سريورة السرد يف اخلطاب الروائي العريب
(جرما الرتمجان -أمنوذجا)
امللخص
حدا النقد االنطباعي ابخلطاب الروائي العريب منحى متعرج؛ فجلُّه يفتقر إىل التكوين املعريف آلليات
اجلنس النقدية من جهة ،ويتجمد وعيه النقدي عند رصد أشكال وإشكاليات السرد من جهة أخرى ،وهو
مع هذا التخبط مستحوذ على احمليط الدعائي النقدي ،األمر الذي ألقى بظالله على الدرس السردي
العريب؛ فساهم يف ضعف النظرية السردية العربية وتباين اجتاهاهتا ،وتعدد مشارهبا ،حىت مأل ضجيج
املصطلحات السردية عامل النقد العريب ،كـنظرية احلكي ،ونظرية السرد ،والتحليل السردي ،والتحليل البنيوي
للحكي ،وشعرية النثر أو بوطيقا النثر ...وألجل تصحيح هذا املسار فإننا يف حاجة إىل نظرية سردية مكتملة
األركان ،حمكمة البناء ،بعيدة عن تشرذم النظرية السردية العربية وتعدد توجهاهتا التناولية.
وسط هذا الضجيج تطل علينا التجربة السعودية متمثلة يف الدكتور /عبدالرمحن الوهايب ،الذي قدم نظرية
سردية جديرة إبسكات هذا الضجيج (معايري قياس أداء التواصل السردي) :نظرية نقدية قائمة على معايري
ستة ،هي :العرض ،واإلخبار ،وقياس املشاهبة ،ووجهة النظر ،والتبئريان :الداخلي واخلارجي ،ونغمة السرد
وطبيعته  ،يتم احلكم من خالهلا على اخلطاب الروائي عامة ،وسريورة السرد خاصة .وقد جاءت رؤية البحث
وفقا لنهج هذه النظرية؛ ملا تتفرد به من حيثيات نستطيع عربها الوقوف على سريورة السرد يف رواية (جرما
الرتمجان).
(جرما الرتمجان) ،الزهرة السادسة يف نتاج (حممد حسن علوان) الروائي ،حتمل عبق التاريخ ،وقلق الرتحال،
حتكي قصة (جريماس) ذاك الفىت املسيحي املسافر بني دروب الزمن ،تتقاذفه أموج القلق من قربص إىل
فرنسا إىل روما ،بني املزارع والكنائس واألديرة ،ليستقر يف حلب –مسقط رأسه -كمرتجم للسلطان العثماين
(مجوالذي) ،حتفل الرواية ابألحداث التارخيية ،والفلسفة الدينية ،ومتتاز بسرديتها امل ْح َك َمة.
ُ

1

-1

املقدمة:

مثة تعالق بني مصطلح السرد واألدب عامة والفن الروائي خاصة؛ إذ هو املنو بصياغة أفكار
املؤلف وختيالته نصا أدبيا عرب وسائله وتقنياته املختلفة ،وهو املسئول عن توزيع مهام عناصر الرواية عرب رؤيته
الفنية والداللية .وهو مع حيوية موقعه وديناميكية آليته ما انفك يعاين تشرذم املصطلح وختبط التناول .لذا
انصبت جهود هذه الدراسة تبحث يف مفهوم السرد عن ٍ
آلية موحدة ومنهج جامع ٍ
مرض؛ يشبع حاجة
البحث األديب العريب يف احلكم على الرواية فنيا.
وسط حشد من الرؤى السردية املتباينة ،أتيت نظرية الناقد السعودي الدكتور عبدالرمحن الوهايب (معايري قياس
أداء التواصل السردي) جتربة انجعة يف حتليل وتقييم النص السردي؛ إذ تسلط الضوء على ستة معايري فنية
جتمع شتات النظرية السردية وتقيّم بناءها ،هذه املعايري هي( :العرض واإلخبار ،والتبئري ،وقياس املشاهبة،
ووجهة النظر ،ونغمة السرد وطبيعته).
وقع االختيار على رواية (جرما الرتمجان) للروائي السعودي حممد حسن علوان ،الصادرة عن دار تشكيل
للنشر والتوزيع يف اململكة العربية السعودية ،عام ( )2021يف طبعتها الرابعة ،أمنوذجا تطبيقيا هلذه الدراسة؛
ختضع للمعايري الستة السابقة ،واليت هبا ومن خالهلا نستطيع الكشف عن آلية السرد فيها ،واخلروج حبكم
موضوعي علي سريورته وجودته.
رحالة ،يتنقل من حلب إىل الالذقية إىل املاغوصة
وسم (علوان) روايته ابسم البطل (جرما الرتمجان) ،فىت شبه ّ
ليستقر يف قربص مخس سنوات بني عامل زراعي وانسك يف دير ،ليعود بعدها ترمجاان للسلطان الرتكي
(جم) ،يصاحبه يف حلّه وترحاله ،ومغامراته ونزواته .وبني القس والسلطان ،والكنيسة والقصر تدور رحى
الرواية املليئة ابألحداث التارخيية والدينية؛ إذ تطوف أحداثها بني أروقة القصور ودهاليز التاريخ القدمي ،مولدة
لغة كنائسية كاليت افتتحت هبا.
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فرضت طبيعة هذه الدراسة وحاجة سد مآرهبا أن أتيت يف ثالثة مسائل ،هي:
 السردية وتشرذم املصطلح.
 معايري قياس أداء التواصل السردي.
 ديناميكية السرد يف رواية جرما الرتمجان.
حناول من خالهلا اإلجابة عن تساؤالت عدة ،أمهها :ما سبب تشرذم املصطلح السردي؟ وما اجلديد الذي
سري (علوان) السرد يف (جرما الرتمجان)؟
تقدمه نظرية (الوهايب) مييزها عن غريها؟ وكيف ّ
اختذ البحث املنهج الوصفي إىل جانب نظرية (الوهايب) منهجا دراسيا ميكننا من تتبع سريورة السرد يف الرواية
واحلكم عليه فنيا.
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السردية ،وتشرذم املصطلح:

تبوأ السرد مكانة ابذخة بني عناصر النص الروائي إن مل يكن هو وحدة تشكيل الفن القصصي والروائي على
حد سواء؛ إذ هو "جمموع ما خيتاره الراوي من وسائل وحيل لكي يُقدم القصة للمروي له"( ،)1ويدخل ضمن
هذا املفهوم كل أشكال الكتابة وأدوات التعبري اليت هبا ومن خالهلا ينسج الكاتب رؤيته ويصوغ فكرته عمال
قص هبا ومن خالهلا
فنيا نطلق عليه مسمى (رواية) ،وبتعبري أكثر مشولية ،فالسرد هو "الطريقة اليت تُ ّ
القصة"( ، )2وهو "العملية اليت يقوم هبا السارد أو احلاكي أو الراوي ،وينتج عنها النص القصصي املشتمل

))1حلمداين ،محيد .) 2000( .بنية النص السردي من منظور النقد األديب.الطبعة الثالثة .املغرب ،الدار البيضاء :.املركز
الثقايف العريب للطباعة والنشر .ص.46
))2جابر ،عمر صبحي( .) 2002البنية والداللة يف رواايت إمساعيل فهد .الطبعة األوىل .بريوت :املؤسسة العربية
للدراسات والنشر ،ص.97
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على اللفظ القصصي واحلكاية القصصية"( ،)1وهو مع مكانته هذه وديناميكيته تلك ال يزال يشكو ختبط
املفهوم وتعددية التناول؛ إذ "ليس هناك إىل اليوم نظرية موحدة وهنائية للمنظور السردي"()2؛ فثمة عدد كبري
من النظرايت السردية الغربية يصعب إمجاهلا يف كتاب واحد ،فعلى حني ألف (تشامتان) كتااب مجع فيه نتائج
الدراسات البنيوية ،ظهر كتاب (دوريت كوهن Kohn

 (Dorritاملعنون بـ(العقول الشفافة) ،وهو

دراسة شاملة عن تقدمي الوعي يف السرد ،كما برزت ترمجات كتاب (جريارد جينيت Gerard
 )Genetteاملعنون بـ (اخلطاب السردي) ،وكتاب (فرانز ستانزيل  )Franz Stanzelاملعنون (نظرية
السرد ) ،وكتاب (واالس مارتن) املعنون بـ (نظرايت السرد احلديثة) ...وغريها .وكلها جهود تلتقي وتفرتق
حسب وجهة نظر أصحاهبا واختالف مشارهبم؛ وال عجب يف ذلك إن علمنا أن النظرايت األدبية توضع
ألغراض خمتلفة ،وحتل إحدا ها حمل األخرى؛ حسب ما تضيفه من فائدة ودقة ،ومواكبة حلركة احلداثة ،وقد
حلت نظرية السرد حمل نظرية الرواية خالل اخلمسة عشر عاما املاضية؛ ويرجع السبب يف ذلك إىل أن نظرية
الرواية مل تعد حترز التقدير والقبول العام ،هذا ابإلضافة إىل أن أهداف نقاد هذه النظرية وطرقهم أضحت
مقيدة برغبتهم يف إظهار أمهية هذا اجلنس األديب -الرواية -يف وقت كانت فيه احلاجة ماسة إىل حتليل
الشكل واحملتوى ،وصارت كل احملاوالت النقدية جمرد تقليد .لذلك فقد أخذ عدد من النقاد -بعد احلرب
العاملية الثانية – على عاتقهم مهمة طرح نظرية جديدة تتالىف عيوب النظرية القدمية ،منهم( :مارك شورر
 ) Marh Schorerيف مقالته (التقنية بوصفها اكتشافا) ،حبث فيها عن نظرة جديدة على الرواية ،و
)(1املرزوقي ،مسري ( .) 1986مدخل إىل نظرية القصة حتليال وتطبيقا .العراق ،بغداد :مشروع النشر املشرتك ،دار الشؤون
الثقافية العامة،ص .73
) )2جينيت ،جريار وآخرون .)1989 ( .نظرية السرد من وجهة النظر إىل التبئري -ترمجة :انجي مصطفى .الطبعة األوىل.
املغرب ،الدار البيضاء :منشورات احلوار األكادميي واجلماعي،ص.8
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حاول (جوزيف فرانك  )Joseph frankوضع نظرية سردية تليب رغبة الفرتة يف إجياد نظرية أدبية تعاجل
عيوب نظرية الرواية ،حيث كتب مقالة بعنوان( :الشكل املكاين يف األدب) ،انقش فيها موضوعني خرج
منهما بنتيجة تؤكد أمهية نظرية السرد .لقد كثرت تلك احملاوالت حديثا؛ فقد أضاف (جوستاف
فلوبري  )Jostave Flaubertو (هنري جيمس  )Henry Jamesكثريا من التقنيات اليت تؤكد على
موضوعية السرد ،وسيطرته الفنية على وجهة النظر ،ويف اجلانب اآلخر فقد اشتعلت االنتقادات املوجهة
لنظرية الرواية؛ نتيجة الصراع بني روادها ونقادها على غلبة الشكل أو املضمون واحملتوى .وتستمر هذه
احملاوالت حىت العقد الثاين للحرب العاملية الثانية ،حيث أملح عدد من النقاد إىل أن موت الرواية قد أصبح
وشيكا.
مع بداية القرن العشرين حدثت تغريات مهمة يف املفاهيم األنكلو أمريكية عن الرواية ،بل لقد كان تعريف
الرواية يف هذه الفرتة ،ووضعها يف إطار أوسع من االتفاقات واالختالفات.
بدأت – بعد ذلك – نظرايت السرد يف الظهور ،وكانت اإلشارات واضحة يف كتاب تشريح النقد لـ (جادل
نورثروب )Northrop Frye؛ فقد اختلف مع نزعة اعتبار الرواية الواقعية أحسن أشكال التخييل النثري
أو رمبا شكله الوحيد ،مث نشرت عدة كتاابت خالل الستينيات عن نظرية السرد منذ هنري مجيس وروالن
ابرت وكلود برميوند وغريهم ،وظهرت جهود البنيوين والشكالنيني يف نظرهتم إىل نظرية السرد.
كانت جهود البنيويني الفرنسيني أكثر وضوحا؛ فقد نشر جواناثن كلري وروبرت شولز وآخرون موجزات
واضحة للفكرة البنيوية ،واستفادت املاركسية من التحليالت االجتماعية البنيوية للسرد.
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بدأ فراي يف أتسيس نظرية سردية حني أعاد النظر يف تصنيف االجناس األدبية؛ إذ اعترب الرواية نوعا واقعيا
حقق شكله املميز يف القرنني الثامن عشر والتاسع عشر .لقد ظهرت نظرة خمتلفة إىل شخصية الرواية
واترخيها يف كتاب طبيعة السرد الذي ألفه ( روبرت شولز  )Robert Scholesو ( روبرت كيلوج
 ،)Robert Kelloggفهما يتفقا على رؤية فراي يف أن األدب الغريب قد خضع لدورتني تطويريتني من
األسطورة على الواقعية ،ويتفقان معه يف متييزاته يف تسميته األنواع السردية .إن نظرة شولز وكيلوج تصب يف
أن للكتابة أتثريات يف السرد ،وحتديد نوع املسرود ،كما أن الواقع واخليال مها القواتن الرئيستان اللتان
تشكالن السرد ،وتسببان التغريات يف العامل اخلارجي.
جاء ابختني  -بعد ذلك  -مشرتكا مع فراي وشولز وكيلوج ،مؤكدا على أن املسرودات هي أمزاج عامة،
ونبه إىل ضرورة أن تتميز الرواية عن أشكال السرد األخرى.
ظهرت بعد ذلك الواقعية يف األدب ،واليت تتصف ابملوضوعية ،وهي – كذلك –املقابل لكل شيء ذايت
يعتمد على الرأي الشخصي ،وكان التنبيه على أن املؤلف جيب عليه أال يدع املواقف الشخصية تتدخل يف
متثيل سرد ما .وتعترب املسرودات الواقعية أكثر دقة ومجاال من املسرودات األخرى؛ ألهنا يف احلقيقة صادقة.
نتيجة لتعددية االجتاهات واملدارس السردية الغربية وتباين تناوهلا لنظرية السرد ،تعددت الرتمجات العربية
للمصطلح ،وتناوهلا ملفهومه ،وأضحت السردية متثل إشكالية يف الدرس النقدي العريب احلديث؛ فقد عرب كل
انقد عن مفهومه ملصطلح السرد من وجهة نظر اجلهة املرتجم عنها ،فـ"جند مثال أن اصطالحات نقدة املغرب
العريب متتح من بئر الثقافة الفرنسية ،بينما جند احلال خمتلفا عند نقدة املشرق العريب الذين ينهلون من جب
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اإلجنليزية ،وما بني الفرنسية واإلجنليزية بون شاسع" ،)1(.ومما يؤكد ذلك كثرة املصطلحات العربية املرادفة
للمصطلح الغريب  ، Narratologieفمنها" :نظرية احلكي ،ونظرية السرد ،والتحليل السردي ،والتحليل
البنيوي للحكي ،وشعرية النثر أو بويطيقا النثر ،وشعرية السرد أو بويطيقا السرد ،وغريها" ،)2(.واحلال نفسه
جنده يف تناول املعاجم العربية املختصة للمصطلح؛ فيعرفه (سعيد علوش) أبنه" :اخلطاب املغلق الذي يدخل
زمن الدال يف تعارض مع الوصف ،والسرد هو خطاب غري منجز ،قانون السرد :ما خيضع ملنطق احلكي،
القص األديب"( ،)3ويعرفه (جمدي وهبه)  ،أبنه" :مصطلح عام لقص حدث أو حوادث ،خرب أو أخبار سواء
أكانت حقيقية أم خيالية" ،)4(.ويعطي (عبدهللا إبراهيم) املصطلح صالحيات أوسع يف تعريفه؛ فهو "علم
يعين مبظاهر اخلطاب السردي أسلواب وبناء وداللة"( ،)5واملعىن نفسه عند (فتحي بو خالفة)؛ إذ يعين به
" دراسة النظم الداخلية لألجناس األدبية ،وكيفية حتكمها ،والقواعد اليت تبىن عليها األبنية ،وتنمو هبا
خصائصها وأسلوهبا"(.)6
مثة عدة عوامل تضافرت يف تشرذم املفهوم االصطالحي للسرد ،أمهها:
) )1بلعابد ،صفية .) 2015( .إشكالية ترمجة املصطلح السرد من الفرنسية إىل العربية .اجلزائر ،جامعة أيب بكر بلقايد:
كلية اآلداب،ص.15
) )2بلعابد ،صفية .) 2015( .م.س.ص.26
) )3علوش ،سعيد .) 1985( .معجم املصطلحات األدبية املعاصرة .الطبعة األوىل .بريوت :دار الكتاب
اللبناين.ص.111
) )4وهبة ،جمدي .) 1984 ( .معجم املصطلحات العربية يف اللغة واألدب .الطبعة الثانية .بريوت :مكتبة لبنان.
ص.198
) )5إبراهيم ،عبدهللا .) 2000( .السردية العربية ( حبث يف البنية السردية للموروث احلكائي العريب) .الطبعة الثانية.
بريوت :املؤسسة العربية للطباعة.ص.18
) )6بوخالفة ،فتحي .)2010 (.شعرية القراءة والتأويل يف الرواية احلديثة .الطبعة األوىل .األردن ،أربد :عامل الكتب
احلديث.ص.106
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حداثة علم السرد نسبيا ،فرغم جذور السرد املمتدة يف ابطن النص األديب منذ
تكوينه ،إال أن االلتفات إليه كعلم له مسة وثيمة مل يظهر إال من نتاج البنيوية،
السيما يف احتوائه األجناس الغربية اجلديدة كالقصة القصرية والرواية؛ فقد "سعى
إىل استخالص القوانني العامة اليت تصدق على الظاهرة السرديةً ،أاي كان لغتها،
()1

دون نفي فردية العمل السردي".
-2-2

أتخر الدرس النقدي العريب يف تناوله للسرد كمنهج ونظرية نقدية؛ إذ "وصلت
السردايت إىل العامل العريب يف الثمانينيات عن طريق الرتمجة أو عن طريق
االحتكاك املباشر بلغتها األوىل يف الفرتة البنيوية الفرنسية"(.)2

-3-2

كل حسب ثقافته واختالف
اختالف املنهل الذي يغرف منه النقاد العرب ٌّ
مشاربه ،ومن َمثَّ "حنت املصطلحات حبسب امليول عن النظرايت اليت يتعامل معها
النقاد".

-4-2

()3

التخلف عن مواالة املستجدات السردية ،وغياب االختصاص يف املمارسة
السردية( ،)1السيما يف النقل والرتمجة ،ما أدى إىل ثنائية يف الرتمجة أوهنت عظم
املصطلح وشرذمت مفهومه.

))1برنس ،جريالد .) 2020( .املصطلح السردي ،ترمجة :عابد خزندار .الطبعة األوىل .اجلزائر :اجمللس األعلى للثقافة.
ص.5
) ) 2إبراهيم ،عبدهللا.) 2000( .ص.45
))3بوحامت ،موالي .)2005( .مصطلحات النقد العريب السيماءوي .سوراي ،دمشق :منشورات احتاد الكتاب
العرب.ص.250
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موحد مي ّكننا من سرب أغوار اخلطاب الروائي العريب ،السيما وقد
تبقى حاجة النقد العريب إىل منهج سردي ّ
رصنها.
حفلت الساحة األدبية بكم هائل من األعمال الروائية ،وأضحت احلاجة ماسة لنفي َخبُثها عن ُ
ومسها بـ (معايري قياس أداء
وسط تلك التعددية التنظريية تطل علينا جتربة فريدة للدكتور (عبدالرمحن الوهايب) َ
التواصل السردي) ،نظرية نقدية ومنهج سردي موضوعي يقيّم سريورة اخلطاب السردي يف الرواية العربية.
-3

معايري قياس أداء التواصل السردي:

اخلطاب السردي يف الرواية منو بنقل فكرة الراوي إىل املخاطب ،فهو جسر تواصلي ذو خصيصة دينامية،
يتألف من "وحدات لغوية ذات وظيفة تواصلية داللية ،حتكمها مبادئ أدبية ،تنتجها ذات فردية أو
مجاعية".

()2

وإذا كانت الرواية العربية يف جوهرها قصة مصوغة يف خطاب سردي ،هذا اخلطاب "يروي

حكاية خاصة ،وهو يف روايته حيقق متيزه واستقالله آبليات تقنية ،تبدع هذه اآلليات زمن عامل الرواية ،ولغات
الشخصيات ،وخصوصية أمكنة وجودهم ،وعالئق عيشهم ،ورموز معاانهتم الكربى ...وحيكي اخلطاب ما
قد يعنيه اإلنسان ،وحقائق قد تسكت عنها اخلطاابت األخرى".

()3

تلتقي النظرايت السردية يف معاجلتها للخطاب السردي ،فإن افرتقت يف مسمياهتا إال أهنا جتتمع يف تناوهلا
التحليلي؛ إذ تدور يف فلك زمن السرد ،وحركته ،والراوي ،ولغته ،وهي فلسفة يشوهبا القصر وتعوزها
الشمولية؛ إذ مثة تقنيات فنية جيب الوقوف عندها -السيما مع التطور الفين للجنس األديب -كالفضاء
))1موساوي ،أمحد .)2012( .املصطلح السردي عند عبدامللك مراتض .اجلزائر ،جامعة قاصدي مرابح ورقلة :كلية
اآلداب واللغات .ص.35
) )2عزام ،حممد .)2001( .النص الغائب .سوراي ،دمشق :منشورات إحتاد الكتاب العرب .ص.24
) )3العيد ،ميىن .)1998 ( .فن الرواية العربية بني خصوصية احلكاية ومتيز اخلطاب .الطبعة األوىل .بريوت :دار اآلداب.
ص.26
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السردي ،والتعالق بني اخلطاب وعناصر الرواية ،ومستوى السرد يف النتاج الروائي عامة للراوي الواحد ،وهي
تقنيات سردية تتجلى أمهيتها يف بناء اخلطاب السردي الروائي يف اجلانب التحليلي من هذا البحث ،كما
تتجلى احلاجة إليها عند وقوفنا على نظرية (عبدالرمحن الوهايب) ،واليت تتضمن ستة معايري فنية جتمع عناصر
البنية الفنية واملوضوعية للرواية (معايري قياس أداء التواصل السردي)؛ هي :العرض واإلخبار ،والتبئري ،وقياس
املشاهبة ،ووجهة النظر ،ونغمة السرد وطبيعته.
-1-3

مصطلحا العرض ( ،)showingواإلخبار ( :)tellingويُقصد به" :جمموعة
املواقف والوقائع املسرودة وفقا لتتابع تقدميها للمتلقي"(" ،)1وقد تطور تعاطي
مصطلحي العرض /اإلخبار يف فرتة ما بعد احلداثة ،ليتضمن النظر يف أثر الصياغة
األسلوبية ،والرتكيبية ،يف بناء جسر املشاركة النصية من حيث دور املتلقي ،وأال يكون
يف صورة املستقبل فقط ،وأصبح هلذا أثره على مدلول جودة النص ،من حيث مستوى
حضوره"

-2-3

(.)2

قياس املشاهبة :و "هو مصطلح معياري يضاف من خالل مؤشراته للتواصل إىل
مستوى حضور املؤلف احلقيقي يف النص ،وتربز مالحظة تلك املؤشرات كلما توافرت

 ) 1برنس ،جريالد.)2020( .م.س .ص.213
) )2الوهايب ،عبدالرمحن .معايري قياس أداء التواصل السردي يف الرواية .مقال منشور عرب الشبكة العنكبوتية -رابط:
 https://www.researchgate.net/publication/310161909مت االطالع عليه يف .1/4/2021
ص.253
10

أكثر من إصدار مكتوب للمؤلف ،حبيث ميكن التوصل من خالل تعدد اإلنتاج
التأليفي السابق ملواطن التشابه املكرر بني منتج الروائي الالحق"(. )1
-3-3

التبئري ( :)focalization- focalizationو"هو تقليص حقل الرؤية عند
الراوي ،وحصر معلوماته .مسي هذا احلصر ابلتبئري؛ ألن السرد جيري فيه من خالل
بؤرة حتدد إطار الرؤية وحتصره ،فاملقصود ابلتبئري هو حصر معلومات الراوي (وابلتايل
القارئ) حول ما جيري يف احلكاية"( .)2وترجع امهية التبئري يف كونه "قناة تواصل ونقل
( )shiftما بني جهة وأخرى يف مستوايت منظومة التواصل السردي املتعددة ،وهو
من مؤشرات النقل املمكنة اليت يتم من خالهلا إجناز السرد عن طريق صوت الراوي
سواء يف اقتباس مباشر أو أفكار أو صياغات أسلوبية"(.)3

-4-3

وجهة النظر :ويُقصد هبا" :الوضع التصوري واملفهومي الذي يتم وفقا لشروطه عرض
املواقف والوقائع ،وقد تكون خاصة ابلشخص احمليط أو العليم بكل شيء الذي يتغري
موقفه وأحياان يصعب حتديده ،كما أنه ال خيضع ألية قيود تصويرية أو مفهومية ،وقد
يتحدد موقفه داخل املادة احملكية وابلذات يف إحدى الشخصيات )4(".وختتلف وجهة
النظر عن التبئري ،يف أن " مفهوم التبئري (داخلي أو خارجي) يتكشف من خالل
صورة الضمري ونوعه ،حىت مع تعدد كل منهما يف النص الواحد ،وإمكانية ذلك

) )1السابق.ص.254
) )2زيتوين ،لطيف .) 2002 ( .معجم مصطلحات نقد الرواية .الطبعة األوىل .بريوت :مكتبة لبنان.ص .40
) )3الوهايب ،عبدالرمحن.م.س .ص .253
) )4برنس ،جريالد.)2020( .م.س .ص.179
11

لطبيعة السرد حول احلكاية واملعلومات النصية ،حيث ميكن التتعرف على مصدر
التواصل يف السرد ،وعالقته ابملؤلف احلقيقي أو الضمين"(. )1
-5-3

نغمة السرد -طبيعة السرد (" :)tone/modeالطريقة اليت تنظم معلومات السرد،
وطبيعة السرد تتوقف بشكل رئيس على ما إذا كان الغالب هو اإلظهار أو اإلخبار.
وكذلك يتوقف على ما إذا كان الغالب هو التبئري اخلارجي أو الداخلي"( ،)2وهلذين
املعيارين دور هام يف قياس أداء التواصل السردي؛ فهما "يعمالن على كشف موقف
املؤلف أو الراوي أو كليهما من خالل الصياغة أو السياق أو اإلحساس املتنقل بني
النصوص الواحدة للمؤلف بصورة خاصة"(. )3

-6-3

الراوي :يعترب الراوي "شخصية زئبقية غري اثبتة"()4؛ "فهو اترة إحدى الشخصيات،
واترة مع املؤلف إىل غري ذلك"( ،)5ورغم ذلك فهو "اجلزء األكثر مركزية يف حتليل
النصوص السردية؛ فهويته ومستوى درجة حضوره الضمين يشري إىل وروده كشخصية
يف النص ،وحتديد الراوي ،وموقعه ،هدف أعمق ملعرفة جناح وقدرة العمل السردي يف
صياغة جتارب الشخوص اإلنسانية ،وحيادهتا فنيا ،ومعرفة مستوى الراوي يف السرد
حيمل مستوى مبهما ودقيقا يف السياق"(.)6

) )1الوهايب ،عبدالرمحن.م.س .ص .254
))2السابق .ص.237
))3نفسه ،ص .254
))4نفسه.
))5نفسه ،ص.255
))6نفسه ،ص.256
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 املؤلف احلقيقي" :ميثل املؤلف احلقيقي نقطة األصل ( )point of originيف معايري قياس أداءالبناء الروائي ،بوصفه صاحب النص"( ،)1وخيرج عنه املؤلف الضمين الذي ال يعد ملتصقا أبحداث
النص.
 املؤلف الضمين" :الشخصية األخرى للمؤلف ،القناع ،أو الشخصية املعاد إنشاؤها من النص،الصورة الضمنية أو املضمرة ملؤلف ما يف النص اليت تعترب قائمة خلف املشاهد ومسئولة عن
حتقيقها ،ومسئولة كذلك عن القيم واألعراف اليت تلتزم هبا"(.)2
مثة مؤشرات حتدد آلية عمل تلك املعايري ،حيكمها املؤلف؛ فمن خالل صورة املؤلف أهو حقيقي أم
ضمين ،ميكننا احلكم على جودة الرواية ،وسريورة السرد فيها .ميكن تصور ترددات صورة املؤلف من
خالل العرض التايل.
 معايري قياس أداء املؤلف احلقيقي(:)3املعيار

املصطلح ابإلجنليزية

مؤشر املعيار

اإلخبار

Telling

يفيد استخدام األسلوب التقريري اإلخباري يف النص إىل جانب حضور

املؤلف احلقيقي /الراوي احلقيقي بوضوح .وهذا املؤشر من أكثر
املؤشرات داللة على ذلك؛ بسبب املباشرة ،وبعد اإلحياء ،والتصاق

املؤلف بنصه.

هذا املؤشر يالحظ من خالل النظر يف مضامني البناء السردي وسياقات
األعمال السابقة مع الالحق منها .وكلما زادت منتجات املؤلف ،أصبح

من الصعب قلة التكرار إال مع املؤلفني املتميزين .ولكن الرواية يف ذاهتا

) )1نفسه ،ص .256
) )2برنس ،جريالد.)2020( .م.س .ص.110
) )3الوهايب ،عبدالرمحن.م.س ،ص .257
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قياس املشاهبة
السرية الذاتية +
التكرار

Analogy:

فن يصاغ عن الواقع أو املتخيل يف أسلوب قصصي .وظهور مالمح سرية

Autobgraphy+re

املؤلف احلقيقي أو مسات مؤلفاته السابقة وإسقاطها يف النص الروائي
الالحق مؤشر يفيد تزايد نسبة حضور املؤلف احلقيقي يف النص الذي

putation

ينظر فيه ،وقلة نسبة حضور املؤلف الضمين الفين.

وجهة النظر

Point of view:

يفيد توظيف الضمري األول (أان) االلتصاق ابلراوي أو الشخصية .وال بد

راوي الضمري األول

First narrator

من احلذر عند استخدام تقنية املنولوج فقد تكون جسر تربير ،علما أن

تضافر املعايري األخرى وسياقاهتا تكشف ميول الراوي ،وكذلك املنولوج،

أهو فين منولوجي أم تدخل متويهي؟
التبئري الداخلي

Internal

يشري حضور هذا املعيار إىل إدارة األحداث مبشاركة املؤلف احلقيقي من
داخل النص ،وتدخله املباشر ،ويظهر ذلك من خالل جمال وجهة النظر؛

focalization

حيث الراوي ابلضمري األول (أان) ،أو رمبا من شخصية يف النص يلتصق

هبا املؤلف وتشري إليها مؤشرات املعاير .ويف هذه احلالة تكون السيطرة

على النص داخلية فيه ،من خالل فاعل األحداث املتصل ابملؤلف
احلقيقي.
نغمة السرد

Tone

طبيعة السرد

Mode

هنا املؤشر أسلويب ،ويشري حضوره إىل انتقال املواقف السابقة
واستحضارها ،عاطفيا ،أو فكراي ،قام على نقلها املؤثر الفاعل من

املؤلف احلقيقي ،وليس الشخصيات .وهو بيان ملوقف هذا املؤلف الذي
ينتقل إىل النص أسلوبيا ،ويوظف ضمن األحداث .ويكشف هذا املعيار

ويعزز كونه من املؤلف احلقيقي تضافر النظر واالستعانة ابملعايري األربعة
السابقة اليت تعزز حضور نغمة سرد املؤلف احلقيقي.

هذا املؤشر يتعلق ابألفكار ،من حيث املوضوعات والثيمات وغريها،

ومن حيث انتقاهلا إىل األعمال األخرى للمؤلف ،حبيث يصبح العمل

الروائي كتااب غري خيايل ،فليس هناك مسافة حلرية الشخصيات .ويشري
هذا املؤشر إىل حضور أفكار وخطاب املؤلف ،وإحالل ذلك يف

الشخصيات .وهو معيار ُشعوري حسي ،ميكن دعمه ابملعايري اخلمسة
السابقة؛ إلثباته وتعزيز صورة موقع املؤلف.

-

معايري قياس أداء املؤلف الضمين
املعيار

()1

:
مؤشر املعيار

املصطلح ابإلجنليزية

) )1الوهايب ،عبدالرمحن.م.س .ص.258
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يفيد استخدام أسلوب العرض حضور النص اإلحيائي األديب غري التقريري
املباشر ،حيث يكون األسلوب كاإلخراج للمشاهد ،وهو يقابل اإلخبار
العرض

Showing

يف كونه من أكثر املدلوالت إشارة حلضور املؤلف الضمين.

قياس املشاهبة:

Analogy:

عدم أو قلة ورود تشابه بني حياة امللف الواقعية أو مالمح ما كتب سابقا

السرية الذاتية +

Autobgraphy+re

من مؤلفات (مع شخصيات أو أحداث الرواايت أو الالحق منها) يعد

putation

مؤشرا فنيا إحيائيا يرفع من مستوى جودة املنتج الروائي ،ويدلل على

التكرار

ابتعاد املؤلف عن نصوصه ،وقدرته على فنية وهندسة بناء النص .وظهر
ذلك من خالل االستقراء والنظر ف مؤلفات الكاتب.
وجهة النظر:
راوي الضمري الثاين أو
الثالث

Point of view:

األكثر حضورا هو الضمري الثالث (هو) ،ومن هنا فإن الضمري الغائب

 Second, or thirdمعيار مساعد مهم يتعاضد مع املعايري األخرى لكشف مستوى صورة
person narrator

املؤلف الضمين وتعزيز حضوره .مع كونه يف الوقت نفسه قد حيضر
بصورة ختدع املراقب يف رصد مستوى الفنية وقرب املؤلف احلقيقي،
ولكن املعايري األخرى كفيلة بكشف جانب مسار هذا الراوي :أهو من
خمرجات مسار املؤلف الضمين أم احلقيقي؟

التبئري اخلارجي

External

وجهة النظر جاءت من خالل ضمري الغيبة الذي يرتك مسافة حمسوسة

focalization

عن املؤلف احلقيقي؛ ألنه يكون خارج سياق النص ،وبعيدا عن التداخل
يف حياة الشخصيات .وتكون السيطرة على النص ذاتية من خالل
أحداثه ،وتكون إدارة األحداث مطلقة.

نغمة السرد

Tone

يعكس هذا املؤشر غياب املوقف العاطفي أو الفكري الشخصي
للمؤلف احلقيقي ،فال تظهر أساليبه ومواقفه مباشرة أو ملتبسة
ابلشخصيات وحواراهتا ،بل تظل احلبكة والقصص حمور تسلسل
األحداث .واملعايري األربعة السابقة تعاضد مستوى هذا املعيار.
هذا املؤشر تكشفه األفكار وعالقتها ابملؤلف وكتاابته اليت ال تظهر يف
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النص مباشرة .ويدلل على هذا املعيار أيضا من خالل املعايري اخلمسة
طبيعة السرد

Mode

السابقة اليت تكشف مستواه.

يعد الرجوع إىل املخطط السابق تتجلى لنا مرتكزات احلكم على الرواية كجنس أديب؛ حيث حتديد صورة
املؤلف احلقيقي والضمين وتردداهتما يف تضاعيف عناصر الرواية ،ومدى توافقهما مع مؤشرات املعايري الستة
القياسية (العرض ،واإلخبار ،وقياس املشاهبة ،ووجهة النظر ،والتبئريان :الداخلي واخلارجي ،ونغمة السرد
وطبيعته) واليت من خالهلا ميكننا سرب ديناميكية السرد و الوقوف على سريورته.
-4

ديناميكية السرد يف رواية جرما الرتمجان:

تعد رواية (جرما الرتمجان) احللقة السادسة يف منتوج (حممد حسن علوان) الروائي؛ فقد قدم للمكتبة العربية
من قبل -مخس رواايت ،هي( :سقف الكفاية ،وصوفيا ،وطوق الطهارة ،والقندس ،وموت صغري)" .يفعام  2015فازت النسخة الفرنسية من روايته (القندس) جبائزة معهد العامل العريب يف ابريس كأفضل رواية
عربية مرتمجة للفرنسية ،وقد توجت مسريته الروائية ابحلصول على جائزة البوكر العربية عن روايته (موت
صغري) عام .2017
نسج (علوان) خيو آخر رواايته (جرما الرتمجان) على منوال سالفتها (موت صغري) ،وكأنه استحسن
الصورة التارخيية وراقه عبق الزمان وتضاريس املكان ،السيما وقد انلت إعجاب مجهور الرواية العربية ،وُكللت
ابلبوكر ،وإىل حد كبري توافق تكنيكها الفين بنظريه يف (موت صغري) ،ويبدو جليا للقارئ احلصيف أ ّن املؤلف
الضمين لعب الدور الرئيس يف الرواية ،يؤكد ذلك ما نلمحه من معايري السرد السابقة ،اليت تشري –بصراحة
16

ووضوح -إىل دوره يف التحكم يف سريورة السرد يف الرواية كليا ،وعند تطبيق معايري قياس التواصل السردي
عليها يتأكد لنا ذلك:
 العرض:يعطي مضمون الرواية التارخيي إمياء أبن أسلوهبا السردي سينجرف وراء التقريرية ،بيد أن (علوان) حنا به
إىل اإلحيائية؛ فأسلوب السرد جيذب القارئ إىل املتابعة واملشاركة يف التحليل ،وقد آزره يف صناعة هذه
اإلحيائية فكرة الرواية اليت تفتح ذهن القارئ على عوامل جديدة نسبيا؛ حيث املسيحية ،وحياة الرهبان،
ابإلضافة إىل السياحة التخيلية اليت يصحب فيها القارئ إىل بلدان رمبا مسع عنها ومل يرها .عرض
(علوان) هذه األحداث وغريها ملفوفة يف أسلوب ال حتضره املباشرة؛ وإمنا تغزوه األسئلة وتتخلله
مساحات خليال القارئ ،نطالع" :أتملت سقف الكوخ الذي ننام فيه وقتا طويال حىت حفظت شقوقه
وخدوشه وعروق اجلذوع اخلشبية اليت تقيمه ،ورحت أفكر يف هذا املصري القائم الذي البد منه .مخس
سنوات؟ كم سيصبح عمري عندما أفارق هذه املكان؟ هل يعقل أن جييب سيكون خاليا حينها مثلما
هو اآلن؟ أيعقل أن يسجن احلاكم كل مزارع هارب من مزرعته يف هذه اجلزيرة؟ ماذا لو تسللت خفية
وحثثت السري حىت أبلغ مدينة أخرى ال يعرفين غيها أحد؟ ماذا لو غريت هيئيت وحتدثت بلغة أخرى
وتسللت إىل أي سفينة يف امليناء ألعمل فيها وتعيدين إىل حلب؟ وماذا أفعل يف حلب؟"

()1

ال ميكن للقارئ حتصيل معلومات عن شخوص الرواية وحركتها إال مع هناية احلدث؛ فالراوي يتعمد ترك
مساحة للقارئ ليتكهن مبا سيكون ،وحىت يف عرضه املكان والزمان من خالل الوصف ،فال تنفك
) )1علوان ،حممد حسن .)2021( .جرما الرتمجان .الطبعة الرابعة .اململكة العربية السعودية ،الرايض :دار تشكيل للنشر
والتوزيع.ص.47
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األسئلة املفتوحة تنعش خميلة القارئ الذي اعتاد على أن الوصف تقريري مباشر؛ إذ هو مبثابة رفع الستار
عن مشهد جديد؛ ابعتباره "أمنوذجا بنائيا ال ميكن االستغناء عنه مطلقا؛ ألنه يشتغل ف صمم العملية
القصصية وجوهرها ،ويعد اجلناح اآلخر املواجه جلناح السرد يف تشكيل البناء القصصي"( ،)1ورغم كونه
مكمل للسرد ،إال أن األخري حمور البناء الروائي وعموده؛ إذ "الفرق بينهما يكمن يف أن السرد أكثر
حيوية ،يف جني يكون الوصف أكثر أتملية .ومها يشكالن بتالمحهما النسيج املتماسك ملختلف خيو
النص"( ،)2نطالع" :وصلنا أخريا إىل بورغينيف ...إهنا قرية صغرية ال تشبه حلب وال املاغوصة وال
سرقوسة وال أي مكان عشت فيه من قبل .تبدو مثل حي واحد من تلك املدن حييط هبا سور من
األشجار الكبرية .ملاذا جلبوه إىل هنا؟ هل هذا سجنه اجلديد؟ هل هذا سجننا اجلديد؟ كيف يبدو
املكان يف الشتاء؟ وماذا أيكلون؟ وكيف سيكون تعاملهم معنا اآلن وقد حتول الضيف إىل أسري؟"

()3

تفتح هذه التساؤالت –يف العرض -اجملال أمام القارئ لتخيل الصور اجلزئية يف املشهد الروائي ،فهي
مشعة ابلداللة والتفسري ،ميكن من خالهلا كشف الرتكيب النفسي للمكان
موجزة ،ملئية ابحلركةّ ،
وشخوصه.
 قياس املشاهبة( :السرية الذاتية  +السياق):اعتمد "علوان" يف روايتة هذه تكنيكا سرداي ،وشكال أسلوبيا مشاهبا لروايته السابقة (موت صغري)،
ولعل الدافع وراء هذا هو سبب جناح األخرية ،وفوزها ابلبوكر .الروايتان تتخذان املسلك التارخيي بصبغته
) )1العيد ،ميىن .)1998 ( .فن الرواية العربية بني خصوصية احلكاية ومتيز اخلطاب .الطبعة األوىل .بريوت :دار اآلداب.
ص.61
))2السابق ،ص.114
) )3علوان ،حممد حسن.)2021( .م.س .ص.273
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الدينية؛ إذ صبغ البطل يف (موت صغري) ابلفكر الصويف متمثال يف شخصية اترخيية (ابن عريب) ،بينما صبغ
(جرمانوس) يف (جريما الرتمجان) ابللون املسيحي .الروايتان تعتمدان أسلوب الذكرايت ضمن بنائهما الفين،
وتسطر عليهما لغة السرد املشبعة أبلفاظ رمزية من الفكر الصويف و املسيحي ،نطالع« :قالت فاطمة :أدن
مين ايبين ،لبيك اي أماه ،يف إشبيلية وتد من األواتد األربعة وال شك ،ومن هم األواتد؟ أربعة حيفظون األرض
من السوء ،وكيف أعرفهم؟ هم يعرفونك.
كيف أجدهم؟ هم جيدونك ،ضمتين إليها ضما طويال حىت مللت ،دست كفها يف صدري
وأغمضت عينيها وقرأت فاحتة الكتاب مث نقرت إبصبعها على موضع قليب متاما وقالت :طهر هذا مث اتبعه
وعندها فقط جيدك وتدك"( .)1ونطالع يف (جرما الرتمجان)" :يف كل عام نقيم قداسا خاصا يف هذه الكنيسة
نقرأ فيها رسالة ثيودوسيوس ونصلي ألرواح الشهداء الذين قضوا يف ذلك العهد الكئيب وخلت من
أجسادهم املباركة هذه املدينة .رمست بيدي صليبا على صدري وأان أصلي معه ...كل ما يعنيين اآلن هو
موقف هذا القسيس الذي حياول إدخايل يف كنيسة الالتني وإغراقي يف الشعور ابلذنب يف آن واحد"

()2

تتناثر أمساء األماكن والشخصيات القدمية غري املألوفة يف تضاعيف البنية اللغوية يف الروايتني ،نطالع
يف (موت صغري)" :ما ابلكما ال متسان اللحم؟ إنه خروف من حظرية امللك وال شك ،وماذا يف ذلك؟ أال
تعلم أن يف حظريته خنازير؟
هنض القاضي واخلطيب بعد ذلك قاصدين حوض غسل اليدين دون أن يشبعا ،كاان تقيني
وصاحلني ولكن جباانن.
مل جيرؤا أن يعرتضا على ما جد من أمر مرسية وهي ترتدي من سيء إىل أسوأ منذ استغل ابن
مردنيش الفراغ الذي وسع بني اهنيار دولة املرابطني ونشوء دولة املوحدين فاستقل مبدينة مرسية ونصب نفسه
))1علوان ،محمد حسن  .)2007(.موت صغري .الطبعة األوىل .بريوت :دار الساقي .ص.42
) )2علوان ،حممد حسن.)2021( .م.س .ص.194-195
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ملكا ،وهلذا احتفظ كل منهما مبنصبه هذه السنوات عندما يفسد رأس الرعية يصبح الفساد ديدان عاما يف
البلد»( ، )1ويف تقارب سردي من اللغة نفسها والنسق ذاته نطالع يف (جرما الرتمجان) قوله" :يقول الرابن إن
النابوليني والبنادقة سيحاولون خطفك وتقدميك لبايزيد مقابل حتالفه معهم يف حرهبم ضد بعضهم.
 فقط؟ نعم. مكثت كل هذا الوقت يف خيمتهم وهذا ما أخربوك به فقط؟أطرقت ومل أجب فجبذ ايقة ثويب وقال بنربة غضب مكتومة وابلعربية اليت يتقنها سواان:
 هل ختفي عين شيئا؟()2

 -ال اي موالي .لقد كانوا يتهامسون بعضهم مع بعض ،وهذا ما استغرقهم وقتا"

من زاوية أخرى ،فإن الغربة النفسية واجلسدية صبغة مشرتكة بني بطلي الروايتني؛ فابن عريب هائم يف فكره
الصويف ،منعزل على نفسه ،جيوب البالد حبثا عن أواتده ،و(جرمانوس) حمبوسا يف وحدته النفسية ،سائح يف
"أحي أان أم ميت؟ إذا كنت حيا فلماذا تبدو األشياء مموهة ودخانية وتدور
البالد حبثا عن ذاته ،نطالعٌّ :
كنت ميتا فما هذه اآلالم الشديدة يف بطين وأضالعي وأظافر
تدور مثل رؤوس اهلندابء يف يوم عاصف؟ إذا ُ
كنت يف الربزخ فمىت سأنتقل إىل امللكوت؟"
قدمي؟ وإذا ُ
ّ

()3

) )1محمد حسن علوان (  ،)2007م.س ،ص.20
) )2علوان ،حممد حسن.)2021( .م.س .ص.175-176
) )3السابق .ص.150
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تلتقي الروايتان –أيضا -يف بنائهما التعاقيب واعتمادمها تكنيك الرسائل ،وتشرتكان يف كثري من فنياهتما ،األمر
الذي يدفعنا إىل اإلقرار بوجود تشابه بني العمل اجلديد وسابقه ،وهو أمر ليس ابلغريب على إنتاج (علوان)؛
فقد تشاهبت من قبل رواايته األربعة األوىل يف بنائها الفين.
 وجهة النظر:راوي الضمري الثاين والثالث.يغلب على أسلوب الرواية طابع احلوارية ،واإلحياء غري التقريري ،ويلفه التشويق الذي يدفع القارئ
ملشاركة حتليل احلدث ومتابعته ،فرغم كثرة التنقل بني البلدان وكثافة الوصف الذي يتطلب وجود األسلوب
اخلربي ،إال أن اإلنشائية كان هلا حظ وافر من اخلطاب السردي يف الرواية؛ فاحلوار القائم على االستفهام
يشارك يف عرض احلدث ،وهو ما استدعى حضور الضمري الثاين والثالث بكثرة يف السرد ،نطالع يف
الصفحات األوىل للرواية" :رمبا من أجل هذا الشعور املرتاكم يف قليب ابالستقرار بدا يل وجه سيمون الثراثر
هذا الصباح مثل نكرة على الكتف لنائم حتت شجرة ،وصوته وكلماته املبعثرة من حويل أتتيين من بئر
عميقة.
 انظر إليك! ما أمسنك ..حياة الرهبان هاه .ماذا تفعل هنا .ماذا تفعل؟ سيمون؟ ما الذي جاء بك؟ ابتعد قليال مث دار على نفسه نصف دورة حماوال أن يسبغ على إجابته أتثريا أكرب:()1

 -حلب يغطيها اجلراد .هل مسعت؟ جراد يف كل مكان .يف ثيايب ..يف ثيايب حىت وأان انئم".

) )1علوان ،حممد حسن.)2021( .م.س .ص.8-9
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يشكل احلوار القائم على جدلية الضمري (أان ↔ هو/أنت) هيكال للعرض؛ إذ يزاوج (علوان) بني الوصف
التقريري الذي تستدعيه األحداث ،السيما مع تنوع املكان يف الرواية ،والسرد احلواري بني الشخصيات،
مشوقة لقطاع عريض من القراء العرب خاصة يف اململكة العربية
وطرحه للفكر املسيحي كصورة مستجدة ّ
السعودية ،هذه اجلوانب الثالثة فرضت تنوع الضمري يف الرواية؛ إذ يستدعي النوع األول من العرض ضمري
املتكلم ،كقوله" :قضيت هنار اليوم التايل أمشي يف طرقات حلب حماوال أن أخرس ذلك الضجيج الذي يف
عقلي وقليب .خلصت بعد مشي طويل إىل أن كل ما أان بصدده هو خيار بني املال وعدمه .أن يكون
عندي مال وأعيش بقدر ما أملكه منه مثل الناس ،أو ال يكون عندي مال وأعيش يف الدير بقية عمري"(،)1
يتكرر الضمري األول (أان) يف الفقرة السابقة أربع عشرة مرة ،وتتكرر هذه الكثرة مع الوصف غالبا ،ورمبا
أوحى لنا هذا التزاحم بسيطرة الضمري األول على السرد يف الرواية ،بيد أننا نلمس تردد الضمري الثاين (أنت)
ابلكثافة نفسها يف تضاعيف السياق احلواري الذي تزخر به الرواية ،نطالع:
 أتلبث اثبتا يف الدير ويف النسك حىت نسمتك األخرية؟-

نعم.

 قل نعم مبؤازرة الرب .فإنك وحدك ال تستطيع. نعم ،مبؤازرة الرب. أختلص الطاعة للقمص ولسائر اإلخوة ابملسيح حىت املمات؟ -نعم ،مبؤازرة الرب.

))1السابق ،ص.99
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 أحتتمل بصرب مجيع أحزان السرية الرهبانية وضيقاهتا ألجل ملكون الساوات؟ نعم ،مبؤازرة الرب. أحتفظ ذاتك يف البتولية وتلتزم ابلعفة والورع؟ -نعم ،مبؤازرة الرب".

()1

يرتدد الضمري الثاين (أنت) يف الفقرة السابقة عشر مرات ،وهو معدل متقارب إىل حد ما مع سابقه ،وميثل
حضور الضمري الثالث (هو) يف السياق السردي للرواية بنسبة متقاربة –أيضا ،-نطالع" :علم السلطان بعد
شفائه أن آغا احلرمي قد تعرض للضرب من أحد الفرسان .مل يكن مهما إبالغه بذلك وهو ينتفض حمموما،
ولكن أخربوه بعدها مبا حل ابآلغا املسؤول عن ست عشرة امرأة يتحاشى اجلميع النظر إليهن وهن يتحركن
يف القصر ويتوزعن يف احلجرات"( ،)2يرتدد ضمري الغيبة وتداعياته أربع عشرة مرة .تعطينا هذه النسب مؤشرا
على أن السرد يف الرواية جيري على لسان املؤلف الضمين؛ إذ توزن ترددية الضمري األول يف مقابل الضمريين
الثاين والثالث ،لتصبح النسبة تقريبا الثلث إىل الثلثني ،يوضح ذلك الشكل التايل:

))1السابق ،ص.61
))2السابق ،ص.144
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الضمير
األول

الضمير
الثاني

الضمير
الثالث
تش كل نسبة حضور الضمري األول ثلث اخلطاب السردي يف الرواية اتركا ثلثيها للضمريين الثاين
والثالث ،وبذلك ينفرد الراوي الضمين ابلعرض ،وتصبح الراوية ساحة مفتوحة لتعدد األصوات،
حمشودة بعدد منوع من اخلطاابت اليت تثريها فنيا.
 التبئري اخلارجي:تبدو إدارة األحداث مطلقة يف يد الراوي الضمين؛ فهو خارج سياق النص ،ال يتدخل يف حياة
الشخصيات  ،وال نستطيع أن نسبق األحداث أو نفسرها من خالله؛ بل من خالل تتبع احلدث نفسه،
كما أن يده بعيدة عن التحكم يف تصرفات الشخصيات أو التعليق على أفعاهلا وانفعاالهتا ،وإمنا نلمس
هذا كله يف الشخصيات تصرفاهتا وردود أفعاهلا ،نطالع رد فعل (جرمانوس) على كالم (البارون):
"متلكتين احلماسة حىت أين عانقته وأان أشعر أنه أصلح لتوه كل ما فسد من حيايت .كنت ترمجاان اتئها
من حلب يعيش يف قبو كنيسة يف سرقوسة وال يتقن شيئا سوى الرتمجة والزراعة ،)1("...هذا النوع من

))1السابق ،ص.215-216
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الرؤية "مينح القاص حرية أكرب للتنويع يف إشغال املساحة السردية للقصة حباالت ورؤى تبدو وكأهنا
خارج ذاته الساردة يف السبيل إىل إيهان جمتمع التلقي بفاعلية احلدث القصصي".

()1

ال يعرف الراوي يف (جرما الرتمجان) أكثر ما يعرفه املتلقي مبراقبته للشخصيات أقواهلا وأفعاهلا؛ إذ يقدم
لنا شخصية (جرمانوس) متلبسة ابحلاضر دون تفسري أو حتليل ملشاعره وأفكاره؛ رغبة منه يف خلق جو
من التشويق لتتبع احلدث والسري خلفه ،لذا نالحظ جوا من الغموض يلف الرواية من أوهلا حىت آخرها،
األمر الذي ميكننا من خالله احلكم على الراوي ابملوضوعية ،نقرأ يف مطلع الرواية" :ألفيته واقفا لدى
ابب الدير مرتداي عباءة من الصوف فوق ثوبه رغم حرارة هذا اليوم يف املاغوصة .يظهر اخليط اجللدى
احلامل لصليبه حول عنقه يف حني خيتفي الصليب خلف ثيابه )2("...حيتاج القارئ إىل بضع صفحات
لفك شفرة املتحدث عنه ،واستكمال صورته ،وما جاء من أجله .ويف آخر صفحاهتا نطالع " :أتراين
اشتقت إىل حلب فعال أم أنه هواء احلرية الذي ميالء صدري والنقود اليت متأل جييب؟ ال أعلم".

()3

يصاحب الغموض القارئ ،وعليه إعمال عقله فكرا وختيال الستكناه احلدث وتوقع جمرايته ،فالراوي
الضمين هو املتحكم يف سريورة القص ،واحملرك للحدث تصاعداي ،وعليه فال مكان للمؤلف احلقيقي
هنا.
 نغمة السرد:سيطرت على الوصف يف الرواية نغمة تقريرية واحدة ،تسري على منط لغوي مستقيم متوشح ابلفصحى
مرت أام
الكالسيكية ،يقتحمه املصطلح املسيحي ،وأمساء املدن القدمية ،والسلطان وشئونه ،نطالعّ " :
مر أسبوع واألسابيع اليت
هادئة مل بد معها من املناسب أن مر بنا أسبوع اآلالم ،فبخالف يسوع الربّ ،

) )1العيد ،ميىن.)1998 ( .ص.23
) )2علوان ،حممد حسن.)2021( .م.س .ص.7
))3السابق ،ص.308
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سبقته هانئة على بيتنا الصغري ،)1(".ويف موضع آخر نطالع" :آه! شيء يف داخلي ،مسيحي شرقي
قدمي ،يقول يل إن البااب ليس كما يزعمون .البااب ال يعرف أكثر مما نعرف .البااب ال ميثل إال نفسه،
()2

والرب منثله مجيعا .كم هذا حمري!"

من خالل نغمة السرد يف (جرما الرتمجان) نستطيع أن نلمس -بوضوح -أسلوب كل شخصية من
شخصيات الرواية على حدة ،وهو ما يعين انعزال املؤلف احلقيقي عن التدخل يف احلوار أسلوبه ونسقه ،فكل
شخصية حتتفظ لنفسها بنغمة فكرية أو قولية أو فعلية ،ما جيعل الرواية مسرحا لألحداث املنتوعة ،فـ
"سيمون" يبدو ثراثرا أبلها من خالل أفكاره وأقواله ،نطالع ..." :ايمسون لتوك وصلت وتطرح كل هذه
األسئلة! أان الذي أريد أن أسأل اآلن..
جتاهل سيمون ذلك واستطرد ف كالمه:
 أتعلم ..كل الفالحني ف حلب سيمسون بال قوت ف الشتاء القادم ..اجلراد قد يبلغ محص... -ماذا يفعل سلطانكم هنا إذا جاء اجلراد؟ هه"

()3

ويتخذ السرد عند رهبان الكنيسة نغمة واحدة ،مفعمة مبصطلحات الكنيسة ،مثال ذلك..." :ارتفع
صوت القمص بولس عاليا وهو يقول:
 -مرحبا بك اي أخاان سيمون .البد أن رحلتك كانت طويلة ومتعبة...

))1السابق ،ص.108
))2نفسه ،ص.155
))3السابق ،ص.10
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 أنت جائع حتما .سيطعمك جرمانوس من عطاء ربنا"(.)1أما صوت املتآمرين على السلطان ،فهي شديدة اللهجة قاسية كطباعهم ،نطالع" :أتعلم ايسيد
جرمانوس؟ قبل سنوات حاول أحد السفلة من اليواننيني الذين يتبعون مذهبك املهرطق أن يتهجم
على أحد الفرسان .الفرسان الذين جاءوا من األرض املقدسة .كنت آنذاك لتوي أنضم إليهم،
ولكين أذكر جيدا ماذا حل به..
 سيوافق. .. -انتزعنا إحدى عينيه وجعلناه ينظر إليها ابلعني األخرى".

()2

كان حضور الشخصيات أبساليب متثلها قواي وواضحا يف الرواية؛ ومتثلت نسقها االجتماعي ،فقد كان
املؤلف بعيدا عنها ،فطبعت الرواية بطابع مميز يتناسب واحلقبة التارخيية اليت تناولتها،
 طبيعة السرد:إن نظرة متمعنة يف إنتاج (علوان) الروائي جيلى غموض املوقف هنا؛ فرواايته األربعة األوىل (سقف
الكفاية ،والقندس ،وطوق الطهارة ،وصوفيا) تنهج طبيعة سردية واحدة ،نلمس فيها عاطفته
وتوجهه الفكري والنفسي ،ويف املقابل نلمس طبيعة سردية مغايرة يف روايتيه األخريتني (موت صغري،
وجرما الرتمجان) ،وقد يبدو التناقض يف املوضوع بينهما؛ إذ أييت املصطلح الصويف يف مقابل
املسيحي ،بيد أن مؤشرات قياس أداء التواصل السردي فيهما واحدة؛ فقد غابت عنهما عاطفته
))1نفسه ،ص.12-13
))2نفسه ،ص.152
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وتوجهه الفكري الديين ،اتركا حرية شخصياته تعرب عن توجهها وفكرها يف لغة السرد ،وتشكل
طبيعته وفق منظورها الفلسفي ورؤيتها الفلسفية.
يف (جرما الرتمجان) شكلت طبيعة السرد لفيف من الصور الفنية والبالغية ،نسجها (علوان) يف
شكل فين مميز يتناغم واجلو العام لزمن الرواية ورؤيتها؛ بغية حتقيق الواقعية فيها ،ولذا فال غرو أن
جند لغتها منجما لإلبداع الداليل ،متزج بني التقريرية املباشرة واإلنشائية اجملازية؛ فمن أمثلة الرتكيب
املباشر ،نظالع" :انشغلت عن فراق حلب مبراقبة الطريق الذي مل أره من قبل .العامل خارج حلب.
قافلة احلمري الطويلة اليت حتمل جرار الزيت وزانبيل الفستق واخلروب وصناديق الصابون والشمع،
الطريق يزداد اخضرارا مع مرور الساعات واألايم حىت بلغنا الالذقية"( ،)1تبدو الفقرة وصفا مباشرا
ميكن أليّنَا التعبري عنه ،بيد أن إحكام النسق ومراعاة التآلف بني كلماهتا وداللتها يعكس إبداعا
فنيا؛ إذ الدقة يف الرتكيب اإلضايف(جرار الزيت ،زانبيل الفستق ،صناديق الصابون ) ،ومناسبة اللفظ
للزمان واملكان (جرار ،زانبيل ،الفستق ،اخلروب ،الصابون ،الشمع)؛ ترسم لنا صورة القوافل
التجارية بني حلب والالذقية وقتها ،وهي صورة حتمل املخاطب إىل واقع احلياة هناك بزماهنا ومكاهنا
وعبق اترخيها .هذا السرد يف ثوبه التارخيي ،يبدو حقائق ال حتتاج إىل ما ينشط اخليال من تشبيه
واستعارة؛ فالكلمات وحدها تعني الوصف ،وحتقق الغرض ،إذ بعدها الداليل الباطين يكشف عن
املراد ،بيد أن (علوان) كان حريصا على املزج بني املباشرة واجملازية يف تراكيبه وصوره ،حىت ال تكاد
ختلو صفحة من الرواية من املزج بينهما ،نطالع يف الصفحة نفسها" :عندما غاب ميناء الالذقية عن
شعرت أن قليب فرغ من الدماء وصار ميلؤه
عيين املعلقة فيه مذ أرخت السفينة قلعيها املليئني ابلرقع
ُ
))1السابق ،ص.13
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بدال منها هواء ابرد جاف ين ّقل بني حجراته القلق واخلوف"( ،)1ال ينقص التعبري اجملازي من القيمة
الفنية التصويرية لطبيعة السرد التارخيية أو الدينية يف الرواية؛ إذ قارئ الرواية يف حاجة بني الفينة
واألخرى إىل اخلروج من الواقع إىل متعة اخليال؛ «فاألدب أصدق وأكمل وأكثر حيوية وحركية من
الواقع ،واالنعكاس يف الدب يعين تكوين بنية ذهنية يتم التعبري عنها ابلكلمات ،ومع هذا يظل
القارئ واعيا أن العمل األديب دائما ليس واقعا يف ذاته ،بال هو شكل من أشكال انعكاس
الواقع»( .)2كما أن هذا املزيج البالغي من شأنه دفع امللل عن القارئ ،الذي قد يضيق ابلوصف
التقريري ،أو ينفر من الزمحة اجملازية يف التصوير.
تشكل طبيعة السرد يف الرواية –أيضا -تقنيات الكتابة أبشكاهلا املتنوعة؛ كأدوات االستفهام
والتعجب والفراغات ،وغريها من العالمات اليت توفر دالالت تعزز اللغة احلرفية ،نطالع- :
لورينكو .هل تظنين مسلما؟
قال دون أن يرفع رأسه وإن حرك يده حركة تدل على تربئة الذات:
 لقد جئت يف سفينتهم! بل جئت يف سفينة فرسان اهليكل ايلورينكو .هل يوجد مسيحيون أكثر مسيحية منهم! -ولكنك تعرف مساجدهم؟

))1السابق ،ص.31
))2نور الدين،صدوق .)1994( .البداية يف النص الروائي .،الالذقية :دار احلوار للنشر والتوزيع ،الالذقية.ص.70
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 لورينكو .هل أنت جاد فيما تقول؟ أان من حلب .حلب من بالد املسلمني .ابلتأكيد أعرفاملساجد".

()1

تبعث هذه التش ّكالت الكتابية نوعا من الداللة يتجاوز اللغة التقليدية يف الرواية ،ومييز طبيعتها
السردية؛ فـ " مما ال شك فيه أن سردية التعجب واحدة من أبرز األشكال اجلديدة للتعبري ،واليت يتجاوز هبا
املبدع حدود اإلطار التقليدي للحبكة السردية ،فينشئ بواسطة هذه السردية مظهرا من مظاهر التغري داخل
الشكل الروائي"(.)2
من خالل العرض السابق نستطيع أن نقول أن "علوان" جنح يف توظيف البنية السردية يف روايته األخرية
(جريما الرتمجان)؛ فقد استطاع من خالل املؤلف الضمين سرد حكايته ،والتعبري عنها أبدوات فنية وظفت
توظيفا دقيقا جاء وفق معايري البناء الفين للسرد الروائي ،وكان تطابقها –إىل حد كبري -مع معايري قياس أداء
التواصل السردي مؤشرا هلذا النجاح.

-5

اخلامتة:
-1-5

ميكننا أن خنرج من هذه الدراسة بعدة معطيات ،هي:

 يشكل السرد عصب البنية الفنية للرواية ،فبه تتحول من فكرة إىل عمل فين ،ومن خالله تتشكل
تقص هبا احلكاية ،وهو مع حيوية دوره تلك،
مالحمها وتكتمل عناصرها؛ إذ السرد هو الطريقة اليت ُّ
) )1علوان ،حممد حسن.)2021( .م.س .ص.181
) )2العنزي ،نورة بنت إبراهيم .)2011( .العجائيب يف الرواية العربية .الطبعة األوىل .الرايض ،النادي األديب؛ املركز الثقايف
العريب.ص.7
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اليزال يعاين التخبط يف التناول والدراسة ،كما يشكو ختبط املصطلح؛ نتيجة لتباين مشارب دارسيه
واجتهاهتم النقلية.
 بدأ السرد علما مستقال غربيا ،نقلته أقالم الرتمجة إىل العربية مؤخرا ،وسرعان ما انل حظا وافرا من
العناية واالهتمام ،حىت أضحى نظرية ومنهجا نقداي معتمدا يف دراسة الفن الروائي بعد أن كان
شكال من عناصرها الفنية ووحدات بنائها التشكيلية ،بيد أن أتخر الدرس النقدي العريب يف تناوله
النظرية السردية كان له مردود سليب على مفهومه االصطالحي؛ إذ أدي إىل تشرذم املصطلح ،وتعدد
مفهومه من انقد إىل آخر ،وعزز هذا التشرذم التخلف عن مواالة املستجدات السردية ،وغياب
التخصص يف املمارسة الفنية السردية.
 قدم الناقد السعودي الدكتور (عبدالرمحن الوهايب) نظرية نقدية سردية مجعت شتات التجارب
وصفها حتت مسمى معايري قياس أداء التواصل السردي ،تتناول البنية السردية
السردية السابقةّ ،
للرواية حتليال وحكما من خالل احلكم على املؤلف احلقيقي أو الضمين ،ومدى توافقه مع مؤشرات
العرض واإلخبار ،والتبئري ،وقياس املشاهبة ،ووجهة النظر ،ونغمة السرد وطبيعته؛ فتطابق معايري
املؤلف الضمين مع هذه املؤشرات يقضي جبودة الرواية وجناح مؤلفها يف بناء عناصرها الفنية ،بينما
يقضي تطابقها مع معايري املؤلف احلقيقي بضعفها فنيا.
 يعد الروائ ي السعودي (حممد حسن علوان) واحدا من الروائئني السعوديني البارزين يف اتريخ اإلنتاج
الروائي العريب؛ تصطبغ رواايته بنظرة اترخيية فلسفية تعرب عن اإلنسان العريب املتمسك جبذوره وسط
عواصف احلداثة.
 من خالل تطبيق املعايري الستة السابقة على رواية (جرما الرتمجان) للروائي السعودي حممد حسن
علوان ،جند املؤلف الضمين ممسكا بزمام احلكي يف الرواية ،يعاضده توافق معايري مخسة من ست
معايري هي مجلة النظرية السردية عند الوهايب؛ فقد طابقه العرض ،ووجهة النظر ،والتبئري اخلارجي،
ونغمة السرد ،وطبيعته ،بينما خالفه قياس املشاهبة؛ إذ مثة تشابه فين سردي بينها وبني روايته السابقة
(موت صغري) فالصبغة التارخيية الدينية واحدة يف الروايتني ،واللغة السردية ،وتكنيك القص متشابه
إىل حد كبري بينهما.
 اتسمت وجهة النظر يف (جرما الرتمجان) جبديلة الضمري؛ إذ ّنوع (علوان) وجهة النظر بني الضمري

األول والثاين والثالث ،بيد أن غلبة الضمري الثاين والثالث رجحت كفة الراوي الضمين ،فقد جاء
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العرض بلسانه ،األمر الذي جعل التبئري يف الرواية يبدو خارجيا ،فال نلمس تدخال من املؤلف يف
توجيه السرد أو تدخال يف حياة شخصياته وال تصرفاهتا وردود أفعاهلا ،إذ ترك (علوان) مساحة
للقارئ جيول فيها خبياله وحدسه وتكهناته.
 زاوج (علوان) يف نغمة السرد بني اخلرب واإلنشاء ،كما وظف لغته يف مستوايت عدة ،تعلو وهتبط
حسب السياق ،تنحو حنو املباشرة أحياان واجملازية أحياان أخرى؛ لتناسب سريورة احلكي وموضوعية
احلكاية؛ فقد أعطى الوصف أسلوبه اخلربي التقريري ،وو ّشاه مبصطلحات اترخيية وأخرى دينية
تناسب البعد الديين والتارخيي ملوضوعه ،وإن كان مل يغفل التناسب اللفظي يف حديث الشخصيات
مبا يعزز صورهتا الوصفية واإلحيائية ،األمر الذي رأينا صداه يف طبيعة السرد؛ فاأللفاظ واملصطلحات
الدينية املسيحية جترى على لسان البطل وعمار الكنيسة ،وألفاظ السلطان على ألسنة رجال البال
ورجال القصر ،ولغة السارد موضوعية فصيحة ،ويتخلل كل ذلك تقنيات لغوية وفنيات أسلوبية
توجه الداللة إىل مقاصدها.


نستطع بعد تطبيق معايري قياس أداء التواصل السردي على رواية (جرما الرتمجان) أن حنكم على
سرديتها ابجلودة الفنية ،ومن مث جناحها فنيا إىل حد كبري ،ال إىل حد الكمال؛ إذ يبقى قياس
املشاهبة عائقا حيول دون وصوهلا درجة سابقتها (موت صغري) الفائزة ابلبوكر.
-2-5

التوصيات:

صف الدرس السردي العريب يف مدرسة واحدة تتشكل من خالهلا مالمح السردية العربية ،وتوحد

ّ
اجلهود املشتتة يف جمال الدراسات السردية مبا مي ّكن القارئ والباحث من تناوهلا.
 أمهية تسليط الضوء اإلعالمي العريب على نظرية الوهايب (معايري قياس أداء التواصل السردي)؛ ملا
حتمله من مؤشرات فنية تعد القول اجلامع للجهود السردية السابقة ،واليت من خالهلا ميكن احلكم
على العمل الروائي فنيا ابجلودة أو الرداءة.
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