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األستاذ :حممد بلعزوقي
األهداف:
 أن يتعرف الطالب على طريقة حتليل السرد عند جريار جينيت -أن يتعرف الطالب على حتليل الزمن يف القصة (الرتتيب الزمين ،الدميومة ،التواتر)

 -1الزمن
الزمين Ordre temporel
ّ
الرتتيب ّ
تتطلب" دراسة الّتتيب الزمين حلكاية ما مقارنة نظام ترتيب األحداث ،أو املقاطع الزمنية يف اخلطاب
السردي بنظام تتابع هذه األحداث أو املقاطع الزمنية نفسها يف القصة" 1إذ " ليس من الضروري ...أن يتطابق تتابع
األحداث يف رواية ما مع الّتتيب الطبيعي ألحداثها كما يفّتض أهنا جرت ابلفعل 2".وحت نستطيع أن نكشف عن
األنظمة الزمنية السردية ،جيب أن تتوفر لدينا نقطة مرجعية تكون مبثابة نقطة الصفر اليت تعين التوافق التام بني األحداث
السردية ونظريهتا الواقعية.
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إن النظرايت احلديثة تسعى ألن ختلص السرد من الراتبة واملنطقية السائدة يف الرواية الكالسيكية ،وتروم"
إىل نقل أتثري زمن حاضر منتشر يكون كل من املاضي واملستقبل جزءا منه ،بدال من تدرج زمين منتظم ألحداث

 1جيرارجينيت :خطاب الحكاية .ص.47.
 2حميد لحميداني :بنية النص ّ
السردي من منظورالنقد األدبي  .ط .2املركزالثقافي العربي للطباعة والنشر ،بيروت. 1993 ،ص.73.
 3انظرجيرارجينيت :خطاب الحكاية .ص.73.
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سنة أوىل ماسرت نقد حديث ومعاصر

احملاضرة الرابعة  :حتليل السرد عند جريار جينيت

مستقلة غري متصلة" 4وقد عمد الروائيون إىل توظيف ما ترومه هذه النظرايت احلديثة؛ فجاءت النصوص السردية على
درجة من التعقيد حبيث تتداخل األزمنة لتبدو كأهنا زمن واحد؛ ومن هنا سنقوم بتبيني مناذج املفارقات الزمنية اليت
حتدث يف النص السردي كاآليت:
1ـ االسرتجاع :ويسمى كذلك االستذكار ،ويف عرف جنيت  5Analepseوهو "عملية سردية تتمثل يف إيراد
حدث سابق للنقطة الزمنية اليت بلغها السرد"  6و االسّتجاع هو األكثر ورودا يف الرواية " حيث يتم بواسطته التفاعل
بني احلاضر واملاضي؛ فتنصهر املسافتان الزمنيتان يف إيقاع واحد" .7ولالسّتجاع عدة أنواع نذكر منها.
أ .االسرتجاعات اخلارجيةAnalepses externes :
يثل هذا النوع " الوقائع املاضية اليت حدثت قبل بدء احلاضر السردي ،حيث يستدعيها الراوي يف أثناء
السرد ،وتعد زمنيا خارج احلقل الزمين لألحداث السردية احلاضرة يف الرواية 8" .وفيه يكون لزاما على السارد أن يعود
إىل الوراء بكثري من االسّتجاعات؛ ليكشف عن بعض األسباب اليت أدت إىل حدث ما يكون السارد قد ذكره وألبسه
نوعا من الغموض؛ ومن مثَّ سهم االسّتجاع يف احلد من غلواء هذا الغموض؛ وهذا ما سيسبب تشويشا يف حركة
التسلسل الزمين لألحداث؛ ويكن أن يتفرع هذا النوع من االسّتجاعات إىل فرعني:
ب -االسرتجاعات الداخليةAnalepses internes :
يكون االرتداد يف هذا النوع " إىل نقطة مضت وجتاوزها السرد ،لكنها واقعة داخل الزمن القصصي؛ أي
متنزلة يف زمن يعقب نقطة بداية املغامرة"
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كما ينقسم االسرتجاع من حيث ارتباطه ابلشخصية أو ابلسارد إىل قسمني:
أ .اسرتجاعات ذاتية:
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أ.أ .مندالوّ :
الزمن والرواية .تر :بكرعباس .ط .1دارصادر ،بيروت  ،لبنان .1997.ص.201.
Voir: Gérard genette: figures Ш .collection .poétique. ed: seuil. Paris.1972.p.90.

 6سميراملرزوقي و جميل شاكر :مدخل إلى نظرية ا ّ
لقصة ،ط .1/ديوان املطبوعات الجامعية الجزائر ،والدارالتونسية للنشر .د/ت .ص.80
 7أحمد طالب  :مفهوم الزمان وداللته في الفلسفة واألدب .ص.26
 8ـ مها حسن القصراويّ :
الزمن في ّ
الرواية العربية  .ط .1املؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بيروت .2004 ،ص.195.
ّ
القصة .دارالجنوب للنشر.تونس .د/ت.ص.118.
 9الصادق قسومة :طرائق تحليل
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د/حممد بلعزوقي

احملاضرة الرابعة :حتليل السرد عند جريار جينيت

تتصل اللواحق الذاتية " Analepses subjectiveابلشخصية اليت هي حتت جمهر السرد ،واليت
يذكر احلاكي أفكارها" 10ويرتبط هذا النوع ابلكشف عن أحاسيس الشخصية ومشاعرها وذكرايهتا ،فيعطي احلرية
للذاكرة ابالشتغال ،و احل فر يف الذكرايت الستعادة ما كان يف املاضي ،وهذا النوع له الدور البارز يف إضفاء العفوية
والواقعية على الوقائع.
ب .اسرتجاعات موضوعية:
يف هذا النوع " تتعلق العملية السردية ابحلاكي [السارد] الذي يرى من املفيد أن يعود ابلقارئ إىل الوراء
إلعطاء معلومات إضافية عن اتريخ إطار مكاين أو ماضي شخصية ما"
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ـ وظائف االسرتجاع:
 يقوم االسّتجاع بسد الثغرات اليت حصلت يف السرد ،ويقوم بتصحيح نسيان السارد. يساعد االسّتجاع على فهم األحداث وأتويلها؛ فاحلدث احلاضر قد ال يفهم إال ابلعودة إىل حدث سابق قديكون سببا يف حدوثه.
 تقدمي شخصية جديدة وإماطة اللثام عنها ،وكشف ماضيها ،حت نفهم أدوارها داخل املسار السردي. تساعد االسّتجاعات على تثبيت وأتكيد احلدث وتبيني أمهيته ،واإلحاطة جبوانبه ،إذا كانت من نوعاالسّتجاعات املكررة
 ختليص السرد من الراتبة واخلطية الكالسيكية ،وحتقيق التوازن الزمين يف النص . إعطاء صورة عن املكان الذي تدور فيه األحداث ،قبل بداية زمن السرد ،مثل حديثه عن بناء املدينة وموقعهااجلغرايف.

ّ
القصة .ص.81.
 10سميراملرزوقي وجميل شاكر :مدخل إلى نظرية
 11املرجع نفسه.ص ص.82 .81
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احملاضرة الرابعة  :حتليل السرد عند جريار جينيت

 تنظيم األحداث داخل املنت احلكائي ،و سرد ما وقع يف اللحظة نفسها عن طريق تقدمي حدث والعودة إىلاآلخر؛ إذ يستحيل عرض كل ما حدث يف الوقت نفسه دفعة واحدة.
 .2االستباق Prolepse :
نقصد ابالستباق أو السوابق " الزمنية ،تداعي األحداث املستقبلية اليت مل تقع بعد واستبقها الراوي يف الزمن
احلاضر (نقطة الصفر) ،أو يف اللحظة اآلنية للسرد ،وغالبا ما يستخدم فيها الراوي الصيغ الدالة على املستقبل ،لكونه
يسرد أحدااث مل تقع بعد"12؛ أي أنه يوجد استباق " عندما يعلن مسبقا عما سيحدث".13
واالستباقات _ غالبا_ أقل ورودا يف من االسّتجاعات؛ وهذا بديهي ألن املاضي أكثر وضوحا من
املستقبل وال أحد ينكر غموض هذا األخري وغيبيته .ولكن رغم ذلك ال نستطيع إنكار أو تغافل أمهيتها .أنواع
االستباق:
أ – االستباق من حيث التمهيد واإلعالن:
أ .1 .االستباق التمهيدي:
يتمثل هذا النوع " يف أحداث أو إشارات أو إحياءات أولية يكشف عنها الراوي ليمهد حلدث سيأيت الحقا
"  14في لمح إىل حادثة ما ،وال يذكرها صراحة.
أ - 2 .االستباق اإلعالين:
نكون إبزاء استباق أو استشراف يؤدي وظيفة " اإلعالن عندما ُنرب صراحة عن سلسلة األحداث اليت
سيشهدها السرد يف وقت الحق 15" .وهذا النوع جيعلنا نعيش حالة انتظار وفضول ملعرفة ما إذا كان سيحدث ما
يعلن عنه الراوي أم ال.
ب  -االستباق من حيث الذاتية واملوضوعية:
 12مراد عبد الرحمان مبروك :بناء ّ
الزمن في ّ
الرواية املغاربية ،الهيئة املصرية العامة للكتاب ،القاهرة. 1998 ،ص.66.
 13تزفيتان تودوروف :الشعرية.ص.48.
 14مها حسن القصراوي ّ :
الزمن في ّ
الرواية العربية ،ص.213.
 15حسن بحراوي  :بنية الشكل الروائي .ط .1املركزالثقافي العربي .بيروت .لبنان .1990 .ص.137.
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احملاضرة الرابعة :حتليل السرد عند جريار جينيت
ب  -1 .االستباق الذايت:

مثله مثل االسّتجاع الذايت من حيث تعلقه ابلشخصية اليت هي حتت جمهر السرد ،والراوي حيكي أفكارها،
وخيتلف عنه من حيث الزمن فاألول (االسّتجاع) يتجه حنو املاضي بينما يتجه الثاين حنو املستقبل .من ذلك ما جنده
يف هذا املثال حني تقول الشخصية ":ال أعتقد أن تعذيبهم سيكون أقسى ما عانيت يف فجاج اجلبل وذراه ،أايم تلك
احلرب املدمرة ...كال األكيد أنين مهما عانيت لن أبلغ حدا يفوق ذلك الذي عانيت أايمها " .فهذا االستشراف وأن
كان يعلمنا مبا سيحدث للشخصية ،وما يستعد ملواجهته ،فإنه أيضا يعلمنا بشدة املعاانة اليت عاشها واليت أكسبته
جلدا يتحدى به أي نوع من التعذيب.
ب - 2 .االستباق املوضوعي:
كذلك ال خيتلف عن االسّتجاع املوضوعي إال يف كون هذا األخري يعود إىل أحداث ماضية بينما يتجه
األول إىل أحداث مستقبلية مل تقع بعد.
يتصل االستشراف املوضوعي ابلسارد حني يري أنه من املفيد أن يعلم القارئ "مسبقا مبآل السرد ،حت
خيلق يف نفسه شوقا ملعرفة األحداث اليت ستقود إليه "
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إذ يربط السارد هذه االستباقات آبمال وأحالم وتطلعات

الشخصيات املستقبلية.
االستباقات من حيث حتققها وعدمه:
أ ،االستباق احملقق ( الداخلي)  :وهو اإلشارة إىل حدث أت  ،يتحقق هذا احلدث قبل هناية القصة (داخل
القصة)
ب -االستباق غري احملقق (خارجي) :وهو اإلشارة إىل حدث آت لكن تنتهي القصة دون أن يتحقق .
 -وظائف االستباق :

ّ
القصة .ص.82.
 16سميراملرزوقي وجميل شاكر :مدخل إلى نظرية
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احملاضرة الرابعة  :حتليل السرد عند جريار جينيت

 أتدي االستشراف وظيفة التمهيد لألحداث أو اإلعالن عنها مسبقا؛ ما جيعلنا نتوقع وننتظر احلدث قبلوقوعه.
مكررة .
 تسهم االستشرافات يف أتكيد األحداث وتثبيتها كوهنا استشرافات َّ تقوم بسد الثغرات يف املنت احلكائي قبل أن حتصل وذلك ببيان بعض األسباب اليت تقود إىل ذلك احلدثقبل وقوعه.
 تكون مبثابة دافع لنا ( حنن القراء) حت نشارك يف بناء احلدث وذلك ابلتأويل أو التوقع ،و هبذا قد حفظالسارد للقارئ حق املشاركة.
 أتيت االستشراف حامال أيديولوجيا ،من خالله حيقق السارد ما يرمي إليه ،عن طريق تطلعه إىل ما يريد أنحيصل .
التّواتر Fréquence
التواتر مظهر من مظاهر زمنية األثر األديب ،و يعتربه جريار جينيت مظهرا أساسيا 17.ولدراسة هذا العنصر
نقوم إبجراء مقارنة بني تكرر احلدث الواحد أو األحداث املتعددة يف احلكاية ،وتكررها يف احلكي؛ وهذا راجع إىل
السارد الذي يكن أن ي علمنا مرة واحدة مبا حدث مرة واحدة ،أو مرات عديدة مبا وقع مرات عديدة ،أو أن ي علمنا
عدة مرات مبا وقع مرة واحدة ،أو مرة واحدة مبا حدث عدة مرات.
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إذن لدينا أربع حاالت للتواتر ،غري أنه يكن دمج احلالتني األولييني يف حالة واحدة ،هي حكي ما حدث
بعدد مرات وقوعه.

 17انظر :جيرارجينيت :خطاب الحكاية .ص129.
 18انظر :املرجع نفسه.ص ص 130.ـ .131
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احملاضرة الرابعة :حتليل السرد عند جريار جينيت
1ـ التّواتر اإلفرادي:

ويسميه الصادق قسومة "القص املفرد"  ، récit singulatifويف هذا النوع نلمس تطابقا كميا أو
عدداي بني أحداث املغامرة و األعمال السردية.
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وامللفت لالنتباه هو أن هذا النوع قد حيضر يف بعض األحداث التفصيلية اليت تسهم يف بناء احلدث األساسي؛
وهي أحداث واضحة الداللة لذلك مل يعمد السارد إىل تكرارها.
 -2التّواتر الرتددي :ويسمي كذلك التواتر التأليفي ،أو القص املؤلف .Récit itératif
سي أتليفيا ألنه جيمع بني عدة أحداث يف سرد واحد ،أي ينقلها يف اخلطاب مرة واحدة .فالسارد حت
يتمكن من اإلملام ابألحداث اليت امتدت على طول فّتة واسعة؛ يلزم عليه أن يلجأ إىل االقتصاد اللغوي واالختزال
احلدثي؛ فيجمع ما تشابه من األحداث وما تكرر منها يف سرد واحد .ومثال ذلك قولك :أحضر إىل اجلامعة كل يوم
عدا اجلمعة .فاحلضور يتكرر بتكرر األايم واألسابيع والشهور ولكن السارد ذكره مرة واحدة.
هذا النوع من التواتر يؤدي أوال وظيفة اختصار لألحداث ،كما أنه يشكل يف أغلب األحيان وصفا إما لشخصية
أو ملكان أو حلالة اجتماعية أو غريها ،ويرتبط كذلك يف أغلب األحيان ابملاضي؛ أي أنه يقدم معلومات عن شيء
يقع يف حاضر السرد ،تكون هذه املعلومات استذكارية.
 -3التّواتر التكراري Récit répétitif :
وهو نوع ابرز يوظف طاقة اإلعادة يف السرد ألحداث وقعت مرة واحة ،تكون هذه اإلعادة مرة أو مرتني
أو مرات عديدة على حسب نوع احلدث والغرض الذي يرمي إليه الكاتب ،وقد تواترت األحداث وأعيد سردها نتيجة
لتغيري صيغة السرد؛ فالرواية -كما نعلم – مبنية على تعدد الضمائر ،وقد حييل كثري من هذه الضمائر على شخصية
واحدة.

 19انظر :الصادق قسومة :طرائق تحليل القصة .ص.125
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احملاضرة الرابعة  :حتليل السرد عند جريار جينيت

عمل التواتر التكراري على جعل احلدث أو األحداث األساسية املركزية تطفو على السطح؛ من خالل
غوص السارد يف أعماقها وإعادة سردها يف غالب األحيان مبزيد من التفاصيل ،وهكذا نكتشف األحداث والشخصيات
و أدوارها وعالقتها فيما بينها ،يف بعد دينامي لألحداث.
يقوم التواتر التكراري بتقدمي معلومات وتفاصيل إضافية وكلما تواتر هذا احلدث كلما سلط عليه الضوء أكثر،
وعوجل بطريقة أعمق ،و اكتسب بعدا دالليا أكرب.
السردية Vitesse narrative
السرعة ّ
ّ
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الديومة أو السرعة السردية تعين قياس مدة أو سرعة األحداث يف احلكاية مقارنة مبا يف القصة ،غري
أن هذا العمل ليس سهل املنال؛ ويرجع ذلك إىل أن القصة املكتوبة ال تكون هلا مدة ،وال يتحقق وجودها وزمنيتها إال
بفعل القراءة أو اإللقاء الذي يقاس مبدة ،غري أهنا مدة متغرية من قارئ إىل آخر ،21ويري جريار جينيت أن " هذه
الصعوبة ال يكن حلها ،بل يكن إمهاهلا بتحديد مدة قراءة متوسطة أو مثلى يضبطها النص نفسه عند االقتضاء ،إذا
تعلق األمر مثال مبشهد حوا ٍر صرف يشار إىل مدة قصته 22".فيحدث تزامن بني احلكاية و احملكي ،غري أن " هذا
التزامن اصطالحي وُمايث للنص ،فللمحكي زمنية خاصة به ،وال يكن ترمجتها إىل زمن الساعة" ، 23كما أنه
حسب جينيت ال توجد " تلك النقطة املرجعية ،أو درجة الصفر اليت كانت يف حالة الّتتيب تزامنا بني املتتالية
القصصية واملتتالية السردية ،واليت قد تكون هنا تواقتا دقيقا بني احلكاية والقصة".

.24

حتدد " السرعة يف النص السردي ابلعالقة بني املدة الزمنية يف القصة مقيسة ابلثواين والدقائق والساعات
واألايم والشهور واألعوام ،وبني طول النص يف الرواية مقيسا ابألسطر والصفحات " ،25والرواية ليست على إيقاع
واحد من حيث السرعة " قد تكون ...بغري حتريفات على مستوى الّتتيب الزمين ،لكن ال يكن أن تكون هناك رواية
ليس هبا اختالفات إيقاعية 26" .ومن وللسرعة السردية مظهران أساسان حيمل كل مظهر حركتني كذلك أساسيتني :
Voir: Gérard genette: Nouveu discours du Récit. Poétique. Seuil .paris.1983 .p.p.22.23.

 21انظر :جيرارجينيت  :عودة إلى خطاب الحكاية.ص.39.
 22املرجع نفسه .ص39.
 23جيرارجينيت و آخرون :نظرية ّ
السرد من وجهة النظرإلى التبئير.ص.125
 24جيرارجنيت :خطاب الحكاية .ص.101.
 25السيد إبراهيم  :نظرية ّ
الرواية .ص.114.
 26املرجع نفسه .ص.114.
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احملاضرة الرابعة :حتليل السرد عند جريار جينيت
 -1تسريع السرد وحيمل تقنييت اخلالصة واحلذف.
 -2إبطاء السرد وحيمل تقنييت املشهد والوقفة .

يسمي جريار جنيت هذه التقنيات األربعة اليت تربط مدة احلكاية ( الوقائع) مبدة القصة (سرد األحداث )
ب "احلركات السردية األربعة ".27
السرد:
املظهر األول :تسريع ّ
 .1احلذفEllipse :
احلذف يثل سرعة ال متناهية؛ إذ أن أحدااث وقعت يف احلكاية ال تذكر البتة يف القصة ،ويعرفه جون
ريكاردو  j. Ricardouأبنه " :نوع من القفز على فّتات زمنية ،والسكوت على وقائعها من زمن القص ،هذا
نوع ،ونوع يلحق القصة والسرد معا يف حالة التنقل من فصل إىل فصل حيث حتدث فجوة يف القصة 28".واحلذف
نوعان صريح وضمين :
أ -احلذف الصريحEllipse explicite :
الراوي هن ا يعلن صراحة عن حذف فّتة زمنية ،وهذا ما يطالعنا وحنن نقرأ املقطع التايل ":وفعال مل متض إال
سنوات قالئل حت دوى أفق اخلليج ذات فجر بطلقات مدافع قوية ال حتصى أطارت العصافري هلعة من أعشاشها"...
ضمين Ellipse implicite
ب  -احلذف ال ّ
هذا النوع من احلذف ال يظهر" يف النص ابلرغم من حدوثه ،وال تنوب عنه أي إشارة زمنية أو مضمونية،
وإمن ا يكون على القارئ أن يهتدي إىل معرفة موضعه ابقتفاء أثر الثغرات واالنقطاعات احلاصلة يف التسلسل الزمين
الذي ينتظم القصة".29

 27جيرارجينيت  :خطاب الحكاية .ص108
 28نقال عن :مها حسن القصراوي ّ :
الزمن في ّ
الرواية العربية .ص.233.
 29حسن بحراوي  :بنية الشكل الروائي .ص.162.
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هذا عن احلذف الذي يقع على مستوى زمن القصة حسب جون ريكاردو أما عن احلذف الذي
يلحق القصة والسرد معا؛ فهذا ما جنده يف هناية فصل من القصة أو الرواية وبداية فصل آخر.
 -2التلخيصLe Sommaire :
هو سرد موجز لألحداث ،ذو طابع تكثيفي اختزايل ،يعمد من خالله الراوي إىل تسريع األحداث املسرودة،
يقص " يف بضع فقرات أو بضع صفحات عدة أايم أو شهور أو سنوات من الوجود ،دون تفاصيل أعمال أو أقوال"
ُّ

،30

ويقع التلخيص يف املرتبة الثانية من حيث سرعة األحداث.
 وظائف التلخيص: -1املرور السريع على فّتات زمنية طويلة من شأنه (املرور السريع ) أن يزيد من وترية منو األحداث.
-2

الربط الزمين بني مشاهد الرواية
 -3تقدمي شخصية دخلت يف املنت السردي والتعريف مباضيها.
 -4عمل التلخيص على سد الثغرات عندما كان السارد يعمل على اختيار وانتقاء األحداث املهمة وجتاوز

األحداث الثانوية.
املظهر الثاين :تبطيء السرد .
 1الوقفة la pause :
هلا الصدارة يف عملية إبطاء السرد؛ وحيدث ذلك عندما يوقف الراوي تطور األحداث ويعمد إىل الوصف
أو التحليل أو التعليق وما إىل ذلك
عندما يلجأ السارد إىل الوصف فإن زمن احلكاية أيخذ فّتة اسّتاحة ،وبذلك يزيد زمن اخلطاب عن زمن
األحداث مبا الهناية .ولكن جتدر اإلشارة هنا إىل أنه " ليس كل وصف وقفة " 31بل هناك نوعان من الوصف " يتمثل
تعد الوقفة الوصفية جزءا أساسيا من سياق
النوع األول يف كون الوصف يرتبط حبركة الشخصية واحلدث ،وابلتايل ُّ
 30جيرارجينيت  :خطاب الحكاية  .ص.109.
 31جيرارجينيت :عودة إلى خطاب الحكاية .ص.42.
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احملاضرة الرابعة :حتليل السرد عند جريار جينيت

السرد 32".وهذا النوع ال مكان له هنا (يف الوقفة) خاصة إذا طابق هذا الوصف "وقفة أتمل لدى شخصية تبني لنا
مشاعرها وانطباعاهتا أمام مشهد ما ،وهذا ما يسمي ابلوصف الذايت[ ...وهو] أقرب إىل ما يسميه جينيت مشهدا
" 33أما النوع الثاين من الوصف -وهو النوع الذي سنعىن به هنا -فهو يقع " حني ال يرتبط بعالقة جدلية مع عناصر
السرد األخرى ،فيشبه بذلك ُمطات اسّتاحة يستعيد فيها السرد أنفاسه" 34ويسمى هذا النوع الوصف املوضوعي؛
وهو من قبيل الوقفة.
هناك بعض الوقفات اليت ختتص بوصف الشخصيات وصفا داخليا أو خارجيا من الناحية الشكلية ،وأخرى
ختتص بوصف األماكن ،ابإلضافة إىل بعض الوقفات الوصفية التزيينية ختتص بوصف عناصر الطبيعة.
وظائف الوقفة:
-1تعطيل حركة سري األحداث ،ومنح الراوي فرصة الوصف والتعليق والتحليل.
-2تساعد على كشف الشخصية وبيان مالُمها؛ حت نستطيع فهم أدوارها يف احلكاية.
 -3بيان طبيعة األماكن اليت جتري فيها األحداث ،وكشف احلالة االجتماعية من خالل معرفة حالة هذه
األماكن.
-4تقوم بدور تزييين إذا تعلقت بوصف الطبيعة؛ فتشكل حينئذ فّتة " اسّتاحة" بكل ما حتمله هذه الكلمة من
معىن.
2ـ املشهدLa scène :
حيد من وترية سرعته ،وفيه يتساوى زمن احلكاية مع زمن السرد،
أييت بعد الوقفة من حيث إبطاء السرد؛ فهو ُّ
وهذا ما يؤكده تودوروف إذ يري أنه ":حالة التوافق التام بني الزمنني ،وال يكن هلذه احلالة أن تتحقق إال عرب األسلوب
املباشر ،وإقحام الواقع التخييلي يف صلب اخلطاب ،خالقة بذلك مشهدا" 35وتتحقق هذه املساواة بني الزمنني وإن
 32مها حسن القصراويّ :
الزمن في ّ
الرواية العربية .ص.247.
ّ
القصة .ص.92 .91.
 33سميراملرزوقي وجميل شاكر :مدخل إلى نظرية
 34مها حسن القصراويّ :
الزمن في ّ
الرواية العربية .ص.247.
 35تزفيتان تودوروف .الشعرية .ص.49.
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كانت افّتاضية يف احلوار الذي ينقل كالم الشخصيات وما يدور بينها فنحس كأننا "نرى الشخصيات وهي تتحرك
ومتشي وتتكلم وتتصارع وتفكر وحتلم " 36إال أن املشهد ال يكون حواراي فحسب ،وإمنا قد يكون ابإلضافة إىل ذلك
حدثيًا ،ينقل جزئيات احلركة واخلطاب بطريقة يتساوى فيها ،أو على األقل يتقارب ،زمن احلكاية مع زمن حكيها.
أ -املشهد احلواريLa scène Dialogique:
وذلك عندما يفسح السارد اجملال للشخصيات لتقول مابدا هلا ولتعرب عن رأيها ،جيعلها تنطق وفق مستواها
االجتماعي والفكري  ،بلغة فصحى أو عامية ،بلغة النص أو بغريها.
 وظائف احلوار: إضفاء الطابع الواقعي على العمل الروائي؛ وذلك ألنه أنطق الشخصيات البسيطة مثل الشيخ العجوز ،واملثقفةمثل مجيلة ،ابللغة العامية ،لغة التخاطب اليومي بني أفراد اجملتمع الواحد ،عاميهم ومثقفهم .
 إضاءة الشخصيات و ذواهتا ،ورؤيتها ،و وجهة نظرها ابجتاه بعض القضااي السياسية واالجتماعية (احرزروُمك من الشنابطية ).
إظهار األحداث واملسامهة يف منوها وتطورها .
إعطاء احلرية وان كانت ُمدودة للشخصيات لتعرب عن نفسها .
ب -املونولوغMonologue :
وهو حوار داخلي يقع بني الشخصية و ذاهتا ،و يعرفه " دوجاردين " أبنه  ":وسيلة إىل إدخال القارئ
مباشرة يف احلياة الداخلية للشخصية ،بدون أي تدخل من جانب الكاتب عن طريق الشرح والتحليل " .37وهو ما
يعرف ب «تيار الوعي» " الذي عرفه لورنس بولنج  )1950( Lawrence Bowlingأبنه « طريقة السرد اليت
بواسطتها حياول املؤلف أن يعطي اقتباسا مباشرا من العقل ال من منطقة اللغة فقط ولكن من الوعي كله».

 36سيزا أحمد قاسم :بناء ّ
الرواية ،دراسة مقارنة لثالثية نجيب محفوظ ،الهيئة العامة املصرية للكتاب.1984 ،ص .65.
 37نقال عن  :مها حسن القصراوي ّ :
الزمن في ّ
الرواية العربية .ص..244.
 38نقال عن :واالس مارتن :نظريات ّ
السرد الحديثة ،تر :حياة جاسم محمد ،املجلس األعلى للثقافة .1998 .ص .17
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احملاضرة الرابعة :حتليل السرد عند جريار جينيت
وظائف احلوار الداخلي " املونولوغ" :
 1اكتشاف العامل النفسي للشخصية عن طريق التأمل وحوار الذات.
 2إبطاء حركة السرد إبيقاف الزمن اخلارجي الواقعي ،وبروز الزمن الداخلي النفسي.

 3إفساح اجملال للشخصية كي تعرب عن ذاهتا؛ فيحل املونولوغ ُمل السرد ،وينع حدوث ثغرات يف احلكي.
ج -املشهد احلدثي La scène Evènementielle :
نكون إبزاء مشهد حدثي إذا كانت األحداث يف احلكي تتقارب زمنيا مع األحداث يف احلكاية .ويظهر
هذا النوع مرتبطا إما ببعض األحداث املهمة ،وإما ابلنشاط البصري للشخصية؛ وقد قلنا فيما سبق أن الوصف الذايت
يكون مشهدا ألنه انبع من عني الشخصية؛ فالرؤية حدث مثل السمع والكالم.
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