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بسم هللا انرحمـه
انرحيم

شكر وعرفان
أٔال ٔلثم كم ضٙء َطكش هللا َٔسًذِ ػهٗ ذٕفٛمّ نُا ف ٙاَداص ْزا انؼًم انًرٕاضغ
كًا َرمذو تانطكش نهذكرٕس انفاضم أزًذ زٛذٔش نفضهّ انكثٛش ػهُٛا ف ٙيطٕاسَا انذساسٙ
ٔاَداص ْزا انثسث.
كًا ال َُسٗ كم األساذزج انز ٍٚذؼإَٔا يؼُا ٔنى ٚثخهٕا ػهُٛا تًؼاسفٓى إلذًاو ْزا انثسث
خاصح األسرار انًسرشو – زس ٍٛلاسجٔ -انسٛذذ ٍٛانفاضٛهر ٍٛانهراٌ سافمراَا تذػائًٓا يُز انثذاٚح فٙ
ْزا انثسث "يهٛكح ػثذاخ"
" خهٛذ٘ خٛشج".
ٔال َُسٗ كزنك كم يٍ كاَا نُا ػَٕا يٍ لشٚة ٔتؼٛذ ف ٙاَداص ْزا انؼًم "زشكاخ انًٛهٕد" ٔ عبد
انهطيـف بروحــــــو.

إْـــــــــذاء
إنٗ يٍ لال فًٓٛا ست ٙػ ّضٔخم

''
''

فَ ََل ذَمُم نَُّٓ ًَا أُ ّ
ف َٔ َال ذَ َُْٓشْ ُْ ًَا َٔلُم نَُّٓ ًَا لَ ْٕ اال

صذق هللا انؼظٛى
َك ِش ٚاًا
إنٗ انرّ ٙسفغ هللا يمايٓا ٔخؼم اندُّح ذسد ألذايٓا.
إنٗ انر ٙستّرُٔ ٙصاَرُٔ ٙغًشذُ ٙتسُآَا.
إنٗ يٍ أفاضد ػهُٛا تاأل ياٌ.
إنٗ انرّ ٙدفؼد َفسٓا فذا اءا نكٌٕ.
إنٗ َثغ لهث "ٙيهٛكح" أي ٙانسٌُٕ.
إنٗ ّ
انز٘ سسى ن ٙيؼانى طشٚم.ٙ

إنٗ ّ
انز٘ أثهح صذس٘ ،إنٗ أغهٗ يا أيهك ف ٙانٕخٕد.
إنٗ سُذ٘ ف ٙزٛاذٙ
إنٗ أيهٔ ٙضغف ،ٙإنٗ يٍ ٚشخف لهث ٙنّ
إنٗ صٕخ انًسثح " يسًذ" ٔانذ٘ انؼضٚض
إنٗ يثم األخٕج  ،يثم انًسثح ٔانشخٕنح انصايذج إخٕذْٔ :ٙاب ،تهماسى ،يأيٌٕ ،سٚاٌ.
إنٗ سرش٘ ٔغطائ ٙأخٕاذْٛٔ ٙثح ،سصٚمح ،صثشُٚحٔ ،سدج .إنٗ صٔخح أخ ٙصْٛشج
إنٗ ساػذ صٔاس ٔإسًاػٛم يثاسك.ٙ
إنٗ ثًشج انؼائهح أالء خٛشج ،ياسٚا ،نؤ٘ ،يسؼٕد ،اترٓال ،إنٗ انصغٛشج " يٛهُٛا زذٚذ٘"
إنٗ خًٛغ أفشاد ػائهر ٙخاصح خذذ " ٙػثذاخ نٕٚضج" .إنٗ يٍ سأكًم يؼّ يطٕاس زٛاذ. ٙ
إنٗ األصذلاء،ػهٛهٕ ،إٚذٚش ،كشٚى.
إنٗ صذٚماذ :ٙسصٚمح ،يشٚى ،سايٛح ب  ،إًٚاٌ ،سايٛح س ،زٕسٚح ،فاٚضج ،صافٛح ،نٕٚضج ،صْٛشج،
أيُٛح ع ،ػائطح ،أيُٛح يازْ ،ٙذٖٚ ،سشٖ ،خذٚدح ،فشٚال ،فاٚضج زسُأ٘ ،فاطًح سانً،ٙزُاٌ.
إنٗ ذَليٛز٘ ٔانطالى انرشتَٕ٘ٛ :طاَ ٙانؼشت ( ٙيذٚش)  ،ػه ٙيساد تٕخاذى ،تشاْ ًٙٛسيضاٌ،
انؼٕف ٙػثذ انشزًٍ ،تٍ ػًاسج فشٚال ،كًا ال اَسٗ زس ٍٛػٛذٌٔ ٔصٔخرّ فرٛسح ػثذاخ ٔ انًفرص
ػثاط.
إنٗ يٍ كاٌ سُذا ن ٙف ٙاَداص ْزا انؼًم " زًايح ".
إنٗ يٍ أثاس فكش٘ ٔثمافر ٙأسرار٘ انفاضم " أزًذ زٛذٔش"
أيـــــــــــــــــــــــُٛح

إْـــــــــذاء

إنٗ يٍ لال فًٓٛا انًٕنٗ سثساَّ ٔذؼانٗ ػضٔخمٔ ... ":اخفض نًٓا
خُاذ ّ
انزل يٍ ان ّشزًح ٔلم ست ٙاسزًًٓا كًا ستٛاَٙ
صغٛشا ''....صذق هللا انؼظٛى

إنٗ انرّ ٙسٓشخ يٍ أخم ذسصٛم يأيٕن ...ٙإنٗ ان ّطًؼح انرّ ٙذُاس تٓا ان ّذٚاس
 .....إنٗ أ ّي ٙانغانّٛح  ....أدايٓا هللا ٔسػاْا  ......إنٗ انز٘ إَرظش ْزِ انهسظح تفاسؽ
ان ّ
صثشٔ .....كهّّ ضٕق ٔإًٚاٌ تأٌ أصم إنٗ ْزِ انًشذثح انرٔ ٙصهد إنٓٛا انٕٛو .....
إنٗ أت ٙانؼضٚض ......أػضِ هللا ٔسػاِ ......
إنٗ اإلخٕج ٔاألخٕاخ انر ٙذُاس تٓى ان ّذٚاس ٔ.....ذردذد تصثٛسرٓى األفشاذ
ٔاأليشاذ.....
ػثذ انكشٚى ٚ ......اس ..... ٍٛإنٗ انكركٕخ انغانّٛح أطال هللا ف ٙػًشْا.....أزَلو
..........

إنٗ كم انضيَٛلخ ٔانضيَلء األفاضم ،أيُٛح  ...ضٓشصاد......
صثشُٚح.....سكُٛح.....سايٛح ع ......ذشكٛح.....خذٚدح  ....ضٓٛشج....سايٛح ص......سايٛح
س.....إًٚاٌ.....فاٚضج.....فاطُح ......زٕسٚح ......صْٛشج ...إسًٓاٌ......صُٚة ......أيُٛح
ع.....أػًش.....زًٛذج.....فاطًح انضْشاء.....ػشت.....ٙزًضج....نطف.ٙ
ػثٛش...ػهٛهٕ...ساسجٔ.....ساؤ .....سٛهح....سٓٛهح....اليٛح....نٕٚضجُْ....ذ....سٚى.....سٓ
او....زُاٌ....ػثهح ....أيُٛح س ....ػائطح  .....زًضج .....ػهٔ ٙزٛذ .....سٚراج ....سٛف

انذ .. zitt0 ٍٚػثذ انهطٛف

إنٗ ّ
انز٘ ضاسكُا فْ ٙزا انؼًم انًرٕاضغ ٔلذو نُا يخرهف انُصائر ٔاإلسضاداخ ٔسٓش
"
أيٍٛ
"
ػًٙ
اتٍ
أخم َدازُا.............إنٗ
نٛان ٙيٍ
إ إنٗ كم ػائهر ٙخاصح خذ٘ سزًّ هللا ٔخذذٔ ٙػًرًُٛٚ ٙح أطال هللا ف ٙػًشًْا
ٔخاالذٔ ٙأخٕانٔ ٙػًرٔ ٙأػًائ ٙأٔالد ػًٔ ٙأٔالد خانٔ ٙخاالذٔ ٙخٛشاَ ٙإنٗ
كم ْؤالء  .....اْذ٘ ثًشج خٓذ٘ انًرٕاضغ.....
حمـــــــــــــــامة

مقدمــــــــــــــــــــــة

مقدمة
مقدمة
نعمـ أف عمـ السرد ىك عمـ تحميمي ييدؼ إلى نظرية شامة لمختمؼ النصكص السردية ،كىك
يشترؾ مع غيره مف العمكـ اإلنسانية في أنيا تمتمؾ المناىج كالمصطمحات المتعددة ،لذلؾ لـ
يستطع عمـ السرد تحقيؽ نظرية مكحدة يطبؽ عمييا مختمؼ النصكص.
تعددت نظريات السرد بتعدد منطقاتيا المعرفية كالمقاصد ،كىذا ما تسبب في ظيكر اختالفات في
األبحاث مف بمد آلخر ،ثـ إف نظرية السرد تأتي مسمطة الضكء عمى العناصر السردية التي تبرز
صكت السارد ،أم محتكل النص السردم كالتعبيرات الشخصية التي تشير إلى ثقافة السارد
كمعتقداتو كقناعاتو كتكجياتو السياسية كالفكرية كمكقفو مع الناس كاألشياء ككذلؾ اإليماءات التي
تشير إلى كعي السارد بالمتمقي .
كبما أنو ال تكجد حكاجز قائمة بيف فنكف األدب منذ أف خرجت الكممة عف كظيفتيا األكلى كىي
التكاصؿ بيف أفراد المجتمع بغية استمرار الحياة ،إلى أف ارتقت إلى كسيمة إبداعية تيدؼ إلى إعادة
صياغة الحياة نجد في النثر العربي سمات ترتفع فييا ح اررة الحديث تصؿ إلى رتبة البكح الشعرم.
كىذا التمازج بيف الشعر كالسرد يكضح لنا تمؾ الرؤيا التي تحفر في الكاقع إلدراؾ تمؾ البنية
العميقة ،كمف ثـ اإلشارة إلى كاقع آخر كأرحب آفاقا .
كالكاقع أننا مف خالؿ مالمسة كقراءة الشعر العربي القديـ نممس النسيج السردم القكم في أقدـ ما
كصؿ إلينا مف الشعر الجاىمي حتى قبؿ التدكيف الكتابي في مرحمة التدكيف الشفاىي التي لعب فييا
النسيج السردم دك ار ال شؾ فيو في مساندة ذاكرة الراكم.
كالسرد في عمكمو الحكي كالمحكي لدل بعض النقاد ،كىك السرد كالمسركد لدل البعض اآلخر،
ككذلؾ الحكي أك القص المباشر مف طرؼ الكاتب في إنتاج فني ييدؼ إلى تصكير أحداث
أ

مقدمة
األزماف ،كىك أيضا خطاب كقصة ،كىذه األخيرة مف بيف مفاىيـ السرد حيث تعتبر نفنا يتميز في
طريقة سرد األحداث كتتحرؾ فييا الشخصيات ضمف بيئة زمنية كمكانية محددة ،كىي تنتمي إلى
األدب الالمعقكؿ يمكف تصنيفيا ضمف العبث الفكرم.
إف ىذا التالحـ الذم يجمع بيف أنكاع األجناس األدبية خاصة بيف الشعر كالسرد كالطريقة
التي يمبس فييا النص النثرم حمة شعرية لتطفي صبغة جمالية خيالية تذكب في مسامع القارئ
منصبا عمى المجمكعة القصصية موج االظنوف -
فتجذب نفسيتو ،ارتأينا أف يككف بحثنا ىذا
ن
لمحمد االصديؽ بغورة – لنقكـ بدراسة شعرية السرد فييا.
أما سبب اختيارنا ليذا المكضكع فيعكد إلى عدـ دراسة شعرية السرد لممجمكعة القصصية "
ثانيا .
موج الظنوف" أكالن كحاكلنا أف نمزج بيف الشعر ك النثر ن
كفيما يخص المنيج الذم اتبعناه في دراستنا ىاتو ىك منيج أسمكبي تحميمي ،كذلؾ لككف
بناءا عمى غير مثاؿ مسبؽ كىي تبحث في تشكيمو
األسمكبية تيتـ بدراسة الخطاب األدبي باعتباره ن
حتى يصير خطابان لو خصكصيتو األدبية كالجمالية معتمديف عمى المستكييف اثنيف في تحميمنا في
المجمكعة القصصية "موج الظنوف" المذاف اقترحيما "تودوروؼ" في تحميمو لمنص األدبي كبعض
منطمقات جيرارد جينت منطمقيف مف عدة تساؤالت كىي :
كيؼ تجمت الشعرية في المجمكعة القصصية مكج الظنكف ؟ كما ىي سماتيا كمظاىرىا
ككيؼ كظفيا الكاتب ( القاص) في مجمكعتو ؟
كأىـ الدراسات التي اعتمدنا عمييا في ىذا البحث كانت مفاىيـ السرد لتزيفيتاف تكدكركؼ،
شعرية السرد لتيزيفيتاف تكدكركؼ ،طرائؽ تحميؿ السرد ،مجمكعة مف النقاد شعرية الخطاب السردم


ب

مقدمة
لمحمد عزاـ ،مصطمحات العربية لمجدم كىبة ،تحميؿ الخطاب األدبي كقضايا النص لعبد القادر
شرشار ،الشعرية العربية ألدكنيس ،السردية العربية إلبراىيـ عبد اهلل ،نظرية المنيج الشكمي لقضيب
إبراىيـ ،مفاىيـ الشعرية لناظـ حسف  ،مكاقع الكتركنية................الخ.
معنكنا
اعتمدنا في ذلؾ عمى خطة قسمناىا إلى مقدمة كفصميف كخاتمة ،حيث جاء الفصؿ األكؿ
ن
بتالحـ األجناس األدبية فذكرنا مفاىيـ أكلية عف :القصة ،السرد ،الشعرية ،باإلضافة إلى أىمية
دراسة مكضكع السرد ،القصة كالخطاب ،مسار القصة ،القصة تمثؿ الشخصية ،آليات تحميؿ النص
األدبي عند تكدكركؼ المتمثمة في المظير الداللي كفيو :تشكيؿ المغة الشعرية في القصة الكظيفة
الشعرية لمقصة ،أما المظير المفظي ففيو :الصيغة ،الزمف ،الرؤية .أما فيما يخص المظير
التركيبي فقد أىممناه في كال الجانبيف لضيؽ الكقت ك عدـ إدراكنا الجيد لو.
أما الفصؿ الثاني فخصصناه لمدراسة التطبيقية فكاف معنكنا بتجميات المستكل الداللي
كالمفظي في المجمكعة القصصية .
كفي األخير انتيى بحثنا بخاتمة جمعنا فييا أىـ النتائج التي تكصمنا إلييا في دراسة ىذه
المجمكعة القصصية "لمحمد الصديؽ بغكرة".
كبالنسبة لمصعكبات التي كاجيتنا فتمثمت في ضيؽ الكقت الممنكح لنا في دراسة ىذا
المكضكع لككنو يعتبر مف أغنى المكاضيع كأثراىا.


ت

 -1يفاْٛى أٔنّٛح:

صة ،سرد)
انفصم األول :تالحم األجىاس األدبيّة ( ق ّ

-1-1يفٕٓو انسّشد
 -2-1يفٕٓو انم ّ
صح

 -3-1يفٕٓو انطؼشّٚح
 -4-1يفٕٓو ضؼشّٚح ان ّسشد
 -2أًْٛح دساسح يٕضٕع ان ّسشد
 -3انم ّ
صح ٔانخطاب
 -4يساس انم ّ
صح

 -5انم ّ
صح ذًثم انطخصّٛح
 -6آنٛاخ ذسهٛم انُّص األدت ٙػُذ ذٕدٔسٔف:
 -1-6انًظٓش انذالن:ٙ
أ -ذطكٛم انهّغح انطؼشّٚح ف ٙانمصص
ب -انٕظٛفح انطؼشّٚح نهم ّ
صح
 -2-6انًظٓش انّهفظ:ٙ
 -2ان ّ
صٛغح ٔان ّضيٍ:
أ -األسهٕب انًثاضش
ب -األسهٕب انغٛش يثاضش
ج -انخطاب انًشٔ٘

تالحـ األجناس األدبية ( قصة  ،سرد )

الفصؿ األوؿ :
-1مفاىيـ أولية:
 1-1مفيوـ السرد:

لغة :تقدمة شيء إلى شيء تأتي بو متسقنا بعضو في أثر بعض متتابعان.
سردا إذا كاف جيد السياؽ
سرد الحديث كنحكه يسرده سردان إذا تابعو .كفالف يسرد الحديث ن
لو.

1

اصطالحا ":لـ يعتبر الباحث سعيد يقطيف "السرد" كاحدا مف القضايا كالظكاىر التي بدأت تستأثر
باىتماـ الباحثيف كالدراسيف العرب ،كيرل أف العرب مارسكا السرد كالحكي شأنيـ شأف األمـ األخرل
في أم مكاف بأشكاؿ كصكر متعددة لكف مفيكـ السرد كمفيكـ جديد لـ يتبمكر بعد بالشكؿ المالئـ
كلـ يتـ الشركع في استعمالو إال مؤخ ار ".

2

كيقارف ظاىرة الكعي بالسرد -كظاىرة نقدية -بالتناص كمفيكـ جديد في الدراسة األدبية
الحديثة ،جاء ىذا المفيكـ ليحدد ظاىرة نصفية كيبرزىا في الكعي النقدم لكف ممارسة التناص
قديمة قدـ النص ،كيفما كاف جنسو أك صكرة إبداعو.

3

اقعيا أـ
كالسرد ىك نقؿ لمفعؿ القابؿ لمحكي مف الغياب إلى الحضكر سكاء كاف ىذا الفعؿ ك ن
شفاىا أك كتابةن ،يعتبر فرعان مف عمـ كمي ىك"البيكطيقا" إذ يتسع مجالو
اء تـ تداكلو
ن
تخيميان ،كسك ه
ليشمؿ اختصاصات التي اىتمت بالمادة الحكائية حتى تتجاكز االىتماـ بالخطاب لتدرس النص مف
1
2
3

لساف العرب ،ابف منظكر ،دار صادر ،بيركت ،لبناف مجمد ،3ط1419 ، 1ـ 1999ـ ،ص.212
السرد العربي ،قضايا كاشكاالت ،سعيد يقطيف ،مجمد  ،8سبتمبر 1998ـ ،ص .122

تحميؿ الخطاب األدبي كقضايا النص ،عبد القادر شرشار ،منشكرات اتحاد الكتاب العرب  ،دمشؽ2006 ،

ص.74
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تالحـ األجناس األدبية ( قصة  ،سرد )

الفصؿ األوؿ :

حيث أنماطو المختمفة ،كتفاعالتو النصية المتعددة كقد يؤكؿ بيا ذلؾ إلى االنفتاح عمى مختمؼ
المناىج العممية  ،1كمف خالؿ ىذا نستطيع أف نقكؿ أف السرد يحصر تجمياتو في عدة مكاضع
كعمى رأسيا سرديات القصة التي تيتـ بالبنية الحكائية كتقكـ عمى المنظكمة السردية بصكرة عامة
،حيث ال يتجسد أم عمؿ حكائي إال إذا تكفرت فيو المقكالت التالية:
األفعاؿ
الفكاعؿ
الزماف كالمكاف
كمف جية أخرل نجد سرديات الخطاب :التي تركز عمى ما يميز البنية الحكائية عف
البنيات األخرل مف حيث الطريقة التي تقدـ بيا كؿ مادة حكائية

2

باعتباره يشمؿ كحدة اتصاؿ

مرتبطة بظركؼ إنتاج معيف .كعميو يصبح باإلمكاف أف نقكؿ أف الخطاب السردم ىك كحدة لسانية
تتعدل الجممة كتصبح رسالة كمية ممفكظة
كيتجمى الفرؽ بيف سرديات القصة كسرديات الخطاب في الجدكؿ التالي:

شكؿ المقوالت

القصة

الخطاب

الفعؿ

الحدث

السرد

فاعؿ

الشخصية

الراكم

1
2

تحميؿ الخطاب األدبي كقضايا النص ،عبد القادر شرشار ،ص .75
المرجع نفسو ،ص .75
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تالحـ األجناس األدبية ( قصة  ،سرد )

الفصؿ األوؿ :

فعؿ الشخصية (الحدث) في قصة يقدـ في الخطاب مف خالؿ فعؿ آخر (السرد) الذم
يضطمع بو فاعؿ آخر ىك الراكم كباختالؼ الفعميف كفاعمييما يختمؼ زمف القصة
كفضاؤىا عف زمف الخطاب كفضاءه.1
 : 2-1مفيوـ القصة:
لغة :القصة مصطمح يدؿ عمى سرد الحدث أك األحداث ،كفي القصص األدبية نجد قصة غالبا ما
تظير في شكؿ صراع بيف قكتيف متضادتيف في سبيؿ الكصكؿ إلى ىدؼ معيف ،كقد تككف إحدل
ىذه القكتيف ىي البطؿ كاألخرل الشرير كاليدؼ الكصكؿ إلى البطمة كاإلستئثار بيا كقد يككف
الصراع داخميا في إحدل شخصيات القصة كأف يككف الصراع بيف الحب كالكاجب ،أك بيف
األطماع الشخصية كالمصمحة العامة ،كفي ىذه الحالة تككف الشخصية ذات أبعاد أشد تعقيدا أك
أكثر كاقعية مف تمؾ التي يككف صراعيا خارجيا بحت.2
اصطالحا :القصة مف حيث السرد تيتـ بالبنية الحكائية مف زاكية تركيزىا عمى ما يحدد حكائياتيا
التي تميزىا عف األعماؿ الحكائية األخرل المختمفة ،كالتي تنطكم جميعيا ضمف جنس السرد كال
يتجسد أم عمؿ حكائي إال إذا تكفرت فيو المقكالت التالية:
 -1الفعؿ -2 ،الفكاعؿ -3 ،الزماف كالمكاف-

1

3

تحميؿ الخطاب االدبي ،عبد القادر شرشاؿ  ،ص .76

2معجـ المصطمحات العربية في المغة كاألدب ،مجدم كىبة ،كامؿ الميندس ،مكتبة لبناف ،ساحة رياض الصمح

بيركت ج ،2ط ،1963 2ص .538
3

تحميؿ الخطاب األدبي كقضايا النص ،د .عبد القادر شرشار .2006 ،ص .75
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تالحـ األجناس األدبية ( قصة  ،سرد )

الفصؿ األوؿ :

كعميو جاءت القصة القصيرة تركيبا بسيطا يمثؿ األصؿ يشبو األشكاؿ السردية سابقة
الظيكر كتبقى كليدة عصرىا ،كىي ترتكز عمى الكحدة المكضكعية كىذه األخيرة تزامف ظيكرىا مع
انبثاؽ التيارات الفكرية في أكربا كالركس مف خالؿ إسيامات المدارس المختمفة.
لقد ظيرت القصة بالجزائر في عصر النيضة ،فحاكؿ بعض النقاد الجزائرييف االىتماـ
بيذا الجانب مف األجناس األدبية كمف بينيـ نذكر "عبد اهلل خميفة الركيبي" فقد اىتدل إلى
مصطمحات نقدية تقارب ىذا البزكغ القصصي الجديد في عصر النيضة مستفيدا مف المكركث
كالصحافة كمف التأثير األجنبي ،فصنؼ كتابات القصصية كالقصة الفنية ،كعمؿ المقاؿ القصصي
بأنو الشكؿ البدائي األكؿ بدأت بو القصة الجزائرية القصيرة ".

1

 3-1مفيوـ الشعرية :
مازالت الشعرية تثير جدالن كاسعان في الدراسات األدبية الحديثة الغربية ،بسبب اشتباؾ
معانييا ،كتنكع تعريفاتيا كاختالفيا لكثير مف االلتباس.إذ تعد مف المرتكزات النقدية الحديثة التي
تسعى إلى كشؼ مككنات النص األدبي ،ككيفية تحقيؽ كظيفتو االتصالية كالجمالية،أم إنيا تعني
بشكؿ عاـ(قكانيف اإلبداع الفني) .2كقد تمحكرت انشغاالتيا منذ القديـ كالى اآلف في استقصاء
القكانيف التي استطاع المبدع التحكـ بكاسطتيا في إنتاج نصو ،كالسيطرة عمى إبراز ىكيتو الجمالية
كمنحو الفرادة األدبية.

1
2

القصة القصيرة في األدب الجزائرم،ركيبي عبد اهلل خميفة ،دار الكاتب العربي ،القاىرة  ،1969ص .53

مكسكعة نظرية األدب ،الصكرة ،الطبع ،المنيج ،مجمكعة كتاب سرفيت ،تر :جميؿ نصيؼ التكريتي ،دار

الشؤكف الثقافية ،بغداد ط1993، 1ـ ،ص .23
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تالحـ األجناس األدبية ( قصة  ،سرد )

الفصؿ األوؿ :

إف أكؿ مف استخدـ مصطمح الشعرية ) ) poeticsىك أرسطك  322ؽ-ـ في كتابو (فف
الشعر) ،حيف استقصى الخصائص الفنية لألجناس األدبية التي شكمت حضك ار متمي از في عصره
كلـ يتـ تداكؿ ىذا المصطمح في النقد العربي إلى بعد مركره بمراحؿ ثالث :

1

 .1مرحمة التقبؿ :كفييا تـ تعريب المصطمح إلى (بيكطيقا)
 .2مرحمة التفجر :كتمت ترجمتو إلى (فف الشعر)
 .3مرحمة الصياغة الكمية :كتـ تدكلو كما ىك اآلف (الشعرية)
إف لمصطمح ( )poeticsلمتعبير عف مفيكـ كاحد بمصطمحات متنكعة في النقد العربي أك
مفيكمات عدة لمصطمح كاحد في النقد الغربي.2
إف الشعرية ىي " الدراسة المنيجية التي تقكـ عمى عمـ المغة لألنظمة التي تنطكم عمييا
النصكص األدبية ،كىدفيا ىك دراسة األدبية أك اكتشاؼ األنساؽ الكامنة التي تكجو القارئ إلى
العممية التي تفيـ بيا أدبية ىذه النصكص" .3فيي إذف شعرية نصية ال تحيؿ إال إليو ،كبقدر ما
يصيب النص مف تغيير سيصيبيا شيء غير قميؿ مف التغيير أيضا ،ألنيا تستنبط قكانيف النص
مف النص ذاتو.

1

قامكس المسانيات ،عبد السالـ المسدم ،نقال عف أصداء دراسات أدبية نقدية ،د .عناد عزكاف .اتحاد الكتاب

العرب ،دمشؽ ،1984،ص . 147

2

مفاىيـ الشعرية ،دراسة مقارنة في األصكؿ كالمنيج كالمفاىيـ ،حسيف ناظـ ،المركز الثقافي العربي بيركت ،ط-1

 1994ص.16-15

 3النظرية األدبية المعاصرة ،راماف سمدف ،تر :جابر عصفكر ،دار قباء لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،ط1998- 1
ص .13
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تالحـ األجناس األدبية ( قصة  ،سرد )

الفصؿ األوؿ :

إف ىذا التحكؿ ىك الذم يعد الشكالنييف البحث عف البنى األدبية المتحكمة في النص
األدبي ،كما اصطمحكا عميو بالخصائص الشكمية ؛ فبدأت كشكفاتيـ النقدية تحيؿ إلى النص ذاتو
ال إلى سياقات خارجية(تاريخية ،اجتماعية ،نفسية) .كلـ يعد الكصكؿ إلى المعنى عف طريؽ
العالقات السببية ىك الكظيفة األىـ في النقد ،بؿ (أدبية النص) التي كصفيا الشكالنيكف كالبنيكيكف
كمف جاء بعدىـ في التعاطي النقدم بكصفيا (مكارد لتحميؿ الخطابات كممارسات القراءة التي
يثيرىا األدب كتعميؽ المطالبة بالكضكح المباشر كالتفكير في تضمينات معاني التعبيرات ،كاالىتماـ
بالكيفية التي يتـ بيا المعنى ،كالكيفية التي تتحقؽ بيا المذة ،1فعد الشكالنيكف كمف بعدىـ البنيكيكف
النص نظاما ألسنيا ككسائط إشارية يمتمؾ المعنى في ذاتو كمدلكلو الكامف في بنائو كمستقؿ عف
مبدعو ،2إف االعتراضات التي كاجيت تمؾ المناىج لـ تكف في ذاتو كانما الخمط الالمسؤكؿ فييا
بيف عمكـ مختمفة كقضايا عممية مختمفة .3
قاد ىذا النشاط النقدم الشكالنييف إلى رصد المفاىيـ النصية كاشتغاالتيا مف جية كخمخمة
النقد التقميدم المساير لمعطيات الجكدة كالرداءة بكاسطة الثكابت البالغية كالمعيارية مف جية
أخرل ،فاجتيدكا -بقدر كبير مف المكضكعية -في استنباط قكانيف النص ذاتو :ككشؼ خصائص
العالئقية التي تميز بيف نص كآخر ،ككف الجماؿ في النص يعكد إلى بنية العناصر المتقاعدة ال
إلى العنصر المنقكد بعينو ،كأخذكا يطرحكف أسئمتيـ عف ((كيؼ)) ال عف ((ماذا)) ،كتكممت اجتيادا

1النظرية األدبية – جكناثاف كمير ،تر :رشاد عبد القادر ،منشكرات كزاة الثقافة في الجميكرية العربية السكرية،
دمشؽ 2004 ،ص.53

2ينظر :تحميؿ الخطاب األدبي عمى ضكء المناىج النقدية الحديثة ،محمد عزاـ –في النقد – مف منشكرات اتحاد
الكتاب العرب – دمشؽ ، 2003ص .13

3نظرية المنيج الشكمي ،نصكص الشكالنييف الركس :تر :إبراىيـ خطيب ،مؤسسة األبحاث العربية ،1982ص
.35
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تالحـ األجناس األدبية ( قصة  ،سرد )

الفصؿ األوؿ :

تـ في (خمؽ عمـ أدبي مستقؿ انطالقا مف الخصائص الجكىرية لممادة األدبية) 1كصار ( موضوع
العمـ األدبي ليس األدب وانما األدبية أي الذي يجعؿ مف عمؿ ما عمال أدبيا) ،2أكثر فعالية
كركاجا في الدراسات الشكالنية ،ليييمف السؤاؿ ما األدب ؟ عمى مسار النظرية األدبية ،كفتح
الطريؽ أماـ الدراسيف كمحاكلتيـ في لمس أسرار األدبية مف داخؿ النصكص ،فبحثكا في (البنى
الحكائية) ك( اإليقاع) ك(عمى تشكيؿ الحكاية) ك(األسمكبية) كغيرىا ،فكاف "لفكتور شكمو فسكي"
"وبوريس ايخنباوـ" و"فالد يمير بروب" و"روماف ياكوبسف" و"توماس تشوفسكي" كغيرىـ دكر
كبير في تغيير مسار تحميؿ النصكص األدبية ،كمثمما أخذ عمـ المغة دراسة مستكيات التحميؿ
المغكم كالقكانيف المجردة في المغة كليس في الكالـ ،فأخذت الشعرية دراسة مستكيات التحميؿ
األدبي ،كمحاكلة اإلمساؾ بكحدة األعماؿ األدبية كتعددىا في كقت كاحد.3
إف التكجيو األلسكني بشكؿ عاـ كتأثيرات دي سوسير بشكؿ خاص تسعى إلى رصد القكاعد
الجمالية التي يتشكؿ منيا النص األدبي ،كيتجمى ىذا اإلسياـ في الجيكد التي انصبت عمى
محمكالت التحكيؿ مف الشكؿ إلى البنية ،كاقصاء المؤلؼ ،كانشغاؿ باألنساؽ الداخمية لمنص.
كعمقت البنيكية بدكرىا ىذا اإلقصاء،كانفتحت الدراسات األدبية عمى القارئ كفؽ تكقعو ،كتأكيؿ
المضاعؼ كتفكيؾ ككؿ مالو صمة بنقد ما بعد الحداثة ،كاجتاح ساحة األشغاؿ النقدم سؤاؿ :ما
ىك مكضكع الشعرية ؟.
أكؿ مف حاكؿ اإلجابة عمى ىذا السؤاؿ ىك تودوروؼ قائال ( ليس العمؿ األدبي في حد
ذاتو ىو األدب ،وكؿ عمؿ عندئذ ال يعد إال تجميا لبنية محدودة وعامة ،ليس العمؿ إال موضوع
1المرجع نفسو ،ص .31
2

نظرية المنيج الشكمي ،ابراىيـ خطيب ،ص .15

3الشعرية كالخطاب الشعرم في النقد العربي الحديث ،سعيد الغانمي ،انترنيت – .www.alnoor.se
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تالحـ األجناس األدبية ( قصة  ،سرد )

الفصؿ األوؿ :

الشعرية ،فما تستنطقو ىو خصائص ىذا الخطاب النوعي الذي ىو الخطاب زمف انجازاتيا
المسكنة ،وكؿ ذلؾ فاف ىذا العمـ ال يعني بأدب الحقيقي بؿ بأدب الممكف ،وبعبارة أخرى يعني
بتمؾ الخصائص المجردة التي تصنع فرادة الحدث األدبي أي األدبية) . 1بيذه المنيجية عممت
مقكالت الشعرية لتضع حدا (لمتكازم القائـ بيف التأكيؿ كالعمـ في حقؿ الدراسات األدبية كىي عنده
– أم تود وروؼ -بخالؼ تأكيؿ األعماؿ النكعية ال تسعى إلى تسمية المعنى بؿ إلى معرفة
القكانيف العامة التي تنظـ كالدة كؿ عمؿ ،كلكنيا بخالؼ ىذه العمكـ التي ىي عمـ النفس كعمـ
االجتماع ....الخ
تبحث عف ىذه القكانيف داخؿ األدب ذاتو  ،فالشعرية إذف مقارنة لألدب (مجردة) ك(باطنية) في
األدب نفسو.2
وحصرىا في مدلوالت ثالثة ىي:
 .1كؿ نظرية داخمية لألدب .3
 .2اختيار يمارسو مؤلؼ ما مف بيف اإلمكانيات األدبية الممكنة (نمط التركيب ،أسمكب). 4
 .3السف كالقكانيف المعيارية التي يصبح مف لدف مدرسة معينة كمجمكعة القكاعد التطبيقية
اميا.
التي يصبح استعمالو عندئذ إلز ن

 -1الشعرية تزفيتاف تكدكركؼ ،تر ،شكرم المبخكت كرجاء بف سالمة  ،دار تكفاؿ لمنشر كدار البيضاء المغرب
ط ،1987 1ص.23 :

 -2الشعرية ،تزفيتاف تكدكركؼ ،ص .23

 -3ينظر  todov- emcylopedia.DictIonary 78 – 79نقال عف الخطيئة كالتفكير تأليؼ عبد اهلل محمد
الغدامي ،المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،المغرب ط  ، 2006 ،6ص . 21

 -4مفاىيـ الشعرية -دراسة مقارنة في األصكؿ كالمنيج كالمفاىيـ حسف ناظـ ص 13-12
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تالحـ األجناس األدبية ( قصة  ،سرد )

الفصؿ األوؿ :

كاستنادا عمى ىذه المقكالت نستطيع القكؿ أف الشعرية ال تتعدد بنكع أدبي معيف ،بؿ يككف
إبداعا ،لكف ىذا ال يعني أنيا ال تراعي الحدكد
عمى مدار اشتغاليا الخطاب األدبي بكصفو
ن
كالفكارؽ النكعية بيف األنكاع األدبية فقد نشأت ليا فركع متخصصة بيذه األنكاع ،فيناؾ شعرية
المسرح ،كأخرل لمقصة ،كغيرىا لمشعر كمف الذيف تكسعكا في مفيكـ الشعرية ىك "جاف كوىف" الذم
بنى شعريتو عمى( اإلنزاع) ،كتتمحكر النظرية حكؿ الفرؽ بيف الشعر كالنثر مف خالؿ الشكؿ كليس
المادة أم ؛ مف خالؿ المعطيات المغكية المصاغة كليس مف خالؿ التصكرات التي تعبر عف تمؾ
1
ياحا) عف المعيار كىك ( قانكف المغة) .فكؿ صكرة تخترؽ قاعدة مف
المعطيات  ،كعد الشعر( انز ن

قكاعد المغة أك مبدأ مف مبادئيا. 2
إف مفيكـ الشعرية عند "ريفاتير" ىك :تطكير لمفيكـ( الجمالية المتداكلة عند "ياكوبسف"
"وحمقة براغ" ،ألف الكاقعية الشعرية مكجكدة داخؿ البنية المسانية بينما الكاقعية الجمالية ميتالغكية
كقد غير "ياكوبسف" لفظ الجمالية إلى شعرية بالمدلكؿ نفسو ثـ كسع دائرة مدلكليا كي ال يككف
حص ار عمى الشعر. 3
كيتعدل النص كؿ ذلؾ ليشمؿ القارئ أك مجمؿ أفعالو الممكنة كذلؾ ألف النص( نظاـ
إشارم) كاإلحالة إلى الكاقع ثانكية كالفعالية النصية ال عالقة ليا بتطابؽ األدلة كاألشياء ،كبيذا
افترؽ "ريفاتير" عف "الشكالنييف" في قراءاتو لمنص بمنيج نقدم بديؿ أسماه(منيج القارئ المثالي)

1
2
3

بنية المغة الشعرية ،جاف ككىف  :تر :محمد الكالي كمحمد العمرم ،دار تكبقاؿ لمنشر ،المغرب1986 ،ـ ص.28
المرجع نفسو ،ص .08

معايير تحميؿ األسمكب ،ميكائيؿ ريفاتير ،تر :حميد حميداني ،منشكرات دراسات أدبية سيميائية دراسات ساؿ

دار النجاح الجديدة ،ط  ،1مارس  ،1993ص .76
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الفصؿ األوؿ :

عمد فيو إلى اإلستجابة الذاتية ،إذ تككف االنطالقة مف القارئ الذم يحده االنحراؼ كفؽ ما يعتقد
أنو معيار إلى النص كليس مف النص إلى القارئ.1
أما الشعرية عند "جوناثاف كمر" فيي باألساس نظرية في القارئ .2تبتكر أسئمتيا عف
ال ػ(كيؼ) مع الػ ػ(ماذا) يتكازف يكفؿ إحدىما اآلخر كيعاضده .كاف ىذه القراءة ليست نشاطا بريئا إنيا
محممة بالحيؿ .3كىك ينظر إلى األدب بكصفو شيئا تنشطو مجمكعة مف األعراؼ تجعؿ ميمة
اإلحساس بخصكصيتو ،كغرابتو ،كاختالفو عف غيره مف نماذج الخطابات في العالـ أم ار أكثر
كيسر بيا إنتاج المعنى .4كيتفؽ "جي ارر جينيت" في شعريتو التي مكضكعيا جامع النص
نا
سيكلةن
أم مجمكع الخصائص العامة أك المتعالية التي ينتمي إلييا كؿ نص عمى حدل كنذكر مف بيف
ىذه األنكاع أصناؼ خطابات كصيغ التعبير كاألجناس األدبية.5
كمف الذيف فعمكا مصطمح الشعرية في ساحة االشتغاؿ النقدم بكصفيا كظيفة(الفجكة
مسافة ،التكتر) ىك الناقد "كماؿ أبو ديب" ،فالشعرية عنده ليست خصيصة في األشياء ذاتيا بؿ في
تمكضع األشياء في فضاء مف العالقات أكال ،كفاعمية خمؽ ترفض استخداـ كممات بأكضاعيا
القامكسية المتجمدة ألنيا ال تنتج الشعرية بؿ ينتجيا الخركج بالكممات عف طبيعتيا الراسخة إلى
طبيعة جديدة ثانيا.6

1

تحميؿ الخطاب األدبي ،ص .169

3

الشعرية البنكية ،جكناثاف كمر ،تر :إماـ السيد ص 159.

2

4
5

.5
6

الشعرية البنكية ،جكناثاف كمر ،تر :إماـ السيد .دار التقنيات لمنشر كالتكزيع  ،2005ص .158

المرجع نفسو.159 ،
مدخؿ جامع النص ،جيرار جينيت :تر :عبد الرحمف أيكب ،دارالشؤكف الثقافية-أفاؽ عربية ،بغداد  ،1979ص
في الشعرية ،كماؿ أبك ديب ،مؤسسة األبحاث العربية ،1987 ،ص .135
14

تالحـ األجناس األدبية ( قصة  ،سرد )

الفصؿ األوؿ :

نخمص مما ذكرنا إلى أف الشعرية ىي تقصي الكعي المغكم الذم يتحكـ بخصائص
كتقنيات النكع األدبي كتحميؿ ذلؾ الكعي بفعالية قرائية تكشؼ ال ػ( كيؼ) كتعيف جماليتو كتنشيط
قكانينو الداخمية التي تتحكـ فيو ،ك تيتؾ التستر عمى خبايا ال ػ(ماذا) كأغكاءاىا المشبعة بالمذة
كالتدليؿ.
 4-1مفيوـ شعرية السرد:
ىي المقكالت المخصكصة بنظرية السرد  ،كما يظيرىا عمـ السرد ،كتعكد شعرية السرد
إلى إنجازات الشكالنييف الركس كالمنظريف اإلنجميز كاألمريكييف أمثاؿ " ليبوؾ" "فورستر" و"إدويف"
موليدو" "روبيرليدؿ""بوث" ثـ انطمقت الشعرية الفرنسية مع "جورج بمف"" ،وميشيؿ ريتوف" كالسيما
"تودوروؼ" ،مستندا إلى الشكالنية الركسية.1
كشعرية السرد عند "تودوروؼ" ىي ذلؾ العمؿ األدبي الذم يبحث في خصائص
الخطاب األدبي بكصفو تمظير البنية المجردة كالعامة ،باعتبارىا ال تسعى لتحديد المعنى في
النص األدبي ،بؿ تعمؿ عمى إقامة قطيعة بيف التأكيؿ كالعمـ في حقؿ الدراسات األدبية عبر البحث
في قكاعد التي تتحكـ في نشأة ىذه األعماؿ.2
 /2أىمية دراسة موضوع السرد:

1النقد األدبي العربي الجديد ،في القصص كالركاية كالسرد ،د عبد اهلل أبكىيؼ ،منشكرات اتحاد الكتاب سنة
 ،2000ص .232

-2شعرية السرد كالنمك السردم ،تزفيتاف تكدكركؼ ،ارشؼ أدباء سعداء كمطبكعات ،منتديات ستارتايمز05 :25،

.2008 03 20
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الفصؿ األوؿ :

انصرفت السردية إلى االىتماـ بمككنات الخطاب السردم كمظاىره كأبنيتو كمستكياتو الداللية
كانتظمت البحكث في ىذا الحقؿ المعرفي الجديد في تياريف :تيار السردية المسانية ،كتيار السردية
الداللية.
التيار األوؿ :تجمت السردية المسانية في جيكد ج.جينيت وتودوروؼ وروالف بارت ،كىك تيار
يعنى بدراسة الخطاب السردم في مستكيات التركيب ،كالعالئؽ التي تربط الراكم بالمعنى الحكائي.
التيار الثاني :يتعمؽ األمر بالسردية الداللية كما تجمت في جيكد "بروب وغريماس" كىك تيار يعنى
بالبنى العميقة التي تتحكـ بمظاىر الخطاب كصكال إلى تحديد قكاعد كظائفية لمسرد.

1

كعمى الرغـ مف تبايف األىداؼ بيف التياريف إال أنيما ييدفاف إلى إنتاج معرفة تطمح إلى
تكظيؼ كشكفاتيا إلقتراب مع الخطاب السردم في مستكياتو التركيبية كالداللية . 2كما كشفت
الدراسات أف ىناؾ تيا ار يعامؿ التكفيؽ بيف التياريف المذككريف.
كقد كسعت الدائرة النظرية ليذه األبحاث حيث أصبحت تشمؿ دراسة الييئات السردية
الخيالية في النص األدبي كييئة مجردة (المؤلؼ كالقارئ المجردييف) كالييئات الكاقعية(كالمؤلؼ
كالقارئ الحقيقييف) ضمف نمكذج تكاصمي تداكلي دكف إغفاؿ إديكلكجية النص كسياقو اإلجتماعي
كالثقافي ،كما يؤكد "غريماس" في مختمؼ دراساتو عمى أف اليدؼ الذم تنشده السيميكلكجية ىك
اإلمساؾ بالمعنى أك الداللة بغض النظر عف المظاىر األخرل التي يتخذىا ىذا السرد.

-1مف كىـ الرؤية إلى كىـ المنيج ،عبد اهلل ابراىيـ ،مجمة الفكر العممي المعاصر ،العدد  ،1993 ،6768ص
.124

-2السردية العربية بحث في البنية السردية لممكركث الحكائي العربي ،عبد اهلل ابراىيـ ،المركز الثقافي العربي

ببيركت 1990 ،ص .178
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الفصؿ األوؿ :

حيث يتجمى ىذا اإلختيار المنيجي في التركيز عمى المحتكل مف خالؿ التعريؼ الذم
يقترحو "االنترفيوف "  " Grouped entrevenésلممصطمح  Narrativitéالسردية فيك مظير
تتابع الحاالت كالتحكالت المسجمة في الخطاب كالضامف لإلنتاج المعنى.1
كحسب المصطمح الذم يكظفو السيميكلكجييف أك الخطاب الذم يستخدـ كمقابؿ لمقصة
باعتبار الصكرة التي تتجمى أك يتحقؽ مف خالليا المحتكل ،كبالتالي يمكف أف يقدـ محتكل كاحد
مف خالؿ خطابات متعددة لكؿ منيا خصكصية.
جماليا
عنصر
نا
كعميو الخالؼ بيف الرؤيتيف كاضح كعميؽ حيث يعتبر السرديكف الخطاب
ن
يصؿ المادة السردية باألدبية في حيف تخالؼ نظرة السيميكلكجيف ذلؾ.2
 -3القصة والخطاب:
لـ تبقى السرديات حبيسة الخطاب بؿ تكسعت لتشمؿ المادة الحكائية ،كقد أكد ذلؾ
" ""Micke Ballميؾ باؿ" حيث تحدث عف السرديات في مجاؿ تكسع اختصاصيا كىك يعتبر
القصة  fableمتتالية مف األحداث المحكية ،تتكزع إلى قسميف :عناصر ثابتة كأخرل متحكلة كالى
مكضكعات كسيركرات ،فالمكضكعات ال يمكف فيميا فقط بكاسطة الثكابت ،كلكف مف خالؿ
األماكف كاألشياء ،أما السيركرات فيي التغييرات الطارئة داخؿ مختمؼ المكضكعات.3

 -1تحميؿ الخطاب األدبي كقضاياه د .عبد القادر شرشار  ،ص .47

-2قاؿ الراكم -البنيات الحكائية في السيرة الشعبية سعيد يقطيف ،المركز الثقافي العربي ،بيركت1997، .

ص.27-26

- editions.Klincksick.paris 1977.p.10 Micke Ball. Narratoigie
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الفصؿ األوؿ :

كتماثؿ القصة /خطاب الجممة الفعمية كتتحقؽ ىذه المماثمة في ضربيف تبدك في القصة
مف كجية تركيبية (:فعؿ ػ ػ ػ ػ ػ ػ حدث)( ،فاعؿ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ شخصية) ،زماف ،مكاف ،كتبدك المماثمة الثانية في
ككف اإلنتاج الحكائي تمثيؿ لرؤية كتصكر لمعالـ كما يتحقؽ مف خالؿ تجربة خاصة

1

كيقتضي

البحث المنيجي في بنية العمؿ السردم الركائي التميز نظريا.

 -4مسار القصة:
تكضع الحبكة بيف القصة كالحجة كتفيـ القصة ىنا بمعنى الضيؽ أم؛"ركاية قصص"
بمعنى سرد تتابعي مف حيث الجكىر لو بداية ككسط كنياية  ،كالكاقع أف مفيكـ " مسار القصة "
كليس "القصة "كىك ما يخدـ كعالمة استدالؿ .
ىذا المخطط الذم يميز القصة عف الحبكة المربؾ لمكثير مف النقاد تبدك الحاجة إليو في
إلحاحا منيا في النقد األدبي ،ألف األحداث التي تككف مسار القصة المركية في
التاريخ أكثر
ن
التاريخ ال تتنتجيا مخيمة المؤلؼ بؿ ىي مطركحة إلجراءات البرىنة كىذا االنعتاؽ ىك التميز بيف
القصة كالحبكة.2
كمادامت القصة بالفعؿ نمط تنظيمي انطالقا مف أنيا متميزة عف أخبار الحكادث البسيطة
فإنيا تقكـ بدكر كاضح لمأل فراغ الذم أحس بو األدباء كالكتاب النعداـ ىذا المكف مف األدب ،كلكف

 -1سعيد يقطيف ،قاؿ الراكم ،ص .26

-2الزماف كالسرد ،بكؿ ريككر دار الكتاب الجديد المتحدة  :تر :فالح رحيـ ،ج  .2ط  .1كانكف الثاني 2006ـ
ص .257
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دكرىا األساسي كاف معالجة مكضكعات قد تبدك اآلف جاىزة كعادية

1

إال أف مسارىا ممتحـ مع

الكاقع كاف لـ تعتمد عمى المعالجة الفنية .
 -5القصة تمثؿ الشخصية:
إف التاريخ تغمب عميو صفة الحداثية ( تكالي األحداث) إلى حد يمنعو مف إشباع
المتطمبات الكاردة في فف الشعر ،كقد أصبح في نياية المطاؼ إلغاء ىذا الحكـ سيال منذ عمؿ
"ثوسيديوس" بؿ ىك يخبرنا بسبب حداثية التاريخ ألنو يسجؿ ما حدث فعال في الكاقع ،عمى خالؼ
الممكف الذم يتصكره الشاعر ،كألف الشعراء ىـ مؤلفك حبكاتيـ يككف بمستطاعيـ سحب أنفسيـ مف
الكاقع العرضي كاإلرتقاء إلى مستكل اإلمكانية المحتممة ،كليس ترحيؿ التاريخ إلى دائرة الشعرية
إذف فعال بريئا ال يخمك مف النتائج تترتب عميو بقدر ما يتعمؽ األمر بتناكؿ العكارض الكاقعية.
كما أف تجاكز المنع األرسطي يكاجو بمقاكمة ال تقؿ عف سابقتيا مف جانب النقد األدبي
كعمؿ "وايت" قريب مف النقد األدبي .بالنسبة "ألوير باخ" "وبوث" "وشولز" "وكيموغ" يعرؼ الخيالي
عبر تضاده مع "الكاقعي" كيبقى التاريخ نمكذجان لكاقعية التمثيؿ ،كتصؿ المفارقة قمتيا .أما بالنسبة
"لفراي" تتعمؽ القصص بالممكف بينما عمى التاريخ أف يتعامؿ مع الكاقعي.2
 -6آليات تحميؿ النص األدبي:
 1-6المظير الداللي :الخطاب األدبي عف المكركث مع األدب نفسو ،كاألمر ال يتعمؽ بابتكار
نظاـ بقدر ما يتعمؽ باختيار إحدل اإلمكانيات العديدة المتاحة لنا معتمديف عمى األقؿ الطرؽ نسقا،

-1النقد األدبي العربي الجديد في القصة كالركاية كالسرد ،د عبد اهلل أبك ىيؼ ،ص.31
 -2الزماف كالسرد( الحبكة كالسرد التاريخي) ،بكؿ ريككر ص .256
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كالعالقات الممحكظة في النص األدبي ال تحصى فيناؾ عالقات مشتركة الحضكر ( حضكرية)
كعناصر (حاضرة) كأخرل غائبة ،كىذه العالقات تختمؼ إما في طبيعتيا أك في كظيفتيا ىذه
األخيرة ،كىي ما يسمح في تككيف العمؿ األدبي حيث العالقات الحضكرية ىي عالقات تشكيؿ
كبناء كالعالقات الغيابية ىي عالقة معنى كترميز.
تؤدم العالقات الحضكرية كتكالي األحداث ،كتككف الشخصيات فيما بينيا نقائص
كتدرجات (ال ترميزات) كتتألؼ الكممات في عالقة دالة بمكجب سبب ما بمكجب االستحضار
كباختصار ال تدؿ الكممة كالفصؿ القطعي كالشخصية عمى ىذه الكممات كالشخصيات األخرل

1

كعمى إثر ذلؾ فإف األدب ليس نظاما رمزيا أكليا ،إنما ىك نظاـ ثانكم يستعمؿ نظاما مكجكدا قبمو
ىك المغة"المادة الخاـ" إذ يكجد في النصكص التخييمية أفعاؿ قصصية كشخصيات مستحضرة
تعتبر تشكيال مستقال نسبيا
إف الجانب الداللي لي أم نص يجعمنا نممؾ رغبة جامحة في أف نذكب كنتماىى داخؿ
النسيج الذم يتشكؿ لنا مف تالحـ األفكار ،كىك مف أبرز المظاىر التي تسمح لنا بتمييز مراحؿ
تاريخ الشعرية طبقا إليثار أىؿ اإلختصاص ،كنجد ىذا األخير يرتبط بكؿ عالقة التي تظير مف
خالؿ المجاز كاإلستعارة ،الطباؽ ،المبالغة ،التمطيؼ...الخ كالمغة ىي التي تبرز الكالـ كىي
األساس في الكشؼ عمى مكنكف النص الداللي.

2

أ .تشكيؿ المغة الشعرية في القصص:

1الشعرية ،تزفيتاف تكدكركؼ ،ص .32 ،31
2المرجعنفسه،ص.34،33
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حيث إف األديب أك الشاعر العربي الحديث حقا يعيش في حصار مزدكج ،فيك متمسؾ
بثقافة اآلخر مف جية كمف جية أخرل بثقافة اإلرتباط األجنبي بالماضي التقميدم كنظيؼ
إلى ذلؾ ما يعطي ليذا الجانب طابعو األكثر جدية أعني بو كضع المغة العربية في حد
ذاتيا ،فقد نشأ العربي في ثقافتو ترل المغة بكصفيا صكرتو الناطقة كبكصفو صكرتيا
الشاعرة كالمفكرة ،فيي كحدة عقؿ كشعكر كىي الرمز األكؿ لميكية العربية ،كأف المغة في
ىذه النظرة الكعي العربي األصمي،كأنيا الكائف نفسو كيبدك عمميا كأنو عمـ الكائف مف
مادية ىذه المغة المخمكقة ،فيتفجر إيقاع الكجكد كينبثؽ جكىره 1المغة في ىذه النظرة كىذا
الكعي ليست مجرد أداة إليصاؿ معنى منفصمة عنيا إنيا المعنى باعتبارىا الفكر ،بؿ
السابقة عميو.
كالمشكؿ ىنا أف ىذه المغة التي ينظر إلييا بكصفيا جكىر الكائف العربي تبدك
في الممارسة العممية ركاما مف األلفاظ :ىذا يدفنيا كذلؾ ييجرىا إلى لغة أخرل عامية أك
أجنبية كذلؾ ال يعرؼ استخداميا إبداعيا كىذا يعني أنو ما كاف غاية أصبح اآلف كسيمة
كالتساؤؿ الذم يظؿ مطركحا في مثؿ ىذا المكقؼ كيؼ يمكف التكفيؽ بيف ماض يجعؿ
مف المغة جكىر اإلنساف كحاض ار ال يرل فييا إال األداة.

2

كبما أف المغة ىي الجسر الذم يربط بيف مكنكنات المبدع كالممتقي فإف شعريتيا ىي ابتكار
يكلد بيف التقريب كالجمع بيف عالميف متباعديف بحيث يصبحاف كحدة ،فتصبح الصكرة
ليست مجرد تقنية بالغية ،بؿ تنبثؽ مع الحركة نفسيا التي ينبثؽ منيا الحدس الشعرم،
كىي عصية عمى اإلحاطة بيا عقميا ،أك كاقعيا كذلؾ أنو تفمت مف حدكد العقؿ كالكاقع،
 -1ينظر ،الشعرية العربية ،عمي أحمد السعيد "أدكنيس" ،دار اآلداب ،بيركت لبناف ،ط. 1985 1
 -2المرجع نفسو ص .77
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تالحـ األجناس األدبية ( قصة  ،سرد )

الفصؿ األوؿ :

ألنيا تشير إلى ما يتجاكزىما إنيا ضكء يخترؽ كيكشؼ فيما يتجو نحك المجيكؿ إف الكتابة
الشعرية ىي نكع آخر مف الككف يصعب تحديده كتقعيده ،إنيا حركة دائمة مف اإلكتشافات
الالمنتيية تتضمف ىدما مستم ار لألشكاؿ ،فيي فضاء متمكج الحركة بيف الشعكر كالفكر-
إيقاع القمب.-
المغة الشعرية تتشكؿ في ذاتيا كلذاتيا 1في أفؽ المعرفة الشعرية ،فالمجاز مثال يككف منفتحا بال
نياية ألنو احتماؿ ،كيككف بحثا كاكتشافا دائميف كفي ىذا ندرؾ أف المغة العربية في بنيتيا
المجازية ،أم في الشعرية تككف لغة تشكيؽ لمبحث ،لمعرفة المجيكؿ ،كلتحصيؿ الكماؿ كىي بذلؾ
أكسع مف أف تنحصر في حدكد الكاقع المعطى إف فييا بعد االنياية في مجاؿ التعبير الذم
يستجيب في مجاؿ المعرفة.

2

ب .الوظيفة الشعرية لمغة:
الكظيفة الشعرية لمغة ال تقتصر عمى االحتفاء بالمغة لذاتيا عمى حساب
الكظيفة المرجعية المباشرة ما ىك إال الجانب المعككس ،أك الشرط السمبي لكظيفة مرجعية
أكثر احتجابا لمخطاب ،إنيا تحرر مف خالؿ تعميؽ القيمة الكصفية لمعبارات ،كىكذا يمنح
كقيما لمكاقع ال تطاليا لغة كصفية عمى نحك
الخطاب الشعرم المغة جكانب كخكاص ن
مباشر ،كال يمكف أف تقاؿ إال عبر تفاعؿ معقد بيف المنطكؽ اإلستعارم كاالنتياؾ المحككـ
بقاعدة لممعاني المعتادة لكمماتنا.

1

-الشعرٌةالعربٌة،أدونٌس،ص .18

 -2المرجع نفسو ص .77
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الفصؿ األوؿ :

كمع السرد يمكف ابتكار داللي كابداع تركيبة أخرل ىي الحبكة التي بكاسطتيا تجتمع
األسباب كاألىداؼ كالمصادقة مع داخؿ الكحدة الزمنية لفعؿ كامؿ كتاـ ،إف ىذه التركيبة مف التنكع
ىي ما يقترب بالسرد مف االستعارة ،كفي الحالتيف ينبثؽ شيء جديد الالمنطكؽ ،الالمكتكب في
المغة.ىنا االستعارة الحية أم صمة إسناد جديدة كىناؾ حبكة مختمفة أم انسجاـ جديد في تنظيـ
األحداث.

1

 2-6المظير المفظي:
 2-2الصيغة والزمف:
إف لفظة الصيغة ىنا مغايرة فالبد مف أف يتحدد التخيمي بالنسبة لممسألة التالية.
نستحضر بكاسطة الكممات ككنا مصنكعا مف الكممات ،كآخر مصنكعا مف النشاطات غير لفظية
سكاء" كانت مكادا أـ خصائص كتبعا لذلؾ لف تككف العالقة بيف الخطاب الذم نقرؤه كبيف الخطاب
اآلخر أك المادة غير الخطابية عالقة تماثؿ ،كقد دؿ عمى ىذا التمييز في الشعرية الكالسيكية لدل
أفالطكف.
مقكلة الصيغة تتعمؽ بدرجة حضكر األحداث التي يصنعيا النص كتتصؿ مقكلة
الزمف بالعالقة بيف خطيف زمنيف :خط الخطاب التخيمي الذم يصكر لنا بكاسطة التسمؿ الخطي
لمحركؼ عمى الصفحة كخط العالـ التخيمي ،كمما سبؽ فإف مقكلة الصيغة تقربنا مف السجالت
المفظية .التي سبؽ كتعرفنا عمييا ،لكف كجية النظر ىنا مغايرة،فال بد مف أف يتحدد النص التخيمي.
كتبعا لذلؾ لف تككف العالقة بيف الخطاب الذم نقرؤه كبيف خطاب آخر أك مادة غير خطابية عالقة

 -1ينظر ،الزماف كالسرد( التصكير في السرد القصصي)،بكؿ ريككر ص .290.....126 ...82 ،....،10
23

تالحـ األجناس األدبية ( قصة  ،سرد )

الفصؿ األوؿ :

تماثؿ.كاذا تحدثنا عف قص األحداث الغير لفظية فإنو ال يط أر عمييا تنكع في الصيغة التاريخية
تنتج بنجاح متفاكت ك حسب مكاضيع العصر ،كىـ الكاقعية ،فمقص الكالـ أنكاع متعددة ،ألف
الكالـ يمكف أف يقحـ بضبط متفاكت األىمية ،كقد اقترح "جيرار جينيت" ثالث درجات اإلقحاـ.

1

أ .األسموب المباشر :كىك خطاب ال يدخؿ عميو أم تعديؿ.
ب .األسموب الغير مباشر :الخطاب المحكي ،نحافظ ىنا عمى المضمكف.
ت -الخطاب المروي :كىك تغيير كالـ الشخصية حيث نكتفي فيو بتسجيؿ مضمكف الكالـ دكف أف
يحتفظ بأم عنصر منو.

2

إف كؿ متكمـ يمتمؾ طريقتيف لذكر خطاب آخر سكاء كاف ذلؾ بشكؿ مباشر أك بشكؿ غير
مباشر ،كيستعرض أىؿ االختصاص بيذا الصدد أربع فركؽ:
أ  .حالة رابط تبعية في صيغة(بأف) كنستقدـ خطابا (غ -ـ)
ب .خضكع فعؿ الخطاب المباشر (خ-ـ) لمتكالية مف قكاعد خاصة بزمف الفعؿ ،كىي التي ال
تخضع األفعاؿ لمجمكعة مف األفعاؿ الالحقة.
ت.عمى الضمير النحكم لمضمائر التي تحيؿ عمى نفس المرجع في الجمؿ األصمية كالالحقة
داخؿ(خ -غ -ـ) عمى أف يككف الضمير النحكم ىك ذاتو.
ث .العناصر التي تحيؿ عمى أسماء اإلشارة ،كتعكد في أصميا إلى زمف كمكاف القكؿ المذككر
ىي عناصر تختمؼ داخؿ الخطابيف المباشر كالغير المباشر نحك:

 -1شعرية السرد :تكدكركؼ تزيفيتاف .ص .46

 -2ينظر ،مفاىيـ السردية ،تيزفيتاف تكدكركؼ .ص.141
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تالحـ األجناس األدبية ( قصة  ،سرد )

الفصؿ األوؿ :

 -1أ ػ ػ ػ ػ ػ أمس في قاعة الحفالت قاؿ لي(يكسؼ) :سألتقي بؾ ىنا غدا.
 -1ب ػ ػ ػ ػ ػ أمس في قاعة الحفالت قاؿ لي (يكسؼ) بأنو سيمتقي بي ىناؾ اليكـ.

1

تمثؿ صيغة خطاب ما في درجة الدقة الذم يستحضرىا ىذا الخطاب،مرجعو حيث نجد
الدرجة القصكل في الخطاب المباشر كالدرجة الدنيا في حالة قص كقائع غير لفظية ،كدرجات
كسطى في حاالت أخرل.
أما الزمف فيك الذم يسمح لنا باالنتقاؿ مف الخطاب إلى التخييؿ عف طريؽ اإلسترجاعات
كاإلستباقات.

2

كنميز بيف حاالت الدقة في المدة:
 oالكقفة تعميؽ الزمف :ال يتكافؽ زمف كظيفي مع زمف الخطاب
 oالحالة المعاكسة :الحذؼ أك ايقاظ مرحمة كاممة كنقصد بيذا عدـ التطابؽ التخيمي.
 oحالة التكافؽ التاـ :إقحاـ الكاقع التخييمي في صمب الخطاب فيتشكؿ لنا المشيد.

3

 oالخالصة:يقصد بيا سرد سنكات عديدة ،أك سير ،أك أياـ كساعات طكيمة في
فقرات قصيرة قميمة ،بدكف ذكر تفاصيؿ كدقائؽ األمكر بؿ إعطاء ممخص مكجز
عنيا.

4

 -1طرائؽ تحميؿ السرد ،مجمكعة مف المؤلفيف آف بانفميد (مترجـ) منشكرات اتحاد الكتاب ،ط ،1992 1ص
.125

 -2مفاىيـ سردية ،تيزيفيتاف تكدكركؼ ،ص.47
3

ينظر ،المرجع نفسو،ص.50-49

 -4أفالـ الديكافalarab.com www.diwan ،
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انفصم انثاوي :تجهيات انمستوى اندالني وانهّفظي في انمجموعة انقصصية موج انظىون.
 -2انمستوى اندالني
 -1انمستوى انهّفظي
 8-2انصٛغح
 8-8-2األسهٕب انغٛش انًثاضش
 2-8-2األسهٕب انًثاضش
 1-1انزمه
 8-2-2انخَلصح
 2-2-2انسزف
 3-2-2انٕلف
 4-2-2انًطٓذ




الفصؿ الثاني:

تجميات المستوى الداللي والمفظي في المجموعة القصصية موج الظنوف

خطابا حيث يتعامؿ مع األحداث بشكؿ مممكس
يتضمف ىذا الجزء القصة بكصفيا
ن
مرسػ ػ ػ ػ ػػؿ

مرسؿ إليو

القاص(السارد)

المسركد لو ( المتمقي)

باستعماؿ مستكيات القصة التي حددىا "تيزيفيتاف تودوروؼ" المكسكمة بالشعرية التي تغدكا نظرية
تتناكؿ تحديد البنية النصية كصيغ انتقاؿ الخطاب األدبي كىي:
 -1المستكل الداللي
 -2المستكل المفظي
 .1المستوى الداللي:
يسعى إلى نيؿ حصتو مف الدراسات ،حيث يمكف الكشؼ عف بنية أم نص مف
خاللو إذ أننا نجد في المجمكعة القصصية – موج الظنوف – 1سمككات مختمفة متناقضة في
حياة األفراد كالمجتمعات تتجمى في قراءات مختمفة لمكاقع كالذات عبر عنيا السارد بطريقة
بسيطة سيمة إال أنيا تتطمب التركيز كالكقكؼ عمى الجمؿ كمعانييا بتتبع أجزاء الصكرة
كالمشاىد التي ال تتمقى دفعة كاحدة بؿ إنيا تكزع في تفاصيؿ النصكص بأسمكب التعميـ دكف
التخصيص باالعتماد عمى المغة ،دكف أف ننسى العناية بالعالقات المكجكدة بيف الجمؿ داخؿ
أجزاء النص.

 -1لمحمد الصديؽ بغكرة ،أستاذ األدب العربي بجامعة المسيمة ،مف مكاليد 1957ـ ،كالية البرج.
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الفصؿ الثاني:

تجميات المستوى الداللي والمفظي في المجموعة القصصية موج الظنوف
كاف أكؿ طريؽ لتحديد بنية النص األدبي يكمف في المغة التي يراىا الشاعر العربي

كحدة عقؿ كشعكر ،كىي الرمز األكؿ لميكية العربية.
كأف المغة في ىذه النظرة ىي الكعي العربي األصمي ،كأنيا الكائف نفسو ،كمنيا يتفجر
إيقاعيا إلى الكجكد كينبثؽ جكىرىا ،فتصبح المعنى بؿ ىي الفكر ال بؿ ىي السابقة عميو
بعد ما كانت مجرد أداة إليصاؿ معنى منفصؿ عنيا أك باألحرل المعنى.
 oكاذا كانت البنية في أم نص أدبي ىي نظاـ مف العالقات ،فإف الداللة ال يمكف أف
تنشأ إال عمى أساس الفكارؽ؛ كما جعؿ المعنى ممكنان ىك اإلدراؾ الحسي لمفكارؽ ،فال
يككف ىناؾ كبير إال لمقارنة مع ما ىك صغير.

1

ففي مجمكعتنا ىاتو نجد تحكـ المغة في مسار الشخصيات ك أدكارىا كتصبح ىي العامؿ بكصفو
كحدة تركيبية في النحك السردم الخاص بالسطح في تمكضعو عمى مسار السردم الذم يتج أز إلى
مجمكعة مف األدكار همشكمةن لنا الخطاب الصادر مف العممية السردية كىذا ما يفسر لنا (العرض)
الخطاب الذم يتـ مف خالؿ أقكاؿ الشخصيات ك السرد الذم يتكاله الراكم

2

ككؿ ىاتو الشخصيات

ك األفعاؿ ك حتى األقكاؿ يقكـ السارد بحكييا بصكرة جمالية فنية تظير الكظيفة الشعرية لمغة التي
ال تقتصر عمى اإلحتفاء بالمغة في حد ذاتيا عمى حساب الكظيفة المرجعية المباشرة ،بؿ إنيا أكثر
احتجابان لمخطاب .إنيا تتحرر مف خالؿ تعميؽ القيمة الكصفية لمعبارات ،كىكذا يمنح الخطاب
الشعرم المغة جكانبان كخكاصان كقيمان لمكاقع ال تطاليا المغة الكصفية عمى نحك مباشر ،كال يمكف أف

 -1تحميؿ الخطاب األدبي ،عبد القادر شرشار ،ص.78

 -2المرجع نفسو ،ص.76
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الفصؿ الثاني:

تجميات المستوى الداللي والمفظي في المجموعة القصصية موج الظنوف

تقاؿ إال عبر تفاعؿ معقديف كىما المنطكؽ االستعارم كانتياؾ المحككـ بقاعدة لممعاني المعتادة
لكمماتنا.

1

ففي قكؿ السارد" :وأحسست بالمذة وأنا أستسمـ شيئاً فشيئاً "لمنعاس"

2

ىذه العبارة تبدك في كىمة األكلى بسيطة سيمة ك كاقعية باعتبار أف النعاس ىك االستسالـ
كالخضكع لظاىرة طبيعية ،لكنيا في ىذا المكضع تحمؿ معنى آخر كىك االنتقاؿ مف الكعي إلى
الالكعي.
كيتكرر ىذا االنتقاؿ في قكلو " :لكني لـ أقوى عمى شيء " 3.....كىنا يشير السارد إلى
االستسالـ كالضعؼ المذيف باتا أمراف مسممان بيما في الطبيعة كالالطبيعة كالمقاكمة أمر صعب
ليس مف السيؿ إدراكو.
كأيضان نجد في قصة "إاله" قكؿ السارد" :يغيضو أنو فاف مع كؿ مف عمييا فاف" .....

4

كىذا ما يعكس الرغبة الباطنية كىي الرفض ،حيث نجد ىنا أف قكة المفظ تكمف في داللتو
ضمف السياؽ الذم تحكمو مجمكعة مف المؤثرات الذاتية كالمكضكعية.
 oفي حيف ما نجده في الجمؿ كالعبارات التي نسج بيا "محمد الصديؽ" مجمكعتو
القصصية أكالن مف خالؿ العناكيف التي جاءت في أغمب األحياف مفردة ذات داللة
مباشرة كاضحة مثؿ "العممية ،الوصية ،الكمب ،استيالؿ ،التحقيؽ ،بالرج رصصتاف

 -3الزماف كالسرد ،بكؿ ريككر ،ص  290بتصرؼ.

 -2مجمكعة قصصية مكج الظنكف ،العممية ،محمد الصديؽ بغكر ،منشكرات اإلختالؼ ،ص.19

 -1المرجع نفسو ،ص .19
-2المرجع نفسو ،ص.20
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الفصؿ الثاني:

تجميات المستوى الداللي والمفظي في المجموعة القصصية موج الظنوف

كاتانقا ،إاله والجدار" فيي عتبات نصية كاضحة تتميز باإلقتصاد المغكم تكحي كترمز
إلى ما ىك غير مصرح بو فاستخدـ كممة مفردة كاحدة تعبر عف ما يجكب في ثنايا
القصة كقد اعتمد الكاتب عمى الحبكة ،التي تشكؿ لنا نسيجا متالحما بيف العنكاف
كالمكضكع الذم تتناكلو القصة في كؿ مرة أما فيما يخص باقي العناكيف فقد جاءت
ثنائية مركبة مثؿ "دب الشوكوالطة ،الشيخ يونس ،قيوة ساخنة ...............الخ"
فنجد السارد قد استعمؿ األفعاؿ كمزح فييا بيف الماضي ك الحاضر ك عمى سبيؿ المثاؿ:
(أثبت ،يترؾ ،يجد ،يعتقد يكوف ،يمشي ،يحيط ،أردت ،تدفعني ،تقترب  ،تعرض ،تحس ،تقبؿ
تحوـ ،تخترؽ ،ترتعشاف ،تمشي ،يبرعـ ،يممع ،يمقي ،يرى.......الخ).
ىذا فيما يخص األفعاؿ المضارعة ،أما فيما يتعمؽ باألفعاؿ الماضية فكاف ليا حظن كافر
نذكر منيا( :خرجوا ،كاف ،نقؿ ،صادؼ ،تذمر ،أكد ،أحس ،قاؿ ،أدار ،أحبو ،استسمـ ،طاؿ
امتزج ،صرخت ،كفكفت ،إلتفتت ،أخذ ،ألؼ ،أحب ،مر ،جاءت ،صار ،رأيناىـ ،اختمط ،وضع
ذىبوا ،وصموا.)......
كمف الممفت لمنظر أف ىاتو األفعاؿ سكاء كانت مضارعة أك ماضية فإنيا سيمة كبسيطة
يدركيا المتمقي بصكرة تمقائية تعجمو يتفاعؿ مع القصة بصكرة متناىية ،فال يمؿ مكاصمة البحث في
أحداث القصص كادراكيا.
إف مجمكعة  -موج الظنوف -مستمدة في األساس مف الكاقع الذم يعيشو السارد كالمتمقي
في نفس الكقت ،فقصة "العممية" ىي كاقع تعيشو المجتمعات في كؿ كقت ،ككذلؾ ىك األمر
بالنسبة لقضية "االختطاؼ" التي الزمت مجتمعاتنا في اآلكنة األخيرة حيث كظفيا الكاتب في قصة
 وحيد المعزز بالحديد  -فيذا الكاقع نعيشو كنرفضو كيتكرر المكقؼ نفسو فيما يخص قضية30
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رفض الكاقع في قصة  -دار الشعب  -التي تعبر عف الغش كالخداع الحاصؿ بيف الشعب
كأصحاب السمطة كالنفكذ.
 oكالمتمعف في مكنكنات ىاتو المجمكعة يرل جيدان أف السارد قد المس األكضاع
االجتماعية كالسياسية التي تخص المتمقي كتخصو في حد ذاتو إذا أنو يخاطب القارئ
بصكرة غير مباشرة كيقدـ لو حجج كبراىيف مف الكاقع الذم نحف نتعايش معو كنتجاىمو
في نفس الكقت .
الكاضح أف الكاتب في مكضكعاتو لـ يكف يعرض أفكار كيقدـ لنا خكاطر بقدر ما كاف
يعبر عف مكقؼ إنساني كيحمؿ مشاىد كسمككات يرفضيا العقؿ كيمقتيا منطؽ األشياء ،فاستعمؿ
لغة بسيطة امتزجت فييا الكاقعية بالمجاز في الكثير مف المكاضع تدفع بالمتمقي لمغكص في ثنايا
القصة كقراءتيا بكعي كنباىة لككف القصص ال تشخص حقيقة ككنية ،إنما تصكر تجربة خاصة
بالسارد كنجد أف ىاتو التجربة تجسدت في مكاضيع متنكعة التي ترتبط ارتباطان كثيقان بالكاقع.
ككؿ تمؾ المراكغات التي التمسيا الكاتب مستعينا بالمغة المجازية الغير مألكفة في بعض
األحياف ،تأسس لنا سفحان جماليا يعمي لغة القصة كيفتحيا عمى فضاءات جمالية تدفعيا إلى تخطي
إبداع يحرر ليا حياة جميمة مؤثرة تساىـ في تكىيج ركح الفعؿ الركائي كايقاظ السرد لمعنى اإلبداع
الركائي الذم يتصؿ بإبداعات عبر جماليات شعرية مرتبطة برغبة المتمقي كتطمعاتو لممشاركة
الجمالية في التجربة اإلبداعية.
 oكبما أف األسمكب ىك الطاقة التعبيرية الناجمة عف االختيارات المغكية إذ يرتبط
بالطريقة التي تتناسؽ فييا األلفاظ كالجمؿ فنجد المغة تنزاح عف شفرتيا المعركفة ،إذ
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يميؿ السارد إلى استعماؿ المغة الدارجة في كثير مف المكاضع ،مثؿ قكلو" :بابا
يونس ،جا مف تونس".1
إف المغة الدارجة ىي خطاب مباشر لممتمقي ،فاستعمميا الكاتب داللة عمى أنو يبحث عف
ذاتية المتمقي فيك بذلؾ يشاركو أكضاعو كحالتو.
لقد عبر الكاتب عف مكقفو بصكرة كاضحة كمعبرة مخاطبان فييا نكع مف المراكغة حتى يحفز
المتمقي في البحث ك يشكقو.
تتكرر األلفاظ الدراجة في الكثير مف المكاقؼ داخؿ القصص نذكر مثالن "اتقي اهلل يا
2
شك ِ
وك َية.".........
اليتْ َ
ولية ، "..كأيضان حيف قاؿ..." :لكف حساباتو َ

كيتكرر نفس األمر حيف يكظؼ السارد كممات كألفاظ متداكلة في العامية ".....سيارة
فارىة يخرج منيا أطفاؿ ودارو دورة"" ،تذكر الداندو "....كأيضان ".....يا بالرج..قبو ويف راؾ رايح
" كيجيب البالرج قائالن" :رايح ل َما قبو....قبو/.....نجيب – حميمة قبو....قبو....نشطح بيا
قبو....قبو" .كأيضا نجد" :رايح لباري قبو......قبو ،....نشوؼ الذراري قبو.....قبو".....
كأيضا " :يا بالرج غدوا حامي وال بارد؟"

3

 oكنجد ألفاظ دالة عمى العامية في كثير مف المكاقؼ تذكر منيا أيضا "..جا السيكتور
والوالي والكوميصار وثالثة مف الوالية ..."،"........راىـ مرة في قوربي"

 -1مكج الظنكف ،الشيخ يكنس ،ص.55
 -2مكج الظنكف ،أزمة مركر ،ص .32
 -3المصدر نفسو ،بالرج ،ص .73

 -4نفسو ،اإلسمنت في حفرة ،ص.41
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 oلـ يكتؼ السارد مف استعماؿ الدراجة فقط بؿ تجاكز ذلؾ مكظفا الميجة القبائمية.
مثؿ:
أنا ْند ذايف يموث
أنيغد أال مزاؿ َيدر
رسد
أَواليس قووؿ َي ْ
أي دونيث ِ
س الخير ثعمر()1
كأيضان كردت كممة " تخشوشف" 2في قصة "العاـ الجديد" ،كتكرر الخطاب القبائمي في
قصة "زي عمي" حيث يقكؿ:
"تشفيييط إيميييمي ثميط ذا مجطوح"
كنجد أيضان "اسنغؾ مميييح أزي يونس"

3

حيف نرل ىذا التالحـ بيف المغة الفصحى كالميجتيف الدارجة ك القبائمية ،ندرؾ أف السارد
مستنفر إذ أنو يحاكؿ أف يصؿ إلى جميع الفئات ،كيسعى ألف يجمع فكرىـ كصكتيـ كيحررىـ مف
الالّمباالةالّتًٌعٌشهامعظمالمجتمعاتفًوالٌاتنا،فهوٌبحثفًقراراتناالداخلٌّةفكأ ّنهٌسبح
بنامنالمعقولإلىالالّمعقولمنأجلفقطأننفهمالمعقول .
( -)1الترجمة القبائمية :قيؿ انتيى قد مات .كقد انتيى األمر.
فأجبتيـ ال مازاؿ حيا.
فقكلو يعمر القمب.
كالدنيا عامرة بالخير.

 -2مكج الظنكف ،الجدار ،ص .44

 -3المصدر نفسو ،الشيخ يكنس ،ص .54
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 -1المستوى اللّفظي:
الصيغة :إنّ الصٌّغةتهتمبالطرٌقةالّتً ُت َق َد ُم بهااألحداثوفًحالةالسّردٌكونالساردهو
ّ 2-1
الوسٌط الحقٌقًبٌن األحداث والمتلقً إذٌقوم الراوي باستقبال الحكاٌة وإبالغها للمتلقً ،حٌث
تتطلب هذه الصٌغة عملٌة إبالغٌة خاصّة تتصل بجملة من التوجهات قائمة فً مستوى عالقة
الراويبماٌروٌهوبنوعٌّةاإلخبارودرجاته 1
ومنمنطلقاتالسّردوعالقاتهبالسّاردنجد :
ّ
فكانتمجموعةموجالظنونالتخلومن هذااألسلوبوقدورد
 2-2-1األسلوب غير المباشر:
فً....":خدرني إيقاعها وأنا مستلقي"وأٌضا"أردت دفع الملل.....فإذا بي أفاجأبشخص 2"....
وتمكن أن نقول أنه سرد محض ال نجد تدخل لل ّشخصٌات ف ُتبرز ذاتٌة السّارد ،لٌطغى ضمٌر
المتكلم ،وهو ضمٌر الغالب على صورة السّرد فالسّارد هنا هو من ٌتلقى األحداث وٌسردها
مباشرةدونأنٌتركفرصةلل ّشخصٌةأنتبرزنفسها .
ٌتكررالخطابغٌرالمباشرفًقولالشابلصاحبه<<:وهللا ح ّتى وإن يجيء بيده خضراء من
الج ّنةلن أصدق إالّ أ ّنه معلم>>.3وأٌضاقالت في نفسها<< :كم يشبه ،لوال الصلع.>>....

4

متأثر
لقد نسج الكاتب دكر الشخصيات مف خالؿ أقكاليـ كأفعاليـ كتحركاتيـ في مجمكعتو
ان
بالكاقع المعاش ،سكاء كاف عمى الصعيد الشخصي أـ عمى صعيد المجتمع ،حيث استعاف "محمد
الصديؽ بغورة "بالخياؿ فنسج ما يحصؿ في الكاقع مستعينا بالحبكة فجاء المتف الحكائي مضطربا
كذلؾ أف الحبكة القصصية ذاتيا مجمكعة مف االضطرابات.
فنجد في كؿ مرة افتتاحية جاءت كتمييد ألحداث القصة ،مكجية لمقارئ ،حيث عمد الكاتب
ىنا نقؿ مجمكعة مف المعارؼ حكؿ األكضاع السائدة في المجتمع يعجز المتمقي عف معرفتيا دكف
 -1شعرم السرد ،كالنحك السردم ،تيزيفيتاف تكدكركؼ ،د.عمراف عيالف ،انترنت.
 -2مكج الظنكف ،العممية ،ص.17

 -3المصدر السابؽ ،إعالف عف كفاة ،ص .65
-4المصدر نفسو ،كعد الثمج ،ص .26
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السارد ،فيصبح بذلؾ إالىا مختفيا يممؾ معرفة مطمقة تتبع مصير شخصية معينة؛ ككاف داعمو
األساسي في ذلؾ الحياة التي استعمميا لتككف رابطا قكيا بيف السارد كالمتمقي كربما كاف ىذا السبب
األساسي الذم يجعمنا ال نممؾ إدراكا مباش ار لألحداث ،إذ نق أر عمال تخييميا يأخذنا لعالـ آخر
يصبح باستطاعتنا أف ندرؾ أحداث القصة في المجمكعة القصصية كبالتالي فيـ ما يجكب في
نفسية السارد (الراكم ،القاص) الذم ىك مجرد دكر مبتكر كمتبنى مف طرؼ المؤلؼ إنو إحدل
استراتيجيات النص.
إف الخطاب غير المباشر -كما سبؽ كذكرنا -كاف خطاب الراكم في حد ذاتو منقكال مف
خالؿ كجية نظر خاصة ،كقد استخدمو المؤلؼ بكثرة كأنو يريد أف يقدـ لنا قضية ما أك مسألة ما
مف خالؿ قصة قصيرة بطريقة غير مباشرة استف اززية أحيانا كمقنعة أحيانا كمحفزة أحيانا أخرل يريد
منا أف نستيقظ مف الفجكة التي سقطنا فييا في كقتنا الراىف ،كىي الالمباالة كاليركب مف الكاقع.
لقد تكرر الخطاب الغير مباشر في كثير مف المكاطف في مجمكعتنا ،فكاف الراكم ينقؿ لنا ما
صدر عف لساف الشخصية تقريبا في كؿ مرة.
فنذكر عمى سبيؿ المثاؿ :قصة" استيالؿ ،الوصية ،بعيدا عف المدينة ،كاتانقا ،الجمسة
األولى ،قيوة ساخنة.....الخ".
 2-1-2األسموب المباشر :إف الخطاب المباشر ينقؿ دكف االحتفاظ بمحتكل الخطاب (األلفاظ)
إذ أن و يقكـ عمى نقؿ خطاب آخر كما ىك دكنما تدخؿ مف قبؿ الراكم كنجده في أغمب األحياف في
الحكار كالمنكلكغ.1

 -1ينظر ،شعرية السرد كالنحك السردم ،تكدكركؼ ،د عمر عالف ،انترنت.
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كقد استخدـ الكاتب الخطاب المباشر في عدة مكاضع نذكر منيا:
في قصة "عممية" << ...بعد أف قمبت كؿ أوراؽ الجريدة ،لـ يكف فييا ما يثيرني.1>>...
ار مباش ار:
كأيضا نجد حك ا
 أىال كيؼ الحاؿ اسمح لي سيدي لمحظة تفضؿ نعـ؟ أشعر أني أعرفؾ مف زمف بعيد.2فنجد أف القاص قد نقؿ لنا الحكار دكف أم إضافة أك نقصاف ،فمـ يدخؿ في محتكل الخطاب بؿ
تركو كما ىك.
كيتكرر األمر حيف ذكر تساؤؿ الشخصية دكف أم تدخؿ في قكلو<< :أخبرني يا حكيـ بربؾ عف
صاحب المسدس ىؿ فعميا؟>>.3
مباشر حيف طمب الطبيب بنبرة حادة:
ا
كأيضا نجد خطابا
"ال يغادر سريره إال بعد أسبوع كامؿ"

4

كلـ يقتصر السارد عمى استعماؿ األسمكب المباشر في قصة كاحدة ،بؿ تكرر ذلؾ في عديد مف
القصص في مجمكعة قصصية موج الظنوف فنجد قكؿ الصحفي:
 -1مكج الظنكف ،العممية ،ص .17
 -2المصدر نفسو ،ص .17

 -3المصدر نفسو ،ص .19

 -4المصدر نفسو  ،العممية ،ص .19
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<<ما دخؿ ىذا في كونؾ معطوب؟>>
<< رد  :ىذا أمر آخر :ىؿ ستنشر صورتي؟>>

1

ككذلؾ لـ يبخؿ عمينا السارد بتكظيؼ األسمكب المباشر فتكرر ذكره في عدة مكاضع مف المجمكعة
القصصية.
<< ما في يدي ويدؾ سوى زوادة الرحيؿ>>.2
كأيضا <<:أنت واهلل جنة محاؿ أف تكوني حورية دنيا>>.
أبدا .لماذا قمت ىذا الكالـ تمؾ المحظة
أبدا ً
<<...أعدؾ يا يونس ،لف أكوف ،البف إمرة مف بعدؾ ً
بالذات؟>>.

3

نجد أف السارد قد استعمؿ عدة أساليب متنكعة ما بيف الحكار كالعادم ،كىذا ما يجعؿ
القصة في بنيتيا اتخذت طابعا حمزكنيا ،تحمؿ خطة بسيطة كحدثا محكريا ،يدكر حكؿ جانب مف
جكانب الحياة ال في كاقعيا العادم كالمنطقي كانما طبقا لنظرية رمزية ال تنمي أحدا كشخكصا كانما
تكجد في لحظة كاحدة حدثا ذا معنى كبير.
 -2-2الزمف:
إف الزمف في خصكصيتو النصية كالكاقعية ينظـ خطابا يسمح باالنتقاؿ إلى مستكل
التخييؿ ،حيث نجد اإليقاع الزمني مف خالؿ تقنيات سردية ىي:

-1مكج الظنكف ،السيارة آه  ...قمت سيارة ،ص .41
 -2المصدر نفسو ،التحقيؽ ،ص .13

-3المصدر نفسو ،الشيخ يكنس ،ص .54
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 -1الخالصة
 -2الحذؼ (في سريع السرد)
 -3االستراحة
 -4المشيد ( في تعطيؿ السرد).

1

 1-2-2الخالصة :أك كما تعرؼ بالتخميص أك اإليجاز أك المجمؿ حيث كظفيا الكاتب في
الكثير مف المكاقؼ فنجدىا في:
<< ....التحريات بالمعمومات كاممة :الطفمة يمينة ،أبوىا محمد ،كانت تمعب كؿ يوـ قرب
المدرسة>>.

2

كمف أمثمة نجد أيضا:
<< ....الزمف غير كؿ شيء،لكف تمثاؿ الدب مازاؿ في القمب>>.

3

حيث أف السارد قاـ بحذؼ فترات زمنية يرل أنيا ليست جديرة بالذكر أك باىتماـ القارئ
كىذا النكع ىك ما يسمح لمقصة في بعض أجزائيا أف تتحكؿ مف جراء تمخيصيا إلى نكع مف
النظرات العابرة لمماضي كالمستقبؿ.
كيتكرر تكظيؼ السارد لإليجاز حيف قاؿ:
<< ليمة عرس كانت دافئة ،عقارب الساعة كؿ دقة بنغـ مغاير.>>...

1

 -1شعرية الخطاب السردم ،محمد عزاـ ،منشكرات اتحاد العرب ،دمشؽ ،ط  ،2005ص .108
 -2مكج الظنكف ،دب الشكككالطة ،ص .51
 -3المصدر نفسو  ،ص .51
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كذلؾ يتكرر نفس األمر في قكلو:
<< ....بعد اطالعنا عمى الحياة أقواـ يعيشوف في جزر زمانا ومكانا>>.

2

كىنا نجد أف زمف السرد أقصر مف زمف الكاقع ،كىذا ما يتأكد لنا حيف نق أر ما كظفو المؤلؼ في
قكلو:
" صار بعد مدة يذكر تحس ار عمى عمر مر حيف كاف الطفؿ عابثا ال يفقو مف أمر الدنيا ذرة>>
كأيضا كرد المجمؿ في:
<< عمى بعد أمتار وجدنا وجوىيـ المنتفشة>>....
ككذلؾ نجده في:
<< ...لكنو انفجر بعد خطوتيف ......كأف الزمف نفسو قد توقؼ>>.

3

كاذا تمعنا في ىاتو الجمؿ فكأننا بصدد السرد المتزامف كالقصد مف كرائو اإليياـ بتزامنية
األحداث ،كىذا بمعنى أف الراكم لجأ إلى ىذا النكع لمكصكؿ بزمف األحداث في الماضي زمف
الحكاية بزمف القص في حاضر زمف نقؿ الحكاية إلى القارئ ،ككؿ ذلؾ مف أجؿ الكصكؿ إلى أذف
المتمقي كجعمو يتخيؿ أنو في زمف حدكث الفعؿ.

4

 2-2-2الحذؼ:

 -1المرجع السابؽ ،دب الشكككالطة ،ص .52
 -2نفسو ،قصة االه ،ص .11

 -3نفسو ،إعالف عف كفاة ،ص .67

 -4السرد كالشعر ،أبحاث المؤتمر الدكلية الرابعة لمسرديات ،ص .603
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 2-2-2الحذؼ:
كىك عكس الحالة األكلى حيث يقكـ بإغفاؿ مدة زمنية كعدـ ذكرىا فنقكؿ "بعد خمس سنوات" فيقكـ
ىذا األخير بحذؼ سنكات أك أشير مف عمر األحداث كبالتالي يتجاكز بعض المراحؿ مف القصة
دكف اإلشارة إلييا 1.مكتفيا بإخبارنا عف سنكات أك شيكر أك األحداث دكف أف يفصؿ.
كمف أمثمتو في ىذه المجمكعة:
<< لعميـ ذىبوا إلى األبد>>.

2

كأيضا:
<< ....ولِ َـ تفكر في فساد بعضؾ اآلخر.>>...

3

كيتكرر األمر في قصة أخرل:
<<قرر أف يقضي األسبوع المشترؾ بيف العاـ القديـ والػ....أنت الذي قمت كفى -في أحمى حمة
تفاؤال بأف العاـ أؿ ....كمو سيمضي بتمؾ األبية>>.

4

كنجد في نفس القصة<< دقت ساعة الصؼر>>.
ككؿ ىاتو األمثمة جاءت حذفا ضمنيا ،كلـ يتكقؼ السارد عند ىذا الحد بؿ كاصؿ سرده حيث نجد:
<<واصؿ المحامي الشاب بحيويتو ،سأختصر ،سيدي الرئيس ،ثـ أضاؼ بعد دخولو الجامعة

 -1شعرية الخطاب السردم ،محمد عزاـ ،ص .110
 -2مكج الظنكف ،مكج الظنكف ،ص .10
 -3المصدر نفسو  ،العممية ،ص.18

 -4المصدر نفسو ،العاـ الجديد ،ص .42
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كتب القصيدة نفسيا ونشرىا في أسبوعية ىي ذي نسخة منيا أقدميا لكـ ،التفت األب إلى األـ
ساخرا :ألـ أقؿ لكي؟ دنت األـ ىامسة سترى .بعد أف عاد الشاب إلى المنصة ،قمب الصفحة ثـ
واصؿ.>>....

1

كيتكرر نفس األمر في:
<< ...واذا بطفؿ يقابؿ القاضي بعمبة كبريت ،وفجأة انفجرت القاعة>>.

2

كفي كؿ األمثمة المذككرة آنفا كاف الحذؼ ضمنيا لـ يصرح بو ،كانما يستدؿ عميو القارئ
مف خالؿ ثغرة في التسمسؿ الزمني ففي كؿ مثاؿ نجد أف السارد يسرع األحداث معتمدا عمى تقنية
تقتضي إسقاط فترة مف الزمف أك مجمكعة مف األحداث مف زمف القصة كبالتالي عدـ التطرؽ ليا
حيث نجد أف السارد في كؿ مرة يكتفي بذكر كممات ذات داللة ،فنفيـ نحف القراء األحداث
الضمنية التي ليست مف الكاجب سردىا،حيث في قكؿ "لعميـ ذىبوا إلى األبد" حذؼ فترة زمنية مف
األياـ كالشيكر كالسنكات ،كاكتفى بذكر كممة" األبد" كالتي تشمؿ كؿ ىذه الفترات كما يتضمنيا ،أما
حيف قاؿ " لـ تفكر في فساد بعضؾ" بمعنى فساد الجسـ إلى أف السارد اكتفى بذكر كممة كاحدة
تفي بالمعنى.
حتى في قكلو" واذا بطفؿ يقابؿ القاضي بعمبة كبريت ،وفجأة انفجرت القاعة" كىنا محمد الصديؽ
لـ يذكر أحداث كقعت كىي إحضار الشاب قنبمة مثال ثـ قاـ بإشعميا باإلضافة إلى الفزع الذم
حدث داخؿ القاعة ،ككثير مف األحداث يمكف أف يتكقعيا المتمقي حيف يق أر أحداث ىذه القصة .إال
أف محمد الصديؽ اكتفى فقط بذكر" انفجرت القاعة" دكف أف يصؼ مجرل األحداث كيركييا.
 -1مكج الظنكف ،الجمسة األكلى ،ص .70
 -2المصدر نفسو ،ص .71
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كمف جية أخرل نجد الحذؼ الصريح بكثرة حيث يكضح لنا الكاتب أف ىاتو الفترة الزمنية تتخمميا
سنكات كأحداث قد حذفيا ،ألنو ال يرل فييا تمؾ األىمية التي تجعمو يذكرىا في األحداث أك حتى
تميـ كتستقطب فكر القارئ ليا.
كمف أمثمة ذلؾ نذكر:
<< ال يغادر سريره إال بعد أسبوع كامؿ>>.

1

كأيضا:
<< بعد أياـ وأياـ >>.

2

كنجد أيضا <<:قبؿ عشريف سنة نظرت مستغربة.>>...

3

كيتكرر نفس األمر في <<:كأنيا عيوف الخمسينيات>>.

4

ككذلؾ نجد في قكلو <<....بعد عشريف سنة صارت السوؽ ضيقة>>.

5

ففي كؿ مرة يكتفي المؤلؼ بذكر السنكات أك الشيكر أك األياـ التي مرت مف عمر شخصياتو دكف
أف يفصؿ أحداثيا ،فالزمف عمى مستكل الكاقع طكيؿ كلكنو عمى مستكل القكؿ صفر.
كلـ يتكقؼ" محمد بغورة" عمى ذكر الحذؼ الصريح عند ىذا الحد فقد ذكره في "وعد الثمج
إعالف عف وفاتو....الخ"
 -1مكج الظنكف ،العممية ،ص .19

 -2المصدر نفسو ،رصصتاف ،ص .58

 -3المصدر نفسو ،دب الشكككالطة ،ص .52
-4المصدر نفسو ،كاتانقا ،ص .75

 -5المصدر نفسو ،عمار الشاني ،ص .80
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 3-2-2الوقؼ:
كيسمى أيضا االستراحة كىك يتعمؽ بتعميؽ الزمف أك ما يسمى بتبطيؿ السرد ،كىذا األخير
ىك نقيض الحذؼ كيظير في التكقؼ في مسار السرد حيث يمجأ السارد ىنا إلى الكصؼ الذم
يقتضي انقطاع السيركرة الزمنية كتعطيؿ حركتيا ،كيظؿ زمف القصة في مكانو بانتظار فراغ
الكصؼ مف ميمتو.
حيث تنقطع سير األحداث كيتكقؼ السارد ليصؼ شيء آخر (مكاف ،شخص ،حالة ،ىيئة..الخ).

1

كمف أمثمة ذالؾ نذكر كصؼ السارد حيف يصؼ العركس<< :ليمة عرس كانت دافئة ،عقارب
الساعة كؿ دقة في نغـ مغاير ،تأمؿ وجييا جيدا قبؿ أف يضع الخاتـ ،سمراء أكثر ،وعيناف
بنيتاف ،كانتا أكبر ،ربما كانتا بيف األخضر والرمادي.>>....

2

كفي نفس الصدد نجد:
<< أطمت مف نافذتيا لتستأنس كعادتيا بفوانيس الحي حيف ال تجد مف يؤنسيا ،كاف الضوء
شاحبا حزينا ،كأنما ىو منبعث مف روحيا الغارقة في غياىب>>...
كذلؾ نذكر:
<<....صارت شنباتو الذىبية وصمعتو المستنجدة بآخر مف تبقى مف شعر صو ار مألوفة ثبتيا
التميفزيوف>>.

3

 -1شبكة االنترنت ،ككيبيديا ،بالتصرؼ.

 -2مكج الظنكف ،دب الشكككالطة ،ص .52 ،51
 -3المصدر نفسو  ،كعد الثمج ،ص .26
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كبما أف القصة القصيرة في ذاتيا تعتمد عمى الكصؼ فكانت مجمكعة موج الظنوف في
أغمبيا تعتمد عمى الكقفات الكصفية باعتبار الكصؼ أحد المككنات األساسية لمسرد إذا ال يمكف
تخيؿ عنصر سردم دكف كصؼ في حيف يمكف أف نتخيؿ الكصؼ دكف السرد ،ربما ألف األشياء
تستطيع أف تكجد دكف حركة في حيف أف الحركة ال تستطيع أف تكجد بصفة مستقمة عف األشياء
كقد تكرر الكصؼ في الكثير مف المكاضع مثؿ:
قصة الشيخ يونس ،أزمة المرور ،اإلسمنت في حفرة ،التحقيؽ ،كمب ،كاتانقا ،إعالف عف
وفاة.......الخ.
حيث كردت تقنية الكصؼ لتفتح آفاقا كاسعة لمقاربة ىذه التقنية اإلبداعية لما يتماشى مع
أىميتيا كتعتبر ىذه األخيرة تقنية تعمؿ عمى تعميؽ الزمف ،مثيرة اتساعا عمكديا إذ أف الكصؼ
يكقؼ انسياب الحركات ،فيعطؿ عممية التدفؽ السردم كيحيؿ النص إلى حالة سككنية كرتابة.
كنالحظ عند كؿ ىذه الكقفات كاف السارد يتكقؼ ليصؼ أشخصا أك أماكف أك أشياء كىي
استراحة تعطؿ حركة السرد في كؿ مرة ليظؿ الزمف يراكح مكانو بانتظار الفراغ مف الكصؼ
كليست ىذه الكقفات الكصفية زائدة بؿ ىي أىداؼ سردية يقدـ بيا السارد األحداث القادمة ،كفييا
تتجمى أسمكبية الركائي(القاص).
-4-2-2المشيد:
يعتبر محكر األحداث كيخص الحكار ،حيث تتساكل زمف مف الشخصيات لينشأ الحكار
فيما بينيا ،كيتـ ذلؾ حيف ننتقؿ مف السرد إلى الحكار.
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يمكف أف يككف لممشيد قيمة افتتاحية عندما يشير لدخكؿ الشخصيات إلى مكاف جديد أك أف يأتي
في األخير ليتكقؼ مجرل السرد فيككف لو قيمة ختامية.
كمف أمثمتو في المجمكعة القصصية موج الظنوف نجد:
<< ...أغمض الشيخ عينو ،وقاؿ بكممات متقطعة راح صداىا يدوي اآلفاؽ كالوحي القادـ مف
زمف البعيد ،ال تفتحوا الظرؼ إال بعد أف تجؼ الدموع ،وال تقرأوىا جيدا ....أتعدوف....
أتعدوف.>>....

1

وأيضا حيف تكمـ األخ األكبر؟
<< العقؿ اليقبؿ أشياء وأشياء حيف تتصادـ مع الحسابات ،أتفيـ ىذا؟
 أفيـ جيدا لكف ذلؾ مستحيؿ؟ ربما كاف الجد في حالة لذلؾ راح ييذي بتمؾ الوصية ...قؿ ىذا وأرحنا واسترح إنيا مجرد ورقة نفتحيا وندعو لو بعدىا بالرحمة مرة أخرى أبدا....أبدا ىذا لف يحدث ،فالدموع لـ تجؼ.كيتكرر تكظيؼ السارد
لتقنية الحكار في قصة أخرل فيقكؿ:
 نعـ سي محمد -العفو سيدي األمر قد ال يتجاوز الفضوؿ

 -1مكج الظنكف ،الكصية ،ص .21
-2المصدر نفسو ،ص .22
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 لماذا؟ إف أعجبتؾ فالثمف زىيد ،يمكف أف نتفاىـ. ابتسـ الرجؿ ،وقد عمت حمرة طفيفة وجنتيو وقاؿ: كـ؟ -خمسوف ال أكثر.

1

ككذلؾ نجد في مكضع آخر حيث يقكؿ:
 ارتد الثعباف الكبير قاؿ اآلخر :السيد في عالمو دعو يبدو عاشؽ وحدة قر الثعباف األوسط في زاوية خانقة لـ أكممؾ.ِ
تقصد؟
 -ماذا

2

كنجد الحكار في الكثير مف القصص المذككرة في مجمكعة مكج الظنكف مثؿ:
العممية ،أزمة مركر ،كحيد المعزز بالحديد ،الجمسة األكلى...الخ كقد تشكؿ الحكار ىنا

نصا يخاطب فنيا ما نرجكه مف راحة كنشكة ،كذلؾ باشتراؾ القارئ كالسارد كالمشاىد
كالفناف ،كالناقد كالمبدع األدبي بصكرة كاعية تكشؼ عف نزعة غير تمثيمية
تيتـ بالعالـ الكاقعي :الحكاس ،اإلدراؾ....الخ ،فيتشكؿ لنا مف خالؿ المشيد
لكحة تصكيرية سردية مصاغة عمى ىيئة قصة المراد بيا تشخيص حقيقة مف
حقائؽ الحياة بطريقة محسكسة مكحية كجميمة؛ أك كصؼ حالة شعكرية كصفا

 -1مكج الظنكف ،السيارة آه ...قمت السيارة؟ ص .40
 -2المصدر نفسو  ،الجدار ،ص .44
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مؤثرا .كىنا يكمف الفرؽ بيف الخبر الذم يراد بو مجرد كالـ ،أك اإلعالـ عف
حدكث مجمكعة مف الكقائع بالفعؿ أك يعتقد أنيا حدثت في الماضي كعف
الخبر الذم يخبئ في مكنكناتو خفايا ال بد مف إدراكيا كمعالجتيا قبؿ فكات
األكاف ،كعميو الحكاية التي يتشكؿ فييا حكار يسرد كقائع متخيمة عبر خيط
مف التسمسؿ الزمني ييدؼ إلى إلشباع رغبة المتمقي في التطمع لمعرفة
المجيكؿ بصبغة إيحائية مجازية تطفك عمييا الشعرية التي تستخدـ إلثبات
المعنى ،كذلؾ ليس بالسماع كحدة ،كانما يجب النظر إلى النص بالقمب كتجب
االستعانة بالفكر كمراجعة العقؿ كاالستنجاد بالعقؿ 1مف أجؿ مكاكبة األكضاع
التي سعى محمد بغورة ليكصميا لنا بصكرة جمالية شكال لكنيا في مضمكنيا
تخفي ككارث اجتماعية.

-1الشعر كالسرد ،مجمكعة مف الباحثيف ،ص .67 ،51
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خاذًـــح

خاتمة
إف العمؿ األدبي لـ يعد يقتصر عمى كعاء كاحد فيو جميع المعارؼ بؿ تجاكز
ذلؾ ،فنشأت أجناس أدبية مثؿ الشعر ،المسرحية ،الممحمة ،الركاية ،الخطاب
القصة ،كباتت ىاتو األخيرة راسخة بتقاليدىا كمعاييرىا كعناصرىا ،كذلؾ بنمك
كعي القاص العربي بفنو كال سيما عالقتو بالطرائؽ الفنية كالتعبير عف أفكاره
فشاعت أحاديثيـ عف تجاربيـ اإلبداعية إذ مزجكا بيف الشعرية كالسرد كأنتجكا
نفنا ذك قيمة كاعية راقية خاطب مف خاللو المتمقي؛ كىذا ما لجأ إليو محمد
الصديؽ بغورة في مجمكعتو القصصية ''موج الظنوف'' التي يبيف مف خالليا
عف الكاقع المرفكض الذم تعيشو المجتمعات في كطننا.
كقد تمحكرت عناصر ىذا البحث في النقاط التالية:
 الشعرية اتخذت منحى إنشائيا خطابيا زاد مف قكة القصة كرفع مف
ىكيتيا.
 تمكنت القصة العربية ( الجزائرية) أف تعدد تجاربيا فمـ تقع في نمطية
ما أك أسمكبية سائدة.
 تمكنت القصة الجزائرية المعاصرة كالحديثة مف تككيف ىكية خاصة
تميزىا عف الشعر كعف الحكاية ،كحتى القصيدة.
 استخداـ المغة بمستكياتيا الداللية كالصكتية في التعبير كعدـ حد
الداللة اإلخبارية لمغة،فالنص ىك عالـ لغكم في األساس.
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خاتمة
 شاعرية القص في القصة تكمف أكالن في المحظة الدقيقة المرىفة كفي
كثانيا في المغة التي تقترب مف لغة الشعر.
الصكرة القصصية ن
 الشعرية مزيج مف الجمالية كالسردية.
 تعدد استخداـ ضمائر في النص يؤكد االنفعاالت مف أسر ذاتية
كغنائية نتيجة انشطار الذات المبدعة.
 القصة القصيرة تناكلت قطعان عرضيان مف الحياة.
 مجمكعة مكج الظنكف تتكغؿ في أبعاد النفس كقالبيا يحدد طكليا.
 جاءت مكج الظنكف ذات إيقاع سريع ،اختار كاتبيا شخصياتيا
كمكاقفيا كسمط عمييا تفكيره.
 كؿ قصة في ىاتو المجمكعة تعتمد عمى مبدأ الكحدة ،كىك أساس
جكىرم في بناء القصة.
 اىتمت مكج الظنكف بالتكثيؼ كالتركيز.
 جميع القصص تناكلت مكضكعا لو عالقة بالكاقع كأجزاؤه المقنعة
لمقارئ.
 جاءت مكج الظنكف انفعالية تعبر عف تجربة حيث تجد فييا تفاعؿ
المكاضيع مع الصراع النفسي لمقارئ ك السارد التي مف خالليا يتشكؿ
لنا ما يعرؼ بالمتف الحكائي.
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خاتمة
 معظـ القصص لـ تحكميا المصادفات في تطكر األحداث كتنميتيا
فاألمكر لـ تترؾ لممصادفة مع التنبيو إلى أىمية التتابع المنطقي
كتتابع ترتيب األحداث في سرد القصة.
 اعتمد محمد الصديؽ عمى التصكير كالحكار في رسـ الشخصية عمى
أف ال تككف متناقضة.
 فالشعرية تعالج الكظيفة الشعرية كعالقاتيا بالكظائؼ األخرل لمغة
بمعنى أف المغة ليا عالقة بالبنيكية ،األسمكبية كالسيميائية ...كغيرىا
مف عمكـ المغة.
 تكدكركؼ يدرج القصة ضمف العمكـ التي تيتـ بالخطاب كالمنطكؽ
كالمكتكب.
 المسكييف الداللي كالمفظي ساىما في تقكية المتف القصصي
لممجمكعة.
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