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كـلـمـة شـكـر وتـقـديـ ـ ـ ـ ــر
ال بد لنا ونحن نخطو خطواتنا األخيرة في الحياة الجامعية من وقفة تعود
إلى أعوام قضيناىا في رحاب الجامعة مع أساتذتنا الكرام الذين قدموا
لنا الكثير باذلين بذلك جهودا كبيرة في بناء جيل الغد ....
ونخص بالتقدير والشكر للدكتور " كحال بوعلي "
الذي تفضل باإلشراف على ىذه المذكرة فجزاه اهلل عنَّا
كل خير ومنَّا لو كل الشكر والتقدير والحترام

إهــــــــداء
اهدي عممي هذا الى:

إلى أمي الحبيب و أبي الغالي
انعم اهلل عميهما بالصحة والعافية وحفظهما من كل شر
إلى إخوتي وأخواتي
إلى كل األهل واألصدقاء

رزيقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة

إهــــداء
أهدي بحثي المتواضع
إلى أعز الناس...
أبي الحنون وأمي الغالية
أطال اهلل عمرهما وحفظهما من كل شر
والى رمز قوتي وسعادتي إخوتي وأخواتي :فاطمة الزهراء ،محمد،
عبد الرزاق ،حنين وزوجها ،عبد الحق ،أسامة ،وأخص بالذكر
أخي األكبر عمر الذي ساعدني ودعمني في
مشواري الدراسي
والى زوجة أخي أنيسة............
والى كل صديقاتي أتمنى لهم النجاح والتوفيق والسعادة
والى كل من عرفتهم من بعيد ومن قريب

نعيم ـ ـ ـ ـ ــة

مقدمة
مقدِّمة:
ي ـعد العمل السرد أحد مكونات النـ ــص الـ ـ ــروائي ،فيو أداة من أدوات الت ـعبي ـ ـ ـر اإلنساني فقد
وجد منذ وجود اإلنسان ،وينقسم الى السرد الشفيي والسرد المكتوب ،فيو بـ ــذلك عـ ـ ــام ومـ ــتنوع ومنو
ج ــاءت األجناس األدبية المعروفة قديـ ـما وحديثا ،كاألساطير والخرافات والقصص وال ـ ـروايات.
وقد اخترنا الرواية فيي المحور الذي ينصب فيو عممنا ،وذلك ارجع الى اعتبارىا الرائدة في
األجناس األدبية ،والتي شغمت حي اًز كبي اًر في حــركة األدب العـ ـربي الحديث ،فيي جنس دائـم
التطـ ــور والتحول ،وىي من أكثر األجن ــاس األدبية مقروئية في عصـ ـ ـرنا ىـ ــذا لكونـ ــيا تنقل لنا
الحياة التي تعيشيا الدول ونتعرف من خالليا عمى ثقافات الدول المــختمفة ،مثل الـ ــرواية التــي بين
أيدي ــنا لم ــروائية " أثير عبد الم ــو َّ
الن ــشمي " " ،في ديسمبـ ــر تنتـ ــيي كل األحـالم " ،فيـ ــذه الرواية
تعرفنا بواقع الحي ــاة فـ ــي السع ــودية وعاداتيم وتقاليدىم التي لم تت ــغير ونظ ـرتيم إلــى المرأة العاممة
وحياة التحرر في بالد الغرب.
لقد تع ـ ـ ــددت الـ ــدراسات واألبـ ــحاث حـ ــول مصطمح وجية النظر خاصة في البمدان الغربية مثل
فرنسا وانجمت ار وأمريكا ،فيذا الم ــكون السردي ذو أىم ــيَّة كبيرة في ِّ
الدراسات السرديَّة فيو تقنيَّة من
َّ
تقنيات السرد الحديثة التي لقيت جـدلً كبي اًر من طرف النقاد ،فقد شيدت مصطمحات كثيرة منيا "
الرؤي ــة السرديـ ــة ،المنظور ،حصر الم ــجال " ،ولكن مصطمح " وجية الن ــظر " ىو اول
المصطمحات ظيوار وقد لقي اىتماما كبير من طرف النقاد خصوصــا في ممارسات الدول
االنجمو_ أمريكية  ،ولذلك َّ
فإن مفيوم وجية الن ــظر كان وليــد الدراسات النقدي ـ ــة األنجمو _ أمريكي ـ ـة
مع الناقد ال ـ ِّـروائي "هنري جيمس"  ،Henry- Jamesإضاف ـ ــة إلى ما شيده ذلك المف ـ ــيوم م ـ ــن

أ

مقدمة
تعمـ ــيق وتدقيـ ـ ـ ــق خصوصا لدى الباحث بيرسي لوبوك في كتابو ( صنعة الرواية ) " وصول إلى
الناقد الفرنسي جيرار جنيت الذي جاء بمصطمح آخر ىو " التبئير" .
وال ــيدف ال ــذي نصبو إلى تحقيقو من خالل دراسة ىذا المـ ــوضوع ىـ ـ ــو الـ ــوصول إلـ ـ ــى مختمف
أنواع التَّبئيرات والتي نتوصَّل إلييا من طرح بعض اإلشكاليات والمتمثِّمة في:
الراوي َّ
بالشخصيات؟.
بالروائي؟ وما عالقة َّ
 .1ماىي عالقة َّ
الراوي ِّ
ولإلجابة عن ىذه األسئمة اتبعنا في بحثنا ىذه الخطة المتمثمة في مق ِّدمة وجيزة

شاممة

لمموضوع ،وفصمين ،وخاتمة :الفصل األول ( نظري ) بعنوان :مفيوم وجية النظر في النقد
السيميائي ،وقمنا بتقسيمو إلى ثالثة مباحث ،المبحث األول :تناولنا فيو وجية النظر في
أما المبحث الثاني :فتحدثنا فيو عن وجية النظر
الصطالح أول :عند الغرب وثانيا :عند العربَّ ،
في َّ
النقد األنجمو أمريكي ،أما فيما يخص المبحث الثالث :فتطرقنا فيو إلى وجية النظر في النقد
الفرنسي ،أما الفصل الثاني ( الفصل التطبيقي ) :فقسمناه إلى مبحثين ،تناولنا في المبحث األول:
الراوي َّ
بالشخصية ،وفي نفس
بالروائي ،أما المبحث الثاني :فتطرقنا فيو إلى عالقة َّ
عالقة َّ
الراوي ِّ
المبحث تناولنا مختمف أنواع التَّبئيرات أما الخاتمة فقد ذكرنا فييا أىم النتائج التي توصمنا إلييا .
و السبب الذي دفعنا لختيار ىذا الموضوع ىو رغبتنا لمتعمق في الدراسات النقدية المعاصرة
ومناىجيا.
أما فيما يخص اختيارنا لمرواية كان لعدة أسباب أىميا:
 تناول الرواية قضايا متعمقة بالحياة الجتماعية ،قيم وعادات المجتمع السُّعودي .مما يجعميا موضوعا مناسبا لمدراسة.
الرواية الجديدةَّ ،
 تميز الرواية ببعض خصوصيات ِّب

مقدمة
أما بالنسبة لممنيج الذي اعتمدناه فيو المنيج السيميائي كونو ييتم بالسرديات ،إضافة إلى
التحميل والوصف الذين استخدمناىما أثناء دراستنا لممقاطع السردية .
أىميا كتاب "جيرار
كما أننا اعتمدنا عمى مجموعة من الكتب المتخصصة في ىذا المجالُّ ،
جنيت" "نظرية السرد من وجية النظر إلى التَّبئير"  ،وكذا كتاب "سعيد يقطين" " تحميل الخطاب
الروائي" ،وكتاب" تودوروف " "مفاىيم سردية ".
الروائي " ،و"يمنى العيد" " تقنيات السرد ِّ
ِّ
وقد واجينا في ىذا البحث بعض الصعوبات  ،عدم توحد المصطمح الذي يعرقل عممية
البحث ،وكذا تعدد َّ
النظريات وكيفية التعامل مع خصوصية ذلك المكون السردي الخطابي من
خالل الحديث عن الراوي وعالقتو بالعمل السردي.
وفي األخير ،ل يسعنا سوى أن نتقدم بالشكر إلى كل من ساىم في مد يد العون لنا في اتمام
ىذا البحث ،ونخص بالذكر األستاذ المشرف "بوعمي كحال " الذي قام بتوجيينا واعطائنا نصائح
قيمة وبناءة ،أفادتنا كثي اًر في اتمام ىذا البحث المتواضع عمى الرغم من الصعوبات التي واجيتنا.

ج

وجهة النظر في َّ
النقد السيميائي

الفصل األول
المبحث األول :المعنى االصطالحي عند الغرب – عند العرب .
 -1عند الغرب:

النقدية الحديثة ،فقد ظير
البنائية
تعتبر وجية النظر من أىم العناصر
السردية في الدراسات ّ
ّ
ّ
ىذا المصطمح عند الغرب أوال وتناولو العرب في معاجميم فأعطوا لو مفاىيم تساعدنا عمى تحديد
ماىيتو بدقّة ،وىذا التحديد يسيل عمينا مسارنا التّطبيقي الحقا.
إن مفيوم " وجهة النظر" (  ،) point de vueوارد في مختمف المعاجم الغربية من طرف
ّ
متعددة ومختمفة ،من بين
قدموا ليذا المصطمح مفاىيم ّ
النقاد وخاصة السيميائين ،كما ّأنيم ّ
فئة من ّ
أن ىذا المصطمح يتّخذ » الوضع
ىؤالء النقاد نجد ( جيرالد برنس )  Jerald prinsالذي ذكر ّ
التصوري والمفيومي الذي يتم وفقا لشروط عرض المواقف والوقائع :التّبئير ،المنظور ،وجية
الخاصة بال ّشخص المحيط أو العميم
النظر ،ووجية النظر التي يمكن تبنييا يمكن أن تكون تمك
ّ
ألية قيود تصورية أو
يتغير موقفو أحيانا يصعب تحديده ،كما ّأنو ال يخضع ّ
بكل شيء الذي ّ
1
أن
يتحدد موقفو داخل المادة
مفيومية( ،)...أو قد ّ
ّ
المحكية بالذات في إحدى الشخصيات « .نجد ّ

يتحدد
الراوي
مفيوم وجية النظر
ّ
ّ
يتحدد من خالل عالقة ال ّراوي بالمروي ،كما ّ
أن موقف ىذا ّ
الحكائية.
بعالقتو مع شخصياتو
ّ
تحدث أيضا في معجم آخر عن وجية النظر ،ويتّضح من
كما ّأننا نجد ( جيرالد برنس ) قد ّ
خالل قولو ّأنيا » الوضع اإلدراكي أو المفــيومي الذي تقــدم بـ ــو المواقف واألح ــداث ،التبئ ــير
1

جيرالد برنس ،المصطمح السردي ،تر :عابد خزندار ،مراجعة وتقديم محمد بربري ،المجمس األعمى لمثقافة:

القاىرة ،ط .2003 ،1ص .179
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وجهة النظر في َّ
النقد السيميائي

الفصل األول

صطنعة
" " ، Focalisationالمنظور" ّ ،"Perspective, View point
إن وجية النظر الم ْ
يمكن أن تكون وجية نظر " الراوي العميم " (كمي المعرفة) "  " Omniscient narratorالذي
يتفاوت وضعو ويصعــب تحدي ــد موقـ ــفو أحـيانا ،وال يخـضع ( عموما ) لقيـ ــود إدراكيــة أو
مفيومية» .1
patrek charaudeau et dominique

كما نجد " باتريك شارودو ودومينيك منغو"

أن » مفيوم وجية النظر يقوم بدور مركزي في
قد تكمما عن ىذا المصطمح في معجميما فذك ار ّ
ردية وتعدد األصوات.
اإلشكاليتين المترابطتين ترابطا شديدا :الس ّ
أن ىذا المفيوم قد تم دراستو وتناولو من
كما نجدىما تحدثا أيضا عن ىذا المصطمح ذاكرين ّ
قبل» سيميائيات القص ( جينت  ،1972لنتفميت  ،) 1981كما درس في الرسم فونتانيل  1989و
الروي الذي يفوض لو
 ،1995والسينما ( جوست  .) 1986والسردية بعد أن ّبينت أىمية جية ّا
جودت مسألة التكفل بالممفوظ ال م ــن زاوية م ــن يحكي؟ ( الصوت عند
المؤلف الحكي ( قص) ّ
جينت  ) 1972لكن من زاوية من يرى؟ ( الطريقة ) فوقع الحديث ذلك عن الرؤية مع ،وعن
الرؤية من الخارج والرؤية من الخمف ( بويون  ،) 1946وعن تبئير داخمي ،وتبئير خارجي ،وتبئير
النقدية ( بال  ،) 1977فيتو ) ) 1988 ،1982
صفر ( جينت  ) 1972وقد ميزت األعمال ّ
عمى التوالين سمطة المبئِر والمبأر وبين ما يدرك بالحواس ( مبأّر خارجي) وما ال يدرك بيا
( مبأر داخمي ) «.2

1

جيرالد برنس ،قاموس السرديات ،تر .السيد إمام ،ط .2003 ،1ص . 151

2

باتريك شارودو – دومنيك مونغنو ،معجم تحميل الخطاب ،ص.425
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وجهة النظر في َّ
النقد السيميائي

الفصل األول

أن مصطمح " وجهة النظر" مصطمح شائع وشامل وىو أول مصطمح ظير
وبيـذا نتوصل إلى ّ
الراوي في بناء
لتبين ّ
ردية ّ
ليدل عمى عالقة الراوي بشخصياتو داخميا أو خارجيا ،فجاءت الس ّ
أىمية ّ
المعنى وتقديم الحدث السردي لمقارئ عمى أكمل وجو ،فنرى أنو يرتبط عمى » مستوى المّسانيـات
نوع الرؤي ـا بنـوع الشخصية فيي بيذا المعنى تخـاطر بالعالقات المبنـ ّـية بيـن ممثمي الفعل السردي
( أنا  ،je.وأنت  ،) tu.والممفوظ نفسو (ىو أو ىي ،) Il ou Elle .ىكذا تكون مفاىيم الممفوظ
والتّمفظ مقحمة من قبل صنف الرؤيا «.1
أن » مصطمح المنظور يقوم عمى العالقة بين الراوي والمروي
أما "غريماس"  Grimasيري ّ
ّ
لو خالفا لمصطمح وجية النظر الذي يفرض وجود ناظر ،فتحديد المنظور ىو عممية اختيار
يجربيا الراوي في ترتيب البرنامج السردي » .2فوجية النظر تستمزم ساردا نقوم من خاللو بالتعرف
ردية المختمفة .
الس ّ
عمى الرؤى ّ

1

تيزفيطان تودوروف ،مفاىيم سردية ،تر :عبد الرحمن مزيان ،منشورات االختالف ،ط .200/2005 ،1ص

.130
2

لطيف زيتوني ،معجم المصطمحات نقد الرواية ( ،عربي ،إنجميزي ،فرنسي ) ،مكتبة لبنان ،بيروت ،ط.2001 ،1

ص . 162
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وجهة النظر في َّ
النقد السيميائي

الفصل األول
 -2عند العرب

النقاد العرب قد تناولوا أيضا ىذا المصطمح في معاجميم إال ّأنيم قد اعتمدوا
أما فيما يخص ّ
ّ
اعتمادا مباش ار وواضحا عمى المعاجم الغر ّبية ،وىذا يتضح في بعض أعمال النقاد العرب ،ومن
أن وجية النظر:
بينيم ( سعيد عموش) الذي ذكر ّ
 .1طريقة يستعمميا المرسل لتنويع القراءة التي يقوم بيا المتمقي لمقصة في مجموعيا أو انطالقاً
من أجزائيا فقط .
 .2موقف يتّخذه المؤلف من موضوع أو شيء ما .
القص نحو القارئ.
 .3تعني الوجدان المنطمق الذي يتوجو بو
ّ
 .4وتتم ( وجية النظر) عبر ثالث مواقف.
حيز التجارب.
الراوي بضمير المتكمّم مع خروج األحداث عن ّ
 رواية ّ-

رواية من منظور إحدى ال ّشخصيات.

اوية العمم باألشياء.
 -رواية من ز ّ

1

فإن الكاتب يعطي فرصة لمقارئ أو المتمقي لمبحث عن األبعاد الخفية في الرواية
وعميو ّ
الراوي بال ّشخصيات وتحميميا والكشف عن خبايا الرواية
من خالل عالقة ّ

1

سعيد عموش ،معجم المصطمحات األدبية المعاصرة ،دار الكتاب المبناني ،بيروت – لبنان ،ط.1985 ،1

ص.221

8

وجهة النظر في َّ
النقد السيميائي

الفصل األول

أما " مجدى وهبة " فقال( وجية نظر )  narrator’s point of viewيراد بيا أحيانا
ّ
الموقف الفمسفي الذي يتّخذه مؤلف أثر أدبي أو نظرتو الفكرية العاطفية إلى األمور عامة كما يراد
القصة بصفة خاصة ذلك الوجدان أو العقل الذي ترشح من خاللو أحداث
بيا في الرواية أو
ّ
القصص حتى يدركيا القارئ فذلك الراوي أو تمك النظرة التي يستتر بيا ىي ما نسميو بوجية نظر
الرواية .
وىناك ثالثة مواقف مختمفة يمكن أن تتّخذىا وجية النظر ىذه :
وشخصياتيا خارجة
الروايـة
ّ
الراوي بأسموب ضمير المتكمّم عمى أن تكون أحداث ّ
 إمـّا أن يحكيي ــا ّحيز تجاربو المباشرة.
عن ّ
شخصيات الحدث تشترك في حبكة القصص وتتكمّم عن
شخصية من
 وا ّما أن يروييا بوصفوّ
ّ
الشخصيات.
غيرىا من
ّ
الرواية
 وا ّما أن ّيقص الرواية بوصفو قريبا عميماً بكل شيء فاتّخذ موقف اإللو وتحكي أحداث ّ
الشخصيات من أفكار ِ
وو ْجدانات.
يبين ما يمكن من ضمائر
ّ
كما ّ

1

أن مفيوم وجية النظر من مفيوم المنظور فيقول
كما نجد أيضا ( لطيف زيتوني ) قد ذكر ّ
» يشكل المنظور والمسافة الوسيمتين الرئيسيتين لضبط المعمومة السردية ،أي لتحديد صيغة السرد،
فالرواية التي تختار صيغة العرض تحاول خمق االنطباع
يرتبط المنظور الروائي باختيار الصيغةّ ،
بأنو أمام حكاية موضوعية بال راو ( كما في رواية " بين القصرين " لنجيب محفوظ )،
عند القارئ ّ
1

مجدى وىبة ،معجم المصطمحات العربية في المغة ،مكتبة لبنان ساحة الرياض الصمح – بيروت ،ط،2

 .1984ص .430 - 429
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وجهة النظر في َّ
النقد السيميائي

الفصل األول

ذاتية إلى أبعد
أو تخمق عنده االنطباع (عن طريق إدخالو إلى وعي ال ّشخصية ) ّ
بأنو أمام حكاية ّ
الحدود ( كما في " أىل الظّل " لرشيد الضعيف ) ».1
أن معاجمنا العر ّبية قد اعتمدت اعتمادا مباش ار عمى المعاجم األوروبية،
نفيم من كل ىذا ّ
ألن األوروبيين ىم أول من
ّ
فالنقاد العرب عمموا كذلك عمى منواليا في دراستيم لمرواية العربيةّ ،
الراوي بشخصياتو وىي داخل الحدث ال ّسردي أو
استخدم مصطمح وجية النظر المتعمقة بعالقة ّ
السردي يتوفر عمى ثالثة ممثّمين عمى األقل ،ال ّشخصية ( ىو ،) il
خارجو ،كما نجد ّ
أن » اإلجراء ّ
تحدث عنـ ـ ـو ،الذي يتحدث ،ال ـ ـذي تتحـ ـدث
السارد ( أنا ،)jeوالقارئ ( ـأنت  ) tuأو أيضا :الذي تـ ّ
2
السارد ىي الغالبة فمن خاللو
إليو » بحيث ترتبط نوع الرؤيا بنوع ال ّشخصية ،كما ّ
أن رؤية ّ

الروي.
نستطيع الحكم عمى ال ّشخصية ومعرفة عالقتيا مع ا

1

لطيف زيتوني ،معجم المصطمحات نقد الرواية ،ص .160

2

سردية ،ص .130
تيزفيطان تودوروف ،مفاىيم
ّ
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وجهة النظر في َّ
النقد السيميائي

الفصل األول
المبحث الثاني :وجهة النظر في النقد األمريكي واإلنجميزي

الراوي
ردية التي تدرك بيا
ت ّ
الس ّ
ّ
عد وجية النظر من المكونات ّ
الرواية من خالل ّ
القصة أو ّ
الروائي هنري جيمس،
فيذا المفيوم ىو » وليد استحداث األنجمو -أمريكي في بدايات القرن مع ّ
وعمقو أتباعو ،وبالخصوص " بيرسي لوبوك " في كتابو " صنعة الرواية " ،الواضع األساسي
ّ
ألحجار زاوية الرؤية » .1فيعتبر " هنري جيمس" من أوائل الكتّاب الذين ناقشوا " وجهة النظر"
عمى نحو مفصل.
النقاد قد تجاىموا كثي ار
أن » ّ
في عام  1932تذمر" جوزيف وارين  " Joseph Warrenمن ّ
دراسة ىذه الوسيمة التقنية ولم ينتج عن ذلك انتشار االرتباك الكبير في نقد الرواية فحسب ولكن
أيضا عدم توفر مصطمحات دقيقة تقريبا و مفيومة عموما من أجل وصف التقنية الروائية وبعد
ثالثة عقود أضحت وجية النظر أكثر المظاىر في طريقة السرد تعرضا لممناقشة ». 2
النقاد األنجمو -أمريكيين ولم يعطوىا
أن وجية النظر كانت متجاىمة من قبل ّ
وىذا يعني ّ
أن التقنيات الروائية
اىتماما كبي ار في تحميميم لمرواياتّ ،
ولكنيا سرعان ما عادت وبقوة بحيث ّ
تتضمن عالقات عديدة منيا عالقة السارد بالقصة والسارد بالمؤلف وغيرىم ،فوجية النظر ىي
أن
تبين لنا ىذه العالقات والطرق التي ندخل بيا إلى عقول
ّ
التي ّ
الشخصيات » ،فإذا افترضنا ّ

1سعيد يقطين  ،تحميل الخطاب الروائي ( الزمن ،السرد ،التبئير ) ،المركز الثقافي العربي لمطباعة والنشر والتوزيع
،الدار البيضاء ،ط .1997 ،3ص .285 - 284
2

واالس مارتن ،نظريات السرد الحديثة ،تر :حياة جاسم محمد ،الييئة العامة لمكتبة اإلسكندرية .1998 ،ص

.176 - 175
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وجهة النظر في َّ
النقد السيميائي

الفصل األول

المؤلف يحاول أن يحقق تمثيال موضوعيا ال واقعيا – متحر ار من التعميق المتطفل الذي يحيل
الشخصيات إلى دمى عن طريق الحكم عمييا حال تقديميا ،ومعقوال بفضل الوسائل التي بيا تنفذ
ّ
فإن تحميل مفيوم وجية النظر يغدو وسيمة لكي تفيم كيفية اندماج الشكل
إلى العقول واألحداث – ّ
والمضمون في الرواية ،ولكن ال ّشكل ليس كيفية سرد القصة ال غير ،بل أن يشمل ّبنية الصورة
1
أن وجية النظر تكمن في تمك الصور
الرمز الذي ينبثق عن الفعل »  ،فيذا يعني بو ّ
واالستعارة و ّ

الشخصيات
الراوي لمتعبير عن وجية نظره وعالقتو مع
ّ
واالستعارات التي يستخدميا ّ
( شكال ومضمونا ).
بالراوي الذي يمعب
كما ّأننا قد الحظنا ّ
أن " بيرسي لوبوك " قد عمل عمى ربط وجية النظر ّ
يتحدث عن راو عالم بكل شيء
بأنو بمثابة إلو فيو ّ
الراوي ّ
دور المحرك في عممية ّ
السرد ،فيصف ّ
عممية الخمق فيو ال مرئي
ليس أي راو فيو » الراوي الذي يجب أن يكون في عممو كاإللو في
ّ
2
*
شخصياتو
نفسية
فالراوي عالم بكل ما يجول في
ّ
ّ
وعظيم القدرة ،وغش بو دون أن نراه » ّ .

وخواطرىم ،فيو أعمم منيا وأعمى منيا.
ومن خالل ىذا اإلطار العام لوجية النظر نجد ّأنو قد عمل عمى تحديد وجيات النظر في:
الراوي مطمق المعرفة.
 .1التقديم البانورامي :نجد ّ
الراوي غائبا واألحداث تقدم مباشرة لممتمقي.
 .2التقديم المشهدي :نجد ّ
أن ّ
1

والس مارتن  ،نظريات السرد الحديثة  ،ص .17

*

كذا في المرجع ولعل الصواب "ونحس بو ".

2

سعيد يقطين  ،تحميل الخطاب الروائي ( الزمن  ،السرد  ،التبئير ) ،ص .285
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خصيات.1
الراوي أو عمى إحدى ال ّش ّ
 .3الموحات :تترّكز األحداث عمى ذىن ّ
ميز بين » الرؤيــا عامة ( السارد يحيط في لمحة بصر سن ـوات بكامميا و"يحضر"
فنجد ّأنو قد ّ
الحدث في عدة أمكنة في وقت واحد ) ورؤيا مشيديو ( تــجري األحداث كما ىي أمام أعيننا ) ».2
كما ّأنو من خالل ىذا التّمييز لألسموبين المشيدي والبانورامي قد جمع بين معن ــيين » :فاألسم ــوب
المش ــيدي ىو في ذات الوقــت الع ــرض والرؤي ــة " مع " ( ،السرد = الشخصية الروائية ) ،واالسموب
"البانورامي " ىو الحكي والرؤية " من الخمف ( السارد > الشخصية الروائية ) » .3
أن " لوبوك " في تقديمو لنا لوجيات النظر قد استخمصيا من
فمن خالل ىذا نتوصل إلي ّ
خالل أحداث القصة ىذا بارز سواء عمى مستوى تحديد وجيات النظر أو الحكم عمييا .
ميز ىو أيضا بين
كما نجد أيضا " جون بويون " قد اقترح تصنيفات لمظاىر السرد ،وكذا ّ
قدمو " بيرسي لوبوك " فاستحضر لنا
أنماط من الرؤية مع إحداث بعض التعديالت الطفيفة فيما ّ
ثالث رؤى:
 » .1الراوي > الشخصية الحكائية ( الرؤية من الخمف  : ) Vision par derrièreويستخدم
الحكائية
الشخصية
مما تعرف
ّ
ّ
الحكي الكالسيكي غالبا ىذه الطريقة ،ويكون ّ
الراوي عارفا أكثر ّ
1

محمد عزام ،فضاء النص الروائي ،مقاربة بنيوية تكوينية في األدب ،نبيل سميمان ،ط ،1دار النشر والتوزيع

سورية .1996 ،ص.80
2
3

تودوروف ،مفاىيم سردية  ،ص.129
روالن بارث ،تزفيطان تودوروف وأخرون ،طرائق تحميل السرد األدبي دراسات ،منشورات اتحاد كتاب

المغرب،الرباط ،ط .1992 ،1ص .64 - 63
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النقد السيميائي

الفصل األول

ّإنو يستطيع أن يصل إلى كل المشاىد عبر جدران المنزل كما ّأنو يستطيع أن يدرك ما يدور
بخمد األبطال .
الراوي
 .2الراوي يساوي (=) الشخصية الحكائية (الرؤية مع  :) Vision avecوتكون معرفة ّ
الشخصية الحكائية فال يقدم لنا أي معمومات أو تفسيرات ،إال بعد أن
ىنا عمى قدر معرفة
ّ
الشخصية نفسيا قد توصمت إلييا ،ويستخدم في ىذا ال ّشكل ضمير المتكمم أو ضمير
تكون
ّ
الغائب ،ولكن مع االحتفاظ دائما بمظير الرؤية مع .
 .3الراوي < الشخصية الحكائية ( الرؤية من الخارج  :)vision de dehorsوال يعرف الراوي
الحكائية والراوي ىنا يعتمد كثي ار
مما تعرفو إحدى الشخصيات
ّ
في ىذا النوع الثالث إال القميل ّ
عمى الوصف الخارجي ».

1

فمن خالل ىذه الرؤية الثالثة نجد معرفة الّراوي تتضاءل بالنسبة إلى الرؤى السابقة فيو ال
تتحرك
يعمم أي شيء عن
ّ
شخصياتو سوى مظيرىا الخارجي وكذا سموكياتو ،وأيضا الفضاء الذي ّ
وتبني فيو أحداثيا.
الراوي ىنا يعرف » أقل من أي واحد من الشخصيات وال يستطيع أن يصف سوى ما
كما ّ
أن ّ
لكنو يطمع عمى ضمير أي واحد من الشخصيات » 2فيو ال يعمم أي شيء
يراه أو يسمعو...إلخّ ،

1

حميد لحمدانيّ ،بنية النص السردي ( من منظور النقد االدبي ) ،المركز الثقافي العربي لطباعة والنشر والتوزيع،

بيروت ،ط .1991 ،1ص. 48 – 47
2

تيزفيطان تودوروف ،األدب والداللة ،تر :محمد نديم الخشفة ،مركز اإلنماء الحضاري حمب .1996 ،ص.77
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لمسموكات الخارجية ليذه الشخصية
ا
عنيا سوى ما تراه عينو المجردة فيو بمثابة
كامير مراقبة ّ
الروائية .
ونرى ان الناقدة البمجيكية " فرانسواز فان روسوم جويون " عمى ىذا النوع من القص( الرؤية
مع ) اسم « الواقعية الفينومولوجية  /الظاىرية ،والعالم التخيمي المتمثل في ىذا النوع من القص
ىو عالم ذاتي مرتبط بشخص ما في زمان ما ومكان ما ،وال نرى ىذا العالم في حقيقتو المجردة،
أي ليس لو حقيقة موضوعية ،بل يتبنى الراوي منظور الشخصية ويرى " معيا" :يالحظ ما
تالحظو».

1

ثم جاء " تودوروف " T.Todorvالذي عمل عمى التّمييز بين الحكي كقصة وكخطاب من
ألنو استفاد من المسانيات بشكل
خالل موازاتو بين الجممة والخطاب ،كما ّأنو جاء بدراسة متميزةّ ،
مباشر وقد

وعدىا طريقة من طرق
» حجم دور وجية النظر الذي قدميا ( هنري جيمس) ّ

الراوي » .2فمن خالل عمل
الرواية عن طريق ّ
الحكي ،واعتبرىا الطريقة التي بواسطتيا تدرك ّ
أن مسار الحكي يعكس لنا العالقة بين
الراوي يمكننا إدراك أحداث القصة أو العمل الروائي كما ّ
ّ
الراوي ّإنما ىي »
الراوي ،وعميو نجد ّ
أن " وجهة النظر " ليست طريقة تحتفل بإخفاء ّ
ال ّشخصية و ّ
الراوي العارف بكل شيء ( )...وانتياء
بداية انفتاح لتطور األداء الفني لمرواية والذي يبدأ بتجاوز ّ

1

سي از قاسم ،بناء الرواية ،دراسة مقارنة في" ثالثية" نجيب محفوظ ،ميرجان القراءة لمجميع ،2004،القاىرة يونيو

سنة ،1978ص.186
2

محمد نجيب التالوي ،وجية النظر في رواية االصوات العربية ،دراسة من منشورات اتحاد الكتاب العرب،

دمشق .2000 ،ص.23
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مما يرفعيا
بشكول تقنيات السرد الروائي الالحقة ،فضال عن وجود بعد فكري آخر لوجية النظر ّ
إلى ّأنيا أكبر من أن تكون مجرد طريقة لمحكي كما رأى ( تودوروف ) » .1
أن " تودوروف " قد اتّبع منيج " بويون "  J. Pouillonمع العمل عمى توسيع
من ىنا نجد ّ
عد مصطمح الرؤية مماثال
الرؤى السردية وتطوير مقولة " جون بويون " عن الرؤية فيو » ي ّ
المحدد لحقيقة إدراك القصة عن
السبيل
ّ
لس ّ
لمصطمح " وجية النظر" ،نرى ّ
ردية ىي ّ
أن الرؤية ا ّ
طريق المرسل ،في عالقتو بالمرسل إليو » 2كما نجد ّأنو استعاد تصنيف " بويون " وحافظ عمى
التقسيم الثالثي ليا عمى األغمب مع إدخال تعديالت طفيفة ليا ويتضح ىذا التقسيم كما يمي :
السرد الكالسيكي ىذه الصيغة غالبا ،وفي
 .1الراوي > الشخصية ( الرؤية الخمفية ) :يستخدم ّ
أن يفسر كيفية حصولو عمى ىذه
الراوي أكثر من ال ّشخصية ،وال ييمو ّ
ىذه الحالة يعرف ّ
الراوي يبدو عمى شكل معرفة
المعرفة ( )...وال تخفى عميو أسرار شخصياتو (ّ ،)...
إن تفوق ّ
تخفي رغبات ال ّشخصية (التي تجيميا ىي نفسيا ).
 .2ال اروي = الشخصية ( الرؤية المحايثة ) :ىذا الشكل الثاني واسع االنتشار في األدب (،)...
الراوي مع معرفة الشخصية ،وال يمكنو أن يقدم إلينا تفسي ار
تتطابق في ىذه الحالة معرفة ّ
الســرد عمى ضمــير المتكــمم ( وىو
لألحداث قبل ّ
أن تجد ال ّشخصية ذاتيا ( ،)...ويمكـن إجراء ّ

1

محمد نجيب التالوي ،وجية النظر في رواية االصوات العربية ،ص.23

2

حبيب مصباحي ،الراوي والمنظور ( قراءة في فاعمية السرد الروائي ) ،مجمة األرث ،العدد  ،23ديسمبر .2015

مخبر الحركة النقدية في الجزائر ،جامعة الطاىر موالي ،سعيدة .ص.182
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ما يبرر ىذه السيرورة ) أو عمى ضمير الغائب ولكن طبقا لمرؤية التي تنظر بيا ال ّشخصية
نفسيا إلى األحداث والنتيجة ليست واحدة طبعا .
 .3الراوي < الشخصية ( الرؤية الخارجية ) :في ىذه الحالة يعرف الراوي أقل من أي واحد من
الشخصيات ،وال يستطيع أن يصف سوى ما يراه أو يسمعو...الخ ،لكنو يطمع عمى ضمير أي
واحد من الشخصيات  1.فال سبيل إلى معرفة ما في داخل الشخصيات ،فتودوروف يرى «أ ّن
ىذه المعرفة الحسية الخالصة ال تعدو أن تكون مواضعة ،ذلك ألن سرداً ينحصر في مستوى
لكنو موجود كنموذج لضرب من ضروب
مثل ىذا الوصف الحسي الخارجي غير معقولّ ،
الكتابة » ،2فمم تخرج ىذه الصيغة عن حدود التجريب ،وقد عرف الروائي األمريكي « ارنست
ىمنجوي بيذه الصيغة في عدد من قصصو القصيرة؛ مثل قصة ( القتمة ) وقصة ( تالل
ِ
كالفيمة بيضاء) »

3

فيتضح من خالل ىذا التقسيم أن ىناك عالقة واضحة بين الشخصية والراوي إما أن يكون
أعمم من الشخصية أو يساوييا أو أقل معرفة منيا ،فيو في الرؤية الخمفية يعتبر أعمم من
الشخصية أو يساوييا أو أقل معرفة منيا ،فيو في الرؤية الخمفية يعتبر بمثابة اإللو فيكون أعمم
وأعمى معرفة من الشخصية ،أما فيما يخص الرؤية المحايثة فالراوي مصاحب لمشخصية يعرف
فالراوي ىنا تتضاءل خبرتو المعرفية
بقدر ما تعرفو الشخصية نفسيا ،أما الرؤية الخارجية ّ
1

تزيفيطان تودوروف ،األدب والداللة ،ص .79 -78

2

طو حسين الحضرمي ،الرؤية السردية في رواية ( اإلعصار والمئذنة ) لعماد الدين خميل ،مجمة األندلس ،لمعموم

اإلنسانية واالجتماعية ،العدد ،5المجمد  ،9يناير 2010م .ص .33
3

المرجع السابق ،ص . 33
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بالشخصية فيو يكتفي فقط بمراقبة السموكات الخارجية لمشخصية ،وكذا المشاىدة عن بعد دون
الوصول إلى عمقيا وبعدىا النفسي.
فمفيوم الرؤية " لتودوروف " » بدأ يأخذ كل أبعاده في تحميل الخطاب الروائي وىو بدوره
اإلبداعية ».
يشدد عمى ىذه العناصر ويبين أىميتو في التحميل وقيمتو
ّ

1

باإلضافة إلى ىؤالء ىناك نقاد أخرون اتخذوا توجيات مختمفة ومغايرة واستخدموا مصطمحات
بديمة لمصطمح وجية النظر وظير ىذا االختالف » في عام  ،1443فنمتقي بمحاولة
كمينث بروكسي وروبرت وارين وقد فصال القول في تحديد أربعة نماذج داخمية وخارجية واقترحا في
وقت مبكر " بؤرة السرد " » ،2وعميو نجد ِوالدة مصطمح جديد في تحميل الخ ـطاب وىو " بؤرة
السرد ".
ثم ظيرت بعدىم محاوالت أخرى من طرف األلماني " ستانزيل " فتحدث عن ثالثة أنواع
سردية:
 .1المعرفة الكمية لمكاتب.
 .2السارد في نفس الوقت شخصية من الشخصيات.

1

سعيد يقطين ،تحميل الخطاب الروائي ( ،الزمن ،السرد ،الشخصية )  ،ص.293

2

محمد نجيب التالوي ،وجية النظر في روايات االصوات العربية ،ص.22
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 .3السارد الغائب ( الذي اختفى خمّف شخصياتو ).

1

فنجد ىنا " ستانزيل " Stanzelيبحث عن عالقة السارد مع الشخصية وكيف تكون معرفتو
قدم دراستين في ىذا المجال وىما (
بيا ،ومن ثم يأتي بعده "بوث" في بداية الستينات » ،حيث ّ
النقد الروائي من وجية نظر بالغية ) و( وجية النظر والمسافة ) ».

2

فمن خالل عمل "بوث"  W.C.Boothنجد ّأنو في محاولة لتجاوز عمل كل من "بيرسي
لوبوك" و" فريدمان " من خالل نقده لبعض األسس النظرية » التي تنظر إلى القصة من خالل
الضمير الذي تروي بو ( متكمم غائب ) » .3فمن ىذا التميز تتحدد لنا وجية النظر إلي الرواية،
ولكن بالنسبة لمضمير فيو ال يحدد لنا الرؤية فيو ليس معيار دقيق.
وعمى ىذا األساس يقدم لنا " بوث " تقسم لمرواة والمراقبين " في السرد الى قسمين :
 .1رواة يتوفر لدييم الوعي بأنيم كتاب.
 .2رواة ال تشعر عند قراءة ما يسردونو بأنيم يوعون دورىم في الكتابة والتفكير ووضع العمل
األدبي.

1

4

جيرار جنيت وأخرون ،نظرية السرد من وجية النظر إلى التبئير ،تر :ناجي مصطفى ،منشورات الحوار

االكاديمي والجامعي ،الدار البيضاء ،ط .1989 ،1ص.25
2

محمد نجيب التالوي ،وجية النظر في روايات االصوات العربية ،ص .22

3

سعيد يقطين ،تحميل الخطاب الروائي ( ،الزمن  ،السرد  ،الشخصية ) ،ص.291

4صالح فضل ،بالغة الخطاب وعلم النص ،سلسلة كتب شهرية يصدرها المجلس الوطني للثقافة ،صدرت في
يناير ،8791 ،أغسطس ،8771 ،الكويت ،ص.122
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فإن« الرواة
وميما كان دورىم في الحدث كأشخاص فاعمين أو مساعدين أو مجرد ضحايا لو ّ
والشخصيات التي تعكس األحداث وتبدوا بضمير الغائب ،ويختمفون كثي ار فيما بينيم طبقا لدرجة
بعدىم أو قربيم من المؤلف وطبيعة عالقتيم بو ،وطبقا لممسافة التي تفصميم أو تصميم بالقارئ أو
بالشخصيات الرئيسية في الحكاية المروية » ،1فينا عمل " بوث " يتحدد بتقديم درجة الوعي لدى
الرواة ( بأنواعيم ومواقعيم ) والعالقة الموجودة بين عناصر السرد .
النحو التالي:
الرواة والقصة عمى ّ
كما قام أيضا بتحديد إطار العالقة التّر ّ
ابطية بين ّ
 » .1الكاتب الضمني ( الذات الثانية لمكاتب )  :يتواجد في أي رواية كيفما كان نوعيا حتى وان
كانت سيرة ذاتية .
 .2الراوي الغير المعروض :وىو ذلك الراوي المشتبو عمينا ،والكاتب الضمني إذا لم يبدا لنا أن
ألنو من الضروري أن تكون ىنا كوساطة بيننا كقراءة وأحداث
الرواية تعتمد ذلك الكاتبّ ،
القصة.
 .3الراوي المعروض :وتمثمو مختمف الشخصيات ،حتى لو كانت متخفية ،بمجرد ما إن تتحدث
بضمير المتكمم المفرد أو الجمع أو باسم الكاتب » ،2فـ "بوث" ىنا لم يقدم لنا مصطمحا بديال
وقسمو إلى :
لمصطمح وجية النظر ،فقد اكتفى بالحديث عن موقع الراوي ّ
 الراوي الراصد :ىو المرآة التي تعمل عمى عكس االحداث بوضوح ،ويستعمل لتقريب بعضاالشياء إلى القارئ ليعرفيا بجالء.
1

صالح فضل ،بالغة الخطاب وعمم النص ،ص.267

2

سعيد يقطين ،تحميل الخطاب الروائي ( ،الزمن ،السرد ،التبئير ) ،ص .292 - 291
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 الراوي المشارك :الذي ينفعل ويفعل في مجريات االحداث كشخصية من الشخصيات. -الراوي المالحظ ( أو الشاهد ) :الذي سيرد عن طريق المشيد أو التمخيص.

1

وعميو نصل إلى أن عمل الراوي كما يرى " بوث " إما أن يكون راصد يعمل عمى تقريب
األحداث لمقارئ أو راو مشارك ،يشارك في األحداث فيو يمعب دور الشخصية يفعل وينفعل في
مجريات األحداث ،وا ّما راو يراقب األحداث ونجده غالباً في المشاىد الروائية.

1

سعيد يقطين ،تحميل الخطاب الروائي ،ص.292
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المبحث الثالث :وجهة النظر في النقد الفرنسي

يعد " جيرار جنيت " G.Genetteمن أىم النقاد والباحثين الفرنسيين الذين تبنوا مصطمح "
التبئير" في القص السردي ،وقدم لنا ىذا الباحث تصوره من خالل عمل " بويون " و " تودوروف "
وذلك من خالل أطروحاتيم ،ليقوم » باستبعاد مصطمح " الرؤية " و " وجية النظر" ليحل محميا
مصطمح " التبئير" ألنو يرى في ىذه المصطمحات " مضمون مفرط الخصوصية " ».1
فمن خالل الدراسات السابقة نجده قد عمل عمى محاولة تطوير مصطمح "التبئير" وكذا عمل
عمى التمييز » الواضح بين مشاكل الصوت و مشاكل الرؤية ،والتي غالبا جدا ما يخمط بينيما،
وأحيانا بشكل فج  ،كما يرى جنيت ،وذلك من طرف سابقيو األنجمو -سكسونيين ،األلمان
والفرنسين .ىذا الخمط واضح عند المنظرين األنجمو -سكسونيين لوجية النظر :لوبــوك ( ،)1968
فريدمــان ( ) 1975وبوث ( » ) 1977

2

فمن خالل ما قدمو لنا نتوصل إلى أن جنيت قد رفض

الخمط بين الصيغة و الصوت كما ّأنو قدم لنا مصطمحا بديال لوجية النظر وىو التبئير.
الرؤية
فقد عمل جنيت عمى تعريف ىذا المصطمح في قولو » أقصد بالتّبئير تضييق في حقل
ّ
السردية بالمقارنة مع ما كانت التقاليد تسميو معرفة كمية [ .]...أداة
أي عممياً ،انتقاءا لممعمومات ّ
ىذا االنتقاء (المحتمل ) ىي بؤرة متموضعة ،أي نوع من القناة لألخبار ال تسرب إالّ ما تسمح بو

1

السردية في رواية نجم والي ،مجمة كمية األدب،
يوسف محمد جابر اسكندري – أحمد عبد الرزاق ناصر ،الرؤية
ّ

العدد  .102ص. 251
2

جيرار جنيت ،وأخرون ،نظرية السرد من وجية النظر إلى التبئير ،ص.111
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1
أن " جنيت " عمى الرغم من استبدالو لممصطمحين " وجهة
الوضعية »  ،فمن خالل ىذا نجد ّ

النظر " و " الرؤية " واستبعاده ليما واعطائيما بديل أال وىو " التبئير" إال ّأنو بقي محافظا عمى
التقسيمات الثالثية مع إضفاء بعض التغيرات وىذا التقسيم الثالثي لمتّبئير كما يمي :
بالراوي
 .1التبئير الصفر أو الال تبئير :الذي نجده في الحكي التقميدي ،أي يتعمق ىذا التّبئير ّ
العميم بكل شيء.
ّ
دد .
اء كان ثابتا أو متحوالً أو متع ً
 .2التبئير الداخمي :سو ً
الشخصيات .
 .3التبئير الخارجي :الذي ال يمكن فيو التعرف عمى دواخل
ّ

2

وبيدف تحديد مفيوم " التَّبئير" واعطاءه أكثر دقة ،يحيل " جنيت" عمى نماذج لوجية النظر
التي بمورىا سابقا كل من " بويون " و" تودوروف " ليتم التفريق بين كل تصور ،ويظير لنا
من خالل ىذا الجدول التوضيحي:

3

1

جيرار جينيت وآخرون ،نظرية السرد من وجية النظر إلى التبئير ،ص.113

2

حبيب مصباحي ،الراوي والمنظور قراءة في فاعمية السرد الروائي ،ص.183

3

جيرار جينيت ،نظرية السرد من وجية النظر الى التبئير ،ص.115
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جون بويون

تيزفيطان تودوروف

جيرار جينيت
التّبئير في درجة الصفر

الرؤية من الخمف

السارد يعرف أكثر مما تعرف

التبئير الداخمي

الرؤية مع

التبئير الخارجي

الرؤية من الخارج

الشخصية
السارد يعرف نفس ما تعرف
ّ
ال ّشخصية
مما تعرف
ّ
السارد يعرف أقل ّ
ال ّشخصية

وعميو فإن ىذا الجدول يبين لنا التصورات الثالثة

لوجيات النظر ،لكل من

بويون

وتودوروف ،وجينيت ،فرغم اختالف التسميات حسب كل ناقد ،إال ّأنيا تشير إلى شيء واحد وىو
الراوي من رواية إلى أخرى .
اختالف مواقع ّ
أن » المأوى البؤري يوجد
إن مصطمح " التبئير الداخمي " قد أطمقو "جنيت" ّ
ألنو يرى ّ
ّ
داخل عالم الحكاية ويمكن أن يسمى داخميا من وجية أخري حينما يكون الموضوع مدركا من
الداخل » .1فيذا النوع من التبئير تتضح فيو وجيات نظر الشخصيات إزاء موقف محدود كما إن
السارد يعمل عمى وصف الشخصية من الداخل دون المجوء إلى وصف الشخصية البؤرّية أو
اإلشارة إلييا من الخارج.

1

جيرار جنيت وأخرون ،نظرية السرد من وجية النظر إلى التبئير ،ص .117
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فقد قسم " جيرار جنيت " البؤرة الداخمية إلى ثالثة أقسام:

يمر كل شيء في الرواية عبر شخصية واحدة.
 .1البؤرة الثابتة :حيث ّ
تمر البؤرة أوال عبر
تمر عبر عدة شخصيات ومثميا "مدام بوفاري" حيث ّ
 .2البؤرة المتغيرة :التي ّ
مرة أخرى .
شارل ،ثم إما  ،ثم شارل ّ
المبنية عمى رسائل ،حيث تبرز نفس المحادثة إلى الوجود
 .3البؤرة المتعددة :كما في القصص
ّ
مرة من خالل وجية نظر إحدى ال ّشخصيات .1
ّ
عدة مرات ،كل ّ
فمن خالل ىذه التّقسيمات لمبؤرة الداخمية نجدىا تتعمق أوال بعدد تكرار الحدث الروائي في
متعدد .
الرواية من طرف الشخصيات ،وثانيا من طرف وجيات نظر ّ
أما التّبئير الخارجي فقد أطمقت ىذه الصفة عميو التي ال يمكن » تبريرىا إال أن يكون الشيء
ّ
مدرك ،وفي ىذه الحالة التّبئير الخارجي ينظر إليو في مظيره الخارجي ،من الخارج وليس يكون
وعي الشخصية » .2كما نجد ّأنو يطمق أيضاً » حينما يتعذر التعرف
المأوى البؤري يوجد خارج ّ
عمى ىذا المأوى البؤري من خالل الشخصية ويتدخل بدال من ذلك من " عين كامي ار " موضوعة
فإن التبئير يسمي خارجيا ،ففي حالة التبئير الخارجي يتم وضع
في مكان محدد من عالم الحكايةّ ،

1

فن القصة ) ،كمية األدب ،جامعة فرع بني
السّيد ابراىيم ،نظرية الرواية (دراسة مناىج النقد األدبي ،في معالجة ّ

يوسف ،القاىرة  .1998 ،ص .104
2

جيرار جنيت ،وآخرون ،نظرية السرد من وجية النظر إلى التبئير ،ص.117
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المأوى البؤري في نقطة ما من العالم الحكائي ،خارج أي شخصية» .1فالشخصية في ىذا النمط
الثالث ال ترى إنما ىي المرئية من طرف السارد أو من طرف شاىد خارج عن األحداث.
أن التقسيم الثالثي لـ ـ" جنيت" ىو شبيو لما قدمو "تودوروف" والى ما
وفي األخير نتوصل إلى ّ
أن ما يميز عمل " جنيت " ىو الحيوية التي تختص بيا ىذه
رأيناه سابقا ألعمال ّ
النقاد إال ّ
بالنص ،فقد نجد في النص الروائي مثال تبئير داخمي يميو تبئير
التّبئيرات ،من حيث أنيا ال تختص
ّ
خارجي والعكس بالعكس .
فبعدما اقترح " جنيت " مصطمح " التبئير " ( ) Focalisationاستبعد أو تحاشى فيو
التّركيز عمى الجانب البصري الذي » اعتمده

سابقوه عندما اقترحوا مصطمحات بديمة مثل

المنظور والرؤية ،ويستميم مصطمح البؤرة السردية من كمينث بروكس ووارين ».2
أن ىذا المصطمح الذي جاء بيو " جنيت " لقي انتقادات مختمفة من طرف الكثير من
إال ّ
النقاد ومن بينيم الناقدة " ميك بال " التي ترى أن مصطمح " التبئير " » لم يقدم لو تعريفاً مستقال،
السردي » .3فكل ىذه االنتقادات التي وج ـيت إلى "
وأن المستوى األول والثاني يتصالن بالترىيين ّ
أن المبئِر
النظر في مصطمحــاتو ممـّا ّأدى بـ ــو إلى التّحديد ف ـ ـ ـ ـ » ّ
جيرار جنيت " جعمتو يعيد ّ
حدد ّ
ىو الراوي ( الكاتب ) ،وأن المبأّ ْر ىو الحكي ذاتو ،وا ّن التّبئير كحصر المجال ،يعني باختيار

1

جيرار جنيت وأخرون ،نظرية السرد من وجية النظر إلى التبئير ،ص.114

2

عمر عيالن ،في مناىج تحميل الخطاب السردي ،منشورات اتحاد الكتاب العرب ،دمشق ،سمسمة الدراسات

 .2008ص.144
3

محمد نجيب التالوي ،وجية النظر في رواية االصوات ،ص.25
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السردي عمى المستويين الخارجي والداخمي » .1فالتّبئير إذن ىو عالقة المبأر بالمبئر
اإلخبار ّ
الراوي بالشخصيات.
ونقوم باستخالصو من خالل عالقة ّ
أن مفيوم " التبئير" يرتبط "» بالمروي لو (  ) narrâtesلكونو خمقا تخيميا وعونا
ونرى أيضا ّ
الراوي المضمر والعمني إذ ي ـ ـظير عبر ع ـدد من العالقات ويقوم بوظائف
سرديا يتـ ـ ـعالق م ـ ـع ّ
مح ـددة » .2فالراوي والمروي لو ىما إذن المكونان الرئيسيان في وجية النظر ومن خالليما نتوصل
إلى المعنى المطموب .
أما فيما يخص عالقة "وجهة النظر" ب ـ ـ " التبئير " فيناك من طابق بينيما وقد تم تحديدىا
ّ
3
أن ىناك من لفت األنظار إلى اإلشكالية التي
» بالعالقة بين السارد والعالم المشخص »  .كما ّ

تتولد عن العالقة بينيما وىذا يتم » حين ال يعالج التّبئير بوصفو مقولة مستقمة في تعريف وجية
ّ
ردية المتميزة عن بعضيا ».4
الس ّ
النظر يغدو السرد كمي المعرفة ( ،)...بمدى واسع من التقنيات ّ
السردي أو
فنتوصل إلى ّ
الراوي بالحدث ّ
أن وجية النظر والتّبئير ىما عالقة ّ
السارد أو ّ
الراوي من خالل
المبأر بالتّبئير ) أو ( الّراوي بالشخصية ) ،فت ّ
ال ّشخصيات ( ّ
تحدد وجية نظر ّ
الراوي ) و( المبئِر ال ّشخصية ).
ال ّشخصية التي ّ
يتحدث معيا ( ،المبأر ّ

1

محمد نجيب التالوي ،وجية النظر في رواية االصوات ،ص25

2

أحمد جاسم الحسين ،التبئير في القصة القصيرة السورية ،قراءة في قصة ،مجمة دراسات في المغة العربية وآدابيا،

العدد  .2012 ،8ص.4
3

سردية ،ص .129
تيزفيطان تودوروف ،مفاىيم
ّ

4

واالس مارتن ،نظريات السرد الحديثة ،ص .195
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نبين فيو مختمف وجيات النظر والتي تتمثّل
وفي األخير نتطرق إلى رسم جدول توضيحي ّ
كما يمي:
بروكس
وارين
البطل

1

جان

ستانتزيل

بويون
الرؤية مع

نورمان

واين

فريدمان

بوث
الراوي من الراوي

يحكي

شخصيات الممسرح

قصتو
ّ

القصة

المؤلف

الرؤية

العميم

الخمف

من المؤلف
العميم

الشخصية

المؤلف

المعرفة

الضمني

المطمقة

الشخصية

التبئير
الداخمي

التبئير الصفر

لمراوي
الرؤية

يحكي من الخارج
الخارج

األنا الشاىد

الراوي=

الراوي>

يحكي
المؤلف

تودوروف

جيرار جنيت

من المؤلف

الراوي

غائب عن غير
القصة

الممسرح

المعرفة

الراوي<

التبئير

المحايدة

الشخصية

الخارجي

لمراوي

فيذا الجدول يبين لنا باختصار كل تصنيفات وتصورات النقاد لوجيات النظر و كذا
النص
الراوي وتموقعو في ّ
االختالفات بينيم في رؤيتيم ّ
لمسارد و عالقتو بال ّشخصيات ،واختالف ّ
السردي.
1

حبيب مصباحي ،الراوي والمنظور قراءة في فاعمية السرد الروائي ،ص.187
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بالراوي
الروائي َّ
المبحث األول :عالقة ِّ
الروائي ،أو َّ
الشخص الحقيقي الذي أنتج
الروائي (المؤلف ،المبدع ) صاحب الخطاب ِّ
ُيعتبر ِّ
لمنص الروائي حركة فتجري فيو األحداث وتتفاعل فيو َّ
العمل األدبي ،وىو الذي يمنح َّ
الشخصيَّات
ّ
مع بعضيا البعض ،فالكاتب بوصفو شخص حقيقي من الواقع يقوم بإنتاج شخصيَّات من ورق
َّ
بيويتيا ،في حين السَّارد
لتعبِّر عن وجية نظره وتمثِّل مبتغاه « فالمؤلِّف شخصيَّة واقعيَّة
تتحدد ّ
كائن خيالي من ورق ».1
فنجد َّ
التامة في التَّصرف
الروائي يستعمل سارداً لمتَّعبير عن أفكاره بحيث يترك لو الحريَّة َّ
أن ِّ
أن المتمقي ال يشعر َّ
لدرجة َّ
يقص ال يتكمّم
الروائي عندما ّ
أن الراوي مقيَّد من طرف الكاتبّ « ،
ولكنو يفوض راوياً تخيمياً يأخذ عمى عاتقو عممية القص ويتوجو إلى مستمع تخييمي أيضا
بصوتو ّ
يقابمو في ىذا العالم ».2
ففي روايتنا ( في ديسمبر تنتهي كل األحالم ) الكاتبة غائبة تماماً ال َّ
تتدخل في عمميَّة السَّرد
شخصية
يتقمص
فقد استعممت راوياً بصوت رجل (ىذام ) وىو البطل في ِّ
ّ
الرواية « ،ف ّ
الروائي ّ
3
الراوي
تخيمية تتولى عممية القص وسميت ىذه ال ّشخصية " األنا الثانية لمكاتب" » بحيث يحكي لنا ّ

قصَّتو ،فيو رٍاو وشخصيَّة رئيسيَّة ،فقد قام بترتيب األحداث وتنظيميا وتنسيقيا واختيار
الشخصيَّات ،فيو من الصنف المشارك لكونو شخصيَّة وىذا ما يجعمو في احتكاك دائم معيم
1

مصطفى بوجممين ،ثنائية ( السارد  /المسررود ) ،في كتاب ( في نظرية الرواية ) ،ل ــ :عبد الممك مرتاض،

مجمة المخبر ،أبحاث في المغة واألدب الجزائري .ص.259
2

سي از قاسم ،بناء الرواية ،دراسة مقارنة في " ثالثية " نجيب محفوظ ،ص.183

3

المرجع نفسو ،ص.183
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متعددة كتمك التي َّ
وباعتباره مشاركا تستند إليو وظائف ِّ
حددىا "جيرار جنيت" « ،الوظيفة السَّردية –
الراوي ىو المكمَّف َّ
بالدرجة األولى يحكي أحداث القصَّة ( ،)...كما تستند إليو وظيفة
بداىة – إذ ّ
التَّنسيق ،وتتمثَّل في التَّنظيم الداخمي لمخطاب بإبراز تمفصالتو ( ،)...باإلضافة إلى الوظيفة
التواصمية التي تدخمو في عالقة مع المتمقي ( ،)...وىذه األخيرة تدخل في عالقة مع وظـ ـائف
أخرى ».1
فالراوي في روايتنا نجده يحرص منذ البداية عمى االلتزام بتمك الوظائف فيو يروي بضمير
َّ
نصية عمى َّأنو موجود في عالم القص فيو مشارك في األحداث
المتكمِّم ( أنا ) ،فيي أول عالمة ّ
وقريب من َّ
الشخصيَّات ،فيو يشرع في سرد األحداث وتنظيميا « فكل حدث ِّفني يخضع لنظام
تكون األحداث في الطبيعة
ترتيب معيَّن ،آخذاً في االعتبار الحمقات
األساسية الثالث التي تضبط ُّ
ّ
فإن الرؤى ىي التي تنظِّم ىذه
والفن وىي  :التوازن – انعدام التوازن – التوازن الجديد (ّ )...
المتوالية ».2
أن األحداث تتراوح في
وعميو نحاول أن نطبِّق ىذا التَّرتيب عمى ِّ
الرواية التي بين أيدينا فنرى ّ
حاالت التَّوازن ،و َّ
الالتوازن ،وتوازن جديد يمكن أن نسمييا حاالت اضطراب وعدم االستقرار،
فالرواية تحتوي عمى  13جزء وكل جزء يحكي عن حالة الراوي الشخصيَّة وعالقتو مع العالم
ِّ
المحيط بو ،فيذه األجزاء ال تخضع لمتَرتيب التَّسمسمي َّ
متممة لبعضيا
الزمني لألحداث ،وىي أجزاء ِّ
1

الروائي الحداثي عند عبد الرحمن منيف ،ثالثية أرض
السرد في الخطاب ِّ
عبد الغني بن الشيخ  ،آليات اشتغال ّ

السواد نموذجا ،بحث مقدم كنيل شيادة دكتوراه عموم في األدب العربي الحديث ،السنة الجامعية .2008/2007
ص.169
2

عبد اهلل ابراىيم ،المتخيَّل السَّردي (،مقاربات نقدية في التناص والرؤى والداللة ) ،المركز الثقافي العربي  ،ط،1

حزيران .1990 ،ص.121
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الراوي ينطمق من نقطة معيَّنة في خطابو السَّردي ،فيو
البعض رغم أنيا تحتاج إلى التَّرتيب ،فنرى َّ
يبتدأ حكايتو بامرأة مجيولة حين قال « :تدىشني كثي ارً ىذه المرأة ..تدىشني فوضويتيا في الحياة،
جنوح مشاعرىا ..و" الالشيء " الذي يربطيا بأي شيء أو أحد! .1")..وىذا يدل عمى َّ
أن المرأة
تركت في داخمو آثا اًر وآالماً ال تمحى مع مرور األزمان.
فيذه االنطالقة تدل عمى أىمية تمك المرأة في حياتو والتي يعود لوصفيا بين الحين واآلخر
الرواية في حالة
الرواية وختم بيا ،فكثرة األحداث وتغير األماكن ىو الذي جعل ِّ
فنجده قد ابتدأ بيا ِّ
فالراوي ( ىذام ) كان يعيش
الراوي من حكاية إلى أخرى دون سابق انذارَّ ،
الالتوازن ،وأيضا انتقال َّ
حياة التَّوازن « ،كنت شابا في السادسة والعشرين  ..أخطي خطواتي األولى والخجولة في عالم
الكتابة ،بعد حصولي عمى شيادة الماجستير في الصحافة واإلعالم  ..كنت وقتذاك ممتمئاً جداً
الناس ،كنت وفياً جداً لوطني ،فخو ارً بديني ،متعصباً لجذوري العائمية
بالحب لكل شيء ولكل ّ
ولمقبميَّة كنت االبن البار لكبار العائمة ..كنت باختصار النموذج المثالي لم ّشاب السعودي المتعمِّم
والمتديِّن والمتمسِّك بالعادات والتَّقاليد .2»..
يتعرف عمى
فقد كان يعيش حياة االستقرار والتّوازن محبا لكل ّ
الناس لعائمتو لمتّقاليد قبل أن ّ
فتاة شابة (ليمى) التي غيَّرت مجرى حياتو غيَّرت أفكاره ونظرتو إلى الحياة فنقمتو من حالة التّوازن
الالتوازن فحبُّو ليا أفقد كل شيء َّ
فتتدخل المعيقات التي فصمت بينيما « كانت فكرة أن
الى حالة ّ

1

أثير عبد اهلل َّ
النشمي ،في ديسمبر تنتيي كل األحالم ،الناشر :دار الفرابي  -بيروت – لبنان ،الطبعة األولى:

كانون ثاني .2011 ،الطبعة الثانيَّة :آذار .2011 ،ص .11
2

المصدر السابق ،ص . 34 - 33
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تمارس المرأة الصحافة في ذلك الحين خطيئة يعاقب عمييا المجتمع بكل ما يمكن أن تعاقب بو
امرأة في مجتمع كذاك الذي كان عميو !.1»..
مما
فقد كانت امرأة جريئة ومتحررة بعكسو ،فمن أجميا قاطعو األصدقاء وتخمو عنو األىل َّ
جعمو ييُّج إلى ٍ
بمد يبحث فيو عن حياة جديدة بعيداً عن كل شيء عن التَّقاليد والقبميَّة ،ليبدأ حياة
قررت أن أنتيي من كل ما مضى،
التوازن الجديد في بالد الغرب حيث وجد التحرر « ،رحمت وقد ّ
ففي ديسمبر تنتيي كل األحالم  ..وفي يناير يبتدئ حمم جديد  ..ففي يناير 1991م بدأت حياة
جديدة ال تشابو حياتي السابقة بشيء!.2»..
ثم تنقمب حياتو لالتوازن حين يتعرف عمى امرأة مجيولة عشقيا (والدة) « ،قد تكون ليمى
َّ
امرأتي األولى الّتي لن أنساىا يوما ،لكن حبيبتي المجيولة التي جاءتني في فبراير 2009م ىي
حب عمري بال جدال! ..وال أعرف إن كان مجيئيا في فبراير ىو استحضار لقناعتي السابقة أم َّ
أن
العشق فعال ال يولد إال في فبراير الممتيب ..شير العشق.3»..
وىكذا تبقى الِّرواية في حاالت اضطراب وعدم االستقرار ففي كل مرة تأتي أحداث تزعزعيا،
وعميو نستخمص َّ
أما حالة الالتوازن فتأتي في
أن حالة التوازن تكون في بداية العام وىو شير يناير ّ
نياية العام شير ديسمبر الَّذي بالنسبة لـ( ىذام ) شير األحزان واآلالم وعميو « ففي إطار تمك
الراوي الذي يعتبر أوالً راوياً وشخصيَّة رئيسيَّة فنجده
الوظائف
التنسيقية والتواصميَّة التي يقوم بيا َّ
ّ

1

الرواية ،ص.34

2

المصدر السابق ،ص .62

3

المصدر السابق ،ص .63
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َّ
فيتدخل ويشارك ،ويستدعي شخصيَّاتو
عما يفترض َّأنو جرى من األحداث،
يقوم بدور اإلخبار َّ
ِّ
المتحكم فييا ».1
ثم تغيب بعد ذلك فنجده ىنا ىو
لتأدية مياميا َّ
فالروائية استعممت راوياً من خاللو نكتشف الشخصيَّات وعالقتــو معيا فيقــول "ميشيل ريمون"
ِّ
في ىذا « حسب َّ
يتموضع الـ ِّـروائي ،بشكل ما ،في وعي إحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدى
تقنيــة وجية النظر،
َ
ٍ
حينئذ نظرة موحَّدة ،واَّنما من زاوية معيَّنة »
ال ّشخصيات ،ليكشف لنا الواقع ،الـذي ال ينظر إليو

2

المبأرة ،وعميو نكتشف التَّبئير بأنـ ـواعو م ــن خالل عالقـ ـة
فالسَّارد ىو ال ّشخصية الرئيسيَّة َ
ِّ
بالمبئر) ،وىذا ما َّ
قدمو لنا "جيرار جنيت" ،في الفصل َّ
النظري من خالل كتابو ( نظريَّة
المبأر
( َ
فالروائية
السَّرد ،من وجية النظر إلى التَّبئير) ،تبئير داخمي ،تبئير خرجي ،وتبئير معدوم ( صفر)ِّ ،
القوة وجعمتو مييمنا متحكماً .
منحت َّ
لمراوي السمطة و َّ
وقد ميَّز َّ
السرد الموضوعي فيقول:
الشكالني ُّ
الروسي توماشفسكي بين ما أسماه السَّرد الذاتي و ّ
لمراوي
« األول :السَّرد الموضوعي الذي يكون فيو السَّارد عميما بكل شيء ،ويكون الكاتب مقابالً َّ
المحايد الذي ال َّ
يتدخل في سيرورة السَّرد وال يفسد القارئ متعة التحميل والتفسير ،الثّاني :السَّرد
الراوي الحكاية فال ِّ
الراوي الذي يقوم
يقدم الكاتب األحداث إال من وجية نظر َّ
الذاتي وفيو يتَّبع َّ
بتحميل وتفسير مواقف ال ّشخصيات ويفرض عمى القارئ تأويالتو وتعميقاتو بين الحين واآلخر »،3
1

الروائي الحداثي عند عبد الرحمن منيف ( ،ثالثية
ينظر ،عبد الغني بن الشيخ ،آليات اشتغال السرد في الخطاب ِّ

السواد )  .ص .171
أرض َّ
2

جيرار جنيت ،نظرية السَّرد من وجية النظر إلى التَّبئير ،ص .70

3

الرواية ،مجمة دراسات في المغة العربية وآدابيا ،السنة الرابعة،
السردية والخطاب السَّردي في ِّ
سحر شبيب ،البنية ّ

العدد الرابع عشر ،صيف 1392ه ،ش2013 /م .ص.112
03
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الرواية من خالل عيون السَّارد ( ىذام ) فيو يبيِّن لنا األمكنة واألزمنة وتسمسل
فنحن نتابع ِّ
األحداث والدالالت وكل ما يخص َّ
الشخصيات سواء أتعمق األمر بالماضي أو الحاضر.
فالروائية أثير عبد اهلل َّ
النشمي
وبالعودة إلى عنوان الِّرواية ( في ديسمبر تنتيي كل األحالم ) ِّ
الرواية ومع َّ
ئيسية (ىذام) ،فــديسمبر كما نعمم ىو
اختارت عنواناً يتالءم مع أحداث ِّ
الشخصيَّة الر ّ
الشيور الميالديَّة وىو َّ
أحد ُّ
لمراوي شير المعاناة واآلالم ،شير األحزان
الشير األخير ،فـيو بالِّنسبة َّ
حزن حين يقول « :لطالما آمنت َّ
أن
والمآسي ،وفيو تنتيي كل أحالمو ،فداللة ديسمبر عنده أ ا
النيايات ،1»..بعكس يوليو الذي تنبعث فيو الحياة وفيو ُيحس و َّ
ديسمبر شير ِّ
كأنو ولد من جديد
وفيو تبتدأ أحالمو ،ىكذا كان الحال بالنسبة لو .
الروائيِّة ( أثير) اختارت رواية ُم ِّ
الراوي بالرغم من َّأنو شخصية كرتونيَّة
عبرة وأحسنت اختيار َّ
ِّ
فالراوي ىو وسيمة أو أداة تقنيَّة يستخدميا الكاتب
الرواية أحسن تجسيد « ِّ
قية ،فقد جسَّدتو في ِّ
ور ّ
2
خيالية
الراوي شخصيَّة
ليبث
فالروائي حقيقة و َّ
القصة الَّتي يروييا » ِّ .
ّ
ليكشف بيا عالم قصَّتة أو ُ
ّ

الروائي ليجسد أفكاره ويعطييا الحركة ويرسم َّ
حية تتفاعل
يستخدميا ِّ
الشخصيَّات واألماكن ويجعميا ّ
تتأثَّر وتؤثِّر .

1

الرواية ،ص .161

2

الروائي ( ،في ضوء المنيج البنيوي ) ،ط .2010 ،3ص .135
يمنى العيد ،تقنيات السَّرد ِّ
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الفصل الثاني:
الراوي َّ
بالشخصيَّات
المبحث الثاني :عالقة َّ

من خالل الدراسة َّ
النظرَّية التي قمنا بيا والمتمثِّمة في" وجية النظر" ،التي تتَّضح لنا من
الراوي َّ
أن ُّ
بالشخصيَّات ،وجدنا َّ
تصوره الخاص
النقاد عمدوا إلي تقسيميا وكل حسب
خالل عالقة َّ
ُّ
وكيفية النظر إليياَّ ،
فمخصناىا فيما يمي:
أما تودوروف ،فمثَّميا بـ
 .1التّـــَصوراألول :حسب "بويـون" ( الرؤية من الخمف )ّ ،
الـــــــــــــــــــــــــــــــــــراوي < َّ
أما ِّ
بالنسبة لـ جيرار جنيت ،فأطمـق عميو مصطمح التّبئير
َّ
الشخصيَّةّ ،
الصفر ،فيذا َّ
الراوي يعمم أكثر فيو كاإللو .
النوع نجده في السَّرد الكالسيكي حيث يكون َّ
الراوي =
 .2التَّصور الثاني :حسب "بويون" ( الرؤي ـ ــة مع )َّ ،
أم ــا تــــودوروف ،فيمثِّميا بـ َّ
َّ
أما فيما يخ ــص "جيرار جنيت" ،فسماه التَّبئير الداخمي ،ففي ىذه الحالة تكون
الشخصيَّة َّ
الراوي مساوية لمعرفة َّ
الشخصيَّة .
معرفة َّ
 .3التَّصور الثالث :عند بويون ( ،الرؤية من الخارج ) ،وعند تودوروف ،بـ الراوي > َّ
خصية
الش ّ
الراوي
فسمـ ــاه بالتَّبئير الخارجي ،ووجية النـ ـ ـ ـ ـ ــظر ىذه يكون فييا َّ
ثم جـاء بعده "جيرار جنيت"َّ ،
َّ
مم ـ ـ ــا تعمم َّ
عما يجول في داخل
الشخصيَّة فيو يستعمل الوصف الخارجي ويبتعد َّ
يعمم أقل َّ
َّ
الشخصيَّة وأحاسيسيا.

1

وكذا ىذا التقسيم:
 .1التبئير الصفر(  " ،) Genetteرؤية اإللو ".
1

ينظر :جيرار جنيت ،نظرية السرد من وجية النظر الى التبئير ،ص  .59و سعيد يقطين ،تحميل الخطاب

الروائي ( الزمن ،السرد ،الشخصية ) ،ص  290 -289و.297 ،293
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الفصل الثاني:
الرؤية الخمفية ( .) Pouillon
السارد > ال ّشخصية ( .) Todorov
النمط المؤلي ( .) Lintvelt
 .2المتبئير الداخمي :وعي ذات شاىدة.
الرؤية المشاركة.
السارد = الشخصية.
النمط الممثمي.

 .3التبئر الخارجيي :رؤية موضوعية خالصة ال تخص أحدا.
تقنية " السموكية ".
السارد < الشخصية.
النمط المحايد.

1

 -1الرؤية من الخمف ( التَّبئير الصفر) :
الراوي يعمم ك ّل شيء عن شخصياتو ،يعمم
ىذا ّ
النوع من وجية النظر يغزو روايتنا فينا ّ
خباياىا وأسرارىا ،فيو يسرد لنا حياتو فمن الطبيعي أن يعمم كل شيء « وىذا النَّمط يطمق عميو

1

بنحدو ،منشورات .Nathan, paris, 1992
برنار فاليط ،النص الروائي ( تقنيات ومناىج ) ،تر :رشيد
ّ

ص.103
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الرؤية من
السارد العميم أو الكمِّي المعرفة  ،Narrateur ominxientويسميو "بويون" ُّ
الحكاية ذات ّ
الرياضيَّة السَّارد > َّ
السارد عارف أكثر
الخمف ويرمز ليا "تودوروف" بالصيغة ِّ
الش ّ
خصية ،يكون ّ
من َّ
الشخصيَّة ».1
الرواية « تدىشني كثي اًر ىذه المرأة..
بحيث
يتجسد لنا ىذا التَّبئير في المقطع األول من ِّ
ّ
تدىشني فوضويتيا في الحياة ،جنوح مشاعرىا ..و" الالشيء " الذي يربطيا وبأي شيء أو أحد!..
لست أعرف إن كان ىذا األمر ىو ما يغريني بيا ..،ما أعرفو جيداً ىو َّأنيا امرأة استثنائية ،خمقت
من " طين " لم يخمق منيا بشر ..وأعرف َّ
أن ىذا يغريني ،يغريني جداً ..أنا التََّّواق إلى تجربة
ليست كأي تجربةٍ ،
لقدر ال يشابيو قدر ..المرأة أقامر بيا ببسالة من دون تردد أو خوف.2»..
فالراوي ىنا يعمم َّأنيا امرأتو ليست كباقي ِّ
ومتفردة في نظره.
استثنائية
النساء فيي امرأة
ِّ
ّ
ّ
كما يرد ىذا َّ
الراوي « :أعرف اليوم َّ
بأن الكتب ال تولد إال مع الخيبات..
النوع من خالل قول َّ
خيبات القدر وحدىا ىي التي تدفعنا ألن نكتب ..لذا أكاد أن أفقد شغفي بطقس الكتابة ىذا ..لم
تعد تغريني الكتابة ،ولم أعد اشتيي الحروف كما كنت أفعل قبال ..فكتبي ال تتزامن اال مع
3
فالسارد يعمم أن الكتابة تعبير
فجائعي ..ورجل مثقل بالفجائع مثمي لم يعد يعزيو بريق أحزانو!ّ . »..

عن أحاسيس ومشاعر ُّ
فكل كتاب ناجح االَّ وورائو خيبة أو خيبات أمل وتحطم فؤاد ،فحالة الكاتب
َّ
فسية تتجسَّد من خالل كتبو وىذا ىو الذي يجذب القَُّراء استخدام مشاعر حقيقية .
الن ّ

1

جرار جنيت ،خطاب الحكاية ( بحث في المنيج ) ،تر :محمد معتصم  ،..الييئة العامة لممطابع األميرية ،ط،2

 .1997ص .210
2
3

الرواية ،ص .11
ِّ
المصدر السابق ،ص.68
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ويظير لنا أيضا من خالل ىذا المقطع « أخذت أفكر يوميا لما نجازف بنسائنا إن كنا نخشى
خسارتين ! ..لما نظ ّن دائما أنين راغبات بالمغفرة وأنين قادرات عمى ذلك ،لما نقامر بالحب
واالستقرار والراحة واألمان والطمأنينة والعشرة من أجل نزوات غالبا ما نندم عمييا ما أن نسكب
مياىنا !..
أخذت أفكر في خسائر الرجال الذين ينيزمون أمام الرغبة ،والذين تتعطل عقوليم أماميا..
جراء
فكرت بكم عالقة انيارت في لحظة ضعف ،وكم من حكاية انتيت يوم يفقد فييا الرجل وفاءه ّ
رغبة طائمة ! ،1»..فينا السارد يعمم أكثر من الشخصيات الروائية ،فيو يدرك أن الرجال يفكرون
أن ِّ
أن تفكيرىم
النساء يغفرن ليم إن أخطئوا في حقين وتعرضن لمخيانة من طرفيم ،إال ّأنو يعمم ّ
ّ
النساء ال يرضون بخيانة شريك حياتيم ،فخيانة أي رجل لحبيبتو
خاطئ في أمر النساء ،ألن أغمب ّ
بالندم والذي ال يجدي نفعاً.
ينتيي بو في النياية إلى فقدانيا ،وشعوره ّ
الموالي الذي َّ
يتحدث فيو عن معشوقتو « يوميا أدركت تماما َّأنيا
ونجد في المقطع ّ
السردي ُ
مما كنت أظن ،عرفت يوم ذاك َّ
بأنيا امرأة ال تندم ،وال تمتفت لمن
امرأة متصالحة مع نفسيا أكثر َّ
تظن َّ
يسقط خمفيا ..امرأة ُّ
بأن الجرم ىو من يرتكبنا ،وبأننا ال نرتكب الجرم أبداً ..يوميا اعتنقت
2
َّ
الراوي يدرك تماما َّ
أن
فمسفتيا فيما يتعمق بالخطايا والحماقات ،والجرائم ..!...اعتنقتيا تماماًّ . »..

ىذه المرأة ال تيتم وال تبالي إن اخطأت أو أجرمت فيو عالِم َّ
بالشخصيَّة وبكل ما تفعمو و َّأنيا ال
تندم وال تعود إلى الوراء ميما كان السَّبب ولن ُيسقطيا شيء في الحياة .

1
2

الرواية ،ص.98
المصدر السابق ،ص .109 - 108
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كما نجد مقطعا آخر يتحدث عن ىذا النوع من وجية النظر في قول الراوي « عندما نحزن في
الغربة ،تموء أحزاننا حتى يكاد صوت الحزن أن يبحَّ ..في الغربة ال قدرة ألحد عمى أن يحتضن
أوجاعنا وال عمى احتواء تبعثرنا ..ىناك ال أحد يشبينا ،حتى لو حمقنا ذقوننا ..وسرحنا رؤوسنا
وتحدثنا اإلنجميزية بمكنة حمقاء باردة..
فيناك ،جميعيم يتشابيون ..نحن فقط من نختمف عنيم ،نحن الدخالء اليربين من جراحنا،
الالجئين من أوطاننا بسبب حزن ما ،حرب ما ..عقيدة ما ..قبيمة ما..
ىناك ،نحن نعيش دون المستوى عمى الرغم من ترفنا والبذخ الذي يحيط بكل مكان نتواجد
لكن شيئا ما يجعمنا في نظرىم أقل منيم ،شيئا ما يجعميم يعتقدون أنيم أفضل منا ..وان كانوا
فيوّ ،
ال يصرحون بذلك إالّ أن أعينيم تقول لنا طوال الوقت ،فمتعيش في بالدنا كما ترغبون ..ولتمارسوا
لكنكم ستظمون ،وميما حاولتمَّ ،
أقل َّ
منا في كل شيء .1» ..فينا الراوي
حرياتكم بشتى أنواعياّ ..
يعمم كل شيء وأكثر من الشخصيات فيو يعمم أن الرجال والنساء المغتربين مثمو يعيشون حياة الذل
والوحدة رغم الترف والتحرر في بالد األجانب ،فيو يعمل ىنا عمى التوضيح لممتمقي صعوبة
العيش خارج الوطن وأنو ميما فعل سيظل غريبا في نظر أصحاب األرض.
ويتجمى لنا أيضا ىذا َّ
الراوي « :كان رحيميا بتمك
الرواية حين قال َّ
النوع في آخر صفحات ِّ
وكأنيا جاءت لتشحن ذاكرتي بكل حزين ومؤلم
الطريقة أكبر من أن أقدر عمى تحممو ..شعرت ّ
وكأنيا جاءت لتوجعني وترحل! ..كان رحيميا شديد الم اررة بقدر ما كان مجيئيا الذع
فييا..
ّ
الحالوة..

1

الرواية ،ص .167 - 168
33

الفصل الثاني:

وجهة النظر في رواية "في ديسمبر تنتهي كل األحالم"

نرجسيتوَّ ..
لكنيا
وَّالدة لم تكن سيمة الطباع ،كانت مغرورة ،عنيدة ،مكابرة ..وتفوق ناريس في
ّ
كانت تشبيني في أوجو عديدة ..كانت تشبِّع َّ
مقدساتي األربعة التي لم تقدر المرأة غيرىا عمى أن
1
ِ
أحبيا
تشبعيا . » ..فيو يعمم َّأنيا تمتمك كل تمك الصفات من الغرور والتكابر والعناد رغم ذلك ّ

فالراوي ىنا عميم بكل شيء يخص حبيبتو وكل طباعيا.
 -2وجهة النظر الداخمية ( التبئير الداخمي )
يقسم "جيرار جنبت" ىذا النوع من التبئير إلى ثالث أنواع " :ثابت "  " ،متعدد " و " متحول " ،
أما فيما يخص النوع المييمن في رواية " في ديسمبر تنتهي كل األحالم " ىو النوع األول " الثابت"
ّ
ألن الراوي واحد ىو " ىذام " يسرد لنا من البداية حتى النياية فيو سارد وشخصية في نفس الوقت،
وىذا النوع من التبئير تتساوى معرفة الراوي بمعرفة الشخصية ،وىذا ما وضحو لنا "جون بويون"
بقولو »يعرف السارد بقدر ما تعرف الشخصية »

2

أي ّأنو يعرف دواخ ــميا وأحاسيس ــيا وبك ــل ما
ّ

تفكر بو ،فيتبيَّن لنا ىــذا َّ
الس ــردي « جاءت معي ! ،ركبت سيارتي
النوع من خــالل ىــذا المشي ــد َّ
من دون أي مقاومة ..لكنَّنا لم َّ
النظر إلى كتاب فولتير َّ
نتحدث طول الطَّريق ..كنت أسترق َّ
النائم
في حضنيا بغضب ،لم أكن بحاجة إلى الكثير من الذكاء ألدرك بأَّنيا قد أحضرتو لي ! ..فيي ال
تحب فولتير وال تق أر لو إ َّال من أجمي ..كانت تعتقد بأنَّيا ستصالحني بو ..لذا كرىت فولتير كثي اًر
ألنيا ظنَّت َّ
يوميا ! ..كرىتو َّ
أن يعوضني عن أيام غابت فييا ِّ
عني !..
بأنو قادر عمى ّ
ليمتيا كنت قاسياً معياَّ ..
لكنني لم أعاتبيا خشية أن تعاود الغيَّاب ..ولم تسألني ىي عن سبب

1

الرواية ،ص.181

2
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الفصل الثاني:

ألنني ُّ
خشونتي ،ربما َّ
بت اعرف بأّنني قاب قوسين أو
ألنيا كانت تدرك أسبابو ! ..كنت خائفا جداً ّ
أدنى من اختفائيا !،1» ..
فينا يكتفي الراوي بحالة التكافؤ في المعرفة مع الشخصيَّة ،ويولد في المتمقي حالة من ُّ
الشعور
بالتَّساوي ،فيو ىنا اآلن شاىد عمى األحداث وشخصيَّة مشاركة ،فيو يعمم األسباب التي تدفع بـ
والَّدة إلى إحضار كتاب فولتير ،رغم َّانيا ليست من محبيو ،فيي تحاول مصالحتو بو ،كما َّ
أن ىذه
َّ
الشخصيَّة تعمم سبب خشونتو معيا وتحمميا لو فمعرفتيما تتساوى .
وىذا النوع يتجمى لنا أيضا من خالل ىذا المقطع السردي الذي يسعى فيو كل من " ىذام " و
"ليمى " بتبرير تصرفاتيما » وال أدري فعال لما بررت ليا دفاعي عنيا ولما تنصمت ىي من
سعادتيا من دفاعي عنيا ..أظن بأننا خفنا من أن ُيبرر ىذا داخل أعماقنا عاطفيا ،من جيتي،
ظننت بأن ىذا سيشعرني بسوء مبتغاي الذي لم يكن لو وجود حينذاك ،وأظن بأنيا خافت من أن
أفسر سعاتيا بدفاعي عنيا كما يفسر رجالنا عادة مشاعر النساء ،ففي مجتمعنا كل امرأة ساقطة
حتى تثب ـ ــت العكـ ــس »

2

تتضح لنا وجية النظر الداخمية في ىذا المقطع من خالل طريقة تبرير تصرفاتيما اتجاه بعض
 ،فالسارد ىنا يصف أحاسيس الشخصية وخوفيا من عدم تفيم سبب سعادتيا وكذا الشخصية "
ليمى " تعمم األسباب والدوافع التي جعمت من " ىذام " يبرر موقفو ليا ،فينا تتساوى معرفة السارد
ىذام بمعرفة الشخصية ليمى.

1

الرواية ،ص .19 - 18
ِّ

2
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ويظير لنا ىذا النوع أيضا من خالل المقطع الذي يصف فيو "ىذام " شعور زمالئو من
الصحفيين أثناء معرفتيم بما أصاب زميمتيم " ليمي " أثناء مشاركتيا في المسيرة » بقيت تمك الميمة
عمي " ليمى " بأي خير ..لكني لم أتمق ليمتيا إال مكالمات زمالئنا من
مستيقظا بانتظار أن تجود ّ
الصحفيين والذين كانوا يتسابقون لينقموا لي خبر مشاركة زميمتيم المكروىة أصالً والمحاربة من
قبميم ».1
ففي ىذا المقطع الراوي " ىذام " يعمم شعور ونفسية الشخصيات "زمالئو" فيو يعمم سبب كثرة
شماتة لما حصل " لميمى " التي لم يطيقوىا يوما بصفتيا امرأة عاممة
اتصاليم ليست لممواساة بل لم ّ
ضد تفكيرىم السمبي ،والمحاربة لو.
ومتحررة ّ
كما تتجمى لنا وجية النظر الداخمية من خالل الحوار الذي دار بين السارد " ىذام " وصديقتو
"مدلين " ( الشخصية ) » قمت ليا وأنا أفتح الباب :عفوا مدلين نطرتك ؟.
قالت وىي دالفة ما تعتل ىم ..كثر خيرك فتحت لي بيا الوقت !  ..بس كنت أكيدة ّإنك ما نمت
بعد ..منشان ىيك جيت..
قمت ليا وأنا أدير سخان القيوة :شر ِ
فت ياستنا ،أحكي لي شو المي صاير معاك؟.
ّ
قالت وىي تمسح دمعة فارة من عينييا :ليو دايما الخمجيين بيحكوا لبناني مع المبنانيين وبيحكو
مصري مع المصريين .
قمت ليا وقد بدا أمامي قيرىا جميا عمى الرغم من جممتيا التي حاولت فييا أن تداري قيرىا :تعدد
مواىب ! ..
1

الرواية ،ص .58
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قالت وىي تزيح شاليا عن رقبتيا :شو غميظ ! ..
وضعت كوب القيوة أماميا ،قمت وأنا أمسح عمى شعرىا :قولي لي عم بسمعك !
قالت وىي تقاوم البكاء :ما بعرف شو أقمك ! » ..

1

أن شيئا ما قد حدث ليا وخير دليل
فالسارد ىنا بمجرد زيارة صديقتو لو في وقت متأخر أدرك ّ
الدال عمى حزنيا ،وكذا ح اررة دموعيا التي لم تتوقف من لحظة
عمى ذلك مالمح وجييا العبوس ّ
دخوليا المنزل ،وبرغم من محاولة إخفاء وجعيا ونسيانو من خالل تحدثيا معو ،إالَّ َّ
أحس
أن السارد َّ
الراوي معرفة زائدة
بوجع وألم قمب صديقتو " مادلين " فيو يعرف دواخل الشخصيَّة ،وليس لدى َّ
الراوي العميم ،و« يتجسَّد التَّبئير الداخمي في الخطاب غير
عن الشخصيَّات كما ىو الحال في َّ
َّ
مجرد
المباشر الحر ،ويبمغ حدوده القصوى في المونولوج الداخمي حيث تتحول الشخصيَّة الى ّ
بؤرة»

2

ونجد في ىذا المقطع التبئير الداخمي « صمتت ،سألتيا :اال ترغبين بمعرفة تفاصيمي..؟ !..
وقفت قائمة :الحقا يا ىذام ! ..الحقا..
كان من الواضح َّ
أن الحقيقة قد أنيكتيا ،و َّأنيا بحاجة ألن تكمل ليمتيا وحيدة ..لتتجاوز آالم
الحقائق وجروح الماضي التي كان جمياً كم كانت ممتيبة ..! ..مسحت عمى شعرىا وأمسكت بيدىا
ورافقتيا حتى الباب..
سألتيا وأنا أقبِّل رأسيا :متى أراك؟
1

الرواية ،ص .84 -83

2

الرواية ،ص .42 - 41
لطيف زيتون ،معجم مصطمحات نقد ِّ
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الفصل الثاني:

قالت وىي تتنفّس بقوة :عندما تصطدم أقدارنا مرة أخرى !
أخذت أتأمميا وأنا أفكر في ما تعنيو بجممتيا تمك ،كان واضحا َّأنيا ليست راغبة بالحديث أكثر،
كان جميا كم ىي مرىقة ..وكم ىي بحاجة ألن تيرع إلى حيث تنزوي عادة ..فمم أُجادليا ،مسحت
1
ألنو يشعر بالتعاطف
عمى شعرىا وقمت سأنتظر ! . » ..في ىذه الحالة الراوي يأخذ موقف محايد ّ

مع ال ّشخصيَّة من خالل معرفة حالتيا َّ
النفسيَّة ،وجروح الماضي القاسيَّة التي أنيكتيا ،فمن خالل
السير معو أدرك بأنيا تنزف ألماً وحزناً.
مالمح وجييا العبوس وكذا رفضيا لمبقاء واستكمال ّ
ونجد ىذا النوع من وجية النظر من خالل ىذا المشيد السردي » ال أزال أذكر وجو "جياد "
الذي كان يزداد سوءا يوما بعد يوم لكني لم أجرؤ عمى سؤالو عن أسباب تغيره وبداية الكآبة التي
كان جميا أنيا بدأت تتسرب إليو ..لم أسألو ألن حوا ار كذاك كان من المفترض أن يبدأه ىو وليس
أنا ميما كانت عالقتنا قوية..
لكن صمتو لم يطل ..اتصل بي وأنا في مكتبي ،قال باقتضاب أريد أن أراك؟...
وجدتو عندما جئت رجال ضعيف اليمة ،وكأنو رجل آخر ..قال لي :ىذام ما سأخبرك بو يجب أن
يبقى بيننا.» ...

2

فالراوي ىنا يعمم ما يجول في داخل الشخصية ( ،صديقو جياد ) وسبب تدىور حالتو وشحوب
وجيو وكآبتو ،فيو يعرف السبب الذي دفعو لالتصال بو واإلصرار عمى مالقاتو ويظير ذلك جمياً
من خالل المقاطع الموالية حين يخبره عن مادلين " ،فيذام " كان يعرف أن "مدلين " ىي سبب

1

الرواية ،ص .163

2
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حالتو المزرية ويتأكد من خالل قول " جياد " » مادلين...مادلين يا ىذام...؟ » 1.ففي ىذا المقطع
تتحقق تخميناتو.
ويظير لنا أيضا في ىذا المقطع السردي الذي يسرد لنا فيو الراوي عن أحاسيس حبيبتو عند
سماعيا ألغنية (  ) I dreamed a dreamحيث قال » :أذكر تشبثت بذراعي أثناء غناء ذات
الصوت الجبار بـ "  " I dreamed a dreamالذي يقول:
I Was joung and unafraid
And breams were made and used and waste
شعرت بدموعيا تنساب عمى كتفي وألول مرة ..! ..كان بكاؤىا شامخاً ،سامقاً ..مكاب اًر..
مييباً ! ..لحظاتيا أدركت بأن أكثر لحظات الرجل أماناً ىي حينما يحيط امرأتو بذراعو ،حينما
تشتغل امرأة صدره ،عندما يحتضن امرأة " ،يحبيا " يشعر بأن الحياة تحتضنو بشدة ..تحضنو
بحب ؟.2»..
فمن خالل األغنية بدت مشاعرىا واضحة نتيجة لتأثّرىا بكممات األغنية وموسيقاىا اليادئة،
حس ىو بشعور الحب والسعادة وبرجولتو حين ما احتضنتو ،طالبتا األمان والراحة ومحاولتا
وكذا أ ّ
نسيان ألميا في دفئ احضانو ،فالسارد تمكن من معرفة أحاسيس ومشاعر شخصيتو من خالل
تصرفتيا و ح اررة دموعيا المنيمرة عمى كتفو.

1

الرواية ،ص .93

2
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يبين لنا ىذا النوع من التبئير» جاءت في مساء ذلك اليوم ،أدارت
وىذا المقطع أيضا ّ
صارختين ،ىائِجتين
بعينين المعتَْين،
المفتاح ودخمت وأنا جالس عمى األريكة " أنتظر " ، ..دلفت
ْ
ْ
أماّ أنا فبرغم كل حرقتي لم أقف الستقباليا واكتفيت بأن ألتفت بصمت معاتب غاضب ثائر...
اقتربت مني وجمست أمامي عمى األريكة سحبت ديوان درويش الذي كان بين يدي وأمسكت بيما،
وحي ُمييب وىي تممس ذقني بطرف سبابتيا :أتدري بمن يذكرني
وقالت بصوت شعرت بو كصوت ّ
صمتك ىذا !
أتأمل مالمحيا بجوع مكابر ولم ُأرّد ،فاسترسمت قائمة بغنج :بجورج إليوت !  ..قال يوما
أخذت ّ
أن العاطفة المنطفئة ليست إال إحدى سمات الحزن !
 أتضنيني منطفئ العاطفة؟ !.. -بل أظنك متوقد العاطفة حتى أنني أكاد أشعر بمييبيا يمفحني عمى الرغم من أحزانك ! » ..

1

ىنا نجد كل من السارد والشخصية تتساوى معرفتيما فكالىما يعرف شوقو وحبو لألخر عمى الرغم
من برودة التعامل مع بعض والتصرف بعدم المباالت وبكبرياء.
 -3وجهة النظر الخارجية ( التبئير الخارجي )
َّ
إن الراوي في ىذا النوع من التّبئير أقل معرفة من الشخصية ،فيو يعرف فقط ما يراه وما
يسمعو فيو يعتمد عمى الوصف الخارجي » وىذا ىو السرد " الموضوعي " أو " السموكي " ،والذي

1

الرواية ،ص.149 – 148 ،
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1

وعميو يكون السارد مراقب لمشخصية ال يعرف مشاعرىا

ويتجمى ذلك في مقاطع عديدة نذكر أول مقطع الذي بصف فيو ( ىذام ) حبيبتو

المجيولة بعد غياب طول وىي جالسة في المقيى » ،أذكر المحظة التي وقعت فييا عيني عمييا
بعد طول غياب ،رأيتيا تجمس في أحد المقاىي المفتوحة التي كنا نرتادىا لمقاء ..تدخن بيدوء
بندية !» ..
مستفز ،أماميا كوب قيوة ،كتاب تزينو صورة لفولتير ،وعيناىا مصوبتان نحو ّ

2

فالراوي ىنا يصف المظير الخارجي لمشخصية وكل ما يحيط بيا ،وكأننا أمام كامي ار تعرض
لنا صورة ىذه المرأة ،وال يمكن ليذه الكامي ار الولوج إلى دواخل الشخصية ،وال يمكنيا ان تعرض لنا
ما كانت تفكر فيو ،فيو يصف لنا طريقة تدخينيا ،كما عمد عمى وصف كل ما ىو موجود أماميا
وفوق طاولتيا ،فيو أقل معرفة منيا.
ويظير أيضا من خالل الحوار الذي دار بين ىذام وصديقو جياد » ( )...وذىبت ! وجدتو
بانتظاري  ..يقرع قدمو عمى األرض بسرعة كما ىي عادتو حينما يتوتر..
ممعون !..ماذا حدث ؟.
قال لي بصوتو األجشْ :
احكي لي يا ُ
سألتو وأنا أناولو سيجارة :أخبرني أنت ،كيف تتحمل زوجتك ألفاظو البذيئة ىذه ؟!
بأن النساء يحببن البذاءة ! ..
 ال اعمم ! ،أظن ّ سألتو مازحاً :أتحب مدلين !؟..1

جيرار جنيت ،خطاب الحكاية ( بحث في المنيج ) ،تر  .محمد معتصم و آخرون  ،المجمس األعمى لمثقافة،

ط .1997 ،2ص . 201
2
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 صدقني لست أدري ما تحبو زوجي وما ال تحبو ! ..زوجتي امرأة ال يفيم منيا شيء قط !..-

الميم ! ..دعك من مادلين األن وأخبرني ..ألول مرة تناقش معي ما يحببنوُ النساء وما ال

يحببنو ! ..ما أمرك يا رجل ! ..أوقعت أخي ار في امرأة ؟ !..
 أظن بأنني أدمنتيا !.. أي لعينة ىذه التي أوقعتك يا رجل؟ !..-

لست أدري يا جياد !..صدقني لست أدري !..

ىي امرأة دنيا ! ..فييا من الحياة كل شيء ..لكني ال أعرف عن ىذه الحياة شيئا !..
سألني بدىشة :أال تعرف اسميا ؟ !..
 ال أعرف شيئاً عنيا !.. وكيف ُيعقل ذلك ؟ ! (.)... وكيف ذلك ؟.. حدثتُيا ،سمعتُيا  ..عاشرتُيا ..وسكنت معي أليام . أي جنون ىذا ؟ !.. -بل قل أي قدر ىذا. 1» ..

1

الرواية ،ص.25 - 24
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أن السارد تحاور مع صديقو جياد ففي بداية األمر كانا
فنالحظ في ىذا المقطع الحواري ّ
يتبادالن األفكار ويتناقشان في أمر النساء ،لينتقل بعد ذلك إلى اإلجابة عن أسئمة صديقو واصفاً لو
خارجياً حبيبتو المجيولة اليوية ،وحالتو معيا ،وكيف وقع في شباك حبيا ،دون معرفة أي شيء
عنيا.
كما يظير لنا ىذا النوع الثالث من التبئير في المقطع الذي يتذكر فيو ىذام أول لقاء لو مع
زميمتو ليمى » ليمى كانت نابضة بالحياة ،لم تكن كأي فتاة ..كانت مختمفة بكل المقيس ..لم يكن
شيية بعفويتيا التي " سمبت " قمبي منذ حوارنا األول والذي ال أزال
جماليا صارخاً ،لكنيا كانت ّ
الممر
أذكره بتفاصيمو الصغيرة ...كنت يوميا متوجياً إلى خارج مبنى الصحيفة حينما صادفتيا في
ّ
المؤدي إلى الخروج ...أذكر بأنني استغربت من تواجد فتاة في المبنى ..كانت محجبة فقط ،لم تكن
تغطي وجييا الصغير ،وقد كان ىذا أم ار نادر الحدوث في ذلك الوقت – استثنينا المجندات
األمريكيات بطبيعة الحال.1» ..
ففي ىذا المشيد السردي الراوي ال يعرف أي شيء عن الشخصية فيو أقل معرفة منيا ،فيو
يعمد فقط عمى وصف مظيرىا الخارجي فيو يجيل حقيقة تواجدىا في مبنى الصحيفة ،فوصف
وجييا وىنداميا دون معرفة أحاسيسيا ،والسبب الذي جعل منيا تدخل إلى مركز عممو.
َّ
الشك عندي من
ابتسمت أنا
ابتسمت ىي و
ويتبين لنا أيضا من خالل ىذا المشيد » عندىا
ْ
ُ
أتأممُيا
أنيا كانت أصدق ابتسامتي عمى اإلطالق !ّ ..
مددت يدي وساعدتيا عمى الوقوف ..أحذت ّ
تحت عمودي اإلنارة الذي كنا نقف بجواره ..بشعرىا األسود المبمل ..وعينييا السوداوين المتين كانتا
تجاىدان لمبقاء مفتوحتين تحت انيمار المطر ..كانت ترتدي معطفا أحم اًر طويالً ،وشاالً صوفياً
1
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مموناً يحيط بعنقيا ..وعمى رأسيا قبعة صوفية صنعت من قماش الشال ذاتو ..،وخمف ظيرىا
تظير حقيبة جمدية سوداء خاصة بحمل ألة الكمان.» ..

1

من خالل ىذا المشيد يستوقفنا السارد ليسرد لنا عن أول يوم التقى فيو بالمرأة المجيولة وكيف
كان أول لقاء معيا ،فيصف لنا مظيرىا الخارجي ،وىو يتأمميا تحت عمود اإلنارة في يوم ماطر،
بدءا بوصف شعرىا وكذا عيونيا ليصل إلى وصف ما كانت ترتديو من مالبس وأيضا الحقيبة التي
ً
تحمميا ،إالّ ّأنو لم يعمد إلى وصف مشاعرىا وما يجول في خاطرىا وكذا ما كانت تفكر بو في
أثناء ذلك ،فقد اكتفى بالوصف الخارجي لمشخصية ،فالسارد ىنا مراقب وفعال في الوقت ذاتو.
ويتجسد أيضا التبئير الخارجي فالمقطع الذي يعمل فيو عمى وصف معشوقتو "والدة " أثناء
السيرة » لذا أىديتيا يوماً مجموعة إصدارات الموسيقار اليولندي العظيم أندريو ريو الكاممة ..،كنت
متوجة،
أعرف أنيا تحب الكمان ..ليمتيا كنا نسير معاً ،وقد كانت ترتدي فستاناً أبيض كعروس ّ
كنا عمى طاولة الطعام ...نتناول الزيتون واألجبان كعشاء ! ..مستمعين إلى إحدى مقطوعات
شوبان بصمت مثير.2» ...
فالسارد في ىذا المقطع الوصفي يصف لنا أجواء السيرة كما يصف الشخصية خارجيا فيصف
زينتيا والمالبس التي ارتدتيا أثناء السيرة واصفا إياىا بالعروس المتوجة ،وكذا عمد عمى وصف
كل ما ىو موجود أماميما من طعام ،فيو ىنا يعتمد عمى الوصف الخارجي دون الولوج إلى
أحاسيس الشخصية.

1
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ويظير لنا في ىذا المقطع االستذكاري تداخل نوعين من التبئير « كنا في شقتنا يوم ذاك،
ممددين فوق األريكة ...لم نكن يوميا سوى طفمين
نتناول ألواح الشوكوالتة بنيم ،ونحن ال نزال
ّ
يتشاركان أريكة ويمدان رجمييما نحو الطاولة المقابمة ليا بميو األطفال ...قمت ليا وأنا ألعق
أصبعي المغطّاة بالشكوالتة :أتدرين بأنو أول عيد ديني يجمعنا! ..؟..
سحبت من المقعد المجاور حقيبة يدىا وأخرجت باوندا ،مدتو لي قائمة :نسيت بأن اليوم يوم عيد..
ْ
عيدك مبارك! ..
ضحكت وأخرجت من محفظة نقودي باونداً أعطيتو إياىا :أيامك سعيدة !..
يوميا ضحكت كثي اًر عمى "عيديتيا " ! ..لكنني أحببت الباوند جدا ،ووضعتو في جيب
وخبأت ىي باوندي في حقيبتيا  ...شعرنا يوميا بأننا قد حزنا عمى كل ثروات العالم
محفظتيّ ...
مرة تطيل فييا الغياب ،يأكمني الخوف من أن ال يكون قد بقي لي
بباوندين فقط ! ..لكنني في كل ّ
منيا سوى ٍ
باوند واحد.1» ..! ..
فالروائي في ىذا المقطع ىو سارد ومشارك في األحداث فيو « ينفعل ويفعل في مجريات
األحداث كشخصية من الشخصيات » ،2يصور لنا األحداث بكل تفاصيميا واصفاً حالتيما والمكان
الذي يجمسان فيو وكل ما يقومان بو معاً ،إال أنو ينتقل مباشرة من تبئير خارجي إلى تبئير داخمي
ف ـ ـ « يمكن تصور مشيد واحد يقدم من خالل وجيات عديدة وفي آن واحد » ،3فالراوي يجد في ىذا

1
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2

سعيد يقطين ،تحميل الخطاب الروائي ( الزمن  ،السرد ،التبئير ) ،ص .292

3

المرجع السابق ،ص .310
33

الفصل الثاني:

وجهة النظر في رواية "في ديسمبر تنتهي كل األحالم"

البوند سعادة ورم اًز لعالقتيما حيث ترك فيو أث اًر نفسياً يشعره بالسعادة عند النظر إليو ،وفي الوقت
ذاتو خوفاً من فقدان حبيبتو .

30

خاتمـــــــــــــــــــــــــــــــة
خاتمـــــــــــــــــة:
نصل في نياية ىذه الدراسة إلى جممة من االستنتاجات المتعمقة بوجية النظر السردية
المستعممة في رواية " في ديسمبر تنتيي كل األحالم " المتمثمة فيما يمى:
 .1من خالل الجانب النظري تبين لنا أن النقاد قدموا بدائل مختمفة لمصطمح وجية النظر والمتمثل
في :التبئير ،الرؤية السردية ،زاوية النظر ،المنظور.
 .2عالجت الرواية المدروسة واقعاً اجتماعياً حقيقياً ،من خالل استعمال شخصيات خيالية ،تعبر
المعاش في المجتمع السعودي.
عن الواقع ُ
 .3اعتمدت الكاتبة في بناءىا لمنص السردي الروائي عمى مختمف التقنيات السردية من استرجاع،
واستباق لألحداث ،إضافة إلى المغة الواقعية الوصفية.
 .4اعتماد السارد عمى طابع المونولوج والحديث النفسي ،لتكشف بذلك عن الحالة النفسية لمروائي
من خالل ما حدث لو.
 .5اىتمام الروائية بالمضمون واألفكار أكثر من اىتماميا بالشكل الفني ،فكان ىدفيا من ىذا
العمل ىو ابالغ رسالتيا لممتمقي من خالل الواقع المعاش ،فقد عبرت من خالل روايتيا عن
المجتمع السعودي ومكانة المرأة فيو وأيضا عن حياة التحرر في بالد الغرب.
 .6استعمال الروائية لضمير المتكمم ( أنا) من البداية حتى النياية بصوت سردي واحد ( صوت
رجل ) وىو ما يسمى بالسرد الذاتي.
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 .7بالنسبة لمصوت المسؤول عن االخبار السردية ،أي من يتكمم في الرواية؟ ىنا بدا لنا السارد
شخصية كباقي الشخصيات ،عارفاً بكل شيء ،مشاركاً ومتفاعالً وناقالً لألحداث فيتكمم نيابة
عن شخصياتو .
 .8كما تضعنا الروائية أمام عالم مبني عمى مأساة شير ديسمبر الذي تنتيي فيو أحالم السارد
"ىذام " الذي ىو بالنسبة لو شير األحزان واآلالم ،فعنوان الرواية " في ديسمبر تنتيي كل
األحالم " جاء متوافقا مع متن الرواية.
 .9تصور لنا الروائية حالة المرأة ومعاناتيا في المجتمع السعودي في تمك اآلونة واحتقارىا من قبل
المجتمع والنظرة التي ينظر بيا إلييا .
.11

استعمال أنواع التبئير الثالثة كان نسبياً وبدرجات متفاوتة ،فقد ارتبط ظيور التبئير

الخارجي بالمشاىد الحوارية وحكي األقوال وكذا حكي األحداث ،أما التبئير الداخمي فبواسطتو
حققت الذات نفسيا بحيث يعرف الراوي دواخل الشخصيات ومشاعرىا.
.11

لجأ السارد إلى تنويع التبئيرات في مشاىد عدة من خالل سرد األحداث ونقميا لنا تارة،

وابداء وجية نظره تارة أخرى.
.12

غمب عمى الرواية التبئير الصفر ،لكون السارد شخصية رئيسية وعارف بكل أسرار وخبايا

الرواية .
.13

وفي األخير يبقى ىذا الموضوع مفتوحا قابال لدراسات ومقاربات مختمفة ،ونرجو أننا قد

ُوفقنا ولو بالشيء القميل في إعطاء لمحة وجيزة عن كيفية تشكيل وجية النظر في الرواية ،وأن

55

خاتمـــــــــــــــــــــــــــــــة
نكون قد أصبنا قميال في ىذا العمل المتواضع ،ونتمنى أن تكون نياية بحثنا ىي بداية لبحوث
أخرى.
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أوال :المصادر:
 .1أثير عبد اهلل َّ
النشمي ،في ديسمبر تنتيي كل األحالم ،الناشر :دار الفرابي  -بيروت – لبنان،
الطبعة األولى :كانون ثاني  ،2011الطبعة الثانيَّة :آذار .2011
ثانيا :المعاجم:
 .2جيرالد برنس ،المصطمح السردي ،تر :عابد خزندار ،مراجعة وتقديم محمد بربري ،ط،1
.2003
 .3جيرالد برنس ،قاموس السرديات ،تر .السيد إمام ،ط.2003 ،1
 .4باتريك شارودو – دومنيك مونغنو ،معجم تحميل الخطاب ،ترجمة عبد القادر المييري –
حمادي صمود ،المركز الوطني لمترجمة ،تونس.2008 ،
 .5سعيد عموش ،معجم المصطمحات األدبية المعاصرة ،دار الكتاب المبناني بيروت – لبنان،
ط.1985 ،1
 .6لطيف زيتوني ،معجم المصطمحات نقد الرواية ( ،عربي ،إنجميزي ،فرنسي ) ،مكتبة لبنان،
بيروت ،ط.2001 ،1
 .7مجدى وىبة ،معجم المصطمحات العربية في المغة ،مكتبة لبنان ساحة الرياض الصمح –
بيروت – ط.1984 ،2
ثالثا :المراجع
بنحدو ،منشورات Nathan,
 .8برنار فاليط ،النص الروائي ( تقنيات ومناىج ) ،تر :رشيد
ّ
.paris, 1992
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المصادر والمراجع:
 .9تيزفيطان تودوروف ،األدب والداللة ،تر :محمد نديم الخشفة ،مركز اإلنماء الحضاري حمب،
. 1996
.11

تيزفيطان تودوروف ،مفاىيم سردية ،تر :عبد الرحمن مزيان ،منشورات االختالف ،ط:1

 200/2005نسخة.
.11

جرار جنيت ،خطاب الحكاية ( بحث في المنيج ) ،تر :محمد معنصم  ،..الييئة العامة

لممطابع األميرية،ط.1997 ،2
.12

جيرار جنيت وأخرون ،نظرية السرد من وجية النظر إلى التبئير ،تر :ناجي مصطفى،

منشورات الحوار االكاديمي والجامعي ،ط.1989 ،1
.13

حميد لحمدانيّ ،بنية النص السردي ( من منظور النقد االدبي ) ،المركز الثقافي العربي

لمطباعة والنشر والتوزيع ،ط.1991 ،1
.14

روالن بارث ،تزفيطان تودوروف وأخرون ،طرائق تحميل السرد األدبي دراسات – منشورات

اتحاد كتاب المغرب ،ط.1992 ،1
.15

سعيد الوكيل ،تحميل النص السردي ،معارج ان عربي نموذجا الييئة المصرية العامة،

لمكتاب.1998 ،
.16

سعيد يقطين  ،تحميل الخطاب الروائي ( الزمن ،السرد ،التبئير ) ،المركز الثقافي العربي

لمطباعة والنشر والتوزيع  ،ط.3
.17

فن القصة ) ،كمية
السَّّيد ابراىيم ،نظرية الرواية (دراسة مناىج النقد األدبي ،في معالجة ّ

األدب – جامعة ،فرع بني يوسف ،القاىرة .1998 ،
.18

سي از قاسم ،بناء الرواية ،دراسة مقارنة في" ثالثية" نجيب محفوظ ،ميرجان القراءة

لمجميع ،2004،القاىرة يونيوسنة.1978
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.19

صالح فضل ،بالغة الخطاب وعمم النص ،سمسمة كتب شيرّية يصدرىا المجمس الوطني

لمثقافة  ،صدرت في يناير .1978
.21

عبد اهلل ابراىيم ،المتخيَّل السَّردي (،مقاربات نقدية في التناص والرؤى والداللة ) ،المركز

الثقافي العربي  ،ط ،1حزيران .1990
.21

عمر عيالن ،في مناىج تحميل الخطاب السردي ،منشورات اتحاد الكتاب العرب ،دمشق،

سمسمة الدراسات .2008
.22

محمد عزام ،فضاء النص الروائي ،مقاربة بنيوية تكوينية في أدب ،نبيل سميمان ،ط ،1دار

النشر والتوزيع سورية .1996
.23

واالس مارتن ،نظريات السرد الحديثة ،ت :حياة جاسم محمد ،الييئة العامة لمكتبة

اإلسكندرية.1998 ،
.24

الروائي ( ،في ضوء المنيج البنيوي ) ،ط
يمنى العيد ،تقنيات السَّرد ِّ

1

،1990

ط2

 ،1999ط. 2010 ، 3
رابعا :المجالت
.25

أحمد جاسم الحسين ،التبئير في القصة القصيرة السورية ،قراءة في قصة ،مجمة دراسات

في المغة العربية وآدابيا ،العدد .2012 ،8
.26

حبيب مصباحي ،الراوي والمنظور ( قراءة في فاعمية السرد الروائي ) ،مجمة األرث العدد

 ،23ديسمبر  .2015مخبر الحركة النقدية في الجزائر ،جامعة الطاىر موالي ،سعيدة.
.27

الرواية ،مجمة دراسات في المغة العربية
السردية والخطاب السَّردي في ِّ
سحر شبيب ،البنية ّ

وآدابيا ،السنة الرابعة ،العدد الرابع عشر ،صيف 1392ه،ش2013 /م.
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.28

طو حسين الحضرمي ،الرؤية السردية في رواية ( اإلعصار والمئذنة ) لعماد الدين خميل،

مجمة األندلس ،لمعموم اإلنسانية واالجتماعية ،العدد 5المجمد  9يناير 2010م.
.29

محمد نجيب التالوي ،وجية النظر في رواية االصوات العربية ،دراسة من منشورات اتحاد

الكتاب العرب ،دمشق.2000 ،
.31

مصطفى بوجممين ،ثنائية ( السارد  /المسررود ) ،في كتاب ( في نظرية الرواية ) ،ل ــ :عبد

الممك مرتاض ،مجمة المخبر ،أبحاث في المغة واألدب الجزائري.
.31

السردية في رواية نجم
يوسف محمد جابر اسكندري– أحمد عبد الرزاق ناصر ،الرؤية
ّ

والي ،مجمة كمية األدب ،العدد .102
خامسا:المذكرات
.32

الروائي الحداثي عند عبد الرحمن
السرد في الخطاب ِّ
عبد الغني بن الشيخ ،آليات اشتغال ّ

منيف ،ثالثية أرض السواد نموذجا ،بحث مقدم كنيل شيادة دكتوراه عموم في األدب العربي
الحديث ،السنة الجامعية .2008/2007
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الممحق  :10ممخص الرواية
« في ديسمبر تنتهي كل األحالم «
" في ديسمبر تنتيي كل األحالم " ىي رواية عربية سعودية تتحدث عن قصة شاب سعودي
(ىذام ) متعمم ومثقف يعمل كصحفي في الجريدة وىو من عائمة محافظة ،ومتعصبة اتجاه العادات
والتقاليد القديمة.
وقد كان ىذا الشاب الخجول من الخاضعين ليذه العــادات ،لتتغير نظ ـرتو بع ــد ت ــعرفــو بـ (ليمى)
المتحررة التي تناضل من أجل حرية المرأة السعودية من أجل كسر كل القيود التي تنقص من
مكانتيا وحريتيا ،وىي تعد أول صحفية وكذا الوحيدة التي تعمل معو في مركز الصحافة ،فأعجب
"ىذام " بيا لكونيا جريئة ومناضمة بعكسو ،فحبو ليا دفعو ليثور ضد أىمو وعاداتيم بعد ما رفضوا
تزويجو بيا ،فقرر السفر بعيدا تاركا خمفو كل شيء ،ليحرر نفسو من كل القيود ذاىبا إلى مجتمع
متحرر ،يباح فيو كل شيء وال تربطو قيود ليعيش حياة التحرر واالستقرار كيف ما كان يتصور،
ليجد نفسو تائيا منغمسا في كل أنواع الشيوات والممذات المحرمة بعدما تنكر من كل شيء ،دينو،
وطنو ،أسرتو....
فيحكي لنا ىذا الشاب عن حياتو في " الغرب " وعن المرأة المجيولة التي تعرف عمييا ىناك
وأحبيا رغم جيمو بيويتيا ،التي كانت تحضر وتغيب كيف ما تشاء جاىالا بذلك سبب تصرفاتيا
وىذا ما زاده ألما وحزنا في كل مرة تغيب عنو بدون تبرير ،لتصرح لو في آخر لقاء ليما عن
حقيقتيا التي أخفتيا عنو كل تمك المدة ،كونيا امرأة ذو جذور عراقية تعتنق ديانة صبائية ،ىاربة
ىي أيضا من ظمم العادات والتقميد باحثة عن نفسيا وحريتيا في بمد غريب.
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الممحق  :10ممخص الرواية
ليصدم في األخير بحقيقة محبوبتو وسبب إطالة غيابيا بعدما عرف أنيا مغنية وىي تحي حفالا في
آخر أيام السنة مع أحد المغنيين مودعة لندن ،فيتأكد أنو لن يراىا مجددا ،وأن كل أحالمو وامنياتو
اندثرت في تمك المحظة.
ليصرح لنا في األخير أن شير ديسمبر شير النيايات  ،فيو يعتبره شير شؤم وألـ ــم وح ــزن
وكل أحالمو تنتيي وتختفي في نياية ىذا الشير ،وكذا يتطرق إلى الحديث عن حنينو لموطن وىو
يعمم أنو لن يعود إليو مجددا ،ألنو قد قطع كل السبل لمعودة.
فيذه الرواية تسرد لنا بعض الحقائق عن المجتمع السعودي المتعصب فيي تتميز بأسموب
سردي حواري وصفي شيق وغير ممل ،كما أنيا تخمق في نفس القارئ الفضول لمعرفة األحداث
القادمة ،وىذا ناتج عن استعمال أساليب الحوارات القصيرة الغامضة ،فيصبح في عالقة حميمية
معيا من أجل الوصول إلى الحقائق الخفية.
كما أن الروائية استعممت أيضا بعض االستباقات لألحداث ،وكذا الرجوع لمخمف واستذكار
بعض األحداث بطريقة جيدة ،بحيث ال يشعر القارئ بأن ىناك خمل في تسمسل األحداث ،فيو بناء
سردي محكم.
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