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مقدمة:
يشكّلّالفنّّالقصصيّفيّالنّثرّالعربيّتراثاّأدبيّاّخالداّولهّأصولّضاربةّفيّالقدمّوالقصةّ
هيّالفنّّاألقربّإلىّالحياةّألنّّاإلنسانّبصورةّمنّالصّورّقصةّيكتبهاّالزمنّ.
روادّهذاّالفنّ
ّّّّّّّوبعدّرصدّحركةّالتّدوينّوالتّرجمةّظهرتّالقصةّبمفهومهاّالغربيّ،ومنّأهمّّ ّ
عند ّالعرب ّ"نجيب ّمحفوظ" ّعميد ّالرواية ّالعربية ّوهو ّأديب ّوروائي ّمصريّ ،ولد ّبالقاهرة ّعامّ
ّ1111ابنّالعزيزّإبراهيمّأحمدّباشاّوهوّأولّعربيّيحوزّعلىّجائزةّنوبلّلألدبّّ.
ويستندّاختيارناّلموضوعّالبحثّالموسومّ"بأنماطّالسردّوحدودّالقصةّفيّحكاياتّحارتنا"ّ
لنجيبّمحفوظّ علىّدراسةّعبدّالفتاحّكليليطوّفيّكتابهّاألدبّوالغرابةّوسعيدّيقطينّفيّكتابهّ
"الكالم ّوالخير" ّ و ّهذه ّالدراسات ّتقف ّشاهدة ّعلى ّوجود ّتجربة ّفنية ّتهدف ّإلى ّتصنيف ّأنواعّ
القصّالنّثريةّسواءّعلىّمستوىّالشّكلّأوّالمضمونّ.
أمّا ّطريقتنا ّفي ّتحليل ّالنصوص ّالقصصيّة ّالتي ّاخترناها ّموضوعا ّللبحث ّهي ّالمقاربةّ
البنيويّة ّالتيّتعمدّعلىّالمالحظةّوالمقارنةّواستنباطّالخصائصّالبنيويّةّلألنواعّالقصصية ّوذلكّ
علىّمستوىّالشّكلّوالمضمونّ،وقدّأفادتناّبحوثّ"جيرارّجنيت"ّكثيراّفيّالبحثّفيّطريقةّتقديمّ
مادّةّالحكيّ.
وكانّمسعاناّمنّهذاّالبحثّالغوصّفيّأغوار ّالعملّالقصصيّحكاياتّحارتناّوكشفّ
خباياهّ،وقدّفرضّذلكّعليناّإشكاالّتوقّفتّعليهّدراستناّ،فماّهيّأنماطّالسردّالتيّاعتمدهاّنجيبّ
محفوظ ّفيّحكاياتّحارتناّوّكيفّوظفها ّلبناءّوتشكيلّنصه؟ّوماّهيّأنواعّالقصّ ّفيّهذاّالفنّّ
الكتابيّوهلّوقعتّعلىّالحدودّمعّالقصة؟ّ
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ّكرس ّنجيب ّمحفوظ ّمن ّقواعد ّلبناء ّالنّصوص ّالقصصية ّواتّصالّ
ويحيلنا ّذلك ّعلى ّما ّ
اإلجراءّ
الجنسّاألدبيّوعبورهّوتجاورهّ،فلقدّقسّمناّالبحثّإلىّمقدّمةّتناولناّفيهاّالمنهجّالمدروسّو ّ
ومدخلّنظريّوفصلينّتطبيقيينّوخاتمةّتلخصّأهمّّالنّتائجّالمتوصّلّإليهاّفيّهذاّالبحثّ.
تناولنا ّفي ّالمدخل ّالنّظري ّأنواع ّالقص ّوأنماط ّالحكيّ ،فكان ّهدفنا ّإجراء ّمقارنة ّبينّ
خصائصّاألنواعّالقصصيّة كالقصةّالقصيرةّوّاألسطورةّوّالمسرحيةّوّالخبراألدبيّوّالمثلّوّ
صناّالفصلّاألولّألنماطّالسردّالتيّحدّدناّفيهاّطرئقّالحكيّمنّموقعّالسّاردّ
ّ
النادرةّ،كماّخصّ
وأشكال ّالتّبئير ّفي ّاألنواعّالقصصيّةّوفي ّالفصل ّالثاني ّكشفنا ّفيهّعن ّحدود ّالقصّةّفيّالعملّ
األدبيّوفيّاألخيرّخاتمةّتجملّأهمّالنتائجّالمتوصلّإليهاّفيّبحثناّ.
و ّمن ّأهم ّالمراجع ّالتي ّاعتمدناها ّ ّفي ّكتابة ّمادة ّالبحث ّهيّ :محمد ّزغلول ّسالمّ
(دراسات ّفي ّالقصة ّالعربية ّالحديثة)ّ ،و ّيوسف ّنجم( ّفن ّالقصة)ّ ،و ّعز ّالديت ّالمناصرة(ّ
األجناس ّاألدبية ّفي ّضوء ّالشعريات ّالمقارنةّ ،و ّسلسلة ّكتب ّأشكال ّجيرار ّجنيتّ ،و ّخطابّ
الحكايةّبحثّفيّالمنهجّترجمةّمحمدّمعتصمّّ.
ومن ّالصّعوبات ّالتي ّاعترضت ّدراستنا ّقلّة ّالمصادر ّوالمراجع ّالمترجمة ّخاصة ّأبحاثّ
"جيرارّجنيت"ّوماّخلقتهّالتّرجمةّمنّمشاكلّاصطالحيةّوندرةّالدراساتّالسابقةّفيّهذاّالموضوعّ.
وأخيراّنوجّهّخالص ّالشكرّوالتّقديرّلألستاذّالمشرفّ"بوعليّكحال"ّّلقبولهّاإلشرافّعلىّ
هذاّالعملّأوالّوعلىّرحابةّصدرهّفيّتلقّيّاالستفساراتّواإلجابةّعنهاّبكلّروحّعلميةّ.
ّ
إنّ ّدراستناّهذهّتطمحّإلىّاستكمالّماّتوقّفتّعنده ّالدّراسات ّالنّقديةّالسّابقةّ،فالّنّدعيّ
أنهاّوصلتّإلىّمرتبةّالكمالّالتيّالّيبلغهاّعملّإنسانّمهماّأوتيّمنّمعرفةّّ.
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ﻤدﺨــل ﻨـظــري
ﻓﻲ أﻨواع اﻟﻘص و أﻨﻤﺎط اﻟﺴرد/اﻟﺤﻛﻲ

اﻟﻤﺒﺤث اﻷول :أﻨوع اﻟﻘص.

اﻟﻤﺒﺤث اﻟﺜﺎﻨﻲ:أﻨﻤﺎط اﻟﺴرد/اﻟﺤﻛﻲ.

في أنواع القص وأنماط الحكي

مدخل نظري:
 -Iفي مفهوم أنواع القص وأنماط الحكي:
المبحث األول :أنواع القص
 -1القصة:

يشكّل ّالموروث ّالسّردي ّعند ّالعرب ّأنواعا ّقصصية ّمهّدت ّلظهور ّ"القصة" ّوالقصةّ
القصيرةّخاصّةّوّ« لمّيكنّللقصةّفيّمطلعّالقرنّشأنّيذكرّإذاّكانتّعلىّقدرتهاّالّتلقّمنّ
الحفاوةّماّهيّأهلهّفماّكانّللقصةّمدلولّفيّاألذهانّإالّأنّهاّ:أحدوثةّأوّطرفةّ،أوّسمرّ.ولعلّّ
أولّ
هذا ّاالنتفاض ّمن ّقدر ّالقصة ّهو ّالذي ّحمل ّالدّكتور ّ"هيكل" ّعلى ّأنّينشر ّقصّته ّ"زينب" ّ ّ
عملّقصصيّفنّيّبتوقيعّمصريّفالح»ّ1.
 -1 -1مفهوم القصة:
ّأ -لغةّ:
ّّّّالقصةّلفظةّليستّبالعّربيةّ،ولقدّوردّذكرهاّفيّالقرآنّالكريمّ «ّ:نّحنّ ّنّقّصّ ّعّليكّ ّأّحسنّّ
القصّصّ»ّ2.سورةّّيوسفّ.
ّّّّّّّوردّذكرهاّفيّمعجمّالرائدّمادةّ(قص)«ّ:قصّ،يقصّ،قصاهّ،يقصّقصصاّوقصاّ-1ّ،
عليهّالخبرّحدثهّبهّعلىّوجههّ-2ّ،القصةّرواهاّ-3ّ،أثرهّ:تتبعهّشيئاّبعدّشيء»ّ3.
ّ
ّ-ّ1محمدّتيمورّ،فنّالقصةّ(دراساتّفيّالقصةّوالمسرح)ّ،طّ،1مكتبةّاآلدابّللطباعةّوالنشرّ.1991ّ،صّ
ّ.22

ّ-ّ2سورةّيوسفّ،اآليةّ.23

ّ-ّ3جبرانّمسعودّ،الرائدّ،طّ،4دارّالماليينّ،بيروتّ.1911ّ،صّ.1111
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مدخل نظري:
ب -اصطالحا:
ّ

يعرفهاّ"لطيفّزيتوني"ّنقالّعنّجيرارّجنينتّعلىّأنّهاّ«تمثّلّحدثّأوّسلسةّأحداثّ
ّ
واقعيةّأوّخياليةّبواسطةّاللغةّالمكتوبةّوهذاّالتّحديدّيعطيّاألهميةّللخطابّوهوّالكالمّالذيّ
يرويّالحدثّأوّالحكاية».
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كماّيضيفّ"حميدّلحمداني"ّأنّّ«القصةّإذنّالّتتحددّفقطّبمضمونهاّولكنّأيضاّبالشكلّ
أوّالطريقةّالتيّيقدّمّبهاّذلكّالمضمونّوهذاّمعنىّقولّكيرزّ(ّ)Wolfgang Kayserإنّّالروايةّ
الّتكونّمميّزةّبواسطةّهذهّالخاصيّةّالمتمثّلةّفيّأنّيكونّلهاّشكلّماّبمعنىّأنّيكون ّلهاّبدايةّ
ووسطّونهايةّ،والشّكلّهناّلهّمعنىّالطريقةّالتيّتقدّمّبهاّالقصةّالمحكّةّفيّالروايةّ،إنّهّمجموعّ
هّالراويّمنّوسائلّوحيلّلكيّيقدمّالقصةّللمرويّله»2.فالّيمكنّالحكمّعلىّالقصةّمنّ
ماّيختار ّ
خاللّمضمونهاّفقطّوّماّتحملهّمنّرؤىّوانماّكذلكّطريقةّعرضهاّفيمكنّللراويّأنّيبدّ
لقدّانطلقّالفنّّالقصصيّالعربيّبصورةّجديّةّنحوّفنّّرفيعّولقدّ«ساعدتّالصّحافةّعلىّ
فتطور ّالفنّّ
نشر ّالقصة ّفي ّالعالم ّالعربي ّوكانت ّالتّرجمة ّتساعدها ّعلى ّأداء ّرسالتها ّهذه»ّ ّ 3.
القصصيّ«علىّيدّأخصائيّينّموهوبينّكمحمودّتيمورّونجيبّمحفوظّ،وعبدّالحميدّالسحارّ،وقدّ
استمدّواّموضوعاتهمّمنّواقعّالحياةّالحاليةّفيّالشّرقّوجمعواّفيّسردهمّماّبينّالفائدةّوالمتعةّ،
بخالفّأولئكّالذينّعنواّبجمالّالعبارةّورشاقةّاألسلوبّأكثرّممّاّعنواّبالعملّالقصصي»ّ4.

ّ-ّ1لطيفّزيتونيّ،معجمّمصطلحاتّالروايةّ،طّ،1دارّالنهارّ،لبنانّّ.2222صّّ.133

ّ-ّ2حميدّلحمدانيّ،بنيةّالنصّالسرديّمنّمنظورّالنقدّاألدبيّ،طّ،1المركزّالثقافيّ،الدارّالبيضاءّ،صّ.44
ّ-ّ3حناّالفاخوريّ،الجامعّفيّتاريخّاألدبّالعربيّ،طّ،1دارّالجبلّ،بيروتّ.1912صّ.24
ّ-ّ4نفسهّ،صّ.24
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مدخل نظري:

حتّىّاكتملتّبمفهومهاّالحديثّ« ّوالقصةّفيّصورتهاّالعامةّحكايةّتتسلسلّأحداثهاّفيّ
ّتتموج ّأجزاؤهاّفي ّتتابع ّكماّيقول ّ"فوستر" ّوهذاّ
حلقات ّكحلقات ّفقرات ّالظهر ّأو ّكدودة ّاألرض ّ
التسلسلّيضمنّتطوراّلألحداثّينتظمهاّالزمنّ،ومعّذلكّفليسّالزمنّوحدهّهوّالذيّيعتمدّعليهّ
تطورّالقصةّ،والّيكفيّعنصرّالزمنّإلخراجّقصةّقيمةّفيّمفهومهاّالحديثّ،بلّتلعبّإلىّجانبّ
ّ
ّواتجاهاته ّوطريقته»ّ 1.غير ّأنّّ
الزمن ّعناصر ّأخرى ّتتفاوت ّأهمّيتها ّوتختلف ّباختالف ّالكاتب ّ
"رينيهّوليك"ّيرىّأنّ:
ّمكوناتّ :الحبكة ّوالتّشخيصّ ،ومجالّ
« ّالنّقد ّالتحليلي ّللقصة ّعادة ّيميّذز ّبين ّثالثة ّ
ّالرمزية ّفأصبحت ّفي ّبعض ّالنّظرياتّ
(األحداثّ ،خلفيّة ّاألحداث) ّوهذه ّاألخيرة ّاكتسبت ّصفة ّ
الحديثةّالمناخّوالنغمةّأوّالواقعّالعام»ّ2.
 -2 -1أنواع القصة:
تقسّم ّالقصة ّإلى ّأنواع ّمنها ّالقصة ّالقصيرة ّوتسمى ّبالفرنسية ّّ Conteوالقصة ّبالفرنسةّ
ّ Nouvelleوتتوسّط ّبين ّاألقصوصة ّوالرواية ّوفيها ّيعالج ّالكاتب ّجوانب ّأرحب ّمما ّيعالجه ّفيّ
األولىّ،فالّبأسّهناّمنّأنّيطوراّالزمنّوتمتدّأجواءهاّويتوارىّتطورهاّفيّمنّالتشابكّ.
والنّوعّالثالثّهو«ّ:الروايةّبالفرنسيةّّRumanيعالجّفيهاّالمؤلفّموضوعاّكامالّأوّأكثرّ
وميدانّالروايةّفسيحّأمامّالقاصّيستطيعّفيهّأنّيكشفّالسّتارّعنّحياةّأبطالهّويخلق ّالحوادثّ
ممّاّتستغرقّمنّوقت»ّ1.

ّ-ّ1محمدّزغلولّسالمّ،دراساتّفيّالقصةّالعربيةّالحديثة(ّ،أصولهاّ–ّأعالمهاّ–ّاتجاهاتها)ّ،دارّالمعارفّ
اإلسكندريةّ.صّ.11

ّ-ّ2رينيهّويليكّ،تر:عادلّسالمةّ،نظريةّاألدبّ،طّ،1دارّالمريخّ.1991ّ،صّ.311
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مدخل نظري:
 -3 -1عناصر القصة:

للقصّةّعناصرّتلزمها ّوهي«ّ:الوسطّأوّالبيئةّوالحبكةّوالحدثّوالشخصياتّوالحوارّثمّ
األسلوبّ،والّتنفصلّهذهّالعناصرّبطبيعةّالحالّعنّبعضها»ّ2.
ّوتتحرك ّشخصياتها ّوهي ّتعنىّ
ّ
الرقعة ّالتي ّتدور ّفيها ّأحداث ّالقصة
أوال :الوسط أو البيئةّ ّ :
رّفيّتصرفاتهّفيّالحياةّ.3
ّ
بمجموعةّالقوىّوالعواملّالثّابتةّوالطّارئةّالتيّتحيطّبالفردّوتؤثّ
ثانيا :الحدث :وهوّ« ّاقترانّفعلّبزمنّوهوّالزمّفيّالقصةّوالّتقومّإالّبهّويستطيعّالقاصّ-إنّ
أراد-أنّيكتفيّبعرضّالحدثّنفسهّدونّمقدّماتهّأوّنتائجهّكماّفيّالقصة»ّّ4.
ثالثا :الحبكة :وهيّعمليةّاختيارّوتقديم ّوتأخيرّالحدثّ،فالقاصّيختارّالحوادثّالصّالحةّويضعّ
هذه ّقبل ّتلكّ ،وتلك ّقبل ّهذهّ ،بحيث ّيجيء ّالسياق ّوالتّتابع ّموفيا ّبالغرض ّالمقصودّ ،ولو ّخلتّ
القصةّمنّالحبكةّلمّتعدّقصةّفنيةّ.
رابعا :الزمن :والزمنّّضابطّالفعلّوبهّيتمّّوعلىّنبضاتهّيسجّلّالحدثّوقائعهّ5.
خامسا :شخصيات القصة ّ :وهمّالذينّتدورّحولهمّاألحداثّوهمّالذينّيفعلونّاألحداثّوّيؤدونهاّ
ومن ّالشّخصياتّالظاهرةّ(البطل)ّوالشّخصياتّالثابتةّأوّالمسطّحةّوالشّخصياتّالنّاميةّالتيّالّ
رّبتطورّالقصّةّوأحداثهاّ6.
ّ
وتتطو
تبدوّللقارئّفيّالصّفحاتّاألولىّبلّتنكشفّشيئاّفشيئاّ ّ

ّ-ّ1محمدّزغلولّسالمّ،دراساتّفيّالقصةّالعربيةّالحديثةّ،صّّ.12
ّ-ّ2نفسهّ،دراساتّفيّالقصةّالعربيةّالحديثةّ،صّ.9

ّّ-ّ3ينظرّ:يوسفّنجمّ،فيّالقصةّ،طّ،1دارّالشعبّ،صّ.23

ّ-ّ4محمدّزغلولّسالمّ،دراساتّفيّالقصةّالعربيةّالحديثةّ،صّ.11
ّ-ّ5ينظرّ:نفسهّ،صّ.13

ّ-ّ6ينظرّ:يوسفّنجمّ،فنّالقصةّ،صّ.124
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مدخل نظري:

سادسا :الحوارّ :بعض ّالكتّاب ّال ّيعمد ّالوصف ّوانّما ّالحوار ّبين ّالشخصيات ّوأبطال ّالقصةّ
ينّأوّبالمنولوجّالدّاخليّينبضّتلقائيّمنّاألفكارّواألحالمّيعززهاّالعقلّاإلنسانيّ.
ّ
اآلخر
سابعا :األسلوبّ :إنّ ّالقصة ّتختلف ّعن ّغيرها ّمن ّاألنواع ّاألدبية ّوتكتب ّبأسلوب ّنثري ّمطاوعّ
قريباّإلىّكالمّالناسّ.1
ّّّّّ ولقدّتقاطعتّالقصةّوخاصةّالقصةّالقصيرةّوتداخلتّمعّالعديدّمنّاألنماطّالسرديةّّ«ونجدّ
في ّتراثنا ّالعربي ّمجموعة ّمن ّاألشكال ّالسردية ّالنثرية ّتقترب ّيشكل ّمن ّاألشكال ّمن ّالقصةّ
القصيرةّجداّكالحديثّوالخبرّوالفكاهةّوالنادرةّوالطرقةّواألحجيةّوالكالمّوالحكايةّوالقصةّوالمقامةّ
واللغز ّواآلية ّويعني ّهذا ّأن ّللقصة ّالقصيرة ّجدا ّجذور ّعربية ّقديمة ّتتمثل ّفي ّالسور ّالقرآنيةّ
القصيرةّواألحاديث ّالنبويةّالشريفةّوأخبارّالبخالءّواللصوصّوالمغفلينّوالحمقى ّوأحاديثّالسمارّ
...ومن ّثم ّيمكن ّاعتبار ّالفن ّالجديد ّامتداد ّتراثنا ّللنادرة ّوالخبر ّوالنكتة ّوالقصة ّوالحكاية ّواللغزّ
والشعرّواألرجوزةّوالخطبةّوالخرافةّوقصةّالحيوانّوالمثلّوالشذرةّوالقيسةّالصوفيةّوالكرامة»ّ2.
ومعّ ّقانونّالنظريةّاألجناسية ّّ،تالشتّتلكّاألنواعّالقديمةّوأخذتّالقصةّسماتهاّ.فولدّ
هذاّالفن ّالجديدّوالجنسّاألدبيّعندّابنّمنظور« ّهوّالضربّمنّكل ّشيئ ّ»ّوالجنسّّ Genus
باعتبارهّالوحدةّاألوسعّوالنوعّّSpeciesبوصفهّمجموعةّفرعيةّففيّلسانّالعربّهوّ«أخصّمنّ
الجنسّوهوّأيضاّالضربّمنّالشيء».

3

ّ-ّ1ينظرّ:محمدّزغلولّسالمّدراساتّفيّالقصةّالعربيةّالحديثةّ،صّ.24

ّ-ّ2جميلّحمداويّ،دراساتّفيّالقصةّالقصيرةّجداّ،طّ،1المكتبةّالعربيةّ.2213ّ،صّ.12
ّ-3ابنّالمنظورّلسانّالعربّ،طّ،4دارّصادرّ،بيروتّ2224مّ.ص.113،114
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مدخل نظري:

ّّّّّّّّوهكذاّ«نصلّإلىّأنّ ّللقصةّالقصيرةّجداّتاريخاّطويالّيتمثلّفيّمجموعةّمنّالمراحلّ
والحقبّيمكنّحصرهاّفيّالمرحلةّالتراثيةّالتيّارتبطتّباألجناسّواألنواعّواألنماطّالسرديةّالعربيةّ
ومرحلةّالكتابيةّالالواعيةّمنذّبدايةّالقرنّالعشرين»ّّ1.
ّ
 -2القصة القصيرة:
ّّّّّّيزعمّالباحثونّ«أنّ ّظهورّالقصةّ–يشكلّعامّ -يعودّإلىّزمنّطويلّولكنّالقصةّالقصيرةّ
بشكلّفنيّمحددّلمّيظهرّإالّفيّالعصرّالحديثّوبالتحديدّفيّالقرنّالتاسعّعشر»ّ2.
ّّّّّّوان ّظهورّونشأةّالقصةّالقصيرةّيرجعّإلىّالغربّومنّالذينّأسهمواّفيّتوضيحّمفهومهاّ
النقدي ّالقاص ّ"م ّوباسان" ّالذي ّيرى ّبأن ّهناك«لحظات ّقصيرة ّتعبر ّعن ّعدة ّمواقف ّمر ّبهاّ
اإلنسانّفيّحياتهّاليوميةّوالتيّتعبرّعنهاّمنّخاللّالقصةّالقصيرة»ّ3.
 1 -2مفهوم القصة القصيرة:
ّّّّّّّّّيرىّعزّالدينّالمناصرةّأنّالقصةّالقصيرة«تصورّحدثاّمعيناّالّيهتمّالكاتبّبماّقبلهّأوّ
بما ّبعده»ّ 4.وهناك ّمن ّيطلق ّعليها ّاسم ّ"أقصوصة"ّّ ،Nouvelleوهي ّ«القصة ّالنثريةّالقصيرةّ
التي ّطورها ّالكاتب ّاإليطالي ّجيوفاني ّبوكاشيو ّّ ،Giovani Bouccionفي ّمجموعة ّقصصيةّ
المشهورةّالمسماةّ"األيامّالعشرة"ّالديكامرونّ"ّ5.»"Decamerone

ّ-1جميلّالحمداويّ،دراساتّفيّالقصةّالصغيرةّجداّ،ص.1

ّ-2ينظرّ:عبدّاهللّخليفةّالركيبيّ،القصةّالجزائريةّالقصيرةّ،الدارّالعربيةّللكتابّ،تونسّ1913مّ.صّ.142
3نفسهّ،ص.114

ّ-4عزّالدينّالمناصرةّ،األجناسّاألدبيةّفيّضوءّ(الشعرياتّالمقاربة)ّ،طّ،1دارّالرايةّللنشرّوالتوزيعّّعمانّ

2212مّ.صّ.212

ّ-5لطيفّزيتونيّ،معجمّمصطلحاتّنقدّالروايةّ،طّ،1دارّالنهارّ،للنشرّوالتوزيعّ،بيروت2222ّ،مّ،ص.11
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مدخل نظري:

كما ّيعرف ّالكاتب ّ"سيد ّالنساج" ّ«القصة ّالقصيرة ّبالمعنى ّالحديث ّبأنها ّليست ّمجرد ّخبر ّأوّ
مجموعة ّأخبار ّبل ّهي ّحدث ّينشأ ّبالضرورة ّمن ّموقف ّمعبر ّويتطور ّكذلك ّإلى ّنقطة ّيكتملّ
عندهاّالحدث»ّ1.
 3-2خصائص القصة القصيرة:
إن ّالتفريق ّبين ّاألنواع ّينصبّ ّعلى ّمميزات ّوسيمات ّكل ّنوع ّمنها ّولعلّ ّهذا ّما ّجعلّ
الركيبيّيشترطّبعضّالقواعدّالضروريةّالتيّلبدّ ّأنّتتوفّرّفيّكتابةّالقصةّالقصيرةّحتىّتستحقّ
ّ
هذهّالتسميةّ،وهيّّ:
أ-أن تعبر عن موقفّ :فالبدّللقصّةّالقصيرةّأنّتعبّرّعنّموقفّمعيّنّفيّحياةّالفردّّ،أوّجانبّ
منّهذهّالحياةّأوّبعضّالجوانبّوالّتعبّرّعنّحياةّالفردّكاملةّ.2
ب-أن تتوفر على الوحدةّ:فالقصةّالقصيرةّينبغيّأنّتتوفّرّفيهاّوحدةّالفعلّوالزمانّوالمكانّ.
جّ-وحدة اال نطباع أو األثر الكليّ:إنّ ّمعالجةّلحظةّمنّالزمنّفيّحياةّالفردّالمنفردةّعمّاّقبلهاّ
وماّبعدهاّيجبّأنّيعالجّبشكلّمتماسكّحتىّتتحقّقّالوحدةّ.
كماّيذهبّلطيفّزيتونيّإلىّإبرازّخاصيتينّفيّالقصةّالقصيرةّأوّاألقصوصةّكماّيسمّيها
ّهوّ:
 -1إنّ ّاألقصوصةّنوعّسرديّكاألنواعّالسرديةّاألخرىّ(الملحمةّ ،الحكاية ّّ،الخرافةّّ)...أيّ
أنهاّتتضمنّأيةّراو.
ّ-ّ1سيدّالنساجّ،القصةّّالقصيرةّ،سلسلةّكتابكّ،دارّالمعارف1911ّ،مّ،ص.11
ّ-2ينظرّ:عبدّاهللّالركيبيّ،القصةّالجزائريةّالقصيرةّ،صّ.141ّ،141ّ،141
01
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ّ -2إنّاألقصوصةّنوعّسرديّقصيرّ،أيّأنّهاّأقصرّمنّالروايةّوالملحمةّمنّحيثّالشّكلّ
(الطّول)ّ،ولكنّهذاّالتعريفّالّيفلحّبينّاألقصوصةّوالروايةّالقصيرةّ،أوّبينّاألقصوصةّ
والنّادرة ّبسبب ّعدم ّدقّته ّفاألقصوصة ّقديما ّوخاصة ّالفرنسية ّلو ّنظرنا ّإليها ّلوجدنا ّأنّّ
1

معدّلّعددّالصفحاتّمنّقرنّإلىّقرن.
 -3األسطورة:

ّوتنوع ّاألجناس ّاألدبية ّكالحكاية ّالشعبيّة ّوالخرافة ّوالقصة ّوتداخلها ّنقفّ
وفي ّضوء ّتعدد ّ
عندّمفهومّاألسطورةّومنّثمّإبرازّخصائصهاّ.
 1-3مفهوم األسطورة:
أ -لغةّ:جاءّفيّلسانّالعربّمادةّ(سطر)«:وهوّالصنفّمنّالكتابّوالشجرّوالنخلّونحوهاّ
ّ ،...وقال ّالزجاج ّفي ّقوله ّتعالى«:وقالوا ّأساطير ّاألولين» ّواألسطورة ّكما ّقالوا ّأحدوثةّ
وأحاديث».

2

ب -اصطالحا:
ردّقصصيّمشوهّلألحاديثّالتاريخية ّتعمدّإليهّالمخيّلةّ
ّ
يعرفهاّجبّورّعبدّالنّورّبأنّها«ّ:س
ّ
الشعبيةّ ،فتبدع ّالحكايات ّالدينية ّوالقومية ّوالفلسفية ّلتثير ّانتباه ّالجمهورّ ،إذ ّتعتمد ّعادةّ
تقاليدّالعامّةّوأحاديثهمّوحكاياتهم»ّ3.

ّ-ّ1ينظرّ:لطيفّزيتونيّ،معجمّنقدّمصطلحاتّالروايةّ،صّّ.21ّ،21
ّ-ّ2ابنّمنظورّ،لسانّالعربّ،صّّ.2221

ّ-ّ3عبدّالنورّجبورّ،المعجمّاألدبيّ،طّ،1دارّالعلمّللماليينّ،بيروتّّ.1991صّ.11
01

في أنواع القص وأنماط الحكي

مدخل نظري:

أمّاّعندّمجديّوهبةّفهي«ّ:قصةّخرافيةّيسودهاّالخيالّوتبرزّفيهاّقوىّالطّبيعةّفيّصورّ
كائناتّحيّةّذاتّشخصيةّممتازةّفهيّترادفّالقصةّالخرافيةّغالباّوتتضمّنّأحداثاّتنبؤيّةّوتفسّرّ
وعيّالناسّفيّفترةّتكونّالفعل»ّ1.
ةّصاغهاّاإلنسانّاألولّحسبماّأوحاهّلهّخيالهّالضّعيف.
ّ
فاألسطورةّماّهيّإالّّقصةّخرافيّ
 2-3خصائص األسطورة:
لألسطورةّمجموعةّمنّالخصائصّالبنيويّةّوهيّّ:
 -1أبطالّاألسطورةّالرئيسيينّهمّآلهةّأوّأنصافّآلهةّ.
 -2تختّصّاألسطورةّبتفسيرّالظواهرّالكونيّة.
 -3تمثّلّاألسطورةّنظاماّمتكامالّفيّالنّظرّإلىّالعالمّواإلنسانّ.
ّّّّّّّّّهذاّالنّظامّيتّسمّفيّكثيرّمنّاألحيانّباالتّساقّوالتّماسكّالدّاخليّ ،أي ّأنّهاّمجموعةّمنّ
الوقائعّيتضّمنهاّصراعّلهّبدايةّونهايةّمعلومتانّ2.
 -4القدسيةّ :فاألسطورةّ« ّترويّتاريخاّمقدّساّ،ترويّحدثاّجرىّفيّالزمنّالخياليّ،هوّزمنّ
البداياتّ،بعبارةّأخرىّتحكيّاألسطورةّكيفّجاءتّحقيقةّماّإلىّالوجود».

3

ّ-ّ1مجديّوهبةّوكاملّالمهندسّ،معجمّالمصطلحاتّالعربيةّفيّاللغةّواألدب ّ،طّ،1دارّالنهارّللنشرّّبيروتّ
ّ.2222صّ.119

ّ-ّ2أحمدّزيادّمحبكّ،دراساتّنقديةّمنّاألسطورةّإلىّالقصةّالقصيرةّ،ط،1دارّعالءّالدينّللنشرّوالتوزيعّدمشقّ
ّ.2221صّ.11

ّ-ّ3ميرسياّاليادّ،مظاهرّاألسطورةّ،ترّ:نهادّخياطة،ط،ّ1دارّصنعاءّللدراساتّوالنشرّ،دمشقّ.1991صّ.12
01

في أنواع القص وأنماط الحكي

مدخل نظري:
-4المسرحية:

يروي ّالنصّالمسرحيّفيّلبّهّقصةّ:فشأنهّشأنّاألجناسّاألدبيّةّاألخرىّ،غيرّأنّ ّالمسرحيةّ
ّّّّّ ّ
لهاّقالبهاّالخاصّالذيّتتفردّبهّعنّغيرهاّ.
 1-4مفهوم المسرحية:
أ -لغةّ :يرىّجبرانّمسعودّأنّ ّالمسرحيةّ«روايةّتروىّعلىّالمسرحّ،والمسرح-1ّّّّّّّّّ:
المرعىّ-2ّ،مكانّمرتفعّمنّالخشبّفيّصالةّأوّفيّساحةّتمثلّعليهّالرواياتّكماّأنّّ
المسرحّ:جملةّماّيخلقهّاألديبّمنّرواياتّتمثيليةّ،مسرحّشكسبيرّمسرحّشوقي»ّ1.
ب -اصطالحاّ :يذهبّمجديّوهبةّعلىّأنها«ّ:جنسّأدبيّيتميزّعنّالملحمةّأوّالشعرّالغنائيّ
مثال ّبأنه ّخاض ّبقصة ّتمثل ّعلى ّخشبة ّالمسرحّ ،مؤلف ّمن ّالشعر ّأن ّالنثرّ ،يصف ّالحياة ّأوّ
الشخصياتّأوّيقصّقصةّبواسطةّاألحداثّوالحوارّعلىّخشبةّالمسرح»ّ2.
 2-4خصائص المسرحية:
تتقيدّالكتابةّالمسرحيةّبالحدثّالدراميّوعددّالشخصياتّفالدراماّشأنهاّشأنّالقصةّالتيّ
ال ّبد ّلها ّأن ّتعرض ّلموقف ّمحدد ّيثير ّخيال ّالقارئ ّأو ّالمتفرج ّليفهم ّالمعنى ّالمقصود ّفيثيرّ
استجابةّعاطفيةّ،يصلّإليهاّالكاتبّعنّطريقّالترتيبّالفنيّلمادتهّ.
ّّّّّّّّّّفكاتب ّالمسرحية ّال ّيستطيع ّأن ّيحكي ّالحكاية ّمن ّأولهاّ ،كما ّيستطيع ّالقصصي ّأنّ
ماّهوّيبدأّمسرحيةّحينّتبدأّاألمورّفيّالتأزمّ،والمسرحيةّيجبّأنّتبدأّبالحاضرّوتشيرّ
ّ
يفعلّوانّ

ّ-ّ1جبرانّمسعود،معجمّالرائدّ،صّّ.1314

ّ-2مجديّوهبةّوكمالّالمهندسّ،معجمّالمصطلحاتّالعربيةّفيّاللغةّواألدبّ،صّّ.312
01

في أنواع القص وأنماط الحكي

مدخل نظري:

إلىّالماضيّإشاراتّيتضمنهاّالحاضرّ،أمّاّعنّعددّالشخصياتّفالمؤلفّالمسرحيّمحدودّأكثرّ
منّالمؤلفّالقصصيّالتيّيستخدمهاّكيّيوفيّكلّشخصّحقهاّّّ1.
 -5النادرة:
النادرة ّهي ّفن ّأدبي ّأصيل ّفي ّتراثنا ّالنقدي ّو ّمن ّأبرز ّالنوادر ّالتي ّعرفتها ّالعرب ّهي ّنوادرّ
الجاحظّبهدفّاإلضحاكّوّاإلمتاعّ.
 1-5مفهوم النادرة:
لغةّّ:
جاءّفيّلسانّالعربّمادةّ"ندر"ّ«ندرّالشيءّيندرّندّوّارّسقطّوّقيلّسقطّمنّخوفّشيءّوّنوادرّ
الكالمّتندرّوّهيّماّشدّوّخرجّمنّالجمهورّوّذلكّلظهوره»ّ2.
اصطالحاّّ:
موجز ّوّذكيّوّمسّلّ ّ ّومدهشّ ّومنهاّ
ّّّالنّادرةّأوّالملحةّ ،الطرفة ّ«ّوّهيّفنّقصصيّقصير ّ ّ
نوادرّأبو ّنواسّوّنوادرّأشعب ّوّمن ّالواضحّأنّ ّالنادرةّسردّلوقائعّوّأحدثّيدخلّفيهاّالخيالّ
إلىّحدّّكبير».

3

ّ

ّ-1ينظرّ:رشديّرشادّ،فنّكتابةّالمسرحيةّ،الهيئةّالمصريةّالعمةّللكتابّ.1991ّ،صّّ.44...،42ّ،41

ّ-ّ2ابنّمنظورّ،لسانّالعربّ،صّ.143

ّ-ّ3نبيلّحدادّ،تداخلّاألنواعّاألدبيةّ،عالمّالكتبّالحديثةّللنشرّ،األردنّ.صّ.114
06

في أنواع القص وأنماط الحكي

مدخل نظري:
 2-5خصائص النادرة:

تتميّزّالنادرةّبخصوصياتهاّفهيّ«ذاتّشكلّيتعاملّمعّاألشياءّفيّسطحهاّالظاهريّوّبعفويةّالّ
تغوّصّو ّالّتحللّوّالّتشعلّالصراعّ ،وّهيّأيضاّذاتّمضمونّمتسامحّيعكسّرؤيةّتعانقّ
حتىّالشاردينّوّتدعوهمّإليّلذةّالمشاركةّوّمتعةّالعودةّإليّالجماعةّ».

1

إذّتتميزّبأسلوبهاّالبليغّالمثيرّلالنتباهّالذيّيتميزّبالحدةّوّاالبتكارّوّإظهارّالبراعةّفيّالتفكيرّ.
 -6المثل( :المثل الشعبي).
لقدّأخذتّاألمثالّوالحكمّقسطهاّاألوفرّفيّكتبّالقدماءّفهوّفنّمنّفنونّاألدبّومنهّ
األمثالّالشعبيةّوالخرافيةّ.
 1-6مفهوم المثل:
لغةّّ:
ّّّّّّّيرىّجبرانّمسعودّأنّّالمثلّ«العبرةّ،الحجّةّ،المثلّالسّائرّ:كالمّيقالّفيّحادثةّأوّمناسبةّ
خاصةّ،ويرددّفيماّبعدّإذاّاستقتّمناسباتّمشابهةّللحاالتّاألصليةّالتيّوردّفيهاّالكالمّ،نحوّ
"وافق ّشن ّطبق" ّالمثل ّالخرافيّ :فن ّأدبي ّيوضع ّفيه ّالتأليف ّعلى ّألسنة ّالحيوان ّأو ّالنبات ّأوّ
الجهادّ،ويقصدّبهّإلىّالعضةّوالمغزىّومنّأشهرّاألمثالّأمثالّابنّالمقفعّفيّكليلةّودمنةّوالّ
فونتين».

2

ّ
ّ-ّ1محمدّعبدّالرحمنّالربيعّ،نوادرّالبخالءّ،طّ،1دارّالشروقّ.1911ّ،صّّ.1
ّ-ّ2جبرانّمسعودّ،معجمّالرائدّ،صّ.1312

07

في أنواع القص وأنماط الحكي

مدخل نظري:
اصطالحاّّ:

ّّّّّّّيذهبّجبورّعبدّالنورّأنّهّ«:جملةّمنّالقولّمتقطعةّمنّكالمّأوّمرسلةّلذاتهاّ،تنقلّممنّ
وردتّفيهّإلىّمشابهةّبالّتغيرّ،مثالّذلكّ:فيّالصيفّضيعتّاللبنّ،يقالّالمثلّلمنّلمّيستفدّ
منّالفرصةّالمنافسةّفيّوقتهاّوحاولّذلكّمتأخ ار»ّ.1
ّّّّّوهوّحكايةّفيّغايةّاإليجازّقرويّعلىّلسانّحيوانّأوّجهادّأوّجمادّ،ويكونّلهاّمغزىّ
اصطالحيّأوّخلفيّ،كماّجاءّفيّ(كليلةّودمنة)ّالبنّالمقفعّوفيّ(الصادحّوالباغم)ّالبنّالهاربةّ.
 2-6خصائص المثل (الشعبي):
 -1إذاّكانّالمثلّمثالّشعبيّاّفإنّّاللّغةّالمعتمدةّفيهاّهيّاللغةّالعامية.
 -2المثلّالشّعبيّمجهولّالمؤلف.
2

 -3يحتويّالمثلّعلىّمعنىّيصيبّالتّجربةّوالفكرةّفيّالصميم.

 -4معظمّاألمثالّالشّعبيةّ،تقتضيّنوعاّمنّاإليجازّوتتميّزّباالختصارّوالتّركيز.

3

 -7األخبار:
يزخر ّالتّراث ّالنّثري ّالعربي ّبهذا ّالنّوع ّاألدبي ّالذي ّيتداخل ّمع ّالنّادرة ّوالسّمر ّكما ّلهّ
مالمحّتميّزهّعنّغيرهّمنّاألجناس.

ّ
ّ1نفسه.0166ّ،

ّ-ّ2إبراهيمّنبيلةّ،أشكالّالتعبيرّفيّاألدبّالشعبيّ،دارّغريبّللطباعةّ،القاهرةّ.صّّ.114
ّ-ّ3بديرّحلميّ،أثرّاألدبّالشعبيّفيّاألدبّالحديثّ،دارّالوفاءّ.2222ّ،صّ.32
08

في أنواع القص وأنماط الحكي

مدخل نظري:
 1-7مفهوم الخبر األدبي:
لغةّّ:

ّّّّّّّّّوردّفيّلسانّالعربّالخبيرّ«:منّأسماءّاهللّالحسنىّوجلّالعالمّبماّكانّويكونّ.
والخبرّ:ماّأتاكّمنّنبإّعمنّتستخبرّوالجمعّأخبار»ّ1.
اصطالحا:
ّّّّّالخبر «فنّقصصيّقصيرّتغلبّعليهّقولّالحقيقةّويشيرّإلىّسردّشيءّمنّتاريخّومنهاّ
كتابّالمكافأةّ،ألحمدّيوسفّالمصري».

2

 2-7خصائصه:
يتميزّالخبرّبظاهرةّاإلسناد«ّ:فيظهرّالخبرّفيّالسردّمنّخاللّاستعمالّالفعلينّالدالينّ
علىّسردّالخبرّوهماّ:أخبرّ،أخبرتّروىّ،روتّومشتقاتهما»ّ3.
باإلضافة ّإلى ّ«البساطة ّالتنمية ّفي ّمفهوم ّمركزي ّتساهم ّفي ّتميز ّالخبر ّعلى ّاألنواعّ
السرديةّّاألخرى».

4

ّ

ّ-ّ1ابنّمنظورّ،لسانّالعربّ،صّ.2111

ّ-ّ2عبدّالنورّجبورّالمعجمّاألدبيّ،صّّ.114

ّ-ّ3األصفهانيّأبيّالفرجّ،األغانيّ،ترّ:لجنةّمنّاألدباءّّ،طّ،4دارّالثقافةّ.1912ّ،صّ.141

مقدمةّللسردّالعربي)ّ،المركزّالثقافيّالعربيّ.1991ّ،صّ.194
ّ
 ّ-ّ4سعيد يقطين ّ،الكالمّوالخبرّ(
09

في أنواع القص وأنماط الحكي

مدخل نظري:
المبحث الثاني :أنماط السرد/الحكي:

تعدّ ّكتبّجيرارّجنيتّمنّاإلنجازاتّالمركزيةّلالتجاه ّالبنيويّوالنّقدّالجديدّفيّالبحثّعنّ
سياقات ّتكشف ّعن ّبناء ّالنّص ّاألدبي ّوطرائقه ّاإلبالغية ّالتي ّتوحي ّباهتمامه ّالخاص ّبالبالغةّ
األدبيةّ،خاصةّسلسلةّكتبهّ"أشكال"ّ)ّ(Figeuresلفظةّمأخوذةّمنّالتّسميةّالتقليديّةّللبالغةّالتيّ
كانتّتسمىّ"نظامّاألشكال"ّّ1.
كماّأنّهّيقترحّ«مصطلحّ(الصيغة)ّلنظامّاألجناسّ،وهوّمقترحّنقلهّعنّهارديّالذيّلمّ
يقصد ّبه ّالشكل ّوانّما ّالوضعيات ّاإلخبارية ّثم ّيجرد ّجنيت ّنظام ّأرسطوّ ،وفق ّالنظام ّالتاليّّّّّ:
الصيغةّالمأساويةّالمأساةّوالملهاةّ،الصيغةّالسرديةّ،الملحمةّوالشعرّالساخرّ،وعندّمقابلتهّنظاميّ
أفالطونّوأرسطوّ،يالحظّجنيتّالمالحظةّالتاليةّلقدّحلتّالثنائيةّاألرسطيةّ:السرديّوالدراميّ،
السرديّ،المزدوجّ،الدرامي)»ّ2.كماّأنهّمالّنحوّ:
ّ
محلّالثالثيةّاألفالط ّونية(ّ:
 إعالءّخاصةّ–"السّرد"ّعلىّحسابّالخصائصّاألخرىّبحيثّتقعّتحتهاّأنواعّمثلّ:الروايةّ،القصةّالقصيرةّ،السيرةّالذاتيةّ،الحكائيةّالشعبيةّ،األساطيرّوالمالحمّوالتقاريرّ
3

اإلخباريةّّ...إلخ.

ّ-ّ1ينظرّ:روبيرتّشولزّ،البنيويةّفيّاألدبّ،ترّ:عبودّ،إتحادّالكتابّالعربّ،دّطّ،صّ.111
ّ-ّ2عزّالدينّالمناصرةّ،األجناسّاألدبيةّفيّضوءّ،الشعرياتّالمقارنةّ،صّ.21
ّ-ّ3ينظرّ:نفسهّ،صّّ.29
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مدخل نظري:
 -1مفهوم السرد:
لغةّّ:

ّّّّّّلقدّوردّذكرّمصطلحّالسردّفيّلسانّالعربّفيّمادةّسرد«ّ:سردّالحديثّونحوهّيسردهّسرداّ
إذاّتابعهّوفالنّيسردّالحديثّسرداّإذاّكانّجيدّالسياقّلهّ،وفيّصفةّكالمهّ(ص)ّلمّيكنّيسردّ
الحديثّسرداّ:أيّيتابعهّويستعجلّفيه»ّ1.
اصطالحاّّ:
ّّّّّأماّحميدّالحمدانيّفيقول«:هوّالكيفيةّالتيّترويّبهاّالقصةّعنّطريقّقناةّهيّّ:
الراويّّّّّّّّّّّّّّّالقصةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالمرويّلهّّّّّ
تخضعّلمؤثراتّمتعلقةّبالراويّوالمرويّلهّواماّبالقصةّذاتها»ّ2.
ّّوالصيغة ّعند ّجيرار ّجنيت ّهي«ّ :الكيفية ّالتي ّيتبناها ّالسارد ّفي ّتقديم ّمادته ّالحكائيةّ
وللكشفّعنّهذهّالكيفيةّيجيبّعنّ:ماّهوّموقفّالساردّمنّاألحداثّوكميّةّاألخبارّالتيّيقدّمهاّ
وفقّرؤيتهّالخاصة؟ّماّهوّالموقعّالذيّيختارهّالسّاردّلتقديمّهذهّاألحداث»ّ3.
ّّوتقوم ّالكتابة ّعلى«ّ :وضعيات ّاإلخبار ّ(ما ّتصطلح ّعليه ّبالصيغ) ّمثلّ :السرديّ/
الدراميّثمّتأتيّاألنماطّوهيّتخصصاتّللصيغّمثلّ:السردّعلىّلسانّالمتكلمّ/السردّعلىّلسانّ

ّ-ّ1ابنّمنظورّ،لسانّالعربّ،صّ.242

ّ2-حميدّالحمدانيّ،بنيةّالتصّالسرديّمنّمنظورّالنقدّاألدبيّ،صّ.41

ّ-ّ3جيرارّجنيتّ،مدخلّلجامعّالنصّ،ترّ:عبدّالرحمانّأيوبّّ،طّ،2دارّت ّوبقالّللنشر1991ّ،صّّ.13
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مدخل نظري:

الغائبّوتليّاألنماطّاألجناسّوهيّتحقيقاتّماديةّوتاريخيةّ(كالروايةّوالقصةّالقصيرةّوالملحمة)ّ،
ثمّاألجناسّالتحتيةّوهيّالمغامرةّالتيّتدخلّضمنّجنسّالروايةّ1».
وجاءّفيّمعجمّالرائدّعلىّأنّ ّ«النمطّ:جمع ّأنماطّونماطّ:الطريقةّأوّالمذهبّ،نمطّفيّ
الكتابة ّأو ّالعملّ ،الصنف ّوالنوع ّمن ّالشيءّ ،نوع ّمن ّالبسيطّ ،ثوب ّمن ّالصوفّ ،يطرح ّعلىّ
الهورجّ ،جماعة ّمن ّالناس ّأمرهم ّواحدّ 2».أمّا ّعز ّالدين ّالمناصرة ّفيشير ّإلى ّأنّ ّالنمط«ّ :نظامّ
شكليّحيثّتتكونّالبنيّةّالتشاكليةّ،كبنيةّنظامّمدروسّ،والنمطّهوّكتابةّديناميكيةّوفضائيةّتشيرّ
إلىّمختلفّمحدداتّالمعني»ّ3.
ومنّهناّفصنفّ«النمطّيفسحّالمجالّبطريقةّشرعيةّللتّخصصاتّتحتّالصيغةّمثلّالتيّ
استنبطتهاّدراسةّاألشكالّالسرديةّمنذّقرنّفإذاّكانتّالصيغةّالسرديةّصنفاّشامالّمستمراّبصفةّ
شرعية ّفمن ّالبديهي ّأيضا ّأن ّتحتضن ّنظرية ّعامة ّلألجناس ّاألدبية ّتخصصات ّتحت ّالصيغةّ
(لفنّالسرد)»ّّ4.
وبعد ّأن ّيناقش ّ"جنيت" ّمعظم ّالرومانتيكين ّحول ّمقترحات ّتوزيع ّاألجناس ّوالصيغ ّيقدّمّ
خطاطةّدائريةّتشعيبيةّلألجناسّالكبرىّواألجناسّالمتشعبةّمنهاّمعّالصيغّ:فاألجناسّأصنافّ
أدبيةّصرفّوالصيغّأصنافّتنتميّللسانياتّ،كماّأنّالتقابلّبينّاألجناسّوالصيغّإنماّيقومّعلىّ
أنهاّأنواعّمنّجوامعّاألجناسّوبالتاليّيقدمّجنيتّإقتراحه:
ّ
ّ-ّ1نفسهّ،صّ.11

ّ-ّ2جبرانّمسعودّ،معجمّالرائدّ،صّ.1433

ّ-ّ3عزّالدينّالمناصرةّ،األجناسّاألدبيةّفيّضوءّالشعرياتّالمقارنةّ،صّ.211
ّ-ّ4جيرارّجنيتّ،مدخلّلجامعّالنصّ،صّ.13
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مدخل نظري:
 1الصيغ:
السردّالصرفّ/السردّالمزدوجّ/المحاكاةّالدراميةّ.
 2جوامح األجناس:
الغنائيةّ/الملحمةّ/الدراما.

ّّّّّّوفي ّضوء ّذلك ّتكون ّالنتيجةّ )1ّ :الصيغّ :سرديّ /دراميّ )2ّ ،األنماطّ :متكلم/غائبّ)3ّ ،
األجناسّ:رواية/قصة/ملحمةّ)4ّ،األجناسّالتحتيةّ،روايةّالمغامرة:1ّ)4ّ،الصيغّ1
ونمطّالقصّ:يتحددّعلىّمستوىّالصياغةّكأسلوبّ،فماّهيّاألنماطّالسرديةّالتيّحددهاّ
جيرارّجنيت؟ّ
يشيرّ"جيرارّجنيت"ّفيّكتابهّخطابّالحكايةّإلىّثالثّأنماطّهيّ:

-2أنماط السرد:
النمط األولّ:هوّالنمطّالذيّتمثلهّالحكايةّالكالسيكيةّعموماّذاتّالتبئيرّالصفرّ.
النمط الثانيّ :هوّالنمطّذيّالتبئير ّالداخليّسواءّكانّثابتاّفالشخصيةّالبؤريةّالّتتغيرّأوّمتغيراّ
وفيهّالشخصيةّالبؤريةّتتغيرّمنّشخصيةّإلىّشخصيةّأخرىّ،أوّمتعدداّكماّفيّالرواياتّالترسليةّ
التيّيمكنّفيهاّالتصديّللحديثّالواحدّمراتّعدةّحسبّوجهةّنظرّشخصياتّمترسلةّعدةّ.
النمط الثالثّ :هو ّالنمط ّذي ّالتبئير ّالخارجيّ ،يتصرف ّهنا ّالبطل ّأمامنا ّدون ّمعرفة ّأفكاره ّأوّ
عواطفهّالتيّتدافعّبالتكتمّإلىّحدّاإللغارّ1ّ.
ّ1ينظرّ:عزّالدينّالمناصرةّ،األجناسّاألدبيةّفيّضوء(ّالمقاربةّالشعرية)ّ،صّ.16
11
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مدخل نظري:

أمّاّيمنىّالعيدّترىّأنهّمنّالممكنّ« ّتحديدّثالثّأنماطّأسلوبيةّذلكّبالنظرّإلىّالعالقةّ
يصوتّالروايّوبأصواتّالشخصياتّ.
نمط أسلوبي يتصف بالمباشرةّ :الرّاوي ّيرويّبالضمير ّأناّ ،يروي ّبصوتهّعن ّالشخصيةّويدعهاّ
تنطقّمباشرةّبكالمهاّالوحشيّأوّالعاميّ.
نمط أسلوبي يتصف بالالمباشرةّ:الكالمّهناّيبقىّبصوتّالراويّلشخصيةّماّلكنهّالّيقدمهّمباشرةّ
بصوتهاّبلّينقلهّبصوتهّمحوالّأسلوبّالصياغةّمنّالمباشرةّإلىّالالمباشرةّ.
نمط أسلوبي حرّ:هوّنمطّيداخلّبينّصوتّالراويّوصوتّنطقّالشخصيةّ،فيبدواّالكالمّملتبساّ.
»ّ2.
أمّا ّ"إيخنباوم" ّ«عندما ّنبحث ّفي ّكتاب ّالشّكالنيين ّالروس ّنجد ّأنّه ّيميز ّحسب ّوظيفةّ
السردّالمشهديّ(الحوارّبينّالشخصيات)»ّ3.
الحكيّبينّشكلينّللسردّ،بالمعنىّالحرفيّ(الراوي)ّو ّ
كما ّيذهب ّتودوروف ّإلى ّ«أنّ ّهناك ّنمطان ّمن ّأنماط ّالسردّ :التمثيل ّأو ّالعرضّ
ّ Réprésentationوالحكيّّ Narrationوهذانّالنمطانّيقابلنّفيّمستوىّأكثرّعينةّ(الخطابّ
والقصة)»ّ4.

ّ-ّ1ينظرّ:جيرارّجنيتّ،خطابّالحكايةّ،بحثّفيّالمنهجّ،ترّ:محمدّمعتصمّوّالجليلّاالزديّ،ط،3منشوراتّ
االختالف،الجزائرّّ.ّ2223صّ.223،222

ّ-ّ2يمنىّالعيدّ،تقنياتّالسردّالروائيّفيّضوءّالمنهجّالبنيويّ،طّ،3دارّالفارابيّ.2212ّ،صّ.112
ّ-ّ3جيرارّجنيتّ،خطابّالحكايةّبحثّفيّالمنهجّ،صّ.114

ّ-ّ4ترفتيانّتودورزفّ،طرائقّالتحليلّالسرديّ،ترّ:حسنّبحراويّوآخرونّ،طّ،1منشوراتّإتحادّالكتبّالعربيّ،
الرباطّّ.1992صّّ.11
11

في أنواع القص وأنماط الحكي

مدخل نظري:

إنّ ّالتحليل ّالبنيوي ّللحكي ّظهر ّمنذ ّالستينات ّوهو ّسند ّلمختلف ّالدراسات ّالتي ّجاءتّ
بعدهّفيّهذاّالمجالّ،وبهذاّالصددّنجدّدراسةّتودوروفّالهامةّعنّ«مقوالتّالحكي»ّالتيّيتحدثّ
فيهاّعنّصيغّالحكيّالتيّتتعلقّبالطريقةّالتيّعبرهاّيتمّإدراكّالقصةّمنّقبلّالراويّوالكيفيةّ
التيّيقدمهاّلناّأوّكيفيةّعرضها ّفالصيغتينّاألساسيتينّهماّ(العرضّوالسرد)ّالتيّيعودّأصلهماّ
إلى ّالتاريخ ّوالدراماّ ،فاألول ّسرد ّخالص ّفيه ّالشخصيات ّال ّتتكلم ّوالكاتب ّمجرد ّشاهد ّيقدمّ
األحداثّمثلّالخطابّالتاريخيّالقديمّ،أماّفيّالدراماّفتهيمنّأقوالّالشخصياتّ(الحوار)ّ1.
والسرد ّّ Diegessبالنسبة ّألرسطو ّما ّهو ّإال ّإحدى ّصيغتين ّاثنتين ّللمحاكاة ّالشعريةّ
فتؤولّآخرهماّإلىّالعرضّّالمباشرّللواقعّبواسطةّممثلينّيتكلمونّويتصرفونّقبالتهّالجمهورّومنّ
جهةّأخرىّنفىّسقراطّصفةّمحاكاةّفيّالسردّبحيثّيتموضعّالسردّفيّتعارضّمعّالمحاكاةّهناّ
كنقيضّلهاّوهناكّكصيغةّمنّصيغهاّ.
ومن ّهنا ّنالحظ ّأن ّهذه ّالنظرية ّتتحكم ّفي ّتصنيف ّعملي ّلألجناس ّاألدبيةّ ،يتضمنّ
الصيغتينّالخالصتينّ(السرديةّالمقدمةّبواسطةّالديثرامبّالقديمّوصيغةّالمحاكاةّالمقدمةّبواسطةّ
المسرح)ّ.عالوةّعلىّصيغةّمختلطةّأوّصيغةّتناوبيةّهيّالصيغةّالملحميةّ2.
ويقترح ّعبد ّالفتاح ّكليليطو ّتصنيفا ّ«يعتمد ّعلى ّتحليل ّعالقة ّالمتكلم ّبالخطاب ّوعلىّ
الخصوصّمسألةّإسناد ّالخطاب ّوبماّيترتبّعنّاإلسنادّمنّأنماطّخطابيةّ ،واألنماطّالخطابيةّ
لديهّالّتتعدىّأربعةّ1.»:

ّ-ّ1ينظرّ:سعيدّيقطينّ،تحليلّالخطابّالروائيّ(الزمنّ–ّالسردّ–ّالتبئير)ّ،طّ،4المركزّالثقافيّالعربيّالمغربّ
ّ.2224صّّ.112

ّ-ّ2ينظرّ:تزقتانّتودوروفّ،طرائقّالتحليلّالسرديّ،ترّ:حسنّبحراويّ،صّ.12
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مدخل نظري:

 -1المتكلمّيتحدثّباسمهّ:الرسائلّ،الخطبّ،العديدّمنّاألنواعّالشعريةّالتقليدية.
 -2المتكلمّيرويّلغيرهّ:الحديثّ،كتبّاإلخبار.
 -3المتكلمّينسبّلنفسهّخطاباّلغيره.
 -4المتكلمّينسبّلغيرهّخطاباّيكونّهوّمنشئهّ.
ّفكانت ّدراسة ّشبيهة ّبدراسة ّ"بشير ّالقمري" ّعلى ّرواية ّجمال ّالغيطاني ّ(التجليات) ّالذيّ
كانتّ« مقاربتهّعامةّللصيغةّالروائيةّعلىّلسانّالساردّبأحداثّيغلبّعليهاّأنماطّالحكيّالسرديّ
التقليدي ّ(األسطوري ّوالعجائبي) ّإلى ّحد ّاإلحساس ّبوجود ّبؤرة ّحكي ّتجاذبها ّمن ّحيث ّقانونّ
التسريدّمحيطاتّاألجناسّاألدبيةّالعتيقةّعندّالعرب»ّ2.
كما ّيالحظ ّكل ّمن ّ"رونيه ّويليك" ّو"أوستن ّوارن" ّأنّ«ّ :أ.س ّبالس ّّ E.S. Pallasناقدّ
إنجليزي ّوموهوب ّدرس ّالفكر ّالنقدي ّلإلخوة ّّ Shlgelsوكولوريدج ّّ Coloridgeفقد ّوجد ّثالثةّ
أنواعّرئيسيةّمنّ(الشعرّالمسرحيّ،القصصيّالغنائي)ّوهوّيقدمّهذهّالمعادالتّّ:
الدراماّ:ضميرّمخاطبّ،زمنّالحالّالمضارعّّ.
الملحمةّ:ضميرّالغائبّ،الزمنّالماضيّّ.
الشعرّالغنائيّ:ضميرّالمتكلمّالمفردّ،المستقبلّ.

ّ-ّ1عبدّالفتاحّكليليطوّ،األدبّوالغرابة(ّ،دراساتّبنيويةّفيّاألدبّالعربي)ّ،طّ،3دارّتويقالّ،المغربّّ.2221
صّّ.29

ّ-ّ2عبدّاهللّأبوّهيفّ،النقدّاألدبيّالعربيّالجديدّفيّالقصةّوالروايةّوالسردّّ،منشوراتّإتحادّالكتبّالعربّ
ّ.2222صّ.233
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في أنواع القص وأنماط الحكي

مدخل نظري:

كماّيعلنّجاكبسونّ«أنّالقصيدةّالغنائيةّهيّضميرّالمتكلمّالمفردّفيّزمنّالمضارعّبينماّ
الملحمةّينظرّلهاّمنّزاويةّجانبيةّعلىّأنهاّضميرّالغائبّ"أناّموضوعية"»ّ1.

ّ-ّ1رينيهّوليكّوأوستنّوارنّ،نظريةّاألدبّ،ص.311
17

اﻟﻔﺼل اﻷول
أﻨﻤﺎط اﻟﺴرد و أﺸﻛﺎل اﻟﺘﺒﺌﯿر ﻓﻲ
ﺤﻛﺎﯿﺎت ﺤﺎرﺘﻨﺎ.

اﻟﻤﺒﺤث اﻷول :وﻀﻌﯿﺎت اﻟﺴﺎرد ﻓﻲ اﻷﻨﻤﺎط اﻟﺴردﯿﺔ ﻓﻲ
ﺤﻛﺎﯿﺎت ﺤﺎرﺘﻨﺎ.
اﻟﻤﺒﺤث اﻟﺜﺎﻨﻲ :أﺸﻛﺎل اﻟﺘﺒﺌﯿر ﻓﻲ ﺤﻛﺎﯿﺎت ﺤﺎرﺘﻨﺎ.

الفصل األول:

أنماط السرد وأشكال التبئير في حكايات حارتنا

المبحث األول :وضعيات السارد في األنماط السردية في حكايات حارتنا:
إنّ ّدراسة ّوضعيات ّأو ّمواقع ّالسارد ّتعني ّرصد ّصوت ّالسارد ّفي ّالحكي ّواإلجابة ّعنّ
السؤالّمنّيتكلمّفيّالحكي؟ّبمعنىّتحديدّالموقعّالذيّمنهّيتكلمّالساردّويرويّالقصةّ.
ّّّّّّفال ّيمكن ّألي ّعمل ّروائي ّأو ّحكائي ّأن ّيهمل ّالراويّ ،أو ّالسارد ّألنه ّيقوم ّبعملية ّربطّ
المتلقيّبالنصّالروائيّ(الحكائي)ّوذلكّمنّخاللّعمليةّالسردّوالتقديمّ.
ترىّيمنىّالعيدّأن«ّ:القولّالسرديّيكتسبّفنيةّديمقراطيةّأيّبانفتاحّموقعّالراويّعلىّ
أصواتّالشخصياتّ،بماّفيهاّصوتّالسامعّالضمنيّ،فيتركّلهمّحريةّالتعبيرّالخاصّبهمّويقدمّ
لناّمنطوقاتهمّالمختلفةّوالمتفاوتةّوالمتناقضةّوبذلكّيكشفّالفنيّعنّطابعّسياسيّعميقّقوامهّ
حريةّالنطقّوالتعبير»ّ1.
فالراويّإذنّ«هوّالشخصّالذيّيسردّالحكاية ّوهوّمنّاخت ارعّالمؤلفّ،وهوّالذيّيختارّ
لهّموقعاّيقربهّمنّالحوادثّوالشخوص»ّ2.
منّ خاللّحكاياتّحارتناّنالحظّأنّطرائقّالسردّتتنوعّوتختلفّفتتحركّعينّالروايّلتقدمّ
لنا ّالشخصيات ّوالوقائع ّبطرائق ّمختلفةّ ،وما ّالحظناه ّأن ّالراوي ّأو ّالسارد ّهنا ّجاء ّمشاركا ّفيّ
أغلبّالحكاياتّ،كماّأنّهناكّانتقالّمنّمستوىّالسردّخارجّحكائيّإلىّداخلّحكائيّوكانّذلكّ
فيّالحكايةّالواحدةّ.
ّ
ّ-1يمنىّالعيدّ،الراويّالمتوقعّوالشكلّ،بحثّفيّالسردّالروائيّ،طّ،1م ّؤسسةّاألبحاثّالعربيةّ،بيروتّّ.1891

صّّ.11

ّ-2إبراهيمّخليلّ،بنيةّالنصّالروائيّ،طّ،1منشوراتّاالختالفّ،الجزائرّ.0212صّّ.61
29

الفصل األول:

أنماط السرد وأشكال التبئير في حكايات حارتنا

 -1-1وضعية السارد في األسطورة:
الساردّفيّالحكايةّ(األسطورة)ّرقمّّ 21نالحظّأنهّمشاركّفيّأحداثهاّوحاضرّفيهاّفهوّ
بطلهاّوشخصيةّلهاّوبالتاليّفهوّيوجدّفيّوضعيةّداخلّحكائيّومثالّذلك«ّ:يروقّليّاللعبّ
بينّالقبوّوالتكيةّومثلّجميعّاألطفالّأرنوّإلىّأشجارّالتوتّبحديقةّالتكتيةّّ...وينهكنيّاللعبّ
ذات ّيوم ّفأجلس ّعلى ّاألرض ّألستريح ّثم ّأغفوّ ،أستيقظ ّفأجدني ّوحيدا ّفي ّالساحة ّّ ...وأنظرّ
ناحيةّالتكيةّهناكّتحتّشجرةّالتوتّالوسيطةّيقفّرجلّدرويشّ1.»...
فمن ّخالل ّهذا ّالمثال ّنجدّأن ّالمؤلف ّهوّالراويّمن ّخاللّمشاهدته ّوسماعهّوحضورهّ
وليسّمنّخاللّأحدّآخرّغيرهّ،فهوّالذيّيرويّاألحداثّالتيّتقومّبهاّالشخصياتّ.فالساردّهناّ
هوّالشخصيةّوالبطلّفيّآنّواحدّ،بحيثّأنّالسردّيكونّبضميرّالمتكلمّ(أنا)ّ،إذّهوّفيّوضعيةّ
داخلّحكائيّ.
كما ّنالحظ ّأن ّوضعية ّالسارد ّفي ّاألسطورة ّرقم ّ(ّ )20أيضا ّجاءت ّفي ّوضعية ّداخلّ
حكائي ّذلك ّأن ّالسارد ّمشارك ّفي ّاألحداث ّمثال ّعلى ّذلك«ّ :شمس ّالضحى ّتسطع ّوالسماءّ
صافيةّمنّموقفيّفوقّالسطحّ،أرىّالمآذنّوالقبابّ،وأرىّغراباّواقفاّعلىّوتدّمغروزّفيّسورّ
السطحّّ...تحدثنيّنفسيّبأنّأذهبّإلىّستّأمّزكيّألحظىّبشيءّمنّالحلوىّّ2.»...
فالساردّهناّيصفّلناّالموقفّالذيّهوّفيهّ،فيقومّبتصويرّالمكانّالمتواجدّفيه ّويشاركناّ
بالخططّالتيّيريدّأنّيعملهاّومنّبينهاّأنهّيريدّالذهابّإلىّستّأمّزكيّليحظّبشيءّمنّالحلوىّ،
إذاّالساردّهناّمشاركّفيّاألحداثّويعدّالبطلّفيّالحكايةّويوجدّفيّوضعيةّداخلّحكائيّّ.

ّ-1نجيبّمحفوظّ،حكاياتّحارتناّ،طّ،1دارّمصرّللطباعة،القاهرةّّ.1899صّّ.4ّ،3
ّ-2نفسهّ،صّّ.21
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وضعيةّالساردّفيّاألسطورةّ(ّ)42نالحظّأنهّغيرّمشارك«ّ :يجلسّوراءّنافذةّمصفحةّ
بالقضبانّيحملقّفيّالّشيءّتتحجرّفيّعينيهّنظرةّالّمعنىّلهاّ،رأسهّصغيرّأصلع ّيغمغمّبينّ
آنّوآنّ:أينّأنتّياّحبيبتيّّ1.»...
الساردّفيّهذاّالمقطعّالسرديّليسّشخصيةّفيّالحكايةّ(األسطورة)ّوبالتاليّفهوّساردّ
غيرّمشاركّفيهاّ،فهوّيكتفيّبنقلّأحداثّشخصياتّحكايةّفقطّباستخدامّضميرّالغائبّ،إذاّهوّ
فيّوضعيةّخارجّحكائي.
 -2-1وضعية الراوي في القصة القصيرة:
نرىّأنّالساردّقدّاتخذّعدةّوضعيات ّفمثالّفيّالقصةّرقمّ(ّ)23والتيّيكونّفيهاّالساردّ
مشاركاّفيّأحداثهاّومستخدماّضميرّالمتكلمّيكونّفيّوضعيةّداخلّحكائي«ّ:اليومّجميلّولكنهّ
يعبقّبسرّّ
أبيّينظرّإليّباهتمامّ،فيبتسمّليّبرقةّوهوّيحتسيّّ
قهوتهّ...يداعبّشعريّويربتّعليّمنكبيّّ...وأميّّ
تقومّبعملهاّاليوميّبعصبيتهّ،تفضيّعنّعبثيّوتقولّّ
ليّمشجعةّ:العبّياّحبيبيّّ...
واصعدّإلىّالسطحّبعضّالوقتّولماّأرجعّأجدّأماميّجارتناّ
ّ

ّ-1حكاياتّحارتناّ،صّّ.90
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الشاميةّأمّبرهومّّ1.»...
فنالحظّمنّخاللّهذاّالمقطعّالسرديّمنّالقصةّأنّالساردّهوّالشخصيةّفهوّيسردّلناّ
قصةّموجودةّفيّأحداثهاّبلّهوّبطلهاّإنهّ"شخصيةّ– ّسارد"ّفيّنفسّالوقتّوبالتاليّالوضعيةّ
التيّهوّفيهاّهناّهيّداخلّحكائيّ.
نجدّفيّالحكايةّرقمّّ 28أنّالساردّغائبّعنّاألحداثّالتيّيقدمهاّبضميرّالغائبّفيّ
نفسّالوقتّنجدهّحاضراّفيهاّ،فظهورهّوحضورهّفيّالقصةّيعتبرّكشاهدّومنظمّومتتبعّلكلّالوقائعّ
فقطّ،فنجدهّيسردّبضميرّالمتكلمّتارةّ،وبضميرّالغائبّتارةّأخرىّ.
ومثالّذلكّ«ّ:خبرّيترددّفيّالبيتّوالحارةّّ
تقولّإحدىّالجاراتّألميّّ:
أماّسمعتّبالخبرّالعجيب؟ّ
فتسألهاّعنهّباهتمامّفتقولّّ:
توحيدةّبنتّأمّعليّبنتّعمّرجب!ّ
مالهاّتقيّاهللّالشر؟ّ
توظفتّفيّالحكومة!ّ...
وأسمعّاأللسنّتلوكّسيرتهاّفيّالحارةّ...ّ،وكلماّالحّأبوهاّأسمعّمنّّ
يقولّ:اللهمّاحفظناّّ...
ّ-1حكاياتّحارتناّ،صّّ.12
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توحيدةّأولّموظفةّفيّحارتناّ،ويقالّإنهاّزاملتّأختيّالكبرىّفيّالكتابّّ
ويحفزنيّماّسمعتهّعنهاّإلىّالتفرجّعليهاّحينّعودتهاّمنّالعملّّ1.»...
إذاّالساردّّهناّغيرّمشاركّفيّاألحداثّفنجدهّينقلّاألحداثّوالحركاتّفقطّ،فهيّعمليةّ
تنسيقّوتنظيمّ وتبررّحضورهّفيّالحكايةّأنهّمجردّناقلّوشاهدّلألحداثّإذاّهوّفيّوضعيةّخارجّ
حكائي.
 -3-1وضعية السارد في المسرحية:
يبدوا ّلناّأنّالساردّمشاركّفيّأحداث ّهذاّالمشهد ّالحواريّفي ّالحكايةّرقمّّ ،18ومثالّ
ذلك«ّ:أبيّينظرّإليّنظرةّغامضةّيسألنيّ:
ماذاّفعلت؟ّ
فأجيبهّبسرورّوزهوّّ
اشتركتّفيّالمظاهرّالكبرىّّ
كانّيمكنّأنّتدوسكّاألقدامّّ
كانّالصغارّكثيرينّ.
ويداريّأبيّابتسامةّويسألنيّبنبرةّممتحنّ:
اآلنّسعدّزغلولّهوّرئيسّالوزراءّفلمّتظربون؟ّّ2.»...

ّ-1حكاياتّحارتناّ،صّّ.00ّ،01
ّ-2حكاياتّحارتناّ،صّّ.41
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نالحظّأنّالساردّهناّيسردّلناّالحوارّالذيّدارّبينهّوبينّوالدهّعنّمشاركتهّفيّالمظاهرّ
الكبرىّلتأييدّرئيسّالوزراءّسعدّزغلولّضدّالملكّ،فهوّشخصيةّوبطلّفيّاألحداثّفهوّمشاركّ
في ّاألحداث ّوناقل ّلها ّودليل ّذلك ّاستخدامه ّضمير ّالمتكلم ّ(أبيّ ،أجيبهّ ،اشتركت ّأتوقف) ّإذاّ
فوضعيةّالساردّفيّهذاّالمقطعّهوّداخلّحكائيّ.
علىّعكسّالحكايةّّ44نالحظّأنّالساردّغيرّمشاركّفيّاألحداثّفهوّيكتفيّبسردّونقلّ
األحداثّفقط «ّ:كانتّالزاويةّحديثةّالبناءّوكانّإمامهاّوقتذاكّالشيخّأملّالمهديّفيّمكانهّمتدثراّ
بالظالمّّ،...وراحّيتمتمّ-ّ:لقدّقضىّعلىّالمرأةّّ...
ّ...وسألهّبعضهمّّ:
لمّنسمعّصوتكّياّشيخّأمل؟ّ
فأجابّالهثاّّ:
بيّمرضّواهللّأعلمّ1.»....
فالساردّهناّفيّوضعيةّخارجّحكائيّ،فهوّينقلّلناّاألحداثّبضميرّالغائبّودليلّذلكّأنهّ
غيرّحاضرّفيهاّ.
 -4-1وضعية السارد في النادرة:
نجدّهناّ«لعبّالطموحّبقلبّعبدونّالحلوةّالعاملّبالوكالةّفقررّكماّفعلّزيان ّواسترشدّ
بأحدّالكبارّالعارفينّفقالّلهّّ:

ّ-1نفسهّ،صّّ.80ّ،81
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احذرّأنّتقتربّمنهّبهذهّالسحنةّأوّهذهّالرائحةّأوّهذاّالجلبابّالمزينّ،كماّمثلّالماءّالصافيّ
النقيّثمّجربّحظكّّ1.»...
الساردّفيّهذاّالمقطعّالسرديّفيّوضعيةّخارجّحكائيّ،يحكيّلناّالوقائعّالتيّتدورّفيّ
الحارة ّالتي ّيسكن ّفيها ّدون ّالمشاركة ّفي ّأحداثها ّباستخدامه ّلضمير ّالغائبّ ،فنالحظ ّأنه ّعلىّ
درايةّبتفاصيلّاألحداثّإالّأنهّغائبّفيهاّ.
نالحظ ّأن ّالسارد ّفي ّالحكاية ّرقم ّّ 14أيضا ّفي ّوضعية ّخارج ّحكائيّ ،فالرواي ّغيرّ
مشاركّفيّاألحداثّومثالّذلكّ...«ّ:واستحقّعنّجدارةّاحترامّالمأمورّوالضباطّوتزوجّسالمةّ
أرملةّتكبرهّفيّالسنّذاتّابنّيافعّاشتهرّبالفسادّّّ...
وأنهىّسالمةّعذابهّبأنّذهبّإلىّالمأمورةّواعترفّّ
وتأثرّالمـأمورّ،أمرّبالقبضّعلىّبرهومةّ،وقالّلسالمةّّ:
قدمّاستقالتكّلكيّالّترفتّ،إنيّأعطيتّهذهّالفرصةّإكراماّلتاريخكّّ2.»...إذاّفهوّّّّ
ساردّوناقلّفقطّ.
 -5-1وضعية السارد في الخبر:
يتجسدّظهورّالساردّفيّاشتراكّوضعيتينّلهّوذلكّفيّالحكايتينّرقمّّ 39وّّ،44فنجدّ
الراوي ّيستهل ّالسرد ّبضمير ّالمتكلم ّفيكون ّمشاركا ّوشخصية ّفي ّاألحداث ّثم ّينتقل ّإلى ّمستوىّ

ّ-1حكاياتّحارتناّ،صّّ
ّ-2نفسهّ،صّّ.141
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آخرّمنّالسردّفنجدهّخارجّحكائيّباستعمالّضميرّالغائبّ،ينقلّلناّاألحداثّكونهّشاهداّفقطّ
ومثالّذلكّّ:
«وأناّألعبّفيّالحارةّتنطلقّزغرودةّمنّبيتّالدينّّ:
أكثرّمنّصوتّيتساءلّّ
خيرّإنّشاءّاهللّّ...
فيبشرناّأحدهمّقائال»ّ1.
إذاّالساردّهناّمشاركّفيّاألحداثّ(وأناّألعبّفيّالحارةّ)...فهوّفيّوضعيةّداخلّحكائيّ
ثم ّنالحظ ّبعد ّذلك ّأنه ّينتقل ّإلى ّوضعية ّأخرى ّفيقوم ّبنقل ّاألحداث ّدون ّالمشاركة ّفيهاّ...«ّ :
قرئتّفاتحةّنعيمةّالشقاقّعلىّشيخونّالدهلّ.
يتناهى ّالخبر ّإلى ّفتحية ّقيسون ّوهي ّتغسل ّمالبس ّفي ّطست ّأمام ّمسكنهاّ ،تنتشر ّواثبةّ
كالملدوغةّ،تفكّعقدةّجلبابهاّ،تربطّمنديلهاّحاشرةّماّتبعثرّمنّشعرهاّتحتهّبلهوجةّ2.»...
إذاّالساردّهناّانتقلّمنّداخلّحكائيّإلىّخارجّحكائيّمنظماّللحكيّدونّالمشاركةّفيّ
األحداثّ.
كذلك ّفي ّالحكاية ّرقم ّ«ّ :44الويل ّلنا ّعندما ّيشتد ّالنزاع ّبين ّالحاراتّ ،عندما ّتتصارعّ
التحدياتّبينّالفتواتّ

ّ-1حكاياتّحارتناّ،صّّ.92
ّ-2نفسهّ،صّّ.91ّ،92
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نتوقع ّفي ّالليل ّأن ّتجتاحنا ّهجمة ّعابرة ّنتعرض ّفي ّتجوالها ّفي ّالحي ّلتحرشات ّمباغتة ّتنقلبّ
أفراحناّإلىّمعاركّداميةّيسودّوجهّالحياةّويكفهرّّّ1.»...
نالحظّأنّوضعيةّالساردّهيّداخلّحكائيّفهوّمشاركّفيّاألحداثّثمّينتقلّإلىّمستوىّ
آخرّمنّالسرد«ّ:ولماّسألونهّعنّالحفرّالمزعومّيجيبّ:
الممرّالذيّشقّفيّالممرّالشرقيّّ...
ممرّالسبيلّّّ2.»...
«وتمضيّأعوامّوالحارةّمنهمكةّفيّصراعهاّاليوميّّ...وتربدّالسماءّذاتّشتاءّفتتراكمّالسحبّ
وتسود ّوتهبط ّفوق ّالمآذن ّّ ...وتختفي ّأرض ّالحارة ّتحت ّطبقات ّمن ّالمياه ّالمركزة ّالمحصورةّ
وتأخذّالمياهّفيّاالرتفاعّفتعرفّالبدروماتّوتكتسحّالدكاكينّوالوكاالتّواألدوارّالسفليةّّ3.»...
فالسارد ّهنا ّيكتفي ّبأن ّيكونّمنظماّلحكيّالشخصياتّفي ّهذا ّالمقطعّالسرديّ ،فيتغيرّ
خارجّحكائي)ّيؤطرّالحكيّ
السردّعندماّتستلمّالشخصيةّالكلمةّ،فنالحظّبأنّالساردّفيّوضعيةّ( ّ
فهوّيشاهدّالحوارّوينقلّحركاتّالمتحاورينّ.
 -6-1وضعية السارد في المثل:
يأتي ّالسارد ّفي ّالحكاية ّرقم ّّ 04داخل ّحكائي ّوذلك ّألنه ّمشارك ّفي ّأحداثها ّباستعمالّ
ضمير ّالمتكلم ّومثال ّذلك«ّ :فتحيةّ ،األخت ّالصغرى ّلسنيةّ ،تماثلني ّفي ّالعمرّ ،مثال ّللهدوءّ

ّ-1حكاياتّحارتناّ،صّّ.100
ّ-2نفسهّ،صّّ.130
ّ-3نفسهّ،صّّ.118
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والعذب ّوالرصانة ّوالعمق ّنظراتنا ّتتسلل ّفي ّاستحياء ّّ ...أمد ّيدي ّفأقبض ّعلى ّراحتها ّفتسحبهاّ
بلطفّ،وبرقةّتقولّليّّ:
الّأحبّالعبثّّ
وأضيقّبجديتهاّفأقولّّ:
إنكّالّتعرفينّالحبّّ
فتقولّبأسىّّ:
أنتّالذيّالّتعرفهّ ّ...وأعلمّبأنهاّتعيشّوحيدةّبعدّزواجّبناتهاّمعّخادمّعجوزّّوأجدنيّأحادثهاّ
رغمّكلّشيءّبجرأةّّ1.»...
هناّالساردّفيّهذاّالمقطعّيسردّبضميرّالمتكلمّوبالتاليّهوّشخصيةّفيّالحكايةّبلّيعدّ
بطلهاّفيّنفسّالوقتّمنظمّلهاّ.
أما ّفي ّالحكاية ّّ 10فنجد ّأن ّالسارد ّغير ّمشارك ّفي ّاألحداثّ ،فهو ّيكتفي ّبنقلها ّفقطّ:
«كانّالحاجّالخلفاويّمنّأغنياءّحارتناّ،عرفّبالطبيعةّوالصالحّأكثرّمماّعرفّبالثراءّيعطفّ
علىّالمظلومينّويعينّالفقراءّّ...ولماّشعرّالحاجّبدنوّاألجلّاستدعىّإليهّأكبرّأبنائهّوقالّلهّ:
لقدّرأيتّحلماّ.
فرمقهّاالبنّبعطفّواستطالعّفقالّالحاجّّ:
أنّليّأنّأزيحّعنّصدريّجبلّالهمّاألكبرّّ

ّ-1حكاياتّحارتناّ،صّّ.43ّ،40
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فسألهّابنهّّ:
ماّلحلم؟ّوماّالهمّاألكبر؟ّ1»...
الراويّفيّهذاّالمقطعّالسرديّفيّوضعيةّخارجّحكائيّ،ويسردّلناّحكايةّالحاجّعليّالخلفاويّمعّ
الحكمّالذيّرآهّبضميرّالغائب.

ّ
ّ

ّ-1حكاياتّحارتناّ،صّّ.144
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المبحث الثاني :أشكال التبئير في حكايات حارتنا:
يتبنىّجيرارّجنيتّمصطلحّالتبئيرّمنّتعبيرّ"بروكسّو ّوارين"ّ"بؤرةّالسرد"ّ 1.ويعنيّبهّ
تقيدّحقلّالرؤيةّويميزّبينّثالثةّأنواعّمنّالتبئيرّوهيّ:
أ-الحكاية غير المبأرة أو ذات التبئير الصفرّ :ويقابلّهذاّالنوعّمصطلحّالرؤيةّمنّالخلفّعندّ
"بويون"ّأوّالساردّعندّتودوروفّفالساردّهناّأكثرّمعرفةّمنّالشخصيةّّ.
ب -الحكاية ذات التبئير الخارجيّ :تقابل ّالرؤية ّمن ّالخارج ّعند ّ"بويون" ّوالسارد ّاألكبر ّمنّ
الشخصيةّحسبّمعادلةّتودوروفّ.
ج -الحكاية ذات التبئير الداخليّ :تقابلّالرؤيةّعندّبويونّو ّالروايّيساويّالشخصيةّمنّحيثّ
المعرفةّعندّتودوروفّ.
فأيّنوعّمنّأنواعّالتبئيرّهاتهّيوظفهاّنجيبّمحفوظّفيّكتابهّحكاياتّحارتنا؟ّ.
ّّّّّوماّالحظناهّفيّ"حكاياتّحارتنا"ّأنّالمقطعّالسرديّالواحدّيمثلّنوعينّأوّثالثةّأنواعّمنّ
التبئيرّ،فمثالّنجدّأنّالمقطعّالسرديّيستهلّبالتبئيرّالمعدومّ،ثمّبعدّذلكّنالحظّأنهّيتحولّإلىّ
التبئيرّالخارجيّثمّإلىّالتبئيرّالداخليّوهكذاّّ...وهذاّماّيدعوهّجيرارّجنيتّبالتعدديةّالصيغةّ
«والتيّتعنيّتقاطعّالصيغّوتناوبهاّفيّالنصّالسردي»ّ2.
وردّالتبئيرّفيّحكاياتّحارتناّلنجيبّمحفوظّبأنواعهّالثالثةّبحيثّنجدّّ:
ّ
ّ-1جيرارّجنيتّ،خطابّالحكايةّ،صّّ.021
2نفسهّ.021،
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 -1-2التبئير المعدوم (الصفر):
فيّهذهّالحالةّيكونّالساردّأكثرّمعرفةّمنّالشخصيةّالروائيةّ،فهوّيرىّماّيجريّخلفّ
الجدرانّكماّماّيجريّفيّذهنّالشخصيةّالبطلةّوماّتشعرّبهّفيّنفسهاّ،ومثالّذلكّفيّالحكايةّ
رقمّ«ّ:42يجلسّوراءّنافذةّمصفحةّبالقضبانّ،يحملقّفيّشيءّتتحجرّفيّعينهّتطرهّالّمعنىّ
لهاّ،رأسهّصغيرّأصلعّ،يتمتمّبينّآنّوأنّّ:
أينّأنتّياحبيبتيّ.
ترمقهّمنّبعيدّبحبّاستطالعّ،نتجنبّإثارتهّكماّنبهّعليناّ
نتهامسّ:
أنظرّإلىّعينه!ّ
ماذاّيعني؟ّ
إنهّمجنونّّ...
يفقدّالصبرّفيأخذّفيّالتهجمّعلىّالنساءّّ1.»...
فالتبئير ّالصفر ّيظهر ّهنا ّفي ّأن ّالسارد ّعليهم ّبكل ّشيء ّعن ّالشخصية ّفهو ّيعرفّ
مشاعر ّنفسية ّالشخصية ّالداخلية ّوذلك ّعندما ّ(فقدت ّالصبر) ّكما ّيعرف ّأيضا ّبما ّتفكر ّبهّ
الشخصيةّ(ترمقهّمنّبعيدّبحبّاستطالع)ّ.

ّ1حكاياتّحارتناّ،صّّ.90
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كماّنالحظّأيضاّوجودّالتبئيرّفيّالحكايةّرقمّّ 38حينّقامّالساردّبتقديمّأخبارّووصفّ
صبري ّالجواني«ّ :صبري ّالجواني ّيثير ّدائما ّعاطفة ّمن ّالتساؤالت ّومن ّبيئة ّكادحةّ ،يعمل ّفيّ
دكانّخردواتّ،ثمّيندبّالجوالنّبشتىّالخردواتّفيّاألحياءّالمجاورةّّ...ينتقلّمنّمسكنّجديدّ
يرىّوهوّراجعّحامالّورقةّلحمةّوفاكهةّالموسمّ،يجلسّمساءّفيّالمقهىّويدخنّالبوريّويحتسيّ
الزنجبيلّ،ويقضيّبعضّالسهراتّفيّعرزةّّالمواويليّ.
ويتزوج ّمن ّبنت ّناسّ ،ويرتدي ّالبدلة ّبدال ّمن ّالجلباب ّوتنطق ّمالمحه ّبالرضى ّوالثقةّ
واألمانّّ...يختفيّفالّيقفّلهّعلىّأثرّأوّخبر»ّ1.
يستعملّالساردّفيّهذاّالمقطعّالسرديّالتبئيرّالصفرّ،وأولّمؤشرّعلىّذلكّهوّاستعمالهّ
ضميرّالغائبّفيّالسردّ،ومظاهرّهذاّالتبئيرّأنهّعلىّمعرفةّشاملةّوكليةّبشخصيةّالبطلّصبريّ
الجوانيّ،بلّإنهّيملكّمعرفةّأكثرّمنّشخصيةّالبطلّ،إنهّيعرفّماّيحسّبهّالبطلّمنّمشاعرّ
نفسيةّداخليةّ(تنطلقّمالمحهّبالرضىّوالثقةّواآلمان)ّ.كماّيعرفّأنهّمنبسطّوسعيدّوذلكّفيّفرحّ
صديقهّ.
كما ّأن ّالسارد ّيعرف ّما ّيقع ّخارج ّالشخصية ّيجلس ّمساء ّفي ّالمقهى ّويقضي ّبعضّ
السهراتّفي ّ غرزةّالمواويليّ،علمّأيضاّبأنهّغادرّعقبّالزفةّإلىّبيتهّلكنهّلمّيرجعّإلىّبيتهّ.
فالساردّهناّيرىّويعلمّأكثرّمماّتعرفهّالشخصيةّ،إنهّساردّعالمّبكلّشيءّوحاضرّفيّكلّمكانّ.
ووردّالتبئيرّالصفرّأيضاّفيّالحكايةّرقمّّ 64ومثالّذلك«ّ:األعورّيتأهلّلموعدّغراميّ
فيّالساحةّأما مّالتكيةّيعزمّعلىّإنعاشّشجاعتهّبكمّقرعةّمنّالبوضةّولكنهّيسترسلّفيّالشربّ
حتىّيفقدّذاتهّتماماّ.
ّ1حكاياتّحارتناّ.91،
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يغادر ّالخمارة ّعقب ّمنتصف ّالليل ّفيذوب ّفي ّالظالمّ ،ويذوب ّفي ّالحبّ ،وال ّيدري ّأينّ
يتجهّ،يرتطمّفيّالظالمّبنؤنؤّالمجنونّوهوّيهجمّعلىّوجههّحيثّإن ّجنونهّغيرّمؤذّ،فيقبضّ
علىّذراعهّدونّأنّيعرفهّ،وّيقولّلهّّ:
أرشدنيّإلىّطريقّالتكيةّ
فيتحركّنؤنؤّالمجنونّوهوّيقولّلهّّ:
الّتتركّذراعيّ1.»...
السارد ّهنا ّيعرف ّكل ّشيء ّعن ّالشخصيتين ّالموجودتين ّفي ّالحكاية ّ(األعور ّو ّنؤنؤّ
فلهّعلمّبأنّاألعورّلديهّموعدّغراميّمعّحبيبتهّفيّساحةّأمامّالتكيةّوهوّعلىّدرايةّ
ّ
المجنون)ّ
أيضاّبعدمّمعرفةّاألعورّأينّيتجهّ،كماّيعرفّاللقاءّوالحوارّالذيّدارّبينّالشخصينّ.
فالساردّهناّقريبّمنّالمشهدّوعليمّبكلّشيءّولكنهّبعيدّعنّاألحداثّوغيرّمشاركّفيهاّ
يقومّبنقلّالحدثّدونّالتدخلّفيّحوارّالشخصياتّ،إذاّفهوّمنظمّلألحداثّّ.
 -2-2التبئير الخارجي:
يكونّفيهّالساردّأقلّمعرفةّمنّالشخصيةّ،فهوّيتحدثّعماّيراهّويسمعهّمنّشخصياتهّ
ولهذا ّنجده ّيعتمد ّعلى ّالوصف ّالخارجي ّدون ّأن ّنعرف ّاألفكار ّوالمشاعر ّالداخلية ّللشخصيةّ
ويتخلى ّهذا ّالتبئير ّأثناء ّالحوار ّالذي ّيجري ّبين ّالشخصيات ّالتي ّيتحكم ّفيها ّالسارد ّويعطيهاّ
الكلمةّلتعبرّعما ّتريد ّبطريقةّمباشرةّ،كلّالمشهد ّالحواري ّالذي ّجرى ّبينّصبيّصغيرّوعابرّ
سبيلّأليفّفيّالحكايةّرقمّّ.11
ّ1حكاياتّحارتناّ،صّّ.161
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«ّ...هتفّبهّ:
ياعمّّ...
يقفّالعابرّويسألهّعماّيريدّفيقولّّ:
أريدّأنّأخرجّّ
وماذاّيمنعك؟ّ
بابّالحجرةّمغلقّّ
أالّيوجدّأحدّمعك؟ّ
كالّّ...
ويدركّالعابرّالموقفّعلىّنحوّماّفيبتسمّإليهّومشجعاّويذهبّولوحّوجهّالصغيرّوراءّ
القضبانّوهوّيتطلعّبشوقّإلىّالناسّوالطريقّ1».
يتبين ّلنا ّمن ّخالل ّهذا ّالمقطع ّالسردي ّأن ّالتبئير ّهو ّالتبئير ّالخارجيّ ،فالسارد ّاكتفىّ
أثناءّنقلهّلهذاّالمشهدّبنقلّاألحداثّوالحوارّدونّأنّيبينّماّيختلجّبينّالشخصياتّمنّأفكارّ
وأحاسيسّ،حتىّأنّالساردّ،غيرّمشاركّفيّاألحداثّ.
فعند ّهذا ّالمستوى ّمن ّالتبئير ّتفوق ّرؤية ّالشخصية ّفتأتي ّمعرفة ّالراوي ّأقل ّمن ّمعرفةّ
الشخصياتّفهوّيتقمصّدورّالشاهدّفقطّ.

ّ1حكاياتّحارتناّ،صّّ.144
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نلتمس ّهذا ّالنوع ّمن ّالتبئير ّأيضا ّفي ّالحكاية ّرقم ّّ 01عندما ّيصف ّالسارد ّلنا ّالستّ
نجية«ّ:ستّنجيهّامرأةّوحيدةّعهديّبهاّوحيدةّدائماّفيّبيتهاّوحيدةّمقطوعةّمنّشجرةّيردّاسمهاّ
بالّلقبّ،الّأبّوالّأمّوالّأخّوالّأختّ،ولكنهاّمعروفةّبأنهاّامرأةّغنيةّ.
صورتها ّال ّتنسىّ ،قصيرة ّجدا ّمطبوعة ّبطابع ّكساح ّيتجلى ّفي ّتقوس ّساقيها ّوبروز ّذقنها ّولهاّ
أنفّكبيرّمثلّأذنّحمارّّّ1.»...
فالساردّفيّهذاّالمقطعّيعتمدّعلىّالتبئيرّالخارجيّ،فهوّاعتمدّعلىّالوصفّالخارجيّ
للبطلةّستّنجيةّ(قصيرةّجداّ،أنفهاّكبيرّ،ذميمةّ،تقوسّساقيها)ّفالوصفّهناّارتكزّعلىّشكلهاّ
منّالخارجّفقطّفهوّيخلوّمنّوصفّالمشاعرّالنفسيةّالداخليةّ.
 -3-2التبئير الداخلي:
هوّتقييدّحقلّرؤيةّالساردّ،باعتبارهّأولّمصدرّلكلّاألخبارّوفيهّتتساوىّمعرفةّالساردّ
والشخصية ّوهذه ّاألخيرة ّهي ّمن ّتصرح ّبالمعلومات ّبعد ّأن ّيفسح ّالسارد ّلها ّالمجال ّطبعا ّوقدّ
يكونّالتبئيرّالداخليّبصوتّالساردّلكنّبوجهةّنظرّالشخصةّو«الشكلّالمهيمنّالذيّيستخدمّ
فيّهذهّالرؤيةّهوّضميرّالمتكلمّوقدّيستخدمّالساردّأيضاّضميرّالغائب ّبشرطّأنّتكونّمعرفةّ
الساردّمساويةّللشخصية»ّ2.
سيطر ّالتبئير ّالداخلي ّعلىّمجريات ّفعل ّالسردّ ،بحيث ّنجدهّفي ّأغلبّالحكايات ّتقريباّ
ونجدهّفيّالحكاياتّاألولىّتقريباّوفيّنهايتهاّأيضاّ.

ّ1حكاياتّحارتناّ،صّّ.44

2ينظرّ:محمدّبوعزةّ،الدليلّإلىّتحليلّالنصّالسردي(ّتقنياتّوّمناهج)ّ،طّ،1دارّالحرفّللنشرّوّالتوزيعّ
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يظهرّالتبئيرّلناّفيّالحكايةّرقمّّ 21التيّيقومّالساردّبسردّوقائعهاّلناّ«يروقّليّاللعبّ
فيّالساحةّبينّالقبورّوالتكيةّومثلّجميعّاألطفالّأرنوّإلىّأشجارّالتوتّبحديقةّالتكيةّأوراقهاّ
الخضرّهيّينابيعّالخضرةّالوحيدةّفيّحارتناّوثمارهاّالسودّمثارّاألشواقّفيّقلوبناّالغضةّوهلّ
هيّالتكيةّمثلّقلعةّصغيرةّتحذفّبهاّالحديقةّّ...ثمّالّيلبثّأنّيختفيّوراءّالبابّالداخليّ:
منّهؤالءّالرجالّياّأبي؟ّ
إنهمّرجالّاهللّّ...
ولكنّقلبيّمولعّبالتوتّوحدهّ.
وينهكنيّاللعبّذاتّيومّفأجلسّعلىّاألرضّألستريحّثمّأغفوّأبسطّفأجدنيّوحيداّفيّالساحةّ
ّ...فأنظرّناحيةّالتكيةّ،هناكّتحتّشجرةّالتوتّالوسيطةّيقفّرجلّدرويشّولكنهّليسّكالدراويشّ
ّ...أقتربّمنّالسورّثمّأقولّبابتهالّ:أنيّأحبّالتوتّّ...وأهرعّإلىّالساحةّفأتخلفّوحديّبعدّ
ذهاب ّالصبيانّ .أنتظر ّظهور ّالشيخ ّفال ّيظهرّ ،أهتف ّبصوتي ّالرفيع"ّ :بلبلي ّخون ّدلي ّخوردّ
وكلىّحاصلّكرد"ّ
ّ
ّ...هلّتوهمتّماّالّوجودّلهّمنّأثرّالنومّولكثرةّماّيقالّفيّبيتناّعنّوجودّالنسخّالكبير؟ّّ...
هكذاّخلققّأسطورةّوهكذاّبددتهاّ1.»...
فالروايّفيّهذاّالمقطعّالسرديّنرىّأنهّيروقّلهّاللعبّفيّالتكيةّمثلّجميعّاألطفالّ،كماّنالحظّ
أيضاّأنهّمنّمحبيّفاكهةّالتوتّفيخيلّلهّشخصّفوقّشجرةّيناديهّمنّتحتهّليحصلّعلىّالقليلّ
منّالتوتّوفيّاألخيرّاكتشفّأنّاألمرّمجردّإدعاءّومنّوهمّالخيالّ.

1حكاياتّحارتناّ،صّّ.23
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فنحنّّهناّأمامّساردّيعلمّاألحداثّبقدرّماّتعلمهّالشخصيةّنفسهاّ،فالساردّهناّهوّالذيّ
يقومّبسردّاألحداثّباستخدامّضميرّالمتكلمّفهوّ"شخصيةّ– ّسارد"ّفيّنفسّالوقتّيسردّبلسانهّ
(يروقّليّ،أرنوّ،حارتناّ،أبيّ،أحبّّ.)...
وبالتالي ّفإن ّالقارئ ّيتلقى ّاألحداث ّمن ّالشخصية ّبدون ّ ّوسيط ّبينهما ّأي ّيصاحبها ّفيّ
مسارّحكيهماّللوقائعّ.
يظهرّالتبئيرّالداخليّكذلكّفيّالحكايةّ(«ّ:)1علىّحصيرةّواحدةّنقصدّصبياناّوبناتّ
في ّالكتاب ّتتلوّاآلياتّبصوت ّواحد ّّ ...تسترق ّعينايّالنظرّإلى ّدرويشه ّوهي ّتق أر ّوتأكل ّفيّ
الطريقّأتبعهاّحتىّيميلّإلىّالزقاقّالمسدودّّ...وأشطرّفطيرتيّفأعطيهاّالنصفّنأكلّونتبادلّ
النظرّ1.»...
نالحظ ّفي ّهذاّالمقطع ّأن ّالسارد ّهو ّالبطل ّفهرّيسردّلناّكيف ّالتقى ّبالدرويشةّوكيفّ
كانتّعالقتهماّباستخدامّضميرّالمتكلمّّ.
جاء ّالتبئير ّالداخلي ّأيضا ّفي ّحكاية ّ«ّ :11نقف ّفي ّفناء ّالمدرسة ّاالبتدائية ّجماعاتّ
ننتظرّنتيجةّالقبولّأنهيناّمرحلةّالكتابّوأديناّامتحانّالقبولّ،وهاّنحنّننتظرّإعالنّالنتيجةّ.
ويخرجّضابطّالمدرسةّمنّحجرةّالناظرّّ...ثمّيقولّّ:
ليبق ّمنكم ّمن ّسمع ّاسمه ّوليرجع ّاآلخرون ّإلى ّبيوتهم ّلم ّأسمع ّاسمي ّتشيع ّفي ّنفسي ّفرحةّ
شاملةّ2.»...

ّ1حكاياتّحارتناّ،صّّ.11
2حكاياتّحارتناّ،صّّ.01
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نالحظّأنّالساردّفي ّهذا ّالمقطعّالسردي ّهو ّالذي ّيقوم ّبسرد ّاألحداث ّوذلك ّباستخدامّ
ضميرّالمتكلمّ(أناّ–ّنحن)ّفمعرفةّالساردّتساويّمعرفةّالشخصيةّّ.
وماّنخلصّإليهّفيّاألخيرّأنّاختيارّالكاتبّ(المؤلف)ّألنواعّالتبئيرّفيّالنصّلمّيكنّ
اختياراّعبثياّأوّعشوائياّ،وانماّيقومّعلىّخطةّفنيةّلبناءّمعماريةّالنصّوالقيامّبوظائفّتتمّعلىّ
أن ّاختياره ّمرتبط ّبتحقيق ّدور ّمحدد ّيحاول ّفيه ّأن ّيقنع ّالمتلقي ّبأن ّالتفاؤل ّالمختلف ّهو ّالذيّ
يميزّنصاّعنّغيرهّمنّالنصوصّ.
وماّنخلصّإليهّأيضاّأنهّرغمّاختالفّاألحداثّوكثرةّالشخصياتّوتعددّالحكاياتّإالّأنّ
هناكّتنظيمّوتأطيرّفيّكلّهذهّالمعطياتّ،إذّنالحظّأنّالساردّحاضرّفيّكلّالحكاياتّتقريباّ
فهوّيوجهّاألحداثّللقارئّ.
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حدود القصة في حكايات حارتنا

الفصل الثاني:
الفصل الثاني :حدود القصة في حكايات حارتنا:

حكايات حارتنا التي هي بين أيدينا الصادرة عن دار مصر للطباعة سنة  8811والتي تقع
في  811ص التي اعتمد فيها نجيب محفوظ التقطيع باألرقام لتصل حكاياتها إلى ثمانية وسبعون
حكاية والتي تميزت بمجموعة من القصص القصيرة ذات النهايات المفتوحة والتي تصور لنا مجتمع
القاهرة.
وتسعى "حكايات حارتنا" إلى استجماع حكايات الطفولة البعيدة ووقائع الماضي الموشح
بالغوامض و نفثات أساطير طرية وطرائق وأمثال وعبقة بأكثر من أريج سردي.
تروي لنا حكايات أناس يكشفون الفعل التاريخي أي ثورة  8888ضد االحتالل اإلنجليزي
بشكل أسطوري مع البطل (سعد زغلول) الذي يعد زعيم ثورة  8888في فترة حكم الملك فؤاد
فيتخللها بال شك أكثر من سرود نجيب على تواريخ وذكريات الحارة موصولة عميقا بالتكية أي
المؤسسة العرفانية «يروق لي محفوظ المخصصة والتي ارتبطت أحداثها بالحارة معزولة فضائيا إال
أنها مفتوحة اللعب في الساحة بين القبور والتكية ومثل جميع األطفال أرنو إلى أشجار التوت
بحديقة التكية.»...

1

كما يحمل العمل مجموعة من وقائع حقيقية تشكل نبذة عن حياة الشعب المصري وينتقل
التردد في تجنيس العمل فنجده أحيانا يتقاطع مع األمثال الشعبية والنوادر وأحيانا مع المسرحية
والتاريخ واألسطورة ،ونحن نرى أن هذا العمل األدبي استنادا إلى تركيبته وترابط بنياته ليس قصصا
قصيرة فقط إنما فيه ما يشبه القصص ،بل هي وقائع صغيرة من حياة المؤلف الخاصة
واالجتماعية.
-1حكايات حارتنا  ،ص.3
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الفصل الثاني:

وعلى هذا يجري التعامل النقدي مع "حكايات حارتنا" بأنه يحمل أنماطا سردية تتداخل فيما
بينها تروي لنا قصصا تقع على الحدود مع أكثر من نوع مجاور.
 -1القصة والقصة القصيرة:
تحمل القصة خصائص بنيوية تميزها عن غيرها من األنواع النثرية ،وتشترك مع القصة
القصيرة في عنصر السرد فكالهما يسرد أحداثا.
وتغلب القصة القصيرة على "حكايات حارتنا" ،حيث يشرع فيها نجيب محفوظ بعرض
األحداث مباشرة دون أي مقدمات بعقدة بسيطة ليتوصل إلى الحل في النهاية ،وأحيانا يبقى على
نهايتها مفتوحة في مدة قصيرة ،ومثال ذلك عندما يبتدأ القاص حكايته فيقول« :يزورنا كثي ار أحبه
ألنه يكاد أن يكون صورة متقنة ألبي .من أحاديثه المكررة في إلحاح أبدى أن يخاطب أبي قائال:
أيرضيك حالي هذا يا خالي؟
فيقول له أبي:
يا محسن ،اعتمد على اهلل وعلى نفسك 1.»...وكذلك في الحكاية رقم ( )33حيث يقول« :يشب
بطريق الحموى فيجد نفسه متزوجا كان أبوه مقاول بناء ،أميا فأراد أن يفرح بآخر العنقود في حياته
فاختار له بيتا وزوجة منها وهو تلميذ في الرابعة عشر من عمره 2.»...فهنا يعرض لنا القاص
مقتطفات من صباه وحياة مجتمعه ،كما يتحدث عن المرأة وخروجها للعمل واالنفتاح النسبي على
الغرب في الحكاية رقم (« :)8وأسمع األلسن تلوك سيرتها في الحارة ،تعلق وتسخر وتنتقد ،وكلما

 -1حكايات حارتنا ،ص.81
 -2نفسه ،ص.33
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الفصل الثاني:

الح أبوها عم رحب أسمع من يقول :اللهم احفضنا ،يا خسارة الرجال .توحيدة أول موظفة في
حارتنا».

1

حيث يبدي موقفه من رفضه لهذه الفكرة ،فكرة خروج المرأة للعمل كما يبدي رفض أبناء حارته
كذلك لهذا الوضع.
ولكي ن برز نوع القصة القصيرة البد من إبراز خصائصها البنيوية و «النوع يتحدد بما ليس
واردا في األنواع األخرى».

2

فالقصة القصيرة تتميز «بالقصر ،الحقيقة ،بروز السارد ،التركيز والتكثيف ومحدودية
القضاء ووحدة االنطباع».

3

ونجدنا في الفضاء نفسه أال وهو الحارة حيث تصور الحكايات مشاهد القنوات ومواقفهم
االجتماعية والثقافية ،ومن قنوات الحارة "زيان" مبيض النحاس و"حمودة" الحلواني.
حيث قام نجيب محفوظ بتسجيل أفعال القنوات وتصوير ظاهرة العنف ففي قصة زيان
شاب مصري انظم إلى العصابات وأصبح من البلطجية ،حيث حرضه معلمه (سيده) على القتل.
قتل أم علي الداية ،فأبدى القاص موقفه بالحسرة لحقيقة مجتمعة أو طريقة تفكيره ،بتأكيد
أولوية العنف على العشق هنا « الحق أنني ال أستطيع القتل! فيغضب ميمون ويصفعه ثم يقول:
 -أحسبت االنضمام إلى العصابة لهو؟!

 -1حكايات حارتنا ،ص .11

 -2عبد الفتاح كليليطو ،األدب والغرابة ،ص.13

 -3عز الدين المناصرة ،األجناس األدبية في ضوء الشعريات المقارنة ،ص .18
52

حدود القصة في حكايات حارتنا

الفصل الثاني:
أعرف اآلن أنني ال أستحق هذا الشرف.
فات األوان».

1

كما تتجسد وحدة االنطباع في الحكاية رقم ( )3وتتجلى لنا وحدة الفعل والزمان والمكان هنا
«ال أدري ماذا يدور مدة من الزمن» 2.فيعبر عن خوفه من الحالق وقت صغره «...وجلس على
كنبته وهو يبسمل ثم قال وهو يخرج من حقيبته أدوات بيضاء المعة:
يسرك بال شك أن تتعلم كيف تستعمل هذه األدوات
وأهرع نحوه متملصا من ارتباكي» ،3.فيعرض لنا حدث حلقه لشعره ألول مرة ومدى خوفه الشديد
من عملية الحلق ،فتدور أحداث القصة في مكان واحد وهو البيت ،بيت نجيب محفوظ ولقد
استوفت القصة القصيرة في حكايات حارتنا كل الشروط ،من تقنيات تنظيم الحدث وجزئياته ،والبناء
الفني للشخصيات والعالقات القائمة بينها وتحديد الفضاء والوصف ،وقد عمل نجيب محفوظ
بصياغتها بأدبيته أو شعريته التي توفر له حرية تناول الموضوع بالطريقة التي تعجبه ،والتي
توصل رؤيته ،فلقد اهتم جيرار جنيت بإيجاد مفهوم للبالغة «وتشكل الشعرية أحد ركائزها األساسية
باعتبارها تحليال لتقنيات التحول مع التمييز الدقيق بين األنواع والمواضيع»4.وتكمن الشعرية في
األشكال والصيغ ،أي كيفية إنشاء األثر و بنائه.
والقصة القصيرة حالة تجاور الخبر األدبي والنادرة ،إذ يشكل ذلك التباسا في معرفة حدودها.

1
2

حكايات حارتنا.881،-نفسه.83 ،

 -3نفسه،ص .88

 David fontaine , la poétique, edition nathan, paris1993,p 09.453

حدود القصة في حكايات حارتنا

الفصل الثاني:
 -2القصة واألسطورة:

تختلف األسطورة عن القصة بشكل واضح ،فلكل منهما أسلوبها الخاص غير أنهما يلتقيان
في بعض النقاط ،فحكايات حارتنا نسيج أدبي يزخر بأنواع سردية متشابكة ،فتظهر الغرائبية،
العنصر المهيمن في األسطورة ،والذي يطغى على الحكاية األولى ،ونلمح ذلك في المثال التالي:
«وها هي التكية مثل قلعة صغيرة تحدق بها الحديقة ،وبوابتها مغلقة عابسة دائما مغلقة ،والنوافذ
مغلقة ،فالمبنى كله غارق في البعد واالنطواء والعزلة ،تمتد أيدينا إلى صوره كما تمتد إلى القمر».

1

فيعبر عن سكون المكان بشكل خرافي وغريب ليجعل من المكان موحشا ،والمهيمنة أحد
المعايير التصنيفية التي تفطن إليها "جاكبسون" و «المقومات الفنية أو األشكال اإلنشائية تحتفظ
بنفس المركز في كل النصوص الفنية ،فالعناصر التي كانت في األصل ثانوية في إطار مجموع
معين من القواعد اإلنشائية العامة تعدو على العكس أساسية في المقام األول وخالفا لذلك
فالعناصر التي كانت في األصل مهيمنة ال تعود لها سوى أهمية صغرى ،فتغدو اختيارية ،فيؤثر
هذا التبدل في سلمية األنواع اإلنشائية وفي توزيع األنساق الفنية فيما بين أنواع مختلفة».

2

وتخيم على القصة األجواء الغرائبية ،فيبدد نجيب محفوظ أسطورة عن الشيخ الكبير الذي
يخيل له أنه يملك (صاحب التكية) ويزعم أنه رآه وال أحد رآه غيره ،حيث تنسج عليه األقاويل
والحكايات في الحارة ،حيث يصفه ويقول« :رجل درويش لكنه ليس كالدراويش كالذين أريت من

 -1حكايات حارتنا ،ص .33

 -2إبراهيم الخليل ،نظرية المنهج الشكلي( نصوص الشكالنيين الروس)  ،ط ،8الشركة المغربية للنشر بين
المتحدين.8811 ،ص .18
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حدود القصة في حكايات حارتنا

الفصل الثاني:

قبل ،طاعن في الكبر مديد في الطول ،وجهه بحيرة من نور مشع ،عبائته خضراء وعمامته الطويلة
بيضاء ،وفخامته فوق كل تصور وخيال».

1

وتنفرد الحكايات ( )83( ،)88( ،)81(، )83( ،)81و ( ،)81التي تروي لنا بطوالت سعد
زغلول ووقائع تاريخية للشعب المصري في فترة االستعمار البريطاني وفترة حكم الملك فؤاد،
بقدسيتها حيث يقدم لنا السارد (سعد زغلول) ،العائد من المنفى ،المفاوض والمستقيل من مهامه في
هيئة الكائن الخارق ،وتتعدد سعد شخصية (سعد زغلول) في سلسلة من الحكايات إذ يشكل رم از
من رموز الشجاعة لدى الشعب المصري وخصوصا سكان الحارة «وأحمل ألبي خي ار من الحارة
أثار خيالي فأقول له:
يقولون إن اسم سعد يرى منقوشا على البيض بعد خروجه من الدجاج» 2.على عكس شخصية
الملك فؤاد المنبوذة من طرف الشعب ،إذ يقول« :ابن بلد يمتطي الحمار واضعا على رأسه قبعة
بريطانيا ،والهدير يصطخب:
يا فؤاد ،يا وش القملة

من ألك تعمل دي العملة».

3

وفي حكاية أخرى ،حكاية أم زكي التي أنهكها المرض وجعلها طريحة الفراش ،وعبر السرد
والحوار والوصف ،صور لنا السارد حقيقة مرضها ،بشكل غرائبي من خالل هذا المثال «فتفوح في

 -1حكايات حارتنا ،ص .31
 -2نفسه ،ص .38
 -3نقسه ،ص .38
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حدود القصة في حكايات حارتنا

الفصل الثاني:

الجو أنفاس العفاريت ويدعوا كل عفريت صاحبته المختارة من بين المدعوات للرقص فتموج القاعة
بالحركات وتتوهج بالتأوهات وتذوب األجساد في األرواح».

1

لينتقل إحساس أم زكي باأللم والمرض الذي ينهش صحتها حتى مفارقتها للحياة.
وفي هذه الواقعة يجسد لنا نجيب محفوظ ظاهرة طبيعية و هي الزالزل ،وفي أحد أيام الربيع
تباغت أجواء الحارة هزة أرضية تثير الخوف في سكانها ،فيظهر أثر الغرائبية في لغة نجيب
محفوظ في هذا المثال« :تشخص األعين نحو السماء متسائلة من الطريق والدكاكين والنوافذ
واألسطح وتدب في السقف األسود حركة متوترة ،فيبدوا متموجا ،متصارعا ،متالطما كأنه محيط
من الظلمات ،مشتكيا في نضال ضار» 2.وكذلك في هذا المثال« :تنفذ إلى الحواس الشم رائحة
ترابية مثيرة لألعصاب ،ويأخذ الكون في االختفاء ،وتتخايل األشباح ثم يغرق كل شيء في ظالم
دامس».

3

ونظ ار للغة المتميزة والبناء الفني المحكم لدى نجيب محفوظ ،يصبح الحكم في مسألة
تصنيف األنواع «صحيح االنزياح مثال شكل ركيزة أساسية في تصنيف األجناس الكبرى ،من النثر
والشعر عند العرب» 4.فتختلف طريقة التأليف أو الكتابة من نوع أدبي إلى آخر.
ويفتح السارد الحكاية رقم ( )18بمشهد يصف فيه إبراهيم أحد دراويش الحارة فيقول:
«إبراهيم القرد أضخم بناء إنساني تشهده عيناي ال أتصور أن يوجد بين البشر من هو أطول

1حكايات حرتنا ،ص.38
 -2نفسه.838 ،

 -3نفسه ،ص 833

 -4عز الدين المناصرة األجناس األدبية في ضوء الشعريات المقارنة ،ص .111
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حدود القصة في حكايات حارتنا

الفصل الثاني:

وأعرض منه ،مؤذنة يتحسس طريقه بثبوت رهيب ،تحمله قدمان حافيتان كأنهما سلحفتان».

1

يجسد لنا القاص هنا شخصية إبراهيم كأنه وحش أو كبطل خيالي ال يضاهي قوته أحد ،كما يقص
علينا مغامراته بشكل أسطوري مشوه للحقيقة ،إذ يصرح في األخير أنه بقي راسخا كأسطورة في
تاريخ الحارة المليء بالمغامرات واألكاذيب والخزعبالت إذ يقول« :ويغيب الفرد عن حارتنا فترة من
الزمن ،ولكنه يرجع ذات يوم ببنائه الضخم ،وهامته المرفوعة ،فيلقى استقباال حميما وتحيات
حارة ...فيواصل حياته السابقة متعلقا عند مدخل القبو مثل أسطورة».

2

كما نالحظ أنه في كل مرة يصفه بأنه حيوان ضخم (قرد القوريال) فاألسطورة تحاكي
القصة من حيث المبنى كالحبكة ،الشخصيات ،الزمان والمكان ،غير أن األسطورة تحكي أحداثا
خيالية على عكس القصة.
 -3القصة والمسرحية:
تتوافق القصة مع المسرحية في جملة من الخصائص ،غير أن المسرحية تخالفها في
عنصر التمثيل أو الفعل الدرامي إذ تهيمن أقوال الشخصيات (الحوار) فيها ومثال ذلك في الحكاية
رقم (« :)88أبي ينظر إلي نظرة غامضة ويسألني:
ماذا فعلت؟
فأجيبه بسرور ،وزهو...
اشتركت في المظاهرة الكبرى

 -1حكايات حارتنا ،ص .11
 -2نفسه ،ص .18
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حدود القصة في حكايات حارتنا

الفصل الثاني:
كان يمكن أن تدوسك األقدام.
كان الصغار كثيرين
ويداري أبي ابتسامة ويسألني بنبرة ممتحن:
اآلن سعد زغلول هو رئيس الوزراء فلم تضربون؟
أضربنا لتأييده في موقفه ضد الملك .»...

1

ويتواصل الحوار على طول الحكاية ،فبطبيعة الحال تبنى المسرحية على أساس
الشخصيات التي يرسمها المؤلف ،والتي بدورها تصنع الحدث « فالدراما ما حدث ومهما كان نوع
الحدث ال بد أن يصدر عن شخصية معينة واال لم يكن له معنى ،ولكن الدراما مع ذلك ليست أي
حدث إنها تنبني على المفارقة وهذه المفارقة ال يمكن أن تتحقق إال باحتكاك شخصين أو أكثر من
نوع معين».

2

إذ يعبر السارد عن أقوال وأفعال الشخصيات ،والفعل هنا حينما قال في المثال السابق:
يداري أبي ابتسامته ويسألني بنبرة ممتحن ،وبهذا الصدد نجد دراسة "تودوروف" الهامة عن "مقوالت
الحكي" أن الصيغتين أساسيتين التي بهما يتم إدراك القصة هما« :العرض والسرد التي يعود أصلها
إلى التاريخ والدراما فاألول سرد خالص فيه شخصيات ال تتكلم والكاتب مجرد شاهد يقدم األحداث
مثل الخطاب التاريخي القديم ،أما في الدراما فتهيمن أقوال الشخصيات (الحوار)».
كما يعرض لنا أفعال الشخصيات« :وأتفكر قليال ثم أقول:
 -1حكايات حرتنا ،ص .18

 -2رشاد رشيدي ،فن كتابة المسرحية ،ص .18

3سعيد يقطين ،تحليل الخطاب الروائي( الزمن السرد التبئير) ،ص .881
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حدود القصة في حكايات حارتنا

الفصل الثاني:
معناه واضح ،سعد أو الثورة...
وهو يبتسم
عظيم ومن الذي انتصر؟
سعد وهتفنا عاش الملك ،ويحيا سعد».

1

فاألفعال هنا هي (أتفكر ،قليال ،يبتسم ،وهتفنا) ،إذ يصور القاص من خالل تحاور
الشخصيات وتعارضهما ليخلق بما يسمى نقطة تآزم أو الصراع الدرامي.
كما أن تصنف الحكاية رقم ( )11ضمن جنس المسرحية ،حيث يشرع الراوي بسرد
األحداث في البداية بمقتل ست "سكينة" وهي امرأة أرملة من قبل محمد صاحب وكالة خشب فتتأزم
األوضاع بشكل متصاعد لتصل إلى ذروتها ،ويحكيها بصوت الشيخ "أمل المهدي" وهو شاهد على
الجريمة ،وذلك هنا في المثال التالي« :كانت الزاوية حديثة البناء وكان إمامها وقت ذاك الشيخ أمل
المهدي .صعد الشيخ إلى الشرفة المئذنة ليؤذن الفجر ،فانتبه إلى صوت يصدر عن البيت المواجه
للزاوية مد بصره نحوه فرأى امرأة تفتح النافذة ورجل يطبق يده على فيها ليمنها من االستغاثة ،ثم
يجذبها إلى الداخل تحت المصباح الغازي المضيء ،ثم ينهال عليها ضربا بشيء في يده حتى
تهاوت ساقطة».

2

فيعمد هنا نجيب محفوظ على السرد لعرض الموقف في البداية كما يوقف تطور الحدث
من حين آلخر ليكمل هذا العرض فيترك الحوار بين الشخصيات باقي المهمة.

1حكايات حارتنا.11 ،

 -2حكايات حارتنا ،ص .88
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حدود القصة في حكايات حارتنا

الفصل الثاني:

ويمثل السرد  Diegesisبالنسبة ألرسطو إلى إحدى صيغتين اثنتين للمحاكاة الشعرية
فتؤول آخرهما إلى العرض المباشر للوقائع بواسطة ممثلين يتكلمون ويتصرفون قبالة الجمهور ومن
جهة أخرى نفى سقراط صفة محاكاة في السرد بحيث يتموضع السرد في تعارض مع المحاكاة هنا
كنقيض لها وهناك كصيغة من صيغتها.

1

ومن هنا نالحظ أن هذه النظرية تتحكم في تصنيف عملي لألجناس األدبية ،تتضمن
الصيغتين الخالصتين (السردية المقدمة بواسطة الديثرامب القديم وصيغة المحاكاة مقدمة بواسطة
المسرح) عالوة على صيغة مختلطة هي الصيغة الملحمية.
كما تميزت المسرحية بمحدودية شخصياتها ،حيث تمحورت جل أحداث القصة على
شخصية "ست سكينة" الضحية والقاتل محمد الزمل والمحقق والبطل الشيخ "أمل المهدي" الذي يفقد
عقله في األخير بسبب تأنيب الضمير ألنه غطى على القاتل.
فيسعنا التساؤل من خالل مقارنتنا بين المسرحية والقصة .هل بالضرورة كل سرد قصة؟ إذ
الحظ جيرار جنيت أن أرسطو حين تحدث في كتابه "الشعرية" ( )poétiqueعن القصة
 Diégesisصنفها إلى مظهرين هما« :المحاكاة الشعرية ( )Mimesisوالعرض المباشر لألحداث
من طرف الممثلين أي أنه ميز بين الشعر السردي القصصي الملحمي ()Poésie Narative
والشعر التمثيلي ( )Dramatiqueوعند أفالطون الذي ميز في كتاب الجمهورية بين طريقتين
للقراءة ) (Lexiesهما :المحاكاة التامة من ) (Minesieوالحكي البسيط ( )Diégesisوهو في
نظر أفالطون كل ما يرويه الشاعر بنفسه ،وهناك مزدوج يتجاوز فيه السرد مع التمثيل هو الشكل

 -1ينظر :تزفتيان تودوروف ،طرائق التحليل السردي  ،تر :حسن بحراوي ،ص .81
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حدود القصة في حكايات حارتنا

الفصل الثاني:

الملحمي ،فيخلص إلى نتيجة أن الشكل األمثل لتقديم األحداث هو القصة سواء اشتملت على
مقاطع أدائية أم ال ألن العنصر األساسي هو السرد».

1

فيشترط في المسرحية أن تحدث فينا األثر الدرامي فلهذا ينتقد أفالطون المحاكاة ألنها تقليد
للواقع أو مجرد نقل لما هو موجود ،أو مألوف وليس خلقا أو إبداعا.
 -4القصة والنادرة:
إن النادرة فن من الفنون الجميلة تقترب من جنس القصة إال أنها تتميز بقصرها كما أنها
تحوي عقدة فنجد السارد في الحكاية رقم ( )83يخبرنا عن زغب البالقيطى وهو من فتوات الحارة
وآخرها ،فيفتتحها بمشهد (الوصف) فيقول« :رشيق مديد القامة أبيض الوجه غزير الشارب خفيف
الحركة ،لعيب» .إذ يغلب نمط الوصف على جنس النادرة.
كما أنها تندرج ضمن الخبر والقاص يخبرنا عن رغب البالقيطي فيقول« :وهو يجلس كثي ار
في المقهى ليتابع الحكايات ويقرب إليه أهل التكية والمتشددين والزجالين» 2.فتدور أحداث القصة
حول "زغب" دون حبكة أو حل فتخلص من خالله إلى عبرة أو مغزى.
وفي حكاية أخرى يعمد نجيب محفوظ على الوصف ويظهر ذلك جليا في المثال التالي:
«بحارتنا عامل بالسرجة يدعى عاشور الدنف متزوج ،أب لعشرة ،في األربعين من عمره يتميز بقوة
شديدة ومالمح خشنة وفقر مدقع يتواصل عمله من الضحى حتى منتصف الليل» 3.لكي يقدم لنا

 Gérard Genette, figeures 2, de seuil,paris,1969. p 50,54,55.1 -2حكايات حرتنا ،ص .130
 -3حكايات حارتنا ،ص .81
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الفصل الثاني:

شخصية عاشور الصامدة رغم المتاعب والمخاطر التي واجهته ،فاستحق أن يكون نادرة جديدة في
الحارة.
كما يرى "جيرار جنيت" أن المنظور األفالطوني واألرسطي للمحاكاة يقدم منظو ار جديدا
للقصة يتعلق بالكون الحكائي ) (Diegeseالذي « تتصارع فيه مستويات لعرض وسرد األفعال،
وهي ما يكون السرد ) (Narrationوصيغ لتقديم الشخصيات واألشياء هو الوصف (المشهد)
بشكل متكامل ،ألنه من غير الممكن العثور على نص سردي دون وصف مهما كان طابعه
اإلخباري انتقائيا ،حيث إنه بإمكاننا أن نصف دون أن نسرد».

1

وفي واقعة أخرى ،حكاية صقر الموازيني وهو موظف حكومي يعول أربعة نساء وكلبة
يحيا حياة ضنكة ،ويمكن أن نلتمس أسلوب اإلضحاك وروح الدعاية عند السارد في الموضع
التالي« :ويوما أرى كلبته في الطريق وقد تدللت بطنها وانتفخت فأرمقها بابتسام واعجاب:
الكلبة وحدها وهبت حارتنا ذرية جديدة
أما صقر فبات يمقت أسرته ويقول عنها:
أسرة ال تعرف الموت ،كما ال تعرف الحياة .»...

2

فيأتي هنا الوصف في النادرة بأسلوب اإلضحاك وينتهي بأسلوب الحكمة.
ولقد اقتربت النادرة من القصة ذلك ال ينفي تميزها فهي تحمل حدث معين ومحدود ،نجد
في هذا المثال حدث واحد وهو انضمام عبدون الحلوة غلى عصابة من اللصوص التي بسببها

Gérard Genette, figeures3,p 57. 2
 2.حكايات حارتنا ،ص .833
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الفصل الثاني:

خسر وظيفته في الوكالة وتطلق من زوجته «فذهل عبدون وقال بضراعة:
في سبيلك فقدت أسباب حياتي جميعا
فقال الدقمة بال اكتراث:
أعرف ذلك
وتطردني رغم ذلك؟
فقال الرجل بنفاذ صبر:
بل أطردك بسبب ذلك ...
وبات عبدون الحلوة نادرة تروى.»...

1

والنادرة تقوم دائما على خاتمة تتجمع فيها كل الخيوط وتتركز لتتفجر وتحملنا إلى أجواء
ذهنية بالعضة والعبرة.
 -5القصة والخبر األدبي:
ينفرد الخبر عن غيره من األجناس النثرية الموازية له في التراث العربي القديم كما ينفرد
عن القصة التي ينصب االهتمام فيها على الشخصية ،وبذلك يتميز الخبر بكونه أصغر بنية
حكائية فيقول سعيد يقطين« :فإذا كان الخبر أصغر وحدة حكائية فإن الحكاية تراكم لمجموعة من

-1حكايات حارتنا ،ص .818
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الفصل الثاني:

األخبار المتصلة والقصة تراكم لمجموعة من الحكايات» 1.كما يتسم الخبر بالبساطة (بساطة
الحدث).
فيهيمن عليه الخطاب المسرود ومثال ذلك في الحكاية رقم (« )31يتناهى الخبر إلى فتحية
قيسون وهي تغسل مالبس في طست أمام مسكنها ،تنثر واثبة مالملدوغة ،تفك عقدة جلبابها ،تربط
منديلها حاشرة ما تبعثر من شعرها تحته بلهوجة تتناول مالءتها من فوق حجر فتتلفع بها .»...

2

فيأتي السارد على ذكر سلسلة من األفعال تحركها شخصية واحدة وهي "فتحية" أثناء تلقيها خبر
خطبة جارتها "نعيمة السقاف" بشيخون الدهل".
وللتوضيح أكثر يهيمن الخطاب المسرود أيضا في المثال التالي« :في أحد األعياد مزق
شلضم جلباب قرمة الجديد فاشتبكا في خناقو حامية فضرب قرمة شلضم بقدم قيقابه فقطع حاجبيه
وسجل في وجهه أث ار باقيا» 3.كما نالحظ أن األحداث اتسمت ببساطتها إذ ينزع السارد لتغليب
المشهد والقص اإلفرادي.
يختص الخبر بظاهرة اإلسناد ،فيتضح الخبر في السرد من خالل استعمال الفعلين الدالين
على سرد الخبر (أخبر ،روى) ،ونالحظ ذلك في المثال التالي في الحكاية رقم (« :)88ومما يحكى
أنه كان بحارتنا صعلوك يدعى عباس الجحش» 4.وفي مثال آخر حيث يفتتح القاص الحكاية رقم
( )81بعبارة« :بسرعة الشهب انتشر خبر يقول إن الحكومة ستهدم التكية ضمن مشروع للمرافق

 -1سعيد يقطين ،الكالم و الخبر( مقدمة للسرد العربي) ،ص.888
-2حكايات حرتنا ،ص .13
 -3نفسه ،ص .818
4

 حكايات حرتنا ،ص .88864

حدود القصة في حكايات حارتنا

الفصل الثاني:

العامة في لحظة يصير حديث البيوت 1.»...وتتجاذب أحداث الحكاية حول هذا الحدث البسيط
هدم التكية المؤسسة العرفانية منبع األمان لسكان الحارة وعلى هذا النحو من الشواهد تبرز أهم
خاصية من خصائص الخبر وهي السند.
كما يحتمل الخبر الصحة أو الكذب ،كما في المثال التالي« :ويتناهى الخبر إلى يوسف
فيدهش فيحلف باهلل على أنه ال يسعى لزواج جديد وما خطر له ذلك على بال وتكثر التساؤالت
عن الغريب وسره تحتدم مليا تخف وتتالشى» 2.وكذلك «تترامى عنه أخبار وأخبار يقال إنه أدمن
الشراب ،يقال إنه يدمن المقامرة يقال إنه يرتكب حماقات ال عد لها وال حصر» 3.كما أنه جنس
أدبي ال يتقيد بحدود الزمان والمكان على عكس القصة التي تعد الزمان والمكان من أهم أركانها
البنائية.
 -6القصة والمثل:
يعد المثل موروثا ثقافيا لما يحمل في معناه من تجارب وأفكار أفراد المجتمع الواحد فيتميز
عن القصة باإليجاز وهذا ما يساعده على التناقل كما أنه هذا األخير ناتج عن أحداث قصة ترسخ
كعبرة ويأخذ معناها على أنه مغزى أو مثل يؤخذ بعين االعتبار.
ولقد توفرت "حكايات حارتنا" على عدد معتبر من األمثال وتأخذ على سبيل المثال
"الكتكوت الفصيح يخرج من البيضة يصيح" 4.في حكاية أم زكي فنجد هذا المثل في حوار دار

 -1نفسه.888 ،

 -2نفسه ،ص ..831
 -4حكايات حرتنا ،ص .31
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الفصل الثاني:

بينها وبين نجيب محفوظ ،إذ تنطق بهذا المثل من شدة إعجابها بفطنة وجرأة نجيب محفوظ فكيف
لصبي في مثله من العمر أن يتلفظ بكالم فصيح.
ونجد في حكاية أخرى ،الحكاية رقم ( )38بطلها الشيخ لبيب معلم بالحارة ففي مجلسه ذات
يوم ينطق بأحد األمثال الشعبية فيقول" :يا رايحين ربنا يكفيكم شر الجايين" 1.ويتميز المثل بأنه
عام وبسيط ،حيث يعرفه الفارابي في كتابه ديوان األدب ويقول« :بأنه ما ترضاه العامة والخاصة
في لفظه وفي معناه حتى ابتذلوه فيما بينهم وفاهموا به السراء والضراء واستدروا به الممتع من الدر
ووصلوا به إلى المطالب القصية» 2.فالمثل قصة ولكن ذات لغة مكثفة ومشحونة بالمعاني.
كما يبني نجيب محفوظ الحكاية رقم ( )81على شاكلة المثل بطالها رجل أعور واآلخر
سكران فيصرح في المثال التالي «"ومن يومها والمثل يضرب بهذه الحكاية في حارتنا فيقال لمن
يسترشد لمن ال يرشد :أنت سكران وهو مجنون فكيف تصالن إلى التكية؟"».

3

فسعى إلى توصيل رسالة للقارئ يعتبر ويمثل من خاللها.

 -1نفسه ،ص .881

 -2الفارابي ديوان األدب ج ،8تح :أحمد مختار وابراهيم أنس ،مؤسسة دار الشعب ،والثقافة ،للطباعة والنشر

القاهرة  .1333ص 81

 -3حكايات حارتنا،ص .671
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ﺨـﺎﺘـﻤـﺔ

خاتمة
نأمل أننا قد وفقنا و لو بالشيئ القليل في إعطاء لمحة وجيزة عن أنماط السرد و حدود
القصة في حكايات حارتنا ،و نرجوا أن نكون قد أفدنا كما استفدنا من هذا العمل المتواضع ،كما
نأمل أن تكون نقطة نهاية هي بداية لبحوث أخرى.
توصلنا من خالل بحثنا هذا إلى نتائج قد نعتبرها ذات أهمية كبيرة في مجال الدراسات
األدبية عن طريق المناهج الحديثة و تتمثل هذه النتائج فيمايلي:
– كتاب حكايات حارتنا هو عبارة عن ذكريات طفولة نجيب محفوظ ،كما أنها خليط من
األنواع السردية األدبية فقد احتوى على أكثر من فن قصصي.
– الكاتب يسرد تجربته الفردية في بعض األحيان و تجربة اآلخرين في أحيان أخرى.
– جاءت أنواع الحكي بالتناوب و ساهمت في بناء الرواية و ذلك عن طريق التداخل فيما بينها
حيث انتقل السارد بين الراوي و الشخصيات.
– استعمال أنواع التبئير الثالثة بدرجات متفاوتة و ذلك بتغيير زاوية الرؤية من قصة إلى
أخرى ،و أحيانا نجد نفس المنظور يتكرر في مقاطع متتالية و هذا ما يؤكد اختالف وجهات
النتظر القصة.
–

وظف نجيب محفوظ التبئير الداخلي و التبئير الخارجي بكثرة في معظم األنواع األدبية ألنه
يتحدث عن تجربته الشخصية ،غير أن التبئير الصفر قليال ما وجدناه.

– نلخص إلى أن القصة هي أمثل شكل لعرض األحداث ألن العنصر األساسي فيهاهو السرد
– يمكن للقاص أن يعمد السرد و الوصف لعرض األحداث ،فالوصف عنصر أساسي في
السرد  ،إذ أنه ال يمكن أن نسرد دون أن نصف في حين يمكن أن نصف دون أن نسرد.
– إن المسرحية تحاكي المأساة عند أرسطو لكونها تتركز على الفعل الدرامي.
67

خاتمة
– وجدنا أن سرود نجيب محفوظ في بعض األحيان ال تقع على الحدود مع القصة لعدم وجود
عقدة حكي تجر األحداث في القصة ،فليس كل سرد قصة فقد يكون كجرد خبر.
و في األخير نصل إلى نتيجة مفادها أن كتاب "حكايات حارتنا" تتداخل فيه عدة أشكال
سردية استقاها نجيب محفوظ من التراث العربي و اآلخر من الرواية الغربية.
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ﻗﺎﺌﻤﺔ اﻟﻤﺼـﺎدر
واﻟﻤراﺠـــﻊ

قائمة المصادر و المرتجع
 )1الق آرن الكريم.

المصادر:
 )2نجيب محفوظ ،حكايات حارتنا ،ط ،1دار مصر للطباعة ،القاهرة.1811
 )3األصفهاني أبي الفرج ،األغاني تر :لجنة من األدباء ،ط ،5دار الثقافة.1811،
 )4الفارابي ،ديوان األدب ،ج ،1تح :أحمد مختار و إبراهيم أنس ،مؤسسة دار
الشعب و الثقافة للطباعة و النشر ،القاهرة .2113

المعاجم:
 )5أبو الفضل جمال الدين كرم ابن منظور ،لسان العرب ،المجلد الثاني ،دار صادر للنشر و التوزيع
بيروت .2115
 )6جبران مسعود ،الرائد ،ط ،4دار الماليين ،بيروت .1811
 )7عبد النور جبور ،المعجم األدبي ،ط ،1دار العلم للماليين ،بيروت .1818
 )1لطيف زيتوني ،معجم مصطلحات الرواية ،ط ،1دار النهار،لبنان .2111
 )8مجدي وهبة وكمال المهندس ،معجم المصطلحات العربية في اللغة و األدب ،ط ،1دار النهار للنشر،
بيروت .2112
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قائمة المصادر و المرتجع
المراجع:
المراجع العربية:
)11

إب ارهيم الخطيب ،نظرية المنهج الشكلي )نصوص الشكالنيين الروس( ،الشركة المغربية

للنشرين المتحدين.1812 ،
)11

إبراهيم الخليل ،بنية النص الروائي ،ط ،1منشورات االختالف ،الجزائر .2111

 )12إبراهيم جليل ،بنية النص الروائي ،ط ،1منشورات االختالف ،الجزائر .2111
 )13إبراهيم نبيلة ،إشكال التعبير في األدب الشعبي ،دار غريب للطباعة ،القاهرة.
 )14أحمد زياد محبك ،دراسات نقدية منم األسطورة إلى القصة القصيرة،ط ،1دار عالء الدين للنشر
والتوزيع ،دمشق .2111
 )15األصفهاني أبي الفرج ،األغاني تر :لجنة من األدباء ،ط ،5دار الثقافة.1811،
 )16بدير حلمي ،أثر األدب الشعبي في األدب الحديث ،دار الوفاء.2112 ،
 )17جميل حمداوي ،دراسات في القصة القصيرة جدا  ،ط ،1المكتة العربية.2113 ،
 )11حميد لحمداني ،بنية النص السردي ،من منظور النقد األدبي ،ط ،1المركز الثقافي للطباعة و النشر
الدار البيصاء .2111
 )18حنا الفاخوري ،الجامع في تاريخ األدب العربي ،ط ،1دار الجبل ،بيروت .1812
 )21رشيد رشاد ،فن كتابة المسرحية ،الهيئة المصرية العامة للكتاب.1881،
 )21سعيد يقطين ،تحليل الخطاب الروائي(الزمن ،السرد ،التبئير)،ط ،4المركز الثقافي العربي ،المغرب
.2115
 )22سعيد يقطين ،الكالم و الخبر( مقدمة للسرد العربي) ،المركز الثقافي العربي.1811 ،
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قائمة المصادر و المرتجع
 )23عبد اهلل كليليطو ،األدب و الغرابة( دراسات بنيوية في األدب العربي)،ط ،3دار توبقال ،المغرب
.2116
 )24عبد اهلل الركيبي ،القصة الجزائرية القصيرة ،الدار العربية للكتاب ،تونس .1813
 )25عز الدين المناصرة  ،األجناس األدبية( في ضوء الشعريات المقارنة) ،ط ، 1دار الراية للنشر و
التوزيع ،عمان .2111
 )26محمد بو عزة ،الدليل إلى التحليل النصي السردي ،تقنيات و مناهج ،دار الحرف للنشر و التوزيع،
المغرب .2117
 )27محمد تيمور ،فن القصة( دراسات في القصة و المسرح) ،ط ،1مؤسسة االداب للطباعة و النشر،
.1881
 )21محمد عبد الرحمن الربيع  ،نوادر البخالء ،ط ،1دار الشروق.1861 ،
 )28محمد زغلول سالم ،دراسات في القصة العربية الحديثة(أصولها -أعالمها -اتجاهاتها) ،دار المعارف،
االسكندرية.
 )31نبيل حداد ،تداخل األنواع األدبية ،عالم الكتب الحديث للنشر ،األردن.
 )31يوسف نجم ،فن القصة ،ط ،1دار الشعب.
 )32يمنى العيد ،الراوي الموقع و الشكل ،بحث في السرد الروائي ،ط  ،1مؤسسة األبحاث العربية بيروت
.1816
 )33يمنى العيد ،تقتيات السرد الروائي من منظور المنهج البنيوي ،ط ،3دار الفرابي .2111 ،
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قائمة المصادر و المرتجع
المراجع المترجمة:
 )34تزفتيان تودوروف،طرائق التحليل السردي ،تر :حسن بحراوي آخرون ،ط ،1منشورات اتحاد الكتب
العربية ،الرباط .1882
 )35جيرار جنيت ،خطاب الحكاية،بحث في المنهج،تر :محمد معتصم و عبد الجليل األزدي و عمر
المحلي ،ط ،3منشورات االختالف ،الجزائر .2113
 )36جيرار جنيت ،مدخل إلى جامع النص ،تر:عبد الرحمن أيوب ،ط،2دار توبقال للنشر .1887
 )37روبيرت شولز ،البنيوية في األدب ،تر :عبود سلطان ،د ط ،اتحاد الكتاب العربي.1814،
 )31رينيه وليك ،تر :عادل سالمة ،نظرية األدب ،ط ،1دار المريخ.1886 ،
 )38رينيه وليك و أوستن وران  ،نظرية األدب.
 )41ميرسيا الياد ،مظاهر األسطورة ،تر :نهاد خياطة ،ط ،1دار صنعاء للدراسة و النشر ،دمشق .1881
1) Gérard Genette, FIGEURES 2, Seuil , Paris,1969.
2) Gérard Genette, FIGEURES 3, Seuil,Paris , 1970.
3) David fontainM, la poétique, edition Nathan, paris, 1993.
.
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