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فاحت كرغيل

 اؤميان جعفر خوجة يسمينة رزيقجلنة املناكشة:
.........................................................................................................................../1رئيسا
 /2فاحت كرغيل...................................................................................................مرشفا وملررا
........................................................................................................................../3عضوا

الس نة اجلامعية2112-2112 :

ادلي وأ ّن أمعل ضاحلا
قال هللا ثعاىل ..." :و قال ّ
عل و عىل و ّ
رب أوزعين أ ّن أشكر هعمتك اميت أهعمت ّ
ترضاه و أدخلين برمحتك يف عبادك امطاحلني" سورة امنحل الآًة .91
فامشكر هلل عز و جل اذلي منحنا امطحة و وىبنا امعقل و أهعم علينا بكثري من امنعم و وقاان من ظلامت
اجليل ملواضةل مسرية حبثنا امعلمي اىل غاًة ىذه املرحةل
فنتقدم بأمسى معاين امشكر و امتقدير ملك من:
الساثذة امكرام اذلين أدوا أمسى رساةل حفق فهيم امقول:
مق نلمعمل و فيو ثبجيال

اكد املعمل أن يكون رسوال

و خنص ابذلكر الس تاذ امكرمي املرشف "فاحت كرغل" اذلي اكن مبثابة امس ند ،اذ سير عىل ثطحيح املذكرة،
و مل ًبخل علينا بنطاحئو املس مترة.
اىل لك من م ّد منا امعون سواء من قرًب أو من بعيد
فلك ىؤالء جزًل امشكر و امعرفان.

.

مقدمة
أصبحت الرواية من بين أكثر األشكال األدبية تداوال و استقطابا لمقراء ،و يعود سبب االنتشار
الواسع ليذا الجنس األدبي إلى امتالكيا مقومات التأثير في المجتمع المعاصر من جية و محاولة
الوقوف عمى مشاكمو من جية أخرى ،فالرواية ىي سرد لمجموعة من األحداث تحكميا مجموعة
من الروابط السردية ،و نظام معين ىو الذي يكشف عن إيديولوجية النص و كيفية تواصمو .
و يعد السرد أىم مكون ينبني عميو النص الروائي ،فمن خاللو يعطي السارد لنصو الروائي بعد
جماليا ودالليا.
اقتصرنا في موضوعنا حول البنية السردية في رواية "بريد عاجل" عمى دراسة كل من الزمن ،و
التبئير والصوت السردي نظ ار لعدم اتساع الوقت لإللمام بكل تقنيات السرد في رواية في مذكرة
كيذه .
كان الدافع األساسي وراء اختيارنا ليذا الموضوع ىو الكشف عن بعض تقنيات السرد في رواية
بريد عاجل ،من خالل تطبيق تصورات السرديات ،خاصة ما جاء بو "جيرار جنيت" و السعي إلى
توضيح القضايا اإلجرائية بغية تحميل الخطاب و مكوناتو السردية.
و قد تعددت الدراسات التي اىتمت بالكشف عن تقنيات السرد الروائي من زوايا تختمف باختالف
المنيج المتبع في دراسة.
ارتأينا أن تكون دراستنا لمرواية دراسة سردية تنظي ار و تطبيقا ،أما فيما يخص اإلشكالية التي نريد
طرحيا من خالل اختيارنا ليذا الموضوع فتتمثل فيما يمي:
 ما ىي مميزات و مالمح البناء الفني الروائي عند خميل صويمح؟ ما ىي التقنيات السردية التي لجأ إلييا في سرده ألحداث روايتو؟ و كيف تصرف خميلصويمح بالزمن؟
1

مقدمة
 ما ىي أشكال التبئير البارزة في رواية بريد عاجل؟ كيف تجمت المستويات السردية؟ و كيف تمحورت العالقة بين كل من السارد و الحكاية؟ىي أسئمة يمكن اإلجابة عنيا من خالل ىذا البحث الذي اقتضت منيجية تقسيمو إلى مقدمة
وفصمين وخاتمة.
الفصل األول المعنون بالبنية الزمانية ،تطرقنا فيو إلى الفرق بين نظامي زمني الحكاية وزمن
الخطاب مع استخراج كل التنافرات الزمنية ،ثم انتقمنا إلى دراسة عنصر المدة حسب األنساق
السردية األربعة التي أوردىا "جيرار جنيت" في مشروعو السردي و المتمثمة في :المجمل ،المشيد،
اإلظمار ،و التوقف ،ثم عالجنا عالقات التواتر المتمثمة في السرد المفرد ،السرد المكرر ،و السرد
المؤلف.
أما الفصل الثاني الذي تمحور حول التبئير بأشكالو الثالث ،الصفر ،الداخمي و الخارجي ،لتميو
دراسة أنماط السرد القصصي التي وردت في الرواية مثل :السرد التابع إلى السرد اآلني ،فالسرد
المتقدم ،و السرد المدرج بين فت ار ت الحكاية  ،وصوال إلى دراسة الوضعيات المختمفة لمساردين
،من خالل الكشف عن العالقة التي تربط بين ىؤالء الساردين بالحكاية و بالمستوى السردي.
ختمنا البحث بخاتمة عرضنا فييا أىم النتائج المتوصل إلييا.
اما فيما يخص المنيج المتبع ،فقد طبقنا في دراستنا مثمما تجمى في مشروع "جنيت" المنيج البنيوي
باعتباره أكثر دقة واجرائية عمى من سبقوه .
اعتمدنا في بحثنا ىذا عمى مجموعة من المراجع من بينيا:
 -خطاب الحكاية لجيرار جنيت .

2

مقدمة
 مدخل إلى نظرية القصة لجميل شاكر وسمير المرزوقي . بنية النص الروائي لحميد الحمداني.واجينا في بحثنا بعض الصعوبات كعدم توحد الترجمات العربية لممصطمحات السردية،وىذا ما
يجعل الباحث يتخبط في فوضى المصطمح .
ال يسعنا في األخير إال أن نحمد اهلل أوال ،و نتوجو بالشكر الخاص لألستاذ المشرف "فاتح
كرغلي"  ،الذي لم يبخل عمينا بنصائحو و إرشاداتو و تمحيصاتو الدقيقة ،و إلى كل من ساعدنا في
إنجاز ىذا البحث.
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 .1الترتيب الزمني
أ.

زمفالحكاية

ب .زمفالخطاب
قاتالزمانية
ج .المفار
ّ
 .2المدة
أ .المجمؿ
ب .المشيد
ج .اإلضمار
د .التوقّؼ
 .3التواتر
أ.

السردالمفرد
ّ

السردالمؤلؼ
بّ .
السردالمكرر
جّ .

البنية الزمانية

الفصل األول:
 .1الترتيب الزمني:

تيبالزمني
مفضمفأىـالمكوناتالتيينبنيعميياالنصالسردي،ولدراسةالتر
ّ
جالز
يندر ّ
ّ
تيباألحداثأوالمقاطعالزمنيةنفسيافي
ّ
لألحداثفيالنصالقصصييجب«:مقارنةنظاـتر
ّ
القصة»،1فاليوجدتطابؽبيفترتيباألحداثفيالحكايةمعترتيبيافيالخطابويعتبرىذا
قاتالزمنية .
ّ
ظاـالزمني،وىذاماينتجلنامايعرؼبالمفار
عمفالتالعببالن
نو
ّ
ّ
إفمفارقةما،يمكنياأفتعودإلى الماضيأو
ّ
ويعرؼ"جيرارجنيت" المفار
قاتالزمنيةبقولوّ «:
إلىالمستقبؿوتكوفقريبةأوبعيدةعفلحظةالحاضر،أيعفلحظةالقصة» 2.
قاتالزمانية،وىما :
إنطالقامفىذانميزبيفنوعيفمفالمفار
ّ
أ .المواحق.)Analepses(:
السرد،والرجوعإلىبعضاألحداثالسابقة،
لساردفييابالتّخميعفلحظةحاضر ّ
يقوـا ّ
ويعرفيا"جيرارجنيت" بقولو«:ىيكؿذكرالحؽلحدثسابؽلمنقطةالتينحففييامف
3
أف ىذا األخير
القصة»  ،فأحداث الحكاية تكوف مرتبة ترتيبا منطقيا في ذىف الكاتب ،إالّ ّ

وبطبيعةالحاؿفإف مثؿىذااالنتقاص
يخضعيالنوعمفالتذبذب،فيعودإلىالوراءأحيانا«
ّ
ألف تحطيـ الترتيب ال ّزمني غالبا ما يأخذ شكؿ العودة إلى الوراء ،إلى الذكريات أو
يتـّ ،

القصة:مصطمحالقصةفيقوؿجيرارجنيتيعادؿمصطمحالحكايةفيبحثنا .

 1جيرار جنيت ،خطاب الحكاية ،ت .محمد معتصـ عبد الجميؿ األزدي ،عمر حمى ،الييئة العامة لممطابع
األميرية،ط،1997،02ص .47

صالسردي،المركزالثقافيالعربيلمطباعةو
ّ
 2نقالعفجيرارجنيت،خطابالحكاية،حميدالحمداني،بنيةالّن
النشروالتوزيع،ط،01بيروت،1991،ص .74

3جيرارجنيت،خطابالحكاية،ص .51
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البنية الزمانية

الفصل األول:

أفبالنسبةلمممفوظالسردياآلتي«:
ّ
األحداثالتيتركتأثرافينفسالشخصية»،1كماىوالش
فيأياـاإلفالسالتاـ،حيثالأحدمفاألصدقاءيممؾليرةواحدةفيجيبو،كانتسارةتتبرع
بتحضير المائدة عمى طريقتيا ،إذ تقوـ بعممية سطو بسيطة ،حيث تتوجو إلى أقرب
سوبرماركتليقوـأحدنابإشغاؿالبائع....وفيىذهاألثناءتكوفسارةقدبدأتعمميابخفة
2
اردعفلحظةحاضرالسرد،ليرجعإلىتذكراألياـالتيقضاىامعسارة
ؼالس
نادرة »  ،يتوقّ
ّ
ّ

صالحوبقيةزمالئو،واصفاًطريقتيـالخاصةفيتحضيرالمائدة.
ولمّواحؽوظائؼنذكرمنيا 3:
 .1إعطاءمعموماتعفماضيعنصرمفعناصرالحكاية(شخصية،إطار...إلخ).
 .2سدثغرةحصمتفيالنصالقصصي.
سرد.
 .3التذكيربأحداثماضيةوقعايرادىافيماسبؽمفال ّ
يفرؽ"جنيت"بيفنوعيفمفالمّواحؽىما:
ّ
أ.1.المواحق الداخمية ()Analepses Internes
السارد،لكفىذهالنقطةالمرتّدإليياالتتجاوزنقطة

يكوفاالر
تدادفيياإلىنقطةمضتوتجاوزىا ّ
ففيالحقؿالزمنيلمحكايةاألولى،4كماىوجمّيفيالممفوظ
منيمتضم
أيحقمياالز
ّ
االنطالؽ،
ّ
ّ

  1أحمدمحمدالنعيمي،إيقاعالزمففيالروايةالعربيةالمعاصرة،المؤسسةالعربيةلمدراسات،بيروت،ط،01
،2005ص .32

2خميؿصويمح،بريدعاجؿ،منشوراتضفاؼواالختالؼ،بيروت،ط،2015،01ص ,23،22

ائر،الدارالتونسية
 3سميرالمرزوقي،جميؿشاكر،مدخؿإلىنظريةالقصة،ديوافالمطبوعاتالجامعية،الجز
ّ
لمنشر،ص .79

الحكايةاألولى:يقصدبياالحكايةالرئيسيةالتييرويياالسارد .
4جياررجنيت،خطابالحكاية،ص .61
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البنية الزمانية

الفصل األول:

شاكير"،االسـ الذيأطمقتوعمى
رف ىاتفيالمحموؿفظيرعمىالشاشةاسـ" ا
ّ
السردياآلتيّ «:
1
إلىنقطةماضية،متضمنةفي
ّ
لسارد
الفتاةالتيالتقيتيا أماـكوةدفعفواتيرالموبايؿ»  ،انتقؿا ّ

الحكاية،ليعيدذكرالصدفةالتيعرؼمفخاللياالفتاةالتيأسماىا"شاكيار" .
أ .2.المواحق الخارجية ) )Analepses Externes
ؿ
يعودالسارد فييا إلىنقطةتتجاوزنقطةاالنطالؽ (بدايةسرداألحداثفيالرواية)«تظ ّ
ّ

سعتيا كميا خارج سعة الحكاية األولية و ال توشؾ في أي لحظة أف تتداخؿ مع الحكاية
2 
السردياآلتي« :
متضمنة في الحكاية مثميا ىو جمي في الممفوظ ّ
أنيا غير
األولى »  ،بمعنى ّ
ّ

ةصالح،وكأنيالـتيجرنيدوفمقدماتقبؿتسععشرةسنةوثالثةأشير
أتذكرالإرادياسار
ّ
تقريبا».3

ؼالساردعفسرداألحداثليعودإلىسردحدثماضيعودزمنياإلىما قبؿالنقطةصفر
ّ
توقّ
عشرةسنةوثالثةأشير .
ويتمثؿفيالتذكيربأمرابتعادسارةصالحعنوقبؿتسع 
ب .السوابق (:)Prolepses
اردفيتقديموألحداثالحكاية،فالسابقة
ّ
رديةالتييمجأإليياالس
ّ
ابؽمفالتقنياتالس
السو
 ّ
ّ
تعد ّ
وىذهالعمميةتسمىفيالنقد
عمميةسرديةتتمثؿفيإيرادحدثآتأواإلشارةإليومسبقا ،

«
ّ

1الرواية،ص .23–22
الحكايةاألولى:يقصدبياالحكايةالرئيسيةالتييرويياالسارد 
2جيرارجنيت،خطابالحكاية،ص .60
3الرواية،ص .34
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البنية الزمانية

الفصل األول:

1
ابؽمحمدعزاـبأنيا«:القفز إلىاألماـأواإلخبار
ؼالسو
،ويعر
التقميديبسبؽاألحداث»
ّ
ّ
ّ

القبمي،وىيكؿمقطعحكائييرويأحداثسابقةعفأوانيا،أويمكفتوقعحدوثيا» .2
منيةالتيبمغياالسرد،ممايجعؿالقارئ
عمفالتمييدألحداثمتقدمةلمنقطةالز
ّ
فاالستباؽ ىونو
ّ
أف ىناؾما
ّ
يتنبأبماسيقعفيالمستقبؿ،كماىوو
اضحفيالممفوظالسردياآلتي«:اعتبرت  ّ
ينبئبيوـش ؤـ»،3استبؽالساّردالحدثوحكـعمىذلؾاليوـبأنويوـشؤـ .
ولمسوابؽوظائؼنذكرمنيا 4:
ّ
 .1سدثغرةالحقة.
يضاعؼبصفةمسبقةمقطوعةسرديةآتية(السوابؽالمكررة)تمعبدورإنباء،أياإلخبار
ّ
.2
بماسيحدث،وتكوففيعباراتمثؿ"سنرىفيمابعد"ووظيفةىذااإلنباءىوخمؽالتشويؽلدى
القارئقبؿالوقوعالفعميلمحدثالمتنبئبو.
بيفنوعيفمفالسوابؽىما :
ويفرؽ"جيرارجنيت"
ّ
ب .1.السوابق الداخمية (:)Prolepses internes
دـعفالنقطةالتيتوقؼعندىاالسارد،ولكفداخؿاإلطار
ّ
تتمثؿفي«سردحدثمتقّ
أيأفالسارديقوـباإلشارةأوالتمييدلحدثيكوفمنزالداخؿالرواية،و
الزمنيلمقصةككؿ»5،
ّ
ّ
وقررت
منيلمحكايةاألولى،مثؿماىوالشأففيالممفوظالسردياآلتي «:
اليتجاوزاإلطارالز
ّ
ّ
1سميرالمرزوقي،جميؿشاكر،مدخؿإلىنظريةالقصة،ص80؟ 

بالسردي،دراسةمنشوراتاتحادالكتبالعرب،دمشؽ،2005،ص .110
ّ
محمدعزاـ،شعريةالخطا
2
ّ
3الرواية،ص .06

4بتصرؼسميرالمرزوقي،جميؿشاكر،ص .84

القصة:مصطمحالقصةفيقوؿبوعميكحاؿيعادؿمصطمحالحكايةفيبحثنا .

5
اؿ،معجـمصطمحاتالسرد،عالـالكتبلمنشروالتوزيع،الجزائر،2002،ص .74
ّ
بوعميكح
ّ
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البنية الزمانية

الفصل األول:

لسارد
جؿ»،1فيىذاالمثاؿاستباؽوإشارةلميوـالذيسيرسؿفيوا ّ
أفأرسمياغدافيالبريدالمس ّ
ّ
رسالتووىوالغد،وىذامانجدهفيالرواية،فالراويأرسؿبرسالتوإلىسارة صالحفييومو
الموالي .
ب .2.السوابق الخارجية( :)Prolepses externes
سردحدثسابؽعمىاإلطارالزمنيلم ّسردككؿأيسابؽعمىزمفالقصة2»
تتمثؿفي«
ّ
مثمما يتجمى في الممفوظ السردي اآلتي « :مقر ار أف أجمعيا في ممؼ خاص  ....عمى أمؿ
االستفادةمنيايوماًما،فيكتابةبحثعفتاريخالبريدوالرسائؿ» .3
أي إشارة إلى قياـ ال ّسارد بيذا العمؿ أي
السارد أنيى روايتو دوف ّ
ىذه السابقة لـ تتحقؽ ّ
ألف ّ
مماكتبخمؼالصورةمفتعميقاتورسائؿفيكتابوبحثعفتاريخالبريد .
االستفادة ّ
ىأفالسارديبنيمادتو الحكائية بترتيباألحداثزمنيا،وىذاعفطريؽارتداده
و مفىنانر
ّ
إلىالماضيأوانتقالوإلىالمستقبؿ،ويمكفتوضيحىذاالكالـمفخالؿالمخططالتالي:

1الرواية،ص .45
القصة:مصطمحالقصةفيقوؿبوعميكحاؿيعادؿمصطمحالحكايةفيبحثنا .
كحاؿ،معجـمصطمحاتالسرد،ص .75
2بوعمي
ّ
3الرواية،ص .91–90
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البنية الزمانية

الفصل األول:



سوابؽخارجية

لواحؽخارجية



لواحؽداخمية

سوابؽداخمية





0
الدرجةصفر

زمفحاضرالسرد
زمفالحكايةاألولية




الزمني مف خالؿ مقارنة ترتيب األحداث في زمف الحكاية
عمى إثر ىذا سنقوـ بدراسة الترتيب ّ
بترتيبيا في زمف الخطاب ،و ذلؾ باستخراج زمف الحكاية وزمف الخطاب ،و مف خالليما تبرز
قاتالزمانية .
ّ
المفار
 .1زمن الحكاية:
ؿ عمى «  سمسمة
تقوـ الحكاية عمى األحداث في نظاـ وقوعيا المنطقي و السببي و تد ّ
األحداث الحقيقية أو التخيمية التي تشكؿ موضوع الخطبة  ....ىي دراسة األعماؿ و األوضاع
المتناولةفيحدذاتيابغضالنظرعفالوسيطالمّسانيأوغيرهال ّذييطمعناعمييا» .1
فأحداث الحكاية تخضع لمتسمسؿ المنطقي و مبدأ السببية ،أي نتحصؿ عمى زمف الحكاية بعد
يدزمفالخطابمفكؿالسوابؽوالمّواحؽ ،بمعنىإعادةترتيبأحداثزمفالخطابترتيبا
تجر
ّ
1جيرارجنيت،خطابالرواية،ص .37
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البنية الزمانية

الفصل األول:

منطقيا،ولكينوضحزمفالحكايةأكثرنتتبعسيرورةاألحداثفيروايةبريدعاجؿمفخالؿ
مفالسوابؽوالمّواحؽو
عمىزمفحاضرالسردوتجريده
ّ
ؿ
العالماتالزمانيةالتيتد ّ
استخراج 
ّ
ّ
لتطبيؽىذهالدراسةقسمناالروايةإلىفصميف .
أ_ 1الفصل األول :العالمات الزمانية التي تدل عمى زمن حاضر السرد.
« -1تقؼأماميمباشرةفيلطابورالطويؿالمخصصلدفعفواتيرالموبايؿ».1
« -2دفعتفاتورتيولحقتبياإلىالخارج».2
« -3أخذتمكانيفيصالةاألرشيؼثـطمبتفنجانامفالقيوة».
« -4كافىذااليوـتاريخابالنسبةلي».

3

4

 « -5فما إف صعدت الدرجات الثالث لمقيى األشوري  ....حتى باغتني صاحب المقيى
بكدسةرسائؿ».

5

« -6اآلفوقدوقعتعمىكتابثرائيقديـ».
« -7وقفتأماـعمبتيالبريدية».

6

7

« -8أماـمبنىالبريدالمركزيتوقفتكيأختاربطاقةبريديةمناسبة».

8

منيلمحكايةفيالفصؿاألوؿعمىىذاالشكؿ :
ّ
وبيذايمكنناأفنرسـالمسارالز
ّ

1الرواية،ص .09
2الرواية،ص .10
3الرواية،ص .11
4الرواية،ص .14
5الرواية،ص .16
6الرواية،ص .21
7الرواية،ص .33
8الرواية،ص .40
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البنية الزمانية

الفصل األول:


إضمار:الساردلـيذكر



إضمار:الساردحذؼ

يوـواحد

الطابور
لدفعفاتورة
الموبايؿ




ذىابوإلى
األرشيؼ

إنتياء
الدواـ

األحداثالتيجرت

حصولوعمىذلؾالكتاب

جرتخالؿىذهالمدة


إضمارغيرمحدد بعد04ساعات

وقوفوأماـ 

خيبةأمؿإلىغاية

كؿاألحداثالتي




األحداثمفوقوعوفي

أسقطالساردكؿ
فيىاتوالميمة
صباحنفساليوـ

01
إضمار

أيموؿ

تمقيورسائؿ
مفأمؿ
السعيديو
ناديةلطفي

بعدلحظات

بعدأشير

بعدأسابيع

صباحيوـالخميس

مفنيساف

وقوعوفي

حصولو

محادثتو

وقوفوعمى

ذىابوإلى

خيبةكوف

عمىكتاب

لمفتاة

سطح

البريدو

الرسائؿ

ثرائيقيـو

شاكي ار 

منزلو

تمقيورسالة

ليستمف

قديـ

ناديةوأمؿ
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البنية الزمانية

الفصل األول:

مفخالؿالمخططالذييوضحالمسارالمنطقيلتتابعأحداثالحكاية،نالحظأفبدايةسرد

ّ
السارد أماـ الطابور المخصص لدفع فواتير
األحداث أو ما يسمى بالنقطة صفر كانت بوقوؼ ّ
حبيامفقبؿالسارد،
باحيةلذلؾاليوـ،وبعدإضمارغيرمصر
ةالص
ّ
الموبايؿ،و ىذافيالفتر ّ
ّ
يذكرتواجده باألرشيؼوىومكافعممو ،وبعدانقضاء 04ساعاتمفعممويذكرلناانتياء
موعددوامو،وكؿىذهاألحداثجرتفييوـواحد،لتمييا حالةإضمارإلىحيفتمقيومجموعة
مفالرسائؿمفقبؿصاحبالمقيى،ليصاببخيبةأمؿبعدأسابيع(وىيمدةمضمرةلـيذكرلنا
السارد األحداث التي وقعت في ىذه المدة) الكتشافو أف حقيقة تمؾ الرسائؿ ال تعود إلى "أمؿ
ّ
السعيدي"و"ناديةلطفي" .
حالساردبعدىذاالحدثبمرورأشيرمتحفظاعفاألحداثالتيجرتفيىذهاألشير،
يصر ّ
قيـفياألرشيؼ،وبعدلحظاتيفاجئباتصاؿمف
إلىحيفتوقفوعندحدثحصولوعمىكتاب ّ
نجدأفالسارديخبرنا
طرؼ"شاكي ار" فياليوـالمواليأيصباحيوـالخميساألخيرمفنيساف ،
ّ
لوإلىحيفتوقفوعفالسردفيىذاالفصؿبذىابوإلىالبريدفيصباح
ّ
بتواجدهعمىسطحمنز
نفساليوـ .
 .2.1الفصل الثاني :العالمات الزمانية التي تدل عمى زمن حاضر السرد
 « -1انشغالي بكتابة رسالة إلى سارة صالح أنساني محتويات المغمؼ الذي وصمني مف
صديؽ».

1

 « -2و ىا أنا أغوص في أرشيؼ ميمؿ ...كنوع مف قتؿ في فترة القيمولة سحبت أحد
المجمداتالسوداءالسميكة».

2

1الرواية،ص .47
2الرواية،ص .82
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البنية الزمانية

الفصل األول:

« -3فيقاعةاألرشيؼالخاليةانتظرتمجيئريـنحوساعةمفانتياءدواميالرسمي».
« -4وجدتأخيراذلؾاأللبوـالسحري».

1

2

....مقرر أف
ا
 « -5كانت الساعة قد تجاوزت التاسعة ليال حيف أنييت قراءة بعض األوراؽ
أجمعيافيممؼخاص».

3

 « -6وفيماكنتأىـبتشغيؿالكمبيوتر،رّفالنقاؿ».
« -7انتظرتشاكيرانحو20دقيقةإضافية».

4

5

« -8أمضيتالميؿوحيداأماـشاشةالكمبيوتر».

6

« -9ووسطصمتثقيؿولزجتابعتقراءةماكافبيديمتجاىالوجودىافيالمكاف».

7

الزمني لمحكاية في الفصؿ الثاني بالشكؿ التالي:
و بيذا يمكف أف نرسـ المسار ّ

1الرواية،ص .85
2الرواية،ص .86
3الرواية،ص .90
4الرواية،ص .91
5الرواية،ص .92

6الرواية،ص .96

7الرواية،ص .102
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البنية الزمانية

الفصل األول:
ليمةقضاىافيالمنزؿ

لـيسردكؿاألحداث
التيجرتفيياإلى
غايةفترةالقيمولةفي
اليوـالموالي

يوـ

بضع
القيمولة

انشغالو
بكتابةرسالة
إلىسارة
صالح

تصفحو
لممجمدفي
األرشيؼ

مساءاً
انتياء
الدواـو
التقائوبريـ

ساعات

لحظات

التّاسعةليال

عثورهعمى
األلبوـ

إضمار

فترةغيرمحددة

فياليوـ
التالي

انتيائومف

إجابتوعمى

لقائو

قضائو

التقائوبريـ

التصفح

اتصاؿ

بشاكي ار

الميمة

واستغالؿ

وحيدا

كؿواحد

شاكي ار

المخصص

منيما

ألصدقائو

بحياتو
الخاصة
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البنية الزمانية

الفصل األول:

انيأف أوؿ
ّ

نالحظمفخالؿالمخططالمخصصلرسـمسار أحداثالحكايةفيالفصؿالثّ
ّ
ةصالح،وكافىذافيالمساءليحيمناالساردإلى
ّ
الساردبكتابةرسالةإلىسار
حدثىوانشغاؿ  ّ
ذهالمدة،إلىغايةسردهلحدثتصفحو ألحد
ّ
فترةمضمرةلـيذكر فييااألحداثالتيجرتفيى
الي،متجاوز كؿماحدثبيف
ا
المجمداتالموجودةفياألرشيؼ ،وكافىذافيقيمولةاليوـالمو
أما في الفترة المسائية لميوـ نفسو فقد أنيى عممو منتظ ار مقابمة "ريـ"  ،و بعد
ىاتيف الفترتيفّ ،
ساعاتيوردلناحدثعثورهعمىاأللبوـالمخصصلصورأصدقائو وكافىذافيحدودالساعة
التاسعةليال،لينيييوموىذابإجابتوعمىاتصاؿ "شاكيار"،ونالحظبعدىذاوجودإضمارإلى
حيفاليوـالتاليالذيالتقىفيو" بشاكيار"،ليقضيبقيةاليوـوليمووحيدا،لينييالفصؿبحدث
التقائو"بريـ" فياألرشيؼواتخاذقراراستقالؿكؿمنيمابحياتوالخاصة،وكافىذابعدفترة
زمنيةغيرمحددة .
 .2زمن الخطاب:
السارد في زمف الخطاب بأحداث الحكاية ،و يرتبيا ترتيبا مخالفا لمواقع ،أي يقوـ
صرؼ ّ
يت ّ
األحداثفيالحكاية،الساردفيترتيبوألحداثىاتواألخيرةيعيد
بتكسيرالنظاـالذيتقوـعميو
ّ
ّ
فإف األحداث تصبح خاضعة لمشيئة
بناءىا دوف اكتراثو لتسمسميا المنطقي ّ
الزمني ،و بالتالي ّ
بماىوآتوىذامايسمىبالسوابؽ،
السارديعودأحياناإلىالوراءوىذامايمثؿالمّواحؽ ،ويتنبأ
ّ
ّ
و تصرفو في تقديـ ىذا و تأخير ذلؾ يتـ باالعتماد عمى «  تصور جمالي أو مذىبي يجعمو
يتصرؼفيتنظيـىذهاألحداثفينطاؽنصوالقصصي »،1وبيذايسمبزمفالخطابزمف
ّ
الحكايةخطّيتّو،ويمكفتوضيحىذاوفقالممخططالتالي :

1سميرالمرزوقي،جميؿشاكر،مدخؿإلىنظريةالقصة،ص .79
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الفصل األول:


أ

ج

ب

أ

ج

د

أ

ب

زمفالحكاية

ج

زمفالخطاب
د


السارد قاـ
ولكي نوضحزمف الخطابأكثر نقوـبدراستة فيروايةبريد عاجؿ ،حيث نجد ّ
أف ّ
بخرؽالنظاـالمنطقيالزمنيبشكؿكبير،وذلؾالستخدامولتقنيةالمّواحؽبصفةمكثّفةخاصة
ّ
فيالفصؿالثّانيمفالرواية .
فتتحالساردروايتوبالموقؼالّذيصادؼفيو"شاكي ار"أثناءدفعولفاتورةالموبايؿتمؾالصدفة
ّ
ا
التيأدخمتالفرحلقبمولشدةإعجابوبالفتاة«وعمىالرغـمفضيقيالشديدباالنتظارإالأنني
1
اردفيزمفحاضرالسرد ليصؼكيفية
ّ
،ويستمرالس
كنتسعيدابالمصادفةغيرالمتوقعة »
ّ

قضائولساعاتدواموباألرشيؼ،وكذاوصفوحياتوالخاصةفيمنزلو،وليفتوالكبيرةالستالمو
الرسائؿ  التي تودع في مقيى اآلشوري «  حتى باغتني صاحب المقيى بكدسة رسائؿ كانت
وصمتنيفياألسابيعالماضيةاستممتيامنوبميفة» 2.

1الرواية،ص .09
2الرواية،ص .16
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الفصل األول:

السارد عف سرده لألحداث ليورد الحقة خارجية تنقمنا مباشرة إلى األياـ التي
و بعد ىذا يتوقؼ ّ
قضاىا برفقة سارة صالح « كاف طيؼ سارة يالحقني كالمّعنة طواؿ ىذه السنوات مف غيابيا
1
ردليتحدثعفالرسالةالتييكتبياكردعمىرسالةسارة
،ثـيعودإلىزمفحاضرالس
المفاجئ»
ّ
ّ

السرد و ذلؾ باتخاذهلقرار إرساؿ
صالح،و بعدىذا يحيمناإلىنقطةزمنية تسبؽ زمفحاضر ّ
جؿ» 2.
قررتأفأرسمياغدافيالبريدالمس ّ
رسالةإلىسارةصالحفياليوـالموالي« 
السارد الحقة أخرى يعود بيا إلى سنة  1982متناوال فترة الصداقة التي جمعتو "بنادر
ثـ يدرج ّ
عواد الكاظمي" ،و كاف ىذا االرتداد بعد تمقيو مغمفا مف نادر حسف «
حسف "و "رياض" و " ّ
انشغاليبكتابةرسالةإلىسارةصالحأنسانيمحتوياتالمغمؼالذيوصمنيمفصديؽقديـ» 3.
اردإلىحاضرالسردوذلؾبتصريحوبعدـرغبتوبكتابةرسالةجوابيةإلى"نادر
وبعدماعادالس
ّ
ّ
حسف"،يعودويبحرفيذاكرتومعسارةصالحوالطريقةالتيىجرتوبيا«كنتأُنصتإلى
أيةحركةأقداـعمىالسمّـولكفبمجردأفيتالشىالصوتأفقدأمميبمجيئيا» 4.
اردإلىىذاالحدثبصفتومكررةليؤكدتخميدهلألياـالتيقضاىابرفقةسارةصالح،و

دالس
ويرتّ ّ
مرة أخرى لزمف
إلبراز األثر الكبير الذي تركتو في نفسيتو بعد قياميا بيجرانو ،ثـ يعود ّ
السارد ّ
حاضرالسردليرويلناكيفيةقضائولوقتوفيالمنزؿأماـشاشةالكمبيوتربحثاعفأصدقاء
ّ
يممؤبيـذلؾالفراغالرىيبالذييعيشو«فيناؾفرصةأخرىلمتعارؼاكتشفتيافيلحظةسأـو

1الرواية،ص .34
2الرواية،ص .45
3الرواية،ص .47
4الرواية،ص .59
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الفصل األول:

ىيأفتتصفح«الويب»انطالقامفموقع،1» Googleفجيازالكمبيوتركافبمثابةوسيمة
ياتووثائؽالساردعمىأمؿأفينتفعبيافيبحوثو 
تعارؼ،وكذاأداةلتخزيفصوروذكر
ّ
وىذاماجسد
«عمىأمؿاالستفادةمنيايومامافيكتابةبحثعفتاريخالبريدوالرسائؿ»، 2
ّ
لناعمميةسبؽأحداثلنقطةخارجةعفنقطةنيايةالروايةأيسابقةخارجية .
ؿبوببقائووحيدا
نتابووالدمارالذيح ّ
ينييالساردروايتوبوصؼحالةذلؾاألسؼالكبيرالذيا
ّ
ّ
«فيالممرالطويؿالمؤديإلىالمصعدأحسستأننيأدخؿفيمتاىةحقيقةتزدادعتمةكمما
كتشفتحجـالدمارالمحيطبي» 3.
،وعندمابدأالدخافبالتالشيا
توغمتفيدىاليزىا
ّ
ّ
المسار الزمني لمخطاب السردي وقوفا عمى أىـ التمفصالت الكبرى وفقا
و بيذا يمكف أف نرسـ ّ
لممخططاآلتي :
زمفحاضرالسرد

لواحؽ


ح1

تسعةعشرسنةوثالثةأشير


إنفصالوعفسارة

ؿخ1

يوـواحد
إرسالورسالةإلىسارة
سد1
ح2

 العودةإلىاألياـالتيقضاىامعأصحابو
1982ؿخ2



سوابؽ

ح3

تسعةعشرسنةوثالثةأشير

ح4

ؿخ1

ح5



ح6
1الرواية،ص 47

2الرواية،ص .91

3الرواية،ص .102
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استفادتومفالوثائؽيوماما
سخ1

البنية الزمانية

الفصل األول:
ج .المفارقات الزمانية(:)Anachronies

التعرؼعمى
تـ  ّ
ىميةبالغةفيالخطابالسردي،و ّ
ّ
السوابؽوالمّواحؽ)أ
ّ
لممفار
قاتالزمنية(  ّ
الزمنية أكثر ،نقوـ
الزمانية في الجزء السابؽ مف البحث ،ولتوضيح المفارقات ّ
معنى المفارقات ّ
طالقامفعالقتيابحاضرالسردونرمزلػ :
ّ
باستخراجيامفروايةبريدعاجؿان
 حاضرالسردبػ«ح».
 الحقةداخميةبػ«ؿد».
 الحقةخارجيةبػ«ؿخ».
 سابقةداخميةبػ«سد».
 سابقةخارجيةبػ«سخ».
 .1الفصل األول.
المخصص لدفع فواتير الموبايؿ »  ،1بدأ
ّ
ح« :1كانت تقؼ أمامي مباشرة في الطّابور الطّويؿ
الساردىذاالفصؿبوصفوتمؾالطريقةالتيجمعتوبالفتاةالتيأسماىافيمابعد"بشاكيار"،وكانت
ّ
ىاتوالصدفةأثناءتسديدهلفاتورةىاتفو،اليدؼنفسوالذيجاءتمفأجمو"شاكيار" .
2
،استبؽالساردالحدثوحكـعمىذلؾاليوـ
عتبرتأف ىناؾماينبئبيوـشؤـ»
سد«:1ا
ّ
ّ

السابقة ىو شد انتباه القارئ لموقوؼ عمى حقيقة ذلؾ
بأنو يوـ شؤـ ،و اليدؼ مف توظيؼ ىذه ّ
اليوـ .

1الرواية،ص .09
2الرواية،ص .10
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الفصل األول:

1
،يعودالساردفيىذاالمقطعإلى
استندتإلىسورالرصيؼثـأدرتالرقـبأناة »
ح «:2
ّ
ّ

زمفحاضرالسرد،متابعاسردهلألحداثبعدلقائو"بشاكياّر" محاوالاالتصاؿبيابعدغيابياعف
ّ
تصالوأنيااستقمتتكسيوذىبت .
أنظارهليتأكدبعدإجابتياعفا
ّ
وعمىالرغـمفتذمريمفالعمؿفياألرشيؼإثر عقوبةمسمكيةتـنقمي بسببيا
ؿخ «:1
ّ
2
ؼالساردعفسرداألحداثليعودإلىذكر
مفقسـالتحريرإلىىذهالصالةالمعتمة » ،توقّ
ّ

سبب تغييره لمكاف عممو مف قسـ التحرير إلى تمؾ الصالة المعتمة أي األرشيؼ إثر عقوبة
مسمكية .
ح «:3وفيذاتظييرةقائضة لفتانتباىيفيركفمفالمكتبةمجمدضخـ ....وشرعت
الزمنية « الظييرة»  التي
أقمب صفحاتو الصفراء » ،3العودة إلى حاضر ّ
السرد لوصؼ الفترة ّ
قضاىاالساردبيفرفوؼاألرشيؼ .
ّ
ؿخ «:2األمرالذيجعمنيأنسىمتابعة التظمّـ الذيأودعتوفيأدراجالمّجنةالمينيةلنقابة
4
ؼالساردعفسرداألحداثليعودإلىحادثةنقمومفقسـالتحرير
الصحافةمنذأشير» ،يتوقّ
ّ

إلى األرشيؼ ،و ىذا ما جعمو يرفع شكوى لدى المّجنة المينية لنقابة الصحافة ،و وظيفة ىذا
ادىافيماسبؽمفالسرد .
ّ
االسترجاعىوالتذكيربأحداثماضيةوقعإير

1الرواية،ص .10
2الرواية،ص .12
3الرواية،ص .12
4الرواية،ص .14
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الفصل األول:

1
،يعودالسارد
ّ
ح«:4انتكاسة مفاجئةأخرىأصابتنيأنذاؾبإغالؽمقيىاآلشوريأبوابو »

السرد ليسرد حدث غمؽ اآلشورى مقياه ،و الذي كاف بمثابة بريده الذي يودع فيو
إلى حاضر ّ
الرسائؿ،وىذاماجعمويشعرباإلحباط .
سد«:2وىكذاسأفقدأيأمؿباستالـرسائؿمحتممةمفأصدقائيالمجيوليف»،2ىنايستبؽ
الساردحدثعدـتمقيوأليرسائؿ،نظرالغمؽ مقيىاآلشوريويعمؿىذااالستباؽ عمىإثارة
تشويؽالقارئإذاكافالراويسيجدعنوافآخرالستقباؿرسائمومفعدميا .
جمفصالةاألرشيؼمحمالبذخيرةمفالصحؼوالقصاصات
وفيماكنتأستعدلمخرو
ّ
ح«:5
ّ
3
اردإلىزمفحاضرالسردليخبرناعفتزودهبعددكبيرمفالصحؼليتـ
،عودةالس
رفىاتفي»
ّ
ّ
ّ

قراءتيافيمابعدفيالبيت .
ؿد «:1ظيرتعمىالشاشةاسـ" شاكيرا"المّقبالذيأطمقتوعمىالفتاةالتيالتقيتياأماـكوة
سارد إلىنقطةالتتجاوزنقطةاالنطالؽليكشؼعفالكيفيةالتي
دفعفواتيرالموبايؿ»،4عادال ّ
الالحقة دور التذكير بأحداث ماضية سبؽ إيرادىا في
عرؼ مف خالليا "شاكيار" ،و لعبت ىذه ّ
فالسارد في ىذا المثاؿ عاد بصفة
السردي ،و ىو حدث تعرؼ ّ
الخطاب ّ
السارد عمى "شاكيار"ّ  ،
صريحةإلىنقطةزمنيةوردتمفقبؿ .

1الرواية،ص .19
2الرواية،ص .19
3الرواية،ص .22
4الرواية،ص 23
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الفصل األول:

ح  «:6وقفتأماـعمبتيالبريدية....كانتتحمؿخاتـباريسواسـسارةصالح »،1وىنا
جراءتمقيورسالةمف"سارةصالح" .
ّ
نتقاؿالساردإلىزمف
ا
ّ
حاضرالسردليصؼدىشتو ّ
عشرة سنةو
ؿخ«:3أتذكرالإرادياسارةصالحوكأنيالـتيجرنيدوفمقدماتقبؿتسع  
2
السارد عف سرد األحداث ليعود إلى سرد حدث ماض يعود زمنيا إلى
ثالث أشير»    ،توقؼ ّ

ماقبؿالنقطةصفر،ويتمثؿفيالتذكيربأمرىجرة"سارة"لو .
والصفحاتمفالصفحةالرابعةوالثالثوفإلىالصفحةالثالثةواألربعوفكمياعبارةعفالحقة
فياسترجاعالساردكؿالذكرياتالتيقضاىامعسارة« وكافصخبياورنيف
خارجية ،تمثمت 
ّ
ضحكتياالعاليةلحظةدخولياإلىالكافيتيريايثيرحنقيبادئاألمر» .3
«كانتسارةوىيفيطريقياإلىبيتيتجمعأكبرطاقةمفالياسميف»،4وأدتىذهالمّواحؽ
وظيفةإعطاءمعموماتعفعنصرمفعناصرالحكايةوىيشخصية"سارةصالح" ،وتمثمت
ىذهالمعموماتمثالفيتقديـأحباألعماؿإلييا،كحبجمعيالمياسميف ،وتقديمولمواصفات
خاصة"بسارة"كوصفولشعرىا،مشيتيا،ضحكتيا...إلخ .
ح  «:7نثرتحفنةالياسميففوؽالورقةثـطويتياووضعتيابعنايةداخؿالمغمؼ »،5يرجع
اردإلىحاضرالسردليتحدثعفالرسالةالتييكتبيا"لسارة ".
ّ
ّ
الس

1الرواية،ص .93
2الرواية،ص .33
3الرواية،ص .35
4الرواية،ص .41
5الرواية،ص 45
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الفصل األول:

قررتأفأرسمياغدافيالبريدالمسجؿ » 1ىذااالستباؽىوتوقعاليتجاوزنقطة
سدّ «:3
النيايةوىواليوـالذيسيرسؿفيوالرسالةإلى"سارة" .
أف المّواحؽالواردةىيلواحؽخارجيةمكررة،معوجودثالثةسوابؽداخمية،ولنوضح
نالحظ  ّ
قاتالزمنيةفيالفصؿاألوؿمفالرواية :
ىذاأكثرنقوـبالشكؿالتاليالذييوضحالمفار
ّ
المواحؽ

حاضرالسرد



ح1
غيرمحددة

ؿخ1
ؿخ2

يوـ
سد1

ح2
ح3

أشير

ح4
لحظات
ؿد1

السوابؽ

أياـ

ح5

سد2

ح6
تسعةعشرةسنةوثالثةأشير
ؿخ3

ح7

1الرواية،ص .46
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الفصل األول:
الفصل الثاني:

1
السارد في
ح « :1إنشغالي بكتابة رسالة إلى سارة صالح أنساني محتويات الكتاب »   ،يعود ّ

السرد ،مبر ار عدـرده عمىرسالة "نادر حسف " بانشغالو
الفصؿ الثّاني مف الرواية إلى حاضر ّ
بكتابةرسالةإلىسارة .
ؿخ«:1فحيفاستيقظتظييرةذلؾاليوـالبعيدمفصيؼ1982محطّمابعدسيرةكحولية»،2
نتقؿالساردإلىالماضيعفطريؽالحقةخارجيةعفالحكاية،وذلؾبتذكرهذلؾاليوـالذيقرأ
ا
ّ
قررتاالنتحار» .3
فيوخبرقرار"نادرحسف"باالنتحار«صديقيلجممةاعتباراتّ ....
متدتمفالصفحةالثامنةواألربعوفإلىالصفحةالخامسةوالخمسوف،
الالحقةا ّ
والمالحظأف ّ
ّ
فكرتبكـأييااألوغاد....فتراجعت
ذكرفيياقضيةاالنتحاروفشؿىذهالعمميةفياألخير«
ّ
4
ىعاشياالساردفيمامضىمع
تىذهالالحقةفيسردأحداثأخر
،واستمر
ّ
عففكرةاإلنتحار»
ّ
ّ
5
عواد الكاظمي"« و
أصدقائو « بكى رياض بحرقة العنا الطوائؼ و أعداء الحب»   ،و كذا " ّ
6
،ويعودالساردإلىأياـماضيةجمعتومع
ّ
بانظماـعوادالكاظميإلىالسيرةاكتمؿالنواح »

أصدقائو ،بيدؼ إعطاء معمومات عف ماضي عناصر مف الحكاية ،شخصيات "رياض" "،نادر
حسف"،و"عوادالكاظمي" .

1الرواية،ص .47
2الرواية،ص .48
3الرواية،ص .48
4الرواية،ص .52
5الرواية،ص .50
6الرواية،ص .52
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الفصل األول:

ح « :2و عمى السرير نفسو الذي جمعنا عم ار كامال ،حيث كنت ممدداً ،تممست بأصابعي
ودالساردمرةأخرىإلىحاضرالسردليصؼحالتووشعورهبعدتمقيورسالةسارة
مكانيا»،1يع
ّ
ىاطيالنسياف .
التيأيقضتأحاسيساعتبر
ّ
ؿخ«:2كنامستمقيففيالسريرفيشرود....قالتبيدوءمصطنعألـتمؿمنيبعد؟»،2و
يعودالساردإلىالوراءليسردتفاصيؿالحوارالذيدرابينووبيفسارةوالذيأخبرتو" سارة"فيو
ّ
بالتفكير بيجرانو « بالنسبة لي أنا مممت مف ىذه العالقة الممتبسة و أفكر جديا بإنيائيا» ،3و
السارد ىذا الخبر بنوع مف المزاح مف قبؿ سارة « سارة ال أحب ىذا النوع مف المزاح
استقبؿ ّ
4
،واستمرالساردفيذكرأحداثىذاالقراروتأكدهفيمابعد بجديةكالميا،وفي
ّ
الثقيؿ»

جعالساردعالقتوبحنيفسمّوـ،ذاكراالسببالذيكافوراءدخوليافي
ىذهالصفحاتأيضايستر
ّ
حياتووىومجيؤىابرسالةمفسارةصالحإليو،ويذكرتطورىذهالعالقةبمروراألياـ«كانت
عالقتيبحنيفتمضيبمشيئةأطياؼسارة»«،5وكأننيلـأعرؼسارةقط» .6
أدتىذهاإلسترجاعاتوظيفةإتماـ،إذقاـبتوضيحالغموضالحدثيالذييكتنؼسرالعالقة
 ّ
بيفالساردوحنيفوكيؼدخمتحياتوفجأةبسببسارة .
ّ
ح«:3وىاأناأغوصفيأرشيؼميمؿيعودإلىأكثرمفعقدونصؼمضي» .7

1الرواية،ص .56

2الرواية،ص .56
3الرواية،ص .56
4الرواية،ص .71
5الرواية،ص .75
6الرواية،ص .82
7الرواية،ص .83
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الفصل األول:

السردليذكر مكاف تواجده و ىواألرشيؼ الذي يقضي فيومعظـ
السارد إلى زمف حاضر ّ
يعود ّ
وقتوبيفالعمؿومطالعتولمكتبالمتوفرةفيو .
ؿخ«:3ألستعيدماكنتكتبتوفيالصحيفةذاتياالتيأعمؿفييااليوـ،فيقسـاألرشيؼفي
ردييعودالساردمجددالمنقطةماقبؿالصفر،
ّ
،فيىذاالمقطعالس
عقوبةكأنيالفتنتييأبدا»
ّ
ّ
وىيحدثتعرضولتمؾالعقوبةالتيكانتسببافينقمومفقسـالتحريرإلىاألرشيؼ .

ح «:4وجدتأخيراذلؾاأللبوـالسحري،موجودابيفعدةكتب،خمؼجدرافالمكتبة»،1يعود
السرد ،حيث يورد خبر تواجده بمنزلو باحثا عف ألبوـ صور
ّ
السارد مف جديد إلى زمف حاضر ّ
أصدقائو .
2
السارد فييا
ؿ خ « :4ألنيا ىجرتني بكؿ تمؾ القسوة المدمرة »   ،و ىي الحقة مكررة يذكر ّ

ادىافيالنصالقصصيبصفةصريحةوىوحدثىجراف"سارة"لو .
بأحداثسبؽإير
ّ
ح«:5كانتالساعةقدتجاوزتالتاسعةليالحيثأنييتقراءةبعضاألوراؽ....والتعميقات
3
طّالعوعمى
حاضرالسردمرةأخرىلينقؿلناا 
،يعودالساردإلىزمف
ّ
المكتوبةخمؼالصور »
ّ

ذكرياتومعأصدقائو .
سخ«:1عمىأمؿاإلستفادةمنيايومامافيكتابةبحثعفتاريخالبريدوالرسائؿ»،4وىو
تىذهالسابقةوظيفةتشويؽ
ّ
ىوالحدثالذيتبقىإمكانيةتجسيده مبيماً فينيايةالروايةّ  ،
وأد
القارئ .

1الرواية،ص .86
2الرواية،ص .87
3الرواية،ص .90
4الرواية،ص .91
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الفصل األول:

ح«:6ووسطصمتثقيؿولزج،تابعتقراءةماكافبيدي،متجاىالوجودىافيالمكاف »،1
السرد ليطمعنا عمى مكاف تواجده و ىو األرشيؼ ،و أمر تجاىمو
السارد إلى زمف حاضر ّ
عودة ّ
"لريـ"وافتراقيما .
ولنوضحتجمياتىذهالسوابؽوالمّواحؽأكثرنرسـالمخططالتالي :
ّ
 المواحؽ

ؿخ1

حاضرالسرد

السوابؽ

ح1

سنواتعديدةغيرمحددة

 1982

ؿخ2


تسعةعشرةسنةوثالثة
أشير



ح3

بضعةأشير




ح2

ؿخ3
ح4

تسعةعشرةسنةوثالثةأشير

ؿخ4

ح5

فترةغيرمحددة
سخ1

ح6

1الرواية،ص .102
28

البنية الزمانية

الفصل األول:
 .2المدة (:)Duree

مفمفخالؿالعالقةبيفزمفالحكايةوطوؿالنص
ّ
اسةالز
المدةوجيةنظرأخرىلدر
ّ
تعد ّ
 ّ
القصصي،ولتحميؿالّنصالقصصييجبالوقوؼعمى«سرعةالقصونحددىابالنظرفي
وطوؿالنصقياسابعددأسطرهأوصفحاتو»،1
ّ
الزمفالذيتستغرقو 
العالقةبيفمدةالوقائعأو  ّ
تحدد سرعة الخطاب الذي يقاس بالجمؿ و الفقرات و الصفحات بالمقارنة مع سرعة
المدة ّ
ففي ّ
ةالزمنيةالتيتشغميا
الحكايةالتيتقاسبالدقائؽوالس
اعاتوالسنواتأي«عالقةامتدادالفتر ّ
ّ
ّ
النص بالقياس لزمف
ّ
النصي و ىي عالقة تتحدد بمراعاة زمف قراءة ّ
األحداث بامتداد الحيز ّ
األحداث» .2
فثمة تفاوت بيف زمف الحكاية و زمف الخطاب ،يمكف أف يكوف زمف الحكاية أطوؿ مف زمف
عةالسردو
الخطابأوأصغرمنوأومساويالو،واليدؼمفدراسةىذهالعالقة«استقصاءسر
ّ
3
صرؼفيزمفأحداث الحكاية
لسارد يت ّ

التّغيراتالتيتطرأعمىنسقو مف  تعجيؿأوتبطأة » ،فا ّ

وميزالسرديوف
ّ
فيخطابوالسردييعمدأحياناإلى تمديدىاأوتقميصياأوحذؼالبعضمنياّ  ،
بيفأربعةأنساؽسرديةوىي:المجمؿ،المشيد،اإلضمار،والحذؼ .
 المجمل :يكوففيوزمفالحكايةأطوؿمفزمفالخطاب.
 المشهد:يتساوىفيوزمفالحكايةوزمفالخطاب.
 اإلضمار:يستمرفيوزمفالحكايةمقابؿتوقّؼزمفالخطاب.
 التوقف:يتوقؼفيوزمفالحكايةبينمايستمرزمفالخطابفيالجرياف.
 1يمنى العيد ،تقنيات السرد الروائي في ضوء المنيج البنيوي ،دار الفرابي لمنشر ،بيروت ،ط  ،2010 ،3ص
 .124

ايو،منطمؽالسرد،ديوافالمطبوعاتالجامعية،الساحةالمركزية،بفعكنوف،الجزائر،ص .157
ّ
2عبدالحميدبور
3سميرمرزوقي،جميؿشاكر،مدخؿإلىنظريةالقصة،ص .89
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الفصل األول:

سرد و ىما :الم ّشيد و التوقّؼ ،و
أف ىناؾ حركتيف سرديتيف تعمالف عمى تبطأة حركة ال ّ
أي ّ
المجمؿواإلضمار .
يعحركةالسردوىما:
حركتيفتعمالفعمىتسر
ّ
ّ
ولتوضيحىذاأكثرندرجالمخططالتالي :

تبطأةالحركةالسردية

الم ّشيد

تسريعالحركةالسردية

المجمؿ

التوقؼ

اإلضمار


بزمفالخطابأوالنص
ّ
سنقوـأثناءدراستنابمقارنةزمفالحكايةالذينرمزلوبػ« زح » 
القصصيالذينرمزلوبػ« زن»  .
.2أ .المجمل ( )Le sommaireزنزح
السارد أثناء اختزالو لبعض
يمكف تسميتو أيضا الخالصة ،و ىو تقنية سردية يمجأ إلييا ّ
السرديأقصرمفزمف الحكاية فيو « سردأياـ
النص  ّ
األحداث و يكوف فيو زمفالخطاب أو ّ
عديدة أو شيور أو سنوات  بدوف تفصيؿ األفعاؿ واألقواؿ و ذلؾ في بضع أسطر أو فقرات
الزمف في الخطاب ،و ىذا بتجاوز
السردية المستعممة لتسريع ّ
قميمة»  ،1فالمجمؿ مف التقنيات ّ
الساردلبعضاألحداثالتييراىاثانويةوغيرمؤثرةفيتحديدمسارالرواية،األمرنفسو يؤكده
ّ
أحداثووقائعيفترضأنيا
حميدالحمدانيحيثيقوؿ« تعتمدالخالصةفيالحكيعمىسرد 
ّ
1سميرالمرزوقي،جميؿشاكر،مدخؿإلىنظريةالقصة،ص .89
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الفصل األول:

جرت في سنوات أو أشير أو ساعات و اختزاليا في أسطر أو صفحات أو كممات قميمة دوف
التعرضلمتفاصيؿ» .1
يفصؿ في
فالسارد ال ّ
ألنو مف غير المعقوؿ أف يتساوى الكالـ و الحدث في صفحات الروايةّ ،
ّ
األحداث التي يراىا ليست مف صمب الموضوع ،و إنما يقوـ بإيرادىا مف أجؿ شرح أسباب أو
توضيحفكرة،ولممجمؿوظائؼ 2:
لسريععمىفتراتزمنيةطويمة.
 .1المرورا ّ
 .2تقديـعاـلممشاىدوالربطبينيا.
 .3تقديـعاـلشخصيةجديدة.
النصلمعالجتيامعالجةتفصيمية.
 .4عرضالشخصياتالثانويةالتياليتسع ّ
اتالزمنيةوماوقعفييامفأحداث.
 .5اإلشارةالسريعةإلىالثغر ّ
رديةالمتضمنةلوفيروايةبريدعاجؿ .
ّ
ولتوضيحالمجمؿأكثرنقوـباستخراجالمقاطع ّ
الس
نتيتلمتوبسقوطصداـحسيف،أعتي ديكتاتور
ّ
« -1كانت الحرباألمريكيةعمىالعراؽقدا
فيالقرفالعشريف».3
اردإلىكؿالتفاصيؿالخاصةبالحرب،ولـيتطرؽإلىدقائؽوتفاصيؿنيايةالحرب
ّ
ّ
لـيشرالس
اتقاـالساردبتمخيصيا
ّ
صداـحسيف"،ىاتوالحربالتياستغرقتشيوروسنو
وكيفيةسقوط" ّ
فيسطريف .

رديمفمنظورالنقداألدبي،ص .76
حميدالحمداني،بنيةالنصالس
1
ّ
ّ

2سيزاقاسـ،بناءالرواية،دراسةمقارنةفيثالثيةنجيبمحفوظ،الييئةالمصريةالعامةلمكتاب،2004،ص .82
3الرواية،ص .11
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الفصل األول:

يالوسيمةاألسرعفيإيصاؿخبرىزيمةنابميوفبونابرتفي
ّ
يدالجو
« -2كما كافىذاالبر
ّ
معركةواترلوسنة1815أماـقوىالّتحالؼالبروسيةوالبريطانية»

1

ضالساردلتفاصيؿالحرب،بؿأشارفقطإلىىزيمة
ّ
األمرنفسوبالنسبةليذاالمجمؿإذلـيتعر
ّ
"نابميوف" أماـقوىالتحالؼالبروسيةوالبريطانية،ووردىذاالمجمؿعمىشكؿالحقةوذلؾمف
رالسرد .
خالؿعودةالساردإلىأحداثماضيةجرتعاـ1815وىذاالحدثوقعقبؿحاض ّ
ّ
ميفالسابقيفعمىتجسيدوظيفةالمرورالسريععمىفتراتزمنيةطويمةو
ّ
وعمؿكؿمفالمجم
جكؿتفاصيؿالحربيفولوأرادالكتابة
،إذاليمكفلمساردأفيدر
ّ
ىذهالفتراتىيفتراتالحربيف
ّ
عفىاتيفالحربيفالستمزـذلؾالمئاتمفالصفحات .
ولةالعباسية،ويعبثفسادافييازىاءعشريفعاما»
ّ
يد ّ
دالد
ظّؿيت ّ
ىذاالرجؿالذي 
« -3
ّ

2

ولةالعباسيةوالتي
ّ
ةحكمولمد
قاـال ّساردباإلشارةإلىماصنعو"بابؾالخرمي"مففسادطواؿفتر
ّ
اؿىذهالمدة،وأدىىذاالمجمؿوظيفة
ّ
دامتعشريفعاما،مبتعداعفذكرتفاصيؿالحكـطو
عرضشخصيةثانويةوىي"بابؾالخرمي"اليتسعالنصلمعالجتيامعالجةتفصيمية .
« -4ومازاؿينزؼإلىأفماتصبيحةيوـشتائيمشؤوـسنة.»569

3

« -5أماىشاـبفعبدالممؾفقدشكرفيسرهالخميفةعبدالممؾبفمروافالذيكافلو
الفضؿبالتأكيدفياستقرارنظاـالبريد».

4

1الرواية،ص .90
2الرواية،ص .27
3الرواية،ص .90
4الرواية،ص .30
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الفصل األول:

اؿاألوؿفيطريقةموت"طرفةبفالعبد"والسببالذيكافوراءموتو،
ّ
ؿالساردفيالمث
ّ
ّ
لـيفص
وإنماا كتفىبذكرموتطرفومعذكراليوـالذيتوفيفيو،ووردىذاالمجمؿعمىشكؿالحقة
ىفيالماضي،أما فيالمثاؿ
خارجية،وبذلؾيكوفالساردقدأعطىنظرةشاممةعمىحدثجر
ّ
ّ
انيفنجدأفالسارديذكرحدثشكر" ىشاـبفعبدالممؾ" لمخميفةعبد" الممؾبفمرواف" لما
ّ
الثّ
السارد في تفاصيؿ إحداث التغييرات و
لو مف فضؿ في استقرار نظاـ البريد دوف أف يخوض ّ
أدى ىذا المجمؿ نفس وظيفة
التعديالت  و الق اررات التي ساىمت في استقرار نظاـ البريد ،و ّ
المجمؿالسابؽأيإعطاءنظرةشاممةعمىحدثجرىفيالماضي .
ّ
ونظ ارلكثرةالشواىدوتشابووظائفيااكتفيناببعضياالستحالةإدراجكؿالعينات .
.2ب .المشهد( :)Scèneزن  زح
يمتازبإيقاعبطئيغمبعميوتفصيؿاألحداث«،فيقتربحجـ النصالقصصيمفزمف
الحكاية و يطابقو تماما في بعض األحياف فيقع استعماؿ الحوار و إيراد جزئيات الحركة و
ةبيفالنصالقصصيوبيفالخطابفيو«
ّ
ّ
ساويمفحيثالمد

الخطاب»،1حيث
يتحقؽفيوالتّ
رد،إف المشاىدتشكؿبشكؿ
ّ
ّ
اياتفيتضاعيؼالس
المقطعالحواريالذييأتيفيكثيرمفالرو
مفحيثمدةاالستغراؽ» 2.
ّ
حظةالتييكاديتطابؽفييازمفالسردبزمفالقصة
ّ
عاـالمّ

1سميرالمرزوقي،جميؿشاكر،مدخؿإلىنظريةالقصة،ص .93

القصةتأخذىنامعنىالحكاية .

حميدالحمداني،بنيةالنصالسردي،ص .78
ّ
2
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الفصل األول:

اجالمقاطعالدالةعميومفالروايةوفقالمجدوؿالتالي :
ولتوضيحالمشيدأكثرنقوـباستخر
ّ
رقـ
المشيد 

ص  التعميؽ 

المشيد 

قالت :أجبني بصراحة  ...كيؼ حصمت

ـ 1

عمىرقـىاتفي؟ 

السردي عبارة عف
ىذا المقطع  ّ

قمت :ىذا السر يحتاج كشفو إلى جمسة

السارد و
مشيد حواري بيف
ّ

طويمة .

أوؿ
"شاكيار" ،دار بينيما في ّ

قالت:ولكننيالأعرؼ،ولدي رجاءأف
ّ
تكؼعفإرساؿأيرسالةمسجمةلي .
ّ
قمت:ىؿأغضبتؾرسائمي؟ 
أجابت :ليس ميماً و ليس لدي وقت
أصرفوعمىمثؿىذهاأللعاب .

عبرت فييا عف
مكالمة ىاتفية ّ
  23مدى انزعاجيا مف تمؾ الرسائؿ
الصوتية التي يبعثيا ليا ،في
أكد ليا ىو ضرورة التأقمـ
حيف ّ
ألنو لف ينقطع
مع ىذه الرسائؿ ّ
عفإرسالياليا .

قمت:إذفانتظريرسائؿجديدة 

ـ 2

ىؿسأكتبلياعفإحباطاتيالمتكررة في

السردي مشيدا
يعد ىذا المقطع ّ
ّ

الحب و العمؿ ،أـ عف فشمي في تحقيؽ

السارد
حواريا داخميا ،حاور فيو  ّ

أيمشروعكنتأحمـبتحقيقو....أـأكتب   43نفسو حوؿ حيرتو الكبيرة فيما
ليا عف الفترة التي عممت فييا كاتب

سيكتبو مف جواب عمى رسالة

سيناريوىات إلعالنات تمفزيونية مف

،ألف الرسالةتحمؿ
سارة صالح ّ
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مساحيؽ

البنية الزمانية
التنظيؼ

و

الغساالت
ّ

األوتوماتيكية .

السارد لديو
أسطر معدودة ،لكف ّ
الكثير ليقولو ،ىذا ما جعمو في
ارداخميحوؿماسيكتبو .
حوا

المزاح
النوع مف ّ
ػ سارة أنا ال أحب ىذا ّ
الثّقيؿ .
ػػأنا الأمزح،صراحةأنامممتمفحياتنا
معاً مممتمفجسديمعؾ،ومفجسدؾ
معي ،لقد ج ّربنا كؿ أنواع الحب مئات
المرات و كأننا نعيد قراءة رواية لممرة
ّ
العاشرة .
ـ 3

السردي عبارة عف
ىذا المقطع ّ
ارد و
الس 
مشيد حواري دار بيف ّ
سارة صالح حوؿ قرار سارة
باالنفصاؿ عنو معبرة لو عف
  56سبب اتخاذىا ىذا القرار ،و في

ػػسارةتعمميفأننيأحبؾ .
ػػليذاالسببأطمبمنؾأفنفترؽالأريد
أف تنتيي العالقة بيننا بتبادؿ الشتائـ كما
يحدث عادة بيف زوجيف وصال إلى طريؽ
مسدودةفيحياتيما .

السارد يرد عمى
  57مقابؿ ىذا نجد ّ
بالرفض المطمؽ ،إنتيى ىذا
ىذا ّ
الجدؿ و لـ يتوصال إلى نتيجة
نظ ار لتمسؾ "سارة" بقرارىا في
االنفصاؿ .

ػػلكننالسنازوجيف!؟ 
ػ ما الفرؽ ىؿ ألننا لـ نذىب إلى القصر
العدليونحضرشاىديفلمتوقيععمىعقد
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الفصل األول:
عي؟أنتتعمـأفجميعمفيعرفنا
نكاحشر
ّ
يتعامؿ معنا عمى أننا عمى عالقة ،إالّ إذا
كنت تتباىى في غيابي أنني عشيقتؾ ال
أكثر .
ػػسارةأنتتتقصديفاستفزازي .
ػػيجبأفأذىب .
ػػسأوصمؾ .
ػػالشكرا،أناذاىبةإلىمكافبعيد .
ػ و لكف المدينة الجامعية ليست بعيدة مف
ىنا .

المشاىداألخرى،ويعتبرمشيداً
بيفالساردوحنيفسمّوـ،
حوارياً
ّ
و قد دار ىذا الحوار بينيما

ػ لست ذاىبة إلى المدينة الجامعية ،ألنني
ـ 4

نالحظأفىذاالمشيدأطوؿمف
ّ

لف أستطيع الدخوؿ إلى حرـ المدينة بعد
العاشرة ليال ،سأحاوؿ أف أتدبر أمري لدى
إحدىالصديقاتفيالمخيـ .

  72لحظة خروجيمامفقاعةالسينما
  73ورجوعيماإلىالمنزؿ .
وتخممتىذاالمشيدعدةتوقفات
ّ
ناجمةعفوصؼالحالةالنفسية

ػػلنذىبإلىمنزليونتدبراألمر .
ػػقالتبغنج:أاليضايقؾوجودي .

القمقة "لحنيف سمّوـ "لحظة إقحاـ
الساردّسارةصالح ".
ّ

ػػالأبداً .
ػ أمسكت يدىا و قطعنا الشارع ،قمت
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الفصل األول:
مواسياوأناأضغطعمىأصابعيدىا .
ػػتذكريننيبرائحةسارة .
أجابتباستياء:ولكننيلستسارةأسمي
حنيفأاليكفيذلؾ؟ 
ى ززترأسيمستسممالرغبةمباغتةأججتيا
رائحة عطرىا التي بدأت تتسرب مع نسائـ
الميؿ و كذلؾ دؼء ركبتيا عندما كانت
تمتصؽبركبتيفيعتمةصالةالسينما .
طواؿ الطريؽ لـ تنبس بكممة واحدة ،و لـ
أجد مف ار لكسر الصمت سوى أف أقطؼ
السور المحاذي
حفنة مف الياسميف مف ّ
لمرصيؼوأقربيامفأنفياثـألتيـواحدة
ّ
قائال:ىؿتجربيفطعـالياسميف .
قالتبعتب:ىذهإحدىعاداتسارةأيضا
دعنيأمضي .

أدى إلى
نصي واضح ،و ىذا ما ّ
ّ
السردية
نالحظ ىيمنة المقاطع ّ
المشيدية و وجود تضخـ ّ
تبطئةالحركةالسرديةلدرجةإقتربفيياحجـالنصالقصصيمفزمفالحكاية،ومطابقتوليا
ّ
ارالداخميالذي
ّ
أحيانا،وماميز
ىذهالمقاطعالمشيديةىوورودالحوار الخارجيأكثرمفالحو ّ
ّ
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الفصل األول:

عمايجوؿفيخاطره،كمانالحظوجود
وردمرةواحدةفيشكؿتساؤ
ّ
ّ
التداخمية،عبرفيياال ّسارد ّ
بعضالتوقّفاتعمىمستوىبعضالمشاىد .
.2ج .اإلضمار( :)ellipseزن  زح
السارد إلىىذه التقنيةعند
يكوف فيو  زمف النص أصغر لمغاية مف زمف الحكاية ،يمجأ ّ
اتأوأشيرمرتدوفأف
أف سنو
حاجتولحذؼبعضالمراحؿوفيو«يكتفيالراويبإخبارنا  ّ
ّ
ىذهالسنواتأوفيتمؾاألشير»،1فيوحذؼفترةطويمةأوقصيرة
يحكيعفأموروقعتفي 
ّ
مفاألحداثوعدـالتطرؽلماجرىفييا،فاإلظماريعدمفالتقنياتالتييمجأإليياالكثيرمف
ىالسارد
الروائييفألنويحقؽليـإمكانيةالسرعةفيعرضالوقائعمفناحية،ومفناحيةأخر ّ
يستيدؼ استخداـ اإلضمار مستقصدا بذلؾ القارئ ،أي رغبة منو في جعمو يركز مع الخطاب
ةفيالنصالقصصي،وينقسـاإلضمارإلىقسميف :
ّ
السرديالستنتاجتمؾالفتراتالمضمر
ّ
ج .1.اإلضمار الصريح (:)le ellipse explicite
 يأتيفيعباراتصريحةويكوفبإشاراتزمنيةمحددةمثؿ"تمرخمسسنوات" أوإشارة
زمنيةغيرمحددةمثؿ«بعدأياـ» و"مرتأشير"،فاإلضمارالصريح«إماأفيكوفمحدداو
غيرمحدد»( 2.)indéterminé, détermine
و ليتجمى اإلضمار الصريح أكثر نقوـ باستخراجو مع تحديد المدة الزمنية المضمرة مف زمف
الحكاية .

العيد،تقنياتالسردالروائي،ص .126
ّ
1يمنى

حميدالحمداني،بنيةالنصالسردي،ص .77
ّ
2
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الفصل األول:
مريومافإضافيافعمىغيابيا»1.
« ّ
« -1فينيايةاألسبوعالثّانيالختفاءنادرحسف».

2

أتىاإلضمارفيىاذيفالمثاليففيعبارةصريحة،وتوجدإشارةزمنيةمحددةقدرتبيوميفكمدة
زمنيةحددىا"لغيابسارة"،وأسبوعيفلغياب"نادرحسف" .
« -2ولـأعدإلىصوابيإالّبعدأسابيعإذكنتأحمؿالصورأينماحممت».
« -3ظ ّؿطيؼناديةلطفييرافقنيفترةطويمة».

4

« -4خالؿاألشيرالتاليةلـتصمنيرسالةواحدةعمىعنوانيالجديد».
« -5بعددقائؽانسحبتسارةمفحمقةالرقص».

3

5

6

تبعددقائؽوجدتبثينةوقدتمددتفوؽالسرير».
تجيتإلىالمطبخحيفعد
« -6ثـا
ّ
ّ
« -7عندماعدتبعددقائؽمفالمطبخحامالفنجانيفمفالقيوة».

7

8

لر غير
اتالزمنيةالمضمرةفيالمثاؿ ا ّ
،غيرأف الفتر ّ
تعد كؿىذهاإلضما ارت إضمارات صريحة
ّ
ّ
ؿ عمى ىذاالنمطمفاإلضمار مثالاستعماؿ
السارد بذكر بعض القرائف التيتد ّ
محددة ،اكتفى ّ
ادسوالسابعوالثّامف ،كانت
ّ
انيوالخامس و ّ
الس
أمافيالمثاؿاألوؿوالثّالثوالثّ 
ّ
"فترةطويمة"،
مريوماف""،األسبوعالثاني""،بعددقائؽ"،وكافىذاالتوظيؼبغية
الفتر ّ
ةالزمنيةالمضمرةمحددة" ّ
1الرواية،صّ.58
2الرواية،ص .50
3الرواية،ص .17
4الرواية،ص .18
5الرواية،ص .20
6الرواية،ص .36
7الرواية،ص .77
8الرواية،ص .39
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الفصل األول:

يعحركةالسردحتىوإفكانتقصيرةالمدى،ولتوضيحىذاأكثريمكنناالتمثيؿبالجدوؿ
تسر
ّ
التالي :
اإل8ضمارالصريح 
إضمارصريحغيرمحدد 

إضمارصريحمحدد 
مريومافإضافيافعمىغيابيا .
ػػ ّ
ػػفينيايةاألسبوعالثانيالختفاءنادرحسف .
ػػبعددقائؽانسحبتسارةمفحمقةالرقص .
عدت بعد
ػ ثـ اتجيت إلى المطبخ و حيف ّ
دقائؽوجدتبثينةوقدتمددتفوؽالسرير .
عدت بعد دقائؽ مف المطبخ حامال
ػ عندما ّ


ػػظ ّؿطيؼناديةلطفييرافقنيفترةطويمة .

فنجانيفمفالقيوة 



لـأعدإلىصوابيإالبعدأسابيع .خالؿاألشيرالتالية لـتصمنيرسالةواحدةعمىعنوانيالجديد.
والمالحظأفاإلضماراتالصريحةالمحددةكافحضورىاأكثرمفاإلضماراتالصريحةغير
ويمجأالساردإلى
يعحركةالسرد ،
المحددة،وتعد ىذهاإلضمارات مجامؿ،إذعممتعمىتسر
ّ
ّ
ّ
ىذه اإلضمارات و التي ىي في الوقت نفسو مجامؿ حيف يريد أف يمخص أو يحذؼ بعض
األحداث .
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الفصل األول:
ج .2.اإلضمار الضمني( )implicite

ؿعمىوجودهمفخالؿالثغرات
ةإلىمدتيا،ويستد ّ
يحذؼفيوالساردفترةزمانيةدوفاإلشار

ّ
ّ
وفيىذاالنوعمفاإلضماريترؾالمجاؿلمقارئلمتأمؿفيطريقة
اقعةفيالتسمسؿالزمني،
ّ
الو
ّ
السردمفأجؿافتراضوتخميفالفترةالزمنيةالمسقطة .
ّ
وليتّضحاإلضمارالضمنيأكثرنستخرجومفروايةبريدعاجؿ :

« -1إقتربتمنيابيدوءوخمعتحذائيا،ثـحممتياإلىالسرير،إضطربتقميالثـاستغرقت
فيالنوـ،فيصباحاليوـالتاليسارتاألمورعمىعكسماتوقعتتماـفبمجرداستقاظيانحو
الواحدةظي ار».

1

فيىذاالمثاؿحذؼالساردالفترةالممتدةمفنوـ"سارةصالح" فيالميؿإلىغايةالواحدةظيرا
ّ
حيثأف الفترةالمسقطةمفزمفالحكاية
ّ
مفاليوـالتالي،ويعد ىذااإلضمار اضما ارضمنيا ،
ّ
ليمةالساردو" سارةصالح" لـتبدأإالّ فيحدودالساعةالثالثة
ةساعات،ألف 
ّ
تقدربحوالي عشر
ّ
فجراإلىغايةاستقاظسارةمفالنوـحواليالواحدةظيرا .
ونالحظأفاإلضماراتالصريحةكافحضورىاأقوىمفاإلضماراتالضمنية،حيثنجدىاأداة
أساسيةمفخالؿإلغاءالتفاصيؿالجزئية،وبذلؾحقؽمظيرالسرعةفيعرضالوقائع .
أفىناؾبعضاالضماراتيدركياالقارئمفخالؿالفجواتوالبياضاتالتيتترؾ
ونشيرإلى ّ
بيفاألقساـوالفصوؿ .

1الرواية،ص .39
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الفصل األول:
.2د .التوقف( :)pauseزن زح

السارد مف سرد األحداث إلى
يكوف فيو زمف ّ
النص أكبر لمغاية مف زمف الحكاية ،حيث ينتقؿ  ّ
الوصؼأوالتعميؽ،وىذامايؤديإلىتوقّؼالحكاية،يستخدـالتوقّؼلوصؼاإلطارالعاـأو
إحدىالشخصياتأولمتعميؽعمىفكرةماإذأفالراوي«عندمايشرعفيالوصؼيعمؽبصفة
يرى مف الصالح قبؿ الشروع في سرد ما يحصؿ لمشخصيات
وقتية تسمسؿ أحداث الحكاية أو 
توفيرمعموماتعفاإلطارالذيست ّدورفيواألحداث» 1.
أسماه "جيرار
ا
و يكوف فيو زمف الخطا
بمستمر خالفا لزمف الحكاية الذي يكوف منعدما أو كما ّ
جينت"بػ«غيابالحكاية» 2.
ولكييتّضحالتوقّؼأكثرنستخرجومفروايةبريدعاجؿ :

ويؿالمخصصلدفعفواتيرالموبايؿبجينز ضيؼ
ّ
طّابورال 
 « -1تقؼأماميمباشرةفيال 
طّ
وكنزةقطنيةمكشوفةمفالخمؼ ،األمرالذيأتاحليرؤيةجزءالبأسبومفكتفياالبرونزي
نتيجةحماـشمسيمركز....كنتأجوستضاريسياالمرسومةبدقةمفأصابعقدميياوكاحميا
األيمفالمحاطبسمسمةذىبيةناعمةإلىشعرىاالخمريالمصبوغلمتو».

3

« -2كانتتبدوفيىذهالصورةأكثرسمنةمماكانتعميو،أماشعرىاالقصيرفقدزينتو
بخصالت شقراء زادتيا جماال ،و مما لفت انتباىي  ّأنيا كانت ترتدي طقميا رسميا ىي التي لـ
تخمعسرواؿالجينزوالفيمدالعسكريطواؿإقامتيافيدمشؽ».

1سميرالمرزوقي،جميؿشاكر،مدخؿإلىنظريةالقصة،ص .90
2جيرارجنيت،خطابالحكاية،ص .177
3الرواية،ص .09
4الرواية،ص .85
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الفصل األول:

ؽالسارداألحداثبصفةمؤقتةفي ىذيفالمثاليفحيف بدأبوصؼشخصيتيفمفشخصيات
ّ
عمّ
األوؿ  ،وىيتمؾالفتاةالتيالتقاىاصدفةأماـطابورلدفع
الحكاية ،ىماو"شاكيرا" فيالمثاؿ ّ
إنما انغمس في الوصؼ المظير
فالسارد لـ يكتفي بذكر حدث لقائو بالفتاة ،و ّ
فواتير الموبايؿّ ،
الخارجيليا .
اؿالثانيوصؼالساردشخصيةسارةصالح،حيثلفتإنتباىوذلؾالتغييرالكبيرفي
أمافيالمثّ
ّ
مظيرىا،واستعماؿىذاالوصؼجعؿزمفالحكايةيبمغالدرجةصفر ،ىذامايؤديإلىتوقؼ
مساراألحداثفيالحكاية،ليفسحالمجاؿأماـوصؼشخصيتيفىما"شاكيار"و"سارة"يعرض
صفات كؿ منيما ،و وظيفة ىذا الوصؼ في ىذيف المثاليف ىو إعطاء بعض المعمومات التي
تضيئالشخصيات .
إكتفتبتأمؿالجدرافالغرائبيةالمزدحمةبالصور،الطوابع،الموحات،والكتاباتالقديمة
ّ
« -3
والكتبالمكدسةإلىأعمىالسقؼ».
ّ

1

لجأالساردفيىذاالمثاؿإلىالتوقّؼمفأجؿوصؼاإلطارالعاـ،مفخالؿوصفولمبيتالذي
ّ
نفسو،وفيىذاالمثاؿنجدأف زمفالحكاية
سارةصالح" ليمتيابووىوبيتال ّسارد 
أمضتفيو" 
ّ
بمغالدرجةصفرأيتوقّؼتاـ،وقدساىـىذاالتوقّؼفيإضاءةجانبحياةالبطؿمفخالؿ
تسميطالضوءعمىالمكافالذييعيشفيو .
نقي الممبس ،نظيؼ المجمس ،طاىر المرؤة ،عطر الرائحة ،دقيؽ الذىف ،صادؽ
ّ  « -4
الحسف،حسفالبياف،رقيؽحواشيالمساف،حمواإلشارة،مميحاالستعارة،وأفيتمتعبحسفالخط

1الرواية،ص .26
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الفصل األول:

ؿ
فةومستودعالسر،والني وض بالمعنىومايد ّ
يالفكرة وسالحالمعر

وبيجةالضمير ،ووح
ّ
عميومفلفظوإشارةوخطوبالغة».

1

السارد أحداث الحكاية بصفة مؤقتة حيف بدأ بوصؼ شخصية كاتب الرسائؿ في العصور
عمّؽ ّ
القديمة،ولجأالساردإلىىذاالنوعمفالوصؼليمتقطأنفاسوويمنحفرصةلممتمقيلمراحةوقد
ّ
شغؿىذاالوصؼحواليسبعةأسطرمفطوؿالّنصالقصصي .
استخدـالتوقؼكذلؾفيروايةبريدعاجؿلطرحمجموعةأسئمةتعمؿىذهاألخيرةعمىمساعدة
اضحفيالممفوظالسردياآلتي :
ّ
القارئفيفيـالروايةمثمماىوو
« -5ىؿأناحفيدابفحزـصاحبطوؽالحمامة،أـعبدالحميدالكاتبوابفالحميد،أـ
مفيكاتبنيحقا،أـأفرسائميالتصؿإلىأحدعمى
ّ
دي
كاتبعائـفيخريطةممزقة،وىؿل ّ
اإلطالؽ،وىؿأنامفكاففعاليكتباحتجاجاتوعفسوءالحاؿ،عمىرقعةمفجمدالغزاؿقبؿ
خمسةقروف،أـأنيذلؾالشخصالذييتخبطاآلففيشبكةاألنترنتبحثاعفصديؽوىمي
فيعالـإفتراضي».

2

عدة تساؤالت عمّو يجد إجابة ليذا
السارد إلى اختالط صور شتى في ذىنو ،فراح يطرح  ّ
يشير ّ
وعبرلناىذاالوصؼعفشدةاضطراب
اال
ختالطحوؿأيصنؼوأيفئةينتميإليياالساردّ ،
ّ
اليتسعةأسطرمفطوؿالنصالقصصي .
الحالةالنفسيةلمسارد،وقدشغؿحو
ّ
ّ

1الرواية،ص .22
2الرواية،ص .22
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الفصل األول:

المالحظ أف جؿ التوقّفات الواردة في رواية بريد عاجؿ وردت ضمف المقاطع الوصفية كوصؼ
حالساردمجموعةمفالتساؤالترغبةفيجذبالقارئلفيـوفؾ
الشخصيات،األماكف،وكذاطر ّ
وكؿىذهالتوقفاتجعمتحركةالسردبطيئة .
ّ
شفراتالرواية،
الحركاتالسرديةاألربعة،وكؿحركةسرديةليانصيب
ّ
ستخدـالساردفيروايةبريدعاجؿ
ا
ّ
مفالتوظيؼيختمؼعفالحركةالسرديةاألخرى،وىذاالتوظيؼساىـفيبناءالنصالقصصي
ّ
بناءمتجانسا،فاألحداث التي كانت ثانوية،أو غير مؤثرةفي تحديدمسارالروايةأورغبةمف
اىاطويمة،عمدالساردإلىتمخيصياأحياناأوإسقاطياأحياناأخرى
ّ
الساردفيتجاوزفترةزمنيةير
ّ
مفخالؿحركتيالمجمؿواإلضمار،ويمجأمرات أخرى إلىالتفصيؿفياألحداثمفخالؿ
استعماؿحركتيالتوقّؼوالمشيد .
 .3التواتر (:)la fréquence
مفالتقنياتالتييعتمدعميياالساردفيبناءأحداثروايتوويطمؽعميومصطمح«
ّ
يعد 
 ّ
الترديد»ويقصدبو«،عالقاتالتكراربيفالحكايةوالقصة،1»فالتواترمرتبطبالزمفمفحيث
هفيالخطابالسردي،فالحدثال
ّ
عددمراتحصوؿالحدثفيالحكايةمقابؿعددمراتذكر
يقع«فحسببؿيمكنوأيضاأفيقعمرةأخرىأويتكرر» ،2ولمتواتردورىاـفي بناءالمعنى
رديةالتيتتكررفيالنصالقصصيتختمؼفيداللتيابحسب
ّ
ّ
ذلؾألفالكمماتأوالمقاطعالس
موقعيافيىذاالممفوظأوذلؾ،فالمّفظة أوالمقطعالمتكرريتسعويكبرويكتسبأبعادجديدة
تكوفالمقاطعالسرديةالمكررةىدفياالوصؼوالتأكيد .
ّ
تستطيعالقياـبوظيفةتأكيدية،فكثيراما
القصة:مصطمحالقصةفيقوؿجيرارجنيتيعادؿمصطمحالخطابفيبحثنا .
1جيرارجنيت،خطابالرواية،ص .129
2المصدرنفسو،ص .129

45

البنية الزمانية

الفصل األول:

ردالمكرر،السردالمؤلؼ .
ّ
ّ
ردالمفرد،الس
ّ
اتروىيالس
واستنبطجنيتثالثضروبلمتو
.3أ .السرد المفرد)(le récit suigulatif
وىوأفيروى مرةواحدةماوقعمرةواحدة» ،1وقدصاغ"جيرارجنيت"ىذاالكالـبالشكؿ

«
التالي«1ؽ1/ح»،2بمعنىأفالحدثيقعمرةواحدةفيالحكاية،ويدرجوال ّساردمرةواحدةفي
السردي،وىذا«النوعمفعالقاتالتواترىوبدوفشؾاألكثراستعماالفيالّنصوص
الخطاب ّ
3
،كمانجدشكالآخرلمسردالمفردوىوأفيروي«مراتالمتناىيةماوقعمرات
ّ
القصصية»

فيىذهالحالةيقوـبذكرالحدثفيالخطابالسرديمرات
ّ
المتناىيةف ؽ/فح »،4فالسارد 
عديدةمقابؿوقوعوفيالحكايةمراتعديدة،وىذامايسمىبالسردالمفردالعائدي le récit
ارالمقاطعالنصيةيطابؽفيو
ّ
السردالمفرديكوف«تكر
،suigulatif anaphoriqueوبالتاليفي ّ
تكراراألحداثفيالحكاية»،5ومثاؿذلؾ :

1جيرارجنيت،خطابالحكاية،ص .130
2المصدرنفسو،نفسالصفحة ،

فيالرمز«1ؽ1/ح»تأخذالقصة(ؽ)مفيوـالحكاية،والحكاية(ح)مفيوـالخطاب .

3سميرالمرزوقي،جميؿشاكر،مدخؿإلىنظريةالقصة،ص .86
4جيرارجنيت،خطابالحكاية،ص .130

5نقالعفجيرارجنيت،خطابالحكاية،سميرالمرزوقي،جميؿشاكر،مدخؿإلىنظريةالقصة،ص .87
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الفصل األول:
 .1العالقة األولى :أفيرويمرةواحدةماحدثمرةواحدة.

  « -1و كاف أف عرضت سينما القاىرة في المدينة فيمما أبي فوؽ الشجرة في الفترة ذاتيا
تقريبا».

1

السارد بإيراد ىذا الحدث عمى شكؿ الحقة ،حيث تـ عرض فيمـ "أبي فوؽ الشجرة "لمممثمة
قاـ ّ
ماجعؿالسارديذىب لحضورعرضىذاالفيمـ نظراإلعجابوالكبيربممثمتو،ىذا
ّ
"ناديةلطفي" 
احدةفيالخطابالسردي .
احدةفيالحكايةوقاـالساردبسردهمرةو
ّ
الحدثوقعمرةو
ّ
 « -2لـ أتمكفمفإيصالياإلىاليوـبعدأفىددنيشقيقيابنظراتوالمشككةوعضالتو
المفتولةبوصفورياضيامرموقافيناديالكاراتيو».

2

خوؼالساردمفأفيوصؿالقصيدةاألولىالتيكتبياليا،و
ّ
أثارىذاالتيديدمفقبؿأخ"ليمى" 
رديمشيداوصفيا،حيثقاـالساردبوصؼالبنيةالجسديةألخ"ليمى" .
ّ
ىذاالمقطعالس
يعد
ّ
ّ
احدةفيالخطابالسردي .
ّ
احدةفيالحكايةوأدرجوالساردمرةو
حدثىذاالتيديدمرةو
ّ
« -3إنتكاسةمفاجئةمرةأخرىأصابتنيأنذاؾبإغالؽمقيىاآلشوري».

3

« -4فياليوـذاتوالذينشرفيوالتعميؽالنقديحوؿقصيدةسارةصالحالتقيتياليال».

4

التيأصابتالساردنتيجةغمؽ
الشيءنفسوبالنسبةليذيفالمثاليف،ففيالمثاؿالثالثاإلنتكاسة 
ّ
مقيىاألشوريكانتبسببانعداـالعنوافالبريديالذييستودعفيورسائموبعدغمؽىذاالمقيى .

1الرواية،ص .18
2الرواية،ص .17
3الرواية،ص .19

4الرواية،ص .35
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الفصل األول:

لتقاءالسارد"بسارةصالح" ألوؿمرةكاففينفساليوـالذينشرفيوتعميقو
أماالمثاؿالرابعفا
ّ
ّ
أف ىذا الحدث كاف
النقدي حوؿ قصيدتيا ،وورد ىنا الممفوظ ّ
ّ
السردي عمى شكؿ الحقة باعتبار ّ
يخيةميمة،لياأثركبيرفيتحديدمسارحياةالسارد،وكؿمفىذيفالحدثيف
بمثابةلحظةتار
ّ
احدةفيالخطابالسردي .
ّ
احدة،قاـالساردبذكرىمامرةو
وقعامرةو
ّ
« -5أمامايكوفسكيفقدتـالقبضعميوموجوداوسيؽإلى الخدمةالعسكريةفيحمب»،1
القبضعمى"مايكوفسكي" والذىاببوإلىالخدمةالوطنية،حدثوقعمرةواحدةفيالحكايةو
اردفيالخطابالسرديمرةواحدة.
ّ
أدرجوالس
ّ
 .2العالقة الثانية:أفيرويأكثرمفمرةماحدثأكثرمفمرة.
اتسردىافيالخطابالسردي .
ّ
نستخرجاألحداثالمكررةعمىمستوىالحكايةونقارنيابعددمر
يتمثؿفيقطؼسارةلمياسميففيطريقياإلىالمنزؿ .

الحدث األول:
 « -1اعتادتسارةأفتقطؼالياسميفمفتمؾالشجيراتالمتدليةعمىاألرصفة».2
« -2كانتسارةوىيفيطريقياإلىبيتيتجمعأكبرطاقةمفالياسميف».3
وىيتفتحالبابوتدخؿتسبقياطاقةالياسميفحيثاعتادتنثرىافوردخوليا».4
« -3
ّ
جيةتحمؿفيطياتياداللةوىيمحاولةالسارد
ّ
كؿىذهالممفوظاتالسرديةعبارةعفلواحؽخار
ّ
تذكرماكانتتفعمو"سارة"عندقدومياإلىمنزلو،وىذادليؿعمىتخميدهلتمؾاألياـ،وأدىىذا
ةلمساردوالتيتعيشفيشوؽوحنيفدائميف"لسارةصالح" .
توتر ّ
التواترعكسالحالةالنفسيةالم 
1الرواية،ص .80
2الرواية،ص .40
3الرواية،ص .41
4الرواية،ص .52
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الفصل األول:

السارد أماـ شاشة الكمبيوتر بحثا عف أصدقاء بغية مأل الفراغ الذي
الحدث الثاني :جموس  ّ
يعانيمنو .
« -1أّنيذلؾالشخصالذييتخبطاآلففيشبكةاألنترنتبحثاعفصديؽوىميفيعالـ
افتراضي».1
« -2أمضيتالميؿوحيداأماـشاشةالكمبيوتر....قبؿأفأتوغؿفيشبكةاألنترنتبحثا
عفأصدقاءوىمييف».2
« -3وىناؾفرصةأخرىلمتعارؼاكتشفتيافيلحظةسأـ،وىيأفتتصفحالويبإنطالقا
مفموقع.3»google
ؿ
ات،وىذهالممفوظاتالسرديةذاتقيمةدالليةحيثتد ّ
ّ
اتسردىذاالحدثىوثالثمر
عددمر
ّ
بةلمساردجراءالفراغالرىيبالذيكافيعيشو .
عمىالحالةالنفسيةالمضطر ّ
التالسردالمفردبنوعيو،سواءكافسرد
ّ
ىذهاألمثمةتجمعياعالقةبنائيةبمظاىرتكاررىا،فمدلو
احدةفيالخطابالسرديأوسردأحداثالمتناىيةماوقعمرات
ّ
حدثمرةواحدةمقابؿذكرهمرةو
متناىيةىوالتأكيد،ألفالسارديؤكدعمىحالةاالضطراب التييعانيمنياجراءىجرة "سارة
ّ
ال
صالح" لو،فذلؾالفراغ الذيغّيـعميوبعدىجرتياجعموفيبحثدائـعفحؿلتكممةحياتوفي
ظؿغيابيا .


1الرواية،ص .22
2الرواية،ص .96
3الرواية،ص .99
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الفصل األول:
.3ب .السرد المؤلف (:)le récit itératif

يروىمرةواحدةأيدفعةواحدةماوقعمراتالمتناىية 
يعرفوجيرارجنيتبقولوأف« 
احدةفيالخطابالسرديخالفالحدوثوألكثرمفمرةفي
ّ
فؽ1/ح»،1أيأفالحدثيروىمرةو
الحكاية«وفيىذاالصنؼمفالنصوصيتح ّمؿمقطعنصيواحدتواجداتعديدةلنفسالحدث
ؿ عميو مثؿ
السارد صياغة تد ّ
السرد يستعمؿ ّ
عمى مستوى الحكاية »  ،2و في ىذا النوع مف ّ
«عادة»«كؿيوـ»،فالحدثالواحديتكررعمىمستوىالحكايةلكنواليتحمؿأكثرمفمقطع
احدعمىمستوىالخطاب،ووظيفةالسردالمؤلؼتمكفمفتزويدنا«بنوعمفاإلطارو
ّ
سرديو
الخمفية اإلخبارية  ....و مف ثمة فالوظيفة الكالسيكية لمحكاية الترددية قريبة إلى حد ما إلى
وظيفةالوصؼ» .
« -1بعدوجبةبيتزاالتيمتياعمىعجؿفيمطعـاعتدتالذىابإليوكؿيوـتقريبا».3
« -2وكثيراماكنتألتقيياعندناصيةالشارع».4
« -3كافوالدييترددعميوباعتبارهزبوناقديما».5
أشارالساردإلىأحداثماضية وردتعمىشكؿلواحؽ،ساىمتفيإضاءة جانبمفاإلطار
ّ
المكاني الذيدارتفيوأحداثالروايةوىيالمطعـ،مقيىاآلشوري  ،ناصيةالشارع ،وكؿمف
السارد الذىاب إلى مطعمو المخصص ؛ تردد والد ال ّسارد عمى مقيى
الحوادث التالية،:اعتياد ّ
1جيرارجنيت،خطابالحكاية،ص .131

2سميرالمرزوقي،جميؿشاكر،مدخؿإلىنظريةالقصة،ص .87
الحكايةالتردديةيقصدبياالسردالمؤلؼ .
3الرواية،ص .23
4الرواية،ص .19
5الرواية،ص .19
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الفصل األول:

السارد "بميمى" عند ناصية الشارع ،ىي أحداث تكررت مرات عديدة في
األشوري ،و كذا التقاء ّ
احدةفيالخطابالسردي،وبذلؾفييلـتشغؿإال
ّ
الساردلـيقـبذكرىاإالمرةو
أف ّ
الّ ّ
الحكاية،إ 
حيزاقصيرامفمساحةالنص .
« -4ىؿسأكتبلياعفإحباطاتيالمتكررةفيالحبوالعمؿوالشعرأـعففشميفي
تحقيؽأيمشروعكنتأحمـبتحقيقو».1
ةلمساردوفشموفيتحقيؽأي
ىذاالمقطعالسرديمشيداحوارياداخميا،فاإلحباطاتالمتكرر ّ
ّ
يعد 
ّ
المؤلؼ
ّ
السرد 
مشروع حدث عدة مرات و ذكر مرة واحدة  ،مما جعمو سردا مؤلّفا ،ويؤدي ىذا ّ
كوفالساردقدأضاءجانبامفشخصيتو
ّ
وظيفةالوصؼألنويصؼالحالةالقمقةلمسارد،وبيذاي
ّ
أثناءمحاولتوالردعمىرسالة"سارةصالح" .
ّ
« -5صارمفالمعتادأفأسمعإسمي فيأغمببرامجالمنوعاتبمافييابرنامجمايطمبو
المستمعوف».2
السارد معظـ وقتو أماـ الراديو لسماع ما يرد في
السردي عف كيفية قضاء ّ
يخبرنا ىذا المقطع ّ
ليسد ذلؾ الفراغ الذيطغى
السارد بدوره مشارؾ في ىذا البرنامج ّ
برنامج المنوعاتمف أغاني ّ ،
عمىحياتو .
السارد في مقطع
ىذا المقطع ّ
السردي يعبتر سردا مؤلفا ألنو حدث تكرر مرات عديدة و أدرجو ّ
نصيواحداليتجاوزالسطروالنصؼ .


1الرواية،ص .43
2الرواية،ص .10
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الفصل األول:
.3ج .السرد المكرر():le récit répétitif

1
لسارديقوـبإعادةحدث

وىو«
أفيروىمراتالمتناىيةماوقعمرةواحدة1ؽ/فح» ،فا ّ

السردي ،بيدؼإقناعالقارئ أو التأكيدعمى حالةمعينة و يمكف
النص ّ
واحد  مرات عديدة في ّ
يروى الحدث الواحد مرات عديدة بتغيير األسموب و غالبا باستعماؿ وجيات نظر
أيضا أف «  
2
،بمعنىأفالسارد
ّ
مختمفةأوحتىباستبداؿالراوياألوؿلمحدثبغيرهمفشخصياتالحكاية»

لمتّعبيرعف نفس الحدث و ىذا ماتبرزه
متنوعةأووجيات نظر مختمفة 

يقوـباستخداـ أساليب
المقاطعالسرديةالتالية :
ّ
لمسارد،وقدتكرر ذكرىذاالحدث
 .1الحدث األول :تمثؿفيحدثىجراف""سارةصالح" ّ
اتعديدة،والمقاطعالسرديةالتاليةدالةعميو:
ّ
مر
« -1أتذكرالإرادياسارةصالح،وكأنيالـتيجرنيدوفمقدماتقبؿتسعةعشرةسنةو
ثالثأشيرتقريبا».3
« -2كافطيؼسارةيالحقنيكالمعنةطواؿىذهالسنواتمفغيابياالمفاجئ».4
« -3إلىالمحظةالتيعانقتنيفييافورخروجيامفالباب،وعندأوؿدرجةمفالسمـ،قبؿ
أفتختفيإلىاألبد».5
« -4لقدتغيرتأشياءكثيرةفيغيابيا» .6

1جيرارجنيت،خطابالحكاية،ص .131

2سميرالمرزوقي،جميؿشاكر،مدخؿإلىنظريةالقصة،ص .87
3الرواية،ص .34
4الرواية،ص .34
5الرواية،ص .35
6الرواية،ص .44
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الفصل األول:
« -5لماذاتذكرتنيسارةصالحفجأةبعدانقطاعطويؿ».1

« -6بعدمنتصؼالميؿالخامسعمىغيابيا،أخذتاألمرعمىمحمؿالجدلكننيلـ أجد
تفسيرامقنعالتصرفيااألرعف».2
 « -7ففي نحو السابعة مف مساء يوـ الثالثاء الذي تال اختفاء "سارة صالح "أيضا ىا أنا
أنتظرالدقائؽاألخيرةقبؿالسابعةكآخرإحتماؿلعودتيا».3
 « -8بقيت إلى ما بعد منتصؼ الميؿ وحيدا ،أقضـ الياسميف الذابؿ كآخر أثر خمفتو سارة
و ارءىا».4
 « -9لماذاعمياأفأتذكرسارةصالحتحديدا،ىؿألفالحباألوؿىومفيقاوـالنسيافأـ
ألنياىجرتنيبكؿتمؾالقسوةالمدمرةوىؿتكفيرسالةواحدةمنيابعدىذاالغياب».5
أوردالساردىذاالحدثبأساليبمختمفة،أحيانايذكرىجرةسارةصالحلو،وأحياناأخرىيتساءؿ
ّ
ارىذاالحدثعدةمراتعمىمستوىالخطاب
ّ
عفسببىذااليجرافالتعسفي،واليدؼمفتكر
احدةفيالحكايةمفأجؿتبيافمدىالتأثرالشديدلمساردلفراؽسارة
ّ
السرديرغـأنووقعمرةو
ّ
صالح،وبغيةإقناعالقارئوجعمومشاركافيىذهالحكاية .
لتقاءالساردصدفةبالفتاةالتيأطمؽعمييااسـ"شاكيار"
ّ
 .2الحدث الثاني :يتمثؿفيا
« -1تقؼأماميمباشرةفيالطابورالطويؿالمخصصلدفعفواتيرالموبايؿ».6

1الرواية،ص .55
2الرواية،ص .59
3الرواية،ص .62
4الرواية،ص .63
5الرواية،ص .87
6الرواية،ص .09
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الفصل األول:

رف ىاتفيالمحموؿفظير عمىالشاشةاسـشاكيراالمّقبالذيأطمقتوعمىالفتاةأماـ
ّ « -2
كوةدفعفواتيرالموبايؿفخفؽقمبيبشدة».1
وفيماكنتأىـبتشغيؿالكمبيوتر،رف ىاتفيالنقاؿفظيرعمىالشاشةاسـشاكيراو
« -3
ّ
ىواالسـالذياخترتولمفتاةالتيالتقيتيامرةفيمركزدفعفواتيرالياتؼ».2
السارد ىذا الحدث بأساليب تكاد تكوف متشابية ،و تتمثؿ في تكرار حدث التقائو المفاجئ
أورد ّ
"بشاكيار "أماـ طابور دفع فواتير الموبايؿ ،ىذا الحدث وقعمرة واحدة عمىمستوى الحكاية،أما
عمىمستوىالخطابالسرديفقدتكررثالثمرات .
ّ
 .3الحدث الثالث :حدثنقؿالراويمفقسـالتحريرإلىقسـاألرشيؼ.
« -1وعمىرغـ مف تذمريمفالعمؿفياألرشيؼإثرعقوبةمسمكيةتـنقميبسببيامف
قسـالتحريرإلىىذهالصالةالمعتمة».3
 « -2األمر الذي جعمني أنسى متابعة التظمـ الذي أودعتو في أدراج المجنة المينية لنقابة
الصحافةبعدأشير».4
« -3تـنقميتعسفيامفالصفحةالثقافيةإلىقسـاألرشيؼإثركتابتيعبارةتخدشالحياء
العاـفينصعابر» .5


1الرواية،ص .23
2الرواية،ص .91
3الرواية،ص .12
4الرواية،ص .14
5الرواية،ص .44
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الفصل األول:

« -4ألستعيدماكنتكتبتوفيالصحيفةذاتياالتيأعمؿفييااليوـفيقسـاألرشيؼ،في
عقوبةكأنيالفتنتييأبدا».1
تمثؿىذاالحدثفيتعرضالساردإلىعقوبةتـنقموبسببيامفقسـالتحريرإلىقسـاألرشيؼ،
ّ
هالساردمفخالؿتك اررهليذاالحدثعدة
وىذاالحدثترؾفينفسوأثراسمبيا،وىذاماأبرز ّ
مرات،ففيكؿمثاؿمفىذهاألمثمةيظيرلناجمياسخطووتأسفومفىذهالعقوبة،وتحمؿىذه
اتقيمةداللية،وىيداللتياعمىمدىتأثرالساردبيذهالتجربةاألليمة،كافىدفوإقناع
ّ
التك ارر
القارئولفتانتباىومفأجؿإشراكوفيألمووأحزانوالتييعانيمنيافالحدثكمماتكرركاف
لوتأثيرأكبر .
والمالحظأفتوظيؼالضروب الثالثةلعالقاتالتواتررغـاختالؼنسبتوظيفيا،جعؿالرواية
صالحلمساردواألثرالسمبيالذيخمّفوىذا
ّ
كؿمتكامؿيعمؿعمىمعالجةموضوعىجرةسارة 
افعمىنفسيةالساردمعذكرمخمفاتوعمىحياتو .
ّ
اليجر
وىذهالسرودالثالثةكافىدفيايصبفيبوتقةواحدة،وىيأفتشرؾالقارئفيالحكايةو
ذلؾبعدممارسةالتأثيرالكبيرعميو .



1الرواية،ص .82
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 .1مفهوم التبئير..
 1.2التبئير المعدوم .
 2.2التبئير الداخمي.
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السارد بالحكاية
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السارد داخل حكائي المتماثل حكائي.
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التبئير و الصوت السردي

الفصل الثاني:
 .1مفهوم التبئير

عدة  ،حيث عرف عام  1948مع « كينث بروكس و روبرت وارين
ورد التبئير بمصطمحات ّ
السردية » ،1و نجد أن "واين بوث" « يطمق عميو المسافة أو وجية
تحت مصطمح البؤرة ّ
النظر» ،2أو « وجية النظر ،و الرؤية أو النظرة حسب :جان بويون و تودوروف » .

3

و نظ ار لتعدد المصطمحات و اختالفيا ،رأى "جيرار جنيت" ضرورة التمييز بين الصيغة و الصوت،
أي بين « السؤال من يرى و من يتكمم» ،4و يتبنى "جيرار جنيت" مصطمح التبئير من تعابير
السرد»  ،5بدال من« األلفاظ المطروحة في النظرية النقدية ...و ذلك
"بروكس" و "وارين " « بؤرة ّ
من أجل أن يتحاشى ما تنطوي عميو األلفاظ من إيحاءات تتصل بالحاسة البصرية»

6

السردي،
و ّ
السرد الضرورية التي يجب توفرىا في العمل ّ
يعد التبئير ذا أىمية كبيرة فيو من تقنيات ّ
7
السارد أثناء سرده لحكايتو و
فالتبئير « مسألة تقنية و وسيمة لبموغ غايات طموحة »  ،يعتمد عميو ّ

السارد يعمم بأحوال الشخصية من خالل
إبراز العالقة بين الشخصية و الّسارد بمعنى ما إذا كان ّ
معرفة أفكارىا و رغباتيا و ما يجول في ذىنيا ،أم عكس ذلك.

1

جيرار جنيت ،خطاب الحكاية ،ص .198

2

المرجع نفسو ،ص .200

4

المرجع نفسو ،ص .198

3

5

المرجع نفسو ،ص .201

المرجع نفسو ،ص .201

6

سيد إبراىيم ،نظرية الرواية ،دراسة لمناىج النقد األدبي في معالجة فن القصة ،دار األنباء لمطباعة و النشر و

7

ينظر حميد الحمداني ،بنية النص الروائي ،ص .46

التوزيع ،القاىرة،1998 ،
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التبئير و الصوت السردي

الفصل الثاني:
 .2أنواع التبئير
يقسم "جيرار جنيت" التبئير إلى ثالث أنواع
 .1.2التبئير المعدوم ()focalisation zéro

يطمق عميو بويون إسم « الرؤية من الخمف ) (vissions par derrièrو يرمز إليو
1
السارد أعمم من
تودوروف بالصيغة الرياضية سارد شخصية » في ىذا النوع من التبئير يكون ّ

السارد يسرد حكايتو عمى « نحو يوحي
الشخصيات حيث يعمم كل ما يجول في ذىنيا ،بمعنى أن ّ
بأنو يعرف أكثر مما تعرفو شخصيات الحكاية» .2
و في رواية بريد عاجل كان ىذا النوع من التبئير شبو معدوم ،ألن ىذه الرواية أشبو ما يكون
فالسارد بطل حكايتو و لم يورد
السارد عن حكايتو و ينقميا كما جرت ّ ،
بسيرة ذاتية يتحدث فييا ّ
شخصيات كثيرة فييا ،و إن وجدت بعض الشخصيات فإنيا تتحدث بمسانيا عن نفسيا ،و ىذا ما
السارد أعمم
السارد بأحواليا و ما يجول في خاطرىا إال في مقطعين اثنين ،حيث نجد ّ
يمغي عمم ّ
بحالة "حنين" القمقة و المتوترة أثناء تذكره "لسارة صالح" و ىو برفقتيا.
 « -1أجابت باستياء ،و لكنني لست سارة » .3
 « -2قالت بعتب ،ىذه إحدى عادات سارة » .4

1
2
3
4

جي ارر جنيت ،خطاب الحكاية ،ص .201
بوعمي كحال ،معجم مصطمحات السرد ،ص .55
الرواية  ،ص .72

الرواية ،ص 73؟
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التبئير و الصوت السردي

الفصل الثاني:

السارد عمى صيغة الضمير الغائب المفرد
السرديين لواحق اعتمد فييما ّ
يمثالن ىاذين المقطعين ّ
فالسارد كشف عن مشاعر "حنين" الغاضبة لحظة الحوار
«ىي» الضمير العائد عمى "حنين"،
ّ
الذي دار بينيما ،و بيذا كان أعمم بحالة حنين أكثر من عمميا ىي بنفسيا.
.2.2

التبئير الداخمي( )focalisation interne

و ىو النوع الثاني من التبئير « يرمز إليو تودوروف بالمعادلة التالية سارد= شخصية  ...و يسميو
1
السارد ال يقول إال ما تعممو إحدى
بويون الرؤية مع »  ،و في ىذا التبئير نجد أن « ّ
2
السارد ،فال
السارد و الشخصيات ،و فيو تقييد لمجال رؤية ّ
الشخصيات»  ،حيث تتساوى فيو معرفة ّ

يقول إال ما تقولو الشخصيات و نجده في ىذه الحالة يتموضع في « نفس مستوى الشخصية ،حيث
السرد أن عممو بكونو شخصية ال
يستعمل في الغالب ضمير المتكمم  ....يظير في ىذا النمط من ّ
يتجاوز ما تعرفو الشخصية عن نفسيا ».
و يكون التبئير داخمي عند جنيت إما:

3

4

 .1ثابتا ( :)fixeيكون التركيز فيو عمى شخصية واحدة.
 .2متغي ار ( :)variableينتقل التبئير في ىذه الحالة من شخصية إلى شخصية أخرى.
 .3متعددا ( :)multipleحيث يعرض الحدث الواحد عدة مرات من وجيات نظر متعددة،
كما ىو الشأن بالنسبة لروايات التراسل(.)romans épistolaire

1
2
3
4

جيرار جنيت ،خطاب الحكاية ،ص .201
المرجع نفسو ،ص .201
السرد ،ص .56
بوعمي كحال ،معجم مصطمحات ّ
ينظر جيرار جنيت،ص201
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التبئير و الصوت السردي

الفصل الثاني:

و من خالل قراءتنا المتتالية لرواية بريد عاجل ظير لنا أنيا رواية « السيرة الذاتية» بإعتبار أن
السارد ينقل لنا محطات عديدة من حياتو  ،ما يؤكد أيضا أن الرواية ذات صوت واحد و ليست
ّ
متعددة األصوات.
ميز" جيرار جنيت "بين « شكمين تبئيرين بالنسبة لروايات السيرة الذاتية التي تتم من خالليا
ّ
التفريق بين كل من السارد و البطل.
السارد السيري الذاتي مسموح لو أن
السارد :باعتبار أن ّ
في الشكل األول :يكون التبئير عمى ّ
يتحدث باسمو الخاص.
أما الشكل الثاني :فيكون فيو التبئير عمى البطل و ىو نوع من التبئير المبالغ فيو » .1
 .1التبئير عمى البطل:
 « -1اعتقدت أنيا رمقتني بنظرة عجمى ،قبل أن تبتعد باتجاه باب الخروج »
 « -2أحسست أنيا تطل من الباب الضيق لممقيى »

2

3

نالحظ وجود بعض التعابير الصيغية المتمثمة في " اعتقدت" " أحسست" تدل ىذه التعابير عمى
لمسارد ،ألن ىذا األخير إذا ما تحدث
التبئير الداخمي عمى البطل ،و ىذه التعابير ال يمكن نسبيا ّ
لمسارد أن يقول عمى سبيل
فإن اليقين ىو الميزة األساسية لحديثو و ىذه التعابير الصيغية « تتيح ّ
اإلفتراض ما ال يستطيع تأكيده دون أن يخرج من التبئير الداخمي».

1

فاتح كرغمي ،تقنيات السرد في رواية « عزوز الكابران» لمرزاق بقطاش ،معيد المغة العربية و أدابيا ،جامعة

مولود معمري ،تيزي وزو ،ص .25
2
3
4

4

الرواية ،ص 10

الرواية ،ص .13
جيرار جنيت ،خطاب الحكاية ،ص .212
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التبئير و الصوت السردي

الفصل الثاني:

يظير البطل في المثال األول أنو غير متيقن إذا ما كانت "شاكي ار " قد نظرت إليو قبل رحيميا أو
ال ،و دليل ذلك استعمالو لمفظة "اعتقدت" و الشيء نفسو بالنسبة لممثال الثّاني فاستعمال كممة
السارد عبارة عن شكوك ال أكثر « و بالتالي كون الحيرة التي
"أحسست" تبرىن عمى ّ
أن ما قالو ّ
تدل عمييا حيرة البطل وحده».1
السارد يتعرف عمى ما تكنو الشخصيات في
كما نجد أن بعض الحركات و النبرات ىي التي تجعل ّ
دواخميا ،كما ىو جمي في ىذا المثال:
« كان واضحا من طريقة حديثيا أنيا بحاجة لمن تتكمم ».2
السارد يمجأ إلى اإلنفتاح عمى دواخل الشخصيات من خالل بعض
و في ىذا المثال نجد أن ّ
التعابير الموسومة عمييا ،محاوال بذلك إعطاء فكرة تدل عمى ما ىي عميو ،فطريقة حديث" شاكيرا"
السارد يرجع رغبتيا في البوح عما تفكر فيو.
حسب ّ
 .2التبئير عمى السارد:
الزمنية التي يتموقع فييا
ىذا النوع من « التبئير يتجاوز قدرات البطل المعرفية إذا ما راعينا الفترة ّ
السرد » .3
البطل بالنسبة لزمن ّ
السارد متقدم في سرد أحداث يكون البطل غير مطمع عمييا بعد ،غالبا ما
في ىذه الحالة نجد أن ّ
تكون ىذه األحداث عبارة عن سرد استشرافي « و يدخل ىذا اإلخبار االستشرافي ضمن صالحيات
السارد السيري الذاتي» .4
ّ
1

المرجع نفسو ،ص .212

2

الرواية ،ص .92

4

المرجع نفسو ،ص .53

3

فاتح كرغمي ،تقنيات السرد في رواية عزوز الكابران ،ص .53
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التبئير و الصوت السردي

الفصل الثاني:
و يظير ىذا في المثال اآلتي « :ىناك ما ينبئ بيوم شؤم» .1
« إنو فأل حسن » .2

السارد ،حيث أنو في كمتا
ىذين المثالين عبارة عن استباق ،و ىذا األخير يندرج ضمن صالحيات ّ
الحالتين متيقن و متأكد مما يقولو ،و ىذا يفوق توقعات البطل نفسو.
و قد تعذر عمينا استخراج المزيد من األمثمة الدالة عمى ىذا النمط من التبئير ،لعدم توفر تقنية
االستباق في الرواية ،باعتبار أن ىذه األخيرة سيرة ذاتية بعيدة كل البعد عن التكينات المستقبمية.
 3.2التبئير الخارجي( :)focalisation externe
« يرمز إليو تودورف بيذه المتراجحة السارد  الشخصية  ،و يسميو بيون الرؤية من الخارج
» ،3و في ىذا النمط من التبئير « نجد أن السارد يقول أقل مما تعممو الشخصية » .4
فالسارد في ىذا النمط من التبئير يكون أقل معرفة من الشخصية و يبتعد عن الغوص في ذواتيا
ّ
و يظير ىذا من خالل « تجنب تحميل شخصياتيم  ...عالميم الداخمي بصفة عامة اإلكتفاء
بالوصف الخارجي ألفعال الشخصيات ،أي كما يراىا أو يسمعيا » .5
و ال يمكنو التعرف عمى دواخل الشخصيات و ال يعرف أفكارىا و أحاسيسيا فيو تبئير « يقوم بو
شاىد خارج عن األحداث».

6

1

الرواية ،ص .10

3

جيرار جنيت ،خطاب الحكاية ،ص .201

2

4
5
6

الرواية ،ص .10

ينظر جيرار جنيت ،خطاب الحكاية ،ص .201
السرد ،ص .56
بوعمي كحال ،معجم مصطمحات ّ
عمر عيالن ،في مناىج تحميل الخطاب السردي ،منشورات اتحاد الكتاب العرب ،دمشق ،سمسمة الدراسات،

 ،2008ص .145
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التبئير و الصوت السردي

الفصل الثاني:

و باعتبار أن رواية بريد عاجل رواية سيرة ذاتية ،كان من المفروض عدم توفر ىذا النوع من
الداخمي المسمّط عمى كل من شخصية البطل تارة و تارة
التبئير ،ألنيا مرتكزة أساسا عمى التبئير ّ
السردية الدالة
السارد ،إالّ أننا رصدنا أثناء تحميمنا لمرواية بعضا من المقاطع ّ
أخرى عمى شخصية ّ
السارد نذكر منيا:
السرد و ىي عبارة عن ىفوة من قبل ّ
عمى ىذا النمط من ّ
« فالبيجاما الخضراء حولتيا إلى خرقة لمتنظيف ،و وضعتيا أمام عتبة الحمام ،و الشريط المسجل
بصوت سارة لمجموعة من قصائدىا مسحت و سجمت بدال منو حفمة غنائية لمارسيل خميفة ،كان
يبثيا المذياع عمى اليواء مباشرة » .1
السردي ،مجرد شاىد عمى األحداث التي تجري أمامو ،فيو يصف لنا
السارد في ىذا الممفوظ ّ
نجد ّ
ما تقوم بو "حنين سموم" فقط من أعمال دون المجوء إلى تحميل أفعاليا أو ذكر األسباب التي دفعتيا
إلى ذلك مبتعدا كل البعد عن التغمغل في نفسيتيا ،ىذا ما يجعمو أقل معرفة منيا ،و نفس الشيء
في المثال التالي:
 أما ديوان "بابمونيرودا " « قصائد الحب» الذي وجدتو إلى جانب السرير فقد اكتفتبإتالف صفحة اإلىداء منو ،و كانت تحمل اسم سارة و توقيعيا» .2
السارد يترصد أعمال حنين سموم دون أن يمجأ إلى
و المالحظ ىنا في ىذا المثال أيضا أن ّ
اإلفصاح كما يجول في خاطرىا أو ما ستقوم بو مستقبال ،ىذا ما يحيل إلى أنو أقل معرفة منيا.

1
2

الرواية ،ص .79
الرواية ،ص .80
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الفصل الثاني:
 .3زمن السرد (:)le temps de la narration

السرد من األمور ذات األىمية البالغة التي ال يجب عمى الباحث أن يغفل
يعتبر تحميل زمن ّ
السردية لمخطاب ،و ىذا ما يؤكد عميو " جيرار جنيت " في قولو « يمكنني جيدا
عنيا في دراستو ّ
أن أروي قصة دون أن أعين المكان الذي تحدث فيو ،وىل ىذا المكان بعيد كثي ار أو قميال عن
عمي تقريبا أن ال أموقعيا في الزمن بالقياس إلى
المكان الذي أرويو منو ىذا ،في حين يستحيل ّ
السرد ما دام عمي أن أروييا بالضرورة في الزمن الحاضر أو الماضي أو المستقبل » .1
فعمي ّ
يعطي "جيرار جنيت" أىمية لمتحديدات الزمنية لمحكاية مقارنة بالتحديدات المكانية ليا ،و ىنا نقوم
السرد أي « تحديد الموقع الزمني لمسارد بالنسبة لزمن
بدراسة العالقة بين زمن الحكاية و زمن ّ
الحكاية» .2
السرد.
و في ىذا الصدد ميز "جيرار جنيت" بين أربعة أنماط من ّ
 1.3السرد التابع (:)narration ultérieure
السردية و خاصة الكالسيكية «
ىذا ّ
السرد يعرف استعماال واسعا في الخطابات ّ
النمط من ّ
السرد واقع –منطقيا -بعد زمن المغامرة  ،3»أي أن عممية سرد الحدث تكون بعد
باعتبار أن زمن ّ
السرد التابع « بذكر أحداث حصمت قبل
وقوعو فالحدث سابق لزمن سرده ،و بيذا يقوم الراوي في ّ
زمن السرد بأن يروي أحداث ماضية قبل وقوعيا» .4

1

جيرار جنيت ،خطاب الحكاية ،ص  229ص .230

2

سمير المرزوقي ،جميل شاكر ،مدخل إلى نظرية القصة ،ص .100



مصطمح المغامرة يعادل مفيوم الحكاية

3
4

الصادق قسومة ،طرائق تحميل الخطاب ،دار الجنوب لمنشر ،تونس ،2000 ،ص .149

سمير المرزوقي ،جميل شاكر ،مدخل إلى نظرية القصة ،ص .101
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الفصل الثاني:
السردي اآلتي:
السرد في الممفوظ ّ
برز ىذا النمط من ّ

« ففي تمك الميالي المقمرة البعيدة ،كنت أجمس ساعات طويمة أقمب صفحات التعارف في المجالت
الفنية ،عمى ضوء مصباح الكاز في غرفة صينية » .1
ّ
السرد و ذلك بتذكره لكيفية
السارد في ىذا المثال باالرتداد إلى زمن سابق عن زمن حاضر ّ
قام ّ
قضاء لياليو مع صفحات التعارف ،و استعمل مؤشرات زمنية تدل عمى عودتو إلى الوراء مثل في
"تمك الميالي" " كنت أجمس" .
تمر في القرية لمدة ساعة ،متجاىال
« و في نياية األسبوع األول كنت أستقل الحافمة الوحيدة التي ّ
ثغاء األغنام ،و رائحة األلبان و أنين المرضى في الممر الضيق لمحافمة ،فبمجرد وصولي إلى
ساحة المدينة أتجو إلى مبنى البريد مباشرة » .2
السارد إلى استعادة محطّات كثيرة من حياتو ،عن طريق إيراد أحداث وقعت قبل زمن حاضر
عمد ّ
السارد قد سرد « أحداث سابقة عن زمن الكتابة أو الحكي»  ،3يعود فييا إلى
السرد ،و بيذا يكون ّ
ّ
سرد أحداث عاشيا في إحدى مراحل حياتو ،كما نجده يطمق العنان لذكرياتو في المثال األتي:
« كانت تسبقني بنحو مائتي متر باتجاه ساحة الشيبندر في مشيتيا فيما كان صوت كحب حذائيا
يتردد بإيقاع منتظم في صوت الميل » .4
السرد التابع.
السارد في سرد أحداث ماضية و سردىا لمتو مما جسد لنا ّ
و يستمر ّ

1
2
3
4

الرواية ،ص .14
الرواية ،ص .14

السرد ،ص .62
بوعمي كحال ،معجم مصطمحات ّ
السرد ،ص .62
بوعمي كحال  ،معجم مصطمحات ّ
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الفصل الثاني:

« كانت سارة و ىي في طريقيا إلى بيتي  ،تجمع أكبر طاقة من الياسمين إلى أن تصل إلى سوق
لتضميا إلى بقية الحشائش التي نجدىا معروضة بأناقة عمى رصيف السوق » .1
الخضار،
ّ
السردي مقدما شخصية "سارة صالح" و أحداث كانت تقوم
السارد إلى الوراء في ىذا الممفوظ ّ
رجع ّ
السرد باتجاه
السارد عن زمن حاضر ّ
بيا كجمعيا الياسمين طوال فترة عالقتو بيا ،كما يبتعد ّ
الماضي المسترجع حين يتحدث عن الميفة الكبيرة التي كان يستقبل بيا الرسائل فمن "مقيى
اآلشوري" « كان اآلشوري يستقبمني بمفاجأة سارة في أغمب زياراتي ،عندما يخرج من درج طاولتو
الخشب الصغيرة ،رسائل وصمتني في غيابي ،كنت أنتظرىا عمى أحر من الجمر ،و كذا عمى وقع
أصوات المطارق كنت أق أر بشغف محتويات تمك الرسائل».

2

السرد أي أن عممية سرد األحداث كانت بعد وقوعيا
كل ىذه األحداث وقعت قبل زمن حاضر ّ
السارد عمى طول ىذه المقاطع صيغة الماضي « في تمك الميالي »  « ،كنت أجمس » ،
واستعمل ّ
السرد التابع.
و ىذا ما سجل حضور ّ
السارد القارئ عمى بعض محطات حياتو ،و
السردية لواحق خارجية يطمع بيا ّ
تعتبر ىذه المقاطع ّ
السردية التابعة نفس الوظيفة و ىي إضاءة األحداث،و الكشف عن جوانب من
ّأدت ىذه المقاطع ّ
السارد ،و ىو ما جعل المتمقي عمى دراية بيا.
حياة ّ
السرد التابع إلى
السرد
ّ
السارد من ّ
المتقدم ،حيث انتقل ّ
السرد اآلني و كذا ّ
السرد التابع مع ّ
تداخل ّ
السردي التالي:
فالسرد المتقدم ،كما ىو جمي في الممفوظ ّ
السرد اآلني ّ
ّ

1
2

الرواية ،ص .41
الرواية ،ص .14
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التبئير و الصوت السردي

الفصل الثاني:

« و حكى لي ليمتيا عن الطقوس السرية ليذه الطائفة الغامضة حوادث مفزعة حصمت تاريخيا
ج اّرء قصص حب متشابية ،و كيف سيقت نساء إلى حتفين في ليالي مظممة إلى مقابر سرية في
الجبال »

1

السرد اآلني « لم
السرد أي ّ
السارد مرة أخرى إلى زمن حاضر ّ
بعد ىذا االرتداد إلى الماضي ،يعود ّ
2
السرد المتقدم و ذلك بسرده ألحداث
أجد رغبة بكتابة رسالة جوابية إلى نادر حسن »  ،لينتقل إلى ّ

لم تقع بعد « مؤجال األمر في االطمئنان عن أحوالو إلى اإلجازة الصيفية» .3
السردية الثالث في االنتقال من الماضي إلى الحاضر فالمستقبل يسجل لقاء
ىذا التوظيف لألزمنة ّ
بين ىذه السرود في مقطع نصي واحد « ،و ىذا ما يفسر قيام الرواية عمى التنافرات ال ّزمنية
السارد بنية زمانية مركبة »  ،4تكونت من الزمن الماضي ،الحاضر و المستقبل.
العتماد ّ
 1.3السرد اآلني (:)narration simultanée
الناقل ليا و يكون « في صيغة
السرد ّ
لسرد الذي يتزامن فيو زمن الحكاية مع زمن ّ
ىو ا ّ
الحاضر معاصر لزمن الحكاية ،أي أن أحداث الحكاية و عممية السرد تدور في آن واحد» .5
الزمني بين زمن
السارد ليجعل المتمقي يعيش الحدث عندما يتجاوز ذلك البعد ّ
و ىو تقنية يستعمميا ّ
السرد « مجانس لما
السرد ،و لتوضيح ىذه الفكرة أكثر نقول أن ىذا النوع من ّ
الحكاية و زمن ّ
يسمى بالنقل المباشر في اإلذاعة و التمفزيون».
1
2
3

6

الرواية ،ص .55
الرواية ،ص .55
الرواية ،ص .55

4

فاتح كرغمي ،تقنيات السرد في رواية عزوز الكابران لمرزاق بقطاش ،ص .77

6

الصادق قسومة ،طرائق تحميل الخطاب ،ص .149

5
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التبئير و الصوت السردي

الفصل الثاني:

السرد مثمما قد تعني
السرد و تعني أحيانا حاضر ّ
كما يمكن استعمال« صيغة الماضي في عممية ّ
1
السردي التالي:
الماضي ،و إنما السياق ىو الذي يحدد ذلك »  ،مثمما ىو جمي في الممفوظ ّ

« اقتربت من الباب أفزعني منظر أحدىم و ىو مكتوم عمى نفسو بعد أن غطى رأسو بمعطف ثقيل
و قد أحاطت بو كومة من النباتات المعبأة في أوعية من البالستيك الممون ،وقفنا مدىوشين أمام
ىذا المنظر ،و تحت شعاع النور الخفيف المنبعث من المصباح المعمق في أعمى سقف الدرج
ألكتشف أن ىذا الشخص ىو نادر حسن».

2

السارد لصيغة األفعال الماضية
السارد يعيش لحظة سردية آنية متزامنة مع الحكاية ،و استعمال ّ
إن ّ
 « ،اقتربت»  « ،أفزعني»  ،يجعل القارئ يحس أنو في زمن الماضي ،لكن ىذا الحدث ىو حدث
آني أي « أن الماضي الروائي ىنا (استخدم الماضي في القص) لو حقيقة الحضور »  ،3و
السياق جعل ىذه األفعال الماضية « تجتمع لتدل عمى زمن الحاضر» .

4

و تمثل ىذا الحدث اآلني في اكتشاف الراوي و زمالئو أن الجثة الم ّددة أمام الباب تعود "لنادر
حسن".
السرديين اآلتيين:
و نفس األمر بالنسبة لمممفوظين ّ
« وقفت أمام عمبتي البريدية رقم  7962و ألقيت نظرة عجمة عمى محتوياتيا متجاىال ليفتي
القديمة حيث كنت أجد رسالة ما ممقاة بعدم اكتراث في أسفل العمبة ،مددت يدي إلى النفق األسود
فاصطدمت بمغمق سميك مرصع بعشرات الطوابع التي تحمل دمغة بريد الكويت ،و انتبيت إلى
1

محمد بوتالي ،تقنيات السرد في رواية الغيث ،رسالة ماجيستير ،إشراف أحمد حميدوش ،جامعة البويرة (آكمي

محند أولحاج) ،2009/2008ص .86
2

خميل صويمح ،بريد عاجل ،ص .52

4

السرد في رواية الغيث ،ص .95
محمد بوتالي ،تقنيات ّ

3

سي از أحمد قاسم ،بناء الرواية ،ص .28
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التبئير و الصوت السردي

الفصل الثاني:

البطاقة البريدية كانت تيوي إلى األرض التقطتيا بانحناءة سريعة و مسحت الغبار عنيا بطرف
سروالي ».1
السارد لحظة سردية آنية حيث وظّف أفعال بصيغة الماضي « وقفت» « ،مددت»،
يعيش ّ
السارد حدث
السرد ،يصف ّ
«اصطدمت» « ،انتبيت» ،و ىي أفعال ماضية مرتبطة بحاضر ّ
وقوفو أمام العمبة البريدية و كيفية اكتشاف وجود رسالة تعود إلى "سارة صالح "من بين مجموعة
الرسائل األخرى.
«عدت إلى مكاني بعد أن طمبت كوبا آخر من الشاي ،وسط نظرات و استيجان و استغراب بعض
البداة الذين كانوا يتحدثون بأصوات متداخمة في ركن آخر من المقيى ،بخصوص حادثة شرف،
تأممت الصورة مرة أخرى و كذلك العنوان الموجود عمى المغمّف نعم ّإنو عنواني و ليس ثمة خطأ،
كدت أطير من النشوة ».2
أن الرسالة تعود لنادية
السارد تمك الفرحة التي انتابتو لحظة تأكده ّ
السردي يصف ّ
في ىذا الممفوظ ّ
ي.
لطفي و كان ذلك بمقيى اآلشور ّ
و كما قمنا سابقا أن ىناك أفعال جاءت يصيغة الماضي مثل « عدت» « ،طمبت» ،لكنيا جاءت
السرد الحاضر ،و ىذا ما جعل المتمقي يتفاعل مع الحدث و يعيشو لحظة حدوثو.
لتخدم لنا زمن ّ
« و في ىذه األثناء كنت أتمفت حولي بارتياب و أنا أضع قطعة النقود المعدنية في حصالة
الياتف ».

3

1

الرواية ،ص .33

3

الرواية ،ص .06

2

الرواية ،ص .17
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التبئير و الصوت السردي

الفصل الثاني:

« وجدت أخي ار ذلك األلبوم السحري موضوعا بين عدة كتب خمف جدران المكتبة ،نفظت الغبار
عنو و أخذت أقمّبو بمتعة بما يشبو الفرجة عمى شريط سينمائي ،نصفو باألبيض و األسود و األخر
باأللوان ».

1

الس رد في ىذين المثالين متزامن مع الحكاية و نفس األمر بالنسبة لمممفوظ السردي األتي « :و ىا
ّ
أنا ذا أكتشف أنني أغرق في مستنقع آسن بعيدا عنيا و بسببيا أغرف أمام مرآة ذاتي المعبشة و
أتظاءل إلى مجرد سؤال طائر».

2

السارد صيغة الحاضر «و في ىذه األثناء»  «،أضع» « ،و ىا أنا ذا» « ،أكتشف»،
استعمل ّ
السرد اآلني جعل القارئ يعيش الحدث وقت سرده،
السارد ليذا ّ
«أغرق» « ،أتظاءل» ،و استعمال ّ
فالسارد يعيش لحظة ّسردية آنية ،تزامن فييا الحدث و لحظة سرد ىذا الحدث و فيو « توظيف
ّ
السردي تطابق زمن القصة
الزمن الحاضر بدال من ّ
ّ
الزمن الماضي و يعني ىذا من المنظور ّ



السرد».
(األحداث) و زمن ّ

3

السرد التابع ،و يعمل ىذا عمى « التقميل
السرد اآلني و ّ
كما نجد مثال أخر تداول فيو كل من ّ
السرد الممفوظ بصيغة الحاضر» ،4كما ىو
التدريجي بين مدة الحكاية الممفوظة بصيغة الماضي و ّ
موضح في المثال التالي:

1

الرواية ،ص .86

2

الرواية ،ص .43



مفيوم القصة يعادل مفيوم الحكاية.

3
4

السرد ،ص .63
بوعمي كحال ،معجم مصطمحات ّ
سمير المرزوقي ،جميل شاكر ،مدخل إلى نظرية القصة ،ص .103
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التبئير و الصوت السردي

الفصل الثاني:

« لماذا عم ّي أن أتذكر سارة صالح تحديدا ،ىل آلن الحب األول وحده من يقاوم النسيان ،أم ألنيا
ىجرتني

بكل تمك القسوة المدمرة و ىل تكفي رسالة واحدة أن توقظ الحنين الياجع في

أضالعي».1
السردي اإلنتقال من الحاضر « أتذكر سارة صالح» ،إلى الماضي « ىجرتني»
يوضح ىذا المقطع ّ
السرد
ثم العودة مرة أخرى إلى الحاضر أي الزمن اآلني « توقظ الحنين» ،و كان ىذا اإلنتقال بين ّ
السرد التابع من خالل التغيير في صيغة األفعال.
اآلني و ّ
السارد لسرد
السارد في البداية عن أمر مالزمة تذكره "لسارة صالح "طوال الوقت ثم انتقل ّ
تحدث ّ
األحداث بصيغة الماضي من خالل العودة إلى ىجرة "سارة صالح" لو ،ليرجع إلى الزمن الحاضر
جراء الرسالة التي أرسمتيا لو.
مرة أخرى ليصف ذلك الحنين الذي أيقظتو سارة صالح ّ
الزمنية الفاصمة
السرد التابع ىو التقميل من المدةّ ّ
السرد األني المتداخل مع ّ
و بيذا تكون وظيفة ىذا ّ
السرد ،فالمدة الزمنية
السارد ىذا اليجران في زمن حاضر ّ
لمسارد و تذكر ّ
بين ىجران "سارة صالح" ّ
السارد بمزجو ليذين
الحقيقة الفاصمة بين ىذين الحدثين ّ
تقدر بأكثر من تسع عشرة سنة ،و ّ
السرد جعل القارئ يشعر و كأنيا أقل من ذلك بكثير حيث اقترب الماضي بالحاضر.
النمطين من ّ
.3.3

السرد المتقدم (:)narration anterieur

يقص الراوي ما لم يحصل بعد و ىذا أمر نادر» ،2أي
السرد عندما « ّ
و يكون ىذا النوع من ّ
تكون عممية سرد الحدث قبل وقوعو فيو « سرد استطالعي يتواجد غالبا بصيغة المستقبل».3

1
2
3

الرواية ،ص .87

الصادق قسومة ،طرائق تحميل الخطاب ،ص .149
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التبئير و الصوت السردي

الفصل الثاني:

 « لم أجد رغبة في كتابة رسالة جوابية إلى نادر حسن مؤجال األمر في اإلطمئنان عنأحوالو إلى اإلجازة الصيفية التي اقترب موعدىا السنوي».1
 « و قررت أن أرسميا غدا في البريد المس ّجل».2أن
السرد ،أي ّ
السرديين ىناك أحداث لم تقع بعد عند مقارنتيا بزمن حاضر ّ
في ىذين الممفوظين ّ
سرد حدث إرسال رسائل إلى كل من" نادر حسن "و "سارة صالح" كان قبل حدث اإلرسال الحقيقي.
 « حين أنييت قراءة بعض األوراق و القصاصات و الرسائل و التعميقات المكتوبة خمفالصور عمى أمل اإلستفادة منيا يوما ما».3
السارد من زمن
السرد المتقدم ،ذلك بانتقال ّ
السرد اآلني و ّ
السردي نالحظ لقاء بين ّ
في ىذا المقطع ّ
الزمن المتقدم « عمى أمل
الزمن اآلني « أنييت قراءة بعض األوراق»  ،إلى ّ
السرد أي ّ
حاضر ّ
السردي أقوال لم تحدث بعد عند مقارنتيا بحاضر
اإلستفادة منيا يوما ما»  ،ففي ىذا المقطع ّ
ال ّسرد ،و تبقى مجرد رؤى مستقبمية فقط ،و تحقيق ىذه األحداث مقرون بالمستقبل ،أي في باقي
الالحق الذي سيظير إذا ما كان حدث االستفادة من تمك الصور و الرسائل و
السردي ّ
الخطاب ّ
غيرىا في كتابة بحث عن تاريخ البريد و الرسائل سيحدث أم ال.
السرد المتقدم في رواية بريد عاجل حضر بصفة قميمة جدا ألن الرواية ليست
و نالحظ أيضا أن ّ
تكينية.

1
2
3

بريد عاجل ،خميل صويمح ،ص .45
الرواية ،ص .55
الرواية ،ص .91
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التبئير و الصوت السردي

الفصل الثاني:

 4.3السرد المدرج بين فقرات الحكاية ( narration intercallée entre les moments
)de lihistoire
السرد « زمن القص
يتداخل في ىذا النمط من ّ



الرواة».

و زمن المغامرة



...حيث يتعدد فيو

1

السرد « األكثر تعقيدا إذ ينبثق من أطراف عديدة » .2
و يعتبر ىذا النمط من ّ
الساردة ،و قد تعذر عمينا
بالسرد بحيث تتعدد فيو الييئات ّ
و ىذا التعقيد ناجم عن تداخل الحكاية ّ
السرد في الرواية نظ ار لكون السارد في ىذه الرواية ىو
استخراج أمثمة تد ّل عمى ىذا الشكل من ّ
السرد التابع ،حيث
السرد اآلني و ّ
سارد واحد .كما نالحظ أيضا أن رواية بريد عاجل جمعت بين ّ
السرد اآلني ،و أحيانا أخرى يعمد إلى سرد
السارد بسرد أحداث لحظة وقوعيا ،ىذا ما يجسد ّ
يقوم ّ
السرد التابع ،و ىذا التناوب بين الماضي و
السرد و ىذا ما يمثل ّ
أحداث وقعت في ما مضى من ّ
السرد المتقدم قميال جدا باعتبار أن
الحاضر ىو ما ّ
ميز رواية بريد عاجل ،في حين كان حضور ّ
لمسرد المدرج.
الرواية ليست تكينية مع الغياب التام ّ
 .4المستويات السردية( )niveaux narratifs
ال يحافظ الخطاب دائما عمى مستوى واحد « و إنما ىو قابل لتعدد المستويات »  ،3و القارئ
بدوره ىو الذي يدرك ذلك االنتقال من مستوى سردي إلى مستوى سردي آخر ،من خالل تعاممو مع
يفرق جنيت في ىذا الصدد بين مستوى أول ىو مستوى ال ّسرد االبتدائي أو
مجرى األحداث « و ّ


مفيوم القصة يعادل مفيوم الحكاية.



المغامرة مفيوم يعادل الحكاية.

1

الصادق قسومة ،طرائق تحميل الخطاب ،ص 149

3

الصادق قسومة ،طرائق تحميل الخطاب ،ص .144

2
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التبئير و الصوت السردي

الفصل الثاني:

السرد من الدرجة الثانية
ال ّسرد من الدرجة األولى  narration primaire ou premier degréو ّ
.1» narration au second degré
بسرد حكايتو يكون ىذا سردا ابتدائيا لمحكاية ،أما إذا ما أحال الكممة لشخصية
فعندما يقوم ال ّسارد ّ
أخرى أو حتى لنفسو كشخصية ساردة  ،فيذا يعتبر سردا من الدرجة الثانية ،و الشيء نفسو بالنسبة
السارد بفسح المجال لشخصية ثالثة من نفس المستوى و ىذه
لمسرد من الدرجة الثالثة ،حيث يقوم ّ
ّ
الحكاية التي يسمييا جيرار جنيت « القصة التالية»

2

( )métadiégeseأي تمك الحكاية

المتنزلة داخل الحكاية األولى (حكاية داخل حكاية) ،و لكي نوضح أكثر نطمق «
المتضمنة أو
ّ
ّ
عمى الراوي األول " أ" و عمى الثاني " ب"  ،و عمى الثالث " ج" و ىكذا يكون حاصل
السردية في ىذه الحالة عمى الصورة التالية:
المستويات ّ

3

راوي رابع
« د»
قصة من الدرجة الرابعة

راوي ثالث
« ج»

قصة من الدرجة الثالثة
قصة من الدرجة الثانية
قصة من الدرجة األولى

1

سمير المرزوقي ،جميل شاكر ،مدخل إلى نظرية القصة ،ص .104

3

ينظر الصادق قسومة ،طرائق تحميل ،ص .144

2

جيرار جنيت ،خطاب حكاية ،ص .244
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راوي ثاني
« ب»

راوي أول « أ»

التبئير و الصوت السردي

الفصل الثاني:

و من الطبيعي أن تجمع بين ىذين المستويين عالقات و ىذا ما جعل سمير المرزوقي و جميل
شاكر في كتابيما مدخل إلى نظرية القصة يؤكدان نقال عن "جيرار جنيت" وجود عالقتين و ىما:
 .1وظيفة تفسيرية( :) fonction explicative
السرد اإلبتدائي و
و ىي « ّأول عالقة بين ىذين المستويين عالقة سببية مباشرة بين أحداث ّ
السرد الثانوي وظيفة تفسيرية »  ،1ففي معظم
السرد من الدرجة الثانية ،تضفي عمى ّ
أحداث ّ
السارد في ىذه الوظيفة يقوم بالشرح و التعميل.
الحاالت نجد ّ
 .2عالقة األغراض( :) relation thématique
السرد
السرد االبتدائي و ّ
و ىي عالقة ال« تتضمن أية استمرارية مكانية أو زمانية بين ّ
،فكل
الثانوي بل ىي عالقة تباين أو مجانسة ». 2أي ّأنو التجمع بين المستويين أي إستم اررية
ّ
منفصل عن اآلخر.
السرد ليذا فيو ال يتراجع عن وظيفتو
السارد يسيطر عمى عممية ّ
و في رواية بريد عاجل نجد أن ّ
السردية لغيره من الشخصيات إال في مقاطع سردية تكاد تكون معدومة ،و في لمقاطع سردية يسرد
ّ
حكايات ضمن المستوى الثّاني دون أن يفسح المجال لشخصياتو ،و في ىذه الحالة ينتقل من كونو
متضمنة داخل الحكاية اإلطار و يتحول من سارد من
ساردا إلى كونو شخصية ،ليحكي حكاية
ّ
الدرجة األولى خارج حكائي  ،إلى سارد من الدرجة الثانية داخل حكائي.

1
2

سمير المرزوقي ،جميل شاكر ،مدخل إلى نظرية القصة ،ص .104
المرجع نفسو ص .105
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التبئير و الصوت السردي

الفصل الثاني:
 1.4المستوى االبتدائي.

ألنو المسيطر الوحيد عمى األحداث ،و
السردّ ،
السارد بعممية ّ
السرد يقوم ّ
في ىذا المستوى من ّ
السردي من خالل وصفو لإلطار العام الذي تجري فيو الحكاية،
يمعب دو ار بار از في تنظيم المسار ّ
فالسارد في ىذه الحالة عمى إطالع تام بكل ما يجري.
ّ
السارد رواية بريد عاجل بمستوى سردي ابتدائي بوصفو لشخصية من شخصيات الحكاية
استيل ّ
المخصص لدفع فواتير الموبايل بجينز ضيق و كنزة
« تقف أمامي مباشرة في الطابور الطويل
ّ
قطنية مكشوفة من الخمف األمر الذي أتاح لي رؤية جزء ال بأس منو من كتفيا البرونزي نتيجة
حمام شمس مركز».

1

السارد
فالسارد عمى إطالع تام ما يجري من أحداث و بروز صيغة ضمير الغائب أثبتت حضور ّ
ّ
السردي األتي:
الخارج حكائي ،كما ىو موضح في المقطع ّ
 « تمطت قميال في الفراش ثم أدارت عينييا في أرجاء الغرفة و ىي تتأمل الصورة المثبتةبمواد الصقة فوق الجدران بدىشة ».

2

السارد في ىذا المثال ردة فعل "سارة صالح" بعد استيقاضيا من النوم ،و تأكدىا أنيا في
يسرد لنا ّ
منزل غير منزليا في صبيحة اليوم التالي من التقائيا بو.
 « و عمى الرغم من تذمري من العمل في األرشيف ،إثر عقوبة مسمكية تم نقمي بسببيا منقسم التحرير إلى ىذه الصالة المعتمة ،إال أنني بعد أشير من العمل ،اكتشفت أىمية المكان  ،ففي
الرفوف العالية لألرشيف ,وجدت ما كنت أبحث عنو من وثائق و صحف قديمة محتجبة من النادر
1
2

خميل صويمح ،بريد عاجل ،ص ّ.10
الرواية  ،ص .39
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التبئير و الصوت السردي

الفصل الثاني:

أن يستعين بيا أحد من المحررين ،إظافة إلى مئات المجمدات و الكتب التي غطاىا الغبار في
الركن الخمفي من الصالة ،و وسط رطوبة المكان المشبعة برائحة حبر و ورق قديم ».

1

الشيء نفسو بالنسبة لممثال اآلتي:
 « في نياية الدرجة الرابعة و الستين لسمم العمارة القديمة حيث أقطن ،أخرجت مفتاح شقتيالصغيرة المعمقة فوق أعمى سطح في حي « الشعالن»  ،ثم فتحت الباب ».

2

السارد في مستوى سردي ابتدائي حيث تولى ميمة تقديم و وصف
من خالل ىذين المثالين نجد أن ّ
اإلطار العام لمحكاية  ،كاألرشيف الذي ىو مكان عممو ،و كذا البيت الذي قضي فيو معظم أوقاتو
برفقة "سارة صالح" طوال الفترة التي جمعتيما معا.
.2.4

المستوى الثانوي:

السرد ،مع إمكانية
السارد في ىذا المستوى المجال أمام شخصيات أخرى لتقوم بوظيفة ّ
يفسح ّ
المتضمنة تمثل سردا من
القصة
السارد بيذا الدور في المستوى الثانوي و نعتبر أن «
ّ
أن يقوم ّ
ّ
الدرجة الثانية بالنسبة إلى القصة األولى المتضمنة » ،3أي تضمين حكاية داخل حكاية أخرى ،و
السرود التي يقدميا ،و
السرد أو ّ
السرد األولي ليس بالضرورة أكثر أىمية من ّ
نشير ىنا إلى أن « ّ
غالبا ما يكون العكس ىو صحيح » ،4بمعنى أن الحكاية من الدرجة الثانية ليست أقل أىمية من

1
2
3
4

الرواية ،ص 12؟
الرواية ،ص .23
الصادق قسومة ،طرائق تحميل الخطاب ،ص .143

جيرالد برنس ،قاموس السرديات ،ت سيد إمام ،ميريت لمنشر و المعمومات ،شارع قصر النيل ،القاىرة ،ط ،01

 ،2003ص .150
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التبئير و الصوت السردي

الفصل الثاني:

الحكاية األولى و ىذا التفاوت في الترتيب« يعني مجرد النظام أو المواقع في القص و الرواية و ال
يعني البتة تراتبا في األىمية ».

1

السرد:
السردية التي تجمى فييا ىذا المستوى من ّ
و من ىنا نذكر المقاطع ّ
 « حين غادرت غرفتك في ذلك الصباح كنت عازما عمى االنتحار بحق ،فقد أحسست أننيرجل ميزوم فائض عن الحاجة و طوال الطريق كنت أخترع طرقا مثاليا لالنتحار ،إلى أن اىتديت
إلى فكرة نيائية و ىي أن أقف عند حافة الخندق صحراوي أعرفو جيدا ،يبعد نحو نصف كيمو متر
من أط ارف المعسكر ثم أصوب المسدس عمى صدري » .2
السرد،
السارد قام بالتنازل عن دوره ليسمح "لنادر حسن" بالقيام بعممية ّ
في ىذا المثال نجد أن ّ
بحيث يسرد قصتو بنفسو عند تفكيره في االنتحار و محاولتو اختراع طرق مثالية لالنتحار ،و كان
السارد.
ىذا التنازل و السماح لشخصية أخرى بالتكمم مرخص من قبل ّ
السارد عند افساحو
و من المنطق أن تكون ىناك عالقة تربط بين ىذين المستويين فنجد أن ّ
المجال "لنادر حسن" ليكون ساردا من الدرجة الثانية ،قام ىذا األخير بتفسير السبب الذي كان وراء
أن أحسن فكرة تمكنو من إنياء حياتو
رغبتو في محاولتو االنتحار و كذا وصولو إلى فكرة نيائية ّ ،
ىو تصويب المسدس الخاص بو إلى صدره و بالتالي موتو.
 « اليوم قصصت شعري الطويل الذي كان يضايقك دائما ،و أصبحت بشعر قصير جدا،كما كنت ترغب ،وحدي أما المرآة أستحضر ظمك .

1
2

الصادق قسومة ،طرائق تحميل الخطاب ،ص .144
خميل صويمح ،بريد عاجل ،ص .53
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التبئير و الصوت السردي

الفصل الثاني:

 أمس مررت امام السور المحاذي لنير بردى ،و وجدت أن النير قد جف تماما ،ماأشبيني بيذا النير في غيابك» .
-

كي أقتل الوقت ،أصبحت معممة في مدرسة لمقطاء.
مزجي سيء بسبب العادة الشيرية ،ىذه التي تذكرني بفظاعة
مكتئبة أكثر مما تتصور و ا

أنني لست حامال .
-

اليوم سقيت شجيرة الحبق كما أوصيتني ثم استمقيت وحيدة فوق سريرنا و استحضرت

روحك فبمغت الذروة » .
-

مررت عمى صندوق بريدك و وجدت رسالة من سارة صالح وقد مزقتيا ،أعذرني » .

1

أن ال ّسارد أفسح المجال لحنين لتسرد في مستوى ثانوي حكايات و أحداث
في ىذا المثال نجد ّ
عاشتيا و أخرى تعيشيا فترة افتراقيا عن ال ّسارد.
 « إالّ ّأنني وقعت عمى معمومات إضافية كتمك التي تتعمق بالحمامة التي رصدتتحركات ممك لويس التاسع ،بينما كان إلى طريقو إلى المدينة المنصورة ،عندما وصل خبر ىذه
التحركات إلى ممك مصر « كامل» عمى جناح حمامة زاجمة ،بوقت مبكر فكان ذلك سببا في
ىزيمة الممك لويس التاسع و أسره و سجنو في دار ابن لقمان» .

2

 « و كان المنصور يدخل البريد مرتين في اليوم ،بعد المغرب حيث يمخص لو أخبارالنيار و بعد صالة الصبح لمعرفة أخبار الميل ،في كل ما يتعمق بشؤون الدولة من تمرد الوالة و

1
2

خميل صويمح ،بريد عاجل ،ص .81
الرواية ،ص .27 – 26
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التبئير و الصوت السردي

الفصل الثاني:

التالعب في الخراج إلى معرفة أسعار السمع في األسواق ،األمر الذي جعمو يمضي ساعات طويمة
كل يوم من تصريف أموال الخالفة» .

1

تعتبر كل من ىاتين الحكايتين الثانويتين سردا من الدرجة الثانية و تمثل الحكاية األولى مجمال
السارد استطاع أن يمخص أحداث دامت أياما أو شيو ار في أربعة أسطر
عمى مستوى المدة ،ألن ّ
السارد إظمار « يمظي ساعات طويمة» .
أما الحكاية الثانية فقد وظف ّ
السارد في ىذين المثالين من سارد من الدرجة األولى إلى سارد من الدرجة الثانية ليقص لنا
انتقل ّ
حكايتين ال عالقة ليما بالحكاية األولى ال زمانيا و ال مكانيا ،و العالقة التي تجمع بين ىذين
المستويين ىي عالقة أغراض ،فحكاية كل من "لويس التاسع "،و أبو "جعفر المنصور" ليس ليما
عالقة بالحكاية األولى و ىذا ما يحيل إلى انعدام العالقة بينيما.
_5عالقة السارد بالحكاية :
السارد وضعيتين إما
السارد بالحكاية التي يروييا ،و في ىذه الحالة يتخذ ّ
ىناك عالقة تجمع ّ
أن يكون مشاركا في أحداث الحكاية التي يروييا أو غير مشارك « و يمكن في ىذا الصدد تمييز
ضربين من العالقات »  ، 2إما أن تكون متباين حكائي أو أن يكون متماثل حكائي.
 1_5السارد المتماثل حكائي)le narrateur homodiégétique (:
متضمنة في
السارد في ىذا الوضع ضمير المتكمم « أنا»  ،و يكون شخصية
يستعمل ّ
ّ
الحكاية مشاركا في نسج أحداثيا ،حاض ار في الرواية التي يروييا كما يكون أيضا بطل حكايتو أي

1
2

الرواية ،ص .31
سمير المرزوقي ،جميل شاكر ،مدخل إلى نظرية القصة ،ص .106
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التبئير و الصوت السردي

الفصل الثاني:

« ارو حاضر كشخصية في الحكاية التي يروي أحداثيا»  ،1أي ىناك درجتان عمى مستوى ظيوره
في الحكاية إما أن يكون مشاركا و إما أن يكون بطل سرده أي ذاتي حكائي.
 « كنت مزقت أكثر من مسودة رسالة ،حاولت كتابتيا إلى سارة إذ أحسست أنني أغرقأن
في ىوة عميقة من الكراىية السوداء و ربما الحقد األعمى اتجاىيا ،و وصمت إلى قناعة أكيدة ّ
ما كنت أعتقده حبا جامحا لم يكن أكثر من حالة اشتياء طويمة»

2

 ،و يستمر ال ّسارد في سرد

حكايات ىو بطميا:
 « كان طيف سارة يالحقني كالمعنة طوال ىذه السنوات من غيابيا المفاجئ ،حتى أننيحين قررت طالء الغرفة اشترطت عمى عامل الدىان  ،أال يقترب بفرشاتو من الجدران الذي يحمل
ذكري اتيا و خربشاتيا ،و عباراتيا األثيرة التي كتبتيا بعد شيرين من تعرفي إلييا « أنت وحدك
جيتي الخامسة » .

3

السارد في ىذين المقطعين ىو بطل سرده ،فيو يقوم بسرد جزء من الحكاية التي يعرضيا و ىو
ّ
شخصية موجودة في المتن الحكائي ،ساىم في صناعة أحداث الحكاية األولى ،فالمقطع القصصي
السارد عن فشمو في مراسمة "سارة صالح" بعد تأكده أن ما كان يجمعيما مجرد
األول يتكمم فيو ّ
فالسارد في
عالقة عابرة ،أما المقطع الثّاني فيتكمم فيو عن تخميده لكل ذكرى تخص "سارة صالح"ّ ،
ىذه الحالة يعبر عن مواقفو و مشاعره.
و المقطعين المدرجين في الحكاية ساىما في تفعيل أحداثيا من قبل شخصية عاشت ىذه األحداث
في الحكاية.
1سمير المرزوقي  ،جميل شاكر  ،مدخل إلى نظرية القصة ،ص 106
2
3

خميل صويمح ،بريد عاجل ،ص .106
الرواية ،ص .34

82

التبئير و الصوت السردي

الفصل الثاني:

 « و في قسم االسعاف في مشفى المجتيد قال الطبيب المناوب بعد أن أنيى فحوصاتو وأخذ عينة دم من إبيام يدي بشكل دوري ،اإلبرة التي غرزتيا الممرضة في وريد ذراعي األيمن ،و
تدفق الدم في األنبوب البالستيكي الشفاف ،قادني إحساس مبيم من الغبطة فيا أنذا أتخمص من دم
فاسد كان يضخ في دورتي الدموية طوال سنوات عمري التي تجاوزت األربعين عاما ».1
متضمن داخل ما
فال ّسارد في ىذا المقطع يمثل جزءا من الحكاية التي يقدميا ،فيو متواجد و
ّ
يسمى باإلطار العام لمحكاية ،حيث تولى ميمة سرد ما جرى لو في قسم االسعاف جراء إصابتو
بدوار مفاجئ نقل عمى إثره إلى المستشفي.
 2_5السارد المتباين حكائي (:)narrateur hétérodiegetique
السارد في ىذه الحالة بسرد أحداث غير مشارك فييا « فيو روا لو مسيرة ذاتية مستقمة
يقوم ّ
عن الحكاية التي يسرد أحداثيا»  ،2و يكون السرد في ىذه الحالة باستعمال « ضمير الغائب»

3

أي أنو يسرد عن غيره.
 « فقد كان الخميفة مولعا بتسقّط أخبار أعدائو عمى أجنحة الحمام الزاجل  ،إذ يبقى طوالفترة خالفتو التي امتدت لثماني سنين و ثمانية أشير من االضطرابات و القالقل ينتظر خبر وحيدا
إلى أن وصمو أخي ار عمى جناح حمامة منيكة  ،و كان ىذا الخبر الذي يساوي وزنو ذىبا ىو
العباسية» .
القبض عمى بابك الخرمي ،ىذا الرجل الذي ظ ّل يتيدد ّ
الدولة ّ

1

خميل صويمح ،بريد عاجل ،ص .84

2

سمير المرزوقي ،جميل شاكر ،ص .106

4

خميل صويمح بريد عاجل ،ص .18

3

المرجع نفسو ،ص .106
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التبئير و الصوت السردي

الفصل الثاني:

السارد وظيفة سارد ثان لحكاية من الدرجة الثانية المتعمقة "بالخميفة العباسي المعتصم "و حبو
أخذ ّ
لتصيد أخبار أعدائو و منيم "بابك الخرمي" ،و في الوقت نفسو ىي حكاية منفصمة عن الحكاية
األولى.
العباسية قام بتشكيل حكاية ال تمت بأي صمة لمحكاية
السارد بنا إلى فترة الخالفة
ّ
فمن خالل عودة ّ
السردي التالي:
األولى ،و األمر نفسو بالنسبة لمممفوظ ّ
« عمّق الحاجب بيد خبيرة الرسالة ،في عنق حمامة زاجمة لتطير بيا إلى الكوفة ،موصيا عاممو
ىناك ،أن يقمع تمرد حمدان القرمطي ،بشفرة سردية من عبارتين ،األولى « ليت إسراعنا إلينا يقوم
بإبطائنا عنك» و الثانية « األمر مضطرب ،و أنا ساىر و أنت نائم » .

1

السارد بالحكاية نصل إلى أربعة أنماط :
السردية و عالقة ّ
من خالل الجمع بين المستويات ّ
 .1السارد الداخل حكائي المتماثل حكائي (:)intradiégétique homodiégétique
أي سارد من الدرجة الثانية متض ّمن في الحكاية  ،فيو سارد داخل حكائي ألنو يحكي حكاية
ثانوية ،و في الوقت نفسو سارد متماثل حكائي ألنو يحكي حكاية بصفتو مشاركا فييا.
 « اليوم صعدت إلى البيت و سقيت شجيرة الحبق ،كما أوصيتني ثم استمقيت وحيدة فوقسريرنا و استحضرت روحك فبمغت الذروة! » .
-

مررت عمى صندوق بريدك و وجدت رسالة من سارة صالح  ،مزقتيا ،أعذرني .
أحس أني أكثر من حنين واحدة ،و أفشل في اكتشاف من حنين األخرى .

 -ال أخبار جديدة في البمد ال يزال اليواء نقيا فاسدا.

1

خميل صويمح ،بريد عاجل ،ص .28
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الفصل الثاني:
-
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أمس ذىبت في صباح مبكر إلى صديقة المتحف الوطني و تمتعت بمنظر الغربان في

اعمى أشجار الكينيا » .1
السردي الدور لحنين سموم لتسرد لو أحداث عاشتيا فترة غيابو
السارد في ىذا المقطع ّ
أعطى ّ
مطمعة ّإياه عمى تفاصيل يومياتيا كذىابيا لصندوق بريده بيدف معرفة آخر ما وصمو من رسائل
فالسرد ىنا جاء بضمير المتكمم من قبل حنين سموم فيي مشاركة
معبرة عن اشتياقيا الكبير لوّ ،
في أحداث الحكاية التي تسردىا مما منح ليا صفة التماثل حكائيا ،و تسرد من الدرجة الثانية ،و
ىذا ما جعميا داخل حكائيا أي داخمة حكائيا متماثمة حكائيا.
 « حين غادرت غرفتك في ذلك الصباح ،كنت عازما عمى اإلنتحار بحق فقد أحسستانني رجل ميزوم ،فائض عن الحاجة و طوال الطريق ...كنت أخترع طرقا مثالية لإلنتحار ،إلى
ان ا ىتديت إلى فكرة نيائية و ىي ان أقف عمى حافة خندق صحراوي أعرفو جيدا يبعد نحو نصف
كيمو متر عن أطراف المعسكر ثم أصوب المسدس عمى صدري » .

2

السرد من الدرجة الثانية بعدما فسح ىذا األخير
السرد من الدرجة األولى إلى ّ
السارد من ّ
ينتقل ّ
المجال "لنادر حسن" ليكون ساردا من الدرجة الثانية و فيو متماثل حكائي باعتباره ساردا يحكي
حكاية خاصة بو  ،تدور أحداثيا حول قضية اإلنتحار التي كان مصمما عمى تنفيذىا ،غير أنو
تراجع عن األمر في آخر المطاف.

1
2

خميل صويمح ،بريد عاجل ،ص .82
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الفصل الثاني:

 .2السارد الداخل حكائي المتباين حكائي (:)intradiégétique hétérodiégétique
السرد
سارد من الدرجة الثانية غريب عن الحكاية األولى ،يتواجد ىذا ال ّسارد في مستوى ّ
السرد و ىو داخل الحكاية األولى و يكون
الثانوي و ليذا يسمى بالداخل حكائي ألنو يقوم بعممية ّ
متباينا حكائيا ألنو ال يسرد حكايتو ىو ،بل يسرد حكاية غير مشارك فييا أي حكاية غيره .
 « كان الخميفة األموي يذرع قاعة قصره الدمشقي بخطوات متوترة و بدا أنو في أقصىحاالت غضبو ،بينما كاتبو اليزال ينتظر بأصابعو المرتجفة تقبض عمى القصبة جف حبرىا و
الشك أنو أدرك بحكم خبرتو الطويمة أن ثمة أم ار جمال يدور في ذىن رسالة في بريد اليوم إلى
عمال الخميفة في البقاء تمك الميمة , ،وبطرف عينو كان يستسرق نظرة متوجسة إلى ذلك الرجل
الصارم الذي كان قد توقف منذ برىة أمام النافذة و ذىب بنظره إلى صديقو االقيصر »
السارد من سرد حكايتو الخاصة التي تسرد في مستوى ابتدائي إلى
السردي انتقل ّ
في ىذا الممفوظ ّ
فالسارد يسرد أحداثا و ىو
سرد حكاية من مستوى ثانوي ،ال تمت بأي صمة بالحكاية األولىّ ،
غائب عنيا و استعمالو لضمير الغائب جعمو في وضعية المتباين حكايئا ،أي غير مشارك في
أحداث الحكاية التي يسردىا ،بمعنى داخل حكائيا متباين حكائيا.
« لم يكن عشق برنارد شو أقل مما وجدتو لدى غوستاف فموبير في إحدى رسائمو إلى لويس كولين
و ىي مؤرخة في العام :1846

أنت سأغمرك بمحبتي حين ألقاك بحناني و نشوتي و فرط

سروري ،سأتركك مترنحة حتى اإلغماء و ستعرفين أنك لم تعرفي السعادة كيذه من قبل ستتذكرين
ىذي الساعات عندما يتقدم بك العمر و ستكيدين صورىا ،أريد لعظامك أن تضطمع و تترنح أن
السعادة حيت تفكرين في تمك المحظات المانعة ».
1

1
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الفصل الثاني:

السرد من الدرجة الثانية حين بدأ بسرد أحداث متعمقة بشخصية "برنارد شو" وحبو
السارد إلى ّ
إنتقل ّ
"لمويس كولين".
 « فتح السائس اسطبل خيول البريد المضمرة و قد تأثر بعبادة صوفية ثقيمة و اختارحصانا كان عميو أن يقطع في تمك اليمة العاصفة مسافة إثنتي عشر ميال قبل أن يستبدل حصانة
بحصان آخر كي يتابع الميمة إلى تصل الرسالةّ إلى بغداد أو فرسان في الخريطة باتت معروفة
بالنسبة لو كخطوط راحة اليد ».

1

السرد من الدرجة الثانية ليسرد أحداث متعمقة
السارد من ال ّسرد من الدرجة األولى إلى ّ
ينتقل ّ
بشخصيات أخرى غير متواجدة معو في نفس الحكاية األولى ،مما يأخذ صفة متباين حكائي من
خالل اختفاءه التام عن أحداث الحكاية التي يسردىا ،يتعمق األمر "بالسائس" و قصتو برسائل
البريد.
 .3السارد الخارج حكائي المتباين حكائيا( :)extradiégétique hétéodiégétique
السارد في مستوى
ّسارد من الدرجة األولى غريب عن الحكاية األولى في ىذه الحالة يتموقع ّ
سردي أولي و في الوقت نفسو غير مشارك في أحداث الحكاية التي يسردىا.
«بانظمام عواد الكاظمي إلى السيرة اكتمل النواح فما أن كرع الكأس األولى من عرق الريان حتى
ىطمت غيوم أحزانو بغناء أقرب من العواء » .

1
2

2

الرواية ،ص .28
الرواية ،ص .51
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الفصل الثاني:

 « و ىكذا مزقت ريم بال ندم الخواطر البائسة التي كانت تكتبيا سواء عن طيف حبيبمجيول يقف تحت الشرفة و بيده وردة حمراء يمقي بيا من النافذة فوق سريرىا ،و استبدلتيا برسائل
قصيرة عمى شكل شفرة تصل خالل ثوان عبر ىاتفيا النقال الذي اقتنتو أخي ار » .

1

لمسارد عن األحداث التي يسردىا في مستوى
السرديين نالحظ غياب تام ّ
من خالل ىذين المقطعين ّ
لما سمع بخبر انتحار نادر حسن ،و كذا الحال
ابتدائي  ،حيث يقدم شخصية "عواد الكاظمي" ّ
السارد خطواتيا و ينقل ما تفعمو من تمزيق خواطر حبيبيا و
بالنسبة لشخصية "ريم" حيث يتبع ّ
فالسارد في ىذين المثالين
تغيير نمط مراسمتيا إلى رسائل قصيرة ترسميا لو عبر الياتف النقالّ ،
يظير و كأنو عمى مسافة قريبة من الشخصيات ذلك من خالل أنو عالم بما تعممو ىذه األخيرة لكن
السارد خارج حكائي ألنو يحكي أحداث غائب عنيا و ىو متنزل في مستوى سردي أولي.
صوت ّ
« محاولة إزالة أي أثر من أثار "سارة" ،فالبيجاما الخضراء حولتيا إلى خرقة لمتنظيف ،و
وضعتيا أمام عتبة الحمام و الشريط المسجل بصوت "سارة "لمجموعة من قصائدىا مسحتو و
سجمت بدال منو حفمة غنائية لمارسيل خميفة ،كان يبثيا عمى اليواء مباشرة ،واستخدمت
شريط الصق ال عمى التّعيين من األشرطة الموجودة عمى رف خاص في المكتبة».

2

أما ديوان بابمونيرودا « قصائد الحب» الذي وجدتو إلى جانب السرير اكتفت بإتالف صفحة
« ّ
اإلىداء منو و كانت تحمل اسم سارة صالح و توقيعيا و لم يتوقف األمر عند ىذا الحد و إنما
تعداه إلى تحطيم الفنجان الذي يخص سارة في إحدى حمالتيا القميمة في ترتيب فوضى المطبخ
».3
 1الرواية ،ص .101
 2الرواية ص 97
 3خميل صويمح ،بريد عاجل ،ص .80 – 79
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الفصل الثاني:

السارد بسرد أفعال "حنين سموم "ناقال لنا ما تفعمو بالذكريات التي خمفتيا سارة صالح بدأ
يقوم ّ
بالبيجاما الخضراء ،إضافة إلى الشريط المسجل بصوت سارة ،و كذا صفحة اإلىداء الموجودة في
حنين لكن
ديوان بابمونيرودا ،و أخي ار تحطيم الفنجان الخاص "بسارة صالح "مقدما لنا شخصيةّ ّ
السارد كان خارج حكائيا ألنو غير مشارك في األحداث التي تنقميا ىذه الحكاية مكتفيا فقط
صوت ّ
برؤية ما تقوم بو الشخصية فيو في ىذه الحالة بمثابة شاىد عمى األحداث ،ما يبرز لنا قربو من
السارد أي خارج حكائي متباين
الشخصية التي تقوم بنسج أحداث الحكاية المسرودة من قبل ّ
حكائي.

1

 .4السارد خارج حكائي المتماثل حكائي (:)extradiégétique homodiégétique
السارد يكون في مستوى سرد
سارد من الدرجة األولى متضمن في الحكاية األولى بمعنى أن ّ
مما تعذر عمينا استخراجو من الرواية.
ابتدائي و مشاركا في أحداث الحكاية و قد انعدم ىذا النوع ّ ،
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الخاتمة

ختاما لبحثنا  ،خمصنا إلى مجموعة من النتائج يجدر بنا أن نسجميا في ىذه الخاتمة كإشارات
لممضي في دراسة الرواية بصفة عامة و من بين ىذه النتائج:
مضيئة
ّ
الزمني
الزمن دو ار ىاما في بناء أحداث الرواية بحيث نجد ذلك االختالف بين الترتيب ّ
 -1لعب ّ
السوابق،
لمخطاب و الترتيب ّ
الزمني لمحكاية ،من خالل سيطرة المفارقات الزمنية و ىي المّواحق و ّ
السرد (تسع
السارد إلى نقطة زمنية سابقة لزمن حاضر ّ
و خاصة المّواحق الخارجية ،و ذلك بارتداد ّ
السارد أحداث جرت في فترة صداقتو لكل من سارة صالح،
عشرة سنة و ثالثة أشير) ،سرد فييا ّ
حنين سموم ،نادر حسن ،عواد الكاضمي ،و رياض،حيث أبرزت كثرة المواحق ذلك اإلنحراف الكبير
الزمني لألحداث.
عن المسار ّ
السردية األربعة ،
 -2استخمصنا من خالل دراستنا ّ
لممدة ّ
أن الرواية اشتممت عمى الحركات ّ
رغم التفاوت في نسب توظيف كل حركة سردية ،و ورود كل من المجمل و اإلضمار بصفة
معتبرة ،و ىذا ما ساىم في تجنب تضخم النص من خالل تمخيص بعض األحداث ،أو اسقاط
البعض منيا ،و لعب ىذا التوظيف دو ار في تسريع حركة السرد أحيانا  ،و أحيانا أخرى ،إمتازت
حركة السرد بإيقاع بطيء من خالل توظيف كل من المشيد الحواري خاصة الخارجي،
السارد إلى الوصف
السردية األخرى من خالل انتقال ّ
ورد التوقّف بصفو أقل كثافة من الحركات ّ
كوصف الشخصيات و وصف اإلطار العام الّذي يحتضن األحداث وغيرىما.
السرود المكررة مقارنة بضروب التواتر األخرى،
 -3فيما يخص عالقات التواتر فالحظنا كثرة ّ
نظ ار لوظيفتيا التأكيدية ،فتكرار الحدث ىو تأكيد عمى حالة التوتر و االضطراب النفسي الذي
السارد جراء افتراقو عن سارة صالح.
يعيشو ّ

1
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 -4فيما يتعمّق بموضوع التبئير فقد رصدنا عمى طول الرواية وجود نمطين من التبئير أوليما
أن الرواية سيرة ذاتية ،وثانيا التبئير الداخمي الذي
التبئير المعدوم ،الذي وجد بنسبة قميمة باعتباره ّ
السارد من جية أخرى ،كما الحظنا
كان عمى شكمين ،تبئير عمى البطل من جية ،و التبئير عمى ّ
نصيين واحد يدالن غمى التبئير الخارجي و كان ذلك نتيجة لشرود من قبل
أيضا وجود مقطعين
ّ
السارد ال أكثر.
السرد التّابع
 -5استخمصنا ّ
السرد اآلني إالّ أ ّن ّ
السرد التّابع و ّ
أن رواية بريد عاجل جمعت بين ّ
السارد في كثير من األحيان إلى الوراء،
السرد اآلني ،و ذلك من خالل رجوع ّ
شغل مكانا أوسع من ّ
صب ج ّل اىتمامو عمى ما مضى من حياتو
السارد
ّ
السرد المتقدم فكان بصفة قميمة جدا لكون ّ
أما ّ
السارد ىو سارد واحد أي
السرد المدرج لكون ّ
بعيدا عن تمك التنبؤات و التوقعات و انعدام توظيف ّ
الساردة.
عدم تعدد األصوات ّ
 -6كانت أحداث الرواية مسرودة عمى مستويين ،مستوى ابتدائي و مستوى ثانوي ،حيث تولى
السرد في المستوى اإلبتدائي ،باعتباره المصدر الوحيد لحكايتو ،و
السارد في الحكاية األولى عممية ّ
ّ
متضمنة داخل الحكاية األولى ،
نجده في كثير من األحيان ينزل إلى مستوى ثاني لسرد حكايات
ّ
مع فسح المجال في قميل من األحيان لبعض الشخصيات لسرد حكايات متضمنة في الحكاية
األولى ،تارة تكون ىي بطمتيا ،و تارة أخرى نجدىا ال تمت ليا بأي صمة.
 -7نالحظ أن العالقات التي جمعت بين المستويين األول و الثاني تمثمت في وظيفتين إثنتين
ال أكثر ،ىما وظيفة أغراض و وظيفة تفسيرية.
السارد األول لمحكاية األولى نجده في أغمب األحيان سارد
الساردين ،فإن ّ
 -8فيما يخص ّ
داخل حكائي متماثل حكائي ،و يتحول أحيانا أخرى لنجده سارد داخل حكائي متباين حكائي ،من
الساردون من نمط
خالل سرده لحكايات
متضمنة في الحكاية األولى ال عالقة تجمع بينيما ،أما ّ
ّ
2
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داخل حكائي بالنسبة لمشخصيات فإن معظميم من نمط متماثل حكائي ،ألنيم سردوا أحداث
متضمنة ليا عالقة بالحكاية األولى.
لحكايات
ّ
أن أي بحث ال يخمو من
و في األخير نقول أن ىذه النتائج المتوصل إلييا غير نيائية باعتبار ّ
النقائص.

3

قائمة المصادر و المراجع

قائمة المصادر والمراجع
 .1أحمد محمد النعيمي ،إيقاع الزمن في الرواية العربية المعاصرة ،المؤسسة العربية
لمدراسات ،بيروت ،ط .2005 ،01
كحال ،معجم مصطمحات السرد ،عالم الكتب لمنشر و التوزيع ،الجزائر.2002 ،
 .2بوعمي ّ
 .3جيرار جينيت ،خطاب الحكاية ،ت .محمد معتصم عبد الجميل األزدي ،عمر حمي ،الهيئة
العامة لممطابع األميرية ،ط .1997 ،02
 .4جيرار جينيت ،خطاب الحكاية ،حميد عمداني ،بنية النص السردي ،المركز الثقافي العربي
لمطباعة و النشر و التوزيع ،ط  ،01بيروت.1991 ،
 .5جيرالد برنس ،قاموس السرديات ،ت سيد إمام ،مبريت لمنشر و المعمومات ،شارع قصر
النيل ،القاهرة ،ط .2003 ،01
 .6حميد الحمداني ،بنية النص السردي من منظور النقد األدبي ،المركز العربي لمطباعة و
النشر و التوزيع ،بيروت ،ط .1991 ،01
 .7خميل صويمح،بريدعاجل ،منشورات ضفاف واالختالف،بيروت،طبعة.201501،
 .8سمير المرزوقي ،جميل شاكر ،مدخل إلى نظرية القصة ،ديوان المطبوعات الجامعية،
الدار التونسية لمنشر.
الجزائرّ ،
 .9سيد إبراهيم ،نظرية الرواية ،دراسة لمناهج النقد األدبي في معالجة فن القصة ،دار األنباء
لمطباعة و النشر و التوزيع ،القاهرة.1998 ،
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 .10سي از قاسم ،بناء الرواية ،دراسة مقارنة في ثالثية نجيب محفوظ ،الهيئة المصرية العامة
لمكتاب.2004 ،
 .11الصادق قسومة ،طرائق تحميل الخطاب ،دار الجنوب لمنشر ،تونس.2000 ،
 .12عبد الحميد بورايو ،منطمق السرد ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الساحة المركزية ،بن
عكنون ،الجزائر.
 .13عمر عيالن ،في مناهج تحميل الخطاب السردي ،منشورات إتحاد الكتاب العرب ،دمشق،
سمسمة الدراسات. ،
عزام ،شعرية الخطاب السردي ،دراسة منشورات إتحاد الكتب العرب ،دمشق،
 .14محمد ّ
.2005
 .15يمنى العيد ،تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج النبيوي ،دار الفرابي لمنشر ،بيروت ،ط
.2010 ،3
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أ.
.1

الرسائل و األطروحات

فاتح كرغمي ،تقنيات السرد في رواية « عزوز الكابران» لمرزاق بقطاش ،معهد المغة

العربية و أدابها ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو.
.2

محمد بوتالي ،تقنيات السرد في رواية الغيث ،رسالة ماجيستير ،إشراف أحمد حميدوش،

جامعة البويرة (آكمي محند أولحاج).2009/2008
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ثبت المصطمحات
 عربي – فرنسي:أوال
- أles temps de narration

السرد
ّ أزمة

prolepse

استباق

prolepses hétérodiégétiq

استباقات خارجية

prolepses homodiégétiques

استباقات داخمية

analepse

استرجاع

analepses hétérodiégétiques

استرجاعات خارجية

analepses homodiégétiques

استرجاعات داخمية

formes de focalisation

أشكال التبئير
- ب-

structure

بنية

focus narratif

البؤرة السردية
- ت99

focalisation

تبئير

focalisation externe

تبئير خارجي

focalisation interne

تبئير داخمي

focalisation zéro

تبئير صفر

l’ordre temporelle

الترتيب الزمني

synchronie

تزامن

polyphonique

تعدد األصوات

sommaire

تمخيص

fréquence

تواتر
- ح-

ellipse

حذف

ellipse explicite

حذف صريح

ellipse implicite

حذف ضمني
- خ-

discours

خطاب
- ر-

épistolaire (romans)

روايات التراسل
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vision

رؤية
- ز-

temps

زمن

temps de la narration

زمن السرد
- س-

narrateur

سارد

narrateur hétediegetique

سارد متباين حكائيا

narrateur homodiegetique

سارد متماثل حكائيا

narration

سرد

narration simultanée

سرد اآلني

narration intercalée

سرد المدرج

narration ultérieur

سرد تابع

narration antérieur

سرد متقدم

vitesse de la narration

سرعة السرد
- ص-

voix

صوت

mode

صيغة
- ع-
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relation hématique

عالقة أغراض
- م-

sommaire

مجمل

durée

مدة

distance

مسافة

niveaux extra diégétique

مستوى خارج حكائي

niveaux intra diégétique

مستوى داخل حكائي

niveaux narratifs

مستويات سردية

scène

مشهد

an achronie narrative

مفارقة سردية

séquence narratif

مقطع سردي
- و-

point de vue

وجهة نظر

fonction

وظيفة
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pause

وقف
 فرنسي – عربي:ثانيا
-A-

مفارقة سردية

anachronie narrative

استرجاع

analepse

استرجاعات خارجية

analepses hétérodiégétique

استرجاعات داخمية

analepses homodiégétique
-D -

مدة

durée

مسافة

distance

خطاب

discours
-E -

حذف صريح

ellipse explicite

حذف ضمني

ellipse implicite

حذف

ellipse

روايات التراسل

épistolaire (romans)
-F -
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أشكال التبئير

formes de focalisation

البؤرة السردية

focus narratif

تبئير خارجي

focalisation externe

تبئير داخمي

focalisation interne

تبئير صفر

focalisation zéro

تبئير

focalisation

تواتر

fréquence

وظيفة
fonction
-M صيغة

mode
-N -

سرد

narration

سرد اآلني

narration simultanée

سرد المدرج

narration intercalée

مستوى خارج حكائي

niveaux extra diégétique

مستوى داخل حكائي

niveaux intra diégétique

مستويات سردية

niveaux narratifs
104

سارد

narrateur

سارد متباين حكائيا

narrateur hétérodiegetique

سارد متماثل حكائيا

narrateur homodiégetique

سرد تابع

narration ultérieur

سرد متقدم

narration antérieur
-O -

الترتيب الزمني

l’ordre temporelle
-P -

وجهة نظر

point de vue

وقف

pause

استباق

prolepse

تعدد األصوات

polyphonique

استباقات خارجية

prolepse hétérodiégétique

استباقات داخمية

prolepse homodiégétique
-R -

عالقة أغراض

relation hématique
-S -

بنية

structure
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تزامن

synchronie

مقطع سردي

séquence narratif

مجمل

sommaire

مشهد

scène

تمخيص

sommaire
-T -

زمن السرد

temps de la narration

زمن

temps

السرد
ّ أزمة

les temps de narration
-V -

رؤية

vision

سرعة السرد

vitesse de la narration
-X -

صوت

voix
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فهرس المحتويات
المحتوى
مقدمة

الصفحة
أ–ج

الفصل األول 5البنية الزمانية
 .1 .1الترتيب الزمني

50

 .1زمن الحكاية

15

 .2زمن الخطاب

11

الزمانية
 .3المفارقات ّ

05

المدة
ّ .0 .2

04

 .1المجمل

35

 .2المشهد

33

 .3اإلضمار

33

 .4التوقف

20

 .3 .3التواتر

20

السرد المفرد
ّ .1

21

السرد المؤلف
ّ .2

05

السرد المكرر
ّ .3

00

فهرس المحتويات
ّّالفصل الثاني 5التبئير و الصوت السردي
 .1مفهوم التبئير

03

 .0أنواع التبئير

04

 .1التبئير المعدوم

04

 .2التبئير الداخمي

15

 .3التبئير الخارجي

13

السرد
 .3زمن ّ

10

السرد التابع
ّ .1

10

السرد اآلني
ّ .2

13

السرد المتقدم
ّ .3

20

لسرد المدرج بين فقرات الحكاية
 .4ا ّ

22

السرد
 .2مستويات ّ

22

 .1المستوى اإلبتدائي

22

 .2المستوى الثانوي

23

السارد بالحكاية
 .0عالقة ّ

31

 .1ال ّسارد المتماثل حكائي

31

فهرس المحتويات
33

 .2ال ّسارد المتباين حكائي
السارد بالحكاية
السردية و عالقة ّ
 .1الجمع بين المستويات ّ

32

السارد الداخل حكائي المتماثل حكائي
ّ .1

32

السارد الداخل حكائي المتباين حكائي
ّ .2

31

السارد الخارج حكائي المتباين حكائي
ّ .3

32

السارد خارج حكائي متماثل حكائي
ّ .4

34

الخاتمة

45
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تثيبت المصطمحات
عربي – فرنسي

43

فرنسي – عربي
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