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 كلمة الشكر                             
طائه يل ععلى جز ، جلعز و "هللا":ىلإآخرا نتقدم بالشكر أوال و 

 .ذهلتنا همن قوة وعزم إلمتام رساإحسانه ملا منحنا و ، وكرمه

جة خدي التقدير أستاذتنا الفاضلة املشرفة "خنص بالشكر و و 
 ث إىللبحوي يف إخراج هذا ا" اليت كانت لنا السند القشامخة
ات نا من عقبتذليل ما صادف، وإرشادنا بنصائحها و النور

نخطو ل، هافكر و ، علمها، فلم تبخل بوقتها و آرائهاو بتوجيهاهتا 
جعلها و ، بارك فيهاعنا كل اخلري و "اهلل"، فجزاها حنو األفضل

 حمبة الناس.وكرمها بالرفعة و ، ُمرشدا لكل طالب علم

ون يف يشرتكلذين سا، املناقشةجلنة متناننا إىل األساتذة أعضاء اوشكرنا و 
 تقومي هذه املذكرة

 ".يبالعر  األدبو ألفاضل يف قسم " اللغة نشكر أساتذتنا اال يفوتنا أن و 

و ريب أقا من ، وكل من ساعدنطلبةعية عّماال و كل األسرة اجلامنشكر  و 
 .ءكل من خصنا بنصيحة أو دعاإجناز هذا العمل، و  يف، بعيد

ر حبة يف غري لو بقطرة صا و أن يكون هذا البحث إسهاما من "اهللنسأل" 
 .العلم

 



 

 

 

 الملخص: 

جاء فالت"، ر قبيهتدف هذه الدراسة إىل رفع الستار عن جتربة سردية متميزة للقاص "ياس
كشف اللثام ة"، وتباسق موضوعها متمثال يف: "تقنيات السرد يف اجملموعة القصصية أشجار شعثاء

جلانب اة بني لدراسا، وقد مجعت البنية السردية، والفضاء القصصيعن العتبات النصية، وكذا 
 والتطبيقي يف مجيع املباحث. النظري
لسردية الصيغة لراوي مث االبنية السردية للقصة بدءا من بنية اعن أيضا هذه األخرية تكشف حيث 

 اغته،طرق صيدث و واحل لشخصية القصصية وأنواعها وطرق تقدميها،وبعدها اوأشكال اشتغاهلا 
ان وأمهيته م املكىل مفهو ا فيه إتطرقنمنه لقسم األول فا ،وصوال إىل الفضاء باألمكنة واألزمنة

ز لنا ه، يف حني يب اص عليل القوأبعاده، أما القسم الثاين فُعرض فيه الزمن بتصنيفاته وكيفية اشتغا
 القسم الثالث لغة السرد ومدى مجالية التصوير واإلبداع فيها. 

 
لشخصية، ا اوي،الر  ت،أشجار شعثاء باسقة، ياسر قبيال، تقنيات، السردالكلمات المفتاحية: 

 .اللغة ،الفضاء
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Résumé : 

 

Cette étude intituleé « techniques de narration avec techniques de narration 

dans les arbres rétrécis », est lancée par « yasser qubeilat » à partir du pobléme 

suivante : 

Comment les techniques de narration se sont elles manifestées dans la collection 

d’histoires « arbres hirsutes » étudiée par méthode structurale et sémiotique 

selon le plan suivant : 

Une introduction : 

Entrée : narrative et narration 

La première section : seuils de texte 

La deuxième section : structure de narrativité 

La troixième section : espace narratif 

Une conclusion : 

 

 

-les mots clés :Techniques, narration, seuils, personnage, espace, langue 
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 مقدمة 
 

 أ
 

سا حيويا من شكل أسانيةو لقد احتل السرد منذ أقدم العصور وال يزال؛ مكانة مهمة يف حياة اإلنسا
ص ليه النين عاألسس املختلفة، فمنذ وجود اإلنسان وجد هذا العنصر، وهو أهم مكون ينب

وا ولني بالسرد أاملهتم ظ أنالقصصي، فمن خالله يعطي السارد لنصه بعدا مجاليا ودالليا، ومن املالح
ت هذه يب، وقد متيز نا العر أدب أمهية كبى للقصة، إذ أهنا من أهم الفنون األدبية اليت القت رواجا يف

 ا.هالرواية وغري  األخرية خبصائص تفصلها عن بقية الفنون األدبية األخرى مثل: املسرحية،

أشجار شعثاء باسقة" لــ" وهلذا جاءت هذه الدراسة املوسومة بـــــ" تقنيات السرد يف اجملموعة القصصية 
ياسر قبيالت" ويعود سبب اختيارنا إىل معرفة مدى تطور القصة العربية القصرية وباألخص األردنية 
أوال، والكتشاف أهم تقنيات السرد القصصي اليت اعتمدها القاص ثانيا، حيث كانت مبثابة العمود 

فهو حب التطلع والرغبة يف دراسة هذا  الفقري الذي ارتكز عليه النظام القصصي، أما السبب الثالث
الشكل األديب باإلضافة إىل قلة الدراسات اليت تناولت قصص وروايات ياسر قبيالت، ومنه فقد 

دفعتنا هذه املسوغات إىل اختيار دراسة التقنيات السردية يف جتربته القصصية حماولة منا الكشف عما 
لرئيسية التالية:تتضمنه قصصه من إبداع، لتجيب عن اإلشكالية ا  

ماهي آليات الخطاب التي وظفها الروائي في بناء مجموعته القصصية؟-  

وقد انبثقت عنها تساؤالت فرعية وهي جمموعة من األسئلة منها: ماهي العتبات اليت تضمنتها 
 اجملموعة القصصية أشجار شعثاء باسقة؟ وماهي زوايا الرؤية اليت اعتمدها الراوي يف تقدمي األحداث؟

؟ وكيف جتلى املكان يف اجملموعة القصصية؟ ماهي وصهالشخماهي اآلليات اليت اعتمدها يف بناء 
أبعاده فيها؟ وماهي التقنيات اليت استخدمها يف بناء الزمن الذي وقعت فيه األحداث؟ وكيف كانت 

 لغة السرد فيها؟

نا املنهج البنيوي ألنه يقوم ولإلجابة عن هذه اإلشكالية الرئيسية والتساؤالت الفرعية منها اعتمد
بتحليل بنية اجملموعة القصصية والعناصر املكونة هلا، وكذا الكشف عن البنيتني السطحية والعميقة 



 مقدمة 
 

 ب
 

، وألننا اعتمدنا يف حتليلنا على الثنائيات الضدية، وهو ما يناسب التحليل للمجموعة القصصية
.السردي للمجموعة القصصية  

ى مقدمة ومدخل نظري ُوسم بـ"السرد والسردية"؛ ُعرض فيه مفهوم وقد اشتملت هذه الدراسة عل
السرد، وأمناطه ومفهوم السردية، مث يليه ثالث مباحث؛ املبحث األول املوسوم بـ" العتبات النصية يف 

جملموعة القصصية" تطرقنا فيه إىل عتبة العنوان بنوعيه الرئيسي والفرعي وعتبة الغالف واملؤشر 
 السرديةوالصيغة  يف النص الراويبنية " تناولنا فيه البنية السرديةبحث الثاين فُعنِون بـ"اجلنسي، أما امل

واحلدث  املتجلية يف اجملموعة القصصية، كما تطرقنا فيه إىل الشخصية وأمناطها، وأشكال اشتغاهلا
أما املبحث الثالث فكان عنوانه "الفضاء القصصي" حيث ينقسم هذا األخري بدوره  وطرق صياغته،

إىل ثالثة أقسام هي: القسم األول يبز فيه مفهوم املكان وأمهيته، وجتلياته يف اجملموعة القصصية، أما 
الدميومة، أما القسم الثاين فيكشف لنا مفهوم الزمن وتصنيفاته املتمثلة يف املفارقات الزمنية، التواتر و 

 القسم الثالث فيعرض لغة السرد.

 وقد أهنينا البحث خبامتة تضم أهم النتائج املتوصل إليها.

وكان زادنا يف هذه الدراسة جمموعة من املصادر واملراجع منها ما هو مرتجم ككتاب خطاب احلكاية 
"، ومن املراجع العربية جند بنية النص السردي لـ "جريار جينيت"، ومجاليات املكان لـ "غاستون باشالر

لـ "محيد حلميداين"، وبنية الشكل الروائي لـ "حسن حبراوي"، فن القصة لـ "يوسف جنم"، وتقنيات 
لـ" خضر حمجز"، وتقنيات السرد يف اجملموعة القصصية -حمتوى الشكل وأمناط الراوي–السرد الروائي 

ـ وردة مرابط."كانتا رتقا" لـ "آسيا علي موسى" ل  

وقد اعرتضت سبيل هذه الدراسة بعض الصعوبات من بينها كثرة املراجع يف جمال السرد وتداخلها 
 واختالف وجهات النظر عند الباحثني فيها خاصة فيما خيص املصطلحات.



 مقدمة 
 

 ت
 

ت وقبل اخلتام نتوجه بالشكر واالمتنان لألستاذة الفاضلة املشرفة الدكتورة "خدجية الشاخمة" اليت كان
.نعم املشرفة فلها مّنا عظيم الثناء واالحرتام والتقدير  

.، نسأل اهلل التوفيق والسدادفإن أصبنا فمن اهلل تعاىل، وإن أخطأنا فمن أنفسنا ومن الشيطان  

 بشرى مصطفى:

 ميينة مرسلي:

 جامعة غرداية

 التاريخ:
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 مفهوم السرد:-1

يعد السرد خزان الذاكرة اجلماعية بكل آالمها وآماهلا ومتخّيالهتا، وهو من أهم التقنيات اليت     
إىل املستمع "وسيلة توصيل  السرديون أن الشكالنويرى ا الكاتب لنقل األحداث والوقائع،يعتمده

الكيفية اليت تروى هبا "السرد هو ، ف1أو القارئ، بقيام وسيط بني الشخصيات واملتلقي هو الراوي"
 القصة عن طريق هذه القناة نفسها، وما ختضع له من مؤثرات، بعضها متعلق بالراوي واملروي له

والسرد هو فعل يقوم به الراوي الذي ينتج القصة، وهو "، 2"والبعض اآلخر متعلق بالقصة ذاهتا
فعل حقيقي أو خيايل مثرته اخلطاب. ويشمل السرد على سبيل التوسع، جممل الظروف املكانية 
والزمنية، الواقعية، واخليالية، اليت حتيط به. فالسرد عملية انتاج ميثل فيها الراوي دور املنتج، واملروي 

أما سعيد علوش يف معجمه املصطلحات . 3اب دور السلعة املنتجةله دور املستهلك، واخلط
 4فيعتب السرد خطاب مغلق حيث يداخل زمن الدال، )يف تعارض مع الوصف(. ،األدبية املعاصرة

بناء نظرية حول السرد تبر التحليل السردي ومتنحه شرعيته باعتباره "يف حني يرى غرمياس أن 
من وجهة نظر منهجية، ال يتمثل يف استكمال وتنظيم النماذج جماال لألحباث املكتفية ذاتيا 

، كما أنه ال ينتج عن التصنيف الذي يقع يف طالسردية الناجتة عن الوصوف العديدة واملتنوعة فق
يتمثل يف إقامة البىن السردية باعتبارها بناء مستقال  إذن فمفهوم السردأساس هذه النماذج مجيعاً، 

 .5"سيمياء باعتبارها علما للداللةضمن التنظيم العام لل

 تلقي أوالرة للمل فكهدف إىل إيصافعل ي يتضح لنا من خالل قراءتنا هلذه التعاريف أن السرد
 وإقامة البىن السردية ثانيا.

                                                           
، 1، منشورات اهليئة العامة السورية للكتاب، دمشق، طالسردية في كتاب اإلمتاع والمؤانسةالبنية _ميساء سليمان اإلبراهيم، 1

 .13ص: ، 2012
 .45ص: ، 1991،1، املركز الثقايف العريب، بريوت، طبنية النص السرديميداين،حل محيد-2
 .105 ص:، 2002، 1، طبريوت، دار النهار للنشر، معجم مصطلحات نقد الروايةيف زيتوين، طلينظر: - 3
 .110ص: ، 1985، 1، دار الكتاب اللبناين، بريوت، طمعجم المصطلحات األدبية المعاصرةسعيد علوش، ينظر: _4
، 0200 )د.ط(، (، تر: جنيب غزاوي، مطبعة احلداد، الالذقية،في المعنى )دراسات سيميائيةاجلريداس جوليان غرمياس،  -5

 .13ص: 
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 أنماط السرد:-2

. ففي نظام السرد املوضوعي يكون  يوجد منطان رئيسيان للحكي: سرد موضوعي. وسرد ذايت"
الكاتب مطلعا على كل شيء، حىت األفكار السرية لألبطال، أما يف نظام السرد الذايت، فإننا 
نتتبع احلكي من خالل عيين الراوي )أو الطرف املستمع( متوفرين على تفسري لكل خب: مىت 

 .1"وكيف عرفه الراوي )أو املستمع( نفسه

لسرد املوضوعي( يكون الكاتب، مقابال للراوي احملايد الذي ال يتدخل ليفسر ففي احلالة األوىل )ا
ولذلك  و كما يستنبطها يف أذهان األبطالاألحداث، وإمنا ليصفها وصفا حمايدا كما يراها، أ

 .2يسمى هذا السرد سردا موضوعيا ألنه يرتك احلرية للقارئ ليفسر ما حيكى له وما يؤوله

)السرد الذايت( يتتبع الراوي احلكاية فال يقدم الكاتب األحداث إال من وجهة ويف احلالة الثانية 
 خصيات ويفرض على القارئ تأويالتهنظر الراوي الذي يقوم بتحليلها وتفسري مواقف الش

 .3وتعليقاته بني حني وآخر

 تعريف السردية:-3

مل مرة للداللة على العلم ، والسردية تستع وكأي علم له موضوع، فإن السرديات موضوعها السردية"
narratologieومرة على اخلاصية اليت يتميز هبا العمل السردي ،narrativité فالسردية ،

 .4"جعلته خمتلف العلوم مدار اهتماماهتا، فكل مادة هي صاحلة لكي يضمنها اإلنسان سروده

خالهلا منيز بني يطلق مصطلح السردية على تلك اخلاصة اليت ختص منوذجا من اخلطابات، من "
 2، يف حني تعين السردية عند غرمياس املضمون أو احملتوى1"اخلطابات السردية واخلطابات غري السردية

                                                           
 .42، ص: 2015، 2، ط، بريوت، املؤسسة العربية للدراسات والنشرالسرد في النظرية والتطبيقتقنيات آمنة يوسف، -1
 .47ص: ميداين، بنية النص السردي، حلمحيد ينظر: -2
، جملة دراسات يف اللغة العربية وآداهبا، فصلية حمكمة، البنية السردية والخطاب السردي في الروايةسحر شكيب، ينظر: - 3

 .111ص: ، 2013، صيف 14ع 

 .118ص: ، 2015، متوز 20 عكلية الرتبية، جامعة واسط، ، جملة  العوامل في السيميائيات السرديةشادية شقروش، -4
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مادام نفس -رواية، فيلما أو رسوما–فهو يهتم بسردية احلكاية دون االهتمام بالوسيلة احلاملة هلا 
هبدف إبراز بنياهتا العميقة اليت تعتب احلدث ميكن ترمجته بوسائل خمتلفة. إنه يدرس مضامني سردية، 

منط خطايب متميزمن مشتقات األدبية "وعليه فالسردية  3عادة كونية، دون اعتبار للجماعات اللسانية
وفرع عنها، وتبحث عن مدى تعبري اآلثار األدبية، عن )الشكل األجوف العام(، الذي تندرج فيه كل 

 .   4"النصوص

 
 
 

 

 

                                                                                                                                                                                     
 .121ص: ، 2000 )د.ط(، ،اجلزائر، دار احلكمة، قاموس مصطلحات التحليل السيميائي للنصوصرشيد بن مالك، - 1
 .118ص: ، املرجع السابقشادية شقروش،  -2
، تر: ناجي مصطفى، منشورات احلوار األكادميي نظرية السرد من وجهة النظر إلى التبئيرجمموعة من املؤلفني، ينظر:  - 3

 .97ص: م، 1989، 1طالبيضاء، واجلامعي، 
 .111ص: ، املرجع السابقسعيد علوش،  -4
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 تمهيد: 

اليت  امتداد للدراسات ما بعد البنيوية هاتهتعتب العتبات النصية يف الدرس النقدي احلديث واملعاصر "
حولت نظرهتا إىل النص من كونه بنية مغلقة حتركها عالقات داخلية إىل بنية مفتوحة. وأثر مفتوح له 

، 1"امتداد خارج نصي يستدعي جمموعة من نصوص موازية تتفاعل مجيعها لصناعة شعرية النص
عن أقرب مصطلح يتميز بالدقة -وهو سعي حممود-صحيح أن األدب العريب ما يزال يبحث"
لشمولية ملقاربة هذا احلقل املعريف اجلديد الذي يعىن مبجموع النصوص اليت ختفر املنت وحتيط به من وا

عناوين وأمساء مؤلفني واإلهداءات واملقدمات واخلامتات والفهارس واحلواشي وكل بيانات النشر اليت 
الية ، لذا جاءت هذه الدراسة لتكشف عن مج2"توجد على صفحة غالف الكتاب وعلى ظهره

 النصوص املوازية يف اجملموعة القصصية "أشجار شعثاء باسقة".

 مفهوم العنوان:-1

النقد البنيوي يف التسعينات، حيث إن العنوان باعتباره عتبة العنوان منذ انتشار  بدأ االهتمام بعلم"
مفهوم من عتبات النص مل يكن له وللعتبات األخرى اهتمام قبل توسع مفهوم النص، ومل يتوسع 

النص إال بعد أن مت الوعي والتقدم يف التعرف على خمتلف جزئياته وتفاصيله، ولقد أدى هذا إىل 
تبلور مفهوم التفاعل النصي وحتقق اإلمساك مبجمل العالقات اليت تصل النصوص بعضها ببعض 

وان ، حيث يرى شعيب حليفي أن "العن3"واليت صارت حتتل حيزا هاما يف الفكر النقدي املعاصر
مرجع يتضمن بداخله العالمة والرمز، وتكثيف املعىن، حبيث حياول املؤلف أن يثبت فيه قصده برمته، 

                                                           
م، 9201 جوان، 2، العدد (، جملة أبوليوسنموذجاخطاب العتبات في رواية "ذاكرة الماء")العنوان ، ينظر: فريد حليمي-1

 .175ص: 

، تقدمي: إدريس نقوري، أفريقيا الشرق، مدخل إلى عتبات النص" دراسة في مقدمات النقد العربي القديم"عبد الرزاق بالل، -2
 .21م، ص: 2000)د.ط(،  الدار البيضاء،

 .176ينظر: املرجع السابق، ص:  -3
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، فجهاز العنونة كما عرّفه عصر النهضة 1أي أنه النواة املتحركة اليت خاط املؤلف عليها نسيج النص
التعقيد ليس لطوله  أو قبل ذلك، العصر الكالسيكي، كعنصر مهم كونه معقد أحيانا أو مربك/ وهذا

 .2أو قصره، ولكن مرّده مدى قدرتنا على حتليله وتأويله

 أقسام العنوان:-2

 العنوان الرئيسي: "أشجار شعثاء باسقة": 2-1
صفحة،  وتسعني ربعةجاءت اجملموعة القصصية "أشجار شعثاء باسقة" للقاص "ياسر قبيالت" يف أ

 رابط بنيد تتضم مثانية قصص، كلها تنضوي حتت باب واحد وهو العنوان الرئيسي، حيث جن
 العناوين والقصص والعنوان الرئيسي الذي اختاره القاص جملموعته. 

العنوان يف اجملموعة القصصية يف وسط صفحة الغالف عموديا بني اسم الناشر والكاتب  يتموقع
، 3" ليدل على احلزن والضعف واخلوف"البتقايلوجاء خبط واضح وبارز للمتلقي وقد كتب باللون 

 بأشجار قاصوعند تلقينا للعنوان يف أول وهلة يتبادر إىل أذهاننا عّدة تساؤالت منها: ماذا يقصد ال
شعثاء باسقة؟ وهل توجد أشجار شعثاء باسقة؟، كل هذه األسئلة وأخرى تشغل ذهن القارئ، 

 والوصول لإلجابة يتطلب قراءة معمقة للمجموعة القصصية.

                                                           
، 1، شركة مطابع السودان للعملة احملدودة، السودان، طبنية الخطاب السردي في القصة القصيرةهاشم مريغين، ينظر: -1

 .66ص: م، 2008
، 1منشورات االختالف، اجلزائر العاصمة، ط، ()جيرار جينيت من النص إلى المناص تعتبا، عبد احلق بلعابدينظر: -2

 .65ص: ، 2008

-جامعة منتوري )خمطوط( ،، املاجستري(م2007،1988الجزائري المعاصر فترة)شعرية األلوان في النص ، صديقة معمر-3
 .116ص: م، 2009-2010، -قسنطينة
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ا املكونة هلذ الداليليب و ولكي نكشف داللة العنوان الرئيسي وجب علينا املرور باملستويني الرتكي
 العنوان.

 المستوى التركيبي: 2-1-1
 :التايل لنحواجاء العنوان مركبا امسيا مكونا من خب ملبتدأ حمذوف تقديره هذه، على 

 أشجار: خب ملبتدأ حمذوف تقديره هذه.

 شعثاء: صفة مرفوعة.

 باسقة: صفة ثانية.

القصص  ى مضمونا علوكانت عالمات كل هذه األمساء هي الضم، وهذا التناسق بني األمساء يدلن
ألحيان  بعض ايفصرح حور حول ثنائية "الوجود والعدم" فالقاص يف القصص يالذي جاء موحدا متم

 .راءةهبذه الثنائية ويف أحيان أخرى يوظفها كرمز يكتشفه القارئ من خالل الق

 المستوى الداللي: 2-1-2
يقصد هبا الشعر املغب، املَتلبد "إن األشجار يف أبسط معانيها اللغوية مجع شجرة، أما شعثاء 

 .2"باسقة عال ومرتفع وشجر باسق: مرتفع األغصان وطويلها"، و1"اجلاف

العنوان ميثل صورة مصغرة تساهم يف فك شفرات مركبات النص وما حوله، وقد جاء العنوان ُمنطويا و 
حتت الرمزية، ليعب عن مضامني القصص وأفكار الكاتب، حيث جاءت القصص متسلسلة ال 

                                                           
، 2003، 1دار الكتب العلمية، بريوت، ط، عبد احلميد هنداويتح: ، 2ج،كتاب العينينظر: اخلليل بن أمحد الفراهيدي، -1

 .236ص: 
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-، 26/06/2020 ،رسمى نيلكل معناالمع-2

ar/%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%82%D8%A9/ 
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والقاص يرمي من وراء هذا العنوان إىل حياة اإلنسان وقد تنفصل عن بعضها من ناحية األفكار، 
هو التشابك وتداخل حمطاهتا، وقد -عنده-مثّلها بالشجرة الباسقة؛ أي الطويلة، وأهم ما مييزها

جاءت كلمة "شعثاء" لتّدل على هذا، فنجده صّور احلياة بكوهنا صورة معّقدة، ونتيجة هلذا تبلورت 
، فنتج عن هذا حالة من الشتات والضياع فداحة هذا الوجود املبهم ومقتهو  لديه فكرة املوت والفناء،

والذعر والوحدة  لذا فالقصص مبثابة سفر حنو الذات الكتشافها ومعرفة اآلخر، وجيدر بنا اإلشارة إىل 
 أن العنوان الرئيسي مأخوذ من أحد قصص اجملموعة.

قف ة، ألهنا تتو ستمرارياال ذلك فهي ال متثل القصص تعب عن احلياة اليت نعيشها بكل مراحلها ورغم 
ذه ا جعل ها ممباملوت، ويف نفس الوقت تشكل لنا غطاء من احلرية لصنع حياة بشكل يرضين

ب احلياة نا جوانلبدي األشجار شعثاء، الكاتب يربط بني فلسفة الوجود والعدم يف شكل رمزي، لي
لفرح شاؤم، اتالتفاؤل وال كره،ري والشر، احلب والالسيئة يف فوضاها العارمة املليئة بالثنائيات كاخل

 ياة واملوت.انب للحة جو واحلزن وغريها من الثنائيات. وهلذا جاء العنوان كفكرة فلسفية حتمل عد

مضمون  لغوص يفاالل خوالعنوان جاء حامال للعديد من الدالالت ال ميكن الوصول إليها إال من 
 النصوص.

 العناوين الفرعية: 2-2
افقة أو مصاحبة للنص، وبوجه التحديد يف داخل النص كعناوين للفصول واملباحث واألقسام مر "

، والعناوين الداخلية اليت وظّفها الكاتب ياسر 1"واألجزاء للقصص والروايات والدواوين الشعرية...
، يبدو وبوضوح -متمثلة يف عناوين القصص-قبيالت يف اجملموعة القصصية "أشجار شعثاء باسقة" 

أهنا جاءت لتختزل النص بكامله، فهي تعطي القارئ نظرة أولية للنصوص، حيث تضمنت اجملموعة 
يالت" مثانية عناوين جانبية يتم عرضها وفق القصصية "أشجار شعثاء باسقة" للقاص "ياسر قب

 الرتتيب الذي جاءت به يف اجملموعة وهي كالتايل: 

                                                           
 .125،124املرجع السابق،ص:، عبد احلق بلعابد -1
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 "شيخوخة"العنوان األول:  2-2-1
، حتدث فيها عن 12إىل الصفحة  11هو أول عنوان فرعي وقد جاء يف صفحتني ابتدأ من الصفحة 
ا وتقوم بإعداد الفطور وتنادي على من السيدة الستينية واألعمال اليت تقوم هبا؛ فهي تستيقظ صباح

يف الغرفة فتوقظه وتدعوه لإلفطار ولكن ال أحد يرد، فالسارد إذن يعرض احلياة الروتينية هلذه السّيدة، 
فمن خالل هذا العنوان قّدم لنا السارد تعريف حول هذه السيدة ألهنا الشخصية الرئيسة يف القصص  

كما جند تعدد األصوات الساردة فيها مما   هم أحداث القصصكما أنه ميّكن القارئ فيما بعد من ف
 .1نتج تعدد زوايا النظري

 "تواجد ليلي"العنوان الثاني:  2-2-2
، وقد جاء هذا العنوان ليلخص 42إىل الصفحة 13صفحة فهو يبتدئ من الصفحة 30يتكون من 

لنا حواراهتما والتقائهم  حمتوى القصة، حيث تطرق فيها إىل جتول الشاب مع الفتاة ليال، كما سرد
بشخصيات ثانوية جديدة كالشرطي واملتشرد وغريهم، وقد أبدع يف وصف املدينة ليال واألماكن اليت  
كانوا ميرون هبا وكل األحداث اليت جرت يف القصة كانت ليال، هلذا جاء العنوان معبا عن الزمن 

 .2الذي تدور فيه جمريات هذه األحداث

 "أمطار صيفية"لث: العنوان الثا 2-2-3
وهذا ألن أحداثها -شيخوخة-، وهي امتداد للقصة األوىل46إىل الصفحة 43ابتدأ من الصفحة 

تدور حول السيدة الستينية اليت متثل بطلة القصة فيها أيضا، فينتظر القارئ مرة أخرى أن يكشف 
ر األحداث حيث تقوم السرد شيئا عن هذه السيدة، وإذا به جيد نفسه قد عاد لنقطة البداية؛ فتكر 
"، وبعد كّل هذا ينتشر مبتنظيف األواين وإعداد القهوة، مث تعود لتقوم بإيقاظ الشخص النائم "املبه

                                                           
 11من ص: ، شيخوخة، وزارة الثقافة، مطبعة أروى، شارع صبحي القطب، عمان،أشجار شعثاء باسقة، ياسر قبيالت-1

 .12إىل

 .42إىل 13من ص: تواجد ليلي، ياسر قبيالت، أشجار شعثاء باسقة،-2
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–تكاثف لوين داكن ليدل املطر رغم أهنا يف فصل الصيف، ومنه فالعنوان جاء مرتبطا بزمن القصة 
 .1ِلم وحميط مبا حتويه هذه األخريةإذن فهو م-وهو الصيف

 "تصاريف الحيطة والملل"العنوان الرابع:  2-2-4
، وهي مرتبطة بقصة تواجد ليلي القصة 62إىل الصفحة49صفحة ابتدأ من الصفحة 14يتكون من 

يتواصل فيها احلديث عن االثنني الذين يتجوالن ليال، وكانا ينتظران عربة تقّلهما إىل مكان ما وكان 
دثة تسببها يطول هبما االنتظار لدرجة أن كل منهما صار يستعيد يف ذكرياته وماضيه فالفتاة تعيد حا

يف موت فىت احلي الذي كان حيبها، أما الشاب فيحاول أن يطابق ما يراه أمامه يف الشارع ظنا منه 
أنه قرأه يف رواية ما فيحاول تذكره، وأثناء هذا تصادفهم العديد من العربات يدعوهم أصحاهبا 

ث ماضية ويتم للركوب فيها لكنهما يرفضان الصعود، فنجد أن القصة أغلبها يدور حول أحدا
تكرارها، وكذا تكرر األحداث احلاضرة وهذا من خالل العربات اليت تتوقف وتسأهلما هل يريدان 
الصعود ويقومان بالرفض يف كل مرة، قد أدى هذا التكرار هبما إىل امللل، فنجد أن القاص قد وفق 

 .2صة فهو مبثابة مغزى هلاإىل حد بعيد عند اخياره هلذا العنوان حيث جنده وظفه كرمز ملا حتويه الق

 "جزع"العنوان الخامس:  2-2-5
، إنه عنوان مماثل للحالة 66إىل الصفحة  65جاء هذا العنوان يف صفحتني فهو يبتدئ يف الصفحة 

النفسية للبطل، حيث يصور لنا الصراع النفسي والتضارب احلاصل له، وكذا الرعب الذي سيطر عليه 
أهم ما مييز  حني أفاق، فهو ال يعرف ما إن كان ميتا أو حيا أو أنه حيلم رغم حماولته فتح عينيهفكان

 .3هذه الشخصية هو الذعر لذا جند أن العنوان يطابق موضوع وأحداث القصة

                                                           
 .46إىل  43من ص: املصدر نفسه، أمطار صيفية،  -1

 .62إىل  49 ص: املصدر نفسه، تصاريف احليطة وامللل، من-2

 .66إىل  65 ص: املصدر نفسه، جزع، من -3
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 "أشجار شعثاء باسقة "العنوان السادس: 2-2-6
، متحورت جمريات األحداث فيها حول البطل الذي يدخل 78إىل الصفحة  67ابتدأ من الصفحة 

غزيرا فيخرج منه ليلتقي بشاب يطلب منه املشرب يتبادل أطراف احلديث مع النادل، مث ينهمر املطر 
أن يقتله فهو يشعر بفداحة وجوده فيقوم بقتله، ليتفطن أن هذا الشخص أصبح يشبهه متاما وأنه مل 
يكن يتحدث معه بل كان يتحدث مع نفسه، مث يعود إىل املشرب ليسمع صوت عويل عربات 

بتشذيب إحدى األشجار الباسقة  الشرطة تقرتب وقد اقتادوا احلالق وحشروه يف العربة ليقوم
الشعثاء، فكانت مع كل ضربة مقص يف الشجرة الشعثاء الباسقة تتساقط خصالت مقصوصة من 
شعر البطل، فالعنوان يف هذه القصة حييل إىل حياة اإلنسان بتداخل حمطاهتا وتشابك أحداثها لذا 

شفرته إال من خالل القراءة شبهها بالشجرة الشعثاء الباسقة فالعنوان جاء رمزا ال ميكن فك 
 .1املتمعنة

 "حقيبة"العنوان السابع:  2-2-7
، وجاء هذا العنوان لتكثيف 85إىل  79يتكون هذا العنوان من ست صفحات فابتدأ يف الصفحة 

–دالالت كثرية مرتبطة مببىن القصة وتتعلق بالشاب الذي يبحث عن احلقيبة اليت حتتوي على احلقيقة 
يقوم والتقائه بشخصية أخرى هي شخصية احلكيم ويتبادل معه أطراف احلديث ل-أي حقيقة الوجود

إال أنه أىب مغادرهتا قبل احلصول على احلقيبة، فعند تتبعنا للنص  ،بطرده يف النهاية حراس املدينة
 .2وجدنا أن العنوان يعد ملخصا للقصة

 "زيارات عائلية "العنوان الثامن: 2-2-8
، وهو آخر عنوان فرعي يف اجملموعة.إن أول ما 94إىل الصفحة  87ابتدأ هذا العنوان من الصفحة 

يتبادر إىل ذهن القارئ عند قراءته للعنوان أن أحداث القصة ستدور حول شخص ما يقوم بزيارة أحد 
-اهلو "مبهم"– أقربائه، ولكن بعد القراءة ينكسر أفق التوقع، فاألحداث تدور حول املرأة اليت يزورها

                                                           
 .78إىل  67 ص: املصدر نفسه، أشجار شعثاء باسقة، من-1

 .85إىل  79 ص: صدر نفسه، حقيبة، منامل-2
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وهو شخصية ثانوية متوفية، فنجد أن هناك من حياول اقناعها بأنه متويف وهي ال تقتنع فهي ترى أنه 
 .حي وأنه يزورها كل يوم

جاءت مرتبطة مبضموهنا وملخصة ملا حتويه هذه األخرية -القصص-ومنه نستنتج أن العناوين الداخلية
 فتاح والباب الذي يعب منه القارئ لفك شفرات النصفالقاص اختارها بعناية، كما تعد أيضا امل

 .1واملتأمل للقصص جيد أن القاص اعتمد طريقة القطع والربط يف ترتيبه للقصص يف هذه اجملموعة

 الغالف:-3
يعّد غالف الكتاب هو واجهته الرئيسية اليت يُطل منها على قرائه، وهو البوابة اليت يعب القارئ من "

حمتواه، فكما مييزه ومييز فنانه، ويعكس حمتواه، وكما أن للغالف وظيفته يف حفظ خالهلا إىل 
صفحات الكتاب من التلف، فإن له وظيفته الفاعلة أيضا يف تسويقه معتمدا على شكله اجلذاب 

 .2"الذي ال يقل أمهية عن عنوانه، يف التعبري عن حمتواه

وان حيويه من أل بكل ما اطيا يضع هذا الغالف اعتبوإذا تأملنا اجملموعة القصصية ندرك أن الكاتب مل
 وتشكيل جتريدي، فهو يبعث فينا نقاط حتتاج إىل حتليل وقراءة.

 الغالف األمامي: 3-1
سم، 13وعرضه  سم20الغالف األمامي للمجموعة القصصية "أشجار شعثاء باسقة" يبلغ طوله 

 ه، وعدد صفحات-ململكة األردنية اهلامشيةا-م، من قبل وزارة الثقافة 2018وقد مّت طبعه بعمان سنة 
 صفحة.94

                                                           
 .94إىل  87 ص: املصدر نفسه، زيارات عائلية، من-1
ة لدورها يسيميائية الصورة وتصميم غالف الكتاب العربي المطبوع دراسة ميدانية تحليلحامد معروف الزيات، ينظر: - 2

 .4ص: ، 2016، أبريل م44ع  ، جملة كلية اآلداب واللغات،فيعمليات التسويق
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وجند أعاله  -ليمنين جهة ام-وقد جاء العنوان باللون البتقايل مرتبعا على نصف الصفحة عموديا 
ل يتمثو مز دار النشر يتخللها ر اللون األسود ب-دنية اهلامشيةاململكة األر -اسم دار النشر وزارة الثقافة 

بيالت"وقد  ق"ياسر  كاتبأما أسفل العنوان فنجد اسم ال ،واألمحر واألخضر لون األسودليف كتب با
 األمسر ي باللونيبز فيه تشكيل جتريدف -من جهة اليسار–، أما النصف اآلخر األمسركتب باللون 

جاء ذا ألردن لبا يعمهرجان القراءة للجمأشبه ما يكون بالشجرة، وقد مت عرض هذه الطبعة يف 
سرة ها مكتبة األب داخلُكتِ   هذا املهرجامنتمثال يف كتاب املفتوح جبانبه دائرة عارشالغالف حامال ل

 ض كل هذا علىرِ قد عُ ، و "األردنية باللون األسود وأسفلهما جند عنوان املهرجان "القراءة للجميع
وضيحه تن خالل مهذا وهذا التنويع يف األلوان والرسم له ارتباط بالنص و  ،خلفية بنية فاحتة

 ه.رموز فيالتكشاف معانيه وفك واس

 داللة التشكيل التجريدي: 3-1-1
وحة املوجودة يف الغالف األمامي عبارة عن تشكيل جتريدي على حّد قول محيد حلميداين حيث لال
يرى أنه يتطلب خبة فنية عالية ومتطورة لدى املتلقي إلدراك بعض دالالته، وكذا الربط بينه وبني "

يكشف  تأويل هذه الرسومات التجريدية رهينة بذاتية املتلقي نفسه فقد النص، وإن كانت مهمة
، ومنه فالتشكيل املوجود 1العنوان أوالنص، عند قراءته له، وبني التشكيل التجريدي عالقات متاثل بني

على صفحة الغالف يشبه شكل شجرة طويلة جاءت فروعها متشابكة حيث شكلت كتلة واحدة 
فروعها باللون األمسر، وإىل جانبها جند نقاط متناثرة متفاوتة احلجم وقد وقد جاءت الشجرة هذه ب

 عرضت بألوان خمتلفة كالبين الداكن و األزرق واألصفر والبتقايل واألخضر . 

من خالل هذا جند أن هناك ترابط بني هذا التشكيل والعنوان واملضمون أيضا فالشجرة الطويلة يرمي 
ن، فهو يراها طويلة أما كون أغصاهنا وفروعها جاءت كتلة واحدة فهو من خالهلا إىل حياة اإلنسا

يقصد أن احلياة طويلة ومتشابكة ومتداخلة مما أدى به إىل كره الوجود اإلنساين بعدما أعياه البحث 

                                                           
 .60ص:بنية النص السردي، محيد حلميداين، ينظر، -1
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هلذه الدالالت ومما التايل احلامل نموذج النأخذ املثال التايل على سبيل املثال و  عن حقيقة هذا الوجود
 لت:ق-:" فيهجاء 

 !موتأنك ت لو وتريد .ألنك لن تستطيع التفكير عن وجودك إنك تتعذب. تتعذب كثيرا، 

 ! لست الوحيد على هذه األرض-

 !قلت: غير أن ذلك ال يخفف عنك شيئا

 معك حق؛ أنا وحدي في هذا األمر.-

 .1أتعرف. أظن أنه مما يغفر لك، أنك، دونا عن سواك، تشعر بفداحة وجودك"-

دي والعنوان التجري شكيلنستنتج أن "ياسر قبيالت" قد جنح بإبداعه الفين يف الربط بني الت ومنه
 كره.فومنت اجملموعة القصصية، من خالله عّب عن حالته النفسية وما يدور يف 

 داللة اللون: 3-1-2
عب عن تثا فهي د عبتتشكل لوحة الغالف من عدة ألوان مشكلة لوحة فنية، وهذه األلوان مل تر 

ط حبدث من ون مرتبلكل   جمموعة من الدالالت كما تساهم يف نقل األفكار والتعبري عنها وهذا ألن
 أحداث اجملموعة القصصية.

وهذا ألنه ميثل خلفية للغالفني األمامي واخللفي، وله دالالت كثرية للون البني الفاتح فنجد هيمنة ا
ونشاطه ليس إجيابيا متعلقا باحلواس، كما يدل أيضا على  يتسم هذا اللون باهلدوء املفرط،"أنهمن بينها

يف -امللل، الضجر، عدم االنسجام-توقد برزت هذه الدالال؛ 2"وعدم االنسجامامللل والضجر 

                                                           
 .73ياسر قبيالت، أشجار شعثاء باسقة، أشجار شعثاء باسقة، ص:-1
 .116ص:، (م2007،1988)فرتة ، شعرية األلوان يف النص اجلزائري املعاصر صديقة معمرينظر: -2
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بفداحة بامللل من هذا الوجود وكذا الشعور كان دائم احلديث عن الفناء والشعور القصص فالبطل  
 وجوده أيضا. 

نا على لون حييل "وي، فهوقد برز هذا اللون يف اسم الكاتب والتشكيل التجريد األسمر اللونأما 
 احلقول، الصلصال، والرتبة األرضية. 

، وقد جتلت هذه الداللة يف جل النصوص 1كما يذكرنا األمسر باألوراق املتساقطة، باحلزن، وباخلريف
 ومنه فهذا اللون جاء ليعكس احلالة النفسية ألبطال القصص.

عتب من أشد األلوان فرحا؛ ألنه منري للغاية ومبهج. هذا اللون ميثل ي"الذي اللون األصفرجندحني يف 
قمة التوهج واإلشراق، ويعد أكثر األلوان إضاءة ونورانية، ألنه لون الشمس مصدر الضوء وواهبة 

املرض.وللوقاية من احلرارة واحلياة والنشاط والسرور. واستخدمه املصريون القدماء رمزا آلهلة الشمس،   

للون األصفر داللة أخرى تناقض األوىل وهي داللته على احلزن واهلم والذبول والكسل واملوت 
والفناء"2، وقد برز هذا األخري جبانب التشكيل التجريدي بشكل قليل، كما جاءت الداللة الثانية 

كصفات متيز أبطال القصص   يف القصص بصيغتها تارة أو مبعانيها تارة أخرى، وقد جاءت كلهاجلية 
 يف اجملموعة أو كأفكار متيزهم.

واهلدوء والراحة.  منه الرتباطه بالظالم والليل يدل على اخلمول والكسل اللون األزرق القاتم"أما 
كشفت لنا ، وقد  3ر"وهو يف الرتاث مرتبط بالطاعة والوالء، وبالتضرع واالبتهال، وبالتأمل والتفكي

                                                           
املؤسسة اجلامعية للدراسات  مرا: حممد محود، ،(األلوان )دورها، تصنيفها، مصادرها، رمزيتها، وداللتها، كلود عبيدينظر:  -1

 .93ص:، 2013، 1، ط، بريوتوالنشر والتوزيع
، كانون األول 8 ع، إضاءات نقدية، فصلية حمكمة، دالالت األلوان في شعر يحي السماويمرضية آباد، رسول بالوى، - 2

 .26ص:م، 2012
 .183ص: ، 1997، 2أمحد خمتار عمر، اللغة واللون، عامل الكتب، القاهرة، طينظر: -3
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ا فكان أهم مامييزها اعرتفت بأهنا تتكاسل يف االستيقاظ صباح الرئيسية شخصيةالقصص أن ال
 . الكسل واخلمول

، وقد ارتبطت هذه الداللة حبدث من 1"هو لون األمل، القوة، طول العمر اللون األخضر"أما 
أحداث القصص حيث أن البطل كان خيشى الشيخوخة واخلرف، فهذا يعكس تفاءل هذه الشخصية 

 بعمر طويل. 

يشع بالدفئ والسعادة، لون العاطفة يدل "، 2"يدل على احلزن والضعف واخلوفاللون البرتقالي"أما 
إىل جانب للون يف عنوان اجملموعة القصصية وقد جتلى هذا ا؛ 3"على العطاء وختطي األزمات واإلبداع

وضعف الذي التشكيل التجريدي متمثال يف نقاط، وجاء معبا عما تعانيه الشخصية من ذعر وهلع 
 أدى بدوره إىل الشتات والوحدة، وبدا جليا وواضحا يف القصص.

                                                           
 .93 مراجعة: حممد محود،ص:، وداللتها(، ورها، تصنيفها، مصادرها، رمزيتهاكلود عبيد، األلوان )دينظر:  -1
 .113املرجع السابق، ص: ، صديقة معمر-2

-7201، -تلمسان-أيب بكر بلقايدجامعة  )خمطوط( ،، املاسرتمعاني األلوان في اللغة والثقافة والفن، شيخاوي الياقوت-3
 .121ص: م، 2018
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 الغالف الخلفي: 3-2
ة موعة القصصيوان اجمله عنيعتب الغالف اخللفي كخامتة للعمل األديب، وجاء بلون بين فاتح، يتوسط
 ختاره الناشراد نصا ما جنكواسم الكاتب وقد كتبا خبط أكب حجما مما كتبا به يف الغالف األمامي،  

تاب من ف بالكية تعر مبثابفجاء هذا النص ليأكد على اجملموعة القصصية "أشجار شعثاء باسقة"، 
حيث   هة أخرىجمن اتباين إصدارات هذه السلسلة وموضوعاهتا ومضامينه جهة وإعالم القارئ عن

ية عرضت يف ة القصصموعومبا أن اجمل .تقدم للقارئ زادا معرفيا متكامالكان هدف هذه األخرية أن
  مما جاء يفل أكبشكنا بمهرجان القراءة للجميع فقد برز شعار هذا املهرجان يف أعلى الغالف ميي

 الغالف األمامي.
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 المؤشر الجنسي:-4
كما يرى "جينيت" فقليال ما جنده اختياريا وذاتيا، وهذا   إن املؤشر اجلنسي هو ملحق بالعنوان"

حبسب العصور األدبية واألجناس األدبية، فهو ذو تعريف خبي تعليقي ألنه يقوم بتوجيهنا قصد 
 .1للعمل، أي يأيت ليخب عن اجلنس الذي ينتمي إليه هذا العمل األديب أو ذاكالنظام اجلنسي 

أما وظائفه، فنجد الوظيفة األساسية للمؤشر اجلنسي هي وظيفة إخبار القارئ وإعالمه جبنس 
 .1"العمل/الكتاب الذي سيقرأه

                                                           
 .89ص: عبد احلق بلعابد، عتبات )جريار جينيت من النص إىل املناص(، ينظر:-1
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بغياب هذا املؤشر يف غالف هذه الطبعة -أشجار شعثاء باسقة-وقد متيز العمل الذي بني أيدينا 
وبعد تصفحنا وقراءتنا له تبني أهنا "قصص"، وهذا راجع للعناصر املكونة هلذه البنية، حيث يرى 

واحدة وأن الناقد األرجنتيين املعاصر "أندرسون أمبت" أن:" القصة القصرية ميكن قراءهتا يف جلسة 
القصاص يضغط مادته، لكي يعطيها وحدة نغم قوية: أمامنا عدد قليل من الشخصيات، وشخصية 
واحدة تكفي. ملتزمني مبوقف نرتقب حل عقدته بفارغ الصب .. ويضع القاص النهاية فجأة، يف 

، وكل هذا بدا جليا يف القصص، فمن ناحية احلجم جاءت أقل حجما من 2حلظة حامسة"
حيث جند قصة "تواجد ليلي" هي أطول قصة يف اجملموعة ال يزيد عدد صفحاهتا عن ثالثني الرواية

صفحةأما أقصر القصص فقد عرضت يف صفحتني ومتثلت يف قصيت "شيخوخة" وقصة "جزع"، أما 
من ناحية الشخصيات فالقاص وّظف شخصيات قليلة وحمدودة، فنجد أبطال القصص ال يتجاوز 

قصة، أما الشخصيات الثانوية فيها فهي حمدودة وكأعلى حصيلة هلذه عددهم االثنان يف كل 
الشخصيات جاءت يف قصة "أشجار شعثاء باسقة" عددها مخسة، أما جمموع الشخصيات الثانوية  
كلها يف اجملموعة القصصية هو مخسة عشر شخصية هدفها املسامهة يف حتريك األحداث، كما جند 

لتحيلنا على احلدث الرئيسي للقصة أوال، ومواقف وأفكار  أن القصص متيزت باحلبكة الواحدة
الشخصيات ثانيا، أما املوضوع فقد كان موضوعا واحد جاء كخيط رفيع يربط مضامني القصص اليت 
حتوي دالالت وأفكار تنضوي كلها حتت املوضوع الرئيسي للقصص، الذي يهدف من خالله لتكوين 

 وعرض أفكار القاص الفلسفية من جهة أخرى.وجهة نظر واحدة لدى املتلقي من جهة، 

ا، ومنه طابقة هلءت موبعد كل هذا تبني أن هذه االسقاطات على عناصر وبنية القصة القصرية جا
انية يضم مث صصيةنستنتج أن كتاب "أشجار شعثاء باسقة" للقاص "ياسر قبيالت" هو جمموعة ق

 هم.بطال القصص يف قصصقصص، يعرض فيها جانبا فكريا وهواجسا نفسية جّسدها أ
 

                                                                                                                                                                                     
 .90ص: املرجع السابق، ينظر: - 1
 . 93،92ص:م، 1999 القاهرة، ،8، دار املعارف، طالقصة القصيرة دراسة ومختاراتينظر، الطاهر أمحد مكي، -2
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:                                                                                                                        تمهيد

لقد ُعد )السارد( عنصرا قصصيا متخيال، كسائر العناصر األخرى املشكلة للمنجز احملكي، إال "
أن دوره يضاهيها مجيعا، باعتباره الوسيط الذي يعول عليه املبدع يف تقدمي شخصياته، فهو مبثابة 

 .1"الصانع الومهي لألثر السردي

 ::في النص الراويبنية  -1
هو املرِسل، الذي يقوم بنقل الرواية إىل املروي له، أو القارئ )املستقبل(. وهو شخصية من "الراوي
: وسيلة أو أداة تقنية يستخدمها الروائي)املؤلف( -على حد تعبري بارت. وهو ألنه كذلك–ورق 

 . 2"ليكشف هبا عن عامل روايته

 أنواع الراوي: 1-1
م يف ن يتكلملسؤال االسارد تعين رصد صوت السارد يف احلكي واإلجابة عن  أنواعإن دراسة "

القة السارد تجدد عتالله خاحلكي؟ مبعىن حتديد املوقع الذي منه يتكلم السارد ويروي القصة. من 
 القصة، أي بنيو لسارد ابني  بالقصة اليت يرويها. ويف هذا املستوى مييز جينيت بني شكلني للعالقة

 :نوعني

وهو ما يسميه جينيت بالسارد خارج  :لسارد غير المشارك في القصة التي يحكيا 1-1-1
يرى جريالد برنس أن هذا الراوي ليس جزًءا من احلكي "، ويف هذا السياق 3"احلكي

، وهذا النمط 4كما أنه ليس شخصية يف املواقف واألحداث اليت يرويه  الذي يقّدمه
 نوعني مها: ينقسم حبسب املوقع ودرجة احلضورإىل

                                                           
، جملة املخب، ع "ثنائية "السارد/ المسرود له " في كتاب "في نظرية الرواية" لـ"عبد المالك مرتاضمصطفى بومجلني، -1

 .258ص: م، 2014، 10
 .40ص: آمنة يوسف، تقنيات السرد يف النظرية والتطبيق،-2
 .85ص: ، 2010، 1، الدار العربية للعلوم ناشرون، بريوت، طتحليل النص السردي، حممد بوعزة- 3
 . 87ص: ، 2003، 1، تر: السيد إمام، مرييت للنشر، القاهرة، طقاموس السردياتجريالد برنس، - 4
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م الغياب كنه رغلاية ، هذا النمط يقف خارج اطار احلك  :ءأ/ الراوي الغائب العليم بكل شي
وره على يقوم دو   هلا،يعلم كل شيء عن التجربة القصصية والشخصيات اليت يرصد حركاهتا وأقوا

رج النص وقع خاكي من مدرجة الصفر" ألنه حي "التبئرييف  جنيتالرؤية من اخللف، ويطلق عليه 
 من ناحيةروى يي وما الراو  وبني، القصصي وهنا تبدو املسافة بعيدة بني املؤلف والراوي من ناحية 

 .   أخرى

خارج منظومة احلكي وغري مشارك فيها ، وهو غائب  : هذا النمط يقفب/ الراوي الشاهد
من شخصيات  خلف شخصية واحدة من خالل الوقوف أيضا لكنه مشاهد لعملية احلكي

القصة، وهذه الشخصية تقوم بدور رئيس، ومن خالل هذا املوقع يكون علم هذا النمط حمدود، 
ألنه يقدم رؤيته من منظور شخصية حمورية، وهذا ماقد جيعل معرفته عن الشخصيات األخرى 

                                                                                                                          1حمدودة.

وهو ما يسميه جينيت بالسارد داخل  :السارد المشارك في القصة التي يحكي"1-1-2
، يقوم 3"فهو ميثل جزًءا من احلكي الذي يقدمه؛ راو شخصية يف املواقف اليت يرويها" "2احلكي

بدورين يف آن واحد، فهو يقوم بدور الراوي للحكاية اليت تتشكل منها القصة من ناحية، وهو 
احدى الشخصيات احملورية من ناحية أخرى، وهذا املوقع الداخلي يؤدي إىل أن تتساوى درجة 

يقوم بدورها، وهذا ما قد جيعل منظوره متحيزا،  يتعلمه باآلخرين مع درجة علم الشخصية ال
ذاتية، ويسرد حياة اآلخرين من منظوره اخلاص، وهذا ورؤيته غري حمايدة، ألنه يعب عن رؤيته ال

 النوع ينقسم إىل منطني كبريين مها:

دى الل إحمن خ هو راو مفرد حيكي القصة ، ويقدم الرؤية أ/الراوي المشارك المفرد:
سافة شى املوتتال خصيةشوالا حيدث قدر من التساوي يف املعرفة بني الراوي الشخصيات، وهن

 بينهما، وهذا النمط يستخدم يف السرد غالبا ضمري املتكلم "أنا".

                                                           
 ، العدد الرابع.2010يوليو 11طه وادى، الراوي: النمط والوظيفة، مجلة الجسرة الثقافية ،  - 1
 85ص: حممد بوعزة، حتليل النص السردي، - 2
 .88ص: جريالد برنس، قاموس السرديات، - 3
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يف إطار هذا النمط ال جند شخصية واحدة من شخصيات  ب/ الراوي المشارك المتعدد:
الشخصيات تتناوب رواية احلدث العمل القصصي تقوم بدور الراوي، وإمنا هناك جمموعة من 

، ورؤية خمالفة، وقد تشرتك القصصي، وقد تعيد كل منها رواية احلدث بصيغة متعارضة
الشخصيات الراوية يف تكملة مسرية احلدث، الرؤية هنا تعددية شاملة، وهذا النوع من الرؤية 

لرواة املتعددين تكمن يف يؤدي إىل أن تتباعد املسافة بني الكاتب والراوي، وميزة هذا النمط من ا
تقدمي أصوات رواة مستقلة، لكل منهم رؤيته اخلاصة اليت قد خيتلف فيها مع غريه، بسبب عدم 

 1جتانسالرواة ، واختالف منظور كل منهم عن اآلخر.

 الرؤية السردية: -1-2
النقد تتعلق الرؤية السردية بالكيفية اليت يتم هبا إدراك القصة من طرف السارد. يستخدم "

 .2"اإلجنليزي مصطلح وجهة نظر بدل الرؤية السردية

فالرؤية جتسد من خالل املنظور الراوي ملادة القصة، فهي ختضع إلرادته وملوقفه الفكري وهو "
 .3"حيدد بواسطتها، أي مبميزاهتا اخلاصة اليت حتدد طبيعة الراوي الذي يقف خلفها

 بني ثالثة أنواع من الرؤية السردية: مييز تودوروف: أقسام الرؤية السردية -1-2-1

 الرؤية من الخلف:  أ/
يف هذه احلالة يكون السارد أكثر معرفة من الشخصية الروائية. إنه يرى ما جيري خلف "

اجلدران كما يعرف ما جيري يف ذهن بطله وما يشعر به يف نفسه. فليس لشخصياته الروائية 
أسرار. وتتجلى معرفة السارد إما يف معرفته بالرغبات السرية لدى إحدى شخصيات الرواية اليت 

عية برغباهتا، أو يف معرفته ألفكار شخصيات كثرية يف آن واحد وذلك ال تستطيعه تكون غري وا

                                                           
 ، العدد الرابع.2010يوليو11طه وادى، الراوي النمط والوظيفة، مجلة الجسرة الثقافية،  - 1
 .76ص: حممد بوعزة، حتليل النص السردي، - 2
، 1، بريوت، طالعريب ، املركز الثقايفالمتخيل السردي، مقاربة سردية في التناص والرؤى والداللةعبد اهلل إبراهيم، - 3

 .62، ص: 1990
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أي من هذه الشخصيات، وإما يف سرد األحداث اليت ال تدركها شخصية روائية مبفردها إنه 
 .  1"سارد عامل بكل شيء وحاضر يف كل مكان

 :الرؤية مع ب/
احلكائية، فال يقدم لنا أي معلومات أو تكون معرفة الراوي هنا على قدر معرفة الشخصية "

تفسريات، إال بعد أن تكون الشخصية نفسها قد توصلت إليها. ويستخدم يف هذا الشكل 
ضمري املتكلم أو ضمري الغائب ولكن مع االحتفاظ دائما مبظهر الرؤية مع، فإذا ابتدأ بضمري 

رد حيتفظ مع ذلك باالنطباع املتكلم ومت االنتقال بعد ذلك إىل ضمري الغائب، فإن جمرى الس
األول الذي يقضي بأن الشخصية ليست جاهلة مبا يعرفه الراوي، وال الراوي جاهل مبا تعرفه 
الشخصية. والراوي يف هذا النوع إما أن يكون شاهدا على األحداث أو شخصية مسامهة يف 

 .2"القصة

 الرؤية من الخارج: -ج/ 
فمعرفة " .3"باقي الشخصياتائع اليت بعرفها واحد أو أكثر من حيكي السارد بعض املواقف والوق"

الراوي هنا تتضاءل وهو يقدم الشخصية كما يراها ويسمعها دون الوصول إىل عمقها الداخلي، 
  .4"وهذه الرؤية ضئيلة بالقياس إىل األوىل والثانية

 :وأشكال اشتغالها الصيغة السردية -2

األساسيان لذلك التنظيم للخب السردي الذي هو املسافة واملنظور مها الشكالن 
 1الصيغة.

                                                           
 .77ص: بوعزة، حتليل النص السردي، حممد  -1
 ،7448ص:ميداين، بنية النص السردي، محيد حل- 2
 .254، ص: 2003، 1اجمللس األعلى للثقافة،القاهرة، ط : عابد خزندار،ر، تالمصطلح السرديجريالد برنس، - 3
 .293 ، ص:1997، 3املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء،ط ،تحليل الخطاب الروائيسعيد يقطني،- 4
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 : لسرديةا المسافة -2-1

 منيزبني ثالث حاالت من خطاب الشخصية املصرح به أو الداخلي :

، األمر هو أبعد احلاالت مسافة وأكثرها اختزاالالخطاب المسرد أو المروي:  -2-1-1
 2وحتليله.متعلق بأقوال السارد، هو نقل كالم الشخصية 

 دهنا خطاب مصرح به ، السار الخطاب المحول باألسلوب غير المباشر:   -2-1-2
، وبالتايل بنقل األقوال إىل مجل صغرى تابعة، بل يكثفها ويدجمها يف خطابه اخلاص ال يكتفي

 3يعب عنها بأسلوبه اخلاص.

حرفيا هو الذي يتظاهر فيه السارد بإعطاء الكلمة لخطاب المنقول: ا -2-1-3
لشخصيته، وهذا اخلطاب من النمط املسرحي، وهو شكل أساسي للحوار وللمونولوج يف 

 4الرواية.

 المنظور: -2-2

إن ما نسميه منظورا سرديا هو تلك الصيغة الثانية لتنظيم اخلب، اليت تصدر عن اختيار وجهة 
يعرضان حتت مصطلح كلينث بروكس و روبرت بن وارين كان   1943النظر، يف عام 

 5"النظر وجهةبصفته معادال ل:""البؤرة السردية" 

                                                                                                                                                                                     
 .178، ص:1997، 2جريار جنيت، خطاب احلاكية حبث يف املهنج، تر: محمد معتصم عبد اجلليل الأزدي، معر حىل، اجمللس الأعىل للثقافة، ط - 1

 .185جريار جنيت، خطاب احلكاية حبث يف املنهج، ص:  - 2
 .186املصدر نفسه ص:  -2
 .187املصدر نفسه ص:  - 4
 .197املصدر نفسه ص:  - 5
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 زاوية الرؤية )التبئير( في المجموعة القصصية "أشجار شعثاء باسقة":2-2-1

 الراوي<الشخصية(:)خلف الرؤية من  أ/ 
، من مناذجها اجملموعة القصصية نستعرض املثال 1"حيث يعرف الراوي أكثر من الشخصيات"

الذي يقدم لنا السارد فيه تعريف بشخصية جديدة افتتح هبا جمموعته القصصية هي السيدة التايل 
، التي تقطن شقة واسعة في الضاحية، تستيقظ كل ةالسيدة الستيني"الستينية وهذا يف قوله:

صباح، تغتسل ثم تتجه عبر الصالة إلى الرواق المجاور، حيث تقع غرفتا النوم الرئيسيتان، 
 والهما بحذر: فتطرق باب أ

 لقد طلع النهار، أفق...أفق

، فالراوي يف هذا املثال يسرد كل ما يتعلق بشخصية السيدة 2" وال تطيل الوقوف بعد ذلك 
الستينية ألنه على معرفة يقينية هبذه الشخصية فقد تطرق إىل مكان سكناها وإىل حياهتا 

)املتلقي( كل املعلومات عن هذه الروتينية، فنجده يف هذا املقطع السردي يعرض للمروي له 
 الشخصية وهذا لكوهنا الشخصية الرئيسية معتمدا يف هذا على ضمري الغائب.

-فجأة-كانا يهمان بعبور الشارع حينما اضطرا للتريث، وقد لمحاويقول يف مقطع آخر:" 
عربة قادمة بأقصى سرعتها. وكان ظنهما أن انتظارهما لن يستغرق سوى لحظات. 

دة وحسب. ولكن ها هي العربة. قد غابت مقدمتها وتوارت منذ زمن، فيما لحظات معدو 
وكان االنتظار قد طال بهما، وتعبا من ، ويقول أيضا:" 3"ال تزال نهايتها بعيدة أن تظهر

متابعة العربة. فلم يفطنا إلى توقفها، إال حينما انفتح زجاج نافذتها، فانكشف عن وجه 

                                                           
 املرجع السابق، صفحة نفسها.- 1
 .11ص: ،يالت، أشجار شعثاء باسقة، شيخوخةياسر قب - 2

 .49املصدر نفسه، تصاريف احليطة وامللل، ص:-3
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، ميلك الراوي يف هذا املثال القدرة على الوصول إىل داخل 1"لرجل تجاوز السبعين من عمره.
الشخصيتني فيبني طول االنتظار الذي الزمهما والتعب الذي أهنك الشاب والفتاة أثناء جتوهلما 

 فهو إذا راٍو عليم وُمِلم مبا يدور يف خلد الشخصيات ويعرف أيضا ما حتس به. 

الفتاة بكل تفاصيله ومدى انعكاسه على نفسيتها يف أما املثال التاليفنجد السارد عامل مباضي 
بإمكانها أن تندب نفسها وتبكيها ما شاءت وهي تعدد علنا حاضرها وهذا يف قوله:" 

خطاياها، وتذكر عدد المرات التي أساءت فيها إلى القطط المشردة بالطرد وبإغالق 
خرى مؤذية وغير الباب دونها. بل ويمكنها أن تحصي كم أزهقت من أرواح حيوانات أ

، جند الراوي يف هذا املثال يستند إىل ضمري الغائب يف عرض حالة الفتاة 2"مرغوب فيها
 وماضيها معتمدا على صوته يف هذا العرض دون اللجوء إىل التحدث بلسان الشخصيات.

 الرؤية مع )الراوي =الشخصية(:ب/ 
ؤية يف اجملموعة القصصية يف هذا النوع من الر  سد، جت3"الراوي يعرف ما تعرف الشخصيات"

هو نفسه الراوي وهذا يف حديثه مع الفتاة -الشاب-جند أن بطل القصة بحيثاملثال التالي
أن  يقوله. وبعدوقفنا وجها لوجه. بيدي مسدس، وفي قلبه كالم - :قلتوذلك يف قوله:"

 قتيالبادلني حديثا قصيرا، بدا متحذلقا للغاية، أطلقت عليه النار فأرديته 

 !قتلته..-

 :نعم قتلته، فتوقفت، للحظة، قبل أن تقول

                                                           
 .57املصدر نفسه، ص:-1
 .53املصدر نفسه، ص:-2
 .293حتليل اخلطاب الروائي، ص: سعيد يقطني،-3
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لقد كشف لنا هذا املقطع جانبا من أفكار ، 1"أنت تعني قتلت نفسك، أعني ظلك؟-
شخصية الشاب وما يدور يف أغوارها وهو جانب الفناء واملوت الذي يسيطر على شخصية 

؛فالراوي هنا مل يقدم أي معلومات أو تفسريات حيث الشاب فهو دائم الشعور بفداحة وجوده
 . ضمرياملتكلمهذه الفكرة باستخدام جند الشخصية هي من تقوم بتقدميها لذا ُعِرَضت 

 ويقول يف موضع آخر:

 !بل إنني أحلم-" 

نعم هذا صحيح، ولكني على األغلب سأصح، عما ، ويقول أيضا:" 2"!نعم، إنني أحلم-
ومعرفة ما -البطل–، لقد أتاحت لنا هذه الرؤية مساع صوت الراوي 3"!قليل من كابوسي فزًعا

يشعر به من قلق اجتاه مصريه واالضطراب الذي جرى له نتيجة عدم معرفته ما إن كان ميّتا أو 
 حيا.

وتذكرت في التو أما املثال التايل فيعرض لنا حالة الشاب ومشاعره ويقول يف هذا الصدد:" 
يطرت علّي إزاء عدم زيارتي للسيدة الستينية، التي تقطن شقة مشاعر االستياء التي س

واسعة في الضاحية؛ وتذكرت أنها ليست امرأة واقعية، بل مجرد شخصية من نسج 
الخيال، كنت قد اختلقتها لتكون موضوع قصة أكتبها. فّدب بي شعور باليأس 

، لقد كشف هذا املثال حالة الراوي)البطل( ومشاعره اليت متيزت باالستياء واليأسفهو 4"والخيبة
 يعرض لنا ما حيس هبباالعتماد على ضمري املتكلم.

:" كانوا يتفحصون الوجوه التي يمرون بها، على ومن مناذج الرؤية مع جند املقتطف التايل
م علّي، حتى التفوا جميعا نحو يلفت االهتمام إلى وجودهم. وما إن وقع نظر أحده

                                                           
 .25ص: ياسر قبيالت، أشجار شعثاء باسقة، تواجد ليلي،-1
 .65ص: املصدر نفسه، جزع، -2
 .66ص: املصدر نفسه، -3
 .75ص: املصدر نفسه، أشجار شعثاء باسقة، -4
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، أما يف هذا املقتطف فالراوي يتكلم بضمري 1"يحيطون بي من كل جهة، وراحوا يسألونني.
املتكلم وقد كان هو البطل نفسه فهو يتحدث بنفسه عن نفسه فأصبح هو ذات السرد 

 وموضوعه يف آن واحد.

 الرؤية مع الخارج )الراوي>الشخصية(:ج/ 

"الراوي يعلم أقل مما تعلمه الشخصية"2، وكمثال على هذه الرؤية قوله:" السيدة الستينية، التي 
تقطن شقة واسعة في الضاحية، تستيقظ كل صباح، تغتسل ثم تتجه عبر الصالة إلى الرواق 

المجاور؛ حيث تقع غرفتا النوم الرئيسيتان، فتطرق باب أوالهما بحذر"3، يعتمد السارد يف هذا 
اخلارجي فهو خايل متاما من وصف املشاعر النفسية الداخلية فنجده تطرق املقطع على الوصف 

للسيدة بطريقة حمايدة تتمثل يف مكان سكناها وأهم األعمال اليت تقوم هبا صباحا فالقارئ هبذا 
 الوصف ال ميكنه معرفة ما يفكر هبا البطل وال يعرف مشاعره وما يدور يف خلده.

بة تتوقف، فتتابعها بال حراك. ولكن خياال الح لها على " رأت العر ويقول يف مقتطف آخر:
الزجاج المعتم، أخرجها من سكونها. كان خياال يشبهها ولكنه كان مشوها، وتبدو عليه 

مالمحها منتظمة على نحو غير متناسق. واعتقدت، أول األمر، أن االنتظار أفسد عليها زينتها. 
لبة زينتها الصغيرة. ولكنها ما إن فتحت العلبة، فعمدت إلى حقيبتها اليدوية، وأخرجت منها ع

حتى فاجأتها المرآة المثبتة على الغطاء، بوجهها شائخا"4، من خالل املقطع السردي السابق 
يكشف لنا السارد شخصية الفتاة اليت كانت تنتظر وصول عربة تُِقّلها إىل مكان ما غري أن هذا 

آهتا فالسارد هنا مل يصرح مبا يدور يف خلد الفتاة وال االنتظار طال لتتفاجأ بوجهها شائخا يف مر 

                                                           
 .79ص: املصدر نفسه، حقيبة، -1
، ص: 1989"، اهليئة العامة للكتاب، )د.ط(، القاهرة، "دراسة مقارنة لثالثية نجيب محفوظ بناء الروايةسيزا قاسم، -2

185. 
 .11ياسر قبيالت، أشجار شعثاء باسقة، ص: -3
 .60املصدر نفسه، ص:-4
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مشاعرها يف تلك اللحظة فهو هنا مبثابة مراقب يقوم بوصف ما يشاهده دون الدخول يف أعماق 
 الشخصية.

  :الشخصية القصصية -3-

": "أن الشخصية هي الدور فريى " فاولر"لقد عرفت الشخصية تطورايف مفاهيمها عب الزمن 
وهو أكثر ارتباطا بالصفات واألخالق وأفعال ، به الشخص الواقعيوالتمثيل اخليايل الذي حياكي 

الذي يشري إىل فعل  –بينما الشخصية هو االستعمال األصل له أي باألصل ، الشخصيات 
 ، مثصية ما على املسرحاليت كان يرتديها املمثل اإلغريقي على وجهه عند متثيله لدور شخ األقنعة

أصبح يعب ، و أخد هذا املصطلح يدل بعد ذلك على تعليقات مؤلف الرواية حول أحداث القصة
عن وجهة نظر السارد املؤلف أوشخصية املؤلف الواقعي الذي يتخذ الضمائر الشخصية ضمري 

 1." والثالث )هو( لفاعل يتسرت وراءهوالثاين )أنت(  (،الشخص األول )أنا

 رسم الشخصية في" أشجار شعثاء باسقة": 1-3
                                                                                                                                 : اإلخبار، والكشف أو العرض. مثة طريقتان لتصوير الشخصية، ورمسها مها

 .2"القاص كل ما يلزم عن الشخصية بوضوح، ومباشرة يقدم فيه"اإلخبار:  3-1-1
السيدة :" ففي قصة " شيخوخة" مثال: قوله :ار يف اجملموعة املدروسة كما يليجتلت طريقة اإلخب

، تغتسل ثم تتجه إلى المطبخ اسعة في الضاحية، تستيقظ كل صباحالستينية، التي تقطن شقة و 
المجاور، حيث غرفتا النوم الرئيستان، فتطرق باب  تعد اإلفطار، ...وتعبر الصالة إلى الرواق

تنتمي للطبقة الغنية من  ، ووصف مالحمها دليل أن هذه السيدة، فاتساع الشقة3"أوالهما، بحذر

                                                           
 لصادق الثقافية، عمان،، مؤسسة دار االمصطلح السردي في النقد االدبي العربي الحديثرحيم كرمي اخلفاجي، ينظر: - 1
 .380، 374ص: ، 2012، 01ط
 .136ص: ، 2008، 4، عمان،ط،دار الفكرمدخل إلى تحليل النص األدبيعبد القادر بو شريفة، حسني اليف قزق،  -2
 .11ص: ، أشجار شعثاء باسقة، ياسر قبيالت -3
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يف نفس الوقت عن ، وأخبنا املاديةاحية ، من الن، فهو هنا، خيبنا عن حالتها االجتماعيةاجملتمع
  منزهلا كل صباح.، عن ما تقوم به يفحياهتا املنزلية

صفات "السيدة الستينية"  القاص يث يقدميف قصة "أمطار صيفية" حبوجتلت طريقة اإلخبار أيضا 
لقد فطنت، ويا لهولها، أنها كانت وذلك يف قوله مثال:" ...ويعطي أحكام عليها، وعلى أعماهلا، 

، فطنت السيدة بعد غفوهتاي هّول أن هذه فالراو 1."، تفكر بما حّق لها التفكير فيهطوال الوقت
 .وقت تفكر مبا حق هلا التفكري فيهبأهنا كانت طوال ال

ى الشخص الذي يتكلم عنه يف القصة، حني قال وكذلك يف قصة " جزع" أعطى القاص حكم عل
:" ...لكنه تكاسل  "فقال الراوي عنه!! ليس سوى أنني كنت مستغرقا بالنوم:" هذا الشخص

باحا، هنا صفة الكسل م عليه الراوي أنه متكاسل يف النهوض ص، فحك2..." كحاله كل صباح
 .عند الشخصية

 خلارجيةظاهر الى املعحيث هنا التشخيص باالعتماد ت طريقة اإلخبار يف قصة "حقيبة" وأيضا جتل
 لبدناصحيح  جدتهو "  :من شكله ليدل على نفسية الشخصية، وحالتها االجتماعية وذلك يف قوله

، فهو من خالل 3."بعض التجاعيد في وجهه، كانت تشي بتقدمه في العمر ، وفقطحليق الذقن
ن الطبقة إما الغنية أو ، ومه يريد إخبارنا أنه متطلع للحياة، حليق الذقن وكأنقوله صحيح البدن

 .ا يقصد هبا صحيح املبدأ والتفكري، وصحيح البدن رمباملتوسطة

طريقة اإلخبار، الطريقة اص الشخصيات بويف قصة " تصاريف احليطة وامللل" يرسم لنا الق
فشخصية املرأة اليت حتدث عنها بضمري الغائب "هي " ونفسها القنوطة وذلك يف قوله عنها:" املباشرة

                                                           
 .46املصدر نفسه، ص:  -1
 .66،ص: نفسهاملصدر  -2
 .80: ص ،نفسهاملصدر  -3
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، وتشائمها وذلك يف قوله 1..." ، كما لو أنها لم تلحظ مرور العربة الطويلبها القنوطاستبد 
 2." ، فيهيمن على حياتهاحقهايالرأت في االنتظار حظا عاثرا ما فتئ :" عنها

ج عبء استنتا  وفيه ال يقدم القاص كل شيء، إمنا يرتك": )العرض( الكشف أو-3-1-2
 .3"صفات تلك الشخصية، من أقواهلا ومواقفها املختلفة يف القصة

وجتلت طريقة الكشف عن الشخصية يف "أشجار شعثاء باسقة "فيما يلي : يف قصة "تواجد ليلى " 
وقفنا وجها الشخصية اليت يقف وراءها الراوي عن الشخص الذي يكن له بالعداوة :"مثال قول 

، بدا لي أنه يتوقع تعاطفي الشارع العام، تحت المطر الغزير، بيدي مسدس، على طرف لوجه
، هنا التشخيص بتصوير األفعال حيث يتبني 4" ، بينما لم يكن لدي تجاهه إال الكراهيةالكامل

اليت يقف خلفها الراوي أهنا مكافحة وشجاعة ، وما دل على ذلك ،مواجهتها  من أفعال الشخصية
".                                                                                                                      وقفنا وجها لوجهليس اهلروب منه، وذلك يف قوله:" للعدو وجها لوجه، و 

الكشف حبيث  قصة " تواجد ليلى " يرسم لنا القاص الشخصية املتكلمة بضمري "األنا " بطريقة ويف
:" ور على الساحة وجتلى هذا يف قوله،وهي من " الشخصيات اليت ال حتب الظهأهنا حمبة للمتشردين

 ق العيش على الهامش. لقد بدا لي أن في أخالبة لي أكثر أهمية من ناحية روحيةكانوا بالنس
5..." ، واالنتصارات التي تهدم وتشوه المرء من داخلهحصانة كبيرة، ضد الهزائم

  
ويتجلى يرسم لنا القاص الشخصية ثقافيا  ويف قصة " أشجار شعثاء باسقة "من اجملموعة املدروسة

على ورق اعتدت استخدامه : "ل الشخصية اليت يقف خلفها الراوي، وطلك يف قولهذلك يف أقوا
 ، هنا الشخصية تبني أهنا من الفئة املثقفة.6" دراستي الجامعيةأثناء سنين 

                                                           
 .49: ، صشعثاء باسقة ياسر قبيالت، أشجار -1
 49، ص: نفسهاملصدر  -2
 .137ص:، حسني اليف قزق، مدخل إىل حتليل النص األديب، عبد القادر بو شريفة -3
 .13ص: ، ياسر قبيالت، أشجار شعثاء باسقة -4
 .39: نفسه صاملصدر  -5
 .70: صاملصدر نفسه،  -6
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، احلالة النفسية اليت كانت فيها املرأة يوم وقع لية" رسم لنا القاص بطريقة العرضويف قصة" زيارات عائ
اقعلى .فقد أفبدا لي سلوكه ذلك الصباح شاذا، شديد الغرابة"  :ث لقريبها وذلك يف قوهلااحلاد

، حينما خرج أبعد من ذلك في سلوكه الغريب هذا، باكرا. ومضى إلى أيام العطل غير عادته في
، وهو املرأة من السلوك الشاذ لقريبها ، هنا يرسم لنا القاص استغراب1..." على عجلة من أمره

 غري العادة باكرا يف يوم العطلة خروجه على
 ":الشخصية في "أشجار شعثاء باسقة  أنواع  -2-3

  

 ية ثانو  الشخصيات من حيث ارتباطها باألحداث إىل شخصيات رئيسية وشخصياتتنقسم "

ثر من ا أو هبا األحداث, وتظهر أكهي اليت تدور حوهلالشخصية الرئيسية : /3-2-1
منا يها , إة علالشخصيات األخرى, ويكون حديث الشخوص األخرى حوهلا , فال تطغى أي شخصي

 الشخصية رمز قد تكونو رها, تبز الفكرة اليت يريد الكاتب إظهاهتدف مجيعا إلبراز صفاهتا, ومن مث 
تكمن يف  لشخصياتاة اجلماعة أو أحداث ميكن فهمها من القرائن امللفوظة و امللحوظة .... وحي

  .أي مقنعة تصنع , دون قدرة الكاتب على ربطها باحلدث وتفاعلها معه , كجعلها معبة عن املوقف

هي اليت تضيء اجلوانب اخلفية أو اجملهولة للشخصية الرئيسية , أو  ة:الشخصية الثانوي /3-2-2
 2"تكون أمرية سرها, فتبيح هلا باألسرار اليت يطلع عليها القارئ.

 لقد ظهرت الشخصية الرئيسية يف أشجار شعثاء باسقة كما يلي:

                                                           
 .89: نفسه صاملصدر  -1

" عبد القادر أبو شريفة, حسني  اليف قزق , مدخل إىل حتليل النص األديب, ط:)04 (, 2008-1428ه, دار الفكر 2
(".135األردن, ص)  
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كان يكره " "  شخصية رئيسية, يبدو أنه شخص عدائي  "األناجند :مثال" "تواجد ليلى قصةففي 
اهلو "وجتلى هذا يف قوله:"وقفنا وجها لوجه, على طرف الشارع العام, ....بدا يل أنه يتوقع تعاطفي 

 1الكامل, بينما مل يكن لدي جتاهه إال الكراهية".

"شخصية رئيسية, معظم حديث القصة يدور السيدة الستينيةجند""أمطار صيفية"  أما يف قصة
ة, رتيبة وديعة, تقوم بأعماهلا املنزلية بانتظام, ويظهر لنا هذا  يف حوهلا , وهي كادحة يف احليا

 2قوله:"رفعت السيدة الستينية اإلفطار عن املائدة, ..., واهنمكت يف تنظيف األواين."

شخصية قلقة و "هي": , شخصيتان رئيسيتانهو"و"هي"جند" تصاريف الحيطة والملل"ويف قصة"
بانتظار مرور القطار هو عقاب هلا بسبب األخطاء اليت ارتكبتها يف يائسة, حيث رأت أن تعثرها 

حياهتا السابقة, وقلقها يتمثل يف قنوطها من االنتظار, نستطيع القول أهنا سلبية وجتلى هذا يف 
...," واستعادت يف ثوان  3قوله:"ورأت يف االنتظار حظا عاثرا ما فتئ يالحقها, فيهيمن على حياهتا"

هنا قد متثل هي"و"4اليت قامت هبا يف حياهتا...ورأت يف كل منها خطيئة ال تغتفر."كل تلك األمور 
 نفس اإلنسان .

شخصية إجيابية, حياول مأل وقت انتظار مرور العربة بالتفكري يف أشياء ليست  هو"ويف نفس القصة "
قرأت ذلك يف  سلبية, حيث ربط مرور العربة بروايات قرأها من قبل , وجند هذا يف قوله:" نعم لقد

, هو شخصية متفائلة, جتلى هذا يف قوله عن االنتظار أنه لن يطول, حيث قال:"لكنه 5رواية ما... "
 6قد ال يطول."

                                                           

 (.13ياسر قبيالت, أشجار شعثاء باسقة, ص)-1
 (.43املرجع نفسه ص)2

 املرجع نفسه ص)49(.3
 املرجع نفسه ص)50(.4
 املرجع نفسه ص)51(.5
 املرجع نفسه ص)57(.6
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" شخصية متكاسلة, وذلك لعدم هنوضه باكرا كل األناالشخصية الرئيسية هي "جزع" ويف قصة "
ل بأن يكون حيا, وأنه سوف صباح, مؤمن باملوت, متفائل ألنه ليس متأكد من أنه حي , ويأم

يصحوا, جتلى هذا يف قوله:"لكنه تكاسل كحاله كل صباح, مث مل يكن متأكدا من أنه حي ...هو 
 1يعلم جيدا أنه من الصعب أن حيظى املرء مبوت هادئ و وادع...نعم إنين أحلم"

ه مما دل على وتتمثل يف تائه يبحث عن حقيبتاألنا" الشخصية الرئيسية هي "حقيبة" أما يف قصة "
وهو شخصية متفائلة حيث أنه مل ييأس 2ذلك قوله:"توجد مثة حقيبة ضائعة, وهي ما أحبث عنه."

 وواصل حبثه عن حقيبته , وقد تكون هذه احلقيبة شيء معنوي.

لقد ظهرت الشخصية الثانوية يف اجملموعة القصصية كالتايل: ففي الشخصية الثانوية: /3-2-2
فهو شخص متسول , مبتور الرجل العجوز المتسول":مثال شخصية "جند تواجد ليلى" قصة "

الساقني , قاسى متاعب احلياة, هو شخصية مساعدة, فهو قد يبعث يف الشخصية الرئيسية األمل 
ومما يزيد يف هذا  حواره معها ومن بني ما دل على هذا قوله:"أمسك أحدهم فجأة بدرا عي, التفت 

 3جوز...مبتور الساقني..."جانبا, فوقع نظري على متشرد ع

هو رجل ستيين , نابت النادل"فمن الشخصيات الثانوية فيها "أشجار شعثاء باسقة"أما يف قصة "
الذقن صموت, أجفانه منتفخة, يقظ, جتلى هذا يف القول:"كان النادل على غري العادة, رجل ستيين 

اللتني أحاطت هبما أجفان  , نابت الذقن..صموت, لكن يقظة غري مألوفة, كانت تضع يف عينيه
وهو شخصية فاعلة, وذلك لقيامه بعمله على أمت وجه, ويهتم بزبائنه جيدا, وشخصية 4منتفخة.."

مساعدة لتقدميه للشخصية الرئيسية احلقيبة اليت كان يبحث عنها منذ زمن طويل , وجتلى هذا يف 
ا بعد...فهززت رأسي حبرية, مث قوله:"ما هذا؟"قال:"طلبك" قال الباحث عن احلقيبة:"مل أطلب شيئ

                                                           
 ياسر قبيالت, أشجار شعثاء باسقة, ص)66(.1

 املرجع نفسه ص)83(.2
 املرجع نفسه ص)30(.3

  املرجع نفسه ص)57(.4
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.وقوله:"مل يلبث أن عاد , ليضع أمامي على الطاولة 1قلت :"فكيف عرفت طليب..لقد جئتين مبا أريد
هو صحيح البدن, الرجل الحكيم"فمن الشخصيات الثانوية جند: "حقيبة"أما يف قصة" 2حقيبة..."

ة حملاولته مساعدة الشخصية حليق الذقن , وفقط بعض التجاعيد يف وجهه, وهو شخصية فاعل
الرئيسية بعد أن طلبت منه ذلك, ونصحه بعدم االستسالم للشيخوخة وهو مكافح يف احلياة وحكيم 
حقا, وجتلى هذا يف قوله:"مل يكن ممعنا يف الشيخوخة, وال طاعنا يف السن , وجدته صحيح البدن, 

ما لو أنين استسلمت حليق الذقن وفقط بعض التجاعيد يف وجهه....ما كنت ألكون حكي
قال "أخشى أن ال أستطيع ولكن هذه حقائيب احبث فيها 3للشيخوخة ...قلت:"أو تساعدين...؟"

 4لعلك جتد مرادك."

شيخ مسن, مثقف, وكأنه يلعب دور املساعد للشخصية كبير حراس المدينة"كذلك جند شخصية "
يه شيخوخة مل أرها من قبل يف الرئيسية وجتلى هذا يف قوله:"وقف مستندا على عصاه, وبانت عل

جسد إنسان...قال:"يا بين قضيت حيايت كلها يف أسفار عديدة, وكنت كلما أزمعت سفرا أحشر ما 
أمكنين من علومي و معاريف, يف حقائيب, وكثريا ما كانت احلقائب تتساقط مين يف الدروب ...ال بد 

 5أن مرادك يف واحدة من تلك احلقائب..."

 بالمكان:عالقة الشخصيات  -3-3

 ومن مكان إىل ,خرى أتربط الشخصية عالقة وطيدة باملكان, وختتلف هذه العالقة من شخصية إىل 
 آخر, كل وحسب تأثري املكان فيها إما سلبا أو إجيابا.

                                                           
 املرجع نفسه.1

 املرجع نفسه ص )69(.2
 ياسر قبيالت, أشجار شعثاء باسقة, ص)80(. 3

 املرجع نفسه ص)81(.4
 املرجع نفسه ص)82(.5
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محطة فنجد مثال"تواجد ليلى" وجتلى هذا يف اجملموعة القصصية املدروسة يف عدة قصص منها قصة"
بأنه قطار احلياة اجلامح, تبني ذلك يف قوله:"نعم قطار احلياة  العجوز"" , القطار ذكره1القطارات" 

الذي قال بأنه مّر على ساقيه املبتورتان, جتلى ذلك يف القول:"لقد مر عليهما  2اجلامح املندفع"
 , فاملكان هنا ومهي وتأثريه سليب على الشخصية. 3قطار...قطار احلياة اجلامح."

 عالقة الشخصيات بالزمن: -4-3

اية حتمية ومة وهنمعل ال ميكن التفريق بني الزمن و الشخصية, فلكل شخصية عمر معنّي له بداية
غري ا أن تتة إممقّدرة غري معلومة, والبد أن لكل شخص مسرية حياتية خاصة به, وكل شخصي

 ة".ثابتأو تبقى كما هي فتسمى "نامية" لألحسن أو األسوأ عب الزمن فتسمى" 

ية د شخصجن ية"أمطار صيفجند مثال يف قصة"أشجار شعثاء باسقة" القصصية "ففي اجملموعة 
ى ذلك يف , وجتلإلفطاركل صباح, وتعد له االهو"شخصية ثابتة, فهي توقظ "السيدة الستينية" "

 ايلحق هب ألن قوله:"إهنا توقظه كل صباح, تعد له اإلفطار, تطرق عليه الباب , وتدعوه

 القصة:ه في ضالحدث و طرق عر  -4
 مفهومه:  -4-1

احلدث هو جموعة األفعال و الوقائع مرتبة ترتيبا سببيا تدورو حول موضوع عام وتصور الشخصية "
وتكشف عن أبعادها كما تكشف سراعها مع الشخصيات األخرى وهو احملور األساسي الذي ترتبط 

ل قطعة قماش وتتحقق كارتباط اخليوط معا يف النسيج يشكا وثيقا  به باقي عناصر القصة إرتباط

                                                           
 املرجع نفسه ص)29(.1

( ، 04حتليل النص االديب ، دار الفكر،ط) . عبد القادر بو شريفة،حسنب اليف قزق مدخل اىل2
 (.125،124ه،عمان،ص_)1428م،2008

 
 



 لبنية السرديةا                                                                                  المبحث الثاني
 

50 
 

وحدة احلدث عندما جييب الكاتب عن أسئلة أربعة هي: كيف و أين ومىت ومل وقع احلدث؟ وقد 
 اختلفت طرق عرض احلدث بني القصص القدمية والقصص احلديتة.

 في القصة: هطرق عرض -2-4
يف ما  ه الطرقل هذيسلك عدة طرق لعرض احلوادث أو تطويرها وتتمث ان كاتب القصة يستطيع ان

 يلي:
ىل مكتبه، جيلس ا ، وهو عمل املؤرخ الذيلحمية: وهي  الطريقة املالسرد المباشرطريقة /4-2-1

 لنوه.هلذا ا نتمينعرفه من القصص ي ليدون التاريخ الظاهر جملموعة من الشخصيات وأكرت ما
كان نفسه م ضمري املتكلم، ويضع: فيها يكتب القاص قصته بالذاتيةطريقة الترجمة /4-2-2

 تخيلة.مذاتية  رمجةتالبطل أو البطلة ، أو مكان إحدى الشخصيات الثانوية، ليبث على لساهنا 
 ملذكرات، وقدائل أو اتمد فيها الكاتب على الرس:يعطريقة الوثائق  والرسائل المتبادلة/4-2-3

 أو أكثر. جيمع الكاتب بني طريقتني
ة فن القص حدث التطورات يفأ: وهي من نولوج الداخليمطريقة تيار الوعي أو ال/4-2-4

ط لقصة فقااقف العتماد، و البعض االخر يعتمد عليها يف بعض مو ا بعضهم يعتمد عليها كل
،وبه تعب داخلي يتصل بالشعر من حيث أنه ذالك ال يسمح وال يقالاملنولوج ال -جيارداند-وحسب

 1"خصية عن أفكارها املكنونة دون تقيد بالتنظيم املنطقي.الش
 مكان حيل فيه، واالحداث ال حتدث والزمن حيتاج إىلشخصيات حباجة إىل مكان تتحرك فيه، إن ال

، واملكان هو ا بإجيابية لتكوين البناء القصصي، كل ذلك حيتاج إىل إطار جيمعها ليتم تفاعلهيف الفراغ
 ؟ وكيف جتلى يف أشجار شعثاء باسقة؟ ، ما هو املكان؟ وماهي تشكيالتهفياترى، 1"ذلك اإلطار

                                                           

 (75،74،73م،ص)1955د/حممد يوسف جنم،فن القصة، دار بريوت للطباعة والنشر،بريوت،.1
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تمهيد:                                                                                                             
 الحتدث واألحداث ،فيه حيل مكان إىل حيتاج والزمن، فيه تتحرك مكان حباجةإىل الشخصيات"إن 

 هو واملكان القصصي البناء لتكوين بإجيابية تفاعلها ليتم، جيمعها إطار إىل حيتاج ذلك الفراغ،كل يف
 .2"وهو حيتوي على الزمن مكثفا "،1"اإلطار ذلك

 : المكان1-
أي بيت الطفولة،إنه املكان الذي  ،هو البيت الذي ولدنا فيهو  ،املكان األليفذلك  و، هاملكان"

نريد أن نقفه يف العمل الروائي على مفهوم احليز ". 3تشكل فيه خيالنا"و ، مارسنا فيه أحالم اليقظة
هو الذي جتتمع فيه و"، 5هو كيان من الفعل املغري واحملتوي على تاريخ ما "و " ،4"اجلغرايف وحده

 .6"تصرفاهتم يف احلياة العوامل والقوى اليت حتيط بالشخصيات وتؤثر يف

 : القصصيةتشكيالت المكان في المجموعة 1-1
 حة.لألماكن منطان يف االستخدام القصصي،األماكن املغلقة واألماكن املفتو "

 :المغلقةاألماكن 1-1-1
ه الشخصيات جتد في ، إذوهي اليت هلا دور بارز يف رسم اخلط العام يف الفعل القصصي مثل: البيت

 تفاعله.و طوره نسان والبيت من حلظة ميالده وت، فالعالقة تبدأ بني اإلالكاملةحريتها 

                                                           
 .94ص: ، في األدب الحديث ونقدهاخلطيب، عماد علي  -1
 .31ص: ، 2010 )د.ط(، ،اجلزائر، ، دار هومةالبنية السردية عند الطيب صالحعمر عاشور،  -2
، 2،1984طاملؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بريوت، ، تر: غالب هلسا، جماليات المكان،رغا ستون باشال -3

 .06ص: 
 .122، 121ص: 1998، )د.ط(،،عامل املعرفة،الكويت"بحث في تقنيات السردفي نظرية الرواية "مرتاض،  كعبد املال-4
مد جامعة حمماجستري )خمطوط(، ، البنية السردية في رواية "خطوات في االتجاه اآلخر" لحفناوي زاغر، بدريربيعة  -5

 .113،ص: 2015-2014،بسكرة، خيضر
 .49ص: ، املرجع السابق، عماد علي اخلطيب -6
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 األماكن المفتوحة:-1-1-2
هي الفضاء الذي ميتد به القاص للخروج إىل الطبيعة الواسعة، ففضاء الطبيعة الذي تتحرك فيه 

اكن املفتوحة االنطالق ومن األمرين واحلركة والتوسع و الشخصيات ميثل حقيقة التواصل مع اآلخ
 .1"الشارع واحلديقة

 :األماكن املغلقة يف اجملموعة القصصية "أشجار شعثاء باسقة "وتتجلي 

هو كيان مميز لدراسة ظاهراتية لقيم ألفة املكان من الداخل، وهو واحد من أهم العوامل "البيت: *
 .2"اإلنسان األولعامل اإلنسانية، وهو جسد وروح و وأحالم ، وذكريات ،اليت تدمج أفكار

 .3"شيخوخة"قصة عثاء باسقة "جند البيت يف ويف اجملموعة القصصية "أشجار ش

دل أو يرمز يوقد ، ةلراحواالتساع يدل على ا ،عبارة عن شقة واسعة اليت تقطنها السيدة الستينية
حيث ، اورجمللرواق ااإىل  ووصفها الكاتب من خالل"مرور السيدة الستينية عب الصالة، لشرود الفكر

 تقع غرفتا النوم الرئيسيتان.

لغرفة لعبور لدة لا السيوللتجمع العائلي، استعملته، هي مكان الستقبال الضيوف:الصالة هنا
 اليت فيها الشخص الذي تناديه كل يوم لالستيقاظ.، الرئيسية

ذا من هيها" ففنوم "ال ،فهي هنا مل خترج عن وظيفتها، رفة: هي جزء خاص من البيت للراحةالغ
 وظائفها اخلاصة هبا.

ول كان لتناموهو ، وإعداد املشروبات املختلفة، هو مكان خمصص لطهي خمتلف األطعمةاملطبخ: 
 ار.ه اإلفطعد فيالسيدة الستينية تفوجبات األكل اليومية، فهو هنا مل خيرج عن طبيعته، 

                                                           
 .94ص: عماد علي اخلطيب، يف األدب احلديث ونقده،  -1
 .38، 35: ، مجاليات املكان، صغاستون باشالر -2
  .11: ، صاملصدر السابقياسر قبيالت،  -3
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ومليء بالرجال ، من أجل التسلية والرتويح عن النفس ،يعد مكانا يلهو فيه الرجال" الملهى:-*
بوسائل  فضال عن استمتاعهم، املشروبات واملأكوالت طيلة الليلالذين يتناولون أنواع ، والسكارى

وعدم االستقرار وفيها تبحث ، ذه األماكن تتميز بكثرة التنقالتالتسلية كحلبة الرقص، ه
 .1"الشخصيات القصصية عن االستقرار

 :  شعثاء باسقة " فيما يلييتجلى امللهى يف" أشجار 
هنا ، 2"...القطارات وأماكن اللهو الليلية ..، في محطات المدينة هادئة، والضجيج فيها ."

وهذا مل ، واليت منها أماكن اللهو الليلية، ادئة وختصيص الضجيج بأماكن معينةوصف للمدينة اهل
 .عتها فهي تتسم هبذا فعالخيرج عن طبي

ذكر احلانة هنا و ، 3"، هنا في أحد هذه األزقة ...يمكننا أن نجد حانةجند ذكر احلانة يف قوله: "
 يدل على توقان النفس للرتويح عنها.

 األماكن املفتوحة يف اجملموعة القصصية "أشجار شعثاء باسقة": وتتجلي 

األساسية اليت سامهت يف تكوين الشخصيات القصصية وأثرت  تشكل أحد الفضاءات "المدينة:-1
يف مسار حياهتا وصاغت مفاهيمها وعاداهتا وتقاليدها، فهي متثل املسرح الذي يكون للشخصيات 

 .4"فيه من أدوار يف احلياة
 يلي:قصة "تواجد ليلى" فيماجتلت املدينة يف"أشجار شعثاء باسقة" 

 

                                                           
 2011دمشق  (،د.ط) اهليئة العامة السورية للكتاب، ،جماليات المكان في قصص سعيد حورانيةحمبوبة حممدي آبادي، 1

 .71، 70: ص
 18: ياسر قبيالت، أشجار شعثاء باسقة، ص-2

 .23: صاملصدر نفسه،  -3
 -حمبوبة حممدي آبادي، مجاليات املكان يف قصص سعيد حورانية،ص: 4.45
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ل اللي افيما يحيط بن..،. ما يشبه نصف دائرةبقلب المدينة ب كان النهر يتلوى أمامنا ويحيط" 
للحالة  كون رمزيرمبا  ونستطيع القول هنا أن الليل، هنا وصف للمكان هندسيا، "من كل جهة ...

 . اليت يعيش فيها الشخص املتكلم، النفسية املظلمة
 :يلي فيماد الكاتب ذكر املدينة أيضا جن

 "ها موضعي ...المدينة هادئة، والضجيج في"
 .ا وصف للمدينة أثناء منتصف الليلهن

نا وأحيا جلينكنا نتجول راوذلك يف قوله: "، عادات وتقاليد الشخصيات القصصية أيضاصاغ
س ذا يعك، وهل" وذلك يف منتصف الليطرف إلى طرف ...نستقل عربة أجرة لالنتقال من 

 كس املرأة يفلليل بعايف  يف حرية املرأة يف خروجها ليد أهل املدينة، واليت تكمن هناعادات وتقا
 . ال خترج بعد املغرب إال مع حمرم الريف

.... لقد بدا الرصيف وقام بوصفها بعد نزول املطر هبا وذلك يف قوله: "المدينة"ولقد ذكر الكاتب "
والرمل  لم يلبث أن إ ستعاد شخصيته القديمة التي تنتسب لقرن غابر ...مفروشا بالحصى لكنه

أشجار شعثاء باسقة  .... انتصبتالناعم، وعلى أطراف الرصيف ...وفي وسط الشارع 
شخصيات بعد تعرضها لنكبات هذا يرمز لتغري ال،صف لشوارع املدينة ويف نفس الوقتهنا و 1"...

 فالذي تعرض هلا ليس كالذي مل يتعرض هلا.، احلياة
إىل  ملختنقاداخل هربا من ضيق ال، الشخصيات القصصية تاهي أحد مالذ"الشوارع:األحياء و *

يوم، وكل  لناس كلايه تحرك فاخلارج املفتوح، حيث الفضاءاملنفتح والنابض باحلياة، وهو الذي ي
 .املرتحةو ، تكتنفه العالنية، حيمل ذكريات اإلنسان املفرحة ساعة

، ولضيقه رؤية املدن ولسعته رؤية ريفيةزمان واملكان، هي صحراء املدينة، النعطافاته حتوالت يف ال
 .2"والتبدل الصغرية للوسطية، ولساكنيه حرية الفعل وإمكانية التنقل، وسعة االطالع

                                                           
 .50، 18، 15: ياسر قبيالت، أشجار شعثاء باسقة، ص -1

 -حمبوبة حممدي آبادي، مجاليات املكان يف قصص سعيد حورانية، ص: 2.52،51
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 يلي: فيماوتتجسد األحياء والشوارع يف اجملموعة القصصية املدروسة 
لغزير طر احت المم، توقفنا وجها لوجه على طرف الشارع العايف قصة "تواجد ليلى" يف قوله:"

حتول  هنا، " هيةوعلى وجهه سكينة وهدوء ...لم يكن لدي تجاهه إال الكرا ،بيدي مسدس
رج املفتوح، ىل اخلانق إالشارع من مفتوح إىل مغلق، وذلك يف حني هترب األشخاص من الداخل املخت

 فهنا خرج والتقى مبن يكرهه فينغلق القلب. 
ن مكان م، وما لبعضالشوارع مفتوحة على بعضها اأيضا ذكر الشارع يف نفس القصة يف قوله: "

 ".  يمكن أن يقودنا إلى مكان بعينه
اعة وجند سوكل  ،مل يو كهذا إن دل على شيء إمنا يدل على االتساع. ومن مساته يتجول فيه الناس  

 " الساعة قد تجاوزت منتصف الليلهذا يف قوله:"
بل عنيت وما قد يؤكد هذا قول الشرطي: " ،سويرمز انفتاح الشوارع على بعضها هنا لتيهان النف

 .1"أنك تتنزه بطريقة مريبة
 ات " ربع مر قرب األيعن الشرطي: "اعتقلين ما وجند هذا يف قوله ، الشارع حيمل ذكريات مرتحه

 .سيةمنبه للشخصية الرئي،عدة مرات اثناء السري يف الشارع االلتقاء بالشرطي
ت االجتماعية يف الشارع، يستفيد منهم، كل وكيف يستفيد من خالل التقاء الشخص مبختلف الفئا

، فهنا الشارع مفتوحألنه يفتح له نفسه ا يعاجل الشخص املضغوط من احلياةوبالتايل فالشارع هن، منه 
أي يشرح له صدره، وهذا ما كان مع الشخصية الرئيسية أثناء سريها يف الشارع وذلك يف قوهلا: 
"أمسك أحدهم فجأة بذراعي، التفت جانبا فوقع نظري على عجوز يغطي السخام 

وحكاية العجوز لقصة حياته، فمن خالل معرفة معاناة العجوز يف حياته، الشخص يرتاح ألنه وجهه"
وف كي نش:"املثل التايلوهذا ما جنده يف ، على االقل مثله يف معاناة احلياةيرى من هو أكثر منه أو 

 .2"س، حنمد اهلل على مهيهلم النا

                                                           
 .20، 18، 13: ياسر قبيالت، أشجار شعثاء باسقة، ص -1
 .124ص: ، 1997، (د. ط)، دار احلضارة، اجلزائر، موسوعة الجزائر في األمثال الشعبيةرابح خدوسي،  -2
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: هو من االماكن املفتوحة، النهر من املقومات الطبيعية، غالبا شاطئ النهر ما يقصد شاطئ النهر*
بور، وهنا السيدة الستينية للرتويح عن النفس، ويف نفس الوقت لالستفادة من ماء النهر وأحجاره وللع

يف تشكيالت بديعة، ونلمس ذلك يف  اليت تستخدمها، جللب احلصى واالحجار املصقولة تقصده
...نزهة تقوم بها على شاطئ النهر، بحثا عن الحصى والحجارة صيفية": "  أمطارقصة "

 .1"التي تستخدمها في تشكيالت بديعة ....، المصقولة
 عته.النهر يف هذه القصة مل خيرجه الكاتب عن املألوف بل وظفه على طبي شاطئ

 :أبعاد المكان-1-2

 البعد الواقعي:1-2-1
وع من يف اإلحالة املستثمرة من اخليايل املصن ،لروائي يتجلى فقطاإن البعد املوضوعي للمكان "

إلصاقها مبا من جتريدها و ، ة الرامية دائما إىل إخراج اللغة، يف العملية الذهنيالطبيعة وعناصرها املادية
 .2"ميكن أن تتموضع فيه

 :ا يلي: " أشجار شعثاء باسقة "فيماجملموعة القصصيةوجتلى البعد الواقعي يف: 

.... أطالت ":د واقعي وجتلت يف القصة يف قوله: هي ذات بعالغابة،فنجد يف قصة" تواجد ليلى "
نتشار تكاثف لوني ا انتباهها،كان قد لفت الممتدة وراء الضفة األخرى للنهرالنظر إلى الغابة 
النتشار تكاثف لوين داكن  ذلك، و لسيدةأثارت ريبة افالغابة هنا ، 3"أثار ريبتها، و داكن في الغابة

تشر فيها التكاثف اللوين ما إن ين عن االخضرار، واحلياة اجلميلة، و فالغابة طبيعيا تعبّ فيها، 
 .ا يعّب عن تعّكر احلياة اجلميلةفهذالّداكن

                                                           
 .45، 30، 21، 18،20، 13ص: ياسر قبيالت، أشجار شعثاء باسقة،  -1
"، دكتوراه )خمطوط(، جامعة" حممد خيضر" صورة المكان ودالالته في روايات " واسيني األعرججوادي هنية،  -2

 .38، ص:2013-2012بسكرة،
 .45باسقة، ص: ياسر قبيالت، أشجار شعثاء  -3
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التعديالت غالبا ما تستلزم هذه و "  :د البعد الواقعي للمكان يف قولهومن نفس القصة كذلك جن
التي تستخدمها في  ،حثا عن الحصى والحجارة المصقولة،بنزهة تقوم بها على شاطئ النهر

كير عميق وطويل يُمتعها ، ولتفتشكيالت بديعة، تكون عادة ثمرة لمحاوالت عديدة
 .1"ويسليها

وم هبا دوية اليت تقمال اليألع، فاا مل ُتذكر مرجعيته أو جغرافيته، وهو ذا بُعد واقعيفشاطئ النهر هن
 .واقع اليفهذا ما ُجسد و  ما تستعمله فيها من شاطئ النهر، تستحق منها جلب السيدة

حُيدد الكاتب جغرافيتها يف ، مل عد الواقعي للمكان يف " املدينة"قصة " حقيبة " جتلى البُ  وأيضا يف
 مالت الشمس للمغيب": قوله يف وذلكبامسها بل ذكرها بصفتها،  ومل وُيصرح السرد، القصة

، فيما هم ينسلون ي األثناء يرقـُُبون آخر الُغرباء، ووقفوا فأبواب المدينة إلغالقها واستعد ُحراس
، فاملدينة هنا مكان حممي، الدخول 2"عائدين نحو قوافلهم التي حطت رحالها خارج األسوار 

الشخصية  ، وهنا قصدهتااألمان أو العكس جهل املصري إمايعين  واخلروج منها، إليها يعين األمان
 .                                                                                    البطلة للبحث عن املراد

 البعد النفسي :2-2-1
يُعب عن نفسية  ، فاملكانسان بشكل عام، وبنفسيته بشكل خاصرتباطا وثيقا باإلنايرتبط املكان "

 .3"اهلدوءح فيه، وجيد فيه السكون و املكان الذي يرتا إىل ، ما أن اإلنسان يلجأ من فيه
، كما جند يف قصة " تواجد ليلى وعة القصصية املدروسة يف عدة قصصاجملم يفوجتلى البعد النفسي 

ُكنا وحيدين ": يف قوله " احلالة النفسية للشخصية وهو " األنا " اليت يقع خلفها الراوي وذلك
الشوارع التي ُكنا السكون يماشينا و ليل ثقيل يلهو خلف أبواب مقفلة، و كان ، و تماماً بالشارع

                                                           
 .45املصدر نفسه، ص:  -1
 .79،ص: نفسهاملصدر -2
، 2012-2011، ماجستري )خمطوط(، جامعة اخلليل، فلسطني، "المكان في روايات "سحر الخليفة، مجيلة عماد النتشة -3
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، فالشارع ولو كان ليس طويل بُعبور الشارع هنا السأم من ثقل الليل حىت ،1"نعبرها على مهل
ية فالقاص عّب عن احلالة النفسري مرتاحة، ، حلالته النفسية الغلو كان ليس طويال سيحس بثقلهىو حت

 .يل على عدم ارتياح الشخصية نفسيا. فاإلحساس بثقل الليل دلللشخصية أثناء عبورها الشوارع
وهي ، فسية هي أيضا وهي متشي يف الشارعحالتها النيف نفس القصة جند شخصية " هي " و و  

يزعجني أنك حتى اآلن بعيد عن  ":  قوهلاذلك يفو  ،المباالة الشخصية اليت معها هبا منانزعاجها 
يف قول شخصية " األنا " حني التقاءه و  ،2"اجتهدت في تجاهل كل ماال يُعجبكأن تعرفني ... 

، فالشارع يف 3"؟على أي حال لن تسألني أن أعرض عليك وثائقي-فقلت بجزع: " بالشرطي
 .أخرى اجلزعأخرى االنزعاج، و  ل الليل، وتارة، فتارة ثقذه القصة ليس مريح للشخصية نفسياه

وح مبا بالل الن خذلك ماألبعاد النفسية للشخصيات، و  عنالشارع"فقد كشف املكان الذي هو " 
 . ان كشف عن ما كان مدفون يف النفس، فاملكيف داخلها خالل املشي فيه

يف بيتها  هي أهنابيتها، و سية للسيدة الستينية يف يف قصة " أمطار صيفية " القاص يُبني لنا احلالة النفو 
متجنبة من احلياة ظروفها  ،ا على أن تعيش الرتابة والوداعةذلك بقدرهتتعيش يف حتّد للذات، و 

ت لم تكن تشارك حقا في الرهانا": سب قول القاص، وقوله أيضا عنها، الثقيلة الوطء حالشاذة
 .4"نوع من تحّد للذاتلكنه رهان بينها وبين نفسها، و 

 هي جتابهظه، و ند إيقاعنهوض ستجابة قريبها للعدم االروتني اليومي من األعمال املنزلية، و فهي رغم 
احة فعال كان للر م ت "حتاول أن جتعل مكان عيشها "البيا للرضى، والتعايش مع ماهي فيه، و نفسه

 .ما يُبني إجيابية نفس هذه السيدةهذا و 

                                                           
 .14: ، صياسر قبيالت، أشجار شعثاء باسقة -1
 .15،ص:نفسهاملصدر  -2
 .23 ،ص:نفسهاملصدر  -3
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التأثري السليب ملكان االنتظار على نفس  ىامللل" يُبني القاص مدويف قصة " تصاريف احليطة و 
، أنها لم تلحظ مرور العربة الطويل، كما لو استبد بها القنوط": الشخصية، وذلك يف قوله عنها

تفت بمجرد واقعة أن عربة ما، أي عربة، قد اضطرتهما للتريث واالنتظار، أو لكأنما هي اك
 .1"يمن على حياتها، فُيهنتظار حظا عاثرا ما فتئ يالحقهارأت في االو 

ت أشياء ذكر ، تللطوينتظار هنا سلبا على نفس الشخصية، حبيث أثناء انتظارها افأثر مكان اال
 هذا لقلقها من االنتظار الزائد.ليست مجيلة يف حياهتا، و 

ا الراوي قع خلفهييت األنا " ال كما جند يف قصة " أشجار شعثاء باسقة " انعكاس دخول شخصية "
اء تثري وجد أشيعب فالت، حيث دخل إىل املشرب حبثا على االسرتاحة من إىل املشرب على نفسيته

 حضاره ملا يرغب بدون ما يطلب منه.إحريته، واليت منها نظرات النادل و 

بق حساء طو  أقبل ليضع أمامي كأس شراب،"ذلك يف قوله: حلقيبة اليت أحضرها له وما فيها، و ا
 .2"، إال أن ما أصابني بالحيرة هو أنه اختار لي ما أفضله عادةساخن، وأدهشني منه ذلك

: الدهشة لساني، فعقدت اد ليضع أمامي على الطاولة حقيبةثم لم يلبث أن ع":ويف قوله
فتحتها  .أمال في أن تبدد محتوياتها حيرتي، لم أرى بُّدا من فتح الحقيبة":، ويف قوله3"!حقيبتي

. أما ما .، وجدتها أنها بالفعل قصص قصيرةلم يكن فيها إال مجموعة من األوراق المثبتة ..
، فقد أثر هنا املكان الذي هو " 4"اول تفاصيل تتعلق بي على نحو آخرأثار عجبي فهو أنها تتن

تقلت من ، حيث انملتحدثة بضمري املتكلم " األنا "املشرب " على نفسية الشخصية البطلة وهي ا
 التعجب ملا التقاه فيه.، إىل احلرية والدهشة و البحث عن الراحةالتعب و 

                                                           
 .49 ،ص:نفسهاملصدر -1
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حلقيقة يف املدينة عن ا" االنا" الذي يبحث عن حقيبته و  يف قصة " حقيبة " احلالة النفسية لشخصيةو 
لجأ الذي ، فاملدينة هنا متثل املال يعرف عن أي حقيبة بالضبط يبحث، حيث أنه هي حالة تيهان

ية اليائسة ، فاملدينة عكست حالته النفسلكن يف األخري مل جيد فيها مراده، ميكن أن جيد فيه مراده
لم أعثر ونفلتها واحدة بعد األخرى، و  فتحت الحقائب": أثناء حبثه عن مبتغاه، وذلك يف قوله

كان من :" و نيت رأسي ...قلت خائب األملأح، و على مبتغاي، فأسندت جسدي إلى الجدار
 .1"اليأس أن يستبد بي ... شأن

هو                                                                      البعد الهندسي:  3-2-1
ئطي يتكون من جمموعة من ، فيتحول إىل مكان خرار من املعلومات التفصيلية للمكاناإلكثا"

 .2"ال حتاول أن تقيم معها مشهدا كلياو التفاصيل اليت تلتقطها العني منفصلة السطوح واأللوان، و 

 : موعة القصصية املدروسة فيما يلييتجلى البعد اهلندسي للمكان يف اجمل

قة اليت تسكنها "السيدة الستينية، وذلك فمثال يف قصة " شيخوخة " جيسد لنا الكاتب مالمح الش
، اإلفطار المطبخ فتعدتجه إلى ، تستيقظ كل صباح تغتسل ...ثم تتقطن شقة واسعةيف قوله:" 

" ، فتطرق باب أوالهما ...فتا النوم الرئيستان، حيث تقع غر تعبر الصالة إلى الرواق المجاورو 
ه: " ، ورواق عديدة وهذا ما تبني يف قولاع البد وأنه توجد به غرف كثريةاالتسفهي شقة متسعة، و 3

 ."الرواق المجاور ، و غرفتا النوم الرئيستان

كانت كما جند يف قصة " تواجد ليلى" جتسد البعد اهلندسي للمكان، من خالل وصف الطريق اليت  
بقلب المدينة بما يحيط كان النهر يتلوى أمامنا و "  :الشخصيتان متران هبا هندسيا، وذلك يف قوله

                                                           
 . 81،ص: نفسهاملصدر -1
، 2011، 1، دار غيداء للنشر والتوزيع، عمان، طتقنيات السرد وآليات تشكيله الفنينفلة حسن أمحد العزي، ينظر:  -2

 .423ص: 
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ا ، فالطريق حتمل دالالت متعددة، ومنه1"يشبه نصف دائرة، فيما يحيط بنا الليل من كل جهة
 ". نصف دائرة:" قول هوهنا ما يدل على البعد اهلندسي و  ، ويظهرالتأمل والتفكري

فور ظهر وجه عرفته على ال الجهة اليسرى على مسافة أمامنا، من:" ويف نفس القصة قول الراوي
سار على رج من مدخل أحد المجمعات السكنية، و ، كان خمن مشيته النظامية المتثاقلة

، فهو يصف لنا الشارع 2"أن يصل إلى عربته المركونة إلى طرف الشارعالرصيف أمتارا قبل 
الطمأنينة، وذلك لاللتقاء ن املوحشة إىل مكان فيه األلفة و هندسيا، وهنا انتقال الشخوص من األماك

 فيه بأحد يعرفه.

موعة القصصية وكذلك جتلى البعد اهلندسي للمكان يف قصة " أشجار شعثاء باسقة " من اجمل
، حيث يمتد ، وعلى األطرافالرمل الناعمكان الشارع مفروشا بالحصى و :" روسة يف قولهاملد

اء وباسقة، وأخرى واطئة في المنتصف حيث الجزيرة الوسطية، انتصبت أشجار شعثالرصيف، و 
 3"، من قرن غابر باالرتفاع الكالسيكي متالصقة لى الجانبين كانت البنايات تنتصب، وعمشذبة

لشارع ا يصف ااتب هنالوسط، االرتفاع ..."، فالك، بعد اهلندسي هنا " املنتصفعلى الما يدل 
 .هندسيا

 :الزمن2-
 تباطه الوثيقذلك الر و هم، يعد الزمن من املقوالت األساسية اليت شغلت الدارسني واستقطبت اهتمام 

ناصر عنصر من هو عو باألدب والفلسفة والعلم بكل ما مّيت لإلنسان ِبصلة من قريب أو بعيد، 
ا للزمن استنا يف در طرقنالنص السردي، ألنه الرابط احلقيقي لألحداث والشخصيات واألمكنة، وقد ت

 مستويات: ربعأل
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 المفارقات الزمنية:-2-1
"يرى جريار جينيت أن املفارقات الزمنية تعين دراسة الرتتيب الزمين حلكاية ما، من خالل مقارنة نظام 
ترتيب األحداث أو املقاطع الزمنية يف اخلطاب السردي بنظام تتابع هذه األحداث أو املقاطع الزمنية 

ن نظام القصة هذا يشري إىل احلكي صراحة أو ميكن االستدالل عليه من نفسها يف القصة، وذلك أل
هذه القرينة غري املباشرة أو تلك. ومن البديهي أن إعادة التشكيل هذه ليست ممكنة دائما وأهنا تصري 

 1عدمية اجلدوى يف حالة بعض األعمال األدبية".

 :االسترجاع 

فيتحايل فيه الراوي على تسلسل الزمن السردي، إذ "، 2"يروي للقارئ فيما بعد ما قد وقع من قبل"
ينقطع زمن السرد احلاضر ويستدعي املاضي جبميع مراحله ويوظفه يف احلاضر السردي، فيصبح جزءا 

 . واالسرتجاع نوعان مها:3"ال يتجزأ من نسيجه

 االسترجاع الخارجي:-أ   

، واملتأمل للمجموعة القصصية "أشجار شعثاء باسقة" جيدها 4"يعود إىل ما قبل بداية الرواية"
تتضمن الكثري من االسرتجاعات اخلارجية اليت تقوم بتصوير حمطات حياة الشخصيات 

 القصصيةفاملثال التايل يعرض احلوار القائم بني "الشاب" و "الفتاة"، وجاء يف هذا الصدد: 

 رة.اقرأ لك شيئا منذ فت لم-"

 منذ أن تركتيني. تعنين - 

 منذ أن تركتك..؟- 

                                                           
 .183ص: ،2002 د.ط(،)خمطوط(، اجلامعة األردنية، عمان، دكتوراه) ،الزمن في الرواية العربية، عوض اهللمها حسن -1

 .48ص: ، 1990، 2ء، طالدار البيضا ، تر: شكري املبحوث، رجاء سالمة، دار توبقال،لشعريةتزفيطان طودورف، ا-2
 .186ص: ،الزمن في الرواية العربية، عوض اهللمها حسن - 3
 .104، ص:آمنة يوسف، تقنيات السرد يف النظرية والتطبيق -4
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قامت الشخصيتني يف هذا ، 1"نعم. عام ونصف تقريبا. لقد كتبت الكثير منذ ذلك الحين-
وأيضا الوقت ، هذه املدة مدة فراقهما حبيث متثل،عام ونصف إىل الوراءاملشهد احلواري بالعودة

البداية املفرتضة للقصة وبالتايل فهو  فاألحداث فيه بدأت وانتهت قبل كتاباتهالفتاة  الذي مل تقرأ 
 استعادة ألحداث تعود إىل ما قبل احلكي.

في السابق قبل أن تقطعا،كان من "ويف مقطع آخر يعرض حادثة أخرى ويقول يف هذا الصدد: 
يف هذا  ،2"حظونهما.بل ويحسبونهما غير موجودتينلن،فالناس اليالسهل مالحظتهما.أما اآل

رغم أهنما -ساقيه–فهو يشعر بوجود املفقود  املثال اسرتجع الرجل املتشرد حالته قبل قطع ساقيه
 قد قطعتا. 

وهذا السارد ما اسرتجعته الفتاة من أمور قامت هبا يف حياهتا  أما املقطع السردي التايل يصور لنا 
في ثوان كل تلك األمور التي قامت بها في حياتها وتنظر إليها بعين  واستعادتيف قوله: "
، ويف مقطع آخر يقوم السارد بتفصيل 3"واإلدانة، ورأت في كل منها خطيئة ال تغتفر االستنكار

تعدد خطاياها علنا، وتذكر عدد المرات التي أساءت فيها إلى  وهييف كل هذه األمور: "
الباب دونها بل ويمكنها أن تحصي كم أزهقت من أرواح  القطط المشردة بالطرد وإغالق

، لقد جاءت هذه االسرتجاعات لتعرض جزء كبري 4"حيوانات أخرى مؤذية وغير مرغوب فيها 
قامت هبا والندم الذي سيطر عليها نتيجة أفعاهلا اليت ال  اليتمن ماضي الفتاة وذكرياهتا البائسة 

، وهذا نتيجة انعكاس هذا املاضي األليم على هيئة حظ دانةاالستنكار واإلزالت تنظر إليها بعني 
عاثر يف حاضرها فالسارد يصور أحداثا يف الذاكرة فيقوم بتوقيف زمن احلاضر ليعود بنا إىل 

 املاضي.

 ب/استرجاع داخلي:

                                                           
 .27ص:،أشجار شعثاء باسقة، تواجد ليلي، يالتياسر قب-1
 .33:صتواجد ليلي، نفسه، املصدر -2
 .49: صتصاريف احليطة وامللل،  نفسه،املصدر -3
 .53:صنفسه،املصدر -4
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 ، جاء نادرا يف اجملموعة القصصية فنأخذ املثال التايل: 1"يقع يف ماض الحق لبداية الرواية"

 اعتقلني ما يقرب األربع مرات."   

إىل األربع مرات اليت مت "األنا املتكلم" تعود الشخصية القصصية  السياقيف هذا ، 2"أربع مرات -
، فيهدف القاص من خالله لتسليط الضوء على هذه اعتقاهلا فيها من طرف الشرطي

كري به التصاله الشخصيةوهذا احلدث وقع يف املاضي داخل القصة أي بعد بدايتها جاء للتذ 
 بأحداث القصة.

 :االستباق 
مسبقا على  مبعىن أنه حييلفيه يتعرف القارئ إىل وقائع قبل أوان حدوثها الطبيعي يف زمن القصة."

 وهو نوعان:، 3"حدث سيحكي عنه
 باق إعالني:تاس/أ
يف ومن مناذجه ما ورد ، 4"يعلن صراحة عن سلسلة األحداث اليت سيشهدها السرد يف وقت الحق"

ففي الصباح أغادر البالد نهائيا، بينما هي لن تبقى ألكثر من يومين، ثم تغادر قول السارد: "
وهو وقت مغادرته ، يف هذا املثال قام السارد بتجاوز اللحظة املعاشة إىل الصباح ،5"لوجهة أخرى

دوم أحداث قد مت اإلعالن صراحة عن قو فنجد أن السارد قد أشار إىل احلادثة قبل وقوعها للبالد
 . سيشهدها السرد يف وقت الحقا

كان قد لفت انتباهها انتشار تكاثف لوني داكن في الغابة، وأثار ويقول السارد يف املقطع التايل:"
ريبتها؛ فقد تكون قتامة تنذر بتشكل غيوم ممطرة فوق الضاحية. وهذا أغرب ما يمكن أن 

                                                           
 .104:آمنة يوسف، تقنيات السرد يف النظرية والتطبيق، ص -1
 .21:ص  تواجد ليلي، ،،أشجار شعثاء باسقةيالتياسر قب-2
 .74ص: محيد حلميداين، بنية النص السردي، -3
 .214الزمن يف الرواية العربية، ص:مها حسن القصراوي،  - 4
 .26ص: ، تواجد ليلي، ياسر قبيالت، أشجار شعثاء باسقة-5
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 هذا املثال حول إمكانية هطول األمطار ، متظهر االستباق يف1"يشهده صيف ال يزال في بدايته
زمجر الرعد قد جرى ذلك بالفعل ويقول يف هذا الصدد: "د متت اإلشارة ملا سيحدث الحقا و فق

 .2"مدويا

 دي:استباق كتمهي/ب

إن االستباق التمهيدي يتمثل يف أحداث وإشارات أو إحياءات أولية، يكشف عنها الراوي ليمهد "
وبالتايل يعد احلدث أو اإلشارة األولية هي مبثابة استباق متهيدي للحدث اآليت حلدث سيأيت الحقا، 

ال أستطيع  وبينما ناولته ما اشتريتوقفت"، ومن مناذجه يف اجملموعة القصصية قوله:3"يف السرد
التحرك من مكاني. وبدا لي أنني كنت أنتظر عبارات الشكر واالمتنان، التي يفترض أنه 

أنني إنسان طيب، نافع ومحب للعمل -لي-سيمطرني بها، والتي ستترجم رضاه عني، وتؤكد
، 4"الخير. إال أن المتشرد أمسك المشتريات، دون أن يبدي حماسا واضحا لحصوله عليها

فكان يعتقد أن  ،باملتشرد ومساعدته لهند التقاء البطل جرى ع عماد يف هذا املثال السار يُفصح 
، وقد ُعرض هذا املقطع ومل يكن توقعه يف حمله حيدثاملتشرد سيمدحه ويثين عليه غري أن هذا مل 

 . على لسان الشخصية ألنه األنسب هلذا النوع من االستباق

 لتايل:"يف املقطع السردي ا كما يتجلى االستباق

 ستنشره بال إهداء؟-

 ء بطاقة تعزية ونعي.نعم، سأبث موضع اإلهدا-

 بطاقة تعزية..؟-

                                                           
 .45ص: نفسه، أمطار صيفية، املصدر -1
 .46ص: املصدر نفسه، - 2
 .209الزمن يف الرواية العربية،ص:  مها حسن القصراوي،-3
 .31ص: ياسر قبيالت، أشجار شعثاء باسقة، تواجد ليلي، -4
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، وقد متثل االستباق يف هذا املثال يف كون الشاب سيبث موضع اإلهداء بطاقة 1"نعم، تعزية بي-
 تعزية فهو يستشرف كتابه اجلديد الذي سيقوم بإصداره فهو يعرض تطلعاته وأحالمه. 

يف  "اهلو" وهذا ع شخصيةره م" يف حوااملتكلم األناالبطل "ومن املقاطع االستباقية ما ورد على لسان 
 قوله: 

 أظنني سأعرف عما قليل، في أي رواية بالضبط قرأته. -"

 كيف؟-

 قال:-

سيكون ذلك ميسورا ما إن يظهر البطل. وأظنه لن يتأخر بالظهور، وسيتبع ظهوره، كما هي -
، يتمثل االستباق يف الشارع ومظهره، وأن سارد سيعرف يف 2"أحداث هامة. حينها سأعرفالعادة، 

أي رواية قرأ هذا فنجد أن هذا التوقع بقي مفتوحا ومل تتم اإلجابة عليه وهذا لدفع القارئ وحتفيزه 
 ألن يكون شريكا يف بناء السرد.

سر يت أدت إىل كلقاص الها ابني التقنيات السردية اليت اعتمد ومنه نستنتج أن املفارقات الزمنيةمن
د الثغرة سله يتم خال وترية الزمن، فاالسرتجاع جاء ليسلط الضوء على بعض األحداث املاضية من
ستقبل قع يف مث ستاليت قد حتصل يف النص، أما االستباق فيشري القاص من البداية إىل أحدا

ث بغرض ا سيحدملراف مستقبل جمهول ومبهم، فجاءت مبثابة استش الشخصيات وكذا توقعاهتا اجتاه
ألحداث م بكل اعلي تشويق القارئ وشّده ملتابعة مسار األحداث، ويف هذه احلالة يكون القاص
اضر إىل ل من احلينتقفمسبقا، أما من ناحية حضورمها يف النص فنجد أن هناك تذبذب يف احلضور؛ 

يها اع اليت تعانت والضيلشتااملستقبل تارة أخرى، وهذا راجع إىل حالة املاضي تارة ومن احلاضر إىل ا
جهة  ركته من حبشخصيات القصص من جهة، وكذا قدرة القاص على التالعب بالزمن دون أن حنسّ 

 أخرى.

                                                           
 .49ص: نفسه، تصاريف احليطة وامللل، املصدر -1
 .51ص:نفسه، املصدر -2
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 تسريع السرد2-2

 الحذف: 2-2-1
وقائع وأحداث، وهو حذف فرتة طويلة أو قصرية من زمن القصة وعدم التطرق ملا جرى فيها من "

 واحلذف أنواع منها: ،1"فال يذكر عنها السرد شيئا

 الحذف المعلن: -أ

واملقصود به هو إعالن الفرتة الزمنية وحتديدها بصورة صرحية وواضحة، حبيث ميكن للقارئ أن حيدد "
، وهو ما جنده غائبا يف اجملموعة القصصية وهذا راجع للشتات 2"ما حذف زمنيا من السياق السردي

 والضياع الذي يعاين منه أبطال القصص مما انعكس على السرد. 

 الحذف غير المعلن:-ب

وفيه يصعب حتديد املدى الزمين بصورة دقيقة، لذلك تكونالفرتة احملذوفة اليت أسقطها الكاتب "
لنوع من احلذف يف اجملموعة القصصية يف مواضع كثرية ، وقد جتّسد هذا ا3"غامضة وغري واضحة

، حيث قام 4"فتمضي الساعات الطويلة محتضنة فنجان قهوتها"يقول السارد يف هذا الصدد:
الفرتة ، ومتثل هذه املدة )ساعات طويلة( جمهول عددها الدقيق ساعاتظلّ بالقفز عن فرتة زمنية لسارد ا

ة، فنجد أن السارد جلأ إىل هذه التقنيةليسقط هذه قهو الفنجان حمتضنة السيدة الستينية  اليت قضتها
 .الفرتة الزمنية نظرا لعدم أمهيتها من ناحية األحداث لذا قام السارد بتجاوزها

ثم لم يلبثوا أن أخرجوا مقتادين "كما جند احلذف متجليا يف املقتطف السردي التايل:
ضعة دقائق، وصلت عربة إطفاء مزودة الحالقوسرعان ما حشروه في إحدى العربات. وبعد ب

جند أن السارد جتاوز بعض األحداث الثانوية مستندا يف هذا على ، يف هذا املثال 5"بسلم طويل

                                                           
 .94ص: حممد بوعزة، حتليل النص السردي، -1
 .231ص: مها حسن القصراوي، الزمن يف الرواية العربية،  - 2
 . 232ص: املرجع نفسه، -3
 .44ص: املصدر نفسه، أمطار صيفية،  -4
 .76أشجار شعثاء باسقة،ص:  نفسه،املصدر -5
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تقنية احلذف؛ أما الفرتة احملذوفة فتمثلت يف )بضعة دقائق( أمهلها السارد عمدا لينتقل إىل سرد 
 .أحداث ذو أمهية أكب يف القصص

 الضمني:  الحذف-ج

، ومتظهر هذا 1"ال يصرح به الراوي، وإمنا يدركه القارئ فقط، مبقارنة األحداث بقرائن احلكي   نفسه"
فاستغرقت في صمتي محبطا لم تفتأ السيدة الستينية التي "النوع يف اجملموعة القصصية يف قوله:

من السياق ، يف هذا املثال جاء احلذف مفهوم 2"تقطن شقة واسعة في الضاحية، تلح في ذاكرتي
 الذي وجد فيه، ألن السارد مل يصرح عن مدة استغراقه يف الصمت.

قنية احلذف ظيفه لتتو  ز يفواملتأمل للمجموعة القصصية "أشجار شعثاء باسقة" يرى أن السارد ركّ 
ووجدت  قصص إالت الفال تكاد ختلو صفحة من صفحا على النقاط املتتابعة اليت تتخلل الكتابة

 بنقطتني أو أكثر ومثال ذلك قوله:" فيها فجاء احلذف

 ال تجد..؟-

-..................... 

-..................... 

، كان لتعب عن أشياء حمذوفة، يف هذا املقطع تعّمد السارد هذا النوع من احلذف فالنقاط جاءت 3"
ليدفع بالقارئ للمشاركة يف األحداث عب  باستطاعة السارد أن يرويها إال أنه قام بإيقاف احلكي

 تأويله للمسكوت عنه هذا يف هذه النقاط من جهة وكذا تسريع احلكي من جهة أخرى.

 الخالصة:2-2-2
على سرد األحداث ووقائع يفرتض أهنا جرت يف سنوات أو أشهر أو  تعتمد اخلالصة يف احلكي"

ومن مناذجها ، 4"ساعات، واختزاهلا يف صفحات أو أسطر أو كلمات قليلة دون التعرض للتفاصيل
                                                           

 .77محيد حلميداين، بنية النص السردي، ص:-1
 .34تواجد ليلي،ص:  نفسه،املصدر -2
 .41حقيبة، ص: نفسه، املصدر -3
 .76محيد حلميداين، بنية النص السردي، ص: -4
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السيدة الستينية، التي تقطن شقة واسعة في الضاحية، "يف اجملموعة القصصية قول السارد:
ر الصالة إلى الرواق المجاور؛ حيث تقع غرفتا النوم تستيقظ كل صباح، تغتسل ثم تتجه عب
يف املثال السابق  مل يشر السارد لكل التفاصيل اخلاصة ، 1الرئيسيتان، فتطرق باب أوالهما بحذر"

بالسيدة الستينية حيث أنه اكتفى بذكر عمرها ومكان سكناها وأهم األعمال اليت تقوم هبا 
 وتلخيصها يف بضعة أسطر.

" ولم يكن هذا األمر هو الوحيد الذي غاب عن علمه. فقد كان سيعرف ع آخر:ويقول يف موض
من طردها للقطط  حتما، لو تمكنا من عبور الشارع في الوقت المناسب، بأمور أشد فضاعة

المشردة، وإزهاقها ألرواح بضعة عشرات من الفئران والحشرات المنزلية. فقد كان من شأنها 
أن تحدثه عن تسببها بموت فتى الحي الغّر الخجول، بمقابلتها مشاعره المندفعة بعجرفة 

قطع من خالل هذا امل، 2وهزؤ... فما كان من الفتى المسكين إال أن ألقى بنفسه إلى حتفه"
خلص لنا السارد ماضي الفتاة فهو سرد ألحداث وقعت يف مدة زمنية طويلة حيث تطرق فيه ألمور 
قامت هبا هذه الفتاة وكذا تسببها مبوت فىت احلي، ومت عرض هذه اخلالصة يف صفحتني قام من 

ذا األمر قد خالهلا السارد بسد الثغرة الزمنية اليت خلفها السرد وما وقع فيها من أحداث، فنجد أن ه
 ساهم يف تسريع اإليقاع الزمين. 

واملقطع التايل هو خالصة اسرتجاعية جاءت مبثابة تعريف لشخصية ثانوية جديدة هي شخصية    
أنا يا بني، قضيتحياتي كلها في أسفار عديدة. وكنت كلما أزمعت سفرا أحشر ما : "احلكيم

ارد يف هذه اخلالصة االستذكارية بعرض فقد قام الس، 3"أمكنني من علومي ومعارفي، فيحقائبي
، بالسفر ومجع العلوم واملعارف وقد ربطهايف ثالثة أسطر؛ "احلكيم" واختزله  الشخصية ماضي هذه

 .                                                                وقد سامهت هذه األخرية يف تزويد القارئ مبعلومات كافية عن هذه الشخصية

                                                           
 .11ياسر قبيالت، أشجار شعثاء باسقة، ص: -1
 .54املصدر نفسه، ص:-2
 .   82نفسه، ص: املصدر -3
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القصصية "أشجار شعثاء باسقة" جيد أن هذه التقنية غري موظفة بكثرة، واملتصفح للمجموعة 
وال  اليت برزت يف جل القصص نظرالطبيعة موضوع القصص اليت تدور حول ثنائية "احلياة واملوت"

.تعتمد على اجلانب التارخيي يف سرد األحداث  

 تعطيل السرد 3-2 

 المشهد: 1-3-2
يقصد بتقنية املشهد املقطع احلواري، حيث يتوقف السرد ويسند السارد الكالم للشخصيات فتتكلم "

بلساهنا وتتحاور فيما بينها مباشرة، دون تدخل السارد أو وساطته. يف هذه احلالة يسمى السرد 
 واملشهد نوعان مها: .1"بالسرد املشهدي

المشهد االسترجاعي:-أ  

يعمل على إبطاء وترية زمن السرد، كما يعمل أيضا على إضاءة ثغرات كان السرد قد أغفلها،  "
وهذه اإلضاءة حتدث إبطاء يف زمن السرد وحركته، إذ ينشغل الراوي باملشهد االسرتجاعي بعد أن 

يبطئ حركة احلاضر السردي، وبذلك يتمدد اخلطاب ويتسع باتساع املشهد مقابل زمن احلكاية"2، 
وقف مستندا على عصاه. وبانت عليه شيخوخة لم أرها، ومثالك ذلك نعرض املقتطف التايل:" 

من قبل، في جسد إنسان. وبدأ اإلعياء يجتاحه، فيكاد يعجزه عن االستناد على عصاه، بينما 
إلى الداخل.-لتريا-غامت عيناه، كأنما ارتدتا  

 قال:

وكنت كلما أزمعت سفرا أحشر ما أمكنني  أنا يا بني، قضيت حياتي كلها في أسفار عديدة.-
من علومي ومعارفي، في حقائبي. وكثيرا ما كانت الحقائب تتساقط مني في الدروب. أو فإني 
أنساها، أحيانا أخرى، في األماكن التي أغادرها. والبد أن مرادك في واحدة من تلك الحقائب 

 التي خلفتها ورائي سهوا.
                                                           

 .95ص: ، حتليل النص السردي، حممد بوعزة-1
 .237، الزمن يف الرواية العربية،ص:ينظر: مها القصراوي-2
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، لقد لعب احلوار االسرتجاعي دورا كبريا يف الكشف عن 1"!قيبةلن أذهب قبل أن أعثر على الح-
ماضي احلكيم الذي كان مغيبا يف القصة فتم ربط حياته وماضيه كله بالسفر وقد ساهم هذا الرجوع 

 إىل املاضي يف إبطاء حركة احلاضر السردي.

 قالت:كما جاء هذا النوع من املشهد يف مقطع آخر هو "

 وقد فاته أن كيف خرج مسرعا إلى عمله،  من الضحك، حينما تذكرناولكن ذلك لم يمنعنا -
 لصباح.اج ذلك ف خر ذلك يوم عطلته. إنني، لآلن تنتابني موجة من الضحك حينما أتذكر كي

 قلت:

يعرض هذا املثال احلوار الذي دار بني املرأة ، 2أحسب أنك تخلطين بين الضحك والبكاء."-
ها حيث استيقظ مسرعا للذهاب لعمله ناسيا أنه يف عطلة وشخصية "اهلو" حول يوم عطلة زوج

وكانا حينما يتذكران ذلك اليوم تنتاهبما موجة من الضحك فتمتزج مشاعر هذه السيدة بالشوق 
واحلنني وكذا احلزن جرّاء فقدها لزوجها، لذا مت توظيف املشهد االسرتجاعي الذي حيمل بدوره 

 القصصية.الذكريات واملشاعر اليت ختص الشخصية 

المشهد اآلني:-ب  

وهو كما يراه تودوروف وحدة من زمن احلكاية تقابل وحدة مماثلة من زمن الكتابة، إذ حيدث توازنا "
أقرب إىل البطء يف حركة السرد حسب مساحته النصية وما حيتويه من تفصيالت تعمل على إبطاء 
زمن السرد"3. وقد تضمنت اجملموعة القصصية العديد من النماذج يف هذا النوع من املشهد نأخذ 

على سبيل املثال املقطع الذي يدور حول التقاء البطل بشخصية ثانوية جديدة هي شخصية املتشرد 
وقد ُعِرض احلوار الذي دار بينهما يف مثانية صفحات حيث طلب املساعدة منه فلىب طلبه وتبادال 

احلديث حول أسباب قطع ساقني املتشرد وأنه كان كاتبا ومن بني ما جاء يف حوارمها نعِرض أطراف 
                                                           

 .82،83ص: ياسر قبيالت، أشجار شعثاء باسقة،حقيبة، -1
 .91ص:زيارات عائلية، املصدر نفسه، -2
 .237مها حسن القصراوي، الزمن يف الرواية العربية، ص:-3



 المبحث الثالث: الفضاء القصصي
 

73 
 

وبينما ناولته ما اشتريت، وقفت ال أستطيع التحرك من مكاني. وبدا لي أنني  املقتطف التايل:" 
كنت أنتظر عبارات الشكر واالمتنان، التي يفترض أنه سيمطرني بها، والتي ستترجم رضاه 

أنني إنسان طيب نافع ومحب للخير. إال أن المتشرد العجوز أمسك -لي-ؤكدعني، وت
بالمشتريات، دون أن يبدي حماسا واضحا لحصوله عليها، وكان ينظر إلى بحيرة، ودون أن 
ينبس ببنت الشفة. وكأنما يشك في أهليتي بالتصرف بمالي، فيفكر بالتالي، في إن كان من 

م ال. ولكنه حين هممت باالنصراف، همس قائال بحذر باد: الصواب أن يقبل مني ما قدمته، أ  

 قلت:ويف مقطع آخر قوله:"  1أال تجلس؟"-

 ما الذي حدث لهما؟-

 ساقاي؟-

 نعم.-

 لقد مّر عليهما قطار.-

 قطار؟-

، 2"!قطار الحياة الجامح المندفع؛ القطار المجنون الذي ال يوقفه شيء ال الدم.. وال الدموع-
حوار مباشر دار بني شخصيتني يف حاضرمها السردي وقد اشتمل املثالني على السرد فاملشهد السابق 

والوصف وكذا االسرتجاع الذي تطرق فيه ملاضي املتشرد وأسباب برت ساقيه، وقد جاء البطل مبثابة 
 املتحدث واملفكر مما ساهم يف الدفع بعجلة أحداث القصة وتطورها.

رية ه األخت هذة املشهد احلواري بنوعيه، وقد سامهومما سبق نالحظ أن القاص وظف تقني
 وبشكل كبري يف عملية تعطيل السرد.

                                                           
 .31:صياسر قبيالت، أشجار شعثاء باسقة، تواجد ليلي، -1
 . 36،35: صاملصدر نفسه، -2
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 الوقفة:2-3-2
، 1"هي ما حيدث من توقفات وتعليق للسرد، بسبب جلوء السارد إىل الوصف واخلواطر والتأمالت"

ومن جتلت تقنية الوصف يف اجملموعة القصصية بصورة واضحة وبنسب متفاوتة بني القصص، وقد 
لنهر تعكس ا كانت السماء صافية وتبدو قريبة فوق رأسينا، بينما صفحة الماء فيذلك قوله:"

، ويحيط بقلب المدينة أمامنا كان النهر يتلوى"ويقول أيضا: ،2" أنوار المدينة في هدأة الليل
طاقية –يشبه نصف دائرة، فيما يحيط بنا الليل من كل جهة. والسماء كأنما لبست ا بم

وّظف السارد هذه الوقفة ليعلق على  ،3" رغم صفو الصيف وخلوها من الغيومتبين، ال -اإلخفاء
، فجاءت هذه الوقفة صورة متهيدية أجواء املدينة ليال، فنجده يصف السماء والنهر وأنوار املدينة

وصفما ، فهو إذن قام بالقارئ من معرفة اجلو السائد تكنقاص من خالهلا إىل السرد، فقدمينتقل ال
 .هو حسي؛ أي ما يشاهده

املتشرد اليت مل تكن معروفة من قبل:" جديدة وهي شخصية شخصية قدمي لتفهو  أما املقطع اآليت
وجهه، كان يستلقي على الحاجب الرخامي  فوقع نظري على متشرد عجوز يغطي السخام

العريض للدراجات التي تصل بين طرفي الباحة. وعلى الفور لفت انتباهي قصر قامته المفرط، 
فقد اضطر السارد ،4"إال أنني سرعان ما فطنت إلى أنه ليس قصير القامة ولكنه مبتور الساقين

بدأ بوصف فوصفه وصفا مورفولوجيا  فقدف، ي األحداث، ومت هذا بتوظيفه للوصإىل إيقاف تنام
 .وجهه مث قصر قامته

كان الشارع مفروشا بالحصى "ويف مقطع آخر ذهب السارد لوصف املكان ويقول يف هذا الصدد:
والرمل الناعم، وعلى األطراف حيث يمتد الرصيف، وفي المنتصف، حيث الجزيرة الوسطية 
انتصبت أشجار شعثاء باسقة، وأخرى واطئة مشذبة. وعلى الجانبين كانت البنايات تنتصب، 

واحدة، من قرن غابر، باالرتفاع الكالسيكي متالصقة، فيما واجهاتها تتكامل في جدارية 
وتتكاثف في نبذ وسائل الدعاية واإلعالن الحديثة. فلم تكن اللوحات اإلعالنية على واجهاتها، 

                                                           
 .96 ص:، لسرديحممد بوعزة، حتليل النص ا-1
 .14أشجار شعثاء باسقة، تواجد ليلي،ص: ياسر قبيالت، -2
 .51، ص: نفسهاملصدر -3
 .30ص: نفسه، املصدر -4
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م صورة عن السارد يف هذا املثال قدّ ،1"لتزيد من لوحات نحاسية صغيرة بحجم كتاب .. أو مجلة
بنايات، واللوحات شارع، اجلزيرة، األشجار، المنع العناصر املكونة له العامل اخلارجي وهذا بوصف مجي

استغل السارد يف هذا املثال الوصف وقد "لكشف منط احلياة السائدة. خاللهفهو يهدفمن  اإلعالنية.
 .2"للعدول بالقارئ من اإلحساس بالزمن إىل اإلحساس باملكان

كان النادل، على غير العادة، رجال "ويف املقطع التايل يعرفنا السارد بشخصية النادل وهذا يف قوله:
ستينيا، نابت الذقن .. صموتا. لكن يقظة غير مألوفة كانت تشع في عينيه اللتين أحاطت بهما 

يبنّي هذا املثال توقف السرد ليقطع الوصف سري األحداث فيكشف عن املالمح ، 3"أجفان منتفخة
 .فعمل على إبطاء احلكياخلارجية والداخلية للنادل

 ة هبدف توفريالسردي ركةفقد عملت على إيقاف مسار احل فالوقفة إذن تقنية من تقنيات تعطيل السرد
ستعادة ساحة اله امللفرتة اسرتاحة للقارئ حبيث جتعله ال ميل من تعاقب األحداث وكذلك توفر 

 ع وتطولتتس النفس، وقد جاءت هذه الوقفات قصرية حني يكون املوصوف هو شخصية، بينما
 عندما يكون املوصوف هو املكان أو األشياء. 

 :التواتر-2-4
إن قابلية احلدث السردي أو احلكاية لإلعادة يدخلها يف عالقات التواتر أو بعبارة أكثر بساطة إهنا "

عالقات التكرار بني احلكاية والقصة، فهي ظاهرة من الظواهر األساسية للزمنية السردية فاملنطوق 
 .4"وكذلك األحداث، السردي ميكن أن يقع مرة واحدة أو عدة مرات يف النص الواحد

 التواتر المفرد:-2-4-1

، ومن مناذجه يف اجملموعة القصصية "أشجار شعثاء 1"أن يروى مرة واحدة ما وقع مرة واحدة"
كنا نتجول راجلين، وأحيانا نستقل عربة أجرة لالنتقال من باسقة" نستشهد باملثال التايل:" 

                                                           
 .67أشجار شعثاء باسقة، ص:  نفسه،املصدر -1
 .112ص: إبراهيم خليل، بنية النص الروائي، -2
 .68أشجار شعثاء باسقة،ص:  ياسر قبيالت، أشجار شعثاء باسقة،-3
 .233ص: _ ميساء سليمان اإلبراهيم، البنية السردية يف كتاب اإلمتاع واملؤانسة، 4
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مكاني سكنانا دون أن نفكر باللجوء إلى طرف إلى طرف. وكنا نقترب ونبتعد، أثناء ذلك من 
املقطع السردي يدور حول جتول الشاب مع الفتاة ليال وقد جرى مرة واحدة وروي  ،2"أي منهما

مرة واحدة ألنه مقطع متهيدي ينتقل القاص من خالله إىل أحداث رئيسية يف القصص، وكذا 
إىل األشخاص الذين صادفوهم  ةفوصف ما جرى يف هذا التجوال كحواراهتما الالمتناهية باإلضا

 .من شرطة ومشردين وغريهم

كذلك جند احلدث التايل الذي تطرق إىل شخصية احلكيم وهي شخصية ثانوية يف القصة وهذا يف 
يا بني، قضيت حياتي كلها في أسفار عديدة. وكنت كلما أزمعت سفرا أحشر ما  ا:" أنقوله

را ما كانت الحقائب تتساقط مني في أمكنني من علومي ومعارفي، في حقائبي. وكثي
دارت جمريات السرد يف هذا املقتطف حول جانب من حياة احلكيم وهو السفر باعتباره 3"الدروب

الشيء الذي قامت عليه حياته فهو إذن مبثابة تعريف لشخصية احلكيم لذا جنده وقع مرة واحدة 
 ومت سرده مرة واحدة.  

 المفرد المكرر: السرد2-4-2
هذا النوع من التواتر يف اجملموعة  يظهر، و 4"يروى مرات ال متناهية ما وقع مرات ال متناهيةأن "

ما إذا كان ن سؤال الشاب للفتاة ع "أشجار شعثاء باسقة" ما ورد يف قول السارد حول القصصية
 حّدثها عن السيدة الستينية أم ال، وقد تكرر هذا احلدث يف املقاطع اآلتية:

 

 

 قلت:"

                                                                                                                                                                                     
، 2، عمر حّلي، اجمللس األعلى للثقافة، القاهرة، ط، تر: حممد معتصم، عبد اجلليل األزديخطاب الحكايةجريار جينت،  -1

 .130ص:، 1997
 .18ص:ياسر قبيالت، أشجار شعثاء باسقة، تواجد ليلي،  -2
 .82ص: املصدر نفسه، حقيبة،  -3
 .130ص: جريار جينت، خطاب احلكاية، -4



 المبحث الثالث: الفضاء القصصي
 

77 
 

 حية؟حدثتك عن السيدة الستينية، التي تقطن شقة واسعة في الضاهل -

 " فقلت:، ويقول أيضا:1"ال-
 ل حدثتك عن السيدة الستينية، التي تقطن شقة واسعة في الضاحية؟ه-
وكنت مشغول البال، أفكر بالسيدة الستينية التي تقطن شقة واسعة في ، وقوله:" 2"ال-

 التي أقمت فيها، تتردد بين الفينة واألخرى. الضاحية. كانت طرقاتها على الغرفة
 قلت:

 ل حدثتك عن السيدة الستينية، التي تقطن شقة واسعة في الضاحية؟ه-
 قلت:"، وكذا قوله:3"ال-

 ل حدثتك عن السيدة الستينية، التي تقطن شقة واسعة في الضاحية؟ه-

تسأله عن حاله يقوم بقطع ،فكلما كانت الضياعالبطل يعيش يف حالة من الشتات و  ،جند أن4"ال-
تينية اليت بقي نفسه بقدر ما حتدث عن السيدة الس أىب احلديث عن احلديث أو ال جيبيها، فهو

حبيث جندها حاضرة يف أغلب القصص وجل  ،مصرًا عن احلديث عنها أو حماولة احلديث عنها
ومن جهة أخرى باعتبارها  ،هذا من جهةبنفس الصيغة تارة وبصيغ خمتلفة تارة أخرى حواراته 

 الشخصية الرئيسية فمن البديهي تكرار هذا احلدث. 

 يقول السارد:ويف مقطع آخر يدور حول حبث الشاب عن حقيبته 

  هيا، انصرف من هنا!-"

 فهتفت بجزع:

 !! محال-

                                                           
 .14تواجد ليلي، ص:  ياسر قبيالت، أشجار شعثاء باسقة،-1
 .17املصدر نفسه، ص:  -2
 .23ص: نفسه، املصدر -3
 .40ص: نفسه،املصدر - 4
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 ثم أضفت بإصرار:

 ، ويف قوله أيضا:1"ليس قبل أن أعثر على الحقيبة!-

 !يا انصرفهاذهب من هنا، هيا.. -"

 قلت:

 ، وأيضا يقول:2"لن أذهب بدون حقيبة!-

 فقلت بإصرار:"

 ال حاجة لي بحقائبكم ..-

 ..! فاذهب إذا-

 قلت:

بأساليب متشاهبة عدة السابق ، سرد الراوي امللفوظ 3"لن أذهب، قبل أن أعثر على الحقيبة!
صة وهذا راجع إىل أمهية احلدث فهو حدث من مرات يف اخلطاب ألنه حدث عدة مرات يف الق

يعّد حدثا معنوي بالنسبة لشخصية الشاب ألن غايته كانت البحث عن األحداث الرئيسيةكما 
 احلقيقة يف إحدى احلقائب.

 السرد المكرر:3-4-2
وجتلى هذا يف اجملموعة القصصية يف قول  ،4"أن يروى أكثر من مرة ما حدث مرة واحدة"

كنت أفترض أن يكون مات. مات منذ زمن بعيد. ولما رأيته أمامي، بدا لي الخالص :"القاص

                                                           
 .80حقيبة،ص:  نفسه،املصدر -1
 .82، ص: نفسه املصدر-2

 .82ص: نفسه، املصدر -3
 .83، دار الشؤون الثقافية العامة آفاق عربية، بغداد، )د.ط(، ص: مدخل إلى نظرية القصةمسري املرزوقي، مجيل شاكر، -4
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، ويقول يف موضع آخر: 1"منه أمرا مفروغا منه، وال يستوجب التفكير، لذا لم أتردد لحظة
وقفنا وجها لوجه. بيدي مسدس، وفي قلبه كالم يقوله. وبعد أن بادلني حديثا قصيرا، بدا "

 ت عليه النار فأرديته قتيال.متحذلقا للغاية، أطلق

 قتلته ..؟-

 نعم، قتلته.-

 فتوقفت حائرة، للحظة، قبل أن تقول:

 ؟أنت تعني قتلت نفسك؛ أعني ظّلك-

 ا ما وصل إلى فهمك. أنت أذكى من ذلك.ال أظن أن هذ-

 تعني قتلت رجال حقيقيا؟-

أن أطلقت عليه ما يدهشني هو أنه أصبح يشبهني تماما بعد -"، مث يقول أيضا: 2"لم أجب
 !النار

 ما الذي تريد أن تقوله؟-

شعرت بأحدهم يقترب مني؛ وإذ استدرت رأيته. كان شبابه في "، ويقول أيضا: 3"ال أدري-
 وجهه، وقف على مسافة مترين أو أكثر قليال، قدماه في الماء الذي أغرق الشارع)...(

 ق؟لمتحذلاذا الكالم ل تعرف بأنني لن أقتلك ألي سبب قد يكون في مثل هولكن، ه-

 ولكنك ستقتلني؟-

 نعم.-

                                                           
 .13، أشجار شعثاء باسقة، تواجد ليلي، ص: ياسر قبيالت-1
 .25، تواجد ليلي، ص: نفسهاملصدر  -2
 .26ص: نفسه، املصدر  -3
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 إذا ال يهمني ألي سبب تفعل.-

.. وكنت رأيته مخلوقا مقيتا ال يطاق، وعلى نحو ما كريها، وال يستحق نعمة العيش؛     
،تعب املقاطع السردية السابقة عن حادثة واحدة 1"فأطلقت       النار عليه، مصوبا على جبهته

أن التعبري عنها جاء يف مواقف متعددة وبأساليب خمتلفة نظرا لألثر النفسي الذي  وهي جرمية القتإلال
خّلفته احلادثة لشخصية األنا/البطل، ويعّد هذا احلدث حدثا رئيسيا بُِنَيت عليه اجملموعة القصصية 

 ألنه يشعر بفداحة-أي القتل-فالبطل كاره هلذا الوجود، لذا كان دائم البحث عن حل للخالص منه 
 وجوده على هذه األرض.

وكان "وتدور جمريات السرد يف املقاطع التالية حول طول االنتظار ويف هذا الصدد يقول السارد: 
وكان قد طال "مث يقول  .3"وطال بهما االنتظار"كما يقول أيضا:   .2"االنتظار يطول بهما

.جند أن حدث 5"ارثم إنهما بقيا يواصالن االنتظ"، ويف مثال آخر يقول: 4"بهما االنتظار
عدة مقاطع يف القصة وقد وظفه القاص  تكرر من قبل السارد يف ، -أي انتظار العربة-االنتظار 

 . كرمز للداللة على املوت، فالبطل كاره للوجود وهو ينتظر ركوب العربة للخالص منه

 التواتر التكراري المتشابه:4-4-2
، وجند هذا النوع من التواتر يف 6"مرات ال هنائيةأن يروى مرة واحدة )بل دفعة واحدة( ما وقع "

الستينية، التي تقطن شقة واسعة في  السيدةاجملموعة القصصية بكثرة ومن أمثلته قوله:" 
، تستيقظ كل صباح، تغتسل ثم تتجه عبر الصالة إلى المطبخ، فتعد اإلفطار وتعبر الضاحية

 الرئيسيتان، فتطرق باب أوالهمابحذر:الصالة إلى الرواق المجاور؛ حيث تفع غرفتا النوم 

 !اإلفطار جاهز -
                                                           

 .74،72أشجار شعثاء باسقة،ص: نفسه، املصدر -1
 .51تصاريف احليطة وامللل، ص:  نفسه،املصدر  -2
 .52ص:  نفسه،املصدر  -3
 .57ص:  نفسه،املصدر  -4
 .59ص:  نفسه، املصدر-5
 .131ص: جريار جينت، خطاب احلكاية، -6
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، من خالل هذا املقطع يكشف لنا الراوي احلياة الروتينية اليت كانت تعيشها 1"وال تنتظر ردا
السيدة الستينية حيث أهنا تستيقظ صباحا تعد اإلفطار وتطرق باب الغرفة إليقاظ من فيها 

مل يكرره يف القصة بعدد مرات وقوعه بل قام وتدعوه لإلفطار فاحلدث تكرر لكن السارد 
بسرده دفعة واحدة. ويف مثال آخر ينتقل بنا السارد ليفصح عن جانب من جوانب 

 :"" يقول يف هذا الصدداملتكلم الشخصية الرئيسية "األنا
 النوم بليس سوى أنني كنت مستغرقا -

املقطع السردي عبارة" كل  ، لقد استخدم الراوي يف هذا2".. ولكنه تكاسل، كحاله كل صباح
صباح" ليقوم من خالهلا باختصار وتكثيف فرتات زمنية معينة وهو يبني من خالهلا حالة الشاب 

 .اليت تالزمه كل صباح وهي الكسل

 فقالت:ويقول يف موضع آخر " 

، حاول القاص من خالل املقتطف الذي جاء على لسان املرأة 3".. ولكنه يزورني باستمرار-
فنجد أن هذا الفعل مل يقع مرة واحدة فقط بل  ،ا دائماهل-املبهم- لنا زيارة "اهلو" أن جيسد

تكرر عدة مرات لكن هذا احلدث مل يتكرر على مستوى اخلطاب والقرينة الدالة على هذا عبارة 
 "باستمرار". 

 لغة السرد في المجموعة القصصية  " اشجار شعثاء باسقة " :-3
قد وظف و ، عميقةهلة و ار شعثاء باسقة" لغة س" يف "أشجياسر قبيالت"لقد كانت لغة السرد عند 

 غة الشعرية توظيفا واسعا يف قصصه.  الل

وانسجامها نينهار شعرية اجلمل،، ويف بنية اجلملةويف ، األناالكتابة بضمري  يفتكمن الشعرية اللغة "و 
 .4"والتكرارات،والتشاكالت، والتقابالت، دان عن التوازناتاللذان يتول، االيقاعيان

                                                           
 .11ص: شيخوخة، ياسر قبيالت، أشجار شعثاء باسقة،-1
 .66ص: جزع، نفسه، املصدر  -2
 .87ص: زيارات عائلية، نفسه،املصدر  - 3
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 ما يلي:يف اجملموعة القصصية املدروسة فيتتجلى اللغة الشعرية و 
ة يف عديبة " الحقن "ث ع: التحدمثل التكثيف بعيدا عن التفصيل الروائياالعتماد على الرمز و 

ل ، وكوانبكل اجل  ه منال الفرد يف حيات، ففي قصة "حقيبة" احلقيبة ترمز ألعمقصص من اجملموعة
 . كّل وحسب طريقه إما سوي أو العكس،  إنسان له أعماله يف هذه احلياة

ية البطلة "للشخص ادل، قّدم" الن"من اجملموعة القصصية املدروسة ويف قصة "أشجار شعثاء باسقة
 ." اليت كان يفتقدهاحقيبته"

 ه.ملىل عمعه إ اليت كان حيملها "قريب املرأة"الحقيبة " ويف قصة "زيارات عائلية " "

واليت  فسهها عن نيت كتبترمز للقصص ال"أشجار شعثاء باسقة"  " يف قصةشعر الشخصية البطلة و"
، ساعده جيايبوجه اإلي الة " الراوي" وجهها الثاين السليب، بقحتكي عن حياته، فعندما قتلت شخصي

لبهم طريق ج عن ، وذلكطة، الذين حكموا عليه بإخراج قصصه"النادل" عن طريق مناداته للشر 
 .شعثاء الباسقة " اليت كانت متثلهللحاّلق لشذب "األشجار ال

، ترمز ملشاكل احلياة أو يف عدة قصص من اجملموعة القصصية اليت ذكرها القاصالعربة" أّما "
لكن " :ارات عائلية "، وذلك يف قولهصدمات املرء باملشاكل يف هذه احلياة، وجتلى هذا يف قصة "زي

، ما لبث أن عاد يتردد في أذني من جديد، وكان يبتعد ولم ينقطع إال خطواته العجلى صوت
القصة بالضبط رمبا تقصد املرأة مبوت قريبها أي انتهاء شخصيته  ويف هذه،1"لما صدمته العربة ...

مما أدى به إىل ، صطدامه مبشاكل يف حياته، وبداية شخصية جديدة يف حياته، وذلك جراء االسابقة
 . التغري يف شخصيته

                                                           
 .90ص: ، ياسر قبيالت، أشجار شعثاء باسقة -1
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ة "السيدة رار مجلو تكجتلى هذا حنرنينها اإليقاعي الذي تولد عن التكرار: شعرية الجمل و و
 ، واليت منهاملدروسةاوعة الستينية اليت تقطن شقة واسعة يف الضاحية..." يف خمتلف قصص هذه اجملم

 امللل".حليطة و يف ا"تصار قصة " تواجد ليلى"، أيضا مجلة" إن هو إال ماضي يالحقين. "يف قصة 

، تثبت ما يرتدد بصيغتها الفردية أو اجلماعيةاألنا ""ذاتالذات" "ـالقصص هنا مشّبعة بكذلك 
: يف ها وهذا عب احلوار، إما الداخلي، أو اخلارجي، وجتلى هذا يف جل قصص اجملموعة، ومنهابداخل
 .1"أكن قد تمكنت من فعل شيءيئا، لم لم أكن قد فعلت ش:" حنو قولهتواجد ليلى ": قصة "

حصا تلك اللوحات الصغيرة ذرعت الشارع متمهال، ومتفقوله: "أشجار شعثاء باسقة "ويف قصة "
 .2"باهتمام

 .3"ذلك أثنيهم عما عقدوا أمرهم عليهوكنت أحسب أنني ب:" " قولهحقيبة ويف قصة "
ته لغة يف جمموعل، فاالغيةاألدوات البتمكنه من تبينت اللغة الشعرية عند "ياسر قبيالت" يف  أيضا

ي أنها على وبدا ل وله:"مثال " استعارة مكنية" يف قتواجد ليلى " ، ففي قصة "القصصية إحيائية
 هوحذف "املشب ،عنويوهي شيء م، الكآبة"، فذكر "املشبه "  وشك الغرق، في موجة من الكآبة

 .الموجةوهي: ، وذكر الزمة من لوازمه، وهو شيء حمسوسالبحر، به": 
، أول لقد بدا الرصيف"  :كناية" عن اهلدوء، وذلك يف قوله، "تصاريف الحيطة والملل"ويف قصة "

 .4"األمر خاليا تماما، يطبق عليه الصمت 
 طباقاجياب، ""ليلى  تواجد"، جند مثال يف قصة البديع، أما عن لصور البيانيةكانت هذه أمثلة عن ا

 " !الكور المدا لك ، تاركنني رضيت بالظهور في دور العفريتيكفيني أ يا ستييف قوله:" " 
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يوجد" طباق اجياب " كذلك يف نفس القصة ، المالك"و"العفريت "، هنا تضاد بني امسني مها "
 ."نقرتب" و "نبتعد"،هنا تضاد بني فعلني مها 1"كنا نقترب ونبتعد أثناء ذلك:" وذلك يف قوله

ال ونساء يتهادون، أزواجا رجطباق اجياب" وهذا يف قوله:" :" والملل" تصاريف الحيطةويف قصة "
 فرادى ".و"أزواجا "، وبني "نساء"و"رجال" ، بني "، هنا تضاد بني امسني2"، في سير وئيدوفرادى
، واستعمال مالمح الطبيعة " البوح بالمشاعر"، يفوعة املدروسةجتلت اللغة الشعرية يف اجملم كذلك

، فهناك شيء ما إن كانت حقيبتي"  :وهذه من مسات املذهب الرومنسي، وجتلى هذا مثال يف قوله
شعرت(، الذي هكذا )الشيء ، ولكنه بالضرورة، ذلك .. ولم أكن أعرف ما هو! فيها ناقص

 .3" ، وتتوضح كل هذه المالبسات الغامضةبمعرفته تتبدد حيرتي

انقلب الطقس على نحو مفاجئ، انحجبت الشمس قوله:" أشجار شعثاء باسقة " ويف قصة "
 .4"بغتة وراء الغيوم، وعصفت الريح بقوة ...

وكان من شأن اليأس أن يستبد بي، لوال أنني كنت أنظر من طاقة :" قولهحقيبة " ويف قصة "
بني "أشجار شعثاء باسقة " و"أخرى واطئة مشذبة " يف قصة المقابلة " ، كذلك "5"الرجاء...

 6الحيطة والملل".تصاريف "

ات الشخصي" التقابل بنيو  وحة"،ملغلقة "و "األماكن املفتبني "األماكن االتقابل المعنوي والداللي و
 النامية" و" الشخصيات الثابتة" والتقابل بني "االسرتجاع واالستباق".
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وجتلى بين النفس والذات" ع الصرا:"يف اجملموعة القصصية املدروسة يفجتلت اللغة الشعرية  كذلك
السيدة الستينية كانت تتحّد ذاهتا لكي ال تفكر مبا حق هلا أمطار صيفية" ذلك حنو يف قصة "

" لقد :"، ويف األخري قال الراوي عنهاالتفكري فيه، إذ مازالت قادرة على أن تعيش الرتابة والوداعة 
من ضغط ، وهذا 1"ها التفكير فيهوقت تفكر بما حق لفطنت و يا لهولها ، أنها كانت طوال ال

التغير" ، و"الثبات" ، وهنا الصراع بني "الروتني اليومي يف منزهلا، جعلها تصل هلذه احلالة
، عن طريق االهتمام  باإلبداع يف البيت عند الصب على مقاومة الروتني اليومييف وكذلكالصراع  

 .تينية، وعدم التفكري فيما يزعجهاالسيدة الس

من  يه اخلرففال تقع فيما يقع صراع النفس يف أن تصاريف الحيطة والملل" "ويف قصة 
     .      لعكسو قول ما ال يريد الشخص أن يقوله، وكشف األسرار، وبني ا"الشيخوخة" وه

 وذلك مثال، ماألحالقيقة بلحكي على اإليهام، ومزج الحاعتماد ابتتجلى اللغة الشعرية هنا أيضا 
" هي من  ةلستينيادة السي، جند "من اجملموعة القصصية املدروسةثاء باسقة "أشجار شعيف قصة "

 .نسج اخليال

هي مكان ومهي، وما دّل على هذا قول الشيخ العجوز ، 2تواجد ليلى " محطة القطاراتويف قصة "
نعم قطار ، ويف نفس القصة قال العجوز:" 3لقد مر عليهما قطار"يف القصة عن ساقيه املبتورتان:" 

 .4"الحياة الجامح المندفع 

ولم تكن تشارك حقا في ، وذلك يف قوله:"اخللط بني احلقيقة واخليالأمطار صيفية " ويف قصة" 
 .1"الرهانات، ولكنه رهان بينها وبين نفسها
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، وذلك يف قول قريب املرأة الذي هو يف لبس أنه " املزج بني احلقيقة واخليال ليةزيارات عائويف قصة "
بينما كنت ألفظ ، وشخصية " املرأة" وجتلى ذلك يف قوله:"حي أو ميت يف نظر شخصية "الراوي"

أنفاسي األخيرة، كان الناس يتجمعون حولي ...وقد تذكرت أن الكلمات األخيرة، التي ينطق 
، فهل امليت يتكلم مع احلي، هذا 2" بها المرء قبل أن يلفظ أنفاسه، تحظى باهتمام استثنائي

 خيال.

"أدهشه كيف ال تضيق جدران وذلك يف قوله:جزع " بني األحالم واحلقيقة يف قصة "كذلك اخللط 
غرفته بجمع كهذا، يلتف حول سريره، واعتقد لوهلة، أنه يحلم، لكنه سرعان ما تنبه إلى أنه 

ر وهذا إن دّل على شيء إمنا يدل على لغة ياس ،3"ليس في سريره تماما، إنما في مثوى أعّد لدفنه
 أشجار شعثاء باسقة ".قبيالت الشعرية الطاغية يف "

ذلك من خالل وتبينالتناص" جتلت اللغة الشعرية يف اجملموعة القصصية املدروسة يف " كذلك 
حتدث الراوي  حيثأمطار صيفية" "تداخل النصوص القصصية مع بعضها "، وجتلى هذا يف قصة "

، وال يلحق الذي كانت توقظه كل صباح، وال يفيقن الشخص ، وععن السيدة الستينية، عن رويتنها
، ونستطيع ، فهناك ترابط بني القصتنيشيخوخة "، وهو نفس ما فعلته يف قصة "4"هبا، وال هي تنتظر

 شيخوخة ".تكملة لقصة "أمطار صيفية " القول ممكن أن قصة "

، وال يرّد حه كل صبا توقظ "السيدة الستينية الراوي هو نفسه الذي كانت "تواجد ليلى " ويف قصة "
" وذلك  صيفية مطار، وهناك ترابط بني القصص "شيخوخة "، "تواجد ليلى" و"أشيخوخة"يف قصة "

 ".السيدة الستينيةلتطرّقهم لشخصية" 

                                                                                                                                                                                     
 .44،ص: نفسهاملصدر  -1
 .92،ص: نفسهاملصدر  -2
 .65،ص: نفسهاملصدر  -3
 .45املصدر نفسه، ص:  -4
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سر قبيالت" يف جمموعته القصصية "أشجار شعثاء باسقة "مما جعلها فقد طغت اللغة الشعرية عند "يا
أكثر إمتاع وجاذبية للقارئ.
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قبيالت"  "ياسر " لـبعد استعراض تقنيات السرد يف اجملموعة القصصية "أشجار شعثاء باسقة
د أبدع يف قصة،فقة للله دراية عظيمة باخلصائص السردية والبنائي وجدنا أنفسنا أمام أديب

اها فيه،  يتبناليت تكوين قصصه وقد عّب من خالهلا عن الواقع حيث عكس أفكاره الفلسفية
 وقد خلص البحث إىل النتائج التالية:

لعنوان اة من ة بداييربط بني عتباهتا ونص اجملموعيف اجملموعة القصصية وجود رابط قوي -
بات صورة ه العتت هذالرئيسي والعناوين الداخلية وصوال إىل الغالف اخلارجي هلا فقد جاء

 مصغرة حاملة لدالالت وإحياءات تعكس مضمون القصص.

ال أن إاخلها لنظر دافقد تعددت وجهات اجملموعة القصصية  يف تبينت لنا بنية الراوي لقد-
هو ما و  أي الرؤية مع-ماألنا املتكل-خصية البطلالسارد يتبىن يف معظم األحيان منظور ش

 واملنقول. ول ،، ومن أمناط الصيغة السردية اخلطاب املسرد، واحمليناسب حالة القاص

إلخبار، اطريقة  تعملحي خياله، واس، ومن و يالت" شخصياته من احلياة املعيشةالتقط "ياسر قب-
 .وطريقة العرض أو الكشف

عن الشخص و ، ليوميها اار صيفية " عن "السيدة الستينية"، عن ر وتينحتدث الراوي يف قصة "أمط-
، ينهمابابط صة "شيخوخة"، فهناك تر الذي كانت توقظه كل صباح، وهو نفس ما فعله يف ق

 .طار صيفية " تكملة لقصة "شيخوخة"ونستطيع القول أن قصة "أم

دة ة "السيخصيروسة أن شتبني يف قصة "أشجار شعثاء باسقة " من اجملموعة القصصية املد-
 الستينية" هي من نسج اخليال.

أنه  ، حيثي"لراو ثاء باسقة " متثل شخصية "اتبني من خالل القصص املدروسة أن "أشجار شع-
عن أحداث  اته،لقد حتدث يف هذه القصص عن حي ،صفات هذه األشجار، فأموره متفرقةيتصف ب

 ، وأحداث مل تقع بل فكر فيها فقط.شهد عليها
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زمن ات والشخصين للمكان أمهية كبرية يف العمل القصصي، فهو اإلطار الذي جيمع الإ-
 واألحداث.

توحة، فواألماكن امل لقد تنوعت األماكن يف هذه اجملموعة القصصية بني األماكن املغلقة،-
 فاملغلقة كالبيت، واملفتوحة كاألحياء والشوارع.

ميزة له، ئصه املخصا تنوعت أبعاد املكان يف هذه اجملموعة املدروسة، ولكل بعد منها كما-
 ومنها" البعد النفسي، البعد الواقعي والبعد اهلندسي.

القصصية  موعة اجملشهد الرتتيب الزمين انكسارات خمتلفة عملت على تكسري خطية الزمن يف-
ىل إشارة ل لإلواالسرتجاع؛ حبيث وظف األو  فكان هناك تذبذب يف احلضور بني االسباق

لثاين ا، أما مبهمو أحداث ستقع يف مستقبل الشخصيات وكذا توقعاهتا اجتاه مستقبل جمهول 
لى بعض لضوء عاليط فقد وظفه ليقوم بسد الثغرة اليت قد حتصل يف النص لذا جنده قام بتس

 األحداث املاضية.
ا جند هناك ، بينمكارهرر وهذا ليأكد القاص على أفالتواتر جند فيه هيمنة السرد املك أما-

 املتشابه(.  تكرارير، الاملفرد، املفرد املكر )تقارب يف احلضور بني الضروب الثالثة األخرى 
حلكي سريع ار لتكما جاءت املدة الزمنية يف الرواية من خالل توظيف القاص بعض مظاه-

فسية ته النحال ألن القاص بصدد عرض مثل اخلالصة، واحلذف اليت كانت قليلة يف القصص
النتقال إىل لانوية الث وأفكاره فهو حباجة للتفصيل فيها لذا جنده يقوم بتلخيص وطي األحداث

ص ي القصث حتو عمل على ابطائه باستعمال الوقفة واملشهد حي وقداألحداث الرئيسية، 
ا ا وصفهوكذ صياتالوقفات لتبز اختالف وجهات نظر الشخو مساحات واسعة من املشاهد 

 ووصف األمكنة.
ة ة بسيطت لغلغة السرد عند "ياسر قبيالت" يف جمموعته "أشجار شعثاء باسقة" جاء-

 وعميقة، وكانت شعرية أكثر منها عادية، ومل يدخل العامية يف قصصه.
ذكرت يف  العربةكيها  فجتلت اللغة الشعرية يف هذه اجملموعة القصصية بتوظيف القاص للرمز -

 تواجه اة اليتاحلي قصص من اجملموعة مثل قصة "زيارات عائلية" وهي ترمز هنا ملشاكلعدة 
هي ترمز و اسقة" اء باملرء، كذلك جند "احلقيبة" واليت برزت يف عدة قصص منها "أشجار شعث

 ألعمال الشخص الفردية يف حياته.
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 لذات.ا حتدّ و ، الومما يبني شعرية اللغة هنا اخللط بني احلقيقة واحللم، وتوظيف اخلي
 عز وجل التوفيق والسداد.نسأل اهلل حبمد اهلل متت، -
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 بيالت: حياته وأعمالهقياسر -1

 مولده ونشأته:-أ

هو رب عائلة م، وتلقى تعليمه يف مدرستها.1970ياسر قبيالت ولد يف مليح )مادبا( يف العام 
أمت  ،1يعيش يف جمتمع ذكوري محيد يرضي رب العباد، درس فنون السينما والتلفزيون يف موسكو

 شتعليمه اجلامعي يف املعهد الفيدرايل الروسي للسينما "فغيك" وتتلمذ على نيكوالي نيكواليفت
ان على التحوالت السياسية يف روسيا بعد . وهو شاهد عي2فيغوروفسكي، ويعمل يف الصحافة

م، حيث كان شاب يف مقتبل العمر، فاملرحلة اجلامعية مرحلة 1991سقوط االحتاد السوفيايت يف 
 مهمة يف حياته، فهو مبدع بشكل خمتلف.

 مؤلفاته:-ب

 ة(.أشجار شعثاء باسقة )جمموعة قصصي-

 خالف عائلي)رواية(.-

 حانة احلي القريبة)رواية(.-

 از بوتني. ألغ-

 .3إضافة ملتفرقات نشرت يف اإلدارة-

                                                           
، 2016ديسمب  8، العريب اجلديد، وقفة مع ياسر قبيالتينظر، -1

https://www.alaraby.co.uk/%D9%88%D9%82%D9%81%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%B1-
%D9%82%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA 

 .05ص ياسر قبيالت، أشجار شعثاء باسقة، -2
رؤيا نيوز، قناة ، هذا الصباح، سيرة مبدع-3
1/7/2018،https://www.google.com/url?q=https://m.youtube.com/watch%3Fv%3D9MDICZgVyjo&sa=U&ved=

2ahUKEwjivvSFp4vrAhU8AGMBHUxGCisQtwIwAHoECAIQAQ&usg=AOvVaw3snf_YCYdBhLDWEFwknSzy 
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&usg=AOvVaw3snf_YCYdBhLDWEFwknSzy 

-https://www.almaany.com/ar/dict/ar ،26/06/2020 املعاين لكل معىن رسم،
ar/%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%82%D8%A9/ 

، 2016ديسمب  8وقفة مع ياسر قبيالت، العريب اجلديد، 
https://www.alaraby.co.uk/%D9%88%D9%82%D9%81%D8%A9-

%D9%85%D8%B9-%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%B-
%D9%82%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA 
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