش فرة والًتميز ،واإلشارات اإلديائية .ىذا فضبل ع
م أبرز خصائصها :الکثافة ،والتنوع ،و ّ
الراوي م عملية القص،
نسق ادلصادفة وادلفاجأة ،والبعد األيقوين ،والتبئَت ،أي َموقع ّ

يوسع م آفاؽ
وعبلقتو ّ
ابلشخصية احلكائية ،فضبل ع موازايت النّص كالعنواف مثبل .شلا ّ
التّأويل ادلختلفة ،ويُفسح رلاالت القراءة ادلتنوعة» ( برطاؿ ٕٓٔٗ ،ـ.)ٜ :
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 .1- 5اإليديولوجيا يف مغرب الشمس
إ ّف کتّاب القصة القصَتة جدا بعامة وبرطاؿ خباصة يعتمدوف علی الت وازف الدقيق بُت الًتاوح

احلجمي والصراع اإليديولوج ي م خبلؿ تقنيات عديدة زبتص هبذا النوع القصصي اجلديد

خاصة يف الًتکيز علی ادلوضوعات العصرية والشخصيات وعوادلهم« .هتدؼ القصة القصَتة
جدا إىل ا يصاؿ رسائل مشفرة ابالنتقادات الكاريكاتورية الساخرة ،والطافحة أيضا ابلواقعية
الدرامية ادلتأزمة ،إىل ذلك اإلنساف العريب ادلقهور وادلستلب وادلستغل ،ذلك الكائ احملبط
الذي يعيش يف رلتمع طافح ابلتناقضات اجلدلية ،والصراعات الطبقية ،والتفاوت اذلرمي
االجتماعي.
إنو ذلك اجملتمع الذي يعاين م ويبلت احلروب الدونكيشوتية ،واالنقسامات الطائفية،
والنكبات ادلتوالية ،والنكسات ادلتكررة دبسآسيها الوخيمة نفسها ،ونتائجها اخلطَتة اليت زبلف
آاثرا سلبية على اإلنساف العريب ذىنيا ونفسيا وجسداي ،فتجعلو يتلذذ ابلفشل ،واخليبة،
واذلزدية ،والفقر ،وآتكل الذات ...كما ينتقد ىذا الف القصصي اجلديد النظاـ العادلي
اجلديد ،فيكشف سلبيات الع ودلة اليت جعلت اإلنساف کائنا بدوف روح ،تلك الع ودلة الزائفة
اليت حولتو إىل رقم م األرقاـ ،فصَتتو بضاعة مادية القيمة ذلا ،مث سلعة كاسدة ال أمهية
ذلا ( ».ضبداوي ٕٓٔٔ ،ـ.)ٕ٘ :
ّأما برطاؿ يذىب يف انتخاب أشخاص قصصو إلی إعطاء اذليمنة لؤلطفاؿ يف ىيئاهتم
ادلختلفة کأشخاص نکرة يلعبوف دور البطولة و ىي شخصيات مرکزية مل يسع برطاؿ
لتسميتها .وىذا يشَت إلی توجو برطاؿ إلی مبحث التعليم وتنوير أذىاهنم« .حضور
الشخصيات يف اجلنس الروائي غالبا يتحوؿ إىل إشارات مربرلة وفق توجهات اللعبة السردية،
کل شخص م
واالختيارات اجلمالية واإليديولوجية للكاتب» (ىاموف ٜٜٔٓ ،ـ)٘٘ :؛ و ّ
أشخاص قصص برطاؿ يتکلم بلغة مناسبة لوضعو االجتماعی و دلزاجو اخلاص ...کاف
اخلطاب اإليديولوجي بصفتو خاصة مهيمنا علی ىذه القصص حبيث تنتقل لنا تفکرات
األطفاؿ وجهاالهتم العفوية وجبانبها يعرض برطاؿ انتقاداتو حوؿ اجملتمع عامة واألسرة خاصة.
فإ ّف القارئ ذلذه القصص ديکنو بعد االنتهاء منها زبيل صورة لوجهة نظر برطاؿ أماـ القضااي
ادلختلفة والتعرؼ علی أفکاره.
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 .2حتليل اخلطاب الروائي علی منهج «جرار جنيت»
إ ّف اخلطاب ىو کل ٍ
تلفظ سواء کاف مکتواب أو شفواي يقتضي وجود طرفُت متکلم وسلاطب .ويف
األدب العريب يطلق علی «کل جنس الکبلـ الذي يقع بو التخاطب (أي بُت سلاطبُت أو
37

حتليل اخلطاب الروائي يف جمموعة «مغرب الشمس» حلنس برطال

جهانگري امريی ،مسريه خنسروی

متخاطبُت إثنُت) سواء کاف شفواي أو مکتواب» (مراتضٜٜٔٔ ،ـ )ٕٓٚ :واخلطاب م منظر
السردي والروائي عمل فٍت «تعرض فيو ملفوظات وأفکار الشخصية بکلمات السارد کأفعاؿ
ضم أفعاؿ أخری ،خطاب ع کلمات مت التلفظ هبا أو أفکار تقابل خطااب يتعلق ابلکلمات»
(برنسٕٖٓٓ ،ـ .)ٔ٘ٙ :لقد خضع اخلطاب الروائي لدراسات نقدية سلتلفة رباوؿ تفسَت ماىيتو
ووجوده وکاف مستبدا ابلدراسات األدبية طواؿ العصور وكاف م أشد ادلسامهُت فيو "غردياس"،
"تودوروؼ" ،و"جَتار جينيت" ،و"كلود برديوف" ،و"روالف ابرت" وم ىذه الدراسات ىو ربليل
اخلطاب الروائي يف النص ادلکتوب ابعتباره عمبل ثنائياً م جانب ادلتکلم والقارئ.
فتحليل اخلطاب ينبغي أف يدرس العبلقة بُت «اخلطاب» و «القصة» م جهة و العبلقة بُت
"اخلطاب" و "السرد" م جهة أخرى و «کاف يهدؼ إلی مناقشة وربليل ادلواقف اإليديولوجية
واألخبلقية ألي نص سردي ،دوف االضطرار إلی اإلشارة اادلباشرة للمؤلف الواقعي» (ميک ابؿ.)003 :

يعترب جرار جنيت (0390ـ) م أىم النقاد الفرنسيُت الذي أىتموا ابلسرد وتقنياتو م
رواد تقنية السرد يف العصراحلديث» (إبراىيم ٕٓٔٓ ،ـ)ٜٙ :
ادلنظور البنيوي .ىو «الذي يعد م ّ

وعاجل يف کتابو "خطاب احلکاية" تقنية اخلطاب ونظرية السرد علی أساس "الصيغة" و"الصوت"

يف الرواية معاجلتهما كمصطلح فٍت.
يقوؿ جنيت إ ّف الصيغة ىي «منط اخلطاب الذي يستعملو السارد» (جنيتٜٜٔٚ ،ـ)ٗٓ :؛

وخيتصها بطريقة اخلطاب وتشَت إلی کيفية التمثيل "ابلتبئَت" يف النص السردي .والصوت يتعلق
تبُت
بکل اإلفرازات الداللية اليت ّ
دبستوی حضور الراوي يف السرد ويتعلق هبوية الراوي ويتعلق ّ
للقارئ شخصية السارد وأبي زلدد يتبُت لنا موقعو وما عليو حضوره يف القصة .فهو يدعو
اخلطاب يف داخل القصة خبطاب سردي و «يتضم ّ "السرد" العبلقات بُت ادلتکلم  /الکاتب
(صوت السرد) واجلمهور  /القارئ» (ادلصدر نفسو.)ٔٗٔ :

 .2- 1البؤرة النسردية

1

ت أ َْأب َُر َأبًْار حفرت بؤرة يطبخ فيها والبؤرة موقد النار ومنو البئر مكاف ذبتمع فيو
التبئَت لغة ىي َأب َْر ُ
ادلياه .وكلها معٍت تدؿ على اجلمع واحلصر (إب منظورٜٜٖٔ ،ـ )ٕٛ٘ :وتعترب م مصطلحات
1. Focus of Narration
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اىتم هبا أکثر الباحثُت والنقاد وقد تعددت دالالهتا
جديدة يف مباحث "السردايت البنيوية " لقد ّ
واختلفت تسميتها حسب تصور كل انقد ونظريتو ومنها" :الرؤية السردية" أو "وجهة النظر"
أو"زاوية الرؤية" أو "اجلهة" أو "ادلنظور" « وإف كاف مصطلح "التبئَت" ىو ادلفضل ألنو مصطلح
تقٍت يشمل كل الدالالت النفسية واأليديولوجية اليت قد توحي هبا ادلصطلحات األخرى .لقد
نشأت مفاىيم ىذه ادلصطلحات م وجهة النظر الشكلية لدی الكاتب األمريكي "واي كلود
بوط" وىو الذي عرب عنها "بوجهة النظر" أو "زاوية الرؤية"» (احلمداين ٜٜٔٔ ،ـ.)ٔٗ :

«إ ّف زاوية الرؤية عند الراوي ،ىي متعلقة ابلتقنية ادلستخدمة حلکي القصة ادلتخيلة .و إ ّف
الذي حيدد شروط اختيار ىذه التقنية دوف غَتىا ،ىو الغاية اليت يهدؼ إليها الکاتب عرب
الراوي» (ادلصدر نفسو.)22 :
ّ
اما جرار جنيت يقسم السرد والعمل الروائي إلی ثبلثة مستوايت سلتلفة مقارنة بُت معلومات
الراوي ومعلومات شخصيات القصة :تبئَتىا يف درجة الصفر أی البلتبئَت ،التبئَت الداخلي والتبئَت
اخلارجي.
2

 .2- 2التبئري يف درجة الصفر
إ ّف الرواية تکوف ذات التبئَت يف درجة الصفر عندما تکوف معلومات الراوي ىي ادلرجع الوحيد للتعرؼ

ابلقصة وحوادثها حبيث يری القارئ القصة م أعُت الراوي .وىذا الشکل «جیعل م السارد شکبل
م الوعي الکامل ،غَت الشخصي ظاىراي ،يعرب ع القصة م وجهة النظر األعلی ،ىي وجهة الذات
اإلذلية» (ابرت وجنيت6000 ،ـ .)24 :ىذا ادلستوی م التبئَت «يرتبط بصوت رلهوؿ ال عبلقة لو
ابلشخصيات واحلدث والزماف وادلكاف ،إ ّف ىذا الصوت يقوـ بتقدمي مادة الرواية دوف أف يعرؼ أحد

موقعو أو عبلقتو بعامل الرواية ،وىذا الصوت ذوالرؤية اخلارجية يقوـ بتحديد مكاف احلدث بدقة وکأنو

يطل عليو م موقع عاؿ فيفيض يف وصف مكوانتو وىذا ىو صوت الراوي العليم ،سليل ادللحمة
القص» (إبراىيمٜٜٔٓ ،ـ.)ٕٔ :
الذي ظل مهيمنا بصورة مطلقة يف ف
ّ

ونستطيع أف نسمي ىذه احلالة م التبئَت ،بػحالة ادلعرفة الکليّة ،حيث الکاتب يروي ادلسرود
ٍ
ي تدخل خارجي أو إلقاء فکر إضايف کما ال
علی لساف را ٍو خبَت ينقل القصة کما ىي دوف أ ّ
2. Zero Focalization
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يسمح للقارئ أف ي فهم م القصة أکثر م فهمو « .وىي يتم السرد فيها بضمَت الغائب حسب
وجهة نظر السارد» (جنيت وآخروفٜٜٔٛ ،ـ.)ٕٔٔ :
إ ّف برطاؿ يف مواط کثَتة م قصص "مغرب الشمس" ينظر إلی قصصو م منظر الراوي
أي حضور للراوي يف القصة کشخصية
العليم ويصوغ مشهدىا بضمَت الغائب حبيث ال يُلمس ّ
مستقلة بل ىو رلرد انقل قصة اآلخري وضل نلمس سطوة ضمَت الغائب فيها:
فوؽ العتبة وجد التلميذ نفسو أماـ ابب مسدود (برطاؿٕٓٔٗ ،ـ.)ٔٙ :
احلاكم ينظر م األعلى وكلما ارتفع تتسع زاوية الرؤاي يرتفع يرى السود يرتفع يرى السود،
مث البيض يرتفع يرى السود ،البيض مث اذلنود احلمر لكنو مل ير شعبو الذي يف النصف ادلظلم
م الكرة األرضية (نفسو.)ٖ٘ :
ادلتضرروف م غبلء ادلعيشة وكثرة األوالد تظاىروا ربت شعار :ثبلثوف يوما م اإلمساؾ
ع شهويت البط والفرج .وسائل اإلعبلـ تنقل خرب احتفاالت الشعب حبلوؿ شهر
رمضاف (نفسو.)٘٘ :
ِ
ب عليو:
الرجل الذي يبحث م زماف ع رفات جد أبيو وصلو اليوـ كيس م تراب ُكت َ
ىذا نصيبك م الفوسفاط/ ...إبليس (نفسو.)ٕٗ :
أنف القتيل يف الًتاب يشم رائحة قاتلو .القاتل ديوت شنقا ليبتعد ع األرض و خيفي أثره
(نفسو.)ٕٙ :

نبلحظ ىنا أ ّف يف قصص برطاؿ کاف البطل ،الشخصية البؤرية غالبا بدال م السارد ووجهة
نظره ىي اليت تتحکم علی قصصو بقيودىا العقلية والعاطفية .وىذا يعٍت ادلتکلم کسارد عليم
بشخصياتو أو الشخصية البؤرية يف بعض األحياف األخری.
يفوض راوايً ومهيّا أيخذ على
يف ىذا اجملاؿ ،يقص برطاؿ قصصو ولک ال يتكلم بصوتو بل ّ
عاتقو عملية القص ،وجعل م أبطاؿ قصصو شخصيات رلردة ،انطقة بلساهنم اخلاص .يسهم
الضمَت الغائب يف بياف وجهة النظر الشخصية أماـ القارئ وىذا يضفي علی القصة صباليات فنية
إال أ ّف حضور الضمائر يف ىذه القصص ليس مشهودا ،و رّدبا يرجع ذلک إلی قصر احلجم خبلفاً
لعادة الرواة يف سائر أجناس الرواية:
فوؽ العتبة وجد التلميذ نفسو أماـ ابب مسدود .أو :الرجل الذي يبحث م زماف
ع رفات جد أبيو وصلو اليوـ كيس م تراب....
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3

 .2- 3التبئري الداخلي
يف ىذه الرؤية يكوف الراوي مساوايً للشخصية احلكائية ،وأتيت معرفتو على قدر معرفة الشخصية
وديک أف تکوف وجهة نظر السارد تعبَتا شخصيا وفرداي أماـ حادثة ما أو تکوف منتقبل متعدد

الوجو وتعترب ع اجلمع بدال م الفردّ .أما يف القصص ذات ادلوقع الثابت والفردي ،کاف السارد
ىو الشخص الرئيسي والبؤري وىذا ليس بغريب «إال أف عددا م الرواايت سبثّل سارديْها بشکل
أکثر اکتماال .فی بعض األعماؿ يصبح السارد شخصيّة مرکزيّة ،تتمتع بدينامية فيزايئية ،ذىنية
وأخبلقية کربی» (جنيت وآخروفٜٜٔٛ ،ـ .)ٖٗ :کهذه القصص م برطاؿ اليت کاف التبئَت فيها
متمرکزة علی الراوي وتستتبعو احلکاية "بضمَت ادلتکلم" استتباعا منطقيا:
وأان أحبث ع امرأة ال تبتسم لرجل يعاكسها ...تُزرلر تصده أحبث ،أحبث ومل أجد
سوى الريح (برطاؿٕٓٔٗ ،ـ.)ٜٔ :
أخطأت يف
فوخزت ابط يدي بسبابتها ثبلث مرات ..اي إذلي بعيٍت و
صافحتها
ْ
ُ
قراءهتا ..وىي عمياء و قرأت كفي بطريقة ابرايل (نفسو.)90 :
عانقت
صرخت أحبلـ وزغردت النساء ىي
لنا أحبلـ ىي تعد ابلشهور وأان ابلسنُت ودلا
ْ
ْ
نت على الذي ضبل أحبلمو يف رأسو بذؿ بطنو (نفسو.)22 :
أحبلمها وأان حز ُ
كنت الوحيد الذي يرى اليد تضرب أختها (نفسو.)90 :
صبيعهم يسمعوف) تصفيقا  .(.و ُ

يف کل ىذه القصص يکوف موضع الراوي موضع البؤرية ينقل لنا مراحل م سلوکيات
الشخصيات أماـ ادلواقع ادلختلفة .وىذا األمر يزيد م سرعة القصة وقدرهتا البؤرية علی ادلسائل
اليت تشغل ذى الکاتب:
فوخزت ابط يدي بسبابتها ثبلث مرات...
وأان أحبث ع امرأة ال تبتسم لرجل يعاكسها ..أو :صافحتها
ْ

أما م وجو آخر ،يکوف الشخصية البؤرية متغَتة والکاتب وحيکي لنا أفکاره م وجهات
نظر شخصيات متعددة م خبلؿ احلوار بينهم وتغَت مواقعهم البؤرية .عندما برطاؿ يروي لنا
قصصو يف تناظر وزباطب بُت شخصييت ىذه القصص فأي تشابو أو تقابل يف مستوی رؤاىم
يؤکد ميزاهتما ادلتفاوتة .عبلوة علی ذلک يشارک السارد البطل يف أفکار ،مشاعر وجهاالتو کما
ىي احلاؿ يف القصص التالية:
قلت ذلا :ضل ىنا يف اجلنة النساء ال يطبخ ال توجد انر قالت :واليت ربرؽ قليب اآلف؟ مث
ُ
أشارت إىل حور عُت وقاصرات الطرؼ اللوايت ينتظرف (برطاؿٕٓٔٗ ،ـ.)64 :

3. Internal Focalization
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قلت ذلا :اركيب قليب و قودي ىذا اجلسد إىل حيث ينتهي ىذا الرصيف .قالت بلغة
ُ
اإلصلليز :يف بلدي ال نركب سيارات دبقود على اليسار اي سيدي (نفسو.)ٖٗ :

تنتهي ىذه القصص بشكل فيو قدر م الفانتازاي فهنا يوظّف القاص احللم والسخرية واحلوار
معا .ويف القصة التالية ينتقل الراوي م اخلطاب السردي إلی االسلوب ادلباشر ومث انتقل إلی
الراوي مرة أخری وهبذا الطريق خيتلط صوهتا بصوت الشخصية .ىکذا ديزج برطاؿ السرد
ادلوضوعي ابلسرد الذايت والتبئَت الداخلي ابخلارجي يف أقل ٍ
رلاؿ قصصي وىذا يشَت إلی قدرتو يف
استفادة تقنيات السرد:
قاؿ وزير النقل وىو يدش احملطة اجلديدة :ىذا ىو العمود الفقري للمدينة مث أشار
أيت سلسلة م الفقرات
أيت ىيكل عظمي ر ُ
إىل القطار ادلتوقف .الوزير مل يكذب .ر ُ
احلديدية ومل أر شحم و حلم ادلدينة (نفسو.)ٕٛ :

جدير ابلذکر ىنا أ ّف التغيَت م ضمَت الغائب "ىو" (قاؿ وزير النقل ) ...إىل ضمَت ادلت ّكلم "أان"
أيت سلسلة م الفقرات )...ليس رلرد استبداؿ للضمائر ،بل ىو تغيَت يف مستوى
أيت ىيكل عظمي ر ُ
(ر ُ
سردي متجها إىل مستوى آخر ،حيث يتحوؿ الراوي يف موضع ادلتکلم إىل را ٍو مشارؾ يف نطاؽ
القصة ،وم مث إبمكانو التدخل ،ابلتعليق أو زلاورة الشخصيات األخرى.
4

 .2- 4التبئري اخلارجي
أقل شلا يعرفو أي شخصية م الشخصيات الروائية .وقد
يف ىذه احلالة الثالثة «يعرؼ السارد ّ
يصف لنا ما نراه وما نسمعو ،...ال أکثر» (ابرت0336 ،ـ .)43 :يعمل البطل فيها دوف أف
نعرؼ فيم يفکر و دلاذا يعمل ويعتمد أسلوب السرد فيو على تكتم الشخصية وعدـ إفصاحها
عما لديها م عواطف أو مشاعر أو أفكار (سويدافٜٜٔٓ ،ـ :)ٔٛٗ :رغم أ ّف التبئَت اخلارجي
يستطيع أف تتبع ما حيدث عيانيا ولک يفوتو اإلفصاح ع العمق الداخلي للحدث والشخصيات
وابلتايل يعجز ع ربديد مواقع الشخصيات ادلشارکة فيو واألبعاد الکثيفة للتصرفات الصادرة
عنها .بعبارة أخری ،عندما الراوي يرجع إلی التبئَت اخلارجي يشَت إلی أنّو ال يريد تعريف شخصيتو
للقارئ وال يدخلو يف خلجاهتم وىذا يذىب ابلقصة إلی االنغبلؽ وقصر حجمها أکثر فأکثر:
ادلناضل الذي يبحث وسط ادلتظاىري ع واحدة تُلفت انتباىو ىو اآلف أماـ الفتة
ربمل شعارات دبواصفات الزوجة الصاحلة (برطاؿٕٓٔٗ ،ـ.)ٔٛ :
4. External Focalization
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الشمس تفطر تتغذى وتتعشى يف كل دوؿ العامل لك ادلبيت يكوف يف ادلغرب
(نفسو.)ٕٙ :
ىو يغادر البيت مساءً ..و يعود صباحا ،ىي زبرج مساءً و تعود صباحا و دلا وقع
اخلطأ يف عملية التسليم و االستبلـ سقط الرضيع (نفسو.)ٗ٘ :
قبل خروجها إىل الغابة دس الزوج يف سرواذلا كامَتا خفية ..وبعد عودهتا ضبل الشريط
صورة لثعبانُت كبَتي ومها خيرجاف م جلديهما( ...نفسو.)ٙٓ :
على بعد عشري كيلومًت م زلطة األداء ،مل يبق يف مكاف احلادث سوى تذكرة تؤكد
على أنو أدى شب سرعتو (نفسو.)ٖٙ :
معاؽ يف ادلقدمة وامرأتو يف اخللف تدفع الكرسي ادلتحرؾ ورجل ب ِرجْلُت ديشي خلف
امرأة (نفسو.)ٙٔ :

يف ىذه القصص کاف الراوي يعمل حسب وجهة نظره الشخصية وذلذا «ال يصف الشخصية
البؤرية أبدا ،وال حتی أف يشَت إليها م اخلارج ،وأالّ ربلل أفکارىا أو إدراکاهتا ربليبل موضوعيا

أبدا» (جنيت ٜٜٔٚ ،ـ .)ٕٖٓ :ىذه القصص رغم تکثيفها مليئة إبشارات إيدئولوجية و إنتقادية.
ضل نشاىد ّأهنا ربمل عبلمات کبلمية ذات بعد هتکميّة ساخرة جدا حيث اراد برطاؿ أف ينتقد
م نظاـ العائلي يف العامل العريب:
ىو يغادر البيت مساءً ..و يعود صباحا ،ىي زبرج مساءً و تعود صباحا ...أو :قبل خروجها إىل الغابة دس
الزوج يف سرواذلا...

کاف منهج برطاؿ يف سرد قصصو م ىذا النوع منهجا غَت حواري يرويها علی لساف الراوي
العليم بکل الشیء حتی أفکار الشخصيات وحيللّها م اخلارج دوف أف يتدخلّها عندما يقوؿ:
ادلناضل الذي يبحث وسط ادلتظاىري  ...أو :الشمس تفطر تتغذى وتتعشى يف كل دوؿ العامل...

أی تدخل يف توجيو ادلخاطب و رواية القصة وىذه ادليزة تسبب اختزاؿ
وکأنّو ليس لربطاؿ ّ
قصصو أکثر فأکثر ألهنا « أبعد احلاالت مسافة وأکثرىا اختزاال( »...جنيتٜٜٔٚ ،ـ.)ٔٛٗ :
 .2- 5ادلنسافة

أما النوع اآلخر م الصيغة ىو "ادلسافة" فيعکس يف قصص تدور حوؿ احلوار أبنواعها ادلباشر،
ادلباشر احلر ،غَت ادلباشر وغَت ادلباشر احلر .والفرؽ بُت أسلوب احلوار ادلختلف ىو نتيجة لتوظيف
الضمائر الثبلثة حبيث تکوف القصة موضوعية أو تعبَتية« .إ ّف کبلـ الشخصيات يف اخلطاب
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السردي اترًة أييت زلموال وأخری منقوال أو مرواي .يف احلالة األولی جیري إثبات مقوالت
الشخصيات حبرفيتها کما جیري عادة يف احلوار ادلباشر (أو يف العمل ادلسرحي) ،ويف احلالة الثانية
يتم ذکر ادلقوؿ بصيغة الغائب ال ادلتکلم ،فبل يکوف بذلک احلديث مباشرا بل يکوف منقوال کما
ديک لصيغة «قاؿ إف »...الشائعة أف تؤدي فکرة ع ذلک ،أما يف احلالة الثالة فإف فحوی
احلديث ىو ما يعرب عنو إذ تتم إعادة صياغة ادلقوؿ بلغة الراوي نفسو» (سويداف ٜٜٔٓ ،ـ.)ٔٛٚ :
قدـ م
يتضم شخصيتُت أو أكثر ,وتُ ّ
احلوار يف صيغتو اخلارجية (الدايلوج) عرض درامي الطابع ّ
خبللو أقواؿ الشخصيّات يف الرواية ابلطريقة اليت يُفًتض نطقهم هبا .وديك أف تكوف ىذه األقواؿ
مصحوبة بكلمات الراوي ،كما ديك أف ترد مباشرة دوف أف تكوف مصحوبة هبذه الكلمات» (برنس،
6009ـ« .)24 :ويف صيغتو الداخلية (مونولوج) خطاب أو مناجاة أو بوح الشخصيّة مع نفسها عرب
التداعيات واالسًتجاعات واالستباقات الزمنية القريبة والبعيدة» (نفسو.)004 :
إف برطاؿ يف ىذا القسم م قصصو ّإما أف يًتک ادلشهد حتی تتکلم الشخصيات معربةً ع
أفکارىا وىواجسها الداخلية ،أو يقوـ على نقل كبلـ األشخاص نقبل اتما دوف إضافة أو أتويل،
فليس لو يف اإليديولوجية احلاکمة يف کبلمهم أي أثر كما يف النمط السابق ،وىي «خطاب مقلد
أي منقوؿ ومهيا ،کما يفًتض أف تکوف الشخصية قد تفوىت بو» (جنيتٜٜٔٚ ،ـ)ٖٔٛ :؛ وىذا
يعٍت أ ّف القارئ کاف يتصور أبنّو أماـ عرض مباشر وحقيقي ولک وراء ىذه األقواؿ زبتفي أقواؿ
الكاتب .وكلمة الشخصيات ىنا ال تعرب ع اذباىاهتا فحسب بل يهيأ للمخاطب رؤية سردية
م النص .وأساليب احلوار أبنواعها ىي أفضل طريقة يف بياف ميزاف حضور الراوي أو غيابو يف
قصصو.
 .2- 6األسلوب ادلباشر

األسلوب ادلباشر يف نقل احلوار «ىو االسلوب الذي يعمد فيو السارد اىل نقل كبلـ الشخصيات
كما ىو م غَت تغيَت يف لغتو او مضمونو ،ويشمل على كل افعاؿ القوؿ وعبلمات الًتقيم»
أبی شکل حيث يعرض القصة
(عزاـٕٖٓٓ :ـ .)ٜٔٙ :يف ىذا احلوار ،ضل ننسی حضور الضمَت ّ
ابلعرض ادلباشر« .ويف اخلطاب ادلباشر ،يتبلشي السارد فتحلّ الشخصية زللو( »...جنيت،
ٜٜٔٚـ )ٔٛٛ :ويستفيد الکاتب يفىذا النوع م احلوار م ضمائر ادلتکلم أو ادلخاطب،
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واستعماؿ نقطتُت بعد الفعل جبانب األفعاؿ اليت تدؿ علی زم احلاؿ أو ادلستقبل بدال م
ادلاضي وهبذا السبب يقلل م مسافة الراوي ابلنسبة إلی الشخصية ويساعد القارئ علی فهم
حدث کل واحد
قصة ما .إ ّف برطاؿ يستخدـ ىذا األسلوب يف قصصو کثَتاً ويًتک شخصياتو يت ّ
منها بلغة تتناغم مع وضعها االجتماعي وذلذا تکوف الصبغة الرئيسية يف ىذه القصص ،الصبغة
التعليمية وُجیری احلديث بُت أبطاؿ قصصو وىو ديتنع ع أتويل کبلمهم کل االمتناع ولک ىذا

الدينع القارئ م أتويلو طبقا دلا يدرکو م فحوی القصة:

قلت ذلا :اركيب قليب وقودي ىذا اجلسد إىل حيث ينتهي ىذا الرصيف .قالت بلغة
ُ
اإلصلليز :يف بلدي ال نركب سيارات دبقود على اليسار اي سيدي (برطاؿٕٓٔٗ ،ـ.)ٖٗ:
أنت قلم؟ (نفسو.)٘ٚ :
سألت صغَتيت ع لوف بشريت.
ْ
ضحكت طويبل مث قالت :وىل َ
ُ
كتب كل واحد منهما لآلخر على صفحة م ورقة مزدوجة :إين أحبك .رقصت الورقة
ادلزدوجة مع الريح .طارت ارتفع اخلصاـ الورقة األنثى تقوؿ للورقة الذكر :دلاذا ىذه ادلرأة
رببك؟ الورقة الذكر تقوؿ للورقة األنثى :دلاذا ىذا الرجل ِ
حيبك؟ وشيئا فشيئا تبلشى صوت
َ
العاصفة وسط شخَت الورقة و ىي تتمزؽ يف السماء (نفسو.)ٔٓ :
الزوجة تقوؿ لزوجها :أخيت ستكوف يف ضيافتنا طيلة شهر الصياـ .تقامسنا األكل والشرب.
الزوج جیيب :ال حيق للرجل أف جیمع بُت األختُت؟ (نفسو.)ٔٙ :

تکوف فقط م اخلطاب السردي الذي يستنتجو السارد ،بل أيضا م
ىذه القصص الت ّ
الکبلـ الذی يلفظو األبطاؿ و يستشهد بو السارد:
أنت قلم؟
سألت صغَتيت ع لوف بشريت.
ْ
ضحكت طويبل مث قالت :وىل َ
ُ

ويف بعضها نشاىد حضور ضمَت ادلتکلم الذی کاف بعيدا ع الکاتب أو السارد ،وحضور
النص:
األفعاؿ فی صيغتيها الثبلثة ّ
ربرک احلوار وفاعليتها يف ربليل ّ
يدؿ علی ّ

قلت ذلا :اركيب قليب وقودي ىذا اجلسد إىل حيث ينتهي ىذا الرصيف .أو :كتب كل واحد منهما لآلخر
ُ
على صفحة م ورقة مزدوجة :إين أحبك.

 .2- 7أسلوب غريادلباشر
«إذا أدخل الراوي يف سياؽ كبلمو وحيذؼ منها بعضها فإنو يلجأ إىل األسلوب غَت ادلباشر» (عزاـ:

ٖٕٓٓـ)ٜٔٙ :؛ ويف ىذا النوع م احلوار کاف صوت الراوي جبانب صوت الشخصيات .إ ّف الكلمة
ادلزدوجة اليت ربمل صوتُت ربقق التعدد اللساين و ىذا التعدد ىو ميزة النص احلواري ويصل إلی فهم
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احملوؿ ويشَت إلی «أنّو ال يقدـ
أکثر م جانب القارئ .وىذا اخلطاب ىو ما يسميو جنيت ابخلطاب ّ
أبدا للقارئ أي ضمانة وخصوصا أي إحساس ػ بؤلمانة احلرفية لؤلقواؿ ادلصرح هبا ...فحضور السارد
فيها أکثر ذبليا يف ترکيب اجلملة ابلذات م أف يفرض اخلطاب نفسو ابالستقبلؿ الواثئقي الذي
يکوف لشاىد .وأکاد أسلم أبف السارد ال يکتفي بنقل األقواؿ إلی صبل صغری اتبعة ،بل يکثفها
ويدرلها يف خطابو اخلاص وابلتايل يعرب عنها أبسلوبو اخلاص» (جنيتٜٜٔٚ ،ـ.)ٔٛٗ :
ادلعلم يسأؿ ع حدود إفريقيا مشاال ،التبلميذ جیيبوف بصوت واحد :البحر األضبر.
ادلعلم يرفض اإلجابة وينسى أف احلوض األبيض ادلتوسط خيتلط فيو األضبر أبلواف
أخرى (برطاؿ6002 ،ـ.)42 :

عد
أييت احلوار يف ىذه القصة لتحديد مکاف الراوي مقارنة أبقواؿ الشخصيات أو القصة .ويُ ّ
عامبلً أساسياً يف دفع العناصر السردية إىل األماـ .حيکي برطاؿ احلديث بُت شخصيتيو وىو راو
حاضر يقدـ األحداث برؤيتو الذاتية ولک ديتنع ع أتويلها کأنو ال يفهم ما حيکيو وذلذا ضل
اإليدئولوجي يشَت إلی قلة الثقافة لدی األسرة
ضلس حرية ابطاؿ قصصو .وم جانب اخلطاب
ّ
ّ
العربية وربمل القصة عبلمات کبلمية تدؿ علی أسلوهبا غَت ادلباشر وىي حذؼ نقطتُت م أوؿ
تدؿ علی ادلاضي أحياان وىذا الکبلـ ال خيلو م
الکبلـ ،استعماؿ ضمَت الغائب واألفعاؿ اليت ّ
ذلجة ساخرة ونربة هتکميّة تضفي عليو لوانً م الفکاىة واذلزؿ حيث يقوؿ:
معدة الربانمج تنزؿ إىل الشارع .تسأؿ األزواج ع قامسهما ادلشًتؾ .زوجاف عربياف
يشَتاف إىل صغَت كاف ابلقرب منهما يدعى قاسم (نفسو.)06 :
بعد العملية شعر أنو حيبها أكثر .ىي تسألو ع حالة القلب وىو يسأذلا ع صاحبو
(نفسو.)ٚٓ :

 .2- 8أسلوب غري ادلباشر احلر
« ...ما يسمى بػ"ادلوتولوج الداخلي ادلسرود" ىو ذلك التعبَت الصحيح ع مشاعر او افكار
الشخصية الباطنية ،الذي ينقلو السارد لنا ضم سياؽ كبلمو .وفرؽ ىذا األسلوب م احلوار ادلباشر
ىي «يف غياب فعل تصرحيي» (جنيتٜٜٔٚ ،ـ .)ٔٛٙ :يشَت ىذا إلی أ ّف «يف اخلطاب غَت ادلباشر
احلر ،يضطلع السارد خبطاب الشخصية ،بل تتکلّم الشخصية بصوت السارد» (نفسو.)ٔٛٛ :
نستطيع أف نقوؿ إ ّف ىذا النوع م احلوار يتجلی يف صيغتو الداخلية (ادلونولوج) و «ىو
الكبلـ غَت ادلسموع وغَت ادللفوظ الذي تعرب بو الشخصية ع أفكارىا الباطنية اليت تكوف أقرب
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ما تكوف إىل البلوعي ،وىي أفكار مل زبضع للتنظيم ادلنطقي ألهنا سابقو ذلذه ادلرحلة ،ويتم التعبَت
عنها بعبارات زبضع ألقل ما ديك م قواعد اللغة لكي توحي للقارئ ابف ىذه األفكار ىي عند
ورودىا إىل الذى » (ايرؿٜٜٔ٘ ،ـ.)ٔٔٚ :
ادلارة يف الشارع العمومي يتهامسوف يتساءلوف كيف استطاع أف يضرـ النار يف
جسده .م أي أتى ابدلواد احلارقة و أعواد الثقاب .أغبياء .أمل يك م سكاف
جهنم؟ (نفسو.)44 :
خلية النحل عالقة بسقف القسم وادلعلم يتكلم ع العسل وفوائده .اجلياع م
التبلميذ حيرقوف ادلكتب ،والطاوالت ،السبورة ويصنعوف الدخاف .الوزارة تعاقب ادلعلم
على خروجو ع الدرس و اإلشارة إىل كيفية استخبلص الشهد (نفسو.)ٔٔ :
ادلعلم يتكلم ع جاذبية األرض وقوهتا ويف كل مرة يرفع رأسو إىل األعلى مكرىا ينظر
إىل الشرفة يف الطابق الرابع م العمارة اجملاورة فقاطعو أحد التبلميذ قائبل :ردبا أف
جاذبية القمر أقوى شلا نتصور اي أستاذ (نفسو.)ٗٚ :

إ ّف برطاؿ يف ىذا النوع م القصص يستعمل األسلوب ادلباشر أکثر م غَته:

ادلارة يف الشارع العمومي يتهامسوف يتساءلوف ...أو :خلية النحل عالقة بسقف القسم وادلعلم يتكلم ع العسل
وفوائده...

ذبنبو التدخل يف
وىذا ّيدؿ عل أ ّف قصصو ىي موضوعية و ّيدؿ علی اختفاء السارد يف قصصو مع ّ

أحداثها ووقائعها واعتماد الکاتب علی األسلوب الشفاؼ وخضوعو أماـ سياؽ حواري« .سينسی
القارئ وجود السارد وسيشعر وکأنو إزاء سرد شفاؼ ،يعربه مباشرة ليجد نفسو داخل عامل األحداث
ادلستحضرة .سيشعر وکأ ّف ىذه األحداث "واقعية" .....فی ىذه احلالة خيتزؿ السارد إلی رلرد فاعلية
"تتحدث" ولک ىذا ال يقلّل م أمهيتو .إذ بدونو ،ما کاف احملکی ليصلنا .إنّو الوسيط الضروری بيننا
ّ
وبُت عامل يعرفو ىو و صلهلو ضل » (جنيت وآخروفٜٜٔٛ ،ـ.)ٜٛ :
 .2- 9الصوت يف حتليل اخلطاب

جیب الفرؽ بُت صوت الراوي وأصوات الشخصيات األخرى يف خطاب القصة ،حىت يف حُت

كاف الراوي نفسو شخصية تت ّكلم بضمَت ادلتكلم؛ ألنو زبتلف وظائف الراوي يف القصة ع
وظائف الشخصيات .و م ىنا جاءت أمهية حبث الصوت يف القصة أل ّف «الصوت يعٍت السرد
ذاتو ،وىو ما تنطوي عليو تقنية السرد م السارد وادلسرود .وىنالک حاالت متنوعة للسرد فيما
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يتعلق دبوقف السارد م القصة :ديک للسارد أف يکوف غائبا ع سرده أو خارجا ع نطاقو ،أو
شلثبل داخل نظاـ السرد (کما يف قصص صيغة ادلتکلّم) ،أو شلثبل داخل السرد وابرزا فيو بوصفو
الشخصية الرئيسية يف الوقت ذاتو» (إيغلتوفٜٜٔ٘ ،ـ ٕٔٛ :ػ ٖ.)ٔٛ
إ ّف جنيت ميّز بُت نوعُت م احلكاية :تلك اليت يكوف السارد فيها غائباً ع القصة اليت
حيكيها .والثانية ىي اليت يكوف السارد فيها حاضراً كشخصية يف القصة اليت يرويها وعلی ىذا
األساس يکوف يف کل حکاية نوع م ىذه ادلستوايت الرابعة :النوع األوؿ :خارج القصة ػ غَتي
القصة /خارج القصة ػ مثلي القصة و النوع الثاين :داخل القصة ػ غَتي القصة  /داخل القصة ػ
مثلي القصة (جنيت0331 ،ـ )642 :واصطبلح داخل أو خارج القصة يشَت إلی مکاف الراوي يف
القصة وغَتي أو مثلي القصة يلمح إلی صلة الراوي ابلقصة.

 .2-10منستوی داخل احلکائي
يف القصة اليت کاف م النوع األوؿ أي داخل القصة وىي تروی بضمَت "األان" کرا ٍو مشارک يف

القصة ،کاف الکبلـ علی مستوی فهم الشخصية والسارد يكوف داخل رلرى السرد بصفتو
شخصية مشاركة أو حاضرة أو مشاىدة لؤلحداث وىذه احلالة ىي التبئَت الداخلي اليت يتطابق
فيها دور السارد مع دورالشخصية اليت ربکي القصة« .أل ّف الشخصية تزاوؿ فيو وظيفيت التصوير
والفعل معا .ومع ذلک تبقي ثنائية السارد و ادلمثل قائمة ،لوجوب التميز فی الشخصية بُت
شخصية السارد ،اليت تنهض بوظيفة السرد ،وشخصية ادلمثل ،اليت تؤدي وظيفة الفعل» (ابرت

وآخروف0336 ،ـ.)32 :

 .2-11األان کادلشارک

إ ّف حس برطاؿ يف قصصو التاليةيستخدـ ضمَت ادلتكلم کراوي قصصو ،وىو يكتب أو يف ّکر أو
يتخيّل وهبذ الطريق يشارک يف موضوعاتو ويدخل يف صميم القصة متوغبلً يف خضم أحداثها
يتحدث ويضحک ويبکي ويصف کلّ ما يعًتيو م األفراح
ومنصهراً يف أتوف رلرايهتا فنجده ّ
واألتراح .وىذه ادليزة ىي اليت سبيّز ىذه القصص م القصص يف البؤرة الداخلية ادلفردة وادلتعددة:
كت أهنا
طلبت يدىا لتجُرين و أجُرىا ،لك بدعائها :ذبرؾ لكبلب إف شاءهللا أدر ُ
ُ
رلرد قطب متجمد وأان عربة ثلج (برطاؿ6002 ،ـ.)62 :
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كتبت على ظهرىاِ :
أحبك ابنيت ودلا
بقلب خيًتقو سهم و قطرات دـ
صممت بطاقة حب و ُ
ُ
اخًتؽ السهم صدري كانت أيضا تبحث يف ظهري ع كلمة حب (نفسو.)ٙ٘ :
كت للفوز ِ
ِ
بقلبك ترفضينٍت مل أك أعرؼ أين عمل سبق نشره
أنت كاجلائزة كلما شار ُ
(نفسو.)99 :
ت بشكوى ضد النوـ الذي سرقٍت ليلة البارحة الضابط سألٍت ع شكلو.
تقدمْ ُ
تبكت يف اإلجابة ألنٍت أرى ادلتهم يف عينيو اآلف (نفسو.)ٖٗ :
مبلزلو وعنوانو فار ُ
اخًتت اليمُت على اليسار (نفسو.)ٕٗ :
أخطأت طريقي إىل قلبها النابض حينما
ُ
ُ

استعماؿ ضمَت ادلتکلم جبوار شخصيات أخری ي شَت إلی أف ىذا اخلطاب ىو خطاب
يعرب فيو الراوي ع تعاطفو وتبلضبو مع شخصياتو القصصية .م جهة أخری أنّو م
عاطفي ّ
نوع «السرد الکثيف :حيث يشَت السارد إلی نفسو علناً کسارد ،ويعل ع نفسو کمنتج،
بل کمبتکر للمحکي .ويف ىذه احلالة  ،نکوف أماـ تکسَت لئليهاـ ابلواقعية» (جنيت وآخروف،
 ٜٜٔٛـ.)ٜٜ :

 .2-12األان کادلشاىد
تعرفو بضمَت "أان" ولک الجیری
يف ىذا النوع م القصص ديک أف يکوف السارد مع حضوره و ّ
القصة حوؿ حکاية منو بل ىو فيها فقط کشاىد ،شاىد عياف أو عامل حبکاية ما حيکيها:
تكلمت ع سيارهتا
أخرجت بطاقة بنكية إليكًتونية
تكلمت ع رصيدىا
دلا
ْ
ْ
ْ
تكلمت ع ىويتها وأخرجت بطاقة التعريف
أخرجت البطاقة الرمادية اإلليكًتونية
و
ْ
ْ
اإلليكًتونية اي إذلي إنٍت أماـ شباؾ أوتوماتيكي وليس امرأة (برطاؿٕٓٔٗ ،ـ.)ٖ٘ :

نشاىد أ ّف السارد ليس ىو بطل القصة ولک بنفسو يشهد ماوقع يف القصة ويرويها للمخاطب.
وىکذا يف القصص التالية:
قاؿ وزير النقل وىو يدش احملطة اجلديدة :ىذا ىو العمود الفقري للمدينة مث أشار
أيت سلسلة م الفقرات
أيت ىيكل عظمي ر ُ
إىل القطار ادلتوقف .الوزير مل يكذب .ر ُ
احلديدية ومل أر شحم وحلم ادلدينة (نفسو.)ٕٛ :
صومعة يف جسد امرأة ،حلظة والدهتا رُفع األذاف يف أذهنا اليمٌت واإلقامة يف اليسرى.
ىي بيت م بيوت هللا إذف ،فكيف أكوف يف قلبها وأان اترؾ الصبلة (نفسو.)ٕٜ :
خرجت تبحث ع نصفها اآلخر وأان أيضا .ىي نصف امرأة وأان نصف رجل ودلا
ْ
التقينا وىبتها نفسي لنصنع امرأة كاملة (نفسو.)ٕٚ :
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إ ّف ىذه القصص مع کوهنا منقولة بلساف السارد وبضمَت ادلتکلم ولک ليست يف شکل سَتي
ذايت .إ ّف احلکاية بضمَت ادلتکلم يف ىذه القصص ىي شبرة اختيار صبايل واع ،وليست عبلمة علی
البوح ادلباشر ،علی االعًتاؼ ،علی السَتة الذاتية:
أكوف يف قلبها وأان اترؾ الصبلة....

 .2-13ادلنستوی اخلارج احلکائي

أما يف ادلستوى اخلارج احل كائي يقوـ السارد برواية القصة واألحداث م اخلارج ،وىذا السارد
سواء كاف رلهوؿ اذلوية ،أو شخصية روائية ،يستخدـ ضمَت الغائب واصفاً أقواؿ وأفعاؿ
شخصيات القصة .ومسّاىا جنيت بػ «الصيغة الدرامية  /ادلسرحية :أي ال تعرض إالّ أفعاؿ و أقواؿ
الشخصيّات ادلشارکة ،وليس أفکارىا و مشارعها ،فالقارئ ىو الذی جیب أف يقوـ ابستخبلصها
انطبلقا م األفعاؿ و األقواؿ» (جنيت وآخروفٜٜٔٛ ،ـ.)ٔٗ :
أي
يف ىذه احلالة يکوف للسارد حريّة واسعة يف تناوؿ األحداث و ّ
الشخصيّات وال يعًتضو ّ

حاجز يف رؤية الوقائع وخلفيّاهتا .وىذا موقع خارج القصة للراوي ألف الراوي عندما يصف
أما عندما تکوف القصة
األحاسيس وادلشاعر واألفکار فهو يف ادلوقع اخلارجي ابلنسبة للقصةّ .
م النوع اخلارجي يذىب السارد إلی شرح حاالت وکبلـ شخصيات القصة  .وىذه الوضعية
ىي «وضعية ادلعرفة الکليّة يتم السرد فيها بضمَت الغائب حسب وجهة نظر السارد»
(ادلصدر نفسو.)ٕٔٔ :

الطفل ينتظر عودة أبيو م ادلكتبة وىو حيمل أقبلمو ادللونة .األب ديوت يف حادثة
سَت .األـ تقوؿ لصغَتىا وىي حزينة :أبوؾ صعد إىل السماء اي ولدي .الطفل ينظر
أحسنت االختيار اي أيب ىذه ىي
إىل األعلى يرى قوس قزح يرقص مسرورا ويقوؿ:
َ
األلواف اليت أمر هبا ادلعلم (برطاؿ6002 ،ـ.)00 :
ادلعلم ينتظر و يف يده العصا .التلميذ يصل متأخرا فيأخذ العصا و يف منتصف الطريق
األب جید العصا بسبب خطأ يف عملية التسليم و االستبلـ فيدرؾ أبف الفريق ادلتكوف
م ادلعلم و ابنو قد مت إقصاؤه( ...نفسو.)٘ٔ :
التلميذ ديوت وسط الساحة بفم مفتوح م الصراخ وبكفو األدي على خده األدي
وىو حيمي وجهو م الصفع ،ادلدير يكتب يف التقرير مايلي :مات وىو يقرأ النشيد
الوطٍت وحييي العلم (نفسو.)92 :
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ىذه القصص رغم تکثيفها مليئة إبشارات إيدئولوجية و إنتقادية تصنع م الواقع القصة ّإهنا
صغَتة احلجم زبلو م التحليل الفلسفي العميق فهي تبلئم القارئ ادلعاصر الذی ىو ملوؿ م
اإلطالة واليستهويو العمق وفيها ينتقد برطاؿ م نظاـ الًتبوي وسوءادلعاملة مع األطفاؿ و اإلمهاؿ
ضد ىذه الظاىرة يف:
التلميذ ديوت وسط الساحة بفم مفتوح م الصراخ ...أو :ادلعلم ينتظر و يف يده العصا .التلميذ يصل متأخرا...

 .2-14ادلعرفة األحادية

أی
يف ىذه احلالة يتکلم برطاؿ بلساف شخصيتو الرئيسيّة و ينقل إيديولوجياهتا للمخاطب دوف ّ
تدخل يف القصة .بعبارة أخری الصوت ومبادئو نرشدان إلی سبييز صوت السارد م شخصياتو
ومدی تعاملو معها .بعبارة أخری الصوت ومبادئو نرشدان إلی سبييز صوت السارد م شخصياتو
ومدی تعاملو معهم .حيث يوجد را ٍو يف قصة ما وىو حيکي القصة بضمَت الغائب وفقاً لوجهة
نظر إحدی الشخصيات ويركز على شخصية مركزية نرى القصة م خبلذلا و «تسمی ىذه الرؤية
ابلنمط الدرامي» (جنيت وآخروف ٜٜٔٛ ،ـ.)ٕٔٔ :
الطفل يسأؿ أابه :دلاذا اختفى مدفع اإلفطار اي أيب؟ األب جیيب :ألف رمضاف قد
خرج اي ولدي .الطفل يتذكر أمل ادلعدة فيؤم أبف اجلوع يستحق أف يقصف ويطرد
(برطاؿٕٓٔٗ ،ـ.)٘ٙ :
اعًتضوا سبيلو قتلوه كاف فػَْلس واحد يف جيبو وطُت ضبلو يف قلبو و رحل (نفسو.)ٔٔ :

 .3النتيجو
يکوف إبداع برطاؿ يف رلموعة «مغرب الشمس» ىو إستخداـ السرد الروائي أبنواعو الکثَتة يف
عامل القصص القصَتة جدا مع قصرىا الشديد و حجمها القليل مع اتصافها ابإلبداع يف رلاؿ
ادلوضوعات والرؤی و استخداـ التقنيات السردية و إستخداـ تقنية احلوار .ىو يستخدـ الزوااي
ادلختلفة يف رواية قصصو :زاوية الراوي العليم وصاغ مشاىدىا بضمر الغائب ،زاوية البطل نفسو
احملدد وصاغ مشهدىا بضمَت الغائب واستطاع
و صاغها بضمَت ادلتکلم و زاوية راوي احملايد و ّ
أف يوظّف الوعي النظري أبصوؿ الف توظيفا إبداعيا فهو يدخل أمناط السرد الروائي فی ف
القصة القصَتة جدا.
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تروی قصص برطاؿ يف ىذه اجملموعة م موقع التبئَت يف درجة الصفر أکثر فأکثر إل ّف الطفل ىو
الشخصية احلاضرة يف قصص برطاؿ حبيث يصبح الشخصية البؤرية ألکثر قصصو وردبا ىو الدليل
األصلي دلرکزية البلتبئَت يف «مغرب الشمس» أل ّف الطفل حبياتو ادلملوءة جبهاالتو العفوية ورؤيتو
السطحية ال يستطيع أف يقف موقف الراوي احملايد أو الراوي ادلتعددة الرؤی .عبلوة علی ذلک ،إ ّف
القارئ اليعتمد علی الطفل کإعتماده علی الراوي اآلخر وبرطاؿ مع علمو هبذا احلقيقة خيتار راوي
بکل تفاصيل القصة ودقائقها يف القصص ذات البؤرة اخلارجية بل
قصصو م ادلوقع األعلی .وال يبوح ّ
يؤدي إلی صياغة األلغاز والطبلسم .ويرکب يف
خيتار طريقة االقتضاب واالختزاؿ يف الکبلـ ما قد ّ
ادلوقع الداخلي م رواية قصصو صوت الراوي بصوت الشخصية خللق تعدد األصوات وجبانبها تعدد
الدالالت عرب ترکيب اإليديولوجيا ادلختلفة م جانب السارد والشخصة.
إ ّف األ نواع الداللية ذلذه القصص تتبلور يف انتقاؿ الراوي م اخلطاب ادلنقوؿ إلی اخلطاب
احملموؿ وعکسها وىذا يسبب انفتاح القصة علی الکبلـ والتفکَت .استفاد برطاؿ م تقنية
ادلسافة لتعيُت موقع الراوي يف قصصو ومدی اختبلفو ع سائر الشخصيات وجیري فيها علی
ثبلثة أمناط :أسلوب ادلباشر ،أسلوب غَت ادلباشر وأسلوب غَت ادلباشر احلر وهبذا الطريق يتّخذ
الکاتب موقفاً حيادايً ويتخلی ع سلطتو کسارد عامل ابحلوادث لکی تصبح األشخاص ىم الذي
يتحدثوف ع ىواجسهم .و ّأما فيما يتعلق بعنصر ادلسافة يکوف برطاؿ م الکتّاب الذي يکثروف
ّ
م استخداـ ا لصوت م ادلوقع اخلارجي فی وجهتيو ادلتمثلة وادلتباينة لکي حيدد معلومات القصة
حسب حجمو القصَت جدا.
 .4ادلصادر
أ) الکتب

زلمد ب مكرـ ب على (0339ـ) ،لنسان العرب ،ج  ،9بَتوت :دار صادر.
اب منظورّ ،

أبو انظر ،موريس (ٜٜٔٚـ) ،األلنسنية و النقد األديب يف النظرية و ادلمارسة ،بَتوت :دار النهار للنشر.
ايرؿ ،ليوف (ٜٜٔ٘ـ) ،القصة النسايكولوجية ،ترصبة :زلمود السمرة ،بَتوت :ادلكتبة األىلية.
إيغلتوف ،تَتي (ٜٜ٘ٔـ) ،نظرية األدب ،ترصبو :شائر ديب ،دمشق :منشورات الوزارة الثقافة.
ابختُت ،ميخائيل (ٜٔٛٙـ) ،ادلاركنسية وفلنسفة اللغة ،ت :دمحم البكري ،البيضاء :دار توبقاؿ للنشر.
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ابرت ،روالف و آخروف (ٕٜٜٔـ) ،طرائق حتليل النسرد األديب (دراسات) ،ترصبة :رلموعة م الباحثُت ،الطبعة األولی ،ادلغرب:
منشورات ارباد کتاب ادلغريب.
ابرت ،روالف وجَتار جنيت (6000ـ) ،م البنيوية إلی الشعرية ،ترصبة :د .غساف السيد ،الطبعة األولی ،دمشق :درالنينوی
للدراسات والنشر والتوزيع.
برطاؿ ،حس (6002ـ) ،مغرب الشمس :قصص قصرية جدا ،الطبعة األولی ،مغرب :دارالوط .
برنس ,جَتالد (6009ـ) ،قاموس النسردايت ،ترصبة :السيد إماـ ،الطبعة األولی ،القاىرة :مَتيت للنشر وادلعلومات.
جاسم احلسُت ،أضبد (ٜٜٔٚـ) ،القصة القصرية جدا ،الطبعة األوىل دمشق :دار الفكر.
صبيل ضبداوي (ٕٔٔٓـ) ،م أجل تقنية جديدة لنقد القصة القصرية جدا (ادلقاربة ادليكروسردية) ،الطبعة األوىل ،مغرب :شرکة
ادلطابع األنوار.
جنيت ،جَتار (ٜٜٔٚـ) ،خطاب احلکاية حبث يف ادلنهج ،ترصبة :دمحم معتصم وعمر حلّي وعبداجلليل األزدي ،الطبعة الثانية،
القاىرة :اجمللس األعلی للثقافة.
جنيت ،جَتار وآخروف (ٜٜٔٛـ) ،نظرية النسرد م وجهة النظر إلی التبئري ،ترصبة :انجی مصطفی ،طٔ ،منشورات الکوثر.
حطيٍت ،يوسف (ٕٗٓٓـ) ،القصة القصرية جدا بني النظرية والتطبيق ،الطبعة األوىل ،دمشق :مطبعة اليازجي.
احلمداين ،ضبيد (ٜٜٔٔـ) ،بنية النص النسردي م منظور النقد األديب ،بَتوت :ادلرکز الثقافی العربی للطباعة و النشر و التوزيع.
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ادلراتض ،عبدادللک (ٜٔٛٛـ) ،يف نظرية الرواية ،الکويت :اجمللس الوطٍت للثقافة والفنوف واآلداب.
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جهانگري امريی ،مسريه خنسروی

ب) ادلقاالت

کاظمزاده ،نسري (ٕٖٜٔش)« ،سبکشناسی داستانک معاصر عربی اب بررسی موردی رلموعو داستانک «طقوس للمرأة
الشقية» زلمود شقَت» ،لنسان مبني ،قزوي  ،ساؿ چهارـ ،مشاره ٕٔ ،صص .ٕٔٛ-ٜٔٗ

ج) الرسالة

کاظمزاده ،نسري (ٖٜٔٛش)« ،بررسي عناصر داستانی در داستانكىاي زلمود شقَت نويسنده معاصر فلسطينی» ،استاد
راىنما :کربی روشنفکر ،دانشگاه تربيت مدرس.

د) ادلنبع اإلجنليزي
Bal, Mieke (1994) , Narratology, Introduction to the Theory of Narrative,
University of Toronto Press, Canada.
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تحلیل گفتمبن ريایی مجمًعة «مغرة الشمس» حسه برطبل
(بر اسبس مهمتریه مببحث گفتمبن ريایی ژرار ژوت :کبوًن ريایت ،حبلت ي لحه)
جهبوگیر امیری ، 1سمیرٌ خسريی

2

 .5داًشيار گرٍُ زتاى ٍ ادتيات عرتي داًشگاُ رازی
 .5داًشجَی دکتری زتاى ٍ ادتيات عرتي داًشگاُ رازی

چکیدٌ
هجوَعِ داستاى «هغرب الشوس» حسي ترطال ،از ًَع داستاى کَتاُِ کَتاُ عرتي است ٍ
ًَیسٌذُ ،کَشيذُ تا در آى از تکٌيکّای رٍایت در تِکارگيری ضوایر سِگاًِ ترای تياى
درًٍيات شخصيتّای داستاى ٍ رٍایت هاجراّای اصلي آًْا تْرُ تثرد.
ّذف اصلي ایي تحقيق ،تياى تَاًایي داستاى کَتاُِ کَتاُ عرتي در ّوراّي تا اًَاع داستاى از
ًظر تحليل گفتواى رٍایي ٍ تِکارگيری هْنتریي هثاحث آى است ٍ سعي دارد تا تِ ایي
پرسشّا پاسخ دّذ کِ 9اًَاع تکٌيکّای تحليل گفتواى از هٌظر ٍجْيّت ٍ کاًَى رٍایت در
داستاى کَتاُِ کَتاُ کذام است؟ دیذگاُّا ،ایذئَلَشیّا ٍ ،شخصيتّا در آًْا تِ چِ صَرت
هطرح شذُ ٍ تِ گرٍُّای هختلف اجتواعي ًسثت دادُ شذُاًذ؟ ٍ درًْایت ،ایي ایذئَلَشیّا
از چِ طریق تِ هخاطة اًتقال یافتِاست؟
ایي تررسي ًشاى هيدّذ کِ ایي داستاىّا تا ٍجَد فشردگي در حجن ،استقالل هَضَعي ٍ
اختالف تياًي ،دارای هشترکات تسياری از هٌظر شخصيتّای کاًًَي ٍ دیذگاُ رٍایي حاکن
تر فضای داستاى ّستٌذ .در کٌار ایي هسائل ،ایي ًَع داستاى هٌطثق تر دیذگاُ رٍایي شرار شًت
تَدُ ٍ درًتيجِ هيتَاًذ تا سایر دیذگاُّای رٍایي ًيس ّواٌّگ تاشذ.
کلیدياژٌهب :داستاى کَتاُِ کَتاُ؛ تحليل گفتواى؛ گفتٍگَ؛ حسي ترطال؛ شرار شًت.

 وًیسىدة مسئًل
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